
 

 

ویژه  های ولّی فقیه در معنابخشی به انتظار پویا کار
 (نگرشی نو به انتظار در عملکرد و بیانات رهبر معظم انقالب)

 1کوثر سادات هاشمی
 21/11/1411 تاریخ پذیرش:      13/1/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
د و در مقابل جریانی قارار دارد ساز انتظار سازنده و پویا در عصر غیبت، همه مسلمانان را به وظایفی مکل   می

که در دوران غیبت امام  که انتظار را به ایستایی و رکود معنا می کند. از اعتقادات شیعه اثنی عشری این است 
کاه در اصاطالح،  معصوم، مجتهد جامع نامیاده شاده اسات. « ولای  فقیاه»الشرای ، نایب عاام  اماام خواهاد باود 
که باا جایگااه و صافات او تناساب دارد. عملکارد ولای  فقیاه را  ه عهده میهایی را ب ولی  فقیه نیز مسئولیت گیرد 

کاارد؛ همچااون جنبااه دیناای، سیاساای، فرهنگاای، فااردی، اجتماااعی. ایاان  می تااوان از جهااات مختلفاای مطالعااه 
کارویژه کاه  های  هاای ولای  فقیاه را در معنابخشای باه انتظاار پویاا بازشناساد. یافتاه پژوهش به دنبال آن است 

کادرسااازی باارای حکوماات جهااانی پااژو کااه ولاای  فقیااه در ایجاااد و حفاا  نظااام اسااالمی،  هش نشااان از آن دارد 
گسترش آموزه حاد مسلمانان و  دهاد  ، اعماالی را انجاام میالملال بین های مهادوی در ساط  مهدوی، حف  ات 

کتابخاناهآوری مطالاب از  که دیگران شرای  و توانایی عمل به آن را ندارند. ایان پاژوهش در جماع ای و  شایوه 
کرده است. در پردازش داده  ها از روش توصیفی و تحلیلی استفاده 

کلیدی  واژگان 
کارویژه ولی  فقیه.  مهدویت، انتظار پویا، ولی  فقیه، 

 مقدمه
که به بلوخ فکری و عقلی رسیده باشد، به ضارورت وجاود حااکم پای می هر جامعه بارد. در  ای 

که عقل حکم می نبی و امام یاد میادبیات دینی، از او با عنوان  کند رهبار  شود. عالوه بر وظایفی 
گیارد. در  یک اجتماح باید از آن برخوردار باشد، امور دیگری نیز از جانب شر  بار عهاده او قارار می

                                                        
 (.k.s.hashemi.71@gmail.com)قم، ایران ؟س؟جامعة الزهرا کالم اسالمی طلبه سط  چهار. 1
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ت از رهبری ظاهری امام معصوم محروم است، به حکم ضارورت و باه توصایه  که ام  عصر غیبت 
کاه اصاطالحا   روی میشریعت، از نایب عام  او پی شاود. شائون دینای،  نامیاده می« ولای فقیاه»کند 

کااه در دوران حضااور معصااومین از آنهااا ظاااهر  و سیاساای، علماای، اجتماااعی، اقتصااادی فرهنگاای 
گیاارد. عملکاارد ولاای  فقیااه در هاار یااک از ایاان  شااد، در عصاار غیباات باار عهااده ولاای  فقیااه قاارار می می

کاه والیات فقیاه باه آن معطاوف می ها قابل تحقیق است. یکی از حوزه حوزه شاود، نقاش و  هایی 
جایگاه ولی  فقیه در امر ظهور موعود اسات. انقاالب اساالمی و برپاایی حکومات باا تکیاه بار والیات 
گششاته، عااده  کاه پایش از آن مغفااول ماناده باود. در زمااان  فقیاه، سارآغازی شااد بار ظهاور مسااا لی 

کردند. نظام اساالمی مفهاوم انتظاار را  ی محدود میزیادی انتظار را در جامعه اسالمی به امور فرد
اای بااا جریااان انااداختن تعااالیم دیناای و احکااام  گسااترش داد. در سااط  مل  اای  اای و فرامل  بااه سااط  مل 

گساترش مفهاوم عادالت، مقابلاه باا اساتکبار و حمایات از مظلوماان  الملل بین شرعی و در سط  با 
کااه از او انتظااار ماای بااه انجااام ایاان مهاام پرداخاات. در ایاان میااان، نقااش ولاای   رود،  فقیااه و اعمااالی 

ااات ویاااژه ی  کاااه  ای می اهم  یاباااد. پاااژوهش حاضااار باااه دنباااال دریافااات پاساااپ باااه ایااان ساااوال اسااات 
های ولی  فقیه در معنابخشی به انتظار پویا چیسات و چاه اقساامی داردم و در راساتای آن  کارویژه

که انتظار به چاه معناسات و چاه االت پاسپ میوبه این س کیسات و  دهد  اناواعی داردم ولای  فقیاه 
 های باشدم باید دارای چه ویژگی

 شناسی مفهوم
شناسای  مناسب است پایش از ورود باه بحا ، واهگاان مهام  تحقیاق باه صاورت دقیاق، مفهوم

 شوند.
 انتظار. 1

ااه قاارار می گیاارد و  باارای شااناخت مفهااوم انتظااار، ابتاادا معنااای لغااوی و اصااطالحی آن مااورد توج 
 تظار تبیین خواهد شد.س   انواح ان

 الف( معنای انتظار
کسای را داشاتن)ابن منظاور،  یانتظار در لغت به معنا ع حضور  ؛ مهیاار، 544، 2ج :ق4444توق 

؛ دهخادا، 864، 4ج :ش4822)معین، چشم به راه بودن و نگران بودن استو  (447 :ش4822
که وقتی انسان از وقا .(8424، 8ج :ش4822 کی  نفسانی است  اى در آیناده  وح حادثاهانتظار، 

گاااه ماای کااه انسااان، خااود را بااراى آن  آیااد. ایاان حالاات، موجااب ماای شااود، بااراى او پاایش ماای آ شااود 
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 .(426، 5ج :ق4455حادثه آماده سازد)موسوی اصفهانی، 

کالمی برگرفته از روایات و همان چشم داشاتن باه وعاده الهای اسات  مفهوم انتظار در اصطالح 
شاود. امیاد باه تحقاق  هماراه می سااختن روح و جسام خاود و جامعاه با ساعی و تاالش در آمااده که

خوانااده شااده اساات)مطهری، « انتظااار فاارج»ایاان نویااد جهااانی انسااانی، در زبااان روایااات اسااالمی 
 .(476، 54ج :تا بی

 ب( انواع انتظار
که در توان انسان نیست و نمی گاه درباره به وقوح پیوستن امری است  توان آن را جلاو  انتظار 

کاه انساان ی ا عقب انداخت. این قسم از بح  فعلی خارج اسات. ناوح دیگار، انتظاار اماری اسات 
کناد )آصافی، بی می گرداناد و طلاب  العمال انساان در انتظااری  عکا  .(55 :تاا تواند آن را نزدیک 

تواند در آن نقش داشاته باشاد، از دو حاال خاارج نیسات: انتظاار ایساتا و سااکن و انتظاارى  که می
كکه سازند  بخش است. ه و تحر 

کاریم و روایاات اساتفاده مای در توضی  انتظار سازنده و پویا می گفت، از آیاات قارآن  شاود  توان 
کااه بااه   اى از حلقااات مبااارزه اهاال حلقااه ؟جع؟کااه ظهااور حضاارت مهاادى حااق  و اهاال باطاال اساات 

کاران  تهخداوند به مومناان و شایسا»مانند آیه:  .شود)همان( پیروزى نهایی اهل حق  منتهی می
کاه آناان را جانشاینان زماین قارار دهاد کاه ایماان آورده و  1.(22 :ناور«)شما وعده داده اسات  آناان 

گرفته عمل صال  انجام داده گنااه خاو  کاه باه  کساانی  اناد.  اناد، مساتحق  وعاده الهای هساتند، ناه 
ق نمی نقل شده است، مبنی بر این ؟ع؟روایتی از امام صادق کاه  این رپشیرد مگا که امر ظهور تحق 

کار خود برساد. ایان امر)قیاام( جاز پا  از ناامیادى، باراى شاما » هر ی  از شقی و سعید به نهایت 
که از هم جدا و ناب شاوید و از آزماون باه در آییاد و باه خادا  رخ نمی دهد و به خدا سوگند، تا آنگاه 

کاا  بایااد  کااه هاار  گاااه  کااه بایااد  شااقیسااوگند، تااا آن  سااعادت  بااهشااود،  سااعید شااود، بشااود و آن 
گروه اشقیاء باه 846، 5ج :ق4842، بابویه )ابن2«درآید گروه سعداء و  که  (. پ  مالک این است 

کاار نباشاند و فقا   کاه افاراد صاال  و ساعادتمند در  کاار خاود برساند؛ ساخن در ایان نیسات  نهایت 
 درجه شقاوت برسند.  اشقیاء به منتهی

                                                        
ش. 1 حات  لَ یَوَعَد اهلُل ال َ ال  ُلوا الص  ْنُکْم َو َعم  ی ااْلْرض...یَن اَمنوا م  ُهْم ف  َفن َ  .ْسَتْخل 

اهلل  ». 2 ُبوَعْبااد 
َ
ن َ َهااَش یاا  ؟ع؟َقاااَل أ ْمااَر اَل ا َمْنُصااوُر إ 

َ
ت  یااا اْْل

ْ
 َبْعااَد إ  یأ

ال َ ت  یاااس  اَل َو اهلل  اَل یااُکْم إ 
ْ
اای ُتَم یأ ت  یااُزوا اَل َو اهلل  اَل یااُکْم َحت َ

ْ
ُکْم یأ

ُصوا َو اَل َو اهلل  اَل  ی ُتَمح َ ت  یَحت َ
ْ
ی یأ َد یَو  یْشَقی َمْن َشق  یُکْم َحت َ  .«ْسَعَد َمْن َسع 
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 . ولّی فقیه2
گااهی یااافتن از مفهاوم لغااوی و اصاطالحی هااای او، ذهان را باارای دریافاات  ولاای  فقیاه و ویژگی آ

 سازد. نتیجه بح  آماده می
 شناسی ولّی فقیه الف( مفهوم

کساار واو بااه معناا تیاا: والساادینو یماا یراغااب اصاافهان  یو بااا فاات  واو بااه معناا یگاار یاریاا یبااه 
کم ب و قار یکاینزد یبه معن «ی  ول» .(288 :ق4474 ،یراغب اصفهان)مردم است  یو متول   تی  حا

کنناده  سرپرسات و اداره «ی  ولا»؛ نیاز معناا شادهو دوست اخش نماودن  یسرپرست یبه معن «یتول  » و
 .(542، 2ج :ق4445 ،یقرش)ستنیز ه کینزد اریدوست بس یبه معن زیو ن گرانیامر د

ی کسا به انسانی نسبت داده شود، باه معنای یاست، وقت عتیعلم به احکام شر یفقه به معن
ا. شاده باشاد المعا نیاکه در علام د است تاا در آن تخصاا  نباود نیادر طلاب علام د یعنایه تفق 

 :. آیه شریفه نیز به همین معناستابدی
گاااهنیااتااا در د  :ق4474)راغااب اصاافهانی، 1(55 :)توبااهابندی ی)و معااارف و احکااام اسااالم( آ
834). 

خصاو  نه  ؛است نیاعم از اصول و فروح د ینیمعارف د عی، فهم جمدر این آیه همراد از تفق  
 .(474، 4ج :ق4442 ،یطباطبا ی )احکام عمل

  تسال   ،یسرپرست یمعنا  اند، به از آن ارا ه داده هانیکه فق ییها  یبراساس تعر هیفق تیوال
 ،گاریعبارت د  و به (242، 8ج :ق4442، یانصار)گرانیدر امور د  یالشرا ف مجتهد جامعو تصر  

 یجاواد)اسات یناید یها ق ارزشو تحق   یاسالماحکام  یمنظور اجرا  به یجامعه اسالم تیریمد
 .(454 :ش4823 ،یآمل

گی  های ولّی فقیه ب( ویژ
گماااان برده کاااه ولااای  فقیاااه باااه تناساااب جایگااااه ویاااژه برخااای  گرفتاااه، از  اناااد  کاااه در آن قااارار  ای 

هایی نظیر عصمت برخوردار است و برخی از روی عنادورزی یا فهم نادرست، جایگاه ولای   ویژگی
ل دادند. صحی فقیه را در  ی تنز  که دیدگاه میانه حد  یک حاکم محل  گرفات  تر آن است  ای پیش 

تی، باه مناسابات دینای رهباری جامعاه اساالمی نیاز  کمی  که عالوه بر وجوه حا و شرایطی را برشمرد 
کاه در عصار غیبات، والیات را از ساوی خداوناد بار عهاده دارد، بایاد قاانون  کسی  ه شده باشد.  توج 

                                                        
 .نیالد یف هواتفق  یل. 1
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ااق دادن بااه قااوانین فااردی و الهاای را بشناساا د، اسااتعداد و توانااایی تشااکیل حکوماات باارای تحق 
اجتماااعی اسااالم را دارا باشااد و امانتااداری، عاادالت، اجاارای دسااتورهای اسااالم و رعایاات حقااوق 

-425:ش4823انسااانی و دیناای افااراد جامعااه را از خصااا ا خااود قاارار داده باشااد)جوادی آملاای، 
428). 

  الزم  یعلما  تی: صاالحعبارتناد از رهبر  و صفات  یشراآمده است،  یقانون اساسبرابر آنچه در 
ا  یرهبار  یبارا  الزم  یو تقاوا  عادالت ، فقاه  مختل   افتا در ابواب  یبرا    یصاح  نشیاب ،اساالم  تام 
 .(474اصل ی)رهبر  یبرا  یکاف  و قدرت  تیری، مد شجاعت ر،یتدب ، یو اجتماع  یاسیس

ویژه  در معنابخشی به انتظار پویا های ولّی فقیه کار
ن نمااودن ویژگی کااه آنچااه از او انتظااار ماای هااای ولاای  فقیااه، روشاان می بااا معاای  رود نیااز در  شااود 

گشاشااته می شااود،  محاادوده همااین صاافات اساات. بااه عبااارت دیگاار، آنچااه باار عهااده ولاای  فقیااه 
که از عهده انسان غیرمعصوم برمی که به حکم مقداری است  ه انسانی  خاردورزی، تقاوا،  آید؛ البت 

د در امااان  های علماای، از لغزش نظران و برخااورداری از صااالحیت مشااورت بااا صاااحب هااای متعااد 
 ماند. می

ه  تیوال نییدر مقام تب ؟هر؟ینیامام خم  :سدینو یم هیفق  مطلقه ایعام 
اه ؟ص؟امبریاپ یو حکومت بارا تیکه در خصو  وال یاراتیهمه اخت شاده،  نی  معا ؟مهع؟و ا م 

 .(656، 5ج :تا)ال ( ی، بینیخمموسوی )1و ثابت است نی  مع زین هیفق یابر نا  یع

 ق:4442 ی،نراقاا)2پاایش از امااام خمیناای نیااز، علمااای دیگاار بااه ایاان مطلااب پرداختااه بودنااد
 :سدینو یناروا م یها از برداشت یریشگیپ یبرا شانیا .(286

گر وال ه یو حکومت، برا یاز زمامدار ریغ گریاز جهت د ،یتیا و دانسته شاود،  نی  مع ؟مهع؟ا م 
 :تاا)ال ( خمینای، بیموسوی )3برخوردار نخواهند بود یتیوال نیصورت، فقها از چن نیدر ا
 .(624، 5ج

ت او عنوان شده است. کمی  ت در ولی  فقیه، حا  بنابراین مالک تعیین مسئولی 
کاارد؛ همچااون شاائون فقهاای و تااوان از جنبااه وظااای  ولاای  فقیااه را می  های مختلاا  تحقیااق 

                                                        
ة عیالعادل جم هیفللفق». 1 سول و اْل م  ا ؟مهع؟ما للر   .«الفرق عقلیو ال  اسة،یالحکومة و الس یإل رجعی؛ مم 

ب». 2 کان للن  کان لهام، فللفق ةیالوال هیف _ اْلنام و حصون اْلسالم نیهم سالط نیالش_  و اْلمام یکل  ما  ذلاک، إال   ضاایأ هیاو 
 .«هماریمن إجماح أو نا  أو غ لیما أخرجه الدل

 .«فال ةیهشه الناح ریمن غ ةیوال ؟ع؟إذا ثبتت لهم». 3
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ژپو
هش مهدیاه

وی

که به اصال  کاه برخاساته از  قاانون اساسای و مفااد آن منتهای می 447حقوقی  شاود، عملکارد دینای 
جایگاااه علماای ولاای  فقیااه در معااارف دیناای و درجااه اجتهاااد اوساات، شاائون سیاساای او بااا توجااه بااه 

کشورداری شکل می ای دارای  گیرد، عملکرد اجتماعی ولی  فقیه نیاز عرصاه حکومت و رهبری در 
ت اس ی  ای پیگیاری نماود. آنچاه در  ت؛ همچنین میاهم  اه باه هادف خاص  تاوان ایان اماور را باا توج 

کارویژه این نوشتار باه آن پرداختاه می کاه در زماان غیبات، ولای  فقیاه تواناایی  شاود،  هاایی اسات 
گشاشااته شااده، بااه مااواردی  کااه باار عهااده ولاای  فقیااه  انجااام آن را دارد و از میااان اعمااال مختلفاای 

یاباد و تماام ایان اماور  سازی بارای ظهاور ارتبااط مساتقیم می که با انتظار و آمادهشود  پرداخته می
تی اوست. کمی   ناشی از شأن حا

کارویژه ولّی فقیه در ایجاد و حفظ نظام اسالمی1  . 
پشیرد و در راستای تشکیل و بقاء نظام اسالمی است، ذیال  آنچه از جانب ولی  فقیه انجام می

 گیرد: چند عنوان قرار می
 الف( لزوم تشکیل و حفظ نظام اسالمی

گششات،  کاه در  دشاو یم یاز انتظاار، برداشات منفا یگااهبه دنبال آنچه در بح  انواح انتظاار 
خواهاد شد)آصافی،  لیحکومات تباد یبارا یو ماانع ریتخاد یبارا یصورت، انتظار به مفهاوم نیا

اا برخاای از فقهاا، ایجاااد حکومات اساالمی توساا  عالماان  .(55 :تاا بی دیناای را در راساتای بعااات ام 
 ای به معنای انتظار بخشیدند. انبیاء به شمار آورده و جان تازه

 گوید: باره می در این ؟هر؟امام خمینی
تنهاا هماین کاه آناان  ساتین گوناه این شاود و محادود نمی ییگو مسئله به ایهدف بعات انب

کرده باشاندمسئولیت ر گشار  کاردن  برقارار ء،ایاانب فاهیوظ نیتار مهم   ،قاتیدر حق .ا به فقها وا
کاه باا ب نیقوان یاجرا قیاز طر اجتماعینظام عادالنه  کی احکاام و نشار  انیاو احکام است 

 ریپاش ناحکاام امکا یحکومات و اجارا لیباا تشاک مهم   نای .مالزمه دارد یاله دیو عقا میتعال
اا یاساات، خااواه نباا کاارم ؛حکوماات شااود لیق بااه تشااکخااود موف  و خااواه  ؟ص؟ماننااد رسااول ا

 دایاارا پ اجتماااعینظااام عادالنااه  یحکوماات و برقاارار لیتشااک قیااتوف یپاا  از و روانشیااپ
 .(27: تا)ب( بی ی،نیخمموسوی )کنند

م انقالب نیز می  فرماید: رهبر معظ 
ی، در حاااارم مطهاااار رضااااو اناتیبی باااااالترین معااااروف اساااات)و حفاااا  نظااااام اسااااالم جااااادیا

74/74/4844). 
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مااه قیااام  هاااى دیگاار از طاارف اهاال حااق  صااورت  امااام، سلسااله قیاماز منظاار روایااات نیااز، در مقد 
هاست. این  اى از این قیام گیرد. آنچه به نام قیام یمانی قبل از ظهور بیان شده است، نمونه می

کاه تاا  ها نیز بدون زمینه قبلی رخ نمی جریان ای اسات  دهد. در برخی روایات، ساخن از دولات حق 
که باه برخای از دولتبعض 1کند. ادامه پیدا می ؟جع؟قیام مهدى هااى شایعی  ی از علماى شیعه 

کاااه تاااا قیاااام مهااادى  اناااد، احتماااال داده سااان ظااان  داشاااتهمعاصااار خاااود ُح  ااای  کاااه دولااات حق  اناااد 
ادامه خواهد یافت، همان سلسله دولتی باشد. این احتمال هرچند ناشی از ضاع   ؟جع؟موعود

العااات اجتماااعی و عاادم بیاانش صااحی  آنااان نساابت بااه اوضاااح سیاساای ااا  اط  زمااان خااود بااوده، ام 
که استنباط ایان شخصایت حکایت ها از مجماوح آیاات و اخباار و احادیا  ایان نباوده  گر آن است 

ی نابود شاود تاا دولات مهادوى ظااهر شاود؛ بلکاه آن را باه صاورت  کل  که جناح حق  و عدل باید به 
اای ماای قیااام مهاادى انااد. در نتیجااه  کاارده پیااروزى جناااح عاادل و تقااوا باار جناااح ظلاام و فساااد تلق 

کاه از آغااز جهاان برپاا  ؟جع؟موعود آخارین حلقاه از مجماوح حلقاات مباارزات حاق  و باطال اسات 
 .(447، 54 ج :تا بوده است )مطهرى، بی

که پیش از ظهاور رخ می ی  دهی نظاام اساالمی در زماان  دهاد و شاکل به نظر نگارنده، قیام حق 
کاارویژه ولای  فقیاه باه شامار مای کاه میرود و او تنهاا  غیبت،  تواناد در زماان غیبات، از  کسای اسات 

کااار برآیااد. ویژگی کااه باارای ولاای  فقیااه تعریاا  شااده اساات، ذهاان را باارای  عهااده انجااام ایاان  هااای 
رساند. ایجاد حکومت بر پایه قوانین و احکام اسالمی و نظاارت بار  شناخت این حقیقت یاری می

ع می کسی توق  کاه در اساتنباط آموزه ُحسن اجرای آن، از  هاای دینای باه درجاه اجتهااد رسایده  رود 
کناااد و بیااانش صاااحی  سیاسااای و  باشاااد. باااه حکااام تااادبیر و سیاسااات کشاااور را اداره  ورزی بتواناااد 

کاه جاامع ایان اوصااف باشاد، هماان  کسای  اجتماعی داشته باشد. در زماان غیبات اماام معصاوم، 

                                                        
که می. 1 دی در این خصو  نقل شده است   توان به دو نمونه از آنها اشاره داشت: روایات متعد 

ُج یَ »  :؟ص؟َرُسوُل اهلل  ال (  اَن   َناس    ْخُر ق    م  ُئاوَن یُ َف   اْلَمْشار  ْلَمْهاد   َوط   ؛ ل   یظهاور مهاد یکنناد و بارا یما امیااز مشارق ق یمردمای  
 .(528، 2ج :ق4452عاملی،  حر   ؛ 422، 5 ج :ق4834)اربلی، «کنند یم ینیچ نهیزم

ن   »: ؟ع؟باقرب( امام 
َ
ق   یَکأ اْلَمْشر  َقْوم  َقْد َخَرُجوا ب  ْوا ْعَطْوَنُه یُ َفاَل  ْطُلُبوَنُه یَ ُثم َ   ْعَطْوَنُه یُ َفاَل   اْلَحَق   ْطُلُبوَن یَ ب 

َ
َذا َرأ اَک َوَضاُعوا  َفإ  َذل 

ْم َف  یَعلَ  وَفُهْم یُ ُس  ه  ق  ُلوُه َفاَل  ْعَطْوَن یُ َعَوات 
َ
َلا ْدَفُعوَنَهایَ َو اَل  ُقوُموایَ  یَحت َ  ْقَبُلوَنُه یَ َما َسأ  إ 

ال َ ُکْم َقاْتاَلُهْم ُشاَهَداُء  یإ  ب   ییگاو؛ َصااح 
کرده نمیااب یرا ماا یقااوم نااد کااه از شاارق خااروج  خواسااتار  دوبااارهشااود. ساا    یداده نماا بااه آنااان یولاا ،انااد و خواسااتار حق 

شان م گاردن رهایشمش نندیبب نیدهند. چون چن یشوند و به آنان نم یحق  کنند و بر   نیابگشارناد. در ا شاان یهاا برهنه 
کشاته لیکنند و آن را جز به صاحب شما تحو امیکه ق تا آن رندیآنان ن ش یلوقت حق  آنان را بدهند و شاان  گان ندهند. 

 .(528: ق 4842 نب،یز یأب ابن)«دندیشه
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که در احادی  به او ارجاح داده شده ی است   شود. ه نامیده میو در اصطالح ولی  فقی 1نا ب عام 
کرده که والیت در زمان غیبت معصاوم بایاد بار عهاده  فقها نیز به روایات مختلفی استدالل  اند 

ق نراقی به روایات اماام رضاا کارده و ایان امار را ثابات نماوده  2؟ع؟فقیه قرار بگیرد. محق  اساتدالل 
کبااری قاارار  ؟ق؟(. امااام خمیناای282 :ق4442اساات)نراقی،  دهااد و بااه  میروایاات امااام هشااتم را 

کااه فقهااا را امنااای رسااوالن روایاات دیگااری ضاامیمه می فاای نمااوده 3کنااد  اساات. ساا   نتیجااه   معر 
کااه  می اا رهباارفقهااا بایااد گیاارد  ت باشااند، تااا نگشارنااد اسااالم مناادرس شااود و احکااام آن تعطیاال مل 
 .(24-28 :تا)ب( خمینی، بیموسوی )شود

نیاز بایاد باه عناوان حقیقتای انکارناپاشیر  تأثیر حضور و همراهی مردم در ایجاد نظام اساالمی را
کارده، عادم  که از ایجااد حکومات الهای در طاول تااریپ جلاوگیری  ی  به خاطر س رد. از اسباب مهم 
که اصل ایجاد والیت، با پاشیرش  ه نمود  ا باید به این نکته نیز توج  اقبال از جانب مردم است. ام 

کاه نبای و اماام از شاود. همان مردم حاصال نمی شاوند و  جاناب خداوناد متعاال منصاوب می گوناه 
کاه شارای  در او حاضار  دیگران نمی کنناد، ولای  فقیاه هام در صاورتی  توانند آناان را از والیات عازل 

که از ا مه ی  کناار  صادر شده اسات، باه والیات می ؟ع؟شود، بنابر احکام عام  رساد و ماردم تواناایی 
گرچه ممکن ا ست در دورانای، ماردم باه رشاد فکاری و ایماانی گشاشتن او از مقام والیت را ندارند؛ ا

کااااه در عصااااار ا ماااااه  الزم نرساااایده باشاااااند و او را بااااه عناااااوان ولااااای  خااااود ن شیرناااااد؛ همان گوناااااه 
از جانااب خداونااد متعااال و حضاارت  ؟ع؟چنااین امااری پاایش آمااد. امیرالمااومنین ؟مهع؟معصااومین
کرم کاه به امامت منصوب شده باود. باا ایان وجاود در خطباه ؟ص؟رسول ا ایاراد فرماود، حضاور  ای 

ت بار پاشیرش خالفات دانسات. ماراد حضارت علای در ایان ساخنان،  ؟ع؟مردم را سبب اتمام حج 
پشیرش یا عدم پشیرش امامت نیسات؛ بلکاه منظاور حضارت، پاشیرش رهباری و خالفات دنیاایی 

که آن را پست فی می است   کند و مقبولیات ماردم را باه عناوان معیاار حکومات تر از آب بینی بز معر 
خالفاات و حکوماات را بااه ساابب حضااور مااردم  ؟ع؟ظاااهری بااه حساااب آورده اساات. حضاارت علاای

                                                        
کان من الفقهاء صا نا  و ام  ». 1 و اماا هار یاک ؛ دوهالمر مواله فللعوام ان یقل   علی هواه مطیعا   لدینه مخالفا   لنفسه حافظا   ا من 

کاه خاوددار و حااف  دیان خاود و مخاال  هاوای دارنااد از او  نفاا  و مطیاع فرماان ماوالی خاود باشاد عاوام حاق    از فقهااء 
کن  .(426، 5ج :ق 4478؛ طبرسی، 484، 52ج :ق4474حر  عاملی، «)ندتقلید 

ُه َلْو َلْم ». 2 ن 
َ
ا َق یأ م  یْجَعْل َلُهْم إَمام 

َ
ا أ اُة، َو َذَهاَب الاد  یم  ل  ا َلَدَرَسات  اْلم  ا ُمْسَتْوَدع  ظ  ا َحاف  گار خداوناد بارا ...ُن ین  را  یمااما آنهاا یا

گنج آن یایان و دنیاحااف  د وها  آن ن بریمام بر امور آنها باشد، یکه ق قرار ندهد باشاد و در  یسارار إلهااره یاناه ذخیهاا و 
ت  ،کندرا حف   یلهامانات انه خود علوم و یس  .(474، 5ج :ق4823ابن بابویه، ...«)رود ین مین از بیدو مل 
ُسل». 3 َمناُء الر ُ

ُ
 .(46 :ق 4472کلینی، «)امبرانندین پیفقها ام؛ الُفَقهاُء أ
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 پشیرفت و فرمود:
ا گر تمام شدن حج  گر آن اجتماح عظیم نبود و ا گار   ت و بساته شادن راه عاشر بار مانا نباود و ا

گرسانگی ساتمکش سااکت  کاه در مقابال پرخاوری ساتمگر و  پیمان خدا از دانشمندان نباود 
اناداختم و  اش می روی دسات نگشارناد، هماناا افساار خالفات را روی شاانهننشینند و دسات 

کنار می  1.(8)خطبه نشستم مانند روز اول 

گرچه ایجاد و حف  نظام اسالمی از شئونات پیامبر آیاد و  و اماام باه حسااب می ؟ص؟بنابراین، ا
ااا بایااد (؛ 27 :تااا)ب( بی ی،ناایخم موسااویدر غیاااب آنااان درباااره ولاای  فقیااه نیااز صااادق است) ام 

که از مهم   ت است. مقتضی برای تشکیل حکومت اسالمی فراهم باشد   ترین آنها اقبال ام 
 ب( هدف از تشکیل نظام اسالمی

که توس  ولی  فقیه اداره می حکومت اسالمی  کند: شود، اهداف مختلفی را دنبال می ای 
گیرد، این اسات  ه قرار میآنچه در ُبعد فقهی و حقوقی مورد توج   . اجرای احکام و حدود الهی:1

اات حکوماات  کااه جنبااه اجتماااعی دارنااد، تنهااا در صااورت موجودی  کااه بساایاری از احکااام اسااالمی 
چاون حکومات ( و 542 :ش4823)جاوادی آملای،  اسالمی قابل اجرا هستند؛ مانند اجرای حدود

ایاااد یعنااای فقهاااا، ب ؛شناساااان دیااان ،شناساااان و از آن بااااالتر اساااالم حکومااات قاااانون اسااات، قاااانون
که بار تماام اماور اجرایای و ادارى و برناماهمتصد   کشاور مراقبات  ى آن باشند. ایشان هستند  ریزى 
 .(25 :تا)ب( بی موسوی خمینی،)دارند
جااودانگی اساالم اقتضاا دارد در عصار غیبات، دو شاأن  مرداری در سر ج جامعره: . توسعه دین2

که ایان دو وظ  ؟جع؟عصار یفاه بار عهاده نا باان ولایتعلیم دین و اجرای احکام اسالم تداوم یابد 
ای شاریعت را نسابت باه  است. فقیهان عادل و اسالم کل  شناس از سویی با اجتهااد مساتمر، احکاام 

نمایند و از سوی دیگر باا اجارای هماان احکاام  همه موضوعات و از جمله مسا ل جدید تبیین می
بخشااند)جوادی آملااای،  اسااتنباط شااده، والیااات اجتماااعی و اداره جامعاااه مساالمین را تااداوم مااای

 .(582 :ش4823
کفایت نمی همان که در استقرار حکومت اسالمی، صرف عنوان والیت  کند و بایاد دیان را  گونه 

کاارد. مااردم نمی کااه برخاسااته از  تواننااد در فضااای سیاساای و اجتماااعی بااه زناادگی مااردم وارد  ای 

                                                        
کظاه ظاالم و ال ساغب مظلاوم  یعل قاروایالعلماء ان ال   یالحجه بوجود الناصر و ما اخش اهلل عل امیالحاضر و قلوال حضور ». 1

 .«آخرها بکاس اولها تیغاربها و لسق  یحبلها عل تیاللق
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 موسااوی خمیناای،)هااای اهاال طاااغوت اساات، باار ایمااان و اعمااال صااال  ثاباات قاادم باشااند آموزه
(. بعد از استقرار حکومت و نظام اسالمی نیز، جریان انداختن دین در زندگی ماردم 82 :تا)ب( بی

ت می  «ر باااه بهشااات بباااریمه زوخاااواهیم ماااردم را بااا ماااا نمااای»کاااه یاباااد و تعاااابیری مانناااد ایااان شاااد 
ن شااادن ماااردم وظیفاااه نظاااام اساااالمی اسااات)آمیز  مغالطااه  یاعضاااا داریااادر د اناتیباسااات. متااادی 

 .(87/76/4846، مجل  خبرگان
گششت،  که امر  تیدر رواپیش از این  اظهور آمده است  و  یشاق کاه نیمگار ا شاود، یق نمامحق 

در دو قطباای شاادن مااردم  .(846، 5ج :ق4842، )ابن بابویااهکااار خااود برسااند تیاابااه نها دیسااع
 .گیرندشود پیروان ولی  فقیه در جبهه ُسعداء قرار  مداری باع  می پیش از ظهور، دین

اااس تاااریخی، فتنااه در تمااام دوران افزایی در سرر ج ومررومی: . بصرریر 3 هایی ایجاااد  هااای حس 
کاااه تشاااخیا حاااق  را بااار ماااردم ساااخت می می رفااات از ایااان  کناااد. عماااوم ماااردم بااارای برون شاااود 

معضالت به شاخا نیاز دارند. چون تشخیا جبهاه حاق  بارای ماردم نااممکن یاا بسایار دشاوار 
کسای تاوان حمال ایان باار را دارد  شخصی علمدار حمل پرچم حق  میاست، در هر دورانی،  شود. 

علی باا حاق  اسات و : »؟ص؟باشد؛ زیرا به فرموده حضرت رسول ؟ع؟که پیرو راستین امیرالمومنین
ایان پارچم را باه دوش : »؟ع؟( و به فرموده امام علی34 :ش4826)ابن بابویه،  1«حق  با اوست

 2.(428خطبه «)باشد ت و استقامت و دانا به موارد حق  که اهل بصیر مگر آن ،کشد نمی
کسای از  کناد یما بتاییغ [فرزنادم]باه خادا ساوگند»های زمان غیبات هام آماده:  درباره فتنه کاه 

)ابن  3«باشد  ات قدم داشتهبامامتش ثه ب دهیرا در عق اوکه خداوند  آنجز  ابدی  مهلکه نجات نمی
کاشاانی، 834، 5ج :ق4842)ابن بابویه،  ات بایاد باه اماام 842، 5ج :ق4476؛ فایض  ( یعنای ام 

صال باشاد. در هنگاام غیباات اماام نیاز بایااد از نزدیاک کااه هماان نا مت  ب عااام   اترین شاخا باه او 
کنااد. آن اات و رهجااویی  توانااد معااارف الهاای را از متااون  کااه بااه لحااا  علماای می ایشااان اساات، تبعی 

کالم حضرت علی کند و  کناد و بتواناد آن اصاول  را به مدلول حقیقی ؟ع؟دینی استخراج  اش فهم 
گااه باه مساا ل روز باشاد و در فهام مساا ل سیاسای  را بر حوادث روز تطبیق دهد؛ یعنی مجتهد و آ
م انقالب  ر رهبر معظ  خردورز باشد، همان ولی  فقیه است. یک نمونه از این رهنمودها، نقش موث 

کااه در فتنااه بعااد  در بصیرت اات پیرامااون حااوادثی اساات  از انتخاااب دولاات دهاام رخ بخشاای بااه ام 
                                                        

 .«علی   مع الحق  و الحق  معه». 1

ْبر  َو یاَل ». 2 ْهُل اْلَبَصر  َو الص َ
َ
ال َ أ ُل َهَشا اْلَعَلَم إ  ع  اْلَحق   ْحم  َمَواض  ْلم  ب   .«اْلع 

َن  َهایف   ْنُجویَ اَل  َبة  یْ َغ  َبن َ یغ  یَ َو اهلل  لَ ». 3 ال َ َمْن  ْهُلَکة  الت َ   م  ُتُه یُ إ  ه   ْاب  َماَمت  إ   .« اهلُل َعَلی اْلَقْول  ب 
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که نه تنها نظام جمهوری اسالمی؛ بلکاه اصال اساالم را هادف قارار داده 4833داد) ش(. حوادثی 
ها و پشیرفتاه شادن در ابتال اات و  بود. راهنمایی مردم در این عرصاه، سابب فاا ق آمادن بار فتناه

 دهد. مندان را نتیجه می شود و باقی ماندن در س اه سعادت های الهی می آزمون
اات، بااا مشااارکت دادن آنهااا در امااور مهاام  حکااومتی نیااز دنبااال می بصاایرت شااود. ولاای   افزایی ام 

کارده باشاند.  جمهاور تنفیاش می فقیه فردی را به عناوان ر ای  کاه عماوم ماردم او را انتخااب  کناد 
هی  هشاایار شاادن مااردم در انتخاااب دولاات مااردان، سااط  بصاایرت سیاساای را بااه میاازان قاباال تااوج 

های  دهاد. از طارف دیگار، رهباری باه دولات منتخاب امکاان آزماون و خطاا در برنامااه یافازایش م
کااه برگرفتااه از اهااداف بعااات  کااالن و خاارد را می دهااد، در عااین پافشاااری باار خطااوط اصاالی نظااام 
ت را برای پشیرش حکومت مهدوی آمااده می انبیاست؛ بصیرت کناد  بخشی در سط  عمومی، ام 

 سازد. عیان دروغین ایمن میو آنها را در مواجهه با مد  
گسترش ودالت: 4 کاه  از مهم  .  گساترش عادالت اسات. در صاورتی  ترین اهاداف بعاات انبیااء، 

کنااد، ظالماان یااا نظاامی غیرحااق  بار جامعااه  شااوند و می  اساتعمارگران باار ماردم مساال   ای حکومات 
ى اسااالم علمااا کننااد. میاى را تحمیاال  ظالمانااه ، اجتماااعی و فرهنگاایاقتصااادى سیاساای، نظااام
کنناااد فناااد باااا انحصاااارطلبی و اساااتفادهموظ    ؟ع؟امیرالماااومنین .هاى نامشاااروح ساااتمگران مباااارزه 
 فرماید: می

ا دلیالمن حکومت را باه ایان  کاه خداوناد تباارك و تعاالی از علمااى اساالم تعه  کاردم  د قباول 
گرساانگی و محرومیاات سااتم  کااه در مقاباال غااارتگرى سااتمگران و  کاارده  گرفتااه و آنهااا را ملاازم 

 1.(8)خطبه دیدگان ساکت ننشینند

کاه باه  و مسلمانان وظیفه علماى اسالم هااى  ح ظالماناه خاتماه بدهناد و حکوماتاوضاااسات 
کنند و حکومت اسالمی تشکیل دهند  .(83-82 :تاا)ب( بی موساوی خمینای،)ظالم را سرنگون 

گسااترش عاادالت و دین بصاایرت کااه ولاای  ف افزایی، اجاارای احکااام،  قیااه بااه مااداری امااوری هسااتند 
کرم ت از رسول ا رساند؛ اماا غارض نهاایی و اصایل در تماام ایان  به انجام می ؟مهع؟و ا مه ؟ص؟تبعی 

که غارض اصالی انبیااء و ا ماه موارد، برپایی حکومت حق  در سط  جهان است؛ همان  ؟ع؟گونه 
ت بصایر شاوند، عادل  که ام  چنین بوده است. الزمه رسیدن به والیت در عرصه جهانی این است 

                                                        
وا َعلااییَو مااا اَخااَشاهلُل َعَلاای اْلُعَلماااء  أْن ال ». 1 م  َو ال  قااار ُ ااة  ظااال  ظ َ ْلَق ک 

َ
هااا َو َلَسااَق یاا َسااَغب  َمْظُلااوم  ْل ب  َرهااا یُت َحْبَلهااا َعلاای غار  ُت آخ 

ها ل  َکأس  أو َ  .«ب 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ی فقیه باه منظاور فاراهم آوردن زیرسااخت و های الزم بارای  دین در جامعه رواج یابد. بنابراین ول 
که به انجام این امور اقدام می  کند. حکومت جهانی مهدوی و به تبع آن غرض اصیل است 

کادرسازی حکومت مهدوی2 کارویژه اجتماعی ولّی فقیه در   . 
ن و دیان  ار مایآنچه از ولای  فقیاه در عرصاه اجتمااعی انتظا رود، باه حاوزه فرهنا ، علام، تماد 

گونااگون، برخای ارتبااط وثیاق ارتباط می تری باا حاوزه دیان دارد.  یابد. از میان مساا ل اجتمااعی 
کاه یکای از مهم   ؟جع؟ولی  فقیه به عنوان نا ب عام  حضرت مهدی تارین  وظایفی بر عهاده دارد 

کادرساازی در حکومات  کتور  جهاانی و آمادهآنها، پرورش نیارو باه منظاور  ات اسات. دو فاا ساازی ام 
کیفای. در نوشاتار حاضار، عناوان  ای و رشاد  کم  اه قارار داد، رشاد  مهم  را باید در نیروسازی مورد توج 

ی و عنوان نخبه کم  کیفی می افزایش جمعیت به شاخا   پردازد. پروری به شاخا 
 الف( افزایش جمعیت

کارد و جمهوری اسالمی انتظار را باه تاالش بارای تربیا کارآماد در عرصاه جهاانی معناا  ت نیاروی 
کادرساازی نیروهاای توانمناد بارای مادیریت یکی از رسالت ی قارار داد. المللا بین های های خاود را 

کاالن مادیریت می کناد و نیروهاای مسالمان در سراسار جهاان را  ولی  فقیه این جریاان را در عرصاه 
کرده و با یکدیگر پیوند می جهت عوامال تأثیرگاشار در ایان روناد، رشاد جمعیات دهد. یکی از  دهی 

کااه بااا افاازایش تعااداد آنهااا، قاادرت اسااالم در عرصااه جهااانی باااال ماای رود و نااوعی  مساالمانان اساات 
کیفیاات را  بازدارناادگی در براباار تهدیاادها بااه حساااب می آیااد؛ همچنااین ضااریب حضااور نیروهااای با

 دهد. افزایش می
کاهیابی نظاام اساال غرض از افزایش جمعیت، قادرت  بعاات  نساخه یاز خطاوط اصال می اسات 

[،  مقابلاه باا آنها]دشامنان یبارا د،یادر قادرت دار یایرویهار ن». در قرآن فرماوده: است گرفته شده
ت نظام نیا 1.(67 :انفال«)دیآماده ساز ل، ممکن است قو  ت در نگاه او  باه نظار برساد، لکان  یقو 
ت نظااام تر عیوساا یلاایظاااهرا  خ ت یاز دامنااه قااو  ت اقتصاااد دارد: یعیابعاااد وساا اساات. قااو   ،یقااو 

اا. حفاا  جمعیغاایو تبل یاساایس ،یفرهنگاا ،یعلماا کشااور  تی  ت اساات یاز ابزارهااا یکاایجااوان   قااو 
 .(78/74/4844، رانیت اخطاب به مل   ینوروز یسخنران)

ر در بیانات رهبر فرزانه انقالب عنوان شده است و از طرفی به  نکته ویژه که به صورت مکر  ای 

                                                        
ة. 1 ن ُقو َ وا َلُهم َمااسَتَطعُتم م  د   .َو َاع 
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رشااد مساائله  شااود، یابااد و از جانااب دیگاار بااه حااوزه مهاادویت منتهاای می رباا  میفرهناا  عمااومی 
کااارویژه ولاای  فقیااه در تااوان ذیاال چنااد عنااوان معرفاای نمااود:  مزبااور را میمساائله  جمعیاات اساات. 

کلاای، شااناخت مشااکالت، راهنمااایی و راهبااری بااا ارا ااه برنامااه و اعااالم سیاساات نظااارت باار  های 
 .ها استیساین حسن اجراى 

ولی  فقیه به عنوان حاکم، موظ   نیست در روند اجرایای، وضاع قاانون  اخت مشکال :. شن1
یا احکام قضا ی به صورت شخصی دخالت نماید. هر یک از این اماور، بار حساب وظاای  تعیاین 

گانه ارجااح داده شاده اسات و رهباری، باا اعطاای احکاامی،  شده در قاانون اساسای، باه قاوای ساه
ت  است آن قوه تنفیش میرؤسای این قوا را به ری کند. شأن حاکم، رهبری و هدایت مسئوالن و ام 

گام نخستین، رهبر جامعه باید آسیب ات هسات را شناساا ی  اسالمی است. در  که متوجه ام  هایی 
که باید  داشته   یو اجتماع  یاسیس   یصح  نشیبنماید. از این رو، در شرای  ولی  فقیه بیان شده 

گااااهی از مساااا ل روز، حرکااات جمعااای   اساسااای( ولااای   قاااانون 474باشاااد. )اصااال  فقیاااه باااه حکااام آ
کنااد و بلکاه رونااد تمااام جواماع مساالمان و غیرمسالمان را بااه ارزیااابی  جمهاوری اسااالمی را رصاد می

گششاته، حاال و آینااده، تواناایی تشاخیا آفااات و  کاالن باه حااوادث  نشساته اسات. داشاتن نگاااه 
کاه باا آسیب شاود.  داشاتن مادیریت و بیانش صاحی  حاصال می های احتمالی نیز از اموری است 

کشاور را در ساال مقام معظم رهبری در این بررسی کاهشی جمعیت  های اخیار خطرنااک  ها، روند 
کنتاارل جمعیاات را غلاا  خوانااد) توصاای  نمااوده و ادامااه سیاساات کااارگزاران  داریاادر د اناتیبهای 

که به این خطر ا .(78/72/4844، نظام کسی بود  کرد و دغدغه خاود را باه رهبری نخستین  شاره 
 صورت علنی بیان فرمود.

ها شناساا ی شاد، زماان برطاارف  کاه مشااکالت و آسایب پا  از ایان . راهنمرایی و راهبرری امرت:2
کاالن ممکان خواهاد باود.  رسد. این مهام از طریاق ارا اه برناماه نمودن آن فرا می های بنیاادین و 

کاه مطاابق آن، از  447ل اصاشاید بتوان این راهنمایی را یکای از مصاادیق  قاانون اساسای دانسات 
در بحا  حاضار  .اسات رانیی نظام جمهورى اسالمی اکل   هاى استیس نییتعولی  فقیه،   یوظا

کااهش جمعیات، رهنمودهاایی ارا اه داده اسات.  نیز رهبر انقالب به منظور برون رفات از معضال 
کمیتی.ایجا و سازی گرفت: فرهن  توان آنها را ذیل دو عنوان پی می  د زیرساخت در سط  حا

که در سالیان نه چندان دور، در جامعه ایرانی سازی: الف( فرهنگ _  فرزندآوری و رشد جمعیت 
گاام  شد، در زماان حاضار ماورد بی اسالمی، به عنوان هنجار شناخته می گرفتاه اسات.  مهاری قارار 

عاااه اسااات. نخسااات، باااه جریاااان اناااداختن هماااان فضاااای فکاااری و فرهنگااای در ذهااان افاااراد جام
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ل را  ،یاجتمااااااع گاااااریاز مساااااا ل د یلااااایماااااال خ تیااااادر مسااااائله جمع یسااااااز فرهن » حااااارف او 
و نقاااش آن در تحاااوالت  یتااایجمع راتییاااتغ» یملااا شیهماااا یاعضاااا داریااادر د انااااتیب«)زناااد یمااا

های عماااومی و دیااادار باااا  بیاناااات رهبااار انقاااالب در ساااخنرانی .(4845/73/76، «مختلااا  جامعاااه
گفتاار ایشاان را نشاان میمسئولین، مشتمل بر نکاتی  که سیر منطقی در  دهاد. بارای نشاان  است 

 توان از این عناوین یاری جست: دادن این سیر، می
گاهی_  گااهی دربااره ایان آ   و یا مجاهادت بازرو اسات  یا یفرزنادآورکاه  بخشای باه ماردم: آ
کشاااور ا یا برهاااه گرفااات نیااادر  ، از ماااداحان یجمعااا داریااادر د انااااتیب)مسااائله ماااورد غفلااات قااارار 
4845/75/44). 
اه دادن باه  نشان دادن ظرفیت _ کشور: فاراهم باودن مقتضای بارای رشاد جمعیات و توج  های 

ی به حساب آیاد) وجود این ظرفیت، می ک مهم  ، اقشاار مختلا  ماردم داریادر د اناتیبتواند محر 
4863/74/43). 
کااردن نقااش خانااه _  ساااز ندهیآ و شااغل باازرو، مهاام، حساااس یدار خانااهداری و مااادر:  پررناا  
آن؛ ابازار پارورش ؛ زیارا وظاا   زناان اسات و هاا مجاهادت نیتار از مهم یکنیز ی یفرزندآور .است

 داریاادر د اناااتیب)اسااتشااده داده  زنااانبااه  ی ویااژهجساامان های ماننااد: عاطفااه، صاابوری، اناادام
 .(44/75/4845، از مداحان یجمع

کاارگیری ظرفیاات افاراد باا نفااوذ در م کااه در جاای خااود و ماوارد دیگاری همچااون باه  یاان ماردم 
 قابل بررسی است.

کمیتی: ب( ایجاد زیرساخت کشاور قارار می های الزم در س ج حا که در رأس اماور  گیارد،  حاکمی 
کند. رهبر انقالب ذیل دو عنوان مهم  به این مس کالن نظاره  کرده ئباید جامعه را به نحو  له ورود 

 است:
ای در رشاد  چهاارده عناوان، از سیاسات: رهباری ذیال تیجمع یکل   یها استیس ابالخ _ کل  های 

و  رفاع مواناع ازدواج ی،نیاز ساط  جانشا شیبه ب ینرخ بارور شیافزا جمعیت نام برد، همچون:
در روساتاها و منااطق  تی  حف  و جشب جمع ی،رانیا_  یاسالم یسبک زندگ جیفرزند، ترو شیافزا
ااا یتااای  جمع یها اساااتیرصاااد مساااتمر س ی،ماارز کم  ک یدر ابعااااد  ایااان  .(87/75/4848).ی و..فااایو 

کامل در اختیار مسئوالن قرار می سیاست دهد. با اجارای آنهاا عاالوه بار تاأمین  ها نقشه راه جامع و 
هاادف رشااد جمعیاات، مااوجی از آثااار و تبعااات ماباات، فرهناا ، اشااتغال، سااالمت روحاای و ارتقااای 

 گیرد. مداری جامعه را فرا می دین
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گااااشاری و اجاااارا: پاااا  از ابااااالخ  ر عرصااااه قانونهای رشااااد جمعیاااات د عنایاااات بااااه سیاساااات _
کلی جمعیت از جانب رهبری، ارکان نظام و  سیاست  یزیر برناماهبه  رب ، یذ یها دستگاههای 
ا   یتای  جمع یها اساتیکشور متناسب با س یو فرهنگ یاجتماع ،یرشد اقتصاد یجامع برا موظ 
ده نمایندگان مجلا  قارار همچنین برطرف نمودن خأل قانونی آن بر عه .(87/75/4848شدند)
 .(55/74/4844ی، اسالم یدوره مجل  شورا نیازدهمی ندگانیبا نما اناتیبگرفت)
کاه  447اصل مطابق  :ی نظرامکل   هاى استینظار  بر حسن اجراى سج(    یوظااقانون اساسای 
کرده،  رهبر اراتیو اخت ، بار عهاده رهباری ی نظاامکل   هاى استینظارت بر حسن اجراى سرا بیان 
تارین مواناع  ها و رفع موانع را بایاد در ایان مرحلاه انتظاار داشات. رهباری از مهم   رصد آسیب .است

اات را، نگاااه برخاای مساائولین بااه نسااخه در  اناتیبدانااد) های خااارجی می در بحاا  افاازایش جمعی 
 .(74/74/4844ی، اجتماح زا ران و مجاوران حرم مطهر رضو

 پروری ب( نخبه
گروهای زباده نیاز به افراد نخبه در ا م اسات. در روایاات اساالمی ساخن از  مار ظهاور، اماری مسال 

که به محض ظهور امام به آن حضرت ملحق می گروه ابتدا به  است  که این  شوند. بدیهی است 
از جانااب دیگاار، جمهااوری اسااالمی باارای  .(444، 54 ج :تااا شااوند)مطهرى، بی ساااکن خلااق نماای

کارآماد، زیرسااخت اساسای  پیشبرد اهداف خود، به نیروی توانمند نیااز دارد؛ زیارا نیاروی انساانی 
ک در رسااااایدن باااااه آرمان کشاااااور و موتاااااور محاااار   نیااااایدر جلساااااه تب اناتیبهاساااات) در پیشاااارفت 

کااه همااان  (. از ایاان رو، مطااابق آرمان57/45/4845ی، اقتصاااد مقاااومت یها اسااتیس هااای خااود 
کااه پااردازد. ولاای  ف هااای حکوماات مهاادوی اساات، بااه تربیاات نیاارو می آرمان قیااه در تااالش اساات 

که قدرت خود در عرصه های مختلا  را بارای  نخبگان را به نحوی پرورش دهد و هدایت نماید 
جویان  برافراشااتن پاارچم عاادالت در جهااان و باارای حمایاات از مظلومااان و ایسااتادگی براباار ساالطه

کنند)دیادار بااا نخبگاان جاوان،  علیاات و تباادیل قاوه و اساتعداد افااراد باه ف .(44/72/4834دنباال 
پاشیر اسات. تاأمین ایان  توانمندسازی آناان، در فضاای مسااعد و باا شارای  پیراماونی ویاژه امکاان

گاه و با برنامه  ریزی دقیق فراهم خواهد شد. فضا در سایه رهبری آ
ه به یک نکته می کناد و پیوناد میاان ئتواند تحلیل بهتری از مس توج  له رشاد جمعیات حاصال 

که رشاد جمعیات، آثااری  افزایش جمعیت و تأمین نیروی ه به این مهم   نخبه را یادآور شود. توج 
کااه وقتای تعااداد افااراد باااال باشااد، قهاارا  تعااداد افااراد  طبیعای بااه دنبااال خواهااد داشاات؛ از جملااه ایاان
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 .(76/74/4843، جوان یها از زوج یجمع داریدر د اناتیبیابد) صال  و توانا در آن افزایش می
کارویژه3  ی ولّی فقیهالملل بین های . 

که در تشکیل نظام اساالمی بیاان شاد، در رابطاه باا تماام ماردم جهاان قابال  هر یک از اهدافی 
گروه محدودی اختصا  نادارد و نسابت باه  تعمیم است. همان که والیت امام معصوم به  گونه 

گاااهی نداشااته باشاا ند، تمااام بناادگان والیاات دارد؛ خااواه اماماات او را پشیرفتااه باشااند و خااواه از آن آ
کااه از عهااده  ب او نیااز بااه جمهااوری اسااالمی ایااران محاادود نمی ااوالیات نا شااود؛ بلکااه بااه مقااداری 

 کند. آماده می الملل بین آید، مردم را در سط  انسان غیرمعصوم برمی
 های مهدوی در سطح جهان الف( شناساندن آموزه

کااه تماام مااردم آمااادگی الزم را داشااته ب ظهاور موعااود هنگااامی فاارا می اشااند؛ زیاارا حکوماات رسااد 
المللی نیااز دارد. ولای   سازی جهانی به قدرت و نفوذ بین مهدوی، امری جهانی خواهد بود. آماده
ی است، می که دارای وجهه فرامل   تواند تأثیرگشاری جهانی داشته باشد. فقیه 

که ولی  فقیه در برابر حوادث خاذ میالملل بین مواضعی  گاهی را به مردم ی ات  جهاان  کند، این آ
کااه آرمااان نظااام اسااالمی چیساات. آشاانایی افکااار عمااومی بااا حکوماات مهاادوی، از طریااق  می دهااد 

گسااترش  هااا بااه دساات می شااناخت همااین آرمان کااه جمهااوری اسااالمی بااه دنبااال  آیااد. هنگااامی 
کااه  ها باشااد، بااه تمااام افااراد بشاار نشااان می جویی مظلومااان، سااعادت انسااان عاادالت، پناااه دهااد 

گاشارد. بارای  پشیر است و انتظار واقعای را باه نماایش می عالم واقع، امکان اجرای این مفاهیم در
کرم  فرمود: ؟ص؟ماال، رسول ا

کناد، زماین را از عادل و قسا   مهدی از عتارت و اهال کاه خاروج  بیات مان اسات... هنگاامی 
 .(24، 24ج :ق4478ی، مجلس؛ 423 :ق4444)طوسی،  1کند سرشار می

محوری اسات. برخای از  عادالت ؟جع؟حضارت مهادیهای مهام  در حکومات  پ  از شاخصه
رود و در نظااام  از شاائون والیاات نایااب او نیااز بااه شاامار ماای ؟جع؟صاافات حکوماات حضاارت مهاادی

که وجهه  ی دارد، این موارد عبارتند از:الملل بین جمهوری اسالمی هم لحا  شده است 
مه . استکبارستیزی:1 شاود تاا  انجاام می ساازی برای رسیدن به مرحله ظهور، اموری جهت مقد 

کااه  مقتضاای موجااود شااود و اعمااالی بایااد در جهاات مااانع زدایی صااورت پااشیرد. مقابلااه بااا اسااتکبار 

                                                        
 .«االرض عدال وقسطا مألیف... آخرالزمان یخرج فی یتیمن أهل ب یمن عترت یإن المهد». 1
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کاه بایاد در معنابخشای باه انتظاار  ی معنا میالملل بین عمدتا  در عرصه گاامی اسات  یابد، نخستین 
که زورگویان از موضع قدرت پاا ق پشیر است  کشایده  برداشت. اجرای عدالت، در صورتی تحق  ین 

ای و شوند. مقابله با زورگویان بین جاا  ی نیااز دارد. از آنالمللا بین المللی به پشتوانه قوی دینای، مل 
کاه تواناایی مقابلاه باا مساتکبران جهاانی را  که ولی  فقیه، بر عموم مسالمانان والیات دارد، اوسات 

اام انقااالب نیااز باار ایاان ؟ق؟داراساات. امااام خمیناای کیاادمساائله  و رهباار معظ  اند و از  ویااژه داشااته تأ
 آورند. رهبری فرمودند: های جمهوری اسالمی به شمار می شاخصه

گاردن  چیخاارجی وجاود نادارد. ها اساتیدر چارچوب اصول باراى ماا در س تییمحدود چیه
 .(43/5/4866بیانات رهبر انقالب، )میکن ک  قبول نمی چیکلفتی و هست ابرقدرتی را از ه

کنار ناز  دفاح . دفاع از مظلوم:2 کاه  ىامور، قتیبر حق اریبا ظالم، پافش امدنیمظلوم،  است 
کاااه بایاااد دنباااال شاااوند یاصاااولو  شاااود کهناااه نمااای ایااادر دن هرگاااز بیاناااات رهبااار انقاااالب، )اسااات 
که اسالم معو این همان  (46/3/4837 نه در آن ظلم است و ناه است؛ یعنی  کرده نیراهی است 
موسااوی دهند) ساابت بااه مااردم مظلااوم انجااام ماایکااه مااردم ظااالم ن ییبااه تجاوزهااا ییاعتنااا باای

 .(5/2/4822؛ بیانات رهبر انقالب، 82تا)ب(،  بی خمینی،
طلبااان جهااان بااه آن جااشب  وقتاای اسااالم بااه نحااو صااحی  عماال شااود، مساالمانان و حقیقت

اساااالم  نیبااارخالف اساااالم طالباااانی و همچنااا ،ارا اااه شاااده رانیاااکاااه اماااروز در ا اساااالمیشاااوند.  می
که داراى روشنفکرى پا هضم ای ییکایامر  دیاباه عقا بندىیشده در فرهن  غربی، اسالمی است 

باال الگااوبردارى ااب و قجااش   اریبااراى مساالمانان جهااان بساا ...اساات و یویااایاسااالمی، نااوآورى و پ
جمهاااوری اسااالمی باااه ایاان حقاااایق، جامااه عمااال  .(54/45/4834بیانات رهبااار انقااالب، اساات)

سااوریه، فلسااطین، یماان و... مساائله  بااا ایفااای نقااش درپوشااانده و از شااعارزدگی بااه دور اساات. 
 پناهگاه مظلومان بوده و به یاری آنان شتافته است.

 ب( ایجاد و حفظ وحدت میان مسلمانان
یات  وحدت و یک ارچه کم  ت اسالمی برای پشیرش حا سازی جوامع اسالمی به منظور آمادگی ام 

یاااه در حکومااات جهاااانی مهااادوی اساات. ا در آغااااز امااار باااا تشاااکیل مسااائله  یااانواحااد، از اصاااول اول 
 حکومااات اساااالمی قابااال اجراسااات و پااا  از تشاااکیل نظاااام اساااالمی، بایاااد ابعااااد آن را در ساااط 

کرد. قدرت یافتن برای مبارزه با ظالمان با اجتماح قدرت الملل بین کنار  گسترده  کوچک در  های 
حاااد مساالمانان ف .(82-86 :تااا)ب( بی موسااوی خمیناای،شود) هاام حاصاال می راتاار از مرزهااای ات 
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شااود. حمایاات از فلساطین، نوشااتن نامااه بااه جوانااان اروپااایی،  ... واقااع میو سیاسای، جغرافیااایی
کشاااورهای مسااالمان، بیانیاااه سااااالنه حاااج و  همکااااری مستشااااران نظاااامی جمهاااوری اساااالمی در 

کاه ولای  فقیاه باه  خطاب قرار دادن تمام مسالمانان در مقاومات و... نموناه هایی از اعماالی اسات 
حاد بیشتر مسلمانان انجام داده است. به عنوان نمونه رهبری فرمود:  منظور ات 

 .(47/72/4832)اسالم است یایحاد و انسجام دنات   یقیحق یها  از آن جلوه یکیروز قدس 

گششاات، شااأن راهبااری و هاادایت دارد؛  کااه ذکاار آن در ایاان نوشااتار  ولاای  فقیااه در تمااام امااوری 
که تمام مراح این شناسی بر عهده او باشاد. شاأن هادایتگری  ل از ایده تا اجرا و آسیبگونه نیست 

هااای دیناای رهنمااون سااازد و شااأن  کنااد مااردم را در جهاات دیاان و رساایدن بااه آرمان او اقتضااا می
کنند. این رهبری او مالزمه دارد با این ت را  نقش اطاعتمسئله  که دیگران از او تبعیت  پشیری ام 

 سازد. بیش از پیش مهم  می

 گیری تیجهن
کاه باا مضامون  معنای صحی  واهه انتظار آمادگی فردی و اجتماعی بارای ظهاور موعاود اسات 

های اسالمی هماهنگی دارد. الزمه آماادگی بارای ظهاور، شاروح مقابلاه باا  روایات و مجموعه آموزه
ات اساالمی، ولای  فقیا که همان انتظاار ساازنده و پویاا ناام دارد. در میاان ام  ه باه ظلم و فساد است 

گرفته است، اعمالی از او انتظاار  واسطه ویژگی که در آن قرار  که در او احراز شده و جایگاهی  هایی 
که دیگران از عهده انجام آن برنمی می کارویژه رود  ها وجهه مهادوی بیشاتری  آیند. برخی از این 

ماال از جاناب ولای  مرتب  است. انجام ایان اع ؟ع؟دارد و مستقیما  با نیابت عام  او از امام معصوم
گوناه ای جدید می فقیه، انتظار را وارد مرحله مه کناد؛ باه  کاه ناوعی مقد  ساازی بارای ظهاور باه  ای 

کالبد انتظار می آید و روح تازه شمار می  دمد. ای به 
کاارویژه والیات فقیاه  نقش مهم  و پایه ای ولی  فقیه در ایجاد و حف  نظام اساالمی، نخساتین 

که عملکردهایی ر ماداری،  ا به دنباال خواهاد داشات؛ از جملاه: اجارای احکاام، توساعه دیناست 
رود؛ زیارا اجارای ایان اماور بار  افزایی. این اعمال جز از ولی  فقیه انتظار نمی ورزی، بصیرت عدالت

گفتااار، بیاانش صااحی  سیاساای و  دانااش اسااتنباط شااده از مااتن دیاان، عاادالت و تقااوای در رفتااار و 
کسی  کاه تواناایی هادایت و رهباری عماومی را داشاته باشاد. در اصاطالح اجتماعی متوق   است. 

 شود. به او ولی  فقیه اطالق می
ت شرعی است و نفوذ بااالیی در ساط  اجتمااح  ت دارای حجی  کالم ولی  فقیه به عنوان امام ام 
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کتورهااای اساساای و  دارد. ایاان اماار ساابب می شااود، اعمااال مخصوصاای از او انتظااار رود. آنچااه از فا
آیاااد، تاااأمین نیاااروی توانمناااد و مساااتعد  در  در معنابخشااای باااه انتظاااار پویاااا باااه حسااااب می مهااام  

هایی را بارای پارورش ایان نیارو ارا اه  کادرسازی حکومت جهانی مهدوی است. ولی  فقیاه برناماه
 کند. داده و دنبال می

ای او مرباوط می کارویژه ولی  فقیاه نیاز باه وجهاه فارا مل  کاه  بخشی از  الزم اسات شاود. اقاداماتی 
سازی مسلمانان عالم صورت پاشیرد؛ همچاون ایجااد و حفا  وحادت میاان مسالمان.  برای آماده

گسترش آموزه خواهان جهاان را باا رساالت انبیااء و  های مهدوی، مظلوماان و عادالت به عالوه، با 
گروه های حکومت جهانی مهدوی آشنا می آرمان که نقشه  های افراطی و التقااطی در واروناه  کند 

 برد. های اسالمی را از بین می نشان دادن آموزه
گمراهاای  کارویژه اات را از سااردرگمی و  کسااوت انتظااار باارای ظهااور موعااود، ام  هااای ولاای  فقیااه در 

کادرساازی حکومات مهادوی را  عصر غیبت خارج می  ، سازد و در راستای اشتغال به این امار مهام 
 کند. دنبال می

 منابع
کریم  قرآن 
 نهج البالغه
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