
 
 
 

 

 یو عدالت در تمدن مهدو تیهندسه دو عنصر امن
 1انیمیخدامراد سل

 2یخسرو رعباسیام
 11/3/1411تاریخ پذیرش:    13/2/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
و عهدالت، نخسهتین  تیهامن ییاسهت. از ایهن رو برپها یانسان در زندگ ینیازها ترین یامنیت و عدالت از بنیاد

 نیتر هها بهوده و اسهت. و نیهز از برجسهته از حکومت یاریها از حاکمان و نیز همواره شعار بس داشت انسان چشم
کهه آیهد یو تمهدن بهه شهمار مه شهرفتیپ یها شاخصه کلیهد. ههر سهرزمینی  امنیهت و عهدالت در آنهها  یدو عنصهر 

گیر نشده باشد، هرگز به تمدن کهه  ی؟جع؟دولت حرهرت مههد در استوار و ماندگار دست نخواهد یافت. یفرا
گونه یا ژهیو گاهیدو اصل جا نیا زیرا دارد، ن یوحیان یها بر پایه آموزه یجهان ینوید تمدن که در  یا دارد، به 

اشهاره شهده اسهت. بهه  زیهنکتهه ن نیصادر شده به ا ؟جع؟عصر یره ظهور حررت ولکه دربا یاتیاز روا یاریبس
که عبارت  نیهم کمتهر یکس یبرا« قسطًا و عدالً  ضاالر مژی»جهت است   یهها آموزه نههیمطالعهه در زم نیکه 

 به نقهش ؟مهع؟از سخنان معصومان یمند نوشتار با بهره نیدر ا است. ییرا داشته باشد، عبارت آشنا یمهدو
کهه نتیجهه اسهتوار آن، نقهش جهد   یتمدن مههدو ییو عدالت در برپا تیامن ایهن دو در  یپرداختهه شهده اسهت 

 .خواه بود یو استمرار آن تمدن بزرگ اسالم یگیر شکل
کلیدی  واژگان 
 .؟جع؟یامام مهد ت،یعدالت، مهدو ت،یامن ،یتمدن مهدو

                                                        
 .(kh.salimian@isca.ac.ir)رانیقم، ا یدانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم .1

 (.17khosravi@gmail.com، قم، ایران)نویسنده مسئول()حوزه علمیه قم سه آموخته سطح دانش .2
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 مقدمه
کنون، یهای ناشا دهیاز پد ن یهعهدالتی بهوده و اسهت. ا نهاامنی و بیست جامعه بشهری از آغهاز تها

گههاهی در سههاده نهاامنی و سههتمگری امهها، همههواره چهره گونههاگونی داشههته،  گونههه خههود، و یتر هههای  ن 
کرده است.ین نمود، بروز و ظهور پیتر دهیچیگر در پیگاه د  دا 
که میین ناامنی و بیا فراهم  ها شتر را در زندگی انسانیگذرد اسباب نگرانی هرچه ب داد هر روز 
های صهالح معرفهی  ت و عهدالت را از صهفات برجسهته انسهانیکند و خداوند متعال در برابر، امن می

 کرده است.
 د:یفرما سوره نور می 22ه یخداوند در آ

که ا کسانی از شما  کارها  شایخدا به  کردهیمان آورده و  که حتمًا  سته  اند، وعده داده است 
کهه په گونه همان[ قرار دهد؛ ن ]خودین جانشین سرزمیآنان را در ا کسهانی را  ش از آنهان یکهه 

کههه بههر این ]خههود[ قههرار داد و آن دیبودنههد، جانشهه ده اسههت، بههه سودشههان یشههان پسههندینههی را 
کنههد و بهه کننههد و چیشههان را بههه ا میمسههتقر  گردانههد، ]تهها[ مههرا عبههادت  ز  را بهها مههن یههمنههی مبههدل 

گرایشر کفر  که نافرمان د، آنانی  نگردانند و هرکس پس از آن به   اند. اند 

کههه در شههمار آیههن آیهها کههی از آثههار و برکههات حکومههت یات مهههدوی دانسههته شههده بههه روشههنی یههه 
ههن  یَو لَ ر یههصههالحان را بههه تعب م  م  هه َلن َ م    َبههد   ه  ف  ههد  َخههو  نههاً   َبع  م 

َ
ک دوران یههت پههس از یههدن بههه امنیرسهه أ

 ناامنی دانسته است.

گرفههت؛ امنت جهها  نههاامنی را خواهههیههدر آن دوران امن ت در همههه ابعههاد مههاد   و معنههو ، و یههد 
شهه خداپرسهتی خواههد یافهت و جها  خهود را بهه اندیگر  زوال خواهد  ها  ماد   و الابالی مکتو
 داد.

گمان امنیت، به معنای در امان کهه یادیههای بن نهان خهاطر، از مقولههیبودن و اطم بی  ن اسهت 
گونه شود. آنچه نخسهت  ای ملموس و مؤثر احساس می نیاز به آن در همه ابعاد زندگی بشری به 

ای  رسهد امنیهت دفهاعی و نظهامی اسهت و در اصهطالت امهروز جامعهه ن واژه به یهن مییبا شنیدن ا
آیهد. امها بها  امهن بهه شهمار میۀ قابهل قبهولی باشهد جامعه ۀکه از نظر قدرت نظهامی و دفهاعی در درجه

گفت امنیت یک جامعه ابعاد و مؤلف های برجسته دیگهری نیهز دارد. ازجملهه:  هنگاهی دقیآ باید 
 امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت قرائی و امنیت اقتصادی.

گهر در یهک جامعهه  کهه ا در یک جامعه متمدن امنیت با همه ابعاد آن وجود خواهد داشت. چرا
امنیت سیاسی وجهود نداشهته باشهد و بهه عنهوان مثهال مهردم آن جامعهه قهدرت نقهد و اعتهراض بهه 
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یههت موجههود را نداشههته باشههند و درصههورت اعتههراض بههه شههدت محکههوم شههوند و یهها امنیهههت حاکم
ک و پوشههاک روزانههه خههود  اقتصههادی وجههود نداشههته باشههد و مهم تههرین دغدغههه مههردم تههأمین خههورا

کههه  تههوان بههه پیشههرفت و متمدن باشههد نمی شههدن آن جامعههه امیههد داشههت. بههه همههین جهههت اسههت 
 های مهم تمدن اسالمی است. امنیت در تمامی ابعاد آن از شاخصه

گردیهد، و پهس از جنهگ جههانی  پی« سازمان ملل»ل به امنیت و صلح در جهان یبرای ن ریزی 
کهه بهه عنهوان یکهی از شهعبه پایهه« شورای امنیهت»دوم،  های مههم و برجسهته سهازمان  گزاری شهد 

گذشهته دور، در اقصهی نقهاط جههان، بهرای تحقهآ صهل گرفت. این دو نهاد از  ح جههانی و ملل قرار 
کوشهش دست الملهل مبهذول داشهتند. امها آیها صهلح و امنیهت  هایی در سهطح بهین یهابی بهه امنیهت، 

کهه بعیهد بهه نظهر  جهانی محقآ شد؟ هرگز. نه فقا هنوز صلح و امنیت به وقوع نایوسهته اسهت، 
ههههای پرشهههمار و مبهههارزات  ههههای خاورمیانهههه، جنگ رسهههد تحقهههآ یابهههد. و نمونهههه بهههارز آن بحران می

گ که هنوز ادامه دارد و حتی روبه تشدید است. افهزون بهرگونا جنهگ سهرد میهان  کهه این ون است، 
کودتاههههای خهههونین نظههامی، اعتصهههابات و جنگ ابرقههدرت کهههه در بسهههیاری از  ها،  ههههای مسههلحانه 

 .(26ش: 4835)المدرسی، کشورها وجود دارد علیه صلح و امنیت هستند
گامنیه نظهران تحقهآ به همین جهت برخی از صهاحو  در جههان را ریهت بهه صهورت مطلهآ و فرا

کههه بههر ا می غیههرممکن  امنیههت عههدم معنههی بههه کشههور یههک بههرای مطلههآ ن باورنههد امنیههتیههداننههد چرا
اسههت. و البتههه ایههن نظریههه بهها وجههود اختالفههات در عصههر حاضههر شههاید درسههت  دیگههران بههرای مطلههآ

گسسهت ؟جع؟باشهد، امها در حکومههت حرهرت مههدی تهه و همگههی ان رفیهههای اجتمهاعی از م کههه 
کهرد تحقهآ  عصر؟جع؟ ولی تحت رهبری ارزشی حررت گیهر ایشهان زنهدگی خواهنهد  در دولت فرا

های عنصهر امنیهت در  لفههؤچنین امنیتی نیز ممکن خواهد بود. در این بخش به بررسی ابعاد و م
 تمدن مهدوی و پس از آن عنصر عدالت، خواهیم پرداخت.

 اقتصادیامنیت  :عنصر نخست
اسهت. بهه همهین  امنیتهی مسئله یک خود خودی به پررونآ و قوی اقتصاد یک برخورداری از

 توان یکی از ابعاد مهم امنیت دانست.  جهت امنیت اقتصادی را می
چنهین افهآ معلهوم و  برخی امنیت اقتصادی، را وضعیت با ثباتی از شرایا و ساختار فعلهی، هم

که در آن فرد، جامعه، سا روشنی از آینده دانسته کهرده و اند  زمان و دولت احساس رهایی از خطهر 
 ( 65 ،توانند به تولید، توزیو و مصرف ثروت باردازند. )جمشید منصور قناعی به طور بهینه می
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کشههور امنیههت اقتصههادی از دغدغههه کههه   های اساسههی بسههیاری از  های درحههال توسههعه اسههت. چرا
گسهترده اسهت. عهدم تهأمین رفهاه و  یاقتصهاد رونهآ و رفهاه پیرامهون کشهور ههر مسهائل ای از بخش 

کالهبههرداری،  نههاتوانی در رفههو مشههکالت اقتصههادی آسههیو هایی فروانههی ازجملههه: دزدی، رشههوه، 
کشهور بهه ارمغهان خواههد آورد. بهه همهین جههت دولهت  اختالس، فساد و فحشاء و... را برای یک 

کننده تمدن نوین اسالمی اسهت بهرای رفهو مشهکالت و آسهیو ؟جع؟حررت مهدی ای ه که برپا
ای خواهد داشت. امنیهت  ناشی از عدم امنیت اقتصادی در زمینه تأمین این امنیت فعالیت ویژه

ک ههرت نعمههات و  اقتصههادی در تمههدن مهههدوی بهها فزونههی امههوال و بهبههود وضههعیت معیشههتی مههردم، 
کوتههاه گیران بههه وقههوع خواهههد پیوسههت،  کردن دسههت دزدان و رشههوه برکههات زمینههی و آسههمانی، و 

که همان  :فرمایند می ؟ع؟باقر امام روایتی رد طور 
 بهه یهدئبیا: گویهد می مهردم بهه و شود می جمو مهدی برای زمین بیرون و درون از دنیا اموال
 او خهاطر بهه و ریختیهد، می خهون نهاحآ بهه و کردیهد می رحهم قطهو آن خهاطر به که چیزی آن

 هههیو بههه کههه ددههه می مقههداری کسههی( هههر) بههه( مههال آن از) و شههدید، می الهههی حههرام مرتکههو
 .(582 ق:4842 ت)نعمانی،اس نشده داده او از قبل فردی

 گونهه هماندر روایاتی چند به وفهور نعمهت و رفهاه اقتصهادی در عصهر ظههور اشهاره شهده اسهت. 
که شرایا امت اسهالمی در عصهر ظههور امهام دوازدههم ؟ص؟که نبی مکرم اسالم را  ؟جع؟در روایتی 

 فرماید: کند، می بیان می
ْ َنع َ ْتا ْْْما َِ م َ

ا
ِخَْْْلَمِ ِْْْ ْْْأ ا  َ ْْْی ْل  ََْل  َماة  َْعَهایِنع  اَمُءا ْ وس َ ٌا ِسا ر  ،ْتا َهَااَُْقاط ا ا  ِْمث  ما ِْیَْنع َ َْل ،َْو َر ر   ِْماخ  م 

َْشْ ضا َر  ْ ْل  هیَتَخعا َرَجت  ل 
َ
ْأ َبُِتِْإل َ ِْمَ ْ ون َ  ُ ْ؛(412ق:9246ْ)مروزی،ْ...ْئ

که هرگز ار میامت من چنان از نعمت برخورد ؟جع؟در زمان مهدی چنهان از  امتی آن شوند 
ن ههر یوسهته ببهارد و زمهی. آسمان بهاران رحمهت خهود را بهر آنهان پنعمت برخوردار نشده باشد

 .اند... یدنی در خود دارد بروییچه از رو آن

 فرمایند: میچنین در روایت دیگری  هم
کنهد بهه  و را پهر میکنهد ایشهان لبهاس ا آید و از او تقاضهای مهال می وقتی مردی نزد مهدی می

که توانایی حمل آن را نخواهد   .(24 ق:4474حنبل،  داشت)ابنحدی 

بههرای ایجههاد امنیههت اقتصههادی ارائههه سههبک  ؟جع؟ن اقههدام حرههرت مهههدییتر البتههه برجسههته
گسترش فرهنگ قناعت در جامعه است.  زندگی صحیح و مدیریت فرهنگ اقتصادی از جمله 
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 امنیت سیاسی
کشهههور بهههرای  امنیهههت سیاسهههی بهههه معنهههای کمیهههت یهههک  ایجهههاد آرامهههش و اطمینهههان توسههها حا

گونههاگون خههارجی، و همچنههین وجههود آزادی بیههان بههرای  شهههروندان خههویش در زمینههه تهدیههدات 
 .(444ش: 4842)رهبر، مردم در راه ابراز نظرات و عقائد آنان است

 د:یگو رهبر فرزانه انقالب اسالمی درباره امنیت سیاسی می
 و واضهح معهارف جامعهه، در سیاسهی معهارف و تفکرات که است این معنایش سیاسی امنیت

 کهههه کسهههانی کهههه اسهههت ایهههن معنهههایش. باشهههد اندیشهههی  دوگونه و گویی دوگونهههه و نفهههاق از دور
« دهنهد. خهر  بهه امانهت مهردم بهه نسبت هستند، مردم برای سیاسی مسائل بیان متصدی

 ،47/6/4823نصههههر،  نجپهههه لشههههکر در بسههههیج و سههههااه پرسههههنل دیههههدار ،ای )سههههیدعلی خامنههههه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5462) 

کهه  در تمدن نوین مهدوی امنیت سیاسی به همه معانی آن به وقوع خواهد پیوست. دولتهی 
گرفههت و بهتههرین  متکههی بههه رهبههری قدسههی باشههد شههیوه صههحیح حکومتههداری را در پههیش خواهههد 

کههار  سیاسههت را در عرصههه گونههاگون بههه  بههین  ؟جع؟خواهههد بسههت. در دولههت حرههرت مهههدیهای 
ای برقرار است و مردم نظهرات و انتقهادات  واسطه مسئولین حکومتی و مردم ارتباط مستقیم و بی

در  ؟ع؟کهه امهام علهی گونهه هماندهنهد.  خود را به راحتی و بدون ههیو ترسهی بهه آنهان انتقهال می
 فرمایند: های خویش به مالک اشتر می توصیه

 سهخنان بهه خهود شهخص کهه کهن معهین را زمهانی دارنهد، نیهاز تو دیدار به که سانیک برا ... 
 آفریهده را تهو کهه خهدایی برابهر در آن در و بنشهینی، عهامی مجلس در و فرادار ، گوش ایشان
 صههاحبان کههه کنههی دور چنهان را خههود پاسههداران و دسههتیاران و لشهکریان و کنههی، تواضههو اسهت

 بیهان را خهود مطالهو بتواننهد کامهل راحتهی بها زبان کنتل و لرز و ترس احساس بدون حاجت
 حهآ نتوانهد آن ضهعیف کهه امتهی: »گفهت مهی کهه شنیدم بارها ؟ص؟خدا پیامبر از که زیرا کنند،

 نهاتوانی و گهویی درشت ساس. «نیست احترام قابل بگیرد، قو  از زبان لکنت بی را خویش
مشهو...  رو روبهه مهردم بها بهاد بینهی و خلقهی تنهگ بها کهن، تحمهل خهود مطلهو بیهان در را آنان

 .(445ق: 4474)ابن شعبه حرانی، 

کالم به مالک ؟ع؟امیرالمومنینهای  توصیه کهه مالهک  _ اشهتر در این  بها اهتمهام بهه ایهن نکتهه 
 _ داری اسهههت در زمینهههه شهههیوه حکومهههت ییها های حرهههرت سهههفارش والهههی مصهههر بهههوده و توصهههیه

بهه  ؟ع؟های سیاسی است. در این روایت امهام علهی نهدهنده روش مورد تأیید اسالم در زمی نشان
فرماید ارتباط مستقیم با مهردم داشهته بهاش و زمهانی را بهرای مالقهات مردمهی  روشنی به مالک می
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کامههل بههه تههو سههخن بگوینههد و مشههکالت و  کههه مههردم بههدون تههرس از چیههزی بهها امنیههت  کههن  تعیههین 
کننههد. بههی کههه زمههان برپههایی  ؟جع؟دیشههک در حکومههت حرههرت مههه انتقههادات خههود را بیههان  نیههز 

ای  تمههدن نهههوین اسهههالم اسهههت ایهههن روش اجهههرا خواهههد شهههد، و مهههردم بهههدون ههههیو تهههرس و واهمهههه
 های خویش را با حاکمان خواهند زد و به این معنی دارای امنیت سیاسی هستند. حرف

کمههان و مههردم موجههو می شههود مههردم بههه راحتههی بتواننههد مشههکالت و  چنههین ارتبههاطی بههین حا
کسهههی جهههرأت ظلهههم و سهههتم پیهههدا نکنهههد، در غیهههر شهههکایات  کمهههان برسهههانند و  گهههوش حا خهههود را بهههه 

کسی از ظلم و ستم به دیگری نمی این هراسد و از هیو مجازاتی بیم ندارد. و این موجو  صورت 
کهرمهای  زیاد شدن ظلم و ستم در جامعه و از بین رفهتن انسهان  ؟ص؟ضهعیف خواههد شهد. پیهامبر ا

کالمی ضمن توصیه  هایی به والی بعد خودشان فرمود: نیز در 
ْیْ.ْوََلْ .. ِهق  ْْغ  َْْبَُبها م  وََنا ْیفَْْدا ٌَ كا

 
ْیاَْقوِْْأ م...یَضِعْْم  ْ(؛9ْ،243ش:ْج9631)كهیین،َْفاا

 بخورد. را ناتوان شانیا توانا  تا نبندد، مردم رو  به را خود خانه در  ( اسالمی حاکم)

ن رفتن قشر ضعیف جامعه و مورد ظلهم طبآ این روایت عدم ارتباط والی با مردم موجو از بی
گهرفتن ایشهان می کمهان  شهود. بهه همهین جههت از توصهیه قرار  های اصهلی سیاسهی بهه والیهان و حا

کههه ایهن مهههم در تمهدن مهههدوی بههه  مسهلمان ارتبههاط مسهتقیم و بهها امنیههت بهین آنههها و مهردم اسههت 
 وقوع خواهد پیوست.

امش مردم از نبود تهدیهدات خهارجی نیهز در عالوه بر آن امنیت سیاسی به معنای اطمینان و آر
گرفهت و در همهه جههان  عصرظهور محقآ خواهد شهد. حکومهت واحهدی در جههان شهکل خواههد 

کرد. چنهین شهرائطی نشهان پایهداری سیاسهی و نبهود حهد و   دهنده هستی یک نفر حکومت خواهد 
کههریم می گونههه همانمرزهههای حکههومتی اسههت.  ن َ فرمایههد:  کههه خداونههد در قههرآن 

َ
َض  أ ر 

َ ههها یاْل  ثه ر 
باد   ون یع  حه ال  َض ( بنابراین حکومت صالحان بر تمام زمهین خواههد بهود )472 :انبیاء«)الص َ ر 

َ ( اْل 
که تمام هستی به دست یک نفر  و این نشان از امنیت سیاسی و نبود تهدیدات خارجی است چرا

 حکومت خواهد شد.

 امنیت فرهنگی 
گونی برای امنیت ف تعریف گونا کهه فرهنهگ معنهای واضهح و های  رهنگی ارائه شده اسهت، چرا

گفتههه  مشخصههی نههدارد، فرهنههگ بههه باورههها، ارزش ههها و هنجارهههای موجههود در اجتماع)یهها فههرد( 
هههها و  مهههد نظهههر اسهههت، باورههههای دینهههی و ارزش« فرهنهههگ»شهههود. آنچهههه در ایهههن مقهههام از واژه  می
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منهی و نبهود تهدیهد مهؤثر علیهه احسهاس ای»هنجارهای اخالقی اسهت. و منظهور از امنیهت فرهنگهی 
 (.42ش: 4848علیزاده، «)و هنجارهای دینی استها  باورها، ارزش
گ در جامعه که امنیت فرا ر وجود دارد، هم جان و مال مردم آن از تعرض و تهدیهد در امهان یای 

گیری تمهدن  های بنیادین برای شهکل است و هم عقائد و باورهای آنان. چنین امنیتی از بایسته
کهه نمیاسال ای را در مسهیر رسهیدن بهه تمهدن اسهالمی دانسهت درحهالی  تهوان جامعهه می است. چرا

که مردم آن هرلحظه از تهدید جدید نسبت به هنجارهای دینی خویش ههراس دارنهد و ههر روز از 
 خورند. ای ضربه می ضدفرهنگی تازه ۀمسئل

کشورهای اسالمی نیز چنهین امنیتهی وجهود نهدا رد. شهاید برخهی مسهائل در عصر حاضر حتی در 
هها نیهز امنیهت فرهنگهی برقهرار نیسهت بلکهه آنچهه  فرهنگی مورد اهمیت باشد اما نسهبت بهه همان

گر جامعه دیده می ای به مقوله حجاب اهمیهت دههد  شود فرهنگ امنیتی است. به عنوان مثال ا
کنههد، نمی گ و آن را الزامههی بدانههد و بهها مخههالفین و هنجارشههکنان برخههورد تنههد  فههت آن جامعههه تههوان 

کشههور امنیتههی شههده و گفههت آن مقولههه فرهنگههی در ایههن   دارای امنیههت فرهنگههی اسههت، بلکههه بایههد 
کهه  که این به معنای فرهنگ امنیتی است، یعنهی فرهنگهی  ماموران امنیتی به آن اهتمام دارند، 

 با ماموران امنیتی حفو شود و این با امنیت فرهنگی فاصله بسیار دارد.
گرفت امنیت فرهنگی است، به ایهن معنهی آنچه در عصر ظهو ر و تمدن مهدوی شکل خواهد 

کههه بههه دسههت حرههرت حجههت کههارگزاران فرهنگههی او محقههآ  ؟جع؟کههه در اثههر تعلههیم و تربیتههی  و 
دارشدن و از بین رفهتن باورههای مهذهبی و اخالقهی وجهود  خواهد شد دیگر ترسی نسبت به خدشه

کمیهت نیسهت. بلکهه در اثهر تقویهت نخواهد داشت. و ایهن مصهونیت در اثهر فشهار و  کهردن حا وادار 
 باورهای دینی و رشد اخالق و فرهنگ جامعه است.

 فرماید: در مورد رشد اخالق در دولت مهدوی می ؟ع؟که امام صادق گونه همان
َنَُْقَُمِْْإَذ  ْیَْوَضَعَْْقُِئا وِ َْْعَلَْْخها ءا ِعَبُِدْْرا ِْْبِهَْْفَاَمَعْْ و  م  قا َلا َْْوْْعا ٌَ َم ك 

َ
ِْْْهْبِْْْأ م  َقاا  َ ل 

َ
)ر وناخی،ْأ

ْ؛(4ْْ،224ق:ْج9241
کند دستی بر سر بندگان می که قائم ما قیام  کهه در اثهر آن قهوای فکهری مهردم  هنگامی  کشد 

کامل می  .شود متمرکز شده و اخالق آنان 

 فرماید: در روایت دیگری نیز می
اجههرا  خههدا در زمههین معصههیت نشههود و حههدود الهههی میههان مههردم ؟جع؟هنگههام ظهههور مهههدی

 .(642 ،5ق: ج4842)ابن بابویه، گردد
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ایههن روایههات بههه روشههنی اشههاره بههه رشههد فرهنگههی و اخالقههی جامعههه مسههلمین در دولههت حرههرت 
کههه در اثههر تربیههت انسههانی و  ؟جع؟مهههدی و امنیههت فرهنگههی موجههود در آن دوران دارد. فرهنگههی 

تهدیههدی در امههان خواهههد پههرورش اخههالق در جامعههه بههه رشههد و نمههو خواهههد رسههید و از هههر آسههیبی و 
کمیهههت بهههرای حفهههو آن وارد شهههود، البتهههه مداخلهههه کهههه این مانهههد. بهههدون های  فشهههاری از طهههرف حا

حکومتی و ستادهای مجری فرهنگی نیز وجود خواههد داشهت امها اینهها نگههدار فرهنهگ نیسهتند 
کهه سهرراه رشهد فرهنگهی قهرار می باورههای دارنهد. و آنچهه بهه  گیهرد از میهان برمی بلکه مشهکالتی را 

 بخشد تربیت اخالقی حاکم در جامعه است. دینی و اخالقی امنیت می

 ها)اثر امنیت فرهنگی( امنیت راه
کههه یکههی از برجسههته وجههود امنیههت فرهنگههی در یههک جامعههه آثههار و دنبالههه ترین آنههها  هایی دارد 

گر مهردم یهک جامعهه بهه شدن ناهنجاری کن ریشه رشهد  هایی مانند: دزدی و قتل و غارت است، ا
فرهنگی عالی رسیده باشند افعالی مانند: دزدی، چاهاول مهال مهردم و قتهل و غهارت و ماننهد آن از 

کههه دزدی در اثههر ضههعف اخالقههی یههک فههرد از او سههرمی زند و در صههورت  آنههها دیههده نخواهههد شههد. چرا
کههه در  ههها ریشههه ها ایههن ناهنجاری تربیههت درسههت انسههان کن خواهههد شههد. بههه همههین خههاطر اسههت 

زنههی در عصههر ظهههور اشههاره شههده اسههت. امههام  ههها و از بههین رفههتن دزدی و راه ی بههه امنیههت راهروایههات
 فرمایند: در روایتی می ؟ع؟باقر

 او بهه و شهود دهیپرسهت گهانگیی بهه خهدا تها جنگنهد مهی اندازه آن مهد  ارانی سوگند، خدا به
 سههو  آن بههه جهههان سههو  نیهها از نههاتوان و سههالخورده رزنههییپ کههه جهها آن تهها و نورزنههد کشههر

ض کسی و شود رهساار  .(64، 5ق: ج4837ود)عیاشی، نش او متعر 

گرامی اسالم کالمی می ؟ص؟رسول   فرماید: نیز در 
ْْ ْلمااارْهاااذ ْ ُْویااالم  ْو  َ كااا ْیسااایرْحااا ْْیاااُ ْلْْحضااارم تْْإیلْصااانعُءْْمااا ْْ ور  ْ ُْإل 

وجٌ ْ؛(4ْ،944جْق:9249)  بل،ْْعهَّلل 
 در سهواره شهخص کهه ا  گونه به رساند؛ می انیپا به را( دخو نید)امر نیا خداوند، نیقی به

 ندارد. ترس کسی از خدا، جز و کند می مسافرت حررموت به صنعا از شو

کلهی از بهین خواههد رفهت و دیگهر ترسهی از وجهود راه طبآ این روایات دزدی و راه زن در  زنهی بهه 
گرچهه تحهت ته باشهد امها  یهت نظهامی نیهز میثیر امنأبین مسیر وجود نخواهد داشت، و این مسهئله 

کهه در اثهر تربیهت انسهان برجسته ها و تعلهیم  ترین عامل آن رشد اخالق و فرهنگ در جامعهه اسهت 
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 به وجود آمده است. ؟ع؟سبک درست زندگی توسا امام معصوم
کههه در آن زمههان  در ایههن روایههات بههه امنیههت راه کههه این امهها ههها اشههاره شههده بههه ایههن جهههت اسههت 
هها  امنیت اطمینان از نبودن دزد و راهزن در بهین مسهیر بهوده اسهت. و امنیهت راهترین نشانه  مهم

گ که در دولت حررت یاشاره به امنیت فرا  به وقوع خواهد پیوست. مهدی؟جع؟ری دارد 

 امنیت قضایی
یکی از ابعاد امنیت مطلآ در تمدن مهدوی امنیهت قرهایی اسهت. در تعریهف امنیهت قرهایی 

 اند: گفته
 جههت قرهایی سیسهتم تبعهیض بهدون و هنگهام بهه ، صهحیح یعنی عملکهردامنیت قرایی 

،  کرد)علینقهههیعمل ایهههن بهههه نسهههبت عمهههومی اطمینهههان و شهههده تعریهههف اههههداف بهههه رسهههیدن
 .(22 ش:4824

اصهههل بنیهههادین بهههرای رسهههیدن بهههه چنهههین امنیتهههی وجهههود دسهههتگاه قرهههایی مطمهههئن اسهههت، و 
کهه بها تکیهه بهر دانهش درسهت و ه گرو اعتماد به دادرس اطمینان به دستگاه قرایی در  ایی است 

کهههه بههه ؟ع؟گیهههری از علههم امهههام معصهههوم بهها بهره کننههد. قرهههاوتی  دور از تبعهههیض و فسهههاد و  داوری 
 مطابآ با حآ باشد.

کرسهی قرهاوت از افهرادی اسهتفاده می کهه  به همین جهت در عصر ظهور برای سرپرستی  شهود 
کامهل بهه مبهانی اسهالمی و فقههی، از ن کمافزون بهر تسهلا  تهرین ایهراد و اشهکالی بهر  ظهر پیشهینه نیهز 

کارهههای قرههایی و پیشههینه و ویژگههی  آنههان وارد نباشههد. در روایههات عصههر ظهههور بههه تسههلا آنههان بههه 
در پاسهخ پرسهش  ؟ع؟کهه در روایتهی امهام صهادق گونهه همان( همانفردی آنان اشاره شده است)

 کعبههه پشههت در گههر ید افههراد( رنفهه زدهیسهه و صههدیس)گههروه نیهها آیهها جههز کههه این ابههو بصههیر مبنههی بههر
 ستند؟ فرمودند:ین

کمههان نخبگهههان، فقههها، گههروه نیههها ولههی هسههتند؛ زیهههن گههر ید مؤمنههان آر ،  انییقاضههه و حا
 و کنهد می مسح و گذارد می دست حررت را سرشان پشت و( نهیس) رو شیپ که بود خواهند

 .(572 ق:4446)ابن طاووس، بود نخواهد دشوار آنان بر قراوتی ویه آن، پی در

 فرماید: می ؟ع؟در عصر ظهور نیز امام صادق ؟جع؟در مورد قراوت خود حررت حجت
َْْقَُمْْ َذ  ْْآِلَْْقُمِئا خ  م َ َ اُِ َْْْیْبََْْْحَكَمْْ؟ص؟ُما اِمْْْ ون َ ك  َدِِْْْبا ْیْ َْلَْْد وا ْیبَِْْإیَلَْْتاُجا ْیَْناة  اها ِهما ْْه  ُا َْتَعاُیَلْْ 
ْیفَْ ما كا ِمِهْْح  ْ؛(427ش:9623ْ)طبیس،ِْبِعه 

 و کنهد مهی داوری امبر،یهپ داود قرهاوت و حکهم به کند، امیق ؟ص؟محمد آل قائم که یهنگام
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 برطبهآ زیهن او و کنهد مهی الههام او بهه( را الههی احکهام) خداونهد. نهدارد از یهن برههان و گواه به
 کند. می قراوت آن برطبآ و دینما می رفتار خود دانش

که شایسته توجه این اس در مورد این روایت نکته که در عصر ظهور امکانای  همهه  کهه این ت 
کمههی دور از یهههن می دادرسههی د. بههه همههین خههاطر دو یههنما ها توسهها خههود حرههرت صههورت پههذیرد 

خههود حرههرت بههه اسههباب غیرعههادی بههه  کههه این توجیههه بههرای ایههن روایههت قابههل ارائههه اسههت. اول
منصوب نماینهد قراتی را  ؟جع؟امام مهدی که این شکایات باردازد. دوم  قراوت در مورد همه

کننهد. بهه نظهر می ؟جع؟تا ایشان از طرف حرهرت رسهد توجیهه دوم بهه  بهه همهین روش قرهاوت 
 فههال ظهههورهم و بطههونهم مسههحی»در روایههت سههابآ آمههده  کههه این تههر باشههد باتوجههه بههه واقههو نزدیههک

 کنهد مهی مسهح و گهذارد مهی دست حررت را سرشان پشت و( نهیس) رو شیپ« حکم کمیعل شکلی
گذاشهتن را بهه معنهای  بود. می نخواهد دشوار آنان بر قراوتی ویه ،آن پی در و تهوان ایهن دسهت 

کههه بیههان شههد  کههرد. بهها نکههاتی  کههه نیههاز بههه بینههه نداشههته باشههد معنههی  تلقههین همههان علههم قرههاوتی 
کنهد  توان این دو روایت را مفسر یکدیگر دانست. روایت دوم مسح بطهون و ظههور را معنهی می می

 نماید. ها توسا حررت حجت را رفو می دم امکان همه قراوتو روایت اول نکته ع
)مفید، روایات در عصر ظهور نه فقا فسادی در دستگاه قرایی وجود نخواد داشهت بنابراین 

کمبهههودی در رفهههو مشهههکالت و اسهههتنباط  (836، 5ش: ج4825 بلکهههه از نظهههر علمهههی نیهههز ضهههعفی و 
کهه مهردم احسها احکام دیده نمی کهرده و مطمهئن شود. به همین جههت اسهت  س امنیهت قرهایی 

که نهه فسهاد و رشهوه ای بهین قرهات خواههد بهود و  خواهند بود حقی از آنان ضایو نخواهد شد چرا
 نه حکمی به اشتباه خواهند داد. 

 عدالت فراگیری :دوم عنصر
است. « عدالت»گیری تمدن در یک جامعه عنصر  تردید یکی از عناصر بایسته جهت شکل بی

کههه مبتنهه باشههد. و در مقابههل عههدل  عههدالتی باشههد در معههرض نههابودی می ی بههر ظلههم و بیحکههومتی 
 ؟ع؟کهه امهام علهی گونهه همانموجو استواری یک حکومت و رضهایت جامعهه از آن خواههد بهود. 

 فرمودد:
ْ َوِلَْْثَبُتا ِْْبِإَقَُمِةْْ وخ ا َنِ ل)متیمىْسا َعخ  خى،ْْ و  ْ؛(624ش:9633ْآما

 است. عدالت نئیآ ییبرپا گرو در ها دولت دار یپا

نا َلَقههد  الهههی بههوده  ؟مهع؟ن اهههداف بعثههت پیههامبرانیتر ایههن عنصههر یکههی از برجسههته َسههل  ر 
َ
ههَلنا أ سه  ره
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بَ  ال  نا َو  نات  یب  َزل  ن 
َ
مه  أ تاَب  َمَعهه ک  م   َو  ال  وَم یل   زاَن یال  اسه  قه ا الن َ س  ق  ال  کهه در نهایهت 52: )حدیدب  ( هدفی 

گسهههترده بهههه وسهههیله بهههه وقهههوع خواههههد  ؟جع؟نجهههی بشهههریت مههههدیی م بهههه صهههورت جههههانی و 
 .(424ق: 4444وست)طوسی، پی
( 562، 4ق: ج4842ده)صدوق، در مورد تحقآ عدالت در عصرظهور مطالو بسیاری بیان ش 

کسی کمتر  که در مورد عدالت دولت مهدوی سخنی نشنیده باشد. به همین جههت  و شاید  باشد 
گیری در این نوشتار از بررسی تفصیلی اصل عدالت و زو ایای آن صرف نظر شده و فقا مسئله فرا

که از مه گرفته است. ترین شاخصه مشاخصه عدالت   های تمدن مهدوی است مورد بررسی قرار 

 ها عرصه  عدالت در همه فراگیری 

اسهت. شههید  عصهر؟جع؟ ولی های پرکاربرد در بحث قیهام جههانی حرهرت عدالت از واژه  واژه
 :گوید مطهری در تعریف عدالت می

 بهه و خهودش خلقت موجو به بشری هر که حقی و استحقاق که این از است عبارت عدالت
 که است ظلم آن مقابل نقطه و شود داده او به است، آورده دست به فعالیتش و کار موجو
 .(524تا:  )مطهری، بیبگیرد او از یا و ندهد او به دارد استحقاق فرد که را آنچه

کرده جههامو تعریهههف ؟ع؟امهها امیرالمهههؤمنین کهههه در ضهههمن  جهها انهههد، آن تهههری بهههرای عههدالت بیهههان 
 حکمتی در مورد عدل فرموده است:

ْ لا َعخ  ْیْْ و  ورََْْْضعا اما ْ؛(116 وب غه:ْْ)َنجَمَ  ِضَعَاُْ ْل 
 دهد. می قرار آن مناسو جایگاه در را هرکاری عدالت،

امهور را شهامل  ۀبه موجو این تعریف عدالت منحصر در حآ و استحقاق بشر نیست بلکه همه
 شود. می

که شرائا عصر ظهور حررت مههدی و وضهو جامعهه در دولهت مههدوی را  ؟جع؟بنابر روایاتی 
گیههر و همه تبیههین می شههامل عههدالت  جانبههه اسههت و کننههد، عههدالت در تمههدن مهههدوی عههدالتی فرا

شههود.  اجتمههاعی در همههه ابعههاد سیاسههی، فرهنگههی و اقتصههادی، و عههدالت حقههوقی و قرههایی می
گسههتره سههخن در بسههیار اسههت امهها بههه جههههت  ؟جع؟عههدالت در دولههت حصههرت مهههدی  راسههتای 

 کنیم.  محدودیت موجود به اختصار به آنها اشاره می
تر  عهدالت اجتمهاعی در بعهد سیاسهی بهه معنهای توزیهو عادالنهه قهدرت اسهت، یها بهه تعبیهر دقیههآ

از آن جههت  ؟جع؟در حکومهت حرهرت مههدی«. توزیو عادالنهه اختیهارات و مناصهو اجتمهاعی»
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های اجتمهاعی بهه افهرادی سهارده  که هدف تقهرب الههی و پیشهرفت معنهوی جامعهه اسهت منصهو
که دارای تقوا و تخصص بوده باشند، و جامعهه را در مسهیر رسهیدن بهه اههداف عهالی و  خواهد شد 

 معنوی آماده سازند. 
کارگزاران شا عهه بهه قهرب سته)به هدف رسیدن جامیبنابراین عدالت سیاسی به معنای نصو 

کهه  گونهه همانالهی و احیای دیهن( یکهی از شهئونات عهدالت اجتمهاعی در تمهدن مههدوی اسهت. 
ذ    در تفسیر آیه شریفه ؟ع؟امام باقر

ن   َن یال َ م   ا  اهه ن َ ض   یف   َمک َ ر 
َ وا اْل  قامه

َ
الَ   أ ا َو  الص َ کهاَ   آَتهوه : )حهجالز َ

 فرمایند: ( می44
َْْهِذِهَْْوْ ْی آل  ِلْْةا ْْآِل م َ َ ُْما ْْآِلرِِْْإیَلْْ؟ص؟خ  اِخَْْوِْْةْی آل  ا  َ َْْوْْی ْل  ها اَحُبا ص 

َ
ْیَْْأ اما اا كا ْْْه ِ ُا َقْْْ  ِضَْْْمَشاُِ  َر  َْوْْْ ْل 

ُ َِبَ ِهرْایَْوَْْمَغُِ  ْْظ  ِ ْیمیَِْْوَْْ ْی وخ  ْْ ا ُا َحُِبِهَْْوِْْبِهْْ  ص 
َ
ِبَخَعْْأ َبُِطٌْ و  ْ؛(4ْ،27ق:ْج9242)مقى،ْ و 

ههای  ها و غرب ش است. خداوند شهرقو اصحاب ؟جع؟، مهدی؟ص؟این آیه در مورد محمد
کند، خداوند به واسهطه او و اصهحابش  گذارد، او دین را آشکار می زمین را در اختیار آنان می

 میراند. را میها  و باطلها  بدعت

عدالت اجتماعی در بعد فرهنگی نیز به معنای توزیو عادالنه امکانات فرهنگی در یک جامعه 
کهه آمهوزش  گهردد. در   و اطالعهات بهه صهورت عادالنهه بهین همههاست، بهه ایهن معنهی  مهردم توزیهو 

هها بهرای رسهیدن بهه تقهرب  تمدن مهدوی هدف از چنین عدالتی چیهزی جهز رشهد فرهائل و ارزش
الههی نیسهت. در زمههان حرهرت، امکانههات فرهنگهی و آموزشههی بهرای همههه فهراهم اسههت و همهه بههه 

آموزندتادرمسیر بوودتیو و حکمت می برند مقترای توانایی خود از دانش و معرفت بهره می
که می ؟ع؟در روایتی از امام محمدباقر کسبفضائلاخالقیق ارگر ند.  فرمایند: نقل شده 

َنْ َتو  ؤ  َةْْ...تا َ ْك  ِ َْْلَمُِنِهِْْ ْْ حل  َ َ َْْح َةِْْإن َ
َ
أ ر  َ ِسْْ ْل  اُیبَِْْْ َْْْوَتق  ِْْبِكَتاُِبِْْْتَ ُِ ِةَْْوَْْتَعاُیَلْْ  ان َ اوِلْْسا َْرسا

ْ ُِ ْ؛(461ق:9617ْ)نعمُن،ْ؟ص؟ 
کتهاب خهدا و  شوید تها آن در دوران او، شما از حکمت برخودار می کهه زن در خانهه خهود بها  جها 

 کند. قراوت می ؟ص؟سنت پیامبر

کهه زنهی در خانهه می ای بهین همگهان توزیهو می یعنی حکمت و دانش بهه انهدازه توانهد بها  گهردد 
کند.استنباط شخصی خود بین دو نفر رفو خ  صومت 

عههد اقتصههادی عههدالت اجتمههاعی، بههه معنههای توزیههو عادالنههه ثههروت و امکانههات رفههاهی بههین  امهها به
که در فصل بعدی به آن پرداخته شده است.  افراد جامعه است 

گسههتره عههدالت حقههوقی و قرههایی  ؟جع؟های عههدالت در دولههت حرههرت مهههدی یکههی دیگههر از 
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کههه امنیهت قرههایی بههه گفتههه شههده  هههای  ها و دادرس معنههی نصههو حقوقههدان اسهت. در جههای خههود 
کرسهی قرهاوت اسهت. درپهی وجهود امنیهت قرهایی عهدالت حقهوقی و قرهایی نیهز  م در  الیآ و عال 

که حآ هر صاحو حقی به او داده می شود و ظلهم و تبعهیض در  محقآ خواهد شد؛ به این معنی 
کهه ؟ع؟کههه امههام علههی گونههه هماندسههتگاه قرههایی راه نخواهههد یافههت.  کالمههی  ه توصههیفاتی از در 

 فرمایند: می ،کنند بیان می ؟جع؟حررت حجت
ااَ ْ ْْها سا اام  ْْ وش َ َعااةا ِِ ُ ْْ وط َ ااُِْماا   ِِبَ ِر َااارْایَْمغ  ااَخْْظ  ِ ِْْعن  ك  َقااُِمَْْوْْ واار ا َ اارْایفَْْ ْل  َضَْْطا ِ َر  ْیَْوْْ ْل  َْز َنْیاا َل َِْْضااعا

ِطْ ِقس  ْیَْفَ ِْْبُو  ِهما َحٌخْْظ 
َ
َحخ ْأ

َ
ْ؛(9ْ،72ق:ْج9611) ب ْبُبویه،ْأ

 شهود؛ می ظاهر مقام و رکن انیم در کرد، خواهد طلوع مغرب از که است د یورشخ همان او
ک را نیزمهه پههس  سههتم کسههی بههه کسههی گههرید گسههتراند، مههی را عههدالت تههرازو  و سههازد مههی زهیپهها
 کند. ینم

گیههری عههدالت در عصههر ظهههور روشههن می گسههتره از مطالههو بیههان شههده فرا ایههن عههدالت بههه   شههود. 
کهه طبهآ فرمه اندازه گرمها وارد خانهه» ؟ع؟امهام صهادق  ودهای اسهت  های  عهدالت همچهون سهرما و 

که در همه .(542ق: 4842)نعمانی، «شود مردم می عدالت اصل اساسهی ها  ی خانواده هنگامی 
که از همین مردم و خانواده کامهل و جهامو  باشد، اجتماع نیز  ها تشکیل یافته است دارای عهدالت 

 خواهد شد.
د ههههدف بزرگهههی اسهههت و از نیازههههای بنیهههادین جامعهههه محسهههوب خهههو کهههه این عهههدالت جهههدای از

گذاشهههت، جامعهههه شهههود. تهههأثیرات برجسهههته می گونهههاگون خواههههد  کهههه دارای  ای نیهههز در مسهههائل  ای 
شود و با آسایش و امنیت به تکیلف  عدالت فرهنگی و سیاسی باشد، انسان به درستی تربیت می

ع تصهلح بالعهدل»اصهالت مهردم که امیرالمؤمنین در روایاتی گونه همانتن میدهد،   )تمیمهی«ةیهالر 
د ،  ( را از اثهرات عهدالت 85همهان: «)اْلحکهام ا یهح ألعهدل»و احیهای احکهام (543ش: 4866آمه

کهه عهدالت قرهایی نیهز حکم شهمارد. در چنهین جامعهه در یک جامعه برمهی فرماسهت مهردم بهه  ای 
کهالم امیرالمه مقررات و حقوق همگان احترام می درپهی چنهین اتفاقهاتی  ؟ع؟نینمؤگذارنهد و طبهآ 

( و چنههین 543همههان: «)البرکههات تترههاعف بالعههدل»خداونههد برکههاتش را فزونههی خواهههد بخشههید
رت ما»عدلی موجو آبادی شهرها خواهد شد  .(633)همان: « العدل بمثل البلدان عم 

کمیهت موجهود را در پهی  گسهتره و چنهین آثهار مثبتهی رضهایت مهردم از حا وجود عدالت بها چنهین 
کههه در عصههر ظهههور مههردم از دولههت حرههرت مهههدیخو  ؟جع؟اهههد داشههت. بههه همههین جهههت اسههت 

کامل دارنهد کهه آرزو می بهه انهدازه (464، 5ق: ج4454)اربلی، رضایت  کهاش مردگهان  ای  کننهد ای 
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در ضهمن  ؟ص؟که نبی مکرم اسهالم گونه هماندیدند.  زنده بودند و چنین عدالت و روزگاری را می
گسهههترش عههه کهههه بهههه  پهههردازد بهههه ایهههن نکتهههه نیهههز اشهههاره داشهههته  دالت در عصهههر ظههههور مهههیروایتهههی 

 .(474 ،24ج ق:4474 )مجلسی،است

 گیری نتیجه
گسههترش عههدالت، صههلح، امنیههگمههان اسههتقرار حکومههت جهههانی مهههدوی، ت ب بی ت و در یههت و 

ههها، اسههت مارها و در پههی آن تمههدن  عههدالتی ههها، بههی ضیههها، تبعهه ههها، سههتم کنههی جنههگ شهههیجههه رینت
 است. ؟جع؟ل دولت امام مهد یامدها  حتمی ظهور و تشکیز آثار و پمهدوی، ا

ها، به عههدالتی ههها، بی همههه ناامنیدر آن دولههت  کههژ  ها و شههر  کههه بههه وسههیههها خصههوص  له یی 
ک حاکمان سهتمگر، ثهروت ن خواههد رفهت و یافتهه، از بهیوع یجهو شه نههیانهدوزان فاسهد و مسهتکبران 

ن از ههر تجهاوزگر ، ناپهاکی و ظلمهی پهاِ خواههد یو زمه ها باقی خواهد مانهد کییها و ن فقا خوبی
 ترین عنصر در این حکومت و تمدن جهانی، امنیت و عدالت خواهد بود. و اساسی شد
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