
 
 

 

وسازی و انتظار نقش  انقالب استمرار در نیر
 1علی جدید بناب

 11/11/1411تاریخ پذیرش:     17/8/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
از منظااار مهااادویت در پایاااایی انقاااالب اساااالمی،  جایگااااهو  تیاااتوجاااه باااه موقعنقاااش انتظاااار و تربیااات نیااارو باااا 

باوده و  عیوسا ثیرگاشاری نیروساازیأنقش و تگستره برخوردار است. اما  یخاص تیاز اهم ،یخیتار گران لیتحل
 نیعرصااه صااورت نگرفتااه اساات؛ بنااابرا نیاادر ا ک ارچااهیو  قیااعم یقاای، تحقجایگاااه یگسااتردگ نیاابااا وجااود ا
کاه ن نقش نیروسازی و انتظاری در پویایی و تداوم انقالب چه اهمیتپرسش از  تاا  دنیاکاو ازمنادیبوده است 

کارسااز باوده و رسد  می ردر خور است. به نظ یپاسخ لهمرح باه نیروساازی در پایاا باودن انقاالب اساالمی بسایار 
انتظاار و  نقاششاناخت  زهیاپاژوهش باا انگ نیاآن دارد. ا یلیتفصا نیایباه تتباع و تب ازین ،یپشتوانه علم اجمال

گرفتااه اساات و ننیروسااازی در اسااتمرار انقااالب،  اقاادامات  نیاایو تب  یتوصاا هیمقصااد در سااا نیاابااه ا لیااانجااام 
گرفته در جهت نیروسازی و نقش آن در مقوله مهدویت و انقالب اسالمی  گرفتاهصورت  گاردآور و صاورت   یباا 

که نت سریم ایکتابخانه هایادهد نقش انتظار و نیروسازی در پیشبرد اهاداف انقاالب و  نییآن، تب جهیاست 
 .است استمرار آن بوده

کلیدی  واژگان 
 .انتظار، نیروسازی، استمرار، انقالب

 مقدمه
کااااوی  از اهمیااات و  نقاااش مقولاااه انتظاااار و نیروساااازی در راساااتای تاااداوم انقاااالب اساااالمیوا

مقولااه انتظااار، مهاادویت و تأثیرگااشاری آن در اناادازی از  جایگاااهی سااترو برخااوردار اساات و چشاام
                                                        

؟ص؟ المللای المصاطفیپژوهشگر پژوهشگاه بین و تری تاریپ اسالم دانشگاه مشاهب اسالمی تهراندک دانشجوی. 1
(alijadidbonab@yahoo.com). 
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کاه اثربخشای انتظاار و  این شاود. آنچاه در ایان پاژوهش مطاره اساتگر مای جلوهپایایی انقالب را 
باوده و  چاه عوامل موثر در نیروسازیشودم چگونه ارزیابی می ی در تداوم انقالب اسالمینیروساز

گفاتم در تحلیل آن چاه مای اقادامات انجاام یافتاه در جهات نیروساازی و تحقاق انتظاار در تاوان 
تاوان ارا اه شاد و در تحلیال و ارزیاابی آن چگوناه مایشامل چاه ماواردی مای جهت تقویت انقالب

 نظر نمودم 

ال مطاره شاده، باا اساتفاده از مناابع و مساتندات واین مبناا و در راساتای پاساخگویی باه سا بر
موجااود در ایاان زمینااه، سااعی در ارا ااه پاسااخی مناسااب و مطلااوب بااوده تااا امکااان تبیااین ارزیااابی 

گرفتاه در جهات تربیات نیارو و عوامال تأثیرگاشار در توساعه فرهنا  انتظاار میسار  اقدامات صاورت 
 گردد.

کااوش در رابطه کاه از آن جملاه: مقالاه با پیشینه تحقیق، برخای از  گرفتاه  تربیات »هاا صاورت 
کید بر آموزه کاریمسیاسی در پرتو انتظار با تا نوشاته سایدمهدی موساوی، باه بررسای « هاای قارآن 

تربیت سیاسی نیرو و رابطه آن با انتظار و انقالب پرداخته و بح  انتظار و تربیت نیروی سیاسی 
کاه  را در ابعاد کاوی قرار داده است ولی جامعیت مقاله مورد نظار را  مختل ، از نگاه قرآنی مورد وا

به تأثیرگشاری نیروسازی و انتظار در تداوم انقاالب پرداختاه، نادارد. مقالاه دیگاری تحات عناوان 
نوشته سایدمهدی طااهری، مقولاه انتظاار را در مکتاب تشایع ماورد بررسای قارار « انقالب و انتظار»

نیم نگاهی هم به ادیاان و مکاتاب دیگار در ایان زمیناه دارد و همچناین اناواح انقاالب و در  داده و
که در نهایات جامعیات مقالاه ماورد نظار را در نهایت ارتباط بین این دو را مورد توجه قرار می دهد 

راسااتای تاثیرگااشاری انتظااار و تربیاات نیاارو در تااداوم انقااالب را ناادارد. مقالااه دیگاار تحاات عنااوان 
اهلل آیتای اسات. در ایان مقالاه باه تبیاین  نوشاته نصارت« سازی ظهور، چیستی و چگاونگی زمینه»

نمایااد و در پاای اثبااات سااازی در روایااات پرداختااه و تااأثیر آن را در غیباات و ظهااور بیااان ماای زمینه
کاه باا رساالت مقالاه پایش رو هادی دینی در جهت تحقق زمینهمسئولیت های ظهور باوده اسات 

کلای در پاژوهشمتفاوت خوا هاای ماشکور، مباحا  مفیاد و ارزشامندی در زمیناه هاد باود. باه طاور 
ظهور، انتظار، انقالب اسالمی و...، انجام یافته اسات، ولای باه مقولاه انتظاار و نیروساازی و تاأثیر 
کااوی  کاه در ایان مقالاه، باه وا مستقیم آن با تداوم و استمرار انقالب اسالمی پرداخته نشده است 

 شود.وضوح پژوهش پرداخته میدر عرصه م
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 شناسی مفهوم
 بانی، دیاده بودن، راه به چندین معنا بیان شده است: چشم لغت از حی  برای انتظار انتظار:

 خساته موجاود وضاع از کاه کسای روانای حالات آینده و نیز به به داشتن امید نوعی و امور در درن 
 ش:4824 مصااطفوی،گردد)اطاالق مایکناد،  می تاالش و تکاااپو بهتاری وضاع ایجااد بارای و شاده
 تبعایض عدالتی، بی ظلم، آن در که ای آینده به امید: از است عبارت انتظار نیز اصطالح در (.66
 گاران،یصادر و دباشد) حااکم گیتی بر گستری عدالت و یافته رهایی آنها از جهان و نباشد زشتی و

 الهاای باازرو ۀوعاادکااه  این بااه همیشااگی داشاات چشاام: »دیگاار تعریفاای در و( 828، 5ج ش:4828
 زنادگی ؟جع؟مهادى حضارت رهبارى به کامل دالتۀ عسای در بشر که رسد فرا روزى و دهد روى
 (.586 ش:4838صدر، )«کند

های انجام یافته به معنای تربیات نیروهاای ماورد نیروسازی در مقاالت و پژوهش نیروسازی:
کاار رفتاه اسات و در برخای از پاژوهش نیاز بارای معناای تربیات، دیادگاههای هاا نیاز و مطلاوب باه 

کاه از آن جملااه  کااه دانادمای تاااثیری هار را تربیات میاال، اساتوارت جاان» :متعادد بیاان شااده اسات 
 جامعااه یااا و شااخا شاایء، اثرگااشاری؛ آن آبشااخور کنااد نماای تفاااوت. اساات آن معاارض در آدماای
 فرهنا  باا تاوأم تعلایم و تأدیاب و پارورش را تربیات کانات،» (.47 ،4ج ش:4833 ،یعیرف«)باشد
 کناونی جامعاه از مراتاب باه که ای جامعه است؛ آینده جامعه در متربی کامیابی پی در که داند می
 (.همان«)است برتر

کرده است  :شهید مطهری تربیت را چنین معنا 
 در فعلیات به است موجود شی یک در بالقوه که را درونی استعدادهای یعنی دادن، پرورش
 یاک تحات را اشایایی یاا شیه ک این معنی به «ساختن»صنعت با راینبناب. پروردن و آوردن
 و کنناد مای ترکیاب هام باا را اشایایی و اجازاء یاا و دهناد مای قارار هاا آراساتن و هاا پیراساتن ناوح

 .(26و 26 ش:4862 ،یمطهر)است متفاوت سازند، می برقرار شان میان نظمی

 :از است عبارت تربیت
 اسااااتعدادها، تمااااامی شااااکوفایی و پاااارورش و رشااااد اتموجباااا آوردن فااااراهم و باااارانگیختن

 ،یبهشااتمطلوب) سااعادت و کمااال بااه رساایدن منظااور بااه انسااان هااای قابلیاات و هااا توانااایی
 (.82ش: 4832

ۀ ریشا و« Revolutio - on»ۀ کلما از برگرفتاه ،«Revolution»ۀکلما معادل انقالب ۀواه انقالب:
«Revolver »طبیعاای علااوم در تاادریج به کااه باود خترشناساایا اصااطالحات از ابتاادا واهه ایاان. اسات 
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 سیاسای اصاطالحات از یکای صورت به هفدهم،ۀ سد در بار نخستین برای س   و یافته اهمیت
 معنااى باه انقاالب عمیاد، فارسای فرهن  در(. 445-444ش: 4835، ییبابا یعل)شد گرفته کار به
ب و تحول برگشتن، شدن، دگرگون شدن، حالی به حالی»  در مشخا و کامل تغییر ل،تبد و تقل 

 اسات عباارت اسالمی، انقالب (.462، 4ج ش:4826 د،یعماست) «دورانی چرخش یک و چیزى
ی ساختار در بنیادی دگرگونی از  و ماوازین و بینای جهاان بار منطباق آن، سیاسای نظاام و جامعاه کل 

گااهی براسااس کاه امامات نظام و اسالمی های ارزش  و متقیاان پیشاگام حرکات و ماردم ایماان و آ
 (.55-54 ش:4834، یزنجان دیعم) گیرد می صورت مردم های توده آمیز قهر قیام و صالحان

 انقاالبۀ پدیاد از کامل تعری ۀ دربار که نظرهایی اختالفۀ هم با سیاسی، مصطل  فرهن  در
 تغییاارات و جامعااه دیگاار تحااوالت از را آن کااه دارد وجااود ای عمااده هااای ویژگی شااود، می مشاااهده

کنون کاه جاایی آن از. کنااد می جادا مااعیاجت  ارا ااه ماانعی و جااامع مفهاوم و معناا انقااالب، بارای تااا
 ابعااد باه توجاه باا اندیشامندان هاای تعری  از برخای پدیاده، ایان تعریا  باا آشانایی بارای نشده،
 نویساندگان از یکای (Samuel Hantington)هاانتینگتون ساامو ل: اسات شاده بیاان آن مختل 
 و هاااا ارزش در آمیز خشاااونت و اساسااای ساااریع، داخلااای تحاااول یاااک»ۀماابااا باااه را بانقاااال معاصااار،
 هاا فعالیت و رهبارى اجتمااعی، ساختارهاى سیاسی، نهادهاى در و جامعه بر حاکم هاى اسطوره

 و ها شاورش کودتا، نظیر سیاسی ثباتی بی انواح دیگر از را آن و کرده تعری  «دولت هاى سیاست و
 ش:4822 نگتون،یهاااانت)ساااازد می متماااایز طلب اساااتقالل هااااى جن  و اجتمااااعی هااااى طغیان
 کاه شاود می گفتاه مردمای حرکات باه» سیاسای لحاا  از انقاالب دیگر، تعری  در همچنین (.832
، یطلاوع)«کناد می آن جاایگزین را جدیادی نظاام و دارد برمای میاان از را کشاور یاک سیاسای نظام
  (.444 ش:4825

 :است گفته انقالب عری ت در مطهری مرتضی شهید استاد
 نظاام علیااه ساارزمین یااک یااا و ناحیااه یااک مااردم عصاایان و طغیااان از  اساات عبااارت انقااالب»

 چیاااز دو را انقاااالبۀ ریشااا ایشاااان رو  ایااان از ؛«مطلاااوب نظمااای ایجااااد بااارای موجاااود  حااااکم
 انقالبای هار در. مطلاوب وضع یک آرمان .5 ؛موجود وضع از خشم و نارضایی .4: اند دانسته 

 ش:4865 ،یمطهار)(مطلاوب وضاعیت اثباات و موجاود وضع نفی)دارد وجود  اثبات و نفی
54-87.) 

ۀ شایع ماردم اعتقااد باا موجاود، وضاع از نارضاایتی دلیال باه نیز اسالمی انقالب اساس همین بر
 و اطاعات وجاوب و ؟جع؟زماان امام ب انا مقاام در) ؟هر؟خمینای امام رهبرى از پیروى به ایران



ر و ن
تظا

ش ان
نق

ی
ساز

رو
 ی

  
ر انق

تمرا
ر اس

د
 

               

 

 

80 
 
 

 حکومت تشکیل فساد، و ظلم عوامل بردن بین ز_ ا بهتر وضع ایجاد هدف با و( ایشان از پیروى
 .رسید پیروزى به _ ؟جع؟زمان امام جهانی واحد حکومت تشکیل براى سازى زمینه و اسالمی

 انقااالب سیاساای، انقااالب صاانعتی، انقااالب ماننااد دارد؛ مختلاا  کاربردهااای انقااالب اصااطالح
 بنیاادین تحاول ایجاد برای تالش آن، معنای ترین معمولی رد انقالب. فکری انقالب و اجتماعی

کواساات) حکوماات سیسااتم در  و قااانونی غیاار تسااخیر گلدسااتون، گفتااه بااه یااا( 44 ش:4823،  ریال
 حکومااااات نهادهاااااای در اساسااااای تحاااااول موجاااااب کاااااه اسااااات قااااادرت آمیاااااز خشاااااونت معماااااوال  

 تااازه آغااازی معنااای هباا دگرگااونی را انقااالب نیااز آرناات هانااا (.35 ش:4832گلدسااتون، شود) می
آرنت، اساااات) آزادی اساااتقرار قصااااد باااه ساااتمگری از رهااااایی بااارای آن در خشااااونت کاااه داناااد می

 (.42 ش:4864
 آن دهاد، می رخ آنچاه واقاع در. اسات انقاالب فرایند ضروری اجزای از قدرت، رسمی تصاحب

 جتمااعیا و سیاسای تحاوالت بارای را راه شاده، سااق  دیگار گروهای توسا  حااکم، گاروه کاه است
 مادار از خاارج ایاران اساالمی انقاالب فاوق، تعااری  با تشابهاتی وجود رغم به. نماید می باز بیشتر
 اقتصاادی، اجتماعی، و فرهنگی های شرط پیش. داد رخ شرق سوسیالیسم و غرب داری سرمایه
 و کارد کماک ایاران اسالمی انقالب روند تسریع به (44 ش:4822 ت،یعنا)اید ولوهیکی و سیاسی
 .شد آن پیروزی موجب خارجی، و داخلی عوامل از برخی
 از اسات عباارت اساالمی، انقاالب :کارد تبیاین گوناه ایان تاوان می را اسالمی انقالب کلی، طور به

اای ساااختار در بنیااادی دگرگااونی  و مااوازین و بیناای جهااان باار منطبااق آن، سیاساای نظااام و جامعااه کل 
گااهی براسااس کاه امامات نظام و اسالمی های ارزش  و متقیاان پیشاگام حرکات و ماردم ایماان و آ

 (.55-54 ش:4834، یزنجان دیعمگیرد) می صورت مردم های توده آمیز قهر قیام و صالحان
 باه آورد، مای پدیاد _ کشاور داخال در ویاژه به _ که تغییراتی نوح و میزان به توجه با پدیده، این

 در تغییار بادون حکومات تغییار باا اسایسی انقالب. است تفکیک قابل سیاسی و اجتماعی نوح دو
 و ساریع دگرگاونی و انتقال از است عبارت اجتماعی انقالب اما است؛ همراه اجتماعی ساختارهای

، ساندگانیاز نو یجمعا)کشاور غالاب اید ولوهی در تحول و اجتماح ساختارهای و حکومت اساسی
 هاااای انقالب شااامار در هحاااوز ایااان اندیشااامندان گفتاااه باااه ایاااران، اساااالمی انقاااالب (44 ش:4834

 باه دیگار ساوی از و شاد حکومات ناوح و اساس در تغییر سبب سو، یک از زیرا دارد؛ جای اجتماعی
 در سیاساای، و اقتصااادی اجتماااعی، های مشاای خ  و کشااور رساامی و غالااب ایااد ولوهی در تحااول
 .انجامید خارجی و داخلی ابعاد
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 اثربخشی انتظار در انقالب اسالمی ایران
 کاااه اسااات تااااریپ انقاااالب ترین ساااابقه بی و تااارین عظیم ؟جع؟مهااادی حضااارت یاااامق و ظهاااور
 و اقتصاااادی اجتمااااعی، فرهنگااای،  فکاااری، های عرصاااه در را ای جانباااه هماااه و اساسااای تحاااوالت
 هاای انقالب ساایر مانناد جهاانی بازرو انقاالب ایان. داشات خواهاد و داشته همراه جهان سیاسی

 و هااا قیام. دارد نیاااز زیااادی هااای سااازی زمینااه بااه و ودهباا مهماای شاارای  و علاال از ناشاای اجتماااعی
 حضااارت جهاااانی انقاااالب در تساااریع سااابب کاااه اسااات اماااوری جملاااه از بیدارگرایاناااه هاااای انقالب
گاااهی و بیااداری موجااب و شااده ؟جع؟مهاادی ۀ زمیناا شاادن فااراهم نتیجااه در و جهااانیۀ جامعاا آ
 کااه اساات هااایی انقالب از کاایی ایااران اسااالمی انقااالب کااه اساات ایاان مااا ادعااای. گااردد می ظهااور
 است. ؟جع؟موعود حضرت جهانی انقالب ساز زمینه

  اماری را  اساالمی  انقاالب نهاایی  هادف خود،  الهی و خطیر  رسالت بر  وقوف با ؟هر؟ خمینی امام
  آوردن  فراهم و  اسالم  جهانی  انقالب  سازی زمینه  یعنی اقتصادی؛ مسا ل و حکومت تغییر از فراتر
  هادایت  باه ، اسااس  ایان بر و دانسته  ؟جع؟عصر ولی  حضرت  بشریت  عالم  منجی ظهور  تمقدما

 پربرکت عمر آخر های ماه در ایشان. اند کرده اقدام  آن از  ناشی  تحوالت و  اسالمی  انقالب  رهبری و
 :به تصری  چنین فرمودند خویش،

ۀ نقطا ایاران ماردم انقاالب نیسات، ایاران باه محادود ماا انقاالب کاه بدانناد بایاد ما مسئوالن
ۀ هما بار خداوناد کاه باشد می حجت حضرت پرچمدارى به اسالم جهان بزرو انقالب شروح

 دولات بایاد...  داد قارار حاضار عصار در را فارجش و ظهاور و نهااد منات جهانیان و مسلمانان
 باه ایان یولا بنمایاد، ماردم بهتر هرچهۀ ادار در را خود توان و سعی تمامی اسالمی جمهورى

 اسات، اساالم جهاانی حکومات ایجااد کاه انقاالب، عظایم اهاداف از را آنها که نیست معنا آن
 (.473-472 ،54ج ش:4823، ینیخمموسوی کند) منصرف

کمیاات در الهاایۀ وعااد تحقااق انتظااار عبارتی بااه یااا موعااود انتظااار کااه جااا آن از  دیاان جهااانی حا
 در حقاارت احسااس و خودبااختگیۀ روحیا باا همقابلا و مسلمانان اسالمی هویت احیای در اسالم،
 فرهنا  احیاای اندیشای، هرف باا ؟هر؟اماام است، موثر بسیار زمین مغرب تمدن و فرهن  مقابل
 شاااوکتۀ دوباااار تحقاااق بااارای ای وسااایله و اساااالمی هویااات احیاااای مهااام ارکاااان از یکااای را انتظاااار

نظر جهااان در مساالمانان  نظااام اسااتقرار سااال اولااین در کااه خااود بیانااات از یکاای در و داده قاارار مااد 
 حضااارت قااادوم منتظااارانۀ وظیفااا ، فااارج انتظاااار مفهاااوم بیاااان ضااامن اناااد، کرده ایاااراد اساااالمی
 :اند برشمرده چنین را ؟ع؟االمر صاحب
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 قاادرت انتظاار فارج، انتظااار. کنایم خادمت انتظاار، ایاان در بایاد و داریام فاارج انتظاار هماه ماا
 ظهور مقدمات و بکند پیدا تحقق عالم در اسالم قدرت تا کنیم کوشش باید ما و است اسالم
 (.522، 2 ج ش:4823، ینیخم)موسوی بشود تهیه شاءاهلل ان

بیت وسازی با تعلیم و تر  نیر
 از. اسات آنهاا تربیت و تعلیم و نیرو َجْلب نیازمند مهدوی، حکومت ظهور برای جامعه آمادگی

ه نیروهای که است منتظران بر رو این  باا و ساازند آمااده مهدوی حکومت روسازینی برای را بالقو 
 دوام و اسااتمرار همااواره بایااد نیروسااازی ایاان. دهنااد اشاااعه را آن ماهیاات و اهااداف آنهااا، تربیاات
 ماومن. شود فراهم جهانی عدالت تحقق برای آمادگی و جامعه اصالح برای زمینه تا باشد داشته
 و حضااور مهاادوی نهضاات در تواننااد ماای کسااانی و شااود ماای آماااده بلکااه مانااد، نماای اریکااب منتظاار،
 کااه اساات روشاان. باشااند رخااوردارب متناسااب تربیاات و تعلاایم از کااه باشااند داشااته صااحی  مشااارکت

 و جامعااه سااط  از سااتمگران و سااتم کااردن نک ریشااه ؟ع؟مهاادى امااام دولاات ۀوظیفاا تاارین مهاام
 .است زمین ۀکر سراسر در طراوت با و پاک اى جامعه ساختن

ک کااه اساات روشاان نیااز و  دورى از ناشاای هاااى پلیاادى وجااود لااوث از اى جامعااه چنااین سااازىپا
 اجااراى در آماادن کوتاااه و سسااتی گونااه هاایچ باادون هاام آن خااویش، انسااانی کراماات از هااا انسااان

 مناافع که است اهریمنانی ۀسلط هاى پایگاه با درگیرى مستلزم خدایی، بخش حیات دستورهاى
 ظهااور، در دخیاال عواماال از لااشا انااد یافتااه خاادا اولیاااى از دور ۀجامعاا ساایاه دل در فقاا  را خااویش
 پشاتیبانی جهات در اجتمااعی مناساب هاى زمینه بودن فراهم و جهانی ۀجامع پشیرش و آمادگی

گاااه یاااوران کااافی تعااداد و حکوماات از  ۀادار و تشااکیل و رهباارى بااه رسااانی کمااک بااراى کارامااد و آ
 ممکان مهادویت فرهن  اشاعه و ونیر تربیت با جز مهم امور این و است؛ حکومت مرکزى ۀهست

 .بود نخواهد
 .اسات شاده ای ویاژه توجاهساازی نیرو و تربیت و تعلیم امر به روایات و قرآن آیات در رو این از
 :فرماید یم ؟ع؟هادى  امام

گر  ؟ع؟زمان امام سوى به را مردم که نباشند کسانی دانشمندان از شما، قا م غیبت از پ  ا
 و کنناد پاسادارى اش دیان از خادایی، هاى برهان با و کنند هنماییرا او جانب به و بخوانند
 ؟مهع؟بیات اهال دشامنان هااى دام از و او، یاران و ابلی  هاى شبکه از را خدا ضعی  بندگان

 کسای بخشاند، رهاایی را کشاتی ساکان کاه همچون اند، گرفته را شیعه ضعیفان دل زمام که
 گاروه از خداوناد، نزد دانشمندانی، چنین. برگردد خدا دین از که این مگر ماند، نمی جاى به

 (.573 ش:4834 ،یسهرابآیند) می شمار به برتران
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وسازی ۀتحقق انتظار الزم  نیر
 ؟جع؟یااران الیاق و وفاادار بارای حضارت حجاتساازی  الزمه تحقق حکومت جهاانی، فراهم

کهمی  عدم ظهور و ؟ع؟دیمه امام غیبت استمرار باشد، روایات متعدد بیانگر این واقعیت است 
 از که است نفر سیزده و سیصد یعنی الزم؛ تعداد به وفادار یاران نشدن یافت دلیل به حضرت، آن
 ایشاان روایات، ایان در. کارد اشااره ؟ع؟کااظم موسای امام از شده نقل روایت به توان می جمله آن

 :فرماید می خود یاران از یکی به خطاب
 زباان بار را آن مان از پایش نیاز مان پادران کاه گاویم مای را سخنی تو به من! بکیر پسر ای ...

گاار کاه اسات ایان آن و انادراناده  پیااامبر باا] بادر جنا  در کاه کسااانی تعاداد باه شاما میاان در ا
کااارم  ظهااااور[ بیاااات اهاااال] مااااا کننااااده قیااااام داشاااات، وجااااود[ مخلااااا یاااااران] بودنااااد،[ ؟ص؟ا
 (.27 ش:4824، یطبرسکرد) می

 اسات، کارده نقال ؟ع؟صاادق اماام از خاود، کتااب در را آن عمانین که نیز روایتی از موضوح این
 :شود می استفاده

 خادا باه گاردم؛ فادایت: داشات عرضاه و شد وارد حضرت آن بر ؟ع؟صادق امام یاران از یکی
! من آقای ای. دارم دوست دارد، دوست را تو که ک  هر و دارم می دوست را تو من سوگند،

 آن. بسایارند: کارد عارض. بشامار را آناان: فرماود حضارت آن! فراوانناد شاما شیعیان قدر چه
 حضاارت. بیروننااد شاامارش از آنهااا: کاارد عاارض بشااماریم تااوانی ماای را آنهااا: فرمااود حضاارت

گاار ولاای: فرمااود [؟ع؟صااادق امااام] ابوعبااداهلل  یعناای اساات؛ شااده توصاای  کااه ای شااماره آن ا
خ آنیاد، پای در آنچاه شاد، مای تکمیال انادی و سیصد ، 203 :ق1397 ،ینعماان)...دادمای ر

 (.4ح

 کااه کنااد ماای تصاری  نکتااه ایاان بار ؟ص؟محمااد آل قااا م معرفاای از پا  روایتاای در ؟ع؟جااواد اماام
 از. اسات ظهور تحقق شرط( نفر سیزده و سیصد)حضرت آن یاران از مشخا تعداد شدن فراهم
 یاااران از نیاااز مااورد تعااداد نبااود دلیاال بااه غیباات اسااتمرار کااه کاارد اسااتفاده تااوان ماای نیااز روایاات ایاان

 :است وفادار
 همااوار باارایش سااختی هار و شااود ماای پیچیاده هاام در باارایش زمااین کاه اساات کساای هماان او

 جماع او گارد باه زماین اطراف از_  نفر سیزده و سیصد _ بدر اهل تعداد به او یاران[ و]گردد می
وجل   خدای سخن همان این و شوند می  همگی خداوند باشید، کجا هر: »فرمود که است عز 
 (.443 :بقره)«تواناست چیز همه بر خدا حقیقت، در. آوردمی[ باز خود سوی به] را شما

 گااه آن و کناد مای آشکار را او امر خداوند شدند، جمع اخال  اهل از تعداد این که هنگامی پ 
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وجاال   خاادای اذن بااه شااد، کاماال او باارای هزارنفاار ده کااه  ش:4837، هبابویاا ابنکنااد) ماای خااروج عز 
 (.5، ح823، 86اب ، ب5ج

کیاد موضاوح ایان بار خاود هاای رسااله از یکای در نیز ؟هر؟مفید شیپ است گفتنی  کاه کناد مای تأ
 :نویسد می او. است غیبت استمرار دالیل از یکی برگزیده، یاران از نیاز مورد تعداد نبودن فراهم

 غیبات دربااره وگاو گفات باه و مطاره امامات در بحاای شادم، حاضار رؤسا از یکی مجل  در»
 ؟ع؟محمااد جعفااربن از شاایعه آیااا: »گفاات مجلاا  آن صاااحب. شااد منجاار[ ؟ع؟زمااان امااام]

گر: که کند نمی روایت  خروج شوند، جمع امام برای _ نفر اندی و سیصد _ بدر اهل تعداد به ا
 یقاین ماا: گفات. اسات شاده روایات حادی  این: گفتم «گرددم می واجب ایشان بر شمشیر با

 باا چطاور پا  هساتند، بادر اهال تعاداد برابار چنادین زماان ایان در نشایعیا تعاداد کاه داریم
 تعااداد هرچناد: گفااتم او پاساپ در باشاادم مای جااایز اماام باارای غیبات شااده، یااد روایاات وجاود

گار و اسات بادر اهال تعاداد برابار چندین زمان این در شیعیان  بادر، اهال جماعات تعاداد باه ا
 زماان ایان در ولای شاود، مای واجاب او بار ظهور و کند تقیه تواند نمی امام دیگر کنند، اجتماح
 زیارا اسات؛ نشاده محقاق داشات، وجود بدر اهل در که صفاتی وها  ویژگی با تعداد این هنوز
 جهااد، در اخاال  مارو، بار صبر شجاعت، چونهایی  ویژگی در جماعت این که است الزم

 هنگاام در و باشاند آمدسار عقلای ساالمتی و عیوب از باطنی پیراستگی دنیا، بر آخرت ترجی 
گار. ندارناد راهاا  ویژگی ایان شایعیان هماه و... نورزناد درنا  و سستی کارزار  تعاالی خداوناد ا
 اماام قطعاا   دارد، وجاود یادشاده هاای ویژگای باا افاراد تعاداد ایان آنهاا میان در که دانست می

 شاد، نمای یابغا هام زدن بارهم چشام یک اندازه به افراد این اجتماح از بعد و کرد می ظهور
 :تاا یبا د،یامف)رواست امام بر غیبت رو، ازاین و نیست گونه این واقعیت که است روشن ولی
 (.45-44، 2ج

وسازی  تقویت انقالب در نیر
(... فرمانااده)نفاار 848 ؟جع؟مهاادی حضاارت اصاالی یاااران کااه شااده وارد اسااالمی روایااات در
 هاااینشااانه برخاای بیااان در ،؟ع؟باااقر امااام از مفصاالی حاادی  ضاامن جعفاای، یزیااد جااابربن. اساات
 زن عاده ایان از نفار پنجااه کاه آینادمای نفار سایزده و سیصاد ساوگند، خادا باه کاه کندمی نقل ظهور

، 25ج ق:1403 ،یمجلسا) شاد خواهند جمع یکدیگر کنار مکه در قبلی قرار هیچ بدون که هستند
555.) 

 اماام. کننادمای معرفای یمتقا یاار و عاشاق هازاران را حضارت یااران دیگار، روایااتی در همچنین
 :فرمایدمی ؟ع؟صادق

 از کمتار یااران ایان و رشاید و نیرومند یاران همراه مگر کند،نمی ظهور و خروج ؟ع؟زمان امام
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 (.858،  25جق: 4478 ،یمجلس) نیستند نفر هزار ده

 ولای شاود،مای و روشان مشخا حضرت یاران تعداد تنها روایات، گونه این از کلی برداشت در
 هار)نیارو تعاداد ایان پارورش و تربیات کاه اسات ایان شاود،مای واقع مغفول عموما   که ترمهم نکته

 شااکل همچنااین و جامعااه جمعاای خاارد رشااد و اجتماااعی سااالم بسااتر نیازمنااد( باشااد کااه تعاادادی
 باه مرباوط ارقاام و اعاداد پا  در تاوانمای نگااه، این با. است جامعه در مهدویت فرهن  گرفتن
 فرهنااا  تشاااکل در کاااه جامعاااه متااادینین از فروانااای افاااراد ؟جع؟هااادیم حضااارت اصااالی یااااران

 .کرد مشاهده را اندداشته نقش خا  یار تعداد آن تربیت بستر و مهدویت
 ایان ایجااد در ایاران اساالمی انقاالب ارزشامندی و اهمیات به توانمی براساس آنچه بیان شد

 معاصار عصار در. برد پی بشر حیات زا تاریخی برهه این در ؟هر؟خمینی امام اقدام ارزش و زمینه
 حکومات و جهاانی اساتکبار و ساتم و ظلام ایاادی باه پهلاوی زمان حکام سرس ردگی به توجه با و

 امااام مکتااب از راسااتین شاااگردی و ؟ص؟پیااامبر پاااک سااالله از ابرمااردی ایااران، شاهنشاااهی فاااجر
 اساتعانت و خادا باه توکل اب عاشورا، ساز جامعه و ساز انسان نهضت فلسفه از تاسی با ،؟ع؟صادق

 نحاوه از انتقاد با و کرد علم قد سرس رده، و فاسق و فاجر دستگاه این مقابل در منان ایزد درگاه از
 در و اسااالم مباین دیان هااای آرماان باه تاوجهی کاام و فراموشای باا مقابلااه و زماان طااغوت حکومات
 .زد قیام به دست ؟جع؟حجت حضرت ظهور سازی زمینه راستای

گر ،(47 :حج«)ینصره من اهلَل   ولینصرن  » الهی: عدهو طبق   شاما باه خادا کنیاد، کاار خدا برای ا
 و عاالم پیار ایان یااری به اسالم، الهی مکتب شیفته و طینت پاک هایی کرد؛ انسان خواهد کمک
 یاک گاشاری پایاه و پیچیاده هام در را فجاور و فساق حکومت و ستم و ظلم ریشه و شتافته عارف،

 .نهادند بنا را الشرای  جامع فقیهی رهبری به اسالمی حکومت
 مبنااای بار حکاومتی تشاکیل و ظهاورساازی  زمینه جااز قیاام، بارای ای انگیازه ایاران 22 انقاالب

 اسااالم هااای آمااوزه تاارویج بااا اخیاار، سااال 45 طاای در زمینااه ایاان در. نداشاات اسااالم مقاادس شاار 
 هااای لفااهوم و حجاات حضاارت ورانیاااهااای  ویژگی ظهااور، مفهااوم و معنااا تبیااین و تبلیااغ راسااتین،

 باه نیال بارای هایی انساان تربیات درصادد ،؟جع؟مهادی حضارت جهاانی ماتوحکسازی  زمینه
تاوان باه ماواردی از ایان قبیال مای مادت ایان طای در را آن باارز هاای نموناه از. پرداخات مهم این

 اشاره نمود:
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 شریعت مدافعان .1
گیاار گااشاری پایااه  چااه و داخلاای طااالب چااه)اسااالمی لااومع آموختگااان دانااش تربیاات نهضاات فرا
 دورتارین در حتای و کشاور جغرافیاای تماام در علمیاه های حوزه احداث گسترش و( خارجی طالب
 دینااای هاااای آماااوزه از دفااااح انگیااازه باااا متعهاااد و منومااا جواناااان تربیااات راساااتای در ایاااران، نقااااط
گیر علمی جهاد و ؟مهع؟بیت اهل  که انحرافیهای  فرقه و معاندان های هجمه با مقابله و دینی فرا

 از کاه ایام باوده شااهد هماه عیناه باه .هساتند اساالم الهایهای  آموزه و دین به زدن ضربه درصدد
کنون انقااالب اوایاال های  عرصااه در بااوده الزم کااه کجااا هاار شااریعت، واقعاای ماادافعان ماابااه بااه تااا

 سیاساای، نقالباای،اهااای  فعالیت بااه زمااان، اقتضااای بااه و مااردم کنااار در و شااده عماال وارد مختلا 
 باارزهای  نموناه. اناد کارده ایساتادگی انقاالب، نامحرماان مقابل در و پرداخته جهادی و اجتماعی
 شیپ اماال و ایران مختل  بالد عالمان توان می را شریعت مدافعان و مکتب این یافتگان تربیت
کی  .برد نام را... و لبنان در نصراهلل سیدحسن نیجریه، در زکزا

 وطن مدافعان. 2
 چناین الزماه و اسات باوده کاربال حماسه از گرفته تأسی ایران اسالمی انقالب شد اشاره که چنان

 دفااح راساتای در متناوح، نظاامیهای  تشاکل تحات جهادی، روحیه با افرادی تربیت اثرپشیری،
 مقولاااه ماننااد بااه هاام مقولااه ایاان. باشااد ماای اسااالمی انقااالب نهضاات هااای آرمان از جانبااه همااه
 دفااااح ساااله هشاات جنااا  در را آن نمونااه و شااد بشرافشااانی درساااتی بااه( شااریعت فعانماادا)اول

 و برآمدناد ایاران اساالمی نظام براندازی درصدد صدام، قواره پشت در دنیاهای  قدرت که مقدس
 بار نقاش آناانهای  نقشاه تماام... و شایرودی کشاوری، همت، چمران، چون شهدایی رشادت با

 مساال  قااوای بدنااه در ای باختااه پاااک افااراد چنااین حضااور ماادد بااه... نشسااتیم نظاااره بااه شااد، آب
 راسااتای در کاه اناد رسایده بالنادگی و اقتادار چناان باه ایاران کشاور نظاامی نیروهاای اماروزه کشاور،
 و نداشاته دل در هراسی اسالم، دینی مقدسات و معارف و مبانی از دفاح و کشور جغرافیای از دفاح
 قااادرت هاااوایی، پدافناااد و موشاااکی در)قدرتمنااادی بازدارنااادگی و جدیاااد نظاااامی آوری فااان روز هااار

 نموناه کاه هساتیم شااهد کبیار خمینای انقاالب مجاهدان این از را...( و ای هسته انرهی دریایی،
 .بودیم شاهد عراق در آمریکا نظامی پایگاه ترین بزرو اخیر نابودی در را آن بارز

 حرم مدافعان. 3
 راساتای در قدرتمناد نظاامی محافظان تربیت راحل ماما نهضت شده کاشته بشرهای جمله از
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 پرداختاه اسالمی میهن اراضی از داخلی صیانت به مرحله یک در که بود مکتب و کشور از صیانت
 مقدسااات از صاایانت جهاات ای، فرامنطقااه و باارده باااالتر را خااود نگاااه افااق دیگاار، ای مرحلااه در و

 قارن جدیاد تاوحش مااجرای در را آن باارز وناهنم. کننادمای کوشش جهان، نقاط اقصی در اسالمی
... و القاعاده النصاره، داعش، مختل  عناوین تحت تروریست، اوباش و لذارا توس  که بیستم
 ابااایی جسااارتی هاایچ از و بااود برآمااده مقدسااات بااه اهاناات درصاادد کااه داعشاای. بااودیم گاار نظاااره
 شایرمردان مقابال در شد، می حمایت و شده ایجاد جهانی استکبار توس  پرده پشت در و نداشت
 و هشاتاد دهاه بسایجی نوجواناان و جواناان و خباره نظامیاان) ایران اسالمی انقالب یافته تربیت
 کااری حارم، مادافعان زیبناده عنوان با اسالمی مقاومت لوای تحت( ایران خارج و داخل در نود،
 مادافع و انقالبای و مارز بدون مجاهدان این جمله از. پیوستند تاریپ دان زباله به و نبرده پیش از

 سا هبد دارد، اذعاان آن استراتژیک و نظامی قدرت به دنیا تمام که حرم و وطن شریعت، حقیقی
 :فرمودند ایشان شخصیت وص  در رهبری معظم مقام که بود سلیمانی قاسم حاج شهید

 را خاود مارع هماه او باود، خمینای امام مکتب و اسالم شدگان تربیت از ای برجسته نمونه او 
 .بود سالیان این همه در او وقفه بی تالش پاداش شهادت. گشرانید خدا راه در جهاد به

 سالمت مدافعان. 4
 و اساااالمی حکومااات کاااردن پیااااده داعااای کاااه ایاااران اساااالمی انقاااالبهای  مولفاااه از دیگااار یکااای
 کاه ساتا مجاهادی نیروهاای تربیات حسینی، کربالی نهضت از تأسی با دارد، ظهورسازی  زمینه

 وجاود باه کاه لحظاه هار در و کارده ولیتئمسا احسااس جامعاه،های  انساان جان حف  راستای در
 مکتباای و فرهیختااه پرسااتارهای و پزشااک قشاار آنهااا و شااوندماای حاضاار میاادان در باشااد، نیاااز آنهااا

 هاایوهلاه در کاه( انادیافته پرورش انسانی و اسالمی مکتب همین با و انقالب این در که)هستند
 و سوریه جبهه در چه مقدس، دفاح سال هشت در چه انقالب، ابتدای ماجراهای در چه  مختل
 کرونااا، منحااوس ویااروس بااا مقابلااه باارای و کناونی حساااس مرحلااه در چااه و حاارم ماادافعان کناار در

 در وار زینااب و کنناادماای ایفااا را جامعااه سااالمت ماادافعان نقااش کلمااه واقعاای معنااای بااه و حقیقتااا  
 عمال خاود علمای کااتز و انساانی وظیفاه به دلسوزانه و ننموده کوتاهی یمارانب حال به رسیدگی

 .کنندمی
 انتظاار و حضارت ظهاور قباال در ما وظیفه ایران، اسالمی انقالب ظهورسازی  با توجه به زمینه

 با( فرج انتظار معنای پیرامون)رابطه این در انقالب حکیم و فرزانه باشدم رهبر باید چگونه فرج
 :اندفرموده و داده نشان ما به را راه روایات، و آیات زا تأسی
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 وجهاه را اصاالحی هیچ نزند، کاری هیچ به دست بنشیند، انسان که نیست این فرج انتظار
کاه  این هساتیم؛ ؟جع؟زماان امام منتظر ماکه  این به کند دلخوش صرفا   نکند، خود همت
 بایاد کاه اسات ایملکاوتی الهای نادقدرتم قااهر دسات انتظاار چیساتم انتظاار. نیست انتظار
 و ببارد باین از را ظلام سایطره ها انساان همین کمک با ها، انسان همین خود وسیلهه ب بیاید
 را هاا انساان کناد؛ بلند را توحید پرچم و کند حاکم مردم زندگی در را عدل و کند غالب را حق
 از یکای اساالمی جمهاوری منظا تشکیل. کار این برای بود باید آماده. بکند خدا واقعی بنده

 باه قدم یک عدالت، استقرار جهت در اقدامی هر. است تاریخی عظیم حرکت این مقدمات
 سااکون انتظااار. اساات حرکاات انتظااار. اساات ایاان معنااایش انتظااار. اساات هاادف آن ساامت
. نیسات بگیارد، صاورت خاود خاودی به کارکه  این برای نشستن و کردن رها انتظار. نیست
 عزیاز ماردم باه است داده نعمت متعال خدای و... است آمادگی انتظار ت؛اس حرکت انتظار
. بکنناد آمااده را انتظاار فضاای و بردارناد را بازرو قدم این اندتوانسته که ایران، ملت به ما،
 .(844 ش:4834 ،ای خامنهاست) فرج انتظار معنای این

گفته شد تبیین بی کاه مای اسالمی بانقالدستاوردهای  ازهایی  گوشهتردید آنچه   تواناداسات 
انقالب اسالمی برای پیشابرد اهاداف خاویش نیازمناد باورمندساازی و  .بوده باشد ظهور ساز زمینه

کااه الزمااه آن هاام تربیاات نیروهااای معتقااد بااه ارکااان مسااتحکم تقویاات بنیااه هااای اعتقااادی اساات 
کاه شاالوده انقاالب اساالمی را تشاکیل مای ن ارکاان، موضاوح دهاد و یکای از آاعتقادی اسالم است 

که به مهدویت منتهی می شود و الزمه تادوام انقاالب اساالمی، تکیاه بار والیات فقیاه امامت است 
که از مولفه های اساسی و مکمال امامات در عصار ظهاور اسات و نیروهاای تربیات یافتاه هام است 

حراساات  بالشااک بایااد باورمنااد بااه والیاات فقیااه بااوده باشااند تااا بتواننااد از انقااالب اسااالمی حفاا  و
تواناد نقشای نمایند؛ بنابراین مقوله انتظار و نیروسازی در تقویات انقاالب اساالمی و تاداوم آن مای

کارساز داشته باشد.  کلیدی و 

 گیری نتیجه
هاای تأثیرگاشار در پایاایی و پویاایی انقاالب نیروسازی، تربیت نیرو و به تبع آن انتظار از مولفاه

توساعه فرهنا  انتظاار و مهادویت، تربیات نیروهاای ساالم،  اسالمی ایران هستند. الزمه ترویج و
کااه باای تردیااد مقولااه تعلاایم و تربیاات از خبااره و توانمنااد و متخلااق بااه اخااالق الهاای و اسااالمی اساات 

گر نیروسازی به شیوه مطلاوب صاورت پاشیرد، فرهنا  مولفه های اثربخش در این زمیه است و ا
هاای انقاالب اساالمی تقویات و باه تباع آن، پایاه انتظار نیز جایگااه مطلاوب خاود را خواهاد داشات
گردید.گردیده و عرصه برای انتظار و مهدویت نیز فراخ  تر خواهد 
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کاه بارای تحکایم پایاهداد ایان پاژوهش مای هاا و باروناز جمله یافته گفات  هاای انقاالب تاوان 
د بااه آینااده هااای اعتقااادی و امیاااسااالمی و تقویاات ارکااان آن، نیازمنااد باورپااشیری و تحکاایم بنیااه

که آن هم با ترویج فرهن  انتظار، تربیت نیرو و یا به بیان دیگر نیروسازی اسات؛ بناابراین  است 
تقویاات فرهناا  انتظااار و نیروسااازی، عرصااه را باارای تحکاایم ارکااان انقااالب اسااالمی و اسااتمرار آن 

یه اساتمرار انقاالب های اساسی در رابطه با امید به آینده را در سااسازد و زمینهفراهم و مستعد می
 سازد.اسالمی مهیا می

 منابع
 .اول، دارالحدی  قم: ،النعمة تمام و الدین کمال ،(ش4837ی)عل بن محمد بابویه،ابن .4
 .خوارزمیتهران:  فوالدوند، اهلل عزت ه:ترجم  ،انقدب ش(،4864هانا) آرنت، .5
 و فرهنا  پژوهشاگاه انتشارات: تهران ،قرآن دیدگاه اآ تر ی  مبانی ش(،4832)محمد بهشتی، .8

 .اولاندیشه، 
 ، قم: نشر معارف.انقدب اسدمی ایران ،ش(4834)نویسندگان از جمعی .4
 .مرکز صهباتهران:  ،ساله ۰۵۲ انسان ،(ش4834)ای، سیدعلیخامنه .2

 سسااهوم تهاران: ،آن مبوانی و تر یو  و تعلوویم در مسولمان دانشومندان آراء (،ش4833)بهاروز رفیعای، .6
 .دوم، سبحان چا 

 ش ،م عو د انتظوار نامه فصوم ،«المریاد ةمنی ثانی، شهید از نقل به»ش(، 4834ابی، صادق)سهر .2
2. 

 .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران ،تشیع المعارف دا را ش(،4828احمد) دیگران، و صدر .3
 .للمطبوعات دارالتعارف :بیروت ،الکبرى الغیبة تاریخ تا(، )بیسیدمحمد صدر، .4
 ، قم: دارالاقلین. األن ار فی غرر االخبار مشکاا ش(،4824علی بن حسن فضل) طبرسی، .47
 علم. نشر: تهران ،سیاسی جامع فرهنگ ش(،4825)محمود طلوعی، .44
 .آشیان: تهران ،سیاسی فرهنگ ش(،4835)غالمرضا بابایی، علی .45
 ، تهران: نشر طوبی.های آنانقدب اسدمی و ریشهش(، 4834عباسعلی) زنجانی، عمید  .48
 .امیرکبیر: تهران ،فارسی فرهنگ ش(،4826)حسن عمید، .44
 : ترجماه ،«سیاسای ایاد ولوهی قالاب در مشهب: اسالمی انقالب» ش(،4822حمید) عنایت، .42

 .483 و 482 های شماره ،اقتصادی سیاسی ج اطدعات ماهنامه الهی، امیرسعید



ر و ن
تظا

ش ان
نق

ی
وسا

ر
 یز

  
ر انق

تمرا
ر اس

د
 

               

 

 

90 
 
 

، ترجمااه: هووامطالعوواتی نظووریب تطبیقووی و توواریخی در بوواب انقوودبش(، 4832جااک) گلدسااتون، .46
کویر.محمدتق  ی دلفروز، تهران: انتشارات 

کویر، .42  های پژوهش موسسه :ترجمه ،امنیتی سیاسی ج مقاالت گزیدۀ: انقدب ،ش(4823والتر) ال
 .بینش ، تهران:اجتماعی

 . یالعرب التراث اءیإح دار: بیروت ،بحاراالن ار ،(ق4478)محمدباقر مجلسی، .43

 و فرهناا  وزارت نتشاااراتا: قاام ،القوورآن کلمووات فووی التحقیوو  ش(،4824حساان) مصااطفوی، .44
 .اسالمی ارشاد

 .صدرا: قم ،اسدمی انقدب پیرامون ش(،4865)مرتضی مطهری، .57
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