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 سنتی گرای شریعت جریان شناسی آسیب
 غیبت عصر در قیام منع اتروای با مواجهه در

رجبیابوذر
1

 چکیده
 جریان دو از دینی معرفت و دین با مواجهه در شیعی روحانیت شناسی گونه در

 جریوووان کووورد. یووواد تووووان موووی سوواز تمووودن گرایوووان عقووو  و سووونتی گرایوووان شووریعت
 بوا محسونات، برخوی از فوار  دینوی شناسی معرفت جهت از سنتی گرای شریعت
 برخووردار سواز تمودن عقالنیوت جریان به نسبت فراوانی های چالش و ها آسیب
 ارزش و عقووو  جایگووواه فروکاسوووتن روایوووات، و آیوووات ظوووواهر بووور جموووود اسوووت.
 حسواف بوه جریوان ایون کالن های آسیب ترین مهم جمله از آن شناختی معرفت
 جهوت بوه هوم بوود. خواهود تور جودی موذکور چوالش مهدویت مسئله در آید. می
 سووازی، جامعووه و عملووی بعوود جهووت بووه هووم و شناسووی معرفووت و شناسووی روش

 مشوک  بوا بواوری مهودی بوه پایبنودی داعیه با یادشده جریان پژوهی مهدویت
 عصوور در جریووان ایوون بووه قووائلین دلیوو  توورین مهووم بووود. خواهوود رو روبووه اساسووی
 ارائوه اسوت. غیبوت دوره در قیوام عودم بور مبنوی روایوات از ای پاره وجود غیبت
 احکووام حضوور بورای غیبوت عصور در عملووی و مشون  وییالگو و طور  نکوردن

 عوووودم غووورف، تمووودن و مدرنیسوووم جریووووان برابووور در انفعوووال دیووون، اجتمووواعی
 دینی های ارزش و دین منالف های جریان دربرابر کاری محافظه نگری، آینده

                                                        
 (.abuzar_rajabi@yahoo.com) دانشگاه معارف اسالمی یاراستاد .1
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 عصور در قیوام منوع روایوات پوذیرش جهت به آن های آسیب ترین مهم جمله از
 عصوور در عملیواتی نقشوه از سواز تمودن عقالنیووت ریوانج مقابو  در اسوت. غیبوت
کنش دین، اجتماعی احکام برای غیبت  و نگوری آینوده غرف، تمدن دربرابر وا
 حضووورت ظهوووور سوووازی زمینوووه جهوووت اسوووالمی نووووین تمووودن بووورای ریوووزی پوووی

 گوید. می سنن حجت

 بوا مواجهوه در سونتی گورای شریعت جریان شناسی آسیب رو پیش تحقیق هدف
 در و پژوهوی مهودویت از مودل این نفی آن نتیجه که است روایات از دسته این
 تحقیووق روش اسووت. سوواز تمودن عقالنیووت یعنووی بودی  جریووان اثبووات آن قبوال

 بود. خواهد انتقادی تحلی  رویکرد با و تبیینی _ توصیفی
 کلیدی واژگان

 شناسووی؛ آسوویب سوواز؛ تموودن گرایووی عقوو  جریووان سوونتی؛ گوورای شووریعت جریووان
 .قیام منع روایات ژوهی؛پ مهدویت

ح  مسئله طر

 مسوائ  عرصوه در عمودتا سواز تمودن عقالنیوت و سونتی گرایان شریعت به شیعی عالمان تقسیم
 تقسویم بوه منظور ایون از نیوز غربوی متفکوران و مستشورقان از برخوی حتی گیرد. می صورت سیاسی
 جریان و کار محافظه جریان و غیرسیاسی یا سنتی جریان از و پرداخته حوزوی شیعی های جریان
-354 :1375 کوودی، ؛436-440 :1377 )آبراهامیووان، کننوود. مووی یوواد سیاسووی اسووالم و انقالبووی
 صووورت تقسویمی چنوین مهودویت عرصوه در اموا (52 :1379 دفرونوزو، ؛176 :1386 هیورو، ؛352
  است. نگرفته صورت شناسی جریان حوزه در مستقلی کار منظر این از و نگرفته

 اسوت. معتقود سیاسوی اسالم به سنتی گرایان شریعت جریان دربرابر ساز تمدن یتعقالن جریان
 جریان این باور در سیاسی اسالم در اساسی رکن (17 :1386 زاده، حسینی ؛7 :1386 )بهروزلک،
 باید را سنتی گرایان شریعت با اینان بنیادین تمایز درواقع است. غیبت عصر در حکومت تشکی 

 (20 :1379 )سعید، دانست. زمانی و عصر هر در حکومت پذیرش در
 نووع و داشوته حضوور اسوالم صودر از سونتی گرایوان شوریعت جریان تارینی بسترشناسی جهت از

 شویعه متفکوران میوان در گرایان نق  و ظاهرگرایان گرایان، ن  چون عناوینی با عمدتا نگاهشان
 نمووود گووری اخبوواری جریووان دامووها در و گوورا نوو  جریووان شوویعه میووان در انوود. بوووده مطوور  سوونی و

 کورد؛ یواد اخبواریون رسومی حضوور از اطمینوان بوا نتووان شاید امروزه هستند. سنتی گرایان شریعت
 حتووی دارد. شوویعیان میووان در پررنگووی حضووور مهوودویت عرصووه در خصوووص بووه آن هووای جلوووه امووا
 داشوته اهرگراییظو و اخبواری رویکورد عمو  مقام در اما باشد، اصولی عالمی نظری جهت از شاید
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 محموود دهسوورخی، موسوووی سوویدمحمود خوانسوواری، سوویداحمد چووون هووایی شنصوویت باشوود.
-214 :1381 )جعفریوان، دانسوت دسته این از توان می را جویباری رستگار الدین یعسوف حلبی،
 مقابوو  جریووان (.248 :1380 مظفووری، ؛72-73 :1388 دارابووی، ؛62 :1389 خسووروپناه، ؛213
 جودی نموود اسوت. بووده مطور  اسوالمی متفکران میان در گذشته از نیز ساز دنتم عقالنیت یعنی
 امووام توسووط دیانووت اصوولی هووای کووارویژه شووناخت و دیوون احیووای بووا معاصوور دوران در جریووان ایوون

 عالموووه مووودرس، شوووهید اسووودآبادی، جموووال سوووید چوووون متفکرانوووی البتوووه شووود. مطووور  خمینووی
 جریوان ایون نمود اما اند، داشته جدی توجه دین اجتماعی نقش به و... صدر شهید طباطبایی،

 ایوون از اسوت. بازیوابی قابوو  اموام حضورت توسوط اسووالمی حکوموت تحقوق مسووئله بوا خصووص بوه
گر مجوودد بووه گوواهی جریووان  و )کچویووان شووده احیووا اسووالم بووه گوواهی (1388 رشوواد، )صووادقی احیووا
 ود.ش می یاد (1386 لک، )بهروز سیاسی اسالم به گاهی و (1391 زائری،

 هوای شوک  بوه تاریخ طول در مهدویت ازجمله منتلف مسائ  عرصه در جریان دو این مقابله
گونی  بوا سونتی گرایوان شوریعت هموان یوا ها والیتی جریان مواجهه اخیر سده در گرفت. صورت گونا
 غیبوت عصور و آخرالزموان بوه نگواه و مهودویت چوون مهموی مسوائ  در سواز تمودن عقالنیت جریان
گرچه است. دمشهو کامال    سوکوت مسوئله از افراطوی هوای والیتوی و حجتیه انجمن رسمی طور به ا
 ایون از زیوادی افوراد نیوز عم  مقام در اما گویند، می سنن حکومت تشکی  عدم و غیبت عصر در
گرچه کنند. می دفاع جریان دو  خوود فقهوی دروس در حتوی یوا و برنیاموده پوردازی نظریوه مقام در ا

 عملوی صوورت بوه اموا باشوند. غیبوت زموان در منکور از نهوی و معوروف امربوه وجووف بوه قائو  شاید
 مطور  را غیبوت عصور در حکومت تشکی  و قیام عدم مسئله که دارند روایاتی پذیرش به گرایش
 زمینوه و شورایط کوه اسوت جهوت بودان غیبوت فلسوفه دارنود موی بیوان صوراحت بوه اینوان کنند. می
 بوه و کورد سوکوت زموان ایون در بایود بنوابراین نودارد، جوودو خودا دیون احکوام کوردن اجرایوی برای

 حضرت (117-118 :1358 تاجری، ؛104 :1363 )باقی، 1شوند. می زمانی تقیه به قائ  اصطالح
 بوه سونتی گرایوان شوریعت جریوان بوا مقابلوه در سواز تمودن عقالنیوت جریوان نماینوده عنوان به امام

گاهوان و متحجوران و مآبوان مقودس به آنان از صراحت  در کننود. موی یواد انودیش کو  و مقودس ناآ
 از پیرتوان پودر کوه دلوی خوون» دارند: می بیان جریان این از گله با روحانیت به خود تارینی منشور

                                                        
کوه صورفا بایود مهیوا »نویسود:  می . باقی درباره بواور حوزف قاعودین در مسوئله تقیوه1 کوه  حوزف قاعودین بور ایون بواور اسوت 

کنیم و حتی تظاهر بوه منالفوت بوا دشومن هوم نکنویم و موافقوت زبوانی هوم بکنویم و همیشوه توا  باشیم. نیرو پس انداز 
کمینگواه صوبر بوه سور ببو «. ریمظهور و قیام در سنگر تقیوه و اسوتتار و سوکوت و عودم تظواهر بوه منالفوت بوا دشومن و در 

 (138: 1363)باقی، 
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 )امووام «اسوت. ننووورده دیگوران هووای سونتی و فشووارها از هرگوز اسووت، خوورده متحجوور دسوته ایون
 (278 ،21ج :11389 خمینی،
 مطالعوووات بووور مبتنوووی انتقوووادی رویکوووردی بوووا و نظوووری، و کیفوووی روش بوووا رو پووویش تحقیوووق در

 براسوواس مهوودویت مسووئله در را سوونتی گوورای شووریعت جریووان هووای آسوویب اسوونادی و ای کتابنانووه
 عقالنیووت یعنووی جریووان ایوون مقابوو  دیوودگاه و بررسووی غیبووت عصوور در قیووام منووع روایووات بوور تکیووه
 شد. خواهد بیان اجمال به ساز تمدن

وهش پیشینه  پژ
 در عووام شوک  بووه چوه سوونتی گورای شوریعت جریووان شناسوی آسوویب یعنوی تحقیووق مسوئله ربوارهد
 نگرفتووه صووورت تووجهی قابوو  کوار مهوودویت عرصوه در خوواص شووک  بوه چووه و منتلوف هووای حووزه
 صوورت بوه البتوه هسوتیم. مواجوه حووزه ایون در پوژوهش فقور با که کرد اذعان باید انصافا و است،
 قالب در تحقیقاتی پژوهشی، کارهای عرصه در نواندیش و سنتی روحانیت جریان مسئله به کلی
 مةذهبی هةای سةازمان و هةا جریةان ماننود هوایی کتواف اسوت. گرفتوه انجوام ناموه پایوان و مقالوه و کتاف

 عبدالحسوین از معاصةر ایةران فرهنگةی و فكةری شناسةی جریةان کتواف جعفریوان؛ رسوول از ایةران سیاسةی
 فراتووی؛ عبودالوهاف از قةةم علمیةه حةةوز  در سیاسةی دانةةش و تجةدد و روحانیةةت هوای کتوواف خسوروپناه؛

کبور علوی از مجةدد و متجةدد متجمةد  گانه سه های گفتمان در درنگی معاصر: پژوهی دین کتاف  صوادقی ا
 و «1معاصووور ایوووران در دینوووی اجتمووواعی اندیشوووه شناسوووی جریوووان بووور درآمووودی» هوووای مقالوووه رشووواد؛

 سوبحانی؛ محمودتقی از ،«2معاصور ایوران در دینوی اعیاجتمو اندیشوه شناسوی جریوان بر درآمدی»
 هسوتند آثواری از بنشوی نیوا عیسوی رضا از «خمینی امام دیدگاه و روحانیت شناسی گونه» مقاله
  کنند. می سنتی گرایان شریعت جریان کلیت به اجمالی اشاره که

 اداموه در کوه اسوت شوده نوشوته مقالوه و کتواف چند هم غیبت عصر در قیام منع روایات درباره
 شناسی آسیب یعنی حاضر تحقیق مسئله به آنها از یک هیچ اما شد، خواهد اشاره آنها به تحقیق
 ایون از ندارنود. ای اشواره آنوان دیدگاه لوازم و روایات این با مواجهه در سنتی گرای شریعت جریان
 ندارد. گردی های پژوهش میان در ای سابقه و بوده ابداعی خود نوع در تحقیق این حی 

وایات  غیبت عصر در قیام منع ر
کنون که آثاری میان در اند. دسته چند قیام منع به ناظر روایات  ابوراهیم آقوای شوده نوشوته تا
 ارائوووه روایوووات ایووون از خووووبی بنووودی دسوووته (254-296 :1380) جهةةةان دادگسةةةتر کتووواف در امینوووی
 از ای پواره روایوات ایون میوان در پرداختند.ن آنها تحلی  به و نیاورده را روایات همه البته اند؛ کرده
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 دسته این داند. می اجتماع در حضور از پرهیز و نشینی خانه را غیبت عصر در شیعیان وظیفه آنها
 :1403 مجلسووی، ؛263 و 194 :1397 زینووب، ابووی )ابوون «بیوووت احووالس» تعبیوور بووا کووه روایووات از
 و شوویعیان از نوووعی بووه شووده، ذکوور ائمووه لسووان در (158 ،5ج :1425 حرعوواملی، ؛135 ،52ج

 قوائم قیام از قب  تا اجتماعی و سیاسی حرکات و قیام به دست که شود می خواسته منتظران
 فرمایند: می صادق امام که است روایتی آن نمونه نزنند.

 بلغر  فراذا والمرار، اللیرل سركن مرا اسركن و احالسه من حلسا   كن و بیت  ال   سدیر یا
 ؛رجل  عىل لو و الینا فارحل خرج، قد الس یاین ان
کن روز و شوب تا کن، منزل جا همان و بمان خانه در چنان هم سدیر ای  نیوز توو اسوت سوا

کن  گرچوه کون، شوتاف ما سوی به گاه آن کند، خروج سفیانی که زمانی تا باشد منزلت سا
  (303 و 270 ،52ج :1403 )مجلسی، باشی. پیاده پای با

 قیووام هوای پورچم بوودن طوواغوت و باطو  از سونن صوراحت بووه کوه دهسوتن روایواتی دوم دسوته
 روایووت در صوادق اموام و بوواقر اموام نمونوه عنووان بووه دارنود. موی بیووان را حضورت ظهوور از قبو 

 فرمایند: می مشابهی
 عزوجل؛ اهلل دون من یعبد طاغو  فصاحما ،القامئ قیا  قبل ترفع رأیه كل
 غیور کوه اسوت طواغوت آن پرچمدار درآید، اهتراز به قائم قیام از پیش که پرچمی هر
 مجلسوی، ؛115 :1397 زینوب، ابوی ابن ؛295 ،8ج :1407)کلینی، کند. می بندگی را خدا
 (747 :1430 کورانی، ؛52 ،15ج :1409 عاملی، حر ؛143 ،52ج ؛114 ،25ج :1403

 ای نودهپر جوجوه ماننود را صواحب حضورت از قبو  قیوام ائموه کوه اسوت روایاتی دیگر دسته
 بوه البتوه کنود، پورواز و زده بیورون خوود النوه از شوود، ردیوف او پور و بوال کوه آن از پیش که دانند می
 از فرمایشی آن نمونه دهند. می قرار خود سرگرمی و بازی ابزار کودکان و گرفته را آن افتد می زمین
 فرمایند: می حضرت که است سجاد امام

ج  یَ اَل  اهللر  َو  ر  دی  ح أ ا َواحر ن َ َل  مر وجر  َقبأ ر 
ر  خ  َقامئر ال َ  الأ ره   َكراَن  إر رنأ  َطرارَ  َفررأ    َمَثرَل  َمَثل  ه   مر ررر

رَل  َوكأ نأ  َقبأ
َ
 أ

َتور یَ  ، َی سأ َخهَبه َجَناَحاه 
َ
بأ   َفأ ،یَ الص ر وا ان  ث  ه َفَعبر  :1409 حیون، ابن ؛264 ،8ج :1407 )كلیی، .بر

لىس، ؛357 ،3ج   (192 ،1ج :1409 شیرازی، مدین كبیر ؛303 ،52ج :1403 حم 
 است: آمده صادق امام از نق  به دیگری روایت در

ج  یَ  اَل  َو  َخررَرَج  َمررا ررر  ررا ح أ ن َ ررَل  مر هأ
َ
بَ  أ ررالأ ىَل  تر یأ َنررا ا ر َیررقر  إر ر َحرردی  َقامئر

َ
َفَع َیررِر  أ مررا   دأ لأ وأ  م 

َ
َعَش َیرر أ ررا   نأ  إال َ  َحق 

ه   تأ ََ َطَل َبلر  اصأ ،ی َ الأ ه  یَ قر  َكاَن  َو  ة  ر   یفر  اَدة  یَ زر  ام  َناَمكأ َنا؛یشر  َو  وه   َعتر
 به ما قائم قیام از پیش حقی، گرفتن یا ظلمی کردن دور برای بیت، اه  ما از کسی هیچ
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 شودن زیواد سوبب او خاسوتن پوا به و شود، می بال و مصیبت دچار که آن مگر خیزد، نمی پا
 اصوفهانی، بحرانوی ؛188 ،1ج :1409 شیرازی، مدنی )کبیر شود. می ما شیعیان و ما رن 
  (945 ،20ج :1413

 صووورت در شوویعیان غیبووت عصوور در کووه اسووت شووده نقوو  صووادق امووام از دیگووری روایووت در
 داشت: ننواهند اجری جائر سلطان به تعرض

ل   ایَ  َ ض َ َ   َمنأ  م  َطان   َتَع  َ
لأ س  ر   ِر ه   َجائر َصاَبتأ

َ
َج أ ی   مَلأ  ةی ی َ َبلر  َفأ َ َعلَ  نأ قر ی   مَلأ  َو  اهیأ َز بأ َ  رأ َ َعلَ  الص َ  ا؛هیأ

 اجوری آن بور شوود، گرفتوار ای بلیوه بوه راه ایون در و گوردد جوائر سولطان متعورض که کسی
 ؛61 ،5ج :1407 کلینووی، ) شوود. ننواهوود او روزی آن، تحموو  بوور صووبر و داشووت ننواهوود

 ،16ج :1409 عواملی، حور ؛372 ،72ج :1403 مجلسوی، ؛259 :1404 حرانوی، شوعبه ابن
128) 

 سوونتی گرایووان شووریعت مستمسووک غیبووت عصوور در قیووام منووع ایبوور کووه روایوواتی مشووهورترین از
 مضمون: این با البالغه نه  در علی امام از است ای جمله است،

رروا َ م  َ   الأ َرأ وا َو  األأ ر  رربر ررَباَلءر  َعررىَل  اصأ رروا اَل  َو  الأ ك  ر   َ
  حت 

َ
أ رربر مأ یدر یأ رر َو  ك  مأ ی  س  ك  مأ  َهررَوى یفر  وف  ك  ررَنتر سر لأ

َ
 اَل  َو  أ

وا ل  جر َتعأ َ  َتسأ ه  ی   مَلأ  اِبر لأ مأ  اهلل   َعج ر ه    َلك  ن َ مأ  َماَ   َمنأ  َفإر ك  نأ هر  َعىَل  مر َ اشر َو  َو  فر َفةر  َعىَل  ه  رر ر  َمعأ رهر  َحرق  ر ب   َر
ر  َو  هر  َحق  ول  لر  َو  َرس  هأ

َ
رهر یأ بَ  أ  یَشرهر  َمراَ   تر

ه   َوَقرَع  َو  دا  ر   جأ
َ
َجَب  َو    اهلل َعرىَل  أ رَتوأ رنأ  َنرَوى َمرا َثرَواَب  اسأ  مر

حر  ِر هر َع  َصا لر هر  َمَقاَ   ة  ی َ الن ر  َقاَمتر  َو  ََ تر اَل صأ َس  إر هر یأ ِر ن َ   ر ر  َفإر
ل  ك  ة   ء   َشأ  ِر د َ َجال؛ َو  م 

َ
 أ

 با خود زبان خواهش و هوا در و دیکن صبر بالء بر و د(ینیبنش نیزم )بر دیباش نیزم مالزم
 افشوت ننواسوته، شوتاف شوما از خودا چوه، آن به و نیائید حرکت به خود ریشمش و دست
گوور پووس دیوومکن  حووق و پروردگووار حووق کووه یحووال در ردیووبم خووود بسووتر در شووما از یکسوو ا
 بوود خواهد خدا بر اجرش و مرده دیشه بشناسد را رسول تیب اه  حق و رسول

 ریشمشو دنیکشو مقوام او تیون و دارد را خود ستهیشا کار تین پاداش و ثواف استحقاق و
 البالغووه، )نهوو  1اسووت. نیمعوو یزمووان و موودت یزیووچ هوور یبوورا همانووا و دارد را خوودا راه در

 مجلسووی، ؛111 ،13ج :1404 الحدیوود، ابووی ابوون ؛151 :1410 آموودی، تمیمووی ؛190 خطبووه
 (55 ،15ج :1409 عاملی، حر ؛144 ،52ج :1403

                                                        
کتاف والیت فقیه خود این روایت را مورد خدشه قورار می1 کوذبی  . شهید سیدمصطفی خمینی در  دهود و آن را جوزء مووارد 

که به حضرت امیر می و غیر خفّي أّن من یعرف بالغته و فصاحته، یطمئّن بأّنه مون »نسبت داده شده است:  داند 
کاذیووب المنسوووبة إلیووه؛ لُن  النطیووب، و سوویظهر وجووه تصووّدي   ُلّوهووا عوون خصوصووّیات النطووب الالزمووة رعایتهووا علوویاأل

کوأب  بکور موا یشوبه ذلوك، أو إلوی رسوول اهلل فراجوع   النائنین لجع  هذه المآثیر، ب  رّبما یجعلوون و ینسوبون إلوی غیوره 
 (759: 1425؛ رحمان ستایش، 61: 1418)موسوی خمینی، «. اآلثار و األخبار
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 شوود می محقق زمانی ظهور که دارند می بیان و جویند می تمسک «امتال» روایات به نیز برخی
 مجووامع در کوه اموتال دربواره ائمووه زبوان در تعبیور مشوهورترین گوردد. ورجوو و ظلوم از پور زموین کوه

 روایت: از است عبارت آمده اسالم پیامبر قول از فریقین روایی
نب رةیبررهبخ أیتیرر االمررم، اهیررف تضررل   رةیرح و بررةیغ لرره تكررون ،یولررد مررن یاملهرد  ،اءیرراأل
لىسر، ؛287 ،1ج :1395 بابویره، )ابرن 1ملمرا. و جرورا ملئرت كمرا قسرطا و عدال مألهایف  حم 

 (233 ،2ج :1380 گلپایگاین، صایف ؛72 ،51ج :1403

 و صودوری مبوانی و سندی بررسی از پرهیز روایات از دسته این با مواجهه جدی های آسیب از
 یادشوده، روایوات سوندی صوحت فورض بور است. روایات از دسته این داللی مبانی همه از تر مهم
 روایات این حدی  دانش اصطالح به و داشته بیان خاصی فضای در را آنها معصوم امامان قطعا  
 این معنایی زبان باید صدور جهت با آشنایی بر عالوه هستند. برخوردار خاصی صدوری مبانی از

 ایوون ارتبوواط نحوووه آن، پرتووو در تووا شوووند تحلیوو  روایووات ایوون داللووت دقیووق تعبیوور بووه و روایووات
 زمینوه کوه ایون ضومن گردنود. مشون  معصوومین از شوده ادرص روایات دیگر و آیات با فرمایشات
 و صودوری مبوانی بوه سنتی گرای شریعت جریان متأسفانه گردد. مشن  نیز آنها تأوی  و تنزی 
 نیسوت. امور دو ایون بررسوی نیوز تحقیق این قصد ندارند. توجه روایات از دسته این داللی تحلی 

 2کرد. خواهیم بررسی جریان این منظر از را تروایا از دسته این پذیرش های آسیب صرفا   ما

 سنتی گرایان شریعت اندیشه در مهم های آسیب
 مجووال اسووت. هووایی آسوویب و آفووات دچووار منتلووف منظرهووای از سوونتی گرایووان شووریعت اندیشوه
 بوه صورفا   نیسوت. میسور تحقیوق ایون در کامو  شوک  بوه آنوان روی پویش های چالش به پرداختن
 ای اشوواره اسووت آنووان مقابوو  غیبووت عصوور در قیووام منووع روایووات بوور تمرکووز بووا کووه مووواردی از برخووی
 است. اینان پژوهی مهدویت به ناظر ها آسیب این درحقیقت کنیم. می

                                                        
المهدي من ولدي، : »اهلل همین نق  با اندک تغییری در منابع روایی به این شک  آمده است: قال رسول . مشابه1

کما ملئت جورا و ظلما  (296، 3: ج1422)قندوزی هندی: «. تکون له غیبة، إذا ظهر یمأل األرض قسطا و عدال 
کتاف 2 از آقوای ابوراهیم امینوی در « دادگستر جهوان». تا حدودی بررسی داللی و سندی و صدوری این سنخ از روایات در 

کتاف 254-296صفحات  بررسوی ادلوه نفوی »از آقای رحویم لطیفوی؛ مقالوه « مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی»، 
بررسوی و نقود مبوانی روایوی منالفوان انقوالف در تشوکی  »از آقای محمدرضا فوادیوان؛ مقالوه « های پیش از ظهور قیام

نقود و بررسوی عودم مشوروعیت حکوموت »از آقوای سوید ضویاءالدین علیانسوب؛ مقالوه « غیبوت حکومت اسالمی در دوره
گ « دینی در عصر غیبت  افشانی و علی جعفرزاده آمده است. از آقایان محمدمهدی باباپور 
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 دین به نگری جامع عدم
 نگووره هسووتند، مواجووه آن بووا سوونتی گرایووان شووریعت و سوونتی جریووان کووه مهمووی هووای آسوویب از

 غیبووت عصوور در اجتموواعی مناسووبات عرصووه در را دیوون کووه معنووا ایوون بووه اسووت. دیوون بووه حووداقلی
کثری حضوور بوه سواز تمودن عقالنیوت جریوان دربرابور، کننود. می تلقی برنامه بی  تموام در دیون حودا
 (39 :1386 )بهروزلووووک، دارد. بوووواور امووووور ایوووون در برنامووووه داشووووتن و اجتموووواعی و فووووردی امووووور

 دینی تعالیم درواقع دارد. دینی لیمتعا و احکام از نادرستی برداشت و تفسیر سنتی گرایان شریعت
 بووا دیوون از تفسوویر ایوون دانوود. مووی خوودا بووا فووردی رابطووه و عبووادات بووه مربوووط مسووائ  بووه منحصوور را

 بوورای را بشوریت کو  بورای هودایتی نقوش و دارد فرهنگوی و تمودنی نموود کوه دیون حقیقوی رسوالت
 ضوروریات و ثابتوات و ولاصو بوین نیسوت قوادر جریوان ایون نیست. سازگار دارد، درنظر خاتم دین
 اینووان بوواور بووه (13 :1382 )ذوعلووم، کنوود. برقوورار تفکیووک آن متحووول و متغیوور هووای جنبووه بووا امووور
 دیون در جدیودی امور هویچ و شوود موی محودود سونت و کتواف در شوده ارائوه عقایود هموان در اسالم
 ناشوناخته امور در تا دهند نمی اجازه خود به گاه هیچ نگاه، همین بر مبتنی نیست. پذیرش قاب 
 و اصوول در تصولب پذیرنود. نموی را امور این در بازاندیشی و کنند تفکر و تأم  مستحدثه مسائ  و

 زادگووان، ی)مهوود آیوود. مووی حسوواف بووه اینووان فکووری هووای شاخصووه از جدیوود مسووائ  در تفکوور عوودم
1380: 35)  
 هووای بنوش :1417 )طباطبوایی، دارد. بواور دیون جامعیوت بوه سواز تمودن عقالنیوت جریوان اموا

 ؛1390 و 1380 آملوووی، جوووادی ؛65 ،2ج :1387 مطهووری، ؛194 ،2ج جملووه از المیووزان منتلووف
 نکتوه ایون به فقیه والیت کتاف در امام حضرت (1379 گلپایگانی، ربانی ؛1380 یزدی، مصباح
کثری نگاه و کرده اذعان  دارند: می بیان را دین به خود حدا

 را اجتموواعی کلووی نظووام كیوو کووه اسووت متنوووعی اتمقوورر و نیقوووان حوواوى شوور  احکووام
 بوا معاشورت طرز از است: آمده فراهم دارد ازین بشر چه هر حقوقی نظام نیا در سازد. می

 ییزناشوو زنودگی و خصوصوی امور و همشهرى و شیخو و قوم و رهیعش و اوالد و هیهمسا
 :1391 خمینی، امام) ... مل  ریسا با مراوده و صلح و جنگ به مربوط مقررات تا گرفته،
29.) 

 است: بشریت همه برای اسالم دارند می بیان امام دیگری فرمایش در
 سوت.ین نیمسولم بوراى حتوی فوه،یطا كیو بوراى کشور، چند براى کشور، كی براى اسالم
 :1389 )هموو، اسوت. «النواس هوایأ ایو» اسوالم هواى خطواف اسوت. آموده بشور براى اسالم
 (295 ،11ج
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 دانند: می جامع مکتبی را اسالم خود استاد مشی همین بر نیز مطهری شهید
 اعوّم  انسوانی، نیازهای جوانب همه به اسالم، در گرا. واقع و جامع است مکتبی اسالم...

 یووا فوورد عوواطفی، و احساسووی یووا فکووری و عقلووی روحووی، یووا جسوومی آخرتووی، یووا دنیووایی از
 (65 ،2ج :1387 )مطهری، است. شده توجه اجتماعی

 کوه اسوت آن سونتی گورای شوریعت جریوان منظور از دیون نگوری جوامع عودم آسیب در مهم نکته
 نظور در اجتمواعی مناسوبات و احکوام حووزه در را متغیور و ثابت مسئله و مکان و زمان عنصر اینان
 بور تکیه و بودن زمان امام نام و یاد به صرفا هم انتظار مسئله در خاطر همین به و گیرند نمی
کیود زموان اموام بوه نسوبت دیگوران و خوود رویاهوای و خوواف از یوادکرد و حضرت خدمت تشرف  تأ
 اموا گیورد؛ موی نادیوده جریوان ایون کوه اسوت اموری دیون احکوام بوه نسوبت اندیشی مصلحت دارند.
 و زموان در مشوکالت و معضوالت حو  و دیون فهوم در مهوم اموری را آن سواز تمدن عقالنیت جریان
 (164 :1381 دیگران، و علی)فتح داند. می ها انسان برای مکان
 هسوتند؛ دیون جامعیوت بوه قائو  سونتی گرایان شریعت از برخی گفت بتوان شاید دیگر بیان به
 آنهوا بوه بیوت اهو  و آموده دینوی متوون در اسوت الزم هوا انسان برای که چه آن تمام که معنا این به

 هویچ و (119 :1381 صویری،)ن است روایات به مراجعه نیز آنها آوردن دست به راه و دارند اشراف
 کنند: می اشاره صورت این به نکته این به اینان از یکی شوند. نمی قائ  عق  برای نقشی

 و منوزون بیوت اهو  نوزد دارنود، نیواز آنهوا بوه قیاموت روز توا آدمیوان کوه مسوائلی تمام
 معصوومین از سوماع و اخبوار بوه موردم عمووم مراجعوه جوز راهوی هویچ و است مکتوف
 (3 :1370 دهسرخی، )موسوی ارد.ند وجود

 معاصور دوران آشونایی بوا اموور تحول به گذشته تراث حفظ عین در ساز تمدن عقالنیت جریان
 است: معتقد

 زیجوووا را آن از تنلوووف و هسوووتم جوووواهرى اجتهووواد و سووونتی فقوووه بوووه معتقووود جانوووب نیوووا
 هفقو کوه سوتین معنوا بودان نیوا ولوی اسوت، حیصوح سوبك هموان بوه اجتهواد دانوم. نمی
 در کوه اى مسوئله اجتهادنود. در کننوده نیویتع عنصور دو مکوان و زمان ست،ین ایپو اسالم
کم روابووط در مسووئله همووان ظوواهر بووه اسووت بوووده حکمووی داراى میقوود  و اسووتیس بوور حووا

 بووا کووه معنووا بوودان کنوود، دایووپ دىیووجد حکووم اسووت ممکوون نظووام كیوو اقتصوواد و اجتموواع
 ظواهر نظر از که اول موضوع همان اسییس و اجتماعی و اقتصادى روابط قیدق شناخت

 دىیوجد حکوم قهورا   کوه اسوت شوده دىیوجد موضووع واقعوا   اسوت، نکورده فرقوی میقد با
 :1389 خمینوی، )اموام باشود. داشته احاطه خود زمان مسائ  به دیبا مجتهد طلبد. می
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 (289 ،21ج

 عرصوه در دیون جامعیوت بوه آن، کارآمودی و دیون اصو  پذیرش با  سنتی گرای شریعت جریان
 دینوی احکوام از بسویاری تعطیلوی از عموال   غیبوت عصور در شوان نگاه بوه توجوه با اما دارند؛ باور نظر
گرچه کنند. می دفاع  از جدی دفاع و صریح بیان در روشنفکر و سکوالر طیف با را اینان توان نمی ا
 ؛372 :1377 سووووروش، ؛257 :1376 سووووروش، ؛37 :1377 )بازرگووووان، دیوووون جامعیووووت عوووودم

 بود. خواهد یکی دیدگاه دو پیامد عم  در اما دانست؛ (18-20 :1377 شبستری،
 غیبت عصر در حکومت تشکیل با مخالفت
 هسوتند. زمانیوه تقیوه بوه قائ  غیبت عصر در حکومت تشکی  مسئله در سنتی گرایان شریعت

 ت،نیسو دسوترس در اوسوت بوه متعلوق حکوموت اصلی شأن که معصوم امام چون که معنا این به
 غیبوت دوران در حکوموت چوون نماینود. دنبوال را حکوموت تشوکی  رأسا   خود توانند نمی شیعیان
کم هوورکس گیوورد، مووی شووک  امووام اذن بوودون  بووا اینووان بووود. خواهوود جووائر باشوود، مسوولمین بوور حووا
 شوویعه یوا اسوالمی سولطان کننود. موی تلقوی جووائر را آنوان جملگوی سوالطین، از گانوه سوه بنودی دسوته
 نظور از یوا اسوت؛ موافوق جوائر داده حکوموت تشوکی  اموام اذن بودون کوه این بوه وجوهت بوا که است
 و نیسوت مسولمان کوه این یوا و منوالف؛ جوائر مدل از اما بود خواهد جائر باز که است سنی مذهب
 ،2ج :1368 )انصاری، بود. خواهد کافر جائر و بود خواهد بدتر قب  مدل دو از دیگر که است کافر
 1کننود. موی یواد جوائر حکوموت بوه آن از و بووده باطو  غیبوت عصر در حکومتی هر وربا این در (76

 در حالوت بهتورین بنوابراین (155-160 ،22ج :1367 نجفوی، ؛11 ،12ج :1414 اردبیلوی، )محقق
 حکوموت نپوذیرفتن کننود. موی یواد زمانیوه تقیوه بوه آن از کوه اسوت دادن تقیوه بوه تن غیبت دوران
 ایوون از صوراحت بووه یوا اینوان اسووت. سیاسوت از دیوون جودایی بوه بوواور هموان غیبووت عصور در دینوی
 سواده اجرای متولی را آن غیبت، دوران در حکومت پذیرش با نهایتا   یا و گویند می سنن جدایی
 است جریان این تبلور حجتیه انجمن (238 :1386 )سبحانی، این. از بیش نه دانند می احکام
 سوکوت به نهایتا   هم انقالف از بعد و غیبت عصر در حکومت تشکی  عدم به انقالف از قب  تا که
 شووند، می قائ  فقها برای والیت نوعی غیبت عصر در اینان (203 :1395 )شیرودی، دادند. تن
 (73 :1367 )اخگوری، نودارد. و... اجتمواعی اقتصوادی، سیاسوی، اموور در دخوالتی کوه والیتی اما

 اسوت. زموان اموام بورای رسالت اتمام شدن ائ ق معنای به غیبت دوران در حکومت تشکی 
                                                        

کتاف مجمع الفائدة والبرهان في شر  إرشواد األذهوان می1 فوي  والظواهر عودم الفورق»نویسود:  . مرحوم محقق اردبیلی در 
کم الجائر والسلطان الظالم مؤمنا وعدمه کون الحا  (.11، 12: ج1414)محقق اردبیلی، « ذلك بین 
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  (104 :1363 )باقی،
گرچوه جویبواری، الودین یعسووف ماننود سنتی عالمان از دیگر برخی حجتیه انجمن از غیر  بوه ا
 و شوویعه حفووظ مسووئله بوور را خووویش اصوولی دغدغووه ندارنوود؛ حکومووت تشووکی  بووا منووالفتی ظوواهر

 تبیوین پوی در آنکوه از بویش جویبواری 1اننود.د موی سونی و شیعه وحدت مسئله با صریح منالفت
 و توولی عنصور بور و اسوت شویعی معنوای بوه دینی ای جامعه پی در باشد، دینی دولت از ساختاری
کیود تبری  را سونی و شویعه بوین وحودت هفتوه برپوایی وی (300 :1389 )فراتوی، دارنود. فوراوان تأ
 (272 )همو: داند. می اسالمی جمهوری حکومت در نکبت هفته

 )اموام دانسوته عقلوی بودیهی امور حکوموت تشوکی  اصو  گرا تمدن عقالنیت جریان این دربرابر
 حکومووت تشووکی  شوورایط وقتووی دانوود. مووی فووراوان نیووز را آن نقلووی ادلووه و (50 و 9 :1391 خمینووی،
 از غیور آن تشوکی  اصو  و دردهنود تون حکوموت بوه بایود شد، فراهم غیبت عصر در شیعیان برای
 بوه خمینوی اموام حضورت اندیشوه در را امور ایون کنود. موی پیودا نیوز شرعی فوجو عقلی، بداهت
 ایون به نیز امام از قب  شیعی متفکران البته (443 ،1ج :1401 )همو، کرد. دنبال توان می وضوح
 :1417 )نراقوی، انود. دانسوته نموی میسور خوود برای را حکومت تشکی  شرایط اما نموده اذعان امر
  (15-88 :1378 نائینی، ؛583-529

 احکوام بایود غیبوت عصور در واقعوا   آیوا کوه است این سنتی گرایان شریعت طیف از اساسی سؤال
 طووور  ضووومن اموووام حضووورت داد؟ فاسوووقان و جوووائران حکوموووت بوووه تووون و شووووند تعطیووو  دیووون
 دارند: می بیان غیبت دوره در شیعیان وظیفه و حکومت فلسفه درباف اساسی های پرسش

کنون  دوره در حکوموت امور احوراز براى تعالی و تبارك خداى طرف از  نییمع  شن   که  ا
 اسووالم گوورید د؟یووکن رهووا را اسووالم دیووبا ایووآ سووت؟یچ فیووتکل اسووت، نشووده نیوویتع بووتیغ

 کورده نیمعو را فیتکل اسالم که نیا ای بود؟ سال ستیدو براى فقط اسالم م؟یخواه نمی
 حودود تموام کوه است نیا تحکوم نداشتن معناى م؟یندار حکومتی فیتکل ولی است،

 کوارى هور کوه میبگوذار دسوت روى دسوت حوالی بوی بوا موا و برود؛ دست از نیمسلم ثغور و
گر ما و بکنند. خواهند می  طوور نیوا دیوبا ایوآ م.یکنو نموی رد م،ینکنو امضوا را آنهوا کارهاى ا

گر و است؛ الزم حکومت که نیا ای باشد؟  دوره در حکوموت بوراى را نوییمع شون  خدا ا
 زمووان تووا اسووالم صوودر از کووه را حکووومتی تیخاصوو آن لکوون اسووت، نکوورده نیوویتع بووتیغ

 که تیخاص نیا است. داده قرار هم بتیغ از بعد براى بود، موجود صاحب حضرت
 موجوود موا عصور فقهواى از شومارى بوی عوده در باشود، عودالت و قوانون بوه علوم از عبارت

                                                        
 اندیشند. گونه می ها )وفاداران به سیدصادق شیرازی( نیز دقیقا  این . طیف شیرازی1
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گر است.  دهنود.  یتشوک عوالم در عمومی دلع حکومت توانند می کنند، اجتماع هم با ا
 (50 :1391 خمینی، )امام

 از قبو  بلکوه گرفوت، شوک  اسوالمی حکوموت کوه انقوالف از بعود نوه اموام حضرت را نکته این
 خوود مباحو  از یکوی ذیو  در ایشوان کردنود. موی مطور  صوراحت بوه خود فقهی دروس در انقالف
 موودت ایون بوورای آیوا انجاموود، ولطو بووه سوال هووزاران حضورت غیبووت اسوت ممکوون دارنود مووی بیوان
 نوهیبع اإلماموة،  یودل هو فما» گرفت؟ نادیده را اسالمی حکومت تشکی  ضرورت توان می طوالنی

 لعّلهوا و ة،یوالمتماد نیالسون هوذه موع مایّ سو ال و ،األمور ّی ولو بوةیغ بعود الحکومة لزوم  علی  یدل
 یالبووار حکمووة موون عقوو ی فهوو  . تعووالی هعنوود العلووم و ن،یالسوون موون آالف  إلووی بوواهلل اذیووالع و تطووول
ّمة إهمال میالحک

ُ
 و المور  و بوالهر  میالحکو رضویی أو لهوم، فیوتکل نیویتع عودم و ة،یّ اإلسالم األ

   (619 ،2ج :1421 )همو، النظام. اختالل
کید  قیام منع روایات بر تأ

 بوورای ار قیووامی هرگونووه کووه اسووت روایوواتی از دسووته آن بوور سوونتی گریووان شووریعت تمرکووز عمووده
 قبوو  سوطور در اسووت اینوان نظور مووورد روایواتی سوونخ بوه انود. کوورده ممنووع غیبووت عصور در شویعیان
 عقالنیووت جریووان منظوور از روایووات ایوون بوور تمرکووز و دیوودگاه ایوون نقوود بووه جووا ایوون در کووردیم. اشوواره
 کنیم. می اشاره ساز تمدن
 دارند: می یانب روایات این ظواهر بر تمرکز و جریان این نقد ضمن خمینی امام

 در دربوواری آخونوودهای و ظلمووه عمووال از کووه بدهنوود نشوور را روایووت هووزاران اسووت ممکوون
 ضوعیف روایوت دو بوا کنیود، موی مالحظوه کوه طوری به است. شده جع  سالطین تعریف
 بور دارد جودیت که قرآنی اند، داده قرار قرآن مقاب  در را آن و اند، انداخته راه بساطی چه
 قوورآن بوور عووالوه دارد. وامووی سووالطین علیووه قیووام بووه را موسووی و کنیوود قیووام سووالطین ضوود

 وارد کننود موی تصورف دیون در که کسانی و ستمگران با مبارزه در بسیاری روایات مجید،
 (64-65 :1391 همو، ) است. شده

 و پورچم هور کوه است طاغوت علم به معروف روایت بر سنتی گرای شریعت جریان اصلی تمرکز
 نقوود ضومن اموام حضورت بوود. خواهود طواغوت علووم شوود، برافراشوته غیبوت صورع در کوه علموی
 دارند: می بیان قرآن بر روایات از دسته این ارائه عدم و جریان این جدی

 هوور کووه کردنوود الیووخ حکووومتی، هوور و بشووود بلنوود علمووی هوور کووه نوودیگو مووی کووه یینهووایا
 نود.یگو موی دارنود چوی فهمنود نموی نهوایا اسوت. فور  انتظوار بورخالف نیوا باشد حکومتی
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 نود.یگو می چی چی دارند دانند نمی بزنند. را ها حرف نیا که بهشان اند کرده قیتزر نهایا
 هوم بزننود را، هوم بکشوند زنود،یبر هم جان به مردم همه که نیا عنیی نبودن، حکومت

گر ما بکنند. رفتار الهی اتیآ ن  خالف بر ببرند، نیب از را،  ات ستیدو میکرد می فرض ا
 قرآن اتیآ خالف که نیا براى م؛یزد می وارید به را همه داشتند، باف نیا در هم تیروا

گر است.  زد. واریود بوه دیوبا را نیوا کورد، دیونبا دیوبگو را منکور از نهوی کوه دیایب تییروا هر ا
 (16 ،21ج :1389 )همو، . ستین عم  قاب  تیروا گونه نیا

 آنهوا، صودوری مبوانی بحو  و داللوی و سوندی تحلی  از جدای روایات، از دسته این مقاب  در
 مطوور  آنهووا در ظهووور سووازی زمینووه بوورای شوویعیان از دعوووت کووه دارنوود وجووود نیووز مقابوو  روایووات
کرم پیامبر که آمده روایتی فریقین روایی مجامع در نمونه عنوان به شود. می  فرمایند: می ا

ج  یَ  ر  َن  َنا ی  ح أ قر  مر رر شأ َ
وَن ی  فَ  الأ ئ  ر در ِر  َوط  هأ ََ یر یَ  ی ر لأ َطاَنه عأ لأ  ؛ س 

 شوند. می مهدی حضرت حکومت ساز زمینه و خیزند می بپا زمین مشرق از جماعتی
 ؛60 ،2ج :1414 سووویوطی، ؛94 ،1ج :1415 طبرانوووی، ؛1368 ،2ج توووا: بوووی ماجوووه، )ابووون

 از را روایووت ایوون اربلووی مرحوووم (263 ،14ج :1401 هنوودی، ؛87 ،51ج :1403 مجلسووی،
 ،2ج :1388 )اربلووی، دانوود. مووی ثقووه را آن راویووان طبقووه و صووحیح، و حسوون سووندی نظوور
477) 

 غرب تمدن و مدرنیسم برابر در انفعال
 از جدید غرف نمایند. مشن  غرف برابر در را خود موضع باید جدید دوره در ظهور منتظران

گرچوه اد.د نشوان وسوطی قرون الهیاتی دوره برابر در را خود امانیستی ماهیت رنسانس بدو  نووع ا
 و اسووت، برخوووردار جوودی هووای چووالش و مشووکالت از غوورف، میانووه دوره در کلیسووا روحانیووت نگوواه
کوونش رنسووانس، و رفورمیسووم جریووان ای گونووه بوه  امووا بوووده، آن دربرابوور غربووی متفکووران طبیعووی وا

 از خصوووص بووه اموور ایوون اسوت. نبوووده صوووابی اموور ضوددینی درنهایووت و سووکوالر موضووعی انتنواف
 اعوالم صوراحت بوه را خوود دینوی ضود مواضوع الحوادی، هوای اندیشوه محوریوت با روشنگری عصر
 هوزاره آغواز در سوازی جهوانی مسوئله و خودا جوای بوه انسوان جوایگزینی و موداری انسان اوج و کرده
 محوودود جووز متأسووفانه امووا طلبیوود. مووی آنووان قبووال در را اسووالمی متفکووران مقابلووه موویالدی، سوووم

 موضوع غورف تمودن و غورف مقابو  در داشوته را آن از کارآمودی و دیون از دفاع داعیه که متفکرانی
 نقود بوه هوم و داد قرار اساسی هایی پرسش غرف برابر در هم ساز تمدن عقالنیت جریان نگرفتند.

 و غورف دربرابور سنتی گرای شریعت جریان اما (11 ،3ج :1384 سروستانی، )شفیعی پرداخت. آن
 کوه اسوالمی انقوالف از و نگرفتوه نیوز نفوی حوداقلی موضوع حتوی مودن،ت ایون سازی جهانی فرهنگ
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 کورد، مطور  غورف ضوددینی جریوان برابور در جدیود دوره در را معنویوت بوه بازگشوت و دین احیای
 بوا خمینوی اموام کوه کننود موی اذعوان غربی متفکران خود که این با ندادند. صورت دفاعی هیچ
 سوی و سمت به مجددا را معاصر انسان و بازگرداند سیاست عرصه به را معنویت خویش انقالف
 (40 :1377 )فوکو، کشاند. دین

 حفووظ از صووراحت بووه حتووی و بوووده منفعوو  کووامال مدنیسووم برابوور در سوونتی گوورای شووریعت جریووان
 محققان: از یکی تعبیر به گوید. می سنن آن در تحول عدم و گذشته میراث

 باشود؛ موی تفاوت بی آن، های دغدغه و ها پرسش مدرنیته، پدیده به نسبت جریان این
 از دسوته ایون بورد. موی بهوره تکنولووژی همچوون مدرنیتوه دسوتاوردهای برخی از هرچند

 مسوائ  دغدغوه تنهوا ایوران، سیاسوی نظام به نسبت حداقلی نظارت وجود با روحانیت،
 و فقهووی کالمووی، فلسووفی، جدیوود شووبهات و موودرن دنیووای حوووادث بووه و داشووته را سوونتی
 جهووان سیاسوی اجتموواعی مسوائ  مرحلوه در نیووز معینوی تئووری و نوودارد اعتنوایی قیحقوو
 )خسووروپناه، اندیشود. مووی علمیوه هوای حوووزه اسوتقالل بووه بیشوتر و دهود نمووی ارائوه اسوالم
1389: 53) 

 عمودتا و نداشوته قبوولی قابو  عملکورد مدرنیسم پدیده با ارتباط در یادشده جریان مجموع در
 نهایت است. کرده اتناذ را گذشته تراث بر صرف تکیه و انفعال سکوت، ضعمو پدید این دربرابر

 را غورف کوه اسوت آن شوود موی مشواهده غرف دربرابر جریان این داران طرف برخی از که برخوردی
 و گذشووته سوونت بووه بازگشووت آن مسووائ  و کشووور فرهنووگ نجووات راه تنهووا و دانسووته باطوو  یکسووره
کیوود بووا سوواز تموودن عقالنیووت جریووان امووا (227-228 ،1381 )جهووانبگلو، داننوود. مووی مووذهب  بوور تأ
گاهی مدرنیته و غرف از دینی نصوص از صحیح استفاده و گذشته میراث  نقود با و داشته را الزم آ
 آن منفوی هوای جنبوه از و اخوذ را آن مثبوت هوای جنبوه و کنود موی توجوه مودرن دنیای به آن مبانی
 بوه اسالمی جمهوری حکومت گیری شک  آغاز همان در امام حضرت (55 )همو: گیرد. می فاصله
 گوشووزد همگووان بووه را غوورف تموودن آفووات و هووا آسوویب و کننوود مووی اشوواره غوورف و مدرنیسووم مسووئله
 بزرگوی آفوت غربزدگوی کوه دارد موی بیوان توایمز تلویزیوون بوا مصواحبه در پواریس در وی نمایند. می
 است: ایران کشور برای

 کوه غربزدگوان و غورف بور و زننود هیوتک شیخوو اسالمی هاى هیپا بر تا میخواه می مردم از
 ،5ج :1389 خمینووی، )امووام زننوود. پووا پشووت اسووت شووده آنووان فرهنووگ نووابودى موجووب
133) 

 شودت بوه اسوتکباری غورف بوا علموی، غورف از سیاسی و استکباری غرف میان تفکیک با امام
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کید ایشان انند.د می مناسب استفاده جهت را علمی غرف مقاب  در و ورزیده منالفت  کنند می تأ
گور» ندارد. تکنولوژی و علم با منالفتی اسالم که  و اختراعوات نوآوردهوا، و تمودن مظواهر از موراد ا

 و اسالم گاه چیه دارد، دخالت بشر تمدن و شرفتیپ در که است شرفتهیپ هاى صنعت و ابتکارات
ک موورد صونعت و علم بلکه کرد ننواهد و نکرده منالفت آن با دىیتوح مذهب چیه  اسوالم دیوتأ
 (406 ،21ج )همو: . است دیمج قرآن و

 نگری آینده عدم
 بوه نگواه بور شوام  کوه مونظم فکور نداشوتن یعنوی: جریوان این میان در نگری آینده عدم از مراد
 باشود. شوده ریوزی برنامه و شده کنترل بینی پیش با روشن ای آینده به رسیدن برای حاضر، زمان
 و بگیورد نظر در را امکانات و ها قابلیت باید ریز برنامه نگری، آینده در درواقع (309 :1370 )پیرو،
 :1367 )پووالددژ، دارد. نزدیوک و دور آینوده در کیفوی، و کموی شوک  بوه هوا پدیده از روشنی تصویر
 نودارد. آینوده برای ای برنامه سنت، مفهوم از ناصواف برداشت با سنتی گرای شریعت جریان (13

 جامعه برای و بیندیشند خود فردیت به و کنند زندگی حال زمان در صرفا تا شده سبب رام همین
 پاسوخ نداشوتن یوا مسوتحدثه مسوائ  بوه توجوه عودم باشوند. نداشوته نظور در ای برناموه آن آینده و

 اسوتفاده و جریوان، ایون دیودگاه در نگری آینده عدم دلی  به گردد. بازمی نکته همین به آن برای
کارآموودی نوووعی مهوودویت، مقولووه زا نادرسووت  نوووع گیوورد. مووی شووک  اعتقوواد ایوون بووه باورشووان در نا
 اینووان اسووت. خمووود و تحوورک بووی و منفعوو  انتظوواری دارد، وجووود آنووان اندیشووه در کووه انتظوواری
 را تحوولی هرگونوه و دانسوته معصوم عصر سبک به زندگی معنای به را گذشته میراث به بازگشت

 )فراتووی، پردازنوود. مووی جدیوود مسووائ  بووه نوواظر نظوورات دفووع و ردع بووه و دکننوو مووی رد زمینووه ایوون در
 در دینووی دسووتورات از بسوویاری کوردن اجرایووی بوورای اینووان (288 :1385 سوبحانی، ؛275 :1389
 بوود. ننواهنود متودینان پاسنگوی جدید مسائ  در که این ضمن ندارند. ای برنامه غیبت عصر
 سکوالریسوم نووعی بوه اینوان شوده سوبب اجتمواعی یوراتتغی و مکوان و زموان عنصر به توجه عدم
 :1385 )سبحانی، کنند. پیدا دینی روشفکری جریان به شباهت منظر این از و آورده روی عملی
288) 

 احکووام و مکوان و زموان عنصوور بوه جریوان ایون توجووه عودم و دیودگاه ایوون رد بوا اموام حضورت
 بوه را سونت بوه بازگشوت ایشوان داننود. موی مسولمین و اسالم جهان برای جدی آسیب را آن متغیر
 و زموان مسوئله بوه نواظر را اموور باقی و دانند می عدالت و معنوی های ارزش حفظ صحیح معنای
 (1 ،11ج :1389 خمینی، )امام مکان.
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 حوال بورای راهوی نقشوه مهودویت و اماموت مسوئله بوه باور صرف با سنتی گرای شریعت جریان
 عموو  خووود فووردی وظووایف بووه فقووط حووداقلی دیوون پووذیرش بووا آنووان نوودارد. نظوور در آینووده و حاضوور
 سواز تمدن عقالنیت جریان مقاب  در اما دهند. نمی ارائه ای برنامه آینده و جامعه برای و کنند می
 در بشوریت بوه الهوی وعوده تحقوق بورای ریوزی برناموه و ظهوور سوازی زمینوه راسوتای در را چیوز همه

 دارند: می بیان اسالمی جمهوری حفظ برای وصیت در امام حضرت بیند. می آخرالزمان
 بوا و د؛یوبمان وفوادار جوان پواى توا اسوت، توان پودران خوون ثموره که اسالمی، جمهورى به

 عوالم منجی امیق براى را نهیزم دان،یشه خون امیپ ابالغ و انقالف صدور و خود آمادگی
 (38 ،20ج )همو: د.یساز فراهم اهلل ةیبق حضرت ا،یاالول و ایاالوص خاتم و

 روشون آینوده بوه امیود مهودویت عرصوه در خوود بواور شوبکه پرتوو در سواز تمودن عقالنیت جریان
 امیود ایون بنوابراین آورد. موی فوراهم اموور و شورایط تموام سوازی آمواده بستر در را روشنی این و دارد
 توا گوردد موی ببسو و آورد موی ارمغوان بوه را درخشوان انتظواری امیود ایون اسوت. فعال و زنده و پویا
 و آسووایش حکووام، و مووردم نگووری آینووده راسووتای در و بگیوورد شووک  جامعووه در نیووز اجتموواعی امیوود

 بوه جریوان ایون (21 :1381 )صودر، گیورد. شوک  جامعوه در عودل برقوراری و خوشوبنتی و سوعادت
 ییوار آمواده را خوود عملوی و علموی هوای عرصوه در منتظور فورد کوه انتظاری دارد. باور فعال انتظار
 (181 :1387 آملووی، )جوووادی سووازد. مووی غیبووت عصوور در دیوون حقیقووی مرزبووان و سوواخته حضوورت
گرچه سنتی گرای شریعت جریان دربرابر  در صرفا   روشنی و امید این اما دارد، باور روشن آینده به ا
 تووان موی بنوابراین نودارد. او اجتماعی و فردی زندگی و عم  حوزه در تأثیری و اوست ذهن حوزه
 نوعی را امید از مدل این باید فروم اریک تعبیر به درواقع و دانست غیرفعال و منفع  را امید این
که دانست. یأس  جریوان ایون (19 :1380 )فوروم، اسوت. ناامیودی از مودلی خوود انفعوالی امید چرا

 و تووالش بووه را آدمووی حقیقووی و فعووال انتظوار صووورتی در نوودارد. ظهووور بسترسووازی بوورای ای اندیشوه
 حضووورت ظهوووور محققوووان از یکوووی تعبیووور بوووه (406 ،24ج :1387 )مطهوووری، دارد. واموووی لیوووتفعا

 بوا جوز هوا سونت ایون و دارد ارتبواط تواریخ و جامعوه در الهوی هوای سونت از ای زنجیوره بوا مهدی
 (61 :1383 )آصفی، یابد. نمی تحقق حرکت و فعالیت
 و الهوووی قووووانین رایاجووو و حکوموووت تشوووکی  بوووا را ظهوووور بووورای سوووازی زمینوووه خمینوووی اموووام
 دانند: می فر  انتظار تحقق در امر باالترین مناسب ریزی برنامه

 قودرت انتظوار فور ، انتظوار کنویم. خودمت انتظار این در باید و داریم فر  انتظار ما همه
 مقودمات و کنود پیودا تحقوق عوالم در اسوالم قودرت توا کنویم کوشش باید ما و است اسالم
 (374 ،8ج :1389 خمینی، )امام د.شو تهیه شاءاهلل ان ظهور
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 فرمایند: می فر  انتظار از صحیح تبیین در دیگری فرمایش در یا
 که وضعی با بلکه شود، نمی تنها انتظار با لکن را، ایشان مبارک وجود داریم انتظار همه

 را خودموان الهوی _ شورعی فعلوی وظیفوه مالحظوه بایود موا نیسوت. انتظوار دارنود، بسیاری
کیب و بکنیم  (246 ،19ج )همو: «باشیم. نداشته امور از امری هیچ از ا

 رفتار مقام در باید گردد، می منجر کنش و عم  به و نیست ذهنی باور صرف انتظار که جا آن از
 :1384 )خلجوی، بیابود. رفتوار و نموود حووزه در خوارجی تجلوی ذهنوی بواور و یافتوه حقیقوی عینیت
 بووه نیوواز مهوودوی حکومووت ماننوود جهووانی حکومووت جووادای کووه دانوود مووی عوواقلی انسووان هوور (139

 آمادگی و ارتباطی، و تکنولوژی اجتماعی، فرهنگی، و فکری آمادگی تا دارد. فراوانی های آمادگی
 سووازد. محقووق جهووانی ابعوواد در را خووود بووزر  حکومووت توانوود مووی چگونووه حضوورت نباشوود، فووردی
 عرصوه در سواز تمودن عقالنیت جریان نمایندگان از صدر شهید (80-84 :1386 شیرازی، )مکارم

 و صوواحب حضوورت قیووام از قبوو  تحووول و تغییوور ایجوواد و سووازی زمینووه خصوووص در مهوودویت،
 که: باورند این بر آینده برای ریزی برنامه

 از بنووش یووک و منطقووه یووک بووه محوودود کووارش مهوودی حضوورت کووه داننوود مووی همووه
 گوردد. رهنموون عودل، شوناییرو بوه سوتم تواریکی از را بشور هموه بایستی و نیست جهان
 هموان در وگرنوه نیسوت، کوافی صوالح رهبور وجوود تنهوا بزرگوی تحوول چنوین اجرای برای
 جهوانی مناسب فضای بزر ، تحول این پس داشت. وجود شرط این پیامبر زمان
 داشوته وجوود آن در عموومی انقوالف بورای الزم خوارجی هوای زمینوه هموه در کوه طلبد می

  (108 :1382 )صدر، باشد.

 سوازی زمینوه بورای توالش هرگونوه غیبت عصر در که است آمده نیز ائمه روایات در امر این
 در صوادق اموام بوود. خواهد حضرت قیام برای گام بهترین نگری آینده و ریزی برنامه با ظهور
 فرمایند: می شیعیان به روایتی

ن َ ی  ِر  د َ مأ  عر ك  َحد 
َ
وجر  أ ر 

ج  ر  ِر َقامئر م َلوأ  َو  الأ ن َ  ا  َسهأ َذا اهلَل  َفإر َم  إر َك  َعلر ِر نأ  َذ هر ی َ نر  مر َنأ  َرَجوأ    تر ىسر َ ی   ألر  یفر  نأ
ه   رر  َ َكه  ی   َحی َ  ع  رر وَن یَ  َو  دأ نأ  ك  هر  مر َوانر عأ

َ
؛ َو  أ ه  َصارر نأ

َ
 أ

گرچوه نمایود، آمواده سوالحی قوائم خوروج بورای باید شما از هریک  همانوا باشود. تورر یوک ا
 آن تا کند طوالنی را عمرش که است آن امید دارد، نیتی نچنی کسی بداند هرگاه خداوند
 (366 ،52ج :1403 مجلسی، ؛320 :1397 زینب، ابی )ابن نماید. درک را حضرت

 دین مخالف های جریان دربرابر کاری محافظه
 انفجوواری ماهیووت بووا را را حضوورت جهووانی انقووالف و ظهووور مسووئله سوونتی گوورای شووریعت جریووان
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 خداونود و دهود موی ر  ظهوور انفجوار رسوید، صفر نقطه به اصالح هرگاه که نامع این به پذیرد. می
 :1387 )مطهوووری، کنووود. موووی عرضوووه هوووا انسوووان بوووه او اصوووالح و نجوووات بووورای را بشوووریت منجوووی

 ناسوازگار مهودویت مسوئله ماهیوت با را جامعه اصالح برای تالش هرگونه جریان این (24،436ج
 بوه کموک درواقوع و دانسوته ظهوور سواز زمینوه دهود ر  جامعه در را ظلمی و فساد هرگونه و دانسته
 در شود. خواهود محقوق ظهوور شوود، فساد و ستم و ظلم از پر زمین هرگاه دارند می بیان که روایت
 اراده و اختیوار دیودگاه ایون در دارد. بواور ظهوور بوودن اختیواری بوه ساز تمدن عقالنیت جریان برابر

 و کرد سازی زمینه باید ظهور برای است. ظهور زمان تأخیرکننده یا تعجی  و کننده تعیین انسان،
 :1386 )نودهی، برداشت. گام حضرت نهایی قیام راستای در دقیق و منسجم ای برنامه ارائه با
 آموده انجمون ایون نامه اساس در است. جریان این بارز نمونه انقالف از قب  حجتیه انجمن (69

 است:
 نوووع هور مسوئولیت نیوز و داسوت ننواهود مداخلوه سیاسوی اموور در وجوه هویچ بوه انجمون
 ننواهود برعهوده گیورد صوورت انجمون افراد طرف از سیاسی های زمینه در که را دخالتی
 (25 :1367)اخگری، داشت.

 گوواهی حتوی یووا و کنود موی سووکوت یوا دینوی ضوود اموور بووا مواجهوه در سونتی گوورای شوریعت جریوان
گور» شوود. موی نیوز دینوی بی و فساد ازدیاد به راضی  در ولوی هسوتی هوم فسواد بوا ظواهری منوالف ا
  (39 )همو: «.داشت رضایت باید ظهور تسریع برای فساد و ظلم تروی  به باطن
 بوه کمور تقیوه نوام بوه و کورد سوکوت دیون منوالف هوای جریوان دربرابر غیبت عصر در توان نمی
 گوام درواقوع دیون نوالفم موجود های جریان قبال در کاری محافظه با بست. دین حذف و هدم
گر شود. می برداشته دین حذف برای  پهلووی دولوت سوتیزی دیون جریوان درمقابو  خمینوی امام ا
گر و کرد نمی قیام  خودا نوام و یواد حوذف و دینوی بی سمت به را جدید عصر که مدرن غرف دربرابر ا
 دو بررسووی بوه توا نبوود ظهوور نوام و یواد بورای مجوالی اموروزه دیگور کورد، نموی مقابلوه بورد، موی پویش
گر بپردازیم. ساز تمدن عقالنیت و سنتی گرای شریعت جریان  خوانیم: می روایات در ا

 غایره االمرر هلهبا ان العباد، لعجله یعجل ال اهلل ان االمر، هلهبا استعجاهلم من النا  هل  امنا
وا. مل و سراعه سریتقدموا مل بلغوهرا قرد فلرو الهیا، ینهتی  ؛369 ،1ج :1407 )كلیری، یسرتاخر
ینب، ایب ابن لىس، ؛296 :1397 ز  (118 ،52ج :1403 حم 

 زمینووه یعنووی کردنوود. «بلغوووا» قیوود بووه مشووروط را ظهووور اموور گیووری شووک  زمینووه روایووت خووود در
 بوا بلووغ ایون بود. ننواهد بشر اجتماعی بلوغ از غیر امر این و آوردن؛ فراهم ظهور برای را حقیقی
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کمیت   شد. خواهد میسر دینی ضد های جریان با مقابله و نیدی های مولفه و دین به بنشی حا
 سووازگار نقلوی و عقلوی محکووم ادلوه بوا اسووت، ظهوور انفجوار بووه قائو  ظهوور عرصووه در کوه نگواهی
 قورآن اسوت. انسوانی اختیار و اراده بر مبتنی اجتماع و فرد حوزه در تحولی و تغییر هرگونه نیست.

 ظهوور نیوز، مهودویت عرصوه در بنابراین (11رعد: ؛53ل:)انفا دارد. می بیان را امر این صراحت به
 صدر: شهید تعبیر به گردد. می باز انسانی اراده به حضرت

 سوواختمان و اوسووت اراده و فکوور یعنووی انسووان بوواطنی محتوووای توواریخ، حرکووت سووازنده
 روی خصوصوویاتش و هووا اندیشووه هووا، سووازمان پیونوودها، همووه بووا روبنووا سووطح در جامعووه
 روبنووای بوه نسوبت تکواملی و تغییور هرگونوه و دارد قورار انسوان بواطنی محتووای زیربنوای

 کنوود. مووی تغییوور جامعووه روبنووای آن، تغییوور بووا و زیرنباسووت ایوون تکاموو  و تغییوور تووابع آن،
 (146 :1381 )صدر،

 بوه ظهور، در تعجی  برای دعای و ظهور برای شیعیان دادن وعده ضمن معصوم امامان
 در را شوان هوای نفوس و باشوند نداشوته امور ایون در اسوتعجال هوم یبتغ عصر در که آموختند آنان
 هوم و باشوند( نداشوته ظهوور در اسوتعجال کوه این از )کنایه شود محقق ظهور تا کنند حبس سینه
 کنند: می اشاره امر همین به روایتی در باقر امام بپردازند. آنان امر احیای به که این

 منرا الرجرل اوشر  حری المرر هلرهبا انتظرارا اسواقنا تركنا دق اهلل و اهلل اصلح  له قلت قال:
عرل ال اهلل عرىل ن سره حبس من اتری عبداحلمید یا فقال یده یف یسال رجرا لره اهلل ی   حم 
رجا له اهلل لیجعلن واهلل بىل  امرنرا. احیی عبدا اهلل رحم علینا، ن سه حبس عبدا اهلل رحم حم 

لىس، ؛173 ،1ج :1371 )بر ،  (52،126ج :1403 حم 
 هووای جریووان و سووتیزی دیوون بووا مقابلووه و حکومووت تشووکی  از غیوور اموور احیووای از امووام مووراد آیووا
 عصور در حضورت منتظوران اوصواف در سوجاد اموام دیگوری روایت در یا است؟ دین با منالف
 دارند: می بیان غیبت

 بوه آنوان انود. کورده جهواد شمشویر بوا خدا رسول نزد در که هستند کسانی مانند اینان
 آشوکار و پنهوان در خودا دیون بوه کننودگان دعووت و موا واقعی شیعیان و منلصند درستی
  (320 ،1ج :1395 بابویه، )ابن 1هستند.

                                                        
ه  َو الْ . »1 َماَمت  إ  یَن ب  ل  ه  اْلَقائ  ْهَ  َزَمان  َغْیَبت 

َ
ّنَ أ د  إ  َبا َخال 

َ
ّنَ اهلَل َتَبواَرَك َو َتَعواَلی َیا أ

َ
ُکّ   َزَموان  أل  ْه   

َ
ْن أ ْفَضُ  م 

َ
ه  أ ُظُهور  یَن ل  ر  ُمْنَتظ 

َلة  اْلُمَشاَهَد  َمْنز  ْنَدُهْم ب  ه  اْلَغْیَبُة ع  َفة  َما َصاَرْت ب  ْفَهام  َو اْلَمْعر 
َ
َن اْلُعُقول  َو اأْل ْعَطاُهْم م 

َ
َك الّزَ أ ي َذل  َلوة  ة  َو َجَعَلُهْم ف  َمْنز  َموان  ب 

یَن َبْیَن َیَدْي َرُسول  اهلل   د  َوَجوّ َ  اْلُمَجاه  یون  اهلل  َعّزَ َلوی د  َعاُة إ 
وْدقا  َو الوّدُ ویَعُتَنا ص  َك اْلُمْنَلُصووَن َحّقوا  َو ش  وَلئ 

ُ
ْیف  أ الّسَ ب 

ّيُ ْبُن اْلُحَسْین    َو َقاَل َعل 
ّرا  َو َجْهرا  َظاُر اْلَفَر   م   س  ْعَظم  اْلَفَر   اْنت 

َ
 «.ْن أ
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 بوین در خطور و آسویب ایون بوه هشودار ضومن گذشوته سده مبارزه عالمان از اصفهانی نوراهلل آقا
 را دادن فسواد و ظلوم بوه تون و مفاسود برابور در سوکوت مهودویت، مسئله به باور بر مبتنی شیعیان
 (126 :1369 )نجفی، دانند. می شیعه سیاسی فلسفه روح از دور و ضعیف برداشت

 و بنوووودی دسووووته ضووومن سوووواز تموووودن عقالنیوووت جریووووان نماینووووده عنووووان بووووه امووووام حضووورت
 بیان آنها از ای دسته کاری محافظه و مهدویت مسئله در سنتی گرای شریعت جریان شناسی سنخ
 دارند: می

 و بنشوینند منوزل در و حسوینیه در مسجد، در که دانند می این به را فر  انتظار ها عضیب
 انتظوار کوه بودند دیگری دسته یک ... بنواهند خدا از را زمان امام فر  و کنند دعا
 بور گوذرد، موی چوه جهان در که این به باشیم نداشته کار ما که است این گفتند می را فر 
 مووا باشویم، نداشوته کوار چیزهوا ایون بووه گوذرد، موی چوه موا ملوت بوور گوذرد، موی چوه هوا ملوت
 حضورت خوود هوم اموور ایون از جلووگیری بورای کنویم، موی عمو  را خودموان هوای تکلیوف
 از پور عوالم بایود خووف  کوه گفتنود موی ای دسته یک ... کنند می درست اهلل شاء ان بیایند

 توا نکنویم هم معروف به امر م،نکنی منکر از نهی باید ما بیاید، حضرت تا بشود معصیت
 یووک ... بشووود نزدیووک فوور  کوه بشووود زیوواد گناهووان بکننود، خواهنوود می کوواری هوور موردم
 بوه را موردم کورد دعوت گناهان، به زد دامن باید گفتند می و بودند باالتر این از ای دسته
 نودبود دیگور دسوته یک بیاورند... تشریف حضرت و شود وجور ظلم از پر دنیا تا گناه
گر حکومتی هر گفتند می که  و اسوت باطو  حکوموت ایون بشوود، محقق غیبت زمان در ا

 (13 ،21ج :1389 خمینی، )امام است. اسالم برخالف

 برابوور در سونتی گرایوان شوریعت کوواری محافظوه اندیشوه از صوراحت بووه دیگوری سونن در ایشوان
 کنند: می اشاره فساد

 بیایود. صواحب حضورت توا بشوود زیواد یتمعصو کوه بگذاریود که است این تزشان ]اینان[
 موا بردارد، را معصیت آید می صاحب حضرت آید؟ می چی برای مگر صاحب حضرت
 (.534 ،17ج )همو: بردارید... را اعوجاجات این بیاید؟ او که کنیم معصیت

 نهایی تحلیل
 بوورای و توواریخ طووول در هووایی آسوویب بووا مهوودویت عرصووه در خصوووص بووه اعتقووادی باورهووای

 هووا، آسوویب و آفووات از جلوووگیری و پیشووگیری بوورای اسووت. بوووده مواجووه متعوودد فکووری هووای هگرو
 نگورش نووع بوه مراجعوه با آنها. درمان های راه ادامه در و است ضروری ها چالش اص  با آشنایی
 ارائووه الگوووی براسوواس اسوت. مالحظووه قابوو  جریووان دو انتظوار، عصوور و غیبووت مسووئله در شویعیان
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 و سونتی گرایوان شوریعت بوه آنهوا از سیاسوی، و فرهنگوی و فکوری شناسی جریان های کتاف در شده
گون هووای موودل بووا غیبووت و انتظووار مسووئله بووه اول جریووان کووردیم. یوواد سوواز تموودن عقالنیووت  و گونووا
 کنود. موی تداعی ذهن به را جبرگرایی از ای گونه شود، می دیده شان بین که منتلفی های اندیشه
گرچوه  دربوواره شوان کوالم فحووای اموا انود، نگفتوه سوونن خوود آثوار در توارینی کدیالکتیو اصوالح بوا ا
کتیوک و توارینی جبور نووعی انتظوار، مسئله با مواجهه  )مطهوری، آورد. موی نظور بوه را توارینی دیا
 توا را آن ضورورت و دانسوته واجوب حوالتی هور در را غیبت زمان در تقیه اینان (413 ،24ج :1387
 ؛108 :1414 بابویووه، )ابون داننوود. موی الزم و واجوب امووام ننشود ظواهر و غیبووت نشودن برطورف
 یووواد زمانیوووه تقیوووه بوووه تقیوووه ایووون از کوووردیم اشووواره (22،195ج :1367 نجفوووی، ؛53 :1418 هموووو،
 شورایط توجوه بوا و دانسوته مووردی صورفا را تقیوه سواز تمدن عقالنیت جریان مقاب  در اما شود؛ می

 و ضوروری غیور را آن حکوموت تشوکی  و دین حفظ مانند اموری در اما داند، می الزم را آن خاصی
 (178 ،1ج :1389 خمینی، )امام دانند. می حرام حتی

 مسوووئله منتلوووف ابعووواد در نگوووری سوووطحی سووونتی، گووورای شوووریعت جریوووان آسوووییب تووورین مهوووم
 کوه روایواتی انبووه اسوت. ظهوور از پویش آموادگی بر دال روایات تحلی  آنها از یکی است. مهدویت
 شووند. موی نادرسوتی تحلیو  جریوان ایون منظر از دارند، ظهور از قب  شیعیان بودن مهیا بر داللت
 بورای ای گونوه بوه البتوه اسوت. ظهوور مسوئله در هوا انسوان نقوش انگاشوتن نادیوده دیگور مهم نکته
 خوود غیبوت اصولی عامو  کوه آن حوال منفعو . و منفوی نقوش اموا شووند، موی قائو  نقوش هوا انسوان
 تعبیور بوه بوود. خواهنود هوا انسوان خود نیز ظهور عام  و 1 (125 :1407 وسی،)ط هستند ها انسان
 عبوارت بوه مطلوق. عودل ظهوور تسوریع بورای موانوع بوا مبوارزه اسوت موردم وظیفوه» مطهوری شهید
 آن بوه توالش، بوا تووام و صوادق طلبوی هوم آن نباشوند، طلوب مطلوق عدل و جو کمال مردم تا دیگر
 (9،381ج :1385 )مطهری، «.رسند نمی ماورایی عالی هدف

 و فراموشوووووی نوووووعی مهوووودویت مسووووئله بووووه سووووونتی گوووورای شووووریعت جریووووان نگووووری سووووطحی
 فقوواهتی، رویکردهووای ماننوود مهوودویت آموووزه بووه منتلووف هووای رهیافووت و ابعوواد انگاشووتن نادیووده
 فردی، منتلف ابعاد در تربیتی عرفانی، ای، رسانه فرهنگی، و تارینی و تمدنی فلسفی، و کالمی
 جریوان مقابو  در اسوت. نگرانوه آینوده و راهبوردی رویکورد هموه از تور مهوم و اجتماعی، و دگیخانوا

 دارد. جدی توجه منتلف رویکردهای و ابعاد این به ساز تمدن عقالنیت
 عق  از حداقلی استفاده یا و عق  دخالت عدم بر عالوه شناسی معرفت حوزه در نگری سطحی

                                                        
 . تعبیر خواجه طوسی در تجرید این است: وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا.1
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 مسوئله در افوراط آن و سوازد موی مواجوه نیوز دیگوری مشوک  ابو را جریوان ایون اعتقادی، مباح  در
 باور این بر امام به محبت درباره حلبی مرحوم است. امامت مسئله به باور در غلو یا و محبت
 که: است

 آن بوه محبوت امکوان، عوالم شواه درگواه به رسیدن برای راه ترین نزدیک و الطرق اقرف
 (259 :1379 اصفهانی، )باقی است. بزرگوار

 ایون لوزام حتی و دیگر امور و کرده امام به محبت در خالصه را دین همه جریان این نوعی به
کیووود درواقوووع (127 :1363 )بووواقی، انگوووارد. موووی نادیوووده را محبوووت  کوووارکرد صووورف، محبوووت بووور تأ
 خوود برای درنهایت و داده تقلی  فردی کارکرد به صرفا را مهدویت تمدنی و فرهنگی و اجتماعی

کوونش در خمینووی امووام کنوود. مووی برقوورار رابطووه نوووعی امووام بووا ارتبوواط در فوورد  افوووراد ایوون بووه وا
 فرماید: می

 والیوووت اهووو  مووا کووه بگوووییم بنشووینیم حوواال مووا کشووند، می نقشووه اسووالم اصوو  بوورای آنهووا
گور   هوسوتویوم  و اسوت خطور معورض در والیوت کشوور االن چورا هسوتید، والیوت اهو  شوموا ا
 (24 ،20ج :1389 ینی،خم )امام نوشستید؟

 و روایوات در جموود مهودویت، بوه نواظر مسوائ  عرصه در یادشده جریان نگری سطحی لوازم از
 مسوائ  از حودی  فهوم مسوئله است. روایی و قرآنی محکمات با تطبیق عدم و ظاهر به آن حم 
 دسووت روایووات از درسووت برداشووت بووه توووان نموی آن بووه توجووه بوودون و بوووده حوودی  علوووم در مهوم
 بوه توجوه بودون هسوتند. فهوم بورای خاصوی روش و اصول دارای قرآن آیات مانند روایات یافت.
 اسووتاد یافووت. دسووت روایووت صووادرکننده مووراد فهووم بووه درسووت و دقیووق شووک  بووه توووان نمووی آنهووا

 (21،107ج :1387 )مطهوری، کنود. موی معرفوی اخبواریون را روایوات فهم در جمود مظهر مطهری
 متأثر روایات فهم در عق  دخالت عدم دارد. وجود عالمان از برخی در هم امروزه اخباری گرایش

 بور بایود و گیورد قورار احکوام کشوف بورای منبعوی توانود نموی عقو  اینوان باور به است. نگاه همان از
 بوه توجوه بوا خمینی امام حضرت (275 :1389 )فراتی، یابد. هویت و تبین روایات همان اساس
گردان از یکووی نامووه بووه پاسووخ در روایووات در جمووود و حجوورت از دوری و نکتووه همووین  خووویش 1شووا
 کنند: می مطر  را روایات فهم مسئله گونه این

 کونم. تأسوف اظهوار الهوی احکوام و اخبوار از عوالی جنواف برداشوت از اسوت الزم جانب، این
 ذکورش کوه اسوت امووری سوایر و فقورا مصوارف برای تنها زکات، عالی، جناف نوشته بنابر

                                                        
 . االسالم آقای محمدحسن قدیرى . حجت 1
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کنووون و اسوت هرفتو  در رهووان و نیسوت؛ راهووی رسویده، آن مقابوو  صودها بوه مصووارف کوه ا
 جنگهووای در کووه آن امثووال و دوانووی اسووب و کمووان و تیوور بووه اسووت منووت  رمایووه و سووبق
 بور کوه انفوال و اسوت؛ مووارد هموان در تنهوا هوم اموروز و اسوت شده می گرفته کار به سابق

 بوووا موووانعی هووویچ بووودون تواننووود یمووو شووویعیان هوووم اموووروز اسوووت، شوووده تحلیووو  شووویعیان
 سووالمت و حفووظ باعوو  کووه را چووه آن و ببرنوود بووین از را هووا جنگوو  کووذایی، هووای ماشووین
 کوس هویچ و بیندازنود خطور به را انسان ها میلیون جان و کنند نابود است، زیست محیط
 ح  برای ها کشی خیابان در که مساجدی و منازل باشد. آنها مانع باشد نداشته حق هم

 امثوال و کورد تنریوب نبایود اسوت، احتیواج موورد نفر هزاران جان حفظ و ترافیک معض 
 بوه جدیود، تمودن داریود، برداشت روایات و اخبار از جنابعالی که گونه آن بالجمله، و آن.
 زنوودگی صووحراها در همیشووه بوورای یووا و بوووده نشووین کووو  مووردم، و بوورود بووین از بایوود کلووی

 (.152 ،21ج :1389 خمینی، )امام نمایند...

گرچوه  مووراد امووا اسوت، فقهووی مسووائ  بوه نوواظر امووام حضورت جمووالت در یادشووده هوای مثووال ا
 در اموور هموه بوه سورایت قابو  امور این که است ظاهرگرایی و جمود از دوری و روایات فهم ایشان
 قبو  سوطور در مهودویت مسوئله بوه نواظر شواهد البته که است؛ مهدویت مسئله جمله از و روایات
 گردید. بیان ایشان دیدگاه از هم

 سووی از آنهوا تقویوت و جریوان ایون از اسوالم دشومنان استفاده سبب جریان این نگری سطحی
 بیوان اسالم جهان در فکری جریان این توسعه هشدار ضمن مطهری استاد شد. خواهد دشمنان

 سوبب و داشوته خوود باورهای بر اصرار و تصلب که است خوار  تفکر همان تفکر این که دارند می
 مطور  سونی و شویه میوان در تفکور این هم امروزه اند. شده اسالم جهان در امیه بنی دستگاه رشد
 متحجور جریوان ایون نموودن خوام و کوردن نیوزه بوه قورآن سیاسوت هموان از اسالم دشمنان و است

گرچه برد. می خوبی ابزاری استفاده  روح اموا نیسوت، خووار  موذهب از اسومی ظواهری جهوت بوه ا
 و هووا جاهوو  وقووت هوور» (305 ،16ج :1387 )مطهووری، اسووت. کوورده حلووول افووراد از بسوویاری در آن

 عملووی مسوولمان سوومب  را آنهووا مووردم و شوووند شووناخته تقوووا و قوودس مظهوور خبرهووا بووی و هووا نووادان
 آلوت را آنها همواره ها ركیز نیا افتد. می پرست منفعت هاى ركیز دست به خوبی لهیوس بدانند،
 «.سوازند موی واقعوی مصلحان افکار جلو محکم سدى آنها وجود از و دهند می قرار شیخو مقاصد

 (16،334ج :1387 )مطهری،

 گیری نتیجه
 داللوت غیبوت عصور در قیوام عودم بور  ظواهر بوه کوه دارد وجوود روایواتی شیعه، روایی مجامع در
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 و فهوم سووء بوا هواآن غالوب روایوت، از دسوته ایون در تصورف و جعو  راهیافوت از نظر صرف با دارند.
 عصور در را روایوات ایون ظواهر بوه قوائالن منفوی نگوره زمینوه امور هموین کوه هستند رو روبه برداشت
 از ناشوی عمودتا   کوه روایوات ایون بور داشوتن سوطحی نگواه و ظواهرگرایی اسوت. آورده فراهم انتظار
 ایون در اسوت. دهش آنان میان در هایی آسیب یابی راه سبب بوده، آنان شناسانه معرفت نگاه نوع

 نگوواه کووردیم. انتنوواف دیوودگاه ایوون بووه باورمنوودان بوورای را سوونتی گوورای شووریعت عنوووان تحقیووق
 ایوون مهوم هوای چوالش از دیون بوه نگوری جوامع از ناصوواف برداشوت یوا و داشوتن دیون بوه حوداقلی
کثری جامعیوت بوه بواور ظواهر در اسوت ممکون است. جریان  داشوته رواج آنوان میوان در دیون حودا
کمیوت و محووری نو  جهوت بوه اموا گوینود( موی نیوز گونوه ایون برخوی کوه این )چه باشد  نگورش حا

کرد عم  در اینان، بر اخباری  نتیجوه در اینوان دیودگاه منظور ایون از بوود. خواهود حوداقلی دیون کا
 نهایتووا   یووا و دینووی حکومووت نپووذیرفتن داشووت. ننواهوود دینووی روشوونفکران نگوواه بووا تفوواوتی هوویچ
 گرایان شریعت دیدگاه پذیرش با است. جریان این دیگر آفات از دینی کمیتحا مقاب  در سکوت
کموان سولطه بایود عموال   سونتی  تشووکی  بوه تون شویعی عالموان و شویعیان و شوود، پذیرفتوه جوور حا

 کووه اسووت روایوواتی غیبووت عصوور در حکومووت تشووکی  عوودم در جریووان ایوون تمرکووز ندهنوود. حکومووت
 روایوی و قرآنوی محکموات بوه روایوات از دسوته ایون نکوردن ائوهار دارد. واموی امر این به را شیعیان
 جهوووت از اسوووت. شوووده سووونتی گرایوووان شوووریعت میوووان در خطرنووواک آسووویب ایووون یوووابی راه سوووبب
 و داده ظوواهرگرایی بووه توون عقوو ، از حووداقلی اسووتفاده جهووت بووه یادشووده جریووان شناسووی معرفووت
 بعودی: هوای آسویب اند. دانسته ختاری طول در جور های حکومت پذیرش بر دال را روایات ظواهر
 هوم دیون منوالف هوای جریوان برابور در کواری محافظوه و نگوری آینوده عودم غورف، برابور در انفعال
 عقالنیووت جریووان، ایوون دربرابوور بووود. خواهوود صوورف محوووری نوو  و ظوواهرگرایی طبیعووی نتیجووه
 عصور در فقهوا تحکومو تشوکی  بوه تون هوم روایات دقیق و داللی تحلی  با که دارد قرار ساز تمدن
کثری جامعیت به هم و دهد می غیبت  غورف مقابو  در و دارد. بواور عق  ابزار دخالت با دین حدا

 نووین تمدن ریزی پایه برای دقیقی ریزی برنامه و داشته فعال جدی، مواجهه مدرنیسم تمدن و
 دارد. مهدی امام دولت ظهور سازی زمینه جهت اسالمی
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 منابع
 کریم قرآن
 غهالبال نه 

 م،یابوراه  ابوالفضو  محمد مصحح: ،البالغه نهج شرح ، اهلل هبة دبنیعبدالحم الحدید، ابی ابن _
 ق.1404 ، یالنجف یالمرعش اهلل ةیآ مکتبة قم،

کبوور علووی مصووحح: ،الغیبةة  ابووراهیم، محموودبن زینووب، ابووی ابوون _  صوودوق، نشوور تهووران، غفوواری، ا
 ق.1397

 مصووحح: ، األطهةةار األئمةة  فضةةائ  یفةة بةةاراألخ شةةرح ، مغربووی محموود بوون نعمووان ون،یووح ابوون _
 ق.1409 مدرسین، جامعه قم، جاللی، حسینی محمدحسین

کبوور علی مصووحح: ،  العقةةول تحةةف علووی، بوون حسوون حرانووی، شووعبه ابوون _  جامعووه قووم، غفوواری، ا
 ق.1404 دوم،  مدرسین،

کبوور علووی تعلیووق: و تصووحیح ،النعمةةه اتمةةام و الةةدین کمةةال )صوودوق(، علووی محموودبن بابویووه، ابن _  ا
 .1359 االسالمیه، دارالکتب تهران، غفاری،

 ،هووادی اموام مؤسسوه قووم، ،الفةروع و االصةول فةةی الهدایة  ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1418

 ق.1414 مفید، شیخ کنگره قم، ،االمامیه اعتقادات ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 الکتووب داراحیوواء بیووروت، عبوودالباقی، فووواد محموود محقووق: ،سةةنن یزیوود، محموودبن ماجووه، ابوون _

 تا. بی العربیه،
 .1367 مؤلف، هران،ت (، ه ی ت ج ح  ن م ج )ان  ت والی بی  ای ه ی ت والی محمدرضا، اخگری، _
 محالتووی، رسووولی سیدهاشووم مصووحح: ،األئمةةه معرفةةه یفةة الغمةةه کشةةف عیسووی، بوون علووی اربلووی، _

 ق.1381 هاشمی، بنی تبریز،
 .1380 یکم، و بیست شفق، قم، ،جهان دادگستر ابراهیم، امینی، _
 .1368 عالمه، مکتب انتشارات قم، ،المحرمه المكاسب مرتضی، انصاری، _
 و فیروزمنود کواظم ترجموه: ،اسةالمی انقالب تا مشروطه از انقالب: دو بین ایران ،یرواند آبراهامیان، _

 .1377 مرکز، نشر تهران، دیگران،
 حضووورت فرهنگوووی بنیووواد تهوووران، متقوووی، تقوووی ترجموووه: ،پویةةةا انتظةةةار محمدمهووودی، آصوووفی، _

 .1383 ،موعود
 حکومووت یتمشووروع عودم بررسووی و نقوود» علوی، جعفوورزاده، محمدمهوودی؛ افشوانی، گوو  بابواپور _
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 .1393 ،2 شماره ،سیاست سپهر نشریه ،«غیبت عصر در دینی
 .1377 رسا، فرهنگی خدمات مؤّسسه تهران، ،انبیا بعثت هدف خدا و آخرت مهدی، بازرگان، _
 .1379 دوم، نصایح، انتشارات قم، ،مهدی حضرت مجالس محمدرضا، اصفهانی، باقی _
 .1363 سوم، اسالمی، دانش رنش تهران، ،زمان قاعدین حزب عمادالدین، باقی، _
 و األخبةةار و اتیةةاآل مةةن واألحةةوال المعةةارف و العلةةوم عةةوالم نوووراهلل، بوون عبووداهلل اصووفهانی، بحرانووی _

 ق.1413 ،المهدی االمام مؤسسه قم، ، األقوال
 دارالکتوووب قوووم، محووودث، الووودین جوووال مصوووحح: ،المحاسةةةن خالووود، محمووودبن احمووودبن برقوووی، _

 ق.1371 دوم، االسالمیه،
 اندیشوه و فرهنوگ پژوهشوگاه تهران، ،ایران در سیاسی اسالم و شدن جهانی غالمرضا، زلک،بهرو _

 .1386 اسالمی،
 .1367 صنوبر، نشر تهران، ،ریزی برنامه سیستم در توسعه و رشد نگری آیند  محمد، پوالددژ، _
 .1370 کیهان، تهران، روحانی، باقر ترجمه ،اجتماعی علوم فرهن  آلن، پیرو، _
 کوکووب، بوودر: تهووران، ،مهةةدی امةةام جهةةانی قیةةام از یةةادی انقةةالب: بةةذر انتظةةار  ین،حسوو توواجری، _

1358. 
 قوم، رجوائی، سویدمهدی مصوحح: ،دررالكلةم و غةررالحكم محمود، عبدالواحدبن آمدی، تمیمی _

 ق.1410 دوم، االسالمی، دارالکتاف
 و فرهنووگ اهپژوهشووگ تهووران، ،ایةةران سیاسةةی مةةذهبی هةةای سةةازمان و هةةا جریةةان رسووول، جعفریووان، _

 .1381 اسالمی، اندیشه
 .1380 اسراء، قم، ،دین از بشر انتظار عبداهلل، آملی، جوادی _
 .1387 اسراء، قم، ،موعود موجود مهدی: امام ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .1390 اسراء، قم، ،معرفت آینه در یعتشر ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .1381 نی، نشر تهران، ،چهارم موج رامین، جهانبگلو، _
 ق.1409 ،البیت آل مؤسسه قم، ،الشیعه وسائ  حسن، محّمدبن عاملی، حّر  _
 ق.1425 اعلمی،  بیروت، ،زاتالمعج و بالنصو  الهدا  اثبات ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .1386 مفید، دانشگاه قم، ،ایران در سیاسی اسالم محمدعلی، زاده، حسینی _
 نووین حکموت فرهنگی مؤسسه قم، ،معاصر ایران فكری شناسی جریان عبدالحسین، خسروپناه، _

 .1389 دوم، اسالمی،
 میوثم انتشوارات ،قوم ،مهةدی حضرت ظهور انتظار و شیعیان انتظار: و تشیع محمدتقی، خلجی، _
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 .1384 تمار،
 اسووالمی، اندیشووه و فرهنووگ پژوهشووگاه تهووران، ،ایةةران در سیاسةةی شناسةةی جریةةان علووی، دارابووی، _

 .1388 چهارم،
 مرکوز تهوران، مشویرزاده، حمیورا ترجموه: ،نظری انداز چشم از ایران اسالمی انقالب جمیز، دفرونزو، _

 .1379 ایران، و اسالم بازشناسی
 .1382 ،27 و 26 شماره ،نقد کتاب نشریه ،«سنت و تحجر اسالمی، الفانق» علی، ذوعلم، _
 معاصور، اندیشوه و دانوش فرهنگوی مؤسسوه قوم، ،دیةن کمةال و جامعیةت علوی، گلپایگانی، ربانی _

1379. 
 ق.1425 کتاف، بوستان قم، ،الفقیه   الوالی  فی رسائ  محمدکاظم، ستایش، رحمان _
 ،«1معاصور ایوران در دینوی اجتمواعی اندیشوه ناسویش جریان بر درآمدی» محمدتقی، سبحانی، _

 .1385 ،43 و 44 شماره ،نظر و نقد نامه فص 
 ،«2معاصوور ایووران در دینووی اجتموواعی اندیشووه شناسووی جریووان بوور درآموودی» ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 .1386 ،45 و 46 شماره ،نظر و نقد نامه فص 
 .1376 دوم، صراط، فرهنگی مؤسسه تهران، ،مدیریت و مدارا عبدالکریم، سروش، _
 .1377 سوم، صراط، فرهنگی مؤسسه تهران، ،ایدئولوژی از تر فربه ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 و هووا جمشوویدی غالمرضووا ترجمووه: ،گرایةةی اسةةالم ظهةةور و اروپامةةداری بنیةةادین هةةرا  بووابی، سووعید، _

 .1379 تهران، دانشگاه تهران، عنبری، موسی
  ق.1414 دارالفکر، بیروت، ،للفتاوی الحاوی الدین، جالل سیوطی، _
 پوونجم، ،عصوور موعووود انتشووارات تهووران، ،انتظةةار اسةةتراتژی اسووماعی ، سروسووتانی، شووفیعی _

1384. 
 .1395 هدایت، زمزم قم، ،حجتیه انجمن فرهنگی _ فكری شناسی جریان مرتضی، شیرودی، _
کبوور، علووی رشوواد، قیصوواد _  و متجةةدد متجمةةد  گانةةه سةةه هةةای گفتمةةان در درنگةةی معاصةةر: پژوهةةی دیةةن ا

 .1388 اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران، ،مجدد
 العظموی ةاهللیوآ مکتبوة قوم، ،عشةر یالثةان اإلمةام یفة األثةر منتخةب اهلل، لطف گلپایگانی، صافی _

 .1380 ، یگانیالگلپا یالصاف
 الوودین سوویدجمال ترجمووه: ،موضةةوعی( )تفسةةیر قةةرآن در تةةاریخ هةةای سةةنت باقر،محموود سووید صوودر، _

 .1381 تفاهم، انتشارات تهران، اصفهانی، موسوی
 عبودالجبار دکتور تحقیوق: ،(مهةدی امةام دربةار  )گفتگةو قرون فراز بر رهبری ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
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 .1382 موعود، انتشارات تهران، شفیعی، مصطفی ترجمه: شراره،
 .1381 دوم، کتاف، بوستان قم،  ی، اه روش س خ ر اق ب  ام م ت اه  ه ب ،مهدی را  سیدرضا، صدر، _
 ق.1417 االسالمی، النشر مکتبة قم، ،نآالقر تفسیر فی المیزان محمدحسین، سید طباطبایی، _
 محمووود، بووون اهلل عووووض بووون قطوووار محقوووق: ،االوسةةةط المعجةةةم احمووود، بووون سووولیمان طبرانوووی، _

 ق.1415 النشر، و للطباعة دارالحرمین قاهره، ،ینیالحس میإبراه بن عبدالمحسن
 حسووین تحقیووق: ،تجریةةداالعتقاد نصوویرالدین(، خواجووه بووه )معووروف محموود محموودبن طوسووی، _

 ق.1407 اسالمی، تبلیغات دفتر قم، جاللی،
 حکوموت تشوکی  در انقوالف منالفان روایی مبانی نقد و بررسی» ضیاءالدین، سید علیانسب، _

  .1394 ،2 شماره ،سالمیا انقالب معاصر های پژوهش نامه فص  ،«غیبت دوره در اسالمی
 امووام مؤسسووه انتشووارات قووم، ،اسةةالمی اندیشةةه مبةةانی بةةر درآمةةدی دیگووران، و محمووود فتحعلووی، _

 .1381 ،خمینی
کید با تجدد و روحانیت عبدالوهاف، فراتی، _  قوم: ،قةم علمیةه حةوز  سیاسةی _ فكةری هةای جریان بر تأ

 .1389 اسالمی، فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم/ علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر
 .1380 سوم، مروارید، انتشارات تهران، روشنگر، مجید ترجمه: ،امید انقالب اریک، فروم، _
 ،وعةةودم مشةةرق نامه فصةة  ،«ظهووور از پوویش هووای قیووام نفووی ادلووه بررسووی» محمدرضووا، فوادیووان، _

 .1388 ،11شماره
 تهووران، هموودانی، معصووومی حسووین ترجمووه: ،دارنةةد  سةةر در رویةةایی چةةه هةةا ایرانةةی میشوو ، فوکووو، _

 .1377 سوم، هرمس،
  اشورف جمال بن علی محقق: ،القربی لذوی  المود ینابیع ابراهیم، بن سلیمان هندی، قندوزی _

 ق.1422 دوم، النشر، و طباعةلل داراألسوة ة/یریالن الشؤون و االوقاف منظمة قم، نی،یحس
 ، نیدالسةاجدی  س ف یصةح شةرح یفة نیالسةالك اضیةر احمد، بن خان سیدعلی شیرازی، مدنی کبیر _

 ق.1409 اسالمی، انتشارات دفتر قم، امینی، حسینی محسن مصحح:
 راهبةرد نشةریه ،«شوده احیوا اسوالم گفتموان در غورف بازنموایی» قاسوم، زائوری، حسوین؛ کچویان، _

 .1391 ،20هشمار ،فرهن 
 فرهنوگ نشور دفتور تهوران، گواهی، عبدالرحیم ترجمه: ،اسالمی انقالب های ریشه نیکی، کدی، _

 .1375 دوم، اسالمی،
 ق.1407 االسالمی، دارالکتب  تهران، ،الكافی یعقوف، محمدبن کلینی، _
 ق.1430 دارالمرتضی، بیروت، ،یالمهد اإلمام ثیإلحاد یالموضوع المعجم علی، کورانی، _
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 مهووودی حضوورت فرهنگووی بنیوواد قووم، ،دموکراسةةی و دینةةی حكومةةت مهةةدویت  رحوویم، فووی،لطی _
 .1389 ،موعود

 یانیوح یبکور محقوق: ،االفعةال و االقةوال سنن فی العمال کنز الدین، حسام بن علی هندی، متقی _
 ق.1401 پنجم، الرساله، مؤسسة بیروت، السقا، صفوة و
 .1377 ،19 شماره اول، سال ،نو را  مجله محمد، شبستری، مجتهد _
 ق.1403 العربی، التراث احیا دار بیروت، ،بحاراألنوار محمدباقر، مجلسی، _
 النشور مؤسسوة قوم، ،األذهةان إرشةاد شةرح یفة البرهةان و الفائد  مجمع احمد، یمول ،یلیاردب محقق _

 ق.1414 ،یاالسالم
 .1380 ،یخمین امام مؤسسه انتشارات قم، ،اسالم سیاسی نظریه محمدتقی، یزدی، مصباح _
 .1385 صدرا، انتشارات تهران، ،ها یادداشت مرتضی، مطهری، _
 .1387 سوم، صدرا، انتشارات تهران، ،آثار مجموعه ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .1380 هدایت، زمزم قم، ،معاصر ایران سیاسی شناسی جریان آیت، مظفری، _
 .1386 پنجم، جوان، نس  قم، ،مهدی جهانی حكومت ناصر، شیرازی، مکارم _
 ،خمینوی اموام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،امام صحیفه اهلل، روح سید خمینی، موسوی _

 .1389 پنجم،
 آثوار نشور و تنظویم مؤسسوه تهوران، ،اسةالمی حكومةت فقیه  والیت ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 .1391 ،خمینی امام
 ق.1401 دوم، للمطبوعات، دارالتعارف بیروت، ،الوسیله تحریر ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ،خمینووی امووام آثووار نشوور و تنظوویم مؤسسووه تهووران، ،البیةةع ابکتةة ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 ق.1421

 و  الم االع  )دروس د وائ ف ال و د وائ ع ال   ه ی ق ف ال  ه والی :   ائ رسةة  الث ث سیدمصووطفی، خمینووی، موسوووی _
 ق.1418 ،خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ا(، ده ق ن
 چاپنانوه جوا، بوی ، ه م االئ و  ی ب ن ال  طةب  ی ف  ه ح صة ال  ح ی ات ف م محمود، اصفهانی، دهسرخی موسوی _

 .1370 امیر،
 .1380 ،22 شماره ،قبسات نشریه ،«مدرن تحجر» داوود، زادگان، یمهد _
 .1378 انتشار، یسهام شرکت تهران، ،المل  هیتنز و االم  هیتنب ن،یمحمدحس ،ینینائ _
 و مهور ،32 شوماره ،اندیشةه کیهةان ،«اصوفهانی هللنوورا آقوا حواج سیاسی اندیشه» موسی، نجفی، _

 .1369 آبان،
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 .1367 ه،یاالسالم دارالکتب تهران، ،الكالم جواهر محمدحسن، ،ینجف _
 ق.1417 ،یاالسالم االعالم مکتب قم، ،امیاال عوائد احمد، یمول ،ینراق _
 .1381 صبح، کتاف تهران، ،تجدد و اسالم ،یمهد ،یرینص _
 ،موعةود مشةرق نامةه فصة  ،«صودر شهید منظر از ظهور دکترین و تاریخ فلسفه» علیرضا، نودهی، _

  .1386 ،3 شماره
 مرکووز تهووران، دارابووی، یعقوووبی محموودجواد :ترجمووه ،روحةةانیون حكومةةت در ایةةران دیلیووپ، هیوورو، _

 .1386 ،ایران و اسالم بازشناسی
 


