تاریخ دریافت1395/11/19 :
تاریخ پذیرش1396/2/2 :

فصال نامه علمی _ پژوهشی مشال الرق م ال الوعال الود
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درآمدی بر شناخت دولت آرمانی مکتب تشیع
(دولت کر یمه امام عصر )
موردپژوهی :دعای افتتاح
محمدازگلی 1
حمیدحاجیمالمیرزایی 2
چکیده
دولت کریمه ،مفهومی آرمانی برای همه منتظران ظهور امالام عصالر اسالت.
شناخت این دولت آرمانی به ما کمک میکند تا بتالوانیم بالر اسالاس آن معیارهالا
دولتهای اسالمی را به درستی ارزیابی کنیم و از طر دیگالر تالالش الزم بالرای
پالالر کالالردن فاصالالله میالالان وضالالع موجالالود و وضالالع مطلالالوف را طبالالق یالالک سلس الالله
برنامههای راهبردی دنبال نماییم.
در این مقالاله ،بالا ایالن فالرض ،نگالاهی اجمالالی باله دعالای افتتالاح امالام عصالر
ش الالده اس الالت و ب الالا اس الالتنبا از مف الالاد دع الالای م الالذکور ب الاله مفروض الالات ،اه الالدا و
آرمانهای دولت کریمه پرسشهای اساسی الزم در شک گیری آن ،شناخت و
مفهالوم کرامالت و کالریم ،الزامالات تشالکی دولالت کریمالاله ،رسالالتها و وظالالایف و
نقشهای رهبری قبال از تشالکی دولالت ،شالک گیری اندیشاله تشالکی دولالت
کریمه و موانع شک گیری و تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیالق ایالن پالالژوهش ،توصالیفی اسالت و گالالردآوری دادههالا بالا اسالالتفاده از
روش تجزیه و تحلی محتوا صالورت گرفتاله اسالت و در پایالان تالالش شالده تالا بالا
استفاده از الگوی برنامهریزی راهبردی  SWOTقوتها ،ضعفها ،فرصتها،
تهدیدها استخراج گردد تا زیر بنایی برای تحقیقات نخیگان قرار گیرد.
واژگان کلیدی

امام مهدی

تاریخی انبیاء.

 ،ظهالور ،حکومالت جهالانی ،زمینالهسالازی ،بع الت انبیالاء ،حرکالت

 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین
 .2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین

(نویسنده مسئول) (.)zftrai@chmail.ir
.

مقدمه
واژ دولالالت کریمالاله ،از اصالالطالحات دعالالایی ش الیعه میباشالالد ،ای الن واژه بالاله دلی ال ک الاربرد آن در

دعای افتتاح که از حضرت مهدی

نق شده اسالت و منسالوف باله ایشالان میباشالد ،در اذهالان

عمومی مؤمنان بسیار واژه جا افتادهای است چرا که هر فرد شیعی از اولین شالناختش نسالبت باله

ماه مبارک رمضان ،با این دعای زیبا انس می گیرد و آشنا میشود .عبالارت مالورد نظالر ایالن مقالاله
که در آخرین بخشهای دعا قرار دارد چنین است:

الههم ا ا اغ الیک م “دولة الَن یه” تعج ا االسًلم و اههه و تذا را الننراق و اههره و
وعهنررا قی را مررن الرردَاة اا طاَا رک و القررادۀ اا سرربیهک و تنزونررا ررا لاام رۀ الررد یا و
االخاة؛ (شیخ َباس مقی)2۹8 :1378 ،
خدایا ما مای هسالتیم باله سالوی تالو بالرای دولتالی محتالرم کاله عزیالز کنالی بالدان اسالالم را و
اه اسالالم را و خالوار نمالایی بالدان نفالاق و اهلالش را و قالرار ده مالا را در آن از داعیالان بالرای

اطاعت تو و رهبران به سوی دینت و روزی کن ما را بدان کرامت دنیا و آخرت را.

این آرمانی است که مؤمنان و همه منجیطلبان حق گرا به دنبال آن هستند.
مفروضات تشکیل دولت کر یمه
آنچه از این فراز از دعا استنبا میشود ،مفاهیم و مفروضات اساسی چند است ،از آن میان:

 .1دولت و اداره کننده جامعه اسالمی و بشری باید کریم و با کرامت باشد.
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 .2در دولت کریمه ،می و رغبت انسانها به سوی خدا بیشتر میشود.

 .3مؤمنان باید در جستجوی دولت کریمه باشند (انا نرغب.)...

 .4رغبت و تمای به دولت کریمه باید به صورت مسئلهای اجتماعی و فرا گیر درآید (انا).
اهداف و آرمانهای شکلگیری دولت کر یمه
اهدا اساسی و آرمانهای مؤمنان از شک گیری دولت کریمه عبارتاست از:

 .1با تشکی دولت کریماله اسالالم عزیالز میشالود .قالدرت و نفالوذ ناپالذیری اسالالم بالا شالک گیری

دولت کریمه تقویت میشود.

 .2اه اسالم و امت اسالمی هم عزت از دست رفته خود را باز مییابند.

 .3در پرتالو تحقالق دولالالت کریماله ،نفالالاق و دولتهالای باله ظالالاهر اسالالمی و پیالروان آنالان ذلیال و

خوار خواهند شد.

 .4انسالالانهای مالالؤمن تنهالالا در صالالورت تش الکی دولالالت کریمالاله اسالالت ک اله میتواننالالد حالالد اعالالالی

تالش خویش را بنمایند و از دعوتکنندگان انسانها به سوی اطاعت از خدا شوند.

 .5ا گالالر دولالالت کریمالاله تش الکی شالالود ،رهبالالری هالالدایت انسالالانها بالاله سالالوی خالالدا و در راه خالالدا بالاله

دست مؤمنان خواهد افتاد .و در این صورت است که میتوانند انسانها را به راه درست هدایت

نمایند.

 .6در صورت شک گیری دولت کریمه است که کرامت دنیالا و آخالرت نصالیب و روزی مؤمنالان

خواهد شد و آنان به آقایی و بزرگواری در دنیا و آخرت دست خواهند یافت.
پرسشهای اساسی در زمینه شکلگیری دولت کر یمه

بنابراین استنبا میشود که اهدا فوق بدون تشکی یک نهاد رسمی سیاسالی _ اجتمالاعی

که ادار حکومت و جامعه را عهدهدار باشد ،امکان پذیر نخواهد بود .این که امام ،دولت خود را

دولت کریمه نام گذاری فرموده است ،بیانگر آن است که این دولت همانطور که انتظار میرود

با دولتهای قب از آن متفاوت و بلکه کامال متفاوت است .پالس بایالد چنالین دولتالی را شالناخت.

در این بررسی ،پرسشهای ذی مطرح است:

 .1دولت کریمه چیست و چگونه دولتی است؟
 .2چرا و چگونه باید دولت کریمه را شناخت؟

 .3چگونه دولت کریمه ایجاد میشود؟

 .5از دولت کریمه چگونه میتوان بهرهبرداری کرد؟

 .6دولت کریمه را چگونه میتوان توسعه داد؟

آنچه که از اهدا شک گیری دولت کریمه برداشت میشود این است که دولت کریمه برای

رشد و تعالی دیگر انسانها و نیز تربیالت و توسالعه انسالانهای مالؤثر در تشالکی و فرا گیالر کالردن آن

میباشالالد تالالا همگالالان بالاله سالالوی آن کمالالال مطلالالوف س الیر کننالالد و در حالالد شایسالالتگیهای موجالالود و
مطلالالوف خالالود بالاله آن دسالالت یابنالالد .بنالالابراین در صالالورتی ک اله دولالالت کریمالاله بتوانالالد از طری الق تحقالالق

اهدا فوق ،انسانها را به رشد مورد نظر برساند ،دولتی موفق خواهد بود.
روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی است و گردآوری دادهها بالا اسالتفاده از روش تجزیاله و

تحلی محتوا صورت گرفته است .تجزیه و تحلی محتوا تکنیکی است کاله باله منظالور دسالتیابی

بالاله ویژگیهالالای مختلالالف پیالالام بالالرای تجزیالاله و تحلی ال عینالالی و مالالنظم پیامهالالای مختلفالالی بالاله کالالار

درآمدی بر شناخ دول آرمانی مکتب تشیع

 .4از دولت کریمه چگونه باید نگهداری کرد؟
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م الالیرود ک الاله ب الاله ش الالیوههای گون الالا گون مبادل الاله م الالیش الالود( .ال الالوانی و دیگ الالران )1393 ،از ای الالن رو
نویسندگان این مقاله تالش کردهاند بالا بهالرهگیالری از ایالن روش علمالی ایالن پالژوهش را باله انجالام

رسالالانند .در پای الان تالالالش شالالده تالالا بالالا اسالالتفاده از الگالالوی برنامالالهریزی راهبالالردی  SWOTقوتهالالا،
ضعفها ،فرصتها ،تهدیدها استخراج گردد تا زیربنایی برای تحقیقات نخبگان قرار گیرد.

شناخت مفهوم کرامت و کر یم
برای شناخت دولت کریمه ،به نظر میرسد که ابتدا باید کرامت را به درسالتی شالناخت .بالرای

دستیابی به این مفهوم نخست مفهوم واژه کرامت را مرور مینماییم:

“کرم و کرامت” به معنای شرافت ،بزرگواری ،گرانمایه بودن ،ارجمنالد بالودن و بالا مقالدار

بالالودن اسالالت .کالریم یعنالی داشالالتن بزرگالالواری و ارزشالالمندی فالالراوان و همیشالالگی و خداونالالد
متعال کریم است از آن جهت که هرچه مایه کرامت و ارزش است بالرای پروردگالار وجالود

دارد .یعنی خداوند مالک و صاحب همه خوبیها و ارزندگیهاست آن هم در حد اعلالی.

بنابراین خداوند نه تنها کریم است بلکه ا کرم هم میباشد .زیرا دیگران ا گالر دارای کالرم
باشند ،این کرامت را از خداوند متعال کسب نمودهاند و خود فاقد همه چیالز میباشالند.
کرم با جود و سخاوت و فض  ،قریب المعنی میباشد” (فراهانیمنش.)315 :1376 ،

بنابراین مبداء کرامت انسالانها و جامعالههالا ،خداونالد تبالارک و تعالالی اسالت ،همالانطور کاله در

قرآن کریم آمده است:
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ل ِث ییا ِ ْن خهق َنا َتن ِضیًل (اسااء)70 :؛
به تحقیق ،فرزندان آدم را بسیار گرامالی داشالتیم و آنالان را بالر مرکالب خشالکی و دریالا سالوار

کردی م (و جهان جسم و جان را مسخر انسان ساختیم) و از هر غذای لذیذ و پالا کیزه آنهالا

را روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کام بخشیدیم.

بر اساس این آیه شریفه بنابر تعبیر برخی از مفسران بزرگ معاصر میتوان پی برد که:

 .1بالالرای مقالالام تک الریم انسالالان ،نصالالابی اسالالت ک اله ا گالالر حاص ال شالالود ،کرامالالت را بالاله دنبالالال دارد و

انسان را همتای فرشتگان و سنس برتر از آنان مینماید.

 .2هرکس فرزند آدم است ،از کرامت انسانی بهرهمند است.

 .3هرکس کریم نبود ،فرزنالد حقیقالی و خلالف صالالح آدم نیالز نخواهالد بالود ،زیالرا حقیقالت رابطاله

فرزندی و پدری فراتر از نسبتهای نژادی و خانوادگی است .چه آن کاله پیالامبر
علی ابوا هذه االمه و یا در قرآن کریم میفرماید :ملت ابیکم ابراهیم .

فرمالود :انالا و

 .4در قلمرو والیتمداری ،مقوم اصی هویت انسان را کرامت او تشکی میدهد ،و ا گر کسی

فاقد کرامت بود ،سهمی از هویت اصی انسانی ندارد (جوادی آملی.)332 :1379 ،
باز از این آیه استفاده میشود که:

انسان نیازمند کرامت است ،چرا که خداوند کار عبث انجام نمیدهد و ا گر باله انسالان کرامالت

عطا کالرده اسالت ،حتمالا پاسالخگوی یالک سلسالله نیازهالای او بایالد باشالد ،چاله بسالا اعطالای کرامالت

الهی عنایت به اعطای عق و شعور در انسان باشد تا بتواند با استفاده از این کرامت ابتالدایی بالا
استفاده از مواهب الهی در جهت صحیح ،به کرامت و برتری حقیقی دست یابد .سومین کرامالت

الهی به انسان ،بخشش گناهان و خطاهای اوست بنالابراین انسالان هالم در دنیالا و هالم در آخالرت

به کرامت الهی نیازمند است.

خداوند تعالی برای آن که انسانها در مسیر کرامت حرکت کنند و هویت اصی انسانی خود را

حفظ کنند و یا بازیابند ،همالواره اسالوهها و الگوهالای بالزرگ کرامالت را چالون خورشالیدی درخشالان،

فراسوی بشر قرار داده است تا از این نمونهها ،چگونه کریم شدن را نشان دهنالد و از طالر دیگالر

ما بتوانیم با تقرف و نزدیکی به آنان و توسد آنان از کرامت الهی بهرهمند شویم (فراهانیمنش،
.)323-319 :1376

نقش اسوهها در زمینهسازی شکلگیری دولت کر یمه و تربیت انسانهای کر یم
آفرینش صادر اول و بلکه ظاهر اول است .پس فرشتهها به برکالت او ظهالور و صالدوری دارنالد و در

محضالالر او علالالم میآموزن الالد و در نتیجالاله بالالا وس الالاطت او نیالالز مالالورد گفتگ الالوی خالالدای سالالبحان ق الالرار

می گیرند .بنابراین انسان کام نسبت به سایر آفریالدههای خالدا ،یقینالا وسالاطت خواهالد داشالت.

زیرا شایستگی جن ،باد و باران و زمین و آسمان به مراتب از فرشتگان کمتر است (جوادی آملی،
.)336-334 :1379

بنابراین ،به نظر میرسد که تشکی دولالت کریماله و دسالتیالابی پیالروان آن باله کرامالت دنیالا و

آخرت ،امری بسیار مهم و شاید مهم ترین هد انبیاء و اولیاء خداوند در طول تاریخ بوده است

که انسانها در پرتالو آن باله کرامتهالای اعطالایی الهالی _ کرامتهالایی کاله کفالار و منافقالان امکالان

رسیدن به آنها را از مستضعفان سلب کردهاند  ،باید دست یابند .

البته همانطور که از طرح موضوع اسوهها در نظالام دولالت کریماله میتالوان اسالتنبا کالرد ،باله

نظالالر میرسالالد سالالنگ بنالالای تش الکی دولالالت کریمالاله نمونالالههای با کرامالالت در ای الن نظالالام هسالالتند.

درآمدی بر شناخ دول آرمانی مکتب تشیع

ای الن اسالالوه ،همالالان انسالالان ک الاملی اسالالت (پی الامبر ا ک الرم

) ک اله معلالالم فرشالالتگان و در جهالالان
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نمونههایی که در پرتو انسان کام عصالر باله مالرور شالک مالیگیرنالد تالا بتواننالد نظالام جالامع دولالت

کریمه را ایجاد کننالد و توسالعه بخشالند .بنالابراین در ایالن دعالا کاله خالود معرفالی نظالام جالامع دولالت
کریمه است ،قب از طرح موضوع مورد نظالر ،باله موضالوع معرفالی اسالوهها و رسالالتهای اسالوه کال

میپردازد تا پیروان بیابند که سلسله اسوهها چگونه شک گرفتاله اسالت و چگوناله باله مظهالر اسالم
اعظم الهی یعنی پیامبر ا کرم

پیوند میخورند .آن عبارات چنین است:

الههم ص َ حملد َبدک و رسرولک و امینرک و صرنیک و تبیبرک و خیاترک مرن
خهقک و تاقظ ساک و مبهغ رساال تک اقضرل و اتهرن و ا رل و ا للرل و ازلری و امنری و
اطی و اطها و اسین و ا لثا ما صهی :و بارل :و تاِ :و ونر :و سرهلَ :ر اترد مرن
َبادْ و ا بیاسک و رسهک و صنوتک و اهل الَاامه َهیک من خهقک.

خدای ا درود فرست بر محمد بنالده و رسالولت و امالین برگزیالدهات و دوسالت تالو و بهتالرین از
خلقت و نگاهدارنده رازت و رساننده پیامهایت ،برترین و نیکوترین و زیباترین و کامال

ترین و پا کیزهترین و پرنموترین و خوشبوترین و پا کترین و بلندترین و بیشالتر آنچاله کاله
درود فرستادی و برکت دادی و رحمت فرستادی و عطوفت ورزیدی و تحیت فرستادی

بر یکی از بندگانت و پی امبرانت و فرستادگانت و اه احترامت و گرامیان تو از خلقت.

بنابراین فالراز ،میتالوان پیبالرد کاله برخالی از صالفات و ویژگیهالای اسالوه کال عبالارت از بنالدگی،

رسالالت ،امالین بالالودن ،برگزیالدگی ،دوسالت خالالدا بالودن ،بهتالرین خلالالق و نگهدارنالده رازهالای الهالی و

پیامهای الهی میباشد .اما همین الگوی تمام عیار هم خود نیازمند کرامت و عنایت الهی است

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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که این نیاز از راههای گونا گون از جمله صلوات و درودهای درخواستی پیروان با آن ویژگیهایی

که در فراز باال ذکر شد ،از سوی خداوند به ایشان عنایت میشود همالانطور کاله گونالهای از آن بالر

دیگر بندگان ،انبیاء ،فرسالتادگان و برگزیالدگان الهالی و اهال کرامالت برگزیالده از میالان خلالق عنایالت

میشود.

این اه کرامت کیستند؟ چه کسانی مورد کرامت الهی قرار می گیرند؟

نمونههایی جامع از اه کرامت پیش از این مطرح شد .بنابراین میتوان گفت که این اهال

کرامت ادامهدهندگان راه انبیاء هستند .آنان هستند که مسند نشینان بزم کرامتند .بناباله تعبیالر

حضالالرت آی التاهلل جالالوادی آمل الی ،در قالالرآن ک الریم اساس الیتالالرین محالالور کرامالالت و معالالرو تالالرین آن
َ َ ُ
َ َْ ُ
َ
اهلل أ ْتقالالا ک ْم (حجالالرات )13 :و دیگالالر آن کالاله از محورهالالای اصالاللی
تقواسالالت ک اله ِّإن أ کال َالر َمک ْم ِّعنالالد ِّ
َ ْ ُ
کرامت ،مقام واالی شهادت است و هرکس که شهید راه خدا شود ،مکرم است کالهِّ :قیال ادخال ِّ
ْال َج َن َ َق َال یا َل َ
یت َق ْو ِّمی ْیع َل ُم َ
ون * ِّب َما َغ َف َر ِّلی َر ِّبی َو َج َع َل ِّنی ِّم َن ْال ُم ْک َر ِّم َ
ین (یس)27 - 26 :

به او گفته شد که وارد بهشت شو ،گفت ای کاش ملت من از این نعمت بزرگ آ گاه بودند که

خالالدا چگونالاله در حالالق مالالن مغفالالرت و رحمالالت فرمالالود و مالالرا مالالورد لطالالف و ک الرم قالالرار داد (جالالواد آمل الی،

.)326 :1379

ای الن کرامتهالالا غیالالر از کرامتهالالای ظالالاهری هسالالتند ک اله همگالالان میتواننالالد آن را مشالالاهده و

مالحظالاله کننالالد بلکاله از جملالاله کرامتهالالای غی الر ظالالاهری هسالالتند کاله تنهالالا افالالراد خاص الی ک اله دارای
قابلیتهالالای خالالاص میباشالالند ،قالالادر بالاله درک و احسالالاس آنهالالا هسالالتند (فراهالالانیمنش:1376 ،

.)316

اوج ویژگی تقوی و رسیدن به مقام واالی شهادت را در امامان معصوم شیعه میتالوان یافالت.

شاید به همین دلیال باشالد کاله در اداماله دعالا باله معرفالی آنالان میپالردازد تالا خواننالده مصالداقهای
عینی و واقعی اه کرامت را به خوبی بشناسد و بتوان الگوگیری نماید:

خدایا درود فرست بر علی امیر مؤمنان و جانشین فرسالتاده پروردگالار جهانیالان و بنالدهی
تو و نمایندهی تو و برادر رسالولت و حجالت تالو بالر خلقالت و نشالانه بالزرگ تالو و خبالر بالزرگ و

درود فرسالالت بالالر صالالدیقه پالالا کیزه فاطمالاله بالالانوی بالالانوان جهالالان و درود فرسالالت بالالر دو نالالوه

رحمالالت پیغمبالالر و دو پیشالالوای هالالدایت حسالالن و حس الین دو آقالالای جوانالالان اه ال بهشالالت و
درود فرست بر پیشوایان مسلمانان علی فرزند حسین و محمد فرزند علی و جعفالر فرزنالد

محمد و موسی فرزند جعفر و علی فرزند موسی و محمد فرزند علی و علی فرزند محمالد و

حس الالن فرزن الالد عل الالی و خل الالف راهنم الالا حض الالرت مه الالدی ،حجته الالای ت الالو ،ب الالر بن الالدگانت و

امینهای تو در شهرهای تو رحمت بسیار و همیشگی بر آنان فرست.

شناخت سلسله اسوهها و الگوهای زنالدگی و رهبالران انسالانها بالرای پیالروان کاله میخواهنالد و

میباید مسیر حق و حقیقت را بدرستی طی نمایند ،بسیار حائز اهمیت است .چرا که الگوگیری از
رهبالران ،مسالالتلزم توجالاله باله زمالالان و مکالان ارائاله الگوهالالای مطلالالوف میباشالد .پیروانالی کاله تحلیال

جالامع و روشالنی از رفتارهالای رهبالالران خالود در موقعیتهالای گونالالاگون داشالته باشالند ،در ادامالاله راه

درآمدی بر شناخ دول آرمانی مکتب تشیع

الههررم صررل َرر َرر امیااملررؤمن نی و وی رسرر ا ربالعررامل نی َبرردک و ولیررک و اخررری
رسولک و تجارک َر خهقرک و ایارک الَبرن ی والنبراء العظری و صرل َر ال ردیقة
ال راهاُ  ،قاطلرة الجهرااء سریدة هراء العرامل نی و صرل َر سرب ی الاِرة و امرامی اهلردی
ن
واْلهری سریدی شرباب اهرل اْلنرة و صررل َر اارة املهرهل نی َر برن اْلهر نی و
اْلهرن
حملد بن َ و عنن بن حملد و مو بن عنا و َ بن مرو و حملرد َر و َر ابرن
حملررد و اْلهررن ابررن َ ر و ن
اْله ر اهلررادی املهرردی تجج رک َر َبررادک و امناس رک م
بًلدک صهوة لثیاة دااة؛
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گرفتار تردید و وسوسه نمیشوند .بنابراین شناخت رهبران و رهبریها به پیروان کمالک مالیکنالد
تالالا بتواننالالد نقالالش خالالود را در موضالالع پی الروی بشناسالالند و بماننالالد رهبالالر خالالود در موضالالع مشالالابه عم ال

نمایند .در این فراز خواننالده دعالا شالاهد تفصالی بیشالتر در توصالیف امالام نخسالتین خالود و وارثالین

امالام خالویش میباشالالد کاله چاله بسالالا ایالن امالر بیالانگر اهمیالت نقالش آغالالازگر رهبالری در ابتالدا و کمالالال

بخش رهبری در پایان این حرکت تکاملی باشد.

برداشالالت دیگالالری ک اله شالالاید بتالالوان از ای الن فالالراز ک الرد ای الن اسالالت ک اله همالاله ای الن امامالالان و اولی الاء

الهال الی

در جس الالتجوی تحق الالق دول الالت کریم الاله بودهان الالد و ح الالدا کهر ت الالالش خ الالود را ب الالا توج الاله ب الاله

مقتضیات عصر خویش انجام دادهاند ،اما آن دولت کریمه نهایی و جامع و کامال تنهالا در پایالان
این مسیر محقق خواهد شد.

الزامات تشکیل دولت کر یمه
هرگاه دولتی بخواهد شک گیرد ،مقدمات خالاص خالود را میطلبالد ،و سالازوکار متناسالب بالا آن

ضرورت مییابد .بنابراین استفاده از امکانات و نیروی انسانی و رهبرانی که شایستگیهای الزم

بالرای تشالکی دولالت کریمالاله را نداشالته باشالالند ،بالاله شالک گیالری دولالت کریمالاله منالتف نخواهالالد شالالد.

تا کنون فرازهایی از دعای افتتاح را مرور کردیم و با برخالی از ابعالاد و مقالدمات شالک گیالری دولالت
کریمه آشنا شدیم باز باید تأ کید کرد که نخستین رکن رکین و سنگ بنای محکالم و قابال اتکالای

چنین دولتی ،رهبر و گردانندگان اصلی آن میباشند .چنین رهبری عالوه بر شایستگیهایی که
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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سالالایر رهبالالران دولالالت کریمالاله داشالالتند ،ب اله لحالالاظ آن کالاله میخواهالالد آخالالرین نمونالاله کام ال از چن الین

دولتی ،رهبر و گردانندگان اصلی آن باشند ،چنالین دولتالی را باله نمالایش بگالذارد ،بنالابراین انتظالار

میرود که دارای خصوصیات دیگری هم باشد و یا آن که از همه خصوصیات پیشینیان خالود باله
نحو ا کم برخوردار باشد.

این خصوصیات را میتوان در فرازهای بعدی دعا پی گرفت:
الههم و صل َ و ا امراک ،القرامئ املومرل و العردا املناظرا و تنره ِبًل سَ رک املقرن ب نی و
ایدُ بنوح القدس یا رب العامل نی؛
خالالدایا ،رحمالالت فرسالالت برک الارگزار خالالود ،آن برپالالا ایسالالتاده ،آرزو ک الرده شالالده و آن کس الی ک اله
دادخواه است و انتظار برده شده( .آنکه دنیا چشم به راه مقدم اوست) و او را باله سالناه

فرشتگان مقربت فرا گیر و به روح القدس تأیید فرما ای پروردگار جهانیان.

به نظر میرسد بتوان از فراز فوق این ابعاد را استنبا کرد:

 .1امام عصر

کارگزار و ولی امر خداوند اسالت .یعنالی دولالت کریماله تنهالا باله دسالت کسالی کاله

دارای این مقام باشد ،شک می گیرد.

 .2چنین کارگزاری ،قائم است یعنی ایستاده و پا برجا و استوار ،پایدار و ثابت و برقالرار و آمالاده

بالرای ظهالور امالر حالق و قالائم مقالام پیغمبالر ا کالرم

اسالت و مأموریالت دارد کاله باله امالر حالق زمالالانی

ظهور کرده و دین پیغمبر خاتم را بر تمام ادیان غالب و پایدار سازد.

 .3چنالین رهبالری ،مؤمال اسالالت .یعنالی هماله اصالالحطلبالالان جهالان آرزو دارنالد کاله روزی بیایالالد و

قائمی قیام نماید و دنیالا را از زیالر ساللطه ظلالم و جالور و فسالاد بیالرون آورده ،حکومالت عالدل و داد را

برقرار نماید (زمردیان.)350 :1376 ،

 .4چنین رهبری همه وجودش عدل مجسمی است که همه آحاد بشر در انتظار اویند.

 .5این رهبر ،را فرشتگان مقرف الهی سراسر احاطه کردهاند و گوش به فرمالان اوینالد چاله ایالن

امر در رهبران الهی قب از حضرت حجت

هم سابقه داشته است و حتی این عنایالات الهالی را

در مورد مؤمنان عادی هم در اشکال ضعیفتر و محدودتر مییابیم.

 .6ای الن رهبالالر بالالرای تش الکی دولالالت کریمالاله ،مؤی الد بالالر تأیی الدات روح الق الدس ،یعن الی آن فرشالالته

خالالاص اله الی میباشالالد همالالانطور ک اله حضالالرت عیس الی

بهرهها بردند.

و ی الا پی الامبر ا ک الرم

از ای الن تأیی الدات

چنین رهبری فراهم کرده است تا نسبت به تشکی دولت کریمه اقدام کند.

الف) نخست آن که او را باله عنالوان ولالی امالر خالود منصالوف نمالوده اسالت و شایسالتگیهای الزم

برای ایفای نقشهای رهبری را به او تفویض کرده است.

ف) دوم آن که زمینههای الزم را در میان انسانها برای پذیرش چنین رهبری که قائم مقالام

و کارگزار پیامبر ا کرم

میباشد در حد آرزوی دیرینه و برای تحقق یک عدالت فرا گیالر ،ایجالاد

کرده است و بنابر این چون آرزوی آنان را تحقالق میبخشالد ،از او اطاعالت مالیکننالد و باله او عشالق

میورزند.

ج) و سالالرانجام آن کالاله بالالا توجالاله بالاله شایسالالتگیهای همالاله جانبالالهای ک اله او هماننالالد پی الامبران و

امامان پیش از خود در حد اعلی داراست ،زمینه به کارگیری لشکرها و نیروهای غیبالی و معنالوی

درآمدی بر شناخ دول آرمانی مکتب تشیع

 .7این فراز از دعا نشان میدهد که مربی هماله عالمیالان از ساله زاویاله زمینالههای الزم را بالرای
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و در رأس آنها روحالقدس را هم در اختیار او گذاشته است.

ا کنون انتظار میرود که پیآمدهای چنین انتصابی ،بیالان نشالانههای تشالکی دولالت کریماله

باشالالد و زمینالالههای بعالالدی شالالک گیری دولالالت پدی الد آی الد .ایالالن انتظالالارات در دعالالا چن الین تصالالویر
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شدهاند:
الههم ا عهه الداَی اا ل ابرک و القرامئ بردینک ،و اسرایهنه م االرض للرا اسرایهن:
الذین مرن وبهره ،مَرن لره دینره الرذی ارتضریاه لره ،ابدلره مرن بعرد خوقره امنرا ،یعبردک ال
یُاک بک شیوا؛
بارالهالا او را ایالن چنالین قالرار ده کاله دعالوت کننالده باله کتالاف آسالالمانی تالو و قیالامکننالده بالاله

ترویف دین تو باشد ،و او را خلیفه خود در زمین گالردان ،چنالانکاله پیشالینیان او را امالام و

خلیفه گرداندی ،و او را برای برپایی دینت که مورد پسند تو میباشد در زمین جایگزین
فرمالالا و خالالو و تالالرس او را بالالرای برپالالایی دینالالت کالاله مالالورد پسالالند تالالو میباشالالد در زمالالین

جالالایگزین فرمالالا و خالالو و تالالرس او را بالاله ایمن الی مبالالدل گالالردان تالالا تالالورا بنرسالالتند و در ه الیچ
امری با تو شریک نگیرد.

به نظر میرسد که ایالن فالراز از دعالا ،الهالام از آیاله  55سالوره نالور و یالا بیالان مصالداق آن اسالت کاله

میفرماید:
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وعده داد خدا به آنهایی از شما که ایمالان آوردنالد و کالردار شایسالته کردنالد کاله جانشالین و

خلیفه گرداند ایشالان را در زمالین چنالان کاله جانشالین گردانیالد آنالان را کاله پالیش از ایشالان
بودنالالد ،و هالالر آینالاله ثابالالت میسالالازد بالالرای ایشالالان ،دی الن ایشالالان را ،دین الی ک اله پسالالندیده و

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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برگزیده است برای ایشان (دین اسالم) و همانا بدل دهد ایشالان را پالس از تالرس آرامالش

و ایمنی ،تا بنرستند مرا و شرک نیاورند به من از چیزی (یعنی خالفت و حکومت و جالاه،
ایشان را از توحید و عبالادت بالاز نالدارد) .هالرکس مرتالد شالود یالا در ایالن نعمالت کفالران ورزد
(بعد از این وعدهای که خدا فرموده) همانا که نافرمان و فاسق است.

در بسیاری از تفاسیر و کتب روایی آمده اسالت کاله ایالن آیاله در حالق آل محمالد

تأوی آن در شأن وجود مقدس امام زمان

است (زمردیان.)366 :1376 ،

وارد شالده و

رسالتها و وظایف دولت کر یمه
با این بیان میتوان استنبا کرد که رهبری دولالت کریماله ،کاله رهبالری مسالئولیتپالذیر اسالت

خود ،این انتظار قرآنی را برای پیروان و تالابعین خالویش در قبال از شالک گیری حکالومتش ایجالاد
کرده است تا آنان در قالب دعا با وظایف رهبری و آرمانهای او در دولت کریمه آشنا شوند .اهالم

این وظایف را میتواند به شرح ذی بر شمرد:

 .1دعوت به سوی کتاب خددا :یعنالی دعالوت باله تحقالق فالرامین کتالاف خالدا در زنالدگی فالردی و

اجتماعی توسد آحاد مردم.

 .2قیام برای ترویج دین الهی :به نظر میرسد که قیام ،امری فراتالر از دعالوت باشالد و چاله بسالا

مستلزم جهاد و شهادت در راه دعوت به دین و کتاف الهی باشد.

 .3آمدددادگی بدددرای پددد یرش خالفدددت الهدددی در سراسدددر زمدددین :ایال الن آم الالادگی ب الالا سال الیر تکال الاملی در

عرصههای ایمان و عم صالح در رهبران الهی بیشتر و بیشتر میشود و وعده الهی استخال در

این صورت تحقق مییابد تا بتوانند احیا گر شوند .البته به تعبیالر بزرگالان ،راه احیالا گری (از حیالث

ظاهری و یا معنوی) برای همه انسانها باز است و هرکس به سهم خود در نقالش “خلیفاله خالدا”

میتواند مظهر این وصف برجسته الهی باشد (جالوادی آملالی .)326 :1379 ،انجالام ایالن رسالالت
در گذشته از سوی الگوها و اسوههای الهی تا حدودی محقق شده است و رفتار خلیفه الهی آنان

میتواند برای رهبران حال و آینده در چگونگی تحقق این امر ،الگو باشالد تالا بتواننالد از فرصالتها
نهایت استفاده را بنمایند.

 .4آغازگر برای جایگزینی دین الهی به جای سایر ادیان و ت بیت آن :گام چهارم پس از پذیرش

خلیف اللهی ،اقدام برای تهبیت دین الهالیای کاله مالورد رضالایت خداونالد میباشالد اسالت .رهبالران
که:

َ
َ
َ
َْ
ْ َ
ََ
َ َ َ َ َُ َ
األ ْرض أ َو ُ
ال ِذ َ
الن َل َوة َوأ َم ُن وا ب ْ َ
ا
و
آت
و
وة
ه
ال
وا
ام
ین ِإ َمَن ُاه ْم ِم
وف َو َ َِِ ْوا ََ ِرن ا ُرنَ ِرا
ار ْع ُن ِ
ِ
ِ
ُ ُْ
َ
َو ِهلل ََ ِاو َبة األ ُم ِر ؛ (تج)41:
کسانی که ا گر آنها را در زمین سا کن نمودیم نماز بنادارند و زکوه دهند و امر به معرو و

نهی از منکر کنند و عاقبت کارها به دست خداست.

امام باقر

فرمود :این آیه متعلق به آل محمد

است (زمردیالان .)368 :1376 ،بالدیهی

است پیروان این رهبران نیز از این امکالان بهرهمنالد خواهنالد شالد .زیالرا شایسالتگیهای الزم بالرای
انجام این رسالت را به دلی معرفالت و نزدیکالی و والیالت و محبالت ائماله

همانطور که در برخی دعاها آمده است:

بدسالت آوردهانالد زیالرا

الههم ق ل َ حملد و َااته ...الههم و للا ا لامانا ِبعاقاه قا لامنا بجلناه؛
خداوند بالر محمالد و آل او درود فرسالت ،خالدایا ،همالانطالور کاله از طریالق معرفالت او باله مالا
کرامت بخشیدی با نزدیک کردن ما به ایشان هم به ما بزرگواری عطا بفرما.

درآمدی بر شناخ دول آرمانی مکتب تشیع

آن دولت کریمه این کار را جزء مهمتالرین رسالالتهای خالویش میشالمارند .آنالان کسالانی هسالتند
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بنابر این:

الالالف) معرفالالت و نزدیکالالی بالاله پی الامبر ،دو سالالرمایه عظیم الی هسالالتند ک اله موجالالب گرام الی شالالدن و

ارزشمند بودن آدمی می گردند و به انسان شرافت و بزرگواری میبخشند.
ف) والی الت و محبالالت ائمالاله

تغییرات الی در انسالالان ایجالالاد م الیکنالالد و سالالرمایههایی بالاله انسالالان

میبخشد که سبب پیدا شدن کرامت حقیقی در آدمی میشود.

ایالن مفالالاهیم را میتالالوان از برخالی مضالالامین زی الارت عاشالالورا هالالم اسالالتنبا کالرد (فراهالالانیمنش،

.)322 :1376

پس چاله بسالا بتالوان تصالور کالرد کاله در زمالان ظهالور و اسالتقرار دولالت کریماله ،بالا توسالعه دانالش و

بیالنش بشالالری از دو جالالزء بالاله بیسالالت و پالالنف جالالزء دیگالالر از طرفالی و آمالالادگی و انتظالالار بشالالر بالالرای پرتالالو
افشانی خورشالید تابالان والیالت و هالدایت ،معرفالت و والیالت امالام عصالر

و رهبالری دولالت کریماله

آنچنان عالم گستر شالود کاله ا کهالر انسالانها باله کرامالت حقیقالی نائال شالوند و تمکالن دیالن الهالی در

عالم بدون قوه قهریه و با نیروی محبت و والیت فرا گیر شود (جوادی آملی :1371 ،ج.)519 ،2

 .5ایجاد و توسعه امنیت :با ظهور دولت کریمه ،همه خو هالا و ترسهالا باله امنیالت و آرامالش

تبدی خواهد شد و از همه مهمتر خو خود رهبر دولت کریمه هم به ایمنی مبدل خواهالد شالد.

این که خو و ترس حضرت از چیست؟ جای تأم دارد .اما بعید به نظر میرسالد کاله آن بزرگالوار
با آن عظمت و کرامت که همه عالم آفرینش به واسطه فیض وجود ایشان به حیات خود اداماله

میدهند ،خو فردی و راجع به خود داشته باشد باله نظالر میرسالد کاله چاله بسالا خالو حضالرت و
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

نگرانی ایشان از عدم تحقق دولت کریمه باشد و این که نتواند رسالتهای پیش گفته را محقالق

اجتماعی و نظامی را در پرتو امنیت اعتقادی و فرهنگی پایهریزی خواهد کرد.
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مطمئن میشود که وظیفه عبویت خود را به نحو احسن و ا کم باله انجالام رسالانده اسالت ،وگرناله

سازد .هنگامی که دین الهی در جهان حا کم شد و خالفت الهی توسد آن حضرت استقرار یافت،

در این صورت است کاله حضالرت باله عنالوان رهبالر و مؤمنالان پیالرو ایشالان باله آرامالش نهالایی دسالت

م الییابنالالد چالالرا ک اله میبینن الد بالاله اهالالدا متعالالالی خالالود رس الیدهاند و در پرتالالو ای الن امنی الت اعتقالالادی
عمالومی ،سالالایر ابعالاد امنیتالی هالالم تالأمین خواهالالد شالد .دولالالت کریمالاله ،امنیالت سیاسالی ،اقتصالالادی،

 .6تحقق عبودیت الهی و نفی شرک :رهبر دولالت کریماله بالا پدیالدآوری مراحال پالنفگاناله فالوق،

هرگالز تصالالور نمالیرود کاله شالالخص امالام ،یالالک لحظالاله هالالم آلالالوده باله شالالرک شالالده باشالالد .ایالن رسالالالت

شالرکزدایالالی امالالام از هماله گسالالتر گیتالی اسالالت کاله هنالالوز انجالالام نشالده اسالالت و ایشالالان را همالالواره در

نگرانی و انتظار فرو برده است و برای تحقق آن دستور دادهاند که:

ٌَْ ُ
َ َ َ ُ
َ ُ ُ
ین ُل ُه ُه ِ َهلل َقإ ا َ ََت ْوا َقرإ َ َ
الد ُ
اهلل ِ َِبرا ْیع ََ ُهر َ َب ِ ٌ
ریَ
َووا ِتهوه ْم َتل ال تَ َ ِق نة َو یَ َ ِ
ِِ
ِ
(ا ناا)3۹ :؛

با اه کفر کارزار کنید آنان را از پای درآورید تا فتنه و آشوف از میالان برخیالزد و دینالی جالز

دین خدا باقی نماند و این دین بر همه ادی ان غالب گردد .پس ا گر بازگشتند خداوند به

آنچه انجام میدهند بصیر و بینا است.

این آیه شریفه هالم بنالا باله فرمالایش امالام صالادق

هنوز واقع نشده است (زمردیان.)369 :1376 ،

در شالأن امالام زمالان

اسالت و تأویال آن

نقشهای رهبری قبل از تشکیل دولت کر یمه
رهبالالر بالالرای تحقالالق رسالالالتها و آرمانهالالای مالالورد انتظالالار در دولالالت کریمالاله ،بای الد یالالک سلسالالله

نقشهالایی را ایفالا نمایالد .بالالدیهی اسالت در صالورتی میتوانالد چنالین نقشهالایی را نشالان دهالد کاله

خالود در درون مایالهاش از آن موهبتهالا برخالوردار باشالالد و اینهالا هنالوز از مقالدمات تشالکی دولالالت
کریمه به شمار میرود .مفاد دعا چنین است:

او (مؤمنان را) یاری فرما ،و او را نصرت کام بالا عالزت عطالا فرمالا و گشایشالی آسالان باله او

عنایت کن و از جانب خود او را سلطنت و قدرت تفض فرما .خدایا به دسالت او دینالت و

سالالنت پی الامبرت را آش الکار سالالاز تالالا آن کالاله دیگالالر چی الزی از حالالق و حقیقالالت از تالالرس فالالردی از
خلقت مخفی نماند (قیومی.)243 :1375 ،

رهبالر دولالالت کریمالاله ،تالالا رسالیدن بالاله سالاللطنت ،نیازمنالد عامال اسالالت .ایالن عوامال دینالی ،عالالزت،

نصرت و فتح میباشند .بدین ترتیب که رهبری با داشتن عزت و قالدرت نفالوذ ناپالذیر از طرفالی از

درون ،احساس آرامالش و اسالتحکام مینمایالد و از بیالرون هالم نصالرت و یالاری خداونالد و اولیالاء او،

وی را مطمئن میسازد که به آسانی ،سنگرهای مقاب را یکالی پالس از دیگالری فالتح خواهالد کالرد.

در صورت پدید آمدن فتح و پیروزی است که وی میتوانالد بالا بهره گیالری از قالدرتهای درونالی و

درآمدی بر شناخ دول آرمانی مکتب تشیع

الههرم اَرجُ و اَرزز بره ،و ا رراُ و ا ا را بره و ا راُ راا َز یرجا و اقراا لره قاحرا یهریاا ،و
ا عل له من لد ک سه ا ا یاا .الههم اهها بره دینرک و سرنة بیرک ترل ال یهرایف
بُیی من اْلق نحماقة اتد من ن
اْلهق؛
خدایا او را عزت بخش و بوسیله او (مؤمنان را) عزیز گردان و او را یاری کن و باله وسالیله
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بیرونی به سلطنت موعود دستیابد.

پس از به دسالت گالرفتن قالدرت و ساللطه کامال کاله بالا یالاری خالدا بدسالت آمالده اسالت ،در جهالت

تحقق قطعی اهالدا یعنالی اعالالم آشالکار دیالن خالدا و روش پیالامبر

بالهطالور همالهجانباله اقالدام
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میکند ،و تا آنجا پیشمیرود که همه حقایق را آشکار ساخته و چیزی از حق و حقیقت از ترس

افراد کافر و منافق نا گفته و ناپیالدا نخواهالد مانالد .بنالابراین میتالوان ایالن مرحلاله را در قالالب مالدل

ذی ترسیم کرد:
عزتمند
شدن از
ناحیه خدا

نصرت گیری
از سوی خدا

عزتمند کردن
مؤمنان

نصرتدهی و
یاری به
مؤمنان

رسیدن به فتح
آسان از ناحیه
خدا و با
همراهی
مؤمنان

رسیدن به
سلطنت الهی با
یاری خدا و
کمك مؤمنان

فراگیر کردن
دین الهی و
سنت و روش
پیامبر و آشکار
سازی حق
بهطور
همهجانبه

بازخورد و توسعه مؤلفههای درون سیستم ایجاد دولت کریمه

از این مدل و الگوی نظاممند استنبا میشود که:

 .1رهبر برای دست یابی به عوام موفقیت ،از جملاله عالزت و نصالرت کاله دو عامال اساسالی در

فرایند رهبری هستند ،باید از مظهر اصلی و جامع عزت ،استمداد جوید.

 .2هد رهبری از کسب عزت و یاری خدا ،نباید دستیابی به اهدا شخصالی باشالد .بلکاله

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

هد وی تشکی دولالت کریماله و گذشالتن از مراحال فالتح و ساللطنت ،فرا گیالر کالردن دیالن الهالی و

عنایات حضرت حالق را میالان مؤمنالان توزیالع و باله آنالان تفالویض کنالد .رهبالر عزیالز بالا پیالروان ذلیال
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آمادگی کام در رسیدن او به اهدا مرحلهای یعنی فتح آسالان و ساللطنت و کسالب قالدرت بالرای

سنتهای پیامبر در سراسر زمین میباشد .در این صورت با فتحی آسان به حکومت الهی دست

خواهد یافت.

 .3رهبر برای رسیدن به آن هد نهایی که بالاز بالرای رشالد و تعالالی انسالانها باله سالوی کمالال

مطلالالق اسالالت ،بایالد امکانالالاتی را کاله بدسالالت مالالیآورد و در رأس همالاله آنهالالا عالالزت و نصالالرت ناشالی از
کاری از پیش نخواهد برد .بنابراین او باید مایه عزت و نصالرت پیالروان باشالد .تالا آنالان بتواننالد بالا

فرا گیالر کالردن دیالن الهالی و اهالدا نهالالایی یعنالی رسالاندن انسالالانها باله سالوی کمالالال مطلالق ،از هالالر
کوششی فروگذار نکنند.

 .4در صورتی که نظام دولت کریمه بدین ترتیب شک گیرد و حق با همه ابعاد و با شالفافیت

تمام بدون هرگونه ترس و واهمهای برای همگان آشکار گردد ،و در این راه رهبری دولت کریمه
و پیروان مؤمن به او و به راه او ،از هیچ کوششی دری نورزند ،به طور طبیعی باز خالورد آن ،عالزت

بیشتر و نزول نصرت فراوانتر از سوی خداوند تعالی بر جامعه اسالمی خواهد بود.
آثار تشکیل دولت کر یمه

در ابتدای بحث ،مروری کوتاه بر زمینهها و ابعالاد دولالت کریماله باله عنالوان مقدماله مطالرح شالد

اما برای تعمق بیشتر جا دارد عالوه بر ابعاد فوق ،ادامه دعا نیالز مالرور شالود .پالس از اعالالم میال باله

دولت کریمه که در آن انتظار میرود تا:

 .1اسالم و گروندگان به آن به عزت دست یابند.
 .2نفاق و منافقان ذلی شوند.

 .3اه اسالم از جمله فراخوانان و رسالت مداران به سوی پیروی از حق قرار گیرند.

 .4اه اسالم رهبری دیگر افراد به سوی راه خدا را عهدهدار شوند.
 .5مؤمنان به کرامت و بزرگواری در دنیا و آخرت دست یابند.

اما این ،همۀ آرزوهالا و آمالهالا نمیباشالد .در ایالن میالان اعتالرا باله دو نیالاز مهالم بایالد از سالوی

پیروان صورت گیرد و آن این که:

الههم ما َاقانا من اْلق قحلهناُ و ما و ا ا َنه قبهغناُ؛
آمدیم ما را به مقام معرفت آن برسان.

بنابراین در اینجا باید توجه داشت که:

 .1شناخت حق و دولت کریمه حق که یکی از ابعاد حق میباشد ،از ناحیه خداوند تعالی باید

صورت پذیرد ،وگرنه خود انسان به خودی خود نمیتواند حقشناس و دولت حقشناس گردد و

این حقشناسی خود سناس خاص میطلبد.

 .2از طر دیگر شناخت حق و وظایف حقالانی یالک پیالرو در دولالت کریماله کالافی نیسالت بلکاله

باید آن را محقق و عملی ساخت و این هم بدون امدادهای غیبی و شالهودی الهالی بالرای انسالان
ناممکن است.

 .3مسلم است که بخشی از حق و ابعاد پیچیده دولت کریمه حق هالمچنالان بالرای محبالان و

پیروان امام و والیت ،ناشناخته باقی مانده است.

 .4این ضعف شناخت ،جبرانپذیر است .بنالابراین پیالرو صالادق بایالد همالواره هالمچنالانکاله در

درآمدی بر شناخ دول آرمانی مکتب تشیع

پروردگارا آنچاله از حالق کاله باله مالا شناسالاندی ،مالا را باله عمال باله آن وادار و آنچاله کوتالاه
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تالش برای عم باله علالم و شالناختهای خالویش اسالت ،باله دنبالال و جبالران و دفالع کوتاهیهالای
خود در مقام معرفت هم باشد .به عبارت دیگر هر روز تالش بیشتری کنالد تالا امالام زمالان خالود را و

دولت او را بیشتر و بهتر بشناسد و راه و روشهای خدمت در دولت کریمه را بیابد و این نیز جز با
استمداد از درگاه حق ممکن نیست.

موانع شکلگیری و تحقق دولت کر یمه
برای تشکی یک دولت آرمانی با صفت کریمه ،مهمترین رکن پس از رهبری آرمانی ،پیروان

آرمالالانی و ک الریم میباشالالند .ای الن پی الروان بای الد هالالم چنالالان ک اله پ الیش از ای الن گذشالالت دارای عالالزت و
کرامت و شایستگی کسب نصرت الهی و دستیابی به فتح باشند .به گونهای که پس از رسیدن

به حکومت و سلطنت الهی ،اهدا آرمانی خود را که همانالا فرا گیالر کالردن دیالن خالدا و راه و رسالم
پیامبر ا کرم

در سراسر گیتی میباشد ،فراموش نکنند و گرفتار انحرا نشوند .پس باید قب

از شک گیری دولت کریمه ،پیروان و مسئوالن خدمتگذار و معتقد به آن آرمانها باله طالور کامال

پرورش یابند تا بتوانند در سراسر جهان به شکلی خداپسندانه و منحصر به فرد حکومت مهدوی

را اداره نماینالد .آنچاله کاله در اداماله دعالای شالریف افتتالاح آمالده اسالت اشالارهای اسالت باله آفتهالا و

موانالالع دسالالتی الابی بالاله عصالالر ظهالالور ک اله ط الی آن از خالالدا میخالالواهیم ک اله ای الن آفتهالالا و تهدی الدات و
ضعفها را از ما دور فرماید:

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

الههم املم به شعثنا و اشع به صدَنا و ارتق به قاقنرا و لثرا بره وهانرا ،و اَرزز بره ذلانرا و
اغن به َاسهنا ،و اوِّ به َن مغامنا ،وا با به ققا ا و سرد بره خهانرا ،و یهرَ بره َهرا ا ،و
بیِّ به و وهنا ،و قک بره اسرا ا ،و احنرا بره طهبانرا ،و احنرج بره مواَیرد ا ،و اسراج بره
دَوتنا ،و اَ نا به سؤلنا و بهغنا به من الد یا و االخاة آمالنا و اَ نا به ق ق رغبانا؛
خالالدایا بالاله برکالت آن امالالام همالالام پریشالالانی مالالا را را برطالالر  ،پرا کنالالدگی امورمالالان را اصالالالح،

سختی ما را آسالان ،و مالا را سالنید رو بنمالا ،و اسالیران مالا را آزاد ،و خواسالتههای مالا را روا ،و
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نمالالا ،و بالاله لطالالف و عنای الت آن حضالالرت ،مالالا را بالاله آرزوهالالایی ک اله در دنی الا و آخالالرت داری الم،

گسیختگی ما را به اتحاد ،کمی عد ما را به کهرت ،ذلتمان را به عزت مبالدل گالردان .و

خاندان مالا را بینیالاز ،و دینهالای مالان را ادا و فقرمالا را جبالران ،و نقالائص مالا را برطالر و

وعدههایی که به ما دادی وفا ،و دعاهای مالا را مسالتجاف ،و درخواسالتهای مالا را عطالا
برسان ،و به حق او فوق آنچه مایلیم را به ما عنایت فرما (قیومی.)245 :1376 ،

همانطور که در عبارات باال میبینم و پیش از این نیز گذشت میتوان در حالین ایالن دعاهالا،

مجموعهای از قوتها ،ضعفها و فرصتها و تهدیدها را مشاهده کرد ،که برای آن راهبردهایی

هم ارائه شده است .به عبارت دیگر ،میتوان استنبا کرد که امالام در عالین حالال کاله از خداونالد

تعالالی درخواسالالت رفالع ایالن موانالالع و محالدودیتها را مالیکنالالد ،باله پیالروان میآمالالوزد کاله بایالد بالالرای
تحقق دولت کریمه تالش کرد و این موانع را از میان برداشت.

ا گر برخی از این عوام در قالب دو محید داخلی (قوتها و ضعفها) و محید خارجی ذیال

عنوان (فرصتها و تهدیدها) دستهبندی شوند چه بسا به توان آنها را در جدول ذی باله عنالوان

یک آزمایش این چنین ترسیم کرد:

جدول  : 1-2اجزای تحلیل راهبردی دولت کریمه ،استخراجی از دعای افتتاح

جدول SWOTبرای برنامهریزی راهبردی در
دولت کریمه امام عصر

فرصتهاO :
عنایات الهی
رحمت همهجانبه
بهترین سؤال شدگان
گشادهدستترین عطا
کنندگان
وجود مبارک امام عصر
استجابت دعاها
SO

ضعفهاW
پرا کندگیکار
گسیختگی
شکا
کمی تعداد
ذلت و خواری
فقر خانواده
دین و بدهی
فقر عمومی

سختی
سیاهرویی
اسارت
نیازمندی
بیماریهای دل
خشم درونی

اختال در حق
شکست در برابر دشمن
فقدان حضور پیامبر
غیبت امام عصر
زیادی دشمنان
شدت یافتن فتنههای
سخت
غلبه محید روزگار برما
ST

ذلت نفاق و اه آن
یاری و نصرت ما به
وسیله او بر دشمنان

OW

برطر ساختن رنف و سختی
برطر ساختن و فرونشاندن
خشم دلها
شفای سینهها

TW

درآمدی بر شناخ دول آرمانی مکتب تشیع

قوتهاS :
رغبت به سوی دولت کریمه

گشایش سریع
نصرت با عزت
آشکارسازی سلطنت
رحمت فرا گیر
عافیت پوششدهنده
عزت اسالم و اه آن
هدایت به سوی حق

تهدیداتT:
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تحلیل راهبردی و نتایج حاصل از بررسی راهبردی دولت کریمه در دعای افتتاح
 .1دولت کریماله یالک نظالام منسالجم بالرای تحقالق آرمانهالای الهالی اسالت کاله از آغالاز خلقالت تالا

زمان ظهور ولیعصر

 ،همه انبیاء و اولیاء به دنبال آن بودهاند.

 .2این نظام در یک محید فعالیت میکند و به حیات خود اداماله میدهالد ،بنالابراین هماننالد

همه نظامها دارای دو محید داخلی و خارجی میباشد.

 .3محید داخلی نظام دولت کریمه را مجموعه قوتها و ضعفهای آن تشکی میدهند.

 .4محید خارجی نظام دولت کریمه را مجموعاله فرصالتها و تهدیالدات یعنالی عوامال بیرونالی

شک میدهند.

 .5بدیهی است کاله ایالن دو محالید یالا دو نظالام محالید خالارجی و داخلالی بالا یکالدیگر در تعامال

میباشند.

 .6در این تعام  ،عوام دو محید بر یکدیگر تأثیر می گذارند .پس نخست باید اجزاء عناصر

و عوام موجود در هر دو محید را شناسایی کرد.

کاله

 .7یکی از راههای شناسایی ،تحلی محتوای بیانات رهبر منتظر ،حضرت امام عصالر

حکومت دولت کریمه را رهبری و اداره میفرمایند میباشد.

 .8از جمله معار وارد شده از ناحیه مقدسه حضرت دعای شریف افتتالاح اسالت کاله در اواخالر

آن پیرامون دولت کریمه ،آینده نظام مهدوی و ابعاد آن ،چشمانالدازی را در قالالب دعالا فراسالوی
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

366

پیروان گشودهاند.

 .9بالالا رویکال الرد ب الاله ادبیالالات م الالدیریت اس الالتراتژیک و اسالالتفاده از م الالدل برنام الالهریزی اس الالتراتژیک

 SWOTچه بسا بتوان ابعاد چهارگانه مورد نظر را از متن دعا استخراج کرد.

 .10ایالن دسالته بنالدی ،فرصالتی اسالت بالرای تفکالر عمیالقتر در اصال موضالوع دولالت کریمالاله و در

این دعا به عنوان یک پژوهش موردی.

جدول  2-1الگوی تبیین عوامل چهارگانه برنامهر یز ی راهبردی در دولت کر یمه

جدول  SWOTبرای برنامهریزی راهبردی در ]دولت کریمه[ (از منظر) امام عصر(عف)
]استنبا از دعای افتتاح [

O
O1

T

S

SO

ST

W

OW

TW

بخش دیگری از آنچه که در جدول نمونه آمده است را در متن دعا چنین میخوانیم:
یا خیااملهوول نی ،و اوسم املع نی ،اش به صدور ا و اذه به غیظ وه بنا ،و اهد ا به ملرا

اخاه قیه من اْلق باذ ک ،ا ک هتدی من تُاء اا صااط مهاقی ،و ا ا ا بره َر
َدوک و َدو ا اله اْلق آم نی؛

ای بهتالالالرین س الالالؤالکنن الالالدگان و ای گش الالالاده دس الالالتترین عطا کنن الالالدگان ،ب الالاله وس الالالیله او

سالینههای مالالا را شالالفا بخالالش ،و خشالالم دلهالالایمالالان را فالالرو نشالالان ،و مالالا را بالالا وجالالود همالاله
اختالفالالات بالاله حالالق هالالدایت فرمالالا ،ک اله تالالو البتالاله هرک اله را بخالالواهی بالاله راه راسالالت هالالدایت

میفرمایی ،و به وسیله او ما را بالر دشالمنانت و دشالمنانمالان یالاری نمالا ،ای خالدای حالق

این دعا را به کرمت مستجاف فرما ،آمین.

ا گر بتالوانیم نگالاهی عمیالقتر باله ایالن کلمالات درر بالار داشالته باشالیم ،دریادریالا صالد مرواریالد از

دانالش و نگالرش مهالدوی را بالا قلالب خالود صالید خالواهیم کالرد .بلکاله بایالد گفالت کاله در دریالای پالالر از

مروارید او صید کلمات گهربارش خواهیم شد .افسوس که موانع حرکت و زنجیرهای نفسانیت و
همان بیماریهای قلبی و کینهها و حسدها ،سنگ راهمان شدهاند.

مسئله اینجاست که دلهای ما بیمار است و سراسر قلبهالایمالان را آتالش خشالم نسالبت باله

یکدیگر فرا گرفتاله اسالت تالا آنجالا کاله خالود مالا را هالم دارد میسالوزاند و ا گالر در نظالام پاسالخگویی باله
درخواست و اعطالاء پایالانناپالذیر باله تقاضالا قالرار نگیالریم ،ایالن دو بیمالاری جالان گالداز شالفا نخواهالد

یافت و در نتیجه اختال در حق از میان ما رخت بر نخواهد بسالت و باله صالرا مسالتقیم هالدایت

نخواهیم شد؛ در نتیجه از یاری خدا برای پیروزی بالر دشالمنان خالدا و دشالمنان خودمالان محالروم
شالفای سالینههای بیمالالار و فرونشالاندن آتالالش خشالالم دلهالا ،دو مقدمالاله واجالالب بالرای حرکالت بالاله

سوی دولت کریمه مهدوی هستند .بنابراین پیروان مهدی

باید نخست سخت تالش کننالد

و بخواهند تا با کمک خود حضرت از مس وجودشالان ،زنگارهالای ضالاللت و گمراهالی را بزدایالد ،و
آنالالان را بالالا اجالالازه حضالالرت حالالق از آتالالش اختالفالالات رهالالایی بخشالالد .البتالاله ریشالالههای توسالالعه ای الن

اختالفات به دلی فقدان شایستگیهای الزم برای ظهور حضرت و از دست دادن وجالود مقالدس

پیامبر

و تعالیم آسمانی او در جامعه اسالمی است .در پی این تهدید بزرگ ،عوام محیطی

تهدید زای دیگر هم ،جوامع الهی را سخت تحت فشار قراردادهاند بدین ترتیب هر روز دشمنان،

بیشالالتر و تعالالداد مؤمنالالان ،کمتالالر و فتنالالهها و بالهالالای وارد بالالر مؤمنالالان ،شالالدیدتر و بلکاله همالاله عوام ال

محیطی دست در دست هم بر علیه هر آنچه ایمالانی اسالت و بالوی حالق از آن باله مشالام میرسالد،

بسیف شدهاند تا ریشه اسالم و حتی توحید را برکنند .در اینجاسالت کاله بایالد شالکایت باله نالزد خالود
حضرت حق برد که:

درآمدی بر شناخ دول آرمانی مکتب تشیع

خواهیم ماند.
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الههم ا ا َُو الیک ققد بینا و غیبۀ ولینا و لثاۀ َدو ا و شدۀ ن
النت بنا و تظاها الجمرا
َهینا ق ل َ حملد و آله؛

خالالدایا ،مالالا بالالدرگاه تالالو از فقالالدان پی الامبرت ک اله سالالالم و درود بالالر او بالالاد ،و از غیبالالت امالالام و

بسیاری دشمنان و کمی عددمان و فتنههای سخت بالر مالا و غلباله محالید روزگالار بالر مالا،
برتو شکوه میکنیم .پس بر محمد و آل او درود فرست.

بنابراین ،هنگامی که جانها به لب میرسد ،پناهگاهی جز خالود حضالرت حالق بالرای مؤمنالان

نمیماند تا آنجا که خود امام عصر

هم همراهالی سالایر مؤمنالان را طلالب مالیکننالد و میخواهالد

که آنان همنوا با او به درگاه دوست عرض کنند که:

و اَنا َ ذلک بناا منرک تعجهره و بضرا تَُرنه ،و را تعرجُ و سره ا ترق تظهراُ و
رِة منک وههنناها و َاقیة منک تهبهناها باِاک یا ارتم الااِ نی؛
پس بر محمد و آلش درود فرست و مار ا در همه این امور یالاری کالن ،باله فالتح زودرسالی از
جانب خود ،و بر طر ساختن رنف و سختی و نصرت بالا عالزت و ساللطنت حقاله کاله آن را

آش الکار گردانالالی و رحمتالالی از تالالو کالاله بالالر همالاله شالالام نمالالایی ،و لبالالاس عافیالالت کالاله بالالر مالالا

بنوشانی ،به حق رحمتت ای مهربانترین مهربانان.

نتیجهگیری
ا کنون با این سیر اجمالی ،به نظر میرسد آمادگیهای ذهنی الزم بالرای تعمالق بیشالتر در مالتن

دعا که خود یک مجموعه کام است فراهم شده باشد .بنابراین از خواننده محترم کاله تالا کنون
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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زحمالالت همراه الی و سالیر در ای الن سالالفر را بالاله خالالود همالالوار کردهانالالد ،تقاضالالا میشالالود تالالا یکبالالار دیگالالر بالالا

مروری عمیقتر در متن دعای افتتاح نسبت به ارزشیابی و شناخت مجدد ابعاد محیطالی مطالرح
در دعالالا در قالالالب جالالدول قالالوتهالالا ،ضالالعفها ،فرصالالتها و تهدیالالدها ،اقالالدام فرماییالالد .باشالالد کالاله

راهنماییهالالای شالالما موجالالب تقوی الت و تعمی الق بیشالالتر ای الن اثالالر شالالود و زمینالالهای بالالرای شالالرکت در

نهضت جهانی مهدوی

پدید آید انشاءاهلل.
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