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تاریخ پذیرش1411/6/12 :

چکیده

اندیشه مهدویت دارای ابعاد مختلف فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی است .تبیین اهداف حکومهت مههدوی در

برابر ایده بیطرفی حکومهت در لیبرالیسهم ،یکهی از مسهائل سیاسهی مههم ،بهرای ترسهیم مدینهه فاضهله اسهالمی
است .این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی و رویکهرد تحلیهل متهون قرآنهی و روایهی بها تبیهین

نظههری بههه ایههن مسههئله پاسههخ دهههد کههه :اهههداف حکومههت مهههدوی چیسههت و چگونههه بهها وظههایف حکومههت در

لیبرالیسم در چارچوب ایده بیطرفی مقایسه میشود؟ مهمترین یافته پهژوهش حاضهر عبارتسهت از :بررسهی و

تبیههین نظههری اهههداف و کارویژههههای حکومههت مهههدوی ازطریههق تحلیههل متههون قرآنههی و روایههی و در راسههتای

اهداف حکومت در علوم سیاسی .براساس نصوص مههدویت ،مههمتهرین ههدف حکومهت مههدوی ،عبودیهت

الهی اسهت و در راسهتای آن ،سهایر منهابع اههداف حکومهت نیهز قابهل تبیهین اسهت .حکومهت مههدوی دارای دو
دسههته اهههداف مادی(دنیههایی) و معنههوی اسههت و در تبیههین و تفسههیر اهههداف مههادی و دنیههوی بهها حکومههت در

لیبرالیسم تفاوت دارد .تالش در توسعه اقتصادی امری اصیل و در راسهتای عبودیهت مهیباشهد .ایهن پهژوهش

میتوانههد عههالوه بههر فوایههد نظههری تشههریو کارویژههههای مدینههه فاضههله مهههدوی ،بههرای حکومههتهههای اسههالمی در
برنامههای نوسازی در عصر غیبت ،راهگشا باشد.
واژگان کلیدی:

اسالم ،لیبرالیسم ،بیطرفی ،حکومت مهدوی ،اهداف حکومت.
 .1استادیار دانشگاه دولتی تفرش(.)Ali_malaki70@yahoo.com

مقدمه

حکومتها در طول تاریخ دارای اهداف و کارویژههای مختلف بودهاند ،برخی نسبت به خیهر

و کمال ،سیاسهت بیطرفهی را پذیرفتهه و برخهی وظیفهه حکومهت را رسهاندن شههروندان بهه کمهال

میدانند که با ارزشها و باورها پیوند مییابد .موضوو اهداف حکومت ،از مباحث علم سیاسهت
اسهت و دیههدگاه اندیشهمندان سیاسههی در ایهن زمینههه متفهاوت اسههت .اههداف حکومههت مههدوی بههه

عنههوان الگههو و مدینههه فاضههله اسههالمی چیسههت؟ هههدف ایههن مقالههه آن اسههت کههه بهها روش توصههیفی
تحلیلی و با توجه به دیدگاههای لیبرالسیم ،در این زمینه ،اهداف حکومت مهدوی را به عنهوان

مدینههه فاضههله اسههالمی بهها اسههتفاده از آمههوزههههای قههرآن و روایههات معصههومین

تحلیههل و بررسههی

نماید .تبیین نظری این مسهئله ،مهیتوانهد بهرای محققهین حهوزه مههدویت مفیهد باشهد و از حیهث

کاربردی ،حکومتهای اسالمی را در برنامهریزیهای توسعه در عصر غیبت راهنمایی کند.

امههروزه حکومتهههای مههدرن در راسههتای ایههدئولو ی لیبرالیسههم ،دارای اهههداف مشههترکی ماننههد

امنیهت ،عههدالت ،رفههاه و آزادی هسههتند و هههر حکههومتی کههه بتوانههد بههه ایهن اهههداف دسترسهی یابههد،
مشههروعیت کههارکردی بیشههتری مییابههد .اهههداف حکومههت ،نوعهها توجههه بههه سههامان زنههدگی دنیهوی
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میباشد و دولت در مسائل ارزشی و فرهنگی ،سیاست بیطرفی 1را دنبهال می کنهد .در آموزهههای
مهههدویت براسههاس قههرآن و روایههات معصههومین

 ،هههدف اصههلی حکومههت مهههدوی ،دعههوت بههه

توحید و عبودیت الهی و در راستای آن ،پیشرفت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است.

پیشینه و ادبیات موضوع

درباره اهداف حکومت مهدوی به صهورت پراکنهده ،مبهاح ی در آیهار مختلهف وجهود دارد؛ ولهی

به صورت منسجم و متمرکز و مخصوصا بها توجهه بهه بها اههداف حکومتهها در علهوم سیاسهی و در

مقایسه با لیبرالیسم ،متنی نوشته نشدهاست و نوآوری این مقاله در همین جهت است.
چهارچوب نظری و مفهومی
 .۱مهدویت

مهدویت ،منتهی شدن سیر جوامع جهان به سوی جامعهه واحهد و سهعادت عمهومی ،امنیهت و

رفاه ،تعاون و همکاری ،همبستگی همگانی ،حکومت حق و عدل جهانی ،نجات مستضعفان و
1 . nutrallity

نههابودی مسههتکبران ،و خالفههت مؤمنههان و شایسههتگان بههه رهبههری حضههرت مهههدی

اسههت کههه

موعود انبیات و ادیهان و دوازدهمهین اوصهیات و خلفهای پی مبهر آخرالزمهان است(صهافی گلپایگهانی،

)44 :4832
پ
ایههنکههه دیههروز جهههان بههه فههردای آن پیونههد خواهههد خههورد ،از امههور مسههلم اندیشههه مهههدویت
کمههال انسههان خواهههد بههود و زنههدگی بشههر در آینههده بههه عههالیتههرین و کامههلتههرین زنههدگیههها منتهههی

میشود(مهدویزادگان .)4 :4844 ،از مجموو آیات و روایات استنبا مهیشهود کهه قیهام مههد

موعود

 ،آخرین حلقه از مجموو حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جههان برپها بهوده

اس ههت .مههههد موعهههود

تحقهههقبخهههش ایهههدهآل همهههه انبیههها و اولیههها و مهههردان مبهههارز راه حهههق

است»(مطهری ،4845 ،ج )483-482 :54و اینکه ادیان پیشبینی میکنند کهه عهدل کامهل،
صلو کامل ،رفاه کامل ،سالمت کامل و امنیت کامل برقرار خواهد شد ،آسهمان تمهام برکهات خهود
را در اختیار انسان قرار میدهد و همه اینها خود ،تکامل تاریخ است»(مطهری ،ج.)423 :42

وا ه لیبرالیسم 1به عنوان آموزه از وا ه  libertehالتین مشتق شده است .کهاربرد  Freedomدر

ایههنجهها بیشههتر در حههوزه فلسههفی و مههرادف بهها اختیههار میباشههد .لیبههرال بههه معنههای آزادیخههواه و
لیبرالیسم یا آزادیخواهی مجموعه روشها ،سیاستها و ایدئولو یهایی که هدفشهان فهراهم

آوردن آزادی هر چه بیشتر برای فرد است(آشوری.)537 :4832 ،

لیبرالیسم در اروپها ابتهدا جنبشهی ضهد اسهتبدادی بهرای تضهمین آزادیههای فهردی و حکومهت

قههانون بههود .امهها کههمکههم بههه آمههوزهای جههامع در ابعههاد سیاس هی ،فرهنگ هی و اقتصههادی تبههدیل شههد.

دیهدگاههای اندیشهمندانی ماننهد جهان الك در قهرن  42پیرامهون دولهت و حقهوق طبیعهی پایه گههذار
لیبرالیسههم جدی هد شههد(پازارگاد 344 :4886 ،بههه بعههد) .لیبرالیسههم بههه عنههوان ی هك مکت ه فکههری

دارای ش ههاخصهای یاب ههت و م ههورد اتف ههاق همگ ههانی نیس ههت و در ط ههول ت ههاریخ دچ ههار تح ههوالت و

دگرگونیهایی بوده است(بشیریه .)44-87 :4826 ،اما یهك سهری عناصهر مشهترك در همهه وجهود
دارد مانند فردگرایی ،مالکیت خصوصهی ،اقتصهاد بهازار آزاد ،آزادیههای مهدنی و سیاسهی .در بهین
لیبرالهههای امههروزی افههرادی ماننههد جرمههی والههدرون بههه دنبههال فههراهم آوردن مفهههومی غیردینههی و

1 . liberalism

(با تمرک بر آموزههای مهدو یت و با رهیافت قرآنی و روایی)

 .۲لیبرالیسم
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است(انبیات ) 472 :بر طبق وعده ادیان الهی آینده جهان با ظهور منجی موعود ،قهرین سهعادت و
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غیرکههانتی از کرامههت و شههأن بشههر هسههتند .آنههان بههر ایههن اعتقادنههد کههه ارزشهههای اخالقههی واقعیههت

عقالنی ندارند و تابع آرات مردم هستند.
 .۳ایده بیطرفی

ایده بیطرفی دارای این مفهوم است که حکومتها موظفنهد بهرای شههروندان خهود امنیهت،

رفاه ،عدالت و آزادی فراهم کند اما نسبت به زندگی مطلوب(معنویت ،برداشت از خیر ،رسهاندن

افراد به کمال و چیزهایی که به زندگی آنها معنها میبخشهد) بهرای شههروندان وظیفههای ندارنهد.

ایههن اندیشههه از سههوی اندیشههمندانی ماننههد کانت(کانههت ،)26 :4838 ،ال ک(ال ک،)26 :4822 ،

دورکین(دورکین ،)472 :4824 ،رالهز( ،)Rawls, 1996: 190والهدرون( )Waldron,1993: 143و
دیگران بیان و تأ کید شدهاست.

تبار رویکرد بیطرفی را باید در آیارجان استوارت میل ،ایمانوئل کانت و جان ال ک جسهتوجو

کرد .از نگاه جان ال ک قهلمرو قدرت حکومت ،نبایهد بهه امهور مربهو بهه رسهتگاری ارواح انسهانهها
تعمههیم داده شههود .مراقبههت از ارواح انسههانههها بههه هههیچ حههاکم مههدنی وا گههذار نشههده اسههت .آمههوزه
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بیطرفی را لیبرالها همهواره دربهاره نگهرش صهحیو حکومتهها نسهبت بهه ایمهان و بهاور شخصهی

شههههروندانشهههان داشهههتهانهههد( .(Waldron,1993:143حکومهههت ،حهههق یههها تکلیفهههی نسهههبت بهههه
موضههوعات اخالقههی و دینههی یهها خواسههت عمههومی در اینبههاره نههدارد .تکلیههف حکومههت محههدود بههه
تضمین شرایب آزادی اخالقی و دینی برابر است .ایهده بیطرفهی بها شهدت و ضهعف در بهین عمهوم

اندیشمندان لیبرال جدید (از دهه  4427به بعد) وجود دارد.
 .۴حکومت 1و دولت

2

حکومههت از ریشههه عربههی حکههم گرفتههه شههده بههه معنههی قضههاوت کههردن ،دسههتور دادن و داوری

کردن می باشد .در فرهنگ سیاسی صهدر اسهالم کلمهاتی همچهون امهارت ،دولهت ،والیهت ،ملهک و
سههلطنت بههه جههای حکومههت اس ههتفاده مههیشههد(بقره 475 :و  )523و در اصههطالح علههم سیاس ههت،
حکومههت ،همههان سههازمان دولههت اسههت و کههارگزاری اسههت کههه بههدانوسههیله اراده دولههت متبل ههور

مههیشههود .حکومههت مفهههومی محههدودتر از دولههت دارد و شههامل قههوای سهههگانههه ،ارگههانههها و نهادههها

مههیشههود .دولههت هههدفهههای خههود را از طریههق حکومههت ،تههدوین ،بیههان و اجههرا مههیکنههد .ماهیههت
حکومت همه جا یکسان و مبتنی بر اطاعت است(عالم458 :4832 ،و .)562

1 . Government
2 . state

دولت در زبان فارسی به معانی مختلفی بههکهار رفتهه اسهت؛ ماننهد سهلطنت ،اقتهدار ،حکومهت،

قدرت ،قوه مجریه ،نظام اداری کشور ،نظام سیاسی و(...پهلوان .)554 :4824 ،مفهوم دولت،

از قرن شانزدهم میالدی به بعد رواج یافت .در یونان باسهتان بههجهای آن وا ه  pilisرا بههکهار مهی

بردنههد .نخسههتینبههار آن را نیکولههو ماکیههاولی(4464-4252م) بههه کههار بههرد .دولههت دارای عناصههر

مجموعههه ای از افههراد و نهادهاسههت کههه قههوانین فائقههه در یههک کشههور را وضههع و بهها پشههتوانه قههدرت
برتری که دارد ،اجرا می کند (رنی.)48 :4824 ،

در بحههث مربههو بههه ایههن مقالههه ،هههم مههیتههوان از کارویژههههای دولههت مهههدوی و هههم حکومههت

مههدوی بحهث کههرد ولهی دولهت ،مفهههوم عهامتههری دارد و در خصهوص موضهوو ایههن پهژوهش تهأییر

چندانی ندارد و بیطرفی دولهت و حکومهت چنهدان تفهاوت نهدارد ولهی ایهن نوشهتار دربهاره اههداف
حکومت بحث می کند.

 .۵حکومت مهدوی

 )45کههه تحقههق احکههام اسههالم در دوران حکومههت مهههدوی اسههت .در آمههوزههههای مهههدویت ،اسههالم

دارای ایدئولو ی انسانی صرفنظر از نژاد ،زبهان ،ج رافیها و رنهگ پوسهت اسهت« .یمهَل بهه االرض

عههدال و قسههطا کمهها ملئههت ظلمهها و جههورا»« :خداونههد بههه وس هیله او زم هین را پههر از عههدل و داد می کنههد
همههانگونههه کههه از ظلههم و جههور پههر شههده اسههت»(مجلس هی4474 ،ق :ج .)35 ،24در روایت هی از امههام
باقر

نقل شده است:

گویا من یاران قائم را میبینم که بر شرق و غرب جههان احاطهه یافتهانهد و همهه چیهز تحهت
فرمان آنان است(مجلسی4474 ،ق :ج.)852 ،25

براسههاس آموزههههای مهههدویت ،حکومههت مهههدوی شههرق و غههرب عههالم را فههرا مههیگیههرد و نههدای

توحیههد در کههل جهههان طنههینانههداز مههیشههود .امههام مهههدی

بهها ایجادحکومههت واح هد جهههانی و

میدهد(مطهری ،4845،ج .)483-482 :4پیامبر اسالم

میفرماید:

حاکمیه ههت یگانه ههه الهه ههی ،زبه ههانهه هها ،نژادهه هها و اقه ههوام گونه ههاگون را تحه ههت مه ههدیریت واحه ههد قه ههرار
اگر از عمر این جهان ،یك روز بیشتر باقی نمانده باشد ،خدا آن روز را آن قدر طوالنی می کند

که فرزندم مهدی ظههور کنهد و زمهین را بهه نهور خهود روشهن سهازد و حکومهت او شهرق و غهرب
جهان را فرا گیرد(صدوق :4842 ،ج.)537 ،4

(با تمرک بر آموزههای مهدو یت و با رهیافت قرآنی و روایی)

در اسالم رسالت پیامبر جهانی بوده إ پین هذه َأ پیم َت َک ْم َأ پیمِ واح یدة یو یأ ینها یر پَب َک ْهم یف ْاع َب َ
ون (انبیهات:
هد
ِ
ِِ
ِ
ِ
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چهارگان ههه جمعی ههت ،س ههرزمین ،حکوم ههت و حاکمی ههت اس ههت(عالم )482 :4832 ،و در اص ههطالح
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 .۶بیطرفی حکومت در لیبرالیسم

اندیشمندان سیاسی درباره اهداف حکومت ،دیدگاههای مختلفهی دارنهد .ههر دانشهمندی کهه

به خیر عمومی بیندیشد ،به نقهش دولهت در توجهه بهه فرهنهگ عمهومی توجهه می کنهد .در یونهان

باستان وظیفه حکومت تأمین سعادت افراد جامعه و نیل آنها به فضائل اخالقی بود ،افالطهون و
ارس ه ههطو ،وظیف ه ههه دول ه ههت را اص ه ههالح عی ه ههوب اخالق ه ههی ش ه هههروندان و تلق ه ههین فض ه ههائل اخالق ه ههی

میدانستند(عالم .)584 :4824

اندیشههمندان لیبههرال ،اهههداف حکومههت را در امههور مههادی و دنیههایی دانسههته و توجههه بههه خیههر

عمهومی را بههه حههوزه خصوصههی افهراد سههوق میدهنههد .جههان ال ک ،خیهر عمههومی و آدام اسههمیت سههه
هههدف جلههوگیری از تجههاوز خههارجی ،حمایههت از افههراد در برابههر بههیعههدالتی و حفههظ آیههار خههاص و

نهادهههای عمههومی را از اهههداف حکومههت برشههمردهاند .از نظههر جههان بههورگ

پژوهشههگر سیاسههی

آ مریکا ،هدف اولیهه حکومهت؛ حفهظ صهلو ،نظهم ،امنیهت و عهدالت در جامعهه اسهت کهه میطلبهد
ر یمی حقوقی برای تعیین و حمایهت از حقهوق فهردی و ایجهاد قلمهرو آزادی فهردی بهه وجهود آیهد.

هدف دوم ،رفاه عمومی و هدف نهایی ،اعتالی تمدن بشری است(عالم  .)584 :4824اهداف

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال دهم  ،شماره  ،37تابستان 1411

81

حکومت به؛ مقدار رشد سیاسی جامعه و درجه تمدن آن ارتبا دارد .از نظهر پنهوک 1ههدف اصهلی
دولت نو عبارت است از تامین امنیت ،عدالت ،آزادی و رفاه(همهان )547 :امها بها رشهد دموکراسهی

و ارزشهای دولت رفاه ،هدف حکومت به این سو گرایش مییابد که آنچهه در اههداف حکومهت
مهههم اسههت آن اسههت کههه آرمههانهههای مههردم را فههراهم کنههد .رالههز معتقههد اسههت کههه از منظههر تههاریخی،

مضمون مشترک ایده لیبرال این است که حکومت باید بکوشهد نسهبت بهه خیهر و رسهتگاری بهی-
طرف باشد(.)Rawls, 1996: 190

نظریه قرارداد اجتماعی 2زیربنای تأسی

دولت در نظامهای لیبرال دموکراسی است ،عهاملی

که حکومت را به وجود میآورد؛ تامین امنیت و جلوگیری از بینظمی است که هدف اولیهه بهرای

تأسی

حکومت است .بهرای نیهل بهه ایهن ههدف ،افهراد جامعهه ،آزادی ،دارایهی و برابهری خهود را

قربانی می کنند تا امنیت و نظم به وجود آید .پ

از به وجود آمدن امنیهت و رفهاه مهادی ،رشهد و

توسعه اقتصادی مورد خواست جامعه قرار می گیرد ،اما کمبود منابع ،خودخهواهی ،زیهادهطلبهی و
سودجویی انسان باعث تضاد منافع در جامعه شده و به دنبال برابهری و عهدالت میرونهد .وجهود
1 . pennouk
2 . social contract

دولههت بههه همههراه ایجههاد تشههکیالت حقههوقی ،قههوانین اداری و آداب محدودکننههده ،باعههث میشههود

استقالل فردی و آزادی افراد مخدوش شود ،به این دلیل به سوی کاهش فشهارهای حکهومتی و

ت هأمین آزادی حههداکثر میرونههد .دولههت در امههور اقتصههادی نقههش نظههارتی دارد و نههاظر بههر اجههرای
قوانین است .برخی ادله اندیشمندان لیبرال برای بیطرفی دولت چنین است:

هههای مختلههف افههراد از کمههالخواهی کههه سههازگار بهها اصههول عههدالت هسههتند ،الزم نیسههت ،لههذا افههراد،
آزادی برابر برای پیگیری برنامههای زندگی دلخواه خود دارند((Rawls, 1996: 137؛

 .5دولتههی کههه یههک مفهههوم از کمههال را بههر مفههاهیم دیگههر تههرجیو مههیدهههد ،نمههیتوانههد بهها همههه

شهروندان به عنوان انسانهای برابر رفتار کند(ساندل)472 :4824 ،؛

 .8تفکیک حق و تکلیف :هر تکلیفهی یها تکلیهف ناشهی از حهق اسهت یعنهی؛ یهک قهانونگهذاری

خارجی(بیرونی) برای آن ممکن است و یا تکلیف ناشی از فضهیلت اسهت کهه چنهین چیهزی بهرای

آن ممکن نیست .نوو دوم نمیتواند تابع قهانونگهذاری خهارجی باشهد ،زیهرا؛ در پهی غهایتی اسهت
که این غایت(یا داشتن آن) خهود یهک تکلیهف اسهت .امها کسهی نمهیتوانهد از طریهق قهانونگهذاری

 .)26ازاین رو؛ حق بر خیر تقدم دارد.

 .۷هدفمندی حکومت در اسالم(آموزههای مهدوی)

از بررسی متون و نصوص اسالمی مهدویت به عنوان مدینه فاضله اسالمی ،در قرآن و روایهات

به دست میآید که حکومت مهدوی ،گرایش به خیر و کمالخواهی دارد .هدف اصهلی حکومهت
مهههدوی ،عبودیههت الهههی و تههرویج اخههالق و معنویههت در جهههت قههرب الهههی اسههت .توجههه بههه رفههاه،

سالمت ،امنیت و عدالت امهری اصهیل و بهرای سهوق دادن جامعهه بهه سهوی کمهال اسهت .در ایهن

بخههش ابتههدا بههه اهههداف مههادی و آبههادانی دنیههوی و سههپ

دعوت به توحید و عبودیت الهی پرداخته میشود.

هههدف اصههلی حکومههت مهههدوی یعنههی؛

الف) رفاه و پیشرفت اقتصادی در حکومت مهدوی

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که توجه به دنیا و آخرت را مورد تأیید قهرار میدههد و بهه ههر دو

به عنوان زندگی اصیل مینگرد:

با آن چیزی که خدا به تو عطا کرده (اموال و یروت) در تحصهیل آخهرت بکهوش و بههرهات را

از دنیا فراموش نکن(قصص.)22 :

(با تمرک بر آموزههای مهدو یت و با رهیافت قرآنی و روایی)

خارجی برای خود غایت تعیین کنهد زیهرا ایهن عمهل یهک فعهل درونهی نفه

اسهت(کانت:4838 ،

مقایسه تطبیقی ایده بیطرفی ح ومت در لیبرالیسم و اس

 .4حکومت حق یا تکلیفی نسبت به اهداف ارزشی و معنوی نهدارد .مقایسهۀ ارزشهی برداشهت-

81

در ایهن آیهه زنهدگی دنیهوی در کنهار زنهدگی اخهروی بهه رسهمیت شهناخته شهده اسهت و همچنهین

برتری حیات اخروی مورد توجه قرار گرفته است .در آیهای دیگر چنین میخوانیم:

مردانی که ههیچ کسه و تجهارتی ،آنهان را از یهاد خهدا و بهر پهایی نمهاز و ادای زکهات بهه غفلهت
نمیاندازد و آنان از روزی که دلها و دیدهها در آن اضطراب دارند ،میترسند(نور.)82 :

یعنی مردان الهی کسانی هستند که زندگی معنوی را در کنار زندگی دنیهوی اهمیهت مهیدهنهد.

تجارت و کس در آیه مذکور کنایه از زندگی مادی _ دنیوی است« .او خدایی است که همه آنچه

در زمین است برای شما (انسان) خلق کرده است»(بقره.)54 :
نویسنده تفسیر مجمع البیان می گوید:

معنای آیه آن است که زمین و آنچه در آن است به عنوان نعمتهای خداونهد متعهال بهرای

انسههان آفریهده شههده اسههت کههه یها نعمههت دینهی بههرای راهنمههایی و معرفههت انسههان و یها نعمههت
دنیوی برای تمتع و بهرهبرداری مادی انسان است(طبرسی4822 ،ق.)24 :

رشیدرضا در تفسیر این آیه می گوید:

وا ه «لکم» در اینجا اشاره به آن دارد که خدا او را آفریده تا جانشین و مالك در زمین ،فاعل
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توانا و موجود برتر در این میراث گسترده باشد(رشیدرضا ،بیتا :ج.)542 ،4

پی ی َ
آی هات دیگههری بهها مضههمون یسه یپهخ یر یل َکه ْهم مهها ف هی پی
هماوات (لقمههان )57 :یسههخ یر لکه ْهم مهها ِف هی
السه
ِ
ِ

ی
ْاَل ْ
ض (حج )57 :را درباره مسخر کردن زمین و آسمان برای انسان داریهم .یکهی از وظهایف همهه
ر
ِ
دولتها تأمین رفاه و توسعه اقتصادی است.
در آیات و روایات فوق ،آبادانی دنیا و توجه به رفاه اقتصادی را در کنار معنویت ،امری اصهیل

میشمارد که الگویی برای حکومتهای اسالمی است .امیرالمؤمنین علی
خداوند در دوران ظهور امام عصر

میفرماید:

دربهاره نعمتههای

به درستی که اگر قائم ما قیام کند به واسطه والیت و عدالت او ،آسمان آنچه که باید ببهارد

میبارد و زمین نیز روئیدنیهای خود را میرویاند(مجلسی4474 ،ق :ج.)474 ،47

همچنین از پیامبر اسالم

نقل شده است:

مردی از اهلبیت من خروج خواهد نمود و به سنت من عمل خواهد کرد و خداوند بهرای او

از آسمان ،برکاتش را فرو میفرستد و زمین برکاتش را خارَ میسازد(همان :ج.)35 ،24

در حدی ی دیگر رسول خدا

میفرماید:

زم هین گنجینههههایش را بههرای او خههارَ میسههازد ،روزی حههال و سههرمایۀ شههما را بههین مههردم
پخش می کند(همان :ج.)824 ،25

در نتیجه رفهاه اقتصهادی و پیشهرفت اقتصهادی ،رضهایت عمهومی و در نتیجهه امنیهت عمهومی

فههراهم می گههردد .از ایههن کههارکرد اقتصههادی حکومههت مهههدوی مههیتههوان در جهههت توسههعه معنههوی

حکومت اسالمی بهره گرفت .در حکومهت مههدوی تمتعهات دنیهوی و لهذات جسهمانی ،اگرچهه در
چهارچوب موازین شرعی باشد ،مخالفت نشده است ولی رفاه و اقتصهاد مقدمههای بهرای اههداف

مراعههات نمههود؛ بههرای م ههال مههیتههوان بههه مخالفههت بهها معههامالت رب هوی ،غههش در معاملههه ،ظلههم و
استثمار ،حرمت اعیان نجسه ،موسیقیهای حرام ،خوردن شهراب ،حرمهت قمهار و مهوازین دینهی

دیگر اشاره کرد .پ

در هنگام به کارگیری عقالنیت دنیوی مانند زمانی که مش ول امور معنهوی

است ،براساس خواسهته الههی عمهل کهرده و کنشههای معطهوف بهه اههداف دنیهوی ههم در دایهرۀ

بی هنش توحی هدی ،امههری اتهها مطلههوب تلق هی می گههردد .در ایههن صههورت تفههاوت اهههداف حکومههت

مهدوی بها اههداف حکومتههای دیگهر حتهی در امهور دنیهوی ههم متفهاوت خواههد بهود و تهالش در
امور دنیوی و مادی هم به عنوان یک هدف دینی و معنوی تلقی خواهد شد کهه مهیتوانهد تصهور

افههراد جامعههه را نسههبت بههه توسههعه ت ییههر دهههد کههه ایههن ت ییههر نگههرش در برنامهههریههزیههها و اهههداف
حالل داشته باشد وگناهکار نباشد بلکه عصیان ناشهی از یکسهری گناههان مسهلم اسهت(مطهری،

.)444 :4864

ب) عدالت مهدوی

اجرای عدالت در عصر ظهور و غیبت ،زمینه تحقق امنیهت واقعهی خواههد شهد .مبهانی عهدالت

در اندیشه سیاسی غرب ،براساس نظریهه قهرارداد اجتمهاعی اسهت کهه بها افکهار اندیشهمندانی م هل
ههابز ،الك ،روسههو و رالههز شهکل گرفتهههاسههت و در آن عههدالت ،امهری تأسیسهی ،قههراردادی و براسههاس

توافههق و رضههایت شهههروندان اسههت؛ عههدالت ،امههری فطههری و نفهه االمههری نیسههت امهها در قههرآن

عهدالت ،امههری اتهی ،فطههری و نفه االمهری اسههت و بههه رضهایت افههراد بسههتگی نهدارد ،بلکههه منشههأ

(با تمرک بر آموزههای مهدو یت و با رهیافت قرآنی و روایی)

توسعه در عصر غیبت مفید است .پ

انسان میتواند زندگی مرفهه بها بههرهمنهدی از نعمهتههای

مقایسه تطبیقی ایده بیطرفی ح ومت در لیبرالیسم و اس

معنوی بزرگ تر و واالتر است .بدین لحاظ اسالم در تولیهد ،توزیهع و اقتصهاد قهوانینی دارد کهه بایهد

الهی دارد.

عدالت مهدوی دارای ویژگیهایی است که با عدالت در لیبرالیسم تفاوت جوهری دارد:

 .4عدالت امری اتی و نف

االمری اسهت و بهه جعهل و قهرارداد نیسهت(مطهری-42 :4864 ،

 .)48براسههاس جهههانبینی اسههالمی حاکمی هت مطلههق بههر جهههان از آن خداونههد میباشههد و خداونههد
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جهههان آفههری نش را بههه عههدالت خلههق کههرده و از صههفات مهههم خداونههد عههدالت اسههت .در اندیشههه

مهدویت عدالت تکوینی و تشریعی از سوی خداوند اقتضات میکند که هم جهان آفهرینش مهنظم
و هدفدار باشد و هم قوانین و شریعت براساس آن تکوین طراحهی شهده باشهد و افهراد ههم فطرتها
بهها ای هن نظههام عادالنههه سههازگاری داشههته باشههند یو پی
همات یر یف یعههها یو یو یضه یهع ْال ِمی ه ی
السه ی
زان (الههرحمن،)3 :

«بالعدل قامت السموات و االرض»(فی

کاشانی :4822 ،ج.)683 ،5

 .5ع ههدالت مههههدوی جهانش ههمول اسهههت .یعنه هی از حیه هث ج رافیه هایی ،کهههل جه ههان را در بهههر

می گیرد«یمَل االرض قسطا و عهدال کمها ملئهت ظلمها و جهورا»؛ «زمهین را پهر از عهدل و قسهب می کنهد
آنگاه که پر از ظلم و جور شده است»(کلینی :4862 ،ج 844 ،883 ،4و  .)256ایهن روایهت بهیش

از صد بار در کت روایی کر شده است.

 .8جامعی هت عههدالت مهههدوی از حی هث دامنههه ،سههطوح و ابعههاد آن کههه شههامل عههدالت سیاس هی،

اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و قضایی میشود.

بر طبق آموزههای قرآن و روایات ،عدالت مهدوی همهجانبه اسهت و سهطوح مختلهف را در بهر

می گیرد که ما در اینجا صرفا به برخی موارد اشاره می کنیم:
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الف) عدالت سیاسی _ عدالت سیاسهی مشهارکت مهردم در حکومهت ،آزادی ،گهزینش کهارگزاران

شایسته ،امنیت در ابعاد گونهاگون ،نظهارت بهر کهارگزاران حکهومتی و نظهایر آن اسهت .در احادیهث
مههه ههدویت بهه ههه رضهه ههایتمندی افهه ههراد و نهادههه هها از روش حکومهه ههت مههه ههدوی پرداختهه ههه شهه ههده

است(مجلس هی4474 ،ق :ج )34 ،24و همچنههین گههزینش کههارگزاران شایسههته و گماشههتن آنههها در
نقا مختلف جهان در این راستا میباشد(نعمانی ،بیتا :باب.)448 ،54

ب) عدالت اجتماعی _ عدالت در ایجاد ساختارها و نهادها ،مناص اجتماعی ،ایجهاد برابهری

و مساوات بین طبقات و افراد مختلف ،قانونمندی ،اعطای حقوق افراد و سهایر ابعهاد اجتمهاعی

عدالت در روایات مشاهده میشهود .در حهدی ی کهه جههات گونهاگون عهدالت را بیهان می کنهد امهام

صادق

میفرماید:

اذا قممام القممامئ حَممم بالعممدل و ارهفممع ف ایامممه ارممور و آمنممت بممه السممبل و اخَلممت االرض

َكاهتا و لرد كل حق ال ابله(جملیس۱۱۱۱ ،ق :ج)۸۸۳ ،۵۳؛
وقتی که قائم قیام می کند داوری را براساس عدالت قرار میدههد و ظلهم و جهور در دوران او
برچیده میشود و راهها امن میشود و زمین برکاتش را خارَ میسازد و حق هر ک را به او
برمی گرداند.

ج) عههدالت اقتصههادی _ عههدالت مهههدوی در امههور اقتصههادی در ایجههاد توسههعه متههوازن ،عههدالت

تههوزیعی در یههروت ،امکانههات ،عمههران و آبههادانی زمههین ،مقابلههه بهها اسههتکبار و تکههایر ،استحصههال

زمینهههای غص ه شههده ،از ب هین بههردن فقههر و بیکههاری ،مشههارکت اقتصههادی مههردم مههیباشههد .در
حکومههت مهههدوی ،امههوال عادالنههه توزی هع میشود(مجلسههی4474 ،ق :ج .)63 ،24و مههردم ه هم از

شکلی تقسیم خواهند شد که دیگر نیازمند به زکهات دیهده نخواههد شهد»(همهان :ج.)847 ،25
یعنی اقتصاد اخالق محور و معنویتگرا میشود.

د) عههدالت فرهنگ هی _ در حکومههت مهههدوی عههدالت فرهنگ هی در ابعههاد عههزت و کرامههت مههردم،

توجههه بههه فرهنههگ و معنوی هت در کنههار رفههاه مههادی ،گفههتوگو ،احی های ارزشهههای دین هی فرامههوش

شهده ،ایجهاد اعتهدال روحهی و آرامهش روانهی ،رضهایتمندی ،توزیهع عادالنهه اطالعهات ،عههدالت در
نهادهههای فرهنگ هی _ آموزشههی و بس هیاری امههور دیگههر قابههل توض هیو اسههت .حضههرت مهههدی

بهها

بههدعتها و گمراهیههها مقابلههه می کنههد(کلینی :4862 ،ج .)445 ،4بهها ارتکههاب محرمههات برخههورد

می کنههد (مجلس هی4474 ،ق :ج .)824 ،25دی هن را ظههاهر می کنههد و بهها مصههادیق بههدعت و باطههل
بیتا :باب ،882 ،48ح .)8درباره رشد علم در دوران ظهور ،امام صادق

میفرماید:

علم  52قسم است که مردم تنها به دو جزت آن پهی بردهانهد و در زمهان ظههور قهائم  52جهزت

دیگر به وسیله او به دست میآید(مجلسی4474 ،ق :ج.)886 ،25

ه) عدالت قضایی -در حکومت حضرت مهدی

مجرمین محاکمه و به صورت عادالنهه بها

آنان رفتار میشود و عهدالت در مناسهبات حقهوقی _ قضهایی اجهرات میشهود .در روایهات از گماشهتن
قضههات و کههارگزاران در مکانهههای دور و نزدیهك ی هاد شههده اسههت(نعمانی ،بیتهها :بههاب .)448 ،54

امام صادق

میفرماید:

اذا قممام قممامئ آل حممممد حَممم منی النمماس َممم داود ال یتمماج ال ینممة یلهمممه اهَّلل هعممال

فیحَم بعلمه و خیبَ كل قوم اما استنبَوق(جملیس۱۱۱۱ ،ق :ج ،۸۸۲ ،۵۳ح)۳۰؛
زمانی که قائم قیام کند در میان مردم به حکم داود قضاوت می کند ،او به بینه و شهاهدی
نیاز ندارد زیرا خداوند تعالی امور را به وی الهام می کند و او با علم خود داوری می کنهد و ههر
گروهی را به آنچه پنهان کردهاند آ گاه میسازد.

عههدالت در لیبههرال دموکراسههی ،بههه معنههای عههدالت تههوزیعی و احههراز مناصهه و موقعیههتهههای

(با تمرک بر آموزههای مهدو یت و با رهیافت قرآنی و روایی)

مقابله مینماید و آموزش همگانی شده و زنان در خانهه بهه کتهاب و سهنت آ گهاهی دارنهد(نعمانی،

مقایسه تطبیقی ایده بیطرفی ح ومت در لیبرالیسم و اس

تقسیم اموال و عدالت اقتصادی رضایت دارند(همان .)34 :در عصر ظهور «اموال و امکانات بهه

81

اجتمههاعی اسههت امهها در اسههالم عههدالت امههری فطههری و تکههوینی اسههت ،جهههان آفههرینش بههه عههدالت

سرشته شده است .خداوند از طریق قرآن و شریعت بهه عهدالت حکهم کهرده کهه بایهد آن قهوانین را
کشف و اجرا کرد و این امر به رضایت افراد بستگی ندارد.

ج) امنیت مهدوی

یکی از کارویژههای همه حکومتها ،تأمین نظم و امنیت است .بر طبق آیات قرآن و روایات

معصه ههومین

موعههود

امنی ه هت و دفه ههاو ،از جهه ههات مختله ههف و در سه ههطو جهه ههانی در حکومه ههت مهه ههدی

تههأمین میشههود و امنیههتافزایههی مهههدوی الگههو و اسههوهای بههرای توسههعه در عصههر غیبههت

است .در فرهنگ اسالمی متخهذ از آیهات و روایهات ،امنیهت و دفهاو از ابتهداییترین و کلیهدیترین

موضوعاتی است که مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت؛ زیهرا در جامعهه امهن ،زمینهه توسهعه و پیشهرفت
فراهم میشهود و از ایهن جههت در اندیشهه مههدویت بهه عنهوان یهك اصهل یابهت و بنیهادی جایگهاه

رفیعی دارد.
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در قرآن کریم کلمه امنیت و مشتقات آن بیش از  477بار به کار برده شهده اسهت کهه بهرای پهی
ی ی ی َ پی
َ
ی یپ
اهلل ال ِهذی ین یآم َنهوا ِم ْهنک ْم یو  ...یولی یب پ ِهدل ین َه ْم ِم ْهن
بردن به اهمیت آن به چند آیه اشاره می کنیم :وعد
ی
ی
یب ْع ِد یخ ْو ِفه ْم أ ْمنا ی ْع َب َد یون ِنی یال ی ْشهر َک ی
ون ِبهی شهیئا (نهور .)22 :در ایهن آیهه شهریفه مهمتهرین کهارکرد
ِ
ِ
حکومههت مهههدوی را برقههراری امنی هت فراگی هر میدانههد کههه در سههایه آن عبودی هت فههراهم میشههود و
خداونههد وعههده داده اسههت کههه مؤمنههان را حههاکم بههر زمهین قههرار میدهههد تهها دیهن او را در زمهین اجههرات
کنند و در سایه این نص الهی حضرت مهدی

می کنند .امام مهدی

هم میفرماید:

امنیتی به وجود میآید کهه خداونهد را عبهادت

بههه درسههتی کههه مههن مایهه امههان اهههل زمهین هسههتم .هههمچنههانکههه سههتارگان مایهه امنیهت اهههل

آسمان هستند(مجلسی4474 ،ق :ج.)837 ،23

بههر طبههق روایههات ،جهههان در آسههتانه ظهههور دچههار انههواو مختلههف فتنهههها و آشههوبها میشههود.

خداوند بهوسیله حضرت مهدی

رسول خدا

گرفتاری و مشکالت را از مردم و جامعهه بهر طهرف می کنهد .از

در این زمینه نقل شده:

طوِ َلا أدرك زما ه ،و به یفرج اهَّلل عا االمة(طوىس)۱۳۱ :۱۱۳۵ ،؛
پ
خوش به حال کسانی که زمان ظههور مههدی را درک کننهد خداونهد بهوسهیله مههد از امهت

رفع گرفتار میکند.

و بهوسیله او دروغگویی و روح ستیزهجویی و درندگی را از مردم بر طرف می کند« .بهه یمحهق
پ
پ
اهلل الکذب ،و یذه پالزمان الکل  ،و بهه یخهرَ ل ال پهرق مهن أعنهاقکم»(همهان )432 :و «یمحهو

اهلل بهههه البه ههدو کلهه هها و یمیه هت به ههه الفه ههتن کلهههها یفه ههتو اهلل به ههه بهههاب حه ههق و ی له ههق بهههه که ههل به ههاب

باطههل(»...سههیدبن طههاووس .)488 :4827 ،در ایههن صههورت زمینههای بههرای نههاامنی وجههود نههدارد.

روایههات برمههیآیههد ،حضههرت مهههدی

زمینههههای شههکلگیههری نههاامنی را مههیخشههکاند و بهها ایجههاد

عدالت ،مردم هم با رضایت قلبی به تحقق امنیت کمک میکنند.

د) آزادی

در نظریه قرارداد اجتماعی که زیربنای تأسی

دولهت در نظهامههای لیبهرال دموکراسهی اسهت،

عاملی که حکومت را به وجود میآورد؛ تامین امنیت و جلوگیری از بینظمی است .برای نیل بهه
این هدف ،انسانها آزادی ،دارایهی و برابهری خهود را قربهانی مهیکننهد تها امنیهت و نظهم بهه وجهود
آید .پ

از به وجود آمدن امنیت و رفاه مادی ،رشد و توسعه اقتصادی مورد خواست جامعه قرار

جامعه شده و به دنبال برابری و عدالت میروند.

آزادی در حکومههت مهههدوی بهها آزادی در حکومتهههای دیگههر تفههاوت جههوهری دارد زیههرا سههایر

حاکمان همواره به دنبال محدودکردن آزادی افراد هستند و انسان باید با حق حاکمیهت خهود بها
خودسری حاکمان مقابله کنند ،اما اساسها دولهت مههههدوی زمینهههای بهروز و ظههور اسهتعدادهای

آدمی را در پرتو آزادی و اختیار فراهم میسازد و بها ههدف آزادی انسهان از بردگهی ظالمهان ،مهیآیهد

زمانی که همه اشکال حکومتها بر مردم حکومت کهرده انهد و مهردم از همهه آنهها خسهته و ناامیهد

شدهاند و با خواست و رضایت عمومی میآید(صدوق4842 ،ق :ج ،2ب .)6 ،43تأسهی

دولهت

مهدوی درگرو بسب و گسترش آزادی انسان اسهت یعنهی؛ انسهان بهها انههتخاب خهود در راه تأسهی

دول ههت ص ههالو مه ههدوی گ ههام برم ههیدارد .براس ههاس روای ههات مه ههدویت ،در زم ههان ظه ههور ،خداونه هد،

(با تمرک بر آموزههای مهدو یت و با رهیافت قرآنی و روایی)

میگیرد ،اما کمبهود منهابع ،خودخهواهی ،زیهادهطلبهی و سهودجویی انسهان ،باعهث تضهاد منهافع در

مقایسه تطبیقی ایده بیطرفی ح ومت در لیبرالیسم و اس

امههروزه حکومتههها بهها دسههتگاه پلیسههی و نظههارت بیرونههی ،امنیههت ایجههاد مههیکننههد ولههی چنههانکههه از

نعمههتهههای خههود را آشههکار مههیکنههد کههه یکههی از مهههمتههرین ایههن نعمههتههها ،بسههب آزادی و اختیههار

است(مجلسی4474 ،ق :ج.)882 ،25

آزادی در اینجا ،هم آزادی سیاسی از حاکمهان ظهالم ،آزادی از عبودیهت غیرخهدا و ههم آزادی

معنوی در پاکسازی وجود انسان از کبر و غرور و شهوت است .و به طور کلی ر ائل اخالقی و رشهد
معنویت و فضائل اخالقی که راه را برای عبودیت خداوند همراه میکند.

89

هـ ) تربیت روحی و معنوی در جهت عبودیت الهی

حکومتهای لیبرال به امور اخالقی و ترویج فضایل اخالقهی توجهه نمی کننهد و آن را بهه حهوزه

خصوصهی افهراد ارجهاو میدهنهد .آمهوزش و پهرورش یکهی از اههداف دولهت نیسهت بلکهه وسههیلهای
برای تحقق اهداف دیگر دولت است.

در اندیشههه اسههالمی و آموزههههای مهههدوی مهههدویت و در س هیره پی هامبر و امامههان معصههوم

از

وظهایف حکومهت ،آن بههوده اسهت کهه بههه تربیهت روحهی و اخالقهی افهراد همهت بیشههتری داشهتند تهها
فرد ،در نهان و در تنهایی خویش امنیت خود و جامعه را نادیده نگیهرد .در روایهات مههدویت ،بهه

جوان درونی و اخالقی توجه خاص شدهاست .از مصهادیق علهم و معرفهت آنهان شهناخت توحیهد

است .از این جهت زراره میگوید امام صادق

به من فرمود:

اگر زمان غیبت را درک کردی ایهن دعها را بخهوان« :خهدایا! خهودت را بهه مهن بشناسهان ،کهه
اگر خود را به من نشناسانی ،پیهامبرت را نمهیشناسهم .خهدایا! رسهولت را بهه مهن بشناسهان،

کههه ا گههر رسههولت را بههه مههن نشناسههانی ،حجههت تههو را نمههیشناسههم .خههدایا! حجتههت را بههه مههن
بشناس ههان ،ک ههه ا گ ههر پ
حج ههت خ ههود را ب ههه م ههن نشناس ههانی ،از دیهههن خهههود گم ههراه مهههیشهههوم»

(کلینی :4862،ج.)883 ،4
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در وصف یاران ولیعصر

میگویند:

آنان خداوند را به حق توحیدش عبادت می کنند(حائری یزدی4455،ق :ج.)462 ،5

در روایات ،از ایهن ویهژگههی یهاران آنحضهرت بهه صهراحت یهاد شهده و آنهان را بهه عنهوان مؤمنهان

حقیقی مورد ستایش قرار میدهد .امام باقر

در وصف آنها میفرماید:

بدانید که آنها مؤمنان حقیقیاند(طوسی4444 ،ق.)462 :

و همین ویژگی موج شده تا از آنهان به عنوان پ
موحدان واقعی کهه بهه حهق توحیهد رسهیدهانهد

یههاد شههود« .فهههم الههذین وحههدوا اهلل تعههالی حههق توحیههده»(حههائری یههزدی4455،ق :ج.)462 ،5

امیرالمؤمنین علی

میفرماید:

حضههرت ق ههائم در هنگ ههام بیعههت م ههردم ب هها او ،بهها شهههروطی از آنه هها بیعههت می گیهههرد« :ق ههائم از

اصهحابش بیعهت می گیهرد کهه دزدی و زنهها نکننهد ،بهه کسهی دشهنام ندهنههد ،خهون حرامهی را
نریزند ،آبروی افراد را محترم شمرند ،به خانهه کسهی حملهه نکننهد ،کسهی را بهه نهاحق کتهك
نزنند ،طال و نقهره ،گنهدم و جهو خیهره نکننهد ،مهال یتهیم نخورنهد ،بهه چیهزی کهه نمیداننهد

گهواهی ندهنهد ،مسهجدی را ویهران نکننهد ،مشهروبات الکلهی نخورنهد ،جامهه حریهر و ابریشههم
نپوشند ،کمربند زرین نبندند ،راهزنی نکنند ،راهها را ناامن نکننهد ،همجن بهازی نکننهد،

مواد خوراکی م ل گندم و جو را احتکار نکنند ،به مقدار کهم خوشهنود باشهند ،عطهر بزننهد ،از

پلیه هدیها دوری کنن ههد ،م ههردم را ب ههه کاره ههای خ ههوب فرمهههان دهنهههد ،دیگهههران را از زشهههتیها
بازدارند ...در راه خدا آنگونه که شایسته است جهاد کنند»(صافی4444 ،ق.)464 :

وصف آنها گفته شده« :آنان مردانی هستند که ش ها نمیخوابند و زمزمه نمازشهان چهون ن مهه

زنبورها از کندو به گههوش مههیرسهد .شه هها را بها شه زنهدهداری سهپری می کننهد و در روز هماننهد

شههیرند» (مجلسههی4474،ق :ج )873 ،25و «در دل ش ه  ،از خههوف و خشههیت خداونههد نالههههههایی
همچههون نالههه مههادران داغدیههده دارنههد .آنههها ش ه زنههدهداران در دل شه ه و روزهداران در طهههول

روزند»(حائری یزدی4455،ق :ج.)426 ،5

یهکی دیگر از ویژگیهای یاران امام مهدی

با توجه به این ویژگی در وصف یاران امام مهدی

میفرماید:

خداونههد آنههها را بهها پههاکیزگی سرشههته و پههاکیزه نمههوده اسههت؛ دلهههایشههان را از آلودگهههی نهف ههاق

پهیهراسهتهه ،قل هایشان از تیرگی اختالف پاکیزه نمهوده ...،آنهان بههه آئهیههن حههق گهرویههده و
در راه اههل حهق گهام برمیدارند(صدوق :1421،ج.)331 ،2

بنابراین آنان در مسیر پاکی و تقوا گام برمیدارنهد.

براساس متهون اسهالمی ،مههم تهرین ههدف حکومهت اسهالمی ،تربیهت انسهان در جههت تعهالی و

قرب الهی است .هدف آن است که انسان طوری تربیت شود تا احکام شریعت را اجهرا نمایهد ،بهه

فضائل اخالقی وارسته شود و اعتقادات و باورهای توحیدی داشته باشهد .ههدف اصهلی حکومهت

مهدوی احیای توحید است تا انسان بتواند به مقام قرب الههی برسهد .حکومهت مههدوی موظهف

(با تمرک بر آموزههای مهدو یت و با رهیافت قرآنی و روایی)

عسکری

تقهوا و طههارت نفسهانی آنهان اسهت .امهام حسهن
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کر خدا ،عبادت و بندگی ،ش زندهداری ،تضر ع در
یکی از ویژگیهای یاران امام مهدی
پیشگاه الهی ،نماز و روزه ،تالوت قرآن ،عدم دلبهسهتهگهی به دنهیها و امهورمادی که پ
معرف معنویهت
و بنیه ههه معنه ههوی یه ههاران امه ههام مهه ههدی اسه ههت .در وصه ههف آنهه هها گفته ههه شه ههدهَ « :مجه ه پَهد ی
ون فه ههی
ِ
ی
طاعتههه»(فههی کاشههانی .)262 :1431 ،آنههان در اطاعههت خههدا بسههیار سههختکوشههند .همچنههین در

است بسترها و زمینههای الزم را برای پیشرفت استعدادهای معنوی افراد فراهم نماید.
نتیجهگیری

یکی از مباحث مهم دانشمندان علوم سیاسهی تعیهین هدفمنهدی و بیطرفهی حکومهت اسهت.

اگرچههه اندیشههمندان سیاسههی در ایههن زمینههه ،دیههدگاهه های متفههاوتی دارنههد ولههی معمههوال اهههداف
چهارگانههه؛ نظههم و امنیههت ،رفههاه و اقتصههاد ،عههدالت و آزادی را کههر کههردهانههد و در تلقههی لیبرالیسههم
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بیطرفههی حکومههت در امههور خیههر مههورد اتفههاق اسههت .در ایههن مقالههه ،اهههداف حکومههت جهههانی امههام
را در این امور با آموزههای قرآن و روایات بررسی شد و به این نتایج ،رهنمون شد:

عصر

براسههاس آموزههههای مهههدویت متخههذ از آیههات و روایههات ،حکومههت مهههدوی حتههی در اهههداف

دنیوی و مادی حکومت ههم از حیهث تفسهیر و نهوو تبیهین اههداف مهادی بها حکومتههای مهدرن

متفههاوت اسههت .ایههن حکومههت در اهههداف مههادی ،دارای ارزشههها ،اصههول و معیارهههایی اسههت کههه

منحصههر اسههت .زنههدگی دنیههوی امههری اصههیل و واقعههی بههوده و تههالش در آبههادانی آن مههورد تأ کیههد
دین(قرآن و روایات) است و جهت الهی دارد.

حکومتهای اسهالمی در دوره غیبهت ،بایهد از تهالشههای حکومهت مههدوی در جههت آبهادانی

جهههان در توسههعه و نوسههازی جوامههع خههود الگههو بگیرنهد و معیارههها و ارزشهههای دینههی را در اهههداف
توسعه مورد توجه قرار دهند.

حکومت مهدوی از حیهث اههداف معنهوی ،ویژگهیههای خاصهی دارد و آن ههم تربیهت روحهی و

معنوی افراد و تعلیم و تربیت آنان در جهت رسیدن به مقام عبودیت ،قهرب الههی و توحیهد اسهت

و در برنامهریزیهای کالن توسهعه خهود بهه آمهوزش و پهرورش و برنامههریهزی فرهنگهی ههم توجهه
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میکند ،امری که برتر از اهداف مادی و دنیایی اسهت ،در حکومتههای لیبهرال دموکراسهی توجهه
به خیر و کمال ،به حوزه خصوصی افراد سوق مییابد.

حکومت مهدوی ،اهداف معنوی و دینی دارد و هدف اصلی آن تربیت انسان و تکامل روحهی

و معنوی او برای عبودیت و معرفت الهی است.
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