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 بيداري اسالمي مخصوص
 مسلمانان يا فقط براي نجات 
مسلمانان نيست بلکه بيداري 

فطرت ها، عدالت خواهي، 
خداخواهي و بازيابي هويت و 
كرامت انساني است و البته همه 

اينها ذيل اسالم است

خداوند، حقيقت ثابتی است که 
زندگی انسان جز در پناه او شکل 

ايده آل نمی يابد و وضعيت موعودی 
که در مهدويت از آن سخن می رود، 
به واسطه حضور گسترده خداوند در 

زندگی انسان، از متانت و آرامش 
حقيقی سرشار است

اين جهان، فقط يک نشئه از 
حيات انسان است که در آن، يک 

تولد دارد؛ اما تولد او در اين 
جهان، تولِد همه هستی او نيست؛ 
يعنی انسان در اين جهان "متولد 
می شود" نه اينکه "هست می شود

از جمله انگشت شمار كتاب هايي 
كه در صحراي سوزان عطِش 
دانستن از آينده همچو آبي 

گوارا جان هاي تفديده و تشنه 
را سيراب مي نمايد، كتاب »تاريخ 

مابعدالظهور« نوشته »شهيد آيت 
اهلل سيد محمد صدر« مي باشد

برنامه ها و اقدام های مهم 
دولت منجی، پديدآوردن 
رفاه و آسايش اقتصادی و 

تشکيل يک جامعه واحد 
جهانی است

انسانی که سابق بر اين، بنياد 
جهان را وجود خدا می دانست 
و اتفاقات در عالم را ثمره اراده 

او می دانست، حاال با اين ايده 
روبرو شده بود که خودش همه 

کاره است

همانطوری که دين فطری است 
و معيار خداشناسی هم فطری 

است، بنابراين بايد نتيجه گرفت 
که موعود باوری هم  يک 

واقعيت فطری در جوهره ذات 
انسان ها و در کل خاليق هستی 

موجود است

اگر شما توانستيد پيروز شويد، به 
آن نقطه ي موعود برسيد، آن 

وقت مسير تاريخ عوض خواهد 
شد؛ زمينه ي ظهور ولّي امر و 

 ولّي عصر )ارواحنا له الفداء(
 آماده خواهد شد

فطرت بشر باور به اين دارد که 
اصالح جامعه و حاکميت آن 

درگرو رهبری انسانی است که 
دوست حقيقی انسان و طرفدار 

واقعی کرامت ملت ها ست 
جنايتکاران برای اداره جامعه 

بشری جايگاهی ندارند

اگر بشريت با خداوند واحد صلح 
کند، به وحدت تام و کامل مي رسد. 

اگر بشر با آفريدگار جهان صلح 
کند، خواسته هايش يکي مي شود و 

درنتيجه اختالف هايش حل مي شود؛ 
يکدل و يکصدا مي شود

اصول جهانی مهدويت

 مديريت مهدوی
 از نگاه رهبری

معرفی حکومت جهانی مهدوی  
مأموريت امروز ملت اير ان

اعتقاد به منجی و موعود 
جهانی نقطه انسجام اديان 

و مذاهب است که می 
توان با وجود کثرت 
مذاهب و گستردگی 

ملل ونحل و اختالفات 
و تفاوت ديدگاه ها اين 

موضوع مشترک را محور 
اصلی تفاهم و انسجام بين 

اديان معرفی  و تقويت 
کرد

» منجي، شاه كليد تفاهم اديان«

مهدويت و مديريت جهانی

منجی و نجات از فقر

 تجربه بن بست ها و سودای بازگشت 

 کتاب شناسی مهدويت

 تالش دشمنان اديان 
درجهت سياه نمايی مسئله 
 منجی ) ابرقهرمانان در مدرنيته 

و پست مدرنيته(

منجي و تحقق صلح جهاني»منجی و تحقق عدالت جهانی«

 ويژه نامه گروه مطالعات ديني مركز ملي مطالعات جهاني شدن 
و دفتر مطالعات و پژوهش های دينی مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران 
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در طول اين قرون متمادی ، بشر از کج راهه ها،بيراهه ها ، راه های دشوار، سخت 
بابرخورد با موانع گوناگون ، با بدن رنجور و پای مجروح شده و زخم آلود ، در 
تا خودش را به اين جاده اصلی برساند. اين  بين اين راه ها حرکت کرده است 
جاده ی اصلی همان جاده ی زمان ظهور است،همان دنيای زمان ظهور است که 

اصاًل حرکت بشريت به يک معنا از آنجا شروع می شود.
مقام معظم رهبری دام ظله
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بسمه تعالی
حرکت روبه کمال وبی وقفه جهان، نوید بخش شکوفایی همه 
اس��تعدادهای به ودیعت نهاده شده درآن است. جهانی که درآن 
به س��رمی بریم و خود، بخش مهمی از آن هستیم ،قابلیت های 
گوناگون واستعدادهای ارزنده ای دارد که فعلیت یافتن همه آنها، 
بهشتی فراتر از تصور را دربرابردیدگان ما نمایان می کند. بهشتی 
که آرمان های بلند و زیبای بش��ردر آن تحقق یافته و آرزوهای 
شیرینی همچون صلح، عدالت، امنیت، مهر، عشق و رفاه در آن 
برآورده می ش��ود. انسان، که فشرده ای از قابلیت های گوناگون 
آفرینش است، واجد اس��تعدادی است که با شکوفایی آن، همه 
کماالت بیکران خداوندی درجهان آش��کار می شود و صد البته 
که وجود این استعداد است که تحسین وتبریک آفریدگاربه خود 
را درپی داشته است که فرمود:»فتبارک اهلل احسن الخالقین«. 

بی ش��ک تالش انس��ان در ش��کوفا س��اختن قابلیت های 
خود و جهان پیرامونش، نقش��ی اساسی دررسیدن به بهشت 
پیش��گفته دارد، اگ��ر چه دراین بروز و ظهور، انس��ان را فقط 
ظ��رف قابل، و آفری��دگارش را فاعل بدانی��م. بنابراین اراده و 
تالش آدمی، ظرف وجود او را برای نمایان س��اختن کماالت 
بیکران خداوندی مس��اعد می س��ازدو آن��گاه ذات خداوندی 
اس��ت که با اراده خویش، که درانس��ان کام��ل تجلی یافته یا 
خود انس��ان کامل است، قابلیت های نهفته درآدمی را آشکار 
 س��اخته و ب��ه فعلیت می رس��اند تا نمایش��ی از زیبایی های 

بی اندازه آفریدگارخود باشد.
البته بروزو ظهورکماالت و زیبایی ها همیشه و به هر اندازه 
که باشد، وابسته به جریان لطف کمال مطلق از مجرای انسان 
اس��ت و هر قابلیتی به بهانه ت��الش آدمی، با همین اراده و از 
همین مجرا تجلی می یابد، ولی شکوفایی همه استعدادها فقط 
و فقط با ظهور انسان کامل که مظهر یا ذات اراده االهی است، 
محقق می شود و بدون ظهور انسان کامل در مجتمع انسانی، 
بس��یاری ازاستعدادهای جهان نهفته مانده و آشکارنمی شود. 
 بهش��ت موعود این کره خاکی، در پرتوکمال انس��انی پدیدار 
می شود که همه کماالت خداوندی در وجودش قابل مشاهده 
است و صد البته که ظهور او در گرو مساعد شدن زمینه برای 
 شکوفایی همه استعدادهای نهفته در جهان انسان و انسان جهان

اس��ت که این، وظیفه ای برای بش��ر در جهان پیش از ظهور 
شمرده می شود.

آری بشر مکلف است زمینه را برای بروز و ظهور استعدادهای 
خود و جهان پیرامونش مس��اعد و آماده س��ازد تا به بهشت و 

آرمان های خویش دست یابد وبرای این منظور، الزم است که 
قابلیت های خود وجهانی را که درآن زندگی می کند بشناسد 
ت��ا قابلیت ها، امکان ش��کوفایی یابند. وظیفه او ش��ناخت هر 
چه بیش��تر خود و اس��تعدادهای نهفته در خود است؛ چرا که 
بدون ش��ناخت استعداد، شکوفا س��اختن آن، ناممکن است. 
 انس��ان شناس��ی، وظیفه امروز جهان بشریت است و هر کس 
 به هر اندازه معرفت به این ظرفیت بی انتها پیدا کند، موظف است

به دیگران هم بیا موزد. اگر اومانیزم غربی کوشید انسان را از 
خواری و حقارتی که در قرون وس��طا بر او تحمیل شده بود، 
نجات داده و به منزلتی که شایس��تگی آن را داشت، برساند؛ 
ولی کوتاه بودن افق نگاهش به مادیت، تنها امکان ش��ناخت 
انس��انی جدای از آغاز و انجام را برایش فراهم کرد که بس��یار 
کمتر و کوچکتر از حقیقت انس��ان بود و بدیهی اس��ت که با 
چنین ش��ناختی، فقط الیق و شایسته ش��کوفایی این سطح 
از عل��م و تکنولوژی ش��د که نه فقط آرم��ان هایش رامحقق 
نساخت،که ازآس��یب های جدی نیزمصونش نساخت، اکنون 
برمااس��ت بکوشیم انسان را آنگونه که هست بشناسیم وآنگاه 
به دیگران معرفی کنیم تا قابلیت شکوفایی همه استعدادهای 
اوبا ظهور اراده االهی وآخرین ذخیره خداوندی فراهم ش��ود. 
اما ش��ناخت قابلیت ها و استعدادهای انسان و جهان، چگونه 
ممکن است؟ این پرسشی است که پیش روی ما است و باید 
در پی پاس��خ به آن باشیم. شناخت هر واقعیتی، پس از توجه 
به آن و دقت در حقیقتش ممکن است. از آنجا که قابلیت ها، 
واقعیاتی پنهان هستند که با شکوفایی آشکار می شوند، پس 

برای شناخت آنها باید به شکوفایی آن ها دقت کرد.
و البت��ه ش��ناخت این قابلی��ت بیکران، معادل و مس��اوی 
شناخت انسانی اس��ت که بیکرانگی در وجودش بروز کرده و 
به ظهور رسیده است. شناخت انسان کامل، مساوی شناخت 
واقعی ظرفیت آدمی اس��ت و ش��ناخت این ظرفیت، شناخت 
خود و همان خودشناس��ی اس��ت و انسان با شناخت خود، به 
ش��ناخت کماالت بیکران خداوندی نایل می ش��ود که »من 
عرف نفس��ه، فقد عرف ربه«. اگر انسان کامل شناخته نشود، 
آدمی خود را نش��ناخته است و جاهل به حقیقت خویش می 
ماند وچون بمیرد در مرگ جاهلی مرده است که »من مات و 
لم یعرف امام زمانه، مات میته جاهلیه« امید که ظرفیت های 
بیش��مار و بیکران انسان، نزد همگان ش��ناخته شود تا چشم 
منتظر جهان، روشنایی صبح ظهور را به زودی شاهد باشد. 

 والسالم 

 بهمن شريف زادهسخن سردبير

..

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.

ir

http://www.ourpresident.ir


3

امروز هم ملت ایران آرمانهائي دارد، داعیه هائي دارد، حرفهاي بزرگي 
دارد؛ هم براي كش��ور خ��ودش، هم براي دنیاي اس��الم، هم براي عالم 
بشریت. در مقابل ملت ایران هم گرگهاي گرسنه، سبعهاي افسارگسیخته، 
این كمپاني هاي زر و زور، این مجموعه هاي دنیاطلِب دنیاپرس��ت صف 
كشیده اند؛ اس��لحه مي سازند، اسلحه صادر مي كنند، جنگ مي افروزند، 
سازمان ملل را با میل و اراده ي خودشان میچرخانند؛ هر جا میخواهند، 
اف��راد نظامي مي برند؛ جنای��ت مي كنند، از ظلم حمای��ت مي كنند، از 
صهیونیس��تهاي غاصب حمایت مي كنند؛ ظل��م مي كنند در جامعه ي 
بشري، با قدرت ظاهري، با كبكبه و دبدبه ي ظاهري؛ از قبیل هماني كه 
نمونه اش را در دوران طاغوت در ایران مي دیدیم.  امروز هم یك عده اي 
مي گویند: آقا مگر مي ش��ود در مقابل این صِف به هم پیوسته ي دشمنان 
مسلح به پول و زور و رسانه و اقتصاد و سیاست و همه چیز ایستاد؟ مگر 

میشود پیش برد؟ امروز هم همان حرف است. این یك تجربه است.
 بله، این حرف ما نیست؛ این حرف قرآن است: اگر براي خدا پا در 
میدان گذاشتید و ایستادگي كردید، پیروزي قطعي است؛ »و لو قاتلكم 
اّلذین كفروا لوّلوا األدبار ثّم ال یجدون ولّیا و ال نصیرا. سّنه اهلّل اّلتي قد 

خلت من قبل و  لن تجد لسّنه اهلّل تبدیال«.
 این فقط مربوط به ماجراي جنگ صدر اس��الم نیس��ت كه »و لو 

قاتلكم اّلذین كفروا لوّلوا األدبار«؛ سّنت اهلّل است.
 بله، آن وقتي كه ما حرف حس��اب خودمان را بلد نباشیم، ندانیم، 
یا بلد نباشیم بگوئیم و طرح كنیم، یا پاي آن حرف نایستیم، یا وسط 
راه با وسوس��ه هاي شیطاني یا وسوسه هاي نفس یا تنبلي ها پا سست 
كنیم، مجاهدت به جائي نخواهد رس��ید؛ معلوم اس��ت. بحث بر س��ر 
آنجائي اس��ت كه: »لینصرّن اهلّل من ینصره«. دیگر از این تأكید، باالتر 

نمي شود. اگر نصرت خدا بكنیم - نصرت خدا با فكر كردن، اندوختن 
اندیش��ه هاي ناب، مطرح كردن درست آن در عالم، پاي آن ایستادن، 
تدبیر براي پیش��برد آن به كار بردن، در مقابل خطرات آن سینه سپر 
كردن - »لینصرّن اهلّل«؛ خداي متعال حتمًا و قطعًا نصرت خواهد كرد. 
معناي »لینصرّن« این اس��ت؛ یعني خدا حتمًا و قطعًا نصرت مي كند. 

 

»و من اصدق من اهلّل قیال«؛ از خدا راستگوتر كیست؟
 ملت ایران این ها را در عمل تجربه هم كرده اس��ت. اگر شما ملت 
عزیز ما، شما جوانهاي خوش روحیه و پرتوان و عازم، در این راهي كه 
دارید مي روید، ایستادگي كنید، شك نكنید كه در زمان خود، در زمان 
متناسب، تمام آمال و آرزوها و داعیه ها و شعارهاي ملت ایران نه فقط 
نسبت به خود این كشور، بلكه نسبت به دنیاي اسالم و امت اسالمي و 
جامعه ي بشري تحقق پیدا خواهد كرد. هر كاري دوره اي دارد، زماني 
دارد؛ در زمان متناسب خود، این آرزوها تحقق پیدا خواهد كرد. ملت 
ای��ران به آن نقطه اي كه مورد نظر اوس��ت، به دنبال آن حركت كرده 
است، اهتمام ورزیده است، خواهد رسید؛ راهش مقاومت كردن است. 
امروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه گري و سلطه پذیري 
است؛ یك عده در دنیا سلطه گرند، یك عده در دنیا سلطه پذیرند. اگر 
حرف ش��ما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به 
آن نقطه ي موعود برس��ید، آن وقت مس��یر تاریخ عوض خواهد شد؛ 
زمینه ي ظهور وليّ امر و وليّ عصر )ارواحنا له الفداء( آماده خواهد شد؛ 
دنیا وارد یك مرحله ي جدیدي خواهد شد. این بسته به عزم امروز من 

و شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماست.
 از بيانات رهبر عزيز انقالب 
در ديدار با مردم قم 91/10/19

مديريت مهدوی از نگاه رهبری

اگر حرف شما 
ملت ايران پيش 

رفت، اگر شما 
توانستيد پيروز 

شويد، به آن 
نقطه ي موعود 

برسيد، آن وقت 
مسير تاريخ 

عوض خواهد شد؛ 
زمينه ي ظهور 

وليّ امر و وليّ عصر 
)ارواحنا له الفداء( 

آماده خواهد شد
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معرفی حکومت جهانی مهدوی
 مأموريت امروز ملت اير ان

 بخش�ی از  سخنرانی رئيس جمهور  در افتتاحيه 
پنجمي�ن اج�الس مجم�ع جهانی اهل بي�ت)ع( - 

1390
 مش��كل اصلي جامعه بشري در طول تاریخ و امروز به 
مدیریت هاي ناشایس�ت، غیرالهي و ظالم حاكم بر جوامع 
بش��ري برمي گردد. در طول تاریخ آنچه از تبعیض، فساد، 
جنگ ها، تحقیرها، ظلم ها و مانع تراشي ها در برابر حركت 
كمالي بش��ر اتفاق افت��اده، قریب به اتفاق آنه��ا از ناحیه 
حاكمان ناصالح، ناعادل و غیرالهي بوده اس��ت. آنها باعث 
تفرقه بین جامعه بش��ري اند و جامعه بشري را شقه شقه 
و تكه تكه مي كنند. آنها براي تثبیت حاكمیت خودش��ان 
و چپ��اول ثروت ملت ها، ملت ها و جامعه ی بش��ري را به 
گروه هاي مختلف تقسیم مي كنند. اگر فرصت پیدا بكنند، 
خانواده ها را هم تقسیم بندي مي كنند و موضع گیري، تضاد 
و تناقض را تحمیل مي كنند. اساس اختالف شیطاني است 
و عامل ایجاد اختالف مدیریت هاي ش��یطاني و ناصالح اند. 

امروز هم مشكل بشر همین است. 
 مأموریت پیروان اهل بیت چیست؟ در طول 1400 سال

چ��ه كرده ایم و ام��روز چه باید بكنیم؟ م��ن فكر مي كنم 
ه��م در طول 1400 س��ال و به ویژه ام��روز دو مأموریت 
اساسي در برابر ماس��ت كه اینها مكمل هم و در حقیقت 
یك مأموریت هس��تند. پیروان اهل بیت به تبعیت از اهل 
 بیت)علیهم الس��الم( خدا خ��واه، به دنب��ال توحید ناب، 
عدالت خ��واه و حامي مظلومان و دش��من  ظالمان  اند. به 
دنبال عزت و كرامت انسان ها هستند و وجودشان لطف و 

رحمت براي جامعه بشري است.
امروز دو مأموریت داریم؛ مأموریت اول نفي كامل نظام 
حاكم بر عالم اس��ت؛ نظامي كه داراي اندیشه و برنامه در 
بخش اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مدیریت جهان و مدعي 
حاكمی��ت جهاني اس��ت و دائمًا اندیش��ه تولید مي كند و 
فضاي عمومي جهان را تحت تأثیر خودش قرار مي دهد و 
مراكز تولید علم، اندیش��ه و مدیریت اقتصادي، سیاسي و 
امنیتي جهان را به تصرف خودش درآورده و خودش را به 
ناحق جاي خدا نش��انده است و دست اندازي هاي خودش 
را به عنوان حق و با پشتوانه ی زور و سالح به دنیا تحمیل 

مي كند. 
اولین مأموریت ما نفي این نظام ظالمانه است. نمي شود 
كسي محب اهل بیت باش��د و در برابر این نظام طاغوتي 
ش��یطاني قد علم نكند. اولین مأموری��ت ما»كونوا للظالم 
خصم و للمظلوم عونا« است. محب اهل بیت نمي تواند در 
مقابل این نظم جهاني بي تفاوت باش��د. محب و پیرو اهل 
بیت فقط به فكر خود و گروه خودش و محبین اهل بیت 
نیست. امام عزیز ما جلوه شیعه و محب حقیقي اهل بیت 
در عصر كنوني – كه رحمت و درود خدا بر او باد - فرمود: 
در هر كجاي زمین و عالم ظلم هس��ت، مبارزه هست و تا 
مبارزه هس��ت ما هس��تیم. ما یار همه مستضعفان عالم و 
ایس��تاده در برابر همه طغیانگران، طاغوت ها و مستكبران 

هستیم.
اولی��ن مأموریت، نفي وضع موجود عالم اس��ت. از روز 
اول م��ا همین ط��ور بوده ایم. امكان ن��دارد كه یك محب 

مشكل اصلي 
جامعه بشري 
در طول تاريخ 
و امروز به 
مديريت هاي 
ناشايس�ت، 
غيرالهي و 
ظالم حاكم بر 
جوامع بشري 
برمي گردد
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پيروان اهل بيت 
به تبعيت از اهل 

بيت)عليهم السالم( 
خدا خواه، به دنبال 

 توحيد ناب، 
عدالت خواه و 

حامي مظلومان و 
دشمن  ظالمان  اند. 

به دنبال عزت و 
كرامت انسان ها 

هستند و وجودشان 
لطف و رحمت براي 
جامعه بشري است

اهل بیت به ش��رایط موجود جه��ان رضایت بدهد. این به 
معناي سقوط از محب به اهل بیت بودن و سقوط از شأن 

انساني است.
مأموری��ت دوم ، دعوت به نظام جایگزین اس��ت. ما چه 
چیزي را ج��اي نظم موجود جهان معرفي  مي كنیم. همه 
ح��رف ما در ای��ن یك كلمه خالصه مي ش��ود. نفي بدون 
جایگزین، بي ارزش است. كس��ان دیگري هم هستند كه 
ب��ه دنبال نفي و اس��قاط نظ��م موجود عالم ان��د اما وقتي 
بحث جایگزین مي ش��ود، یك نظم طاغوتي، مستكبرانه و 

غیرانساني دیگري را پیشنهاد مي دهند. 
ویژگي آن نظم��ي كه ما مي خواهیم پیش��نهاد دهیم، 
چیس��ت؟ آیا جز حكومت جهاني انس��ان كامل، حضرت 
 ول��ي عصر)عج(، نظ��م جایگزین و حقیقت��ي وجود دارد؟ 
غی��ر از حكومت جهاني امام چ��ه چیزي را مي خواهیم به 
جهان عرضه كنیم كه هم با فطرت او س��ازگار باشد، هم 
حقیقت باشد و هم جاذبه داشته باشد؟ امام متعلق به همه 
بشریت و هدیه خدا به همه بشریت، منجي همه بشریت، 
باقیمانده خدا و آخرین هدیه خدا به بش��ریت است. خود 
در قله اس��ت. هم راه، هم راهنما و هم دس��تگیر است. او 
واس��طه فیض الهي اس��ت و همه خوبي ه��ا و زیبایي هاي 

هستي به واسطه وجود اوست.
امروز مأموریت دوم و مهم تر ما معرفي حكومت جهاني 
و وج��ود نازنین امام زمان)عج( اس��ت. اگ��ر مي خواهیم 
وضعیت اصالح ش��ود، مردم مؤمن ش��وند و تقوا، عدالت 
و رحمت بیاید، همه اینها در س��ایه وجود امام عصر)عج( 
است. خارج از مسیر اتصال به امام عصر)عج( هیچ حقیقت، 
علم، رحمت، كمال، عدالت و زیبایي اي وجود ندارد. همه 
اینها فیض الهي اس��ت و واسطه فیض خدا، انسان كامل، 

معصوم و امام عصر)عج( است.
اتفاقًا معرفي امام و دعوت به او نه فقط براي مسلمانان 
بلكه براي همه بش��ریت، محور وحدت است. او حبل اهلل 
اس��ت. هیچ محور وحدتي براي مس��لمانان، ش��یعیان و 

جامعه بش��ري جز وجود نازنین ام��ام وجود ندارد. به چه 
چی��زي دعوت كنیم كه همه متحد بش��وند؟ ما به جامعه 
بشري بگوییم كه تشریف بیاورید و هدایت بشوید. بگویند 
براي اینكه هدایت بش��ویم، دنبال چه كسي راه بیفتیم و 
مثل كي بش��ویم؟ بگوییم دنبال م��ا راه بیفتید و مثل ما 

بشوید؟
چقدر ظرفیت هست؟ اگر همه ما جمع بشویم و ساالنه 
یك نفر را به جامعه مسلمین اضافه كنیم، چقدر مي شود؟ 
در مقاب��ل چن��د نفر به دنیا مي آیند كه هیچ آش��نایي اي 
با حقیقت اس��الم، خط امامت و والیت ندارند؟ همیش��ه 

عقبیم.
شیعه اهل بیت فقط به دنبال نجات خودش نبوده است. 
اگ��ر فقط به دنبال نجات خودش بود، كار راحت بود، این 
قدر شهید نمي دادیم، صحنه كربال وجود نداشت و زندان 
امام كاظم )ع( و محاصره امام عس��كري )ع( و غیبت امام 
عصر)عج( معنا نداش��ت. ش��یعه اهل بیت به دنبال نجات 

همه بشریت است. 
در مقابل اندیشه اومانیستي و لیبرالیستي و دموكراسي 
دروغین س��رمایه ساالر آدمكش غربي،تنها اندیشه و نظام 
جایگزین؛ اندیش��ه مهدویت و حكوم��ت جهاني حضرت 

مهدي )عج( است.
بعضي ه��ا مي گویند طرح این اندیش��ه موجب اختالف 
است. چرا باید موجب اختالف باشد؟ پس باید چه چیزي 
را مطرح كنیم كه موجب وحدت باش��د؟ بگوییم توحید. 
خیلي ه��ا در دنیا مي گویند توحی��د. رئیس جمهور قبلي 
امری��كا مگر ادع��اي دینداري و خداپرس��تي نمي كرد؟ او 
ك��ه جنایتکارترین اقدامات ضد بش��ري را انجام داد، ادعا 

مي كرد مسیحي است.
م��ا باید چ��ه بگوییم كه هم��ه مس��یحیان و یهودیان 
واقع��ي و انس��ان هاي خداخواه، عدالتج��و و كمال طلب، 
همه خودش��ان و آرمان هایش��ان را در آن حقیقت ببینند 
و بیاین��د؟ قل تعالوا الي كلمه س��واء بینن��ا و بینكم. آن 
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حقیقتي كه همه با فطرت ش��ان گواه��ي مي دهند، همه 
منتظرند و همه در عمق جانش��ان وضع موجود جهان را 
قبول ندارند و منتظر ش��رایط بهتر، یك بت شكن بزرگ و 
یك منجي و قهرمان اند كه قهرمان قهرمانان تاریخ است. 

باید آن را معرفي كنیم.
ام��روز جهان در یك ش��یب تند تغییرات اس��ت و اگر 
نظام مهدوي جایگزین را به درستي معرفي نكنیم و براي 
تحقق آن تالش نكنیم، همان برده داران، اس��تعمارگران و 

آدمكش ها مجدداً بر جهان حاكم خواهند شد.
مي بینید كه طي یك بازي سیاسي یك مهره را مي برند 
و مهره دیگري را جایش مي آورند. به نوكران چهل س��اله 
خودش��ان تلفن مي زنند و مي گو یند تو ضد دموكراس��ي 
هس��تي، كنار ب��رو. در حالي كه او مكم��ل همان قبلي با 

ماسك جدید است. 
امروز اگر كس��ي بگوید مسلمان هستم ولي این دعوت 
را نمي پذیرم، مس��لمان نیست و اس��الم، توحید و پیامبر 
را نفهمیده اس��ت. اگر كس��ي بگوید من مسیحي حقیقي 
هس��تم، اما این دعوت را نمي پذیرم، حتمًا در مس��یحي 

بودنش دروغ مي گوید.
من این بحث را در جمع علماي مسیحي اروپا و امریكا 
مطرح كردم و سؤال كردم و پاسخي نداشتند. گفتم شما 
منتظر كس��ي هس��تید؟ گفتند حضرت مس��یح. گفتم ما 
قبول داریم. حضرت مسیح خواهد آمد، اما همراه با كس 
دیگري. ما هم قبول داریم كه حضرت مسیح خواهد آمد.

در اینك��ه باید مردي الهي و آس��ماني بیای��د و عدالت را 
برقرار كند، با هم متحدیم. 

خ��ب بیایید ب��راي او كار كنیم. تا اینكه ش��ما ما را به 
خودت��ان دعوت كنید و ما هم ش��ما را به خودمان دعوت 
كنیم. تا كي؟ مأموریت شما این است كه به عنوان روحاني 
و پیرو حضرت مسیح راه بیفتید و از این قلدرها و فاسدان 
عالم پول بگیرید و در افریقا و آس��یا جریان تبش��یري راه 
بیندازید تا عده اي كم اطالع را به قول خودتان مس��یحي 
كنی��د. یا چهار انجمن خیریه درس��ت كنی��د و چهار نفر 
را زیر پوش��ش ببری��د. اینها كارهاي خوبي اس��ت، اما آیا 

مأموریت شما این است؟ 
اینك��ه در خانه ها بخوابیم تا مصلح و منجي بیاید، عین 
ت��ن دادن به ظلم و در نقطه ی مقاب��ل فرهنگ اهل بیت 
است. اما اگر بخواهیم معرفي كنیم، چگونه معرفي كنیم؟ 
كون��وا دعاه الناس ال��ی الخیر بغیر الس��نتكم . مردم را با 
عمل و غیرزبان هایتان دعوت كنید. در عمل عدالت طلب، 
موح��د، پاك و خداخواه باش��ید و در مقابل مس��تكبران 

بایستید.
ام��ام صادق )ع( فرمود: براي ما زینت باش��ید و موجب 
ش��رمندگي م��ا نباش��ید. امیرالمؤمنین عل��ي)ع( فرمود: 
اعینوني بورع و االجتهاد؛ با ورع، تقوا، پاكي و با عش��ق و 
رحمت نسبت به انسان ها مرا كمك كنید. امیرالمؤمنین)ع( 
تجلي رحمت خدا بود و براي قاتل خودش غذا مي فرستد 
و تبعیض را براي قاتل خودش هم نمي پس��ندد و برجنازه 

دشمن خودش مي گرید و تأسف مي خورد.
 هر كس به جنازه دش��منش برسد، شادي مي كند، اما 
او مي گری��د و تأس��ف مي خورد و مي گوید چ��را این قدر 

سقوط كرده اي؟ شمش��یر تو در خدمت اسالم بوده، چرا 
ای��ن قدر در مقابل دنی��ا واداده اي؟ چرا از اعلي علیین به 
اس��فل السافلین س��اقط ش��ده اي؟ تو مي توانستي به باال 
برس��ي. در جن��گ، افرادي را كه دم تیغ او هس��تند كنار 
مي زند و نمي كشد. چرا نكشتي؟ مي گوید دیدم در اعقاب 

و نسل هاي او انسان هاي صالحي هستند. 
در وس��ط معرك��ه درباره اصول، مع��ارف و حقایق از او 
مي پرس��ند، جن��گ را متوقف مي كن��د. مي گویند جنگ 
اس��ت و دشمن اس��ت، س��ؤال را به بعد از جنگ موكول 
كنید، مي گوید نه. ما براي پاسخ به این سؤاالت و هدایت 

آمده ایم، نیامده ایم كه بجنگیم.
وج��ود نازنی��ن امام، مح��ور عدالت اس��ت. باید طوري 
معرف��ي كنیم كه محور وحدت معرفي بش��ود. امام ملك 
مطلق من و ش��ما نیست. مال همه است. این طور نیست 
كه ما بگوییم امام فقط مال مسلمانان است. امام مال همه 

است. البته مسئولیت ما سنگین تر است. 
در جمهوري اسالمي در یك انقالب عظیم، نظام والیت 
برپا ش��د. نظ��ام والیت؛ چراغ و تابل��وي راهنما، مقدمه و 
بهانه و س��كوي پرش و منادي به س��مت امام و حكومت 
جهاني است.جمهوري اسالمي یك نظام قبیله اي، نژادي 
و ملي گرا نیس��ت. نظام والیت مرب��وط به گروه خاصي از 
مسلمانان نیس��ت. حقیقت اسالم و داعي الي اهلل و داعي 

الي خلیفئ اهلل است. 
جمهوري اس��المي هدیه به همه بش��ریت و مال همه 
انس��ان ها و بش��ریت و مس��لمانان و مؤمن��ان، موحدان، 

عدالت طلبان و مستضعفان عالم است.
نقطه ی تمركز ش��یطان از اول بر غافل كردن انس��ان ها 
از حقیقت امام بوده اس��ت. امام حاضر و جاري در هستي 
اس��ت و نمي تواند از هیچ موجودي در عالم غایب باش��د. 
هیچ ذره اي خالي از وجود امام نیس��ت  چرا كه اگر خالي 
باش��د، متالشي خواهد ش��د و حیات خودش را از دست 

خواهد داد و معدوم خواهد شد.
او واسطه فیض اس��ت. اول فیض حیات و موجودیت و 
وجود اس��ت. اما این وسط چه كسي غایب است؟انسان ها 

و من و شما و جامعه بشري.
عالم��ي مي فرم��ود: غیبت از زمان غفل��ت حضرت آدم 

شروع شد. ما غایبیم.
 نقطه اصلي تمركز ش��یطان بر غافل كردن بش��ریت از 
حقیقت امام است و همه موحدان و مؤمنان براي شكستن 
ش��اخ و كمر شیطان باید فطرت ها و دل ها را با ذكر و یاد 

امام بیدار كنند و این شدني است.
امروز به فضل الهي زمینه ها به س��رعت در حال فراهم 
ش��دن است و دل ها به س��رعت به سمت حقایق در حال 

حركت است و جهان در حال دگرگوني است. 
بیداري اسالمي مخصوص مسلمانان یا فقط براي نجات 
مس��لمانان نیس��ت بلکه بیداري فطرت ها، عدالت خواهي، 
خداخواهي و بازیابي هویت و كرامت انساني است و البته 

همه اینها ذیل اسالم است.
 فردا نگویند چرا در اروپا این طوري شد؟ بله، انسان ها 
بیدار مي شوند. اسالم هم براي بیدار كردن انسان ها آمده 

است.

بيداري اسالمي 
مخصوص مسلمانان 
يا فقط براي 
نجات مسلمانان 
نيست بلکه 
بيداري فطرت ها، 
عدالت خواهي، 
خداخواهي و 
بازيابي هويت و 
كرامت انساني 
است و البته همه 
اين ها ذيل اسالم 
است
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مهدويت و مديريت جهانی

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللهم عجل لولي�ک الفرج و العافيه و النصر و 
اجعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدين بين 

يديه و الفائزين بلقائه الشريف
موض��وع بحث، مهدویت و مدیریت جهانی اس��ت و 
انتظار آن اس��ت که با مبنا ق��راردادن بحث مهدویت، 
به موضوع مدیریت جهانی بپردازیم. "مدیریت جهانی" 
یکی از مس��ائل موضوع "جهانی ش��دن" اس��ت. مایلم 
پی��ش از ورود ب��ه این مقوله چند نکت��ه را به صورت 
مبنای��ی مورد توجه قرار بدهم. نخس��ت: یک تلقی از 
مسائل دینی یا مذهبی از جمله مسأله پیامبر و امام و 
مهدوی��ت در عامه وجود دارد که دامنه بحث ونگاه به 
این مس��ائل را محدود می کند. تلقی این است که هر 
موضوع مذهبی یا دینی، یک امر کامال معنوی است و 
لذا خاستگاه، شاخصه و مولفه اش در عاَلم معنا است؛ 
ول��ی در عاَلم واقع و زندگ��ی جاری، جریانی واقعی به 
نظر نمی رس��د. این تلقی در برخ��ی افراد وجود دارد 
و به همین علت، یک تقس��یم بندی اشتباه برای آنها 

اتفاق افتاده که مسائل دینی و مذهبی، مسائلی کامال 
معنوی و مربوط به حوزه روح، فکر و بخش��ی از وجود 
انسان است و سایر بخش ها به عنوان بخش های غیر 
معنوی، نه ضد معنوی، جنبه عملیاتی- اجرایی دارد و 
جریان معمولی زندگی هم، مجموعه ای از اینها است. 
ابتدا می خواهم اصالحی نس��بت به این مطلب انجام 
دهم و موضوع را در جایگاه شایسته خودش قرار دهم. 
می خواهم به کس��انی که چنین برداش��تی دارند، که 
البته از نظر من، برداش��ت درس��تی نیست، آنها که به 
این تقسیم بندی معتقدند و مسائل دینی و مذهبی را 
عمدتا مسائل معنوی دانسته و با مسائل جاری زندگی 
متفاوت م��ی بینند و از جنس دیگری می ش��مارند، 
عرض کنم که مس��أله مهدویت صرف��ا بحث دینی)با 
تلقی پیشگفته( نیست که کسی بخواهد آن را بپذیرد 
یا نپذیرد؛ چون وقتی امری، ذهنی است، طبیعتا مثل 
پذیرفتن یک ارزش است؛ بپذیرید یا نپذیرید به انتخاب 
ش��ما است. چنین مسأله ای در صحنه اجرا برای شما 
خط کش��ی نمی کند، ش��ما را موظف نمی کند، شما 

* همايش مهدويت و مديريت جهاني 30 مرداد 1387

مسأله مهدويت 
صرفا بحث 

دينی)با تلقی 
پيشگفته( 

نيست که کسی 
بخواهد آن را 

 بپذيرد
 يا نپذيرد
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الزاما با او مواجه نمی ش��وید. تقسیم بندی پیشگفته 
این نگاه را به مسأله مهدویت هم درپی خواهد داشت 
درحالی که باید توجه داش��ته باش��یم بحث مهدویت، 
صرفا یک بحث مذهب��ی- اخالقی داری آثار و تبعات 
صرفا اخالقی در جامعه نیست. مهدویت، همه ماجرای 
هستی اس��ت. برای روشن شدن مطلب می گویم این 
جهان بر مبنای آموزه های اسالمی- شیعی )که البته 
بس��یاری از گرایشات دینی دیگر هم تا حدودی با این 
مرتبط و متش��ابهند( فقط یک نشئه از حیات است و 
همه هس��تی نیست. زندگی انس��ان در این جهان بر 
اساس مختصات این جهان، تعریف می شود؛ اما همه 
حقیقت هستی، این جهان نیست؛ چنانکه به پیش از 
ای��ن جهان و پس از این جه��ان معتقدیم. این جهان، 
فقط یک نش��ئه از حیات انس��ان است که در آن، یک 
تولد دارد؛ اما تولد او در این جهان، تولِد همه هس��تی 
او نیس��ت؛ یعنی انسان در این جهان "متولد می شود" 
نه اینکه "هست می شود". هستی انسان به این جهان 
تعلق ن��دارد، بلکه پیش از این جهان، هس��ت ش��ده 
اس��ت )البته این پیش، زمانی نیس��ت، چون زمان در 
این جهان، معنا می ش��ود و در این جهان هم، هرچه 
به عقب برگردیم که به نقطه آغاز نمی رس��یم، نقطه 
آغازی ن��دارد؛ چون زمان از مختصات ماده اس��ت؛ با 
ماده، زمان اس��ت و بی ماده، زمان نیس��ت. تا وقتی با 

ماده باشیم، زمان هم هست(.
انس��ان در این دنیا متولد می شود، این آغاز زندگی 
در این نشئه و عاَلم است و از آنجا که به خدای متعال، 
توحی��د و حکمت خدا معتقد هس��تیم، می دانیم این 
حکیمانه اس��ت و چون حکمت اس��ت، پ��س َعَبث و 
بیهوده نیس��ت، هدف دارد، س��یر و برنامه و حس��اب 
دارد و به س��متی روانه اس��ت. اگر ما ای��ن را بفهمیم 
که چرا انس��ان در دنیا خلق می ش��ود و چه مسیری 
را ط��ی کرده، م��ی کند یا باید بکن��د و اینکه به کجا 
می رس��د یا می تواند برسد، اینها را اگر تبیین کنیم، 
همه مسائل حل می شود. ما باید به پاسخ سؤاالتمان 
برس��یم؛ زیرا این حق ما اس��ت و اگر به پاس��خ برخی 
از پرس��ش هایمان نرس��یدیم، حداقل باید چارچوبی 
وجود داشته باش��د که مطابق آن، بپذیریم پاسخ این 
س��ؤال موجود اس��ت؛ اما ما االن در این شرایط به آن 
نرس��یدیم؛ ولی اینکه سؤالی باشد که پاسخ آن اساسا 
وجود نداشته باشد، این قابل قبول نیست؛ مثل همین 
س��ؤال که درباره پرش��دن دنیا از ظلم وجور پیش از 
ظهور مطرح می ش��ود. خب این یعنی چه؟ چه زمانی 
اس��ت؟ مفهومش چیس��ت؟ از طرفی می گوییم ظلم 
پر ش��ده اس��ت و از آن طرف می گوییم: باید تمایلی 
باش��د، خواستن باشد، امام زمان خواستنی است، تا او 
را نخواهن��د، خودش نمی آید. آیاای��ن با آن در تضاد 
اس��ت؟ باألخره یا باید به پاسخ برسیم یا باید بپذیریم 
ک��ه چارچوب های��ی وجود دارد که با آنها، پاس��خ ها 
دس��ت یافتنی اس��ت؛ گر چه ممکن است هنوز به آن 
نرس��یده باشیم. اگر کس��ی بپندارد این جهان، آغاز و 
پایان غیر روش��ن و نا پیدایی دارد، متحیر می ش��ود 

و حرکت جهان را س��یر بین ی��ک ناکجا آباد تا نا کجا 
آباد دیگر، و یک ناپیدای زمانی تا ناپیدای زمانی دیگر 
می بین��د که ه��ر دوی این ها عمال هس��ت؛ یعنی ما 
ناپیدای زمانی داریم که در اول  و آخر پیدا نیس��ت و 
ناکج��ا آباد هم برای آدم هایی ک��ه در طول تاریخ در 
محیط های بس��یار کوچک زندگی کرده اند همینطور 
اس��ت. آخر جغرافیای زندگی انس��ان، آهسته آهسته 
توس��عه یافته و دامنه  آن وسیع ش��ده است. حال ما 
وقتی بحث جهانی ش��دن را مطرح می کنیم  با فرض 
زمین بحث می کنیم در حالیکه اصل ماجرای جهانی 
شدن، فراتر از این است. اگر بپذیریم همه هستی برای 
انسان است، طبعا معنایش این است که جهان با همه 
عظمت��ش به انس��ان تعلق دارد، پس بای��د در ادبیات 
زندگی انس��ان "تمام" جهان مورد تجزیه وتحلیل قرار 
گی��رد، نه فقط ک��ره زمین. آموزه ه��ا و منطق ما هم 
همی��ن را می گوید، ماجرای ای��ن جهان باید دریافت 
بش��ود، باید درک بش��ود، کلیت وجود این جهان باید 
دریافت بش��ود. م��ن در جایی گفتم که خدا، انس��ان 
و جهان باهم فهمیده می ش��وند. ش��ما اگر انس��ان را 
نفهمید، امکان ندارد خدا را بفهمید، چرا؟ چون هستی 
تجلی خدا اس��ت. هر بخش از هستی تجلی خدااست، 
چه چیزی بیشتر می تواند وجود خدا را متجلی کند؟ 
کدام تصویر بیشتر می تواند خدا را نشان دهد؟ پاسخ، 
"انسان است" چون ظرفیتش بیشتر است. خدا فرمود:" 
من گنج مخفی بودم، مخلوقات را آفریدم تا ش��ناخته 
ش��وم". پس آفرینش برای شناخته شدن خدا است و 
از آنج��ا که انس��ان، آینه تمام نمای خدا اس��ت، پس 
ماجرای خلقت، آفرینش آدمی است، بقیه موضوعیتی 
ندارد. "انسان خلق می شود تا خدا فهمیده بشود"این 
اصل ماجراس��ت؛ چون انسان می تواند تصویری تمام 
نما از خدا باش��د. پس مقصود از خلقت، انس��ان بود؛ 

اين جهان، فقط 
يک نشئه از 
حيات انسان 
است که در آن، 
يک تولد دارد؛ 
اما تولد او در اين 
جهان، تولِد همه 
هستی او نيست؛ 
يعنی انسان در 
اين جهان "متولد 
می شود" نه اينکه 
"هست می شود
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اگر انسان نبود، 
الزم نبود اين 

جهان خلق 
بشود، نه فقط 

اين جهان، 
که خيلی از 

چيزهای ديگر 
هم الزم نبود 

خلق شود

چون خدا در انس��ان دیده می شود، شنیده می شود،  
االن که من گفتم تمام نما، ش��اید شما اعتراض کنید 
چطور!؟ مگر خدا در انس��ان جا می ش��ود؟ نه، به این 
معنا تمام نما نیست، اما شما طیف وجودی که انسان 
می توان��د برخوردار از آن ش��ود را در نظر بگیرید، این 
س��یر، پایان ناپذیر و از خاک به س��وی افالک اس��ت؛ 
یعنی سیر بی نهایت است. حال می توان گفت بله، در 
س��یر و طیف بی نهایت، خداوند بی نهایت قابل وصول 
است، اشکال ریاضی و فکری ندارد. خدا چه خلق می 
کند؟ انس��ان را خلق می کن��د؛ یعنی یک تصویر تمام 
نما؛ اما هر کس��ی تصویر تمام نمای خداوند نیس��ت. 
بقی��ه موجودات دیگر برای انس��ان خلق ش��دند. این 
نشئه با جزئیات و کلیاتش برای انسان آفریده شد، اگر 
انس��ان نبود، الزم نبود این جهان خلق بشود، نه فقط 
این جهان، که خیل��ی از چیزهای دیگر هم الزم نبود 
خلق ش��ود؛ چرا؟ چون فهم نمی ش��ود. اگر انسان را 
حذف کنید خیلی ساده می توانیم استدالل کنیم که 
آفرینش جهان، کاری َعَبث اس��ت. فرض کنید نقاشی 
که نابینا ش��ده تابلوی بسیار زیبایی با همه ظرافتها، و 
با توجه به همه ابعاد تاریکی و روش��نی می کشد؛ بعد 
خ��ودش کور و حتی یک نفر هم نیس��ت که این تابلو 
را ببیند، معلوم اس��ت وقتی آدم به چنین نقاشی نگاه 
م��ی کند، حکم می کند که این کار َعَبث اس��ت. اگر 
جهان موجودی نداشته باشد که فهمش کند، بودن یا 
نبودنش یکسان است. بدتر از این، اشکال دیگری وارد 
اس��ت که می گویند اصال چرا باش��د؟ با کدام هدف؟ 
انس��ان اگر نباشد، خدا قابل دریافت نیست. حال  بود 
و نبود انس��ان، یک بحث است، شناخته نشدن او یک 
بحث دیگر! بود ونبود کافی نیس��ت، آنچنان که هست 
باید دریافت ش��ود. انس��ان اگر دریافت نش��ود، همان 
اش��کال وارد اس��ت؛ مثل اینکه شما یک شیء قیمتی 

را گذاش��ته اید در اتاق تاریک! بود و نبودش یکس��ان 
اس��ت؛ چون دریافت نمی ش��ود. دو نف��ر در یک اتاق 
تاریک ساعت ها می ایستند و از هم بی خبرند، وقتی 
روشن می شود، می فهمند که تنها نبوده اند هر دو از 
ترس در تاریکی کلی سختی کشیدند اگر می دانستند 
که دونفر هس��تند، که اصال نمی ترسیدند. بود ونبود 
آنها وقتی برای هم فرقی نمی کند که از همدیگر خبر 
ندارند. ش��ناخته بش��ود تا فرق بین بود و نبود حاصل 
ش��ود. حال چگونه می ش��ود خدا را شناخت؟ چقدر 
خدا را می شناسی؟ به همان نسبت که انسان شناخته 
می ش��ود. هر چقدر که انس��ان ش��ناخته بشود، خدا 
شناخته می شود و جز این،راهی برای شناخت بیشتر 
خدا وجود ندارد. همه جهان، طفیل وجود انسان است، 
چون جه��ان که نمی تواند خودش دریافت و معرفتی 
داشته باش��د، مثل صفرهای بسیار اس��ت که فقط با 
عدد یک که بر سرش گذاشته شود، معنا و ارزش پیدا 
می کند و آن عدد، انسان است، چون او می تواند خدا را 
بشناسد، پس تمام این عالم با همه ابعاد و گستردگی 
ه��ا، اعماق و ظرافتش، ماکرو و میکرو و... همه متعلق 
به انسان اس��ت هر چقدر جهان بیشتر شناخته شود، 
انس��ان بیشتر ش��ناخته می ش��ود و هر چقدر انسان 
ش��ناخته بش��ود جایگاه خود راپیدا می کند. علی)ع( 
فرمودن��د: »گمان نکن که یک جرم کوچک هس��تی 
در حالیکه عالم بزرگتر در تو پیچیده ش��ده است« در 
درون تو است؛ نگاه فرق می کند، اگر بیاییم بیرون از 
خود، می شویم یک جرم کوچک که کمی که رفت در 
آسمان قابل رویت نیست. کوچه، ده، شهرش هم قابل 
رؤیت نیس��ت، بعد می بینید کره اش هم قابل رؤیت 
نیست. خب اصال گفتم زمین چیه دیگر؟ در عالم ما نه 
زمینی است، نه شهری، نه کشوری، ابعاد وقتی بزرگ 
شد، ماجرا این طوری است این یک طرف ماجرا است. 
اما برعکس��ش چیس��ت؟ اگر بنا را بر این بگذاریم که 
رتبه وجودی آدم از رتبه وجودی جهان، باالتر اس��ت 
چه؟ یعنی مجموعه دریافت ها و ثروت و دارایی های 
وجودی انس��ان، بیش از همه عالم اس��ت. می گوییم 
 هم��ه جهان متعلق به انس��ان اس��ت. س��ؤال س��اده:

6/5 میلیارد انس��ان االن وجود دارد، اینها 150 سال 
پیش نبودند، 150 سال دیگر هم معلوم نیست باشند 
)البته امیدواریم باشند اگر ظهور اتفاق بیفتد که ماجرا 
چیز دیگری است، عمر خیلی فرق می کند( ولی 150 
س��ال دیگرش اینها هیچ کدام نیستند، 6 یا7 میلیارد 
عدد کمی نیس��ت، هیچ کدام نیس��تند، چنانچه قبال 
نبودن��د، آنها هم نبودند، همینط��ور می میرند و زنده 
می ش��وند، اگر بن��ا را بر این بگذاریم ک��ه همه عالم 
برای انس��ان است، و از طرفی می گوییم این همه آدم 
آمدند و رفتند، خب اینها چه دریافتی از آدم داشتند؟ 
این که می گوییم این عالم برای انس��ان اس��ت، فایده 
این حرف چیس��ت؟ ما که از عال��م دریافتی نکردیم، 
نتایج اش هم به مهدویت بس��یار بس��یار ارتباط دارد. 
ی��ک روز با ی��ک خلبان همین بحثه��ا را در کابینش 
داشتیم خیلی جالب بود گفت میگویند فالنی به دنیا 
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آمد، گفت چه کس��ی به دنیا آمد؟ بگو به روستا آمد؛ 
چون یک روستا بیشتر ندیده، به زور یک شهررا دیده، 
بیش��تر ندیده! تاریخ گذشته بش��ر، تاریخ غربت بشر 
اس��ت، تاریخ غریبی بشر است،اینجا یک بحث زیبای 

جهانی شدن مطرح است؛ 
در دوره غربت، بشر چیزی از شهرش و از کشورش 
نفهمیده، یک روس��تا یا یک ش��هر بیشتر نرفته است، 
قدیم ها که اینجور بود، اآلن همه راحت به این ش��هر 
و آن ش��هر می روند، ت��ازه اآلن هم خودتان به خیلی 
از نقاط ایران نرفته ای��د، جاهایی که رفتید به مراتب 
کمتر از جاهایی اس��ت که نرفتید، حاال چه برس��د به 
دنیا. اگر این جهان برای انس��ان است که هست، پس 
انس��ان باید این جهان را بشناسد تا بتواند بهره ببرد، 
مگر متعلق به او نیس��ت؟ اگر متعلق به او است، پس 
مالکیت او باید محرز بش��ود، باید به دست بیاید، نقد 
بش��ود. وگرنه ما بگوییم ما مالک همه این کوه ها و... 
هس��تیم، خب که چه؟ نباشی چه فرقی می کند؟ بین 
ب��ود و نبود هیچ فرقی نم��ی کند، اگر فرقی نکرد، آن 
وق��ت اگر یکطرف آمد، خارج از حکمت اس��ت. قبول 
دارید؟ اگر بود ونبود یک چیز یکسان شد، آنوقت اگر 
بود، بودنش حکمتی ندارد؛ چرا باید باش��د؟ وقتی بود 
و نبودش یکس��ان اس��ت، بودنش حکمت ندارد. خب 
همه بحث های ما در دایره توحید است، قبول کردیم 
که نظ��ام، نظام توحیدی اس��ت، خداوند، حکیم علی 
االطالق اس��ت و هی��چ کار َعَبثی از او س��ر نمی زند، 
جهان متعلق به انس��ان است، این چه فایده دارد؟ این 
مالکی��ت باید تحقق پیدا کند بای��د بروز و ظهور پیدا 
کند تا عبث نباشد، آیا پیدا کرده است؟ یکی از صدها 
هزاران، یکی از صده��ا هزار میلیارد، خیلی خنده دار 
اس��ت، اصال اگر همین ماجرای انس��ان و جهان که از 
گذش��ته تاریخ تا به امروز رسیده است، بخواهد ادامه 

پیدا کند، خیلی تمسخر آمیز است. 
محل سؤال و شبهه است؛ چون هیچ اتفاقی نمی افتد. 
جهان که بی نهایت است، اگر زماِن بی نهایت هم به ما 
داده شود، ما در این سیر، بی نهایت باید برویم. معنای 
این رابطه آن اس��ت که این جهان باید شناخته شود، 
پس ما یک نتیجه دو طرفه می گیریم: هم انسان باید 
شناخته ش��ود؛ چون اگر انسان شناخته نشود، جهان 
شناخته نمی شود؛ زیرا انسان، تنها موجودی است که 
می تواند بردنیا مس��لط ش��ود، قوانینش را بشناسد و 
ب��ه ُکنه  وج��ودش پی ببرد. تا وقتی ادیس��ون برق را 
کش��ف نکرده بود موجودیت برق با عدم موجودیتش 
برای انسان، یکسان بود. یک زمان کسی باور نمی کرد 
با داش��تن دس��تگاهی بتواند در چند هزار کیلومتری 
کسی با او صحبت کند، این اصال در مخیله آدم ها هم 
نمی گنجید. انسان بزرگ می شود تا بفهمد که جهان 
چیست. اگر انسان رشد نکند و کوچک نگه داشته شود، 
جهان هم فهمیده نمی شود. حاال این آدم که نه عظمت 
خ��ودش و نه عظمت عاَلم را می فهمد، چطور عظمت 
خدا را می فهمد؟ شدنی نیست. پس اضالع این مثلث 
در یک ارتباطات تنگاتنگ با هم است، شناخت این سه 

 ضلع با هم است. ما یک آموزه اخالقی در قرآن داریم، 
نص صریح آیه است که می فرماید: "وال تکونوا کالذین 
نس��وا اهلل فانساهم انفسهم" نباش��ید مانند کسانی که 
خدا را فراموش کرده اند… . خب اگر خدا را فراموش 
کنیم چه می ش��ود؟ بعضی ها می گویند خدا هم آنها 
را فراموش می کند؛ اما فراموشی که در خدا راه ندارد، 
پس اتفاقی که می افتد، چیس��ت؟ محصول مستقیم 
خدا فراموشی، خود فراموش��ی است، اینها که خدا را 
فراموش کردند خودشان را فراموش می کنند. این، به 
خاطر همین مثلث اس��ت؛ یعنی اگر خدا را نشناسی، 
نمی توانی خود را بشناس��ی، چطور؟ تو که نمی دانی 
ریشه ات از کجا است؟ چه چیزی در وجودت گذاشته 
ش��ده اس��ت؟ )اینها همه با منطق خدا شناسی است( 
شما وقتی خدا را شناختی، می توانی بگویی که خداوند 
باالترین موجود را آفریده اس��ت و بعد هم به خودش 
به خاطر همین آفرینش، آفرین گفته اس��ت، مگر چه 
آفریده که آفرین گفته است؟ اگربه یک استاد دانشگاه 
بگویی��د پنچ ضرب در پنچ چند می ش��ود؟ و او بگوید 
بیست پنج می ش��ود، آیا شما برایش هورا می کشید؟ 
اگر هورا بکش��ید حتم��ا قهر کرده و جلس��ه را ترک 
خواهد کرد؛ چون فکر میکند مسخره اش کردید. پنج 
ضرب در پنج که در حد استاد دانشگاه نیست که شما 

اگر انسان 
شناخته نشود، 
جهان شناخته 
نمی شود؛ زيرا 
انسان، تنها 
موجودی است 
که می تواند 
بردنيا مسلط 
شود، قوانينش 
را بشناسد و به 
ُکنه  وجودش 
پی ببرد
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حيوان نمی تواند 
پيش از انسان 

خلق بشود، 
اصال امکان 
آفرينشش 

قبل از انسان 
وجود ندارد، 

انسان مقدم در 
آفرينش است و 

 نمی شود
  غير انسان 
خلق بشود

جلویش می گذارید، همین که این را جلویش بگذارید 
و بگویید جوابش چند اس��ت؟ می فهمد که دس��تش 
انداختی��د. حال خدا برای آفرین��ش چه موجودی به 
خودش تبریک گفته اس��ت؟ برای آفرینش موجودی 
که مثل خودش است، بله کاری کارستان کرده است. 
ح��اال در مقام اثب��ات این که چرا انس��ان اول آفریده 
می ش��ود و نخستین انسان هایی که آفریده می شوند 
چه کسانی هستند تا بتوانیم مبنای مهدویت و امامت 
را درک کنیم، بحث ها این اس��ت که انسان خداگونه 
است و هرچقدر به خدا نزدیکتر شود، هرچقدر به خدا 
ش��بیه تر شود و هر چقدر بیش��تر اخالق خدا را پیدا 
کند، به همان نس��بت ظرفیت نمایش بیش��تر خدا را 
دارد و خدا به خاطر خلقت چنین موجودی به خودش 

آفرین گفته است "فتبارک اهلل احسن الخالقین".
اول موجودی که باید خلق ش��ود چیست؟ درعاَلم 
آفرین��ش که فراتر از این جهان اس��ت، انس��ان مقدم 
بر حی��وان، مقدم بر نب��ات، مقدم بر جم��اد، آفریده 
می ش��ود. در عالم آفرین��ش اراده خداوند اس��ت که 
اقتضاء کرد آفرینش انس��ان، مقدم بر سایر موجودات 
باش��د. البته مقدم زمانی نیس��ت. زمان متعلق به این 
نشئه است برای مثال وقتی دستت را روی دستگیره 
در می چرخانی، دس��تگیره هم می چرخد، حال آیا از 

نظر زمانی دس��تگیره زودتر چرخید یا دس��ت؟ باهم 
چرخیدند، هی��چ کدام از نظر زمانی مقدم نیس��تند؛ 
ولی ش��ما می دانید که این چرخش دس��ت است که 
دس��تگیره را می چرخاند، پس این مقدم بر آن است؛ 
ام��ا نه از نظر زمان. وقتی م��ی گوییم آن عاَلم، مقدم 
بر این عالم اس��ت، زمان جای بحث ندارد. می خواهم 
عرض کنم که حیوان نمی تواند پیش از انس��ان خلق 
بش��ود، اصال امکان آفرینش��ش قبل از انس��ان وجود 
ندارد، انس��ان مقدم در آفرینش است و نمی شود غیر 
انس��ان خلق بش��ود. خدا نمی تواند حیوان را قبل از 
انسان خلق کند! این حرف، ُتند است؛ چرا؟ می گویند 
خدا هم نمی تواند؟! عجب ادعایی! این سخن، ناظر بر 
ضعف خدا نیس��ت، فردا در روزنامه ها ننویسند فالنی 
گفته که خدا ه��م نمی تواند! فالنی دیگه خدا رو هم 
قبول نداره! یک مثال بزنم، وقتی ما مدرسه می رفتیم 
بح��ث هایی را مطرح می کردند و می گفتند آیا خدا 
می تواند کره زمین را داخل تخم مرغ جای دهد بدون 
ای��ن که تخم مرغ بزرگ، و کره زمین کوچک ش��ود؟ 
پاس��خ چیست؟ نمی ش��ود، حاال توضیح می دهم که 
نمی شود یعنی چه؟ توپ فوتبال را هم نمی شود در 
تخم مرغ جا داد، نه نمی شود، نشدنی که محال عقلی 
است، محال عقلی را خدا نمی تواند انجام دهد و این 
دال بر ضعف هم نیست. جمع و رفع دو نقیض، محال 
اس��ت، این شدنی نیس��ت و عقل هم قبول نمی کند. 
آنچه شما قوت و ضعف را در نسبت با آن می سنجید، 
محال عملی اس��ت نه محال عقلی. محال عملی مثل 
اینکه وقتی رکورد جهانی پرش طول  8/5 متر باشد، 
اگر کس��ی بگوید بیا ش��رط ببندیم ای��ن خانم یا آقا 
12 متر می پرد، ش��ما فورا آپارتمان خودتان را برای 
شرط می گذاری؛ چون معلوم است که این نمی تواند 
12 متر بپ��رد. در اینجا محال، محال عقلی نیس��ت، 
معلوم اس��ت که عقل نمی گوید محال است؛ اما فعال 
در عمل، محال اس��ت. محال اگر نش��انه ضعف باشد، 
محال عملی اس��ت، نه محال عقلی. اما این که گفتیم 
خ��دا نمی تواند حی��وان را مقدم بر انس��ان بیافریند، 
یک محال عقلی اس��ت نه محال عملی و برای همین، 
نتوانستن، نشانگر ضعف نیست. مثال دیگری می زنم، 
این نورافکن را ببینید، نور از آن س��اطع اس��ت. شما 
م��ی توانید هزارالیه، صدهزار الیه ُبِرش از این نور در 
تاریکی بزنید. ش��ما اگر کاغ��ذی دربرابر این نورافکن 
بگذارید، از نورافکن تا کاغذ نور هس��ت؛ اما پشت این 
کاغذ، نور نیست، تاریک است. حال اگر به این نور، الیه 
الیه ُبِرش بزنید، هر چه به س��مت منبع نور می روید، 
نور درخش��ان تر است، قدرتش بیش��تر است، انرژی 
آن بیش��تر اس��ت، تا کجا پیش می روید؟ تا به منبع 
تابش نور می رسید. حاال ما به منبع نور کاری نداریم، 
همی��ن طور که می رویم می رس��یم به الیه هایی که 
درخش��ندگی اش فوق العاده است. در خشندگی اش 
چقدراس��ت؟ می گوییم ش��بیه منبع اصلی نور است؛ 
یعنی آن الی��ه اگر الیه اول باش��د، قدرتش، رنگش، 
درخش��ش، انرژی اش، گرمایش��ش مث��ل منبع نور 
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اس��ت. این مثال بود؛ در سیر انسان به سوی خدا هم 
همینطور که می روی، انس��ان ه��ا متفاوتند، دریافت 
ه��ا متفاوتند؛ ام��ا از یک طیفند، هر چ��ه درجات به 
سوی خدا باال می رود، این موجود، بزرگتر می شود، 
چقدر بزرگ می ش��ود؟ »تا خ��ود خدا« . حاال به این 
س��یر نگاه کنید، این منبع، مولد نور است، آفریدگار 
نور اس��ت، آفریدگاِر همه این الیه ها است؛ ولی وقتی 
کاغ��ذی بین منبع و س��ایر الیه ه��ا می گذاری، بقیه 
دیگر نیست می شوند؛ چرا؟ مگر آن مولد نیست؟ اگر 
آن مولد، هنوز هس��ت، پس چرا بقیه نیس��ت شدند؟ 
پاسخ این است که آن مولد، هست؛ اما تمام این الیه 
ها در وجود به هم محتاجند، هم برای بقا و هم برای 
پدید آمدن. آیا در این س��یر نور، می توان قسمتی را 
برداریم و کنار بگذاریم و بقیه الیه ها س��ر جایش��ان 
بمانند؟ نه نمی شود. این الیه نور که برمی داری، مثل 
همان کاغذ است، یک تکه مقوا، یا یک تکه چوب که 
وقت��ی بگذاری، الیه های پایین ت��ر از بین می روند، 
این الیه نور را هم که برداری، بقیه الیه های پایین تر 
می میرند، نیس��ت می شوند. پرس��ش دیگر اینکه آیا 
می شود این الیه ضعیف تر را برداریم و باالتر بگذاریم 
و حلقه قوی تر را پایین تر بگذاریم؟ شدنی است؟ نه 
این هم نمی ش��ود؛ این حلقه باالتر به خاطر اینکه در 
سیر این سلسله به منبع نزدیکتر است، قوی تر است 
و الیه های دیگر به خاط��ر دورتر بودن، ضعیف ترند. 
هر کدام از این الیه ها یک بس��ته اس��ت، یک دارایی 
است، یک موجودیتی دارد که ما آن را نورانیت تعبیر 
می کنی��م، می گوییم هر کدام از اینها به اعتبار رابطه 
ای ک��ه با منب��ع دارد، تعریف می ش��ود و به محض 
برداش��تن از اینجا، بقیه که قطع می شود هیچ، نمی 
توان��ی جا به جای��ش هم بکنی و ی��ک قطعه ضعیف 
ت��ر اینجا بگذاری؛ چرا؟ ب��رای اینکه هر موجودی در 
این سلس��له از باالتر وجود دریافت می کند، و هرچه 
پایی��ن می رویم از دس��ت می دهد تا صفر می ش��ود 
و به تاریکی می رس��یم، دیگر نوری نیس��ت ولی این 
سلس��له هست. شما نمی توانید بپذیرید این ُبِرش در 
جایی که نزدیک تر به مولد و منبع اس��ت، ضعیف تر 
از ُبِرشی در پائین تر از خود باشد. حاال به سراغ وجود 
برویم. اولین پاره وجود، اولین هاله وجود، اولین ُبِرش 
وجود، اولین موجود چه کسی می تواند باشد؟ چگونه 
باید باشد؟ قوی ترین، داراترین وبه همین اعتبار، باید 
ش��بیه ترین موجود به خدا باش��د و غیر از این، نمی 
تواند باش��د. خدا با آفرینش اولی��ن موجود، وجود را 
صادر می کند، و اولی��ن هاله، نمی تواند غیر از آنچه 
گفته ش��د، باش��د. این س��یر نه فقط در قیاس انسان 
به حیوانات، نباتات و جمادات اس��ت که در انسان ها 
هم، همین گونه اس��ت. اولین انسانی که آفریده شد، 
آدم علیه الس��الم نیست، آدم کیست؟ این درست که 
پیامبر اس��ت؛ ولی در نس��بت با کس��ی که بیشترین 
به��ره را از وج��ود برده اس��ت، خیلی کوچک اس��ت. 
پس اولین موجود کیس��ت؟ شبیه ترین انسان به خدا 
اس��ت، داراترین مراتب هستی نس��بت به خدا است. 

ح��اال مراتب هس��تی را چه 
طور م��ی فهمیم؟ می گوییم 
 علم، بصیرت، حکمت، قدرت 

و … 
اینها سنجش توانمندی ها 
از وجود اس��ت. کمی وسیع 
تر که ن��گاه کنیم، می رویم 
در همه عالم هس��تی. حال 
موجودی  اولی��ن  می فهمیم 
که خداون��د اراده کرد پدید 
آورد،موج��ودی اس��ت ک��ه 
بیش��ترین به��ره را از وجود 
دارد، نمی شود غیراین باشد 
ک��ه با این مثال نور روش��ن 
ش��د؛ ل��ذا ش��ما می بینی��د 
دنیا چیز  آفرینش  داس��تان 
دیگری اس��ت، اینجا بخشی 
از هستی است، همه هستی 
نیست. برای همین است که 
پیامبر)ص( می فرماید: »اول 
ماخل��ق اهلل ن��وری« نور من 
اولین چیزی است که آفریده 
شده است، البته بین پیامبر 
و دیگ��ر معصوم��ان تفاوتی 
وجود ن��دارد؛ چون فرمودند 
"کلهم من ن��ور واحد" طیف 
این ها بسته های اصلی وجود 
هس��تند، عین خ��ود منبع، 
خیره کننده هس��تند؛ چون 
من که منب��ع را نمی بینیم، 
فقط م��ی بینی��م هاله قوی 
تر می ش��ود، چشم را بیشتر 
خیره می کند تا آن آخرین 

هال��ه که مثل خود منبع اس��ت؛ لذا در زیارت جامعه 
کبیره فرمود اگر می خواهید بفهمید ما که هس��تیم، 
ما خالقیم؛ اما خدا نیستیم. شباهتتان با خدا چیست؟ 
گف��ت: "ما خالقیم"، چه تفاوتی ب��ا خدا دارید؟ گفت: 
ما خدا نیس��تیم؛ یعنی خالقیم ولی مخلوقیم؛ چنانکه 
روایت شده : " ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و 
خلقک " زیرا هر آنچه در عالم انجام می ش��ود از پرتو 
وجود خدا اس��ت، من هم همی��ن را می گویم؛ اما هر 
آنچه در عالم صورت می گیرد به واس��طه پرتو وجود 
این ها است؛ چون طیف اول وجود هستند، خالقند ولی 
خدا نیستند. حال این عالم، بخش کوچکی از هستی 
اس��ت، ن��ه از اول این بوده ونه بعد، ای��ن خواهد بود. 
عالم وجود، طفیلی وجود اینها اس��ت، بدون آفرینش 
انسان کامل، آفرینش میسر نیست، بدون آمدن اولین 
ه��الل، اولین حلقه، اولین ُبِرش وجود، ُبِرش های بعد 
میسر نیس��ت. حال مدیریت چه می ش��ود؟ من اول 
می خواس��تم ثمرات زمینه بح��ث ارتباط مدیریت به 
مهدویت را ببینید که در بحث انس��ان کامل اس��ت. 

اولين موجودی 
که خداوند 
اراده کرد پديد 
آورد،موجودی 
است که 
بيشترين بهره را 
از وجود دارد
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اکن��ون به مس��أله مدیریت 
رسیدیم، همان مدیریتی که 
ما ام��روز تعریف می کنیم و 
اسم باالترین سطحش را هم 
رهبری م��ی گذاریم. امامت، 
فراتر از رهبری اس��ت، اصال 
ک��ه  ازرهب��ری  س��طحش 
می پنداریم، خیلی فراتر است. 
بحث  امامت، بحث خالقیت 
است، بحث موجودیت است، 
مدیریت  س��طوح  بقیه  شما 
را ب��رای موج��ودات تعریف 
می کنید؛ یعن��ی آن ها که 
موجود هس��تند صف بندی 
می کنید.  واز مدیریت آن ها 
یاد می کنید، در حالیکه در 
اینجا مدیریت، فراتر از  اداره 
موجودات صف بندی ش��ده  
اس��ت . مدیری��ت در اینجا 
خالقیت اس��ت .ش��ما امروز 
چی��زی را م��ی پذیری��د  و 
می گویید تعریفش این است، 
مختصات��ش هم این اس��ت، 
قوائدش این اس��ت، واکنش 
شیمیایی اش هم این است، 
آخرین مدارش هم این قدر 
الکترون دارد، همه این ها را 
می گویید، حاال می خواهید 
اقتص��اد، فرهن��گ، اجتماع، 
امنی��ت و ...را رهبری کنید؛ 
اماش��ما آنچ��ه  دریافت می 
ش��ود و فهمیده می شود را 
مدیریت یا رهبری می کنید  
در حالی که امامت چیزی دیگر است؛ امامت می گوید 
که این را من تعریف می کنم نتیجه را گرفتید دریافتی 
ک��ه تو از این کردی یک دریافت ناقص- ضعیف- تک 
بعدی او می گوید م��ن ابتدا تعریف می کنم چطور؟ 
میگوید من خلق می کنم آن  از پرتو وجود من است 
این را بخواهی بشناسی، من را باید بشناسی من باید 
بگویم این کیست تا بعد بحث مدیریت و رهبری این 
پیش آید . مدیریت  در امامت یک بحث فراترا س��ت. 
شما  به  این روایت  توجه  کنید :»من مات ولم یعرف  
ام��ام  زمانه م��ات میته جاهلیه "هر ک��س که مرد و 
امام زمان خود را نش��ناخت جاهل از دنیا رفته است« 
یعنی این اساس��ا وارد دایره شناخت هم نشده است. 
 جاهلیت یعنی ناش��ناختگی. یک برداش��ت ساده اش

این است که اگر کسی امام رضا)ع( را نشناخت در این 
س��یر نمی تواند پیغمبر را بشناسد؛ لذا گویی این آدم 
را برداشتی وپشت این نورافکن بردی، پشت نورافکن 
هم  که تاریک اس��ت؛ یعنی گویی این زمانی زندگی 
ک��رده ک��ه هن��وز پیامبر)ص(اعالم رس��الت نکردند؛ 

معنای جاهلیت همین  اس��ت اما برداش��ت مهمتراز 
آن چیست؟ کسی که بمیرد و امام زمان  را نشناخته 
باش��د ،کال در جاهلی مرده اس��ت؛ یعنی اصال ریشه 
دریافت نشده است ؛زیراجز از این مسیر خدا دریافت 
نمی شود؛  تعریف اصلی دریافت نمی شود ؛هیچ چیز 
دریافت نمی ش��ود؛ نه انسان، نه خدا، نه جهان؛ هیچ 

ضلعی از مثلث دریافت نمی شود. 
 و اما حدیث دیگر اینکه فرمود : لوال الحجه لساخت 
االرض باهله" اگر حجت خدا نباشد زمین اهلش را در 
خود فرو می برد "یعنی چه؟ تعریفش روشن است، اگر 
حجت خدا نباش��د زمین اهل��ش را همچون زلزله که 
دهان بازمی کند  وهمه آدم ها را می بلعد، یعنی چه؟ 
آیا خدا قهر می کند؟ خیر، بلکه  می خواهد بگوید این 
که تو االن روی زمین هس��تی  و حیات برای تو واقع 
شده اس��ت، این تابع کلی نظم است مقررات و قواعد 
اس��ت، مثاًل یکی از آن ها  جاذبه اس��ت  که اگر نبود 
روی  زمین چه کارمی توانستی اجام دهی؟ همه روی 
هوا  معل��ق بودند، پس حس��اب دارد، یک کم فاصله 
ه��ا جابجا بش��ود، چرخش ،عوض می ش��ود، فصل ها  
 می رود، ش��ب م��ی رود ، همه چیز از بی��ن می رود، 
نمی توان��ی زندگی کنی ، میخواه��د بگوید که اینجا 
تابع برنامه اس��ت ،یک طراحی در عالم هس��تی وجود 
دارد  که تو اینجا ایس��تاده ای  .حاال این ها  برنامه ها 
هم  چیزی است  که ما فهمیده ایم؛ امانمی دانیم که 
آن سوی کهکشان بر روی  زمین چه اثری دارد؟ کدام 
فهم؟ ولی این  حدیث می گوید فکر نکنی همین طور 
ب��رروی  زمین آمدی و  اینجا ایس��تادی؟ می خواهم 
بگویم اینحرف ها برای فهم ساده ما است وگرنه مفهوم 
عمیق این حدیث این اس��ت که اگر حجت نباشد، نه 
زمین می ماند ک��ه بر روی آن زندگی کنی و نه باالتر 
از آن پ��س اول باید مفهوم ب��االی مدیریت در امامت 
را درک کنی��م ،بع��د بگوییم در مهدویت قرار اس��ت 
چه اتفاقی بیفتد. این بحث  خیلی زیبا اس��ت،  بسیار 
روشنگر است،  کافی اس��ت ادبیات بحثمان را درباره 
این س��ؤال که امام زمان )ع��ج( چه زمان می آید؟  به 

دنیا عرضه بکنیم. 
آیا او وقتی می آید که همه جا جنگ و خونریزی و 
کشتار است،  همه می ُکشند و فساد می کنند و قدرت 
ه��ا چنی��ن  و چنین می کنند؟ ی��ا آن وقت  که همه 
م��ردم  دنیا  به خدا میگویند آن را که باید بفرس��تی، 
بفرست؟ این را  بعدا می گویم. ولی ماجرای مدیریت 
این اس��ت ک��ه می گوی��د  بدون حج��ت اصال زمین 
کجاس��ت؟ آدم کجا اس��ت؟ درخت و آب کجا است؟ 
این ها همه طفیل وجود او هستند. این چه مدیریتی 
است؟ آیا از جنس مدیریت بشر یا راهبری بشراست؟ 
نه، چون بش��ر در س��طوح مدیریت خ��ودش این ها را 
ندارد. البته از آنجا که  انسان با حیوان  متفاوت است 
و سلس��له انسان ها  وصل به انس��ان کامل  است . به  
او این قدرت  را دادندکه  بخش��ی را ما تنظیم کنیم؛ 
ولی ما که نمی توانیم زمین ومریخ را تکان دهیم؛  اگر 
چه بعضی  کارها را می توانیم انجام بدهیم ، بر جاذبه 

کسی که بميرد 
و امام زمان  را 

نشناخته باشد،کال 
در جاهلی مرده 

است؛ يعنی 
اصال ريشه 

دريافت نشده 
است ؛زيراجز از 
اين مسير خدا 

دريافت نمی شود؛  
تعريف اصلی 

دريافت نمی شود
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غالب  بشویم، آبرا  از اینجا به آنجا ببریم ،آب  را بخار 
کنیم، بخار را  آب کنیم، جس��م جامد  راذوب کنیم، 
خیل��ی کارها می توانیم انجام دهیم این از جنس این 

مدیریت  است.
پ��س مهدویت تنها به معنای انتظ��ار یک آدم زیبا  
وسیاس��تمدار  نیس��ت؛ این ها همه اس��ت؛ ولی فقط 
این ه��ا نیس��ت. انتظار ی��ک مدیری اس��ت که همه 
جوان��ب را دارد، در همه س��طوح زمینی و آس��مانی 
اس��ت، بحث های امام زمان از زمین شروع می شود تا 
ناکجا آباد در عالم هس��تی  پی��ش می رود. او چگونه 
سیاستمداری است؟ سیاستمدار فقیه است؟ فیلسوف 
است؟ عالم است؟ این ها عبارات نارسایی برای توصیف 
او اس��ت. همه این دانشی که در کنه وجود آدمی قرار 
دارد را او در کنه وجود آدمی گذاش��ته آیا مدیریت او 
همین س��طوح مادی و زمینی است؟ آیا ما قرار است 

در زمان امام زمان سیب بخوریم؟ مسلم است.
 اما سیبی می خوریم خیلی زیباتر و خوشمزه تر از 
س��یبهای امروز؛ اما این س��طح  مدیریت امام نیست، 
امام زمان، انسان کامل است که انسان را معنا می کند 
اوس��ت که می گوید که جهان چیست، که متعلق به  

توا ست، توکه هستی که جهان مربوط به تواست. 
امام زمان این ه��ا را تعریف می کند، بله امام زمان 
می آی��د فقر را از بین می ب��رد، بدبختی را از بین می 
ب��رد، ظلم را از بین میب��رد؛ اما این آغاز کار اس��ت، 
م��ن بارها گفتم  آی��ا امام زمان می آی��د و به 1یا 2 
میلیارد آدم گرسنه روی زمین غذا می رساند به همه 
برهنگان لباس می رساند؟ بله همه این ها قبول است؛ 
ولی این آدم گرسنه وقتی سیر شد تازه فکرش به کار 
می افتد و آدم می ش��ود، تازه می گوید چه شد؟ چه 

بود!؟ این آقا که بود!؟ دنیا چرا عوض شد؟ 
برخی می گویند: آقا حجت بن الحس��ن عس��گری 
روح��ی ... آمده  و جنس او  ب��ا فرمانروایان دیگرفرق 
میکند. این آقا اول گفته بروید گرسنگان را  غذا بدهید، 
برهنگان را بپوشانید. همه این حرف ها درست.  است، 
بله. آن ها که س��یر شدند، تازه ادعاهایشان  می شود  
می گو یند که هستید؟ از کجا آمدید؟ حاال امام زمان 
می گوید: من نوه پیغمبرم .می گویند از کجا معلوم؟ 
این که سیر شده تازه سؤاالتش مطرح می شود ،تازه 
مدعی می ش��ود  ! تازه می خواهد ب��ا امام گفتمانی 

داشته باشد، امام چه می خواهد به او  بگو ید؟
 ام��ام می گو ید حاال که س��یر ش��دی، می خواهم 
برایت داستانت  را بگویم منظور اینکه  وقتی نیازهای 
اولیه انس��ان مرتفع بش��ود به تعادل می رسد، انسان 
گرس��نه اص��ال نمی تواند فکر کند، انس��انی که  به او 
فرصت داده نمی ش��ود  تا ش��کوفا ش��ود، اصال کمال 
برای��ش معنایی ن��دارد، اما امام ک��ه می آید این ها را 
برطرف می کند، حکومت های جور  را از بین می برد 
نظام عادل را مس��تقر می کند، چون در سایه عدالت 
تازه فرصت برای ش��کوفایی انسان پدید می آید، این 
کار اول ام��ام. پ��س مدیریت ام��ام مدیریتی در  این 
سطوح نیست، این تازه پائین ترین سطوح است، امام 

کسی است که دست انسان را می گیرد تا خدا می برد  
و ب��رای اینکه تا خ��دا ببرد، باید تمام آس��مان ها را 
درنوردد؛ آس��مان  هم تازه یک بسته از وجود در بین 
همه بسته های وجوداست. این تازه اول کاراو است. 

امام که می آید با خود علم می آورد، به آنهایی  که 
عل��م را در برابر دین م��ی دانند، می گویم که این یک 
برداش��ت کامال انحرافی اس��ت، امام برای اینکه انسان 
را به اوج برس��اند علم می آورد. من این را جایی گفتم 
دیدم یکی دوتا از بچه های متدین، مس��ئله دار شدند 
و گفتند علم خطرناک اس��ت! گفتم آن دینی که علم 
را قب��ول ندارد، باید در تنور انداخت و س��وزاند، دینی 
که برای علم ارزش قائل نباش��د، حتما جهالت اس��ت، 
دیانت نیست( در روایت می گوید علم 27 حرف است  
و انس��ان تا  قبل از زمان ظه��ور فقط به 2 واحد ازآن  
می رس��د یعنی برای آنکه انس��ان ب��ه مجموعه کاملی 
از علوم دس��ت پیدا کند، انس��ان کامل را می خواهد، 
مدیریت انس��ان کام��ل را می خواهد، راهبری انس��ان 
کام��ل را می خواهد ویقین بدانیم ک��ه امام از رهگذر 
توس��عه علم، انس��ان را ارتقاء می دهد؛ چرا با توس��عه 
عل��م؟ برای یك منظ��ور مهم كه با ی��ك مثال عرض 
مي كن��م. جهان جنین، جهان رح��م مادر، چه جهانی 
اس��ت؟ جهانی برای شکل گیری نوزاد تا تولد، اگر بچه 
زودتر به دنیا بیاید، س��قط می ش��ود، پس از موعد هم 

بیاید مشکل داریم.
 ای��ن جهان جنین با این مش��خصات، باید به تمام 
وکمال مورد بهره برداری موجودي كه در آن اس��ت، 
قراربگیرد. از آنجا كه این قانون جهان است، این جهان 
جنیني که این قدر کوچک اس��ت؛ ام��ا همه حقیقت 
انس��ان را تا پی��ش از تولد در خود جای داده اس��ت، 
ب��رای او یک جهان بی نهایت اس��ت؛ ام��ا بعد از بدنیا 
آم��دن كه نگاه می کنیم، م��ی بینیم این جهان چقدر 
کوچک اس��ت، حال همچنان که جه��ان جنینی باید 
در جریان س��یر کمال انس��انی به تمام و کمال مورد 
بهره برداری قرار بگیرد، این جهان بزرگ بیروني که ما 
در آن آمدی��م نیز باید تمام وکمال مورد بهره برداری 
قرار بگیرد؛ لذا آدم هایی که پیش از بهره بردن از این 

دنیا رفته اند؛ سقط شده اند. 
هدف و فلس��فه آفرینش این جهان، بدون دستیابی 
به اعماق و افق های این جهان، میسر نیست. بازگردیم 
به اول بحث كه آفرینش این جهان با این همه عظمت، 
وقتی عاقالنه است که بتواني دست ببری از بین همه 
این کرات تا آس��مان های بی نهایت، هر چیزی را که 
بخواهی برداری، درس��ت مثل برداش��تن میوه ای که 
خواس��ته ای از درون ظ��رف پر از می��وه های متنوع 
برداری. به روس��تا آمده اس��ت به کوچه و کوی و یک 
شهر کوچک آمده اس��ت آن روز که کل کره زمین را 
تجربه می کند در می یابد که هنوز در ابتدای راه است 
و ای��ن راه بزرگ جز با مدیریت بزرگ انس��ان کامل، 

میسر نیست.

والسالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته

برای آنکه انسان 
به مجموعه 
کاملی از علوم 
دست پيدا کند، 
انسان کامل 
را می خواهد، 
مديريت 
انسان کامل 
را می خواهد، 
راهبری 
انسان کامل را 
می خواهد
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 مقدمه:
 انتظار آمدِن مصلحی بزرگ و امید به آینده و اس��تقرار صلح و عدل، 
امری فطری و طبیعی اس��ت كه با ذات و وجود آدمی س��ر و كار داشته و 

زمان و مكان نمی شناسد و به هیچ قوم و مّلتی اختصاص ندارد.
  همه انس��انها بر اس��اس فطرت خود، مایل هس��تند روزی فرا رس��د 
ك��ه جهان در پرتو ظه��ور رهبری دادگر، از ظلم س��تمگران نجات یافته 
و از وض��ع فالكت بار موج��ود نجات یابد، از نابس��امانی و نا امنی و تیره 
روزی خالص ش��ود و س��رانجام  به كم��ال مطلوب نایل آی��د. به همین 
دلیل، در همه ادیان و مذاهب مختلف جهان از مصلحی كه درآخرالزمان 
ظهور خواهد کرد و ش��الوده حكومت واحد جهانی را بر اس��اس عدالت و 
آزادی واقعی بنیان خواهد نهاد، س��خن به میان آمده است. مسلمانان او 
را مهدی و پیروان س��ایر ادیان وی را »مصلح جهانی« یا »مصلح غیبی«، 
 ی��ا »رهاننده ب��زرگ« یا »نجات بخش آس��مانی« و ی��ا »منجی اعظم« 
می نامند ولی درباره اوصاف كّلی، برنامه های اصالحی، تشكیل حكومت 
واحد جهانی بر اساس عدالت و آزادی و ظهور او در آخرالزمان اّتفاق نظر 
دارند. همه پیامبران و سفیران الهی نیز در این زمینه به مردم نویدهایی 

داده اند.
اعتقاد به منجی و موعود جهانی نقطه انس��جام ادیان و مذاهب اس��ت 
که می توان با وجود کثرت مذاهب و گس��تردگی ملل ونحل و اختالفات 
و تفاوت دیدگاه ها، این موضوع مش��ترک را محور اصلی تفاهم و انسجام 

بین ادیان معرفی و تقویت کرد.
در جه��ان ام��روز تنوع ادی��ان و گوناگونی مذهب به حدی اس��ت که 
ش��اید نتوان کمترین نقطه اشتراکی را در بین آنان یافت. اهداف و اصول 
اساسی مذاهب به قدری از یکدیگر فاصله گرفته است که گاهی به تقابل 
و رویارویی با همدیگر منجر می ش��ود و چه بسا مذهبی، مذاهب دیگر را 
تکفیر کند  و مکتبی مکتب دیگر را باطل بنگارد. یکی از بهترین راه ها، 
همبستگی و انسجام بر نقاط مشترک و اهداف یکسان است که این مهم 
می تواند همگان را زیر چتر واحدی گرد آورد و جامعه جهانی را به سوی 

اتحاد و انسجام و یکپارچگی جهت دهد. 
اثب��ات این مطلب، نیاز چندانی به دلیل ن��دارد زیرا با همه اختالفاتی 

ك��ه در میان مّلت ها در طرز فكر، آداب و رس��وم، عقاید و آرا و تمایالت 
و خواس��ته های باطنی آنها وجود دارد، عش��ق و عالقه به صلح و عدالت 
و زندگی مس��المت آمیز، مطلوب كلیه جوامع بش��ری و خواست طبیعی 

همه انسانهاست.
امروزه بسیاری از اندیشمندان و فالسفه مشهور جهان نیز عقیده دارند 
 كه با پیش��رفت س��ریع صنعت و تكنولوژی، زندگی ماشینی، رقابت های

 نا سالم نظامی، بازي های خطرناك سیاسی و احساس یأس و نا امیدی 
در بین جوامع بش��ری برای رهایی از اوضاع نابس��امان كنونی، تش��كیل 

حكومت واحد جهانی بر اساس عدالت و آزادی الزم و ضروری است.
بنابرای��ن نمی ت��وان گفت؛ مس��ئله منجی و انتظار ظه��ور یك رهبر 
بزرگ آسمانی در پایان جهان، از مختصات مسلمانان و یا از عقاید خاص 
ش��یعیان اس��ت. بلکه این مس��ئله یك اعتقاد عمومی مشترك است كه 
همه ُاّمت ها و مّلت ها و پیروان ادیان و حّتی � مكاتب مختلف، فالسفه، 
دانش��مندان و اندیش��مندان واقع بین جهان � نیز در این عقیده و مرام 

باهم شریك اند.
عقیده به ظهور یك نجات دهنده بزرگ آس��مانی و امید به یك آینده 
روش��ن كه در آن، نگراني ها و هراس ها مرتفع شود، یك اعتقاد عمومی 
ثابت اس��ت كه همواره در همه وقت، در همه جا و در همه زمان ها بین 

تمام مّلت ها شایع و رایج بوده است.
آنچه در این نوش��تار می خوانید؛ بررسی تفاهم و توافق ادیان در مورد 
منجی و مصلح جهانی است که نگارنده اوال به نصوص و اشارات ادیان در 
مورد منجی و س��پس به بررسی عقلی منجی می پردازد که آیا منجی با 
صرف نظر از نصوص و روایات قابل اثبات هس��ت یا نه؟  در پایان هم به 

راهکار تفاهم بین ادیان در مورد منجی اشاره می کند. 
البته! برای سهولت و انسجام فهم  بیشتر مخاطب، در این نوشتار از دو 
مقام کلی بحث می ش��ود 1- مقام ثب��وت 2- مقام اثبات. در مقام ثبوت؛  
همانطور که در مقدمه اش��اره شد، به نصوص و اشارتی که ادیان در مورد 
منجی دارند، پرداخته می شود و صرفا در این مقام، اقوال و سخنان پیروان 
ادیان ذکر می ش��ود که بدانیم ادیان در این مسئله وجوه مشترکی دارند. 
اما در مقام اثبات؛ نویس��نده به تحلیل منجی می پردازد و با صرف نظر از 

 » منجي، شاه كليد تفاهم اديان«

كليد واژه ها: »منجي، تفاهم، اديان، موعود اديان، مهدويت«

عبدالمحمودجهانگيری

  پژوهشگر   

مسئله عقيده به ظهور منجی و مصلح جهانی در پايان دنيا امری عمومی و همگاني است و اختصاص به هيچ قوم و مّلتی ندارد. سر 
منشأ اين اعتقاد كهن و ريشه دار، عالوه بر اشتياق دروني و ميل باطنی هر انسان، نويدهاي بي شائبه پيامبران الهی در طول تاريخ 

بشرّيت به مردم مؤمن و آزاديخواه جهان است.
تمام پيامبران بزرگ الهي در دوران مأمورّيت الهي خود به عنوان جزئی از رسالت خويش به مردم وعده داده اند كه در آخر الزمان 
و در پايان روزگار، يك مصلح بزرگ جهاني ظهور خواهد کرد و مردمان جهان را از ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات خواهد داد 

و فساد، بي دينی و بي عدالتی را در تمام جهان ريشه كن خواهد ساخت و سراسر جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد.
س�يري كوتاه در افكار و عقايد ملل مختلف جهان اين حقيقت را بخوبي روش�ن و مسّلم مي سازد كه همه اقوام مختلف جهان با آن 
همه اختالف آرا، عقايد و انديش�ه های متضادی كه با يكديگر دارند، در انتظار مصلح موعود جهانی، بس�ر مي برند. و اين امر يک 

ضرورت عقلی و نقلی است.

چكيده

انتظار آمدِن 
مصلحی بزرگ و 
اميد به آينده و 
استقرار صلح و 

عدل، امری فطری 
و طبيعی است كه با 
ذات و وجود آدمی 

سر و كار داشته 
و زمان و مكان 

نمی شناسد و به 
هيچ قوم و مّلتی 

اختصاص ندارد
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بشارت ها و اشاراتی که در کتب مقدس ادیان در مورد منجی وجود دارد، 
مي خواهد بداند كه مهدویت و منجی قابل اثبات هست یا نه؟

مقام ثبوت:
»اصالت اعتقاد به ظهور ُمنجی«

آنچه از تاریخ ُاّمت ها اس��تفاده می ش��ود این است كه مسئله عقیده 
ب��ه ظهور یك رهب��ر مقتدر الهی و آمدن مصلح��ی در آخر الزمان به نام 
ُمنجی موعود جهانی به قدری اصیل و ریش��ه دار است كه در اعماق دل 

 

مّل��ت ه��ا و پیروان همه ادیان الهی و تمام اق��وام و ملل جهان جا گرفته 
اس��ت تا جایی كه در طول تاریخ بشرّیت، انس��انها در فراز و نشیب های 
زندگی، با یادآوری ظهور چنین رهبر مقتدری، پیوسته خود را از یأس و 
ن��ا امیدی نجات داده و در انتظار ظهور آن مصلح موعود جهانی در پایان 

جهان، لحظه شماری می كنند.1 
ب��رای اثبات این مطلب، كافی اس��ت بدانیم كه عقی��ده به ظهور یك 
»نجات دهنده« حّتی از نظر یهود و نصاری نیز قطعی اس��ت و حّتی این 
كه در میان همه طوایف یهود و همه ش��اخه های مس��یحّیت، وجود این 

عقیده قطعی و مسّلم است.
محّمد امین زین الدین مي گوید: »ش��کي نیس��ت که اعتقاد به اصالح 
جامعه از وضعّیت موجود، از ابتداي تاریخ بشر در ذهن مردم وجود داشته 
است و از عقاید اختصاصي دین اسالم نیست، زیرا در بین ادیان آسماني 
قبل از ظهور اسالم مشاهده مي کنیم که همگي خبر از وقوع این حقیقت 
داده اند و حتي صفات مصلح و راهکارهاي اصالحي او را نیز بیان کرده اند، 
گرچه نام او را مهدي و دعوت اصالحي او را به نام مهدویت نگذاشته اند، 
این عقیده و فکر حتي به ادیان دیگر از قبیل زردشتي و برهمني و... نیز 

سرایت کرده است.« 2
سخن از ظهور منجي بشر و مصلح کل و بر هم زننده ي بساط ظلم و 
ستم و تشکیل دهنده ي حکومت واحد جهاني مبتني بر پایه هاي عدالت 
گفته شده است. در هر یک از آئین ها، ادیان، مکتب ها، ملت ها و قوم ها 

با تعبیرهاي مناسب با فرهنگ خود از مهدي نام برده شده است.3  
اس��تاد مطهري )رحمئ اهلل( مس��ئله »مهدویت و منجی« را به عنوان 
فلس��فه ي بزرگ جهاني معرفي کرده اس��ت و علت آن را، جهاني بودن 

دین اسالم و تشّیع مي داند.4  
بوِر ِمْن َبْعِد  ایش��ان با اس��تناد به آیه ي ش��ریفه ي: َو َلَقْد َکَتْبنا ِفي الزَّ
ْک��ِر َانَّ االرَض َیرثه��ا ِعَب��اِدَي الصالحون.5  مي فرمای��د: »در این آیه،  الذِّ
صحبت از زمین اس��ت، نه صحبت از این منطقه و آن منطقه و این قوم 

و آن نژاد«.6 
اندیشه ي پیروزي نهایي حق بر باطل و استقرار کامل و همه جانبه ي 
ارزش هاي انساني و تشکیل مدینه ي فاضله و جامعه ي ایده آل توسط 
ش��خصّیتي مقدس و عالي قدر، اندیشه اي است که از دیدگاه بسیاري از 
اندیش��مندان و صاحبنظران از جمله استاد مطهري، مورد اتفاق همه ي 

فرقه ها و مذهب ها است.
 »در آئی��ن زرتش��ت از او ب��ه ن��ام »سوش��یانت« ی��ا »سوش��یانس« 
نج��ات دهنده بزرگ جه��ان، در میان یهودیان به نام »ماش��یح« مهدي 
ب��زرگ، در آئین هندي به ن��ام »آواتارا« در آئین بودائ��ي به نام »بوداي 
پنجم« و در میان برهمائیان به نام »وش��یئو« و در کتاب »ش��اکموني« 
از کت��ب مق��دس هندیان به نام »فرزند س��ید خالی��ق دو جهان« و در 
کت��اب مقدس »دداتک« برهمائیان به نام آخرین وصي ممتاط »محّمد« 

 اعتقاد به منجی و 
موعود جهانی نقطه 
انسجام اديان و 
مذاهب است که 
می توان با وجود 
کثرت مذاهب و 
گستردگی ملل 
ونحل و اختالفات 
و تفاوت ديدگاه ها 
اين موضوع 
مشترک را محور 
اصلی تفاهم و 
انسجام بين اديان 
معرفی  و تقويت 
کرد
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و در کت��اب پاتی��کل به نام »راهنما« و هادي و مه��دي تعبیر نموده اند. 
اهالي صربستان در انتظار »مارکوکراسیویچ« ساکنان جزایر انگلستان در 
انتظار »ارتور« و ایرانیان باستان در انتظار »گرزاسپر«، یونانیان در انتظار 
»کالویبرگ«، اقوام اسکاندیناوي در انتظار »اودین«، اقوام اروپاي مرکزي 
در انتظ��ار »بوخص« و اقوام امریکاي التی��ن در انتظار »کوتز لکوتل« و 

چیني ها در انتظار »کرشنا« بسر برده اند.«. 7
 بنابرای��ن همچن��ان که اس��تاد مطه��ري )رحم��ئ اهلل( م��ي فرماید: 
 مس��ئله ي باورداش��ت حضرت مه��دي )علیه الس��الم( و مصلح واقعي و 
تش��کیل دهنده ي حکومت واح��د جهاني، یک اصل قطعي و مس��ّلم و 
پذیرفته ش��ده میان پیروان دین ها و مذهب ها بوده است. لکن اختالف 

در تطبیق »منجی« بر این یا آن فرد بوده است.
در اینجا به نصوص و اشاراتی که ادیان در مورد منجی دارند پرداخته 

می شود:
منجي نزد يهود چه کسي است؟ 

اعتق��اد به ظهور منج��ي و مصلح آخرالزمان در قوم یهود، ریش��ه اي 
تاریخي دارد. اگر به تاریخ قوم یهود گذري کنیم به افرادي برمي خوریم 
که به او لقب منجي آخرالزمان مي دادند. یکي از آنها کوروش بزرگ نام 
دارد و یکي دیگر از آن افراد برکوخبا اس��ت . برکوخبا یک س��ردارنظامي 
ب��وده اس��ت او گروهي را جمع مي کند تا علیه رومي ها که اس��رائیل را 
تس��خیر و مردم را تبعید و آواره کرده اند، ش��ورش کند. او با ایده هاي 
مذهبي بازگشت به دوران کتاب مقدس و مبارزه با دشمنان خدا در برابر 
رومي ها مي ایس��تد. اتقاقًا یکي از بزرگترین عالمان تلمودي به نام »ربي 
عقیوا« تمام شاگردان خود را به عنوان سرباز براي او مي فرستد و بر این 
باور بوده اس��ت که برکوخبا، همان ماش��یح موعود است اگرچه برکوخبا 
وسپاهیانش در این جنگ شکست مي خورند ولي نام او در تاریخ اینگونه 

ثبت شده است. 
گفتنی است،کتاب مقدس یهودیان تورات نام دارد. تورات کتابي الهي 
است که ازجانب خداوند متعال درکوه طور و برپیامبر بزرگ الهي موسي 
کلیم اهلل نازل ش��د تا راهي براي هدایت بشر باشد و خداوند هم درقران 
کری��م از آنه��ا به اهل الکتاب یاد کرده اس��ت. تورات موس��ایي هم مثل 

انجیل عیس��یایي دس��تخوش تحریفات اساسي ش��ده است ولي به لطف 
الهي قس��مت هایي از آن محفوظ مانده اس��ت که به قسمت هایي از آن 

اشاره خواهم کرد.
درکتاب »مزامی��رداوود« مزمور27در مورد منج��ي آخرالزمان چنین 

آمده است:
»...زیرا كه ش��ریران منقطع خواهند ش��د و اما مت��وكالن به خداوند، 
وراث زمین خواهند ش��د. هان، بعد از اندك مدتي شریر نخواهد بود، در 
مكانش تأم��ل خواهي كرد و نخواهد بود  ام��ا حكیمان )صالحان( وارث 

زمین خواهند شد.«   
درجای دیگر می گوید: »بار خدایا! حکومت خود را به ملک ببخش و 
عدالت��ت را به فرزند َمِلک عطا فرما تا به نیکي بین مردم حکم کرده و بر 
افتادگان انصاف دهد... تمام پادش��اهان بر او خضوع کرده و همه ملت ها 

خدمتگزار او گردند...«. 8
در كتاب »حیقوق« نبي، فصل 7 مي خوانیم:

»...و اگ��ر چه تأخیر نماید، برایش منتظر ب��اش  زیرا كه البته خواهد 
آمدو درنگ نخواهد نمود بلكه جمیع امت ها را نزد خویش جمع مي كند 

و تمامي را براي خویش فراهم مي كند.«
و در كتاب »اشعیای نبی« می خوانیم : 

» ب��ه دل ه��ای خائف بگویید قوی ش��وید و مترس��ید ؛ اینك خدای 
ش��ما با انتقام می آید . او با عقوبت الهی می آید و ش��ما را نجات خواهد 
داد9«. این گونه عبارات در عهد عتیق بیانگر الهی بودن نجات دهنده ای 
اس��ت كه سرنوشت بش��رّیت به دست او و با ظهور او به مشّیت الهی رقم 
خواه��د خ��ورد و او بدی ها را به نیكی و تاریكی ها را به نور و روش��نایی 

بدل خواهد كرد . 
بنابراین ظهور مصلح جهانی از دیدگاه متون مقدس یهود، از مسّلمات 
اس��ت اگر چه این متون از او با عناوین مختلف یاد كرده اند اما همه آنها 

در این حقیقت متفق القول هستند.
منجي نزد مسيحيان کيست؟

مس��یحیان معتقد به ]بازگشت مسیح[هستند. در مسیحیت، در عهد 
جدید، نجات دهندگی به حضرت عیس��ی)ع( نس��بت داده شده، زیرا او 

 آنچه از تاريخ
 ُاّمت ها استفاده 

می شود اين است 
كه مسئله عقيده 

به ظهور يك رهبر 
مقتدر الهی و آمدن 

مصلحی در آخر 
الزمان به نام ُمنجی 

موعود جهانی به 
قدری اصيل و ريشه 

دار است كه در 
اعماق دل مّلت ها و 
پيروان همه اديان 

الهی و تمام اقوام و 
ملل جهان جا گرفته 

است
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مأمور ش��ده اس��ت که امت خویش را از گناه نجات بخشد. مسیحیان با 
تعابیر زیادی از آمدن مصلح جهانی خبر داده اند، گاهی از آن به ]ملکوت 
خدا[ تعبیر می کنند. از الفاظی همچون شیلو، روح راستین و پسر انسان 
نیز بارها در آیات انجیل برای بیان دوره آخر الزمان استفاده شده است.

در انجیل مّتی باب ۲۴ آیه ۲۷ آمده است : 
» همچنانکه برق از مش��رق س��اطع ش��ده تا به مغرب ظاهر می شود، 
ظهور پس��ر انس��ان نیز چنان خواهد ش��د، آنگاه عالمت پس��ر انسان در 
آسمان پدیدار گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و 
پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قّوت و جالل می آید. اما از آن 
روز و ساعت هیچکس اطالع ندارد حتی مالئکه آسمان. بنابراین شما نیز 

حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید.«
همچنی��ن در انجیل مّتی، باب ۳۱ آن حضرت را به نام فرزند انس��ان 

خوانده و می فرماید:
»و چ��ون فرزند انس��ان در جالل خ��ود خواهد آمد ب��ا جمیع مالئکه 
مقدمس��ه بر کرس��ی بزرگی قرار خواهد گرفت و همگ��ی قبائل نزد وی 
جمع خواهند گشت و آنها را از یکدیگر جدا خواهد نمود، چنانکه شبانی 
میش ه��ا را از بزها جدا بنماید، آنگاه ملک به اصحاب یمین خواهد گفت: 
ای برکت یافتگان خدا بیایید و آن مملکت را که از ابتدای عالم برای شما 

مهیا شده بود تصرف نمایید. 
مقصود از »فرزند انسان« کیس��ت؟ مسیحیان درصدد آن هستند که 
بر حضرت مسیح منطبق س��ازند، ولي از قرائن و شواهد موجود استفاده 
مي ش��ود که مقصود از »فرزند انس��ان« ش��خصي غیر از مسیح است که 
همان حضرت مهدي علیه الس��الم باش��د. حتی از عباراتي که در انجیل 
مّتي آمده به خوبي اس��تفاده مي ش��ود که »فرزند انسان« در آن عبارات 
غیر از حضرت مس��یح اس��ت که در آخ��ر الزمان به جه��ت پیاده کردن 
ملکوت خداوند ظهور کرده و عیس��ي بن مریم او را متابعت و مش��ایعت 

خواهد نمود.«
منجی از ديدگاه زرتشتيان کيست؟ 

در آئین زرتش��ت نیز سوشیانس ها رس��الت تحقق بخشی عدالت در 
جهان آینده را برعهده دارند. زرتش��ت، نوید آمدن منجی در دوره پایانی 
جهان را داده اس��ت. دین زرتش��ت یکی از ادیان الهی است. قرآن کریم 
و نیز فرم��وده های پیامبراکرم »صلی اهلل علی��ه وآله « مؤید این مطلب 
اس��ت. در آیه شریفه ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصاری 
و المجوس و الذین اش��رکوا ان اهلل یفصل بینهم ی��وم القیامة )حج/17(. 

منظور از مجوس زرتشتیان می باشند.
به هرحال مس��لََّم این اس��ت که اعتقاد به ظهور نجات بخش در دین 

زرتشت وجود دارد.
در اوس��تا می خوانیم که: »فروهره��ای نیک توانای پرهیزگاران را که 

99999 تای آنها از نطفه زرتشت پاسبانی می کنند، می ستاییم. «10  
نام منجی دین زرتش��ت، سوشیانس یا سوش��یانت است. 11  این واژه 
در اوس��تای گاهانی و اوس��تای جدید، بصورت مفرد و جمع به کار رفته 
 اس��ت که سودمند یا رهانندگان آیین خیر یا خیرخواهان جماعت معنی 

می شود. 
سوش��یانس: »قبل از ظهور سوش��یانس خلف وعده، دروغ، بي دیني و 
ب��ي بند و باري در عالم گس��ترش مي یابد، مردم از خداوند دور ش��ده و 
ظلم و فس��اد عالم را فرا مي گیرد. این امور، احوال عالم را دگرگون کرده 
و زمین��ه را براي ظهور منجي جهاني فراهم مي آورد و عالئمي که هنگام 
ظهور اتفاق مي افتد عبارت اس��ت از حادثه عجیب و غریبي در آس��مان 
ظاهر مي ش��ود که داللت بر آمدن »خردشهر ایزد« دارد. مالئکه از طرف 
مشرق و مغرب به اذن او فرستاده مي شوند تا خبرها و اعالن ها را به عالم 

برسانند...« 12

 اعتقاد به مهدويت در اسالم:
همه ادیان، داعیه دار حکومت واحد جهانی در آخر الزمان هستند ولی 
در این میان اس��الم به صورت جدی و بسیار روشن نظریه پردازی کرده 

است. اسالم حکومت واحد جهانی را بسیار روشن ترسیم کرده است 
قران و س��نت که دو منبع اصلی اس��الم هستند درباره حکومت واحد 

جهانی سخن فراوان دارند. 
»جهانی بودن منجی در قرآن«

آی��ه هایي از قرآن کریم نیز داللت ب��ر جهاني بودن »منجی« دارد. از 
ًئ َأْو آوي إِلی   جمله در تفس��یر آیه ي ش��ریفه ي » قاَل َلْو َأنَّ لي  بُِكْم ُقوَّ
ُرْكٍن َش��دید« 13  لوط گفت اي کاش در برابر شما قدرتي داشتم یا تکیه 

گاه و پشتیبان محکمي در اختیارم بود. 
در تفسیر نمونه در ذیل آیه شریفه می نویسد:

»تعبیر» لوط« كه در پایان سخنش گفت: »آیا در میان شما یك مرد 
رشید نیست« این حقیقت را بازگو می كند كه حتی وجود یك مرد رشید 
در میان یك قوم و قبیله برای جلوگیری از اعمال ننگینش��ان كافی است 
یعنی اگر یك انس��ان عاقل و صاحب رشد فكری در میان شما بود هرگز 
 به سوی خانه من به قصد تجاوز به میهمانانم نمی آمدید. این تعبیر نقش

»رجل رش��ید« را در رهبری جوامع انسانی به خوبی روشن می سازد این 
همان واقعیتی اس��ت كه در طول تاریخ بش��ر نمونه های زیادی از آن را 

دیده ایم« 14
عیاش��ي به س��ند خود از صالح به س��عید از امام صادق )علیه السالم( 
روایت کرده اس��ت ک��ه آن حضرت درباره ي این آی��ه ي کریمه فرمود: 
]یعني[ نیروي حضرت قائم و »ُرْکن َش��دید«، همان سیصد و سیزده تن 

یاران اویند. 15
این روایت ممكن اس��ت عجیب به نظر برس��د كه چگونه می توان باور 
كرد لوط در عصر خودش آرزوی ظهور چنین ش��خص با چنین یارانی را 
كرده باش��د. ولی آشنایی با روایاتی كه در تفسیر آیات قرآن وارد شده تا 
كنون این درس را به ما داده اس��ت كه غالبا یك قانون كلی را در چهره 
یك مصداق روش��ن اش بیان می كن��د، در واقع لوط آرزو می كرد كه ای 
كاش مردانی مصمم با قدرت روحی و جس��می كافی برای تش��كیل یك 
حكوم��ت اله��ی همانند مردانی كه حكومت جهان��ی عصر قیام مهدی را 
تش��كیل می دهند در اختیار داش��ت، تا قیام كند و ب��ا تكیه بر قدرت، با 
فس��اد و انحراف مبارزه نماید و اینگونه افراد خیره س��ر بی شرم را در هم 

بكوبد« 16
در اینجا به 2 روایت از پیامبر اکرم اشاره می کنیم كه مکرر از طریق 
اهل سنت و شیعه نقل شده است:» قاَل َرُسوُل اهلّلِ صّلی اهلّل علیه و آله و 
سّلم: َلْن َتْنَقِضی ْااَلّیاُم َوالّلیاِلی َحّتی َیْبَعَث اهلّلُ َرُجاًل ِمْن َاْهِل َبْیِتی ُیواِطُئ 

ِاْسُمُه ِاْسِمی َیْماُلها ِقْسطًا َوَعْداًل َكما ُمِلَئْت ُظْلمًا َوَجْورًا« 17
روزها و شب ها به پایان نرسند تا اینكه خداوند مردی از اهل بیت مرا 
كه نامش نام من است مبعوث كند، او زمین را پر از عدل و داد می كند 

چنانكه از ظلم و ستم پر شده باشد.«
ْنیا ااِّل َیْوٌم  » قاَل َرُسوُل اهلّل صّلی اهلّل علیه و آله و سّلم: َلْو َلْم َیْبَق ِمْن الدُّ
ُه  َل اهلّلُ ذِلَك اْلَیْوَم َحّتی َیْبَعَث ِفیِه َرُجاًل ِمْن ِوْلِدی ُیواِطُئ ِاْس��مُ واِحٌد َلَطوَّ

ِاْسِمی َیْماُلها َعْداًل َو ِقْسطًا َكما ُمِلَئْت ُظْلمًا َو َجْوراً.«
آم��دن مهدی موعود چنان قطعی و حتمی اس��ت كه اگر از عمر دنیا 
نماند مگر یك روز، خداوند آن روز را طوالنی گرداند تا در آن روز، مردی 
از فرزندان مرا برانگیزد كه نامش نام من اس��ت زمین را پر از عدل و داد 

خواهد كرد چنانكه از ستم و ظلم پر شده باشد.« 18
مقام اثبات:

در مقام ثبوت گفتیم  اعتقاد به  منجی و مصلح جهانی در همه ادیان 
مطرح بوده  و همه به آن اش��اره کرده اند اما در مقام اثبات به دنبال این 

شکي نيست که 
اعتقاد به اصالح 
جامعه از وضعّيت 
موجود، از ابتداي 
تاريخ بشر در ذهن 
مردم وجود داشته 
است و از عقايد 
اختصاصي دين 
اسالم نيست
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هستیم که با صرف نظر از آیه و حدیث، آیا عقاًل اثبات منجی ممکن است 
یا نه؟ برای این منظور به بررسی عقالنی منجی می پردازیم:
بررسی عقالنی ظهور منجی در اديان و آخر الزمان:

در مق��ام ثب��وت به اس��ناد مهدویت و منجی در کت��ب مختلف ادیان 
پرداختیم که بر طبق روایات و اسناد موجود، فردی در آخر الزمان ظهور 

می کند و جهان را دچار تغییرات خاصی خواهد کرد.
ام��ا از آنجا که همیش��ه بیان اس��ناد و روایات و حقیق��ت امکان پذیر 
 نبوده بوده، این س��وال مطرح می ش��ود که آیا  بدون در نظر گرفتن این 

بشارت ها، اثبات ظهور منجی و موعود، قابل پذیرش است؟ 
در پاس��خ می گویی��م: اوال خود راویان و مفس��ران از این قضیه غافل 
نبوده اند. آنان همواره س��عی کردند تا در کنار روایات با تحلیل عقالنی و 
علم��ی، نیز به این موضوع بپردازن��د. نمونه این مطلب را درهمه ادیان از 

جمله  زردشت و اسالم می توان مشاهده کرد .
مثال در فلسفه مزدیسنا، خداوند دارای خصوصیتی به نام» فره« است 
و هر فردی که از جانب او باشد، این خصوصیت  را مي توان داشته باشد. 
حتی در مراتب پایین هم قادر اس��ت کارهای خ��ارق العاده از خود بروز 
دهد. در اس��الم ه��م افرادی مثل کلینی در  اص��ول کافی، به امر حجت 

می پردازد که بسیاری از ادله عقلی و عملی را بیان  می کند.
فلسفه وجودی منجی:

طبیعی است که انس��ان ها نیازمند معلم و راهنما هستند تا ایشان را 
در امور مختلف هدایت کند. این امر از یک  معلم س��اده شروع و به انبیا  
ختم می ش��ود. اما چون همواره مس��ائل و سؤاالت جدیدی فرا روی بشر 
قرار می گیرد، پس به ضرورت عقل، پیشوا و راهنما باید پیوسته در میان 
جامعه باشد و اگر هم در دسترس نیست، کسانی باشند که با او به نوعی 

در ارتباط باشند.
این امر تا آخرین دوران ظهور پیامبران الهی مشکلی نداشت. اما پس 
از ایش��ان اداره امور دینی عموما به دست روشنفکران می افتاد که بسیار 
 خطا پذیر بوده و پس از گذش��ت س��الیان متمادی  از اصل آئین فاصله 
 می گیرن��د. ح��ال با چنی��ن وضعیت��ی نباید مصلح��ی ظهور کن��د و با 
قابلیت های ویژه، نابسامانی ها را سامان بخشیده و دین پیشینیان را احیا 
ک��رده و ارزش ها را بر مالک اصل خود برگرداند؟ آیا نباید مرجعی برای 
پرسش های بحث بر انگیز و بدون پاسخ وجود داشته باشد؟ حال که در 
طی قرون گذش��ته،  عقل فردی وجمعی بش��ر جز تفرقه  وجنگ وجدال 

در وادی ادیان  پدید نیاورد. 
آیا کس��ی هست که اسالم رابه طور واقعی پیاده کند؟ آیا کسی هست 

که جلوی این بدعت ها  و انحرافات را بگیرد؟
پس با ضرورت عقل در می یابیم که باید چنین کس��ی باش��د و یک 
روز بیاید و این مش��کالت و معضالت را حل کند. و در تأیید عقل، همه 
ادی��ان هم تصریح دارند که قبل از ظهور موعود، عده ای وجود دارند که 
به تعالی خاصی نائل ش��ده و از هر جهت آم��اده اند تا خود را برای اوامر 

آن موعود الهی فدا کنند.
البته با وضعیت کنونی جهان که غرور علمی در همه جا مستولی شده 
و توقع می رود هر مشکلی با علم و عقل حل می شود، می بینیم مسائل 
پیچیده تر می ش��ود. اما از نظر عقلی هیچ منعی نداریم که روزی فردی 
با قدرت های فوق بشری فرا برسد و انسان ها نیز با  تمام قوا آن را یاری 

دهند تا جهان به سوی ایده ال خود سوق یابد.
راهکار پيشنهادی برای تحقق تفاهم 

در پایان به این نکته اش��اره کنم وقتی به این نتیجه رسیدیم که همه 
ادیان به ضرورت عقل و نقل منتظر منجی و مصلح جهانی هس��تند و به 
عب��ارت دیگ��ر تفاهم کلی دارند، باید ببینیم راه عملی کردن و رس��یدن 
به  این تفاهم چیس��ت؟ چه پیش��نهادی برای تفاهم مطرح می ش��ود؟ 

البته ممکن اس��ت شما خواننده گرامی هم برای تحقق این مهم برنامه و 
پیشنهادی داشته باشید و راه هم برای همه باز است. ولی آنچه به نظر ما 
رس��یده ، این اس��ت که اولین مسئله در تحقق تفاهم، تکیه بر مشترکات 
اس��ت. به این معنی که ما بر اصول دینی خود ثابت هستیم و این اصول 
ممکن است در ادیان دیگر باشد ولی همه را به گفت وگو فرا می خوانیم 
و به بحث و گفت وگو می نشینیم و بر مشترکات تکیه می کنیم با برهان 
و اس��تدالل یکدیگر را قانع می کنیم که دراین صورت زمینه های تفاهم 

پیش می آید.
 البت��ه دراین گفت وگو قطعا احترام متقابل و مش��ارکت دادن همه و 
س��ایر آداب مورد نیاز شرط اس��ت. امید است ان شاء اهلل روزی بیاید که 
پرچ��م وحدت به دس��ت منجی و مصلح جهانی قرار گی��رد و ما زیر این 

پرچم به یاری آن حضرت بپا خیزیم و انجام وظیفه کنیم. 
 پی نوشت

1  - ظهور مهدی از دیدگاه  اسالم و مذاهب و ادیان ص32
2  - مع الدکتور مهدی امین فی حدیث المهدی و المهدیه ص11

3  - االمامه و قیام القیامه ص 270و 271- العقیده و الشریعه فی االسالم ص192
4  - مطهری مرتضی،  سیری در سیره ائمه اطهار ص298

5  - انبیا ء/105
6  - مطهری مرتضی،  سیری در سیره ائمه اطهار ص298

7  - حکیمی محمد رضا، خورشید مغرب ص69
 8  -کتاب مقدس ؛ عهد قدیم، مزامیر،مزمور72ص1210/1212 به نقل از کتاب ظهورمنجی از دیدگاه ادیان

9  - كتاب اشعیاء نبی 4:35
 10  - اوس��تا، فروردین یش��ت، بند 62 به نقل از مقاله منجی در دین زرتش��ت فصلنامه ندای صادق، ش��ماره 16، علیپور، 

فاطمه؛  
11- همان » ... از این جهت سوشیانس نامیده خواهد شد )یعنی استوت ارت( زیرا که سراسر جهان مادی را سود دارد.« 

12  - جاماسب نامه ص25 به نقل از  ظهور منجی از دیدگاه ادیان
13  - هود/80

14  - تفسیر نمونه، ج 9، ص: 185
15 - كتاب التفسیر، عیاشى محمد بن مسعود، ج 2، ص: 156

16  - تفسیر نمونه، ج 9، ص: 186
17  -مسند امام احمد بن حنبل ، ج 3 در صفحات 17، 27، 28، 36، 37، 52 و 70 از صحابى كبیر ابو سعید خدرى - اسد 
الغابه ابن اثیر، ج 1، ص 557 در حاالت جابر بن ماجد صدفى عن قیس عن جابر صدفى عن ابیه عن جّده .3 - مستدرك 
حاك��م ، ج 4، در آخ��ر كت��اب : الفتن و المالحم ، ص 557، از ابو س��عید خدرى با دو س��ند.4 - تلخی��ص ذهبى ، پاورقى 
مس��تدرك با دو س��ند فوق )ج 4، ص 557(5 - س��نن ابى داوود، ج 2، كتاب المهدى ، ص 422 از على علیه الّس��الم و 
عبداهلّل بن عمر و از ابو س��عید خدرى با س��ه س��ند.6 - سنن ابن ماجه ، ج 2، كتاب الفتن ، باب خروج المهدى ، ص 1366 

از عبداهلّل بن عمر.
18  - همان

  منابع:

1.دروس فی االمامة والقیادة، سید مجتبی الموسوی الالری.
، تحقیق سید طیب موسوی جزایری،  القمی  ابراهیم  بن  القمی، علی  2.تفسیر 

ناشر: دار الكتاب، چاپ چهارم، 67
3.تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی و دیگران، ناشر: دار الكتب اإلسالمي، چاپ 

اول 1374
4.خورشید مغرب، حکیمی محمد رضا، 

5.کتاب مقدس ؛ عهد قدیم، مزامیر،مزمور
6.كتاب التفسیر، عیاشی محمد بن مسعود، ناشر: چاپخانه علمي، تحقیق: سید 

هاشم رسولی محالت، چاپ 1380ق
 ، اطهار  ائمه  7.مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 18، ص: 23 سیری در سیره 

مطهری مرتضی،
8.مع الدکتور مهدی امین فی حدیث المهدی و المهدیه.

9.ظهور حضرت مهدی)علیه السالم(از دیدگاه اسالم و مذاهب و ملل جهان سید 
اسد اهلّل هاشمی شهیدی � انتشارات مسجد مقدس جمكران

10.اتفاق در مهدی موعود علیه السالم ص 7.سّید علی اكبر قرشی
11.اصالت مهدویت در اسالم از دیدگاه اهل تسنن ،مهدی بن محمد باقر فقیه 

ایمانی
الشیخ حسین  اهلل  ،آیئ  )عج(  الغائب  الحّجئ  اإلمام  أحوال  في  الثاقب  12.النجم 

الطبرسي النوري )قّدس سّره(
13.المهدّی)عج( فی الكتاب و السّنئ موجزاً، محمد هادی معرفت

14.البرهان علی وجود صاحب الزمان علیه السالم، سید محسن األمین الحسیني 
العاملي قدس سره

الغیبئ (سید شریف  المقنع فی  از دیدگاه علم كالم)ترجمه  15.امامت و غیبت 
مرتضی قدس سره ، انتشارات مسجد مقدس جمكران

16.الكافي، شیخ كلینی ، ناشر: اسالمیه ، چاپ دوم، 1362 ش 
17. الغیبة النعماني ، محمد بن ابراهیم نعمانی ، نشر صدوق ، چاپ اول1397ق

18.ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت امام مهدی) عج(، محمد باقر خالصی ، جلد: 
1، ناشر: جامعه مدرسین ، چاپ دوم 1378ق

انديشه ي پيروزي 
نهايي حق بر باطل و 
استقرار کامل و همه 
جانبه ي ارزش هاي 

انساني و تشکيل 
مدينه ي فاضله و 
جامعه ي ايده آل 
توسط شخصّيتي 

مقدس و عالي قدر، 
انديشه اي است که 

از ديدگاه بسياري 
از انديشمندان و 

صاحبنظران از جمله 
استاد مطهري، مورد 

اتفاق همه ي فرقه ها 
و مذهب ها است
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 جمهوری اسالمی بايد دکترين مهدويت را به جهانیان معرفی کرده 
و مدلی برای تحقق آن در عرصه جهانی طراحی و عرضه کند 

 

مهندس اسفنديار رحيم مشايي
89/12/23
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  ) نگاهي به نحوه مبارزه منجي ش��یعه  با مسئله نژاد پرستي در 
عصر ظهور(    

   مقدمه:
     »هواپرس��تي« ریشه »خودپرس��تي« است و خودپرستي مادر 
گمراهي ها. ام الرذائل و دیو دو س��ري كه یك س��ر در آخور شیطان 
دارد و س��ردیگر در آخور نْفس دور از ساحت قدس رحمان. »اََراَْیَت 
َمِن اتَََّخَذ اِلَهُه َهواه1«.  زخم كهنه مانده بر جان هستي و یادگار شوم 
خداوندگار رنگ پرس��تي یعني ش��یطان رجیم است كه گل سیاه و 
بدبوِي جس��م س��اِز آدم را مالك پستي و جس��م برخاسته از رنگ و 
لعاب چش��م نواز ناري و آتش��ین خویش را دلیل علّو و بلند مرتبگي 
دانس��ته و س��ر از تعظیم امر الهي به س��جده ب��ر آدم برتافت و صدا 
بلن��د نم��ود كه»اَنا خیٌر ِمْنه َخَلْقَتني ِمْن ن��ار و َخَلْقَته ِمْن طین2« و 
تأللؤ  نوِر نار، پر طاووس��ي گش��ت كه او را غافل نمود از زشتي پاي 
خودپرستي اش و شد آن چه شد  و این گونه بود كه دكترین»رنگ 
م��ن«، »نژاد م��ن«، »ملّیت من«، »قوم من« آیین مردماني گش��ت 
ك��ه تم��ام معناي وجودي خ��ود را در تعّلق هاي نفس پ��رور و دنیا 
مح��ور یافتن��د و روزگاري صداي نحس ش��ان »اَنا َاْعل��ي ِمْنُكم« از 
 گلوي فرعون و هامان مصر باس��تان و دگ��ر روز از حلقوم ابوجهل و 
ابولهب هاي حجاِزعربس��تان برخاس��ت. روزگاري اسكندر مقدوني و 
چنگیز مغولي این آواز شوم را بازخواني كردند و دگر روز هیتلر نازي 
آلمان��ي. این روزها نیز البته مجروح چند دهه تازیانه ش��الق و ترانه 

مرگ صهیونیسم جهانخوار است.
     بش��ر خس��ته و زخم خورده از چند هزار س��ال خود پرستي و 

اغواگري هاي نفوس خود ش��یفتِه فریب خورده ش��یطان، در آرزوي 
روزگاري به س��ر مي برد كه ُبِرش حق محوري بر پیكر س��یاه و ظلم 
پوش��یده شخص محوري فرود آید و ش��مس فروزان حق پرستي از 
پس ابر سیاه شخص پرستي بیرون آمده و جان خسته اش به گرماي 
روح بخ��ش آن، آرام��ش یاب��د. روزگاري ك��ه در آن اقّلیت به دروغ 
»برتر« نام گرفته بر شانه هاي اكثریت به ظاهر »بربر« سوار نباشند و 
منابع مادي و سرمایه هاي معنویشان را به تطاول و چپاول نكشند.

     دوران خ��وش بي رنگي كه تنها رنگ ماندگار و ارزش��مند آن  
»ِصْبَغه اهلل« و »رنگ خدا«س��ت و »َمْن َاْحَس��ُن ِم��َن اهلِل ِصْبَغًه3«.  
دوران خوش��ي كه در ادبیات دیني ادیان از آن تعبیر به ربیع و بهار 
روزگاران و از شمش��یر آخته و از نیام بركش��یدۀ حقیقت ساز و ظلم 

برانداز آن به »منجي آخرالزمان« تعبیر نمایند.
     آن چه ما در این نوشتار در پي آنیم نگاهي است به دكترین و 
منطق موعود و منجي آخرالزمان در رها س��اختن انسان از دگم ها و 
تارهاي تنیده شده نژاد پرستي گمراهان و عبور دادن كاروان بشر از 
ظلمتكده سیاه وابستگي به اقوام به روشنكده حْق بستگي بادوام.          

منجي در اديان
     امی��د بس��تن به جهاني روش��ن و نوراني ك��ه در آن آدمي به 
 همه خواس��ته هاي خود كامیاب ش��ود و از گناه پاك شده و از همه 
بس��تگي هاي مادي رهایي یابد در همه ادیان بخوبي آش��كار است. 
جهان مطلوبي كه همه خواستار آنند و آرزوي رسیدن به آن را دارند، 
تنها بس��ته به یك چیز و آن فراهم گش��تن زمین��ه »ظهور منجي« 
اس��ت. »منجي« به شخصي گویند كه »در یك یا چند آیین آمدنش 

ظهور منجي، نجات انسان

كليد واژه: منجي، اديان، انسان، اسالم، نژادپرستي 

احسان قباد 

موج بيداري اس�المي و جنبش 99 درصدي مردم غرب از يك س�و و نياز به تبيين مدلي مبتني بر نگاهي به دور از حب و بغض هاي 
ش�خصي و قومي به انس�ان قرن بيس�ت و يك از سوي ديگر و عطش فراوان و پيدا و پنهان حاكم بر روح و روان انسان خسته از همه 
ناماليمات ناش�ي از گونه گوني نظر به انس�ان ها و دس�ته بندي ايش�ان به انس�ان هاي باال طبقه اي و پايين طبقه اي و ايجاد فضاي 
تقاضاي برخواس�ته از صميم دل افراد در تمام جوامع بش�ري براي رها ش�دن از هزاران س�ال رنج پادش�اهي شيطان بر عرصه هاي 
وجودي انس�ان و ش�وق ايش�ان براي رس�يدن به عصر طاليي ظهور منجي آخرالزمان كه موعود تمام اديان است، ضرورت پرداختن 
به چگونگي خارج نمودن دنياي گرفتار خط كش�ي رنگ ها  و نژادها را بيش از پيش ايجاب نموده اس�ت. در اين نوش�تار ابتدا نگاهي 
به مس�ئله منجي در آخرالزمان از ديد اديان ش�ده اس�ت و سپس بر اساس مدل پيشنهادي منجي ش�يعي در سه سطح استدالل به 
1- س�يره و روش اهل بيت ش�يعه عليهم السالم ،2- حكومت جهان گستر و عدالت محور منجي ايشان و 3- روايات اسالمي ناظر به 
نحوه رفتار منجي ش�يعيان با هم نژادان و غير هم نژادان خود و نيز خصال و ويژگي هاي حاكم بر ياران ايش�ان، اين نتيجه به دس�ت 
آمده كه منجي ش�يعيان نه تنها گس�تره نگاهش معطوف به نجات بخشي از انس�ان ها نمي باشد بلكه همه تالش او رها نمودن بشر و 

رساندن او به كمال مادي و معنوي اش مي باشد.  

چكيده

  پژوهشگر   

جهان مطلوبي كه 
همه خواستار آنند 

و آرزوي رسيدن 
به آن را دارند، 

تنها بسته به يك 
چيز است و آن 

فراهم گشتن زمينه 
»ظهور منجي« 
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 را بش��ارت داده اند«. كس��ي كه وظیف��ه مبارزه با تم��ام كژي ها و 
ظل��م ها و انحرافات عالم و برقراري نظام مبتني بر یگانه پرس��تي و 

عدالت بر دوش او و یارانش قرار داده شده است.
     منجي جهاني پیش از آن كه مس��ئله اي اس��المي و یا حتي 
دیني باش��د، مس��ئله اي مربوط به همه انسان هاست كه در آرزوي 
روزگاري به س��ر مي برند كه با ایجاد امنیت و آرامش جهاني، شاهد 
گش��ایش درب هاي خوشبختي به روي خود باشند. ایمان به حتمي 
بودن ظهور منجي و ش��كل گیري دولت ع��دل جهاني، نیاز مبرم و 
نقطه اش��تراك بش��ریت و تمام ادیان آسماني اس��ت و تنها اختالف 
در این مورد بر س��ر تعیین»هوّیت« كس��ي اس��ت كه قرار می باشد 

 

دیرینه ترین آرزوي بش��ر یعني تش��كیل آرمانش��هر و مدینه فاضله 
انساني را محقق سازد. 

 زرتش��تیان عال��م در انتظ��ار آم��دن م��ردي الهي و درس��تكار و 
درس��ت كردارند ك��ه با ظهور خود، صلح و راس��تي را بر عالم حاكم 
خواهد كرد. در آیین زرتش��ت س��ه موعود وج��ود دارد كه آن ها را 
»سوش��یانت)نجات بخ��ش(« مي نامن��د و به ترتیب عب��ارت اند از: 
»هوشیَدر« پروراننده قانون، »هوشیدر ماه« پروراننده نماز و نیایش، 
»َاْس��تَْْْوت اِِرَت« آخرین منجي،كه با آمدنش جهان نو مي شود4 :»در 
آن هن��گام كه مردان دیگر ب��ار برخیزند و بي مرگي به زندگان روي 
آورد، »سوش��یانت« پدیدار ش��ود و جهان را به خواس��ت خویش نو 

كند5«.   
     در»اَِوْستا« كتاب دیني زرتشتیان عالوه بر بشارت ظهور مصلح 
در آخرالزم��ان، به صفاتي چون »پیروزمند بودن« و داش��تن »یاران 
نیك خصال« نیز اشاره ش��ده است:»یاران »استوت ارت« پیروزمند 
به در آیند. آنان نیك اندیش، نیك گفتار، نیك كردار و نیك دین اند 

و هرگز سخن دروغ بر زبان نیاورند6«. 
      آئی��ن ه��ا و ادیان هندي نیز مانند س��ایر ادیان درباره ظهور 
مصل��ح موعود مطالب متنوع و متع��ددي دارند مثال در كتاب»دید« 
چنین آم��ده اس��ت:»پس از خرابي دنی��ا در آخرالزمان پادش��اهي 
 پیدا ش��ود كه نامش»منصور« است و پیش��واي خالیق تمام عالم را 
م��ي گیرد و ب��ه دین خود در مي آورد. و هر كس را از مومن و كافر، 

بشناسد و هر چه از خدا بخواهد برآید7 «. 
      ایمان به وجود نجات دهنده در كتاب عهدین نیز آشكار دیده 
مي ش��ود. مفهوم نجات در كتاب مقدس- و به ویژه در عهد عتیق- 
عمیق��ا با آرمان هاي قومي یهود پیوند یافته اس��ت و در پرتو آن ها 
تفس��یر مي شود. بس��یاري از رسائل، اس��فار و مكتوبات عهد عتیق 
به ویژه كت��اب هایي نظیر »اِرمیاي نبي«، »َاش��عیا نبي«، »ِحزقیال 
نب��ي«، »دانیال نبي«، »عاموس نب��ي« و مانند این ها به طور خاص 
اندیش��ه نجات قوم یهود را با بیاني نزدیك به هم منعكس مي سازد. 
 ای��ن منج��ي گرایي، آرمان گرای��ي و انتظار منج��ي عمدتا در قالب 
پیش��گویي هاي انبیاء بني اس��راییل-با ادبیاتي مكاشفه اي- عرضه 
 ش��ده اس��ت 8 :»نهالي از تنه »یّس��ي«9  بیرون آمده، ش��اخه اي از 
ریشه هایش خواهد شكفت و روح خداوند بر آن قرار خواهد گرفت...

)او( مس��كینان را ب��ه عدال��ت داوري كرده و مظلومی��ن زمین را به 
راس��تي حكم ران��د و جهان را به عصاي خویش زده، ش��ریران را به 
نفخ��ه لب هاي خود خواهد كش��ت و كمربند كمرش عدالت خواهد 

بود و كمربند میانش امانت10«. 
     نج��ات دهن��ده پایاني بر مبناي معتقدات یهودیان»مس��یح-

ماش��یح-« به معناي مس��ح كننده اس��ت كه جهان درخش��ان و با 
ش��كوه آینده را مي س��ازد و اعتقاد بیشتر دانش��مندان یهود بر این 
 اس��ت كه ظهور مس��یح و فعالیت او براي بهبود وضع جهان و تأمین 

خواس��ت ها و نیازهاي مردمان، بخش��ي از نقش��ه خداون��د در آغاز 
آفرینش بوده اس��ت و لزوم وجود نجات بخش كه كس��ي جز مسیح 
نیست، پیش از آفرینش كائنات به ذهن خداوند خطور كرده است11.  
و چ��ون یهودیان به حضرت عیس��ي علیه الس��الم و حضرت محمد 
صلي اهلل علیه و آله ایمان نیاوردند بالطبع منجي موعود ایشان هنوز 

ظهور نكرده است.
     برخي این ماشیح را همان داوود و برخي دیگر او را از خانواده 
داوود م��ي ش��مارند:»لهذا اي خداوند تو را در می��ان امت ها حمد 
خواهم گفت و به نام تو س��رود خواه��م خواند كه نجات عظیمي به 
پادش��اه خود داده  و به مسیح خویش رحمت نموده است، یعني به 

داوود و ذریت او تا ابد اآلباد12«. 
      در آثار دیني مسیحیان نیز كه به عهد جدید معروف است در 
مورد مصلح و موعود و منجي، بش��ارت ها و اشارت هایي آمده است 
به عنوان مثال در »انجیل لوقا« آمده اس��ت:»كمرهاي خود را بسته 
و چراغ هاي خود را افروخته دارید و مانند كس��ي باش��ید كه انتظار 
آقاي خود را مي كش��د تا هر وقت بیاید و در را بكوبد، بي درنگ آن 

را براي او باز كند13«.  
 ام��ا به طور قطع م��ي توان گفت بارزترین بش��ارت ها كه همراه 
 ب��ا ذكر خصال و ویژگي هاي منجي اس��ت را مي توان در اس��الم و 
علي الخصوص مكتب اهل بیت)علیهم الس��الم( یافت. البته با توجه 
به این نكته كه در بین دو گروه مسلمین یعني اهل سنت و شیعیان 
تنها یك فرق در این زمینه وجود دارد و آن عبارت است اتفاق اهل 
س��نت به ظهور منجي در آخرالزمان و اختالف ایش��ان در ش��خص 
منج��ي ك��ه برخي او را همان عیس��ي ب��ن مریم س��الم اهلل علیهما 
مي دانن��د، برخي او را از اوالد عباس بن عبدالمطلب مي ش��مارند، 
ش��ماري او را از اوالد امام حس��ن مجتبي علیه السالم و عده اي هم 
مانند ش��یعیان او را از اوالد امام حس��ن عسكري علیه السالم14،  اما 
 ش��یعه امامیه معتقد اس��ت كه منجي همان مه��دي موعود عج اهلل 
فرجه الش��ریف، فرزند امام حسن عس��كري علیه السالم است و هم 
اكنون زنده و غائب از دیدگان است و روزي ظهور نموده و جهان را از 

عدل و داد پر سازد همان گونه كه از ظلم و جور پر گشته است15.
  نگاه اسالم به انسان

   در منط��ق اس��الم و لس��ان آی��ات و روایات، انس��ان ب��ه عنوان 
»گرام��ي ترین مخلوق خدا16«  و »مش��مول تكریم حضرت رب17«  
و »جانش��ین حق بر روي زمین18«  و موجودي اس��ت كه در صورت 
حركت در مس��یر حق، ظرف وجودش قابلیت گس��ترش از فرش تا 
عرش الهي را داش��ته و مي تواند برتر از مالئكه ش��ده و یا این كه با 

انحراف از جاده حق پست تر از بهائم شود.
      از منظ��ر اس��الم و بزرگان اس��الم همه انس��ان ه��ا همچون 
دندانه هاي یك شانه با یكدیگر برابرند19  و هیچ انساني حق تضییع 
و زیر پاگذاردن و اس��تثمار حقوق سایر انس��ان ها را به بهانه علم یا 
ثروت و قدرت بیش��تر ندارد و در نزد حاكم اس��المي، بزرگ كوچك 
اس��ت تا هنگامي كه حق را از او باز ستانند و كوچك بزرگ است تا 

وقتي كه حق او بازستانده شود.
     قرآن، كتاب جامع س��عادت بش��ر و گنجین��ه معارف حق كه 
ب��ر لوح وجود و ضمیر پاك اش��رف مخلوقات حضرت س��ید كائنات 
صل��ي اهلل علیه و آل��ه، نازل گردی��د از همان ابت��داي بعثت، هدف 
 همه انبیاء علیهم الس��الم را خارج نمودن انس��ان ها از یوغ و زنجیر 
خودبیني هاي پیچیده شده بر تار و پودش مطرح نمود»َوَیَضَع َعْنُهْم 
ِاْصَرُه��ْم و َااْلَْغالَل الَّتي كاَنْت َعلیِهم20« و آئین اس��الم را نه منحصر 
در مح��دوده ه��اي خاص و نه مخت��ص به افراد ویژه اي دانس��ت و 

 انسان به عنوان 
»گرامي ترين مخلوق 
خدا«  و »مشمول 
تكريم حضرت رب«  
و »جانشين حق 
بر روي زمين«  و 
موجودي است كه 
در صورت حركت 
در مسير حق ،ظرف 
وجودش قابليت 
گسترش از فرش تا 
عرش الهي را داشته 
و مي تواند برتر از 
مالئكه شده و يا اين 
كه با انحراف از جاده 
حق پست تر از بهائم 
شود
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 حقیقت خویش را هدایتگري مردم و رس��ول خویش را رس��ول همه 
انس��ان ها معرف��ي نمود»ُقل ی��ا اَیَُّها الّن��اس اِّنيَ رس��وُل اهلِل اَِلْیُكم 
َجمیعًا21«  و خطاب به همه مردم اعالم داش��ت كه ما شما را از یك 
زن و مرد-آدم و حوا س��الم اهلل علیهم��ا- آفریدیم و آن چه میزان و 
مالك انس��انیت و قرب الهي است، رنگ، نژاد، قبیله، ثروت و نه هیچ 
ش��اخص نفس محور دیگري است و گونه گوني افراد بشر در طوایف 
مختلف وس��یله اي است براي شناخت یكدیگر و یگانه مالك برتري 
افراد  و كرامت نزد حق، میزان تقوا و خداترسي ایشان است» یا اَیَُّها 
الناس اِّنا َخَلْقناُكم ِمْن َذَكٍر و اُْنسي و َجَعلناُكْم ُشُعوبًا و َقباِئَل لَِتعاَرُفوا 

ِانَّ َاْكَرَمُكم ِعْنَد اهلِل اَْتقیُكم22«. 
     در سایه سار همین تعالیم روحبخش بود كه ُصِهیب رومي، بالل 
حبش��ي، سلمان فارسي و دیگر مسلمین غیر حجازي، در كنار سایر 
مسلمانان شبه جزیره حجاز، همانند برادراني صمیمي و یكدل و در زیر 
پرچم اسالم و رهبري نبي مكرم  صلي اهلل علیه و آله پایه گذار بزرگترین 
 تم��دن دیني گردیدن��د و امر به گونه اي گردید كه پر قدرت ترین و 
ثروتمندتری��ن قبایل و افراد آن روزگار، دیگ��ر قدرت و تمّكن مالي 
خویش را مایه تفاخر و برتري نمي انگاش��تند و مالك برتري، میزان 

تالش و مجاهدت هرچه بیشتر در راه خدا گردید.
 ظهور منجي و نجات از نژادپرستي

     جهان امروز جهان طلسم شده نامردمي ها و حق كشي هاست. 
جهاني كه در آن تسلیحات كشتار جمعي حافظ و نگهبان شب هاي 
عیش و نوش افراد قلیلی اس��ت كه با به بردگي گرفتن جسم و جان 
میلیاردها انسان مظلوم به بهانه اعطاي آزادي به آن ها و با سردادن 
شعار پاسداري از حقوق بشر، بشریت را به مسلخ برده و سر معنویت 
و حقیقت او را در پاي بت هرزگي و تمّنیات نفساني خویش، از تنش 

جدا نموده اند. 
     جهاني كه در آن صداي مظلومیت میلیون ها آواره فلسطیني و 
میلیون ها كودك گرسنه آفریقایي در هیاهوي قطعنامه هاي پوشالي 
 و بي پشتوانه نهادهاي به اصطالح جهاني، به گوش فراموشي سپرده 

مي شود. 
     جهاني كه در آن زن تبدیل به كاالیي جنسي شد كه در این 

جاهلیت نوین »دام شیطان« باشد براي عشرتكده هاي نامردان . 
     جهاني كه در آن، كاخ اربابان شیطاني بر خاكستر كوخ مردماني 
بنا نهاده ش��ده است كه باوجود منابع سرشار مادي و معنویشان، جز 
فقر و تنگدس��تي و عقب ماندگي، نصیب دیگ��ر از زندگي نبرده اند. 
جهان��ي كه با ظاهر پر  زرق و برق تبلیغاتي اش، آكنده از تبعیض و 

ناعدالتي و جهالت است.
     اینك این جهان اس��ت و این چش��م هاي منتظر به راه منجي 
كه قرار اس��ت شالوده حاكمیت برگرفته از رنگ ها و نژادها را، درهم 
شكس��ته و دنیایي عاري از رنگ و رنگ پرس��تي را پي ریزي نماید. 
در این بین اما نوع نگاه ادیان به این شالوده شكني قابل تامل است. 
نگاهي كه باید در برگیرنده خیر و س��عادت براي همه بشر و نه فقط 
تامین كننده مصالح جماعت بخصوصي از ایش��ان باش��د. اما آن چه 
براي ما از اهمیت بیش��تري برخوردار می باش��د، نگاهي اس��ت كه 
 در تعالیم اس��الم شیعي به مس��ئله برچیده شدن حصارهاي قومي- 

قبیله اي در عصر ظهور منجي، شده است.
     نحوه استدالل به نوع مواجهه منجي شیعه با مسئله نژاد پرستي در 
عصر ظهور در چند سطح قابل بررسي است كه استدالل به این سطوح، 
 عمق نگاه الهي منجي موعود شیعیان را به »حقیقت انسان« نمایان 

مي سازد. 
سطح اول: استدالل به سيره و روش اهل بيت عليهم السالم

     آن چه از دس��ته اي از روای��ات پیرامون نحوه عملكرد منجي 
در عص��ر ظه��ور و در عرصه ه��اي مختلف اداره جامع��ه چه از بعد 
نظ��ر و چه در س��احت عمل بر م��ي آید، تالش و تمركز ایش��ان بر 
زن��ده نمودن س��یره و روش حكومتي پیامبر اس��الم )صلي اهلل علیه 
و آل��ه( و امیرالمؤمنین)علیه الس��الم( و نیز نح��وه تعامل اهل بیت 
علیهم الس��الم و س��یره این بزرگواران در مواجهه ش��خصي با اقشار 
مختلف مردم در عرصه هاي گوناگون مي باش��د.  پیگیري این سیره 

يكي از نقاط 
مشترك همه اديان 

و مكاتبي كه در 
انتظار منجي به سر 
مي برند اين است 

كه حكومت منجي، 
 حكومت��ي 

جهان گستر است 
كه غرب تا شرق 
و شمال تا جنوب 
عالم را در اختيار 

خواهد داشت
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 از سوي منجي به خاطر حقیقت واحدي است كه بر متن جان و روح 
اهل بیت علیهم السالم جاري بوده ولي امكان تجّلي همه زوایاي پیدا 
و پنهان آن تا عصر ظهور فراهم نگشته است. حقیقت واحدي كه در 
 لس��ان روایات از آن به حقیقت محمدی��ه صلي اهلل علیه و آله تعبیر 
مي شود»اّولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و كّلنا محمد23«. 
      نبي مكرم اس��الم صلي اهلل علیه و آله در روایتي مي فرمایند:

» قائم)منجي موعود( از فرزندان من اس��ت و اس��م و لقبش، اسم و 
لقب من اس��ت و رفتار و س��یره اش، رفتار و س��یره من است. مردم 
را بر آئین و ش��ریعت من زنده خواهد س��اخت و آنها را به سوي خدا 

خواهد خواند24«. 
     منج��ي ش��یعیان در مواجهه با مظاه��ر جاهلیت مدرن همان 
روشي را در پیش خواهد گرفت كه پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله 
در عصر جاهلیت نخستین و در زمان حاكمیت ربا در عرصه اقتصاد، 
خشونت در صحنه حكومت و فحشا در عرصه اخالق، به كار بردند. 

     شیخ طوسي از عالء بن محمد روایت مي كند كه گفت: از امام 
باقر علیه السالم پرسیدم: قائم علیه السالم در میان مردم چگونه رفتار 
مي كند؟ آن حضرت فرمودند: به روش رسول خدا صلي اهلل علیه و آله 
 عمل مي كند تا اسالم را آشكار سازد. عرض كردم: روش رسول خدا 
صلي اهلل علیه و آله چگونه بود؟ فرمودند: رسول خدا صلي اهلل علیه و 

آله آثار جاهلیت را از میان برد و با مردم به عدالت رفتار كرد25. 
     مس��ئله اي كه در س��یره اهل بیت علیهم السالم بروز و ظهور 
وی��ژه اي دارد، ن��گاه الهي و ب��ه دور از تبعیض و هم��راه با مهرباني 
ایش��ان در مواجه��ه با همه م��ردم از هرطبقه اجتماعي اس��ت. نگاه 
مهربانانه اي كه نش��ات گرفته از عم��ق لطافت روح این بزرگواران و 
اوج دلس��وزي ایشان نسبت به خلق خداس��ت.»او)منجي موعود( به 
مردم از خودش��ان س��زاوارتر است و نسبت به ایش��ان از پدر و مادر 

مهربان تر بوده و متواضع ترین ایشان است نسبت به خدا26«. 
      س��لوك معنوي و روش حكومتي پیامبر اكرم صلي اهلل علیه 
 و آل��ه در مواجه��ه با مردم، مبتن��ي بر نگاهي رحمان��ي و به دور از 
خط كشي هاي قومي و قبیله اي بود. ایشان مي فرمود:»هیچ فضلي 
براي عرب نس��بت به غیر عرب وجود ندارد مگر به تقوي«. در سایه 
همین نگاه به انس��ان،  بالل س��یاه حبشي كه روزگاري اسیر دستان 
هواپرستان بود، تا بدان جا داراي ارج و منزلت شد كه شرافت مؤذني 
مسلمین را از آن خود کرد. باللي كه حتي حرف »شین« را »سین« 
تلفظ مي کرد و از نظر لهجه عربي كه بس��یار مورد توجه اعراب بود، 

داراي اشكال بود.
     علي علیه السالم شاگرد برتر نبي مكرم صلي اهلل علیه و آله نیز 
همین شیوه را در زندگي سراسر نور خویش به کار مي برد و دغدغه 
دائمي ایشان رسیدگي به امور همه مردم تحت حاكمیتش بدون لحاظ 
نمودن رنگ ها بود و همین نگاه بي رنگ علي علیه السالم بود كه ایشان 
 را واداش��ت در پاسخ به اعتراض زني عرب نسبت به پرداخت یكسان 
بیت المال بین اعراب و موالیان غیر عرب، بفرمایند:»به خدا سوگند 
كه من در این َفْيء)بیت المال( براي فرزندان اس��ماعیل بر فرزندان 

اسحاق)كه هر دو از پیامبران الهي اند( برتري نمي بینم27«. 
     نگاه��ي ك��ه در عهدنام��ه حكومت��داري حض��رت ب��ه مالك 
 اش��تر متجلي است عهدنامه اي سرتاسر س��فارش به رعایت حقوق

 انس��ان ها كه»ایش��ان یا ب��رادران دیني تواند یا چ��ون تو خلقي از 
مخلوقات خدایند28«.  

     نگاهي كه حتي خط و خطوط واگذاري امر و مناصب حكومتي 
را از ن��و ترس��یم نمود و ش��رط ورود در عرصه حكوم��ت را نه تعلق 
و بس��تگي داش��تن به كانون هاي قدرت و ثروت ك��ه میزان تعهد و 

تخصص در اجراي برنامه هاي اسالم دانست.»كارگزاران دولتي را از 
می��ان مردمي با تجربه و با حیا، از خاندان هاي پاكیزه و با تقوي كه 

در مسلماني سابقه اي درخشان دارند، انتخاب كن29«.  
 به عنوان حس��ن ختام این بخش، روایتي از نحوه رفتار امام علي 
بن موس��ي علیهما الس��الم با خادمین خویش را مي آوریم:»مردي 
از اهال��ي بل��خ گف��ت: م��ن در س��فر حض��رت رض��ا علیه الس��الم 
ب��ه خراس��ان هم��راه ایش��ان ب��ودم. روزي حضرت س��فره غ��ذا را 
خواس��ت و موالی��ان و خادم��ان س��یاه و غی��ر س��یاه خ��ود را دور 
 آن س��فره جم��ع ك��رد. ع��رض ك��ردم: فدای��ت ش��وم، كاش براي 
این ها سفره اي جداگانه مي انداختي. حضرت فرمود: خاموش باش! 
خداي ما یكي اس��ت، مادر یكي اس��ت، پدر یكي اس��ت و پاداش به 

اعمال است30 «. 
 سطح دوم: استدالل به حكومت منجي

      ب��راي اس��تدالل ب��ه حكوم��ت منج��ي و ارتب��اط آن با نفي
نژاد پرستي بیان دو مقدمه الزم و ضروري است:

     1- جهاني بودن حكومت منجي 
     یك��ي از نقاط مش��ترك هم��ه ادیان و مكاتبي ك��ه در انتظار 
 منجي به س��ر مي برند این اس��ت ك��ه حكومت منج��ي، حكومتي 
جهان گستر است كه غرب تا شرق و شمال تا جنوب عالم را در اختیار 
خواهد داشت. در كتاب »زند اوستا«ي زرتشتیان آمده است:»وقتي 
 آخرالزمان بش��ود، ش��خصي ظاهر خواهد ش��د كه منجي انس��ان از 
پلیدي هاست و حكومت عدالت و پاكي را در جهان به وجود مي آورد31«.         
شاكموني كه از بزرگان هندوست در كتاب خود مي گوید:»پادشاهي 
 دنیا به فرزند سید خالیق در جهان تمام شده و او كسي باشد كه به 

كوه هاي مشرق و مغرب دنیا حكم براند32«. 
     در كتاب مزامیر عهد عتیق در مورد منجي و گستره حكومتش 
آمده اس��ت:» در زمان او صالحان خواهند ش��كفت. وفور س��المتي 
خواهد بود مادامي كه ماه نیس��ت گردد. او از دریا تا دریا و از نهر تا 

اقصاي)دورترین نقطه( جهان حكمراني خواهد كرد33«. 
      در انجیل لوقا باب 12 آیه 44 آمده اس��ت:»هر آینه به ش��ما 

مي گویم كه او را بر همه مایملك خود خواهم گماشت«.
     حكوم��ت جهان گس��تر مطلبي اس��ت كه در آی��ات و روایات 
اس��المي هم بدان تصریح ش��ده اس��ت. به عنوان مثال آیه5  سوره 
قصص مي فرماید:»ما اراده نموده ایم كه بر ضعیف پنداشته شدگان 
عالم منت نهاده و ایشان را پیشوایان و وارثان حق بر روي زمین قرار 
دهیم«. یا در آیه105 س��وره انبیا مي فرماید:»ما سرنوش��ت عالم را 
در كت��اب َزبور این گونه رقم زدیم ك��ه بندگان صالح ما وارث زمین 

گردند«.
     در بعضي از روایات مربوط به منجي آخرالزمان نیز این مطلب 
 به صراحت بیان ش��ده اس��ت. ش��یخ صدوق از محمد بن مسلم نقل 
مي كند كه از حضرت امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند:»قائم 
علیه الس��الم از ما)اهل بیت( است... قدرت او به شرق و غرب جهان 
خواه��د رس��ید و خداوند دین خود را به م��دد او بر همه ادیان غلبه 

خواهد بخشید، هر چند این كار مشركان را ناخوش آید34«.     
   2- عدالت محور بودن حكومت منجي  

 عدالت پایه و اس��اس حكومت آخرالزماني و به عنوان اصلي ترین 
ویژگي حكومت منجي از جمله واژگاني است كه به طور گسترده در 
ادبیات دیني و روایي ادیان به كار رفته اس��ت و اصوال یكي از دالیل 
انتظ��ار منجي و پذیرش حكومت او در عصر ظهور، رفتار عادالنه اي 

است كه او در جهان مملو از ظلم در پیش خواهد گرفت.
     در كتاب»زند« زرتش��تیان آمده است:»وقتي آخرالزمان بشود 

عدالت پايه و 
اساس حكومت 
آخرالزماني و به 
عنوان اصلي ترين 
ويژگي حكومت 
منجي از جمله 
واژگاني است كه 
به طور گسترده 
در ادبيات ديني و 
روايي اديان به كار 
رفته است
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ش��خصي ظاهر خواهد ش��د كه منجي انس��ان از پلیدي هاس��ت و 
حكومت عدالت و پاكي را در جهان به وجود آورد35«.  

     در كتاب»باسك« هندوها نیز آمده است:»دور دنیا به پادشاهي 
عادل در آخرالزمان تمام مي شود36«. 

     در كتاب اش��عیا نبي در عهد قدیم آمده است:»)او( مسكینان 
را ب��ه عدالت داوري كن��د، داد مظلومان را از ظالمان باز پس گیرد و 
شریران را براندازد و كمربندي از عدالت بسته و با ظهور وي ستم از 

گیتي رخت بربندد37«.  
     ای��ن مطلب در عهد جدید نیز آمده اس��ت به عنوان نمونه در 
انجیل یوحن��ا از نحوه حكومت منجي چنین یاد مي نماید:»چون او 

آید، جهان را بر عدالت در داوري ملزم خواهد كرد38«.  
    در مت��ون دین��ي اس��المي نیز یكي از اموري كه بس��یار بر آن 
تأكید ش��ده عملكرد عادالنه منجي و یاران��ش در امر اداره حكومت 
است. امیرالمؤمنین علي علیه السالم مي فرمایند:»مردي از فرزندان 
من ظاهر مي ش��ود و زمین را كه پر از ظلم و جور شده، از عدالت و 

مساوات پر سازد39«.   
     این رفتار عادالنه علي الخصوص در دو حوزه بس��یار تاثیرگذار 
 مس��ائل مالي و قضایي نیز تبلوري خاص خواهد داشت. پیامبر اكرم 
صل��ي اهلل و علیه وآله و س��لم م��ي فرمایند:»مهدي)منجي موعود( 
حقوق را به صاحبانش بر مي گرداند، حتي اگر حق كس��ي در دهان 
دیگ��ري و بین دندان هایش باش��د، آن را از او گرفته و به صاحبش 

مي دهد40«.  
امام باقر علیه الس��الم نیز مي فرمایند:»هنگامي كه قائم اهل بیت 
علیهم الس��الم قیام كند، -اموال را- به طور مساوي تقسیم نموده و 

در میان رعّیت با دادگري رفتار مي كند41«. 
     نتیج��ه اي ك��ه از كن��ار هم قرار دادن ای��ن دو مقدمه حاصل 
مي ش��ود، مخالفت حكومت منجي با هرگونه رفتاري است كه شائبه 
و رنگ و بوي نژادپرس��تي از آن نمایان باش��د زیرا به محض گرایش 
و تمایل حكومت منجي به طرح ش��عارهاي نژادپرس��تانه، اوال دایره 
دع��وت او محدود مي گردد و این ب��ر خالف تواتر و اتفاق نظر ادیان 
بر گس��تره جهاني حكومت اوست و ثانیا بیان ادبیات نژادپرستانه در 
امر اداره نظام جهاني آخرالزمان با ش��عار عدالت محوري تنافي دارد 
 زیرا اجراي حقیقي عدالت محقق نمي ش��ود مگر در جهاني خالي از 

نگاه هاي جهت دار و رنگ محورانه به افراد.   
سطح سوم: استدالل به اخبار و روايات اسالمي 

ش��اید آن چه در ابتداي امر به نظر افراد خطور نماید این اس��ت 
اس��تدالل به روایات اس��المي نوعي مصادره به مطلوب اس��ت كه با 
اس��تفاده از معتق��دات آییني خاص در صدد اثب��ات مدعاي پیروان 
همان آیین باشیم، اما این تصور ابتدایي با نظر به محتواي مستندات 
مورد اس��تدالل رنگ خواه��د باخت زیرا آن چه كه به واس��طه این 
مس��تندات مورد اثبات قرار مي گیرد مطالبي اس��ت كه هر خواننده 

منصفي به درستي و بي طرفي آن اذعان خواهد نمود.
     روایاتي كه براي نفي نژادپرستي در حكومت منجي شیعیان مورد 
 استناد مي باشند را به دو گروه مهم مي توان تقسیم نمود، دسته اي از 
آن ها روایاتي اس��ت كه راجع به س��ختگیري منج��ي بر اعراب وارد 
شده اس��ت و اهمیت آن زماني آش��كار مي گردد كه خواننده بداند 
كه منجي موعود ش��یعیان و مس��لمان ها فردي از نژاد عرب است. و 
دسته اي دیگر از روایات روایاتي است كه راجع به یاران و كارگزاران 

منجي وارد شده است.
سختگيري بر اعراب:

آن چه كه در بررسي نحوه سلوك منجي با اعرابي كه از نژاد خود 

ایشان مي باشند به دست مي آید حاكي از آن است كه اعراب در فتنه ها 
و پاالیش الهي در آخرالزمان با عدم موفقیت بیرون مي آیند.  ابو بصیر از 
 اصحاب امام باقر علیه السالم از ایشان نقل مي كند كه فرمودند:»قائم 
عج اهلل فرجه امري جدید برپا خواهد نمود و كتابي جدید و قضاوتي 
جدید خواهد آورد. او بر عرب س��ختگیر اس��ت و جز شمشیر كاري 

ندارد... و در راه خدا به هیچ سرزنشي توجه نمي كند42«. 
      توج��ه ب��ه ای��ن نكته الزم اس��ت كه این اتف��اق در زماني رخ 
مي دهد كه عموم مس��لمان ها اكثریت ایش��ان از اعراب مي باشند 
در یك مس��تي عقل افكن گرفتار شده و تمام توجه ایشان پرداختن 
به امر دنیا مي باش��د. در روایتي از نبي مكرم اسالم صلي اهلل علیه و 
آله آمده اس��ت حضرت فرمودند:»سوگند به خداوند یكتا مسلمانان 
 آخرالزم��ان را دی��دم ك��ه در ظواهر دنی��ا گرفتار و از عق��ل و تفكر 
بي بهره اند، به جسم خود پرداخته و به جانشان توجه ندارند، چون 
ش��ب پره هاي دور آتش و مگس هاي طمع، با دو درهم روزش��ان را 
 شروع و با دو درهم به پایان مي برند، و دینشان را به بهاي ماده بزي 

مي فروشند43«.   
نحوه س��لوك منجي ب��ا قبیله قریش كه قبیل��ه اجدادي و فامیل 
ایشان مي باش��ند نیز براي اثبات نگاه غیر قومي ایشان دلیل خوبي 
به ش��مار مي رود كه نش��ان مي دهد كه اصوال یكي از كارهاي مهم 
ایشان درهم شكستن پزهاي قومي و قبیله اي و ارزش هاي توهمي 
فامیل محور بوده و عصر ایش��ان عصر تبدیل معادله برتري حزبي و 
نژادي به معادله برتري تقوا محور مي باشد. در روایتي از امام صادق 
علیه السالم آمده كه حضرت فرمودند:»آن گاه كه قائم عج اهلل فرجه 

ظهور كند بین او و عرب و قریش جز شمشیر نخواهد بود44«.  
ياران و كارگزاران منجي:

اثب��ات مبارزه ب��ا نژاد پرس��تي از طریق روایاتي ك��ه در مورد یاران 
منجي وارد ش��ده اس��ت از چند جهت مي باش��د. ی��ك جهت ناظر 
 به پراكندگي جغرافیایي منطقه زندگي ایش��ان مي باش��د كه نشان 
م��ي دهد یاران منجي متعل��ق به منطقه و جغرافیاي خاصي در دنیا 
نمي باش��ند. جهت دوم ناظر به مش��اركت عجم ها)غیر عرب ها( در 
امر اداره حكومت مي باشد و جهت سوم مربوط به عهدنامه و پیمان 

نامه اي است كه ایشان با یاران خویش مي بندند. 
  1- ياراني از اقصي نقاط عالم: 

  با بررسي روایاتي كه پیرامون خصال و ویژگي هاي یاران منجي 
وارد ش��ده است، این نكته روش��ن مي شود كه ایشان از جهت بافت 
جغرافیایي محل س��كونت متعلق به س��رزمین هاي مختلف بوده كه 
هیچ گونه بس��تگي قومي و نژادي بین ایش��ان نیس��ت. امام صادق 
علیه الس��الم مي فرمایند:»از نقاط مختلف جهان، س��یصد و سیزده 
نف��ر به تع��داد رزمندگان بدر به نزد او خواهن��د رفت45«.  همچنین 
در روای��ت دیگري از امام جواد علیه الس��الم وارد ش��ده اس��ت كه 
حضرت فرمودند:»یاران او س��یصد و س��یزده نفر ب��ه تعداد اصحاب 
–جن��گ ب��در- ، از دور ترین نق��اط زمین هس��تند« و این مصداق 
 آیه»ه��ر كجا باش��ند خدا ایش��ان را خواه��د آورد و او بر هر چیزي 

قادر است.47« می باشد.
 2- مشاركت غير عرب ها در حكومت:

     یكي از مس��ائلي كه مالك و ش��اخص خوبي براي نشان دادن 
ن��وع جهتگیري حاكمان در امر اداره حكومت مي باش��د، هندس��ه 
حاكم بر س��اختار حزب��ي و گروهي یاران، دولتم��ردان و كارگزارانی 
اس��ت ك��ه در آن حكومت مش��غول فعالیت مي باش��ند. آن چه كه 
در مورد س��اختار هندس��ي كارگ��زاران حكومت منج��ي آخرالزمان 
وارد ش��ده است، نش��ان مي دهد امر اداره حكومت جهاني و هدایت 

بيان ادبيات نژاد 
پرستانه در امر 

اداره نظام جهاني 
آخرالزمان با شعار 

عدالت محوري 
تنافي دارد زيرا 
اجراي حقيقي 
عدالت محقق 

نمي شود مگر در 
 جهاني خالي از 

نگاه هاي جهت دار 
 و رنگ محورانه 

به افراد
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مردم در سایه حكومت جهاني متعلق به هیچ حزب و دسته و قبیله 
خاصي نمي باش��د بلكه این امر متعلق به افرادي اس��ت كه از جهت 
ایمان معنوي به مرتبه رش��د و بالندگي فكري و اخالقي رسیده و از 
 س��وي دیگر توان و شایس��تگي تخصصي الزم براي اداره امور را دارا 
مي باش��ند. َاْصبغ ب��ن ُنباِته از امیرالمؤمنین علي علیه الس��الم نقل 

 

م��ي كند كه حضرت فرمودند:»گویا خیمه هاي عجم را در مس��جد 
كوف��ه مي بینم كه برپا ش��ده و آنه��ا قرآن را هم��ان گونه كه نازل 

گردیده به مردم مي آموزند48«. 
 3- عهدنامه منجي با يارانش: 

بیعت نامه منجي موعود با یارانش از جمله مس��ائل  و ش��واهدي 
است كه نشان دهنده عمق نگاه انساني و الهي او به انسان مي باشد. 
عهدنامه اي كه نه برپایه حكومت كردن بر اساس روابط پیدا و پنهان 
و زد و بندهاي حزبي در عرصه سیاست، بلكه بر گرفته از مجموعه اي از 
تعالیم و آموزه هایي است كه ریشه در حقیقت داشته و جامعه را به 

سمت تعالي و رشد مادي و معنوي رهنمون مي كند.
 امیرالمؤمنین علي علیه السالم در مورد پیمان منجي و یارانش 
م��ي فرمایند:»او از یارانش بیعت مي گیرد كه هرگز دزدي نكنند، 
زنا ننمایند، مس��لماني را دشنام ندهند، بي گناهي را نكشند، پرده 
حرمت انس��ان ها را ندرند، خانه اي را ویران نس��ازند، كسي را به 
ناح��ق نزنند، طال و نقره و گن��دم و جو را نیندوزند، مال یتیمي را 
نخورن��د، به آن چه نمي دانند گواهي ندهند، مس��جدي را خراب 
نس��ازند، مس��ت كننده اي نخورند، خز و حریر نپوش��ند، در برابر 
س��یم و زر سر فرود نیاورند، راهزني نكنند، در راه ها رعب و ترس 
نیافرینن��د، گن��دم و جو را احت��كار نكنند، به ك��م قناعت نمایند، 
طرفدار پاكي باش��ند و از پلیدي گریزان، به نیكي فرمان دهند، از 
زش��تي ها باز دارند، لباس خش��ن و زبر بر تن كنند، از خاك براي 
خویش بالش سازند و در راه خدا آن چنان كه شایسته است جهاد 

نمایند49«. 
     از طرف دیگر ایشان نیز بر خویش تعهد مي نماید و مي پذیرد 
كه:»از راه آن ها برود، همان طور بپوش��د كه آن ها مي پوش��ند، هر 
چه آنان س��وار مي شوند، سوار ش��ود، آن گونه كه آنان مي خواهند 
باشد، به كم راضي و قانع باشد، زمین را به یاري خدا از عدل بیآكند 
همان طور كه از ظلم لبریز گش��ته اس��ت، خدا را به حقیقت عبادت 
كند و براي خود نگهبان و درباني نگمارد)كنایه از این كه در دسترس 

مردم باشد50.(«.   
       نتيجه گيري:

     آن چه كه از مجموعه مباحث روشن مي شود این است كه 
 اوال بر اس��اس نگاه مش��ترك بین همه ادیان در نگاه به انسان ها، 
خط كش��ي و صف بندي بین افراد بش��ر و نگاه مهندس��ي ش��ده 
ب��ه ایش��ان و رفتار مبتني بر مالك هاي نفس��اني و برخاس��ته از 
ت��ب نژادپرس��تي، نه موافق تعلیم��ات ادیان و نه مطابق دس��تور 
عقل مي باش��د. زش��تي و پلش��تي این امر بر هیچ انسان عاقل و 
منصفي پوش��یده نیس��ت و ثانیا معلوم ش��د ك��ه برنامه اصالحي 
ش��یعه و منجي ایش��ان براي نجات بش��ر از توهمات تنیده شده 
بر روح و جان او نه تنها منحصر در گروه و قش��ر خاصي نیس��ت 
بلكه حتي در صدد ایجاد چنین فضایي هم نیس��ت و تنها چیزي 
ك��ه وج��ه هم��ت و تمام دغدغ��ه حاكم ب��ر فكر و عم��ل منجي 
موعود ش��یعه اس��ت ی��ك چیز اس��ت و آن هم نجات انس��ان از 
 دام نفس و ش��یطان براي وارد شدن به آس��تان حضرت رحمان. 
و این حضور در منطقه نوراني با»حق پرستي در حوزه افكار، تقواي 

در حوزه رفتار و اخالص در ساحت اعمال میسر می شود«.  

پی نوشت
1- پس آیا ندیدي آن كس را كه هواي نفس را خداي خویش گرفت. سوره جاثیه آیه23 .

2 - من از او بهترم زیرا مرا از آتش خلق نمودي و او را از گل. سوره ص آیه 76.
3-  و چه رنگي نیكوتر از رنگ خدایي داشتن. سوره بقره آیه138.

4- پرسش و پاسخ هایي درباره امام مهدي علیه السالم ص3
5- اوستا، زامیاد پشت بند11 ص487.

6 - همان بند95
7- بشارت عهدین ص345

8 - مدخلي بر تبار شناسي كتاب مقدس ص382.
9-  حضرت داوود و س��لیمان س��الم اهلل علیهما فرزندان پس��ري یّسي، حضرت عیس��ي علیه السالم فرزند دختري    

یّسي و حضرت مهدي عج اهلل فرجه نیز از جانب مادر نواده دختري یّسي محسوب مي شوند. .
10- عهد قدیم كتاب اشعیاي نبي باب11 بند1-10.

11- نجات بخشي در ادیان ص114
 12- عهد قدیم كتاب مزامیر مزمور18 بند49 و 50

13-  انجیل لوقا فصل12 آیه 35-37
14- پرسش و پاسخ هایي درباره امام مهدي علیه السالم ص28

15-  همان ص29
16- رس��ول اك��رم صل��ي اهلل علیه و آله: هیچ چیز نزد خ��دا گرامي تر از فرزند آدم نیس��ت. میزان الحكمه ج1 ص 

426
17- هرآینه ما فرزندان آدم را تكریم نمودیم. سوره اسراء آیه 70

18 - ما انسان را جانشین خود در زمین قرار دادیم. سوره بقره آیه 30.
19-   نبي مكرم صلي اهلل علیه و آله: مردم چون دندانه هاي شانه با یكدیگر برابرند. میزان الحکمه ج13 ص6526 

ح20860.
20- تا زنجیرهاي بندگي را از ایشان بازنماید. سوره اعراف آیه157

21-  بگو اي مردم من رسول پروردگار هستم براي همه شما. سوره اعراف آیه 158
 22- اي م��ردم من ش��ما را از یكي زن و مرد آفریدم و در ملت ه��ا و قبیله هاي مختلف قرارتان دادم تا یكدیگر را 

بشناسید. همانا گرامي ترین شما نزد پروردگار با تقواترین شماست. سوره حجرات آیه 13.
23- اولین ما محمد و میان ما محمد و آخرین ما محمد و همه ما محمدیم)صلوات اهلل علیهم اجمعین(. بحاراالنوار 

ج26 ص3 
24-   همان ج51 ص73
25-  همان ج53 ص162

 26-  همان ج25 ص117
27 - میزان الحكمه ج13 ص6528 ح20863.

28-  نهج البالغه نامه51  .
29-   همان.

30-  میزان الحكمه ج13 ص6528 ح20864 
31-  رسالت جهاني حضرت مهدي علیه السالم ص95  

32-  همان ص98
33-  عهد قدیم كتاب مزامیر مزمور72 بند7 

34-  امام مهدي علیه السالم در آیینه روایات شیعه و اهل سنت ص291 ح690 
35-  رسالت جهاني حضرت مهدي علیه السالم ص98

 36- همان ص99  
37 - عهد قدیم كتاب اشعیاي نبي باب 11 بند4-12.

38- عهدجدید انجیل یوحنا باب14 آیه18 .
40- امام مهدي علیه السالم در آیینه روایات شیعه و اهل سنت ص298 ح711  

41-  همان ص306 ح734    
42-  تاریخ پس از ظهور ص 82 به نقل از الغیبه ص122  

43-   امام مهدي علیه السالم در آئینه روایات شیعه و اهل سنت ص79 ح178 
44-   تاریخ پس از ظهور ص82 به نقل از الغیبه ص122 0 

45-  الغیبه طوسي ص284 
46- سوره بقره آیه148    

47 - امام مهدي علیه السالم در آئینه روایات شیعه و اهل سنت ص156 ح361  
48-  الغیبه نعماني ص168 

49-  تاریخ پس از ظهور ص210 به نقل از منتخب االثر ص468   .
50-  همان ص210   

 منابع:
 قرآن كریم
 نهج البالغه

 دکتركلباسي اشتري، حسین، مدخلي بر تبار شناسي كتاب مقدس، ناشر 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي، چاپ دوم 1387 ه ش.

علوم  پژوهشگاه  ناشر  ادیان،  نجات بخشي در  تقي،  راشد محصل، محمد   
انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم 1381 ه ش.

السالم  علیه  مهدي  امام  درباره  هایي  پاسخ  و  پرسش  رسول،  رضوي،   
انتشارات مركز مدیریت حوزه علمیه چاپ اول 1384 ه ش.

 شهید صدر، سید محمد، تاریخ پس از ظهور، ترجمه حسن سجادي پور، 
ناشر موعود عصر علیه السالم، چاپ دوم 1387 ه ش.

 صادقي، محمد، بشارت عهدین، دارالكتب االسالمیه، چاپ چهارم 1362 
ه ش.

 طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، الغیبه، انتشارات موسسه معارف اسالمي 
قم، 1411 ه ق.

 گل محمدي آرمان، فریده، رسالت جهاني حضرت مهدي عج اهلل فرجه، 
ناشر دارالنشر اسالم، چاپ هفتم بهار 1384 

  مجلسي، محمدتقي،بحاراالنوار، انتشارات مكتبه االسالمیه تهران بي تا. 
دارالحدیث چاپ  انتشارات  الحكمه،    محمدي ري شهري، محمد، میزان 

دوم پاییز1379ه ش.
 ناصري، محمد امیر، امام مهدي علیه السالم در آیینه روایات شیعه و اهل 
سنت، ترجمه محمد مهدي رضایي، ناشر مجمع جهاني تقریب مذاهب اسالمي، 

چاپ اول 1388 ه ش.
 نعماني، شیخ محمد بن ابراهیم، انتشارات صدوق، تهران 1397 ه ق.

بيعت نامه 
منجي موعود 
با يارانش از 
جمله مسائل  و 
شواهدي است 
كه نشان دهنده 
عمق نگاه 
انساني و الهي 
 او به انسان 
مي باشد
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 تم��ام ادیان آس��مانی به پیروان خود عصر درخش��ان و 
خوش��بختي جامعه جهاني و صلح جهانی و دوران پرخیر و 
برکتی را نوید داده اند که در آن دلهره ها، ترس ها و نگراني ها 
از دل ها پاک شود و به یمن ظهور شخصي بزرگ و مردی 
خدایی که به تأییدات الهی مؤید است در روی زمین جایي 
باق��ی نماند مگر آنکه در آن بانگ دلنواز توحید بلند ش��ود 

و روش��نایی یکتاپرستی، تاریکی شرک را زایل سازد، علم و 
عدل و راس��تی و امانت، چهره جهان آرای خود را بنمایانند 

و همه جا را از نور خود منور سازند.
اما در میان دانشمندان و متفکران سرتاسر جهان، درباره 
مس��ئله صلح جهاني نظرات گوناگون و رنگارنگي پیدا شده 
و س��خن بس��یار رفته است. نخستین کس��ي که اندیشه ی 

منجي و تحقق صلح جهاني

کليد واژه ها: منجي، صلح جهاني، اديان، آرمان، زندگي بشري، حکومت عدل مهدوي.

محمد غالمي ارجنکي

  پژوهشگر 

مس�ئله منجي و تحقق صلح جهاني به دس�ت او همواره به عنوان مس�ئله اي بسيار مهم و از اهداف بنيادين مذهب ، مورد توجه تمام 
اديان آس�ماني و پيروان آنها بوده و هس�ت. موضوع صلح جهاني به عنوان يک آرمان ، مدت بسياري است که مورد بحث دانشمندان 
سراسر جهان قرار گرفته و نظرات مختلف و متنوعي در اين زمينه ارائه شده است. هر يک از اديان مختلف از مفهوم و مصداق منجي 
و آينده ي جهان، صورت خاصي با اصول و مفاهيم ويژه ي مذهبي خود ترسيم مي کنند که بالطبع در اين ميان، اشتراکات و افتراقاتي 
وجود دارد. اما نوش�تار حاضر س�عي دارد نخس�ت ابعاد و عرصه هاي تحقق صلح را در زندگي بش�ري باز نمايد و با ارائه ی تصويري 
صحيح از صلح کامل و حقيقي با طرز تفکر متأثر از معارف اس�المي، زمينه را براي درک بهتر ش�ناخت ويژگي هاي ايجاد کننده ي آن 
هموار سازد و به دنبال آن با بررسي و شمارش ويژگي هاي شايسته در وجود برپاکننده صلح در جهان، تحقق صلح جهاني را منحصرا 

در گروي حکومت عدل مهدوي معرفي کند.

چكيده

ريشه ي  مهم 
برقراري صلح و 
آشتي و امنيت 
کامل در جهان، 
نهادينه شدن 
حقيقت صلح 
در نهاد انسان ها 
است
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صلح جهانی را طرح کرد س��نت آگوس��تین ب��ود که بحث 
و گف��ت وگو درباره ی آن را پیش کش��ید. وی به یک نظام 
جهان��ی که هم��ه ی جهانیان تابع آن باش��ند - زیرا همه ی 
ش��ان مطیع آفریدگاری یکتا هس��تند� قائل است. صلح در 
دیدگاه اگوس��تین مفهومش این اس��ت که آرامش سرتاسر 
جه��ان را فراگیرد. از آن جا که خدا انس��ان را مأمور کرده 
اس��ت همسایه اش را مثل خویشتن دوس��ت بدارد، پس به 
ناچار عین این محبت رانس��بت ب��ه زن ها و بچه ها ودیگر 
آفریدگان خدا نیز باید داش��ته باش��د. به این ترتیب چنین 
بن��ده ای در جوار صل��ح و آرامش با تمام همنوعان خود در 

جهان بسر خواهد برد. 
پس از آگوس��تین کس��اني مانند »توین ب��ي«، آینده ي 
درخش��ان جه��ان را به نحو س��خت خوش بینان��ه اي تحت 
سلطه ي تمدن غرب ترسیم مي کنند و وحدت نوع انسان را 
بر شالوده ی اصول »غربی« چون آزادی و دموکراسی استوار 
مي دانند و بعضي دیگر مانند »فیخته« نگاه نژادي به مسئله 
داش��ته اند. فیخته، »ژرم��ن« را برترین نژاد قلمداد نموده و 
مدعی اس��ت که آلمانی ها تنها ملتی هستند که می توانند 
عظم��ت و صلح جهان��ی را تأمین کنند و از طرفي بعضي از 
محققان نابودي جه��ان را احتمال داده اند. اخیراً گروهي از 
این محققان، طي یک بررس��ي علمي به این نتیجه رسیده 
بودن��د که یا جهان تا ی��ک ربع قرن دیگر ب��ه کّلی از بین 
خواه��د رفت و یا یک جهش انقالبی اصالحی وضع مردم را 

رو به راه خواهد کرد.
در اینجا ما ناگزیریم که یکی از دو احتمال فوق را که یک 
طرف ناامیدی محض و طرف دیگر، امید به آتیه درخش��ان 
جهان اس��ت، بپذیریم. شکي نیس��ت که ایمان و اعتقاد به 
خدا و پیروی ادیان زنده جهان این نتیجه را دارد که انسان 
ناگزیر است ؛ احتمال دّوم را باور کند. زیرا معتقدین به خدا 
طبق قانون عمومی جهان آفرینش که ممکن نیست جهان 
همیش��ه در رنج و ناراحتی بسر ببرد و خدای عادل آن را از 

زیر بار ظلم نجات ندهد، می گویند: 
باید س��رانجام خدای نیرومند و قادر به این وضع آشفته 
پایان دهد و همان گونه که تمام موجودات عالم هس��تی از 
کوچکترین تا بزرگترین ش��ان ب��ا نظم و عدالت مخصوصی 
اداره می ش��وند، انسان که اش��رف مخلوقات است را هم از 

این نظم بهره مند کند. 
همچنی��ن معتقدین ب��ه ادیان، وعده ه��ای الهی را قبول 
دارن��د و می گویند: چون پیش��وایان دینی به ما وعده صلح 
جهانی را در کتابهای خ��ود داده اند، به احتمال دّوم معتقد 

شده و این امید و انتظار را همیشه خواهیم داشت.
به راس��تي در ص��ورت اعتقاد ب��ه صلح جهاني مس��ئله 
چگونگي تحقق آن را در چه بستر هایي مي توان تصور کرد؟ 
ب��ا ظهور منجي، صلح جهاني در چه عرصه هایي تحقق پیدا 
مي کند؟ در این صورت از چه میزان اس��تقرار و استحکامي 
برخوردار خواهد بود؟ این استقرار و استحکام وابسته به چه 

فاکتورهایي است؟
روش تحقیق حاضر در پاس��خ به س��ؤال هاي یادش��ده، 
بررس��ي ریش��ه ها، و ابعاد صلح، ویژگي ه��اي مصلح کل و 
تطبی��ق آن بر وجود مقدس حض��رت مهدي عجل اهلل فرجه 

الشریف است.

ابعاد پيدايش صلح
در مکت��ب اس��الم از اصولیتری��ن برنامه ه��ا و از اهداف 
حکومت مهدوي، اهمیت بس��یار به جریان صلح و آشتی در 
انسان ها است به گونه ای که قرآن کریم کتاب آسماني دین 

اسالم می فرماید: »والصلح خیر«.
در یک نگرش کلي به حقیقت صلح و ریش��ه هاي آن در 
جامع��ه آرماني مه��دوي، از دیدگاه علوم اس��المي مي توان 

ابعاد آن را در چهار عرصه تبیین کرد.
اول. نهادينه شدن صلح در نفس انسان

در نفس انس��اني طبق مباني علم اخالق، قوایي وجود دارد 
که عبارتند از قوه ي عاقله، واهمه، شهویه وغضبیه که مملکت 
نفس را تش��کیل مي دهن��د. در نفس، هرک��دام از این قواي 
چهارگانه، هواي س��لطنت بر س��ه قوه ي دیگر را در سر دارند 
که اگر هرکدام قوي تر باشد، بر بقیه سلطنت مي کند و آنها را 
ساکت یا منقاد و مطیع خود مي کند. نفس انساني در صورتي 
متکامل و متعالي مي شود که از میان این قوا، قوه ي عاقله در 
صدر قوا و س��لطان باشد. در مملکت نفس تنها هنگامي صلح 
کامل حکمفرما مي ش��ود که تمام ق��وا مطیع و تحت اختیار 
کامل قوه ي عاقله قرار گیرند که در این صورت اصطالحا این 
قوا مهذب شده اند. در این صورت نفس انساني، خوي فرشته 
پی��دا مي کن��د و با تمام ارزش ها و کماالت نفس��اني آش��تي 
مي کند. این انس��اني که نفس او چنی��ن وضعیتي پیدا کرده 
اس��ت، به دلیل امنیت و ش��کوفایي درون خود، مایه امنیت 
و ش��کوفایي بیرون نیز خواهد بود و نه تنها هیچ آزاري از او 
به دیگر انس��ان ها نخواهد رس��ید بلکه در امنیت و شکوفایي 
اجتم��اع خود تأثیر قاب��ل توجهي خواهد گذاش��ت. بنابراین 
ریشه ي مهم برقراري صلح و آشتي و امنیت کامل در جهان، 

نهادینه شدن حقیقت صلح در نهاد انسان ها است.
دوم. صلح بشر با آفريدگار جهان

گمش��ده ي حقیقي و همیشگي تاریخ این بشر سرگردان 
وغرب��ت زده، همان مقام مقدس��ي اس��ت که ب��ا تک تک 
مخلوقات��ش حضور دارد؛ به دنبال پش��تیباني از آنهاس��ت؛ 
مي خواهد که دس��ت بندگان عاج��زش را بگیرد، باال ببرد، 
کفایتشان کند. گنجینه اي دارد که مي خواهد آن را مصرف 
کند. پي کس��اني مي گردد که رو به او کنند. رو به او کردن 
به معناي بي نیازي از همه چیز است. اگر بشریت با خداوند 
واحد صلح کند، به وحدت تام و کامل مي رس��د. اگر بش��ر 
با آفریدگار جهان صلح کند، خواس��ته هایش یکي مي شود 
و درنتیج��ه اختالف هایش حل مي ش��ود؛ یک��دل و یکصدا 
مي ش��ود و صلح حقیقي وارد تمام عرصه هاي زندگي بش��ر 

شده و در تمام نقاط جهان جریان پیدا خواهد کرد.
سوم. صلح فرد با اجتماع

مس��ئله اصلي مط��رح و قابل لم��س در بش��ر، صلح در 
عرصه اجتماع اس��ت. اما به این عرصه مي توان از دو دیدگاه 
نگریس��ت. یکي صلح میان س��ران حکومت ها و یکي صلح 
می��ان ملت ه��ا و همچنین در درون یک مل��ت. صلح میان 
حکومت ه��ا- فرع بر تعدد حکومت- اس��ت که اگر حکومت 
منسجم واحد جهاني فرض شود، دیگر این بخش از اختالف 
هم منتفي اس��ت. اما صلح میان ملت ها و یا میان افراد یک 
مل��ت نیز مي تواند تح��ت تأثیر حکومت واح��د قرار گیرد. 
هرچن��د صرف واحد بودن حکومت علت تامه نیس��ت بلکه 

اگر بشر با آفريدگار 
جهان صلح کند، 

خواسته هايش يکي 
مي شود و درنتيجه 
اختالف هايش حل 
مي شود؛ يکدل و 
يکصدا مي شود و 
صلح حقيقي وارد 

تمام عرصه هاي 
زندگي بشر شده و 
در تمام نقاط جهان 

 جريان پيدا
خواهد کرد
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اگ��ر این حکومت واح��د، با اجراي عدالت هم��ه جانبه و با 
تروی��ج فرهنگ الهي نقش مربي جامع��ه را بخوبي و بدون 
نقص ایفا نماید، ریش��ه هاي صلح را در ملت خود مستحکم 
کرده اس��ت. حکومت در اسالم در برابر ملت خود، در رابطه 
با دو بعد انس��اني مسئول اس��ت. یکي بعد مادي، طبیعي و 
غریزي انسان و دیگري بعد معنوي، فطري و عقالني انسان. 
همانطور که ذکر ش��د، در صورت اجراي عدالت همه جانبه 
در این دو عرصه از وجود انسان در هر ملت، پایه هاي صلح 

در آن ملت استوار و مستحکم خواهد بود.
چهارم. صلح انسان با طبيعت

هنگام��ي که تمام��ی روابط اجتماعی ب��ر مبنای عدل و 
عدالت پایدار گردد و با هدایتگري حکومت صالحه، بینش ها 
و روش ه��ا متحول ش��ود، انقالبی عظیم رخ می دهد که در 
پرت��وی آن رابطه طبیعت با انس��ان و انس��ان ب��ا طبیعت، 
رابطه اي کامال س��ازگار و درصلح و آشتی کامل خواهد بود 
که در نتیجه ی آن همه جای زمین سرسبز و خرم می گردد. 
نه تنها هیچ آزاري از بش��ر به طبیعت و از طبیعت به بش��ر 
نخواهد رسید بلکه مایه سالمت یکدیگر خواهند بود. زمین 
و آس��مان تحت فرمان خداوند دربرابر انس��ان در شکوفایي 
کامل خود و با نمایان ش��دن تم��ام ظرفیت هاي نهفته اش 
قرار مي گیرند و طبیعت همواره مایه رشد و تکامل انسان و 

تسهیل زندگي او خواهد بود.
ويژگي هاي برپاکننده ی صلح

1.اقتدار همه جانبه
»فروید« روانش��ناس معروف و »دیل کارنگی« نویسنده 
نامی می گویند: »همه اعمال انسان از دو آرزوی اساسی بر 
م��ی خیزد و آن آرزوی ش��هوانی و آرزوی بزرگی و اهمّیت 
اس��ت«.  این روانشناس��ان می گویند: »افراد بشر هر عملی 
را ک��ه انجام می دهند یا حس ش��هوانی و یا آرزوی بزرگی 
و ح��ّب جاه آنها را به آن عمل وادار نموده اس��ت.« اگر چه 
این گفته به نحو کلي نمي تواند صحیح باش��د چون عده اي 
هم هس��تند که ب��راي خدا کار مي کنند ام��ا به نحو جزئي 

صحیح اس��ت. زیرا اکثرّیت مردم این دو آرزو را داشته و از 

 

فّعالّیت های خود همین هدف را منظور کرده اند.
 بنابراین هیچ فردی از جهت داشتن این غریزه نمی تواند 
ببیند که دیگری دارای ش��خصّیت و اهمّیت بیشتری باشد 
بلکه س��عي مي کند که همان شخصّیت و رتبه اّول را برای 
خود ثابت کند. اینجا اس��ت که در اثر تزاحم خواس��ت ها و 
مناف��ع، درگیري ها و خونریزي ها به وجود می آیند و مصلح 
جهان��ی باید در ای��ن مورد اظه��ار قدرت نمای��د، یعنی از 
مظلومان طرفداری کند و آنان را نیرومند نماید و ظالمان و 
جنایتکاران مقتدر را سرکوب کند و در نتیجه برابري کامل 

در میان افراد بشر به وجود آورد.
در این فصل نیز باید گفت: مصلح جهانی نمی تواند تنها 
به وسیله قدرت ماّدی مساوات کامل را به وجود آورد، بلکه 
اگ��ر بخواهد عدالت را در چارچوب  قانون با جلب رضایت و 
راحتی عموم  مردم در سراسر عالم ایجاد کند، باید از قدرت 
معنوی نیز استفاده کند و کمک پروردگار را پشتیبان خود 

قرار دهد.
زیرا تجربه ثابت کرده است که انسان تنها با اظهار قدرت 
ظاه��ری نمی تواند برابري کامل را هم��راه با جلب رضایت 
واقع��ی مردم در جهان به وج��ود آورد. چنانکه در بعضی از 
ممالک کمونیس��تی که افراد بش��ر می خواسته اند با همین 
فک��ر، برابري را تا حّدی تنه��ا در یک مملکت عملی کنند، 
حّتی برای یک روز هم موّفق نش��ده اند. مسّلما تا وقتی که 
ی��ک مقت��در روحانی با نیروی معنوی خ��ود در رأس صلح 

جهانی واقع نشود، جهان به این آرمان نخواهد رسید.
بنابرای��ن مصلح کّل بای��د از قدرت روح��ی و تکنیکی و 
سیاس��ت زمامداری فوق العاده ای برخوردار باشد که اسالم 
او را به عنوان حضرت مهدی )عج( معّرفی کرده است. یعنی 
آن حض��رت را مّتصل به ق��درت الیزال و بي منتهاي خدای 

قادر متعال دانسته است.
2.از هرگونه خطا معصوم است.

مصلح کّل باید از عصمت علمي و عملي برخوردار باش��د. 

مصلح کّل بايد از 
قدرت روحی و 
تکنيکی و سياست 
زمامداری فوق 
العاده ای برخوردار 
باشد که اسالم او 
را به عنوان حضرت 
مهدی )عج( معّرفی 
کرده است. يعنی 
آن حضرت را 
مّتصل به قدرت 
اليزال و بي منتهاي 
خدای قادر متعال 
دانسته است
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یعني هم از گناه عمدی و س��هوی و ه��م از خطاکردن در 
شناخت ها و تشخیص هایش وچه در امور مربوط به رهبري 
جامعه اس��المي وچ��ه در زندگي عادي ف��ردي و اجتماعي 
مصون باش��د. این فرستاده الهي یکي از افراد انسان و بنده 
خالص و مقرب خداوند اس��ت که این مقام از جانب خداوند 
به او داده ش��ده  است. در اسالم این صفت درجایگاه امامت 
ش��ناخته مي ش��ود که مصداق امروز آن وج��ود امام عصر 

حضرت مهدی علیه السالم مي باشند.
3.برخوردار از علم الهي است.

منجي باید از کفایت سیاسي و آگاهي و توانایي الزم براي 
مدیریت سیاس��ي در س��طح جهاني، به گونه اي که مصالح 
جهان��ي تأمی��ن گردد و اه��داف مهم حکوم��ت دراین باره 
برآورده شود، برخوردار باشد. منجي در برپایي صلح به علم 
و آگاهي فوق العاده اي نس��بت به تم��ام ادیان و پیروان آنها 
نیازمند اس��ت همچنین نسبت به روش هاي سیاسي، آداب 
مدیریت، انواع دش��منان و خطرات آنها و ش��یوه ي مقابله با 
آنها و از همه مهم تر به ش��ناخت کاملي از حقیقت انسان و 

جهان و راه سعادت دنیوي و اخروي او نیازمند است. 
زیرا بدون داش��تن چنین آگاهي هایي نخواهد توانس��ت 
ب��ه امر ایجاد صل��ح همه جانبه جهاني در س��ایه حکومتي 
واحد قیام کند. این علم کامل و بدون نقص را تنها کس��ي 
مي تواند داشته باشد که از علم الهي برخوردار باشد. چنین 
شرایطي در اسالم در وجود مقدس امام عصر حضرت مهدي 

علیه السالم شناخته مي شود.
4.احياگ�ر ديني اس�ت که تضمين کننده س�عادت 

ابدي است.
این رهبر و پیشواي شایسته و بزرگ، عامل و مجري طرح 
و برنامه  عادالنه و کاملي است که نه تنها سعادت دنیوي بشر 
بلکه سعادت اخروي و ابدي او را تضمین مي کند. لذا از آنجا 
که اس��الم از چنین تضمیني برخوردار اس��ت، این تضمین 
را چ��ه در ام��ور حکومتي و اجتماعي و چ��ه در امور فردي 
 به انس��ان داده اس��ت و امام مهدي علیه السالم را احیاگر و

 برپا کننده این مکتب معرفی کرده است لذا بشر با پیروي 
از او سعادت ابدي خود را ضمانت مي کند.
 صلح جهانی در تجلي عدل مهدوي

اگر جنگ های تاریخ بشر را بررسی کنیم، در می یابیم که 
علت پدید آمدن جنگ ها، جاه طلبی حاکمان یک کشور یا 
تفرقه افکنی استعمارگران جهانی و یا علت های پوچ و باطلی 
از این قبیل بوده اس��ت اما در حکومت عدل مهدوي، نه از 
حکومت جاه طلبان خبري اس��ت و نه اثري از استعمارگران 
وج��ود دارد و نه رهبری الهی اجازه می دهد که انس��ان ها، 
همچ��ون حیوانات جنگل، به جان یکدیگ��ر افتند. بنابر این 
صلح جهانی برپا می شود و همه بودجه های کالنی که امروز 
برای ساخت و خرید س��الح های مرگبار خرج مي شود، در 

خدمت رفاه و آسایش عمومی مصرف می گردد.
براس��اس مبانی دینی، بستر صلح جهانی در سایه برپایی 
حکومت جهانی مهدوی با اقتدا به سنت صلح طلبانه، عادالنه 

و انسان ساز نبوي و علوي تحقق می یابد. 
 در حکوم��ت جهانی و همگرای مهدوی، با اجرای عدالت 
 و تکمیل عقلی و رش��د علمی، صل��ح عادالنه جهانی تأمین 
می گردد. زیرا از آنجا که در دوران ظهور، علم و دانش توسعه 

م��ی یابد ، جهل و نادانی و خرافات که عامل بروز بس��یاری 
از نا امنی های اجتماعی اس��ت، ازبی��ن می رود. از طرفي با 
توس��عه اقتصاد و تقس��یم برابر اموال بین انس��ان ها، فقر و 
تهیدستی ریشه کن می شود  و در نتیجه فساد و بی عفتی از 
بین می رود. تجلی عدالت مهدوی با گستره و ابعادش  چه از 
جهات مادي و چه از جهات معنوي، بس��اط هرگونه ظلم و 
ستم را بر می چیند و فضای امن و آرامش خاطر و اطمینان 
را در تمام عرصه هاي زندگي بشري فراهم می آورد. خوف ها 
زایل می ش��ود و جان و مال و آبروی اشخاص در امان قرار 
می گیرد و در سراسر جهان امنیت عمومی حاکم می شود 
و اختناق، اس��تبداد، اس��تکبار و استضعاف- که همه از آثار 
حکومت های غیرالهی اس��ت- از جهان ریشه کن می گردد و 
حکومت های طاغوتیان -به هر ش��کل و هر عنوان- برچیده 

می شود.
گفتنی اس��ت که حکوم��ت مهدوی در فتح س��نگرهای 
شیطانی شرک و پلشتی از قدرت شمشیر و نیروی قهار نیز 
س��ود می برد اما واقعیت این است که امام مهدي)عجل اهلل 
تعالی فرجه الش��ریف( قیامی صرفا نظامی و میلیتاریس��تی  
)ارتش س��االری و نظامیگری(و متکی بر اجبار و س��رکوب 
نخواه��د کرد. بنابراین، نباید امنی��ت و عدالتی کاذب و در 

سایه شمشیر برقرار شود. 
این قیام مصلحانه، نهضتی ایمانی، عقالني و انسانی برای 
رهانیدن همه بشر از زنجیرهای نفسانی و موانع بی شماری 
اس��ت که طاغوتیان بر دست و پای انس��ان فعلی زده اند و 
تکامل و کمال بش��ری را ایستا کرده و یا به پسرفت و قهقرا 

کشانده اند.
 نتيجه

ب��ا نظر دقیق به ابعاد پیدایش صلح حقیقي و ویژگي هاي 
برپاکنن��ده صلح و با تأمل منصفان��ه در ویژگي ها و ماهیت 
مکتب غني اس��الم و مقام و جایگاه امام مهدي علیه السالم 
درمي یابیم ک��ه تحقق تمام عرصه هاي صل��ح در جهان با 
تمام اس��تقرار و اس��تحکامش تنها مي تواند محصول تجلي 
عدالت مهدوي باش��د. با ظهور ام��ام مهدي عجل اهلل فرجه، 
حقیقت عبودیت در سراسر جهان، جاري و تثبیت مي شود 

و احتمال نقض صلح روي زمین به صفر خواهد رسید.
 منابع
مقاالت:

مشرق  مهدویت2،  آموزه  و  همگرایی  های  نظریه  بهرام،  اخوان کاظمی، 
موعود تابستان 1387، شماره 6.

عبدیایی، نرجس، ابعاد رشد در مدینه فاضله مهدوی، نشریه انتظار موعود، 
شماره 33.

موید نیا، فریبا، جهانی شدن و حکومت جهانی حضرت مهدی)عج(، نشریه 
درس هایی از مکتب اسالم، شهریور 1386، سال 47 - شماره 6

جعفری ، سیداصغر، بررسی نظریه های مختلف در تشکیل حکومت واحد 
مقاالت  بخش  سوم  رتبه  جهانی،  عدالت  و  صلح  استقرار  منظور  به  جهانی 

نخستین جشنواره بین المللی آخرین منجی
 کتب:

ص افي، ل طف ال ل ه ، اص ال ت  م ه دوی ت، ق م . انتشارات حضرت معصومه، 1380
علم الهدی، سید حمید، ستاره مؤمنان آشنایی با امام زمان، نشر هویزه

دنی ا،  ش ه ر  ت ه ران :  م ع اص ر،  ان دی ش ه ه ای   در  ت اری خ   ب ه روز،  ف رج ام   رش ی دی ، 
.1381

اب طحي، ح س ن ، م ص ل ح  غیبي، ت ه ران، ب طح اآ، 1380.

تجلی عدالت 
مهدوی با گستره 
و ابعادش  چه از 

جهات مادي و چه 
از جهات معنوي، 

بساط هرگونه 
ظلم و ستم را بر 

می چيند و فضای 
امن و آرامش 

خاطر و اطمينان 
را در تمام 

عرصه هاي زندگي 
بشري فراهم 

می آورد
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انتظار، تنها به 
 اديان

 تعلق ندارد، 
بلکه مکاتب 

و مذاهب غير 
 دينی نيز

 انتظار ظهور 
نجات بخشی 

که عدل را 
 بگستراند

  و عدالت را 
 تحقق  بخشد را

می کشند

اعتقاد به منجی، باوری مش��ترک بی��ن همه ادیان و حتی 
مکاتب غیرالهی اس��ت و در حقیقت اعتقاد همه انسانهاست. 
برتراند راس��ل می گوید: »انتظار، تنه��ا به ادیان تعلق ندارد، 
بلک��ه مکاتب و مذاهب غی��ر دینی نیز ظهور نجات بخش��ی 
 ک��ه ع��دل را بگس��تراند و عدال��ت را تحقق بخش��د، انتظار

می کشند« و نیز می گوید: » جهان در انتظار مصلحی است 
که آن را در زیر یک پرچم و یک شعار درآورد.«

عالم��ه طباطبای��ی در این زمینه می نویس��د: » بش��ر، از 
روزی که روی زمین س��کنی گزیده، پیوس��ته در آرزوی یک 
زندگی اجتماعی مقرون به س��عادت اس��ت و به امید رسیدن 
چنین روزی قدم بر می دارد. اگر این خواسته تحقق خارجی 
 نداش��ت، هرگ��ز چنی��ن آرزو و امی��دی در نه��اد وی نقش 
نمی بس��ت چنانچه اگر غذایی نبود، گرسنگی نبود و اگر آبی 

نبود تشنگی معنا نداشت ...«. )شیعه در اسالم(
ایشان نیز معتقد به این هستند که منجی خواهی همچون 
تش��نگی و گرسنگی در نهاد انسان به ودیعت گذاشته شده و 

اگر این نبود دیگر منجی خواهی معنا نداشت.
اکنون پرس��ش این است كه منجی بش��ر را، از چه چیزی 
نجات می دهد؟ و به عبارت دیگر، گرفتاری بش��ر چیست؟ او 
رهایی ونجات از کدام اسارت را طلب می کند و نقش منجی 

در تحقق این خواهش چیست؟
عدالت خواهی یکی از خواهش های بش��ر است و همچون 
منجی خواهی در سرش��ت یکایک انسان ها نهاده شده است. 
بش��ر به اقتضای سرش��ت کمال جو و نقص گریزش از ستم 
که نقص اس��ت، می گری��زد  و گرایش ب��ه عدالت که کمال 
است، دارد. بشر از س��تم در هر ساحت گریزان و بیزار است. 
زندگی انس��ان، عرص��ه های گوناگونی دارد وس��تم درعرصه 
ها وس��احت گونا گون زندگی انس��ان قابل تصور است؛ ستم 
اقتصادی،سیاسی، قضایی و... از مصادیق معروف ستم شمرده 
می شود. اکنون از باب »تعرف االشیاء باضدادها« برای تعریف 
و تبیین خواهش عدالت، نخس��ت گریز بش��ر از ستم را بیان 

نموده و آنگاه گرایش او به عدالت را شرح می دهم.
 یکی از س��تم هایی که بش��ر در طول تاریخ از آن گریخته 
و همچن��ان می گریزد، س��تم اقتص��ادی اس��ت. توزیع غیر 
 عادالنه نعم��ت های الهی در بین م��ردم و تبعیض در ایجاد 
فرص��ت های ش��غلی و زمینه ه��ای بهره من��دی از مزایای 
آن،خود ستمی بزرگ است. فراهم کردن زمینه مناسب برای 
رش��د اقتصادی فرد یا گروهی خاص و س��لب همان فرصت 
از دیگران، مصداق بارز س��تم اس��ت.آیا این ستم، درد و رنج 

فزاینده ای در جامعه انسانی پدید نمی آورد؟  

این سرش��ت و فطرت انس��ان است که از س��تم بیزار بوده 
 و از آن گری��زان اس��ت و ه��م از این رو نمی ت��وان در هیچ 
نقطه ای از جهان، انس��انی را پیدا کرد که چنین س��تمی را 
ببیند و احساس رنج نکند، چرا که از ویژگی های امور فطری، 
عمومی و جهانی بودن آن اس��ت. عدال��ت اقتصادی مقتضی 
این اس��ت که در بهره مندی از نعمت های الهی همه دارای 
فرصت و ش��رایط یکسان باش��ند و هر کس به اندازه کوشش 
 خ��ود از نعمت ها بهره مند ش��ود. اس��تفاده نابجا و پرداخت 
وام های کالن به برخی و جلوگیری از همان امکانات یا حتی 
کمتر از آن برای دیگران، از مصادیق س��تم اقتصادی شمرده 
می ش��ود. منجی می آید تا جهانیان را از این گرفتاری نجات 
بخش��د در زمان او هیچ امتیاز ناروایي بین افراد در تقس��یم 
اعتبارات داده نمي ش��ود و همگان احساس برابري و عدالت 

خواهند كرد.
س��تم دیگري كه بش��ر از آن در رنج اس��ت، ستم سیاسی 
اس��ت. براي مث��ال؛ آن کس که دان��ش الزم را برای منصبي 
 ن��دارد به س��بب برخ��ي روابط ب��ه همان منصب گماش��ته 
 می شود و شایستگان از قرار گرفتن در آن رتبه باز مي مانند و به 
آن ها بهایي داده نمي شود ؛ چرا كه واسطه و رابطه اي ندارند. 
س��تمکارانی که مطیع هوی نفس خویش بوده و هستند، در 
جهان ام��روز گاه در رأس امور نی��ز قرارمی گیرند،اعتراضات 
مردم��ی جهان عرب در س��ال ه��ای اخیر که مق��ام معظم 
رهب��ری از آن ب��ه بیداری اس��المی تعبیر ک��رده اند گویای 
همین انتصابات نابجاس��ت زیرا اگر كسي به ستم حاکم باشد 
و شایس��تگي و دان��ش الزم را براي مدیریت جامعه نداش��ته 
 باش��د،جامعه وی��ران خواهد ش��د و بش��ر چنین س��تمی را 
نمی پذیرد فطرت بش��ر باور به ای��ن دارد که اصالح جامعه و 
حاکمیت آن درگرو رهبری انس��انی است که دوست حقیقی 
انسان و طرفدار واقعی کرامت ملت ها است جنایتکاران برای 

اداره جامعه بشری جایگاهی ندارند.
  آری ب��ا این خواهش بش��ر اس��ت ک��ه از همه س��تم ها

 می گریزد و گرایش به عدالت در همه عرصه ها دارد.
اکنون منجی برای تحقق این خواهش چه خواهد کرد؟

در مزمور س��لیمان می گوید: » مس��اکین قوم را دادرسی 
خواه��د کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را 
زبون خواهد کرد.  در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور 
سالمتی خواهد بود او حکمرانی را خواهد کرد از دریا تا دریا 
و از نه��ر ها تا اقصای جهان. جمیع امت او را بندگی خواهند 

کرد. جان مساکین را نجات خواهد بخشید.)بند3و7و8(
دین مسیح نیز معتقد اس��ت در میان انسان ها اختالفاتی 

»منجی و تحقق عدالت جهانی«
مهران رهنما

  پژوهشگر 
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وج��ود دارد، اما آنچه ک��ه می تواند این اختالفات را منش��أ 
رحمت وجود خداوندی قرار دهد، صفت عدل است.

در تعالیم ایش��ان آمده اس��ت که انس��ان ظالم به بهش��ت 
وارد نمی ش��ود و ورود انس��ان ظالم و غیر دادگر به بهش��ت 
به س��ختی رد ش��دن ش��تری از روزنه سوزن اس��ت. اسالم 
 نیزیک��ی از ویژ گی های مهم حکومت منجی را اجرای عدالت 
م��ی داند و آن ه��م عدالتی در همه ابعاد انس��انیت. زیرا که 
اس��الم عدالت را فق��ط در رفاه نمی داند بلک��ه عدالت را در 
تمام مراتب انسانیت معرفی می كند و معتقد است که انسان 
با گناه كردن به خود س��تم می کند. اس��الم، معاصی را ستم 
انس��ان در حق خود معرفی می كند چرا که عدالت را تعدیل 
معرفی می کند و بر این باوراست که عدالت یعنی حد وسط 
افراط و تفریط . از اینروس��ت که م��ی گوید آن عدالت فقط 

مخصوص انسان کامل است که آن را معصوم می نامد.
برای انس��ان 3 قوه مطرح می کن��د: قوه واهمه ، غضبیه و 
شهویه و معتقد است که اگر یکی بر دیگری غلبه کند انسان 
به عدالت رفتار ننموده و در حق خود ستم کرده است. اسالم 
عدالت را ام الفضایل می داند و حتی برخی فیلسوفان اسالمی 
عدال��ت را همه فضیلت م��ی دانند نه جزئ��ی از آن، از اینرو 
ب��رای تحقق عدالت به این معن��ا، نیاز به مجری ای داریم که 
خود عادل باش��د و معصوم و هم  از اینروس��ت که در روایات 
آمده اس��ت اگر از عمر دنیا یک روز مانده باش��د خداوند آن 
روز را چن��ان طوالن��ی خواهد گردانید تا س��رانجام مردی از 
امت من که همنام من اس��ت، ظاهر خواهد ش��د و جهان را 
 همانگونه که از ظلم و ستم پر شده است از عدل و داد آکنده 

خواهد کرد.

اين سرشت و فطرت 
انسان است که 
از ستم بيزار بوده 
و از آن گريزان 
است و هم از اين 
رو نمی توان در 
هيچ نقطه ای از 
جهان،انسانی را پيدا 
کرد که چنين ستمی 
را ببيند و احساس 
رنج نکند،چرا که 
از ويژگی های امور 
فطری، عمومی و 
جهانی بودن آن 
است
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ش��یعه معتق��د اس��ت ک��ه تحق��ق بخش ای��ن وع��ده الهی 
حض��رت مه��دی )عج( اس��ت  و حکومت��ش  جهانی اس��ت  و 
 ارتباط انس��ان ها با یکدیگر بس��یار ساده و آس��ان است. صادق 
آل البی��ت )ع( فرماید: در زمانی که قائ��م ما قیام کند، خداوند 
چن��ان قدرتی ب��ه گوش ها و چش��م های پی��روان او می دهد 
 که با وجود مس��افت زی��اد میان آنان و قائم ، او با آنان س��خن 
می گوید و آنها نیز س��خن او را می ش��نوند و به او می نگرند. در 
حالیک��ه او در جای خویش اس��ت. ) منتخب االثر – باب 13 – 

صفحه 607 (
و نیز آمده اس��ت » احسن  العدل نصره المظلوم« بهترین 

عدالت را یاری مظلوم معرفی می کند.)میزان الحکمه(
امام رضا علیه السالم:»خداوند به وسیله او زمین را از هر جور 
و ستمی پاک و پیراسته می سازد)کمال الدین-ج 2 ص 372 ( 

زمین را زمانی عدل فرا می گیرد که بشر از ستم لبریز شده باشد. 
پس جز از راه ظلم ستیزی در سطح جهان میسر نخواهد شد و 
طریق و روش منجی در عدالت جهانی نیز بدینگونه است. آری 
! ظلم س��تیزی منجی هم در عرصه محکمه ها وقضاوت قضات 
اس��ت که با گماردن قضات ع��ادل جلوی احکام ظالمانه را می 
گیرد ونیز ستمگران را به کیفر اعمالشان می رساند و در سطح 
جهان ب��ا حکومت های ظالمانه می جنگد و آنان را شکس��ت 
می دهد. امیر مؤمنان علی علیه السالم در کالمی روشن، ظلم 
ستیزی حضرت مهدی )عج( در تمام ابعاد مختلف را اینگونه ترسیم 
می نماید: امام مهدی )عج( قاضیان زش��تکار را برکنار می کند. 
 دس��ت سازشکاران را از س��ر ش��ما کوتاه می کند. حکمرانان 
س��تم  پیشه را عزل می کند و زمین را ز هر نادرست خیانتکار 

پاک می سازد. )بحار االنوار ج 51 – ص 120(
 عدال��ت مه��دی  همچ��ون گرم��ا و س��رما وارد خان��ه ها

 می ش��ود. عدل و انصاف��ش آنگونه خواهد ب��ود که زندگان 
 آرزو م��ی کنند که ای کاش  م��ردگان ما نیز چنین روزی را 
م��ی دیدن��د.  او خانه های کفر و نف��اق را در هم می ریزد و 
اثری از مفس��دان باقی نخواهد گذاشت. در زمان او هیچکس 

به همدیگر ستم نمی کند.
ام��ام باقر علیه الس��الم می فر مای��د: » هنگامیکه قائم ما 
اهل بیت قیام می کند، بیت المال را به گونه ای یکس��ان در 
 میان مردم تقس��یم می کند و به عدالت در میان مردم رفتار 

می نماید« ) منتخب االثر- ص 310(
رس��ول گرامی )ص( می فرماید: »ش��ما را به مهدی بشارت 
م��ی دهم زمی��ن را پر از عدالت می کند همانگونه که از س��تم 
پر ش��ده اس��ت. س��اکنان آس��مان ها و زمین از او راضی  می 
 ش��وند و اموال و ثروت ها به طور صحیح در میان مردم تقسیم 
می شوند. دل های مومنان را پر از بی نیازی می کند و عدالتش 

فراگیر است.«)بحار االنوار- ج 52 – 391-390 (
امام صادق علیه الس��الم :» هنگامیکه مهدی قیام می کند 
به حکم داوود در میان مردم حکم می کند در حالیکه نیاز به 
گواه و شاهد ندارد. خداوند به او الهام می فرماید و او از روی  

علم خود  داوری می کند.« )شیخ مفید(
عالم��ه طباطبایی اعتق��اد بر این دارد که اس��تقرار چنین 
وضعی به دس��ت  خود انس��ان است. اگر انس��ان، ظلم ستیز  
نباش��د و درمقابل حکام ظالم نایستد، استقرار عدالت صورت 
نم��ی گیرد زی��را که مدیر زمانی می توان��د مدیریت بکندکه 
جامع��ه مدیریت او را بپذیرد. ام��ام خمیني )ره( می فرماید: 
»در زمان ظهور مهدی که خدا ذخیره کرده اس��ت...تاعدالت 
را در تمام عالم  گس��ترش دهد و آن چی��زی که انبیا موفق 
نش��دند به آن ب��ا اینکه برای آن خدمت آم��ده بودند، خدای 
متعال ایش��ان را ذخیره کرده است که همان معنایی که همه 
انبیا آرزو داش��تند لکن موانع، اس��باب این شد که نتوانستند 

اجرا بکنند...« صحیفه امام / ج 12 / ص 480
و آیا مانع، غیر از عدم آمادگی مردم بود؟ جز این بود که حضرت 
امیر را تنها گذاشتند تا بدانجا که زمان حضرت امیر علیه السالم 
حضرت فرمودند: ش��ما مدیریت مرا تباه س��اختید؟! مهدی)عج( 
زمان��ی عدال��ت جهانی برقرار خواهد س��اخت که بش��ر  بپذیرد 
 ه��ر آنچه را كه امیر جهان می گوی��د. در غیر این صورت همان 

خواهد شد که قرن های پیش شده بود.

فطرت بشر باور به 
اين دارد که اصالح 

جامعه و حاکميت 
آن درگرو رهبری 
انسانی است که 
دوست حقيقی 

انسان و طرفدار 
واقعی کرامت 
ملت ها است 

جنايتکاران برای 
اداره جامعه بشری 

جايگاهی ندارند
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 فقر، تعريف و ماهّيت آن:
فقر عبارت است از نداشتن چیزهایی كه آدمی در زندگی به آنها 
نیازمند اس��ت و ناقص یا اندك بودن امكاناتی كه شكوفایی قابلّیت 
آدمی و ظهور اس��تعدادهای او به آنها بستگی دارد. احتیاج را از آن 
جهت فقر گفته اند که به منزله شکس��ته شدن ستون فقرات است 
به خاطر ناتوانی از رسیدن به مراد. فقر دو گونه است: فقر ذاتی که 
صفت همه مخلوقات اس��ت و دیگری به معنای نداری و بی چیزی. 
این مقاله با عنوان» منجی و از بین بردن فقر«، به قسم دوم معنای 
فق��ر می پردازد؛ چراکه فقر ذاتی را نمی توان از بین برد؛ ولی  فقر 
اقتصادی را با وجود منجی می توان نابود کرد. همه انسان ها از فقر 
هراس دارند چراکه آرزوهایش��ان را بر ب��اد می دهد وموجب ذلت، 
انزوای فردی و اجتماعی، سیاس��ی، حقوقی، بی اعتباری و بسیاری 

نتایج سوء دیگر می شود. 
امام علی علیه الس��الم در حدیثی خطاب به امام حسن مجتبی 
علیه السالم به این مطلب اشاره می کنند: »پسرم! اگر فقیر راستگو 
باش��د، او را دروغگو نام نهند و اگر زاهد باش��د، او را نادان خوانند.« 
با توجه به نتایج س��وء فقر، انسان ها به کار و تالش روی می آورند 

تا بی نیاز شوند.
 وضعيت کنونی فقر در جهان

  گ��زارش س��ازمان ملل به خوبی روش��ن می کند ک��ه در عصر 
جهانی سازی، اراده سیاسی الزم برای عدالت اقتصادی وجود ندارد. 
در س��ال ۲000 اعضای سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به 
توافق رس��یدند. هدف این برنامه کاهش 50 درصدی فقر در جهان 

تا سال ۲0۱5 اعالم شد.
 حل مش��کالتی مانند گرس��نگی، بیماری، بی سوادی، صدمه به 
محیط زیست و گسترش ویروس ایدز، از جمله معیارهای سنجش 
تحقق این هدف بود. برنامه توس��عه س��ازمان ملل م��ی گوید این 
اهداف در صورتی قابل تحقق اس��ت که کش��ورهای فقیر اصالحات 
همه جانب��ه را پیگیری کنند و کش��ورهای ثروتمن��د نیز با بهبود 
شرایط تجاری و افزایش کمک به کشورهای فقیر به این اصالحات 
واکنش نش��ان بدهند. این در حالی است که کشورهای ثروتمند در 

پی کاهش بودجه داخلی، کمک های خارجی را کاهش داده اند. 
بر اس��اس این گزارش بی��ش از یک میلیارد نفر در فقر ش��دید 
زندگی می کنند و استاندارد های زندگی نیز در حال افت است. در 
صورت ایجاد نشدن تغییرات بنیادی، شمار این افراد طی ۳0 سال 

آینده دو برابر خواهد شد.
 این س��ازمان می گوید تا سال ۲050 ممکن است ۳/5 میلیارد 

نفر از جمعیت شهرنشین زمین در زاغه ها زندگی کنند.
 این گزارش نس��بت به جهانی س��ازی اقتص��ادی، اظهار نگرانی 
می کند و می گوید: شواهد جاری نشان دهنده آن است که جهانی 
س��ازی در ش��کل کنونی آن، همواره به نفع فقرای ش��هر نش��ین 
عمل نکرده اس��ت. پی یر ژرژ، اقتصاددان برجس��ته فرانس��وی در 
کتاب  »جغرافیای نابرابری«، تصویر نس��بتَا روشنی از توزیع نابرابر 

 

ثروت ها و امکانات زمین به دست داده است. 
او می نویس��د: » ثروت، همه چیز و همه کس را به س��وی خود 
جل��ب م��ی کند و فقر را می راند. این دو حال��ت متضاد، خانه ها و 

 منجی و نجات از فقر

کليد واژه ها:  فقر ذاتی، فقر اقتصادی، جهانی سازی، جهانی شدن، منجی، عصر ظهور

الهام متفکريان

  پژوهشگر 

فقربه عنوان امری نفرت انگيز و فلج کننده، ملموس همه مردم جهان اس�ت و ابتال به آن حتی در کش�ورهای  ثروتمند وجود دارد. 
اديان الهی به اين موضوع اهميت بس�يار داده، دس�توراتی برای از بين بردن فقر داده اند. همچنين همواره نظام های اقتصادی در 
 جه�ت زدودن فق�ر به وجود آم�ده اند و نظريه پردازان اقتص�ادی راهکارهای متفاوت ارائه کرده اند. با بررس�ی نتيجه کارآيی اين 
 نظام ها روشن می شود که ناکارا بوده، باعث رشد نابرابر اقتصادی و ثروتمند شدن عده قليلی در مقابل فقيرتر شدن عده کثير ديگری 
ش�ده اند. علت اين امر در تفاوت مبانی فکری و اهداف نظام های اقتصادی غير الهی اس�ت؛ چراکه تفاوت مبنا  و هدف به تفاوت 
نتيجه منجر می شود. نظام های اقتصادی که يکی پس از ديگری امتحان شدند، هرکدام نتايج اسفباری به جا گذاشتند که با اجرا 
شدن نظام های ديگر نه تنها پيامد های سوء آنها اصالح و جبران نشد؛ بلکه مشکالت جديد ديگری هم اضافه شد. به گونه ای که 
روز به روز ش�اهد افزايش فقر و فالکت اقتصادی در جهان هس�تيم. شمار بسيار افراد بيکار و کسانی که در پی نظام اقتصادی غلط 
بيکار شده اند، گويای ناصحيح بودن وضع اقتصاد است. در عصر حاضر و همزمان با جهانی شدن و به کارگيری نظام سرمايه داری، 
اوضاع اقتصادی بس�ياری ازکش�ورهايی ک�ه در اين طرح قرار گرفته اند در معرض بحران ق�رار دارد. آمارهای تحقيقات بين المللی 
ش�اهد بر اين مدعا اس�ت. گس�ترش روز افزون فق�ر در جوامع مختلف باعث نااميد ش�دن مردم از اين نظام ه�ای اقتصادی مادی 
می شود. از سوی ديگر، بشر در هياهوی جنگ ثروت و قدرت همواره در نهاد و فطرت خويش ميل به عدالت، صلح، از بين رفتن فقر 
و موانع، برای رسيدن به کمال دارد. و از آنجا که وقتی ميل درونی وجود دارد حتمَا مطلوب خارجی نيز وجود دارد که کشش ايجاد 

شده است، پس حتمًا روزی می آيد که منجی بيايد و جامعه آرمانی را بسازد و در پرتو وجودش فقر و نيازمندی نيز از بين برود. 
دراديان الهی و همچنين اديان غير الهی به ظهور منجی بش�ارت داده ش�ده است. در دين مقدس اسالم نيز که دين جاودانی است، 
به ظهور او نويد داده ش�ده اس�ت. او در زمانی ظهور می کند که تمام جهان را ظلم و جور پرکرده باش�د. فقر و فالکت اقتصادی نيز 
نتيجه ظلم و جور قدرتمندان و اس�تعمارگران اس�ت که تا قبل از ظهور منجی به منتهی اليه خود خواهد رس�يد. با نگاهی به وضع 
معيش�تی مردم دنيا روش�ن می شود که روز به روز بر فقر کش�ورهای فقير و حتی ثروتمند افزوده می شود و اين نشان می دهد که 

جهان به سمت انتظار منجی برای اصالح وضع نابسامان اقتصادی پيش می رود.

 چكيده

شواهد جاری 
نشان دهنده 
آن است که 

جهانی سازی 
در شکل کنونی 

آن، همواره به 
نفع فقرای شهر 

نشين عمل 
نکرده است
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محله های اعیانی و فقیرانه را از هم جدا می کند، افراد ثروتمند در 
کنار هم و مس��تمندان با هم می زین��د. فقر دائمی در یک منطقه، 

انگیزه های سرمایه داری در تمام امور را کاهش می دهد.«
 حاص��ل این وضعیت، انتقال ارزش افزوده کار و تولید به مناطق 
ممتاز س��رمایه گذاری نشده در مناطق پیرامونی است. در این روند 
نابرابر توزیع ثروت، ش��هرها نسبت به روستاها از امتیاز برخوردارند. 
عجیب آنکه در مناطق وس��یعی از اروپای به اصطالح متمدن هنوز 

هم نظام ارباب-رعیتی وجود دارد.
تجمع اموال در دس��ت ثروتمندان جوام��ع، جنبه دیگری از این 
نابرابری هاست. نه دهم  درآمد ناخالص جهان، در اختیار جمعیتی 
کمت��ر از یک ده��م کل جمعیت جهان ق��رار دارد و به یک چهارم 
مردم دنیا، درآمد هفتگی متوس��ط برابر با درآمد ساالنه یک چهارم 

دیگر می رسد.
در نتیجه این فقر، درحالی که س��هم متوسط غذای روزانه برای 
ی��ک فرد فعال روزی ۲۲00 کالری اس��ت، بی��ش از نیمی از مردم 
جهان کمتر از این میزان کالری در دس��ترس دارند و قسمت اعظم 
 امکان��ات غذای��ی را اقلیتی برخوردار از امتیازهای ش��هری به یغما 
 م��ی برن��د. ضعف در تغذیه، کاه��ش عمر را نیز به هم��راه دارد به 
گونه ای که امید به زنده ماندن در ممالک فقیر بین50 - ۴0 سال 

است.
جال��ب آنک��ه فق��ر، به جوام��ع فقیر اختص��اص ن��دارد بلکه در 
 کش��وری مانند امریکا که متمول تری��ن اقتصاد جهان را دارد نظام 
سرمایه داری کار را به جایی رسانده است که معضل فقر به دغدغه 

اصلی محافل اقتصادی تبدیل شده است.
این وضعیت نابسامان اقتصادی در عصر»پیش ازظهور« است. در 
روایات اس��المی به برخی از این کاستی های اقتصادی اشاره شده 
اس��ت، از جمله: ثروتمندان دسترنج فقیران را می دزدند، زکات به 
مس��تحق داده نمی شود، با ش��ریکان به خیانت معامله می کنند، 
مس��تمندان را پست می ش��مارند، بازرگانان با ربا کسب می کنند، 

سرمایه کسب، دروغگویی است. 
رشوه خواری به نام هدیه حالل می شود. زراعت فاسد می شود و 
برکت می رود. از راه کم فروشی زندگی اداره می شود. همت مردم 

فقط برای شکم است و...
ريشه ها و علل ايجاد فقر در عصر حاضر

در عص��ر کنونی یک��ی از اصلی ترین علل فق��ر در جهان، نظام 
سرمایه داری و فرآیند جهانی سازی است.

برخی صاحبنظران مسلمان که جهانی شدن را پروژه می دانند، 
درباره ُبعد اقتصادی جهانی سازی در عصر کنونی چنین می گویند: 
» در ح��وزه اقتصاد، جهانی س��ازی به مفهوم س��لطه کمپانی های 
س��رمایه داری غرب بر منابع خام جهان اس��الم و نیز سلطه بر بازار 

جهانی و جهان اسالم و تغییر ذائقه مصرفی مردم است.
درعص��ر جهاني س��ازي س��رمایه  س��االرانه، نیازه��اي واقعي از 
نیازهاي کاذب، توسط بیش تر مردم دنیا تشخیص داده نمي شود و 
مصرف گرای��ي از طریق )جامعه مصرفي جهاني( به دو جامعه دیگر 

متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و هم چشمي سرایت مي کند.
نظام اجتماعی � فرهنگی سرمایه داری با داشتن دو نهاد مالكیت 
خصوص��ی و ب��ازار كار مبتنی بر اس��تخدام، نظام تولی��د كاالیی را 
تأس��یس كرد كه بر رابطه میان مالكیت س��رمایه و كار دستمزدی 
ب��دون مالكیت اس��توار اس��ت و این رابطه، مح��ور اصلی یك نظام 

طبقاتی و ظالمانه را تشكیل مي دهد که منجر به فقر می شود.

 هم��واره مبارزه با فقر از گذش��ته های دور مطرح بوده اس��ت و  
انگیزه انقالب های خونین و اعتراضات گس��ترده مردمی در جوامع 
مختلف شده است. و بسیار اتفاق افتاده است که این خواست بحق 
مردم مورد سوءاس��تفاده قرار گرفته و عاملی برای جلب توده های 

مردم برای رسیدن به مقاصد جاه طلبان شده است.
 ب��ا نگاهی به ش��عارهای انتخاب��ی نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری در کش��ورهای مختلف، دریافته خواهد ش��د که یکی از 
اصلی ترین وعده ها، مبارزه با فقر و بهبود ش��رایط اقتصادی است. 
که البته بس��یاری از این وعده ها عملی نخواهند شد؛ چراکه ازبین 
ب��ردن فقر پارامترهای بس��یاری نیاز دارد ک��ه تحت کنترل قوانین 
خطاپذیر بش��ری قرار نمی گیرد. کس��انی نیز که به سکوالریس��م 
اعتقاد دارند دس��ت تعلیمات دینی را ب��رای بهبود وضع اقتصادی 

جامعه کوتاه می کنند.
 اگ��ر به بس��یاری از دس��تورات اقتصادی ک��ه در ادیان مختلف 
 و از جمل��ه اس��الم داده ش��ده اس��ت عمل می ش��د، بس��یاری از 
نابس��امانی های اقتصادی ریش��ه کن می ش��د؛ مثال ربا خواری در 
تمام ش��رایع الهی تحریم ش��ده اس��ت درحالی که عمده بانکداری 
جهانی بر پایه ربا استوار است. واضح است که اگر عقل بشری برای 
زندگی س��عادتمند کافی بود دیگر نیازی ب��ه پیامبران نبود؛ اما در 
طول تاریخ، بش��ر به تجربه فهمیده اس��ت که نقاط ضعف بسیاری 

دارد وکامل نیست. 
علوم مختلفی نیز که بش��ر در طول تاریخ به دس��ت آورده است 
همیش��ه خطا و تغییر پذیر است. وقتی دانش نسبی شد، نتیجه آن 
هم که به ارمغان آوردن رفاه و خوش��بختی بشری است نیز نسبی 

 عقل بشری حکم 
می کند که برای 
رسيدن به سعادت 
واقعی و رهايی کامل 
از سختی هايی که 
انسان ها با آن دست 
به گريبان هستنند 
بايد دامان کسی را 
گرفت که به منبع 
ماوراءبشری وصل 
است. کسی که 
توانايی نابودی تمام 
شرور و پليدی ها 
را دارد، کسی که 
خداوند پاکی او را 
تضمين کرده و درپی 
منافع خود نباشد
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خواهد ش��د؛ یعنی همان اندازه که علوم مادی پوش��الی بوده و در 
معرض بی اعتباری و تغییر قرار دارند، س��عادت انسان هایی که بر 
مبنای این علوم پایه گذاری ش��ده اس��ت نیز پوش��الی و نامطمئن 

خواهد بود. 
ضرورت ظهور منجی برای ريشه کنی فقر

عقیده به ظهور یك رهایی بخش بزرگ و برچیده شدن بساط ظلم 
و ستم از میان انسانها، و حكومت حق و عدالت منحصر به شرقي ها 
و مذاهب ش��رقی نیست بلكه یك اعتقاد عمومی و جهانی است كه 
چهره های مختلف آن در عقاید اقوام گوناگون دیده می شود  و همه 
روشنگر این حقیقت است كه  این اعتقاد كهن ریشه ای در فطرت و 

نهاد انسانی  و در دعوت همه پیامبران، داشته است.
عقل بش��ری حکم می کند که برای رسیدن به سعادت واقعی و 
رهایی کامل از س��ختی هایی که انس��ان ها با آن دست به گریبان 
هس��تنند باید دامان کسی را گرفت که به منبع ماوراءبشری وصل 
است. کسی که توانایی نابودی تمام شرور و پلیدی ها را دارد، کسی 

که خداوند پاکی او را تضمین کرده و درپی منافع خود نباشد.
 کس��ی که در پرتو ایجاد عدالت همه انس��ان ها را به بی نیازی 
مادی برس��اند. عالوه بر آی��ات و روایات كه از یك انقالب عظیم در 
جوامع بش��ری و برقراری حكومت عادالنه و برطرف ش��دن ظلم و 
جور در روابط انسان ها خبر می دهند، قانون هدایت عمومی و روند 
تاریخ نیز انس��ان ها را به چنین مدینه فاضله ای بش��ارت می دهد و 
قافله بش��ری خواه ناخواه به س��وی یك اجتماع مقرون به سعادت 

گام بر می دارد. 
هر غریزه و خواس��تی را كه خداوند متعال و حكیم، در بشر قرار 
داده اواًل بی حكم��ت نبوده و قطعًا فوائد و آثار مفیدی بر آن مترّتب 

می باش��د و ثانیًا مطلوب و خواس��ته او یا در جهان، موجود است و 
یا در آینده به وجود می آید. اگر انس��ان در خود احساس گرسنگی 
و تش��نگی می كند، غذا و آب در خارج موجود اس��ت و اگر در خود 
احس��اس نیاز به پژوهش و كشف مجهوالت می كند، راه عالم شدن 
و طلب علم در خارج برای رسیدن به مطلوب موجود است و انسان 

می تواند به مطلوب خود نائل گردد.
در نتیجه هر انسانی در نهاد خود احساس می كند كه از بدی ها، 
ظل��م و فقر متنّفر اس��ت و به خوبی ها و عدال��ت گرایش دارد، اگر 
چه از زمان وقوع این ظلم و یا عدالت خواهی، قرن ها گذش��ته باشد 
و هی��چ ربطی به زمان و عصر حاضر نداش��ته باش��د این از فطرت 

سرچشمه می گیرد.
انس��ان از حیث كش��ش باطن��ی طالِب عدل و داد و س��عادت و 
زیبایی هاس��ت و از ه��ر ظلم و فقر و حق كش��ی و تعّدی و اجحاف 
متنّفر می باشد و این خواس��ته و طلبی كه در نهاد انسان ها نهفته، 
بهترین دلیل اس��ت ب��رای تحقق یافتن مطل��وب آن؛ یعنی روزی 
خواهد آمد كه جامعه بشری پر از عدل و داد شده و همگان با صفا 

و صمیمّیت بدون فقر در كنار یكدیگر زندگی خواهند كرد.
روزی خواهد رس��ید كه انس��ان هم مانند همه انواع آفرینش به 
موج��ب قانون هدای��ت عمومی، به كمال خود ك��ه همان عدالت و 

سعادت و جامعه عادالنه می باشد،خواهد رسید.
وضعيت فقر در جامعه عصر ظهور

 فرهنگ، اقتصاد وسیاس��ت، سه بعد اساسی یک اجتماع و باعث 
پیشرفت و توسعه امور یا عقب ماندگی و کاستی در کارهاست. یک 
نظ��ام متعال��ی و متکامل می تواند با اهمیت دادن به هر س��ه بعد، 
جامعه را به سوی اهداف و غایات واال و کامل هدایت کند و موجب 
امنیت، معنویت و س��عادت مردم ش��ود. بر این اس��اس در جامعه 
دینی- به خصوص در جامعه منجی جهانی- اقتصاد نیز مورد توجه 

بوده و دولت برنامه ها و کارکردهای مهمی در این زمینه دارد.
ه��دف اولیه ازبین ب��ردن فقر، تأمین معیش��ت و رف��اه مردم و 
س��اماندهی به فعالیت های مالی اس��ت اما در هدف واالتر برقراری 
عدالت اجتماعی، ایجاد مساوات، عمران و آبادی شهرها و کشورها و 

در نتیجه رفع معضالت اقتصادی مانند فقر، بیکاری و...است.
 این فرآیند تغییر مسیر دادن اقتصاد از تأمین نیازهای صرف، به 
تقویت بعد روحانی و اخالقی انسان ها و ریشه کن کردن مفاسد و 

ناهنجاری های ناشی از اقتصاد ناصحیح است.
ب��ر این اس��اس از برنام��ه ها و اق��دام های مهم دول��ت منجی، 
پدی��دآوردن رفاه و آس��ایش اقتصادی و تش��کیل یک جامعه واحد 
 جهان��ی اس��ت. در این جامع��ه همه مانن��د یک خان��واده زندگی 
م��ی کنند و تقس��یم جوامع به غنی و فقیر و توس��عه یافته از بین 
می رود و بش��ر به طور کلی به رفاه اقتص��ادی، بی نیازی و عدالت 
اجتماعی دست می یابد و همین زمینه اساسی رشد و تعالی معنوی 

و فکری انسان را فراهم می سازد.
 در رستاخیز ظهور منجی علیه السالم، این کاستی ها از سر راه 
برداش��ته شده و عامل سلطه بر فکر، اقتصاد و سیاست جهان نابود 
می ش��ود و انس��ان ها آزاد می ش��وند و راه صحیح زندگی را پیدا 
م��ی کنند. دولت کریمه مهدوی، فقر و ن��داری را از میان می برد، 

استعمارگران و صاحبان زر و زور و تزویر را مغلوب می کند. 
مردم از اسارت مادیات و تأمین خواسته های غیر ضروری دنیوی 
رهای��ی می یابن��د و عدالت اجتماعی، مس��اوات و رفاه اقتصادی را 
محقق می کند. در مردم بی نیازی به وجود می آورد و مال فراوانی 

به آنان می بخشد. 

برنامه ها و 
اقدام های مهم 

دولت منجی، 
پديدآوردن 

رفاه و آسايش 
اقتصادی و 

تشکيل يک 
جامعه واحد 
جهانی است
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مشخصه های جامعه فقر زدوده شده با ظهور منجی
الف(پيوند اخالق و اقتصاد

نباید فراموش کرد که ریش��ه بسیاری از جرایمی که در دنیا رخ 
می دهد، فقر اس��ت و بیشتر دش��منی ها، مربوط به مسائل مادی 
و عامل بس��یاری از دعواهای خانوادگی، فقر و بیکاری است. بیشتر 
جوانان ب��ه جهت ن��داری ازدواج نمی کنند و معم��واًل به کارهای 
 خالف و فس��ادانگیز کش��یده می ش��وند. بی عدالتی ه��ا، ظلم ها، 

دزدی ها و قتل ها و... به اقتصاد ناسالم برمی گردد.
از جمله اصالحات وس��یع و اقدامات عمیق منجی علیه الس��الم، 
حّل مش��کالت و کاستی های اقتصادی از طریق پیاده کردن احکام 
اس��الم اس��ت. با توجه به رس��الت اصلی امام علیه السالم در زنده 
ک��ردن احکام دین و نقش مؤثر عدال��ت در این زمینه، می توان به 
این نتیجه رسید که تحقق اقتصاد اسالمی و توسعه یافته، منوط به 

فراهم آمدن شرایط و حضور چندین واقعیت است.
ش��رط الزم در این مقوله، این اس��ت که انسان ها از چنان رشد و 
کمالی به لحاظ تربیتی و اخالقی برخوردار باشند که در موضع انسان 
های مورد نظر اس��الم جای گیرند و این بدان معناس��ت که آموزش 
معارف اس��المی، برای آنان ش��رایطی را فراهم می آورد که به منزله 
ضوابط حاکم بر رفتار آنان تجلی می کند. و ما با مس��لمانان مؤمنی 
مواجهی��م که با پرهیز از انجام دادن هر امر بیهوده ای، مراتب کمال 
تربیت��ی خود را به نمایش می گذارند تا آنجا که به عنوان جامعه ای 
کاماًل اس��المی، امکان اجرای احکام اس��المی را فراهم می سازند. به 
واسطه عدالت گستری امام زمان)عج(، مردم همچون جامعه نخستین 

خود می گردند؛ یعنی جامعه ای عاری از اختالف و تفرقه.
بر این اس��اس، خروج کینه از دل های مردم و ایجاد بی نیازی و 
غنا در قلوب مردم، به معنای آن است که انسان ها آنقدر از تربیت 
و کم��ال الزم برخوردار ش��ده اند که بی نیازی و خ��روج کینه در 
 مورد آنها محقق شده است. مردم در زمان منجی به تکامل اخالقی 
می رسند به گونه ای که  از جیب همدیگر بدون ممانعت و به حّد 

نیاز برداشت می کنند. 
ب( بهره برداری کامل از مواهب طبيعی

 در دوران حاکمیت امام زمان علیه الس��الم، ابزار تعالی و رش��د 
 و در عی��ن حال ابزار آگاهی و س��لطه بر طبیعت به حدی ش��کوفا 
می ش��ود که در پرتوي آن، شیوه های تس��لط بر منابع بالقوه و به 

فعلیت رساندن آنها بسیار طبیعی و رایج خواهد شد. 
مهم ترین مؤلفه این موضوع، بهره برداری کامل از معادن و منابع 
زیرزمینی و مواهب طبیعی اس��ت. امکاناتی که قطعًا بش��ر تا کنون 
از بس��یاری از آنان مّطلع نبوده و فقط اندکی از آن را می ش��ناخته 
اس��ت. در نتیجه بس��یاری از مشکالت مادی و فقر از بین می رود و 
در پی آن گناهان بس��یاری از جامعه ریش��ه کن می شود.از طرفی 
اگر جامعه ای پرهیزگار و پایبند به دستورات خداوند باشد، او خود 
برکات آسمان و زمین را بر مردم آن جامعه ایمانی نازل می فرماید. 
از آنجایی که در حکومت امام زمان علیه الس��الم شکوفایی دینی و 
معنوی به حّد اعالی خود می رس��د، نعمت های الهی برآنان فزون 

می یابد و مواهب طبیعی و معادن برای آنان آشکار می شود.
پيامبر اكرم)ص( نيز مي فرمايد: 

در امت من، مهدی قیام كند... و در زمان او، مردم به نعمت هایی 
دس��ت می یابند ك��ه در هیچ زمانی دس��ت نیافته باش��ند. )همه( 
نیك��وكاران و ب��دكاران. آس��مان بر آن��ان ببارد و زمی��ن چیزی از 

روییدني های خود را پنهان ندارد.
امام علي) ع( در دوران حكومت كوتاه خود، دس��ت كم در كوفه، 

حداقل امكانات اساس��ي را براي عموم م��ردم تأمین كرد؛ چنان كه 
خود فرمود:كس��ي در كوفه نیس��ت كه در رفاه به س��ر نبرد، حتي 
پایین ترین اف��راد، نان گندم مي خورد، س��رپناه دارد و از آب گوارا 
مي نوش��د. امام زم��ان)ع( نیز مانند جد بزرگ��وارش در زدودن فقر 
مي کوش��د. اما این بار نه تنه��ا فقر را کاهش مي دهد، بلکه به حذف 
کامل فقر موفق مي ش��ود زیرا از یك س��و سرمایه های مادی بسیار 

زیاد می گردد و رشد اقتصادي پایدار پدید مي آید.
 از س��وي دیگر، این امكانات عادالن��ه، توزیع مي گردد و جلوی 
فش��ار و ستم و س��ودجویان زیاده خواه گرفته مي شود و در نهایت، 
مردم نیز از نظر غنای روحی و س��طح اخالق و معرفت و تقوا چنان 
اوج م��ي گیرند ك��ه دامنه حرص و آز كه سرچش��مه تكاثر و بخل 
 و احتكار و تنازع اس��ت، برچیده مي ش��ود. در حدیثی امام صادق

 )علی��ه الس��الم(چنین م��ي فرمای��د: هنگام��ی ك��ه قائم م��ا قیام 
كن��د ... زمین )با تدبیر امام و تالش صادقانه مردم( گنج ها و ذخایر 
گران بهای خود را آشكار مي سازد؛ آن چنان كه مردم آن را با چشم 
 خ��ود مي بینند و )آن چن��ان غنای ظاهری و معن��وی مردم را فرا 
م��ي گیرد( ك��ه نمي توانید كس��ی را پیدا كنید كه هدیه ش��ما را 
بپذی��رد و ی��ا زكات مال را قبول كند. همه م��ردم به آن چه خدا از 

فضلش به آن ها روزی داده برخوردار و بي نیاز مي شوند. 
امام باقر )ع( مي فرماید: امام مهدی)ع(، در س��ال دو بار به مردم 
مال ببخشد و در ماه دو بار امور معیشت  بدانان دهد... تا نیازمندی 
به زكات باق��ی نماند و صاحبان زكات، زكاتش��ان را نزد محتاجان 
آورند و ایشان نپذیرند. پس آنان زكات خویش در كیسه هایی نهند 
و در اط��راف خانه ها بگردند )برای دس��تیابی به محتاجی( و مردم 
بیرون آیند و گویند: ما را نیازی به پول شما نیست... پس دست  به 
بخش��ایش گشاید، چنان كه تا آن روز كسی آن چنان بخشش اموال 
نكرده باشد. سیاست هاي اقتصادي مهدوي، از یک  سو  فقر را زار و 
نحیف مي کند و از سوي دیگر، محبت و برادري و برابري بین مردم  
)نظام توزیع عاطفه ها( را در جامعه جهاني مهدوي پررنگ مي سازد 
که خود مردم نیز نیازهاي یکدیگر را با جان و دل برآورده مي کنند. 
این رفع نیازهاي واقعي نشان دهنده رشد عقالني بشر در آن دوران 
است زیرا مال و ثروت براي رفع نیازهاي بشر است و در اموال اغنیا، 
عالوه بر تکالیف مالي روشني همچون خمس و زکات، حق معلومي 
براي نیازمندان درنظر گرفته ش��ده است که بشر در جامعه جهاني 
مهدوي به این درک کامل مي رس��د که باید نیازمندان واقعي را در 

اموالش به اندازه رفع نیاز آنان شریک گرداند.
 منابع:

مقاالت: 
1. معین االسالم، مریم، بروندادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دکترین 

مهدویت در مقایسه با جهانی سازی.
2. عرفانی، محمد قاسم، جهانی شدن و دکترین مهدویت، مجموعه مقاالت 

سومین همایش بین المللی دکترین مهدویت، قم، اسوه، 1386.
مجموعه  موعود،  حکومت  در  ثروت  توزیع  نظام  علی،  محمدی،  حاج   .3
مقاالت چهارمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، انتشارات بین المللی 

المصطفی، قم، 1388.
4. جهانیان، ناصر، جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت، 1387.

کتب:
1.کارگر، رحیم، آینده جهان ) دولت و سیاست در اندیشه مهدویت(، بنیاد 

فرهنگی مهدی موعود )عج(، تهران، دانش، 1382.
2.اوسطی، حسین، دوازده گفتار درباره حضت مهدی)عج(، مشعر، تهران، 

.1386
3.قاموس قرآن، نرم افزار کالم اسالمی.

4.مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی )عج(، قم، نسل جوان، 1386.

اصالحات وسيع 
و اقدامات عميق 
منجی عليه السالم، 
حّل مشکالت و 
کاستی های اقتصادی 
از طريق پياده کردن 
احکام اسالم است. با 
توجه به رسالت اصلی 
امام عليه السالم در 
زنده کردن احکام دين 
و نقش مؤثر عدالت در 
اين زمينه، می توان به 
اين نتيجه رسيد که 
تحقق اقتصاد اسالمی 
و توسعه يافته، منوط 
به فراهم آمدن شرايط 
و حضور چندين 
واقعيت است
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اصل اول: اصل موعود باور بودن انسان
با مطالعه تاریخ به آس��اني مي توان به این نتیجه رس��ید كه اعتقاد 
به وجود یك »مصلح جهاني« بوده گرچه در اس��م آن موعود اختالف 
وجود دارد و این باور و اعتقاد از خلقت انسان آغاز شده و همواره ادامه 
دارد، بنابر این باور به موعود داشتن همه مردم حكایت از فطري بودن 
آن در انس��ان است، لذا انسان ها به ش��اهراه انتظار چشم دوخته اند و 
پس از س��یر در اندیش��ه هاي مختلف به این نتیجه رس��یدند كه باید 

جامعه جهاني انسان به وحدت برسد.
انیش��تین فیزیكدان مشهور مي گوید:»ملل جهان از هر نژاد و رنگي 

كه باشند باید زیر یك پرچم واحد در صلح و برابري زندگي كنند.«۱
بنابراین موعود باوري یك پندار، یا حاصل روزگار س��خت زندگي و 
عكس العمل هاي رواني و احساسي نیست بلكه واقعیتي است كه ریشه 

در جان انسان دارد. 
به عبارت دیگر، موعود باوري انسان »كمال خواهي« آدمي است و 

روز انتظار نیز روز ورود انسان به مرحله كمال یابي است.
ب��ه ه��ر حال خمیر مای��ه روح همه آث��ار فرهنگي و ادب��ي ماندگار  
تاری��خ انس��ان، مدی��ون موعود ب��اوري اس��ت. در مقابل هم��ه آثاري 

ك��ه ب��ه نوعي موج��ب نبود نزاك��ت اخالق��ي ، دنیا پرس��تي و ابتذال 
و دوري از معرف��ت را فراه��م ك��رده اس��ت محصول غفل��ت و دوري 
 م��ردم از موعود اس��ت. به بی��ان دیگر، تم��ام بدبختي هاي انس��ان و 
جنگ هاي خانمان س��وز و غارت ها و تجاوزات و سلطه گري به جهت 

غفلت و نداشتن آگاهي به موعود است.
ارمغ��ان فرهنگ و تمدن غربي با طرح اومانیس��م و ماتریالیس��م در 
چهار قرن گذشته باعث دوري بشر ازموعود شده و تالش كردند موعود 

باوري انسان ها را به فراموشي بسپارند. 
ول��ي نا كارآمدي ط��رح ها و مكاتب دنیاي ش��رق و غرب و یأس و 
ناامیدي بش��ر از تمدن غرب، انس��ان را به رویك��ردي كه همان بروز و 
انعكاس اراده آس��ماني و خالق هس��تي بر اساس سنت جاویدي بوده و 

راهگشاي منجي و ظهور آن مي باشد، سوق داد.
مع االس��ف عده اي از نظریه پ��ردازان در مقابل فطري بودن موعود 
ب��اوري در صدد تعریف هاي دیگري پرداخته اند كه به طور خالصه به 

آنها اشاره مي شود.
1- انديشه پايان تاريخ:

ای��ن فرضیه مي گوید: بش��ر آخرین تجربه و كام��ل ترین آن را در 

 اصول جهانی مهدويت

کليد واژه ها: مصلح جهانی، موعود باوری، فطری، اديان، اصول جهانی

علی بيات

  پژوهشگر 

در عصر حاضر مسائل » كالمي« بيشتر مورد توجه قرار گرفته شده است. به جهت اين كه تهاجمات انديشه هاي كالمي غرب به طور 
گس�ترده در محافل علمي مطرح مي ش�ود و يكي از مباحث آن، بحث مهدويت است.موضوع امام شناسي را گاهي از ديدگاه تاريخ 
كه تنها حوادث زندگي امامان معصوم )ع(را از حيث وقوع مورد ارزيابي و گاهي هم از ديدگاه كالمي امام شناس�ي را مورد بررس�ي 
وحياني قرار مي دهند.بنابراين هر كدام از معصومين عليهم السالم عالوه بر مشتركات ، ويژگي هاي مخصوص خودشان را دارند و 

بررسي اين خصوصيات تأثير زيادي در مباحث تاريخي و كالمي دارد.

چكيده

انسان ها به 
شاهراه انتظار 

چشم دوخته اند 
و پس از سير 

در انديشه هاي 
مختلف به اين 
نتيجه رسيدند 
كه بايد جامعه 

جهاني انسان به 
وحدت برسد
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تنظیم مناسبات فردي و اجتماعي دنبال مي كند و جایگاه این تجربه 
جامعه لیبرال س��رمایه داري امریكاست، لذا بر اساس این نظریه انسان 

نیازي به تالش و تغییر، یا اصالح وضع موجود را ندارد.
 در حال��ي ك��ه نظریه فوق به دلی��ل دور ب��ودن از معنویت دیني از 

ناقص ترین فرهنگ ها و تمدن هاست.
بنابرای��ن نظریه پایان مي تواند دوري بش��ر از عالم حقیقت یا پایان 

دوري از موعود باوري است.
2- انديشه موج سواري:

این نظریه مي گوید: در هزاره س��وم بر روح موعود باوري باید سوار 
ش��د و با بدس��ت گرفتن ابتكار عمل ، جریان موعود گرایي را به سوی 
فرهنگ س��نتي مغرب زمین، مسیحا گرایي خیالی سوق داد و با تفكر 
مس��یحیت صهیونیس��تي كه به دست سیاس��تمداران و سرمایه داران 
امریكا طراحي شده، عصر مسیحایي اسرائیلي را به جاي منجي موعود 

شخصي انسان ها معرفی کرد!؟
موعود باوري اشتراك نظر:

موعود باوري آراي مشترك موجود عبارت از:
الف( ظهور مصلحي جهاني در آخر الزمان

ب( صلح و آرامش در پي ظهور
د( وجود داش��تن حقایق شیطاني شامل ش��یطان و دجال و مقابله 

تمام عیار انسان با مصلح جهاني موعود.
تفاوت موعود باوري حزب اهلل با ديگران:

الف( موعود از فرزندان پیغمبر اكرم )ص( مي باشد
ب( زنده بودن موعود و امكان ارتباط با آن و توان حل مش��كالت به 

وسیله آن حضرت)ع( وجود دارد.
ج( آخر االمر آن حضرت ظهور خواهد كرد.

در این جا بحث اصل اول كه  باوري انس��ان اس��ت به طور گذرا به 
پایان رسید.

اصل دوم: اصل فراديني و فراقومي بودن موعود باوري
این اصل به ما مي آموزد كه موعود باوري اندیش��ه اي اس��ت كه در 
می��ان تمامي ادیان، مذاهب، فرق و ملل جه��ان رواج دارد و اعتقاد به 
موعود باوري، بنیاد همه حركت هاي بشري است. هر پیامبري پیروان 

خود را به پیامبر بعدي و نیز به مصلح جهاني بشارت داده است.
گل��د زید مي گوی��د:» اعتقاد به بازگش��ت و ظه��ور منجي موعود 
اختصاص به اسالم ندارد و پندارهاي مشابهي را مي توان در میان اقوام 

دیگري به فراواني یافت.«
در ق��رآن آیات زیادي پیرامون امام زمان)عج( بیان ش��ده اس��ت و 
همچنین در انجیل و تورات از مسیح به عنوان موعود یاد شده است و 
در تمامي مكاتب دیني و غیر دیني به دنبال فرد منجي و نجات بخش 
هس��تند، لذا در این صورت تفكر مهدویت را مي توان تفكر فرادیني و 

فراقومي پنداشت.
ب��ا ارزیابي این اصل روش��ن مي ش��ود ك��ه موعود باوري س��اخته 
و پرداخته ش��یعه نیس��ت  بلكه موع��ود باوري در میان هم��ه اقوام و 
 مل��ل جهان جایگاه خاصي دارد كه به طور مختصر در دو مقام اش��اره 

مي شود:
 مقام اول: مكاتب و اديان:

1- هندوئيسم
ای��ن مكتب به ظهور و قیام نجات بخش باور دارد كه در كتاب هاي 

متعدد خودشان به آنها اشاره كردند از جمله:
كتاب »مهاباراتا« ثمن جك مي نویس��د كه فردي در آخر الزمان به 
نام فرخنده مي آید و با آمدن او جهان در صلح و صفا خواهد زیس��ت. 
همچنی��ن در كت��اب »پورانا« درباره عصر كلي ك��ه همان چهارمین و 

آخرین دوره  قبل از ظهور دهمین آواتاراي ویش��نو اس��ت و آن منجي 
خواهد بود. اشاره شده است.

و در كتاب»ش��اكموني« هندی��ان آمده: پادش��اهي و دولت دنیا به 
 فرزند س��ید خالیق دو جهان بزرگوار تمام شود. وي كسي است كه بر 
ك��وه هاي مش��رق و مغ��رب دنیا حكم براند و بر ابرها س��وار ش��وند و 
فرش��تگان كاركنان او باشند و جن و انس در خدمت او شوند و... دین 
خدا، یك دین ش��ود و دین خدا زنده گردد و نام او »ایس��تاده« باشد و 

خدا شناس باشد.۲ 
و نیز در كتاب »دید« هندویان به این مطلب اش��اره شده است:پس 
از خرابي دنیا پادش��اهي در آخرالزمان پیدا مي شود و پیشواي خالئق 
باشد و نام او »منصور« باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود آورده 

و همه كس را از مؤمن و كافر باشد و هر چه از غذا بخواهد برآید.۳
و در كت��اب ه��اي متع��ددي از هندویان ب��ه آخرالزم��ان و منجي 
 در آن عصر اش��اره ش��ده اس��ت كه ما در این جا به این اندازه بس��نده 

مي كنیم.۲
2- برهمائيان:

 برهمائی��ان بر این باورند كه ویش��نو نجات دهن��ده در میان ظاهر 
مي گردد. ... او از همه كس قوي تر و نیرومند تر است...  در یك دست 
ویشنو شمشیري همانند س��تاره دنباله دار و در دست دیگر انگشتري 
درخش��نده دارد و هنگام ظهور وي خورش��ید و ماه تاریك مي شوند و 

زمین خواهد لرزید.۴
3- بودائيان:

بودائیان معتقد به میتریه هستند كه منظورشان همان موعود نجات 
بخش است.

میتری��ه در نم��اد ن��گاري بودای��ي ب��ه ش��كل م��ردي در وضعیت 
 نشس��ته و آم��اده ب��راي برخاس��تن ك��ه نم��ادي از قی��ام را تداع��ي 

مي كند.5
4- مانويه:

 در كت��اب ش��ابوهرگان نام » خرد ش��هر ای��زد« آمده ك��ه باید در 
آخر الزمان ظهور كند و عدالت را در جهان بگسترد.

5- زرتشتيان:
راج��ع به موعود در كتاب هاي اوس��تا، زند، جاماس��ب نامه از داماد 
 زرتش��ت مزدیس��تان، دانشس��تان دینی��ك از موبد ب��زرگ منوچهر ، 
زرتش��ت نامه از ش��اعر زرتش��تي بهرام پژدو و ... نقل شده است كه به 
طور خالصه مي گویند: از نس��ل زرتشت سه منجي ظهور خواهد كرد، 
یعني در هر هزاره یك منجي بر مي خیزد و جهان را پر از عدل و داد 

خواهد كرد.
منجي اول: اوخشیت ارته یا هوشیدرو مي باشد.

منجي دوم: اوخشیت نمنگه یا هوشیدرما مي باشد.
منجي س��وم: استوت ارته یا سوش��یانت و با ظهور سوشیانس جهان 

پایان خواهد یافت.6
6- يهوديان:

در كتاب هاي دانیال پیامبر، صفنیاي پیامبر، اش��عیاي پیامبر، زبور 
داوود و تورات بشارت به منجي شده است.

اندیشه موعود باوري در اعتقادات یهود همواره وجود داشته است.
یهودی��ان ب��ر ای��ن باورن��د ك��ه پی��ش از ظه��ور مس��یحا بالیاي 
 طبیعي آس��ماني و آش��وب هاي اجتماعي سراس��ر زندگي بشر را فرا 
مي گی��رد، فردي به ن��ام اجمال ظهور مي كن��د و او آزادانه تا پیش از 
 بازگش��ت مس��یح بر جهان حكومت مي كند و آنگاه كه مسیحا ظهور 
م��ي كند او را شكس��ت مي دهد. ب��ا این طرز تفك��ر یهودیان هر گاه 
مصائب ش��دیدي برای ش��ان رخ می داد، آن را به عنوان همان فاجعه 

موعود باوري 
انديشه اي است 
كه در ميان تمامي 
اديان، مذاهب، فرق 
و ملل جهان رواج 
دارد و اعتقاد به 
موعود باوري بنياد 
همه حركت هاي 
بشري است. هر 
پيامبري پيروان 
خود را به پيامبر 
بعدي و نيز به 
مصلح جهاني 
بشارت داده است
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موعود باوري 
انسان »كمال 

خواهي« آدمي 
است و روز 

انتظار نيز روز 
ورود انسان به 

مرحله كمال 
يابي است

پیش از ظهور مس��یح و به زبان تلمود در تولد عصر مس��یحا تلقي مي  
كرده اند.

یهودی��ان در كتاب هاي خود راجع به آث��ار ظهور نظرات گوناگوني 
دارن��د از جمل��ه مي گوین��د با ظهور موعود، س��عادت دنی��وي چنان 
 رخ خواه��د داد ك��ه ه��ر ك��س در زی��ر درخ��ت انجیر خ��ود زندگي 
مي كند.۷در ج��اي دیگر: آینده آرماني و تأكید مبتني بر ابعاد اخالقي 

دارند.8
7- مسيحيت:

با رسمیت شناختن مس��یحیت در سال ۳8۳ میالدي توسط دولت 
روم، اصول رهبانیت در كنار بحران فرقه هاي گنوس��ي توس��ط پولس 

بشدت رشد یافت.
انبیاء گذشته وظیفه آماده كردن مردم براي برقراري فرامین آسماني 
و رساندن بشر به جامعه آرماني را داشته اند، لذا مدینه مطلوب آرزوي 
مسیحیت و انتظاري بوده كه جزو الینفك آن شریعت تلقي مي شود.

وا ژه مس��یحا در فرهنگ عیس��وي واژه اي وارداتي از ادبیات خاص 
یهود بوده. اكثر اندیش��ه هاي جامعه مس��یحیت و بازگش��ت ناگهاني 
موعود در قالب مس��یح اس��توار اس��ت. ولي به هر حال آنان گرایشات 
نظ��ري مختلف پیرامون موع��ود دارند كه به طور گذرا به بعضي از آنها 

اشاره مي شود:
۱-عده اي بر این قائلند كه منجي موعود فرد مشخصي بوده و اسم 
آن نیز با عناوین كلي و مبهم پسر نسل انسان، یا پسر انسان ملك زاده 

صاحب اسم ذوالجالل معین شده است.
در عهد جدید آمده: ... چون پس��ر انس��ان در ج��الل خود با جمیع 
مالئكه مقدس خویش آید آنگاه بر كرسي جالل خود خواهد نشست.9

و نیز در انجیل لوقا آمده است: زلزله هاي عظیم در جاها و محیط ها 
و دریاها پدید مي آید... آنگاه پسر انسان را خواهید دید كه بر ابر سوار 

شده با قوت و جالل عظیم مي آید.۱0
۲-منجي موعود همان عیس��ي مسیح است كه دوباره ظهور مي كند 
و در كتاب هاي مس��یحیت این نظریه بیان ش��ده اس��ت كه از جمله 
در رس��اله دوم پولس به تس��الونیكیان و در انجیل متي آمده: كس��اني 
كه در تاریكي راه مي پیمایند ش��اهد ن��ور عظیم خواهند بود۱۱ كه در 
عیس��ي مسیح محقق دانس��ته اند ۱۲ و گروهي بر این باورند كه : تمام 
 س��عي و تالش خود را صرف آمادگي براي ظهور عیسي در آخرالزمان 

مي كنند.۱۳
 مس��یح مي گوید: همیش��ه آماده باشید، زیرا پس��ر انسان در زماني 

مي آید كه شما گمان نمي برید.۱۴
۳- نفوذ صهیونیس��م در مجامع دیني مس��یحیت موجب ش��ده كه 
این ها به تأس��یس تفكر و باوري جدید از موعود در جوامع مس��یحیت 
 دس��ت زدند ك��ه نه تنها ب��ه تحریف فرهنگ��ي موعود باوري س��نتي 

مي پرداختند، بلكه در صدد جانشین سازي هستند.
اینان كار را به جایي رس��اندند كه در کمال گس��تاخی در توافقنامه 
تش��كیل دولت اس��رائیل گفتند ما بیش از اس��رائیلي ها، صهیونیست 
هس��تیم و قدس تنها ش��هري است كه مورد عنایت خدا است، زیرا كه 
خداون تا ابد این س��رزمین را به اسرائیل بخشیده است و درادامه این 
توافقنامه نوش��تند: اگر اسرائیل بنا، ش��د مكاني براي بازگشت مسیح 

نیست.
مسیحیت صهیونیستي تالش دارد با استفاده از عناوین انجیل یوحنا و 
كتاب عهد عتیق كه سخن از نژاد زرد گفته این جریان را به كشورهاي عراق، 
ایران، لیبي، سودان و حتي چین و كره شمالي نسبت دهد  و همچنین 
تفكر مسیحیت صهیونیستي رویه دیگري از پروتستانیسم صهیونیستي 
 اس��ت و در پي تش��كیل دولت واحد جهاني هس��تند و در این زمینه 

فعالیت هاي گوناگوني تاكنون انجام داده اند.
 8- اسالم:

پیروان مذهب تش��یع و اهل س��نت قائ��ل به ظهور موع��ود به نام 
مهدي)ع(هس��تند و در قرآن و روایات معصومین به این مس��ئله مهم 

اشاره شده است كه ما در این جا به بعضي از آنها اشاره مي كنیم:
آيات قرآن:

۱-»ولق��د كتبنا في الزب��ور من بعد الذك��ر ان االرض یرثها عبادي 
الصالحون«۱5 ؛ »ما در كتاب زبور بعد از تورات نوش��ته ایم كه وراثت و 

حكومت جهاني از آن بندگان برگزیده و صالح خواهد بود.«
۲-»هو الذي ارسل رس��وله بالهدي و دین الحق لیظهره علي الدین 
كله و لو كره المش��ركون«۱6 ؛ »اوس��ت آن خدایي كه رسول خود را با 
هدایت و دین حق فرس��تاد تا سرانجام دین خود را بر هر دیني برتري 

دهد ولو این که كفار كراهت داشته باشند.«
۳-»وع��داهلل الذین آمنو منكم و عملوا الصالحات لیس��تخلفنهم في 
االرض كم��ا اس��تخلف الذین م��ن قبلهم و لیمكنن له��م دینهم الذي 
 ارتضي لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدونني و الیش��كرون بي 

شیئا«۱۷ 
» خداون��د ب��ه آنهایي كه از ش��ما ایمان آورده و عم��ل صالح انجام 
داده ان��د وعده مي دهد كه به آنها خالفت روي زمین دهد، همچنانكه 
به كس��اني كه قبل از آنها بوده اند، داده اس��ت و دین آنها را در زمین 
جایگزین مي كند. همان دیني كه براي آنها پسندیده و ترس آنها را به 
 امنیت مبدل مي سازد، آن روز مرا مي پرستند و چیزي را شریك من 

نمي سازند.«
درباره آیات به همین چند آیه بسنده مي شود:

احاديث اسالمي:
روایات زیادي درباره حضرت مهدي)عج( آمده اس��ت كه در این جا 

به بعضي از آنها اشاره مي شود:
۱-پیغمب��ر)ص( فرمودند: بش��ارت دهم ش��ما را به مه��دي )عج( 
 ك��ه در زم��ان جن��گ و س��تیز و اخت��الف می��ان م��ردم و در اوج 
 زلزل��ه ه��اي بال ، بر امتم مبعوث مي ش��ود: زمی��ن را از عدل و داد پر 
مي كند همان طور كه از ظلم و جور پر ش��ده باش��ند، اموال را به طور 

صحاح تقسیم مي كند.
شخصي پرسید:یا رسول اهلل)ص( صحاح یعني چه؟

 حض��رت فرمودن��د: یعن��ي میان م��ردم به طور مس��اوي تقس��یم
  م��ي كن��د. ... و قل��ب ه��اي ام��ت پیامب��ر )ص( را از توانگ��ري و

بي نیازي پر كرده و عدالتش همه را فرا مي گیرد.۱8
۲- عل��ي)ع( م��ي فرمای��د: زمان��ي از آس��مان ندا دهد»بدرس��تي 
 ك��ه ح��ق با آل محم��د)ص( اس��ت در آن هن��گام نام مهدي بر س��ر 
زبان ها مي افتد و محبتش در دل ها قرار مي گیرد و جز او كس��ي را 

یاد نمي كنند.«۱9
۳- » قال الحسین)ع(: منا اثنا عشر مهدیا، اولهم امیر المومنین علي 

ابن ابیطالب و آخر هم التاسع من ولدي و هم االمام القائم بالحق.«
یعني » دوازده هدایت یافته از ما مي باشد كه اولین آنها امیرالمؤمنین 
علي بن ابیطالب و آخرین آنها نهمین فرزند من  اس��ت. او امامي است 

كه براي حق قیام مي كند.«
۴-امام صادق)ع( فرمودند: کسی به تمام ائمه)ع( اعتراف و اقرار کند 
ولی مهدی را انکار نماید همانند کسی است که اقرار به تمام پیامبران 

کند اما نبوت و رسالت حضرت محمد)ص( را انکار نماید.۲0
5- امام حس��ن عس��گری)ع( فرمودند: شکر خدا که مرا از دنیا نبرد 
تا این که جانش��ین بعد از خود را ببینم. او شبیه ترین مردم به رسول 

خدا)ص( از جهت سیرت و صورت است. 
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خداون��د اورا در زم��ان غیبتش محافظت و بع��د ظاهر می فرماید و 
دنیا را پر از عدل و داد می کند همچنان که پر از ظلم و فس��اد ش��ده 

باشد.۲۱
احاديث اهل سنت در رابطه با مهدويت

-اهل سنت و مسئله مهدويت
گرچه در بین شیعه، اعتقاد به مهدویت نمود بیشتری دارد و حدود 
هزار روایت در این رابطه در منابع ش��یعی یافت می شود اما با کنکاش 
در منابع اهل سنت نیز می توان روایاتی را در باب  مهدویت پیدا کرد 
زیرا با وجود همه فش��ارها و اختناق هایی که از جانب بنی امیه و بنی 
عباس وجود داش��ت باز تالش ش��دکه فضیلتی و یا روایتی در رابطه با 

اهل بیت پیامبر)ص( نادیده گرفته نشود و این از کرامات ائمه است.
نمونه هايی از احاديث اهل سنت در رابطه با مهدويت:

۱-حذیقه گوید: رس��ول خدا )ص( خطب��ه می خوانند که در خالل 
سخنان از آنچه در آینده به وقوع خواهد پیوست گفته و فرمودند: 

» اگر از عمر روزگار جز یک روز باقی نباش��د خداوند متعال آن روز 
را آن چن��ان  طوالنی کند که مردی از فرزندانم که همنام من اس��ت، 
قیام کند )اشاره به حتمی بودن ظهور( «، سلمان عرض کرد: ای رسول 

خدا؛ از کدام فرزندتان خواهد بود؟
حض��رت فرمود: » از این فرزندم و با دس��ت مبارک به  پش��ت امام 

حسین )ع( زدند.« ۲۲
 ۲-ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه می نویس��د که پیامبر فرمود:

» مهدی موعود از عترت من و اوالد فاطمه است.«۲۳
۳-نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود:»مهدی ما پیشانی بلند و 
باریک بینی است. زمین را از عدل و داد پر می کند چنان که از ظلم و 

بیداد پر شده است. مدت ۷ سال حکومت می کند.« ۲۴
 ۴-همچنین ابن عباس از رس��ول خدا )ص( روایت کرده که فرمود:

»مهدی طاووس اهل بهشت است.« ۲5
مقام دوم: ملل و اقوام:

در میان اقوام و ملل گوناگون نیز فرهنگ موعود باوری ریشه عمیق 
دارد که عبارت از:

1-ايرانيان:
ایرانیان باستان معتقد بودند: »گرزاسپه« قهرمان تاریخی آنان زنده 
 اس��ت و در کاب��ل زندگی می کن��د و صد هزار فرش��ته او را محافظت

 می کنند تا روزی که قیام کند و جهان را اصالح نماید.
عده ای دیگر از ایرانیان قائلند که کیخس��رو پس از استقرار ساختن 
ش��الوده فرمانروای��ی دیهیم پادش��اهی را ب��ه فرزند خود س��پرد و به 
 کوهستان رفت و در آنجا آرمیده تا روزی که ظاهر شود و اهریمنان را از 

گیتی براند.
2-چينيان:

عالوه بر نظرات کنفوس��یوس ک��ه جایگاهی در زندگ��ی اجتماعی 
چینیان ب��ود، در آیین »دائو« هم رگه های روش��ن از منجی باوری و 

انتظار موعود به چشم می خورد.
3-ژاپنی ها:

عناص��ر زی��ادی از آئی��ن ب��ودا ب��ه ش��ینتو راه یافت. ق��رن ها بعد 
 مظاهر بودایی از ش��ینتو زدوده ش��د و هم اکنون این مراس��م در ژاپن

 اختیاری است.۲6
4-اسالوها:

این��ان م��ی گویند: یک نفر از مش��رق زمین برخی��زد و تمام قبایل 
اسالمی را متحد می سازد و آنها را بر دنیا مسلط می سازد.۲۷

5- اسن ها:
 این��ان م��ی گوین��د: پیش��گویی در آخرالزم��ان ظه��ور ک��رده و 

دروازه های ملکوت آسمان را بر آدمیان خواهد گشود.
6-ژرمن ها:

 این��ان می گویند: یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام کرده و ژرمن را 
بر دنیا حاکم گرداند.

7-يونانيان:
اینان می گویند: پادشاهی از مشرق زمین خواهد آمد و صلح را برای 

همه بشریت به ارمغان می آورد.۲8
8-ساکنان جزاير انگلستان:

آنها معتقدند»آرتور« روزی از جزیره ی »آولون« ظهور نماید و نژاد 
ساکسون را در دنیا غالب گرداند تا سعادت جهان نصیب آنان شود.

اسکانديناوی:
معتقدند که برای مردم بالهایی می رسد و جنگ های جهانی، اقوام 

را نابود می کند.
آنگاه»اوری��ن« ب��ا نیروه��ای الهی خود ظهور ک��رده و بر همه کس  

چهره می شود.
10-سرخپوستان:

در ادبیات سرخپوستی به اسطوره ای موعود به نام»اینکاری« اشاره 
می شود.  وی پسر خورشید و زنی وحشی است که پس از سالیان دراز، 

زنده شده تا حقوق از دست رفته سرخپوستان را باز پس گیرد.۲9
11- آفريقاييان:

در آفریق��ا جنوب زیمبابوه به موعودی به ن��ام »مای کازا« و »جان 
بانیست« و در جنوب آفریقا به فردی بنام »آیه شبه« اعتقاد وجود دارد 
که به عنوان وعده های گذش��ته تلقی ش��ده و نوید عصر آزادی و بهره 

مندی از فرصت های زندگی ، استقالل و جوشندگی را می دهند.۳0
12- برزيل:

  قبایل توپی در برزیل در جس��ت وجوی سرزمین بدون شیطان که 
مبتنی بر مسیح باوری بود به ساحل باتیا رفتند.

13- اسپانيا:
  مهاجرت در میان مردم اس��پانیا برای یافتن زمین ابدیت و آرامش 

جاودانی صورت گرفته که منجر به ظهور عقیده الدواردو شده است.
 اصل سوم: اصل فطريت دينی موعود باوری

خالق متعال فطرت را سرشت همه موجودات قرار داده است، لذا در 
قرآن می خوانیم: فطرت اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل 
ذلک دین القیم... ۳۱یعنی »پیوسته ازطریقه دین خدا که فطرت خلق 
را برآن آفریده اس��ت پیروی کن هیچ تغییری در خلقت خدا نباید داد 

این است آئین استوار حق..«.
فطرت انس��ان بر اس��اس فطرت خدای متعال شکل یافته است، بنا 
براین فطرت انس��انی یکی از فطرت های وجود الهی اس��ت و نه تمام 
فطرت الهی، لذا باید این اصل را فرا انس��انی پنداش��ت همانطوری که 
دین فطری اس��ت و معیار خداشناس��ی هم فطری است، بنابراین باید 
نتیجه گرفت که موعود باوری هم  یک واقعیت فطری در جوهره ذات 

انسان ها و در کل خالیق هستی موجود است.
 اصل چهارم: اصل تشخص انسانی موعود

در اصل گذشته به مسائل فطری بودن موعود باوری اشاره شد. ولی 
مهم در این راس��تا، تشخص انسانی آن از یک طرف و تعین فردی آن 

از سویی دیگر است.
البت��ه هم��ه ادی��ان و فرق به نوعی ب��ه ذکر حقایق ش��خصیتی آن 
حضرت)ع��ج( پرداخته اند و گفت��ه اند ک��ه او از تبارپیامبران صاحب 
خصال نیکو، آراس��ته به فضائل نظری و عملی، پیراسته از هر زشتی و 
ب��دی در رفت��ار و خلقیات و مبرای از هر نق��ص و ضعف در روحیات و 

شخصیت است.

تنها جريانی 
که با تشخص 
فردی موعود به 
مبارزه برخاسته، 
صهيونيست سياسی 
و مذهبی است، 
آنان ضمن رد تعين 
فردی ماشيح آن را 
به حاکميت سياسی 
در عصر مسيحايی 
تعريف کرده و اصرار 
دارند که همان 
حالت ملکوتی، 
مصداق و نمونه عصر 
مسيحا است
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بنابرای��ن ب��ا مراجعه به کت��ب ادیانی مختلف و فرهن��گ اقوام ملل 
گوناگون، عناوینی برای موعود فطری بیان ش��ده که در انسانی بودن و 
فرد خاص بودن موعود اشتراک نظر وجود دارد و با دقت در معانی این 
واژه ها شاید بتوان نوعی همگرایی ادیان و ملل را در تعریف موعود در 

یک فرد واحد نیز بتوان یافت از جمله:
٭ حاشر: درصحف حضرت ابراهیم)ع(

٭ مفیق: درکتاب زبور
٭ اوقیدموا: در تورات به لغت بزکوم

٭ ماشیح: به معنای مسح شده در تورات 
٭ فارقلیط: یا مسیح الزمان و ماهدیی درانجیل

٭ کیخسرو: درکتاب جاودان خراد مجوس
٭ فردوس االکبر: درکتاب فبروس رویمان

٭ ویشنو: در اعتقاد برهمائیان
٭ کریشنا: درکتاب مهابارات چینیان

٭ کالویبرک: در اعتقاد یونانیان
٭ ب��ودای پنجم:  آئی��ن بودایی و در کتاب های دیگر که مجال ذکر 

همه آنها در اینجا نیست.
 در اینج��ا ب��ه ی��ک نکت��ه مهم اش��اره می ش��ود و آن این اس��ت: 
تنها جریانی که با تشخص فردی موعود به مبارزه برخاسته، صهیونیست 
سیاس��ی و مذهبی اس��ت، آنان ضمن رد تعین فردی ماشیح آن را به 
حاکمیت سیاس��ی در عصر مس��یحایی تعریف کرده و اصرار دارند که 

همان حالت ملکوتی، مصداق و نمونه عصر مسیحا است.
 اصل پنجم: اصل اين همانی موعود با مهدی )عج(

 در ای��ن اص��ل ای��ن همان��ی موع��ود ب��ا مهدی)ع��ج( را بررس��ی 
می کنیم:آیا موعود در نظر همه مردم جهان فرد واحد و خاصی است؟ 
گرچه اس��م های مختلفی برای آن ذکر ش��ده است، یا اینکه مواعید با 

هم فرق دارند؟
ب��ا اثبات این همانی موعود با مهدی)عج( نه تنها حقانیت اس��الم و 
تش��یع بر صاحبان ادیان و فرق روش��ن می ش��ود، بلکه باید همه آنها 

منتظر ظهور و قیام مهدی)عج( باشند.
بنابراین بر اس��اس منابع موجود ادیان و فرق و ملل می توان به این 
واقعی��ت رس��ید که این فرد را در فرد واح��د و فرد واحد را در حضرت 
مهدی)ع��ج( تعریف نمود، لذا در اینج��ا به طور مختصر به بیان بعضی 

ادله می پردازیم:
بودائيان:

 در مباحث گذش��ته به این مسائل اشاره شد که از دیدگاه بودائیان،  
نس��بت منجی موعود به س��ید خالیق دو جهان می رس��د، لذا منجی 
موع��ود قی��ام بوده و باید او را قائم پنداش��ت و فرزند س��ید خالیق دو 
جهان مهدی)عج( است، در نتیجه منجی موعود بودائیان همان مهدی 

موعود)عج( است.
هندويان:

 از دی��دگاه هندوی��ان س��ید خالیق دو جهان کس��ی اس��ت که نام 
وصی اش»پش« و خودش به نام »یش« است . در زبان  هندی »یش« 

نام پیامبر اسالم)ص( و »پش« نام علی بن ابیطالب)ع( است.
 پ��س بنابراین منجی موعود از فرزندان پیامبر اس��الم )ص( و علی 
ابن ابی طالب اس��ت و به عبارت دیگر منجی موعود، آخرین جانش��ین 
آن پیامب��ر الهی اس��ت و نام منجی از دیدگاه هندوی��ان قائم، منصور، 
فرخنده و خجسته است که دارای اسب سفید و شمشیری آخته است، 
لذا القاب آن حضرت مهدی)عج( قائم، منصور، فرخنده اس��ت و اس��ب 
آن حضرت همان ذوالجناح س��ید الشهدا  و شمشیرش همان ذوالفقار 
عل��ی )ع( اس��ت، پس آن منج��ی هندویان هم هم��ان قائم آل محمد 

)ص( است.
زرتشتيان:

زرتشتیان می گویند: منجی از فرزندان دختر پیامبری است که آن 
پیامبر از سرزمین اعراب بوده و از فرزندان هاشم بن عبد مناف است و 
آن منجی آخرین جانشین پیامبر عربی است. پس آن منجی نمی تواند 
فرد معمولی باش��د و بر این اساس زرتشتیان آن منجی موعود را سید 

بنی آدم نام نهاده اند و موعود همان مهدی )عج( است.
يهوديت:

از دیدگاه تورات، منجی کسی است که از خاندان بلند مرتبه و پاک 
»یس��ی«۳۲ بوده و ش��اخه ای از شا خه های ش��جره نبوت است. پس 
منج��ی موعود بلند مرتبه بوده و موید به روح و مقام ربوبی اس��ت، لذا 
منجی موعود یهود از ویژگی های خاصی همچون برگزیدگی۳۳ موید 
به روح خداوند بودن ۳۴دادگری بر اس��اس واقعیات ۳5 قدرت برتر در 
س��رکوب ش��ریران ۳6، ایجاد کننده همزیس��تی میان حیوانات درنده 
 واهل��ی ۳۷از بی��ن برنده هر گونه ضرر و اضرار، ق��درت تجمیع تمامی 
امت ها ۳8و در تورات متصف به لقب قائم)عج( اس��ت، ان اصل یس��ی 
القائم و ... می باید یهود به قائمی اعتقاد داش��ته باشد که ویژگی های 
انحصاری فوق را دارا باشد و از طرفی تجمیع امت ها، توسط قائم است، 

پس باید قائم از نسل اسماعیل باشد نه نسل حضرت داوود)ع(.
مسيحيت:

براس��اس متون فعلی اناجی��ل، منجی موعود حض��رت مهدی)عج( 
است، نه حضرت عیسی)ع(. ادعای مسیح موعود بودن حضرت عیسی 

را از سوی عیسویان و برخی از متون آنان تحریفی آشکار پنداشت.۳9
 در کت��اب های مس��یحیت حضرت عیس��ی)ع( به عنوان انس��ان یا 

بشر۴0 و پسر خدا اطالق شده است.۴۱
در کتاب های عهد جدید منجی موعود پس��ر انسان خوانده است و 
این عنوان حدود هش��تاد بار تکرار در اناجی��ل موعود، به اعتراف خود 
مس��یحیان،همه درباره حضرت عیسی )ع( اطالق نشده است، بنابراین 
ادعای مسیح موعود بودن حضرت عیسی را از سوی عیسویان و برخی 

از متون آنان تحریفی آشکار پنداشت.۴۲
واژه»محمد«هم نام پیامبر )ص( و هم نام حضرت مهدي )عج( است 
ول��ي با جمله»پركلیتویس دیگری« باید بر این باور بود كه جمله فوق 
ن��ه تنها برآمدن پیامبر)ص( كه بر آم��دن حضرت مهدي )عج( داللت 
 دارد. ای��ن در حالي اس��ت كه جمالتي مانند: »روح راس��تي كه جهان 
نم��ي توان��د او را بپذیرد، چ��را كه او نم��ي بیند و نمي شناس��د«، یا 
جمل��ه »او م��را اجالل خواهد داد.« به صراحت ای��ن فرد را همان امام 
زمان )ع��ج( معرفي مي نماید. خالصه اینكه منج��ي موعود از دیدگاه 
مسیحیان موجود  به نام محمد كه همان نام حضرت بقیئ اهلل، حضرت 

مهدي)عج( است، مي باشد.
مسلمانان:

هم��ه مس��لمانان قائل هس��تند كه منج��ي موعود ش��خصي به نام 
 مهدي)عج( است. براي روشن شدن این امر به بعضي از نظرات فرق اسالم 

مي پردازیم.
۱-اهل سنت: در سنن ابوداوود، ترمذي، ابن ماجه، ابن عمر والداني، 
مس��ند احمد، ابن یلعي، بزاز، صیجح حاك��م، مهاجم طبراني، رویاني، 
دارقطني، ابونعیم در اخبارالمهدي، خطیب در تاریخ بغداد، ابن عساكر 
در تاریخ دمش��ق، ش��وكاني در التوضیح في تواتر ما جاء في المنتظر و 
الدجال و المس��یح، ادریس عراقي مغربي در كتاب المهدي، ابوالعباس، 
اب��ن عبد الموس المغربي، در كت��اب الوهم المكنون به صراحت از این 

هماني منجي موعود با حضرت مهدي )عج( سخن گفته اند.
همچنی��ن ابوالحس��ن االب��ري در كت��اب مناق��ب الش��افعي، اب��ن 

با اثبات اين 
همانی موعود 
با مهدی)عج( 

نه تنها حقانيت 
اسالم و تشيع بر 

صاحبان اديان 
و فرق روشن 

می شود، بلکه 
بايد همه آنها 

منتظر ظهور و 
قيام مهدی)عج( 

باشند.
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 تیمی��ه در كت��اب فتاوایش، س��یوطي در الحاوي، ادری��س عراقي در 
كتابش ، محمد جعفر كناني در نظم المتناثر روایات مربوط به اصل این 

هماني موعود با مهدي )عج( را متواتر است.
حتي بعضي از آنها مانند اب حجر هیثمي شافعي، احمد ابوسرورین 
صبا حنفي، شیخ محمد خطابي مالكي وشیخ یحیي بن محمد حنبلي 
فتوا داده اند منكران ظهور مهدي )عج( در صورت اصرار بر نفي و عدم 

اصالح مرتد بوده و خون شان است.
ع��ده ي زیادي از اهل س��نت مانن��د: عمربن الخط��اب، عبداهلل بن 
عمر، ابوهریره، انس ابن مالك، ثوبان غالم عمر، عبدالرحمن ابن عوف، 
ابوسعید خدري، عبداهلل بن مسعود و ... روایات از رسول خدا )ص( نقل 
كرده اند كه مهدي موعود از دودمان آن حضرت و فرزندان علي )ع( و 

فاطمه زهرا)س( شناخته شده است.  
حتي در بعضي از روایات تصریح ش��ده ك��ه حضرت مهدي )عج( از 
نس��ل امام حسین )ع( مي باش��د. عده اي از دانشمندان مانند ابونعیم 

اصفهاني در »اربعین«، ثعلبي در»تفس��یر«، عبدالعسكري در »فضائل 
الصحاب��ه«، حمیدي در »جمع بین صحیحین«، حاكم نیش��ابوری در 
»مس��تدرك« ابن عس��اكر در تاریخ طبراني در »معجم كبیر و معجم 

صغیر« و ...
بی��ش از ۲50 حدیث صحیح درباره اوصاف مهدي )عج( ،حس��ب و 
نس��ب او، عمر طوالني وي، غیبت او، اص��الح جهان در زمان او  و... به 

وسیله حضرت مهدي تحقق پیدا مي كند، نقل شده است.
-احم��د امین مصري درب��اره حضرت مهدي )عج( م��ي گوید: اهل 

سنت به مهدي ایمان دارند.۴۴
محم��د عبده كه از روش��نفكران مصري اس��ت ،م��ي گوید: خاص 
وع��ام م��ي دانند ك��ه اخب��ار و احادیث ضمن ش��مردن عالئ��م قیام 
 قیام��ت آم��ده اس��ت كه م��ردي از اه��ل بی��ت پیامب��ر )ص( خروج 

مي كند كه نام او مهدي )عج( است.۴5
همچنی��ن ج��الل الدی��ن س��یوطي از دانش��مندان برجس��ته اهل 
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س��نت م��ي گوی��د: احم��د حنب��ل و اب��و عیس��ي ترم��ذي و حافظ 
 س��لیمان بن احم��د طبراني، همه با اس��نادي كه خ��ود دارند روایت 
ك��رده اند از عبداهلل بن حرث زبیدي از پیامبر اكرم )ص( كه فرمودند: 
مردي از مش��رق زمین خروج كند و مقدمات حكومت مهدي )عج( را 

فراهم سازد.۴6
ش��مس الدین ابن خلكان مورخ بزرگ مي نویس��د: لقب معروف او 
حجت است. شیعه او را منتظر و قائم و مهدي )عج( مي داند. او در روز 
جمعه، نیمه ماه ش��عبان س��ال ۲55 متولد شد. هنگام درگذشت، پدر 
عمر او پنج سال بود.۴۷ و ده ها نفر از دانشمندان اهل سنت به احادیث 
حضرت مهدي )عج( تصری��ح دارند كه انكار حضرت مهدي )عج( كفر 
اس��ت و به آن فتوا داده اند. در صحیح بخاري آمده اس��ت زماني براي 
 دانش��مندان پیش مي آید كه مرگ براي آنها از طالي س��رخ محبوبتر 
مي شود، زماني كه مهدي آل محمد )ص( قیام نماید و هر یك از آنها 
بر س��ر قبر برادرش آم��ده مي گوید: اي كاش من ب��ه جاي او آرمیده 

بودم.۴8
در كتاب مس��ند حنبل آمده: هنگامي كه پرچم هاي س��یاه از یك 
طرف خراس��ان به اهتزاز درآمد به س��وي آنها بشتابید كه خلیفه خدا 

حضرت مهدي )عج( در میان آنهاست.
 در كت��اب س��نن اب��ن ماج��ه آم��ده: گروه��ي از خ��اور زمی��ن بر 

مي خیزند و راه را براي مهدي موعود )عج( هموار مي سازند.۴9
اص�ل شش�م: اصل تعّين منج�ی موعود در ش�خص واحد و 

نوعی نبودن آن 
در ای��ن اصل به توضیح این مطلب می پردازیم که آیا موعود منتظر 
فقط یک فرد اس��ت، یا این موعود متعدد اس��ت؟ برای پاس��خ به این 

پرسش نکاتی را مطرح می کنیم: 
 ۱� از هم��ه مدعی��ان دروغی��ن عن��وان مه��دی، افراد منتش��ر از 
منجی گ��ری تعری��ف م��ی ش��ود و اگر ف��رض تعدد در مه��دی )ع( 
مس��اوي با نفی مهدی )عج( اس��ت بنابراین بای��د مخاطب اصل فوق 
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را ن��ه تنها طرفداران س��لطه زنجیره ای مهدی های متعدد دانس��ت 
ک��ه بای��د مدعیان دروغین ای��ن همانی با مهدی )عج( پنداش��ت. به 
عب��ارت دیگ��ر، اینکه مهدی موعود )ع��ج( از برای تم��ام جهانیان و 
طول تاریخ بش��ر یکی بیش نیس��ت و کس��انی که ب��ه دروغ خود را 
در ابتدا باب مهدی )عج( و س��پس خ��ود را مهدی )عج( و در نهایت 
)نب��ّی جدید( بیان م��ی کنند، دروغگویانی ش��ّیاد و وابس��تگانی به 
عناصر صاحب منصب یا اس��تعمارگران بوده اند که در دروان معاصر 
اکثراً از س��رزمین هایی تح��ت قیمومّیت انگلی��س و غربیان و یا در 
 طول تاریخ گذش��ته از س��وی س��لطه طلبان تاریخ معرفی و تقویت 
ش��ده اند. بنابراین اس��تعمارگران برای اجرای توطئه های ضدانسانی 
خ��ود و برای ایجاد تفرقه میان مس��لمانان هم��واره تالش می کنند 
»مهدی موعود« را زودتر برای نجات دروغین بشر بفرستند تا افرادی 
مانند: احمد امین ها، کسروی ها و .... عقاید شیعه را موهوم و بی اساس 
قلمداد و در نهایت زمینه دین ستیزی همگانی پدید آید، اینها به کمک 
عناصری همچون غالم احمد قادیانی در پاکستان، محمد علی شیرازی، 
 حسینعلی مازندرانی و مهدی س��ودانی مؤسسان بابی گری در ایران 
در صدد غرق نمودن هزاران انسان در گرداب انحراف و آماده ساختن 
برای اهداف سیاسی و ضد دینی اربابان خویش تالش ها نموده اند تا 
شاید از نبودن توان بر حذف گرایش به منجی موعود و با دادن آدرس 

نادرست از ظهور منجی واقعی جلوگیری نمایند. 
۲� براهین تعّین و تش��ّخص انحصاری مهدی موعود در فرد واحد را 

می توان در امور زیر جمع بندی کرد:
بره�ان ي�ک: برهان تمامّي�ت و ابدّيت آثار وج�ودی منجی 

موعود عبارتند از: 
الف � قوام منجی موعود به برآمدن حقیقی انتظار از دوست 

ب � برآم��دن انتظار منتظ��ران از آمدن منجی موع��ود به تمامّیت 
و ابدّی��ت آثار مورد انتظار اس��ت. به همین جه��ت از موعود به عنوان 

 

بقیئ اهلل ذکر شده است. 
ج � اگر تمام به آخرین بودن اس��ت و اگر تمامّیت حقیقی به ابدّیت 
اس��ت پ��س تمامّیت و ابدیت آثار و لوازم وج��ود منجی موعود در گرو 

آخرین بودن آن است. 
د � ف��رض وج��ود زنجیره موعود، مخالف با »ابدّی��ت و تمامّیت « و 

فرض تعّدد انتشاری آن نیز معارض با تمامّیت در آن است. 
ه� � آخرین بودن منجی مساوي با وحد شخصی بودن است. 

و� واحد شخصی در فرد خاص متعین است و با حزب شخصی، یا با 
جریان شخصی سازگاری ندارد. 

بنابرای��ن منجی موعود تعّدد بردار نیس��ت، لذا منجی موعود ثبوتًا و 
اثباتًا باید در فرد واحد شخصی متعّین باشد. 

برهان دو: برهان تشّخص حقايق وجودی
عناوی��ن در قضایای دینی به لحاظ حقیق��ت مفهومی و عنوانی 
ش��ان کلی اند ولی به لحاظ مقام اثبات همیشه متعّین در یک فرد 
واحد می باش��ند و در نتیجه تعدد اثباتی شان نیاز به دلیل خارجی 

دارد. 
در م��ورد »لوکان فیهما آلهئ إاّل اهلل« چنین اس��ت که حقایق عقلی 
تخصیص بردار نیس��تند، لذا مه��دی )عج( عنوانی دین��ی در قضایای 
شرعی اس��ت، پس تعدد مهدی نیاز به برهان اثباتی دارد در حالی که 

عدم تعّدد ثباتی آن، به اقتضای ذات عنوانی، بی نیاز از برهان است. 
برهان س�ه: بره�ان اقتضای ذاتی س�لبی وايجاب�ی عنوان 

منجی
در این برهان چند نکته مورد توجه است که عبارتند از: 

۱� در ق��رآن می خوانیم »فاعتبروا یا أولی األبصار« عنوان عبرت در 
آیه نش��ان از داللت گذش��ته بر آینده اس��ت. در غیر این صورت امر به 

عبرت آموزی از گذشته به آینده بی معنا است. 
۲� مّدعیان منجی موعود همگان دروغ گویند. بنابراین، اصل حاکم 
برای ادعای منجی گری عدم پذیرش ابتدایی آن است. مگر آنکه دلیلی 

بر این همانی فرد مدعی با منجی موعود وجود داشته باشد. 
۳� محور داللت هر دلیلی بر این همانی فوق به تحقق صدق عنوانی 

نجات دهندگی موعود است. 
۴� عنوان نجات دهندگی یا منجی گری دارای ۲ حیث اس��ت یکی 
ایجاد عدل و قس��ط و دیگری سلبی، یعنی رفع و دفع ظلم  و فساد به 

نحو علی االطالق .
5� بنابراین اقتضای ایجاد و سلب مطلق در عنوان منجی موعود، آن 

را منحصر در یک فرد می کند. 
6� ب��ه دلیل وحدت ف��ردی حقیقت س��لبی و ایجابی علی االطالق 

منجی گری، وجود اطالقی، دلیل می خواهد.
۷� وحد داللت دلیلی دلیل، نش��ان از وحدت ش��خص مدلول است، 
لذا مدلول، منجی موعود اس��ت و در نتیجه منجی موعود دارای تعین 

شخصی در فرد واحد بوده و تعدد بردار نیست. 

همانطوری که دين 
فطری است و 
معيار خداشناسی 
هم فطری است، 
بنابراين بايد 
نتيجه گرفت که 
موعود باوری هم  
يک واقعيت فطری 
در جوهره ذات 
انسان ها و در کل 
خاليق هستی 
موجود است
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برهان چهار: برهان مشخصات
تم��ام ادیان و فرق و صاحبان اعتقاد می گویند که مقصود از منجی 
موعود فرد خاصی اس��ت در غیر این صورت نباید مشخصه ای از برای 
او از سوی مدعیان بیان می شد بنابراین به اقتضای تعریف مشخصات، 
مقص��ود از منج��ی موعود تنها در فرد واحد امکان پذیر اس��ت و تعدد 

پذیر نیست. 
برهان پنج: برهان غايت

هر حقیقتی كه دارای علت غایی است نیز دارای غایت هم است، 
ل��ذا اقتضای علّیت علت غایی، تش��خص عنوان��ی و مقتضای غایت 
ش��دن هر چیزی به تشخص فردی آن اس��ت، پس بنابراین غایت 
بودن مهدویت غایت عنوانی نیس��ت ت��ا کلی بوده و در نتیجه قابل 
تعدد ثبوتی باش��د، بلکه مهدوی��ت غایت فردی از برای عنوان کلی 
امامت اس��ت و در نتیجه مهدویت مش��خص در فرد واحد اس��ت و 
هرگونه فرض در آن به معنای نفی عنوان طرفّیت غایی آن است. 

برهان شش: برهان محيط
وظیفه منجی موعود ریش��ه کن نمودن مطلق ظلم و س��تم است و 
همچنی��ن برقراری مطل��ق عدالت در کره زمین می باش��د، لذا مطلق 
ب��ودن وظیفه منجی موعود جایی برای ف��رد دیگری باقی نمی گذارد. 
بنابراین تصوری برای فرد منجی وجود ندارد و در نتیجه منجی موعود 

تعدد بردار نیست. 
برهان هفت: برهان تاريخ

قوام هویت منجی موعود به نجات بخشی و فتح و ظفر است، با این 
بی��ان موعود بودن منجی موعود، نجات علی اإلطالق اس��ت و مطلوب 
انسان ها هم باید منجی علی االطالق باشد. در غیر این صورت منجی 

موعود تعدد بردار می شود. 
برهان هشت: برهان امداد

ظه��ور منجی موعود با پی��روزی و غلبه اس��ت. در غیر این صورت 
او منجی نیس��ت. ل��ذا در طول تاریخ مدعیان دروغی��ن منجی موعود 
همه شکس��ت خورده اند و دلیل شکست آنها عدم امداد ویژه، خاص و 
انحصاری مورد نیاز از برای منجی گری موعود از س��وی خداوند متعال 
اس��ت. بنابراین هر حقیقت��ی که علت محدثه اش هم��ان علت مبقیه 
 آن باش��د واقعیتی بسیط اس��ت که بر صرف الوجود از یک فرد محقق 
می شود و در تحقق اش نیازی به فرد دیگر حتی در تصور تحقق اش، 
امکان تصدیق فرد دیگر نیست. پس منجی موعود منحصر به یک فرد 

واحد بوده و تعدد پذیر نیست. 
اصل هفت�م: اصل امکان ثبوتی وجود و بقای منجی 

موعود
در این اصل بحث از منجی موعودی اس��ت که آیا موعود ثبوتًا باید 
متولد شده باشد و بر فرض تولد آیا بقای او چگونه است؟ پس براهین 
ام��کان ثبوت��ی وجود و بقا نوعًا یکی ب��وده و نتیجه آنها ضرورت وجود 
آنهاست و در براهین استکمال حجت، فیض و غایت باید آن را تعریف 

کرد که عبارتند از: 
برهان يک: برهان استکمال

هویت استکمالی مهدی )عج( در تحقق حقایق دینی، ایجاد عدالت 
و تسخیر عالم امکانی وجود است. بنابراین تحقق این حقایق در تجّلی  
ظهور اس��ت و اگر ظهور محقق نشود و آن حضرت )عج( به این غایات 
استکمالی اش دست نیابد مرگ طبیعی نخواهد داشت و این جز همان 
ام��کان بق��ا و در نتیجه ض��رورت بقای آن حضرت نیس��ت، لذا امکان 
بقای حضرت مس��اوق با ضرورت بقای وی تا زمان فعلیت تمام حقایق 

ظهوری است. 

 برهان دو: برهان حجت
حی��ات انس��انی بدون حجت قابل تصور نیس��ت، بلک��ه اصل وجود 
حجت، نش��ان از ضرورت پیوستگی و استمرار آن است و حجت چیزی 
ج��ز والی��ت در قالب مقام نب��وت و امامت نیس��ت و نبوت در حضرت 
محمد )ص( ختم یافته و امامت هم كه تداوم رسالت است در حضرت 
مهدی )عج( ختم یافته اس��ت لذا باید آخرین آن وجود داش��ته باشد، 
بلکه باقی هم باشد تا پیوستگی حجت تحقق و استمرار داشته باشد. 

برهان سه: برهان فيض
در این اصل به وجود فیض الهی می پردازیم که چگونه فیض ربوبی 
شامل سایر موجودات می شود، لذا در این راستا اهل البیت موجودات 
اش��رف اند و واسطه در فیض می باش��ند، به عبارت دیگر هدف اصلی 
از خلقت وجودی اهل البیت )علیهم الس��الم( حفظ نظام هستی است، 
لذا وجود امام )عج( نش��ان از امکان امام و در نهایت ضرورت بقای آن 

است. 
برهان چهار: برهان غايت

خلقت جهان هس��تی بدون غایت نیست و غایت هم غایت معرفتی 
اس��ت، ل��ذا عارفان علی االط��الق امکانی اهل البیت )علیهم الس��الم( 
هس��تند  و آخری��ن آنها مهدی )عج( اس��ت پس باید ک��ه پس از امام 
حس��ن بن علی العس��کری )ع( مهدی امکان و بلکه ضرورت دو وجود 
داشته باش��د در غیر این صورت غایت خداوند از خلقت هستی تحقق 

جامع نیافته دارد. 
ادامه دارد..... 

پی نوشت
1-مفهوم نسبیت انیشتین، ص 350

2-بشارت عهدین، دكتر محمد صادقي، ص 242
3-قائم آل محمد، ذكراهلل احمدي، ص 68 با ادیان و مهدویت، محمد بهشتي، ص 163 .

4- جاماسب نامه، ص 121.
5-موحدیان ، علي ، گونه شناسي اندیشه موعود در ادیان مختلف، مجله هفت آسمان، شماره 12 و 13

6-توفیقي، حسین آشنایي ، ادیان بزرگ، ص 66.
7- كتاب میكاه نبي، باب 4 ، آیه 4

8- كتاب ارمیاي نبي، باب 41، آیه 30.
9- عهد جدید، انجیل متي، فص 25

10-انجیل لوقا، باب 21، بندهاي 11،25 و 27 .
11-كتاب اشعیاي نبي ، باب 9 ، آیه 1.

12- انجیل متي ، باب 14 ، آیات 14 و 18 .
13- آشنایي با ادیان بزرگ، ص 171 .

14- انجیل لوقا، باب 12 ، آیه 35 .
15- انبیاء ، 105.

16- توبه ، 33 .
17- نور ، 55 .

18- طرائف ابن طاووس ، ص 351، مسند احمد حنبل ، ج3 ، ص 37 .
19- كنز العمال ، ج 7، ص 26 .

20- كمال الدین ، ج 1 ، ص 333 ، باب 33 ، حدیث 1 .
21- همان ، ج 2 ، ص  409 ، باب 38 ، حدیث 7 .

22- ینابیع الموده ، قندوزي ، ج 3 ، ص 163 .
23- الفصول المهمه ، ص 294 .

24- همان ، ص 293 .
25- همان.

26-آشنایي با ادیان بزرگ ، ص 58 .
27- گونه شناسي اندیشه موعود در ادیان ، مجله هفت آسمان، شماره 13 -12 ، ص 126 .

28- اوپانیشاد، ص 647 .
29- همان، ص 127 – 128 .

30- همان، ص 128 .
31- روم 30 .

32- كتاب مقدس عهد قدیم ، سفر اشعیاء االصحاح ، ص 42 .
33- همان.
34- همان.
35- همان.
36- همان.

37- همان .
38- تورات ، حیقوق نبي ، فصل 2، بند 3-5 .
39-كتاب اعمال رسوالن ، باب 18 ، آیه 32 .

40- انجیل مرقس ، باب 2 ، آیه 10 .
41- انجیل متي ، باب 3 ، آیه 17 ، مزا میر داوود ، باب 2 ، آیه 7 .

42- انجیل متي ، باب 24 ، آیه 27 ، انجیل مرقس ، باب 13 ، آیه 26 . 
43- كتاب اعمال رسوالن، باب 18 ، آیه 32.

44- البرهان، ص 177 و 183 .
45- المهدي المنتظر و العقل، محمد جواد مغنیه ، ص 59 .

46-العرف الورودي ، المهدي الموعود ، ج 2 ، ص 72.
47- وفیات االعیان ، ج 3 ؛ ص 316 ) به نقل از خورشید مغرب ، محمد رضا حكیمي ، ص 19 .

48- صحیح بخاري ، ج 4 ، ص 225 .
49- مسند امام احمد بن حنبل ، ج 3 ، ص 317 .
50- سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 1368 ، ح 488 .

حيات انسانی بدون 
حجت قابل تصور 
نيست، بلکه اصل 

وجود حجت، نشان 
از ضرورت پيوستگی 
و استمرار آن است و 

حجت چيزی جز واليت 
در قالب مقام نبوت و 
امامت نيست و نبوت 

در حضرت محمد )ص( 
ختم يافته و امامت هم 
تداوم رسالت است در 

حضرت مهدی )عج( 
ختم يافته است لذا 

بايد آخرين آن وجود 
داشته باشد، بلکه باقی 
هم باشد تا پيوستگی 

حجت تحقق و استمرار 
داشته باشد 
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ما در ميراث تاريخی و فرهنگی در پی بروز جلوه ها وظهور انسان کامل هستيم.بزرگ ترين 50
ميراث بشری مربوط به مکتب مهدوی ، اعتقاد به ظهور و مديريت حضرت مهدی )عج( بر 
جهان است. امروز نام ايران با حضرت مهدی )عج( قرين شده و بيانگر مکتبی است که افق 

 مهندس اسفنديار رحيم مشاييجديد و متفاوتی را نشانه گرفته است.
86/6/5
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 ای��ده ابرقهرمان��ان و ی��ا نجات دهندگان��ی که زندگی 
بش��ر را نجات می دهند، ریش��ه ای که��ن و طوالنی دارد. 
از ویژگی ه��ای ه��ر دوره ای در تاری��خ، ای��ن اس��ت ک��ه 
 قائ��ل به انته��ای تاریخ برای خودش��ان بوده ان��د و اینکه 
نج��ات دهنده ای برای رهایی آنان خواهد آمد. این ایده ها 
گاهی اوقات رنگ و بوی دینی )همچون آمدن مس��یح در 

متون یهودی و مس��یحی( به خود گرفت��ه و گاهی اوقات 
ریش��ه در اس��اطیر و افس��انه های کهن )همچون اساطیر 

اسکاندیناوی( داشته اند.
 در تاریخ اندیش��ه و تمدن غرب، دو دوره بس��یار مهم 
وجود دارد که یک دگرگونی کاماًل آش��کار و واضح نسبت 
به ایده ابرقهرمانان و نجات دهندگان به وجود آمده است. 

تالش دشمنان اديان درجهت سياه نمايی   
منجی موعود ) ابرقهرمانان در مدرنيته و پست مدرنيته(

محمد رضا عابدی شاهرودی

  پژوهشگر
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ای��ن دگرگونی ها، نه در دین و مذهب و نه در اس��اطیر و 
افس��انه ها که در دنیای اندیشه و فلسفه نیز صورت گرفته 

است.
 از زمانی که دکارت، فلس��فه جدی��د را با خودآگاهی و 
بنیاد آن را بر عهده ش��ناخت انس��ان و نه خدایی که دنیا 
را خلق کرده باش��د، بنا کرد )یعنی مح��ور و بنیاد، دیگر 
انس��ان بود(  تا زمانی که هگل، این طرح عظیم را تکمیل 
کرد، مفهومی از اندیشه به نام مدرنیته پدید آمد. مدرنیته 
و عق��ل گرایی غربی، برای قرن ها در اروپا حکمفرما ش��د 
ک��ه تاثیر آن ت��ا به امروز ه��م در تعلی��م و تربیت و نوع 
 حکومت های سیاس��ی، مفهوم دموکراس��ی و حقوق بشر 

و ... به چشم می آید.
 اما با این حال، انسانی را که مدرنیته تعریف می کرد، با 
انس��ان قبل از خود، بسیار تفاوت داشت. انسانی که سابق 
بر این، بنیاد جهان را وجود خدا می دانس��ت و اتفاقات در 
عالم را ثمره اراده او می دانست، حاال با این ایده روبرو شده 
بود که خودش همه کاره اس��ت. به طوِر خالصه، انس��اِن 
دوراِن مدرن، انس��انی است كه همه چیز را می  داند. ثمره 
مدرنیته غربی، قرار دادِن سرنوشِت انسان، در دست های 
خوِد اوس��ت. تكامِل تاریخی، انس��ان را به بنیاِد حقیقت و 
عالم تبدیل می كند و یقین، تنها یار و همدِم او در زندگی 

است. 
زی��را دیگر هیچ چیزی وجود ندارد ك��ه او نتواند بر آن 
دست یابد. هیچ رازی وجود ندارد، هیچ اسطوره ای وجود 
ندارد، هیچ چیِز مبهم و خیالی وجود ندارد، هر چه هست، 
عقِل مدرِن انس��ان اس��ت كه توانایی شناخت و شناسایی 
هر چیزی را دارد و هر چه را كه نشناس��د، اساس��ًا وجود 
ندارد. این جمله مش��هور، به راستی روِح مدرنیته را نشان 

 

می  دهد كه هیچ مش��كلی وجود ندارد كه انس��ان نتواند 
آن را حل كن��د. تكنولوژی و علم )به معنای علم تجربی( 
آنچنان قدرتی به این انسان می دهد كه بر طبیعت مسلط 

می شود و بر آن حكم می راند. 
 حاال فكر می كنید این انس��ان، نی��ازی به نجات بخش 
می  بیند؟ پاس��خ بسیار ساده است. انس��اِن مدرن، نه تنها 
هیچ نیازی به نجات بخش نمی  بیند، بلكه چنین اندیشه ای 
را جاهالن��ه نیز می پندارد. انس��اِن م��درن، چنین تفكری 
را نتیجه جهِل انس��ان های گذش��ته می  داند. كس��انی كه 
نمی  توانستند بر سرنوش��ِت خودشان تسلط داشته باشند 
و برای فرار از ترس های درونی و بیرونی، دس��ت به دامِن 

نجات بخشی می  شدند كه قرار بود در آینده بیاید. 
اما انس��ان م��درن، از آنجا كه حاكم بر سرنوش��ِت خود 
اس��ت و با چراِغ علم، بر طبیعت تسلط دارد، دیگر چیزی 
به عنوان جهل و ترس نمی  شناس��د كه برای فرار از آن ها، 
نیاز به نجات بخش داشته باشد. ترس انسان های گذشته، 
از ندانس��تن ب��ود. آنان چون به غیبی اعتقاد داش��تند که 
دیده و حس نمی شد، باید به نجات دهنده ای که او هم در 
غیب زندگی می کند، ایمان داشته باشند تا بتوانند دلیلی 
برای ناکامی ها و عقب ماندگی های خود پیدا کنند. اما در 
زمانی که انسان، به چنین جهلی آگاه شده است، خودش 

سرنوش��ت اش را می س��ازد، بدون آنک��ه بخواهد از غیب، 
یاری و کمک بجوید.

 این تنها بخشی از ویژگی های انسان امروز است. اما اگر 
از مدرنیت��ه بگذریم، به دوره دیگری می رس��یم كه فضای 
س��رگرم كننده تری دارد. در اواخِر قرن نوزدهم تا اواسِط 
قرن بیس��تم، با گردبادها و تندبادهایی كه در تفكِر غربی 
به وجود آمد، حمالِت وحشیانه ای بر مدرنیته آغاز شد كه 
نتیجه آن )بنا به تعبیری( به پس��ت مدرن رسید. بنابراین 
پس��ت مدرن )در اینجا( به معنای طغیان علیه مدرنیته و 
انس��انی اس��ت كه در آن دوران معرفی می  شد. حاال فكر 

می كنید كه در فضای پست مدرن، چه اتفاقی می افتد؟ 
 تخری��ِب عق��ِل مدرن، منجر به بازگش��ت اس��طوره ها 
می  شود. دیگر تاریخ بر تكامِل خطی كامل نمی  شود، بلكه 

دوره های تاریخی می توانند یك باره نیز به وجود آیند. 
رازها و اسرارها و ماجراهای عجیب و غریب، دوباره زنده 

می  شوند.
 انسان پس��ت مدرن، انساِن بی معنایی است. بی معنایی 
ن��ه به معن��اِی نبوِد معنا بلک��ه به معناِی س��اخت معنا و 
تخریِب آن اس��ت، بر ویرانه های تفك��ِر مدرنیته كه بر اثِر 
نیهیلیس��م به وجود می آید، ابر قهرمانان و نجات بخشان 
ظهور می  كنند. البته به بیراهه نروید، انسان مدرن و پست 
مدرن، در یك چیز با هم اش��تراك نظر دارند  و آن اینكه 
هیچ چیزی خارج از عالم انس��انی وجود ندارد و مهمترین 

چیِز زندگی، بدن و نیازهای آن است. 
 حاال فكر می كنید كه انس��ان پس��ت م��درن، نیازی به 

نجات بخش می بیند؟ 
  انس��ان پس��ت م��درن به نجات بخ��ش نی��از دارد، اما 
نجات بخش��ی كه انسان ها را به سالن های سینما بكشاند. 
انس��ان پس��ت مدرن، به نجات بخش های سرگرم كننده 
نیاز دارد. این انس��ان به بتمن و اس��پایدرمن نیاز دارد. به 
همه نجات بخش��انی كه در س��ینمای امروز وجود دارند، 

نگاه كنید. 
همه ش��ان در عالِم انسانی پست مدرن زندگی می كنند، 
همه شان برای انسان زندگی می كنند، همه شان به حقوِق 
زن��ان و بچه ه��ا احترام می گذارند، همه ش��ان س��گ های 
مهربان��ی دارن��د كه ش��ب ها با ه��م به گ��ردش می روند، 
همه شان دلبسته یك دختِر زیبا هستند، همه شان نگراِن 
دختربچه های گربه به دس��تی هس��تند كه در ساختماِن 

آتش گرفته اسیر شده اند، همه شان بامزه هستند و ... 
 این تنها نجات بخش��ی اس��ت كه انس��ان پست مدرن 
می شناس��د. بیرون از چیزی كه شمرده شد، این انسان به 
هیچ چیِز دیگری اعتقاد ندارد. اندیشه اینكه عالم را تباهی 
فرا می گیرد و حاال باید نجات بخشی بیاید و دنیا را نجات 
بدهد، چیزی است كه ما متوجه می  شویم، برای آنان، این 
فق��ط یك ایده جذاب برای تبدیل ش��دن به یك فیلم، با 
حضوِر ستارگاِن چند میلیون دالری است كه نهایتًا بتواند 
س��رگرم كند. در تفكِر این انس��ان، حتی اگر مسیح وجود 
داش��ته باشد و بخواهد در آینده بیاید، پیش از ظهور، باید 

با شبكه های تلویزیونی هماهنگی كند.

انسانی که 
سابق بر اين، 
بنياد جهان 
را وجود خدا 
می دانست و 
اتفاقات در عالم 
را ثمره اراده 
او می دانست، 
حاال با اين ايده 
روبرو شده بود 
که خودش همه 
کاره است
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 در آموزه مهدویت، به ویژگی های دوره ای اش��اره ش��ده که پیش 
از ظهور موعود و تش��کیل حکومت جهانی دی��ن، واقعیت می یابد و 
به لحاظ دینی کیفیتی بحرانی و وارونه خواهد داش��ت. همچنین در 
روایات اس��المی، ظهور موعود به زمانی موکول شده است که اقوام و 
مل��ل مختلف، ایده و بخت خود را در رابطه با امر حکومت بیازمایند 
و در رس��یدن به وضعیت مطلوب و تحقق بخش��یدن به آن با بحران 
روبرو ش��وند و در جریان چنین تداولی است که انسان ها به این باور 
بنیادین راه می یابند که هی��چ یک از حکومت های غیردینی توانایی 
س��امان دادن به زندگی بشر را نداش��ته و هیچ یک از ایده های بیگانه 
با عدالت و یکتاپرس��تی، الگوی مناس��بی را در رابطه با زندگی بشر 
بدس��ت نمی دهند. بر اس��اس این رهیافت روایی اس��ت که گونه ای 
از آسیب شناس��ی ایده ها و مدل های اجتماعی و سیاس��ی غیردینی 
در درون آموزه مهدویت ش��کل می گیرد. با این نگاه، انس��ان معاصر 
در جایگاهی ایس��تاده اس��ت که از یک س��و � به واسطه فرانرسیدن 
هنگامه قیام موعود و شکل گیری نظم معهود � همچنان در وضعیت 
پیش از موعود به س��ر می برد و از سوی دیگر � به واسطه مواجهه با 
بحران های��ی که گمان نمی رود هیچ گاه چنی��ن متکثر و درهم تنیده 
در حیات انسانی پدید آمده باشند � به سردرگمی و کالفگی گرفتار 
ش��ده اس��ت. مبتنی بر این ذهنیت که با ادبیات متف��اوت از ناحیه 
صاحبنظران الهی و ملحد معاصر نیز ابراز شده است، وضعیت کنونی 
زیس��ت بش��ر روی زمین، جذاب و امیدبخش به نظر نرسیده و حتی 

غیرقابل تحمل و آخرالزمانی قلمداد می شود.
 در واق��ع پ��س از تجرب��ه دوران س��نتی و ورود ب��ه عالم مدرن، 
اندیش��ه ها و ایده های رنگارنگ و متنوعی به ظهور رس��یدند که هر 
کدام از آنها مدعی س��اختن جهانی بهت��ر و وضعیتی کامل تر بودند 

و در نهای��ت، گوناگون��ی و کثرت آنها به درگی��ری و تقابل عینی در 
واقعی��ت قرن اخیر انجامید. با این وج��ود، آنچه در پایان این مرحله 
و در ش��رایط فعلی تاریخ مش��هود اس��ت، آشکارش��دن بحران هایی 
اس��ت که یا به طور ذاتی در درون این ایده ها وجود داش��ته و اکنون 
به ظهور رس��یده و یا آن دس��ته از مش��کالتی می باشدکه در نتیجه 
تمامیت خواه��ی و یک جانبه نگری پیروان آنها در برابر س��ایر ایده ها 

به وقوع پیوسته است. 
 در یک نگاه کلی نیز می توان این تحلیل را به کل پروژه مدرنیته 
نس��بت داد که اگرچه قصد داش��ت با هدف ایجاد بهشت زمینی و با 
ات��کای صرف به دانش و توانمندی های بش��ری به رتق وفتق زندگی 
انس��ان بپردازد، پایان ناخوشایندی برای آن رقم زده و تا آنجا پیش 
رفت��ه اس��ت که پس از گذش��ت تنها چن��د قرن، اث��ری از اهداف و 
ایده آل هایی که در ابتدا امیدبخش و خوش بینانه به نظر می رسیدند � 
جز در کتب تاریخی مربوط به سرگذشت ایده های بشر � باقی نمانده 
است؛ اکنون، دیگر به نظریه های اساسی مدرنیته که عمدتًا بر الگوی 
پیش��رفت و تکامل تاریخی مبتنی بود، ب��ه عنوان اصول تغییرناپذیر 
توجه نمی شود و اشکاالت و ابهامات بسیاری پیرامون آن پیشفرض ها 

مطرح شده است. 
آنچه روزی بش��ر به خاطر دس��ت یافتن به آن به خ��ود می بالید، 
ام��روزه مورد مداقه و انتق��اد قرار گرفته و تکنول��وژی  که روزی در 
لباس منجی انس��ان ظاهر ش��د، امروز به یکی از دردسرهای اساسی 
او بدل ش��ده است و گویی انسانی که در سودای استخدام تکنیک و 
تس��لط بر هستی بود، اکنون اس��یر دست ساخته های خود شده و در 
فکر راه نجاتی از این وضعیت نابهنجار است. انسانی که گمان می کرد 
می توان��د به تنهایی روی پای خود بایس��تد و زندگی خود و طبیعت 

تجربه بن بست ها و سودای بازگشت
 )خستگی از نتيجه ی مديريت های جهان مدرن وتمايل به جهان منجی(

روح اهلل سيف

  پژوهشگر 

انسان معاصر در 
جايگاهی ايستاده 
است که از يک سو � 
به واسطه فرانرسيدن 
هنگامه قيام موعود و 
شکل گيری نظم معهود 
� همچنان در وضعيت 
پيش از موعود به سر 
می برد و از سوی ديگر 
� به واسطه مواجهه با 
بحران هايی که گمان 
نمی رود هيچ گاه چنين 
متکثر و درهم تنيده 
در حيات انسانی 
پديد آمده باشند � به 
سردرگمی و کالفگی 
گرفتار شده است
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را به تنهای��ی اداره کند، اکنون به ناتوانی و ش��ک رس��یده و غرور و 
اعتمادبه نفس پیشین خود را از دست داده است. 

 بخشی از این بحران، به نقص ذاتی آرمان مدرنیته بازمی گردد که 
به نوعی با هرگونه هدف متعالی و قدس��ی برای زندگی بشر مخالفت 
می ورزید و از این رو در ش��رایط کنونی که بش��ر، امکانات بیش��تر و 
متنوع تری نسبت به گذشته در اختیار دارد، همچنان مسئله بنیادین 
هدفداری و غایت مندی حیات حل نشده و انسان امروز با این پرسش 
اصیل و همیش��گی روبه روس��ت که با این همه ام��کان و اختیار، به 
کج��ا می خواهد برود و چ��ه می خواهد بکند؟ آی��ا نیازهای عمیق و 
سیری ناپذیر وجود انسان تنها در حوزه ماده و تنوع خارج از تصور آن 
در وضعیت فعلی، پاسخ می یابند و این وضعیت می تواند برآورده کننده 
آرزوهای وس��یع آدمی باشد؟ از اینجاس��ت که متفکران سنت گرا با 
ی��ادآوری این نکته که انس��ان مدرن دچار تنگنای س��طحی نگری و 
ماده باوری شده است، با وضعیت فعلی مخالفت می ورزند و ریشه این 
نابهنجاری را انقطاع از عالم قدس��ی و س��پهر دین معرفی می کنند؛ 
بحرانی که به اعتقاد آنها در هیچ برهه از حیات انس��ان سنتی امکان 
وق��وع نیافت و امروزه با وجود علم، تکنول��وژی و نهادهای مدرن به 
ظهور رس��یده اس��ت. نوع دیگری از بحران در درون خود مدرنیته و 
در رویاروی��ی ایدئولوژی های برآمده از آن ش��کل گرفت؛ جنگ های 
بزرگ جهانی که نخستین بار در قرن بیستم به وقوع پیوست، در واقع 
زورآزمایی جناح ه��ای ایدئولوژیک مدرنیته بود ک��ه به نوعی آغازگر 

مرحله پایان آن نیز به شمار می رفت. 
 در ای��ن زمین��ه بود که در خ��الل یک رویاروی��ی تمام عیار، ایده 
مارکسیس��تی ک��ه اغلب حوزه های زندگی را بر اس��اس ابزار تولید و 
اقتصاد تحلیل می کرد و مدعی طرحی اش��تراکی برای خوش��بختی 
طبقاتی انس��ان بود، در ظاهر شکس��ت خورد. اگرچ��ه بحران تجربه 
مارکسیستی به لیبرالیزم هم راه یافت و آنچنان که تصور می شد، آن 
نیز نتوانست در غیبت رقیب جدی خود، از عهده ساماندهی وضعیت 
جهانی برآید. تناقضات رفت��اری حکومت ایاالت متحده که به عنوان 
نماین��ده تمام نمای لیبرال دموکراس��ی در زمین��ه بین المللی مطرح 
شده بود، بیش از پیش، پرده از شکاف های نظری لیبرالیزم برداشت؛ 
فردیت انس��انی که در کان��ون توجه لیبرالیزم قرار داش��ت، ابتدا در 
تجربه لشکرکش��ی بی ضابطه به افغانس��تان و عراق � در قالب مبارزه 
با تروریس��م و بنیادگرایی � و س��پس در قالب بحران های اقتصادی 
و مدیریتی پش��ت پ��رده تح��والت جهانی در درون هی��أت حاکمه 
امریکایی، به فراموش��ی سپرده شد. پیگیری متجددانه آرمان آزادی 
به همان سرنوشتی دچار شد که پیش تر، آرزوی دستیابی به عدالت 
به آن گرفتار آمده بود و در مقیاس وسیع تر به فرجامی شباهت یافت 
که به طور کلی پروژه مدرنیته در پی تحقق آن بود؛ بهش��ت زمینی 
انسان مدرن، بس��یار زودتر از آنچه گمان می رفت به بحران رسید و 
قرنی که می رفت تا تبلور همه پیش��رفت ها و دستاوردهای مدرنیته 

باشد، به مدفن آن بدل گشت.
 در اینج��ا، مقصود آن نیس��ت که از دیدگاهی فرجام شناس��انه و 
در کس��وتی پیش��گویانه پایان تمدن غربی را اعالم کرده و به نوعی 
س��طحی نگری در این رابطه گرفتار شویم؛ آن چه مهم است، تفطن 
به از بین رفتن امیدی است که بر پایه غروری بی بنیاد � معطوف به  
امکان زیستن بدون خدا ونادیده گرفتن منجی � در اصناف گوناگون 
بش��ر ش��کل گرفته بود و اکنون با در نظر گرفت��ن مباحثات نظری 
گسترده ای که در باب بحران مدرنیته و وضعیت پست مدرن � که از 
اس��اس با هرگونه قطعیت و قاطعیت ناهمساز می نماید � در جریان 

است، به هراسی پایان ناپذیر از آینده بدل شده است.

 در چنی��ن زمین��ه ای اس��ت که مبتن��ی بر آموزه های اس��المی، 
انس��انی که تکبر ورزیده و به واس��طه حس کاذب استغنای خود به 
طغیان برخاس��ته بود، در جس��ت وجوی راه نجاتی روان می شود که 
البت��ه  باید آن را خارج از دایره توانایی خود جس��ت وجو کند. ابعاد 
آسیب شناس��انه آموزه مهدویت گویای این حقیقت اس��ت که تالش 
آدمی برای رسیدن به وضعیت آرام و با ثباتی که همواره مدنظر دارد، 
جز در س��احل دین و در آس��تان خدا به ثمر نخواهد رسید. خداوند، 
حقیقت ثابتی اس��ت که زندگی انس��ان جز در پناه او ش��کل ایده آل 
نمی یابد و وضعیت موعودی که در مهدویت از آن س��خن می رود، به 
واس��طه حضور گسترده خداوند در زندگی انسان، از متانت و آرامش 

حقیقی سرشار است. 
 تجربه های گوناگون انس��ان در پیکربندی و سامان بخشی زندگی 
خ��ود بدون در نظر گرفتن خداوند، عالوه ب��ر آنکه تأمین کننده نیاز 
و خواس��ت ریش��ه دار او برای زندگی ایده آل نیس��ت، خود به ایجاد 
زمین��ه ای برای پذی��رش نظم دینی موعود می انجام��د؛ در حقیقت، 
تحق��ق موعودیت دین��ی، در پایان تمام تجربه ه��ا و تالش هایی قرار 
می گیرد که مدعی هس��تند بدون نیاز ب��ه اراده ای توحیدی، قادر به 
ح��ل و فص��ل امور زندگی خواهند ب��ود. این دیدگاه ع��الوه بر آنکه 
به ریش��ه داری نیاز انس��ان به آرامش و ثبات تأکید می ورزد، بر این 
مس��ئله که این نیاز تنها از منبع و طریقی که خداوند برگزیده پاسخ 
می یابد، پافش��اری می کند. البته در جای خود به نقش اراده انسانی 
در این مس��یر اشاره می ش��ود و جایگاه انس��ان، آنگونه که آزادی و 
عدالت درباره او پاس داش��ته ش��ود، به روش��نی در آموزه مهدویت 

ترسیم می گردد.
 روایت س��مبلیک این رهیافت، به روش��نی در متن قرآن - سوره 
رعد � بیان ش��ده اس��ت؛ در جریان این تش��بیه، عالوه بر اش��اره به 
نقش اساس��ی پروردگار و اراده الهی در خلقت و انش��ای هر موجود 
ک��ه در اینجا به صورت نزول آب از آس��مان بیان ش��ده، نس��بت به 
سرنوش��ت نهای��ی حق و باطل توضی��ح داده می ش��ود؛ بدین ترتیب 
 ک��ه ویژگی اساس��ی ح��ق � همچون آب��ی که در روده��ا در جریان 
اس��ت � ثبات و خصلت باط��ل � در قالب کفی که روی آب به ظهور 
می رسد � فناست. این تشبیه، پرده از تدبیر الهی و جریان تحقق آن 
برم��ی دارد و مبنای خوش بینانه ای ب��رای اهل حق پدید می آورد که 
با وجود تجربه سختی ها و ناگواری های باطل و بی ریشه، امید نهایی 
خود نسبت به عصر موعود و وضعیت ثابتی که در متن حیات وجود 

دارد، از دست ندهند. 
 اشاره دقیقی که در کنار بیان زیباشناسانه این تمثیل به کار رفته است، 
سودرس��انی آن وضعیت ثابت و ریشه دار و بی فایده بودن تجربه های باطل 
اس��ت؛ این نکته بیان روش��نی از ناکارآمدی هم��ه تالش هایی که درصدد 
اداره زندگ��ی بر مبنایی جز فطرت و واقعیت اصیل آن صورت می گیرد، به 
دست می دهد؛ چیزی که در تحلیل تاریخی تمدن غرب � و به طور کلی در 
واقعیت زندگی کنونی بشر � به وجود آمده و گویای ناکارآمدی راه حل ها و 
طرح های پیشنهادی غیرالهی است. هم جهت با این دیدگاه قرآنی، روایات 
ش��یعی نیز به صحت چنین تحلیلی در زمینه مهدویت داللت دارند؛ اینکه 
حکومت موعود زمانی به وقوع می پیوندد که حکومت های دیگر تجربه شده 
و انسان ها به ناکارآمدی آنان وقوف یابند، به ثبات و حقانیت آن حکومت و 
بطالن ایده ها و ادعاهای رقیب اشاره می کند. در حقیقت، حکومت مهدوی 
و طرح��ی که در آم��وزه مهدویت برای زندگی انس��ان � در گس��تره فرد، 
اجتماع و هس��تی � ارائه می ش��ود، وضع حقیقی و باثباتی است که اگرچه 
تاکنون مورد پذیرش واقع نش��ده و به درنگ رس��یده ام��ا در پایان چرخه 

محکوم باطل، دوباره ظاهر و مورد استقبال واقع می شود.

خداوند، حقيقت 
ثابتی است که 

زندگی انسان جز 
در پناه او شکل 

ايده آل نمی يابد و 
وضعيت موعودی 
که در مهدويت از 
آن سخن می رود، 
به واسطه حضور 
گسترده خداوند 

در زندگی انسان، 
از متانت و آرامش 

حقيقی سرشار 
است
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 اط��الع یافت��ن از آینده و سرنوش��ت انس��ان در عصر ظهور از یك س��و و 
»كل��ي گویي«،  » نمادی��ن و رمزي بودن«، »وجود گسس��ت در نقل زنجیره 
حوادث آینده« و »احادیث و روایات جعلي در زمینه فرجام شناس��ي و تاریخ 
آینده جهان« از سوي دیگر، زمینه ایجاد پرسش ها و چالش هاي فراواني شده 
اس��ت. عالماني كه در طول قرن هاي متم��ادي در زمینه ظهور و رویدادهاي 
پ��س از آن قلم زده اند ج��ز ثبت و ضبط روایات كار دیگري انجام نداده اند تا 
چه رسد به تحلیل و تفسیر روایات. نبود كتابي مستقل و مستدل كه پیرامون 
 مس��ئله جهان در عصر ظهور س��خن گفته باشد باعث گردیده تا وزن پاسخ به 
پرسش ها و چالش هاي این موضوع تناسبي با میزان عطش فراوان جویندگان 
پاس��خ و عالقه مندان و مش��تاقان دانستن از سرنوش��ت آینده جهان، نداشته 
باش��د. از همین رو دس��ت یافتن به كتابي كه به طور تفس��یري و تحلیلي و با 
تكیه بر متون روایي مستند و صحیح از تاریخ پس از ظهور سخن گفته باشد، 

در حكم دست یافتن به آبي گوارا در بیابان خشك و سوزان است.
     از جمل��ه انگش��ت ش��مار كتاب های��ي كه در صحراي س��وزان عطِش 
 دانس��تن از آین��ده همچ��و آبي گ��وارا جان هاي تفدیده و تش��نه را س��یراب 
مي نماید، كتاب »تاریخ مابعدالظهور« نوش��ته »ش��هید آیت اهلل س��ید محمد 
ص��در« مي باش��د. این كتاب ك��ه در واقع جلد س��وم از مجموعه چهارجلدي 
»موس��وعه االمام المهدي عجل اهلل فرجه« به ش��مار مي آی��د، یكي از منابع 
ارزشمند در زمینه معارف مهدوي به شمار آمده كه به شیوه اي نقادانه روایات 
مرب��وط به ح��وادث و رویدادهاي پیش از ظهور و پس از آن را مورد بررس��ي 
قرار داده اس��ت و هرچند امكان نقض و ابرام در بعضي مباحث آن وجود دارد 
ام��ا در مجموع مي تواند بخش قابل اعتنایي از پرس��ش ه��ا پیرامون ظهور و 
 جهان پس از آن را پاسخ دهد. كتاب توسط فاضل ارجمند جناب آقاي حسن 
سجادي پور ترجمه شده و انتشارات موعود عصر علیه السالم آن را چاپ و  در 

اختیار عالقه مندان قرار داده است.  
این كتاب مش��تمل بر یك مقدمه و س��ه بخش است كه هر بخش از چند 
گفتار و هر گفتار ش��امل چند فصل مي باش��د. نظر به اهمیت مباحث مطرح 
ش��ده در مقدمه نس��بتا طوالني كتاب و ضرورت آگاه��ي از آن براي ورود به 
مباحث متن كتاب، در این نوشتار به اجمال مطالب مطرح شده در آن را آورده 

و در پایان سرفصل هاي موجود در متن كتاب را مي آوریم.
  برشي از يك مقدمه: 

مولف در مقدمه كتاب خود ضمن اذعان به این مطلب كه مردم بسیاري از 
نقل هاي تاریخي را بي پایه و اساس مي دانند، بیان مي دارد كه امكان زدودن 
یأس و ناامیدي از عدم ش��ناخت وقایع آینده ب��ا تالش و جدیت وجود دارد و 
این البته به معناي ش��ناختن عالم غیب نیس��ت. ایش��ان سپس از چند جهت 
 به بررس��ي امكان س��خن گفتن از آینده جهان مي پردازد: ۱- اهمیت موضوع 

۲-روش استدالل ۳- مشكالت موجود ۴- راه هاي برون رفت از مشكالت.
 1-اهميت موضوع:   

در ب��اب اهمی��ت موض��وع ، مولف كتاب با ذك��ر این نكته ك��ه آینده جهان 
 وام��دار اهمی��ت بحث درب��اره امام مهدي عجل اهلل فرجه اس��ت، مي نویس��د:

»اساس شكل گیري اندیشه مهدویت چنان است كه امام مهدي عجل اهلل فرجه 
یگانه مصلح جهان در روزگاران آینده مي باش��د و همو است كه بساط ستم را 
برمي چیند... در نتیجه رواست كه براي شناخت رفتارها و اقدامات این مصلح 
بزرگ در روز موعود و نیز روش ها و سیاس��ت هایش در تدبیر و رهبري قیام 

جهاني، مشتاقانه قدم برداریم.«.
ایشان س��پس با برش��مردن برخي دیگر از دالیل اهمیت موضوع از قبیل: 
نح��وه مواجه��ه حضرت با تش��كیالت حكومتِي قبل از ظهور، ش��رح و تبیین 
زندگي انس��ان آرمانِي اس��الم در عصر ظهور، پاكس��ازي حوادث و رویدادهاي 

ظه��ور از خراف��ات، ارتباط مس��تحكم بین ظهور و اهداف آفرینش، ش��ناخت 
 متمهدی��ان و مدعی��ان مهدویت از مهدي موعود عج��ل اهلل فرجه، این چنین 
مي نویسد:»این ها برخي از ثمرات این بحث است كه به دلیل اهمیت بسزاي 
 آن، شایس��ته اس��ت به عنوان ش��اخه اي از معارف اس��المي در رش��ته اي از 

رشته هاي علوم اسالمي مطرح شود.«.  
2-روش استدالل: 

     ایش��ان روش اس��تدالل را متناسب با نتایجي مي دانند كه از بحث مورد 
انتظار است و تقیسم بندي سه گانه اي را براي نتایج ترسیم مي نمایند:

الف( تقسيم بندي از جهت شكل گيري انديشه مهدويت:
     نویس��نده كت��اب ب��ا ذكر س��ه رویكرد پیرام��ون مصل��ح آخرالزمان از 
دیدگاه»عموم اهل دین«، »مس��لمین« و نیز شیعیان از مسلمین، این نكته را 
بیان مي نماید كه روح حاكم بر هر سه این دیدگاه ها، اشاره به مفهومي واحد 
داردكه در برنامه كلي الهي مندرج اس��ت و آن عبارت است از»مصلح موعود« 
كه هرچند ش��ناخت این مفهوم واحد و اصول مش��ترك آن مش��كل است اما 
نتیجه نهایي اش توافق بر س��ر مسئله»اجراي عدالت در زمین« توسط ایشان 
اس��ت. البته مولف اساس رویكرد خویش را بر دیدگاه دوم قرار داده و كتاب را 

طبق این دیدگاه تالیف نموده است.
 ب( تقسيم از لحاظ محدوده حوادث:

     مولف ضمن اذعان به وجود حلقه هاي مفقود در زنجیره اخبار تاریخي 
و غیرممكن دانس��تن شناخت تمام جزئیات تاریخ پس از ظهور و عدم اهمیت 
پرداختن به این موضوع مي نویس��د:»تنها ش��ناخت اندیشه هاي كلي و وقایع 
مهم در آن دوره كه در روایات آمده به صورتي كه بتوان آن را از لحاظ تاریخي 

اثبات نمود، كفایت مي كند.«.
ج( تقس�يم از جه�ت آن چه از لحاظ اثب�ات تاريخي به دنبال آن 

هستيم:
ایشان براي این بخش دو موضع را ترسیم مي كنند:موضع اول: هنگامي است 
كه بخواهیم از وجود حادثه معیني كه زمان وقوع آن پس از ظهور است، اطمینان 
 حاص��ل نماییم. براي رس��یدن به ای��ن مقصود به این منابع مي ت��وان تكیه كرد:

۱- روای��ات متع��دد همراه با قرینه بر حادثه اي معین ۲- ظواهر آیات قرآن كه بر 
عدالت اسالمي تكیه دارد ۳- اخبار مورد اتفاق شیعه و سني ۴- خبري كه اصول 

اسالمي آن را تأیید نماید 5- قواعد كلي اسالمي.
موض��ع دوم: هنگامي كه بخواهیم ب��راي اثبات واقعه اي تاریخي و جزئیات 
آن به خبر واحد بس��نده نماییم. این مبنا موجب قبول برخي منابع مانند خبر 
واحد همراه قرینه، خبر ثقه و رّد برخي دیگر از منابع مانند خبر مخالف اصول، 

اخبار معارض و خبر غیرثقه، مي گردد. 
3- مشكالت موجود در بحث:

مش��كالت موجود در این بحث از دیدگاه نویس��نده، اقتضای مباحث تاریخ 
پس از ظهور مي باشد و این اقتضا  را چنین فهرست مي كنند:

۱-رم��زي بودن روایات نقل ش��ده درباره حوادث آین��ده مانند این روایت 
 هنگام��ي كه پرچ��م او به اهتزاز درآید، ش��رق و غرب عالم با نور آن روش��ن 

مي گردد.
۲-كل��ي گویي عمدي در روایات و س��كوت عمدي درب��اره برخي حوادث 
 پ��س از ظه��ور مانند ای��ن روایت درباره ی��اران حضرت كه امام علیه الس��الم 
م��ي فرمایند:»... و من نام آن ها و پدرانش��ان را م��ي دانم...« ولي از هیچ یك 

نامي نمي برند.
۳- وجود كاس��تي ه��ا در روایات و عدم رعایت زنجی��ره حوادث به طوري 
كه هرچه از آغاز ظهور دور مي ش��ویم وقایع نقل ش��ده در اخبار كم تر شده و 
گسس��ت روایات افزون تر مي گردد عالوه بر این كه بیان رمزي و كلي گویي 

 احسان قباد

  پژوهشگر 

کتاب شناسی مهدويت

دست يافتن 
به كتابي كه به 
طور تفسيري و 

تحليلي و با تكيه 
بر متون روايي 

مستند و صحيح 
از تاريخ پس از 

ظهور سخن گفته 
باشد، در حكم 
دست يافتن به 

آبي گوارا در 
بيابان خشك و 

سوزان است
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نیز زیاد مي شود.
۴- مش��كل پی��ش بردن روایات براس��اس مذهبي خاص ك��ه به دو بخش 
تقس��یم مي ش��ود: الف( روایات موجود در منابع اهل س��نت كه چهار دس��ته 
كلي براي آن متصور است: ۱- روایاتي كه جهت گیري هاي مهم فكري مانند 
جنگ، فتنه، مواضع مسلمین، مساله دّجال و ... را نشان مي دهد. ۲- روایاتي 
كه حضرت را فرزند فاطمه زهرا سالم اهلل علیها مي داند. ۳- اخباري كه نتایج 
اج��راي عدالت حقیقي را بیان مي نماید. ۴- روایاتي كه با ذكر نام حضرت به 

بیان ثمرات ظهور ایشان مي پردازد.  
 ب( روایات موجود در منابع ش��یعه امامیه كه رویكرد حاكم بر این روایات 
قومي و مذهبي اس��ت به گونه اي كه گویا غیر از مس��لمین كس��ي مخاطب 
گفتم��ان حضرت نیس��ت. كه البته نویس��نده علت این امر را بازتاب ش��رایط 
سیاسي و اجتماعي زمان صدور روایات و شرایط ظالمانه عصر اموي و عباسي 

و اهمیت باالبردن شأن اهل بیت علیهم السالم دانسته است. 
5- نقص شخص پژوهشگر: این مورد خود رهین چند مطلب است: 

 ۱- مفهوم اندیش��ه اسالمي كه س��طح اول آن همان قوانین قرآن و عترت 
علیهم السالم است و سطح دوم آن اندیشه عالمان دیني كه برگرفته از سطح 
اول مي باش��د و همواره در مسیر رشد و تعمیق هر چه بیشتر قرار دارد و این 

یعني اندیشه اسالمي هنوز در این سطح به كمال خویش نرسیده است. 
۲- ه��ر اندیش��مندي نماینده و نماد یك مرحله از مراحل رش��د اندیش��ه 
اس��المي است. در حالي كه حضرت مهدي عج اهلل فرجه نماد و نماینده سطح 

اول اندیشه اسالمي است. 
۳- مس��ئله فهم متون، درك تعبیرات، ش��ناخت رویكرد عمومي حضرت و 
ترجی��ح برخي روایات ب��ر برخي دیگر. البته این نقیصه یعني نقیصه ش��خص 
پژوهش��گر بیش��تر در مورد تاریخ پس از ظهور اس��ت و تاریخ غیبت صغري و 

كبري این مشكل را ندارد.
6- مس��ئله معجزات حضرت پس از ظهور كه فه��م همه جانبه احادیث را 
مش��كل مي س��ازد كه البته این مطلب موجب نقصان بحث نیست، بلكه نقطه 
ضعف اندیش��منداني است كه معجزه را معتبر نمي دانند زیرا در شمار مهمي 

از روایات سخني از معجزه به میان نیامده است.   
      4- را ه هاي برون رفت از مشكالت:  

     از دیدگاه صاحب اثر با توجه به این كه پاسخ قاطع به این مشكالت به 
صورت كلي و جزئي توسط پژوهشگران امكان ندارد، بهترین راه برون رفت از 

این مشكالت، اتخاذ دو روش مترتب بر یكدیگر است:
۱- رفع و حل مش��كالت از طریق اصول كلي برگرفته از قرآن و س��نت به 
م��دد: الف( تالش براي درك عب��ارات رمزگونه موج��ود در روایات كه با فهم 
اسالمي س��ازگار اس��ت ب( س��عي در پركردن فضاهاي خالي و كاستي هاي 
موجود در این تاریخ با عنایت به عملكرد طبیعي حضرت بر اساس اصول كلي 
اسالمي ج( رد اخبار مخالف نصوص و اصول كلي اسالمي د( دستیابي به برخي 
امور كه روایات در مورد آن ها ساكتند ه( تالش براي فهم ارتباط بین حوادثي 

كه ارتباط آن ها در روایات واضح و روشن نیست.
۲- ارائه طرح هاي احتمالي به این صورت كه دو یا سه احتمال قوي تر در 

مورد مشكلي كه وجود دارد، ارائه شود.     
 مؤلف در پایان با ذكر دو مطلب قابل تامل یعني نگاه پررنگ مذهبي شیعي 
در برخي اخبار و درك نکردن ژرفاي حقیقي روز موعود توس��ط پژوهشگران، 
مقدمه كتاب را به پایان رس��انده و در توضیح ای��ن دو نكته بیان مي دارد كه 
اوال روایات مذهبي مي تواند از یك طرف مبنایي براي افزایش ظرفیت عظیم 
امت اس��المي و كادرسازي و الگوس��ازي قرار گیرد و از طرف دیگر نباید بیان 
روایات خاص باعث برافروخته ش��دن آتش كینه توزي مذهبي ش��ود و ثانیا با 
توجه به ثمرات بحث از تاریخ پس از ظهور به این نتیجه مي رسیم كه بحث از 
آن پرتاب تیري درتاریكي نمي باشد زیرا ما این تاریخ را از منابع و اصول كلي 

اسالمي دریافت مي نماییم و هرگز ادعاي غیبگویي نداریم.  

  عناوين مطرح در متن كتاب:   
     همان طور كه در ابتداي این نوشتار آوردیم متن كتاب مشتمل بر سه 
بخش كلي بوده كه هر بخش به چند گفتار و هر گفتار به چند فصل تقس��یم 

گردیده است.
بخش اول: نشانه ها و مقدمات ظهور

گفتار اول: مباني كلي ظهور
فصل اول: ارتباط ظهور با برنامه كلي الهي براي بشریت
فصل دوم: تأثیرات غیبت كبري در دوران پس از ظهور
فصل سوم: تعیین زمان ظهور از نظر شرایط و نشانه ها

فصل چهارم: نگاه امام مهدي عجل اهلل فرجه به هستي، زندگي و 
قانونگذاري

فصل پنجم: برنامه خدا براي دوران پس از ظهور
گفتار دوم: حوادث نزدیك به زمان ظهور از قبیل: ش��ورش س��فیاني، فتنه 

دجال و ...
بخ��ش دوم: حوادث مرب��وط به ظه��ور و برپایي دولت جهان��ي تا ارتحال 

حضرت
گفتار اول: حوادث ظهور از آغاز حركت امام علیه السالم به عراق

فصل اول: معناي ظهور و چگونگي آن
فصل دوم: مكان و زمان ظهور

فصل سوم: اولین سخنراني حضرت به همراه شرح نبردهاي حضرت
فص��ل چهارم: تع��داد یاران حض��رت و ویژگي ها  و چگونگ��ي گرد آمدن 

ایشان
فصل پنجم: دستاوردهاي قیام حضرت تا هنگام رسیدن به عراق

گفتار دوم: فتح جهان
فصل اول: منطقه آغاز قیام جهاني
فصل دوم: گستره حكومت حضرت

فصل سوم: چگونگي ایستادگي با نیروهاي اندك در برابر قدرت هاي جهاني
فصل چهارم: چگونگي و مدت زمان فتح جهان

فصل پنجم: مواضع اشخاص و گروه ها دربرابر حضرت
فصل ششم: مدت حكومت ایشان

گفتار سوم: دولت جهاني امام مهدي عج اهلل فرجه
فصل اول: كتاب و قضاوت هاي جدید

فصل دوم: موضع حضرت در مسائل سیاسي و اجتماعي
فصل س��وم: ضمانت هاي اجرایي س��ریع، براي پیاده ك��ردن عدالت كامل 

در جهان
فصل چهارم: فرماندهي یاران حضرت و میزان شایستگي و ظرفیت ایشان

فصل پنجم: تزكیه و تربیت امت و یاران امام علیه السالم توسط ایشان
فصل ششم: روش امام علیه السالم در تربیت امت

فصل هفتم: دستاوردهاي امام علیه السالم در زمینه هاي اجتماعي و اقتصادي
فصل هشتم: موضع امام علیه السالم در برابر اهل كتاب

بخش سوم: جهان پس از امام علیه السالم
گفتار اول: ویژگي هاي كلي دولت و جامعه آن روزگار

گفتار دوم: پایان زندگي بشر و بررسي این روایت كه»قیامت جز در زمان 
مردم تبهكار برپا نمي شود« 

 البت��ه الزم ب��ه یادآوري اس��ت ك��ه برخي از فص��ول خود ش��امل عناوین 
جزیي ت��ري نیز مي باش��ند مثل فصل»دس��تاوردهاي امام علیه الس��الم در 
زمینه هاي اجتماعي و اقتصادي« كه ش��امل عناویني از قبیل: رفتار شخصي 
 پیش��واي دولت عدل جهاني، سیاست هاي دولت مهدوي در بخش كشاورزي، 
سیاس��ت هاي آن دولت در بخش عمران، اهمیت بخش معدن در دولت عدل 
جهان��ي، دس��تاوردهاي حقوقي، عبادي، فقه��ي و... در دولت حضرت، حج در 

عصر مهدوي و ... مي باشد که براي رعایت اختصار آن ها را ذكر نكردیم.    

از جمله انگشت 
شمار كتاب هايي 
كه در صحراي 
سوزان عطِش 
دانستن از آينده 
همچو آبي گوارا 
جان هاي تفديده 
 و تشنه را سيراب 
مي نمايد، 
تاب »تاريخ 
مابعدالظهور« 
نوشته »شهيد 
آيت اهلل سيد 
 محمد صدر«
 مي باشد
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قرآن کریم
آیه۱۷ - ۱8 سوره زمر
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