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دستآوردهای اجتماعی حکومت امام مهدی
محمودملکیراد 1

2
مرتضیعبدیچاری 
چکیده
توانمندی نظام اجتماعی از دغدغههای مهمالی اسالت کاله همالواره مالورد توجاله
نظامهای سیاسی و حکومتی است .عوام مختلفی میتوانند در بقا و تالداوم،
پویایی و توانمندسازی نظالام اجتمالاعی نقالش داشالته باشالند .باله بالاور شالیعه بالا
تشالالکی حکومالالت جهالالانی امالالام زمالالان در پایالالان تالالاریخ ،همالاله ظرفیتهالالای
بشری در ساحات مختلف اعتقالادی ،اخالقالی ،سیاسالی و اجتمالاعی ،فرهنگالی،
اقتصادی به منصه ظهور و بروز خواهند رسالید و انسالانیت باله رسالتگاری وعالده
داده شده دست خواهالد یافالت .یکالی از دسالتآوردهای مهالم حکومالت جهالانی
امام مهدی کارکرد آن در ساحت امور اجتماعی است.
مهمترین دستآورد اجتمالاعی حکومالت جهالانی امالام مهالدی را میتالوان در
مالوارد ذیال دسالالتهبندی نمالالود .1 :انسالالجام و همبسالالتگی اجتمالالاعی .2 ،امنیالالت
اجتماعی .3 ،نظم اجتماعی .4 ،قدرت اجتماعی .5 ،هویت اجتماعی.
حکومت جهانی مهدوی می تواند مالردم را حالول محالور خالود جمالع کنالد و بالرای
تحقق هدفی مشخص آنان را به صورت یک واحد یکنارچه در آورد و باله آنالان
هویت واحد بدهد و به دنبال آن قدرت اجتماعی را تقویت مینمایالد و ارتبالا
اجتماعی را تحکیم میبخشد و در نتیجه زمینههای امنیالت و نظالم اجتمالاعی
را فالالراهم مالالیآورد .مهمتالالرین یافتالالههالالای ایالالن تحقیالالق تبیالالین دسالالتآوردهای
 .1استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (نویسنده مسئول) (.)m.malekirad44@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری الهیات و معار اسالمی و محقق پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
قم.

اجتمالالاعی حکومالالت جهالالانی امالالام مهالالدی

در حوزههالالای مختلالالف انسالالجام و

همبسالالتگی اجتمالالاعی و امنیالالت اجتمالالاعی ،بالالا راهکارهالالای الزم در ایالالن حوزههالالا

است .زیرا در حکومت جهانی تحکیم باورهای دینی ،موجب تقویت ایمان در

مردم میشود و با وجود ایمان ،امنیت فرا گیر بهوجود خواهد آمد .عالوه بالر آن
ارزش هالالای نفسالالانی و اخالقالالی مشالالترک کالاله از نظالالام اعتقالالادی مشالالترک نشالالأت

میگیرد تولید و باز خوانی خواهند شد و موجب انسجام اجتماعی میشالود و بالا
ایجاد ارتبا و پیوند عاطفی و صمیمی در مردم ،عالوه بالر انسالجام اجتمالاعی،

امنیت نیز بهوجود خواهد آمد و با انسجام و همبستگی بهوجود آمده بین مل

مختلف و اقوام و خرده فرهنگها ،هویت واحدی ایجاد میشود و با وجود آن

پایالالههای امنیالالت نیالالز تحکالالیم خواهالالد شالالد .و در پرتالالو انس الالجام و همبس الالتگی
اجتمالالاعی و هویالالت مشالالترک ،اعتمالالاد عمالالومی بالالهوجود خواهالالد آمالالد کالاله موجالالب

تحکیم روابد مردم با همدیگر میشود و از این راه امنیت اجتماعی نیز تهبیت
خواهالالد شالالد .حکوم الالت جهالالانی بالالرای تهبی الالت انسالالجام و امنی الالت اجتم الالاعی از

راهکارهالالای برخالالوردار اسالالت و تبیالالین ایالالن راهکارهالالا از مهمتالالرین نوآوریهالالای

تحقیق پیشرو است.
واژگان کلیدی

دسالالالتآورد ،مه الالالدویت ،حکومالالالت جه الالالانی ،انسالالالجام و همبس الالالتگی ،امنی الالالت
اجتماعی.
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مردان مبارز راه حق است (مطهری :1392 ،ج.)438-437 ،24

بر طبق وعده ادیان الهی آینده جهان بالا ظهالور منجالی موعالود ،قالرین سالعادت و کمالال انسالان

خواهد بود و بشر به تکام فکرى و اخالقی و معنوى دسالت خواهالد یافالت و زنالدگی بشالر در آینالده

به عالیترین و کام ترین زندگیها منتهی میشود.

ظهور منجی موعود مظهر نویدى استکه به اه ایمان و عم صالح داده شالده اسالت،

مظهر پیروزى نهایی اه ایمان است ...از مجموع آیات و روایات استنبا میشود کاله
آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطال اسالت کاله از

آغالالاز جهالالان برپالالا بالالوده اسالالت .مهالالدى موعالالود تحقالالق بخالالش ای الدهآل همالاله انبی الا و اولی الا و

و این که ادیان پیشبینالی می کننالد کاله عالدل کامال  ،صاللح کامال  ،رفالاه کامال  ،سالالمت

کام و امنیت کام برقرار خواهد شد ،همان پیشبینی تکامال تالاریخ و تکامال بشالریت

است؛ یعنی زندگی بشر در آینده منتهی میشود به عالیترین و کام ترین زندگیهالا کاله

از جمله آثالارى کاله در آن هسالت آشالتی انسالان و طبیعالت اسالت و آن ایالن اسالت کاله زمالین

تمام معادن خود را در اختیار انسان قرار میدهالد ،آسالمان تمالام برکالات خالود را در اختیالار
انسان قرار میدهد و همه اینها خود ،تکام تاریخ است (همان :1392 ،ج.)178 ،15

حکومت جهانی امام مهدی

دستآوردهای بسالیاری خواهالد داشالت و در واقالع در آن دوره

معرفالالت و عالالدالت و صالاللح و انسالالانیت و معنویالالت حکومالالت خواهالالد کالالرد .کارکردهالالا و دسالالتآورد
اجتماعی حکومت جهالانی یکالی از صالدها دسالتآوردی اسالت کاله ایالن حکومالت باله دنبالال خواهالد

داشال الالت .در نوشال الالتارهای مختلال الالف اعال الالم از کتال الالاف و پایال الالان نامال الاله و مقالال الاله بال الاله برخال الالی از ابعال الالاد
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به نکات خوبی اشاره شده اما به دسالتآوردهای

اجتمالالاعی کمتالالر پرداختالاله شالالده اسالالت و از امتیالالازات نوشالالتار پالالیشرو تبیالالین برخالالی از مهمتالالرین
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اسالت و ایالن نوشالته در صالدد اسالت باله

این سؤال اصلی پاسخ دهد که :مهمترین کارکردها و دستآوردهای اجتمالاعی حکومالت جهالانی
کدامند؟ برای رسیدن به پاسخ الزم از روش عقلی و نقلی توأمان استفاده میشود؛ بهخصالوص از

روایاتی که در منابع و متون اسالمی در باره ویژگیهای حکومت جهانی و عصالر ظهالور آمالده بهالره
گرفتالاله خواهالالد شالالد .گرچالاله دسالالت آوردهای اجتمالالاعی حکومالالت جهالالانی بسالالیار خواهالالد بالالود؛ امالالا بالاله

جهالالت رعایالالت اختصالالار در ایالالن نوشالالته دو کالالارکرد مهالالم اجتمالالاعی یعنالالی :انسالالجام و همبسالالتگی

نوآوری هالالای ایالالن تحقیالالق اسالالتخراج راهکارهالالای حکالالوت جهالالانی در تحقالالق انسالالجام و امنی الالت
اجتماعی است.

انسجام و همبستگی اجتماعی
وفالالاق و انسالالجام ،پایالاله و اسالالاس زنالالدگی اجتمالالاعی اسالالت .و یکالالی از نیازهالالای اصالاللی و بنیالالادین

جوامع انسانی محسوف میشود .واژه انسالجام( )Integrationنالوعی همالاهنگی همالراه بالا نظالم و
سالالیاق را در ذهالالن متبالالادر می کنالالد« .انسالالجام و وفالالاق حاص ال و نتیجالاله مجموعالالهای از اهالالدا و
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اجتم الالاعی ،امنی الالت اجتم الالاعی م الالورد بح الالث و بررس الالی قال الرار داده ش الالده و از مهمت الالرین یافت الالهها و

ارزشهای مشترکی است که اعضای یک گروه به آن تمای دارند و این اهدا و ارزشهالا نقالش

تعیین کنندهای در حیات آن گروه دارد» (محرابی .)21 :1387،انسجام اجتماعی عبارت اسالت
از مجموعهای از اهدا و ارزش های مشالترکی کاله اعضالای یالک گالروه باله آن تمایال دارنالد و ایالن
اهدا و ارزشها نقش تعیین کنندهای در حیات آن گروه دارد (همان.)25 :1378 ،

عوام ال مالالؤثر در ایجالالاد انسالالجام و وفالالاق را میتالالوان در مناسالالبات فرهنگالالی ،م الذهبی ،دینالالی،
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اجتمالالاعی ،اقتصالالادی و سیاسالالی ،جسالالتجو نمالالود و بالالر آنهالالا تأ کیالالد داشالالت ...مهمتالالرین وفالالاق در

جامعه نیالز ،وفالاق ارزشالی اسالت .یعنالی مالردم از ارزشهالای مشالترکی پیالروی کننالد .ا گالر جامعالهای
فاقد این سرمایه مهم اجتماعی باشد دچار عدم همبستگی است» (همان.)36 :1387 ،

شالالناخت عالالواملی کالاله در ایجالالاد ارزشهالالا و تقویالالت آنهالالا مؤثرنالالد در ایجالالاد انسالالجام و همبسالالتگی

اجتمالاعی دارای اهمیالالت اسالالت .یکالی از عوامال مالالؤثر در ایالن زمینالاله دیالالن و مالذهب اسالالت .از نگالالاه
جامعه شناسان یکی از کارکردهای اصلی دین ،ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی اسالت .از نظالر

آ گوست کنت «دین اص وحدت بخش و زمینه مشترکی را فراهم میسازد که ا گر وجود نداشالته

باشد ،اختال های فردی جامعه را از هم می گسالیختند .دیالن باله انسالانهالا اجالازه میدهالد تالا بالر
تم الالایالت خودخواهان الالهش الالان فالالالائق آین الالد و ب الاله خالالالاطر عش الالق ب الاله همنوعالالالانش الالان فرات الالر از ایالالالن

خودخواهیها عم کنند .دین همان شالیرازه نیرومنالدی اسالت کاله افالراد را بالا یالک کالیش و نظالام
عقیدتی مشالترک باله همالدیگر پیونالد میدهالد .دیالن سالنگ بنالای سالامان اجتمالاعی اسالت» (کالوزر،

 34 :1373به اعتقاد دورکیم « اجرای مراسم مذهبی و بعد مناسکی دین نقش مهمی در تقویالت

همبستگی اجتماعی ایفا می کند؛ زیرا افراد از طریق مشارکت در مناسک و مراسم مذهبی ،اقتدار
اخالقی جامعه را آشکارا حس می کنند و احساسات اخالقالی و اجتمالاعی از همالین طریالق تقویالت و

تجدیالد میشالود و از همالین طریالالق اسالت کاله پیونالالد میالان افالراد و اعضالالای جامعاله تقویالت و تشالالدید

مالالی گالالردد .از نظالالر وی تشالالریفات دینالالی هالالر قالالدر کالاله کالالم اهمیالالت باشالالند بالالاز هالالم مالالردم را در مواقالالع
مختلف به منظور انجام مناسک و مراسم دینی گرد هالم جمالع می کنالد .از ایالن طریالق صالمیمیت
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بیشتری بینشالان ایجالاد می کنالد و نگالاه افالراد از همالین رهگالذر باله هالم تغییالر می کنالد» (فصالیحی،

 .)139-138 :1389با توجه به نقش دین در ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی از یک طر
و تبلور کام دین اسالالم در حکومالت جهالانی امالام مهالدی

از طالر دیگالر ،بنالابراین انسالجام و

همبسالالتگی اجتمالالاعی را میتالالوان یکالالی دیگالالر از دسالالتآوردهای و کارکردهالالای اجتمالالاعی حکومالالت

جهانی بهشمار آورد.

راهکارهای حکومت جهانی برای ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی
مهمترین راهکارهای حکومت جهان ی برای ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی عبارتند از:
 .1ایجاد باور مشترک از راه حاکمیت دین الهی

حا کمی الالت دیالالالن اله الالی و یکتاپرسالالالتی یکالالالی از دس الالتآوردهای مهالالالم حکوم الالت جهالالالانی امالالالام

مهالالدی

اسالالت؛ ایالالن مطلالالب از روایالالاتی کالاله در صالالدد ترسالالیم ویژگیهالالای عصالالر ظهالالور بالاله ویالالژه

حکومت جهانی است؛ برداشت و استنبا میشود .در روایاتی چند به ایالن نکتاله اشالاره شالده کاله
در عصر ظهور و در حکومت جهانی ،دین الهی به خصوص شعار توحیدی «ال اله اال اهلل» در همه

پهنه زمین طنین انداز میشود؛

إذا وام القامئ ال یبق أرض إال ودی قیا بُهادة أ ال إله إال اهلل و أ حملدا رس ا اهلل؛
دیگر در روى زمین هالیچ نقطالهاى نمالیمانالد جالز این کاله در آن باله یکتالائی خالدا و رسالالت

پیامبر ا کرم

ندا سر داده میشود (عیاشی1380 ،ق :ج.)183 ،1

و در روای الالت دیگ الالر ام الالام ب الالا دس الالت خ الالودش ب الاله فرا گی الالری ش الالعار توحی الالد در آف الالاق زم الالین و دور

دس الالتهای آن اش الالاره می کن الالد (بحران الالی :1374 ،ج .)291 ،4ش الالمول و فرا گی الالری ش الالعار توحی الالد

بهنحوی است که هیچ نقطه ای از نقا زمین از آن خالی نخواهد بالود و مالردم صالبح و شالام آن را
زمزمه خواهند نمود «.ال تبقالی قریال إال نالودی فیهالا بشالهادل أن «ال إلاله إال اهلل و أن محمالدا رسالول
اهلل» بکالرل و عشالیا» (قنالدوزی ،ج .)240 ،3و در حقیقالت جنالگ و قتالال امالام مهالدی

در زمالالان

ظهور برای حا کمیت توحید و نجات از شرک همه بشریت اسالت« .یقالاتلون حتالی یوحالدوا اهلل و ال

یشالالرک بالاله ش الیئا( »...همالالان :ج .) 240 ،3و بالالا فرا گیالالری توحیالالد و بالالاور و گالالرایش مالالردم بالاله آن،
حضرت مهدی

و یارانش بر شرق و غرف عالم مسلد خواهند شد و بسا ظلم و ستم برچیده

میشود« .یملکهم اهلل مشارق اْلرض و مغاربها و یظهر اهلل بهم الدین حتی ال یرى أثر من الظلالم

اسالالت .در روایتالالی دیگالالر فرا گیالالری دیالالن اسالالالم و شالالعار توحیالالد بالاله فرا گیالالری شالالب کالاله همگالالان را در

برمی گیرد توصیف شده است.

لیدخهن هذا الدین ما دخل َهیه الهیل (صام گهپایگای :1380 ،ج.)44 ،2

فرا گیر شدن دین الهی در جامعه و حا کمیت آن دارای آثار مختلفی است .یکی از آثار مهم آن

ایجالاد وفالاق و همبسالتگی اجتمالاعی اسالت زیالرا دیالالن بالا ایجالاد بالاور مشالترک در میالان مالردم آنهالالا را

گالردهم جمالالع می کنالالد و تکیالاله بالر بالالاور مشالالترک موجالالب وفالاق و همبسالالتگی اجتمالالاعی خواهالالد بالالود.
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و البدع» (همان :ج .)244 ،3و این همه باله خالاطر فراگیالری دیالن اسالالم در نقالا مختلالف زمالین

پرواضح است هرچه دایره شمول و فرا گیری دین بیشتر باشد به همان میزان کارکردهالای آن در

سالالاحات مختلالالف نیالالز تأثیرگالالذارتر خواهالالد بالالود .بالالا توجالاله بالاله روایالالات یالالاد شالالده ،در حکومالالت جهالالانی

دایره شالمول و فرا گیالری دیالن به گوناله ای اسالت کاله هماله پهناله گیتالی را در بالر خواهالد گرفالت و باله

همین میزان حوزههای تأثیر گذاریاش نیالز از شالمول بیشالتری برخالوردار خواهالد بالود و باله همالین
نسبت انسجام بخشی آن نیز افزایش مییابالد و هماله مالردم جهالان را بالر خواهالد گرفالت .بنالابراین
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میتوان گفت :با گسترش دین و حوزههای مختلف آن در حکومت جهانی ،باور مشترک انسانی
به وجود می آید و این اهدا موجب وفاق و همبستگی اجتماعی خواهد بود .بنالابراین میتالوان
گفت:

حکومت جهانی

گسترش و حاکمیت دین الهی

ایجاد باور مشترک

انسجام و همبستگی اجتماعی

 .2ایجاد ارزشهای مشترک از راه فرا گیر شدن دین الهی

دین منبع مهمی برای باورها و ارزشها است .ارزش توسد باور به منصه ظهور میرسد؛ و باله

موازات باور و در پیوند عمیق بالا آن بالخش عمدهای از معار بشری را تشکی میدهد« .باورهالا

و ارزشهالا از دو ناحیاله بالا یکالدیگر پیونالد میخورنالد ،یکالی از ناحیاله سالالرچشمه بالالودن باورهالا بالالرای

ارزشها و متقابال مبتنی بودن ارزشها بر باورها ،و دیگری از ناحیه اتکای هالر دو مالقوله بالاهم بالر

خالاستگاههای مشترکی چون دین و فطرت» (رهنمایی.)97 :1385،

دین یکی از عوام مؤثر در تولید ارزشهاست؛ حکومت جهانی تجلی کام دین اسالم اسالت

بالالهطوری کالاله همالاله ظرفیتهالالای دیالالن اسالالالم در آن ظهالالور و بالالروز مییابالالد .گفتالاله شالالد در حکومالالت

جهانی دین الهالی و شالعار توحیالد ،جهالانی میشالود و در نتیجاله بالا فرا گیالر شالدن دیالن در آن عصالر،

عالالالوه بالالر این کالاله میتوانالالد بالالاور مشالالترکی را بالالرای همالاله مالالردم جهالالان ترسالالیم کنالالد ،قالالادر اس الالت

ارزشهالالای مشالالترکی را نیالالز در میالالان مالالردم بالالهوجالالود آورد .ماننالالد ارزشهالالای اخالقالالی و تربیتالالی،

ارزشهالالای اقتصالالادی ،ارزشهالالای سیاسالالی و اجتمالالاعی و ارزشهالالای فرهنگالالی .بالالرای تأییالالد ایالالن

مطلالالب میتالالوان بالاله روایاتی کالاله وضالالعیت جامعالاله عصالالر ظهالالور را ترسالالیم نمودهانالالد اسالالتدالل نمالالود.

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

مانند روایاتی که بر تعالی اخالقی و فرهیختگی عقالنالی بشالر دال لالت دارنالد» (صالدوق ،1359،ج،2

هنگامی که قائم
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نمی کند (حرعاملی :1409 ،ج.)121 ،5

ص )675و یا روایاتی که بر حا کمیت ارزشهای اقتصادی و نظام اقتصادی معنویت گرا و ارزش

مالالدار دال لالالت می کننالالد بالالر ایالالن مطلالالب تصالالریح دارنالالد کالاله بالالر طبالالق چنالالین نظالالام اقتصالالادی همالاله
معیارهالالای واالی اخالق ال ی نظیالالر :اخالالوت ،ای الالار ،تعالالاون ،احسالالان ،و قناعالالت و ...بالالر جامعالاله حالالا کم

میشود و در شک دهی و تحکیم فرهنگ عمومی تأثیرگذار است .مانند این روایت که می گوید:
قیام کند ،رفاقت و دوستی خالصانه (در میان مردم) رایف میگردد

و ا گر مردی دست در جیب برادرش فرو بر د و به اندازه نیازش بردارد ،بالرادرش او را منالع

بر طبالق ایالن حالدیث در نظالام جهالانی مهالدوی آنچنالان صالفا و صالمیمیت و محبالت و بالرادری

بین مردم پررنگ میشود که خود مردم با آغوش بالاز پالذیرای همدیگرنالد و نیازهالای یکالدیگر را از

دل و جان برآورده می کننالد .اسالتقرار ارزشهالای مختلالف موجالب میشالود فرهنالگ را تحالت تالأثیر

خالالویش قالالرار دهالالد و مایالاله رشالالد و ترقالالی آن خواهالالد شالالد و تکیالاله بالالر ارزشهالالای مشالالترکی کالاله حاصال

حکومالالت جهالالانی اسالالت از دو جهالالت میتوانالالد در ایجالالاد انسالالجام و وفالالاق اجتمالالاعی ،نقالالش داشالالته

باشد:

الف) از جهت ایجاد و تحکیم پیوند در میان مردم

در هر اجتماعی ارزشها بهترین عام پیونالد مالیباشالند و سالرمایه اجتمالاعی عظیمالی را شالک

مالیدهنالد .تکیاله بالر ارزشهالالای مشالترک ،میتوانالد موجالب پیونالد بیشالالتر مالردم بالا همالدیگر باشالالد و
پیوند افراد را تقویالت کنالد .بنالابراین عمالال در جالوامعی کاله افالراد دارای پیونالد بیشالتری بالا یکالدیگر

باشند ،اص وفاداری از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به همان میزان انسجام قالوت بیشالتری

میگیرد.

در هر اجتماعی ،ارزشها بهترین عام پیونالد مالیباشالند و سالرمایه اجتمالاعی عظیمالی را

شالالک مالالیدهنالالد کالاله میتالالوان آن را زمینالالهسالالاز پیونالالدهای محکالالم بالالین افالالراد دانسالالت
(محرابی.)37 :1387،

ب) از جهت ایجاد و تحکیم اعتماد عمومی

اعتمالالاد اجتمالالاعی مفهالالومی اسالالت کالاله در فراینالالد روابالالد اجتمالالاعی بالالین افالالراد و سالالازمانهالالای

اجتماعی با همدیگر تبلور مییابد.

بالدین صالورت کاله هرچاله میالزان اعتمالاد اجتمالالاعی میالان افالراد و گالروههالا و سالازمانهالالای

اجتماعی در جامعه بیشتر باشد به همان میزان روابد اجتماعی از شدت ،تنوع ،ثبات و
پایداری بیشتری برخوردار است (نعمتاللهی.)181 :1392 ،

تکیه بر ارزشها یکالی از عوامال مالؤثر در ایجالاد اعتمالاد اجتمالاعی اسالت .زیالرا تکیاله بالر ارزشهالا

می تواند فص مشترکی را در بین افراد ایجاد کند و موجب شود تا اعتماد میان مردم با همدیگر و
مردم با حکومت ،که رکن دیگری از انسجام است بهوجود آید .زیالرا ارزشهالا ریشاله در اعتقالادات
دارند و برآیند اعتقاداتند و هرچه اعتقادات مردم از اسالتحکام بیشالتری برخالوردار باشالد باله همالان

میزان نیز تکیه بر ارزشها بیشتر خواهد بود و با تکیه بر ارزشها ،اعتماد در بین مردم ریشهدارتر
و عمیقتر میشود .چنانچه نبود اعتماد موجب میشود تا در وفاق اجتماعی خدشاله ایجالاد شالود
و به قول توماس برتون باتامور:

نبالالود اعتمالالاد بالالهویالالژه از نالالوع ارزشالالی و اخالقالالی ،روابالالد دوسالالویه را پرسالالوء ظالالن ،تیالالره و

بحرانزا میگرداند (باتامور.)43 :1372 ،

دس آوردهای اجتماعی حکوم اما مهدی

اعتماد احساس روابد اجتماعی است و رابطه مسالتقیم بالا میالزان روابالد اجتمالاعی دارد.
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بنابراین در جامعهای ارزشهای مشترک بروز و ظهور بیشتری داشالته باشالند باله همالام میالزان

پیون الالد و اعتم الالاد م الالردم ب الاله هم الالدیگر و ب الاله حکوم الالت اف الالزایش مییاب الالد و در س الالایه آن انس الالجام و

همبستگی اجتماعی نیز بی شتر خواهد شد .با توجه به این مطلالب ،در سالایه گسالترش دیالن الهالی
در حکومالالت جهالالانی عالالالوه بالالر گسالالترش باورهالالای اسالالالمی ،ارزشهالالای بالالر آمالالده از دیالالن اسالالالم نیالالز
گسالترش خواهالالد یافالت و بالالا گسالترش آن ،عوامال مالؤثر در شالالقاق و تفرقاله نظیالالر :کیناله و عالالداوت و

دشمنی و تیرگی قلوف و ...از بین میرود و صمیمیت و دوستی و برادری و انسجام جایگزین آن

میشالالود .روایاتی کالاله دربالالاره عصالالر ظهالالور و ویژگیهالالای حکومالالت جهالالانی از معصالالومین

نق ال

شالده اند بالالر ایالالن مطلالب دال لالالت دارنالالد .در روایتالالی باله ایالالن نکتالاله اشالالاره شالده کالاله در زمالالان حکومالالت
جهانی هرگونه تیرگی از زمین و از قلوف مردم برداشته خواهد شد.

و ال یَ مهک إال لًلسًلم ،و تَ األرض لنات ر النضة؛

در آن روز حکومتی جز حکومت اسالمی نخواهد بالود و سراسالر زمالین هماننالد ورق نقالره از

هرگونه تیرگی پیراسته خواهد بود (ابن طاووس1398 ،ق.)83 :

و به تبع آن دوستی و صمیمیت و صفا در بین مردم افزایش مییابد ... « .حتی اذا قام القائم

جالالاءت المزاملال « »...مزاملالاله» بالاله معنالالاى دوسالالتان همالالدل و همالالراز و بالالا لطالالف و صالالفایی اسالالت که
دوستیشان ،چنان محکم اسالتکاله گویالا بالرادران تنالی و از یالک پالدر و مادرنالد( .مجلسالی:1403 ،

ج .)375 ،52و این به جهت از بین رفتن کینه و عداوت از قلوف مردم در آن زمان است.
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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لو ود وام واانا  ...لذهب :الُحناء من وهوب العباد؛

قائم وقتی قیام کند کینهها و دشمنیها از قلوف مردم خار میشالود (صالدوق:1362 ،

ج.)626 ،2

بنالالابراین تکیالاله بالالر ارزشهالالای مشالالترک ماننالالد تکیالاله بالالر باورهالالای مشالالترک را بایالالد یکالالی دیگالالر از

عوام مؤثر در انسجام و همبستگی اجتماعی بهشمار آورد .با این وصف میتوان گفت:
حکومت جهانی

حاکمیت دین الهی

ایجاد ارزشها

پیوندواعتمادعمومی

انسجام اجتماعی

 .3ایجاد اهداف مشترک از راه حاکمیت دین الهی

گفته شد حا کمیت دین الهی و یکتاپرستی ،یکی از دستآوردهای مهم حکومت جهانی امالام

مهدی

است .فرا گیری دین الهی در جامعه و حا کمیت آن دارای آثالار مختلفالی اسالت .یکالی از

آثالالار مهالالم آن ایجالالاد اهالالدا مشالالترک در میالالان مالالردم اسالالت .و از طرفالالی تکیالاله بالالر اهالالدا مشالالترک

موجالب وفالاق و همبسالتگی اجتمالاعی خواهالد بالود .بالالا توجاله باله این کاله در حکومالت جهالانی دایالالره

شالمول و فرا گیالالری دیالالن به گونالالهای اسالالت کالاله همالاله پهناله گیتالالی را در بالالر خواهالالد گرفالالت بالاله همالالین

میزان حوزههای تأثیر گالذاری اش نیالز فرا گیالر خواهالد بالود .و در نتیجاله باله همالین نسالبت انسالجام
بخشی آن نیز افزایش مییابد و همه مردم جهان را بر خواهد گرفت .بنابراین میتوان گفت:

بالالا گسالالترش دیالالن و حوزههالالای مختلالالف آن در حکومالالت جهالالانی ،اهالالدا مشالالترک انسالالانی بالاله

وجود می آیالد و ایالن اهالدا موجالب وفالاق و همبسالتگی اجتمالاعی خواهالد بالود .بنالابراین میتالوان

گفت:

حکومت جهانی

حاکمیت دین الهی

ایجاد هد مشترک

انسجام و همبستگی اجتماعی

 .4ایجاد هویت مشترک بین اقوام و ملل از راه فرا گیر شدن دین الهی

به بالاور جامعاله شناسالان هویالت اجتمالاعی در احسالاس مشالترک افالراد و اقالوام بالا یکالدیگر دارای

اهمیت ویژهای است «و شیوههایی است که به واسطه آنها افالراد و جماعالات در روابالد اجتمالاعی

خود از افراد و جماعات دیگر متمایز میشوند و حاص آن برقالراری روابالد و پیونالدهای هالویتی و
متمالالایز سالالاختن نظالالاممنالالد ش الباهت و تفالالاوت میالالان افالالراد و جماعالالتهالالا اسالالت» (صالالالحی امیالالری،

 ) 62-61 :1389و احساس هویت مشترک نیز موجب انسجام و همبستگی اجتماعی میشود.

عوام و عناصر مختلفی در ایجالاد هویالت تأثیرگذارنالد .تکیاله بالر دیالن و مالذهب یکالی از عناصالر

مهم آن بهشمار میرود و در این راستا گسترش دین اسالم در حکومت جهانی موجب میشود تالا
و از این جهت به نقطه مشترکی دست یابنالد .گالردهم آمالدن مالردم حالول محالور ایالن دیالن هویالت

جمعی شک خواهد گرفت و با شک گیری هویت جمعی انسجام و همبسالتگی اجتمالاعی تقویالت

خواهد شد .بنابراین میتوان گفت:
حکومت جهانی

استقرار دین اسالم در جهان

 .5فرا گیری تعلق عاطفی مردم به امام مهدی

هویت جمعی

انسجام و همبستگی اجتماعی

از راه گسترش دین اسالم در حکومت جهانی

عواطالف و احساسالالات از ابعالاد مهالالم وجالود انسالالان اسالت؛ و از عوامال مهالم در تحکالالیم و تهبیالالت

انسجام اجتماعی بهشمار میرود« .احساس تعلق به جمع و اعتمالاد و دوسالتی متقابال اجتمالاعی

از مشخصههای اصلی همبستگی اجتماعیاند ،ریشههای محکمی در وابسالتگی عالاطفی دارنالد.
زیرا وابستگی عاطفی ،احساس تعهد ایجاد می کند و عالقههای اجتماعی را تشدید مینماید .در

دس آوردهای اجتماعی حکوم اما مهدی

پیروان ادیان و اقوام مختلف با فرهنگهای گونا گون ،در محور دین اسالم دور هم جمالع شالوند
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دوست بدارد (آلعمران)31 :؛ (نظری.)30-29 :1390 ،

بالالر طبالالق ایالالن آیالاله از الزامالالات محبالالت ،اطاعالالت از رسالالول خالالدا

ا کالالرم

و اهالال بیالالت

کالاله مالالورد تأ کیالالد رسالالول خالالدا

اسالالت؛ و اطاعالالت از رسالالول

اسالالت موجالالب میشالالود تالالا آنالالان در

پیالالروانشالالان قالالدرت تأثیرگالالذاری داشالالته باشالالند؛ و چنالالین قالالدرتی موجالالب میشالالود تالالا پایبنالالدی بالاله

باورهالالا و تکالالالیف دینالالی و قواعالالد اخالقالالی در میالالان مالالردم بیشالالتر شالالود و ایالالن امالالر موجالالب انسالالجام
اجتمالاعی خواهالد شالد .روایاتی کاله وضالعیت جامعالاله عصالر حکومالت جهالانی را ترسالیم نمودهانالد بالاله

تعلق عاطفی مردم نسبت به امام مهدی

تصالریح کردهانالد .به گونالهای کاله مالردم او را هماننالد

ملکه زنبوران عس احاطه میکنند و به او پناه خواهند آورد.

یأوی إا املهدی أماه للا تأوی النحل إا یعه ا (تا َام  :1425 ،ج.)271 ،5

بنابراین احساس تعلق عاطفی مردم در سالایه حکومالت جهالانی باله امالام مهالدی

نسالبت باله

دایره گسترش دیالن اسالالم ،گسالترش خواهالد یافالت و ایالن امالر موجالب موجالب پایبنالدی مالردم باله

باورها و ارزشها و هنجارهای رفتاری دین خواهد شد و با وجود چنین پایبندی مردم باله دیالن
در جامعالاله وحالالدت نظالالر بالالهوجالالود مالالی آیالالد و موجالالب انسالالجام و همبسالالتگی اجتمالالاعی خواهالالد شالالد.

بنابراین:

وابستگی عاطفی مردم به امام مهدی

پایبندی به باورها و ارزشها و رفتارها

انسجام اجتماعی

 .6ایجاد نظام هنجارهای مشترک
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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باورها و ارزشها در ایجاد هنجارها نقش دارند و در حقیقت «هنجارها صورت عملی باورها و

ارزشهالالا اسالالت» (همالالان .)30-29 :1390 ،بالالا تشالالکی حکومالالت جهالالانی مالالردم بالاله امامالالت امالالام

مهدی

باور پیدا میکنند و ارزشهای حا کم بر جامعه بر طبق این باور شک خواهنالد گرفالت؛

در اینصورت لزوما هنجارهای حا کم بر اجتماع نیز ماهیت دینی و مهدوی پیدا خواهنالد کالرد .و

با ایجاد نظام هنجارهای مشترک مردم حول محور آن جمع خواهند شد و در سایه آن انسجام و

همبستگی اجتماعی تقویت میشود.
حکومت جهانی

تحکیم باورها و ارزشها

تهبت هنجارها

انسجام و همبستگی اجتماعی

 .7گسترش و فرا گیری آیینها و مناسک دینی در حکومت جهانی

آداف و مناسالالک دینالالی ،صالالورت عملالالی و صالالبغه شالالکلی تبلالالور باورهالالا و اعتقالالادات و ارزشهالالا و

اخالقیالات در ادیالان مختلالف اسالت؛ و یکالی از عوامال مهالم انسالجام اجتمالاعی بهحسالاف میآینالالد.

بهخصوص ا گر این آداف و مناسک بهصورت دسالته جمعالی انجالام بگیرنالد از کالارکرد مالؤثرتری در

انسجام و همبستگی اجتماعی برخالوردار خواهنالد بالود« .دورکالیم باله پیالروی از رابرتسالون اسالمیت

معتقد است که بعد مناسکی دین نقش مهمالی در تقویالت همبسالتگی اجتمالاعی دارد زیالرا افالراد از

طریق مشارکت در مناسک و مراسم مذهبی اقتدار اخالقی جامعاله را آشالکار می کننالد و احساسالات

اخالقی و اجتماعی از همین طریالق تقویالت و تجدیالد میشالود .و از همالین طریالق اسالت کاله پیونالد

می الالان اف الالراد و اعض الالای جامع الاله تقوی الالت و تش الالدید م الالیگ الالردد» (فص الالیحی )139-138 :1389 ،ب الالا
گسترش و حا کمیت دین اسالم در عصر ظهور و در حکومالت جهالانی ،بعالد آیینالی و مناسالکی دیالن

نیز گسالترش خواهالد یافالت؛ و مالردم باله سالوی آیینهالا و مناسالک دینالی بیشالتر روی خواهنالد آورد.
ایالالن مطلالالب از مجموعالاله روایالالاتی کالاله بیالالان گر وضالالعیت دیالالن در حکومالالت جهالالانی هسالالتند قاب ال

برداشت است و در این رابطه در برخی از روایالات باله تعلالیم فرا گیالر قالرآن اشالاره شالده اسالت .ماننالد

روایتی که می گوید در عصر ظهور توسد امام مهدی

مردم تعلیم داده میشود.

خیمهای بالر پالا میشالود و در آن قالرآن باله

إذا وام وامئ آا حملد ضاب قهاطی  ،و یعهرم النراس القراآ َر مرا أ رزا اهلل َرج و رل...
(منید :1372 ،ج.)386 ،2

انجام مناسک و آیینهای دینی موجب میشود مردم با اجتماع خود در آنهالا از حالال همالدیگر

بیشتر با خبر شوند و در صدد برایند تا مشکالت همدیگر را بر طر نمایند و در نتیجاله صالمیمیت

داشت.

حکومت جهانی و بزرگداشت آیینها و مناسک

حضور و اجتماع مردم

انسجام و همبستگی اجتماعی

امنیت اجتماعی
واژه امنی الالت ( )securityدر زب الالان فارس الالی و عرب الالی ب الاله معن الالی آس الالایش و ض الالد ت الالرس و خ الالو

(فراهیدی ،1409 ،ج388 ،8؛ راغب اصفهانی )25 :1387 ،سالالمت ،راحتالی و آسالایش ،عافیالت
(نفیسال ال ال الالی :1343،ج )396 ،1ایمال ال ال الالن شال ال ال الالدن (معال ال ال الالین :1363،ج )354 ،1در امال ال ال الالان بال ال ال الالودن
(دهخدا :1377،ج )2894 ،1آسودگی (عمید :1363،ج )233 ، 1آمده است .در مجموع امنیت

بالاله « ایمنالالی و آرامالالش و آسالالودگی ،اطمینالالان و آرامالالش خالالاطر ،و مصالالون بالالودن از هرگونالاله نالالاامنی،
بیمالاری ،فقالالر و در کال هالالر عالالاملی کالاله آرامالالش و آسالالودگی انسالالان را از بالالین ببالالرد معنالالی شالالده اسالالت.

امنیالالت یکالالی از نیازهالالای اولیالاله جوامالالع بشالالری اسالالت؛ زیالالرا در سالالایه امنیالالت انسالالان مالالیتوانالالد در

زمینههای مختلف رشالد کنالد و باله پیشالرفت دسالت یابالد .ایمالان نیالز ریشاله در ایالن مالاده دارد و باله

دس آوردهای اجتماعی حکوم اما مهدی

و اتحاد در بالین مالردم بیشالتر خواهالد شالد و آن نیالز تحکالیم انسالجام اجتمالاعی را باله دنبالال خواهالد
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معنای قرار دادن خود و دیگران در امن و امان است؛ زیرا مؤمن با قبول ایمان ،خود و دیگالران را

در امنیت قرار میدهد .رسول خدا

در اینباره فرمود:

مؤمن را مؤمن گویند چون جان و مال مردم از او در امان است (مجلسالی :1403،ج،67

.)63

تعریف اصطالحی ّ
امنیت

امنیت در اصطالح عبارت است از دستیابی به شرایطی که فالرد و جامعاله را از هالر نالوع تهدیالد

بالالالقوه و بالفع ال از سالالوی امنیالالت سالالتیزان داخلالالی و خالالارجی در امالالان دارد؛ بالالهطالالوری کالاله بتالالوان بالالا
آرامش و آسایش کام  ،در راستای پیشبرد اهدا اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی گالام

بالر داشالت» (وطالندوسالت :1387،ج .)337، 1امنیالت دارای مفهالوم وسالیعی اسالت و عرصالههالالای
مختلفی در حوزههای گونا گون فردی و اجتماعی را در بر می گیرد.

اصطالح امنیت اجتماعی( (societal securityواژهای نو پدید است و عمر کوتاهی در ادبیات

علوم اجتماعی دارد( .رضایی ) 191 :1391،در امنیت اجتماعی عق  ،اراده و عم جمعی انسالان

تأثیرگذار است( .همان )190 :1391 ،تعاریف مختلفی برای امنیت اجتمالاعی شالده اسالت در یکالی
از آن تعاریف آمده ،امنیت اجتماعی عبارت است از:

آسودگی خاطر مردم از ترس ،تهدیالد ،اضالطراف ،و مصالون مانالدن جالان ،مالال ،نالاموس،

هویت و اعتقادات آنان از هرگوناله تهدیالد و تعالرض مفالروض ...امنیالت اجتمالاعی نگالران

تهدیالالدهایی اسالالت کالاله هویالالت جامعالاله را مالالورد تعالالرض قالالرار مالالیدهنالالد .چالالون ا گالالر جامعالاله
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

هویت خود را از دست بدهد دیگر دوامی نخواهد داشت (همان.)192-190 :1391 ،

جامعه بتواند در شراید تغییرات و تهدیدات واقعالی و محتمال  ،ویژگالیهالای خالود را حفالظ کنالد».
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امنیالالت کام ال در همالاله عرصالالههالالا بالالا ابعالالاد ایالالدهآل و آرمالالانی آن ،تنهالالا در پرتالالو امنیالالت فرا گیالالر

و به تعبیر باری بوزان «امنیت اجتماعی در باره جمعهای بشری و هویتشالان و کالنشهالایی

کالاله بالاله منظالالور دفالالاع از هویتهالالا تحالالت عنالالوان «مالالا» صالالورت مالالیگیالالرد مربالالو اسالالت( ».صالالالحی

امیری)38-37 :1392،و به تعبیر موالر در امنیت اجتماعی به بقای گروههای اجتماعی و حفظ

هویت آنها توجه میشود( ».همالان ) 51-50 :1392 ،و از نظالر ویالور امنیالت اجتمالاعی آن اسالتکاله
(همان)54 :1392 ،

مهدوی ،در عصر ظهور محقق خواهد شد .چون حکومت جهالانی امالام مهالدی

 ،تجلالیبخش

همالاله ابعالالاد اسالالالم اسالالت و همالاله حالالوزههالالا را در برمالالیگیالالرد .زیالالرا حکومالالت جهالالانی از ویژگیهالالایی

برخالالوردار اسالالت که میتوانالالد در ابعالالاد مختلالالف در ایجالالاد امنیالالت اجتمالالاعی و تحکالالیم پایالالههای آن

کارآمد باشد.
راهکارهای حکومت جهانی برای ایجاد امنیت

مهمترین راهکارها در این زمینه عبارتند از:
 .1حکومت جهانی و ایجاد هویت واحد بین اقوام و خرده فرهنگها

فرا گیالالر شالالدن دیالالن اسالالالم در عصالالر ظهالالور ،عالالالوه بالالر این کالاله موج الب ایجالالاد انسالالجام اجتمالالاعی

میشود؛ در ایجالاد امنیالت و تحکالیم پایالههای آن نیالز نقالش مهمالی دارد .زیالرا موجالب می گالردد تالا

بین اقوام و مل مختلف و خرده فرهنگهای گونا گون هویت واحد ایجاد کند و با وجود هویالت
مشترک ،امنیت اجتماعی نیز تحکیم و تهبیت پیدا خواهد نمود زیرا گسالترش دیالن اسالالم و بالاور
بالاله آن در جهالالان ،موجالالب خواهالالد شالالد نقطالاله مشالالترکی را در میالالان اقالالوام و ملال و مالالذاهب مختلالالف

بهوجود آورد و هویالتهالای مختلالف را در محالور خالودش گالرد هالم جمالع کنالد و هویالت واحالدی باله
آنان اعطا نماید .بنابراین باور اقوام مختلف و ملال گونالا گون باله دیالن اسالالم و معرفالت توحیالدی

برآمده از آن که در جکومت جهانی محقق خواهد شد؛ میتواند هویت جمعی جهانی ایجالاد کنالد
و همه مردم را حول محور این باور مشترک جمع کند و نقطه مشترکی در میانشان ایجاد نماید.

از طرفالی هویالالت واحالالد ،انسالالجام اجتمالالاعی را بالاله دنبالال خواهالالد داشالالت و انسالالجام اجتمالالاعی نیالالز از
حکومت جهانی

گسترش دین اسالم

اعطای هویت واحد

 .2حکومت جهانی و گسترش اعتماد عمومی

اعتماد عمالومی یکالی دیگالر از عناصالر مهالم در ایجالاد امنیالت اسالت .هرچاله میالزان اعتمالاد میالان

افراد و گروهها و سازمان های اجتمالاعی بیشالتر باشالد باله همالان میالزان روابالد اجتمالاعی از ثبالات و

پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود و به دنبال آن امنیت بیشتری متوجاله جامعاله مالیشالود .در

مقاب عدم وجود اعتماد عمومی ،موجب ازدیاد تا تنش و نامنی در جامعه میشود.

و بالاله قالالول باتالالامور ،نبالالود اعتم الاد ،روابالالد دوسالالویه را پرسالالوء ظالالن ،تیالالره و بحالالرانزا مالالیگردانالالد

دس آوردهای اجتماعی حکوم اما مهدی

عوام مؤثر در ایجاد امنیت اجتماعی است .بنابراین میتوان گفت:

انسجام اجتماعی

امنیت اجتماعی

(محرابی.)43 :1383 ،

حکومت جهانی مظهر تام وتمام حا کمیت باورها و ارزشهای بر آمده از حالاق دیالن و معرفالت

توحیدی است .بر این اساس قادر است الگویی از ارزشها و رفتارهای انسالانی و فطالری بالر آمالده

از معرفت توحیدی را به جامعه عرضه کند و از این راه نظالام ارزشالی جوامالع را دگرگالون سالازد و باله

سالمت ارزشهالای الهالی سالوق دهالد تکیاله بالر ایالن نظالام ارزشالی و پایبنالدی باله آن ،اعتمالاد در بالالین
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مالالردم را ریشالالهدارتالالر و عمیالالقتالالر می کن الد؛ زیالالرا در چنالالین نظالالام ارزشالالی بالالا رعایالالت عالالدالت اجتمالالاعی
اعتماد عمومی افزایش مییابد و با وجود اعتماد عمومی ضریب امنیت اجتماعی نیز باال میرود.

بنالالابراین مالالیتالالوان گفالالت :حکومالالت جهالالانی موجالالب تقویالالت ارزشهالالای الهالالی اسالالت؛ تهبیالالت ایالالن
ارزش هالالا اعتمالالاد عمالالومی را بالاله دنبالالال خواهالالد داشالالت و تحکالالیم اعتمالالاد عمالالومی ضالالریب امنیالالت
اجتماعی را باال خواهد برد.

ارائه الگویی از ارزشها و رفتارهای الهی

حکومت جهانی

اعتماد عمومی

امنیت اجتماعی

 .3حکومت جهانی و تحکیم باورهای دینی

باورهای دینی و ایمان بدانها یکی از عوام مهم ایجاد امنیت محسوف میشود .آنگالاه کاله

باورهای دینی از تحکیم بیشتری برخوردار شوند و ایمان در جامعه فرا گیر شالود باله همالان میالزان
نیز امنیت در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی در جامعه فرا گیر خواهد شالد .زیالرا باورهالای دینالی و

ایمان به آنها ،افراد را از هرگونه تجاوز و تعدی به دیگران باز میدارد؛ و از ایالن جهالت اسالت کاله

در روایت نبوی در باره نامگذاری مالؤمن باله ایالن نالام گفتاله شالده :چالون جالان و مالال مالردم از او در

امالالان اسالالت» (شالالیخ صالالدوق :1359 ،ج .)523 2رسالالول ا کالالرم

نقش ایمان فرمود:

در س الخن دیگالالری بالالا تأ کیالالد بالالر

تالالا آن گالالاه کالاله انسالالان مالالؤمن اسالالت نالاله زنالالا می کنالالد و نالاله دزدی (کلینالالی :1367،ج 2ص
.)285

تحکیم باورهای دینی یکی از کارکردهای مهم حکومت جهانی بهشالمار مالیرود .ایالن مطلالب

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

را میتوان از روایاتی که در باره عصر ظهور از معصومین ع نق شده بهدست آورد .بر طبق روایتی

هنگامی که قائم ما قیالام کنالد قالرآن و شالریعت را بالهنحالوی کاله خداونالد بالر رسالولش نالازل
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زیرا ممکن است در عصر غیبت بدعتهایی در دین گذاشته و پیرایههایی به آن بسته شالود؛

امام مهدی

به منظور تحکیم باورهای دینی و تهبیالت آنهالا در قلالوف مالردم ،تعلالیم قالرآن را در

دستور کار خالودش قالرار میدهالد و مالردم را بالا معالار بلنالد آن آشالنا میسالازد( .مفیالد :1372 ،ج،2

 ) 386و در این راستا قرآن و شریعت و فرایض دینالی را باله همالان صالورتی که بالر پیالامبر اسالالم ص
نازل شده بود به مردم معرفی می کند و به آنان عرضه مینماید .در روایتی آمده:

کرده ،تعلیم میدهد و به مسیر خودش بر میگرداند (مجلسی :1403 ،ج.)247 ،2

و موجالب گالالردد تالا بسالالیاری از حالدود و احکالالام اسالالمی یالالا بالهطور کلالالی تعطیال و بالاله بوتاله فراموشالالی

سنرده شالوند و یالا واروناله جلالوه داده شالوند .بالا ظهالور امالام مهالدی

و تشالکی حکومالت جهالانی،

بدعتها کنار زده میشالوند و دیالن اسالالم چهالره حقیقالی خالودش را نمایالان مالیکنالد؛ در نتیجاله در

عصالالر ظهالالور احکالالام الهالالی بالاله همالالان نحالالوی کالاله از سالالوی شالالارع مقالالدس صالالادر شالالده اسالالت؛ ظالالاهر

خواهنالالد شالالد .امالالام صالالادق

میفرماید:

در ترسالالیم وضالالعیت جامعالاله بعالالد از ظهالالور بالالا تأ کیالالد بالالر ایالالن نکتالاله

هنگامیکه قائم ما قیام نماید مردم را از نو به اسالم دعوت میکند و آنان را از چیزی که

کهنه شده و موجب گمراهیشان بوده ،هدایت می کنالد و بالدین سالبب او مهالدی نامیالده

شده است زیرا مردم را به چیزی که همگان از آن دور شده و گمراه گردیالدهانالد ،هالدایت

میکند (همان :1403 ،ح.)30 ،51

بالا توجالاله بالاله ایالالن مطلالب در روایالالات و ادعیالاله ،از امالالام مهالالدی

باله عنالالوان ذخیالالره الهالالی بالالرای

تجدید دین اسالم و فرایض و سنن آن ،یاد شده است .در دعای ندبه میخوانیم:

کجاسالالت آنکالاله فالالرائض و سالالنن ذخیالالره شالالده را تجدیالالد مالالیکنالالد.؟ کجاسالالت آنکالاله زن الده
کننده احکام و دستورات الهی و اه دین است؟ (ابن المشهدی.)579 :1419 ،

اینها و ده ها روایت دیگر همگی بر این مطلب تصریح و تأ کید دارند که یکی از دستآوردهای

مهالالم حکومالالت جهالالانی ،تحکالالیم باورهالالای دینالالی و تهبیالالت آن در جامعالاله اسالالت .از طرفالالی تحکالالیم

باورهالالای دینالالی و پایبنالالدی مالالردم بالاله آنهالالا موجالالب می گالالردد تالالا ایمالالان جامعالاله تقویالالت گالالردد و بالالا
تقویالالت ایمالالان ،عوامال مالالؤثر در نالالاامنی از قبیال قتال و غالالارت و دزدی و فتنالاله و ...از بالالین برونالالد و
حکومت جهانی

تحکیم باورهای دینی

تحکیم ایمان

امنیت اجتماعی

 .4حکومت جهانی و ارتباط و پیوند عاطفی در مردم

ایجاد پیوند عاطفی و ارتبا صالمیمی بالین مالردم ،یکالی دیگالر از کارکردهالای حکومالت جهالانی

است .زیرا با حا کمیت مهالدویت در جهالان آنروز عالالوه بالر ایجالاد بیالنش صالحیح در میالان مالردم،

نظام ارزشی مخصوص بهخود را مستقر خواهد نمود .تکیه مردم به باورها و ارزشهای مهالدوی
موجب پیوند مردم با یکالدیگر خواهالد شالد .زیالرا «در هالر اجتمالاعی ،ارزشهالا بهتالرین عامال پیونالد

میباشند و سرمایه اجتماعی عظیمی را شالک مالیدهنالد کاله میتالوان آن را زمینالهسالاز پیونالدهای
محکالالم بالالین افالالراد دانسالالت» (محرابالالی ،1387،ص .)37بنالالابراین از طرفالالی تکیالاله بالالر ارزشهالالای

دس آوردهای اجتماعی حکوم اما مهدی

امنیت پایدار در جامعه مستقر گردد .بنابراین میتوان گفت:

مشترک میتواند پیوند و تعلق عالاطفی در بالین مالردم ایجالاد نمایالد .قالبال گفتاله شالد در عصالر ظهالور
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مادرند (مجلسالی :1403 ،ج .)375 ،52و از طالر دیگالر هرچاله اتحالاد و پیونالد و تعلالق عالاطفی در

جارتبا

صفا و صمیمیت و دوستی در میان مردم چنان محکم استکاله گویالا بالرادران تنالی و از یالک پالدر و

میان مردم بیشتر باشد ،ضریب امنیتی جامعه نیز افزایش مییابد .چالون نالا امنالی بیشالتر ناشالی از

ط

عاشورا

و ظهور
و

بازتاب

آن در

جریان
های

سیاس

یو

اختال و تفرقه و فقدان دوستی و پیوند مرد با یکدیگر است .بنابراین میتوان گفت:
حکومت جهانی

ارتبا و پیوند عاطفی

اتحاد و انسجام

امنیت اجتماعی

 .5حکومت جهانی و کنترل ناهنجاریها

وجالالود ناهنجالالاری هالالا در میالالان مالالردم یکالالی از عوام ال مهالالم در ایجالالاد نالالا امنالالی اسالالت .بالاله بالالاور

اندیشالالمندان اجتمالالاعی ،دیالالن در کنتالالرل ناهنجالالاریهالالا از طری الق ارائالاله باورهالالا و ارزشهالالا نقالالش

بیبدیلی دارد و به جامعه در کنترل ناهنجاریها میتواند کمک نماید .مهدویت که آئینه تمالام
نمای دین اسالم است میتواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد .اندیشه مهدویت با ارائاله

باوره الالا و ارزشه الالایی میتوان الالد ب الالر هنجاره الالای ح الالا کم ب الالر اجتم الالاع تأثیرگ الالذار باش الالد و آنه الالا را ب الاله
هنجارهای مهدوی تبدی نماید و در این زمینه مراسم و آیینها و مناسک و نمادهالای مالذهبی

م الالرتبد ب الالا ام الالام زم الالان

میتوانن الالد در ایج الالاد هنجاره الالای م ب الالت کم الالک نماین الالد و در کنت الالرل

ناهنجاریها مؤثر باشند و در این رابطه هرچه بر میالزان ناهنجالاریهالا در جامعاله کاسالته شالود باله
همان میزان بر امنیت اجتماعی نیز افزوده میشود.
باور به مهدویت

کمک به هنجارهای م بت(کنترل ناهنجاریها)

امنیت اجتماعی

 .6حکومت جهانی و استقرار عدالت

عالدالتخالالواهی یکالالی از خواسالالتهالالای فطالالری بشالالر اسالت .بالالر طبالالق ایالالن خواسالالت ،انسالالانها بالاله

دنبالالال گسالالترش عالالدالت در جامعالاله مالالیباش الند .در حکومالالت جهالالانی بالاله ایالالن خواسالالت جامالاله عم ال

پوشانده خواهد شد و جهان شاهد عدالت راستین در آن زمالان خواهالد بالود .در حکومالت جهالانی،

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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هال الیچ ویژگال الالی بال الاله انال الالدازه «عال الالدالت» مال الالورد توجالالاله نیسال الالت و آنقال الالدر ک ال اله در روای ال الات بال الالر ویژگ ال الالی
عالالدالتگسالالترى امالالام مهالالدی

تأ کیالد شالالده ،بالالر س الالایر مالالسائ چن الین تأ کیالالدی نشالالده اسالالت .در

روایت متواتری که هم اه تسنن و هم شیعه از رسول خدا

نق کردهاند آنحضرت عالدالت

گستری را یکی از ویژگیهای عصر ظهور بالر شالمرده اسالت (صالدوق :1359 ،ج )287 ،1و بالر طبالق
روایات تالش برای اجرای عدالت یکی از حقوق امت بر امام دانسته شالده اسالت .ابالوحمزه ثمالالی

میگوید:

از امام باقر

پرسیدم :حق مردم بر امالام چیسالت؟ فرمالود :امالوال را در میالان ایشالان باله

تساوى تقسیم کند ،و عدالت را در جامعه جارى سازد (کلینی :1367 ،ج.)405 ،1

بالر ایالالن اسالالاس در روایتالی اشالالاره شالالده وقتالی حضالالرت مهالالدی

قیالالام کنالالد ،بالاله عالالدالت داورى

خواهالالد نمالالود (مفیالالد :1372 ،ج .)384 ،2ایالالن ویژگالالی بالالرای جامعالاله عصالالر ظهالالور و در حکومالالت
جهالالانی کارکردهالالای فالالراوان در حوزههالالای مختلالالف سیاسالالی ،اجتمالالاعی ،فرهنگالالی ،اقتصالالادی و

قضایی و ...دارد .عدالت اجتماعی یکی از ابعاد مهم عدالت مهدوی محسوف میشالود و دارای

کارکردهایی است؛ و در توانمندسازی حکومت جهانی نقالش زیالادی دارد .امنیالت اجتمالاعی یکالی

از کارکردهالای آن بهحسالاف میآیالد .در حقیقالت بالالین عالدالت و امنیالت رابطاله متقالابلی وجالالود دارد

یعنی در هر جامعهای که به عدالت بهخصوص عدالت اجتمالاعی توجاله بیشالتری شالود باله همالان
میزان امنیت اجتمالاعی نیالز افالزایش خواهالد یافالت .زیالرا اجالرای عالدالت موجالب میشالود مالردم باله

حکومت جهانی اطمینالان و اعتمالاد پیالدا کننالد و در سالایه آن باله علالت ترقالی سالطح فرهیختگالی و

عقالنیت مردم ،عوام ناامنی ریشهکن خواهند شد .بدین جهت در روایتی که به اجرای عالدالت

توسد امام مهدی

اشاره شده بالفاصله امنیت راهها را نیز یاد آور شده است.

چون مهدی

قیام کند به عدالت داورى میکند و در زمان او ستم ریشهکن میشود و

راهها امن میگردد (همان :1372 ،ج.)384 ،2

بالالهطور کلالالی اجالالرای عالالدالت در حکومالالت جهالالانی موجالالب میشالالود تالالا عوام ال مالالؤثر در امنیالالت

اجتماعی نظیر :انسجام و همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی بالهوجود آیالد .بنالابراین میتالوان

گفت وجود عدالت اجتماعی مستلزم امنیت خواهد بود.
حکومت جهانی

انسجام و اعتماد اجتماعی

اجرای عدالت اجتماعی

امنیت اجتماعی

 .7حکومت جهانی و از بین رفتن عوامل نا امنی

میشود .ابو سعید خدری از رسول خدا

نق میکند:

یَ َند ا ق اع من الجما و هه ر من ن
النت ر ل یقاا له املهدی َ اؤُ هنیوا؛

به هنگام فترت زمان و فتنههاى دوران ،مردى به نالام «مهالدى » ظهالور مالیکنالد کاله

عطایاى او برای مردم گوارا است (اربلی1381 ،ق :ج.)483 ،2

بن الالابراین از ب الالین رفالالالتن عوامال ال مختل الالف نالالالا امن الالی نظی الالر فتنالالاله و آش الالوف و ...یک الالی دیگالالالر از

دس الالتآورده الالای حکوم الالت جه الالانی اس الالت .و خداون الالد بهوس الالیله حض الالرت مه الالدی
مشکالت را از مردم و جامعه بر طر میکند .از رسول خدا
ط یب ملن أدرک زما ه ،و به ینن اهلل َن االمة؛

خ الالوش ب الاله ح الالال کس الالانی که زم الالان ظه الالور مه الالدی

مهدى

گرفت الالاری و

در این زمینه نق شده:

را درک کنن الالد خداون الالد بهوس الالیله

از امت رفع گرفتارى میکند (طوسی.)187 :1425 ،

و بهوسیله او دروغگویی و روح ستیزهجویی و درندگی را از مردم بر طر میکند.

دس آوردهای اجتماعی حکوم اما مهدی

بالالر طبالالق روایالالات بسالالیاری جهالالان در آسالالتانه ظهالالور دچالالار انالالواع مختلالالف فتنالالههالالا و آشالالوفهالالا
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به یحق اهلل الَذب ،و یذه النمرا الَهر  ،و بره نحیرن ذا الرن ق مرن أَنراوَم (مهرا ،
.)185 :1425

و در نتیجه مردم با ظهور حضرت مهدی
و تعظم االمة( ...مقد

 ،شکوه و عظمت پیدا خواهند نمود.

شاقعی.)1۹4 :1428 ،

و در سالالایه تشالالکی حکومالالت جهالالانی نعمالالاتی بالاله سالالوی مالالردم سالالرازیر خواهالالد شالالد کالاله تالالا آن روز

سابقه نداشته است.

تنعم أمل م زمن املهدی علة ف یانعلوا مثهها و ( ...مها .)1۹5 :1428 ،

و این همه بهخاطر آن استکاله خداونالد هماله بالدعتهالا و فتنالههالا را بالا دسالت امالام مهالدی

نابود میسازد و باف حق را به روی مردم میگشاید و در باط را به روی مردم میبندد.

یحو اهلل به البدع لهها و یی :به ن
النت لهها یناا اهلل به باب لل ترق و یغهرق بره لرل براب
باطل( ...سیدبن طاووس.)133 :1370 ،

بنابراین مجموع عوام ناامن کننده همزمان با تشکی حکومت جهانی از بالین خواهنالد رفالت

و امنیت پایدار اجتماعی جایگزین آن خواهد شد.
حکومت جهانی

از بین رفتن عوام ناامنی

امنیت اجتماعی

 .8حکومت جهانی و رفاه اقتصادی

یکی دیگر از دسالتآورردهای حکومالت جهالانی رفالاه و آسالایش اقتصالادی اسالت .ایالن مطلالب را

میتوان از روایاتی که در باره عصر ظهور وارد شدهاند بهدست آورد .در روایتی ابو سعید خدری از
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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رسول خدا

در باره رفاه اقتصادی عصر ظهور نق می کند که آنحضرت فرمود:

تنعم أمل م زمن املهدی علة ف ینعلوا مثهها و  ،تاسل الهلاء َهیم مدرارا ،و ال تدع
األرض شیوا من النباْ إال أخا اه ،و املراا لردوس ،یقروم الا رل یقر ا یرا مهردی أَ رین،
قیق ا :خذ؛
امت من در زمان مهدى

آنچنان از نعمالتهالا بهالرهمنالد مالیشالوند کاله هرگالز نظیالر آن

دیال ده نشالالده اسالالت ،آسالالمان نالالزوالت خالالویش را مرتالالب بالالر آنهالالا نالالازل می کنالالد و زمالالین همالاله

ظرفیتهای خودش را بیرون میریزد و همه روئیالدنی خالود را مالیرویانالد و مالال و ثالروت

به قدرى فراوان میشود که هر کس بگوید :یا مهدى بر من عطا کن ،مالیفرمایالد :بگیالر
(نعیم بن حماد.)254-253 :1423 ،

با این وصف رفاه و بینیازی همگان را فرا خواهد گرفت.

و در نتیجه دیگر کسی پیدا نمیشود تا محتاج صدقه باشد.

قحینوررذ تظهررا األرض لررره لن زهررا ،و تبرردى بالاهترررا ،تررل ال حیررد الَ رررل مررنَم موضرررعا
ل دواه و ال لبَُ...؛

در آن هنگام ،زمین گنجینههاى خود را براى او آشکار میسازد و برکتهالایش را بیالرون

مالیفرسالتد ،دیگالالر انسالان بالراى صالالدقه و بخشالش محلالی پیالدا نمالیکنالد (یالالزدی:1422 ،

ج.)233-232 ،2

و همال الاله اینهال الالا بال الالهخاطر فراوانال الالی نعمتهال الالا در آن عصال الالر اسال الالت .امنیال الالت اجتمال الالاعی یکال الالی از

دست آوردهای مهم آسایش و رفاه اقتصادی اسالت زیالرا بالا وجالود رفالاه اقتصالادی دزدی ،راهزنالی،

غارت و کینهها از بین خواهد رفت و از این جهت امنیت جتماعی تهبیت میشود و پایالههای آن

مستحکم میشود .بنابراین میتوان گفت:
حکومت جهانی

رفاه اقتصادی

امنیت اجتماعی

 .9حکومت جهانی و رضایت مردم از آن

یکی دریگر از دست آوردهای حکومت جهالانی رضالایت عمالومی از آن حکومالت اسالت زیالرا هماله

عوامال مالالؤثر در رضالالایت مالالردم از آن حکومالالت فالالراهم خواهالالد شالالد؛ ماننالالد :پیشالالرفت در علالالم و بالالاال
رف الالتن عقالنی الالت و س الالطح فرهیختگ الالی م الالردم ،ع الالدالت اجتم الالاعی ،احق الالاق حق الالوق م الالردم ،رف الالاه

اقتصادی ،امنیت ،استخدام کارگزان عادل و ...در روایات نیز به این نکته اشاره شده است.

او کسی است که وحدت کلمه ایجاد میکند ،نعمتها را کام میسازد ،خداونالد حالق را

به دست او تحقق میبخشد و باط را نابود میسازد (خصیبی.)363 :1419 ،

در نتیجه همگان از حکومت جهانی راضی خواهند شد و به آن گردن خواهند نهاد.
یاض م خًلقاه أهل األرض و أهل الهلاء و ال یا م اْلو؛

از خالفت او سا کنان زمین و آسمان و پرندگان در هوا خشنود میشوند (اربلالی1381 ،ق:

ج.)469 ،2

یک الالی از عوامال ال م الالؤثر در ایج الالاد رض الالایت عم الالومی اس الالتخدام ک الالارگزاران ع الالادل از س الالوی ام الالام

مهدی

است.

إ املهدی ینن ق أصحابه و هم الذین َاهدوُ م أوا خن و ه قیو ههم إا یم البهدا و
یأماهم بالعدا و اإلتها و لل ر رل مررم حیَرم َر إوهری مرن األرض و یعلرنو یرم
مداسن الد یا بالعدا و اإلتها ...؛

حضرت مهدى

یارانش را در همه شهرها پرا کنده میکند و به آنها دستور میدهد که

دس آوردهای اجتماعی حکوم اما مهدی

والم قیه الَهله و تن به النعله ،و حیق اهلل به اْلق و یجهق الباطل ...؛
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عدل و احسالان را شالیوه خالود سالازند و آنهالا را فرمانروایالان کشالورهاى جهالان گردانالد و باله

آنها فرمان میدهد که شهرها را با عدل و احسالانشالان آبالاد سالازند (یالزدی :1422 ،ج،2

.)172

بهخصوص روی عدالت تأ کید بیشتری است.
قیبعث املهدی إا أمااسه بهاسا األم ار بالعدا ب نی الناس؛
والیان خود را به شهرها میفرستد و دستور مالیدهالد کاله عالدالت را در میالان مالردم پیالاده
کنند (مقدسی شافعی.)211 :1428 ،

بالالا ایالالن وصالالف مالالردم از حکومالالت جهالالانی راضالالی خواهالالد شالالد و بالالا رضالالابت مالالردم از آن حکومالالت

سرمایههای اجتماعی همچون امنیت نهادینه خواهد شد .بنابراین:
حکومت جهانی

رضایت عمومی

امنیت اجتماعی

نتیجهگیری
با پیروزى انقالف جهانی حضرت مهدى

بزرگترین و توسعه یافتهترین دولالت و حکومالت

در طول تاریخ بشریت آغاز خواهد شد و به ظهور خواهد رسید؛ و با تحقق آن ،همه پهنه زمالین از
وجود ظلم و ستم پا ک خواهد شد و با احیالای مجالدد دیالن اسالالم و بالا انتخالاف گالارگزاران صالالح،

همه مردم از آن حکومت راضالی شالده و زمینالههای رشالد و تعالالی مالادی و معنالوی بشالریت فالراهم
خواهد شالد .حکومالت جهالانی دسالتآوردهای مختلفالی خواهالد داشالت .دسالتآوردهای اجتمالاعی

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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یکالالی از دسالالتآوردهای مهالالم آن بهشالالمار مالالیرود .در ایالالن نوشالالته از دو دسالالتآورد مهالالم اجتمالالاعی
حکومت جهانی ،یعنی .1 :انسجام و همبستگی اجتماعی؛  .2امنیالت اجتمالاعی ،بحالث و گفتگالو

بالاله عم آمالالد و گفتالاله شالالد حکومالالت جهالالانی بالالا برخالالورداری از راهکارهالالایی خواهالالد توانسالالت هالالم در
ایجاد انسجام اجتمالاعی و هالم در ایجالاد امنیالت اجتمالاعی موفالق عمال نمایالد .و در هالر یالک از دو

عرصه یاد شده به راهکارهای حکومالت جهالانی در آن مالورد اشالاره گردیالد .مهمتالرین راهکارهالای

حکومت جهانی برای ایجاد انسجام و همبسالتگی اجتمالاعی عبارتنالد از .1 :ایجالاد بالاور مشالترک از

راه حا کمیالالت دیالالن الهالالی؛  .2ایجالالاد ارزشهالالای مشالالترک از راه فرا گیالالر شالالدن دیالالن الهالالی :از جهالالت

ایجاد و تحکیم پیوند در میان مردم؛ و از جهت ایجاد و تحکیم اعتماد عمومی؛  .3ایجاد هد

مشترک از راه حا کمیت دین الهی؛  .4ایجاد هویالت مشالترک بالین اقالوام و ملال از راه فرا گیالر شالدن
دیالالن الهالالی؛  .5فرا گیالالری تعلالالق عالالاطفی مالالردم بالاله امالالام مهالالدی

از راه گسالالترش دیالالن اسالالالم در

حکومت جهانی؛  .6ایجاد نظام هنجارهای مشترک؛  .7گسترش و فرا گیری آیالینهالا و مناسالک

دینالالی در حکومالالت جهالالانی .و مهمتالالرین راهکارهالالای آن در ایجالالاد امنیالالت اجتمالالاعی عبارتنالالد از:

 .1حکومالالت جهالالانی و ایجالالاد هویالالت واحالالد بالالین اقالالوام و خالالرده فرهنالالگهالالا؛  .2حکومالالت جهالالانی و
گسالالترش اعتمالالاد عمالالومی؛  .3حکومالالت جهالالانی و تحکالالیم باورهالالای دینالالی؛  .4حکومالالت جهالالانی و

ارتبا و پیوند عاطفی در مردم؛  .5حکومت جهانی و کنترل ناهنجالاریهالا؛  .6حکومالت جهالانی
و استقرار عالدالت؛  .7حکومالت جهالانی و از بالین رفالتن عوامال نالاامنی؛  .8حکومالت جهالانی و رفالاه

اقتصادی؛  .9حکومت جهانی و رضایت مردم از آن.

دس آوردهای اجتماعی حکوم اما مهدی

145
جارتبا
ط

عاشورا

و ظهور
و

بازتاب

آن در

جریان
های

سیاس

یو

منابع
_ ابن المشهدی ،محمد بن جعفر ،المزار الکبیر ،قم ،نشر جامعه مدرسین ،اول.1419 ،

_ ابالالن طالالاووس ،علالالی بالالن موسالالی ،الم حاام و الفااتن فاای ظهااور الغیااب النتظاار ،قالالم ،نشالالر رضالالی ،اول،
.1398

_ اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة فی معرفه اال مه ،تبریز ،نشر بنیهاشمی ،اول1381 ،ق.
_ اصفهانی ،راغب ،مفردات الفاظ القرنن ،قم ،نشر صادق ،اول.1387 ،

_ باتالالامور ،تومالالاس برتالالون(تی.بی) ،جامعهشناساای سیاساای ،ترجمالاله :منالالوچهر صالالبوری کاشالالانی،
تهران ،نشر مؤسسه کیهان ،چهارم.1372 ،

_ ابن حماد ،نعیم ،الفتن ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،دوم.1423 ،

_ بالالن نبالالی ،مالالالک ،شاابکه روابااط اجتماااعی ،ترجمالاله :جالالواد صالالالحی ،تهالالران ،دفتالالر نشالالر فرهنالالگ
اسالمی ،اول.1359 ،

_ جباری ،محمدرضا ،تاریخ عصر غیبت ،قم ،نشر حضور ،دوم.1383 ،

_ حالائری یالزدی ،علالی ،إلازام الناصاب فای إثباات الحجاة الغا اب ،تحقیالق :علالی عاشالور ،بیالروت،
مؤسس اْلعلمی ،اول1422 ،ق.

_ حر عاملی ،محمد بالن الحسالن ،اثباات الهادا بالنصاو

.1425

و المعجازات ،بیالروت ،نشالر اعلمالی ،اول،

_ خصیبی ،حسین بن حمدان ،الهدایة الکبری ،بیروت ،نشر بالغ ،اول.1419 ،

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

_ دهخدا  ،علیا کبالر ،لغتناماه دهخادا ،محقالق :محمالد معالین و سالیدجعفر شالهیدی ،تهالران :نشالر

مطالعات فرهنگی ،اول.1375 ،

146

تشخیص مصلحت نظام ،اول.1392 ،

دانشگاه تهران ،دوم.1377 ،

_ رضایی ،محمدحسین ،مبانی و مسا امنیت اجتماعی ،رویکردی ایرانی ،تهران ،پژوهشالگاه علالوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،اول.1391 ،

_ سالالاروخانی ،بالالاقر ،روشهااای تحقی ا در علااوم اجتماااعی ،تهااران ،نشالالر پژوهشالالگاه علالالوم انسالالانی و
_ صالالالحی امیالالری ،سیدرضالالا ،امنیاات اجتماااعی ،تهالالران ،نشالالر مرکالالز تحقیقالالات اسالالتراتژیک مجمالالع
_ صدر ،سید محمدباقر ،بحث حول المهدی  ،بیروت ،مرکز الغدیر ،دوم.1417 ،

_ صدوق ،محمدبن علی بن بابویه ،الخصال ،قم ،نشر جامعه مدرسین ،اول.1362 ،

_ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ،کمااال الاادین و تمااام النعمااه ،تحقیالالق علیا کبالالر غفالالاری ،تهالالران،

دارالکتب االسالمیه ،دوم.1359 ،

_ طباطبالالایی ،محمدحسالالین ،المیاازان ،ترجمالاله :سالالید محمالالدباقر همالالدانی ،قالالم ،دفتالالر انتشالالارات
اسالمی ،پنجم.1374 ،

_ طوسی ،محمدبن الحسن ،الغیبه ،قم ،دار المعار اْلسالمی  ،اول.1411 ،

_ عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران ،نشر امیرکبیر ،بیست و سوم.1363 ،

_ فصالالیحی ،امالالان اهلل ،نقااد تبیااان کااارکردی دیاان ،قالالم ،پژوهشالالگاه علالالوم و فرهنالالگ اسالالالمی ،اول،
.1391

_ قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ،یناباع الموده ،قم ،اداره اوقا و امور خیریه ،دوم.1422 ،
_ کلینی ،محمدبن یعقوف ،الکافی ،تهران ،دار الکتب االسالمیه ،سوم.1367 ،

_ کوزر ،آلفردلیوئیس ،زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی ،ترجمه :حسن ثالثالی ،تهالران ،انشالارات
علمی ،پنجم.1373 ،

_ مجلسالالی ،محمالالدباقر ،بحااار االنااوار ،تحقیالالق :یحیالالی العابالالدی ،بیالالروت ،مؤسسالاله الوفالالاء ،دوم،
.1403

_ محرابالی ،علیرضالا ،بررسای و تبیاان مباانی و مهلفاههای انساجام ملای ،تهالران ،پژوهشالکده تحقیقالالات
استراتژیک ،اول.1387 ،

_ معین  ،محمد ،فرهنگ معین ،امیر کبیر تهران ،ششم ،سال 1363ش.

_ مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد فی معرفة حج اهلل علی العباد ،قم ،دارالمفید ،اول.1372 ،

_ مقدسالی شالالافعی ،یوسالف بالالن یحیالالی ،عقدالادرر فاای اخباار المنتظاار ،قالالم ،مسالجد جمکالالران ،سالالوم،
.1428

_ نظالالری ،عبالالداهلل ،مقالااها انسااجام اجتماااعی از منظاار قاارنن کااریم ،دو فصالاللنامه :پژوهشهالالای میالالان
رشتهای قرآن کریم ،شماره  ،5سال دوم ،پاییز و زمستان ،سال .1390

_ نعمالالانی ،محمالالد بالالن ابالالراهیم ،الغیبااة ،تحقیالالق :فالالارس حسالالون کالالریم ،قالالم :انوارالهالالدی ،اول،

دس آوردهای اجتماعی حکوم اما مهدی

_ مطهری ،مرتضی ،مجموعه نثار ،قم ،صدرا ،هفتم.1392 ،

.1422

_ نعمالالتاللهی ،زهالالرا ،مقالااها بررساای عوام ا مااهثر باار ساارمایه اجتماااعی ،فص ال نامالاله علمالالی پژوهشالالی:
مدیریت نظامی ،شماره  ،50سال سیزدهم ،تابستان سال .1392

_ وطندوسالت ،رضالا ،فرهناگ رواباط اجتمااعی در نموزههاای اسا می ،مشالهد ،داشالگاه علالوم رضالالوی،
دوم.1387 ،

147
جارتبا
ط

عاشورا

و ظهور
و

بازتاب

آن در

جریان
های

سیاس

یو

