
 
 
 
 
 
 عدالت مهدوی و امنیت 

 1دکتر بهرام اخوان کاظمی 

                                              
 یار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیرازاستاد.  1
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 چکیده
در منابع اسالمی آیات و روایات زیـادی دربـاره اهمیـت دو مقولـه               
اساسی و حیاتی عـدالت و امنیـت و جایگـاه رفیـع آنهـا در تمـام ابعـاد                    

 عدالت و امنیت از برترین و ی،از سوی. زندگی بشری وارد شده است
) عـج (ا و دستاوردهایی است که توسط امام موعـود        هترین نعمت مقدم

انقـالب  . بـه بشـریت و آن هـم در فراخنـای گیتـی هدیـه خواهـد شـد        
حانه حضرت در راستای تکمیـل دیانـت و رسـالت نبـوی و امامـت                مصل

، این نهضت را به پایان خواهد برد و         )ع(گرایانه ائمه معصومین  اصالح
گونـه تبعـیض و گزینشـی       قوام و ملل و آحاد بشری بـدون هـیچ         تمام ا 

طعم و حالوت عدالت و امنیت مهدوی را خواهند چشید و اسالم دیـن              
 .فراگیر خواهد شد و در جایگاه عادالنه و بایسته خود خواهد نشست

در این مقاله برای فهم وضعیت و نوع حکومت مهـدوی و در عصـر        
های آن از جمله عدالت و امنیت و تعامل ایـن           ظهور و شناخت شاخصه   

و مفهوم، از دو راه تفحص در روایات پیرامون عصر ظهـور و دیگـری               د
و بـه   ) ع(و سایر معصومین  ) ص(مراجعه به سیره نظری و عملی پیامبر      

 .اقدام شده است) ع(ویژه امام علی

 
 مقدمه 

و عصر ظهور ایشـان وارد      ) عج(با نگاهی گذرا به روایات بسیاری که دربارۀ امام مهدی         
ها و    ترین نعمت   شود که عدالت و امنیت از برترین و مقدم          ه درک می  شده، به خوبی این نکت    

ذکر این مسئله در    . به بشریت هدیه خواهد شد    ) ع(دستاوردهایی است که توسط امام موعود     
با توجه به اهمیت این موضوع، نوشتار حاضر        . روایات از تواتر بسیار باالیی برخوردار است      

 معـانی و منزلـت ایـن دو مفهـوم در اندیشـه اسـالمی،            تالش دارد با نیم نگاهی به ماهیـت،       
 .ها را نیز در حکومت مهدوی تا حدی روشن نماید جایگاه آن

 های اصلی دورۀ پیش از ظهور عدالتی و ناامنی از شاخصه بی. 1
عـدالتی و نـاامنی در جهـان اسـالم، مسـئلۀ              های تاریخی بروز و تثبیت بی       بررسی زمینه 

 .س و دالیل اساسی این پدیده اشاره کردمهمی است که باید به اسا
در طـول   ) ص(سـاز پیـامبر اکـرم     م در عصر جاهلی و حرکت عظـیم تمـدن         ظهور اسال 

سال مجاهدت ایشان گرچه به اصالحات و ترقیات اساسی در عصر و اجتماع آن                وسه  بیست
  عناصـر مـنحط و     ،روز پدید آورد، ولی متأسفانه باید اذعان داشت کـه در تمـام ایـن مـدت                

هـای    طلب و مرتجع با مقاومت فعاالنه در برابر این جنبش، به دنبال زنده کردن ریشه                فرصت
ایـن بانـدهای سیاسـی ـ اقتصـادی فاسـد یـا در        . جاهلیت و شرک و اشرافیت پیشین بودند

کـه فریبکارانـه خـود را جـزو گرونـدگان و              ساختارهای جدید حل و هضم نشدند و یا این        
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هـای منافقانـه و ریاکارانـه، همـواره مایـه نگرانـی               این حرکـت  . دمؤمنان به اسالم جای زدن    
هـای گذشـته جـاهلی دوبـاره          هـا و حرکـت      با ارتحال آن رهبر الهی، ریشه     . بود) ص(پیامبر

 .سربرآورد و انقالب و نهضت انسان ساز و معنوی نبوی را کند یا منحرف ساخت
اندن سه امام نخستین تشیع     های مهم این انحراف عبارتند از به شهادت رس          برخی نمونه 

هـا    ترین خسارت    هجری که بزرگ   61 و   49،  40های    و بروز فاجعه کربال، به ترتیب در سال       
 .را به عالم اسالمی وارد ساخت

عدالتی و ناامنی مـاجرای سـقیفه    انحراف سیاسی امت اسالمی و عامل اساسی تثبیت بی       
د از دستور و نـص صـریح نبـوی          در آن جریان برخی پس از تمر      . در نیمه اول هجری است    
 ظاهری و دنیـوی را       برای جانشینی، امامت و والیت در عرصه      ) ع(مبنی بر اولویت امام علی    

های ارتجاعی زندگی سیاسی ـ اجتماعی   پس از آن، با احیای ریشه. غصب کردند) ع(از امام
 .ای، روند برگشت به این دوران تیره آغاز و دنبال شد جاهلی و قبیله

هـای برخاسـته از قضـیه          خالفت به ملوکیت و تبعات منفی بعـدی آن، انحـراف           تبدیل
هـا بـر      چنین با افزایش گمراهی مردم و هواپرستی و هوس زدگی آن            هم. سقیفه را کامل کرد   

کـم یـاوری مردمـی را از          کـم ) ع(های وقت خلفا و حاکمان ستمگر، امام معصوم         اثر سیاست 
ی و ناامنی و خفقان، در نهایت مظلومیت بـه شـهادت            عدالت  دست دادند و در جوی پر از بی       

تـا پـیش    . گردید) عج(از سوی دیگر، این شرایط نامساعد منجر به غیبت امام عصر          . رسیدند
 کرده بود تا فعالیت خـود را در نهـان پـی             داررا وا ) ع(از آن، سیاست فشار و اختناق، امامان      

 .ر پوشش کتمان و رمز حفظ کنندبگیرند و گفتار و کردار خویش را همراه با تقیه، د
سـال    پـنج .  هجری به دنیا آمد    255در چنین فضایی، در نیمه شعبان سال        ) ع(امام مهدی 

از عمر شریف ایشان در زمان حیات پدر بزرگوارش ـ هنگامی کـه دسـتگاه حـاکم خلفـای      
 .عباسی امام عسکری را به زندگی مخفیانه و محتاطانه واداشته بود ـ گذشت

هـا، غیبـت     نکـردن آن     به خاطر فشارهای مذکور و گمراهی مردم و همراهی         در نهایت، 
 سـال از    70 هجری به طول انجامید و امام پس از گذشت تقریبـاً             329 تا   260صغرا از سال    

برد، تا بـا اجـازه الهـی ظهـور             تا کنون در غیبت کبری به سر می        329غیبت صغری، از سال     
 .نمایدیافته و زمین را پر از عدل و امان 

از صحنه خالفت توسـط خودکامگـان چیـره،         ) ع(توان اضافه کرد که با حذف علی        می
توان خودکـامگی   به یقین می . زمینۀ تحریف شریعت اسالمی و مسخ عدالت آرمانی آغاز شد         

ترین عامل این تحریـف و گسـترش جـو نـاامنی فیزیکـی و                 و زورمداری را به عنوان بزرگ     
ای از تـاریخ      ایـن واقعیـت دارد کـه بخـش گسـترده          . ر آورد روانی در جهان اسالم بـه شـما       
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هـایی کـه شـیوه اعمـال          های خودکامـه اختصـاص دارد، حکومـت         های سیاسی به نظام     نظام
عـدالتی، نامشـروع      آمیز و اجبار بوده و به دلیل بی         قدرتشان مبتنی بر زور و چیرگی خشونت      

 و موجـه نشـان دادن خـود، بـه           اند بـرای مشـروع      هایی مجبور بوده    چنین حکومت . اند  بوده
بپردازند و عمالً نیز    ) ع(های معصومان   تحریف دین، مفهوم عدالت و حذف مصادیق و اسوه        

اینان به نفـعِ امنیـتِ کـاذب در    . در کار خویش تا پیش از عصر ظهور، به توفیق دست یافتند   
نی، ائمـه   در سـایه چنـین خفقـا      . سایه شمشیر، عدالت آرمانی را مسخ کردند و عقب راندند         

ها را شهید، شکنجه و       گانه را به شهادت رسانده و بسیاری از منادیان حق و رهروان آن              یازده
 2.در کردند تبعید نمودند یا این که با افترا و تهمت و ناسزا آنان را از میدان به

آورندۀ ناامنی در جهان اسالم، تهدیـدها و حمـالت            از سوی دیگر، یکی از عوامل پدید      
اسالم در طول تاریخ، پیوسته درگیر معارضان و مخالفـان          .  علیه این دین بوده است     درپی،  پی

این درگیری و منازعه از گذشـته تـاکنون         . توز، داخلی و خارجی بوده است       سرسخت و کینه  
اساساً موقعیت جغرافیایی دارالسالم از همان ابتدای ظهـور و     . طور مداوم ادامه داشته است      به

درپی و سـهمگین       بود که آن را در معرض تاخت و تازها و حمالت پی            ای  گسترش، به گونه  
های تحمیلی صلیبی، هجوم گسترده و همه         ها، جنگ   حمالتی چون تهاجم مغول   . داد  قرار می 

، تثبیـت   )هـ13/ م19قرن  (جانبه استعمار غربی به جهان اسالم و اشغال مستقیم بالد اسالمی            
های فرهنگی و اجتمـاعی و بـه طـور     عی، تخریب بنیانناامنی، ایجاد رکود اقتصادی ـ اجتما 

کلی انحطاط داخلی مشرق و جهان اسالم را به دنبـال داشـت کـه تـأثیرات منفـی و عقـب                      
 .ها، تا به امروز باقی است نگهدارنده آن

هـا،    از بـروز نـاامنی    ) ع(و ائمـه معصـومین    ) ص(در بسیاری از روایات منقول از پیامبر      
های ظهـور     های فراوان، به عنوان مالحم و نشانه        ها و فتنه     هرج و مرج   ها،  ها، جنگ   عدالتی  بی

) ع( به عنوان نمونه امـام علـی       3.های عصر غیبت یاد شده است       و ویژگی ) عج(مهدی موعود 
 :در این زمینه فرموده است

 هنگامی کـه مـردم   ،کند    ها را تابع هدایت وحی می       تهخواس)] عج(حضرت مهدی [او  
های  در حالی که به نام تفسیر، نظریه. دهند های خویش قرار می هدایت را تابع هوس

هـا را تـابع قـرآن         هـا و اندیشـه      کنند، او نظریـه     گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می      
 .سازد می

بـا  . دهـد  گردد و چنگ و دندان نشان می    در آینده، آتش جنگ میان شما افروخته می       
اگـین دارد، بـه سـوی         ا پایانی تلخ و زهر    هایی پُر شیر که مکیدن آن شیرین، امّ         پستان

                                              
 .»...فقتل من قتل و سُبی من سُبی و اُقصی من اٌقصی«: که دربارۀ سرنوشت این شیعیان در دعای ندبه چنین آمده استچنان هم.  2
 .138 خطبه البالغه، نهج.  3
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 فردایی که شما را از آن هـیچ شـناختی نیسـت، زمامـداری               ؛آگاه باشید . آید  شما می 
هـای امـروز اسـت و عمّـال و            کند کـه غیـر از خانـدان حکومـت           حاکمیّت پیدا می  

هـای دل خـود     میوهزمین. عمال بدشان کیفر خواهد داد  ها را بر ا     کارگزاران حکومت 
او روش عادالنـه در  . سـپارد  ریـزد و کلیـدهایش را بـه او مـی          ای او بیرون مـی    را بر 

را که تا آن روز     ) ص(نمایاند و کتاب خدا و سنّت پیامبر        حکومت حق را به شما می     
 4.کند اند، زنده می متروک مانده

نقل شده که در پاسخ این پرسش که چه موقعی قائم شـما     ) ص(چنین از پیامبر اکرم       هم
 5.»زمانی که دنیا را هرج و مرج فرا گیرد«: کند، فرمود قیام می

عدالتی پیش از ظهـور را        تری ناامنی و بی     در روایت دیگری به شکل مفصل     ) ص(پیامبر
 : است چنین بیان فرموده

منا مهدی هذه االمه اذا صارت الدنیا هرجاً و مرجاً و تظاهرت الفـتن و تقطعـت                 
ر یرحم صغیراً و الصغیر یوقر کبیراً فیبعـث      السبل و اغار بعضهم علی بعض فالکبی      

اهللا عند ذلک مهدینا التاسع من صلب الحسین یفتح حصون الضالله و قلوباً غفـال               
یقوم فی الدین فی آخرالزمان کما قمت به فی اول الزمان و یمـالء االرض عـدالً                 

 6.کما ملئت جوراً
هـا    ها آشـکار شـود و راه        فتنههنگامی در دنیا هرج و مرج شده و         . مهدی این امت از ماست    

مورد راهزنی قرار گرفته و بعضی از مردم به بعض دیگر تهاجم کنند و بـزرگ بـه کوچـک                    
ا کـه نهمـین     تر را نگه ندارد، در چنین زمانی مهدی مـ           تر احترام بزرگ    رحم نکند و کوچک   

 و کنـد  های قفل شده را فتح مـی   برج و باورهای گمراهی و قلبامام از صلب حسین است؛   
طور که من در اول زمان، بـدین قیـام مبـادرت         کند؛ همان   خاطر دین قیام می     در آخرالزمان به  

 .سازد او زمینی را که از جور پر شده، از عدل و داد، پر و سرشار می. کردم
 :گوید شنیدم که می) ع(گوید، از اباعبداهللا در همین زمینه، محمدبن مسلم می

هایی است کـه خداونـد     نشانه ـ که بر او درود باد ـ    قائم مابه درستی که برای قیام
 .ها را برای مؤمنان قرار داده است عزوجل آن

 155پرسد و ایشان نیز با اشاره به آیـه            می) ع(ها از امام    فرد یاد شده مجدداً این عالمت     
 :گوید سوره بقره، می

و گرسـنگی و    تـرس   ] از قبیل [قطعاً شما را به چیزی       «:که خداوند فرموده است     این
؛ یعنـی  »آزماییم و مـژده ده شـکیبایان را      ها و محصوالت می     کاهشی در اموال و جان    

                                              
 .190، ص 138، خطبه 1381البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم، مؤسسه انتشارات حضور، زمستان  نهج.  4
، قـم، دارالکتـب     36؛ محمـدباقر مجلسـی، بحـاراالنوار، ج         »سُئل عن النبی متی یقوم قائمکم، قال اذا صارت الدنیا هرجاً و مرجاً            «.  5

 .322 ص ،41، باب 176، روایت ]تا بی[اسالمیه، 
 .266، ص 25، باب 154، روایت 52همان، ج .  6
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 7.گیرند گونه مورد ابتال و آزمایش قرار می که مؤمنان پیش از خروج قائم این این
ت در عصـر حکومـت مهـدوی        که به وضعیت عدالت و امنیـ        شایسته است پیش از این    

ها را در منابع اسالمی       عاریف این دو مفهوم داشته و جایگاه آن        مروری کوتاه بر ت    ،اشاره کنیم 
 .مورد بازخوانی قرار دهیم

 مفهوم و جایگاه عدالت. 2
. در تعاریف و معـانی آن اسـت     مفهوم بنیادی عدالت، ابهام      ،های بحث   یکی از دشواری  

رات خـود   در ارائه نظـ   ...  این دشواری باعث نشده که مکاتب دینی، سیاسی، اجتماعی و          البته
به عنوان نمونه، فلسفه و اندیشـۀ سیاسـی غـرب در ایـن زمینـه                . در این باره کوتاهی ورزند    

گرچه در نظر برخی از اندیشمندان این حوزه، تعریـف و شـمارش             . دارای میراثی غنی است     
 8.همۀ معانی عدالت وهمی بیش نیست و این مفهوم دچار ابهامی العالج است

مه عدل را معموالً با چنـد معنـی و کـاربرد مختلـف اسـتفاده                اما در اندیشه اسالمی کل    
: این معانی عبارتنـد از    . است) ع(کنند که برگرفته از قرآن، سنت نبوی و سخنان امام علی            می

راستی، درستی، داد، موزون بودن، رعایت تساوی و نفی هرگونه تبعیض، قراردادن و نهـادن               
هـا در     دادن حق به مقدار، رعایت اسـتحقاق      هر چیز در جای خویش، رعایت حقوق افراد و          

 ...افاضه وجود توسط خدای متعال و
ماننـد فلسـفه    (های گوناگون در اندیشـه سیاسـی اسـالم            ها و گرایش    چنین در فرقه    هم

، عـدالت   )ی، تاریخ و فلسـفه اجتمـاعی      سسیاسی، فقه سیاسی، اندرزنامه نویسی، ادبیات سیا      
ها و مکاتب، تعابیر متعدد و همانندی         ندان این نحله   همه اندیشم  یدر آرا . تعریف شده است  

ها به شرح زیـر   از مفهوم عدالت ـ با تأسی به قرآن و سنّت ـ صورت گرفته که بخشی از آن  
 :است

 9عدالت، خصیصه ماهوی نظم الهی حاکم در کائنات؛. 1
 ؛»وضع کلّ الشیء فی موضعه؛ قرار دادن هر چیز در جای خویش«عدالت به معنای . 2
و ایفای اهلیّت و » حق حقه؛ حق را به مقدار رساندن  اعطاء کل ذی  «عدالت به معنای    . 3

                                              
و مـا هـی     : عالمات تکون من اهللا عزوجل للمؤمنین قلـت       ) ع(انّ لقیام القائم  «: یقول) ع(عن محمدبن مسلم قال، سمعت ابا عبداهللا      .  7

 من الخوف والجوع و نقص من ولنبلونکم ـ یعنی المؤمنین قبل خروج القائم ـ بشیءٍ   «جعلنی اهللا فداک؟ قال، ذلک قوله عزوجل 
 1362،  مکتبۀ االعـالم االسـالمی    ، قم،   1، ج   میزان الحکمۀ شهری،    ؛ محمدمحمدی ری  »االموال واالنفس والثمرات و بشر الصابرین     

 ).314، ص 1به نقل از تفسیر نورالثقلین، ج(1228، روایت 291-290ش، صص 
8 . see, chaim pereLman, Justice et raison, eed, 1970, edition de universite de Bruxelles, p.12-14. 

های اهل مدینه      ابونصر محمد فارابی، اندیشه    :ک. برای نمونه ر   ؛اسالمی آمده است  این تعریف از عدالت، در کلیه آثار اندیشمندان         .  9
 .258، ص 1361فاضله، شرح و ترجمه سید جعفر سجادی، تهران، طهوری، چ دوم، 
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 ها و نفی تبعیض و عدم ترادف با برابری مطلق؛ رعایت استحقاق
 10روی و رعایت ملکات متوسط؛ گرایی، میانه عدالت به معنای اعتدال. 4
اهبری نفس و مدینه بـه      عدالت به معنای تعادل سه قوه در نفس و مدینه و سپردن ر            . 5

 خرد و خردمندان؛
 کرداری و راست کردن؛ عدالت به معنای راستی و راست. 6
 11عدالت به معنای تناسب و تساوی جرم با مجازات در حوزه قضا؛. 7
عدالت به معنای تأمین مصلحت عمومی به بهترین صـورت ممکـن و اصـلی تـرین                 . 8

 12مبنای تأمین عمران و امنیّت؛
 13 مدینه، به معنای تقسیم برابر خیرات مشترک عمومی؛عدالت در. 9

مجموعـه و   «و کمال فضایل و جور به معنای        » حُسن در مجموع  «عدالت به معنای    . 10
 14؛»تمام رذایل

 سازی با نظم الهی حاکم بر طبیعت؛ عدالت به معنای تقوای فردی و اجتماعی و هم. 11
 15عدالت به معنای انصاف؛. 12
ای عقد و قرار داد اجتماعی افراد، برای تقسیم کار در زنـدگی مـدنی   عدالت به معن  . 13

 16مبتنی بر شریعت؛
 17عدالت به معنای مفهومی همسان با عقل و خرد عملی؛. 14
ای کـه باعـث مالزمـت تقـوا در تـرک             عدالت از دید فقها، به معنای ملکۀ راسـخه        . 15

 18گردد؛ محرمات و انجام واجبات می
 .ستقامت در طریق شریعتعدالت به معنای ا. 16

                                              
 .98 و 57، صص 1369الملک طوسی، سیاستنامه، تصحیح عباس اقبال، تهران، اساطیر، ج دوم،  ظامخواجه ن: ک.ر.  10
 .3همان، ص : ک.ر.  11
، صص  1366عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه، محمد پروین گنابادی، ج اول، چ پنجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،                 : ک.ر.  12

 .711-716؛ ج دوم، صص 537-543  و 71-72
خواجه : ک.چنین، ر  هم. 142-141، صص   58 فصل   1961دنلوپ، کمبریج،   .م: ، تحقق فصول المدنی ابونصر محمدفارابی،   : ک.ر.  13

-301، صـص    1373نصیرالدین طوسی، اخالق ناصری، تصحیح مجتبی مینویی و علیرضا حیدری، تهران، خـوارزمی، چ پـنجم،                 
308. 

 .136طوسی، همان، ص : ک.ر.  14
 .1188، ص 223ش، کلمه . هـ1351ق،. هـ1392تا،  بالغه، ترجمه و شرح سید علینقی فیض االسالم، تهران، بیال نهج: ک.ر.  15
ابـن سـینا، الشـفاء      : ک.چنـین ر    هـم . 61، ص   1362ابن سینا، االشارات والتنبیهات، ج چهارم، تهـران، دفتـر نشـر کتـاب،               : ک.ر.  16

 .441ص ، م1964ره، وااللهیات، به کوشش االب قنواتی و سعید زاید، قاه
 .171، ص 235البالغه، فیض االسالم، حکمت  نهج: ک.ر.  17
 .139ق، ص . هـ1413یاسین عیسی العاملی، االصطالحات الفقهیه فی الرسائل العلمیه، بیروت، دارالبالغه، : ک.ر.  18
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تـری برخـوردار بـوده اسـت؛ بـرای       ها از رواج و اجماع بیش    البته برخی از این تعریف    
انـد کـه      تر اندیشمندان اسالمی از گذشـته تـا کنـون اذعـان داشـته               و بیش ) ع(مثال، امام علی  

عدالت به معنای قرار دادن هر چیز در جای خویش و حق را بـه مقـدار رسـاندن و ایفـای                      «
بر مبنای این تعریـف از عـدل، هـر چیـز بایـد در جـای                 . »هاست  هلیّت و رعایت استحقاق   ا

. بایستی به انجام وظیفه ویـژۀ خـود بپـردازد           مناسب خویش قرار گیرد و در جایگاه خود می        
رود کـه     شاهد این مدعا این که در قرآن بر همین اساس در سورۀ کهف، از دو باغ سخن می                 

آوردند، قـرآن در وصـف ایـن دو بـاغ             های فراوان به بار می      و میوه هر دو سبز و خرم بودند       
 :فرماید می

آوردنـد و هـیچ یـک در ایـن کـار ظلـم                های خـود را بـه بـار مـی           هر دو باغ میوه   «
 19».کردند نمی

یعنی باغ هم در حقیقت عادل است و عدالت آن به این معناست که در نظام هستی بـه                   
. ات دیگر نیز همانند این دو باغ بر پایه عدل اسـتوارند           همه موجود . کند  وظیفه خود عمل می   

خواهیم دید که در عصر مهدوی، با حکمفرمایی عدالت، زمین و زمان و طبیعت نیز عـدالت                 
منـدی از خودشـان       پیشه کرده و با عمل به وظایف بایستۀ خویش، بشر را به حـداکثر بهـره               

ترین نوع استفاده به بشر تقدیم        برای بهینه های پنهان خود را       ها و فایده    خواهند رساند و میوه   
 .خواهند کرد

یازی بـه   درباره بیان منزلت عدالت، به دلیل بدیهی و مبرهن بودن شأن واالی عدالت، ن             
 ذکر همین نکته بس که مبنـا و زیربنـای تمـامی اصـول، در همـۀ      تنها. توضیح فراوان نیست 

آیات الهی اشـاره دارنـد کـه        . ت است های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسالم، عدال        اندیشه
ا عـدالت را برپـا   ها کتاب و میزان دادیم تـ       های هدایت فرستادیم و به آن       پیامبران را با مشعل   

که قرآن استقرار عـدالت و گسـترش آن را یکـی از دو                چه بیانی رساتر از این     بنابراین. دارند
 الهـی و بـارزترین خصیصـه     و آن را از صفات   20هدف اساسی و فلسفۀ بعثت انبیا ذکر کرده       

چنـین اسـاس حکمیـت و حکومـت در             هم 21.آفرینش و نیکوترین انسان معرفی کرده است      
 کثرت آیات و روایاتی کـه دربـارۀ         ،از سوی دیگر  . قرآن، ایجاد قسط و عدل در جامعه است       

عدل و کلمات مترادف و متضاد این واژه است، بیانگر اهمیت جایگاه این مفهوم در قـرآن و       
 .باشد ویژه موارد مرتبط با عصر ظهور ـ می ادیث ـ بهاح

                                              
 ).33 آیۀ /فکه(  آتت اُکلها و لم تظلم منه شیئاًتینکلنا الجن.  19
 .)25/ حدید (. لنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسطولقد ارسلنا رس.  20
 .90 /، نحل58 / ، نساء8 /، مائده15 /ریشو: های سوره: ک.ر.  21
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 مفهوم و جایگاه امنیت.  3
ای   های اساسی است که وجود آن در تمام ابعاد زندگی بشری بـه گونـه                امنیت از مقوله  

 تحـوالت و    أباز تا کنون در حیات انسـانی منشـ        شود و از دیر     قابل لمس و مؤثر احساس می     
، و بـا مشـتقاتی    »امـن « ریشه لغوی این واژه از ثالثی مجرد         .های فراوان شده است     دگرگونی

این واژه را بـه مفهـوم اطمینـان، آرامـش در برابـر              . است» استیمان«و  » ایمنی«،  »ایمان«مانند  
اند که تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک است و شامل          خوف، تفسیر، تعریف و ترجمه کرده     

از یـک سـو اطمینـان، آرامـش فکـری و          . شـود   دو بعد ایجابی و سلبی در تعریف امنیت می        
روحی و از سوی دیگر فقدان خوف، دلهره و نگرانی ـ که موجب سلب آرامـش و اطمینـان    

چنین امنیت از موضوعات بسیار مهمـی    هم22.گردند ـ از کاربردهای دیگر این واژه است  می
و عربـی ایـن     صورت فارسی   . است که در قرآن و روایات به گستردگی آن اشاره شده است           

تـر توجـه بـه ایـن          در متون اسالمی موجود نیست و بیش      » امنیه«و  » امنیت«کلمه به اَشکال    
 . صورت پذیرفته است» اَمِنَ«موضوع با عبارات و مشتقاتی از ثالثی مجرد 

 بـار در    879 شده اسـت و حـدود        23 کلمه مشتق  62،  »امن«در مجموع از ریشه یا کلمه       
 مـورد در آیـات    521 مورد در آیات مکـی و        358ن تعداد کار برد،     قرآن به کار رفته که از ای      

 24.مدنی است
دهنـدۀ    های اسالم، ایمـان و مـؤمن نشـان          پیوند معنایی ناگسستنی این اصطالح با کلمه      

مفهومی که عالوه بر قرآن و روایات، به وفور در ادعیه . العاده مفهوم امنیت است اهمیت فوق
چه بدیهی است در این مجال مختصر امکان پـرداختن بـه              آن. شود  اسالمی و شیعی دیده می    

 .امنیت، نه وجود دارد و نه الزم است... کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و

                                              
قسـط، قصـد، اسـتقامت،      : اند و با آن ارتباط معنایی دارند، عبارتنـد از           های قرآنی واژۀ عدل که در قرآن آمده         ترین مترادف   اصلی.  22

. تر در قرآن آمده است چنین جور ـ متضاد کلمه عدل ـ که خود نیز مترادف ظلم است، کم هم. ط، نصیب، حصّه، میزان و غیرهوس
 .البته کلمه ظلم و مشتقات آن به صورتی بسیار گسترده در این کتاب آسمانی ذکر شده است

ـ  آمنّا ـ آمنتْ ـ آمنْتُ ـ      ـ آمِن ـ آمناً ـ   آمَن :در قرآن به شرح زیر است» اَمِنَ« مورد از مشتقات کلمه 62.  23   ـ آمنـتم ـ آمـنکم ـ     ۀآمن
 ـ أمنـتکم   ۀأمن   أمِن ـ االمن ـ أمناً ـ   ـ امانته ـۀاالماناماناتکم ـ اماناتهم ـ     آمَنو ـ آمِنو ـ آمنون ـ آمنین ـ اوْتمن ـ االمانات ـ  آمنهم ـ 

ـ ایمانٍ ـ ایمانکم ـ ایمانه ـ ایمانها ـ ایمانهم ـ بایمانهنّ ـ تؤمن ـ تأمنّا ـ لتؤمننّ ـ تأمنـه ـ             ایماناً   ـ أمنتم ـ أمِنوُ ـ أمینِ ـ االیمان ـ    
ـ تؤمنوا ـ تؤمنون ـ مؤمِن ـ مؤمناً ـ مؤمنات ـ   ـ مأمنهُ ـ مؤمنون ـ مؤمنَین ـ مؤمِنین ـ مأمون ـ نؤمن ـ لَنؤمننّ ـ یأمن ـ یؤمن   ۀمؤمن

 3» ۀسـکین «هایی با بار معنایی مشابه امنیت، ماننـد   چنین کلمه  هم؛ یأمنوا ـ یؤمنوا ـ یأمنوکم ـ یؤمنون   ـ یؤمنّ ـ لَیؤمنَنّ ـ لیؤمنُنّ ـ   
 . بار در قرآن به کار رفته است9» سالماً« بار، و 33» سالم« بار و 3» هسکینت«بار، 

، المجلـد االول،    )آماری کلمات قرآن کریم   فرهنگ  (ک، محمود روحانی، المعجم االحصایی اللفاظ القرآن الکریم،         .برای اطالع ر  .  24
 .373 ـ 372 ش، صص 1368مشهد، آستان قدس رضوی، 

بار آن در سوره مدنی نساء   و یک82 و 81در مجموع سه بار که دوبار آن در سوره مکی انعام آیات » االْمِنُ«شایان ذکر است که کلمه  
 اسـتفاده شـده     55 و دیگری در سوره مدنی نور، آیه         125ه مدنی بقره، آیه     کلمه اَمناً دوبار یکی در سور     .  به کار رفته است    83آیه  
 . کاربرد داشته است11 و انفال، آیه 154های مدنی آل عمران، آیه  دوبار در سوره» اَمنَۀً«چنین واژه  هم. است
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توان اذعان داشت، این مفهوم در منابع اسالمی، دارای عرصه وسیعی             اما به صراحت می   
لی و خارجی، فکری و روحی، اخالقی       های داخ   بوده و قلمروهای فردی و اجتماعی و زمینه       

های ایجـابی و سـلبی، از هـر دو            گیرد و با شاخص     و اعتقادی، دنیایی و آخرتی را در بر می        
تـابع وضـع و     .  نسـبی اسـت؛ نـه مطلـق        یف و دسترسی است و البته این امر       زاویه قابل تعر  

انـات و تجهیـزات     های هر فرد و جامعه است و نباید آن را صرفاً بـه امک               امکانات و توانایی  
بلکـه  . های مادی و فیزیکی یا مقـوالت اقتصـادی و ماننـد آن تعریـف کـرد                  نظامی، با اندازه  
تر از موضوعات یـاد شـده داشـته و بـر ابعـاد روحـی،                  تر و فراگیر    تر، ظریف   مفهومی عمیق 

ابسـتگی کامـل    های الهی نیـز اتّکـا و و         فکری، فرهنگی، اخالقی، معنوی و اعتقادی و ارزش       
هـر بعـد از       هستند که هرگونه امنیتـی و در       قرآن و روایات بیانگر این نکتۀ بسیار مهم       . دارد

ای،  ابعاد آن، در ایمان و اعتقادات معنوی و الهی ریشه دارد و هر گونه ناامنی در هـر عرصـه       
... اسـتکبار و  ایمانی و صفات متقابل ایمان مانند مشرک، کفـر، ظلـم،              اش به بی    باالخره ریشه 

زا   هـای امنیـت     ترین خاستگاه صدور کُنش      مؤمن و صفات ایمانی، اصلی     چنین  هم. ددگر  برمی
سازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیـت و تهـذیب افـراد،                توان گفت، بستر    می. است

ها از حیات سـیئه و        اجتماعی و دوری آن   های  چه در عرصه  چه در حوزه رفتارهای فردی و       
حال، چه در نظام اسالمی باشد، چه در . کار تأمین امنیت استترین ساز و  غیر ایمانی، اصلی  

این نظام باید تالش کند با تشـویق        ). عج(عصر مهدوی و حکومت آخرزمان حضرت مهدی      
حیات مؤمنانه و پشتیبانی از مؤمنان و مقابله با دشمنان جبهه ایمان، امنیـت و عـدالتی همـه                   

سالمی و حتی غیرمسـلمانانی کـه در پنـاه آن    جانبه و فراگیر را برای همۀ شهروندان جامعه ا   
 این کار باید بدون غفلـت از زنـدگی دنیـایی و بـا تـأمین              البته. کنند، فراهم نماید    دگی می زن

نیازهای این جهانی باشد تا بتواند زمینۀ ورود سرشار از عافیت و سالمت و ایمن از عـذاب                  
که تـا پـیش از ظهـور، انجـام          مشخص است   . را  به زندگی آن جهانی و اخروی آماده سازد         

هـای    گونه آرمـان    های دنیایی امکان پذیر نیست و این        کامل و بهینۀ این امور توسط حکومت      
 . محقق خواهد شد)عج(امل، تنها در عصر حکومت مهدیعالی الهی و بشری به صورت ک

 در قرآن کریم، آیات بسیاری دربارۀ اهمیت امنیت و جایگاه واالی آن در زندگی فردی،
هـا آورده     هـایی از آن     انسان وارد شده است کـه بـه کوتـاهی، نمونـه           ... اجتماعی اقتصادی و  

 :شود می
قرآن یکی از اهداف برقراری حاکمیت خدا و جانشـینی صـالحان و طـرح کلـی                 ) الف

 :امامت را تحقق امنیت معرفی کرده است
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              کمـا   وعداهللا الذین آمنوا مـنکم و عملـوا الصـالحات لیسـتخلفنهم فـی االرض 
م و لیبدلنهم من بعـد  استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی له       

 )55: نور (شیئاً خوفهم امناً یعبدوننی والیشرکون بی
اند، وعده داده اسـت کـه         خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده           «

گونه کـه کسـانی کـه پـیش از       ر دهد، همان  قرا] خود[حتماً آنان را در این سرزمین جانشین        
قرار داد و آن دینی که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر            ] خود[آنان بودند جانشین    

مرا عبـادت کننـد و چیـزی را بـا مـن شـریک               ] تا[کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند         
 ».نگردانند

 : عالمه طباطبایی درباره این آیه فرموده است
بـه آنـان   .  وعده جمیل و زیبایی است برای مؤمنان که عمل صالح هم دارنـد   هاین آی 

دهد که به زودی جامعۀ صالحی مخصوص به خودشـان برایشـان درسـت                وعده می 
سـازد و     گذارد و دینشان را در زمین متمکن مـی          کند و زمین را در اختیارشان می        می

دیگر از منافقین و کیـد آنـان،    امنیتی که ؛کند  اشتند می امنیت را جایگزین ترسی که د     
هایشان بیمی نداشته باشند، خدای را آزادانـه عبـادت کننـد و               و از کفار و جلوگیری    

 25.چیزی را شریک او قرار ندهند
 قرآن به گروهی از مسلمانان کـه دارای دو صـفت ایمـان و عمـل صـالح                   ،بدین ترتیب 

 خواهند داد، نوید امنیت و      هستند و به یاری خداوند، حکومت جهانی مستضعفان را تشکیل         
 .از میان رفتن همۀ اسباب ترس و وحشت را داده است

حضرت ابراهیم  ) 35: ابراهیم (و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا        بنا به آیه    ) ب
 به این نیاز فطری توجه کرد و از خداوند خواسـت آن سـرزمین را از                 ،هنگام بنا نهادن کعبه   

 ًو اذ جعلنا البیت مثابۀ للناس و امنـا        خداوند نیز، بنا به آیه      . دار سازد برخور» امنیت«نعمت  
 .جا را خانۀ امنی برای مردم قرار داد ، آن)125: بقره(

 چنان عزیز است که موجب منّت پروردگار بر آدمیان بـوده و او را شایسـته       این ویژگی 
برای بیـان کیفیـت آفـرینش        پروردگار جهان به همین سرزمین اَمن،        26.کند  سپاس بندگی می  

 با اجابت دعای حضرت ابراهیم، خداوند هم امنیت تکـوینی بـه             27.کند  انسان سوگند یاد می   
تری به خود دیـد و هـم          مکه داد؛ زیرا شهری شد که در طول تاریخ حوادث ناامن کنندۀ کم            

سـرزمین  ها و حتی جانوران در ایـن          امنیت تشریعی عطا کرد؛ زیرا به فرمان الهی همۀ انسان         
شکار حیوانات آن ممنوع است و حتی تعقیب مجرمـانی کـه بـه ایـن          . در امن و امان هستند    

                                              
، 1374شارات اسالمی، چ پـنجم،    ، ترجمه سید محمدباقر همدانی، قم، دفتر انت       15سید محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج       .  25

 .209ص 
 )4 و 3: قریش (فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف.  26
 )4 و 3: تین (و هذا البلد االمین لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم... . 27
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توان برای اجرای عدالت در حـق چنـین           تنها می . حرم و خانه کعبه پناه برند نیز جایز نیست        
 .ها بست تا بیرون آیند و تسلیم شوند مجرمانی آذوقه را بر آن

تعال در حقیقت بیانگر اهمیت امنیـت اسـت کـه           امن دانستن خانه کعبه توسط خدای م      
این صفت کعبـه در آیـات بسـیاری تکـرار          . این بنای بسیار مقدس با آن توصیف شده است        

. تشبیه شده است  » امین بلد«که در سوره تین مکه مکرمه و شهر کعبه به             چنان  هم. شده است 
 :عالمه طباطبایی در این باره آورده است

 چـون امنیـت یکـی از        ،که مشرفه است، و بلد امینش خواند      ن م مراد از هذاالبلداالمی  
خواصی است که برای حرم تشریع شده و هیچ جای دیگر دنیا چنین حکمی برایش              
تشریع نشده، و این حرم سرزمینی است که خانه کعبه در آن واقـع اسـت و خـدای                   

 .)67 /عنکبوت (28 حرما امنااولم یروا انا جعلنا: تعالی درباره آن فرموده
در قرآن، شهری که برخوردار از نعمت باشد، به عنـوان سـرزمین آرمـانی و مثـالی                  ) ج

و ضرب اهللا مثالً قریۀ کانت آمنۀً مطمئنۀ یأتیها رزقها رغدا مـن             معرفی شده است و بنا به آیۀ        
زنـد کـه    ، خداوند به عنوان الگو و نمونه، قریه و شهری را مثال مـی            )112 /نحل (کل مکان 
بدیهی . اش به فراوانی از هر مکانی فرا رسیده است          ی   و مطمئن بوده و همواره روز      امن، آرام 

جز عصر و حکومت امام مهدی، محقق نخواهد          است، تحقق نهایی چنین شهری در جایی به       
 .شد

در قرآن، امنیت   » برکات«و  » نعیم«،  »نعمت«هایی مانند     های مهم واژه    یکی از مصداق  ) د
 : عالمه طباطبایی در بحث از آیۀ،وان نمونهدانسته شده است به عن

         ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات29) به این معنا اشـاره     ) 96 /اعراف
 :نویسد کرده و می

برکات به معنای هر چیز کثیری از قبیل امنیت، آسایش، سالمتی، مال و اوالد اسـت                 
 30.گیرد قرار میها مورد آزمایش  که غالباً انسان به فقد آن

ف بین قلوبکم   واذکروا نعمۀ اهللا علیکم اذ کنتم اعداءً فالّ       چنین این مفسّر در تفسیر آیه         هم
بـا  ) 103 /آل عمـران   (31فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرۀ من النار فانقذکم منهـا            

یـه چنـین بـر      بیان وضع ناامنی حاکم بر جامعه جاهلی پیش از اسالم، منظور از نعمـت در آ               

                                              
 .539، ص 20عالمه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج .  28
 .گشودیم  قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می،ده و به تقوا گراییده بودنداگر مردم شهرها ایمان آور.  29
 .252، ص 8همان، ج .  30
های شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران  پس میان دل. بودید] یکدیگر[گاه که دشمنان   آن،و نعمت خدا را بر خود یاد کنید.  31

 . شما را از آن رهانیدهم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که
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 :شمارد
 مواهب جمیلی است که خدای تعالی در سایه اسالم به آنان داده و              ،منظور از نعمت  

ها را نسبت به پیش از اسـالم بهبـود بخشـید، در دوران     حال و روز بعد از اسالم آن      
جاهلیت امنیت و سالمتی و ثروت و صفای دل نسبت بـه یکـدیگر و پـاکی اعمـال             

 32.ها شدند م صاحب همه ایننداشتند و در سایه اسال
 آورده  ثم لتسئلن عـن النعـیم     در آیه هشتم سوره تکاثر؛      » نعیم«عالمه در تفسیر کلمه     

 :است
نعیم عبارت است از امنیت و صـحت        : اند  البیان است که بعضی گفته      و نیز در مجمع   

ــعود   ( ــن مس ــداهللا ب ــد و عب ــول از مجاه ــوجعفر و   ) منق ــام اب ــا از ام ــن معن و ای
 33.نیز روایت شده است) السالم علیهما(عبداهللا ابی

حیات « و   34»حیات حسنه «های    این مفسر کبیر در تفسیر خویش، در تبیین واژه          چنین    هم
منـدی از نعمـت امنیـت ذکـر           های اصلی این نـوع زنـدگی را بهـره           ، یکی از ویژگی   35»طیبه
 36.داند نی میرا زندگی در ناام» حیات سیئه«های  که یکی از ویژگی چنان هم. نماید می

بـه تعبیـر   . انـد  در قرآن، اولوااللباب به امنیت و سالمتی جاودانی بشارت داده شـده   ) هـ
 :عالمه

، حکایت کـالم مالئکـه اسـت کـه          »سالم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار      «جمله  
 ؛دهنــد ســرانجام نیــک نویــد مــیو اولوااللبــاب را بــه امنیــت و ســالمتی جــاودانی 

 37.دستخوش زشتی و مذمت نگرددسرانجامی که هرگز 
، در روز سرنوشت، وقتـی      )45: حجر (ادخلوها بسالم آمنین  از سوی دیگر بنا به آیه       

ها  شود و به آن ها نوید امنیت و سالمت داده می    نهند، به آن    های صالح در جنت گام می       انسان
 .ها با سالمت و امنیت وارد شوید شود که به این باغ گفته می
که خانواده حضرت یوسف وارد مصر شوند، وی از میان تمـامی مواهـب و                هنگامی) و
گذارد و به پدر و مـادر و بـرادران خـودش              های مصر، انگشت روی مسئله امنیت می        نعمت

                                              
 . 376، ص 5همان، ج .  32
هـای بـزرگ خداونـدی     امنیت یکی از نعمت  : اند  در تفسیر این آیه فرموده    ) ع(و امام صادق  ) ع(امام باقر . 607، ص   20همان، ج   .  33

ثـم لتسـئلن عـن    « :ار خواهند گرفت و باید پاسخ دهندها در روز قیامت مورد سؤال قر    است و در برابر این موهبت بزرگ، انسان       
چنـین   هم. 538، ص 10، ج ]تا یب[، دارالمعرفه، ]جا بی[البیان،  ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، مجمع  : ک.، ر »النعیم، قیل هو االمان   

 .172 ، ص 8، حکمت ]تا بی[، دارالکتب االسالمیۀ، قم، 78 محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج :ک.ر
 .210، ص 10بحاراالنوار، ج .  34
 .465، ص 7 همان، ج . 35

 .همان.  36
 .475، ص 11همان، ج .  37
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؛ یعنی داخل مصر شوید کـه انشـاءاهللا در امنیـت            اهللا آمنین   ادخلوها مصراً ان شاء   : گوید  می
ها است؛ زیرا هر گاه امنیت از        امنیت ریشۀ همه نعمت   دهد، نعمت     این نشان می  . خواهید بود 

در یـک   . میان برود، دیگر مسائل دفاعی و مواهب مادی و معنوی نیز به خطر خواهـد افتـاد                
محیط ناامن، نه اطاعت خداوند مقدور است، نه زندگی همراه با سربلندی و آسودگی فکر و                

 38.اعیهای اجتم برد هدف و کوشش و جهاد برای پیش نه تالش
ترین پاداشی است که در تمیز اهل حق از باطـل، بـه اهـل حـق اعطـا                      بزرگ امنیت) ز

؛ یعنـی کـدام     )81: انعام (فأی الفریقین احق باالمن   : فرماید  گونه که قرآن می     شود؛ همان   می
 یک از دو دسته شایسته امنیت هستند؟

ت و ضرورت امنیت    نیز مطالب فراوانی دربارۀ اهمی    ) ع(در سخنان و روایات معصومان    
 .شود ها ذکر می وارد شده است که برای نمونه، تنها مواردی از آن

 :فرماید می) ص(پیامبر اکرم
مَن اَصبَحَ مُعافی فی بدنه آمِناً فی سِر بِه عندَهُ قُوتُ یَومِهُ فکانَّما خُیرَتْ لَهُ الـدنیا                 

 39.بحذافیرها
و قـوت روز خـویش دارد، جهـان         هر که تنش سالم است و در جامعۀ خویش ایمن اسـت             

 .سراسر مال اوست
 :چنین فرموده است ایشان هم

 40. نعمتان مغبون فیها کثیرٌ من الناسۀاَالمنُ والعافی
 .امنیت و سالمت دو نعمت است که بسیاری از مردم در آن مغبونند

زندگی بدون امنیت را ناقص و ناگوار شمرده و در ایـن راسـتا فرمـوده                ) ع(امام صادق 
 :تاس

لعقـل، مشـغول    لم یزل ناقص العـیش، زایـل ا  خمس خصال من فقد منهن واحدۀ  
 41... . االمن وفاالوالها صحۀ البدن والثانیۀ: القلب

ها برقرار نباشد، زندگی ناقص و ناگوارسـت،          پنج چیز است که حتی اگر یکی از آن        
متی و  گردد؛ نخستین این پـنج چیـز، سـال          شود و مایۀ دل مشغولی می       عقل نابود می  

 .. ..دومین آن امنیت است
العقول، از امنیت در کنار عـدالت و فراوانـی، بـه عنـوان سـه نیـاز                    در روایتی در تحف   

 :اساسی مردم یاد شده است
                                              

  .84، ص 10ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج .  38
 .59ق، ص 1416/ش1374، 4 مرتضی فرید تنکابنی، تهران، نشر فرهنگ اسالمی، چ :الفصاحه، گردآورنده ، نهج)ص(اکرمرسول .  39
 .همان.  40
 .171، ص 1، حکمت 78بحاراالنوار، ج .  41
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 42.االمن، والعدل والخصب:  اشیاء یحتاج الناس طرّأ الیهاثالثۀ
 .امنیت، عدالت و فراوانی: سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند

در بحث از اهداف عالی حکومت، یکـی از دالیـل پـذیرش حکومـت را                ) ع(ام علی ام
باز آن حضـرت در     . شمارد  ها می   تأمین امنیت برای بندگان مظلوم و محروم و پشتیبانی از آن          

 رفـاه زنـدگانی در امنیـت        43؛ العیش فی االمـن    ۀرفاهی«: فرماید  بیان نقش و اهمیت امنیت می     
 .» هیچ نعمتی گواراتر از امنیت وجود ندارد44؛من من االاالنعمۀ أهن«و » است

 
 عدالت، خاستگاه و بستر امنیت. 4

ــوع حکومــت مهــدوی، در عصــر ظهــور و    اصــوالً در چگــونگی فهــم وضــعیت و ن
 راه نخست، تفحـص     :توان در پیش گرفت     نیت، دو راه می   های آن مانند عدالت و ام       شاخصه

ت و راه دوم مراجعه به سیرۀ نظری و         اس) عج(در روایات دربارۀ عصر ظهور حضرت مهدی      
، )ع( روشن است که معصـومان     )ع(ویژه امام علی    به) ع(ومینو دیگر معص  ) ص(ی پیامبر لمع

اند؛ زیرا همه از نوری یکتـا آفریـده شـده و ترجمـان                همه در سیره و سنت دارای یک شیوه       
هـای    شدر واقـع، ادامـۀ تـال      ) عـج (از سویی، حکومت آرمـانی امـام عصـر        . باشند  وحی می 
) ع(ویژه برای به ثمر نشاندن حکومت نافرجـام امـام علـی            به) ع(طلبانۀ امامان معصوم    اصالح

از سوی  . است که به دلیل فشار خودکامگان مسلّط و هواپرستی و گمراهی مردم ادامه نیافت             
ویـژه سـیره علـوی،        بـه ) ع(دیگر، مراجعه به سیره و سنت سیاسی اجتماعی دیگر معصومان         

ها و کمبودهایی است که امروزه در فهم دقیق وضعیت عصـر ظهـور بـا                  ای از ابهام   رافع پاره 
به همین دلیل، در این گفتار ابتدا برای فهـم ارتبـاط عـدالت مهـدوی و                 . ها مواجه هستیم    آن

 .نماییم رجوع می) ع(امنیت به سیره دیگر معصومان
ضوع عدالت با امنیت    توان از تعامل مو     در حوزه سیاست و مباحث مرتبط با امنیت نمی        

، عدالت را رمز بقـا،    )ع(علی. آمده است ) ع(این نکته در بیان بسیاری از معصومان      . غافل شد 
شـمار    استحکام و ترقی نظام سیاسی و ضامن ثبات و امنیـت واقعـی و منـافی خشـونت بـه                   

، »بهتـرین خصـلت   «،  »برتـرین فضـایل   «،  »رسـتگاری و کرامـت    «، عـدل را     )ع(امام. آورد  می

                                              
 .334ق، ص 1404ش، 1363العقول، قم، مؤسسه النشر االسالمی،  ابومحمدابن شعبه الحرانی، تحف.  42
، تصحیح میرجالل الدین حسینی ارموی، تهران، انتشـارات دانشـگاه     4عبدالواحد تمیمی آمدی، شرح غررالحکم و دررالکلم، ج         .  43

 .100 ش، ص 1360تهران، 
 .435، ص 6همان، ج .  44
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مایـه اصـالح    «،  »هـا   سپر و نگهدارنـده دولـت     «،  »فضیلت سلطان «،  45»ترین موهبت الهی  باال«
ذکـر  » مأنوس خالیق «و  » مایه حیات آدمی و حیات احکام     «،  »باعث افزایش برکات  «،  »رعیت

دانسـته و نظـام آمریـت را مبتنـی بـر            » عدالت گستری «او حکومت را مشروط به      . نمایند  می
 بنیـانی کـه     ؛»ترین بنیان، عـدل اسـت     مالک حکمرانی و قوی   «ه  از این دیدگا  . داند  می» عدل«
 46.»قوام عالم به آن مبتنی است«

این است که ایشان هیچ وقت برای حفـظ امنیـت و نظـام              ) ع(مسئله مهم در سیره علی    
اند، بلکه بر عکس، رعایـت عـدالت را ضـامن     سیاسی، از عدالت به نفع امنیت عقب ننشسته 

. داننـد   روشنی چشم زمامداران و رسوخ محبت آنان در دل مردم می          امنیت، حفظ نظام، مایه     
 :فرماید در نامه به مالک اشتر می) ع(امام

برای حاکمان، اقامۀ عدالت و استقرار عدالت در سـطح          ) نور چشم (تحقیقاً بهترین چیز    
خـالی  [هایشـان   کشور و جذب قلوب ملت است و این حاصل نشود مگر به سـالمت سـینه           

 47].نه و بغض حاکمانبودن از کی
هـا    هـا از دل      سوی آنان جـذب و عقـده        ها به   پیشه باشند، قلب  پس اگر زمامداران عادل   

. و پیوند محکم آن با ملت است      کنندۀ استحکام ارکان دولت     این خود تضمین  . رود  بیرون می 
هـای خـود      ها و خواسته    شود مردم برای رسیدن به آرمان       محوری نظام سیاسی باعث می    عدل

هـا را بـه نیرنـگ،         در غیر این صورت، نومیدی از عدالت، انسان       . های منطقی را برگزینند     اهر
کاری، تضعیف اخالق عمـومی و از هـم پاشـیدگی اجتمـاعی خواهـد               سوء استفاده، خالف  

 ناپایداری امنیت و ثبـات سیاسـی نظـام حاکمـه و دولـت                نتیجه آن  ،کشانید که خواه ناخواه   
 .است

یت عدالت از سوی رهبران و کـارگزاران نظـام اسـالمی در سـطوح               رعا) ع(از دید امام  
این آثار برای شـخص رهبـران عبـارت         . مختلف سامانۀ سیاسی، نتایج مثبت فراوانی را دارد       

                                              
، بـه   )ع(بقا و زوال در کلمات سیاسـی امیرمؤمنـان         عبدالکریم بن محمد قزوینی،      ،»، االنصاف افضل الفضائل   ۀعدل فوز و کرام   ال«.  45

االنصـاف  « ؛100 همـان، ص    ،»العدل افضل سجیۀ  «. 97، ص   1371اهللا مرعشی نجفی،      کوشش رسول جعفریان، قم، کتابخانه آیت     
 .112همان، ص . »العدلاسنی المواهب « ؛97 همان، ص ،»افضل الشیّم

 بالعـدل «، »العدل نظام االمـر «، »اعدل تحکم«، »العدل مألوف «،  »العدل یصلح الرعیه  «،  »العدل جُنّۀ الدول  «،  »العدل فضیلۀ السلطان  «.  46
قـوام  العدل اسـاس بـه      «و  » العدل اقوی اساس  «،  »مالک السیاسۀ العدل  «،  »العدل حیاۀ االحکام  «،  »العدل حیاۀ «،  »تتضاعف البرکات 

 .90-78؛ میزان الحکمه، باب العدل، صص »العالم
 .988، ص 53االسالم، نامه  البالغه، فیض نهج.  47
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 :48است
نیـازی از یـاران و        استقالل و توان، نافذ شدن حکم، ارزشمندی و بزرگ مقـداری، بـی            

ها و باالرفتن شـأن، عظمـت و عـزت            نی آن اطرافیان، مورد ستایش قرار گرفتن زمان حکمرا      
 .ایشان

و » کنـد   ها را محافظت نمـی       دولت ،هیچ چیزی مانند عدالت   «معتقد است،   ) ع(امام علی 
عدل چنان سپر محکمی است که رعایت آن موجب تـداوم قـدرت و اقتـدار نظـام سیاسـی                    

 49.گردد می
عـدل  «ترین و فراگیرترین اثر عدالت در سازندگی و اصالح جامعه است؛ چرا کـه               مهم

توانـد مـردم را       هیچ چیز به اندازه عدالت نمـی      «و  » باشد  سبب انتظام امور مردم و جامعه می      
بـرد و دوسـتی و محبـت ایجـاد            هـا را از بـین مـی         مخالفـت «، اجرای عدالت    »اصالح نماید 

 اگـر  51.تأثیر بسـزایی دارد ) توسعه اقتصادی، صنعتی(ی کشور  و در عمران و آبادان    50»کند  می
عدالت در جامعه اجرا نشود، ظلم و ستم جای آن را خواهد گرفت و ظلـم جـز آوارگـی و                     

 خطاب به یکی از والیان خـود        حضرت.  خشونت اثری نخواهد داشت    ،بدبختی و در نهایت   
 :فرماید می

سف یعود بالجالء، الحیـف یـدعو       استعمل العدل، و احذر العسف والحیف، فان الع       
 52.الی السیف

دارد و     رعیـت را بـه آوارگـی وا مـی           و از ستم و بیداد بپرهیز که سـتم         کار را به عدالت کن    
 .بیدادگری شمشیر در میان آورد

زمامـداران  ورزی  ، عدالت )ع(که از دیدگاه امام علی    شود    از این سخنان نتیجه گرفته می     
گـردد و بـه جـای          و شورش مـردم علیـه حکومـت مـی          گراییباعث برچیده شدن خشونت   

احساس نومیدی و سرخوردگی و تنفّر از حکومـت، اطمینـان، آرامـش و محبّـت بـه نظـام                    

                                              
من عدل فی سـلطانه اسـتغنی مـن    «؛ 193، ص 5، همان، ج »من عدل عظم قدره«؛ 275، ص 5، شرح غررالحکم، ج   »من عدل تمکّن  «.  48

من عدل فی سلطانه و بذل احسانه اعلی اهللا شـأنه   «؛290، ص  5، همان، ج    »همن کثر عدله حمدت ایام    «؛  343، ص   5، همان، ج    »اَعوانه
 .396، ص 5، همان، ج »و اعزّ اعوانه

من عمل بالعدل حصّن اهللا ملکه و من عمل بالجور عجـل             «؛70، ص   5 شرح غررالحکم، ج     »ن الدول بمثل استعمال العدل فیها     لن تحصّ «.  49
 .178، ص 2، همان، ج »ۀاعدل تدم لک القدر«؛ 62، ص 2، همان، ج »دل جنّۀُ الدولالع«؛ 355، ص 5، همان، ج »اهللا هلکه

حسـن العـدل   « ؛99، ص )ع(مات سیاسـی امیرالمؤمنـان     عبدالکریم بن محمدیحیی قزوینی، زوال و بقا در کل         ،»ۀالعدل قوام البریّ  «.  50
، شرح غررالحکم، »بالعدل تصلح الرعیه« ؛175، همان، ص »عدل الساعۀ حیوۀ الرعیۀ و صالح البریۀ«؛ 138، همان، ص »نظام البریّه

االنصاف یرفع الخـالف و یوجـب       «؛  100در کلمات سیاسی امیرمؤمنان، ص      ... ، بقا و زوال   »العدل یستدیم المحبۀ  « ؛354، ص   1ج  
 .101، همان، ص »االئتالف

 .193، همان، ص »ما عمّرت البلدان به مثل العدل«.  51
 .1304، ص 468 االسالم، حکمت البالغه، فیض نهج.  52
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با افزایش محبت و وفاداری مردم به نظام، تشتت، تفرقه، . گیرد سیاسی در دل ایشان جای می
. غییر جهـت خواهـد داد  ناامنی و ناپایداری، به سوی وحدت عمومی، امنیت و ثبات واقعی ت           

در خطبـۀ   ) س(حضـرت فاطمـه   . نیز آمده اسـت   ) ع(همین معانی در سخنان دیگر معصومان     
 :فرماید فدک می

داشتن از آلودگی و شرک       خدای سبحان، ایمان و اعتقاد به توحید را برای پاکیزه نگه          
دم ها الزم نمود، اطاعت مر      واجب کرد و عدالت را برای تأمین اطمینان و آرامش دل          

هـا را رفـع       از حکومت را مایۀ انتظام ملت قرار داد، و با امامت و رهبری، تفرقـۀ آن               
کرد، و نیز عدالت در احکام را برای تأمین اُنس و همبستگی و پرهیز از اخـتالف و                  

 53.تفرقه قرار داد
 :فرماید که امام سجاد به والی و سلطان می چنان هم

به دلیل ضعف خود و قوّت تو زیر فرمـان          حق مردم بر تو آن است که بدانی ایشان          
ها عدالت پیشه کنـی و        پس واجب است که با آن     . اند  روایی و رهبری تو قرار گرفته     

هایشان گذشت نمایی و در عقوبت و         برایشان همانند پدری مهربان باشی و از نادانی       
مجازاتشان عجله نکنی و ضروری است دربارۀ نیروی فرادستی خود نسبت به آنان،             

 54.که عطیّۀ الهی است، شکر خدا را به جای آوری
 نـاامنی و بـروز      أگری و خودکامگی، در روایـات منشـ       از سوی دیگر، استبداد، سرکوب    

از این رو، . ثباتی سیاسی، اجتماعی و از میان رفتن حکومت به شمار آمده است شورش و بی
د امنیـت ـ   کومـت ـ ماننـ   هـای واالی ح  برای اعمال بهینه قدرت سیاسی و دستیابی به آرمان

گـری مـردم توصـیه شـده          آمیز، بدون کاربرد خشونت و سـرکوب      برخورد دوستانه و مودت   
لذا با نهی شدید استبداد ورزی، بر رعایت عدالت در حقوق متقابل مردم و حکومـت                . است

 ظلـم نیـز مقـارن بـا          متعامل با امنیت است، بدیهی است      اگر عدالت . پافشاری گردیده است  
ای ظلم را سرکوب کردن     ه   یکی از نشانه   ،البالغه  در نهج ) ع(امام علی . ثباتی است    و بی  ناامنی

هـای سـتمگری      داند و چیرگی فرد نسـبت بـه فرودسـتان را از نشـانه               دست می زیر) تغلب(
 55.داند می

در بسـیاری از سـخنانش، اسـتبداد، خودکـامگی و خشـونت کـارگزاران نظـام                 ) ع(امام
هـا را سـفارش       آمیز و عادالنه با آن      ت نهی کرده و برخورد مالطفت     سیاسی را با مردم به شد     

وی از این مشی به عنوان عامـل بقـا و مانـدگاری حکومـت و نومیـدی                  . اکید فرموده است  
                                              

 23، 3082هـای   ، روزنامـه جمهـوری اسـالمی، شـماره    »ترین عامل بقـای نظـام       اجرای عدالت، مهم  «عبداهللا جوادی آملی،    : ک.ر.  53
 .1368 دی

 .همان.  54
 .1251، ص 342االسالم، حکمت  البالغه، فیض نهج.  55
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سویه ، حقوق میان حکومت و مردم را دو207کند و در همین راستا در خطبه         دشمنان یاد می  
ام در روابط مردم و عزت دین آنـان بـه شـمار             دانسته و این حقوق و رعایت آن را مایۀ انتظ         

ها را در     ها و صالح حکومت     آن حضرت صالح مردم را در صالحیت حکومت       . آورده است 
 56.داند استواری و استقامت مردم می

روشن است که چنین امامت و حکومتی چه در عصر علوی و چـه در عصـر مهـدوی،        
چیرگـی و   (اسـت و بـا ظلـم، تغلـب          دستاورد آن عدالت و امنیت و حیـات طیبـه و کامـل              

رویـه   چنین اعمال خشونت منافات داشته و حکومت به حـق و عـدل، و بـا                 و هم ) سرکوب
 .کند جویانه را توصیه میمالیمت و مالطفت

 عدالت و امنیت، دستاورد فراگیر حکومت مهدوی. 5
سـیر  ، ا )عـج (بنابر روایات، بشر در دوران حیات زمینی خود، تـا قیـام قـائم آل محمـد                

تـوان آن را دوران پراکنـدگی،         ایـن دوران کـه مـی      . پراکندگی، دشمنی و جنگ خواهد بـود      
نابرابری و ناامنی نامید، با ختم شدن به ظهور مهـدی موعـود و طلـوع خورشـید عـدالت و                     

 سـورۀ نـور، پارسـایان، بـه رهبـری امـام             55بنا به آیه    . امنیت، فرجامی خوش خواهد یافت    
در این صورت، بنا به وعـده الهـی، امنیـت           . د و دین حاکم گردد    خلیفۀ خدا شون  ) عج(عصر

. گیرد و بندگان خدا به خشنودی و خوشبختی حقیقی دست خواهند یافت             جای ترس را می   
اثر این عدالت و امنیت فراگیر، چنان است که طبیعت نیز بر سر مهر خواهد آمد و بـا پیشـه                     

 .و خواهد کردهای خود را برای انسان ر کردن عدالت، همۀ گنج
نکتۀ قابل تأمل آن است؛ با این که اخبـار و روایـات بیـانگر هـرج و مـرج و چیرگـی                       

صـورت    رسد این شرایط بـه      عدالتی و ناامنی در عصر پیش از ظهور است، ولی به نظر می              بی
بایستی برای شتاب بخشیدن به  لذا این باور انحرافی که می   . مطلق در همه جهان حاکم نباشد     

. ت، به افزایش فساد و ناامنی کمک کرد، کامالً مـردود و مخـالف اسـالم اسـت                 ظهور حضر 
، حضور خود را در عصر غیبت بـه خورشـید پشـت ابـر               )عج(که خود امام عصر     مگر نه این  
 :فرماید  یا در روایتی دیگر می57،نماید تشبیه می

یـت اهـل    منکـه سـتارگان مایـۀ ا        چنـان   که من مایه امان اهل زمین هستم؛ هـم          درستی  به«
 58.»ها هستند آسمان
ها روایت از پیامبر و امامان وارد شده که خود و اهل بیت را مایه امان ساکنان زمـین                     ده

                                              
 .681، ص 207همان، خطبه .  56
 .92، ص 52 بحاراالنوار، ج ،» بی فی غیبتی فکاالنتفاع بالشمس اذ غیبها عن االبصار السّحابو اما وجه االنتفاع«.  57
 .380، ص 30، باب 1، روایت 78 همان، ج ،»کما ان النجوم امان الهل السماءوانی امان الهل االرض «.  58
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صـورت غایـب و چـه         ، چـه بـه    )عـج ( بدین ترتیب، حضور امام عصـر      59.اند  به شمار آورده  
ی طبیع. صورت ظاهر و در زمان قیام، مایه بارش فیض و نعمات الهی به سوی مردم است                 به

است که در دوره حکومت مهدوی این جریان به کمال خـود خواهـد رسـید و همـۀ موانـع              
البته آن . موجود بر سر اتصال فیض میان خداوند و مردم ـ از طریق امام برطرف خواهد شد 

هنگام، مردم این واسطه خیر و نعمت نامرئی را به صورت مرئـی و آشـکارا دیـده و لمـس                     
 .خواهند کرد

دلیل اختنـاق    اند، اما متأسفانه به     عه در زمان خود چنین واسطۀ فیضی بوده       همۀ امامان شی  
زمانه و سرکوب خودکامگان چیره از یک سو و هواپرستی و گمراهی مردم از سوی دیگـر،                  

 بنـابراین . انی خویش رهنمون سازند   نتوانستند بشریت را به کمال و غایت تکامل الهی و انس          
در این زمینـه تفـاوتی نیسـت،    ) ع(و دیگر امامان معصوم) عج(توان گفت، میان امام عصر   می
و طـرح اصـالحی     ) ص(ی به خواست خداوند، امام موعود کسی است که رسالت پیـامبر           لو

دیگر معصومان در اکمال دین و دستیابی به عدالت و امنیـت و دیگـر فضـایل را بـه نتیجـه                      
) ع(العابـدین   مثالً امام زین  . روانندروایاتی که اثباتگر این مدعا است بسیار ف       . رساند  نهایی می 

 :فرماید می
تـرین   ما رهبـر شـریف  . ما امام مسلمانان و براهین الهی بر جهانیان و سرور مؤمنانیم          

گونـه کـه سـتارگان مایـۀ امـان و       مایۀ اَمان ساکنان زمین هستیم؛ همان ... مسلمانان و 
 آسمان را از سـقوط      واسطه ما   ما کسانی هستیم که خداوند به     . ها هستند   حفظ آسمان 

خداوند توسـط   . به روی زمین نگه داشته است و این به اجازه خداوند بستگی دارد            
واسـطه مـا بـاران     که اهلش را نابود کنـد، نگـه داشـته اسـت و بـه                ما زمین را از این    

واسـطه مـا برکـات زمـین        گسـتراند و بـه      فرستد و رحمت خویش را بر مردم می         می
 ما بر روی کره خاکی نبودیم، زمین اهل خـود را فـرو              شود و اگر    خارج و ظاهر می   

 60.برد می
هـای خـود را در دوره         امامان پاک ما به دلیل جو اختناق حاکم بر زمان خویش، آرمـان            

گسـتری و ایمنـی    دربارۀ عـدالت ) ع(که امام علی چنان کردند؛ هم  وجو می   جست) ع(قیام قائم 
 :فرمایند ها می  دیگر برکتعصر ظهور و سرشاری آن دوره از عدالت و امنیت

                                              
 .1، باب 37، ص 64، روایت 23 همان، ج ،»مان الهل االرضواهل بیتی ا«): ص(قال رسول اهللا.  59
 .5، ص 1، باب 10، روایت 23همان، ج .  60
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ولو قام قائمنا النزلت السماء قطرها و الخرجت االرض نباتها و ذهبت من قلوب              
العباد و اصطلحت السبع والبهائم حتی تمشی المرأه بین العراق الی الشـام التضـع               

 61.علی النبات و علی رأسها زینتها، والیهیجها سبع و التخافه قدمیها اال
چنان که باید ببـارد       ئم ما قیام کند، به واسطه والیت و عدالت او، آسمان آن           اگر به تحقیق، قا   

شود و    های بندگان زدوده می     دهد و کینه از دل      هایش را بیرون می     بارد و زمین نیز رستنی      می
ای که یک زن میان عراق و شـام پیـاده خواهـد               شود؛ به گونه    میان دد و دام آشتی برقرار می      

گذارد، همه سـبزه و رسـتنی اسـت و بـر روی                دید و هر جا قدم می      رفت و آسیبی نخواهد   
 .هایش را گذارده و نه ددی او را آزار دهد و نه بترساند سرش زینت

) ص(ها که از پیـامبر      روایاتی از این دست بسیار فراوانند که در زیر به چند نمونه از آن             
 :کنیم نقل شده اشاره می

کنـد و خداونـد       ود و به سنت من عمـل مـی        بیت من خروج خواهد نم      مردی از اهل  
. سـازد   هایش را خارج می     فرستد و زمین برکت      برکاتش را فرو می     برای او از آسمان   

گونه کـه از سـتم و جفاکـاری پـر شـده، از برابـری و داد                 زمین همان  ،واسطه وی   به
 62...شود سرشار می

ای طـول   را به اندازهاگر از عمر دنیا تنها یک شب باقی مانده باشد، خداوند آن شب  
او زمین را از قسط و عـدل        ... بیت من به حکومت برسد      خواهد داد، تا مردی از اهل     

وی خواسـته و  . گونه که پیش از آن از ستم و جفاکاری پر شده بـود  کند همان  پر می 
های ایـن امـت       نیازی را در دل     کند و خداوند در آن هنگام بی        مال را برابر پخش می    

 63. ...دهد قرار می
شـمول حضـرت    شود که در حکومت جهـان       خوبی فهمیده می    ها به   از این دسته روایت   

شود و تنها مسلمانان از این فیض         جای دنیا برقرار می   ی، عدالت و امنیتی فراگیر در همه      مهد
رسـد؛    مندی به همۀ ساکنان زمین مـی        شوند، بلکه این بهره     مند نمی   و رحمت خداوندی بهره   

ها بیرون آورده خواهد شـد و شـهرها و روسـتاهای شـرک فـتح       گنج«تی، زیرا در سراسر گی   
تبعـیض،    های آسمان و زمین، بی       در چنین حکومتی، عدالت و امنیت و همۀ بهره         64».شود  می

 :فرماید در فراز مهمی می) ع(که امام حسین چنان هم. نصیب همگان خواهد گردید
 .لفاجراذا قام قائم، العدل وسع وسعه عدل البر و ا... 

                                              
گونه روایت شده که این زن بر روی سـرش   در نسخه تحف العقول حدیث این. 110العقول، ص   ؛ تحف 104، ص   10همان، ج   .  61

 .زنبیل را قرار داده است
 .82، ص 25، روایت 51بحاراالنوار، ج .  62
 .84، ص 35همان، روایت .  63
 .96، ص 18 همان، باب ،»یستخرج الکنوز و یفتح المدائن الشرک... المهدی من ولدی): ص(اهللا قال رسول.  64
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شود و این گستردگی عدالت، نیکوکار و فاجر   کند، عدل گسترده می     هنگامی که قائم قیام می    
 65.گیرد را در بر می

محور حضرت مهـدی،    گستر و امنیت    شمول و عدالت  بدین ترتیب بهرۀ حکومت جهان    
ن شود، بلکـه حتـی بـدکارا        های گوناگون می    نه تنها شامل مسلمانان و غیرمسلمانان و اقلیت       

آید کـه حسـنات و جاذبـۀ حضـرت             از روایات چنین بر می     البته. گیرد  ها را هم در بر می       نآ
شـمولی دیانـت اسـالم و اصـالح بـدکاران و      گستر او باعـث جهـان     مهدی و نهضت عدالت   

یکی از شواهد اثبـات ایـن مـدعا رویـاتی           . آوری تمام مردم جهان به اسالم خواهد شد         روی
ایشان دربـاره تفسـیر آیـۀ هشـتاد و سـوم سـوره آل عمـران کـه                   از  ). ع(است از امام صادق   

ها و زمین است خواه و ناخواه سر بـه فرمـان او نهـاده                 که هر که در آسمان      با آن «: فرماید  می
دارند که این آیـه دربـاره زمـان قیـام             در پاسخ اظهار می   ) ع(امام. پرسش شده است   66»است
کـه در آن نـدای        مانـد مگـر آن      جایی باقی نمی  است که در آن هنگام در کره خاکی،         ) ع(قائم

 67.شنیده شود) اهللا اهللا و محمد رسول اال الاله(شهادتین 
هـا و   ریـزی  ها و خـون  عدالتی     بسیاری از بی   ،که در طول تاریخ     با توجه به این   ، از سویی 

 و رفـع بـال و     ، عصر قدرت و ایمنـی       )ع(ها متوجه شیعیان بوده است، دوران امام قائم         ناامنی
رود و حکومت زمـین و سـروری آن       توان دفاعی آنها بسیار باال می      .مصایب از شیعیان است   
 :در این باره فرموده است) ع(العابدین امام زین. به ایشان خواهد رسید

 و جعل قـوّۀ الرّجـل       ، و جعل قلوبهم کزبر الحدید     ۀائمنا اذهب اهللا عن شیعتنا العاه     اذا قام ق  
 . یکونون حکام االرض و سنامها وربعین رجالًمنهم قوّۀ ا

سـازد و   هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند آفات و بیماری و بالیا را از شیعیان ما دور می              
گرداند و قوت و توان مردان ایشـان را بـه انـدازه          های آهن می    های آنان را به مانند پاره       قلب

 68. سروران آن خواهند گشتدر آن هنگام شیعیان حاکمان زمین و. کند چهل مرد افزون می
در عصـر حکومـت مهـدی، همـه مـردم از امنیـت و عـدالت فراگیـری         ایـن،   وجود   با

. شـود   ترین حد و به صورت کامل و تمام اجرا مـی            برخوردار خواهند بود و عدالت در بیش      
هـا و     در آن هنگام استیفای حقوق به صورت قطعی صورت خواهـد گرفـت و در قضـاوت                

خـود میـان مـردم      ) ع(زیرا امـام  .  هیچ خطا و اشتباهی پیش نخواهد آمد       دیگر امکان   محاکم،  
قضاوتی که بدون نیاز بـه بیّنـه و         . ها حکومت و قضاوت خواهد کرد       کند و بر آن     زندگی می 

                                              
 .90، ص 4، باب 24، روایت 27همان، ج .  65
 .83 / آل عمران،»وله اسلم من فی السموات واالرض طوعاً و کرهاً«.  66
، 294، ص 1247، روایت 1الحکمه، ج  ؛  میزان»اهللا اهللا و أنّ محمداً رسول اال الیبقی أرض االّ نودی فیها بشهادۀ ان الاله) ع(اذا قام القائم«.  67

 ).362، ص 1نقل از تفسیر نورالثقلین، ج  به(
 ).80، ص مشکوۀ االنوارفعل از  به. (293، ص 1240، روایت 1الحکمه، ج  میزان.  68
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گیرد و این حکومت و قضاوت متکی به الهام الهی و بر همین مبنا متکی بر                  اِماره صورت می  
کنـد و بـه ماننـد          از مردم درخواست بینه و شـاهد نمـی         )ع(بدین ترتیب امام  . علم امام است  

 بر همین مبنا، عدالت و ادای حقوق بـه صـاحبان            69.نماید  داوود و سلیمان حکم واحدی می     
 .گردد آن به شکل قطعی صورت پذیرفته و کامالً و بدون هیچ شبه و خطایی انجام می

نیت، آرامـش و ثبـات      های مهدوی که موجب پدید آمدن ام        ها و شاخصه    از دیگر نشانه  
المـال    گردد، تقسیم درست و برابر و مبتنی بر استحقاقِ بیت           سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می    

 :فرماید می) ع(که امام باقر چنان هم. و اموال مشترک عمومی است
کنـد و نسـبت بـه         را با مساوات تقسیم می    ] المال  بیت[وقتی قائم اهل بیت قیام کند،       

پس هر کس او را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده اسـت       . دورز  شهروندان عدل می  
 70.و سرکشی نسبت به او همانند سرکشی و گناه نسبت به خدا است

 :گسـتر مهـدوی ایـن اسـت         محور و امنیـت   ه بسیار مهم در مبحث حکومت عدالت      نکت
فاتح شهرهای شرک هستند و حتی چهـره ترسـیمی ایشـان در        ) ع(عصر  اگرچه حضرت ولی  

ای است که همواره شمشیر بر دوش دارند، واقعیت این اسـت              هنگام قیام به گونه   روایات و   
بنـابراین،  . قیامی نظامی و میلیتاریستی و متکی بر اجبـار و سـرکوب نیسـت             ) ع(که قیام امام  

قیامِ مصلحانۀ یاد شـده، نهضـتی   .  امنیت و عدالتی کاذب و در سایه شمشیر برقرار شود         نباید
انی برای رهانیدن همۀ بشر از زنجیرهای نفسـانی و موانـع و بنـدهای               ایمانی، اسالمی و انس   

هـا زده شـده و تکامـل و           شماری است که بر دست و پای انسان فعلی از سوی طـاغوت              بی
-حرکت امیـدبخش و زنـده     . ت و قهقرا کشانده است    رفکمال بشری را راکد کرده یا به پس       

پـذیرد، در نهایـت مشـروعیت و          که با پرچم ایمـان و عـدالت صـورت مـی            ،کنندۀ حضرت 
 و حتـی     گیرد و با پذیرش همگانی همۀ ساکنان زمین و آسـمان            رضایت عمومی صورت می   

یابد و همه بـا مباهـات و خشـنودی بـه آن تـن                 حیوانات و جنبندگان عالم هستی تحقق می      
دم هـای گونـاگون مـر       ها و هویت    ها، نژادها، قومیت    در این میان، فرقی میان دیانت     . دهند  می

شـمول بـرای نجـات و        عـالم   و گسـتر   ضت مهدوی، حرکتـی جهـان     گیتی نیست؛ چرا که نه    
، خـود   )ع(بـدیهی اسـت عـدالت گسـتری حضـرت مهـدی           . رستگاری همۀ بشریت اسـت    

تر مردم را بـه       های بیش   های تقویت و پایندگی مشروعیت حکومت ایشان و جذب دل           زمینه

                                              
؛ »م بین الناس بحکم داود الیحتاج الی بینۀ یلهمه اهللا تعالی فیحکم بعلمه            اذا قام قائم آل محمد علیه و علیهم السالم، حک         «): ع(قال اباعبداهللا .  69

 .14، ص 1، باب 23، روایت 14بحاراالنوار، ج 
 .85، ص 4، باب 28، روایت 23؛ همان، ج »داود و سلیمان الیسال الناس بینۀانه اذا قام قائم آل محمد حکم بحکم «): ع(قال ابی جعفر

، 103، روایـت  52 ج  همـان، ،»اع اهللا و من عصاه فقد عصی اهللابیت قسم بالسویه و عدل فی الرعیه فمن اطاعه فقد اط   اذ قام قائم اهل ال    «.  70
 .81، ص 15، روایت 51همان، ج : ک.چنین ر  هم؛350، ص 27باب 
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اعی بـودن پـذیرش حکومـت حضـرت         دربـاره اجمـ   ) ص(پیامبر اکرم . دنبال خواهد داشت  
 :فرماید می) ع(مهدی

فیمأل االرض عدالً و قسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً یرضی عنه ساکن السماء و      ... 
 71...ساکن االرض

یمال االرض عدالً کما ملئت جـوراً یرضـی بخالفتـه اهـل السـموات و اهـل                  ... 
 72...االرض والطیر فی الجو

. گونه که از ستم و جفاکاری پـر شـده بـود             کند؛ همان   پر می پس زمین را از عدل و قسط        ... 
 ... .هم ساکنان آسمان و هم ساکنان زمین از او خشنود هستند

هـا و اهـل    اهـل آسـمان  . کنـد  گونه که از ستم پر شده بود، از عدل سرشار می           زمین را همان  
 .دهند زمین و پرندگان آسمان به خالفت او رضایت می

شمولی بدون تبعیض حرکت مصلحانۀ امام      دالت مهدوی و جهان   های ع   از دیگر ویژگی  
این است که ایشـان اصـحاب خـود را بـا هـدایت الهـی و بـر اسـاس لیاقـت و                        ) ع(مهدی

ایـن امـر    . گزینند  ی گوناگون بر می     شایستگی، نه از یک نقطه خاص که از کشورها و شهرها          
 نیست، بلکـه متعلـق بـه        مختص ناحیه یا کشور خاصی    ) ع(نشانگر آن است که حرکت امام     

همه جهانیان است تا آنان با آغوش باز و خشنودی اسالم را پذیرا باشند و دستورهای آن را                  
 .سرمشق زندگی رستگارانۀ خود قرار دهند

) ع(چنـین اصـحاب حضـرت مهـدی         گسـتری و هـم    پیامبر گرامی اسالم درباره عدالت    
 :فرموده است

ـ           عزوجل و  مهدی یحکم بالعدل و یامر به یصدق اهللا         ۀ یصدق اهللا فی قوله یخـرج مـن تهام
 یجمع  ۀفضه اال خیول مطهمه و رجال مسوّم      حین تظهر الدالئل والعالمات و له کنوز الذهب و ال         

 فیهـا   ۀ مختوم ۀ عشر رجالً معه صحیف    ۀ و ثالث  ۀ اهل بدر ثالثمائ   ۀاهللا له من اقاصی البالد علی عد      
 73. حالهم و کناهم کدادون مجدون فی طاعتهعدد اصحابه باسمائهم و بلدانهم و طبایعهم و

خداوند عزوجل او را و کالمش را       . کند  مهدی به عدالت حکم نموده و به آن امر می         
شـوند، از مکـه خـروج         ها آشکار می    نماید و هنگامی که نشانه و عالمت        تصدیق می 

هـای    هـای او اسـب      هایی از طال و نقره نیست، بلکـه گـنج           وی دارای گنج  . نماید  می
هـا را بـرای       ای هستند که خداوند آن      خوش اندم و نیکومنظر و مردان مشخص شده       

نگ بـدر،   آوری کرده است که تعدادشان به عدد اهل ج          وی از دورترین بالدها جمع    
ای همراه مهدی است که در آن اصحاب وی            و صحیفه  ؛سیصدوسیزده نفر مرد است   

نـوع طبایعشـان آمـده اسـت،        ها، کشورها، محل سکونت و حتی         با ذکر اسامی، کنیه   
                                              

 .81، ص 15، روایت 51همان، ج .  71
 .95، ص 17؛ همان، باب 91، ص 8همان، باب .  72
 .27، باب 4، روایت 310، ص 52همان، ج .  73
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 .کشند اینان در راه اطاعت او کوشا بوده و رنج و سختی می
توان استنباط کرد که در حکومت جهانی مهدوی، حقی از کشـورها یـا                بدین ترتیب می  
عدالت مهـدوی   . شود  های این حکومت در هر کجای گیتی ضایع نمی          به عبارتی بهتر، ایالت   
ر محیطی با ثبات و سرشار از آرامـش و فـارغ از هـر گونـه                 نماید که د    و اسالمی ایجاب می   

ها، شایستگان و نخبگان متصف به صفات الزمه اسـالمی را بـه               نزاع، اقوام، کشورها و ملیت    
کارگزاری و مـدیریت ایـاالت خـویش، در چـارچوب حکومـت جهـانی حضـرت مهـدی                   

 .بگمارند
مند   مساوی با دیگران بهره   ای    چون امنیت به گونه     از مواهب گوناگون این حکومت، هم     

 .شوند
 گیری نتیجه
هــا و  تــرین نعمــت گونــه کــه گفتــه شــد، عــدالت و امنیــت از برتــرین و مقــدم همــان

هم در فراخنای گیتی هدیـه خواهـد    دستاوردهایی است که توسط امام موعود به بشریت، آن     
رایانـه  گ  انقالب مصلحانۀ حضرت برای تکمیل دیانت، رسالت نبـوی و امامـت اصـالح             . شد

امامتی که با خودکامگی و اختناق و سرکوب خودکامگان ستمگر          . باشد  می) ع(امامان معصوم 
این نهضت را به پایان خواهند بـرد و         ) ع(امام عصر . و چیره به فرجام نیکوی خویش نرسید      

گونه تبعیض و گزینشی طعم شـیرین عـدالت    ها بدون هیچ همه اقوام و ملل و فرد فرد انسان   
اسالم دین فراگیر خواهـد شـد و در جایگـاه عادالنـه و              . هدوی را خواهند چشید   و امنیت م  

هـا محفـوظ و در        بایستۀ خود خواهد نشست و تشیع و شیعیان از آفات و بلیـات و آسـیب               
بشـر و تمـام سـاکنان و        . کمال امنیت، توان روزافزون و استقرار و حاکمیت خواهنـد یافـت           

قریه و  . باز و خشنودی بدین حکومت تن خواهند داد       ها و زمین با آغوشی        جنبندگان آسمان 
شهر امن قرآنی و الهی در سایه عدالت گستری حضـرت مهـدی محقـق خواهـد گردیـد و                    

 اصـلی   جانشینی زمین به صالحان و پارسایان خواهد رسـید و ایمـان بـه عنـوان سرچشـمه                 
یـات سـیئه   ح.  طمأنینـه و آرامـش را حکمفرمـا خواهـد سـاخت     ها ها و جان   امنیت، بر قلب  

 .بشری، جای خود را به حیات طیبه و حسنه خواهد داد
هـای خـود را بـرای         هـا و نعمـت      کردن عدالت، همۀ بهـره      ها و زمین نیز با پیشه       آسمان

عدالتی جای خود را به آرامـش    نمایند و ترس و هراس و ناامنی و بی          استفاده بشر، تقدیم می   
 .و قسط و عدل خواهد داست

ر حضرت مهدی، امنیتـی غالـب بـر عـدالت و در سـایۀ شمشـیر،                 امنیت در زمان ظهو   
سرکوب و خودکامگی و اجبار نیست، بلکه بر رویکرد و مشی الهی و انسانی استوار است و               
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همین . برد  از مشروعیت، مقبولیت و حقانیتی مبتنی بر رضایت و پذیرش کامل مردم سود می             
شمول ایشان خواهـد     و نهضت جهان   های مردم به سوی امام عصر       تر قلب   امر به جذب بیش   

 .انجامید و حتی بدکاران نیز راه خوبی و رستگاری در پیش خواهند گرفت
گرایـی    کند، مالک گزینش کارگزاران، قومیّت پرسـتی و قبیلـه           عدالت مهدوی حکم می   

کـه    چنان  هم. ها، اصلح بودن، شایستگی و کاردانی لحاظ شود         برعکس، در گزینش آن   . نباشد
گانۀ خود، ایـن مالحظـات را در نظـر گرفتـه و                در انتخاب اصحاب سیصدوسیزده    )عج(امام
عـدالت و امنیـت   . نماید  ها را از کشورها و شهرهای مختلف و با هدایت الهی انتخاب می              آن

چه در اندیشه اسالمی و چه در عصر مهدوی در تعامل مستقیمی با یکـدیگر قـرار داشـته و                
های افـراد     با رعایت مساوات و استحقاق    ) ع(حضرت. ستعدالت، خاستگاه و بستر امنیت ا     

الهـام و   بشر، خیرات مشترک را میان مردم توزیع نموده و با حکمیّت و قضاوت بـر مبنـای                  
. بـرد  گونه حکومت و داوری ناعادالنه و خطـاآمیز را از بـین مـی       علم الهی خویش، زمینۀ هر    

ثبـاتی و نـاامنی را در پـی        را کـه بـی     های مردمی   های نارضایتی و اعتراض      زمینه ،وسیله  بدین
جـای اشـمئزاز از حکومـت، مهـر و           در دل مـردم بـه      ،در آن دوران  . دارد  دارد، از میان بر می    

 .شود گزین میمحبت جای
ای، با این دعا، نوشـتار حاضـر    چه زودتر چنین عصر شکوفا و بالندهبا امید به طلوع هر    

بهـا االسـالم و اهلـه و تـذل بهـا      ک فی دولۀ کریمه، تعزانا نرغب الیاللهم  «: بریم  را به پایان می   
 .»...النفاق و اهله


