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  دهيچك

در پژوهش حاضر، جايگاه فطرت، عقل و اراده بشر در تحقق صلح و عدالت جهـاني بـر پايـه    

تعيين جايگاه اين سـه عنصـر، بـا نگـاه معرفـت شـناختي و       . آموزه مهدويت بررسي شده است

سالم؛ از اي به هم پيوسته در اين گفتمان، در انديشه سياسي ا انسان شناختي به صورت مجموعه

كند كه از يـك سـو، تعامـل و تـرابط منطقـي ايـن سـه نيـروي انسـان          اين منظر اهميت پيدا مي

پديده ظهور در پايان تاريخ خواهد شد؛ و از سوي ديگـر، بسـتر    دهندهشناختي است كه شتاب

اي كه در اين پژوهش مورد بررسـي   فرضيه .كندرا براي پذيرش جهاني مهدي موعود فراهم مي

گيرد، آن است كه فطرت انساني، به پشـتوانه عقـل و اراده، انسـان را درتحقـق صـلح و      ميقرار

اصل انتظار موعود، منبـع ايـن گفتمـان بـه شـمار      . كند عدالت جهاني مهدي موعود تقويت مي

  .   روش و رهيافت پژوهش حاضر، فلسفه تاريخي و سياسي است. آيد مي

  .اراده عقل، فطرت، انتظار، جي،من فلسفه تاريخ، مهدويت، :واژگان كليدي
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  مقدمه 

كـه   ديآ يمذهب شيعه به شمار م ي اساسيها يكي از باورها و آموزه باور به ظهور منجي،
 انسانسعادت و رستگاري بر اين اساس، . كند ميموجبات سعادت و رستگاري انسان را فراهم 

و مقتضاي حكم خرد است كه  پذيرش مهدويتيكي : خيزداز دو گزاره برمي در فرآيند تاريخ،
آغـاز و انجـامي دارد و    تاريخ بشر،كه  توضيح اين. يخردمندي سو  بهكلي بشر  حركت ،گريد

 ؛نقش مهمي بـر عهـده دارد   انسان در اين فرآيند، كهطوالني و استمرار يافته  ي استفرآيند
اقتضاي شـرايط  ، طبيعت و سرشتي دارد كه در ذات او مستتر است و به سو كيكه از  طوري به

از سوي ديگر، به نيـروي خـرد و    ؛گردد تاريخي و محيطي، در قالب صفات انساني آشكار مي
 اين خرد انساني در پوشـش تـاريخي،   .آيد است كه راهنماي عمل او به شمار ميمجهز عقل 
 انسـان، . سوي خردپذيري و خرد محـوري اسـت   ؛ اما حركت كلي آن بهدارد ييفرودها و فراز

پذيراي كسي است كه صلح و امنيـت و   انسانخواه است و سرشت  طلب و عدالت لحفطرتاً ص
بر تحقق صـلح و عـدالت جهـاني در     خرد بشر، عالوه، به .گستراند را بر روي زمين مي تلاعد

 در نوشتار حاضر،كوشش شده اسـت بـا رويكـرد فلسـفه تـاريخ،      .دهد فرجام تاريخ گواهي مي
   .كندسته و عقل و خرد انساني را با مهدويت سازگار معرفي انسان را فطرتاً منجي پذير دان

  پيشينه پژوهش 

فطرت و مهدويت، جايگاه عقل در ظهور منجي و نسـبت بـين اراده االهـي و     نهيدرزم   
ي منظم، به چند بند طبقهتوان در يك  ي وجود دارد كه ميا پراكندهي ها پژوهشاراده بشري؛ 

  : دسته تقسيم كرد
. نوعي سنت االهي تكيه شده اسـت  مثابه بهدر برخي منابع، بر بنياد قرآني مهدويت ) الف

، نوشـته مهنـاز فرهمنـد، نويسـنده از     »ي االهي در قـرآن ها سنتمهدويت و «براي نمونه، در
و پيوندشان را با مهدويت، ظهـور و انتظـار امـام     كرده ادي االهي در قرآن و حديث يها سنت

  . كند يمي االهي قلمداد ها سنترا از  4و ظهور امام عصر نشان داده 4مهدي
در مقالـه آقايـان حسـين    . ي ديگر، فطري بودن مهدويت توجيه شده اسـت ا دستهدر ) ب
اين فرضيه برجسته شده كـه در   »ي مهدويت پژوهيشناس روش«نژاد و مهدي شريفي درالهي

 دار عهدهعالم هستي است؛ عقل اثبات و ضرورت مهدويت در  دار عهدهمقوله مهدويت، فطرت 
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  . ورزندبه تثبيت آن مبادرت مي) آيات و روايات(توجيه آن است و نقل 
دردسته سوم، جايگاه اراده بشري و تعالي عقل، تبيين شده است؛ چنان كه در پژوهشي ) ج

بـه قلـم   ، »هاي مرتبط با فلسفه مهدويت در جمهوري اسـالمي درآمدي بر دكترين«با عنوان 
هاي اسقاط تكليـف يـا   دكترين(هاي انجام گرفته در جامعه منتظران دكترين و نيا عيسيرضا 

بررسي ) تحريم حكومت در عصر غيبت، دكترين قيام با وجوب حكومت و نيز با جواز حكومت
اي، در پژوهش حاضر تالش شده است؛ جايگـاه سـه عنصـر    است؛ با وجود چنين پيشينهشده

در تحقق صلح و عدالت جهـاني،  مثابه يك بسته معرفت شناختي  فطرت، عقل و اراده بشر به
  . تبيين شود ملهم از مهدويت

  مفاهيم كليدي تحقيق

  فلسفه تاريخ

اي به مرحله ديگـر و قـوانين   تطورات جوامع از مرحلهو  يعني علم به تحوالت ،»فلسفه تاريخ«

فلسـفه   .هاآن »بودن« نه ،امعجو »شدن« علم به، به عبارت ديگر. حاكم بر اين تطورات و تحوالت

هـا در  نه علم زيسـت آن    ؛اي به مرحله ديگرعلم تكامل جوامع است از مرحله ،اتاريخ در اين معن

علم به يك جريان است كه از گذشته آغاز شـده و ادامـه دارد    پس فلسفه تاريخ،. خاصاي  مرحله

تفاوت فلسفه تاريخ با تاريخ اين اسـت   .)64- 60ص :1392 مطهري،( شود و تا آينده كشيده مي
و مورد تجزيـه و   كند مياي از معرفت است كه وقايع گذشته را ثبت و ضبط  شاخه تاريخ،كه 

   .تاريخ ساخته انسان است. دهد تحليل قرار مي
دايـرة  در  »مدخل فلسفه تـاريخ «استاد فلسفه دانشگاه ميشيگان و نويسنده  ،»دانيل ليتل«

نقش ، داراي تاريخ: نويسدمي، »؟فلسفه تاريخ چيست«اي با عنوان  مقاله در ،المعارف استنفورد
اين مفهوم با مفاهيمي چون عمل انسـاني، تغييـر، تـاثير شـرايط     . استبنياديني در تفكر بشر 

را پيش  »كسب تجربه از تاريخ«ر امور انساني و واقعه تاريخي در ارتباط است و امكان بمادي 
ها و شرايطي كه ما را بـه  تاريخ همچنين از طريق درك نيروها، انتخاب .دهدروي ما قرار مي

جـاي شـگفتي    ،ينابنـابر . شود اكنون خود را بهتـر بشناسـيم  باعث مي ،اندلحظه حال رسانده
تمـام  . به بررسي تاريخ و طبيعت دانش تاريخي متوجه گردنـد  يگاهگاه  ،نيست كه فيلسوفان

فلسـفه  . جمع شـوند  »فلسفه تاريخ«در بدنه واحدي به نام  توانندمي ،مسائلي كه مطرح كرديم
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ها، اهل ها، پوزيتيويستايدئاليست هاي و استدالل ها تاريخ امري چند وجهي است و از تحليل
  . منطق، متكلمان و ديگران تشكيل شده است

ه قدر ناممكن است ك همان ،»فلسفه تاريخ«درباره ها  ديدگاهواضح از تمامي  يارائه تصوير
فلسـفه  «كه هنگام بيان عبـارت   تصور اين. اي علمي و شامل همه اين رويكردهاتعريف رشته

چون مكاتب مطرح در ايـن   ؛شود، تصور غلطي استبه سنت فلسفي خاص اشاره مي، »تاريخ
چـون   ،هـاي فيلسـوفان دربـاره تـاريخ    نوشـته  ،با اين حال. رسندبه ندرت به تفاهم مي ،حوزه

-چند سئوال خاص كه هر يك متضمن متافيزيك، هرمنوتيك، معرفت هايي است حولخوشه

  :ها چنين هستندسئوال. گرايي مربوط به خود استشناسي و تاريخ
هـا،  هـا، تمـدن  هـا، حـوزه  تاريخ از چه نوع اعمال فردي، ساختارهاي اجتمـاعي، دوره  .1 

   چه نوع اراده االهي تشكيل شده است؟از تاثيرگذار بزرگ و  هاي جريان
داراي  ،آيا تاريخ در وراي حوادث و اعمال فردي تشكيل دهنده آن، همچون يك كـل  .2

  معنا، ساختار و خط سير مشخص است؟
  شناسايي، بازنمايي و تبيين تاريخ مستلزم چه چيزهايي است؟ .3 
  ).4شماره : 1389ليتل، ( سازنده اكنون اوست ،تا چه اندازه تاريخ بشر .4 

جبري و  يامر اين واقعيت است كه حركت تاريخ، گوياي قرآن كريم،آيات تاريخي بررسي 

هـي، مسـير   بلكه انسان با اراده و خواست خـود در چـارچوب اراده و مشـيت اال    ، حتمي نيست

؛ مند استو ضابطه مندقاعده كه تاريخ،عالوه بر اين از منظر قرآن كريم، .دهد تاريخ را تغيير مي

خ و نقش اصيل و نهايي او در سعادت و كمال جامعه بـه رسـميت   اراده انسان در تحوالت تاري

به عبارت ديگر، دخالت انسان در حركت تـاريخ،  . )189 ص :1370مطهري،( شناخته شده است

   ).26- 25ص: تاصدر، بي(سنت االهي است و با آزادي انسان منافات ندارد 

  تفطر

 اهميتبر ،تكيه  فراوان شده است و اين »فطرت«بر  يعني قرآن و سنت ،در منابع اسالمي
در اصل به معناي پاره كردن از درازاي پارچه يا  »فطر«. دارددراين منابع داللت  انسان جايگاه

و در  ؛)781، ص2ج: تـا جـوهري، بـي  (و نيز به معناي ايجـاد آغـازين اسـت     چيز ديگر است
ت خود بر آن حالت است فرهنگ فلسفي عبارت از سرشتي است كه هر موجودي در آغاز خلق

بـه  شـده،   در قرآن كريم هرجا اين ماده به خداي تعالي نسبت داده). 499ص: 1366صليبا، (
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پـس انسـان بـه    . )38، ص12ج: 1374طباطبـايي، ( ويـژه اسـت   نوعي عنايت امعناي ايجاد ب
 آزاد، آگـاه،  انسـان موجـودي عاقـل،    بر مبناي اصل فطرت،. خاص آفريده شده استاي  گونه
؛ استرسيده  خدام جانشيني به مقابا نفخه االهي كه ي از روزو ار و مسئول آفريده شده مخت

در  ر اين اساس،ب .بوده است هاي فطري پيروزي بر باطل و به اطاعت درآوردن جنبهاو مقصد 
بـه حكومـت    كند تا آن جا كه در نهايـت امـر،  مبارزه حق و باطل ادامه پيدا مي فرآيند تاريخ،

تمام پيـامبران   يكي از اهداف عالوه، هب. )59ص :1372مطهري،(شود منجر مي ،موعود منجي
تعليمات اسالمي بر اساس قبـول   بدون شك، .بوده است احيا و پرورش حس فطري ،آسماني
از  ناميم،مي »هاي انسانيارزش«ها را  آنكه  هايي مؤلفهيعني همه  ؛فطريات است اي از سلسله

 و 227، ص2ج: 1374 طباطبـايي، ( اد و سرشت انسان ريشـه دارد در نه نظر معارف اسالمي،
فَاَقم وجهك للدينِ حنيفا فطرَت اللّه الَتي فَطَـرَ النّـاس    �شريفه آيه  )51ص: 1362 مطهري،

خَلقِ اللّهلَيها ال تَبديلَ لروي خـود را متوجـه آيـين    ! ]خـدا  تو اي رسول[ پس ؛)30:روم(؛ �ع
در خلقت خدا تغيير  .اين فطرتي است كه خدا مردم را بر آن آفريده است. كن ]اسالم[ خالص
در  »يفطـرت توحيـد  «يـا   »يفطرت دين«داللت بر آن دارد كه چيزي به نام ؛ اين آيه »نيست

پيـامبران  از مـردم    در واقـع، . شودسرشت انسان وجود دارد و انسان با اين سرشت متولد مي
كه مـورد غفلـت و   را هاي خدا و نعمتوجود دارد در فطرتشان كه خواهند  مي رااداي ميثاقي 

 اعتقادي و اخالقي و پس اصول. )78ص: 1413عبده، ( آورند شان ميبه ياد  نسيان بشر است،
بـه  دادن يـاري   براي نمونه پرستش خداونـد، . احكام دين با نوع آفرينش انسان سازگار است

 .خواست فطري آدمي است؛ تورات دين استستم نكردن كه از دسو  عدالت ورزيدن ديگران،
و  سرشت انسان آميخته شـده  باآرامش و امنيت،  بر همين مبناست كه ميل به عدالت، صلح،

همان چيزي اسـت   ،اينهاي فطري االهي است و  ، به معناي شوق به اين ارزششوق انتظار
                                           .كه مطلوب هر فطرت پاك و خواست طبيعي و باطني هر انسان بيداردل است

  عدالت و فطرت

يكـي برقـراري ارتبـاط     :انـد  دو هدف مبعـوث شـده   به منظور تحققهي همه پيامبران اال
منـع   يگانـه  كه بشر را از پرستش هر موجودي غيـر از خـالق   و اين داو خانسان صحيح ميان 

: آل عمـران ( �شَـيئاً  بِـه  نُشْـرِك  ال و اللَّه إِالَّ نَعبد أَالَّ� :فرماييد؛ چنانكه  قرآن كريم ميكنند
كـه   بر اساس عدل واحسان، چنان ميان افراد بشر شايسته برقراري روابط  ،ديگرهدف و ؛ )64
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ـ      � :فرمايد مي قرآن م الكتـاب و الميـزانَ ليقُـوم النّ هـعاَنزَلنـا م و ناتيلَنا بِالبسلنا رلَقَد اَرس اس
سطهـا كتـاب و    و بـا آن  ما پيامبران خود را با داليل روشن فرستاديم، ؛)25 :حديد( �...  بِالق
 يأْمرُ اللَّه إِنَّ�: فرمايد ؛ و نيز مينيز نازل كرديم تا مردم به عدالت عمل كنند را ]عدل[ ميزان
يكي  تحقق عدالت درميان بشر، بر اين اساس، از منظر قرآن، ).90:نحل(؛ �الْإِحسان و بِالْعدلِ
در جهـان  اما آيا بشر روزي را خواهد ديد كه  .هي استهاي فرستادگان االترين هدف از مهم

اعتقـاد   شـود؟ اجـرا  و عدالت بـه تمـام معنـا در جهـان      زايل گرددزور و تزوير و ظلم و ستم 
مـوقتي اسـت و    ايجنگ  دورهو  اين است كه دوره ظلم و ستم يشيعاعتقاد بويژه  ،اسالمي

عقــل و فطــرت بشــر  ).320ص :1384 مطهــري،( عاقبــت از آن نورانيــت و عــدالت اســت
خواه شـود و   رسد كه خودش عدالتبه جايي مي اگر بشر خوب تربيت شود، ؛خواه است عدالت

  .فدا كندعدالت  براي تحققجان خود را 
با يـك  . گرايي امري فطري است گونه كه حقيقت امري فطري است، همان خواهي عدالت

هاي هايي كه با حكومتاستقراي ساده در ميان جوامع بشري و بررسي تاريخي در احوال ملت
آيد كه همـه از  دست مي اين نتيجه به -صرف نظر از دين ومذهبشان -ستمگر مبارزه كردند 

دالت هستند و بـراي پايـان دادن بـه سـيطره ظالمـان      عدالتي رويگردان و عاشق عستم و بي
كننـد؛ يعنـي عـدالت خـواهي در فطـرت پـاك       وگسترش عدالت، گاه تا پاي جان مبارزه مـي 

  .وتوحيدي آدمي ريشه دارد
هـاي  هاي واالي انساني اسـت و ارزش توان گفت عدالت يكي از ارزشاز سوي ديگر مي

  : نويسدستاد مطهري ميكه ا انساني در فطرت آدمي ريشه دارد چنان
يعنـي درسرشـت انسـان    ......هاي انساني با فطرت انساني ارتباط مسـتقيم دارد  ارزش

: 1361 ،همـان (ل به تعالي در ذات او نهفتـه اسـت   يك حقيقت مقدسي است كه مي

  .)68ص

  مهدويت و فطرت 

 .كامال فطري و با سرشت آدمي آميخته استاي  مسئله ،4عقيده به ظهور حضرت مهدي 

همين قدر كافي است كه بدانيم بـا همـه    ؛به دليل و برهان نيازي نيست موضوع، براي اثبات اين

تمـايالت و   عقايـد،  آداب و رسـوم، هاي انديشـه،  روشها در ها و امتاختالفاتي كه در ميان ملت

آرزوي همـه   عشق به صـلح و عـدالت و زنـدگي مسـالمت آميـز،     ؛ هاي باطني وجود داردخواسته
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اقصـا نقـاط   در  يانسانكه جوامع  رويكرد  اين .ستا ها همه انسان فطري بشري و خواست جوامع

و بـه دنبـال روزي بهتـر و     انـد  عالم از شمال آفريقا تا شرق آسيا و امريكاي التين در تب و تـاب 

 برند و با ديدن ظلم و سـتم گردند و در انتظار تحقق پيروزي نهايي به سر ميميتر عادالنهزندگي 

خود دليلـي  ؛ كنند جباران و ستمگران زمان طغيان مي شود و عليه ميفريادشان بلند رخروشيده و ب

.  اسـت  »مهـدويت « قاطع براي ريشه دار بودن اين ميل باطني و خواست دروني و فطـري بـودن  

برند و شـبانه روز انتظـارش را   مي ها در انتظار ظهور يك مصلح بزرگ جهاني به سركه انسان اين

دليـل بـر آن اسـت كـه     از نگاه فلسـفي     ؛جهان را پر از عدل و داد كند تا با ظهور خودشند كمي

و عشق و عالقه به ظهور آن يگانـه ولـي    نقطه اوجي در تكامل جامعه انساني امكان پذير، چنين

فطـري   آرامش و امنيـت،  اگر صلح و عدالت، به راستي .بشر نهفته استفطرت در  مطلق خداوند،

توانستند مقاصد شوم خود را زير پوشش عـدل و صـلح    آيا زورمداران و سلطه جويان مي بشر نبود،

ظلم و باطل، لباس حـق و عـدل   و بر قامت ناساز  آميز به مردم عرضه كنند و همزيستي مسالمت

جا كه صـلح و عـدالت خواسـت فطـري انسـان اسـت؛ زورمـداران تـاريخ          در واقع از آن. بپوشانند

در واقـع منتهـي شـدن     »مهـدويت «حقيقت. پوشش سلطه خود را اعمال كنندتوانند تحت اين  مي

 امنيـت و رفـاه عمـومي،    تعـادل و همكـاري،   واحد، سعادت،اي  سوي جامعه   سير جوامع بشري به

و خالفت مومنان و  »شيطان« بر جنود »جند اهللا«نابودي مستكبران، پيروزي حكومت حق و عدل،

و اين همان چيزي اسـت كـه مطلـوب هـر      ران و اديان است؛پيامب »موعود«شايستگان به رهبري

هـيچ انسـان بـا شـرف و بـا       .فطرت پاك و خواست طبيعي هر انسان سالم و وجدان بيدار اسـت 

در پايـان تـاريخ،   . حمايت كندآگاهانه از ستمگران فضيلتي نيست كه با ظلم و ستم موافق باشد و 

اي پـذيرش منجـي برخـوردار خواهـد شـد      از يك سو، فطـرت بشـري از بـاالترين اسـتعداد بـر     

هـاي   ؛  و از سوي ديگر، زمينه براي دريافت حق از سوي فطرت)390، ص8ج: 1374طباطبايي،(

  .شودپاك به اراده االهي فراهم مي

؛ طعم خوش حقيقت و عـدالت را خواهـد چشـيد    دست آخر ،باور به اين حقيقت كه جهان
است كه تحت واليت منجي قرار گرفته و ، كسي 4انسان منتظر مهدي .فطري استباوري 

اميـد  ). 96ص: 1391اله بداشتي، (كند  با ناخرسندي از وضع موجود، كمال مطلوب را آرزو مي
رشد  .دارد و آن كمال جويي انسان استريشه خود در ويژگي فطري  به آينده و انتظار سازنده،

و تعالي آدمي در زندگي اجتماعي و فردي مرهون انتظار است و اگر از انتظار بيرون بيايد و به 
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حركت و انتظار در  ،از اين رو .زندگي برايش مفهومي نخواهد داشت آينده اميدي نداشته باشد،
 اسـت آن تحـرك بخـش    شوند و انتظار علت حركت وجدا نمي يكديگرو از هستند كنار هم 

 »منتظـر «خصوصـيات   تواند خود را دارنـده   زماني ميانسان  .)53ص :تابي گلپايگاني، صافي(
آمـادگي داشـته باشـد و    هرگونه فداكاري و تالش براي پيشبرد اهداف منجي  برايكه  بداند

توانـد اميـدوار    در اين صورت مـي . فداكندبه راحتي جان خود را بر سر اين هدف  باشد حاضر
وادي امنـي   در واقع روح انتظار، .نعمت عظيم را به او ارزاني داشته استباشد كه خداوند اين 

 .شـود ها آسوده مـي ها و نگرانيدغدغه ها،از آسيب حفظ كند،كسب و است كه هركس آن را 
-البته مفهوم انتظار و ضرورت ارزش آن و نيز منتظر و ارزش شخصيتي او زماني معنادار مـي 

كند را توليد مي »انتظار«اي به نام اين غيبت است كه آموزه .شود كه غيبتي وجود داشته باشد
  .شودساخته نمي »منتظر«شخصيتي به نام  و بدون غيبت امام،

  مهدويت و عقالنيت 

چگونـه بـا خـرد     »مسـئله مهـدويت  «اين است كه ،هاي اساسي بشر امروزيكي از پرسش
  :دو فرضيه مطرح است در پاسخ به اين پرسش، انساني سازگار است؟

آسـا تمـام آرزوهـاي    كند و معجـزه مي ست كه به طور ناگهاني ظهوراقهرماني  منجي، .1
قشـري از   برداشـتي البتـه ايـن    .پوشـاند ميتاريخي را جامه عمل نقطه تكامل ديرينه بشر و 

اسـاس بـدبيني   بـر  ،ايـن  .صرفا ماهيت انفجـاري دارد  مهدويت و قيام حضرت است كه قيام،
گاه كه صالح به نقطه  آنو  رسدكه وقتي بشر به آخرين حد ظلمت مي طوري به ؛است يخاص

؛ تاز ميـدان اسـت  باطل يكهو  رسد كه از اهل حق و حقيقت هيچ خبر و اثري نيستصفر مي
اين نوع برداشت . )62، صهمان(د باي گيرد و ظهور مهدي تحقق مي انفجار نهايي صورت مي
-كه به نوعي تعطيل در حدود و مقررات اسالمي منجر مـي را ر فرج از ظهور و اين نوع انتظا

بـه هـيچ وجـه بـا مـوازين      اين برداشت و اين تفكر، . برشمرد »اباحيگري«نوعيبايستي  ؛شود
  .)61ص :1361 مطهري،(كند نمي  اسالمي و قرآن وفق

كـه   طـوري  بـه ؛ الطبيعي و فقط آسماني از مهدي موعودارائه تصويري آخرالزماني و ماوراء
رابطه و كنش او با تاريخ و انسان و زمين را قطع كند و او راجايگزين نظـام علّـي و سـاختار    

  . با مباني عقالني سازگار نيستكند؛ تاريخي قلمداد 
-اين اسـت كـه بـر    »عقالنيت مهدويت«مراد ما از . است »عقالني«اي آموزهمهدويت . 2 
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كه عدالت جـز   خواهي است و آن  ايني عدالتاساس تحليل عقلي، حركت كلي جهان به سو
-امكان استقرار نمي ها و خواست همگاني معطوف به مناسبات عادالنه،با تحول دروني انسان

دو دليـل   .اساس باورهاي شيعه در گرو ظهور مهدي موعود اسـت ، اما تحقق عيني آن، بريابد
  :شودعقلي براي تبيين اين مسئله اقامه مي

 كه جهان سرانجام بايد به قانون عدالت تـن در  استاين درس  حاويينش نظام آفر) الف
 ،جهان هستي درهم و برهم نيست .عادالنه و پايدار گردد نظاميتسليم  دهد و خواه و ناخواه،

هـاي جهـان هسـتي    كنند و همـه دسـتگاه  معين حركت مي يها بر خط سيربلكه تمام پديده
سوي مقصـد معينـي بـه     به طقي تقسيم شده باشند،ر انبوهي كه به واحدهاي منكهمچون لش

براي برقراري نظم و قانون و جلوگيري از  شكي نيست كه از نظر عقل و خرد، .روندپيش مي
 ،آسـماني  وجود رهبري ديني و اجراي قسط و عدالت، وها هرج و مرج و ريشه كن شدن فتنه

  .استضروري 
زيـرا مـا هرگـز     ؛سير تكاملي جوامع نيز دليل ديگري در آينـده روشـن جهـان اسـت     )ب

پيوسـته در حـال   گيـري،   بـدو شـكل  توانيم اين حقيقت را انكار كنيم كه جامعه بشري از  نمي
 گاه در يك مرحله توقف نكـرده اسـت   و هيچ كردهپيشرفت بوده و روبه كمال و ترقي حركت 

و   مسكن پوشاك، از نظر خوراك، هاي مادي جنبه ان ازانس. )50ص :1380هاشمي شهيدي،(
-خـالف زمـان  ترين شرايط زندگي قرار داشته و امروز برروزي در ابتدايي  ؛تهيه لوازم زندگي

ها را خيره ساخته و به طور ها را حيران و چشماي رسيده است كه عقلهاي گذشته به مرحله
هـاي اخالقـي و   اين قانون تكامل، جنبـه  .كندمسلم اين سير صعودي همچنان ادامه پيدا مي

صـلح و عـدالت    عادالنـه،  يسوي قانون  شود و انسان را بهميشامل نيز را معنوي و اجتماعي 
كه مفاسد اخالقـي در دنيـاي كنـوني رو بـه      شود مالحظه ميو اگر امروز  برد پايدار پيش مي

انقـالب  «خود زمينه را براي يـك  اين ؛ زندپا ميوافزايش است و بشر در گرداب تباهي دست
تشويق فساد و تبـاهي و ناديـده گـرفتن امـر بـه       نكته مجوزالبته اين  .كندآماده مي »تكاملي

بلكه بدان معني است كـه فسـاد    ،معروف و نهي از منكر و مسئوليت گريزي اجتماعي نيست
بشـر را بـه   العمل آن يك انقالب تكاملي معنوي خواهد بـود كـه   عكس وقتي از حد گذشت،

كنـد، خداونـد   براساس روايات، وقتي آن حضرت ظهور مـي  .جهان انسانيت باز خواهد گرداند
  :گردد ها كشيده و عقل افراد بشر مجتمع و انديشه آنان كامل ميدست خود را بر سر انسان
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 قَائمنَـا  قَـام  إِذَا: قـال  7عن ابن أبي يعفور، عن مولى بني شيبان، عن أبـي جعفـر    

ضَعو اللَّه هدلَى يوسِ عءر ادبالْع عما فَجبِه مقُولَهع و لَتكَم م  بِههلَـاممازنـدراني،  ( أَح

   ).398، ص1 ج: 1342

  انسان مهدويت وآزادي اراده

اي از وجود است كه انسان در مرتبه اما ؛به سعادت برسدانسان خداوند انسان را آفريد تا  
؛ چنـان  نه تكويني و غريزي ،تشريعي است وآزادانه انتخاب كند و هدايت ا راه خودش را بايد
    .)3: انسان( �كَفُوراً إِما و شاكراً إِما السبيلَ هديناه إِنَّا�: فرمايدكه قرآن كريم مي

اين حكم درباره اقوام و جوامع بشري نيز صادق است؛ يعني اراده جمعي افراد يك جامعه 
انَ اللّه اليغَيرُ ما بِقَـومٍ حتّـي   � آيهكه  راه سعادت يا شقاوت نقش اساسي دارد؛ چنان در تعيين

مگـر آن كـه    ،كنـد خداوند وضع هـيچ ملتـي را عـوض نمـي    ؛ )11: درع( �يغَيروا ما بِاَنفُسهِم
ايـن  عالمه طباطبايي در تفسير . ؛ به اين نكته اشاره داردخودشان تغييري در خود ايجاد كنند

  : نويسدمي آيه
مگـرآن كـه    ،سنت خدا بر اين جريان است كه وضع هيچ قومي را دگرگـون نسـازد  

 مـا  يغَيـرُ  ال اللَّـه  إِنَّ� جملـه  چكيده حاالت روحي خود را دگرگون سازند خودشان،
حتم كـرده كـه   اين گونه اين است كه خداوند چنين قضا رانده و قضايش را   �بِقَومٍ

به حاالت نفساني خود انسـان مربـوط    دهد، هايي كه به انسان ميموهبت ها ونعمت

ها هم ها و موهبتآن نعمت حاالت موافق با فطرتش جريان يافت، كه اگر آن باشد،

اگر مردمي به خاطر استقامت فطرتشان به خدا ايمـان آورده   مثالً .جريان داشته باشد

آخـرت   هـاي دنيـا و  نعمـت  عمالشـان، ا و دنبال ايمـان  انجام دادند، بهو عمل صالح 

   .)477، ص11ج: 1374 طباطبايي،(  سويشان سرازير شود به

 شـود،  نواميس قطعي و اليتخلف اداره مـي اي از  تاريخ در عين آن كه با سلسله از اين رو،
انسان . )13ص :1361مطهري، ( گردد وجه محو نمي نقش انسان و آزادي و اختيار او به هيچ

هاي اخالقي است و خواهان حق و حقيقت و عدالت و مكرمت انساني خود، به موجب سرشت
و تواند طراح جامعه خود باشد و تسليم سير كوركورانه محـيط   مي ،به موجب نيروي عقل خود

هي بر اين تعلق گرفتـه اسـت   درمكتب تقدير، اراده االكه  حقيقت اين است. نباشدجبر تاريخ 
خـود   كه در افعال بشر يكي از آن علـل،  عي و طبيعي خود،كه هر معلولي از مجراي علل واق
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دست بشر در نحوه انتخاب فعـل،   ،هيپس در تقدير اال .سربزند؛ انسان و اختيار و اراده اوست
جز اين نيز هاهي در سرنوشت ملتقضاي اال .)25 ص :1352 سبحاني،( باز و آزاد است كامالً

داند هر ملتـي از روي اختيـار و    مي ،خودپايان بيبر اثر علم  نيست كه خداوند از روز نخست،
 :1389 سـبحاني، ( كنـد  درباره آنان مقدر مي همان را؛ چه راهي را انتخاب خواهد كرد آزادي،

   .)93-84ص
هـا و  به معناي نقض سـنت  شناسي تاريخي شيعي،مهدويت و فرجامكه  حاصل سخن اين

اگـر   .لكه مبين تحقـق عـالي آن اسـت   ب ؛قانونمندي حيات بشر و منطق تاريخ نيستمخالف 
 ،از آغاز تـاكنون  مسير و فرآيند تحول تاريخ؛ هي استتحقق كامل اراده اال غايت تاريخ بشر،

هي جانشين اختيار و عمـل بشـر نشـده اسـت و     گاه اراده اال اما هيچ .مظهر همين اراده است
بشري دو چهـره از يـك   هي و اراده توجه به اين نكته ضروري است كه اراده اال .نخواهد شد

-مـي  منتظر منجي وظيفه پيدا تكاملي مهدويت، ـ  در گفتمان تاريخي .واقعيت در تاريخ است

 ،عدالت و صلح و امنيـت  كند به سهم خويش در پيشبرد فرآيند تاريخي معطوف به عقالنيت،
 به لوح محفوظ مربـوط اسـت و قطعـاً    4اصل ظهور حضرت مهدي  .كندنقش خود را ايفا 

سـه ديـدگاه    بـه طـوركلي،   .تواند دچار تقدم و تاخر شـود  ولي زمان آن مي ؛ق خواهد افتاداتفا
  :وجود دارد؛ تواند باعث تعجيل در امر ظهور شوند درباره عواملي كه مي

ها برخي به غلط بر اين باورند كه با دامن زدن و گسترش ظلم و فساد در تمامي عرصه. 1
توان پيشبرد تـاريخ را   ن عده معتقدند با كمك به ظلم مياي .توان به اين مهم دست يافت مي

  .كردتسريع 
  .دانندنشيني و دعاكردن صرف را موجب تعجيل در ظهور ميخلوت و گوشه برخي ديگر،. 2
با اسـتناد بـه آيـات و    صاحب نظران شيعي، به خصوص  ،بسياري از علما و دانشمندان. 3

 :1377 حكيمـي، ( »خود بايد صالح باشـند  مصلح،منتظران «روايات و داليل عقلي معتقدند كه
گسترش ظلـم و   اب خانوادگي صرفاً اجتماعي، هاي فردي،اين صالح بودن در عرصه. )332ص
جامعه جهاني پس از ظهـور بـراي اداره و    افتد و عالوه بر آن، ظهور حضرت اتفاق نمي  ،جور

ند اوضاع و شرايط مساعد نيازم ،هم زمان ،آن حضرت و گسترش عدل و داد دستوراتاجراي 
اگر بنا بود ايـن  . زمين است در گسترهو ياوران جان بر كف و نيز مجريان توانا به تعداد كافي 

در  تنها با خواست خدا و تحولي كه از آسمان در قالب معجزه جلوه گر شده، ،ياوران و مجريان



 

 

40 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
57

 /
ن 

تا
س

تاب
13

96
  

ين و حتي قبـل از تولـد   ها پيش از اتوانست قرن خداوند متعال مي ؛اطراف حضرت قرار گيرند
 آيات قرآن كريم، .ها را به روي زمين بفرستد و به اين غيبت طوالني نياز نبودآن آن حضرت،

كنند كـه تـا زمـاني كـه تحـول درونـي        داللت مينكته روايات و داليل عقلي همگي بر اين 
م اتفـاق  اين واقعـه عظـي  ؛ طالب ظهور منجي نشوند ،ها اتفاق نيفتد و مردم روي زمين انسان

با گذشت زمـان   ،عالوه بر اين. كندغيبت ادامه پيدا مينيز ها پس از اين قرنو نخواهد افتاد 
يعني او با گذشت  ؛بيعت و تعهدي ندارد ،كس بر عهده حضرت ديگر هيچ زياد در عصر غيبت،

و رمز اين كه نسـلي   است ازمان طوالني از هرگونه وامداري نسبت به شخص يا گروهي مبرّ
گذشـتگاني كـه از    نيـز  گوينـد و در پايان تاريخ به دعوت او براي تحقق عدالت لبيك مي  نو

 .)112 ص :1388 اسماعيل تبار،( هي استهمان قضا و قدر اال؛ بي بهره بودند وجود حاضر او
هي است كه هر قضايي نتيجه قدرهاي آن است و قـدرها در  مات مكتب االد از مسلّااين اعتق

تر و  آماده ،به اين معنا كه هرچه مقدمات؛ كنندهي نقش مقدمات را ايفا ميپيدايش قضاي اال
ظهور منجـي   اصل انتظار، ،به اين ترتيب .تر خواهد بودتر و حتمي دقيق ،نتايج تر باشند، كامل

هـي در ايـن امـر و    اراده قطعي انسان در سرنوشت خويش و نيز خواسـت اال  ،در پايان تاريخ
همـه از  ؛ مقدمات و توفيقات نهايي خداوند در به انجام رسانيدن كـار  هي در تهيهمددهاي اال

هي كه همان قضاي اال(هي خواهند بود كه نتيجه نهايي خود را باب مقدرات و تقديرهاي اال
بين انتظار و ظهور و اراده و سرنوشت انسان و  از منظر فلسفه تاريخ، .رسانندبه ثمر مي) است

همان ضـرورت از سـنخ    ،ناحيه فعل اختياري وجود دارد كه اين ضرورت وقوع از نوعي تاريخ،
يعني هنگامي كه علت تامه در وقـوع فعـل    ؛وقوع معلول در ظرف تحقق علت تامه آن است

از جمله تصميم و اراده او در امري  ،از جمله شرايط خارجي و شروط مربوط به فاعل ،اختياري
يك فلسفه  ،4آرمان قيام و انقالب مهدي. يابدگاه وقوع آن نيز ضرورت مي آن؛ محقق شد

گشاي كه الهام بخش ايده و راه گذشته از اين ،اين آرمان بزرگ .بزرگ اجتماعي اسالمي است
 مطهـري، ( هـاي اسـالمي  آينده بسيار مناسبي است براي شناخت آرمـان  سوي آينده است، به

اي اسـت از  حلقه 4موعودشود كه ظهور مهدي از آيات قرآن استفاده مي .)108ص :1390
سـهيم   .شود مبارزه اهل حق و اهل باطل كه به پيروزي نهايي اهل حق منتهي مي هاي هحلق

. در گروه اهل حق باشـد  موقوف به اين است كه آن فرد عمالً ،بودن يك فرد در اين سعادت
و نيـز   و عمل صالح داده شده اسـت ايمان مظهر نويدي است كه به اهل ، 4مهدي موعود
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خداوند به مومنان و صالحان وعده داده است كه آنـان   .ظهر پيروزي نهايي اهل ايمان استم
مستضـعفان و   اياسـت بـر  نعمتي ظهور مهدي موعود . )55 :نور( را جانشينان زمين قرار دهد

اي اسـت بـراي   اي است براي پيشوا و مقتدا شدن آنان و مقدمهشدگان و وسيله خوار شمرده
 پـس سـازنده حركـت تـاريخ،    . )5 :قصـص ( زمينبر هي خالفت اال ز تحققو ني هاوراثت آن

است و ساختمان جامعه در سـطح روبنـا بـا همـه      اويعني فكر و اراده انسان، محتواي باطني 
ها و خصوصياتش بر زيـر بنـاي فكـر و اراده انسـان قـرار دارد و      انديشه ها،پيوندها و سازمان

 تابع تغيير و تكامل اين زيربنا است و با تغيير آن، روبناي آن،هرگونه تغيير و تكامل نسبت به 
رابطه بين محتواي باطني انسان و روبناي اجتماعي  ،در حقيقت .ماندروبناي جامعه استوار مي

. )146 ص :1381 صـدر، ( رابطه تابع و متبوع و يا علت و معلول استنوعي  و تاريخي جامعه،
همچـون روز   ،اي بسيار عظيم و ناگهاني استحادثهاز اين نظر كه  4ظهور حضرت مهدي

هـا را  آن  اي است كه كـاخ مسـتكبران جهـان را ويـران و    زلزله انقالب ايشان، .قيامت است
هاي ظلـم و سـتم را از جـا    ها است كه كوهاين اراده و اختيار و همت انسان. كندغافلگير مي

  : محمدباقر صدر معتقد است شهيد .آوردميهاي ستم را به لرزه درو كاخ ه،كند
هـاي عينـي و خـارجي     ها به زمينـه از نظر اجرا همانند انقالب 4انقالب امام زمان

 ؛براي وجود چنين تحول عظيمي تنها وجود رهبر صالح كـافي نيسـت  ...بستگي دارد

كـه خـداي بـزرگ،     با ايـن  .اين شرط وجود داشت 6وگرنه در همان زمان پيامبر

همـوار   هاي آسماني،ها را براي پيام رسانيكالت و همه سختيتوانايي دارد همه مش

زيـرا   ؛اين روش را انتخاب نكـرده اسـت  ؛ وسيله اعجاز فضاي مناسب ايجاد كند هو ب

يابد كـه  در صورتي تحقق مي شود،امتحان و ابتال و رنجي كه مايه تكامل انسان مي

   .)108ص :1382 ،همان( طبيعي و مطابق با شرايط خارجي باشد تحوالت،

دسـت  بـه چنـين انقالبـي     آسمانياناگر چشم ما به آسمان دوخته شده باشد كه  ،بنابراين
از منظـر فلسـفه    .خيال باطلي است و جز سراب حكومت عدل جهاني را نخواهيم ديـد  بزنند،
هاي سياسي و اجتماعي را به پيوند و همـاهنگي و  گسل ها،ظهور منجي همه گسست تاريخ،

سـوي همـاهنگي ميـان     تالشي است به و انتظار فرج، كند تبديل ميبا نظام كائنات سازگاري 
  .)132ص :1384 ديلم صالحي،(نظام اجتماعي و نظام كيهاني 
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  نتيجه گيري

از مسـائل   ،در فرجام تاريخ و پايان دادن به ظلـم و سـتم   4مسئله ظهور مهدي موعود
براسـاس  . انـد ي و قطعي آن را خبـر داده ها وقوع حتماساسي اديان آسماني است و تمامي آن

هاي زيادي كه نسبت بـه  غم بدبينير به اديان و هاي باو نويد كت پيامبران آسماني هاي آموزه
دير يا زود گردونـه  و  اوضاع كنوني جهان قابل دوام نيست؛ شودآينده بشر در جهان ديده مي

-خواهد شد و مفاسد و كشمكشزمان به نفع محرومان خواهد چرخيد و چهره جهان دگرگون 

ر نوشتارحاضـر، از پيوسـتن سـه    د .هاي اجتماعي جاي خود را به آرامش و امنيت خواهـد داد 
عنصر فطرت، عقـل و اراده بشـري در فرجـام تـاريخ و سـاخت و اجـراي گفتمـاني بـه نـام          

اين گفتمان ماهيت ديني دارد؛ درعين حـال، سياسـي نيـز بـه     . سخن رفته  است »مهدويت«
بـا تكيـه بـر عقـل،     ) صلح و عدالت(هاي فطري بشر  آيد؛ زيرا با ظهور منجي، آرمان رميشما

زمـاني كـه    يابـد؛  شكست  باطل در پايـان تـاريخ، تحقـق مـي    . درزمين استقرار خواهد يافت
اي رشد كند كه افـراد بشـر نسـبت بـه رسـالت خـويش احسـاس        هاي آدميان به اندازه عقل

. هاي اجتماعات انساني نفوذ كرده باشدبتني بر فطرت در اليهمسئوليت كنند  و ايمان كامل م
درحقيقت، براي تحليل اين موضوع، به مباحث انسان شناسي و معرفت شناسـي هـم عنايـت    

ناپذير سخن از مفهوم انتظار را اجتناب سخن از مهدويت و ظهور منجي، به عالوه، .شده است
 ،و مهـدويت  انتظـار  .هون نعمت انتظـار اسـت  مر انسان در زندگي فردي و اجتماعي، .كندمي

به رو  ها با داشتن اديان و مذاهب مختلف،هاي بشري است كه انسانفصل مهمي از خواسته
-با وجـود نگـرش   فطري است كه مردم از دريچه آن، يتبلور الهام مهدويت، .سوي آن دارند

آسماني با همه اهـدافش  هاي روزي كه رسالت؛ بينند مي روز موعود را هاي متفاوت عقيدتي،
-پس از رنج؛ يابد و راه ناهمواري كه در طول تاريخ براي انسان دشوار بوددر زمين تحقق مي

. اختصاص ندارد به كساني كه به غيب ايمان دارند، حتي انتظار روز موعود، .شودها هموار مي
تضـادها از بـين   كشند كه همـه  به چنين روزي چشم دوخته و انتظار روزي را مينيز ديگران 

نيست كه بايد ظهـور   امام تنها اين از سوي ديگر، .رسدبصلح و همزيستي به پيروزي   ،رفته
اگر تصور  .يابدهمت و اراده همه مستضعفان روي زمين است كه بايد ظهور  ،بلكه قدرت ،كند

و اخالقـي   علمـي،  اعم از فرهنگـي،  ،تصوير انقالبي در سطح تمام جوانب بشري ما از ظهور،
اين انقالب عظيم و گسترده بايد با نيروهاي انسـاني  ؛ آن هم در سرتاسر جهان باشد سياسي،
  .سوي ظهور حركت كنيم منسجم بهاي  شود و با برنامه مهيا،ايجاد و 
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