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 آن از رهایی هایراهکار و مهدوی یجهان صلح مبانی از غفلت
 1پناه دین حسن

 چکیده
 جهاااانی صااالح تحقااا  در تاااأخیر سااابب کاااه اعتقاااادی هاااای چالش تااارین مهم از

 رو این از است. جهانی صلح مبنایی اصول از بشریت غفلت ،است شده موعود
 غفلااات، از ها انساااان بیاااداری ی،جهاااان صااالح تحقااا  هاااایراهکار تااارین مهم از

گاهی  ایان اسات. مباانی و اصاول ایان باه نسابت هاا آن پایبنادی نیز و توجه و آ
 نظیر جهانی صلح مبانی تبیین به نخست مرحله در اسنادی، تحلیل با نوشتار
 )مبااانی جهااان بااودن منااد هدف نیااز و ربوبیاات و تاادبیر در توحیااد توحیااد، آماوزه
 حاوا و آدم حضارت باه ها انساان خانوادگی اشتراک و فطرت، شناختی(، هستی
 امااام ظهااور بااه انسااانی اجتماااعی اعتقاااد و عاادالت، شااناختی(، انسان انی)مباا

 آن از برخای دنباال باه ساپس و اسات پرداختاه شاناختی( جامعه )مباانی موعود
 ادامااه در شااده، بیان مبااانی بااه ساابتن انسااان غفلاات های سرچشاامه مبااانی،

 صالح باه جهانیاان رسایدن جهت در را مبانی آن با متناسب نظری   راهکارهای
 رهااایی عملاای   راهکارهااای بااه مختصاار طور بااه البتااه اساات. کاارده بیااان مهاادوی
 است. شده اشاره نیز مبانی آن به نسبت غفلت از انسانی جامعه

 کلیدی واژگان
 راهبردها. ،هاراهکار ،مبانی از غفلت ،فطرت ،عدالت ،توحید ،جهانی صلح

                                                        
 (.hasandinpanah@gmail.com) قم خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه ادیان دکتری پژوه دانش .1
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 مقدمه
 صاالح» .اساات اسااالم اماات ممهاا هایانداز چشاام از ،مهاادوی حکوماات در جهااانی صاالح تحقاا 
 ،جهااان سااطح در مطلاا  آرامااش و امنیاات ،صاالح ،عاادالت گسااترش و اسااتقرار ،امامیااه در «جهااانی
 است. آخرالزمان در الهی معصوم حجت واپسین واحد   فرمانروایی و حاکمیت تحت

 بایااد کاه ،اسات بشاریت طالیای های فرصات و هااا نعمت از ،شاده بیان معناای باه جهاانی صالح
ت در زیاارا د یاارگ صااورت عمااومی تااالش آن آوردن گچناا بااه باارای  و مااادی هااای نعمت ،الهاای  ساانت

 هاااا نعمت آن مشااامول یکساااان قطعااااا  شاااود. نمی داده انساااان باااه حسااااب بی ،نظیااار بی معناااوی  
 داده وعاده شخاود ونادخدا باشند. کرده جادیا خود در را خا( یاستعداد و اقتیل که گردند یم

گر که است  مادد و کارد خواهاد تیاعنا او باه ،کناد تالش و دنک حرکت اهلل یال تقرب ریمس در یکس ا
گر رساند. خواهد ل او به برابر ده خداوند ،بردارد خدا طرف به عملی گام كی انسان ا  کناد می تفضت
 :دیفرما یم نیز یقدس ثیحد در .(468 :)انعام

َ ٌٌَمْنٌ َ َ یَلٌٌَتَق ْب اٌ ٌاِّ ْبُتٌٌشِّ َ ّ لٌٌََتَق ٌیاِّ ؛ٌهِّ راعا  ٌذِّ
 یکاینزد او یساو باه  راع كیا مان ،دیاجو یکاینزد من یسو به وجب كی اندازه به کس هر
 (448  70 ج ،ق4085 ،مجلسی) .میجو یم

 باه و دارناد حضاور جامعاه انیام در کاه حاال نیع در که هستند یکسان خداوند نیراست بندگان
 شاود نمی لزائا خادا باه قلبشان حضور و توجه ،دارند اشتغال یزندگ یجار امور ریسا و کار و کسب

 (567 ،4548 ،همو  552 ،4575 ،)مصبا  .شوند ینم غافل او های فرمان و او از و
 در تااأخیر و صاالح امیاار بااتیغ شاادن طااوالنی موجااب کااه اعتقااادی، هااای چالش تاارین مهم از
 هواژ است. صلح آن مبنایی اصول از بشریت غفلت ،است شده طالیی و ارزشمند صلح آن تحق 

 ،پیگیار و جدی تالش ،غرور و کبر یرو از رفتار ،جدال ،جنگ معانی به سیفار لغت در ،«چالش»
ل ،(027 :4574 ،)صدری موضوع یک اربات یا رد برای ویژه به عض   یبارا دیابا کاه ای مسائله یا م 
 آید. می غیره و ،(5574 ،5ج :4574 ،)انواری شود اندیشیده حلی راه یا  چاره آن
 کمای و مراقبات کمای از کاه اسات لغزشای و ساهو واقاع در و یقظاه، و توجه ضدت  لغت در «غفلت»
ه  (684 :4045 ،اصافهانی راغاب  445 ،2 ج :4524 ،)قرشای .شاود می انسان عارض بیداری و توجت
 بلکاه ،وانیاح سارحدت  تاا و کشاند یم سقو  به را انسان که است یا لهیر  ،غفلت ،قرآن نگرش در

ل تر پست  گاوش باه عاالم اصالی حقاای  کاه اسات مطارح نیکساا بارای غفلات ویژگی دهد. یم تنزت
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 خاود فراموشی و غفلت به وجود این با اما ،دیدند عالم در را ح  های نشانه یا و است رسیده آنها
 (.424 :)اعراف هستند واقعی کران و کوران ،اینان ،کریم قرآن هفرمود به دهند. می ادامه

 و اسات جهاان در صالح و عادل تحقا  اسات، شده مطرح روایات در که موعود، کار ترین اصلی
 منادی بهره عدم زمینه جهانی، صلح مبانی به نسبت کاری اهمال و غفلت با ها انسان از بسیاری
 و عصااره از غفلات واقاع در مبانی، این از غفلت کنند. می فراهم را موعود صلح و عدل از جهانیان
گار و اسات خداوناد غایاب و حایت  حجات از غفلات و اسالم اندیشه مایه جان  ایان از حاد ایان باه تاا ا

 هسات، اماروز کاه صاورت ایان باه جهاان، ماردم روز و حاال و وضع شد، نمی غفلت حیاتی موضوع
 نبود.
گاار کااه اساات، هااایی چالش از معنااا ایاان بااه غفلاات   نیندیشاایم، ای چاااره آن از رهااایی باارای ا

 تحقا  هاایراهکار تارین مهم از رو ایان از رسید. نخواهند مطلوب و طالیی هدف آن به ها انسان
گاااهی ،جهااان در مهاادوی صاالح  و مبااانی ایاان بااه نساابت هااا آن پایبناادی نیااز و ها انسااان توجااه و آ
 و فطااری آرزوی ایان قباال در کاه هایی مسائولیت باه اساات الزم ها انساان بار اسات. اساسای اصاول
  بردارند. گام آن تحق  مسیر در و شوند متعهد ،دارند عهده بر بشری
 قلااه بااه رساایدن و اساات مساائله یااک موعااود ظهااور   رفیااع هقلاا بااه رساایدن کااه اساات ر کاا بااه الزم
 جهاان شادن پار ،اسات ظهور همقدم چه آن زیرا است  دیگر ای مسئله ایشان جهانی صلح متعالی

 در زیاارا دهاد  می رخ صالح و ظهاور عصار در کاه چاه آن بااا اسات متفااوت ایان و اسات جاور و ظلام از
 باا ،شارایط شادن فاراهم نیاز و ظهاور از پاس موعاود شود. می پر داد و عدالت از جهان ،ظهور عصر
   کند. می محق  جهان در را صلح ،عادالنه حکومت برپایی
 ،مباانی از کادام هار دنباال باه ساپس و کنیم می بیان را جهانی صلح مبانی ابتدا نوشتار این در
 خااواهیم ارائاه مهادوی صالح بااه جهانیاان رسایدن جهات در را مبنااا آن باا متناساب نظاری راهکاار
 است. مشترک جهانی صلح و ظهور هقل دو هر به رسیدن برای هاراهکار برخی البته کرد.

  آنها با متناسب راهکارهای هارائ و جهانی صلح مبانی
 و   اساات: اساساای «اصاال» و «قاعااده» یااک ح،صاال پااذیرش و صاالح ،کااریم قاارآن انداز چشاام در
ح   ل   جناگ نباود   فقاط لح،صا اسالم، نگرش در . «است بهتر () اتاا  صلح و» ( 457 )نساء، یرخ   الصت 

اا» ،کااریم قاارآن در «صاالح» بااا متاارادف هواژ بلکااه نیساات، درگیااری و االم و اساات «لمس   معنااای بااه س 
 :است ها انسان تمام با آمیز مسالمت همزیستی و صلح
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ٌٌای
َ
ذٌاَیٌأ

ٌٌْدُخُل ااٌآَمُن اٌَنٌیال َ ٌٌفِّ ْلمِّ ِّ ٌ؛(243ٌ)بق ه،ٌهَكاف ٌٌَالس 
 .دییدرآ آشتی و صلح در همگی ،دیا  آورده مانیا که کسانی ا 

 از ،«اساالم» هواژ خاود .است آمده یدشمن و تجاوز هرگونه از سالمت و صال  یمعنا به «سلم»
لم» ماده  نازاع نبودن و است آرامش و امنیت ،سالمتی معنای به خاطر همین به و شده گرفته «س 
م .دارد خود باطن در را برخورد و اال   هار کاه معنای نیاا باه ،ریاخ و صالح در دخاول عنایی لغات در  إس 
 او باه معاشارش و دوست رن  و درد خواهند  می کدام هر که اند  دوستی و صلح در طور  آنها از كی

 (472 ،2ج :4570 ی،مصطفو  055 : 4045 اصفهانی، )راغب برسد.
 جهات در و ،ساازد می مطارح همگاان بارای جامع فرمانی عنوان به را معنا این به صلح ،اسالم
 ییربناایز و یرفتاار یهااراهکار ارائاه باه ،صالحی چناین باه انساانی هجامعا یاابی دسات و هدایت

 تمااام در صاالح تحقاا  دنبااال بااه الهاای انبیااای و آساامانی هااای کتاب کااه این وجااود بااا پااردازد. یم
 شود. می محق  آخرالزمان در جهانی صلح این عمالا  ولی ،بودند جهان
 اساتراتژی و طارح ،موعاود جهاانی صالح یعنای انداز چشام آن باه ها انساان رسایدن برای الماس
 باه ابتادا اداماه در رساید. جهاانی صالح باه زماین در توان نمی هاراهکار و ها طرح این بدون و دارد
 از پاس و ،پاردازیم می جهاانی صالح شناختی جامعه و شناختی انسان شناختی، هستی مبانی بیان
 از برگرفتاه ناوعی باه کاه ،مباانی آن باا متناساب نظاری هاایراهکار تارین مهم به مبانی زا کدام هر

 شود: می اشاره سازند، می ممکن را «عمل» قوام و اند جهانی صلح مبانی همان

 شناختی هستی مبانی
 شااامل هسااتی، کاه آنجااا از و پااردازد می هساتی جهااان در وجااود کلای مباحااث بااه شناسای هستی
 مقصاود شاود. می نیاز خداوناد به مربو  مباحث شامل شناسی هستی شود، می زنی طبیعت ماوراء

 بارای و اسات مطارح شناسی هستی مباحث در که است هایی فرض پیش شناسی، هستی مبانی از
 عبارتند: مبانی آن کرد. استناد آنها به توان می جهانی صلح اندیشه تبیین

 آن به باور و توحید هآموز
 گانااهی و توحیااد اساات. جهااانی صاالح هپایاا و مبنااا اصاال، تاارین باازر  و ناولاای عنااوان بااه توحیااد
 کااه اساات یتعااال و تبااارك اهلل تنهااا ناادارد. خااود از وجااود اهلل جااز یموجااود نکااهیا یعناای دانسااتن
 وجود(. وجوب در دیاوست)توح از وجودشان موجودات ریسا و است یضرور  اتاا  وجودش
 چنااین هاام و اخااالق ،اعتقااادات و معااارف )سااایر اسااالم دیاان عناصاار و اجاازاء تمااام کلاای طور بااه
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 و ریشاه توحیاد زیارا رساند  مای توحید به بررسی و تحلیل یک از پس دین( فروع و شایسته اعمال
 اسات اعماال و اخاالق هماان ،توحید رو  نزولی   قوس است. دینی عناصر و معارف تمام زیربنای

 ،4 ج  58 ،42 ج :4042 ،طباطبااایی) .اساات توحیااد رو  همااان ،اعمااال و اخااالق صااعودی   قاوس و
اف گزناد از وقات چیها اجتمااعی و فاردی نیقاوان و سانن دلیال هماین به (44  مانیا بطاالن و تخلت
 یاانا .باشااد شااده سیتأساا تیانسااان شاارافت و اخالقاای فضااائل اساااس باار کااه نیااا مگاار ،شااود  نماای
 دیاتوح اسااس ربا کاه وقتای مگار ،ساتندین کاافی ساعادت نیتاام در ییتنهاا باه هم اخالقی لفضای
 و ازلااای ،کتاااای معباااود  و دگاریاااآفر ،جهاااان نکاااهیا باااه باشاااند داشاااته ماااانیا ماااردم عنااایی ،باشاااند
 (545 ،44 ج همو:) .ستین رونیب او هاحاط و قدرت ،علم از زیچ چیه که دارد ،سرمد 

حاد ،اساالم اصالی هدف  ت و اقاوام  کاردن متت های شکساتن و هاا ملت  میاان  تفااوت و اخاتالف سادت
کارم پیاامبر باه کاریم قرآن است. آنها  کتااب اهال میاان کاه ،واحاد هکلما طریا  از ،فرمایاد می ؟ص؟ا

 با مردم و رفته بین از ها جدایی و اختالفات تمام طری  این از تا ،برو آنان سراغ به ،است مشترک
 و همکاااری ،طریاا  ایاان از سااپس و شااوند خداونااد تساالیم ابتاادا توحیااد هکلماا از پیااروی و اعتقاااد
کید کریم قرآن شود. برقرار آنان میان صمیمی ارتبا  و آمیز مسالمت یستیز هم  از یکای کاه دارد تأ
 آوری روی و مشاترکات به اخذ ،دشمنی و اختالف رفع و جهان در آشتی و صلح های راه ترین مهم
 کتااب اهال پاذیرش مورد سخن که ،توحید  هعقید با خواهد می  اسالم  است. توحید واحد هکلم به
ی ،طبقاتی ،نژادی  اختالفات ،تاس  گذاشاته کناار ،زباانی ،حزبی ،مسلکی ،جغرافیایی ،وطنی ،ملت
 باشند: خداوند  فرمان  تسلیم  همه و شود

ْهددَلٌٌایددٌُقددْلٌ
َ
ٌٌأ تددا ِّ یلٌَتعدداَلْ اٌاْلکِّ َمددٌٌإِّ ٌٌهَكلِّ ال ٌٌََنُکْمٌیددبٌٌََوٌٌَننددایبٌٌََسدد ا  

َ
ال ٌٌََنْعُبددَدٌٌأ َ ٌٌالٌَوٌٌاَّلَلٌٌإِّ ٌٌُنْشدد ِّ ددهِّ ٌبِّ

ٌ؛(11ٌ:عم انٌآل)ٌئایَشٌ
 خداوناد جز که است  کسانی شما و ما انیم که سخنی سو  به دییایب کتاب! اهل ا  بگو:
 .مینده قرار او همتا  را ز یچ و مینپرست را گانهی

مات  حادودی تاا و  کارده  بینای پیش را وضاعیتی  چناین  باه  رسایدن ،بشر  برای ،اسالم  را  آن  مقادت
  کارده  آن  کامال هزمینا  شادن  آمااده  باه  موکول را  آن نهایی  شدن  عملی اما ،است  ساخته  فراهم نیز

 در تأریرگاذار و مهام عوامال از یگاناه خدای به مردم ایمان رشد و توحید به اعتقاد بنابراین است.
 بود. خواهد جهان در اختالف بدون و آمیز مسالمت زندگی و صلح به رسیدن
 تمااام کااه اساات آن هسااتی جهااان در واحااد خاادای بااه تقاااداع و توحیااد فااردی نقااش تاارین مهم
 هاادف و واحااد مباادأ آن جهاات در را انسااان رفتارهااای و هااا حرکت و هااا انگیزه ،هااا گرایش و ها ایااده
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 ۀانگیاز کاه هنگاامی دهاد. می ساوق ،اسات هساتی برتر و مطلوب آل ایده همان که اساسی و کامل
 صاورت ایان در ،شاد داده تشخیص صحیح ونح به نیز انسان هدف و شد تعیین بدرستی انسان
 تمایالت و ها خواست از گذشت توانایی و کند می مردم و خدا قبال در وجدانی مسئولیت احساس
 .ساازد منساجم هساتی جهاان عماومی نظاام باا را خاود تواناد می و دارد را ضارورت هنگاام به خود
 باه مشاخص و واحاد راه و هادف ،انگیازه از برخاورداری یعنای توحید بنابراین (42 :4564 ،صدر)

 جملاه آن از کاه ،انساان زنادگی در رفتارهاا و هاا نگرش ،ها ایاده تماامی در هستی جهان مبدأ سوی
 است. آمیز مسالمت زندگی و صلح

 مبنا این با متناسب راهکار
 از تااوان می توحیااد، مبنااای بااه ساابتن انسااان غفلاات های ریشااه باارای ،کااریم قاارآن نگاارش در

 از گرداناای روی ،(57 :کهااف)نفااس هااوای از پیااروی ،(44 :شاایطان)مجادله طتساال نظیاار مااواردی
 و قیامات باه ایماان عادم ،(582 :اعاراف) خدا کردن فراموش ،(45 و 7 و 2:)یونس خداوند آیات

 توجاه عادم در مساتقیم نقاش اماور این زیرا گفت  سخن (56 :(  54 :آن)مریم کردن فراموش
 در سااختی و فساااد ،آفاات هاار منشااأ چااه آن قاارآن، نگاااه از دارنااد. یگانااه خداونااد بااه نساابت انسااان
گار رو این از است. یگانه خدای از غفلت است، زندگی  وجاود خادا باه توجاه و اعتقااد ماا درون در ا
 (42-46 جن:  57 رعد:  450 )طه: داشت. خواهیم بهتری زندگی ،باشد داشته
 تمااام اعتقاااد و ایمااان رشااد و لااتغف از رهااایی شااده، بیان یمبنااا بااا متناسااب راهکااار رو ایاان از
 خوانسااار ، جمااال )آقااا خاادا  کاار باار مااداومت و اسااتمرار و یگانااه خاادای و توحیااد هکلماا بااه مااردم
 تمااام در تقااوی و ایمااان ،توحیااد در رشااد جهاات بااه بشااری جوامااع زیاارا ساات ا (554 ،5ج:4566
 در رو ایاان از بااود. خواهنااد مصااون زیسااتی هم و صاالح موانااع تمااام و دیگااران بااه ظلاام از ،جهااان
کاارم پیااامبر ،؟ع؟رضااا امااام از نقاال بااه معااراج حاادیث  مهاادوی انقااالب دسااتاوردهای بیااان در ؟ص؟ا
 فرمودند:

 ،هیااابابو ابااان) .آورد خواهااد گااارد ماان توحیاااد بااه اعتقااااد باار را جهاااان خلاا  اماااام( )واپسااین
 (545 ،25ج :4085   ،مجلسی  55   ،560 ،4ج :ق4527

بوبیت( در )توحید الهی حکیمانه و واحد دبیرت تحت در عالم همه داشتن قرار    ر
 تکاوینی جهات از هم را، جهان تدبیر و اداره ،است خداوند تنها جهان هنندیآفر که گونه همان

  دارد. دست در خداوند تنها نیز تشریعی جهت از هم و
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 ربت  چناد تادبیر تحات یاا خادا چناد دهیاآفر تواناد ینم جهان این یعنی خداوند تکوینی ربوبیت
 جهاااان بااار یواحاااد نظاااام و اناااد مرتبط یکااادیگر باااا طبیعااات جهاااان اجااازاء زیااارا باشاااد  مساااتقلت 
گار (.458 :4570 ،مصبا ) فرماست. حکم  واحاد نظاامی شااهد ماا نبایاد ،باود متعادد عاالم مادبر ا
 صاورتی در تعادد و کثارت زیرا است  برقرار مستمر تالزم و همبستگی آن اجزای میان که بودیم می
 در تباااین و تمااایز باشااند. متمااایز یکاادیگر از حقیقاات آن افااراد کااه شااود می واقااع تحقیقاا یااک در
 باشاند  مختلاف و نیمتباا کادگری باا هام عاالم اماور ریتادب در کاه اسات آن مستلزم ، ات و قتیحق
 نیاز دو آن فعال میاان ،فاعال دو میاان تبااین هماان دارد اقتضاا ،فعال و فاعال میان سنخیت زیرا
 فاساد را گار ید ریتادب ،كیا هار ریتدب ،دیایب انیم به ریتدب در اختالف پا  که نیهم باشد. برقرار
 تماانع و تادافع نتیجاه در و ،پاشاند مای هام از و گذارناد  مای تبااهی باه رو نیزما و آسامان و ،کناد  می

 ،طباطبااایی) آمااد. نخواهااد بوجااود ای یکپارچااه و دواحاا نظااام و آیااد می الزم عااالم اجاازای میااان
 (567-566 ،40 ج :4042 ،موه  544 :4572
 و دارد را نهاای و اماار صاادور و گااذاری قااانون حاا  خداونااد فقااط یعناای وناادخدا تشااریعی ربوبیاات 
 (27 :4544 ،مصبا ) .ندارد امر این در دخالتی او ا ن بدون و مستقالا  دیگر کسی
 جهاان رتادبی و آفارینش در را اساتحکام و اتقاان کناد می اقتضا الهی هحکیمان مدیریت و تدبیر 

 پسااندیده حکاایم و ماادبر فاعال باارای ناااروا و شاارت  و زشات کااار انجااام خاااطر هماین بااه باشااد. داشاته
 قارآن نگااه از (25 :4525 ،الهیجای  584 :4045 ،حلای  504 ، 46ج :4042 ،طباطباایی) .نیست
 در اساتحکام و اتقاان رو ایان از (.457 :است)نسااء نیکاوتر چیاز هار از کاه اسات یعمل و خیر ،صلح
 وضااع خداونااد کااه هاام قااانونی و باشااد حاااکم آن تمااام باار صاالح کااه اساات آن بیااانگر جهااان تاادبیر
 و تادبیر تحات تشاریعاا  هام و تکوینااا  هام جهاانی صالح پاس باشاد. داشاته دنبال به صلح کند، می

  است. مبتنی آن بر و خداوند ربوبیت
 پایبنااد الهاای شااده رصاااد قااوانین بااه تنهااا جهانیااان کااه اساات آن بااه مشاارو  مساائله ایاان البتااه
 بوجااود هناقصاا هااای علت از خداونااد هحکیماناا تاادبیر زیارا شااود  می برپااا جهااان در صاالح تااا باشاند،
 اختیااار و اراده ،معصااوم امااام حکوماات تشااکیل ماننااد عااواملی زیاارا اساات  جهااان در صاالح آماادن
 تااریخی هاای داده اسااس بار آیناد. می شامار باه جهاانی صلح ایجاد علل دیگر از نیز و... ها انسان
 اصالی بساتر ،نقلای هاای داده براسااس اسات. نشاده محقا  کامال طور باه جهان در صلح امر هنوز
 حقیقات در آخرالزماان جهاانی صالح شاود. می آغاز موعود امام مقدس نهضت با جهانی صلح این
 شود. می محق  او جهانی حکومت در و موعود امام هواسط به و خداوند مدیریت و تدبیر تحت
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 مبنا این با متناسب کارراه
 و اسات واحاد جهاان مدبر که برسند باور این به مردم که است آن ،مبنا این با متناسب راهکار
 جامعاه آن متعاال خداوناد کنناد. اجارا را آنهاا و باوده پایبناد الهای و انساانی قاوانین تمام به سپس
 و صالح باه ،گردانناد حااکم زنادگی  هاای  عرصاه تماامی بار را الهای دساتورات و قاوانین کاه را یبشر
گ تیامن  (.22  :)نور دهد یم بشارت ریفرا

 همزیسااتی و صاالح اساااس باار حکیمانااه و مدبرانااه را اسااالمی مقااررات و قااوانین تمااام خداونااد
 تحقا  یبرا میکر قرآن که است مبنا همین به توجه با است. کرده وضع و ریزی پی آمیز مسالمت

 ساخن کاوین باه را آنهاا و (45 :حجارات)داشاته برحاذر گریکادی باه ظن سوء از را نیمنؤم ،صلح امر
 را سااتهیشا کاردار و (2 :احازاب  65 :فرقاان  25 :اساراء)فراخوانااده صافا و سالم باه دعاوت و گفاتن
 کاه ی،فخرفروش و یطلب یبرتر .(46 :مومنون  50 :فصلت)دهد یم قرار افراد نیب ارتبا  یمبنا

 گریکاادی بارادر را مومنااان (.55 :د)نسااءینما یم مااذمت ار ،زدیار یم باارهم را یبشار جامعااه آراماش
 ،(485 :عمااااران آل) یدوساااات و مااااودت نظیاااار هایی لفااااهؤم باااار و (48 :حجاااارات)کنااااد یم یمعرفاااا
کید و... عفو و (456 :بقره)انیاد گرید به احترام ،(54 :فتح)رأفت ،(54 :روم)الفت  کند. می تأ

 را هاا پیمان و عهاد و نکرده مسلمین به دیتع و ظلم که مؤمنان غیر مورد در حتی مجید قرآن
 (.7 :)ممتحناه نمایناد زیساتی هام و دوساتی آناان باا مسالمانان دهد می اجازه ،اند شمرده محترم
 اسات ممکان کاه این به توجه با را مشرکان و مخالفان مقدسات به توهین صراحت به کریم قرآن
 ایان اسااس بار (487 :)انعاام .اسات کارده مناع ،کنناد اهانات خداوناد به ،کرده مثل به مقابله آنان
 زیارا نیسات  مقابلاه بارای مناسابی راه تاوهین ،است باطل عقایدشان که کسانی مورد در حتی آیه
 :4042 طباطباایی،) .دهناد می قرار هجوم مورد را ما مقدسات و آورند می روی توهین به نیز آنان
 (540 ،2ج
گر ،مایدفر می جنگ حال در دشمن و کفار هدربار قرآن   باا بایاد دادناد، نشاان تمایال صالح باه ا
 باه آناان تمایال کاه بود مراقب باید البته (.64 :)انفال کرد پرهیز آنها با جنگ از و نمود صلح آنان
 آنان درخواست به توان نمی صورت این در زیرا نباشد  سیاسی نیرنگ و نظامی هنقش یک صلح،

  (.65 :داشت)انفال اطمینان
 در مادارا و صلح به مردم جانبه همه توجه به کریم، قرآن از پیروی به نیز معصومان؟مهع؟ حتی
کید انسانی روابط تمام  ماؤمن های عالمت ترین مهم از یکی که فرمودند ؟ع؟رضا امام داشتند. تأ

 ،باشاد مادارا اهال ماردم با که است این آن و باشد خدا نبیت  از سنتی به پایبند که است آن حقیقی
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 اماام (526 ،4ج :4527 ،بابویاه )ابن .باشاد داشاته مردم با همکاری و همزیستی و یهمراه یعنی
 :فرمودند ؟ع؟باقر

 .دهد نمی دیگران با خشونت و عمل شدت بر که دهد می پاداشی مدارا و رف  رعایت بر خدا
 (444 ،5ج :4562 ،)کلینی

 کاه ضاعیفی نیاز و رضمتعاا روایاات میاان از رساد می نظار باه ،قرآنای مبناای هماین باه توجاه با
 هشایو بیانگر که اند صحیح روایاتی ،هست مطرح مکاتب دیگر با موعود امام دربرخو روش هدربار

گر فرمایند می که روایاتی نه ،آنهاست با امام آمیز مسالمت  شادن مسالمان بار مبنی امام پیشنهاد ا
 ،جهاانی صالح تحق  جهت رد نیز و خود اهداف برد پیش در امام زند. می را گردنشان ،نپذیرند را
 تاورات اسااس بار یهودیاان با ایشان کند. می حکم خودشان آسمانی کتاب اساس بر کتاب اهل با
 دارناد حضاور مهدوی جامعه در کتاب اهل بنابراین کند. می رفتار انجیل اساس بر مسیحیان با و
  284 ،0ج :4545 ،شاااهری )ری .دهناااد می اداماااه خاااود زنااادگی باااه آمیز مساااالمت همزیساااتی باااا و

 (40 :4546 ،حسنی

 جهان( خلقت )هدفمندی الهی واحد غایت سوی به جهان حرکت
 هادفی دارای جهان نای آفرینش و خود افعال در ،دارد که حکمتی اقتضای به حکیم خداوند

 و اسات تعاالی باری  ات الهای، فعاالا هباالصال و یینها هدف البته (.52 :)( است بوده خا(
 توضایح دارد. را بنادگان باه نفاع و فایض رسااندن اقتضاای کاه اسات خداوناد  ات هماین واقع در
 باا داراسات. زیان را «ضیفا» کماال  جمله از ،کماالت ههم و ،است مطل  کامل متعال یخدا که آن

گر ،خداوند بودن اضیف صفت به توجه  نشیآفار در یمنعا و باشد داشته وجود امکان یموجود ا
 ،نادیافرین را آن خداوناد حاال نیا با ،باشاد( مفقاود ماانع و جاودمو باشد)مقتضای نداشاته وجود آن
 بناااابراین نااادارد. نشیآفااار در یبخلااا ،مطلااا  اضیاااف رایاااز رود  یمااا ساااؤال ریاااز خداوناااد تیاضااایف

 ،یازدی )مصابا  .اسات خداوناد متوساط هادف ،گارانید باه رسااندن نفاع و خداوند رسانی فیض
 (20 :4525 ،الهیجی  422-424 :4544
 کاه اسات خااطر ایان باه ،نادارد شیخاو  ات از خارج یهدف و غرض خداوند گوییم می که این 
 برای و بوده فاقد را کمالی خداوند که است معنی این به ،او برای الهی  ات از خارج هدفی وجود
 و باوده مطلا  کامال خداوناد کاه حاالی در ،اسات داده انجاام را کاار ایان ،نیاز مورد کمال آن تأمین
ه  واقاع او بارای غایت تا ندارد وجود چیزی خدا  ات از غیر اساساا  ندارد. راه او  ات در نقص ای  رت
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 چیاازی همااان دقیقاااا  ایاان اساات. شااده ناشاای او  ات از ،دارد هسااتی در ای بهااره هاار هاارکس شااود.
 است: شده اشاره آن به ع رضا امام بیان در  که است

ناٌ  ٌ؛ٌَمَعهٌَ ٌٌَشٌٌاَلٌٌَكائِّ
 (464 ،4ج :4527 ،هیبابو )ابن .نبود زچی هیچ او با و بود خدا

 فرماید: می حدیث این معنای خصو( در ؟ع؟کاظم  امام
ٌ؛كانٌكماٌاْلن
کنون   (552 ،5ج :4085 ،)مجلسی .است چنین نیز ا

 فرماید: می ؟ع؟امیرالمؤمنین که این یا
َكٌٌو ٌ؛الدنیاٌَفَنا ٌَبْعَدٌٌُکوُنٌیٌَكَذلِّ

 (572 ،20ج همو:) .است چنین نیز دنیا فناء از بعد

ت موجودی هیچ یعنی  گیرند. می سرچشمه او از ها هستی ههم و ندارد خدا با وجودی معیت
 کااه نیساات معنااا باادین هرگااز ،عااالم موجااودات باارای  خداونااد  ات از خااارج غرضاای نفاای البتااه
ااد و خااا(  افعااال باارای حکمااا بلکااه ،نیساات غرضاای هاایچ دارای آفاارینش جهااان  هااای غایت ،مقیت
 (20 ،2ج :4474 ،شیرازی )صدرالدین .اند کرده اربات ای ویژه
 ه:شریف آیه حکم به که است نیا خدا خداوندی ونئش از کیی

ا قال   ن  بت  ذ ر  طی یالت  ع 
 
لت    أ ه   ء   یش   ک  ق  ل  مت   خ  د  ر   کسای هماان ماا پروردگاار گفات:» (28:)طاه ه 

 «.اسات کارده تیداها سپس داده ،بوده او نشیآفر الزمه را چه آن ،موجود  هر به که است
 و تمام را خلقتش که ا   نقطه آن به یا خودش به مخصو( کمال سو  به را موجود  هر

 از کاایی شااعور.  باای ایاا باشااد باشااعور موجااود آن کااه نیا چااه ،دیاانما تیهاادا ،کنااد  ماای کاماال
گر و شود  می تمام آن با آدمی خلقت که ییزهایچ  است نیا ،ماند  می ناقص خلقتش نباشد ا
 و 442 ،5 ج :4042 ،)طباطباایی .شاود تیهادا آخارت و ایادن در وجاودش کماال ساو  به که
458) 

 کمال به ،جهان موجودات و اجزا ههم که بود آن ،جهان نشیآفر از حکیم خداوند هدف پس
 برای برسند. ،شدند آفریده غایت همین خاطر هب که ،شان  یوجود تیظرف و قتیحق با متناسب
گر مثال  تاوان می پاس ،باشاند درختاان و گیاهاان آفارینش باه نیازمناد خاود بقای برای حیوانات ا
گار نسابت همین به بود. حیوانات رسیدن کمال به ،ها این آفرینش از خداوند هدف گفت  کماال ا
 نهاایی هادف باه انساان رسایدن منظاور باه هاا آن آفارینش ،باشاد حیاوان وجاود بار متوقف انسان
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 است. خویش
 زیاارا اساات  نهایاات بی و حقیقاای کمااال بااه رساایدن ،انسااان  ینشآفاار از نهااایی غاارض و غایاات

  ات تنهااا نهایاات بی کمااال کااه جااا آن از و دارد. را تیاانها یب کمااال بااه دنیرساا اسااتعداد و تیااظرف
 مطلاب ایان بار کاریم قارآن .اسات متعاال خداوناد باه رسایدن و تقرب او  هدف پس ،است خداوند
کی  است: کرده دتأ

ٌٌَوٌ ن َ
َ
یلٌأ َكٌٌٌإِّ ِّ ب  ْنََت ٌَر ٌ؛اْْلُ
 (6 انشقاق: ر.ک: نیز  05 )نجم: .گردد می یمنته پروردگارت به امور همه

 او تشاریعی هاراد اماا ،است ناپذیر تخلف و بوده او تکوینی هاراد هب آیات این در خدا به رسیدن
 .باشااد خشاانود و راضاای هااا آن از کااه کننااد مالقااات حااالی در را خاادا ها انسااان کااه گرفتااه قاارار ایاان باار
 کااه اسات آن ،شااود می فهمیاده (45 ساجده:  450 طااه:  42 )مطففاین: کاریم قاارآن آیاات از چاه آن
 وجاودی همرتبا تناساب باه یاک هار هبلکا ،کنناد نمی مالقاات را خدا صورت  یک به ها انسان ههم
 و باساط ،رحایم ،رحماان عناوان باه را خدا نیکوکار های انسان گردند. برمی خداوند سوی به خود
ار عنوان به را خداوند ،برد می سر به گمراهی و ضاللت در که کس آن و کنند می قاتمال رئوف  ،قهت
ب و منتقم  (085 ،دوم جلد از چهارم بخش :4526 جوادی،) .نماید می  مشاهده معذت 
 کماال باه و جهاان در موجاودات منادی هدف هالزما که گفت توان می دالیلی به رسد می نظر به

 مقادار هار زیارا اسات  انساانی جواماع در آمیز مساالمت زنادگی و صلح حق ت ،آنان رسیدن ارزشمند
 جهااان در بیشااتری امنیاات و صاالح و باشااد دور بااه عاادالتی بی و سااتم از ،باشااد تر آماااده شاارایط کااه

 در حتاای برسااند. خااود نهااایی کمااال بااه تواننااد می تر سااریع و تر آسااان ،بهتاار ها انسااان ،باشااد حاااکم
 جویناد  تقارب متعاال خداوناد یعنای برتار کماال باه توانناد می یشتریب های انسان ،جهانی چنین
 ساختی باا حتای و کمتاری های انساان ،اسات خاالی الزم امنیات و پایادار صالح از که جهانی در زیرا

 در و ،مناسب هوای و آب در که درختان نظیر ،یابند دست نهایت بی کمال به توانند می بیشتری
 ناامرغوب خااک ،نامناساب هوای و آب در اما ،رسند می رمر به بهتر مزاحم بدون و مرغوب خاک

 رسید. نخواهند خود الزم کمال به و شوند می پژمرده تدری  به مزاحم و هرز های علف از پر و
 کاااه برناااد می سااار به شااارایطی در حتااای و جهاااان از منااااطقی در هاااا امت و ها انساااان از بسااایاری
 آنهاا گوش به الهی حقیقی تعالیم که شوند می این از انعم الحاد و کفر منادیان و فساد سردمداران

 دسات باه امرشاان کاه هستند مستضعفان جزء و هستند قاصر چند هر ها آن صورت این در برسد.
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 حقیقات در رساید. نخواهناد خاود الزم کماال به دنیوی موانع و اسباب دلیل به اما ،است خداوند
 ناور و پاکی سوی به ،اند رفته خطا به را راه که ها نانسا دیگر حتی و های انسان چنین آنکه برای
 صالح ساوی باه جهاان شارایط اسات الزم ،نکناد انتخااب را گمراهای راه انساانی هیچ دیگر و بروند
  یابد. تغییر جانبه همه

 قارب باه رسایدن کاه خاود کماال و رشاد باه و شاد نخواهاد الهای ،انساانی هجامعا ،این بر افزون
 گساترش و برقارار جامعاه آن در آن ابعااد تمام با الهی عدالت آنکه مگر ،رسید نخواهد ،است الهی
 ،جامعاه افاراد تماام که آمد خواهد پدید الهی قرب و کمال انسانی جامعه در صورتی در یعنی یابد.
 استفاده ،اسی(یس )عدالت خود ها   تیفاعل و اراتیاخت انداختن انیجر به و ر یکارگ به امکان

 )عاادالت رااروت و امکانااات از اسااتفاده و فرهنگای( )عاادالت لیفضااا کسااب و تاطالعااا و آماوزش از
 بناابراین شاد. خواهاد محقا  موعاود جهاانی صالح در عادالتی چناین باشاند. داشته را اقتصاد (

گر  بیشاتری تعاداد باا و تر راحات ها انساان ،شاود فرماا حکم جهاان در پایادار امنیات و صالح ،عادل ا
 قارب و کماال و رشاد کاه اسات صاورت ایان در کنناد. درک مطلاوب حاون باه را برتار کمال توانند می
 کند. می پیدا واقعی و عینی جنبه الهی

 مبنا این با متناسب راهکار
 غافاال شااده بیان مبنااای ایاان بااه نساابت ها انسااان ،اساات شااده باعااث کااه عااواملی تاارین مهم از
ب سامت باه حرکات از و باشند  نظیار ماادی زنادگی ظااهرم باه افراطای توجاه ،بمانناد بااز الهای تقارت
 خاویش همات و عمار کاردن صارف و ،(4 :)مناافقون آنهاا باه نسبت شدید میل و فرزندان و اموال
 باعاث اماور ایان زیارا اسات  (272 ،0 ج:4566 خوانساار ، جماال )آقاا لغاو و بیهاوده چیزهای به
 نظاار رد نهااایی و مطلااوب کمااال مصااداق اشااتباه بااه را دنیااوی و مااادی اهااداف انسااان ،شااوند می

 راهکااار رو ایاان از بمانااد. غافاال عااالم در حقیقاای هاادف آن بااه نساابت خاااطر همااین بااه و بگیاارد
 اسات. زنادگی در آفارینش اصالی و مطلاوب هادف باه ها انساان توجاه و تدکر ،مبنا این با متناسب
 در و دارناد شیگارا نهایات بی و مطلا  کماال باه ،خاود سرشات در و فطاری طاور باه هاا انسان همه

گار اساالم منظار از هساتند. آن باه رسایدن دنبال هب کماالت  کاه را مطلا  کماال مصاداق ها انساان ا
 داشاته او باه قرب و نزدیکی در سعی و کنند حرکت او سوی به و ،بیابند درستی به ،است خداوند
 مهااادوی صااالح و شاااود می فاااراهم جهاااان در پایااادار امنیااات و صااالح زمیناااه صاااورت آن در ،باشاااند
 شود. می فرما حکم
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 شناختی انسان انیمب
 انجاام انساان ماورد در کاه شاود می گفتاه هایی شاناخت مجموعاه به کلی طور به شناسی انسان
 کاه است شناسی انسان با مرتبط اصول ،جهانی صلح شناسی انسان مبانی از مقصود است. گرفته
 عبارتند: مبانی آن آیند. می حساب به مهدوی جهانی صلح اندیشه اساس و پایه

 ها انسان همه در «رتفط» وجود
ی «ویژگی» به واقع در «فطرت»  در خداوناد کاه ،شاود می گفتاه انساان نشیآفر و خلقت از خاصت
 بارای را ،«انساان ها  یژگیو» هکلم امروز (.58 :است)روم داده قرار یکسان طور به بشر افراد ههم

 ایان باودن دارا در بشار افاراد هماه (022 ،5 ج :ش4548 مطهار ،) .برند می کار به فطرت مفهوم
ام و تعلایم بادون و هساتند الهی و تکوینی امور این ،این بر افزون هستند. برابر هم با امور  در ،تعلت
 و باادیهی همگااان باارای هااا ویژگی ایاان (066 همااو:) اساات. شااده جاسااازی ها انسااان همااه اننهاا

 (22 :4527 خمینی، )امام ندارد. دلیل به نیاز آنها وجود و است آشکار
 خاااود باااه ناااابودی و اضااامحالل رناااگ گااااه هیچ کاااه ،فطاااری عناصااار ایااان تااارین مهم از برخااای

گیااری بااه میاال از عبارتنااد ،دنااگیر نمی  در صاالح بااه گاارایش و میاال ،ظلاام اضاامحالل و عاادالت فرا
گیری به عش  ،جهان گیری به گرایش ،معاشرت حسن و اخالق فرا  ،اجتمااعی آساایش و رفاه فرا

 همااه وجاود در خاادا جاناب از مااوارد ایان همگاای غیاره. و جامعااه در معصایت و گناااه رفاتن باین از و
 و هاا فرهنگ باا و گونااگون جغرافیای و ها موقعیت در و مختلف های قومیت و نژادها در ها انسان
 است. شده گذاشته ودیعه به مساوی طور به ،متفاوت های تمدن
 دساات جهاان در لحصا یعنای خاود درونای هخواسات بااه بشار هناوز ،تااریخی هاای داده اسااس بار
 اماور ایان کاه رساید خواهاد روزی سارانجام و اسات نرسایده آن بالنادگی و پویاایی باه و نکرده پیدا

گاار زیااارا شاااوند  می باارآورده بشااار فطااری  سااایر فرایناااد و روزگااار و نشاااوند اجرایااای جامعااه در هاااا آن ا
 خاویش وجادانی و فطاری خواساته باه بشار هناوز کاه شاود نزدیاک خود فرجام به طوری ،تاریخی
 کاه داده رخ انساان بااطنی میال و اصالی مسایر از خاروج و دائام قسار صورت این در ،باشد نرسیده
ع و عقل منظر از قسر گونه این کراه معنای به لغت در قسر است. محال شر  ،چیرگی ،قهر ،غلبه ،ا
 معناااای در و (628 :4045 ،اصااافهانی راغاااب  45 ،2ج :4040 ،منظاااور )ابن اسااات آماااده زور و جباار

 ،4ج :تااا بی خمیناای، )امااام اساات. خااویش طبیعاات مقتضااای فخااال باار ء شاای جریااان اصااطالحی
544) 
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گاار ،فالساافه و حکمااا نگاااه از اات یااک حکاایم خاادای ا  یااا و کمااال بااه نیاال باارای را نااوعی ماهیت
 به خود زندگی در نوع آن هرگز ولی ،کند تجهیز خا( استعداد با را نوع آن و بیافریند ای شاخصه
گیاار صااورت کثری یااا فرا ه و نرسااد شااده تعیین کمااال آن بااه حاادا  قساار ایاان ،نیایااد فعلیاات بااه او قااوت
 یا آفرینش گونه این زیرا است  تعارض در الهی حکمت با و است محال که ،هست نوعی و دائمی
 گاردد. می بااز حضارت آن ساخای و جود ضعف به یا او قدرت کمبود به یا خداوند علم نقصان به

گاار بنااابراین  .رسااد می فعلیاات بااه حتماااا  ،اساات شااده آفریااده ویااژه هشاخصاا و اسااتعداد بااا نااوعی ا
 ،2ج :ش4574 جاوادی،  058 ،5ج :ش4524 ،سابزواری  67 ،7ج :م4474 ،شایرازی )مالصدرا

584-548) 
 اختیااری و اراده انسان که آن بدون ،ها انسان همه فطرت و خلقت در متعال خداوند بنابراین

 و ،رفاه ،آسایش ،جهان در صلح و عدالت به عش  همچون ایشاتیگر ،باشد داشته زمینه این در
گار حال است. داده قرار و... اجتماعی ینتام  ایان باه بشار ناوع اصاالا  یاا ،نشاود بارآورده اماور ایان ا

کثری و دائمی قسر ،عقلی هقاعد اساس بر صورت این در ،نرسد خواسته  باا ایان و است داده رخ ا
 عاالم در ساتم و ظلام روزگاار کاه دهاد می خبار ماا باه عقلای هاعادق ایان دارد. تعاارض الهای حکمت
 فضاایی و موقعیات بایاد بنابراین آمد. خواهد صلح و داد و عدل روزگار و شد خواهد سپری بشری
 و سااازی موقعیت ایاان و آیناد نایاال اجتمااعی خواسااته ایان بااه بشااری جواماع و بشاار تاا شااود ایجااد

 شود. می عملیاتی و اجرایی موعود امام توسط لیعق و دینی های داده اساس بر بسترسازی
 مبنا این با تناسبم راهکار

 اسات: خاویش فطاری هخواست و میل به یابی دست در بشر تالش ،مبنا این با متناسب راهکار
گیاار صاالح و عاادالت بااه فطااری گاارایش و میاال ،عقلاای و دیناای هااای گزاره اساااس باار هرچنااد  در فرا
 خواسااته ایاان بااه موعااود توسااط بشااری جوامااع و ،شااود می وردهباارآ موعااود ظهااور عصاار در ،جهااان
 صاورت مسایر این در تالشی بایستی نیز جهان مردم جانب از اما ،آیند می نایل اجتماعی و فطری
 هستند. عدالت هتشن و آمده ستوه به ستمگر های حکومت ظلم از که دهند نشان باید و گیرد

 مادر و پدر یک هب آنها نسلی یوندپ و ها انسان ههم برابری
 دیگاار از ،ها انسااان تمااام خااانوادگی اشااتراک و مااادر و پاادر یااک بااه ها انسااان ههماا نساالی پیونااد
 اماور باه را ماردم کاه این بارای خداوناد باشاد. می جهاان در آمیز مساالمت همبستگی و صلح مبانی
ی بسیار  توجاه ایان ها انساان باه ،کناد هدایت تجاوز و ستم از عاری جهان ،صلح ،نظم نظیر مهمت
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 اید: شده متولد مادر و پدر یک از و ریشه یک و خانواده یک از شما ههم که دهد می را
 گریکادی تاا میاداد قارار ها  لهیقب و ها  رهیت را شما و میدیآفر زن و مرد كی از را شما ما مردم! ا 
 ناازد اشاام نیتاار  گراماای بلکااه( سااتین برتااری و امتیاااز مااالک قبیلااه و نااژاد )پااس د یبشناساا را

گاه و دانا خداوند شماست  نیتقواتر با خداوند  .(45 :است)حجرات آ
 ،ناژاد ،نساب باه طلبای فزون و فخرفروشای هرگوناه نکاوهش و نفای مقاام در شاریفه هیآ این 

 ،جنااگ ،تفرقااه خاسااتگاه و منشااأ کااه ،اساات  و... قاادرت ،جمعیاات ،رنااگ ،قومیاات ،رااروت
 ،شما ههم چون ،فرماید می خداوند ستند.ه جهان در تجاوزگری و گری ستم ،خواهی زیاده
 ،آفریادیم ماادر كیا و پادر كیا از را عجمتاان چه و عربتان چه ،اهتانیس چه و دتانیسف چه
 ،بیاان ایان باا خداوناد کنیاد. افتخاار گریکادی بار لهیقب و نسب نظر از که ندارد معنی نیبنابرا
 و رفتاه ارزشای واقعی اریمع غسرا به و ،دهیکش شده بیان امور و مسائل تمام رو  بطالن خط
 اسات. او پااکی و تعهد و تقوا مخصوصاا  او  اتی صفات در انسان هر واقعی ارزش ،فرماید می
 اخالقی های فضیلت پاسداشت و کاری درست تقوا، را برتری مالک تنها خداوند کلی طور به
گر ،دانش و علم همچون ،مهمی موضوعات برا  حتی و داند می انسانی و  مانیا ریمس در ا
 خداوناد کاه نیاا از غارض اماا سات.ین قائال تیااهم ردیانگ قارار ،اخالقای هاا  ارزش و تقاوا و

 حفا  بارا  صارفا ،است دهیآفر ییها یژگیو ای لهیقب هر برا  و داد قرار لهیقب لهیقب را مردم
 بادون بشناساند. را گریکادی شاود می باعث ها تفاوت نیا است. مردم اجتماعی زندگی نظم
 هیشاب و کساانی هماه هرگاه زیرا شود   نمی فرما حکم انسانی جامعه در نظم ،افراد ییاشناس

 و گرفاات  ماای فاارا را انسااانی جامعااه سراساار مااییعظ ماارج و هاارج ،بودنااد هماننااد و گریکاادی
 (557-552 ،47 ج :4042 ،)طباطبایی .گردید  می فانی تیانسان

کرم پیامبر  :فرمود ،است یکی ها انسان تمام درما و پدر که این به تصریح با نیز ؟ص؟ا
 خااك از آدم و دیاآدم فرزناد هماه ،اسات کایی زیان پدرتان ،است کیی شما پروردگار مردم! ا 

 ،حرانااای شااعبه )ابن .نااادارد برتاار  زکاااار یپره و تقااوا باااه جااز عجمااای باار عربااای و اساات...
 (50 :ق4565

 سار مختلاف هاای رنگ و ها یتمل از غالمان تمامی با ،والیتعهدی زمان در ؟ع؟رضا امام روزی
الت بن عبداهلل کاه ،خوردند می غذا سفره یک  سافره هم از کااش ،شاوم فادایت ،گفات ایشاان باه ص 
 و خداوناد ،بااش سااکت ،فرمودناد ایشاان باه اماام گرفتیاد. می کنااره غیره و سیاه غالمان با شدن
 (558 ،7 ج :4082 ،نیی)کل .است یکی ما مادر و پدر

کرم؟ص؟ پیامبر نگاه از بنابراین  محکام مبناای یک «ها انسان برابری» ؟مهع؟معصوم امامان و ا
 ،جادایی ،اخاتالف شاود می باعاث چاه آن اسات. صالح جمله از موارد تمام در ناپذیر خدشه اصل و
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گر است. انسانی هجامع در نابرابری ،شود پیدا مردم میان ظلم ،کینه  انساانی هجامعا از نابرابری ا
 نخواهناد اماور ایان شااهد ماردم ،شاود نفای ها انساان براباری هکنند ضاعیف عوامل و بربندد رخت
 آن در کااه ای جامعاه باه نساابت خاود هاای نگرش و باورهااا اسااس بار را خااود رفتارهاای ماردم باود.
گر دهند. می جهت و شکل ،کنند می زندگی  در ها انساان کاه کنند پیدا را نگرش و فهم این مردم ا
 خااواهیم درگیااری و اخااتالف باادون و بهتاار  هجامعاا ،هسااتند براباار مهاا بااا دنیااوی هااای حوزه تمااام

 داشت.
 مبنا این با اسبمتن راهکار

ت حف  ،مبنا این با متناسب راهکار  لحااظ این از ها انسان است: ها انسان  اتی کرامت و حریت
 رابارب هام باا  اتااا  ،هساتند غیاره( و خادا یاک از ،ماادر و پادر یاک از ،خااک یاک )از ریشاه یاک از که

 ،ناژاد و رناگ ساوای را انساان ناوع ،خداوناد هسات. الزم همه به احترام خاطر همین به و هستند
 است: بخشیده  اتی کرامت ،جنسیت و طبقه

ْمَناٌَوَلَقْدٌ  ََ ٌٌَك ٌ؛آَدَم...ٌَبیِّ
 (28 :)اسراء .بخشیدیم کرامت را آدم بنی همانا و

 کااه ای جامعااه زیاارا  پسااندد می را صاالح دارای و آرام و اماان ای جامعااه همیشااه متعااال خداونااد
 یااافتن ،اساات گرفتااه فاارا را جااا همااه غبااار ماننااد ناازاع و فتنااه ،کینااه ،جنااگ آن در و اساات غبااارآلود
گار فرماید می کریم قرآن است. دشوار حقیقت  آن معاارف و دیان همطالعا بارای مشارکان از فاردی ا

 همطالعا وقتی سپس شود. روشن او رایب حقیقت تا دهید پناه را او ،کرد مراجعه اسالمی حاکم به
 .(6 :توباه) ندهاد آزار را او و نشاود او متعارض کسای تاا برساانید وطانش باه را او ساالم ،شد تمام او

 نساخ قابال بلکاه و نشاده نساخ و اسات قرآن محکمات از  کرشده یهآ فرماید می طباطبایی عالمه
 کرامات و تیاحر اسات خواسته اندازه چه تا متعال خداوند که است آن بیانگر عبارت این ست.ین

 (422 ،4ج ،)المیزان .کند حف  آنان اتییح کارها  و زندگی در را مردم

  شناختی جامعه مبانی

 مناسابات چگاونگی ونیاز اجتمااعی گروه یک در را انسان رفتار که است دانشی ،شناسی جامعه
 بار حااکم قاوانین و اصول ناختی،ش جامعه مبانی از مقصود دهد. می قرار مطالعه مورد را بشر افراد
 اساتناد آنهاا باه مهادوی جهاانی صالح تأسایس نیاز و تبیاین بارای تاوان می کاه هاسات انسان رفتار
 عبارتند: مبانی آن کرد.
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  عدالت
 و مناساابات و ،گیاارد می شااکل آن اساااس باار اسااالم در ،ها اندیشااه تمااام کااه ،رکناای تاارین مهم
 هجملا از عادالت اسات. عادل اصال ،کند می سازماندهی عاجتما در درستی به را انسانی رفتارهای
 از یکای کناد. می پیادا مفهاوم دیگاران باا انساان برخاورد و اجتمااع در فقاط و فقاط که است اصولی
 میاا در عادل و قساط برقاراری ،آسامانی هاای کتاب فروفرساتادن و انبیاء ارسال مهم بسیار اهداف
 (27 :)نساء .است فرموده مقرر بندگانش و خود بر را آن خداوند (.52 :است)حدید بوده مردم
 رفتاار باه را انساانی جامعاه و داده فرماان ها انساان میاان در عادالت اساتقرار و تثبیات به اسالم 

 زناااادگی و صاااالح ،آرامااااش کااااه اساااات عاااادالت هسااااای در زیاااارا اساااات  کاااارده تشااااوی  طلبی عاااادالت
 میاان روابط و گستراند می جامعه فراز بر را خود بال آرامش و امنیت ،یابد می سامان آمیز مسالمت
 نقاش و باازدهی کاه اسات صافتی عادل گاردد. می اساتوار بارادری و انسجام ،توازن اساس بر افراد

 هار از بایش اجتمااعی حرکات و بشاری هجامعا و سازد می نیاز بی را حرکت و جامعه ،دارد اجتماعی
 (442 :تا بی ،صدر) است. عدل نیازمند شدیداا  دیگری فتص
 فرماید: می دینی اصول تمام در عدل بودن مبنا مورد در ؟ع؟یرالمؤمنینام 

 باار و کاار گارفتن نظام و عاالم نظاام ادیابن عادل اسات. ساعادت هر باه یاابی دست ادیبن عدل
 جمال )آقا .است ایدن و عقبی در فرد نابودی و عالم نظام هالکت بنیاد ،ستم و ،است عالم

 عادل قواعاد و هاا راه داشاتن برپا ،ها دولت بودن ابرجاپ و ربات (22 ،4:ج4566 خوانسار ،
گر و ،ماند رابت دارد پا  بر را عدالت قواعد که دولتی هر پس ،است  )آقا .گردد زائل زود نه ا
 (525 ،5ج :4566خوانسار ، جمال

کیااد آنهااا باار قاارآن تآیااا در خداونااد کااه ،هسااتند ای شایسااته اعمااال جملااه از صاالح و عاادالت  تأ
 است: نموده

 اصااول طباا  دو آن انیاام در ،شااد( فااراهم صاالح نااهیزم )و ،بازگشاات ظااالم( هفاای)طا هرگاااه
 دوساات را شااگانیپ عدالت خداونااد کااه دیااکن شااهیپ عاادالت و د یساااز برقاارار صاالح ،عاادالت
 (4 :)حجرات .دارد می

 ارتباااا  صاالح و عاادالت مفهااوم .نماییااد برقاارار دالنااهاع را سااازش و صاالح فرمایااد می خداونااد
 تحقاا  باارای کاادام هاار وجااود کااه ،هسااتند ای مقولااه دو مفهااوم دو ایاان دارنااد. باااهم تنگاااتنگی
گاار سااویی از هسااتند. مهاام و ارزشاامند مقولااه دو هاار رو ایاان از ،اساات الزم دیگااری  ،نباشااد عاادالت ا
گار ،دیگار ساوی از شاد. نخواهاد برقارار بشاری هجامعا در آراماش و امنیات و صلح  و آشاتی و صالح ا
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گیار تواناد نمی هام عادل ،نباشاد برقارار مها آمیز مساالمت زندگی  و آلود تعصاب نگااه زیارا باشاد  فرا
 در دو هاار شاادن نهادینه رو یاانا از شااود. می شااهروندان میااان در عاادالت اجاارای مااانع توزانااه کینه
 دوران در کامال طاور باه عادالت مبناای بار جهاانی صالح رساد می نظر به که ،است ضروری جامعه
 ،مختلاف ادیاان و ماذاهب پیاروان و گونااگون اقاوام و هاا ملت تماام زیارا شاد  خواهد برقرار موعود
 کناار الفات و محبات ساود باه را ها کیناه و ،صالح ساود به را ها نزاع و ها اختالف ،توحید محور حول
 ،صاالح برقااراری تبااع بااه داشاات. نخواهااد وجااود آمیااز اختالف های تعصااب رو ایاان از و گذارنااد می

 شد. خواهد برپا بهجان همه طور به نیز عدالت
 مبنا این با اسبمتن راهکار
 انساان زیارا اسات  انساان غارور و تکبار ،مبناا ایان به نسبت غفلت های سرچشمه ترین مهم از 
ت و خود فقط ،مغرور  دیگار و خادا از و بالاد می خود های برتری به و بیند می را شخود های موفقیت
 از آن گساترش و رعایات و عدالت احیای ،مبنا این با متناسب راهکار گردد. می غافل جامعه افراد
 محقاا  مهاادوی صاالح ،نباشااند جهااان در عاادالت تحقاا  خواهااان مااردم تااا اساات: مااردم جانااب
  هرگوناه از دور باه و  صاوممع عاادل  ماردان  باه که این بر عالوه  عدالت گسترش و اجرا زیرا شود  نمی
 وجاود از  گذشاته ، جهاان در عدالت  شدن حاکم رد.دا ازین نیز  پذیر عدالت امت  به ،دارد نیاز  هوس
  اتیاعمل  یاجارا ، یریپاذ عدالت  بادون زیارا  دارد ازیان زیان ریپاذ عدالت  ملات  باه ،گستر عدالت  امام

کنون .شود یم  مواجه  شکست با و  ستین  ممکن  یگستر عدالت گار  که  است  نیا  سؤال ا   رشیپاذ ا
 کرد؟ یدبا کار  چه صورت آن در نشود، مشاهده مردم در  عدالت  تحمل و

  بااه رسااوالن ارسااال هواسااط به بایسااتی خداونااد یعناای ، اساات  «یقااول  احتجاااج» مرحلااه  نیاولاا
  روشان ماردم بارای را  شاده  دهیابرگز  راه  عاقبات و  هپرداختا  مسائله ایان هدربار توضیح و یگر روشن
 :که شود داده هشدار مردم به بایستی واقع در .شود تمام آنان بر  حجت تا  هساخت

ٌ ن َ َقْ م ٌٌَماٌٌَُیَغٌیٌاَلٌٌاَّلَلٌٌإِّ ٌٌبِّ وایَغٌیٌٌَحت َ مٌَماٌُّ هِّ نُفسِّ
َ
أ ٌ(؛44ٌ)رعد:ٌبِّ

تی( )و قوم چیه سرنوشت خداوند  خودشاان در را چاه آن آنان که آن مگر دهد  نمی رییتغ را ملت
 .دهند رییتغ است

 آناان خاود هخواسات باه ،جهاانی عادل و صالح در کماال باه رسیدن و آنان سرنوشت تغییر یعنی
گر و است وابسته  و کماال از حادی باه و نباشاند عاادل حااکم و عادل حکومت خواهان خودشان ا
 آن در ،باشااند داشااته را موعااود امااام صاالح و عاادل حکوماات شایسااتگی و لیاقاات تااا ،رسااندن رشااد
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 شد. نخواهد محق  مهدوی دولت آن صورت
گاار  همرحلاا  بااه  نوباات ،نداشاات پاای در ای نتیجااه مااردم یریذپاا عدالت در نخساات  اقاادام  نیااا ا
  یولا ،است  شده  گفته آنها  به را  چه آن  مردم دیبا  گام  نیا در .رسد می « یعمل  حجت» یعنی بعدی
 اماماات   یااطر از جااز  عاادالت  راه  کااه ابناادیدر  تجربااه  بااه و ،کننااد  مشاااهده  عماال در ،انااد رفتهینپذ
 . ساتین  ممکان  معصاوم  اماماان و  شاهیپ عدالت  ماردان  دسات  باه جاز  التعاد  یبرقارار و گذرد ینم
 :فرمودند ؟ع؟صادق امام

 بار والیات و حکومات امار کاه آن مگار ،ماناد نمی بااقی زماین در ماردم از ای طایفاه و گروه هیچ
گذار آنها به سرانجام مردم گار ،نگویاد موعاود ظهاور از پاس ای گویناده که این تا ،شود می وا  ا
 (520 :4542 ،نعمانی) ساختیم. می برپا را عدل بودیم، دهش حکومت دار  عهده و حاکم ما

گر بنابراین   گاوش  اماماان  یانادرزها و هشادارها  باه و  سااخت جادا  امامات  راه از را خود  راه بشر ا
گااذار خااود  بااه ،نااداد   اباا راه  نیااا در و ردیبپااذ و کنااد  عماال ،پناادارد یم  درساات را  چااه آن تااا شااود یم وا
کم  چیها  کاه شاود رابات او بر  تجربه  واقاع در .نادارد را  عادالت  یاجارا  تاوان  ای طایفاه هایچ از یحاا
 خااطر ایان باه دهاد  مای ظهاور از پایش در را حکومات تشکیل اجازۀ عالم طوایف تمام به خداوند

 ،کردناد مشااهده عادالت و حا  برپاایی و حکومات راه در را موعاود داری حکومات هشایو هرگااه کاه
گر ندینگو  کردیم.  می عمل آنان مانند دیم،بو حکومت دار  عهده زین ما ا

 ؟جع؟مهدی امام ظهور به انسانی اجتماع اعتقاد
 ؟جع؟مهاادی امااام ظهااور بااه اعتقاااد ،امامیااه تفکاار در آخرالزمااان جهااانی صاالح مبااانی جملااه از
 و دار شاهیر اعتقاادات از ،هشاد نیایتع شیپا از و روشان هاا  ژگاییو باا موعاود ظهاور باه باور است.
 اندیشاه دو ایان بخشاد. می معناا آخرالزماان در جهاانی صالح هاندیش به که ،است انیعیش اساسی

 کسای باه اعتقااد حقیقات در ،مهاد  وجاود اصال باه اعتقااد هساتند. وابسته و مرتبط همدیگر به
 کرد. خواهد پر صلح و عدل از را یادن و آمد خواهد آخرالزمان در که است
 اعتقاااد  ،موعااود گاار اصااال  و تیبشاار عااالم دهنااده نجااات عنااوان بااه ،او امیااق و ظهااور  بااه اورباا
 آن بار ،نیپسا و نیشایپ مسالمانان هماه و اسات آماده دیاپد پیامبر سنت و قرآن براساس که است
 و اسات دهیرسا تاواتر حادت  باه ،آنان انیم در ،حضرت آن ظهور به مربو  ثیاحاد دارند. نظر اتفاق
 در صاالح و عاادل حکوماات کاماال بااروز و برپااایی ،؟جع؟مهااد  امااام ظهااور کااه هسااتند نآ بیااانگر
  است. جهان
ل کارم امبریاپ شاخص ،اسات بارده کاار به «مهد » عنوان با را اسالم موعود که کسی نیاوت  ؟ص؟ا
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 را او و هساتند آشانا مهاد  ناام باا ،گاروه و فرقاه هار از مسلمانان تمام جهت نیهم به ،است بوده
 ،اسالمی لیاص شهیاند عنوان به ،آموزه نیا شناسند. می جهان ندهیآ دادگستر و مصلح عنوان به
 و انکاار باه مسلمانان اتفاق به قریب و است شده نهاده بنا نقلی و عقلی لیدال نیاستوارتر هیپا بر
 هیاا)فق اساات واجااب مهااد  ظهااور بااه اعتقاااد و مااانیا آنااان نگاااه از انااد. نپرداخته آن دیااترد ایاا
 جهاات بااه او ظهااور  بااه اعتقاااد و (457-458 :تااا بی ،خسروشاااهی  442-440 ،5ج :4085 ،یمااانیا

 و بیتکاذ کاه دارد تیااهم ا  انادازه باه مسائله این است. رابت و حتمی ؟ص؟امبریپ خبر  یتصد
کرم رسول  یتصد و بیتکذ فیرد در قشیتصد -044 ،5 ج :4542 ،هیابابو )ابان .باشاد می ؟ص؟ا
045) 

 صااالحان اریاااخت در جهااان ناادهیآ حکوماات فرمااود کااه ،قاارآن های وعااده و ماااتیتعل براساااس
 آیناده در عا  مهادی اماام ظهاور انتظاار در دیبا ،(482 :ایانبهستند) نیزم وارث آنان و بود خواهد
 شاروع آمااده موعاود اماام ،بفرمایاد دساتور ایشاان به عالم پروردگار وقت هر رو این از ببریم. سر به
 بناساات کااه اساات (25 ،24ج :4085 ،مجلساای  572 ،4ج :4542 ،هیاابابو اباان) مااییعظ کااار آن
ل را خیتار و تیبشر  کند. متحوت

 مبنا این با اسبمتن راهکار
 هآیناد و حاال اماور باه نسابت انساان توجاه عادم ،مبنا این به نسبت غفلت عالئم ترین مهم از
کاارم پیاامبر اسات.  عالئاام از کاه ،خاود نزمااا معاروف مسایحیان از یکاای ،«شامعون» پاساخ در ؟ص؟ا
 فرمودند: ،بود پرسیده غافالن

 و لهو ،سهو ،حقای ( روی بر چشم بستن یعنی) نابینایی است: چیز چهار غافل های نشانه
 (455 ،4ج :4085 ،)مجلسی .نسیان

 گذشاته اماور و حوادث کردن فراموش معنی به «نسیان» که است این در نسیان و سهو تفاوت
 توجاه هاا آن باه آینده و حال در ستیبای که است اموری به توجه عدم یمعن به «سهو» ولی ،است
 (550 ،5ج :4575 ،مکارم) .کند

 حضااور بااه همزمااان توجااه سااهو، و غفلاات از رهاایی باارای شااده بیان یمبنااا بااا متناسااب راهکاار
گاااهی و معرفاات عااالم، در موعااود  از یکاای اوساات. ظهااور باارای کاماال آمااادگی و آن پااذیرش باارای آ
 تاا و ،اسات انساانی اجتمااع آماادگی ،موعاود آسامانی نهضات تحقا  مقادمات و شارایط نتری مهم
 انقاالب زیارا شاود  نمی اجرایی بزر  نهضت آن ود،نش فراهم طبیعی و عادی طور به آمادگی این
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 بارای تیبایسا انساانی هجامعا فضاای رو این از پذیرد. می انجام آماده محیط و مناسب فضای در
 در را حکومات آخارین اسات قارار موعود امام (66-65 :4572 ،)صدر باشد. آماده موعود پذیرش
 بایستی رو این از بپردازد. جهان مردم تمام زندگی تصحیح به و کند برقرار جهانی شرایط بهترین
 تواناایی بایساتی باشاد. آمااده موعاود اماام فرمایی تشاریف بارای عماومی توجهی و جهانی شرایط
 شود. حاصل شیعیان، و مسلمانان فقط نه و ها انانس همه در ایشان پذیرش

 ،اسات غفلات تارک برای یراهکار او ظهور به اعتقاد و امام به نسبت ها انسان معرفت هرچند
 باه ،جهاانی نهضات تحقا  زیارا نیست  کافی جهان در جانبه همه صلح تحق  برای امر این ولی

 متکلمااان کااه اساات مطلااب همااین بااه هاشااار بااا دارد. نیاااز انسااانی باازر  اجتماااع یاااری و آمااادگی
 فرمایند: می ،؟جع؟مهدی امام غیبت علت هدربار ،امامیه

 ،اماام یااری جهات در ،خود اختیار با که ،هستند ها انسان خود ،فیض این محرومیت دلیل
 بار .نداشاتند را موهبات ایان از هاساتفاد و حف  استعداد و لیاقت لذا و کردند کوتاهی و قصور
ن خویشتن بر را امام که بود واجب مردم  امثتاال و اطاعات را او نواهی و اوامر و ساخته متمکت
   بنااابراین ،انااد نداده انجااام را کااار ایاان ایشااان چااون پااس کننااد.

خاالت  یعناای واجااب اماار یااک م 
 .اسات خودشاان جاناب از شاان هالکت رو ایان از و هساتند امام ظاهری حضور از مندی بهره
 (444 و 422 :4086 ،بحرانی  565-565 :4045 ،حلی  02 : 4045 ، دیمف)

 هماان رفاع بایاد مصالح، موعاود ظهاور عوامال تارین مهم از یکی ،رسد می نظر به اساس این بر
 است. شده موعود آشکار حضور عدم و غیبت موجب که باشد چیزی

 عملی راهکارهای
 از پایش کاه اسات، نظاری راهکارهاای و ها شیوه همین سازد، می ممکن را «عمل» قوام چه آن
 مباانی باا متناساب مقادماتی   هاای  راهکار ایان از کاه صورتی در انسانی جامعه گذشت. بیانش این
 جهانیاان شاود. می رهنمون جهان در مهدوی صلح به کند، استفاده عمل حوزه در جهانی، صلح
 از یافات. نخواهناد دسات ارزشمند صلح آن به ییربنایز و یرفتار راهکارهای این به عمل بدون
 تااارین مهم از برخااای باشااایم. داشاااته عملیااااتی راهکارهاااای باااه کوتااااه ای اشااااره اسااات الزم رو ایااان

 از: عبارتند است، الزم غفلت رفع برای که عملیاتی راهکارهای
 را انساان ،روایاات و (444 :عماران کریم)آل قارآن :مهادویت هاندیشا هدرباار تفکار بر ممارست
 یااک کااه اساات آمااده روایااات در .دنااکن صاارف ردنفکرکاا باارای را اوقاااتی کااه کننااد می دعااوت
 :4085 ،)مجلسای .اسات شده تلقی عبادت سال شصت یا یک با مساوی کردن فکر ساعت

 صاابح اساات ممکاان اساات  تحااول و تغییاار حااال در اا ماائدا انسااان (552 ،67ج  540 ،66ج
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 آخرالزماااان در انساااان بااارای حالااات ایااان دقیقااااا  .باااالعکس و شاااود کاااافر شاااب باشاااد، ماااؤمن
کرم پیامبر که ،است شده بینی شپی  فارد کاه خواهد رخ هایی فتنه زودی به» فرمودند ؟ص؟ا

 ،کورانی) .باشد کرده زنده ،علم به را او خداوند که کسی مگر ،کافر شب و است مؤمن ،صبح
 و آن مثبااات آراااار و خاااوب کارهاااای باااه انساااان هرگااااه ،بناااابراین (400   ،000 ،4ج :4044

 دور جااانش و رو  از «غفلاات» آفااات ،بیندیشااد آن سااوء نتااای  و بااد کارهااای بااه همچنااین
کرم پیامبر شود. می  توفیا  هرچناد ،بگیار نیک کارهای به تصمیم» فرمودند: ابو ر به ؟ص؟ا

 :4085 ،مجلساای) «.نشااوی نوشااته غااافالن هزماار در تااا ودنشاا حاصاال تااو باارای آن بااه عماال
 (77 ،20ج

 برگازاری و فرساایی قلم زمیناه در جهاادی حرکات با توانند می دلسوز و متخصص اندیشمندان
 دشاامنان امااروزه کننااد. ایفااا مهماای نقااش انسااانی جامعااه از غفلاات ایاان رفااع جهاات در ها نشساات
 فاراوان هاای کتاب انتشاار و ساینمایی، های فیلم تولید اینترنتی، های سایت تأسیس با مهدویت

 بارای دقیا  اساتراتژی یاک اسات الزم رو ایان از پردازناد. می حیااتی تفکار ایان با مقابله به غیره و
 کاه کساانی هماه کاار دساتور در ها فرصات نادادن دسات از و خصم با مقابله و مردم عمومی آمادگی
 گیرد. قرار اند، گرفته دست به را پرچم این

 و فرهنااگ ایاان نشاار باارای خااود های ریزی برنامااه و ها تاادبیرگری در تواننااد می مداران سیاساات
 توانناد می آنهاا کنناد. ایفاا ای عماده ساهم مهادوی صالح و عادل ظهاور  تحقا بارای مردم آمادگی
کااز اساااتید و مربیااان  ایاان سااازی  نهادینه در درساات تربیتاای و فرهنگاای هااای تالش بااه را علماای مرا
 چهااره از غفلاات رود ماای امیااد آنااان پشااتیبانی بااا کننااد. تشااوی  و ترغیااب جامعااه میااان در فرهنااگ
 شود. زدوده جامعه

 نسابت جامعاه زدایی غفلات بارای مردمای ماذهبی هاای گروه و ها هیئت اقدام د،رس می نظر به
 جهات ایان در هاا آن اندرکاران دسات اسات الزم رو ایان از اسات، مورر خیلی جهانی صلح مبانی به

 باشند. داشته را الزم راهنمایی و  هدایت

 دیگاار از وضااوعم ایاان بااا ماارتبط آموزشاای و تربیتاای هااای دوره هااا، همایش تقویاات یااا برگاازاری
 است. مهم راهبردهای

 آماادگی و ماردم غفلت رفع برای سینمایی های فیلم ساخت و هنری تولیدات ها، رسانه همت
 است. دیگر مهم راهبرد نیز موعود ظهور تحق  برای آنان

 تبلیاغ و نشار بارای مجاازی فضااهای از اساتفاده کناونی، دوران در کاه اسات داده نشان تجربه
 آمادگی برای آن از بردن بهره رو این از دارد. قرار نخست رتبه در جوانان میان در فرهنگی نوع هر
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 است. حیاتی امری مهدوی صلح و عدل حکومت تحق  در تسریع جهت در جامعه

 گیری نتیجه
گیاار صاالح از بشاار مناادی بهره الزمااه  شاامار بااه او زناادگی طالیاای های فرصاات از کااه جهااان، در فرا

 جهاان در صالح تحقا  در کاه حقاایقی و مباانی باه نسابت زنادگی، مسایر در کاه اسات، آن رود، می
 را الزم هاای گام بشاری، آرزوی و آرماان آن باه رسایدن مسایر در و نباشاد غافل کنند، می ایفا نقش
 بردارد.
 کاه اسات آن جهاانی، صالح مباانی باه نسابت فراموشی و غفلت از بشر رهایی راهکار ترین مهم
گاااهی ،اصااول و مبااانی آن بااه نساابت  پایبنااد آنهااا بااه عماال مقااام در و باشااد داشااته کااافی توجااه و آ
 انداز چشام آن باه عملی و منظم راهبرد و استراتژی یک بدون ها انسان الهی، سنت در زیرا باشد 
 برسند. توانند نمی ،موعود جهانی صلح یعنی

 آنهاا تارین مهام کاه ،اسات متعددی اصول و مبانی جهانی، همبستگی و صلح قرآنی   رباو برای
 جهاان باودن هدفمند نیز و قانون وضع و تشریع در الهی ربوبیت و تدبیر توحید، آموزه از: عبارتند
 و آدم حضارت باه ها انساان خاانوادگی اشاتراک و نسالی پیوناد و فطرت، شناختی(، هستی )مبانی
 )مبااانی موعااود امااام ظهااور بااه انسااانی اجتماااعی اعتقاااد و عاادالت، شااناختی(، انسان )مبااانی حااوا

 شناختی(. جامعه
 خودش خا( قسمت در کدام هر که شده، بیان مبانی به سبتن انسان غفلت های سرچشمه

 خداونااد، آیااات از رویگرداناای ،نفااس هااوای از پیااروی ،شاایطان تساالط از عبااارت اند، شااده بیااان
 زنادگی مظااهر باه افراطای توجاه آن، کاردن فراماوش و قیامت به ایمان عدم ،خدا کردن فراموش
 باه خاویش همات و عمار کاردن صارف ،آنهاا باه نسابت شادید میال و فرزنادان و اموال نظیر مادی

 هآینااد و حااال امااور بااه نساابت انسااان توجااه عاادم ،انسااان غاارور و تکباار لغااو، و بیهااوده چیزهااای
 هستند.
 عنااوان بااه کااه جهااانی، صاالح باارای شااده  کاار مبااانی ایاان بااا متناسااب هااایراهکار تاارین مهم

 رشاد از: عبارتناد ،روناد می شامار به مهادوی جهاانی صلح تحق  مسیر در انیانجه عملی های گام
 باه ماردم توجاه الهی  و انسانی قوانین تمام به مردم پایبندی  یگانه خدای به مردم تمام ایمان
گیاار  صاالح فطااری خواسااته بااه دسااتیابی باارای بشاار تااالش  زناادگی در آفاارینش اصاالی هاادف  فرا
 رواباط تماام در مادارا و صالح تحقا  باه ماردم جانبه همه توجه ردم م در  عدالت  تحمل و  رشیپذ
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گاهی  انسانی  .او ظهور برای کامل آمادگی و جهانی مصلح پذیرش برای بشری هجامع آ
 باا انساانی جامعاه ساازد. می ممکان را عمال قاوام کاه اسات نظری راهکارهای و ها شیوه همین
 مهادوی صالح باه کاه هسات، جهانی صلح مبانی اب متناسب مقدماتی   های  راهکار این از استفاده

 آن باه ییربناایز و یرفتاار راهکارهاای ایان باه عمال بادون جهانیاان شاود. می رهنمون جهان در
 جهاات ایاان در عملیاااتی راهکارهااای اساات الزم رو ایاان از یافاات. نخواهنااد دساات ارزشاامند صاالح
 گیرد. صورت
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 منابع
 کریم قرآن

کبار علای تصاحیح ،النعمره تمرا  و الردین کمرال ،لیع محمدبن ،صدوق( ه)شیخیبابو ابن _  ،غفااری ا
 .ق4542 یه،اسالم :تهران

 .4527 ،جهان تهران: ،الرضا؟ع؟ أخبار عیون، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _
 دوم، ین،مدرسا جامعاه قام: ،الرسرول؟ص؟ آل عرن قرولالع تحرف ،علای بان حسن ،حرانی شعبه ابن _

 ق.4080/4565

 التاااراث احیااااء دار :بیااروت ،محماااد اماااین تصااحیح ،العررررب لسرران ،مکرم محمااادبن ،منظااور ابن _
 ق.4046 العربی،

 .4574 سخن، تهران: ،سخن بزرگ فرهنگ ،حسن ،انواری  _
 ،الکلر  درر و الحکر  غررر ربر خطانسرار  الدین جمال آقا شرح ،نیحس محمدبن ،خوانسار  آقاجمال _

 ش.4566 چهارم، تهران، انشگاهد تهران:

 ق.4086 ، دوم ی،المرعش اهلل تیآ  مکتب : قم  ،الکی  عل  ف  المرا  قطاعد  ،ثمیم ابن ،بحرانی _

 هشااااتم، اساااراء، قااام: دی،محمااا واعظااای حساااان تحقیااا : ،تسرررنی  ،عباااداهلل ،آملااای جاااوادی _
 ش.4574

 .ش4526 ،اسراء نشر قم: ،مختط  رحی ، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _
 ظهااور و ها زمینااه شاادن فااراهم یااا وساایع کشااتار برآینااد مهاادوی حکوماات» ،ساایدعلی ،حساانی _

 .4546 بهار ،04ش ،مطعطد مشر  نامه فص  ،«حقیقت
 همؤسسا : قام ،زاده حسان تعلیقاات ،االعتقراد تجریرد شررح فر  المرراد کشرف ،یوسف بن حسن ،حلی _

 .4045 چهارم، ، یاْلسالم النشر
 تا. بی نا، بی :جا بی   ،سن  اه  و شیعه دیدگاه از جهان  مصل  ، هاد  ،خسروشاهی _

 ق.4045 القلم، دار : یروتب ، القرآن ألفاظ مفردات ،محمد بن نیحس ،اصفهانی راغب _

 نااااب، رنشااا تهاااران: آملااای، دهزا حسااان حسااان تصاااحیح: ،منظطمررره شررررح ،هاااادی ماااالت  ،سااابزواری _
 ش.4524

 فرهناگ تهاران: ی،الهاد علم سایداحمد هترجما ،پنردارها و مهردی انقریب ،محمادباقر سید ،صدر _
 .4572 پنجم، اسالمی،
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  تا. بی ،للمطبوعات دارالتعاریف بیروت: ،القرآنیه المدرسه، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _
 مطبوعااااتی هسساااؤم تهاااران: ،خلخاااالی کااااظم هترجمااا ،اسررری  در عبرررادت، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _

 .4564 عطایی،
 التااراث احیاااء دار بیااروت: ،االربعرره العقلیرره االسررفار فرر  المتعالیرره الحکمرره ،شاایرازی صاادرالمتألهین _

 .4474 ،سوم ،العربی
 .4574 ،معاصر فرهنگ ن:تهرا ،امروز فارس  معاصر فرهنگ ،غالمحسین ،افشار صدری _
 یااه،علم حااوزه نیمدرساا   جامعااه :قاام ،القرررآن تفسرریر فرر  المیررزان ،دمحمدحسااینیس ،طباطبااایی _

 ق.4042 پنجم،

 امااام مؤسسااه قاام: ،فیاضاای غالمرضااا تصااحیح بااا ،الحکمرره  نهایرر، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _
 .4572 ،خمینی

 نیرالمااؤمنیأم اْلمااام همکتباا اصاافهان: ،السررنه أهرر  دعنرر المهرردی؟ع؟ اإلمررا  ، مهااد  ،مااانییا هیاافق _
 ق.4085 دوم، ه،العام ی؟ع؟عل

کبر علی دیس ،قرشی _  .4524 ،ششم یه،اْلسالم دارالکتب : تهران  ، قرآن قامطس ،ا
 .ق4044 ،هالمیاالس المعارف مؤسسه قم: ،المهدی؟ االما  احادی، معج  ،علی ،کورانی _
 ق.4082 ،چهارم یه،اْلسالم دارالکتب تهران: ،الکاف  ،اسحاق بن عقوبی محمدبن ،نییکل _

 .ش4525 ، سوم ،الزهراء :تهران ،اعتقادات اصول در ایمان سرمایه ، اضیف ،جییاله _
 ق.4085 ، دوم ی،العرب التراث اءیإح دار :روتیب ،بحاراالنطار ،محمدباقر ،مجلسی _

 محمااادکاظم ساااید همکااااری باااا ،مهررردی؟ امرررا  نامررره دانش محماااد، ،شاااهری ری محمااادی _
 .4545 ،دارالحدیث قم: ،پژوهشگران از جمعی و طباطبایی

 .4575 ،طالب ابی بن علی االمام همدرس قم: ،القرآن ف  االخی  ،ناصر ،مکارم _
 اتتبلیغا ساازمان قام: ،مجلرد( یرک در جلردی سره )دوره عقائرد آمروزش ،محمادتقی ،یزدی مصبا  _

 .4570 ،هفدهم ،اسالمی
 .4544 ،خمینی امام مؤسسه قم:  ،(0-1) قرآن معار ، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _
 .4575 ،ینیخم امام مؤسسه :قم ،تط سوی به، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _
 ،چهاااارم ،ینااایخم اماااام مؤسساااه :قااام ،اسررریم  عرفررران جسرررتجوی در، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _

4548. 
 ،تهاران ی،زاهاد محمادجواد کوشاش باه :تهاران ،القررآن کلمرات فر  التحقیر  ،حسن ی،مصطفو _
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 .4570 ،دوم ،اریماز نشر
  ش4548 ،صدرا تهران: ،تطحید  فطرت  باط  و ح ّ  نبرد ،مرتضی ،مطهر  _
 ق.4045 ، دیالمف خیللش یالعالم المؤتمر : قم ،االعتقادیه النک  ،نعمان محمد محمدبن ،دیمف _

 مؤسسااه ،قاام ،اردبیلاای ساایدعبدالغنی تقریاار: ،فلسررفه تقریرررات ،اهلل رو  سااید ،خمیناای موسااوی _
 تا. بی ،خمینی امام آرار نشر و یمتنظ

 امااااام آرااااار نشاااار مؤسسااااه تهااااران: ،عقرررر  و جهرررر  جنررررطد حرررردی، شرررررح، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _
 .4527 ،خمینی

 ق.4542 ،صدوق نشر تهران: ،)للنعمان ( الغیبه ،میابراه محمدبن ،نعمانی _

 




