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جایگاه حکومت عدل جهانی در سیر تاریخی حرکت انبیاء
نصرتاهللآیتی 1

چکیده
بر اساس اراده الهی پایـان تـاریخ بـا ن ـ آفرینـی مـردآ آزـاز هواهـ شـ ـه بـر
هستی نـور هواهـ پاشـو و متـومتی آ نـ ه از عـ الت پـ ریـیآ هواهـ نمـود
وقتی ه اراده ه اون آ بر تح ق چنون فرجام نوتوی تعلق گرفتـه باشـ اگـر
تح ق آن به زمونههای نواز داشـته باشـ ـه در بسـتر تـاریخ بایـ مهوـا شـون ،
ه اون ـ متعــال آن را از ریــق ســنتهــای مهوــا هواه ـ نمــود مــال پرس ـ
اساسی این است ه برنامه ه اون متعال براآ تح ق زمونـههاآ ایـن هـ
بیرگ از چه زمان آزاز ش ه است و در رح الهی ن طه آزازین مر ت بـه سـوآ
این ه بیرگ جاسـت؟ در ایـن بـاره دو دیـ گاه قابـل ـرح اسـت :براسـاس
دی ـ گاه نتســت ن طــه آزــاز مر ــت بــه ســوآ ایــن ه ـ بع ــت رســول گرامــی
است و بر اساس دیـ گاه دوم تشـتول متومـت عـ ل جهـانی آرمـان
اسالم
همــه انیوــاآ الهــی بــوده اســت و آنــان بــه فراهــور موقعوـــت و امتانــا هـــود
زمونههاآ الزم براآ تح ق ایـن هـ بلنـ را فـراهم ردهانـ بـر ایـن اسـاس
ــرح ه اون ـ بــراآ مهوــا ســاهتن زمونــههاآ متومــت ع ـ ل جهــانی از آزــاز
آفرین انسـان شـروش شـ ه اسـت در م الـه پـش رو مویـ ا دیـ گاههاآ یـاد
ش ه گردآورآ هواهن ش
واژگان کلیدی

امـام مهـ آ  ،ظهــور ،متومــت جهــانی ،زمونـهســازآ ،بع ــت انیوــات ،مر ــت
تاریتی انیوات

 1سطح چهار موزوآ و عضو هوئت علمی مؤسسه آین ه روشن (پژوهشت ه مه ویت) قم ()ayati110@yahoo.com

مقدمه
یکی از بزرگترین وعده هایی که خداوند متعال در قرآن از آن سخن گفته است وعده برپایی

حکومت صالحان است .این وعده الهی به حسب ظاهر آیات و نیالز فرمایشالات متعالدد پیشالوایان

معصوم همان حکومت عدل جهانی است کاله در پایالان تالاریخ توسالد مهالدی موعالود

تشالکی

میشود .وقتی که اراده خداوند متعالال باله چنالین آینالده درخشالانی تعلالق گرفتاله اسالت طبیعتالا ا گالر

تحقالالق آن نیازمنالالد شالالراید و زمینالالههایی اسالالت کالاله بایالالد در بسالالتر تالالاریخ و از سالالوی خداونالالد متعالالال

شک بگیرند ،خداونالد سالبحان آنهالا را مهیالا مالیکنالد؛ هالمچنالانکاله هالر انسالان حکیمالی کاله هالدفی
زمانبر و درازمالدت دارد نسالبت باله مهیالا سالاختن زمینالههای تحقالق هالدفش غفلالت نمالیکنالد .امالا

پرسالالش مهمالالی کالاله در اینجالالا وجالالود دارد ایالالن اسالالت کالاله برنامالالهای کالاله خداونالالد متعالالال بالالرای مهیالالا

ساختن زمینههای حکومت عدل جهانی مقدر فرموده است از چه زمانی آغالاز میشالود و در طالرح
الهالالی نقطالاله آغالالازین حرکالالت بالاله سالالوی ایالالن هالالد بالالزرگ کجاسالالت؟ آیالالا میتالالوان تحقالالق حکومالالت

جهانی در آخرالزمالان را هالد ارسالال رسال و هالد سلسالله انبیالاء دانسالت و در نتیجاله نقطاله آغالاز

طرح الهی برای تحقق حکومت عدل جهانی را آغاز آفالرینش انسالان معرفالی کالرد؟ ایالن پرسالش را

میتوان گامهایی به عقبتر برد و از اینجا آغالاز کالرد کاله آیالا خلقالت انسالان بالا هالدفی واحالد بالرای
زنجیره نس های بشر همراه است؟ آیا ارسال رس برای رسیدن به هالدفی واحالد انجالام پذیرفتاله

است؟ آیا رسالت انبیای الهی که در دورههای مختلفی مبعوث شدهاند به هم پیوسته است؟ آیا
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پیالالامبرانی کالاله در دورههالالای مختلالالف آمدهانالالد تنهالالا اهالالدافی مقطعالالی و مخصالالوص بالاله دوره خالالود

داشتهاند؟ از میان پرسشهای یاد شده در اینجا کوشیده خواهد شد به پرسش نخسالت تالا حالد
امکان پاسخ داده شود.

فرضیههای محتمل درباره نقش انبیاء در حکومت عدل جهانی
در این باره دو دیدگاه قاب طرح است:
دیدگاه نخست :تشکیل حکومت عدل جهانی در پایان تاریخ هدف پیامبر خاتم

طبق این دیدگاه بر اساس طرح خداوند متعال مسئله ظهور موعالود و تشالکی حکومالت عالدل

جهانی توسد او هد پیامبر خاتم

بوده است و آن حضالرت باله صالورت هدفمنالد و مالدیریت

متعالال بالالر عهالده پیالامبر گرامالی اسالالالم

نهالاده شالالده اسالت آن حضالالرت از همالان آغالالاز باله دنبالالال

شده بالرای آن زمینهسالازی فرمودهانالد .در ایالن دیالدگاه باله حسالب وظیفالهای کاله از سالوی خداونالد

تشکی حکومت عدل جهانی بودهانالد و البتاله از آنجالا کاله میدانسالتند ایالن هالد بالزرگ در زمالان

خودشالالان دسالالتیافتنی نیسالالت و بالاله مقالالدمات و زمینالالههایی نیالاز دارد کالاله هنالالوز فالالراهم نشالالدهاند،

برای تحقق آن در پایان تاریخ برنامهریزی کردهانالد و کوشالیدهاند در طرحالی هدفمنالد مقالدمات و

زمینههای آن را به صورتی فراهم نمایند کاله در نهایالت در وقالت مناسالب هالد مالورد نظالر تحقالق

یابد و حکومتی کاله توسالد مهالدی موعالود
پیامبر خاتم

تشالکی خواهالد شالد تحقالق عینالی آرمالان مالورد نظالر

است.

دیدگاه دوم :تشکیل حکومت عدل جهانی در پایان تاریخ هدف همه انبیاء

بر اساس دیدگاه دوم مسئله ظهور موعود و تشکی حکومت عدل جهانی آرمالانی تنهالا مربالو

بالاله مقطالالع تالالاریخی بع الالت رسالالول خالالاتم

نیسالالت بلکالاله حکومالالت جهالالانی در همیشالاله تالالاریخ در

کانون توجه تاریخسازان الهی بوده و در اعماق قرون و اعصار به عنوان آرمانی بزرگ مطرح بوده
و بالالرای تحقالالق آن برنامالالهریالالزی و تالالالش میشالالده اسالالت .بالاله تعبیالالر دیگالالر پیالامبران الهالی افالالزون بالالر

این که با چشماندازی بهاندازه طول عمر خالود و بلکاله طالول تالاریخ شالریعتشالان همالراه بودهانالد،

چشماندازی به بلندای تاریخ بشالریت نیالز داشالتهاند و ایسالتاده بالر بلنالدای قلاله تالاریخ تالا آخالر آن را

میدیدهاند و در راستای رسیدن به آن گام برمیداشتهاند؛ در نتیجاله تمالام انبیالاء در طالول تالاریخ
حکومت عدل جهانی است بوده است و همه آنها برای رسیدن باله همالان جامعاله مطلالوبی کاله در

آخرالزمالالان شالالک مالالیگیالالرد تالالالش مالالیکردهانالالد .ا گالالر مالالا بالالر ایالالن بالالاور باشالالیم کالاله انبیالالاء بالالا چنالالین

چشماندازی همراه بودهاند اقدام هر پیامبری به منزله خشتی از این بنای عظیم بوده که سالایر

خشالالتها بالالر پایالاله آن بنیالالان نهالالاده مالالیشالالدند و هالالر حرکالالت و سالالکونی کالاله انبیالالاء در طالالول تالالاریخ
داشتهاند ،متناسب با این هد بزرگ بوده است.

برای دو دیدگاه یاد شده میتوان شواهدی در کتاف و سنت یافت .در ادامه تالش خواهد شد

به ترتیب این شواهد گردآوری و تحلی شوند.
قرائن دیدگاه نخست

دیدگاه نخست را میتوان با قرائن و شواهدی تقویت نمود برخی از آنها بدین قرارند:
.1طر ح اندیشه مهدویت از سوی پیامبر خاتم

رسالالول گرامالالی اسالالالم

در روایالالات متعالالددی بالاله مسالالئله ظهالالور مهالالدی موعالالود

و تشالالکی

حکومت عدل جهانی و حتمیت این رخداد بزرگ پرداختهاند و دربالاره آن روشالنگری فرمودهانالد.

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

یک هد بیشتر نداشته اند و حرکت تاریخی آنالان در مسالیر رسالیدن باله غالایتی واحالد کاله تشالکی
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افزون بر طالرح اصال اندیشاله مهالدویت آن حضالرت در روایالات متعالددی بسالیاری از جزییالات ایالن

رخالالداد را هالالم بیالالان فرمالالودهانالالد؛ معرفالالی امالالام مهالالدی

بالالا نالالام و نسالالب ،بیالالان صالالفات ظالالاهری و

اخالقی آن حضرت ،اشاره به مسئله غیبت آن حضرت و نیز نشانههای ظهور و...

ما ا گر این حجم وسیع از آموزه های بیان شده از پیالامبر خالاتم را از ایالن منظالر مالورد توجاله قالرار

دهیم که اسالم هم دین خاتم است و هالم دیالن جهالانی کاله بالرای هالدایت هماله انسالانهای کالره

خا کی تا روز قیامت نازل شده است و از سوی دیگر در آخرالزمان با اجرای همهجانبه همین دین

و با عم به آموزههای آن ،عدالت بالرای هماله انسالانها و در گسالتره هسالتی برقالرار میشالود .ایالن
حجالالم وسالالیع از توجالاله و عنایالالت بالاله مسالالئله مهالالدویت نشالالان از آن دارد کالاله در منظومالاله فکالالری آن

حضالالرت چنالالین آرمالالان و چشالالماندازی وجالالود داشالالته و گامهالالایی ک اله آن حضالالرت در ایالالن مسالالیر

برداشتهاند در مسیر همان چشمانداز و افق بلند بوده اسالت و اساسالا ایالن یالک ضالابطه کال اسالت

که وقتی انسانی حکیم به عملی رو میآورد که به ظاهر سالها پس از مرگش باله ثمالر مینشالیند،

همین اقدام و عم او بهترین گواه است بر این که او با نگاهی عمیقتر به دنبال غایتی در آینده

تالالاریخ اسالالت و در افالالق بلنالالد او زمالالانهالالای دور و پالالس از حیالالات نیالالز دیالالده شالالده هالالمچنالالانکالاله وقتالالی
کشالاورز پیالری درخالالت گردویالی می کالالارد کاله سالالالها پالس از مالالرگش باله بالالار مینشالیند و او میدانالالد
عمرش برای بهره بردن از ثمره آن کفا نمیدهد؛ الجرم هد او بهره بردن دیگرانی اسالت کاله
پس از او خواهند آمد .بنابر این تشکی حکومت عدل جهانی غایت پیامبر گرامی اسالم

بوده است و آن حضرت به سهم خود گامهای الزم را در این مسیر برداشتهاند.
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نیز

 .2پیریزی نظام امامت

طرح اندیشه امامت از سوی رسول گرامی اسالم

گفتاله باشالالد .وقتالالی مهالدی موعالالود

میتواند قرینه دیگالری بالر ادعالای پالیش

کالاله تشالکی دهنالالده حکومالالت جهالانی اسالالت آخالالرین حلقالاله از

سلسله امالامتی اسالت کاله از سالوی پیالامبر گرامالی اسالالم

بنیالانگالذاری شالده اسالت ،باله روشالنی

میتوان دریافت که آن حضرت از همان ابتدا به این پایان توجه داشالتهاند و بالا پالیریالزی چنالین
بنیانی به دنبال رسیدن به آن غایت بودهاند.

 .3مؤیدات قرآنی

در قالالرآن کالالریم در مواضالالع متعالالددی دربالالاره هالالد بع الالت رسالالول خالالاتم

است .یکی از گویاترین آیات در این باره این آیه شریفه است:

سالالخن گفتالاله شالالده
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(ت به)33 :

درباره این آیه و این که مقصود از اظهار چیست و مرجع ضمیر لیظهره کدام است دیدگاههای

متفاوتی وجود دارد .با این حال آنچه به صراحت در آیاله آمالده اسالت ایالن اسالت کاله ارسالال رسالول

خاتم

همراه با دین حق به این ه د بوده است که آن را بر تمام ادیان غلبه ببخشد .بنالابر

ایالن باله تصالریح ایالن آیاله هالد ارسالال رسالالول گرامالی اسالالم

است این غلبه نه در دوران حیالات رسالول گرامالی اسالالم

غلباله یالافتن بالر هماله ادیالان بالالوده

تحقالق یافالت و ناله پالس از رحلالت آن

حضالالرت تالالا بالاله امالالروز .بنالالابر ایالالن بایالالد منتظالالر تحقالالق ایالالن وعالالده در زمالالان آینالالده بالالود کالاله بالالر اسالالاس

فرمایشالالات امامالالان معصالالوم

ایالالن غلبالاله در زمالالان مهالالدی موعالالود

روایاتی که بازگوکننده این واقعیت هستند بدین قرارند:
امام حسین

رخ خواهالالد داد .برخالالی از

فرمودند:

ن
 ،وآخراهم الااسرم مرن ولردی،
املؤمنی َ بن أیب طالر
منا اثنا َُا مهدیا أوهلم أمیا
وهو اإلمام القامئ باْلق ،حییی اهلل به األرض بعد موهتا ،ویظها به دین اْلق َ الدین لهه
ولو لاُ املُال ( ...صدوق)317 :1363،؛
از مالالا دوازده مهالالدی خواهالالد بالالود کالاله اولالالینشالالان علالالی بالالن ابالالیطالالالب و آخالالرینشالالان
سالالبب او زمالالین را پالالس از مالالرگش زنالالده خواهالالد کالالرد و و دیالالن حالالق را بالاله سالالبب او بالالر تمالالام

دینها غلبه خواهد بخشید ا گر چه کافران ناخشنود باشند....

محمد بن فضی چنین روایت می کند:
سألاه َرن ور ا اهلل َرج و رل :ی ین یردو لی نوروا ر ر اهلل برأقواههمی وراا :ین یردو لی نوروا
ن
املؤمنی بأقواههم ،وهر ::ی واهلل مرن ر رُ ی وراا :واهلل مرن اإلمامرة ،لقولره َرج
والیة أمیا
و ل :ی الذین آمنوا باهلل ورسروله و النر ر الرذی أ جلنرا ی قرالن ر هرو االمرام .وهر ::ی هرو الرذی
أرسل رسوله باهلدى ودین اْلق ی واا :هو الذی أما رسوله بالوالیة لوصیه والوالیة هی دیرن
یررم األدیررا َنررد ویررام
اْلررق ،وهرر ::ی لیظهرراُ َ ر َر الرردین لهرره ی ورراا :یظهرراُ َر
القامئ( ...لهیین  :1367ج)432 ،1؛
از حضرت امام کاظم

راجع به این سخن خداوند عز و ج «می خواهند نور خدا را با

دهانشان خاموش کنند » -پرسیدم ،فرمود :یعنی می خواهند والیت امیر المؤمنین

را با دهانشان خاموش کنند ،عرض کردم« :خدا تمامکننده نور خود است» فرمود :خالدا

تمامکننده امامت است ،به دلی سخن خداوند عز و ج «کسانی که بخالدا و رسالولش و

نورى که فرو فرستادهایم ایمان آورند» پس نور همان امام است .عرض کالردم« :اوسالت

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

نهمین فرزند از نس من است و او امامی است که به حق قیام خواهد کرد و خداونالد باله

11

خدائی که رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاده اسالت» فرمالود :یعنالی اوسالت کاله
رسولش را به والیت وصیش امر کرد و والیت همان دین حق است .عرض کردم« :تا آن

را بر هر دینالی غالالب کنالد» فرمالود :یعنالی آن را در زمالان قیالام قالائم بالر هماله دیالنهالا غلباله
دهد. ...

همچنان که مالحظه میشود طبق تفسیر اه بیت این آیه ناظر به غلبه دین اسالالم بالر سالایر

ادیان در زمان ظهور مهدی موعود است و در نتیجه بر اساس آیاله مالورد نظالر هالد بع الت پیالامبر

گرامی اسالم

در زمان ظهور محقق خواهد شد .روشن است که ا گر هد بع ت پیامبر خالاتم

در عصالالر ظهالالور محقالالق شالالود از آنجالالا کالاله هالالر انسالالان حکیمالالی همالاله تالشهالالای خالالود را در مسالالیر

شک گیری هد خود قرار میدهد و در هر اقدام و عملی به آرمان خود توجه می کند و متناسب
با نقشی که این عم در آن آرمان دارد به آن اقالدام می کنالد؛ بنالابر ایالن آن حضالرت نیالز در دوران

حیات خود در تمامی رفتارهای خود باله ایالن غایالت توجاله داشالتهاند و تمالام اقالدامات آن حضالرت

گامهایی در همین مسیر بودهاند.
قرائن دیدگاه دوم

هم چنان که گذشت بر اساس دیدگاه دوم تشکی حکومت عدل جهانی نه تنها آرمان پیامبر

خالالاتم بلکالاله آرمالالان همالاله انبیالالاءی الهالالی بالالوده اسالالت و همالاله انبیالالاء در طالالول تالالاریخ در مسالالیر تحقالالق

مقدمات این آرمان بزرگ تالش کرده اند و هر حرکت و سکونی که انبیاء در طول تاریخ داشالتهاند
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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متناسالب بالالا ایالن هالالد بالالزرگ بالوده اسالالت.بر اسالاس ایالالن نگالالاه بالا توجالاله باله ظرفیتهالالای انسالالان و
جامعه برای او هدفی در نظر گرفته شده است .این هد فرانسلی اسالت یعنالی بالا تکالاپو و تالالش

یک نس امکان تحقق آن وجود ندارد؛ بنابر این هر یک از انبیاء الهی بالا توجاله باله افالق پالیش رو

وهالالد نهالالایی بالاله هالالدایت قالالوم خالالود پرداختالاله و طرحهالالا و برنامالالههای آنالالان توسالالد اوصالالیای آن

پی گیری میشود تا زمینههای تحقق آن هد باله تالدریف فالراهم آیالد .در مقالام گالردآوری قرائنالی

که تأییدکننده حرکت تاریخی انبیاء به سوی حکومت عالدل جهالانی در پایالان تاریخانالد ،میتالوان

از سالاله منظالالر بالاله ایالالن مسالالئله نگریسالالت :منظالالر نخسالالت ،توجالاله بالاله موضالالوع اسالالت .موضالالوع همالاله

هد گذاریها ،برنامهریزیها و تالشهای انبیاء انسان است و انبیاء همه برای هدایت انسالان

آمدهاند و در نهایت ا گر جامعه عدل جهانی تشکی مالیشالود بالرای ایالن اسالت کاله انسالان هالدایت

یافته و به فالح و عبودیت برسد .از این رو این انسان و هالدایت اوسالت کاله نقطاله تمرکالز حرکالت و
اقدام همه انبیاء در طول تاریخ بوده است .بر این اساس ما میتوانیم برای تحلی مسئله پیش

گفتالاله بالاله تحلیال انسالالان و سالالاخت و بافالالت او بنالالردازیم و ایالالن مسالالئله را از زاویالاله ذات انسالالان مالالورد

وا کاوی قرار دهیم که آیا ایالن ذات و سالاخت مقتضالی تکامال تالدریجی اسالت و در نتیجاله نیازمنالد

یک نسخه تدریجی و زمانبر است یا این که بافت انسالان باله گونالهای اسالت کاله مالیتوانالد در یالک
مقطع به کمال نهایی برسد و از این رو مستغنی از نسخه زمانبر و تاریخی است.

دومالین منظالر تحلیال هالد اسالت .توضالالیح این کاله ایالن مطلالب کاله در پایالالان تالاریخ سالالرانجام

حکالومتی جهالالانی کاله سرشالالار از عالدالت همالاله جانبالاله اسالت شالالک مالیگیالالرد از مساللمات دیالالن اسالالالم

است و خداوند سبحان تحقق چنین آرمانی را هد گذاری کالرده و تحقالق آن را تضالمین فرمالوده

است .مسیر دومی که برای تحلی مسئله یاد شده وجود دارد تحلی این هد است و توجه باله
این که آیا شک گیری چنین هدفی نیازمند نگاه تاریخی و هد گذاری تاریخی است و یا این که
این هد بدون نگاه تاریخی و برنامهریزی دارزمدت هم تحققپذیر است.

و در نهایت سومین نگاه ،نگالاه نقلالی و توجاله باله آموزههالای اسالالمی و تحلیال آنهالا و تأمال در

این است که آیا میتوان در میان آموزههای دینالی قرائنالی یافالت کاله مؤیالد ایالن باشالند کاله حرکالت

همه انبیاء در طول تاریخ به سمت شک گیری حکومت عدل جهانی بوده است و گامهالای آنالان

در مسیر همین هد بوده است و یا این که آموزههای اسالمی ظهالور را منقطالع از انبیالاء و حرکالت

 .1تحلیل انسان و ساخت او

اثبات مدعای یاد شده مبتنی بر اثبات چند مقدمه است:

 .1انسالالان موجالالودی اسالالت کالاله دفعتالالا بالاله تکامال نمالالیرسالالد بلکالاله اسالالتعدادهای نهفتالاله در او بالاله

تدریف و با گذر زمان شکوفا میشود.

اثبالات ایالن مقدمالاله چنالدان دشالالوار نیسالت چالالرا کاله آن را بالا انالالدک توجاله بالاله تجربالههای موجالالود

میتالوان اثبالات کالرد .باله عنالوان نموناله یالک بعالد از وجالود آدمالی جسالم اوسالت .تکامال ایالن جسالم

سالتبر ،قالالوی و نیرومنالد شالالدن اوسالالت کاله بالاله تالدریف و بالالا گالالذر زمالان دسالالت یالافتنی اسالالت .آدمالی در

ابتدای تولد جسمی نحیف و ظریف دارد که از انجام کوچکترین فعالیتی عاجز است اما با مرور

زمان و به آرام ی با تغذیه مناسب و فراهم شالدن سالایر شالراید قالویتر و نیرومنالدتر مالیشالود و ایالن
روند به مرور و با انجام فعالیتهای ورزشی میتواند تا آنجالا اداماله یابالد کاله همالان بالدن ظریالف و

ضعیف به بدنی چاال ک ،توانمند و ستبر تبدی شود.

این قاعده در ابعاد غیر مادی انسان نیز جریان دارد به عنوان نموناله نیروهالای فکالری انسالان

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

آنان معرفی کرده است.
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َ ُ َ ْ ُ
اهلل أخ َر َجکم ِّمن
نیز همین گونهاند آدمی که به تعبیر قرآن در بدو تولد بهرهای از دانش ندارد و
َُ َ ُ ْ َ ََُْ َ َ
ُُ
الون شال ْالیئا (نح ال  )78 :آرام آرام از جه ال فاصالالله مالالیگیالالرد و بالالا تالالالش و
الون أمهالالا ِّتکم ال تعلمال
بطال ِّ
دانشاندوزی ،اندوختههای علمیاش را بیشتر و غنیتر میکند تا آنجا که به دانشالمندی بالزرگ

تبدی میشود که بسیاری از مجهوالت عالم را کشف میکند و پایالهگالذار بسالیاری از اختراعالات و

ا کتشالالافات مالالیشالالود .همچنالالین اسالالت مالالاجرای تربیالالت انسالالان و شالالکوفا شالالدن فضالالای اخالقالالی در
وجالود او کاله ایالن نیالز نیازمنالالد گالذر زمالان اسالت چالالرا کاله آدمالی بایالد تحالالت تربیالت مربالی کالاملی قالالرار
بگیرد و در گذر زمان رذای اخالقی را یک به یک از خود دور کند و درخت فضالیلتها را در وجالود

خود غرس کند و آنها را آبیاری و مراقبت نماید تا آرام آرام در وجود او این فضای ریشه بدوانالد و
برایش تبدی به ملکهای استوار گردد.

 .2هم چنان که انسان در جنبه فردی خود باله تالدریف تکامال مالییابالد تکامال جامعاله انسالانی

نیز به تدریف و در گذر زمان حاص شدنی است .با نگاهی به گذشته تاریخ مالیتالوان دریافالت کاله

ا گالالر جوامالالع انسالالانی از نظالالر اقتصادی،سیاسالالی ،فرهنگالالی و ...حرکتالالی رو بالاله جلالالو داشالالتهاند ،ایالالن
حرکت دفعتا و یک شبه حاص نشالده اسالت بلکاله در گالذر زمالان و مرحلاله باله مرحلاله تحقالق یافتاله

است .به عنوان نموناله در گذشالتههای دور بسالیاری از حکومتهالا باله شالیوه دیکتالاتوری بالر مالردم

حکومت میکردند اما بشر معاصر به حدی از تکام رسیده است که به سادگی نمیتوان بر او باله

چنین شیوهای حکومالت رانالد .مالا حتالی ا گالر قائال باشالیم امالروزه نیالز نالوع دیگالری از حکومتهالای

دیکتالاتوری بالر جوامالع حکالم مالیراننالد کاله بالا قالالدرت نالرم خالود را بالر گالرده مالردم سالوار مالیکننالد ،بالالاز

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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همین تکام تدریجی را (چنانکه از راه عق بهدست میآید) تأیید میکنالد و چنالانکاله

بر نوعی از تکام در اجتماع است .به هر تقدیر روشن است که رسیدن جوامع بشری به این حالد

از آ گاهی به تدریف و در بستر زمان شالک گرفتاله اسالت و ناله یالک شالبه و دفعتالا .عالماله طباطبالایی

معتقد است که اساسا علت سیر تکاملی شرایع همین سیر تکاملی جوامع بشالری اسالت .ایشالان در
اینباره چنین مینویسند:

کام تر میشود .ظهور این تکام در شرایع آسمانی نیالز ضالروری اسالت و قالرآن کالریم نیالز

از آیاتش استفاده میشود هر شریعت الحق از شالریعت سالابق کامال تر اسالت .مالیفرمایالد:
َ
َ
ْ َ
َ ََْْ َْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ َْ ََْ
الاف َو ُم َه ْی ِّمنالا َعل ْی ِّاله (عالماله
وأنزلنا ِّإلیک ال ِّکتاف ِّبالح ِّق مص ِّدقا ِّلما بالی َن یدی ِّاله ِّم َالن ال ِّکت ِّ
طباطبایی)143 :1385 ،

 .3یکی از اصول تربیالت توجاله باله ظرفیتهالا و توانمنالدیهای متربالی اسالت .روشالن اسالت کاله

ا گر امر تربیت و هدایت بخواهد باله ثمالر بنشالیند ،مربالی بایالد متناسالب بالا سالاخت و بافالت متربالی و

ظرفیتهای او برنامهریزی و اقدام نماید .بیتوجهی به این واقعیات بسان گذاشتن بار بیش از

حد بر دوش متربی است کاله نتیجالهای جالز پالس زدن و بالرزمین مانالدن بالار نخواهالد داشالت .بنالابر
این به اقتضای ضابطه یاد شده در امر هدایت انسان نیز نباید ازاین نکته غفلت ورزید.

ا گر مطلب پیش گفته پذیرفتنی باشد در امر هدایت جوامع انسانی توسد خداونالد متعالال نیالز

ایالن ضالابطه رعایالت خوا هالد شالد و خداونالد سالالبحان کاله هالادی انسالان و جوامالع انسالانی باله سالالوی
کمال است به اقتضای حکمت خود در امر هدایت متناسب با ساخت و بافت انسان و ظرفیالت او

که یکی از آنها سیر تدریجی به سوی کمال نهایی است رفتار خواهد نمود.

حاص آنچه گذشت این خواهد بالود کاله خداونالد متعالال چنالین اراده کالرده اسالت کاله در پایالان

تاریخ جامعهای عاری از همه نقصها و کاسالتیها تشالکی شالود و جامعاله انسالانی باله آخالرین حالد

کمال خود دست یابد .از سوی دیگر خداوند میداند رسیدن جامعه انسالانی باله ایالن حالد از کمالال
قاب ال دسالالتیابی نیسالالت مگالالر در گالالذر زمالالان و عبالالور انسالالانها از میالالان حالالوادث و رخالالدادهای تلالالخ و

شالالیرین بسالالیار و تجربالاله گالالرفتن از ابتالئالات و امتحانالالاتی کالاله در طالالول تالالاریخ بالالر آنهالالا مالالیگالالذرد .ا گالالر
گالالذر زمالالان بالاله آن هالالد غالالایی مالالیرسالالد ،بالاله صالالورت طبیعالالی خداونالالد سالالبحان بالالرای ایالالن انسالالان

زمانمند برنامهای زمانبر طراحی کرده و نسخهای متناسب با تکامال تالدریجی او پیچیالده اسالت.

آنچه که مالیتوانالد نسالخه تالدریجی خداونالد متعالال بالرای باله تکامال رسالاندن انسالان باشالد همالان

برنامه ارسال انبیاست؛ چرا که انسان راهی به سوی کمالال جالز از مسالیر وحالی نالدارد و پیالامبران و
اوصیای آنان خلفای خداوند در امر هدایت انسان و جوامع انسانیاند.

بالالر ایالالن اسالالاس ارسالالال انبیالالاء و اولیالالاء در طالالول تالالاریخ گامهالالایی در همالالین مسالالیر بودهانالالد و هالالر

پیامبری جامعه خود را در این مسیر بهاندازهای که میسور بوده به سوی آن غایت هدایت کالرده

است.

به تعبیالر دیگالر ا گالر انسالان موجالودی اسالت کاله بالرای هالدایتش نیازمنالد طالی کالردن کالسهالای

مختلف در طول زمان اسالت و تنهالا بالا باله انتهالا رسالاندن ایالن مجموعاله کالسهالا در نهایالت ،نمالره
قبولی را کسب خواهد کرد در نتیجه دنیا از ابتدا تا انتهالا مدرسالهای خواهالد بالود بالرای تربیالت او و

انبیالالاء بالاله منزلالاله معلمالالانی خواهن الد ب الود کالاله از سالالوی خداونالالد متعالالال مسالالئولیت هالالدایت و تربیالالت

دانشآموزان این مدرسه را در کالسهای مختلف بر عهده گرفتهاند .بنابر این مدیر این مدرسه
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خداوند سبحان میخواهد چنالین جامعالهای در نهایالت تشالکی شالود و اینجامعاله باله تالدریف و در
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از همالان آغالاز باله ایالن جریالالان پیوسالته و تالدریجی تربیالت توجاله داشالالته و هالر کالسالی را متناسالب بالالا

سطح دانشآموزان و نیازهای آن مقطع قرار داده و در کالسهالای بالاالتر نیالز باله نیازهالای تکامال

یافته توجه کرده تا آرام آرام پس از طی این دوره به نهایت تکام خود برسند و این همالان نگالاه
تالاریخی بالاله ظهالالور و قالالرار گالالرفتن تالشهالالای پیوسالالته انبیالالاء در مسالالیر تحقالالق جامعالاله عالالدل جهالالانی

است.

 .2تحلیل هدف

هالمچنالان کاله گذشالت دومالالین مسالیر شناسالایی نقالش حرکالالت تالاریخی انبیالاء در ظهالور ،تحلیال

هد خداوند متعال است .ا گر طبق اراده الهالی سالیر جوامالع انسالانی در نهایالت باله سالوی تشالکی

حکومت عدل جهانی است که انسانها در همه جنبهها به شکوفایی میرسند و در هماله مراتالب

انسانیت عدالت واقعی برقرار میشود ،میتوان با تحلی این غایت و کنکاش در ملزومات آن به

جایگاهی که انبیاء در تحقق این غایت داشتهاند پی برد .توضالیح ایالن مطلالب باله مقالدماتی نیالاز

دارد.

 .1بالالر اسالالاس آموزههالالای قالالرآن کالالریم و روایالالات متالالواتر در پایالالان تالالاریخ ،حکومالالت صالالالحان برپالالا

خواهد شد و عبادت خالصانه و بدون هر گونه شائبه شرک در پهنه زمین شک خواهد گرفت.

 .2بر اساس سنتهای الهی که حا کم بر هستی و جوامع انسانی است خداوند متعالال غایالات

و اهالدا خالود را ناله از مسالیر اعجالاز کاله بالالر اسالاس قالانون اسالباف و مسالببات پی گیالری مالینمایالالد.

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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«ابی اهلل أن یجالری االشالیاء اال بأسالباف»( .کلینالی :1367 ،ج )183،1و بالر اسالاس همالین سالنتها
اعمالال اعجالاز ،در مالالوارد خالاص و مواقالع اضالالطراری اسالت .بالالر ایالن اسالاس تشالالکی حکومالت عالالدل

جهانی باید از مسیر طبیعیاش تحصی شود.

 .3تشک ی حکومت عدل جهانی و تغییر وضعیت جامعه جهانی از ظلم به عدل و از گمراهالی

بالاله سالالعادت و از نافرمالالانی بالاله عبودیالالت ،تغییالالری در انسالالان و جامعالاله انسالالانی اسالالت و بالالر اسالالاس

سالنتهای الهالی تغییالالر در سرنوشالت جوامالع انسالالانی از رهگالذر تغییالر در انسالالانها رخ مالیدهالد و تالالا
َ َ َ
اهلل ال
انسالالانها در خالالود تغییالالری ایجالالاد نکننالالد خداونالالد سرنوشالالتشالالان را تغییالالر نخواهالالد دادِّ .إن
َ
َ ُ
َ
ُی َغ ِّی ُر َما ِّبق ْو ٍم َحتی ُی َغ ِّی ُروا َما ِّبأنف ِّس ِّه ْم (رعد.)11 :
 .4تغییری که در انسانها باید اتفاق بیافتد باید از نظر عمق و وسعت تغییری متناسب با آن
هد متعالی و در حد و اندازه آن باشد.

حال با توجه به آنچه گفته شد میتوان درباره نقش انبیالاء در تشالکی حکومالت عالدل جهالانی

قضاوت کرد .به این مطلب از دو منظر میتوان نگریست.
منظر نخست :عظمت هدف

روشن است که ا گر آن هدفی که برای جوامع انسانی در نظر گرفته شده و سیر حرکت تکالاملی

جوامع بدان سوست ،هدفی خرد باشد که به راحتی قاب دستیابی است و مقدمات و ملزوماتش

در مدت حیالات یالک نسال و یالا کمتالر از آن فالراهم مالیشالوند؛ ضالرورتی بالرای نگالاه تالاریخی و طالرح

کالنالی کالاله در بسالتر تالالاریخ شالک بگیالالرد وجالود نالالدارد امالا ا گالالر آرمالان مالالورد نظالر متعالالالی و برخالالوردار از

قلههای سر به فلک کشیده و مرتفع باشد؛ طبیعتا فتح آن نیازمند مقدمات و ملزوماتی است کاله

ب الاله س الالادگی و س الالرعت قابال ال تحص الالی نیس الالتند و ب الاله می الالزان عظم الالت ه الالد  ،نیازمن الالد ش الالراید و

زمینههای سترگی است که در سایه طرحی کالن و برنامهای بلند مالدت فالراهم میشالوند .بالا ایالن

نگاه ضرورت نقشآفرینی انبیالاء خالود را نشالان مالیدهالد و مالیتالوان از وجالود تالدبیری الهالی سالخن
گفت که در بستر تاریخ بشر را آرام آرام برای رسیدن به آن هد واال مهیا مینماید.

به تعبیر دیگر وقتی هد بلنالد و سالترگ مالیشالود و از سالوی دیگالر رسالیدن باله ایالن هالد بلنالد

متوقالالف بالالر دگرگالالونی اساسالالی در افکالالار ،تمالالایالت ،عواطالالف و رفتالالار انسالالانهاسالالت در ایالالن صالالورت

سنتهای الهی حا کم بر هستی ،دگرگونی مورد نظر فراهم شالود؛ خصوصالا بالا توجاله باله این کاله در
این میان آن اتفاقی که باید بیافتد در انسان است و انسان موجود پیچیدهای است که از قدرت
اختیار برخوردار است و میتواند سرکشی کند و عناد بورزد و به حق پشت کند و به گواهی تاریخ،

رام شدنش بسیار سخت و طاقتفرسا و زمانبر است.

بالرای اثبالالات عظمالت غالالایتی کالاله خداونالد بالالرای جوامالع انسالالانی در نظالالر گرفتاله دالیال متعالالددی

میتوان اقامه نمود برخی از آنها بدین قرارند:
 .1عبودیت خالصانه در دولت مهدوی

یکی از گویاترین آیات ناظر به حکومت امام مهدی

این آیه شریفه است:

ََ َ ُ َ
ُ
ُ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
اهلل الر ِرذ َ
ض لَررا اس ر یه
اْ لیه ر ی ِهنرم ِم األر
ین َآم ُنرروا ِمررنَ ْم َو ََ ِلهرروا ال ر ِراْل
وَررد
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ال ِذ َ
ین ِمن و ْب ِهه ْم َول ُی ََ َِ نن ْل ْم ِد ُ
یر ُم ال ِذی ْارتضر ْل ْرم َول ُی َب ِردل ُرم ِمرن َب ْع ِرد خ ْرو ِق ِه ْم أ ْمنرا
ِ
َُ
َ ُ ُ َْ ُ
َی ْع ُب ُدو َ ین َال ُی ُْا ُل َ یب َش ْیوا َو َمن َل َن ََ َب ْع َد ِذل َ
اسق َ ( ر)55 :
ولوک هم الن ِ
ک قأ ِ
ِ
ِ ِ

بالر اسالاس آیالاله یالاد شالده در پایالالان تالاریخ مؤمنالان صالالالح جانشالین پیشالینیان بالالر روی کالره زمالالین

خواهن الالد ش الالد و جامعال الهای ص الالالح و منطب الالق ب الالا م الالوازین دین الالی تش الالکی خواهن الالد داد و در چن الالین

جامعهای کسی جالز خداونالد متعالال پرسالتش نخواهالد شالد و ایالن عبالادت ،خالصالانه و خالالی از هالر

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

متناسب با میزان عمق و گستردگی این دگرگالونی بایالد طرحالی بلنالد مالدت ریختاله شالود تالا از مسالیر
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نالالوع شالالرکی اعالالم از شالالرک جلالالی و خفالالی خواهالالد بالالود .عظمالالت چنالالین عبالالادت موحدانالهای از آنجالالا

روشنتر میشود که خداوند متعال ایمان بسیاری از مؤمنان را مشالوف باله شالائبه شالرک مالیدانالد.
َو َمالالا ُیال ْالؤم ُن َأ ْک َهال ُالر ُ
الاهلل إال َو ُهالالم ُم ْشالالر ُک َ
ون (یوسالالف )106 :و از سالالوی دیگالالر قالالرار اسالالت چنالالین
ال
ب
م
ه
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
عبادت خالصانهای نه در مقیاس فرد که در مقیاس جامعه محقالق شالود و جامعالهای یالک دسالت
از مؤمنان صالح موحالد تشالکی شالود .روشالن اسالت کاله تحقالق چنالین آرمالانی در مقیالاس جامعاله و

تشکی امتی که از صدر تا ذی و از شاخه تا ساقه آن همه بر مدار توحید باشالند و هماله موحداناله

بیاندیشالالند و احساسالالات ،عالالواطفی و رفتالالاری موحدانالاله داشالالته باشالالند دنیالالا را بالاله چنالالان گلسالالتانی
تبدی خواهد کرد که حتی تصور آن برای ما سخت خواهد بود.
 .2حجم وسیع تمحیص تاریخی مؤمنان

در روایات فراوانی از ضرورت تمحیص مؤمنان برای مهیا شالدن بالرای روز موعالود سالخن رفتاله

اسالالت .این کالاله مؤمنالالان از گالالذرگاه ابتالئ الات و سالالختیها بسالالیاری عبالالور داده مالالیشالالوند و بالالا انالالواع

نامالیمات آزموده میشوند تا این که خالص و ناخالص از یکدیگر جدا شوند.

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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ََ ُ َ َ ُ ُ َ َ
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُْْ
الن ْح ِل ِم ال َ ْی ِا َل ْی َس َ ْ
ش ٌء ِم َن
ارؤ ِم ِن نَی أ ه واا :لو وا ل
َ ِن األصب ِغ ب ِن باتة َن أ ِم ِیا
َ
ال َ ْیا إ َال َو ُه َو َی ْه َ ْض ِع ُن َها َو َل ْو ََ ِه ََ ِر :ال َ ْی ُرَ َمرا م أ ْ َو ِاق َهرا ِم َرن ْال َب ََ َل ِرة َ ْف َت ْن َع ْرل َ را َذ ِلرکَ
ِ
ِ
ِِ
ُ َ َ
َ
َْ
الن َاس ب َأ ْله َنا َُ ْم َو َأ ْب َدا َُ ْم َو َزای ُه ُ
وه ْم ب ُق ُه ب َُ ْم َو َأ ْ
َخ ِال ُ
َ
رالَ ْم ق َرو ال ِرذی ن ِبر ِب َی ِرد ُِ
وا
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُ
َ ُْ َ
ُ ُ
ُ ُ
َ
َ
ُ
رِّ َو َتررل ُی َهر ِرَ َی َب ْعضررَ ْم َب ْعضررا
روُ َب ْعر
َمررا تر َرن ْو َ َمررا ِوب ر َ َتررل َی َنررل َب ْعضررَ ْم ِم ُو ُ ر ِ
ی
َ
َل َذاب نَی َو َت َل َال َی ْب َق ِم ْن َُ ْم أ ْو َو َاا ِم ْرن ِش َ
ری َو ِْامل ْهرا م ال َ َ
ریعل إال َل ْال َُ ْحرل م ْال َع ْ ن
رام َو
ع
ِ
ِ
ِ
َِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َسأ ْضا ُب َل َُ ْم َم َثًل َو ُه َو َم َث ُل َر ُ ل َلا َ َل ُه َط َع ٌام َق َن َق ُاُ َو َط َی َب ُه ُ َث أ ْد َخ َه ُه َب ْیاا َو َت ََ َل ُه ِق ِیه ماَ
َ َ ِ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َی َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ
راد ُُ ِإا ال َب ْی ِر:
شاء اهلل ث َاد ِإلی ِه ق ِإذا هو ود أصابه الهوس قأخَ ه و قراُ و طیبره ث أَ
َ
راء ُ ُ َ َ َ
راد إ َل ْیرره َقررإ َذا ُهر َرو َور ْرد َأ َصر َراب ْ ُه َطاس َنر ٌرة مر َرن ُ
الهرروس َقأ ْخ ََ َ ر ُره َو َ َق ر ُاُ وَ
َق َ ََ َلر ُره َمررا َشر َ
ِ ِ
اهلل ث َر ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ َ
َ
األ ْ َدر َال َی ُض َُ ُُ ُ
طی َبه و أَادُ و ف یز ا لذ ِلک تل ب ِق َیِ :منه ِر زمة ل ِن زم ِة
اله ُوس ش ْیوا َو
ِ
ُ َ
ْ
َ َ
َ َ َ َْ ُ
ُ
ٌ َ ُ
َ
َ
ْ
ک أ ُ ْن َُت َی ُز و َ َتل ال َی ْب َق ِم ْنَ ْم ِإال َِ َ َابة ال َتض َُ َها ال ِن نة ش ْریوا ( علرای:1422 ،
لذ ِل
)217؛
اصالب بالالن نباتالاله از امیالر المالؤمنین روایالت کالرده کاله آن حضالرت فرمالالود« :بسالالان زنبالالور
عس در میان پرندگان باشید ،در میان پرندگان پرندهاى نیست مگر اینکه زنبور عس

را ناتوان و کوچک میشمارد ،ا گر پرندگان میدانستند در تهیگاههاى (اندرون) آنچاله

برکتی نهفته است هرگز با او چنان رفتالارى نمالیکردنالد ،بالا مالردم باله زبانهالا و جسالمهالاى

خالویش آمیالزش داشالالته باشالید ولالالی بالالا دلهالالاى خالویش و رفتارتالالان از آنالالان دورى کنیالد،
قسم به آنکه جان من به دست اوست آنچه را دوست میداریالد نخواهیالد دیالد تالا اینکاله

پارهاى از شما در روى دیگرى آف دهان اندازد و تا جایی که بعضالی از شالما عالده دیگالر را

دروغگویان بنامد و تا آنجا که از شما _ یالا شالاید فرمالوده باشالد از شالیعه مالن _ بالاقی نمانالد

مگر (عدهاى ناچیز) همچون بیمقالدارى سالرمه در چشالم و نمالک در غالذا ،ا کنالون بالراى

شما م الالی مالیزنالم و آن عبالارت از م ال مالردى اسالت کاله داراى گنالدمی باشالد پالس آن را

پا ک نموده و در خانهاى ریخته باشد و آن را به امیالد خالدا در آنجالا رهالا کالرده باشالد ،بعالد
به سر گندم خود باز گردد و ناگاه ببیند و در آن کرم افتاده است ،پس آن را بیرون آورده

پا ک نماید ،سنس آن را بدان خانه باز گردانیده و آن را رها نموده ،مدتی در آنجالا بمانالد
باز نزد آن برگشته و ببیند که دیگر بار تعدادى کرم به آن رسیده است ،پس آن را خالار

سالالاخته و تمی الز و پالالا ک نمالالوده (بالاله مح ال اول) بالالاز گردانیالالده باشالالد و پیوسالالته ای الن کالالار

همچنالالان تکالرار شالالود تالالا اینک اله از آن مشالالتی همچالالون گنالالدم خالالالص یالالک بوتالاله از خوشالاله

گندم که کرم نتوانسته هیچ آسیبی به آن برساند باقی بماند ،شما نیز همین گونه مالورد

جداسازى قرار میگیرید تا اینکه از شما باقی نماند مگر جماعتی که فتنهها به آن زیالانی

نمیرساند.

امام رضا

فرمودند:

و تا آنکه نماند از شما مگر کمتر و باز کمتر.

روشن است که این تمحیص مخصوص افراد خاصی نیست و شام تمامی مؤمنالان در طالول

تاریخ میشود همچنان که امیرمؤمنان
قالرار داده و امالالام رضالالا

در روایت نخست شیعیان معاصر خود را مورد خطاف

نیالز بالاله معاصالالرین خالالود خطالاف کالالرده و از تمحیصالالی کاله بالالر آنالالان مالالیرود

سالخن گفتهانالالد .بنالالابراین در هالالر دورهای متناسالالب بالا شالالرایطش مؤمنالالان آزمالالوده خواهنالالد شالالد و از
گالذرگاه ابتالئالات عبالور داده خواهنالد شالد؛ افالزون بالر این کاله ایالن روایالات باله عمالوم و اطالالق شالام

همه شیعیان در طول تاریخ میشود.

این حجم وسیع و شدید از ابتالئات که تاریخ هم گالواه آن اسالت ،نشالان از آن دارد کاله قالرار بالر

این است که حادثهای عظالیم بالا ابعالادی وسالیع رخ دهالد؛ حادثالهای بالزرگ کاله نیازمنالد مقالدماتی

بزرگ است که در سایه ابتالئاتی بزرگ شک میگیرد.
 .3طوالنی شدن دوره غیبت

از طالالوالنی شالالدن دوره غیبالالت نیالالز مالالیتالالوان نکتالاله پالالیش گفتالاله را اسالالتخراج کالالرد .از زمالالان رخ در

نقاف غیبت کشیدن آخرین ذخیره خداوند بیش از یالازده قالرن مالیگالذرد ایالن دوره طالوالنی مالدت

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء
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دورهای اسالت کاله در آن مقالدمات آن رخالداد بالزرگ فالالراهم مالیشالود و زمینالههای تحقالق حکومالالت

عالالدل جهالالانی مهیالالا مالالیشالالود امالالا مالالع االسالالف هنالالوز چشالالمها بالاله در اسالالت و انتظالالار پابرجالالا .بالاله درازا
کشیدن این دوران نشان از آن دارد که حادثه مورد انتظار بهاندازهای بزرگ اسالت کاله بالا گذشالت

این مدت طوالنی هنوز زمینههای آن فراهم نشده است.
منظر دوم :شیوه رسیدن به هدف

گذشت که با تحلی هدفی که خداوند متعال بالرای سالیر جوامالع در نظالر گرفتاله اسالت میتالوان

نقش حرکت تاریخی انبیاء در حکومت عدل جهانی را تبیین کرد و این تحلی هد میتوانالد از

دو منظالالر باشالالد .منظالالر نخسالالت عظمالالت هالالد بالالود و منظالالر دوم شالالیوه رسالالیدن بالاله هالالد اسالالت.
توضالالیح دومالالین منظالالر بالالدین صالالورت اسالالت کالاله کامیالالاف یالالا نا کامیالالاف بالالودن هالالر حرکتالالی افالالزون بالالر

این کاله باله نایال شالالدن یالا نایال نشالدن بالاله هالد بسالتگی دارد باله روشالالی کاله بالرای رسالیدن بالاله آن
هد در نظر گرفته شده و نیز گسترهای که برای تحقالق آن هالد در نظالر گرفتاله شالده ،بسالتگی
دارد .بنابر این ا گالر هالد محقالق شالود ولالی ناله از روشالی کاله بایالد،حرکت نا کامیالاف اسالت و یالا ا گالر

هد حاص شود ولی نه در گسترهای که مورد نظر بوده ،باز حرکت موفق ارزیابی نمیشالود.ا گر

می گوییم هد انبیاء تشکی حکومت عدل بوده مقصود آنان رسیدن به چنین حکومتی بالا هالر
روشی ولو با زور و تحمیال نبالوده اسالت .مقصالود انبیالاء هال دادن و غلتانالدن و باله دوش کشالیدن

مردم نیست؛ هد راه رفتن انسانها و به پا ایستادن آنهاست انبیاء میخواستهاند انسانها باله
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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بلوغی برسند که به حا کمیت غیر معصوم قانع نشالوند و مطالبالهگالر والیالت معصالوم باشالند و در راه

آن حاضر به هر نوع فدا کاری و جان فشانی باشالند .افالزون بالر ایالن هالد انبیالاء تشالکی حکومالت
عدل در گستره جهان بوده و نه حکومتی محلی و منطقهای .بنابر این زمانی میتوان از حاصال

شدن هد انبیاء سخن گفت که حکومتی عادالناله در سرتاسالر گیتالی توسالد مالردی از تبالار انبیالاء
تشکی شود؛ حکومتی که با زور بر مردم تحمی نشده و مردم با طوع و رغبت آن را پذیرفتهاند.

از این منظر نیز می تالوان دربالاره نقالش حرکالت تالاریخی انبیالاء در حکومالت جهالانی قضالاوت کالرد بالا
این توضیح که وقتی از یک سو مقصود انبیاء نیال باله آن آرمالان بالا چنالین روشالی اسالت و از سالوی

دیگر انسانهایی که میخواهند زمینههای این آرمان را فراهم کنند مختار و انتخافگراند و باله
گالالواهی تالالاریخ در بیشالالتر برهالالهها بالالیش از آنکالاله سالالر بالاله راه باشالالند چموشالالی کردهانالالد و بالاله بیراهالاله

رفته اند؛ روشن است کاله نایال شالدن باله چنالین هالدفی از مسالیر خواسالت و میال و رغبالت مالردم باله

صورت طبیعی در طول حیالات یالک نسال امکالانپالذیر نیسالت .بنالابر ایالن بایالد بالرای آن برنامالهای

بلنالالد مالالدت و زم الالانبالالر ریخالالت ت الالا آرام آرام زمینالالههای رو آوردن انسالالانها ب الاله انتخالالاف درس الالت و

شک گیری رغبت به حا کمیالت الهالی در آنالان فالراهم شالود .برناماله بلنالد مالدتی کاله خداونالد متعالال
بالالرای تر بیالالت بشالالر و رسالالاندن آنالالان بالاله ظرفیالالت تحم ال حا کمیالالت معصالالوم و همراهالالی بالالا او بالالرای
تشکی حکومت عدل جهانی اختیار کرده است همان بع ت انبیاءست.

دیدگاه سیدمحمد صدر

آنچه گذشت تحلی نقش حرکت تاریخی انبیاء در حکومت عدل جهالانی از منظالر غالایتی بالود

که خداوند متعال برای سیر حرکت جوامالع در نظالر گرفتاله اسالت .سالیدمحمد صالدر باله آنچاله گفتاله
شد از منظری دیگر نگریسته است .ایشان معتقالد اسالت تشالکی حکومالت عالدل جهالانی در پایالان

تاریخ بالا مسالئله فلسالفه آفالرینش در ارتبالا اسالت و باله تعبیالر روشالنتر غالایتی کاله خداونالد متعالال از

خلقت انسان داشته است با شک گیالری حکومالت عالدل جهالانی کاله در آخرالزمالان شالک می گیالرد

تأمین میشود .خالصه دیدگاه ایشان بدین صورت است:

به فرموده خداوند متعال غایت آفرینش انسالان عبالادت خالصالانه خداونالد متعالال اسالت
َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
ون عبادت مورد نظر آیه یاد شده در سه حوزه قابال
وما خلقت ال ِّجن و ِّاْلنس ِّإال ِّلیعبد ِّ
تصور است :بعد فردی _ ایجاد فرد کامال _ بعالد اجتمالاعی _ ایجالاد جامعاله کامال _ و بعالد
قرآن کریم غایت خلقت انسان را عبودیالت می دانالد بالدین معناسالت کاله هالد آن اسالت

که عبودیت در این سه حوزه رخ دهد چرا که ا گر ما داللت آیه را محدود کرده و بگوییم
مقصالالود ایالالن اسالالت کالاله غایالالت خلقالالت فقالالد عبودیالالت فالالردی انسالالان هاسالالت نالاله تشالالکی

جامعه به عبودیت رسیده و یا حکالومتی مبتنالی بالر عبودیالت کاله میخواهالد جامعاله را باله

سوی عبادت خداوند متعال سوق دهد آیه را به صورت کوتاه و ناقص معنالی کالردهایم.

بن ابر این معنای آیه تحقق عبودیت در سه حوزه یاد شده است .آیه به روشنی داللت بر
این دارد که تنها غایالت آفالرینش بشالر ایجالاد چنالین عبالادت کالاملی اسالت و ایالن غایالت از
آغاز آفرینش انسان مورد توجه بوده است و تا انتهای آن نیز مورد توجه خواهد بود .ا گر

غایالالت آفالالرینش انسالالان چنالالین چی ال زی باشالالد بایالالد تمالالام موانالالع آن برطالالر شالالود و تمالالام
مقالالدمات آن فالالراهم شالالود و ا گالالر مقالالدمات امالالوری هسالالتند کالاله در بسالالتر زمالالان و بالاله تالالدریف

محقق میشوند باید برای تحقق تدریجی آن برنامهریزی شود.

با نگاهی به گذشته تاریخ روشن میشود که این غایت از آغاز آفرینش بشر تا زمان مالا محقالق

ن شده است .بنابر این باید منتظر تحقق آن در آینده باشیم.

تکام فرد و جامعه افزون بر عق و اختیاری که خداونالد باله بشالر عنایالت فرمالوده اسالت باله دو
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حکومتی _ ایجاد حکومتی عادل که بر تمام جوامع با حق و عالدالت رفتالار نمایالد _ وقتالی

21

عام داخلی و خارجی نیاز دارد:

 .1عام خارجی :عام خارجی عبارت است از این که فرد و جامعه معنای عالدالت و کمالالی را

که میخوا هد بدان دست یابد بفهمد و این فهم به معنای کام و عمیق آن جز از طریق خداوند

متعال امکان پذیر نیست و بع ت انبیاء برای تأمین چنین هدفی اسالت و البتاله دلیال تعالدد انبیالاء
نیز همین بوده است که انسانها در ابتدا قالادر باله فهالم جزئیالات عالدل کامال نبودنالد و باله همالین

دلی اساسا امکان تشکی جامعه عادل وجود نداشت و در نتیجه باید آرام آرام باله حالدی از رشالد
برسند که قابلیت فهم عدالت کاملی که مطلوف خداند متعال است را پیدا نمایند.

 . 2عام داخلی :عام داخلالی عبالارت اسالت از احسالاس مسالئولیت در برابالر ایالن طالرح عالدالت

فرا گیر .این احساس مسئولیت در نتیجه سه عام ایجاد شده و رشد می کند:

الالالف) ادراک کالالردن عق ال اهمیالالت اطاعالالت و بنالالدگی خداونالالد را بالاله عنالالوان این کالاله او مسالالتحق

عبادت است.

ف) اخالص در اطاعت خداوند متعال به اعتبار این که چنین اخالصی ضامن حقیقالی عالدالت

مطلق در سطح فرد و جامعه است.

ج) عام اخروی که عبارت است از طمع در ثوابی که خداوند برای اطاعتکنندگان در آخرت

مهیا نموده و نیز ترس از عقاف او.

از میان سه عام یاد شده عام نخسالت و آخالر از راه پالرورش علمالی و نظالری حاصال میشالود

اما برای ایجالاد عامال دوم صالر برهالان نظالری کالافی نیسالت و بلکاله نیازمنالد تمالرین درازمالدت و

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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ممارست است و از همین جا میتوانیم باله نقالش مهمالی کاله تجرباله و ممارسالت در ایجالاد اخالالص

به عنوان یکی از مقدمات اساسی ایجالاد جامعاله تکامال یافتاله دارد پالی ببالریم خصوصالا ا گالر توجاله

کنیم که این تجربه و ممارست باید افالزون بالر فالرد در حالوزه جوامالع و امالت نیالز اتفالاق بیافتالد تالا در

روح اخالص و اطاعت از تعالیم الهی در جوامع و امت نیز رشد نماید.

تجربه و ممارستی که باید بر امت در جریان تربیت دراز مدتش بگالذرد متوقالف بالر یکالی از ایالن

دو عام است:

 . 1تحقق فعلی جامعه عادل مطلق به صورتی که مردم آن را با چشم خود ببیننالد و در نتیجاله

عواطف آنان به آن سو جهت یافته و اخال ص و از خود گذشتگی شان تا حد زیادی افزایش یابد.

 .2عبالالور امالالت از مراح ال دشالالوار و شالالراید سالالخت و طاقالالتفرسالالا تالالا این کالاله بالاله تالالدریف وادار بالاله

ژر نگ الالری و دوراندیش الالی ش الالود و در نهای الالت از او امت الالی ب الالا احس الالاس مس الالئولیت و دارای ارادهای
محکم و عزمی استوار برای اجرای عدالت کام بسازد.

ر وشن است که از میان دو عام یاد شده عام دوم تأثیر عمیق تری در تربیت امالت دارد چالرا

که امتی که در شراید دشوار نسالبت باله عالدالت مطلالق عشالق بالورزد و در مسالیر آن فالدا کاری کنالد،

چنین عشقی عمیق و پابرجا خواهد بود و کمتر در معرض زوال و انحرا خواهالد بالود .بنالابر ایالن

عامال دوم ب ایالالد بالالر عامال اول مقالالدم باشالالد و امالالت ابتالالدا بایالالد بالاله تالالدریف بالالا عبالالور از شالالراید سالالخت
تربیت شود و در انتها جامعه عدل مطلق تحقق یابد.

از آنچه گفته شد روشن شد که هد خداوند متعال از آفرینش بشر متوقف است بر اخالصالی

کاله بالالا تجربالههای مکالالرر و از خودگذشالتگیها صالالیق خالورده باشالالد و چنالین صالالفا و صالیق یالالافتگی

حاص نمیشود مگر با گذشت ایام و طی کردن تجربیات و آزمایشهالایی کاله در ضالمن گذشالتن

از دوران سالالیاه ظلالالم و بیالالدادگریها حاص ال میشالالود کالاله بشالالریت در طالالول تالالاریخ بالالا آن دسالالت بالاله
گریبان بوده است .و از همین جا میتوان به راز اهمیت تمحیص و آزمایش پی برد؛ چرا که امت
با عبور از داالن همین تمحیص و آزمایش و قرار گرفتن در دوراهی حق و باط و مواجه شالدن بالا

کششهای متضاد است که میتواند با غالب شدن بر هواها اراده و ایمان خودرا تقویت کند و بالر
میزان اخالص خود بیافزاید و قلالههای رفیالع تکامال و عالروج معنالوی را بنیمایالد و مهیالای برپالایی
عدالت مطلق گردد.

است چرا که تحقق روز موعود هد خلقت بوده است .از این رو این برنامهریزی پیش از اسالالم
وجود داشته و پس از اسالم نیز استمرار داشته و تا زمان تحقق روز موعود استمرار خواهد داشت.

این مطلب را در ضمن نکاتی میتوان تفصی داد:
نکته اول :مشارکت انبیاء در این برنامهریزی

بشالالر در ابتالالدا واجالالد هالالیچ یالالک از دو شالالر نخسالالت اجالالرای عالالدالت کام ال نبالالود نالاله میدانسالالت

عدالت کام چیسالت و ناله بالرای اجالرای آن اخالالص و امالادگی فالدا کاری داشالت .بنالابر ایالن انبیالاء

عهده دار تربیت بشر شدند تا این که برای او امکان فهم عدالت کام فراهم شود تالا آنجالا کاله در
نهایت این امکالان فالراهم شالد و بشالریت صالالحیت فهالم طالرح عالدالت کامال را کاله در دیالن اسالالم
تجسم یافته پیدا کرد و لذا خداونالد دیالن اسالالم را نالازل فرمالود .ولالی شالر دوم کاله آمالادگی بالرای

فالدا کاری در مسالیر اجالرای عالدالت کامال اسالت هنالوز نیالالز تحقالق نیافتاله اسالت بالر ایالن اسالاس همالاله

پیامبران و از جمله پیامبر خاتم تربیت فکری خود را طوری مطرح می کردند که نسبت باله شالر

دوم نیز مردم را آماده سازند؛ بدین معنی که تالش می کردنالد در مالردم اخالالص و فالدا کاری در راه

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

همچنان که گذشالت برناماله ریالزی خداونالد بالرای تحقالق روز موعالود از آغالاز خلقالت شالروع شالده
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خدا را ا یجاد نمایند و البته تربیت نخست به ثمالر رسالید ولالی تربیالت دوم تنهالا در بخالش انالدکی از
مردم تأثیرگذار بود و به همین دلی این جریان هنالوز اسالتمرار دارد تالا این کاله بشالریت واجالد شالر

دوم نیز بشود.

نکته دوم :دعوت انبیاء در جهت تحقق حکومت عدل

انبیاء نسبت به مسئله هد آفرینش انسان کاله تحقالق عالدالت کامال اسالت سالا کت نبودنالد و

به همین دلی ما در ادیان آسمانی پژواک آن را مشاهده مالی کنیم و مالیبینیم در آنهالا باله مسالئله
موعود اشاره شده است و البته روشن است که در آن دوران نیازی به ارائاله تفاصالی ایالن اندیشاله

نبود.

نکته سوم :فقدان شرایط برقراری حکومت عدل جهانی برای انبیاء

برای هیچ یک از انبیاء این امکان وجود نداشت که عمال رهبری اجالرای حکومالت عالدل را باله

عهده بگیرد و آن را پیاده نماید چرا که شالراید آن در آن دوران مهیالا نبالود؛ ناله امکالان فهالم طالرح

عدالت کام برای امت آنان وجود داشت (شر نخست) نه امت در آن حالد و انالدازهای بالود کاله

مهیای اجرای برنامه عدالت کام باشد (شر دوم)

شر نخست وجود نداشت چرا که انبیای پیش از موسی بن عمران

هدفشالان متمرکالز بالر

تفهیم و استقرار اعتقالاد باله خداونالد بالود تالا این کاله نوبالت باله حضالرت ابالراهیم رسالید و آن حضالرت
اعتقاد به توحید را به صورت برهانی و آشکار برای امالت روشالن سالاخت .بنالابر ایالن در ایالن دوران

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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اساسا تشریع مهمی وجود نداشت تا چاله رسالد باله طالرح اندیشاله عالدالت کامال  .امالا انبیالای پالس از

موسی بن عمران تا پیامبر خاتم در این دوران گرچاله شالرایع باله تفصالی بیالان شالد امالا ایالن ادیالان

بیشالالتر ش الالریعته الالایی بودن الالد کالاله ام الالت را ب الالرای فه الالم طالالرح ع الالدالت کامال ال آم الالاده می کردن الالد و از

روشن ترین دالی این مطلب نسخ آنها توسد دین اسالم اسالت .روشالن اسالت کاله ا گالر ایالن شالرایع
همان طرح عدالت کام مورد نظر بودند وجهی برای نسخشان وجود نداشت.
ُ
َ
َ
َ
ََ
اما شر دوم وجود نداشت چرا که درباره آدم میخوانیم َولق ْد َع ِّه ْد َنا ِّإلی َآد َم ِّمن ق ْب ف َن ِّس َی
َ
َ
َول ْم َن ِّج ْد ل ُه َع ْزما (طه ) 115 :و بدون ایالن عالزم تحقالق روز موعالود امکالان پالذیر نبالود و یالا در دوره
نوح پیامبر ،آن حضرت سالها مردم را دعوت کرد ولی دعوت او تأثیر محسوس بر مردم نداشت
تا آنجا کاله از آنهالا باله درگالاه الهالی شالکایت کالرد و آنهالا را نفالرین نمالود و یالا در دوره ابالراهیم؛ چاله آن
حضرت تأثیر بیشتری بر مردم برجالا گذاشالت ولکالن نتوانسالت آنالان را باله سالطح متناسالب بالا عالدل
مطلق برساند و لذا او را در آتش افکندند ولی در جامعه هیچ کس به این کار اعتراض ننمود .و یا

در دوره موسی بن عمران نمونههای فراوانی از تمرد بر پیامبرشان میتوان از آنان سراغ گرفت تا
الک َف َق الالات َال إ َن الالا َه ُ
ج الالایی ک الاله گفتن الالدَ :ف ْاذ َه ال ْالب َأ ْن ال َالت َو َر ُب ال َ
اه َن الالا َق ِّاع ال ُالد َ
ون (مائ الالده )24 :و ی الالا ب الاله
ِّ
ِّ
گوسالهپرستی رو آوردند و میخواستند خداوند را آشکارا ببینند و ...در مورد عیسالی بالن مالریم نیالز
همالالین کفایالالت می کنالالد کالاله حواریالالونش کالاله خالالواص او بودنالالد در قالالدرت خداونالالد شالالک داشالالتند و
َ
َ
یسالی ْاب َالن َم ْالر َی َم َهال ْ َی ْس َالتط ُیع َر ُب َ َ َ َ َ َ َ
خطاف به او گفتنالدَ :ی ِّاع َ
الماء
الک أن ُین ِّالزل عل ْینالا َما ِّئالدل ِّم َالن الس ِّ
ِّ
(مائده ) 112 :و وقتی خواص او چنین بودند حال دیگران معلوم اسالت .بنالابر ایالن در طالول تالاریخ
آن سطح الزمی از اخالص که با آن بتوان عدالت مطلق را در روز موعود بنیان نهاد فراهم نبود.

از آنچه گذشت روشن شد که تا پیش از نزول اسالم هیچ یک از شراید برقراری عدالت مطلق

مهیا نبود اما با نزول اسالم _ که خاتم االدیان است و حالل و حرامش تا روز قیامت حالل و حالرام

اسال ت _ بالاله عنالالوان طالالرح عالالدالت کالالاملی کالاله بالرای اجالالرای در روز موعالالود ذخیالالره شالالده اسالالت ،شالالر

نخست فراهم شد لیکن به دلی فقدان شر دوم هنوز روز موعالود فالرا نرسالیده اسالت و در دوران

غیبت امام مهدی

و با هجوم جریانهایی که مردم را از اعتقادات اسالمی بالاز میدارنالد نظیالر

جریالالالان اسال الالتعماری تبشال الالیری مسال الالیحی و تمال الالدن مال الالادی گال الالرای غربال الالی و سال الالایر مکاتال الالب غربال الالی،

آزمایشهای دشوار الهالی شالک می گیالرد تالا از داالن ایالن ابتالئالات و تمحیصهالا انسالانها غربالال
عدالت مطلق در پهنه گیتی هستند تربیت و مهیا گردند( .صدر232-201 :1425 ،با تلخیص)

بر اساس آنچه گدشت روشن شالد کاله سالیدمحمد صالدر بالر ایالن بالاور اسالت کاله در آغالاز آفالرینش

انسان به مسالئله حکومالت عالدل جهالانی توجاله شالده اسالت و بالر اسالاس تالدبیر الهالی هماله انبیالاء در

مسیر مهیا کالردن مقالدمات ایالن هالد

گالام برداشالتهاند و آنچاله در نهایالت شالک می گیالرد حاصال

تالش هالالای مترا کمالالی اسالالت کالاله در طالالول تالالاریخ توسالالد انبیالالاء و اولیالالا انجالالام پذیرفتالاله اسالالت و ایالالن
همان مطلبی است که ما در صدد اثبات آن بودیم.

 .3ادله نقلی

سومین مسیر اثبات نقش انبیاء در حکومت عدل ،مسیر ادله نقلالی اسالت .آیالات و روایالاتی کاله

در پی میآیند میتوانند موید مدعای مورد نظرباشند.
 .1نسبت هدف بعثت انبیاء و ظهور

یک دسته از ادله نقلی آیاتی هستند که ناظر باله همالاهنگی اهالدا بع الت پیالامبران و اهالدا

حکومت عدل جهانیاند .ا گالر ادلاله نقلالی مالا را باله ایالن حقیقالت رهنمالون مالیکننالد کاله هالد امالام

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

شوند و آنچه در باطن افراد است آشکار شود و انسانهای مؤمن و با اخالص که شایسالته برپالایی
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مهدی همان هد انبیاء

است و عصر ظهور عصر تحقالق آرمانهالای پیالامبران الهالی اسالت،

در نتیجالاله مالالیتالالوان گفالالت حرکالالت امالالام مهالالدی و انبیالالاء در یالالک مسالالیر و بلکالاله حرکالالت امالالام مهالالدی

اسالتمرار همالالان حرکالالت انبیاءسالالت چالالرا کالاله وقتالی کالاله تدبیرکننالالده جریالالان هالالدایت ،خداونالالد متعالالال

است و همو انبیاء و اوصیاء را به عنوان قافله ساالران و راهبران این جریالان بالر مالیانگیالزد و همالو
غایالت واحالدی را بالالرای ایالن جریالان از ابتالالدا تالا انتهالا بالالر مالیگزینالد و همالالو راهبالری ایالن جریالالان را در

آخرالزمان بر عهده مهالدی موعالود گالذارده و تضالمین کالرده اسالت کاله در نهایالت بالا رهبالری مهالدی

موعالود آن غایالالت تحقالالق مالالییابالالد؛ اینهالالا همالاله حکایالالت از آن دارد کالاله جبهالاله حالالق در طالالول تالالاریخ

ب الالیش از ی الالک جبه الاله نب الالوده و ه الالد و غ الالایتی واح الالدی را دنب الالال م الالیک الالرده اس الالت و هال الر ک الالدام از

پرچمداران و قافلهساالران این جبهه در طالول تالاریخ در برهالهای از زمالان ایالن جبهاله را باله سالمت

همان غایت واحد راهبری میکردهاند و در نهایالت تالشهالای تالاریخی هماله آنالان باله ثمالر خواهالد

نشست و آنچه در عصر ظهور رخ خواهد داد حاص تالشهای متالرا کم هماله کسالانی اسالت کاله از
ابتدای شک گیری جبهه حق در این جبهه حضور داشتهاند.

در باره آنچه گفته شد ممکن این پرسالش مطالرح شالود کاله هالر پیالامبری باله حسالب امکانالات و

توانمنالالدیهایی کالاله دارد و حسالالب شالالرایطی کالاله مقتضالالای همالالان دوره اسالالت ،مأموریالالت مالالییابالالد

انسانهایی که در حوزه مأموریت او هستند را تربیت و هدایت نماید .روشن است که برای هماله

انبیاء امکان هدایت همه انسانهای معاصالر فالراهم نبالوده اسالت باله عنالوان م الال کمتالرین لالوازم

چنین مأموریت وسیعی برقراری ارتبا است و چه بسا در برهههایی اساسا امکالانی بالرای ارتبالا
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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یک پیامبر با همه انسانهای معاصر وجود نداشته است و به همین دلیال اسالت کاله اساسالا هماله

انبیالالاء مأموری الالت جهالالانی نداش الالتهاند از ایالالن رو مأموری الالت پیالالامبران عم الالدتا بالاله ه الالدایت و تربی الالت

انسانهای پیرامون خود منحصر میشود و بلکه در بالاال ترین فرضهالا انبیالاء مأموریالت داشالتهاند

کالاله همالاله انسالالانهای معاصالالر خالالود را هالالدایت نماینالالد و جامع الهای مبتنالالی بالالر اندیشالالههای الهالالی

تأسیس نمایند .بالا ایالن وجالود میالان ایالن غایالت و تشالکی حکومالت عالدل جهالانی در پایالان تالاریخ

تفالالاوت وجالالود دارد و در نتیجالاله نمالالیتالالوان گفالالت هالالد همالاله انبیالالاء تشالالکی یالالک حکومالالت عالالدل
جهانی در پایان تاریخ است و تالشهای آنان همه معطو به چنین غایتی بوده است.

پاسالالخ پرسالالش پالالیش گفتالاله ایالالن اسالالت کالاله اوال از این کالاله همالاله انبیالالاء نمالالیتوانسالالتند مالالأموریتی

جهانی داشته باشند نمیتوان نتیجه گرفت که آنان چنین هدفی هالم نداشالتهاند چالرا کاله گرچاله

انسان در مقام عم به ناچار به میزان امکانات و شراید گام برمی دارد اما در مقام هد گالذاری

و تعیین چشمانداز ،ضرورتی بر تخفیف دادن و تنزل از آرمانها و اهدا بلند وجود ندارد .آدمی

باید اهدا بلندی داشته باشد اما بهاندازه امکاناتش به عمال رو بیالاورد .توضالیح این کاله گالاهی

آدم ی هدفی بلند دارد و رسیدن به این هد نیازمند شراید و امکانالاتی اسالت کاله بالرایش فالراهم

نیسالت در چنالین شالالرایطی مالیتالالوان از آن آرمالان بلنالد چشالالم پوشالی کالرد و باله جالای قلالاله مرتفالع بالاله

دامنهها بسنده نمود و مالیتالوان از آرمالان دسالت نکشالید امالا بالرای رسالیدن باله آن بلنالد ،برنامالهای

بلندمالدت ریخالت و گامهالای امالروز را در مسالیر همالان هالالد بلنالد قالرار داد باله صالورتی کاله اقالالدام و

عمال ال ام الالروز پرکنن الالده گوشال الهای از آن پ الالازل ه الالد نه الالایی باش الالد .روش الالن اس الالت ک الاله ف الالرض دوم

حکیمانهتر و منطقیتر اسالت بنالابر ایالن ا گالر انبیالاء بهانالدازه امکانالات و شالراید گالام بالر مالیداشالتند

نمیتوان از آن چنین استنبا کرد که آنان اهدا بلندی هم نداشتند و در مسیر آن اهدا هم

گام بر نمیداشتند و بلکه ا گر خداوند متعال برای همه انبیاء مأموریت جهانی قرار نالداده و حالوزه

مأموریت محدودی را برایشان قرار داده است این تدبیر الهی مطابق با آن قاعالده کلالی اسالت کاله
اقدام باید بهاندازه امکانات باشد ناله این کاله خداونالد سالبحان در هالد نیالز تخفیالف داده و از آن

تنزل کرده باشد .بنابر ایالن انبیالاء مأموریالت دارنالد کاله هماله انسالانها را باله عبودیالت برسالانند هالم

انسالالانهایی کالاله بالاله آنهالالا دسترسالالی دارنالالد و هالالم آنهالالایی کالاله در حالالوزه مأموریالالتشالالان نیسالالتند آنهالالا

میخواهند نه تنها انسانها را تربیت کنند بلکه میخواهند جامعاله صالالح جهالانی تشالکی دهنالد
نیست اما میتوان برای آن طرحی بلند مدت ریخت میتوان انسانهای مؤمنی تربیالت کالرد کاله

اندوختالالههای خالالود را از نسالاللی بالاله نس ال بعالالد منتق ال مالالیکننالالد و رو بالاله تکام ال مالالیرونالالد و آرام آرام

موجبات تقویت جبهه حق را فراهم میآورند میتوان جبهه حق را ایالن گوناله باله پالیش بالرد تالا در
نهایت جامعه عدل جهانی تشکی شود .بنابر این وقتی این آرمان در عصر انبیاء قاب دستیابی

نیست و امکان تحقق آن در بلند مدت وجود دارد همین امکان کافی اسالت تالا مالا بگالوییم انبیالاء

برای تحقق آن در بلند مدت برنامهریزی کردهاند و تالشهایشالان متمرکالز بالر همالین هالد بالوده
است و گامهایی کاله برداشالتهاند در مسالیر تحقالق همالین آرمالان تالاریخی بالوده اسالت و ایالن همالان

نقش حرکت تاریخی انبیاء در حکومت جهانی است که به معنای وجالود هالد واحالد بالرای هماله
انبیاء و تالش همه آنها برای تحقق آن هد در پایان تاریخ است.

و امالالا این کالاله هالالد امالالام مهالالدی همالالان هالالد انبیاءسالالت و آن حضالالرت محقالالقکننالالده آمالالال

پیامبران الهی در طول تاریخ است را بدین صورت میتوان توضیح داد.
در قرآن کریم درباره هد بعث انبیاء

عنوان هد بع ت انبیاء

آیات متعددی وجود دارد .عمده آنچه در قالرآن باله

بیان شده بدین قرار است:

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

که از همه ابعاد به تکام رسیده باشد .اما با توجه به شراید موجود چنین آرمالانی دسالت یالافتنی
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الف) پرستش خدای یگانه و دوری از طاغوت

از اهدا زیر بنایی و بنیادین بع الت انبیالاء

دوری از طاغوت و مظاهر آن است:

فراخالوانی مالردم باله پرسالتش خالدای یگاناله و

ُ
اهلل َوا ْ َ ن ُبوا ال َ ُاغ َ
َو َل َق ْد َب َع ْث َنا م لل أ َم یة َر ُسوال آ ُا َْ ُب ُدوا َ
وْ َ َِف ْ ُر ْم َم ْن َه َدی ُ
اهلل َو ِم ْ ُ
رر ْم
ِ
َِ ِ
َ
َ َ َُ
َم ْن َتق ََْ :ه ِیه الضًل لة( ...حنل)36 :؛
ما در هر امتی پیامبری برانگیختیم تا به آنان بگوینالد خالدا را بنرسالتید و از پرسالتش غیالر
خالالدا (طالالاغوت) خالالودداری کنیالالد گروهالالی هالالدایت یافتنالالد و گالالروه دیگالالر (از طریالالق عنالالاد و

لجاج) شایسته ی گمراهی و ضاللت شدند. ...

در قرآن کریم بارها به این هد اشاره شده که موارد زیر ،به عنوان نمونه ارائه میشود:

َ َْ ََ َ َ َْ ْ ُُ ْ َ َ ُ
َ َ
ََ ْ َ ْ ُ
اهلل َما لَم ِم ْن ِإل یه غ ْی َُ ُُ (اَااف)5۹ :؛
لقد أ ْر َسه َنا وتا ِإا وو ِم ِه ققاا یا وو ِم اَبدوا
همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم .پس به آنان گفت ،خدا را عبادت کنید ،شما را

جز او خدایی نیست.
َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َْ ْ ُُ ْ َ َ ُ
َ َ
اهلل َما لَم ِم ْن ِإل یه غ ْی َُ ُُ (اَااف)65 :؛
و ِإا َ یاد أخاهم هودا واا یا وو ِم اَبدوا
و برای قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم .او گفت،ای قوم! خدا را عبادت کنید ،شما
را جز او خدایی نیست.

درباره سایر پیالامبران _ نظیالر صالالح و شالعیب _ نیالز همالین عبالارت تکالرار شالده و در آیالات دیگالر
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قرآن نیز درباره سایر انبیاءء ،عبادت خدای یکتا به عنوان هالد اصاللی مطالرح گردیالده اسالت .از

جملاله مالیتالوان باله آیالات  21بقالره 36 ،نسالاء 72 ،و  71مائالده 61 ،50 ،و  84هالود 36 ،نحال 77 ،
حف 23 ،و  32مؤمنون 45 ،نم  16 ،و  36عنکبوت ،اشاره کرد.

با دقت در آیات قالرآن روشالن مالیشالود کاله هالد یالاد شالده باله صالورت کامال آن در عصالر ظهالور

محقق خواهد شد و بسا شرک به کلی از روی زمین برچیده خواهد شد در سوره نور در این بالاره

چنین میخوانیم:

ََ َ ُ َ
ُْ ََ ُ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ین َآم ُ
اهلل الر ِرذ َ
ر
ن
ه
ی
ر
ه
ی
ل
اْ
راْل
ر
ال
روا
ر
ه
ل
َ
و
م
رنَ
ر
م
روا
ر
ن
وَررد
یه
ر
اس
را
ر
َ
ل
ض
ر
األ
م
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َُ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ال ِذ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ن
َ
ُ
ْ
ین ِمن وب ِه ِه ْم ولیَ َِن ْل ْم ِدیر ُم ال ِذی ارتضر ْل ْرم ولیب ِردلرم ِمرن بع ِرد خرو ِق ِه ْم أمنرا
َُ
َ ُ ُ َْ ُ
َی ْع ُب ُدو َ ین َال ُی ُْا ُل َ یب َش ْیوا َو َمن َل َن ََ َب ْع َد ِذل َ
اسق َ ( ر.)55 :
ولوک هم الن ِ
ک قأ ِ
ِ
ِ ِ

از وقالالوع نکالالره «شالالیئا» در سالالیاق نفالالی «ال یشالرکون» چنالالین برداشالالت مالالیشالالود کالاله در آن جامعالاله

موعالالود مؤمنالالان صالالالح خداونالالد را خالصالالانه عبالالادت خواهنالالد کالالرد و ذرهای بالاله او شالالرک نخواهنالالد

ورزید نه شرک جلی و ناله شالرک خفالی و در آن جامعاله معبالودی جالز خداونالد متعالال وجالود نخواهالد

ْ ََْ ُ
الاهلل ِّإال
داشت .از مقایسه آیه یاد شده با این سالخن خداونالد کاله مالیفرمایالدَ :و َمالا ُیالؤ ِّم ُن أ که ُالرهم ِّب ِّ
َو ُهم ُم ْشر ُک َ
ون (یوسف)106چنین فهمیده میشود کاله ایمالان مالورد نظالر آیاله یالاد شالده در نهایالت
ِّ
خلوص و زاللی است.
در روایات پیشوایان معصالوم

نمونه از امام صادق

نیالز تفسالیر یالاد شالده مالورد تأییالد قالرار گرفتاله اسالت باله عنالوان

درباره تفسیر این آیه چنین روایت شده است:

ف حی ئ تأو یل هرذُ اآیرة .ولرو ورام واانرا بعرد ،سریا ى مرن یدرلره مرا یَر مرن تأو یرل هرذُ
اآیة ،ولیبهغن دین حملد ص اهلل َهیه وآله ما بهغ الهیل ،ترل ال یَر شراک َر ههرا
َ َ ْ ُ
َ
األرض ،للا واا اهلل تعااَ :ی ْع ُب ُدو ِین ال ُیُ ِال َ ِیب ش ْیوا (َیاش،یبتا :ج)56 ،2؛
هنوز تأوی آن نیامده است .ا گر قائم ما قیام کند ،آن کس که او را میبیند تأوی آن را

به خوبی خواهد دید .بالا ظهالور او شالعاع دیالن پیغمبالر چنالان بالاال گیالرد کاله در روى زمالین
شرکی نماند .چنان که خداوند فرمود :با آنها پیکار کنید تا فتنهاى نباشد و تمام دین از
آن خداوند باشد.

و در سوره انفال در اینباره چنین آمده است:

درباره تفسیر این آیه چنین روایت شده است:

رخر هلرم ْلا اره وتا رة أصرحابه ،قهرو
ف حی ئ تأو یل هذُ اآیة بعد ،أ رسر ا اهلل
ود اء تأو یهها ف یقبل مرم ،لَرم یقاه تل یوتد اهلل َج و ل وتل ال یَ شراک
( لهیین :1367 ،ج)201 ،8؛
هنالالوز تأویال ای الن آیاله نیامالالده ،همانالالا رسالالول خالالدا

روى نیالازى ک اله خالالود و اصالالحابش

داشتند بدانها مهلت داد ،و روزى که تأویال ایالن آیاله برسالد ایالن مهلالت از آنهالا پذیرفتاله

نشود بلکه کشته شوند تا خداى عزوج بیگانگی پرستش شود و شرکی بجاى نماند.
ب) برپایی قسط

در برخی از آیات انگیزه بع ت پیامبران و فالرو فرسالتادن کتافهالای آسالمانی ،تحقالق قسالد در

میان مردم بیان شده است؛ چنان که خداوند در این باره میفرماید:

َ َْ َْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ
ََ ْ َ
ََ ْ َ َْ
راس ِبال ِق ْهر ِ ...
راْ وأ نلنرا معهررم الَ راب و ِاملیرنا ِلیقروم الن
لقرد أ ْر َسرهنا ُر ُسرهنا ِبال َبین ِ
(تدید)25 :؛
ما پیامبران خود را با دالی روشن فرستادیم ،و با آنان کتالاف و میالزان فالرو فرسالتادیم تالا

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

از امام باقر

ٌَْ ُ
َ َ َ ُ
َ ُ ُ
ین ُل ُه ُه ِ َهلل َقإ ا َ ََت ْوا َقإ َ َ
الد ُ
اهلل ِ َِبا َی ْع ََ ُه َ َب ِ ٌ
ریَ
َووا ِتهوه ْم َتل ال تَ َ ِق نة َو َیَ َ ِ
ِِ
ِ
(ا ناا.)3۹ :
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مردم به قسد و عدل قیام کنند.

روشن است که هد یاد شده در مقیاس جهالانی و باله صالورت کامال آن در عصالر هالیچ یالک از

پیامبران الهی محقق نشده است بر اساس پیشگوییهای پیشوایان معصوم

این هد نیالز

در عصر ظهور تحقق خواهد یافت و اساسا مسئله گسترش عدالت و ریشهکن شدن ظلم در عصالر

ظهور آنقدر در روایات مورد تا کید قرار گرفته شده که به عنوان یکالی از مهالمتالرین شاخصالههای
حکومت جهانی امام مهدی
حضرت امام حسین

شناخته میشود.

از پیامبر گرامی اسالم

چنین روایت:

لو ف یبق من الد یا إال یوم واتد ل ا اهلل َج و ل ذلک الیوم تل نحین ر ل من ولردی،
یقررر ا
قیلألهررا َررردال ووهرر ا للررا مهورر :ررر را وههلررا ،لرررذلک مسعرر :رسررر ا اهلل
(صدوق)318 :1363،؛
ا گر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند آن روز را به قدرى طوالنی فرماید تا

آنکه مردى از فرزندان من خروج نماید و زمین را از عدل و داد آ کندهسالازد هالمچنالانکاله
پر از ظلم و جور شده باشد ،از رسول خدا

چنین شنیدم.

آنچه گذشت مبتنی بر این تفسیر از آیه مورد نظر بود که ما همه انبیاء را فرستادیم تا هر کدام

از آنان مردم را به سوی قیام به قسد راهبری نمایند .ا گر آیه به معنای یاد شده باشالد باله کمالک

روایات و با توضیحی که گذشت میتوان آن را برای اثبات مدعای مورد نظر به کار گرفت لالیکن
در مفهوم آیه یاد شده این احتمال نیز وجالود دارد کاله مالا مجموعاله پیالامبران را همالراه بالا بینالات و
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کتالالاف و میالالزان فرسالالتادیم تالالا در نهایالالت قیالالام بالاله قسالالد شالالک بگیالالرد یعنالالی هالالد بع الالت زنجیالالره

پیامبران یک چیز است و آن قیام به قسد انسانها در نهایت تاریخ است .در این تفسیر قیام به

قسد هدفی است کاله در نهایالت شالک می گیالرد و بع الت مجموعاله پیالامبران بالرای تحقالق همالین
هد است .ا گر این به معنای یاد شده باشد داللت آن بر مدعای مورد نظر شفا تر خواهالد بالود

و نیازی به استفاده از روایات نخواهد بود.
.2وعده روز موعود در ادیان پیشین

از آیات قرآن کریم چنین استفاده میشالود کاله در کتالب آسالمانی گذشالته نیالز باله مسالئله موعالود

پرداخته شده و از آن سخن گفته شده است:

ْ ََ َْ
َ
ََ ْ َ َ َ
األ ْر َض َیا ُ َُثا َِ َب ِاد َی ال َ ِ ُ
اْل َ (ا بیاء.)105 :
الذل ِا أ
َولقد ل ْبنا ِم الز ُب ِر ِمن َب ْع ِد ِ
ِ

و یا در جایی دیگر چنین آمده است:

از امام باقر

َ
َ َ
رراا ُمررو َ ِل َق ْو ِم ِرره ْاسرر َ ِع ُینوا ب ِ َ ْ
اصرررب ُن وا إ َ ْاأل ْر َض ِ َهلل ُی ر ُ َُثررا َم ْررن َی َُ ُ
رراد ُِ
و
رراء ِم ْررن َِ َبر ِ
ِ
ِ
رراهلل و ِ ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َوالع ِاو َبة ِله َُ ِق نی (اَااف.)128 :

در تفسیر آیه دوم چنین روایت شده است:

آ األرض هلل ی رُثا من یُاء من َبرادُ والعاوبرة لهلاقر نی ی وأ را
و د ا م ل اب َ
وأهل بیل الذین أورثنا (اهلل) األرض و حنن املاق ( ...لهیین  :1367ج)407 ،1؛
در کتاف علی

دیدیم که« :زمین متعلق به خداست و به هر کالس از بنالدگان خالویش

بخواهد وامیگالذارد و سالرانجام نیالک از پرهیزگارانسالت» مالن و خانالدانم کسالانی هسالتیم
که خدا زمین را به ما وا گذار کرده و مائیم پرهیزگاران و همه زمین از آن ماست. ...

این آیات را نمی توان یالک وعالده صالر بالرای کسالانی دانسالت کاله چنالدین هالزار سالال پالیش از

تحقق روز موعود میزیسته اند .روشن اسالت کاله وعالده تحقالق روز باشالکوه ظهالور در نهایالت تالاریخ
برای انسانهای امتهالای پالیش از اسالالم باله تنهالایی نمیتوانالد وجاله معقالولی داشالته باشالد مگالر
این که این وعده همراه با یک نگاه بلند تاریخی باشد ا گر تلقی مالا از ایالن وعالدها باله ایالن صالورت

باشالالد کالاله بشالالریت یالالک زنجیالالره متص ال اسالالت و پیالالامبران نیالالز در طالالول تالالاریخ بالاله همالالین دلی ال بالالا

چشماندازی همراه بوده اند و در قله آرمان آنها تحقق حکومت عدل جهانی حضور داشته و آنان
نمایند؛ وعده روز موعود به امتهای پیشین بسیار منطقیتر جلوه می کند.
 .3آخرین دولت

از امام باقر

چنین روایت شده است:

دولانا آخا الدوا ،ولن یبق أهل بی :هلم دولة إال مهَوا وبهنرا لروًل یقولروا إذا رأوا سریاتنا :إذا
ن
هلاقری (طرو 472 :1411،
مهَنا سا ا مثل سیاة هؤالء ،وهو و ا اهلل َج و رل :والعاوبرة ل
.)473 -

بر اساس فرمایش امام باقر

راز قرار گرفتن دولت اه بیت در انتهای دولتها آشکار شدن

بیکفایتی دیگر دولت ها و ناتوانی آنهالا در اتخالاذ روشالی اسالت کاله اهال بیالت در پالیش می گیرنالد و

این بدین معناسالت کاله از همالان آغالاز ایالن انتهالا مالورد توجاله بالوده اسالت و طالرح خداونالد متعالال از

همان روز نخست این بوده است که از طریق سالنتهالایش تالاریخ را باله سالمتی هالدایت نمایالد کاله

همه جریانها خود را نشان بدهند و درون مایاله خالود را آشالکار نماینالد و در نهایالت ایالن دولالت باله

دسالالت اه ال بیالالت کالاله عالالدالت گسالالتر و فضالالیلت محورنالالد برپاشالالود و آنالالان بالاله بهتالالرین صالالورت بالاله
خواستههای بشریت جامه عم بنوشاند .روایت یاد شده میتواند ترجمانی از آیاله شالریفه ِّت ْل َ
الک

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

در این مسیر گام برمیداشتهاند و تالش می کردهاند امت خود را برای رسیدن به این آرمان مهیا
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ْ ََ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ
الن
اْلیالام نالالد ِّاولها بالالین
الاس (آلعمالالران )140 :باشالالد کالاله جریالالان دسالالت بهدسالالت شالالدن دولتهالالا را
ال
ِّ
مالالدیریت شالالده و تالالدبیری الهالالی میدانالالد؛ تالالدبیری کالاله بالاله خواسالالت خداونالالد بالاله سالالرانجامی نیکالالو و
تشکی حکومتی تمام عیار میانجامد .بنابر این در طول تاریخ و همالراه بالا هماله دولتهالایی کاله

شک می گرفتند و رو به افول میرفتند تدبیری الهی وجود داشته است که این جریان را هالدایت

می کرده است و به سوی غایت خود سیر میداده است.

ثمرات اعتقاد به نقشآفرینی انبیاء در حکومت عدل جهانی

ا گر بتوان نقش حرکت تاریخی انبیالاء در تشالکی حکومالت عالدل جهالانی را اثبالات کالرد در پرتالو

آن میتالالوان بالالرای برخالالی از مسالالائ و پرسالالشهایی کالاله از گذشالالته درحالالوزه معالالار مهالالدوی وجالالود

داشالالته راه ح هالالا و پاسالالخهای نالالو و منطقالالی تالالری ارائالاله نمالالود و ایالالن خالالود میتوانالالد قرینالاله دیگالالری
برای تأیید دیدگاه یاد شده باشد .پارهای از این مسائ بدین قرارند:
 .1مسئله یأس و سرخوردگی

عطش منتظر جز با لقای منتظر فرو نمینشیند و درد انتظالار را جالز بالا وصالال نمیتالوان درمالان

کرد .بنابر این انتظار بدون لقا و وصال حاصلی جز خستگی و سرخوردگی در پی نخواهد داشت.

در مورد انتظار مهدی موعود نیالز ایالن قاعالده جالاری اسالت .بنالابر ایالن وقتالی مالن منتظالر باله نظالاره

دهها نس پیش از خود مینشالینم و مالیبینم شالام انتظارشالان بالا سالنیده صالبحی روشالن نشالده و

هجالرانشالان بالاله وصالالی نیانجامیالده ایالن احسالاس کاله آنچالاله بالرای دیگالران اتفالالاق افتالاده ممکالالن
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اسالالت بالالرای مالالن هالالم رخ دهالالد و مالالن نی الز بالالا دنی الایی از آرزو و چشالالم براه الی و بالالدون این کالاله آن روز
پرشکوه را ببینم باید با این دنیا وداع نمایم ،از درون مرا میآزارد و این مشک ذهن و قلب من و

دیگر منتظران را به خود مشغول می کند و پیمودن مسیر انتظار را دشوار و طاقت فرسا مینماید.

برای ح این مشک میتوان چارههای متعددی اندیشید:

 .1میتوان گفت ما متعبد به انتظار هسالتیم و پیشالوایان معصالوم از فضالیلتهای فراوانالی کاله

در سایه انتظار حاص میشود ،بسالیار سالخن گفتهانالد .بنالابر ایالن حتالی ا گالر صالدها نسال بیاینالد و
بروند و خبری نشود باز هم منتظران با انتظارشان ثواف و بهره خود را بردهاند و همالین میتوانالد

آنها را از یأس ناشی از به درازا کشیدن غیبت رها نماید .این مقدار از پاسخ گرچه درست است اما

این تمام پاسخ نیست چرا که این پرسش هنوز وجود دارد که آیا این تعبد به انتظار پشت سرش

هیچ واقعیتی وجود ندارد؟ آیا تحلیلی ورای آن نخوابیده و برای آن نمیتوان مبانی و مقاصالدی

حکیمانه برشمرد؟

 .2میتوان گفت انتظار به یأس نمیانجامد چرا که این امید که ظهور در هر زمانی واقع شود

همیشه وجود دارد و همین برای نجات از سالرخوردگی کالافی اسالت .ایالن پاسالخ نیالز گرچاله درسالت
است اما مؤمنان ضعیف و متوسطی که نظاره گر انبوه نس های پشت سرخود هستند که همین

انتظالار را بالالا خالود بالاله گالور بردنالالد و گشایشالی ندیدنالد چگونالاله میتواننالد در برابالالر ایالن حجالالم انبالالوه از

یأس ،با امید به رویدادی که تجربه تاریخی تحققش را چندان نزدیک نمیبیند مقاومت کنند.

 .3مشک یاد شالده را بالا ایالن تلقالی نیالز میتالوان حال کالرد کاله در یالک نگالاه مالن منتظالر ظهالورم

برای اینکه خودم بهره مند شوم و به نوایی برسم و برای این که در کار خودم گشایشی رخ دهد
و بالاله هم الین دلی ال توقالالع دارم ظهالالور در زمالالان مالالن رخ دهالالد و ا گالالر چن الین نشالالود احسالالاس خسالالارت

می کنم و از به درازا کشیده شدن غیبت به یأس و سرخوردگی میرسالم چالرا کاله در ایالن نگالاه مالن
محور هستم و همه امور را با خودم مقایسه می کنم و وقتی از این آتش برای من آبی گرم نشود،

بودنش و چشم به انتظار نشستنش چه توجیهی میتواند داشته باشد.

در نگاهی دیگر هد من از همان ابتدا هدفی بلند مدت و فرانسلی اسالت .بالرای مالن بالیش از

این دغدغهای وجود ندارد که حق در نهایالت باله پیالروزی برسالد و دلالدادگان نالور در پایالان تالاریخ،

حکالالومتی بالاله وسالالعت زم الین تشالالکی دهنالالد و بنالالدگان خداونالالد را سرشالالار از عبودی الت کننالالد و مالالن
نیست و من با همین نگاه به انتظار مینشینم و به عم متناسب با آن رو میآورم.

در این نگاه من عضوی از یک جبهه هستم جبهالهای کاله مؤمنالان و صالالحان دنیالا از ابتالدای

خلقت در آن حضور داشتهاند و قافلهساالران آن انبیاء و اولیای الهی بودهاند .ایالن جبهاله هالدفی

تاریخی دارد و برای رسیدن به آن طرح و برنامهای دارد و بر اساس آن مدام در حال تالش است
و هر روز گامی در مسیر آن هد برمیدارد و روز به روز به آن نزدیالکتر میشالود .مالن بالا پیوسالتن

ب الاله ایال الن جبه الاله آن ه الالد را ب الالرای خ الالود اتخ الالاذ م الالی کنم و اراده خ الالود را ف الالانی در اراده آن جبه الاله

مینمایم و برای من آنچه مهم است تحقالق همالین هالد نهالایی جبهاله حالق اسالت .مالن دوسالت
دارم این حادثه وقتی رخ بدهد که آن هد تالاریخی باله بهتالرین شالک محقالق شالود و لالو مالن باله
ظاهر متضرر شوم که البته ضرری هم در کار نیست چرا که وقتی گامهای من در مسیر آن هد

تاریخی است تالش هر روزه من عین نتیجه گرفتن است.

در این نگاه من به میزان سهمی که در این حرکالت تالاریخی دارم و تالوفیقی کاله در ادای سالهم

خود دارم خالود را کامیالاف مالیبینم .در ایالن نگالاه یالأس و سالرخوردگی نیسالت چالرا کاله یالأس زمالانی

است که من تالش هایم را بی فایده ببینم و یا خود را در رسیدن به هد نا کام بیابم و ا گر دیگر

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

مالالیدانم کالاله هالالدفی بالالا ایالن عظمالالت جالالز بالالا تحقالالق زمینالالههایی در آن حالالد و انالالدازه تحقالالق ی الافتنی
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مالن محالور نیسالتم و هالالدفم تحقالق ظهالور در زمالان خالالودم و بهالره منالد شالدن خالالودم نیسالت چالرا بالاله

یاس برسم در حالی که اساسا هد من از همان ابتدا هدفی بلند مدت و فرا تاریخی بود و من از

همالالان ابتالالدا نگالالاهم را بالاله خالالودم ندوختالاله بالالودم و بلکالاله تشالالکی حکومالالت عالالدل در پایالان تالالاریخ را

میدیدم و برای این هالد تالاریخی تالالش می کالردم و مالدام زمینالههای شالک گیری آن را فالراهم
می کردم و هر روز گامی به آن نزدیکتر میشدم .بنابراین وقتی تالش امالروز مالن _ و لالو منجالر باله

تحقالالق ظه الالور در زم الالان حاض الالر نش الالود _ در تحقالالق آن ه الالد نه الالایی تأثیرگ الالذار اس الالت و زمینهس الالاز

شک گیری آن هد در موعد مناسبش است .هم تالشهای من مفید بوده و هم من به هالدفم
که مشارکت در این حرکت تاریخی و ادای سهم خود اسالت رسالیدهام .بنالابر ایالن دلیلالی بالر یالأس و

سرخوردگی وجود ندارد.

در این نگاه ا گر من بالرای تعجیال در ظهالور دعالا مالی کنم و مشالتاقانه چشالم بالراه تحقالق آن روز

موعودم برای بهرهمند شدن خودم نیست بلکه بالرای ایالن اسالت کاله آن چشالمانداز بلنالد و هالد

فالالرادورهای بالالا سالالرعت بیشالالتری محقالالق شالالود و بالاله هم الین دلی ال اسالالت کالاله ای الن دعالالا و اشالالتیاق بالاله
استعجال منجر نمیشود چرا که مطلوف من تحقق ظهور به هالر قیمتالی نیسالت .آنچاله بالرای مالن

خوشایند است این است که این آرزو در زمانی رخ دهد که آن آرمان بلند به بهترین وجاله ممکالن

محقق شود و جبهه حق بهترین انتفاع را ببرد؛ در نتیجه ا گر مصلحت در این باشد کاله سالالها و

قرنهالالای دیگالالری نی الز بگذرنالالد تالالا ش الراید بالالرای رخنمالالایی حقیقالالت و تحقالالق عبودی الت بالاله صالالورت

مناسبتری شک بگیرند با تمام وجود آن را میپذیرم.
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در این نگاه مرزهای زمانی و جغرافیالایی برداشالته میشالود و هماله مؤمنالان و دلالدادگان باله روز

غایی است .در نتیجه تفاوتی نیست که یالک مالؤمن در عصالر بع الت بالا مجاهالدت خالود یالک تاله از
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باشد چرا که در هر صورت این تکههای کنار هم نهاده شده هستند که موجبات شالک گیری آن

موعالود در کنالار یکالدیگر و دوشالادوش هالم در یالک جبهالاله و بالا یالک آرمالان قالرار می گیرنالد و آنکالاله در

دوره معاصر زندگی می کند بسان کسالی اسالت کاله در عصالر بع الت میزیسالته چالرا کاله هالر دو تحالت

رهبری جریان انبیاء و اوصیاء با هدفی واحد و دغدغهای مشترک در یک مسیر گام برمی دارند و
هر تالشی در این جبهه فراهم آورنده بخشی از مقدمات آن آرمان نهایی و تکهای از پالازل هالد

این پازل را تکمی کند و یا این که در آخرالزمالان مالؤمنی دیگالر کامال کننالده بخالش دیگالری از آن

هد آرمانی میشوند و شاید به همین دلی است که در روایات منتطران این امالر باله مجاهالدان
در رکاف پیامبر گرامی اسالم تشبیه شدهاند.

 .2نا کامی انبیاء

دوم الین ثمالالره نگالالاه تالالاریخی بالاله اندیشالاله مهالالدویت پاسالالخ بالاله شالالبهه نالالاتوانی پی الامبران اله الی در

مدیریت جوامع بشری است .برخی با استناد به رسالت انبیای الهی نسبت به برقالراری عالدالت و
عالالدم موفقی التشالالان در انجالالام ای الن رسالالالت ،مالالدعی نا کالالامی انبیالالاء در مالالدیریت جوامالالع انسالالانی

شدهاند .به این شبهه پاسخهای متفاوتی میتوان داد آنچه در اینجا مالورد نظالر اسالت پاسالخ باله

آن از منظالر نگالاه تالاریخی باله ظهالور اسالت مالا ا گالر هالد انبیالاء را مقطعالی و موسالمی دیالدیم ممکالالن

است گمان کنیم آنان در رسیدن به هد خود نا کام بودهاند اما ا گر تلقی ما اینگونه باشد که از

یک سو پیامبران الهی باله دنبالال پالیریالزی حکومالت عالدل جهالانی بودهانالد کاله در سالایه آن هماله
انسانها به فالح و رشد برسند و همه ظرفیت انسانها در هماله مراتالب انسالانیت شالکوفا شالود و از

سوی دیگر میدانستند این آرمان نیازمند برداشتن گامها و فراهم کالردن زمینالههایی اسالت و در
ای ال الن مس ال الیر بای ال الد نس ال ال های متعال الالددی از انبیال الالاء و اوص ال الیا و مؤمنال الالان تال الالالش نماینال الالد و حاص ال ال

مجاهالالدتهای متالالرا کم آنالالان در نهای الت بالاله بالالار خواهالالد نشسالالت ،ا گالالر تلق الی مالالا از رسالالالت انبیالالاء و

تالشهایشان این گونه باشد دیگر نمیتوانیم از نا کامی آنان و ضعف مدیریتشان سخن بگوییم
چرا که در این نگاه حکومت عدل جهانی موعود که در آخالر الزمالان شالک می گیالرد همالان آرمالانی

پایان جهان رخ میدهد حاص تالشهای مترا کم انبیاء و اولیای الهی در طالول تالاریخ اسالت .در

نتیجه هماله انبیالاء در انجالام رسالالت خالود موفالق بودهانالد و هماله تالشهالای آنالان قالرین موفقیالت
بوده است.

 .3احیای احساس مسئولیت در مؤمنان

سومین ثمره مهمی که بر این دیدگاه مترتب است این است که مؤمنالان را نسالبت باله جایگالاه

تاریخی حساس و مهمی که در آن قرار گرفتهاند واقالف می کنالد و مسالئولیتهای سالنگینی کاله در

هر دورهای بر عهده دارند را به خوبی برایشان نمایان میسازد .با این نگاه مؤمن در مییابالد کاله
او ن الاله تنه الالا بالالالر س الالر س الالفره کوشالالالشهای پ الالدران خ الالود نشسالالالته اس الالت بلک الاله وامالالالدار ت الالالشهالالالا و

مجاهدتهای تمامی انبیاء از آدم تا خاتم و تمامی مؤمنان تاریخ است .او در جبههای قالرار دارد
که در پیروزیها و کامیابیهایش تمامی انبیاء و اولیای الهی سهیماند و اظهالار هرگوناله ضالعف و

سستی و رزیدن در انجام مسئولیتهای محوله موجبات شکست سناهی است که فرمانالدهان و
سردارانش پیامبران الهی و اوصیای آنان هستند.

با چنین تصوری از حرکت تاریخی انبیاء من نمیتالوام خالود را مالالک و اختیالار دار داشالته هالایم

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

است که انبیاء در طول تاریخ زمینالههای آن را بالا مجاهالدتهای خالود فالراهم کردهانالد و آنچاله در
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بالدانم و خالود را در هزیناله کالردن آن باله نحالوه دلخالالواه صالاحب اختیالار مطلالق بالدانم چالرا کاله آنچالاله
ا کنون در دستان من است از موقعیت و جایگاه اسالم عزیز و قدرت و شوکت آن گرفته تالا معالار

و آموزههایی که از پیشوایان معصوم بهدست ما رسیده تا کیان تشالیعی کاله بالا اعتقالاد باله معالار

اه بیت شالک گرفتاله و تالا قالدرت و عظمتالی کاله در طالول تالاریخ کسالب کالرده و تالا مجموعالهای از

میراث فرهنگی و معنوی که از گذشتگان به ما ارث رسیده همه حاص مجاهالدتهای بسالیاری

است که در طالول تالاریخ در جبهاله حالق انجالام پذیرفتاله اسالت و مالن بالر سالر سالفرهای نشسالتهام کاله

قدیسالالالان و صال الالالحان بس ال الیاری بالالالرای فال الالراهم آوردن آن خال الالون دل خوردهانالالالد و در نتیجال الاله مال الالن

نمیتوانم بدون توجه به این عقبه به هر صورتی که خواسالتم بالا ایالن میالراث رفتالار نمالایم .توجاله

به این واقعیت هم مسئولیت دریافت و مراقبت از این میراث گرانبها را بالر عهالده مالن می گالذارد و

هم وظیفه سنردن تمام و کمال آن را به نس های بعدی .در این نگاه من حلقه واسطی هسالتم
که باید بار سنگین حفظ این امانت گرانبها را بر دوش بکشم و هم به عنالوان حلقاله واسالد میالان

گذشتگان و آینالدگان مسالئولیت خطیالر خالود را در انتقالال درسالت آن باله نسال آینالده باله درسالتی باله

انجام رسانم.

به تعبیر دیگر وقتی جریان هدایت انبیاء به صورت کلی در مسیر یک هد واحالد قالرار گرفالت

و همه مؤمنان در یک صف و در یالک جبهاله و بالا یالک دغدغاله دوشالادوش یکالدیگر قالرار گرفتنالد و

این جبهه به صورت تدریجی به سمت آرمان خود در حرکت بود ،در نتیجاله هالر نساللی از مؤمنالان

میبایست افزون بر دریافت و حفاظت از ثمرات این جبهه ،سالهم خالود را در ایالن حرکالت تالاریخی
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ادا کنالالد و بالالا تالشهالالای خالالود خشالالتی بالالر خشالالتهای ایالن بنالالای مرتفالالع بگالالذارد .در صالالورتی کالاله در

صورت است که آن حرکت تاریخی به روال طبیعی خود به سوی غایت خود پیش خواهالد رفالت.
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ای الن حرکالالت را مضالالاعف نمای الد و موجبالالات تحقالالق هرچالاله سالالریعتر زمینالالههای روز موعالالود را فالالراهم

مقطعی در این روند روبه جلو خللی ایجاد شود و نسلی از مشارکت در ایالن حرکالت اسالتنکا ورزد
و سالالهم خالالود را ننالالردازد ،تنهالالا خالالود را متضالالرر نکالالرده اسالالت بلکالاله موجبالالات خسالالارت جبهالاله حالالق را

فالراهم کالالرده اسالت و در نتیجالاله بالرای جبالالران خسالارتهای آن نسال آینالده بایالد تالشالی دوچنالالدان
داشته باشد تا هم سهم خود را ادا کند و هم سسالتی نسال پیشالین را جبالران نمایالد و تنهالا در ایالن

همچنان که ا گر نسلی از مؤمنان حرکتی طوفانی و تالشالی جهالادی داشالته باشالد میتوانالد شالتاف

نمای الد .بنالالابر ای الن در ای الن نگالالاه ای الن حرکت الی کالاله در کلی الت خالالود رو بالاله جلالالو اسالالت هالالم میتوانالالد در
مقطع الی توقالالف و بلکالاله عقالالبگالالرد داشالالته باشالالد و هالالم میتوانالالد اوج بگی الرد و از شالالتابی مضالالاعف
برخوردار شود .روشالن اسالت کاله چنالین نگالاهی باله ظهالور ،مسالئولیتپالذیری مؤمنالان را دو چنالدان

خواهالالد کالالرد و انگی الزه آنالالان را در انجالالام مس الئولیتهای تالالاریخیای کالاله بالالر عهالالده دارنالالد مضالالاعف

خواهد نمود.

آنچه گذشت تبیینی ناقص از این فرمایش مقام معظم رهبری است که در سالال  1359آن را

ایراد فرمودند:

جامعاله مهالدوی یعنالی آن دنیالالایی کاله امالام زمالان

میآیالالد تالا آن دنیالا را بسالازد؛ همالالان

جامعالالهای اسالالت کالاله همالاله پیالالامبران بالالرای تالالأمین آن در عالالالم ظهالالور کردنالالد یعنالالی همالاله
پیامبران مقدمه بودند تا آن جامعه ایدهآل انسانی که باالخره به وسیله ولالی عصالر

مهدی موعود

و

در این عالم پدید خواهد آمد و پایهگذاری خواهد شد ،به وجود بیاید؛

مانند یک بنای مرتفعی که کسی میآید زمین آن را تسطیح می کند و خار و خاشالاک آن

را می کند ،کس دیگری پس از او میآید و زمین را برای پایه ریزی می کند و گود می کند

و کس دیگری پس از او میآید تا پایهها را شالودهریالزی کنالد و بلنالد کنالد و کالس دیگالری

پس از او میآید تا دیوارها را بچیند و یکی پس از دیگری ماموران و مسئوالن میآینالد تالا

ایالن کالالار مرتفالع ،ایالالن بنیالان رفیالالع ،باله تالالدریف در طالول زمالالان سالاخته و پرداختالاله بشالالود.

انبیای الهی از آغاز تاریخ بشریت یکی پس از دیگری آمدند تا جامعاله را و بشالریت را قالدم
به قدم به آن جامعه آرمانی و آن هالد نهالایی نزدیالک کننالد .انبیالاء هماله موفالق شالدند
دوش ایالالن مالالأموران عالالالی مقالالام نهالالاده شالالده بالالود هالالر کالالدام قالالدمی آن بالالار را بالاله مقصالالد و

سرمنزل نزدیک کردند کوشش کردند هر چه تالوان داشالتند باله کالار بردنالد .آن وقتالی کاله

عمر آنان سر آمد این بار را دیگری از دست آنان گرفت و هالمچنالان قالدمی و مسالافتی آن

بار را به مقصد نزدیکتر کرد .ولیعصر

میراث بر همه پیامبران الهی است که میآید

و گام آخر را در ایجاد آن جامعه الهی برمیدارد( .خامنهای :1392،ص 338ال)337-

نتیجهگیری
براساس آنچه گذشت روشن شد که درباره نقش تاریخی انبیاء

در تحقق حکومت عالدل

جهانی دو دیدگاه قاب تصور است؛ دیدگاه نخست می کوشد این نقش را برای پیامبر خاتم
بالاله اثبالالات رسالالاند و مطالالابق دیالالدگاه دوم تمالالامی انبیالالاء

در طالالول تالالاریخ در تکالالاپوی مالالدام بالالرای

تحقق این هد نهایی بوده اند .روشن است که قرائنی که دیالدگاه نخسالت را تقویالت می کردنالد

ن الالافی دیالالالدگاه دوم نیس الالتند .افالالالزون بالالالر این ک الاله براسالالالاس دیالالالدگاه دوم میت الالوان بالالاله پالالالارهای از
پرسشهای موجود درباره اندیشه مهدویت پاسخهای منطقیتری ارائه کرد.

جایگاه حکوم عدل جهانی در سیر تاریخی حرک انبیاء

حتی یک نفر از رسوالن الهی هم در این راه و در این مسیر ناکام نماند .بالاری بالود کاله بالر
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