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 * یملك یعل
   رانی، ا معارف اسّلمی، دانشگاه تفرا، تفرا  اری استاد

یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۲۶/۰۷/۱۴۰۰)تار  ( ۲۷/۰۹/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

ک  ل؛   ن ی تام   ی ش تر ی ب   ک ی که بتوان ل ام   یی  ا  ر جامعه اس ک. دولک  از ی ن   ن ی تر ی و اس اس    ن ی تر از مهم   ی   ی   ک ی ام   ن ی تام 
پژو ش در  لد اس ک    ن ی  وا  ل داش ک. ا   ی ش تر ی ب  ک ی و مش روع   ی کارآمل   جه ی و در نت   ی و فر  گ   ی اقتص اد   ، ی اس  ی توس عه س  

مس  أله پاس  خ د ل که: با توجه به    ن ی به ا   ی نظر  ن یی با تا   یی و روا   ی متون قرآن   ل ی تحل   رد ی و رو   ی ل ی تحل   ی ف ی تا با روا تو    
را ب ه    ور    ی و جه ان   ر ی فراگ   ک ی  ام   ، ی )ع(، چگون ه دول ک مه لو ن ی معص  وم  ا  ی  و روا  م ی در قرآن کر  ی مه لو   ی   ا آموزه 

  آن پژو ش حار  ر  افته ی   ن ی تر مهم   س  ک؟ ی چ   ی در دولک مهلو   ک ی ام   ی  ا ی ژگ ی و و   ک ل ی فرا م م   ی افزا در عر   ه جهان  م 
م  اس  ب عوام ل   ق ی در ا  لاف و تلف   ی  م ا  گ   ل ی  ب ه دل   ، ی ا ی غ  ی از ام لاد  ا   ی ر ی گ عّلوه بر بهره  ی اس  ک ک ه؛ دول ک مه لو 

 ی  ا مقاله با توجه به آموزه   ن ی . ا ش  ود ی م  ی در س  طح جهان  ک ی ام   یی افزا و دفاع، باعث  م  ک ی در حوزه ام    ل ی د    ی اس   ی س   
و    ا ی ژگ ی کرده، و   ی بررس    ی اس  ی  ا در علوم س  و دفاع را با توجه به ا لاف دولک  ک ی ام   یی افزا  م  ا ، ی اس ّلم در قرآن و روا 

 ، ی مش   م ش  ود و  م از ج اه عمل  ی مهلو  ک ی م تص  ا  ام   ، ی نظر   ث ی تا  م از ح   ک ل؛ ی م   ی آن را واکاو  ی  ا ک ی مز 
 . باشل  اک ی در دوره غ   ی اسّلم  ی  ا توسعه دولک  ی  ا برنامه   ی برا   یی الگو 

  . ا یقرآن، روا ،یدفاع، دولک مهلو ک،یام واژگان کلیدی: 

 
* Email: ali_malaki70@yahoo.com 

 پژوهشنامه معارف قرآنی    مقاله علمی ـ پژوهشی 
۲5۴-۲۲۷ م  ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷شماره ، ۱۲سال   
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 . مقدمه ۱

انلیشه فراگیر مهلویک در فر  گ اسّلمی، دارای ابعاد م تلف پژو شی اسک. ی ی از این 
ترین  ابعاد، موروع ام یک، در مجموعه مسائل سیاسی و اجتماعی مهلویک اسک. اولین و اساسي

ام یک اسک و ام یک، جزء ا لاف اولیه و حیاتی  ر کشور، محسوب  نیاز  ر فرد و جامعه، تامین  
توان ل به ا لاف  ود در  اقتصاد و رفاه، نظم و آرامش،  شود. یع ی؛ با فقلان ام یک، کشور ا نمیمی 

آزادی، توسعه فر  گی و ا لاف دیگر دسک یاب ل. واژه ام یک و مشتقا  آن، در قرآن کریم، بیش  
اسک. ام یک کامل در حوزه فردی، اجتماعی، ملی و جهانی در دولک  شله  از نهصل بار استعمال

 حضر  مهلی)عج( فرا م  وا ل شل.  
چگونه دولک مهلوی، ام یک فراگیر و جهانی را به  ور  کامل و گسترده در حوزه فردی،  

می فرا م  فر  گی  و  اقتصادی  سیاسی،  ابعاد  در  و  ویژگیاجتماعی  و  دولک ک ل  در  ام یک   ای 
ترین یافته پژو ش حارر آن اسک که: دولک مهلوی با قطع نظر از املاد ای  هلوی چیسک؟ مهمم

الهی و غیای، به دلیل  ما  گی در ا لاف و تلفیق عوامل سیاسی د یل در حوزه ام یک و دفاع،  
 شود. افزایی ام یک در سطح جهانی میباعث  م

 . روش پژوهش ۲

افزایی  ای به  ور  تحلیل محتوی،  متحقیق کتاب انهاین مقاله با روا تو یفی تحلیلی و  
 ا در علوم  ام یک و دفاع در دولک مهلوی به ع وان ملی ه فارله اسّلمی را با توجه به ا لاف دولک 

 ک ل.  ای آن را تحلیل می  ا و مزیکسیاسی، بررسی کرده، ویژگی
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 . پیشینۀ پژوهش3

انلیشم  دغلغه  دفاع،  مواره  و  ام یک  دنیای موروع  تا  باستان  یونان  از  و  بوده  سیاسی  لان 
اسک. توماس  ابز و جان هک، به نقش دولک در ام یک پردا ته ومعتقل ملرن، مورد توجه بوده 

راا،   )ر.ک؛  بپذیرنل  را  دولک  ام یک  ودشان، سلطه  به  اطر حفظ  بایل  مردم  : 1387بودنل؛ 
انل. موروع  ام یک و دفاع، توجه داشته  (. انلیشم لان مسلمان نیز،  مواره به ا میک موروع57

کتاب و  مقاه   در  مهلوی،  ح ومک  در  دفاع  و  احادیث ام یک  بیان  با  پراک له  مااحث   ا، 
شله ذکر  کردهمعصومین،  تمرکز  ام یک،  بحث  بر  مقاه   بر ی  میاسک.  که  مقاله انل  به  توان 

کیل بر چ ک در عصر مهلوی )با تأ رایی و چگونگی آن(« اشاره کرد  مصطفی آ ونلی با ع وان »ام یا
 اسک.  که به دهیل وجود ام یک در ح ومک مهلوی پردا ته

افزایی ام یتی  ای یاد شله به بررسی  میک از پژو ش ای  ور  گرفته، در  یچبا  مۀ تّلا 
اسک و نوآوری  دولک مهلوی با روی رد متون دی ی و با توجه به مسائل علوم سیاسی، توجه نشله

 حارر، در  مین زمی ه اسک.  مقاله

 . اهمیت پژوهش ۴

افزایی ام یک و دفاع در دولک مهلوی؛  ررور  و ا میک این بحث در آن اسک که؛ بررسی  م
می نظری،  حیث  پژو شاز  برای  برای  توانل  را  زمی ه  و  باشل  مفیل  مهلویک  محققان  و  گران 

ل با تصویر الگوی آرمان شهر توان ای سیاسی مهلویک  موار ک ل و از حیث عملی، می پژو ش
توانل  ای اسّلمی در عصر غیاک، الگو و اسوه باشل. طرح این بحث میمهلوی، برای ح ومک

 جامعه اسّلمی را برای تحقق جامعه موعود و اسّلمی آماده ک ل.
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 . چارچوب مفهومی و نظری 5

شونل و لذا به تشریح ابتلا هزم اسک مفا یم مورد استفاده در این پژو ش تعریف و تشریح  
 شود. سه مفهوم ام یک، دولک و مهلویک، پردا ته می

 1. امنیت 5-۱

گزنل اسک؛ در ا طّلح سیاسی و حقوقی، ام یک آسیب و بیواژه ام یک در لغک به مع ای بی
به حالک فراغک از  رگونه تهلیل یا حمله و نیز به آمادگی برای رویارویی با  ر تهلیل و حمله، گفته  

شود )ر.ک؛ آشوری، شود و به  ور  ام یک فردی، اجتماعی، ملی و بین المللی به کار برده میمی 
افزایی ام یتی آن اسک که دولک مهلوی با درایک سیاسی ا لاف و مقا ل (. مراد از  م38:  1387

 ک ل. سیاسی را به ش ل  حیح ترکیب و با کارگزاران شایسته اجراء می

 2. دولت 5-۲

کار رفته اسک؛ مان ل سلط ک، اقتلار، ح ومک،  ان فارسی به معانی م تلفی بهدولک در زب 
(.  221:  1379قلر ، قوه مجریه، نظام اداری کشور، نظام سیاسی، سه قوه و... )ر.ک؛ پهلوان،  

: 1387دولک دارای ع ا ر چهارگانه جمعیک، سرزمین، ح ومک و حاکمیک اسک )ر.ک؛ عالم،  
ای از افراد و نهاد اسک که قوانین فائقه در یک کشور را ورع و با  ( و در ا طّلح مجموعه137

 (.  13: 1374ک ل )ر.ک؛ رنی، پشتوانه قلر  برتری که دارد، اجرا می 

 
1 .security 
2 .state 
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 . مهدویت3-5

مهلویک یع ی م تهی شلن سیر جوامع جهان به سوی جامعه واحل و سعاد  عمومی، ام یک  
مک حق و علل جهانی، غلاه حق بر باطل،  و رفاه، تعاون و  م اری،  ماستگی  مگانی، ح و

و  مؤم ان  و  ّلفک  مست اران،  نابودی  و  مستضعفان  نجا   شیطان،  ج ود  بر  الله  ج ود  غلاه 
و   ادیان و دوازد مین او یاء  انایاء و  به ر اری حضر  مهلی)عج( اسک که موعود  شایستگان 

 (. 19: 1385)ر.ک؛  افی گلپایگانی،   لفاء پیامار آ رالزمان اسک
م دکترین مهلویک    این      ایله که دیروز جهان به فردای آن پیونل  وا ل  ورد، از امور مسلا

بَ ْعِد الذ ِْكِر َأنَّ اَْلْرَض یرِثُ َها ِعَباِدی  ﴿اسک و مؤیل آن آیه شریفه زیر اسک:   َنا ِفی الزَّبُوِر ِمن  َوَلَقْد َكتَ ب ْ
بعل از ذکر)تورا ( نوشتیم که قطعا  ب لگان  الح من   (:  و  مانا در زبور105)انایاء/    ﴾الصَّاِْلُونَ 

آل . موعود تحقق ب ش ایله(68ه ق:  1413)ر.ک؛ آل کاشف الغطاء،    وارث زمین  وا  ل شل
 (.438_  437: 24، ج1392)مطهری،   مه انایاء و اولیاء و مردان ماارز راه حق اسک«

 امنیتی در دولت مهدوی   افزایی. تبیین هم ۴-5

افزایی ام یک در دولک مهلوی   لف این پژو ش، است راج مسائل علم سیاسک و مرتاط با  م
می اطّلق  سیاسی  تجربی  دانش  به  گا ی  سیاسک  و  اسک.  سیاسک  علم  شامل  که  شود 

شود و گا ی سیاسک  ک  ل، میش اسی و علوم دیگر که در عر ه تجربی سیاسی فعالیک میجامعه
ک ل که  ح ه سیاسک   ایی بحث میای از دانشمع ای عر ه سیاسی اسک که درباره مجموعه  به

ب لی دانش سیاسی جهک ت قیح موروع بحث،  ک ل، از این رو؛ رروری اسک؛ تقسیمرا تحلیل می
، آن را به سه نوع  1962ب لی دانش سیاسی در سال  مورد توجه قرار گیرد. اروین روزنتال در تقسیم

شریعک  فلسفه انلرزنامهنامهسیاسی،  و  تقسیمنویسی  مینویسی   :osenthal)ر.ک؛    ک لب لی 
1962:3 .) 
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توان از حیث روا به سه نوع عقلی، نقلی و تجربی تقسیم کرد. فلسفه  دانش سیاسی را می 
ش اسی  سیاسی و کّلم سیاسی در روا عقلی، فقه سیاسی در روا نقلی و علومی مان ل جامعه

مقاله    چه که در اینگیرنل. آن سیاسک و روابط بین الملل در روا تجربی جای می  سیاسی، علم 
ب لی دانش سیاسی به  ور  کاربردی و براساس نیاز ای امروز جامعه  مورد توجه اسک؛ تقسیم

اسک   ا به  ور  کاربردی در آملهایرانی و اسّلمی اسک یع ی دانش سیاسی امروز در این حوزه 
تقسیم با  می ب لو  مطابقک  فوق  جامعهی  سیاسک،  علم  اسک:   زیر  امور  شامل  که  ش اسی  ک ل 

بین روابط  فقه  سیاسی،  فلسفه سیاسی، کّلم سیاسی،  مااحث  انلیشه سیاسی که شامل  و  الملل 
 باشل. سیاسی و بر ی علوم سیاسی دیگر می 

مااحث علم   گردد و در این ب ش بهبحث ام یک و دفاع، بیشتر به حوزه دولک و جامعه بر می
شود. ش ل گیری دولک برای استقرار ام یک اسک؛ چه علک  سیاسک مرتاط با ام یک، پردا ته می
:  1378،  1)ر.ک؛ ویل دورانک، ج    یابی به مواد غذایی بلانیم پیلایش دولک را کوشش برای دسک

ا ّلقی (، یا از حیث  23:  1377)ر.ک؛ ع ایک،    ( و یا علک آنرا وجود ج گ بین افراد بلانیم10
توجیه ک یم را  وی س ک،    آن  بلانیم)ر.ک؛  36:  1372)ر.ک؛  اجتماعی  قرارداد  را  آن  یا علک  و   )

plamenatz 1963: 367   دولک و ام یک،  مراه و  مزاد ی لیگرنل و  لف آن تامین ام یک ،)
در برابر تهلیل ای دا لی و  ارجی اسک. بر طاق آیا  قرآن و روایا  معصومین)ع(، ام یک و  

شود. در ای جا بر ی از مسائل حوزه دفاع، از جها  م تلف در دولک مهلي موعود)ع( تأمین مي 
با کارکرد ای ام یتی و دفاعی در دولک مهلوي)عج( دارنل، بررسی  علم سیاسک که ارتااط بیشتری  

 شود. و تایین می 

 افزایی .مفهوم و محتواي سیاست در حكومت مهدوي و ارتباط آن با امنیت ۱-۴-5

ورزي مهلوي، احیاي دین حق و برقراري توحیل و ماارزه با ظلم و استثمار اسک.   لف سیاسک
از   ا لاف برقراري حاکمیک دین در دولک مهلوی را تحقق ام یک  لاونل در قرآن کریم، ی ي 
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انل، وعله  » لاونل به کساني از شما که ایمان آورده و کار اي شایسته کرده  :  3اسک معرفي نموده
که پیش از  گونه که کسانيکه حتما  آنان را در این سرزمین جانشین ) ود( قرار د ل،  ماناسکداده

اسک به سودشان مستقر ک ل و  شان پس لیلهد[ قرار داد و آن دی ي که برايآنان بودنل جانشین ] و
 (.55بیمشان را به ایم ي مالل گردانل«)نور/ 

مه طااطاائي)ره( در تفسیر این آیه بیان می »این آیه به مؤم انی که عمل  الح دارنل   ک ل: عّلا
سازد و  شان را در زمین متم ن ميگذارد، دیند ل که به زودي زمین را در ا تیارشان ميوعله مي

ک ل؛ ام یتي که دیگر از م افقین و کفار بیمي نلاشته باش ل،  ام یک را جایگزین ترسي که داشت ل مي
(. در 151:  15، ج1377)طااطاائی،     لاي را آزادانه عااد  ک  ل و چیزي را شریك او قرار نل  ل«

زنل م یک اسک به ع وان الگو و نمونه، مثال مي ا میک آن  مین بس که  لاونل شهری را که دارای ا
ک  ل. »ررب الله مثّل  قریة کانک آم ة  مطمئ ة یأتیها رزقها رغلا  که مردم در آن با آسایش زنلگی می

ک آن در شهری را  که  آورد »مثل  من کل م ان«  و آسایش در ا لش  و بود فرماح م کامل ام یا
 (. 112رسیل« )نحل/ می  اآن به فراوان روزی بجان  ر از و کردنلمی زنلگی اطمی ان

دانل که در سایه  ترین کارکرد ح ومک مهلوي را برقراري ام یک فراگیر مي این آیه شریفه، مهم
 شود. آن عاودیک فرا م مي

ب شل  فرمایل:  لاونل به وسیله مهلي، دین حق را بر تمام ادیان ظهور مي امام حسین)ع(مي
 (. 317: 1، ج 1395پس لنل )ر.ک؛  لوق، اگرچه مشرکان آن را ن

فرمایل: اگر از عمر این جهان، یك روز بیشتر باقي نمانله باشل  لا آن  پیامار اسّلم)ص( مي
ک ل که فرزنلم ظهور ک ل و زمین را به نور  ود روشن سازد و ح ومک او  روز را آن قلر طوهني مي 

 (.280: 1 ، ج1395)ر.ک؛  لوق،  شرق و غرب جهان را فرا گیرد 

 
اِلحاِ  3 ذیَن آَمُ وا ِمْ ُ ْم َو َعِمُلوا الصَّ ُه الَّ َ نَّ  . »َوَعَل اللَّ ذیَن ِمْن َقْاِلِهْم َو َلُیَم ِّ ْرِض َکَما اْسَتْ َلَف الَّ

َ
ُهْم ِفي اْْل َلَیْسَتْ ِلَف َّ

ِذي اْرَتضی  «  َلُهْم دیَ ُهُم الَّ ُهْم ِمْن َبْعِل َ ْوِفِهْم َأْم ا  َل َّ  . َلُهْم َو َلُیَالِّ
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ای   ای مهلوی، ام یک کامل و دفاع از جایگاه ویژه با توجه به مفهوم و جایگاه سیاسک در آموزه 
برقراری   و  انسان  م ظور سعاد   به  اسّلمی  از جامعه  دفاع  ام یک،  این  و  لف  بر وردار اسک 

برای رسیلن به فضیلک  توحیل و ماارزه با شرک اسک و کارکرد آن در عصر غیاک ایجاد ام یک و دفاع  
 و ا ّلق اسک. 

 . خاستگاه دولت مهدوي و امنیت در جامعه  ۲-۴-5

 اي م تلفي پیرامون آن  ی ي از مااحث علم سیاسک درباره  استگاه دولک اسک که دیلگاه
( نظریه  استگاه الهي دولک، نظریه زور، نظریه ژنتیك،  164: 1387اسک )ر.ک؛ عالم، بیان شله

طو و نظریه قرارداد اجتماعي. در این موروع بایل دولک مهلوي را داراي  استگاه  نظریه طایعي ارس
ک ل.  الهي دانسک. بر این اساس دولک مهلوي آفریله  لاسک و  لاونل آن را مقلر و مستقر مي

الهي اسک.   اراده  با  آن م الفک  از  فرمان  لا و سرپیچي  او  الَّذِ ﴿فرمان  َعَلى  ََّنُنَّ  َأْن  نُرِیُد  یَن وَ  
(»و ما اراده کردیم که بر مستضعفان  5)قصم/    ﴾ اْسُتْضِعُفوا ِف اْْلَْرِض َو َْنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو َْنَْعَلُهُم اْلوارِِثیَ 

  ا را وارث زمین قرار د یم«.زمین م ک بگذاریم و آن 

بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لََفَسَدِت    َو َلْو َل َدْفُع اَّللَِّ النَّاسَ ﴿سیل محمل حسین طااطاائی در تایین مع ای آیه  
( »اگر  لاونل بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع ن  ل، زمین را فساد  251)بقره/    ﴾اْْلَْرضُ 

می میفرا  باره  این  در  و  کرده  اشاره  ن ته  این  به  کمال گیرد«  به  رامن  اجتماعی  »زنلگی  گویل: 
که در اجتماع تعاون و  م اری و اتحاد برقرار  ک ا اسک؛ و این در  ورتی مم ن اسنرسانلن انسا

،  1377)طااطاائی،   جهک؛ دفاع، امری فطری اسک«باشل و عوامل م رب از آن دفع شود. از این
تهرانی،  293:  2ج این  83ه ق:  1389،  قفی  در  بلانیم  الهی  امری  را  اگر  استگاه ح ومک   .)

وعله از  زمین  در  ام یک  ح  ور   در  که  اسک  الهی  می ای  رخ  مهلوی  رسول   ومک  د ل. 
فرمایل: پیشوایان پس از من دوازده نفرنل که ن ستین آنان تو  ستي اي  لا)ص( در این باره مي 

علي! و آ رین آنها قائم اسک.  مان که  لاونل با دستانش، مشارق و مغارب زمین را فتح  وا ل 
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ر  مهلی)عج(،  لاونل  (.  الق و آفری  له دولک حض398:  1، ج  1395)ر.ک؛  لوق،    کرد 
اسک بوسیله این دولک، جامعه اسّلمی را در آ رالزمان مستقر سا ته و از اسک و او اراده کرده

 مسلمانان در برابر مشرکان و م افقان دفاع نمایل و ام یک  مه جاناه فرا م ک ل.  

 هاي دولت و نقش آن در امنیت ماهیت و هدف  .3-۴-5

ما یک    مهلي)عج(  حضر   جح ومک  طااطاائی،  دارد)ر.ک؛  الهي  و  :  1388،  1دی ي 
فرمایل:  دانل و در باره نقش ایمان در تحقق ام یک، می (،  لاونل ام یک را محصول ایمان می 411

یَ ْلِبُسوا إُياَْنُْم ِبظُْلٍم ُأولِئَك ََلُُم اْْلَْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدون » ایمان  که  ( »کسانی86)انعام/    «الَّذیَن آَمُنوا َو ََلْ 
آنان  لایک   آنهاسک و  م  آوردنل و ایمان  ویش را به ستم )شرك( نیالودنل، ام یک م صوص 

 یافتگان ل«.  

آیل که بر ي ا لاف ح ومک مهلوي عاار  اسک از، برقراري  از آیا  و روایا  به دسک مي
قراري  ، پیشرفک ا ّلقي و مع وي جامعه، بر(240:  3لوزی، ج)ر.ک؛ ق   توحیل و نفي کفر و شرك 

ابعاد در سطح جهاني، اداره جهان بر اساس ایمان به  لا و اح ام دین )اربلی،  علالک در  مه 
، مقابله با ظلم و استثمار، رفع تاعیض و نابرابري و در سرانجام تحقق ام یک  (483، 2ق: ج1381

برابر طاغو  از بشریک در  په ه گیتي و دفاع  ابن طاووس،    در  ل  از رسو(.  83ق:  1398)ر.ک؛ 
ج    لا)ص( در این زمی ه نقل شله: »طوبی ِلَمن َأدَرَك َزماَنه، َو ِبهِ  ه  ُیَفرا ة«  َعِن   اللا » وا به    اهمَّ

ک رفع گرفتاری میکه زمان ظهور مهلی را درک ک  ل  لاونل بهحال کسانی ک ل« وسیله مهلی از اما
جویی و درنلگی را از مردم بر طرف  ستیزه گویی و روح  وسیله او دروغ( و به187:  1425)طوسی،  

مان ال لب، و به ی رج می  ه ال ذب، و یذ ب الزا قا   ذلا   ک ل. »به یمحق اللا « ) مان،  أع اق م  من   الرا
ه به باب حق و یغلق به کل  185:  1425 ه به الالع کلها و یمیک به الفتن کلها یفتح اللا ( و »یمحو اللا

ای برای ناام ی وجود نلارد.  (. در این  ور  زمی ه133:  1370  )سیلبن طاووس،   ...«باب باطل
ک  ل ولی چ ان ه از روایا    ا با دستگاه پلیسی و نظار  بیرونی، ام یک ایجاد می امروزه ح ومک
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 ش انل و با ایجاد علالک، مردم  م   ای ش ل کیری ناام ی را میآیل، حضر  مهلی زمی هبرمی
ترین  ترین و مهمدر نتیجه ام یک و دفاع از بلیهیک  ل.   یک کمک میبا ررایک قلای به تحقق ام

 شود.  ای دولک مهلوی اسک وت ها با وجود ام یک سایر ا لاف دولک تامین می لف

 . مشارکت مردم در حكومت مهدوی و کارکرد آن درتامین امنیت ۴-۴-5

اسی مشور  نمایل:  در قرآن کریم به رسول  لا)ص( سفارا شله که در امور عمومی و سی
َعَلی هللا﴿ فَ َتوَکل  َعَزمَت  فَِاذا  اََلمر  فی  شاِورُهم  امور، 159)آل عمران/  ﴾َو  در  مردم  با  پیامار  ای   )

مشور  کن، پس  ر وقک تصمیم جزم گرفتی بر  لا توکل کن. با توجه به ای  ه پیامار اسّلم)ص(  
ور ؛ مشور  در امور سیاسی اسک و  در امور رسالتی ناایل با کسی مشور  ک ل، پس مراد از مش

(.  مچ ین  96:  1377)ر.ک؛ معرفک،    مشور  در عرف عقّلء، یع ی؛ رأی اکثریک، ت فیذ شود
بَینَ ُهم﴿فرمایل:  قرآن کریم درباره مؤم ان می  َامَرُهم شوری  با    (38)شوری/    ﴾َو  کار ای  ود را 

آیه کلمه امر، اسم جمشور  ی لیگر انجام می  س اسک و به رمیر جمع ارافه د  ل. در این 
 ک  ل.  اسک. یع ی در  مه امور عمومی و اجتماعی مشور  میشله

نقش   دوازد م)عج(  امام  و  پیامار)ص(  ست ل  ائمه جانشی ان  مهلویک،  انلیشه سیاسي  در 
دارد  را  دین  به سوي  ک  له جهانیان  از  491ه ق:  1417)ر.ک؛ حلی،     لایک  (. حضر  مهلي 

)ر.ک؛ آل    شود و داراي عصمک اسک و او ریاسک جامعه را بر عهله دارد ي جانب  لا ماعوث م
(، اما این بلان مع ا نیسک که مردم در ح ومک آن حضر  مشارکک  68ه ق:  1413کاشف الغطاء،  
 نلاشته باش ل.  

درباره نقش مردم در ح ومک مهلوی دو نوع بحث وجود دارد. بحث ن سک؛ اعطای حقانیک  
قرا  و  ررایک  سوی  قرارداد  از  نظریه  اساس  بر  دموکراتیک،  نظامهای  در  که  اسک  مردمی،  رداد 

 ای قرآن اجتماعی، مردم اعطا ک  له حق، به ح ومک  ست ل، در انلیشه امامک، براساس آموزه 
معصومین)ع( روایا   و  اسک  کریم  الهی  امری  زمین،  روی  و  ّلفک  ح ومک  )ر.ک؛    حق 
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ی در حقانیک ح ومک مهلوی، نقشی نلارد. بحث  ( و ررایک عموم411:  1388،  1طااطاائی، ج
این نقش، در   آن اسک که  فرای ل ای  نیز  دوم درباره نقش مردم در مقاولیک و تحقق ح ومک و 

 باشل.انلیشه مهلویک نیز وجود دارد و مااحث ذیل، ناظر به این امر می
همی دارنل. تحقق مردم در  مه مراحل قال و بعل از ظهور امام، در فرآی ل ای سیاسی، نقش م

فراوان   روایا   در  دارد.  کارآمل  و  مردمی  نیرو ای  پرورا  به  نیاز  عصر)عج(  امام  ح ومک 
نمیآمله  ظهور  حضر   آن  به  اسک؛  یارانش  تعلاد  آن ه  مگر  برسل  10ک  ل،  نفر  )ر.ک؛     زار 

نفر     زار  10(. پس در این روایا ، حلاقل یاران امام   گام ظهور را  307:  52، ج1359مجلسی،  
)ر.ک؛ مجلسی،    شمارد نفر بر می  313ک ل، اما ای  ه در روایا  دیگر تعلاد یاران امام را  بیان می

(، احتماه به تعایر امام علی)ع( و امام  ادق)ع( پرچملاران ایشان در شهر ا،  308:  52، ج1359
ه مزیک ح ومک  گردد کافزایی ام یک به نقش متعهلانه مردم بر می  ست ل. ی ی از موارد مهم  م

 سازد.  ای ملرن متمایز میمهلوی را نساک به ح ومک

 افزایی  نظارت بر کارگزاران حكومتي و کارکرد امنیت .5-۴-5

 ای قرآن کریم،  م نظار  درونی و  م نظار  بیرونی بر  ح ومک مهلوی بر اساس آموزه 
دی ی و رعایک تقوای الهی اسک  کارگزاران ح ومتی را ملنظر دارد. نظار  درونی بر اساس وظیفه 

مردم دستور می که به  به ش ل مطلق  ک  ل  قرآن کریم  اطاعک  اولواهمر  و  از رسول  لا  د ل که 
(، و در 92ک ل )مائله/  (. و از م الفک کردن با دستورا  پیامار )ص( نهی می 59)قرآن، نساء:  

دانل. سیل محمل حسین یآیا  دیگری، رمانک اجرای م الفک حاکمیک وهیک را بطّلن عمل م
ک ل؛ که الزام به اطاعک مطلق، زمانی مع ی  وا ل نساء اذعان می  سوره   59  طااطاائی در تفسیر آیه

َ ِبَا یْعَمُلوَن ُمُِیطٌ ﴿  (.389ق:    1417داشک که رسول  لا معصوم باشل. )ر.ک؛ طااطاائی،   : ﴾ِإنَّ اَّللَّ
َحْبِل  ﴿(.  120د  ل احاطه دارد« )آل عمران/  قطعا   لاونل به آنچه انجام می ِمْن  ِإلَیِه  أَقْ َرُب  َوََنُْن 

اسک:  (. طااطاائی در تفسیر این آیه آورده16تریم!« )ق/ : و ما به انسان از رگ گردن نزدیک﴾اْلَورِیدِ 



 ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷، شماره ۱۲سال ؛ پژوهشنامه معارف قرآنی   یفصلنامه علم 238

 

از  اطرا  قلای او آگاه اسک، و نیز   » لاونل انسان را  لق کرد و  مواره تا  ستی او باقی اسک، 
فهمانل  لای ی مورد بحث در سیاقی قرار دارد که میتر. پس آیه مواره از رگ قلاش به او نزدیک

تعالی قادر به  لقک انسان و عالم به ورع اوسک، حال یا بلون واسطه یا با وساطک فرشتگان  
از دیلگاه قرآن کریم نظار  بیرونی بر    .(518:  18ق، ج  1417حفیظ و نویس له )ر.ک؛ طااطاائی،  

شله گرفته  نظر  در  حق  نوعی  ح ومتی،  َولََنْسأََلنَّ  ﴿اسک.  کارگزاران  ِإلَیِهْم  أُْرِسَل  الَِّذیَن  فَ َلَنْسأََلنَّ 
 ا فرستاده شلنل سؤال  وا یم کرد؛ : به یقین، ] م[ از کسانی که پیاماران به سوی آن ﴾اْلُمْرَسِلیَ 

 (، بر ا ل پاس گویی حاکمان تأکیل دارد.  6ک یم« )اعراف/ اران سؤال می]و  م[ از پیام

نظار  بر کارگزاران ح ومتي در ح ومک پیامار اسّلم)ص( و ائمه معصومین)ع( در دوراني 
که تصلي ح ومک را داشت ل معموه  وجود داشته و نظار  بر کارگزاران در ح ومک مهلوي نیز  

 به دو  ور   وا ل بود:
در این نوع نظار ، کارگزاران ح ومتي بایل داراي فضایل ا ّلقي و به   نظار  دروني:  .الف

امانک تقوي،  چون  فضایلي  باش ل.  ا ّلقي  رذایل  از  و  دور  ت صم  علالک،  رازداري،  داري، 
شود کارگزاران ح ومتي وظایف  ود را به  وبي انجام د  ل و در پیشگاه الهي  کارآیي که باعث مي

 . سربل ل باش ل 
در این نوع نظار ، کارگزاران ح ومتي با شیوه امر به معروف، مشور  و   : نظار  بیروني .ب

می قرار  مردم  نظار   و  ارزیابي  مورد  المسلمین،  هئمة  ال صیحة  چ ین  ا ل  وجود  گیرنل. 
ک ل. بر  ّلف نظار    ایي زمی ه ام یک و دفاع جامعه اسّلمي را به  ور  کامل فرا م مينظار  
دول  امام  کدر  ح ومک  در  اسک  وظایف  انجام  حسن  بر  بیروني  نظار   که  رفا   ملرن   اي 

بر کارگزاران وظیفه شرعي و دی ي محسوب مي ام یک و دفاع در  عصر)عج( نظار   تامین  شود. 
چارچوب نظریه وهیک فقیه و ملهم از ح ومک مهلوی نیز، بایل مات ی بر نظار  درونی و بیرونی 

 کارگزاران باشل.  
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 افزایی در جامعه مهدوی . افكار عمومي، تبلیغات و نقش آن در امنیت۶-۴-5

اسک تا  مراه و مطیع پیامار در ح ومک   ا تاکیل شله ای قرآن کریم بر تربیک انساندر آموزه 
باش ل و بلون تردیل این نحوه نگاه تربیتی در ح ومک مهلوی نیز در تامین ام یک جاری اسک. در 

َ َوَأِطیُعونِ ﴿اسک:  بیک شهرونلان متعهل اشاره شلهآیا  متعلد به تر ) ﴾ِإنِ ی َلُکْم َرُسوٌل َأِمٌی فَات َُّقوا اَّللَّ
( »من برای شما پیاماری امین  ستم، پس تقوای الهی پیشه داریل و مرا اطاعک  107-108شعراء/  

أَنْ ُفِسُکْم َعزِیٌز عَ ﴿ک یل.« و یا آن ه:   ِمْن  َعَلْیُکْم اِبْلُمْؤِمِنَی رَُءوٌف َلَقْد َجاءَُکْم َرُسوٌل  َعِنتُّْم َحرِیٌص  َما  َلْیِه 
 ای شما بر او س ک اسک  ( »به یقین رسولی از  ود شما به سویتان آمل که رنج128) توبه/  ﴾رَِحیمٌ 

الگوي توسعه اسّلمی در   و ا رار بر  لایک شما دارد و نساک به مؤم ان رئوف و مهربان اسک«.
اس تّلا براي تربیک نیرو اي متعهل و دلسوز اسک و در بیعک امام عصر با  دولک مهلوي بر اس

زمی ه ش ل ا ّلقي که  ن اتي  بر  تأکیل شلهیارانش  اسک  فعال  اف ار عمومي  اسک)ر.ک؛ گیري 
 (. 469:   1419 افي، 

افراد   مگامی اف ار عمومی با امام زمان)ع( یك وظیفه و مسئولیک الهي اسک تا در په ه گیتي  
جمعي را فرا م  در احیاي شعائر دی ي و جلوگیري از ظلم و فساد مشارکک کرده، دفاع و ام یک دسته

شود  آورنل. با توجه به پیشرفک علم در دوره ظهور، آگا ي مردم در امور سیاسي و اجتماعي زیاد مي
 شود.گیري اف ار عمومي کارآمل و تأمین ام یک اجتماعي فرا م ميو زمی ه ش ل

 . دولت رفاه؛ کارویژه تأمین رفاه و ارتباط آن با امنیت و دفاع ۷-۴-5

 ا تأمین رفاه و توسعه اقتصادي اسک و پیشرفک اقتصادي پیامل اي  ی ي از وظایف  مه دولک
دفاعي و ام یتي  م دارد. یع ي  ر دولتي که به رفاه اقتصادي مردم توجه بیشتري نمایل و قلر   

شود و  م ام یک و دفاع کشور را در  د ل؛  م موجب ررایک مردم مياقتصادي  ود را گسترا  
 ب شل.الملل توسعه ميبرابر روابط بین
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اسک. قرآن،   ا و عوامل نوسازي و توسعه و  مچ ین عمران و آباداني بیان شلهقرآن کریم زمی ه
توسعه امروزی   اي  اسک که نساک به طرح ا ول و معیار ایي را براي توسعه اقتصادي بیان کرده

مزیکبرتري  و  قلملاد شله ا  انسان  براي  آفری ش  مه چیز  قرآن کریم  در  دارد.  بر   ایی  و  اسک 
ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم ما  ﴿اسک.   اي  لاونل در ا تیار او نهاده شلهاساس  لیفة اللهي  مه آفریله

یعا ه در زمین اسک براي شما )انسان(  (. »او  لایي اسک که  مه آنچ29)بقره/    ﴾ِف اْْلَْرِض َجَِ
 اسک«.  لق کرده

گویل؛ مع اي آیه آن اسک که زمین و آنچه در آن اسک به ع وان نگارنله تفسیر مجمع الایان مي 
اسک که یا نعمک دی ي براي را  مایي و معرفک   اي  لاونل متعال براي انسان آفریله شلهنعمک

  (. 71ق:  1355)ر.ک؛ طارسی،    برداري مادي انسان اسکانسان و یا نعمک دنیوي براي تمتع و بهره 
گویل واژه »ل م« در این جا اشاره به آن دارد که  لا انسان را براي  سیل قطب در تفسیر این آیه مي

اسک.  لا او را آفریله تا جانشین و مالك در زمین، فاعل توانا و موجود برتر در  کار بزرگي آفریله
ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلوًَل  ﴿  (. 247:  1تا، ج  ر.ک؛ رشیل ررا، بي)  این میراث گسترده باشل

ِإلَْیِه النُُّشورُ  »او  لایي اسک که زمین را براي    (15)ملک/    ﴾فَاْمُشوا ِف َمناِكِبها َو ُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َو 
 بازگشک به سوي اوسک.« شما رام قرار داد. پس بر پشک آن حرکک ک یل و از روزي آن ب وریل و 

گویل: راه رفتن بر م اکب زمین، مثالي از جهک نهایک رام بودن زم شري در تفسیر کشاف می
ترین تعایري اسک  .(. ذلول به مع اي رام جامع580:  4تا، ج  )زم شري، بي  زمین براي انسان اسک

ریعي اسک اما چ ان  که درباره زمین مم ن اسک بیان شود چرا که زمین داراي حرکا  متعلد و س 
 (. 580: 4تا، ج)ر.ک؛ زم شری، بی رسل که ساکن اسکبه نظر مي

 ای مهلویک رفاه و توسعه اقتصادي در ح ومک امام عصر به  ور  گسترده بیان  در آموزه 
ام یک در  که  درباره  شله  علي)ع(  امیرالمؤم ین  دارد.  فراوانی  تا یر  مهلوی  ح ومک  افزایی 

فرمایل: به درستي که اگر قائم ما قیام ک ل به واسطه  وران ظهور امام عصر مي اي  لاونل در دنعمک
 رویانل  اي  ود را ميبارد و زمین نیز روئیلنيوهیک و علالک او، آسمان آنچه که بایل باارد مي
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  (. اجرای علالک، بلون تش یل ح ومک، مم ن نیسک 104:  10، ج   1404)ر.ک؛ مجلسي،  
 (. 488: 9ج، 1383)ر.ک؛ قرائتی، 

اسک: مردي از ا ل بیک من  روج  وا ل نمود و به   مچ ین از پیامار اسّلم)ص( نقل شله
فرستل و زمین برکاتش را  س ک من عمل  وا ل کرد و  لاونل براي او از آسمان، برکاتش را فرو مي 

فرمایل: زمین  (. و در حلیثي دیگر رسول  لا)ص( مي 82:  51سازد )ر.ک؛  مان، ج ارج مي 
ک ل )ر.ک؛  سازد، روزي حال و سرمایة شما را بین مردم پ ش مي ایش را براي او  ارج ميگ جی ه

(. در نتیجه رفاه اقتصادي و پیشرفک اقتصادي، ررایک عمومي و در نتیجه  351:  52 مان، ج  
از این کارکرد سیاسی ح ومک مهلوی میام یک عمومي فرا م مي توان در جهک ام یک گردد. 

 ح ومک اسّلمی در عصر غیاک بهره گرفک. افزایی 

 . احزاب سیاسي، نهادهاي اجتماعي و امنیت مهدوی ۸-۴-5

احزاب سیاسي و نهاد اي ملني در جوامع ملرن و متجلد، به دهیل متعلد نظیرتضاد طاقاتي،  
گیرد تا به تربیک ر اران سیاسي، آموزا سیاسي شهرونلان،  انت ابا  و توسعه سیاسي ش ل مي

برابر قلر  دولتي و کارکرد ای گوناگون  در  مشارکک در قلر  و حفظ و حراسک حقوق مردم 
 . احزاب و نهاد ا در ح ومک مهلوي چه نقشي دارنل؟ دیگر بپردازد 

گیري نهاد اي اجتماعي   ایي براي ش لرسل که چ ین زمی ه در ملی ه فارله مهلوي به نظر مي 
در برابر دولک وجود نلاشته باشل؛ زیرا  لف از تأسیس، دولک  لایک جامعه غیر فارله به سوي  

اسک که جامعه را به سوي کراما   الله نام برده شلهجامعه اسّلمي اسک و در قرآن کریم از حزب 
 اي  اي براي تضاد طاقاتي و ش افبرد. در ح ومک مهلوي زمی ه ا ّلقي و قرب الهي پیش مي 

 اي ایلئولوژیك، شهر و روستا،   اي اجتماعي مان ل ش افاجتماعي وجود نلارد. معموه  ش اف
 اي طاقاتي باعث  زباني، مذ اي و سایر ش اف   اي تاری ي، قومي، نژادي، س ک و ملرن، ش اف

( و اگر رقابتي در بین افراد و 126-95:  1374)ر.ک؛ بشیریه،    شودپیلایش احزاب گوناگون مي 
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نیرو اي اجتماعي باشل رقابک در تقرب به  لا و تعاون اجتماعي، دعو  به  یر و نظایر آن  وا ل 
یسک و در آن  ور  ام یک کامل در جامعه  بود. در نتیجه رقابک برسر کسب قلر  و  رو  ن

 اي ا تّلف در جامعه اشاره  شود. در این مورد به چ ل روایک درباره از بین رفتن زمی هبرقرار مي
ميمي  مهلي)عج(  حضر   درباره  اسّلم)ص(  پیامار  پر  ک یم:  ستم  از  که  را  زمین  فرمایل: 

ان و زمین و پرنلگان آسمان  م به  ّلفک  اي که ا ل آسمک ل به گونهاسک، از علل سرشار ميشله
مي  ررایک  مجلسي،  او  )ر.ک؛  ج   1404د  ل  را 81:  51،  آن  شایه  بیانی  نیز  باقر)ع(  امام   .)

 (. 351)ر.ک؛  مان/  انلفرموده
ا لاف  و  به  یر  دعو   مع وی،  ا لاف  برای  مهلوی  دولک  در  اجتماعی  نهاد ای  وجود 

از بین میک، و ش اف  یر وا انه انسانی متصور و مم ن اس رود و   ای اقتصادی و اجتماعی 
 گیرد. رو ام یک  م افزا ش ل میای برای نزاع طاقاتی و اجتماعی وجود نلارد؛ از این زمی ه

 جایگاه رهبري و کارکردهای آن در امنیت جامعه   .۹-۴-5

باط ی    امامک مقامی اسک که دارنله آن عّلوه بر  لایک ظا ری، قادر اسک از طریق  لایک
مه طااطاائي)ره( با   و روحی و به  ور  غیر مستقیم، افراد مستعل را به کمال مطلوب برسانل. عّلا

گویل: » لایک امام در قرآن  مه جا مقیل به امر الهي اسک  تأکیل بر این مطلب در این زمی ه مي
ک ل.  دارد  لایک مياي اسک با امري مل وتي که در ا تیار  )یهلون بامرنا( یع ي امام  لایک ک  له

امام یع ي   در اعمال مردم دارد.  لایک  امام  باطن یك نحوه وهیتي اسک که  از نظر  امامک  پس 
-راه حق رسانلن، قرآن کریم  لایک به امر  لا را ایجاد  لایک دانسته  دسک  لق را گرفتن و به

 (.272: 1، ج1388)طااطاائی،  اسک«
گرانه  لاونل از طریق ناو  و امامک و ادامه ایکاین موروع در بحث مهلویک، به نقش  ل

تشایه   ابر  پشک  به  ورشیل  را  ایشان  ود  که  اسک  غیاک  عصر  در  مهلي)عج(  امام  آن وهیک 
(. و جامعه اسّلمي  یچ گاه  الي از حجک نیسک.  92: 52، ج 1404انل )ر.ک؛ مجلسي، کرده
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از طرف  لاونل اسک   امامک نوعي لطف  انلیشه مهلویک،  پشتوانهدر  براي  و  لایک دی ي  اي 
عقول بشري اسک. وجود امام معصوم که م صوب از طرف  لاونل اسک،  مواره چتر ام یتي و  

 ا در برابر  ک  ل دسک غیاي از آنک ل و مردم احساس ميدفاعي قوي براي جامعه اسّلمي فرا م مي
وي داریم  ر کس که بمیرد  ک ل. از آن روسک که در حلیث نا تهاجما  دشم ان اسّلم حمایک مي

(.  129:     1397)ر.ک؛ نعماني،    اسکو امام زمان  ود را نش اسل به مرگ جا لیک از دنیا رفته
که جامعه می بحرانی اسک  در شرایط  امام عصر،  ر اری  اجتماعی  دارای شرایط  ر ار  با   وا ل 

بحران ظهور  زمان  در  مهلویک،  روایک  در  یابل.  ویژه،  ویک  مت فا   ترس،   ای  مان ل  علد 
می  رخ  آن،  نظایر  و  فساد  فت ه،  ح ومکبیماری،  و  آش ار  د ل  را  ما یک  ود  م تلف،   ای 

.ق،   1404)ر.ک؛ مجلسی،    آیلسازنل و آمادگی جهانی برای ظهور  ر ار م جی بوجود میمی 
و  434ه.ق:  1395،  لوق،  235و    229،  207،  113:  52ج ایزدی  ش وه  با  مهلی)عج(   .)

ک ل. امام ش صیتی برتر اسک و با  ی  ویش، در بین مردم جذبه فراوانی ایجاد میش صیک اله
ک ل و عواطف و احساسا  مردم  ش صیک واهی  ود، انقّلبی بزرگ در تاروپود اجتماع ایجاد می

 آورد.  افزایی ام یتی را بوجود می انگیزد و وجود چ ین ر اری الهی، موجاا   مرا برمی

 افزایی كومت مهدوي و امنیتمشروعیت ح . ۱۰-۴-5

فقه سیاسی، م شأ مشروعیک   فلسفه، کّلم و  به مااحث  توجه  با  م ابع و متون مهلویک،  در 
قانونی یع ی؛ مشروعیک،  متعال اسک  امام  می ی،    الهی اسک  – لاونل  :  10،ج1378)ر.ک؛ 

اسک353 در  لاونل  م حصر  حاکمیک  )الزام  49)شوری/    (.  سیاسي  قلر   مشروعیک  و   )
اسکسی او  تشریعي  انحصار وهیک  در  ح ومک  57)انعام/    اسي(  مشروعیک  جهک،  این  از   .)

مهلوي، ناشي از نصب  اص از طرف  لاونل اسک. اعمال قلر  سیاسی، به جهک ذا  توحیل 
ربوبی: موجه، حقانی و الزام آور اسک؛ چرا که در نظام ت وین و تشریع،  یچ م شأ و مالأیی در 

آن اوسک وح ومک57نعام/  )ا  عرض  لاونل نیسک از  بالذا ،   ای دیگر، ج اه  (. حاکمیک، 
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اسک که؛ مؤم ان را  وعله داده  55ي نور آیه  یاب ل.  لاونل در سوره َعَرری، جعلی و اعتااری می
تا دین او را در زمین اجراء  حاکم بر زمین قرار مي  ک  ل و در سایه این نصب الهي حضر   د ل 

ک  ل. درباره نصب  اص امام عصر،  آیل که  لاونل را عااد  ميود ميمهلي)عج( ام یتي به وج
فرمایل: پیشوایان  شود: پیامار اکرم)ص(ميروایا  متعلدی وجود دارد که به ی ي از آنها اشاره مي

پس از من دوازده نفرنل؛ ن ستین آنان تو  ستي اي علي و واپسین آنان قائم اسک؛  مان که  لاونل  
 (.398: 1، ج  1395)ر.ک؛  لوق،   ق و مغارب زمین را فتح  وا ل کرد با دستانش مشار

از سوي  تش یل ح ومک جهاني حضر  مهلي که م صوب  با  باور اسک که  این  بر  شیعه 
شود. جهان   لاونل اسک، پذیرا عمومي مردمي را به  مراه دارد و ام یک گسترده جهاني برقرار مي

)ر.ک؛ طارسی،    با فطر  اسک و مراد از آن نوع انسان اسک  وط ي از آرزو اي انسان بوده و مطابق
فرمایل: »به درستي که من مایه امان ا ل زمین  ستم.  (. امام مهلي)عج(  م مي62:  7، ج  1427

(.  380: 78..ق، ج  1404 مچ ان که ستارگان مایه ام یک ا ل آسمان  ست ل )ر.ک؛ مجلسي،  
برنامهاگر ح ومک اسّلمی در دوره غیاک اح ام   را اجرا ک ل میو  این   ای دین اسّلم  از  توانل 

 طریق ام یک بیشتری کسب نمایل. 

 . بحث سرزمین و دولت مهدوي؛ اهداف امنیتی در گستره سرزمینی ۱۱-۴-5

دولک بایل داراي سرزمین باشل و امروزه این یك عقیله  مگاني اسک. از  صو یا  دولک  
شود. درباره انلازه سرزمین  حاکمیک، بر محلوده آن انجام ميملرن نیز، داشتن سرزمین اسک و  

نلارد )ر.ک؛ عالم،   قاعله  ا ي وجود  و  141:  1387 یچ  (. سرزمین دولک شامل  اك، آب 
 ک ل.  ا را مرز اي طایعي یا قراردادي مش م ميفضاسک. امروز قلمرو  اکي دولک

ام یک چیسک؟ آنچه از روایا   بحث سرزمین در دولک مهلوي چگونه اسک و ارتااط آن با  
شود آن اسک که ح ومک حضر  مهلي بر شرق و غرب جهان حاکمیک مهلویک برداشک مي

 ا تحک یك اقتلار سیاسي مشترك اداره  دارد. ح ومک جهاني به این اشاره دارد که  مه افراد و ملک
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به وجود آیل. این    توانل از طریق  شونک و یا از طریق داوطلاانه و  لحشونل. این ح ومک مي 
ح ومک واحل جهاني در بین فّلسفه و ادیان نظیر یهود، مسیحیک و اسّلم ریشه دارد. یهود ادعاي  
ح ومک جهاني و مسیحیک ادعاي بازگشک مسیح دارنل. اما در اسّلم رسالک پیامار جهاني بوده  

( که تحقق آن در  92)انایاء/    ﴾اَن رَبُُّكْم فَاْعُبُدونِ ِإنَّ هِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة واِحَدًة َو أَ ﴿فرمایل:  و آیه قرآن مي 
 اي آن را فرا م ک  ل.  دوران ح ومک ولي عصر اسک و مسلمانان بایل در دوران غیاک  م زمی ه 

در انلیشه مهلویک جهان وط ي از آرزو اي انسان بوده و مطابق با فطر  اسک و اسّلم داراي  
نژاد، زبان، جغرافیا و رنگ پوسک اسک. »َیمََل به اَهرَض َعله  َو  ایلئولوژي انساني  رف نظر از  

«: » لاونل به وسیله او زمین را پر از علل و داد مي  ََ  ُظلما  َو َجورا  ک ل  مان گونه  ِقسطا  َکما ُملِئ
 (.  82: 51اسک« )مجلسي، پیشین، ج که از ظلم و جور پر شله

بی م که بر شرق و غرب  ک: »گوئیا من یاران قائم را مياسدر روایتي از امام باقر)ع( نقل شله 
(.  327:  52.ق، ج   1404انل و  مه چیز تحک فرمان آنان اسک.« )مجلسي،  جهان احاطه یافته

 اي زمین  ا و مغرب  وانیم: » لاونل به وسیله قائم، مشرقو در روایتي از رسول  لا)ص( مي 
 (. 398: 1.ق، ج  1395را فتح  وا ل کرد.« ) لوق، 

از دیلگاه شیعه با تش یل ح ومک جهاني، اسّلم به ع وان دین حق و داراي شریعک جامع با  
پذیرا عمومي جهانیان  مراه  وا ل شل و سرزمین دولک حضر  مهلي، کل جهان و بل ه کل  

گیرد و ام یک و  لح جهاني در  مه جا تأمین  وا ل شل و این ام یک شامل کرا  را در بر مي 
بودام ی اقتصادي  وا ل  و  اجتماعي، سیاسي  فردي،  م ارم شیرازی،    ک  :  14، ج 1374)ر.ک؛ 

ب ش مسلمانان در برقراري ام یک  (. لگوي برقراري ام یک در کل جهان در عصر ظهور، الهام 531
 جهاني در عصر غیاک  وا ل بود. 



 ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷، شماره ۱۲سال ؛ پژوهشنامه معارف قرآنی   یفصلنامه علم 246

 

 . دولت مهدوي و ناسیونالیسم ۱۲-۴-5

ایلئولوژي دول ناسیونالیسم  که  اسک  عاليیي  را  ملي  ميک  سیاسي  ش ل  و ترین  دانل 
ادبیا ،   دین،  اساس  بر  ملي  یگانگي  و  حس  ماستگي  تاری ي  ود،  رونل  در  ناسیونالیسم 

)ر.ک؛ س ک گرفک  ش ل  بیگانگان  تاز  و  تا ک  برابر  در  و  آورد  وجود  به  نما ا  تاری ي،   اي 
انلیشه مه319:  1387آشوري،   در  ایله ح ومک جهاني  به  توجه  با  لویک، طایعي اسک که  (. 

ناسیونالیسم در ح ومک جهاني رنگ مي فرو ميانلیشه  اگر در عصر غیاک  بازد و مرز ا  پاشل. 
مرز اي کشور اعتاار دارد از طریق قرارداد اسک ولي در ح ومک جهاني  مه نقاط جهان تحک  

 ح ومک قائم)عج( وا ل بود.

 ا در فطر   د و به اشتراك انسانمهلویک اسّلمي بر اساس فطر  انسان،  ویتي الهي دار
دانل. ک ل و  ر گونه تعلقا  جغرافیایي، زباني، قومي، نژادي و تاری ي را ا یل نميالهي ت یه مي 

بلین جهک ج اه جهاني و جهان شمول دارد. در این  ور ، این ناسیونالیسم افراد و جوامع را از  
 ک ل. ویک ا یل دور مي

در عصر غیاک  م باعث جلایي مسلمانان از  م شله و در نتیجه  ترویج فر  گ ناسیونالیستي  
 اي جهاني رعیف  وا  ل شل. آن گونه که ی ي  ک ل و در برابر قلر  ام یک آنان را م لوا مي

 اي استعمار تجزیه کشور اي اسّلمي از طریق ترویج تف ر ناسیونالیسم اسک. اما در از روا 
گستره ح ومک جهاني محلود به مرز اي ملي ناوده و    دولک مهلوي که الگوي مسلمانان اسک،

  ا را  وا ل داشک.دغلغه  مه انسان

 . اهداف دولت مهدوی و امنیت  ۱3-۴-5

ی ي از مااحث علم سیاسک، بحث ا لاف دولک اسک. یع ي  لف از سیاسک و ح ومک  
یف دولک اسک   اي ملرن ا لافي مان ل ام یک، رفاه و آزادي از وظابر جامعه چیسک؟ در دولک 
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ک ل، بحث در و  ر دولتي بتوانل به این ا لاف دسترسي یابل، مشروعیک کارآملي بیشتري پیلا مي 
 توانل براي ام یک ح ومک در عصر غیاک  م مفیل باشل.ا لاف دولک مهلوي مي

محوري، س وهریسم و جلایي دین ا لاف دولک در ملرنیته غرب بر اساس اومانیسم و انسان
و دولک  مي  و  مادیا   و  دنیا  به  بيتوجه  سیاسک  فر  گي،  مسایل  در  دولک  و    طرفي باشل 

(nutrallityمي دناال  را  اقتصادي،  (  پیشرفک  ح ومک،  مهلویک،  لف  انلیشه  در  اما  ک ل 
یابل. ح ومک حضر   سیاسي، اجتماعي در ک ار مع ویک، فضایل ا ّلقي و قرب الهي مع ا مي 

ترین  لف آن احیاء توحیل و دعو  به اسّلم اسک. پیامار  مهممهلي)عج(، س وهر ناوده، بل ه  
نمایل.  مچ ان که من در  فرمایل: »قائم در آ رالزمان، قیام به اسّلم مياسّلم)ص( در حلیثي مي

 (. 78: 51آغاز اسّلم قیام به آن نمودم« )مجلسي، پیشین، ج 
دولک واحل جهاني حضر  مهلي،  درباره  روایا   و  آیا   بررسي  به دسک    از  زیر  ا لاف 

آیل؛ دعو  به توحیل، رشل فضایل ا ّلقي جامعه، برقراري علل و قسط، اجراء اح ام اسّلم و  مي 
قرآن، اجراي  لح و ام یک جهاني، مقابله با مفسلان و ظالمان، از بین بردن فقر و تاعیض، رشل  

رشل انسان به سوي قرب    علوم و ف ون، گسترا رفاه و توسعه اقتصادي، که مجموعه این ا لاف، راه
 ک ل. الهي را  موار مي 

ب شل، ام یک کامل در په ه گیتي  ی ی از ا لاف مهم و حیاتي که ح ومک مهلوی تحقق مي
توان آن  اسک و ام یک در  ر حال حتي در دوره ک وني، زیرب اي سایر ا لاف ح ومک اسک و نمي

 را نادیله گرفک. 

 گرایي و اخالق در ترویج فضیلت افزایی  . دولت مهدوي و امنیت۱۴-۴-5

ک  ل و آن را به  اي ملرن امروزي در امور ا ّلقي و ترویج فضایل ا ّلقي د الک نميدولک
د  ل. جامعه، در  ورتی مش ل ام یتي ن وا ل داشک که از درون  حوزه  صو ي افراد ارجاع مي

 ما  گ ن  ل. در انلیشه اسّلمی   م، تربیک یافته باشل و  رفا  با قوانین دولتي،  ود را با جامعه
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اسک که به تربیک از وظایف ح ومک آن بوده  و انلیشه مهلویک و در سیره پیامار و امامان معصوم 
و   ام یک  ود  ت هایي  ویش  در  و  نهان  در  فرد،  تا  بیشتري داشت ل  افراد  مک  روحي و ا ّلقي 

اسک.  ي و ا ّلقي توجه  اص شلهجامعه را نادیله نگیرد. در روایا  مهلویک، به جوانب درون
 ا بیعک فرمایل: حضر  قائم در   گام بیعک مردم با او، با شروطي از آن امیرالمؤم ین علي)ع( مي

اي  جوم نارنل، کسي را به  گیرد که؛ مسلماني را دش ام نل  ل، حریمي را  تك ن   ل، به  انهمي 
 (. 469: 1)ر.ک؛  افي، پیشین، ج  ناحق نزن ل

زمان    . ۱5-۴-5 در  علوم  توسعه  و  رشد  جامعه،  با  )امام(  دولت  ارتباط  چگونگي 
 )عج( امام

ارتااط دولک با جامعه در  مه جوامع امري رروري و هزم اسک؛ زیرا دولک بر یك جمعیتي، 
اعمال حاکمیک دارد و بایل بتوانل از طرق م تلف با آنان، ارتااط برقرار ک ل. جامعه  م بایل براي  

پیش به  ارتااطا  در دولکرفکرسیلن  باشل.  با دولک مرتاط  از   اي مادي و مع وي،   اي ملرن 
 اي سیاسي، جامعه ملني، حوزه عمومي و به طور کلي نهاد اي ملني انجام  طریق احزاب و گروه

تر باشل، مش ل ام یتي و دفاعي جامعه کمتر اسک و پیونل چه این ارتااطا  گستردهشود.  رمي 
 اي مردم  بیشتر مي ک ل. اما در بسیاري از جوامع ملرن، نهاد اي ملني از  واستهدولک و مردم را  

ک  ل. در ح ومک جهاني امام عصر،ارتااطا  بسیار گسترده و در رمن ام یک  م  نمای لگي نمي
 توانل الگویي براي دوران غیاک باشل. بیشتر اسک و مي

شود.  تري مي وسایل ارتااطي ملرن  پیشرفک علوم و ف ون در عصر غیاک باعث به وجود آملن
یابل  آیل که وسایل ارتااط جمعي و ابزار اي ارتااطاتي گسترا مياز روایا  معصومین)ع( برمي

 ا در سایه گسترا علوم اسک که در گذارد. بر ي از آنکه در افزایش ام یک و دفاع  م ا ر مي
ه و یا کرامک باشل. در روایتي از امام د ل و بر ي  م شایل در سایه معجززمان ظهور امام رخ مي 

: 52)ر.ک؛ مجلسي، پیشین، ج    اسک ادق)ع( به پیشرفک علوم و ف ون در عصر ظهور اشاره شله
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انل: »چون قائم ما قیام ک ل،  لاونل گوا و  و از آن امام درباره ارتااطا  دوره ظهور فرموده ( 336
اي که  ا و امام پی ي وجود نلاشته باشل به گونهک ل که بین آنه چشم شیعیان ما را چ ان تقویک مي

بی  ل و امام در جایگاه  ود قرار دارد.« ش ونل و او را ميگویل آنان مي وقتي امام با آنها س ن مي
(. و مضمون این حلیث در روایا  متعلد از امامان دیگر وارد شله 236:  52)مجلسي، پیشین، ج  

 (.565اسک)ر.ک؛  لوق، پیشین: 
داشته  مم ن   ت  ولوژي  م وجود  و  پیشرفک علوم  از طریق  ارتااطا  گسترده،  اسک چ ین 

باشل کما این که امروز از طریق ما واره و سایر وسایل ارتااطي  م، کل جهان قابل دسترسي اسک،  
را در  امام زمان)عج( اسک که کل جهان  ام یک گسترده در زمان حضور  در  ر  ور  نشانگر 

 ا تیار  ود دارد.

 . اجراي عدالت زمینه تحقق امنیت فراگیر ۱۶-۴-5

انلیشه  در  شل.  واقعي  وا ل  ام یک  تحقق  زمی ه  غیاک،  و  ظهور  عصر  در  علالک  اجراي 
مهلویک علالک، امري ذاتي و نفس اهمري اسک و به ررایک افراد بستگي نلارد. در نتیجه علالک  

 الهي دارد.   ارج از  واسک افراد وجود دارد وعلالک فطري اسک و م شأ

  ایي اسک که با علالک در لیارالیسم تفاو  جو ري دارد: علالک مهلوي داراي ویژگي
)ر.ک؛ مطهري،   نیسک  قرارداد  و  به جعل  و  اسک  اهمري  نفس  و  ذاتي  امري  الف. علالک 

1361 :45-43.) 
گیرد  ميشمول اسک. یع ي از حیث جغرافیایي، کل جهان را در بر  ب. علالک مهلوي جهان

 (.432: 1، ج 1365)ر.ک؛ کلی ي، 
سیاسي،   علالک  شامل  که  آن  ابعاد  و  سطوح  دام ه،  حیث  از  مهلوي  علالک  جامعیک  ج. 

 شود.اجتماعي، اقتصادي، فر  گي و قضایي مي
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اي براي شورا و ناام ي وجود نلارد و اي که علالک به طور کامل اجراء شود، زمی ه در جامعه
 شود. فاع، نهادی ه ميدر جامعه، ام یک و د

 کارگزاران و نخبگان سیاسي و امنیت   . ۱۷-۴-5

 ا؛ چه در عصر حضور و یا غیاک، اگر متعهل و کارآمل باش ل،  کارگزاران و ن اگان ح ومک
نمي مش لي  دچار  جامعه  دفاع  و  ام یک  حیث  از  علي)ع(  جامعه  امام  از  روایتي  در  شود. 

توانل براي دوران غیاک  م الگو و  اسک که مي مهلي آمله صو یا  کارگزاران دولک حضر   
 اسوه باشل. 

گیرد که دزدي و زنا ن   ل، به کسي دش ام نل  ل،  ون حرامي را  »قائم از ا حابش بیعک مي
 (. 469نریزنل، آبروي افراد را محترم شمرنل، به  انه کسي حمله ن   ل و... )ر.ک؛  افي، پیشین:  

اسک، گواه ره یاران امام عصر ذکر شله و در روایا  دیگر  م آملهبر ي از  فاتي که دربا
روش ي بر توجه ح ومک مهلوي به است لام ن اگان و کارگزاران شایسته براي ایجاد علالک کامل  

 اي اسّلمي در دوران غیاک در است لام کارگزاران مت صم و  بر روي زمین اسک و براي دولک
 موزنله اسک. متعهل در تأمین ام یک بسیار آ

وسیله حضر   شود.  لاونل به ا و ناام ی میجهان در آستانه ظهور، دچار انواع م تلف فت ه
ک ل. از رسول  لا )ص(در این  مهلی)عج( گرفتاری و مش ّل  را از مردم و جامعه بر طرف می

ج  زمی ه نقل شله: »طوبی لمن أدرك زمانه، و به ه یفرا ة «» وا به ح عن  اللا که زمان  ال کسانیاهما
ک رفع گرفتاری می ظهور مهلی را درک ک  ل  لاونل به ک ل« )ر.ک؛ طوسی، وسیله مهلی از اما

ه به باب حق و یغلق به کل   ( »187: 1425 ه به الالع کلها و یمیک به الفتن کلها یفتح اللا یمحو اللا
 ای ناام ی وجود نلارد.  ای بر(. در این  ور  زمی ه133: 1370...« )سیلبن طاووس، باب باطل
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 گیری بحث و نتیجه

را در دولک  این پژو ش در چاجوب مسائل علوم سیاسی، موروع  م ام یک و دفاع  افزایی 
مهلوی مورد بررسی و تحلیل قرار داد و با است راج مسائل سیاسی در علوم سیاسی ملرن و برجسته  

افزایی و  ما  گی دولک مهلوی را  مکردن ا لافی که به بحث ام یک، ارتااط بیشتری داشت ل،  
در بهی ه سازی ام یک و دفاع از نگاه قرآن کریم و روایا  معصومین مورد توجه قرار داد و ا اا  کرد  
که: از دیلگاه قرآن کریم و روایا ،  لاونل بوجودآورنله دولک حضر  مهلی)عج(، اسک و او  

فراگیر را در جهان مستقر سا ته و از مسلمانان اراده کرده اسک که بوسیله این دولک، ام یک و دفاع  
ام یک  م و  نمایل  دفاع  م افقان،  و  مشرکان  برابر  از در  نظر  قطع  مهلوی  دولک  ک ل.  فرا م  افزا 

املاد ای الهی و غیای، به دلیل  ما  گی در ا لاف و تلفیق عوامل سیاسی د یل در حوزه ام یک 
شود. بلین جهک ام یک درح ومک جهانی  نی میافزایی ام یک در سطح جهاو دفاع، باعث  م

 ای  امام عصر)عج( بللیل ر اری امام عادل و  ما  گی ا لاف سیاسی ح ومک، بر ح ومک
افزایی ام یتی و دفاعی  توان ل از  م ای اسّلمی در دوره غیاک میدیگر مزیک و برتری دارد. دولک

به عوامل سیاسی  ماسته ام یک بیانلیش ل.  ح ومک مهلوی، الگو گرفته و در برقراری ام یک  ود،  
اقتصاد،  نیل ح ومک رفاه و  ام یک،  مان ل؛ نظم و  دنیوی و مادی مشترک و متلاول  به ا لاف   ا 

 علالک و آزادی، نیاز به ام یک  مه جاناه دارد. 
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