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 شناسی اسالمی ظریه مدیریت از فرادست از منظر انسانن
 1امیر غنوی
 2مریم غنوی
 3میثم لطیفی

 چکیده
تـر  الگوی مناسبی برای رسیدن بـه دریـی نزدیـ « مدیریت از فرادست»ظریه ن

یـــه پرشـــتر از  ن ســـ   از چگــونگی رفتـــار داـــت صــدا در عصـــر  یبـــت اســت 
گسـترده گفتیم. اما ابعاد م تلف ای  الگو نیازمند پژوهش تری اسـت. در  هـای 

گفتـه و تـ ش شـده تـا  ای  نوشته، از مبـانی انسان شناسـانه ایـ  نظریـه سـ   
یـار در  های نظریـه مزبـور را روشـ  شـود. ارتباط میان ای  مبـانی و مللفـه روش 

یاوش در « مدیریت از فرادست»تر نظریه  ای  مطالعه، ترسیم و تحلیل دقیق و 
یـــه در ایـــ  نظریـــه نحفتـــه اســـت و تو ـــیحی اســـت در  فرض پرش هـــایو بـــود 

ییســـتی، چیســـتی و چرایـــو انســـان. نتیاـــه ایـــ  تحلیـــل و دقیـــق،  صصـــوی 
یــه ریشــه در هفــت « مــدیریت از...»یــابو بــه هفــت مللفــه در نظریـه  دسـت بــود 

یه تو یحی بود در باب انسا ن. در ای  مقاله، ارتباط میـان  ن مبنایو داشت 
گرفته است. مبانی و ای  مللفه  ها به تفصیل مورد بحث قرار 

کلیدی  واژگان 
 .ون امامتئش ، یبت ،شناسی انسان ،نظریه مدیریت

                                                        
 .(amir_ghanavi@yahoo.com) )نویسنده مسئول( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اس می قم استادیار .1
 انشگاه تربیت مدرس تحران.دیتری مدیریت د .2

  .صادقدانشگاه امام  دانشیار .3
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 مقدمه
کله  ؛ نظریله«ملدیریت از فرادسلت»شناسلانه نظریلۀ  این مقاله بحثلی اسلت از مبلانی انسلان ای 

چنین با توجه به روایات و منقلوالت پیراملون زنلدگی و  ج  امامت و همپیشتر با تکیه بر مبانی ب
گرفللت. نظریلله  احللواالت حضللرت حجللت کلله « مللدیریت از...»شللک   در فضللایی عرضلله شللد 

هلای مللوفقی را  تعلارض میلان مفهللوم غیبلت و شلهون امامللت احسلا  شلده و بللرای رفلع آن تالش
کللله بلله ظلللاهر بللا یکلللدیگر جملللع شللاهد نبلللودیم. پدیللده غیبلللت و وظیفلله اماملللت دو املللری ا سللت 

که غیبت یعنلی حضلور نداشلتن، و اماملت و رهبلری در چنلین وضلعیتی ممکلن بله  نمی شوند؛ چرا
گفتلله شللد  کلله در شللماره« نظریلله مللدیریت از فرادسللت»رسللد.  نظللر نمی گذشللته از آن سللخن  های 

در عصر  از چگونگی مدیریت جامعه از سوی حجت خدا 1تر حاص  تالشی بود برای درکی نزدیک
بله مثابله یلک نگلاه « ملدیریت از فرادسلت»غیبت و نوشته حاضر ادامۀ همان نگاه اسلت. نظریله 

کاویده شده و ابعاد و ریشه گوناگون   های آن مشخص شود.  کالن به حرکت امام، باید از زوایای 

کلله ایللن نظریلله را نتیجلله  شناسللانه های مهللم ایللن نظریلله، نگللاه انسللان یکللی از جنبلله ای اسللت 
کلیلدی ملا در ایلن تحقیلق   ایلن  ده و این طرح پیچیده بلر آن پایله روییلده اسلت؛ ازدا رو، پرسلش 

کلله نظریلله  شناسللانه چیسللتی مبللانی انسان بللر آن بنللا نهللاده شللده « مللدیریت از فرادسللت»ای اسللت 
شناسللانه بللر مللدیریت  اسللت. بللرای پاسللخ بلله ایللن پرسللش، ابتللدا بلله امکللان تللأثیر مبللانی انسان

کوتلاه از نظریله مزبللور پرداختلهپلردازیم و  می های اصللی ایللن  و مؤلفلله 2در ادامله، بلله ارائله تحلیلل  
کله در  شناسانه نظریه را برخواهیم شمرد. بح  نهایی به تبیین مبانی انسان ای اختصاص دارد 

 اند.  انجامیده« مدیریت از...»گیری نظریه  ها حضور داشته و به شک  ورای این مؤلفه
                                                        

کله وظلایف املام در قبلال ملردم نشلان 1 گرفته شلد؛ نخسلت، تکیله بلر مبلانی اماملت  کار  . برای نی  به چنین درکی دو شیوه به 
راتللی بلله تناسللب داد و اختصاصللی بلله شللرایط غیبللت نداشللت. ایللن وظللایف در عصللر غیبللت نیللز جریللان داشللت و تنهللا تدیی ملی

که غیبت بله معنلای علدم حضلور املام در جامعله نیسلت بلکله بله  شرایط تازه در آن رخ می کید شد  داد. البته به این نکته تأ
هایی روبلرو اسلت و همچنلین  معنای شناخته نشدن و غایب از نظر بودن امام است. در چنین وضعیتی، امام بلا محلدودیت

گوشلهای به جهت  های تازه از توانمندی کله از  هایی از  ناشناختگی برخوردار شده است. شیوه دوم توجله بله مسلتنداتی بلود 
کله عملدتا  در سلخنان ائمله اطهلار های امام در عصر غیبت پلرده برمی فعالیت گلاه نیلز از  داشلت؛ مسلتنداتی  وارد شلده و 

بر اسلا  چنلین « مدیریت از فرادست»یه های مربو  به تشرفات افراد به محضر امام قاب  استفاده بود. نظر البالی حکایت
کله بللر پایله ایللن  بللا توجله بلله ایلن نکتلله آشلکارتر می« مللدیریت از فرادسلت»مسلتنداتی فلراهم آمللده بلود. اهمیللت نظریله  شللود 

هللای مللدیریت او از پللرده ابهللام بیللرون  نظریلله، محوریللت امللام در حرکللت دینللی در عصللر غیبللت تبیللین شللده و اهللدا  و روش
کرده و تکلیف پیروان را معلوم می صویر، اهدا  و خواستهآید. این ت می  کند.  های امام را روشن 

گرفتلله و بلله هملین جهللت در مقالله حاضللر بلله  35و  34های  . ایلن نظریلله در شلماره2 همللین نشلریه بلله تفصللی  ملورد بحلل  قلرار 
کتفا شده است.  کوتاه از آن ا  گزارشی 
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 شناسانه بر مدیریت بانی انسانبخش نخست: تأثیر م
گلاه در شلک  پارادایم گلاه یلا ناخودآ های  گیری نظریله های فکری، خواسته یا ناخواسته، خودآ

علملللی دانشلللمندان و اقلللدامات عمللللی متخصصلللان، نقشلللی مهلللم و تأثیرگلللذار بلللر عهلللده دارنلللد 
(Schumpeter, 1949: 346)هلای  ارزشها در چلارچو  باورهلا و  . بله عبلارت دیگلر همله انسلان

وقتللی درک از انسللان و کننللد.  اندیشللند و جهللان را از دریچلله ایللن چللارچو  مشللاهده می خللود می
های فکلری و فلسلفی مختللف، متفلاوت و حتلی متعلارض باشلد، عللوم  هستی بر اسا  چارچو 

)واثللق  برخاسللته از آنهللا نیللز در هللد  و چللارچو  و محتللوا و... بللا یکللدیگر متفللاوت خواهنللد بللود
اجتماعی مث  مدیریت، بسلیار بیشلتر  . البته این تأثیرگذاری و تفاوت در علوم(6: 1093غزنوی، 

کلله در علللوم طبیعللی، تللأثیر پیش(Drucker, 2012: 4)از علللوم طبیعللی اسللت  هللا بللر  فرض ؛ چرا
کلله صللحت و اعتبللار هللر ها اغلللب بلله انتخللا  مسللهله و رویکللرد محللدود می نظریلله  شللود، در حللالی 

کلله دربللاره انسللان دسللت بلله تبیللین و توصللیف مینظریلله انسللانی و اجتملل زنللد، بللر مبللانی و  اعی 
گسترده انسان فرض پیش  .(Shionoya, 2005: 136)شناسانه آن استوار است  های 

کید آنهلا بلر تلأثیر پیش هلای  فرض بررسی آثار اندیشمندان به نام خارجی و داخلی، نمایانگر تأ
در علوم اجتملاعی نظیلر ملدیریت و حتلی عللوم  های علمی گیری نظریه ارزشی و شناختی بر شک 

که تقریبلا  تملام جریان های علمی نشان می طبیعی است. مرور تاریخی پژوهش هلای علملی  دهد 
گرایی )یعنللی از میانلله قللرن بیسللتم( بلله بعللد، چنللین موضللعی را )بللا شللدت و ضللعف(  از پسللا اثبللات
کرده کلللله منجللللر  اتخللللار  هللللا و  فرض بلللله ایجللللاد پیشانللللد. بررسللللی شللللرایط اجتمللللاعی و فرهنگللللی 
دهنلد، هلد   گر شده و فعالیت علملی او را تحلت تلأثیر قلرار می هایی در رهن پژوهش محدودیت

شناسی، و تاریخ در نزدیک بله  های فلسفه، جامعه های حوزه اصلی و یا فرعی بسیاری از پژوهش
گذشللته بللوده اسللت. فیلسللوفان متللأخری نظیللر نللروود هانسللون ) کللارل4428یللک قللرن  پللوپر  (، 

کللوهن )4424) کللاتوش )4475(، تومللا   ( و سللایرین، 4422(، پللائول فایرابنللد )4424(، ِامللره ال
اند. عالوه بلر ایلن در میلان آثلار مخلتص بله  نظر بسیار، در این جریان سهیم بوده علیرغم اختال 

کارهای بری بارنز ) جامعه  1(4424کی ) (، مایک  مال4427(، دیوید بلور )4420شناسی علم نیز 
کلله بللا (Shionoya, 2007: 59) توجلله اسللت و پییللر بوردیللو در ایللن زمینلله قاب  . ایللن مطالعللات 
اند، بلله بررسللی تللأثیر مبللانی  شناسللی علللم و تللاریخ علللم انجللام شللده موضللوج فلسللفه علللم، جامعه
شناسلی( و ایلدئولوژی، شلرایط و بسلتر  شناسلی و معرفت شناسلی، انسان شناختی )از جملله هستی

 پردازان بر تولید علم اختصاص دارند. تماعی و فرهنگی نظریهتاریخی، اج
علااام و »تلللوان بلله مقالللله معللرو  شلللومدیتر بللا عنلللوان  ای از ایلللن مباحلل  می بلله عنلللوان نمونلله
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کرد. او در این مقاله ادعا می «ایدئول ژی کلار  کنلد از آن اشاره  کله پژوهشلگران بلرای انجلام یلک  جلا 
گذاشلللتن قضلللاوت کنلللار  هلللای ارزشلللی یلللا طرفلللداری از برخلللی منلللافع یلللا عالیلللق  علملللی، مللللزم بللله 

کلله از تللأثیر ایللدئولوژیک (Schumpeter, 1949: 346)شللان نیسللتند  خللاص ، آن حللوزه از علللم 
. (Shionoya, 2007: 61; Schumpeter, 1954: 42)مصلون باشلد، بسلیار محلدود خواهلد بلود 

کتللا  معللرو   کللر در  اهمیللت بیشللتر ایللن  «ویكاام هااای ماادیریت در باارن ب ساات چالش»توضللیحات درا
کتلا  بلا معرفلی  تأثیرگذاری را در علوم اجتملاعی و بله ویلژه ملدیریت را نشلان می دهلد. او در ایلن 

های علللوم  هللا، اهمیللت آنهللا را بللرای رشللته فرضللیات اساسللی دربللاره واقعیللت بلله عنللوان پارادایم
. (Drucker, 2012: 4)کنللد  اجتمللاعی مثلل  مللدیریت، بسللیار بیشللتر از علللوم طبیعللی معرفللی می

کر، دلی  آن را این  دهد: گونه توضیح می شیونویا با تأیید ادعای درا
ها تلا حلدودی بله انتخلا  مسلهله و  هلا بلر نظریله فرض در علوم طبیعی، تلأثیر ایلن پیش

کله یلک  شود؛ ولی این تأثیر در علوم اجتماعی آن رویکرد محدود می گسلترده اسلت  قلدر 
کللامال   پیش گرایش فللرض مشللخص، ممکللن اسللت  گر  هللای مشللاهده متکللی بلله عقایللد و 

ا از مشلاهده که نتوان آن را به یک دیدگاه عملومِی فلار کلرد  باشد؛ به طوری  گر منسلو  
(Shionoya, 2005: 136). 

کللله علیلللرغم تلللأثیر به هلللا در تشلللخیص واقعیلللت از سلللوی  سلللزای پارادایم ایلللن در حلللالی اسلللت 
گرفتله و های اساسی آنها به ندرت  فرض اندیشمندان، پیش مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل  قلرار 

کمتر به وجودشان تصریح می  . (Drucker, 2012: 3-4)شود  متأسفانه حتی 
گذشته، پژوهشگران داخللی و خلارجی  البته مرور تاریخی آثار علمی نشان می دهد در سه دهه 

د بررسللی قللرار شللناختی بللر علللم مللدیریت را مللور بسللیاری بلله ایللن موضللوج پرداختلله و تللأثیر مبللانی
اند. هد  از این آثار بهبود فهم از چیستی و چرایی و چگونگی سازمان و ملدیریت و بله تبلع  داده

کله بله دو طریلق صلورت می کارآمدتر است  پلذیرد؛  آن اتخار تصمیمات و انجام اقدامات مؤثرتر و 
آیللد و یللا بللا  های سللازمانی بلله دسللت مللی های فلسللفی فهللم جدیللدی از پدیللده بللا اسللتفاده از اندیشلله

هلللای مختللللف از یلللک پدیلللده سلللازمانی )برخاسلللته از  کملللک بللله ارزیلللابی و انتخلللا  میلللان فهم
هللا بللا اسللتفاده از فلسللفه،  گللردد. در ایللن پژوهش هللای مختلللف(، هللد  محقللق می فرض پیش
کار اغلب از نظریات فلسفِی یلک مکتلب  های دانش مدیریت تبیین می فرض پیش که این  شوند 

های  هلای آن بلرای پدیلده متفکر برجسته شروج شلده و بله رهنمودهلا و داللت فکری یا آرای یک
گللاهی مسللیر بللرعکس طللی شللده و بللا بررسللی نظریلله سللازمانی و مللدیریت می های  رسللد؛ هرچنللد 

 گردند. های فلسفی ورای آنها نمایان می سازمان و مدیریت، دیدگاه
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کله ایلن شناسلی نشلان می مروری بر تاریخ مطالعلات انسان موضلوج در قاملت یلک رشلته  دهلد 
گرفتلله و بلله حیللات خللود اداملله می دهللد. در فضللای علمللی  علمللی بللا رویکردهللای متفللاوتی شللک  

کتا  کله بررسلی آنهلا نمایلانگر نبلود  ها و پژوهش کشور،  های متعددی در این زمینه منتشلر شلده 
 نگاهی واحد در زمینه چیستی و چگونگی ماهیت شناخت انسان است. 

 های آن و مؤلفه« مدیریت از فرادست»ه بخش دوم: نظری

دهنلده  های تشلکی  در این بخش ابتدا به ارائه تحلیلی نظریه مزبور پرداختله و سلدس مؤلفله
شماریم تا بلا نگلاهی تحلیللی بله هلر یلک، امکلان اسلتخراج مبلانی  آن را به صورت مشخص برمی

که در این مؤلفه شناسانه انسان  اند. ها نهفته ای فراهم شود 
 تحلیل نظریه (فال

ای غیرمترقبلله تلقللی  در تحلیلل  عصللر غیبللت بسللیاری بلله بیراهلله رفتلله، آن را بلله مثابلله حادثلله
کرد و عصر بی می گسستی عمیق  گاه حرکت دینی را دچار  که به نا سر و سلامانی شلیعه بلا آن  کنند 

که تا زمانی نامعلوم ادامه خواهد یافت. اما روایات شیعی و مبانی  کالمی اماملت آغاز شد؛ عصری 
کله غیبلت ادامله به ایلن نکتله را می ای اسلت بلر حضلور هدفمنلد و پربرکلت اماملان شلیعه؛  آموزنلد 

کله غیبلت بخشلی از  روایات وارده از رسول خدا و فرزندان پاک او بلر ایلن نکتله دالللت دارنلد 
که اماملان معصلوم بلرای هلا بله انتظلار آن بلوده و جامعله شلیعه را  قرن تاریخ بلند شیعه است 

کرده گذرگاهی تحقق نخواهد  1اند. حدوث آن آماده  حکومت عدل در جامعه جز با عبور از چنین 
  2یافت.

کوتلاهی شلیعیان در همگلامی بلا معصلومان گرچله حاصل   اسلت املا از نلوعی بلللو   غیبلت ا
کلله ظرفیللت اجتمللاعی بلله سللطحی  غیبللت در شللرایطی رخ می 3اجتمللاعی نیللز حکایللت دارد. دهللد 

که بدو های  تواند صرفا  بلا هلدایت ن حضور علنی امام جامعه توان ادامه مسیر را دارد و میرسیده 

                                                        
ِبیِه َعِلّيِ ْبِن َیْقِطیٍن َق 1

َ
واْلَحَسِن . َعْن أ بخ

َ
ی اَل: َقاَل ِلي أ َرّبَ یَعةخ تخ َماِنِي   الّشِ

َ
ْنذخ ِماَئَتْي َسَنة )کلینی  ِباْأ  (.  374، 4ج ق:4042، مخ

ِبلي َعْبلِداهلِل 2
َ
ِبي َبِصیٍر َعلْن أ

َ
ْملِر ِملْن  . َعْن أ

َ
لّدَ ِلَصلاِحِب َهلَذا اْأ هملان،  و مشلابه آن 304، 4ق: ج4042َغْیَبلة )کلینلی،   َقلاَل: اَل بخ

لّ خ   ( و همچنلین ِإّنَ ِلَصلاِحِب 443ق: 4040، بابویله ابن، با بیانی متفاوت )(305ص کخ لّدَ ِمْنَهلا َیْرَتلا خ ِفیَهلا  ْملِر َغْیَبلة  اَل بخ
َ
َهلَذا اْأ

ْبِطٍ    (085، 5ج ق:4342 ،بابویه ابن(مخ
ْرَضل3

َ
هخ َو أ ونخ اْلِعَبادخ ِمَن اهلِل َجلّ َ ِرْکلرخ ْقَر خ َما َیکخ

َ
لَة اهلِل . أ ّجَ وا حخ ْم ِإَرا اْفَتَقلدخ لونخ َعلْنهخ لوا   ی َملا َیکخ لْم َو َللْم َیْعَلمخ َجلّ َ َو َعلّزَ َو َللْم َیْظَهلْر َلهخ

هخ َفِعْنَدَها َف  هخ َو اَل ِمیَثاقخ ةخ اهلِل َجّ َ ِرْکرخ ّجَ ْ  حخ هخ َلْم َتْبطخ ّنَ
َ
وَن أ ْم ِفي َرِلَك َیْعَلمخ لوا اَمَکاَنهخ َو هخ عخ َشلّدَ َملا َتَوّقَ

َ
َج َصلَباحا  َو َمَسلاء  َفلَِّّنَ أ ْلَفلَر

ْوِلَیلاَء 
َ
ّنَ أ
َ
لْم َو َقلْد َعِللَم أ َتلهخ َو َللْم َیْظَهلْر َلهخ ّجَ وا حخ ْعَداِئلِه ِإَرا اْفَتَقلدخ

َ
ونخ َغَضبخ اهلِل َعَللی أ وَن َملا َیکخ لْم َیْرَتلابخ هخ ّنَ

َ
وَن َو َللْو َعِللَم أ هخ اَل َیْرَتلابخ

َتهخ َع  ّجَ َب حخ اِ . )کلینی، َغّیَ ِ  ِشَراِر الّنَ
ْ
ونخ َرِلَك ِإاّلَ َعَلی َرأ ْم َطْرَفَة َعْیٍن َو اَل َیکخ  (.333، 4ق: ج4042ْنهخ
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گلر در شلرایط نلاتوانی جامعله رخ دهلد بله  پنهان امام عصر به حرکت خود ادامه دهد. غیبت ا
گذشته خواهد انجامید.  هدر رفتن حاص  تالش  های 

کله راهلی جلز ح کمیلت دیلن و حکوملت غایت حرکت در عصر غیبت رسلیدن بله بللوغی اسلت  ا
کله  معصوم کنلد  کله خلود را در سلطحی بلاور  گشایش و پیروزی انسان در جایی است  نبینیم. 

جز عبودیلت و حکوملت اولیلاء خلدا راهلی بلرای خلود نشناسلد و پیلروزی اوج جامعله نیلز در جلایی 
کللرده، کمللان دیگللر عبللور  کلله از حا کمیللت دیللن و حکومللت اولیللاء خللدا را برنتابللد. 1اسللت  در  2جللز حا

که پرده کنار رفته، حکومت حجت خدا آغاز خواهد شد.  چنین شرایطی است   های غیبت 
کله انتظلار فلرج را از بزر  تللرین  انتظلار فلرج در خلود چنلین بلاوری را جلای داده و هملین اسلت 

اند. حتلی در برخلی روایلات، انتظلار فلرج یلا بسلیار  شلمرده 4و یا بخشی از آن 3ها گشایش و پیروزی
کردن  گشایش و پیروزی برای خود فرد دانسته شده است؛دعا  کله  5برای تعجی  فرج همان  چرا

کمیلت دیلن و حکوملت اولیلاء خلدا  انتظار فرج رسلیدن فلرد بله آن بللو  عبودیلت و اشلتیاق بله حا
کردن بلرای ظهلور حضلرت حجلت نیلز حکایلت از چنلین آملادگی و اشلتیاقی  است و بسیار دعا 

 دارد.
چنللان  ها، هلم بللا وجلود غائلب بللودن از دیلده املام مهلدی« ادسللتملدیریت از فر»در نظریله 

او همله شلهون و تکلالیف  6همه شهون و تکالیف پدرانش در رهبری حرکت دینی را بر عهده دارد.
                                                        

َوِل . َقاَل الباقر1 لوا ِإَرا  : ِإّنَ َدْوَلَتَنا آِخرخ الّدخ ولخ وا َقْبَلَنا ِلَهاّلَ َیقخ ْم َدْوَلة. ِإاّلَ َمَلکخ ْه خ َبْیٍت َلهخ
َ
ْوا ِسلیَرَتَنا ِإَرا َمَلْکَنلا ِسلْرَنا ِبِمْثلِ   َو َلْم َیْبَق أ

َ
َرأ

اَلء )مفید  (. 382، 5ج  :4043، ِسیَرِة َهؤخ

گفتگویی میان حمران و امام باقر2 گفتگلو املام در پاسلخ بله سلوال حملران از زملان ظهلور بلرای او  .  نق  شده است. در ایلن 
کله فرزنلدش از او نیاموختله املا داستان علالمی را ملی گیلرد. جلوان در برخلورد بلا همسلایه حلاالت  همسلایه از او بهلره می گویلد 
کند. امام در توضلیح عللت غیبلت بله للزوم عبلور از  کند و در آخرین برخورد با او صداقت و وفا پیشه می مختلفی را تجربه می
که  چنین مراحلی توجه می گر »دهد  گر  بود و تو نیز از  کله قصلد میها، و نوبت دوم زمانل بار اول، زمانه  کنلد و  ه قلو  بلود 

کنون زمانه میزان است و تو نیز آماده وفاء دهد و تو نیز از قو  انجام نمی  .(375، 8ج ق:4042)کلینی،  «ها اما ا
َسْیِن 3 ِج  . َقاَل َعِلّيخ ْبنخ اْلحخ ج  اْنِتَظارخ اْلَفَر ْعَظِم اْلَفَر

َ
 (.348، 5ج ق:4043، طبرسی ؛354، 4ج ق:4342بابویه،  ابن) ِمْن أ

َبااْلَحَسِن   . َعِن اْلَحَسِن ْبِن اْلَجْهِم َقاَل 4
َ
ْلتخ أ
َ
ِج  َعْن َشْي  َسأ ّنَ اْنِتَظلاَر اْلَفلَر

َ
 َو َلْسلَت َتْعَللمخ أ

َ
ِج َفَقلاَل أ ْللتخ اَل   ٍء ِملَن اْلَفلَر ِج قخ ِملَن اْلَفلَر

َمِني َفَقاَل َنَعْم  َعّلِ ْن تخ
َ
ْدِر  ِإاّلَ أ

َ
ِج أ ِج )ِم   اْنِتَظارخ اْلَفَر  (.424، 5ج ق:4384، مشابه آن عیاشی ؛024 ق:4044طوسی، َن اْلَفَر
م. عن الحجة5 کخ ِج َفلَِّّنَ َرِللَك َفلَرجخ َعاَء ِبَتْعِجیِ  اْلَفَر وا الّدخ ْکِترخ

َ
کشلف  : ... َو أ ِبلي َبِصلیٍر، َقلاَل: 235، 5الدمة؛ ج )اربللی؛ 

َ
( َعلْن أ

ِبي َعْبِداهلِل 
َ
ْلتخ ِأ ِعْلتخ ِفَد قخ ؟َفَقاَل : جخ جخ لْن : » اَ ، َمَتی اْلَفَر ْنلَت ِمّمَ

َ
َبا َبِصیٍر، و أ

َ
َج   َیا أ لّرِ

ْملَر، َفَقلْد فخ
َ
ْنَیا، َملْن َعلَرَ  هلَذا اْأ ِریلدخ اللّدخ   یخ

؛ اِلْنِتَظاِرِه   (.324، 4ق: ج4042)کلینی،   َعْنهخ
ٍد  :...عن الصادق. 6 َحّمَ هخ ِمْن مخ تخ ّنَ ا سخ ّمَ

َ
َداهخ َو  أ (. برخی روایلات 324، 5ق: ج4342بابویه،  )ابن  َیِسیرخ ِبِسیَرِته َفَیْهَتِد  ِبهخ

(. 084-023، 380، 2، جدهد )معجم احادی  االملام المهلدی خبر می از برخوردهای شدید و متفاوت امام مهدی
للٍد  حتللی در روایتللی زراره از امللام بللاقر َحّمَ  َیِسللیرخ ِبِسللیَرِة مخ

َ
جللوا  فرمللوده: َهْیَهللاَت  و امللام در صللراحتا  پرسللیده اسللت: أ

َراَرةخ َما َیِسیرخ ِبِسیَرته (. اما این مضامین با یکدیگر منافاتی ندارد؛ زیرا مراد از تفلاوت سلیره 534ق: 4342، )نعمانی َهْیَهاَت َیا زخ
کم بلر رفتلار  خدا امام با رسول که او از آغاز با دشمنان خدا خواهد داشت. املا اصلول حلا املام نیلز در برخورد سختی است 
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پلردازد؛ حضلور او در  پدرانش را بر عهده دارد ولی در شرایط و شکلی متفاوت به انجلام وظیفله می
برند همانند بهر  از خورشید به هنگام  دمان از او دائما  بهره میمیان مردم بسیار اثرگذار است. مر

گرمللا را،  خورشللید از ورای ابلر هللدایت و روشللنی 1پنهلان مانللدن در پشللت ابللر. بخشللی خللود را دارد و 
زدایی را. امام غائب تمامی وظلائف و شلهون املام ظلاهر را دارد و تملامی آن  رشد و رویش را و آفت
فقط با آشکار بودن و ظهور سلازگار اسلت. تزکیله، تعللیم و تلذکر، رسلالت او  چه اثربخشی را، جز آن

کنللار زدن موانللع، وظیفلله او نیللز هسللت امللا ایللن هملله بللا حفلل   نیللز هسللت و حراسللت از مؤمنللان و 
گرچه امام را از برخی ظرفیت هلای  کند اما توانمندی هایش محروم می ناشناختگی. ناشناختگی ا

رسلاند  شناسد و به ما مدد می کند و ما را می د. او در میان ما زندگی میآور بسیاری برای فراهم می
 2اما ما از شناخت او محرومیم.

کلردن زمینله انتخلا  بلرای مردملان اسلت. هلدایت دینلی  هد  امام هماننلد پلدرانش فلراهم 
کله میلان غلّی و رشلد انتخلا  خود را نه بر جامعه و نه بر فرد تحمی  نمی  کند. ایلن انسلان اسلت 

که می 3کند می های رسوالن برای برپایی قسلط  تواند پس از روشنگری و این جامعه انسانی است 
کله ملدیریت املام بلا پیچیلدگی و دشلواری خاصلی هملراه  ایلن نکتله باعل  می 4به پلا خیلزد. شلود 

هلای  تواند از میانه راه جدا شود و بار تعهد خویش را بلر زملین بگلذارد یلا تصلمیم شود. هرکسی می
ملحلق شللود.    بگیلرد و از میلان سلرداران سلداه یزیلد خللارج شلده بله بزرگلان سلداه حسلینبلزر

کلله تعیللین وقللت بللرای قیللام امللام ممکللن نیسللت؛ زیللرا بللرای قیللام و حکومللت بایللد  5همللین اسللت 
گللروی اختیللار و انتخللا   کادرهللای اصلللی و زمینلله هللای اجتمللاعی فللراهم شللود و ایللن هللر دو در 

                                                                                                                                  
که رسول ابتداء به بیان دعوت و اتمام حجت پرداخت و در این راه  خدا به همه آموخته است. رسول همان است 

کله چیلزی جلز عنلاد و دشلمنی بلاقی نمانلد بله شکسلتن توطهله جز به مالطفت و حوصلله راه ندیملود املا آن کلرد.  جلا  ها اقلدام 
کله جلل برخوردهلای تنلد املام مهلدی کسلانی اسلت  فهمنلد. ملروری بلر شخصللیت  ز عنلاد ندارنلد و جلز زبلان شمشللیر نمیبللا 

که حجت را بر  دهد. دعوت با ندایی آسمانی و عالئمی آغاز می سفیانی و دجال این ویژگی در دشمنان امام را نشان می شود 
که از آن»کند.  همگان تام و تمام می گوید: در مجلس آن حضرت سوراخی بود  د، حضرت فرمود: ایلن تابی جا آفتا  مي زراره 

گفتم: آرى، فرمود: امر ما از این آفتا  روشن  (.334، 4ق: ج4042)کلینی، « تر است. آفتا  آشکار است؟ 
للاِدِق  1 ْلللتخ ِللّصَ للَلْیَمانخ َفقخ لل . َقللاَل سخ للوَن ِبالّشَ َکَمللا َیْنَتِفعخ وِر َقللاَل  للِة اْلَداِئللِب اْلَمْسللتخ ّجَ للا خ ِباْلحخ ِإَرا َسللَتَرَها   ْمِس َفَکْیللَف َیْنَتِفللعخ الّنَ

َحا خ  گفت به صادق الّسَ کله از  برنلد؟ فرملود: همان می  گفتم چگونه ملردم از حجلت غائلب پوشلیده بهلره . سلیمان  گونله 
که ابر آن را می می خورشید بهره  این مضلمون در روایلات زیلادی از  (542، 4ج ق:4342 شیخ صدوق،)پوشاند.  برند هنگامی 

  تکرار شده است. ائمه
وَن . ر.ک: روایات ری  آیه 2 ْنِکرخ ْم َلهخ مخ ْم َوهخ  .(405ق: 4342نعمانی، )( 28)یوسف:  ... َفَعَرَفهخ
ْشدخ ِمَن اْلَدي. 3 َن الّرخ یِن َقْد َتَبّیَ ْکراَه ِفي الّدِ   (.527)بقره:  ...ال ِإ
مخ الْ . 4 ْنَزْلنا َمَعهخ

َ
ناِت َو أ َلنا ِباْلَبّیِ سخ ْرَسْلنا رخ

َ
ا خ ِباْلِقْسطَلَقْد أ وَم الّنَ  (. 52)حدید:  ِکتاَ  َو اْلمیزاَن ِلَیقخ

ِبللي َجْعَفللرٍ 5
َ
َکللَذَ   . َعللْن أ ْمللِر َوْقللت. َفَقللاَل 

َ
ْلللتخ ِلَهللَذا اْأ وَن   َقللاَل: قخ للاتخ وَن   َکللَذَ    اْلَوّقَ للاتخ ون  َکللَذَ    اْلَوّقَ للاتخ ، 4ق: ج4042)کلینللی،   اْلَوّقَ

378.) 
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 ها است. انسان
  ای نظریهه مؤلفه (ب

کللی ایلن نظریله را  کنلار یکلدیگر سلاختار  کله در  این نظریه دربرگیرنده چنلد مؤلفله اصللی اسلت 
 دهند. تشکی  می

کله از صلالحیت . جامعه هنگلامی دچلار غیبلت می4 هایی برخلوردار باشلد؛  ها و توانمنلدی شلود 
کلله امکللان اداملله حرکلللت بللدون اتکللای ظللاهری بللله رهبللر معصللوم را مللی صللالحیت دهلللد.  هایی 

کنللد. پنهللان بللودن  های خللود و یللاران می ناشلناختگی رهبللر پیللروان را ناچللار از تکیلله بللر توانمنللدی
کمللک  هللا و هللدایت حمایت کاسللته، بلله اسللتقالل و اسللتدالن آنللان  های رهبللر از وابسللتگی پیللروان 
 کند. می
کلله جللز بلله  . غایللت حرکللت در جامعلله5 کلله دچللار غیبللت شللده، رسللیدن بلله بلللوغی اسللت  ای 
کمیل هللا و  رضلایت ندهللد. ایلن فضلای غیبللت و تجربله حکومت ت دیلن و حکومللت معصلومحا
کلله ضللعف حکومت برنامله هللای دیگللر را نشللان داده، مللردم را آمللاده حکومللت  های مختلللف اسللت 

 کند. معصومان می
در عصللر غیبللت حضللوری فعللال در جامعلله دارد. شللهون و تکللالیف او بللا  . حضللرت مهللدی3

کار منجر خواهد شلد. ایلن پدرانش متفاوت نیست و تفاو ت شرایط صرفا  به تفاوت شک  و شیوه 
کله از وظلایف و از  اص  هم از مبانی اعتقادی ما برخاسلته و هلم بلر روایلات و منقلوالتی تکیله دارد 

 دهد. های آن امام در عصر غیبت خبر می فعالیت
کلله زمینلله0 را بللرای  های انتخللا  . امللام غائللب همللواره بللا ایللن هللد  و دغدغلله همللراه اسللت 

گروهللی بلله انتخللا  درسللت دسللت زده و خللود آغللاز بلله  همگللان فللراهم آورد. در اداملله، آن کلله  جللا 
کرد تا به تقویت و تسدید آنها پرداخته و خطلرات را از  حرکت و دعوت می کنند امام تالش خواهد 

 پیشاروی آنان بردارد. 
گرچلله بللرای هللدایت از همللان شللیوه2 بللرد امللا بللا  نش بهللره میهای پللدرا . امللام در عصللر غیبللت ا

کنلللار زدن  اسلللتفاده از عنصلللر ناشلللناختگی، تلللوان اثرگلللذاری خاصلللی در جهلللت حفللل  شلللیعیان و 
 دشمنان دارد. 

ها وفلادار اسلت. بایلد بینلات عرضله شلوند و  . او همانند پدرانش به اص  انتخا  آزاد انسان7
گللر ایللن انتخللا  آزادانلله بلله شللک  انسللان کننللد و ا امتللی انجامیللد بایللد ایللن گیری  ها خللود انتخللا  

هللای زنللدگی را بیاموزنللد و بایللد بلله تشللک  و بلله توانمنللدی مقابللله برسللند و در برابللر  مردمللان راه
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 خطرات از آنان محافظت شود. 
کلله زمینلله . ایللن امامللت هنگللامی بلله عصللر ظهللور وارد می2 های اجتمللاعی فللراهم شللود؛  شللود 

کلله بایللد در ایللن راسللتا  ضللرورت حکومللت معصللوم و آمللادگی بللرای تحملل  ایللن بللار، دو رکنللی اسللت 
کنار رفته، لیاقت حضور و حکومت معصوم را بیابیم.   ساخته شوند تا پرده غیبت 

 «مدیریت از فرادست»شناسانه نظریه  بخش سوم: مبانی انسان
کله  شناسانه در تعبیر فوق باورهایی در خصوص ویژگی مراد از مبانی انسان های انسلان اسلت 

« ملدیریت از...»های نظریله  های اسالمی اسلت و از سلوی دیگلر، مؤلفله ه از آموزهسو برگرفت از یک
کللی ملورد بررسلی قلرار داد: چیسلتی  های انسان را می در آن ریشه دارد. ویژگی توان در سله دسلته 

دهد و دسلته دوم از  اش. دسته نخست از وضعیت موجود او خبر می انسان، چرایی او و چگونگی
   کند. چه او را قادر به وصول به مطلو  می سته آخر از آنوضعیت مطلوبش و د

 چیستی انسان :دسته اول
کرد، اما در این بحل   های بسیاری می در ترسیم وضعیت موجود انسان به ویژگی توان اشاره 

که در مؤلفه صرفا  از اموری سخن می  گذارند. اثر می« مدیریت از فرادست»های نظریه  گوییم 
مسیربیمبناینخست:نیا بههدایتدر نهایتز

کتابخانله از میلان حیوانلات، انسلان از برتلرین ظرفیت های  هلا بلرای شلناخت برخلوردار اسلت. 
گوشه گذارنلد. املا همله ایلن ظرفیلت، جوابگلوی نیلاز  ای از ایلن ظرفیلت را بله نملایش می عظیم، 

گلر ریزی برای زندگی خلود نیسلت؛ زیلرا برنامله انسان برای برنامه وی اشلرا  بلر نیازهلا و ریزی در 
کللللرده اسللللت. پیچیللللدگی ظرفیت کلللله او را احاطلللله  و   هللللای انسللللان و مجموعلللله روابطللللی اسللللت 
گزیر از رجلوج بله خلدایی می گستردگی کنلد   های درونی انسان و روابلط وسلیع او در هسلتی، او را نلا

گزیر از هلدایت و حمایلت کله او را نلا هلای  که بر این همه، محیط است. ایلن شلک  خلقلت اوسلت 
کله در عصلر غیبلت نیلز  که بعثلت انبیلاء و نصلب اماملان نتیجله آن خواهلد بلود؛ نیلازی  کرده  حق 

کند. این تحلی  ارتبا  میان مبلانی  و محوریت او در امر هدایت را ثابت می حضور امام زمان
 دهد. را نشان می« مدیریت از فرادست»های سوم و ششم از نظریه  شناسانه و مؤلفه انسان

 ل: مسیر پیشاروی انسانبحث او
تواند مسیر پیشاروی او را توضیح دهد: ترکیب خاص انسان، اسلتعدادها  سه ویژگی انسان می

 توان یافت. پایان او. از این مسیر در بیانات دینی نیز توضیحاتی می چنین نیازهای بی و هم
کلله او بللا فکللر خللود بلله امکانللات  گونلله  الللف( سللاخت و ترکیللب انسللان بلله و فضللاهای ای اسللت 
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سلنجد و درنهایلت بله خلاطر  برد و با عقل  خلود، شلرایط فعللی را بلا شلرایط تلازه ملی ای پی می تازه
دهلد  کنلد. ایلن سلاخت نشلان ملی سوی فضا و شرایط جدید حرکت می بیشترطلبی و بهترطلبی به

که بی  ای آفریده گونه که آدمی به کنلد و مسلیری بلی وقفه به شده است  کمال حرکلت  ن پایلا سوی 
که او را سالک راهی می کملال  را پیش بگیرد. این ساخت انسان است  کله نهلایتی نلدارد و تلا  کنلد 

 (.42ش: 4387، صفایی حائریمطلق ادامه دارد )
کلودکی از همله   ( این نکته را بلا تحلیل  اسلتعدادها نیلز ملی گرچله در  تلوان دریافلت. انسلان ا

که توانسته تلا بله آسلمان و اعملاق تر است، اما از چنان استعدادی ب حیوانات ناتوان رخوردار بوده 
کله بلرای حرکلت و ارتقلاء  و اسرار زمین راه بگشاید. استعدادهای او آن گسلترده اسلت  قدر متنوج و 

کتابخانه او نمی کرد. امروزه  گلاهی ها و داده توان حدی تصور  هلای  هلای عظلیم صلرفا  بخشلی از آ
کوچ دهد و ساخته او را نشان می گوشههای بزر  و  کشلد.  هایش را به رخ ملی ای از قابلیت ک او، 

کله انسلان بلرای زنلدگی هماننلد حیوانلات بله آن  این حجم از استعداد بسیار فراتر از چیلزی اسلت 
 «: »ش4382، صلفایی حلائرینیاز داشته و حکایت از محدود نبودن زندگی بله ایلن دنیلا دارد)

 .(427، 4ج
که در بهترین شرایط،  ج( نیازهای عمیق انسان نیز از مسیر بی انتهای او حکایت دارد؛ زیرا او 
کللرده و بللی هللای جدیللد اسللت، محتللاج حرکتللی دائمللی  قللرار تجربلله نیللاز بلله تدییللر و حرکللت را حللس 
که رّد و اثر آن را در تنوج کلرد. نیلاز بله حرکلت،  طلبی و تفنن آدمی می است؛ حرکتی  توان مشاهده 

   کند. انتها می حکایت از وجود مسیری بی
چنلین در سلوره نجلم،  هلم 1سوی خدا دانسته است. آیه حرکت و سیر را به یند( قرآن در چند

ایلن بیانلات غایلت خلقلت انسلان را نیلز مشلخص  2شلده اسلت. عنوان منتهای سیر معرفی خدا به
کله هملان حرکلت به می کله هنگلامی سلوی بلی کنلد  کملال   نهایلت اسلت. روشلن اسلت  کله هلد ، 

گلردد، حرکلت بلا  چه مطلو  و ممکلن ملی صول به آن ممکن نبوده و آننهایت شد، و مطلق و بی
کمال مطلق به کنون بلا ایلن سلؤال  باالترین شتا  است. با پذیرش  عنوان غایت سلوک انسان، ا
کلله آیللا ابزارهللای آدمللی بللرای برناملله کللافی اسللت یللا او بللرای طللی مسللیر  مللواجهیم  ریللزی در مسللیر 

 خویش محتاج حمایت دیگری است. 
 دوم: نیاز به هدایتبحث 

                                                        
 .48فاطر:  ؛5نور:  ؛8مائده:  ؛58عمران:  آل ؛582. بقره: 1
ّنَ ِإلی. 2

َ
ْنَتهی  َو أ َك اْلمخ  (.05)نجم:  َرّبِ
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ها، فکر  ما از ابزارهای متنوعی برای درک وضعیت خویش و شرایط محیط برخورداریم؛ غریزه
ریللزی  ، رشللد علمللی و فکللر و عقلل  فللردی و جمعللی بلله مللا تللوان خللوبی بللرای برناملله و عقلل ، تجربلله

که هلر حرکلت او  کند؛ رابطه ها زندگی می دهد. اما انسان در دنیای رابطه می را بلا صلدها اثلر هایی 
هللا و آثللار آنهللا اسللت؛  ریللزی محتللاج احاطلله بللر ایللن رابطلله کنللد. برناملله قطعللی و محتملل  همللراه مللی

که نه رابطه گسلترده شلده، بلکله ملی ها و آثاری  هلا و  توانلد بله رابطله فقط در فاصله مر  و زندگی 
 آثاری محتم  حتی پس از مر  بیانجامد. 

که  این دو بح  به ما نشان می کم چرا دهد  کله در اختیلار  های  سوی عق ، فکر، غریزه و... 
که انسلان بلرای حرکلت خلویش،  ما است با این وسعت رابطه ها و آثار تناسبی ندارد؛ همین است 

کله احاطله دارد و دلسلوز ماسلت.  کله سراسلر  هلایی ملی قلرآن از نشلانهمحتاج دخاللت اوسلت  گویلد 
در  2در فضللای اجتمللاعی، 1و زنللدگی فللردی مللا،هللایی در خللود مللا  انللد؛ نشللانه هسللتی را پوشللانده
حتلی  4شلده اسلت، چه هماهنگ با نیازهای ما آفریده در آسمان و زمین و هر آن 3گذشته تاریخی،

کللله آیللله هلللای انسلللاندر  کللله او را و راه او را نشلللان عالملللت 5هایی هسلللت؛ خلللو  و بلللد  ملللان  هلللایی 
 دهند. می

کنلد. هلر  نیلاز نملی گلران الهلی بلی ضلور هلدایتهای تدارک شلده، ملا را از ح اما همۀ این هدایت
                                                        

ْم ِمْن َفْضِلِه ِإّنَ في. 1 کخ هاِر َو اْبِتداؤخ ْیِ  َو الّنَ ْم ِبالّلَ کخ وَن   رِلَك َریاٍت   َو ِمْن آیاِتِه َمنامخ ل ؛(53)روم:  ِلَقلْوٍم َیْسلَمعخ ْنفخ
َ
ی اْأ َس اهللخ َیَتلَوّفَ

تي ْت في  حیَن َمْوِتها َو اّلَ تي  َلْم َتمخ ْمِسكخ اّلَ ْخلرى  َقضی  َمناِمها َفیخ
خ
ْرِسل خ اْأ ی ِإّنَ فلي  ِإللی  َعَلْیَها اْلَملْوَت َو یخ َسلّم  َجلٍ  مخ

َ
  رِللَك َریلاٍت   أ

وَن  رخ  (.05)زمر:  ِلَقْوٍم َیَتَفّکَ
ِس . 2 ْنفخ

َ
ْم ِمْن أ ْن َخَلَق َلکخ

َ
ة  َو َرْحَملة  ِإّنَ فليَو ِمْن آیاِتِه أ ْم َملَوّدَ وا ِإَلْیها َو َجَعلَ  َبْیلَنکخ نخ ْزواجا  ِلَتْسکخ

َ
ْم أ وَن   رِللَك َریلاٍت   کخ لرخ  ِلَقلْوٍم َیَتَفّکَ

ْزَق ِلَمْن َیشاءخ َو َیْقِدرخ ِإّنَ فليأ ؛(54)روم:  طخ الّرِ ّنَ اهلَل َیْبسخ
َ
ْؤ   رِللَك َریلاٍت   َو َلْم َیَرْوا أ لوَن ِلَقلْوٍم یخ لْم  ؛(32)روم:  ِمنخ َو َللْم َیْهلِد َلهخ

َ
أ

وَن فلي وِن َیْمشخ رخ ْهَلْکنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلقخ
َ
ِکِنِهْم ِإّنَ فلي  َکْم أ وَن   رِللَك َریلاٍت   َمسلا َفلال َیْسلَمعخ

َ
َو ِملْن آیاِتلِه َخْللقخ  ؛(57)سلجده:  أ

ْم َو  ْلِسَنِتکخ
َ
ْرِض َو اْخِتال خ أ

َ
ماواِت َو اْأ ْم ِإّنَ في الّسَ ْلواِنکخ

َ
 (. 55)روم:  ِلْلعاِلمیَن   رِلَك َریاٍت   أ

وسی. 3 ْرَسْلنا مخ
َ
لاِم اهلِل ِإّنَ فلي  َو َلَقْد أ ّیَ

َ
ْم ِبأ لْرهخ لوِر َو َرّکِ ملاِت ِإَللی الّنخ لخ ْج َقْوَمَك ِملَن الّظخ ْخِر

َ
ْن أ
َ
ورٍ   رِللَك َریلاٍت   ِبآیاِتنا أ اٍر َشلکخ لّ ِ َصلّبَ

 ِلکخ
لوَن فلي ؛(2: )ابراهیم وِن َیْمشخ لرخ ْم ِملَن اْلقخ ْهَلْکنلا َقلْبَلهخ

َ
َکلْم أ لْم  َفَللْم َیْهلِد َلهخ

َ
ِکِنِهْم ِإّنَ فلي  أ هلی  رِللَك َریلاٍت   َمسلا وِللي الّنخ

خ
)طله:  ِأ

ل ؛(458 ْنجاهخ اهللخ ِملَن الّنَ
َ
وهخ َفأ قخ ْو َحّرِ

َ
وهخ أ لخ وا اْقتخ ْن قالخ

َ
کاَن َجواَ  َقْوِمِه ِإاّلَ أ لوَن   رِللَك َریلاٍت   اِر ِإّنَ فليَفما  ْؤِمنخ )عنکبلوت:  ِلَقلْوٍم یخ

فیَنِة َو َجَعْلناها آَیة  ِلْلعاَلمیَن  ؛(50 ْصحاَ  الّسَ
َ
ْنَجْیناهخ َو أ

َ
 (.42)عنکبوت:  َفأ

تلي  ِإّنَ في. 4 ْللِك اّلَ هلاِر َو اْلفخ ْیلِ  َو الّنَ ْرِض َو اْخلِتالِ  الّلَ
َ
لماواِت َو اْأ ْنلَزَل اهللخ ِملَن   َخْلِق الّسَ

َ
لاَ  َو ملا أ َتْجلر  ِفلي اْلَبْحلِر ِبملا َیْنَفلعخ الّنَ

لحا یلاِح َو الّسَ لٍة َو َتْصلریِف الّرِ لّ ِ داّبَ
کخ ْرَض َبْعَد َمْوِتها َو َبّ َ فیها ِملْن 

َ
ْحیا ِبِه اْأ

َ
ماِء ِمْن ماٍء َفأ ْرِض الّسَ

َ
لماِء َو اْأ ِر َبلْیَن الّسَ َسلّخَ ِ  اْلمخ

وَن ِلَق   َریاٍت  لّ ِ َشلْي  ؛(470)بقره:  ْوٍم َیْعِقلخ
کخ ْخَرْجنلا ِبلِه َنبلاَت 

َ
ماِء ملاء  َفأ ْنَزَل ِمَن الّسَ

َ
ذ  أ َو اّلَ جخ  َو هخ ْخلِر ْخَرْجنلا ِمْنلهخ َخِضلرا  نخ

َ
ٍء َفأ

ْعناٍ  َو 
َ
اٍت ِمْن أ ْخِ  ِمْن َطْلِعها ِقْنوان. داِنَیة. َو َجّنَ ِکبا  َو ِمَن الّنَ َترا ا مخ وا ِإللی ِمْنهخ َحّب  لرخ َتشلاِبٍه اْنظخ ْشلَتِبها  َو َغْیلَر مخ اَن مخ ّمَ وَن َو الّرخ ْیتخ   الّزَ

ْثَمَر َو َیْنِعِه ِإّنَ في
َ
ْم َریاٍت   َثَمِرِه ِإرا أ وَن   رِلکخ ْؤِمنخ  (.44)انعام:  ِلَقْوٍم یخ

اِ  . 5 ن. َو ِلَنْجَعَلهخ آَیة  ِللّنَ َو َعَلّيَ َهّیِ ِك هخ َکذِلِك قاَل َرّبخ ا قاَل  ْمرا  َمْقِضّی 
َ
کاَن أ ا َو  هخ  ؛(54)مریم:  َو َرْحَمة  ِمّنَ ّمَ

خ
َو َجَعْلَنا اْبَن َمْرَیَم َو أ

ما ِإلی لا ؛(24)مؤمنلون:  َرْبلَوٍة راِت َقلراٍر َو َمعلیٍن   آَیة  َو آَوْیناهخ ْم ِللّنَ ْم َو َجَعْلنلاهخ ْغَرْقنلاهخ
َ
لَ  أ سخ وا الّرخ بخ َکلّذَ لا  لوٍح َلّمَ ِ  آَیلة  َو َو َقلْوَم نخ

لیما  
َ
اِلمیَن َعذابا  أ ْعَتْدنا ِللّظَ

َ
 (.32)فرقان:  أ



 

 

اره 
شمرر

م، 
زده

 سی
سال

52
ان 

مست
، ز

139
1

 
    
 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

کله راه را نشلان داده، تلاریکی بلیم 1دهنلدگانی را دارد؛ امتی نیاز بله بلیم  2هلا را بزداینلد. دهنلدگانی 
که مخاطبان را از چرخه تکرار زندگی بیرون آورده و بر حذر می و این حذر و  3دارد این انذارهاست 

که پیگیری را، و پرسش و سؤاالت اساسی را، و شناخت و اسالم و ایمان و تقلوا را بله  نگرانی است 
که خدا با بینلات به آورد. قرآن از رسوالنی خبر می دنبال می سلوی ملردم فرسلتاده تلا آنهلا را از  دهد 
کتا  و ملوازین فلرو فرسلتاده تلا راه زنلدگی را بشناسلند) تاریکی حدید: ها بیرون بیاورند و برایشان 
 4های بیشتری برخوردار خواهد شد. ها بهره ببرد از هدایت دایت(. هر کس از این ه52

شلود و بله تعبیلر قلرآن بلرای هلر قلومی هلدایتگری  این هلدایتگری بله انبیلاء الهلی محلدود نمی
کسلانی اسلت در میلان 435ق: 4040، بابویه ابنهست) (؛ زیرا تداوم ایلن حرکلت، نیازمنلد حضلور 
(. زیلرا بلا املام اسلت 72-5، 53ج ق:4043، مجلسلیرند)ها را زنلده نگهدا که آن آموزه 5هر قومی

کله ملردم بله مصلالح و  که مردمان به راه خدا دعوت شلده، پیلام او را دریافلت می کننلد؛ بلا اوسلت 
شلوند. اصلالح ملردم و زملین  ها نمی شان آشنا شده، راه بقای خویش را یافته و دچار مهلکله منافع

امکللان اطاعللت پروردگللار و نجللات مردمللان فللراهم  بللا ایللن رهبللران حاصلل  شللده و دیللن شللناخته و
کلله امللام بلله علللت حساسللیت 6شللود. می ها از فعالیللت  ها و محللدودیت ایللن حرکللت حتللی در زمللانی 

کلله از آن بلله مللدیریت از  چنللان بللاقی می آشللکار محللروم باشللد در شللکلی متفللاوت هللم مانللد؛ شللکلی 
کرده  ایم.  فرادست تعبیر 

کتفاوتمبنایدوم:انتخابآزاد؛مرکبت حولومال
کللرده و جایگللاه و ارزش  کلله تحللول خللود را آغللاز  انسللان تنهللا بللا عقلل  و انتخللا  خللویش اسللت 

رو، اولیاء خدا رعایلت اختیلار انسلان و آزادی او در انتخلا  در همله  کند؛ ازاین خویش را معلوم می
ی و چلله در مراحلل  مللورد نظللر دارنللد. انسللان و جامعلله انسللانی چلله در آغللاز مواجهلله بللا دعللوت دینلل

اسلتوار مانللدن بللر آن، آزاد هسللتند و رعایلت ایللن نکتلله، مللدیریت در عصلر غیبللت را بللا پیچیللدگی و 
های پللنجم و  توانللد ارتبللا  میللان مبنللای اخیللر را بللا مؤلفلله کنللد. ایللن نکتلله می دشللواری همللراه می

کند.« مدیریت از فرادست»ششم نظریه   را معلوم 
                                                        

ٍة ِإاّلَ َخال فیها َنذیر.  .1 ّمَ
خ
ْرَسْلناَ  ِباْلَحّقِ َبشیرا  َو َنذیرا  َو ِإْن ِمْن أ

َ
ا أ  (.50)فاطر:  ِإّنَ

ْم َیْه . 2 هخ ْم ِمْن َنذیٍر ِمْن َقْبِلَك َلَعّلَ تاهخ
َ
ْنِذَر َقْوما  ما أ وَن ِلتخ  (.3)سجده:  َتدخ

وَن . 3 ْم َیْحَذرخ هخ وا ِإَلْیِهْم َلَعّلَ ْم ِإرا َرَجعخ وا َقْوَمهخ ْنِذرخ  (.455)توبه:  ِلیخ

دى  . 4 ذیَن اْهَتَدْوا هخ ْم  ؛(27)مریم:  َیزیدخ اهللخ اّلَ دى  َو آتاهخ ْم هخ ذیَن اْهَتَدْوا زاَدهخ ْم  َو اّلَ  (.42)محمد:  َتْقواهخ

 .435ق: 4040، بابویه ابن ؛444، 4ق: ج4042کلینی،  ؛34-54، 4ج ق:4040، ر.ک: صفار ؛(2رعد: ) م هاٍد و لکّ  قو. 5
، 4ق: ج4042کلینلی،  ؛537و  530، 4 ج ق:4324 . در روایات، همه این موارد به عنوان شلهون املام تلقلی شلده اسلت )برقلی،6

 (.424و  478
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ایر حیوانات در داشتن عق  و امکان مقایسه و انتخلا  ترین تفاوت انسان با س تردید مهم بی
کله قلادر  ا اسلت املا ایلن انسلان اسلت  است. حیوان بلا داشلتن غرائلز قلوی از دغدغله انتخلا  فلار

گزینلله کللرده،  اسللت بللا فکللر خللود بلله  های مختلللف بیاندیشللد و بللا عقلل  خللویش میللان آنهللا مقایسلله 
شلود  مسلیر و چگلونگی زنلدگی را سلبب میفقط تفلاوت در  دست به انتخلا  بزنلد. ایلن ویژگلی نله
دهلد. هلدایت دینلی هملواره تلالش دارد  های نفسانی را می بلکه امکان تدییر در رفتارها و خصلت

گزینلله کللرده، امکللان مقایسلله و انتخللا  تللازه را  های تللازه تللا فکللر انسللان را بللا  ای در زنللدگی مواجلله 
کنلد. هلای درسلت موجلب  اوسلت و انتخا  هلای تحلول انسلان در سلایه انتخا  1برای او فراهم 

شلود. مرکلب تحلول انسلان  تحول مثبت در انسان شده و سعادت دنیلوی و اخلروی را موجلب می
پلذیر اسلت.  گذاری درست صرفا  بر اسا  ایلن ملالک امکلان همین انتخا  آزادانه اوست و ارزش

گر به تدییر در رفتارها بی که تحمی  دین بر فرد یا جامعه حتی ا  انجامد ارزشی ندارد.همین است 
کلرده و امکلان  شان انسان را از تاریکی های اولیاء الهی با روشنگری های درون و بیلرون خلارج 

کننللد. مللدیریت در عصللر غیبللت نیللز از ایللن قاعللده مسللتنثنا نیسللت.  انتخللا  را بللرای او فللراهم می
گیلرد تلا  ه شلک  میهلای مختللف در جامعل های پیدا و پنهان و با جلوه هدایت از خاستگاه  جریان
گردد. امام در عصر غیبت نیز هم زمینه چنان به سنت پدرانش در هلدایت و  های انتخا  فراهم 

ای   از هلر شلیوه این سلنت باعل  شلد تلا رسلول 2در رعایت حق انتخا  مردمان وفادار است.
کله راهلی دی گلر را برای تحمی  وصی خود بهلره نبلرد و بله جامعله مسللمانان ایلن امکلان را بدهلد 
روی  پللیش بگیرنللد و بللا دیللدن آثللار و ثمللرات آن، پللس از بیسللت و پللنن سللال دوبللاره بلله علللی

کودتلا و حرکت کله موجلب شلد تلا توسل  بله  کنلار  بیاورند. رعایت این سنت بود  هلای دفعلی بلرای 
کلار بله غیبلت و ملدیریت پنهلانی بکشلد. ملدیریت  کار قلرار نگیلرد تلا  زدن حاکمان جور، در دستور 

کلرد و هنگلامی بله قیلام فرادستا نه امام در عصلر غیبلت نیلز جلز بلر ایلن سلنت الهلی عمل  نخواهلد 
کمان الهی آماده باشند. اقدام می که مردمان برای زندگی در سایه دین و حا  کند 

 چرایی آفرینش :دسته دوم
کرده اسلت.  هد  مدیریت امام عصر که در خلقت آنان تعیین  رساندن مردمان به هدفی 

بار پروردگار خویش را بر عهده داشته و هدفی جز تحقلق غلرض پروردگلار ندارنلد. درک اولیاء حق 
                                                        

ْجَدْین. 1 ِبي َعْبِداهلِل  ( َعْن 44)بلد:  َهَدْیناهخ الّنَ
َ
َوَجّ َ َو َهَدْیناهخ  أ هخ َعْن َقْوِل اهلِل َعّزَ ْلتخ

َ
ْجَدْیِن   َقاَل: َسأ لّرِ   الّنَ

َقاَل َنْجَد اْلَخْیِر َو الّشَ
ورا( 473، 4ق: ج4042)کلینی،  َکفخ ا  ِکرا  َو ِإّمَ ا شا بیَ  ِإّمَ ا َهَدْیناهخ الّسَ َخلَذ ِإللیِإّنَ هِذِه َتلْذکِ (/ 3)انسان:  ِإّنَ لِه   َرة. َفَملْن شلاَء اّتَ َرّبِ
 (.44)مزم :  َسبیال

 .324، 5ق: ج4342بابویه،  . ابن2
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کله در  چرایی عصر غیبت و چگونگی مدیریت املام عصلر گلروی درک هلد  و راهلی اسلت  در 
گرفته شده است.   طرح الهی برای خلقت انسان و برای عصر غیبت در نظر 

مبناینخست:عبودیت؛هدفخلقت
گواهی بیانات خلدا و اولیلائش، بی ت استعدادهای بیانسان به شهاد نهایلت راه  پایانش و به 
گزیر از برناملله 1پیشللاروی خللود دارد کلله بللر همللۀ راه نظللارت  و بللرای طللی ایللن مسللیر نللا ای اسللت 

کنللد. ایللن راِه بی نهایللت جللز بللا راهنمللایی او  داشللته، او را بللرای تمللامی ایللن حرکللت آمللاده و مجهللز 
یلللن هملللان معنلللای دقیلللق عبودیلللت اسلللت. پلللذیرش دیلللن و دسلللتورات هملللوار نخواهلللد شلللد و ا

که با فطرت  هایی از عبودیت چنین پذیرش امام و رهبر معصوم همگی جلوه و هم رسول اند 
 یا همان ساخت انسان هماهنگ هستند.

امللام چلله در عصللر حضللور و چلله در زمانلله غیبللت، هللدفی جللز دعللوت بلله عبودیللت نللدارد. ایللن 
کوتللاهی یللاران و بیدعللوت در عصللر حضللور بلل تللوجهی مللردم راهللی  ا پاسللخی مناسللب همللراه نشللد و 

چنللان اداملله دارد و بللا  بللرای برپللایی حکومللت الهللی بللاقی نگللذارد. در عصللر غیبللت نیللز دعللوت هللم
کله  مدعیان دیگر و با آماده شدن یاران و فراهم شدن زمینه  تجربه ها، دعلوت دیلن بله عبودیلت 

کنلد )مؤلفله اول(.  خلدا اسلت مشلتاقان بیشلتری پیلدا میهمان حاکمیت دیلن و حکوملت اولیلاء 
غیبت با انتخا  آزاد انسان مرتبط است و دعوت به عبودیت برای تبلدی  شلدن بله حکوملت از 

گلللللروی  هلللللای انسللللانی می مسللللیر انتخا  گلللللذرد و بلللله هملللللین جهللللت برپلللللایی آن حکومللللت در 
که به فراهم شدن یاران و همراهی مردم بیانجام انتخا   د )مؤلفه چهارم و هفتم(.هایی است 

مسیرتحولمبنایدوم:دشواری هادر
هللای بزرگللی در سللر دارنللد و بللرای خللود و دیگللران فراتللر از  اولیللاء خللدا بللرای خللود و جامعلله آرمللان
کننللد و حتللی بلله تکاملل  قللوای مللادی و معنللوی نیللز  رفللاه، عللدالت، آزادی و عرفللان را طلللب می
کشلللان ها بللله خللللدمت او و راه او  دن هملللله ایلللن توانمنللللدیرضلللایت نلللداده و بلللله رشلللد یعنللللی بللله 

که با روشلنگری می گلذاردن احکلام و ملوازین،  های اندیشند. آنان در پی آنند  شلان و بلا در اختیلار 
کله پیونلدی دیگلر  مردم آماده برای قیام به قسط شوند. تحم  این بار سنگین را همان ها دارنلد 

این جایگاه بلنلد، بلرای دیگلران نیلز هسلت؛ ماننلد  اند. ظرفیت رسیدن به با پروردگارشان ساخته
کلله در هللر دانلله بللرای تبللدی  شللدن بلله درختللی تنللاور هسللت. برداشللتن بارهللایی محتللاج  ظرفیتللی 

                                                        
 .های قرآنی؛ طرح والیت حق غنوی؛ سلوک اخالقی: طرحر.ک: . 1
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که بله همراهلی  ریشه کسانی  هایی پرقدرت و شخصیتی مستحکم و استوار است. قرآن در وصف 
کتا  رسیده گذشته نق   اند تعبیر زیبایی را از   کند: میهای آسمانی 

د   يَ  عما  ُسمج َ مَساُهْ  ُرک َ ََ   ْ ماُء َعْيمَمُ اِض ُرَرَ اُء َعىَل اْلُ ف َ ِرد َ
َ
يَن َمَعُه أ ِِ

ُسقُل اِه َوال َ دب ر َ ْبََُّغمقَن حُمَ  َ
مْق  َِ َمممَمُلُهْ  يِف الَّ َ ُجوِد ذِل َاِر الس ُ

َ
ً  ِمَن اِه َوِضْضَوانا  ِسَيماُهْ  يِف ُوُجوِهِر  ِمْن أ َراِ  َوَمممَمُلُهْ  َفْ 

َرُر َفاْسََّْغَلَظ َفاْسمَََّوى ُر َفآَز
َ
ْخَرَ  َرْطَ

َ
ْرٍع أ َکَز جِنیِل  اَع ِلَيِغمیَظ   َعمىَل   يِف اْْلِ ر َ ُسموِقِه ُيْعِجمُب المز ُ

ْجر   َعِظیم
َ
اِ  ِمْمُ  َمْغِفَس   َوأ اِْلَ يَن اَمُ وا َوَعِمُلوا الص َ ِِ

اَر َوَعَد اُه ال َ ُ  اْلُ ف َ  (.11)فتح:  ا  ِِبِ
کللرد تللا بلله همراهللی و همگللامی اولیللاء خللدا رسللید. ایللن  کلله بایللد طللی  ایللن مسللیر تحللولی اسللت 

کلله مؤلفله شناسلانه، پایلله مبنلای انسان از دل « مللدیریت از...»های دوم و هفللتم نظریله  ای اسلت 
کوچلللک و ریشللله خیلللزد؛ زیلللرا دانللله آن برمی کللله بایلللد ریشللله درآورنلللد و سلللاقه  های  های مسلللتعدی 

کم عیفضلل های خللویش اسللتوار بگردنللد. اوج تربیللت  ها و سللاقه کللم نیرومنللد شللده، بللر ریشلله شللان 
انسان رسیدن به این اسلتدالن و اسلتقالل اسلت. انسلان و جامعله شلیعه بلرای همگلامی بلا اولیلاء 
کنند. جامعله شلیعه چنلین سلیری  کشیدن بار حکومت آنان چنین مسیری را طی  خدا و بر دوش 

کلللرده اسلللت را از حضلللور تلللا غی هخ َفلللآَزَرهخ َفاْسلللَتْدَلَ  َفاْسلللَتَوىبلللت طلللی 
َ
َج َشلللْطأ ْخلللَر

َ
ٍأ أ   َعَللللی  ...َکلللَزْر

للوِقِه... کلله پیشللتر از ایللن سللامانه  سخ اوج ایللن اسللتوای بللر سللاقه را در عصللر غیبللت میتللوان دیللد 
کرده گفتگو   1ایم. خودبسنده در مقاالت مدیریت از فرادست 

بللرای دوره غیبللت امللام بخشللی از فراینللد رشللد  ائمللهسللازی شللیعیان در عصللر حضللور  آمللاده
این فرایند رشد با آغاز عصر غیبت شلدت یافتله و بله تلدرین جامعله شلیعه از  2جامعه شیعه است.

گللرفتن از آسللیب کللرده، بلله اسللتدالن و فاصللله  های ناشللناختگی و غیبللت امللام  دوره نوبللاوگی عبللور 
هلایی از پلس  توانلد صلرفا  بلا راهبری کله می شلود ای بلدل می رسیده و حتی به سلامانه خودبسلنده

کلله بلله معیللت و همگللامی بللا حجللت خللدا  پللرده غیبللت بلله مسللیر خللود اداملله دهللد. اینللان هنگللامی 
کند.  برسند او می  تواند با اتکای به این یاران، حرکت خویش را برای برپایی حکومت عدل آغاز 
 چگونگی تحول  :دسته سوم

که زمینلهتحول در انسان و در جامعه انسا های الزم فلراهم شلده  نی هنگامی میسر خواهد شد 
کلله بللرای ایللن تحللول مللورد نیللاز اسللت تللأمین شللود. امللام عصللر در سللایه  و مقللدمات متنللوعی 
 شناخت عمیق نسبت به نیازهای این حرکت به اهدا  خویش نائ  خواهد شد.

                                                        
 .35و  34غنوی؛ مشرق موعود؛ شر.ک: . 1
واْلَحَسِن 2 بخ

َ
ِبیِه َعِلّيِ ْبِن َیْقِطیٍن َقاَل: َقاَل ِلي أ

َ
ی . َعْن أ َرّبَ یَعةخ تخ َماِنِي   الّشِ

َ
ْنذخ ِماَئَتْي َسَنة )کلینی،   ِباْأ  (.374، 4ق: ج4042مخ
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سایهتداومهدایت مبناینخست:تحولدر
گلاهی و تعقل   سلت او شلک  نمیتحول انسان جز با انتخلا  در گیلرد و ایلن انتخلا  محتلاج آ

کنار زده و بلا  است. مربیان الهی عهده که موانع فهم را  دار برپایی جریان هدایت هستند؛ جریانی 
گزینله کشیدن فکر با طرح سؤاالت عمیق،  های پیشلاروی را بله  ایجاد ارتبا  نزدیک و به چالش 

کله بلا ایلن حرکلت  را فلراهم ملیمخاطبان نشان داده و امکلان انتخلا   کسلانی را  آورد. در ادامله، 
کتللا  و میللزان _ همللراه می کنللد تللا بتواننللد سللبک زنللدگی  احکللام و مللوازین _ برخللوردار می شللوند از 
کنند. تحول انسان نیازمند جریان هدایت است. اما تحول  اسا  آموزه خود را بر های دینی برپا 

گسللترش ایلن  جریللان اسللت. در عصللر غیبلت، ایللن جریللان بللا محوریللت اجتملاعی محتللاج تللداوم و 
گسلترش دهلد. ایلن حرکلت مسلتمر  امام غائب ادامه دارد تا دامنه امکان انتخا  را هر چه بیشتر 

کللافی بللرای حکومللت فللراهم  آن کللافی برخللوردار شللده، فضللای مناسللب و نفللرات  کلله از حمایللت  جللا 
 سوم، چهارم، ششم و هفتم( .های  منجر خواهد شد )مؤلفه بیاورد به ظهور امام عصر

مؤمنانبهنصرتووالیت مبنایدوم:نیاز
که به هد  و تصمیمی تازه می کله پیشلتر بله  انسان هنگامی  کسانی اسلت  رسد نیازمند یاری 

کله بله باورهلا رسلیده راه افتاده کسانی اسلت  اند وللی هنلوز پلای پرقلدرتی  اند. نیاز به نصرت برای 
گرچلله همگللانی نیسللت امللا خصلللتی رایللن در بلرای حرکللت مسللتمر ندارنللد.  ایللن ضللعف در تصللمیم ا

شللود تللا در عصللر  هللای اجتمللاعی. ایللن ویژگللی موجللب می چنللین در حرکت ها و هللم میللان انسللان
های خاصلللی از سللللوی امللللام بللللرای شلللیعیان تللللدارک دیللللده شللللود  هللللا و حراسللللت غیبلللت، حمایت

 های چهارم تا ششم(. )مؤلفه

که به باورهلای ایملانی رسلیده قرآن از ما خواسته است تا آنان کسانی بشتابیم  اند  که به یاری 
کمک هسلتند. هلم کسلانی  ولی محتاج  کامل  و همراهلی بلا  چنلین از ملا خواسلته اسلت تلا حمایلت 

که با همه هستی خود به راه آمده  اند. داشته باشیم 
ْنُفِسممم

َ
ْ  َو أ ْمواِسِ

َ
وا َو جاَهمممُدوا ِعمممَ مممِيَن اَمُ ممموا َو هممماَجُر

مممِيَن اَوْوا َو   ِرْ  يفِإن َ ال َ
َسمممبیِل اِه َو ال َ

ْ  ِمممْن  وا مما َلُ مْ  ِمممْن َوَلَيمِْتِ مماِجُر ُُ ممِيَن اَمُ موا َو َمْ 
ْوِلیماُء َعْعمٍض َو ال َ

َ
َِ َعْعُ ممُهْ  أ ولِذم

ُ
وا أ َنَصمُر
ْصُس  يَشْ  يِن َفَعَلْيُ ُ  ال  َ ِ وُکْ  يِف الد  وا َو ِإِن اْسََّْ َصُر اِجُر ُُ  (. 11انفال: ) ٍء َح  َ 

کلله باعلل  می شللود تللا حجللت خللدا و پیللروان او افللزون بللر دعللوت  ایللن شللناخت از انسللان اسللت 
کملک هسلتند. هلم که مؤمن و نیازمند  کسانی بشتابند  کامل  و  همگان، به یاری  چنلین حمایلت 

کللرده و بلله هجللرت و بلله جهللاد بللا هملله هسللتی  کلله از آن مرحللله عبللور  کسللانی اسللت  والیللت بللرای 
کلله در آن نیازمنللد حمایت هخللویش دسللت زد هللا  انللد. جامعلله نیللز ماننللد فللرد دوران صللباوتی دارد 
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گاهی دشمنان بسیار بزر است. در حرکت تر هستند و جامعه نو پلا تلا   تر و پیچیده های بزر ، 
کله املام بله  مقابله با دشمنان را ندارد. در نامه امام به شیخ مفید به این نکتله اشلاره شلده اسلت 

 شود.  های سنگین می عه توجه داشته و مانع از صدمات بزر  و توطههاین ضعف جام
مما يَشْ  ُ ْ  َو ََل َيْعممُزُب َع  َ َِ ْنَبمما

َ
ممیُع ِعْلممما  ِعَ مما حُنِ ن َ ِِ ْخَبمماِضُکْ   َف

َ
ِِ   -ءب ِمممْن أ مم

ِ ال َ
ل  ُ ِ َو َمْعِرَفََُّ مما ِعالمم

ممَلُف  َکمماَن الس َ َکمِمیممسب ِمممْ ُ ْ  ِإَ  َممما  ِْ َجممَ َح  َصمماَعُ ْ  ُممم
َ
وا اْلَعْهممَد  أ ُِ مماِلُح َعْ ممُه َراِسممعا  َو َنَبمم الص َ

ْکرِ  ِِ ُ ْ  َو ََل َناِسمَ  ِلم َِ َساَعما ا َتْيمُس ُمْهِمِلمَ  ِمُ ْ  َل َيْعَلُ قَن ِإن َ ُ هن َ
َ
َکَ ُخوَذ َوضاَء ُظُهقِضِهْ  

ْ
َ ُکْ  َو اْمَ

َواُء َو اْصَطَلَ ُ ُ  اْرَْعَدا ْ َل ِعُ ُ  الّل َ َِ َلَ َز  1 ُء... .َلْو ََل َذِل
کله نسلبت بله مشلکالت طبیعلی مؤمنلان بله هنگلام  این شک  از مدیریت، ریشه در درکی دارد 

 رشد و رویش وجود دارد )مؤلفه چهارم(.
مبنایسوم:ابتالءمرکبرشد

ها آزاد شلللود و آملللادگی بلللرای  توانللد بللله ورزیلللدگی برسلللد و از محللدودیت انسللان بلللا ابتالئلللات می
کند)هللای بلل هللا و پاداش پیروزی (. جامعلله نیللز بللا 85، 5ج ش:4344 ،صللفایی حللائریزر  پیللدا 

تر و  توانللللد بلللله رهنیتللللی آمللللاده هللللا می ها و پیروزی ها و بللللا تجربلللله شکسللللت فشللللارها و سللللختی
تری دسلللت یابلللد. عصلللر غیبلللت، عصلللر عبلللور از  هلللایی فراتلللر و پیونلللدهای معنلللوی عمیلللق توانایی
هلای درونلی و حفل  امیلد و تلداوم  الطمهای بلزر  اجتملاعی و تحمل  و حفل  تعلادل در ت بحران

کلرده و در مسلیر  حرکت در تنهایی که بلر ایلن ابتالئلات صلبوری  های عصر غیبت است و مؤمنانی 
کرد )مؤلفه هفتم(.  بمانند جایگاهی برتر را تجربه خواهند 

شاید به ایلن جهلت  2ساز رهایی باشد؛ تواند زمینه غیبت و حیرت و ضاللت و همه اختال  می
انجاملد و نیلاز  سلازی ملی ها به درک ضرورت تربیلت و آملاده ها و تجربۀ اختال  بست دن بنکه دی

  بسلت هلای دیگلر را تجربله نکلرده و در بلن کند؛ آدمی تلا هنلوز راه تر می به حضور حجت را ملمو 
کلله دولللت آنللان آخللرین  ننشسللته بلله درک اضللطرار بلله حجللت نائلل  نخواهللد شللد. همللین اسللت 

 )مؤلفه دوم(. 3های دیگر خواهد رسید و نوبت آنان پس از تجربۀ همه راهها خواهد بود  دولت
که رسیدن انسان به  امام صادق در روایات انتظار فرج به این نکته مهم توجه داده است 

کلللله حکومللللت هللللای دیگللللر را برنتابللللد، بللللرای حکومللللت معصللللومین بکوشللللد و دغدغلللله  سللللطحی 
                                                        

 . 044-048، 5ج ق:4043، . طبرسی1

لْ  2 وِه َبْعٍض َفقخ جخ ْم ِفي وخ هخ اِبیَن َو َیْتفخ خ َبْعضخ َکّذَ ْم َبْعضا   هخ ی َبْعضخ ْم َو َسّمَ یَعةخ َبْیَنهخ َرِللَك ِملْن َخْیلٍر َقلاَل اْلَخْیلرخ  تخ َما ِعْنَد . اْخَتَلَفِت الّشِ
ج ْرَ  اْلَفَر ِریدخ قخ هخ َثاَلثا  یخ ولخ هخ ِعْنَد َرِلَك َیقخ ّلخ کلینی، 424ق: 4342)نعمانی،   کخ  (.304، 4ق: ج4042؛ 

 .382، 5ج «: »ق4043، . مفید3
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ظار فرج است. رسلیدن بله چنلین بللوغی خلود و مظلومیت ایشان را داشته باشد انت بیت اه 
گشلایش تلرین پیلروزی از بلزر  گونله ملی 1هاسلت. هللا و  کلله ایلن  کلله  کسلی  اندیشللد در هلر شلرائطی 

کنللد از همراهللان قللائم و پللدران او اسللت و نبایللد او بلله خللاطر مرزهللای زمللانی و مکللانی جللدا  زنللدگی 
کرد. گر او در این غربت و تنهایی مجاهدانله ملی 2تصور  کله از نلور کوشل ا د برتلر از آنلانی خواهلد بلود 

گرمای او جان می  3گرفتند. حضور معصوم برخوردار بوده و از 
مبنایچهارم:هدایتپنهانمتناسبباتکریمانسان

انسان  5تکریم و بزرگداشت 4قرآن، فرزندان آدم را تکریم یافته از سوی پروردگار شمرده است.
کلله بللرای او قائلل  شللده  کلله بلله او دادهبلله ارزشللی اسللت  انللد. ایللن تکللریم بللا دادن  و فرصللتی اسللت 

که به انسان توان رشد و تعالی فوق ای داده اسلت. اختیلار و قلدرت، عقل  و  العلاده امکاناتی بوده 
گفتن و سیمای نیکو و قامت معتدل و توان تدبیر زندگی و آخرت خویش و تسلط بر زملین  سخن 

کاشللانیهللای ایللن تکللریم هسللتند) جلوه و حیوانللات و تللوان سللاخت و پرداخللت همگللی از  ،فیض 
تکللریم انسللان را بللا مقایسلله او بللا  6(.044، 5ج ق:4054، مجللذو  تبریللزی ؛542، 3ج ق:4042

تللوان دریافللت و آن را بلله مثابلله یللک ویژگللی در خلقللت او بلله حسللا  آورد.  سللایر موجللودات نیللز می
مال ملدیریت پنهلان نسلبت بله او ها و اسبا  غیبت و اع شاید بتوان این ویژگی را یکی از حکمت

دانسلللت؛ زیلللرا غیبلللت فرصلللتی اسلللت بلللرای رسلللیدن بللله سلللطحی بلللاالتر از اسلللتقالل و توانمنلللدی. 
که با نیاز راتی او بله املام و هلدایتگر منافلاتی نلدارد و اوج آن در اعملال ملدیریت پنهلان  استقاللی 

                                                        
َج  1 للّرِ

ْمللَر َفَقلْد فخ
َ
َسللْیِن 324 ،4ج :اِلْنِتَظللاِرِه )همللان  َعْنللهخ   . َملْن َعللَرَ  َهللَذا اْأ ِج ِمللْن  (/ َقلاَل َعِلللّيخ ْبللنخ اْلحخ ْعَظللِم   اْنِتَظلارخ اْلَفللَر

َ
ِج   أ اْلَفللَر

 (.354، 4ق: ج4342بابویه،  )ابن
ا َو نَ  2 وَلِهَك ِمّنَ

خ
وا ِفْعَلَنا َفأ َخاِلفخ ْمَرَنا َو َلْم یخ

َ
وا أ َطاعخ

َ
وا َقْوَلَنا َو أ وَنا َو َحِفظخ َحّبخ

َ
ْم   ْحنخ . َو ِفْرَقة. أ  (.240 ق:4373 شعبه، )ابن  ِمْنهخ

للٍ  َقلاَل 3 لَة ْبلِن َعِلللّيٍ َعلْن َرجخ
َمّیَ
خ
ِبللي َعْبلِداهلِل   .ْ  أ

َ
ْللتخ ِأ ْصللَحا خ اْلَقلاِئِم  قخ

َ
ْو أ
َ
ْفَضل خ َنْحلنخ أ

َ
َمللا أ ّیخ
َ
ْم  أ ْنللتخ

َ
ْفَضل خ   َقللاَل َفَقلاَل ِللي أ

َ
  ِمللْن   أ

ْصَحاِ  
َ
وَن َو   اْلَقاِئِم   أ ْمسخ ْم تخ کخ ّنَ

َ
ْم َو َرِلَك أ کخ ْم َفَصلالتخ ْیتخ لِة اْلَجلْوِر ِإْن َصلّلَ ِئّمَ

َ
ْم ِملْن أ ِسلکخ ْنفخ

َ
ْم و َعَللی أ وَن َخلاِئِفیَن َعَللی ِإَملاِمکخ ْصلِبحخ تخ

ة )مفید ْم ِفي َتِقّیَ کخ ْم َفِصَیامخ ْمتخ ٍة َو ِإْن صخ وَعْبلِد 54-54 «:الف»ق4043 ،ِفي َتِقّیَ بخ
َ
  َملْن   اهلِل (/ َعلِن اْلَعلاَلِء ْبلِن َسلَیاَبَة َقلاَل َقلاَل أ

ْم   َماَت  ْسَطاَطهخ ِإَللی ِرَواِق اْلَقلاِئِم   َعَلی  ِمْنکخ َو ِبَمْنِزَلِة َمْن َضَرَ  فخ ْمِرَنا َهَذا َفهخ
َ
َبلْ  ِبَمْنِزَللِة َملْن َیْضلِر خ َمَعلهخ ِبَسلْیِفِه َبلْ  ِبَمْنِزَللِة  أ

ْشلِهَد َملَع  ْشِهَد َمَعهخ َبْ  ِبَمْنِزَلِة َملِن اْستخ لوِل اهلِل  َمِن اْستخ ْم   : َو اهلِل (/ علن الصلادق423، 4ج ق:4324، )برقلی َرسخ کخ   ِعَبلاَدتخ
ْم ِفي َدْوَللِة اْلَباِطلِ  و َحل  ِفي کخ ّوِ ْم ِمْن َعدخ

کخ فخ ْسَتِتِر ِفي َدْوَلِة اْلَباِطِ ، و َتَخّوخ مخ اْلمخ ّرِ َمَع ِإَماِمکخ لدخ االّسِ لْن َیْعبخ ْفَضل خ ِمّمَ
َ
ْدَنلِة أ  _ هلَل اِل اْلهخ

هخ  وَجّ َ ِرْکرخ اِهِر ِفي َدْوَللِة اْلَحلق _َعّزَ وِر اْلَحّقِ َمَع ِإَماِم اْلَحّقِ الّظَ هخ ِتلي  ِفي ظخ لت. َعَللی اْلَحلاِل اّلَ ْم َمّیِ
لوتخ ِملْنکخ ، اَلَیمخ لارخ ... و اهلِل َیلا َعّمَ

َکِتیٍر ِمْن  ْفَضَ  ِعْنَداهلِل ِمْن 
َ
َکاَن أ ْم َعَلْیَها ِإاّلَ  ْنتخ

َ
د )کلینی،  أ حخ

خ
َهَداِء َبْدٍر و أ  (.404-404، 5ق: ج4042شخ

ْمنا َبني. 4 َکّرَ ْم َعللی  َو َلَقْد  ْلناهخ باِت َو َفّضَ ّیِ ْم ِمَن الّطَ ْم ِفي اْلَبّرِ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناهخ لْن َخَلْقنلا َتْفضلیال  آَدَم َو َحَمْلناهخ )اسلراء:  َکتیلٍر ِمّمَ
24.) 

، 44ج ش:4378، ء و ال یالح  فیه استعالء بالنسبة الی الدیر اّلذى هلو دونله )مصلطفوی ّزة و تفّوق في نفس الشي. َفاْلَکَراَمةخ ع5
07-02.) 

 (55، 5ج ق:4040، قمی ؛044 ق:4040، طوسی)در روایات به مصادیق دیگری از تکریم نیز اشاره شده است.  .6
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کله بتوانلد خلود و جامعله خل نسبت به او محقق می کله شود و توانمندی این  ود را بجلایی برسلاند 
کند.   لیاقت و آمادگی حضور حجت خدا و حکومت او را فراهم 

در حقیقت، تکریم پروردگار در غیبت با ایجلاد زمینله بلرای اسلتدالن و اسلتقالل بیشلتر اسلت و 
کلریم،  تر )مؤلفه اول(. غیبت را می های رفیع رسیدن به قله کریمانه حق دانسلت. رزق  توان رزق 
کله کسلی نمی رزقی اسلت  ها و حمایلت پنهلان همیشله ایلن خاصلیت را  کنلد و هلدایت تلو را واملدار 

کسی نمی که نگاه فرد را اسیر دست  کله تلوأم  هلای املام عصلر و حمایت ها کند. هلدایت دارند 
کرامت را برای مؤمنان فراهم می  کند.  با ناشناختگی است سطحی باالتر از 

واعتصاممرکبوص ولمبنایپنجم:اضطرار
شلود  انسان در ح  مشکالت و طی مسیر خود به طور طبیعی به ابزارهای مختلفی متوس  می

کلارآیی یلک ابلزار باعل  می که احتمال فائده را در آنها می شلود تلا توجله فلرد از آن  دهلد. تجربله نا
که برای رسیدن به خواسته خود، ناتوانی همه ابزارهلا را مشلاه ده ابزار برداشته شود. در لحظاتی 

کنلد.  کند از لحان فطری و یا بخلاطر بلاور بله خلدا، بله درگلاه او روی آورده و از دیگلران دل می می
کسلانی  های اضطرار و اعتصام، توحید در انسان اوج می لحظه که قرآن صرفا   گیرد و همین است 
که به اعتصام رسیده را راه که از همه ابزارهلای خلو 1اند. یافته خوانده  کسی است  د بلرای معتصم 

کللرده ولللی خواسللتۀ او فراتللر از اینهللا اسللت. ایللن حقیقللت را در فضللای اجتمللاج نیللز  حرکللت اسللتفاده 
توان جاری دانست؛ زیرا جوامع انسانی نیز به سخن و دعوت ملدعیان مختلفلی پاسلخ داده و  می
بله جا ناتوانی ملدعیان ثابلت شلد؛ زمینله بلرای روی آوردن  کنند و آن های آنان را تجربه می طرح

 شود )مؤلفه دوم و هفتم(.  حاکمیت دین و حکومت اولیاء خدا فراهم می

 گیری نتیجه
که اصل  غیبلت، نقلش املام « مدیریت از فرادست»نظریه  دربرگیرنده هفت مؤلفه اصلی است 

شناسلانه  ها ریشله در مبلانی انسان دهد. این مؤلفله در این دوره و شرایط برطر  آن را توضیح می
انی مانند: نیاز انسان به هدایت الهی، انتخا  آزاد؛ مرکب تحول و ملالک تفلاوت، اسالم دارد؛ مب

عبودیت؛ هد  خلقت و تنها راه هماهنگ با فطرت، مسیر تحول انسان تا اسلتدالن و اسلتقالل، 
 نیاز مؤمنان به نصرت و والیت و در نهایت هدایت پنهانی متناسب با تکریم انسان.

                                                        
ِدَ  ِإلی  َیْعَتِصْم   َمْن . 1 ْسَتقیم  ِباهلِل َفَقْد هخ  (.444عمران:  )آل  ِصراٍ  مخ
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