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  نامه علمی ـ پژوهشی مشرق موعود فصل  4/2/89 :تاریخ دریافت
  1389، بهار 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاریخ پذیرش

  
  

  سازي ظهور حکومت والیی و زمینه
  *حامد پوررستمیدکتر 

  چکیده
ام پیمـانی بـا امـ    سـازي امـر ظهـور و خـوش         روایات اسالمی بر ضرورت زمینه    

هاي نظري و عملـی و     ترین بایسته   رو باید دید مهم    از این .  تأکید دارند  عصر
  .بخشی به فرایند ظهور و رفع موانع آن چیست نافذترین اکسیر در سرعت

گیرد که نقش و کارکرد جامعـۀ والیـی و حکومـت          مقاله این فرضیه را پی می     
 والیی تـا حکومـت      ۀ اما کارکرد جامع   است، بدیل سازي بی   والیی در این زمینه   

 والیی آحاد ملت بـا پـذیرش        ۀ زیرا هرچند در جامع    ۀ بسیاري دارد؛  والیی فاصل 
 وجود چالـشی  ،اند ي گامی الزم برداشتهساز زمینه برايوالیت و مرجعیت دینی   

نماید،   میرنگ ي را کمساز زمینهنرخ رشد ،  مردمد حاکمیت طاغوت و تعبی  چون  
بـه  ) جامعۀ والیی واجد حکومت والیـی     (ی  که وضع در حکومت والی     در حالی   

ها و سازوکارهاي درونـی   گونۀ دیگري است؛ چرا که حکومت والیی با شاخصه  
افزاري خود، موجبات افـزایش نـرخ رشـد     افزاري و سخت چنین قدرت نرم  و هم 
  .زند سازي ظهور را رقم می زمینه

، معرفـت توانـد بـا رشـد و گـسترش       میبه بیان دیگر، دکترین حکومت والیی     
چنـین بـه چـالش      و هـم  اي    منطقـه و فرا اي    معنویت و بیداري در سطح منطقه     

 آخرالزمـان جهان را براي پذیرش موعـود       ،  کشاندن استکبار جهانی موعودستیز   
توان آغازي براي آغـاز افـول      می  رویش حکومت والیی را    ،در واقع . مهیا نماید 

 و در نهایـت ظهـور   سـاز  زمینه ۀسوز و پایان مظلومیت جبه  مستکبر زمینه ۀجبه
  .منجی معنویت و عدالت دانست

  واژگان کلیدي
، جامعـۀ والیـی، حکومـت    سازي ظهور، امـام عـصر   موعود، مهدویت، زمینه  

  .والیی
  )Pro210@yahoo.com ()پردیس قم(استادیار گروه معارف دانشگاه تهران  *                                                         
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  مقدمه
ساز خـود در دو حـوزة فـردي و فرافـردي       باید با اقدامات زمینه  1جامعۀ بشري از حیث تشریعی    

قم زند؛ موعودي که در باور ادیان ابراهیمـی و حتـی   موجبات تعجیل را در ظهور موعود و منجی ر       
 بـه دیگـر بیـان، بـشریت بایـد بـا       2.غیر ابراهیمی نقش پررنگی را به خـود اختـصاص داده اسـت      

هاي ارزشی و اصالح امور، مسیر را بـراي نیـل بـه جامعـۀ              ها و نبایسته    کرد مناسب به بایسته     روي
 آخرالزمـان چـه در عـصر     آن3اما از حیث تکوینی. یدهاي اجتماعی خود هموارتر نما  آرمانی و آرمان  

سوزي فرآینـد ظهـور    یکی جبهۀ باطل که عامدانه قصد زمینه    : است نماید، جوالن دو جبهه     می رخ
مسئلۀ انتظـار و موعـودگرایی بـوده و دیگـر جبهـۀ حـق کـه                  را دارد و حتی درصدد حذف صورت      

  4.کوشد  میع موانع ظهورسازي و رف مشتاقانه با جنبش و جوشش خود براي زمینه
است از حلقات مبـارزة  اي   حلقهچون شهید مطهري، ظهور مهدي موعود       از منظر متفکرانی    

شود، یعنی هـر یـک از گـروه سـعدا و            می اهل حق و باطل که به پیروزي نهایی اهل حق منتهی          
) 58 ـ  56: 1378مطهـري،  . (دهند تا به نهایت کار خود برسند گروه اشقیا به فعالیت خود ادامه می

سازي ظهور با اصالح فردي و فرافـردي جامعـه           فرض این مقاله آن است که زمینه       از این رو پیش   
در ) جبهـۀ باطـل  (هـاي اهـل طـاغوت و عـصیان      میسر است نه با افساد و گناه، هرچنـد فعالیـت         

ه سـعدا و   هاي نظري و عملی در گرویدن به گـرو          اما باید دید بایسته   .  اوج خواهد گرفت   آخرالزمان
بخـشی بـه فرآینـد     ترین اکـسیر در سـرعت   هاي ظهور کدامند و به عبارت دیگر، مهم تحقق زمینه 

  .ظهور و رفع موانع آن چیست
 سخن از آن است که اگر شیعیان در وفاي به عهد و پیمانـشان             در روایت شریف امام عصر    

 صـبح دیـدار حـضرت زودتـر     افتـاد و  گام بودند، ظهور و لقاي رخ یار به تـأخیر نمـی      دل و هم   یک
ایـن  ) 319: 1363؛ بحرالعلوم،   903: تا  ؛ راوندي، بی  11: تا  ؛ مفید، بی  40:1365طوسی،   (5.آمد برمی

 سازي فرآینـد ظهـور   عهدي مردم زمانه و تعجیل در زمینه گر رابطۀ مستقیم میان خوش روایت بیان 
  .چه حقیقت و بایسته است، بشریت بدان سو بگراید مراد آن. 1                                                         

از جمله جایگاه موعود در مسیحیت، یهودیت، اسالم، زرتشت، هندو، بودا و ادیان دیگر که جهـت تفـصیل ایـن موضـوع                  . 2
  . روح اهللا شاکري زواردهی مراجعه نمودۀ نوشتمنجی در ادیانتوان به کتاب  می

  .ها ها یا نبایسته م با بایستهأافتد، تو مراد واقعیتی است که در خارج اتفاق می. 3
شمرده  برارز آنها را محبت و والیت اهل بیتۀ ب خبر داده و شاخصآخرالزمانگروهی که پیامبر اسالم از وجود آنها در     . 4

 لهـم لـو کـانوا یعلمـون،     هم کـان خیـراً  ولو أحب اس ، وهم النّ ؤ یشن ونک یا علی  مان قوم یتولّ   فی آخر الزّ   لیکوننّ و«: است
اهللا علیهم أفـضل   القرابات صلوات على عشائرهم و األخوات، و  واألخوة هات و األم  على اآلباء و    یا علی  ولدك یؤثرونک و 

136: 1411طوسی، ( ».لواتالص( 
 ر عـنهم الـیمن بلقائنـا و    على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تـأخّ  ـ قهم اهللا لطاعته وفّ ـ لو أن أشیاعنا و«. 5

عادة لت لهملتعجا ما یتّ منهم بنا فما یحسبنا عنهم إلّصدقها  والمعرفۀ تنا على حقّ بمشاهدالسا نکرهه وال نؤثره صل بنا مم
  ».منهم
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م است و به دیگر معنا کـدامین   و مردم کداترین عهد معهود میان امام حال باید دید مهم . است
  . بخشد هاي ظهور یار را سرعت  تواند زمینه میپیمان 

گون این سؤال آن است که برپایی و تحقق جامعـۀ والیـی و حکومـت والیـی از                   پاسخ فرضیه 
آینـد،    مـی ساز ظهور به شمار ین عوامل زمینهتر بخش  ترین مصادیق وفاي به عهد و از سرعت         مهم

  . سازي حکومت والیی بسی بیشتر و نافذتر از جامعۀ والیی است مینههرچند کارکرد و ز

  مفهوم شناسی

  والیت
»است؛ امـا از   خیزد، در اصل به معناي قرب، نزدیکی و اتصال که واژة والیت از آن برمی  » ولی

اند که تمامی آنها به نحـوي بـا معنـاي اصـلی            حیث استعمال، معانی فراوانی را براي آن برشمرده       
در » والیـت «اما معناي غالبی که براي هیئـت و واژة  ) 408: 1405منظور،   ابن (1. ارتباط دارند  واژه

: 1405منظـور،   ؛ ابن553: 1404؛ راغب اصفهانی، 2530: 1407؛ جوهري، 501: تا  حربی، بی (لغت  
؛ 307: تـا   ؛ ثقفی، بی  198: تا  ؛ هاللی، بی  26: 1418غازي،  (و روایات   ) 556: 1408؛ طریحی،   408

به کـار رفتـه، رهبـري، سرپرسـتی و     ) 49: تا ؛ صدوق، بی491: 1413؛ طبري،  118: 1412کوفی،  
  .تصرف است

بدین معنا که در والیت الهی، خداونـد سرپرسـت و   . والیت ممکن است الهی، یا شیطانی باشد     
 هِم والَ هـم یحزَنُـونَ  أَالَ إِنَّ أَولِیـاء اللَّـهِ الَ خَـوف علَـی    هاست و در آیۀ   متصرف در شئون انسان   

بـر وزن  (» ولـی «جمـع  » اولیـاء «در واقـع   . این معنا از والیت الهی رخ نموده اسـت        ) 62: یونس(
جا فعیل به معناي مفعول است، یعنی کسی کـه دیگـري متـصرف در امـور                   بوده که در این   ) فعیل

  )راغب اصفهانی، پیشین (2.اوست
 ایـن معنـا از والیـت را نیـز    . ار کشتی انـسان گـردد     د از سوي دیگر ممکن است شیطان سکان      

مشاهده نمود کـه در آن سـخن از کـسانی           ) 76: نساء (...فَقَاتِلُوا أَولِیاء الشَّیطَانِ    توان در آیۀ     می
  3.است که رهبري و سرپرستی امورشان از آنِ شیطان است

  جامعۀ والیی
اوند و دین را پذیرفتـه و بـا رفـتن زیـر     است که سرپرستی و رهبري خداي  جامعۀ والیی جامعه  

خداوند متعال در آیاتی نظیر     . بخشی خود از انحرافات و حوادث است       چتر والیت در صدد مصونیت    
  . پسر عمه و پسر عمو، آزاد شونده، آزاد کننده، دوست،پیمان  هم، سرپرست امور،یاور: ه این معانی عبارتند از از جمل. 1                                                         

 . بر وزن فعیل و به معناي فاعل است» ولی« نیز ...وانُمآ ینَذِ الَّیلِ واهللاُ ۀالبته در آی. 2
وتِ لَـو   مثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دونِ  ۀچنین در آی   هم .3 نکَبـالْع تیوتِ لَبینَ الْبهإِنَّ أَوتاً ویب وتِ اتَّخَذَتنکَبثَلِ الْعکَم اءلِیاللَّهِ أَو 

 . دیدتوان این معنا را می) 41 :عنکبوت (کَانُوا یعلَمونَ
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همگان را به پذیرش این مهـم   ) 59: نساء(االمر   و اولی ) 3: مائده(اکمال،  ) 55: مائده(آیات والیت،   
ایـن رهبـري   . اعت از اولیا و ائمۀ دین دانسته استملزم کرده و سامان دین و دنیاي مردم را در اط     
گفتنی است مـراد از جامعـۀ   .  واگذار شده است   و والیت در عصر غیبت به نواب عام امام زمان         

اسـت کـه در آن   اي  هجا به معناي جامعۀ واجد حکومت والیی نیست، بلکه مراد جامع  والیی در این  
انـد و علمـا و    اغوتیان بر قدرت و حکومـت نشـسته  غلبه با جمهور اهل والیت و دیانت است اما ط    

براي نمونه در ایرانِ پـیش از انقـالب   . فقهاي اسالم متروك یا به دور از نقشی در حکومت هستند     
اسالمی قدرت از آن کسانی بود که اسالمیت و دیانت را باور نداشتند و حتی با احکام دین مقابلـه              

  .کردند می
  حکومت والیی

عالوه بر گرایش به والیت دینی و فقهی و پذیرش آن، قدرت و مجاري امـور             اي  اگر در جامعه  
در حکومت والیی زعامت و رهبـري  . به دست حاکمان دینی باشد، این جامعه حکومت والیی دارد   

. اسـت  الـشرایط  هایی نظیر سیاست، اقتصاد و فرهنگ از آن ولی فقیه جـامع    سیستم جامعه در خرده  
خـواه و پیـرو    هاى حق ومت والیى متّحد و مستحکم و متشکل از انسان       به عبارت دیگر جامعۀ حک    

در حکومـت  (هاى اخالقى دینى است که با اراده و اختیار آزاد خویش، رهبرى آگاه و معصوم         ارزش
  ) 1381جعفرپیشه، : نک. (گزینند را برمى) در حکومت فقیه(یا عادل ) معصومان

پایه استوار است که مِلـک و ملـک از آن خـداي    دکترین حکومت والیی در عصر غیبت بر این   
 دانا و تواناست و تنها اراده و امر عالمانه و حکیمانه اوست کـه سـعادت و رفـاه بـشریت را تـأمین             

رو حاکم دینی و ولی فقیه موظف است با کـشف و تطبیـق اراده و قـانون الهـی در              از این . کند می
 و اوامر الهی در جامعـه باشـد تـا بـستري مناسـب      و عقل، مجري ارادات ) قرآن و سنت  (پرتو نقل   

چنین حکومتی با تالش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخالقـى و           . براى کمال جامعه فراهم شود    
  .کوشد تا آنان خود، صالح و سداد را انتخاب کنند  میباال رفتن سطح بینش و خردورزى مردم

  ساز جامعۀ والیی زمینه
بخـش   ساز و تسریع  وفاي به عهد و پیمان عامل زمینه       ام زمان که گذشت در روایت ام     چنان

بدون تردید تالش مردم براي برپایی و تحقق جامعـۀ والیـی از مـصادیق     .  است در ظهور امام  
آحـاد مـردم بـه ایـن بـاور      اي  شود؛ چرا که در چنـین جامعـه         می بارز و مهم وفاي به عهد شمرده      

 و کاربست نظري ان رجوع به دین و نواب امام زمان       بختی آن  اند که رمز سعادت و خوش      رسیده
این موضوع از جمله مواردي است کـه در توقیـع شـریف حـضرت بـه       . و عملی منویات آنان است    

آمدهاي روزگـار بـه     مردم را در حوادث و پیش   اسحاق بن یعقوب مورد تأکید قرار گرفته و امام        
دهد و آنها را     ارجاع می ) بیت  کتب اهل شناس م  شناس و دین   مندان حدیث  دانش(راویان حدیث   
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: 1411طوسـی،   ؛  10: 1414؛ مفیـد،    484: 1405،  صـدوق  (1.کنـد  حجت خود بر مردم معرفی می     
رو رجوع مردم به عالمان دینـی هـم خـود          از این  )339: 1985ی،  ؛ اربل 283: 1368برسی،  ؛ ط 291

و اخذ معارف و احکـام دیـن   که عمل به عهود دیگر در گر مصداقی از وفاي به عهد است و هم آن       
بنابراین، پذیرش زعامت و والیـت علمـا و فقهـاي صـالح دینـی در عـصر                  . از عالمان دینی است   

از . هم موضوعیت داشته باشد و هـم طریقیـت  » ساز عهد زمینه«تواند نسبت به موضوع   میغیبت،  
را گسترش و کـام  خواهی  تواند گفتمان منجی میاین رو تحقق و توسعۀ فرهنگ والیی در جوامع،         

  .نمایدتر  ه تشن بن الحسن عسکريحجۀکامان را به چشمۀ معارف وحیانی یعنی  تشنه
 بر آن تصریح دارد، اجتماع و انسجام مـردم بـر           چه روایت شریف امام عصر      گفتنی است آن  

است و هیچ عاملی به اندازة پذیرش والیت فقها و عالمان دینی که در سایۀ والیـت   وفاي به عهد  
پـارچگی و   تواند موجبات این اجتماع و انسجام را پدیـد آورد و ایـن یـک          است، نمی  عصومانم

  .ساز آن خواهد بود رنگی در مرجعیت دینی خود رافعِ بخشی از موانع ظهور و زمینه هم
توانـد یکـی از عوامـل         مـی  براي مثال موضوع ارتقاي کمی و کیفی انسجام جامعۀ والیی خود          

 روایات، عدم امنیت جانی براي امام منتظر و امکان کـشتن او معرفـی شـده               غیبت را که در لسان    
  2.است، کاهش دهد و گامی بنیادین براي رفع یا کاهش موانع ظهور تلقی گردد

به عنوان نواب امـام  (مندان غربی نیز پذیرش مرجعیت فقها  رسد حتی برخی از دانش  میبه نظر 
براي مثال مـاربین، محقـق آلمـانی در         . قلمداد کرده باشند  ساز    را در نزد مردم، عاملی زمینه     ) عصر
  : نویسد  میباره این

تواند موجـب امیـدواري و رسـتگاري شـیعه باشـد،           می از جمله مسائل اجتماعی که همیشه     
شیعیان مجتهـدان را نـواب عـام حجـت     ... اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور است     

ی روشن است که اگر چنین عقیدهاي در میان فردفرد       مندان اجتماع  بر دانش . دانند  می عصر
! ملتی گسترش یافته و رسوخ کند، ناچار روزي اسباب طبیعی براي آنان فراهم خواهـد آمـد             

گرمی و امیدواري و قوت قلب  یأس و حرمان عامل هرگونه نکبت و ذلت، ولی ضد آن پشت    
  )300: 1382عمیدي، . (گردد  میاز روي اعتقاد است که مایه فالح و نجات

رو، پذیرش مرجعیت فقها و عالمان دینی و تحقق جامعۀ والیی هرچنـد بـدون حکومـت             از این 
سازي ظهور قلمداد شود، اما این جامعه با چالـشی            تواند گامی الزم و آغازین براي زمینه        می والیی

  .پردازیم  میبزرگ مواجه است که بدان
اکبر غفاري ذیل   استاد علی».أنا حجۀ اللّه علیهمو أما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فإنّهم حجتی علیکم و «. 1                                                         

 داناي به حدیث دانسته که خاص و عام و محکم و متشابه احادیـث را    یهان حدیث را فق   اویاناین حدیث شریف مراد از ر     
  )484، ص کمال الدین وتمام النعمۀ حدیث در ۀحاشی: کن( .دهند از سقیم تشخیص میرا  و صحیح شناسند می

: 1405صدوق، ( »بحیخاف علی نفسه الذّ« از جمله با عبارات ،ات به تعبیرات گوناگون از این موضوع یاد شده استدر روای. 2
 یا با عبارت )314: 1371طاووس،  بنا؛ 246، 1ج: 1408؛ صدوق، 337، 1 ج:1405کلینی، ( »لی بطنهإ بیده أومأ« یا )481

  ).332: 1411طوسی، ( »...یخاف القتل«
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  شناسی جامعۀ والیی آسیب
تـرین   گـردد، بـزرگ    میدر جامعۀ والیی در نزد جامعه مورد پذیرش واقع       اگرچه فرهنگ والیی    

کند، فقدان حکومت والیی و وجود طـاغوت    میبا آن دست و پنجه نرم    اي    ضعفی که چنین جامعه   
شـود کـه بـدانیم از        مـی  این ضعف زمانی موجب گزش و تورم بیشتر اذهان        . در رأس قدرت است   

هستند، بردگـان و بنـدگان طـاغوت         سیطره و سلطۀ طاغوت    که تحت اي    منظر قرآن، افراد جامعه   
قرآن کریم در داستان برخورد موسی و فرعون، جابرانه فرمان رانـدن فرعـون بـر        . شوند  می قلمداد

تِلْـک  : گویـد   مـی  خواند و از زبان موسی در جواب فرعـون          می اسرائیل را تعبید و بنده گرفتن       بنی
و اي    اسرائیل را بندة خود ساخته     یعنی تو بنی  ) 22: شعراء ( عبدت بنِی إِسرَائِیلَ    تَمنُّها علَی أَنْ   نِعمۀٌ

بـدیهی اسـت کـه    ! نهی که هنگامی که در خانۀ تو بودم چنین و چنان شـد      می گاه بر من منت    آن
کردند و نه بردگان فرعون بودند، بلکه صـرفاً تحـت سـیطرة          می اسرائیل نه فرعون را پرستش      بنی
: کنـد   مـی وتی و ظالمانۀ فرعون قرار داشتند که در جاي دیگـر، قـرآن از زبـان فرعـون نقـل                طاغ
  َونابِدا لَنَا عمهمقَو) بنـدگان مـا    ) اسـرائیل  بنی(یعنی خویشاوندان موسی و هارون      ) 47: مؤمنون

 و چه سبب شده بود فرعون مردم زمانه خـود را بنـدة خـود بخوانـد، حاکمیـت                 در واقع آن  . هستند
  .سیطرة او بر زمام امور کشور بود که مردم نیز ناچار به تبعیت از این والیت شیطانی بودند

اسرائیل در چنگال فرعون و تسلط ظالمانۀ فرعـون را             در خطبۀ قاصعه، محکومیت بنی     علی
: فرمایـد   مـی یـاد » بنده گـرفتن «دهد و از حکومت و والیت طاغوت بر فرعونیان با تعبیر            می شرح

  ».فرعونیان مردم را بنده خود قرار داده بودند) 234خطبۀ ( عبیداً؛ الفراعنۀذتهم اتّخ«
شود و اگـر ایـن طاعـت     آید که هر طاعتی نوعی عبادت محسوب می  می دست از این قراین به 

در پرتو ارادة الهی و حکومت والیی صورت پذیرد، مردم آن جامعه بندگان خـدا و اگـر طاعـت در                   
  . ناپذیر خواهد بود نماید، بردگی و بندگی طاغوت و ابلیس امري اجتنابحکومت طاغوتی رخ 

هاي اجباري که از نظر اخالقی بـه هـیچ وجـه عبـادت شـمرده               برداري شگفت است که فرمان   
بـه عبـارت دیگـر اگـر     ) 71 ـ  69: 1375مطهـري،  : نک. (شود، از نظر اجتماعی عبادت است نمی

ن خود را کنار زند، خواهی یا نخـواهی بـه بنـدگی طـاغوت     نتواند سیطرة طاغوتی حاکما   اي    جامعه
  .کشیده خواهد شد

رفت از این مصیبت بزرگ اجتماعی، قیام و خیزش همگـانی بـراي سـرنگونی     تنها درمان برون  
به عبارت دیگر هر ملتـی بـه تحقـق جامعـۀ والیـی      . است نظام طاغوتی و برپایی حکومت والیی  

 کـار گیـرد و بـه تعبیـر       خود را در برپایی حکومت والیی باید بـه       نباید بسنده کند، بلکه تمام توان     
  1.قرآن کریم دو به دو یا نفر به نفر براي تحقق ارادة الهی در ملک او قیام کنند

                                                         
1 .َّقُلْ إِن ةٍما أَعِظُکُمفُراديبِواحِد ثْنی ووا لِلَّهِ مأَنْ تَقُوم ) .46: سباء( 
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  ساز حکومت والیی زمینه
 بارها با تعابیر گوناگون بـر ضـرورت آن      است که ائمه    حکومت والیی و دینی امري بایسته     

ین نگرانی خود را دربـارة جامعـه    تر   در نامۀ خود به مردم مصر، اساسی       م علی اما. اند پاي فشرده 
قدرت و حکومت را به دست گیرند و والیت سیاه شـیطانی خـود    داند که سفیهان و فاجران    می آن

  :فرماید می امام. را اجرا کنند و مردم را به بردگی و بندگی وادارند
رو شوم، در حالى که آنان تمام روى زمین را پر کرده       به خدا سوگند اگر تنها با دشمنان روبه       

کـاران ایـن    خـردان و تبـه   لکن از این اندوهناکم که بى  ... باشند، نه باکى دارم، و نه هراسی      
گردانند و بندگان او را  گاه مال خدا را دست به دست می     آن. امت، حکومت را به دست آورند     

  1.کنند  و فاسقان را همراهی میجنگند کشند و با نیکوکاران می به بردگى می
خردانی است که از فقاهت و بصیرت        ناظر به جاهالن و بی    » سفیهان« روشن است که عبارت     

تـرین    به دیگر معنـا مهـم     . اند بهره اند که از تقوا و دیانت بی       نیز مفسدانی » فجار«دینی به دورند و     
اقـب باشـند مبـادا حکومـت و         کند آن است کـه مر       می زد  به مصریان گوش   که امام اي    دغدغه

شناسـی ایـن     در ادامه به آسـیب امام. قدرت از میان اهل فقاهت، عدالت و کفایت رخت بربندد        
چپـاول  : شـمرد  گریـزان را برمـی     ستیزان یا دین   گر حکومت شیطانی دین    پردازد و آثار ویران    امر می 

سـپس  . جـویی از دشـمنان الهـی       جویی با ابرار الهی و دل      اموال الهی، بردگی بندگان الهی، ستیزه     
گـون نبـود، شـما را بـر          گونـه خطـرات و حـوادث فتنـه         شود که اگر این     می  یاد آور  امیرمؤمنان

گـاه   کـردم و آن  کردم و شما را به گردآورى عِده و عده تشویق نمى       انگیختم و سرزنشتان نمى    نمى
  .کردم زدید، رهایتان مى که سر باز مى

د دارد که وقتی پـس از سـقیفه حکومـت و قـدرت از مـدار والیـت        تاریخ اسالم به خوبی به یا     
فاصله گرفت و نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادي با دوري از چشمۀ قرآن و عترت رو به خـشکی            

  ریـزي شـد، چگونـه تـاریخ اشـک ریخـت             نهاد و حکم و حکومت بر اساس اجتهاد و بدعت پایـه           
بـار    اوضاع اسف  البالغه  نهج در    امیرمؤمنان )446: 1879،  طبري. (هاي آن خون چکید     و از سینه  

  بـه خـدا سـوگند کـه در آن روزهـا مـردم دچـار خـبط و           «: کـشد   می این برهه را چنین به تصویر     
بـه جـاي   (پیمـایی   خطا، چموشی و سرکـشى، دورویـی و نفـاق و در نهایـت درجـازدن و عـرض              

» .ورزیـدم  نت شکیبایى مـى   شدند و من در این زمان دراز در گرداب مح         ) پیمایی و طی مسیر    طول
  )خطبۀ سوم(

بنابراین، عقل و نقل تالش مجاهدانه یک ملت را براي دفع یا رفع تسلط و حکومـت طـاغوتی        
داند و با توجه بـه قـراین دیگـر نظیـر       میو شیطانی و استقرار حکومت والیی امري الزم و حیاتی     

                                                         1 .»شْتحتَولَا اس و تالَیا با مضِ کُلِّهالْأَر طِلَاع مه احِداً وو ملَقِیتُه اللَّهِ لَو ذِهِ ... إِنِّی ورَ هأَم لِیى أَنْ یلَکِنَّنِی آس ۀِوا الْأُماؤُهفَهس 
 )62نامه (» .و فُجارها فَیتَّخِذُوا مالَ اللَّهِ دولًا و عِباده خَولًا و الصالِحِینَ حرْباً و الْفَاسِقِینَ حِزْباً
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تـوان گفـت کـه     مـی  3»مـور مجـاري اال « و   2مقبولۀ عمـر بـن حنظلـه       1،»حوادث واقعه «احادیث  
 و مردم، قیام و مجاهدت آنان بـراي تحقـق   ترین و بارزترین مصداق عهد میان امام زمان   مهم

هـاي ظهـور     افـزاري زمینـه     افـزاري و سـخت      تواند در دو حـوزة نـرم        می حکومتی والیی است که   
ا در هم بـشکند،    که اگر ملتی بتواند طاغوت و امام جائر زمان خود ر            را فراهم نماید؛ چرا    مهدي

تـرین منکـر راه را بـراي      و با برداشتن این منکَر بـزرگ یـا بـزرگ         4ترین جهاد زده   دست به بزرگ  
توانـد بـا تـرویج و توسـعۀ تفکـر          مـی  چنـین ایـن مهـم      هـم . کنـد   می هاي دیگر فراهم    شکنی بت

. شدهاي فکري و عملی ظهور منجـی را تـسریع بخـ      پذیري طواغیت در میان جهانیان، زمینه      زوال
او اصـالح و  . توان تبلور این معنا را به خوبی لمس نمود     می در اندیشۀ بزرگانی چون امام خمینی     
سـتیزي و بـه چـالش کـشاندن      محوري را از یک سو و طاغوت  گسترش روحیۀ خداجویی و عدالت    

شـمارد و اجتمـاع و تـالش        ترین کارکرد حکومت والیی می      استکبار جهانی را از سوي دیگر، مهم      
  5.داند  میم را براي تحقق این امر ضروري و واجبمرد

 جامعۀ والیی واجد حکومت والیی قادر است بـا ابـزار قـدرت و سـازوکارهاي موجـود، فـرد و          
. هاي بلنـدي بـردارد   روشن نوید دهد و در راستاي بسترسازي ظهور گاماي  جامعه را به سوي آینده 

  : ندتواند در دو حوزه نقش آفری  میها این بسترسازي
                                                         

ها إلى  فارجعوا فیالواقعۀأما الحوادث  و«: دهد  ارجاع می مردم را به دانایان معارف احادیث اهل بیتدر آن امام زمان. 1
  )10: 1414، ؛ مفید484: 1405صدوق، ( ». اهللا علیهمحجۀأنا  تی علیکم وهم حجنّإ حدیثنا فرواة

شناس و فقیهی خبـره در    را به انتخاب عالمی دینن و آنادارد می مردم را از مراجعه به حکومت طاغوت باز      امام صادق . 2
 چنین فرد منتخبی را منصوب خود برشمرده و اطاعت امام. دناشنماید تا حاکم و رهبر امور مردم ب میملزم احکام الهی 

نظـر فـی    ن قد روى حدیثنا ومن کان منکم مم] إلى[ینظران  : قال«: از او را اطاعت از خود و خداوند قلمداد نموده است          
 ما استخفنّإفلم یقبله منه ف فإذا حکم بحکمنا ی قد جعلته علیکم حاکماً فإنّعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً حرامنا و حاللنا و

 )67: 1405کلینی، ( ».رك باهللا الشّهو على حد  على اهللا واد علینا الرّادالرّ  وعلینا رد بحکم اهللا و
 سکوت و سازش علماي زمان در برابر طاغوتِ یزید بن معاویه فریاد برآورد و دربارةسنگ  اي گران  در خطبهامام حسین. 3

 مجاري ذلک بأنّ«: فرمود جایگاه خطیر علما ةد و دربارداضییع حقوق الهی و مستضعفان در جامعه هشدار  تبه دلیل را نآنا
ـ      والمنزلۀحرامه فأنتم المسلوبون تلک  مناء على حالله و   االحکام على أیدي العلماء باهللا األ      مور و األ ا مـا سـلبتم ذلـک إلّ

باشد دست علماي الهی ه ؛ جریان امور و احکام در کشور باید بالواضحۀ نۀالبی بعد السنۀاختالفکم فی   وقکم عن الحقّبتفرّ
 اما این منزلت از شما سلب شده و چیزي جز تفرقه و اختالف شما در حق و سنت باعث  ؛دار حالل و حرام اویند     که امانت 

  )80: 1403، ؛ مجلسی276: تا ، بی؛ اسکافی238: 1404، شعبۀ حرانی ابن( » .این محرومیت نشده است
خواهانه در برابر  ترین جهاد، سخن حق و موضع عدالت ترین و بافضیلت  نقل شده است که بزرگکه از پیامبر اکرم چنان. 4

  )49، 17 ج:تا بی؛ طبرانی، 626، 3 ج:1406؛ حاکم نیسابوري، 314، 4، جتا بیابن حنبل، : کن(. حاکم ظالم زمان است
کردند با   بزرگان بر این معنا بوده است که معارضه مىة انبیا بر این معنا بوده است، سیرةیرس«: فرماید باره می ایشان در این. 5

ارزش دارد که انسان در مقابل ظلم بایستد، در .  کشته بدهندلوکه کشته بشوند و  ولو این،که زمین بخورند طاغوت ولو این  
ما تکلیف . قدر ظلم زیاد بشود، این ارزش دارد رد که اینمقابل ظالم بایستد و مشتش را گره کند و توى دهنش بزند و نگذا

هایمان،   هستیم پس دیگر بنشینیم در خانههللا علیه ـا  ـ سالمطور نیست که حاال که ما منتظر ظهور امام زمان این! داریم آقا
مینه را فراهم کنید بـراى  با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید ز. ل على فرجه عج:تسبیح را دست بـگـیریم و بـگـوییم   

  )269، 18ج: 1371خمینی، (» .که مسلمین را با هم مجتمع کنید، همه با هم بشوید آمدن او و فراهم کردن این
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  افزاري حیث نرم. 1
که امـام    این. است ساز ظهور ایجاد بیداري عمومی و ارتقاي سطح معرفتی افراد           از عوامل زمینه  

 کالمی خطاب به محمد بن علی بن هالل کرخی از عدم بینش و بـصیرت در برخـی         در نزما
 و، حمقـاؤهم   والشّیعۀء  قد آذانا جهال!د بن علییا محم «:کند  میاز محبان و شیعیان ابراز ناراحتی  

تواند دربر دارندة این پیام باشد کـه    می) 289: 1368،  طبرسی(،  »ه أرجح من  البعوضۀمن دینه جناح    
از ایـن رو هرچـه      . شـناختی آنهاسـت    یکی از وظایف منتظران حضرت، افزایش بعد معرفتی و دین         

رخ رشد توسـعه و تعمیـق   سازوکارهاي توسعه و تعمیق معرفت و عقالنیت در جوامع بیشتر باشد، ن    
در مقابـل،  . گـردد   میتر فراهم ها براي پذیرش و گرایش به منجی سریع   تر و در نتیجه زمینه     افزون

هاي طاغوتی که والیت شـیطانی دارنـد، سـازوکارها و امکانـات حکـومتی را در راسـتاي         حکومت
  . بندند  میسوزي ظهور به کار زایی و در نتیجه زمینه راهی و ابهام گم

 موارد و شگردهاي معاویه را براي رسیدن به قدرت و انحـراف شـامیان، سانـسور                امام علی 
شـمارد و نتیجـۀ ایـن     خبري معاویه و تالش او براي انحراف افکار عمومی از حق و اهل آن برمی            

  1.کند  میخبران به دست خود ذکر امر را نیز هالکت جاهالن و بی
پس اگر هـر کـس یـا        . دانند  می ان را از شئون امام    مندان مسلمان مسئلۀ هدایت بندگ     دانش

گروهی به توفیق الهی بتواند وسیلۀ هدایت گروهی شـود، در واقـع آن حـضرت را در امـر دیـن و          
تبلیغ آن و باروري عقول و قلوب یاري کرده و با این عمل نصرت الهی را محقـق نمـوده اسـت و      

خداوند را یاري و خداوند نیز آنهـا        ) 7: محمد (یثَبت أَقْدامکُم إِن تَنصرُوا اللَّه ینصرْکُم و    طبق آیۀ   
سـازي   تواند در زمینه   می گونه اقدامات   مجموعۀ این ) 35: 1381فقیه ایمانی،   . (را یاري خواهد نمود   

  . مصلح جهانی نقش بیافریند
اختیـار دارد،  کـه در    اي    تواند با قدرت و امکانات وسـیع رسـانه          می در این میان حکومت والیی    

تبلیغ کنـد و بـا بـه راه انـداختن     اي  و حتی فرامنطقهاي    فرهنگ والیی و انتظار را در سطح منطقه       
هاي فطري اسالم را بـه گـوش جهانیـان برسـاند و اذهـان و          یک دانشگاه بزرگ، معارف و ارزش     

  .افکار عمومی را به سوي حقیقت مهدوي رهنمون نماید
هاي خـوبی را در ایـن راسـتا        یی حکومتی والیی توانسته است گام     انقالب اسالمی ایران با پریا    

بخـشی عمـومی را اولـین گـام در      ، معمار کبیر این انقالب، بیداري و معرفت       امام خمینی . بردارد
  .داند  میهاي مسلمان و مستضعف را در گرو این مهم تحقق اهداف واال برشمرده و پیروزي ملت

 زمین، دربارة تحول نرم معرفتی و دینی که انقـالب اسـالمی   شناس مغرب  آنتونی گیدنز، جامعه  
  :نویسد میدر دنیا به راه انداخته است، 

 )51خطبۀ ( ».نِیۀِمعاوِیۀَ قَاد لُمۀً مِنَ الْغُواةِ و عمس علَیهِم الْخَبرَ حتَّی جعلُوا نُحورهم أَغْرَاض الْمأَلَا و إِنَّ «. 1                                                         
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شناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس وبر با کم و بـیش           در گذشته سه غول فکري جامعه     
 اختالفاتی فرآیند عمومی جهـان را بـه سـمت سکوالریزاسـیون و بـه حاشـیه رفـتن دیـن                  

آغاز دهۀ هشتاد با انقالب اسالمی ایران شاهد تحقق عکـس ایـن قـضیه    دیدند؛ ولی از     می
 هستیم یعنی فرآیند عمومی جهان روند معکوس را آغاز کرده و به سمت دینی شـدن پـیش   

  )75: 1374گیدنز، . (رود می
ین عنـصر  تـر   اصـلی 2 و شـوارتز 1هاي بزرگ غرب مانند ژوزف نـاي   از سوي دیگر استراتژیست   

هـاي    ین شاخـصه  تر  آنها اساسی . بینند  می در دنیاي کنونی را عنصر فرهنگی     قدرت نرم یک کشور     
  :شمارند  میعنصر فرهنگی را چنین

  ایدئولوژي جذاب؛. 1
  شمول؛  هاي پایدار و جهان ارزش. 2
   هنجارهاي مقبول؛. 3
  هاي شهروندان؛  ها و بینش سانی نسبی نگرش انسجام و هم. 4
    جامعه؛کاهش تعارضات و اختالفات افراد. 5
  )152: 1388الیاسی، . (داشتن الگوهاي مقبول و مطلوب. 6

توان به خوبی دریافـت کـه در میـان          می هاي مذکور   که با تأمل و واکاوي در شاخصه        جالب آن 
هـا را   تواند این شاخـصه   میترین نظامی که هاي موجود جهان، بهترین و مناسب ها و نظام   حکومت

پرسـتی   است؛ چرا که اساساً نظام والیی بر اساس توحید و یگانه        در خود گرد آورد، حکومت والیی     
  . ها استوار بوده و ظرفیت ایجاد یک قدرت نرم منحصر به فرد را دارد و مطابق فطرت انسان

تواند موجبات تقویـت منـابع دیگـر قـدرت نـرم ماننـد                می اقتدار فرهنگی حکومت والیی خود    
  3.م را رقم زنددیپلماسی عمومی و سیاست خارجی قدرت نر

، ایران نخستین انقـالب  الملل مذهب، قدرت نرم و روابط بین به عقیدة هاینس جفري در کتاب       
مدونی بود که برتري و تفوق ایدئولوژیکی، اشکال سازمانی هدایت افراد و اهـداف مـورد ادعـایش     

  )30: 1388محمدي، . (همه مذهبی بودند که اصول آن برخاسته از قرآن و سنت است
ساز ظهور را نیز به همراه خود دارد کـه   هاي زمینه ومت والیی تقویت برخی دیگر از شاخصه  حک

ها و احیاي روح جهـاد و   توان به تزریق روحیۀ خودباوري و اعتماد به نفس در ملت  می از جملۀ آنها  
                                                         

1 .NYE JOSEPH. 
2 . SCHURTS. 

یابی به اهداف سیاسی از طریق کار با عموم مردم در کشورهاي خـارجی و بـا نفـوذ در      دست،منظور از دیپلماسی عمومی   . 3
ابـط  هاي خارجی است و داراي سه بعد ارتباطات روزانه، ارتباطـات اسـتراتژیک و گـسترش رو     هاي افراد و سازمان    دیدگاه
دار با افراد کلیدي است و سیاست خارجی نیز شامل اهداف مشخص، عوامل وابسته به آن اهداف، توانایی کشور در             دامنه

 )157-155 ص:1388مرادي، : کن(. رسیدن به یک استراتژي سودمند، اجراي استراتژي و ارزیابی و کنترل آن است
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 هاي علمی و دفاعی ایـران     توان در عرصه    می شهادت اشاره نمود که تجلی بارز این دو شاخصه را         
  .مشاهده نمود

هـاي معرفتـی و روحـی ظهـور       بر این اساس از کارکردهاي مهم حکومت والیی ایجاد زمینـه      
  .دهد  میرا پوششاي  و فرا منطقهاي  منجی است که با قدرت نرم خود سطوح منطقه

  افزاري حیث سخت. 2
ه بـر  افزاري نیز مقدمات ظهور را فـراهم کنـد؛ چـرا کـ              تواند از حیث سخت     می حکومت والیی 

 ومِن رِباطِ الْخَیـلِ تُرْهِبـونَ بِـهِ    قُوةٍوأَعِدوا لَهم مااستَطَعتُم مِن    ویژه آیۀ     هاي قرآن به    اساس آموزه 
     ونِهِمآخَرِینَ مِن دو کُمودعاللّهِ و ودع) جامعه و حکومـت والیـی موظـف اسـت تمـام       ) 60: انفال

کانـات و آالت نظـامی و دفـاعی بـه کـار گیـرد تـا بـا قـدرت              توان خود را در تجهیز و تقویت ام       
  .بازدارندگی باال، تهدیدات و تعرضات احتمالی دشمنان را دفع کند

 از سوي دیگر در روایات اسالمی سخن از آن است کـه در زمـان غیبـت عـالوه بـر آمـادگی                    
ر روایتـی از امـام    براي مثـال د   . فکري، آمادگی فیزیکی و دفاعی نیز امري بایسته و شایسته است          

؛ مؤمن این آمادگی را در خود ایجـاد  لو سهماً  أحدکم لخروج القائم و  نّلیعد«:  آمده است  صادق
بنـابر ایـن دسـت از روایـات، ایجـاد چنـین       ) 320: تـا  نعمـانی، بـی  (» .نماید، ولو با ذخیره یک تیر 

  .ج نقش بیافریندتواند به نوعی در تعجیل امر فر  میسازوکارهایی حتی به اندازه یک تیر
سازي ظهور باشـد؛ چـرا کـه         گر نقش عظیم حکومت والیی در زمینه        تواند بیان   می این موضوع 

حکومت والیی نه با یک تیر و هزار تیر، بلکه در آن یک کشور با تمامی امکانات و قـواي هـوایی،    
یـاري او فـراهم   زمینی و دریایی آماده و در خدمت مهدي موعود بوده و پایگاهی بس بلند را براي  

سـازان ظهـور را در    تردید ایجاد این پایگـاه انـسانی و دفـاعی، منتظـران و زمینـه            بی . خواهد نمود 
 خواهـد  تر  و متزلزلتر  سوزان ظهور را مأیوس    سراسر جهان، امیدوارتر و استوارتر و دشمنان و زمینه        

هـاي جامعـۀ    ن شاخصهچنین حکومت والیی قادر است با عینیت بخشیدن و اجرایی نمود         هم. کرد
شـود، اذهـان جهانیـان را بـا شـگفتی و        میریزي مدنی و انسانی که بر اساس الگوي اسالمی پایه   

شیفتگی متوجه خود نماید که چنین حکومتی خود در انتظار حکومت والیی دیگـري اسـت کـه از               
  .حیث کمی و کیفی بسی زیباتر و واالتر از آن خواهد بود

هـاي اقتـصادي، رفـاهی،        محور حکومت والیی در حـوزه      وسعۀ عدالت رفت و ت    براي مثال پیش  
هاي اخالقی و اقامۀ امر به معـروف و   آبادانی و عمرانی و از سوي دیگر مبارزه با فساد و ناهنجاري    

تنهـا در   نهی از منکر، جهانیان را به سوي این تفکر رهنمون خواهد کـرد کـه حکومـت دینـی نـه               
توانـد موجبـات     میالق نیست، بلکه اساساً حاکمیت دینی و والییرفت و اخ   تعارض با علم و پیش    

چنین اشـتیاق جهانیـان    هم. رفت را در یک جامعه رقم زند     تعمیق و توسعۀ علوم، اخالقیات و پیش      
شـهر حکومـت مهـدوي کـه      شود که آنان دریابند در آرمـان        می به حکومت والیی زمانی مضاعف    
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اي انسانی به اوج خود خواهد رسید و اوضـاع فرهنگـی،   ه برخاسته از حکمت والیی است، شاخصه     
هـا   خواهد بود که تاریخ بشر همواره آنها را از مقولۀ آرمـان اي  گونه اقتصادي، اجتماعی و امنیتی به     

که در روایات اسالمی ایـن تـصویر آرمـانی از             جالب آن . پندارد  می نیافتنی خود  هاي دست   آل و ایده 
   1. نمایان شده استاوضاع حکومت مهدوي به خوبی

از این رو، جوشش و خروش مردم ایران به رهبري فقیهی آگـاه و شـجاع و تـشکیل حکـومتی         
 و مردم و گـامی بلنـد در   گفته میان امام توان عمل به بارزترین مصداق عهد پیش        می والیی را 

ن حکومـت  سازي ظهور قلمداد نمود؛ چرا که نظام و منشور فکري این حکومت برخاسته از آ               زمینه
دهد که این حکومت توانسته اسـت تـاکنون     میهاي میدانی و موردي نشان  آرمانی است و بررسی   

شاید برخـی از    . افزاري بردارد   افزاري و نرم    هاي شایانی را در دو حوزة سخت       سازي، گام   براي زمینه 
ور حـضرت  سـازي آنهـا بـراي ظهـ     روایات که در آنها از قیام مردمی مؤمن از مشرق زمین و زمینه 

 نقل شده از رسول خدا  .  سخن به میان آمده، ناظر به حکومت والیی در ایران باشد           حجت
، ماجـه  ابن( 2».سازند  می را فراهممهدي کنند و زمینۀ حکومت مردمی از شرق قیام می«: است

  )268: 1985، ؛ اربلی318: 1408، ؛ هیثمی1368: تا بی
ایۀ والیت فقیه سامان یافته، ضمن درهم شکـستن دو  تردید جمهوري اسالمی ایران که بر پ   بی

هژمونی فکري رایج در دنیا یعنی کمونیسم و لیبرالیسم و اقامۀ حکومت والیی، چـشم جهانیـان را       
ــم زده اســت   ــداري و استکبارســتیزي را در عــالم رق ــات بی ــره و موجب ــه خــود خی ــین  هــم. ب چن

 علمـی و تکنولوژیـک، باعـث شـد کـه      هـاي  نظیر ایران در حـوزه  هاي کمی و کیفی کم رفت  پیش
اثـر   اثـر یـا بـی    صداي شیپور استکبار در باب تعارض علم، دین و حکومت براي گوش جهانیان کم        

گردد و از سوي دیگر گفتمان تعاضد دین و دنیا و الگوي حکومت دینی و والیی رو بـه گـسترش                    
  .نهد

 بلنـد    اهـداف  ، بـه   آنـان   آمادگی  و افزایش  در راستاي ارتقاي سطح معرفتی یاران   خمینی  امام
، تـا    اسـت   پـدرانتان   خون  ثمرة   که   اسالمی   جمهوري  به«:  نمود   و تصریح    پرداخت   اسالمی  انقالب

   را بـراي   زمینه  خون شهیدان،  پیام  و ابالغ   خود و صدور انقالب      وفادار بمانید و با آمادگی       جان  پاي
خمینـی،  (» . سازید  ـ فراهم  اهللا ـ روحی فداه  بقیۀ  صیا و االولیا، حضرتاالو  و خاتم  عالم  منجی قیام

 عـدالت  دربـارة (194، 50 و ج238، 24؛ ج )منیـت حکومـت مهـدوي      ا دربارة(144،  52 ج :1403 ،مجلسی: کن نمونه   رايب. 1                                                         
 ). آسایش و رفاه در حکومت مهدويدربارة(127، 52؛ ج)حکومت مهدوي

 ولی به آنها ،نمایند کنند و احقاق حق می بینم که جمعیتی در مشرق زمین خروج می می« :فرماید  میچنین امام باقر هم. 2
گذارنـد و قیـام    می وقتی چنین دیدند، شمشیرها بر شانه. شود از هم به آنها داده نمی ب،کنند طلب می سپس. شود داده نمی

بدانید . کشته شدگان آنها شهیدند. شما امام زمان شود، مگر به صاحب کنند و این انقالب تحویل هیچ کس داده نمی می
؛ 373 :تا بینعمانی، : کن(» .باقی باشمداشتم که براي صاحب امر  کردم، دوست می درك می چه من آن انقالب را که چنان

  )243، 52 ج:1403؛ مجلسی، 464، 4 ج:1406حاکم نیسابوري، 
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 ابـالغ دکتـرین حکومـت والیـی و صـدور آن را در      بر این اساس، امام راحل    ) 38،  20ج: 1371
  :فرمود  میدانست و در جاي دیگر ساز ظهور می میان جهانیان، زمینه

ایران نیـست؛ انقـالب مـردم ایـران نقطـۀ      مسئوالن ما باید بدانند که انقالب ما محدود به          
دارى حضرت حجت ـ ارواحنا فـداه ـ اسـت کـه       شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچم

خداوند بر همۀ مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهـور و فـرجش را در عـصر حاضـر قـرار                  
ـ             ... دهد ر مـردم  باید دولت جمهورى اسالمى تمامى سعى و توان خود را در ادارة هرچـه بهت

بنماید، ولى این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظـیم انقـالب کـه ایجـاد حکومـت                     
  )327، 21ج: همان. (جهانى اسالم است، منصرف کند

  سوزي ظهور استکبار جهانی و سراب زمینه
سـوزي   را براي حذف دکترین مهـدویت و زمینـه  اي  استکبار جهانی به زعم خود تالش گسترده 

  . فته استظهور پی گر
افـزاري، گفتمـان    افـزاري و سـخت   طور که حکومت والیـی قـادر اسـت در دو بعـد نـرم           همان

ساز ظهور باشد، حکومت  موعودباوري و افق آیندة روشن را در میان ملل و دول بسط دهد و زمینه              
مـان  ستیز دنیا نیز تمامی امکانات و اقدامات خود را در ه گون و عدالت شیطانی و هژمونی اختاپوس 
  . ساز بسیج نموده است ابعاد، اما بر ضد جبهۀ زمینه

که نوك پیکان این اقدامات به سوي حکومـت والیـی نـشانه رفتـه اسـت؛ چـرا کـه                    جالب آن 
داند حکومت والیی و والیت فقیه چه از حیث حدوث و چه از حیـث بقـا، بـر             می استکبار به خوبی  

ی قادر است ضـمن بیـداري عمـومی و سـوق      اساس دکترین مهدویت استوار بوده و چنین دکترین       
ناپـذیري و   جهانیان به سوي معرفت و عقالنیت، موجودیت نظام سلطه را تهدید کند و حباب زوال         

از این رو بایـد اعتـراف نمـود کـه هژمـونی اسـتکبار در       . هیمنۀ آنها را در آستانۀ ترکیدن قرار دهد 
سـاز ظهـور     و کارآمدترین عامل زمینـه    ترین    سوزي ظهور، در تشخیص مهم     راستاي سیاست زمینه  

از تمـامی   یعنی حکومت والیی دچار اشتباه نشد و تا کنون نیز به خطـا نرفتـه اسـت و از ایـن رو                   
هاي سیاسی، نظـامی، اقتـصادي و فرهنگـی بهـره گرفتـه و تهـاجم                 هاي موجود در حوزه    ظرفیت

  1.شدیدي را بر ضد نظام والیی به راه انداخته است
آرایی و نبرد جبهۀ الهی و حق محور و جبهۀ شیطانی و            ي است که در آن صف      عصر آخرالزمان

سوزي و تأخیر در   رسد، به طوري که جبهۀ باطل سعی فراوان در زمینه           می باطل محور به اوج خود    
. 2 ؛ ایرانبر ضدتحمیل جنگ هشت ساله . 1:  حکومت والیی و تفکر مهدوي آن عبارتند ازبر ضدبخشی از اقدامات آنها     . 1                                                         

تخریب . 6 ؛تراشی پردازي و مهدي  شخصیتۀ از پروسحمایت. 5 ؛فشارهاي سیاسی. 4 ؛تهاجم فرهنگی. 3 ؛تحریم اقتصادي
حمایت از خودباختگان و سرسپردگان . 7 ؛شناسی هاي علمی و با ادعاي شرق    باوري از طریق ژست    هاي فکري مهدي   پایه

هـاي    ناب مهدویت و انتشار آنها در کتب و رسـانه     ۀتحریف اندیش . 8 ؛مانند احمد کسروي، سلمان رشدي و احمد الکاتب       
 اثر سیدثامر هاشم العمیدي و ترجمه و تحقیق مهدي در انتظار ققنوسبخشی از موارد فوق برگرفته از کتاب . خاطب دنیاپرم

   )317-315ص: کن(. استزاده  علی
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گستر دارد و از سوي دیگر جبهۀ حق و والیـت نیـز در عرصـۀ               ها براي ظهور عدالت     تحقق نصاب 
  . شناسد ها براي ظهور سر از پا نمی تحقق نصابسازي و تعجیل در  زمینه

سوزان ظهور است، پنج گروه عمده بـه   سازان و زمینه    آرایی که به نوعی میان زمینه      در این صف  
 : خورند  میچشم
  یاوران نظري و عملی حق؛. 1
یاوران نظري حق که تنها در مقام نظر با والیت موافقند و در میـدان جهـاد و قیـام غایبـان      . 2

  ذموم تاریخند؛ م
  1برند؛  میتثبیت نیافتگان که هنوز موضعشان تثبیت نیافته و در سرگردانی به سر. 3
یاوران نظري باطل که هرچند با جبهۀ باطل موافقند، اما حاضر به اقدامات عملی به منظـور              . 4

  یاري آن نیستند؛
  . یاوران نظري و عملی باطل. 5

  : ترسیم استها در شکل زیر قابل جایگاه این گروه

  
سـاز اصـلی    در این میان، تنها یاوران نظري و عملی جبهۀ حـق و والیـت هـستند کـه زمینـه                   

بـراي مثـال، قبـل از انقـالب     . هـستند  ظهورند و تنها همین گروه قادر به پرپایی حکومت والیـی     
ـ    بودند امـا تـا زمـانی    بیت خواه و محب اهل اسالمی ایران آحاد مردم خداجو و والیت      ن کـه ای

محبت و معرفت جامۀ عمل نپوشـید، اطاعـت و بنـدگی مـردم از طـاغوت ادامـه داشـت و فـساد            
اما با رویش یاوران عملی جبهۀ والیت بـه رهبـري       . کرد  می حاکمان و طرد و تبعید صالحان بیداد      

 به تدریج طاغوت رو به اضمحالل رفت و خورشید والیتِ عالمان و عادالن بر ملت         امام خمینی 
 در طـول  رسد دلیل اصلی غربت، مظلومیت و شهادت ائمه       می به نظر . ملل دیگر تابید  ایران و   

تاریخ اسالم در همین نکته نهفته باشد؛ یعنی قلّت یاوران نظري و عملی در جبهۀ حـق، عرصـه را    
 یـا امـام   براي طواغیت و ادامۀ استبداد سیاه آنها فراهم نمود، وگرنه مردمان زمان امـام حـسن          

                                                         
 و تثبیت نیافتگان و مغرضانـشان جـز  وطرفی و عدم یاري دو جبهه، جاهالنشان جز   گفتنی است در این طیف، مدعیان بی      . 1

 . کار هر دو خیانت و جفا به حق و والیت استۀ اما نتیج،طل هستند باۀیاوران جبه
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رفـت   استار و محب آنها بودند اما خواستن و محبتشان از مقام نظر و زبان فراتر نمی        ، خو حسین
  . داشت  میو تیزي دندان دشمنان خدا، آنها را از یاري عملی به محبوبانشان باز

 یاري نظري و عملی خود را به رخ جهانیان کـشاندند و از  اما ملت ایران به رهبري امام راحل    
. را کنار زدند و حکومت والیی را برپـا نمودنـد    نهراسیدند و در نهایت آن    رعد و برق طاغوت زمان    

  . این ملت بعد از عصر نبوي، از برترین مردمان بودنداز این رو از منظر امام خمینی
چـون کاتـالیزوري    این قراین و شواهد علمی و عینی گواه بر آن است که حکومت والیـی هـم            

بـر همـین اسـاس امـام     . تعجیل امر فرج را فراهم نموده است     سازي و     قوي موجبات تسریع زمینه   
  : نماید  می منشور انقالب اسالمی را چنین تبیینخمینی

. ها و جورها را از عالم برداریم رسید و قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم      ما اگر دستمان می   
  )15، 21ج: همان. (تکلیف شرعی ماست

شـکنیم و   گران را در کشورهاي اسالمی می    همه ستم  ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم       
اهللا  با صدور انقالبمان که در حقیقت صدور اسالم راستین و بیان احکـام محمـدي ـ صـلّی     

دهیم و به یاري خدا راه  خواران خاتمه می علیه و آله ـ است، به سیطره و سلطه و ظلم جهان
م زمـان ـ ارواحنـا فـداه ـ همـوار       را براي ظهور منجی و مصلح کل و امامت مطلق حق اما

  )345، 20همان، ج. (کنیم می
هاي جهانی، اخباري بـه دنیـا مخـابره        ها و شبکه     رسانه گونه اظهارات امام خمینی    پس از این  

سـی   .بـی  .براي مثال شبکۀ اول تلویزیون بـی . زد  میکردند که به نگرانی ارباب قدرت بیشتر دامن       
تنها براي ایرانیان، بلکه براي تمـام ادیـان     رخ داد، نه1979در سال چه در ایران     آن«: انگلیس آورد 

گرایـی   ها نفر در سراسر دنیا به اصـول     جهانی نقطۀ عطفی بود؛ نقطۀ عطفی که از بازگشت میلیون         
در سراسر جهان پیروان دیگر ادیـان ماننـد مـسیحیت،       «به گفتۀ این شبکه     » .دهد  مذهبی خبر می  

اند؛ حتی در ترکیه نیز که هفتاد سـال قبـل         گرایی مذهبی روي آورده    ولیهودیت و هندو نیز به اص     
  ».با مذهب وارد جنگ شده بود، روند بازگشت به اصول اسالمی سرعت گرفته است

 بسیاري از پیروان سـایر  هاي معنوي امام خمینی         شخصیت الهی و پیام   . حقیقت نیز چنین بود   
گـران و   جا که در نظـر برخـی از تحلیـل    د قرار داد تا آن ادیان و مذاهب را به شدت تحت تأثیر خو        

ناپـذیري عیـسی بـن       او مسیح معاصر بـود و دقیقـاً اشـعۀ صـالبت و سـازش              «متفکران مسیحی   
  )38: 1377روبین، . (» بودمریم

اي در  بارزترین خیزش اسالمی که در قرن بیستم رخ داد و روح تـازه            «: نویسد  روبرت ووثنو می  
هاي ضداستبدادي را در جهان احیا کرد، نهضت ایران به رهبـري امـام خمینـی         شدنیا دمید و جنب   

وي بـر ایـن   » .بود که دکترین والیت فقیه در دوران غیبت امام زمان را سامان داده و اقامـه کـرد       
ي را از اسالم سیاسـی ارائـه نمـوده    جدیدباور است که حکومت اسالمی در ایران تعریف و الگوي         

  )wuthnow, 1998: pp383-393( .است
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نامۀ آزاد جهانی نیز از نقش و تأثیر شگرف انقالب ایـران در نظـام و نگـرش        چنین در دانش   هم
  )Michael Axworthy. (جهان عرب و حتی غرب سخن به میان آمده است

 گونه، یکی از وجوه اساسی تمایز کارکرد جامعۀ والیـی بـا حکومـت والیـی بیـشتر روشـن            این
دیگر، تا زمانی که جامعۀ والیی تنهـا جامعـۀ والیـی باشـد و فاقـد حکومـت،                   به عبارت   . شود می

شـود؛ چـرا کـه حاکمیـت و      گاه هژمونی استکبار و موعودستیز دچار تشویش و اضطراب نمـی         هیچ
کند، بلکه این جامعۀ والیی واجد حکومت والیـی اسـت        قدرت والیت و فقاهت آنها را تهدید نمی       

  . دهد  میاندازد و تمامی موجودیت آن را در معرض تهدید قرار یکه این هژمونی را به وحشت م
سازي ظهور در جامعۀ والیی فاقد حکومـت بـا جامعـۀ      بنابراین، به باور نویسنده نرخ رشد زمینه      

  :توان در نمودار زیر چنین نشان داد  میاین تفاوت را. والیی واجد حکومت بسیار متفاوت است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 جامعۀ والیی 

 
 

 زمان
 
 در جامعۀ والییسازي ظهور  نرخ رشد زمینه

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
  حکومت والیی

 
 
 زمان 

 
 سازي ظهور در حکومت والیی نرخ رشد زمینه
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  نتیجه
، خـود امـري   ند تحقق جامعۀ والیی و پذیرش مرجعیت فقها و نواب عـام امـام عـصر          هرچ

ویـژه   بهاي  هاي فراروي چنین جامعه ها و ضعف ساز به سوي ظهور است، چالش   الزم و گامی زمینه   
سـازي ظهـور      مردم، کارکردهاي جامعۀ والیـی را در راسـتاي زمینـه          » تعبید«حاکمیت طاغوت و    

 حالی که حکومت والیی قادر است بـا سـازوکارهاي ویـژة خـود نـرخ رشـد            نماید، در   می رنگ کم
افزاري به سرعت افزایش دهـد و بـا رشـد و     افزاري و سخت  هاي نرم   سازي ظهور را در حوزه      زمینه

چنـین بـه چـالش     و هـم اي   و فرامنطقـه  اي    گسترش معرفت، معنویت و بیداري در سـطح منطقـه         
  .  مهیا نمایدآخرالزمان جهان را براي پذیرش موعود کشاندن استکبار جهانی و موعودستیز،

توان آغازي براي آغاز افول و سقوط مـستکبران           می از این روست که رویش حکومت والیی را       
و طواغیت موعودستیز و آغازي براي آغاز حکومت موعودي دانـست کـه رسـالت آن پایـان دادن                  

  .ها در جامعۀ بشري است ها و ناهنجاري ها، کژي ظلم
؛ کجاست ذخیرة خدایی که بیرون از خاندان وحـی  بقِیۀُ اللَّهِ الَّتِی لَا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ الْهادِیۀِ   أَینَ  «

  ».نیست
  ».؛ کجاست آماده شده براي از ریشه کندن ظالمانالظَّلَمۀِأَینَ الْمعد لِقَطْعِ دابِرِ «
هـا بـه راه اوسـت بـراي اصـالح        کـه چـشم    متِ و الْعِـوجِ؛ کجاسـت آن       الْأَ لِإِقَامۀِأَینَ الْمنْتَظَرُ   «

  » .ها ها و کژي ناراستی
  ». الْجورِ و الْعدوانِ؛ کجاست مایۀ امید براي رفع ستم و تجاوزلِإِزالَۀِأَینَ الْمرْتَجى «
 و آرزوي همگان براي احیاي قـرآن و         أَینَ الْمؤَملُ لِإِحیاءِ الْکِتَابِ و حدودِهِ؛ کجاست مایۀ امید        «

  )508: 1414، طاووس بنا؛ 578: 1419، مشهدي(» .احکامش
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