
 
 
 
 

 

ضرورتبحثازطرحکلیحرکتائمه
 1نصرت اهلل آیتی

 21/1/11تاریخ پذیرش:   11/8/11تاریخ دریافت: 

 چکیده
که امامت امت را بر  مرورد ن رر خرود راهبرریهرای  رمانآعهرده دارنرد امرت خرود را بره سروی  پیشوایان معصوم 

ایرن حرکرت بایرد  ع مطلروب.حرکت از وضعیت موجود بره سروی وضر کنند و این خود نوعی از حرکت است. می
که در  گیر  کلی و فرا دیده شده و به موانع و مشکالت ها  ن همه شرای  و موقعیتآهمراه با طرحی باشد طرحی 

کره چره دالیلری  ؛توجه شده است کره بره ایرن پرسرش پاسرخ داده شرود  کوشیده شده اسرت  در تحقی  پیش رو 
کلرری حرکررت ائمرره کلرری حرکررت ائمرره را ضرررورت بخشرریده اسررت و بررر شررناخت طرررح  چرره  شررناخت طرررح 

گفتررار امامرران، حررل تفاوت رمراترری مترتررب اسررت. تعارضررات برردوی میرران سرریره  وهررا  فهررم عمیرر  از رفتررار و 
اجتمرراعی برخرری از رمرررات  نرران و امکرران ارزیررابی و نقررد حرکررت علمررا و مصررلحانآالگرروگیری از سرریره  ،ائمرره

کلی حرکت ائمه  .است شناخت طرح 
کلیدی: کلی حرکت، ،کت ائمهحر واژگان   .طرح دین طرح 

 مقدمه
پیشرروایان معصرروم امامرران امررت و پیشرروایان جامعرره هسررتند الزمرره امامررت و رهبررری برخرروردار 

کشریده می که پیش روی جامعره بره تصرویر  شرود و پیشروایان  بودن از آرمان و هدف است آرمانی 
هرا و  موجود به سوی آرمانکنند. این حرکت از سوی وضعیت  جامعه امت را بدان سو هدایت می

                                                        
 ایرررررررران ،سرررررررطی چهرررررررار حررررررروزه و عضرررررررو هیئرررررررت علمررررررری مؤسسررررررره آینرررررررده روشرررررررن )پژوهشرررررررکده مهررررررردویت(قم. 1

(ayati110@yahoo.com). 
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ای اسرت و الجررم پیشروایان معصروم نیرز در سریر  یا همان وضعیت مطلوب نیازمنرد طررح و برنامره
دار  انرد نوشرتار پریش رو عهرده ای برخروردار بروده دادن جامعه بره وضرعیت آرمرانی از طررح و نقشره

کلررری حرکرررت  کررره مرررا طررررح  کررره اساسرررًا چررره ضررررورتی وجرررود دارد  امامررران حرررل ایرررن پرسرررش اسرررت 
کلی چه رمراتی مترتب است. معصوم  را شناسایی نماییم و بر شناخت این طرح 

 مف هم حرک 
ایرن انتقرال  (565، 2ش: د4822حرکت متضاد سکون و بره معنرای انتقرال اسرت )طریحری، 

گرراه زمررانی اسررت  گرراه مکررانی اسررت هررم چررون منقررل شرردن یرر  جسررم از مکررانی برره مکرران دیگررر و 
گاه انتقال از قوه است به فعل مانند تبدیل ی رائچون انتقال شی هم بتی از زمانی به زمان دیگر و 

گراه سریر از وضرعیت موجرود بره سرمت وضرعیت گراه آرمران شدن ی  هسته بره درخرت و  ی اسرت و 
کرره فکررر حرکررت برره سرروی مبررادی و از آعقالنرری اسررت ماننررد  گفترره شررده اسررت  ن رره در تعریرری فکررر 

گاه  یر  1جا به سوی مقصد است نآ  ن.آو 
جررا سرریر از نقطرره موجررود برره نقطرره مطلرروب اسررت انسرران حکرریم و  مقصررود از حرکررت در ایررن

ای اسررت  دار وضررعیت موجررودی دارد و وضررعیت مطلرروبی وضرعیت مطلرروب او همرران نقطرره هردف
و اقررداماتش برره من ررور رسرریدن برره همرران هررا  ریزی ن برسررد و مجموعرره برنامررهآخواهررد برره  مرری کرره

یرن وضرعیت موجرود بره سروی وضرعیت مطلروب خرود نروعی سریر و نقطه مطلوب است انتقال از ا
انتقررال و حرکررت اسررت و مقصررود از حرکررت در نوشررتار پرریش رو همررین معناسررت و وقترری از حرکررت 

گفته ائمه  شود.  می ن ارادهآشود همین معنا از  می سخن 
کمرال در  ائمه کرردن مردارج  گرچره از ن رر شخصری و در زنردگی فرردی خرود بره دلیرل طری 
نران بردون معناسرت امرا از آعرود و سیر تکاملی هستند و ایستایی و سکون در امرور شخصری  حال
کرره رهبررران جامعرره هسررتندآ کمررال رهبررری  مرری ن حیررث  کوشررند جامعرره را رشررد داده و برره سررمت 

کلری ائمره کره امامران از نقطره موجرود بررای رسراندن  نمایند و مقصود از حرکرت  سریری اسرت 
گرفته که حاصل ها  ریزی اند و برنامه جامعه به نقطه مطلوب در ن ر  ن رسریدن آو اقداماتی است 

 آرمانی است. جامعه به نقطه

                                                        
 .(22، 4ش: د4864 ،ی)سبزوار«الی المبادی و من المبادی الی المراد ةالفکر حرک»نویسد:  هادی سبزواری می . مال1
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 مف هم طرح
کنشگر حکیم در ذهرن خرود تصرویر طرح به معنای نقشه و برنامه است نقشه و برنامه که   ای 

گامآکند و  می کره در یر  حرکرت هدفمنرد های آ  از و انجام حرکت و مراحل و  ن و سایر ملزوماتی 
 گیرد. می ن انجامآمورد نیاز است براساس 

کننده مراحل  کننده نیازها و نیازها مشخص شود و هدف تعیین می طرح براساس هدف شروم
کمبودهررایی مواجره هسررت و مشرخص کرره در هررر مرحلرره برا چرره  یم و در برابررر هررر کننررده ایررن هسرتند 

 (553ش: 4836صفائی حائری، ) گیری داشته باشیم. کمبود باید چه موضع
شررود و در ترردوین یرر  طرررح نیازمنررد  مرری ریررزی بنررابراین پررس از انتخرراب هرردف نوبررت طرررح

گامآشناسررایی نیازهررا هسررتیم و پررس از  حرکررت اسررت از هررای  ن نوبررت برره تعیررین مراحررل عمررل و 
که در بر و نیرز ها  ن اهمیرت دارد شرناخت نقطره ضرعیآریرزی توجره بره  نامهجمله عناصر دیگری 

 اوست. های  شناخت دشمن و طرح
که کلی و جرامع باشرد و تمرام راه را ببینرد واال از دیگر خصوصیات طرح این است  چره بسرا  باید 

فعرررالیتی در یررر  مقطرررع مفیرررد باشرررد امرررا در مجموعررره رمرررری نداشرررته باشرررد و خسرررارت بررره برررار 
 (587 :همان)بیاورد.

 طرح واحد حرک  ائمه
کلری حرکرت ائمره گفترهآو ضررورت شررناخت  وقتری از طررح  ایررن  شرود طبیعتراً  مری ن سرخن 

که اوالً   از طرحی برخوردارنرد و رانیراً  ائمه مطلب به صورت اصل موضوعه پذیرفته شده است 
کردام طرحری مخصروص بره خرود داشرته باشرند و ایرن برد نان یکی است و نه اینآطرح  ان کره هرر 

کرره علیررر م تفرراوت شرررای  اجتمرراعی، سیاسرری و  حیررات ائمررههررای  فرهنگرری دوره معناسررت 
کرده که امامان معصوم برای حرکت خود انتخاب  اند یکی بریش نبروده اسرت بنرابراین در  طرحی 

 .باره چند پرسش قابل طرح خواهد بود این
طررح داشرتن  توان اصرل می اند و چگون طرح داشته چرا امامان معصوم پرسش نخست:

 را اربات نمود؟ ائمه
کررره بررررای رسررریدن بررره هررردف خرررود حرکتررری را  کررررده اسرررت نیازمنرررد آانسررران هدفمنررردی   ررراز 

گام برنامه که طرح  و چرایری  کنرد می روشن را مسیرهای  ریزی و نقشه راه یا همان طرح است چرا 
کره بردون دهرد  مری نشران هم به راها نآ دهد و از سوی دیگر ارتباط می را توضییها نآ روشرن اسرت 
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گرر بررای  برخورداری از چنین نقشه راهی حرکت به سوی هدف امکان کره ا پذیر نخواهد برود چررا 
ریزی نشود چیستی و چگونگی عمل و اقدام مربهم خواهرد مانرد و بررای مواجهره برا  حرکت برنامه

خواهرد شرد رفتی اتخراذ ن مشکالت تدبیری وجود نخواهد داشت و در برابر تدابیر دشمن راه برون
ن چیزی جز سردرگمی و تشتت و محروم ماندن از نیل به هدف نخواهرد برود. پیشروایان آو رمره 

گفته مست نا نیستند و بلکه از  که اهداف  نآمعصوم نیز از قاعده پیش  ترر  نران بلنردتر و سرترنآجا 
که در مسیر نیل به  نران آت برخورداری رن اهداف دارند حرکتی ع یم است ضروآاست و حرکتی 

 آشکارتر است.از طرح 
گر اصل طرح پرسش دوم:   ؟اربات شد چرا این طرح مشترک است مندی حرکت امامان ا

کرره  یکرری اسررت و  ری طرررح حرکررت همرره امامرران معصررومآپاسررخ پرسررش دوم ایررن اسررت 
 پیشوایان معصوم در حرکت خود از طرح مشترکی برخوردارند دلیل وحدت طرح حرکت ائمه

 .ت وحدت هدف و دوم وحدت ساخت انساندو مطلب است نخس
 آرمرران ی جررزآرمرران امامررت اسررتمرار نبرروت اسررت و امررام ادامرره نبرری بنررابراین امررام وحددده هدددف:

نیررز  پیررامبر آرمرران دارد و البترره مرریگررام بر آرمرران نرردارد و در مسرریر تحقرر  همرران پیررامبر
کررریم ازآفرررینش انسرران نیسررت در قرررآچیررزی جررز هرردف پروردگررار هسررتی از  عبودیررت خداونررد و  ن 

گزیدن از طا وت یراد شرده اسرت ایرن   به عنوان اهداف بعثت انبیا و... 2و قیام به قس  1دوری 
از هرردف  اهررداف امامرران نیررز خواهنررد بررود و در نتیجرره همرره امامرران معصرروم اهررداف طبیعترراً 

گر هر ی  از پیشوایان مع که حتی ا صروم بره مشترکی برخوردار خواهند بود نیاز به توضیی نیست 
کوتررراه مرردت داشررته باشررند ایررن اهررداف نیرررز در  حسررب شرررای  دوره حیررات خررود اهررداف خرررد و 
گام کررالن و بلندمردت قرررار دارنررد و  نهررایی  آرمرران  ررازین حرکررت بره سررویهرای آ چرارچوب اهررداف 

 .هستند
وحرردت  دومررین دلیررل بررر وحرردت طرررح حرکررت امامرران معصرروم وحددده سدداخت انسددان:

کرار انبیراانسان م ساخت انسان است. کره ارسرال رسرل و بعثرت انبیرا  وضوم  و   و اوصیاسرت چررا 
کمرالی آهمه برای   انتخاب اوصیا که استعدادهای درونی انسان شرکوفا شرود و بره  ن بوده است 

کره جامعره هردف همره حجت گرر ایرن انسران  الهری اسرت در هرای  که شایسته اوسرت دسرت یابرد ا
                                                        

ررراُ وَت َفِمرررْنُهْم َمرررْن َهرررَدی اهلُل . 1 ْن ُاْعُبرررُدوا اهلَل َواْجَتِنُبررروا الطهَ
َ
رررةا َرُسرررواًل أ مهَ

ُ
ِ أ
کرررله رررْت َعَلیرررِه َوَلَقرررْد َبَعْثَنرررا ِفررری   َوِمرررْنُهْم َمرررْن َحقهَ

اَلَلُة...  .(86)نحل: الضهَ
اُس ِباْلِقْسِ .... 2 ْنَزْلَنا َمَعُهْم اْلکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلیُقوَم النهَ

َ
ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َوأ

َ
 .(52)حدید: َلَقْد أ
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کرره توسرر   مرری مرراهوی یرر  دوره بررا هررم نرروم خررود در دوره دیگررر تفرراوت داشررت چرره بسررا طرحرری 
ای دیگر متفاوت برود چررا  شد با طرح حجتی دیگر در دوره می انداخته ای در حجت الهی در دوره

کرردام کننررد امررا وقترری همرره امامرران  مرری کرره هررر  خواسررتند دو موجررود متفرراوت را راهبررری و هرردایت 
همره از طررح  د طبیعتراً خواهند ی  موجود را به سوی ی  هردف مشرترک سروق دهنر می معصوم

 هاسرت. یکسانی برخوردار خواهند بود و اما وحدت ساخت انسان به دلیل فطرت مشترک انسران
از فطرررت  علیررر م تفرراوت در اسررتعدادها، رنررگ، زبرران، فرهنررگ، محرری  پیرامررونی و...ها  انسرران

که همواره ماندگار و رابت است و هری  و تبردیل  گراه دسرتخوش تسییرر واحدی برخوردارند فطرتی 
گرفت. و بلکه یکسانی هردف امامران معصروم نیرز ریشره در همرین وحردت سراخت و  قرار نخواهد 

که وقتی همه انسان از ساخت یکسانی برخوردار بودند سعادت و تکامرل ها  بافت انسان دارد چرا 
نیررز  امامرران معصرروم و  انبیررا نیررز بررا رسرریدن برره یرر  نقطرره مشررترک حاصررل خواهررد شررد وهررا نآ

 .ز رساندن بشر به همین نقطه مشترک ندارندهدفی ج

 ت شناخ  طرح کلی امامانرضرو
کنون نوبت پرداختن به پرسش اصلی نوشتار پریش  کوتاه در مباحث مقدماتی ا پس از درنگی 
کلرری حرکررت امامرران را شررناخت و چرره دالیلرری ایررن شررناخت را ضرررورت  کرره چرررا بایررد طرررح  روسررت 

کرره  برررای فهررم پاسررخ پرسررش یرراد شررده نیرراز برره شررناخت بخشرریده اسررت نیرراز برره توضرریی نیسررت 
کره حرکرت  کره بره صرورت اجمرالی اربرات شرود  کلی حرکت ائمه نیست بلکه همین  تفصیلی طرح 

کرد حتری آتوان از دالیل ضرورت شناخت  می امامان معصوم با طرحی همراه بوده است گفتگو  ن 
گر ما به فهم روشنی از   راز آبه لحا  منطقری پریش از  ساً ن طرح دست نیافته باشیم و بلکه اساآا

ن را اربات نمود بنابر این بحث از ضرورت آکنکاش برای شناخت تفصیلی طرح بایستی ضرورت 
ن ره بره آشناخت طرح حرکرت امامران بره لحرا  رتبری مقردم برر شرناخت طررح مرورد ن رر اسرت و 

نرره لحررا  رتبرری بررر ضرررورت شررناخت طرررح مقرردم اسررت شررناخت اجمررالی از وجررود طرررح اسررت و 
که شناخت تفصیلی. کنند بدین قرارند: می دالیلی   توانند ضرورت یاد شده را اربات 

گفتار امامان .1  فهم عمیق از رفتار و 
کلرری امامرران را ضررورت کرره شررناخت طرررح  بخشررد دسررتیابی برره فهررم دقیرر  و  مرری اولرین دلیلرری 

کالم امامان معصوم است.عمی  از سیره ع  ملی و نیز 
که هرمتوان چنی می در توضیی گفت  گذشرت طررح توضریی چنران ن  دهنرده مراحرل عمرل و  کره 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 را مشرخص دهرد و نیرز رابطره میران مراحرل عمرل مری ن را توضییآحرکت است و چرایی های  گام
تروان  می شود از روی نقشه ساختمان می که وقتی بنایی براساس طرحی ساخته چنان کند هم می

که چرا در این ساختمان فرالن تعرداد سرتون تعبیره شرده اسرت و چررا قطرر و اسرتقامت  توضیی داد 
تروان  مری بره فرالن مقردار اسرت و نیرز براسراس نقشرهها  فالن میزان اسرت و چررا فاصرله سرتونها نآ

ن را بیان نمود در حالی آن را توضیی داد و دلیل آو مرحله پس از ها  مرحله پیش از ساخت ستون
کسی از نقشه ساختمان اطالم نداشته باشد  گر  گنرگ که ا تمام مراحل ساخت ساختمان اقداماتی 

که برر مراحرل عمرل و چرایری  نهرا آو مبهم و فاقد دلیل منطقی است بر این اساس این طرح است 
کررده و از آو نسربت   زدایرری نهرا ابهرامآنهرا برا یکردیگر و نیررز نسربت مجموعره برا هردف پرتررو افشرانی 

گذشرت راآیرد نما مری ن را فرراهمآکند و موجبات فهم عمیر  نسربت بره  می وان برا ایرن تر مری ن ره 
 مثال بیشتر توضیی داد.

گوشره مری اتاقی را تصور کره در  ن میرزی اسرت و دو صرندلی یکری ایرن سروی میرز و آای از  کنریم 
گوشه دیگر تختری وجرود دارد و در سرویی دیگرر دسرتگاه انردازهآدیگری  گیرری وزن و برر  ن سو. در 

کا ذی نصب شرده برا عالمت کردام رو بره سرویی دارنرد و...خاهرای  روی دیوار  کره هرر  هرا این صری 
که نمی کسی  کنرده و بردون ارتباطنرد و راز ایرن داند این برای  کجاست وسرایلی بره ظراهر پرا کره  جا 

که  کرده اسرت پوشریده آ نها را جمعآنها را چیده به چه دلیل آکسی  وری و به شکل خاص چینش 
که این گر دانستیم  ن براساس نقشره مطرب بروده اسرت آیدمان جا مطب دکتر است و چ است اما ا

کنده مفهوم پیداآهمه  خورند و دلیل چیدمان  می کنند و با یکدیگر پیوند می ن اشیا  به ظاهر پرا
تروان راز ارتفرام یر  صرندلی و میرزان  مری شود با چنین شرناختی حتری می وسایل مورد ن ر روشن

کره پزشر  د برر بیمرار مسرل  باشرد و از بیمراری خواهر مری فاصله صندلی دیگر از میز را هم فهمیرد 
کره حاصرل سرخن ایرن مسری احتمالی او در امران بمانرد. تروان بره  مری کره برا شرناخت طررح اسرت 

کاملی از عمل دست یافت و فلسفه و چرایی  کررد و بردون برخرورداری آفهم درست و  ن را تحلیرل 
مرورد سریره و سرنت در  شناخت ما از ی  پدیده سرطحی و نراقص خواهرد برود. از چنین شناختی،
ترر از رفترار و  نیز قاعده یاد شده جراری اسرت و بررای دسرتیابی بره فهرم عمیر  امامان معصوم

کرره برررای آای جررز نزدیرر  شردن برره هندسرره ذهنرری  نرران چررارهآگفترار  نرران و فهرم طرررح و نقشرره ای 
گرر نتروانیم در پرس اقردامات و فرمایشرات امامران  حرکت خود برگزیده ی را ن طرحرآانرد نیسرت مرا ا
که براسراس  گفتارشران سرامان یافتره اسرت نمری ن طررح رفترارآببینیم  تروانیم بره فهرم واقعیرت  و 

کره در ئکه هست نا چنان نآ گر به تنهایی و بدون نقشری  که چه بسا ی  اقدام امام ا ل شویم چرا 
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کلی امام دارد در ن ر ابتدایی  یرقابل تحلیل و چه بسا اشتباه بره ن رر  قردام یرد امرا همران اآطرح 
گیررد و رابطره  کلی امرام مرورد لحرا  قررار  ن برا سرایر اجرزای طررح آوقتی در ارتباط با هندسه طرح 

کامالً  گزینه در مقام عمل باشد مورد توجه قرار بگیرد   .منطقی و بلکه بهترین 
گفته شد بره عنروان نمونرهآبرای تقریب به ذهن نسبت به  تروان بره ایرن مرورد اشراره  مری ن ه 

رره و پیررروز  بررر قبیلررهدایررامبر خررپ کرررد: ها  اطررراف آن در نبرررد حنررین، برره  ، پررس از فررتی مکه
گسترش دعوتش پرداخت و از جمله، معاذ برن جبرل را بره یمرن فرسرتاد. او در حرله برخری مسرائل 

کرار  از پریش نبررد و پرس از شرش  درماند و بازگشت. سنس خالد بن ولیرد را فرسرتاد، ولری او هرم
خوانرد و او را همرراه برا  را فرا ، امام علیگاه پیامبر نیاورد. آن ماه اقامت، توفیقی به دست

ر، نامه را بر مردم خواند و آنان را بره  ا  به آن سو فرستاد. علی نامه گفتار  مؤره با بیانی رسا و 
کررررد. پرررس قبیلررره  گررررایش سرررایر آو ایرررن نقطررره اسرررالم آورد. « َهْمررردان»توحیرررد، دعررروت   رررازی برررر 

کررم فرستاده شدن امرام علری سالم بود.یمن به اهای  قبیله ن آبره یمرن  از سروی پیرامبر ا
کره یمنیرران برا مقایسره امررام علری برا سررایر  هرم پرس از معرراذ و خالرد برن ولیررد بره ایرن دلیررل برود 

را دریابند راز ایرن اعرزام و  منانؤرا ببینند و جایگاه منزلت امیرمها  تفاوت اصحاب پیامبر
کرره توسرر  علرری ارشررکآبعررد ها  ن سررالآکیفیررات  کرره یمنیررانی  تربیررت شررده بودنررد برره  شررد وقترری 

کردند و هسته مرکرزی اصرحاب امرام علری را تشرکیل دادنرد و مجاهدانره بررای  کوفه مهاجرت 
کمرر بسرتند های  موزهآن حضرت ترویج آحمایت از امام و ت بیت حکومت  شریعه دامرن همرت بره 

 عمررو و کندی عدی حجربن مرادی، عروه نب کمیل بن زیاد، هانی ،اشتر چون مال  افرادی هم
هررای  گیری انررد یمنیرران مهرراجر و یررا همرران اشررعریون پررس از سررخت جمله آن از خزاعرری حمرر  بررن

کردند و یکی از مهم  بیرت ترین مدراس حدیثی مبتنی بر اندیشه اهرل حجاد به قم مهاجرت 
کردنررد سررنگفرا ت کرره تربیررت سرریس  وازه بررود توسرر  آمحرردث پررر هررا  کننررده ده بنررای ایررن مدرسرره 

گذاشرته شررد مدرسرره بررزرن قررم  کرررده بودنررد  کوفرره مهرراجرت  کرره بره  اشرعریون و یررا همرران یمنیررانی 
کترراب  بیررت بررر تررارک حرردیث و فقرره شرریعه درخشررید و از میرررات اهررلهررا  قرن در قالررب صرردها 

کرد استمرار حرکت علمی اشعریون در قم را کره  می پاسداری  کنونی قم دانست  توان حوزه علمیه 
گر فرسرتاده شردن امرام علری ترین پایگاه علمی دنیای تشیع در دوران معاصر است. یمع   ما ا

کنرریم آبرره یمررن را صررورت مجررزا و بریررده از سررایر رخرردادهای مربرروط برره  ن را رخرردادی آن تحلیررل 
گر به نتایج و دست کم که پس از قرنآ اهمیت خواهیم یافت اما ا خود را نشران دادنرد ها  وردهایی 

کنی کرمتوجه  ن آانرد و  همره ایرن مروارد مرورد توجره بروده م در خواهیم یافت در طرح پیامبر ا
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ریررزی  ینررده ترراریخ و تشرریع پرریآبرره یمررن در واقررع طرحرری را برررای  حضرررت بررا اعررزام امررام علرری
انررد و برره  توجرره داشررته بیررت انررد و برره نقررش مدرسرره قررم در ت بیررت و تررویج فرهنررگ اهررل کررده
کررره حرروزه علمیرره قررم در هررردایت و ئن حضرررت مسرررآدر طرررح  یقررین له عصررر  یبررت و جایگرراهی 
کره براسراس روایرات  عهده داری شیعه در این دوران طوالنی و جانفرسا خواهد داشت و نیز نقشی 

کرد مورد توجه بوده اسرت سازی ظهور امام مهدی همین شهر در زمینه بنرابراین  .ایفا خواهد 
که شناخت طرح امامان را ضر که برا شرناخت طررح اسرت  می ورتیکی از دالیلی  بخشد این است 

گفترار ائمره و دقرتهرا  تروان بره ظرافت می که کره در رفترار و  پری  وجرود دارد ترا حردودی هرایی 
 برد.

 تعارضات بدوی میان سیره ائمه وها  حل تفاوت .2
که  ورد و آ مری ن بره حرکتری روآکند و برای نیل بره  می دمی برای خود هدفی انتخابآهنگامی 

گرراه برره اقتضررای هرردف بایسررتی در شرررای   مرری ای ترسرریم رای حرکررت خررود طرررح و نقشررهبرر کنررد 
ای از حرکرت  ن ره در مرحلرهآورد و آمختلی به اقدامات متفراوت و چره بسرا بره ظراهر متنراق  رو 

ن ضرورت داشته باشد و بلکه انجرام ضرد آ ای دیگر اجتناب از انجامش ضرورت داشت در مرحله
دمری آاقدامات دوگانه و رفتارهای به ظراهر متعرارت در ن رر ابتردایی ذهرن ن ضروری باشد این آ

که چرا از ی  انسان حکیم دو اقدام  می کند و این پرسش را در ذهن می را به خود مشسول نشاند 
که در مقطعری دیگرر  متعارت صادر شده است و چرا بایستی او با حرص تمام به اقدامی رو بیاورد 

حکمررت او و هدفمنرردی او را هررا  گیری یررا ایررن تفرراوت در موضررعآکرررد و  مرری بن اجتنرراآبررا اصرررار از 
 کند. مخدوش نمی

گرر بره ن رر تعارضری دیرده پاسخ پرسش پیش که در این اقردامات ا شرود بره  مری گفته این است 
که ما  کره برا هردف دارنرد مرورد توجره قررار آاین دلیل است  نها را به صورت مجزا و فرارق از نسربتی 

کررالن و در قیرراس بررا هرردف لحررا   ایررم امررا داه گررر همررین رفتارهررای دوگانرره را در مجموعرره طرررح  ا
که نه تنها هی  تعرارت و تضرادی برا یکردیگر ندارنرد بلکره همگری مکمرل و  نمودیم خواهیم دید 

کلری شررای  و موقعیت متمم یکدیگر و تسهیل هرای  کننده سیر به سوی هدف هسرتند و در طررح 
کره در حرکرت بره سروی هردف آبه حسب  مختلی مورد توجه بوده است و نها و بره حسرب نیرازی 

ن ره موجرب رفرع دوگرانگی و آریرزی شرده اسرت بنرابراین  وجود دارد این اقدامات متفراوت برنامره
کره در  ن همره مراحررل آتضراد میران اقردامات بره ظراهر دوگانره و متضرراد اسرت طررح جرامعی اسرت 

 دیده شده است.
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کرره  رراز آخواهررد بیمررار خررود را برره تیررپ جراحرری بسررنارد از  مرری برره عنرروان مثررال پزشرر  معررالجی 
پی رد یر  برار او را از  رذا خروردن  مری متفراوتیهای  ن برای بیمرار خرود نسرخهآ یدرمان تا انتها

کرردن و مری برار بره او توصریه بره خروردن ی  کند و می منع راه  کنرد در یر  مرحلره او را بره حرکرت 
کنرد و یرا مقطعری خوابیردن را  مری ارش بره اسرتراحتای دیگرر سرف کند و در مرحله می رفتن تشوی 
داند و در مقطعی دیگرر مفیرد ایرن دسرتورات وقتری بره صرورت مجرزا لحرا  شروند  می برای او مضر

که بهبود و سالمتی اسرت مرورد توجره  گر در طرح و در قیاس با هدف  ناهماهنگ و متعارضند اما ا
که پزقر گیرند مکمل یکدیگرند چرا  رح خرود از ابتردا شررای  مختلری را در ن رر ش  معالج در طرار 

 ای مخصوص پی یده است. ن برای هر مقطعی نسخهآگرفته و به حسب 
گذشت یکی از راهآبنابر  توجره  رفع تعارت ظراهری در سریره پیشروایان معصرومهای  ن ه 
که با مطالعه سریره پیشروایان معصروم نان است این مطلب را نمیآبه طرح  کرد  و  توان انکار 

دیگرر هرای  برا یکردیگر و بلکره برا مقایسره بخشری از سریره یکری از معصرومین برا بخشها نآقایسه م
گاه تفاوت ید به عنوان نمونه در سیره امرام آ می هایی به چشم و دوگانگیها  سیره همان معصوم 

کره سریره سرایر امامران معصروم  مری مرا جنرگ و جهراد را و امام حسرین علی بینریم در حرالی 
ت برروده اسررت و یررا برخرری از امامرران معصرروم شرریعیان را امررر برره سررکوت و خررودداری از تقیره و سررکو
که در مقاطعی از قیام می قیام مسلحانه و یا ما »اند  مسلحانه تمجید نمودههای  نمودند در حالی 

از مخالفررت و برردگویی تررا درگیررری تررا  بینرریم مررثالً  مرری برخوردهررای متفرراوتی در سرریره امررام علرری
و  هرم همرراه فاطمره نآمهراجر و انصرار های  یار برای مبرارزه و سرکشری بره خانره ییعت تا تهیه
ل حکومتی ئو فتوحات و تا همراهی در مساها  تا سکوت تا همراهی در جنگ حسن و حسین

 (.555ش: 4833)صفائی حائری، «و حقوقی و قضایی
کلی اماما برونهای  یکی از راه اسرت  ن معصومرفت از این تعارت ظاهری توجه به طرح 

کنیم طبیعتاً  کلی حرکت امامان معصوم را شناسایی  گر بتوانیم طرح  نان با توجه بره آدر طرح  ما ا
کره داشررتههررای  شررای  و موقعیت گام مختلری و برره تناسرب هرردفی  گرراه متفرراوتی هررا  انرد  و مراحرل 

گام کرره در هرردف بررا یکرردیگر تالقرریهررا  ترسرریم شررده اسررت  قیرراس بررا کننررد و وقترری در  مرری و مراحلرری 
کامالً  گیرند با یکدیگر    .نوا هستند هماهنگ و هم هدف مورد توجه قرار 

 .الگوگیری از سیره امامان3
کلی امامران را ضررورت که شناخت طرح  الگروگیری از سریره بخشرد ضررورت  مری سومین دلیلی 
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ن کره پریش از ایر چنران کره هرم توضیی ایرن است. آنان حرکت در طرحو به تعبیر دیگر  امامان
ناپرذیر در حیرات انسران هدفمنرد اسرت و حرکرت بردون طررح  گذشت حرکت ی  ضرورت اجتناب
کره بررای نیرل بره هردف حرکرت خرود را ؤمحکوم به شکست است بنابراین م  راز آمن هدفمنردی 

کامررل بررای یرر   کامرل همررراه نمایرد ایررن طررح  کررده اسرت بایررد حرکرت خررود را برا طرحرری جرامع و 
است و اقدام و عمل او بایسرتی هماهنرگ برا طررح امرام و  زمانمن همان طرح امام ؤانسان م

که با فررت عصرمت امرام و پرذیرش ودر چارچوب برنامه او باشد چر کره او  براور بره ایرن و الیرت اوا 
کامرل جرامع و معصرومانه اسرت و حرکرت براسراس  مجهز بره دانرش بیکرران اسرت طررح او طرحری 

 .اهد بردطرحی  یر از طرح او جز به بیراهه راهی نخو
گذشررته ترراریخ کرره شرریعیان یررا اساسرراً  مرری بررا نگرراهی برره  حرکترری  ترروان مرروارد بسرریاری را برشررمرد 

گرر همرراه برا طرحری بروده اسرت شران بر اند و یرا حرکرت نداشته ن آاسراس طرحری نبروده اسرت و یرا ا
گاه اقدام  ن را آرمرر بروده اسرت و یرا میروه  نها بیآطرح در چارچوب طرح معصوم نبوده و از این رو 

 دشمن چیده است.
کررره در طررررح امرررام زمررران قیرررام تررروابین یکررری از ایرررن نمونررره کسرررانی بودنرررد   هاسرررت تررروابین 
که  خودشان قرار نگرفتند و در عرصه کرده بود بره اقردام رو نیاورنرد و در روز آای  ن حضرت تعیین 

گمران گرر همران اقردام مسرلحانه را د مری عاشورا با امرام خرود همرراه نشردند و  ر وقتری دیگرر کردنرد ا
کرده و مسئولیت خویش را انجام داده گذشته  ترر  کره مهرم اند امرا  افرل از ایرن انجام دهند جبران 

کره تریم آاز اصل اقدام در طرح بودن  گراه ماننرد تروپی اسرت  کره در طررح نباشرد  ن است و اقدامی 
که دستش باالتر است و قدرتش بیشتر بر  و اندازد می خودی باال  کوبد. می نآدشمن مسل  

کره پرس از شرهادت امرام حسرین می متعدد دیگری راهای  و نیز قیام از سروی  توان برشمرد 
کرره در چررارچوب  نآچرررا از  1کردنررد مرری ن نهرریآبررا اصرررار تمررام از  داد و ائمرره مرری علویرران رخ جررا 

                                                        
و  اهلل وحرده ال شرریا لره وان رروا كنفسرکم فرواهلل إن الرجرل یقول: علیکم بتق . مانند این روایت: سمعت أباعبداهلل1

لیکون له السنم فیها الراعي فإذا وجد رجال هرو اعلرم بسنمره مرن الرذف هرو فیهرا یخرجره ویجیرل، برذلا الرجرل الرذف هرو 
کانرت اكخرر  باقیرة کانت الحدکم نفسان یقاترل بواحردة یجررب بهرا ررم  کان فیها واهلل لو  فعمرل  أعلم بسنمه من الذف 

علی ما قد استبان لها ولکن له نفس واحردة إذا ذهبرت ، فقرد واهلل ذهبرت التوبرة فرفنتم أحر  أن تختراروا كنفسرکم ، إن 
کان عالما وکان صدوقا ولرم یردعکم إلری نفسره  أتاکم آت منا فان روا علی أف شئ تخرجون وال تقولوا خرج زید فإن زیدا 

کم إلی الرضا من آل محمد کم إلیه إنمرا خررج إلری سرلطان مجتمرع لینقضره فالخرارج ولو ظ إنما دعا هر لوفی بما دعا
فنحن نشهدکم إنا لسرنا نرضری بره وهرو یعصرینا الیروم ولریس  منا الیوم إلی أف شئ یدعوکم إلی الرضا من آل محمد

کانت الرایات واكلویة أجدر أن ال یسمع منا)کلیني،   .(564، 3ش: د4865معه أحد وهو إذا 
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گیرری هرچره بیشرتر برر ائمره و شریعیان را  کره موجبرات سرخت نبودند افزون بر ایرن طرح ائمه
کاسته شدن از یم فراهم حاصرلی  شردند مری جمعیرت شریعه کردند و باعث از میان رفتن علویان و 

 .جز شکست نداشتند
کلی امامان و حرکت در چارچوب ئمس ن در عصر  یبت بریش از دوره حضرور آله شناخت طرح 

گررر نسرربت برره اصررل طرررح امررام حاضررر شررناخت چنرردانی  کرره در عصررر حضررور ا محسرروس اسررت چرررا 
ن حضررت ایرن امکران وجرود داشرت آبه دلیل حضور امرام و امکران ارتبراط برا  وجود نداشته باشد

که متناسب با طرح امرام  که شیعیان در هر مقطعی مسئولیت خود را بشناسند و به انجام اقدامی 
که امکان بهرهآاست رو  گراهی از آمندی از حضور امام فراهم نیست بررای  ورند اما در عصر  یبت 

کلی امام نیست. همسئولیت هر مقطعی چار  ای از شناخت طرح 
 اجتماعی . امکان ارزیابی و نقد حرکت علما و مصلحان4

ایررم در عرصرره  مختلفرری از حرکررت عالمرران دیررن مواجرره بررودههای  مررا در عصررر  یبررت بررا شرریوه
گوشرره گرفترره تررا سررکوت و  گیررری و تررا قیررام و جهرراد و در عرصرره  سیاسرری از همراهرری بررا سررالطین 

اجتمراعی  مصلحان داری و تربیت و راهبری. تفاوتی تا حضور فعال و عهده بی اجتماعی از انزوا و
گزیرردههای  نیررز شرریوه اساسرری هررای  انررد تفاوت مختلفرری را برررای نیررل برره اهررداف اصررالحی خررود بررر 
کردام یر  از ایرن شریوه می مختلی یاد شده موجب طرح این پرسشهای  میان شیوه که  ها  شود 

کدام نادرست بوده است را مورد نقد و ارزیابی قررارداد و صرحت و ها نآتوان  می و چگونه درست و 
اسرت و بردون  پرذیر ارزیابی و نقد براساس معیار و میزان امکان را شناسایی نمود طبیعتاً ها نآسقم 

تواند معیار برای ارزیابی عملکرد علمرا باشرد طررح  می ن هآخود نقدپذیر خواهند بود ها  معیار نقد
که در طرح امامان وکلی امامان است ح نان باشرد آمنطب  با نقشه  رکت علما و مصلحان مادامی 

گررر نترروان  کلرری امامرران قرررار داد  یرقابررل  ن را در چررارچوبآدرسررت و قابررل دفررام اسررت و ا طرررح 
 .پذیرش خواهد بود

کلری امامران و میرزان  شناخت و تحلیل سیره عالمان دین و مصلحان اجتمراعی از من رر طررح 
کامیرابی آعدم انطباق انطباق و یا  کره راز  کلی امامان این دستاورد را نیز به همراه دارد  ن با طرح 
کامیررابی  کرره در نیررل برره برره  ن دسررته از حرکررتآدهررد برردون تردیررد  مرری نهررا را نیررز نشررانآیررا نا هررایی 

کرام بروده انرد و یرا بردون توجرره بره نقشره و برنامره معصرروم   رازی بردون طررح داشررتهآانررد  مقصرد نا
 .اند اند و به همین دلیل سرانجامی جز شکست نداشته شروم شده
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گررر بترروان برره شررناخت دقیقرری از طرررح امامرران دسررت یافررت حترری ترروان در هنگررام تعررارت  مرری ا
های  بررا دیرردگاههررا  سرریره علمررا و مصررلحان اجتمرراعی مسرریر درسررت را شررناخت مررا در برخرری از زمان

گرراه بررا یگرردیگر تعررارت  همختلفرری از عالمرران و یررا مصررلحان اجتمرراعی مررواجهیم دیرردگا کرره  هررایی 
دانرد و دیگرری قیرام را تنهرا راه  مری کند و زمانه را زمانه تقیره می کامل دارند ی  نفر امر به سکوت

دانرررد و سرررکوت را خیانرررت و یرررا یررر  نفرررر بررره تربیرررت و پررررورش و  مررری رفرررت از وضرررع موجرررود بررررون
گوشرره مرری نیروسررازی را وجهرره همررت خررود قرررار  گیررری را شررعار خررود قرررار دهررد و دیگررری عزلررت و 

کشاکش دیدگاه دهد و... می تواند موجبرات رفرع حیررت و  می ن هآناهمگون و متعارت های  در 
که به استناد  کلی حرکت امامان است  دیردگاه درسرت  تروان مری نآسرگشتگی باشد شناخت طرح 

 و مسیر ح  را شناسایی نمود. 

 گیری نییجه
که امامت امت را بر ع هرای مرورد ن رر  هده دارند امت خود را به سروی آرمانپیشوایان معصوم 

کنند و این خود نوعی از حرکت است. حرکت از وضرعیت موجرود بره سروی وضرع  خود راهبری می
کرره در آن همرره شرررای  و  گیررر  کلرری و فرا مطلرروب. ایررن حرکررت بایررد همررراه بررا طرحرری باشررد طرحرری 

کوشریده شرده ها دیده شده و به موانع و مشکالت توجره شرده اسرت  موقعیت در تحقیر  پریش رو 
کلی حرکت ائمره را ضررورت  که چه دالیلی شناخت طرح  که به این پرسش پاسخ داده شود  است 

کلی حرکت ائمه چه رمراتی مترتب است.  فهم عمی  از رفترار و بخشیده است و بر شناخت طرح 
نرران و آسریره  الگرروگیری از ،تعارضرات برردوی میران سرریره ائمره وهررا  گفترار امامرران، حرل تفاوت

کلری حرکرت  امکان ارزیابی و نقد حرکت علما و مصلحان اجتماعی برخی از رمرات شرناخت طررح 
 .است ائمه
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