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اعضاء کمیته
علمی همایش
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رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق؟ع؟

حجت االسالم و المسلمین آقای حسین الهینژاد

حجت االسالم و المسلمین آقای سیدعلی فضلاهلل (لبنان)

مدیر پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهی

استاد دانشگاه بیروت

حجت االسالم و المسلمین آقای مجتبی کلباسی

حجتاالسالم والمسلمین آقای رحیم کارگر

مدیر مرکز تخصصی مهدویت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

حجت االسالم و المسلمین آقای علیا کبر رشاد

حجت االسالم و المسلمین آقای غالمرضا بهروزی لک

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

حجت االسالم و المسلمین آقای عبدالحسین خسروپناه

آقای دکتر فوزی علوی (تونس)

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی

استاد دانشگاه زیتونه تونس

حجت االسالم و المسلمین آقای شفیق جرادی (لبنان)

آقای دکتر احسان االمین (عراق)

رئیس المعهد المعارف الحکمی

رئیس بیت الحکمه بغداد

آقای سید ابوالحسن فیروزآبادی
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دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور

رئیس دانشگاه کوفه

آقای دکتر محمد هادی همایون

آقای دکتر حسان الکردی (سوریه)

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق؟ع؟

استاد دانشگاه دمشق

آقای دکتر طالل عتریسی (لبنان)

آقای دکتر مصطفی عقیونی (سوریه)
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معرفی پژوهشکده
مهدویت و آینده پژوهی
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پژوهشــكده «مهدویــت و آیندهپژوهــی» ،از ســال  1377فعالیــت خــود
را بــا نــام «مؤسســه فرهنگــی انتظــار نــور» ،و ســپس «مؤسســه پژوهشــی
انتظــار نــور» بــا محــور آمــوزه مهدویــت و بــا رویکــردی آیندهنگرانــه
آغــاز نمــود و اکنــون بــه عنــوان یكــی از پژوهشــكدههای «پژوهشــگاه
علــوم و فرهنــگ اســامی» دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم
اســت کــه رویكــرد اصلــی آن تحقیــق و پژوهــش تخصصــی و بنیــادی
در عرصههــای «مهدویتپژوهــی»« ،آیندهپژوهــی دیــن و دینــداری»
و «جریانشناســی مهدویــت» بــا ابعــاد علمــی  -پژوهشــی و تولیــد
دانــش و نظریهپــردازی بــوده کــه بــا اســتفاده از منابــع دینــی ،تاریخــی
و تجربــه بشــری بــا رویكــردی آیندهنگرانــه و آیندهپژوهانــه دنبــال
میشــود .ایــن پژوهشــكده تــاش میكنــد تــا در راســتای اهــداف
مقــدس نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا نگاهــی عمیــق و در عیــن
حــال كار بــردی بــه مهدویــت و مباحــث پیرامونــی بــر اســاس مبانــی
عقلــی و نقلــی بپــردازد .بــه منظــور كاربردینمــودن آمــوزه مهدویــت
و طراحــی چشــمانداز و ترســیم فراســو بــر اســاس آموزههــای دینــی -
اســامی در زندگــی فــردی و اجتماعــی در عصــر غیبــت بــه انجــام
رســاند ،در فعالیتهــای ایــن پژوهشــكده نگــرش آیندهپژوهانــه
لحــاظ شــده و بــر اســاس دادههــای قرآنــی و روایــی طراحــی افــق آینــده
بــا معیــار جامعــه مطلــوب مهــدوی ترســیم میشــود .پــس ،همــت
پژوهشــكده مهدویــت و آیندهپژوهــی بــر آن خواهــد بــود تــا بتوانــد بــا
اســتفاده از شــاخصها و و یژگیهــای جامعــه فاضلــه مهــدوی بــا
اســتفاده از روشهــای «آیندهپژوهــی» چشــماندازهای مطلــوب
جامعــه اســامی امــروزی را بررســی و افقهــای آیندههــای مطلــوب و
بدیــل را بــرای جامعــه منتظــر تدویــن نمایــد.
 .1اهداف
 .1تبییــن ابعــاد علمــی آمــوزۀ مهدویــت در حوزههــای مختلــف بــا
اســتفاده از مبانــی قرآنــی ،روایــی  ،كالمــی و فلســفی
 .2نظری هپــردازی و ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای نظــام اســامی بــر
اســاس آمــوزۀ مهدویــت و مدینــۀ فاضلــه مهــدوی
 .3پشــتیبانی نظــری و کاربــردی از نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
ایــران بــا إلهــام از آرمانشــهر مهــدوی؛
ن شــهر
 .4فراه مســازی زمینــه تبــادل نظــر و تضــارب آراء در تبییــن آرمــا 
مهــدوی از طریــق برگــزاری كرسـیهای نقــد و نظریهپــردازی؛
 .5ترســیم چشـماندازهای مطلــوب از آینــدۀ جهــان در راســتای تحقــق
جامعــه آرمانــی مهدوی؛
 .6ارائــه پاس ـخها و راهکارهــای مهــدوی بــه بحرانهــا و چالشهــای
فــراروی بشــر؛
یســازی ،پــردازش و تقویــت مطالعــات آیندهپژوهــی در حــوزۀ
 .7بوم 
علمیــه قــم و دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزۀ علمیــه قــم بــا محوریــت
آمــوزه مهدو یــت و انتظــار پویــا ـ راهبــردی؛
 .8شــناخت موقعیــت فرهنگــی اجتماعــی جامعــه منتظــر و مســائل
پیــش روی آن ،بــا تاكیــد بــر رویكــرد آیندهپژوهــی .رویکــرد پژوهشــکده

 .2رویکرد پژوهشکده
بر اساس سیاست و اهدافی که برای پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهی
تعریــف شــده اســت رویکــرد پژوهشــکده بــا آنهــا تنظیــم شــده و در راســتای
جامعــه مخاطــب کــه دارای تنــوع ادیانــی و مذاهبــی میباشــند متنــوع و
شهــای مختلــف
گوناگــون میشــود از ایــن رو رویکــرد پژوهشــکده بــا نگر 
درو ندینــی و برو ندینــی ،درو نمذهبــی و برو نمذهبــی توجیــه شــده و
بــر اســاس اهــداف و سیاســت پژوهشــکده و تنــوع رویکردهــا ،پروژههــا نیــز
متفــاوت میشــوند .برخــی پروژههــا بــا نگــرش مذهبــی و برخــی دیگــر بــا
نگــرش تقریبــی و بعضیهــا بــا رویکــرد تطبیقــی و بعضــی دیگــر بــا نــگاه
یشــوند .پــس از آنجایی
بیناالدیانــی و بینالمذاهبــی تحقیق و پژوهش م 
کــه اندیشــه منجیگرایــی و مهدویــت یــک اندیشــه فراگیــر و بیــن االدیانــی
اســت ضــروری اســت بــرای توجیــه و تفســیر آن از رویکردهــای مختلــف بــا
نگرشهــای گوناگــون اســتفاده شــود.
 .3گروههای پژوهشی
 .3-1گروه مهدویتپژوهی
گــروه مهدویتپژوهــی ،گــروه علمــی پژوهشــی اســت کــه در صــدد
اســت بــا بهرهگیــری از مبانــی کالمــی ،فلســفی ،عرفانــی ،فرهنگــی،
جامعهشــناختی ،روانشــناختی و ...بــه بررســی و تبییــن مباحــث
مهدویــت بــا نگــرش کاربــردی و بنیادیــن در گســترۀ مباحــث کلــی و
جزئــی ،درجــه یــک و درجــه دو و بیرونــی و درونــی میپــردازد.
 .3-2گروه آیندهپژوهی دین و دینداری
بــا توجــه بــه ارتبــاط عمیــق بیــن آیندهپژوهــی و آمــوزه مهدو یــت در
اندیشــه اســامی ،گــروه آیندهپژوهــی ،گروهــی علمــی پژوهشــی اســت
کــه بــه بررســی و تبییــن بنیادهــای آیندهپژوهــی بــر اســاس مبانــی
اســامی میپــردازد .مهمتریــن ماموریــت ایــن گــروه شناســایی و
کشــف و بومیســازی دانــش نوبنیــاد آیندهپژوهــی در حــوزه مباحــث
دینــی و مباحــث مهدویــت خواهــد بــود.
 .3-3گروه جریانشناسی مهدویت
نهــا و
جریانشناســی مهدویــت حــوزهای اســت کــه بــه شــناخت جریا 
یپــردازد .بــه بیــان دیگــر جر یــان ،همــان
فرقههــا در عرصــه مهدو یــت م 
حرکتــی اســت کــه در جامعــه بــر اســاس معیــار خاصــی شــکل میگیرد و
تحوالتــی را بــه همــراه مـیآورد .جریانشناســی یــک جر یــان نیــز ،مطالعه
چگونگــی شــکلگیری آن و شناســایی عواملــی اســت کــه بهگون ـهای
نهــای
بــا آن درگیرنــد .جریانشناســی بــه دو بخــش شــناخت جریا 
مثبــت و منفــی تقســیم میشــود کــه البتــه هــدف در ایــن حــوزه بیشــتر
قســم دوم یعنــی جریانهــای منفــی اســت؛ یعنــی جریانهایــی کــه نــوع
فعالیــت آنهــا اثــرات نامطلوبــی در حــوزه مهدو یــت ایجــاد میکنــد و
بــا ارزشهــای پذیرفتهشــده مهدویــت همخوانــی نــدارد؛ نظیــر جر یــان
بابیــت ،بهائیــت ،مدعــی یمانــی ،مدعــی ســودانی و  ...کــه در ایــن
گــروه عــاوه بــر شناســایی گرو ههــای انحرافــی مهدو یــت ،بــه عوامــل و
بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی و تمدنــی کــه زمین هســاز شــکلگیری
آنهــا میشــود پرداختــه خواهــد شــد.
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اهداف و محورها
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همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه آیتاهلل العظمی خامنهای؟دم؟
از منظر حجت االسالم والمسلمین دکتر لک زایی

معــاون پژوهــش دفتــر تبلیغــات اســامی گفــت :زمانی کــه در مــورد نظریه
انتظــار در اندیشــه آی ـتاهلل العظمــی خامن ـهای؟دم؟ صحبــت مــیکنیــم،
یــک ســطح راهبــردی بــرای آن در نظــر میگیریــم.
حجــت االســام والمســلمین دکتــر نجــف لــک زایــی در جلســه
هماندیشــی برگــزاری همایــش بینالمللــی نظریــه انتظــار در اندیشــه
آیـتاهلل العظمــی خامنـهای ؟دم؟ کــه در روز ســه شــنبه  7اســفند 1397
در ســالن همایشهــای غدیــر برگــزار شــد تصریــح کــرد :هــدف اصلــی
مــا از برگــزاری ایــن همایــش در ســطح بینالمللــی ایــن اســت کــه
بحــث انتظــار آنگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری؟بد؟ کــه حتــی قبــل
از انقــاب هــم بــه آن توجــه ویــژهای داشــتند ،بــه عنــوان فــرا نظریــه در
مــورد انتظــار قــرار بگیــرد.
وی افــزود :ویژگــی یــک کار راهبــردی ایــن اســتکــه در بحــث انتظــار
بــا امــر راهبــردی مواجــه شــویم و چنــد مســأله را بــه کمــک آن میتوانیــم
بــرای خودمــان مشــخص کنیــم.
رئیــس همایــش بیــن المللــی نظریه انتظار در اندیشــه آیـتاهلل العظمی
خامنـهای؟دم؟ عنــوان کــرد :مســاله اول بحــث وضــع مطلــوب اســت کــه
نظر یــه انتظــار مــا را هدایــت میکنــد کــه بــه آن امــر مطلــوب برســیم.
وی اضافــه کــرد :امــام(ره) تعبیــری دارد مبنــی بــر اینکــه «انتظــار فــرج،
انتظــار قــدرت اســام اســت» .بایــد زمینهســازی بــرای طلــوع خورشــید
عظمــای والیــت باشــد.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی گفــت :مســاله دوم بررســی
وضــع موجــود اســت کــه وضــع موجــود خــود را آسیبشناســی و بررســی
ُ
کنیــم؛ چــه در ســطح خــرد (ایــران) ،چــه در ســطح متوســط (جهــان
اســام) و چــه در ســطح کالن (جهانــی) کــه بایــد یــک ارزیابــی علمــی
در ســطح جهانــی داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه کســانی کــه منتظــر هســتند ،بایــد خودشــان را در
یــک مقیــاس جهانــی آمــاده کننــد خاطرنشــان کــرد :اگــر بخواهیــم در
ســطح علــوم اســامی و انســانی تحــول ایجــاد کنیــم ،بایــد زمینههــای
آن را در خــود ایجــاد بکنیــم.

حجــت االســام والمســلمین دکتــر لــک زایــی اظهارداشــت :مســاله
ســوم ایــن اســت کــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود را بایــد بشناســیم و
همینطــور تهدیدهــا و فرصتهــای خــود را شناســایی کنیــم.
وی گفــت :مســاله چهــارم حرکــت از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب
ً
اســت و مثــا تشــکیل جمهــوری اســامی بــر پایــه والیــت فقیــه امــری
بــود کــه حضــرت امــام(ره) فرمودنــد کــه اآلن بــرای مــا مقــدور اســت
کــه بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنیــم و در پیشنو یــس الگــوی ایرانــی -
اســامی پیشــرفت ،مــورد توجــه مقــام معظــم رهبــری؟بد؟ قــرار گرفــت.
معــاون پژوهــش دفتــر تبلیغــات اســامی عنــوان کــرد :زمانــی کــه در مــورد
نظریــه انتظــار در اندیشــه آیــتاهلل العظمــی خامن ـهای؟بد؟ صحبــت
میکنیــم ،یــک ســطح راهبــردی بــرای آن در نظــر میگیر یــم.
وی خاطرنشــان کــرد :رهبــر معظــم انقــاب در مــورد ایــن مطلــب کــه
انتظــار فــرج جــزء افضــل اعمــال اســت ،فرمودنــد :منظــور از ایــن اعمــال،
نکــه بــه لــوازم
از مقولــه عمــل اســت .ایــن بــه ایــن معنــی اســتکــه همی 
عمــل در انتظــار توجــه داریــم ،خــود ایــن انتظــار بــرای مــا فــرج و گشــایش
در امــور را بــه دنبــال خواهــد داشــت و امیدوار یــم کــه خداونــد توفیــق
دهــد ایــن اتفــاق بــه وقــوع بپیونــدد.

در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین الهی نژاد بررسی شد:
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اهداف و محورهای همایش همایش بین المللی «نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای؟دم؟»
همایــش بیــن المللــی «نظریــه انتظــار در اندیشــه حضــرت آیــتاهلل
العظمــی خامنـهای» بــه همــت پژوهشــکده مهدویــت و آینــده پژوهــی
دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم و بــا ســخنرانی آیــتاهلل
امامــی کاشــانی برگــزار خواهــد شــد.
حجــت االســام والمســلمین حســین الهینــژاد «رئیــس پژوهشــکده
مهدو یــت و آینــده پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی»
در گفتوگویــی در خصــوص برگــزاری همایــش بینالمللــی «نظریــه
انتظــار در اندیشــه حضــرت آیـتاهلل العظمــی خامنـهای» بــا بیــان ایــن
کــه یکــی از مســائل و موضوعاتــی کــه در حــوزه مهدویــت کمتــر مــورد
پژوهــش و نقــد و بررســی علمــی قــرار گرفتــه ،انتظــار اســت ،اظهــار
داشــت :ایــن مقولــه مهــم دینــی بــه رغــم اینکــه مــورد توجــه جــدی و
اکیــد روایــات معصومیــن(ع) و ســخنان علمــا و اندیشــمندان قــرار
گرفتــه و بــا زندگــی سیاســی و اجتماعــی مســلمانان – بخصــوص
شــیعیان – عجیــن شــده ،کمتــر مــورد بحــث و کاوش علمــی قــرار
گرفتــه و در بــاره آن نظریهپــردازی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مغفــول واقــع شــدن نظریهپــردازی در زمینــه انتظــار
ظهــور حضــرت ولــی عصر(عــج) گفــت :نظریهپــردازی در زمینــه
انتظــار ظهــور امــام مهدی(عــج) و کارکردهــای آن در جامعــه منتظــر
و ارتبــاط آن بــا غیبــت و ظهــور منجــی موعــود و تعامــل آن بــا ســایر
معــارف و مســائل دینــی ،تاکنــون مغفــول واقــع شــده و نیازمنــد توجــه
جــدی و پژوهشهــای علمــی و کاربــردی اســت.
* ضــرورت بررســی علمــی نظریهپــردازی در زمینــه انتظــار ظهــور امــام
مهدی(عــج)
دبیــر علمــی همایــش بیــن المللــی «نظریــه انتظــار در اندیشــه حضــرت
آی ـتاهلل العظمــی خامن ـهای» تصریــح کــرد :ضــرورت بررســی علمــی
ایــن مســأله و نظریهپــردازی دربــاره آن ،زمانــی بیشــتر خــود را نشــان
میدهــد کــه در صــدد ارائــه آن بــه جهــان معاصــر و گفتمانســازی در
ایــن بــاره باشــیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه اصلیتریــن مســیر ارائــه ادبیــات انتظــار بــه جهــان
علــم ،نظریهپــردازی دربــاره آن اســت ،افــزود :در ایــن راســتا بــا مطالعــه
آثــار و دیدگاههــای علمــا و اندیشــمندان در زمینــه انتظــار و مهدویــت،
میتوانیــم بــه نــکات بــارز و روشــنی دســت بیابیــم کــه مــا را در رســیدن
بــه نظر یــه منســجم انتظــار از دیــدگاه شــیعه یــاری رســاند.
حجــت االســام والمســلمین الهــی نــژاد اظهــار داشــت :بــه همیــن
جهــت ،برگــزاری نشســتهای علمــی ،فراخــوان مقــاالت ،برگــزاری
کرسـیهای نقــد علمــی و در نهایــت ،برگــزاری همایــش نظریــه انتظــار
بــرای ترو یــج گفتمــان انتظــار ضــروری بــه نظــر مــی رســد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مرحلــه نخســت ایــن برنامــه ،بــا بررســی نظریــه

انتظــار در اندیشــه مقــام معظــم رهبــری حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای
آغــاز میشــود ،گفــت :در واقــع ،ایشــان در طــی چنــد دهــه اخیــر توجــه
زیــادی بــه انتظــار و مهدویــت داشــته انــد و تبییــن آرا و اندیشــه هــای
ایشــان ،مــی توانــد کمــک شــایانی بــرای رســیدن بــه «نظر یــه انتظــار از
دیــدگاه علمــای شــیعه» داشــته باشــد.
* اهداف همایش
دبیــر علمــی همایــش بیــن المللــی «نظریــه انتظــار در اندیشــه حضــرت
آیــتاهلل العظمــی خامنــهای» بــا اشــاره بــه اهــداف ایــن همایــش
تصریــح کــرد :تحلیــل و تبییــن نظریــه انتظــار در آرا و اندیشـههای مقــام
معظــم رهبــری (در راســتای بررســی و تبییــن نظر یــه انتظــار در اندیشــه
علمــا و اندیشــمندان مســلمان) ،تبییــن ابعــاد مختلــف اندیشـههای
بنیادیــن مقــام معظــم رهبــری در زمینــه انتظــار و مهدو یــت بــرای
پژوهشــگران و عمــوم مــردم ،ترویــج و تقو یــت نظریهپــردازی در
آموزههــای مهدویــت ،معرفــی آرا و اندیش ـههای مقــام معظــم رهبــری
بــا تأ کیــد بــر انتظــار و مهدویــت بــرای جهــان امــروز از اهــداف ایــن
همایــش اســت.
وی بیــان داشــت :پاسداشــت علمــی مقــام معظــم رهبــری و
اندیشــههای بنیادیــن ایشــان در حوزههــای علمیــه ،زمینهســازی
بــرای طــرح نظــرات ســایر دانشــمندان در حــوزه مهدو یــت و انتظــار،
مقایســه تطبیقــی نظریــه مقــام معظــم رهبــری بــا دیــدگاه و نظر یــات
ســایر اندیشــمندان جهــان ،فراهمســازی تبــادل نظــر و گفتگــوی
علمــی دربــاره انتظــار و مهدویــت در جهــان اســام و بهرهگیــری از
نظــرات مقــام معظــم رهبــری و ارائــه راهبــرد انتظــار پو یــا در نظامســازی
و تمــدن ســازی اســامی از دیگــر اهــداف همایــش بیــن المللــی «نظریه
انتظــار در اندیشــه حضــرت آیــتاهلل العظمــی خامن ـهای» اســت.
حجــت االســام والمســلمین الهینــژاد افــزود :سیاس ـتهای
همایــش عبــارت از تعامــل و ارتبــاط علمــی بــا مرا کــز پژوهشــی در
زمینــه اندیش ـههای مقــام معظــم رهبــری ،تعامــل و همــکاری جــدی
مراکــز علمــی و نهادهــا و ســازمانهای فعــال در زمینــه مهدو یــت
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و اندیش ـههای مقــام معظــم رهبــری ،تکیــه اصلــی بــرآرا و ســخنان و
دیدگا ههــای مختلــف مقــام معظــم رهبــری در زمینــه مهدویــت و
انتظــار ،بهرهگیــری تــوام پژوهشهــای علمــی حوزویــان و دانشــگاهیان
و تقو یــت وحــدت و انســجام حــوزه و دانشــگاه ،بکارگیــری تمامــی
ظرفیتهــای دفتــر تبلیغــات اســامی در راســتای نشــر دیدگاههــای
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای و تکیــه بــر کاربــردی کــردن اندیش ـههای
مقــام معظــم رهبــری در جامعــه مــی باشــد.
وی محورهــای ایــن همایــش را مفهــوم و چیســتی نظریهپــردازی در
حــوزه انتظــار ،مهدویــت از دیــدگاه حضــرت آیــتاهلل خامنــهای،
مبانــی و ابعــاد نظریــه انتظــار در اندیشــه حضــرت آیـتاهلل خامنـهای،
نظر یــه انتظــار در اندیشــه حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای ،ابعــاد نظریــه
انتظــار در اندیشــه حضــرت آیـتاهلل خامنـهای ،مقایســه نظریــه انتظــار
در اندیشــه حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا نظریــات معطــوف بــه
آینــده ،ویژگیهــا و شــاخصههای جامعــه منتظــر در انديشــه حضــرت
آی ـتاهلل خامن ـهای ،وظایــف و کارکردهــای جامعــه منتظــر در اندیشــه
حضــرت آی ـتاهلل خامنــهای ،راهکارهــای تحقــق جامعــه منتظــر در
اندیشــه حضــرت آیـتاهلل خامنـهای ،آسیبشناســی انتظــار و جامعــه
منتظــر در اندیشــه حضــرت آیــتاهلل خامنــهای و جامعــه موعــود و
َ
منتظــر در اندیشــه حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای عنــوان کــرد.

قــراردادی مــی باشــد.
وی افــزود :در ایــن خصــوص فرهیختــگان و نویســندگانی از جملــه
حجــج اســام والمســلمین عبدالحســین خســروپناه و محمــد
مهــدی گرجیــان ،عزالدیــن رضانــژاد و محمدصــادق یوســفی مقــدم
و حمیدرضــا مطهــری و ...آقایــان محمدهــادی همایــون ،علیرضــا
صــدرا ،محمدمهــدی اعتصامــی و ...در تدو یــن ایــن مقــاالت
همــکاری داشــتهاند.

* برگزاری  ۲۰کرسی علمی در قم ،تهران و مشهد
حجــت االســام والمســلمین الهــی نــژاد در بــاره کرســی هــای برگــزار
شــده همایــش بینالمللــی «نظریــه انتظــار در اندیشــه حضــرت آیتاهلل
العظمــی خامنــهای» اظهــار داشــت :در راســتای تقو یــت و تحکیــم
بخشــی بــه همایــش و جهــت ارتقــای پایــه هــای علمــی و تحلیلــی آن،
اقــدام بــه برگــزاری کرسـیهای مختلــف علمــی در مؤسســات علمــی
و پژوهشــی و در مراکــز دانشــگاهی و حــوزوی نمــوده و بــر ایــن اســاس،
 ۲۰کرســی علمــی در شــهرهای قــم ،تهــران و مشــهد برگــزار شــده اســت.
وی بــه برگــزاری کمیســیونهای تخصصــی همایــش بینالمللــی
«نظریــه انتظــار» پرداخــت و خاطرنشــان کــرد :بــه جهــت حجــم کثیــری
از مقــاالت اعــم از فراخوانــی و قــراردادی کــه از ناحیــه فرهیختــگان
و نویســندگان دانشــگاهی و حــوزوی تدویــن شــده اســت ،جهــت
بررســی و ارائــه آنهــا نیــاز بــه کمیســیونهای مختلفــی علمــی میباشــد
* زمان و مکان برگزاری همایش
رئیــس پژوهشــکده مهدویــت و آینــده پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم تــا بــا تبییــن و تحلیــل آنهــا ،ایــده هــای نــو و نگــرش جدیــد در خصــوص
و فرهنــگ اســامی بــا اشــاره بــه زمــان و مــکان برگــزاری همایــش نظریــه انتظــار بــارآوری شــود.
بینالمللــی «نظریــه انتظــار در اندیشــه حضــرت آیــتاهلل العظمــی
خامن ـهای» گفــت :ایــن همایــش پنــج شــنبه ســوم بهمــن مــاه  * ۹۸برگزاری چهار کمیسیون در همایش
در پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی وابســته بــه دفتــر تبلیغــات دبیــر علمــی همایــش بینالمللــی «نظر یــه انتظــار در اندیشــه
اســامی حــوزه علمیــه قــم واقــع در قــم ،چهــار راه شــهداء ،ابتــدای حضــرت آیــتاهلل العظمــی خامنــهای» خاطرنشــان کــرد :بــر ایــن
اســاس ،جهــت رســیدن بــه مقصــود ،کمیســیونهای چهارگان ـهای
خیابــان معلــم از ســاعت  ۸:۳۰تــا  ۱۷برگــزار میگــردد.
در آییــن افتتاحیــه ایــن همایــش ،حضــرت آی ـتاهلل امامــی کاشــانی اعــم از «مفاهیــم و مبانــی نظریــه انتظــار»« ،جامعــه منتظــر؛ وظایــف،
«امــام جمعــه موقــت تهــران» بــه ایــراد ســخنرانی خواهــد پرداخــت و شــاخصهها و کارکردهــا»« ،جامعــه منتظــر :راهبردهــا و آســیبها» و
در آییــن اختتامیــه نیــز حجــت االســام والمســلمین دکتــر نجــف «نظریــه انتظــار و تمــدن ســازی نویــن اســامی» طراحــی شــده اســت
لکزایــی «معــاون محتــرم پژوهــش دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه کــه جــدول ایــن کمیســیونها در پرتــال دفتــر تبلیغــات اســامی بــه
نشــانی  www.Dte.irقابــل دریافــت اســت.
علمیــه قــم» بــه ایــراد ســخنرانی مــی پردازنــد.
همایــش بینالمللــی «نظریــه انتظــار در اندیشــه حضــرت آی ـتاهلل
العظمــی خامنــهای» ســوم بهمــن مــاه  ۹۸بــه همــت پژوهشــکده
* مقاالت این همایش
دبیــر علمــی همایــش بیــن المللــی «نظریــه انتظــار در اندیشــه حضــرت مهدویــت و آینــده پژوهــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی وابســته
آی ـتاهلل العظمــی خامن ـهای» دربــاره مقــاالت ایــن همایــش تصریــح بــه دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم و مؤسســه پژوهشــی
کــرد :بــرای ایــن همایــش بــه دو صــورت مقــاالت فراخوانــی و قــراردادی فرهنگــی انقــاب اســامی(دفتر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آی ـتاهلل
تدو یــن شــده اســت ،از ایــن میــان  ۲۲۷مقالــه بــه صــورت فراخــوان العظمــی خامن ـهای) و بــا همــکاری برخــی از مرا کــز حــوزوی ،دینــی و
بــه دبیرخانــه ایــن همایــش رســیده اســت و  ۵۵مقالــه هــم بــه صــورت علمــی برگــزار خواهــد شــد.
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عبدالحسین خسروپناه (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)
ّ
حسامالدین مؤمنی(مدرس فلسفه و کالم دانشگاه قم)

مبانی و اصول حکمی  -قرآنی انتظار از دیدگاه آیتاهلل خامنهای؟دم؟
اندیشــۀ «در انتظــار ظهــور منجــی بــودن» در بســیاری از جوامــع بشــری وجــود دارد و یکــی از مهمتریــن سرچشــمههای تولیــد فرهنــگ و ســبک زندگــی برای
انســانها همیــن تفکــر اســت؛ بنابرایــن شــناخت انتظــار صحیــح از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .مقالــۀ حاضــر بــه دنبــال تبییــن مبانــی و اصــول حکمــی -
قرآنــی انتظــار از منظــر آیـتاهلل خامنـهای اســت .مبانــی حکمــی -قرآنــی انتظــار در دیــدگاه ایشــان عبارتنــد از :توحیــد اجتماعــی ،والیــت ،پیونــد دنیــا و آخــرت،
جامعیــت اســام ،انســان اجتماعــی فطــری ،حاکمیــت حــق و کمالگرایــی انســان .همچنیــن بــر اســاس مبانــی فــوق؛ عدالــت اجتماعــی ،مجاهــدت ،تقویت
عقالنیــت ،تقو یــت معنو یــت و اخــاق ،تشــکیل حکومــت اســامی و وحــدت امــت اســامی ،اصــول حکمــی -قرآنــی انتظــار در نــگاه ایشــان بــه شــمار میآینــد.
بــر طبــق مبانــی و اصــول مذکــور ،انتظــار از منظــر آیـتاهلل خامنـهای عبــارت اســت از؛ انتظــار ســازندۀ اجتماعــی .روش مــا در ایــن پژوهش توصیفی  -تحلیلی اســت.
عزالدین رضانژاد(دانشیار جامعة المصطفی العالمیة)
قنبرعلی صمدی(پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی؟ص؟)

نگرش مقایسهای به مسأله پایان تاریخ از منظر آیتاهلل خامنهای؟دم؟ و فوکویاما
پایــان تاریــخ و چگونگــی آخریــن مقطــع زندگــی بشــر ،کــه در آموزههای اســامی از آن به دورۀ آخرالزمان نیز یاد شــده اســت ،یکی از دغدغهها و پرسـشهایی
اســت کــه نــگاه اندیشــمندان اســامی و غربــی آیندهنگــر را بــه خــود جلــب نمــوده اســت تــا پیرامــون آن بــه تأمــل بپردازنــد .نوشــتار حاضــر ،بــه بررســی ایــن موضــوع بــا
محوریــت ســخنان و دیــدگاه آیـتاهلل خامنـهای پیرامــون آینــده تاریخ و مقایســۀ آن با آیندهنگــری غربی با تأ کید بر نظریه معروف «پایان تاریخ» فوکویاما میپــردازد.
در ایــن مقایســه کــه از روش توصیفــی  -تحلیلــی بهــره گرفتــه شــد ،ضمــن معرفــی ایــن دو دیــدگاه ،برخــی از مختصــات آیندهنگــری اســامی مبتنــی بــر مهدویــت
تهــای اساســی آن بــا نظریــه پایــان تار یــخ فوکویامــا ،بازگــو شــده اســت .در ایــن تفاوتگــذاری ،بــا توجــه بــه
در نگــرش آی ـتاهلل خامن ـهای ،تبییــن گردیــده و تفاو 
دوگانگیهــای موجــود در مبانــی معرفتــی ایــن دو نــوع تفکــر ،نــگاه الهیاتــی عدالتمحــور و جهــان شــمول نســبت بــه عوامــل و مؤلفههای تحــول تاریــخ ،از مهمترین
ویژگیهــای آیندهنگــری دینــی آیـتاهلل خامنـهای ،ذکــر گردیــده و وجــوه تمایــز آن بــا نظریــه فوکویامــا در بــاب پایــان تار یــخ ،بــر شــمرده شــده اســت.

محمدصادق یوسفی مقدم(دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)

بررسی قرآنی آسیبهای اساسی مهدویت بر اساس دیدگاههای حضرت آیتاهلل خامنهای؟دم؟
مهدویــت مکتــب هدایــت و تربیــت بشــر و تنهــا راه شــکلگیری جامعــه توحیــدی در عصــر غیبــت بر مبنای فطرت الهــی و عدالت اجتماعی اســت که
در یــک جریــان تدریجــی بــه ســوی تحقــق عالیتریــن شــکل هدایــت و تربیــت و کاملتریــن جامعــه توحیــدی و جامعتریــن عدالــت اجتماعــی در عصــر ظهــور
منتظــر و تزریــق روحیــه
موعــود الهــی حضــرت مهدی(عــج) در حرکــت اســت .ایــن جر یــان بــه دلیــل نقــش بیبدیلــش در تربیــت و تکامــل بخشــیدن بــه جامعــۀ ِ
عدالتخواهی و ظل مســتیزی ،همواره از ســوی دشــمنان آ گاه و دوســتان ناآ گاه در معرض آســیب و تهدید بوده اســت .پاســداری از این مکتب حیاتبخش
مســتلزم آن اســت کــه منتظــران ظهــور ،بهو یــژه نخبــگان بــا آســیبهایی کــه مهدو یــت را تهدید میکند ،آشــنا شــوند تا بتوانند با آن آســیبها مقابله کننــد .این
مقالــه پژوهشــی اســت قرآنــی کــه بــر اســاس بیانــات مقــام معظم رهبری حضــرت آیتاهلل خامنهای(مدظله) آســیبهای اساســی آرمــان مهدویــت را که عبارت
اســت از نــگاه آرمانــی صــرف بــه ظهــور ،ادعاهــای دروغیــن ،ســطحینگری و غفلــت از تشــکیل حکومــت اســامی در دوره انتظار بررســی و راههای مقابلــه با آن
آســیبها را بیــان کــرده اســت .هــدف مقالــه آن اســت مهدو یــت بــا نفــی آرمانگرایــی صــرف ،سطحیاندیشــی ،تحر یــف و بــا تعدیــل تطبیــق ،تأویلگرایــی بــه
منتظــر ترو یــج و تبلیــغ شــود.
ســوی خرافهزدایــی حرکــت کــرده ،بــا شــاخصههای حقیقتنمایــی و اصالتمحــوری در جامعــۀ ِ

16
محمدهادی همایون (استاد دانشگاه امام صادق(ع))

تبیین و شرح حکمت و کارکرد غیبت از دیدگاه امام خامنهای؟دم؟
در خصــوص حکمــت غیبــت و ظهــور ،دیدگا ههــای متعــددی وجــود دارد کــه از آن میــان کالم گهربــار امــام صــادق؟ع؟ مبنــی بــر پوشــیده مانــدن
تهــای حجــج الهــی پیشــین میتوانــد بســیار راهگشــا باشــد .همــراه بــودن ایــن تعلیــل بــا دیــدگاه
ایــن حکمــت تــا ظهــور و همراســتا بــودن آن بــا غیب 
حضــرت امــام خامنـهای مبنــی بــر لــزوم وقــوع غیبــت و انتظــار حتــی بــا فــرض بهثمرنشســتن غدیــر ،ســبب تأمــل بیشــتر در موضــوع و نــگارش ایــن مقالــه
شــده اســت.
در ایــن مقالــه غیبــت و ظهــور نــه بــه عنــوان یــک جریمــه بــرای مؤمنــان سسـتایمان کــه بــه عنــوان یــک ســنت الهــی و یــک چرخــه دائمــی بــر محــور ظهــور
و شــناخت کامــل از امــام و جایــگاه والیــت تحلیــل شــده اســت .ایــن امــر در تار یــخ از ابتــدای دعــوت انبیــای عظــام؟مهع؟ و پیــش از بعثــت آغــاز شــده و تــا
ماجــرای غدیــر خــم و ســپس در عاشــورا و ســرانجام تــا دوره غیبــت امــام عصر(عــج) ادامــه داشــته اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه پیوســتگی ایــن حــوادث
تاریخــی ذیــل مفهــوم قیامــت کبــری ،ایــن چرخــه پــس از ظهــور نیــز در دوران رجعــت و تــا قیامــت اســتمرار یافتــه ،ســازوکار اصلــی ســوقدادن انســانها
ذیــل امــام معصــوم بــه ســوی قیامــت خواهــد بــود.

علیرضا صدرا(دانشیار دانشگاه تهران)

زمینهسازی انتظار مهدوی (عج) در گام دوم انقالب اسالمی (چالش دولتسازی کارآمد ،راهبرد الگوسازی
اسالمی ایرانی پیشرفت و چشمانداز تمدنسازی نوین اسالمی)
«مسئله» زمینهسازی انتظار مهدوی(عج) و آمادگی ظهور در گام دوم انقالب اسالمی است« .چارچوب نظری» عبارت است از:
 .1بیانیه گام دوم بهسان طرح هادی راهبردی و نقشه راه چله دوم انقالب اسالمی ایران؛
نســازی نو یــن اســامی را بــه مثابــه انتظــار و آمادگــی انقالبــی ،فعــال و ســازنده زمینهســاز ظهــور
 .2چلــه جهــاد اکبــر ســازندگی فراملــی« .چشـمانداز» تمد 
مهــدوی در فــراز آینــده خــود دارد« .راهبــرد الگوســازی اســامی ایرانــی» پیشــرفت ملــی کشــور بــه مثابــه محور یــت عزیمــت انقــاب اســامی پیشــاروی
آن میباشــد .بــا چالــش ارتقــای هرچــه فراتــر کارآمــدی بهــرهوری و اثربخشــی اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی ،ملــی ،خصوصــی و عمومــی ،بهویــژه
کارآمدســازی دولتــی تــا مــرز دولتســازی کارگــزاری کارآمــد جمهــوری اســامی ایــران فراروســت« .پیشفرض »هــا عبارتانــد از:
 .1بشــریت ،شــرق و ایــران از پیشــاتاریخ و در پــگاه تار یــخ بــا تأســیس دولــت و نظــام سیاســی ،از بدو یــت بــه مدنیــت و زیســت مدنــی بــه مثابــه کمــال
نخســتین بشــری گــذار کــرده اســت؛  .2علیرغــم آن همــه پیــامآوران و اولیــای بــزرگ الهــی بــه ســبب جهالــت بســیط تــودهای بهویــژه جهالــت مرکــب
روشــنفکرنمایان ،اوج آن مــوج مــادی و خــأ معنــوی و ســیطره ابــزاری بــر جهــان در بســتر فراینــد (پروســه گلوبالیتــی) جهانیشــدن فنــاوری ارتباطــی
و اطالعاتــی و حتــی اقتصــادی ،بــا چش ـمانداز توطئــه (ســناریو و پــروژه گلوبالیزیشــن) جهانیســازی تکســاحتی و تنازعــی میباشــد« .فرضیــه»:
زمینهســازی انتظــار مهدوی(عــج) در گام دوم انقــاب اســامی اســت .توضیــح فرضیــه .1 :الگوســازی پیشــرفت ملــی ،تمدنــی و مهــدوی شــامل الــف)
توســعه اقتصادی کمی و کیفی ســخت ،نیم هســخت و نرمافزاری و تأمین آســایش بدنی همگانی؛ ب) توأمان توســعه و تعادل سیاســی و کارآمدســازی
ملــی؛ ج) در جهــت توســعه و تعالــی فرهنگــی ،معنــوی و اخالقــی و تضمیــن آرامــش مدنــی اســت .2 .اینچنیــن الگــوی دوســاحتی مــادی و معنــوی،
دوبعــدی باطنــی و ظاهــری متعــادل و متعالــی میباشــد .3 .دولتســازی کارآمــد ،کارگــزار الگوســازی اســامی ایرانــی پیشــرفت و گرانیــگاه و اثربخــش
تجدیــد حیــات تمــدن پیشــین اســامی و تأســیس تمــدن نو یــن اســامی خواهــد شــد .ایــن موضــوع ،الهامبخــش راهبــرد جهانیگرایی(گلوبالیســم)
اســت« .نتیجــه» آمادگــی ،انتظــار انقالبــی ،فعــال و ســازنده ،پو یــا و پایــا و زمینهســاز تعجیــل فــرج ظهــور و انقــاب ،نظــام سیاســی و دولــت جهانــی نهایــی
مهــدوی میباشــد« .روش» تحلیــل متــن و محتوایــی مطلــب بهو یــژه ســند راهبــردی گام دوم انقــاب اســامی اســت.
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رویکرد عالمانه به مهدویت
بحــث از مهــدی و امــام زمــان بــا رویکردهــای مختلفــی میتوانــد ارائــه شــود .در ایــن میــان رویکــرد علمــی و توجــه بــه زوایــای متقــن بحــث بــر
دانشــمندان و اهــل تحقیــق پوشــیده نیســت و گاه در میــان جنب ههــای تبلیغــی و عاطفــی از آن غفلــت کردهانــد .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــه
عنــوان رهبــری سیاســی  -اجتماعــی بــه ایــن دو جنبــه سیاســی و اجتماعــی مقولــۀ مهدو یــت و مباحثــی ماننــد انتظــار حکومــت عــدل و نقــش امیــد بــه
مهــدی در مقابلــه بــا ســتمگران و دشــمنان اســام و تشــیع ،توجــه و یــژه دارد .بــا ایــن حــال ایشــان بــه دلیــل رهبــری مذهبــی و جایــگاه علمــی در بیانــات و
نوشــتههای خــود بــه نــکات تخصصــی و عالمانــه نیــز اشــاره کــرده و توجــه داده اســت .مقالــه حاضــر بــه بررســی ایــن نــکات و مــوارد از میــان دیدگاههــای
ایشــان میپــردازد .مهمتریــن جنب ههــای مهــدی در بیانــات ایشــان ،تأ کیــد بــر اصالــت موعــود و اتفــاق نظــر صاحبــان ادیــان و مذاهــب دربــارۀ اوســت
کــه نــزد شــیعه شــخصیتی معلــوم و ّ
معیــن اســت .موضــوع دیگــر عــدم جمــود بــر روایــات در موضــوع مــدت زمــان حکومــت حضــرت مهــدی اســت کــه بــر
خــاف آنهــا معتقــد اســت چنیــن دوران پرشــکوهی نمیتوانــد بــه چنــد ســال تمــام شــود بلکــه دورانــی دراز خواهــد بــود .نشــانه دیگــر رویکــرد علمــی آن
اســت کــه مباحــث بیفایــده یــا کمفایــده در مســئلۀ مهدو یــت در آثــار و ســخنان ایشــان بــه چشــم نمیخــورد .نهــی از خرافــات و بیــان مطالــب ضعیــف
یتــوان بــه عنــوان رویکــرد عالمانــه بــه مهدو یــت از دیــدگاه رهبــری اشــاره کــرد.
از دیگــر مــواردی اســت کــه م 

محسن مهاجرنیا (استادیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی)

گفتمان انتظار در ساحت کالم سیاسی آیتاهلل خامنهای؟دم؟
از میــان مفاهیــم ارزشــی و مکتبــی در اندیشــه سیاســی آیـتاهلل خامنـهای «انتظــار» از معــدود مفاهیــم جوششــی ،گشایشــی ،تولیــدی و اقتدارســاز
اســت کــه در درون پارادایــم امامــت ،نقــش پو یــا و پایایــی را بــرای مکتــب اهلالبیــت(ع) تضمیــن میکنــد .هــم بــر پیشفــرض قطعـ ِـی گذشــته امامــت
اســتوار اســت و هــم بــر آینــده قطعــی و حتمــی ظهــور و طلــوع خورشــید والیــت عظمــای الهــی تکیــه زده اســت .از ایــن جهــت اســت کــه ایشــان جوهــره
امامــت را اشــرابکننده انتظــار معرفــی میکننــد و آن را بــه مثابــه کلیــدواژه فهــم دیــن در دنیــای متحــول ،چــرخ دنــده تولیــد قــدرت مشــروع و موتــور محرکــه
ـود
امیــد و حرکــت راهبــردی بــه ســوی ســعادت و پیــروزی نهایــی میداننــد .مکتــب انتظــار از منظــر ایشــان بــر پایــه قانــع نشــدن ،نپذیرفتــن وضــع موجـ ِ
زندگــى انســان و تــاش امیدوارانــه بــراى رســیدن بــه وضــع مطلــوب حتمــی و آینــده قطعــی ،بــر اســاس آرمانگرایــى واقعبینانــه اســت .ایشــان انتظــار را
بــه مثابــه یــک کنــش فعــال و عمــل تحــولزا میداننــد کــه ســبب آمادهســازى دائمــی و تقویتکننــده انگیــزه در دل و درون باورمنــدان اســت .نشــاط،
تحــرک ،پویایــی و ترقــب را یــک حقیقــت قطعــی و ترصــد یــک ظهــور حتمــی را از خصایــص انتظــار میداننــد .در اندیشــه آی ـتاهلل خامن ـهای «انتظــار
رهایــی اســت ،امــا رها کــردن و ســکون و نشســتن بــه امیــد تحقــق نیســت ،بلکــه رهایــی آزادیبخــش و ظلمســتیز و عدالتگســتر اســت .ویژگیهــای
فــوق گفتمــان انتظــار را در وزان مهمتر یــن عنصــر اکتشــافکننده حقایــق متافیزیکــی مهدو یــت قــرار داده اســت .در تحقیــق حاضــر نظریــه انتظــار از
منظــر آی ـتاهلل خامن ـهای در ســرفصلهای ذیــل بــه ســامان رســیده اســت :الــف) سنخشناســی مفهــوم انتظــار در اندیشــه آی ـتاهلل خامن ـهای؛ ب)نقــش
پارادایمیــک امامــت بــرای گفتمــان انتظــار؛ ج) انتظــار رهاییبخــش و عدالتگســتر؛ د) انتظــار بزرگتریــن راهبــرد زمین هســاز ظهــور؛ هـ)کنــش انسانســازی،
نســازی در نظر یــه انتظــار.
جامع هپــردازی و تمد 
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فاطمه زهرا ستار(دانشجوی ارشد دانشگاه علوم و حدیث)
حسین الهینژاد(دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)

منتظر با تأ کید بر بیانات مقام معظم رهبری؟دم؟
وظایف بانوان در جامعه ِ
انتظــار از جملــه آموزههــای مهــم و تأثیرگــذار مهدو یــت از نظــر کار بــرد و کارکــرد اســت .پیرامــون انتظــار مباحــث مختلفــی قابــل طــرح اســت.
برخــی از آن مباحــث بــه صــورت مســقیم بــه مقولــه انتظــار مر بــوط میشــود نظیــر ماهیــت انتظــار ،تعر یــف انتظــار ،نگرشهــای انتظــار و ...و برخــی دیگــر
منتظــران ،بحــث زمین هســازی ظهــور ،بحــث غیبــت و . ...
منتظــران ،ویژگ 
یهــای ِ
بــه صــورت غیــر مســتقیم بــه مقولــه انتظــار ارتبــاط دارد نظیــر وظایــف ِ
منتظــران آن هــم بــا رویکــرد خــاص و بــا نگــرش اخــص کــه معطــوف بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری اســت پرداختــه شــده
در ایــن نوشــتار بحــث وظایــف ِ
منتظــران در عصــر غیبــت بــا توجــه بــه اختــاف ماهیــت و تنــوع در وظایــف و بــا توجــه بــه انــواع مخاطبــان و تنــوع در جنســیت
اســت .بطــور کلــی وظایــف ِ
منتظــر در عصــر غیبــت بــه واســطه
آنهــا ،بــه اقســام مختلفــی نظیــر وظایــف عــام و خــاص ،جنســی و فراجنســی ،فــردی و اجتماعــی تقســیم م 
یشــود .زنــان ِ
جایــگاه و مســئولیتی کــه دارنــد ،دارای وظایــف مختلفــی در قالــب وظایــف عــام و خــاص ،جنســی و فراجنســی ،فــردی و اجتماعــی میباشــند در
منتظــر عــاوه بــر وظایــف عــام دارای وظایــف خــاص و نیــز عــاوه بــر وظایــف فــردی دارای وظایــف اجتماعــی میباشــند
نگــرش مقــام معظــم رهبــری زنــان ِ
وظایــف عــام ،فراجنســی و فــردی نظیــر معرفــت بــه دیــن ،معرفــت بــه امــام زمان(عــج) ،صبــر و مقاومــت ،خودســازی و ...وظایــف خــاص ،جنســی و
حگــری ،زمینهســازی ظهــور و ...اســت کــه پیرامــون مطالــب فــوق بــا اســتناد
منتظــر ،اصال 
اجتماعــی نظیــر دیگرســازی ،حضــور در صحنــه ،تربیــت نســل ِ
بــه فرمایشــات و بیانــات مقــام معظــم رهبــری و بــا نگــرش توصیفــی و تحلیلــی ،تحقیــق و پژوهــش صــورت گرفتــه و بــه ایــن پرســش پاســخ داده میشــود
منتظــر در عصــر غیبــت چــه وظایــف و مســئولیتی دارنــد؟
کــه زنــان ِ

خدامراد سلیمیان (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم)

تحلیل روایی مبانی و اصول انتظار در بیانات آیتاهلل خامنهای؟دم؟
بــاور بــه حکومــت جهانــی مــردی از نســل آخر یــن پیامبــر الهــی(ع) در آخرالزمــان و آســتانه برپایــی قیامــت ،اعتقــاد مشــترک همــه مســلمانان اســت
کــه نقشــی برجســته و بنیادیــن در زندگــی آنــان داشــته اســت .در میــان عناصــر ایــن باورمنــدی ،انتظــار از جایــگاه و یــژهای برخــوردار اســت .پیشــوایان
معصــوم :دربــاره مبانــی و اصــول انتظــار بیاناتــی را فرمودهانــد کــه بــزرگان شــیعه همــواره بــه تأســی از ایشــان آنهــا را تحلیــل و تبییــن کــرده و مبنــای دیدگاههــا
و رفتارهــای خــود قــرار دادهانــد .از کســانی کــه بــا اهتمــام بــه بیانــات نورانــی معصومــان :همــواره انتظــار را تبییــن و راهبــرد رهبــری خــود را بــر پایــه آن تنظیــم
کردهانــد ،مقــام معظــم رهبــری آیـتاهلل خامنـهای اســت.
نوشــتار پیــش رو در پــی تبییــن مبانــی و اصــول انتظــار در بیانــات معظ ملــه بــر اســاس بیانــات معصومــان(ع) اســت .مبانــی روایــی انتظــار در دیدگاه ایشــان
عبــارت اســت از کمالگرایــی ،شــناخت و ترســیم وضــع مطلــوب ،حرکــت از وضعیــت موجــود بــه ســوی مطلــوب؛ قطعیــت وعــده الهــی؛ همچنیــن بــر
اســاس مبانــی یادشــده ،برداشــت درســت از انتظــار و تشــکیل حکومــت اســامی از اصــول انتظــار در نــگاه آیـتاهلل خامنـهای بــه شــمار میآیــد .در ایــن
پژوهــش در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مبانــی و اصــول روایــی انتظــار در نــگاه مقــام معظــم رهبــری چیســت .بــه روش توصیفــی -تحلیلــی ســامان یافتــه
اســت.
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محمود ملکی راد (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)

مبانی هستیشناختی انتظار در منظومه فکری حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای؟دم؟
اهمیــت و جایــگاه انتظــار موجــب شــده اســت در روایــات از آن بــه برتر یــن اعمــال امــت ،بافضیلتتر یــن و بهتر یــن عبــادات و برتریــن جهــاد
امــت یــاد شــود .همراهــی انتظــار بــا لفــظ «فــرج» در ایــن روایــات بیانگــر آن اســت کــه در انتظــار و چش ـمبهراهبــودن بــه فــرج و گشــایش ،نــگاه جامعــه و
شهــا و نگرشهــای صحیــح اســت کــه ســعادت و فــرج و گشــایش را بــرای مــردم در پــی
سمتوســوی آن بــه تحــول و دگرگونــی مثبــت بــا ایجــاد بین 
خواهــد داشــت و موجــب آمادگــی جامعــه در زوایــا و حوز ههــای مختلــف اعتقــادی و فکــری ،اخالقــی و تربیتــی و فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی
میشــود و آن را بــه کوشــش و تــاش مضاعــف واخواهــد داشــت .بررســی مبانــی انتظــار در منظومــه فکــری اندیشــمندان اســامی موجــب میشــود بــا
منتظــر خــود را بــرای ایجــاد و تحقــق جامعــه موعــود و آرمانــی اســامی کــه در اندیشــه اســامی از آن بــه حکومــت جهانــی امــام
الهــام از آن افــکار ،جامعــه ِ
یتــوان در سیاســتگذاری و برنامهریــزی بــرای آینــده
یشــود ،آمــاده نمایــد .در نتیجــه بــا شــناخت آثــار و ابعــاد مختلــف انتظــار م 
مهدی(عــج) یــاد م 
جامعــه اســامی بــه منظــور احیــای تمــدن اســامی از آن کمــک گرفــت .انتظــار در منظومــه فکــری حضــرت آیـتاهلل العظمــی خامنهای(مدظلــه) متأثــر
یشــناختی انتظــار در منظومــه
از هستیشناســی ،معرفتشناســی ،انسانشناســی و جامعهشناســی اســامی اســت .در نوشــته پی ـشرو مبانــی هست 
یشــود «کــه مبانــی هستیشــناختی انتظــار بــر
فکــری حضــرت آی ـتاهلل العظمــی خامنهای(مدظلــه) بررســی گردیــده و بــه ایــن پرســش پاســخ داده م 
اســاس منظومــه فکــری مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) چیســت؟» بــرای یافتــن پاســخ ایــن پرســش و تبییــن آن ،بــه آثــار مکتــوب و منقــول معظملــه کــه در
ســایت منعکــس شــده ،مراجعــه گردیــده و در تحلیــل آنهــا از روش عقلــی و نقلــی توأمــان بهــره گرفتــه شــده اســت .در منظومــه فکــری حضــرت آیـتاهلل
یشــناختی انتظــار مبتنــی بــر محــور و مــدار توحیــد اســت .در ایــن مقالــه ســه مبنــای هستیشــناختی تدبیــر و حکمــت
خامنهای(مدظلــه) مبانــی هست 
و لطــف الهــی در جهــان هســتی بررســی و ارتبــاط انتظــار بــا ایــن ســه تبییــن گردیــده اســت.

رحیم کارگر(استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)

منتظر در اندیشه حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای؟دم؟
چشمانداز جامعۀ ِ
منتظــر و دورنمــا و چشـمانداز آن اســت .در
ایــن مقالــه در صــدد بررســی و تحلیــل آرا و اندیشــه مقــام معظــم رهبــری در مــورد آینــده مطلــوب جامعــۀ ِ
ایــن مقالــه بــا بهرهمنــدی از روش تدو یــن چشـمانداز و گــردآوری اطالعــات بــه صــورت کتابخانــه ،بــه توصیــف و تحلیــل نقلــی -عقلــی دادههــا پرداختــه
منتظــر را بــه دســت داده اســت .بــرای دســتیافتــن بــه چشـمانداز جامعــه مطلــوب در اندیشــه ایشــان ،دادههــا در دو بخــش،
و الگــوی مطلــوب از جامعــۀ ِ
شهــای بنیــادی و اهــداف بنیــادی (دلیــل وجــودی) اســت .بخــش دوم ،آینــده
تجزیــه و تحلیــل شــدهاند :بخــش اول ،ایدئولــوژی بنیــادی کــه شــامل ارز 
در چش ـمانداز کــه شــامل بیهگهــا (اهــداف بــزرگ ،جســورانه و دشــوار) و توصیــف زنــده اســت .در اندیشــه مقــام معظــم رهبــری چش ـمانداز جامعــۀ
منتظــر عبــارت اســت از جامعــه و دولــت اســامی در حــال حرکــت بــه ســمت صــاح و عدالــت و توانمنــدی بــا امیــد و آمادگــی و پویایــی بســیار بــاال
ِ
جهــت زمینهســازی ظهــور و نصــرت امــام زمــان (عجـلاهلل فرجــه) و ایفــای نقــش مهــم در تحــوالت جهانــی و شــکلگیری تمــدن نویــن اســامی.
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محمود قاسمی قلعه بهمن(پژوهشگر معارف انقالب اسالمی)
هادی ابراهیمی(پژوهشگر معارف انقالب اسالمی)

عهد ظهور و ساخت بهینه و برتر تمدن اسالمی با تأ کید بر مقوله مفهومی انتظار
در اندیشه حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای؟دم؟
خوانــش مفهومــی انتظــار فــرج در طــول دوران غیبــت بــا رویکردهــای فکــری و عملــی متفاوتــی همــراه بــوده اســت کــه بــزرگان شــیعه در انتظــام و
مرزبنــدی هویتــی تشــیع و اصــاح معرفــت دینــی آنــان مجاهــدت علمــی و عملــی الزم و متناســبی کردهانــد تــا مذهــب تشــیع هویــت مســتقل و مرزبنــدی
شــدهای در ایــن زمینــه یافتــه ،از چارچــوب و اصــول اساســی خــود منحــرف نگــردد.
انتظــار در منطــق توحیــدی ،نفــی عوامــل نابســامان موجــود در جامعــه بشــری و همچنیــن اقدامــات تمهیــدی و زمینهســاز بــرای رشــد و آمادگــی بــرای
پذیــرش والیــت الهــی ســامان مییابــد ،لــذا بــرای رســیدن بــه اوج اعتــای انســانی در تمــدن نو یــن اســامی ،نظر یــه انتظــار کارکردشــناختی بــرای اصــاح
معرفــت دینــی و کارکــرد انگیزشــی در امیدبخشــی و نیروبخشــی بــرای اقــدام و رهایــی از پوچــی انســانیت و کارکــرد کنشــی بــرای ســاخت سرنوشــت بشــر و
ایســتادگی و مبــارزه در برابــر ظلــم و اســتکبار را دارد .بــا توجــه بــه بــاور عینیــت گــرای مکتــب تشــیع در مســئلۀ انتظــار نســبت بــه حقیقتــی موعــود و موجــود،
میتــوان گفــت کــه عامــل اصیــل در مقولــه زمین هســازی ظهــور ،تحــول در تربیــت انســان بــا درک وجــودی اس ـتکه منجــر بــه تســلیمناپذیری و تحــرک
یهــای انتظــار فــرج در مکتــب
فعــال جامعــه اســت ،حرکــت عظیــم انقــاب اســامی در ایــران از جملــه آن اســت .آیـتاهلل خامنـهای بــا برشــمردن ویژگ 
تشــیع ،کثــرت ظلــم و جــور در ادوار زندگــی بشــری را شــرطی موجــود و ناکافــی دانســته کــه آمادگــی معرفتــی و عملــی جامعــه بشــری بمثابــه کارخانــه
انسانســاز و بــا هــدف تربیــت انســانهای ز بــده را بــرای تحقــق گشــایش و فــرج عاملــی ضــروری اســت؛ بنابرایــن تنهــا آمادگــی فکــری و ذهنــی منتظــران
ً
ظهــور کافــی نیســت ،بلکــه ایســتادگی و مقاومــت عملــی آنهــا نیــز بــرای تحقــق ظهــور الزم اســت تــا جامعــه انســانی بتوانــد اوال درک وجــودی از حقیقــت
ً
عدالــت و امامــت داشــته باشــد؛ ثانیــا بــر حــق و حقیقــت اســتقامت کــرده ،قیــام وجــودی امــام و امــت توأمــان بــر صــراط مســتقیم انســانیت محقــق گــردد؛
لــذا دوران غیبــت دوران تربیــت و تحــول وجــودی بــرای دســتیابی بــه اســتوا و اعتــدال وجــودی در صــراط مســتقیم انســانیت اســت .آی ـتاهلل العظمــی
خامنـهای تــاش بــرای نهضــت و انقــاب اســامی مهــدی موعــود و تشــکیل حکومــت ارزشهــای اســامی و همچنیــن تشــکیل تمــدن اســامی (حیــات
طیبــه) را ذیالمقدمــه واجبــی دانســته اســت کــه نیازمنــد مقدمــات ضــروری اســت؛ لــذا بشــریت بهو یــژه متشــرعین مخاطــب اراده تشــریعی الهــی در
تقــرب بــه فــرج جهانــی انســانیت و انقــاب نهایــی اســامی بشــریت هســتند .در ایــن منظــر انقــاب اســامی بــا تأثیرگــذاری بــر ذهنیــت مــردم نســبت بــه
منطــق انتظــار یــک مرحلــه اساســی از آن مقدمــات ضــروری اســت کــه بــر لــزوم برقــراری حکومــت اســامی بــه عنــوان مقدمــه ظهــور تأ کیــد کــرده و بــا اتخــاذ
ّ
فگــرا ،بــر تأثیــر علــی و وجــودی زمینهســازی بــا معیــت ســنت نصــرت و توفیــق الهــی و تعلــق مشــیت الهــی بــه آن تأ کیــد داشــته اســت.
رویکــردی تکلی 
ایــن مقالــه بــا رویکــرد کیفــی ،و گــردآوری داد ههــا بهگونــه کتابخانـهای و بــا روشــی تحلیلــی  -منطقــی بــه تحلیــل مســئله مذکــور پرداختــه اســت.

حمیدرضا مطهری(استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)

آسیبشناسی تاریخی انتظار از دیدگاه مقام معظم رهبری؟دم؟
فرهنــگ انتظــار در عیــن کارآمــدی و جایــگاه و یــژهای کــه در جامعــه بشــری بهو یــژه مســلمانان دارد ،ماننــد هــر پدیــده فرهنگــی دیگــری
بــا آســیبهایی مواجــه و نیازمنــد آسیبشناســی اســت .از ســوی دیگــر دســتیابی بــه نظر یــه انتظــار از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری نیازمنــد تبییــن
همهجانبــه بهو یــژه آسیبشناســی آن از نــگاه ایشــان اســت .در ایــن میــان پیشــینه تاریخــی انتظــار و مهدو یــت در میــان مســلمانان و اهتمــام و نــگاه
ویــژه حضــرت آیـتاهلل العظمــی خامنـهای بــه دانــش تار یــخ ،آسیبشناســی تاریخــی انتظــار از نــگاه ایشــان را اهمیــت دوچنــدان میبخشــد .نگاهــی بــه
ســخنان ایشــان در بــاره مهدو یــت و انتظــار نشــان میدهــد معظملــه بــا حساســیت و یــژهای بــه آسیبشناســی تاریخــی انتظــار توجــه داشــته و بــر دوری از
ایــن آســیبها تأ کیــد کردهانــد .مباحــث خرافــی و غیرعلمــی و ادعاهــای دروغیــن در اینبــاره ماننــد ادعــای مهدو یــت یــا رؤ یــت و دیــدار بــا امــام زمــان و
نیابــت از طــرف آن حضــرت از نکاتــی اســت کــه میتــوان بــه عنــوان آســیبهای تاریخــی بــه آنهــا اشــاره کــرد کــه هــم در تار یــخ اســام نمونههــای فــراوان
دارد و هــم مقــام معظــم رهبــری بــر توجــه بــه آنهــا و جلوگیــری از پیدایــی یــا افتــادن در آن تأ کیــد دارنــد .در ایــن نوشــتار برآنیــم آســیبهای تاریخــی انتظــار
را کاویــده ،بــا تأ کیــد بــر بیانــات و دیــدگاه ایشــان تبییــن و تحلیــل کنیــم.
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سید مجید امامی(استادیار دانشگاه امام صادق؟ع؟ )

جامعهشناسی فرهنگی مهدویت در ایران :تحول در نگرش و کنشهای مهدوی در دوره پهلوی دوم و
انقالب اسالمی با تا کید بر اندیشه آیتاهلل العظمی خامنهای؟دم؟
مهدویــت و انتظــار از مختصــات اصلــی اندیشــه و فرهنــگ شــیعی اســت و بــا گســترش و اســتحکام تشــیع در جامعــه ایــران ،نقــش فزاینــدهای
تهــای نهــادی یــا ســازمانی کوچــک و پاییــن آغــاز شــوند امــا میتواننــد بــه
در تغییــرات و تحــوالت آن داشــته اســت.تغییرات فرهنگــی هرچنــد از عاملی 
تحــوالت ســاختاری منجــر شــوند.مهدویت و موضعگیــری در خصــوص امــروز بــر اســاس چش ـمانداز آینــده دیــن ،جهــان و انســان بــه مثابــه اندیش ـهای
شهــای اجتماعــی دوره قاجــار بــه عرصــه سیاســت و فرهنــگ ایــران
اجتماعــی کــه میتوانــد تعیــن جــدی در زندگــی روزمــره داشــته باشــد ،همزمــان بــا جنب 
وارد شــد ،بــا تثبیــت نهــاد مرجعیــت و ســپس حــوزه ،معانــی و کارکردهــای مشــخصتری یافــت تــا آنجــا کــه در دوران پهلــوی دوم موضــوع رقابــت جــدی قرار
گرفــت و از مناسـکگرایی ،اباحهگرایــی تــا نشــانهگرایی و مالقاتگرایــی را در فرهنــگ و مناســک ایرانیــان پدیــد آورد .همگــرا بــا جنبــش فکــری سیاســی
شهــای مهــدوی ایرانیــان مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و نهایتــا
شهــا و نگر 
یتــر حوزو یــان ،رهیافــت ایدئولوژ یــک هــم در کن 
مکتــب قــم و ورود معرفتــی و فن 
ســنتزی نویــن و موثــر در انقــاب اســامی ثمــره پیــدا کــرد کــه اساســا آن را نهضتــی موعودگــرا و علنــا منتظــر قیــام مهدی(عــج) معرفــی میکــرد .در ایــن مقالــه
نهــای فعــال مهــدوی در دوره پهلــوی دوم و مقــارن بــا نهضــت اســامی( )1357-1342را بررســی و در
بــر اســاس شــواهد مکتــوب و تحلیــل نظــری ،جریا 
چارچــوب اندیشــه و تجربــه یکــی از راهبــران یعنــی آیـتاهلل العظمــی خامنـهای کــه خــود بعدهــا بــه رهبــری جمهــوری اســامی رســید ،تحلیــل خواهیــم کــرد.

حمزه امام موسى(کارشناسی ارشد جامعة المصطفی العالمیه)

ّ
قضیة االنتظار و ترقب ظهور قائم آل محمد فی نظر السید القائد اإلمام الخامنئی ؟دم؟
ّ
إن المقالــة هــذه تتطــرق إلــى واحــدة مــن أهــم المســائل و القضایــا التــی تتعلــق باإلنســان و کمالــه الال ئــق بــه ،و هــی قضیــة االنتظــار و ترقــب ظهــور
قائــم آل محمــد فــی نظــر الســید القائــد اإلمــام الخامنئــی بالرؤ یــة القرآنیــة ،حیــث تختــص بالبحــث فــی کیفیــة بنــاء مجتمــع یقــوم بوظیفــة تهیــة األرضیــة
المناســب لهــذا األمــر العظیــم الــذی بــه یتحقــق أمــل األنبیــاء و األولیــاء و الصدیقیــن و الشــهداء و الصالحیــن و هــو بســط العدالــة فــی العالــم البشــری
ً
جمعــا .فقــد حــاول الباحــث اســتخراج األســس التــی یتوقــف علیهــا هــذا البنــاء ،و المقومــات التــی یتماســک بهــا ،و األدوات التــی یتحقــق منهــا ،ثــم
الــروح الــذی بــه ینهــض ویتحــرک المجتمــع للوصــول إلــى أهدافــه الســامیة .أمــا األســس فهــی :اإلیمــان الراســخ بقضیــة االنتظــار ،البصیــرة الثاقبــة فــی
درک الحقائــق ،األمــل والرجــاء بتحقــق الظهــور ،التــوکل علــى اهلل للوصــول إلــى الهــدف ،ثــم الصبــر والصمــود أمــام کل الصعوبــات .و تتکــون المقومــات
باألســرة الطاهــرة ،و الشــباب الفعالــة ،و النخــب ذات إحســاس بمســئولیة ثــم القیــادة الالئقــة بخــوض هــذه المعرکــة .و تتشــکل األدوات مــن الجهــاد
بأنواعــه العلمــی و االقتصــادی و اإلعالمــی و العســکری؛ ثــم الوصــول إلــى نفــخ روح االنتظــار المحــرک للنــاس نحــو تحقــق الهــدف و اآلمــال و هــو الثقافــة .و
قــد تتبعنــا البحــث مــن خــال النصــوص و الکلمــات لســماحة الســید القائــد فــی الکتــب و المحاضــرات الــذی ألقاهــا بمناســبات مختلفــة ،مســتندین
إلــى اآلیــات القرآنیــة المؤ یــدة للمســائل المطروحــة مــع اســتنتاج القواعــد الکلیــة التــی طبقهــا ســماحته علــى جزئیاتهــا تــارة أخــرى .و قــد اســتهدفت
المقالــة اســتخراج نظــر ســماحته فیمــا یتعلــق بإیجــاد البنایــة االجتماعیــة المتینــة القــادرة علــى تحمــل المســئولیة تجــاه ظهــور اإلمــام المهــدی المنتظــر.
و قــد توصلنــا فــی النهایــة إلــى وجــود مکونــات أساســیة لبنــاء مجتمــع مســتعد للقیــام بهــذا الوظیفــة ،و بــدون تحقــق تلــک المکونــات یســتحیل تحقــق
البنــاء و بعدمهــا یســتبعد الوصــول إلــى الهــدف.
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األبعاد السلبیة لقضیة االنتظار
ً
ً
ً
ّ
علــى الرغــم مــن ّأن اهلل تعالــى أراد لقضیــة االنتظــار أن تکــون برنامجــا تعبو یــا شــامال للبشــریة ،بیــد أننــا إذا رصدنــا حرکتهــا عبــر التاریــخ ســیما فــی
تاریخنــا المعاصــر نعثــر علــى بعــض العوائــق التــی تعتــرض طریقهــا وتعرقــل مســیرتها مــن جهــات متعـ ّـددة ،وهــذه الدراســة تتصـ ّـدی لبحــث مــا ّ
تیســر مــن
ّ
هــذه األبعــاد الســلبیة وتحلیلهــا وتعییــن مناشــئها مســتنیرین بــآراء اإلمــام الخامنئــی دام ظلــه .الهــدف من هذه الدراســة هــو وضع العالجــات الصحیحة
والعملیــة لألبعــاد الســلبیة ،وبالتالــی الوصــول الــى رؤ یــة متکاملــة عــن االنتظــار .والمعلومــات المســتخدمة فــی البحــث هــی الوثائــق والمســتندات
المکتوبــة وتـ ّـم جمعهــا مــن خــال البحــث المکتبــی ،والمنهــج المعتمــد فــی البحــث المنهــج التحلیلــی بمــا یمتلکــه مــن أدوات دلیلیــة عقلیــة ونقلیــة
ّ
ســواء أ کانــت نصوصیــة أو غیــر نصوصیــة .وأهـ ّـم نتائــج البحــث :تعییــن بعــض تلــک األبعــاد الســلبیة و تحلیــل أســبابها ،نظیــر :التلقــی الخاطــئ لحقیقــة
ّ
والمشوشــة ،خنــق ُاطروحــة االنتظــار فــی ّ
مطبــات ضیقــة.
االنتظــار ،التعامــل العاطفــی مــع النتظــار ،التعامــل الطوبــاوی ،اإلشــاعات المربکــة
طالل الحسن(استادیار جامعه المصطفی العالمیه)

ّ
آلیات الوصول إلى المجتمع المنتظر رؤیة تقریبیة مستمدة من فکر اإلمام الخامنئی فی االنتظار
ُ َّ ً
ـا باإلمــام الحجــة بــن الحســن ّ
(عجــل اهلل فرجــه الشــریف) و بأتباعــه المنتظریــن،
و نحــن نعیــش إرهاصــات المواجهــة الکبــرى بیــن رکنهــا األول ممثـ
ُ َّ ً
مثــا باالســتکبار العالمــی (أمر یــکا و الغــرب وعرائســهم اآللیــة فــی العالــم العر بــی و اإلســامی المنســاقة للسیاســات التجهیلیــة)،
وبیــن رکنهــا الثانــی م
ُ َ
نحتــاج أن نعیــد قــراءة واقعنــا العلمــی و العملــی فــی حوزاتنــا و أ کادیمیاتنــا العلمیــة؛ لنکــون علــى بینــة مــن طبیعــة الوظیفــة و المســؤولیة اإللهیــة التــی
ً
ّ
الجدیــة فــی ّ
التوجــه لوظیفتنــا و الکشــف
یجــب أن ننهــض بهــا ،والتــی تتعاظــم یومــا بعــد یــوم؛ نتیجــة تعاظــم التحدیــات اإلقلیمیــة والعالمیــة ،وال ر یــب ّأن
الموضوعــی عــن حــدود اســتعدادنا للدخــول فــی المواجهــة الکبــرى  -التــی نعیــش إرهاصاتهــا  -لهــو مــن أبــرز مصادیــق االنتظــار ،بــل ال قیمــة لالنتظــار مــن
ّ
التحقــق مــن طبیعــة تلــک الوظیفــة و المســؤولیة .یقــول اإلمــام الخامنئــی فــی مســألة االنتظــار و التمهیــد لخــوض المواجهــة الکبــرىّ :
(إن آیــات القــرآن
دون
الکریــم و أحادیــث األئمــة المعصومیــن تؤکــد حتمیــة ظهــور الحکومــة العلمیــة لإلســام بزعامــة حضــرة ولــی العصــر ،و ســوف تقــوم هــذه الحکومــة لرســم
ـرق لمحرومــی العالــم ،إننــا نعتقــد و نؤمــن بهــذه الحکومــة ،و هــذا المســتقبل المشــرق ،و نعتبــر ّأن المهــدی المنتظــر هــو عامــل إیجــاد هــذه
ـتقبل مشـ ٍ
مسـ ٍ
ً
ّ
ّ
مثل
الحکومــة ،و إن الخصائــص
ـام من ِ
اإلجمالیــة لهــذه الحکومــة واضحــة لنــا تمامــا ،و إننــا نعــد أنفســنا لوجودهــا ،و نعتقــد أنــه ینبغی أن تکــون حرکتنا بإلهـ ٍ
ً
ّ
ّ
ُ
هــذه ُ
رحــم المواجهــة کبــرى ،و اعتقــاد راســخ بــأن قائدها هــو اإلمــام المهدی(عج)،
المثــل ســعیا لقیامهــا وتحققهــا) .إذن هنالــک حکومــة إلهیــة ســتولد مــن ِ
ّ
وعمــل دؤوب للمشــارکة فــی قیامهــا وتحققهــا ،و مــن هنــا تنبثــق فکــرة هــذا المقــال الــذی یتنــاول (آلیــات الوصــول إلــى المجتمــع المنتظــر) ،بمعنــى تصویــر
ُ
َ
طبیعــة الوظیفــة و المســؤولیة تجــاه المشــروع اإللهــی و تجــاه المواجهــة الکبــرى ،و ذلــک مــن خــال بیــان تلک اآللیات التی ســیعکس العمــل علیها طبیعة
َ
ّ
االنتظــار الصحیــح و المطلــوب علــى مســتوى الحرکــة الفردیــة و الحرکــة المجتمعیــة .و حیــث ّإن المشــروع المهــدوی هدفــه اإلنســان فــی کل زمــان ومــکان
فإنــه متجـ ّـاوز للحــدود و اللغــات و الثقافــات ،فهــو النبــض الــذی ســتخفق بــه قلــوب اإلنســانیة جمعــاءّ ،
ممــا یعنــی ضــرورة الوعــی بهــذه المســاحات غیــر
المحــدودة ،بمعنــى أن یخــرج المنتظــر مــن فئو یــة التفکــر إلــى عالمیتــه ،متوافقـ ًـا بذلــک مــع ُ
المنطلــق القرآنــی الــذی رســم إســتراتیجیة حرکــة اإلســام ،کمــا
َ
ّ
ً َ ً
َّ َّ ً ّ َّ
قــال تعالــى«َ :و َمــا َأ ْر َسـ ْـل َناک إ ّل َر ْح َمـ ًـة ّ ِل ْل َع َالمیـ َـن»  ،و قــال« :و َ َمــا َأ ْر َسـ ْـل َ
ـاس َب ِشــیرا و َ ن ِذیــرا»  ،فــا مجــال للــرؤى الضیقــة والعبــارات المحلیــة
ـ
لن
ل
ـة
ـ
کاف
ل
إ
اک
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ّ
الخانقــة ،إنــه منطــق الدولــة اإللهیــة ،و هــذه مــن أهــم مقومــات مســؤولیة المجتمــع المنتظــر ،ومــا لــم نکــن علــى وعــی بحجــم هــذه المســؤولیة ،وعلــى وعــی
ً
بمســاحة میــدان المواجهــة و الهــدف و المشــروع فإننــا ســنبقى منعزلیــن تمامــا عــن ذلــک المشــروع اإللهــی ،ولذلــک فإنــه مــن الغبــاء بمــکان رفــع الشــعارات
القطریــة و القومیــة واإلقلیمیــة ،فــا موضــع لفلســفة األوطــان ،وال موضــع لفلســفة مــا یسـ ّـمى بالشــرق األوســط أو بالمشــرق لعر بــی و المغــرب العربــی ،أو غــرب
ََ ْ
آســیا وشــرق آســیا ،و إنمــا المنطــق َ
الحکــم فــی المشــروع اإللهــی هــو منطــق الدولــة اإللهیــة ،دولــة اهلل فــی األرض وحاکمهــا خلیفــة اهلل فــی األرض«َ :و لقــد
َّ
َ ْ ّ َ َّ َ َ ُ
َ
الصال ُحـ َ
ََْ
َّ ُ
ـإن المجتمــع المنتظــر هــو الــذی یعیــش هــذه الثقافــة المنفتحــة وذلــک مــن
ـون»  ،ولذلــک فـ
ـادی ّ ِ
الذکـ ِـر أن األ ْرض ِیرث َهــا ِع َبـ ِ
ـور ِمــن بعـ ِـد ِ
کتبنــا ِفــی الز بـ ِ
خــال وعیــه بحجــم المســؤولیة وبانفتــاح میــدان المواجهــة ،وهــذا مــا یحتــاج منــا إلــى التأســیس الحضــاری فی المجتمــع المنتظر ،الــذی هو رکیزة أساســیة
فــی تأســیس الدولــة اإلســامیة والنظــام اإلســامی فــی المجتمــع المنتظــر ،ذلــک المجتمــع الوال ئــی البصیــر بمســؤولیته التاریخیــة.
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ً
المجتمع المهدوی :المبادئ و المعالم (بیانات السید اإلمام الخامنهای حفظه اهلل أنموذجا)
إن معرفــة المبــادئ و األســس االجتماعیــة التــی یبتنــی علیهــا المجتمــع اإلنســانی أمـ ٌـر ضــروری لــکل مجتمــع ،الســیما إذا کانــت تلــک المبــادئ و
ٍ
َّ
ٌ
ّ
مخططـ ٌـة مــن ِق َبــل خالــق الخلــق و ّ
مدبــره ،ألن المجتمــع البشــری بأمـ ّـس حاجــة إلــى مبــادئ و أصــول راســخة یقــوم بهــا و ضوابــط مشــددة
األســس إلهیــة و
یتحکــم و ینتظــم بهــا ،و مــن هنــا یظهــر ضــرورة البحــث عــن تلــک المبــادئ و المعالــم الملکوتیــة التــی ّ
یتبناهــا المجتمــع المهــدوی.
فالســؤال المطــروح فــی هــذه المقالــة هــی :مــا هــی مبــادئ و معالــم المجتمــع المهــدوی؟ و مــا هــی وجهــة نظــر الســید االمــام الخامنهای(حفظــه اهلل)
عــن هــذه المبــادئ األساســیة للمجتمــع االنســانی المهــدوی؟ و بالتالــی فــإن هــذه المقالــة تتولــى عــرض و تحلیــل و بیــان؛ مبــادئ و معالــم المجتمــع
ً
المهــدوی مســتندا بالکتــاب و الســنة و بیانــات الســید القائد(حفظــه اهلل) .و قــد ذکرنــا بــأن مــن أهـ ّـم المعالــم للمجتمــع المهــدوی ،الصبــر و االســتقامة،
العـ ّـزة و الثقــة بــاهلل عــز وجــل ،و کذلــک ّقســمنا المبــادئ إلــى مبــادئ عقدیــة و عملیــة ،و مبــادئ أخالقیــة ،و مــن أبرزهــا مبــدأ التوحیــد ،اإلمامــة و العدالــة،
و مبــدأ االنقیــاد و الطاعــة ،و مبــدأ األمــر بالمعــروف و النهــی عــن المنکــر ،و عــدم اتخــاذ الکافر یــن أولیــاء.
و قــد تبیــن مــن خــال هــذه المقالــة اهتمــام الســید االمــام الخامنهای(حفظــه اهلل) البالــغ بمســئلة اصــاح الــذات فــی المجتمــع؛ لتعجیــل فــرج صاحــب
الزمــان اإلمــام المهدی.

ّ
اإلسالمی ،من تونس أستاذ مساعد حاصل على الدکتوراه فی علم الکالم اإلسالمی)
سید زهیر المسیلیني(باحث فی الفکر

دراسة تحلیلیة لرؤیة اإلمام الخامنئی حول خصوصیات و وظائف المنتظرون لظهور الحجة(عج)
ُ ّ
تعــد رؤیــة االمــام الخامنــی حــول مفهــوم االنتظــار و المجتمــع الممهــد لظهــور الحجه(عــج) مــن أبــرز مــا أنتجتــه منظومتــه الفکریــه فــی الفکــر
السیاســی و العقایــدی المعاصــر ،حیــث انطلــق فــی رؤیتــه هــذه مــن مبــادی اســامیه فــی الفکــر الشــیعی االمامــی لنشــأة الدولــة و الحکومــة االلهیــة و
ً
َ
ّ
الحقــب التأریخیــة ،و بالتحدیــد منــذ بــروز أســس الدولــة علــى یــد األنبیــاء(ع) ،مــرورا بدولــة الرســول األعظــم(ص)،
تطورهــا االجتماعــی و السیاســی عبــر ِ
ً
و انتهــاءا بقیــام الجمهور یــة اإلســامیة فــی إیــران علــى یــد اإلمــام الخمینــی(ره) ،کامتــداد لدولــة األنبیــاء(ع) ،وکتمهیــد لدولــة صاحــب العصــر والزمــان
اإلمــام المهدی(عــج).
و حصیلــة هــذه الرؤ یــة هــی نظــرة تفاؤلیــة و ایجابیــة تجــاه مفهــوم اإلنتظــار و التمهیــد لظهــور اإلمــام المهدی(عــج) ،تبعــث األمــل فــی المســتقبل ،و
ّ
مؤداهــا ّأنــه مهمــا قســت الظــروف فـ ّ
ّ
ـإن المؤمــن ال یستســلم للیــأس و ال یفقــد األمــل بالنصــر اإللهــی الموعــود ،إذ هــو علــى موعـ ٍـد مــع فــرج متوقــع فــی نهایــة
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ً
المطــاف ،تمــأ األرض بــه عــدال و قســطا کمــا ملئــت ظلمــا و جــورا .فمفهــوم االنتظــار فــی المنظومــه الفکر یــة لإلمــام الخامنئــی هــو مفهــوم اســامی ذا
قیمــة ثقافیــة ینشــأ منهــا ســلوک ثقافــی معیــن ،و قــد یفهــم البعــض مــن هــذا المفهــوم تصــورات ســلبیة مــن شــأنها أن تــؤدی إلــی تخدیــر الفــرد و المجتمــع
ً
علــى حــد ســواء ،و یصبــح عائقــا أمــام الحرکــة و النشــاط الفــردی و االجتماعــی ،و علــى العکــس تمامــا عندمــا یکــون اإلنتظــار ذا مفهــوم ایجابــی فســیکون
ً
عامــا فــی تحفیــظ الفــرد و المجتمــع إلبــراز قدراتهــم علــى الصمــود ،فمــن الخطــأ أن نفســر مفهــوم اإلنتظــار علــى أنــه یحمــل فــی نفســه الجلــوس و الترصــد
لمــا ســیحدث فــی المســتقبل العاجــل أم اآلجــل ،دون أن یکــون لنــا دور ایجابــی أو ســلبی فــی هــذه األحــداث التــی ســوف تقــع فــی المســتقبل القریــب
أو البعیــد ،و علیــه فالتفســیر الصحیــح لمفهــوم اإلنتظــار هــو الحرکــة و العمــل و بــذل الجهــد مــن أجــل الوصــول إلــی المطلــوب.
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رئیس اعظم شاهد (دکترای تفسیر تطبیقی و پژوهشگر همکار پژوهشگاه بین المللی المصطفی؟ص؟)
طاهره بتول (دکترای تفسیر تطبیقی)

ویژ گیهای فرهنگی حکومت جهانی امام مهدی(عج)
با تأ کید بر اندیشه امام سیدعلی خامنهای ؟دم؟
اعتقــاد بــه مهدو یــت اصــل اساســی در دیــن مبیــن اســام اســت و در قــرآن در مــورد ســلطه مســتضعفان بــر زمیــن و ارث رســیدن زمیــن بــه صالحــان
کلیاتــی بیــان شــده اســت؛ امــا در روایــات بــه آمــدن منجــی موعــود تأ کیــد شــده و در احادیــث شــیعه در مــورد منجــی موعــود کــه همــان فرزنــد امــام حســن
یهــای مختلــف یــاران ،منتظــران ،جامعــه قبــل و بعــد از ظهــور پرداختــه شــده اســت .مقــام معظــم
عســکری(ع) اســت ،بهتفصیــل پرداختــه شــده و ویژگ 
رهبــری بــا اســتفاده از آیــات قرآنــی و احادیــث وارده ،ویژگیهــای فرهنگــی حکومــت جهانــی امــام زمان(عــج) را بیــان و تشــریح نمــوده اســت .بــر اســاس
آیــات قــرآن و احادیــث اســامی ،اصــل اساســی هــدف بعثــت همــه پیامبــران بنیادنهــادن جامعــه توحیــدی بــوده اســت؛ بنابرایــن ،ایــن ویژگــی در زمــان
امــام زمان(عــج) بــه صــورت کامــل اجــرا خواهــد شــد .همچنیــن آروزی همــه مــردم صالــح ،غلبــه صــاح بــر فســاد و برچیــده شــدن فســاد و ظلــم و ســتم
یهــای مــردم جهــان در طــول تاریــخ بــوده
از جامعــه اســت کــه در زمــان امــام زمان(عــج) ایــن آرزو محقــق خواهــد شــد .برقــراری امنیــت یکــی دیگــر از آرزو 
اســت .در زمــان امــام زمان(عــج) امنیــت کامــل و همهجانبــه برقــرار خواهــد شــد .همچنــان از ســخنان مقــام معظــم رهبــری مســاوات اقتصــادی ،نابــودی
ظلــم ،اســتخراج نیروهــای طبیعــت ،گســترش اخــاق و ارزشهــای اســامی را نیــز بهعنــوان ویژگیهــای فرهنگــی حکومــت امــام زمان(عــج) میتــوان
اســتخراج نمــود .پژوهــش پیــش رو بــا هــدف کشــف ویژگیهــای فرهنگــی حکومــت جهانــی امــام بــر اســاس ســخنان مقــام معظــم رهبــری پرداختــه و بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف از روش توصیفــی  -تحلیلــی اســتفاده کــرده اســت.

معصومه بهرامی (استاد جامعه الزهراء س)

منتظر در قرآن با تأ کید بر بیانات حضرت آیتاهلل خامنهای ؟دم؟
مؤلفههای انسانی جامعه ِ
منتظــر از مســائل مهــم و کار بــردی در قــرآن اســت کــه مقــام معظــم رهبــری(دام ظلــه العالــی) نیــز توجــه خاصــی بــه
ویژگیهــای مــردم در جامعــه ِ
یهــا در آیــه شــریفه  54ســوره مائــده و بیانــات
تبییــن آن دارنــد .تفکــرات ایشــان برگرفتــه از کالم وحــی و ســیره معصومــان(ع) اســت .بررســی ایــن ویژگ 
رهبــری در شــناخت و زمین هســازی تحقــق ایــن جامعــه نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد .در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا روش توصیفــی -تحلیلــی در
ضمــن بررســی آیــه مذکــور ،ارتبــاط تنگاتنــگ و هماهنگــی بیانــات معظملــه بــا کالم الهــی تبییــن شــود .بــر اســاس پیشگو یــی قــرآن ،جوامــع اســامی در
دورهای دچــار ارتــدادی باطنــی خواهنــد شــد و انســانهایی بــا خصوصیاتــی کــه قــرآن ذکــر کــرده ،جایگزیــن مرتــدان میشــوند؛ بنابرایــن امــت اســامی
شهــای دینــی را پیــش رو خواهنــد
بهخصــوص جوامعــی کــه از نظــر بنی ههــای اعتقــادی دچــار ضعــف هســتند ،یــک دوره ارتــداد یــا برگشــت از ارز 
یهــای گــروه جایگزیــن ،امــکان پیشــگیری یــا دس ـتکم محــدود کــردن ایــن ارتــداد در اجتمــاع مســلمانان و پــرورش
داشــت .تبییــن صفــات و ویژگ 
انســانهای متعهــد و شایســته را بــرای تشــکیل جامعــه موعــود بــه ارمغــان م ـیآورد .بــر اســاس قــرآن مهمتریــن خصوصیــت ایــن افــراد محبوبیــت نــزد
خداســت .آنهــا شایســتگی و ظرفیــت دریافــت حــب الهــی را یافتهانــد .محبــت متقابــل بیــن ایــن قــوم و خداونــد منشــأ صفــات دیگــر آنهــا شــده اســت.
فروتنــی بــا مؤمنــان ،عزتمنــدی در مقابــل کافــران ،جهــاد در راه خــدا و هراسنداشــتن از ســرزنش مالمتگــران ،آنهــا را در راه رســیدن بــه هــدف و بازگشــت
بــه ارزشهــای دینــی و تشــکیل جامعــه اســامی موفــق میکنــد .اشــاره بــه ایــن صفــات در ســخنان رهبــری نمایانگــر تأثیــر عمیــق قــرآن بــر اندیشــه نــاب
منتظــر را بــه ســمت حکومــت مهــدوی تســهیل کنــد.
اســامی معظملــه اســت کــه میتوانــد حرکــت جامعــۀ ِ
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کرسی ها و
پیش نشست ها
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ظرفیت شناسی اربعین در زمینه سازی ظهور با تأ کید بر بیانات حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای؟بد؟

ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین حسین الهی نژاد
ناقدین :حجج اسالم آقایان مجتبی کلباسی ،غالمرضا بهروزی لک و علی محمدی هوشیار
دبیرعلمی  :حجت االسالم و المسلمین ابراهیم باقرزاده
اربعین رابط بین عاشورا و مهدویت
بــه طــور کلــی مولفــه هــای فراوانــی در دیــن اســام و مذهــب شــیعه وجــود دارد کــه
تأثیــر زیــادی درامــور فــردی و اجتماعــی و امــور دنیــوی و اخــروی دارد؛ از جملــه ایــن
مولفــه هــا ،عاشــورا ،اربعیــن و مهدویــت میباشــد .یکــی از مدعویــن ،در کنگــره
اســرائیل ،اشــاره میکنــد کــه اوج تکامــل و ترقــی شــیعه بــه خاطــر دو ســر خــط قرمــز از
عاشــورا ،و ســرخط ســبز از مهدویــت میباشــد و همیــن دو ســرخط ،اوج و تکامــل
شــیعیان را بــه منصــه ظهــور میرســاند .اربعیــن نیــز در واقــع رابــط میــان خــط
ســرخ حســینی بــا خــط ســبز مهــدوی اســت .در واقــع رابطــه دو مولفــه اربعیــن و
مهدویــت ،یــک رابطــه دو ســویه اســت و همدیگــر را کامــل میکننــد؛ بدیــن شــکل
کــه هــم مهدویــت میتوانــد در پیشــبرد و ترویــج و بیــان اربعیــن موثــر باشــد و هــم
اربعیــن ،مــی توانــد در رشــد و بیــان مهدویــت ،تأثیرگــذار باشــد.

امــورات خیــر و مثبــت و فضائــل انســان ،انســان را بــه ســوی آمادگــی پیــش میبــرد.

مقام معظم رهبری می فرمایند:

در روایتی از امام صادق(ع) در مورد زمان ظهور آمده است:

«راهپیمایــی اربعیــن مــی توانــد زمینــه ســاز تحقــق هــدف نهایــی امــت اســامی

« هيهــات هيهــات ال يكــون فرجنــا حتــى تغربلــوا ثــم تغربلــوا ثــم تغربلــوا يقولهــا ثالثــا

یعنــی تشــکیل تمــدن عظیــم و نویــن اســامی باشــد وبــر همیــن اســاس بایــد

حتــى يذهــب اهلل تعالــى الكــدر و يبقــى الصفــو.

پیوندهــای مســتحکم میــان مســلمانان اعــم از شــیعه و ســنی و ملیــت هــا واقــوام

فرج و ظهور ما فرا نرسد تا غربال شوید ،باز غربال شوید ،باز غربال شوید ،تا این

مختلــف در ایــن راهپیمایــی بیشــتر شــود» 1.از منظــر مقــام معظــم رهبــری ،امــام

که کدورت ها و شائبه ها نابود شود ،و صفا و صمیمیت جایگزین گردد».

حســین(ع) ،تنهــا مختــص بــه شــیعیان نیســت؛ بلکــه بــه همــه مذاهــب اعــم از

مهدویــت ،زمینــه ســازی و حرکــت بــه ســوی جامعــه ایــدهآل مهــدوی خواهــد بــود.

در روایت دیگری از امام باقر(ع) آمده است.
َ
ـب َع َل ْيـ ِـه ْال ِق َي ُ
ــام وَ
«إ َذا ْاج َت َم َــع ِل ْل َمــام ِعـ َّـد ُة أ ْهــل َبـ ْـدر َث َل ُث ِم َائـ ٍـة َو َث َل َثـ َـة َع َشـ َـر َو َجـ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
الت ْغي ُ
يــر».
ِ
اگــر بــرای امــام بــه تعــداد اهــل بــدر  313مــرد فراهــم شــود ،قیــام و تغییــر بــر او واجــب

نشانه ها ،شرایط و زمینه های ظهور

است».

در بحــث ظهــور ،بحــث نشــانه هــا ،شــرایط و زمینــه ظهــور مطــرح میشــود.

اشتراک مولفه های اربعین با جامعه ایده آل مهدوی

نشــانههای ظهــور و آن حــوادث و پدیــده هایــی کــه نشــانگر ظهــور اســت ،در فعــل

اربعیــن ،نــه شــرایط و نــه نشــانه ظهــور اســت؛ بلکــه ظرفیتــی عظیــم ایجــاد میکنــد کــه

و انفعــات باورمنــدان تأثیــر نــدارد .چــرا کــه ممکــن اســت کــه بعضــی نشــانه هــا

یبــرد و مولفــه هایــی کــه در آن رخ میدهــد ،همــان
مــردم را بــه ســوی آمادگــی پیــش م 

اتفــاق بیفتــد و بعضــی رخ ندهــد ،حتــی اگــر نشــانه هــا حتمــی باشــند .امــا ایــن

مولفههایــی اســت کــه جامعــه ایــده آل مهــدوی دارا میباشــد .و بــه وســیله ایجــاد

رخ دادن و عــدم رخ دادن ،تأثیــری در بــاور ظهــور نــدارد و ظهــور ،حتمــی اســت.

ظرفیــت عظیــم ،هــم ســنخی میــان باورمنــدان در ایــن زمــان و شــهروندان جامعــه

زمینههــای ظهــور بــرای ظهــور علــت ناقصــه اســت و امــا شــرایط ظهــور بــرای ظهــور

موعــود مهــدوی برقــرار میکنــد .اتحــاد ملــی و همدلــی ،مســاعدت ،همگرایــی و

علــت تامــه میباشــد .براســاس دادههــا و قوانیــن عقلــی ،زمانــی کــه شــرایط کامــل

همفکــری ،نوگرایــی و نواندیشــی ،جهانــی شــدن و حضــور صدهــا کشــور در اربعیــن،

باشــد ،چنانچــه مانعــی نباشــد ،ظهــور هــم تحقــق خواهــد یافــت .در واقــع مــی تــوان

عشــق و محبت ورزی انســانها نســبت به یکدیگر ،والیت دوســتی و والیت محوری،

گفــت :زمینــه هــای ظهــور ،تأثیرگــذار در ظهــور نمیباشــد؛ بلکــه بــر زمــان ظهــور تأثیــر

بصیــرت و آ گاهــی ،اخــاص و فروتنــی ،عبــادت و بندگــی ،ایثــار امــوال و از جــان

میگــذارد و آن را دچــار تغییــر و تحــول میکنــد؛ امــا شــرایط ظهــور ،برخــود ظهــور تأثیــر

گذشــتگی ،خودجوشــی مــردم ،ز یــارت اربعیــن و بیعــت بــا امــام ،از جملــه مولفــه هــای

میگــذارد .زمینــه هــای ظهــور ،ماننــد کارهــای خیــر انجــام دادن ،امــر بــه معــروف و

اربعیــن اســت کــه جامعــه موعــود مهــدوی نیــز ایــن مولفــه هــا را دارا میباشــد.

شــیعه و ســنی و همــه اقشــار جهــان کــه در قالــب انســانیت معرفی میشــوند ،متعلق
میباشــد .از ایــن رو ســخنان رهبــری ،در مــورد اربعیــن ،پیــاده روی آن و نقــش آن در
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ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین دکتر رحیم کارگر
ناقدین :حجت االسالم و المسلمین دکتر مجید حیدری نیک ،دکتر محمود علی پور گرجی
دبیرعلمی  :حجت االسالم و المسلمین محمود ملکی راد

بحــث اصلــی ایــن نشســت در بــاره چشــم انــداز جامعــه منتظــر از دیــدگاه مقــام

منتظــر اصــاح کننــدهی فــرد و جامعــه ،حرکــت کننــده بــه ســمت اهــداف واالی

معظــم رهبــری اســت .چشــمانداز بــه دو تعبیــر در آینــده پژوهــی بــه کار مــیرود:

دینــی ،زمینــه ســاز ظهــور و تحقــق بخــش اهــداف امــام زمــان و در نتیجــه دارای

یــک بــار بــه معنــای یــک روش اســت؛ یعنــی مراحــل و گامهایــی کــه یــک ســازمان،

عشــق و عقیــده بــه امــام زمــان اســت .از جنب ـه روانــی و روحــی و فکــری ،ایشــان

شــرکت ،دولــت و گروههــا بــرای اینکــه یــک ســند چشـمانداز داشــته باشــند ،طــی

معتقــد هســتند جامع ـ ه منتظــر و افــرادی کــه در ایــن جامعــه زندگــی میکننــد،

میکننــد و در واقــع بــرای خودشــان بیانی ـ ه چش ـمانداز تعریــف میکننــد .در منظــر

دارای نشــاط و پویایــی هســتند ،بــا اطمینــان و اعتمــاد بــه آینــده ،امیــد بســیار

دوم چش ـمانداز از دیــدگاه آینــده پژوهــی ،هــر نــوع تصویرپــردازی و نــگاه روشــن بــه

زیــادی بــه تحقــق وعد ههــای الهــی دارنــد ،از پوچــی و بیهودگــی و یــأس پرهیــز

آینــده را شــامل میشــود .در ایــن دیــدگاه ،چشــم انــداز الزم نیســت کــه بــه عنــوان

میکننــد و در کل رابطــه قلبــی بســیار مطلو بــی بــا امــام زمان(عــج) دارنــد .از لحــاظ

یــک روش باشــد ،بلکــه بــه عنــوان یــک رویکــرد و در واقــع خلــق تصاویــر زیبــا و
ً
مطلــوب از آینــده اســت کــه بعــدا در قالــب بیانیــه ســند نمــودار میشــود.
ّ
جامعهی منتظر از دیدگاه مقام معظم رهبری

سیاســی و اجتماعــی ،جامعــه منتظــر در حــال آمــاده بــاش دائــم اســت.
وضعیــت سیاســی معاصــر (یعنــی وضعیتــی کــه امــروزه یــک جامع ـهی منتظــر در
ّ
دنیــا ،منطقــه و در کشــور خودمــان بــا آن روبروســت )  ،قســط و عــدل را در حــد تــوان

مهمتریــن ویژگــی جامعــه مــورد نظــر مقــام معظــم رهبــری ،حرکت به ســمت صالح،

اجــرا میکنــد ،دارای توانمنــدی مســتمر و پایــدار اســت و آمــادهی نصــرت و یــاری

عدالــت و توانمنــدی اســت تــا اینکــه بتوانــد بــا نشــاط ،امیــد و آمادگــی فــراوان کــه

امــام زمــان میباشــد .همچنیــن ایــن جامعــه دارای برخــی از ویژگــی هــای ممتــاز

در ایــن راه بــه دســت آورده نقــش مهــم وکلیــدی در تحــوالت جهانــی داشــته باشــد

و برجســته اســت از جملــه :شناســند ه وضعیــت عمومــی جهان(عالــم بــه زمــان)

و از ایــن رهگــذر زمینــه را بــرای ظهــور امــام زمــان فراهــم کنــد .امــا اینکــه چگونــه

اســت ،مبــارزه کننــده بــا نظــام ظالــم جهانــی اســت ،تــوان بهرهگیــری از جوانــان

میتوانیــم ســند چشــم انــداز را از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری اســتخراج کنیــم بایــد

را دارد ،از گوش ـهگیری ،ســکوت  ،نشســتن و یــأس و وادادگــی بدوراســت ،نقــش
ّفعالــی در تحــوالت آینــده دارد و در نهایــت تقو یــت کننــد ه نظــام اســامی اســت.

آنهــا نکت ـهی اصلــی بیانــات ایشــان را تشــکیل میدهنــد .ایشــان وقتــی دربــارهی

ساختار الگوی چشم انداز

انتظــار ،وظایــف منتظــران یــا وظایــف جامع ـهی منتظــر یــا ویژگیهــای جامع ـهی

آنچــه کــه ارائــه شــد و مالحظــه فرمودیــد ،موضوعاتــی بــود کــه بــه طــور مســتقیم از

منتظــر صحبــت میکنــد ،میتوانیــم ســه دســته از ایــن نــوع تکالیــف و ویژگیهــا

دیــدگاه ایشــان در مــورد مســاله انتظــار در جامعــه منتظــر اســتخراج شــده اســت ،امــا

و وظایــف را اســتخراج کنیــم .بخشــی مربــوط بــه مباحــث اخالقــی و دینــی اســت،

اگــر بخواهیــم یــک منظومــه فکــری کامــل در ایــن خصــوص ارائــه کنیــم ،بایــد تمــام

بخشــی مربــوط بــه جنب ـه فکــری ،روحــی و روانــی جامعــه و بخشــی هــم مربــوط بــه

آراء و اندیشــه هــای موجــود در ایــن خصــوص را لحــاظ کنیــم .در آیندهپژوهــی از

مســائل سیاســی و اجتماعــی اســت.
ً
مثــا در جنب ـه اخالقــی و دینــی ،نظــر ایشــان بــر ایــن اســت کــه منتظــر یــا جامع ـه

روشهــای مختلفــی بــرای تدو یــن چش ـمانداز اســتفاده میکننــد .هدفمــان ایــن

دیــد کــه در بیانــات مقــام معظــم رهبــری یــک ســری کلیــد واژه هایــی وجــود دارد و

اســت کــه الگــو و مدلــی از چشــم انــداز اســتخراج کنیــم در ارائــه الگــو از دیــدگاه
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دو دانشــمند اســتفاده شــده اســت .کالینــز و پــوراس؛ ایــن دو معتقدنــد یــک

باید به سمت عدالت و عصر ظهور موعود باشد.

چش ـمانداز دارای دو بخــش اصلــی ایدئولــوژی و آینــده رویایــی اســت .در واقــع،

 -9نشاط و پویایی.

ایــن دو دانشــمند بــا مطالعــه دهها شــرکت و ســازمانی که دارای چشــم انــداز بودند،

 -10حرکت به سمت اهداف واالی اسالمی.

الگــو و مدلــی اســتخراج کردنــد کــه ایــن الگــو دارای دو بخــش اصلــی اســت :بخش

 -11حرکت به سمت اهداف واالی امام زمان.

اول در واقــع همــان ایدئولــوژی اصلــی ،یــا هویــت اصلــی یــک ســازمان اســت ،و

 -12شناسایی وضع دنیا.

بخــش دوم نیــز توصیــف رؤیایــی آینــده اســت.
در بخــش ّاول ،مــا بــا دو مقولــه ســروکار داریــم ،یکــی ارزشهــای اصلــی یــا بنیادیــن

 -13عدم پذیرش وضع موجود.
 -14تأثیر پذیری این جامعه از انتظار و مهدویت
 -15حرکت و آمادگی.

و دیگــری اهــداف بنیادیــن .در ارزشهــای بنیــادی مــا دنبــال اصــول  ،باورهــا
و مســائلی هســتیم کــه بــرای یــک ســازمان یــا یــک کشــور ّ
اهم ّیــت دارد .ایــن

 -16اطمینان و اعتماد به آینده.

ارزشهــا دارای جایــگاه ویــژه ای هســتند بــه گونــهای کــه یــک ســازمان یــا یــک

 -17جوان محوری.

کشــور بــدون آنهــا در دســتیابی بــه اهــداف بلنــد مــدت خــود ناتــوان هســتند .امــا

 -18پرهیز از انزوا  ،نشستن و اشک ریختن صرف ،احساسات منفی ،بیهودگی

اهــداف بنیادیــن کــه یــک ســازمان یــا کشــور در صــدد دســتیابی بــه آن هســتند،

و پوچی  ،دنیا زدگی و مطامع دنیوی.
 -19ارتباط با امام زمان و ّ
توجه به ایشان.

از اهــداف بنیادیــن صحبــت میکنیــم ،از اساسـیترین دلیــل بــرای وجــود ســازمان

 -20بصیرت و معرفت.
ّ
 -21آشنایی با ارکان عصر انتظار .این مقوله از دیدگاه مقام معظم رهبری خیلی

اساسـیترین دلیــل وجــودی یــک ســازمان محســوب میشــود .در واقــع ،وقتــی کــه
صحبــت میکنیــم .در یــک جامعــه منتظــر نیــز وقتــی از اهــداف بنیادیــن ســخن
ً
گفتــه میشــود ،در واقــع از ماهیــت وجــودی آن بحــث میشــود کــه بــدون آن عمــا

مهم است؛ یعنی منتظر باید بتواند جامعهی موعود را به خوبی بشناسد و بدان

تشــکیل یــک جامعــه مــورد انتظــار غیــر ممکــن اســت.

نزدیک شود.

بخــش دوم کــه توصیــف آینــده یــا همــان آینــد ه رؤیایــی اســت ،از اهــداف خاصــی
بــه نــام اهــداف ّ
متهورانــه تشــکیل شــده اســت ،ایــن اهــداف بلنــد مــدت و رویایــی

 -22دشمن ستیزی.
 -23آمادگی برای سربازی امام زمان.

هســتند کــه در چشــم انــداز بســیارمورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت .در واقــع ،ایــن

 -24آماده باش دائم.

اهــداف بــه نوعــی موتــور محــرک در یــک ســازمان محســوب می شــوند که روحیــه افراد

 -25نصرت و معنویت.

یــک ســازمان یــا جامعــه را بــاال مــی برنــد .البته مــن هنوز نتوانســتهام حتی با اســتفاده

 -26ایثارگری و مساوات طلبی.

از روایــات و ســایر کتبــی کــه در ایــن خصــوص تدویــن یافتهانــد ،بــه ایــن نتیجه برســم

 -28داشتن روحیهی مبارزه.

کــه دقیقــا جامعــه منتظــر چیســت و از چــه ویژگیهایــی برخــوردار اســت؟ بــا ایــن

 -29عملگرایی.
ّ
ّ
 -30ایفای نقش فعال در تحوالت آینده.

آن مــی تــوان بــرای تنظیــم ســند چشــم انــداز بیــان کــرد عبارتنــد:

 -31محسوس بودن اعتقاد به مهدویت در جامعه.

 -1اصالح فرد و جامعه.

 -32خودسازی و اصالح فرد و جامعه.

 -2انتظــار تغییــر بــزرگ .جامعــه منتظــر ،جامعــه ای اســت کــه در انتظــار تغییــری

 -33خرافه ستیزی و انحراف ستیزی.

بــزرگ اســت و وضعیــت جامعــه موجــود را کــه در اثــر جهالــت انســان بــه وجــود آمــده

 -34تعمیق عقیده و عشق به مهدویت.

را نمــی پذیــرد.

 -35عمل به احکام اسالمی و حفظ نظام اسالمی.

 -3پویایــی و امیــدواری .جامعــه منتظــر ،جامعــه ای اســت کــه بــا تــاش و

 -36پرهیز از الگوی غربی.

حــال بــا توجــه بــه دیــدگاه هــای مقــام معظــم رهبــری ،ارزشهــا و اهدافــی که بر اســاس

مجاهــدت در جهــت پویایــی حرکــت مــی کنــد .همــان طــور کــه مــی دانیــد کلمــه
امیــد در اندیشــه مقــام معظــم رهبــری بســیار برجســته دیــده شــده اســت و در اکثــر
صحبتهایــی کــه مربــوط بــه انتظــار اســت ،مــا کلمــهی امیــد را میبینیــم.
 -4مبارزه .جامعهی منتظر ،جامعهای است که در حال مبارزه است و
میخواهد مردم را با این مبارزه به آن حقیقت اصلی رهنمون بکند.
 -5ظلم ستیزی و اجرای عدالت.
 -6شکست حصار تمام بن بست ها؛ به عبارت دیگر ،جامعهی منتظر اعتقاد
به این دارد که هر بن بستی قابل گشایش است.
 -7پایداری وتوانمندی مستمر
 -8قرار گرفتن در جهت آرمانشهر مهدوی .این از مهم ترین کلید واژه هایی
است که مقام معظم رهبری روی آن تاکید دارند ،بدین معنا که جهت جامعه

مبانی حکمی قرآنی انتظار از دیدگاه حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای؟دم؟
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ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه
ناقدین :حجت االسالم و المسلمین محمدصادق یوسفیمقدم و دکتر ابراهیم علیپور
دبیرعلمی  :حجت االسالم و المسلمین دکتر ابراهیم باقرزاده

عنــوان بحــث مبانــی و اصــول حکمــی قرآنــی انتظــار از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری

اینجــا آمــده اســت ،طبیعتــا جنبــه حکمــی دارد.

اســت .بعــد از کاری کــه دربــاره منظومــه فکــری حضــرت آقــا بــا همــکاری جمیعــی

بعــد از ایــن توضیحــی کــه عــرض کــردم ،شــش مبنــا ،از مجموعــه فرمایشــات مقــام

از دوســتان در طــول دو ســال کار مســتمر از ســال  1389و 1390انجــام شــد ،بــه

یشــود کــه میتــوان گفــت مبانــی حکمــی قرآنــی انتظــار
معظــم رهبــری اســتفادهم 

ایــن فکــر افتــادم کــه بــه بعضــی مقولههــا مقــداری مســتقل و جدیتــر بپردازیــم.

هســتند .مبانــی ،زیرســاختها و مفاهیــم بنیادیــن هــر مقول ـهای اســت و اصــول،

مقولههایــی مثــل مدیریــت جهــادی ،عقالنیــت و امثــال اینهــا کــه برخــی از اینهــا

مقولههــای مســتخرج از مبانــی هســتند .در واقــع رتبــه اصــول بعــد از رتبــه مبانــی

بــه صــورت رســاله تدویــنمیشــود .در مقولــه انتظــار هــم ایــن مقالــه نگاشــته شــده

اســت .مبانــی در اینجــا بــه اصطــاح فلســفی مقصــود اســت ،چــون میدانیــد کــه

اســت.

در رشــتههایی مثــل مدیر یــت و مهندســی و اینهــا مبانــی معنــای دیگــری دارد.

آنچــه در ایــن مقالــه آمــده اســت ،اشــاره بــه مبانــی حکمــی قرآنــی و اصــول حکمــی

مبانــی در واقــع زیرســاختها و مقولههــای بنیادینــی هســتند کــه از آنهــا یــک

قرآنــی اســت .اصــوال مفاهیــم در علــوم انســانی و علــوم اســامی بــا مبانــی و اصــول

یشــود کــه از آن گزار ههــای اصلــی بــه تبییــن
ســری گزارههــای اصلــی اســتخراجم 

خودشــان معنــا پیــدامیکننــد .ایــن یکــی از پیشفرضهــای ایــن نوشــته اســت.

مفهــوم و متغیــر اصلــی کــه در اینجــا انتظــار اســت ،میپرداز یــم .از فرمایشــات آقــا

مثــا وقتــی میخواهیــم بگوییــم انتظــار از منظــر مقــام معظــم رهبــری چیســت؟

یشــود و شــش اصــل .یــک مقولـهای اســت کــه بیــن مبنــا و
شــش مبنــا اســتخراجم 

کتــاب لغــت فایــده نــدارد کــه لغــت انتظــار را چــه معنایــی کرده اســت .بایــد ببینیم

یتــوان هــم در مبنــا ذکــر کــرد و هــم در اصــول .شــاید بتوانــد اولیــن
اصــل اســت و م 

آن اندیشــمند و متفکــر کــه در ایــن مقالــه مقــام معظــم رهبــری اســت ،چــه مبانــی

اصــل بیــان شــود ،یــا آخر یــن مبنــا بیــان شــود ،و آن عدالتگرایــی اســت .در واقــع

و اصولــی دارد و بــا کاربســت آن مبانــی و اصــول آن واژه معنــا پیــدا کنــد .در اینجــا

عدالتگرایــی از یــک جهــت میتوانــد مبنــا باشــد ،چــون از عــدل الهــی گرفتــه

یشــود .وقتــی آن بعــد اجتماعــی مدنظــر
منظــور از «قرآنــی» روشــن اســت ،یعنــی بــا اســتفاده از آیاتــی کــه مقــام معظــم رهبــری میشــود تــا بــه عــدل اجتماعــی منتهــیم 
اســتفاده کردنــد ،ایــن مبانــی و اصــول اســتخراج شــود و کاربســت آن بــر انتظــار

باشــد ،اصــلمیشــود؛ امــا ســاحت عــدل الهــی کــه منتهــی بــه عــدل اجتماعــی

یتــوان مطــرح کــرد .ا گــر خواســتیم در
یشــود .لــذا هــر دو جــام 
روشــن شــود .امــا «حکمــی» در اینجــا الزامــا مقصــود حکمــت مشــاء یــا اشــراق یــا میشــود ،مبنــام 
حکمــت متعالیــه نیســت کــه کســی بخواهــد خــرده بگیــرد کــه اصالــت وجــود یــا

مبانــی ذکــر کنیــم ،آخــر بگوییــم؛ ا گــر خواســتیم در اصــول بیــان کنیــم ،اول بیــان

اصالــت ماهیــت شــیخ اشــراق کجاســت یــا تشــکیک و علیــت و مفاهیمــی از

کنیــم.

ایــن قبیــل« .حکمــی» در واقــع مباحــث نظــری اســت کــه کاربســت عملــی پیــدا

مبانی حکمی قرآنی انتظار از منظر مقام معظم رهبری

میکنــد؛ حکمــت ،مباحــث نظــری منتهــی بــه عمــل اســت .اینکــه اهــل فلســفه

 .1توحیــد اجتماعــی :اولیــن مبنــا کــه کلیدیتر یــن مبنــا در همه مفاهیــم اجتماعی

هــم حکمــت را بــه نظــری و عملــی تقســیممیکردنــد ،بــه ایــن جهــت بــوده اســت،

مقــام معظــم رهبــری از جملــه انتظــار اســت ،توحیــد اجتماعــی اســت .شــاید ایــن

چــون معنــای قرآنــی و دینــی حکمــت همیــن اســت .لــذا بحثهــای نظــری هــم کــه

اصطــاح را بــا ایــن ترکیــب حضــرت آقــا ذکــر نکــرده باشــد ،ولــی بارهــا و بارهــا در

30
نوشــتهها و سخنانشــان فرمودنــد کــه توحیــد را نبایــد فقــط یــک امــر ذهنــی دانســت؛

جامعیــت را هــم مســتقل ذکــر کــردم ،از ایــن زاو یــه عــرض کنــم کــه تکتــک اعمــال

توحیــد یــک امــر واقعــی اســت ،یــک نظــام اســت ،یــک دســتورالعمل زندگــی اســت.

و رفتــار و نیــات مــا در دنیــا چــه فــردی و چــه اجتماعــی روی حیــات اخــروی

توحیــد بــه مــامیگویــد در نظــام اجتماعــی چگونــه باشــیم و چگونــه زندگــی کنیــم.

اثرگــذار اســت .لــذا هرچقــدر انســان در دنیــا بــه آخرتگرایــی توجــه داشــته باشــد،

اعتقــاد بــه توحیــد مربــوط بــه بعــد از مــرگ نیســت ،بلکــه ســازنده ایــن عالــم و

دنیا گرایــی بــه ســمت ســعادت مـیرود .یعنــی گرایــش بــه ســعادت دنیــا در مســیر

زندگــی اســت .در واقــع توحیــد ،اعتقــاد بــه وحدانیــت حــق تعالــی اســت کــه در

ســعادت آخــرت اســت و لــذا خــدا همــه امکانــات عالــم دنیــا را بــرای همیــن انســان
َ
األرض
اجتماعــی خلقکــرده کــه در بــاره او صحبــتمیکنیــم« .خلـ َـق لکــم فــی
ِ
جمیعــا» بــرای همــه انســانها خلــق شــده اســت ،ولــی آن کــه مطلــوب اســت،

انسانســازی فــردی نبــود .بنــا نبــود کــه فــرد از نظــر اخالقــی ســاخته شــود و حســن

انســانی اســت کــه در پارادایــم والیــت قــرار دارد.

و خلقــی پیــدا کنــد ،بلکــه آمدنــد تــا جامعــه را بســازند .کارخانــه انسانســازی

 .4جامعیــت اســام :اســام ،فقــط بــه خــدا و آخــرت نپرداختــه اســت .اســام بــه

تمــام شــئون فــردی و اجتماعــی انســان و جامعــه انســانی تاثیرگــذار اســت .ایــن
توحیــد اجتماعــی همــان چیــزی اســت کــه انبیــاء آوردنــد و لــذا هــدف انبیــا هــم

بــرای ایــن بــود کــه جامعــه ســاخته شــود .خداونــد در آیــه  64ســوره آل عمــران ابعــاد مختلــف زندگــی دنیــوی و فــردی پرداختــه اســت ،حتــی روابطــی را بیــان
َ ُ
ُ
َ
بینکــم أال نعبــد میکنــد کــه انســان بــا تجربــه بشــری ممکــن اســت بــه دســت نیــاورد« ،ولــو ّأن اهــل
ـواء بیننــا و
ـاب تعالــوا إلــی کلمـ ٍـه سـ ٍ
میفرمایــد« :قــل یــا اهــل الکتـ ِ
ََ
ً
ََ
ُ
َ ُ
النشـ َ
ـرکات ِمـ َـن الســماء و االرض» در واقــع ایمــان
اال اهلل و
ـرک ِبـ ِـه شــیئا» تاثیــر توحیــد و نفــی شــرک چیســت؟ اینکــه «و ال َیتخــذ القــری آمنــوا و اتقــوا لف َتحنــا علیهــم بـ ٍ
ً
ً
َ َ َ
َ ُ
َ
دون اهلل» جنبــه اجتماعــی پیــدامیکنــد« :فــإن تولــوا فقولــوا و تقوایــی کــه بــا بــرکات آســمان و زمیــن رابطــه دارد .یــا بحــث در بــاره رفــاه ،آزادی،
بعضنــا بعضــا اربابــا ِمــن ِ
ّ
بأنــا ُمسـ َ
ـلمون» ادلــه عقلــی کــه توحیــد را ثابــتمیکنــد ،آن توحیــدی را اســتقالل ،امنیــت و اینهــا همــه موضوعاتــی اســت کــه دیــن ،حداقــل مبانــی و
اشــهدوا
ثابــتمیکنــد کــه جنبــه توحیــد نظــری و عملــی داشــته باشــد.

اصــول آنهــا را بیــان کــرده اســت.

 .2والیــت :بــه بــاور مقــام معظــم رهبــری ،هــدف خلقــت انســان رســیدن بــه والیــت

 .5انســان اجتماعــی فطــری :از قدیــم خیلــی از علمــا و فالســفهمیگفتند که انســان

الهــی اســت .وقتــی شــما توحیــد اجتماعــی را پذیرفتیــد ،بایــد والیــت الهــی را هــم

مدنــی اســت .امــا آیــا مدنــی بالطبــع اســت کــه ارســطو میگفــت یــا مدنــی باالضطــرار

بپذیریــد .مقابــل والیــت هــم طاغــوت اســت .اینهــا کامــا مفاهیــم قرآنــی اســت.

اســت کــه افالطــونمیگو یــد و از بعضــی عبــارات فارابــی هــم بــه دســت میآیــد ،یــا

تســلطی کــه حضــرت آقــا نســبت بــه قــرآن دارنــد ،بســیار ســتودنی اســت .معظملــه

مدنــی باالســتخدام اســت کــه عالمــه طباطبایــی ذکــرمیکنــد؟ از فرمایشــات آقــا

والیــت را اینگونــه معنــا میکننــد :پیونــد ناگسســتنی ولــی بــا مولــی علیهــم.

برمیآیــد کــه انســان ،مدنــی بالفطــره اســت؛ یعنــی فطرتــا انســان اجتماعــی اســت.

معنــای لغــوی والیــت هــم ایــن اســت؛ یعنــی وقتــی طنابهــا را بــه هــم میبافنــد

درســت اســت کــه هــر فــرد انســان عقــل و اختیــاری دارد و در قــرآن نیــز فرمــوده:
ّ
ُ
ََ
اهتد ُیتــم» 2ولــی بایــد نــگاه دیگــری هــم بــه
«علیکــم أنفســکم الیض ُرکــم َمــن ضــل إذا

میکننــد .آقــا از ایــن معنــای لغــوی اســتفاده کــرده اســت و میفرمایــد پیونــد

انســان داشــت کــه انســان یــک مجموعــه اســت و خداونــد گاهــی ایــن مجموعــه و

نا گسســتنی تمــام آحــاد جامعــه بــا هــم و بــا ولــی .در واقــع یــک جامعــه توحیــدی را

حقیقــت اجتماعــی را خطــاب قــرار داده اســت .مــن نمیخواهــم اصالــت جامعــه

میســازد کــه از طاغــوت ایمــن اســت .یعنــی نمیگــذارد کــه طاغــوت نفــوذ کنــد.

یتــوان چنیــن اســتنباط کــرد .وقتــیمیفرمایــد« :و
را بــه آقــا نســبت بدهــم ،ولــیم 
َ ُ
ـتعم َرکم فیهــا» 3خطابــش بــه جامعــه اســت .یعنــی فطرتــا انســان یــک حیــات
اسـ

انســجام و پیونــد درونــی بــا محوریــت حاکمیــت الهــی شــکل پیــدامیکنــد و ســه

اجتماعــی دارد .انتظــار ،عمــل فــردی نیســت کــه فــردی بگو یــد مــن در خانــه منتظــر

الیــه دارد؛ پیونــد مــردم بــا قلــب امــت اســامی یــا امــام ،پیونــد مومنیــن بــا یکدیگــر،

حضــرت حجــت هســتم یــا هــر روز شمشــیری تیــز کنــد یــا اســبی ســوار شــود و

قطــع پیونــد بــا کفــار .ایــن ســه الیــه والیــت اســت .ایشــان آیــات متعــدد والیــت را
هــم اســتفاده کردنــد و بــا ایــن امــر والیــت تمکــن فــی االرض رخ میدهــد« :الذیـ َـن
ُ
ـاه و آتــوا الـ َـز َ
مکناهــم فــی االرض أقامــوا الصـ َ
کاه و أمــروا ب َ
ـروف و نهــوا َعـ ِـن
إن
المعـ ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
المنکــر َو ِهلل ِ َ
ـور» 1یعنــی حیــات اجتماعــی و تکمــن فــی االرض تحقــق
عاقبــه االمـ ِ
ِ
پیــدامیکنــد.

بگویــد مــن آمــاده هســتم .انتظــار ،یــک امــر جمعــی اجتماعــی اســت .بــر اســاس

االنســان فــی أحســن تقو یــم» 4اســت ،الزمــه احســن تقو یــم کمالگرایــی اســت.

 .3پیونــد دنیــا و آخــرت :ایــن هــم مبنــای مهمــی بــرای انتظــار اســت .یعنــی

اصــول هــم عبارتنــد از :عدالــت اجتماعــی ،اصــل مقاومــت ،اصــل تقویــت

انتظــاری ســازنده اســت و انتظــار مهــدوی مطلــوب اســت جامعــه مهــدوی را

عقالنیــت ،اصــل تقو یــت معنو یــت ،اصــل وحــدت اجتماعــی ،اصــل حکومــت

میســازد ،بــا مبنــای توحیــد اجتماعــی ،شــکل میگیــرد و فهمیــده میشــود.

اســامی .از ایــن اصــول شـشگانه بــه انتظــار ســازنده اجتماعــی میرســیم .در واقــع

یعنــی اگــر کســی توحیــد اجتماعــی را نپذیــرد ،نوبــت بــه انتظــار نمیرســد .هــر

آن مبانــی و اصــول مــا را بــه یــک نتیجـهای بــه نــام انتظــار ســازنده اجتماعــی منتهــی

و بــه طنــاب ضخیــم محکمــی تبدیــلمیشــود ،عــرب از ایــن تعبیــر بــه والیــت

بهعبــارت دیگــر ،بــا والیــت ســد محکــم و دژ محکمــی درســتمیشــود و یــک

ایــن معنایــی کــه مــا از انتظــار قبــول دار یــم ،بایــد انســان اجتماعــی را بپذیریــم ،امــا
انســان اجتماعــی فطــری را بپذیر یــم.
َ
 .6کمالگرایــی :ایــن هــم بــه عنــوان یــک مبناســت کــه انســان چــون «لقــد خلقنــا

کســی والیــت را بــه ایــن معنایــی کــه عــرض کردیــم ،نپذیــرد ،اصــا انتظــار معنــا میکنــد کــه مطلــوب دیــن اســام در کالم مقــام معظــم رهبــری اســت.
پیــدا نمیکنــد« .الدنیــا مزرعــه االخــره» .حضــرت آقــامیفرمایــد یکــی از آفــات
دی ـنداری ،محدودکــردن دیــن بــه امــور و زندگــی شــخصی اســت؛ اینکــه خیــال

 . 2مائده105 ،
کنیــم دیــن بــه امــور وســیع زندگــی اجتماعــی نمیپــردازد .چــون مــن مبنــای  . 3هود61 ،
 . 4تین4 ،
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جایگاه نظریه انتظار در آراء و منظومه فکری حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ؟دم؟
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ارائه کننده  :حجت االسالم والمسلمین محمود ملکی راد
ناقدین :حجج اسالم والمسلمین آقایان حسین الهی نژاد و مهدی یوسفیان
دبیرعلمی  :حجت االسالم والمسلمین دکتر مجتبی گودرزی

در منظومــه فکــری مقــام معظــم رهبری(مدظله) ،در رابطه بــا انتظار ،مبانی مختلفی

اســت کــه در آن اصــول و أهــداف و مبانــی مشــخص شــده اســت و مبانــی،

چــون :هســتی شناســی ،معرفــت شناســی ،انســان شناســی ،جامعهشناســی و

زیرمجموعــه منظومــه فکــری محســوب میگــردد.

دینشناســی وجــود دارد .کــه در ایــن نشســت ،بحــث مبانــی هستیشناســی مــورد

نکته سوم :مفهوم شناسی هستیشناسی:

بررســی قــرار میگیــرد .تبییــن مبانــی فکــری عالمــان دینــی ،بحــث نــو و جدیــدی و

هستیشناســی یــا وجودشناســی ،شــاخهای از فلســفه اســت کــه بــه مطالعــه جهــان

نــو را رقــم خواهــد زد و ایــن نشســت ،بــه ایــن دلیــل کــه مبانــی فکــری مقــام معظــم

یپــردازد .و مبانــی هســتی شناســی نیــز درحقیقــت ،شــناخت ویژگــی های
و وجــود م 

رهبری(مدظلــه) ،پیشــینهای نــدارد ،بحــث نــو و تــازه ای محســوب میگــردد .در

مرتبــط بــا خداونــد و تبییــن غایــت جهــان هســتی می باشــد .بنابرایــن منظومه فکری

ابتــدای ورود بــه بحــث ،تبییــن چنــد نکتــه الزم و ضــروری اســت.

مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) ،متشــکل از مبانــی ،اصــول ،مؤلف ههــا ،شــاخصهها

نکته اول :مفهوم شناسی انتظار:

ـات برگرفتــه از مبانیــای چــون هســتی شناســی ،معرفتشناســی،
و آراء و نظر یـ ِ

در ابتــدا الزم اســت کــه بــه مفهــوم انتظــار پرداختــه شــود .مفهــوم انتظــار در اندیشــه

انسانشناســی و دینشناســی و جامعهشناســی میباشــد.

مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) « ،بــه معنــای اشــتیاق انســان بــرای دسترســی بــه

مبانی هستی شناسی انتظار

وضعــی برتــر و باالتــر اســت ،و ایــن حالتــی اســت کــه بشــر همیشــه بایــد در خــود

مباحــث مختلفــی ،در مبانــی هستیشناســی وجــود دارد امــا ممکــن اســت همــه

حفــظ کنــد و پیوســته در حــال انتظــار فــرج الهــی باشــد».
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آنهــا بــا انتظــار مرتبط نباشــد و یا اینکه در فرمایشــات مقام معظــم رهبری(مدظله)،

نکته دوم :مفهوم شناسی منظومه فکری:

وجــود نداشــته باشــد .یکــی از مهــم تر یــن مباحــث هســتی شناســی کــه در کالم

عــاوه بــر ایــن ،در مبحــث مفهــوم شناســی ،مــی بایســتی بــه منظومــه فکــری مقــام

رهبــری ،مشــهود اســت ،مســئله توحیــد اســت کــه از مهــم تریــن مبانــی آن ،میتــوان

معظــم رهبری(مدظلــه) ،نیــز پرداخــت .بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن نشســت،

بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

جایــگاه انتظــار در منظومــه فکــری حضــرت آقــا مــورد بررســی قــرار میگیــرد ،عــاوه

1ـ مبنــای نیازمنــدی و حــدوث و بقــاء بــه وجــود خــدا2 ،ـ مبنــای حاکمیــت نظــام

بــر معنــای لغــوی مطــرح شــده؛ از جهــت اصطالحــی نیــز ،منظومــة فکــری در قالــب

اســباب و مســببات در اداره جهــان3 ،ـ مبنــای حاکمیــت و تدبیــر الهــی 4ـ مبنــای

مبانــی فکــری ،اهــداف ،اصــول ،مبانــی و بایــد و نبایدهــا و روش هــا تعریــف شــده

زنــده و بــا شــعور بــودن5 ،ـ مبنــای أحســن بــودن نظــام هســتی6 ،ـ مبنــای تغییــر

اســت کــه میبایســتی در ارتبــاط بــا یکدیگــر ،تبییــن نظــام منــدی داشــته باشــند تــا

و ثبــات در جهــان هســتی7 ،ـ مبنــای گاهــواره بــودن جهــان مــادی8 ،ـ مبنــای

بتواننــد موضــوع خاصــی را ارائــه بدهنــد .منظومــة فکــری ،پارادایــم و طــرح راهبــردی

کفایــت منابــع زیســتی جهــان9 ،ـ مبنــای گذار بــودن جهــان طبیعــت و .....
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عــاوه بــر ایــن مبانــی ،مهمتریــن مبانــی هستیشناســی در ارتبــاط بــا نظر یــه انتظــار
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در کالم مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) ،عبارتنــد از:

ً
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-1انتظار و تدبیر الهی

ظهور منجی است ،و ظلم
با توجه به این چند مقدمه ،حکمت الهی ،مقتضی
ِ

5

مقدمــه اول :بــی نظمــی و قســر دائــم در زندگــی انســان ،بــا تدبیــر الهــی ســازگاری

و ستم دائمی برخالف حکمت الهی خواهد بود؛ بنابراین حکمت الهی ،باور به

نــدارد .قســر دائــم ،محــال اســت و چیزهایــی کــه جــزء بــی نظمــی اســت در زندگــی

مسئله ظهور و انتظار را در پی دارد.

انســان نبایــد وجــود داشــته باشــد .مرحــوم عالمــه طباطبایــی(ره) در تعریــف فلســفی

 -3انتظار و قاعده لطف
ّ
برطبــق قاعــده لطف(لطــف محصــل و لطــف مقرب)،خداونــد بــرای ســعادت و

از قســر بیــان مــی کنــد « :آنچــه بــرای همیشــه جلــوی ســوختن آتــش را بگیــرد ،قســر

کمــال انســان ،ابــزار هدایــت را در قالــب رســل و اولیــاء و تکالیــف دینــی فرســتاده

اســت کــه امــری محــال میباشــد».

2

مقدمــه دوم :بــی نظمــی دائمــی از مظاهــر قســر دائمــی اســت ،ظلــم و ســتم از

اســت .در ایــن زمینــه چنــد نکتــه الزم بــه ذکــر میباشــد.

مصادیــق بــی نظمــی اســت و جهــان همــواره مبتنــی بــر ظلــم و ســتم نمیباشــد.

نکتــه اول :بــا توجــه بــه قاعــده لطــف ،بدیــن دلیــل کــه عقــل بشــری ناقــص اســت،

تدبیــر الهــی ،اقتضــای ایــن را دارد کــه روزی فــرا رســد کــه بــی نظمیهــا از ســطح

خداونــد اقتضــا میکنــد کــه در کنــار رســول باطنی(عقــل) ،رســول ظاهری(نبــی)،

جه��ان برداش��ته ش��ود و از چنی��ن روزی ،ب��ه ظهـ�ور یاــد میشــود .در ایــن زمینــه ،مقــام

نیــز بــرای هدایــت مــردم فرســتاده شــود.

معظــم رهبری(مدظلــه) ،میفرمایــد:

نکتــه دوم :ایــن مســئله مختــص بــه زمــان خاصــی نمیباشــد؛ چــون هدایــت و

«اعتقــاد بــه مهــدى موعــود ،دلهــا را سرشــار از نــور اميــد مىكنــد .بــراى مــا كــه
معتقــد بــه آينــدهى حتمــى ظهــور مهــدى موعــود عليه ّ
الســام هســتيم ،ايــن يأســى

هدایتگــری مختــص بــه زمــان خاصــی نمیباشــد.
نکتــه ســوم :لطــف الهــی در قالــب نبــوت ،بــا ختــم نبــوت ،بــه اتمــام میرســد ولــی در

كــه گريبانگيــر بســيارى از نخبــگان دنياســت ،بىمعناســت .مــا مىگوييــم نخيــر،

رویکــرد شــیعه امامیــه ،لطــف الهــی ،در قالــب امامــت ادامــه دارد .در روایــات نیــز

مىشــود نقشــهى سياســى دنيــا را عــوض كــرد؛ مىشــود بــا ظلــم و مراكــز قــدرت

بــه ضــرورت حجــت و امــام در روی زمیــن اشــاره شــده اســت .از ایــن رو ،در اندیشــه

ظالمانــه درگيــر شــد و در آينــده نــه فقــط ايــن معنــا امكانپذيــر اســت ،بلكــه حتمــى
ّ
ـيطانى امــروز در كل عالــم
اســت .وقتــى ملتــى معتقــد اســت نقشـهى ظالمانــه و شـ
ِ
قابــل تغييــر اســت ،آن ملــت شــجاعت مىيابــد و احســاس مىكنــد دســت تقديــر،
ّ
ّ
3
تســلط ســتمگران را بــراى هميشــه بهطــور مســلم ننوشــته اســت».

مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) ،مهدو یــت در ردیــف نبــوت ،بــه ایــن معنــا اســت

بــه طــور خــاص میباشــد .در نتیجــه ،از منظــر مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) ،قاعــده

از منظــر مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) ،عــدم وجــود منجــی بــا تدبیــر الهــی و

لطـ�ف ،مقتضـ�ی انتظـ�ار اسـ�ت.

تگــری مــردم ظهــور میکننــد و ایــن نکتــه بــا
کــه حضــرت مهدی(عــج) بــرای هدای 
لطــف الهــی ســازگار اســت و ایــن قاعــده؛ ویژگــی امامــت بــه طــور عــام و ومهدویــت

مدیریــت و اراده خداونــد متعــال در جهــان ســازگاری نــدارد و تــاش هــای انبیــا در
دعــوت مــردم بــی فایــده خواهــد بــود.
ت نباشــد ،معنايــش ايــن اســت كــه همـهى تــاش انبيــا ،همـهى ايــن
«اگــر مهدويـ 
دعوتهــا ،ايــن بعثتهــا ،ايــن زحمــات طاقتفرســا ،اينهــا همــهاش بىفايــده
باشــد ،بىاثــر بمانــد .بنابرايــن ،مســئلهى مهدوي ـت يــك مســئلهى اصلــى اســت؛
جــزو اصلىتريــن معــارف الهــى اســت».
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چنــد نکتــه راجــع بــه مبنــای هســتی شناســی حکمــت الهــی بــا مســئله انتظــار
وجــود دارد:
نکتة اول :نظام هستی مبتنی بر حکمت الهی است؛
نکتة دوم :آنچه خالف حکمت الهی باشد ،دائمی و همیشگی نخواهد بود؛
نکتة سوم :ظلم وستم برخالف حکمت الهی است و دائمی ،حتمی و
همیشگی نخواهد بود.
بــا توجــه بــه ایــن ســه نکتــه؛ منابــع و متــون دینــی تأ کیــد میکنندکــه بــا ظهــور منجی،
ظلــم و ســتم ریشـهکن شــده و عــدل ،جایگزیــن آن میگــردد.
پیامبر اکرم(ص) در این مورد می فرمایند:
ُ ْ ْ ُ َّ
ْ
ْ
َ ْ َُ َْْ َ َ ْ ً َ ْ ً َ
َ
َ
«  ...ال َح ِاد َي َعش َر ِم ْن ُول ِدي ه َو ال َمه ِد ّي ال ِذي يمل الرض عدل و ِقسطا كما

 . 2عالمــه طباطبایــی ،ترجمــه تفســیر المیــزان ،قــم ،انتشــارات جامعــه
 . 5ث ِقــة االســام كلينــى؛ الكافــى؛ تهــران؛ دارالكتــب االســاميه؛  1365ه.ق،
مدرســین ،1374 ،ج ،1ص.314
ج ،1ص.338
 . 3سخنرانی مقام معظم رهبری.1381/7/30 ،
 . 4سخنرانی مقام معظم رهبری.1390/4/18 ،
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ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین حسن مالیی
ناقدین :حجج اسالم والمسلمین آقایان حسین الهینژاد و محسن مهاجرنیا
دبیرعلمی  :دکتر سید حامد شاهرخی
مقــام معظــم رهبــری میفرماینــد« :مســاله مهدویــت در شــمار چنــد مســاله اصلــی
در چرخــه و حلقــه معــارف عالیــه دینــی اســت؛ مثــل مســاله نبــوت ،لــذا در همــه
ُ
ادیــان الهــی هــم تقریبــا تــا جایــی کــه مــا اطــاع داریــم ،یــک چیــزی کــه لــب و معنــای
حقیقــی آن همــان مهدویــت اســت ،وجــود دارد .در اســام هــم مســاله مهدویــت
جــزء مســلمات اســت ،یعنــی مخصــوص شــیعه نیســت .همــه مذاهــب اســامی،
غایــت جهــان را کــه اقامــه حکومــت و عــدل بهوســیله مهــدی (ع) همــه ،اصــل
قضیــه را قبــول دارنــد .مســاله انتظــار هــم کــه جــزء الینفــک مســاله مهدویــت اســت،
از کلیدواژههــای اصــل دیــن و حرکــت اساســی و عمومــی و اجتماعــی امــت اســامی
بــه ســمت اهــداف واالی اســام اســت .وقتــی انســان یقیــن دارد کــه چنیــن آینــدهای
ََ َ
اســت ،همچنــان کــه در آیــات قــرآن آمــده اســت ،و لقــد کتبنــا فــی الزبــور ِمــن َبعـ ِـد
َ
َ ُ
ّ
َ 1
قــوم عابدیــن؛
الذکــر أن الــارض یرثهــا عبــادی الصالحــون إن فــی هــذا لبالغــا ِل ٍ
مردمانــی کــه اهــل عبودیــت خــدا هســتند ،میفهمنــد کــه بایــد خــود را آمــاده کننــد.

تشریح گستره مفهومی «انتظار» در منظر مقام معظم رهبری

بایــد منتظــر و مترصــد باشــند .انتظــار ،الزم ـهاش آمادهســازی خــود اســت .پــس کار

بــه نظــر مــن بــرای رســیدن بــه گســتره مهدو یــت و انتظــار در اندیشــه مقــام معظــم

عالمانــه همــراه بــا دقــت در مســاله انتظــار و مســاله دوران ظهــور نبایــد غفلــت کــرد و

رهبــری بایــد ابتــدا گســتره مفهومــی را بــه صــورت دقیــق بررســی نماییــم؛ بــه عبــارت

از کار عامیانــه و جاهالنــه بهشــدت بایــد پرهیــز کــرد .امیدوار یــم ان شــاءاهلل خداونــد

دیگــر ،ابتــدا بایــد روشــن شــود ایشــان مهدو یــت و انتظــار را چگونــه معنــا میکننــد

متعــال ظهــور آن حضــرت را هــر چــه نزدیکتــر کنــد و مــا را جــزء یــاران آن بزرگــوار؛ هــم
در غیبتــش و هــم در حضــورش قــرار بدهــد و ان شــاءاهلل مــا را جــزء مجاهــدان در کنــار

و ماهیــت ایــن مباحــث از نظــر معظــم لــه چیســت؟ .ز یــرا برداشــت مــا از موضــوع
انتظــار و مهدو یــتُ ،بعــد عینــی و کارکــردی و مصداقــی زندگــی را ســامان میدهــد.

آن بزرگــوار و شهیدشــدگان در رکاب آن بزرگــوار قــرار دهــد».2

تاریــخ شــیعه نیــز نشــان میدهــد نــوع برداشــت عالمــان دینــی و شــیعیان بــه مقولــه

در ایــن ایــن نشســت قصــد بــر ایــن اس ـتکه بــا اســتفاده از بیانــات مهــدوی مقــام

انتظــار و مهدو یــت خــود را در عینیــت و زندگــی مــردم نشــان داده اســت .البتــه

معظــم رهبــری و بهرهگیــری از کلیــدواژه «انتظــار» ،گســتره آن را در منظومــه فکــری

آنچــه بیــان میکنــم نظــرات شــخصی بنــده اســت و در تکمیــل بحــث از نظــرات

معظــم لــه بررســی کنــم و مبانــی و زوایــای آن را تشــریح کنــم .بنــده در ابتــدا بــه ایــن

اســاتید بزرگــوار بهــره میبــرم.

نکتــه اشــاره میکنــم کــه بحــث مهدویــت و انتظــار همــواره مــورد تاکیــد و اهتمــام

 .1مفهــوم عــام انتظــار :یکــی از معانــی ب ـهکار رفتــه در بیانــات معظــم لــه در

رهبــر معظــم انقــاب بــوده اســت و از همیــن رو ،پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ

مــورد مفهــوم «انتظــار» ،مفهــوم عــام آن و نجاتبخشــی و منجــی بــودن بــدون

اســامی بــا درک اهمیــت موضــوع و دغدغــه مقــام معظــم رهبــری ،اقــدام بــه

درنظرگرفتــن شــخص خــاص و نســب اوســت .بــه عنــوان نمونــه ایشــان میفرمایــد:

برگــزاری نشس ـتهای علمــی نمــوده اســت .بنــده بــرای بیــان اهمیــت توجــه ویــژه

«اصــل امیــد بــه یــک آینــده روشــن ،بــرای بشــریت و ظهــور یــک موعــود ،یــک

رهبــر فرزانــه انقــاب بــه موضــوع مهدویــت بــه دو جملــه از بیانــات معظــم لــه اشــاره

منجــی ،یــک دســت عدالتگســتر در سرتاســر جهــان تقریبــا مــورد اتفــاق همــه

میکنــم .ایشــان میفرماینــد« :اعتقــاد بــه قضیــه مهــدی (ع) و موضــوع ظهــور و فــرج

ادیانــی اســت کــه در عالــم ســراغ دار یــم» .

و انتظــار ،گنجینــه عظیمــی اســت کــه ملتهــا میتواننــد از آن بهرهبــرداری فراوانــی

 .2مفهــوم خــاص انتظــار :در برخــی از بیانــات مقــام معظــم رهبــری نجاتبخــش

ببرنــد» .3همچنیــن مقــام معظــم رهبــری در ســال  1369فرمودنــد« :ما امروز بــرای انتظار

جهانــی ،عینیــت مشــخصتری پیــدا میکنــد و مصداقــش واضحتــر میشــود

بایــد بــاب بــه خصوصــی در زندگــی خــود بــاز کنیــم .حقیقتــا ملــت مــا بایــد روح انتظــار

و معنــای آن در اســام درنظرگرفتــه میشــود .معظــم لــه میفرمایــد« :اعتقــاد بــه

را بــه تمــام معنــا در خــود زنــده کنــد» .4بیانــات مقــام معظــم رهبــری لــزوم اهتمــام و یــژه

مهــدی موعــود (ع) یعنــی اینکــه در آخرالزمــان از خانــدان پیامبــر اعظــم (ص)
شــخصی ظهــور میکنــد کــه دنیــا را از عــدل و دادگســتری و نیکــی ُپــر میکنــد».6

 . 1انبیاء 105 ،و .106
 . 2گزیــده بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا اســاتید و فــارغ
التحصیــان تخصصــی مهدویــت در تاریــخ 1390/4/18
 . 3بیانــات در دیــدار اقشــار مختلــف مــردم بــه مناســبت میــاد حضــرت
مهــدی (ع) در تاریــخ 1374/10/17
 . 4سیمای معصومین در آیینه نگاه رهبری ،ص.276

فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی به موضوع مهدویت را نشان میدهد.

5

 . 5بیانــات در دیــدار اقشــار مختلــف مــردم در روز نیمــه شــعبان در تاریــخ
1387/5/27
 . 6بیانــات در دیــدار اقشــار مختلــف مــردم در روز نیمــه شــعبان در تاریــخ
1376/9/25
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بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن دســته از بیانــات و بــا پشــتوانه روایــات ،مشــخص اســت

قواعــد و شــرایطی کــه در حیــن ظهــور اتفــاق میافتــد را تیترگــذاری کــرد .همانگونــه کــه

کــه منجــی از نســل پیامبــر (ص) اســت و نــام و لقــب ایشــان واضــح اســت.

آقــای شــاهرخی بــه درســتی اشــاره کردنــد ،بــرای اســتخراج منظومــه مهــدوی تفکــرات

نقد نگاه عام به موضوع «مهدویت»

حضــرت آقــا نبایــد تنهــا بــه بیانــات مســتقیم ایشــان اکتفــا کنیــم .کســانی کــه بــا عمــوم

همانگونــه کــه میدانیــد گاهــی اوقــات مهدویــت بــه معنــای عــام و گفتمــان

منظومــه فکــری حضــرت آقــا آشــنا هســتند ،میداننــد کــه ایشــان نظامند فکــر میکنند

بینالمللــی آن درنظــر گرفتــه میشــود .بدیــن معنــا کــه مهدویــت از آینــده روشــن

یشــود کــه بــا مســاله مهدو یــت ارتبــاط
و گاهــی جمل ـهای در جــای دیگــر بیــان م 

جهانــی صحبــت میکنــد و مهــدی (ع) ایــن آینــده را رقــم میزنــد .بــا بررســی

یتــوان مشــاهده کــرد.
معنــاداری دارد؛ امــری کــه در ابتــدای بیانیــه گام دوم م 

بیانــات مقــام معظــم رهبــری روشــن میشــود کــه بایــد ایــن تفکــر اصالح شــود و آنچه

 .2ضــرورت انتظــار و مهدو یــت ،مولف ههــا و شــاخصههای معــارف مهــدوی،

در اصــل تعریــف آمــده اســت ،بــا بحــث حاشــیه جابجــا شــود .بــه عبــارت دیگــر،

شــاخصههای انتظــار؛ چیســت؟ حضــرت آقــا نــکات بســیار زیبایــی را بیــان

مهدویــت ،نــگاه آینــده جهانــی اســام نیســت کــه بــر اســاس آن بگوییــم مهــدی (ع)

میکننــد کــه میتوانــد پــازل فکــری مــا را بهصــورت یــک منظومــه فراهــم کنــد .در

موعــود ایــن آینــده زیبــا را بــرای بشــریت رقــم میزنــد .معــارف مهــدوی ،مجموعــه

بحــث گســتره مفهومــی اشــاره کــردم کــه مقــام معظــم رهبــری انتظــار را در فضــای

معــارف حــول امــام مهــدی (ع) اســت کــه یکــی از کارویژههــای آن اصــاح بشــریت

مبــارزه و جهــاد معنــا میکننــد؛ در ایــن زمینــه ســه عرصــه فراگیــر را میتــوان در

اســت .همانگونــه کــه روشــن اســت در گفتمــان اول ،نــگاه آیندهنگرانه وجــود دارد،

صحبتهــای معظــم لــه مشــاهده کــرد:

یعنــی معتقــد اســت کــه مهدویــت در مــورد آینــده بشــر ســخن میگویــد و مهــدی

الــف -جهــاد اکبــر :ایشــان انتظــار را در میــدان جهــاد اکبــر معنــا میکننــد .همــان

(ع) ایــن کار را انجــام مــی دهــد .ایــن نــگاه بســیار محــدود اســت و کارویژههــای

گونــه کــه مســتحضر هســتید بــر اســاس متــون دینــی اســام ،جهــاد اکبــر ،عرصــه

آن بــه نــگاه آیندهنگرانــه ختــم میشــود .امــا در نــگاه دوم ،شــما معــارف مهــدوی را

مبــارزه بــا نفــس و خودســازی اســت .ایشــان در بیانــات خــود بــر خودســازی منتظــران

مجموعــه دانشهــا و علــوم و آ گاهیهایــی میدانیــد کــه حــول محــور امــام مهــدی

حضــرت تاکیــد دارنــد .البتــه خودســازی از منظــر رهبــر فرزانــه انقــاب تنهــا پرداختــن

(ع) اســت و ایشــان آینــده روشــنی را رقــم میزنــد.

بــه مســایل معنــوی و اخالقــی نیســت ،بلکــه پرداختــن بــه مســایل عقالنــی یعنــی

بهنظــر میرســد اصــاح نگــرش بــه موضــوع مهدویــت میتوانــد بــه برداشــتهای

پــرورش عقالنــی ،پرداختــن بــه امــور جســمانی و بدنــی را نیــز از مصادیــق خودســازی

کاربردیتــر ،عینیتــر و مســبوق بــه حــل جریانــات و مشــکالت یــا راهبردهــای بــرای

میداننــد .بنابرایــن در گفتمــان مهــدوی نبایــد تنهــا بــه امــور معنــوی بســنده کــرد.

مســایل امــروز منجــر شــود .زیــرا امــام مهــدی (ع) ،بهعنــوان فــردی که قرار اســت آینده

ب -جهــاد اصغــر :ایشــان انتظــار را در میــدان جهــاد اصغــر و آمادگــی بــرای جهــاد

دنیــا را آبــاد کنــد و از ظلــم و ســتم پــاک کنــد ،امــام حاضــر و مفــروض الطاعــه اســت و

فیزیکــی و نظامـی در مقابــل دشــمن معنــا میکننــد .از اینجــا علــت تاکیــد معظــم
یشــود.
لــه بــر تقویــت ُبعــد نظامــی روشــن م 
ج -جهــاد کبیــر :ایشــان بــه تبعیــت از آیــه «و جاه ُ
دهــم بــه جهــادا کبیــرا» 7جهــاد کبیــر را
ِ
مطــرح میکننــد کــه همــه آنچــه غیــر از جهــاد اکبــر و اصغر اســت را شــامل میشــود .مقام

وجــودی ایشــان در زندگــی مــا جر یــان دارد .مقــام معظــم رهبــری در بیاناتــی کــه ســال

نهــای فکــری ،فرهنگــی،
معظــم رهبــری در بیانــات خــود بــر آمادگــی و مبــارزه در میدا 

 1366ایــراد نمودنــد ،فرمودنــد« :دربــاره مســاله امــام زمــان هــم مباحــث اعتقــادی

اقتصــادی ،سیاســی و غیــره تاکیــد میکننــد .نامگــذاری ســالها بــه ســال حماســه

وجــود دارد ،هــم مباحــث اجتماعــی وجــود دارد ،هــم مباحــث انســانی وجــود دارد».

سیاســی ،جهــاد اقتصــادی نیــز نشــاندهنده توجــه ویــژه ایشــان بــه ایــن مســاله اســت.

بنابرایــن برمبنــای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری روشــن شــد کــه ویژگــی منجــی

نکتــه پایانــی مــن ایــن اســت کــه مقــام معظــم رهبــری عــاوه بــر طــرح مباحــث نظــری

ایــن اســت کــه آینــده جهــان را بــه ســمت عــدل و عبودیــت رهنمــون میکنــد ،حــی

بــه بحــث زمینــه ســازی بــرای ظهــور ،مولفههــای زمین هســازی و آمادگــی بــرای ظهــور

و معصــوم اســت و مــردم بهصــورت عــام و شــیعیان بــه صــورت خــاص از والیــت

نیــز پرداختنــد .روشــن اســت کــه از دیــدگاه ایشــان فراه مکــردن شــرایط ظهــور لزومــا

ایشــان بهــره میبرنــد .اگــر ایــن خصوصیــات و معرفتشناســی شــخصیت حقوقــی

بــه ظهــور حضــرت ولــی عصــر منجــر نخواهــد شــد؛ بلکــه ایشــان میگوینــد مــا بایــد

امــام را در نظــر نداشــته باشــیم ،بســیاری از معــارف مهــدوی را از دســت میدهیــم.

آمادگــی و شــرایط انســانی کــه اراده الهــی بــه ظهــور تعلــق بگیــرد را فراهــم کنیــم .بــه

تشریح گستره موضوعی «انتظار» در منظر مقام معظم رهبری

عبــارت دیگــر ،زمین هســازی بــرای ظهــور ،علــت تامــه بــرای ظهــور حضــرت نیســت.

از منظــر مقــام معظــم رهبــری میتــوان بــه ماهیــت انتظــار فــرج ،نــگاه کلــی یــا جزئــی

 .3جامعــه منتظــر :مقــام معظــم رهبــری در بیانات خــود بارها بــه ویژگیهای قضایی

داشــت .ایشــان گاهــی انتظــار فــرج را جزئــی میداننــد؛ بدیــن معنــا کــه انتظــار فــرج

ثهــای آسیبشناســی،
و اجتماعــی و سیاســی ،وظایــف ،چش ـمانداز ظهــور ،بح 

لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه انتظــار فــرج قائــم آل محمــد (ص) را داشــته باشــیم،

بســازی ،نظامســازی،
بحثهــای کارکــردی و را ههــای تحقــق جامعــه منتظــر ،انقال 

بلکــه هــر گــره و گشــایش شــخصی یــا اجتماعــی کــه ممکــن اســت پیــش آیــد،

نســازی اشــاره کردنــد.
دولتســازی و بحــث تمد 

انتظــار فــرج اســت؛ اگرچــه مصــداق کامــل آن ،انتظــار مهــدی موعــود (ع) اســت .بــر

فرمایــش مقــام معظــم رهبــری پایــان بخــش عرایضــم باشــد کــه« :امیدواریــم ان

اســاس آنچــه بیــان شــد ،گســتره موضوعــی انتظــار در بیانــات رهبــر معظــم انقــاب

کتــر کنــد ،مــا را جــزء یــاران
شــاءاهلل خداونــد متعــال ظهــور آن حضــرت را هــر چــه نزدی 

را میتــوان در محورهــای ذیــل جســتجو کــرد:

آن بزرگــوار هــم در غیبتــش و هــم در حضــورش قــرار بدهــد و ان شــاءاهلل مــا را جــزء

.1مبانــی هستیشــناختی ،معرفتشــناختی و انسانشــناختی اندیشــه مهدویــت؛

مجاهــدان در کنــار آن بزرگــوار و شهیدشــدگان در رکاب آن بزرگــوار قــرار بدهــد».

بــا اســتفاده از منظومــه فکری-مهــدوی مقــام معظــم رهبــری مبانــی هستیشــناختی و
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مــا از مجــرای فقهــا مکلــف بــه تبعیــت از ایشــان هســتیم .ایــن نــگاه عــاوه بــر نگــرش
بــه آینــده ،امــام مهــدی (ع) را بــه صحنــه کنونــی زندگــی مـیآورد؛ یعنــی ایشــان امــام
حاضــر اســت و مقــدرات یــک ســال شــیعیان بــه ایشــان تقدیــم میشــود و عنایــات

کارکردهای انسان  250ساله از دیدگاه مقام معظم رهبری ؟دم؟
ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین غالمرضا بهروزی لک
ناقدین :حجج االسالم آقایان حسین الهی نژاد،
زهیر دهقانی و امیرمحسن عرفان
دبیرعلمی  :آقای سید حامد شاهرخی
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َرضيــت لكــم ِالســام دينــا فمـ ِـن اضطــر فـ 
ي مخمصـ ٍـة غيــر متجا ِنـ ٍ ِ ٍ ِ
َغ ُفـ ٌ
ـور َرحيـ ٌـم» 4نیــز بدیــن نکتــه نظــر دارد .از ایــن رو ،کامــل شــدن دیــن توســط پیامبــر
اکــرم(ص) صــورت گرفــت کــه بعــد از آن دو دوره ،ظهــور انســان  250ســاله و دوره
غیبــت بعــد از  250ســال ،در اکمــال دیــن وجــود دارد.
پرسش ها و پاسخ های پیرامون فلسفه غیبت

کتــاب انســان 250ســاله ،شــامل دیدگاههــا و ســخنرانیهای مقــام معظــم رهبــری ،بــه
عنــوان یــک ایــده طــراوت آمیــز ،تحلیل تاریخ سیاســی امامت ،در 250ســال نخســت
میباشــد .ائمــه(ع) ،نــور واحــدی هســتند کــه امامــت آنهــا از صــدر اســام و امامــت
جانشــینی پیامبــر ،تــا کنــون کــه قریــب بــه 1200ســال از آن میگــذرد ،امتــداد یافتــه
اســت .انســان 250ســاله ،داســتان  11امــام معصــوم شــیعه اســت کــه از ســال دهــم
یشــود .از ایــن رو ،نــگاه مقــام معظــم رهبــری
هجــری تــا ســال 261-260هـــ را شــامل م 
در ایــن کتــاب ،نــه تاریخــی و نــه اســتدالل اعتقــادی اســت؛ بلکه یک نــگاه تحلیلی
فراتاریخــی اســت .در ایــن نــگاه تحلیلــی بــه بحــث امامــت و اهــداف آنهــا در دوران
مربــوط بــه خــود و نیــز بحــث جدایــی دیــن و سیاســت پرداختــه شــده اســت.
مأموریت انسان  250ساله
بــه اعتقــاد مقــام معظــم رهبــری ،امامــان(ع) بــر خــاف ظاهــر غیــر سیاســی خــود،
بــا شــیوههای مختلفــی چــون دعا(ماننــد ســیره امــام ســجاد (ع)) ،قیام(ســیره
امــام حســین (ع)) ،کرســی علمــی و جانشــینی و والیــت عهــدی ،هــدف سیاســی
برجســتهای چــون ایجــاد و تحقــق بخشــیدن بــه فــرج و حکومــت را دنبــال
مینمودنــد؛ کــه موضــوع اصلــی ایــن کتــاب نیــز میباشــد .بــه نظــر ایشــان ،در واقــع،
مأموریــت انســان  250ســاله ،تحقــق فــرج و تأســیس حکومــت میباشــد و همــه ائمــه
بــا شــیوههای مختلــف بــه دنبــال ایــن مهــم بودنــد.
برخــاف نگاههــای غیــر سیاســی کــه در جاهــای مختلــف کتــاب ،بــه مهدویــت
وصــل شــده اســت؛ امامــان (ع) ،همگــی بــه عنــوان نــور واحــد ،دنبــال یــک انســان
واحــد بودنــد و در ادوار مختلــف امامــت خــود ،بــه مأموریــت خودکــه همــان تحقــق
فــرج اســت ،پرداختهانــد .بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و نــگاه
تحلیلــی کالن ایشــان در ارتبــاط مهدویــت ،چنــد نکتــه در ایــن نشســت قابــل

بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و فلســفه غیبــت ،چنــد ســوال در ایــن
زمینــه مطــرح میشــود .ســوال اول آنســت کــه چــرا انســان  250ســاله بایــد باشــد؛
بدیــن معنــی کــه چــرا دوره غیبــت ،بعــد از پیامبــر(ص) اتفــاق نیفتــاد؟ ســؤال دوم
آنســت کــه انســان  250ســاله کــه ظهــور یافــت و در دورهای در ســال 261هـــ غیبــت
یافــت ،چــرا بایــد ظهــور و تــداوم داشــته باشــد؟ ســوال ســوم آن اســت کــه چگونــه
ظهــور و مأمور یــت انســان  250ســاله ،بــه کمــال و نهایــت خــود خواهــد رســید؟
ً
مقــام معظــم رهبــری در مــورد ســؤال اول صراحتــا بیــان میکنــد کــه مأموریتــی از
پیــش تعییــن شــده بــرای انســان 250ســاله ،ضــرورت یافتــه اســت کــه تشــکیل
حکومــت دینــی میباشــد و ایــن مأمور یــت را از دو زاو یــه ،مــورد بررســی قــرار
دادهانــد .زاو یــه اول آنســت کــه بــه رغــم تالشهــای ائمــه معصومیــن(ع) ،همــه آنهــا
ً
عمــا موفــق بــه تشــکیل حکومــت نشــدند و ســالهای کمــی از 250ســال(حدودا 5
ســال) ،حکومــت تشــکیل شــده اســت .زاو یــه دوم آنســت کــه امامــان معصــوم(ع)
ســعی داشــته کــه حکومــت دینــی حــق محــور را بیــان کننــد و حکومتهــای جائــر
را تحــت امــر خــود نمــوده تــا ظهــور فــرج و حکومــت آرمانــی را بیــان کننــد .بــر خــاف
زاویــه اول کــه مأمور یــت ،تشــکیل حکومــت عینــی بــوده اســت ،در ایــن زاویــه،
مأموریــت ،تحقــق فــرج و تبییــن حکومــت آرمانــی و مطلــوب و چگونگــی تحقــق
آن خواهــد بــود کــه در ایــن زاو یــه ،کارکــرد انســان  250ســاله نســبت بــه مهدویــت،
زوایــا و ابعــاد آن مشــخص خواهــد شــد .بدیــن صــورت کــه انســان  250ســاله ،بــه
دنبــال تشــکیل حکومــت بالفعــل نبــوده؛ بلکــه بــه دنبــال حکومــت مطلوبــی اســت
کــه حضــرت موعــود آن را بیــان خواهــد کــرد .و در نــگاه دیگــر ،مأمور یــت انســان
250ســاله آنســت کــه جامعــه شــیعه را در عصــر غیبــت ،آمــاده ســازد و جامــع موعود
مهــدوی و فــرج آن را بیــان دارنــد.

بررســی اســت .نکتــه اول آن اســت کــه جایــگاه انســان 250ســاله درتاریــخ اســام  . 1بقره.213/
و یــا در تاریــخ دیــن بــه شــکل کالن چیســت؟ بــا نــگاه تکاملــی و تاریخــی بــه  . 2توبه.33/
َ  . 3نور.55/
َ ّ ُ ُّ ً
َ ً َ َ َ َ ُ َّ
النب ّییـ َـن ُم َب ّ ِشـ َ
ـرین َو ُم ْن ِذریــن
واحــدة فبعــث اهّلل
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ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین خدامراد سلیمیان
ناقدین :حجج االسالم آقایان علیرضا عظیمیفر و سید محمدرضی آصف آ گاه
دبیرعلمی  :آقای سید حامد شاهرخی
مقدمــه :عنصــر انتظــار در منظومــه معــارف مهــدوی جایــگاه بســیار ویــژهای دارد؛
یعنــی اگــر مــا بخواهیــم مباحــث مربــوط بــه حضــرت حجــت را اولویتبنــدی
کنیــم ،بــه نظــر میرســد انتظــار در منظومــه آموزههــای مهــدوی نخســتین اولویــت
را بــه خــودش اختصــاص داده اســت؛ مخصوصــا آن گون ـهای کــه پیــروان مکتــب
اهــل بیــت(ع) از مهدویــت ارائــه و تبییــن معــارف میکننــد .امــا حقیقــت و
محتــوای اساســی بیانــات معصومیــن(ع) ایــن اســت کــه انتظــار از جنــس عمــل
و رفتــار اســت ،گاهــی از جنــس اعمــال عبــادی و باالتــر از همــه از جنــس برتریــن
جهادهــای امــت رســول گرامــی اســام اســت .آنچــه کــه مقبــول و پذیرفتــه بــه نظــر
میرســد ،ایــن اســت کــه انتظــار بــه هیــچ وجــه زندگــی در فــردا نیســت ،بلکــه
زندگــی در اکنــون اســت .اگــر انتظــار افضــل اعمــال اســت ،اگــر خــود انتظــار
«الفــرج مــن أعظــم الفــرج» 1اســت ،حکایــت از ایــن میکنــد کــه بــه هیــچ وجــه

در ایــن نــدارد کــه انتظــار ظهــور حضــرت مهــدی(ع) بــه عنــوان یــک عنصــر کلیــدی

توصیــه بــرای آمادگــی بــرای حضــور در فــردا نیســت ،بلکــه بــرای آمادگــی در اکنــون

در مجموعــه پدیدآمــدن و بقــا و اســتمرار ایــن انقــاب نقــش و یــژهای داشــته

و زندگــی بــا شــرایط اکنــون اســت .یعنــی مــن بــر ایــن بــاور هســتم کــه یــک منتظــر

اســت .بــا توجــه بــه آنچــه کــه گفتــه شــد ،مــا ایــن را بــه طــور روشــن و صریــح در

رفتــارش را جهتدهــی میکنــد بــرای اینکــه اگــر فردایــی ظهــور اتفــاق افتــاد،

منویــات و فرمایشــات رهبــر فقیــد انقــاب اســامی ،حضــرت امــام خمینــی(ره) و

همخــوان و هماهنــگ بــا آن جامعــه باشــد .اساســا مــا تــا امــروز تجریــه کردیــم کــه

بیانــات و فرمایشــات و منو یــات مقــام معظــم رهبــری بــه روشــنی میبینیــم .یعنــی

همــه منتظریــن بــه وصــال و حکومــت نرســیدند ،بنابرایــن دســتورالعمل مربــوط بــه

هــر جــا کــه ســخن از اتفاقهــای بــزرگ در وضعیــت انقــاب اســت ،نقــش انتظــار

همــان زمــان و شــرایط آن زمــان اســت .اگــر بخواهــم خیلــی صریــح عــرض کنــم،

یشــود و همــواره پیــروان
حضــرت مهــدی(ع) بــه عنــوان عنصــری کلیــدی مطــرح م 

یعنــی آوردن یــک مــدل بــا محدودیتهــا و شــرایط عصــر غیبــت در دوران عصــر

و معتقدیــن بــه ایــن آمــوزه بــا تبیینهــای نوآمــد و روزآمــدی کــه بــرای آنهــا صــورت

غیبــت .یعنــی اینکــه هــر کســی میتوانــد منهــای حضــور در محضــر آخریــن حجت

میگیــرد ،نســبت بــه جایــگاه ایــن عنصــر در اســتمرار انقــاب و نظــام اســامی

الهــی ،انتظــار را همــان ظهــور خــود بدانــد .یعنــی در عصــر غیبــت بــا متعهدبــودن

متنبــه میشــوند و مــا نمون ههــای آن را در مــوارد قابــل توجهــی مالحظــه میکنیــم.

بــه مســئولیتها و وظایــف دوران غیبــت ،عصــر ظهــوری را تجربــه کنــد.

قطعــا نــواب عــام وجــود مقــدس حضــرت ولــی عصر(عــج) بــر اســاس مباحــث

انتظــار در فــراز و فــرود تاریــخ شــیعه نقــش بســیار اساســی داشــته اســت و تحــوالت

ی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ،بــه نوعی عهــدهدار وظایف ســنگین در دوران
علمـ 

اجتماعــی بزرگــی را پشــتیبانی کــرده اســت کــه در تاریــخ بشــریت ماننــد نداشــته

غیبــت هســتند و امــروزه ایــن وظیفــه خطیــر بــر دوش مقــام معظــم رهبــری اســت؛ بــه

اســت .بــدون مبالغــه عــرض میکنــم بســیاری از تحــوالت اجتماعــی کــه منشــا

عنــوان امتــداد مقولــه امامــت کــه خــود ،امتــداد بحــث نبــوت و نبــی مکــرم اســام

خیــرات و بــرکات بــرای بشــریت شــده اســت ،در واقــع وابســته بــه اعتقــاد و بــاور بــه

اســت ،امــروزه نســبت بــه عناصــر دینــی اهتمــام خاصــی دارنــد کــه در میــان آنهــا

انتظــار و عمــل بــه انتظــار اســت .نمونــه روشــنی کــه در نــگاه همــگان اســت ،پدیــده

یشــک توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه
بحــث انتظــار مطــرح میشــود .ب 

و اتفــاق انقــاب اســامی ایــران اســت کــه در واپســین ســالهای قــرن  20میــادی و

مهمتریــن مســئولیت نیابــت عامــه و نــواب عامــه ،روایــت بیانــات نورانــی پیشــوایان

آغازیــن ســالهای قــرن  21یــک اتفــاق بســیار بــزرگ و بــی بدیلــی را رقــم زد .ســالها

معصــوم اســت« .فرجعــوا الــی رواه حدیثنــا» بــه روشــنی ایــن را در نــگاه مــا قــرار داده

و دههــا ســال نیــاز اســت تــا عظمــت و بزرگــی ایــن انقــاب عظیــم در نگاههــا تبییــن

اســت .از آنجایــی کــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری ملهــم از بیانــات معصومیــن

شــود .بیشــک انقــاب اســامی رخــدادی اســت کــه در جهــان مستکبرپســند و

اســت ،عناصــر اساســی بیانــات ایــن بزرگــواران را در فرمایشــت معظــم لــه میبینیــم

جهانــی کــه همــه ارادههــای انســانی تحــت یــک اســتکبار جهانــی جمــع میشــده

کــه نمونههــای فــراوان و در گســترههای فراوانــی در دیــد مــا اســت .از جملــه آنهــا

اســت ،گروهــی بــا تفکــر مبتنــی بــر آموزههــای مکتــب اهــل بیــت چنیــن اتفاقــی را

بحــث مهدو یــت و بهطــور خــاص مقولــه انتظــار اســت .بررسـیها حکایــت از ایــن

رقــم بزننــد .بررس ـیها حکایــت از ایــن میکنــد کــه عنصــر انتظــار در بحــث ایجــاد

میکنــد کــه بیشــترین حجــم فرمایشــات معظــم لــه بــه نوعــی ملهــم از فرمایشــات

و دوام و اســتمرار ایــن پدیــده الهــی نقــش بســیار مهمــی داشــته اســت .کســی تردیــد

معصومیــن اســت و غیــر از ایــن هــم انتظــار نیســت .همــه مــا کــه در تبییــن معــارف
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دینــی و گســتره تبلیــغ دینــی و مباحــث دینــی وارد شــدیم ،نهایتــا مســتندات مــا

37
پــس از قــرآن کریــم ،بــه فرمایشــات معصومیــن ،پیامبــر(ص) و ائمــه معصومیــن(ع)

بایــد حرکــت کنــم؟ لــذا ترســیم و تبییــن وضــع مطلــوب بســیار حائــز اهمیــت

مســتند اســت .یعنــی از مــا توقــع اســت کــه مــا بیانــات نورانــی معصومیــن (ع) را

اســت .متاســفانه مــا در ایــن گســتره دوم فوقالعــاده ک ـمکاری دار یــم .مــن خــودم

روزآمــد و تحلیــل کنیــم و تبییــن مناســب شــرایط زمانــه داشــته باشــیم.

معتــرف هســتم همــه کســانی کــه متولــی ایــن امــر هســتند ،در تبییــن دقیــق و روشــن

مبانی روایی نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری

حکومــت جهانــی حضــرت مهــدی(ع) ســنگ تمــام نگذاشــتند .دیدگاههــای

وقتــی بــه بحــث مبانــی انتظــار در فرمایشــات ایشــان نــگاه میکنیــم ،میبینیــم کــه

متفــاوت و متنــوع و مختلفــی کــه امــروزه در ایــن زمینــه مطــرح اســت ،گویــای ایــن

عناصــر و مبانــی ایــن نظریــه تمامــا بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ملهــم از

اســت کــه ظرفیتهــای تحلیــل متناســب بــا فهــم افــراد امروز یــن در ایــن بحــث

فرمایشــات معصومیــن (ع) اســت .مــن ایــن نکتــه را عــرض کنــم کــه اســم نقــد را

اســت .مباحــث سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،اعتقــادی همــه و

مناســب نمیدانــم ،اگــر دوســتان نــکات تکمیلــی دارنــد ،مطــرح کننــد .بــا توجــه

همــه نیازمنــد یــک تحلیــل روزآمــد متناســب فهــم مخاطــب امــروز اســت .یعنــی

بــه اینکــه عرصههــا و گســترههای متفاوتــی در بحــث مبانــی وجــود دارد ،ماننــد

زمانــی کــه مــا بتوانیــم کامــا مقصدمــان را خــوب ترســیم کنیــم ،میتوانیــم از مبــدأ

دینشناســی ،هستیشناســی ،غایتشناســی ،معرفتشناســی و ماننــد اینهــا،

بــه مقصــد حرکــت کنیــم ،امــا ا گــر مقصــد ناشــناخته باشــد ،بیگمــان در راه دچــار

ترجیــح دادم کــه تمرکــز بحــث مبانــی روایــی بــا توجــه بــه گســتره وســیع ایــن بحــث،

کــج راهههــا خواهیــم شــد و ممکــن اســت بــه مقصــد نرســیم .بنابرایــن بنیــان دومــی

بــر اســاس معنــای لغــوی مبانــی باشــد تــا معنــای اصطالحــی امروزیــن .ممکــن کــه خیلــی بــه آن تاکیــد شــده اســت ،ایــن اســت کــه یــک ترســیم دقیــق ،روشــن و
اســت ایــن خردهگیــری شــود کــه شــما در کــدام یــک از فضاهــای مبانــی مصطلــح

قابــل قبولــی از جامعــه آرمانــی و جامعــه صالحــان را داشــته باشــیم و مــن نمونــه

امــروزی میخواهیــد ایــن فرمایشــات را بــه بیانــات معصومیــن (ع) مســتند کنیــد،

فرمایشــات ایشــان را مطــرح کــردم .مبنــای ســوم کــه بــاز هــم مبنــای قرآنــی و روایــی

مــن ترجیــح دادم کــه مبانــی را بــه همــان معنــای پایههــا و اســاس و بنیانهایــی

و حتــی عقالنــی فراوانــی میتــوان بــرای آن یــاد کــرد ،حرکــت از وضــع موجــود بــرای

کــه میتــوان بــرای یــک دیــدگاه یــا یــک مجموعــه و منظومــه بیانــات و ســخنرانیها

وصــول و رســیدن و قرارگرفتــن در وضــع مطلــوب اســت .بــه نظــر مــی رســد ایــن

مطــرح کــرد را بیــاورم .لــذا مــن خیلــی دنبــال اصطالحــات امروزیــن و تحلیلهــای

عنصــر در مقولــه انتظــار ،یــک مبنــای اساســی اســت .ا گــر کســی از وضــع موجــود

ایــن چنینــی نبــودم ،کمــا اینکــه بعضــی از دوســتان فرمودنــد مقــداری ســاختار

راضــی نباشــد ،قانــع بــه وضــع موجــود نباشــد ،وضــع مطلــوب را هــم ترســیم کنــد،

علمــی بــر اســاس خوانــش امــروزی هماهنگــی کاملــی نــدارد .مــن توجیهــم ایــن

امــا حرکتــی در او اتفــاق نیفتــد ،بــه نظــر میرســد اساســا انتظــاری در او شــکل

اســت کــه میخواهیــم ببینیــم کــه فرمایشــات ایشــان در بحــث مبانــی ایــن

نگرفتــه اســت .یعنــی انتظــار وابســته بــه ایــن اســت کــه شــما نگــران وضــع موجــود

نظریــه بــه کدامیــک از روایــات و نگاههــای معصومیــن (ع) پیونــد پیــدا میکنــد

باشــید ،ترســیم وضــع مطلــوب را داشــته باشــید و حرکــت از وضــع موجــود بــه

و اشــارهای بــه آنهــا داشــته باشــیم ،ضمــن ایــن کــه ایــن کار هنــوز کامــل نشــده و

وضــع مطلــوب را شــروع کنیــد .بــه نظــر میرســد آنچــه کــه تحــت عنــوان «افضــل

مــن ترجیــح میدهــم نظــرات دوســتان را ضمیمــه ایــن کار کنــم و انشــاءاهلل کار را

جهــاد امتــی» و ماننــد آن ،از آن یــاد شــده اســت ،ایــن بخــش را بیشــتر از دو بخــش

بــا قــوت بیشــتری تقدیــم کنــم .آنچــه کــه در فرمایشــات ایشــان اســت و میشــود بــه

دیگــر مــورد توجــه قــرار داده اســت .مــن ایــن ســه عرصــه را تحــت عنــوان مبنــا بــه

عنــوان بنیــان بــه معنــای پایــه و اســاس مطــرح کــرد ،همــان ســه مــوردی اســت کــه

معنــای پایــه و اســاس گرفتــم ،و در فرمایشــات ایشــان بــه فراوانــی یافــت میشــود؛

جنــاب آقــای دکتــر شــاهرخی هــم بــه آن اشــاره فرمودنــد .یکــی از مبانــی ،قانعنبــودن

مخصوصــا ســومین مرحلــه و ســومین گامــیکــه بــرای ایــن مســیر برداشــته میشــود.
ً
عمدتــا روایــات هــم ضمــن تاکیــد بــر دو گســتره مذکــور ،اهتمامشــان بــر حرکــت از

توصیــه شــده ایــم کــه از آنجایــی کــه هســتید ،حرکــت بــه جلــو داشــته باشــید .ایــن

وضــع موجــود و همــان وضعــی کــه قانعکننــده نیســت ،بــرای رســیدن بــه وضــع

مطلــب بــا مصادیــق مختلفــی کــه تحــت عنــوان رشــد و تکامــل و کمالگرایــی

مطلــوب اســت .البتــه ایــن مطلــب بــه بحثهــای متنــوع و متفاوتــی پیونــد پیــدا

انســان مطــرح شــده و همــواره انســانها توصیــه شــدهاند تــا حرکــت کننــد .هیــچ

میکنــد ،از جملــه بحــث زمین هســازی ظهــور .دیدگاههایــی در ایــن زمینــه وجــود

کجــا توصیــه بــه ســکون و قرارگرفتــن و آرامگرفتــن نداریــم ،همهجــا توصیــه بــه

دارد کــه برخــی دیدگاههــا در برخــی از بیانهــا و خوانشهــا متفــاوت از یکدیگــر

حرکــت و عمــل و عمــل شــاق اســت .وقتــی ســخن از جهــاد گفتــه میشــود کــه« :إن
الجهــاد بـ ٌ
ـاب مــن أبــواب الجنــه» 2یعنــی جهــاد ،دری اســت کــه بــرای انســانهای

یشــوم.
اســت و مــن وارد آن عرصــه نم 
یتــوان گفــت ایــن اســت کــه ســه بنیــان قانعنبــودن از وضــع
نهایــت ســخنی کــه م 

تالشــگر آن هــم تــاش بــا مشــخصههای خــاص بــاز میشــود .مــن معتقــد هســتم

موجــود ،ترســیم و تدو یــن و خوانــش وضــع مطلــوب ،حرکــت از وضــع موجــود بــرای

عمــوم آموزههــای دینــی ،فــارغ از بحــث مهدویــت ،انســانها را بــه حرکــت توصیــه

رســیدن بــه وضــع مطلــوب ،بنیانهایــی هســتند کــه کامــا بــا توجــه بــه فرمایشــات

کــرده اســت کــه در جایــی کــه قــرار گرفتنــد ،نماننــد و حرکــت کننــد ،مشــخصا

معصومیــن(ع) قابــل تبییــن ،تحلیــل و ارائــه هســتند و مــن معتقــد هســتم کــه در

هــم ایــن حرکــت تعریــف خــاص و ویژگیهــای خــاص خــودش را دارد کــه حرکــت

آینــدهای نــه چنــدان دور ،جهانیــان بــا ایــن نحــوه قرائــت از فرمایشــات معصومیــن

الــی اهلل اســت .اگــر ایــن را بــه عنــوان بنیــان اول بــه معنــای زیرســاخت و پایــه و

در رابطــه بــا آینــده جهــان بــه حــول و قــوه الهــی ،زمینههــای آن اتفــاق بــزرگ را رقــم

اســاس بگیریــم کــه در فرمایشــات آقــا هــم فــراوان مطــرح شــده اســت ،بنیــان دوم

خواهنــد زد.

از وضــع موجــود اســت .مــا در بســیاری از آموزههــای دینــی ،اعــم از قرآنــی و روایــی

و پایــه دوم و گام دوم ایــن اســت کــه مــن بــرای حرکــت از وضــع موجــود بــه کجــا
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نظامسازی (نظام اسالمی) در جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیتاهلل خامنهای؟دم؟
ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین نجفعلی غالمی
ناقدین :حجت االسالم و المسلمین سیدکاظم سیدباقری و آقای رضا عیسینیا
دبیرعلمی  :آقای همت بدرآبادی

در نظریــهای کــه مقــام معظــم رهبــری دارنــد؛ پنــج مرحلــ ه را بــرای رســیدن بــه

نظامســازی داشــتند ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .آقــای دکتــر غالمــی در مقالـهای

تمدنســازی مطــرح کردهانــد.

کــه نوشــتند ،بــر اســاس تکیــه بــر دیــدگاه و اندیشـههای مقــام معظــم رهبــری ،بحــث

یکــی از محورهــای مهــم ،بحــث نظامســازی و دولتســازی اســت .هــر کــدام از

نظامســازی را مطــرح کردنــد.

نظامهــای گوناگونــی کــه در جهــان شــکل گرفتــه اســت ،مبتنــی بــر نظریههــای

بهصــورت مختصــر توضیــح داده میشــود کــه نظامســازی چیســت و محورهــا و

مختلفــی بــوده اســت .مثــا نظامهــای لیبرالیســتی و سوسیالیســتی و نظامهــای

ســطوح نظا مســازی چیســت تــا مقدم ـهای بــر شــروع بحــث باشــد .نظامســازی،

مختلفــی کــه در عالــم شــکل گرفتــه ،هــر کــدام مبتنــی بــر مولفههایــی بــوده اســت

طراحــی و ایجــاد مجموع ـهای از زیرســاختها ،ســازوکارها ،روندهــا ،ســاختارها

کــه باعــث شــده کــه آن نظریــه و آن نظــام بــر اســاس آن شــکل بگیــرد .بــا پیــروزی

و نهادهایــی اســت کــه حرکــت بــر مبنــای اصــول را بــرای تحقــق آن آرمانهــا

انقــاب اســامی و شــجره طیبــهای کــه انقــاب اســامی در جمهــوری اســامی

شــکل میدهــد .وقتــی ایــن مبنــا بــرای نظامســازی تعر یــف شــد ،ســه محــور کلــی

ایجــاد کــرد ،بحــث نظامســازی مبتنــی بــر نظامســازی صحیــح مطــرح شــد .چــون

میتــوان بــرای آن در نظــر گرفــت؛ تولیــد نرمافــزاری نظــری ایــن حرکــت ،نهادســازی

اتفاقــی کــه در غــرب افتــاد ،بــه دلیــل خاســتگاه بشــری نتوانســت موفــق باشــد و

و کادرســازی ،کــه هــر کــدام اینهــا بــه تناســب خودشــان میتواننــد بــرای رســیدن بــه

عدالــت را بــه نحــو صحیحــی اجــرا کنــد و مشــکالت عدیــدهای کــه جهــان بــا آن

بحــث نظا مســازی مطلــوب کمــک کننــد .نظا مســازی در نظری ههــای مختلــف

مواجــه بــود ،منجــر بــه ایــن شــد کــه نظریههــای رقیبــی شــکل بگیــرد .شــاید انقــاب

دارای ســه ســطح اســت:

اســامی یکــی از آن نظریاتــی بــود کــه مدعــی اســت کــه بــر مبنــای آموزههــای

 .1ســطح عالــی :طراحــی نظــام حکومتــی ،ارکان حکومــت ،ســاختارهای کالن

اهــل بیــت(ع) و نیــز نظریــه انتظــار در عصــر غیبــت میتوانــد مولف ـهای باشــد کــه

مدیریــت جامعــه؛

جهــان را از ایــن ســردرگمی و مشــکالت رهایــی ببخشــد .در ایــن میــان نظــرات

 .2ســطح میانــی :طراحــی و ایجــاد نهادهــا و سیســتمهای کالن در عرصههــای

مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان رهبــری عملگــرا و رهبــری کــه توجــه ویــژه بــه بحــث

اقتصــاد ،آمــوزش ،فرهنــگ ،رســانه ،امنیــت ،ســامت و مدیر یــت؛

39
 .3ســطح پایینتــر :طراحــی خــرده سیســتمها از قبیــل نظــام بانکــداری ،سیســتم

یتــوان انســان را ســاخت،
ایــن اســت« :انبیــا در برابــر ایــن پرســش کــه چگونــه م 

پولــی ،نظــام کار ،تولیــد و توزیــع و تجــارت و بحــث اقتصــاد .تکیهگاهــی کــه شــاید

تنهــا یــک پاســخ دارنــد ،محیــط ســالم .بایــد در منگنــه یــک نظــام ،انســانها بــه

در بحثهــای مــا وجــود دارد و بــرای اینکــه هــر کــدام از ایــن محورهــا و ســطوح

شــکل دلخــواه ســاخته شــوند و بــس» .یعنــی ا گــر مــا بخواهیــم یــک جامعــه دینــی

بخواهــد تحقــق پیــدا کنــد ،بایــد بــر اســاس تکیــه بــر آموزههــای اســامی شــکل

داشــته باشــیم ،بایــد مبتنــی بــر یــک نظــام باشــد .بنابرایــن موضــوع نظامســازی در

بگیــرد .بحــث جنــاب آقــای غالمــی در مــورد نظامســازی در جامعــه منتظــر از

مباحــث مقــام معظــم رهبــری بســیار تاکیــد شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن

دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری میتوانــد مقدم ـهای بــر تولیــد نظریهپــردازی در زمینــه

یشــود ،در ایــن مقالــه ســعی
بحــث گســترده اســت و مباحــث مختلفــی را شــامل م 

نظامســازی در عصــر غیبــت و جامعــه منتظــر بــا تکیــه بــر اندیشــههای فــردی

کردیــم بیشــتر بــه مباحــث مقدماتــی و پیشزمینــه تحقــق نظــام در جامعــه منتظــر از

باشــد کــه یــک نــگاه عملگــرا دارد و خــودش هــم در صحنــه عمــل ایــن دغدغــه را

منظــر مقــام معظــم رهبــری بپرداز یــم.

داشــته و مدیریــت کالن جامعــه را عهــدهدار بــوده اســت.

بایســتگی عنصــر قــدرت در تحقــق نظامســازی بــر اســاس بیانــات مقــام معظــم

ضرورت بحث از نظامسازی در جامعه منتظر

رهبــری

در ایــن چنــد ســال اخیــر مبحــث نظامســازی در مباحــث حــوزه شــاهد رشــد قابــل

حضــرت آقــا پیشفرضهایــی را بــرای ایــن نظــام در نظــر میگیرنــد .مــا اگــر

توجهــی اســت و مراکــز مختلــف بــه ایــن مبحــث میپردازنــد و ظرفیــت پرداختــن

بخواهیــم در جامعــه منتظــر نظامــی را ایجــاد کنیــم ،پیشفرضهــا چیســت؟

بــه ایــن بحــث هــم وجــود دارد .اولیــن بحثــی کــه مطــرح اســت ،ایــن اســت کــه در

ایشــان در ســخنرانی تار یــخ  1395/2/6چهــار مولفــه را بیــان میکننــد:

ایــن زمــان چــرا بایــد بــه ایــن مســاله بپردازیــم؟ به این مســاله اشــاره شــده کــه در دوره

.1توجه به آرمانها و واقعیتها؛

معاصــر بــا پدیــده مدرنیتــه و نظــام مدرنیســم در ســطح عالم مواجه هســتیم که همه

 .2مشخصکردن مرزبندی و تمایزات نظام مبتنی بر دین با نظامهای دیگر

شــئون زندگــی بشــر در ابعــاد مختلــف فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی،

مکاتب؛

آموزشــی را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .چیــزی کــه مهــم اســت ،ایــن اســت کــه

 .3کاربردیبودن و برخورداری از قوت و مقاومت علمی؛

مدرنیتــه بــا نظامــات وارد شــده اســت و در حقیقــت دلیــل موفقیــت و تاثیرگــذاری

 .4گفتمانسازی در مسیر تحقق نظام الگویی جدید.

آن همیــن اســت کــه همــه چیــز را در قالــب نظــام ارائــه داده اســت .طبیعــی اســت

بنــده بــر اســاس ایــن مولف ههــا ،چهــار پیشفــرض بــرای تحقــق نظــام در جامعــه

اگــر بخواهیــم در مقابــل ایــن نظریــه و گفتمــان حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم،

منتظــر در نظــر گرفتــم .اولیــن و مهمتریــن مســاله بــرای تحقــق یــک نظــام ،عنصــر

مــا هــم بایــد حرفهــای خــود را نظــام منــد و مباحــث را بــه صــورت یــک نظــام ارائــه

قــدرت اســت .ا گــر قــدرت نباشــد ،اصــوال نظامــی محقــق نخواهــد شــد .دیــن،

دهیــم .مقــام معظــم رهبــری یــک فیلســوف سیاســی و یــک اندیشــمند عملگــرا و

اگــر بخواهــد در جامعــه حضــور پیــدا کنــد ،مبتنــی بــر وجــود قــدرت اســت و بایــد

فقیــه حاکــم اســت کــه طبیعتــا ســابقه مبارزاتــی و مدیریتــی کالن نظــام اســامی

قــدرت داشــته باشــد .بعضــی اشــکال میکننــد کــه دیــن ،قدســی اســت و قــدرت،

از ایشــان یــک اندیشــمند بــه تمــام معنــا ،واقعگــرا و تحلیلگــرا ارائــه داده اســت.

زمینــی اســت .بایــد گفــت درســت اســت کــه دیــن قدســی اســت ،ولــی وقتــی بــه

مقــام معظــم رهبــری در بحــث جامعــه منتظــر و نظامســازی مباحثــی دارنــد .اوال

زمیــن بیایــد ،قواعــد زمینــی در آن اجــرا میشــود .دیــن ،آســمانی اســت امــا در زمیــن

تعریــف ایشــان از انتظــار چیســت؟ ایشــان میفرماینــد کــه انتظــار ،رکــود و ســکون

اســت و وقتــی زمینــی شــد ،قواعــد زمینــی اســت .یکــی از قواعــد زمینــی ،قــدرت

نیســت .کتــاب «انســان  250ســاله» ایشــان کتــاب بســیار جامعــی اســت؛ کلیــه

اســت؛ بنابرایــن هیــچ تناقضــی نــدارد .مــا بایــد پیامبــر را هــم در ایــن فضــا تحلیــل
کنیــم .ایــن حدیــث معــروف کــه فرمودنــد« :إنــی ُبعثـ ُ
ـت التمــم مــکارم االخــاق» 1از

کردنــد ،یعنــی یــک نفــر و هــر کــدام در زمــان خودشــان هســتند .در آن کتــاب ایشــان

پیامبــر اســت ،امــا آیــا واقعــا پیامبــر دنبــال قــدرت نبــود؟ پیامبــر(ص) از روز اول کــه

میفرمایــد« :انتظــار فــرج را افضــل اعمــال دانســتهاند ،معلــوم میشــود کــه انتظــار

از غــار حــرا پاییــن آمــد و رســالت را شــروع کــرد ،بــه دنبــال قــدرت بــود .پیامبــر یــک

یــک عمــل اســت ،نــه دســت روی دســت بگذاریــم .یــک آمادهســازی اســت در

لگــرا و واقعگراســت و اصــا میخواهــد قــدرت را ایجــاد کنــد و بهدســت
پیامبــر عم 

همــه زمینههــا .ایشــان در بحــث نظامســازی میفرماینــد« :کار اصلــی علمــای

آورد .در بحــث انــذار عشــیره االقربیــن پیامبــر بــه دنبــال اســتخدام قــدرت عشــیره

جهــان اســام ،نظامســازی اســت» .اصــا دیــدگاه ،بینالمللــی اســت ،بحــث

خــودش بــرای اســام بــود .در بحــث توافــق اوس و خــزرج بــه دنبــال اســتخدام

داخلــی هــم نیســت .و «نتیجــه نظامســازی ،رد الگوهــای الئیــک ،لیبرالیســم

قــدرت انصــار در خدمــت اســام اســت .در امضــای صلــح حدیبیــه پیامبــر اکــرم

غربــی ،ناسیونالیســم افراطــی و گرایشهــای چــپ مارکسیســتی اســت» .یعنــی

بــه دنبــال دیکتــهکــردن قــدرت اســام بــود .مــا میبینیــم کــه بعــد از صلــح حدیبیــه

همیــن بحــث کــه گفتیــم در رقابــت بــا نظــام مدرنیتــه .بحثــی کــه ایشــان در بحــث

قبایــل مختلــف بــا پیامبــر عهــد و پیمــان میبندنــد ،چــون قر یــش ،پیامبــر را

جامعــه منتظــر و بحــث انتظــار دارنــد ،ایــن اســت کــه مســاله انتظــار را هــم تــراز

بهعنــوان یــک قــدرت قبــول کــرد و همیــن باعــث شــد فتــح مبیــن کــه قــرآن بیــان

نبــوت تلقــی میکننــد .ایشــان کار انبیــای الهــی را تاســیس یــک جامعــه مبتنــی بــر

میکنــد ،ایجــاد شــود .یــا میبینیــم امتســازی کــه پیامبــر از انصــار و مهاجریــن

جهانبینــی توحیــدی میدانــد .بنابرایــن همانطــور کــه وظیفــه انبیــا تاســیس یــک

انجــام داد ،همــه در مســیر قــدرت اســت .مقــام معظــم رهبــری میفرماینــد« :وقتــی

نظــام توحیــدی اســت ،جامعــه منتظــر هــم بــه تعبیــر ایشــان «مبشــر همــان اهــداف

میگوییــم پیغمبــر میخواســت یــک جامعــه الهــی و توحیــدی بــه ســبک خــودش

اســت» .لــذا مــا یــک وجــه اشــتراکی بیــن جامعــه انتظــار و منتظــر و جامعــه نبــوی

بــه وجــود بیــاورد .اولیــن معنایــش ایــن اســت کــه قــدرت را در آن جامعــه پیغمبــر

زمانــه ائمــه را از پیامبــر تــا حضــرت ولــی عصــر(ع) بــه عنــوان یــک انســان تحلیــل

و انبیــا میبینیــم .تعبیــر ایشــان در کتــاب «طــرح کلــی اندیشــه اســامی در قــرآن»  . 1بحاراالنوار ،ج ،68ص 382و سنن الکبری ،ج ،10ص323
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میخواســت در دســت بگیــرد و همیــن نکتــه خصومتهــا را بــه ســمت پیامبــر

جایــگاه نظا مســازی مبتنــی بــر تحقــق امتــداد اجتماعــی براســاس بیانــات مقــام

ســرازیر کــرد» .پــس پیامبــر(ص) بــا نــگاه مثبــت و متعالــی بــه دنبــال قــدرت بــود.

معظــم رهبــری

در عصــر انتظــار هــم ایــن نیــاز را داریــم .مقــام معظــم رهبــری میفرماینــد« :انتظــار

شفــرض ،نظا مســازی مبتنــی بــر تحقــق امتــداد اجتماعــی اســت .اگــر
ســومین پی 

چیســت؟ انتظــار ،دســت قاهــر قدرتمنــد الهــی ملکوتــی اســت کــه بایــد بیایــد

بخواهیــم نظامــی ارائــه دهیــم ،در خــا نمیتوانیــم بــا خودمــان صحبــت کنیــم .ایــن

و بــا کمــک همیــن انســانها ســیطره ظلــم را برکنــد .انســانها را بنــده واقعــی

نظــام بایــد اثــر اجتماعــی داشــته باشــد و مشــکالت را حــل کنــد .یعنــی بایــد بــه داخــل

خــدا بکنــد .بایــد بــرای ایــن کار آمــاده بــود .تشــکیل جمهــوری اســامی ،یکــی از

جامعــه بــرود و مشــکل جامعــه را حــل کنــد .نظــام فقهــی مــا مبتنــی بــر فقــه فــردی

مقدمــات ایــن حرکــت عظیــم تاریخــی اســت» .یعنــی حضــرت آقــا میفرماینــد

اســت .امــا امــروز خیلــی از مســایل ،نظامــات شــده اســت ،مثــل نظــام پولــی و بانکــی

امــام آمــد و دنبــال قــدرت بــود و حکومــت تشــکیل داد .ایجــاد جمهــوری اســامی

شفــرض ایــن اســت کــه ایــن نظــام دارای
و نظامهــای مختلــف .بنابرایــن ســومین پی 

مقدمـهای در جامعــه منتظــر بــرای تحقــق آرمانهــا اســت .پــس اولیــن پیشفــرض،

امتــداد اجتماعــی باشــد .مثــل بحث بهداشــت .اگر ما بهداشــت را از نگاه فــردی ارائه

قــدرت اســت و مــا بایــد قــدرت داشــته باشــیم تــا بتوانیــم نظــام ایجــاد کنیــم.

دهیــم ،مثــا احــکام طهــارات ،طهــارات ثالثه ،مطهرات و نجاســت ،آیا این مشــکل را

اهمیــت نقــد و رد نظامهــای موجــود در تحقــق نظامســازی بــر اســاس بیانــات

حــل میکنــد؟ قطعــا حــل نمیکنــد .مســاله بهداشــت و مســاله ســامت جامعــه نیــاز

مقــام معظــم رهبــری

بــه یــک نظــام دارد و لــذا فقــه در عرصه نظا مســازی باید این مســاله را مطرح کند .مثال

دومیــن پیشفــرض ،نقــد و رد نظامهــای موجــود اســت .مقــام معظــم رهبــری در

معروفی اســت که میگویند در نجف بیشــترین کتاب در مورد طهارات نوشــته شــده

قســمت دوم فرمودنــد« :مرزبنــدی نظــام اســامی بــا ســایر مکاتــب» .طبیعتــا مــا در

و کثیفتریــن شــهر هــم هســت .یعنــی کار علمــی فقهــی فــردی انجــام شــده اســت،

ایــن زمــان بــا نظامهــای رقیــب مواجــه هســتیم .یکــی از مشــکالت اساســی مــا ایــن

امــا اثــری روی شــهر نداشــته اســت .بنابرایــن فقــه مــا بایــد مبتنــی بــر تاثیــرات اجتماعی

اســت کــه نتوانســتیم جامعــه را اقنــاع کنیــم کــه ایــن نظــام موجــود و مدرنیتــه هنــوز

باشــد .عزیــزان مســتحضر هســتید کــه در نظا مســازی دو بحــث مطــرح میکننــد؛ یک

بــه آن درجــه آخــر و ســقوط نرســیده اســت .یعنــی ایــن نظریــه و ایــن رهیافــت در

مکلــف فــردی و دیگــری مکلــف اجتماعــی .یعنــی مــا در تقســیم مکلفیــن بایــد یــک

جامعــه شــکل نگرفتــه اســت و اگــر ایــن نظریــه و رهیافــت شــکل نگیــرد ،نمیتوانیــم

نــگاه جدیــد داشــته باشــیم .مــا یک ســری مکلفین اجتماعــی دار یــم که بایــد در قالب

نظامســازی هــم داشــته باشــیم .چــون میگوینــد نظــام موجــود هســت .مــا بایــد

نظــام مطــرح شــوند .مقــام معظــم رهبــری در ایــن زمینــه هــم بحــث دارنــد و میفرماینــد:

نظــام موجــود را بــه نقــد بکشــیم ،کاری کــه پیغمبــر کــرد .پیامبــر اولیــن کاری کــه

«شــیعه ،اگــر بخواهــد واقعبینانــه نظــر دهــد ،بایــد اطالعــات فراوانــی داشــته باشــد و فقه

کــرد ،نظــام قبیلگــی را در صــدر اســام بــه نقــد کشــید .پیامبــر وقتــی وارد اســام و

شــیعه بایــد در زمینــه روابــط خارجــی ،تعلیــم و تربیــت ،سیاســت زراعــی ،صنعتــی،

رســالت شــد ،بــا یــک نظــام پیچیــده بــه نــام نظــام قبیلگــی مواجــه بــود کــه مبتنــی

نظامــی و ســایر ابــواب زندگــی پاســخگو باشــد».

بــر نســب ،حســب و عصــب بــود .یعنــی همــه تابــع بــزرگ قبیلــه بودنــد و پیامبــر ایــن

لــزوم داشــتن نــگاه جدیــد بــه منابــع اســتنباط در تحقــق نظا مســازی بــر اســاس

گفتمــان را بــه چالــش کشــید .گفتمــان ســنگینی بــود .مــا میبینیــم تعصباتــی

بیانــات مقــام معظــم رهبــری

حــول ایــن گفتمــان شــکل گرفتــه بــود؛ نــزاع عدنانــی و قطحانــی در صــدر اســام،

شفــرض نــگاه جدیــد بــه منابــع اســتنباط در نظا مســازی اســت .کامــا
چهارمیــن پی 

نــزاع اوس و خــزرج ،همــه مبتنــی بــر نظــام قبیلگــی بــود .پیامبــر میخواســت ایــن

مشــخص اســت که اگر بخواهیم یک نظام جدید بســازیم ،باید با نگاه جدید به دنبال

قبایــل را دور هــم جمــع کنــد و نمیتوانســت .لــذا بایــد ایــن سیســتم را بــه چالــش

منابع رفت .منابع ،همان منابع اســت ،اما تحلیل ما تحلیل جدیدی اســت .مســایلی

میکشــید و حضــرت طــی یــک عملیــات منحصــر بــه فــرد ،نظــام قبیلگــی را بــه

بایــد وارد شــود ،تاثیــر زمــان و مــکان ،بحــث مصلحت از منظر جدید ،عقل حکومتی در

چالــش کشــید .نظــام موجــود را رد کــرد و گفــت ایــن نظــام بــه درد نمیخــورد و نظــام

ایــن زمینــه مهــم اســت .حضرت آقــا در نماز جمعه ســال  1367میفرماینــد« :تاثیر زمان

امــت اســامی را ایجــاد کــرد .یعنــی پیغمبــر نظــام موجــود را رد کــرد و نظــام جدیــد

و مــکان ،ابــواب جدیــدی را بــاز خواهــد کــرد و مشــکالت جامعــه بر مبنای تفکر اســامی

ایجــاد کــرد .لــذا مقــام معظــم رهبــری در ایــن زمینــه در ســخنرانی 1394/10/8

بــا شــیوه فقاهــت حــل خواهــد شــد» .نکتـهای کــه در مــورد مقــام معظــم رهبــری مشــهود

میفرماینــد« :امــروز امیــد مــا بــه علمــای دیــن در سراســر دنیــای اســام اســت کــه

اســت ،ایــن اســت کــه چندیــن ســال پیــش در پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه در محضــر

غــرب را قبلــه خودشــان نداننــد .ایــن کار ،شــدنی اســت .دنیــای اســام ابزارهــای

آقــای دکتــر مهاجرنیــا بحث اندیشــه سیاســی مقام معظم رهبــری را پیگیــری میکردیم و

زیــادی دارد؛ جمعیــت خــوب ،ســرزمین خــوب ،منابــع طبیعــی ،نیروهــای بــا

شبــرداری کردیــم .در پژوهشــگاه حــدود  70جلــد کتــاب بــه صورت
ابعــاد مختلــف را فی 

اســتعداد انســانی کــه مــی تواننــد آفرینشهــای هنرمندانــه خودشــان را در عرصــه

مجلــد موجــود اســت .واقعــا انســان بــه ایــن نتیجه میرســد که این شــخصیت یک فکر

علــم و سیاســت و فنــاوری و عرصههــای گونا گــون اجتماعــی ارائــه دهنــد» .واقعــا

منســجم دارد .یعنی از ســال  1342که وارد عرصه مبارزه شــده تا ســال  1398این توازن

نــگاه عمیقــی اســت .مــا در تهــران توفیــق داریــم کــه در درس حضــرت آقــا شــرکت

اندیشــه وجود دارد .این طور نیســت که بگوییم تالطم داشــته اســت .چون ما میبینیم

کنیــم ،واقعــا ایــن شــخصیت ،بــدون هیــچ تعصبــی ،یــک نــگاه عمیــق دارنــد و در

کــه فــردی ســال گذشــته یــک حرفــی زده و امســال یــک حرف دیگــر زده اســت .ولــی واقعا

درس و بحــث هــم کامــا فضــا بــاز اســت .آقایــان اشــکال و ســوال میکننــد ،بحــث

آن نظام فکری که معظم له داشــتند ،از ابتدای مبارزات تا االن که ســال  1398اســت،

و انتقــاد میکننــد .ایــن نشــان میدهــد کــه ایشــان نــگاه تحلیلمندانــه دارد.

آن تــوازن حفظ شــده اســت.

نظریه اختیاریبودن ظهور با رویکرد مثبت در اندیشه حضرت آیتاهلل خامنهای؟دم؟
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ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین حسین الهینژاد
ناقدین :حجج االسالم آقایان محمدرضا ضمیری  ،عزیزاهلل حیدری و مهراب صادقنیا
دبیرعلمی  :حجت االسالم و المسلمین علی صدوقی

اگــر بــه اندیشــه بزرگانــی مثــل مقــام معظــم رهبــری توجــه کنیــم ،اندیشــه انتظــار بــه

ایشــان بــه عنــوان ولــی فقیــه از جامعــه منتظــر دارنــد ،چیســت.

معنــای التــزام عملــی بــه تمامیــت اســام نــاب محمــدی(ص) اســت .امــام حســن

چالشها و مسائل اصلی در بحث زمینهسازی ظهور

عســکری(ع) میفرمایــد دو خصلــت وجــود دارد کــه باالتــر از آن خصلتــی نیســت،

بحــث در مــورد نظر یــه اختیــاریبــودن ظهــور بــا رویکــرد مثبــت در نــگاه و اندیشــه

یکــی ایمــان بــاهلل و یکــی هــم ایــن کــه مــا نفعــی را بــه بــرادران ایمانــی خودمــان

مقــام معظــم رهبــری اســت .ابتــدا بایــد گفــت کــه چــرا مــی گو یــم نظر یــه؟ در پاســخ

برســانیم .ایمــان بــاهلل ،ســاختار فرهنــگ و شــخصیت درونــی فــرد را نشــان میدهد.

گفتــه مــی شــود :چــون کــه الزم اســت جهــت علمــی و اســتداللی شــدن مباحــث و

یــک انســان منتظــر بایــد حــب بــه پــروردگار داشــته باشــد و محبوبتریــن فــرد در نزد

مســائل مهدو یــت هــر چــه بیشــتر آنهــا را بــا نگــرش تحلیلــی و قوانیــن علمــی توجیــه

او ،پــروردگار باشــد و بــه اســتناد بایدهــا و نبایدهایــی کــه او تعییــن میکنــد ،زندگــی

و بازشناســی شــود تــا کمتــر دچــار آســیب و شــعارزدگی شــود .مــا میخواهیــم بــر

خــودش را انتظامبخشــی کنــد و بدیهــی اســت کــه وقتــی ایــن امــر عینیــت خارجــی

ایــن اســاس ،مباحــث مهدو یــت را بیشــتر بــا نــگاه علمــی و بــا پایههــای عقلــی

پیــدا میکنــد کــه فرمایشــات رســول خــدا(ص) را جــدی بگیــرد ،فرمایشــات و

پیــش ببریــم کــه آســیبهای مهدو یــت کمتــر شــود.

ســیره عملــی اهــل بیــت را جــدی بگیــرد تــا رضایــت خداونــد بــاالی ســر او باشــد

بطــور کلــی پیرامــون مقولــه ظهــور ،مســائل و مباحــث مختلفــی مطــرح اســت

و بــرکات خوبــی در مســیر زندگــی بــرای او آشــکار شــود .دومیــن مســاله ایــن اســت
کــه رابطــه اجتماعــی او بایــد یــک رابطــه نظاممنــد مبتنــی بــر احســان و بـ ّـر باشــد.

کــه عمدهتر یــن آنهــا ســه بحــث مــی باشــد.1 :شــرایط ظهــور.2 ،عالئــم ظهــور
.3زمینههــای ظهــور .محــور ایــن نشســت عمدتــا متمرکــز در حــوزه مســاله

ایــن رابطــه بایــد بــر اســاس اخــوت و بــرادری باشــد .وقتــی مــا اخــوت را در روابــط

زمینههــای ظهــور اســت .زمینــه ســازی یعنــی آمادگــی و ترقــب و یعنــی خودســازی

اجتماعــی شــاخص گرفتیــم ،دلســوزی مــا ،هدفمنــد میشــود .تعامــل مــا هدفمنــد

و جامعــه ســازی و یعنــی معرفــت شناســی و معرفــت افزائــی جهــت رســیدن بــه

میشــود ،جریانســازی مــا در حــوزه معاشــرت اجتماعــی هدفمنــد میشــود و

ظهــور چنانکــه مقــام معظــم رهبــری مــی فرمایــد« :مــا آن وقتــی میتوانیــم حقیقتــا

میتوانیــم فرهنــگ انتظــار را عمــا در جامعــه عینیــت خارجــی ببخشــیم .جلســه

منتظــر بــه حســاب بیاییــم کــه زمینــه را آمــاده کنیــم .بــرای ظهــور امــام مهــدی(ع)

مــا ســیزدهمین گردهمایــی در راســتای همایــش بینالمللــی نظریــه انتظــار در

زمینــه بایــد آمــاده شــود و آن عبــارت اســت از عم ـل کــردن بــه احــکام اســامی و

اندیشــه حضــرت آیــت اهلل خامنهای(مدظلــه) و براســاس مقالـهای اســت کــه بــرادر

حا کمیــت قــرآن و اســام» .ایشــان دقیقــا در اینجــا معنــا و مفهــوم زمینهســازی را

بزرگوارمــان جنــاب حجــت االســام و المســلمین آقــای دکتــر حســین الهینــژاد

ت بخشــیدن بــه قــرآن در جامعــه،
بیــان کردهانــد؛ اجــرای احــکام اســامی ،حاکمیـ 

تقدیــم فرمودنــد .هــدف همایــش ایــن اســت کــه بدانیــم ذهنیــت و زاویــه دیــد مقــام

حاکمیــت بخشــیدن بــه اســام در جامعــه .وقتــی ایــن کارهــا صــورت گرفــت،

معظــم رهبــری در مــورد انتظــار چیســت ،تعریــف ایشــان چیســت و انتظاراتــی کــه
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زمینهســازی تحقــق پیــدا کــرده اســت .بــی شــک بــرای تبییــن ایــن نظریــه (نظریــه

و نیــک اســت.

اختیــاری بــودن ظهــور) و بحــث از زمینهســازی ظهــور ،نیــاز اســت تــا یــک ســری

نظریــه دوم ،نظر یــه وظیفهگرائــی معطــوف بــه ظهــور اســت و نظر یــه مختــار نیــز بــر

ســوال و پرس ـشهایی مطــرح شــود و در ذیــل آن پرس ـشها ،پاس ـخهایی کــه داده

همیــن نظر یــه اســتوار مــی باشــد در ایــن نظر یــه هــدف از زمینهســازی تنهــا انجــام

میشــود ،نظریــه مــورد بحــث خــودش را نشــان دهــد و تطابــق ایــن نظریــه بــا بیانــات

وظیفــه بــه صــورت مطلــق نیســت بلکــه انجــام وظیفــه بــا عطــف بــه ظهــور صــورت

مقــام معظــم رهبــری مســجل و واضــح میشــود.

گرفتــه و ایــن انجــام وظیفــه مترتــب بــر نتیجــه ای بــه نــام تقــدم بخشــی در زمــان

در مطلــع بحــث ابتــدا الزم اســت بــه پرســشهایی کــه در خصــوص دو مقولــه

ظهــور اســت یعنــی انجــام کارهــای صالــح و نیــک کــه بــه عنــوان تمهیــدات

«ظهــور» و «زمینهســازی» و چگونگــی رابطــه میــان آن دو وجــود دارد بپردازیــم .مثــا:

ظهــور و زمین هســازی ظهــور صــورت مــی گیــرد در رخــداد ظهــور تأثیــر گــذار بــوده و

1ـ آیــا زمینــه ســازی بــا ظهــور ارتبــاط دارد؟ 2ـ آیــا رابطــه ای کــه میــان زمینــه ســازی

زمــان ظهــور کــه متغییــر مــی باشــد بــا عمــل صالــح و رفتــار صحیــح کــه در قالــب

و ظهــور بــر قــرار اســت رابطــه عــام اســت؟ 3ـ یــا اینکــه میــان آن دو رابطــه خــاص بــر

زمینهســازی و آمادگــی مــردم تبلــور دارد تغییــر مــی کنــد.

قــرار اســت؟ 4ـ بــا فــرض وجــود رابطــه خــاص آیــا ایــن رابطــه لزومــی اســت یــا غیــر

البتــه نظریــه وظیفــه گرایــی معطــوف بــه ظهــور بــا دو رویکــرد منفــی و مثبــت قابــل

لزومــی؟ 5ـ بــا فــرض وجــود رابطــه لزومــی آیــا ایــن رابطــه لزومــی منجــر بــه نزدیکــی

نشــانه گــذاری اســت در رویکــرد مثبــت کارهــای خــوب و صالــح مــا ک عمــل

ظهــور مــی شــود یــا خیــر؟ از تبییــن و تحلیــل ایــن پرسشــها و از پاســخگویی بــه آنهــا

بــوده و تکلیــف شــرعی در خصــوص زمینــه ســازی ظهــور بــا محور یــت عمــل

دو نظریــه «وظیفهگرائــی مطلــق» و «وظیفهگرائــی معطــوف بــه ظهــور» بــروز و ظهــور

صالــح انتظــام پیــدا مــی کنــد .ولــی در رویکــرد منفــی کارهــای منفــی و عمــل غیــر

پیــدا مــی کنــد .بــر اســاس نظریــه وظیفــه گرائــی مطلــق پاســخ بــه دو پرســش اول

شــرعی نظیــر ظلــم و ســتم مــا ک عمــل بــوده و مســاعدت در اشــاعه و فراگیــری آن

مثبــت و بــه ســه پرســش اخیــر منفــی اســت یعنــی اوال؛ میــان زمینــه ســازی و ظهــور

وظیفــه و تکلیــف شــرعی منتظــران قلمــداد مــی شــود .از ایــن نظر یــه براینــدی چــون

رابطــه وجــود دارد .ثانیــا؛ رابطــه میــان زمینــه ســازی و ظهــور رابطــه عــام اســت نــه

متفــرع شــدن امــر مقدســی چــون ظهــور بــر امــر نامقدســی چــون ظلــم و ســتم بدســت

خــاص ثالثــا؛ هیــچ مالزم ـهای میــان زمینهســازی بــا ظهــور مطــرح نیســت .رابعــا؛

میآیــد و نتیجــه ایــن براینــد نیــز تداعــی گــر مقبولیــت ایــده «هــدف توجیهگــر

بــه جهــت ثابــت بــودن زمــان ظهــور عوامــل بشــری بــه عنــوان زمینــه ســاز نمــی توانــد

وســیله» اســت ،خواهــد بــود .از آنجایــی کــه مقبولیــت ایــن ایــده (هــدف توجیهگــر

در زمــان ظهــور از نظــر تقــدم و تأخــر نقــش ایفــا نمایــد .امــا بــر اســاس نظریــه دوم

وســیله اســت) بــه جهــت ناســازگاری بــا اصــول قطعــی و مســلم اســامی مــردود

یعنــی نظریــه «وظیفــه گرائــی معطــوف بــه ظهــور» پاســخی کــه بــه پرســش پنجگانــه

یشــود پــس مقبولیــت تحقــق امــر مقــدس بــه واســطه امــر نامقــدس نیــز
اعــان م 

داده مــی شــود خــاف پاســخی اســت کــه بــر مبنــای نظریــه اول داده شــد زیــرا بــر

مــورد خدشــه قــرار مــی گیــرد در نتیجــه نظر یــه وظیفــه گرایــی معطــوف بــه ظهــور بــا

اســاس ایــن نظریــه؛ 1ـ میــان زمینــه ســازی و ظهــور ارتبــاط وجــود دارد2 .ـ ارتبــاط

رویکــرد منفــی بــه جهــت ناســازگاری بــا داده هــای دینــی غیــر قابــل قبــول میباشــد.

میــان زمینــه ســازی و ظهــور ارتبــاط خــاص اســت 3ـ ارتبــاط میــان زمینــه ســازی و
ظهــور ارتبــاط لزومــی اســت4 .ـ ظهــور در رخــدادش زمــان ثابتــی نــدارد یعنــی زمــان
ظهــور متغییــر مــی باشــد5.ـ پــس زمینــه ســازی و عــدم آن در تقــدم و تأخــر بخشــی
ظهــور نقــش دارد .بعــد از طــرح پرسشــهای مزبــور و طــرح دو نظریــه متفــاوت در
ایــن راســتا کــه یکــی بــه ارتبــاط خــاص و دیگــری بــه ارتبــاط عــام نظــر داد ،بــا مداقــه
بیشــتر بــه مفهــوم شناســی و بیــان چیســتی دو نظریــه روی آورده و بــا بیــان تفاوتهــا
و تمایــزات بــه شــناخت بیشــتر و بهتــر آن اقــدام مــی نمائیــم.
بیشــک بعــد از اثبــات طبیعــی بــودن فراینــد رخــداد ظهــور و اثبــات امــکان
زمینهســازی ظهــور ،دو نظریــه «وظیفهگرائــی مطلــق» و «وظیفــه گرائــی معطــوف بــه
ظهــور» در میــان مهــدی بــاوران مطــرح مــی شــود در نظریــه اول هــدف تنهــا انجــام
وظیفــه اســت آن هــم بــه صــورت مطلــق .یعنــی فعالیــت هــا و تــاش هایــی کــه
مــردم در قالــب زمینــه ســازی انجــام مــی دهنــد همــه بــا رویکــرد مطلــق نگری(نــه
بــا رویکــرد خــاص ِ ظهــور) صــورت مــی گیــرد بــه بیــان دیگــر صاحبــان ایــن نظریــه،
زمینــه ســازی را بــه صــورت مطلــق و بــا اعتقــاد بــه اینکــه هیــچ گونــه ارتبــاط خاصــی
بــا شــکل گیــری و رخــداد ظهــور نــدارد تلقــی کــرده و انجــام مــی دهنــد و در واقــع
هــدف شــان از انجــام زمینــه ســازی خــود زمینــه ســازی اســت یعنــی زمینــه ســازی
بــرای زمینــه ســازی نــه زمینــه ســازی بــرای تأثیــر گــذاری در زمــان ظهــور .پــس بطــور
کلــی در نظریــه وظیفــه گرائــی مطلــق بــر اســاس گفتــار« :انســانها مأمــور بــه وظیفــه
هســتند نــه مأمــور بــه نتیجــه» وظیفــه اولیــه منتظــران تنهــا انجــام کارهــای صالــح

بررسی شیوه ها و علل اوج گیری مهدی پژوهی و مهدی ستیزی در غرب
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و راه های مقابله با آن در پرتو دیدگاه حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ؟دم؟
ارائه کننده  :حجت االسالم والمسلمین آقای زهیر دهقانی
ناقدین :حجت االسالم و المسلمین محمد مهدی لطفی و دکتر سید رضی موسوی گیالنی
دبیرعلمی  :حجت االسالم والمسلمین حسین علی جباری

ابعاد مطالعات مهدویت در غرب

محققــان در  120ســال اخیــر اســت ،همچنیــن ایــن آمــار نشــان میدهــد کــه عــاوه

در خصــوص مطالعــات مهدویــت در غــرب بــه نظــر بنــده دو حیطــه بایــد بــه

بــر اینکــه تعــداد محققــان ز یــاد شــده حجــم تولیــدات انتشــار یافتــه نیــز گســترش

صــورت مجــزا مــورد بررســی قــرار گیــرد؛  .1عرصــه علمــی و دانشــگاهی .2 ،عرصــه

پیــدا کــرده اســت.

سیاســی و رســانه ای .دو عرصــه مذکــور از نظــر ماهیــت بــا هــم متفــاوت هســتند

مهمترین رویکرد مراکز تحقیقات غربی در حوزه فعالیت علمی

چراکــه آثــار دانشــگاهی بــا اینکــه جزئــی نگــر هســتند و در تیراژهــای خیلــی محــدود

بــا توجــه بــه توضیحــات مذکــور ،مــن بــه چنــد مــورد از مهمتریــن رویکــرد کارهایــی
ً
کــه در مراکــز تحقیقــات غر بــی در حــوزه فعالیــت علمــی خصوصــا در  40ســال اخیــر

در محصــوالت رســانهای غربــی مــا مــی بینیــم بــا اینکــه حضــور مخاطبــان وســیع

بعــد از انقــاب انجــام شــده بــه عــرض مــی رســانم:

اســت تیــراژ کتابهــا و محصــوالت نیــز بســیار باالســت چراکــه هــدف ایــن آثــار

کمرنگ کردن باور مهدویت با ایجاد تردید وشبهه

عمــوم مخاطبــان در جامعــه اســت .در هــر صــورت اگــر بخواهیــم فعالیتهــای

اصالــت دهــی بــه نــگاه خنثــی شــیعه در مباحــث مهدو یــت .بعــد از انقــاب

بــه انجــام رســیده در غــرب بــه ویــژه بعــد از انقــاب را در دو محــور بررســی کنیــم،

اســامی ،عــده ای در تقابــل بــا تفکــر شــیعی ،ســعی کردنــد نــگاه اصیــل شــیعه را

نیازمنــد ایــن هســتیم کــه گزارشــی از فعالیتهــای انجــام شــده ارائــه کنیــم .در

نســبت بــه مســاله انتظــار بــه صــورت دیدگاهــی خنثــی و بــی طــرف نشــان دهنــد؛

بررســی ســیر تحــول آراء دانشــمندان غربــی در مراکــز تحقیقاتــی ،نظــرات آنهــا بــه

بــه عنــوان نمونــه کلیــن ترنــر در رســاله دکتــرای خو یــش کــه در مــورد مســاله انتظــار
ً
تدویــن شــده بــود معتقــد اســت موضــوع انتظــار و مهدو یــت در شــیعه خصوصــا

بعــد از انقــاب تــا حــدود ســال  2000و دیگــری هــم بعــد از ســال  2000مــی باشــد.

ایــران برخــاف چیــزی اســت کــه تبلیــغ مــی کننــد؛ در واقــع انتظــار از نظــر ایــن گــروه

نکتــه قابــل توجــه در بررســی تحقیقــات مذکــور ایــن واقعیــت را نشــان مــی دهــد
ً
کــه تعــداد محققــان غربــی خصوصــا بعــد از انقــاب ســه برابــر کل مجمــوع ایــن

بــه معنــای کنارهگیــری از تحــوالت جامعــه و نشســتن بــه انتظــار ظهــور اســت.

تولیــد میشــوند بــه صــورت عمیــق موضوعــی را مــورد بررســی قــرار مــی دهنــد ،ولــی

چهــار دوره مختلــف تقســیم مــی شــود کــه دو دوره آن بعــد از انقــاب و یــک دوره

پررنــگ کــردن بعضــی از جنب ههــا و عــدم توجــه بــه بعضــی از جنبههــای مهــم
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مهدویــت .بــه عنــوان نمونــه غربیهــا ،در خصــوص مدعیــان مهدویــت ماننــد

بنابرایــن ایجــاد یــک قــرارگاه و یــژه بــرای پاســخگویی بــه ایــن شــبهات آنــان الزم و

ســفیانی ،دجــال یــا مهــدی ســودانی آثــار زیــادی تالیــف کــرده انــد ولــی در مــورد

ضــروری اســت.

بعضــی از موضوعــات خــاص ماننــد وکالی اربعــه کارهــای زیــادی انجــام نشــده

 .3رصــد هوشــمندانه آثــاری کــه در ایــن خصــوص منتشــر شــده و نقــد و بررســی

اســت.

آنهــا؛ البتــه بــرای ایــن کار بایــد اطــاع رســانی دقیقــی در ایــن خصــوص انجــام شــود
ً
چــون بســیاری از محققــان خصوصــا حوزو یــان از برخــی از آثــار مهمــی کــه در ایــن

یعنــی حجــم توجــه بــه بعضــی از موضوعــات خیلــی زیــاد بــوده  ،ولــی نســبت بــه
ً
بعضــی از موضوعــات نیــز کــم توجهــی شــده اســت .موضــوع دیگــری کــه اخیــرا با آن
مواجــه هســتیم ،توجــه و تمرکــز زیــاد بــه مهــدی گرایــی معاصــر جهــان شــیعه و اهــل

خصــوص منتشــر شــده اطالعــی ندارنــد بــا اینکــه ســالیان ز یــادی اســت کــه ایــن
ً
آثــار تولیــد و منتشــر شــده اســت و بعضــا مخاطبــان ز یــادی هــم داشــته انــد.

ســنت هســت .بــه عنــوان نمونــه گروهــای افراطــی در میــان اهــل ســنت کــه مــا بــه

 .4معرفــی مبنــای اصیــل اســام و مهدو یــت .همــان طــور کــه مــی دانیــد مــا در

عنــوان گــروه هــای تکفیــری میشناســیم در خصــوص موضــوع مهدویــت کارهــای

عرصــه بیــن الملــل بــا مخاطبــان ز یــادی رو بــرو هســتیم کــه تشــنه دریافــت معــارف

زیــادی انجــام داده انــد و کتــب متنوعــی نیــز در ایــن زمینــه منتشــر کردهانــد .امــا

اهــل بیــت(ع) هســتند و لــذا الزم اســت بــدون توجــه بــه فشــارهای غــرب علیــه

غیــر از رویکردهایــی کــه بــدان اشــاره شــد ،نــکات دیگــری در ایــن زمینــه بــه چشــم

ایــران نســبت بــه ارائــه محتــوای اصیــل معــارف اســامی اقــدام کنیــم ،همچنیــن

مــی خــورد کــه عــرض میکنــم :نخســت هزینــه هــای زیــادی کــه در ایــن پژوهشهــا

وجــود برخــی از مشــکالت (درونــی و بیرونــی) عاملــی نباشــد کــه در ارائــه نســخه

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه قابــل تامــل اســت .موضــوع بعــدی ورود نســل

اصیــل اســام و مهدو یــت کوتاهــی شــود چرا کــه دشــمن بــا تمــام قــدرت و تــوان در

جــوان بــه عرصــه مهدویــت اســت؛ بــه عنــوان نمونــه افــرادی ماننــد :شــان آنتونــی،

ســتیز بــا اســام و مهدو یــت اســت.

روی ویلوزنــی ،هیــرن و ...از افــراد جوانــی هســتند کــه در ایــن عرصــه بــه فعالیــت

 .5مــورد بعــدی تمرکــز روی موضوعاتــی کــه بیشــترین هجمــه دشــمن روی آن

مشــغول هســتند.

انجــام مــی شــود؛ بــه عنــوان نمونــه بعــد از انقــاب اســامی برخــی از موضوعــات

علل و انگیزه تقابل غرب با جریان مهدی پژوهی

ماننــد ارتبــاط بیــن مهدو یــت و سیاســت بــه شــدت تخر یــب شــده یــا مســاله اســام

در خصــوص علــل و انگیــزه تقابــل غــرب بــا جریــان مهــدی پژوهــی ،مــی تــوان بــه

بــدون روحانیــت ،بحــث والیــت فقیــه ،اســام منهــای سیاســت در نــگاه غــرب

اوج اقبــال و توجــه روز افــزون مــردم بــه دیــن مبیــن اســام را اشــاره کــرد .بــه عنــوان

بســیار پررنــگ مطــرح شــده کــه الزم اســت مــورد توجــه محققــان اســامی قــرار گیــرد.

مثــال آمارهــای قبــل از ســال  2000در ایــن خصــوص حاکــی از رشــد اســامخواهی

 .6تغییــر روش مقابلــه ،بدیــن صــورت کــه برخــی مواقــع الزم اســت از موضــع

در جهــان اســت ،خــب ایــن رشــد و توجــه بــه آرمانهــای انقــاب و اســام ،غــرب را

انفعالــی خــارج شــویم و از معــارف اهــل بیــت(ع) دفــاع کنیــم .بــه عنــوان نمونــه در

بــه تکاپــوی ایــن مســاله وا مـیدارد کــه بــه شــدت بــا آن مقابلــه کنــد کــه نمونــه هــای

بســیاری از مباحــث ماننــد حقــوق زن ،خانــواده ،آزادی وحتــی مباحــث مهدویــت

عینــی آن را در جریــان  11ســپتامبر و انفجــار بــرج هــای دوقلــو در آمریــکا و ســپس

کــه در مباحــث اســام از نقــاط برجســته و مهــم بشــمار مــی رونــد ،الزم اســت بــه

جریانــات مهــدی هراســی در غــرب بــه وضــوح مشــاهده مــی کنیــم .دومیــن موضــوع

صــورت قدرتمنــد و قــوی وارد عرصــه شــده و از مباحــث اصیــل اســام و مهدویــت

بــه نظــر مــن ترســیم یــک الگــوی پیشــران و مطلــوب بــرای آینــده جهــان اســت .ایــن

دفــاع کنیــم.
ّ
 .7لــزوم شــناخت دشــمن و تــدارك و مهيــا شــدن بــراي مقابلــه و دفــاع در برابــر

مبــارزه مســتمر بــا اختــاف طبقاتــی اســت .نکتــه بعــدی تقابــل جریــان مهدویــت
ً
بــا منافــع اســتعماری غــرب اســت ،در ایــن خصــوص مکــررا مقــام معظــم رهبــری
ً
در بیاناتشــان تا کیــد داشــتند کــه یکــی از برنامههــای مهــم اســتعمار خصوصــا در

مهد یســتیزان.

الگــو و مــدل مبتنــی بــر موضوعاتــی همچــون عدالــت ،رفــع ظلــم و نابرابــری و

پــس از شــناخت و درك وجــود دشــمنان و معانــدان در برابــر مفهــوم مهدويــت و
اســام و آ گاهــي از فعاليتهــا و تالشهــاي آنــان در جهــت تخر يــب فرهنــگ

شــمال آفریقــا ،مبــارزه بــا مهدویــت اســت چراکــه اعتقــاد بــه مهدویــت بــا منافــع

مهدويــت ،آنچــه از نظــر عقــل و ديــن اســام الزم و حقيقــي اســت؛ لــزوم شــناخت
دشــمن و تــدارك و ّمهيــا شــدن بــراي مقابلــه و دفــاع در برابــر ،آن اســت .بدیــن ســان

بــا مهــدی پژوهــی ،جلوگیــری از اتحــاد مســلمانان اســت چراکــه تفکــر مهدویــت

بــه منظــور ايجــاد آ گاهــي و بيــداري در تمامــی انســانها نســبت بــه نيــاز بــه امــام،

مهمتریــن عامــل اشــتراک و وحــدت بیــن مســلمانان اســت و روحیــه وحــدت و

نخســت بايســتي بــا اســتفاده از ابزارهــاي کارآمـد ،بــه تبييــن ضــرورت نيــاز بــه امــام

همدلــی را در آنــان همــواره زنــده نگــه مــی دارد.

و بيماننــدي آن پرداخــت ،دوم آنکــه نقــد و بررســي جر يــان و نظامهــاي مدعــي
نجـ�ات بشـ�ريت ،زمينـ�ه پذيـ�رش حكومـ�ت ّ
طيبـ�ه مهـ�دوي را بيشـ�تر فراهـ�م مـ�يآورد.

آنهــا در اســتثمار کشــورهای آفریقــای در تضــاد اســت .آخریــن مســاله بــرای تقابــل

روش های مقابله با هجمه غرب علیه مهدویت پژوهی
 .1پذیــرش دشــمنی و برنامــه ریــزی غــرب؛ توجــه بــه ایــن نکتــه کــه همــواره غــرب
ً
در حــال برنامــه ریــزی بــرای مبــارزه بــا معــارف اســامی خصوصــا اندیشــه و جریــان

 .8ايجــاد آ گاهــي و بيــدار ي مســلمانان و شــيعيان نســبت بــه حقيقــت و ّ
ماهيــت

مهدویــت اســت ،راهکارهــای جدیــدی را در تقابــل بــا ایــن تفکــر غــرب ارائــه میکند.

يســتيزان.
دشــمنان اســام و مهد 
پــس از شــناخت ّ
شهــا و اهــداف آن بایســته اســت بــا ارائــه
ماهيــت دشــمن و رو 

 .2ایجــاد یــک قــرارگاه ویــژه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری بــرای مبــارزه بــا هجمــه

معــارف مهدو يــت بــدور از خرافهپرســتي و بدعتگــذاري ،در اندیشــه مســلمين

غــرب علیــه معــارف مهدویــت .همانطــور کــه میدانیــد غــرب و کشــورهای غربــی

و ارائــه آن بــه ز بــان جهانــی و روزآمــد ،مســلمانان و بــه و یــژه شــیعیان را نســبت بــه

ســالیان زیــادی اســت کــه علیــه معــارف مهــدوی در حــال فعالیــت هســتند پــس

حقیقـ�ت و ماهیـ�ت چالـ�ش مهدو یـ�ت آ گاه سـ�اخت.

ویژ گیها و شاخصههای علمی جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای؟دم؟
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ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین محمدرضا ثقفی
ناقدین :حجج اسالم آقایان حسین الهینژاد و امیرمحسن عرفان
دبیرعلمی  :حجت االسالم و المسلمین مجتبی خانی

اولیــن نــگاه در ایــن بحــث ایــن اســتکه ضرورتشناســی تبییــن شــاخصههای

نقــش آمــوزه مهدو یــت در خلــق چش ـمانداز تمدنــی ،ســازماندهی نظــام مدیریتــی و

علمــی جامعــه منتظــر از نــگاه رهبــر انقــاب را تبییــن کنیــم .یعنــی اینکــه حــال کــه

شــاخصههای بیبدیــل.

میخواهیــم شــاخصههای علمــی را تبییــن کنیــم ،چــه ضرورتــی دارد؟ واقعــا چــه

بعــد از اینکــه ایــن ضــرورت را بیــان کردیــم ،بحــث ســنجش شــاخصههای علمــی

نیــازی اســت کــه مــا ایــن کار را انجــام بدهیــم؟ مــا اینجــا بــه ســه مــورد پرداختیــم و

جامعــه منتظــر از منظــر مقــام معظــم رهبــری را مطــرح کردیــم .ایشــان بارهــا فرمودنــد

مــوارد دیگــر هــم دارد ،ولــی مقالــه گنجایــش بیــش از ایــن را نداشــت .البته مســتحضر

بــرای رســیدن بــه قلــه اصلــی ،پیشــرفت علــم مهمتریــن ابــزار اســت و ایــن تعبیــر

هســتید کــه شــاخصههای علمــی مقــداری ریــز اســت و دســت نگارنــده در ایــن

تهــا در عبــارات ایشــان بـهکار رفتــه اســت کــه پیشــرفت در علــم ،اســاس
خیلــی وق 

مســاله بســته اســت .مثــا شــخصی کــه شــاخصههای سیاســی را کار میکنــد،

پیشــرفتهای دیگــر اســت و ا گــر بخواهیــم بــه هــر مســیری دســت پیــدا کنیــم ،بایــد

خیلــی دســتش بــاز اســت ولــی شــاخصههای علمــی ،مقــداری موضوعــش ریزتــر

از ایــن طریــق برو یــم .وصــول بــه ایــن قلــه بــدون تبییــن و ســنجش شــاخصههای

اســت .در ضرورتشناســی تبییــن شــاخصههای علمــی مــا بــه ســه مــورد پرداختیــم

ی تبییــن شــود ،بــا تعبیــری
علمــی امــکان نــدارد .یعنــی بایــد شــاخصهای علم ـ 

کــه عبارتنــد از:

تهــا تبییــن شــود .شــاخصهها
تهــا و کمی 
کــه در شــاخصه گفتیــم کــه بایــد کیفی 

 .1نقــش آمــوزه مهدویــت در خلــق چشــمانداز تمدنــی :بــرای حرکــت در نهضــت

همــان متغیرهایــی هســتند کــه بــرای ارزیابــی شــرایط و حساســیت و موقعیتهــا بــه

علمــی ،وقتــی شــاخصهها را تبییــن میکنیــم ،بــه ســمت جامعــه تمدنــی پیــش

کار میآینــد .حــاال کــه ایــن ضــرورت معلــوم شــد ،مــا بــر همیــن مبنــا شــاخصههای

میرو یــم.

علمــی جامعــه منتظــر را در ســه بخــش بررســی کردیــم .ایــن ســه حیطــه عبارتنــد از:

 .2باورداشت مهدویت در سازماندهی نظام مدیریتی کشور بسیار موثر است.

 .1محتوایی؛ مرجعیت علمی ،نواندیشی و نوآوری

 .3شــاخصهای بیبدیــل :یعنــی یکــی از مــواردی کــه ضــرورت تبییــن

 .2ساختاری؛ آزاداندیشی ،استقالل علمی

شــاخصههای علمــی را تبییــن میکنــد ،ایــن شــاخصههای بیبدیــل اســت .مــا بــه

 .3رویکردی؛ اقتدار علمی ،شجاعت علمی.

چنــد نمونــه از شــاخصههای بیبدیــل و خــاق اندیشــه مهــدوی از نظــر رهبــر انقالب

در هــر کــدام بــه دو موضــوع پرداختیــم .البتــه موضوعــات ز یــاد بــود و ســعی کردیــم بــا

اشــاره کردیــم .یعنــی چــرا تبییــن ایــن مســاله ضــرورت دارد؟ چــون شــاخصههایی که

توجــه بــه فیشهایــی کــه از بیانــات حضــرت آقــا دریافــت کردیــم ،بــه موضــوع اولویت

از نظــر ایشــان اســت ،شــاخصههای مهــم اســت و متمایــز از شــاخصههای دیگــران

بدهیــم .همچنیــن بــه ایــن مطلــب توجــه داشــتیم کــه کدامیــک از ایــن موضوعــات

اســت .در ایــن شــاخصهها بــه شــاخصههای فرهنگــی ،علمــی و اقتصــادی و

میتوانــد مرجعــی بــرای موضوعــات دیگــر باشــد .یعنــی زیرمجموعــه موضوعــات

سیاســی پرداختیــم .پــس مــا در ضرورتشناســی بــه ســه موضــوع پرداختیــم .یکــی

دیگــر باشــد.
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رویکرد معنوی به مساله انتظار در اندیشه حضرت آیتاهلل خامنهای؟دم؟

ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا مظاهریسیف
ناقدین :حجج االسالم آقایان محمدجواد رودگر و محمد عالمزاده نوری
دبیرعلمی  :حجت االسالم و المسلمین مهدی فصیحی رامندی

موضــوع مهدویــت از منظــر مقــام معظــم رهبــری یــک مســاله جــدی و ریشــهدار

شاخصههای انتظار براساس بیانات مقام معظم رهبری

اســت .ایشــان معتقدنــد کــه مهدویــت ،عصــاره بعثــت انبیــا(ع) اســت .تمــام

مفهــوم انتظــار از مفاهیمــی کــه رهبــر معظــم انقــاب روی آن تامــل ز یــادی دارنــد؛

انبیــا(ع) در راســتای ایــن آرمــان حرکــت کردنــد و قــدم برداشــتند و لــذا در همــه

و بارهــا انتظــار را تعر یــف کردهانــد کــه اصــا انتظــار بــه لحــاظ لغــوی و اصطالحــی

ادیــان و مذاهــب ایــن بــاور وجــود دارد .نوعــی اعتقــاد بــه منجــی کــه میآیــد و

چیســت .بــه لحــاظ لغــوی عبــارت ایشــان ترقــب و منتظــر یــک امــر قطعیبــودن

جهــان را نجــات میدهــد ،همــه جــا هســت ولــی ایــن اندیشــه در تفکــر شــیعی بــا

اســت .انتظــار یــک امــر ممکــن نیســت؛ بلکــه انتظــار یــک امــر قطعــی اســت و در

ســایر مذاهــب دو تفــاوت دارد:

خصــوص بحــث مهدو یــت و موعودبــاوری ،انتظــار ســه شــاخص پیــدا میکنــد:

الــف -شــیعه ،مهدویــت و انتظــار منجــی را بهعنــوان یــک آرمــان و آرزو نمیبینــد؛

 .1شــاخص اول ،ایــن اســت کــه نوعــی اعتــراض هــم در آن اســت .یعنــی صــرف

بلکــه بــه طــور دقیــق نــام و نشــان و خانــواده و اصــل و نســب آن فــردی کــه قــرار

انتظــار و حالــت تســلیم و نشســتن نیســت .اعتراضــی در آن اســت ،نهگفتــن بــه

اســت ایــن نقــش را در تاریــخ بشــریت ایفــا کنــد ،میشناســد و ایــن امــر ،رنــگ و

وضــع موجــود در اندیشــه انتظــار وجــود دارد و کســی کــه چنیــن انتظــاری را تجربــه

روح دیگــری را بــه اندیشــه انتظــار در تفکــر شــیعی میبخشــد.

میکنــد ،نمیتوانــد ســر در زندگــی عــادی خــودش فــرو کــرده باشــد .ایشــان تا کیــد

ب -شــیعه معتقــد اســت کــه او زنــده اســت و در بیــن مــا زندگــی میکنــد .ایشــان

دارنــد کــه اندیشــه انتظــار زمانــی بــا ویژگــی اعتــراض همــراه اســت کــه انســان

معتقدنــد معمــوال در ســایر ادیــان و مذاهــب اگرچــه بــاور بــه حضــور منجــی وجــود

ســرگرم زندگــی روزمــره خــودش نباشــد و دغدغــه عمومــی بــرای بشــریت داشــته

دارد ،ولیکــن ایــن ویژگــی کــه او در قیــد حیــات اســت و در بیــن مــا زندگــی میکنــد،

باشــد .شــاید ا گــر انســان ســرگرم زندگــی خــودش باشــد ،اعتراضهــا و نارضایتــی

حتــی مــا ممکــن اســت بــا او مواجــه شــویم و او را نشناســیم ،ایــن بــاور در بیــن ادیــان

از وضــع موجــود ،از حــد نقزدنهــای عــادی و معمولــی و خنثــی فراتــر نمــیرود،

و مذاهــب دیگــر چنیــن حیاتــی نــدارد.

یشــود و بــرای جامعــه بشــری و
ولــی وقتــی کــه دغدغ ـهاش از خــودش گســترده م 

در واقــع مهدو یــت ،اولیــن مفهــوم کلیــدی اســت کــه در ایــن رابطــه میتوانیــم از

بیعدالتیهایــی کــه در جامعــه هســت ،ظل مهــا و مفاســدی کــه گســترش پیــدا

اندیشــه ایشــان اســتخراج کنیــم.

میکنــد ،نگرانــی پیــدا میکنــد ،ایــن اعتــراض ،یــک اعتــراض زندهتــر و فعالتــر و
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اثرگــذار اســت و واقعــا اعتــراض اســت ،نــه دلخــوری و فضایی که ممکن اســت آدم

یشــود و انســان نمیتوانــد
دارای قابلیتــی اســت کــه در رابطــه بــا خــدا شــکوفا م 

راحــت از کنــارش بگــذرد و بــه محــض اینکــه فرصتی پیدا کند ،بســیار محافظهکارانه

ایــن اســتعداد را از بیــن ببــرد .میتوانــد بــه انحــراف و تباهــی بکشــد ،ولــی از بیــن

میخواهــد از آن فرصــت بهــره ببــرد .لــذا ایشــان روی اعتــراض بحــث میکننــد ،روی

رفتنــی نیســت و بــه فطــرت مر بــوط اســت .نتیجــه ایــن میشــود کــه اگــر انســان

اینکــه انســان منتظــر بایــد یــک درد عمومــی داشــته باشــد و ســرگرم زندگــی شــخصی و

ایــن قابلیــت روحــی را در رابطــه بــا خــدا شــکوفا نکــرد و ایــن قابلیــت و اســتعداد

منافــع شــخصی خــودش نباشــد .اعتــراض اینگونــه شــکل میگیــرد.

نامحــدود روحــی بــه امــور دنیــوی معطــوف شــد ،بــه صــورت ســیریناپذیری ظاهــر

 .2دومیــن ویژگــی کــه ایشــان بــرای مســاله انتظــار مطــرح میکننــد ،ایــن اســت کــه

میشــود و از اینجاســت کــه یــک فــرد هرچــه کــه از دنیــا بــه دســت مـیآورد ،راضــی

انتظــار یــک نــوع آمادگــی را در خــودش دارد .گفتیــم کــه انتظــار نســبت بــه یــک امــر

نمیشــود؛ از اینجــا بــه بعــد بیعدالتــی اتفــاق میافتــد.

قطعــی اســت ،پــس آمادگــی تغییــر را در فــرد ایجــاد میکنــد .ایــن شــخص آمــاده

نهــا بــا هــم ناعادالنــه رفتــار نمیکننــد،
هیــچ حیوانــی بیعدالــت نیســت؛ گوز 

اســت کــه وضــع موجــود را بــه هــم بریــزد و یــک وضــع تــازهای را جایگزیــن آن کنــد.

حتــی شــیر و پلنــگ هــم بــا بقیــه حیوانــات ضعیــف در جنــگل ناعادالنــه رفتــار

آمادگــی بــرای تغییــر از نشــانههای بــارز شــخص منتظــر اســت .زمانــی کــه دســت

نمیکنــد .ولــی ایــن انســان اســت کــه جوامــع را بــه نابــودی میکشــاند و فســادهای

قاهــر قدرتمنــد الهــی از آســتین امــام زمان(عــج) ،بیــرون بیایــد ،او بــا کمــک همیــن

گســترده ایجــاد میکنــد و ا گــر هــزاران نفــر را هــم بکشــد ،ممکــن اســت هنــوز

انســانها میتوانــد جهــان را تغییــر بدهــد .آمادگــی کــه فــرد منتظــر در اندیشــه

شمشــیرش از خونهــای ریختهشــده ســیراب نشــده باشــد .ایــن ســیری ناپذیــری

شــیعی دارد ،یــک آمادگــی بــرای تحــول بــا اعتمــاد بــه حمایــت و عنایــت خداونــد

و نامحدودطلبــی ویژگــی انســان اســت .اســتعداد نامحــدود روحــی ا گــر بــه خداونــد

اســت .لــذا او را بــه ســوی میدانهــای مبــارزه میرانــد و ایــن بــاور همــراه بــا ایــن

یتــوان اعتمــاد کــرد کــه بــا وجــود
ربــط پیــدا کنــد ،در مســیر شــکوفایی قرارگرفتــه و م 

اســت کــه امــام زمــان بــا کمــک انســانهایی کــه االن هســتند و تحــت بیعدالتــی

چنیــن آدمــی جامعــه عادالنــه برقــرار خواهــد شــد .ا گــر شــکوفایی معنــوی نباشــد،

هســتند ،قــرار اســت عدالــت را برقــرار ســازد و پرچــم توحیــد را برافــرازد.

عدالــت هــم نیســت و ایــن قابلیــت ســیریناپذیری انســانها ،آنهــا را بــه ســوی

 .3ســومین ویژگــی اینکــه یــک بعــد مردمســاالرانه در انتظــار اســت .آمادگــی بــرای

بیعدالتــی و ظلــم و تجــاوز ســوق میدهــد.

تغییــر کــد مهمــی در اندیشــه رهبــری اســت کــه شــاخص آمادگــی را بــه شــاخص

 .2مبنــای جامع هشــناختی :جوامــع از دو طبقــه ســلطهگر و ســلطهپذیر ،مســتکبر

ســوم پیونــد میزنــد .اگــر قــرار اســت آن منجــی بیایــد و خــودش جهــان را اصــاح

یشــوند .رهبــری از مفهــوم نظــام ســلطه بســیار اســتفاده
و مســتضعف تشــکیل م 

کنــد ،آمادگــی مــا خیلــی لزومــی نــدارد و انتظــار مــا میتوانــد در حــد یــک اعتــراض و

میکننــد .در جامعــه مهــدوی ،کــه معنو یــت در مســیر شــکوفایی حرکــت میکنــد،

نارضایتــی از وضــع موجــود و دغدغــه عمومــی بشــر باشــد .ولــی وقتــی قــرار اســت بــا

عدالــت هــم برقــرار خواهــد شــد .چــون اســتعداد روحــی کــه منبــع تمــام بیعدالتیها

کمــک همیــن انســانها اصــاح جهــان صــورت بگیــرد ،هــم آمادگــی مــا ضــرورت

و حدشــکنی هاســت ،در مســیر شــکوفایی مــی رود.

دارد و هــم بایــد حرکــت کنیــم و دســت بــه کار شــویم و از طریــق تحصیــل آمادگــی،

جوامــع بشــری غالبــا بســتر پیدایــش نظــام ســلطه بودهانــد .ایــن وضعیــت دنیــا و

زمینههــای ظهــور را فراهــم ســازیم.

وضعیــت تار یــخ بشــریت بــوده اســت؛ غیــر از برهههــای کوتاهــی کــه انبیــا(ع) و

انتظــار ایــن نیســت کــه مــن منتظــر باشــم بــرای اینکــه امــام زمان(عــج) بیایــد و دنیــا

ائمــه(ع) توانســتند حکومــت را بــه دســت گیرنــد .در جامعــه مهــدوی نظــام ســلطه

را اصــاح کنــد .شــاخص مردمســاالری در انتظــار اینطــور ایجــاب میکنــد کــه

فرومیریــزد .بــرای بــه هــم ریختــن چنیــن شــالوده فاســد نظــام ســلطه ،گروهــی بــه

حرکتهــا در جامعــه گســترش پیــدا کنــد ،روح انتظــار در جوامــع بشــری دمیــده

نــام مجاهــدان بایــد بــه وجــود بیاینــد؛ تــا ســاختار ســلطه گر-ســلطه پذیــر را درهــم

شــود و مــردم برانگیختــه شــوند کــه علیــه ایــن بیعدالتــی دســت بــه کار شــوند و

بشــکنند .مجاهــدان منتظــران واقعــی هســتند؛ یعنــی بــه ایــن نظام ســلطه اعتراض

اقدامــی انجــام بدهنــد .بنابرایــن بــه نظــر میآیــد از نظــر ایشــان انتظــار ایــن ســه مولفه

دارنــد و آمادگــی بــرای تغییــر را در خودشــان ایجــاد میکننــد و عنصــر مردمســاالری

را بایــد داشــته باشــد :اعتــراض ،آمادگــی بــرای تغییــر و خصلــت مردمســاالرانه ،کــه

را در انتظــار خودشــان وارد کردنــد .آنهــا نارضایتــی از نظــام ســلطه را در جهــان

اگــر فــرد ایــن را نداشــته باشــد ،بــه ایــن معناســت کــه انتظــار معطــوف بــه جامعــه

میپراکننــد و مــردم را بــرای «نــه» گفتــن بــه ســلطه گــران برمــی انگیزنــد .یعنــی یــک

نیســت و نمیتوانــد حرکــت بــه ســوی جامعــه منتظــر را فراهــم کنــد .اگــر جامعــه

جامعــه بــه ظاهــر آرام و امــن ولــی غیرعادالنــه را تحمــل نمیکننــد .منظــورم آرام و

منتظــر نباشــد ،ظــرف ظهــور فراهــم نیســت .انتظــار شــخصی یــا گروهــی فایــده

امــن نســبت بــه وضعیــت جهــادی اســت ،نــه اینکــه واقعــا امنیــت باشــد .قطعــا

نــدارد .انتظــار بایــد بــه طــوری گســترش یابــد ،کــه بــه یــک ارزش جهــان تبدیــل

وقتــی مجاهــدان اعتــراض و حرکــت شــان را شــروع میکننــد ،از ســلطه گــران فشــار

شــود .ظــرف ظهــور امــام زمان(عــج) جهــان منتظــر و پذیراســت .جامعــه شــیعه در

یشــود .در ایــن شــرایط صبــر و مقاومــت تنهــا
و ســرکوب و تهدیــد و ارعــاب آغــاز م 

جهــان اســام اقلیتــی اســت ،چــه برســد بــه مقیــاس جهانــی .اگــر بخواهیــم انتظــار

عامــل تعییــن کننــدۀ نتیجــه و بــه ثمــر رســیدن انتظارهاســت .مجاهــدان ،عنصــر

را در حــد جامعــه شــیعه نگــه داریــم ،انتظــار را بــه رؤیایــی دســت نیافتنــی تبدیــل

اصلــی و کلیــد ایــن تغییــرات اجتماعــی از وضعیــت ســلطه و ســتم بــه وضعیــت

کردهایــم .اگــر شــما بلنــد شــدید و آتشــی کــه در جــان خــودت اســت ،در دامــن

عدالــت هســتند ،تغییراتــی کــه بــا تکیــه بــر منبــع معنو یــت و نقــش آفرینــی

خالیــق گذاشــتی ،آن زمــان اســت کــه انتظــار ،انتظــار واقعــی اســت.

مجاهــدان شــکل خواهــد گرفــت.

مبانی و شالودههای معنویت در اندیشه مهدوی مقام معظم رهبری

یشــود .رهبــری
نشــناختی :ایــن مبنــا بــه ابعــاد موضــوع امیــد مربــوط م 
 .3مبنــای روا 

 .1مبنــای انسانشــناختی :انســان دارای اســتعداد روحــی نامحــدود اســت.

بحثهــای مفصلــی در بــاب امیــد دارنــد .کــه فرصــت پرداختــن بــه آنهــا نیســت.
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ارائه کننده  :دکتر معصومه بهرامی
ناقدین :حجت االسالم و المسلمین محمدصادق یوسفیمقدم و دکتر فر جاهلل میرعرب
دبیرعلمی  :سرکار خانم مرضیه فالحی

عنــوان ایــن مقالــه مؤلفههــای انســانی جامعــه موعــود در قــرآن بــا تا کیــد بــر بیانــات

پیوســت کــه عــدهای مرتــد از دیــن شــوند .در قــرآن در آیــات متعــددی بحــث

حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامن ـهای اســت .پیــش از ایــن در مــورد آیــه ارتــداد در

مهدویــت مطــرح شــده اســت .بعضــی اصــل مهدو یــت و وعــده الهــی را دادنــد و

بحــث مهدویــت کار کــرده بــودم و وقتــی بیانــات حضــرت آقــا را مطالعــه کــردم،

بعضــی خصوصیــات یــاران حضــرت را بیــان کــرده اســت .در ایــن آیــه بیشــتر بــه

متوجــه شــدم کــه بیانــات ایشــان میتوانــد آیــه را ب ـهروز کنــد .مــن مــدرس تفســیر
ُ
هســتم و تفاســیر زیــادی از شــبر و جوامــع و مجمــع گرفتــه تــا تفاســیر المیــزان و

ایــن مطلــب توجــه دارد کــه در یــک برهــه از زمــان مســلمانان ارزشهــای اســامی
را فرامــوشمیکننــد و در چنیــن زمانــی اســت کــه قــوم جایگزیــن کار را بــه دســت

تســنیم را تدریــس کــردم .کار مفســر ایــن اســت کــه آیــات قــرآن را تفســیرمیکنــد و میگیــرد .جملــه حضــرت آقــا در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه مســاله مهدویــت در
رفــع ابهــاممیکنــد؛ ولــی کســی کــه قــرآن تفکــر و زندگــی و حیــات او شــده اســت و

شــمار چنــد مســاله اساســی در چرخــه و حلقــه معــارف عالیــه دینــی اســت ،مثــل

همــه افــکار و اعمالــش قرآنــی اســت ،مجس ـمکننده آیــات اســت .یعنــی میتوانــد

مســاله نبــوت .اهمیــت مســاله مهدو یــت را در ایــن حــد بایــد دانســت .چــون آن

آیــات را در زمــان حــال بــه تصویــر بکشــد .مــن بــه شــاگردانم میگویــم قــرآن یــک

چیــزی کــه مهدو یــت ،مبشــر آن اســت ،همــان چیــزی اســت کــه همــه انبیــا(ع) و

موجــود زنــده اســت ،حیــات دارد .بــا قــرآن حــرف بزنیــد از قــرآن هدایــت بخواهیــد.

تهــا بــرای خاطــر آن بــوده اســت و آن هــم ایجــاد یــک جامعــه توحیــدی،
همــه بعث 

جــواب شــما را میدهــد .چــون هفتــه بســیج اســت ایــن را بگویــم بــه نظــرم امــام

جهــان توحیــدی و بــر اســاس عدالــت و بــا همــه آن ظرفیتهایــی کــه خداونــد در

راحــل ،پایهگــذار بســیج نبودنــد؛ بلکــه احیاکننــده بســیج بودنــد .پایهگــذار بســیج

وجــود یــک انســان قــرار داده اســت.

خــود قــرآن و تفکــرات قــرآن اســت .بهعبــارت دیگــر ،امــام احیا گــر آموزههــای

مفهومشناسی ارتداد در قرآن کریم و بیانات مقام معظم رهبری

بســیجی در قــرآن از جملــه دشمنســتیزی و دشمنشناســی بودنــد.

ارتــداد از نظــر لفظــی یعنــی برگردانــدن چیــزی بــه ذات خــود یــا حالــت خــودش یــا بــه

زمینــه تدویــن و تولیــد ایــن مقالــه آیــه ارتــداد ،آیــه  54ســوره مائــده اســت« :یــا ایهــا
َ َ
َ
ّ
ـوف یاتــی ُ
اهلل بقــوم ُی ُ
حبهــم و ُیحبونــه أذل ٍه
دینــه فسـ
الذیــن آمنــوا َمــن َیرتــد ِمنکــم عــن ِ
َ َ
َ
ـون لومـ َـه
اهلل و ال َیخافـ
ـزه علــی الکافریـ َـن ُیجاهــدون فــی ســبیل ِ
علــی المومنیـ َـن أعـ ٍ
ال ِئـ ٍـم» .آیــه شــریفه یکــی از آیــات مهــم بحــث مهدویــت اســت کــه خبــر میدهــد

قــول معــروف بازگشــت از دیــن بــه کفــر اســت .امــا در ایــن آیــه بــه ایــن معنــا نیســت و

در آینــده چنیــن واقعــه و رویــداد اجتماعــی در جامعــه انســانی بــه وقــوع خواهــد

نکتــه دقیقــش اینجاســت .جالــب اســت کــه مقــام معظــم رهبــری دقیقــا بــه همیــن
نکتــه اشــارهمیکننــد« :در ایــن آیه منظور از ارتداد ،دوســتی با دشــمنان خداســت»
و اینکــه شــخص دچــار نفــاق شــده باشــد و بــه ظاهــر مســلمان هــم هســت .مقــام
معظــم رهبــری میفرماینــد« :ارتــداد بــه طــور مطلــق همــه جــا بــه معنــای برگشــتن از
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دیــن نیســت .پش ـتکردن بــه دیــن نیســت؛ معنایــش ایــن اســت کــه از راهــی کــه

دیگــر ،میــدان سیاســت ،میــدان اقتصــاد و دیگــر میدانهــا دنبــال کنیــم و حــس

در گذشــته میرفــت ،برمیگــردد»« .1ارتــداد ،یعنــی برگشــتن ،عقبگــرد و خســران

عــزت و کرامــت انســانی و اســامی را بــرای خودمــان مغتنــم بشــماریم» .4یعنــی

و ازدسـتدادن دســتاوردها» .2یعنــی دقیقــا ارزشهــای اســامی را فرامــوش کنیــم.

جهــاد بــا نفــس ،جهــاد اقتصــادی ،جهــاد سیاســی ،همــه باعــث کرامــت و عــزت

ویژگیهای قوم جایگزین عبارتند از:

انســان و جامعــه انســانی و جامعــه اســامی در کل جهــان خواهــد شــد.

 .1محبــت متقابــل :بســیاری از مفســرین اشــاره میکننــد کــه ایــن محبــت اول

بــر اســاس ایــن آیــه در دوره آخرالزمــان یــک دوره بازگشــت از ارزشهــا وجــود

از جانــب خــدا آغــاز میشــود ،و بعــد مومنیــن توفیــق ایــن عشــق و محبــت الهــی

خواهــد داشــت کــه روایــت هــم مفصــل بــه آن پرداختــه اســت .در آخرالزمــان دو

را پیــدامیکننــد .در تفاســیر آمــده اســت از مقدمداشــتن ایــن محبــت فهمیــده

گــروه در مقابــل هــم قــرار میگیرنــد :عــدهای کــه گرفتــار فســاد و فتنــه شــدند و وارد

میشــود کــه محبــت در جایــی ثابــت و مســتقرمیشــود کــه انســانها آن زمینــه

آفتهــای خــاص آن شــدند و در نقطــه مقابــل ،گروهــی هســتند کــه در حــوادث و

را داشــته باشــند .مقــام معظــم رهبــری میفرماینــد« :عشــق و عاطفــه جوشــان،

آفــات اجتماعــی مقاومــت و پایمــردیمیکننــد؛ پرچــم دفــاع از دیــن را بــه دوش

فهــا و تهمتهــا را بــه جــان خودشــان میخرنــد .چنیــن
از خصوصیــات اصلــی جامعــه اســامی اســت .عشــق بــه خــدا ،عشــق خــدا بــه میکشــند و همــه حر 
َ
مــردمُ ،یحبهــم و ُیحبونــه .محبــت ،عشــق ،محبــت بــه همســر »...ایشــان دامنــه جامع ـهای قطعــا تشکیلنشــده و ایــن وعــده الهــی هنــوز محقــق نشــده اســت .در
ً
محبــت را چقــدر دقیــق و بــه روز میبیننــد؛ ایــن واقعــا جالــب اســت« .پیامبــر ایــن واقــع در حکومــت مهــدوی برپایــی چنیــن اجتماعــی را قطعــی خواهیــم دانســت.
خطــوط را ترســیم کــرد و جامعــه را بــر اســاس ایــن خطــوط بنــا نمــود» .3یعنــی اســاس

توجــه و تعمــق در آیــات و روایــات و در کنــار هــم قــراردادن اینهــا راه احیــای

جامعــه بــر محبــت اســت.

دیــن و ایجــاد شــوق دی ـنداری و روح فــداکاری در بیــن جامعــه مســلمانان را

 .2فروتنــی بــا مؤمنیــن و عزتمنــدی در مقابــل کافریــن :عالمــه میفرمایــد ایــن

نشــان میدهــد و از طرفــی بیانــات مقــام معظــم رهبــری در ایــن مــوارد ،نشــانگر

جملــه طبــق نظــر مفســرین کنایــه از شــدت تواضــع در برابــر مؤمنیــن اســت .آن

اندیشــههای نــاب معظ ملــه اســت کــه از آموزههــای قرآنــی سرچشــمهمیگیــرد و

تواضعــی کــه حکایــت از تعظیمــی اســت کــه خداونــد داشــته اســت .عبــارت اعــزه

روح قرآنــی دارد .انــس حقیقــی ایشــان بــا قــرآن و تبلــور اندیشــه و ســلوک قرآنــی در

علــی الکافریــن هــم کنایــه از ایــن اســت کــه اولیــای خــدا خودشــان را بزرگتــر از آن

بشــده کــه در بیــن مشــکالت مســلمانان جهــان و بیــان
وجــود مبــارک ایشــان سب 

میداننــد کــه اعتنایــی بــه عــزت کاذب کفــار کننــد .جوانانهــای عزیــز! ایــن کشــور

تهــای چشــمگیری
راهکارهــای مناســب بــر اســاس آموز ههــای قرآنــی بــه موفقی 

مــال شماســت .ایــن کشــور متعلــق بــه شماســت .اقتــدار و عــزت نظــام اســامی

دســت یابنــد .حتــی کســانی کــه شــاید در برخــی مــوارد بــا نظــام و رهبــری موافــق

و اســام ،اقتــدار علمــی یــا سیاســی و اقتصــادی مایــه عــزت و افتخــار اســت.

نباشــند ،اذعــان و اعتــراف دارنــد و نمیتواننــد منکــر چنیــن حقیقتــی باشــند.

وقتــی جــوان ایــن آیــه قــرآن را میخوانــد ،متوجــه باشــد کــه اقتــدار او را بــه کجــا

اســتفاده مناســب و مدبرانــه ایشــان از محتــوای آیــات الهــی در مســیر هدایــت

میرســاند .قــدرت و عــزت و رحمــت در چارچــوب حفــظ ارزشهــای اســامی

یهــای دوران ظهــور و آماد هکــردن جوانــان بــرای ایــن
جامعــه در راســتای درک ویژگ 

اســت .مــن بعــد از عاشــورا ســر کالس کــه رفتــم ،بــه بچههــامیگفتــم ،بایــد ســجده

واقعــه عظیــم بســیار مؤثــر بــوده اســت .پذیــرش و پیــروی از ایــن تفکــر زمینــه رشــد و

شــکر کنیــم .زیــرا اگــر ایــن رهبــری و ایــن تفکــر نبــود ،واقعــا نمیدانســتیم چــه بــه

تعالــی مؤمنــان و مقدمــات تشــکیل جامعــه موعــود را فراهــممیکنــد؛ بــه امیــد آن

ســر ایــن ملــت میآمــد .ایشــان راهــکار هــم میفرماینــد و میگوینــد در چارچــوب

روز .اللهــم عجــل لولیــک الفــرج.

حفــظ ارزشهــای اســامی و قــرآن اســت .یعنــی اگــر اقتــدار را میخواهیــد ،بایــد
قرآنــی زندگــی کنیــد ،ســبک زندگــی قرآنــی داشــته باشــید.
 .3جهــاد در راه خــدا و هراسنداشــتن از ســرزنش مالمتگــران :اینجــا خیلــی در
قــرآن مطلــب زیــاد اســت .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه عالمــه میفرماینــد در
میــان همــه فضایــل ایــن افــراد ،فقــط جهــاد در راه خــدا نــام بــرده شــده اســت و ایــن
هــم بــه خاطــر ایــن اســت کــه ایــن مقــام نیــاز بــه ذکــر ایــن مطلــب داشــته اســت.
مرحــوم طبرســی میفرمایــد ایــن گــروه بــرای اعتــای کلمــه خداونــد و عــزت دیــن
جنــگمیکننــد و در مســیر اطاعــت ،از هیــچ مالمتــی نمیترســند .هــر کــس هــر
چــه میخواهــد بگویــد ،امریــکا هیــچ غلطــی نمیتوانــد بکنــد .مقــام معظــم رهبــری
میفرمایــد« :ایمانمــان را در دلهــای خــود و در عمــل خــود تقویــت کنیــم .از خــرد
انســانی کــه هدیــه بــزرگ الهــی بــه بشــر اســت ،اســتفاده کنیــم ،جهــاد فــی ســبیل اهلل
را چــه در میدانهــای نبــرد نظامــی آن وقتــی کــه الزم باشــد ،چــه در میدانهــای

 . 1بیانــات در دیــدار خانوادههــای شــهدا و ایثاگــران اســتان خراســان شــمالی،
1391/7/22
 . 2بیانات در دیدار جمعی از پاسداران1373/10/15 ،
 . 4بیانات در دیدار مسئوالن نظام در روز عید مبعث1390/4/9 ،
 . 3بیانات در خطبه های نماز جمعه1377/2/18 ،
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مفهوم و چیستی مهدویت با نگاهی به اندیشه مقام معظم رهبری؟دم؟

ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین محمدسعید اصفهانیان
ناقدین :حجج االسالم آقایان علیا کبر نوایی و جعفر مرادی
دبیرعلمی  :دکتر مصطفی ادیب

از بیــن ایــن مجموعــه آیــات قــرآن کریــم ،بــا کدگــذاری هــای مختلــف و

عصــر کــه برآمــده از ایــن فضــای قرآنــی و روایــات اســت ،مــراد اســت .مثــا َ«ب ِق َّيــه
َّ َ َ ُ
الل خ ْي ٌــر لكـ ْـم» ،4اســاس روایــت ایــن آیــه در حــوزه مهدو یــت مطالعــه میشــود و
ِ

دســتهبندیهای مختلــف بــه ایــن نتیجــه رســیده شــده کــه چیســتی مهدویــت

توصیفــی از ویژگــی شــخصیتی امــام عصــر اســت .دیگــر موضوعــات عبارتنــد از:

برپایــه چنــد کالنعنصــر و چنــد مفهــوم بــزرگ قابــل مطالعــه اســت .مفهومــی مثــل

توصیفــات کلــی از مهدو یــت ،توصیفــات مقاطــع زمانــی مهدو یــت ،یــاران امــام

احیــا ،ارتقــا ،رفعــت ،تکامــل ،اعتــا ،آیــات و رویــت آیــات و مفهــوم احقــاق حــق
َْ َ
َ
ازجملــه ایــن مفاهیــم اســت .مثــا خداونــد متعــال فرمــود«ُ :ی ْح ِيــي اهلل ال ْرض َب ْعــد
َم ْو ِت َهــا» 1ایــن آیــه مفهــوم مهدویــت را ترســیم میکنــد.
ْ
َ
َ َ
َ ُ
2
َ ُ ُّ َُّ ْ َ َّ َ َ
ـاق َو ِفي
َ یــا آیــه «و ي ِحــق الل الحــق ِب َك ِلما ِتـ ِـه»  .همچنیــن آیــه «ســن ِر ِيه ْم آيا ِتنــا ِفــي الفـ ِ
َ َّ ْ ّ
ُْ
ّ
أنف ِسـ ِـه ْم َح َتــى َي َت َب َّيـ َـن ل ُهـ ْـم أنـ ُـه ال َحـ ُـق»3؛ بــه تعبیــر معصــوم اناالمهــدی هوالحق.
اگــر بخواهیــم مجموعــه عناصــر قرآنــی و روایــی حــوزه مهدویــت را دســتهبندی

نهــا ،رفتارهــا در قبــال امــام عصر(عــج) و
زمــان (عــج) وتوصیفــات قرآنــی و روایــی آ 

بـهکار گرفتهشــده  23مدخــل ،توصیفــات کلــی از مهدو یــت  16مدخــل ،توصیــف

کنیــم ،حداقــل در  7حــوزه مفاهیــم بســیار زیــادی پیــدا مــی کنیــم کــه بــا مطالعــه

مقاطــع زمانــی براســاس ظهــور  44مدخــل ،توصیفــات یــاران امــام زمــان (عــج) 29

آنهــا دامنــه مهدویــت را بهتــر از آن چیــز کــه میدانیــم پی ـشرو داریــم.

مدخــل ،رفتارهــا در قبــال امــام عصــر (عــج)  21مدخــل و توصیفــات مربــوط بــه

برخــی از ایــن موضوعــات عبارتنــد از :توصیفــات شــخص امــام زمــان در قــرآن،

دشــمنان حضــرت  50مدخــل بــه دســت آمــده اســت .یعنــی الزم اســت حداقــل

اســما الهــی بـهکار گرفتهشــده در حــوزه مهدویــت براســاس قــرآن .بهعبــارت دیگــر،

 217مدخــل قرآنــی و روایــی را مطالعــه کنیــم تــا عرصــه مهدو یــت و چیســتی و

توصیفــات شــخص امــام زمــان در قــرآن کــه براســاس آن روایــات اســتخراج شــد.

اتفاقــات و رونــد کلــی آن را بدانیــم.

یعنــی آن دامنــه  326آیــه بــدون ادلــه کــه عــرض کــردم و ســپس  1114آیــه بــا کمــک

یــک نمونــه از ایــن  7موضــوع را عــرض میکنــم و از بقیــه عبــور میکنــم .مثــا در

روایتهــا و در نهایــت  1124آیــه براســاس تفاســیر .ویژگیهــای شــخصیتی امــام

بحــث امــام زمــان (عــج) و برخــی توصیفــات قرآنــی ایشــان براســاس روایــات کلمــه
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حتــی دشــمنان و توصیفــات آنهــا.
دامنــه مطالعاتــی مــا پیرامــون حداقــل ایــن  7موضــوع ،ترســیم جامعــی از چیســتی
و مفهــوم مهدو یــت ارائــه میکنــد .گرچــه قصــد بیــان تفصیلــی مداخــل را نداریــم
نــدارم ،ولــی بــرای توصیفــات امــام زمــان (عــج) در قــرآن حداقــل  34مدخــل ،اســما

 . 4هود86 ،
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ٌ
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کتــاب مســتور ،اولیاالمــر ،شــدید المحــال ،الراســخون
المســتقيم ،ســبيل اهلل،
ً
فــی العلــم ،بقیــه اهلل ،روح اهلل ،عبــاد الرحمــان ،بشــیرا و نظیــرا ،بــاغ المبیــن ،فعــل

نجاتبخــش اســت ،قــدرت موجــود امر یــکا نجاتبخــش اســت .مفهــوم امیــد و

الخیــرات ،ذو الفضــل العظیــم و چیزهــای دیگــر ،مداخلــی اســت کــه میتــوان

مفهــوم نجاتبخشــی ،مفهومــی اســت کــه امــروز مــورد توجــه جــدی ابررســانه دنیــا

چیســتی امــام مهــدی(ع) و نــوع تعامــل آن بــا حیطــه پیرامــون را مطالعــه کــرد.

بشــده ،نــه بــا مدلــی کــه از
قــرار دارد؛ البتــه بــا مــدل تحریفــی و بدلــی و مــدل قل 

امــا میخواهــم یــک نتیجــه کلــی از ایــن بحــث بگیــرم و وارد بحــث بعــدی شــوم؛

بطــن مهدو یــت در میآیــد.

ذکــر ایــن مثالهــای متعــدد قرآنــی و ایــن  7حــوزه مطالعاتــی کــه بــرای مــا حداقــل

رهبــر معظــم انقــاب عــاوه بــر تعبیــر امیــد کــه از بیــن منظومــه مفاهیمــی مهدویــت،

 217مدخــل ،مــا را بــه یــک جملــه و نتیجــه کلــی میرســاند کــه باوجــود تالشهــای

بارهــا بــه آن متمرکــز شــدند؛ حتــی ســال گذشــته یــا دو ســال گذشــته کــه جریــان

گســترده و ارزشــمند محققیــن ،مهدویــت و موضوعــات مرتبــط بــا آینــده جهــان و

یــاس در جامعــه بســیار بســیار گســترده شــده بــود ،ایشــان مکــرر حــرف از امیــد

امــام مهدی(عــج) ،ناشــناختهترین ســرزمین معرفتــی اســت.

زدنــد .عــاوه بــر آن فضــای مفهومــی کــه گاهــی بــه فرماندهــان ســپاه فرمودنــد چــرا
ّ
نگــران هســتید؟ ِإ َن َم ِعـ َـي َر ّبــي َسـ َـيهدينی نگــران نباشــید .عــاوه بــر ایــن توصیفــات

مولفههای مورد تاکید رهبر معظم انقالب در مباحث مهدویت

یــک مســیری برمیگردانــد کــه جامعــه امر یــکا نجاتبخــش اســت ،ارتــش امریــکا

اگــر بخواهیــم ادبیــات رهبــر معظــم انقــاب را در حــوزه مهدویــت و در ایــن فضــای

مفهومــی ،بهصراحــت حــرف از امیــد زدنــد و جالــب ایــن اســت کــه در زمانــی کــه

گســترده مطالعــه کنیــم ،بــه گمانــم ضمــن توجــه بــه کالم ایشــان بایــد نســبت

دشــمن ایــن را مطــرح میکنــد کــه انقــاب 40ســالگی خــودش را نخواهــد دیــد ،رهبــر

بیانــات حضــرت آقــا را بــا ایــن دریــای عظیــم و در میانــه راه بــا امــام راحــل عظیــم

معظــم انقــاب منشــوری را تحــت عنــوان بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی مطــرح

الشــأن مقایســه کــرد .مــن چنــد تعبیــر از رهبــر معظــم انقــاب مطــرح میکنــم و

مــی کننــد .در بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی بــر یــک نقطـهای نســبت بــه  40ســال

بعــد وارد یــک نتیجهگیــری از مباحــث امــام و رهبــری میشــوم .ایــن تعبیــر را بــه

آینــده یــا نســبت بــه گام دوم انقــاب دســت مــی گذارنــد و میفرماینــد منظومــه

دقــت توجــه بفرمائیــد« :مســاله مهدویــت در شــمار چنــد مســاله اصلــی در چرخــه

ایــن مطالــب ،مجموعــه ایــن مطالــب ذیــل تعبیــر امیــد معنــا پیــدا میکنــد .یعنــی

و حلقــه معــارف عالیــه دینــی اســت؛ مثــل مســاله نبــوت» .ایشــان مهدویــت

امیــد را کــه از مفاهیــم کالن مهدو یــت اســت ،بهمثابــه یــک اتمســفر بــرای زیســتن

را در کنــار نبــوت نشــاند« .اگــر مهدویــت نباشــد ،معنایــش ایــن اســت کــه همــه

و حرکــت بهســمت جلــو مطــرح میکننــد .کل بیانیــه گام دوم ب هســمت آینــده را

تالشهــای انبیــا و همــه ایــن دعوتهــا ،ایــن بعثتهــا ،ایــن زحمــات طاقتفرســا

میفرماینــد در فضایــی از امیــد بایــد ســامان پیــدا کنــد.

اینهــا همـهاش بیفایــده اســت» .5ایشــان از یــک جایــی مهدویــت را کنــار نبــوت

مســاله دومــی کــه ایشــان از بیــن مجموعــه مفاهیــم مهدو یــت روی آن دســت

گذاشــت ،از یــک جایــی مهدویــت را تقریبــا ِعــدل همــه چیــز گذاشــت کــه اگــر ایــن

میگذارنــد ،مســاله انتظــار اســت .ایــن تعبیــر را دقــت بفرمائیــد« :مســاله انتظــار

واقــع نشــود همــه زحمــات از دســت م ـیرود.

هــم کــه جــز ءالینفــک مســاله مهدو یــت اســت ،از آن کلیــد واژ ههــای اصلــی فهــم

تعبیــر دیگــر« :چنــد خصوصیــت در عقیــده مهدویــت اســت کــه بــرای هــر ملتــی در

دیــن اســت و حرکــت اساســی و عمومــی و اجتماعــی امــت اســامی بهســمت

حکم خون در کالبد و در حکم روح در جســد اســت .یکی ،امید اســت» .6ایشــان

اهــداف واالی اســام اســت» .ایشــان میخواهــد میــدان جامعــه پرالتهــاب و پــر از

ایــن تعبیــر را بــه مجموعــه پرظرفیــت مهدویــت کشــور فرمودنــد؛ خودشــان همیــن را

فتنــه امــروز را بــا طراحــی گام دوم انقــاب ب هســمت آینــده ببــرد و روی امیــد دســت

عملیاتــی کردنــد .بــه رســانه ملــی کــه قــرار شــد نســبت بــه آینــده برنامهریــزی کنــد،

میگــذارد؛ امیــد اتمســفر .همچنیــن میخواهنــد جامعــه را بهســمت دیــن راهبــری

فرمودنــد شــما بایــد چنــد ســرفصل کلــی بــرای برنامهریــزی نســبت بــه اجتمــاع

کنــد ،میفرمایــد تمرکــز بــر انتظــار .یعنــی تمرکــز ایشــان چــه در نســبت بــا بدنــه مــردم،

داشــته باشــید :اخــاق ،امیــد ،آ گاهــی .بهعبــارت دیگــر ،امیــد را یکــی از ســه

چــه در نســبت گام دوم ،چــه در آن فضاهــای امنیتــی و نظامــی ،چــه در اســتفاده از

ســرفصل اصلــی برنامهســازی و تولیــدات رســانهای گذاشــتند؛ اینکــه رســانه

فضــای رســانه ،بــر موضــوع امیــد و موضــوع انتظــار یــک تمرکــز اتفاقــی نیســت؛ بلکــه

چــه میکنــد بمانــد ،ولــی از بیــن ایــن منظومــه عظیــم مهدویــت ایشــان روی امیــد

یــک تمرکــز عالمانــه اســت.

دســت گذاشــتند و امیــد را از شــاخصهای برنامهســازی رســانه گذاشــتند .یعنــی
بحــث نظــری را کامــا در میــدان آوردنــد.
مــن یــک گریــزی اینجــا بزنــم؛ اتفاقــا غــرب همیــن کار میکنــد .یعنــی شــما آثــار
رســانه غربــی را کــه مطالعــه کنیــد ،شــاید بتــوان گفــت بالــغ بــر  %90فضــای رســانه
غربــی بهویــژه هالیــوود بــر محــور منجیخواهــی و توســعه منجیگــری ایــاالت
متحــده اســت .یعنــی گویــا آن مجموعــه بــاور دارد کــه مفهــوم نجاتبخشــی،
نــخ تســبیح نجاتبخــش جامعــه اســت .حتــی شــما میبینیــد کــه در برخــی از
آثــار هالیــوود تــا مــرز تخریــب همــه چیــز و همــه ارکان قــدرت و همــه باورهــا و همــه
ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی و دینــی کار پیــش م ـیرود و بعــد ماجــرا را بــه

 . 5بیانــات در دیــدار اســاتید و فارغالتحصیــان تخصصــی مهدویــت،
1390/04/18
 . 6بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1376/09/25 ،
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تببین و شرح حکمت وکارکرد غیبت ازدیدگاه مقام معظم رهبری ؟دم؟

ارائه کننده  :دکتر محمد هادی همایون
ناقدین :دکتر غالمرضا گودرزی و دکتر محمد مهدی اعتصامی
دبیرعلمی  :دکتر محمد علی فتح الهی

در خصــوص فلســفه غیبــت ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه ایــن موضــوع بــه دلیــل

فلســفه و حکمــت غیبــت ســری از اســرار الهــی میشــود کــه تــا زمــان ظهــور حجــت

کوتاهــی از طــرف شــیعیان بــوده یــا اینکــه اجبــاری از طــرف دشــمنان اتفــاق افتــاده

نیــز معلــوم نخواهــد شــد و بــه شــدت نیــز در گــرو ظهــور حضــرت مهدی(عــج)

و یــا اینکــه از طــرف خداونــد تدبیــری در ایــن خصــوص اندیشــیده شــده اســت .در

میباشــد.

خصــوص مــورد اخیــر اگــر خداونــد بــه دلیــل حفــظ جــان حجــت خــود ،ظهــور وی را

رجعت و ظهور

بــه تأخیــر انداختــه ایــن ســوال مطــرح میشــود چــرا ایــن اتفــاق در ماجــرای عاشــورا

رجعــت بدیــن معناســت کــه گروهــی از مؤمنــان خالــص و ســردمداران کافــر کــه از

نیفتــاد بــا اینکــه طبــق قــول اصــح و اقــوی در روز عاشــورا امــام و تمــام یارانــش بــه

دنیــا رفتهانــد ،بــه دنیــا برمیگردنــد ،تــا گــروه اول بــه عــزت نائــل شــوند و گــروه دوم

شــهادت رســیدند  .و یــا در مــورد ســایر ائمــه قبــل از امــام عصر(عــج) ایــن اتفــاق

بــه ذلــت دنیــوی برســند ،ایــن معنــا بــا ظهــور امــام دوازدهــم (ع) متفــاوت اســت،

نیفتــاد .بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال میتــوان جــواب هایــی مطــرح کــرد ،همانگونــه

چــرا کــه «ظهــور» در فرهنــگ شــیعه آن اســت کــه امــام دوازدهــم حضــرت حجــة

کــه امــام مجتبــی(ع) مــی فرماینــد «:تمــام ائمــه بیعــت زورگویــان تاریــخ بــر گردنشــان

بــن الحســن العســکری (ع) ،پــس از غیبــت بســیار طوالنــی آنــگاه کــه جهــان پــر از

وجــود دارد غیــر از امــام زمان(عــج) کــه هیــچ بیعتــی بــر گردنشــان نیســت و بعــد نیــز

ظلــم و ســتم شــود ،ظهــور خواهــد کــرد و جهــان را پــر از عــدل و داد خواهــد نمــود.

ایــن مســاله را علــت ظهــور آن حضــرت تلقــی میکننــد» .یــا اینکــه امــام باقــر(ع)

رجعــت و ظهــور در یــک جهــت اشــتراک دارنــد و آن اینکــه هــر دو در آخرالزمــان

مــی فرماینــد «:وقتــی خداونــد بــر امتــی غضــب کنــد مــا ائمــه را از جــوار آنهــا دور
ً
میکنــد ».از ایــن ســخن اجمــاال فهمیــده میشــود کــه بــه دلیــل کوتاهــی در حفــظ

و قبــل از قیامــت اتفــاق میافتنــد  ،امــا فرقشــان ایــن اســت کــه خداونــد بــرای
برچیــدن ریشــه هــای ظلــم و ســتم و ایجــاد عدالــت در روی زمیــن ،ولــی خویــش را

جــان امــام و یــا هرچیــز دیگــری کــه بــوده خداونــد امــام رااز مــردم دور کــرده؛ البتــه

پــس از غیبتــی طوالنــی ،آشــکار مــی ســازد .ولــی رجعــت آن اســت کــه در هنــگام

ایــن بــه عنــوان یــک دلیــل معقــول و منطقــی نیــز مــی توانــد باشــد چراکــه یــک امــر

ظهــور ،بــرای یــاری حضرتــش و نیــز اســتمرار حاکمیــت حــق بعــد از برقــراری

طبیعــی اســت کــه گناهــان انســان وی را از فیــض وجــود امامشــان محــروم میکنــد.

عدالــت ،خداونــد گروهــی از مؤمنــان را کــه از دنیــا رفتهانــد ،بــه دنیــا بــاز مــی

غیــر از دالیــل فــوق کــه بــه نوعــی قابــل جمــع هــم مــی باشــند مــی تــوان دلیــل دیگــری

گردانــد تــا بــرای یــاری وی بشــتابند .مؤمنانــی کــه ســالیان درازی انتظــار فرجــش را

نیــز اقامــه کــرد و آن اینکــه بــا توجــه بــه مجمــوع روایــات میتــوان اینگونــه نتیجــه

میکشــیدند  ،ولــی قبــل از ظهــور و رؤ یــت حضرتــش  ،دیــده از جهــان فــرو بســتند.

گرفــت کــه تمــام انبیــاء(ع) و حجــج الهــی نیــز غیبــت داشــتند کــه میتــوان آن را

رجعــت یکــی از وقایــع مهمــی اســت کــه در آســتانه ظهــور رخ میدهــد و زمــان آن

بــر اســاس یــک ســنت الهــی تعبیــر کــرد .در واقــع ،مــا بــا یــک ســنت در ایــن جریــان

هنــگام ظهــور اســت ،نــه قبــل و نــه بعــد ظهــور ،بلکــه در همــان هنــگام اســت کــه

مواجــه هســتیم نــه یــک اجبــار یــا اضطــرار یــا اینکــه اتفاقــی خــارج از قاعــده افتــاده

برخــی پیامبــران الهــی و ائمــه اطهــار و مؤمنــان صالــح بــه دنیــا بــر مــی گردنــد تــا

باشــد .در هــر صــورت اگــر ایــن مســاله را بــه عنــوان یــک اصــل اساســی تلقــی کنیــم،

شــاهد اعتــای کلمــه اســام در روی زمیــن باشــند .امــا نبایــد چنیــن تصــور کــرد
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کــه رجعــت همــان ظهــور اســت ،رجعــت یعنــی بازگشــت عــدهای از مؤمنــان و

ســواالت دیگــری نیــز مطــرح میشــود کــه بعــد از شــهادت ایشــان حضــرت

کفــار ،ولــی ظهــور بــه معنــای آشــکار شــدن و قیــام دوازدهمیــن ذخیــره الهــی پــس از

سیدالشــداء ســپس حضــرت رســول ا کــرم(ص) رجعــت میکننــد و حکومــت

غیبــت طوالنــی اســت .در نتیجــه نزدیکــی زمــان اتفــاق آن دو واقعــه نبایــد موجــب

تشــکیل میدهنــد و حضــرت امیــر(ع) نیــز در تمــام حکومــت هــا حضــور دارنــد.

شــود کــه آنهــا را یکــی تلقــی کنیــم.

البتــه ابهاماتــی نیــز در خصــوص حضــور انبیــاء در دنیــا و نحــوه توز یــع حکومــت

ممکن است از توضیحاتی که در مورد رجعت ذکر شد ،چنین برداشت شود

یشــود کــه نیازمنــد توجــه و دقــت فــراوان اســت؛ ولــی بهرحــال
بیــن آنهــا مطــرح م 

که رجعت همان معاد است ،چرا که مؤمنان و کافران هر کدام به پاداش و

بــا حضــور ائمــه و اتمــام دوران حکومــت آنهــا و شهادتشــان بعــد از  40روز اتفاقاتــی

سزای عمل خویش خواهند رسید و معنای معاد چیزی جز این نیست و اساسا

در زمیــن و آســمان مــی افتــد .البتــه ا گــر در ایــن خصــوص بــه روایــات رجــوع کنیــم

انتقام الهی از مشرکین و یا پاداش به مؤمنان و نیز آن اتفاقات غیر عادی که در

بــا مضامیــن دیگــری مواجــه مــی شــویم از جملــه اینکــه بــه جــای  40روز بعــد از 50
ً
ســال کــه هــرج و مــرج بــر کفــار وارد میشــود احتمــاال ائمــه اطهــار بــه دســت آنهــا بــه

برخی مردگان و  - ...تحققش در دنیا ممکن نیست ،لذا مطالبی که در مورد

شــهادت مــی رســند .خــب ا گــر مــا مــا ک را روایــات قــرار دهیــم ایــن ســوال مطــرح

رجعت گفته میشود ،در حقیقت بخشی از حوادث معاد است و همین تلقی و

میشــود کــه فلســفه آن حکومــت چیســت؟ مــن احســاس مــی کنــم در خصــوص

دریافت از رجعت سبب شده تا برخی گمان کنند که اعتقاد به رجعت مستلزم

مســاله رفــع حجــت بایــد بــه مصادیــق تاریخــی آن بپرداز یــم و آن را بیشــتر توضیــح
ً
دهیــم .همــان طــور کــه قبــا اشــاره کــردم بــا فــوت یــا شــهادت امــام زمیــن از حجــت

به سزای عمل خویش برسند ،نیازی به رستاخیز نخواهد بود  ...پس در هر

خــدا خالــی میشــود و بــه واســطه بــاال رفتــن امــام و اتفاقاتــی کــه در زمیــن و آســمان

صورت می بایست تفاوتهای این دو امر اعتقادی بدقت تبیین شود.

بعــد از رفــع حجــت مــی افتــد قیامــت رخ میدهــد ،و کســانی کــه پشــت ســر امــام

تفاوتهای متعددی بین رجعت و معاد وجود دارد که از آن میان به چهار فرق

حرکــت میکننــد و تابــع وی هســتند شــروع میکننــد بــه باالرفتــن کــه بــا پیمــودن

اساسی اشاره می کنیم:

ایــن مســیر وارد عرصــه قیامــت مــی شــوند .و کســانی کــه تابــع وی نیســتند روی

 .1رجعت در این جهان مادی با همه مشخصات و عوارض ،محقق میگردد

زمیــن میماننــد .در واقــع ،در آن صحنــه گروهــی از مومنیــن بــه واســطه بــاال رفتــن

و همانطور که در تعریف رجعت آمد ،مردمان در همان شکل و صورتی که در

امــام بــاال مــی رونــد و بــه بهشــت وارد مــی شــوند و گروهــی دیگــر کــه مــی ماننــد

گذشته بودند ،بر می گردند  ،اما معاد در جهان دیگر اتفاق می افتد ،در جهانی که

بــه واســطه اینکــه حجــت دیگــری ندارنــد وارد جهنــم مــی شــوند ،البتــه ایــن اتمــام

از عوارض مادی خبری نیست.

حجــت بعــد از مســاله رجعــت اتفــاق خواهــد افتــاد .خــب ا گــر ایــن مســاله را

 .2در معاد همه خالیق برای حسابرسی محشور میگردند ،در حالیکه رجعت

اینگونــه تصــور کنیــم ســه موضــوع ظهــور ،رجعــت وقیامــت بــه عنــوان ســه مرحلــه

اختصاص به کافران و مؤمنان خالص دارد.

از یــک حقیقــت ذیــل عنــوان کلــی ایــام اهلل قابــل تصــور هســتند .امــا در خصــوص

 .3انکار اصلی از اصول دین موجب کفر میشود ،بر خالف انکار اصول مذهب ،

مفاهیــم مذکــور بایــد عــرض کنــم کــه مرحلــه ظهــور و غیبــت تــا حــدودی مشــخص

از این روی انکار معاد موجب خروج از دین می گردد ،لکن در مورد رجعت چنین

هســتند ،امــا در خصــوص موضــوع رجعــت ایــن گونــه نیســت کــه همــان ابتــدای

نیست.

کار امنیــت و عدالــت و صلــح فضــای حا کــم بــر جامعــه باشــد بلکــه در دوران

 .4بازگشــتکنندگان بــه دنیــا در زمــان رجعــت دوبــاره خواهنــد مــرد یــا کشــته

رجعــت نیــز مــا شــاهد جنــگ هــای ز یــادی خواهیــم بــود و جنــگ هــای تاریخــی

خواهنــد شــد ،امــا در معــاد دیگــر مــرگ و ارتحالــی نخواهــد بــود ،چــرا کــه آنجا ســرای

در آن فضــای بــی زمــان دو بــاره تکــرار مــی شــوند .در هرصــورت بعــد از شــهادت یــا

ابــدی اســت.

فــوت امــام اولیــن کســی کــه رجعــت مــی کنــد وجــود مقــدس سیدالشــهداء اســت

مســاله دیگــر در خصــوص موضــوع رجعــت ایــن اســت کــه موضــوع مذکــور از

کــه همــراه امیرالمومنیــن و حضــرت رســول همچنیــن ســایر ائمــه مــی باشــد؛ البتــه

موضوعاتــی اســت کــه هــم قطعــی و هــم متواتــر اســت ،امــا روایــات در ایــن زمینــه

بــرای مــا تصــور ایــن مســاله و فهــم آن مقــداری مشــکل اســت و بــرای اینکــه بــه فهــم

بــه شــدت مضطــرب هســتند و نمــی تــوان بیــن آنهــا جمــع کــرد مگــر اینکــه

درســتی از ان دســت یابیــم بایــد بــه حقیقــت امــام واحــد توجــه کنیــم بدیــن صــورت

حقیقــت آن را کشــف کنیــم .در هرصــورت موضــوع بحــث ،رجعــت نیســت

کــه در دوران قبــل از ظهــور مــا یقیــن دار یــم کــه وجــود ائمــه اطهــار منحصــر در  14نفــر

و ایــن موضــوع در جایــی ضــرورت پیــدا میکنــد کــه بــه مســاله قیامــت متصــل

مــی باشــد؛ ولــی وقتــی بــه دوران ظهــور و قیامــت نزدیــک مــی شــویم چــون ســطح
ً
فهــم اجتماعــی بــاال مــی رود قاعدتــا بایــد در جایــی تصــور حقیقــت تمــام ائمــه(ع)

نــه رجعــت ،بلکــه ایــن امــر در حالــی بــه وقــوع میپیونــدد کــه مــردم درحــال زندگــی

بــه صــورت امــری واقعــی و نــه انتزاعــی امکانپذیــر باشــد؛ البتــه فــرض ایــن مســاله

عــادی هســتند کــه یکدفعــه بــا شــنیدن صیحــه آســمانی قیامــت برپــا میشــود .در

قــدری ســخت اســت ،ولــی در دوران ظهــور کــه عقــول بشــر بــه تکامــل مــی رســد و

نحــوه اتصــال فضــای رجعــت بــه عالــم قیامــت بایــد عــرض کنــم کــه در مجموعــه

بــه واســطه رســیدن بــه کمــال عقــل و پیــروی از امــام راســتین ،ایــن تــوان بــرای آنهــا

روایاتــی کــه در ایــن خصــوص وارد شــده محــور عمــده و مضمــون اصلــی آنهــا رفــع

ایجــاد میشــود کــه بتواننــد حقیقــت امــام واحــد را تصــور کننــد همــان گونــه کــه

حجــت اســت .بدیــن صــورت کــه بــا فــوت یــا شــهادت امــام وقتــی زمیــن از حجــت

بعــد از انقــاب اســامی و قتــی کــه بــه دوران ظهــور نزدیــک مــی شــویم حقیقــت

خــدا خالــی میشــود اتفاقاتــی در زمیــن و آســمان میافتــد کــه از مجمــوع اینهــا

سیدالشــهداء بــرای مــردم بیشــتر آشــکار شــده اســت ایــن امــر در دوران رجعــت نیــز

تعبیــر بــه وقــوع قیامــت میکنیــم .امــا بعــد از اینکــه امــام بــه شــهادت میرســند

امکانپذیــر خواهــد بــود.

رجعت اتفاق می افتد  -همانند سلطنت طوالنی اهل بیت(ع) ،زنده شدن

بطالن رستاخیز خواهد شد .زیرا وقتی که در رجعت ،مؤمنان به پاداش و کافران

شــود .امــا در خصــوص وقــوع قیامــت در روایــات نــه مســاله ظهــور را مــی بینیــم و
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تحلیل و بررسی شاخصههای فرهنگی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری؟دم؟

ارائه کننده  :حجتاالسالم والمسلمین دکتر سید مجتبی معنوی
ناقدین :حجج االسالم آقایان رحیم کارگر و محمدرضا ضمیری
دبیرعلمی  :حجتاالسالم والمسلمین مرتضی عبدیچاری

موضــوع بحــث مــا «نظریـ ٔـه انتظــار در اندیشــه مقــام معظــم رهبری(دامــت برکاتــه)

اســت و همیــن مســأله موجــب میشــود ایشــان شــاخصههایی را بــرای ایــن مقولــه

بــا محوریــت شــاخصههای فرهنگــی جامعــه منتظــر» اســت .ایشــان بــه عنــوان

ترســیم کننــد کــه منجــر بــه کارکــرد جامعــه اســامی در راســتای ظهــور بشــود و

یــک اندیشــمند و متفکــر چــه برداشــتی از انتظــار دارنــد؟ حضــرت آقــا نظریهپــرداز

مرتبــط و متناســب بــا ظهــور ایــن مقولــه معنــا پیــدا میکنــد کــه در گذشــته مــا کمتــر

شایســتهای هســتند .نظریــه ایشــان بهعنــوان یــک فرادیــدگاه ،و دیــدگاه نســبتا

شــاهد ایــن اندیشــه بودهایــم.

جامعتــر نســبت بــه ایــن مســأله بــرای مــا اهمیــت دارد ،ایشــان محورهایــی را مــورد
ّ
توجــه قــرار میدهنــد کــه در گذشــته کمتــر مــورد توجــه محدثیــن یــا متکلمیــن در

فبــودن انتظــار فــرج بــه
 .3انتظــار منتظریــن نقطــه عطــف انتظــار فــرج :معطو 
ً
تناســب انتظــار منتظر یــن ،یعنــی انتظــار فــرج از نظــر حضــرت آقــا لزومــا منتهــی

حــوزه مهدویتپژوهــی بــوده اســت .بهعبــارت دیگــر ،نــوع نگاهــی کــه حضــرت آقــا

بــه فــرج امــام عصر(عــج) نمیشــود ،بلکــه ایــن مســأله حــاوی و شــامل یــک راهبــرد
ً
بــرای خــروج از مشــکالت و بنبس ـتهای عصــر غیبــت اســت ،ایــن دقیقــا همــان

اســت.
اگــر بخواهیــم ایــن نــگاه را دنبــال کنیــم ،تقریبــا در ســه محــور میتــوان آن را جســتجو

مفهومــی اســت کــه مــا در احادیــث خواندیــم و شــنیدیم کــه امــام ســجاد(ع)
ْ
َ َ
ْ َ َ َْ
َْ
ْ َ
ـن أ ْعظـ ِـم الف َــرج»،1
ج ِمـ 
میفرمایــد ... « :قــال َع ِلـ ُّـي ْبـ ُـن ال ُح َسـ ْـي ِن (ع) ان ِتظـ ُـار الفـ َـر 
ِ
ِ
منتهــی شــاید کمتــر کســی و کمتــر اندیشــمندی مثــل حضــرت آقــا بــه ایــن محــور

و بررســی کــرد:

و ایــن مفهــوم دقیــق رســیدهاند کــه انتظــار منتظریــن بــرای خــروج از بنبس ـتها

 .1برداشــت علمــی از انتظــار بــا رویکــرد اجتماعــی :معظملــه انتظــار را از یــک

راهگشــا اســت ،یعنــی همیــن انــدازه کــه جامعــه منتظــر بتوانــد ایــن مقولــه را بــا

مســأله فــردی بــودن خــارج نمــوده و آن را یــک مســأله اجتماعــی میداننــد .در

عمــل متناســب بــا ظهــور پیــش ببــرد از یــک بنبســت خــارج شــده حتــی اگــر زمــان

حقیقــت ،ایشــان انتظــار را فراتــر از یــک مســأله شــخصی و فراتــر از یــک عمــل فــردی

ظهــور را درک نکنــد و انتظــار او منجــر بــه ظهــور امــام عصر(عــج) نشــود.

میدانــد.

چیستی «فرهنگ» و «انتظار» در منظومه فکری مقام معظم رهبری

 .2انتظــار عملــی :ایشــان انتظــار را یــک عمــل میداننــد .برخــاف تصــور عمومــی،

بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده ،شــاخصههای فرهنگــی جامعــه منتظــر را از

انتظــار بهمعنــای صبرکــردن یــا در عمــل انجــام شــده قــرار گرفتــن نیســت ،بــه تعبیــر

دیــدگاه حضــرت آقــا بیــان میکنیــم .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه گرچــه

ایشــان انتظــار از جنــس بیعملــی و ســخنرانیها و  ...نیســت ،بلکــه از جنــس عمــل

 .1كمال الدين و تمام النعمة ،ج ،1ص ،320ح.3

بــه مقولــه انتظــار بــا محورهــای مختلــف کــه بــه ایــن مســأله دارنــد ،نگاهــی متفــاوت
محورهای اصلی باور انتظار از نگاه مقام معظم رهبری
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مســتندات ،متنهــای ســخنرانیهای ایشــان بــوده کــه ارائــه و مکتــوب شــده و در

انتظــار ،انتظــار عالمانــه ،امیــد و نشــاط ،خدابــاوری و توحیدمحــوری ،آمــاده

پارهــای از مــوارد شــاید ارائــه ایــن نــوع کار از لحــاظ پژوهشــی مقــداری خــارج از

امتحــان عصــر غیبــت ،عدالتخواهــی ،مبــارزه بــا ظلــم و فســاد ،خلــق نیکــو ،ایثــار

اســتاندارد متعــارف خــود باشــد ،در عیــن حــال دیــدگاه قابــل توجهــی اســت .در

و گذشــت ،تــاش و کوشــش و...

ابتــدا بــه مفهومشناســی فرهنــگ و انتظــار از دیــدگاه ایشــان خواهیــم پرداخــت.

 .1خوانش صحیح از انتظار

در نظــر مقــام معظــم رهبــری ،فرهنــگ مقولهــای اســت کــه در زندگــی و حرکــت

 .2انتظار عالمانه

آینــده ملتهــا تأثیــر بســزایی دارد و در حقیقــت موجــب تحولخواهــی در جامعــه

 .3امید و نشاط

و در مســأله انتظــار خواهــد شــد ،یعنــی قدمــی برداریــم کــه منجــر بــه ظهــور شــود

 .4خداباوری و توحیدمحوری

آن قــدم یــک تحولــی ایجــاد میکنــد کــه مــا را بــرای ظهــور آمــاده میکنــد ،یــا منجــر

 .5آماده امتحان عصر غیبت

بــه تمــدن نویــن اســامی بشــود و ایــن اتفــاق زمانــی روی خواهــد داد کــه فرهنــگ،

 .6عدالتخواهی

جامعــه اســامی را متحــول کنــد .اگــر بناســت ایــن تحــول صــورت بگیــرد ،از مســیر

 .7مبارزه با ظلم و فساد

فرهنــگ عبــور میکنــد .بــه همیــن جهــت حضــرت آقــا فرهنــگ را از اقتصــاد مهمتــر

 .8آمادگی برای ظه

4

5

میداننــد و حتــی تعبیرشــان ایــن اســت کــه فرهنــگ مثــل هوایــی اســت کــه مــا
تنفــس میکنیــم چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم 2و اگــر ایــن فرهنــگ درســت نباشــد،
آثــاری دارد و درســت نباشــد آثــار دیگــری دارد.
ایشــان فرهنــگ را بــه ایمــان و باورهــای مــردم ،عــادات مــردم و آن چیــزی کــه مــردم
در زندگــی روزمــره خــود بــا آن ســر و کار دارنــد ،معنــا میکننــد .در حقیقــت فرهنــگ
بــرای حــرکات و اعمــال مــردم الهامبخــش اســت و بــه همیــن دلیــل هــم اهمیــت
دارد کــه ریشــه در باورهــا دارد و در حقیقــت نقــش انگیزشــی دارد .بــرای اینکــه نــوع
عملشــان بــرای انتظــار بســتگی دارد بــه اینکــه آن اعتقــادی کــه مــردم دارنــد بــا توجــه
بــه فرهنــگ کــه در ذهنشــان هســت و بــه او ایمــان دارنــد و بــه آن عــادت کردنــد بــه
همــان شــکل پیــاده میشــود.
«انتظــار» هــم واژهای اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد و از منظــر حضــرت آقــا
معنــا و مفهــوم آن مشــخص شــود .ایشــان میفرمایــد« :انتظــار معنایــش ایــن نیســت
کــه بنشــیند و دســت بــه هیــچ کاری نزنــد و همــه امــور را بــه حــال خــودش رهــا کنــد،
ایــن معنــا و درک درســتی از انتظــار نیســت ،مفهــوم عاقالنهــای نیســت .انتظــار
حرکــت اســت ،آمادگــی اســت و تأ کیــد میکننــد کــه ســکون نیســت ،نشســتن
بــرای اینکــه کار بــه خــودی خــودش صــورت بگیــرد ،نیســت .ایشــان تأ کیــد کــه مــا
بایــد در وجــود خودمــان معنــای صحیــح انتظــار را بــه دســت بیاوریــم و ایــن معنــا را
حفــظ کنیــم و بــر اســاس ایــن معنــا حرکــت کنیــم و آمــاده ظهــور ّ
حجــت عظمــای
الهــی باشــیم».

3

شاخصههای فرهنگی جامعه منتظر در نظر مقام معظم رهبری
شــاخصهای فرهنگــی انتظــار در نظــر ایشــان عبارتنــد از :خوانــش صحیــح از

 ...« . 2فرهنــگ از اقتصــاد هــم مهمتــر اســت .چــرا؟ چــون فرهنــگ ،بــه
معنــاى هوايــى اســت كــه مــا تن ّفــس مىكنيــم؛ شــما ناچــار هــوا را تن ّفــس
مىكنيــد ،چــه بخواهيــد ،چــه نخواهيــد؛ اگــر ايــن هــوا تميــز باشــد ،آثــارى
دارد در بــدن شــما؛ اگــر ايــن هــوا كثيــف باشــد ،آثــار ديگــرى دارد .فرهنـگ
يــك كشــور مثــل هــوا اســت؛ اگــر درســت باشــد ،آثــارى دارد( .» ...بيانــات در
حــرم مطهــر رضــوى )1393 /01 /01
 ...« . 3انتظــار معنايــش ايــن اســت .انتظــار حركــت اســت؛ انتظــار ســكون
نيســت؛ انتظــار رهــا كــردن و نشســتن بــراى اينكــه كار بهخودىخــود
صــورت بگيــرد ،نيســت .انتظــار حركــت اســت .انتظــار آمادگــى اســت .ايــن
آمادگــى را بايــد در وجــود خودمــان ،در محيــط پيرامــون خودمــان حفــظ  . 4دیدار با اقشار مختلف مردم.1387/7/25 ،
كنيــم»( .ديــدار اقشــار مختلــف مــردم در روز نيم ـه شــعبان .5 )1387 /05 /7 2دیدار با اقشار مختلف مردم نیمه شعبان.1374/10/17 ،
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ضرورت شناسی تجویز زمینه سازی ظهور به مثابه رسالت تمدنی در بیانیه گام دوم

ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین امیر محسن عرفان
ناقدین :دکتر سید ضیاء الدین میرمحمدی و دکتر امیر سیاه پوش
دبیرعلمی  :حجت االسالم و المسلمین مسلم کامیاب

عنــوان بحــث ،بســتر هــا و زمینــه هــای تجویــز زمینهســازی ظهــور در بیانیــه گام

نســازی دارد .ایشــان در گفتمــان تمدنگرایــان مســلمان،
ســازواری بــا جریا 

دوم میباشــد کــه قبــل از نگــرگاه مقــام معظــم رهبــری در مــورد درک والیــت عظمــا،

اندیشــه انتظــار و مهدو یــت را بیــان میکنــد و بــرون داد اندیشهشــان ،تلقــی جامــع

کــه آن را بــه مثابــه یــک رســالت بــرای جوانــان ،تجویــز نمودنــد ،میبایســتی در قــدم

و مجموعــه نگــر بــه مقولــه انتظــار میباشــد .مقولــه انتظــار در نگــرگاه مقــام معظــم

اول ،پاســخگوی ایــن ســوال بــود کــه چــرا انتظــار و مهدویــت از نگــرگاه تمدنــی مقــام

رهبــری ،همــراه بــا عقالنیــت دینــی مــدرن ارائــه میشــود و ایــن نــوع نگــرش نظــاموار

معظــم رهبــری میبایســتی مــورد کاوش و تحلیــل قــرار گیــرد .کــه پاســخ پرســش

بــه معرفــت دینــی و انتظــار ،از گفتمــان و جریانــی کــه مقــام معظــم رهبــری در آن

مذکــور در ویژگیهــای ذیــل نفهتــه اســت.

واقــع هســت ،نشــأت میگیــرد.

چنــد بعــدی بــودن نگــرش تمدنــی مقــام معظــم رهبــری ،یکــی از مهمتریــن

-3عــدم تقلیلگرایــی هســتی شــناختی بــه تمــدن ،از دیگــر دالیــل نگــرگاه مقــام

ضرورتهــا بــرای اســتخراج نگــرگاه تمدنــی مقــام معظــم رهبــری بــه مقولــه

معظــم رهبــری اســت .بدیــن صــورت کــه جهــان تمــدن از نــگاه ایشــان ،قدســی

انتظــار و مهدویــت اســت ؛ کــه ایــن نــوع نــگاه ،در میــان اندیشــمندان معاصــر

اســت و بــا اعتقــاد بــه عوامــل فرامــادی ،ســنتها و تدابیــر الهــی در تمدنســازی،

بــه نــدرت دیــده میشــود .مقــام معظــم رهبــری در تحلیلهــای تمدنــی خــود،

جایــگاه ویــژه ای بــرای آنهــا قائــل میباشــد.
ً
یهــا آنســت کــه؛ اساســا اندیشــه مقــام معظــم رهبــری در ســه
-4یکــی دیگــر از ویژگ 

تحلیلــی؛ -4تبییــن علــل انحطــاط تمــدن هــا؛ -5نگــرش کارکــردی؛ -6تبییــن آثــار

ســطح؛ -1نظــری و انتزاعــی و بنیــادی؛ -2ســطح عینــی و کار بــردی؛ -3ســطح

و پیامــد هــای کاربســت فرهنــگ و تمــدن اســامی(که در بیانیــه گام دوم انقــاب

راهبــردی و آیندهنگرانــه قــرار دارد .از ایــن حیــث ،مقــام معظــم رهبــری ،نــه تنهــا

شــهای فرهنگــی
آمــده اســت)؛ -7نگــرش هنجــاری؛ -8تبییــن جایــگاه اقامــه ارز 

نپــژوه نظــری صــرف نبــوده؛ بلکــه فراتــر از آن ،یــک راهبردپــرداز تمدنــی
یــک تمد 

اســام؛  -9نگــرش انتقــادی؛  -10تبییــن ضعفهــا و کاســتیهای فرهنــگ و

اســت؛ کــه بیانیــه گام دوم نیــز ،میبایســتی از ایــن حیــث مــورد تحلیــل و کاوش

تمــدن موجــود ؛ -11نگــرش آینــده شناســانه(تبیین آینــده فرهنگــی و تمدنــی ایــران

قــرار گیــرد.

و انقــاب و جهــان و جهــان اســام) میباشــد.

یهــا کــه نــگاه تمدنــی مقــام معظــم رهبــری بــه مســئله مهدویــت
-5از دیگــر ویژگ 

-2رویکــرد تمدنــی مقــام معظــم رهبــری بــه مقولــه انتظــار و مهدویــت ،ارتبــاط

و انتظــار را میرســاند ،آنســت کــه؛ ایشــان ،یــک اهتمــام ظرفیــت شناســانهای بــه

دارای -1نگرشــی توصیفــی؛  -2توصیــف مولفــه هــای تمــدن اســامی ؛ -3نگــرش
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منابــع قــدرت نــرم تمدنــی در اســام دارد کــه کمتــر اندیشــمندی ایــن نکتــه را مــورد

اجتماعــی در جامعــه نمیداننــد .بــه همیــن دلیــل ،گفتمــان مهدو یــت و انتظــار در

کاوش قــرار داده اســت .امــروزه از حیــث فلســفه تمــدن و تاریــخ ،دو جریــان حــق

یشــود.
تفســیر ســکوالر ،بزرگتر یــن تهدیــد بــرای ایــن گفتمــان محســوب م 

و باطــل ،موتــور محــرک ســاخت تاریــخ میباشــند کــه جریــان مدرنیتــه و تجــدد،

-3ســومین نکتــه ای کــه از حیــث نظــری ،مقــام معظــم رهبــری بــدان پرداختهانــد،

اوج جریــان مــادی اســت .ایــن جریــان ،مدعــی نظــم نویــن جهانــی و یــا دهکــده

تغییــر نگــرش بــه نقشآفرینــی تمدنــی آمــوزه مهدو یــت در حــوزه علمیــه قــم

جهانــی اســت.

میباشــد .متأســفانه پــس از  40ســال از پیــروی انقــاب اســامی و تفســیر زمینــه

مهدویت و انتظار ،دو منبع قدرت نرم

ســازی بــرای انتظــار ،توســط امــام خمینــی(ره) ،کمــاکان رویکــرد انجمــن حجتیــه

بزرگتریــن جریانــی کــه مانــع تجــدد و مدرنیتــه شــده اســت ،انقــاب اســامی

بــر حــوزه علمیــه حا کــم میباشــد .جریانــی کــه معتقــد اســت ،انتظــار منجــی
ً
موعــود ،کارکــردی صرفــا فــردی داشــته و جامعــه و مناســبات اجتماعــی ،مخاطب

کــه اندیشــندان غربــی همچــون هانتینگتــون ،اشــاره و تصریــح میکنــد کــه کــه

ایــن گفتمــان نمیباشــد.

انقــاب اســامی ،یــک بلــوک ایدئولوژیــک واحــدی را ایجــاد کــرده ،کــه جلــوی

جریــان شــریعت گــرای ســنتی نیــز بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه بــرای حفــظ خلــوص

جهــان شــمولی ایدئولــوژی غــرب را گرفتــه اســت .از ایــن رو ،انقــاب ایــران موازنــه

گفتمــان انتظــار ،میبایســتی آن را از ســاحتهای عرفــی و اجتماعــی دور نگــه

قــدرت را تغییــر داد.

داشــت .آنهــا انتظــار را بــه مثابــه تشــکیل حکومــت در روزگار غیبــت و داشــتن

در نــگاه مقــام معظــم رهبــری ،انتظــار و مهدویــت ،در حقیقــت یکــی از منابــع نــرم

الگــوی عینــی نمیداننــد .بــا توجــه بــه همیــن نگرشــها ،ا گــر مقــام معظــم رهبــری

قــدرت محســوب میشــود کــه انقــاب اســامی ایــران بــا اســتفاده از ایــن منابــع،

در بیانیــه گام دوم انقــاب ،افــق تمدنــی انقــاب را در آمادگــی و زمینهســازی بــرای

موازنــه قــدرت را تغییــر دهــد .بــه طــوری کــه ،ایــن تأثیــر فراجغرافیایی انقالب اســامی

شهــا میباشــد.
ظهــور قــرار میدهــد ،بــه دلیــل تغییــردادن ایــن نــوع نگر 

اســت کــه بــا داعیــه تمدنــی خــود در مقابــل جریــان مدرنیتــه ایســتاد .بــه طــوری

ایــران ،در انقالبهــای مــا در دنیــا ،همچــون :روســیه و فرانســه مشــاهده نشــده
اســت .و منابــع قــدرت نرم(مهدویــت و انتظــار) ،عامــل تمایــز انقــاب اســامی ایــران
بــا دیگــر انقالبهــا بــوده اســت.
الزامات تمدن سازی
-1اولیــن نکتــه در ســطح نظــری محــض و انتزاعــی ،الزامــات تمــدن ســازی اســت.
مقــام معظــم رهبــری بــا تکیــه و توجــه بــه الزامــات تمدنســازی ،اولیــن گام بــرای
تمدنســازی را ،ایجــاد درک مشــترک از آیندههــای در حــال وقــوع برمیشــمارد.
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم انقــاب ،بــه آمادگــی نســل جــوان ،بــرای
زمینــه ســازی طلــوع خورشــید والیــت عظمــا ،تأ کیــد نمــوده؛ کــه ایــن نکتــه نیــز بــه
جهــت انگیــزش تمدنــی آن میباشــد .و چــه بســا در طــول تاریــخ اتفــاق افتــاده
اســت کــه بــه ســبب فقــدان انگیزههــای تمدنــی ،جامعــه اســامی و نخبــگان بــه
ســوی تمدنســازی پیــش نرفتهانــد .از ایــن رو ،آمــوزه مهدویــت و انتظــار ،بــه دلیــل
خاصیــت انــرژی دهــی( نیــرو بخشــی)؛ جهتدهی(جهــت تمدنــی انقــاب بــه
ســوی ظهــور اســت) و پایدارکنندگــی و تــداوم ،بــه مثابــه یــک انگیــزه تمدنــی و
قــدرت انگیزشــی ،مطــرح میگــردد.
گفتمان مهدویت در تفسیر سکوالر
-2دومیــن نکتــه کــه در ســطح نظــری انتظــار مــی بایســتی بــه آن توجــه داشــت آن
اســت کــه اگــر مقــام معظــم رهبــری ،آمادگــی بــرای ظهــور را بــه مثابــه رســالت تمدنــی
یــا افــق تمدنــی مدنظــر قــرار میدهــد؛ بــه جهــت مواجــه بــا تبیینهــای ســکوالر
در تبییــن تمــدن انقالبــی و یــا تفســیرهای ســکوالر در تبییــن آمــوزه مهدویــت و
انتظــار میباشــد .امــروزه اندیشــه سکوالریســم اســامی در روزگار معاصــر وجــود
داشــته و کســانی چــون مصطفــی ملکیــان و محمــد مجتهــد شبســتری داعی ـهدار
ً
آن محســوب میشــوند کــه بعضــا دیــدگاه آنهــا ،در فضــای دانشــگاهی هــم،
رســوخ پیــدا کــرده اســت .ســکوالرها ،بــرای انتظــار در ترســیم ارزشــهای حیــات
اجتماعــی ،جایگاهــی قائــل میباشــند؛ امــا مرجعیــت انتظــار را در تنظیــم قوانیــن
حاکــم بــر جامعــه ،انــکار میکننــد .آنهــا ،انتظــار را بــه مثابــه یــک ارزش پذیرفتــه ولی
بــه مثابــه تدویــن قانــون ،آن را قبــول نداشــته و انتظــار منجــی موعــود را ناظــر بــه ابعــاد
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ارائه کنندگان  :دکتر محمدرضا برزویی و آقای امیرحسین عربپور
ناقدین :دکتر محمدهادی همایون و حجت االسالم و المسلمین محمدصادق کفیل

دبیرعلمی  :دکتر محمود قاسمی
ی کــه مقــام معظــم رهبــری روی آن تاکیــد داشــتند،
مقولــه تمدنســازی نویــن اســام 
یکی از مباحث راهبردی و اســتراتژیک برای نظام جمهوری اســامی قلمداد میشــود
و مبــدع اصلــی تمدنســازی نویــن اســامی ،خــود حضــرت آیـتاهلل خامنـهای اســت.
حــال مــا بــا ایــده انتظــار انقالبــی و تمدنســاز میخواهیــم ببینیــم کــه در منظومه فکری
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای ،این ایــده چه جایگاهی دارد و چــه کارکردهایی میتواند
داشــته باشــد .حتی یکی از چالشهایی که گاهی بین پژوهشــگران مهدویت ایجاد
میشــود ،ایــن اســت کــه ربــط و نســبت تمدنســازی نویــن اســامی و مهدویــت بــه
چــه صــورت اســت؟ آیــا تمدنســازی نویــن اســامی انتهــای غایــت مهدویــت و انتظار
ظهــور حضــرت صاحــب اســت یــا قبــل از ظهــور بایــد تمدنســازی صــورت بگیــرد؟
ســخنرانی مقام معظم رهبری در ســال  1379به نوعی این گره در باب رویکرد تمدنی
بــه مهدویــت را بــاز میکنــد .ایشــان میفرماینــد کــه تمــدن اســامی بــه صــورت کامــل
در دوران ضــرورت حضــرت بقیــه اهلل ارواحنا الفداء اســت« .دانســتن این مطلــب از آن
جهــت ضــروری اســت کــه همــگان بایــد در برنامهریــزی خــود آن نقطــه ،یعنــی ظهــور
امــام زمــان و تشــکیل تمــدن جهانــی اســامی بــه دســت امــام زمــان را هــدف قــرار داده و
در طرحریــزی خــود از آن الگــو اســتفاده کننــد» .بهنوعــی رویکــرد تمدنــی بــه مهدویــت،
حاکــی از ایــن اســت کــه مــا بایــد مهدویــت را بهمثابــه یــک ســتاره راهنمــا بــرای جوامــع
اســامی در نظــر بگیریــم .یعنــی اگــر قــرار اســت جامعــه اســامی مــا بهســمت حکومــت
جهانــی حضــرت مهــدی موعــود حرکــت کنــد ،مهدویــت یــک ســتاره و یک الگــو برای
تمدنســازی ماســت .ممکــن اســت بعضــی از انتظارهــا منفعــل باشــند ،یعنــی مــا
بنشــینیم تــا امــام زمــان ظهــور کنــد .بعضــی از انتظارهــا هــم بــه ایــن صــورت اســت کــه
خودمــان فعاالنــه در راســتای حکومــت جهانــی حضــرت مهــدی(ع) حرکــت کنیــم.
بهنوعــی ایــن رویکــرد تمدنــی بــه مهدویــت ،همچــون جــادهای اســت کــه مــا بایــد بــه
مهدویــت برســیم .ایــن تصویــری کــه اینجــا نشــان داده شــده ،بــه ایــن معناســت کــه
ایــن جــاده تمدنســازی اســت .یعنــی از زمانــی کــه انقــاب اسالمیشــروع شــد ،چــون
بهنوعــی کــه مبــدع آن جمهــوری اســامی و مقــام معظــم رهبــری اســت ،ایــن فراینــد
شــروع میشــود تــا مــا بــه ظهــور حضــرت مهــدی موعــود و دوران حکومــت جهانــی آن
حضرت برســیم.
چیستی تمدن نوین اسالمی در اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی
نکتــه بعــدی اینجاســت کــه مفهــوم تمــدن نویــن اســامی چیســت؟ گفتیــم کــه
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای مبــدع اصلــی ایــده تمــدن نویــن اســامی اســت .ایشــان
میفرماینــد آرمــان نظــام جمهــوری اســامیرا میتــوان در جملــه کوتــاه ایجــاد تمــدن
نویــن اســامی خالصــه کــرد .یعنــی حضــرت آقــا بهطــور صریــح اشــاره میکننــد کــه
آرمــان جمهــوری اســامی تمــدن نویــن اســامی اســت؛ یعنــی مــا بایــد بــه تمــدن نویــن
اســامی برســیم .وقتــی مــا صحبتهــای حضــرت آقــا و امــام خمینــی را بررســی
میکنیــم ،میبینیــم کــه هــدف اولیـهای کــه مــا از ایجــاد انقــاب اســامی ایــن بــود کــه
حکومــت جهانــی حضــرت مهــدی را زمینهســازی و بسترســازی کنیــم .بهعبــارت
دیگــر ،یکــی از اهــداف اصلــی و چهبســا آرمــان اصلــی نظــام جمهــوری اســامی ایجــاد
تمــدن نویــن اســامی اســت« .تمدن نوین اســامی ،یعنــی آن فضایی که انســان در آن
فضــا از لحــاظ معنــوی و از لحــاظ مــادی میتوانــد رشــد کنــد و بــه غایــات مطلوبــی کــه
خــدای متعــال او را بــر آن خلقکــرده ،برســد» .وقتــی مــا ایــن تعریف را از ایشــان مالحظه
میکنیــم ،میبینیــم کــه انتهــای تمــدن نویــن اســامی همــان ظهــور حضــرت صاحب
اســت کــه ابتــدای اســاید قبلــی هــم بنــده اشــاره کــردم کــه تمــدن نویــن اســامی بهطــور
کامــل در دوران حضــرت بقیـ ݑـه اهلل محقــق میشــود .امــا فراینــد دســتیابی بــه تمــدن

نویــن اســامی ،بــر اســاس زنجیــره تمدنــی کــه حضــرت آقــا بیــان کردنــد ،ایــن بــود کــه
مــا از انقــاب اســامی بــه نظــام اســامی میرســیم ،بعــد دولــت اســامی ،جامعــه
اســامی و تمــدن نویــن اســامی محقــق خواهــد شــد .مــا مرحلــه اول و دوم را طبــق
گفتــه حضــرت آقــا گذراندیــم .ایشــان دو ســال پیــش در ســخنرانی گفتنــد مــا فعــا در
تســازی بهنوعــی دچــار
تســازی هســتیم .یعنــی االن مــا در مرحلــه دول 
مرحلــه دول 
نهــا را تنظیم
چالــش هســتیم کــه چطــور میتوانیــم روابط نهــادی بین ســازمانها و ارگا 
نســازی ،یــک فراینــد و پروسـهای کــه نمیتوانیم
کنیــم .امــا فراینــد جامع هســازی و تمد 
بگوییــم قــدم بــه قــدم اســت .بــه دیگــر ســخن ،در آن واحــد همــه ایــن مقولههــا و
چرخههــا در حــال تکامــل اســت.
تمدنسازی در گستره انتظار فعال انقالبی
اگــر بخواهیــم مفهــوم انتظــار فعــال انقالبــی را براســاس چارچــوب نظــری حضــرت
آقــا بــاز کنیــم ،ایشــان معمــوال ایــن نــوع حرکــت را حرکــت ب هســمت ظهــور حضــرت
نســازی باشــد .ایــن حرکــت میتوانــد در ســطح فــرد یــا
میداننــد کــه غایتــش تمد 
اجتمــاع باشــد .در واقــع انتظــار انقالبــی فردگرایانــه در فــرد حرکتــی را ایجــاد میکنــد
یشــود و در ســطح اجتمــاع ،حرکتــی را ایجــاد
کــه باعــث تربیــت ســربازان مهــدوی م 
میکنــد کــه بــه دیــن حداقلــی بســنده نکنیــم ،بلکــه دیــن را در عرصــه اجتمــاع ورود
بدهیــم تــا دیــن اجتماعــی زمین هســاز تشــکیل حکومــت شــود .حضــرت آقــا در بیانیــه
گام دوم بحــث جامع هپــردازی را مطــرح میکننــد کــه زمین هســاز جامعهپذیــری بشــود
و ایــن جامع هپــردازی ان شــاءاهلل زمین هســاز شــکلگیری تمــدن نویــن اسالمیشــود.
کارکردهایــی کــه میتوانیــم بــرای ایــن انتظــار انقالبــی نــام ببر یــم ،امیــد ،تحقــق تمــدن
اســامی ،جهــاد و تــاش در مســیر تحقــق تمــدن نویــن اســامی اســت .نکتــه مهمــی
یشــود ،بحــث آرمــان گرایــی واقعبینانــه اســت .یعنــی مقاومــت و امیــدی
کــه مطــرح م 
تســاز اســت و در دل انتظــار فعــال انقالبــی اســت ،ســبب آرمانگرایــی
کــه حرک 
یشــود .حضــرت آقــا
یشــود و در اجتمــاع ،ســبب وحــدت و همدلــی م 
واقعبینانــه م 
نهــا هســتند و
در بیانیــه گام دوم توجــه جــدی بــه بخــش عاملیــت مســاله کــه جوا 
میتوانــد ایــن حرکــت را جلــو ببرنــد.
ایــده اصلــی مــا ایــن اســت کــه آن  5مرحلــه و زنجیــرهای کــه حضــرت آقــا مطــرح کردنــد
نســازی شــود ،عمدتــا بــا نــگاه ســاختارگرایانه اســت .امــا در
و میتوانــد منجــر بــه تمد 
نهــا میفرماینــد از خودســازی شــروع کنیــد و جامعهپــردازی
بیانیــه گام دوم بــه جوا 
کنیــد .ایــن جرق ـهای بــود کــه دیدیــم ا گــر بخواهیــم انتظــار انقالبــی را معطــوف بــه
تمدنســازی ببینیــم ،شــاید از یــک مســیر دیگــری بتوانیــم ایــن ایــده را توســعه دهیــم.
ایــده بــا محور یــت انســان منتظــر شــکل میگیــرد ،نــه ســاختار .یعنــی آنجــا نظــام و
ســاختار و جامعــه دار یــم ،ولــی اینجــا بــا محور یــت انســان منتظر اســت .میتوانیــم گام
نســازی اســت.
اول کــه حضــرت آقــا بــا تعبیــر خودســازی دارنــد ،بتوانیــم بگوییــم انسا 
تســازی شــود و بعــد امتســازی در
نســازی در مرحلــه بعــد میتوانــد باعــث ام 
انسا 
مرحلــه بعــدی بــه جامع هپــردازی یــا اجتما عســازی دینــی منجــر شــود کــه ایــن مقدمــه
شــکلگیری تمــدن نویــن اســامی باشــد .ایــن تمــدن نویــن اســامی هــم مقدمــه ظهــور
اســت کــه تمــدن اســامی اصیــل در بعــد از ظهــور حضــرت محقق شــود .در حقیقت،
بــا یــک دال مرکــزی انســان منتظــر ایــن ایــده مطــرح شــده اســت.
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امام زمان؟جع؟

از دیدگاه علما و مراجع
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امــروز همــگان وظیفــه داریــم کــه خصوصیــات جامعه مهــدوی را به جهان ّ
جهان
معرفی نماییــم که
ِ
تشــنه عــدل و مواســات و خســته از ظلــم و جنایــات ،خــود را بــرای روز رهایــی آمــاده کنــد و منتظــر
ً َ َ ً
َّ
َ
وعـ ٔ
ـده الهــی بــرای برپایــی حکومــت واحــده عدالــت باشــد کــه ِ«إن ُهـ ْـم َی َر ْونـ ُـه َب ِعیــدا َو نـ َـر ُاه ق ِریبــا».

یکــی از مهمتریــن وظایــف مؤمنیــن در عصــر غیبــت امــام زمــان (عجــل اهلل فرجــه الشــریف) آن
اســت کــه دربــاره مســائل مرتبــط بــا آن حضــرت و عالئــم ظهــور و را ههــای ارتبــاط بــا ایشــان بــا
تأمــل و احتیــاط زیــادی برخــورد کننــد.

حضــرت مهدی(عــج) براســاس مســیر و برنامــه رســول ا کــرم(ص) عمــل میکننــد و مظهــر
عطوفــت ،رحمــت ،محبــت و مصــداق یــا رحمــت للعالمیــن هســتند.

امــام زمان(عــج) وقتــی میآیــد مجســمه پیغمبــر خاتــم اســت .پیغمبــر خاتــم کــه بــود؟ َ«و َمــا
َ
َّ
ً ْ َ
أ ْر َسـ ْـل َن َ
اک ِإل َر ْح َمــة ِلل َعال ِمیـ َـن» .وجــود امــام زمان(عــج) ،رحمــة للعالمیــن اســت ... .امــام
ُ
زمان(عــج) خارهــای بــاغ انســانیت را درو میکنــد .ا گــر گل بشــوی پــرورشات میدهــد.
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دنیــا احتیــاج بــه فرهنــگ مهدویــت دارد .یکــی از مهمتریــن کارهــای حــوزه بایــد بحــث مهدویــت
باشــد ،امــا هنــوز آنطــور کــه بایــد ،امــام زمان(عــج) در جامعــه معرفــی نشــده اســت.

مهدویــت همــان گوهــر نایابــی اســت کــه عدالــت خواهــان ،مســتضعفین ،صاحبــان فطــرت پــاک
و عقلهــای ســلیم جهــان در پــی آننــد و ایــن امــر بــر اســاس اخبــار متواتــر از اهــل بیــت (ع) در آخــر
الزمــان محقــق خواهــد شــد ،گــر چــه مشــرکین و ظالمیــن از آن ناخرســند باشــند.

بــا ظهــور حضــرت صاحــب الزمان(عــج) کــه هــم اکنــون مصــداق کامــل خلیفــه الهــی هســتند،
یشــود.
عقــل جامعــه کامــل م 

موضــوع مهدویــت جــزء نیازهــای امــروز جامعــه اســامی هســت و الزم اســت در ایــن رابطــه آ گاهی
الزم بــه مردم داده شــود.
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منتظــر امــام زمان(عــج) رفتــاری انجــام میدهــد کــه میشــود فهمیــد ایــن شــخص خــودش را
بــرای یــک مســألهای آمــاده میکنــد.

اصلــى تريــن وظيفــه مــا در زمــان غيبــت امــام زمان(عــج) ايــن اســت كــه چنــان لياقــت و ظرفيتــى
در خــود و جامعــه خويــش پديــد آوريــم كــه هــر لحظــه بــراى ظهــور حضرتــش آمــاده باشــيم.

در چهــل ســال گذشــته ا گــر کمــک امــام زمــان (عــج) بــه امــام و امــت و نظــام جمهــوری اســامی
نبــود ،دشــمنان ریشــه مــا را میکندنــد.

معنــای انتظــار فــرج بــرای شــیعه یعنــی اینکــه پرچــم اســام روی کــره زمیــن افراشــته شــود ،یعنــی
بایــد عامــل باشــد ،معنــا نــدارد شــیعهای کــه خــود گنــاه میکنــد بتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد.
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خبرگزاری شبستان

خبرگزاری مهر

خبرگزاری فارس

خبرگزاری حوزه

خبرگزاری ایکنا

خبرگزاری آریا

جامعه الزهرا

رویداد رسا

قم نیوز

دانشگاه الزهرا

حلقه وصل

مرکز اسناد انقالب اسالمی

رویداد فردا

ایسکا
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انتظار فرج ،انتظار قدرت اسالم است .ما باید کوشش کنیم تا
قدرت اسالمی در عالم تحقق پیدا کند.

انتظار کلید واژه فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی
امت اسالمی به سمت اهداف واالی اسالم است.

