
 
 
 
 
 
 

 مهدوی و فلسفه تاریخ عدالت 
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 :اشاره
ای است که از دیربـاز، ذهـن   و فلسفه آن، مسأله   » تاریخ«چیستی  

 .بسیاری از اندیشمندان جهان را به خود مشغول کرده است
اگر تاریخ را هدفمنـد و دارای قـانون و سـیر معـین بـدانیم، ایـن                  

کـت، بـه سـمت عـدالت اسـت یـا            رسد که ایـن حر    پرسش به ذهن می   
تر از آن، آیا تاریخ، از آن جهت کـه  سمت و سویی ظالمانه دارد؟ و مهم 
 تابد یا با آن سر ناسازگاری دارد؟تاریخ است، عدالت مهدوی را بر می

نویســنده در ایــن نوشــتار، بــه بحــث دربــاره نســبت بــین تــاریخ و 
نظر اسالم لف، های مختپردازد و پس از نقل دیدگاهعدالت مهدوی می 

 .دهدرا در این باره شرح می
 

، در فلسفه تاریخ و در تاریخ اجتماعی،        »عدالت مهدوی در تاریخ    «،موضوع اصلی مقاله  
 موضوع آن تـاریخ، فلسـفه تـاریخ سیاسـی و            ،ی دیگر ربه اعتبا . سیاسی و مدنی انسان است    

 نگـاه مهـدوی بـه       ،خ تاری فلسفهمراد از   . حتی فلسفه تاریخ مهدویت و عدالت مهدوی است       
ن تا سر حد هدایت و دولت نهایی و نگاه تاریخی به عدالت و ساختار        آتاریخ و سیر جهانی     

مـراد از عـدالت مهـدوی، اعـم از،          . نهایی آن تا سر حد سیاست و نظام سیاسی غایی اسـت           
 ،گرایی مهدویت در دوران غیبت و انتظـار اسـت و دیگـری             نگری و نیز عدالت     عدالت ،یکی

گـذاری مهـدوی در آینـده نهـایی تـاریخ، در ظهـور و                 گری و نیـز عـدالت        و عدالت  عدالت
ها و    حاکمیت دوران مهدی بوده و نیز در فلسفه سیاسی مهدوی و مهدویت، به ویژه در نگاه               

 .گرا است گرا و منجی گرا، موعود نظریات گوناگون فلسفی تاریخی و آینده
بوده » تاریخ سیاسی ) های( ی در فلسفه  خاستگاه و جایگاه عدالت مهدو     «،پرسش اصلی 

شناسی عدالت، مهدویت، عدالت مهـدوی، و نیـز تـاریخ و             یعنی عبارت از چرایی و چیستی     
ها  تاریخ سیاسی و فلسفه تاریخ سیاسی و به ویژه نسبت و رابطه این دو و حتی چگونگی آن  

دی نهـایی دارد،    به عبارت دیگر، آیا تاریخ رو سوی عدالت، هدایت و کمال و کارامـ             . است
گونه که در فلسفه سیاسی و فلسفه تاریخ سیاسی مهدوی و مهدویت موضوعیت داشته و                آن

 یعنی برعکس بوده و جهـان، رو سـوی شـر، ظلـم و ظلمـت و                  ؛یا خیر . پذیرفته شده است  
که آینده تاریخ جهان، معلوم نیست و مبهم اسـت؟ بلکـه حتـی               انحطاط و قهقرا دارد؟ یا این     

 فاقد سیر یا سیر مشخص بوده و پیوست و هدف و نیز قانونمنـدی نـدارد؟ بـر                   تاریخ، اصالً 
ای از اجزای ناموزون نیست که به صورت درهم در تعامل             این اساس، جهان چیزی جز توده     

در این صورت، تاریخ چیزی جز چینش       . ثر متقابل دو و چندین جانبه قرار دارند       أثیر و ت  أو ت 
 .دث، بیش نیستبسا انتزاعی حوا زمانی و چه

عدالت مهدوی، غایت و نهایت تاریخ و فلسفه تاریخ جهـانی و انسـانی          «: فرضیه اصلی 
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 .»است
فلسـفه  «،  »تـاریخ «،  »فلسـفه «،  »عـدالت مهـدوی   «،  »مهـدویت «،  »عـدالت «: کلید واژگان 

 .»شناسیچگونه«، »شناسیچیستی«، »شناسیهستی«، »تاریخ
و معنوی، تعادل میـان توسـعه اقتصـادی و           تعادل میان ساحات مادی      به معنای : عدالت

های مشروع فـردی بـا جامعـه و عـدالت             تعادلی فرهنگی، تناسب میان فرد و نقش و آزادی        
های اجتماعی، اجتماعـات      اجتماعی و با دولت و اقتدار قانونی آن، و توازن میان افراد، گروه            

 عدالت به   2.استعداد است ، امتی و جهانی بر اساس استحقاق و         یالملل  مدنی ملی تا سطح بین    
خیـز بـوده و بـه       صرفاً مادی و یا ناسازواری تنـازع      گونه نارسایی تک ساحتی     معنای رفع هر  

، اعطای حق و قرار دادن هر چیـزی در موضـع درسـت خـویش بـه                  )ع(تعبیر موالی متقیان  
 3.رود شمار می

 و انسـانی یـا       جهـانی   به معنای امید و انتظار سازنده و پویا به عـدالت آینـده            : مهدویت
موعودیت متعادل و متعال بوده و مبین دوران زرین نهایی فرارو و نگـرش و گـرایش بـدان                   

- مهـدویت  ،ی، کمابیش وجـود دارد     غیر و ضد مهدو    یها  ها و گرایش    هر چند نگرش  . است
گرایی و حتی در مواردی کمـال و         گرایی، نهایت نگری، موعود و منجی      معنای آینده  گرایی به 
دویت، هــدایت و خــواه مهــ. دار و دیرپــای اســت ای فراگیــر، ریشــه ی، پدیــدهگرایــتکامــل
ی و نادرست کـه خـود       گرایی و مهدویت ادعای   گرایی راستین با هدایت   نگری و غایت    نهایت

 .گرایی ناقص و شبه مهدوی یا دروغین و دجالی استاعم از مهدویت
 

 پیش درآمد
چه مربوط بـه پیشـینه حـوادث،         اگر  تاریخ .هاست   حوادث و سیر گذر آن     »تاریخ«) الف

ها بـوده، ولـی بـا برخـورد علمـی و پدیـده                های کنونی جهان و دیرینه آن       اوضاع و واقعیت  
توان از گذشته به      شناسانه با آن، می   شناسانه و چیستی  گاه فلسفی، هستی  شناسانه، به ویژه با ن    

حتی بـا   . ن بهره جست   آ آموزی از نه اوضاع کنونی و شناسایی و عبرت      عنوان پیشینه و پشتوا   
هایی همچون تاریخ، مهدویت، عدالت و عدالت مهدوی، چه           شناسانه با پدیده  برخورد پدیده 

ـ           اریخی و بسا بتوانیم تا حدود زیادی در قیاس پیشینه و در تـداوم سـیر و راسـتای واقعـی ت
                                              

 .305خواجه نصیر، اخالق ناصری، تصحیح و تنقیح مینوی و حیدری، ص .  2
 تا، به تعبیر مولوی؛ نا، بی آمدی، ترجمه انصاری، تهران، بی، )ع(غرر الحکم، کلمات قصار موالی متقیان 3
          ظلم چه بود وضع در ناموضعش  ل چه بود وضع اندر موضعش     دع

 ونیز؛ 
 .عدل چه بود، آب ده اشجار را                     ظلم چه بود آب دادن خار را
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در هـای نزدیـک و دور و نیـز     بینـی آینـده   نگـری، تحلیـل و پـیش     واقعیات کنونی، به آینـده    
های کوتاه برد و بلند بـرد، حتـی در مـورد حـد نهـایی سیاسـی و اجتمـاعی انسـانی                     گستره

ها، اجتماعات انسـانی      ، حوادث سیاسی و اجتماعی انسان     )مهدویت(مراد از تاریخ    . پرداخت
، عـدالت   عـدالت مراد از   . و جامعه جهانی و نیز سیر، تداوم و تکامل کلی و نهایی آن است             

ی و اجتماعی انسانی بوده که در بستر عـدالت در نظـام طبیعـت و در                 مهدوی، عدالت سیاس  
گستره نظام آفرینش و جهان هستی جریان داشته و در نهایت در سراسـر جهـان انسـانی در                   
سراسر زندگانی و هستی سیاسی انسان و جامعـه بشـری گسـترش یافتـه و ریشـه خواهـد                    

هـا و     گون، دغدغه و داعیه تمامی نظریـه       به اشکال گونا   عدالتی که ایجاب و ایجاد آن     . نیددوا
های سیاسی در هماره تاریخ و در گستره جغرافیـای سیاسـی جهـانی بـوده و همچنـان                     نظام

طالبه همگانی ای که مطالبه آن، مطلوب همگان و مطلوبیت آن، مورد م دغدغه و داعیه  . هست
 .ها و جوامع بشری بوده، هست و خواهد بودبشریت و آحاد، گروه

شناسی سیاسی یا علـم تـاریخ و مهـدویت و از جملـه عـدالت و                 ها و پدیده    یدهپد) ب
گانـه هسـتی و هسـتی       ای متشکل از مراتـب سـه        ام و آمیزه  عدالت مهدوی به معنای اعم، نظ     

 فلسفه سیاسی تـاریخ   . شناسی است شناسی و چگونگی و چگونه     و چیستی  شناسی، چیستی 
رایـی  مهدویت، در پاسخ به پرسش از چ ) خی تار سیاسی(یا فلسفه تاریخ سیاسی و نیز فلسفه        

هـای تـاریخ      شناسـی ایـن پدیـده     شناسی و چیسـتی   گانه هستی ها، به مراتب دو     و چیستی آن  
 مهدویت و عدالت، بدین ترتیـب، بنیـاد         ،اخت فلسفی از جمله در مورد تاریخ      شن. پردازد  می

، اصـالح و    هـدوی، تبیـین    مهدویت و عـدالت م     ،گاه و بینش ما را در زمینه تاریخ       نظری یا ن  
نگـری و مهـدویت     تاریخ، مهدویت و عدالت، با تاریخ     که دانش و فن     کما این . کند  تنظیم می 

مـین سـاخته و یـا        أهای تاریخی ما تـ      نگاری، آگاهی ) و مهدویت (نگری و به ویژه به تاریخ       
نـی  های ما را نسبت به چگونگی واقعیت، وقوع و تحقق عینی تاریخ و مهـدویت، یع                 آگاهی
کنـد و      تصـحیح، ترسـیم و تنظـیم مـی         وش عملی تاریخ و سـیر و سـاختار آن         کار و ر  وساز

با شناخت چرایی، چیستی و چگونگی گذشته و سیر آن، و در قیاس با آن،               . دهند  افزایش می 
بینـی  به صورت تخمینی و احتمال، بـه پـیش        به تحلیل حالیه و بر این اساس و در این راستا            

فلسفه سیاسی، فلسفه تاریخ و فلسفه مهدویت، بنیـاد         . شود  داخته می وضعیت آینده ممکن پر   
چنان که فـن و     . نماید    نگرش و بینش سیاسی، تاریخ سیاسی و مهدوی را تعیین و ترسیم می            

کند   ها تأمین می    های عینی ما را در این زمینه        دانش سیاسی، تاریخ سیاسی و مهدویت، آگاهی      
عملی بینش سیاسی ما بـا واقعیـات عینـی و جـاری،     و در جهت تطبیق علمی و حتی تحقق  

 اصل ضروریات اولیه، همچون عقل آدمی، به صورت فطری،. موزنده و کارساز خواهند بودآ
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 به ویژه علت فـاعلی و علـت         ،دالت، امانت و وحدت یا رابطه علی       امنیت، نظم، ع   ضرورت
ه اصـل   همچنـان کـ   . دکنـ   های انسانی، اجتماعی و سیاسی را درک می         غایی در عرصه پدیده   

 عالم، توحید، معاد، نبوت، عدالت و امامت را اجمـاالً و بـه              أضرورت و هستی یا وجود مبد     
ها به صـورت تفصـیلی،    نآلکن برای درک چیستی، حدود و مفاهیم . یابد صورت کلی درمی  
چه در درک عینی و عملی و تطبیـق         چنان. و منشأ علم الهی معصوم است     نیازمند منبع وحی    

 نیازمنـد   ها چه در طبیعت و چه تعمیم آن در زندگی اجتماعی و سیاسی خویش،               جی آن خار
است کـه بـا مطالعـه در آفـاق و           های عینی آن اصول       یات و نشانه  آآموزی از   عبرت و تجربه  

شناسانه که بنیاد ازه از درک و دریافت هستی و هستی      این اند  بنابراین. آیند  انفس به دست می   
 بنیاد عقالنی ، و مطالبه مهدویت و عدالت مهدوی بوده و در عین حال   عقالنی و فطری درک   

آید، در نگاه اسالمی، عمـوم بشـری و           و فطری فلسفه تاریخ سیاسی و مهدویت به شمار می         
شناسانه این بنیادهـا و     یم، حدود یا چیستی و تفصیل چیستی      تبیین مفاه . عموم تاریخی است  

  هدایت الهی بوده که در قالب رسـالت و نبـوت و در   ادراکات اجمالی، نیازمند وحی، علم و     
ز طریـق پیـامبران،     گری و هدایت تشریعی بشـریت، ا      شکل دین و شریعت، به منظور روشن      

بـدین ترتیـب،    . انـد   در اختیار بشریت قرار گرفته    ) ع( الهی و امامان معصوم    یرسوالن و اولیا  
نیادهـا و ضـرورت مهـدویت، بـه     ها به طور یقینی، ولی به صورت اجمالی در زمینـه ب             انسان

ها، دارای نگرش و در       عنوان غایت و علت غایی و نیز ضرورت عدالت و امنیت و مانند این             
مکاتب مدنی به ویـژه دینـی بـا تبیـین و تفصـیل ایـن                . نتیجه گرایش کلی و مشترک هستند     

ب بنیادها، خواه به صورت حقیقی و خواه غیر و ضدحقیقی، یعنی پنـداری یـا تـوهمی، سـب              
گانـه یقینـی، پنـداری و        هـای سـه     پیدایی رویکردهای دوگانه حقیقی و ناحقیقی و رهیافـت        

گرایی، مهدویت موعودیت و فلسفه تاریخ و از جمله در زمینه عدالت              یندهآتوهمی در زمینه    
) ص( به ویژه مکتب دینی مدنی متکامل و نهایی اسالم محمـدی           ،های الهی   مکتب. گردند  می

بینـی    ای پـیش  ورامامت، عالوه بر تبیین و تفصـیل نـوعی مهـدویت، و             در رهیافت شیعی و     
گویی و خبررسانی در زمینه مصادیق کلـی و           فلسفی تاریخی و تحلیل علمی تاریخی به پیش       

هـا مهـدوی و همچنـین شخصـیت مبـرز             ها و اشکال و سیاست      حتی برجسته و نیز شاخصه    
مکاتـب تحریفـی و     . انـد   ختـه ها و مشـی آن حضـرت پردا         و ویژگی ...) ا  عج(حضرت مهدی 

های سیاسی اومانیستی، که خـود را از نعمـت منبـع علمـی                ها و نظام    انحرافی به ویژه نظریه   
اند، نارچار در حـد وسـط، یعنـی تبیـین مفـاهیم               وحی و از برکت هدایت الهی محروم کرده       

 راسـتین   های  گویی  سیاسی، اجتماعی و انسانی، عموماً از جمله در زمینه مهدویت و نیز پیش            
گرایـی   اعـم از نسـبیت     ،نظری و عملی سیاسی   در این راستا، دچار اشکال گوناگون انحراف        
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) و چپ روانـه (روانه یا کژتابانه باورانه و راست بدبینانه یا خوشمطلق، شکاکیت و نیهیلیسم 
چند به ظاهر، گاه درک قریب به درسـتی در          هر. گردند  کارانه گشته و می   افظهرادیکالی یا مح  

. نگری و عدالت نهایی و مهدوی داشته باشند        از جمله در زمینه مهدویت، آینده      لسفه تاریخ ف
درکی که بسیط و غیریقینی بوده و چه بسا در معرض چالش و تردید قرار داشته و به همـان     

که در نگاه و نظریه مـدنی و        حال این .  و در معرض فروپاشی است     میزان سست بنیاد، لرزان   
 به ویژه در مکتب و بینش رسای اسالمی و شـیعی، درک علمـی و فلسـفی                  راهبردی الهی و  

تاریخ از مهدویت و عدالت مهدوی، هم حقیقی و بنیادین بوده و هم جوهری یـا مـاهوی و                   
چنـین   ایـن  ،به همـین سـبب    . رود  همچنین شناختی واقعی و عملی به شمار می       . یقینی است 

بـدین  . زانی مصـمم، اسـتوار و پایـدار دارد        جریانی، با وجود پیروان خود، رهبـران و پیشـتا         
 دو رویکرد و سه رهیافت  علمی به معنای مطلق در زمینـه سیاسـی و مهـدوی و از                     ،ترتیب

یکـی رویکـرد    : جمله در فلسفه تاریخ عمومی و مهدویت شکل گرفتـه و در جریـان اسـت               
فلسـفی و   توان از آن بـه رویکـرد علمـی،            علمی و از جمله فلسفی و فلسفی تاریخی که می         

این رویکرد هم به صورت عقلی و استداللی، هم         . فلسفی تاریخی حقیقی و یقینی تعبیر کرد      
به صورت وحیانی و استنادی یعنی با تفسیر و اجتهاد متون دینی و هم به صـورت تجربـی،                   
استقرایی و مشاهده تاریخی و سیاسی ملی تا جهانی، به طور توأمان و به شکل مراتـب سـه                   

دیگری رویکرد غیر یـا     . پردازد   روشی، به بحث و بررسی در این خصوص می         گانه علمی و  
 .ضد علمی و فلسفی که یکی رهیافت پنداری و ظنی بوده و شبه علمی است

 ها نیست در یک مرتبه این صدف
 )مولوی( شبه است و در دیگر دردر یکی 

ه و ضد علمـی     سرایی بود هدیگری رهیافت توهمی به تعبیری قرآنی و اساطیری و افسان         
 4.است

 دیو بر شبه سلیمان کرد ایست
 )مولوی(علم مکرش هست علمناش نیست 

منـدی و   فلسفه تاریخ، بـه اعتبـاری دیگـر بـه بحـث و بررسـی هدفمنـدی، قـانون              ) ج
مندی تاریخ پرداخته و همچنین سیر و ادوار تاریخی و پیوسـتگی یـا گسسـتگی و نیـز                     نظام

 علمـی و  أنمایـد و هسـتی و چییسـتی یـا منشـ      یواکاوی متکاملی یا غیرتکاملی بودن آن را  
                                              

فلسـفه نـوین    ـ تـاین بـی، آرنولـد،        2،  1363خ، ترجمه عالیی، تهران، امیرکبیر،      ای بر فلسفه تاری      مقدمه .دبیلیو.ـ والش، اچ  1 :ک.ر.  4
ـ مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، از سـری مجموعـه شـش گانـه               3. 1356 پاسارگاد، تهران، فروغی،     ،تاریخ، ترجمه و تلخیص   

 .های اسالمی جهان بینی
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کـه  کمـا ایـن   . کنـد    ها را وارسی مـی      ، مفهوم و حدود آن     عملی و عینی و نیز مبنا      أنظری، مبد 
های واقعی حاکم بر تـاریخ و         دانش و نیز فن تاریخ بدین اعتبار، در پی کشف قوانین و نظام            

ا تا حدودی در پی ترسیم و توجیـه ادوار          ها بوده ی    نآنی سازکار و روش وقوع      عچگونگی، ی 
بـر اسـاس    . تاریخی و نشان دادن پیوستگی یا گسستگی عینی و عملی آن در واقعیت اسـت              

، بـه معنـای     )سیاسـی (نوع برخورد علمی با تاریخ و فلسفه آن، سه راهبرد فلسفی تـاریخی              
که بـا برخـورد    فلسفه تاریخ و تاریخی و سیاسی ،اول: مطلق وجود داشته و در جریان است 

مند با سیر و ساختار هستی و حیات آدمی و سیاسی و سـیر                مند و هدف    بنیادین، جامع، نظام  
ای متعادل و متعالی را فراروی بشریت و جامعـه جهـانی    ن، قابلیت و ظرفیت آینده آو تاریخ   

منـدی    منـدی و هـدف      مندی، نظـام    این نگاه معتقد و مدعی قانون     . کشد  انسانی به تصویر می   
 بـه صـورت تـک خطـی و          ناپذیر آن است، ولی این سـیر لزومـاً          اریخ و حتی سیر گسست    ت

هـا و     روییسـتی دارای فـراز و فرودهـا و راسـت          مستقیم نبـوده، بلکـه قطعـاً و ضـرورتاً با          
چرا که فلسفه حیات، آزمون الهی . های بسیاری در فرا راه خویش بوده و خواهد بود       تابی  کج

ن، خواه به صورت فردی و حتی شخصی یا گروهی، اجتماعی و            و ایمان و عملی صالح انسا     
هـا و     چنـین ضـرورتی، زمینـه     ایـن . ی بوده و اجتناب ناپذیر است     امتی تا سر حد جهانی، ذات     

 ولی پرپیچ و خم و در نهایت پیـروزی را فـراروی جامعـه جهـانی و                  ،امکان حرکتی پیوسته  
گرایی مهدوی، بـر اسـاس مـدل     ی جهان انداز نهای   چشم. دهد  جهان بشری فرانمود و قرار می     

همبستگی و حتی پیوستگی جهانی و انسانی بشریت، بر این اسـاس بـوده و در ایـن راسـتا                    
ساحتی و صرفاً انگارانه تکی، که با نگاه طبیعت     تفلسف تاریخ و تاریخی و سیاس      ،دوم. است

و جامعه انسـانی و    اقتصادی یا مادی و دنیوی سیر و ساختار سکوالریستی، اومانیستی انسان            
. کشـد  ی بشریت به تصـویر مـی  تاریخ آن را جست و جو کرده و بهشت شدادی را پیش رو       

  تا حد پنداره فرایند جهانی شدن اقتصاد و توسعه جهـانی اقتصـاد، یـا توسـعه صـرفاً                   انگاره
 ،سوم. گردد  مادی، تک ساحتی و ابزاری، در این راستا مطرح شده و بر این اساس توجیه می               

تنـازعی،  سم و سفسطه تاریخ و تاریخی و سیاسی، که با نگاه داروینیستی، هژمونیک و               سوفی
د نمایان  جویانه و استبدادی را، فراروی بشریت برمی      سازی سیطره نظام سلطه جهانی و جهانی    

هـای اشـغالگرانه      تـازی کاری و یکه  سازی آمریکایی نومحافظه  استراتژی جهانی . تاباند  و برمی 
ــوهم افســانه میلیتاریســتی ک ــن ت ــونی، ریشــه در ای ــود و تعصــبات و تصــلب   ن ــون و آل گ

 5. های نئوصهیونیستی و صهیونیسم مسیحی دارد ایدئولوژی

                                              
 رسـا،   ،ترجمـه خسرواسـدی، تهـران     . ای انبیای بنـی اسـرائیل     ه  گویی  ک، هال سل، گریس، تدارک جنگ بزرگ، بر اساس پیش         .ر.  5

 .، جنگ بزرگ یاهار مجدون، تئوری و توطئه جنگ نهایی1377
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 درآمد
 سیاسـی در تـاریخ و بـا    ،ض نظـری و بـه تبـع آن   ر دو گونه برخورد متعا،بدین ترتیب 

 و هـدایت  این دو برخورد همچنین نسبت به فرایند سیاست. گیرد تاریخ صورت گرفته و می 
این برخوردها بسـان دو  . و به خصوص مهدویت و از جمله عدالت مهدوی در جریان است          

یکی ـ رویکرد متعالی یـا   : گرایی رایج بوده و هستنگری و نیز موعود د حتی با آیندهرویکر
این رویکرد علمی و عملی حقیقی و یقینی بوده و رهیافت           . رویکرد هم متعادل و هم متعالی     

دیگـری  . گیـرد    و عملی سیاسی، فلسفه تاریخی و فلسفه مهدویت را در برمـی            فلسفی نظری 
ایـن رویکـرد    . رویکرد نامتعالی یا رویکرد هم نامتعادل و هم نامتعالی و به اصطالح طبیعـی             

هـای فلسـفی تـاریخی سیاسـی           در زمینـه   ،از جملـه  . رود  غیرعلمی و غیریقینی به شمار مـی      
ل رهیافت غیرعلمی تا رهیافت ضد عملی است؛ یعنـی       رویکرد نامتعالی، خود شام   . مهدویت

شامل رهیافت پنداری و ظنی و از جمله تفلسفی سیاسی، تاریخی و مهـدویت تـا رهیافـت                  
گـرا و از جملـه سوفیسـم و سفسـطه سیاسـی،             گـون و افسـون      و اساطیری یا افسانه   توهمی  

ی و حتی مهدوی این دو رهیافت پنداری و توهمی سیاسی، تاریخ       . تاریخی و مهدویت است   
هـا،     در ایـن زمینـه     بنـابراین . مالً متعارض خواهـد بـود     نگر و عدالت آن نیز با هم کا         و آینده 

همواره با دو رویکرد متابین و متناقض و سه رهیافت متضاد، متعارض و حتی متنازع رو بـه                  
 .رو هستیم

 
 عدالت مهدوی و فلسفه تاریخ در رویکرد نامتعالی) اول
ره شد، رویکرد نامتعـالی علـم و فلسـفه سیاسـی، تـاریخ، عـدالت و                 گونه که اشا  همان

ها و گرایشات الهی تحریفـی        مهدویت یا آینده، منجی و موعودنگری و گرایی، شامل نگرش         
های غیر یـا ضـد        مکاتب بشری به ویژه مدرنیستی اعم از رهیافت       . و یا بشری انحرافی است    

ای پنداری  گرگرا و حتی موعود     نگر، منجی   هآیندهای مهدوی به معنای       مهدوی و نیز رهیافت   
تمـامی ایـن    . ه مهدوی و مهدویت دروغین، دجالی و ادعایی اسـت         یا توهمی و در واقع شب     

ها، زیرمجموعه و خرده جریانات رویکرد نامتعالی سیاسی، فلسفه تـاریخ و عـدالت                رهیافت
یسـتی، رهیافـت    مدرنهای بشـری و بـه ویـژه           رهیافت. نگری است   یا حتی مهدویت و آینده    

عـدالت و   . رود  انگارانه فلسفه تاریخ و عدالت نهایی و مهدوی به شمار مـی           طبیعی یا طبیعت  
هـای رویکـرد    عدالت مهدوی و نیز فلسفه تـاریخ و مهـدویت، بـر اسـاس تمـامی رهیافـت       

پتـی میسـم    اُ(باورانـه    راهبـرد پنـداری و تـوهمی خـواه خـوش           نامتعالی مزبور، با دو دسـته     
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Optimism (ا بدبینانه   ی)   پسی میسمPasimism (       به بررسی عدالت و مهدویت و عدالت
گرایی از یک سـو     نگری و مهدویت و عدالت    از جمله در زمینه مهدویت و عدالت      مهدوی و   

 :اند و تاریخ و فلسفه تاریخ سیاسی از دیگر سو و رابطه یا نسبت میان این دو پرداخته
ساحتی مـادی، ابـزاری، دنیـوی و         عدالت تک  ، توسعه و  بینانهراهبرد پنداری خوش  . 1

احیاناً لوازم آن همچون امنیت، صلح و آزادی طبیعی و بشری را حد نهایی تاریخ و عـدالت                  
زیستی، حد نهایی   حالی و خوش  ین رهیافت، خوشبختی به معنای خوش     در ا . نماید  تلقی می 

ی در نظـر و نگـاه       طبقـه و جهـان      کمونیسـم نهـایی بـی     6. آیـد   زندگی و تاریخ به شـمار مـی       
طور فرآیند جهانی شـدن اقتصـادی جـاری بـه شـکل             همین. مارکسیسم، از این جمله است    

تـوان در ایـن بخـش         هماهنگی و همکاری و تقسیم کار اقتصادی جهانی مطلوب آن را مـی            
 .بررسی کرد

، تسـلط و بـه اصـطالح عـدالت طبیعـی،            بینانـه راهبرد توهمی و سوفیستی خوش    . 2
نازعی استکباری و استبدادی زورمدارانه و احیاناً لوازم آن از قبیل قـدرت یـا               داروینسیتی و ت  

نظریـه  . کنند  حد نهایی تاریخ و عدالت تلقی می و سازمان و نیز ابزار مربوطه را     زور و سلطه  
هـای هـانتینگتونی و نیـز سیاسـت           پایان تاریخ لیبرال دموکراسی فوکویامایی و جنگ تمـدن        

سـازی  طـور فرابـرد جهـانی     همـین . گیـرد    در این بخش جای مـی      ی،جهانی قدرت مورگنتای  
گـونگی و   ه شکل وابستگی جهانی، ادغام و یـک       سازی جهان ب  آمریکایی و در واقع اقتصادی    

تواند در این     سازی جهانی به گونه استبداد و نظام سلسله مراتبی جهانی مطلوب آن می            غربی
-ظـامی تازانه و میلیتاریسـم یـا ن      های یک   گرایییک جانبه . ر آید زمینه و در این راستا به شما      

کاری آمریکایی در سطح جهانی به ویژه در منطقه خاورمیانه،          های اشغالگرانه نومحافظه    گری
توان تلقی     نمود این چنین رهیافت، بنیادی می      الم و خلیج فارس، در حال حاضر را       جهان اس 

 7. نمود
ی از   نیز تاریخ و فلسفه تاریخ پسامدرنیست      ، نسبت به آینده و    راهبرد پنداری بدبینانه  . 3

فوکویی و گسست تاریخی وی را بایستی در این زمره قلمـداد            جمله در نگاه و نظریه میشل       
 .نمود

، تاریخ و آینده آن را قهقرایی و رو به تیرگی و نیهیلیسـم یـا                راهبرد توهمی بدبینانه  . 4
خواه قائل به سـیر و پیوسـت      . ردانگا  پوچی، گیجی و اغتشاش معرفتی، معنوی و سیاسی می        

                                              
 .41، ص 1358شریعتی، علی، امت و امامت، تهران، قلم، .  6
 .تدارک جنگ بزرگ، پیشین: ک.ر.  7
 



 

یخ
تار

فه 
لس

و ف
ی 
دو
 مه

لت
عدا

 

218 

نظمی یا آنارشی و هرج و مـرج تـاریخی، سیاسـی و     هدفی، بی تاریخی باشند یا گسست، بی    
 .نیچه و اشپنگلر، برترین نمونه و نماد این رهیافت به شمار می آیند. نهایی را در نظر بگیرند

دویت و  لت و مهـ   گونه کـه اشـاره شـد، رویکـرد نامتعـالی فلسـفی تـاریخ، عـدا                همان
باورانه تا بدبینانـه    آن و نیز راهبردهای چهارگانه خوش     پنداری و توهمی    های دوگانه   رهیافت

ها، ریشه در نگرش و گرایش تحریفی و انحرافـی بـه ویـژه ماتریالیسـتی، ناتورالیسـتی و                آن
ـ           خـود واگذاشـتگی انسـان در هـر دو شـاخه            ه  اومانیستی مدرنیستی یـا مـادی، طبیعـی و ب

نگـرش و گرایشـی کـه از        . و سوسیالیستی فلسفه و عمـل مـدرن در غـرب دارد           لیبرالیستی  
 سکوالریسم و الئیسیته یا جدایی دین، معنویت و اخـالق از سیاسـت، دولـت و قـدرت در                  

ها و نظامات سیاسی مغـرب         تغذیه نموده و در تمامی نظریه      تاریخ و به ویژه در حال و آینده       
 .زمین بازتاب دارد

 
  و فلسفه تاریخ در رویکرد متعالیعدالت مهدوی) دوم

روانـه  لسفه تاریخ، نگرش و گرایشی میانـه      رویکرد متعادل و متعالی عدالت مهدوی و ف       
س، رهیافـت بدبینانـه و رهیافـت        این رویکـرد بـر ایـن اسـا        . بخش است یا اعتدالی و تعالی   

 مهـدویت را  انگار فلسفی تاریخ، عدالت و آینـده یـا     باورانه رویکرد نامتعالی و طبیعت    خوش
رویکرد متعالی، رهیافتی حقیقی یا واقعی حقیقی نسبت به تاریخ و سیر، فلسفه و              . تابد  برنمی

 ،بدین ترتیب . ن و نیز نسبت به عدالت، سیاست، مهدویت و حد نهایی بشریت است            آینده  آ
تقـد  رود که مع    بینانه به معنای امیدوارانه به تاریخ و آینده بشریت به شمار می           رهیافتی خوش 

سازی بـه  حقیقی و یقینی بوده و مروج جهانی   سازی  و مدعی عدالت جهانی در شکل جهانی      
عـدالت در ایـن رهیافـت، دسـتیابی جامعـه           . شکل همبستگی تا حد پیوستگی جهانی است      

مـدی الیـق و شایسـته خـویش         آجهانی و انسانی، به کمال الیق و شایسته خود و نیز به کار            
برداری بهینه و حداکثر از تمامی        دی که با کشف، باروری و بهره      گونه کمال و کارآم   آن. است

-چنان. پذیرد   جامعه بشری صورت می    استعدادهای مادی و معنوی درونی و برونی انسانی و        
وری و اثربخشی در جهت توسعه هر چه بیشتر اقتصادی، عمرانی و ابزاری، توأمـان             چه بهره 

دی و در جهت تعالی فرهنگـی و اخـالق جهـانی    با تعادل سیاسی به ویژه میان توسعه اقتصا       
ترتیـب اسـاس و ارکـان عـدالت اجتمـاعی           بدین. پذیرد  جهان انسانی صورت می   ها و     انسان

هـای   مهدوی را، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی میان آحاد افـراد، گـروه            
 متعـالی یـا تعـالی       اجتماعی و جامعه و نیز دولت تشکیل داده و شاکله آن توسعه متعـادل و              

-نگـری و مهـدویت      اسی با نگاه آینده   برخی از صاحب نظران فلسفه تاریخ سی      . توسعه است 
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، نسبت به جریان    »سورو کین «و  » تاین بی «،  »ویل دورانت «،  »کارل یاسپرس «گرایی، همچون   
های ناشی    ها و بحران    عدالتی، تبعیض   مدرنیسم غربی و اولویت سیطره ساحت مادی آن و بی         

 ولـی در عـین حـال و متقـابالً           ؛نگرنـد    ظن به آن می    ءوآن، بدبین بودند و دست کم با س       ز  ا
تر و در عـین   نهتر، فرهنگی و اخالقی و عادال       تر، لطیف   نسبت به آینده بشریت، حالتی انسانی     

تـوان بـه یـک اعتبـار کمـابیش در زمـره               اینـان را مـی    . نماینـد   بینی مـی  حال جهانی را پیش   
تعالی عدالت مهـدوی    رویکرد م . ل و متعالی در فلسفه تاریخ به شمار آورد        گران متعاد  عدالت

 مهـدویت و    ،ی، روایی و نظری، به بررسی عـدالت        با سه رهیافت اصلی قرآن     و فلسفه تاریخ  
عدالت مهدوی از یک سو و به وارسی تاریخ یا تاریخ انسانی، اجتماعی و سیاسی یا مدنی و                  

ختار فلسفی تاریخ یا فلسفه تاریخ سیاسی از دیگر سوی          شکافی سیر و سا   ددر نهایت به کالب   
های سه گانه، در همین حال به رابطـه یـا نسـبت میـان ایـن دو نظـر           این رهیافت . پردازد  می

 .اند داشته
 

 رهیافت قرآنی) الف
اول ـ در رهیافت راهبردی قرآن، بسان کتاب مکتـب راهبـردی اسـالم، از همـان اوان،      

نوان فاتحه الکتاب یـا مـدخل و پـیش درآمـد کتـاب، ام الکتـاب،       یعنی در سوره حمد، به ع   
مرجع و گزیده قرآن، اساس الکتاب، بنیـان و چهارچوبـه موضـوعی نظریـه قرآنـی و سـبع                    

  مکتب و کتاب الهی و اسالم، همان       المثانی، نقاط عطف و سیر تحول نظریه و نظام رهبردی         
الین ضـ ن اعم از دو رهبرد متعـارض        دو جریان و دو رویکرد نظری و عملی هادین و ناهادی          

گران را در سـاختار راهبـردی تـاریخی و جهـانی            اهان و مغضوبین یا بدراهان و ستم      یا گمر 
قرآن از هادین، که صراط و راه مستقیم و سیاسـت هـدایت را بـه                . نماید  ترسیم و معرفی می   

 گرا متعادل و تعالی   رواندان و میانه  ند به مقتص  کن عنوان نعمت، درک و دریافته و راهروی می       
کند و از ناهادین، که صراط غیرمستقیم یا گمراهـی تـا ضـد مسـتقیم و بـدراهی و                       می تعبیر

گران و یـا متقـابال      نگری افراط ند، با عنوان و به عنوان یک سویه       ا  بیراهی را پیشه خود ساخته    
اسـر تـاریخ   دو رویکرد با سه رهیافت یا سه جریان معارض کـه سرت      . کند  گران یاد می  تفریط

پیشامهدی از پگاه تاریخ به ویژه در سیر تاریخ بدو مـدنیت پیشـاتاریخ تـا خاتمـه غیبـت و                     
ها، بر این اساس در ایـن         ظهور منجی موعود فراتاریخ، جریان داشته و پیشروان و پیروان آن          

یت و  رویکرد و رهیافت نخسـت، اسـاس هـدا        . برند  راستا، پیوسته در تنازع با هم به سر می        
 را تشکیل   گرابنیاد و تعالی  گرایان حقیقی و راستین و حکمت     یت نگران یقینی و عدالت    مهدو
های دوگانه آن زیرساخت و ماهیت یا چیستی و مبـانی هـم               رویکرد دوم و رهیافت   . دهد  می
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هـا و گرایشـات       های تاریخی و سیاسی غیر یا ضـدمهدی و هـم نگـرش              ها و گرایش    نگرش
هـای ادعـایی را تشـکیل داده و تبیـین             ا مهـدوی نمـایی    مهدوی دروغین یا شبه مهـدوی یـ       

 .سازند می
اذ قـال ربـک انـی       مولوی، به همین مناسبت در حکمت خالفت آدمـی و در تفسـیر              

 : سراید   میفۀًخلیرض  فی االجاعلٌ
 ای تا بود شاهینش را آیینه ای پس خلیفه ساخت صاحب سینه

 بنهاد اووانگه از ظلمت ضدش   حدودش داد او پس صفای بی
 آن یکی آدم دگر ابلیس راه   اسپید و سیاهتدو علم بر ساخ

 چالش و پیکار آن چه رفت رفت  ن دو لشکر گاه رفتآدر میان 
 ضد نور او قابیل شد  همچنان دور دوم هابیل شد 

 تا به نمرود آمد اندر دور دور همچنان این دو علم از عدل و جور
 ...لشکر کین گزار و جنگ جوو آن دو   ضد ابراهیم گشت و خصم او

 ...ون و به موسای شفیقعتا به فر دور دور و قرن قرن این دو رفیق 
 ...با ابوجهل آن سپهدار جفا  همچنان تا دور و طور مصطفی 
 اش از دفتر تعبیر خوان باقی  که بمردیم اغلب ای مهتر امان 

  استای افسرده است و کرده چشمه تو نظر داری و لیک امعانش نیست 
 که بکن ای بنده امعان نظر  زین همی وید نگارنده فکر

 دل فسردت سوی خورشید روان  تن بمردت سوی اسرافیل ران
 نک به سوفسطایی بد ظن رسی در خیال از بس که گشتی مکتسی

 شد ز حس معزول و محروم از وجود  او خود از لب خرد معزول بود 
 گر بگویی خلق را رسوایی است هین سخن تا نوبت لب خوایی است
 چون ز تن جان رست گویندش روان چیست امعان چشمه را کردن روان 

 باز رست و شد روان اندر چمن  آن حکیمی را جان از بند تن 
 ای آفرین بر جانش باد  بهر فرق دو لقب را او بر این هر دو نهاد 

 8.گر گلی را خار خواهد آن شود  ود در بیان آن که بر فرمان ر
 یا خاستگاه و سیر راهبردی این جریانات معارض را از بدو خلقـت و  أدوم ـ قرآن مبد 

. دانـد   پیش از خالفت دانسته و ریشه آن را در طبیعت تا سـر حـد فطـرت آدم آدمیـان مـی                     

                                              
 .1020 دفتر ششم، ص ،مولوی، مثنوی.  8
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تبلور گشـته   نظریات و نظامات سیاسی بازتاب، نهادینه و م،جریانات متعارضی که در جوامع    
ودار ها و گرایشات علمی، فلسفی و عملی سیاسـی و از جملـه تـاریخی نمـ                  به گونه نگرش  
که خداوند، در سوره بقره که آغاز تفضیل و تفسیر سوره حمـد             کما این . گردند  گردیده و می  

تـرین وجـه، سـاختار و سـیر      رود، به برترین شـکل و جـامع   و آیات اجمالی آن به شمار می 
یت و مهدویت و عدالت مهدوی از یک سو و تاریخ و فلسفه تاریخ مهـدویت                راهبردی هدا 

ایـن  .  تبیین، ترسیم و نمودار ساخته است      ،و نیز دوران مهدوی را از دیگر سو       و پیشامهدوی   
گرایـان و   گانه هـادین، هـدایت    های سه   های گروه   ، نخست به شاخصه   یات اولیه آسوره، طی   

پـردازد و     ها می   نآپنداری و توهمی غیر و ضد         جرایاناتگرایان حقیقی و یقینی و نیز       مهدی
در همین راستا بر    . سازد  های این دو رویکرد و سه رهیافت را طرح می           گاه شرایط و شیوه   آن

 : فرماید این اساس، آنجایی که خداوند اعالم می
   قالوا اتجعل فیها من، یفسد     ! ، انی جاعل فی االرض خلیفه     ۀاذ قال ربک للمالئک
انـی اعلـم مـا      : ا و یفسک الدماء؟ و نحن نسبح بحمدک و نقـدس لـک قـال              فیه

 ) 30/ بقره  (التعلمون
! »من در زمین خلیفه و جانشینی برگمارم      «: گاه که پروردگار تو به فرشتگان فرمود      ر آن  آ بیاد

خواهی کسی را قائم مقام خویش قرار دهی که در زمین فساد کنند و خـونریزی                  می «:گفتند
 »دانید دانم چیزی را که شما نمی من می«: خداوند فرمود» نمایند؟

 :بدین ترتیب
بر این اسـاس، پیـامبران و       . خداوند خالفت و جانشینی در زمین را رسما اعالم کرد         . 1

، خلیفه خاص و در این راستا، مهدی موعود، امام و خلیفـه             )ع(ای الهی و امامان معصوم    یاول
ها، هر کدام بـه تناسـب شـأن و کـار               بوده و سایر انسان    خاتم یا نهایی الهی و خاتم خالفت      

 .آیند ویژه خویش، خلیفه عام الهی به شمار می
یژه دو گـروه    وریـزی کـه کـار      با ادبیات ویژه الهی و قرآنی، فساد و خـون          فرشتگان. 2

عدالتی و تجـاوزگری، یعنـی بـه ترتیـب            گفته هستند را به عنوان بی     ضالین و مغضوبین پیش   
ردهای غیر و ضد عدالت، به وسیله آدمیان در زمین و در میان خویش، مورد توجه بسان راهب

 .نمایند قرار داده و مطرح می
فرشتگان در عین حال، تسـبیح بـه حمـد و تقـدیس الهـی یـا پاسداشـت اسـماء و                      . 3
ها را به مثابه اساس و ارکان نظام عدالت،           های خدایی و نیز بازداشت از غیر یا ضد آن           ارزش

بسـا بـه   اهم مواردی که چـه . دهند  قرار میت هستی و آفرینش تلقی نموده و مورد تأکید  غای
ریزی در زمین از دیگر سو      ترتیب رو در روی ضاللت و فساد از سویی و مغضوبیت و خون            

الـدین     به تعبیر خواجه نصیر    این اسماء و ارزشها یا فضایل و در رأس همه عدالت که           . باشند
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سان مطلوب ذاتی و مـورد مطالبـه همگـانی            بدین  9» فضایل به آن بود    کمال و تمام   «،طوسی
سیر تاریخ و فلسـفه آن، تحقـق و         . تمامی ارکان و اجزای هستی از جمله آدم و آدمیان است          

 .رود ها به شمار می ها و نگرش ها، گرایش توجیه یا تبیین این جهت گیری
واهم و  خـ  بیـنم و مـی      دانـم، مـی     مـی که من چیزی را     جا، با اعالم این   خداوند در این  . 4

بسا حد نهایی آفرینش آدم، آدمی      دانید و خواهید دید، چه       شما نمی  سرانجام خواهم آورد که   
و آدمیان را که همان نظریه و نظام متعادل و متعال جهانی مهدوی، موعـود و آینـده سیاسـی            

تی اعم از فساد و ضـایع       عدال  ضمن اینکه خداوند، بی   . دهد  باشد مورد اشاره و تأکید قرار می      
ریـزی مغضـوبین یـا      گذاشتن ساحت معنوی به وسیله ضالین یا گمراهـان و فسـق و خـون              

ها را به عنوان یک سسـتی، تعلـل و             بلکه آن  ؛نماید   دوران پیشامهدی نفی نمی    بدراهان را در  
کاستی از حدود الهی و دیگری تعدی، تجاوز و ستم یا جور، مـورد سـرزنش و انـذار قـرار                     

دو های نـامطلوب و ارکـان         عدالتی را بسان ناهنجاری     بدین شکل، ارکان دو گانه بی     . دهد  می
 .گذارد  به نمایش میهای مطلوب فطری و تاریخی گانه عدالت را به مثابه هنجار

هـا را بـه        و یا کلیـت آن      کلیه اسما  )31بقـره،   ( .و علم آدم االسماء کلها    آنگاه خداوند   . 5
ری، هارد دیسک ابر رایانه آدمی را با اسمای حسنای الهی و مبـادی و               به تعبی . آدمی آموخت 

گرایـی، شـکل داده و قسـمت        اییبـ شناسی و زی  و جالل یا زیبایی   های کمال، جمال      شاخصه
ـ          معروفـات اعـم از   ،ه مبـادی و ضـروریات شـناخت و معرفـت    بندی نمود و او را مجهـز ب

-غایـت . های فطری و ضروری نمـود       شایها و گر    معقوالت و معنویات عقلی و بنیاد نگرش      
گرایی از جمله غایت آدمی یعنی نظام مهدوی و ضرورت و زیبـایی توحیـد،               نگری و غایت  
 آزادی و حریـت و امانـت و حتـی دولـت و حکومـت در زنـدگی بشـر و                      ،امنیت، عـدالت  

ای   ، بـه عنـوان ودیعـه      )هـا ( ها و در نتیجه نگـرش و گـرایش بـدان            معروفیت و مطلوبیت آن   
. ها، چه بسا در این زمره باشـند         داده شده در فطرت آدمی و نهادینگی و هنجارسازی آن         قرار

اهم مواردی که مطلوب فطری و ذاتی بشـر بـوده و در نتیجـه مـورد درخواسـت و مطالبـه                      
هـای سیاسـی بـوده و دغدغـه و            هـا و نظـام      عمومی بشری و عموم تـاریخی تمـامی نظریـه         

 نهـایی و مهـدوی، مسـتلزم و حتـی عـین تـأمین ایـن                 عـدالت . باشند  های همگانی می    داعیه
. رود ن بـه شـمار مـی   آضروریات بوده و تحقق این ضروریات، الزمه عدالت مهدوی و عین      

آدمی با وجود این علم و آگاهی بنیادین که سبب کرامت و مسبب سـجده و بلکـه مسـجود                    
و به ظلم به خود     فرشتگان گردید، به علت سستی اراده دچار وسوسه و لغزش شیطانی شده             

                                              
 .109، ص خواجه نصیر، اخالق ناصری.  9
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کـال منهـا     سـایش و آزادی   آو خروج از عدالت دچار شد و از سکونت و آرامش همراه با              
 آدم از بهشت نخستین اخراج شد و دچار هبوط ،در نتیجه. بازماند) 35 /بقره( رغدا حیث شئتما  

مـین  زسقوط در    10مسیحی و آگوستینی،  ) پسی میستی (هبوطی که در تفسیر بدبینانه      . گردید
بوده و ناشی از جرم و گناه ذاتی آدمی و تبعید و بازداشت به منظـور انتقـام از او بـه شـمار                        

بینانه اسالمی و قرآنی، فرود در زمین بوده و ناشـی     حال این که هبوط در تفسیر واقع      . آید  می
اعزام برای آموزش و پـرورش بـه   . از همان لغزش عارضی در اثر نااستواری اراده آدمی بوده    

-هاست تـا بـدان      ن و عمل صالح انسان    زمایش، به منظور تقویت اراده و بازسازی ایما       محل آ 
یابی به حد نهایی خویش را در زمان و در زمـین و آن گـاه در                   وسیله توان بازگشت و دست    

مهدویت، سیر ایـن راهبـرد و نظـام سیاسـی و عادالنـه، سـاختاری                . حیات جاودانه بازیابند  
چند در این سـیر، بـه تصـریح         هر. رود  ن و در زمان به شمار می      یراهبردی و نهایی آن در زم     

 و زندگانی و رابـط سیاسـی بشـری،           دوران پیشامهدی  .)36بقره،  ( عدوبعضکم لبعض   الهی،  
لکم فـی   در عین حال، به مصداق      . چند عارضی است   هر ،همواره همراه با تعدی و عداوت     

 استقرار در زمین و تا زمان معین، خواه طی           در دوره  )36 /بقره(  مستقر و متاع الی حین     االرض
ها و جوامع انسانی، از مهدویت و مراتـب           دوره عمر آدمی و یا تا دوره نهایی مهدوی، انسان         

 .الزم برخوردار خواهند بود
قلنـا اهبطـوا منهـا جمیعـاً فامـا          خداوند به عنوان یک نقطه عطف با بیان ایـن کـه؛             . 6

: فرماینـد  که مـی )38/ بقـره (  فال خوف علیهم و ال هم یحزنون    یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای     
که از جانب من به سوی      تا آن » دم، حوا و شیطان   آ«یید از بهشت همه شماها و       آگفتیم فرود   «

بیمنـاک و  ) در دنیـا و آخـرت  (پس هر کـس پیـروی کنـد راهنمـایی مـرا، هرگـز               . شما آید 
-و مغضوبیت و در نتیجـه فسـاد و خـون          در اینجا برآمد ضاللت     . »اندوهناک نخواهد گشت  

ریزی یا فسق را که ظلم به معنای اعم نامیـده و غیـر یـا ضـدعدالت، هـدایت، مهـدویت و                       
ثبـاتی و     خواند، یکی خوف یا ناامنی، جنگ، تهدید و ارعاب و ناپایداری و بـی               استقامت می 
ریشـی و   پدگی، روان رامش و اضطراب دانسته و دیگری حزن، استرس، افسـر         آعدم صلح و    

و ) صـدر و ارض   (ها را یکی منجر بـه ضـیق           وضعیتی که آن  . داند  مشغولی و اضطرار می   دل
و ) 118 و 33 ، و نیــز توبــه12 ، هــود؛125 ، انعــام؛127 و 70 ، نحــل؛118 ،توبــه(تنگنــایی 

 یـا تشـتت و   )124طه، ( و من اعرض عن ذکری فان له معیشته ضنکا    دیگری منتهی به ضنک     

                                              
 .گذار فلسفه سیاسی مسیحی در کتاب شهر خداآگوستین، قرن ششم میالدی، بنیان.  10
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اهم مواردی کـه    . نماید  و همزیستی سیاسی و اجتماعی جهانی معرفی می       تعارض در زندگی    
تر، غیر یا ضـد عـدالت،         عدالتی به معنای اعم و فراگیر و به تعبیر دقیق           بسان ارکان ظلم و بی    

پیشامهدوی تا ایام ظهور یعنی تـا مرحلـه تحقـق عـدالت نهـایی               ) دوران(یعنی ظلم و جور     
عقـل و   :  عبارتنـد از   ب مبادی و ارکـان عـدالت مهـدوی        ترتیبدین  . سازد  مهدوی قلمداد می  

حکمت، هدایت و استقامت، تسبیح حمد و تقدیس الهی، تبعیت از هادیان الهی و مکتـب و                 
 بهجت و یا نشاط،و عدم حزن    یا امن و     عدم خوف  ،نظریه و نظام راهبردی الهی و در نتیجه       

 .سرور است
 

آنگـاه  ن نخست یهودی ـ مسـیحی و   ، در همین راستا، دو جریاسوم ـ روایت قرانی 
 در راستای دین متکامـل الهـی اسـالم بـه عنـوان چگـونگی و            های مربوط را    اسالمی و امت  

ها و گرایشات متعارض راستین   مصادیق عینی اجتماعات مدنی دوگانه رویکردهای یا نگرش       
لـی  مگـران، بـه صـحنه عینـی و ع        های سه گانه هادین، ضالین و سـتم         و ناراستین و رهیافت   

وانه، متعـادل  ر میانه، یکی،ها را به عنوان دو رهیافت ویی آنرتاریخی و جهانی آورده و رودر     
 رهیافت متعارض افراطـی ـ تفریطـی یـا رادیکـالی ـ محافظـه کارانـه،         ،و انقالبی و دیگری

همچون صهیونیسم جهانی و نومحافظه کاران صهیونیسم مسیحی معاصـر، نشـان داده و بـه                
تنـازعی و سـلطه   (گـرای طبیعـی   گـرا یـا عـدالت   یکی جریان جور ـ ظلم . دگذار ش مینمای

. گـرای حقیـق و یقینـی اسـت         جریان عدالت  ،و مادی بوده و دیگری    ـ تک ساحتی    ) گرایانه
گرایی و ضـد عـدالت ـ    پنداره عدالت یا توهم ـ ظن عدالت جریان نخست واهمه عدالت ـ  

اسی ایی و تفلسف ـ سفسطه تاریخی و سی گرمهدویتشبه عدالت به شمار رفته، شبه ـ ضد  
نگری و گرایی راستین و فلسفه سیاسی و فلسـفه تـاریخ            و دیگری عدالت و مهدویت    . است

  11.درستین است
 
 رهیافت روایی) ب

پر شدن جهان از قسط و عدالت، بـه وسـیله مهـدی و زمـان او، همچنـان کـه دنیـای                       
مهدوی اسـت کـه پـراکنش زیـادی در          پیشامهدی پر از ظلم و جور است، از جمله روایات           

، کـه  )ع( سنت یا روایت معصوم12.میان منابع روایی الهی، اسالمی و به خصوص شیعی دارد         

                                              
ها تـا سـر حـد نهـایی و مهـدوی       ، به تفصیل به سیر و ساختار این جریانات و تعارضات جهانی آن40 ـ  287سوره بقره، آیات .  11

 .پرداخته است
 .1135جمه دوانی، ص  بحاراالنوار، تر13مجلسی، مهدی موعود، جلد .  12
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دار تفسیر، تفصیل و تطبیق یا نشان دادن ساز کار و روش تحقق عینـی و شـکل                    عمدتاً عهده 
ریخ و نهایـت  تا) فلسفه(های قرآنی از جمله عدالت مهدوی و  عملی مفاهیم، احکام و نظریه    

ها را ظلـم و جـور         های دوران غیبت و انتظار و ارکان دوگانه آن          آن است، بدترین ناهنجاری   
ظلم به معنای نارسایی تک ساحتی مادی و تعلـل نسـبت بـه حـق و حـد و عاطـل        . داند  می

گذاشتن ساحت معنوی و متعال و در نتیجه ضایع نمودن و به فساد کشانیدن جامعه حتی در                 
جور، عالوه بر این، تسـلط      . این همان ظلم به معنای اعم و فراگیر است        .  است ساحت مادی 

سازی آن در جهت تبعـیض و  ن بر ساحت معنوی و ابزاریآساحت مادی و سیطره بالمنازع  
بـر ایـن    . آیـد   ها و اجتماعات بشری بـه شـمار مـی           گری افراد، گروه  تنازع و در نتیجه سلطه    

عدالتی به شمار رفتـه، کمـا اینکـه راهبـرد تنـازعی و                ی راهبرد تک ساحتی، ظلم و ب      ،اساس
واردی که ارکان و مبـدأ      اهم م . گردد  هژمونیک داروینیستی، جور و ضد عدالت محسوب می       

این در حالی است که فطـرت انسـانی و          . عدالتی در جامعه و جهان است       گونه بی دوگانه هر 
ظریات و نظامات سیاسی، ولـو بـه        انسان فطری، فطرتاً از این ظلم و جور گریزان و تمامی ن           

صورت ظاهری و جزئی، دغدغه و داعیـه عـدالت بـه معنـای قسـط و عـدل یـا رسـایی و                        
 تعـادل   های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و توسـعه و          سازواری مادی و معنوی، توازن بخش     

  چه بسـا در گسـتره جهـانی را داشـته و            ،ها و جوامع انسانی      گروه ،ها و تناسب افراد     میان آن 
ارائه شده است؛ یکـی مبـین      ) ع(دو تعریف رسا از عدالت، در تعبیر امام عدالت، علی         . دارند

رسایی بوده و دیگری مبین سازواری است و هر دو در حقیقت، ارکـان دوگانـه عـدالت بـه                  
 دادن و رساندن هر ذیحقی      13،»حق حقه اعطای کل ذی   «،یکی. دهند  عنای اعم را تشکیل می    م

. هـا و جوامـع انسـانی        انسـان ه ادای حق سـاحات مـادی و معنـوی           به حق خویش، از جمل    
 قرار دادن هر چیزی در جایگاه خویش، از جمله قرار        14،»یضع کل شی فی موضعه     «،دیگری

دور از تجاوز هـر یـک از        هدادن ساحات مادی و ساحات معنوی در جایگاه متناسب خود، ب          
 سرانجام تنظیم و تـأمین توسـعه   های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به حدود یکدیگر و         بخش

تعـادل  . اقتصادی، توأمان با تعادل سیاسی بـرای تعـالی فرهنگـی، معنـوی و اخالقـی اسـت               
هـای    هـای مشـروع فـردی افـراد و گـروه            سیاسی نیز اعم از تأمین، تنظیم و تناسـب، آزادی         

اجتماعی، توأمان با عدالت اجتماعی، شـامل عـدالت اقتصـادی، عـدالت سیاسـی و عـدالت               
نونی دولـت و امامـت و     فرهنگی و سرانجام به وسیله نقش و اقتـدار سیاسـی مشـروع و قـا               

تنها در این چنین شرایطی، امکان برقراری عدالت بـه معنـای تکـافی و               .  است کارگزاری آن 
                                              

 .غررالحکم.  13
 .همان.  14
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های فردی، جمعـی و       ها و گستره    تساوی و بر اساس تناسب و توازن همه جانبه میان عرصه          
تعبیر قرآنـی و روایـی، جهـل        . عملی بوده و نمودار خواهد شد     اجتماعی تا سر حد جهانی،      

 ابصـارهم   یختم اهللا علی قلوبهم و علـی سـمعهم و علـ           اعم از نادانی و ناآگاهی، ناشی از        
ناگرایی و سبب ضاللت یا گمراهـی و نیـز مسـبب بـدراهی در                منشأ هدایت  )7/ بقره( غشاوه

ای نهایی بوده و یکی را به عنوان ظلـم  گرعدالتنگرش و گرایش مدنی، دینی و مهدویت و         
ها،   اهم ارکان دو گانه ناهنجاری    . سازند  و فساد و دیگری را به عنوان جور و فسق معرفی می           

کما ایـن کـه عقالنیـت    . گفته که در پی داشته و دارند   های زیانبار پیش    ثار و آسیب  آبا تمامی   
 علمـی و    أنشمی و عرفی را، م    های تاریخی و جهانی یا تجارب عملی، عل         وحیانیت و عبرت  

 .سازند گرایی راستین قلمداد مینظری هدایت و مهدویت
 
 رهیافت نظری) ج

 به ویژه فالسفه سیاسی اسـالمی، انسـان را دارای اسـتعدادها و امکانـات و                 ،اندیشوران
ر ها، همواره د    وری آن   نظور بروز، باروری و بهره    مدانند که به      هایی می   متقابالً نیازها و کشش   

همچون بذری، که بایسته و شایسته است به گیاه و درختی تناور تبدیل شـده               . کوشش است 
کـه خواجـه    چنـان . کننـد   ش شرایط مناسب رشد می    بذرهایی که با پیدای   . و میوه و ثمره دهد    

نصیر در ابتدای سیاست مدن کتاب اخالق ناصـری تحـت عنـوان احتیـاج خلـق بـه تمـدن                  
از وجـود   ... ی است، و کمال بعضی موجود است در فطـرت         هر موجودی را کمال   «: گوید  می

 هر آینه او را حرکتـی بـود از        ،هر چه کمال او از وجود متأخر بود       « همچنین   15.است» متأخر
یاری اسبابی که بعضی مکمـالت باشـند و          و آن حرکت بی   « به تأکید وی     16،»نقصان به کمال  
ـ  .17»، نتواند بـود   )ابزار و زمینه ساز   (بعضی معدات    ت مهـدوی، عامـل کمـال و عـدالت           دول

بـدین  . مهدوی، صورت، نظام و نهایت سیر، تاریخ و فلسفه تاریخ بشـری و مهـدوی اسـت                
ساز ظهور و اثربخشی این استعدادها بوده و در عـین            عدالت و شرایط عادالنه، زمینه     ،یبترت

رایطی عدالت جهانی و جهان عادالنه، برتـرین غایـت و شـ           . رود   غایت آن به شمار می     ،حال
است که تمامی امکانات انسانی، به ویژه با توجه به اجتمـاعی بـودن آن، از قـوه بـه فعلیـت           

های ذهنی، روحی و روانـی و جسـمانی،           آن هم در تمامی عرصه    . یابند  درآمده و فعالیت می   
های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یا در ساحات مادی یا ابزاری و نیز معنوی                در تمامی بخش  

                                              
 .247اخالق ناصری، خواجه نصیر، ص .  15
 .همان. 16
 .همان.  17
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های فردی، جمعی یا گروهی و اجتماعی تا سـطح            اری و همچنین در تمامی گستره     افز  یا نرم 
هـا،   بدین ترتیب عدالت، هم به معنای رسایی و فراگیـری تمـامی ایـن عرصـه          . جهانی است 

 اعم از تکافی و تسـاوی   ، تناسب و توازن یا تعادل     ،ها و سازواری    ها و گستره    ساحات، بخش 
همچنـین عـدالت بـه      .  و عامل توسعه و تعالی مطلوب اسـت        ساز  ها به عنوان زمینه     میان این 

هـا و جوامـع        نتیجه، انسان  در. معنای رسیدن این موارد به حد نهایی خویش، مطلوبیت دارد         
 هستند و پیوسته بر این اسـاس         ودر پی دستیابی به این حد مطلوب        همواره خواستار  انسانی

ونصر فارابی، بنیان گذار فلسفه سیاسـی در        حکیم اب . نمایند  و در این راستا تدبیر و تالش می       
: تاریخ و جهان اسالم و ایران نیز در کتاب آراء آهل مدینه فاضله، در این زمینه معتقد اسـت                  

 هـا اعطـا   از بدو آفرینش بدان   ) یل انسان ها از قب    پدیده... (یک از هیچ) نهایی و نظام  (صورت  «
هـا بـه     آن)بعیده(ها که وجود بالقوه      نها، مادت آ    نشده است و بلکه نخست به هر یک از آن         

 هـا اعطـا     چه نخسـت بـدان    ؛ زیرا آن  )ها  نه وجود بالفعل آن   ( شده است    ها اعطا   آن بود، به آن   
ها بود و از این جهت است که  دائماً به سوی تحصیل صورتی                 تنها ماده اولیه آن    ،شده است 

ا،  در ایـن راسـت     یر فـارابی نیـز     عدالت در تعب   18.»ها به آن است     که فعلیت و وجود بالفعل آن     
 سـازمان   می استعدادهای انسانی و صورت دهی     بخشی تما  یعنی فعلیت  ،»استیفای حق «همان  
 19. گیری همگی امکانات انسانی تا سطح جهانی است گیری و به کار مندی و بهره و نظام

 وحده الشریک له گویان  کفر و دین هر در رهش پویان 
تنهـا بـا هـدایت      فی سیاسی متعادل و متعالی نیز نه      یکرد فلس دستیابی به این حد، در رو     

پـذیر    الهی میسر است، بلکه صرفاً با مهدویت و موعودیت حقیقی و یقینی، عملـی و تحقـق                
 .است

 
 برآمد

ها، در نتیجه      اعم از رسایی و سازواری درونی و برونی پدیده         ،، به معنای کمال   »عدالت«
ی نهایی، اسـاس نظـام هسـتی و جهـان آفـرینش بـوده،               ور  کارامدی اعم از اثربخشی و بهره     

 غایت نهایی و نهایـت غـایی تـاریخ سیاسـی     ،رود و در نتیجه زیبایی و ضروری به شمار می    
 أی و ضرورتی که هر سـه منشـ        زیبای. رود  ها به شمار می     ونظام جهانی انسانی و جامعه انسان     

شـری، بـه ترتیـب بـر     شناختی بشری یعنی، هـم عقـل و وحـی و عـرف و تجربـه ب              معرفت
عقل و فطرت آدمـی و همگـی        . ضرورت، حدود و تطبیق یا کاربری آن تأکید و اتفاق دارند          

                                              
 .136ـ7آراء اهل مدینه، صص .  18
 .171همان، ص .  19
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آدمیان، بنیاد و ضرورت آن را به صورت اجمالی تعیین و تجویز کـرده و دیگـری، گـرایش                   
وحی الهی، مبانی و حدود کلی عمـومی آن را بـه صـورت              . دهد  بدان را مورد تأکید قرار می     

. دهد  مندی آن را مورد تأیید قرار می        سازی و منش   تبیین و تحدید نموده و هنجارینه      تفصیلی
هـای   گـویی  هـا و پـیش   کما این که عرف و تجربه سیاسی بشری به ویژه با کمک پیش بینـی    

یاهـا همچـون    ؤالهی، روایی و ماورایی اشراقی، کشفی و شهودی و برخی الهامات و حتی ر             
و از  ) نبی(ب دانیال نبی در عهد عقیق و نیز تفسیر رؤیاهای دانیال          کتا) ع(رؤیاهای دانیال نبی  
های پیشین و موجود، نوعاً شکل و سازکار عملی و تحقق عینی آن را به                 جمله ضمن چگامه  

صورت تطبیقی، ترسیم و تنظیم ساخته یا ساختار و نظام آن را دریافته و شاکله آن را مـورد                   
تیب عدالت مهدوی، غایـت نهـایی حقیقـی و نهایـت            بدین تر  20.دهد  توجه و عمل قرار می    

غایی یقینی سیاست، تاریخ سیاسی، انسان، جامعه و جهان انسانی و از جمله علـم و فلسـفه                  
سیاسی، تاریخ و مهدویت بوده و فلسفه تاریخ سیاسی حقیقی و یقینی، معطوف بـه عـدالت                 

بـدین سـان تـاریخ،      . دهد   می مهدوی و به عنوان مطلوبیت نهایی، مورد مطالعه و مطالبه قرار          
عدالت مهدوی، به   ) فلسفه(عدالت و مهدویت، به ویژه در بستر سیاست و نیز فلسفه تاریخ،             

گرایـی و   نگـری و آینـده    اسی، به هم گره خورده و در آینده       ویژه در گستره علم و فلسفه سی      
 اعتبـاری   بـه . گویی عملی و فلسفی سیاسی کارآمد و کارگشا خواهنـد بـود           بینی و پیش  پیش
 علم و فلسفه سیاسی حقیقی و یقینی، با رویکـرد مهـدویت بـه تـاریخ سیاسـی و بـا                      ،دیگر

رهیافت تاریخی به مهدویت و عدالت مهدوی، به نقد و نفی تفلسف و سوفیسم یا پنـدار و                  
توهم علمی و فلسفی نظری و عملی سیاسی، تاریخی، مهدویت و عـدالت و حتـی عـدالت                  

نگـری بـاز    ینـده آیانـات تحریفـی و انحرافـی در زمینـه سیاسـی و           مهدوی پرداخته و از جر    
ساز مهدویت حقیقـی و عـدالت مهـدوی یقینـی،            در جهت حرکت تاریخ    ،در نتیجه . دارد  می

در رهیافت متعادل و متعالی یا راهبـرد تعـادل بخـش            . متعادل و متعالی، اثرگذار خواهد شد     
وامع انسانی و جامعه جهانی، به سـوی        ها و ج    مهدویت و فلسفه تاریخ، حرکت انسان، گروه      

پیوسته و گسسـت ناپـذیر،      . غایت، مهدویت و عدالت مهدوی، سیری پیوسته و پایدار است         
های رادیکالیسـتی     ها و با فراز و فرودهای گوناگون، زیاده روی          ولی با برخی افراط و تفریط     

تابی و واگردهای کوچک     کژ ،کارانه تحریفی و انحرافی   حافظههای م   ها و واگرایی    و واماندگی 
زاده و همـاره منتظـر، آمـاده و پویـایی           آ البته نه میان گروه فرهیختگان اهـل حـق،           ،و بزرگ 

                                              
چـک، گـی،   ـ بو2 ؛یاهای دانیال نبیؤـ عهد عتیق، از جمله کتاب دانیال نبی و نیز کتاب حزقیال نبی در آن و نیز تفسیر ر       1: ک.ر.  20

 آیـین شـهریاری در شـرق،        ،ساموئیل ن . ـ ادی، ک  3. 1377آخرین اکتشافات نستر اداموس، ترجمه المعی، تهران، صفی علیشاه،          
ای شرقی و ایرانـی در زمینـه   چگامه، به ویژه فصل نخست، شامل برخی 1347ای، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،      ترجمه بدره 

 .نگری مهدوی اهللا ولی، در زمینه آینده ـ دیوان شاه نعمت4 ؛ عدالتآینده نهایی تاریخ، مهدویت و
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یری گسسـت ناپـذیر را طـی        گرایان حقیقی و یقینـی کـه سـ        گرایان و عدالت   انقالبی، مهدی 
 بلکه میان اکثریت تـوده مـردم و جوامـع جهـانی و نظریـات و نظامـات سیاسـی                     ،نمایند  می
گرایـی  رگرایی و تفلسف سیاسـی و نیـز تـوهم         مانیستی یا تحریفی و انحرافی ناشی از پندا       او

، هم از حیث نظری و نگـرش و         این جریانات، نوعاً  . اساطیری و سوفیسم و سفسطه سیاسی     
 هـر بحـران و      ،در عین حال  . گردند  نسبیت نیهیلسم روشی سیاسی پسامدرنیستی گشته و می       

اع به رهیافت متعادل، حقیقی و یقینی مهـدویت و علـم و فلسـفه               توان با ارج    بستی را می    بن
گرایان واقعـی، حقیقـی و      دویت و با الگو قرار دادن مهدویت      تاریخی و مهدوی و عدالت مه     

ساخته، از ناامیدی، سـرخوردگی، خودبـاختگی یـا متقـابالً طغیـان، غـرور و سرکشـی                  خود
. وی و علم و فلسفه تـاریخ بازگردانـد        بازداشته و به مسیر متعادل و تعالی بخش عدالت مهد         

 تنبـه و آموزشـی باشـد بـرای بـرش از             توانـد   ورت، هر شکسـت و اشـتباهی مـی        در این ص  
ها و نگرش و گرایش به هنجارهای انسانی، الهی و مهدوی             ها و ستیز بنیادین با آن       ناهنجاری

ـ . ها و به ویژه عدالت مهدوی و گرایش همه جانبه، سازوار و هدفمند بدان           دین ترتیـب، در  ب
گرایی مهدوی، عموماً، چه عالماً یا آگاهانه و        ادین و ممتد آن، سیر تاریخ عدالت      حد مرتبه بنی  

در مرتبه نبیانی   .  پیوستگی وجود دارد   ،ارادی و چه ناخواسته و به تعبیر قرآنی، طوعاً یا کرهاً          
 آینـده و     مهـدویت، موعودیـت،    خواهانـه و  ش عـدالت  و ماهوی، سیر تاریخ، نگرش و گرای      

را، کامالً پیوسته بوده و در گرایش و        گفرهیختگان فهیم و متعادل و تعالی     گرایی، گروه   نهایت
هـا و     ها نظریـه    بسیار فراتر از آن در نگرش دیگران، به ویژه در میان راهبران و پیروان مکتب              

د های تحریفی و انحرافی دینـی یـا اومانیسـتی شـبه علمـی و ضـ            های سیاسی و جریان     نظام
 بودیسـمی یـا دنیـاگزین و نیـز          فلسفی، غالباً یا نوعاً متعارض اعم از سکوالریستی و متقابالً         

هـای    ها و سیاسـت   کارکه در مرتبـه شـکلی و سـاز        دنیاگریز، گسستگی وجود دارد، حال این     
ها، نسبیت مطلق، نیهیلسم و سرانجام آنارشـی یـا هـرج و مـرج،              گونه مرام عملی، باز در این   

همی روشی، منشی و کنشی در زمینه عدالت، عدالت مهدویت و فلسفه تاریخ             اغتشاش و در  
چنین وضعیت نابهنجار و تعارض خیـزی،       ین ا 21.م فرماست کو حتی خود فلسفه و تاریخ ح      

 در این چنین مکاتب، مردم و پیروان و مناطقی که این نظریات رایج و غالب است، طبیعی و                 
 میان اقلیت روشن، فرهیختـه و پیشـتاز، هـر چنـد بـه      رسد، ولی در    ناپذیر به نظر می   اجتناب

گرایی مهدوی به صـورت بنیـادین و جـوهری           عدالت ،شکل کمابیش و با فراز و فرودهایی      
از حیث شکلی و ظـاهری نیـز، در صـورت تبیـین نظـری و بـه ویـژه ترسـیم                      . جریان دارد 

                                              
 تردیـد، بابـک     ؛ فلسفه در بحران، داروی      ؛تیک، هیوبرت دریفوس و پل رابینو     میشل فوکو، فراسوی ساختارگرایی و هرمون     : ک.ر.  21

 .احمدی، و سایر آثار پسامدرنیستی
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منـد و      فراگیـر، نظـام    ریزی بنیـادین،  ژه با طراحی و برنامه    یهای راهبردی علمی، به و      سیاست
سـاز مهـدوی، همچـون        ها و نظامات نمونه و زمینـه        مند، به خصوص در نهادها، نظریه       هدف

هـا   تواند بر همگرایـی و همـاهنگی ایـن گـرایش            جمهوری اسالمی ایران و به وسیله آن، می       
گرایـی حقیقـی و انقالبـی در کشـور، جهـان            وری مهدویت   در بررسی بروز و بهره    افزوده و   

 راهنمـا،  ،م و جهان معاصر، که مصداق بارز انتظار پویا، سـازنده و انقالبـی فـرج اسـت        اسال
 ...).انشاء ا(راهبر و راهگشا باشد 


