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واکاوی مفاهیم امنیت وعدالت درپرتوآینده پژوهی دینی
دکتر علیرضا کیقبادی
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چكیده
دین اسالم عالوه بر جامعة آرماني ،كه نوید تحقق آن را در فرجام تاریخ داده است ،از پيروان خود انتظار دارد كه با الهام از
شاخص هاي آن جامعـة آرمانـي ،بـه اقتضاي امكانات و توانمندي اجتماعي خود ،بكوشند تا در یك روند تكاملي حداقلهایي از
ویژگي هاي جامعة مطلوب اسالمي را محقق سازند .با الهام از آموزههاي اسالمي همچون سنتهاي اجتما عي و صبغة
عبرت آموزي آن و فلسفة انتظار ،ميتوان نوعـي آینده پژوهي دینـي را استخراج نمود كه حاصل آن ،ترسيم چشماندازي دقيق
از آینده اي آرماني باشد .با قراردادن این آیندة مطلوب به عنوان هدف ،ميتوان آیندههاي مقدور را به عنوان حلقههاي مياني
نيل به ویژگيهاي جامعة آمادة ظهور ،طراحي و تعریف نمود كه ازالزامات تحقق تمدن نوین اسالمي به شمارمي آیدبراین اساس
هدف این مقاله ارایه تصویري ازآینده درپرتواندیشه تشيع و برپایه آینده پژوهي دیني به عنوان پيشران تحقق تمدن نوین
اسالمي است كه ناگزیرازتبيين قلمرومفهومي،ابعادوشاخص هایي مانندامنيت وعدالت درقلمرو آرمان مهدوي است.روش تحقيق
بكارگرفته شده دراین مقاله نيزتوصيفي -تحليلي باریكردآینده پژوهي است كه درنهایت خواننده رابه درک درست وروشني
ازاین حوزه مفهومي نایل كندونتایج مقاله نشان مي دهدامنيت وعدالت مهدوي به معناي واقعي كلمه درحيات طيبه اسالمي
متجلي است.
کلید واژهها :آیندهپژوهی دینی  ،جامعة آرمانی،تمدن نوین اسالمی ،امنیت،عدالت،افق آینده

بیان مساله
هرچند موضوعاتي نظير «مهدویت»« ،انتظار»« ،ظهور» و «آخرالزمان» از جایگاه ویژهاي در ميان ادیان الهي
برخوردار است؛ اما این مفاهيم در نظام معرفتي و گفتمان سياسي شيعه ،جزء عناصر اصلي و حياتي این مذهب به
شمار ميآیند .چنانكه ،در مورد جایگاه خاص مهدویت در منظومه فكري شيعه گفته ميشود كه عقيده به ظهور
موعود و منجي نهایي ،جوهر فرجامشناسي همه ادیان ابراهيمي است و اوج این نگرش در قلب تشيع جلوه كرده است
(رشاد  .)49 ،1386،با نگاهي دقيق به برخي از منابع و ادیان الهي ،ميتوان رگههایي از اعتقاد به مهدویت و ظهور
منجي را از البهالي آنها مورد شناسایي و رصد قرار داد؛ به عنوان مثال انتظار ظهور شخصيت بزرگ و مقدسي
همچون« :پاراكيریتوس» (امامي كاشاني،

« ،)15 ،1386مزامير» (باباپور« ،)288- 289 ،1368 ،سوشيانس» (باباپور،

 )292- 1386،294و یا « االمامالمهدي» (باباپور،

 ،)298- 301، 1386نقطه پيوند و اشتراک تمامي ادیان آسماني

به حساب ميآید .نكته جالب اینكه ،انتظار ظهور و ترسيم افقي روشن در زندگي بشریت تنها مختص به ادیان الهي
 .1پژوهشگررسانه ملي ودبيرگروه آینده پژوهي د انشگاه وپژوهشگاه عالي دفاع ملي وتحقيقات راهبرديkeyghobadi14@gmail.com ،
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نبوده است ،بلكه برخي همچون ابوریحان بيروني (342- 415ش352- 42۷/ق963- 1036 /م) اعتقاد به رجعت و
فرجامي نيكو براي حيات بشر را موضوعي فراقومي و فرامذهبي به شمار ميآورد (مقيمي ،غالمحسين.)61، 1386 ،
چنانكه در تأیيد این ادعا ميتوان از نامهایي چون« :فارقليط» « ،ماشيح» (دریاباري« ،)311 ،1386 ،كِشن» و یا
«دست راستين» (حاج زین العابدیني )31- 32 ،1385 ،یاد كرد.
وازآنجاكه عالي ترین درخواست بشردرمقام اولویت تمنيات انسان سالم وتعالي طلب متاثرازفطرت پاک انساني(یعني
آزادي)درپرتوامنيت بخشي به مفهوم امنيت،حاصل مي آیدودرپرتوحركت آزادانه -آزادي طبيعي فطري -درجامعه اي
باساختارمتضمن امنيت"انسان آزاد" -آزادي آگاهانه -كمال انساني وجوامع انساني فراهم مي گردد.ازهمين رو"جامعه
امن"درمنظراستراتژیست هاي مدرن زیربناي توسعه پایدارتلقي مي شودودرمقام اهميت،جانشين قدرت وهم نشين
منافع ملي است(مطهرنيا،تابستان.)58، 1382
لذامسئله تحقيق این است كه امنيت وعدالت در جامعه مطلوب آرماني درقلمروتمدن نوین اسالمي چه شاخص
هاوویژگيهایي داردوآینده پژوهي دیني در این فرایندچه نقشي ایفامي كندوازآنجاكه مفهوم سازي برپایه این دانش
دراستنباط ودرک مفهومي از موضوع ،نقش تعيين كننده اي دارد واكاوي شده ومسيرآن براي نایل شدن به امنيت
درقلمروآرمان مهدوي بيشترروشن گردد بر همين اساس ،در مقاله حاضر تالش شده تا اوالً موضوع فلسفه مهدویت
روشن شود و سپس ارتباط آن با مفاهيمي همچون :آینده پژوهي ،امنيت وعدالت وجامعه آرماني مورد واكاوي قرار
گيرد ونقش آینده پژوهي درتحقق تمدن نوین اسالمي روشن شده وچگونگي افزایش امنيت ونحوه ترویج عدالت
برپایه این دانش ترسيم گرددودرنهایت پاسخگوي این سئوال اصلي است كه مفاهيم امنيت وعدالت درپرتو آینده
پژوهي دیني چگونه قابل واكاوي وتبيين است؟
ضرورت واهمیت تحقیق
این مقاله ازجنس مطالعاتي است كه به تبيين ماهيت و چيستي وبيان نقش مفاهيمي از نوع آینده پژوهي دیني و
جامعه آرماني درتامين امنيت وعدالت مهدوي و تحقق تمدن نوین اسالمي است مي پردازد بر این اساس بيان مي
كند كه بانگارش و تدوین این مقاله به ترسيم جامعه آرماني در قلمرو تمدن نوین اسالمي پرداخته ونحوه تامين
امنيت وعدالت درآرمان مهدوي برپایه آینده پژوهي دیني تبيين شده و الزامات آن درقلمرو مطالعات آینده پژوهي
روشن خواهدشدوهمچنين بيان مي كندكه فقدان آن منجربه كاهش سرمایه اجتماعي نظام متاثرازنبودامنيت وعدالت
درآرمان مهدوي شده وتحقق تمدن اسالمي دست نيافتني و یا با تاخير مواجه خواهد شد.

روش تحقیق
روش این مقاله ازنوع تحليلي -توصيفي است كه با مطالعه اسنادي و تكميل مطالعات اكتشافي با روشهاي ميداني به
تحليل این مباني پرداخته است .و نتایج آنهاهم به تفسير بيان شده است.
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واکاوی مفهوم امنیت وعدالت ناظربه آینده پژوهی
به اذعان فوكوتاریخ یك قانون دارد،هرقدرخواست یك ملت ساده ترباشد،وظيفه سياستمداران آن پيچيده تراست.واین
درحالي است كه ازدیرهنگام تاكنون،مفهوم امنيت درمقام دانشواژه اي غليظ،قابل حس وخواستني
اماغيرشفاف،دیرادراک وتوهم زادرتاریخ بشرحضورداردواین ابهام به تعبيرسوسوري آن بافرازونشيب ها وتغييروتحوالت
پيچيده تاریخ حيات بشري به جانشيني ودرزماني بامفهوم"ابهام"درآميخته است(هدایتي)229، 1394،وازطرفي
آینده پژوهي معرفتي است كه مردم را نسبت به رویدادها ،فرصت ها ،و مخاطرات احتمالي آینده هوشيار نگه ميدارد.
ابهام ها ،تردیدها ،و دغدغههاي فرساینده را تا حدي ميكاهد ،توانایي انتخاب هاي هوشمندانة جامعه و مردم را
افزایش ميدهد و به همگان اجازه ميدهد تا بدانند كه به كجاها (آینده هاي اكتشافي یا محتمل) مي توانند بروند ؛ به
كجاها (آینده هاي هنجاري یا بایسته) باید بروند و از چه مسيرهایي (راهبـردهاي معطـوف به آینـدهسازي)
مي تواننـد با سهولت بيش تري به آینـده هاي مطلـوب خود برسنـد .آینده پژوهي در حقيـقت ،دانش و معرفت
«شكلبخشيدن به آینده» به گونهاي آگاهانه ،فعاالنه ،و پيشدستانه است به عبارتي آینده نگركسي نيست كه مي
گویددرآینده چه اتفاقي خواهدافتاد،بلكه فردي است كه تالش مي كند تابفهمددرآینده چه اتفاقي ممكن است رخ
دهدوبه خصوص بيشتربه دنبال شناسایي عوامل،ریشه ها،اثرات وتحوالت است واویك جادوگرنيست بلكه اساسایك
محقق وپژوهشگراست(كيقبادي.)21، 139۷ ،
ماهيت ميان رشته اي دانش آیندهپژوهي سبب گردیده تا آیندهپژوهان در طيف وسيعي از دانشهـا و گـرایشهـا ،كـه هـر
یك با موضوعات و مسائل متفاوتي سروكار دارند ،قرار گيرند .اما بررسي آثار آنان نشان ميدهـد كـه ،همگـي بـه مباحـ
دگرگون ي و تغييرات اجتماعي عالقمند هستند .البته ،ماهيت آیندهپژوهي نيز به گونهاي اسـت كـه خـواه نـاخواه تغيــير
و دگرگـوني اجتماعـي را مـيطلبــد كه بـراین اسـاس شـاخص هاومولفـه هـاي امنيـت وعـدالت بـه اقتضـازمان،متفاوت
خواهدبود.
نظریه هاي مورد توجه آینـدهپژوهـان ،غالبـاً متـأثر از « تصـویر آینـده» پـوالک اسـت كـه مفهـومي نظـري و اساسـي در
مطالعات آینده تلقي مي شود .پوالک به این سـاال مهـم مـي پـردازد كـه آیـا تصـویر مثبـت یـك ملـت از آینـده ،پيامـد
موفقيت آن ملت است یا موفقيت یك ملـت ،پيامـد تصـویر مثبـت آن ملـت از آینـده اسـت؟ وي پـس از بررسـي سـير
پيشرفت تمدن هاي كهن مانند ایران باستان ،اقوام و ادیان مانند یهود ،همچنين نقاط عطـف تـاریخ ماننـد نـوزایي ،عصـر
روشنگري و انقالب صنعتي نتيجه ميگيرد كه تصاویر آینده و چشـم انـدازهاي الهـام بخـش مقـدم بـر كاميـابي جمعـي
است .از نظر وي ،جوامع موفق ،آرمان و رویا را به چيزي مهمتر و قوي تر به نام بيـنش ،تبـدیل كـردهانـد ،كـه البتـه ،ایـن
بينش هاي مهم نيز مقدمة موفقيت هاي مهم است .او با تأكيد بر نقش نخبگـان ،معتقـد اسـت كـه ابتـدا رهبـران پنـدارة
محكمي از آینده نشان ميدادند ،جوامع این پنداره را مي پذیرفتند و از آن حمایـت مـيكردنـد و بـا همكـاري ،آن پنـداره
را تحقق ميبخشيدند.
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آینده پژوهان با بهرهگيري از این مفهوم ،یك حكم نظري كلي صادر ميكنند مبنـي بـر ایـنكـه « :تصـویرهاي آینـده ،بـه
اقدامات فردي و گروهي شكل ميدهند ».از نظر آینده پژوهان اجتماعي ،اگرچه ممكن اسـت گذشـته ،حـال را بـه نـوعي
مشروط و مقيد نماید ،اما تصورات جامعه از آیندة خود نيز مي تواند سبب شكل گرفتن حال باشـد؛ زیـرا ایـن تصـویرهاي
آینده به اقدامات ما در زمـان حـال جهـت مـيدهـد و متقـابال «وضـع موجـود» و اقـدامات كنـوني ،دورة آینـده را پدیـد
مي آورند .زماني كه افراد جامعه ،توانایي به تصویر كشيدن نقش اجتماعي خویش در آینـده را داشـته باشـند ،آرا ،عقایـد،
ارزش ها و رفتارهایي كه چنين تصویري را ساخته ،بر زمان حال تأثير ميگـذارد و آن را غنـي مـيكندبـه عبـارتي دقيـق
وكاملتر،آینده پژوهي علم رمزگشایي ازمجهوالت آینده وبه مثابه علم االنتظاراست(ملكي فر .)11، 1385،
درهمين راستاآینده پژوهي براساس نظراندیشمنداني اعم ازدیني وسكوالراثبات نموده اسـت كـه اصـالپ وپـرورش مـردم
دریك جامعه آرماني تنهادرسایه دولتي امكان پذی راسـت كـه دیـن واخـالق رادراولویـت برنامـه هـاي خودقراردهـدوپس
ازتغييراین رفتارهاست كه مي توان شاهدامنيت،رفاه،عدالت وآباداني بود (كارگر)190 ،1395 ،
یكي دیگر از مباني نظري آیندهپژوهي« ،عدم قطعيت» آینده است .آینده به مقطعي از زمـان اشـاره مـيكنـد كـه هنـوز
فرا نرسيده و وجود ندارد .در واقع ،جهان آینده ،هدف اقدامات كنوني ماست .این نـوع انعطـافپـذیري آینـده از یـكسـو،
پيش بيني آن را دشوارتر مي سازد و از سویي ،اهميت مطالعة آن را بيشـتر مـيكنـد.ونيازمنـدتحليل پيشـرانهاي هرحـوزه
به شرپ زیراست- 1:ارزیابي پيشرانهابه صـورت نوشـتاري - 2برپـایي كارگـاهي بـراي بـازنگري ورتبـه بنـدي پيشـرانها- 3
بررسي پيامدهاي هرپيشران و- 4شناسایي پيشرانهاي كليدي وپيامدهاي آنها(خزایي ،وپدرام.)50، 138۷،
مهم ترین جنبة آینده پژوهي از حي روش ،بـه دسـت آوردن احتمـاالت متنـاظر بـراي سـناریوهاي گونـاگون و محتمـل
است .چنين فرضيهاي این حقيقت را تصدیق ميكند كه آینده ،پيشاپيش و بـه صـورت غيرقابـل اجتنـابي بـر انسـانهـا
تحميل نشده است؛ «گوده» از اصطالپ آیندة «باز و خاتمه نيافته» استفاده ميكند و مينویسد:
در هر زمان خاصي ،مجموعه اي از آینـده هاي ممكن وجود دارد و آینـدة واقعي ،حاصـل تعامـل ميـان بـازیگران گونـاگون
در یك وضعيـت خاص و مقاصد هر یك از آنان خواهد بود .ایـن كـه آینـده چگونـه تكـوین مـيیابـد ،بـه طـور یكسـان
توسط عمل انسان ها و نفوذ عليتها تبيين ميشود.در واقع ،كثير بودن آینده و دامنـة آزادي عمـل انسـانهـا ،یكـدیگر را
تبيين مي كنند .آینده نوشته نشده است ،بلكه در معرض آن است كه ایجاد شود.ازطرفـي تحليـل تفـاوت آینـده پژوهـي
مدرن ودیني مسـتلزم بررسـي تفـاوت هـاي موجودازحيـ روش شناسـي،اهداف،منابع،وفرجام شناسـي اسـت(گودرزي،
.)4۷- 49، 1389
از دیگر اصول اساسي و مشترک در تمام اندیشههاي آینده پژوهانه این است كـه ،كـل جهـان هسـتي یـكپارچـه اسـت.
« تأكيد بـر ارتبـاط متقابـل همـه چيـز در جهـان ـ از جملـه انسـان ـ و نيـز پافشـاري بـر عـدم امكـان درک كامـل هـر
موجودیت منفرد ،بدون توجه به جایگاه آن در كلّ هستي ،مفاهيم اساسي آیندهپژوهي امـروز را تشـكيل مـيدهنـد» .در
این دیدگاه و تفكر كلگرا ،انسان مثل همة كائنات ،بخشي از هستي را تشكيل ميدهد و موجودیـت تـك تـك افـراد بشـر
وامدار عمل كرد كلّ كيهان بوده و نمي تواند از آن ج دا باشد .وحدت هستي ،با تكيه بـر وحـدت در زمـان و فضـا ،بـه ایـن
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معنا اشاره دارد كه جهان آینده از درون جهـان حـال خلـق مـيشـودوپيام تمـدن نـوین اسـالمي بـه ایـن معناصـادرمي
شودكه پارادایم آینده پژوهي دیني قادراست جامعه آرماني مطلوب راتصویرنموده وزمينه تحقق آن رافراهم سازد.
مفهوم شناسی انتظار و مهدویت در اندیشه نظریهپردازان
موضوع ظهور فردي با محوریت عدالت ،شجاعت و درایـت و كسـي كـه بـا حضـورش تمـامي دردهـاي بشـري را درمـان
خواهد كرد ،چيزي نيست كه ذهن انسان را به خود مشغول نسازد .تفكـر انتظـار و مهـدویت در ميـان شـيعيان ،فراتـر از
یك گفتمان صرف اعتقادي  -كالمي است .انتظار ،مهدي( عج) ظهـور ،غيبـت و آخرالزمـان ،یكـي از محورهـاي مهـم در
اندیشه سياسي شيعه بوده و از بطن همين گفتمان ،جنبش هاي اعتراضي و قيـام هـاي بسـياري ،توسـط شـيعيان انجـام
شده است .شهيد مطهري اشاره مي كند كه موضوع مهدویت ،عالوه بـر برخـورداري از محتـواي دینـي ،اسـالمي و قرآنـي،
داراي ماهيتي فلسفي  -اجتماعي نيز هست (مطهري .)408 ،13۷9 ،به عبارت دیگر ،مي تـوان گفـت تفسـير مهـدویت
در دستگاه فكري شيعه« ،ذو وجهين» است؛ به این معنا كـه در نخسـتين وجـه ایـن تفسـير ،دسـتگاه فكـري شـيعه بـا
رویكردي صرفاً كالمي  -اعتقادي به موضوع ظهور حضرت مهدي (عج) مي نگرد .بـاور بـه قيـام آخـرین بازمانـده از نسـل
امامت یا به تعبير محي الدین بن عربي (544- 619ش560- 638/ق1165- 1241/م)«ختم والیة -المحمدیه» (محـي ابـن

الدین عربي،بي تا )49،را مي توان براساس همين رویكرد مورد تحليل و بررسـي قـرار داد .چنـانكـه محمدرضـا حكيمـي
(زاده 1314ش1354/ق1935/م) نيز با توسل به همين رویكرد ،فلسفه وجودي حضـرت مهـدي (عـج) و انتظـار ظهـور
ایشان را ،بزرگتـرین تأكيـد بـر اصـل امامـت و والیـت شـيعي معرفـي مـي كنـد (حكيمـي .)26۷- 268 ،13۷4 ،امـا در
منظومه فكري شيعه ،اندیشـه انتظـار و مهـدویت از رویكـرد سياسـي  -اجتمـاعي نيـز برخـوردار اسـت .در ایـن رویكـرد
متفكران شيعه عالوه بر اعتقاد نظري و ایمان قلبي بـه ظهـور حضـرت ،بـا گـذار از تفسـيرهاي صـرفاً كالمـي ،برداشـتي
عملي ،تجربي و عام از موضوع مهدویت ارائه مي كنند .منظـور از برداشـت هـاي عملـي و تجربـي ،تـالش بـراي حضـور و
نقش آفریني بيشتر اندیشه انتظار در عرصه هاي مختلف زندگي بشر اسـت .ایـن سـبك از بازاندیشـي در مفـاهيم دینـي،
پيوندي معنادار ميان اندیشه انتظار و مهدویت با سياست ،اقتصاد و اجتماع برقرار مي كند .همچنـان كـه شـهيد مطهـري
با عبور از سطح كالمـي و ارائـه تفسـيري عملـي از اندیشـه انتظـار و مهـدویت ،نُـه مـورد از ثمـرات و نتـایج سياسـي -
اجتماعي حكومت مهدوي را كه شيعه انتظار آن را ميكشد ،چنين برميشمارد:
 .1پيروزي نهـایي صـالپ و تقـوا و صـلح و عـدالت و آزادي و صـداقت ،بـر زور و اسـتكبار و اسـتعباد و ظلـم و اختنـاق و
فریب؛  .2حكومت جهاني واحد؛  ،3عمران تمام زمين ،درحدي كه نقطه خراب و آبادنشده باقي نمانـد؛  .4بلـو بشـریت
به خردمندي كامل و پيروي از تفكر و ایمان و آزادي از اسارت شرایط طبيعـي و اجتمـاعي و غرایـز حيـواني؛  .5حـداكثر
بهره گيري از مواهب زمين؛  .6برقراري مساوات كامل ميان انسان ها در امر ثروت .۷ ،از بـين رفـتن كامـل مفاسـد اخالقـي
و جرم و جنایت و خالي شدن روان ها از عقده ها و كينه ها؛  ،8نبود جنـ
 .9سازگاري انسان و طبيعت (مطهري.)434- 436 ،13۷9 ،
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اندیشه مهدویت ،مجموعه به هم پيوسته از اعتقاد به جریان اصل امامت و عملياتي شدن آن در سطح جامعه است؛
زیرا امام زمان (عج) ،عالوه بر اینكه زعيم معنوي و واسطه ميان نظام آفرینش وخالق كائنات هستند ،در عين حال
شایستهترین فرد براي زعامت امور سياسي مردم خواهند بود .چنانكه محمدرضا حكيمي در مورد ضرورت و جایگاه
ویژه امام زمان (عج) در نظام فلسفه شيعه ،عمدهترین فایده وجود حجت را آثار والیت تكویني او ذكر ميكند .حجت
و ولي ،از نظر ناموس تكوین و قانون ایجاد و پيوستهاي دروني نظام حكيمانه آفرینش ،باید وجود داشته باشد ،زیرا
مبناي عالم هستي بر اسباب و وسایط است و بر وجود فرد كامل در سببيت و وساطت ،كه خود واسطهالوسایط و
سبباالسباب است .پس ترتيب مردم و اداره اجتماع و نشر اسالم در همه جهان و تشكيل حكومت حق ،یكي از
چندین اثر وجود حجت است (مطهري،

 .)185- 186 ،13۷9اميد به آیندهاي روشن و تابناک براي انسانها و اميد

به حركت تاریخي بشریت براي اصالحات اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و غيره ،جوهره فلسفه مهدویت را تشكيل مي
دهد (داوري اردكاني ،رضا .)61- 63 ،13۷9 ،از دیدگاه مذهب شيعه ،اميد به آینده و فرجامي نيكو براي تمام
انسانها ،به همراه توحيد و عدالت عالمگستر ،امرى قطعي و تخلفناپذیر به شمار ميآید (حكيمي- 103 ،1386 ،
 .)96همين اميد به آینده است كه فلسفه سياسي اسالم شيعي را برجسته ميكند و دنيایي لبریز از توحيد ،عدالت،
محبت ،امنيت و عبادت را در سایه فلسفه سياسي -اجتماعي مهدویت انتظار ميكشد؛ پس همانا اندیشه مهدویت و
انتظار ظهور منجي ،موجبات تحقق «توحيد جهاني یا جهان خدایي» (حكيمي،

 )110 ،1386را به عنوان فلسفه

اعالي مهدویت فراهم ميكند.
افزایش اميد به زندگي ،به كيفيت و رشد سطح زندگي عمومي مردم كمك خواهد كرد .تشكيل حكومتي عدالتخواه،
ایمانمحور ،امنيتگستر و اخالقمدار ،به همراه تالش مستمر براي افزایش رفاه اقتصادي و مبارزه با محروميت و ظلم
جهاني در كنار رهبري امام معصوم ع چيزي نيست كه انسانهاي عالم آرزوي تحقق آن را نداشته باشند .همانگونه
كه آیتاهلل سيدعلي خامنهاي (زاده 1318ش 1358/ق1939/م) موضوع انتظار ،مهدویت ،جامعه ایدهآل و حكومت
آرماني حضرت را عامل اميد و نشاط انسانها ميداند(خامنهاي ،سيدعلي )1366/01/24 ،و پيرامون نقش فلسفه
سياسي مهدویت در ایجاد روحيه نشاط ،اميد و تحرک اجتماعي ،ظهور امام عصر (عج) را از بزرگترین آرزوهاي
پيروان مكتب اهل بيت ع ميداند كه سبب اميد به آینده و حركت و پویایي در جامعه اسالمي است (جوادي آملي،
 .)162 ،1389نكته مهمي كه در اینجا باید به آن اشاره كرد ،این است كه نباید موضوع افزایش اميد به زندگي ،یا
تشدید فعاليتهاي اجتماعي در عصر ظهور حضرت را با رشد خصلت «دنياطلبي» اشتباه گرفت .زیرا اميد به آینده
روشن و حركت به سوي آن – بهخالف خصلت دنياطلبي  -نهتنها مذموم نيست ،بلكه بر آن تأكيد شده است .چنانكه
برخي از پژوهشگران اسالمي حركت ،تالش و كوشش در عرصههاي اجتماعي و فردي را نتيجه سياسي انتظار و
اعتقاد به ظهور منجي ميدانند(جوادي آملي،

 .)183 ،1389كه الزمه ظهور زیبایي هاي اخالقي ودیني جهان

ازقبيل  .1نورانيت وپاكي جهان  .2گسترش روحيه عبادت گري وعبودیت و  .3كمال اخالقي مردم مي باشد( .كارگر،
)213- 210 ،1395
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امنیت در قلمرو اندیشه آرمانی تشیع ومكتب مهدوی
امنيت كليديترین عامل توسعه و پيشرفت جوامع و نهادهاي سياسي به شمار ميآید؛ امنيت به معني تثبيت آرامش
و احساس اطمينان از محرکهاي مزاحم دروني و بيروني است .قاعدتا فقدان چنين امنيت و آرامشي در یك واحد
سياسي ،عالوه بر اینكه زمينههاي ترس ،تشویش و نگراني را در ميان مردم گسترش ميدهد ،فضاي مناسبي را براي
جوالن برخي از عناصر ساختارشكن فراهم ميكند .الزم به اشاره است كه امنيت در تمامي جوامع مدرن امري
«نسبي» است .به تعبير دیگر ،امروزه امنيت هر كشوري در مقایسه با كشورهاي دیگر ارزشگذاري ميشود ،یعني
گاهي ممكن است امنيت یك كشور نسبت به كشور دیگر باالتر یا پایينتر قرار بگيرد ،درنتيجه هيچ حكومت یا
دولتي نمي تواند به صورت «مطلق» ادعا كند كه امنيت كامل و جامع را در تمامي سرزمينهاي تحت حاكميت خود
ایجاد كرده است؛ مگر حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) ،زیرا ایشان در سایة مدیریت الهي ،اساسا ریشههاي
ناامني را از بين خواهد برد و راه را بر بروز هرگونه ناامني خواهد بست و جوامع را به سمت امنيت مطلق « تكویني و
تشریعي» (جوادي آملي،

 )260 ،1389هدایت خواهد كرد .امنيت مفهوم كالني است كه جمله حوزههاي زیر را

دربرميگيرد:
 .1امنیت روانی جامعه
یكي از حوزههاي مهم امنيت كه با استقرار حكومت امام زمان (عج) در سطح جامعه گسترش و نفوذ خواهد یافت،

امنيت روحي و رواني مردم خواهد بود و حكومت حضرت ،حكومت آرامش و امنيت خواهد شد كه آیتاهلل محمدباقر
صدر (1313- 1359ش1353- 1400/ق1934- 1980/م) معتقد است حتي اميد به حكومت جهاني امام مهدي(عج)
موجب آرامش ميشود .به نظر او ،دلمشغولي به اميد و این احساس در سراسر تاریخ و در ميان همه اقوام وجود
داشته است و هنگامي كه دین نيز این وجدان عمومي را تأیيد ميكند و تأكيد دارد كه زمين پس از لبریز شدن ظلم
و ستم  ،پر از عدل و داد خواهد شد ،به آن اميد ارزش عيني ميبخشد و آن را تبدیل به یك ایمان محكم به آینده و
سرنوشت محتوم انسان ميكند .این ایمان نهتنها مایه تسلي و آرامشخاطر است ،بلكه منشأ اميد و مقاومت نيز
هست(صدر  .)54- 55، 13۷9،با دقت در معنا و محتواي مفاهيم «اميد» و « امنيت» ميتوان نوعي ارتباط معنادار
ميان این دو اصطالپ دید؛ به بيان دیگر ،اميد به آینده و انتظار تشكيل حكومت آرماني ،موجب افزایش امنيت رواني
مردم ميشود و از طرفي دیگر ،افزایش امنيت و آرامش رواني در یك جامعه موجب باال رفتن اميد در سطح جامعه
خواهد شد .همانگونه كه آیتاهلل خامنهاي انتظار ظهور را عامل قوت و اميد دلهاي مردم معرفي ميكند (خامنهاي،
 )13۷1/11/18و یا در جایي دیگر ،با تأكيد بر نقش مفاهيمي همچون؛ اميد ،انتظار و فرجام نيكو براي تاریخ بشریت،
حذف مفهوم انتظار از اذهان مردم را موجب فرو رفتن دنيا در گرداب یأس ،نااميدي و ناامني ميداند (خامنهاي،
 .)1366/01/24امام زمان (عج) با ظهور خود و تشكيل حكومتي جهاني ،پایه و اساس آرامش و امنيت روحي و رواني
بشریت را فراهم و شرایط را براي سعادت واقعي بشر مهيا ميكند .چنانكه آیتاهلل خامنهاي سعادت و امنيت موجود
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در حكومت مهدوي  ،دنياي سرشار از عدالت ،راستي ،صميميت ،انسانيت ،معنویت ،فضيلت ،اخالق انساني صحيح و
واال ميداند كه در آن حاكميت زر و زور راهي نداشته باشد (خامنهاي .)13۷3/10/2۷ ،

 .2امنیت جانی و مالی
.1

تحقق امنيت جاني و مالي در جامعه ،یكي دیگر از ویژگيهاي حكومت مهدوي است و امنيت از جایگاه ویژهاي
در فلسفه سياسي مهدویت برخوردار است ،تا جایي كه از آن به «نعمت بزرگ» (جوادي آملي- 229 ،1389 ،
 ،)228تعبير كردهاند؛ زیرا باالترین امنيت جاني و مالي را ميتوان در حكومت ایشان جستجو كرد .این وعده
حتمي خداوند است كه بندگان صالح را جانشين خود بر روي زمين قرار دهد و بيم و ترس آنان را به امنيت و
آرامش مبدل كند؛ چنانكه در قرآن كریم آمده است« :خداوند به كساني از شما كه ایمان آوردهاند و كارهاي
شایسته انجام دادهاند ،وعده داده است كه در روي زمين جانشين دیگرانشان كند ،همچنان كه مردمي را كه
پيش از آنها بودند ،جانشين دیگران كرد و دینشان را كه -خود برایشان پسندیده است  -استوار سازد و
وحشتشان را به ایمني بدل سازد »...وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ََمْنًا(.نور.)55/

 .٣امنیت اجتماعی
اجتماع از دیدگاه اندیشمندان سياسي اسالم یك پدیده ارگانيك ،زنده و داراي حصه وجودي مستقل است .ما نيز در
این مقاله ،به تبعيت از متفكران اسالمي ،هنگام بح

از نقش امنيت در اندیشه آرماني تشيع مفهوم اجتماع را به

عنوان یك حقيقت زنده و جدا از تمامي عناصر مرتبط ،در نظر خواهيم گرفت .منظور از امنيت اجتماعي ،یعني حذف
هرگونه عنصري كه مخل نظم و ترتيب جامعه خواهد بود؛ یا به تعبير ابونصر فارابي (249- 319ش- 329/
25۷ق8۷1- 941/م) حذف «نوابت»(موسوي،

 )69 ،138۷از مدینه فاضله .بيشك حضور امام زمان (عج) با

ویژگيهایي همچون :علم ،عدالت و عصمت ،در راس هرم قدرت؛ و اشراف كامل ایشان بر تمامي امور عالم ،اجازه
اخالل در نظم عمومي را به هيچكس نخواهد داد .این سبك رفتاري و سيره سياسي حضرت ،مهمترین عامل براي
استقرار امنيت اجتماعي خواهد بود .آزادي اسرا ،رفع حصر و زنداني ،پرداخت دیه ،كاهش زمينههاي جرم و جنایت و
مواردي از این قبيل ،از نتایج امنيت اجتماعي در عصر ظهور حضرت مهدي (عج) است (جوادي آملي،

،1389

 .)21۷تحقق امنيت اجتماعي كانونيترین مفهوم در اندیشه آرماني تشيع است؛ ایشان با نظارت كامل سياسي و
اشراف بر امور اجتماعي و فرهنگي ،اجازه هيچگونه ،بينظمي و ناامني را به كسي نخواهد داد ،بلكه دنيایي مصون و
محفوظ براي بشریت خواهد ساخت (آملي .)243 ،136۷ ،حضرت ،به سبب برخورداري از علم لدني وتدبير الهي ،به
خوبي امنيت رواني ،جاني ،مالي و اجتماعي را بر كل عالم چيره كرده و مردم لذت عدالت ،امنيت ،آزادي و توحيد را
به معناي واقعي درک خواهند كرد .چنانكه شهيد مطهري در اینباره مي نویسند :عدالت و امنيت به معني واقعي
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برقرار ميشود ،همچنان كه آزادي به معني واقعي برقرار خواهد شد (مطهري .)651- 652 ،13۷9 ،مطهري درجاي
دیگر رفاه ،آسایش و امنيت را از ثمرات حكومت حضرت معرفي ميكند ،تا آنجا كه حتي طبيعت نيز خاضعانه تمامي
داشتههاي خود را در اختيار انسانها قرار ميدهد (مطهري.)644- 656 ،13۷۷ ،
بررسی نسبت مهدویت وعدالت
پارهاي از اندیشمندان اسالمي در توضيح اهميت عدالت در اندیشه آرماني تشيع  ،با استناد به حدی

مشهور «كسي

كه زمين را پر از عدل و قسط ميكند ،بعد از آنكه از ظلم و جور پر شده باشد» ،معتقدند كه جایگاه عدل باالتر از
معرفت الهي و هدایت خلق به سوي توحيد است (آملي،

 .)102 ،1368هرچند در بدو امر پذیرش ،این سخن

مشكل به نظر ميرسد ،اما هيچ جامعهاي بدون تحقق عنصر عدالت نميتواند به بلو سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
دست یابد ،درنتيجه تبليغ شریعت و اجراي دین ،توحيد و عبادت در چنين جامعهاي هرگز ره به جایي نخواهد برد.
چنانكه حتي برخي اجراي عدالت را به عنوان آغاز و پایان دین معرفي ميكنند (حكيمي و دیگران .)524 ،1384 ،از
طرفي دیگر ،عدالت به عنوان كليدي است براي درمان تمامي مصائب و آالم بشري كه سرانجام با ظهور حضرت
حجت (عج) تمامي این رنجها و دردهاي بشري به فراموشي سپرده خواهد شد ،زیرا «عدل مطلق» و «مطلق عدل»
تنها در سایهسار حضور پرخير و بركت ایشان محقق خواهد شد .آیتاهلل صافي گلپایگاني درباره نتایج و ثمرات عدالت
در حكومت مهدوي چنين مينویسد :برپایي حكومت عدل واحد جهاني توسط آن حضرت ،موجب شكوفایي
استعدادهاي بشري و تكامل اندیشهها و آشكارشدن بركات زميني و آسماني ميشود جهان پر از قسط و عدل و خير
و بركت پدید ميآید (صافي گلپایگاني،

 .)136 ،1380سعادت واقعي بشر تنها در سایه عدالت مهدوي قابل تحقق

خواهد بود؛ عدالتي كه فقر را از ميان برميدارد فساد را ریشهكن و با تبعيض مبارزه ميكند (خامنهاي،
.)13۷9/11/24
بررسي دامنه عدالت مهدوي و ميزان گستردگي آن ،موضوع دیگري است كه باید به آن اشاره كرد .گاهي هنگام بح
از مفهوم عدالت و حوزه نفوذ آن تنها به معيارهاي جغرافيایي و ارضي اكتفا ميشود ،اما در برخي موارد دیگر ،دامنه
نفوذ این مفهوم از محيط جغرافيایي فراتر رفته و بح

از نفوذ و ارتكاز مفهوم عدالت در نفوس مردم به ميان خواهد

آمدوعمومادامنه نفوذ عدالت مهدوي در حوزه جغرافيایي عدالت و حوزه عدالت نفساني مورد تحليل و بررسي قرار
ميگيرد.
منظور از حوزه جغرافيایي عدالت ،دامنه و گستردگي مفهوم عدالت در سطح عالم است وبه نظر مي رسد كه كل عالم
هستي عرصه و جوالنگاه عدالت مهدوي خواهد بود ،زیرا حكومت جهاني ایشان عدالت جهاني را طلب ميكند و
حكومت مهدوي بدون عدالت ،قابل تصور و تحقق نيست .چنانكه محمدرضا حكيمي حكومت جهاني حضرت را
«حكومت ارضي» معرفي ميكند و در این باره مينویسد :دولت مهدي دولت جهاني و حكومت مهدي حكومت
«ارضي» است كه اعم از حكومت جهاني است .پس عدالت آن حضرت تنها عدالت اجتماعي نيست ،بلكه عدالت
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حياتي و سيارهاي است و در همه پدیدهها ،ارزشها ،بهرهبرداريها ،بهرهبخشيها و در همه شئون واقتضائات این
سياره -آنچنان كه خدا خواسته است  -عدالت را برقرار خواهد كرد (حكيمي ،محمدرضا .)326 ،1386 ،پس هرگاه
سخن از حكومت جهاني حضرت به ميان آید ،باید ملزومات آن همچون؛ عدالت ،امنيت ،بركت ،رفاه ،آسایش ،خوبي و
ترقي نيز اجرایي شود (مطهري.)651- 652 ،13۷9 ،
در مورد حوزه عدالت نفساني ،متفكران و اندیشمندان حوزه دین دو ویژگي «ملكه نفساني» و «اجتناب از گناه» را
براي شناسایي مفهوم عدالت نفساني مطرپ كردهاند .آیتاهلل جعفر سبحاني (زاده 134۷ق1308/ش1929 /م) نيز با
استفاده از دو ویژگي مذكور ،عدالت نفساني را یك حالت خداترسي باطني ،در انسان ميداند كه او را از ارتكاب
گناهان كبيره و اصرار بر صغيره بازميدارد و اگر هم گناهي از اوسرزد ،فورا پشيمان شده و استغفار ميكند (سبحاني،
 .)116 ،1389سيره حضرت مهدي (عج) نه تنها منحصر به گسترش عدالت در سطح جهان نخواهد بود ،بلكه ایشان
پا را فراتر نهاده و تالش ميكند تا با عبور از عدالت ارضي ،مفهوم نوین عدالت نفساني را در وجود و جان بشریت
نهادینه كند ،تا از این رهگذر ،گناه و معصيت الهي برچيده شود و جامعه به سوي تحقق مدینه فاضله یك گام دیگر
بردارد .چنانكه برخي از پژوهشگران عدالت نفساني و آفاقي حضرت را ،در كنار عدالت جهاني ایشان قرار داده و
معتقدند بُعد عدل و دادگري و توجه به آن در مسئله انتظار روشن است .انتظار مهدي ،انتظار ظهور عدل است ،عدل
جهاني ،عدل آفاقي و عدل انفسي (حكيمي .)265- 269 ،13۷4 ،خالصه اینكه مفهوم عدالت یكي از بنياديترین
بخشهاي اندیشه آرماني تشيع را به خود اختصاص داده است .اجراي عدالت در هر دو معناي زميني و نفساني
گسترده و فراگير خواهد بود؛ زیرا عدالت مهدوي جزء جدایيناپذیري از حكومت ایشان قلمداد ميشود ،مرتضي
مطهري نيز بين حكومت و عدالت حضرت ،ارتباط معناداري برقرار ميكند و حكومت ایشان را حكومت عدالت و
حكومت عدالت را حكومت كامل ارزشهاي انساني ميداند (مطهري.)425- 426 ،13۷9 ،
تحلیلی برویژگی های سندالگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت درراستای تحقق عدالت وامنیت
الگوي پيشرفت اسالمي ایراني اصوال یك الگوي چندبعدي فرهن

محوراست كه بادخالت فرهن

واندیشه اسالمي

درتمام ابعادوزوایاي زندگي بشري،طرپ جامعي رابراي شكل دهي به یك زندگي ایدئال انساني درراستاي امنيت
وعدالت ودرپرتو آینده پژوهي دیني عرضه مي كندودركناراین مسئله بایدازحضورجایگاه رهبري به عنوان نقطه
كانوني موجوددرساختارنظام به عنوان مهم ترین برگ برنده جمهوري اسالمي درپيگيري رویكرد هاي اسالمي وبومي
یادكردكه عليرغم تفاوت درنوع نگاه دولت هاونهادهاي مختلف حاكميتي نظام واختالف سليقه ،بانهادینه شده جایگاه
رهبري درقانون اساسي تمامي آنهادرراستاي تحقق راهبردهابه یك نقطه حركت كنند(صادقي زاده وآقائي 1392،
.)388،
همچنين بایدگفت كه الگوي اسالمي ایراني پيشرفت نسخه اي راهبردي است كه مولفه هاي جهان بيني حاكم
برتمدن اسالمي -ایراني راارائه مي دهدومدلي ازخرد واندیشه اي ایراني است براي رسيدن به آرمانهاي
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اسالمي(سنچولي ) 81، 1392 ،كه مهمترین شاخص این مدل هم حاكم بودن عدالت وامنيت بامقتضيات بومي
وخصوصيات جغ رافيائي،تاریخي وفرهنگي كشورمنطبق باامنيت فرهنگي جامعه واقتصادكشوربامحاسبه امكانات
وتوانائي دركشوراست كه تضمين كننده استقالل كشوراست(رستمي )2346، 1394،
و درحقيقت بایستي چشم اندازاین سندهم مبتني برآینده پژوهي وبه گونه اي طراحي گرددكه درشرایط ومحيط
پيش رووبراي نسل آتي تحول آفرین،انگيزه بخش وتحرک زاباشدوهمچنين دراین طراحي بایدسيستم هاي سخت
ونرم راشناسائي ومبتني برآنهااقدام نمودوجنس این تحول هم بالذات تحول آفرین ونوآورباشدبراین اساس چارچوب
ومنطق كالن برنامه ریزي سندمبتني برراهبردونگاه ازباال به پائين ،آینده نگروروندمحور،مباني وارزشهاي سندبراساس
ارزشهاي اسالمي وتاكيدبرعدم قطعيت محيط اجراولزوم نگاه سناریوئي،آرمانشهروآرمانهاي سندباتطبيق باآموزه هاي
دیني واقدام انقالبي،رسالت هاي سندباارائه یك تصویرعمومي وهمگراازآینده مطلوب جامعه و آماده كردن جامعه
براي مواجهه باپدیده هاي پيش رو،آینده مطلوب سندبارویكردسناریونویسي وطولي ونقطه اي دیدن چشم
اندازدرچندگام ودرنهایت تحول ورهبري درسندنيزنيازبه موتورمحركه،نگاه همه جانبه وباتوجه به اقتضائات
كشوردرزمان حال وآینده طراحي واقدام گردد(عيوضي،عيوضي

وعرب بافراني)39۷ ،1395،وبه نظرمي رسداین

اقدامات تحقق امنيت وعدالت درراستاي آینده پژوهي دیني رافراهم خواهدكرد.
تجزیه وتحليل یافته هاي تحقيق معطوف به افق مطلوب آینده
جامعة مطلوب اسالمي
اسالم دیني اجتماعي است ،احكـام فـردي آن نيـز آهنـ

اجتمـاعي دارد و از آن هـا در جهـت اصـالپ و تقویـت روابـط

اجتماعي و ا جراي اهداف جامعه بهره مي گيرد .اسالم ميان عبـادات فـردي و اجتمـاعي پيونـد برقـرار كـرده اسـت ،بـراي
مثال ،نماز ،كه تبلور عيني ایمان و اعالم وابستگي و نياز به پروردگـار یگانـه اسـت ،هـر چنـد در آغـاز بـه صـورت فـردي
تشریع گردید ولي در مراحل بعدي ،بُعد اجتماعي آن به صورت ویـژه و خـاص از مسـلمانان خواسـته شـد .یـا روزه ،كـه
عبادتي كامالً فردي و فاقد نمود خارجي است ،با فرا رسيدن عيد فطر و برپایي نماز عيد ،بُعـدي اجتمـاعي یافتـه اسـت.
پس هدف اسالم ،تنها پرورش افراد دیندار و متعبد نيست ،بلكـه سـاختن جامعـهاي مطلـوب و نمونـه هسـت؛ جامعـهاي
كه روا بط اجتماعي آن بر اساس اهداف و احكام دیـن سـامان گيـرد .جامعـهاي ارزشمـدار ،معتـدل و جهـاني ،كـه در آن
سعادت فرد با سعادت جامعه پيوند خورده و ميان مسئوليت هـاي اجتمـاعي و ایمـان اسـالمي ارتبـاطي قـوي و جـدایي
ناپذیر به وجود آمده است.
قرآن كریم مردم را به ساختـن چنيـن جامعة مطلـوبي فـرا مـي خــواند و آنـان را نسـبت بـه جامعــه ،بـي تفـاوت رهـا
نمي سازد .بلكه آنان را به حضور در جامعه ،فعاليـت در راسـتاي شـكلدهـي مطلـوب آن ،تحمـل سـختي و شـداید ایـن
مسير و همچنين پاسداري از دستآوردهاي آن دعوت ميكند ،آنجا كه ميفرماید:
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" یا َیهـا الـذین آمنـوا اصـبِروا وَ صـابِروا وَ رابِطـوا وَ اتَّقـوا اهللَ لَعَلّكـم تُفلِحـونَ"؛ (آلعمـران )200 :اي كسـاني كـه ایمـان
آورده اید( ،در برابر مشكالت) صبر پيشه سازید و در برابر دشمنان اسـتقامت نمایيـد و از مرزهـاي خـود مراقبـت كنيـد و
تقواي الهي پيشه سازید ،شاید رستگار شوید .در تفسير نمونه براي توضـيح واژة «رابطـوا» آمـده اسـت« :مرابطـه معنـاي
وسيعي دارد و هرگونه آمادگي براي دفاع از خود و جامعة اسالمي را شامل مي شود ...اگـر در بعضـي از روایـات بـه علمـا و
دانشمندان نيز «مرابط» گفته شده است ...به دليل آن است كه آنها نگهبانان عقاید و فرهن

اسـالمانـد» .الزمـة چنـين

دفاعي آن است كه مسلمانان همواره در جمع باشند ،از عزلت گزیني خارج شده و به تشكيل جامعـة اسـالمي و تثبيـت
و استقرار مطلوب آن اقدام نمایند.
بر این اساس ،مي توان گفت :بر خالف سایر اندیشـمندان ،كـه در عـالم خيـال بـه ترسـيم جامعـة آرمـاني پرداختـهانـد،
اندیشمندان مسلمان كه آموزههاي راهگشاي قرآن را براي استخراج شاخص هاي جامعــة مطلـوب در اختيـار داشتــهانـد،
بيشتر به تفسير و تبيين آن پرداختهاند نه وضع و ابداع آن،كه اهميت هردوبـه فراخوراقتضا ،سـاري وجـاري اسـت امـااین
نگاه نه تنهاتناقضي باآینده پژوهي مدرن وآینده نگري كه مهندسي آینـده نيزناميـده مـي شودنداردوشـامل سـه دیـدگاه
است - 1تسليم وانفعال ومنتظرآمدن آینده- 2تالش براي سازگارشـدن آنچـه مـي خواهـدرخ دهـد- 3اراده بـراي سـاختن
آینده به یكي ازاشكال ممكن،محتمل ومطلوب(الهي نژاد ) 195، 1395،بلكه جریاني همسووموافق تلقـي مـي شـودوواین
مه م درگزینه سوم ودراهتمام به آن منجربه تحقق آینده مطلوب بشـریت ومنبعـ ازنقـش تعيـين كننـده اودررقـم زدن
به آینده خویش وبرمبناي اراده فردي است وبرهمين اساس مهندسي آینده ناگز یرازظرفيـت سـازي بـراي جهـان اسـالم
درقلمرو تمدن نوین اسالمي است همانگونه كه وجودامنيت به معناي واقعـي كلمـه كـه تـامين كننـده وتسـهيل كننـده
سایرشرایط براي رفاه وتكامل بشریت است امري حياتي به شمارمي آید.

افق آینده
شهيد صدر در مباح مبـسوطي كه پيرامون سنـت هاي اجتماعي مطرپ كرده ،بُعد آینـدهنگـري پدیـدههـاي اجتمـاعي
را مورد توجه قرار داده است .آیندهاي كه با وجود ذهني خـود ،حركـتآفـرین اسـت .ایـن وجـود ذهنـي داراي دو عنصـر
است :اول ،چشمانـداز و دورنمـایي كـه از هـدف دارد و دوم ،آفـرینش انگيـزه و ارادهاي كـه انسـان و جامعـه را بـه سـوي
هدف برمي انگيزد .از تركيب ایـن دو ،قـدرت سـازندگي آینـده و نيـروي محـرک فعاليـت اجتمـاعي فـراهم مـيگـردد .و
« همين وجود ذهني ،و محتواي دروني اسـت كـه در حكـم زیربنـا بـوده و روابـط و سـاختارهاي روبنـایي جامعـه بـر آن
استوار مي گرددواندیشمندان وفيلسوفاني نظيرافالطون ،فـارابي،ابن سـينا،توماس موروفرانسـيس بـيكن كـه داراي اندیشـه
هاي آرمانشهري هستندونقشه زندگي ایدیال ومطلوب را بـراي بشـرطراحي كـرده انـد،همگي بـه نحـوي شـناخت آینـده
راممكن دانسته ودرجهـت آن بـه ایـده پـردازي روي آورده انـدوامنيت مطلـوب ،عـدالت وسایرشـاخص هـاي الزم بـراي
زندگي ایده آل به منظورنيل بشریت به تعالي درقلمروافق آینده معناپيدامي كند(الهي نژاد .)198، 1395،
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روشن است كه محور این ذهنيت و محتواي دروني ،همان هدف آرماني و وضـعيت ایـدهآل اسـت كـه ارتبـاط تنگـاتنگي
با معرفت و جهان بيني حاكم بر یك جامعه دارد .از نظر قـرآن ،ایـن آرمـان و هـدف غـایي تـا جـایي پـيش مـيرود كـه
مي تواند براي آن جامعه تبدیل به « إله» گردد .و این «إله» ،گاه طاغوت است ،گاه اسـطوره اسـت و گـاهي هـم ارزشهـا
و هواهاي نفساني است ،و براي برخي از جوامـع نيـز «اهلل» اسـت .در حـالي كـه ،هـدف غـایي فقـط خـدا باشـد ،تمـام
خواسته ها ،تالش ها و آرزوهاي بشر ،رن

و بوي خدایي ميگيرد و انسان بـه تناسـب پيشـرفت خـود در راه خـداجویي و

خداخواهي ،لحظه به لحظه رشد مي یابد ،و چون خدا مطلق است ،این راه نيز پایاني نخواهد داشـ ت تاامنيـت بـه معنـاي
واقعي كلمه تحقق یابد.
تأمل در این نوع آرمان طلبي ،عالوه بر تفاوت كمي آن با انواع دیگر ،ما را به یك تمایز كيفـي نيـز رهنمـون مـيسـازد .و
آن ،احساس مسئوليت ذاتي و متفاوتي است كه در ا ثر ایمان به چنين آرماني پدید مـيآیـد .جامعـة مـامني كـه چنـين
آرمان بلندي را هدف خود قرار دهد ،توانمندي خود را نيـز بـه همـان ميـزان ارتقـا بخشـيده و تـالش مضـاعفي را بـراي
استقرار جامعه اي الهي بر زمين مبـذول مـيدارد .جامعـهاي كـه وضـعيت مطلـوب آن برگرفتـه از هنجارهـا و ارزشهـاي
دیني است.
دین اسالم ،همانند همه ادیان آسماني ،به خصـوص ادیـان ابراهيمـي ،بـراي جامعـة بشـري ،غایـت و آینـدهاي روشـن،
توسعهیافته و سعادتبخش ترسيم ميكند .قرآن در آیات متعددي بر این مطلب تأكيد ميكند كـه انسـان در نهایـت بـه
جامعه اي مبتني بر حق دست ميیابد ،كه در آن شرّ و فساد ریشهكن شده و عاقبـت از آنِ تقـوا و متقيـان اسـت.جامعــة
آرماني كه قرآن ترسيم ميكنـد ،جامعـهاي است كه پارسایان در آن بـه امامـت (نـه فقـط حكومـت) مـيرسـند .بـدین
ترتيب « ،در اثر خداشناسي ،خداپرستي ،اطاعـت كامـل و دقيـق از اوامـر و نـواهي الهـي ،كسـب رضـاي خـداي متعـال و
تقرب به درگاه او ،جامعه آرماني اسالم به هدف نهایي خود كه استكمال حقيقـي انسـان هاسـت دسـت مـيیابـد» .و در
سایة این كمال انساني است كه آرزوهاي هميشگي بشر محقـق مـيگـردد .آرزوهـایي همچون:امنيـت ،حاكميـت كامـل
عدالت ،آزادي و صلح ،حكومت جهاني واحد ،آباداني كام ل زمـين ،بلـو فكـري ،رفـع كامـل فسـاد و جنـ

و شـرارت ،و

سازگاري انسان با طبيعت كه تمامي این مفاهيم ومولفه هاي كليـدي درحيـات طيبـه اسـالمي متبلوراسـت ووبراسـاس
این اندیشه ،انسانهاي آ خرالزمان باژرف نگري دراندیشه وتكامل عقل نظـري وعملي،همـراه بار شـدعلوم درآخرالزمـان،حق
محوري تاریخ (مصباپ یزدي) 4- 28، 13۷9،وبـااین اعتقادكـه براعمـال اختيـاري وارادي انسـان هـم اصـل عليـت واصـل
ضرورت علي ،معلـولي واصـل سـنخيت علـي ومعلـولي حـاكم اسـت (مطهـري  )144 ،13۷3،و همچنـين بـا اسـتنادبه
خطبه 150نهج البالغه مبني برتكامل عقل نظري وعملي انسان كه درقلمرو امنيت متجلي اسـت آمـده اسـت كـه:گاه بـه
راست رفتند و گاه به چپ  ،ولى  ،راهشان راه ضاللت بود و دورى از طریـق هـدایت  .پـس  ،آنچـه را كـه آمـدنى اسـت و
انتظارش مى رود به شتاب مطلبيد و هر چه را ،كه فردا خواهد آورد ،آمدنش را دیـر مشـمارید .بسـا كسـى كـه چيـزى را
به شتاب مى طلبد و ،چون به آن رسد ،آرزو كند كه اى كاش هرگز نرسـيده بـود .چقـدر امـروز بـه سـپيده فـردا نزدیـك
است  .اى مردم  ،زمان فراز آمدن چيزهایى است كه شـما را وعـده داده انـد .و نزدیـك اسـت كـه فتنـه اى را ،كـه نمـى
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دانيد چيست  ،دیدار نماید .بدانيد ،كه از ما هر كه آن را دریابد با چرا روشـنى كـه در دسـت دارد ،آن تاریكيهـا را طـى
كند و پاى به جاى پاى صالحان نهد ،تا بندهایى را كه بر گردنهاست بگشـاید و اسـيران را آزاد كنـد و جمعيـت باطـل را
پریشان سازد و پراكندگان اهل صالپ را گرد آورد و ایـ ن كارهـا پوشـيده از مـردم بـه انجـام رسـاند .آنكـه در پـى یـافتن
نشان اوست  ،هر چه به جستجویش كوشد ،از او نشانى نيابد  .پس گروهى در كشـاكش آن فتنـه هـا بصـيرت خـویش را
چنان صيقل دهند كه آهنگر تيغه شمشير را .دیدگانش به نور قـرآن جـال گيـرد و تفسـير قـرآن گوشهایشـان را نـوازش
دهد و هر شامگاه و بامداد جامهاى حكمت نوشند بنابراین اسـتفاده مـي شـودكه درسـایه سـارمهدویت ازتمـام شـاخص
هاي آینده نگري حق محورمبتني برامنيت وعدالت برخوردارخواهيم بود.

جمعبندی و نتیجهگیری
جریان مهدویت را مي توان یكي از كليديترین مفـاهيم سياسـي ،در نظـام معرفتـي شـيعه بـه شـمار آورد .درک و فهـم
گفتمان مهدویت ،انتظار و تحقق اندیشه آرماني ،زماني مقدور خواهـد بـود كـه اوالً بتـوانيم بـا رویكـردي «درون متنـي»،
جریان مهدویت و انتظار را به عنوان یك مجموعه كلي مورد شناسایي و رصد قرار دهيم؛ ثانيـاً ،تـالش كنـيم تـا پـارادایم
حاكم بر اندیشه تشيع را ،به عناصر تشكيل دهنـده آن تجزیـه كنـيم؛ و ثالثـاً ،پـس از شناسـایي مالفـههـاي اساسـي در
اندیشه آرماني تشيع  ،با نگاهي تحليلي وتبييني و رویكردي منطقي وعالمانه ،آنها را با عناصر حـاكم بـر جوامـع امـروزي
مقایسه كنيم؛ تا از این رهگذر بتوان نقاط اشتراک و قوت هركدام از ایـن دو تفكـرات وجریانهـاي حـاكم وپـارادایم هـاي
غالب را بهتر درک كرد .محقق تالش كرده است تا در آغاز ثمرات و نتایج اندیشه آرماني تشـيع رامبتنـي برآمـوزه هـاي
مهدویت و انتظار را مورد شناسایي قرار دهـد و آن را در ذیـل مفـاهيم سياسـي همچـون :آینـده پژوهي،عـدالت وامنيـت
تفسير كند؛ عناصري كه همگي در جهت تحقق هدف سياسي -اجتماعي واحد ،یعني رسيدن جامعـه بـه سـعادت نقـش
مهمي دارند،همانگونه كه تحقق جامعه آرماني بشر را به عنوان اصليترین هدف حكومت حضـرت مهـدي (عـج) معرفـي
شده است .در ادامـه ،پـس از شناسـایي عناصـر اصـلي در قلمرواندیشـه شـيعي وواكـاوي مفـاهيم وابعادامنيـت وعـدالت
و،...بررسي ومطالعه الیه هاي زیرین آن ،تالش كردیم تا با ایجاد ارتباط ميـان مفـاهيم مـذكور و عناصـر سياسـي دنيـاي
مدرن ازقبيل مطالعات آینده پژوهي ،نقاط قوت اندیشه آرماني تشيع را نسبت به پارادایم هـاي غالـب ومـدرن درجریـان
تحقق تمدن هاي رایج روش ن كنيم؛ چرا كه دنياي امروز بشر ،داراي ظلـم ،حرمـان ،بـيعـدالتي ،فقـر ،نـابرابري و مـواردي
از این قبيل است .در چنين ایامي انسان هاي نااميد و سرگردان همواره به دنبال ملجـأ و پناهگـاهي هسـتند تـا آنـان را از
بن بست و گرداب مصائب نجات دهد .دنياي امروز ،بـه رغـم تمـامي تـالش هـاي خـود ،نتوانسـته آالم بشـري را در حـد
قابل قبول بكاهد و مفري براي نجات انسان ها بيابد .دنياي امروز به یـك منجـي واقعـي نيـاز دارد ،تـا بـا آمـدنش طرحـي
نودر اندازد و حضور ایشان ،حركت بشر را به سوي عدالت ،توحيـد ،اخـالق ،برابـري ،رفـاه و آسـایش تسـریع كنـد .پـس
همانا دراندیشه آرماني تشيع مفاهيمي مانندمهدویت و انتظار بـا ارائـه الگـو وشـاخص رفتـاري ،تـالش خواهـد كـرد تـا
انسان ها تمامي اعمال و رفتار خود را بر اساس این شاخص واحـد هماهنـ
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ظهور حضرت ،بر عناصر حكومت هاي بشري برتري مشهودي خواهند داشت و ایـن سـخن حـق بـر هـيچ عقـل سـليم و
بصيري پوشيده نخواهد بود .بلو سه عنصر «عقل»« ،علم» و «عمل» را مي توان به عنوان ثمـره پيونـد جریـان مهـدویت
واندیشه آرماني شيعه بـا عصـر حاضـر تعبيـر و تفسـير كردكـه ایـن آرمـان دربرگيرنـده وجـوه كـاملي ازنيازها،انتظـارات
وخواسته هاي واقعي ومطلوب بشریت درپـارادایم هـاي برخواسـته ازتمـدن نـوین اسـالمي خواهدبودكـه آینـده پژوهـي
دیني مي تواند زمينه هاي تحقق آن رافراهم سازدواساسااین اندیشه به اندازه اي جـامع وكامـل اسـت كـه شـاخص هـاي
مهمي مانندامنيت و عدالت رابه تمام معناتـامين خواهـدكردبراین اسـاس پيشنهادمشـخص نویسـنده ایـن اسـت كـه بـه
تــرویج قلمرومفهــومي ایــن علــم ودانــش بينارشــته اي اهتمــام ورزیــده وبــه تحقــق عمليــاتي وكــاربردي نمــودن آن
درنهادهاوازسوي متوليان حوزه هاي مطالعات آینده پژوهي و تمدن نوین اسالمي كمك نمایند.
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