
 

 

 های جامعه مهدوی مؤلفه

*عبدالله مؤمنیاالسالم والمسلمین حجت
 

 مقدمه
وجوی عگا ت  رتاه و امنیت بدوده و بدرای  بشر از يذشته تا کنون  همواره در جست

ها و تجارب   پیوسته کوشیگه است. انگیشمنگان نیز بر پایه همین تال   آن  دستیابی به
پدررنج  ۀيذشدتهای  انگ کده از تدراز و نشدی  و تال  کرده  پردادته  پردازی به نرریه

ای سرشار از عگا ت و امنیت بسازنگ. با این همه و با  انسان  پوی برای رسیگن به آینگه
يیری جهدانی مدگرن در عصدر حاضدر   کننگه انسان و شکل های دیره وجود پیشرتت

پاسدخ ماندگه و سدایه تقدر و ندابرابری و  عطش و نیاز بشریت به عگا ت همچندان بی
 کنگ.  سنگینی می جنگ و تساد هنوز بر سر او

سوی صدوح و عدگا ت  توانگ به نهایت می سؤال این است که آیا جامیه بشری در حال
عگا تی اسدت و بایدگ در انتردار  حرکت کنگ یا همچنان در مسیر جنگ  تخاصو و بی

ها  نبدود  اضمبالل و نابودی کامل باشگ؟ ما بر این باوریو که ریشه همه این نابسامانی
بندگی بده دیدن و  ت ترهنگی در جهان کنونی است و اعتقاد و پایمینویت و عگ  ربا

توانگ ربات ترهنگدی جامیده را اسدتبکا   های آن  مؤررترین عاموی است که می آموزه
   .جانبه و رتاه و امنیت عمومی را تضمین کنگ بخشگ و دستیابی به عگا ت همه

  آیندگه «گه بشدریتآیند»های مهگویت  این امر تبقق دواهگ یاتت و بر اسا  آموزه
نیدز چندگان « شهر مهگویآرمان»سوی  صوح و عگا ت و دیر است؛ يرچه حرکت به

 وتاز زورمگاران و ستمکاران هست و دواهگ بود.  ساده نیست و صبنه تادت
منگ ترهنگ شییی درباره آینگه بشر  موجد  پویدای  يویی شفاف ورو  همین پاسخ

                                                           

 کارشنا  ارشگ مذاه  اسالمی. *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400مناطق مشترک بهار  
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يویدگ:  شنا  ترانسوی  هانری کربن  می  آن نیز شگه است  چنانکه  تیوسوف و اسال
باور به انگیشه مهگویت  عنصر اصوی تکر شییه است که موجد  پویدایی آن شدگه » 

 1«.است

 آینده بشریت   
ها بایگ در انترار صوح و عگا ت باشنگ یا باز هو  پرسش از آینگه بشر و اینکه آیا انسان
ک پرسدش جدگی و اساسدی شان نخواهگ شگ  ید چیزی جز جنگ و نابرابری نصی 

است. از این رو همه مکات  د اعو از مکات  ا هی و مکات  بشری د در این زمینه به 
 انگ.  ببث و ااهار نرر پردادته

های عومدی  بیشتر مکات  مادی آینگه بشر را در زمینه رتاه عمومی )به استناد پیشرتت
پیشرتته( و تبقق عدگا ت و و تکنو وژیکی(  تکامل تاریخی )به پشتوانه وضع قوانین 

کننگ. ايرچه  قطبی شگن جهان(  روشن و دردشان ترسیو می برابری )با دورنمای تک
 داننگ. بردی نیز  دیگياهی متفاوت دارنگ و اضمبالل و نابودی بشر را قطیی می

در مقابل  مکات  ا هی بر پایه باور به تگبیر کار جهان با اراده دگاونگ  ترجا  بشدریت 
در واقع « ورارت صا بان»داننگ.  شان ارزیابی کرده و آینگه را از آِن صا بان میرا درد

است که اهور منجی و  دو بوکه غیر ا هی  دیکی از باورهای مشتر  همه ادیان ا هی 
ها و مشدکالت بشدری  مقگمده آن دواهدگ  بست رتت از بن مصوح جهانی برای برون

از آن « مگینه تاضوه»یا « شهر آرمان»نی چون بود. این آینگه دردشان که ياهی با واژيا
 شود  در اسال  در قا   انگیشه مهگویت مطرح شگه است. یاد می

ها نسبت به آینگه بشر را ناشی از تفداوِت  استاد شهیگ مرتضی مطهری  تفاوت دیگياه
 يویگ:  دانگ و می ها می بینی جهان

ددگا و نیدز اکثدر پیدروان نگر  مثبت  نگرشی است که غا   میتقگان بده مداورا و 
ادیان  اعو از آسمانی و غیر آسمانی بگان بداور داشدته و نشداط و با ندگيی تدردی و 

کننگ... چه اینکه نگر  منفدی  غا بداً از آِن  جو می و اجتماعی دویش را در آن جست
هدا را  کسانی است که به ماورا اعتقاد نگارندگ و جهدان و جهانیدان و ارتبداط میدان آن

 2پنگارنگ. به تیبیر دیگر  اینان دیگياه ماتریا یستی دارنگ. می مادی مبض

                                                           

 .925؛ ترجمه اسگاّه  مبشر؛ ص تاریخ توسفه اسالمی؛ . هانری کربن1
 .111  ص 95؛ ج مجموعه آرار. مرتضی مطهری؛ 2
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ا  درباره آینگه جهان و انسان  به این حقیقت يدواهی  قرآن کریو در نگر  تاریخی
پذیرد؛ چراکده  های انسان پایان می ها و حرمان ها و يرتتاری دهگ که سرانجا   رنج می

در واپسین حرکدت تداریخ  تنهدا بندگيان سنت تغییرناپذیر دگا بر این قرار يرتته که 
داران زمین و زمان يردنگ  طوِ  دگاونگ  وارران و سررشته شایسته و وارسته و اصالح

و برنامه مترقی و رو  انسانی و آزادمنشانه آنان بر همه جهان حاکو شدود و سراسدر 
ی ستمکار و ها ناپذیر و جریان و کردار اتراد زورمگار و اصالح  جهان از پویگِی انگیشه

 های بشر پا  و پاکیزه شود. کننگه حقوق و آزادی پایمال
ااِلُحوَن » َباِدَي الَصّ ِْ ْرَض َيِرُثَها  ْکِر َأَنّ اْْلَ ِد الِذّ ِْ َِ وِر ِمْن  ُِ بیدگ از « زبدور»در  1:َوَلَقْد َکَتْبَنا ِفي الَزّ

 .«ا  وارث ]حکومت[ زمین دواهنگ شگ ذکر )تورات( نوشتیو که بنگيان شایسته
ِقيَن » اِقَبُة ِلْلُمَتّ َِ َباِدِه  َواْل ِْ ِه ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن  ْرَض ِلَلّ زمدین از آِن دگاسدت و آن را  2:ِإَنّ اْْلَ

کندگ؛ و سدرانجا  ]نیدک[ بدرای  به هدر کدس از بندگيانش کده بخواهدگ  وايدذار می
 «.پرهیزکاران است

اِذيَن اْسُتْضا» َلى اَلّ َْ َلُهاُم اْلاَواِرِثيَن َوُنِريُد َأْن َنُمَنّ  َِ اًة َوَنْج َلُهاْم َأِمَمّ َِ ْرِض َوَنْج ُفوا ِفاي اْْلَ مدا  3:ِِ
دواهیو بر مستضیفان زمین منّت نهیو و آنان را پیشوایان و وارران روی زمین قرار  می

 «.دهیو
مرحو  عالمه طباطبایی  آینگه روشن و آتتدابی انسدان را در قا د  هدگایت عمدومی 

کنگ و از منرر هگایت عمدومی  انسدان را رو بده کمدال  یر میموجودات توجیه و تفس
   4دانگ. می

 يویگ:  شهیگ مطهری بیان زیبایی درباره این آینگه روشن و آتتابی دارد و می
سیادت بشری  آن عصدری اسدت کده  ۀيوییو دور ها  باالدص شیییان می ما مسومان

کده اّو دین  . آن دورهعگل کامل است؛ یینی عصر اهدور حضدرت حّجدت ۀدور

ای کده در آن  عودو  حکومت عقل است  ییندی دوره ۀا  این است که دور مشخصه

در »ترمایدگ:  آن عصدر دارد کده می ۀتیبیری دربار امیرا مؤمنین .اسیر و برده نیست

                                                           

 .925. انبیاء: 1
 .982. اعراف: 2
 .5. قصص: 3
 .995؛ ص شییه در اسال . مبمگحسین طباطبایی؛ 4



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

  م
ژة

 وی
ی

ص
ص

تخ
 ـ 

ی
لم

 ع
شه

تو
 

52 

 1«.نوشنگ آن عصر  مرد  صببگاهان و شامگاهان جا  حکمت و میرتت می

  های جامعه مهدوی مؤلفه
 های دینی آمگه  جامیه انسانی بیگ از اهور اما  زمدان در آموزهبر اسا  آنچه که 

شدود کده آن را از سدایر جوامدع پدیش از ددود متمدایز  هایی بردوردار می از ویژيی
 يذرانیو: های جامیه مهگوی را از نرر می ها و مؤ فه ترین ویژيی کنگ. در اینجا مهو می

   گرایی معنویت
یدابیو کده آن  درمی اهدور و سدیره امدا  عصدر با نگاهی به آیات و روایات عصر

در پدِی برداشدتن مواندع تیدا ی  حضرت  به پیروی از سیره جگ دود  رسول دگا
ترین سدطح  ادالقی  تراهو آوردن زمینه عبودیت واقیی و يستر  مینویت در عدا ی

 است.
ْر »ترمایگ:  دگاونگ متیال در قرآن می اُهْم ِفي اْْلَ نَّ ذيَن ِإْن َمکَّ کاَة َو الَّ الَة َو آَتُوا الزَّ ِض َأقاُموا الصَّ

ُمورِ  ِن اْلُمْنَکِر َو للِه ْاِقَبُة اْْلُ َْ ُروِف َو َنَهْوا  ِْ اْلَم ِِ همان کسانی که هرياه در زمین بده  2:َأَمُروا 
میروف و  دهندگ و امربده دارندگ و زکدات می ها قگرت بخشیگیو  نمداز را برپدا می آن
 «.ان همه کارها از آِن دگاستکننگ؛ و پای ازمنکر می نهی

و يداهی بدر حضدرت  دعمومداً  دد در روایات شییه  این آیه ياهی به اهل بیدت
 عنوان نمونه  امدا  بداقر تفسیر شگه است. به ددصوصاً  دو عصر اهور  مهگی
 ترمایگ:  می

. دگاونگ شرق و غدرب زمدین  مبمگ و مهگى و یاران اوست این آیه تا آدر  از آِن آل
وسدیوه  کندگ و به ار مدیکدهدگ  آئیدنش را آشد هدا قدرار مدی ومت آنکدر سیطره حرا 

اران  حدق را کده تبهکدنگ؛ آنچندان ک و یارانش  بگعت و باطل را نابود می مهگی
شدود  ه روی زمدین  اردرى از اودو دیدگه نمدیکشود  رده بودنگ! و اینچنین میکنابود 

 3.ننگک ر میکازمن میروف و نهی ها امربه ]زیرا[ آن
عصر اهور  عصر بازيشت به تطرت و دوران اوج رشگ مینویت و ادالق اسدت؛ از 

که ستون دین  مرهر عبودیت و بنگيی و یکدی از عوامدل رشدگ  داین رو  اقامه نماز 
                                                           

 .52  ص 9؛ ج اسال  و مقتضیات زمان. مرتضی مطهری؛ 1
 .49. حج: 2
 .992  ص 94؛ ج تفسیر نمونه. ناصر مکار  شیرازی؛ 3
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 در آن زمان به اوج دود دواهگ رسیگ.  دمینوی است 
کده از  داتزون بر نماز  توجه به قرآن و تگبر در آیات آن و عمدل بده دسدتورهای آن 

شدود و غبدار غربدت و  در عصر اهور ترايیدر می ددیگر عوامل رشگ مینویت است 
 مبمددگ قددائو آل»شددود. در روایددات آمددگه کدده  اّه  زدوده می مهجوریددت از کددال 

دگای عّزوجّل ندازل ترمدوده  بده مدرد  يونه که  کنگ تا قرآن را آن هایی بر پا می دیمه
 1«.تیویو دهگ

 محوری دین
شک بایدگ عصدر  از آنجا که دین  برنامه تیا ی و تکامل انسان است  عصر اهور را بی

ُهاَو »ترمایدگ:  های وحیانی دانست؛ چنانکه قرآن کدریو نیدز می دین و آموزه شکوتایی
اْلُهَدى َوِديِن الْ  ِِ َْ َرُسوَلُه  ِذي َأْرَس ِه َوَلْو َکاِرَه اْلُمْشاِرُکوَن اَلّ يِن ُکِلّ َلى الِدّ َْ او کسدی  2:َحِقّ ِلُيْظِهَرُه 

هدا غا د   است که رسو ش را با هگایت و آیین حق ترسدتاد تدا آن را بدر همده آیین
 «.يردانگ؛ هرچنگ مشرکان کراهت داشته باشنگ

رتدت؛ تدوان دو سدطح یدا مرحوده در نردر ي الز  است توجه شود که برای دین  می
مرحوه بیان و تبویغ و مرحوه اجرا و ما بر این باوریو که مرحوه بیان و تبویغ  در طدول 

  اتما  و اکمال یاتته است  اما مرحوه اجدرای کامدل  بدا اهدور رسا ت پیامبر اکر 
 صورت دواهگ يرتت. حضرت حجت

آیگ که مبور حکومت آن حضدرت  دیدن اسدت و ایدن نشدان  از روایات چنین برمی
عیدار  های الز  برای برپایی حکومتی صدا ح و تما  دهگ که دین ا هی  تما  ارتیت می

 يونه ستو و تسادی را دارد. و نجات جامیه بشری از هر
 يویگ:  ابوبصیر می

ُ»درباره این آیه پرسیگ . ترمود:  از اما  صادق ل  ْنازا ُيا
ُِلا ُوا ْعاد  ااُبا يل  ا وا

ْ
أ ُما لا ازا ااُنا ُنا اها للَّ

ُاا وا
ُ جا ْخر  ىُيا تَّ اُحا يل  ا وا

ْ
أ ٌكُ ما ْشارا ُن  ُِلا ُوا َا اي ِا ُاْلعا اها

اللَّ ٌرُبا افا
ُكا ْبقا ُيا َْ ُعليهُالسَلمُلا  َ ائا ُاْلقا جا را اُخا ذا إا

ُفا  َ ائا ْلقا
اا

ه وجا ر  ُخ  ها را
ُكا ِلَّ ُإا اما نا اْْلا آیدگ تدا  قسو به دگا! هنوز تأویدل آن نیامدگه و تأویدل آن نمی 3:با

اترى بده ددگا و کدرد  کده قدائو ددروج کد گدامینگ. پس هنکدروج  ه قائوکاین

                                                           

 .441  ص 58؛ ج بباراالنوار. مبمگباقر مجوسی؛ 1
 .44. توبه: 2
 .142  ص 8؛ ج کمال ا گین و تما  ا نیمةبابویه؛  مبمگ بن عوی ابن  .3
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 «.راهت داردکه دروج او را کمانگ؛ مگر این ی به اما  باقی نمیکمشر
ُ»نیز نقل شگه است که ترمود:  درباره این آیه  از امیرا مؤمنین ىا اندا ُن  ُوا

ِلَّ رياٌةُاا ىُتا بقا ِليا
داًُ مَّ حا ُن  ُاا َّ ُوا ه  ُاللَّ ِلَّ ُاا لها ْ ُِلُاا

ُاا ةا شا ادا ي اُبا شياًُُفا ُعا ًةُوا ُرا ُب  ها نلُاللَّ س  ماندگ  مگدر  ای باقی نمی قریه 1:را
آن «. شدود ه صدبح و شد  در آن بده توحیدگ و رسدا ت پیدامبر شدهادت داده میکاین

ةُوُالفار »ترمایگ:  حضرت در روایت دیگری می حياىُالسانَّ ادُاِلر ُوُي  م َّ زمدین را  2:ي 
 «.  کنگ سازد و سنّت و واجبات ]دینی[ را زنگه می مهگ ]زنگيی[ می

وا»رده: کدعوی بن عقبه از پگر  روایت  ار   ا
ِْ اىُي  تَّ ُحا ْيانو ُدا

ال  ْْ
ا
َُ ْباقا ُيا َْ ا ُ لا ْساَلاما ْْلا

اناُ اا ف  را
ْعتا ُيا وا

ُ ا ا يما اْْلا  اهل هیچ دین و مذهبی بر مسوک و عقیگه دود باقی نخواهندگ ماندگ  مگدر 3؛«با
 اینکه اعتراف به ایمان کنگ و اسال  دود را ااهار سازنگ.

 گرایی عدالت
سدوی مدرد   عگا ت از مفاهیو بنیادینی است که همه ادیان ا هی با هگف تبقق آن  به

آوران ا هی  بیگ از دعدوت بده توحیدگ و  ترین دغگغه پیا  انگ و از همین رو  مهو آمگه
َلَقاْد »ترمایگ:  ت. دگاونگ در قران کریو میشنادت دگا  ایجاد و بسط عگا ت بوده اس

اْلِقْساِ   ِِ ااُ   ُهاُم اْلِکَتااَب َواْلِمياَزاَن ِلَيُقاوَم الَنّ َِ َنااِت َوَأْنَزْلَناا َم اْلَبِيّ ِِ هماندا  4:َأْرَسْلَنا ُرُساَلَنا 
مان را با دالیوی روشن ترستادیو و همراه ایشان کتاب و میزان ترو آوردیدو  ترستاديان
از سوی دیگر  دگاونگ انسان را نیز ستمگر میرتی کرده «. عگا ت قیا  کننگ تا مرد  به

اٌر »ترمایگ:  و می ْنَساَن َلَظُلوٌم َکَفّ بدگین ترتید  «. انسان  ستمگر و ناس ا  اسدت 5:ِإَنّ اْْلِ
شود که برپایی قسط و عگا ت  هگتی بسیار سترگ است کده تبقدق آن در  آشکار می

دهدگ کده  جهت نیست که تاریخ زنگيی بشر نشدان می يرو مهار نفس آدمی است. بی
هرچه از عمر او يذشته  ستمکارتر شگه و با ستوِ سدتمکاران نیدز بیشدتر ددو يرتتده 

عدگا تی را  های اودو و بی ترین جووه ساديی  زشت توان به و در حال حاضر میاست 
 های استکباری مشاهگه کرد.  ویژه از سوی قگرت جای جهان  به در جای

                                                           

 .924  ص 9؛ ج تفسیر ا ییاشی. مبمگ بن مسیود عیاشی؛ 1
 .892؛ ص األررمنتخ  اّه  صاتی يو ایگانی؛  .  طف2
 .424  ص 8؛ ج االرشاد. مبمگ بن مبمگ مفیگ؛ 3
 .85. حگیگ: 4
 .44. ابراهیو: 5
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و قیا  قائو در هنگامی است که دنیا دچار آشفتگی شدگه و »ترمایگ:  می پیامبر اکر 
کندگ و نده قگرتمندگ بده  رحو می تازنگ؛ نه بزريسال به دردسال مردمان به یکگیگر می

 1«.دهگ ناتوان! در این هنگا  دگاونگ به او )اما  غای ( اجازه دروج می
عدگا تِی دوران پدیش از اهدور  نیدز دربداره نابسدامانی اجتمداعی و بی اما  صادق

ادُا»ترمایگ:  می َا ْنُ ما ًةُلا
الا با ُتا ةا ِلايا ْلنا

ُاا ْيتا
ا
َ ها( در  پسدت ها و نگری که والیت )مسؤو یت می 2:را

 «.دهنگ دست کسانی است که رشوه بیشتری می
پاسدخ نگذاشدته و  اما حکمت دگاوندگی نیداز همیشدگی بشدریت بده عدگا ت را بی

ساز تبقق آن در همه ابیداد زندگيی انسدان قدرار داده  حکومت عگل مهگوی را زمینه
 است.

در روزيدار او  کنگ و هرياه قائو قیا  کنگ  به عگل حکو می»ترمایگ:  می اما  صادق
شود و زمین برکاتش را ددارج  ها امن می وسیوه او راه رود و به جور و ستو از بین می

 3«.شود کنگ و هر حقی به صاحبش بريردانگه می می

اير از دنیا جز یک روز باقی نمانگه باشدگ  دگاوندگ »نیز ترموده است:  اما  حسین
ن دروج کنگ. پس  زمین را از عگل و آن روز را طوالنی يردانگ تا مردی از ترزنگان م

 يونه که از اوو و سدتو پدر شدگه باشدگ. ایدن دبدر را از پیدامبر داد پر کنگ؛ همان
 4«.شنیگ 

های مدرد  وارد  به دگا قسو که عگا ت  دود را به دانه»ترمایگ:  هو می اما  صادق
 5«.شونگ يونه که سرما و يرما دادل می کنگ؛ همان می

ياه که او دروج کندگ  تدرازوی عدگل را در بدین  آن»ترموده است: نیز  و اما  رضا
 6«.کنگ کس به دیگری اوو نمی نهگ؛ پس  هیچ مرد  می

  رشد و بلوغ فکری
اسدت. ایدن « عقدل»ها    ها و دوري از بگی ترین وسیوه و عامل روآوردن به دوب  مهو

                                                           

 .422. مبمگباقر مجوسی؛ پیشین  ص 1
 .854. همان  ص 2
 .442. همان  ص 3
 .  492   ص9 بابویه؛ پیشین  ج . مبمگ بن عوی ابن 4
 .951  صا غیبه. نیمانی  مبمگ بن ابراهیو؛ 5
 . 448 بابویه؛ همان  ص  مبمگ بن عوی ابن  6.
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ی و اجتمداعی های تدرد تر شدود  نابسدامان  نیمت بزرگ ا هی هرچه به کمال نزدیک
شود. در روایات آمدگه  تر م  یابگ و ترد براي پذیرتتن حق آماده انسان بیشتر سامان م 

بده  دد و به برکت حضدرت حجدت داست که عقل و درد آدمی در عصر اهور 
رسگ و در پرتو آن  جهل و نادانی جای دود را به عودو و  مال دود م کآدرین درجه 

 رسنگ.   های يونايون به نهایت دود می دهگ  استیگادها شکوتا و دانش دانایی می
ااُ»ترمایدگ:  يونه ترسیو می میزان بینش مرد  عصر اهور را این اما  باقر نا م  ائا ُتا ااما اُتا ذا إا

ُ ؤ  ىُر  لا ُعا ه  ُيدا ه  ُاللَّ ضا ا َُْوا ن    ْحَلا
ا
َُ ها ْتُبا

لا ُكما ُوا َْ نلا   ق  اُع  ُبا ا
ما ا جا ُفا ادا با ُاْلعا که قائو ما قیدا   هنگامی 1:وسا

هدا را بده کمدال  يدذارد و عقدول آن کنگ  دگاونگ دست مببتش را به سر بندگيان می
 «.شود رسانگ و بوو  تکری آنان  رشگ یاتته و تکمیل می می

و مرز دانایی در این دوره را  تدا سدراپرده  آن حضرت در روایتی دیگر  حگ یاديیری
ُ»ترمایگ؛  ها بیان می دانه اها ُاللَّ اا ا ُتا ااُبا

يتا ا اىُبا ىُفا ْقضا تا
ُلا ةا
ا
ْرَ ُاْلما ىُإا َّ

تَّ ُحا ها انا نا َا ىُ ُفا ةا ُما ُاْلحا ْن ا ْؤما م 
ُ ها ُاللَّ نلا س  ُرا ةا نَّ ُس  ىُوا

الا عا در زمان او عوو  و حکمت را آنچنان دواهیگ آموددت کده  2:ما
 «.حکو دواهگ کرد دگا دار در منزل دود  طبق قرآن و شیوه رسول  ک زن دانهی

نیز در مقا  مقایسه سطح دانش بشری  پدیش و پدس از عصدر اهدور  اما  صادق
اندگ  دو حدرف  وهفت حرف دارد. تما  آنچده پیغمبدران آورده عوو بیست»ترمایگ:  می

پا  انگ و چدون قدائو مدا بده ستهاست که مرد  تا به امروز جز این دو حرف چیزی نگان
وپنج حرف دیگر را بیاورد و با آن دو حرف دیگر  در میدان اتدراد بشدر  دیزد  بیست

 3«.آشکار و پراکنگه کنگ

 حفظ کرامت انسانی
موهبتی ویژه است که به انسان ارزانی داشته شگه است و قدرآن کدریو ایدن « کرامت»

 ترمایگ:  اصل ا هی در آترینش انسان را چنین بیان می
ْلَناُهْم  َباِت َوَفَضّ ِيّ ِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الَطّ َِ ْمَنا  َلى َکِثياٍر َوَلَقْد َکَرّ َْ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل  هدا را در دشدکی و دریدا   داشتیو و آن ما ترزنگان آد  را يرامی  4:ِمَمّ

                                                           

 .85  ص 9؛ ج ا کاتی. مبمگ بن ییقوب کوینی؛ 1
 .842مبمگ بن ابراهیو نیمانی؛ همان  ص  2.
 .249  ص 8؛ ج و ا جرائح ا خرائج ا گین راونگی؛  قط  3.
 .42اسراء:  4.
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های پاکیزه به آنان روزی دادیدو  های راهوار( حمل کردیو و از انواع روزی )بر مرک 
 ایو  برتری بخشیگیو.  ها را بر بسیاری از موجوداتی که دوق کرده و آن

تا مسیر رشگ و کمدال دانیو که همه مخووقات بر مگاری غریزی در حرکت هستنگ  می
توانگ با اراده و ادتیدار ددود   کننگ و در این میان  تنها انسان است که می دود را طی 

دویش را بريزینگ و به تروترین مراتد  )زندگيی حیدوانی( یدا بداالترین مراتد    راه
)زنگيی ا هی( برسگ. دریغ که در زمانه ما  انتخاب مسیر درسدت زندگيی و نیدل بده 

بسیار دشوار شگه و اینک همه جوامع  حتی جوامدع اسدالمی بدا اندواع  حیات انسانی
حیدایی  دروغگدویی  تسداد  های ادالقی و اجتماعی از قبیل بی مشکالت و نابسامانی

تفاوتی نسدبت بده یکدگیگر  تقدر و امثدال آن  ادالقی  ناامنی  جنایت و دشونت  بی
ان در عصر اهور به موضوع يریبان هستنگ. ا بته چنانچه از منرر وضییت جه به دست

شگن جهان از اوو و جور دانست  هایی از پر ها را جووه توان این نابسامانی بنگریو  می
که در پِی آن  اهور آن منجِی موعود رخ دواهگ داد و طبق آنچه که در روایات آمگه  

ها پگیدگار دواهدگ شدگ و بده برکدت  رشگ ادالقی در باالترین سطح ممکن در انسان
 يیری مگینه تاضوه دواهیو بود.   شاهگ شکلو حضور حضرت مهگیاهور 

های ادالقدی عصدر  های بنگيان را یکی از ارمغان ا نس و ا فت میان دل پیامبر اکر 
ض»ترمایگ:  کنگ و می اهور بیان می ااغ  با ُالتا ُوا اء  اْحنا ُالشَّ ا   رفا ُيا ها و  در آن روزيدار کینده 1:وا

 «.ها از دل زدوده دواهگ شگ دشمنی
ُ»ترمایگ:  نیز می ا مومنین امیر تا با ْا ذا ناُلا م  ائا ُتا اما ْنُُُاذاُتا ُنا اء  ْحنا ُُُالشَّ ان ا ل  اادُُت  با کده  هنگامی 2:اْلعا

 «.شود شان زدوده می های بنگيان نسبت به یکگیگر از د های قائو ما قیا  کنگ کینه
آشدکار  هدا نیدازی در آن رود و روح بی هنگا  اهور حرص و طمع از میان مرد  مدی

ُ»ترمایگ:  در این باره می شود. رسول دگا می ان ا ل  ا ُت  ىُفا نا ْلغا
ُاا ه  للَّ ىُاا ْلقا

ا
َُ يُّ ْ دا ْلما

ُاا جا را اُخا ذا إا
اٌدُ حا

ا
َُ ياها ما

ْ
أ ُيا اَلا فُفا االا ْلما ُاا ياد  را ْنُي  :ُنا يُّ ْ دا ْلما

ُاا نلا ق  ىُيا تَّ ُحا ادا با ْلعا
قیدا  کندگ   کده مهدگی زمانی 3:اا

کندگ  که حضرت اعدال  می طوری نهگ؛ به نیازی را در دل بنگيانش می دگاونگ غنا و بی
 «.شود هر کس به مال و رروت نیاز دارد  بیایگ  و ی کسی برای آن پیشقگ  نمی

 آمگه است که ترمود:  در روایت دیگری از اما  عوی
                                                           

 .958؛ ص ا مالحو و ا فتن. عوی بن موسی بن طاوو ؛ 1
  .854  ص 8؛ ج ا خصالبابویه؛  مبمگ بن عوی ابن . 2
 .49. عوی بن موسی بن طاوو ؛ پیشین  ص 3
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زندا نکنندگ  ددون  يیرد که سرقت و از اصباب دویش پیمان و بییت می مهگی
ای هجو  نبرندگ و کسدی  يناهی را نریزنگ  حریمی را هتک نکننگ  به ناحق بر دانه بی

را مورد ضرب و شتو قرار نگهنگ  زر و سیو نینگوزنگ  يندگ  و جدو احتکدار نکنندگ  
مال یتیو نخورنگ  نگانسته شهادت نگهنگ  راهزنی نکننگ  مساجگ را ویدران نسدازنگ  از 

ازمنکر کنندگ   بدا  دشدن ب وشدنگ  بدر  میروف و نهی ی کننگ  امربهآ وديی ها دور
 1يونه که شایسته است جهاد کننگ. دا  سر نهنگ و در راه دگا آن

های عصر حضور امدا   حضرت در سخنی دیگر  دودسازی همگانی را از ویژيی  آن
لُْ»شمارد؛  می زمان ناُاا ف  عا اُعا ذا ىُإا

دا ْل   ىُاا لا ىُعا نا ْل ا ُاا ف  ْععا ىيا انا ْل ا اىُاا لا ىُعا ادا چدون اهدور  2   :  
های نفسانی را به هگایت آسمانی بازيردانگ؛ پس از آنکده رسدتگاری را  کنگ  دواهش

 «.به هوای نفس بازيردانگه باشنگ
ای روشن  آرزویی همگدانی و  نتیجه آنکه تشکیل حکومت عگل جهانی و تبقق آینگه

اسالمی  بیش از سایر ادیان مورد توجه نگرانه  ای ا هی است که در مباحث آینگه وعگه
 و تأکیگ قرار يرتته است.

انگ: اعتقاد و باور بده  در زمینه آینگه جهان عبارت اصول مهو و مشتر  ادیان ابراهیمی 
پیروزی حتمی حق بر باطل  يستر  و اجرای عگا ت در آددرین مرحوده از حیدات 

 جهان  در سایه حاکمیت صا بان و پاکان.

                                                           

 .411اّه  صاتی يو ایگانی؛ پیشین  ص   طف 1.
 .915؛ ص نهج ا بالغه. صببی صا ح؛ 2
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