
 

 

شناسی تشکیالت اسالمی در جهش جریان حق و  ظرفیت
 سازی ظهور زمینه

 1نژاد حسین الهی
 2احمد افتخاری اکمل

 16/11/1411تاریخ پذیرش:  12/8/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
کارهاای فاردی  یکی از عوامال ماوثر در پیشابرد و جهاش جریاان حاق وجاود تشاکیالت منساجم و قاوی اسات. 

مهام و ویاژه برخاوردار اسات، تبیاین هاایی  . تشاکیالت از ظرفیتاناد هحق را با جهش مواجه نکردهرگز جریان 
گامساازی  و بیان نقش آن در زمینهها  این ظرفیت نخسات بارای رسایدن باه جهاش در عرصاه هاای  ظهاور، از 

باه تشاکیالت مهادوی هاای  از یک سو و نیاز فراوان آموزهسازی  ظهور است. اهمیت فراوان زمینهسازی  زمینه
سااازد. در ایاان  ماای از سااوی دیگاار، لاازوم ایجاااد تشااکیالت اسااالمی منسااجم و قااوی در ایاان راسااتا را خاطرنشااان

که با روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است. شناخت جریان قبل از ظهور، و دقات  ساز های زمینه نوشتار 
کاماال باارای تشااکیالت زمینااهدر ساااختارهای شاابکه وکالاات در دوران غیباات صااغری و قباال از آن، الگاا ساااز  ویی 

کلای شاناخت ظرفیت می ارا ه هاای  نماید. این الگو ما را در مدیریت نیروی انسانی، مدیریت زمان، و باه طاور 
کااه زمینه ماای هااای تشااکیالت اسااالمی، نشااان رساااند. شااناخت ظرفیاات ماای تشااکیالت یاااری باارای سااازی  دهااد 

کریمه امام عصر  ۀتنها در سایسازی  است؛ نتیجه اینکه؛ جهش در زمینه ، نیازمند جهش؟جع؟تحقق دولت 
 .، اتفاق خواهد افتادساز منتظران زمینه ۀجانب تشکیالتی، و جهاد همهسازی  زمینه

کلیدی  واژگان 
 .مدیریت زمان، تشکیالت مهدوی، تشکیالت اسالمی، جریان، جهش

                                                        
 .(Hosainelahi1212@gmail.comقم، ایران) یعلوم و فرهن  اسالم استاد پژوهشگاه. 1

 )نویساااااانده مساااااائول(، ایرانپااااااژوه سااااااط  چهااااااار مهاااااادویت مرکااااااز تخصصاااااای موعااااااود حااااااوزه علمیااااااه قاااااام دانش. 2
(aeftekhari1353@gmail.com). 
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 مقدمه
مااادی و معنااوی هااای   ازانسااان موجااودی اجتماااعی اساات و بااه تنهااایی قااادر نیساات تمااامی نی

گاااهی دیااده  شااود برخاای از افااراد سااعی در تااک روی دارنااد و تااالش ماای خااویش را باار آورده سااازد. 
گاارفتن از جمعیت ماای کمااک  گروههااای  کننااد تااا بااه تنهااایی و باادون  متشااکل هااای  متخصااا و 
گرچاااه ممکااان اسااات در برخااای از نیازهاااای   نیاز فاااردی هاااای   خاااویش را بااارآورده ساااازند. ایااان امااار ا
گوناه نخواهاد  اجتمااعی، ایانهاای  آن افراد باشاد، ولای بادون شاک در حوزههای   اسخگوی نیازپ

کااار کااه بااا جمااع  فااردی هااای  جمااع را بااه تواناییهااای  کننااد و توانایی ماای بااود. از ایاان رو افاارادی 
کارهای ثمربخشی را از خود به یادگاار نمایند، همواره افرادی موفق می خویش اضافه  تر هستند و 

کاار تشاکیالتی در هایی  شارند. یکی از عیبگ می کاه  کاه در سابک زنادگی ماا وجاود دارد ایان اسات 
کار مهم و سرنوشت . به عباارت دیگار ایم هخود را عادت نداد ساز وجود ما نهادینه نشده و به این 

 گاردد از جملاه مایبرد. ریشاه ایان امار هام باه اماور مختلفای بر می جریان حق از فقر تشکیالتی رنج
کااار دسااته های  و اسااتعدادهااا  مااا از ظرفیتکااه  این کااافی نااداریم و یااا در زمینااه  کااار جمعاای اطااالح 

تشاکیالت و بیاان راهکارهاای هاای  . شاناخت ظرفیتایم هجمعی باه تمارین و ممارسات ن رداختا
کردن آن گره می کاربردی  کارده و ساازی  موجاود در امار زمینههاای  تواناد باا سارعت مطلاوبی  را بااز 

 فرماید: می را به توان برساند. مقام معظم رهبری ؟جع؟ان امام عصرقدرت یاور
ای،  کنم)خامناه مای تر احسااس تر و فوری گشرد تجمع اصحاب حق را واجب می هرچه زمان

 .(46: «د»ش4848

مباحاا  نظااری تشااکیالت اسااالمی، بعااد از انقااالب شااکوهمند اسااالمی بااه برکاات زحمااات امااام 
فای انقالب اسالمی با جهشی عظایم مواجاه شاد. محماود زارعای ، شهداء و یاران باو؟هر؟خمینی

گرانبهااا بااا ای  همجموعااه فرمایشااات مقااام معظاام رهبااری در خصااو  تشااکیالت را در مجموعاا
کرد کار باید تشکیدتی باشدعنوان  . همچنین محسان ذوالفقااری مواضاع تشاکیالتی اند هگردآوری 

کرد تشوکیدت  هشوتیعناوان  تحاتای  هاهلل بهشاتی در مجموعا شهید بزرگوار آیات . اناد هگاردآوری 
کتاب  اساتید برجساته و های  به بیان دیدگاه به ت ان تشکیدتسلمان هاشمیان و جواد جلوانی در 

تارین  کامال تارین و جوی ماا جاامعو . این اثر براسااس جساتاند همتخصا در این عرصه پرداخت
دربااااره  سااااز م و سرنوشتنکااااتی مهاااهاااا  اثااار در خصاااو  تشاااکیالت اسااات. هماااه ایااان پژوهش

کرد ساازد،  مای ارزشامند متماایزهاای  . اما آنچه پژوهش ما را از ایان پژوهشاند هتشکیالت مطره 
یااد شاده باه طاور هاای  کادام از پژوهش شناسی تشکیالت اسات. هایچ نگاه ویژه به بح  ظرفیت
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بارای  تشاکیالتهاای  . شاناخت ظرفیتاناد هشناسای تشاکیالت، توجاه نکرد مساتقیم باه ظرفیات
کااه بایااد بااه طااور ویااژه مااورد هااای  پیشاابرد و جهااش در آموزه مهاادوی از جملااه امااور مهماای اساات 

گیرد. به عبارت دیگر تشکیالت چه ظرفیت برای ظهور حضارت سازی  در زمینههایی  بررسی قرار 
گروه دارد. ؟جع؟عصاار ولاای کااه قباال از هااا  در منااابع اسااالمی از  و تشااکیالتی سااخن بااه میااان آمااده 

اقادامات شایساته  ؟ع؟در خصو  ظهور امام مهدیسازی  برای زمینه ؟ع؟ضرت مهدیظهور ح
کرمیپ دهند. می و تشکیالتی انجام  د:یفرما می ؟ص؟امبر ا

 ساازند)ابن ماجاه، را فاراهم مای ؟ع؟ناه حکومات مهادىیکنند و زم ام مییمردمی از مشرق ق
 .(4863، 5ج تا: بی

توانناد  نمای صاورت انفارادی همایناد، ماردم هام بان مای در این روایت نقش اساسی را مردم ایفاا
ظهاور ساازی  را فراهم نمایند، بلکه؛ همگی ماردم بارای زمینه ؟ع؟زمینه حکومت حضرت مهدی

کااری جمعای، مقادمات ظهاور را فاراهم نمایناد، نکتاه مهام  باید دست به دسات هام بدهناد و باا 
کلمااه یخاارج اساات. خااروج باادو کااه در ایاان روایاات، وجااود دارد  ن فااراهم آوردن مقاادمات دیگااری 

نیازمناد خاروج هساتیم وخاروج هام ساازی  ایان روایات، بارای زمینهبراسااس  پاشیر نیسات، امکان
گروهی کار منسجم  نیست. از سوی دیگر در برخی از روایات عال م  پشیر امکان بدون تشکیالت و 

در یاک ساال  یخروج سه نفر؛ سافیانی، خراساانی و یماان»ظهور نیز با تعبیر خروج مواجه هستیم؛ 
(، بناابراین، هاام جریاان باطال ساافیانی، و هام جریاان حااق 822، 5ق: ج4448 مفیاد،«)...واحاد

کرد. مندند و بدون خراسانی و یمانی از تشکیالت بهره  کار تشکیالتی خروج نحواهند 

 رایاات ساود از ناحیاه مشارق» اسات.« رایات ساود»یکی دیگراز روایات در این خصو  روایات
گر خبری از آنها به شما رسید، از هر راه ممکنی خود را باه آناان های  دهآیند، ارا می آهنینی دارند، ا

نیااز هااا  گونااه روایت از ایاان. (554، 2ج ق:4452عاااملی،  )حاار 1«یااد برسااانید و بااا آنهااا بیعاات نما
کاه خاروج تنهاا در ساایه تشاکیالت می برداشت که اصحاب رایات سود تشکیالتی دارند، چرا   شود 
 .  است شیرپ امکان
گارد او جماع می مردی از قم مردم را به سوی حق دعوت» شاوند، آناان  مای کند، قومی از مردم 
شاوند، ترسای باه دل  نمای لغزاند، از جنا  خساته نمی ها آنها را پوالدینی دارند، طوفانهای  اراده

                                                        
کأن قلوبهم زبر الحد  ات السود منیء را ی: تج؟ص؟قال رسول اهلل». 1 عهم یباایأتهم و لیاد، فمن سمع بهام فلیقبل المشرق 

 .«و لو حبوا علی الالج
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در ماردم  ایماان راساپ را ایان ؟هر؟اماام خمینای 1.«کنناد مای خادا توکال دهند و همواره باه نمی راه
کرد و مردم را به حق فراخواناد و تشاکیالتی عظایم بناا نهااد، دالور مردانای  ایران اسالمی مشاهده 
گرد او جماع شادند و باا توکال بار خادا و باا ایماان و  همچون؛ شهید بزرگوارحاج قاسم سلیمانی، در 

عااالم گرفتنااد و بااه امیاادی باارای مستضااعفان  ؟جع؟تقااوا خااواب راحاات را از دشاامنان امااام عصاار
کاه  ساز تبدیل شدند. حال این تشکیالت زمینه گاام دوم خاویش شاده و باا منشاوری دقیاق،  وارد 

گام دوم انقالب اسالمی اسات، آیناد بارای ساازی  روشان در مسایر زمینهای  ههمان بیانیه ارزشمند 
را دگرگاون نماوده و ها  دهد. این تشکیالت تمامی تحلیل می ظهور، را به منتظران حضرتش نوید

گونااج کفاار را بااا چالشاای جاادی مواجااه نمااوده اساات. بااه  کااه دشاامنان قساام خااورده امااام ای  هبهااه 
گاار ایاان انااد ههااایش بااه راه انداخت سااال تهاااجمی ترکیباای علیااه آرمااان 48بعااد از  ؟جع؟عصاار . ا

تشااکیالت، تشااکیالتی ضااعی ، بااود نیااازی بااه ایاان همااه طااره و هزینااه باارای براناادازی نداشااتند 
 تا نابود شود.  کردند می بلکه؛ رهایش

توانااد  ماای در ایاان نوشااتار مااا بایااد بااه ایاان سااوال اساساای پاسااپ دهاایم: آیااا تشااکیالت اسااالمی
ظهور را با جهش و پیشرفت قابل توجهی مواجه ساازدم بارای پاساپ باه ایان پرساش سازی  زمینه

شناساایی و باه خاوبی تبیاین شاوند. مادیریت ساازی  تشکیالت در عرصاه زمینههای  باید ظرفیت
کاار و قادرتنی یاابی فرهنا   روی انسانی، مدیریت زمان، شبکه نظارتی منسجم، شبکه تقسایم 

کااه در صااورت توجااه ویااژه و تماارین و هااا  تاارین ایاان ظرفیت مهاادویت در جامعااه از مهاام هسااتند 
کار تشکیالتی توانند از فقر موجود در زمینه تشکیالت بکاهند و در صاورت اجارای  می ممارست در 

باارای ظهااور حضاارت را بااا جهشاای قاباال قبااول سااازی  ، جریااان حااق و زمینهدقیااق و حساااب شااده
 مواجه سازند.

 شناسی تشکیالت مفهوم
گااروه یااا جمعیتاای را »شناسااان بااه معناای تشااکل در ناازد واهه گاارد هاام آماادن و تشااکیل حاازب و 

گروهای از »هم به معنی؛ « تشکل دادن»است.  «دادن کردن فعالیت جمعی  شکل دادن و منظم 
گفت ت. واههاساا« افااراد تشااکیالت، بااه سااازمان؛ موسسااه؛ و یااا : »انااد هشناسااان در معناای تشااکیالت 

گفتااه گااروه سیاسااای و مانناااد کاااه  این شااود و یاااا مااای اداره  تشااکیالت ساااازمان یاااک حاازب یاااا یاااک 
                                                        

ا». 1 ب 
َ
ْهاال  ُقام َ  یَعاْن أ

َ
اْن أ ل  َقاااَل َرُجال  م  و َ

َ
َلای اْلَحاق   یااْلَحَسان  اْْل اااَس إ  َکُزَباار  اْلَحد  یْدُعو الن َ ااُع َمَعاُه َقاْوم   ُهُم الر   یاْجَتم 

ل ُ اُح یااد  اَل ُتاز 
ُ  َو اَل  َن اْلَحَرب  َو اَل یاْلَعَواص  وَن م 

ُلوَن َتَو یَو َعَلی اهلل    ْجُبُنوَن یَمل ُ ق    ک َ ْلُمت َ َبُة ل   .(546، 22: جق4478مجلسی، «)َن یَو اْلعاق 
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که نشانه تجمل، دارایی، یا رعایت تشاریفات باشاد؛ دم و دساتگاه؛ » آنهاست. به  وسایل جانبی 
گفتهاسباب و اثاثیه، نیز ت  (.644، 4: جش4835شود.)انوری، می شکیالت 

تشکل یعنی » یم. جا الزم است به طور دقیق مرادمان را از تشکل و تشکیالت بیان نما در این
کهای  همجموع گرد هم آرمان مشترک و ایمان مشترک و نقطهبراساس  از افراد   نظرهای مشترک 

کااه یااداهلل مااع الجماعااة ماای خصااو  تااا بتواننااد زمینااه را باارای رشااد بااه « آینااد تااا جماعاات شااوند 
کادرهاا، و تهیاه برناماه کار دسته جمعی و برای رشاد اساتعدادها، و شاناخت و تربیات  و ها  اخالق، 

کننااد. تشااکیالت وساایل قبااول مساائولیت اجاارای برنامااه اساات باارای بهتاار انجااام ای  ههااا، همااوارتر 
 (.42: ش4477 ری،و خودسازی و رشد اخالق دسته جمعی)ذوالفقاها  دادن مسئولیت

یخچه تشکیالت  تار
کااارد، از ساااویی و ساااابقه تشاااکیالت را بایاااد در اقااادامات تشاااکیالتی پیاااامبران الهااای جسااات جو 

کاه حضارت هاارون را باه هماراه او بارای دعاوت  مای از خداوناد متعاال؟ع؟ حضرت موسای خواهاد 
کااه او از ماان  باارادرم هااارون را همااراه ماان بفرساات خداوناادا؛»طرفاادارانش، ارسااال نمایااد فرعااون و

که حضرت موسی .(84)قصا: «گوید می نیکوتر سخن توجه دارد  ؟ع؟این امر نشانه این است 
کار دو نفری است، کمتر از  کار انفرادی  فصاحت هارون ویژگی منحصار باه فاردی اسات  که ارزش 

کنااار ویژگی دهااد. از  ماای افاازایش امکااان موفقیاات در اماار تبلیااغ را ؟ع؟حضاارت موساایهااای  کااه؛ در 
که به همراهی با پیاامبران مفتخرناد اهال نجاات معرفای می ی دیگرسو کسانی  شاوند.  مای بینیم 

که پیامبران هم با توجه به خصوصیات و شرای  زمان خاویش تشاکیالتی  می این امر نشان دهد 
کارهااای تشاکیالتی پیااامبران و اماماان نشاااناند هبارای خاود داشاات کاه اوضاااح  مای . دقات در  دهااد 
 کرده است.  می ی هر زمان شرای  خاصی را برای تشکیالت جریان حق فراهمسیاسی و اجتماع

نیست و این دو امام باب ندارند، اماا « باب»خبری از  ؟امهع؟در زمان امیرالمومنین و امام حسن
کادام یاک نفار را باه عناوان بااب،  ؟ع؟از امام حسین ؟مهع؟ا مه ۀهم باه بعاد، تاا اماام یاازدهم، هار 

کرد ذکاار شااده اسااات. راجااع باااه امااام زیااان هاااا  ناااام ایاان باب مناقووبر جلاااد چهااارم . دانااد همعرفاای 
کتاب ؟ع؟العابدین « بااب» رسایم)یحیی بان أم طویال، مای بیت به این جملاه های سیره اهل در 

تنهااا بااا « باااب»فلساافه وجااودی .(426، 4ج ق:4824 امااام سااجاد بااوده اساات()ابن شااهر آشااوب،
از زمان به شاکل ساازمان وکالات ای  هاین سیره در بره شود. می سیره تشکیالتی آن امامان تفسیر

کرد. گسترش تش» ارتقا پیدا  ع در شهرها و باالد مختلا  از اواسا  قارن یبا توسعه مرزهاى اسالم و 
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کسانی را باهیعیان شیدوم هجرى امامان در شهرها و نواحی مختل  از م عناوان  ان مورد اعتماد، 
که وظ ن میییش تعیل خویوک کاه یعیان اماماان باا شایآنان برقرارى ارتباط مفه ینمودند  انی باود 

هااا، امااوال  شااان را نداشااتند. آنااان نامااهیدر نااواحی دور، امکااان دسترساای بااه امااام و حضااور ناازد ا
شاان  ناییان را به نزد اماماان آورده و پاساپ ساواالت و مشاکالت دیعیی و وجوهات شرعی شیاهدا

 امااااام .(54: ش4836چاااای،  زاده شاااانه حساااایندند)یرسان گرفتااااه و باااه آنااااان مااای ؟مهع؟را از ا ماااه
 دهنااد، انجااام سااازمان بااه نساابت را فییوظااا تااا خواساات ماای روانشیااپ از هیااتق روى از ؟ع؟صااادق

 ساتیب لخمی قابوس نصربن کند می تیروا طوسی پیش. ندیاو کارگزاران واقع در بدانند که آن بی
 شاده منصاوب حضارت آن لیاوک عنوان هب قعا  وا بداند که آن بی داد انجام را او  وکالت فهیوظ سال
مومن مجاهد است و با دشامنان خادا » روایت؛. براساس (484: ش4832 حسین،جاسم «)است

 نمایاد و در زماان دولات حاق باا شمشایر باه جهااد مباادرت مای در زمان دولت باطل باا تقیاه جهااد
واالتااااارین  مااااادیریت شااااابکه وکالااااات، یکااااای از. (574، 46: جق4474حااااار عااااااملی، «)ورزد مااااای

کاری تشکیالتی است  شود. می های امامان عصر وکالت، شمرده مجاهدت بنابراین تقیه جهاد و 
 ل ایحیای بان ام طویال و... باه فایض شاهادت نا در این جهاد افرادی مانناد معلای بان خنای ،

کاه ماورد نظار قارار»شوند؛  می گیارد، معلای بان  مای استاندار منصور وارد مدینه شد، اولین شخصی 
گفاات نااام خ ناای  اساات، داودباان علاای اسااتاندار منصااور، معلاای باان خناای  را خواساات و بااه او 

گفاات : ؟ع؟شاایعیان نزدیااک امااام صااادق گفاات:  نماای را بایااد بگااویی، معلاای باان خناای   گااویم، 
گفت: با گر نگویی تورا خواهم کشت،  گار ناام اینهاا زیار پاایم باود ه مجبوری بگویی و ا خادا قسام ا

ک نمی پایم را بلند دانام،  نمای ه تو فهرست نام اینها را از زیر پای من بیارون بیااوری، نگفاتکردم 
کاه گفتنای نباود، معلاوم باود  گفات مای چون این حرف  گفات بسایار  مای داناد، حااکم  کشام، معلای 

ق : 4824ابان شاهر آشاوب، «)خوب بکش؛ و معلی بن خنی  به وسیله داود بن علای شاهید شاد
کاه بعاو جست .(552، 4ج کاار ماورد بازخواسات اماام صاادقجوی داودبن علی  قارار  ؟ع؟د از ایان 

کماان جاور از  گرفت و با نفرین حضرت به هالکات رساید نشاان از قاوت ساازمان وکالات و تارس حا
کاه  این باه بعاد اسات و علات ؟ع؟اوج فعالیت تشکیالتی شیعه از اماام رضاا» چنین سازمانی دارد.

کاه تشاکیالت شایعه در این سه امام شهید شدند و در جوانی هم به شاهادت رسا یدند هماین باود 
امااااام » .(844: ش4477 ای، )خامنااااه«زمااااان ایاااان سااااه امااااام بااااه اوج قاااادرت خااااود رساااایده بااااود

گاااهی از نزدیااباتوجااه بااه موقع ؟ع؟ریکعساا باات، یغ   بااودن دورانیاات خااا  زمااان خااود و آ
گسااترش باایااتقو هکااار ن رایعنااوان بهتاار سااازى آن را بااه  نااهیو نهاد  نظااام وکالااتش یش از پاایت و 
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که ارتباط مستقیبراى عصر غ کرد. امام حتای در شاهر یان با امام میعیم شیبت،  سر نبود، طراحی 
که محل سکونت وى بود، وک کرده باود تاا باه جهات رعاییالنی را تعیسامرا،    یه و شارایات تقیان 

کااه از دیعیم بااا شاایسااخت موجااود از ارتباااط مسااتق ز یااآمدنااد، پره گاار شااهرها بااه سااامرا مااییان، 
کاه احمادبن اساحاق مناقبروایتی در  .(43)همان: «دینما آیاد خادمت  مای ابن شهر آشوب اسات 

کااه میااان ماان و شااما جریااان خواهااد  ماای و از امااام تقاضااا ؟ع؟ریکامااام عساا کااه در مکاتباااتی  کنااد 
کسای نیفتاد_ داشت،  که این مکاتبات بایستی دسات  خواهاد  مای دلام _ چون مطالبی وجود دارد 

خواهاد خا  اماام را بشناسادم  مای رای من تا من خ  شاما را بشناسام، چاراکه شما خ  بنویسید ب
گاااهی بااا قلاام ریااز  ماای کااه بناساات امااام امضاااء نکنااد. بعااد امااام بااه او توضاای  باارای ایاان کااه  دهنااد 

گاهی با قلم درشت، اشتباه نکنی!)ابن شهر آشوب،  .(488، 4ج :ق4824 خواهم نوشت و 
باارای غیباات صااغری و سااازی  وکالاات بااه زمینه شااود اقاادامات سااازمان ماای چنانچااه مالحظااه

گفاااتن اماااامین  طراحااای نا باااانی خاااا ، بااارای عصااار غیبااات صاااغری منجااار شاااده اسااات. ساااخن 
ساازی  ریازی ساازمان وکالات و زمینه عسکریین به صورت غیرمستقیم باا ماردم در راساتای برناماه

 و مادیریت ؟جع؟باان خاا  از ساوی اماام زماان شاود. مادیریت نا مای برای غیبت اماام ارزیاابی
کااه باارای سااازی  در شبکه نا بااان و اداره سااازمان وکالاات در دوران غیباات صااغری، از امااوری اساات 

در ساایه تشاکیالت  ؟جع؟اماام عصار اداره جامعه شیعیان آن عصر طراحی شده است. همچناین
کاه »...  دوران غیبت صغری، زمینه را برای نظارت والیت فقیه آمااده نمودناد کادام از فقهااء  هار 

که قدرت بر حفاظت از دین خدا را داشته باشد و از  مهار نف  خویش را در دست داشته در حالی 
که مسا گونااگون خاود را از ایشاان ب رساند و از  هواهای نفسانی دوری نماید بر مردم الزم است  ل 

کاااه تنهاااا برخااای از فقهااااء شااایعه ایااان خصوصااایت را دارا گااااه باشاااید   ایشاااان اطاعااات نمایناااد، آ
شاویم  مای تار هرچاه باه زماان غیبات صاغری نزدیاک .(5،2423ق: ج4478)طبرسی،1«دباشن می

نمایااد. ارتباااط متقاباال مااردم بااا امااام زمااان خااویش در  ماای سااازمان و شاابکه وکالاات افاازایش پیاادا
آفریناای در ایاان سااازمان وکااالتی  فقهااای باازرو شاایعه بااا نقااش یابااد. ماای انسااجامای  هچنااین شاابک

نوبت به انقالب اسالمی ایاران باه رهباری که  این حف  نمودند تاها  مشهب شیعه را در طول قرن
                                                        

اَن ». 1 َکااَن م  اا َماْن  م َ
َ
د    َفأ ظاا  ل  اه  َحاف  َنْفس  نا  ل  فاا  َعَلای َهاَواُه ُمط  یاْلُفَقَهاااء  َصاا   ااه  ُمَخال  ْن ین 

َ
ْلَعاَوام   أ ْماار  َماْواَلُه َفل 

َ
ااَ  اَل یعاا  ْل  اُدوُه َو َذل  َقل  

 .«َعُهْم یَعة  اَل َجم  یال َ َبْعَض ُفَقَهاء  الش   ُکوُن إ  ی

ُخُروج  » .2 َحُدُکْم ل 
َ
ن َ أ د َ م    َلُیع  ای ُیْد   اْلَقا   ه  َحت َ ا  ُعُمار  اَ  ف  ْن ُیْنس 

َ
اه  َرَجاْوُت ْل  ت  ی َ اْن ن  اَ  م  اَم َذل  َذا َعل  ن َ اهلَل َتَعاَلی إ   َفإ 

َکاُه َو َلْو َسْهما  ر 
ْعَو 

َ
ْن أ ه  َفَیُکوَن م  ْنَصار 

َ
ه  َو أ  «.ان 
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رساید. در انقاالب اساالمی ایاران، تشاکیالت اساالمی باه اوج خاود در زماان غیبات  ؟ق؟امام خمینای
توسا  رهبار فرزاناه انقاالب  ؟جع؟بارای ظهاور اماام زماانساازی  کبری رسید، و مسیر آیناده زمینه

گاامای  هامام خامن گردیاد. البتاه بارای رسایدن باه  در قالب بیانیاه  دوم انقاالب اساالمی مشاخا 
 ر این عرصه را چند برابر نما یم.خویش دهای  تالش الزم استسازی  زمینه ۀقل

یان حق  جر
کاافی بهاره کاه نسابت باه اماام عصار خاویش از معرفات  مناد باوده و  جریان حق؛ جریاانی اسات 

زیسات باه نحاو  دم، خاانواده و محای تمامی تکالی  خویش را نسبت به خالق، امام معصوم، مار
شایسته به انجام برساند. براین اساس مراد ما از جریان حق در ایان نوشاتار هماان جریاانی اسات 

 ؟جع؟عصار ظهور حضرت ولایسازی  که به اسالم ناب محمدی التزام عملی داشته و برای زمینه
 ؟جع؟عصر نان حضرت ولیدر سایه والیت مطلقه فقیه، مجاهدانه در حال مبارزه با جبهه دشم

؟جع؟ عصاار باارای ظهااور حضاارت ولاایسااازی  در اماار زمینههااا  بااوده و تااالش دارد از تمااامی ظرفیت
 استفاده نماید.

 سازی ظهور  زمینه
تاارین وظااای  عصاار غیباات اساات، ایاان امرگاااهی  از مهاام ؟جع؟انتظااار باارای ظهااور امااام عصاار

گاااااهی نیااااز، عملاااای اساااات مجاهدانااااه، کااااه تنهااااا در سااااایه تااااالش  شااااعاری و نمایشاااای اساااات و 
را هایی  بایاد زمیناه ؟ص؟هریک از شما برای خروج قا م آل محماد»گیرد.  می ناپشیر شکل خستگی

کوچک کم و  کاردن یاک تیار  _ فراهم نماید و اقداماتی را هرچند به ظاهر  هرچناد باه انادازه آمااده 
گر خداوند متعال نیت به انجام برساند. _جنگی  ا در ایان خصاو  ببیناد پاک و صادقانه شاما ر ا

کرده و لیاقت نصارت و یااوری اماام زماان ؟ع؟توفیق درک حضرت قا م را باه  ؟جع؟را به او عطا 
کرد کاه مارتب  باا  ظهاور بساان هار حادثاه دیگار» .(857ق: 4842)نعماانی، او عطا خواهد  زمینای 

کاااارکرد بشااار تحقاااق وری ایااان آ یاباااد، نیااااز باااه مقااادمات و بساااترهایی دارد. فاااراهم مااای عملکااارد و 
کاه از آن باه زمینه هاای مختلفای و باا  و قالابها  شاود در شاکل مای تعبیارساازی  مقدمات و بسترها 

برخی از این تمهیدات مرباوط باه خادا و  کند؛ ماال   می گوناگون خودنماییهای  و فاعلها  فعالیت
جاا  این نقطه ثقل بح  در هاست البته برخی مربوط به امام و برخی دیگرمربوط به عموم انسان

تمهیاادات بشااری اساات؛ زیاارا در تحقااق مقاادمات و بسااترهای مربااوط بااه خاادا و امااام جااای هاایچ 
گونی مطاره شاده اسات های  و نقش مردم در آن دیدگاهسازی  تردیدی نیست. درباره زمینه گوناا
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کتفاااهای  جااا بااه ذکاار شاخصااه کااه مااا در ایاان  یم: اوال  ظهااور امااری زمیناای نمااا ماای دیاادگاه مختااار ا
... در »را دارد؛ ثالاااا  براساااس آیااه شااریفه  سااازی  اساات؛ ثانیااا  بشاار لیاقاات و تااوان زمینه وطبیعاای

ظهاور ساازی  (. بشار باه ایان امار یعنای زمینه443 )بقاره:«کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید...
ظهاور و رخاداد ظهاور رابطاه وثیقای وجاود دارد؛ خامساا  سازی  تکلی  شده است؛ رابعا  میان زمینه

 و ظهااورسااازی  بطااه میااان آن دو رابطااه فعاال و نتیجااه فعاال اساات؛ سادسااا  رابطااه میااان زمینهرا
ساابعا  زماان ظهاور نامشاخا و متغیار اسات و باا تحقاق یاا عادم  تالزمی)وجودی و عدمی( اسات؛

 .(86-82: ش4842نژاد،  پشیرد)الهی می ی، تقدم و تأخرساز تحقق  زمینه

ین تشکیالت اسالمی جهشهای  ظرفیت  سازی ظهور در زمینه آفر
کااار تشااکیالتی وجااود دارد، شناسااایی و تقویاات ایاان سااازی  مهاام و سرنوشتهااای  ظرفیت در 

جریاان  و راه را بارای ایجااد جهاش دررا افازایش داده  تاوان و قادرت تشاکیالت اساالمیها  ظرفیت
قاباال ای  هجااا پیاادایش نتیجاا سااازد. مااراد مااا از جهااش در ایاان ماای همااوار سااازی ظهااور حاق و زمینه

کار انفرادی هرگز به دست که با   آید.  نمی توجه و مطلوب است 
 مدیریت نیروی انسانی. 1

جهااش، شناسااایی و فااراهم های  افتااد بلکااه؛ بایااد زمینااه نماای جهااش بااه خااودی خااود اتفاااق 
کااااه کارآمااااد را شناسااااایی و در  ماااای گردنااااد. تشااااکیالت اسااااالمی ظرفیتاااای دارد  توانااااد نیروهااااای 

گر هر شخصی در خاناه خاویش مشاغول انجاام وظیفاه باشاد و  ترین جایگاه به مناسب گیرد. ا کار 
کار جمعی نداشته باشد. استعداد کاار انفارادی و در هماان  و قابلیتها  نگاهی به  هایش در هماان 

کاار جمعای و توانایی گشات و اساتعدادهای  تشاکیالتی او هرگاز هاای  منزل خویش مدفون خواهاد 
گر افراد کرد. اما ا کار جمعی در آنها شاکوفا شاده و  بروز نخواهد  در جمع قرار بگیرند، استعدادهای 

کارآماد را  تواناد انساان مای به خوبی تقویت خواهد شاد. بار ایان اسااس یاک تشاکیالت قاوی هاای 
گر شخصی تاوان مادیریتی  کارگیری نماید. ا شناسایی و در جهت پیشبرد و جهش جریان حق به 

که در زمینه پاژوهش  می بروزقوی داشته باشد این مدیریت را در جمع  دهد و همچنین شخصی 
اوساات و... . های  توانمنااد باشااد، تشااکیالت قااوی بهتاارین مکااان باارای بااروز و ظهااور توانمناادی

کار جمعی هاای مختلا   پنهاان در مکاانهاای  تواند ظرفیت می بنابراین یک مدیر قوی و آشنا با 
کاااه ایااان اجتمااااعی و ماااورد نیااااهای  را از طریاااق تشاااکیالت باااه عرصاااه ز بکشااااند. بااادیهی اسااات 

ها، پازل تشکیالت منسجم و قوی را به بهترین وجهی پر خواهد نمود و برکات فراوانی  شناسایی
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کارآماادی یاااران معاویااه را باایش از ده  ؟ع؟امیرالمااومنینکااه  این را بااا خااود بااه همااراه خواهااد آورد.
کاه یکای ااند هبرابر یاران خویش قلمداد نمود کاه در ساایه هاا   ز آن راز؛ رازهاایی دارد  جهشای اسات 

البالغااه اساابابی را باارای  نهااج 42در خطبااه ؟ع؟کااار تشااکیالتی اتفاااق افتاااده اساات. امیرالمااومنین
کاوفی خاویش بار نمایناد ده نفار از یااران  مای شامرند. در ایان خطباه ایشاان آرزو مای شکست یااران 

ه دربااره یاقسام دوسات داشاتم معاوباه خادا »خویش را با یک نفر از یاران معاویه مبادلاه نمایناد! 
  نفار از یانفر از شاما را باا   نار به درهم، دهیداد، صرف د ع صرف انجام مییب  ارانش با منیشما و 

راساتی چاه رازی در ایان مبادلاه ه (. ب42خطبه  البالغه، نهج«)کرد اران خودش با من عوض میی
گوشاازددر همااین خطبااه راز ایاان مباد ؟ع؟نهفتااه اسااتم امیرالمااومنین نماینااد: ایشااان در  ماای لااه را 

ای مااردم شااما چونااان شااتران دور مانااده از ساااربان : فرماینااد ماای پایااانی ایاان خطبااههای  قساامت
گاااار از ساااویی جمااااع کاااه ا گردنااااد. دقااات در فرمااااایش  هساااتید  کناااده  آوری شاااوند از دیگااار سااااو پرا

کاار ت می نشان ؟ع؟امیرالمومنین شاکیالتی پایبناد دهد برخی از یااران حضارت باه اصاول و مباانی 
که یاران معاویه به اطاعت از ر ی  تشکیالت خویش پایبند بودند به  نبودند و این در حالی بود 

کردنااد و پنجاااه نفاار از آنهااا ای  هگوناا کااه حتاای نماااز جمعااه را در چهارشاانبه بااه همااراه معاویااه اقامااه 
کااه شااتر ماااده، شااتر ناار اساات! ومعاویااه ایاان حکاام باطاال را تنفیااش کاارد. و در براباار  شااهادت دادنااد 

گششااته اساات. عالمااه امیناای درباااره ایاان خصوصاایت معاویااه و  کااه  گفاات حکماای اساات  جمعیاات 
کتاب   نویسد: می چنین الغدیریارانش در 

کاه معاویاه دربااره ناقا آنچه در این جاا  کاه در آنای  هجا برای ماا مهام اسات یکای ایان اسات 
کارد و حااال آن ج از موضااوح  کاه آنچاه در محکمااه باود نباود باه باطاال حکام  جمال بااود و خاار

که پنجاه شهادت دروخ صادر شده بود براساس  شهادت. با این حال معاویه حکم باطلی را 
که در آن کسانی  گششته  را تنفیش نمود و به  که زمان آن  که این حکمی است  گفت  جا بودند 

که معاویه در حین حرکت لشکرش به سمت صفین ، است . دیگر امر مهم برای ما آن است 
زمااان نماااز جمعااه را از جمعااه بااه چهارشاانبه تغییاار داد. و هنااوز ساار ایاان مطلااب باار ماان فاااش 

کرده بود چهارشنبه جمعه استم گمان  کرده بود و   1نشده است؛ آیا روز جمعه را فراموش 

                                                        
اه ی یو الش». 1 ما الموجود جمل قد شاهده و علام باه و أن  ال حکمه الباطل علی ناقة لم تکن توجد هنال ، و إن  نا هاهنا أو  هم 

ه أنفش الحکم الباطل المبتن هاا، و یعلی خمسا یخارج عن موضوح الشهادة، لکن  کل  ه: هاشا یاء ف قاول بمالین شاهادة، زور 
ناا ثانیو  حکم قد مضای...  یتلا  السافرة المحظاورة التا یفا _ نیره إلای صاف  یره وقات صاالة الجمعاة عناد مساییاا تغیاهم 

وم یاا یر، هال نسااییااساار  هاشا التغ یظهار لاایة لاام یاوم اْلربعاااء، و إلاای الغایاإلاای  _ أنشائت علاای الضاد  ماان رضاای اهلل و رساوله
ه یالجمعة فحسب   .(537، 47: جق4487 امینی،«)وم الجمعةمیوم اْلربعاء أن 
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را در فقاار تشااکیالتی یاااران آن  ؟ع؟باار ایاان اساااس بایااد یکاای از رازهااای مبادلااه حضاارت علاای 
کرد. دو حضرت جست کاه حضارت حاضار جو  ر مقابل یاران معاویه باید خصوصیتی داشته باشند 

که ایمان به والیت حضرت علای نداشاتند، بناابراین بایاد امتیاازی  ؟ع؟به مبادله شده باشد، آنها 
جو نماود باا توجاه باه مجماوح ایان خطباه و و را در باین آنهاا جسات ؟ع؟غیر از والیت حضرت علی

کاوفی خااویش بیاانکااه حضارت در ایاان خطباه بااهایی  ضاع  نمایناد؛ نقطااه قااوت  ماای رای یاااران 
کار تشکیالتی و بعضی امور دیگار مانناد تهدیاد،  یاران معاویه را باید در امور مهمی مال مهارت در 

کااه؛ توجااه و  جو نمااود؛ از ایاان رو بایااد خاااطر نشااان نماااو تطمیااع، قاادرت نظااامی و... جساات یم 
، باارای اعضااای یااک تشااکیالت ساااز رنوشتهااای س اطاعاات از ر اای  تشااکیالت از جملااه مهااارت

 .منسجم و قوی است
 . مدیریت زمان2

ماادیریت زمااان »شااناخته نشااده در اماار تشااکیالت اساات. هااای  ماادیریت زمااان یکاای از ظرفیت
ریزی بارای اساتخدام زماان و شایوه اساتفاده فعاال از آن، تاا زنادگی ماان را ثماربخش  یعنی برنامه

مااان  تحاات  باارای مااا و در صااورت امکااان باارای اطرافیااان دنیااوی و اخاارویهااای  گردانااد و منفعت
گاارفتن از  .(2: م5774عباادالعزیز محمااد، «)پوشااش مااا داشااته باشااد اسااتفاده از تشااکیالت و بهااره 

وری صااحی  از زمااان اساات و از  ریاازی باارای بهااره تااوان، اسااتعداد و علاام دیگااران، بهتاارین برنامااه
کااه در تشااکیالت تااوان و قاادرت دیگااران را باا آن نمااایی، بهتاارین  ماای ه تااوان خااودت اضااافهجااا 

کنایم برقاراری ارتبااط باا دیگاران و اساتفاده کاه  این» کند. می اثربخشی و برترین نتیجه بروز فکار 
کارهاا خاوب پیشارفت بکنناد یاک ضارورت اسات، درک خاصایکاه  این رساندن به آنها، بارای  در 

برکات فراوانی باشد. یعنی بارد، تواند منشأ  می خواهد و این می خواهد، رشد اجتماعی خاصی می
که یک باه اضاافه یاک بشاود  کار را به صورت تصاعد هندسی باال ببرد. این نیست  ارزش و بازده 
کارشااان بااه صااورت  کارشااان، ارزش  کننااد باارد  کااه دو نفاار بااا هاام همکاااری  دو، مساائله ایاان اساات 

یاک نموناه عینای و جاا الزم اسات باه  در ایان. ( 64: ش4843)هاشامیان،  «رود می تصاعدی باال
کارد اماا یکای از  4243در سال »یم؛  ملموس خارجی اشاره نما دولت آمریکا جنگی با فرانسه آغااز 

کاافی نداشات و فرایناد تولیاد آنهاا باه صاورتی  بزرو کاه تفنا   ترین مشکل دولت آمریکا ایان باود 
کنناد و ایا که تنها توانستند ظرف مدت سه سال به ساختی هازاران تفنا  تولیاد  کاار بارای بود  ن 
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کارد 1«وایت نی» کننده بود آنها بسیار ناراحت ساال 2/5تواناد ظارف مادت  مای به دولت پیشانهاد 
کاار « وایت نی»موشک بسازد.  47777 کاارایی باه  کاار آدام اسامیت را بارای افازایش  اصاول تقسایم 

ه درسات افراد به صورت دستی و تنها اسلحه بسازند، راکه  این گرفت. عقیده او این بود به جای
کادام بخشای از قطعاات را تولیاد نمایناد.  کنناد و هار  کار  که این افراد در واحد مشخا  این است 

گوناا کااارگران غیرماااهر هاامای  هایاان سیسااتم واحااد بااه  کااه  کااار انجااام دهنااد.  ماای بااود  توانسااتند 
کلیاد تولیاد انباوه را رقام بزناد باا توجاه باه ایان نکتاه . (53: ش4836،)جای«سرانجام او توانست 

که با مدیریت صاحی  زماان و تعری مه کار آمد مهدوی، این ظرفیت را دارد  هاایی  م، تشکیالت 
کار و تقسیم بندی درست، از ظرفیت بسیاری از افراد در پیشبرد جبهه حق بهاره بگیارد.  جدید از 

کاه اجارای درسات ایان قاانون ای  هالعااد فاوقهاای  تواناد جبهاه حاق را باا جهش مای بدیهی است 
کاااااه بااااارای پیشااااابرد آموزههاااااای  یکااااای از ایراد مواجاااااه ساااااازد. حضااااارت هاااااای  ماااااا ایااااان اسااااات 

کااارگیری و اسااتفاده بهینااه از وقاات فاصااله  ؟جع؟الزمااان صاااحب از ماادیریت زمااان و اصااول بااه 
با مدیریت زماان زمیناه  ؟جع؟الزمان مرتب  با حضرت صاحبهای  . امید است تشکلایم هداشت

گسترش هر چه بهتر و بیشتر فرهن    مهدوی فراهم نمایند.را برای 
« مادیریت زماان»در تشاکیالت،که در ساایه سااز مهام و سرنوشتهاای  بنابراین یکی از ظرفیت

کار در بین اعضاای تشاکیالت اسات. بیشاتر افاراد متخصاا تنهاا در  می شکل گیرد تقسیم دقیق 
که تشکیالت کافی دارند، این در حالی است  ی با از افرادتواند  می ،یک زمینه تخصا و مهارت 

گرفتن مهاارت و مهارتها  تخصا کنار هم قرار  گوناگون شکل بگیرد، در  ها  هاا و تخصاا های 
که در ساایه تشاکیالت تماامی فکرهاا در  موجب هم کار خواهد شد، چرا  افزایی و جهش در نتیجه 

اعضاء شناساایی شاده و انا  و الفات های  و قوتها  ، ضع اند هواقع شدها  کنار تمامی تخصا
 ء، روحیاااه و دلگرمااای را در باااین اعضااااء افااازایش داده و امیاااد موفقیااات را صااادچندانباااین اعضاااا

کااارکااه  این نمایااد. ضاامن ماای کااه در جمااع  کنااد.  نماای کنااد احساااس خسااتگی ماای انسااان هنگااامی 
کار مای تشویق اعضای تشکیالت نیاز گار  سااز  تواناد بسایار  باشاد، باه عناوان مااال باازیکن فوتباال ا
ای را از  و تماشاچیان قرار بگیارد، باازی بسایار زیباا و باه یااد مانادنیمورد تشویق تشکیالت حامی 

کارکه  این نتیجه گشارد. می خود به نمایش کرده  می تقسیم  کمک  تواند به مدیریت بهینه زمان 
 وری تشکیالت را باال ببرد.  وبهره

                                                        
1 .Eli Whitney  تر  آمریکایی.مخ 
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 بخش شبکه نظارتی الهام. 3

 از ایان رو باا قارار دادن نااظرانی معصاوم،انسان باخبر اسات. های   خداوند متعال از تمامی نیاز
کمال انسانهای  زمینه به بهترین صورت فراهم نماوده اسات. مومناان  ها را الزم برای سعادت و 

ساوره توباه را  472یعقوب بن شعیب تفسیر آیاه  1حقیقی از یک سو ناظر بر اعمال بشریت هستند؛
: ماراد از مومناان در ایان آیاه فرمایاد مای فهپرسد؛ امام در تفسیر این آیه شاری ؟ع؟ میاز امام صادق

و از سااوی دیگاار امامااان معصااوم در  (244، 4: جق4454 )کلیناای،2شااریفه امامااان معصااوم اساات
کااه  این .انااد هباارای نظااارت دقیااق باار افااراد و اوضاااح اجتماااعی طراحاای نمودای  هجامعااه، شاابک
کاه یما اشاتر سافارش البالغه به مالاک نهج 28در نامه  ؟ع؟امیرالمومنین ای مالاک؛ رفتاار : »کنناد 

کن و جاسوساانی راساتگو و وفاا پیشاه بار آنهاا بگماار ( 444: 4832 )سیدرضای،«کارگزاران را بررسی 
 دارد. ؟ع؟طالاب نشان از یک شبکه نظارتی دقیق در سیره حکومتی اماام موحادین علای بان ابای

ی مکتااب تشاایع را ، ظرفیاات نظااارت؟ع؟دقاات در آیااه شااریفه و نامااه ارزشاامند ولاای الموحاادین علاای
نمایااد. باار ایاان اساااس بایااد از ایاان ظرفیاات مهاام، در ارتقااا و بهبااود عملکاارد اعضااای  ماای روشاان

کاه ایان ظرفیات مهام را شناساایی  تشکیالت استفاده نما یم. تشکیالت موفق، تشاکیالتی اسات 
در  دقات کرده و با آموزش و تمرین این ظرفیت بسیار عظایم را در خاود ایجااد و یاا تقویات نمایاد.

گششت نشاان تاریپ تشکیالت شیعه اثنی عشری دهاد  مای که توضی  مختصر آن در همین مقاله 
هسااتیم و هاار زمااان بااه ایاان اماار مهاام توجااه سااازی  مااا نیازمنااد تشااکیالتی قااوی در مساایر زمینه

ایان امار باه خاوبی باا نگااه باه تااریپ انقاالب  ایم هکم نمودسازی  فاصله خود را با زمینه ایم هنمود
کاالم اماامین  ایم هنمایاد. هار وقات باه اصاول تشاکیالتی پایبناد باود می ی جلوهاسالم کاه  و هار جاا 

. بنااابراین باارای ایم هآفریناای مواجااه شااد جهااشهای  بااا پیشاارفت ایاام هانقااالب را ماادنظر قاارار داد
کااه امااروز بااا عناااوین مختلفاای برعهااده سااازی  زمینه نیازمنااد جهاااد تشااکیالتی هسااتیم، جهااادی 

کبیاار، جهاااد تبیااین، جهاااد علماای، جهاااد اقتصااادی و جهاااد  منتظااران نهاااده شااده اساات، جهاااد 
کاه بایاد  فرهنگی و اجتماعی. سایره اماماان معصاوم در ساازمان وکالات باه هماه ماا آموختاه اسات 

کااار جمعاای بهااره  کااه مهاامسااازی  بارای زمینه تاارین وظیفااه شاایعه در عصاار غیباات اساات از ظرفیاات 
جانباه ب ااردازیم. دشامنان ماا بااا تماام تااوان و  ه جهاااد هماهبگیاریم و در ایان مساایر تاا پاای جااان با

                                                        
ُنوَن  َو  َرُسوُلُه  َو  َعَمَلُکْم  اهلُل  َرىیَفَس  اْعَمُلوا ُقل   َو . 1  (.472 :)توبهاْلُمْوم 
اهلل  یْعُقوَب ْبن  ُشَع ی». 2 َباَعْبد 

َ
ْلُت أ

َ
، َقاَل: َسأ : اْعَمُلاوا َفَسا ؟ع؟ب  َوَجال َ ُناوَن   اهلُل َعَمَلُکاْم   َرىیَعاْن َقاْول  اهلل  َعز َ َو َرُساوُلُه َو اْلُمْوم 

ُة  م َ   
َ
 .«َقاَل: ُهُم اْْل
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در دیادار باا فرمانادهان نیاروی ای  ه)امام خامنااناد هتشکیالت خویش دست به تهاجم ترکیبای زد
کشااتی. (44/44/4477 ،هااوایی کااه  کاال قااوا بااه همااین دلیاال اساات   بااان انقااالب اسااالمی و فرمانااده 

 فرمایند: می
 تاااااار احساااااااس تاااااار و فااااااوری ق را واجاااااابگااااااشرد، تجمااااااع اهاااااال حاااااا ماااااای هرچااااااه زمااااااان

 .(46: ش4828ای، کنم)خامنه می

کااه از سااوی امااام  ؟مهع؟تشااکیالت وکالاات در زمااان ا مااه اطهااار و شاابکه نیاباات عااام و خااا  
توانناد باه  مای ،اند هشاد مای ، در عصر غیبت صغری باا حساسایت خاصای اداره و نظاارت؟ع؟زمان
کاربردی، نحوه نظارت ت عنوان کامل و  شکیالتی را برای ما ترسایم نمایناد. باه عباارت الگوهایی 

اداره و نظااارت آن بزرگااواران معصااوم باار های  دیگاار بررساای شاابکه وکالاات امامااان معصااوم و شاایوه
کااار تشااکیالتی و نظااارتی بااه خااوبی روشاان  شاابکه بساایار ارزشاامند وکالاات و نیاباات، مساایر مااا را در 

نمایااد. در سااایه ایاان الگوهااای  ماای ظیاار آشاانان نمااوده و مااا را در ایاان مساایر بااا ارزش، بااا الگااویی باای
کاه انساان تواناد باا خااطری آساوده و باا عزمای راساپ باه جهاش جریاان حاق،  مای تشکیالتی است 

  به سرمنزل مقصود برساند.سازی  امیدوار بوده و وظیفه الهی خویش را در خصو  زمینه
یر یااک نظااارت اعضااای یااک تشااکل مهاادوی نساابت بااه دیگاار اعضااا و همچنااین نظااارت مااد

تواناد در ساایه الگاوگیری از نظاارت موجاود در  مای بر مجموعه وابساته باه خاویش تشکل مهدوی
کاه شایوه اجرایای امار باه معاروف و نهای از های  سازمان وکالت به اوج شاکوفایی خاود برساد؛ چارا 

کوچاک، باه خاوبی نهادیناه شاده، و باه راحتای قابال سارایت باه های  منکر، در جامعه تشاکیالتی 
تاار اجتماااعی اساات. بنااابراین، الزم اساات  گسااتردههای  تاار تشااکیالتی و عرصااه باازروای ه جامعااه
ظهاور ساازی  آفرینای در امار زمینه مهدوی از این ظرفیت مهام بارای پیشابرد و جهاشهای  تشکل

 نهایت بهره را ببرند.
گفتمان رایج در جامعه  ارتقای. 4  فرهنگ مهدویت و تبدیل آن به 

مختلا  قادرت اسات. قادرت هاای  تشکیالتی، اثرگشاری در حوزه کارهایهای  یکی از ظرفیت
تاوان باه حاوزه علمای، حاوزه سیاسای،  هاا مای مختلفای اسات؛ از جملاه ایان حوزههای  دارای حوزه

کاه  حوزه نظامی، حوزه اجتماعی، حاوزه فرهنگای و تبلیغای اشااره نماود. تشاکیالت ظرفیتای دارد 
حق را با جهش و تصاعد هندسای چناد برابار نماوده  ها، قدرت جبهه تواند در تمامی این حوزه می

 فرماید: می بینیم خداوند متعال در قرآن مجید که می این و به رخ دشمنان بکشد.
کنید می در برابر دشمن هرچه  .(67انفال: )توانید نیرو آماده 
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جاه باه ا باا توقدرت رهای  توانیم تمامی حوزه می تنها اشاره به بعد نظامی آمادگی ندارد بلکه؛
مختلا  را بایاد هاای  نظر قرار دهیم. بار ایان اسااس، نماایش قادرت در حوزهاطالق آیه شریفه مد

بایااد قاادرت فرهنگاای  ؟ع؟یم. منتظااران حضاارت مهاادی بااه فرهناا  عمااومی جامعااه تباادیل نمااا
مهدویت را با تمام توان به رخ جهانیان بکشانند. امروز جهاان تشانه فرهنا  متعاالی های  آموزه

گرآموزهمهدویت اس قدرتمند مهدوی برای تشنگان حقیقات باه خاوبی توصای  شاود، های  ت و ا
گوناگون و رشاد و تعاالی هماه و ظرفیت معجزه جانباه بشار در  آسای این آموزه برای حل معضالت 

تشاانگان بااا شااور و شااوق فااراوان بااه ایاان مااشهب و مکتااب  ۀسااایه جهاااد تبیااین روشاان شااود، هماا
 نمایند. می گرایش پیدا

کامال کاه  این ابل توجهنکته ق  کاه ایان نماایش قادرت باه نحاو  کاار تشاکیالتی اسات  در ساایه 
که؛ از سویی خداوند متعاال بیشاتر خطااب می اتفاق هاای قرآنای را متوجاه جماع نماوده  افتد. چرا 
 :است

گناااه و تجاااوز بااا  کارهااای نیااک و تقااوا بااا یکاادیگر همکاااری و همیاااری داشااته باشااید و در  در 
 .(5 ما ده:)همنوایی نکنیدهمکاری و  یکدیگر

کعباااه  امیاااق عامااال را و از ساااویی دیگااار، در بیاااان خصاااو  فلسااافه اجتمااااعی و سیاسااای حاااج؛ 
 بااراى تیهاادا مشااعل و خلااق ( بااراى46 عمااران: مبااارك)آل ۀخاناا نینخساات ( و46مردم)ما ااده: 

 َلامَع »( و544)نهاج البالغاه: حکمات«نیاد اقتادار»رماز را آن  ؟ع؟نیرالمومنیام و خوانده انیجهان
 کشاور  یا بقااى نمااد «پرچم»میدان می که چنان خطبه اول( و است)نهج البالغه: دهینام «اسالم

 قاوام ؟ع؟صاادق امام نیهمچن .است سقوط نشانه افتادنش فرو و س اه  ی دارىیپا و استقرار و
 خییتاار ۀخطابا در زیان و (542، 5: جق4448 ،ابن بابویاهاسات) داده ونادیپ کعبه امیق به را نید

 :است آمده ؟س؟زهرا حضرت
 .(44 ،4ج :ق4478 حج موجب استحکام و ارتقای دین است)طبرسی،

 ،4: جق4832 ،)ابان بابویاه«داد قارار شانییپر و تفرقه از ییرها و جمع مرکز را امامت خداوند»
کعبااه قاارار داده شااده امااامکااه  این حااال بااا توجااه بااه .(543 ، 44: جق4474 )حر عاااملی،بااه منزلااه 
که یکی از تشکیالت اساسی و قدرتمناد اساالم اساتبن .(85 ، باا امامات اماام معصاوم، ابراین حج 

که قادر اسات تشانگان حقیقات را باا  می معنا و مفهوم پیدا کند و این تشکیالت الهی امامت است 
معصاومانه ارا ااه داده و ای  هجرعاه زالل والیات سایراب نمایاد و بارای حال تماامی معضاالت برناما

جانبه بشریت ارا ه نماید. باراین اسااس در عصار غیبات اماام  ه را برای سعادت همهبهترین برنام
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که بتواند باا اماام غایاب رابطا تاری برقارار نمایاد، توفیاق بیشاتری در  قاوی ۀمعصوم هر تشکیالتی 
کاه در ساایه ارتبااط باا اماام معصاوم و ناسازی  زمینه ب آن  اتشکیالتی به دست خواهاد آورد، چارا 

کااه قاادرت و الیاات و فرهناا  مهاادویت، در براباار دوساات و دشاامن ارتقاااء یافتااه و در جامعااه اساات 
گسترش پیدا گسترش فرهن  مهدویت و ارتقای آن در سط  جامعاه زمیناه را  نماید. می اسالمی 

 نماید.  می گیری تمدن بزرو اسالمی فراهم برای شکل

 گیری نتیجه
ر عرصاه فرهنا  مهادوی دارد. فراوانی بارای جهاش آفرینای دهای  تشکیالت اسالمی ظرفیت

ها، برکاات فراوانای  آفرین، و تمرین تشکیالتی در راستای آن ظرفیت جهشهای  شناخت ظرفیت
کارآماد، و  ؟جع؟را برای جامعه منتظر امام زمان به ارمغان خواهد آورد. مدیریت نیاروی انساانی 

گساترش آن در مدیریت زمان، شبکه نظاارتی منساجم، ارتقاای فرهنا  مهادوی جامعاه، ایان  و 
کااار تشااکیالتی و منسااجم، خأل ماای امکااان را فااراهم کااه منتظااران بااا  موجااود در عرصااه هااای  کنااد 

هایی  تشااکیالت مهاادوی را پاار نماینااد. اهاال مشاارق، رایااات سااود، خراسااانی و یمااانی، از تشااکل
کاااه بااارای زمینه تشاااکیالتی بهاااره خواهناااد بااارد. شااابکه هاااای  ظهاااور، از ظرفیتساااازی  هساااتند 

که در زمان امام صادقتشکیالتی و تأسی  شده است، در طاول تااریپ خاود هماواره رو  ؟ع؟کالت 
به رشد و تعالی بوده و در زمان سه امام متأخر به اوج خود رسیده اسات. دقات در سایر رو باه رشاد 

کناد هرچاه  مای شبکه وکالت، لزوم توجه روزافزون منتظاران را باه تشاکیالت یاادآور شاده، و ثابات
کاار تشاکیالتی آناان واجاب ؟ع؟تچمع اصحاب امام مهادیگشرد،  می زمان اسات، تشاکیالت  تار و 

کارده و از تاوان تماامی افاراد منتظار، سازی  مهدوی، قادر است زمینه را با سرعت مطلاوبی مواجاه 
کریماه  در این خصو  نهایت استفاده نماید. یکی از مهم کارهای حضارت، برپاایی دولات  ترین 

ک تاوان  نمای کند، بناابراین می جهانی، تشکیالتی قوی طلب ۀریمدر سط  جهانی است؛ و دولت 
کااار حضاارت زمیناا داشاات و باارای مهاامسااازی  ادعااای زمینه ایاان  فااراهم نساااخت. باارای  هتاارین 
کااری تشاکیالتی طلابسازی  اساس، زمینه کریماه،  هاای  نمایاد و جریاان مای برای برپاایی دولات 

آن در این جهااد های  مبادرت ورزند و از ظرفیتتشکیالتی سازی  وظیفه دارند به زمینه ساز زمینه
 .واال، نهایت استفاده را ببرند

 منابع
کریم  قرآن 
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 نهج البالغه

، مصح : مجتبی عراقی، ع الی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیةق(، 4472ابن ابی جمهور) .4
 قم: دار سیدالشهداء للنشر.

کباار غفاااری، قاام: جامعااه  : علی، مصااح الخصووالش(، 4865اباان بابویااه، علاای باان محمااد) .5 ا
 مدرسین.

کتابفروشی داوری.علم الشرایعق(، 4832ابن بابویه، علی بن محمد) .8  ، قم: 
کباار غفااری، قاام:  ، مصاح : علیموون الیحضوره الفقیوهق(، 4448ابان بابویاه، علاای بان محماد) .4 ا

 دفتر انتشارات اسالمی.

 عالمه. ، قم:طالب مناقب آل ا ىق(، 4824ابن شهر آشوب، محمدبن علی) .2

 ، بیروت: دارالفکر.سننتا(،  ابن ماجه قزوینی، محمدبن یزید)بی .6
، قام: موسساة دا ارة م س عة الغدیر فی الکتاب و السونة و األدبق(، 4487امینی، عبدالحسین) .2

 معارف الفقه االسالمی، پنجم.
 ، تهران: انتشارات سخن، سوم.فرهنگ فشرده سخنش(، 4832انوری، حسن) .3
گااردآوری: محساان ذوالفقاااری، قاام: تشووکیدت  هشووتیش(، 4477بهشااتی، محمدحسااین) .4  ،

 دفتر نشر معارف، پنجم.
کوهسار.ها مدیری  آمان  اصول  مفاهیم و تکنیکش(، 4836جی، رس) .47  ، تهران: انتشارات 
 البیت؟مهع؟. ، قم: موسسة آلوسا م الشیعهق(، 4474حر عاملی، محمدبن حسن) .44
 ، بیروت: اعلمی.داااثبات اله ق(،4452حر عاملی، محمدبن حسن) .45
کبار غفاااری، قام: جامعااه  ، تصااحی : علیتحووف العقوولش(، 4868حرانای، حسان باان علای) .48 ا

 مدرسین.
او وواع سیاسووی  اجتموواعی و فرهنگووی شوویعه در غیبوو  ش(، 4836چاای، حساان) زاده شااانه حسااین .44

 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، اول.صغرى
جووی یکووی اآ  یانووات محوووری مقووام های فرهنگیفشوورت ما دغدغووهش(، 4848ای، ساایدعلی) خامنااه .42

، تهران: موسسه ایماان جهاادی، با استفاده اآ دیگر  یانات معظم له( 3131معظم رهبری در سال 
 بیست و ششم.

هوای فرهنگیفشورت مکموم  یانوات مقوام معظوم رهبوری  بوا  قرارگاهش(، 4848ای، سایدعلی) خامنه .46
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، تهران: موسساه ایماان یانات معظم له(های فرهنگی با دیگر   م   ع پشتیبانی و حمای  اآ تشکم
 جهادی، دوم.

کووار بایوود تشووکیدتی باشوودفمجم عه  یانووات مقووام معظووم رهبووری ش(، 4848ای، ساایدعلی) خامنااه .42
کار تشکیدتی(  ، قم: مجد اسالم.درباره تشکم و 

، تهااااران: انتشااااارات انقااااالب اسااااالمی، همرآمووووان حسووووینش(، 4477ای، ساااایدعلی) خامنااااه .43
 شانزدهم.

 جا: انتشارات نصای ، اول. ، بیهای مدیری  آمان مهارتش(، 4847سین)خنیفر، ح .44
 ، قم: نشر مشعر.ابعاد سیاسی اجتماعی حجش(، 4822رهبر، محمدتقی) .57
، ترجماااه: حساااین انصااااریان، قااام: نهوووج البدغوووهتا(،  شاااری  الرضااای، محمااادبن حساااین)بی .54

 دارالعرفان.
خرساااان، مشاااهد: نشااار  ، محقاااق: محمااادباقراالحتجووواجق(، 4478طبرسااای، احمااادبن علااای) .55

 مرتضی.
، مصاح : محمادباقر خرساان، تهاران: تهوذیب األحکوام ق(،4472طوسی، محمادبن حسان) .58

 دارالکتب اْلسالمیة.
 ، الریاض: معهد اْلدارة العامه.ادارا ال ق  فی األعمالم(، 5774عبدالعزیز محمد، مال کة) .54
کبر) قرشی بنابی، علی .52  اْلسالمیة، ششم. ، تهران: دارالکتبقام س القرآنش(، 4824ا
کافیق(، 4454کلینی، محمدبن یعقوب) .56  ، قم: دارالحدی .اصول 
 ، قم: انتشارات الهادی.الم اعظ العددیةق(، 4458مشکینی، علی) .52
 ، تهران: انتشارات صدرا، هشتم.مجم عه آثارش(، 4825مطهری، مرتضی) .53
، تحقیاق: لعبواداألرشواد فوی معرفوة حجوج ا  علوی اق(، 4448مفید، محمدبن محمدبن نعمان) .54

کنگره شیپ مفید. موسسة آل  البیت، قم: 
، محقق: موسی شبیری زنجانی، قم: موسسه نشر رجالش(، 4862نجاشی، احمدبن علی) .87

 اسالمی.
کبر غفاری، تهران: نشر صدوق. ، مصح : علیالغیبةق(، 4842نعمانی، ابن ابی زینب) .84  ا
، اصااافهان: حااادی  راه تبوووه تووو ان تشوووکیدش(، 4846هاشااامیان، سااالمان؛ جلاااوانی، جاااواد) .85

 عشق، چهارم.
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، قااام: پژوهشاااگاه علاااوم و فرهنااا  سووواوی ظهوووور موووردم و آمینهش(، 4842ناااژاد، حساااین) الهی .88
 اسالمی، اول.


