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 ساز ظهور انقالب اسالمی آغاز ظهور یا زمینه
 1نبی سیدمحسن آل

 چکیده
ترین رخـداد دوره معاصـر در  ترین و باشکوه تردید انقالب اسالمی ایران مهم بی

ــاء و با هــای اصــیل  ســازی تفکــر و تمــدن اســالمی و جــاری ســاختن آمــوزهزاحی
ء بـر زیست اجتماعی مردم بـود. ایـن انقـالب بـا ابتنـا اسالمی در حوزه سیاسی و

ه دینـی ارائـبه بسـیاری از مقـوالت   و ابتکارگونه مبانی دینی و شیعی نگرشی نو
که در تفکـر و اندیشـه اسـالمی مغفـول واقـ  شـده بـود و یـا الاقـل ی  گذشته کرد 

ــه حــوزه  ــدی  ب ــونی را نداشــت. یکــی از نمودهــای ایــن نگــرش ب کن برجســتگی 
و مشخصا بحث انتظار و ضرورت فراهم ساختن مقدمات ظهور امام  مهدویت
 شود. مرتب  می مهدی

ــه دو ســوال اساســی اســت. اول ایــن کــه در نســبت  ایــن مقالــه درصــدد پاســخ ب
چـه نسـبتی میــان آن دو  سـنجی میـان انقــالب اسـالمی و حکومـت مهــدوی

خــود در چــه رســالتی بــرای  57کــه انقــالب اســالمی ســال  وجــود دارد  دوم ایــن
سازی فرد و اجتماا برای نزدید ساختن عصر ظهور منجی تعریـ   حوزه آماده

کیـد بـر  کرده است و مولفه ها و عناصـر ایـن آمـاده سـازی چیسـت  در ابتـدا بـا تا
و مقام معظـم  گذار فقید انقالب اسالمی، امام خمینی فرمایشات رهبر و بنیان

سازی و تمهیـد  در حوزه آماده رهبری به تبیین وظیفه و رسالت انقالب اسالمی
شود و سـپس بـه وجـود دو رویکـرد موجـود  مقدمات ظهور مهدوی پرداخته می

                                                        
 (.smallnabi@ut.ac.ir)دکتری رشته معار  اسالمی دانشگاه تهران و  دانش آموخته حوزه علمیه قم .1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

آن اشــاره  در مــورد نســبت میــان انقــالب اســالمی و حکومــت مهــدوی و تحلیــل
گردد و در نهایت با توجه به آثار و پیامدهای تاریخی بـه تاییـد یکـی از ایـن  می

 شود.  دو نگاه پرداخته می
کلیدیواژگ  ان 

 .ظهور، عصر ظهور، انتظار، غیبت ساز زمینهانقالب اسالمی، 

 مقدمه 
هـای موجــود جهــان توانســت نظــم  انقــالب دینــی بــین انقــالب انقـالب اســالمی بــه عنــوان یـد

کم نوینی را در  هـای مختلـ  رقـم بزنـد.  سازد و تغییرات اساسـی و بنیـادینی را در حـوزهجامعه حا
های شیعی اسـت  رفیت عظیم برگرفته شده از تعالیم بلند دینی و آموزهتردید این توانایی و ظ بی

که پویندگی و بالندگی انقالب اسالمی را در پی داشته و این نقش تاریخ ساز و تحول آفـرین را بـه 
کرده است. به تعبیر   یکی از نویسندگان:انقالب اعطا 

توان یکی  ب است و آن را میاسالم شیعی اولین منب  برای تجهیز و چارچوب بنیادین انقال
که انقالب ایران را از فرم معمـول انقـالب از چند شکل هـای زمـان مـا خـارج  صورتی دانست 

کتر افـراد را  اهلل خمینی ساخته است... شیعه بودن انقالب و نیز رهبری آیت توانست حدا
کمی از شعار متفـق ی های عمومی همچون استقالل آزادی جمهوری اسـالم نسبت به تعداد 

 (4: 1371)عنایت،  الرای نماید.

کــه مــورد  یــت دینـی انقــالب اسـالمی، یکــی از حــوزهطبیعتـا  بــا توجـه بــه ماه هـای بســیار مهمـی 
گـــذاری و  ـــی هـــد   ـــت و حت گرف ـــر انقـــالب اســـالمی قـــرار  کبی ـــی و بنیانگـــذار  ـــران دین توجـــه رهب

گرفت آموزه مهدویت بود.  برنامه  ریزی معطو  به آینده بر اساس آن شکل 

 لهئطرح مس
دو رویکــرد وجــود  انقــالب جهــانی حضــرت مهــدیدر تبیــین نســبت بــین انقــالب اســالمی و 

کـه مـدعای خـود را  کتاب یوم الخال  و مشخصا عصر ظهـور تعلـق دارد  دارد. رویکرد اول به دو 
کتـاب عصـر کنـد.  با استناد به برخی از روایات و اخبار وارده در متون حدیثی مطرح مـی نویسـنده 

در ابتـدا روایتـی را نقـل  سازی برای ظهور حضـرت مهـدی زمینه در فصل ایرانیان و آغاز ظهور
که به نظر ایشان داللت دارد می  که: کند 

مقـدمات کنـد و  حکومت می بیت پیش از ظهور حضرت قائم سید بزرگواری از ذریه اهل
نمایـد و طبـق  یو مردم را متوجه تقوی و پرهیزکـاری مـ نماید دولت آن حضرت را فراهم می
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کـه ذکـر آن در  کند. وی اهل سازش و رشوه احکام اسالمی عمل می گیری نیست. ایـن سـید 
 (235: 1375کورانی،) باشد. روایت آمده است احتمال دارد مراد از او امام خمینی

که و توضیح میکند  در صفحات بعدی، احتمال خود را تقویت میسپس   :دهد 
کند قبل  چون این شخص با این خصوصیات که از قم باشد و مردم را به سوی خدا دعوت 

 (235)همو:  سابقه است. و طرفدارانش بی از امام خمینی

 :گوید میبا صراحت و سپس 
که در روایت آمده است بر امام خمینی این خصوصیات و ویژگی  کنـد. ) ق مـیتطبی هایی 

 (238همو: 

ـــر مفهـــوم  ـــه ب ـــا تکی ـــه توســـعه« رعصـــر ظهـــو»در ادامـــه بحـــث ایشـــان ب ـــان و   ب ـــایی در زم  معن
که عصر ظهـور آغـاز شـده اسـت و انقـالب اسـالمی  شرای  تحقق ظهور دست می زند و معتقد است 

گیــر مـــیایــران، نقطــه شــروا و آغــ گـــر ایــن تحــول عظــیم و فرا  دیگــر ظهـــور باشــد. بــه عبــارت  از 
که وقوا انقالب اسالمی مبدا و جزئی از ایـن فر امام زمان کـه حتمـا  فرایندی است   اینـد اسـت 

 :فتادا باید اتفاق می
کرده که روایات آن را توصی   کنون در زمان ظهوری  ایم و مرحله اول آن،  اند، وارد شده ما ا

که مقدمه ظهور آن حضرت است توس  آن مـرد از قـم )امـام خمینـی( آغـاز  نهضت ایرانیان 
که آزادی قدس و نبرد با اسـ اسـت بـه جهانیـان رائیل شده است و این انقالب هد  خود را 

و اسـتمرار ایــن انقـالب تنهـا در انتظــار آن دو آزاد مـرد بــه عنـوان رهبــران اعـالم نمـوده اســت 
کـل نیروهـای وی شـعیب بـن  خودش می باشد یعنی یکی سید خراسانی و دیگـری فرمانـده 

 (261: همو)صالح بنا بر برخی روایات و صالح بن شعیب بنا بر برخی روایات دیگر. 

کتاب می ایشان  نویسد: در ادامه 
که آنها از مقدمات ظهور حضـرت  که در روایات به آنها تصریح شده  حواد  و پیشامدهایی 
و متصل به آن هستند، در حقیقت آغاز شده اسـت. بـویژه دو واقعـه از بـین آنهـا: اول: فتنـه 

 (263همو:  م: برپایی نظام اسالمی در ایران. )های شرق و غرب، دو انگیزی

که استشمام توقیت از آن می و در شود؛ مراد خود را از عصر و زمان ظهور بیـان  نهایت با بیانی 
که می  :کند 

گفتـار مــا یعنــی عصـر و زمــان شکســت بنـابر این مــراد از زمـان ظهــور، همــان معنـای متعــار  
کـه از آن بـه عنـوان قـرن ظهـور و یـا  اسرائیل و یا عصر انقالب ها و یا زمان تجلی اسالم است 

کــه از امــام بــاقر ل معاصــر ظهــور مــینســ شــده اســت آن  نقــل تــوان نــام بــرد. زیــرا روایتــی 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

را بـه انـدازه عمـر  حضـرت فاصـله بـین انقـالب اسـالمی ایرانیـان و ظهـور حضـرت مهـدی
 (همو)معمولی ید انسان به شمار آورده است. 

 این از نگاه ایشان، عصر ظهور آغاز شده است. بر  بنا
کــه توســ تحلیــل انقــالب شــکوهمند  شــود، بــا   نویســندگان مختلفــی دنبــال مــیرویکــرد دیگــر 

ـــذر: اســـالمی و ـــار و  ( در تحقـــق آن74، 1385نصـــرت غیبـــی )ابوالحســـنی من ـــار آث ـــه اعتب ـــز ب و نی
کـه انقـالب اسـالمی ظرفیـت و  که در سـطح ملـی و فراملـی داشـته اسـت، معتقـد اسـت  پیامدهایی 

دارد و  ی امـام زمـانقدمات تشکیل حکومت جهانی و ایجاد مساز زمینهپتانسیل الزم را برای 
کــه ایــن انقــالب بــه حکومــت امــام زمــان امیــدوار گــردد.  اســت  )حســینی شــاهرودی، متصــل 
 (168و159: 1377و عرفان محمود،  21: 1385

کــه اولــی بــا تطبیــق روایــات و عالئــم ظهــور بــر انقــالب  تفــاوت میــان دو رویکــرد در ایــن اســت 
کبیر کرده اسالمی و بنیانگذار  که عمال ما به فرایند عصر ظهور ورود  ایم و انقالب  آن، معتقد است 

گونه تطبیق و انطباق  اسالمی را بخشی از این جریان تلقی می کند. اما رویکرد دوم با پرهیز از هر 
کـه انقـالب اسـالمی بتوانـد مقـدمات و بسـتر الزم را  روایات ظهور بر انقالب اسـالمی، امیـدوار اسـت 

کند. بر این اساس انقالب اسالمی نقش  برای ظهور ظهور را « ساز زمینه»حکومت مهدوی فراهم 
 که خود بخشی از فرایند ظهور باشد. کند و نه این پیدا می

کــه بــه راســتی نســبت میــان  بــرای تحلیــل و بررســی ایــن دو رویکــرد و در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه آیـا ایـن انقــالب  و ایـنچیسـت   انقـالب اسـالمی ایـران و حکومــت جهـانی حضـرت مهــدی

پـردازیم و  ساز ظهور است و یا آغازگر عصر ظهور است  ابتدا به بررسی و نقد رویکرد اول می زمینه
 دهیم.  تبعات و پیامدهای این نگرش را مورد توجه قرار می

 بررسی رویکرد اول
که نویسنده محترم عصر ظهور در اثبات ادعای خود بر این به نظر می قالب اسـالمی که ان رسد 
در امـر ظهـور شـده « توقیـت»و « تطبیـق» راینـد عصـر ظهـور اسـت؛ دچـار دو اشـکالنقطه آغـاز در ف

کــه در روایــت آمــده اســت را بــر امــام خمینــی تطبیــق  اســت. ایشــان ابتــدا مــراد از ســید بزرگــواری 
از ظهور  دادند و در ادامه به صراحت انقالب اسالمی ایران را مصداقی از پیشامدها و حواد  قبل

که این تطبیق نیاز به دلیـل دارد  کردند. روشن است  هـا و  و بـا صـر  وجـود برخـی از ویژگـیتلقی 
کرد.  نمیتشابهات  انگیزی و انتشار ظلـم و جـور در یـد زمـان را نیـز  فتنه» توان این ادعا را ثابت 

کـه در بسـیاری از زمـان نمی کـرد چـون روشـن اسـت  ور غالـب هـا ظلـم و جـ شود عالمت ظهور تلقی 
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که در تمام زمان گر نگوییم  مضا   (92: 1428)العبادی الشطری،  «ها چنین بوده است. بوده ا
کـه چنــین برداشـتی از روایــات، زمینـه را بــرای سـوء اســتفاده و یـا ســوء برداشـت دیگــران از   بـر ایــن

 کند.  ت عالئم ظهور فراهم میاروای
کـالم ا از طر  دیگر کـردن وقـت بـرای الزمه تطبیـق و بلکـه صـریح در  یشـان، توقیـت و تعیـین 

 :تری باشد ظهور است هر چند در ید آینده طوالنی
گفتـار مــا یعنــی عصـر و زمــان شکســت بنـابر این مــراد از زمـان ظهــور، همــان معنـای متعــار  

کـه از آن بـه عنـوان قـرن ظهـور و یـا  اسرائیل و یا عصر انقالب ها و یا زمان تجلی اسالم است 
کــه از امــام بــاقر نســل معاصــر ظهــور مــی شــده اســت آن  نقــل تــوان نــام بــرد. زیــرا روایتــی 

را بـه انـدازه عمـر  حضـرت فاصـله بـین انقـالب اسـالمی ایرانیـان و ظهـور حضـرت مهـدی
 (263: 1375کورانی، )معمولی ید انسان به شمار آورده است. 

کــه  ایــن بیــان نــوعی از تعیــین وقــت و زمــان بــرای ظهــور مــی ی ممنــوا در روایــات زیــادباشــد 
کلینــی در  ــافی بــابی راشــمرده شــده اســت. مرحــوم  ک کراهیــ  التوقیــت  کتــاب شــری   بــه عنــوان 

کـه تعیـین  اختصا  داده است و در آن چندین روایت را بدین مضمون نقل می کسـانی  کـه  کند 
که: وقت می   کنند صادق نیستند. از جمله این روایت 

گویتکعبد الرحمن بن  ه مهزم وارد شـد و عـرو کته بودم نشس د: خدمت امام صادقیر 
شـود  فرمـود:  ی واق  میکم یه در انتظارش هستکن امره ید: ایرد: قربانت: بمن خبر دهک

گفتنـــد وقـــت ـــذاران و هـــال اه مهـــزم! درو   افتنـــد یگان و نجـــات ننـــدک شـــدند شـــتاب کگ
 1(368، 1: ج1407)کلینی،  شوندگان. میتسل

کن کــه تعیـین وقــت  کسـانی را  گونـه شــتاب و  نـد را تکـذیب مــیایـن حـدیث شــری   کنـد و از هــر 
و شود  این نوا از تطبیق را هم شامل می «کذب الوقاتون»اطالق کند.  تعجیل در این امر نهی می

که یکی از آسیبت یفرهنگ مهدو شناسی  بیآس در بحث گفت   ین زمان بـراییتعهای آن،  باید 
ه وقـت ظهـور امـام زمـان بـر کـن اسـت یـبـر ا یمت الهـکه حکاست. چرا  یظهور حضرت مهد

گونهییتع نیا .ندبما یبندگان مخف گفته ماست؛  یمختلف یها ن وقت به  در فالن »شود:  یمثال 
هـا بـه  جوان»ا مـثال یـو « دن فـالن سـالیش از رسـید پـیـبگو هک نیا ایروز از فالن ماه از فالن سال؛ 

ــرا « ننــدک یمــ کطــور قطــ  ظهــور را در ــداز انســان یــد عمــر متوســ زی ــ و دارد یا هان  گفتــه یوقت
                                                        

ُکْنـُت ُمَحّمَ . 1 یـر. َقـاَل:  َکت  ْحَمن  ْبـن   ـاَن َعـْن َعْبـد  الـّرَ ـّو  ْبـن  َحّسَ ـاب  َعـْن َعل  ـع َعْبـد  ُد ْبـُن َیْحَیـی َعـْن َسـَلَمَ  ْبـن  اْلَخّطَ ب 
َ
ْنـَد أ ع 

ي  اهلل   ـذ 
ْمـر  اّلَ

َ
ـو َعـْن َهــَذا اأْل ْرن  ْخب 

َ
ـَداَك أ ْلـُت ف  ْهـَزم  َفَقـاَل َلـُه ُجع  ْذ َدَخـَل َعَلْیـه  م  َکــَذَب إ  ْهـَزُم  ـُر َمَتـی ُهـَو َفَقـاَل َیـا م    َنْنَتظ 

اُتوَن  ُموَن.  اْلَوّقَ ُلوَن َو َنَجا اْلُمَسّل   َو َهَلَك اْلُمْسَتْعج 
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ژپو
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متـر از سـال متوسـ  عمـر آنهاسـت. کظهـور  یعنـید، یحتم خواهند د ورط به نیسن فالن: شود یم
 شده است. یات از آنها نهیه در رواکن وقت ظهور بوده ییهمه تع ،ها و مانند آن نیا

 ظهور یها نشانه قیتطب
خـارجی توجـه بـه دو نکتـه  های ظهور بر حواد  و رخـدادهای در بحث تطبیق عالئم و نشانه

 ضروری است:
گر چه در برخی از روایات برخی حواد  و پدیده1 های اجتمـاعی بـه عنـوان اتفاقـات قبـل از  . ا

که تطبیق ایـن زمینـهظهور ذکر شده است  هـا بـر رخـدادهای خـارجی بـدون پدیـد  اما روشن است 
کبرنژاد،  های حتمی صحیح نمی آمدن نشانه   (134: 1386باشد. )ا

هـای ظهـور تلقـی  شرای  اجتماعی و تغییر و تحـول در رونـد اجتمـاا، بایـد بـه عنـوان زمینـه. 2
گونه رویدادها ظهور حضرت قطعی خواهد  که با پدید آمدن این  شود تا این ذهنیت شکل نگیرد 

کبرنــژاد،  بـود. و در واقـ  بخشــی از امـور، الزمـه پــیش از ظهـور هسـتند و نــه تمـام آن : 1386هـا. )ا
کــه بــه نظــر مــیا (134 گرفتــه اســت.  مــری  کتــاب عصــر ظهــور مــورد غفلــت قــرار  ارجــاا بــه رســد در 

گاه سوءاستفاده گوار و  هایی در اندیشـه  گذشته و تجربه تاریخی نیز حکایت از آثار و پیامدهای نا
از  ییگــو شیپ یبــه نــوع هکــ نیــا ل جــّذاب بــودن ویــها بــه دل نشــانهاز  بحــثمهــدوی اســت. زیــرا 

ل همـواره مـورد یـن دلیمنـدان بـوده اسـت؛ بـه همـ ت، همـواره مـورد توجـه عالقهنـده اسـیحواد  آ
گر چه برخـ نادرست ساده یریگ ادان و بهرهیطم  ش ، یخـوب یهـا زهیبـا انگ یلوحان بوده است. ا
گوار آن مثــل ا یها امــدیانــد، امــا از پ پرداخته هــا از حــواد  بــر نشــانه یق بعضــیــبــه تطب جــاد ینــا

 1.هستند غافل بودن ظهور دیاذب به نزدک یها دیام
بر همین اساس علماء و بزرگان شیعه هموراه در بحث مهدویت و عالئم ظهور ظرافت و دقت 

گونه تطبیـق و توقیـت بـر حـذر مـی الزم را مبذول می  اهلل از آیـتداشـتند.  داشتند و دیگران را از هر 
که: العظمی  مرعشی نقل شده است 

که از این مطالب )که مثال سفیانی دید ه شده یا نه( نگویید زیرا جوانان بعد از سالیان وقتی 
)صادقی، . پندارند دارند و همه را درو  می ظهور حضرت به تاخیر بیفتد دست از دین برمی

                                                        
و من عجائب ما یذکر ممـا شـاهدته فـو بالدنـا قـوم مـن العلویـ  مـن »آموز است:  . در این زمینه نقل یاقوت حموی درس1

کّل یوم طلوا القائم علیهم و ال یرضون باالنتظار حتی إن أصحاب التنایات یعتقدون هذا الم ذهب فینتظرون صباح 
ّکین فو السالح فیبرزون من قراهم مستقبلین إلمامهم و یرجعون متأسفین لما  جّلهم یرکبون متوّشحین بالسیو  شا

 (297، 4 البلدان،ج معجم) .«یفوتهم
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1382 :320) 

 اند: فرموده تبریزی العظمی اهلل آیتدر نقل دیگری 
گر غیبت صد که ا کنید  که باید زمینه را مساعد  هزار سال هـم طـول حر  دیگر ما این است 

که هر روز می آید. ظهور نزدید  گفت حضرت می بکشد عقاید مردم خراب نشود. فردی بود 
گفت سه ماه دیگر حتما آقا می گفـت بـداء  شده. ید بار  گفتـیم چـه شـد   آیـد. سـه مـاه بعـد 

که ایمان راسخ پیـدا  حاصل شد. )این چیزها عقاید مردم را خراب می کنیم  کاری  کند( باید 
 (5: 1381انتظار، . )به نقل از فصلنامه کنیم

کـه در اخبـار و روایـات بـرای امـر  هـای زیـادی عالئـم و نشـانه ،نکته قابل توجه دیگر این است 
عالمـت و نشـانه  69که مرحـوم سـید محسـن امـین بـر اسـاس روایـات،  ظهور ذکر شده است چنان

نفـس زکیـه، نـداء عـن سـور  کنـد. از قبیـل خـروج سـفیانی، قتـل مـی نقل برای ظهور امام زمان
کــه تحقـق مجمـوا ایــن نشـانه222-175: 1426دمشـق، خـروج مروانــی و غیره)العـاملی،  هــا و  ( 

کـافی و فهـم صـحیح روایـات دارد طبیق آنت رو  ایـن  از .ها بر افراد و حواد  مختل  نیاز بـه دقـت 
گیرد.  نباید در تحلیل عصر ظهور مورد غفلت قرار 

 ه عالئم ظهورکید بر عوامل ظهور و نأت

ا از بحــث و بررســی پیرامــون علــت و چرایــی بیــان عالئــم و نشــانه هــای ظهــور در برخــی از  فــار
کــه البتــه بــه طــور حــتم هــر یــد از ایــن نشــانه هــا )حتمــی و غیرحتمــی( حکمــت و فلســفه  روایــات 

 :محمدمهدی آصفی اهلل آیت خا  خود را دارد، اما به تعبیر
های ظهور است بلکه بحث  ست نه بحث از عالئم و نشانهآنچه امروز بر ما الزم و ضروری ا

ــر ایــن اســاس در چنــین  از عوامــل و راهکــار هــای تحقــق و نزدیــد ســاختن ظهــور اســت. ب
یابد در مرحله اول فهم و درک وظیفه و رسالت اصلی  رویکردی، آنچه اصالت و اولویت می

گـام دوم عم ظهـور امـام زمـان مسئله خود در مواجه با لیـاتی سـاختن و انجـام اسـت و در 
اقداماتی از قبیل امر به معرو  و نهی از منکر، تزکیه و طهـارت روحـی، دعـوت همگـانی بـه 

) مجموعـه مـن المـولفین،  1های اصـیل دینـی و... اسـت. سوی خدا و تبلیغ معار  و آموزه
 (157، 1: ج1434

گیـرد در واقـ  انقـال گـر چنـین تغییـر و دگرگـونی در بیـنش و نگـرش مـا شـکل  ب و اتفـاق بزرگــی ا
                                                        

کیـد فـی ثقافـ و علیه فاننا یجب ان نبحث بدال عن عالئـم الظهـور، .1 االنتظـار و یجـب ان نتحـول   عوامـل الظهـور، و التا
و الخســ  و الســفیانی و الــدجال و الیمــانی و الحســنی الــی عوامــل الظهــور مــن االمــر   مــن عالئــم الظهــور مــن الصــیح

 و ...  النفوس و التربی  الی اهلل و تزکی  بالمعرو  و النهی عن المنکر و الدعو
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ژپو
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وی

کــه از عالئــم و  کتبــی  کتــب مالحــم و فــتن و  کــه در پــی آن بــه جــای مراجعــه بــه متــون و  اســت 
های ظهور و تطبیق ناقص آنها بر حواد  و اتفاقات مختل  حکایت دارد بـه سـوی منـاب   نشانه

که نوشته اندیشمندان و متفکران اسالمی است مراجعه می  کنـیم و جسـم و جـان اصیل و قویمی 
گـاهی شـاهد  خود را با معار  واال و عمیق شیعی و مهدوی جال می بخشـیم و در نتیجـه آن هـر از 

و بــر اســاس ایــن فهــم و برداشــت »گــرایش جمعــی بــه مــدعیان دروغــین مهــدویت نخــواهیم بــود 
کـه تغییـر و تبـدیلی در میـان منتظـر و منتظـر اتفـاق مـی افتـد و بـا ایـن رویکـرد ایـن مـا  جدید اسـت 

که  هستیم بلکه ایشان در انتظار دگرگـونی روحـی و معنـوی و  منتظر ظهور امام عصرنیستیم 
 )همو(1«اقدام عملی جامعه منتظران برای تحقق عصر ظهور هستند.

 رویکرد دوم
گونـــه تطبیــــق و انطبــــاق روایـــات ظهــــور بـــر انقــــالب اســــالمی،   رویکـــرد دوم بــــا پرهیـــز از هــــر 

 :معتقد است
مـادگی جهـانی بـرای قیـام حضـرت مهـدی تلقـی شـده هـای غیبـت، تحقـق آ یکی از حکمت

)آذرشـین فـام،  است. و با توجـه بـه عـدم آمـادگی جهـان، غیبـت آن حضـرت ضـرورت دارد.
1393 :187) 

اساس، انقالب اسالمی رسالت تمهید مقدمات و بستر سازی الزم را برای ظهور حکومت  بر این
که خود بخشـی  کند و نه این ور را پیدا میظه« ساز زمینه»مهدوی دارد و لذا انقالب اسالمی نقش 

شـخص بنبیانگـذار انقـالب به بیانات و فرمایشات از فرایند ظهور باشد. معتقدین به این رویکرد 
. ســـیری در کننـــد اســـتناد مـــی و رهبـــر معظـــم انقـــالب اســـالمی اســـالمی حضـــرت امـــام خمینـــی

کـه ایشـان د فرمایشات امام خمینی ر مرحلـه اول وظیفـه تـد به خوبی مبین این مطلب است 
کــــردن مقــــدمات و  تــــد افــــراد را و در مرحلــــه دوم رســــالت بــــزر  انقــــالب اســــالمی را در فــــراهم 

 دانستند. می ی برای تحقق حکومت جهانی حضرت مهدیساز زمینه
 نظیـر تـاریخ بشـریت بـه شـمار العاده و بی پدیده ظهور ید رخداد فوق از دیدگاه امام خمینی

د پدیده فراطبیعی و منقط  از اوضاا جاری دراین عالم نیست بلکـه رخـداد رود، ولی هرگز ی می
کمیت همهظهورر برای برپ جانبه دین اسالم و بـرای سـامان دادن بـه  ایی نظام عدل و تحقق حا

ــدیهی اســت چنــین رخــدادی هماننــد دیگــر رخــدادهای طبیعــی  اوضــاا زنــدگی بشــری اســت. ب
                                                        

و: ان االمام هو الذی ینتظر العمل و الکدح و الکفاح و الجهاد و االنفاق و البذل و یتحول االنتظار . و هذا الفهم الجدید ه1
 الی االمام فیکون هو الذی ینتظرنا.  امام  من شیع
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کــ مقـدمات و بسـترهای خــا  خـود را مــی عظیمـی امــری  ه بـدون آن تحقــق چنـین تحــولطلبـد 
، اسـالم کـه ظهـور و نهضـت پیـامبر چنـانبه تعبیر شهید صدر  ناممکن و انتظاری نامعقول است و

محقــق شــود،  و نهضــت ایشـان پـنج قــرن بــه تـاخیر افتــاد تــا ظـر  اجتمــاعی مناســب بـرای ظهــور
در ( 76: 1399.)صدر، محقق شودنیز باید ظر  زمانی آن  همین طور برای ظهور امام زمان

 فرمایند: می این راستا نیز امام خمینی
کنیم. انتظار فرج انتظار قدرت اسالم  ما همه انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت 

کنــد کنــیم تــا قــدرت اســالم در عــالم تحقــق پیــدا  کوشــش  و مقــدمات ظهــور  اســت و مــا بایــد 
 (374، 8ج :1385)امام خمینی،  .شاءاهلل تهیه شود ان

 فرماید: در جای دیگر می
کنیم و مسلمین جهـان شاءاهلل اسالم را آن ان که هست در این مملکت پیاده  اسـالم را  ،طور 

کنند... و زور و ظلم و جـور از دنیـا برطـر  شـود و مقدمـه بشـود بـرای  در ممالد خود پیاده 
 (262، 15)همو:ج  عصر ارواحنا فداه. ظهور ولی

کـردن بسـتر و زمینـه مناسـب، انقالب اسالمی نیز انقالب اسالمی با فـراهم  رهبر معظممنظر  از
ثیرگــذار اســت. أت حکومــت جهــانی امــام عصــرالمللــی اســالمی و  بــین دهــی بــه تمــدن در شــکل

 :ندیفرما یم شانیا
کامل در دوران ظهور حضرت بقی  اهلل است. در دوران ظهور  البته تمدن اسالمی به صورت 

 (21/9/80)سخنرانی  .ی و دنیای حقیقی اسالمی به وجود خواهد آمدتمدن حقیقی اسالم

 اما:
ــاریخی اســت. هــر  تشــکیل نظــام جمهــوری اســالمی یکــی از مقــدمات ایــن حرکــت عظــیم ت
اقــدامی در جهــت اســتقرار عــدالت یــد قـــدم بــه ســمت آن هــد  واال اســت. )ســـخنرانی 

27/5/87) 

 :فرماید تحرکی می ایشان با رد هرگونه انفعال و بی
دهد، یعنی چه!  امروز تکلی  شما چیست  شما امروز باید چـه  آید انجام می مام زمان میا

کنی، تـا آن بزرگـوار بتوانـد بیایـد و در آن زمینـه آمـاده، اقـدام  بکنی  شما باید زمینه را آماده 
کرد! جامعه که نمیشود شروا  ای میتواند پذیرای مهدی موعود ارواحنافداه  فرماید. از صفر 

کـه در آن آمـادگی و قابلیـت باشـد، وااّل مثـل انبیـا و اولیـای طـول تـاریخ مـیبا شـود. چـه  شد 
که بسیاری از انبیای بزر  اولی ها پـاک  العزم آمدند و نتوانستند دنیا را از بدی عّلتی داشت 

کنند  چرا  چون زمینه  ( 25/9/76. )سخنرانی ها آماده نبود و پیراسته 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 ســـازی ظهــــور در انقـــالب اســــالمی، در یـــد رویکــــرد  آمـــادههــــای  بـــرای فهـــم درســــت مولفـــه
 کنــیم و ســپس  ای بــه آمــوزه مهــدویت در پــیش از انقــالب اســالمی مــی ای، ابتــدا اشــاره مقایســه

هـای  پردازیم. آموزه مهدویت در پـیش از انقـالب اسـالمی دارای ویژگـی به دوره بعد از انقالب می
 زیر بود:

گـــ .1 ـــی مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار مـــیاندیشـــه مهـــدویت در جایگـــاه یـــد  ـــت و  زاره دین  گرف
ی و مـوردی معـار  مهـدوی بـه شـکل جزئـ  هادعیـه و بـ ،رویکرد غالب افراد حـول محـور توقیعـات

 شد. توجه می
حی و عاطفی بـه آمـوزه مهـدویت رویکـرد غالـب بـود و از سـطح عقالنـی و معرفتـی نگاه سط. 2
کمکمی   شد. معرفتی و معنویتی از این اندیشه میبرداری  ترین بهره برخوردار بود و لذا 
گرفته شده شمول مهدویت عد اصالحی جهان. بُ 3 کـردن بـه  نادیده  و تلقی حداقلی و محدود 

 در قبل از انقالب بود. رویکرد غالب به مهدویت برخی از زوایای زندگی فردی

 ها و عناصر آماده سازی ظهور در انقالب اسالمی لفهؤم
های فطــرت و  حیح حرکــت انســان و بازگردانــدن او بــه نظــام و ســنتتصــ»انقــالب در اســالم 

)مدرســی،  «انقــالب اسـت بــرداری زودرس یـا دیـررس از ثمــره ایـن هسـتی بـرای همــاهنگی و بهـره
کلــ ینگــاه بــا (17: 1371 گفتمــان  کب یانقــالب اســالم یبــه شــعارها و  آن، حضــرت امــام  ریــو رهبــر 
که افق ب ی، روشن مینیخم هـای  نیـز تحـول و برگشـت انسـان بـه سـنت البانقـ نیـا نشیشود 

کــه در  یتحــولطلبــی در روح و جــان او بــود.  فطــرت و زنــده ســاختن روحیــه تکامــل خــواهی و حــق
وجــو  جســت کنــد یمــ نیمعــ یوحــ امیــو پ دیــکــه توح یرینــوا بشــر را در مســ یتعــال گســتره جهــانی

کـه سیاسـی ب اسـاس چنـان ایـن . برکند یم اشـد فرهنگـی و معرفتـی کـه آمـوزه مهـدویت بـیش از آن 
است؛ انقالب اسالمی نیز اولویت خود را تغییر باور و نگرش عمومی افراد قرار داد و در مرحلـه بعـد 
کرد. یکی از محققـین در تعریـ  انقـالب اسـالمی بـه  اقدام و رفتار متناسب با این نگرش را دنبال 

 گوید: هر دو بعد آن توجه دارد و می
کلـی جامعـه و نظـام سیاسـی آن انقالب اسالمی عبارت است  از دگرگـونی بنیـادی در سـاختار 

گـاهی و بینی و موازین و ارزش منطبق بر جهان کـه بـر اسـاس آ  های اسالمی و نظـام امامـت 
هـای مـردم صـورت  شـگام متقیـان و صـالحان و قیـام قهرآمیـز تـودهایمان مـردم و حرکـت پی

 (22-21: 1367)عمید زنجانی،  گیرد. می

کـه در عــالم هسـتی از ابتــدای  مهــم ضــرت مهـدیحکومـت جهـانی ح تـرین تغییـری اســت 
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آفرینش آدم ابوالبشر تا پایان حیات انسان بـر روی زمـین رخ خواهـد داد. علـت تامـه هـر تغییـری 
کـه بـدون خواسـت او هـی  تغییـری و تحـولی محقـق نخواهـد شـد.  نیز اراده خداوند متعال است 

دو مقدمـه از سـوی  ییـرات و تحـوالت تعلـق بگیـرد؛ بایـدغکـه اراده خداونـد متعـال بـه ت بـرای ایـن»
انسان جامه عمـل بپوشـد: یکـی از جـنس ایمـان و اعتقـاد و دیگـری رفتـار متناسـب بـا تغییـر مـورد 

ها به دست خداوند خواهد بـود امـا لـوازم  ( یعنی تحقق تغییر در امت28 :1388)سبحانی،  «نظر
کـرم اوصـا  و شـرای  آخـر  .و مقدمات آن به دست بشر و تحـت اختیـار اوسـت در روایتـی پیـامبر ا

گاه سـلمان بـا اشـتیاق پرسـید  نو آ را برای سلمان فارسی بیان فرمود الزمان و حضرت مهدی
کـس بـا حقیقـت معرفـت از اهـل  ایشـان را مـیکه آیا من نیز  کـنم  حضـرت فرمـود: هـر  تـوانم درک 

کرد.)مجلسی، کند، او را درک خواهد  اساس این روایت معیار ( بر 142، 53ج: 1404بیت پیروی 
کلـی تغییـر در  درک حضرت مهدی گاهانه و همراه با معرفت و ایمان است. بـه طـور  اطاعت آ

 شود: حوزه نگرش و اعتقاد در سه عرصه خالصه می
 محوری  .انسان1

کـــه بــر اثـــر انقـــالب اســـالمی اتفـــاق افتـــاد؛ تبـــدیل   یکــی از تحـــوالت مهـــم در عرصـــه مهـــدویت 
کتب علمای قدیم دربـاره آخرالزمـان »به ظهور به نگاه اختیاری داشتن آن است. نگاه جبری  در 

 و تحــوالت ایــن مقطــ  خـــا  تــاریخی تفســیری جبرگرایانــه وجـــود دارد یعنــی تحــوالت مربـــو  
کــه در آخــرین بخــش از زنــدگی نــوا انســان واقــ  مــی  گــردد  بــه آخرالزمــان امــری اســت غیــر عــادی 

 ( ایـن نــوا نگــاه بــه 35: 1387ای، )تونــه «.شــود انی مربــو  نمـیو بـه تحــوالت قبلــی جامعـه انســ
انـــد، و  آخــر الزمــان و تحــوالت آن، بـــا آنچــه متکلمــان شـــیعه دربــاره اختیــار انســـان بیــان داشــته

طـور بـا دیــدگاه اندیشـمندان مسـلمان همچـون شــهید صـدر و شـهید مطهـری در خصــو   همـین
کــــه بــــرای ســــاختن تــــاریخ و شــــکل انــــد، تضــــاد  دادن بــــه آینــــده قایــــل فلســــفه تــــاریخ و نقشــــی 

 (236: 1389دارد.)پرهیزگار، 
کالمـی تشـی  اسـت هـر پدیـدهبر اسـاس نگـرش  کـه جزئـی از مبـانی  کـه در  ای بـرای ایـن کالمـی 

خارج تحقق یابـد و لبـاس وجـود بـه خـود بگیـرد، نیازمنـد فـراهم شـدن اسـباب و شـرایطی اسـت. 
نیـــز  امـــام زمـــان( ظهـــور 1،183ج: 1407نـــی، )کلی« ابـــی اهلل ان یجـــری االشـــیاء اال باســـباب»

کــه تحقــق آن در خــارج براســاس ایــن ســنت الهــی نیازمنــد تحقــق  ای ممکــن پدیــده الوجــود اســت 
سـازی  که نقش مهم و اساسی را در زمینـه این اساس، این انسان است هاست. بر اسباب و زمینه

صـدر بلکـه ایـن خـود یـد سـنت کنـد. بـه تعبیـر شـهید  ظهور و بر پا داشتن مقدمات ظهور ایفـا مـی
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ژپو
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وی

کــــه تغییــــر و تکامــــل در ملــــت ــــه دســــت خــــود انســــان انجــــام شــــود هــــا اســــت   . و اقــــوام بایــــد ب
بر این این تغییر و تحول ابتدا باید در جامعه انسانی شکل بگیرد و آنها ایـن  بنا( 26تا: )صدر، بی

گردنــ کننــد تــا بتواننــد پــذیرای حکومــت مهــدوی  کســب  )اآلصــفی،  د.آمــادگی درونــی و معنــوی را 
1427 ،39)1  

ج .2  مفهوم انتظار فر
بینـی و امیـدواری نسـبت بـه سـیر تـاریخ و  اساسا در درون دیدگاه انتظار فرج، یـد نـوا خـوش

که در ادبیـات و فرهنـگ دینـی، بـه انتظـار فـرج تعبیـر  آینده بشر وجود دارد. امید هیجان انگیزی 
امــا انتظــار فــرج در فرآینــد انقــالب  .شــود و بــه معنــای پیــروزی نهــایی حــق علیــه ظلــم اســت مــی

کمیـت عـدل در آینـده و  گونه اسالمی، به که دیگر به معنای امید به برقـراری حا ای باز تعری  شد 
بــا مداخلــه الهــی نیســت؛ بلکــه انتظــار، آمــادگی روحــی و عملــی و  رســتگاری انســان آن هــم صــرفا  

اسـت. محمدمهـدی آصـفی در  اعتقادی برای اصالح، انقالب و تغییـر وضـ  جهـان توسـ  انسـان
  2 کند: ، انتظار را به دو قسم تقسیم می ای با عنوان مسئولیات عصر الغیب مقاله

کردن ید امری است چنان که ما منتظر حلـول مـاه رمضـان و  در ید قسم انتظار از نوا رصد 
گرفتگــی و... کــه نیــروی انســانی در تحقــق ایــن نــوا از انتظــا یــا خورشــید  ر هســتیم. روشــن اســت 

نقشـی نـدارد و تقـدیم و یــا تـاخیر ایـن پدیــده ارتبـاطی بـا خواسـت و اراده انســان نـدارد. نـوا دیگــر 
که انسان منتظر است اما اراده انسانی در تقدیم و یا تاخیر منتظر  که ضمن این  انتظار این است 

کـه انتظـار سـاختن یـد ســاختمان را دارد، اسـت همـان تأثیرگـذار لـه کـه مهنــدس و معمـاری   طـور 
کار و تالش بیشتر ساخت بنا را نزدید می کند. ایشان اضافه می تواند با  کـه انتظـار فـرج از  تر  کند 

ــا تــاخیر آن ــوا انتظــار دوم اســت و اراده انســانی در تقــدیم و ی ــذار ن اســت. )مجموعــه مــن  تأثیرگ
 (27-24: 1427اآلصفی،  ؛155، 1ج: 1434المولفین، 

گذشــته  کــه در تــاریخ  کــمنکتــه مهــم ایــن اســت  ســازی و  لتــر از ایــن اندیشــه بــرای فعــا شــیعه، 
                                                        

 »و «  النصـر» قبـل ظهـور االمـام و «  التوطئـ»و « االعـداد»  الکونیـ  هذه السنن التی البد منها فی هذه الثور  و من جمل .1
بهـذا الحجـم الکبیـر   ال یمکـن ان تـتم ثـور  و التوطئـ  ، و من دون هذا االعـداد و النصـرحین ظهور االمام« االنصار

 فی تاریخ االنسان.

کسو  الشـمس و اوقـات الفریضـاالنتظار قسمان: اوال  . 2 کما ننتظر حلول شهر رمضان و خسو  القمر و  .  : بمعنی الرصد 
کانتظـار المـری  لشـفاء و انتظـار الطالـب للنجـاح: و االنتظار بمعنی اثانیا   انتظـار و المهنـدس التمـام  لتحضیر و االعداد 

البناء و الفرق بینهما ان القضایا التـی ننتظرهـا مـن النـوا االول ال یمکـن تقـدیمها و ال تاخیرهـا و القضـایا التـی ننتظرهـا 
 النوا الثانی من االنتظار.ی من من النوا الثانی یمکن تقدیمها و تاخیرها و انتظار المهد
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تحــــرک سیاســــی و اجتمــــاعی شــــیعیان، اســــتفاده شــــده اســــت و عمــــدتا بــــه صــــورت رویکــــردی 
گرفت و لذا نوعی بی گرایانه در اذهان شیعیان، آرمان اعتنـایی، نسـبت بـه شـرای  و اوضـاا  جای 

کـه هـر  اجتماعی پدید آورد و حتی این نگرش تقویت می _ سیاسی نـوا مبـارزه و تـالش بـرای شـد 
رو فهم مفهوم انتظار و بازبینی آن ضـروری  از اینتشکیل حکومت در عصر غیبت، ممنوا است. 

بایـد ماهیـت انتظـار شـناخته شـود تـا انتظـار؛ انتظـاری »است. به تعبیر استاد محمد رضا حکیمی 
: 1360کیمــی، )ح« اســالمی باشــد و شــیعی و ســازنده نــه یــد تنبلــی و تکلیــ  رهــایی و وادادگــی

 آمده است: االمر چه در زیارت صاحب ( چنان366
کماَّجع  َّق د َّبدذکرهَّمعمدَراَّفاجعدلَّسدةحىَّبنصدرت َّمشدهَراَّ؛َّ)ُمج یسد،َّ :1403َّال همَّ

َّ(99َّ،103ج
 کــه دل مــرا بــا یــاد حجــت خــود آبــاد ســاختی ســالح مــرا نیــز در یــاری او آمــاده  خداونــدا چنــان

 و آخته ساز.

که خود اندیشه انتظار فرج، واجد خصلتی  ندمعتقد بود ن نگاه،بر اساس همی امام خمینی
کـــه بایــد درصـــدد نفــی ظلــم و ســـتم بــر آمـــد.  انقــالب و فعــال ایشــان بـــا اشــاره بـــه جویانـــه اســت 

( بـه بیـان 17-13، 21: ج1385، رویکردهای مختل  در مورد انتظار و نقد آنها، )امـام خمینـی
 پردازند: دیدگاه صحیح می

گــر مــیینــکم بپــر، بیتــوان ا را از عــدالت، آن را مــا نمــییــردن دنکــالبتــه آن پــر  م، یتوانســت م. ا
نـد. اآلن عـالم پـر از ظلـم اسـت. شـما یاید بیـشـان بایم اینکم بیتوان م، اما چون نمییردک می
د یـم، بایریـبگ م جلـوه ظلـم راید در عـالم. عـالم پـر از ظلـم اسـت. مـا بتـوانینقطه هست ید
م ید برویه باکرده است ک  ما یلکرورت اسالم و قرآن باست،، تفمان است. ضیلکم؛ تیریبگ

نـد. امـا کد تا بیاید او بیم، باینکم بیتوان م؛ چون نمیینکم بیتوان م. اما نمیینکار را بکهمه 
ار را کـم، ینـکب یـدار را نزدکـه کـن اسـت یـردن اسـباب اکـار را. فـراهم کم ینکد فراهم یما با

 (17-16، 21ه. )همو: یراه آمدن حضرت سالم اهلل علب ا بشود عالمیه مهکم ینکهمچو ب

 . مفهوم غیبت3
هـای  کشـاند و او را از مسـئولیت در نگاه استراتژید امام، مفهوم غیبت، منتظر را به انـزوا نمـی

 گرایانه)اخباری( ه نقلگرایانه به مفهوم انتظار و نه نگا با نگاه عقل امام»رهاند.  اجتماعی نمی
کــرد؛ توانســت احســاس مســئولیت فــردی و  ی را بــرای انســان منتظــر تعریــ  مــیکــه نقــش حــداقل

کــه تشــکیل حکومــت بــود؛ ارتقــا بخشــد و  اجتمــاعی را در ســطح جامعــه بــه بــاالترین حــد ممکــن 
گفتمان ایجابی و مثبت : 1391مهـر،  )شـجاعی .«اندیش آن بدل سـازد ادبیات سلبی انتظار را به 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 بــــه معنــــای ســـــلب مســــئولیت اجتمــــاعی نیســـــت. ( در چنــــین رویکــــردی عصــــر غیبـــــت، 202
مردم در تعیین سرنوشت، ایمان به رهبری، زندگی معنوی و اجتماعی بلکه به معنای مسئولیت 

کـه بتوانـد، جانشـین رهبـری امـام باشـد : 1379)کشـاورزی شـکری،  .خود و تعیین رهبـری اسـت 
177-178) 

 ل اتفاق افتاد:تغییر در حوزه رفتار و در مقام عمل نیز در دو عنصر ذی
 لزوم اجرای احکام در عصر غیبت .1

کـردن آمـوزه هـای دینـی و جـاری  در نگرش شـیعی، یکـی از شـئون امامـت و رهبـری، عملیـاتی 
امامت یعنی تقبل اجرای پیام »های فردی و اجتماعی حیات انسان است. ساختن آنها در عرصه

( بنیانگـذار 248: 1361شـکوری، «)الهی در متن جامعه و برقراری ید نظام بـر اسـاس آن پیـام.
که  بدیهی است، »انقالب اسالمی با تکیه بر نظریه نیابت و والیت فقیه و بر اساس همین نگرش 

کــرم را الزم آورده اســت منحصــر و  کــه ضــرورت تشــکیل حکومــت رســول ا ضــرورت اجــرای احکــام 
کــــرم نیــــز ادامــــه دارد امــــام «)محــــدود بــــه زمــــان آن حضــــرت نیســــت و پــــس از رحلــــت رســــول ا

ــان یــد انقــالب دینــی را پــی18: 1377خمینــی، ــرد. ایشــان ضــمن روشــن ســاختن  ( بنی ک ریــزی 
ــا اثبــات ایــن ــا  مشــروعیت حکومــت اســالمی در عصــر غیبــت، ب ــه حقیقــت دیــن، جــز ب  تشــکیلک

کشـاند. امـام تحققحکومت دینی قابل  در  نیست؛ حکومت دینی را از اندیشه به حیطـه عمـل 
 فرماید: جایی می

ت به منظـور بسـ  عـدالت و تعلـیم و تربیـت و حفـظ نظـام جامعـه و رفـ  ظلـم و لزوم حکوم
کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از بدیهی کـه  آن ترین امور است، بـی حراست از مرزهای 

کشور فرقی باشد. کشور و آن   (23: 1371)امام خمینی،  بین حضور و غیبت امام و این 

شــود. یعنــی تشــکیل  شــکیل حکومــت، ارتبــا  برقــرار مــیبــین انتظــار و ت ،در ایــن نگــرش امــام
کردن دین در حد امکان، جزئی از وظای  منتظران به شمار می آیـد.  حکومت اسالمی، و اجرایی 

 این معنا فاصله بسیاری با معانی انفعالی و حتی دیگر معانی فعال از انتظار دارد. 
 . لزوم تحقق عدالت2

ــارزت ــذیرش اصــل عــدالت، در نگــرش شــیعی، امــام معصــوم، ب رین مصــداق عــدالت اســت و پ
گــر چــه عــدالت،  هــای عــدالت ســاز حرکـت همـواره زمینــه  خواهانــه در میـان شــیعیان، بــوده اسـت. ا

کــالم محــدود نمــی گســتره عــدل بــه حــوزه   شــود بلکــه  یکــی از ممیــزات اعتقــادی تشــی  اســت؛ امــا 
کــه ایــن  هــا نیــز، ورود پیــدا مــی بــه حــوزه مناســبات فــردی و اجتمــاعی انســان  کنــد و معتقــد اســت 
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، عــدل هــای دولــت امــام عصــر تــرین مولفــه از مهــمنیــز بایــد مبتنــی بــر عــدل بنــا شــود.  حــوزه
که در نتیجه موجـب حیـات دوبـاره  محوری و عدالت شـود.  زمـین و اهـل آن مـیگستری آن است 

 فرماید:  می امام باقر
بعدددَّموِتدداَّبددالر م.َّ)صددافَّحییْیدداَّ)االرض(َّبالقددائَّفیعدددلَّفْیدداَّفیمددىَّاالرضَّبالعدددلَّ

َّ(1419َّ:598َّگ پایگان،َّ

با توجه به آنچه ذکر شد، انقالب اسـالمی تغییـر و تحـول در دو حـوزه نگـرش، بـاور و اعتقـاد، و 
کالن و معطو  به آینـده  تغییر در حوزه اقدام و رفتار را پی کرد. این دو تغییر، در ید نگاه  گیری 

که همانـا ایجـاد بسـتر و  گرفت  ایـن تحـول ضـمن  باشـد. ی بـرای عصـر ظهـور مـیسـاز ینهزمشکل 
ــرد، خــود در شــکل ایــن ک کمــد  ــه بازســازی و احیــاء تمــدن اســالمی  ــه ب گیــری تمــدن جدیــدی  ک

گرفته است؛ گستره جهانی نقش مهمی را به عهده  و  متناسب با آموزهای مهدوی و در وسعت و 
که در یا ندهیآ ت،یبشر تمدندر واق    یهـا امـر، در آرمان نیـا خـورد و رقـم اسـالمی انقالب است 

کنـد و  است، وجود دارد. تیکه مهدو  یتش که سعادت دنیوی و اخروی انسـان را تـامین  تمدنی 
گیـری  صلح و امنیت و رفـاه و فـالح را بـرای بشـریت بـه ارمغـان آورد. بـه برخـی از نمودهـای شـکل

 :شود تمدن جدید اشاره می
 .اهداف فراملی1

حضــرت  ی، مســئله انتظــار دولــت جهــانیعیشــ یاســیشــه سیاند یاساســ یهــا یژگیاز و یکــی
اسـتقرار نظـم  ید بـه موعـود بـرایند. امک یم مکه عدالت را در سراسر جهان حاکاست  یمهد

ن یتوانــد هــد  باشــد. بنــابرا یدارد و هــم م یدفــاع یتیعه هــم مــاهیان شــیــدر م یعادالنــه جهــان
و  _ ت در اسـالمیّ مهـدو مسـئله»اشـد. ب یمهـدو یومـت جهـانکعه به دنبال حیه شکاست  یعیطب

 یدفلسفه بزر  است، اعتقاد به ظهور منجی است، نه در شعاا زندگی  ید _  یّ باالخص در تش
ست ین نیت. مربو  به ایّ ه در شعاا زندگی بشرکنژاد بل یدا یمنطقه و  یدا یمّلت و  یدقوم و 

ا مسلمانان جهان را نجـات دهـد، مربـو  ی ا رایا آسیران را یا ایعه را یش د و مثال  یایمنجی ب یده ک
ند و کند و تمام اوضاا زندگی بشر را در عالم دگرگون کمنجی و مصلح ظهور  یده کن است یبه ا
 (356، 3ج: 1384)مطهری، .«ر بدهدییجهت صالح و سعادت بشر تغدر 

کـرد. یروز شد به نوعیران پیا یه انقالب اسالمک یهنگام یعنـی  تحقق همان نگرش را دنبال 
که از حیث معرفتی مبتنی بر آموزه هـای دیـن اسـالم بـود، یـد انقـالب فراملـی  انقالب اسالمی نیز 

که  انقـالب فراملـی بـر خـال  »ارزشی در درون و برون ایـران بـود. در صدد تغیرات هنجاری و بود 
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ز قلمـرو هـایی فراتـر ا یـد ایـدئولوژی فراملـی اسـتوار اسـت و دارای اهـدا  و آرمـانانقالب ملـی بـر 
کشور و ملت است. اهمیت این اصـول ( 70 -69: 1384)دهقانی فیروزآبادی،  «جغرافیایی ید 

کـه حتـی در برخـی از اصـول و آرمـان ذکـر  یقـانون اساسـ 154از جملـه در اصـل  هـا بـه حـدی اسـت 
 شده است:

داند و استقالل  یرا آرمان خود م یل جامعه بشرکران سعادت انسان دریا یاسالم یجمهور
ــانکو ح یآزاد و ــابراد. شناســ یم ومــت حــق و عــدل را حــق همــه مــردم جه ن ین در عــیبن

طلبانــه  گــر از مبــارزه حقید یهــا ملت یامــل از هرگونــه دخالــت در امــور داخلــک یخــوددار
 .ندک یت مین در هر نقطه از جهان حمایبرکن در برابر مستیمستضعف

 د:یفرما یباره م نیدر ا ینیامام خم
 (157، 4ج: 1385)امام خمینی، .تن آمده اسیمستضعف نجات یم برااسال

بره در که مسـتکـن معناسـت یهم  براه  اسالم  ماتین مقصد آمده است و تعلیاسالم براه هم
ه یـم عالینند. ما به َتَبـ  تعـالکن را استعمار و استتمار ین مستضعفیبرکن نباشد و نتوانند مستیزم

 ایره انبیم و از سین به دست آوردیمسلم و ائمه رمکره رسول ایقرآن و آنچه از اسالم و س
ن بـا هـم مجتمـ  یه مستضـعفکـم، آن اسـت یـبـه دسـت آورد _ دیفرما در قرآن نقل می چه _ چنان

م و یردکـشرفت یم پین تعالینند و نگذارند حقوق آنها را ببرند. ما با اک  ن َثْورهیبرکشوند و بر مست
مقصد. و چون شهادت مـورد هـد  او بـود، بـا مشـت و  نیرد براه اکملت ما شهادت را استقبال 

ه در پشـت شـاه سـابق کـهـا،  بـر ابرقـدرت هـا، بـر مسلسـل خون بر تمام قواه جهنمـی، بـر دّبابـات،
هـا  هـا و ملـت ومـتکن تمـام حین رمـز در بـیـه اکـم یخـواه رد. مـا مـیکـده بودنـد، غلبـه یشـکصـ  

ومـت در که حکـره بود ین سیدر اسالم ا چه چنان ها باشند؛ د خدمتگزار ملتیباها  ومتکباشد. ح
 (117: 7ج، همو) .خدمت مردم بود و ارتش در خدمت مردم بود

گاهی بخشی و بیدار سازی2  . آ
ترین ویژگـی و خصـلت انقـالب اسـالمی ایـران، ماهیـت فکـری و فرهنگـی آن اسـت بـدین  مهم

که انقالب اسالمی در پـی ارائـه فکـر و ایـده نـو و طـرح الگـوی جدیـ دی از مناسـبات انسـانی _ معنا 
که متکی بر آموزه که ماهیت و پیام این انقالب از  معنوی است  های اسالمی و شیعی است. حال 

گـاهی بخشـی و اثرگـذاری بـر ذهـن و فکـر  جنس فکر، نگـرش و ایـده اسـت، ویژگـی بیدارسـازی و آ
رسمی انقالب توده مردم در ذات انقالب اسالمی موجود است. بر همین اساس سیاست اعالمی و 

 اسالمی ایران، سیاست صدور پیام و فکر انقالب در جهان بود:
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غلــ  را از آن  ین معنــایــد انقــالب مــا بــه همــه جــا صــادر بشــود، ایــم باییگــو یم هکــ نیــا ...
ه در کــ یزیـن چیـم ایخـواه یم... مـا مینـک ییشورگشـاکم یخـواه یه مـا مکـننـد کبرداشـت ن

گرفتند و  ابرقدرتران واق  شد و خودشان از یه در اک یدارین بیران واق  شد و ایا ها فاصله 
ــد و دســت آنهــا را از مخــازن خودشــان  ــاه کدادن ــد، اکوت  یهــا و در همــ ن در همــه ملتیــردن

 (282، 13ج: 1385)امام خمینی،  ها بشود. دولت
اره یـه مـا سـوار طکـسـت ین نیـش ایم، معنـاینـکم صادر یخواه یم اسالم را ما مییگو یو ما م
گفت یزیهمچو چ یدگر. ید دم به ممالیزیو برم یبشو ه کـم. اما آنیتوان یم، نه ما مینه ما 
ن یله همــیم، بــه وســیــه دارکـ ییهــا له دســتگاهیم بــه وســیتـوان یه مکــن اســت یــم ایتـوان یم

گروهیله مطبوعات، به وسیما، به وسیصداوس رونـد... اسـالم را آن  یه در خـارج مک ییها له 
ات یه در رواک یفرموده است، آن طور یو تعال کتبار یخدا هک یه هست، آن طورک یطور

ن خـودش از یم و همـیا ارائه بـدهید و به دنیبه مردم ارائه بدهو در قرآن ما هست، آن طور 
 (364، 18ج :همو) تواند مؤثر باشد... یشتر می، بدهزارها توپ و تان

که از نمودهای آشکار این بیداری و اثرگذاری انقالب اسالمی، بعد  سیاسی و اجتماعی آن بود 
کشــورهای مختلــ  و بــه گــر تــا پــیش از انقــالب  در  کشــورهای اســالمی اتفــاق افتــاد، زیــرا ا ویژه در 

شـد، امـا انقـالب ایـران،  گـرا تلقـی مـی اسالمی، دین اسالم تنها یـد ایـدئولوژی مـذهبی و معنویـت
نسجام ساختاری خود در ایران های بالقوه سیاسی آن را به فعلیت در آورد و تفکر شیعی با ا جنبه

که قابلیت تبدیل به ید الگو و مدل جدیدی از نظام سیاسی موفق را دارا می  باشد.  نشان داد 

 گیری نتیجه
ــه ــی دو رویکــرد و نگــرش در نســبت ب کل ــران و حکومــت  طــور  ــان انقــالب اســالمی ای ســنجی می

که در این مقاله مهدوی در بین مهدی دنبال شـد، در صـدد تاییـد  پژوهان وجود دارد. چارچوبی 
گسـترش معـار   که انقالب شکوهمند اسالمی وظیفه و رسـالت خـود را بـر بسـ  و  این نظریه بود 

سـنت( و  دینی و مهدوی به ترتیـب در سـه سـطح جامعـه شیعی)شـیعیان(، جامعـه اسـالمی )اهـل
ق در المللـــی اعـــم از مســـلمان و غیرمســـلمانان متمرکـــز ســـاخته اســـت و از ایـــن طریـــ جامعـــه بـــین

گـام آماده هـای مهمـی را برداشـته اسـت. بیـداری  سازی و ایجاد بستر و زمینه مناسب برای ظهور 
کنونی نیز موید این معنـا کـه  اسالمی  عـد فکـری و نظـری در حـوزه انقـالب اسـالمی ایـران در بُ سـت 

در راسـتای آمـوزه مهـدویت و و توانسـته اسـت  ه اسـتجغرافیایی خاصی محدود و محصور نمانـد
 گیری نماید. خود را پیاجتماعی  _ های سیاسی ی ظهور، اهدا  و آرمانساز نهزمی
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 منابع
انتظییار هـایی از الطـا  امـام عصـر، مجلـه  ابوالحسـنی منـذر، علـی، انقـالب اسـالمی ایـران، جلـوه _

 .1385، 18، بهار و تابستان شماره موعود

جییهاآلصــفی، الشــیخ محمــد مهــدی،  _ ه و النشــر للمجمــ  العــالمی ، قــم، مرکــز الطباعــاالنتظییار المو 
 .1427، البیت الهل

کبرنژاد، _ کتاب، سنت بررس  تطبیق  مهدویت در روایات شیعه و اهلمهدی،  ا ، قم موسسه بوستان 
1386 . 

کتاب، معارف مهدویتآذرشین فام، سعید،  _  .1393، قم، بوستان 
آموزشـی پژوهشـی امـام ، قم، موسسـه انقالب اسالم  و رشد مهدویت در ایرانپرهیزگار، غالمرضا،  _

 .1389، خمینی

 .1387، قم، میرا  ماندگار، موعودنامه: فرهنگ الفبایی مهدویتای، مجتبی،  تونه _

، 81، شـماره وییامسـاز ظهـور، فصـلنامه  حسینی شـاهرودی، سـید محمـد، انقـالب اسـالمی زمینه _
 .85زمستان 

  .1360 تهران، نشر فرهنگ اسالمی،، خورشید مغربحکیمی، محمدرضا،  _

 . 1995بیروت، دارصادر،  ،البلدان معجاالحموی، شهاب الدین ابوعبداهلل یاقوت بن عبداهلل،  _
 .1371، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شالون و اختیارات ول  فقیهخمینی، روح اهلل،  _

 . 1385، ر امام خمینیموسسه تنظیم و نشر آثا ،تهران، صحیفه امامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _

 . 1377، ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیوالیت فقیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _
گفتمان  در سیاست خارج  جمهوری اسالم  ایراندهقانی فیروزآبادی، سیدجالل،  _ هران، ، تتحول 

 .1384موسسه ایران، 

، مشیرق موعیودنامـه  ، فصـل«ی ظهورساز زمینهتغییر و تاثیر آن در نظریه »محمدتقی، سبحانی،  _
 . 1388، پاییز 11ال سوم، ش س

، ، قــم، موسســه انتشــاراتی امــام عصــرمهییدویت، هویییت انقییالب اسییالم شــجاعی مهــر، رضــا،  _
1391. 

 .1361، قم، نشر حر، فقه سیاس  اسالمشکوری، ابوالفضل،  _

، ســال ســوم، 9-8، ش انتظییارئــم ظهــور، مجلــه هــای عال صــادقی، مصــطفی، تــاملی در روایــت _
1382 . 
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گلپایگانی، لط   _  .1419،  ، قم، موسسه السید المعصومهمنتالب االثراهلل،  صافی 

، قـم، انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـه مدرسـین، نآهای تاریم در قیر سنتصدر، محمدباقر،  _
 تا. بی

 . 1399دارالتعار  المطبوعات،  ، بیروت،ول المهدیبحث ح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، _

، النجـــ  االشـــر ، مرکـــز  ترجمییی  االمیییام المهیییدی فییی  اعییییان الشییییعالعـــاملی، سیدمحســـن امـــین،  _
 . 1426فی االمام المهدی،   الدراسات التخصصی

الکـوثر للمعـار  االسـالمی ،  ، موسسـهغیبی  االمیام المهیدی، رویی  تحلیلیی  ،علی ،العبادی الشطری _
1428 . 

، حضور، مجله ساز ظهور دولت حضرت مهدی عرفان، محمود، نهضت امام خمینی زمینه _
 .1377، زمستان 26شماره 

 . 1367، کتاب سیاسی، تهران ،های آن انقالب اسالم  و ریشه، عباسعلی، عمید زنجانی _
مـه ترج : مـذهب بـه عنـوان ایـدئولوژی سیاسـی،1979در ایران انقالب اسالمی ، حمید ،عنایت _

 . 1371 ،سال اول، 3، شماره فرهنگ و توسعهمجله ، مینا منتظر لط 

، وژوهشنامه متینکشاورزی شکری، عباس، ایدئولوژی انقالب ایران: ایدئولوژی و بازتعری  آن،  _
 .1379، پاییز 8ش 

مرکــز چــاپ و نشــر ســازمان تبلیغــات تهــران، ، ترجمــه عبــاس جاللــی، عصییر ظهییورعلــی، کــورانی،  _
 .1375 اسالمی،

کبــر غفــاری و محمــد آخونــدی،  افکییالعقــوب، ینــی، محمــد بــن یلک _ ، مصــحح و محقــق: علــی ا
 . 1407، تهران، دار الکتب االسالمیه

 .1404، بیروت، انتشارات دار الوفاء، 53ج ،بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  _

 .1403راحیاء الترا ، ، بیروت، دا99، جبحاراالنوارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _

العــراق، النجــ   ،مجموعییه مقییاالت مییوتمر االمییام المهییدی و مسییتقبل العییالا ،مجموعــه مــن المــولفین _
 .  1434االشر ، مجم  اهل البیت، 

انتشارت تهران، ، ترجمه محمدصادق پارسا، استراتژی انقالب اسالم  ،مدرسی، سید محمدتقی _
 . 1371مدرسی، 

 .1384، تهران، صدرا، ارمجموعه آثمطهری، مرتضی،  _

 نقل شده است. khamenei.irمطالب نقل شده از رهبر معظم انقالب از آدرس اینترنتی _




