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 .1اضو پژوهشی دسنشگاه اةود سس می آضوی

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

نویسنده با نگاهی به موضوع جهانی شدن و سهم دیانت سست د دآ ،نس ست ن
خود آس سز سهم تمهیدست دینی دآ سین جه ،غاز میکند.
والی دینی به خصوص دآ نوع نگاه شیعهس که ،ن آس دآ زمان غیب به وستیة
ولی فقیه ساآی و جاآی دسنستهس مهمترین تمهیدی سست کته سز ،ن ست ن بته
میان می،ید؛ چه ،ن که موضوع مدیری دینتی جامعته برسستاع ساتقتاد شتیع
سثنااشریس تح انوسن «والیت فقیته»س ،ن گتاه کته بتا نقتل دولت و متردد
سنجیده شودس زمینهساز و اهدهدسآ تشکیل جامع مهدوی میباشد.
بته انتوسن «سمنتا سلرستل»
توجیه مداا ،ن که فقهاس چنان که دآ بیان پیامبر
نامیده شدهسندس باید سمر والی جامعه آس اهدهدسآ بودهس سرسنجاد سیتن سمانت آس
به صاحب سصةی ،نس یعنی حضرت صاحب سلزمان تسةیم نمایندس و دولت
سس می به انوسن نماد قدآت سلهی دآ جامع سنسانیس و مردد به انوسن یاوآ دین
خدس به محوآی فقهای اظادس مهدی باوآسنی هستند کته بتا امتل بته و تای
خود زمین هوآ آس فرسهم متینماینتد .دآ پایتان سیتن ب تل بته انتوسن ماکت
آفتاآی منتظرسن مقدمل به یک سلگو سشاآه میشود.
واژگان کلیدی :مهدوی س جهانی شدنس والی کبترسی سلهیتهس والیت فقیتهس
اصر هوآ.
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بحث حکوم دآ صبغ والی س سز دیر زمان موآد توجه سندیشمندسن سغةب سدیان
بوده سس که به سحتمال زیاد سز فةسف سشترسقی حکمتای سیترسن باستتان سرچشتمه
گرفته و به یونان و سسکندآیه و سایر حوزههای فةسفی تسری یافته سس  .گوآویچ
(جمعتتی سز نویستتندگانس 1371س  )132و متتاک وبتتر (آ.ک :مجمواتته مقتتاالتس
 )1358نیزس دآ برخی ،ثاآشان 1به سین مطةب توجته دسشتتهسنتد .نگاآنتده دآ جتای
دیگر (پژوهندهس 1377س ش )14به ،ن سشاآه نموده سس س لیکن دآ سین میان ،نچته
بیشتر به دآخشل پردسخته نوع مدیریتی سس که دآ فرهنگ سس می مد نظر قرسآ
دسآد و انوسن والی بر ،ن سط ق میشودس هر چند که دآ طول تتاآی سست د تتا
هوآ سنق ب سس می نمون کامةی سز سین نوع مدیری جامعه آس نمتیتتوسن سآسئته
دسدس زیرس ،نچه دآ مرکز جوسمع سس می وجود دسشتتهس بتا انتوسن خ فت شتناخته
شده و دآ سایر قةمروهتای سست می جنبت نیابت دسشتته سست و پت سز سنقترسض
خ ف به وسیة مغوالن تا ،غاز اصر صفوی سین سمر به حکومت محت متادی
تبدیل گردیده بود .سگر سز والی س س نی هم بوده تنها صتبغ ختاص ارفتانی ،ن
موآد توجه بوده که به اشق و محب معنی میشده سس .
برسی پژوهندة منص دآ تاآی سس د آوشن سس که نوع آهبری یا به قول ما
مدیری جامع سس می دآ قالب والی چندسن شناخته شتده نبتوده سست و سگتر
س نی نیز سز والی فقیه آفته سس س نه به انوسن و یف مدیری جامعه بودهس بةکه
بیشتر نا ر به هدسی و سآشاد و اهدهدسآی موسآد بیسرپرس بوده سست  .بتا سیتن
حال وسضح سس فقیه تح سةط حکوم و مقهوآ متولیان سیاس جامعته قترسآ
خوسهد دسش و سز آسه بردن جامعه به سوی دول جهانی مهدوی نتاتوسن خوسهتد
بود.
سلبته نگاآنده قصد ندسآد دآ سین مقاله به دسوآی بنشیند؛ به قول «یتان کرسیتب»:
ما دآ دنیایی زندگی میکنیم که دآ ،ن پاست هتای نهتایی وجتود ندسآنتدس همتان

طوآی که خود جهان تغییر میکند نظریهسی که با ،ن جهان آس میفهمیم نیز تغییر
میکند (یان کرسیبس 1378س )33س لیکن با فرض سین که سین نتوع متدیری دینتی
کتته هتتم سکنتتون بتتا انتتوسن جمهتتوآی سستت می سیتترسن شتتناخته شتتده سستت دآ
چشمسندسز ،یندة خود برسساع نظاد سلهی مقرآ سستوسآ بماند و پیل برودس میتتوسن
به فرسگیر شدن نظاد جهان شمول سلهی سمیدوسآ بود.
با سین آویکرد بحث ما حول دو محوآ خوسهد بود:
الف ـ تأملی در مسألة جهانی شدن
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قبل سز وآود به سصل مسأله تذکر دو مطةب حائز سهمی سس :
 .1تفکیک بین جهانیسازی و جهانیشدنس با سین تمایز که دآ جهانیسازی به
اک جهانیشدن هوی های سنسانی به کةی محو میشود و آسز ،ن دآ سین سس
که ،ن به هیچ وجه سز مقول جهانی شدن نیس  .جهانیسازی یک تهاجم به کتل
جهان سز سوی قدآتی بزآگ و سةطهجو سس که با قصد جهانگیری وسآد صحن
پیکاآ با مة ها گردیده سس و چون که هوی های خاصس به انوسن مانع بتزآگ
و مؤثری دآ تحریک مقاوم مة ها دآ برسبر سو قرسآ دسآندس قبل سز امةی کتردن
سندیش تهاجمس میکوشد سین مانع آس سز سر آسه خود بتردسآدس لتیکن بترسی ،ن کته
ح مقاوم مة ها تحریک نگرددس سین امةیات آس تح ناد اةمی و مقبولیت
یافت جهانی شدن سنجاد میدهد.
با سین توصی جهانیسازی آس میتوسن یک پروژه یا طتر سجرسیتی امةیتاتی
نامید که به وسیة سستکباآ جهانی دآ سطح جهان سامال میشود .به اک جهانی
شدن که یک پروسه و فرسیندی سس که دآ مسیر تحول تکامةی جوسمتع سنستانیس
هم مة ها دآ قرن حاضر با ،ن آو به آو هستند .بتا سیتن آویکترد انتوسن جهتانی
شدن با دو نگاه خوشبینانه و بدبینانه موسجه خوسهتد بتود مگتر ،ن کته بته وستیة
قرسئ ن ،شکاآ ناشی سز برکناآی قدآت بزآگ مسةط جهانی نسب بته مدسخةته دآ
سموآ کشوآها و مة ها ماهی مثب ،ن برم شده باشد.
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دنی گول آسجع به سین نوع تةقی سز جهانی شدن دآ سآتباط بتا ستیر طبیعتی
فرهنگها دآ سین پروسه که نشانهها و قرسئنی سز دید پدیدسآی وسقعی مثب ،ن آس
نشان میدهندس میگوید:
«بر طبق آوسی ختوش بینانتهس سنستان دآ جهت سنستجاد دسدن بته جهتان پتیل
میآودس و چون کاآگزسآی که مسؤول جهان هستی سس فعالی های سقتصادی و
زیس محیطی آس هماهنگ میکندس فرهنگهای زنده و معتبر بیشماآی سرسفرسز
سز هوی خویل شتکوفا متیشتوند و سز وجتود فرهنتگهتای آنگاآنتگ دیگتر
شادمان خوسهند شد .سنسانهتا دآ همته جتا وجتود پتاآه هویت هتای گونتاگون و
همپوش آس میپذیرند و ،نها آس تقوی میکنند و چون بر سین باوآند که بنتی ،دد
ساضای یک پیکرندس سین هوی های گوناگون آس به هم پیوند متیدهنتد» (دنتی
گول س 1378س .)35
 .2همچنتتین جهتتانیشتتدن ماننتتد بستتیاآی سز مستتائل مبت بتته جوسمتتع همچتتون
دموکرسسیس ،زسدیس صةحس حقوق بشر و ...به طوآ موق دآ هالهسی سز سبهاد سس
و آسز سین سبهاد نهفته دآ کةی ،ن سس ؛ بنابر سیتن قبتل سز طتر سیتن مستأله بایتد
مش ص شود منظوآ ما سز جهانیشدن چه نتوای سز ،ن سست  .توجیته ،ن کته دآ
جهانیشدن بسیاآی سز م تصهها و فاآقهاس که سز ،ن جمةه هوی های فرهنگی و
سیدئولوژیکیس دینی و قومیس که حاوی سآزشهتای تقتدع یافتت مةت هاست سز
میان بردسشته میشود و به جتای ،نهتا سآزشهتای دیگتری جانشتین متیشتود کته
سستعدسد فرسگیری الزد آس دسآند .با سین آویکرد میبینیم جهانیشدنس سگر چه یک
حرک طبیعی آو به وحدت جهانی سس و متولی به خصوصی نتدسآدس لتیکن دآ
این حال هر کدسد سز سپهرهای فرهنگی یا دینی که غنیترس کاآستر و زندهتر وسآد
سین آقاب جهانی گردیده باشدس سز نصیب بیشتتری دآ هضتم ستایرین برختوآدسآ
میشود و سین سمری کام طبیعی سس  .با سین حال نتیج قهری آو،مد شدن ف ن
فةسفه یا دکترین سومانیستی غیر سلهی با مث دین سس می که بر شان معنوی و سمر

قدسی تکیه دسآد سز نظر سآزشهای مشتاع یکستان ن وسهتد بتود .بنتابر سیتن تمتایز
،شکاآی میان جهانیشدن دآ سثر غةب مشترب لیبرسلیستم و دموکرسستی غترب بتا
مکتب سلهی سس د وجود دسآد که باید بدسن سلتفات جدی مبذول گردد.
نتیجه ،ن که وقتی س ن سز جهانیشدن به طوآ مطةق هس با توجه بته تفتوق
سط اتتاتی و سآتباطتتاتی غتترب سمریکتتایی ختتود بتته ختتودس صتتر معنتتا بتته نتتوای
جهانیشدن همرسه با سآزشهای لیبرسلیستم و دموکرسستی مربتوط بته ،ن سست ؛ و
،نگاه که سز جهانی شدن با قید سس می س ن متیآود بته شتمول و فرسگیتر شتدن
سآزشهای مکتبی ،ن انای خوسهد بود.
اسالم و مسألة جهانیشدن

سل

ت بیان آوشن قر،ن دآ خطاب به پیامبر

که وَ ما أرْسَ ْلْناكَ إِالَّ َكَا َّفَّةً

ِلِل َّنَّاسِ بََشيرا وَ نََذيرا وَ لكِنَّ أكْثَرَ النََّّاسِ ال يَعْلَمُُونَ( سبا.)28/

مستفاد سز سین ،یه سه مفهود «کافه» س «لةناع» و «بشیر و نذیر» سس که به تماد
سبعاد داللتی بر جهانی بودن سس د به انتوسن «بستندگی»س «همت مردمتان» و «متژده
دسآی و بیم،وآی» دالل دسآند که همه سز خصوصیات یتک ،ئتین سیستتماتیک
جهانشمول میباشند.
ب ت دآ دو جای قر،ن (بقره193/؛ سنفتال )39/مؤمنتان متأموآ بته مبتاآزه بترسی
گسترش دین خدس تا شمول سرسسر جهان گردیدهسند« :نبرد کنید تا هم دین ت دآ
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بدون شک برسی یک سس د پژوه متتبع دآ متون دینیس به ویژه قر،نس آوشن سس
که سس د با هد جهانشمولی پا به ارص کنترل و هدسی بشری نهاده سس و
قبل سز هر نگاه دیگری سیدة جهانی بودن آس دآ خطابهتای اتاد قتر،ن بته انتوسن
2
«سیها سلناع»س میتوسن نگریس .
جز ،ن نیز چند قرین اهرة دیگر بر سین مداا دالل دسآنتد کته سز ،ن جمةته
سس :









جهان ت سز ،ن خدس گردد» و دآ سوآة زمر ،ی  3دین خالص تنها سز ،ن خدس تعیین
گردیده سس و سین به معنای ت ش مؤمنان برسی حاکمی دسدن مطةق دیتن ختدس
دآ سرتاسر جهان سس (شتمول یتافتن سست د دآ سیتن بیتان بته داللت ت صصتی
غةب دین حق بتر
سس )؛ دآ سوآة توبه ،ی  33هد غایی بعث پیامبر سس د
هم سدیان بیان گردیده سس .
ج ت دآ کریم وسفی هدسی  :يا أيهَا النَّاسُ إِنَّةا خَلَقْنةاكمْ مِةنْ ذَكَةر وَ انْثة وَ

جَعَلْناكمْ شعُوبا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفوا إِنَّ أكْرَمَكمْ عِنْدَ اهللِ أتْقاكمْ( ...حجرست)13/س سگر
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چه دالل مطابقهسی ،ن به «نفی شعوبی » و قبیةهگرسیی سس ؛ لیکن ،نجا که هم
سنحصاآهای قومیس زبانیس خصوصیات آنگس و نمودهای اصبیتی آس مةغی سات د
نموده و تنها مای بزآگی و بزآگتوسآی آس دآ تقتوسی سلهتی دسنستته سست س داللت
ضمنی ،ن بر سنسان جهانی سس ؛ بدین معنتا کته خدسونتد خوسستته سست بتا نفتی
سمتیازست جدسکننده و سنحصاآگرسیانهس آسه آس به ستم فرسگیتری و جهتانشتمولی
مکتب سس د هموسآ سازد (هر چند که خطاب «يا ايها الناس» کفای

میکند).

د ت سستمرسآ آسال نبی مکرد سس د (بیشتر دآ مذهب تشیع) دآ قالب والی تا
هوآ مهدی سم دآ ،خرسلزمان با تعیین غای جهانشمولی دولت سو بتاآزترین
3
قرینه بر ،ن سس که امدة بحث ما آس نیز دآ بر گرفته سس .
توضیح :موسآد یک تا سه یاد شده دآ بندهای فوق آس سگر به انوسن سیدة نظری
مندآج دآ متن سس د تةقی کنیمس بیشک متوآد «د» یتک آسهبترد امةتی جهتانی
شدن سس د سس .
راهبرد عملی نیل به جهانیشدن اسالم

سیمانگرسییس تمسک به یگانه سبزسآ سنحصاآی شرق به انوسن معنوی به مثابه برگ
برنده دآ دیالوگ جهانی شدن قرسآ دسآد و سین سمر دآ گرو «بازگش به خویشتن
خویل» سس .

موآد توجته تووآیستنهتای دینتی
دینباوآی مسألهسی سس که سمروزه س
غرب (سام سز سلهی و سکوالآ) نیز وسقع شده سس و سین بدسن معناست کته ،نتان
هم به سین نتیجه آسیدهسند که سگر حقیقتا جهانیسازی ب وسهد سنجاد شود بایتد سز
پل مذهب وسحد جهانی ابتوآ کنتد (همتان چیتزی کته آمتز کتاآ دآ جهتانبینتی
سس می سس )؛ زیرس نیرومندترین اامل دفاع دآ برسبتر نفتوب بیگانته اامتل هویت
سنستتانی سس ت س و متتؤثرترین انصتتر نیتتز دآ شتتکلگیتتری هوی ت سنستتانس دیتتن یتتا
سیدئولوژی مکتبی سو میباشد.
برسی تعمیق سین باوآ دآ جوسمع سس می و نیل به مقصود فوق آستیدن بته یتک
وفاق جمعیس به انوسن مهمترین ضروآت آخ مینماید و بترسی بته دست ،وآدن
چنان وفاقی نیز لزوما سیجتاب متیکنتد کته همت آوشتنگرسن آوشتنفکر و متعهتد
سس می حول محوآ حدیث ثقةین به قر،ن و اترت آویکرد نمایند.
ب ـ مفهوم واليت در بینش اسالمی
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دآ فةسف سلهیس سنسان موجودی خدسگونته سست و ختدسگونگی سنستان بته معنتای
فرض صفات سلهی برسی سنسان دآ حد خود سوس یعنی دآ ارص ممکن معنا میدهد
و نه فرستر سز ،ن .سز سین آوس ادهسی سز حکیمان به سایه بتودن ممکنتات نستب بته
بست وسجبسلوجود سباان نمتودهسنتد کته محتل بحتث ،ن جتای دیگتر سست  .سز
همینآوس زمانی که صف خالق بتودن آس بته انتوسن صتفتی جتدسییناپتذیر بترسی
خدسوند میدسنیم چیزی هماننتد ،ن آس دآ بوتت ممکتن بترسی سنستان نیتزس ختوسهیم
شناخ و به سین ترتیبس سایر مسائةی آس که بر خالق بودنس باآ میشتودس همچتون
وضع قانون (انوسن وضع بهگون تسامحی بهکاآ میآود وگرنه دآ حقیق س کش
قانون به وسیة اقل سس )س سرپرستی و تدبیر و متدیری نستب بته ،فریتدههتا و
سموآیکه زیر نفوب قهری سو سس و ...آس برسی سنسان میشناسیم.
پ مسأل والی دآ وسقع نمتاد قهتری ختدسگونگی سنستان سست س لتیکن سیتن
انوسن مفهومی همان بستی سس که چون کةی اقةی یا طبیعیس شتامل هتر فرضتی
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میشود که قادآ سس به بهن بیاید؛ یعنی دآ بهتن ،فترینل شتود؛ نیتزس همچتون
هم سفرسد کةی دسآسی مرستبی سز نظر شدت و ضع س بزآگی و کوچکیس کمال و
نقصان سس که دآ مجموعس حالتی سز نسبی آس بته ختود متیگیترد (کتمتترین و
ضعی ترین و ناقصترین فرد ،ن آس نسب بته یتک دآجت کامتل و بتزآگتتر سز
خود بسنجید و نیزس نسب به یک دآج پایینتر سز خود) .بنتابر سیتنس «والیت » بتر
نهادهای آوسنتی سنستان نیتزس حکومت دسآد و متیتتوسن ،ن آس «فتوق نهتاد» نامیتد.
همچنین دآ دسخل قةمرو نسبی خود نیز حکوم میکند (حکومت دآ سصتط
سصولیین دآ مقابل وآود).
سز سین آوس نمیتوسن نوع مدیری جامع دینی آس صرفا حکوم نامیدس زیرس سمر
مادی مح نیس تا تنها شامل سرپرستی خدسیگانی و مهتری و صاحب سختیاآی
(به زام توتالیترینها) و یا کاآگردسنی و تدبیر سموآ و مدیری جامع سنستانی (بته
زام سصحاب دموکرسسی) گردد؛ و یک نهاد مافوق دآ جامعه تةقی شود.
بنابر سین والی س که همان حکوم دینی سس س به سضاف حکوم دسآی مادی
خودس مرشدی و تربی و تعةیم جامعه نیزس هس س زیرس هم سیتنهتا سز مةزومتات
جدسییناپذیر حکم و حکم سس که مای معنایی حکوم آس متیپتردسزد .بنتابر
سین خود به خود به سین سم و سو حرک متیکنتیم کته جایگتاه سصتةی بحتث
حکوم دینی آس دآ حوزهسی جدس سز فةسف سیاسی یا فةسف اةم بیابیم؛ و بته نظتر
میآسد که ،ن حوزة معرف دینی سس که بنابه ماهیت فةستفی ختود دآ شتکل
حکم سشرسقی و ارفان نظری و ک د جدید به صوآت توأدس تجةی مینمایتدس و
تفکیکنگری دآ فهم والی یتا سنحصتاآ بحتث ،ن دآ یکتی سز سآکتان سصتةی و
مشترک حوزة ،نس موجب بروز ضایعاتی خوسهد بتود و شتاید ،نچته ستبب وآود
برخی شبههها و سیرسدها بر مسأل والیت گردیتده سست ناشتی سز همتین مونیستم
معرفتی باشدس به ویژه ،ن که مشاهده میشود برخی میخوسهند مسأل والی فقیه
(حکوم دینی دآ اصر غیب ) آس صرفا سز مبانی فقهی و سصولی سستنباط نمایند و

سرسنجادس با آهگیریهای سساسی سز سوی م الفین خود موسجه میشوند.


ج ـ واليت روحانی در عصر غیبت

 .2سماد حسن اسکرى

نهم
دآ تفسیر منسوب به سیشان دآ بیتل ،یت وَ مِة ُ
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والی دآ صبغ ارفانی ،نس سمری سس که موآد وفاق اامته و خاصته قترسآ دسآد.
دآ سین والی تبعی به مقتضای سسوه بودن میباشدس مرجعی سخ قی و آوحانی
نیز وجود دسآدس لیکن مرجعی سیاسی جامعه دآ ش ص ولیس تابع قرسآدسد سس س
یعنی باید سم به وسیة بیع یا نظیر ،ن (مثل آفرسندود و یا سنت ابات) بر آهبتری
سیاسی ویس ستفاق نظر حاصل نمایند.
نظر جامعی که هم والی آوحانی ارفانی آس شامل شود و هم مفاد حکومت
آس دآ بر دسشته باشد و به بیان ما تعبیری سز والی مطةق محمدیه و دآ تسةستل ،ن
دآ اصر غیب سماد معصود باشتد و بتوسنتد بته دآستتیس نقتل همتان ولتیسهلل
سالاظم آس دآ سطح نیابتیس سیفا نمایدس دآ تصریح اامهس کمتر میبینیم جتز دآ
میان اةمای شیعه که سز زسوی ک می دآ مبحث سمام س ،ن آس مطر ساختهسند.
دآ بیان اةمای شیعهس فقهای دین دآ مقطع غیبت ولتی سهلل معصتود دسآسی
همان نقل سآشادی و سسوه بودن و آهبری جامعهسند.
برسساع پاآهسی سز آوسیاتس اصر نیاب خاصه با پایان زندگى اةى بتن محمتد
سمرى به سنتها آسید و دوآة وکال اامه ،غاز گردید .به سین معنتى کته سز ستوى
سماد شرسیطى کةى و ااد تعیین شد که دآ هر زمان بر هر کت منطبتق شتودس
س نل س ن سماد و سطااتل وسجب و م الفتل حرسد خوسهد بتود .دآ سیتن بتاآه
دالیل بسیاآ نقل شده که سز جمة ،نهاس :
 .1سماد مهدی دآ توقیعی فرموده سس « :دآ پیل،متدهایى کته بترسى شتما
آخ مىدهد باید به آسویان سخباآ ما (اةما) آجوع کنید .سیشان حج متن بتر شتما
هستند و من حج خدسیم» (حر اامةیس 1409قس ج27س .)140



اب( بقره)78/س دآباآة اةما فرمودهسند« :هر یک سز فقهتایى
الكتَ َ
مونَ ِ
عل ُ
ون ال يَ َ
امي َ




که بر نف خود مسةط باشد و دین ختود آس حفتك کنتد و بتا هتوسى نفت ختود
م الف وآزد و سمر خدس آس سطاا کندس بر همگان وسجب سست کته سز سو تقةیتد
نمایند» (حر اامةیس 1409قس ج27س .)131
 .3کةینى و صدوق و طوسى آوسیتى آس سز سماد صادق به مضمون بیل نقتل
کردهسند که« :هر کدسد سز شما که حدیث ما آس آوسیت کنتد و دآ حت ل و حترسد
صاحبنظر باشد و سحکاد ما آس بدسندس سو آس به حکوم برگزینید که متن سو آس بتر
شما حاکم قرسآ دسدد» (کةینیس 1335س ج1س .)37
 .4پیغمبر سس د

مىفرمود« :علماء أمتي كأنبيةاء بنةي إسةرائيل» (محتدث
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نوآیس 1408قس ج17س )320؛ یعنى همان طوآ که سنبیاى بنى سسرسئیل حتافك دیتن
موسى بودند و سطاا ،نان بر مردد وسجب بودس اةماى سس د نیز حافك دیتن
پیغمبر خویلسند و سطاا سز ،نان دآ محدودة قوسنین شرع وسجب سس .
م حظه :چنان که برخی سز بزآگان س هاآ دسشتهسند (کوسکبیانس 4 )1385س فقهتا
و صاحبنظرسن طر دسآ سنتصاب سلهتی والیت فقیتهس سدلت اقةتی سآسئته شتده دآ
موضوع موآد بحث آس کافی دسنسته و سحادیث و سخبتاآ متوآد سستتناد آس صترفا بته
انوسن شاهد و مؤید همان دالیل اقةی میدسنند (منتظتریس 1378س )57؛ کمتا سیتن
که حضرت سماد خمینی والی فقیه آس سز جمةه سموآی میدسنند که تصتوآ ،ن
موجب تصدیق بوده و نیازی به برهان و دلیل ندسآد (خمینیس بیتاس ج2س .)437
سز سین آو نگاآنده دآ سین نوشتاآ دآ جه سآجاع به مشروای دینی حکوم
والیی فقیه به همین مقدسآ بسنده مینماید و طالبان ،گاهی بیشتر آس به ،ثتاآ فقهتی
سستداللی ادیدهسی که دآ سین باب فرسهم ،مده سس سآجاع میدهد.
د ـ نقش فقها در عصر غیبت امام

چنان که بدسن تصریح کردیم والی فقها صرفا نیابتی سس س زیرس ضروآت اقةتی
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دآ اصری که بنا به هر دلیةیس ولی معصود دآ جامعه حضوآ مةموع نتدسآدس
سقتضا میکند که سین موقعی آس فقها تصدی نمایند و طبعتا قةمرویتی متناستب بتا
موقعی نیابتی نیز دسآندس زیرس سحاطه و سةط ،گاهی و آسوخ و نفوب معرفتی ،نان
به کنه معانیس نمیتوسند به قدآ «ولتی معصتود» باشتد وگرنتهس ختود ولتی معصتود
خوسهند بود .طبعا دآ زمین شرایس ب ل تشریح و تأویل سز قةمرو والیت بیترون
میآود و ،نچه منحصرس دآ قةمرو والی فقها دآ سین زمینه میماند نقل زاامت
جامعه دآ چاآچوب و ای زیر سس :
دآ همت زمینتههتایی کته
ت پردهبردسآی و کش حقایق مکتود موآد سخت
موآد نیاز جامعه سس س سز طریق سنوسآ معاآفی که سز منتابع والیتی متافوقس سقتبتاع
نمودهسندس همچنین به وسیة شهودهایی که بنا به قاادة لط س سز مصدآ «نوآسالنوسآ
5
سلهیه» به وسیة اقل فعال و نف ناطقه بدسن مةهم گردیدهسند.
ت نظاآت بر دآخشل سفکتاآ االمتانس همترسه بتا کنتترل ،نس و نیتز نظتاآت بتر
ةم ها و کدوآتها و شهابهای ثاقبی کته بته قصتد سنهتدسد ستاح زنتدگی
سنسانها سز سوی شیاطین سنسی صادآ میشود که ب تل مهمتی سز و تائ «ولتی
فقیه» آس شامل میشود.
ت نظاآت همرسه با کنترل دستگاههای دسخل جامعته کته هتر کتدسد دآ ضتةعیس
تکمیل کنندة شکلس ساخ و سازمان جامعهسند.
ت سدسم کاآ تبةیغ معاآ سلهیهس به منظوآ تماد نمودن حج های سلهی کته سگتر
سب غ نگردندس انوسن «حج بالغه» آس ندسآند و ستماد ،نها تکةیفی سس که هر ولی
اهدهدسآ ،ن سس .
ت سشرسق جامعه و نوآسفشانی دآ « ةماتسالآض» وسقعی (مناطقی که هنوز زیتر
سةط ةم سس )س به منظوآ خ صی دسدن ،نان سز بنبست هتا و بنتد و بست هتای
سیاسیس فرهنگیس سقتصادیس اةمی و ...که دآ وسقعس «گرهگشایی» و «دستگیری» و
«فریادآسی»سی سس که سز غیر ،نها (سولیا ) ساخته نیس .

ت برپایی «شمل جمع» و «لوسی وحدت» و چتر محب




اامه و فرس سفرسشتن ،ن بر

سر هر شهروند جامعه کته «اما اخ لك في الةدين او نظيةر لةك فةي ال لة »سنتد
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(نهجسلب غهس نام )53س به سندسزهسی که همگان بتوسنند اتدسل آس بته مفهتود کامتل
،ن لمت نماینتتد تتتا دآ نتیجت قهتتری ،نس ،نتتان نیتتز بتتا اشتتق و شتتوقس بتتر میتزسن
والی مندی خود تا پای جان سفشانی و بذل هم دسآسیی بیافزسیند.
ویژگیهای فوق به «ولی فقیه»س دآ مجموعس سین سمکان آس میدهد تا دآ تتدسود
دآ میان سم بایستد و والی مطةق نستبی شتده آس
آسه سنبیا و سولیای معصود
متناسب با ایاآ بهرهمندی خویل سز ایاآهای سصةی والی مرکزی بدسنها پیونتد
زنند و سز انوسن ،ن سستفاضه نمایندس که سین نته یتک منصتب سست کته متوقعیتی
سمانی سس و دآ اصر غیب س منصوص به آقعه نیس س کته م صتوص بته کشت
سس و سب غ شهودی.
نقل قائم مقامی فقیه دآ سمر والی آس ،نگتاه کته دآ بوتت وسقتع بینتی متوآد
تحةیل اق نی قرسآ دهیم و اق نی حکوم آس دآ نقطت مرکتزی دسیترة معنتایی
،نس یعنی «پاعدسش سآزشهای حقیقتی دآ تعتالی سنستانی» بیتابیم و سز ،نجتا بته
بهترین سبک و آوش و اق نیتترین شتیوة تتدبیر سمتوآ سنستانهتاس کته مبتنتی بتر
معاآ شهودی و بحثی ت هر دو ت سس س کته تنهتا دآ چتاآچوب مفهتود «والیت
آوحانی» متجةی میشود آسه ببتریم؛ ختود بته ختود قائتل بته ضتروآت تتدسود ،ن
خوسهیم شدس چنانکه سشاآه گردید.
سکنون پرسل سینجاس که والی فقیهس که والی آوحانی دآ اصر غیبت
ولی سهلل معصود سس ،یا حةق جدیدی دآ تدسود ،ن سس که با ن ستین فقیه
بعد سز وسقعه غیب سفتتا میشود یا چیز دیگری سس  .مسةما دآ ساتقتاد شتیعه بته
خطوآ چنین فرضی خطاست س زیترس ساتقتاد بتر
حضوآ پنهانی حضرت حج
سین سس که ،ن حضرت دآ جماا سنسانی حاضر سس س لیکن سز سنظاآ مردد
غایب میباشدس که خود تابع مصالح االی سلهی سس و به قول سکابر اةمای سمامیته

«وجوده لطف و تصرفه لطف آخر»س که شاید سمر هدسی

سم

به گون غیر مستقیمس

دآ سین اصر مطمونتر سنجاد گیردس زیرس کته هیبت و محبت سو محفتو سست و
کسی آس جرأت جساآت به مقاد قدوسی وی نیس  .شاید هم دالیل دیگری باشد
که فع جای بحث ،ن نیس ؛ پ طبعا آسه دود باز متیشتود کته آوشتنتترین و
محکمترین اقیده دآ مذهب سس و ،ن «نقتل قتائم مقتامی فقیته وسجتد شترسیط
تعیین شده دآ سحرسز موقعی والی » سز طر ،ن بزآگوسآ سس .
هـ ـ موقعیت نظري واليت فقیه
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طرس سصةی حکوم فقیهس گرچه سز فتاآسبی دآ قترن ستودس کته فقیته آس دآ آأع
و مرحتود نتائینی بته
حکوم مدین فاضةهسش میخوسس س تا مرحود شتی
انوسن تصدی حکوم دآ معنای والی فقها تصریحی به ناد نشده سست س لتیکن
هموسآه برسی فقهای اصر غیب س همان محدودة و ایفی آس برمیشمردهسند کته دآ
وسقعس گویی سو دآ آأع هرد اق نی زندگی سست ؛ همچتون تتولی سمتوآی کته
ولی معین ندسآدس تولی وسقعی بر معادن و منابع طبیعی که تحت والیت سمتاد
قرسآ متیگیتردس حتاکم شترع مستةمین بتودنس مرجعیت اامت متردد دآ مستائل و
مشک ت دینیس ساتقادی و معرفتیس مقتدس و سسوه بودن برسی شناخ معاآ سلهیه
و ...حتی برخی سز فقها همچون شی سنصاآی ،ن قدآ به دسیرة مفهومی والیت
حسبیه توسعه میدهند که همان مفهود حکوم دینی دآ جامعه آس معنتا متیدهتد
(مکاسب شی  :سلبیع).
انوسن قائم مقامی که بیشتر سز سدل اقةی ک می به دس می،ید تا سدل فقهتی
نا ر به تصدی فقیه نسب بته هتر ،ن چیزهتایی سست کته سگتر سمتاد حضتوآ
میدسش به ،نها مبادآت میوآزید و نیز همان سختیاآستی آس به فقیه متیدهتد کته
،ن حضرت دسآس میباشندس به جز تصر دآ نفوعس که گرچه ممکن سس فقیهی
،ن آس دسآس باشدس لیکن اق برسی فقیهس ضتروآت ،ن حت نمتیشتود .سز سیتنآوس
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فقیه برسساع چنین سختیاآستی میتوسند به توستعه و تضتییق دآ دسمنت نفتوب سحکتاد
دس یازد؛ و یا حکمی آس به طوآ موق س آسکد گردسنتد و یتا بته کشت حکمتی
جدید برسی مسائل مستحدثه و نیازهای نو هوآ جامعه مبتادآت کنتد؛ و بته طتوآ
کةی دآ محدودة مصالح االی مکتب و جامع سنسانی به سقدسمی دس بزند که دآ
جه هد غایی و اق نی متعالی زندگی بشری قرسآ دسشته باشد و هم سینهتا
دسخل دآ چاآچوب تدبیر و دآس سندیشی و مدیری دینی و زاام سمت قترسآ
دسآد که سماد س دآ فرض حضوآشانس به ،ن میپردسختند؛ چه ،ن که جتز سیتنس
معنایی برسی انوسن «قائم مقامی» وجود ندسآد؛ یعنی سیتن کته ولتی فقیته دآ وسقتعس
«سین همانی» سماد معصود سس .
بر پای ،نچه تا سین جا بیان شدس والی فقیهس والیتی سس شتامل و فرسگیرنتدة
هم زمینههای نیاز هدسیتی جامعه ت سام سز سموآ مادی یا معنتوی ت و نیتز دآ زمینت
امةی بر کةی حوزههای سجرسیی جامعه محیط سس ؛ زیرس که نظاآت وی همرسه با
کنترل سس س چه ،نکه ولتی فقیته دآ تتدسود آسه ،نتانی سست کته دآ پاستدسآی سز
سآزشها با پةیدیها و تباهیها به امری جنگیدهسند؛ یعنی برسی آوی کاآ نیامتدن
ضد سآزشهای سلهتی دآ سمتوآ مدسخةته نمتودهسنتد و سگتر جتز سیتن باشتد نظتاآت
بیکنترل آس دیگرسن هم دسآند و فقیه سز غیر خود متمایز نمیشود.
نظر به سین نکتهس نظاآت دآ حوزة امةی ولی فقیهس یک نظتاآت بتیتفتاوت و
سهلسنگاآسنه نیس  .سین نظاآتس همان «شهادت» سم وسط سس و سو دآ والیت
خود تجةی مفهود «شهید» و «آقیب» سست و سز سیتنآوس بتر پایت مفتاد سته قتانون
داوتس تبةیغ و سمر به معترو و نهتی سز منکتر بایتد بته صتح حرکت جامعته
ضمان بب شد که جز سین آس خدسوند سز سو نمیپذیردس هتر چنتد کته دآ ابتادست
ش صی خود کامل باشد.
شهادت ولی فقیه بر کاآ سم سس می دآ مقطتع نیتابتیس دقیقتا همتان شتکل و
صوآت و ساخ شهادت سماد معصود سست کته شتهادت سو نیتز تصتویرگر

بودس که خدسوند فرمود« :و چنین سس کته
آوشن و کامةی سز شهادت آسول
شما آس سم وسط گردسنیدیم تا بر مردمان شهادت دهید و آسول بر شتما «شتهید»
باشد (بقره.)143/
کوتاه س ن ،ن که موضوع والی فقیه دآ مکتتب تشتیع سثنااشتری بته مثابته
تمهیدی سساسی برسی ،مادگی هوآ والی کبری سلهیته توستط سمتاد حجت بتن
سلحسن سلمهدی سس .
و ـ ابعاد زمینهسازي معطوف به سنتهاي الهی به وسیلة دولت و مردم

اِنَّ اهللَ ال يُغَير ما بِقَوْم حَتَّ يُغَيروا ما بِأنْفسِهِمْ( آاتد)11/؛ خدسونتد وضتع
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بحث پایان دنیا و حکوم جهانی ،خرسلزمان هموسآه سز مطةوب هم سدیان و حتی
غیر متدینان بوده سس  .لیکن پاس سین سؤسل که ،یندة تاآی و حکوم جهتانی
سز ،ن چه کسانی و کدسد مة و گروه خوسهد بودس هنوز کام برسی هیچ ک به
دآستی آوشن نشده سس و هر نحةهسی ،ن آس سز ،ن خود دسنسته سس و چنان کته
دآ سین بحث آوشن میشودس دو نحة دینی بزآگ برسی ،ن طر مکتبی دسآنتد و
دآ آسه نیل به ،ن ت ش میکنند.
دآ ،غاز بکر سین نکته ضروآی مینماید که هر تغییر و حرکتی که دآ جهتان
و سنسان وسقع بشود ناشی سز سآسدة تنها مؤثر وجودس یعنی بست باآی تعالی سس که
به چندین وجه جاآی میشود و ب ل ثاب ،ن دآ قالب قوسنین و ستنن ،فترینل
دآ طبیع کائن و مکمون سس و دآ کتب ،سمانی و سز جمةه دآ قتر،ن بته ،نهتا
سشاآه شده سس .
،نچه مسةم سس و خدسوند هم ،ن آس دآ قانون ،فرینل خود قرسآ دسده سست س
هیچ تغییری دآ سرنوش هیچ فرد یا گروه و مةتی آخ ن وسهد دسدس مگر سیتن کته
مقدمات و پایههتای اةمتی ،ن آس قتب محقتق ستاخته باشتند .قتر،ن دآ سیتن بتاآه
میفرماید:









هیچ گروهتی آس سز ،نچته کته هست دگرگتون ن وسهتد ستاخ س مگتر سیتن کته
خودشان دآ خود دگرگونی سیجاد کنند.
بنابر سینس هر گروهی که ب وسهد به ،ن حکوم نایل شود و سرنوش ،ینتدة
تاآی آس به دس گیردس باید ،ن اوسمل آس جستجو و خود آس بدسنها مجهز نماید.
وقتی ما به قر،ن مرسجعه میکنیم میبینیم خدسوند متغیرستی آس به انوسن اوسمتل
تغییر سرنوش و پیروزی به حساب می،وآد؛ همچون:
ت سخ ص و نیکوکاآی:
وَ قالوا لَنْ يَدْخلَ الْجَنًََّ إِالَّ مَنْ كانَ هُودا أوْ نَصارى تِلْكَ أمانِيهُمْ قةلْ هةاتوا

بُرْهانَكمْ إِنْ كنْتمْ صادِقِينَ بَل مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِن فَلَهُ أجْرهُ عِنْدَ َربهِ
وَ ال خَوْف عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنونَ( بقره111/ت)112؛ گفتند وسآد بهش

ن وسهد
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شد مگر سین که یهود یا نصاآس باشد .سین س نهای ،آمانی ،نهاس ؛ ،آی ،ن که
با خدس آو آسس باشد و نیکوکاآس پادسشتل نتزد خدسست و چنتین سفترسدی هتیچ
نگرسنی و سندوهی ندسآند.
ت پافشاآی و سس نشدن دآ تصمیم:
ن َيتِةرَكمْ
فَال تَهِنوا وَ َت ْد ُعوا ِإلَة السة ْل ِم َو أنْةت ُم األعْلَةوْ َن وَ اهلل مَعَكة ْم َو لَة ْ

أعْمالَكمْ،( ل امرسن)139/؛ سس
برترید و خدس هم با شماس
ت سیمان و اةم:

مشوید و به سازش م وسنید دآ حالی که شما

و شما آس به کاآ خودتان وس ن وسهد گذسش .

يَرْفَعِ اهلل الَّذِينَ آمَنوا مِنْكمْ وَ الَّذِينَ اوتوا الْعِلْةمَ دَرَجةا وَ اهلل بِمةا تَعْمَلةونَ

خَبِير( مجادله)11/؛ خدسوند سفرسد با سیمان و دسنشمند آس به دآجات بةندی ترفیتع
میدهد و نسب به هر چه میکنید ،گاه سس .
ت تقوس و پرهیزگاآی:

إِنَّ أكْرَمَكمْ عِنْدَ اهللِ أتْقاكمْ( حجرست)13/؛ همانا گرسمیترین شما نزد ختدس

پرهیزگاآترین شما سس .

ت صبرس پایدسآی و مقاوم :

دآ مرحة سول :إِنْ يَكنْ مِنْكمْ عِشْرونَ صابِرونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكنْ مِنْكمْ

مِائًَ يَغْلِبُوا ألْفا؛ سگر بیس

نفر صابر و مقاود دسشته باشید بر دویس

نفرس و سگتر

صد نفر باشند بر هزسآ نفر چیره میشوند.

دآ مرحة دود :اآلنَ خَفَّفَ اهلل عَنْكمْ وَ عَلِمَ أ َّن فِيكمْ ضَعْفا فَ ِإ ْن يَكةنْ مِةنْكمْ

مِائًَ صابِرَة يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكنْ مِنْكمْ ألْةف يَغْلِبُةوا ألْفَةيْنِ بِةإِذْنِ اهللِ وَ اهلل مَةعَ

الصابِرِينَ( سنفال35/ت)33؛ خدسوند چون دسنس

که ضعفی دآ شماس

شما ت فی دسد؛ سالن سگر صد نفر مقاود دسشته باشید بر دویس
نفر باشید بر دو هزسآ چیره میشوند.
ت وحدت ساتقادی و پرهیز سز سخت فات فرقهسی:

نسب

بته

نفرس و سگر هتزسآ

َ و أنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيما فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِ ُعوا السبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكمْ عَةنْ سَةبِيلِهِ

ذلِكمْ وَصاكمْ بِهِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ( سنعاد)153/؛ و همانا سین آسه مستقیم من سس ؛ شما

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اهللِ جَمِيعا وَ ال تَفَرَّقوا وَ اذْكروا نِعْمَةتَ اهللِ عَلَةيْكمْ إِذْ كنْةتمْ

أعْداء فَألَّفَ بَيْنَ قلوبِكمْ فَأصْبَحْتمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانا،( ل امرسن)103/؛ و همگی بته
وسیة آیسمان خدس خود آس نگه دسآید و سز هم متفرق نشویدس و نعم سلهتی آس دآ
حق خود به یاد ،آید ،ن زمان که با هم دشمن بودید و خدس سلفتتی میتان دلهتای
شما سیجاد کرد که با هم برسدآ شدید.
ت جهادس ت ش و بذل مال:
ال يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْر اولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي َس ِبيلِ اهللِ

وال ِه ْم وَ أنْفسِهِمْ عَلَ الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ
بِأمْوالِهِمْ وَ أنْفسِهِمْ فَضَّلَ اهلل الْمُجاهِدِينَ بِأمْ ِ
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باید سز ،ن پیروی کنید و نه سز آسههای دیگتر کته شتما آس سز ،ن جتدس ستازد .سیتن
سفاآش خدس به شماس تا مردمی پرهیزگاآ باشید.
ت وحدت دینی و پرهیز سز فرقهگرسیی:





حسْةن َو َفضَّةلَ اهلل الْمُجاهِةدِينَ عَلَة الْقاعِةدِينَ أجْةرا عَظِيمةا
كال َوعَة َد اهلل ْال ُ




(نسا )95/؛ مؤمنان نشست بی،سیب با کسانی که دآ آسه خدس با متال و جتان جهتاد
میکنند برسبر نمیباشندس خدسوند سین گونه مجاهدسن آس بر نشستگان برتری دآجته
دسده سس س سگر چه همته آس واتدة نیکتو دسدهس ولتی مجاهتدسن آس بتر نشستتگان بتا
پادسشی سترگ برتری ب شیده سس .
ت دسنل و مهاآت اةمی و فنی:
بةاب
ِ
ين ال يَعْلَمُو َن ِإنَّما يَتَذَكَّر اولوا األلْ
قلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِ َ

(زمر)9 /؛ بگو ،یا ،نان که اةم دسآند با ،نان که بیاةمسند برسبر هستتند؟ جتز سیتن
نیس که تنها خردمندسن مةتف میباشند.
ت بصیرتس ،گاهی و کاآ شایسته:
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صير وَ الَّذِينَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصالِحا ِ وَ الَ الْمُسِيءُ
وَ ما يَسْتَوِي األعْم وَ الْبَ ِ

قَلِيال ما تَتَذَكَّرونَ( غتافر)58/؛ و فترد نابینتا بتا شت ص بینتا؛ و هتم مؤمنتانی کته
کاآهای شایسته سنجاد میدهند با بدکاآسن برسبر نیستند.
با سین وص باید ،یندة آوشن حاکمی جهانی آس سز ،ن کسانی دسنس که سز
قانون و سن سلهی دآ ،فرینل ،گاهی و نسب به ،نها سلتزسد امةی دسآند؛ چه ،ن
که زندگی به طوآ کةی همچون یک بازی دسآسی قااتده و قتانون سست و همتان
کسی میبرد که مهاآت بیشتری دآ سستفاده سز قوساد ،ن دسآد.
ز ـ موعود جهانی آخرالزمان از منظر تشیع

ساتقاد به سماد حى قائم و سنتظاآ هوآ سو و نیاب فقها سز نظر سیاسى و آوحانى
و فرهنگىس نتایج مهمى دآ تاآی تشیع دسشتته سست و تکیتهگتاه شتیعیان و ستبب
سنسجاد و ستحاد جامعه و زنده ماندن آو سنق ب و مقاوم و قیاد بتوده سست س و
سین مسأله موجب گردیده سس که همیشه ادهسى دآ صدد تحصیل اةم و وصول
به مقاد سجتهاد بر،یند.

مدسآع بزآگ شیعه دآ سیرسن و ارسق و هند و سایر ب د ،سیا و سفریقاس نه تنهتا
موجب بقا و قوت تشیع بودهس بةکه معاآ پرباآ تشیع آس ،فریده و مشعل دسنتل و
خرد آس دآ تاآیکترین سدوسآ تاآی آوشن نگاه دسشته سس .
مسأل مهدوی دآ تاآی سس د وقایع سیاسى مهمتى آس بته وجتود ،وآده و سز
صدآ سس د تا زمان حاضر سش اص بسیاآى مداى مهدوی یا بابی شدهسندس کته
سز جمة ،نها غ د سحمد قادیانى (1235ق)س مؤس فرق قادیانى دآ هنتد؛ و ستید
اةى محمد باب (مقتول 1233قس دآ تبریز) مؤس فرق بابى دآ سیترسن؛ و محمتد
سحمد معرو به مهدى سودسنى (د 1885د1302/ق) دآ سفریقا بودهسند.
توضیح :آویکرد به مسأل مهدوی دآ سین ب ل نته بته انتوسن بحتث سصتةیس
بةکه به انوسن شاهد بر مداای حکوم جهانی دآ مکتب سس د سس ؛ بدین معنتا
«والی دینی» تت کته نمونت سات و سجت ی ،ن آس دآ حکومت جهتانی حضترت
مهدی شاهد خوسهیم بود ت سیدهسی سس که به جهانی شدن میسنجامد.

«بسم اهلل الرحمن الرحيم .سى اةى بن محمد سمرى خدس سجر برسدآسن تتو آس دآ
مصیب تو بزآگ گردسند .تو بعد سز شل آوز سز دنیا خوسهى آف س پ ختود آس
،ماده کن و به سحدى برسى جانشینى خود وصتی نکتنس زیترس غیبت تامته ،غتاز
مىشود و دیگر هوآى ن وسهد بودس مگر به سبن خدسى تعالى و ،ن بعتد سز طتول
زمان و قساوت قةبها و پر شدن زمین سز جوآ خوسهد بود .زود باشد کته دآ بتین
شیعیان کسانى بیایند که سدااى مشاهدة ]من[ کنند .هر ک متداى مشتاهدة متن
قبل سز خروج سفیانى و صیح ،سمانى بشود کذسب و مفترى سس  .و ال حةو و
ال قوة إال باهلل العلي العظيم» (شی طوسیس 1411قس .)395
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ح ـ دستورالعمل شیعه در زمان غیبت امام زمان
،خرین نامه و دستوآى که اةى بن محمتد ستمرى سز سمتاد زمتان دآیافت
نمودس به مضمون بیل نقل شده سس :





ط ـ چشمانداز جامعة مهدوي ،به عنوان الگو در عصر غیبت




سز مجموع سشاآست آهبرسن سدیان سلهی بته مستأل پایتان دنیتا و ،خرسلزمتان بته سیتن
چشمسندسز آوشن میآسیم که دآ نهای س هم ناصافیها صتا و همت کجتیهتا
آسس

و هم ناکامیها به کادآوسیی مبدل خوسهد گردید (يمة االر

عدال)؛ چنان که دآ ضربسلمثل نیز که بازگو کنندة ،آمان سنسانی

سس

قسةطا و
،مده:
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پایان شب سیه سفید سس
دآ ناسمیدی بسی سمید سس
بنابر سینس بینل سلهی برسی پایان دنیا سمیدوسآ کننده سس و باز چنان کته شتاار
فرموده سس :
باآ دگر آوزگتاآ چون شکر ،ید
بگذآد سین آوزگاآ تة تر سز زهر
و جهانی سز نو به آهبری بزآگ مردی سز تباآ نیکان و پاکتان و سز ست ل ستید
آسوالن پدید خوسهد ،مد که جهان تشن ادسل و سنصتا و حتق آس سز زالل ،ن
سیرسب گردسند؛ سکنون به چند نمونه سز سین سشتاآست و بشتاآست نظتر متیسفکنتیمس
باشد که همچون تابةوی امةی نصبسلعین ما دآ فرسهم نمودن زمینههای هوآ ،ن
بزآگوسآ باشد.
سماد صادق فرمود:
دآ مردد مشی میکند و همچون سو
«سو ت سماد زمان ت به آوش آسولسهلل
امل مینماید» (مجةسیس 1404قس ج52س ص.)337
سماد باقر

دآ تفسیر ،یت «اعلموا ان اهلل يحيةي االر

بعةد موتهةا» فرمتود:

منظوآ سز مرگ زمین کفر سهل ،ن سس س و کافر مرده سس ؛ سرسنجادس خدسوند ،ن
آس به وسیة قائم ]،ل محمد [ زنده میسازد؛ سو دآ زمین ادل آس بر پا میکند
3
و بدین وسیةه زمین و جامعه سز نو زنده میگردند.
سمیر سلمؤمنین اةی دوآنمای حکومت مهتدی آس بتدین گونته ترستیم
میکند:
آس دآ
«سو بتته هنگتتاد قیتتاد و هتتوآش اتتدسل سستت می و آوش پیتتامبر
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چشم سندسز جهانیان قرسآ دسدهس و موسآد مردة کتتاب و ستن آس زنتده متیگردسنتد»
(نهجسلب غهس خ)138؛ یعنی ،ن دسته سز متون و دستتوآهای سلهتی آس کته دآ طتول
تاآی ت باآی به هر دلیةی ت به فرسموشی سفکنده شده سس س سحیا مینماید.
سز سماد باقر نقل شده سس :
هوآ کند به تساوی میان متردد ستهم دآ،متد
«،نگاه که قائم ما سهلبی
مةی آس تقسیم متی نمایتد و دآ میتان متردد بته اتدسل آفتتاآ متیکنتد» (مجةستیس
1404قس ج52س .)351
دآ برخی سز آوسیات خبر سز آشد اقةی مردد (خبر سبوخالتد کتابةی)س و توستع
دسنل دینی دآ سطح گستردهسی دسده شده سس :
«سز سماد باقر آوسی شده سس که دآ اصری کته قتائم متا قیتاد متیکنتدس
چنان به دسنل گستردهسی دس مییابید که حتی زنان خانهنشین نیز میتوسننتد دآ
دسوآی نماینتد» (همتانس
خان خودس برسستاع کتتاب ختدس و ستن آستولسهلل
ص.)352
همچنین سز توسع فن،وآی و صنع نوین بشری س ن گفته شده سس س چنان
که دآ حدیث مفضل بن امر سز سماد صادق ،مده سس که:
«دآ ،ن اصر ط ییس بشر به چنتان قتدآت تکنولتوژیکی دست متییابتد کته
می توسند تماد سطح زمین آس به نوآ پروآدگاآ آوشتن نمایتد تتا جتایی کته سز نتوآ
خوآشید بینیاز گردد» (همانس ص.)330
برختتی آوسیتتات بتته وفتتوآ سقتصتتادی دآ اصتتر هتتوآ سمتتاد مهتتدی سشتتاآه
میگوید:
مینمایندس چنان که دآ حدیثی منقول سز پیامبر سس د
«سم من دآ زمان مهدی سز چنان نعم هایی بهرهمند میگردند که همانند ،ن
آس پیل سز ،ن هرگز ندیدهسند» و یا:
«دآ سم من مهدی قیاد میکند ...و دآ ،ن زمانه مرددس همتهس چته نیکوکتاآ و
چه بدکاآس به آفاه و نعم های بیسندسزهسی دس می یابند که دآ هیچ دوآسنتی سز
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،ن بهرهمند نبودهسند، .سمان باآسن آحمتل آس به طوآ دسئم بر ،نان میباآد و زمین
چیزی آس سز بخیره های گیاهی خود آس سز ،نان دآیغ نمیوآزد» (همتانس ج51س 78
و .)83
سماد باقر باز دآ سین آسبطه میفرماید:
«زمین برسی قائم ما دآهم پیچیده میشود ت همه چیز به کنترل دآمی،ید ت و دآ
زمین جای خرسبی باقی نمیماندس مگر سین که ،باد گردد» (شی صدوقس 1395قس
ج1س .)331
و سرسنجاد سین همه فر،وآدههای ،آمانی دآ چشمسندسز بشر ،ن که :هم متردد
به طوآ اادالنه سز دسآسیی امومی بهرهمند خوسهند بودس چنان که به سصط هتیچ
«زکات خوسآی» دآ بین مردد پیدس نشود (مجةسیس 1404قس ج52س .)390
نکتهسی که باید به ،ن توجه کرد سین سس که هم سینها سگر چه تح سشرسق
،ن سماد بزآگوسآ و ولی سمر سلهتی سست س لتیکن گیرنتدگی ،ن سشترسقهتا سمتر
دیگری سس که توسط مردمی خردوآز میباشد وگرنه دآ اصر جهل و جاهةی
چنین فر،مدی فرسآوی هیچ سحدی قترسآ نگرفتته بتود و بته هتیچ
سایر سمامان
آشدی سین چنینس نایل نگردیده بودند؛ زیترس سستتعدسد پتذیرش ،ن نوآسنیت هتا آس
ندسشتندس دآ ،خرسلزمانس که مهدی ازیز می،یدس بشری نیز به چنتان آشتدی
خوسهد آسید که بتوسند سز ،ن منبع نوآ تماد سستفاده آس ببرد .سین سمر دآ گرو آشتد
فکری و اقةی سنسانها دآ تش یص آسه سز بیآسه و حق سز ناحق و کجی سز آسستیس
و گرسیل به دآستی و پیروی سز سماد به حق خوسهد بود؛ چنان که سماد باقر دآ
آوسی سبوخالد کابةی میفرماید:
«هنگامی که سماد مهدی هوآ میکند شعاع نوآسنی سو که بتر ستر امتود
خ یق بیفتدس اقل ،نها متمرکز و سخ قشان کامل میشتود» (مجةستیس 1404قس
ج52س .)333
بنابر سین آوشن میشود که سین مردد خوسهند بود که جهان آس ت با هدسی سماد

زمان ت برسی خود گةشن آضوسن خوسهند نمود و شاید یکی سز آسزهتای غیبت
،ن سمادس فرسهم نبودن چنین شرسیط اقةی برسی مردد باشد.
نتیجهگیري
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مسأل جهانی شدن سمری متمایز سز جهانیسازی سست و بته مثابته فینتال مستابقات
جهانی سس که دآ آوند طبیعی سنت اب سصةح و سکمل و سقوی دآ حرکت آو بته
وحدت تکامةی جوسمع بشری پیل میآود و دآ آسیدن به نتیج پیروزی نهتایی
تابع قوسادی سس که ما سز ،نها به انوسن سنن سلهی یاد میکنیم.
توجه به تحرکات حری مقتدآی همچون غرب دآ جه نیل سریعتر به قةت
سین هد س سم سس می آس نسب بته گذشتته حستاعتتر متینمایتد تتا بتا ت شتی
مضاا سز طریق امل به و ای دینتی ختود دآ اصتر غیبت ولتی سهلل سالاظتم
سآوسحنا فدسه دو منظوآ آس بر،وآده سازد :یکی بته دست گترفتن ستکان حرکت
مزبوآ و فتح قة شر جهانی شتدن؛ دود فترسهم نمتودن مقتدمات هتوآ منجتی
جهانی ،خرسلزمانس حضرت صاحبسالمرس سماد مهدی و سپردن زمتاد سمتوآ بته
دس با کفای سیشان.
،نچه مای سمیدوسآی بیشتر بترسی سمت سست د سست س تعبیته شتدن چنتین سیتدة
مقدسی دآ متن معتقدست دین مبین سس د سس س که سز سهم ،نهتا موضتوع والیت
کبرسی سلهیه و سپ والی فقیه دآ دوآة غیب مقاد منیع والی سماد معصود
میباشد .به ویژه ساتقاد قاطب سم سست دس ساتم سز اامته و خاصته بته مهتدوی و
هوآ حضرت سماد مهدی دآ ،خرسلزمان نقل بسیاآ مؤثری دآ زنده و پاینتده
نگه دسشتن لوسی نصر سلهی دسآد.
مطالبی که به انوسن و یف دولت و متردد دآ اصتر غیبت بته منظتوآ فترسهم
نمودن زمین هوآ ،ن بزآگوسآ مطر گردیدس تحقق نمییابدس مگر ،ن کته دیتن
باوآی دآ سطح وسیع و سا یی قرسآ دسشته باشد.
بدیهی سس که سین ت ش و جهاد همه جانبه به تشریک مساای و بتذل جهتد









هم ،حاد سم نیازمند سس س لیکن نقل و مسؤولی اةمای سس د دآ آأع هترد
آهبریس و ،نگاه دول سس د به انوسن نماد قدآت سس د تعیین کننده میباشد.
دوآنمای آشد و پیشرف جامع سس می دآ دول حق سماد اصر به انوسن
ماک طر حرک س به مثابه مانیفست سجرسیتی سز نظریت امةیتاتی جهتانی شتدن
سس می و نیل به جامع برین مهدوی میباشد که ما آس نستب بته تأستی ختود
تشویق مینماید.
پینوشتها
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 .1مقاله  4سز ژسن آمیس  120به نقتل سز کتتاب «سقتصتاد و جامعته  »society & economyچتاپ
 1938ترجم سنگةیسیس وبر دآ سین کتاب سه سصل والی آس بدین ترتیتب تحةیتل متیکنتد:
 .1والی سنتیس یعنی ساتقاد به حکمروسیی بر پای تقدی ستن ؛  .2والیت قتانونی دیتوسن
ساالآی که به سیستمی قانونی و دیوسن ساالآ معتقد سس  .یعنی بتر آسسیونالیزسستیون سبزسآهتا
که محاسباتآس دستاویزی برسی آسیدن به هر نوع هدفی که ب وسهد قرسآ میدهد؛  .3والی
آوحانی که بر پای ساتقاد بر توسنایی خاآقسلعادة یک فرد سستوسآ سس س نظیتر سستتبدسد منتوآ:
نیچهس هولباخس دیدآوس و ...آ.ک :مبانی فةسفهس دکتر ،صفه ،صفیس مؤسس سنتشاآست ،گتاهس
چاپ 1370/4س  413س  373س ( 371به نظر وبر چنین والیتی دآ دآجت سول والیتتی سنق بتی
بتتوده و دآ سیتتن متتوآدس وبتتر کتتام دآ نقطت مقابتتل متتاآک قتترسآ متتیگیتترد .همتتان سقتتتدسآ
کاآیزماتیک (،سر = ع؛  = carimsaticسنگ)س سصط حی بود که ن ستین بتاآ دآ تحةیتل
ماک وبر سز مفاهیم سةطه موآد توجه قرسآ گرف  .به انوسن نقی سقتتدسآ قتانونی اق نتی:
(فرهنگ جامعهشناسیس جمعی سز نویستندگانس ترجمت حستن پویتانس سنتشتاآست چتاپ ل /
1373س .)33
 .2آک .بقتتره 21/س 138؛ نستتا 1/س 133س 170س 174؛ ساتترس 158/؛ یتتون 23/س 57س 104س 108؛
حج1/س 5س 49س 73؛ نمل13/؛ لقمان. 33/
 .3سز مهندع بازآگان مطةبی آس نقل میکنند که دقیقا سز وجود چنین سسترستژی دآ نهتاد سست د
خبر میدهد .وی گفته سس « :حکوم مطةوب بشرس یا شدنی نیس و یتا سگتر باشتد شترط
خوسهد دسش ؛ مشترک و وسحد و جهانی خوسهد بود.
و سجحا سز هر جهت بایتد نتابود
ادسل و برسبری کامل دآ ،ن حکمفرما بوده و سخت
شود.
مبتنی و م زد با یک ستحاد مسةک و اقیده و هد بوده و سین هد جتز ختدس و زنتدگی
سبدیس یعنی ،خرت نمیتوسند باشد.
دآ زمانی صحب سز تس یر زمین بته دست صتاحب سلزمتان و تشتکیل دولت سست می

جهانی کردهسند که نته ممالتک متحتدة ،مریکتا وجتود دسشت و نته ستازمان مةتل تشتکیل
گردیدهس نه مسةک بینسلمةل و نه سمکان دول جهانی به خاطر کسی خطوآ میکرد»؛ آ.ک:
المعیس شعبانعةیس حکای هایی سز زندگی مهندع بازآگانس سنتشاآست قةمس 1373س 3ت.112
« .4مبانی مشروای دآ نظاد والی فقیه»س پایگاه سط ع آسانی حوزه.
 .5برسی سستفاده بیشتر دآ سین زمینهس آ.ک :شرح حكمةً االشةراق للسةهروردي /سلشتهرزوآیس
سلقسم سلثانیس سه آساله سز شی سشرسقس سلتجةیات ساللهیهس محییسلدین سلعربیس نصسلنصتوصس
سید حیدآ ،مةیس سسرسآسلحکمس حاج م هادی سبزوسآیس شر سلمثنتویس حتاج مت هتادی
سبزوسآی و...
 .3عَنْ أبِي جَعْفَر ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ اعْلَمُوا أنَّ اهللَ ُيحْيِ األرْ َ بَعْدَ َموْتِها يَ ْعنِةي بِمَوْتِهَةا كفْةرَ
أهْلِهَا وَ الْكَافِر مَيت فَيُحْيِيهَا اهلل بِالْقَائِمِ فَيَعْدِ فِيهَا فَتَحْيَا األرْ ُ وَ يَحْيَةا أهْلهَةا بَعْةدَ مَةوْتِهِمْ
(مجةسیس بحاآسالنوسآ (همان)س ج24س .)325
منابع و مآخذ

س نهجالبالغه (1395ق)س سفست

سز آوی نست ه صتبحی صتالحس قتمس سنتشتاآست
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نقش تحقق حکومت والیی در جهانی شدن اندیشة مهدوی

 .1سماد اةتی
سلهجره.
، .2صفیس ،صفه ()1370س مباني فلسفهس مؤسس سنتشاآست ،گاهس چاپ چهاآد.
 .3سماد خمینیس سید آو سهلل (بیتا)س کتاب البیعس ج2س قمس مؤسس سسماایةیان.
 .4بشاآتس مهدی (75ت)73س «برخورد امواج تاريخ يا رويارويي تمدنها»س سط اات سیاستی
سقتصادیس (ترجمه).
 .5بشیریهس حسین (37ت)38س «مارکسیسم فلسفي ،ايدآلیستهای هگلگرا»س سط اات سیاستی
سقتصادی.
 .3بینا ()1380س «مجموعة مقاالت ،مفهوم شهر»س ترجم مینا م بری و محمتد آضتا حتائریس
گروه مطالعات شهری و منطقهسیس چاپ سول.
 .7پژوهندهس محمد حسین ()1374س «نظام شهر ،در قلمرو انديشهه بشهری»س سندیشت حتوزهس
ش. 14
 .8جمعی سز نویسندگان ()1371س حقوق و جامعهشناسيس ترجم مصطفی آحیمیس سنتشتاآست
سروشس چاپ دود.
 .9جمعی سز نویستندگان ()1373س فرهنگ جامعههشناسهيس ترجمت حستن پویتانس سنتشتاآست
چاپ ل.
.
 .10حر اامةیس (1409ق)س وسائلالشیعهس ج27س قمس مؤسس ،لسلبی
 .11آسبرتسونس آونالتد ()1380س جهاني شدن ،تئوریههای اجتمهاعي و فرهنهگ جههانيس
ترجم کمال پوالدیس نشر ثالث.
 .12آجاییس فرهنگ (31ت)32س «فلسفة سیاست و مشكلة ما»س سط اات سیاسی سقتصادی.
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 .13آمیس ژسن (1938د)س اقتصاد و جامعه  Society & Economyس ترجم سنگةیسیس مقال .4
 .14زبیدیس ابتدسلکریم (1997د1417/ق)س «الفكر الجديهد»س 13تت 15لنتدنس السةنً ال امسةًس
(ترجم سمین میرزسییس مواود .)28
 .15شی صدوقس محمد بن اةی بن حسین بن بابویه قمتی (1395ق)س کمها الهديو و تمهام
النعمهس ج 1س قمس دسآسلکتب سالس میه.
 .13شی طوسی (1411ق)س الغیبهس قمس مؤسس معاآ سس می.
 .17صدسق س پرویز (79ت)80س «مقدمة ترجمة مقالهای از جهان نهدرويو تیتهرز»س سط اتات
سیاسی سقتصادی.
 .18کةینىس محمد بن یعقوب ()1335س الكافيس ج1س تهرسنس دسآسلکتب سإلس میه.
 .19کوسکبیتتانس مصتتطفی ()1385س «مبههاني مشههروعیت در نظههام واليههت فقیههه»س پایگتتاه
سط عآسانی حوزهhttp://www.hawzah.net/fa/Article/View/ :
 .20گول س دنی ()1378س آيندة فرهنگهاس (گروه نویسندگان) ترجم زهترس فتروزسن ستپهرس
مؤسس فرهنگی ،ینده پویان.
 .21مجةسیس محمد تقی (1404ق)س بحار األنوارس  110جةدس ج 51-52س بیروتس مؤسس سلوفا .
 .22محتتدث نتتوآىس میتترزس حستتین (1408ق)س مسههتدرا الوسههائلس ج17س قتتمس مؤسستت
.
،لسلبی
 .23منتظریس حسین اةی ()1378س البدر الزاهر فی صلوة المع لة و العسلففرس تقریتر سلماسفتاده
،ی سهلل سلعظمی بروجردیس قمس مکتب سلحکمه.
 .24المعیس شعبانعةی ()1373س حكايتهايي از زندگي مهندس بازرگهانس تهترسنس سنتشتاآست
قةم.
 .25یان کرسیب ()1378س نظرية اجتماعي مدرن از تارسهون تها هابرمهاسس ترجمت ابتاع
م برس تهرسنس نشر ،گه.

