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مقدمه

سال یازدهم  ،شماره یک(پیاپی ،)24بهار 1401

مباحث مربوط به دکترین مهدویت از مباحث نوبنیاد در عرصه علوم اسالمی است که مشابهت
ظاهری مبانی حقوق بشــری دکترین مهدویــت با برخی مبانی حقوق بشــری در نظام حقوق
بینالملــل ،مقایســه و تطبیق میان این دو را اجتناب ناپذیر میســازد چنین مقایســهای از یک
ســو نتیجه خصوصیت کنکاشگر ذهن است و از ســوی دیگر میتواند هم واجد آثاری نظری
و هم متضمن آثاری کاربردی باشــد (پورســید آقایی .)207 :1380 ،بحث مربوط به تقابل یا
همخوانی مهدویت با حقوق بشــر بخشــی مهم در زمینه حقوق بشــر بین الملل و حقوق بشر
اسالمی اســت(ارفعی .)99 :1372 ،لیکن چالشــی که فرا روی بحث مهدویت و حقوق بشر
است ســازگاری این دو و یا به دیگر ســخن تعامل اسالم و حقوق بشر اســت (جوادی آملی،
 .)143 :1396گزارهی دین بر محور عبودیت و بندگی دایر مدار اســت و لذا شخصیت ،آزادی
ّ
حد رقیت و بندگی ّ
تنزل میدهد .در آن سو،
و انتخابی برای انسان باقی نگذاشته است و او را به
حقوق بشر که پس از قرون  17و  18از ریشههای حقوق طبیعی خود خارج شده و بر محور فرد
ً
و نفع فردی میگردد ،خصوصا در دوران مدرنیته و پستمدرنیســم کنونی با تکلیف و تسلیم در
برابر فرد و نهاد خاص آشــتی نداشته و سر ناسازگاری طی میکند (ابراهیم .)79 :1391 ،آنچه
که در این میان مطرح اســت و بحث اصلی این مقاله نیز میباشــد انطباق این دو مهم است که
نگارنده به دنبال آن اســت که مبانی حقوق بشــری دکترین مهدویت را در مقایسه با مبانی نظام
حقوق بین الملل در قالب نظام حقوق بشــر اسالمی بررسی کند ،چرا که جا دارد نسبت به این
ّ
حوزه ،اهتمام جدی صورت پذیرد تا امکان ارائه راهکارهای علمی و عملی در زمینه گســترش
مباحث مهدویت و حقوق بشر اسالمی فراهم آید (جوادی آملی .)143 :1396 ،ناگفته نماند که
پراکندگی مباحث مذکور در کتب تفسیری ،روایی و فقهی ،پژوهش در این عرصه را با مشکالتی
ّ
مواجه ساخته است ،اما با ّ
تأمل و تفقه در کتب معتبر ،میتوان روابط بین الملل اسالمی را تبیین
ّ
نمود .مشــکلی که در بازیابی و بررســی مجدد عبارات دکترین مهدویت وجود دارد این است
که اصطالحات مذکور در آن کتب ،براســاس منابع اســتنباطی رایج در آن زمان است؛ با پدید
آمدن افقهای تازه و گســتردهتر در فقه و حقــوق بین الملل ،به ویژه در عرصه روابط بین الملل،
ضروری اســت اصطالحاتی مورد استفاده قرار گیرد که با مباحث جدید مطابقت داشته باشد و
ابعاد گوناگون آن را دربرگرفته باشد؛ زیرا شناخت این گونه اصطالحات به فهم بهتر این مباحث

کمک شایانی خواهد نمود و محقق را نسبت به زوایای بحث آشنا خواهد ساخت.
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كلمه دكترین در معنای نخست (اعتقاد و باور به یك حقیقت) دارای ساختار فلسفی استّ ،اما در
معنای دوم (آموزه) جنبه عملی آن بیشتر است .بعضی از مؤلفههای دینی دارای محوریت است
و از آنها به آموزههای اعتقادی یا «دكترین» تعبیر میشود .ترکیب و کاربرد اصطالح «دکترین»
به عنوان پیشوند «مهدویت» بیانگر بنیادهای فکری– عقیدتی موضوع مهدویت و القا کنندۀ نقش
اســتراتژیک و راهبردی آن اســت (صمدی .)47 :1394 ،منظور از دكترین مهدویت مجموعه
آموزههایی است كه بر محور مهدویت میباشد و میتوان از آن آموزهها ،چه پیش از عصر ظهور
و چه پس از عصر ظهور ،در ارائه راه حلهای كاربردی و طرح نظریههای راهبردی در حوزههای
متفاوت ،اســتفاده نمود .در تفكر و نظام فكری مســلمانان ،دكترین مهدویت شاخصی انسجام
بخش و سامان دهنده است كه در بســیاری از نظریه پردازیها و ارائه الگوهای فكری میتواند
حضور داشته باشد (ربانی.)56 :1396 ،از كاركردهای عملی و راهبردی دكترین مهدویت این
اســت كه با این كه مسأله امامت و خالفت از آســیب پذیرترین و اختالفیترین موضوعات در
تاریخ اندیشــه فریقین شمرده میشود و اختالفات مذاهب اسالمی با یكدیگر در نخستین امام و
خلیفه موجب دسته بندیهای مذهبی شده است ،اما این اختالفات با آمدن و ظهور آخرین امام
سرانجام
و خلیفه یعنی امام مهدی (عج) به یك اتفاق نظر و وحدت منجر خواهد گشت ،گویی
ِ
تمامی فرقههای اســامی با ظهور مهدوی یا دكترین مهدویت به اتحادی اعتقادی تبدیل خواهد
شــد و همه مسلمانان بر سر ســفره نبوی با قرائتی مهدوی با یكدیگر دست دوستی خواهند داد
ّ
و به پرســتش خداوند خواهند پرداخت .در واقع به تعبیر قــرآن امام مهدی (عج) تجلی بخش
بازگشــت همه امور به خداوند خواهد بود و همه انســانها را به یــك ّامت تبدیل خواهد نمود
(مطهری.)86 :1396 ،
از كاركردهای مهدویت گرایی این است كه تمامی قرائتهای رسمی و غیر رسمی از مذاهب
و ادیان با ظهور مهدوی تصحیح خواهد شد و ظهور ایشان ارمغان آور تفسیری وحیانی و مطابق
با منطق وحیانی تمامی انبیای پیشین میباشد كه به اختالفات مذهبی پایان خواهد داد .بنابراین،
ادبیات و فرهنگ مهدوی مدخلی اســت كه تمامی اعتقادات اسالمی و حتی نظام اعتقادی دیگر
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ادیان از آن منظر نگریســته میشود و در عین حال كه مهدویت قســیم دیگر اعتقادات همچون
مهمی دارد كه آن را ّ
توحید ،نبوت ،معاد و امثال آن اســتّ ،اما شــاخصه ّ
حتی از ّ
نبوت رسوالن
ممتاز میســازد و به آن ،شایســتگی احراز جایگاه یك دكترین جهانــی را میدهد و آن تمامیت
بخشی و تكمیل كاركردهای تمامی انبیا در طول تاریخ بشر ،به وحدت رساندن تمامی آموزههای
ّ
ادیان گذشــته ،تفســیر خالص و توانا از اعتقادات دینی و قطعی بودن تحقق این ایده آل و آرمان
دینی است (صادقی تهرانی.)142 :1390 ،

 .2حقوق بشر

حق عبارت است از مجموعه شرایطی كه به موجب آن گزینش یك نفر میتواند طبق قانون كلی
اختیار با گزینش فرد دیگری متحد شــود (جوادی آملی .)75 :1396 ،اصطالح حقوق بشــر،
ً
نسبتا جدید اســت و فقط پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945
وارد محاورات روزمره شده اســت .این عبارت جایگزین اصطالح «حقوق طبیعی» و «حقوق
انســان» گردیده که قدمتی بیشتر دارند .منظور از حقوق بشــر چیست؟ مشکلی که در تعریف
حقوق بشــر وجود دارد ناشــی از مفهوم و ماهیت «حقوق» است که مناقشات فراوانی در میان
فالسفه حقوق برانگیخته است (مهرپور.)72 :1398 ،
آموزههای اخالقی حقوق بشــر معطوف به تشــخیص پیش شــرطهای پایهای است که هر
انسانی برای حداقل زیست به آن نیاز دارد .حقوق بشر هم معطوف به پیش شرطهای منفی و هم
پیش شرطهای مثبت کمینهای است ،که الزمه یک زندگی خوب است؛ مانند حقوق منع شکنجه
و حق برخورداری از ســامت .توجیه مالحظات اخالقی همیشه مقدم بر مالحظات ملی است
(مرون .)155 :1382 ،حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که
بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید (مهرپور .)149 :1398 ،حقوق بشر آن دسته از حقوقی
اســت که انسان به دلیل انســان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و
صالحیت فردی او ،از آن برخوردار است.
در تعریفی دیگر حقوق بشــر تضمینهای اخالقی پایهای انگاشته میشوند که مردم در همه
کشــورها و فرهنگها ،به صرف انسان بودنشان باید از آنها برخوردار باشند .اینکه این تضمینها
"حقوق" خوانده شدهاند بدان معناســت که همه افراد ،جویای آن تعلق میگیرند .دارای اولویت

 .3معیارها و شاخصهای حقوق بشر و مهدویت

 )1جهانشــمولی :منظور از جهان شمولی حقوق بشر این اســت که بهطور نامشروط ،به همه
انســانها ،در سراســر گیتی تعلق میگیرد .همه آنها که اکنون زندگی میکنند و آنها که در
آینده خواهند آمد ،از این حقوق برخوردارند .مبنای حقوق بشر احترام و کرامت ذاتی انسان
است .چون مبنای حقوق بشر غیرقابل سلب و تفویض است ،لذا همه انسانها از این حقوق
در مقابل دیگران برخوردارند .از طرف دیگر ،جهانشــمولی حقوق بشــر در عصر ظهور به
این معنا نیســت که در یک مقدمه و  30ماده ،حقوقی به طور نامشــروط به همه انسانها در
سراســر گیتی تعلق میگیرد و همه آنها که اکنون زندگی میکنند و آنها که در آینده خواهند
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باالیی هســتند و اجابت آنها اجباری اســت و نه اختیاری ،اغلب حقوق بشــر را جهانشــمول
میانگارنــد ،به ایــن معنا که همه افــراد از آن برخوردارند .و باید برخوردار باشــند .این حقوق
مســتقل دانسته میشــوند ،به این معنا که فارغ از اینکه توســط نظام قانونی و رسمی یک کشور
به رســمیت شــناخته شــوند یا به اجرا درآیند و یا نه وجود دارند .بهرغم آنکه واژه «حقوق بشر»
بصورت گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد ،اما تعریف آن دشوار مینماید .به بیان کلی حقوق
بشــر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود (شریفی
طرازکوهی.)67 :1397 ،
بــا وجود این ،در مورد اینکه محتوای این حقوق چیســت ،اتفاق نظر وجود ندارد .اغلب به
آســانی میتوان دریافت که منظور از حقوق بشر دستیابی به مفهوم و محتوای آن ،یعنی حمایت
ً
فرد در مقابل ســوء استفاده از اقتدار دولت اســت تا اینکه صرفا تعریف آن مطمح نظر باشد .از
این رو ،تعریفی از حقوق بشر ،که مورد پذیرش عمومی باشد ،ارائه نشده و این امر خود مشکلی
بر ســر راه تنظیم بینالمللی آن محســوب میشود .حقوق بشــر بیش از هر موضوع دیگر تمایز
بین جهان شــمولی و نســبیت گرایی فرهنگی را به تصویر میکشد .جهانشمولی وضعیت مورد
تاکید کنفرانس جهانی ژوئن  1993ســازمان ملل درباره حقوق بشر (کنفرانس وین) را منعکس
مینماید .نظریه نســبیتگرایی مبین آن است که حقوق بشــر در یک کشور با کشوری دیگر که
بر اساس ارزشها ،ســنتهای مذهبی و فرهنگی دیگری شکل گرفته متفاوت مینماید (واالس،
.)279 :1390
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آمد ،از این حقوق برخوردارند ،بلکه به این معناســت که برابری و مساوات در برابر قانون و
عدالت و امنیت و مشــارکت ،همه زندگی مردم را در بر میگیرد .آنچه در لباس استدالل و
ظرف ذهن برای بشر اثبات میشد ،اکنون در عالم خارج برای عموم انسانها تحقق مییابد.
ً
(موسویگیالنی .)61:1394 ،باید این مطلب را مؤکدا بیان کرد که در عصر ظهور ،ضعفها
و ایرادات و نواقص جدی که در طول تاریخ بشریت وجود داشتند و دارند ،از بین میروند و
جهانی از عدل و داد شکل میگیرد و مطالب مثبت اعالمیه جهانی حقوق بشر ،که مورد تأیید
دین مبین اسالم است ،تحقق واقعی و عینی مییابد.
 )2تخلفناپذیری :منظور از «تخلفناپذیری» این اســت که هیچیک از افراد انســان از شمول
«حقوق بشــر» خارج نیست؛ تعداد افراد بشر در هر زمان به هر میزان باشد ،تعداد افرادی که
مشمول مواد اعالمیه حقوق بشرند ،تمام افراد خواهد بود و بین این دو مجموعه تساوی برقرار
است .شاخص مهدویت نیز درست به همان معناست که در «حقوق بشر» گفتیم.
 )3اختالفناپذیری :منظور از اختالفناپذیری این اســت که هیچیک از افراد انسان شدیدتر یا
ضعیفتر از دیگران مشمول «حقوق بشــر» نیست ،بلکه همه بهصورت یکسان مشمول این
قانوناند .بنابراین ،نمیتوان گفت فرد یا افراد خاصی نســبت به «حقوق بشر» بر دیگران تقدم
و اولویت دارند؛ درســت به همان معنا که در «حقوق بشــر» گفتیــم .یعنی در عصر ظهور،
هیچیک از افراد انســان شدیدتر یا ضعیفتر از دیگران مشــمول «حقوق بشر» نیست .بلکه
همه بهصورت یکسان مشمول این قانوناند .تعدد دو کلمه «قسط» و «عدل» در این روایت،
نکته مهمی به همراه دارد .برخی گفتهاند «قسط» به معنای «عدم تبعیض» است .بنابراین ،در
عصر ظهور ،هم عدالت برپاســت و هم تبعیض وجود ندارد .البته برخی هم گفتهاند قسط و
عدل در این خبر همچون ظلم و جور متقارب هستند و فقط برای تفسیر یکدیگر ذکر شدهاند.
ن است که به هر حال بدانیم ،قسط و عدل
موســوی گیالنی .)61:1394 ،اما موضوع مهم ای 
ب ه معنای واقعی در عصر ظهور در جهان برقرار میشوند .یعنی چه در زمینههای زندگی مادی
بشــر و چه معنوی ،هیچ تبعیضی نیست .نه اینکه تفاوت نباشد که واضح است این دو معنی
ً
کامال متفاوتی دارند.
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 .1-3رابطه مؤلفههای اصلی آموزه مهدویت و حقوق بشر
جریان مهدویت و قیام فردی عدالتگســتر از خانــدان پیامبر ،با عنوان و لقب قائم و «مهدی»،
در اعتقاد شــیعیان و پیروان ائمه اطهار (علیهمالسالم) برخاســته از روایات فراوان رسول اکرم
(صلیالله علیه و آله و سلم) درباره مهدی موعود است که اندیشه مهدویت و انتظار قیام مهدی
را در میان شــیعیان بهوجود آورده اســت (مهرپور .)67 :1398 ،مؤلفههای انسانشــناختی و
جامعهشــناختی آموزه مهدویت ابعاد مختلفی دارد؛ مفاهیمی چــون غیبت و انتظار و عقایدی
همچــون ظهور منجی بشــریت ،حضرت مهدی (عج) و حاکمیت دیــن واحد در میان مردم و
تبدیل ترس و هراس بشر به امنیت و آسودگی و رفاه ،و نابودی ظلم و جور و تحقق عدالت آنچه
«مهدویت» را جهانشــمول و هیجانبرانگیز و آرمانســاز کرده ،اعتقاد به تحقق حقوقی چون
برابری و مساوات و عدالت و امنیت و آسودگی است .حقوقی که بر پایه «کرامت انسان» از بدو
خلقت تا کنون برای هر فرد متصور شــده است .این موارد از مؤلفههای انسانشناختی مهدویت
بهشمار میروند .استراتژی انتظار که برگرفته از مؤلفههای آموزههای مهدویت است ،سه ویژگی
مهم را دربردارد .اصالح نفس ،امید به آینده و عامل ســرزندگی ،شــادابی و کوشــش افزون و
مؤلفههای جامعه شــناختی مهدویت شامل زمینهســازی ظهور ،مهدوی نگری ،فرهنگسازی
مهدوی و آیندهپژوهی مهدوی اســت .مهدویت بهعنوان یک دکترین میتواند پاسخگوی مسائل
بشــر امروزی باشد .مؤلفههای حقوق بشر و توجه روزافزون به مفهوم بشریت از سوی دکترین و
بســیاری از کنوانسیونها و معاهدات حقوق بشری ،جایگاه رفیع انسان را در دنیای معاصر بیش
از پیش برای ما مبرهن میسازد .حوزههای فراوانی مفهوم بشریت در آن مطرح شده است .این
حوزه از طریق شناســایی مؤلفههای زندگی اجتماعی و ارزشهای انسانی ،در جستوجوی آن
است که به وسیله تعلیم بسیاری از رفتارهای ناقض ارزشهای انسانی ،جایگاه انسان را بهعنوان
اشــرف کائنات ،به منزلتی اعتال یافته ارتقا دهد .به همین دلیل میتوان قائل به آن شد که مفهوم
بشــریت در حقوق بشــر از طریق جلوگیری از تعرض به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.
ت دیگر ،مفهوم بشــریت در حقوق بشر از اساسیترین ارزشهای انسانی و متعالیترین
بهعبار 
جنبههای تکریم انسان سرچشمه گرفته که مبنای آن را باید در کرامت ذاتی انسان و ندای درونی
وجدان بشری یافت (زمانی.)28 :1386 ،
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 .2-4جایگاه حقوق بشر در عصر مهدوی
یکی از اموری که در جوامع روایی و متون شیعه و سنی به تواتر ذکر شده و فریقین بر آن اتفاقنظر
دارند ،ظهور مهدی (عج) اســت؛ کســی که حقوق مسلم انســان را مثل برابری و مساوات و
عدالت و رفاه و امنیت اجتماعی و شــخصی ،براساس ایمان به خدا و احکام ناب اسالم برقرار
میکنــد و مردم دنیا را از چنگال ســتمکاران و جباران و اســتثمارگران نجات میدهد .فریقین
(شــیعه و ســنی) این را وعده الهی میدانند که تخلفناپذیر است .دنیا به طرف عصر ظهور در
حرکت اســت .حق مالکیت و امنیت اجتماعی که از مطالبات هر فرد محسوب میشود ،در این
اخبار از صیانت خاصی برخوردار اســت (مطهری .)503 :1397 ،تخلفپذیری حقوق بشــر
در مفهوم عدالت در مقابل عدالت در اندیشــه مهدویت در اینجا نمایان میشــود که میثاقهای
بینالمللی حقوق مدنی و سیاســی به دولتها اجازه میدهند در صورت بروز یک خطر عمومی
اســتثنائی که موجودیت ملت را تهدید میکند ،تدابیری خارج از الزامات مقرر در حقوق بشر
را اتخاذ نمایند.

 .4حقوق بشر در گفتمان مهدویت

اســام به عنوان آخرین دین الهی و نظر شــیعه یعنی گفتمان مهدویت که موضوع این نوشــتار
است؛ در بحبوبه مالحم و بالی مشترک که بی توجه به مرزهای جغرافیایی و نظریات سیاسی و
حاکمیتی همه را به آغوش خطر میگیرد ،کدام یک حافظ حقوق بنیادین بشــر بوده و وحشت را
از بشــریت دور کرده است؟ هرکدام از این نظریات تجربه محقق در تاریخ دور و نزدیک دارند.
آنچه تحت عنوان مهدویت مطرح میگردد یک ادعای تجربه نشــده نیست بلکه این نظریه مهم
در حکومتمداری و تمامی شئون زندگی بشر شیوه تکامل یافته حکومت علوی در اصول مهم و
حقوق بنیادین برای همه بشریت نظیر برقراری عدل و قسط به گستره کل جهان ،حاکمیت امنیت
و صلح عمومی شــکوفایی اوضاع اقتصادی ،برقراری و اجرا احکام الهی و فطری ،شــکوفایی
علم و جوشــش حکمت و تکامل عقول بشری و حاکمیت مستضعفان و موحدان بر روی زمین
تئوری متفاوت شیعه و طرحی برای سامان دهی کل جهان میباشد (هاشمی میاندشتی:1395 ،
 .)3بارزترین ویژگی جهانی دولت کریمه ،ولی عصر (عج) گســترش قســط و عدل اســت که
در روایات متعدد به آن پرداخته شــده است و این نشــان از برجستگی این مهم در مدینه فاضله

 .1-4عدالت و دادگری در گفتمان مهدویت
حســب روایات همچون گرما و سرما در درون خانههای مردمان نفوذ میکند و به مأمن و مسکن
وجود آنان ســامان میدهد .در سایه این عدالت هیچ انسانی در قید بندگی و بردگی باقی نمیماند
و حقوق به یغما رفته انســانها بــه آنها باز میگردد و این نمیتواند محقــق گردد مگر اینکه چه
کســی مجری این سیستم باشــد هم به عنوان مهمترین مؤلفه مورد توجه واقع گردد کسی که خود
عدل نامیده میشــود (ظهیری .)56 :1385 ،قیام امام مهدی (عج) نقطه غلیان تاریخ و شوک بزرگ
تاریخی است که علیه تمامی استکبار و ستمگران جهانی با هدف گشودن راه تنفس بشریت محروم
وارد میشود و البته نه فقط راه تنفس بلکه ایشان راه تعقل را هم برای بشری که با جنگ نرم افزاری
و ابزار ســایبری فرصت اندیشــیدن را از او ســلب کردهاند باز میکند و این آزادی واقعی فکری
و اندیشــهای است که تحت پوشــش هنجارهای به ظاهر موافق آزادی بشر در نظام بین الملل به
اســارت قدرتهای مسلط بر ثروتهای مادی و معنوی بشر مظلومترین حق او است .بخشهای
عظیمی از ظرفیت بالقوه تعقل و عقالنیت بشــر تا قبل از ظهور ایشان تعطیل است و وقتی که امام
(عج) بیایند عقالنیت ،تازه ّ
فعلیت پیدا میکند و امام مخالفان و دشــمنان ((عقل)) و ((عدل)) هر
دو را یک جا برســرجای خود خواهند نشاند .امام مهدی بازار عقالنیت و عدالت را توأمان رونق
میدهد و این دو را از هم تفکیک نمیکند ،چون نمیتوان عدالت را جدا از عقل به درستی فهمید و
معنا و اجرا کرد و نمیتوان عقل و عقالنیت غیر معطوف به عدالت را عقل سالم و به معنای واقعی
کلمه دانســت .عدالت مفهوم تازهای در اندیشه حکومتداری اسالمی نیست که عدالت محوری
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اسالمی در دوران ظهور است .بشر با ناکارآمدی شعارها و ادعاهای جذاب حقوق بشری لیبرال
دموکراســی غرب مواجه شده است .عدالت و قســط قربانی حق وتو ،حقوق بنیادین نظیر حق
بر ســامت حق حیات ،حق دسترســی به اطالعات و تعامالت علمی دستخوش بهانهجویی و
تحریم و نقــض میگردد (منتظری .)114 :1394 ،کنوانســیونهای حقوقی و حمایتی ،حق بر
حداقلهای برخــورداری از رفاه اجتماعی ،حق برخورداری از نظــام عادالنه قضایی ،عدالت
اقتصادی ،حق برآگاهی و انتخاب واقعی ارزشها در سایه دیکتاتوری مدرن سنتهای الئیسیته
و لیبرالیســم ،تضییع شــدهاند؛ برجســتگی مفهوم عدالت در مدینه فاضله اسالمی و مهدوی
ضمانت تحقق حقوق بنیادین بشر میباشد.
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 .2-4امنیت و صلح عمومی
امنیت از مهمترین نیازهای اساسی بشر در هرم نیازهای وی و در اندیشه بشر به عنوان یک حق
بنیادین اساسی ســازی و هنجارسازی شده اســت .امنیت در تمامی مقولهها؛ امنیت اخالقی،
امنیت اقتصادی ،امنیــت اجتماعی ،خانوادگی ،در حجم زیــادی از روایات ظهور آمده مدینه
فاضله اسالمی ،شهر امن و سالم است .در نظامهای سیاسی و حکومتی با نظریههای مطرح بشر
کماکان به حقوق خود نرسیده اســت (منتظری .)124 :1394 ،حق برسالمت و حق حیات را
در تفکر اومانیستی و تفکر منفعتطلبانه ،در غیر انسانیترین شکل ممکن در مهد دموکراسی و
آزادی با معیار قرار دادن ســن تضییع میکنند .تعداد فقرا و گرسنگان و کودکان بی خانمان و بی
سرپرســت قربانی جنگها فقط و حمایت از آنها فقط در تهیه و تدوین کنوانسیونهای حقوقی
بوده و نتواســتند حق حیات و امنیت اقتصــادی ،خانوادگی و حقوقی را تضمین کند و کارآمدی
آنها را در پاندمی کرونا در معرض ارزیابی قرار داد .وقت آن اســت وعده مشــترک همه ادیان
موعودی که بشــارت ســعادت و آرامش و امنیت اقتصادی حقوقی ،اخالقی و اجتماعی را داده
اســت ،از خداوند مطالبه کرد ،و تمنــای آمدنش را برای اداره صحیح عالم درخواســت کنند
(شریفی طرازکوهی.)94 :1397 ،
امام مهدی برای استقرار امنیت که همه بشریت در دنیای امروز به دنبال آن هستند و نمییابند
یعنی امنیت جهانی را با محبت برقرار میکند .در اندیشه اسالمی و گفتمان مهدویت حقوق بشر
و نظام مناســبات حاکم برآن بدون تبعیض به دست موعود مورد انتظار همه ادیان محقق خواهد
شــد .رفاه اقتصادی و پیشــرفت تکنولوژی در حکومت جهانی و نظام مهدوی به عنوان تکلیف
حکومت و حق اساســی انسانها به رسمیت شناخته شده است .در سایه سار مدیریت توحیدی
و عدالت محور ،مبتنی بر علم و عقالنیت زمینها آباد و حاصل خیز و معادن ظاهر میشود و به
طور عادالنه در اختیار بشــر قرار میگیرد و مفاهیم و ارزشهای انسانی در قله کالم آن حضرت
موضوعیت دارد .انســانها خطاب میشوند بیایید و این اموال را بگیرید این تمام آن چیزی است
که حق حیات را به خاطر آن ســلب میکردید و حق کرامت انســانی را هتک مینمودید و حاکم
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مهربان که تمامی شهروندان خود را از نزدیکترین تا اقصا نقاط عالم دوست دارد و زمامداری که
مردمانش را دوســت دارد انسانها عادالنه از تمام حقوق انسانی بهرهمند میشوند .تکامل عقول
بشری از جایگاه ویژهای در گفتمان و نظام مهدوی برخوردار است ،چون که برای اجرای عدالت
به انســانها عاقلی که گفتگو کنند و حقیقت هر تصمیمی را بتوانند درک کنند ضرورت غیر قابل
اغماض میباشد (راسل.)186 :1399 ،
حدیث  ۲۱کتاب اصول کافی مبحث کتاب العقل میفرماید :مهدی به تأیید الهی ،خردهای
مردمان را به کمال میرســاند و در همگان فرزانگی آورد؛ و این حق بنیادین بشر در بهره مندی از
آموزش بدون تبعیض میباشــد .به همه مردم حکمت و علم آموزش داده میشود و رمز توانایی
بشــر را اســام در همین مهم میداند (خبرگزای میزان 19 ،فروردیــن  .)1399در خطبه ۱۸۲
حضرت علی (ع) میفرمایند :زره دانش بر تن دارد و با تمامی آداب و با توجه به معرفت کامل آن
را فراگرفته است ،حکمت گمشده او است که همواره در جستجوی آن میباشد .حکمت و دانش
ویژگی مهم زمامدار اسالمی است چرا که ذیل مدیریت علمی همه حقوق انسانی محقق میگردد.
مدینه فاضله اســامی ،مدینه العلم است و دانایی و فرزانگی بدیل جهل و نادانی میگردد و این
همان حق بنیادین شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات و البته علوم است .هر چه جامعه از حیث
علم و عقل در ســطح باالتری قرار میگیرد قوانین ســازنده و بسیار متعالی در آن امکان بیشتری
خواهد داشــت (منتظری .)124 :1394 ،مؤلفههای حکومت مهــدوی و گفتمان مهدوی همه
حقوق بنیادین بشــر میباشد؛ و از شهر اخالق ،قانون وعدالت سخن گفته شد شهروندانش مثل
ربات نمیباشند که اکنون در بعضی کشورها نظم قانونی ظاهری دیده میشود .در نگاه و گفتمان
مهدوی مردم هم عصبانی میشوند هم نیاز به نان و خانه دارند و هم حق مطالعه و تفریح دارند.
شــهری واقعی با مردمانی واقعی است .هنر امام مهدی اســت که با سامان دهی آنها در مسیر
کمال و ســعادت بشــر و عدالت بدون آنکه غرائض آنها را ریشه کن کند به کار خواهد گرفت.
جامعه مهدوی جامعه بســته و رعب انگیز نیست که مردمان آن را از پلیسهای زیاد آن بترسانند.
اگر خداوند بشــارت آمدن منجی را نمیداد با شــرح آن چه در تاریخ نسبت به مولی الموحدین
علی (ع) و مدت شــیرین حکومت ایشان ثبت و ضبط شده است از عدالت به دور بود و رعایت
حقوق بشــر به اعلی درجه آن در حکومت نیمه تمام امام علی اتفاق افتاده اســت تردید جدی به
وجود میآمد .امروز ادیان توحیدی در نقطه و پیچ تاریخی تکلیف دینی خود در خصوص آگاهی
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دادن نسبت به وعده منجی که همه حقوق بشر را استیفاء و مستقر میکند ،قرارداده است .بشریت
وحشــت زده از کرونا ویروس ،همه وعدههایی که لیبرال دموکراسی داد با این حقیقت روبرو شد
در شــرایط سخت او را تنها گذاشتهاند .حقوق بشر بدون آمدن منجی ضمانتی برای اجرا ندارد و
میتوان در جاهایی آن را حقوق دانست ،اما بی بشر (مهرپور.)76 :1398 ،
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 .5حقوق بشر در حکومت مهدوی

(عج)

با توجه به آموزههای اسالم و حقوق و تکالیفی که برای بشر ارائه داده است و واگذاری این دین
به ائمه (علیهم السالم) برای احقاق حق مردم و برقراری حقوق آنها ،هم اینک منتظر مصلحی
هستیم که اسالم ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) را به معنای حقیقی کلمه در جهان بر پا کند
و خط بطالنی بر تمام مکاتب و فلسفههای غربی بکشد و مواردی را که در اعالمیه باعث از بین
رفتن حقوق مستضعفان شده را حذف نماید و اصالحات کاربردی را ارائه نماید (محمودی کیا،
 .)1400در حکومت امام مهدی (علیه الســام) نظم غلط بشری هر جا که باشد به دور انداخته
میشود و نظم الهی برقرار خواهد شد .و اما موارد رعایت حقوق بشر در زمان حکومت اما زمان
(عج) شامل موارد زیر است:
 )1عدل یعنی گذاشــتن و قرار دادن هر چیزی در جای خود و یا دادن حق هر کس و هر چیزی به
او و در احادیث آمده اســت که امام زمان (علیه السالم) جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد
و این به این معناســت که آن حضرت ،عدالت طبیعی و اجتماعی را برقرار و جامعه ،جهان،
ً
و روابط بشری را بازســازی خواهد کرد .مثال در باب ثروتهای ملی و عمومی که حق همه
اســت روایاتی داریم که امام قائم (علیه الســام) آن را از دست متجاوزان و غاصبان گرفته و
میان همه مردم به طور مســاوی یا به هر صورت که عدل باشــد تقسیم خواهد کرد یا این که
احــکام واقعی خداوند را بیان خواهد کرد .حکومتی مصداق عدل اســت که امام و حاکم آن
جامعه در مسیر عدالت باشد و در زندگی فردی و اجتماعی عدالت را پیشه خود سازد .از این
رو قران با تکیه بر همین اصل ،مأموریت اجرای عدالت را از رهبر آن خواســتار شــده (سوره
شــوری آیه  )15و به او فرمان میدهد که این مأموریت را هم به مردم اعالم کند (سوره اعراف
آیــه  .)29پایداری حکومت منوط به عدل و دوری از ظلم اســت .امام موعود به عنوان رهبر
معصومی که تحقق بخش عدالت در سراسر جهان خواهد بود در باالترین درجه عدالت قرار
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ً
دارد و روش و منش او کامال بر عدالت منطبق است (مطهری.)157-159 :1386 ،
 )2انقالب امام زمان (علیه السالم) تنها در امور طبیعی یا اجتماعی نیست بلکه نوعی باز سازی
جامعه بشری است .در آن زمان با ظهور حقایق ،بشر از پراکندگی فکری و فلسفی و فرهنگی
رهایی یافته و دین یا همان جهان بینی فلســفی واقعی برای مردم آشــکار خواهد شد ،فرهنگ
آنها رشــد یافته و عقل و شعور بشــری تکامل خود را به دست خواهد آورد .در حدیث آمده
کــه خداوند با ظهور امام زمان (علیه الســام) عقول مردم را کامــل خواهد کرد و آنها را به
آرزوهایشان خواهد رسانید .وقتی عدالت حقوقی (اجتماعی) دوران امام زمان (علیه السالم)
را با آن چه که مزورانه و پوچ در اعالمیه جهانی حقوق بشــر و میثاقها و مقررات دیگر آمده
مقایسه کنیم تفاوت هویدا خواهد شد (مطهری.)157-159 :1386 ،
 )3در حکومــت امام زمان (علیه الســام) همه حقوق حقه و طبیعــی موجود و و در حال اجرا
ابقا خواهد شــد و نقص آن مقررات ملی و جهانی با وضع مقررات جدید الهی کامل خواهد
گردید .عدالت اجتماعی (چه در ســطح کوچک و ملی و چه در سطح جهانی و منطقهای) به
خوبی به مرحله عمل و اجرا خواهد رســید .ممکن است تکامل فکری و فرهنگی مردم جهان
که در حدیث از آن به کمال عقول بشــر (و نه تنها مســلمانان) تعبیر شده سبب شود که خود
مردم جهان داوطلبانه و خود به خود ،مرزهای سیاسی – فرهنگی و نﮋادی را بردارند حکومت
ً
الهی امام زمان (علیه الســام) مسلما با این درخواست مردم موافقت خواهد داشت (مکارم
شیرازی.)327 :1383 ،
 )4اصولی مثل هم زیســتی برادرانه ،اصل احترام به اراده انســان و اصل مصلحت در اســام و
حکومت مهدی (علیه الســام) پذیرفتنی اســت و اگر خیر و مصلحت خود مردم به ســبب
اختالفات طبیعی و جغرافیایی (نه نژادی و عقیدتی) در نوعی اســتقالل به صورت حکومت
یا دولتی تابع اصول عام اســامی باشد ،شــاید بعضی از دولتها باقی بمانند ولی بر حسب
ظاهر روایات ،بشــر در یک تحول و تجربه در آن دوران به جایی خواهد رسید که زیر بار هیچ
حکومتی – به هر شکل – جز حکومت حضرت مهدی (علیه السالم) نخواهد رفت (مطهری،
.)157-159 :1386
 )5در حکومت و دولت حضرت مهدی (علیه الســام) نژاد پرســتی جایگاهی ندارد و دعوت
حضرت بر اســاس احکام اسالم است و اسالم هم نﮋاد پرستی را به طور صریح نفی میکند
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(ســوره حجرات آیه  .)13اســام دین عموم مردم در عصر ظهور است و اختصاص به قوم و
دسته خاصی ندارد (سوره ســبا آیه  .)28اسالم مالکهای جدیدی را برای برتری جوئی قرار
داده است که هیچ ارتباطی با نژاد پرستی و عنصریت ندارد:
	–علمقل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون (سوره نسا آیه )95-96
	–تقوا ان اکرمکم عند الله اتقکم
	–جهاد ال یســتوی القعدون مــن المومنین غیر اولی الضرر و المجهدون فی ســبیل الله
ً
باموالهم و انفســهم فضل الله المجهدین باموالهم و انفسهم علی القعدین درجه و کال
وعد الله الحسنی و فضل الله المجهدین علی القعدین اجرا عظیما*درجت منه و مغفره
و رحمه و کان الله غفورا رحیما.
دعوت حضرت مهدی (علیه الســام) و دولت او جهانی اســت و این نــوع دعوت با نﮋاد
پرستی سازگاری ندارد و دولتشان دولتی متعادل و مخالف با نﮋاد پرستی است و به سیره حضرت
رســول (صلی الله علیه و آله) عمل خواهند نمود و سیره حضرت رسول صلیالله علیهو آله هم
هرگونه نژادپرستی را نفی کرده است.
 )6پیشرفتها در عصر ظهور معلول عواملی است که یکی از آنها وجود رهبری معصوم ،پاک و
منزه از هر نوع عیب و نقص اســت او فقط وابسته به خداست و به همه ملتها ،جمعیتها و
نﮋادها با چشم مهربانی و برابری نگاه میکند و فرقی بین اقوام و قبائل قائل نیست .رهبران الهی
وابسته به جمعیت خاصی نیستند و خود را وابسته به خدایی میدانند که خالق و رازق همه است
و هدفشــان آسایش عمومی ،آزادی گسترده و تشکیل یک سازمان عدل الهی است که در سایه
آن بشــر مانند افراد یک خانواده زندگی کنند و سفید و سیاه با هم برابر و برادر باشند .سرانجام
اداره امور جهان در کف با عنایت صالحترین افراد بشــر قــرار خواهد گرفت و به برکت وجود
آن حاکم معصوم الهی ،بشــریت از آسیب ظلم و ستم نجات یافته و از ترس فقر ،پریشانی ،نا
امنیهای گوناگون و بی عدالتیها آزاد خواهد شد (مکارم شیرازی .)344-346 :1383 ،در
جهان امروز جهان خواران ظلم و فساد را اشاعه دادهاند و دنیا را مملو از بی عدالتی کردهاند که
این امر بی شک ظهور منجی عالم بشریت را بشارت میدهد .به اعتقاد شیعه عدالت واقعی و
حقوق بشر تنها توسط امام زمان (علیه السالم) در جهان محقق خواهد شد و همه ما باید خود
را برای این موضوع آماده نماییم .تفاوت حقوق بشر مهدوی با نوع غربی آن:

 .6مبانی دکترین مهدویت در حقوق بشر

آیا حقوق انسان ،كرامت انســانی ،عدالت ،برابری ،دفع ظلم ،تبعیض ،دفع فقر و محرومیت و
دیگر آرمانها در اعالمیه حقوق بشــر ،غیر از آرمان منتظران ظهور منجی آخرالزمان به طور عام
و منتظران حضرت مهدی (عج) به طور خاص است؟
بنابر معناشناسی مهدویت ،همه مفاهیم ارزشی در اعالمیه حقوق بشر مانند كرامت انسان،
آزادی ،برابری و تســاوی انسانها در حقوق و عدالت فراگیر در همه زمینههای فرهنگی ،قضایی،
اقتصادی و ریشهكن شدن ظلم و تبعیض و فقر ،از ویژگیهای حكومت حضرت مهدی (عج) به
شمار میروند و روایات بسیاری در اینباره وجود دارد .با وجود این ،اعالمیه حقوق بشر به مسئله
مهم توحید و خداپرســتی که از آرمانهای اصلی انقالب حضرت مهدی (عج) به شمار میآید،
ََ ْ
نپرداخته اســت .خداپرستی آرمان همه انبیای عظام و اوصیای كرام آنان به شمار میرود«َ :ولقد
ُ ِّ ُ
َ ّ
ًَ ْ ُ ْ ّ
ْ َّ ُ َ َ
ْ
َ َّ ْ
َب َعث َنا ِفی كل أ َّم ٍة َّر ُســوال أ ِن اع ُبدوا الل َه َو ْاج َت ِن ُبــوا الطاغوت ف ِم ْن ُهم َّم ْن َهدى الل ُه َو ِم ْن ُهم َّم ْن حقت
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِّ
ََ
َّ َ ُ َ ُ ْ
ض فانظ ُروا كیف كان ع ِاق َبة ال ُمكذ ِب َین» .پس مهدویت تحقق بعثت
ر
األ
ی
ف
وا
یر
س
ف
ة
الل
الض
یه
ل
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
آرمانهای مثبت اعالمیه جهانی حقوق بشر است .اما حكومت حضرت مهدی (عج) بر اعالمیه
جهانی حقوق بشــر برتری دارد؛ زیرا حضرت با تشــکیل حکومت جهانی ،آرمانی را به واقعیت
تبدیل میكند که اعالمیه تاکنون تنها به صورت توصیهای بدان پرداخته است .آن حضرت بیاجبار
و تهدید عقلهای مردم را باال میبرد ،یعنی دانش و بینش بشــر را تعالی میبخشــد و عقلهای
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ِ

حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت
سید محمدرضا میرصانع ،سیدباقر میرعباسی ،مریم مرادی  ،طه موسوی میرکالیی

	–حقوق بشر مهدوی جهان شمول است و تمام انسانها را شامل میشود.
	–اولویت مند است.
	–تخلف ناپذیری
	–اختالف ناپذیری
و این چنین حکومت حضرت مهدی (علیه الســام) بر پا خواهد شد و تمام حکومتهای
امروزی را باطل خواهد کرد (مکارم شیرازی.)344-346 :1383 ،
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آن سرزمین فرودست شده بودند ،منت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] قرار دهیم و ایشان را وارث
[زمین] كنیم .وعده خدا هنوز محقق نشده است .بنابر سنت خداوند مستضعفان ،حاكمان زمین
خواهند شــد .از نظر فلسفی ،ظلم و بیعدالتی امری قســری و برخالف سرشت انسان و قانون
الهی است .بنابراین ،نباید همیشگی باشد ،بلكه باید زایل شود؛ حکومت حضرت مهدی (عج)
پایاندهنده ظلم و بیعدالتی است (مکارم شیرازی .)344-346 :1383 ،همه آرمانهای نیك
و پســندیده در اعالمیه حقوق بشــر ،در حكومت حضرت مهدی (عج) به گونه جهانی محقق
خواهد شــد ،اما نه با حكومت ظالمان ،استعمارگران ،استثمارگران و دولتهای ستمپیشه ،بلكه
به دســت موعود الهی تا منتظرانش به او بپیوندند .یهودیان ،زرتشتیان و انسانهای پاكفطرت هم
آرمان خود را در او مییابند و مطلوب خویش را در او میبینند.
امروز در نام او اختالف دارند ،اما وقتی خورشید حقیقت آشكار شود و ندای عدالتگستری
همه مرزهای فكری و جغرافیایی را درنوردد ،مســتضعفان ،مظلومان و حقیقتجویان به او ایمان
خواهنــد آورد .آنگاه او با پشــتوانه الهی ،نبرد مجاهدان و حمایت مــردم برای ایجاد حكومت
عدالتگســتر جهانی قیام میكند و دریچه جدیدی در تاریخ بشر میگشاید و به انسانها حیات
تازهای میبخشد .حال آیا در حكومت حضرت مهدی (عج) همه انسانها یا تنها مؤمنان کرامت
دارند؟ قرآن کریم نخســتینبار به كرامت انسان اشــارت فرمود؛ آن زمان كه فقط قدرت سرنیزه
ََ ْ َ
مطرح بود و قبیله و نژاد اصالت داشت«َ :ولقد ك َّر ْم َنا َب ِنی َآد َم».
آنگاه که خدای ســبحان فرزندان آدم (ع) را اكرام فرمود ،زمین را مســخر آنان گردانید تا هر
ََ َُ
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
اس ِإنا خلق َناكم ِّمن ذك ٍر َوأنثى
انســانی با هر رنگ ،نژاد و مذهبی از آن بهرهمند شــود« :یا أیها الن
َّ
َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َّ
َ
َ
ــم ِعند الل ِه أتقاك ْم ِإن الله ع ِل ٌیم خ ِب ٌیر»؛ اى مردم ،ما
وجعلناكم شــعوبا وقب ِائل ِلتعارفوا ِإن أ كرمك
شــما را از مرد و زنى آفریدیم و شــما را ملتملت و قبیلهقبیله گردانیدیم ،تا با یكدیگر شناسایى
متقابل حاصل كنید .در حقیقت ارجمندترین شــما نزد خدا ،پرهیزکارترین شماست .بىتردید،
خداوند داناى آگاه اســت .دگربار در قرن چهاردهم كرامت انسان در اعالمیه جهانی حقوق بشر
تصویب شــد .متفکران مسلمان چند ســال بعد در اعالمیه اسالمی حقوق بشر کرامت انسان را
تأیید کردند ،با این تفاوت كه اساس برادری بشر را بندگی آنان در برابر خداوند و فرزندی حضرت
آدم برشــمردند و یاد آوردند كه همه مردم در اصل كرامت انســانی و تكلیف و مسئولیت برابرند
(مکارم شیرازی.)344-346 :1383 ،
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بند دوم ماده یك این اعالمیه ،همه انســانها را عائله خداوند برمیشمرد و محبوبترین آنان
در نزد خدا را سودمندترین آنان به همنوع خود یاد میکند .بنابراین اعالمیه ،هیچ کس بر دیگری
برتری ندارد ،مگر به تقوا و كار نیكو .بند ششــم اصل دوم قانون اساســی نیز جمهوری اسالمی
را نظامی بر پایه ایمان ،كرامت ،ارزش واالی انســان و آزادی همراه با مسئولیت در برابر خداوند
میداند .بنابراین ،از نگاه حقوق بشــر ،انسان به ســبب کرامتش حق حیات دارد و او را نمیتوان
كشت و از نظر قرآن قتل نفس حرمت دارد و به منزله كشتن همه انسانهاست ،مگر برای قصاص
یا وقتی فسادی بر زمین برانگیخته باشد .حال آیا میتوان پنداشت که انسان در اسالم و حكومت
حضرت مهدی (عج) دارای کرامت نباشد؟
قرآن میفرماید« :حتی مشــركی را كه با اســام عناد ندارد ،نمیتوان كشــت ».خداوند در
سوره توبه ،شــدیدترین آیات درباره مشركان مكه و قریشــیان معاند حق و حقیقت ،میفرماید:
«اگر مشــركی به تو پناه آورد تا از دین تو آگاه شود و حقیقت را دریابد ،او را پناه ده تا كالم خدا را
ْ َ ٌَ
بشــنود ».و در ادامه نمیفرماید که اگر ایمان نیاورد ،او را گردن بزن ،بلكه میفرماید«َ :و ِإن أحد
ِّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َ ّ ُ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ
َ
ــتج َارك فأ ِج ْرُه ح َّتى ْیس َم َع كال َم الل ِه ث َّم أ ْب ِلغ ُه َمأ َم َن ُه ذ ِلك ِبأن ُه ْم ق ْو ٌم ال ْیعل ُمون»؛
من المش ِر ِكین اس
 ...سپس او را به مأمن و منزلش برسانید؛ زیرا این مشركان مردمینادانند .عالمه طباطبایی درباره
این آیه میفرماید :این نهایت مرتبه مراعات اصول فضیلت (اخالقی) و حفظ كرامت (انســانی)
و انتشــار رحمت و رأفت و شرافت انسانی است كه قرآن كریم آن را معتبر شمرده است و این آیه
محكمی است كه منسوخ نمیشود .آری ،مشرك محبوب خدا نیست ،ولی براساس رحمت عام
خداوند حق حیات دارد.
آیا در حكومت حضرت مهدی (عج) مشركی در روی زمین باقی میماند؟ براساس روایات،
حضرت دستی بر سر مردم میكشد و عقلشان را كامل میكند و انسان عاقل حقیقت را میفهمد
و به آن اقرار میكند؛ چون شــرك از روی جهل است و حضرت مهدی (عج) هم عقلها را بیدار
میكند و دانش ،دانایی و آگاهی آنان را باال میبرد تا كسی در برابر حقیقت جاهل نباشد.
بدیهی اســت که انسانهای تشــنه حقیقت وقتی چراغ حقیقت را روشــن یافتند ،از نور آن
بهرهمند میشــوند ،مگر كسانی كه دشمن آن باشــند و مانع اجرای حق و عدل شوند كه در این
صورت ،با قدرت ربانی آن حضرت نابود میگردند.
بنابر باور نویسنده ،شرکی در آخرالزمان نمیماند و انسانهای پاكفطرت در برابر حق خاضع
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میشــوند .البته همه مردم در تقوا و دیگر فضایل اخالقی و انسانی در یك سطح نخواهند ماند،
بلكه برخی بر برخی دیگر پیشی میگیرند و نزد خدا کرامت مییابند ،اما از نظر حقوق شهروندی
و در برابر قانون ،همه انســانها با هم برابرند و فقر و ظلم و تبعیض برچیده خواهد شــد ،مانند
حكومت پیامبر گرامی اسالم (ص) و حكومت امیرمؤمنان (ع).
ّ
ّ
حضرت علی (ع) به مالك اشــتر میفرماید :و أشــعر قلبك الرحمة للرعیــة والمحبة لهم
ّ
واللطــف بهم  ...فإنهم صنفان ّإما أخ لك فی الدین و ّإمــا نظیر لك فی الخلق...؛ ای مالك! در
قلبت با همه شهروندان مهربان باش؛ زیرا آنان یا همدین تو هستند یا همنوع تو.
پس حق شهروندی بر كرامت ذاتی انسان استوار است و كرامتی كه براساس تقوا برای برخی
آدمیان به دست آید ،موجب برتری و تبعیض در حقوق شهروندی نمیشود .آنگاه که امیرمؤمنان
علی (ع) به حكومت رســید ،امتیازاتی را لغو کرد كه در زمان دو خلیفه پیش براســاس شــرکت
در جهاد ،صحابی بودن و عرب بودن برای افراد ایجاد شــده بود .ایشــان به همه افراد جامعه از
بیتالمال یكســان حقوق میپرداخت .ایشــان درباره پیرمردی نصرانی که در جامعه اسالمی
تكدی میكرد ،دســتور دادند از بیتالمال به او حقوق بدهند و فرمــود« :آن زمان كه توانا بود،
از نیــروی او بهــره بردید و حال كه ناتوان شــده ،از كمك به او خــودداری میكنید؟ بروید و از
بیتالمال خرجی او را تأمین ســازید!» (رحمتیفــر و گنجعلی دارانی .)67 :1399 ،همچنین،
وقتی شــنید مردی از هواداران معاویه خلخال از زنی مســلمان و دیگری دستار از اهلكتاب به
ســتم ربوده و امنیت آنان را برهم زده ،فرمود« :اگر مرد مسلمان بعد از این حادثه از اندوه بمیرد،
ســرزنش ندارد!» .حضرت مهدی (عج) بنابر سیره جدش رســول خدا (ص) و امیرمؤمنان (ع)
حکم خواهد راند .او همچون پدری مهربان برای همه انسانها ،همه آدمیان را از كرامت انسانی
بهرهمنــد خواهد فرمود .او میآید تا همچون جدش رســول خدا ،مــكارم اخالق را كامل كند،
شــهرها را آباد ســازد ،بندگان خدا را حیاتی دوباره بخشــد ،حق را استوار ســازد ،باطل را نابود
كند ،دادرس مظلومان و یاور بیكســان باشــد ،احكام بر زمینمانده خدا را زنده و سنت پیامبر
و نشــانههای دین را اجرا کند .همه این موارد پاسداری از كرامت انســان است .به امید آن روز
(کتابی و ایزدی اودلو.)6 :1400 ،

نتیجهگیری

حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت
سید محمدرضا میرصانع ،سیدباقر میرعباسی ،مریم مرادی  ،طه موسوی میرکالیی

با توجه به مباحث مطرح شده مشخص شد که آنچه که در مراجعه به منابع دکترین مهدویت در
خصوص کرامت ذاتی انســانی درمی یابیم ،با دستاوردهای حقوق بشر یکسان است .اما آنچه
که دکترین مهدویت بر آن تأکید بیشــتری داشتهاند ،کرامت ارزشــی یا اکتسابی بشر میباشد،
که نویســندگان اعالمیۀ جهانی حقوق بشــر جهت جلوگیری از بوجود آمدن اختالف با دیدگاه
کشورهای سکوالر از قید این که این حقوق از جانب خداوند به انسان واگذار شده است ،پرهیز
کردند .در هر صورت نقطۀ توجه در این تحقیق کرامت ذاتی انســان در این دو آموزه بود ،که با
توجه به دالیل و مستندات ارائه شده ،به نظر میرسد جامعۀ ایده آلی که در سایه حفظ و حراست
آموزۀ حقوق بشــر به تصویر کشیده شده اســت ،تفاوت چندانی با مدینۀ
از کرامت انســانی در ِ
فاضلۀ اسالم نداشته باشد .جامعهای که در آن از فقر و ترس خبری نیست و به کرامت انسانی به
بهترین صورت ارج نهاده میش��ود .همانطور که بیان شد رفتارهای غیرانسانی از مسائلی است
که امروزه به عنوان یکی از مولفههای اساســی موازین بین المللی حقوق بشــر به شمار آمده و
مبارزه و تالش در جهت منع اجرای این نوع رفتارها به شــکل وســیعی در سراسر جهان مورد
توجه میباشد .به طوری که مخالفان اجرای اینگونه رفتارها نسبت به موافقین در اکثریت بوده و
چه بسا که دالیل آنان نیز از مقبولیت بیشتری در جامعه جهانی برخوردار شده است .در اندیشه
«مهدویت» ،عقایدی همچون ظهور منجی بشــریت ،حضرت مهــدی (عج) و حاكمیت دین
واحد در میان مردم و تبدیل ترس و هراس بشــر به امنیت و آسودگی و رفاه و نابودی ظلم و جور
و تحقق عدالت ،وجود دارد .آنچه كه «مهدویت» را جهانشمول و هیجان برانگیز و آرمانساز
نموده اســت ،اعتقاد به تحقق حقوقی چون برابری و مســاوات و عدالت و امنیت و آســودگی
است .حقوقی كه برپایه «كرامت انســان» از بدو خلقت تاكنون برای هر فرد متصور است ولی
اســتثمارگران و ستمگران اجازه ندادهاند تا برای همه تحقق یابد .حقوقی كه در  3 0ماده اعالمیه
حقوق بشر روی كاغذ آمد و توســط مجمع عمومی سازمان ملل ،به منزله آرمان مشترکی برای
تمام مردم وهمه ملل اعالم شــد تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعالمیه را درنظر داشته
باشــند و مجاهدت کنند تا این حقوق و آزادیها توسعه یابد .اما مجمع هرگز موفق نشد كه این
آرزوها را محقق س��ازد .در زمینه جهانی سازی مهدویت میتوان بیان کرد که با توجه به مباحث
مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که بر خالف پندار عدهای جهانیشدن همزاد انسان بوده است
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و ادیــان الهی هم به دنبال پیاده کردن حکومت الهی بودهاند و علت اصلی عدم تحقق آن فراهم
نشــدن شرایط بوده است .جهانگیران و فاتحان جهان هم به دنبال استقرار یک حکومت جهانی
در راستای اهداف مادی خود بودهاند .اما جهانیشدن که امروزه از طرف منادیان غربی و برخی
از طرفداران اقویایی که آنها در تالش تحقق آنها در تالش تحقق آن هســتند تفاوتهای ذاتی و
بنیادین با مهدویت اســامی دارد .گرچه در جهانیشــدن اسالمی مهدویت علم هم به خدمت
گرفته میشــود ولی نه در جهت غارت .چپاول و تباهی جامعــه جهانی بلکه برای تعالی و رفاه
جامعه به عبارت دیگر جهانیشدن را اگر به منزله در نظر بگیریم ارزش این ظرف به محتوای آن
بســتگی دارد ،اگر محتوایی از فرهنگ سکوالریستی و اومانیستی غرب گرفته باشد محتوای آن
با مظروف شــدن دینی در این جهانیشدن فرق میکند .همچنین میتوان به طور خالصه اشاره
نمود که مهمترین مولفههای جهانیسازی مهدوی شامل  .1رشد عقالنیت .2 ،گسترش آبادانی
و پیشرفت .3 ،رشد و پیشرفت علوم .4 ،تحقق عدالت میباشد.

در نتیجه بررسی مبانی دکترین مهدویت در حقوق بشر میتوان بیان کرد که هیچیك از

افراد انسان ،در عصر ظهور از شمول «حقوق بشر» خارج نیست .در اعالمیه حقوق بشر ،اموری
مانند :حق برابری در برابر قانون و دادگاه ،حق عدالت ف حق امنیت اجتماعی و شخصی ،حق
آزادی مذهب و آزادی بیان ،حق مالكیت ،حق مشاركت ،حق شغل ،حق استراحت و سالمتی

و رفاه ،حق آموزش و پرورش از حقوق مســلم و عمومی انســان تلقی شــده است .همچنین

جهانشمولی حقوق بشــر در عصر ظهور به این معناست كه برابری و مساوات در برابر قانون
و عدالــت و امنیت و مشــاركت ،همه زندگی مردم را در بــر میگیرد و آنچه در ظرف ذهن

برای بشر اثبات میشد ،اكنون در عالم خارج برای عموم انسانها تحقق مییابد .اخبار بشارت
ظهور در كتب اهل ســنت بر اموریچون حق عدالت ،حق برابری و مساوات در برابر قانون و
محكمه ،حق آموزش و پرورش ،حق مشــاركت ،حق استراحت و سالمتی و رفاه ،حق امنیت

ی چون حق سعادت،
اجتماعی ،تصریح دارد .در اخبار بشارت ظهور در اناجیل چهارگانه ،امور 

حق برابری و مســاوات در برابر قانون ،حق عدالت و حق مشاركت ،بیان شده است .اعتقاد به
مهدی (عج) تنها نشــانگر یك باور اســامی ،با رنگ خاص دینی نیست بلكه افزودن بر آن

عنوانی اســت برای خواستهها و آرزوهای همه انســانها با كیشها و مذاهب گوناگون و هم

چنین بازده الهام فطری مردم اســت كه با همه اختالفهاشان در عقیده و مذهب دریافتهاند

كه برای انســانیت در روی زمین روز موعودی خواهد بود كه با فرا رســیدن آن هدف نهائی و
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مقصد بزرگ رســالتهای آسمانی تحقق مییابد و مسیر آن در طول تاریخ پر از فراز و نشیب

و پرتگاه بوده به دنبال رنجی بســیار همواری و استواری الزم را مییابد .انتظار آیندهای این

چنین تنها در درون كســانی كه با پذیرش ادیان جهان غیب را پذیرفتهاند راه نیافته بلكه به
دیگران نیز ســرایت كرده اســت تا آنجا كه میتوان انعكاس چنین باوری را در مكتب هائی
حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت
سید محمدرضا میرصانع ،سیدباقر میرعباسی ،مریم مرادی  ،طه موسوی میرکالیی

كه جهتگیری اعتقادیشان با سرسختی وجود غیبت و موجودات غیبی را نفی میكند دید..
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