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ـ عدالت سیاسی در فرهنگ غرب چه نسبتی با عدالت سیاسی 1
 دارد؟) در عصر ظهور(مهدوی 

 
 :1پروفسور موالنا

مفهوم عـدالت در تمـدن باسـتان و قـرون وسـطای غـرب،               
 به ویژه  ، آن زمان  های بزرگ  ها و گردآمدن سازمان   حاصل آلودگی 

تـا  .  بـود  گونـاگون هـای    وری روم و نژاد و ملیت      امپرات ،مسیحیت
 مفهوم عدالت به صورت جامع و به عنـوان          ،بیش از ظهور اسالم   

 مـورد   ،یکی از ارکان اساسی نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی         
یک از ادیان و مذاهب و مکاتب بشـری قـرار نگرفتـه             توجه هیچ 

 سیاسـی و اقتصـادی غـرب و نیـز در آثـار متفکـران اروپـایی و        ،تمـاعی در ادبیـان اج . بـود 
. سراغ نـداریم   گونه که در اسالم داریم    آن  بیان صریح و آشکاری را درباره عدالت       ،آمریکایی
 در اواخـر قـرن   ،ها را پس از گذشت یازده قرن از ظهور اسـالم           ترین جمالت و گفته    نزدیک

سه و یا در سند استقالل و پیـدایش ایـالت متحـده             نادر اعالمیه انقالب فر    هیجدهم میالدی 
 .ها چنین عدالتی را هرگز اجرا کنند گونه نظام؛ بدون آنکه اینیابیم آمریکا می

د  و اغلـب بـا فعالیـت و  تولیـ           یستعدالت اجتماعی در غرب بر مبنای حقوق مادی ن        
بـردن امتیـازات   یـان  ماز و  مسـاوات  ، این عدالت با آزادی    ،در اسالم . اقتصادی سروکار دارد  

نشمولی و  جهانگیری نظام اسالمی در آغاز ظهور اسالم و جها        . هی و معنویات همراه است    لا
مفهـوم امـروزی عـدالت در مغـرب         .  بر چنین عدالتی تکیه دارد      دقیقاً ،سازی اسالمی جهانی
تـر بـا جامعـه بـه صـورتی گسـترده            کند و کم    ها تکیه می   بر حق افراد و حقوق دولت      ،زمین
در چنـد قـرن اخیـر       » ملـت  دولـت « دول ملی یا نظام های       ،ها منظور از دولت  . وکار دارد سر

                                              
الملل، مؤسس و رئیس بخش مطالعات و برنامه عالی ارتباطات جهانی، و یکی از   روابط بینپروفسور سید حمید موالنا استاد علوم. 1

المللی پژوهش در  ایشان چندین سال ریاست جامعه بین. است) آمریکا(شناسی در دانشگاه آمریکن در واشنگتن  قدمان اسالم پیش
جامعـه مطالعـات علـوم روابـط        .  این سازمان جهـانی اسـت      ها را بر عهده داشته و اکنون رئیس افتخاری          علوم ارتباطات و رسانه   

شود، چندی پـیش در یـک مراسـم بزرگداشـت، پروفسـور موالنـا را بـه عنـوان          الملل نیز که از استادان این رشته تشکیل می         بین
 .انتخاب کرد» دانشمند ارشد ممتاز«

های آن کشور سمت استادی داشته        ل است که در دانشگاه    باشد و چهل سا      سال است که در آمریکا مقیم می       46پروفسور موالنا اکنون    
 .های معروف اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای التین تدریس و تحقیق کرده است و در بسیاری از دانشگاه

فسور پرو. های گوناگون ترجمه شده و تعدادی نیز به زبان فارسی در دسترس است های پروفسور موالنا، متعدد و به زبان    آثار و کتاب  
 12» چشم انداز«موالنا پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران سفرهای بسیاری به ایران کرده است و مقاالت ایشان با عنوان ستون                 

 .شود شنبه در کیهان منتشر می سال است که به طور مرتب، هر هفته روزهای پنج
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 حقـوق   ،در اسـالم    . گرایی یا ناسیونالیسم شده است     است که باعث ظهور پدیده جدید ملی      
 به ویژه خیانـت بـه جامعـه کـه     ، احترام بسیار زیادی دارد و خیانت در حقوق عمومی ،مردم

 بسـیار مقـدس و      ،عدالت اجتماعی در اسالم   . ها است  ین خیانت تر  بزرگ ،امت اسالمی است  
 اگر سـازمان و مقـرارت و        ،به عبارت دیگر  . حقوق افراد فقط در این دایره قابل ادراک است        

 اخالق شخصی و حقوق افراد نیز متوازن نخواهـد          ، موزون و متعادل نباشد    ،قوانین اجتماعی 
 .بود

 یکـی   :ام مورد عدالت به سه عنوان خالصه کرده       غرب را در     ۀ نظری ،هایم بنده در نوشته  
ی معـروف   اسـت کـه بـه سـودجوی    اصالت مطلوب ۀ دیگری نظری،تمامیت و کماالتنظریه  

 2.است و باالخره سومی که نظریه حقوق طبیعی قراردادی است
 قابل مالحظه اخالقی در افکـار باسـتانی از          ای تمامیت و کماالت به عنوان نظریه      ۀنظری

 معتقد است که انسان می تواند در اخالق یا          ،نیچه. طرح است های معاصر م   ندیشهارسطو تا ا  
دیانت به حد کمال برسد و در این چارچوب مفهوم رسمی عـدالت وزن و محتـوای مـادی                   

گرفتـه  » امتیـاز «یـا   » سود«نظریۀ اصالت مطلوبیت که از ریشه یونانی به معنای          . پیدا می کند  
 ، جـان اسـتوارت میـل      ،جرمـی بنتـام    و متفکرانی ماننـد       یک تفسیر فلسفی است    ،شده است 

ـ اساس این نظریه را بر دو قطب لذت ای این نوع عدالت دهند و سودجویی مبن الم قرار می  
 در رابطـه بـا      ، آزادی و اختیار فرد را برای حفظ و بقای خود          ،قوق طبیعی نظریه ح . می باشد 

این سه نظریۀ مربوط به عـدالت دیـده         تناقضات واضحی در تفسیر     . گیرد دیگران در نظر می   
 ،دو قرن اخیـر غـرب    نفوذ این افکار فلسفی در آثار اندیشمندان سیاسی و اقتصادی         . شود می
 در اسـاس و     ،جـان ام کینـز    هـایی ماننـد       گرفته تا اقتصادان    کارل مارک و ژان ژاک روسو      از

 یـا سـرمایه داری   کاپیتالیسـم (های سیاسی و اقتصادی چهار سیستم دنیای معاصر      زیرساخت
سوسیالیسـم دولتـی و      ، کـه در آن دولـت نقـش اساسـی را دارد            کاپیتالیسـم دولتـی    ،رقابتی

های سیاسی و اقتصادی آن بسـتگی         به دولت و زیرساخت     که انحصاراً  سوسیالیسم اجتماعی 
فروپاشی نظام شوروی و اروپای شـرقی و تمایـل سـرمایه            . به خوبی محسوس است   ) ندارد

ورهای اروپـای غربـی بـه سـرمایه داری و لیبرالیسـم سیاسـی آمریکـایی و                  داری دولتی کش  
 مفهوم عدالت را در دنیای غرب محدود کـرده و آن را در تنگنـایی بحرانـی                  ،جهانشمول آن 
 .داری را یک جامعه آزاد و با عدالت نامید توان جامعه سرمایه امروز نمی. گذاشته است

                                              
مجموعه مقـاالت کنگـره     «،  » )ع(الت اجتماعی از دیدگاه امام علی       ابعاد عد «مندان می توانند به مقاله پروفسور حمید موالنا،           عالقه. 1

، 1380جلد اول، به اهتمام دکتر مهدی گلشن، پژوهشکده علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، تهـران،                   » )ع(المللی امام علی      بین
      . را دریافت کرداین مقاله جایزه رتبه اول مقاالت ارائه شده به این کنگره.  مراجعه کنند137 الی 107صفحات 
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 :دکتر نجف لکزایی

اتب مختلفی دربـارۀ عـدالت وجـود         مک ،در فرهنگ غرب  
طبیعی است که نسبت سنجی عدالت مهدوی بـا هرکـدام           . دارد

برخی از مکاتب مطـرح در      . از این مکاتب متفاوت خواهد بود     
ویـژه عـدالت      فلسفه سیاسی مغرب زمین در حوزه عدالت و به        

مکتـب افالطـون، مکتـب ارسـطو،        : سیاسی از این قـرار اسـت      
ز، مکتـب کانـت، مکتـب روسـو و          مکتب رواقیون، مکتب هـاب    

 . مکتب مارکس
نسبت عدالت سیاسی مهدوی با عدالت سیاسی مارکسیستی، روسـویی و هـابزی یقینـاً               

عدالت مارکسیستی از نظر ابتنا بر لغو مالکیت و اصالتی که برای نیروهـا              . نسبت تباین است  
ی انسـان از بنیـاد بـا        های وجـود    شود و نیز تقدم ماده بر دیگر ساحت         و ابزار تولید قائل می    

عدالت سیاسی روسویی به دلیـل تـرجیح وضـع          . عدالت الهی و معنوی مهدوی مغایر است      
تواند با عدالت مهدوی که مبتنی بر ترجیح وضع مـدنی الهـی بـر                 طبیعی بر وضع مدنی نمی    

 . وضع طبیعی است، همخوانی داشته باشد
ای اسـت کـه       سـاً عـدالت مقولـه     ها اسا   در مکتب هابز، ماکیاول، نیچه و دیگر رئالیست       

کنند و شایستۀ اعتنا و توجه نیست؛ زیرا انسان اگر قوی باشد نیازی به             ضعفا آن را مطرح می    
 . عدالت ندارد

تواند با عدالت افالطونی، ارسطویی، رواقی و کانتی نسـبیت غیـر از               عدالت مهدوی می  
مکتب کانت در قرن بیستم . نجدگ تباین داشته باشد، که توضیح و تبیین آن در این مجال نمی

 راه بـه    ،هـای وحیـانی      اما رهیافت رالز، به دلیل عدم ابتنا بر آموزه         ؛ بسط داده شد   رالزتوسط  
رو شـده     ها روبـه  ه لیبرالیسم در عرصه عدالت با آن      رالز با توجه به مشکالتی ک     . برد  جایی نمی 

 امـا اساسـاً     ؛ت نجـات دهـد    بود، تالش کرد با ارائه نظریۀ عـدالت، لیبرالیسـم را از بـن بسـ               
خواهی شـکل گرفتـه اسـت، سـر سـازگاری بـا       که در چالش با عدالتبه دلیل این  لیبرالیسم  

 . عدالت نداشته و ندارد
هـا بـه      ، به عنوان یک لیبرال، توانسته است به خوبی نگاه لیبـرال           فریدریش فون هایک  

ها و نهادهـا      ت و بر وضعیت    عدالت تنها ویژگی افراد اس     ،به نظر هایک  . عدالت را نشان دهد   
وی معتقد اسـت کـه عـدالت سیاسـی و اجتمـاعی نـاقض مفهـوم نظـم            . قابل اطالق نیست  

بـه نظـر   . دانـد   آن را ضـد آزادی نیـز مـی       حتی او . ی است که وی مدعی آن است      خودجوش
ایـک عـدالت    چنـین ه  هم. هنـی و در نتیجـه توتـالیتر اسـت          عدالت اجتماعی امری ذ    ،ایشان
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 . که برهم زنندۀ تطابق میان خدمت و پاداش است مذمت می کندلیل اینتوزیعی را به د
د هـا نیـز وجـو   سنجی میان مبـانی آن سنجی مکاتب عدالت از طریق نسبت  امکان نسبت 

کنـیم کـه اگـر از منظـر مبـانی        اما به این مقدار بسنده می    ؛دارد که در این مجال میسر نیست      
ی با عـدالت مطـرح در مکاتـب         سیاسی مهدو سنجی صورت گیرد، تباین میان عدالت       نسبت

دهد؛ زیرا عدالت سیاسی مهدوی عدالتی مبتنی بـر وحـی و              تر نشان می    شده خود را بیش   یاد
های الهی است؛ در حالی که عدالت مطرح در مکاتب سیاسی معاصـر غـرب، اعـم از                    آموزه

امـا  . سـت هـای پوزیتویسـتی، مـادی و حسـی ا           مارکسیستی و لیبرالیستی، مبتنـی بـر آمـوزه        
های عدالت مطرح در یونان باستان یا قرون وسطایی مسیحی، تـا جـایی                هایی از آموزه    بخش

 . تواند باشد های وحیانی یا عقلی باشد، قابل انطباق با عدالت مهدوی می که مبتنی بر آموزه
 

  3:دکتر اخوان کاظمی
بـه معنـای کـاربرد مصـداقی اصـل عـدل در             » عدالت سیاسی «
 و عملی سیاست است و با مفاهیم سیاسی از یـک            های نظری   عرصه

ماننـد قـدرت، مشـروعیّت، آزادی، برابـری، اطاعـت و اجبـار              (سو  
و از سوی دیگر عناصـر و نهادهـای عینـی اعمـال قـدرت               ) سیاسی

چون حکومت، روش تولید و توزیع قـدرت سیاسـی در ارتبـاط               هم
 عـدالت «در اندیشـه اسـالمی و بـه ویـژه در نظـام مهـدوی،                . است

بنیادی است شرعی و اخالقی و برهانی کـه در یـک نظـام              » سیاسی
فرماندهی حاکمان و فرمانبری حکومـت شـوندگان را   . صحیح الهی ـ مردمی، مشروع است 

هـای سـاختگی، مشـارکت برابـر و آزادانـۀ عمـوم در        سازد و با رفـع محـدودیت      قانونی می 
قدرت و مناصب سیاسی و میزان      در عصر مهدوی، توزیع     . کند  های سیاسی را مهیا می      عرصه

گیـرد، هـر کـس بـه          مشارکت، بر حسب استحقاق، شایستگی و کارآمدی افراد صورت مـی          
گردد و با نفی خودکامگی       اش، در امور سیاسی و اجتماعی دخیل می         اندازه قابلیّت و توانایی   

) ش آنـان  با توجه به میزان تـال     (ها و استعدادهای شهروندان       و تغلب، زمینه تحقق توانمندی    
 .شود فراهم می

های فعلـی در اندیشـه        در نظام مهدوی، همانند وضعیت آن در مکتب       » عدالت سیاسی «
غربی تنها مبتنی بر توافق افراد نیست، بلکه این امر در صورتی ارزشمند و عادالنه است کـه                  

 .ریزی شود در چارچوب شریعت اسالمی تعریف و پی
                                              

از دانشگاه تهران، استاد یار دانشکده حقوق و علـوم          ) های سیاسی   گرایش اندیشه (دکترای علوم سیاسی    : دکتر بهرام اخوان کاظمی   . 1
 سیاسی دانشگاه شیراز
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های انسـانی و      رب، اساساً مفهوم عدالت در قالب     باید اضافه کرد که در اندیشه فعلی غ       
انگارانه بیان شده و به صورت مفهومی متغیر، نسـبی و زمینـی و نـه در                   غیر روحانی و فایده   

ها و مباحث عدالت در اندیشه  تر نظریه چارچوب شرایع آسمانی بیان شده است؛ لذا در بیش    
هـای    از سـویی، گرچـه نظـام      . ودش  غرب، نسبیّت و بیعت هر نوع ذوق و سلیقه مشاهده می          

 نظری و چه در حوزه اجرایی، به نظـر بسـیار پیشـرفته بـه نظـر                   سیاسی غرب چه در حوزه    
از . گفتـه نیسـتیم   د تحقق عدالت سیاسی به معنـای پـیش        آیند، ولی در عالم واقعیت، شاه       می

 هـا   اِلیتت  تلوّن، ابهام و سیالیّت در مفهوم دموکراسی، حاکم شدن و حاکمی          : دالیل اصلی آن  
 هـای   الیگارشـی ها و   به جای مشارکت عموم مردم، حاکمیت ماشین      ) گرایی  نخبه (التیسیسمو  

قدرتمند حزبی برخواست و اراده مردم، فرایند تبلیغات عوام فریبانـه در عرصـه سیاسـت و                 
های اقلیت، ضـعیف      گرایی و نادیده گرفتن دیدگاه    ری افکار عمومی، افراط در اکثریت     دستکا

 .باشد می... پذیر بودن نظام نمایندگی و  و آسیب
  4رضا صدرا دکتر علی
 »ملئت االرض قسطا و عدال کما ملئت ظلما و جورا«

 ظلم چه بود وضع در ناموضعش  عدل چه بود وضع اندر موضعش
 )مولوی(

عدالت و عدالت سیاسی در فرهنگ غرب، هیچ گونه نسبتی با           
ورای . نـدارد ) وردر عصـر ظهـ    (عدالت و عدالت سیاسـی مهـدوی        

گیـری میـان ایـن دو پدیـده،         گونه اشتراک یا ارتبـاط چشـم      های ظاهری، هیچ  برخی شباهت 
عدالت سیاسی در فرهنگ غرب، عدالت طبیعـی اسـت؛ در           . باشدحالت و مفهوم برقرار نمی    

 .، عدالت انسانی است)در عصر ظهور(حالی که عدالت سیاسی مهدوی 
 و چهره داخلی، ورای عدالت حقوقی،       داردچهره  عدالت سیاسی در فرهنگ غرب، دو       

در چهرۀ بیرونی، عمدتاً تنازعی     . باشدقانونی و نسبی ظاهری، عمدتاً تک ساحتی و مادی می         
به . جا پدید آمده است  برخورد دوگانه با حقوق بشر جهانی، نیز از همین        . و نظام سلطه است   

ی و اسـالمی، ظلـم و یـا جـور           همین مناسبت، این حالت در نگاه سیاست و عدالت مهـدو          
. شـود در روایت، جهان پیشا مهدوی، جهانی پر از ظلـم و جـور نامیـده مـی                .شودشمرده می 

دو سـاحتی   ... های اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی و        عدالت سیاسی مهدوی، در همه زمینه     
یک چهره و جهانی بوده و عین قسـط و            این عدالت،  .است؛ ساحت مادی و ساحت معنوی     

باشد؛ یعنی شامل توسعه و عـدالت اقتصـادی، تعـادل سیاسـی و بـه دنبـال تعـالی                    یعدل م 
                                              

کتـب و مقـاالت     از ایشـان    . باشـند ت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با سمت استادیار می          أدکتر علی رضا صدرا عضو هی     .  4
 .زیادی در نشریات معتبر کشور چاپ و منتشر شده است
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بدین ترتیب، عـدالت سیاسـی      . ها و جامعه بشری است    فرهنگی و انسانی تمامی مردم، گروه     
با فرض وجـود سیاسـت و عـدالت         البته،  . شودمهدوی، عدالتی کامل و کارآمد محسوب می      

، این نـوع عـدالت، نـاقص یعنـی نارسـا و             حضرت در زمان حکومت آن      غربی و مدرنیستی  
تـرین  مهـم . باشـد زا مـی  سزاوار و در نتیجه ناکارآمد یا با کارآمدی ناقص، بحرانی و بحـران            

مواردی که انسان و جهان به آن مبتال است و در رهیافت قرآنـی، روایـی و فلسـفه سیاسـی                     
تیجـه ظلـم و جـور یـا         اسالم نیز مشهود است، ضاللت است، مغضوبیت یا هژمـونی و در ن            

سازی است که به حـزن و خـوف، تنگنـایی و تشـتت،              همان فساد و فسق یا تباهی و تباهی       
البته امروزه موارد یادشده    . انجامدتعارضات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی می       

با شعارهای گوش پرکن آزادی و لیبرالیسم، عدالت و حقوق بشر و جنـگ علیـه تروریسـم،      
گرایی، مطرح اسـت کـه انسـان بـه          ت و جنگ و ناامنی، ایجاد صلح و ثبات و جهانی          خشون

 .رودزای آن فرو میای در گرداب تیره و وحشتصورت روزافزون و فزاینده
عدالت مهدوی، بر بنیاد حکمـت، عقالنیـت، دانـایی و آگـاهی، هـدایت، راه مسـتقیم،                  

عدالت سیاسی مهدوی، عین اصالح جهانی بنابراین، عدالت و  . متعادل و متعالی استوار است    
کن ه یا ریش،ضمن دفع و رفع یا کاهش خوف و حزن  . انسان و سازندگی انسانی جهان است     

، تشـتت    و تعـارض    مانع ایجاد هرگونـه تنگنـا      ،)ال خوف علیهم و ال هم یحزنون      (سازی آن   
ت مهدوی، به   بدین ترتیب، سیاست و عدال    . گردد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می     

ونی سیاسـی،  دلیل داشتن کمال و کارآمدی و جلوگیری و رفع نارسایی، ناسازواری یـا هژمـ             
-زدا و آسیب  ، بلکه بحران  یستپذیر ن زا و آسیب  تنها بحرانی و بحران   اقتصادی و فرهنگی، نه   

به همین دلیل، عدالت و سیاست مهدوی، عـدالت راهبـردی، هـدایت، امامـت               . ناپذیر است 
نگـر،  مند و تعالی بخش بوده و ضـد عـدالت ادعـایی جزئـی             مند، هدف ، فراگیر، نظام  بنیادین

 .رودظاهرگرا، مادی، دور از انسان و جامعه و سرگردان غرب و غربی به شمار می
 
 

 ـ شاخصه های عدالت سیاسی مهدوی کدام است؟2
 

 :پروفسور موالنا
 . عدالت و سیاست مترادف هستند،در عدالت سیاسی مهدوی

 در آغاز ظهور اسالم و  حتی در . در اسالم مفهوم سیاست به معنی امروزی وجود ندارد        
 همـان واژه عـدالت      ،داری جهـان  ، جامعـه داری   ،داری  سیاست به معنی مملکت    ،صدر اسالم 

اعطاء کل ذی حق حقه؛     «معنی  ه   مدیریت امت اسالمی را با مساوات و برابری ب         ،عدالت. بود
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 همیشه با   ، به عنوان اداره یک نظام     ، سیاست ،بنابراین. دهد نشان می » رساندن حق به حق دار    
نظم و مفهوم ویـژه از      زی و به عنوان یک      وسیاست به معنی امر   . مفهوم عدالت آمیخته است   

 .ها به دنیای اسالم راه پیدا کرد ها و رومی طریق یونانی
 

 :لکزایی
 سراسـر جهـان حـاکم       عدالت سیاسی مهدوی بخشی از نظام عام عدالتی است کـه بـر            

بالعـدل  « :م آفرینش نظامی است مبتنـی بـر عـدل         نظام سیاسی مهدوی و شیعی نظا      در. است
عالوه بر توازن و تناسب حاکم بر نظام آفرینش، به عنـوان فعـل              . »قامت السموات و االرض   
 چنـین افاضـه   هـم . ها نیز عادالنـه اسـت   تعالی در برخورد با انسان    خداوند متعال، رفتار باری   

 . باشد ها بوده و می وجود و رحمت متناسب با قابلیت
قوانین شریعت که عهده دار نظم بخشی بـه         . محور دیگر عدالت، عدالت تشریعی است     

نوعان، طبیعت و خداوند سبحان اسـت، قـوانینی عادالنـه             رفتارهای فرد مسلمان با خود، هم     
وانین منتسب به شریعت و     ، پاالیش ق  )عج(آمدهای ظهور حضرت مهدی     یکی از پی  . باشد  می

ت آمـده،   بـرهمین اسـاس اسـت کـه در بعضـی از روایـا             . جدا کردن سـره از ناسـره اسـت        
 .  شریعت جدیدی آورده استکنند مهدی گمان می  برخی

انسان عادل  . عرصۀ دیگر عدالت مهدوی تأکید بر استقرار عدالت در درون انسان است           
محور بعدی برقراری عدالت در نهادهـا،       .  سازد تواند عدالت را در جامعه برقرار       است که می  

برقراری عدالت توزیعی در عرصۀ تقیسم ثـروت،        . ها و ساختارهای اجتماعی است      وضعیت
هـا از     قدرت و شئون اجتماعی و نیز عدالت حقوقی در عرصـه اجـرای جـرایم و مجـازات                 

، ظهـور   گونه که در روایـات آمـده اسـت          همان. های عدالت مهدوی است     ترین شاخص   مهم
در روایـت فرمـوده اسـت       . سراسر جهان را پرکرده است    » ظلم«گیرد که     هنگامی صورت می  

 . »ظالم«و نه » ظلم«
رغم خواست افراد، ظلم امکان فراگیر شـدن دارد         تواند به این معنا باشد که علی        این می 

کـه   چنـان . و این در صورتی است که ساختارهای حاکم بر جهان ساختارهای ظالمانه باشـد             
براساس گزارش دبیر کل سازمان ملل، جهان از چهل سال پـیش تـاکنون مرتـب بـه سـوی                    

چـه در عرصـه جهـانی شـدن اقتصـاد از              برای نمونه، آن  . تشدید ظلم در حرکت بوده است     
امـروزه در   . گیری اسـت، قابـل یـادآوری اسـت          طریق سازمان تجارت جهانی در حال شکل      

ها، در تعیین سرنوشتشـان،       قوق بشر و حقوق ملت    عرصه های سیاسی، امنیتی و فرهنگی، ح      
های   حق وتو یکی از این ظلم     . رو هستیم   شماری روبه   یافته و ساختاری بی     های سازمان   با ظلم 

. ساختاری و نهادینه شده است که پـس از جنـگ جهـانی دوم تـاکنون برقـرار شـده اسـت                     
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 . ت شده استدیکتاتوری جهانی آمریکا نیز پس از فروپاشی شوروی مزید بر عل
حکومتی جهانی مبتنی بر عدالت فراگیر در سطح جهـان، تشـکیل            ) عج(حضرت مهدی 

. دهد، عدالتی که هم به لحاظ اقوام و افراد فراگیر است و هم به لحاظ مراتب عـام اسـت               می
لقد ارسلنا رسـلنا بالبینـات و انزلنـا     :ائم به حضور فراگیر خود مردم است      عدالت مهدوی ق  

 . و المیزان لیقوم الناس بالقسطمعهم الکتاب 
قل یا  های غیر الهی است؛     بر پرستش خدای یگانه و نفی ارباب      عدالت مهدوی مبتنی    

اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم اال نعبد اال اهللا و ال نشرک به شـیئاً و ال یتخـذ           
 . بعضنا بعضاً ارباباً من دون اهللا

-ات نیز آمده است، تقسیم درست بیت      ، چنان که در روای    شاخص دیگر عدالت مهدوی   
 . ای که انسان محتاج در جامعه یافت نخواهد شد به گونه. المال میان مردم است
 :اخوان کاظمی

: گونـه اسـت     ترین تعریف عدالت این     باید اول اشاره کرد که در اندیشۀ اسالمی عمومی        
ایـت  ر رسـاندن، ایفـای اهلیّـت و رع        داقرار گرفتن هر چیز در جای خویش، حق را به حـق           

در چنین  . بارۀ نوع عدالت حاکم بر نظام مهدوی نیز صادق است         این تعریف در    . ها  استحقاق
، ثبـات،     نظامی قرار گرفتن هر چیز در جای خود و اسـتیفای مـداوم حقـوق، باعـث تعـادل                  

و مصـادیق   ترین شاخص عدالت      شاید به عنوان مهم   . استقامت و پایداری نظام سیاسی است     
شـریعت مبنـای اصـلی     «: آن، مانند عدالت سیاسی در حکومت حضرت مهدی، بتوان گفـت          

بنای توافق و   م. دیانت شریف اسالم، مالک و مناط عدالت است       . عدالت و وضع اشیاء است    
.  و عرف حاکم در میان مردم باید بنا بر عدالتِ مبتنی بـر شـریعت باشـد                 تعامالت میان افراد  

نفـی  : هـای عـدالت سیاسـی مهـدوی بـدین قـرار اسـت               گـر از شاخصـه    چنین برخی دی    هم
هـای گونـاگون،      خودکامگی و تقلب، بسترسازی مشارکت برابر و آزادانـۀ عمـوم در عرصـه             

توزیع قدرت و مناصب سیاسی و میزان مشارکت بر حسب استحقاق، شایستگی و کارآمدی              
المال و    افراد جامعه در توزیع بیت    های کلیه     افراد، شیوۀ منصفانه و مبتنی بر رعایت استحقاق       

هـای    خدمات و منافع، نفی برابری و یکسان سازی مطلـق در میـان اجتمـاع و ایجـاد زمینـه                   
، بـاالخره   ...دستیابی مردم به فضایل و مراتب مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و             

 .وندان جامعهها و استعدادهای بالقوۀ همه شهر های تحقق توانمندی تمهید کلیه زمینه
 

 :رضا صدرا  دکتر علی
 هانه به شب چوبک زدن بر بام هاعدل باشد پاسبان گام

  )مولوی (
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 باشند؛های عدالت مهدوی، به دو اعتبار قابل ترسیم میویژگی
 از نظر توسعه و پیشرفت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛

 .از نظر ایجاد برابری و تناسب
 :ار نخستو اما تقسیم به اعتب

 :تعادل سیاسی با استفاده از و توسعه و عدالت اقتصادی
 های مدنی؛های مشروع فردی افراد و گروهمین آزادیأت) الف
هـای مـدنی بـرای رسـیدن جامعـه          مین عدالت اجتماعی، گروهی و ایجاد گـروه       أت) ب

 ؛جهانی و بشری
دی، کارگزارانـه و    راهبرایجاد اقتدار مشروع، امامت و هدایت توسط دولت و نقش           ) ج

 . دولت، نه با استبداد دولتی یا با به خود واگذاشتگی مردمیمعمارگونه
 .برای رسیدن تعالی فرهنگی، اخالقی، ارزشی، انسانی و معنوی الهی اسالمی. 3

ها در واقع مبین عدالت اجتماعی اعم از عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت              این
هـای  هـا و عرصـه    بدین ترتیب، ایجاد عدالت میان بخش     . ندباشفرهنگی در سطح جهانی می    

مین توسعه و عدالت اقتصادی برای رسیدن تعالی معنوی، از          أمادی و معنوی و نیز تنظیم و ت       
از ارکـان و    و  های عدالت، به ویژه عدالت سیاسی مهدوی محسوب شـده           شاخصهترین  مهم

ادی، ایمان و عمل صالح فردی افـراد،        جمع میان اصالت، نقش، آز    . رودمبانی آن به شمار می    
آفرینی اصالحی، امامت، هدایت معمارگونه یا راهبـردی دولـت، از           ها و جامعه با نقش    گروه

های سیاست، عدالت، عدالت سیاسی، نظـام سیاسـی، دولـت و حتـی قـدرت                دیگر شاخصه 
، در  »ه کل شیء فی موضـع     وضع« به معنای    آید این همان عدالت،   به نظر می  . مهدوی هستند 

، تناسب و تعـادل     عدالت سیاسی در این نگاه، ایجاد توازن      . باشد) ع(تعبیر امام عدالت، علی     
 اقتصادی و فرهنگی یا مادی و معنوی از یک سو و میـان فـرد، جامعـه و دولـت بـا                       بخشی

 .باشدامامت آن از دیگر سو می
 تقسیم عدالت مهدوی به اعتبار دوم

فاضل شئون گوناگون اجتمـاعی و مـدنی در نیروهـا و             یعنی کفو و تنوع و ت      ،تکافی. 1
یضع کل شیء فی    « این همان معنای عدالت به معنای        ؛نهادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی    

های سه گانه اقتصـادی،     یعنی هر یک از بخش    . است) ع(در فرمایش موالی متقیان     » موضعه
گـاه خـویش و در یـک نظـام          ها در جای  فرهنگی و سیاسی و نیروها و نهادهای مربوط به آن         

واحد، به هم پیوسته، متعادل و متعالی قرار بگیرند تا عـالوه بـر عـدالت اقتصـادی، عـدالت                    
 .ها نیز عدالت یا همان تعادل برقرار شودفرهنگی و عدالت سیاسی، میان خود این بخش

ر د: تعدیل و ایجاد توازن و تناسب میان افراد، اقشار و طبقـات اجتمـاعی گونـاگون               . 2
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این سیستم، باید میان فرد کوشا و کاهل یا تالشـگر و سـهل انگـار و میـان خـائن و خـادم                        
تفاوت وجود داشته باشد تا خائن از خیانت خویش برگشته و پشیمان گردد و دیگـر کسـی                  

 .روی کنندخادم نیز بر خدمت خویش بیفزاید و دیگران از او دنباله. به او گرایش نیابد
 :های اجتماعی براساسوهتساوی افراد و گر. 3

 ها؛استحقاق) الف
 .هاشایستگی) ب

 ماننـد   ، متوسـط خیـرات عمـومی      ها یـا حـد    یعنی همگان ورای برخورداری از حداقل     
، رفاه و آسایش مادی زنـدگی، از مواهـب معنـوی و             )بهداشت و طول عمر   (امنیت، سالمت   

عمومی، باید شـرایط تـالش   مازاد بر این حدود . آرامش روانی و روحی نیز برخوردار باشند     
هـای خـویش براسـاس      های اجتماعی از حاصل تدابیر و تـالش       و برخورداری افراد و گروه    

شود انگیزه کوشش نه تنها کـاهش       این امر باعث می   . استحقاق و شایستگی آنان فراهم گردد     
ش و  شـرایط تـال   ) داربه ویژه تبعـیض ریشـه     (نیابد، بلکه افزایش یافته و با رفع فقر عمومی          

بدین ترتیب، تکافی، تعدیل و تسـاوی نیروهـا، نهادهـا و            . توسعه، بیش از پیش فراهم گردد     
ها و رفع فقر و تبعیض جوهری و زیرساختی و ایجاد شرایط تالش، توسعه، تعـادل و                 بخش

-های اصلی عدالت و سیاست مهدوی و نظام و دولت مهدویت مـی            تعالی عمومی، شاخص  
 .باشند

هـا تنهـا بـا هـدایت و         ترین مواردی هسـتند کـه شـرایط آن        شده مهم در واقع موارد یاد   
قانونی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اطالعـاتی و علمـی دولـت میسـر بـوده و                  های حمایت
 .باشدیافتنی میدست

 
 

جهانی سازی با توجه به شاخصه های باال چه دست آوردی داشته  -3
 است؟

 
 :پروفسور موالنا

. باشـد  گیـری آن مـی     شمولی و همه  جهان» مهدی موعود «ومت  ترین ویژگی حک  بزرگ 
 مطالعه و پـژوهش تغییـرات       ، نظارت و بررسی و تحلیل وقایع جهانی و بین المللی          ،بنابراین
 تنظیم  ،گر جمع آوری اطالعات مفید و روشن      ،ی اجتماعی و نظام   ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی

. ز وظایف و لـوازم دوران انتظـار اسـت          ا ،در سطح محل و فرامرزی    امتی  ارتباطات و روابط    
یکی از ضروریات علمـی و       امروز   ،گیری در قالب دانش مهدویت     تحلیل و برداشت و نتیجه    
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طرفـه و    یـک  ، مـادی  ،سـازی مصـنوعی    نی جهـا   یک ،سازی امروزی  جهانی. باشد اسالمی می 
ـ . فـرق دارد   زمـین تـا آسـمان        ،جهانی سازی امروزی با عالمیت بودن     . نامساوی است  رای ب

شـمولی   بـه جهـان   ، به روابط جهانی و بین المللی مهدوی       ،شناسی مهدوی همین ما به جامعه   
هـای مهـدویت    مـدلول . شناسی مهدوی نیاز داریم    شناسی و روان  ت مردم مهدوی و به مطالعا   
 .های اجتماعی ادوار تاریخ باید مورد مطالعه قرار گیردهمانند همۀ اندیشه

ر حال انتظـار    های یک جامعۀ د     شاخص : ن باره این است   های مهم در ای    یکی از پرسش  
 فرهنگـی و نظـامی چـه        ، سیاسـی  ،الملل و جهانی از جنبه اقتصادی     چیست؟ وضع نظام بین   

 صورتی به خود خواهد گرفت؟
 ،از جنبـه روانـی    . کنـد  بینـی تبـدیل مـی       ا به امیـد و خـوش      مهدویت ناامیدی و یأس ر    

هـا را در حـاالت       ها تولید انرژی کـرده و آن        ع و گروه   در جوام  ،هاراد و انسان  مهدویت در اف  
 .تحرک نگاه می دارد

 :لکزایی 
جهانی سازی از سوی هرکس و در هر سطحی انجام شود، مبتنـی بـر فرآینـدی اسـت                   

های پایدار از   گیری و استقرار اصول و ارزش       سازی تالش برای پی     جهانی. نام جهانی شدن    به
هـای    هـای خـاص در عصـر دگرگـونی           یا مکاتب و گـروه     ها و   سوی افراد، کشورها، قدرت   

جهـانی شـدن از     . کنـیم   هایی که از آن با عنوان جهانی شدن یاد مـی            وقفه است، دگرگونی    بی
ها، طریق انقالب در تکنولوژی ارتباطات، فشردگی زمان و مکان و یا کاهش مرزها و فاصله              

ای، تسـریع     ای ملـی و منطقـه     هـ   افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابل، تضـعیف هویـت         
هایی   تحرک اجتماعی و وحدت و همگرایی در عین کثرت و تنوع باعث شده است تا انسان               

جادررفتگی شده و توسـط      اند و یا هویتشان ضعیف بوده است دچار از          که فاقد هویت بوده   
ترین نیـروی جهـانی سـاز در وضـعیت امـروز جهـان،                مهم. ساز جذب شوند    عناصر جهانی 

سازی یعنی آمریکایی کردن جهان، اما به لحاظ آرمـانی،            ا است و در این معنی، جهانی      آمریک
حقـق ایـن آرمـان      تنی کردن خود است که مهدویت نقطـه         اندیشه اسالمی نیز در صدد جها     

های اروپـایی هسـتند، ولـی         ها نیز در آروزی ساختن جهان براساس ارزش         اروپایی. باشد  می
 . فعالً توان آن را ندارند

جهانی سازی آمریکایی نه تنها هیچ یک از شاخصه هـای عـدالت سیاسـی مهـدوی را                  
جهانی سازی آمریکایی جهانی کردن آرزوها و رؤیاهـای         . ها در تباین است     ندارد، بلکه با آن   

حاکمان غیر الهی و بلکه شیطانی ایاالت متحده برای سلطه بر عالم و آدم بـه انگیـزۀ تـأمین                    
تـوانیم نتیجـه بگیـریم کـه دسـتاوردهای        مـی بنابراین. ر آمریکا است  شی حاکم ب  منافع الیگار 

از (هـای اقتصـادی       سازی موجود در سطح جهان چیزی جز افزایش ظلم در سـاحت             جهانی
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-از طریق حق وتو و سلطه(و امنیتی ، در ساحت های سیاسی )طریق سازمان تجارت جهانی
یق تالش برای استقرار نظام ارزشی      از طر (های فرهنگی     و در ساحت  ) جانبه آمریکا   گری یک 

 . نبوده است) و فرهنگی حسی و مادی بر سراسر جهان
 

 
 :اخوان کاظمی 

-یکی دیدگاه مثبـت   : دگاه وجود دارد  دربارۀ فرایند جهانی سازی یا جهانی شدن دو دی        
آوری  تواند با استفاده از عرصه فن از دیدگاه مثبت، جهانی سازی می     . نگر  نگر و دیگری منفی   

های علمـی،    همانند پلی تمام دنیا و شهروندان آن را متحد کرده و محرومیت (IT)طالعات  ا
هنجارهـای پسـندیده    . اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از بین ببرد یا کاهش دهـد            

کم انسانی را بر جهان حکمفرما کند و نوعی وحدت بهینـه، مثبـت و                 دینی، اخالقی یا دست   
تواند مردم دنیا را هم پیکر نماید تـا           سازی می   جهانی. شریت ایجاد نماید  متکامل را در میان ب    

همانند یک اندامواره در فکر صالح و اصالح یکدیگر برآمده و در سنگری واحد علیه تمـام                 
 .عوامل و مخل تکامل بشری مبارزه کنند

 است، متأسفانه فرایند جهانی سازی فعلی گرچه دارای فوایدی از موارد پیش گفته بوده        
ولی در حقیقت هدف اصلی آن، چیزی نیست جز یکپارچه کردن جهان و ادغام آن در بازار                 

بـازاری کـه همـۀ      . داری و بـه سـردمداری آمریکـا         مشترک جهانی به رهبری دنیای سـرمایه      
طلبـی و   و سیاسـت تـا فرهنـگ، بـه زبـان منفعـت            های حیـات اجتمـاعی، از اقتصـاد           مؤلفه

تـر    چون و چـرای تمـدن غـرب و اسـتیالی بـیش              و سلطه بی  شود    ورزی ترجمه می  استکبار
امروزه حتی برخی از اندیشمندان غربی   . کشورهای دارا علیه کشورهای فقیر را به دنبال دارد        

» آمریکایی شدن «غیرآمریکایی از جهانی شدن به عنوان یک خطر و تهدید بالقوه در راستای              
 .برند نام می

های منفی    کدام از این شاخصه     هیچ) عج(دیشمول حضرت مه  حکومت جهانی و جهان   
-ت متوجه مـی   با نگاهی کوتاه به روایا    .  منطبق است  گفته ندارد، بلکه با دیدگاه مثبت پیش      را

شویم که تمام ساکنان کره زمین و حتی پرندگان در حال پرواز از حکومت حضرت مهـدی                 
کنـد؛ بـه      د مـی   خـو  هراضی هستند و زمین و طبیعت در فراخنای خـویش، عـدالت را پیشـ              

های قابـل اسـتفاده خـویش را          پردازد و تمام تملک و بهره       های خود می    استیفای کامل ثروت  
کـه در     ایـن . ریزد  های معدنی بیرون می     ها و باران، تا ثروت      ها و خوردنی    برای بشر از رستنی   

حتـی  یک زن به تنهایی و      «شود که     قدری در کل کره زمین برقرار می        امنیت به : روایات آمده 
با گذاردن زیور آالت خویش بر روی سرش بـا امنیـت کامـل از شـرق عـالم بـه غـرب آن                        
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، تنها نشان از این دارد که در حکومت الهـی حضـرت مهـدی، کلیـه افـراد بشـر از                      »رود  می
این انتفاع  ... از لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و       . شوند  مند می   خیرات آن بدون تبعیض بهره    

مایه امان زمین بوده و همانند خورشیدی       ) ع(تاب فراگیر است؛ زیرا امام      مچون آفتابی عال    هم
شمول واسطه انتقال رحمت و در پس ابر و در دورۀ ظهور و بدون حجاب، به صورتی جهان     

 .سعادت و خیر به همۀ ساکنان زمین خواهد شد
 :صدرا

  باشد دون عدلهر چه تو حاکم کنی چون ظلم    تا امام خود نسازی شرع را در کار ملک
 )فرغانی(

 طرح امکان، ضـرورت و      های فوق صرفاً  سازی با توجه به شاخصه    دستاوردهای جهانی 
فراینــد جهــانی شــدن . باشــد مــی(Globalism)گرایــی نگــری و جهــانیفایــده جهــانی
(globality)          صرفاً اقتصادی است و فرابردجهـانی سـازی ،(globalization)   اقتصـادی 

 یکی رهیافت نارسا    ،ها به ترتیب  این. باشدیی و غربی کردن جهانی می     سازی جهانی، آمریکا  
-ساحتی است و دیگری رهیافت ناسازوار یا متناقض، تنازعی و هژمونیـک؛ رهیافـت             یا تک 

گرایی انسانی مهدوی، غیر مهدوی و ضد مهدوی است؛ یعنی از           هایی که در مقایسه با جهان     
-نتیجه جهـانی . گردند گرایی محسوب میی جهانیجمله رویکردهای غیر انسانی یا ضدانسان     

شـدن و   جهـانی ، بلکـه    »داریجهـان « انسانی، متعادل و متعالی بوده و         جهانی ،گرایی مهدوی 
گسـتری  کـه جهـانی شـدن، جهـان       حـال ایـن   . سازی به معنای حقیقی و یقینی اسـت       جهانی

هـا بـه    این. اری است خوگیری و جهان  سازی آمریکایی، جهان  اقتصادی و بازارگرایی، جهانی   
ها و سیر و ساختارهاست که یکی پنداری یـا ظنـی، نـاقص،              ای از نهادها، نظام    گونه ،ترتیب

ی، تنـازعی، سـلطه      سوفیسـتی، تـوهم    ، اقتصادی بوده و دیگری    نارسا یا تک ساحتی و صرفاً     
گرانــه و ازی آمریکــایی، یکــه تازانــه، اشــغالجهــانی ســ. گرایانــه اســتجویانــه و مداخلــه

 فراسرمایه ساالری، اسـتبداد     ،گری است و نوعی نئوامپریالیسم، استعمار     یتاریستی یا نظامی  میل
در نتیجه، نوعی تیرانی، در قالب الیگارشـی، بـا ادعـای            . آیدمار می المللی به ش  و اختناق بین  

 .باشدآوری یا ابزاری میسازی و با پشتوانه انقالب اطالعاتی، ارتباطاتی و فنجهانی
  

 توجه به تنوع ملل در عصر ظهور، شکل و ساختار حکومت جهانی  اـ ب4
 عدل مهدوی چگونه خواهد بود؟        

 : ر موالناوپروفس
 . تاریخی کوتاه دارد،تشکل و ساختارهای سیاسی نظام امروز جهانی

بنـا شـده   » ملـت، دولـت  «سیستم کنونی بین الملل که بر پایه حاکمیت ملی و بر اصول     
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پـس از   . گـردد   در قرن هفدهم برمی    »وست فالی «خ اروپا و به قرارداد معروف        به تاری  ،است
ـ   جنگ دوم جهانی و به علت فروپاشید        ،هـا  و مسـتعمرات وابسـته بـه آن        وریگی چند امپرات

ـ ملت «تعداد واحدهای سیاسی  س سازمان ملل متحد و دیگر فزونی یافت و با تأسی»  دولت 
 سـاختار   ،ر قرون گذشـته   د.  به خود گرفت   یتغییرات کل  نظام جهانی    ،های بین الملل   سازمان
از آغـاز   . ها و نظام ملوک الطوایفی بنا شده بود        فئودال ،هاوریالملل بر پایه امپرات      بین ،سیاسی

 ولی ایـن غریـزه   ،ها و ملل گوناگون وجود داشته است   در روی زمین ملیت    ،خلقت تا امروز  
 کنتـرل و تزویـر   ،عنوان نفـوذ ه های سیاسی ب  طمع و دنیاطلبی بوده است که با روش       ،قدرت

 امروز سیاست بـر   موجب شده استدست به دست هم داده و وضع بحرانی چند هزار ساله      
 مسـاوات و    ،یسـاالر دموکراسی بـه معنـی مـردم      . بر سیاست  نه عدالت    ،عدالت مسلط شده  

ه روز در حـال     اختالفات و تلفات انسانی روز ب     . المللی وجود ندارد   مشارکت در سیستم بین   
. الملل یک صد میلیون نفر جان خود را از دست دادنـد            تنها در جنگ دوم بین    . افزایش است 
مهـدویت  . های امروزی به ویژه غیرنظامیان روز به روز در حال افـزایش اسـت              تلفات جنگ 

داران حق حق) ع(؛ زیرا مهدی مهدویت یک برهه انقالبی دارد    . این الگو را از بین خواهد برد      
از جنبه سیاسی ظهـور آن حضـرت پایـان حکومـت مسـتکبران و               . گرداند میها باز     به آن  را

ـ طور که ما اکنون درک می کنیم و مـی بینـیم  آنـ  جباران است و نفوذ و روش سیاست از   
شود و نظام حکمت و آموزش و        افزون می ) ع(قدرت عقلی مردم در قیام مهدی     . رودبین می 
آور نیست که گفته شده است خلقی کـه در انتظـار            شگفت. یابد  تحوالتی اساسی می   ،تربیت
دادگری فراگیر و سیرت قضایی ویژۀ      . باشد» صالح« باید خود    ،به سر می برد   » مصلح«ظهور  

 مـا اکنـون در      ،مطابق اعقتادهـای مهـدویت    . اشدب  مبنی بر عدالت از مشخصات این دوره می       
ـ         ترین مرحله آزمایش در دار صـلبیت و در سـنج          بزرگ ه سـر   ش ایمـان و عملیـات خـود ب
 .کند ه را تعیین می کیفیت و کمیت زیست ما میزان و طول و مدت این دور،بنابراین. بریم می

نان در جامعـه انسـانی و       ایفای نقش آ    بینیم    نگریم می   یا و امامان می   وقتی به تاریخ انب   ما  
 ،ه قسـط و عـدل     ر بـه منظـور اقامـ      سازی زندگی اجتماعی بشـ      در جهت سازماندهی و آماده    

مهـدویت بـاالترین مرحلـه در    .  ولی مشخص بـه خـود گرفتـه اسـت    ،همیشه شکل تکاملی  
 ،هی است و آن ظهور نظام فراگیر عدالتی است که همه ابعاد سیاسـی             ادن به عدل ال   حقیقت د 
 .گیرد میها آشنایی داریم در بر  نظامی و فرهنگی را که ما با آن، اجتماعی،اقتصادی

از نظر مسلمانان در زمان حضرت خاتم النبیین و در مدینه منوره بوده             طلیعۀ این ظهور    
لهی با تکامـل دورۀ مهـدویت        سرانجام این عدل ا    ،با آماده شدن شرایط جامعه انسانی     . است

هـا در تمـام دنیـا در          همۀ انسان  ،خواهد گرفت و در پایان    صورت کامل و فراگیری به خود       
 امـ .  نظام واحد و انقالبی بشری پیش خواهند رفت         به سوی یک   ،سایه رحمت بی انتهای آن    
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.  دارد شمولی در ذات هر انسان وجود     هان ج ،باید توجه داشته باشیم که طبق مطالعات علمی       
 اقتصـادی   ، ولی این محیط سیاسی    ؛ایم شمول متولد شده   صورت و حالت جهان    ما همیشه به  

 .گرایی کشانده است ستی و ملیگرایی و نژادپر و نژادی خانوادگی است که ما را به طایفه
هـا و ایـن نـوع        نـه در بـرون آن      ،ها نهفته اسـت     شمولی مهدویت در درون انسان    جهان

هـای رشـد     نه با شـاخص ، مساوات و حق و تکلیف همراه می باشد       ،شمولی با عدالت  جهان
 .ارتباطات اصیل تنها در سایه عدالت میسر است.  اقتصاد و تکنولوژی،ثروت

 
 :لکزایی
  و ساختار حکومت جهانی مهدویشکل

های اسالمی و شیعی، شکل در امـور عبـادی دارای             برداشت من این است که در آموزه      
چه از سوی خداوند متعـال تعیـین شـده      تعین است، اما در حوزه معامالت و امور دنیوی آن         

 های کلی است و شکل و ساختار متناسب بـا زمـان و     ها و مالک    است مبانی، اصول و ارزش    
بنـابراین شـکل و     . مکان و مقتضیات و مصالح و با امامت امام مسلمانان تعیین خواهـد شـد              

ساختار حکومت جهانی مهدوی نیز براساس احکام حکومتی آن حضرت و متناسب با عصر              
ای عادالنه و در جهت تحقق عدالت و دیگر حدود الهـی تعیـین        و زمان و مقتضیات به گونه     

 . خواهد شد
 

 :اظمی کاخوان 
 مورد رضـایت     این حکومت  ،با توضیحات قبلی مشخص شد که بر طبق روایات وارده         

ها دارای    های سیاسی گوناگون بوده و از لحاظ آن         همه اهل عالم، ملل و نحل مختلف و نظام        
چنین در روایات آمده که       هم. سه درجه مشروعیت؛ یعنی مقبولیت، قانونیت و حقانیت است        

ون استفاده از شهود و بینات و تنها با اتکا به علـم خـویش             حتی در قضاوت، بد   ) ع(حضرت
حال با توجه به چنین وضعی که در آن شاهد اجرای کامل عـدالت و               . قضاوت خواهند کرد  

ها و استیفای فراگیر کلیه حقوق هستیم، مطمئناً اختالف و            تحقق تمام استعدادها و توانمندی    
ها،   شت؛ زیرا اساس بسیاری از این درگیری      درگیری بین ملل و دول متنوع وجود نخواهد دا        

های ناشی از استکبارورزی و زیادخواهی        ها و محرومیت    عدم اجرای عدالت و وجود شکاف     
هـا،   ها و کینـه  بدیهی است با رفع و از بین بردن این استکبارورزی         . ملل و دول زورمند است    

ـ    عداوت جای خود را به محبت و سازش و همزیستی مسـالمت       هـای   گیـری  ا جهـت آمیـز، ب
چه کـه در جهـان حـاکم          علی و آن  لذا بر خالف تصور ف    . خواهانه خواهد داد    معنوی و کمال  

 در جهان یکپارچه و امت واحدۀ آتی، نه تنها شاهد درگیـری و نـزاع نخـواهیم بـود،                    ،است
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ها، در واقع واحـد و یکپارچـه          ها و تنوع    ای کثرت   بلکه میزبان جهانی هستیم که در عین پاره       
 .ست و وحدت را در کثرت مشاهده خواهیم کردا

 
 :صدرا

 والی ملک و ملل، پادشه دین و دول  قدر مسند آرای امامت مهدی عالی
 )وحشی بافقی با اندکی تصرف(

 یقینـی نهـایی،     ،گرایی حقیقـی    شکل و ساختار حکومت جهانی عدل مهدوی در جهان        
در عصر ظهور، در مقایسه با شکل و        با توجه به تنوع ملل      ) عج(کامل و کارآمد آن حضرت      

سـازی  ساختار حکومت جهـانی در رهیافـت جهـانی شـدن اقتصـادی یـا رهیافـت جهـانی                  
 :سازی جهانی این گونه استآمریکایی یعنی اقتصادی

-اسـت کـه در برابـر جهـان        » گرایی مهـدوی  داری و جهان  جهان«از نظر سیاسی،    ) الف
جامعـه مـدنی    «ای   گونـه  بنـابراین . ازی اسـت  سگیری و جهانی  شدن یا جهان   گستری جهانی 

 .است» جمهوری جهانی«حتی به اعتبار قانونمندی، . گردد محسوب می» جهانی
 .گرایی است یوستگی جهانی در فراشد جهانی     همان همبستگی و پ    ،از نظر اجتماعی  ) ب

هـانی  یا حداکثر همکـاری ج سازی امریکایی وابستگی و ادغام در فرابرد جهانی   در مقایسه با    
ادغام، هم شکلی و یکسان سازی در فرایند جهانی           همانندی جهانی در برابر    ؛شدندر جهانی 

هایی از استبداد جهانی اسـت ـ   سازی جهانی ـ که گونه د اقتصادیشدن اقتصادی یا در فرابر
گرایی مهدوی و نیز شـکل و سـاختار سیاسـی           بدین ترتیب، مدل و الگوی جهانی     . قرار دارد 

هـای  ت و دولت مهدوی، جایگزین و آلترناتیو مناسبی برای سـاختارها و شـکل       نظام، حکوم 
 .آیدسازی به شمار میشدن و جهانیجهانی در رهیافت جهانی

 
ـ احزاب و گروه های سیاسی در حکومت عدل مهدویت چه جایگاهی 5

 خواهند داشت؟
 :پروفسور موالنا

 ،طلبـی   آمـاده ،در برابـر باطـل   اعالم حق    ،حضور نیروهای مردمی در حکومت اسالمی      
ع اسالمی و    استفاده از مراکز و مناب     ، گرایش به علم و دانش     ، استقامت و شکیبایی   ،بسیج امتی 

) ع(مؤمنان به غیبت و ظهـور مهـدی  و ها تکالیف حساس معتقدان      سنتی و مساجد، همه این    
نـیم زاییـده و   ک وزها ما مشاهده مـی ی که این ر   های سیاس  احزاب و گروه  . دهندرا تشکیل می  

اگر سیاست و عدالت یـک کلمـه   . محصول واژه و مفهوم سیاست در چند قرن گذشته است       
 های تحرک. های سیاسی به معنی امروزی وجود نخواهد داشت         احزاب و گروه   ،واحد باشند 
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 زیـرا هـم اهـداف روشـن هسـتند و هـم پیشـوا و         ؛هـی اجتماعی برای رسیدن به عـدالت ال      
بـه  جـایی اصـیل را       هجانبه و یک جاب    یک تغییر همه   ،مهدویت یک انقالب اساسی   . شوایانپی

بینی  متفاوت با جهان    بلکه الگویی کامالً   ، ظاهری نبوده  ای و   حاشیه ،این تغییرات . همراه دارد 
هـای کنـونی و   توانیم با معیارها و چـارچوب      ما نمی  ،بنابراین. باشد  مسلط به دنیای امروز می    

 .یم کیفیت و کمیت این انقالب را اندازه بگیریمرهایی که اکنون با آن آشنایی دا سازمان
 

 :لکزایی 
پاسخ این مسئله بستگی به تعریفی دارد که از حزب و گـروه سیاسـی در نظـر  داشـته                     

اگر عنصر مقوّم حزب و گروه سیاسی را تالش بـرای در اختیـار گـرفتن رأس هـرم                   . باشیم
 بدانیم، در حکومت مهدوی ـ که حاکم معصوم منصوب از سـوی   قدرت یعنی امامت جامعه

خداست ـ جایی ندارد؛ زیرا حاکم و امام از سوی خداوند متعال به اسم و رسم تعیین شـده   
اما اگر عنصر مقوم حزب و گروه سیاسی رقابت برای خدمت بهتر به مردم و در واقع                 . است

رسـی بـه    تلف و از جمله از طریق دسـت       مسابقه تأمین منافع مشترک میان مردم از طرق مخ        
مناصب میانی و نیز ابزار تأمین مشارکت مردم، ابزار امر به معروف و نهی از منکـر و انجـام                    

ها در جامعه وجود نخواهـد   دستورهای خدا و امام مسلمانان بدانیم، مشکلی برای حضور آن     
 . داشت

ت در نگرش مهـدوی     سیاس. در نظام سیاسی اسالم و مهدوی، دین روح سیاست است         
و شیعی به معنی امامت و هدایت مردم در امور دین و دنیا براساس قانون الهی برای تقـرب                   

چنین سیاستی با سیاسیت شیطانی و حیوانی کـه هـر دو در مسـیری       . به خداوند متعال است   
سیاست شـیطانی   . شوند، متفاوت و متغایر است      اهللا را رهنمون می     غیر از صراط مستقیم خلق    

یاست ابلیس است؛ سیاستی است که حتی ممکن است دین را نیز ابزاری قرار دهـد بـرای       س
های شیطانی ممکن است سیاست، روح دین باشد و دیـن بـا               در سیاست . گمراه کردن مردم  

این سیاست در تضاد با سیاست الهی است که دین موتـور محـرک آن               . فلش قدرت بچرخد  
های خالفـت امـوی و عباسـی قابـل مشـاهده              در سلسله نمونه استفاده ابزاری از دین      . است
 . است

شود که ادیان پیروان خـود را بـه پیـروی و تقلیـد و تبعیـت از گذشـته                      نوعاً تصور می  
کنند و از همین روست که به ادیان اتهام کهنگی و دور بودن از مقتضیات زمان و                   دعوت می 

 هر دینی درست باشد، نسبت بـه         در حالی که اگر این برداشت نسبت به        ؛مکان زده می شود   
ویژه تشیع درست نیست؛ زیرا تشیع از سویی سیاست نبوی و علوی و حسینی را                 اسالم و به  

 . پیش چشم خود دارد و از سوی دیگر سیاست و عدالت و حکومت مهدوی را
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این مسئله باعث می شود تـا       . در زمان حال، شیعه باید در پیوند با گذشته و آینده باشد           
و جمـود و تحجـر در اندیشـه اصـیل شـیعه راه نیابـد و اجتهـاد پویـا پیوسـته کـار                        تصلب  

هـای    بنابراین نه تنهـا شاخصـه     . های شیعی را انجام دهد      روزآمدکردن و کارآمد سازی آموزه    
های گزینش نیروهای سیاسی، کارگزاران کارآمـد، شایسـته           عدالت سیاسی مهدوی در حوزه    

و امنیت و عدالت همگانی و فراگیـر و تقیـد بـه شـریعت و                ریزی برای رفاه    ساالری، برنامه 
تواند الگوی نظام سیاسی جمهوری اسـالمی ایـران باشـد، بلکـه در کنـار عـدالت        دیانت می 

 . سیاسی نبوی و علوی باید عدالت سیاسی مهدوی نیز الگوی آن باشد
 

 :اخوان کاظمی
های تعارض   زمینهگفته، مشخص است که در دولت مهدویبا توجه به توضیحات پیش

مسلم است کـه بـدین ترتیـب علـل          . و اختالف از بین رفته و امت واحده ایجاد خواهد شد          
ها نیز از بین خواهد رفت؛ زیرا دلیل اصلی پدیدآمدن احـزاب             وجودآورندۀ احزاب و گروه     به

های جنسی، سنی،  از شکاف . های گوناگون در سطح اجتماع است       های متنوع، شکاف    و گروه 
های متعددی جهت حفظ منـافع ایـن          بندی  گروه... ، قومی، نژادی، هویتی، تاریخی و         تیطبقا
بدیهی است وقتی حکومت عادل و فاضلی       . شود  ها و دفاع برای افزایش آن استفاده می         گروه

گونه را پر کند، دیگر       های خندق   ها و شکاف    های ناروا، نابرابری    برقرار باشد که زمینۀ تبعیض    
هـا    های کـه حتـی حضـور آن         بندی  گروه. های مختلف نیست    د احزاب و گروه   نیازی به وجو  

امـروزه در   . ممکن است جامعه و امت واحد عصر مهدوی را دچار تفرقه و انشـعاب نمایـد               
همایی پایدار گروهی از مردم اسـت کـه از عقایـد     شود که حزب گرد     تعریف حزب گفته می   

بانی مـردم بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت            مشترک و تشکیالت منظم برخوردارند و با پشتی       
جا که در حکومت مهدوی همـه بـا رضـایت             از آن . کنند  های قانونی مبارزه می     سیاسی از راه  

ای علیـه    اساساً مبـارزه ،اند آن تن دادهکامل و افتخار این حکومت را پذیرفته و به شهروندی      
 .حکومت وجود نخواهد داشت تا حزبی بخواهد آن را نمایندگی کند

تر از عدالت سیاسی ارائه شـد،         عالوه بر آن، چنین حکومتی بر اساس تعاریفی که پیش         
کند، مشارکت    های مشارکت واقعی شهروندان را در کلیه امور حکومت بستر سازی می             زمینه
پـذیرد و از چنـین افـرادی در           ها مـی    ها را بر اساس میزان اهلیّت، کاردانی و استحقاق آن           آن

 در عصـر مهـدوی حـزب اهللا کـه           قابل ذکر اسـت   . کند  از استقبال می  غوش ب اداره جامعه با آ   
 است، جای احزاب متفرق را گرفته و همه مردم در حزبی واحد که همان                همان امت واحده  

ت طیبـه محقـق     یـا حته و مجدداً امت واحده قرآنی بـا         تشکل اصلی مؤمنین است جای گرف     
هـا و احـزاب متعـدد سیاسـی در عصـر              روهرسد در صورت بقای گ      البته به نظر می   . شود  می
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هـای ماکیاولیسـتی میـان        های کاذب و سیاست     ظهور، تعامالت انسانی و اسالمی و نه رقابت       
 .های واحد واال را از طرق متنوع دنبال نمایند ها آرمان ها حاکم باشد و همه آن آن

 
 :صدرا

 و پادشاه     در هر دو کون بر کل و بر جز مفتی کل عالم و مهدی جزو جزو
 )عطار (

های سیاسی در حکومت عـدل مهـدوی، بـا توجـه بـه ماهیـت                جایگاه احزاب و گروه   
 .شودسیاست و حکومت در آن نظام سیاسی، مشخص می

وار از سویی، حکومت عدل مهدوی، دولت و حکومتی انقالبـی، مردمـی و مـردم              )الف
 .باشدمی

 سیاست، حکومت و نظـام      از دیگر سو، سیاست، حکومت و نظام سیاسی مهدوی؛        ) ب
در ایـن چنـین نظریـه و        . سـت اآفـرین   الی یـا تعـادل بخـش و تعـالی          متعادل و متع   سیاسی،

چنین در  هم. راهبردی، سیاست و تدبیر برای رسیدن به توسعه، تعادل و تعالی همگانی است            
میـاری قابـل مشـاهده      چنین فرآیندی مشارکت سیاسی، همگرایی، هماهنگی، همکـاری و ه         

هـای مـدنی و      فلسفه مشارکت، تشکل و تشکیالت سیاسی، احـزاب و گـروه           نابراینب. است
یابی بـه زور، حفـظ یـا ازدیـاد و اعمـال آن       دستسیاسی، شرکت در منازعه قدرت و صرفاً 

 .باشدنمی
، رهبـر و     و مردمی  ی مردم گانهدر هر دو صورت در چنین حکومت و دولتی، نقش سه          

حضـور،  .  مسـتلزم یکدیگرنـد    ده و ایـن سـه رکـن       و مکتبی، مشـخص بـو     رهبری و مکتب    
. مشارکت و شرکت سیاسی مردم در تشکل و تشکیالت، کارآمد و اثـر بخـش خواهـد بـود                  

هـای   در قالـب احـزاب و گـروه        های مدنی و مردمی، چـه     آید تشکل بدین ترتیب به نظر می    
نـی   چه به گونه مستقل براساس، در چهـارچوب و در راسـتای تحقـق عملـی و عی                  ،سیاسی
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی،  محلی، در تمامی بخش  ای و   های جهانی، منطقه  سیاست

 :بدین ترتیب که. نمایندایفای نقش می
در مقام امامت و رهبری نظام سیاسی و دولت جهانی اسالم، به تبیـین              ) عج(امام  ) الف

ها، ا اعمال سیاست  مداری ی ری و سیاست  اذگ یعنی سیاست  ،های کلی و اصلی   و اعمال سیاست  
 .پردازدرهبری و مدیریت سیاسی کالن جهان و نظام جهانی می

های مدنی، مردمی و محلی، با همیاری در ترسیم و          ها و تشکل  مردم در قالب گروه   ) ب
هـا و عمـل براسـاس آن        تنظیم ساز و کارها و راهبردهای اجرایـی، بـه اجـرای آن سیاسـت              

 .پردازند سازوکارها و راهبردها می
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 ـ دین و سیاست در حکومت عدل مهدوی چه نسبتی دارند؟6

 
 : پروفسور موالنا

 ،در دین اسالم که یک راه جامع برای هدایت بشر در همۀ زمینـه هـای زنـدگی اسـت                   
 . بلکه متحد و یگانه هستند،موضوع عدالت و سیاست نه تنها با هم ارتباط دارند

کـه عـرض     طـوری  ان هم ، در اسالم  ،استنباط این جانب این است که عدالت و سیاست        
چه مـا در      نه مانند آن   ، یک پدیده واحد و یک کلمۀ مفهوم هم بسته و ناگسیخته است            ،کردم

همـان عـدالت و     از آغاز   سیاست در اسالم    .  پدیده مختلف باشند   و د ،کنیم  غرب مالحظه می  
ثر است کـه     زمانی گیرا و مؤ    ،تأثیر متقابل عدالت وسیاست در یکدیگر     . حکومت جهانی بود  

در .  هدایت واحد تنها با عدالت مقدور است       ،بر مبنای وحدت  . این دو با هم هماهنگ باشند     
 در وضع کنونی نه سیاست ضامن اجرای عـدالت          .صر غیبت، عدالت از سیاست قطع شده      ع

هـا     قـرن  ،عدالت و سیاست به صورت دو نهاد مجـزا        . است و نه عدالت در راستای سیاست      
رس مـردم   تسـ کـدام در د     ار گرفته اسـت، ولـی هـیچ       ار تمدن بشری قر   است که در دستور ک    

به اعتقاد شیعیان، نیابت از امام یک مقـام  . اند وم شدهنیستند، بلکه مردم ابزارآالت این دو مفه      
و اداره کـردن نیسـت، بلکـه یـک مقـام            » کراسـی وبور«تشریفاتی و دیوان ساالری به معنـی        

عدالت را در جامعه ترویج و حکومت اسالمی را مشروع و تشکیالتی است که کوشش دارد      
جا خیلی مهم است و دادگری واقعی         تداوم رهبری در این   . در خط انبیا و امامان هدایت کند      

 در راه اسـتقرار و اجـرای عـدالت و           )ع(حضـرت علـی   . بر پایه حاکمیت خدا بنا شده است      
ی عدالت اسالمی بـه      برای حفظ و برقرار    )ع(دادگری ضربت خورد و عاشورای امام حسین      

 .وجود آمد
وجـود  باید تکرار کنم که در اسالم واژۀ سیاست به معنی مفهـوم متـداول امـروزی آن                  

هـای    گرایی باستانی و یونانی و ادبیات آن، سپس از طریـق روش           اساساًَ از طریق خرد   . ندارد
م علـو «گرایـی، بـه صـورت         تزویری قرون وسطی و عهد ماکیاولی پس از آن، دوران تجـدد           

تعبیـر  . های گوناگون به حوزه تمدن اسالمی رسـوخ کـرده اسـت             و ابعاد و سازمان   » سیاسی
سیاست، در معنای اسالمی آن، با مفهوم عدالت اسالم ادغام و ظاهر شد و از این روی، واژه                  

چه که ما در غـرب مـی شناسـیم پیـدا              تر از آن    عدالت در اسالم ابعادی بسیار وسیع و بزرگ       
امکـان   ورود به سیاست و سخن گفتن در این موضوع، فقط از بعـد عـدالت             در اسالم، . کرد

. گری، وسیله یا نفـوذ و کنتـرل اطالعـات و مغزهـا              گرایی، حیله دارد و بس، نه از راه قدرت      
گـذاری یـک حکومـت یـا        جانبه در سیاست   ماعی به عنوان مفهومی جامع و همه      عدالت اجت 
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جانبه در سیاستگذاری یک حکومـت یـا        ع و همه  ماعی به عنوان مفهومی جام    نظام وسیع اجت  
و پـس از    ) ع(ی متقیـان  بـار در تـاریخ، از سـوی مـوال         ظام وسیع بین الملل، برای نخسـتین      ن

ـ   هـای آسـیا و آفریقـا         هـای روم و ایـران و فتوحـات مسـلمانان در قـاره               وریشکست امپرات
 .گذاری شد پایه

لت را بیان و  تبیـین نمـود و           که هم نظریه عدا    تنها متفکر تاریخ است   ) ع(حضرت علی 
  .هم خود مجری آن بود

 
 :نجف لکزایی

سیاست در نگرش مهـدوی     . در نظام سیاسی اسالم و مهدوی، دین روح سیاست است         
و شیعی به معنی امامت و هدایت مردم در امور دین و دنیا براساس قانون الهی برای تقـرب                   

انی و حیوانی کـه هـر دو در مسـیری    چنین سیاستی با سیاسیت شیط   . به خداوند متعال است   
سیاست شـیطانی   . شوند، متفاوت و متغایر است      اهللا را رهنمون می     غیر از صراط مستقیم خلق    

سیاست ابلیس است؛ سیاستی است که حتی ممکن است دین را نیز ابزاری قرار دهـد بـرای       
دیـن بـا    های شیطانی ممکن است سیاست، روح دین باشد و            در سیاست . گمراه کردن مردم  

این سیاست در تضاد با سیاست الهی است که دین موتـور محـرک آن               . فلش قدرت بچرخد  
های خالفـت امـوی و عباسـی قابـل مشـاهده              نمونه استفاده ابزاری از دین در سلسله      . است
 .است

 
 اخوان کاظمی 

در حکومت عدل مهدوی، اساساً سیاست و حکومـت، ابـزار اجـرا و تحقـق دیانـت و                   
که گفته شد، دین و شـریعت مـالک           چنان. باشند   وگرنه فاقد ارزش ذاتی می     شریعت هستند، 

. اصلی عدالت و تعیین جایگاه و محل بایسته قرارگیری هر چیزی در جامعه اسـالمی اسـت                
حکومـت عـدل    . کردن حق دین، شریعت و میراندن باطل اسـت          مالک استیفای حقوق، زنده   

برای فهمیدن رابطه دین و سیاست      . استمهدوی، در حقیقت نسخه و ادامه حکومت علوی         
البالغـه     نهـج  131جـا کـه در خطبـه          نگاه کنیم؛ آن  ) ع(در حکومت مهدوی باید به بیان علی      

ینـک و نظهـر االصـالح فـی         لنردالمعـالم مـن د    «هدف خود را از پذیرش حکومت با جمله         
بـا  ) ع(امـام . دفرمای  بیان می » کمن المظلمون من عبادک و تقام المعطله من حدود        أبالدک، فی 

کند که هدفش از قبول حکومت، عشـق بـه قـدرت و دسـتیابی بـه                    به خدا عرض می    عرضت
های دین خدا را به جایی کـه بـود،            فزونی متاع دنیا نیست و تنها بدان منظور است که نشانه          

بازگرداند و اصالح را در شهرهای او ظاهر کند تا بندگان ستمدیده خداوند در امان باشند و                 
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 . ضایع شده الهی اقامه شودحدود
، پیوند اساسی میان دیـن و سیاسـت برقـرار بـوده و              )ع( در حکومت امام عصر    بنابراین

 .سیاست و حکومت وسیله و ابزار اجرای منویات دیانت شریف اسالم است
 

 :صدرا
 و حکمت لقمان) دین(ملک و امامت سوی کسی است که او راست     ملک سلیمان و علم 

 )ناصر خسرو(
 و کامـل اسـالم بـه         دین الهی، مدنی، متعادل، متعالی و متکامـل        جا  مراد از دین، در این    

منظور از دین، هر دین یا مکتب و اسـم و ایسـم   . شمول و فراتاریخی استعنوان دین جهان 
سـاز  ناقص و نارسا، یا ناسازوار تحریفی و انحرافی نبوده یا غرض، ادیان مصنوعی و دسـت               

اد از سیاست و مدنیت، سیاست انسـانی و کامـل بـرای رسـیدن توسـعه                 مر. باشدبشری نمی 
ویژه سیاسـت، ترسـیم و تحقـق توسـعه مـادی و        کـار . و متعالی الهی و انسانی است     متعادل  

اقتصادی، همراه با تعادل اجتماعی و برای رسیدن تعالی فرهنگی، معنوی، انسانی، اخالقی و              
 تـک   ،از سیاست حیوانی و طبیعی غیر انسـانی       سیاست مطلق و متعالی غیر      . باشدارزشی می 

طـور کـه    همـان . باشـد   مادی و هدونیستی بوده و فراتر از توسعه مادی صـرف مـی             ،ساحتی
 یعنــی ســلطه طلبــی و ،ســانی، درنــده و تنــازعی یــا هژمونیــکمعــارض سیاســت ضــد ان
 .آیداستبدادورزی به شمار می

امل و کارآمد مدنی مهدوی، دین      در رهیافت دین و سیاست انسانی، متعادل و متعالی ک         
دین، بسان روح و    . و سیاست همراه هم بوده، الزم و ملزوم یکدیگرند، بلکه عین یکدیگرند           

ها و مبانی، مفـاهیم و حـدود     گر سیاست دین، تبیین . سیاست، بسان جسم نظام مهدوی است     
دیـن،  . یندآآن است و سیاست، دولت و قدرت سیاسی، همگی ابزار اعمال دین به شمار می              

نظام مفهومی یا معرفتی، حقوقی، اخالقی یا هنجاری و بـرای تبیـین نظـری و کـاربردی آن                   
 ، و راهبرد یـا روش اعمـال و اجرایـی          سیاست، دولت و نظام سیاسی مهدوی، سازکار      . است

دین، اساس و زیرساخت یـا زیربنـای سیاسـت، نظـام            . هاستیعنی تحقق عینی و عملی آن     
بـدین  . و سیاست، روبنا، بنـا و سـاختمان عینـی و عملـی دیـن اسـت      سیاسی و دولت بوده     

، بنیاد و غایت دین     أمبد. یاست و مدنیت نیز دینی است     ترتیب، دین، مدنی و سیاسی بوده، س      
بـدین ترتیـب، دیـن و       . و سیاست، یکی بوده و دارای وحدت نظـام و نظـام یگانـه هسـتند               

، وحـدت هـدف و وحـدت        أت مبد ی و دولت مهدوی، در عین وحد      سیاست در نظام سیاس   
بـه اعتبـاری دیگـر، دیـن و         . نظام، دارای کثرت نقل و کار ویژه مکمل و متکامل یکدیگرند          

بـدین  . ، نظـام و هدفنـد     أی دارای وحدت حقیقی و واقعی مبد      سیاست، در عین کثرت ظاهر    



 

اح 
قتر

ا
)

سی
سیا

ت 
دال
ع

( 

84 

 .آیدترتیب، دین و دیانت، عین سیاست بوده و سیاست، عین دین و دیانت به شمار می
 

های عدالت سیاسی مهدوی می تواند الگوی نظام  ـ آیا شاخصه7
  جمهوری اسالمی ایران باشد؟سیاسی

 
 :پروفسور موالنا

ام که سیاست     های خود گفته    بنده بارها نوشته و در سخنرانی     .  چرا نباشد، باید هم باشد    
کسـوتان   قدمان و پـیش   داخلی و خارجی نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از پیش           

. انقالب اسالمی، باید در راستای عدالت اجتماعی بـه معنـی سیاسـی و اقتصـادی آن باشـد                  
امنیت، صلح، توسعه، مردم ساالری و سعادت بدون وجود عـدالت در سیسـتم ملـی و بـین                   

 .المللی مقدور نخواهد بود
 بـر   چرا سیاست خارجی خـود را     . ها دیده شود پایدار نخواهد بود        اگر هم آثاری از آن    

ــیم؟ در ســازمان   ــه جهانیــان اعــالم نکن هــا و  مبنــای تبیــین و اجــرای عــدالت اجتمــاعی ب
قدم طرح  کنند، چرا ما پیش     مردان و ملل دیگر از عدالت صحبت نمی       ی که دولت  های  کنفرانس

البالغـه،     قـرآن، حـدیث، سـنت، نهـج        ماننـد  ،آن نباشیم؟ چرا از منابع خود در این موضـوع         
نشـینی مـا در ایـن         سکوت و عقـب   . ریزی استفاده نکنیم    جیه و برنامه  برای تو ... مهدویت و   

و رنگی مانند دموکراسی، توسـعه        های مبهم و کم     موارد باعث خواهد شد موضوعات و واژه      
ها و    گزین بحث گیر و جای  های تاریخی دیگران جای     رضیهبر مبنای تفکرات و حدس و ف      ... 

مت و عـدالت اجتمـاعی نبـود کـه انقـالب            مگر الگوی حکو  . های روز شود    گذاریسیاست
 اسالمی ایران را هدایت کرد؟

هـا و     داستان ظهور مصلح و ناجی در آخرالزمان همیشه از عصر تاریخ باستان در آیـین              
ت، ولـی موضـوع مهـدی و ظهـور او در             ذکر شده اسـ    وطهای مرب   مذاهب مختلف و کتاب   

  -سـت اسـالمی و شـیعی       ا عتقـادی اکه به عقیده مسلمانان امری است مسـلم و           -خرالزمانآ
می الگی و جایگاه بسی متعالی دارد که باید مطالعه شده و دقیقاً درک شود تـا امـت اسـ                   ویژ

 .از آن داشته باشند برداشت صحیح و کاملی و غیر مخدوشی
 

 : لکزایی 
شود که ادیان، پیروان خود را بـه پیـروی و تقلیـد و تبعیـت از گذشـته                     نوعاً تصور می  

کنند و از همین روست که به ادیان اتهام کهنگی و دور بودن از مقتضیات زمان و                  دعوت می 
مکان زده می شود در حالی که اگر این برداشت نسبت به هر دینی درست باشد، نسـبت بـه                 
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ویژه تشیع درست نیست؛ زیرا تشیع از سویی سیاست نبوی و علوی و حسینی را                 اسالم و به  
 . یگر سیاست و عدالت و حکومت مهدوی راپیش چشم خود دارد و از سوی د

این مسئله باعث می شود تـا       . در زمان حال، شیعه باید در پیوند با گذشته و آینده باشد           
تصلب و جمـود و تحجـر در اندیشـه اصـیل شـیعه راه نیابـد و اجتهـاد پویـا پیوسـته کـار                         

هـای    ه تنها شاخصـه   بنابراین، ن . های شیعی را انجام دهد      روزآمدکردن و کارآمد سازی آموزه    
های گزینش نیروهای سیاسی، کارگزاران کارآمـد، شایسـته           عدالت سیاسی مهدوی در حوزه    

ساالری، برنامه ریزی برای رفاه و امنیت و عدالت همگانی و فراگیر و تقیـد بـه شـریعت و                    
تواند الگوی نظام سیاسی جمهوری اسـالمی ایـران باشـد، بلکـه در کنـار عـدالت        دیانت می 

 .نبوی و علوی باید عدالت سیاسی مهدوی نیز الگوی آن باشدسیاسی 
 

 :کاظمی اخوان
توانـد الگـوی      های عدالت سیاسی مهدوی مـی       بسیار روشن و مبرهن است که شاخصه      

گونه که در طول تاریخ، جهان تشـیع ـ چـه     نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران باشد؛ همان
هنگام که به شکلی مستقیم یـا غیـر مسـتقیم           موقع که دستی در حکومت نداشته و چه آن            آن

هـای حکومـت    دخالتی در برپایی حکومت داشته ـ  همواره به دنبال الگوگیری از شاخصـه  
اساساً برپایی انقالب اسالمی با رهبری      . و نوع عدالت حاکم بر آن بوده است       ) عج(امام عصر 

 .ی بوده استسازی انقالب و نهضت جهانی حضرت مهد برای زمینه) ره(امام خمینی
 

 :دکتر صدرا
 منتظر موقوف خورشیدست و روز  یک جهان در شب بمانده میخ دوز

 )مولوی(        
توانـد بـه عنـوان الگـوی نظـام      های عدالت سیاسی مهدوی، نه تنهـا مـی       شاخصه) الف

سیاسی جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد، و این چنین الگوبرداری و الگوسازی، هم ممکـن            
هرگونـه الگـوگیری از     . اجتنـاب ناپـذیر اسـت      است، بلکه این کار، ضـروری و         و هم مفید  

های مدرنیستی اعم از سوسیالیستی، کمونیسـتی و مارکسیسـتی، لیبرالیسـتی،            ها و نظام  نظریه
کاپیتالیستی و اندیویدوآلیستی و فردگرایی انفـرادی، بـرای نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران،        

هـای گونـاگون    می کـه شـکل    سـ . ه و فلج کننـده اسـت      همانند سمی مهلک، منحرف سازند    
ماتریالیسم، ناتورالیسم، سکوالریسم و الئیسم، طبیعـت انگـاری، جـدایی دیـن از سیاسـت،                

کنـد و   سیاست غیر دینی و دنیـوی نگرانـه و عرفـی را در بدنـه نظـام اسـالمی تزریـق مـی                      
 را در سـیر و      مشکالت شیء انگاری، نسبیت مطلق، شکاکیت و نهیلیسـم یـا پـوچ انگـاری              
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 .کندساختار گردش خون و هستی آن جاری می
های عدالت سیاسی و سیاست مهدوی و مهدویت در دوران          الگوبرداری از ویژگی  ) ب

 به قدر متـیقن،     ، نخست ،غیبت و در نظام جمهوری اسالمی ایران، در عین امکان و ضرورت           
مـانع  ... عـدالتی و  ظلم و بـی   های ما به    یعنی به تناسب درک و دریافت و به نسبت گرفتاری         

 یعنـی بـه میـزان تـوان مـا و بـه              ، به قدر مقدور   ،دوم. هاست آن ها و آثار سوء   رسیدن آسیب 
تناسب مقتضیات زمان و عصر و نسل، قابل ترسیم و تحقق بوده، حتی قابل تصـور و تبیـین           

 .است
یالیسـتی  مدرنیسم و سیاست، عدالت سیاسی اومانیستی، مدنیستی، لیبرالیستی، سوس        ) ج

آمـوزی و    پندارگرایانه، ناسوفیستی و توهمی، در حـد عبـرت         و پسامدرنیستی واقعی و عمالً    
های ابزاری مادیت مـدرن،  گیری از آموزهبهره. اجتناب از مواضع خطا و خطرآموزنده هستند 

 .دهدتر به ما میبرداری را با احتیاط هرچه تمامامکان بهره
 

 تا برآید در گشادن بانگ بر رمنتظر تا کی شود این شب به س
 )مولوی(

 
ـ موانع و راهکارها در برون رفت از وضعیت موجود سیاسی ایران 8

 و رسیدن به وضعیت مطلوب عدالت سیاسی مهدوی چیست؟
 

 :پروفسور موالنا
مهـدی  « و ظهـور و عـدالت      )ع( عدالت اجتماعی علـی    صحبت و تمجید و بزرگداشت    

گـذاری و    پایـۀ سیاسـت    ،ها عمل کنـیم و ایـن اصـول         ه آن نیک است، ولی ما باید ب     » موعود
 .ریزی سیاسی و اقتصادی ما باشد برنامه

گونـه کـه      فلسفه تاریخ در اسالم با فلسفه تاریخ در غرب کامالً متفـاوت اسـت؛ همـان               
مهـدویت   . فلسفه زندگی در اسالم با فلسفه زندگی در غرب در دو نقطه متقابل قـرار دارنـد      

جاست   دقیقاً در این  . فه تاریخ در اسالم است و انتظار امیدی است به نوید          بخشی از این فلس   
ناپذیر در دوران غیبت ضروری و الزم بـه نظـر             که اهمیت به ایمان راسخ و مقاومت شکسته       

هـا، نگهبـانی در راه دیـن و آیـین، حراسـت و پایـداری در                   پایداری در برابر حمله   . رسد  می
 .ن دوره هستندمرزهای عقیدتی تکالیف حساس ای

شمول اسـالمی هسـتند، بایـد       ها که در انتظار تحقق حکومت عدلت جهانی و جهان           آن
؛ ان االرض یرثهـا عبـادی الصـالحون       (( : نشانۀ ایـن عـدالت و دادگـری باشـند          خود نمونه و  
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  .)105 -انبیاء ()) دست بندگان صالح ما خواهد افتادحکومت زمین سرانجام به
ست که آن بندگان صالحی که وارث زمین خواهند شد، یـاران            در روایات متعدد آمده ا    

 کـه از آن   ای دهـد؛ آینـده   جا قرآن کریم از آینده خبـر مـی          در این .  هستند )ع(حضرت مهدی 
 .صالحان است و در آن دین از سیاست و عدالت جدا نیست

 اجتماعات در غـرب همگـام و همـراه بـوده            سیرتاریخ  دو موضوع از نظر بحث ما در        
 نخست جست و جو برای اقامه مشترک و کاوش برای پیدا کردن یک جامعه مطلوب                :است

کـه ایـن جسـت و جـو همـواره بـر              دوم این . باشد آلی که غرب هنوز به دنبال آن می         و ایده 
این فرضیات نیـز    . و زور استوار بوده است    » حاکمیت قدرت « و   »اراده ملی «فرضیاتی نظیر   

در اسالم و  . روند شمار می ه  مسائل اصلی بومه دارد و جزچنان در غرب شایع است و ادا هم
ـ        انگی ویژه  مفهوم جامعه و اجتماع یگ     تشیع طـور کـامالً جـامع      ه  ای داشته و عنوان اجتماع ب

لهی اسـت  جتماع اسالمی یا امت یک اجتماع اا. مطرح است، نه به طور پراکنده و یک بعدی      
. انیـده و ادغـام شـده اسـت        گـی در آن گنج    که تمام ابعاد و جوانب اقتصادی، سیاسـی فرهن        

ی یا جامعه و  مسئله و مفهوم اجتماع اسالم    ،های سیاسی و اجتماعی      در تاریخ اندیشه   بنابراین
 ،و امـت   با این شرح مختصر تمیّز رهبـری      . ل شده و معلوم است    امت اسالمی، یک اصل ح    

سفه اجتماعی و سیاسـی     توان در تاریخ فل      و جامعه اسالمی را می     )ع(یعنی پیشوایی اهل بیت   
 : ها به صورت ذیل خالصه کرد با مقایسه با مکتب

. 4مشـروعیت، کرامـت و حقانیـت؛        . 3مـداومت رهبـری؛     . 2لهی  مامت و رهبری ا   ا. 1
اهل مبارزه و انقالبی    . 7عدالت؛  . 5علم و دانش رهبران؛     . 5شمولی و فراگیری جهانی؛     جهان

پیوسـتگی گذشـته بـه آینـده و         . 10تقوا ؛     . 9؛  حاکمیت سیاسی، نظامی و مدیریت    . 8بودن؛  
  5.تئوری زمان

شود   ای جدید می     عامل مداومت و استمرار وارد مرحله      ،)ع(با ادامه رهبری در اهل بیت     
شود و آن پیوسـتگی گذشـته بـه آینـده و              که در رهبری دیگر جوامع و اجتماعات دیده نمی        

. هبری و رابطۀ آن با امت اسالمی اسـت        این پدیده یکی از جوانب بارز ر      . تئوری زمان است  
 و ظهـور او در آینـده از جنبـه تـاریخ             ،)عـج (حضرت مهـدی     ،غیبت امام دوازدهم شیعیان   

فلسفه سیاسی و اجتماعی و از جنبه موانع و راهکارهای رسیدن از وضعیت موجود سیاسـی                
ا از کالبـد    کـه مفهـوم تـاریخ ر         یکـی ایـن    :ایران به وضعیت مطلوب عدالت دو اثر مهم دارد        

کنـد و گذشـته و آینـده را در            ای تبدیل می    ای بود، به یک پارچه      قدیمی خود که چند پارچه    
وری نـه تنهـا از گذشـته        ئـ امت اسالمی روی ایـن ت     . برد یک خط به نقطه نهایی جدیدی می      

                                              
نکاتی در پیوستگی رهبری و جامعـه  : و وحدت امت  ) ع(اهل بیت   «تر این موارد به مقاله پروفسور حمید موالنا،           برای تشریح بیش  . 2

 .مراجعه شود) 1369هشت  میالدی، اردیب1990 ـ مه 1410شوال (در تهران ) ع(، کنفرانس جهانی اهل بیت »اسالمی
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جهـش و ایـده امـت یـک طرفـه           . نگرنـد   کنند، بلکه به همان ترتیب به آینده می         صحبت می 
کنـد  و بـه امتحـان          جا که اسالم گفته باز بینی مـی        آن هب ۀ تاریخ را از اول تا     نیست، بلکه هم  

چـه در گذشـته      در این تئـوری شـامل آن      »  دتجد«و  » ترقی«مثالً  . کشد  فردی و اجتماعی می   
 در  )ع(تعبیـر دیگـری کـه تـاریخ اهـل بیـت           . باشـد   چه در آینده خواهد آمـد مـی         بوده و آن  

 به طور مشترک و     )ع(دهد، این است که رهبری اهل بیت        یهای اجتماعی و سیاسی م      اندیشه
یک گروه رهبـری ویـژه       ،)عج(حضرت مهدی    ،تا امام غایب  ) ص( از حضرت رسول     ،کلی

جا نـوع رهبـری دو گونـه          در این . است که با رهبران گذشته و آینده جوامع دیگر فرق دارد          
هـا را      آن گفتار و کـردار الهـی     که      و رهبرانی  رسند  انی که به رسالت و امامت می       رهبر :است

 ؛ی یکسـان نیسـت    های این دو گروه رهبـر       خصایص و شخصیت  . کنند  ترویج و نگهبانی می   
 .ولی راه طی شده یکسان است

 
 :لکزایی 
-بررسی. ترین موانع از نوع موانع مدیریتی، ساختاری و معرفتی است         کنم مهم گمان می 

هـای   کننـد ذهنیـت   ای سـعی مـی   در هـر جامعـه  ریـز   دهد که نوعاً مدیران برنامه   ها نشان می  
بـرای فهـم بهتـر مطلـب        . های مادی و عینی بکشانند       سطح رفتارها و محمل     خودشان را  به   

خواند به    وقتی نماز می  . شود  گوید، مسلمان می    کنم؛ وقتی کسی شهادتین می      مثالی را ذکر می   
سازد تـا   قتی مسجدی مییکی از باورهای دینی در سطح رفتار جامه عمل پوشانده است و و         

. های مادی برای اندیشه خود اقدام کرده است         نماز را در درون آن بخواند، به ساختن محمل        
در صورتی ما مـی تـوانیم بـه عـدالت مهـدوی             . در سطح جامعه و حکومت نیز چنین است       

نزدیک شویم و فقر و فساد و تبعیض را از جامعه خـود کـم کنـیم کـه عـدالت مهـدوی را                        
های مسئول مانند وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزارت             در کشور ما دستگاه   . بشناسیم

هـا و    آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صدا و سیما در کنار پژوهشـکده               
در . انـد   های مختلفی که دارنـد هنـوز بـه معـارف مهـدوی توجـه الزم را نکـرده                    آموزشکده

های اخیر برخی نهادهای خودجوش به این مسئله توجه           های علمیه ما هرچند در سال       حوزه
 . های مسئول برنامه و بودجه برخوردار نیستند اند، اما از حمایت الزم دستگاه نموده

های مسئول و     تأسیس پژوهشگاه مهدویت به منظور تبیین معارف مهدوی برای دستگاه         
هـا و     ک کردن نهادها، سازمان   اقدام قوه مقننه برای تنظیم و تصویب مقررات در راستای نزدی          

سازی ظهـور و تحقـق      ها و به طور کلی حکومت دینی به معارف مهدوی، زمینه            خانه  وزارت
بخشی معارف مهدوی به قدر مقدور، افزایش آگاهی مردم در سطح ایران و بلکـه جهـان از                  

و هـای علمیـه       هـا و حـوزه      معارف مهدوی به ویژه از طریق صدا و سیما، مدارس، دانشـگاه           
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تواند مـورد توجـه       ترین راهکارهایی است که می      حساسیت دستگاه قضایی به عدالت از مهم      
 . قرار گیرد

توان تمام اسالم را از این منظر دید و در            به هرحال مهدویت زاویه ورودی است که می       
های احساسی    تر جنبه   چه تاکنون مورد توجه بوده است، بیش        آن. جهت تحقق آن تالش کرد    

 . تعظیم شعائر بوده استعاطفی و 
جمع بندی بحث این می شود که معارف مهدوی را اوالً باید بشناسـیم، ثانیـاً بایـد بـه                    

ها را در محل ساختاری و مادی و عینـی وجـه بیرونـی                ها عمل کنیم و ثالثاً الزم است آن         آن
 .بدهیم

 
  :اخوان کاظمی

در تعریـف   ( بـه تفصـیل      تـر    راهکارهای رسیدن به عدالت مهـدوی را پـیش         بته، بنده ال
هـا،    ناخواه دستیابی به ایـن شاخصـه        بیان کردم و خواه   ) های عدالت سیاسی مهدوی     شاخصه

که خودکامگی نظام     چنان  هم. بهترین ساز و کار برای دستیابی به این مصداق از عدالت است           
ری و  سـاال   توجهی بـه شایسـته      ها، نفی یا بی     گردانی از آن    سیاسی، عدم توجه به مردم و روی      

توجهی به شریعت و عدم تمهید فضای         کاردانی در گماردن افراد به مشاغل مهم کشوری، بی        
ها و بالندگی افراد، نفی مشارکت برابر و          ایمانی و معنوی و مادی الزم برای تحقق شایستگی        

های سیاسی، عدم توزیع منصفانه قدرت و خدمات، ترجیح عالیـق و   آزادانه عموم در عرصه  
از جملـۀ  ... هـای نـاروا و    یاسی و جناحی به منافع ملی و اسالمی، اعمال تبعیض       منازعات س 

 .این موانع است
 

 دکتر صدرا
ترین موانع رسیدن به وضعیت مطلوب سیاسـی و عـدالت سیاسـی براسـاس               مهم) الف

 :گونه استالگوی مهدوی و برون رفت وضعیت موجود سیاسی ایران این
وضـاع و مسـائل عمـومی    اهبـردی و کـاربردی بـا ا   یکی، عدم برخورد علمی، عملی، ر     

. هـا  اشکاالت ساختاری و مشکالت اقتصادی، فرهنگی و سیاسـی ناشـی از آن             کشور اعم از  
-مند و هـدف   مراد از برخورد علمی و عملی راهبردی، برخورد کالن یا بنیادین، جامع، نظام            

 .باشدمند می
 و کارآمـدی نظریـه و       یروزآمـد  ن علمی، عملی، راهبردی و کاربردی     دیگری عدم تبیی  

چنین نظریه و نظام سیاسی انتظار مهدویت در        هم. نظام مهدوی به عنوان الگوی برین و برتر       
 .عصر غیبت
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کارها و راهبردهای رسیدن به وضعیت مناسب و مطلـوب سیاسـی، اجتمـاعی،              راه) ب
سیاسی، حتی اقتصادی و عدالت سیاسی براساس الگوی مهدوی و گذار از وضعیت موجود              

 :فرهنگی و اقتصادی ایران عبارت است از
های عمومی کشور بر پایه و با مدل    ترسیم و اصالح ساختاری نظام دولت و سیاست       . 1

که این کار با برخورد علمی، عملی، راهبردی         ،مهدوی به قدر درک و امکانات زمان      سیاسی  
تاری و مشـکالت    و کاربردی با اوضاع و مسـائل عمـومی کشـور، اعـم از اشـکاالت سـاخ                 

 .ها شدنی استسیاسی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از آن
ترسیم نظام سیاسی، دولت و سیاست کامل و کارآمد مهدوی به عنوان مدل و مبنای               . 2
مداری عمومی کشور، براساس تبیـین علمـی، عملـی، راهبـردی و             گزاری و سیاست  سیاست

چنـین  هـم . عنوان الگـوی بـرین و برتـر        نظریه و نظام مهدوی به       کاربردی روزآمد و کارآمد   
 .نظریه و نظام سیاسی انتظار مهدویت در عصر غیبت
 :پیش فرض تمامی موارد فوق بدین ترتیب است

کـارگیری الگـوی   هبرداری و ضرورت استخراج و بیک ـ باورداشت وجود، امکان بهره 
د و کارآمـد  لت، سیاست و عدالت مهدوی به عنوان الگـوی عملـی، روزآمـ            نظام سیاسی، دو  

 .است
الـب غربـی و   قموز از دیگـر الگوهـای رایـج و حتـی     آگیری سلبی و عبرتدوم ـ بهره 

ساالر از نظر مبنـایی و اسـتفاده        مدرنیستی، سوسیالیستی و کاپیتالیستی دولت ساالر یا سرمایه       
آوردهای مادی و ابزاری مدرنیسم، به ویـژه در عرصـه اقتصـادی در مرحلـه                 نقادانه از دست  

-وجود آسـیب . های سیاسی در مرحله بعدی استت و در عرصه ساز و کارها و روش        نخس
های متعـارض سوسیالیسـتی و کاپیتالیسـتی        ، در رهیافت  زاوری بحران اهای نارسایی و ناساز   

مدرنیستی و ضرورت و امکان در پیش گرفتن رهیافت مستقل، معتدل و متعالی، به صـورت                
-گیری از سیاست و عدالت سیاسی مهدوی و مطلوب مـی   آغاز هر گونه الگو    ۀنسبی نیز نقط  

های بـاال،  های علمی، راهبردی و کاربردی در هر یک از زمینه        تعریف و انجام پژوهش   . باشد
توسط نیروها و نهادهای پژوهشی ذیربط، به ویژه در ارتباط تنگاتنگ با نیروهـا و نهادهـای                 

ن ضروریات الگـوبرداری بهینـه و تحقـق         تریریز کشور و نظام، از مهم     گذار و برنامه  سیاست
 . که الزم است مورد توجه و تاکید واقع گردداستکارآمد عدالت مهدوی 

 :منابع
باشند، ولی در عین حال اسـتنادات  ـ هر چند مطالب فوق، همگی روشن و مبرهن می      1

بختانه در دسترس بوده و در ضمن مجـامع تفسـیری و روایـی              ها، خوش افزودن بر شمار آن   
هـا و   عالقمندان را بدان منـابع و برخـی پـژوهش         . باشندسالمی و به ویژه شیعی موجود می      ا
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 .دهممقاالت نگارنده در این زمینه ارجاع می
ـ  وضع مسلمانان دنیا و پیروان ادیان دیگـر در دنیـای امـروزی چگونـه                 9
 است؟

افته اسـت کـه     ظلم و ستم و استکبار موجود در دنیا به قدری فزونی ی           : پروفسور موالنا 
لهی که مأمؤریت   نند نیاز به یک مصلح جهانی ا      ک  اکنون بسیاری از مسلمانان دنیا احساس می      

 نـه تنهـا میـان       :بـیش از دیگـر مواقـع اسـت        ویژه او ایجاد حکومت جهانی اسالمی باشـد،         
) عج( به وجود امام زمان      بتمسلمانان، بلکه در میان پیروان ادیان دیگر نیز توجه خاصی نس          

دینی نیز از این احساسات و        در دنیای مسیحیت و در دنیای سکوالری یا غیر        .  شده است  پیدا
دانند، چه  که خود را مصلح و ناجی می گاه زمزمه کسانی شود و گاه    نیاز مردم سوء استفاده می    

 .شود مردان سیاسی و چه در ردیف کلیساها و معابد شنیده میدر ردیف دولت
 سان میونگ مـون   نام  ه  کشیشی ب )  میالدی 2004 مارس   23(ل   فروردین امسا   اوائل مثالً

 اسـت، در مراسـمی کـه در یکـی از            یونیویکیشـین چـرچ   ای به نـام       که رئیس کلیسای فرقه   
های مجلس سنای آمریکا در واشنگتن تشکیل شده بود و چندین نفر از اعضای کنگره                 سالن

باشـد   اجی و مسیح نجات بخش میآمریکا نیز به دعوت شده بودند، رسماً اعالم کرد که او ن   
 و کمک کرده است که هیتلر و استالین به صورت افراد جدیدی تجدیـد حیـات               او تعلیمات   

و کلیسای او ناشـر و مالـک        » سان میونگ مون   «) .2004 ژوالی،   21واشنگتن پست،   (کنند  
ـ باشـد و دسـتگاه مـالی و امپرا     مـی »واشـنگتن تـایمز  یکی از روزنامه واشنگتن، به نام         وریت
 و بارها در مطبوعات آمریکا درباره آن گـزارش داده شـده           پرثروت او به خوبی شناخته شده     

تشکیالت این فرد که اصالتاً از کره جنوبی است، ولی به تبعیت آمریکا در آمده اسـت         . است
المللی خود    های فرهنگی و مذهبی فعال بوده و شبکۀ ویژۀ بین           در چند دهه گذشته در بخش     

 ماه به علت تخلفات 18 میالدی به مدت  1980های دهه     این کشیک در سال   . باشد  یرا دارا م  
کند دولت و سیاست از       در کشور و نظامی که ادعا می      . برد مالیاتی در زندان آمریکا به سر می      

مذهب و دین جدا هستند، معلوم نیست چرا این فرد از محـیط و سـاختمان مجلـس سـنای               
 .کند را ناجی و مصلح اعالم میآمریکا استفاده کرده و خود 

هـای سیاسـی و اجتمـاعی عرفـی و            در تاریخ ادبیات ادیان و حتـی در تـاریخ اندیشـه           
پاسخ به   به ویژه در     ؛نجی و مصلح همیشه وجود داشته است      غیردینی غرب، اعتقاد به یک م     
 جالب است . حرانی و مصیبت آور   م دیده اجتماع و در مواقع ب      ندای مستضعفان و طبقات ظل    

 دنیای سکیوالر با وجود ستیز با دین نتوانسته است از حس نیاز به منجی و مصـلح ویـژه         که
 آوای یـک    ، مارکس حتی در گـوش معتقـدان او        لهای کسانی مانند کار     نوشته. دوری جوید 

بخش مافوق مادی مورد مطالعـه        عنوان یک نجات  همنجی و  مصلح را داشته و متون آثارش ب         
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 .ستو بررسی قرار گرفته ا
این . ها نهفته است   ها و گروه    مهدویت به طور مستقیم و غیر مستقیم در ذات همه انسان          

ها  ها و ایدئولوژی    فرهنگ و منبع مهدویت است که اسالم را از دیگر ادیان و مذاهب و فرقه              
) ره( رهبران انقالب اسالمی ایران و به ویـژه امـام خمینـی            حلایمان و اعمال صا   . کند  جدا می 
به عقیده مسلمانان، انقـالب جهـانی مـوقعی         . های مهم این جنبش بوده است       ویژگییکی از   

کنند و بندگان     رخ خواهد داد که مستکبران و ظالمان بر زندگی مردم کره زمین حکومت می             
 ،کسی کـه ایـن انقـالب جهـانی را رهبـری خواهـد نمـود               . کشانند  خدا را به استضعاف می    

) 12 /سوره لیل( »ان علینا للهدی« .است) ص(ول اهللان رسداز خان) عج(حضرت امام مهدی
فقـط   ،ای پیـامبر   همانا، تو  «؛» هاد  انما انت منذر و لکل قوم     «و  » ی ما است    هدایت، بر عهده  «

ای وجـود      هدایت کننده  ]و در  نتیجه در هر عصری      [می  یک بیم دهنده هستی و برای هر قو       
 )دارد

 


