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تاثير موعودگرايي شيعي بر توسعة سياسي جوامع 
شيعه در دوران غيبت، مبتني بر سه مؤلفة حكمت، 
  محبت و عدالت
  * احمد عزيزخاني

)٩٣-٦٨(  

  

    چكيده  
توسعة سياسـي، از مـسائل پرچـالش دنيـاي معاصـر اسـت؛ از ايـن رو،نظريـات                   
از . گوناگوني را به خود جلب ساخته و جوامع بسياري را به خود مشغول داشته اسـت           

سويي، غرب بر آن است که مسير توسعة سياسي تنها در پرتـو کاربـست الگوهـاي                 
! ين را نشان داده اسـت     غربي ميسر است در حالي که تجربة جوامع بشري، غير از ا           

البته در اين زمينه، برخالف، سنجش رابطة بـين موعـودگرايي شـيعه بـر توسـعة                 
پس همچنـان بـا     . هاي اندکي در جوامع شيعي صورت گرفته است         سياسي، بررسي 

موعودگرايي شيعي چـه نقـشي در توسـعة سياسـي جوامـع            : ايم  اين پرسش مواجه  
رين مهدويت به عنوان رکن موعودگرايي      دکت) سؤال(شيعي در دنياي معاصر دارد؟      

شيعي با سه مؤلفة حکمت، محبت و عدالت تـأثير مـستقيم بـر توسـعة سياسـي در                   
تالش براي يـافتن پاسـخ و آزمـايش         ) فرضيه. (جوامع شيعي معاصر خواهد داشت    

هاي مهـدوي بـراي جوامـع شـيعي در            فرضيه ما را با الگويي بومي مبتني بر مؤلفه        
اثبات ابتناي توسعة سياسي بر وجوه بومي در        ) هدف. (کند  جه مي توسعة سياسي موا  

هاي اقتـصادي بـا       گرو بررسي رابطة عقالنيت سياسي، مشارکت مردمي و برابري        
ي توسـعه،      هاي تک   ناکارآمدي مدل ) روش. (سه مؤلفة دکترين مهدوي است     خطـّ

                                                  
  ahmadazizkhani212@gmail.com -يي  ي علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبا ي دکترا دانشجو ٭
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عـود از   هاي مهدوي جهت توسعة سياسي در پرتو نگـاه بـه آينـدة مو               اتکا به مؤلفه  
  )يافته. (نتايج اين مقاله است

  :واژگان كليدي

 پژوهي، مهدويت، جامعة شيعي توسعة سياسي، موعودگرايي، آينده

  مقدمه. 1

گـسترش  . پيچيدگي را بايد از وجوه مميز دنيـاي جديـد بـا دنيـاي پـيش از آن دانـست                   
ا به همراه داشته از طرفي تغييرات مداوم ر  ... ها، مبادالت و      ها، ارتباطات، مهاجرت    رسانه

هـاي سـاختاري جامعـه از جملـه           است و از طرف ديگر باعـث درهـم تنيـدگي حـوزه            
توسـعة مـوازي سياسـت، فرهنـگ و اقتـصاد و            . سياست، فرهنگ و اقتصاد شده اسـت      

ها از ديگري جهت توسعه و تکامل، به پيچيدگي ساختار            گيري هر يک از اين حوزه       بهره
هاي فرهنگ و اقتصاد، مشروعيت       گيري از حوزه     بهره سياست با . اجتماع انجاميده است  
گيري از سياسـت و   فرهنگ با استفاده از سياست و اقتصاد با بهره      . کند  و قدرت کسب مي   

، »صـنعت فرهنـگ   «جعل مفـاهيمي چـون      . فرهنگ، در پي باز توليد خود برآمده است       
آورد   ره. با همين هدف صورت پذيرفتـه اسـت       » سياست فرهنگي «و  » اقتصاد سياسي «

از طرفـي   . چنين فضايي، پيچيدگي روزافزون جوامـع در عـين تغييـرات مـداوم اسـت              
گذاري مشخص دارند که با دو ويژگـي مزبـور    جوامع، جهت بالندگي خود نياز به هدف   

از اين جهت بايد به دنبال ترسيم مدل هايي بود که فراتر از زمان و مکان و                 . در تضاد است  
هاي پيش رو در چنين       موعودگرايي يکي از بهترين گزينه    . اشدمصون از تغيير و تداخل ب     

اي روشـن، مختـصات آن را         جامعـة موعـودگرا، ضـمن ترسـيم آينـده         . فرايندي است 
بنابراين، تداوم  . کند  برگزيده کرده و جهتِ اعمال در کنش فعلي، آن را به روز رساني مي             

گاهي موعودگرا ممکن خواهـد     و توسعة جامعه به ويژه در بعد سياسي آن تنها از طريق ن            
  .بود

 آن بسيار پرابهام وچالش برانگيز بـوده        سياسي مفهوم توسعه به ويژه در بعد        از طرفي 
به البته از منظري نيز ممکن است که مفهومي واضح و داراي راهکارهاي مشخص               است
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سـهل  . توان مفهومي سهل و ممتنع دانست       را مي  سياسي ةتوسع،  به همين جهت  . نظر آيد 
عدم مشارکت عمـومي    ز اين جهت که توسعه نيافتگي را به راحتي و ذيل عناويني چون              ا

در حوزة سياسي، نابرابري اجتماعي، فقدان عقالنيت در تمام سطوح اجتماع و سياسـت      
 بـراي يافتـه را     شـده درکـشورهاي توسـعه      توان الگوهاي تجربه   همچنين مي  .رصد کرد 

ة از ايـن منظـر توسـع      .  توسعه يافته تجويز کرد    پيشرفت کشورهاي توسعه نيافته يا کمتر     
شود که هم وجـه سـلبي وهـم وجـه ايجـابي آن       اي عيني درنظر گرفته مي   پديده سياسي
  . مشخص استکامالً

بسياري از کشورهاي توسعه نيافته که خود را در مسير توسعه و پيشرفت قرار دادنـد                
ـ خ هـاي تـک     مدل  مواجه شدند، با اخذ    ة سهل مفهوم توسعة سياسي    با روي  و ي غربـي   ط

نظرگـرفتن   يـافتگي درخـود پروراندنـد و بـدون در          ي را توسعه  فراوانتوسعه، اميدهاي   
اين در حـالي     خطي نگريستند   تک ، اين پروسه   به ،سياسي ةهاي فرهنگي امر توسع    سويه
 کشورهاي جنوب با رويکرد غربي      سياسيبسياري از نظرياتي که پيرامون توسعه       بود که   

شمندان اين ياند.  م١٩٧٠ ./ش١٣٥٠ة از ده  به حاشيه رانده شد و      کم کم  بود،تدوين شده   
در اين زمان . رويکردي فرهنگي حرکت کردند  باةحوزه در جهت الگوهاي بومي توسع

با زواياي گوناگون عيني و فرهنگي است         امري پيچيده و   سياسيمشخص شد که توسعه     
  . خواهد ماندناکارآمد سياسي ةتوسعة ها، پروس که درصورت ناديده گرفتن هر يک از آن

ة  در حـوز   ة سياسي رو با درنظر قراردادن وجوه فرهنگي و غيرعيني توسع        شِ   پي مقالة
کوشـد تـا الگـويي از توسـعة           مـي ،  پژوهـي   جوامع شيعي و در چارچوب مباحث آينده      

  .هاي ديني به ويژه مهدوي در جوامع شيعي ارائه دهد سياسي مبتني بر آموزه

 تأمالت نظري. 2

 فرهنگـي و    -هاي توسعة سياسي، ابتناي توسعة سياسي بـر وجـوه بـومي             بررسي مؤلفه 
  .گيرد معناکاوي موعودگرايي شيعي، تأمالت نظري مقاله حاضر را در برمي

ـ  :هاي توسعة سياسي    مؤلفه. 1-2 رخالف معيارهـا و ضـوابط توسـعة اقتـصادي کـه             ب
 توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، افـزايش        هايي چون   پذيرند و از ترزيق شاخص      کميت
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هـا و     قدرت خريد، باال بودن سطح اشتغال و توليد قابـل ارزيـابي اسـت، تعيـين مؤلفـه                 
ناپـذيري و همچنـين اختالفـات گـسترده           هاي توسعة سياسي به علت کميـت        شاخص

جهت تعيين مصاديق با مشکالت فراوانـي همـراه بـوده اسـت امـا در ميـان انبـوهي از                     
هاي اصـلي توسـعة سياسـي بـه ويـژه             يات گوناگون سه مؤلفه را به عنوان شاخص       نظر

: اين سـه شاخـصه عبـارت اسـت از         . توان احصا کرد     فرهنگي مي  -توسعة سياسي بومي  
 فرهنگي شـهروندان، برابـري اقتـصادي و عقالنـي شـدن سـاختار               -مشارکت سياسي 
  اجتماعي و اداري؛

هاي توسعة سياسي افزايش مشارکت مردمي        اخصه هنگام بررسي ش   1»لوسين پاي «
 بر اين مبنا، توسعة سياسي بدون       )٤٤: ١٣٧٤قوام  (کند    ها قلمداد مي    ترين شاخصه   را از اصلي  

تجسم فرايندي که بر اساس آن ميزان مشارکت عمومي افـزايش يابـد، متـصور نيـست،       
هـاي    عرصـه بنابراين، توسعة سياسي به تعبيري همان گـسترش مـشارکت عمـومي در              

  .سياسي است
مؤلفة ديگري که برخي انديشمندان وجود آن را جهـت توسـعة سياسـي جوامـع در          

 همـواره بـر ايـن نکتـه        2»ماکس وبر «. اند عقالني شدن است     حال گذار ضروري دانسته   
در . تأکيد کرده است که توسعه و عقالني شدن دو مفهوم به هم پيوسته و جدايي ناپذيرند               

ن فضايي توسعه به مفهوم عام و توسعة سياسي به مفهوم خاص، تنها در جوامعي بـه                 چني
: ١٣٩٢لسناف (. ها اتفاق افتاده باشد نشيند که ميزاني از عقالني شدن در ادارة امور آن         ثمر مي 

(  
 در  3»مکفرسون. بي. سي«به باور   . سومين شاخصة مهم توسعة سياسي برابري است      

درنـگ و بـه       هاي انساني بـي     داري غرب، ارزش    مراحل اولية روند صنعتي شدن سرمايه     
شد ولي اشتياق بـه تحقـق اهـداف           هاي اقتصادي قرباني مي     طور مداوم به پاي ضرورت    

توان با آرمان دموکراتيـک برابـر         را نمي ) به حداکثر رساندن رفاه فردي    (اقتصادي فردي   

                                                  
1. L. pye 

2. Max Veber  
3. C.B. Macpherson 
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ــتي   ــاي همگــان، آش ــچ (داد ســاختن نيازه ــت وي ــأثير  . )٤٣: ١٣٧٨لف ــين رويکــردي ت چن
کنـد و همـواره       هاي دموکراتيک برجسته مي     هاي اقتصادي را در توسعة ارزش       نابرابري

  .مدافع نوعي برابري جهت ايجاد زمينة الزم براي توسعة سياسي است
تـوان از ارکـان       سازي و برابري را مي      در مجموع، افزايش مشارکت عمومي، عقالني     

ناپذير مفهوم توسـعة سياسـي دانـست و توسـعة سياسـي را بـا محـک مفـاهيم                      جدايي
 .گفته سنجيد پيش
 توسـعة در نگـاه کلـي و توسـعة           : فرهنگـي  -ابتناي توسعة سياسي بر وجوه بومي     . 2-2

سياسي به صورت خاص، مبتني بر وجوه بومي و فرهنگي است؛ اين مسئله حتـي مـورد                 
 در   بـر ايـن بـاور اسـت کـه          1»موئل هانتينگتون سا «.تأکيد انديشمندان غربي نيز هست    
تقل محـوري وجـود   ة سياسي و اقتصادي، يک متغير مس     تشريح الگوهاي متفاوت توسع   
هـاي ذهنـي، عقايـد       فرهنـگ را بـه معنـاي برداشـت        وي  . دارد که همان فرهنگ اسـت     

: ١٣٧٩ هانتينگتون(هاي مسلط در جامعه در نظر گرفته است          هاي حاکم در بين گروه     وارزش

ـ        . )٥٥ . سـازد   را نمايـان مـي     ياين تصويرسازي ضرورت تبيين الگوهاي پيـشرفت محل
  : رکن استوار باشدچند توسعه بايد بر 2»اينياسي زاکس«از نگاه همچنين 

 بـومي خـاص     گيري و جست وجوي سبک     استقالل و سيادت بوميان در امر تصميم      
نة به رسميت شناختن و ارضاي منـصفا       زيستي؛ -ة تاريخي، فرهنگي و بوم    براي هر زمين  

اي  زيستي، يعني جست وجـوي توسـعه       -ها؛ رعايت اقتضائات بوم     نيازهاي همة انسان  
  .)٤٥-٤٤: ١٣٧٣ زاکس(هماهنگ به طبيعت؛ 
نوع دگرگـوني اجتمـاعي و از       کند هر      تأکيد مي  3»گي روشه «گونه که     از طرفي همان  

تواند به يک مدل عمومي که سهم عوامل را به صورت مطلق و               جمله توسعة سياسي نمي   
بنـابراين، تـأثير عوامـل مختلـف برحـسب          . شمول توجيه نمايـد، وابـسته باشـد         جهان

تـوان يـک الگـو يـا          هاي مختلف، متغير اسـت و يـک بـاره نمـي             ها و وضعيت    موقعيت

                                                  
1. Samuel Huntington 

2. I. Sachs 

3  .Guy Rocher 
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روشـه  (هـاي گونـاگون تعمـيم داد          ها و وضعيت    را به نام موقعيت   مراتب واحدي     سلسله

٤٠: ١٣٧٠(.  
است؛ » شدن توسعه به معناي غربي   « به معناي دوري ازالگوي      مزبورپذيرش الگوي   

 ة توسـع  ،بـراين اسـاس   .  توسعه بـوده اسـت     عرصةن  ا مفروض محقق  نايالگويي که سال  
بومي استوار   -جانبه است که بر بنيادهاي فرهنگي       ة توسعة همه  اي از زنجير    حلقه سياسي
ة توسعه را غلط دانسته و مسيرهاي متقاطع و گاه          سوي چنين روندي مسيرهاي يک   . است

را  محلـي    - فرهنـگ بـومي    مـسيرهايي کـه توسـط     . سازد  گزين آن مي    متعارض را جاي  
 بـر همـين اسـاس       .بـرد   به سمت الگوهاي فرهنگي مـستقر پـيش مـي          وکند    ميکاناليزه  

 شکاف ، يکي پنداشتن نوسازي با غربي شدنةاکنون انديش«کند که   هانتينگتون تأکيد مي  
  :کند  تأکيد ميمزبور وي در ادامه و برمبناي باور .)٥٩: ١٣٧٩ هانتينگتون( »برداشته است

بـه  (شايد اکنون زمان آن فرا رسيده است که تالش بـراي تغييـر جوامـع غيرغربـي             «
ة اسـالمي،   هـاي توسـع    ها تغييـر يابـد و مـدل        متوقف شود و مدل   )  غربي سمت جوامع 

» گـزين گـردد     ها ارتباط بيشتري دارد، جاي      کنفوسيوسي و هندو که با فرهنگ مسلط آن       
  .)٦٠: ١٣٧٩هانتينگتون (

 به ويژه در کشورهاي اسـالمي را        ة سياسي شناسي توسع  تحليل آسيب همين  برمبناي  
 -به مباني فرهنگ بومي   نداشتن  سويه و توجه     خطي و يک   کدر پيروي از الگوهاي ت    بايد  

ـ ق بـه م   تـوجهي   بـي هـاي فـوق،      بر مبناي داده    و گاننگارند به باور . محلي رصد کرد   ة ول
کارآمـد  نااي غيرمـستقل و      ، موجـب ايجـاد توسـعه      سياسي ةامر توسع   در فرهنگ بومي 

ـ               شود؛ به گونه   مي ة هـدف را    اي که چنين الگويي بيش و پـيش از آنکـه معـضالت جامع
/  طرف نمايند، موجب رفع مشکالت جوامع غربـي شـده و در نتيجـه شـکاف غربـي        بر

 بر مبناي الزامات    ة سياسي تدوين الگوهاي توسع  در نتيجه،   . دهد غيرغربي را افزايش مي   
  .فرهنگي و در چارچوب هاي محلي، ضرورتي انکارناپذير است

را بايـد در قالـب      » موعـود « مطالعة نظري آينـدة      :معناكاوي مفهوم موعودگرايي  . 3-2
اي است کـه      پژوهي به سرانجام رسانيد؛ زيرا واژة موعود، به معناي آينده           مطالعات آينده 
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از ايـن منظـر،     . نگر، قابل واکاوي است     هاي آينده   وعده داده شده و تنها در ساية پژوهش       
  .رسد وهي، امري ضروري به نظر ميپژ واکاوي مفهوم آينده

پژوهـي ترسـيم      گام نخست در فهم مطالعـات آينـده       : پژوهي  معناکاوي مفهوم آينده  
 جزو نويـسندگاني اسـت کـه بـه ايـن            1»جيمز دي تور  «. حدود و ثغور اين مفهوم است     

اول . گيرد   مي پژوهي در نظر    وي دو کارکرد عمده را مطالعات آينده      . مقوله پرداخته است  
کمک به مردم جهت اين که تصويرهاي خويش را از آينده محک زده و شـفاف کننـد تـا                    

گيرند، بهبود يابد و دوم، کمـک بـه مـردم بـراي               هايي که دربارة آينده مي      کيفيت تصميم 
هاي عملي خود     تر، طرح   هاي درست   بيني  خروج از انفعال در امور روزمره تا بر پاية پيش         

  .)١٠٥ :١٣٧٨دي تور (ه و به پيش برند را اجرا کرد
پژوهـي     نويسنده ديگري است که نگاهي ويژه بـه مفهـوم آينـده            2»ويکتور فرانکل «
هاي کار اجباري     وي با نگاهي به آينده که برگرفته از شرايط زيستي وي در اردوگاه            . دارد
داشـتن تـصويري از آينـده       ها در طول جنگ دوم جهاني بوده اسـت، حيـات را بـا                 نازي

ماننـد    هاي نازي، تنها کساني زنده مـي        از نگاه وي در اردوگاه    . پندارد  موعود، همسان مي  
که کارهاي مهمي براي انجام دادن در آينده داشتند، لذا اين ويژگي در انـسان اسـت کـه                   

  .)٣٢: ١٣٨٨ژول (تواند با اميد به آينده، زنده بماند و اين تنها راه نجات اوست  مي
 اسـت کـه     3»فـرد پـوالک   «اي که در اين مجال از وي نام مي بـريم،              آخرين نويسنده 

اش، پيامـد   آيـا تـصوير مثبـت يـک ملـت از آينـده      : تحقيق خود را با اين پرسش آغازيد    
موفقيت آن ملت است يا برعکس موفقيت ملت پيامد تصوير مثبت اسـت؟ وي پـس از                 

ن، نتيجه گرفت کـه بـراي تأسـيس و پيـشرفت يـک تمـدن،       مطالعة ادبيات ملل گوناگو  
شـود و بعـد پـاي         بنابراين، همه چيز با يک رؤيا آغـاز مـي         . تجسم يا رؤيا ضرورت دارد    

» انداز  چشم«پوالک، اسم آن چيز را      . کند  آيد که آن را به عمل تبديل مي         چيزي به ميان مي   

                                                  
1. James Day Tour 

2. Victor Frankel 

3. Fred Polak 
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ير چشم اندازهاي روشـن از      گذارد در نتيجه به نظر وي موفقيت يک ملت پيامد تصو            مي
  .)٣١: ١٣٨٨ژول (آينده است 

پژوهـي مطالعـة آينـده بـراي اصـالح            آيد که آينـده     گفته چنين برمي    از مطالب پيش  
و » گـويي   پـيش «وضعيت موجود و نيز نيل به آيندة موعود است و بـا مفـاهيمي چـون                 

  .همسان نيست» بيني فال«
هـومي، مفـاهيمي اسـت کـه امکـان           منظور از محمـل مف     :پژوهي  محمل مفهومي آينده  

گيري از آن جهت اصالح وضعيت موجود را فراهم           و بهره ) حمل آينده (حصول به آينده    
گانة محمد جواد الريجاني در ارائة تصويري مثبت از           در اين بخش از مفاهيم سه     . کند  مي

هـا، مجموعـة بـازيگران و مـدل           وي از سه مفهوم سلسله وضـعيت      . بريم  آينده، بهره مي  
هـا را بـا       اگر سلسلة وضـعيت   : نحوة تحليل وي چنين است    . برد  رفتاري بازيگران نام مي   

S٠,S١,S٢,…,SN      و مجموعة بازيگران را با P٠,P١,P٢,…,P
N

 و مدل رفتاري بـازيگران را  
B,…,B٢,B١,B٠با  

N
 در هر يـک  ٠گونه خواهد بود که عدد        نشان دهيم، تحليل نهايي اين     

 Nراهنماي حرکـت و حـرف       ...  و   ٢،  ١گانه، وضعيت موجود، اعداد       هاي سه   از وضعيت 
  .وضعيت مطلوب خواهد بود

هاي مختلـف در      بنابراين، جهت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب بايد گزاره          
اي روشن، وضعيت موجود را نيـز         ا ضمن ترسيم آينده   بيني کرد ت    شرايط متفاوت را پيش   

تـوان در مـدل    ها را مي چگونگي تلفيق اين گزاره. )٢٨١ -٢٨٠ :١٣٧٧الريجاني  (بهبود بخشيد   
  .زير نشان داد
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گونه که در معناکاوي مفهوم آينده پژوهي بيان شد، آينده پژوهـي مطالعـة                پس همان 
تحقيق پيشِ رو ضمن تأکيـد بـر        . وضعيت مطلوب، جهت بهبود وضعيت موجود است      

پژوهي تأثيرات موعودگرايي بر توسعة سياسي جوامع شـيعي در            اين بعد مطالعات آينده   
  .کند ت و عدالت بررسي ميعصر غيبت را مبتني بر سه مؤلفة حکمت، محب

  منطق موعودگرايي. 3

شود؛ از منظر     در اين بخش، روش بحث و مفهوم موعودگرايي شيعه به اجمال معرفي مي            
 �شناختي بايد به اين نکته اشاره شود که مسائلي از قبيل تشخيص شخص مهـدي            روش
ار داشت عقل به    شود و نبايد انتظ     هاي ظهور و قطعيت ظهور بر مبناي نقل اثبات مي           نشانه

اهللا جوادي آملي در اشاره به اين مطلـب           تنهايي از اثبات و تبيين آن برآيد؛ حضرت آيت        
  :فرمايد مي
اثبات مهدويت شخصي با عقل ِصرف ميسور نيست؛ زيرا حکمت و کالم، خطوط             «

دار اثبات سِمت     نمايند و عهده    هاي آن را تبيين مي      کلي رهبري، اوصاف، شرايط و برنامه     
  .)١٨: ١٣٨٧جوادي آملي (ص براي شخص مخصوص نيستند خا

مفهوم موعودگرايي شيعه بر اساس نگرش به خدا، انسان و جهان شکل گرفته است؛              
بـر  . اين که خدا کمال مطلق است و به اقتضاي حب ذات، خوبي و زيبايي را دوست دارد                

از . افتـه اسـت   ها سامان ي    ها و محو پليدي     اين اساس، سنن هستي در جهت تحقق خوبي       
سو و از سويي      طرفي شاکلة وجودي انسان امکان لغزش و گرفتار آمدن در فساد را از يک             

هـا را بـرايش       هـا و پليـدي      هم، فطرت پاک و ارادة آهنين او ظرفيتي براي مقابله با زشتي           
تَبعاً اين پرسـش    . ها، زندگي انسان را تشکيل داده است        اين واقعيت . فراهم ساخته است  
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آيا حيـات انـساني همـواره دسـتخوش مقابلـه و منازعـه              : دهد که   هرکسي رخ مي  براي  
خواهد بود يا به هر روي، زماني به سود يک طرف و با از بين رفتن طـرف ديگـر خاتمـه                      

  خواهد يافت؟ در صورت اخير، کدام جبهه پيروز ميدان خواهد بود؟
بين   به سرانجام جهان خوش   هاي ياد شده، با الهام از آيات قرآن           شيعه در ميان احتمال   

خداوند به آن دسته از شما که ايمان آوردند و عمـل صـالح              «: اي آمده است    است؛ در آيه  
همچنـين  . )٥٥: نور(» ١گزين سازد   انجام دادند وعده داده است که آنان را روي زمين جاي          

خواهيم بر مستضعفان روي زمين منّت گذاريم و آنـان            ما مي «: خوانيم  اي ديگر مي    در آيه 
بر اين اساس، شـيعه معتقـد اسـت بـا           . )٥: قصص(» ٢را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم      

 دخت مکرم پيامبر مهربـاني و       �ظهور شخصيتي الهي و امامي راستين از فرزندان فاطمه        
هـا را     ها و فـضيلت      جهان طعم شيرين حاکميت همة خوبي      �رحمت، حضرت محمد  

 امامت سِمت جانشيني    .اين تحول در واقع بازتاب اصل مهم امامت است        . خواهد چشيد 
 � توسط برگزيدگاني معصوم است که مطـابق مـشيت الهـي توسـط پيـامبر               �پيامبر

  .اند تا جاودانگي و خاتميت اسالم را تضمين کنند منصوب شده
 �شيعه تداوم امامت را پس از يـازدهمين امـام از طريـق فرزنـدش مهـدي موعـود                  

آن حضرت پس از دورة غيبت صغري، دورة غيبت کبري را           . )٦٠٥: ٢، ج ١٤٠١کليني  (داند    مي
شروع کرد و تا زماني که حکمت الهي اقتضا کند در غيبت به سر خواهد برد ولي به طـور                    
قطع ظهور او در زماني که بر همگان پوشيده اسـت رخ خواهـد داد؛ در حـديثي از امـام                     

  :خوانيم  در اين باره مي�جواد
 بايـد در زمـان غيبـت در انتظـار او و هنگـام ظهـور                 قائم ما همان مهدي اسـت کـه       

 را بـه    �قسم به خـدايي کـه محمـد       . بردار او بود و او سومين فرزند من است          فرمان

پيامبري برگزيد و امامت را به ما اختصاص داد، اگر فقط يک روز از دنيا بـاقي باشـد،                   

نـد و زمـين را   گرداند تا قـائم مـا ظهـور ک          خداي تعالي آن روز را چندان طوالني مي       

                                                  
  ي الْأَرضِي�ن آمنُوا مِنْکُم و عمِلُوا الص�الِح�اتِ ليستَخْلَفَن�هم ِف وعد اُهللا الّذ. ١
  .الْو�ارِثي�نين استُضِعفُوا في األرضِ و نَجعلَهم اَِئمه�ً و نَجعلَهم  يد أن نَمن علَي الّذ و نُر. ٢
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: ٢، ج١٣٦٧ابـن بابويـه   (گونه که از ستم و جور پر شده است پر از عدل و داد کنـد                 همان

٤٩(.  

مطرح » منتظر«کشد و مفهوم      اين آموزة اصيل قرآني، مسئلة حياتي انتظار را پيش مي         
شود؛ از اين منظر، مؤمن بايد در هر حال، منتظر رخدادي مهم براي تحقق خواست و                  مي

هـاي منتظـران راسـتين بـه ميـان            در اين جاست که سخن از ويژگـي       . لهي باشد مشيت ا 
بـراي ورود بـه ايـن       . انـد   هايي را برشمرده    آيد؛ در مجامع روايي شيعي چنين ويژگي        مي

چه اوضاع و احوالي بايد براي فـرد        : پرسيم  کنيم و مي    شروع مي » انتظار«بحث از مفهوم    
  برد؟  ميرخ دهد تا بگويند او در انتظار به سر

بديهي است که انتظار مالزم با آمادگي است و ميزان و چگونگي اين آمادگي متناسب        
گاهي منتظر له يک مهمان معمولي، گاهي شخصيتي مهـم و           . »منتظر له «است با اهميت    

معنا و مفهوم انتظار و آمادگي در هر        . گاهي نيز حادثة مهمي از قبيل انقالب اسالمي است        
در مـسئلة ظهـور بناسـت شخـصيتي الهـي برخـوردار از واالتـرين                . دمورد تفاوت دار  

العـاده    هاي يک پيشوا در باالترين حد ممکن ظهور کند و تحولي عظيم و خـارق                ويژگي
هـاي   در سراسر گيتي ايجاد کند و کل جامعة بشري را از جهـات گونـاگون بـه مطلـوب              

  .آرماني و الهي برساند
ينه، احساس منتِظر نسبت به حاضـر و نـاظر بـودن            نکتة حائز اهميت ديگر در اين زم      

از همـين   . کنـد   امام منتظَر است که پيوند آيندة موعود را با وضعيت موجود تضمين مـي             
توانـد    پژوهي و به صورت خاص موعـودگرايي مـي          جاست که توجه به مطالعات آينده     

ي و از   هـاي اجتمـاع بـشر       اين تأثيرگذاري در تمام حيطه    . وضعيت موجود را شکل دهد    
از اين منظر، موضوعات مطرح در عالم سياسـت و          . جمله امور سياسي قابل تحقق است     

بنابراين، منطق موعـودگرايي،  . از جمله توسعة سياسي، پيوند عميق با موعودگرايي دارد     
  .دهي وضعيت موجود است حرکت از وضعيت مطلوب جهت سامان
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   دوران غيبتموعودگرايي شيعي و توسعة سياسي در جوامع شيعي. 4

ترسيم خطوط سياست و حدود و ثغور امور سياسي بر مبناي آيندة موعود، ويژگي تمـام                
است » ره به بيراهه بردن   «انداز    حرکت بدون چشم  . جوامع پويا يا خواستار پويايي است     

انداز در پرتو آيندة وعده داده شده، تزريـق روح اميـد در کالبـد اجتمـاع                   و تدوين چشم  
نظر جوامع موعودگرا جوامعي پرتحرک، پـر انـرژي و اميـدوار بـه آينـده                از اين م  . است

خواهند بود و بنابراين جوامع خواستار پيشرفت و توسعه از جمله جوامع شيعي، آينـدة               
موعود را فراموش نخواهند کرد، اين در حالي است که عقايد شيعي اهميت فراوانـي بـه                 

يکي از الزامات اين دکترين، نحوة      . دده  آيندة موعود در چارچوب دکترين مهدويت مي      
  .مديريت نظام سياسي در عصر غيبت است

هايي چون عقالنيت نظام سياسي، ميـزان مـشارکت           از طرفي توسعة سياسي با مؤلفه     
نتيجـة ايـن    . عمومي و برابري اجتماعي ضرورتي انکار ناپذير در دنيـاي معاصـر اسـت             

يعي جهت بسترسازي توسعة سياسي     مقدمات واکاوي مفاهيم مستتر در موعودگرايي ش      
هـاي مهـدوي      تحقيق پيشِ رو بر آن است که مؤلفه       . در جوامع شيعي دوران غيبت است     

حکمت، محبت و عدالت به ترتيب باعث افزايش عقالنيت نظام سياسي، افزايش ميـزان      
مشارکت عمومي و برابري اجتماعي در جوامع شيعي در عصر غيبـت شـده و بنـابراين                 

در ادامه ضمن پـرداختن بـه ايـن سـه           . وسعة سياسي در چنين جوامعي است     بسترساز ت 
  .کنيم ها را در توسعة سياسي جوامع شيعي در دوران غيبت بررسي مي مؤلفه نقش آن

را دريافتِ حق از طريق علم وعقل دانـسته اسـت؛ از            » حکمت« راغب   :حكمت. 1-4
هـا را در      ت آگاه است و آن    اين منظر خدا از آن جهت که حکيم است، از حقيقت موجودا           

بهترين و استوارترين وجه ممکن ايجاد کرده است و انسان از جهت شناخت موجودات              
منظـور نيـز در معنـاي         ابـن . )٢٤٩: ١٤١٢الراغـب   (شود    و انجام امور خير، حکيم خوانده مي      

، ١٣٧٣منظور    ابن( »لِ الْعُلومِ والحكْمةُ عِبارةٌ عنْ معرفةِ أفْضَلِ الْأشْياءِ بِأفْضَ      «: گويد  حکمت مي 

اين کتابي است کـه آيـاتش       «: خوانده است » حکيم« خداوند در قرآن خود را       )١٤٠: ١٢ج  



 

١٣

چون او . )١ :هود(» 1استحکام يافته، سپس تشريح شده و از نزد خداوند حکيم و آگاه است        
صـدرالدين شـيرازي   . برترين عاِلم است و به ذات خود که برترين معلوم است علم دارد         

الَمِ          «: گويد  در اشاره به اين معنا مي      رِ فِـي الْعـ الْخَيـ نِظَـام لَمعي اَنَّه وكِيماً، هاَلي حتَع نُهانَّ َكو
ياً و يفْعلُ ذَلِك النَِّظام أتَم فِعل، و هو الَّذِي يؤدي اَِلي الَْغايةِ             بِأتَم ِعلْمٍ و هو َكونُه فِعلياً وجودِ      

بر اين اسـاس،  . )٢٧٥: ١٣٦٧الشيرازي ( »الْحقِيقِية أتَم تَأدِية مِنْ غَيرِ آفَةٍ و شَرٍّ و َخلَلٍ و تَعطِيلٍ
ذ کند و سبب فعل متقن      حکمت، علم تام وکامل است؛ علمي که به درون و ذات شيئ نفو            

پيشوايان الهي نيز از مـدارج عـالي حکمـت برخوردارنـد؛ بـر ايـن                . شود  و سنجيده مي  
در ! پروردگـارا «: اساس، تعليم کتاب و حکمت از وظايف مهم آنان دانسته شـده اسـت             

هـا بخوانـد و آنـان را کتـاب و             ها پيامبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آن            ميان آن 
در نتيجه کـسي کـه از   . )١٢٩: بقـره (» 2 بياموزد و پاکيزه کند؛زيرا تو توانا و حکيمي  حکمت
کند بايد از او حکمت بياموزد و اين از منظر قرآن بسيار ارزشمند               لهي پيروي مي  پيشواي ا 
دهـد و بـه هـرکس دانـش داده            دانش و حکمت را به هر کس بخواهد مي        ) خدا(«: است

  .)٢٦٩: بقره(» 3گردند شود، خير فراواني داده شده است و جز خردمندان متذکر نمي
ارتباط حکمت با موعودگرايي شيعه از اين جهت است کـه خـالق حکـيم، منـصب                 
پيشوايي را با خصالي همراه کرده است که با طبع و سرشت همگان سازگار اسـت مگـر                  

بـه تعبيـر ديگـر،    . اند کساني که با اصرار بر گمراهي و پليدي هويت خود را از دست داده        
شـنود و     وار است و آهنـگ آن را جـان مـي          اين موعودگرايي بر مبناي عقل و فطرت است       

اين ويژگي، ناشـي از علـم       . شود و زبانش نيز زبان ِخرد و نزد همگان آشناست           اشباع مي 
 .مطلق الهي است

پيشواي الهي به لحاظ برخورداري از مدارج عالي حکمت که خدا بر او ارزاني داشته               
بايست خـود      حکمت مي  از سويي هم طالبان   . است، از خطا در علم و عمل مصون است        

در امور گوناگون مربوط به زندگي بينديشند، تصميم بگيرند و به انجـام امـور مبـادرت                 

                                                  
 اَلر كِتَاب أُحِكمت آياتُه ثُم ُفصلَت مِن لَّدنْ حكِيمٍ خَبِيرٍ .١

٢.الِْحكْمو الْكِتَاب مهل¥معيو اتِكآي ِهملَيتْلُو عي منْهوالً مسر ثْ فِيِهمعابنَا وبه�َ ركِيمزِيزُ الحأَنتَ الع إِن�ك زَك¥يِهميو . 
٣.ؤِتي الِْحكْمه�َ يؤْتَ الِْحكْمن يمشَاء ون يابِه�َ ملُواْ األَلْبإِال� أُو ذ�ك�را يما وا كَثِيررخَي أُوِتي فَقَد . 
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اند و رشد و شکوفايي انسان نيز از          دهند، مسئول   ورزند؛ زيرا آنان در برابر آنچه انجام مي       
ه دهد مگر آنان آنچ     خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي      «: خورد  اين طريق رقم مي   

اين بـه آن دليـل اسـت کـه خداونـد هـيچ       «. )١١: رعد(» 1را در خودشان است تغيير دهند     
 :انفـال (» 2ها خودشان را تغيير دهند دهد جز آنکه آن  نعمتي را که به گروهي داده تغيير نمي       

ها و ترديدها را از       عصمت و حکمت پيشواي الهي همچون دو عامل قدرتمند، شبهه         . )٥٣
کنند و با اطمينان و       از فضاي روح و روان دور مي      دارند، غبار يأس و نوميدي را         ميان برمي 

کنند، فرصت انديشيدن و برگزيدن را براي آنان          اي که براي پيروان ايجاد مي       آرامش قلبي 
  .آورند فراهم مي

اصوالً از نظر پيـشواي حکـيم نخـست         . شود  در اين فرايند نيز تأثير حکمت ديده مي       
ها برافروخت تـا آنـان بينديـشند،           انسان بايست نور خرد و فرزانگي را در عمق جان          مي

اين همان رشد و شـکوفايي اسـت کـه          . معرفت پيدا کنند و با معرفت او را همراهي کنند         
لِيثيرُوا َلهم دفائِنَ   «:  آن را فلسفة بعثت انبيا خوانده است       �سيدالوصيين، امير مؤمنان علي   

ري، رهبر پيرو و مريد را به سطحي از معرفت           در اين نوع رهب    )خطبة اول : البالغه  نهج( »ولِالُعُق
شـود و نقـش       رساند که وي در زنده سـاختن حقيقـت ذات خـود سـهيم مـي                 و عزم مي  

  .آفريند مي
از اين منظر، حکيم مطلق، پيشوايي موعودگرايي شيعه را بر اساس حکمـت اسـتوار               

ـ . ساز پرورش حکمت در پيروان و طالبان کمال باشد          ساخته است تا زمينه    ن واقعيـت   اي
مسلّم را تاريخ و مواريث فکري و اعتقادي شيعي با حجم و غَناي کم نظير به خوبي نشان                  

 را ابـن    �اي از پـرورش و تـرويج حکمـت و دانـايي توسـط امـام علـي                   نمونه. دهد  مي
  :گويد او در اين باره چنين مي.  ذکر کرده استشرح نهج البالغهالحديد در  ابي

علوم است؛ زيرا شرف علم به شـرف موضـوع و موضـوع             دانستي که علم الهي اشرف      

پس علم الهي اشرف علوم است و اين علم از کالم او            . علم الهي اشرف موجودات است    

                                                  
١.ا بِأَنْفُِسِهمواْ مرغَيت�ى يمٍ حا ِبقَوم رغَيالَ ي اللّه إِن . 
 .علَى قَومٍ حت�ى يغَيرواْ ما بِأَنفُِسِهم وأَن اللّه سمِيع علِيم  أَنْعمهاه�ًلّه لَم يك مغَيرا ن¥عم ذَلِك بِأَن ال.٢
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معتزله که اهل توحيد و عدل      . اقتباس و نقل شده و به آن ختم و از آن آغاز شده است             

انـد،   اخـذ کـرده  و از ارباب نظر در اين زمينه هـستند و ديگـران ايـن فـن را از آنـان                   

الحسن علي بن ابي بشر اشـعري   و اما اشاعره از ابي... شاگردان و اصحاب وي هستند    

پس اشاعره نيـز    . اند که او خود شاگرد ابوعلي جبائي از بزرگان معتزله است            آموخته

شـوند امـا اماميـه و زيديـه           طالب منتهي مـي     به استاد و آموزگار معتزله علي بن ابي       

  .)١٧ : ١، ج١٣٨٥الحديد  ابن ابي(» ظاهر استشان به او  نسبت

بـديلي را     شود که چگونه رهبري الهي ظرفيت وسيع و بي          از سخن مذکور روشن مي    
هاي متنوع فکري و کالمي از خود نشان داده اسـت ولـي سـؤال ايـن       براي توليد گرايش  

تعـاليم   به صورت مستقيم امکان اعمـال ايـن     �در زماني که انبيا و ائمة معصومين      : است
لطـف  «متعالي را ندارند، هدف کمال انساني منتفي است؟ پاسخ مثبت به اين پرسش بـا                

بنابراين، مقتضاي لطف و عـدل      . کند  منافات دارد و عدل الهي را نيز خدشه دار مي         » الهي
در زمـان   . الهي تضمين سعادت بشري از راه تعاليم وحياني و اعمـال ايـن تعـاليم اسـت                

هاسـت امـا در       اعمـال ايـن تعـاليم بـر عهـدة آن           �ائمة معصومين حضور انبياي الهي و     
  شان تکليف جامعة انساني چيست؟ غياب

پاسخ به اين پرسش از منظر فقهاي شيعه تدبير امور جامعه در ساية واليت حکيمانـة                
 است،  �فقيه است، بنابراين، فقيه از آن حيث که آگاه به تعاليم الهي انبيا و امامان معصوم               

 إنَّ«اهللا جـوادي آملـي در تـشريح حـديث             حضرت آيت . يابد  ت جامعه را مي   شأن والي 
ترين شأن از شـئون انبيـا را تـدبير امـور        مهم. )١٩٠: ١٣٧٨جوادي آملي   ( »اءِيِبةُ األنْ َثر و اءمَلعاْل

باشند، نـه درهـم و دينـار بلکـه         از طرفي، ميراث انبيا که علما حامل آن مي        . دانند  امت مي 
بنابراين، علما به جهت حمل ميراث معنوي انبيا، صالحيت تدبير          . طلب علوم دين است   

  .)١٨٨ -١٨٤: ١٣٧٩جوادي آملي (يابند  امور امت را مي
به همـين جهـت   . ن مهدويت بر تکميل عقول بشري در عصر ظهور تأکيد دارد        دکتري

هنگامي که قائم ما قيام کند، دست خـود         «اند که      بر اين امر تأکيد داشته     �ائمة معصومين 
گذارد و بدين ترتيب خردهاي مردمـان شـکوفا و اخالقـشان کامـل                را بر سر بندگان مي    

  .)٣٣٦: ٥٢، ج ١٤٠٤مجلسي (» شود مي
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راين، حکمت شرط الزم حاکم عـصر غيبـت در جامعـة شـيعي و نيـز، عنـصري         بناب
هـاي    برگرفته از دکترين مهدويت است و از اين رو، ضمن گسترش عقالنيـت در نظـام               

کند، به توسعة سياسـي در چنـين          گونه که وبر تأکيد مي      سياسي شيعي در عصر غيبت، آن     
زده و خرافـاتي      جامعة افـسون  زيرا، توسعة فضاي سياسي در      . رساند  جوامعي کمک مي  

هـاي پـيش رو،     در يک نظام دموکراتيک امکـان گـزينش در ميـان گزينـه            . ممکن نيست 
ترين مسئله اسـت کـه امکـان تحقـق آن تنهـا در سـاية عقالنـي شـدن جامعـه                       محوري
همچنـين  . زده گزينش عقالني ممکن نيست بنابراين، در جامعة افسون. پذير است  امکان

از طرفي نهاد سازي نيـاز بـه عقالنيـت نهـادي            . مند نهاد سازي است   توسعة سياسي نياز  
. ها، با نظامي تقديرگرا کامالً در تـضاد اسـت           نکتة آخر اينکه گزينش در ميان امکان      . دارد

به همين جهـت  . آورد عقل آدمي است اين گزينش نياز به تدبير دارد، نه تقدير؛ و تدبير ره        
  .وند توسعة سياسي استکنندة ر سازي جامعه، تسهيل عقالني

گويند؛ اعم از اين که با گفتار يـا      اداي حق هر صاحب حقي را عدالت مي        :عدالت. 2-4
اي   به تعبير ديگر، عدالت در اصل، حالتي بين افراط و تفريط است؛ بـه گونـه               . رفتار باشد 

عي، ها در حيـات اجتمـا       انسان. )٥٥ : ٨، ج ١٣٦٠مـصطفوي   (که زيادت و نقصاني در آن نباشد        
شود تا برخي بـه حقـوق ديگـران           خواهي سبب مي    طلبي و فزون    حقوقي دارند، اما زياده   

کند که حقوق همة آحاد جامعه بـه   عدالت اقتضا مي. تعدي کنند و حتي قوانين را برنتابند   
رسميت شناخته شود و حاکم عادل کسي است که نخست از حقوق و صـاحبان حقـوق                 

از ايـن جـا، روشـن       . ات براي تحقـق عـدالت بکوشـد       آگاه باشد و سپس با تمام مقدور      
آگاهي انسان از   . پيوند مستحکمي وجود دارد   ) دانايي(شود که بين عدالت و حکمت         مي

  .عدالت متناسب است با آگاهي انسان از خدا، انسان و جهان
از منظر شيعه، عدالت الزمة حياتي جامعة انساني و شرط الزم امامت و پيشوايي امت               

. اين اساس، همين که پيشوا اين شـرط را فاقـد شـود، از امامـت سـاقط اسـت                   است؛ بر   
رعايت اين شرط در امام جماعت و شاهد نيز، الزم است و البته در جاي خود، تبيين شده                  
است که پيشوا، نخست با تهذيب نفس و تهجد ملَکة عدالت را در خـود ايجـاد کـرده و                    

عدالت از لـوازم    . عدل الهي درآمده است   اي از حاکميت      صحنة نفس او به صورت جلوه     
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. وجودي چنين شخصيتي است و او در هر محيط و شرايطي که باشد، تأثيرگـذار اسـت                 
اي بـراي     قـرآن ارزش و اهميـت ويـژه       . وجود چنين کساني حجت براي همگان اسـت       

عدالت قائل شده تا حدي که مأموريت پيامبر را بر پا داشتن عدالت در بين مـردم دانـسته               
» اند که در ميان شما به عدالت رفتار کـنم  رمان داده؛ و به من ف    وأُمِرْت لِأَعدِلَ بينَكُم  «: تاس
  .)١٥: شوري�(

داند و بر اين اساس، از ديـدگاه   گونه که گذشت، شيعه امامت را دنبالة نُبوت مي  همان
 �م بـه امـام معـصو      �شيعه وظيفة برپا داشتن عدالت در جامعه پس از رحلـت پيـامبر            

 �تفويض شده و امام متکفل رياست عامه در امور دينـي و دنيـوي بـه نيابـت از پيـامبر      
گستري پيشواي موعود شيعه در روايات معتبر    خصلت عدالت . )٣٩: ١٤١٤شيخ مفيـد    (است  

به تصريح روايات مربوط    . و نيز در فرهنگ ديني و اعتقادي شيعه بسيار مورد تأکيد است           
 و بيـدادگري دنيـا را پـر کـرده اسـت؛ امـا ظهـور آن امـام                    به ظهور، هنگام ظهـور ظلـم      

درد و آفتاب عدالت بر سرزميني که از بيدادگري بـه             گستر پردة سياهي ظلم را مي       عدالت
  .)٢٥٥ :١٤٢٢النعماني (کند  ها را به نور هدايت روشن مي تابد و دل ستوه آمده مي

يعي اسـت کـه بـالت�بع در        ترين مباني موعودگرايي ش     بنابراين عدالت يکي از محوري    
اي کـه تقريبـاً    انديشة سياسي دوران غيبت نيز جايگاه خود را حفظ کرده است بـه گونـه        
امـام خمينـي   (اند  تمام فقهاي شيعه به شرط عدالت جهت واليت در زمان غيبت تأکيد کرده    

اهللا جـوادي آملـي در بـاب عـدالت فقيـه              حضرت آيت . )١٣٨: ١٣٨٧؛ جوادي آملي    ٤٩: ١٣٨١
  :فرمايد چنين مي
الشرايط کسي است که عالوه بر جناح عقل نظري، در جناح عقل عملـي                فقيه جامع «

نيز به مقدار ممکن کامل باشد، يعني عالوه بر اينکه الزم است علم دين را درست بفهمد،                 
... بايد آن را در خودش و در محدودة حياتش و در جامعة اسالمي به درستي اجـرا نمايـد     

  .)١٣٩: ١٣٨٧جوادي آملي (» بايد با ميل و هوس، کاري نکندفقيه عادل 
عالوه بر مطالب فوق، منابع روايي شيعه نيز به لزوم مراجعه به حاکم عـادل در عـصر                  

تـوان بـه روايـت        از جملـه مـي    . انـد   غيبت و عدم مراجعه به سلطان جـور تأکيـد کـرده           
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مـتن حـديث از     . انـد   مردهخديجه اشاره کرد که فقهاي شيعه آن را حديثي موثق برش            ابي
  :فرمايد  مي�قول امام صادق

مبادا وقتي بين شما خصومت و نزاعي اتفاق افتد، يا در مورد دريافـت و پرداخـت،                 «
کـار مراجعـه      اختالفي پيش آيد، براي محاکمه و رسيدگي به يکي از اين جماعت زشت            

و داور سـازيد؛ زيـرا      شناسد، بين خودتان حاکم       مردي را که حالل و حرام ما را مي        . کنيد
ام و مبادا که برخـي از شـما برضـد بعـضي ديگرتـان بـه                  من او را بر شما قاضي قرار داده       
  .)١٠٠: ١٨، ج ١٤١٢حر عاملي (» قدرت حاکمة جائر شکايت ببرد
دهد که دکترين مهدويت با تأکيد بـر عـدالت، ضـمن              مطالب فوق به خوبي نشان مي     

ن غيبت، به توسعة سياسـي در ايـن جوامـع يـاري             تاثيرگذاري بر جوامع شيعي در دورا     
بر اين مبنـا،    . ترين مباني توسعة سياسي ايجاد برابري است        رساند؛ زيرا يکي از بنيادي      مي

شـود    کند که دموکراسي و توسعة سياسي تنها در شرايطي محقَق مي            مکفرسون اشاره مي  
زمة ايـن امـر برابـري    به ديگري انتقال داده نشود و ال    » قدرت طبيعي خودشکوفايي  «که  

بديهي است که عدالت تنهـا مـسير        . )٤٢: ١٣٨٣مکفرسون  (اجتماعي در سطح گسترده است      
وصول به اين هدف است، در غير اين صورت اصل استثمار، توسعة سياسي را نـاممکن                

به باور بسياري از انديشمندان توسعة سياسي نياز به پيش فرض هايي از جمله              . سازد  مي
دارد که تمـام ايـن      ... ن الزامات اولية زندگي، دسترسي به منابع اطالعاتي و        آموزش، تامي 

موارد حاصل برخورداري تمام اجتماع از منابع مالي الزم است؛ در غير اين صورت فـرد                
به همين جهـت    . فرصت و امکان الزم را جهت مشارکت در امور سياسي نخواهد داشت           

کند که استثمار نقطة مقابـل خـود شـکوفايي اسـت و از آنجـا کـه                     تأکيد مي  ١مکفرسون
توسعة سياسي نياز به شکوفايي اسـتعدادهاي فـردي دارد، ابتـدا فـرد را بايـد از حالـت                    

بنـابراين، توسـعة    . استثمار خارج کرد که تنها راه آن اجـراي عـدالت در اجتمـاع اسـت               
ر اين ميـان، موعـودگرايي شـيعي بـا          د. سياسي نيازمند گسترش عدالت اجتماعي است     

  .کنندة توسعة سياسي در جوامع شيعي است تاکيد بر عدالت، تسهيل

                                                  
1. McPherson 
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 عامل مهم ديگر در موعـودگرايي شـيعه عنـصر محبـت اسـت؛ اصـوالً            :محبت. 3-4
برد و به     گاه که به افول ستارگان پي مي         آن �حضرت ابراهيم . محبت نتيجة معرفت است   

 د،کنن  را که غروب مي    هايي  آن  من ؛َلا أُحِبّ اْلĤِفلِينَ   اِّني«: گويد   مي کند،  آن معرفت پيدا مي   
بدون معرفت محبت معنا ندارد؛ اما اين معرفت از طريق عقل و            . )٧٦: انعام(» دوست ندارم 

اي از حکمـت اسـت بـه همـين            شود و، در واقع، مرتبـه       نوري الهي در انسان حاصل مي     
 منـدي كردن نيمى از خرد    يوست؛ د التَّودد نِصف الْعقْلِ  «: فرمايند   مي �جهت اميرالمومنين 

 .)١٤٣حکمت : البالغه نهج(» .است
محبت نيز به صورت مطلق مختص پروردگـار اسـت؛ چـون ذات او همـة کمـاالت       

افزون بـر ذات، خداونـد      . هاست  وجودي را به طور مطلق داراست؛ او اصل همة محبت         
شود و او چون محب ذات        افعال او از ذات او صادر مي      فعل خود را نيز دوست دارد؛ زيرا        

ونَ اللّـه فَـاتَّبِعوِني           « :خود است افعال صادره از آن را نيز دوسـت دارد           تُحِبـ قُـلْ إِن ُكنـتُم
       حِيمر غَُفور اللّهو كُمذُُنوب غْفِرْ لَكُميو اللّه كُمبِبحن     «و   .)٣١: آل عمران ( »1يُنواْ ما الَّذِينَ آمها أَيي

         ونَـهحِبيو مهحِـبمٍ يِبقَـو أِْتي اللّـه يـ فون دِينِهِ فَـسع ِمنكُم رْتَدصـدرالدين  . )٥٤: مائـده ( »2ي
اَلي      «: گويد شيرازي در بيان معناي اين آيه مي  اهللاُ تَعـالـه، ونهم أفْعَفلِكَـو ماه تـه إيـبحا مأم

لُ                     أصـ و ،وِلهِمص نْـشَأ حـم و ودِهِم جـل و أصـ اهتهم إيبحا ملَ نَفْسِهِ، أمفِع حِبفَي هنَفْس حِبي
ها را    فعل او هستند و او آن     پس همة خاليق    . )٢٦٩: ١٣٦٣الشيرازي  ( »الشَّيئِ أوَلي بِهِ مِنْ نَفْسِهِ    

در نتيجه پيشواي الهـي نيـز خاليـق را کـه فعـل و محبـوب                 . از اين جهت، دوست دارد    
  .دهد با اين بيان، شاکلة کلي حب، هستي را در پيوند با هم قرار مي. خدايند، دوست دارد

آفرين اصلي در موعودگرايي شيعي است مظهر همة اوصاف            که نقش  �امام معصوم 
از اين رو، طالبـان طهـارت و معرفـت بـه طـور طبيعـي                . پسنديده و نيکوست  و خصال   

                                                  
و خـدا  . يـد  يد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بر شما ببخشا              ي کن   ز من پيرو   ا ،يد  دار ياگر خدا را دوست م    : بگو. ١

 .آمرزگار و رحيم است
ي خـدا مردمـي را    به زود ]يرا  ز؛رسد ياني به خدا نمي ز[ين خود برگردد    هر کس از شما از د     ! يد  ا يمان آورده   ساني که ا  ي ک   ا. ٢

 .دارند يز او را دوست مي دارد و آنان ن آورد که آنان را دوست مي مي
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اهللا جوادي    آيت. دهد  گردند و محبت آنان نيز نسبت به او رخ مي           مجذوب و شيفتة او مي    
  :گويد آملي در اشاره به اين مطلب مي

شـود تـا افـراد     همين تضلع و گوناگوني فضايل انساني در امـام معـصوم سـبب مـي             

مختلف از هر دين و با هر باوري با اندک آشنايي با چنين شخـصيتي، هـر چنـد بـه                     

فراخور گسترة دانش و عمق بينش خود، از منظر خاصي به سوي کماالت وجـودي               

ه هر محبتي، در هر مرتبتي      امام جذب شوند و از همان جهت به او محبت ورزند؛ البت           

  .)٤٣: ١٣٨٧جوادي آملي (اي از معرفت است  مرهون مرتبه

اين محبت دوطرفه بين پيشواي الهي و پيروان است که پيروزي نهايي حق بر باطل را                
ايـن پيونـد    . جويي بر چنين بنياد مـستحکمي اسـتوار اسـت           حق و حق  . دهد  بشارت مي 

ير مدارج کمال را با انجام و تـرک مـشتاقانة اوامـر و              استوار، پيروي از امام را تسهيل و س       
بر اين اساس، در تعاليم ديني بر لزوم شناخت و دوستي به امام          . سازد  نواهي نيز ممکن مي   
ى          «. بسيار تأکيد شده است    ةَ فِـي اْلقُرْبـدورًا إِلَّا الْمهِ أَجلَيع أَلُكُم؛ بگـو بـه ازاي آن       قُل لَّا أَس

. )٢٣: شـوري� (» ي از شما خواستار نيستم مگر دوستي در بارة خويشاوندان         پاداش] رسالت[
 البته روايات فراوانـي نيـز از        )٢١٩: ٤،ج  ١٤٠٧الزمخشري  (. منظور از مودت حب شَديد است     

 در بارة اهميت حب اهل بيت در منابع اهل سنت وشـيعه،             �پيامبر اکرم و امامان معصوم    
 نقل  تفسير کشاف  روايتي نبوي که زمخشري آن را در         از جمله در  . هردو، وارد شده است   

لَّم          و َقالَ رسولُ  «: خوانيم  کرده است مي   سـ هِ و لَيـلَّي اهللاُ ع نْ «: اهللاِ صـ ـ  مـ م ات ـ  ع بِّ  َل ي حـ 
ـ   لَـه  وراًُفْغ م ات م دٍمح م  آلِ ي حبِّ ات علَ  م  منْ ا و ، ألَ يداًِهات شَ  م دٍمحم آل ـ  ا و ، أَل ـ  نْ م م  ات
َلع آلِ بِّي ح  م حدٍم تَ  م ألَ باًاِئات ، نْ ا وم  لَ  مع آلِ   ات ب ي حـ م ـ ح ـ دٍم م م نـاً ِمؤْات س لَ ِمْكَت مـ
آگاه باشيد هر کس بـا      . هر کس با دوستي آل محمد بميرد، شهيد از دنيا رفته است           : انِيماإل

آگـاه باشـيد هـرکس بـا دوسـتي آل           . دوستي آل محمد بميرد، آمرزيده از دنيا رفته است        
آگاه باشيد هر کس با دوستي آل محمـد بميـرد، بـا             . محمد بميرد، تائب از دنيا رفته است      

  .)٢٢٠: ٤، ج ١٤٠٧زمخشري (» ايمان کامل از دنيا رفته است
دهـد کـه چگونـه محبـت يکـي از عناصـر مقـوم         مطالب فوق به خـوبي نـشان مـي      

آيا اين عنصر تنها مالزم بـا       : شود که   موعودگرايي شيعي است اما اکنون سؤالي مطرح مي       
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امامت و در نتيجه مهدويت است يا به حاکمان منصوب ائمه در عصر غيبـت و مشخـصاً                  
کند؟ جهت پاسخ ابتدا بايد واژة واليـت را معنـا کنـيم و سـپس                  سرايت مي ولي فقيه نيز    

ارتباطش را با محبت بررسي کنيم تا از اين منظر دريابيم که چگونه محبت حلقـة واسـط                  
  .نظام سياسي موجود در ايران و موعودگرايي شيعي است

 معنـاي   اول بـه  . است که در ولي، دو معنـا نهفتـه اسـت          » ولي«واژة واليت مشتق از     
دوستي براي نزديکي مکاني، نسبي، ديني، بخشش، ياري کردن و اعتقاد و ايمان و دوم به                

به کسر واو ياري کردن و بـه فـتح واو سرپرسـتي اسـت کـه در      . (معناي سرپرستي است  
گونـه کـه      پـس، همـان   . )٤٨٩: ١٣٧٢راغـب   () حقيقت هر دو واژه به معناي سرپرستي است       

 محلّ تالقي دو مفهوم محبت و سرپرسـتي اسـت؛ محبـت             شود واژة واليت    مالحظه مي 
إِن «: دانـد   يابد؛ به همين دليل قرآن محبت را با تبعيت قـرين مـي              بدون متابعت معنا نمي   

. )٣١: عمـران   آل(» اگر خدا را دوست مي داريد از من پيروي کنيد         ؛  ُكنتُم تُحِبّونَ اللّه َفاتَّبِعوِني   
  :فرمايد اين باره چنين مياهللا جوادي آملي در  حضرت آيت

ولي در لغت عرب به معنـاي آمـدن چيـزي    . گرفته شده است» ولي«واليت از کلمة   

اي ميان آن دو باشد، که الزمة چنين تواني و        است در پي چيز ديگر بدون آنکه فاصله       

حـب  «از اين رو در متن اين واژه معاني . ترتبي قرب و نزديکي آن دو به يکديگر است     

جوادي (نهفته است   » سرپرستي«و  » متابعت و پيروي  » «نصرت و ياري   «»و دوستي 

  .)١٢٢: ١٣٧٩آملي 

تر بيان شد موعودگرايي شـيعي تنهـا در پرتـو نگـاه مهـدوي                 که پيش   از طرفي چنان  
بنابراين، شـيعة منتظـر و موعـودگرا        .  است �شود و ملتزم به واليت ولي عصر        تفسير مي 

. دانـد   کند خود را مکلف به متابعت از ايشان مـي           ز مي  ابرا �ضمن محبتي که به امام عصر     
 در زمان غيبت مردم را بـه فقهـاي همـان زمـان              �بديهي است در صورتي که ولي عصر      

 ابراز محبت و متابعت از اين فقها، وظيفة منتظران و محبان او خواهـد               ١احاله کرده باشد،  

                                                  
: ٣، ج   ١٣٦٩مجلـسي   . (م و أنَـا حجـه�ُ اِهللا علَـيِهم        يثِن́ا، فَأن�هم حجتي علَيکُ     وأما الحو�ادِثُ الو�اقِعه�ُ فَارجِعوا في�ه�ا اِلي� رو�اه�ِ حد       . ١

١٨١.(  
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گونــه، عنــصر مهــدوي محبــت، ضــمن بــه دوران غيبــت، بــستر مــشارکت  ايــن. بــود
 شـيعه کمـک     مندانة مردم را فراهم کرده و بنابراين به توسعة سياسي در جوامـع              رضايت

اي ميان محبت و تمايل به مشارکت در يک نظـام سياسـي نيـست                 رساند؛ زيرا فاصله    مي
هاست؛ زيرا بر بستر محبت شکل        ترين نوع مشارکت    بلکه اين نوع مشارکت دموکراتيک    

 .گرفته است

  نتيجه

تحقيـق ضـمن برجـسته نمـودن         اين    در ة سياسي معنايي توسع  توجه به ابعاد فرهنگي و    
  : را نيز به همراه داردذيل، نتايج ة سياسييني توسعوجوه غيرع

 فرايندي تاريخي و مکانمند است که الزامات ايـن دو را نيـز    ة سياسي توسع: ل او  ةبهر
 در  ة سياسـي  اي است که توسـع      مقطع زماني ويژه   ،منظور از تاريخي بودن   . به همراه دارد  
غرافيايي است که پروژه يا     گيرد و منظور از مکانمندي نيز مرزهاي خاص ج         آن شکل مي  

 ة سياسـي  توسـع  شود اين دو ويژگي باعث مي    . دهد  در آن رخ مي    ة توسعة سياسي  پروس
ـ  )غير غربي  (هاي بومي و غيرخطي    اي کامالً بومي جلوه نمايد که تئوري       پديده ة آن   الزم
  .است

سـازي امـر توسـعه،        توسعة سياسي مبتني بر آيندة موعـود، ضـمن بـومي          : بهرة دوم 
اي به ميزان نزديکي به       نهد که هر جامعه     الگويي هنجاري را نيز فراروي جوامع شيعي مي       

آن خود را در مسير صواب قرار داده و هر ميزان که از آن فاصله بگيرد، راه بـه خطـا بـرده                       
  .ة داوري دربارة روند توسعة سياسي در جوامع شيعي استکنند اين معيار تسهيل. است
بينـي   پـذيرد کـه جهـان       صورت مـي   ي توسط و براي مردم    ة سياسي توسع: سوم ةبهر
اين نوع نگرش به جهان عالوه برابعاد معنايي، وجوه عينـي جهـان             .  خود را دارند   خاص

 ة سياسـي   تئوريـک توسـع    هاي  پايه ،بنابراين. دهد ها را نيز تحت تأثير قرار مي       زيست آن 
 هدف ارتزاق کند تا ضمن تسهيل       ةهمواره بايد از آبشخور فرهنگي و ايدئولوژيک جامع       

  .روند توسعه، نتايج کاربردي را نيز بر جاي نهد
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 و برابـري    توسـعه ، همزادي   ة سياسي مغفول در اکثر الگوهاي توسع     امر: چهارم ةبهر
ته شده در اين حوزه به ويژه درکـشورهايي         اي که اکثر الگوهاي به کار گرف       به گونه . است

هـاي اجتمـاعي منجـر شـده امـا الگـوي        هند به تشديد نابرابري   نظير برزيل، آرژانتين و   
 برابري تمرکز کـرده وايـن دو را مولودهـاي همـزاد             اسالمي توسعه، از همان ابتدا رويِ     

پيـشرفت و   ،  زمان مکند که ه   از اين منظر اسالم بر الگويي از توسعه تمرکز مي         . پندارد مي
  .پي گيردبرابري را 

وجه بومي توسعة سياسي نمايانگر نگاهي محلي به اين مقوله اسـت، امـا              : بهرة پنجم 
در اين ميان عناصري وجود دارد که وجود آنها در هر نـوعي از توسـعة سياسـي الزامـي                    

 ميزان باالي مشارکت مردمي، عقالنيـت نظـام سياسـي و برابـري، از جملـة ايـن                 . است
بنابراين جهت بستر سازي امر توسعة سياسي به صـورت بـومي، بايـد از               . الزامات است 

ميان مولفه هاي فرهنگ بومي عناصري را استخراج کرد کـه توسـعة سياسـي را ممکـن                  
سه عنصر عقالنيت، حکمت و عدالت کـه از ارکـان دکتـرين مهـدويت در تفکـر                 . سازد

باشد؛ عنصر حکمـت موجـب گـسترش        کنندة روند فوق      تواند تسهيل   شيعي است، مي  
. عقالنيت، محبت موجب افزايش مشارکت، عدالت بستر ساز برابري در اجتماع اسـت            
از اين منظر آموزه هاي موعودگرايي شيعي کمک فراواني به توسعة سياسـي در جوامـع                

  .شيعي مي رساند

  كتابنامه
 .قران کريم
 .نهج البالغه

 .١، بيروت، دار احياءالکتب العربيه، جشرح نهج البالغه). ١٣٨٧(الحديد معتزلي، عبدالحميد  ابن ابي
اي، تهـران، انتـشارات    اهللا کمره ، شرح آيتالدين و تمام النعمهq     کمالمحمد بن علي،    ). ١٣٩٦(ابن بابويه   

 .اسالمي
 .، بيروت، التاريخ العربيلسان العرب). ١٣٧٣(ابن منظور، محمد بن مکرم 

 .، تيرماه٣٩، ش امواج برتر، ترجمة کيا ساالر، »آنِ کيست؟فردا از «).١٣٨٨(بارکر، ژول
 . قم، مرکز نشر اسراءموجود موعود،: امام مهدي). ١٣٨٧(جوادي آملي، عبداهللا 

 .، قم، اسراءواليت فقيه؛ واليت فقاهت و عدالت). ١٣٧٩( ـــــــــ
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، تصحيح عبدالرحيم رباني شيرازي، بيـروت،       وسائل الشيعه ). ١٤١٢(حر عاملي، شيخ محمد بن حسن       
 .١٨دار احياءالتراث العربي، ج

 .، بهار٢٠، ش رهيافت، »پژوهي به عنوان دانشي کاربردي آينده«). ١٣٧٨(دي تور، جيمز 
  .، تهران، مرتضويمفردات الفاظ القرآن). ١٣٧٢(راغب اصفهاني، حسين بن محمد 

 . ترجمة منصور وثوقي، تهران، نيتغييرات اجتماعي،). ١٣٧٠(روشه، گي 
 فرهنگـي   ةمؤسـس ة سيد حميـد نـوحي،        ترجم  توسعه، ةشناسي و فلسف   بوم ).١٣٧٣ (زاکس، اينياسي 

  .کيان
الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيـون االقاويـل فـي            ). ١٤٠٧(زمخشري، جاراهللا محمود بن عمر      

  .٤، بيروت، دارالکتاب العربي، جوجوه التأويل
 .،تحقيق حسين درگاهي،چاپ دوم، بيروت، دارالمفيدتصحيح اعتقادات االماميه). ١٤١٤(شيخ مفيد 

، با تعليقات علي نوري، تصحيح محمـد        مفاتيح الغيب ). ١٣٦٣(الشيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم      
 .خواجوي، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي

حمد خواجوي، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقـات        ، تصحيح م  الکافي  شرح اصول ). ١٣٦٧( ـــــــــ
 .٣ و ٢فرهنگي، ج

 . تهران، دانشگاه شهيد بهشتيهاي نوسازي و توسعة سياسي، نقد نظريه). ١٣٧٤(قوام، سيد عبدالعلي 
اکبر غفاري، بيروت، دارالتّعارف، ج       ، تصحيح علي  اصول الکافي ). ١٤٠١(کليني رازي، محمد بن يعقوب      

 .١٤، ص ٢
 .، تهران، مشکوهqهاي سياست خارجي درس). ١٣٧٧(ني، محمد جواد الريجا

 .، ترجمة خشايار ديهيمي، تهران، نشر ماهيفيلسوفان سياسي قرن بيستم). ١٣٩٢(لسناف، مايکل 
 .، ترجمة احد عليقليان و افشين خاکباز، تهران، طرح نودموکراسي و توسعه). ١٣٨٣(لفت ويچ، آدريان 

  .٣، ترجمة علي دواني، قم، دارالکتب االسالميه، جبحار االنوار). ١٣٦٩(مجلسي، محمد باقر 
 .٩٥ و ٧١، ٥٢، ٢٤، بيروت، دار احياءالتراث العربي، جبحاراالنوار). ١٤٠٣( ـــــــــ

 ، ٨، تهران، بنگاه ترجمه و نـشر کتـاب، ج     التحقيق في کلمات القرآن الکريم    ). ١٣٦٠(مصطفوي، حسن   
 .٩١ص 

، تهران، مؤسسة تنظيم ونشرآثار امام   )حکومت اسالمي (واليت فقيه   ). ١٣٨١(اهللا   موسوي خميني، روح  
  .�خميني

 .، تحقيق فارس حسون کريم، قم، منشورات انوارالهدي�الغيبهq). ١٢٢(النعماني، ابو زينب 
ـ  »اهـداف توسـعه    «).١٣٧٩ (هانتينگتون، سـاموئل    ة پژوهـشکدة مطالعـات راهبردي،تهـران،      ، ترجم

 مطالعـات  ة پژوهـشکد ة سياسـي، تهـران،  درک توسـع :  بـه نقـل از     ؛ مطالعات راهبردي  ةپژوهشکد
  .راهبردي


