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 مبانی فلسفی دولت کریمه مهدوی
 1محمدجواد پیرمرادی

 چکیده
گیرسوازی قلمورو مخاطبوان اصول ه در این پوژوهش پیشونهاد مودلی بورای فرا

کریمووه مهوودوی اسووت. کووه اصوول اعتقووادی توحیوود طور  همووان اعتقووادی دولووت 
االذهوانی یعنوی زبوان عقول عرضوه شوود  برای جهوانی شودن بایود بوه زبوانی بوین

جامعووه توحیوودی بووه رهبووری آخوورین وصووی خلیفووه اعظووم الهووی نیووز بایوود بوورای 
به زبوانی جهوانی ارائوه شوود. چوون هوم پیوام دیون اسوالم جهوانی  جهانی شدن

کریموه یعنوی جامعوه توحیودی عودالت محوور نیوازی  است و هوم نیواز بوه دولوت 
کرریوت  کوه ا جهانی و متعل  به همه موردم تحوت سوتم در سراسور جهوان اسوت 

کره زمین را پوشش می انسان دهد. بر اساس ایون ضورورت در ایون مقالوه  های 
کریموه بوا روش تحلیول منطقوی مبانی فلسف ی جامعه فاضله مهودوی یوا دولوت 

کوه  های پوژوهش نشوان می اسناد مورد پژوهش واقوپ شوده اسوت. یافتوه دهود 
شووهرهای پیشوونهادی در طووول توواریخ  جامعووه مهوودوی بووه هوویچ یووک از آرمان

کوه  کریمه مدیر اول، خدای علیم و قادر مطلو  اسوت  شباهت ندارد: در دولت 
کریمه در زموین را بوه خلیفوهبر اساس فلسفه آ اش  فرینش انسان ریاست دولت 

کریموه در زموین  کرده است. در درجه اول رئیس دولت  رسول اهلل؟ص؟ تفوی  
کوه جوز در دریافوت وحوی، در بقیوه  نبی اعظوم و در غیواف ایشوان وصوی اوسوت 
خصایل همچون نبی است. او مثل نبی در درک و عمل بوه قورآن بوری از خطوا 

کوه در دولوت بوده و قرآن  ناط  است. این دولت به دلیل عودم آموادگی موردم 
های فاضووله مطوورح نقشووی بنیووادین دارنوود هنوووز  کریمووه بوور خووالر سووایر مدینووه

                                                        
 .(mjpirmoradi@gmail.com)تهران دانشیار دانشگاه جامپ امام حسین؟ع؟. 1
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محق  نشده است ولی بنا به وعده قطعی الهی و همچنوین حکوم عقول مبنوی 
کریمووه نقو  غورج آفورینش خواهود بووود روزی کوه  این بور عودم تحقو  دولوت 

بورآورده و انتظوار بسور خواهود آمود. بوا طورح مبوانی فلسوفی  محق  و آرزوی بشور
که به مبانی معرفت کریمه  شوناختی  شوناختی و انسوان شناختی و هسوتی دولت 

هووای سیاسووی روشوون شووده  تقسوویم و عرضووه و تفوواوت آنهووا بووا مبووانی سووایر نظام
های مظلوم و تشنه  است زمینه امکان منطقی چنین نظامی برای همه انسان

 ر اعتقادی فراهم شده است.عدالت با ه
کلیدی:  واژگان 

کریمه، مدینه فاضله.  مبانی فلسفی، مهدویت، دولت 

ح   مسئله مقدمه و طر

 کووهطور  همووان اسووت. اسووالم در مطلوووف سیاسووی نظووام الگوووی مهوودوی کریمووه دولووت مسووئله
کید اسالم حکمای  ستا عملی حکمت پایهترین  مهم جامعه اداره اخالق و سیاسی نظام دارند تا

 خوالر (. بور212: 1413)خواجوه نصویرالدین طوسوی، « بود صناعات این صناعت رئیس همه»و 
 در انبیواا؟مهع؟ تموام دیون کوه اسوالم در شوود موی تبلیوغ سولطه نظوام توس  که سکوالریستی دیدگاه
 از جامعوه وضوعیت تغییور بورای انبیواا؟مهع؟ تموام. نیسوت جودا دیانوت از سیاسوت است تاریخ طول
َنااج یِف مفوواد آیووه شووریفه کووه  چنان انوود؛ آمووده حیوودتو بووه شوورک ُبااُدوا اَّلَل  َوَلَلااد  َبَعث  ِن ا  

َ
ااة  َرُساایسل  أ َ ّ

ُ
ُكااّلِ أ

اااجُغیسَت  َتِنُبااایسا الّطَ  نفووووذ از آن خوووروج و جامعوووه وضوووعیت دهووود؛ تغییووور ( نشوووان می36)نحووول:  َواج 
گر انبیاا؟مهع؟ نیست. پس ممکن سیاسی نظام تشکیل نتیجه و در منظم ارتش بدون طواغیت  ا

 نظووام الگوووی تحقوو  ایوون هوودر بوودون دارنوود حکومووت تشووکیل بووه نیوواز هوودر بووه رسوویدن بوورای
 است. غرج نق  چون ممکن نیست؛ مطلوف سیاسی

وِح  فرمود: کریم قرآنکه  چنان است جهانی دینی به عالوه اسالم
ُ
قِذَرُك  ِباِ   ِإَلَّ  َی َوأ آُن أِلُ  َ ُل  َذا ال 

 یَ ُقل  : ، یا(19: امانع) َوَ و َبَتَغ 
َ
َ جأ جُس ِإّ ِ ّیُ

 دولوت پوس(. 158: اعورار) عاج  یُه   َجِ ی  َرُسوُل اَّلِل ِإَلا ج الّنَ
 بنابراین. است جهانی اسالم ارکان سایر مانند نیز در اسالم مطلوف سیاسی نظام الگوی یا کریمه
 اسووتفاده جهووانی و امعوو زبووان یووک از بایوود معوواد و نبوووت و توحیوود بووه دعوووت بوورای کووهطور  همووان

 الزم االذهانی بین و عام زبان یک نیز کریمه دولت ضرورت و امکان تبیین برای( 125: نحل)کرد
اسوت؛ ایون اصول از ارکوان اعتقوادی اسوالم از آدم تووا خواتم اسوت و ماننود سوایر اصوول اعتقووادی در 

گر اسالم یک پیام جهانی  اسالم جهان اسوت پوس تموام شمول و عام و مخاطا همه بشر است. ا
کریمووه نیووز یووک مسووئله اصووول و مسووائل آن از جملووه  بووه مقالووه جهووانی اسووت. ایوون مسووئله دولووت 
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 منجوی، درصودد بوه نیواز بوودن جهانی بدلیل المللی عام بین زبان یک به اصل این تبیین منظور
کریموه و ارائوه . است مهدوی کریمه دولت فلسفی مبانی تبیین ارائه تبیین منطقی امکان دولوت 

 ایوون در عمووومی زبووانی فکووری و هووم هووم االذهووانی و در نتیجووه ایجوواد آن بووه یووک روش وزبووان بووین
 منجوی آخورین عنووان بوه مهودی؟جع؟ ظهوور اسوت؛ زیورا ها انسوان هموه بوه بزر  خدمتی زمینه

 هوور بووا توواریخ در طووول سووتمدیده های انسووان همووه آرزوی و نیوواز کریمووه دولووت و تاسوویس جهووانی
 اصول ایون فلسوفی س این ضرورت نویسنده در صدد است با تبیوین مبوانیبر اسا. است اعتقادی
سازی اندیشوه مهودویت  گامی مهم را در مسیر جهانی اعتقادی اصول سایر معقول تبیین همانند

 آغاز نماید.  آن مخاطبین و توسعه قلمرو
 یافتووه سووازمان هووای و جنایووت جهووان در عوودالتی بووی و ظلووم گسووتره کووه دهوود مووی نشووان شووواهد

کشووتار ی، تروریسوومالمللوو بین  کشووی آدم هووای رسوومی کمیانی گناهووان، تاسوویس جمعووی بووی دولتووی، 
 در قوووانونی بوووی کووردن قوووانونی اینهووا هموووه رأس در و، آمریکوووا ماننوود بلوووک واتوور و ماننووود آن توسوو 
ها،  دولت قلدرترین و ستمکارترین به وتو ح  دادن و( متحد ملل)نیشن یونایتد نامه ب سازمانی

 نواف اسوالم مکتوا در کوه _ را جهوانی گسوتر عودالت منجوی انتظار اندیشه جغرافیای پهنه بروز روز
کوه توسو   کریموه دولوت یوک، محوور عودالت جامعوه یوک ایجواد و دارد_ نوام مهدی؟جع؟ امام را 

 نیکووان شووهر و شووهر فاضووله، آرمان هووای مختلوو  شووهر خوودا، یوتوپیووا، مدینووه اندیشومندان بووا اسووم
 معاصور آثوار و پیشوین یهوا قرن طوی شوهرگرایی آرمان ادبیوات. سوازد تور موی تعبیر شده است، فوراق

 در چه زمینه این در غالا ادبیات اما. ادعاست این گواه جهان سطح در منجی ظهور آخرالزمانی
 یوک خوودش بورای قوومی و جامعوه هور و اسوت محدود و محلی جهان سطح در و چه کشور داخل
 در و ایوران در هور چنود. کنود می مطرح را آن فرهنگی درون یا دینی درون ادبیاتی با و دارد منجی
 کننوده تورویج ادبیوات ولوی گوینود می سخن جهانی منجی یک ظهور از امامت اسالم پیروان میان
کرر یوا اماموت اسالم پیروان به ناظر تنها اندیشه این  منجوی بوه نیواز ولوی اسوت قورآن پیوروان حودا
کوردیم یوک کوریم قورآن ازکوه  نانچ نیوز اسوالم و اسوت همگوانی نیاز یک . اسوت جهوانی دیون نقول 

 ضروری و حکیمانه االذهانی بین و جهانی زبان یک اسالم پیام نشر برای کهطور  همان بنابر این
 ضورورت زبوانی چنوین نیوز آن بوه سوتمدیده جهوان نیواز دلیول کریموه، بوه دولت نظریه است، برای

که این اندیشه به . دارد کملوش تنهوا نوزد ماسوت. پوس معرفوی و تبلیوغ نکته مهم این است  نحو ا
 بورای به چهار دلیل بایود کالم آن به نیازمندان وظیفه اخالقی و انسانی و منطقی ماست. خالصه

 اسوتفاده االذهوانی بوین و المللوی بوین زبوان یوک از جهوان بوه مهودوی بخوش حیات اندیشه معرفی
 عرضوه قابول نحوو بوه اندیشه این، کریمه تدول به نیاز بودن اسالم، همگانی بودن کنیم: جهانی
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 تئووریزه قابل امامت اسالم مکتا در تنها منطقی و عقالنی دفاع قابل نحو و به جهانی و عمومی
در همین نوشتار روشن خواهد شد، از نقن که  چنان است و سایر الگوهای جامعه مطلوف شدن

کارکردی رنج می کسی که ندارد دلیل به یازن بداهت فرط از نکته برند. این تئوریک و  گر   متاعی ا
 تبلیوغ و معرفوی را آن بفهمند نیازمندان همه که زبانی با باید هاست انسان همه نیاز مورد که دارد

ُع ِإَل : شوریفه آیوه بوه عمول مصوداق دقیقوا   کوار ایون. نمایود َسااَنِة یَسابِ   اد  َ ِ َ اِة احل  یس  َ اِة َواِل  َ مح  ِ اَك ِبجحل  ّبِ ِل َر
 ُ ىِت  َوَججِدْل 

َ
او َضاّلَ َ او َسابِ  َی ِ ا ِباجّل َتاُ  ِِبَ   

َ
اَك ُ ایَس أ ّبَ َساُو ِإّنَ َر ح 

َ
َتاِد یأ ه  ُ َتاُ  ِبجِل    

َ
( 125: نحول) َو یِتِ  َوُ ایَس أ

 .است

گرچه سوی از  و نیواز ایون بوه پاسوخ بورای تاریخ طول در نظران صاحا و حکما از بعضی دیگر، 
 دو بوا ها مودل این ولیاند  کرده پیشنهاد را اجتماعی و سیاسی نظام از هایی عمومی، مدل انتظار
 یوک اسوت نتوانسوته کنوون تا ها مدل این از کدام هیچکه  این یکی: هستند مواجه اساسی مشکل
کرریت کم دست یا بشر کل برای مطلوف جامعه  چنوان هم معاصر و جهان بیاورد ارمغان به بشر ا

 بیسوتم قورن در ها انسوان میلیوونی تارکشو و سووزد موی جهوانی عودالتی بوی و نواامنی و جنوگ تا در
 لیبورال نظوام یعنوی: شومارد موی مطلووف مدینوه را خوود کودام هور کوه رقیا سیاسی نظام دو توس 

کم امیریالیسم گر توجیه واقپ در که دمکراسی  دمکراسوی سوسویال نظام و است غرف جهان بر حا
 در آن بور مبتنوی سویسیا نظوام فروپاشوی و مارکسیسوم شکسوت. اسوت داده ر  شورقی کمونیستی

 آمیووز توووهم غووروری بووه را داری سوورمایه نظووام پووردازان تئوووری از بعضووی بیسووتم قوورن پایووانی دهووه
 پایوان بوه آمریکوا ویوژهه بو غربوی دمکراسوی لیبورال سیاسوی الگووی نفپ به تاریخ گویی که انداخت
 شووده ریوزی برناموه جنایوت و ظلوم تصواعدی سویر اموا( Fukuyama, 1989: 3-18) اسوت رسویده
 فروپاشوی از اروپوا، بعود حمایوت و امریکوا بوزر  شویطان رهبوری بوه دمکراسوی لیبورال نظوام توس 

 ،عوراق ،فلسوطین ،بحرین ،یمن ،تروریسم، درسوریه با مبارزه و بشر حقوق از دفاع شوروی، بنام
و  داری، بطوالن افریقا، و حتوی در خوود آمریکوا علیوه مخالفوان نظوام سورمایه و افغانستان ،میانمار

 آشووکار بشووری جامعووه بیوودار هووای وجوودان و سووتمدیدگان همووه بوورای را الگووو ایوون بووودن بنیوواد بووی
 بشوری مشوترک زبان یک با گفت خواهیمکه  چنان ها مدل این فلسفی مبانی ثانیا  . است ساخته
گوسووتین و افالطووون نظریووه مثوول بعضووی نیسووت. دفوواع قابوول  بعضووی و شووناختی انسووان مبووانی در آ
 شوناختی معرفوت و شوناختی هسوتی مبانی در است شده استنباط مور تامس نظریه زاچه  آن مانند
خودا و بعضوی ایموانی محو  و دشومن  ها خود را عقالنوی محو  و بوی بعضی مدل. پذیرند آسیا

های  پایووه و مبووانی چووه بوور و اسووت کوودام مطلوووف جامعووه راسووتین الگوووی شوومارند. پووس عقوول می
 داردر تحق  امکانای  فاضله مدینه چنین وال  اص آیا استر استوار عقالنی و فلسفی
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 انتظار جهانی برای دولت کریمه و وعده قطعی خداوند به تحقق آن
 شوویطان حووزف و اهلل حوزف بووین قورآن تعبیوور بوه یووا باطول وجبهووه حو  جبهووه بوین توواریخی نبورد
کتوا آسومانی آموده اسوتچوه  آن انسوان دارد. براسواس جمعوی حیوات تواریخ درازای به عمری  در 

هوا بووین رهبوران جبهوه حو  یعنوی پیووامبران و جبهوه باطول و بوه تعبیوور  هموواره در میوان هموه امت
قرآن جبهه طاغوت درگیوری بووده اسوت و بخشوی از ماموریوت اصولی پیوامبران در راسوتای ایجواد 

کفر بووده اسوت:  یک جامعه عدل محور و مبتنی بر صلح و سالم و آرامش مبارزه با طاغوت و ائمه 
کسا که مردم را در اسارت روحوی و جسومی قورار داده، آراموش و آسوایش را از آنوان سولا همان  نی 

کوریم خطواف بوه بنوی می اسورائیل در توصو  آل فرعوون: موردم را شوکنجه  کردند و به تعبیر قورآن 
( در 49داشوتند. )بقوره:  شوان را بورای بردگوی زنوده نگوه می شوان را ذبوح و زنوان کردند و پسران می

کوه طور  هموان وت بزرگی یک پیامبر بزر  در حال مبارزه و مقاوموت بووده اسوت. ومقابل هر طاغ
کرده است همواره سیاه، پرچم آدم و ابلیس، پورچم هابیول و  و پرچم سفید دو عارر رومی بیان 

قابیل پرچم ابراهیم و نمرود، پرچم موسی و فرعون، پورچم مسویح و قیصور، پورچم رسوول خواتم 
: دفتوور ششووم، 1390)مولوووی، اسووت.  بوووده افراشووته جهووان ان درمحموود مصووطفی؟ص؟ و ابوسووفی

 (75بخش
گسترده یوابی  تر شده این نزاع نیز توسعه یافته و در اعصار بعدی با دسوت هرچه جامعه بشری 

گسوترش یافتوه اسوت  بشر به ابزارهای پیشرفته، ظلم و بی کشوتار نیوز  عدالتی و ناامنی و جنوگ و 
کوه در قورن بیسوتم میلیوو هب کشوته و آواره و موورد اذیوت و آزار و شوکنجه واقوپ  نطووری  هوا انسوان 

 چنان ادامه دارد.  شدند و این امر هم
 چوه سوود بوه و شوود می تمام کی نبرد چرا وجود داردر این»هایی مانند  به همین دلیل پرسش

کوی بایوود انتظوار بکشویمر آیووا انتظوار بی موی تموام اصوووال   آیوا و شوود مووی تموام جریوانی هوووده شووودر توا 
گیور بوه امنیوت، صولح، عودالت، آراموش و آسوایش در « نیستر که حکایوت از آرزوهوا و نیازهوای فرا

هایی عام و جهانی و متعل  به هموه سوتمدیدگان  این جهان دارد، همواره در طول تاریخ پرسش
 جهان بوده است.

در طووول  ها نیووز دو نوووع پاسووخ مأیوسووانه و منفووی و امیدوارانووه و مثبووت در پاسووخ ایوون پرسووش 
که  بشر تاریخ به ظاهرگرایانه و پوزیتیویستی تاریخ وجود داشته است: منفی اندیشان و ناامیدان 

گفته تواریخ از موادی تفسویری و نگریسته  سوتمگران آن از دنیوا همیشوه انود از آغواز تواریخ داشوتند، 
 و شوکنجه و قتول و آزار و اذیوت موورد هموواره طلوا حو  و خوواه عدالت و صالح های انسان و بوده

نودارد و آینووده روشونی در انتظوار بشوور  وجوود اصووالح بوه انود؛ بنوابر ایوون امیودی بوووده تبعیود و زنودان
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کوه انسوان از شور  نیست و ظلم و بی عدالتی در جهان نهادینه و بنیادین است. تنها راه این است 
. (308-307، 1: ج1388)شووووپنهاور،  ایووون زنووودگی جهنموووی یوووک جووووری خوووود را خوووالص نمایووود

شدن قتل و جنایوت و ظلوم و  گرایی و تعمیم قانون جنگل به عالم انسانی و مکانیزه سیطره ماده
کوورده اسووت. بعضووی از این بووی عوودالتی نیووز ایوون نظریووه موواده هووا معموووال  بووا شووعار  گرایانووه را تقویووت 

کوافی دهند. از نظر اینا کاران را بر مبارزه با آنها ترجیح می طلبی زندگی تحت سیطره ستم صلح ن 
گر سویلی بوه سومت  گفت، به او زور نگویی، ا گر به تو زور  کنی و یا ا است در مقابل ستمگر سکوت 
گرفتنود قبایوت را هوم بوه آنهوا  گور عبایوت را بوه زور  راستت زدنود سومت چیوت را بگیوری توا بزننود و ا

کری که یکی از مشخصات دولت  گیر شود مگر نه این است  مه بدهی تا جنگ در نگیرد و صلح فرا
کوتواه  کوه بتووانیم در برابور تجواوزات سوتمگران  گیر شدن صلح استر پوس هموین  و مطلوف، فرا 

کنیم جنوگ از بوین موی کم می بیائیم و در مقابل دشمنی آنها محبت  )کتواف  شوود رود و صولح حوا
کلیسوایی و آیین(808: 1387مقدس،  هوای هنود و  . این طرز اندیشوه در میوان نحلوه مسویحیت 

هوووای  ( و توسووو  نظووام سوولطه بووه عنوووان آیین95: 1394اوان دارد )آلبوورت لووو، بووودایی رواج فوور
گیورد. زیورا نوه تنهوا خطوری متوجوه نظوام سولطه  جوو نیوز بشودت موورد توجوه و تبلیوغ قورار می صلح
شوود و هوم  جویانوه و انحرافوی هوم موانپ مبوارزه بوا سوتم می سازد بلکه بوا ایون اندیشوه عافیوت نمی

 شود.  المللی به بهانه جلوگیری از جنگ می راهزنان بین مشوق سازش با زورگویان و
کوه عبوارت از  اما این نظریه اوال  بر خالر منط  انبیاا در طول تواریخ و فلسوفه بعثوت آنهاسوت 

نوعووان از طریوو   ایجوواد فضووای بنوودگی در محضوور پروردگووار و تولیوود امنیووت و صوولح نسووبت بووه هووم
کوریم بوه مبارزه با طواغیت است؛ و از سوی دیگر بر  خالر وعده قطعی خداوند سبحان در قورآن 

 و مستضوعفان بوه الهوی وعوده کریم از پیروزی جبهه ح  و آینده روشن برای مومنان است. قرآن
 بدسووت را امووور زمووام و شوود خواهنوود جامعووه امووام روزی کووه گویوود مووی سووخن متقووین و طلبووان حوو 

کوره با پیروزی جبهه ح  دولتو (55؛ نور: 5قصن: )گرفت  خواهند گیور بوه وسوعت  کریموه و فرا ی 
کوه خروجوی اش صولح و  زمین به رهبوری فوردی از سوالله پواک خواتم رسووالن تشوکیل خواهود شود 

 عدالت و آرامش برای همه است. 
هووا بووه مبووارزه و تووالش بوورای  مسوولمین بوور اسوواس ایمووان بووه وعووده قطعووی الهووی و دعوووت امت

کریموه را  برداشتن موانپ تحق  آن و ایجاد آمادگی روحی برای پذیرش آن تحقو  و ظهوور دولوت 
کووه علیوورغم نابوواوری سووتمگران زمووان کنوود  کیوود میأداننوود و در دعووای عهوود ت ممکوون و قطعووی می

  (1144: 1390)قمی، . «قریبا ونراه بعیدا یرونه انهم»ظهور رئیس این مدینه نزدیک است: 
کوه در واقوپ برآورنوده نیواز عمووم گر بخواهیم این اندیشوه را  ی جهوان سوتمدیدگان اسوت و اما ا
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منحصر به مسلمین و پیروان اسالم امامت نیست برای همه قابول اعتنوا و شونیدنی سوازیم، بایود 
کودامین اصوول و مبوانی  امکان آن را به زبان عقول آزاد فلسوفی نشوان دهویم و بگووییم بور اسواس 

کوه ارمغوانش  شوناختی و انسوان شناختی، معرفت هستی کریموه  بورای بشور شوناختی تحقو  دولوت 
کوودامین  پووذیر می صوولح و بوورادری و برابووری و عوودالت و امنیووت اسووت، امکووان شووود و بوور اسوواس 

 رهیافت فلسفی انتظار چنین دولتی بیهوده است و آینده تاریخ برای بشر تاریک است.

 پیشینه بحث
کووه در میووان فالسووفه معوورور در بوواف ارائووه الگوووی جامعووه مطلوووف از قوودمت و  از نظرافالطووون 

ای شدنی اسوت و بورای تحقو  آن بایود مبوارزه  ذ بیشتری برخوردار است، تحق  چنین جامعهنفو
کمیووت از طریوو  جامعووه مطلوووف را بشووری جامعووه سووعادت ( و راهPlato, 2002: 359کوورد )  حا

برای تحقو   که بود باور این بر نامید و و او را حکیم می دانست ترین انسان بر جامعه می خردمند
کم حکیمان یا ای چنین جامعه کموان یوا و باشوند باید حا شووند. یعنوی رموز امکوان  حکویم بایود حا

کم حکویم عقوال  منعوی نودارد و ممکون اسوت پوس  گر ظهور حا مدینه مطلوف رئیس حکیم است. ا
کتاف  کالم افالطون از  کم حکیم هم ممکن است. خالصه   چنین است: پلرترایا  جمهوردولت حا

یووا سرچشوومه هسووتی و تماشووای آن اسووت و ثانیووا   سووعادت نخسووت اتصووال بووه مثووال خیوور
کووون و فسوواد بووه زبووان بشوور و عملووی و  تعبیوور و ترجمووه آن در جهووان محسوووس و عووالم 
کوه عوین زیبوایی و  کردن آن در این جهان برای بشر اسوت توا در پرتوو مثوال خیور  اجرایی 

کا روز زیباتر و منظم کمال و نظم است حیات اجتماعی انسان نیز روزبه گوردد.  ملتر و  تور 
سووعادت فوورد آدمووی بووه نظووام اجتموواعی سووالم بسووتگی دارد بوورای همووین هوودر اصوولی 

سوان  تشکیل دولت تربیت اخالقوی افوراد جامعوه و آمووزش فضوایل بوه آنهاسوت توا بودین
که خود نمونه و الگوی جامعه در اتصال  کسی است  کم راستین  سعادتمند شوند. لذا حا

کمیوت دارد، به مثال خیر باشد. از نظر افالطو کوه صوالحیت حا ن، حکیم، یعنی انسوانی 
که به یگانه سرچشمه تغییر ناپذیر هستی یا مثال خیر معرفت داشته باشد و  کسی است 

 (289: 1353)افالطون، با اواتصال برقرار نماید. 

کوه سرچشومه هسوتی یوا  زیرا فضیلتی همچوون عودالت جلووه کسوی  ای از مثوال خیور اسوت. لوذا 
اسد فضائل سودمند به حال جامعه و در رأس آنها عدالت را نخواهد شناخت. در مثال خیر را نشن

کوه بوه زبوان دینووی  محوور ای عودالت توانود جامعوه آن صوورت چگونوه می را بنیووان نهود. مثوال خیور 
همووان سرچشوومه خیوور و خیوور مطلوو  یعنووی خداونوود اسووت، از نظوور افالطووون وحوودت بخووش تمووام 

کووه بووه سرچ کنوود قطووا و محووور وحوودت  شوومه خیوور اتصووال برقوورار میفضووائل اسووت و لووذا حکیمووی 
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کوووه روح طور  هموووان اش بوووا جامعوووه ماننووود رابطوووه روح بوووا بووودن اسوووت. شوووود و رابطوووه جامعوووه می
کم حکیم هم عامول وحودت وحدت بخوش جامعوه اسوت. دلیول  بخش اجزاا متکرر بدن است حا

که بنیاد نظم جامعه هموان مثوال خیور اسوت و ایون ات صوال بوه مثوال خیور یوا این نظریه این است 
کوه تموام جامعوه بایود آن را مبنوای سوبک  ها توس  حکویم از او الگوویی می سرچشمه خوبی سوازد 

کننود. کوه خورشوید طبیعوت بیورون و درون طور  هموان زندگی خود قرار دهند و همچون او زندگی 
کوه بو غار را روشن می کم است و حکیمی  ه دیودار کند مثال خیر نیز بر عالم محسوس و معقول حا

گفوت(  کریموه مهودوی خوواهیم  که در دولوت  گردد نماینده و )به تعبیری  و شهود مثال خیر نائل 
خلیفووه مثووال خیوور یووا خداونوود اسووت و بایوود بووه عووالم درون غووار یعنووی عووالم محسوووس بووازگردد و بووا 

نوا شوهر یوا مدینوه فاضوله را ایجواد نمایود. ب معرفت و توانوایی حاصول از اتصوال بوه مثوال خیور آرمان
کم بوا مشواهده زیبوایی و  براین آرمان شهر الگوویی زمینوی از یوک نظوام آسومانی اسوت. حکویم حوا

کم ایون  عدالت و خیر مطل  مدینه فاضله را نیوز بوا آنهوا تنظویم می کنود. اولوین وظیفوه حکویم حوا
کنود و فضویلت که مردم را با فضائل آشونا  کوه  است  هوا را بوه موردم تعلویم دهود. موردم بایود بداننود 

گوذرا عوالم واقعوی نیسوت عوالم محسووس در واقوپ سوایه عوالم واقعوی عا لم مشهود و محسوس و 
کم خود را از غار عالم  که از ثبات و زیبایی بر خوردار است و مردم باید با پیروی از حکیم حا است 

کم  محسوس رهایی بخشند. به همین دلیل از نظر افالطون مهم تورین عنصور جامعوه ایودئال حوا
کم حکیم بود یعنی توانست با سرچشمه خوبیآن جامعه خو گر حا کند  اهد بود. ا ها اتصال برقرار 

 جامعه ایدئال هم محق  خواهد شد. 
کم حکوویم مربوووط اسووت،  توووان تئوووری سیاسووی افالطووون را تووا آن می کووه بووه توصووی  حووا جووا 

رایی آن نظر از راهکارهای اج ترجمانی عقالنی از دولت مطلوف در مدینةالنبی دانست و با صرر
کریموه مهودوی بوه زبوانی عموومی نسوبتا  موفو   می گفت افالطوون در توصوی  رئویس دولوت  توان 

کوه درون ایون جامعوه ارائوه موی دهود عملوی نیسوت و بعضوا  بور  بوده است، ولی راهکارهای بعودی 
که تقریبا میکه  چنان های انبیاا الهی است. خالر آموزه خواست بر  نظام سوسیالیستی شوروی 

 محودود بوا بشور نوژاد افالطوون آرموانی نظوام مودل افالطوون عمول نمایود شکسوت خوورد. دراساس 
 کودکان و زنان حتی و شود. در این نظام ثروت اصالح می خصوصی و لغو مالکیت ولد و زاد کردن
کی صورت به هم   (Plato, 2002: 314-319شوند.) می اداره اشترا
 تأمین و اخالق گسترش معیار تنها را برادری و یاقتصادی، آزادی، برابر سوسیالیزم افالطون 

کم، نظامیوان شده تشکیل طبقه سه از افالطون شهر آرمان. دانست می انسان سعادت  اسوت؛ حوا
کم عنصوور عقالنووی جامعووه اسووت و نظامیووان عنصوور ارادی یووا غضووا جامعووه و مووردم . مووردم و حووا
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الم به فرد سالم است. در فرد بندی بر مبنای تشبیه جامعه س شهوت جامعه هستند. این تقسیم
کامول بوا عقول عمول می کننود؛ در جامعوه سوالم نیوز  سالم دو عنصر غضا و شوهوت در همواهنگی 

کم باشووند. در  شووهر آرمان نظامیووان و مووردم بایوود تحووت موودیریت عقوول جامعووه یعنووی حکوویم حووا
کمووان بوورای فقوور و ثووروت افالطووون کی بایوود همووه اسووت مضوور حا  ایه خانووه، کننوود زنوودگی اشووترا

 نداشووته خصوصووی اموووال گونوه هوویچ ضووروریات مشووترک، زن و موورد مشوترک، جووز مشوترک، غووذای
 طفوول کووه همووین افالطووون شووهر آرمان اسووت. در ممنوووع آنووان بوورای نقووره و طووال آوری باشووند، جمووپ

 و پودر سوان بدین و شوود موی سویرده پرورشوگاه شوده بوه گرفتوه موادر آغووش گشود، از دنیا به چشم
 هموه و نودارد وجوود فرزنود مالکیت احساس جامعه این در لذا شناسند. نمی را ودخ مادر، فرزندان

 (247-242: 1353نگرند. )افالطون،  می خویش اطفال چشم به شهر کودکان به
 از آدمیوان» کوه اسوت راجپ به جامعه آرموانی ایون افالطون شناختی نظریه سیاسی انسان بنیاد

که  (فرمانروایان)مثل برترند جنس گروهی: اند شده هآفرید متفاوت جنس گونه از سه خلقت بدو
گروهی ذاتا   آنها را به طال تشبیه می که نظامی کند،  گروه سومند  مردم توده واند  نقره مثل اند  هم 

ذاتووی وجووود دارد. بوور همووین  تفوواوت آدمیووان بنووابراین میووان. اند شووده سوواخته آهوون و مفوور  کووه از
کووه افالطووون مووردم یونووان ر  :Plato,2002« )دانسووت ا نیووز برتوور از سووایر جوامووپ میاسوواس بووود 

opcit,P: 44 کووه بنیووادی نظووری بوورای نژادپرسووتی در یونووان قوودیم و اروپووای (. ولووی ایوون سووخن 
گرد  موودرن اسووت، حتووی در میووان فالسووفه هووم عصوور افالطووون مخالفووان جوودی دارد. ارسووطو شووا

که نووع انسوان را بوه حیووان م کسی است  کنود.  تفکور یوا نواط  تعریو  میبرجسته افالطون اولین 
کریم برترین انسان گرامی اسالم13شمارد )حجرات:  ها را با تقواترین آنها می قرآن   (. پیامبر 

. ..وجول عز اهلل بتقوى اال   فضل أحد علی ألحد لیس، المش  کأسنان مستوون الناس :فرماید می
کم و إن    واحد ربکم إن   الناس أیها یا ِی  علی عربی  ل واحد، ال فضل   أبا  اال   أحمرِ  علی ألسوِد  و ال عجم 

 (461، 24ق: ج1409)الحسینی التستری،  بالتقوى
گوور ترتیووا توواریخی را لحوواظ نموواییم بعوود از افالطووون مهووم پوورداز مدینووه فاضووله  توورین نظریووه ا

گوستین قدیس شهرخدا بوه  است. از نظر وی (میالدی چهارم قرن مسیحی متکلم و فیلسور) آ
گفت کوه هموه موردمش بوه خودای یگانوه بواور دارنود و بور اسواس اراده او زنودگی  ه میسرزمینی  شود 

کوه زموام اموور را بوه نفوس  بر اسواس اراده انسوان که زمینی است شهر کند و در مقابل آن می هایی 
هوای  موهبت از دارند و دائما   گونه خدا زندگیها  انسان خدا شود. در شهر اند اداره می اماره سیرده

. عذابنود در شویطان رنوج از همیشوه ها انسوان زمینوی شوهر در کوه حوالی شوود؛ در می برخوردارالهی 
کنان کنان دهنود، اموا موی تورجیح خودا بوه عشو  بور را خوود بوه عشو  زمینی شهر سا  شوهر بورای سوا
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کنان. هوای تون برتووری دارد خوواهش هوووا و هوس بوور خودا و اراده الهوی بووه عشو  خودایی  شووهر سوا
کنان کووه حووالی در جوینوود مووی نتوو در را لووذت زمینووی . اطاعووت فرمووان خوودا در را لووذت خوودا شووهر سووا

گوسووووتین،  گوسووووتین دربوووواره نحوووووه موووودیریت شووووهر خوووودا و اداره جامعووووه و 899: 1391)آ ( امووووا آ
کوالم او برموی شاخن کوه رئویس مدینوه  های رئیس مدینوه سوخن صوریحی نودارد. از فحووای  آیود 

کلیسا باشد. بعدا  به سستی این سخن  کرد. باید   اشاره خواهم 
( نیز به تبپ افالطون مدینه فاضله را به بودن سوالم 339-259در جهان اسالم ابونصرفارابی )

که مهم تشبیه می که ترین  کند و برای آن سه رکن برمی شمرد  رکن آن رئیس یا امام مدینه بوده 
نظامیان و مردم بوه اش با مدینه مانند رابطه قلا با بدن است و اهمیت سایر ارکان یعنی  رابطه

کم در تحقوو  مدینووه فاضووله دارنوود.  کووه در مسوواعدت بووه حوا : 1995)فووارابی، نسوبت نقشووی اسووت 
کسوی  اما فارابی بر خالر افالطون و تحت تاثیر اسالم رئیس مدینه را نبی می (116 شمارد؛ یعنوی 

آورد و یوا  یدسوت موه که حقای  نظری و عملی یعنی دین را یا مستقیما  از طری  وحی و خداوند ب
که در نتیجه اتصال با سرچشمه هستی به ب کنود  دست آورده است خود وضوپ میه واسطه توانی 

: 1379؛ 1995)فوارابی،  و نبی ریاست عامه همه مردم جهان را بر عهده دارد. (1379)الفارابی، 
122-121 ) 

کتووواف  رنسوووانس های  یعنوووی روزهوووای آغوووازین زمزموووه 1516در  یاتوپیدددااموووا توووامس موووور مملووو  
کائوتسوکی آن را بوه جامعوه  شهر ارائه می تصویری از آرمان کوارل  که بعضی از مفسران مانند  دهد 

داری  سوسیالیستی شوروی و بعضی مورخان به جامعوه امیریالیسوتی بریتانیوا یعنوی نظوام سورمایه
کرده کوه در آن ما اند. جامعوه آرموانی موور، نظوامی عقالنوی و قوانون جدید تفسیر  لکیوت مودار اسوت 

کمونیستی خانواده نقش مهمی در این نظوام دارد  خصوصی وجود ندارد ولی برخالر نظام های 
کوه بعودا  بعود از رنسوانس در جامعوه اروپوا مطورح شود، ماننود سوخن از تسووهیل  و بوذر اندیشوه هایی 

شناسوی، اصوالح نوژاد، طوالق، قوراردادن طوال بوه عنووان پشوتوانه  مر  برای بیمواران العوالج، جورم
کشورها، حقوق برابر زنان، آموزش دولتی، تسوامح دینوی، مسوائل محوی اقت زیسوت و  صاد و پول 

هوووای  تووورین ویژگی از مهوووم. (26: 1387)موووور، دارد  وجوووود یوتوپیوووای موووور کتووواف غیوووره هموووه در
کوه جامعوه آرموانی موور عقالنوی  شهر تامس مور سیاس آرمان گزاری از پروردگار است. درست اسوت 

بشور  کوه اسوت متعوال خداونود بوه پرشوور احترام و عش »کم عقل از نظر مور است اما نخستین ح
( بوا 93 :)هموو«. یافتوه اسوت مودیون اوسوت دست بدان که هرگونه سعادت را و خود هستی همه

کووه در نظریووه موور وجووود دارد جوامووپ سورمایه داری و سوسیالیسووتی محصووول  وجوود نکووات مهموی 
 ای طوالنی دارد. و آرامش و عدالت فاصله نظریه او با جامعه آرمانی پر از صلح
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که از مدینه فاضله یا آرمان به نظر می کسانی  شهر و یا به تعبیور اسوالم نواف از دولوت  رسد همه 
گفته هوا از  اند؛ هرچنود تعریو  های اصلی این نظام برشمرده اند عدالت را از شاخن کریمه سخن 

( عودالت را عبوارت از 22: 1353فالطوون، عدالت و چگونگی تحق  آن نوزد آنهوا متفواوت اسوت )ا
ها و  اعتدال و تناسا حاصل از اجتماع فضایلی مانند حکمت و عفت و شجاعت در میوان انسوان

شمردند.  ها اعم از خوف و بد و دوست و دشمن می بنابراین بنیاد فضایل و نیکی به همه انسان
و  (62: 1382)فوووارابی، انووود د ها می فوووارابی عووودالت را همگوووانی شووودن فضوووائل در میوووان انسوووان

کرده است و شرط تحق  عودالت راسوتین را  گوستین عدالت را انطباق اراده با اراده الهی تصویر  آ
گوستین عدالت اجتماعی مبتنوی بور Augustine, 2002: 24شمارد. ) مسیحی شدن می ( از نظر آ

ر رذائوول اسووت عوودالت فووردی اسووت و عوودالت فووردی مبتنووی بوور تسوول  روح بوور بوودن و غلبووه عقوول بوو
گوستین،  گوسوتین سوعادت فوردی 900 -899: 1391)آ ( از نظر فارابی مانند افالطون و برخالر آ

کنید )فارابی، که  این بستگی دارد به کدام جامعه زندگی   (. 113: 1995در 
گوسوتین، اصوالت فوردی اسوت. جامعوه  بنابراین فارابی و افالطون، اصالت جمعی بووده ولوی آ

گوستی کوه تنهوا بوا مسویحی شودن هور فورد محقو  فاضله نزد آ ن به وجود افراد عادل بستگی دارد 
گوسوتین برگرفتوه از ایون نظریوه انسوان می کوه  شود. اما مبانی نظری شهر خودای آ شوناختی اسوت 

انسان دو نوع طبیعت اولیه و ثانویه دارد. در طبیعت اولیه مطیوپ فرموان خودا و خواهوان صولح و 
کرده است تابپ احساسوات آرامش است اما براساس طبیع گناه نخستین پیدا  که بعد از  ت ثانویه 

و عواط  و خواهان سلطه بر دیگران اسوت. براسواس ایون دو نووع طبیعوت دو نووع انسوان ظهوور 
و بنده ح  و خواهان صلح و عدالت و برابری و برادری و دیگری عاش   کند یکی عاش  خدا می

آیود: شوهر  ر همین اسواس دو نووع شوهر نیوز پدیود میخویش و خواهان جنگ و سلطه بر دیگران. ب
خوودا یووا شووهر انسووان عاشوو  و شووهر انسووان خودخووواه. امووا از نظوور فووارابی بووه تبووپ افالطووون انسووان 
موجووودی اجتموواعی اسووت و بووه همووین دلیوول شوورط تحقوو  مدینووه فاضووله و سووعادت حقیقووی بشوور 

ینوووه فاضوووله، نوووزد ایووون (. بنیووواد مد261-251: 1995هاسوووت. )فوووارابی،  همکووواری جمعوووی انسان
شناختی، بر طبیعت آدموی، خوواه طبیعوت اجتمواعی ویوا طبیعوت ثانویوه  فالسفه، با نگاهی انسان

کم آنهاسووت ولووی از نظوور  بنووا شووده اسووت؛ امووا تفوواوت مدینووه ها از نظوور فووارابی و افالطووون بووه حووا
گوستین به موردم مسویحی بسوتگی دارد و رئویس مدینوه اهمیتوی نودارد. بوه هموین دلیول  نظریوه آ

گوستین یک نظریه درون دینی و ادبیات او نیز یک ادبیات مسیحی است و لذا نمی تواند برای  آ
کلیسوا را نمونوه یوک شوهر خودا و  همه جهان سخن بگوید و این خطوا زموانی آشوکارتر می کوه  شوود 

کووه از نگوواه بسوویاری از  (1393زاده و ذوفقوواری،  )کرباسووی دانوود جامعووه آرمووانی می همووان چیووزی 
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اش به خرافه بدل ساخته و سبا دوری  نظران دین را با ادبیات ضد عقالنی و ضد علمی اصاح
مردم از آن در عصر حاضر شده اسوت. پایوه یوک نظریوه جهوانی بایود عقالنوی و بوه زبوان هموه بشور 

گوسوتین از لحواظ هسوتی گرچه شهر خودای آ کوه  باشد. بر این اساس  شوناختی بور پایوه ایون اسوت 
کار میجهان بر اساس اراد کوه بوه نظور وی بعود از  ه ح  تعالی  کند ولی مبنای انسان شوناختی او 

طلوا و شورور بودل  گناه نخستین پدید آموده اسوت و آدموی را بوه موجوودی ذاتوا  خودخوواه و جنوگ
که تحقو  آن جامعوه بوه ه ساخته است، مانعی بزر  بر سر راه تحق  شهر خدا در دنیاست ب ویژه 

که دارای طبیعت ثانوی شرارت هستند، لذا  رئیس مدینه بستگی ندارد و به مردمی بستگی دارد 
حتی با ظهور مسیح؟ع؟ هم در این دنیا شهر خدا محقو  نخواهود شود. و ایون تناقضوی آشوکار در 

گوستین بگوید مسیح؟ع؟ با اعجاز طبیعت ثانوی آدم گر آ هوا را دگرگوون  این نظام فکری است. ا
ی و مخصوص مسیحیان خواهد بود و نیاز جهان بشریت را سازد باز هم این نظریه درون دین می

کوه او را بیذیرنود و از او اطاعوت  سازد؛ زیرا پیامبر زمانی می برآورده نمی کنود  توانود تغییوری ایجواد 
پذیرند و در مورد جهان مسیحی هم تردید وجود  کنند و جهان غیر مسیحی قطعا  حضرت را نمی

گذشته حضرت به پیرو انش ظهور رسول اهلل محمد مصطفی؟ص؟ را بشارت داد ولی دارد؛ زیرا در 
گرفتنوود و راه خووود را رفتنوود.  کتوواف مقوودس، 6)صوو : مسوویحیان ایوون پیووام حضوورت را نشوونیده  ؛ 

 (18، 15: 212: 1382؛ انجیل برنابا، 26: 15، 26: 14، 16انجیل یوحنا: ، 2015
کم حکیم کم در نظوام  گرچه مدینه فاضله افالطون و فارابی بستگی تام به حا دارد اما این حا

کووه شوورط  شووود. امووا آیووا بشوور می دسووت خووود بشوور تربیووت میه فکووری افالطووون بوو کمی را  توانوود حووا
حکویم بایود  ( تربیوت نمایودر293: 1995توفیقش اتصوال بوه سرچشومه هسوتی اسوت )افالطوون، 

کوه  ون از مصوخود مربی خوود باشود و بوا ابتکوار خوودش بوه سرچشومه هسوتی اتصوال برقورار نمایود 
کووه رئوویس ایوون مدینووه بایوود همووان خطووا نیسووت. پووس بووه نظوور می گفووت بووه  آیوود  کووه فووارابی  طور 

کم جهووان اوال  و بالووذات خووال  جهووان اسووت:  ووِذ سرچشوومه وحووی متصوول باشوود. حووا وو    یُهووو  ال   ل  خ 
ْرج  

 
اأْل اِت و  وووماو  ُکْرِسووو(، 4)حدیووود:  الس   ِسوووپ   ْرج  ی ُ و 

 
اأْل اِت و  او  وووم  ( ایووون اسوووت 255)بقوووره:  ُه الس  

ِلومعنای آیات شوریفه  ُکوْم ِموْن ُدوِن اهلِل ِموْن و  وا ل  م  ِ و  کوه والیوت مطلو  را منحصورا  107)بقوره:  ی   )
منصووف  خوودش را نیوز جهوان خال  خلیفه باید (. لذا28و  9داند )شوری:  متعل  به خداوند می

و فرموود:کوه  چنان شناسود؛ نموی خوال  جوز را خوال  خلیفوه نماید؛ زیورا ِ وِة ِإن  ِئک  ال  وك  ِلْلم  ب ُ وال  ر  ِإْذ ق   یو 
اِعٌل ِف  لِ  یج  ْرِج خ 

 
ُل ِف یاأْل ْجع  اُلوا أت  ة  ق  وْن یف  ا م  وا و  یْفِسوُد ِف یُ ه  ْموِد   ی  ه  ُح ِبح  وب ِ ْحوُن ُنس  ن  اا  و  م  ِ ْسوِفُك الود 

ال  ِإن ِ  ك  ق  ُس ل  ِ د  ُنق  ُمون   یو  ْعل  ت  ا ال  ُم م  ْعل 
 
کوه اموام خمینوی  بوه هموین دل (30بقوره: ) أ یول اسوت 

کوه بخواهوود آن را تفووی  می )امووام  نمایوود فرموود والیووت مطلو  از آن خداونوود اسوت و بووه هوورکس 
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که والیت 43: 1392خمینی،  که در اسالم امامت، اعتقاد بر این است  (. و نیز به این دلیل است 
ترتیووا طووولی شووود.  ولووی مطلوو  هسووتی محقوو  می اهلل اعظووم و جانشووینانش، بووا تفوووی  رسووول

کووریم تصووریح شووده اسووت. ولووی  شووما اول خداسووت سوویس رسووولش و بعوود مووممن  والیووت در قوورآن 
اطیعایسا همین ترتیوا اسوت: ( و مراتا اطاعت از آنها نیز به 55منصوف او به امر پروردگار )مائده: 
کوه منجور ( و آثو59)بقوره:  اَّلل واطیعیساالرسول و اول ال ر  نه  بوه جامعوه ار اطاعوت نیوز هموان اسوت 

ون فاضله مهدوی خواهد شود:  م  وِذ ی  و  ال   ُه و  ُسوول  ر  ل   اهلل  و  وو  واِلُبون  یت  وِإن   ِحوْزف  اهلِل ُهوُم اْلغ  ُنووا ف   ن  آم 
که خداوند فرموده است بیذیرد در 56: )مائده که والیت را به همان ترتیبی  کسی  ( بر این اساس 

ا برای این حزف است. ایون هموان وعوده قطعوی حزف الهی وارد شده است و پیروزی قطعی تنه
کید شده است: که در جای دیگر با صراحت بیشتری تا  الهی است 

ااِذ 
َ
جِت لَ یَوَ ااَد اَّلُل اّل ااجحِلَ ُ   یِف یَ َو آَ ُناایسا ِ اانُه   َوَ ِ ُتاایسا الّحَ ِتَفُّنَ ااَتخ  َتَم  س  ااَتخ  َكَمااج اس  ِض  َر  األ 

ِذ 
َ
ِتِه   َولَ یاّل َن َّ یُ َو ِ و َقب  ِذ کَْلُ   ِد  َمّهِ

َ
ُ  اّل َاَضا یَُنُ ا   َولَ   ار  ناج  یُ َْلُ   

َ
ِه   أ ف  اِد َخایس  او َبع  ِ ّ  ُ َلُّنَ َباّدِ

ُبُدوَقِن یَ  ِرُكوَن ِب یُ َل  ع   .(55)قو :  ئج  ی  َش  ش 

که نظریه فارابی ز اینا بوا تغییور رئویس مدینوه از حکویم زمینوی بوه حکویم آسومانی یوا از  جاست 
کریموه مهودوی  آتالنتیس ما را از سرزمین عصومحکیم جایزالخطا به حکیم م افالطون بوه دولوت 

کوه افالطوون بوه  که تبیین آن در زیر می کند می متصل گر نبود بعضی رفتارهای نابهنجواری  آید. ا
دهد مانند جواز دروغ یوا جوواز روابو  جنسوی آزاد و لغوو ازدواج )افالطوون،  رئیس حکیم نسبت می

کم حکیم ذکر نموده ( بسیاری از صف242-246: 1995 کم یا حا که افالطون برای حکیم حا اتی 
(. شاید این صفات plato,opcit: 344-360است قابلیت اطالق بر حکیم الهی یعنی نبی را دارد )

کم حکویم از عبووارت حکویم نبوی بوه عنوووان  کوه سووبا شوده اسوت فوارابی بووه جوای حوا بووده اسوت 
کنوود و او را واضووپ النووامیس یع و در  (97: 1403، )فووارابی گوذار بناموود نووی قووانونرئویس مدینووه یواد 

کووه در تمووام خصوصوویات جووز دریافووت وحووی « ریاسووت تابعووه مماثوول»غیوواف نبووی از او بووه  نووام ببوورد 
که در اسالم اماموت اموام نامیوده  (6شماره : 1378 ،)فارابیشبیه پیامبر است  و این همان است 

کریمه خواهد بود می  .شود و در آخرالزمان رئیس دولت 

 چیستی دولت کریمه مهدوی
کریمووه اسووت بووا تمووام  خلیفووه رسووول اعظووم الهوویآخوورین کووه  ؟جع؟حضوورت مهوودی دولووت 

که همان حکوموت مطلووف اسوالم اسوت. متفاوت استهای فاضله  مدینه هموه  در این حکومت 
حکومووت اسووالمی واقعووی حکومووت قووانون الهووی بوور مووردم . چیوز مشووروط بووه اراده حوو  تعووالی اسووت
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کم وا. است کریمه قعیحا و قوانون  خود خداونود علویم حکویم اسوت در حکومت مطلوف و دولت 
ع و قانون. همان فرمان و حکم خداست و انود  رسول اعظم و امام هموه مجری. گزار خداست شار

گر اختیار محدودی دارند آن نیز بر اساس فرمان خداست  ( افالطوون45: 1392، )امام خمینی. ا
کم گفوت می کم ولوی باشود حکویم بایود حوا  و وضوپ در جایزالخطوا انسوان یوک افالطوون حکویم حوا

 از قووانین بوه عمول در هوم و قوانین وضپ در هم خطا خور دلیل همین به. است قانون به عمل
یک امتیواز دهد و این را  کاری نیز می گویی و فریا ، وحتی افالطون به او اجازه دروغدارد وجود او

 قوانون واضوپ کریمه حکومت در (؛ ولی152: 1360، )افالطون شمارد مخصوص رئیس مدینه می
 و مجوری سوتقودیر شوئ کل علی هو... و علما شئ بکل احاط قرآن؛ تعبیر به که است خدایی
 در و الهووی قوانون بووه علوم در خطووا از معصووم، او خلیفووه و چوه باشوود اعظوم رسووول نیووز، چوه قوانون
که شناختی برگرفته از ق و این اصلی انسان است آن به عمل کریم است  و رئیس « ولی الهی»رآن 

کالم الهی )قوانون کریمه باید در استنباط از  شناسوی( و عمول بوه آن معصووم از خطوا باشود.  دولت 
 ( 59)بقره: 

کووه هووم معلوم؟ص؟ رسوول اعظوم گرفتووه  آن حکموت را و آموزگووار حکمتوی اسوت  توسوو  وحوی فرا
کم حکویم . و هم مجری قانون( 2: جمعه)که همان قانون الهی است  است بنوابراین تفواوت حوا

کیفوی اسوت کریموه بوا جامعوه آرموانی افالطوون تفواوتی طوولی و  کوار در دولت  ؛ یکوی بوا عقول جزئوی 
کلووی. هوور دو در اثوور اتصووال بووا سرچشوومه هسووتی قوودرت موودیریت پیوودا  می کنوود و دیگووری بووا عقوول 
از پوایین بوه  کنند ولی در یکی اتصال دائمی است در دیگری موقت است در یکی اتصال فق  می

کوه یکوی در علوم و  باالست و در دیگری اتصال دو طرفه و از باال و پایین است. برای همین است 
 کند و دیگری معصوم است. عمل خطا می
کریمووه  ایوون نسووتدا آن موویرکوون جامعووه فاضووله را رئوویس توورین  مهم افالطووون قاعووده بووا دولووت 

که  آهن هستندطون شبیه افالنزد از لحاظ اهمیت  که اما مردمناسازگار نیست  کم  در قیاس با حا
کریموه از نقشوی اساسوی برخوردارنود:  آموادگی پوذیرش قوانون و اطاعوت از شبیه طالست در دولوت 

کریموه توسو  موردم  تعبیور اموام علوی؟ع؟ ال شورط تحقو  جامعوه مطلووف اسوت و بوه رئیس دولت 
آمووادگی مووردم و عوودم (، بووه دلیوول همووین عوودم 27: خطبووه 1389رأی لموون الُیطوواع )سووید رضووی، 

کووه در ریاسووت و حکمووت بووه دلیوول اتصووال بووه  بووا آن، آنهووا بووا انبیوواا الهووی در طووول توواریخهمراهووی 
کوم نداشوتند کشوته شودند و مدینوه فاضولهآتعوداد زیوادی از ، سرچشمه حکمت چیزی  شوهر  و نهوا 

ت و توا اهلل االعظم در عضر حاضر نیوز هموین اسوةخدا هرگز محق  نشده است و فلسفه غیبت بقی  
کریمووه  بوورای تحقوو  حکومووت قووانون الهووی نباشوود ایوون آمووادگی از طوورر مووردم  آن حضوورتدولووت 
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کوه تر می تأسیس نخواهد شد. اهمیت این نکته زمانی روشن که توجوه داشوته باشویم   قورآن شود 
 مووردم دوش بور را نبوی حکویم رئویس حضوور زمووان در عودل و قسو  تحقو  اصولی مسوئولیت کوریم

کریموه بوا. (25)حدید:  است گذاشته مبوارزه علیوه ظلوم و  بنابراین مردم باید قبول از ظهوور دولوت 
کلوی علیوه هب و عدالتی بی هوای جوائر، آموادگی خوود را بورای  توسو  دولوت نقو  قوانون الهوی طور 

کریمووه مهوودوی بوورخالر افالطووون  اجوورای عوودالت بووه اثبووات برسووانند. بنووابر ایوون مووردم در دولووت 
 کنند. اهمیتی عظیم پیدا می

 مبانی فلسفی نظریه دولت کریمه مهدوی
 شناختی مبانی معرفت

 رابطه طولی عقل و وحی

کریمه رابطهترین  از مهم به عنوان دو منبوپ  عقل و وحیطولی  مبانی معرفت شناختی دولت 
کدام خود را مدینه فاضله و رقیوا استمعرفتی  که هر  . در دو نظام سیاسی رقیا در عصر جدید 

کوه هور پ را مدینه ضواله می کمونیسوتی شورقی و لیبورال دمکراسوی غربوی  نداشوتند، یعنوی در نظوام 
شوهر توامس موور  کوه در مقدموه آرمان کردنود )چنوان کدام به نحوی خود را به افالطون منتسا می

(، وحووی بووه عنوووان یووک منبووپ معرفتووی هوویچ جایگوواهی نداشووت و 26: 1387آمووده اسووت( )مووور، 
کووه مدینوه آنهوا عقالنووی اسو کووه آزاد  گفتنود و می ت؛ امووا دروغ میمودعی بودنود  گوینود: عقوول موادام 

کووه نورافشووانی اسووت عموول می گوواه در برابوور وحووی قوورار  کنوود، هوویچ اسووت و براسوواس خاصوویت خووود 
کمیوووت از آن نفووس اموواره اسوووت. نفووس امووواره  گیوورد: در مدینووه نمی کمونیسوووتی و لیبوورال حا های 
گیورد. در ایون  می کنود و بوه خودمت  کوارگردان صوحنه اجتمواعی نفوس تواند عقول را اسویر  صوورت 

اماره است؛ اما چون مجوری آن عقول مغلووف و اسویر اسوت مبلغوان ایون دو نظوام شویطانی آنهوا را 
که بر اساس آموزه عقالنی می های مدینه مهدوی یا جامعه آرموانی  شمارند. به همین دلیل است 

که کورد و  می اسالم هر دو نظام طاغوتی هستند. زیرا تنها در پرتو وحی است  توان عقل را شوکوفا 
کرد مدینه و در مدینه سوسیالیستی و لیبرال عقل شکوفا نشوده بلکوه مغلووف  ای عقالنی تأسیس 

کوه رسووالن الهوی  خوانود هموان و زندانی و خوادم هووای نفوس شوده اسوت. عقول بوه صولح می طور 
(. در 213انود )بقوره:  هها آمد برای رفپ اختالر و نزاع و ایجاد وحدت و صلح و برادری بین انسان

کمیت این دو مدینه ضاله میلیون کشوته  ها انسان بی دوران حا گناه بور اسواس حکوم نفوس امواره 
کنون نیز با آن شده کم سوت نسول اند و ا کشوی و  که به زعم بعضوی نظوام توک قطبوی بور جهوان حوا

 جنایت علیه بشریت ادامه دارد. 
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ک گر رسولا که در اسالم نواف  اهلل است ریمه خلیفه رسولاهلل خلیفه خداوند است رئیس دولت 
کم بایوود حکوویم باشوود یعنووی جامعووه را بوور  افالطووون. گوینوود هوودایت یافتووه مووی بووه آن امووام گفووت حووا

ای از حقیقوت دارد  هرچنود بهوره سوخن ایون مهودوی کریموه دولوت در. اساس حکمت اداره نماید
کوه حکموت فتووای عقول اسوت اموا منظوور  ولی تمام حقیقت نیست و ناقن اسوت. درسوت اسوت 

کنار رقبایی سرسخت به نوام شوهوت و غضوا قورار دارد  که در  افالطون عقل انسانی حکیم است 
گر از طرر رئیس علیم و حکیم و قادر مطلو  حمایوت و پشوتیبانی نشوود مغلووف  به همین دلیل ا

کوه نورافشوانی و ارائوه طریو  بوا تولیود ح می کموت شود و دیگر به اقتضای خاصیت ذاتی خوودش 
کردن احکام شهوت و غضا می است، عمل نمی کوه  کند؛ بلکه به تئوریزه  کواری  پوردازد؛ هموان 

دهنود؛ پوس احتموال توفیو  عقول  در غرف بعد از رنسانس غالا متفکران و متفلسوفان انجوام می
کووه افالطووون و پیووروان مووودرنش از آن  بوودون حمایووت وحووی محووال اسووت وایوون نکتووه ای اسووت 

 غضوا و غریوزه که گفت درست افالطونکند.  ران معاصر نیز آن را اثبات میند و تجربه دوا غافل
 عقلوی قوای که مواردی برای اما باشد بسامان انسان امر تا کنند عمل عقل فرماندهی تحت باید

 وحوی هموان نسوخه ایون. نکورد ارادهای  نسوخه شوود می مغلوف ه و غضاغریزقوای  فشار تحت
 و. دهود یواری نفوس هووای برابور در را عقول توا کنود موی نوازل کمحوا حکیم نبی بر خداوند که است
 . کند می اداره را جامعهعقل متکی به وحی و مورد حمایت وحی  اساس بر کریمه دولت
کورد. بوراین اسواس در   کریم نظریه افالطون را اصوالح  فارابی حکیم مسلمان تحت تأثیر قرآن 

کریمه مهدوی  کم  که آن را ستاسرچشمه حکمت خداوند سبحان دولت  یا از طری  وحی به حا
کم و  اسوالم خداونود پیوامبر اساسوا  : سووازد موی بوه تعبیور فوارابی نبوی حکویم منتقول کوه حکویم حووا را 
کم حکوویم در روی زمووین اسووت تووا ایوون  (2: )جمعووه نمووده اسووت بووه بشوور تعلوویم حکمووت موامور حوا
و توا جامعوه  شوود نموی نوازنودگی بشور بور بنیوادی محکوم و اسوتوار بحکمت در جامعوه عملوی نشوود 

هوا را پیودا نکنود و در ایون راه مبوارزه و جهواد  هوا و عمول بودان بشری آمادگی پوذیرش ایون حکموت
کریموه  نکند، خلیفه رسول اعظم؟ص؟یعنوی حضورت مهودی؟جع؟ ظهوور نمی کنود و طبعوا  دولوت 

کوه موردم خوود بایود در حضوور حضورت مجوری عودالت باشوند؛  شود بوه هم تأسیس نمی خصووص 
ورزی نماینود.  طور نسوبی، تمورین عودالت ای منتظور، هرچنود بوه باید از قبول بوا ایجواد جامعوه پس

که انسانیت یعنی زندگی براساس عقل _ نه  کریمه مهدوی است  بنابراین تنها با زندگی در دولت 
که وحی و عقل حمایت شده با وحوی و  شهوت و غضا _ احیاا می شود. تنها در این دولت است 

کوه خداونوود  نی مبنوای سوبک زنودگی در تموام ابعواد فوردی و اجتمواعی اسوت؛ چنانحکموت وحیوا
 ی   فرمود

 
ِذ ی ُ ا أ ا ال   ِج یه  ُنوا اْست  ا ین  آم  ُکْم ِلم  ا ع  ا د  ُسوِل ِإذ  ِللر   ( بنوابر ایون 24)انفال:  ُکْم  ییِ ْح یُ ُبوا هلِل  ِ و 
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کموال  های واقعی اسوت و توا آن جامعوه تشوکیل جامعه مهدوی جامعه انسان نشوود انسوانیت بوه 
کموال خووود می مطلووف خوود نمی کووه عقول بوه مرحلووه اعوالی  رسود و بووه  رسوود. در آن جامعوه اسوت 

کووه شکوفاسووازی اسووتعداهای عقالنووی بشوور اسووت:  تعبیوور امیرالمووومنین؟ع؟ مأموریووت تمووام انبیوواا 
ها بوه  انسوانرسود. البتوه بایود  ( بوه ثمور می1: خطبوه 1389)سید رضی،  لیثیروا لهم دفائن العقول

 ای از انسانیت برسند.  گی چنین مرحلهمرحله تشنگی و آماد
 ریشه بودن باطل اصالت حق و بی

کوورده کووه در علووم  حکمووای الهووی دو معنووا بوورای مفهوووم حوو  ذکوور  انوود: معنووای اول صوودق اسووت 
گوزاره منطبو  بور  گیرد. منطو  منط  مورد بحث قرار می گوزاره صوادق یعنوی  دانوان حو  را وصو  

گوزاره  یواقپ م گوزاره صوادق اسوت و سوخن باطول هموان  دانند. بر ایون اسواس سوخن حو  هموان 
کوار  (302، 3: ج1408، )الفوارابیکاذف است.  عورر جواموپ بشوری نیوز حو  را بوه هموین معنوا بوه 

کواذف می می کوه  شومردند و از آنهوا می برد. به همین دلیل منکران حقانیت انبیا آنهوا را  خواسوتند 
کنند: را حقانیت و صدق خود  ِت ِبآثابت 

 
ُتَنج َفأ ث  ِ ّ  َ  َبَش

قَل ِإّلَ
َ
جِدقِ یَ َ ج أ ُكنَل ِ َو الّحَ )شعراا:  ی َ ة  ِإن 

گزاره154 کوه  هوای خبوری انبیواا مطواب  بوا واقوپ نیسوت. اموا خداونود  (. منظوور منکوران ایون بوود 
یف   جِاَناج یِف یَ    آِی َساُنرِ فرمود: که  چنان شمارد، سبحان خود را اصل ح  و لذا معیار ح  می َفاجِق َو

 اآل 
قُفِسِه   َحىّتَ 

َ
اّقُ ّیَ َ َتبَ یَ   أ َ ُ  احل  ّقَ

َ
کوذف بوه انطبواق و عودم  (. بور53)فصولت:   َْلُ   أ ایون اسواس صودق و 

که جلوه کالم ح  تعالی  ای از وجود اوست بستگی دارد. حکمای الهی از همین جا به  انطباق بر 
کریم از معنای دوم کوه خوود خداونود اسوت. خداونود حو  اسوت،  ح  یاد می پیروی از قرآن  کنند 

یعنوی اصوول واقعیووت اسووت و چووون اصوول واقعیووت اسووت معیووار صوودق نیووز هسووت و بوورای سوونجش 
کوووالم خداونووود آزمووووده شوووود  سوووخنان درسوووت و نادرسوووت بایووود انطبووواق و عووودم انطبووواق آنهوووا بوووا 

ان بوور همووین معنووا از حوو  شوو . نووزاع توواریخی انبیووای الهووی و دشوومنان(99، 2ج: 1379، )سووبزواری
که به نزاع ح  و باطل تفسیر می کوذف چوون بوا حو  و اصول واقعیوت بیگانوه  است  شوود. ادعوای 

گفتوه شوود پوس فلسوفه  گواه اسوت و لوذا بوی است بی بنیاد و بی تکیوه گور  قورار و متزلوزل اسوت. اموا ا
کوه در بسویاری از مقواطپ توا ریخ، موجوا جوالن ظاهری و جنجال و غلبه باطول در جودال بوا حو  

خواهوان شوده اسوت،  ای از مردم از پیروزی جبهه ح  و تحقو  دولوت نیکوان و عودالت یأس عده
کوالم خداونود اسوت و ایون اسوت چیستر پاسخ این پرسش در منط  جا معه مهودوی برگرفتوه از 

گاه، اصالتی ندارد؛ لذا جز فریا و مانعی ظاهری بیش نیسوت و نهایتوا   که باطل بدلیل عدم تکیه
هووا یعنووی  گوواه آنووان سرچشوومه همووه واقعیووت طلبووان اسووت؛ چووون تکیووه وزی از آن حوو  و حوو پیوور

ِض  خداوند سبحان اسوت. از سووی دیگور خداونود نوور مطلو  اسوت: َر  ا جَواِت َواأل  )نوور:  اَّلُل ُقاوُر الّسَ
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اِذ گیورد:  ( لذا هرکس با خدا و در حزف خدا باشد در وادی روشنایی قورار می35
َ
ُل َ اَ  َنایُ  یُ ایَس اّل   ّلِ

ِدِه آ و ِ یُ َنجت  لِ یِّ جت  بَ یَ َ ب  ُتَمجِت ِإَل الّنُ ِرَجُه  ِ َو الّ ُ کافران و اهل باطل در مقابول ایون 9)حدید:  خ  ( و 
اااِذ وضووعیت یعنوووی در توواریکی قووورار دارنوود: 

َ
ل  یاّل و 

َ
وا أ َكَفاااُر اااجُغیسُت َیااَو  اااوِ  ِإَل یُ جُ ُ ُ  الّطَ ِرُجاایسَّنُ  ِ اااَو الّنُ    

ُتَماا ( و بووا قوورار دادن خووود و تبلیغووات خووود بووه عنوووان مووانپ در مقابوول مووممنین 257)بقووره:  جِت الّ ُ
یَساِ ِه   یُ ُدوَن لِ کرِ یُ خواهند نور ح  را خاموش سازند:  می ف 

َ
ِفُئیسا ُقوَر اَّلِل ِبأ که 8)ص :  ط  ( ولی غافلند 

وَن  َواَّلُل ُ مِتُّ ُقوِ ه  سوزاند:  نور خداوند سرانجام آنها را می َهجِفُر َكِرَه ال  (. و باطول رفتنوی 8)صو :  َوَلیس  
ُ یسقااج  اسوت:  ََ َكاجَن  َبجِطااَل  (. بووه همووین دلیول هووم منطقوا  و هووم اراده الهوی بوور ایوون 81)اسوراا:  ِإّنَ ال 

کریم  که ظلم و نابرابری در برابر عدالت و برابری چون اصالت ندارد، آینده نیز ندارد. قرآن  است 
ک  رو کوه علیورغم جلووه ظواهری ی آف تشبیه میباطل را به  اِرُب اَّلُل یَ  اش رفتنوی اسوت: کنود  ض 

َبُد فَ  ج الّلَ َ ّ
َ
َبجِطَل َفأ ّقِ َوال  َ

ج َ ج یَ احل  َ ّ
َ
َ ُب ُجَفجء  َوأ جَس فَ یَ ذ  ُهاُث یِف یَ نَفُ  الّنَ َكاذِلَك  م  ِض  َر  َثاجَل یَ األ    َ اِرُب اَّلُل األ   ض 

که اهل باطل در طوول تواریخ دارنود سورانجام پیوروزی از آن ( در نتیجه علیرغم جوالن17رعد: ) ی 
َقج َوُرُسِ  خدا و مومنان به خدا است: 

َ
ِتَب َّ أ َكِتَمُتَنج ِلِعَبجِدَقاج ( 21)مجادله:  َكَتَب اَّلُل أَلَغ  َوَلَلد  َسَبَلل  

َستِ   َ ُ َدَقج َْلُ ی َ اِل  ّنَ ُجن  إ  وَن إ َو ُحوُر ن  َ
ُ  اِل  ُ   َْلُ َغجِلُبوَن  إ ِإّّنَ (. ایون چنوین اسوت 173-171)صوافات:     ال 
کریموه  شناختی نتیجه که آن مبنای معرفت ای سیاسی یعنی پیروزی نهایی جبهه ح  در دولت 

 را به دنبال خواهد داشت. مهدوی
 شناختی مبانی هستی

 خدامحور بودن جهان

از آن جدا نخواهدشد. به خداست و این وابستگی ذاتی آن بوده و هرگز جهان هستی وابسته 
گور لحظوه شوود. در  ای موورد عنایوت خداونود نباشود نوابود می جهان عین رب  به خداوند اسوت و ا

کریمووه مهوودوی بنیوواد جهووان معنوووی و الهووی اسووت نووه مووادی. خداونوود خووال  و اصوول و  دولووت 
سوووی ه سرچشوومه هسووتی اسووت و هسووتی جهووان و انسووان از اوسووت و همووه جهووان و اجووزای آن بوو

ُح َّلِلَِّ َ ااج یِف یُ انوود:  در حرکتخداونوود  اا جَواِت َوَ ااج یِف  َسااّبِ ِض  الّسَ َر  (، خداونوود هووم مبووداا 1)جمعووه:  األ 
َُ جهوان اسووت و هوم غایووت جهوان:  ِخا ُل َواآل  َّوَ کوه در حوودو  طور  همووان (. جهوان3)حدیوود:  ُ اایَس األ 

کوه خداونود جهو محتاج خداوند است در بقا نیز محتاج اوست این ان را آفریوده و رهوا گونه نیسوت 
کار می رود، بلکه وابستگی و نیاز جهان بوه خودا  کند و پیش می کرده است و جهان خودش دیگر 

دائمووی اسووت. زیوورا امکووان و فقوور ذاتووی جهووان دائمووی اسووت. جووز ذات حوو  همووه چیووز در معوورج 
َهُ   ُكّلُ َش  نابودی است:  ی بواقی بمانود نیازمنود مودتکه  این ( و برای88)قصن:  ء  َ جِلك  ِإّلَ َوج 

کوول جهووان بووه خداونوود میکووه  چنان عنایووت پروردگووار اسووت، ُلُ  َ ااو یِف یَ : فرمایوود دربوواره نیوواز 
َ
ااأ  س 
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ُكّلَ  ِض  َر  ن   یس    ُ یَس یِف یَ الّسَ جَواِت َواأل 
 
( و در باف نیاز مطل  انسان به خداوند تصریح 29)الرحمن:  َشأ

اُء ِإَل اَّلِل : فرمود ََ ُفَل قمُتُ ال 
َ
َغاِنُّ أ کوه اراده خوال  جهوان طبیعوی در طور  هموان (.15)فواطر:   َواَّلُل ُ یَس ال 

دارد جهووان اجتمواعی نیووز زمووانی بووه سووامان اسووت و از نظمووی  سووامان بووودن آن نقووش بنیووادیه بو
کنون جهووان اجتموواعی  کووه بوور اسوواس اراده خووال  انسووان اداره شووود. تووا طبیعووی برخوووردار اسووت 

که شایسته آن کوه موردم بوا مبوارزه بوا  چنان  است بر اساس اراده الهی اداره نشده است؛ اما زموانی 
کریمه شدند وعده الهی محق  خواهد شد.  طواغیت و تمرین عدالت  ورزی مستعد ظهور دولت 

 مندی جهان مندی و غایت قانون

کوه جهووان آفورینش هووم قوانون یکوی از مبووانی هسوتی  کریمووه ایون اسووت  منوود  شناسووی در دولوت 
کنود  آید و عمول می مند. همه حواد  و حرکات جهان بر اساس قانون پدید می و هم غایت است

ای بودون  نود. بوه زبوان فلسوفی هویچ حادثوها و در عین حوال بوه سومت هودر مشخصوی در حرکت
دهد. بور ایون اسواس خداونود حکویم بورای تحقو  هودر  علت فاعلی و بدون علت غایی ر  نمی

که هدر آفرینش انسان محقو   والنش فرستاده است. برای اینآفرینش بشر پیامی را توس  رس
گیور شودن عبودیوت  کامل باید توس  بشر اجرا شود. اما اجرای این پیام و فرا شود این پیام بطور 

شووند. ولوی  اندازد به همین دلیل همواره مانپ اجرای ایون پیوام می منافپ طواغیت را به خطر می
شود و سرانجام بندگان صالح پیروز  ی یک روزی تمام میاین وضعیت بر اساس وعده قطعی اله

 و وارثان زمین خواهند شد، در غیر این صورت هدر آفرینش نق  خواهد شد. 
 رابطه طولی دنیا و آخرت

 دو قورآن تعبیور بوه و مرتبوه دو آخورت و دنیوا کوه اسوت ایون کریمه دولت شناسی هستی مبانی از
 و سوکنات و حرکات تمام و است برقرار آنها بین طولیای  رابطه که هستند آفرینش نظام از نشئه
 در را نهواآ از بعضوی کوه دارنود جهوانهای  پدیوده سوایر روی بور آثاری ماهای  اندیشه و گفتار و رفتار

های  ایووون تموووام برناموووه بنوووابر. کووورد خوووواهیم مشووواهده آخووورت در تنهوووا را بعضوووی و جهوووان هموووین
که سعادت بشر تنها در این نشوئه دنیووی توامینباید بر اساس این عقیده تنظی اجتماعی  م شود 

کسووی از تمووام امکانووات مووادی زنوودگی برخوووردار باشوود امووا زنوودگی نمووی گوور  براسوواس  اش را شووود و ا
موقتی بودن این نشئه و حضور دائمی در نشئه آخرت تنظیم نکند بازنده خواهد بوود و بوه تعبیور 

کریمه مدیریت . قرآن شقی خواهد بود کهای  جامعهن چنیدولت  آبوادانی  را در دنیا بر عهده دارد 
کنود خواهد می دنیا را برای آخرت ها  . انسوانو مقدمات ورود به بهشت را در این دنیا باید فراهم 

کریمه فضایی را فوراهم موی در دنیا خود را بهشتی یا جهنمی می کوه تالش کنند. دولت  هوای  کنود 
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کوه مردم برای رسیدن به بهشت آسان شود. الب ته مردم، خود نیز در ایجاد ایون فضوا هموان طوور 
کردیم نقشی اساسی دارند.   اشاره 

کریمه  مبانی انسان شناختی دولت 
کامل  خالفت الهی انسان 

کامول آن نبوی انسان کم اسوت کوه نسوخه  کوه در مدینوه فاضوله فوارابی حوا ، اسوت و هموو اسوت 
کووه خلیفوه خودا در روی زموین اسووتخلیفوه خداسوت کامول  ، مظهور اسوماا و صوفات الهووی . انسوان 

گیورد. بنوابر ایون حکوم او حکوم خداسوت و  است. علم و اراده او از علم و اراده الهی سرچشومه می
کوه بوه او تفووی  شوده اسوت.   خلیفووه عنووان بوه کامول انسوانحکوموت او هوم حکوموت خداسوت 

کریموه  رئویس دولوت. اسوت هموین نیوز او حکوموت فلسوفه و اسوت الهوی فرمان اجرای مورأم الهی
کنود ولوی در  پس از نبی اعظم وصی اوسوت. هرچنود از طریو  وحوی بوا خداونود ارتبواط برقورار نمی

مقام عبودیت و بندگی مثل پیامبر است و لذا مجهز بوه آثوار ایون مقوام اسوت. یعنوی وصوی پیوامبر 
کووالم الهووی و عموول بووه آن مصووون از خطاسووت و  کاموول اسووت و در فهووم ظوواهر و بوواطن  نیووز انسووان 

ن انسان زمان خودش است به همین دلیل بر مردم جهان و بلکه بر همه مخلوقوات والیوت برتری
کریمه یک حکومت به رهبری واحد خوواهیم داشوت  دارد. به همین دلیل در هنگام ظهور دولت 

گورای  چه در عصور جدیود بور اسواس فرهنوگ موادی و این است معنای جهانی شدن واقعی؛ نه آن
گفته می کم بر غرف  . تحق  جهانی شدن غربی محال است زیرا در ایون اندیشوه وحودتی شود حا

که بنیادش بر جنایت و بطوالن  متصور نیست. مبنای این جهانی شدن منافپ نظام سلطه است 
کو  روی آف  است و همان کریموه، اصوالت نودارد و ماننود  گفتیم بور اسواس مبوانی دولوت  که  طور 

 است.

 دو ساحتی بودن انسان

یشرفته نیست. انسان هر چند از لحاظ بدنی و نیازهای طبیعی بسیار بوه انسان یک حیوان پ
 کوووه بعوودی دو همووان؛ تشووکیل شووده اسوووت از دو بعوود مووادی و الهووویولوووی  حیوانووات شووبیه اسووت

کووریم کووه  چنان انوود؛ نامیووده نفووس و بوودن را آنهووا افالطووون همچنووین و اسووالمی حکیمووان قوورآن 
قَساجِن ِ او ِطافرماید:  می ِ

اَق اْل  اُه َوَقَفاَخ فِ  ی   َخت  وِحاِ  یا... ُثَّ َسایّسَ ( پوس نیازهوای 9-7 )سوجده: ِ  ِ او ُر
آدمی صرفا  مادی نیست. عدالت مهدوی تنها توزیپ عادالنه امکانات بورای رفوپ نیازهوای موادی 

که در نظام کریمه تنها تهیه نان، مسکن و آزادی نیست  کمونیسوتی و  نیست. هدر دولت  های 
کریمه تموام نیازهوای موادی و معنووی آدموی و آن داری تبلیغ می سرمایه چوه را بورای  کنند. دولت 
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نمایوود. مبنووای  آرامووش دنیوووی و سووعادت اخووروی الزم دارد، عادالنووه، بوورای همگووان فووراهم می
هووای سیاسووی عصوور جدیوود ماتریالیسووتی و بوور تووک سوواحتی انگاشووتن انسووان  شووناختی نظام انسووان

کوو کووه نیسووت، تنهووا خوووراک و اسووت و بووه همووین دلیوول حتووی بوور فوورج محووال  ه عادالنووه نیووز باشوود 
کووالم خواسووته پوشوواک و مسووکن و خواسوووت غریووزه آدم های نفوووس اموواره را فوووراهم  هووا و در یوووک 

کسا می که نظام سرمایهسازد.  کمال مطلوف  داری را الگوی جامعه آرمانی خود اخذ می نی  کنند، 
که مبنایش حیووان انگاشوتن انسوان اسوت ولوی  را در رضایت نفس اماره در همین دنیا می دانند. 

کریموه نوه نیازهوا فقو  موادی اسوت و نوه سوعادت منحصور بوه دنیاسوت. چوون انسوان بوا  در دولت 
 عادتش نیز متفاوت است.حیوان متفاوت است لذا س

 اجتماعی بودن انسان

گفتند انسان موجودی اجتماعی اسوت که فارابی و افالطون  چوون نیازهوای متعودد ؛ همانطور 
علیورغم خصوصویات مشوترک در سواختار . ورده سوازدآتواند بور نمی مادی و معنویش را به تنهایی

طلبنود و بورای  منفعوتها  انسوان. ردبنیوادینی بوا آنهوا نیوز داهوای  تفاوت طبیعی بدنی بوا حیوانوات
کوار . گیرنود موی نوعان خود را به خدمت دیگر هم، حیوانات خالر بر جلا منافپ خویش گور ایون  ا

و بقوای نووع  خواهد شودها  از یک منط  عقالیی برخوردار نباشد منجر به نزاع خونین بین انسان
نظوام اجتمواعی سوالم و کوه  این بوه هموین دلیول بورایداد. در معرج انقراج قورار خواهود  را بشر

اموا ایون . بایود رفتارهوا براسواس قوانون باشود عقوال   ،نظموی باشود و بدور از هور  ومور  و بوی استوار
کسی باید تدوین شودر کوه  ها موی انسوانآیا  قانون توس  چه  کامول و هموه جانبوه  تواننود قوانونی 

 بنویسووندر ،تضوومین نمایووداو را  دنیوووی و اخووروی هموه نیازهووای آدمووی را پوشووش دهوود و سوعادت
که غلبه شهوت و غضا بر عقل آدموی موانپ تودوین چنوین قوانونی  حتوی تجربه نشان داده است 

کوه هوم شود می توس  بشربرای تأمین سعادت دنیوی  کنوون نتوانسوته قوانونی بنویسود   و بشر تا 
کل بشر را . در حوالی زدفوراهم سوا در دنیوا رافپ اختالر باشد و هم با تحق  عدالت زمینه سعادت 

کوه پوس چنوین قوانونی که حیات دنیوی موقت است باید به فکور سوعادت در حیوات جاویود بوود. 
کواملی. بایود الهوی باشودضامن سعادت دنیووی و اخوروی باشود  گور وجوود چنوین قوانون  ضوروری  ا

که آنها را بر اساس حکمت، است که خال  جهان و انسان   قوهلالت مطو عد بالغه آیا ممکن است 
کموال شایسوته ه است وفریدآ کورده اسوت شوان هموه موجوودات عوالم را بوه سووی  چنوین ، هودایت 

سینا ارسال چنوین قوانون الهوی بورای بقوای نووع بشور را از  ابنقانونی را برای بشر نفرستاده باشدر 
ک  پا و قرار دادن مژه بر پلک ر ساختن  ع   کوه خداونود آن را مغفوول نگذاشوته اسوت  ُمق  های چشوم 
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کوه ایون قوانون توسو  انبیوای . (442: 1404، )ابن سینا شمارد میتر  ضروری حقیقوت ایون اسوت 
نیوز تورش  کامولهای  الهی در طول تاریخ فرستاده شده اسوت و بوا پیشورفت جامعوه بشوری نسوخه

کوهکه  این عرضه شده تا پاسوخگوی هموه نیازهوای هودایتی بشور توا آخور تواریخ  نسوخه نهوایی آن 
کامول آن بوه دلیول عودم . شده اسوت ابالغبه بشر  ؟ص؟توس  رسول اعظم، خواهد بود اموا اجورای 

کووه بشوور تشوونه . ظهووور منجووی آخوور الزمووان شووده اسووت آینووده یعنووی آمووادگی بشوور موکووول بووه زمووانی 
 خداونود مطلو  عودل وبالغوه  این حکمت بنابر. مادگی اقامه و اجرای آن را داشته باشدآ ،عدالت
گور. اسوت کریمووه دولوت مسوتلزم کوه اسوت  سوووال زیور آفورینش فلسوفه نشوود محقوو  کریموه تدولو ا
 بور و بشور بوه نسوبت مهربوانی و لطو  اسواس بور رایعنی نبی حکویم  مدینه رئیس خداوند. رود می

گوور. کنوود مووی ارسووال اش و عوودالت مطلقووه واسووعه رحمووت اسوواس  رسوول ارسووال بووه انسووانیت کمووال ا
گر. بوود خواهود شا بالغوه حکموت خالفوت بور ،نکنود رسل ارسال خداوند و دارد بستگی کمیوتا  حا
 دولوت ایون آموادگی ظهووربدلیل عدم آموادگی بشور محقو  نشوده اسوت، سورانجام بوا بوروز  رسوالن
اا جَء  فرمووود:کووه  چنان بووود؛ شوود وگرنووه آفوورینش بیهوووده می خواهوود محقوو  کریمووه َنااج الّسَ َوَ ااج َخَتل 

َض َوَ ج بَ  َر  َمج َلِ بِ ی  َواأل   (16)انبیاا:  ی َ َُنُ

گوستینبر خالر  گناه ،که برای آدمی آ کریموه ، کنود می آلود تعری  طبیعت ثانوی بد و  دولوت 
کوه انسوان ذاتوا   انسوان . خوواه نوه شورور و بودخواه نیوک اسوت و نیوک بر ایون فورج بنوا شوده اسوت 

که او را آلوده ،آید نمی دنیاه گناهکار ب که از رسول اهلل؟ص؟ نقول شوده  کند؛ چنان می محی  است 
کوول م کووه:  )محموودی ولووود یولوود علووی الفطووره ولکوون ابووواه یهودانووه و ینصوورانه ویمجسووانه اسووت 

فطرت آدمی آلوده نشود خداوند انبیاا که  این به همین دلیل برای (781، 1ج: 1416، شهری ری
به تعبیر امیرالمومنین؟ع؟: لیسوتادوهم میثواق فطرتوه و لیثیوروا لهوم دفوائن العقوول را فرستاده تا 
کار البته 1طبه : خ1389)سید رضی،   پوذیر نیسوت بودون قودرت سیاسوی و دولوت امکوان(. و این 

گسترده طواغیت زمانه و عدم آموادگی  ولی پیامبران برای ایجاد این دولت بدلیل مزاحمت های 
کریموووه هموووواره بایووود در ایووون راه بوووا اپیوووروان انبیوووانووود.  موووردم موفووو  نبووووده ا و منتظوووران دولوووت 

کنند ناهنجاری کریمه  د را و محی  را برای تأسیسو خو ها مبارزه   آماده سازند. دولت 
کریمه  آزادی و اختیار انسان در دولت 

که هموه انسوان  ینود و دسوت و پوای شویطان را ها را جبورا  موممن بیافر برای خداوند آسان است 
ااَك آَلَ ااَو َ ااو  یِف فرمووود: کووه  چنان ببنوودد یووا اصووال  او را خلوو  نکنوود؛ ّبُ َ  َوَلاایس  َشااجَء َر ُهاا   َج األ  ُكّتُ ِض   عااج  یر 

شود. انسان ترکیبی  های انسانی می ( ولی این وضعیت سبا خروج انسان از ویژگی99)یونس: 
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گوور غرایووز و  از فرشووته و حیوووان یووا بووه تعبیوور امیرالمووومنین؟ع؟ ترکیبووی از عقوول و شووهوت اسووت. ا
گور عقول و اختیوارش تعطیول شو شهواتش تعطیل شود بوه فرشوته تبودیل می ود بوه حیووان شوود و ا

که بشر باشد باید دارای قدرت انتخاف  بشر برای این 1؛(22، 1ج: 2000، )القبانجی شود بدل می
دهود و بوه او قودرت انتخوواف  بوین خواسوت عقول و شوهوت باشوود. خداونود بوه بشور راه را نشووان می

گور می کنود. ا کنود و بور آنهوا غلبوه  ع بوا شوهواتش مبوارزه  کموک عقول و شور آدموی  دهد. بشر باید بوه 
کمووال  کنوود بووه  کوورده اسووت حرکووت  کووه خداونوود تعیووین  خووودش بووا انتخوواف خووودش در مسوویری 

کریمووووه مهوووودوی، بوووور خووووالر آن شایسووووته خووووویش می کارشناسووووان نظووووام  رسوووود. در دولووووت  چووووه 
گویند، انسان  گفتند و می ها یعنی دو نظام رقیا معاصر می داری و همچنین مارکسیست سرمایه

که: ته نظام اجتماعی نیست. برای همین قرآن بس محکوم جبر تاریخی و دست کید دارد  کریم تا
قُفِسِه   یِّ َغ یُ   َُ َ ج ِبَلیس    َحىّتَ یِّ َغ یُ ِإّنَ اَّلَل َل 

َ
وا َ ج ِبأ ها در تعیوین سرنوشوت خوود نقوش  ( انسوان11)رعود:  ُر

گوسوتی کریمه برخالر دیدگاه افالطوون و آ ن نقوش اساسی دارند. به همین دلیل در تحق  دولت 
ها و عملکرد خود زمان ظهور آخرین حجوت الهوی را  توانند با اندیشه مردم بنیادین است. آنها می

کریموه بوا موانوپ یعنوی طواغیوت  به جلو و یوا بوه توأخیر اندازنود. موردم موظفنود بورای تحقو  دولوت 
کریموه نیوز نقوش مور کننود و در زموان ظهوور رئویس دولوت  کنند و بستر ظهور را فراهم  دم در مبارزه 

که  ِط یَ لِ ایجاد قس  و عدل بنیادین است. چون فلسفه ارسال رسل این است  ِلس  جُس ِبجل   ُلیسَ  الّنَ
  (.25)حدید: 

 گیری نتیجه
 یوک بوه نیواز آمریکوا رهبوری بوه سولطه نظوام توسو  اسوتبداد و ظلوم شودن جهوانی بوه توجوه با 

 اسوت هماهنوگ بشور توحیودی طورتف با و خواند می فرا عدالت به که آن مقابل در جهانی تئوری
 جهوانی پاسوخی هموان تئووری جهوانی و مهودوی کریموه دولت اعتقادی اصل. است همگانی نیز
کنوون  ولی استهمه ستمدیدگان  نیاز این به  در بلکوه نیسوت جهوانی آن طورح و عرضوه ادبیواتا

کرر و تشیپ چارچوف ا جلوا لذا توجه هموه مستضوعفان عوالم ر است جامعه اسالمی درون در حدا
گیرسوازی بورای نمایود. توالش صواحا ایون مقالوه نمی  دولووت اعتقوادی اصول مخاطبوان قلمورو فرا
که مهدوی کریمه  شودن جهوانی بورای توحیود اعتقوادی اصول کوهطور  هموان به این نتیجه رسید 
 وصوی آخرین رهبری به توحیدی جامعه ،شود عرضه عقل زبان یعنی االذهانی بین زبانی به باید

                                                        
و1 م  یهموا، ف  کِلت  نوی آدم  وا  ِفوی ب  ک   ا  فوی البهوائم شوهوة بالعقول و ر  ک   ا  فی المالئکة عقال بالشهوة و ر  ک   ز  وجل ر  وا  . إن   اهلل ع  ل  ن غ 

ا   ل  ن غ  ه فهو خیٌر ِمن  المالئکة و  م  ت  هو  هوته عقله فهو شر ٌ ِمن  البهاِئم. عقُلُه ش   ش 
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 بوه شودن جهانی برای باید نیز است شده نامیده کریمه دولت مقاله این در که الهی اعظم خلیفه
 از یوووک هووویچ بوووه مهوودوی جامعوووه پوووژوهش ایوونهای  یافتوووه براسووواس. شووود ارائوووه جهوووانی زبووانی
  و علیم خدای اول مدیر کریمه دولت در .ندارد شباهت تاریخ طول در پیشنهادی هایشهر آرمان
 و اسووت فرسوتادهای  خلیفوه زموین روی در انسوان آفورینش فلسوفه اسواس بور کوه اسوت مطلو  قوادر

 دولوت رئویس اول درجوه در ایون بنوابر. اسوت کورده تفووی  او بوه را زموین در کریموه دولوت ریاست
 لخصائ بقیه در وحی دریافت در جز که اوست وصی ایشان غیاف در و اعظم نبی زمین در کریمه

. اسوت نواط  قورآن و بووده خطوا از بوری قورآن بوه لعمو و درک در نبوی مثل او. است نبی همچون
 مطرح فاضلههای  مدینه سایر خالر بر دولت این در که مردم آمادگی عدم دلیل بهکریمه  دولت
 حکوم همچنوین و الهوی قطعوی وعوده بوه بنوا ولوی اسوت نشوده محقو  هنووز دارنود بنیادین نقشی
 و محقو  روزی ،بوود خواهود شآفورین غرج نق  کریمه دولت تحق  عدمکه  این بر مبنی عقل
 دولوت فلسوفی مبوانی طورح. آمود خواهود سوره بو خواهوان مبوارز عودالت انتظار و وردهبرآ بشر آرزوی
 بوا عودالت تشونه و مظلومهای  انسان در اذهان همه را نظامی چنین منطقی امکان زمینه کریمه
کریمووووه در ایوووون پووووژوهش بووووهکنوووود مووووی فووووراهم اعتقووووادی هوووور  مبووووانی . مبووووانی فلسووووفی دولووووت 

هوای  نظام سایر مبانی با آنها تفاوتو  تقسیم شناختی انسان و شناختی هستی و شناختی معرفت
کریمه عقل و وحی نه تنها تعارج  . به لحاظ معرفتاست شده روشن سیاسی شناختی در دولت 

کنود و  ندارند بلکه وحوی بورای حمایوت عقول آموده اسوت و عقول وحوی را بوه زبوانی عوام عرضوه می
گ کریمه اصیل است و باطل هویت واقعی ندارد  سترش آن را فراهم میزمینه  کند. ح  در دولت 

کو  روی آف اسوت و رفتنووی اسوت. حو  اسوم خداسووت و خداونود سرچشومه حو  اسووت و  و ماننود 
تشنگان عدالت باید در حزف ح  یا حوزف اهلل وارد شووند توا مشومول وعوده قطعوی خداونود واقوپ 

شووند  به دلیل عدم اصالت سرانجام از صوحنه تواریخ حوذر می شوند. علیرغم جوالن اهل باطل
کریمووه جهووان وابسووته بووه خداسووت و بوور اسوواس  و حوو  طلبووان وار  زمووین خواهوود شوود. در دولووت 

گیورد  شود و انسوان نیوز بورای این قانون و اراده خداوند اداره می کوه در مسویر هودر آفورینش قورار 
که بر اسواس قوان باید جامعه ون الهوی و اراده خداونود اداره شوود. بوه هموین دلیول ای ایجاد نماید 
که می گر آفرینش جهان و انسان قانون است  کریمه  مند و غایت گوییم ا مند است، تحق  دولت 

که بر خالر حکمت خدای حکیم است. در دولت  ممکن و قطعی است وگرنه نق  غرج است 
شوویم و زنودگی اداموه  مور  تموام نمیشوود و موا بوا  کریمه اوال  زندگی در دنیای موادی خالصوه نمی

دارد، ثانیا  انسان هم یک حیوان پیشرفته نیست بلکوه ترکیبوی از عقول و غریوزه اسوت؛ بنوابر ایون 
که تنها مایحتاج مادی اش برآورده شود بلکه باید شرای  فرهنگی و  سعادت آدمی به این نیست 
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گونوووه کوووه انسوووان تربیتووی در جامعوووه بوووه  ع و عقووول بووور  ها بتواننوود در ای باشووود  کموووک شووور  دنیوووا بوووه 
غرایوز غلبووه وسووعادت اخووروی خووود را فووراهم سووازند. زیورا دنیووا در برابوور آخوورت نیسووت بلکووه دنیووا و 

کریموه مهودوی بوه ا آخرت در طول هم ند و نسبت بین آنها ماننود مقدموه و نتیجوه اسوت و دولوت 
بهشوت آسومانی در دنیوا همین دلیل الزم است تا شرای  تکامل معنووی انسوان و آموادگی ورود بوه 

 فراهم شود.
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