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  چكيده

انقالب اسالمی ایران بر چه واقعیت تاریخی و عینی اسـتوار  در گفتمان و ادبیات » تمدن اسالمی«امروزه بازطرح موضوع 

پژوهـی و مبتنـی    کوشد بخشی از این مسئله را با رویکرد آینده می ،پژوهشاین به دغدغه علمی تبدیل شده است.  ،است؟

و ترسـیم   گشاي بررسـی  ها، راه ایران اسالمی پاسخ دهد. در تاریخ هر ملتی، شناسایی افق» شناسی تاریخی افق«بر روش 

دهـد کـه بـه تمـدنی      یم افق مهدوي، خود را در مسیر تکامل تاریخی قرار میآینده آن ملت خواهد بود. ملت ایران با ترس

ظهور، نگاه فعال را برگزیـد و ایـن نگـاه،    پدیده انجامد. ایران اسالمی در کشاکش نگاه فعال و منفعل  ساز ظهور می زمینه

بخشـی بـه    انقالب اسالمی به همراه داشت. انقالب اسالمی نیز با تداوم و خودآگاهی رشد تاریخی ملت ایران را تا تحقق

آن  محتمـل   ساز ظهور به آینـده  توانست با ترسیم آینده مطلوب خود، یعنی تکامل پیوسته و زمینه ،گزینی تاریخی این افق

  ساز دست یابد. با عنوان تمدن زمینه

  ساز. مهدوي، آینده مطلوب، آینده محتمل، تمدن زمینه تاریخی، افق شناسی  ایران اسالمی، افق ها: دواژهیکل
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  مقدمه

، بـه مفـاهیم   »ساز تمدن زمینه«و » نوین اسالمی  تمدن«، »تمدن اسالمی«امروزه مفاهیمی همچون 

غالب در حوزه فکري انقالب اسالمی تبدیل شـده اسـت. دغدغـه تمـدنی هـم       یکلیدي گفتمان

ابی به تمدن و هم معلول تحقق سطحی از تمدن در فراینـد تکامـل   تواند بخشی از علت دستی می

آرمـانی و برتـر بـه     یگرفته است که به تمدن خود باشد. این دغدغه تمدنی، در میان ملتی شکل 

عنوان تمدن مهدوي باور دارد؛ یعنی فرض اصلی پژوهش این است که پیش از ظهور و برقراري 

گیـري تمـدنی    هـاي اولیـه شـکل    ساز و از حلقه که زمینهشود  بینی می تمدن مهدوي، تمدنی پیش

فرض مبتنی اسـت کـه ظهـور     آید. به عبارت دیگر، مسئله بر این پیش آرمانی و برتر به شمار می

کننده و مرحله تکاملی حرکت تاریخی اهل ایمـان و بـه تبـع، دیگـر      منجی، حلقه نهایی، تکمیل

سـاز و   کننده، متوقف ر که امر ظهور را دفعی، قطعبشر خواهد بود. در مقابل، دیدگاهی دیگ يابنا

فرض اول، استمرار، توسعه و تکامـل   داند. در پیش تغییردهنده جهت حرکت تاریخی بشریت می

حرکت تاریخی اهل ایمان، مسلم و مفروض گرفته شده و نگاه بدبینانه را، که در برخی تفسیرها 

ساز، تمـدنی   زمینه  گذارد. بنابراین، تمدن کنار میاز روایات مربوط به آخرالزمان ارائه شده است، 

،  شود و بستر فرهنگی محقق می است که پیش از ظهور منجی و انقالب جهانی حضرت حجت

  کند. سیاسی و اجتماعی الزم را براي این اتفاق بزرگ فراهم می

برنامـه و  کنـد و   تحقـق چنـین تمـدنی معرفـی مـی     پرچمـدار  انقالب اسالمی و ملت ایران، خود را 

انداز ترسیم شده از سوي رهبران انقالب اسالمی، گویاي چنین رسالتی اسـت. بـه اعتـراف برخـی      چشم

ن اسـت کـه   یاپژوهش رود. سؤال اصلی  اي براي ایران اسالمی انتظار می پژوهان غربی، چنین آینده تمدن

سـاز دسـت یابـد و     زمینهملت ایران چگونه و بر چه اساسی توانسته به یک هویت تمدنی، از نوع تمدن 

  خود را در مسیر تحقق آن قرار دهد؟

  ها) شناسي تاريخي (حرکت در چارچوب افق شناسي به روش افق آينده

ها گویاي این هستند که هر تاریخی تا کجا و بـه کجـا سـیر خواهـد      پیش از هر چیز، این افق

هـاي تـاریخی آن را    افق د براي شناخت تاریخ یک ملت و آینده آن، نخست،یکرد. بنابراین، با

نگري را در  نگري و آینده تواند پیش شناسی می افق یشناخت و خط سیر آن را دنبال کرد. زمان

باشد. در پس این تعبیر عامیانه، که آینـده   یشناسی تاریخی مبتن افق یاختیار بگذارد که بر نوع

ی کـه بـر اسـاس    هر کس در پیشانی او نوشته شده اسـت، معنـاي مفیـدي وجـود دارد. زمـان     



   ۱۳۷ در آينده ايران اسالمي» ساز تمدن زمينه«انداز  و تکوين چشم» افق مهدوي«

شناسایی شد، این آینده را در پیشـانی آن ملـت و    شناسی تاریخی، آینده یک ملت و تاریخ افق

  توان رصد کرد. تاریخ می

هـاي   یشـران پ ،و آرزوهـا  یـدها ، ام هـا، اهـداف   آرمـان یعنـی   ینـده آ  یرهايتصو، پژوهی در علم آینده

آن را بـا   تواننـد  یهـا مـ   است کـه دولـت   يامر ینده،آو کشورها هستند  یاقدامات فعل هاي غایی) (علت

هـا اختصـاص    . البته این مسئله به کشورها و دولتشکل دهندبه آن و  نندک یطراح شاناقدامات هدفمند

» مـن «مسـاوي بـا   » مـن « گیري هویت انسانی را باید در پرتو آینده دانست. کلی، شکل طور ندارد، بلکه به

یعنـی بیشـتر رو بـه آینـده      ؛شود می» من« ،کانات ناشناخته خودبا شناخت تدریجی ام »من«نیست، بلکه 

یعنـی در جهـان    ،در فراسـوي خـود   ،هاي ممکن آتی ها و برنامه اي از طرح دارد و خود را مانند مجموعه

زیربنـایی بـراي   اي  گونهینده را به آاست که » من«فقط موقعی  ،»من« دهد. می بازتابینده آخارجی و در 

اساس امکانـات گذشـته    ینده را باید برآاست، با اینکه این » من«ینده ، آ»من«آورد؛  می ر دریخود به تصو

  ).62، ص 1389، يمجتهد( خود بسازد

، اریـک فـروم  ها نباشد. به تعبیـر   توان یافت که داراي مجموعه آرمان اي را نمی فرد یا جامعه

ت، بلکه در برگزیـدن میـان انـواع    ، آزاد نیس»ها آرمان«انسان در برگزیدن میان داشتن و نداشتن «

هـا و   آرمـان قلمـرو  هـر ملتـی در   ). همچنـین  37، ص 1388(اریک فـروم،  » ها آزاد است آرمان

مـا را بـه سـمت     ا،بر اینکه همچون ستاره راهنم ، افزونها ها و افق رود. آرمان هایش پیش می افق

بـه   ،هر ملتی آینده ل،یدلبه همین کند.  هایی نیز تعریف و فراهم می  کند، امکان خود راهنمایی می

شهر، شهر آسمانی،  آرمان  هایش داراي امکانات خاصی است. مدینه فاضله، ها و افق تناسب آرمان

هـا و   کـه در طـول تـاریخ بشـر و در فرهنـگ     ، گونه مفاهیم حکومت موعود و امثال این  اوتوپی،

  هاست. اییامکانات و توانافق هاي مختلف ظهور یافته، ترسیم همین  ملت

اي  نمونـه، جامعـه   يافق، دورنمایی است که به صورت بالقوه در هر تاریخی وجود دارد. برا

رسد، مگر اینکه جهشی از نـوع آنچـه    بیند، هرگز به باالتر از ماده نمی که افقی باالتر از ماده نمی

گشـایی صـورت    افـق  یدهند، اتفاق بیفتد؛ یعنی نـوع  پیامبران و ادیان در تاریخ اقوام صورت می

هایی است که اگـر نباشـد،    ت و مناسبتیگشایی خود نیازمند وضع گیرد. البته تداوم این نوع افق

نمونه، دین اسالم با وجود اینکه  يهاي پیشین و غلبه آنها زیاد است. برا احتمال بازگشت به افق

دچـار   در قوم عرب و محدوده جغرافیایی حجاز ظهـور کـرد، بـه زودي در محـدوده ایـن قـوم      

که ایرانیان، گویا پیام این دین را بهتر دریافت کردند و خـود را بـا    حالی بازگشت و تنزل شد. در

۱۳۸      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

هاي هر قوم و جامعه و تـاریخ اسـت    افقی که این دین گشوده بود، تطبیق دهند. به هر حال، افق

 کند. به عبارت دیگر، ایـن اجمـال یـک تـاریخ اسـت کـه       آن را مشخص می» شدن«که محدوده 

  سازد. گستره تفصیل آن را مشخص می

  ايرانيان در افق مهدوي» هويت ملي«تکوين و تعالي 

د، قـوام ایـن روح بـه دو چیـز اسـت: اول، آنچـه ذات و       یآ یهویت هر ملتی، روح آن قوم به شمار م

سازد؛ یعنی آنچه این هویت را ایجاد کـرده و هسـتی هویـت بـه آن اسـت.       واقعیت تاریخی آن را می

کند. این دو، کامالً به هـم   تواند بشود، معین می غایت افق و آنچه را که این هویت باید یا می دیگري،

کنـد، از   وابسته هستند؛ یعنی هر هویتی بسته به چگونگی ایجـاد و بـه بلنـداي افقـی کـه ترسـیم مـی       

یـز داد. در  توان بر اساس این دو مؤلفه اساسـی از هـم تمی   ها را می برد. هویت امکانات وجود بهره می

اسـاس، والیـت و مهـدویت، دو     شود و بـراین  این تحقیق، تشیع هستۀ هویت ملی ایران محسوب می

اسـت کـه بـا    » بودن«است. تشیع، نوعی از » مقام شدن«و در » مقام ذات«مؤلفه اساسی این هویت در 

آرمـانی مهـدوي    شود و این نحوة ایجاد، آن را تا افق مهدویت و جامعه اتصال به عالم قدس ایجاد می

  ).135، ص 1389برد (مظاهري و ابوطالبی،  پیش می

اسـت؛ یعنـی بـا والیـت     » والیی الحدوث و مهدوي البقـا «شیعی است،  یهویت ملی ایرانیان، که هویت

تـوان در سـیر تـاریخ اندیشـه و تحـوالت       ماند. این حقیقت را می شود و با مهدویت ماندگار می حادث می

فلسفی، عرفانی، کالمی و فقهی آن، تاریخ فاضـله، هویـت    يها اندیشه تشیع، در جنبه د. دریجامعه ایرانی د

ـ فاضله و جامعه فاضله با اتصال و سپس، ریاست و والیت ر اهللا در کـالم   یس اول در بیـان فالسـفه، ولـی   ئ

  رسد. ی، به اوج م»مهدویت«شود و در نقطه  هان آغاز مییعارفان و نبی و پیامبر در بیان کالمییون و فق

ایـن معنـاي واقعـی     .دندیدر این جهان را برگز» شدن«و » بودن«ایرانیان با والیت و مهدویت، نوعی 

خـود را  » هویـت «یـا  » بودن«تواند نوع  ، میخودهویت ایرانیان است. انسان به اقتضاي آزادي و اختیاري 

ت چیزي اسـت کـه در قـوه و    برگزیند. البته این انتخاب، اجمال و تفصیل دارد. مهدویت، تفصیل و فعلی

 یتـا هنگـام   .اجمال والیت و اتصال به عالم قدس وجود دارد. مهدویت، پایان و اوج تاریخ تشیع اسـت 

  که ایرانیان در این تاریخ سهیمند، پایان و اوج هویت ایرانی است.

 افتن خارجی آنها، اصـولی ذهنـی  یها، که به اعتبار تحقق ن ها و افق پرسش این است که آرمان

توانند در تاریخ و هویـت یـک جامعـه تأثیرگـذار باشـند و چگونـه        آیند، چگونه می به شمار می
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گیـرد؟ بخصـوص    دهند که همه چیـز در آن رنـگ و بـوي آرمـان بـه خـود        عالَمی را شکل می

  به عنوان افق بلندي، که پیش روي تاریخ ایران شیعی قـرار گرفتـه، چگونـه توانسـته    » مهدویت«

  تاریخ را هدایت کند؟ است تحوالت این

  تکامل هويت ملي ايرانيان افق مهدوي محدوده تکوين و

ـ ا کنند. از هستند که بودن و شدن انسان را تحدید می  ها، به منزله حد و مرزهایی افق رو، بـه میزانـی    نی

رتر پـذی  تري از بودن و شدن فردي و اجتماعی، امکان تر باشد، دستیابی به مراحل کامل که این افق بلند

  نظران: است. به تعبیر یکی از صاحب

تـر باشـد،     تـر و عـالی   تر، دقیـق  هر قدر افق دید، جامع .دهد فهم انسان از خود و هستی به هویت معنا می

شود؛ چون وجود خیلی عمق دارد. اگر ما وجود را به وسعت دید ظـاهري   گونه تعریف می هویت نیز همان

طور که بسیاري از مکاتـب هسـتی    شود. همان همان حد محدود میخودمان تعریف کنیم، هویت ما نیز به 

تر باشد، هویت نیز با افق دیـد   شود و اگر فهم ما عمیق کنند که انگار با چشم دیده می را طوري تعریف می

  .)228، ص 1383، ی(اعوانشود  تعریف می

  کنیم. به قول موالنا خود را ترسیم می» شدن«کنیم و  ، در تاریخ حرکت میخود ما به اقتضاي طلب

  اي مابقی، خود، استخوان و ریشه    اي  اي برادر، تو همه اندیشه

  ور بود خاري، تو هیمه گلخنی    ، گلشنی ات گل گر بود اندیشه

  گوید: هم می خواجه عبداهللا انصاري

  گر در طلب گوهر کانی، آنی    گر در طلب جوهر جانی، جانی

  هر چیز که در جستن آنی، آنی    من فاش کنم حقیقت مطلق را

ها به یکـدیگر   ترین معارف را با اشعار، پندها و حکایت هاي بلندي از تاریخ، عمیق ایرانیان در دوره

  منتقل کردند.

یـک   ،بنـابراین  ترین مسائل فلسفی را در قالب شعر و مثَـل بیـان کـرد.    توان به سادگی، عمیق گاه می

. هویت یک قـوم را بنـا   سازد  رود و هویت می دارد، در تاریخ پیش میملت به بلنداي تعریفی که از خود 

به افقی که در پیش دارد، باید تعریف کرد، نه بر اساس وضعیت موجود آن. این نوع نگـاه، هویـت را از   

توانـد بـاالتر    جهت که از افقی که ترسیم کـرده اسـت، نمـی     این از؛ بیند جهتی سیال و از جهتی ثابت می

هـا و وضـعیت موجـود     ن جهت که معمـوالً فاصـله میـان افـق    ایاز  .تش محدود و ثابت استبرود، هوی

۱۴۰      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

هایی کـه مشـخص    جوامع زیاد است، این هویت سیال و در حال تغییر است. اساساً هر تاریخی با امکان

هـا تفکیـک    ) و از دیگـر دوره 1379، یاردکـان  يداورشـود (  گشاید، آغـاز مـی   هایی که می کند و افق می

هاي گشوده شده، به تدریج و در یـک سـیر    ها و رسیدن به افق شود. طبیعی است که تحقق این امکان می

ها، افزون بر اینکـه حـدود ایـن تفصـیل را      ها و افق این امکان یول. گیرد از اجمال به تفصیل صورت می

السـفه از تقـدم   اند کـه ف  ها، علل غایی کنند، موتور محرك این ادوار تاریخی هم هستند. افق مشخص می

  اند. بر علت فاعلی نیز سخن گفته  آن

  افق مهدوي علت غايي تکامل هويت ملي ايرانيان

تـاریخ  محرك است که مهدویت موتور  .، افق و علت غایی هویت و تاریخ ایرانی است»مهدویت«آرمان 

سانی بشـنویم کـه از   کنندگی این عامل را از زبان ک کشد. شاید بهتر باشد تأثیر تعیین را به سمت خود می

در بین مطالعات اسالمی کشورهاي خـارجی،  ، اند. تشیع دوازده امامی بیرون، هویت ایرانی را تحلیل کرده

همگـان را وادار  «. انقالب اسـالمی،  )1386(محمدي،  نداشت یش از انقالب اسالمی اهمیت چندانیتا پ

طغیان در تشیع دوازده امـامی، سـهم سـازنده    کرد تا به این مذهب نگاهی تازه بیفکنند. همواره تمایل به 

 .)60، ص 1368جمعـی از نویسـندگان،   » (نظر از عقیده دیگران، به اثبات رسانده است انقالب را صرف 

انقـال ب اسـالمی، برخـی نویسـندگان و     پیـروزي  از پـس  حـدوداً پـنج سـال    ، مـیالدي  1984در سال 

آویـو   که بعدها به کنفرانس تل، در آنجا کنفرانسی .دنآمدگرد هم آویو  تلدر از سراسر جهان پژوهشگران 

در ایـن کنفـرانس   د. یـ ردگبرگزار هاي شیعی در خاورمیانه  بازکاوي ماهیت جنبشبا هدف  ،معروف شد

حضـور داشـتند.    مارتین کرامـر و  برونبرگ، مایکل ام. جی. جنشر، یسیبرنارد لوافرادي چون  ،روزه  سه

 هاي شیعی این شد که شیعیان به اسم امـام حسـین   حلیل ماهیت جنبشدر ت، نتیجه نهایی این کنفرانس

در واقع، شـیعه بـا دو نگـاه همـراه اسـت:       کنند. حفظ می کنند و قیام خود را به اسم امام مهدي قیام می

کنـد و بـا دیگـري، آن را     مـی » انقـالب «عاشورا و ظهور. با الهـام از یکـی     ای، »نگاه سبز«و » نگاه سرخ«

  .)1391پورسیدآقایی، بخشد ( می» استمرار«

دچار شدت و ضـعف شـود، امـا همـواره بـه صـورت رشـته         ،توانست در طول زمان این انتظار می

کند؛ آن هـم نـه بـه     داشته است، اگرچه در نامالیمات بروز و ظهور بیشتري پیدا میاستمرار  يا ناگسسته

ل، یـ ورت برانگیزاننده و فعال. به همین دلگرفتن حالت انفعال، بلکه به ص پیش  جهت تسکین روحیه و در

، هنگـام قـدم زدن در بـازار یـزد    ، 1350در بهار سال «نویسد:  ن مییچن خود در خاطرات، فریدون هویدا



   ۱۴۱ در آينده ايران اسالمي» ساز تمدن زمينه«انداز  و تکوين چشم» افق مهدوي«

ب شـد  موجدیدن این پوستر  .»ظهور امام زمان نزدیک است«متوجه پوستري شدم که رویش نوشته بود: 

  ).106، ص 1365 هویدا،( »تا زنگ خطر را در گوشم احساس کنم

  ر تکامل هويت ملي ايرانيانببخشي افق مهدوي و تأثير آن  نقش اميد

بخـش، از   هـاي امیـد   بخشی به زندگی هم قابل تأمـل و بررسـی اسـت. مؤلفـه     مهدویت، از زاویه امید

، همواره براي هر انسـان آگـاه و هوشـیاري، سـه     کانتهاي هر هویتی هستند. به گفته  ترین مؤلفه مهم

توانم بدانم؟ دو اینکه چه باید بکـنم؟ سـوم اینکـه چـه امیـد و       یکی اینکه چه می«مطرح است: سؤال 

  ).283، ص 1367، فروغی» (توانم داشته باشم؟ انتظاري می

د یـ را در پرتو امید به آینده، حرکت و پویـایی پد یامید به آینده یکی از نیازهاي هر انسانی است؛ ز

کشاند. بنابراین، امید یکی از عوامل مؤثر در تحـرك تـاریخ و    یت مآید و انسان را به سمت پیشرف می

امیـد، رحمتـی اسـت از سـوي     «فرماینـد:   می ). پیامبر اکرم185، ص 1378، يبشریت است (جعفر

» شـد  شـد و درختـی کاشـته نمـی     پروردگار براي امت من و اگر امید نبـود، فرزنـدي شـیر داده نمـی    

  ).173ق، ص 1403، ی(مجلس

، حرکـت و  وعی امید به آینده است. شیعیان به امید تحقق جامعه آرمانی حضرت مهـدي مهدویت ن

در راه انقـالب  ، با نظر بـه ایـن آرمـان و آرزو    امام خمینی .ندا هرا در طول تاریخ حفظ کردخود  پویایی

اسـت،   کـه ظهـور حضـرت مهـدي    ، بـه آرزوي خـود  «گذاشت و از خداوند خواست که ایران را گام 

ناظران خارجی هم این امید و آرمان را در زنـدگی ایرانیـان    .)307، ص 1370، ینیموسوي خم( »برساند

چیزي کـه بـیش از همـه بـراي عامـه مـردم [ایـران]        «گوید:  مردم ایران می ةروسی دربار یدند. محققید

  ).38، ص 1377، یدوان» (مشابهت دارد» مسیح«جذاب بود، اعتقاد به مهدي بود که با رجعت 

زده  نیز که در آستانه انقالب اسالمی به ایران آمده بود، از پویایی هویـت ایرانـی شـگفت    فوکو میشل

  یسد:نو مین باره یشد و توصیف روشنی از آن ارائه کرد. وي در ا

اند و منتظر بازگشت امام دوازدهمند تـا نظـام راسـتین اسـالم را در روي زمـین       ها شیعه درصد ایرانی 90

گوید کـه فـردا حادثـه بـزرگ فراخواهـد رسـید. همچنـین همـه          ن اعتقاد هر روز نمیاما ای. مستقر کند

هایی کـه   اهللا شریعتمداري را دیدم، یکی از نخستین جمله پذیرد. وقتی آیت هاي جهان را هم نمی شوربختی

. در »کنـیم  ما منتظر مهدي هستیم، اما هر روز براي استقرار حکومت خوب مبارزه می« به من گفت این بود: 

کنـد و در ایشـان شـوري      قراري مداوم مسـلح مـی   هاي مستقر، تشیع، پیروانش را به نوعی بی برابر قدرت

  ).29، ص 1377فوکو، دمد که هم سیاسی و هم دینی است ( می

۱۴۲      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

در هویـت شـیعی    فوکـو که  ،»قراري بی«این با  .دارد ياریشاخص ثبات در مفهوم هویت، اهمیت بس

ثبـات و متزلـزل باشـد.     بـی  یاسـاس، هویـت ایرانـی بایـد هـویت      ر اسـت. بـراین  ده بود، ناسازگایایران د

که ما مـدعی هسـتیم رمـز     حالی کند. در  میسوخ ها ر ثباتی است که در هویت نتیجه بی ،هاي هویتی بحران

توان این تناقض و ناسـازگاري را برطـرف    پویایی هویت ایرانی در همین ویژگی نهفته است. چگونه می

خـواهی   توان طرح کرد. چگونه تقیه و آرمـان  طورکلی درباره مکتب تشیع نیز می سؤال را به ساخت؟ این

هـاي بلنـد بسـته اسـت کـه مشـروعیت هـر نـوع          دل به آرمانسو،  یک؟ شیعه از استجمع  قابلشیعه 

. رددیگر، بر تقیه و تحفظ تأکیـد بسـیار دا   ياز سو .کند را متزلزل می حکومت غیر منتسب به امام زمان

گیرانـه   روانـی و پـیش   يتـدبیر  خواهی شیعه، صرفاً ن نکته مطرح است که بلندنظري و آرمانیدر اینجا ا

شـود انتظـار و طلـب واقعـی در شـیعه       ب میموجشه دارد که ینیست، بلکه در واقعیت و عقاید شیعه ر

تقیـه بزنـد. تقیـه     دسـت بـه  ، براي تداوم حیات دینی خـود تا دارد  شکل بگیرد. امید به آینده او را وا می

ش را تا پایان تاریخ امتداد دهد و شاهد آن آرمان بلند باشـد. شـیعه نظـر بـه     یکند که بتواند حیات خو می

خواهـد حـافظ    ، نمـی »يامیر فـاجر «از هرج و مرج گریزان است، با  ،آینده دارد، نه گذشته. در عین حال

برنالـد  تشیع و آیین تسنن است. به تعبیـر  هاي مکتب  ترین تفاوت این یکی از اساسی .وضع موجود باشد

گري عبـارت اسـت از    گري عبارت است از همراهی با وضع موجود و نظام حاکم و شیعی سنی«، یسیلو

جمعـی از  » (مخالفت با وضع موجود و نظام حاکم که اغلب، الزاماً با نیت تغییر این نظم، همـراه نیسـت  

  .)44- 43، ص 1368نویسندگان، 

کنـد. بـه گفتـه     یعه رو به تعالی و صعود دارد و این امید، ماندن در آن را تقویت مـی تاریخ در نظر ش

  :حمید عنایت

بخـش   ،ق) 40 - 11شیعیان با سنیان در این نکته اتفاق نظر دارند که تاریخ اسالم از عهد خلفاي راشدین (

بعـد، دور شـدن از وضـع    که از نظر سنیان، سیر تاریخ از آن عهد به  بار بوده، ولی درحالی اعظمش تأسف

  .)51، ص 1380عنایت، » (آرمانی بوده، از نظر شیعیان، سیر به سوي آن بوده است

یلی، امیـد آینـده و   یسنن در لحظات مبـارزه بـا مـثالً غاصـبان اسـرا     اهل تبه این معنا نیست که این، البته 

  :پیروزي و ظفر ندارند

روزي را رویـداد محتـومی در طـرح و تـدبیر     ولی در عقاید و االهیات آنها چیزي نیست که این پی

الوهی امور و اشیا بنمایاند. اکراه عمومی آنان از تفلسف دربارة تاریخ نیـز همـین جاسـت. بعضـی     

اند. بـه ایـن شـرح کـه       اي رسیده هاي دوره اند، به نظریه مورخان آنان که بر این اکراه نیز غلبه کرده

آور حـوادث   هور و سقوط اقوام یا حتـی تکرارهـاي مـالل   هاي متناوب ظ  تاریخ را عبارت از انگاره



   ۱۴۳ در آينده ايران اسالمي» ساز تمدن زمينه«انداز  و تکوين چشم» افق مهدوي«

هـاي   هـا و حکومـت   انحطاط تدریجی و انقـراض سلسـله   خلدون ابنسان،  انگارند. بدین گذشته می

نشینی به ناز و  هاي ارجمند زندگی بادیه قدرتمند را ناشی از انتقال محتوم و کما بیش قسري از شیوه

  مان).(ه» داند نعمت فسادآور شهرنشینی می

اندیشـی   اما با مصلحت .گرایی است اندیشی و عمل ها، نوعی مصلحت تقیه شیعی و سازگاري با حکومت

غالباً ماهیـت معـافیتی مسـتعجل و موقـت داشـته و هرگـز       «، سنی تمایز آشکاري دارد. سازگاري شیعی

ب نامشـروع  یـ هاي دنیوي را در غیبت امـام غا  ها و دولت موضع عقیدتی اساسی شیعه را که همه قدرت

  .)55، ص (همان» کرده است داند، تهدید یا تضعیف نمی می

  افق مهدوي و روند ديالکتيک تکامل هويت ملي ايرانيان

توانـد بـا ورود بـه     بخشـد و مـی   دیالکتیـک مـی   ي، به هویت ملی ایران روند»مهدویت«اصل 

بخشـد. بـه عبـارت    هاي مقدور زمان و خروج از آنها، خود را در تاریخ حیات و تداوم ب قالب

رسـاندن تمـامی     هاي مقدور زمانـه، پـس از بـه فعلیـت     شود قالب دیگر، مهدویت موجب می

اي که گنجایش رشد هسته و مغز را ندارد، ترك بخورند و بشکافند  امکاناتشان، همچون پوسته

ن به هاي تاریخ را تا رسید و این هسته، به قالبی با گنجایش بیشتر منتقل شود. همین طور قالب

قالب نهایی بشکافد و همه امکاناتش را به فعلیت برساند. جامعه آرمانی مهدوي، طرحی براي 

نهـایی،   ين، پیوستن هویت ایرانی به اصل مهدویت و لحاظ این الگویپایان تاریخ است. بنابرا

اي هـ  تواند خود را تا پایان تاریخ امتداد دهد. جنبش بخشد که می امکاناتی به هویت ایرانی می

تاریخ ایران، نمایش رشد هسته و شکستن پوسته پیشین است. در واقـع، بـا هـر یـک از ایـن      

گـردد. مقایسـه جنـبش تنبـاکو، مشـروطه و       دیگر میسر می  اي به دوره تحوالت، عبور از دوره

  دهد. انقالب اسالمی، این رشد چشمگیر را نشان می

 سیر آرمانی جامعه مهدوي قرار گرفتاز اسالم و پذیرش تشیع در م پسبه ویژه ، ملت ایران

ي کامـل   ا جامعه ،هاي خاصی را براي آن فراهم ساخت. جامعه مهدوي و توانایی  امکانات ویژه و

بـه  اي کـه   جامعه ؛موانع رشد است  همهفاقد مقتضیات رشد و   همهداراي و فاخر الهی است که 

 ،هـاي انسـانی   وز کماالت و استعدادشود و براي بر انسان کامل و با محوریت او محقق می لهیوس

  سازد. بستر الزم را فراهم می

هایی است کـه   ویژگیاست که داراي اي ترسیم شده  در آیین تشیع، جامعه مهدوي و آرمانی به گونه

ـ برد تاریخی مردم، بیشترین تأثیر را خواهد داشـت؛ ز  در ساختن تاریخ و پیش آرمـانی زمـانی    يرا الگـو ی

۱۴۴      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

باشد و جامعه آرمـانی مهـدوي از     داراي سه ویژگی، نظران د که به گفته برخی صاحبرکارآیی الزم را دا

  ها عبارتند از: ن ویژگییها برخوردار است. ا هر سه این ویژگی

شناختی را به هـیچ روي   شناختی و جامعه شناختی، روان بینانه باشد و حقایق زیست واقع اینکه کامالً اوالً

فراموشی نسپارد. دوم اینکه همراه با ارائه طریق باشد، یعنی فقـط جامعـه    از نظر دور ندارد و به دست

سوم اینکه اهدافی را اعم از .. . بلکه راه و روش رسیدن به آن را نیز نشان دهد. ،آرمانی را تصویر نکند

هاي واسط، براي جامعه آرمانی تعیین کند که داراي مراتب باشند تا سهل  هدف اصلی و نهایی و هدف

اي از مراتب آنها شـور و خواسـت و اراده را در مـردم برانگیـزد و آنـان را بـه        تر بودن پاره حصولال

از این گذشته، عـدم وصـول    .مبارزات اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال موجود، مایل و راغب گرداند

ـ   ده اسـت به کمال مطلوب بدین معنا نباشد که هیچ کاري انجام نشده است و هیچ پیشرفتی حاصل نیام

  ).413، ص 1379(مصباح، 

جامع، واقعی و عملیاتی بودن جامعه موعود مهدوي موجب شده است تا شیعه بتواند ایـن الگـو   

انداز غیرمدونی مورد نظر و تحقق آن را انتظار داشته باشد. همچنین وجود ایـن   را همچون چشم

رح، موجـب نارضـایتی   هـاي موجـود از ایـن طـ     طرح آرمانی و در عین حال، فاصله داشتن الگو

تر  اي مطلوب گیري آینده همیشگی شیعه از وضع موجود شده است. همین نارضایتی، زمینه شکل

هاي اسالمی صد ساله اخیر، به ویژه انقالب اسالمی، بـیش از هـر چیـز     کند. نهضت را فراهم می

یخ تشیع، چنان گرایی و موعودگرایی است. تأثیر این نگاه آرمانی در طول تار محصول این آرمان

له دشـمنان و مخالفـان شـیعه بـر آن تأکیـد شـده اسـت. یکـی از         یملموس است که بارها به وس

شیعه از دو نگاه ویـژه برخـوردار اسـت:    «گوید:  مشهورترین این اظهارنظرها، همان است که می

آن را  کنـد و بـا دیگـري    با الهام از یکی انقالب مـی  .عاشورا و ظهور  ؛»نگاه سبز«و » نگاه سرخ«

  ).44، ص 1391پورسیدآقایی، » (بخشد استمرار می

  ساز) زمينه  ايران اسالمي در افق مهدوي (تمدن» آينده تمدني«

، در اسـت سـاز   زمینه که تمدنی ، سازي انقالب اسالمی درصدد تبیین این مسئله هستیم که تمدنجا، در این

پژوهـی،   پیونـدد. در علـم آینـده    ه وقوع میب افق مهدوي و در سایه اعتقاد به ظهور منجی عالم بشریت

هـاي   آینـده هـاي مطلـوب.    هاي محتمل و آینـده  هاي ممکن، آینده آینده: شود آینده به سه گونه تقسیم می

هاي مطلـوب هسـتند.    وابسته به شناخت و تعیین آیندهتوصیفی و تجویزي ممکن و محتمل از دو جهت 

هـا و   شناسی، حرکت به سمت آرمـان  هدف ما در آیندهترین  شکل است که مهم بدین ،از جهت تجویزي



   ۱۴۵ در آينده ايران اسالمي» ساز تمدن زمينه«انداز  و تکوين چشم» افق مهدوي«

ها هسـتیم. از جهـت    نیازمند شناخت درست مطلوب، هاست. بنابراین، براي حرکت در این مسیر مطلوب

هـر تـاریخی تـا آنجـا      .ابـد ی هاي مطلوب تحقق می هاي ممکن و محتمل در افق آینده توصیفی هم آینده

  کنند. یش ترسیم میاندازها ها و چشم د که افقبیا میبسط 

 یبنابراین، نخست، آینده مطلـوب انقـالب اسـالمی و سـپس آینـده محتمـل، یعنـی سـاختن تمـدن         

  م.یکن ساز را بررسی می زمینه

  سازي ظهور) آينده مطلوب انقالب اسالمي (زمينه

حکومـت جهـانی حضـرت     تعالی پیوسـته و متصـل بـه ظهـور و     ،سازي و رشد زمینه«روشن است که 

انقالب ما محدود بـه  : «فرماید می امام خمینیمان آینده مطلوب انقالب اسالمی است. اینکه ه ،» مهدي

داري حضـرت حجـت    انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پـرچم  ایران نیست.

  تنها بیان یـک آرزوي دوردسـت نیسـت، بلکـه افـق      ،)327، ص 21، ج 1378، ینیموسوي خم» (است

  بیند. است که این انقالب پیش روي خود میبلندي 

» سـاز  زمینه«سازانه انقالب اسالمی و  و حرکت تمدن» گزینی افق«تر شدن رابطه میان این  براي شفاف

  م:ید به چند مسئله دقت داشته باشیبا، بودن این تمدن براي ظهور

پیوسـته قابـل   . ترسیم آینده مطلوب و چگونگی دستیابی به آن، به دو شکل پیوسـته و نا 1

کند و موجـب   محتمل را به روشنی بیان می  طرح است. آنچه رابطه میان آینده مطلوب و آینده

محتمل را بسازد، نگاه پیوسته به آینده مطلوب   شود آینده مطلوب همچون افقی کارساز، آینده

آرمانی است که به صورت دفعـی   يگیري حکومت موعود، را الگو است. ظهور منجی و شکل

تـوان آن را مرحلـه تکـاملی     بدون اتصال با گذشـته خـود، اتفـاق خواهـد افتـاد و هـم مـی        و

مراتب حرکت در امتداد افق مهدوي در نظر گرفت. همچنین براي روشن ساختن بیشتر  سلسله

ظهور، توجه به نقاط عطف این حرکت ضروري » سازي زمینه «این اتصال و تبیین نقش آن در 

ش از رسیدن زمان یها و نقاط عطفی براي ظهور و پ ت در اینکه نشانهاست. شاید فلسفۀ روایا

به تحقق آن از دست   اند، این باشد که جهت این حرکت گم نشود و امید ظهور مشخص کرده

گذاري مسیر، غیر از صرف تعیین مقصد است و اهمیت آن کمتر نیست. بحث مـا،   نرود. نشانه

ها بر انقالب اسـالمی   یست، بلکه به نوعی تطبیق نشانهها هم ن تعیین مصداق قطعی براي نشانه

  است. یا شخصیت امام خمینی

۱۴۶      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

برآمده از آن، بر پایۀ   ساز بودن تمدن . ترسیم چنین آینده روشنی براي انقالب اسالمی و زمینه2

بینانـه   پـذیر اسـت و ناشـی از نگـاه خـوش      ظرفیت گسترده و توان بالقوه باالي این انقالب توجیـه 

ناشـی از   ،بینانه ما نسبت به انقـالب اسـالمی   وشنگري خ گفته شود، آیندهممکن است را یز نیست؛

ب شده هاي تاریخی قبل نیز موج که در دوره يتعلق خاطراست؛ به انقالب اسالمی  ما تعلق خاطر

، بویه یا عصر صفویه حضور داشتند، در مـورد ایـن دوره تـاریخی    اندیشمندانی که در عصر آل بود

وعـده داده شـده، همـین     حکومت اهل مؤمنینی که پیش از ظهور حضرت مهـدي که کنند تصور 

اندیشی ما نسـبت بـه انقـالب اسـالمی      در آینده دها هستند. البته این پرسش بجاست و بای حکومت

ـ ، یـک پدیـده  مطلوب بـراي    آیندهترسیم این است که در مهم   لهئباشد، اما مستوجه  وردم بـه   دبای

  توجه کرد.تاریخی  يها هتجربها و  سرمایه

بویـه و صـفویه قابـل مقایسـه نیسـت.       انقالب اسالمی، با سرمایه شیعه در دوره حکومت آل  سرمایه

را  ياریبسـ هـاي   و طـرح  گذشتهي بسیاراز موانع ، به این موقعیت تاریخی، براي نیل شیعه و ملت ایران

  بود.شکل گرفته ممکن هاي  حداقلبا که پیشین، هاي شیعی  خالف حکومترآزموده است. ب

بسـیار  ، وضعیت جهان امروز، با گذشته تفاوت بسیاري دارد. سرعت تغییـرات در جهـان کنـونی   . 3

، در برابر نظام سـلطه و تفکـر فراگیـر دنیـاي     تفکري متفاوتاسالمی با نظام باالتر از گذشته است. اینکه 

سـال دوام  و چنـد  بـیش از سـی    ،اي جهـانی هـ  ها و مخالفت خصومتها،  مقابله با وجود  توانستهکنونی 

دسـت   یهـای  ش پافشاري کند و در این مسیر به موفقیـت یهاي متعالی خو بلکه همچنان بر آرمانبیاورد، 

از تحول و نقطه عطـف، نسـبت بـه گذشـته در بـاالترین سـطح قـرار دارد و        دارد که این از نشان ابد، ی

  برخوردار است.باالیی پشتوانه 

و تداوم این انقالب، یکی از معضالت تحلیلـی نظـام علمـی و پژوهشـی پیشـرفته       تاکنون ظهور. 4

بینـی وقـوع    گران جهان، از پـیش  گران و تحلیل پردازان، پژوهش نظران، نظریه شتر صاحبیکنونی است. ب

ـ  متفـاوت    نشـانه . این امـر،  دانند این انقالب ناتوان بودند. همچنین تداوم این انقالب را نامنتظره می ودن ب

  این واقعه با وقایع پیشین است.

. برد بلند و تأثیر عمیق و گسترده این انقالب، شاهدي دیگر بر اهمیت این انقالب بـه عنـوان   5

ترین نقاط عطف تاریخ عصر غیبت است. تأثیر این انقالب در احیاي دیـن و معنویـت    یکی از مهم

ر و بیـداري اسـالمی و انسـانی، نشـانۀ     هاي اسالمی دیگـ  ایجاد انقالب يسازي برا در جهان و بستر

 عمق این تحول و اهمیت آن پس از ظهور اسالم است.



   ۱۴۷ در آينده ايران اسالمي» ساز تمدن زمينه«انداز  و تکوين چشم» افق مهدوي«

رهبـر  و  ها، ضرورت تفکر و تأمل در برخـی سـخنان امـام خمینـی     و نکتهواهد ش. افزون بر این 6

ه کـ  اي بـراي انقـالب وجـود دارد. چنـان     بینـی چنـین آینـده    درباره پیش ،اي اهللا خامنه آیتفرزانه انقالب 

  فرماید: به هویت ایرانی میبا اشاره  حضرت امام

داري  انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پـرچم  انقالب ما محدود به ایران نیست.

ما امـروز دورنمـاي صـدور انقـالب     ...  )327، ص 21، ج 1378، ینیموسوي خم( حضرت حجت است

بینـیم و جنبشـی کـه از طـرف مستضـعفان و       ن بیش از پیش میاسالمی را در جهان مستضعفان و مظلوما

مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امیـدبخش آتیـه روشـن    

آفتـاب    شود براي طلـوع  نماید. گویی جهان مهیا می تر می است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیک

 ).480، ص 17همان، ج ( به آمال محرومان و حکومت مستضعفانوالیت از افق مکه معظمه و کع

  فرماید: همچنین مقام معظم رهبري می

  خداي متعال این دین را، ایـن رسـالت را بـر همـه     ،»لیظهره علی الدین کلّه«الهی که فرمود:   بدانید وعده

هـاي نقـد را تحقـق     عدهدرست است. خدا دارد این و ،هاي فکري و دینی عالم پیروز خواهد کرد فرآورده

ایـن حرکـت در دوران    يفقط شرطش این است که من و شما که در این راه سـربازان پیشـرو   ،بخشد می

رهبـري در دانشـگاه   مقام معظم بیانات ( مان جاي دیگر نرودس معاصر بودیم، قدممان را سست نکنیم، حوا

  ).، 10/3/1390افسري امام حسین

ترین عامل حرکت تکاملی ایـران و انقـالب اسـالمی     مهم ،»افق مهدوي« کهبه این مهم پرداختیم تاکنون 

موجب شد هویت ملی ایرانیان با محوریـت ایـن بـاور     ،است. ترسیم چنین افقی» سازي تمدن«به سمت 

بـه  ، در تاریخ پیش برود تـا انقـالب و حکـومتی اسـالمی    گام  به گامپس از آن، ایران شیعی  .شکل بگیرد

توسـعه و گسـترده   تشکیل دهد. هدایت و رهبري الهی، این حکومت را چنـان   مانب امام زیرهبري نا

گونـه   اي قطعی و حتمی پیش روي ملت ایران قرار گرفته است. همان سازي همچون گزینه که تمدنکرد 

نه اینکه مـا تصـمیم بگیـریم ایـن     ... ما در حال بناي یک تمدن هستیم« فرماید:  انقالب میفرزانه که رهبر 

انـات مقـام معظـم    یب» (بلکه حرکت تاریخی ملت ایران در حال به وجـود آوردن آن اسـت   ،را بکنیم کار

  ).1373به مناسبت حلول سال رهبري 

  .کنیمساز، تأمل بیشتري  تمدنی و این حرکت تمدن ن آیندهیا ةدربارسته است یاکنون با

  آينده تمدني انقالب اسالمي

در بهتـرین   ،نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتري اسـت. ایـن مراحـل    ،هاي ترقی انقالب مراحل تکامل و پله

  سازي؛ دولت اسالمی؛ کشور اسالمی؛ تمدن اسالمی. نظام انقالب؛ شوند: بیان به پنج مرحله تقسیم می

۱۴۸      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

انقالب اسالمی توانسته است تاکنون دو مرحله از مراحل یاد شده را سپري کند. هـم اکنـون   

اسالمی است. مقـام معظـم رهبـري در تشـریح ایـن مراحـل        در مرحله سوم یعنی مرحله دولت

  فرماید: می

 آن جـاي  بـه  درسـتی  هـاي  پایـه  و شود می برچیده غلطی هاي پایه که است جایی  آن انقالب

 تحقـق  آن، از بعـد  بالفاصـله  کرد، پیدا تحقق که انقالب. است اول قدم این. شود می گذاشته

 پیـاده  جایی در را اسالمی کلی شکل و مهندسی حطر یعنی اسالمی، نظام. است اسالمی نظام

 وابسـته  اشـرافی  مـوروثی  فـردي  استبدادي سلطنتی نظام ما کشور در وقتی اینکه مثل. کردن

 شکل همین با .شود می گزین جاي گزینشی مردمی تقوایی دینی نظام آن، جاي به شد، برداشته

 آنکـه  از بعد. اسالمی نظام یعنی ؛کند می پیدا تحقق کرده، معین برایش اساسی قانون که کلی

 تعبیـر  بـه . رسـد  مـی  حقیقی معناي به اسالمی دولت تشکیل به نوبت آمد، پیش اسالمی نظام

  وهلـه  در ایـن  چون ،اسالمی  گونه به ،ماها یعنی ،مردان دولت روش و منش تشکیل تر، روشن

 تعبیر آن از که است سوم  مرحله این. آید وجود به باید تالش با و تدریج هب ،نیست فراهم اول

. شـود  اسـالمی  بایـد  دولت اکنون آمده، قبالً اسالمی نظام. کنیم می »اسالمی دولت ایجاد« به

 و رهبـري  کشـور،  النئومس گانه، سه قواي یعنی ،وزرا تئهی معناي به نه عام، معناي به دولت

 کلمه واقعی معناي هب دولت اگر. است اسالمی کشور ،است این از بعد که ،چهارم  مرحله. همه

 ،شد خواهد مستقر عدالت ،شد خواهد اسالمی کلمه واقعی معناي به کشور گاه آن شد، اسالمی

 وجود به مردم براي حقیقی عزت ،شود می کن ریشه تدریجه ب فقر ،رفت خواهد بین از تبعیض

 ایـن  از. میاسال کشور شود می این و کند می پیدا ارتقا الملل بین روابط در جایگاهش ،آید می

 اسالمی دنیاي شود می اسالمی کشور از. است اسالمی دنیاي آن، از بعد کنیم، عبور که مرحله

 مـا  ایم؟ مرحله کدام در ما .آید می وجود به دنیا در نظایرش شد، درست که الگو. کرد درست

 کشور که کند ادعا تواند نمی کس هیچ. ایم نرسیده اسالمی کشور به هنوز ما سومیم؛  مرحله در

  ).12/9/1379دار با مسئوالن، یدر درهبري انات مقام معظم ی(ب است اسالمی ،ما

ارتقا و بسط انقالب اسالمی تا پـیش از ظهـور حضـرت     ۀترین نقط بنابراین، مراحل تمدن اسالمی، کامل

می چرا در مراحل تکاملی انقـالب اسـال  ، این سؤال مطرح است که است. براي تبیین این مرحله مهدي

  اي است؟ د به افق تمدنی توجه کرد و آیا انقالب اسالمی در مسیر تحقق چنین آیندهیبا

 افـزون ، بلکه ایـن انقـالب   ستیسوم ن  ساده در جهان یروشن است که انقالب اسالمی تنها انقالب

، ادنهـ و نظامی بر پایه احکام الهی بنـا  برچید ساله شاهنشاهی را  2500نظام  ،بر اینکه در داخل کشور

انقالب اسالمی در جهانی کـه   اي از خود به جا گذاشت. در سطح جهانی نیز تأثیرات عمیق و گسترده

العـاده   گذاشت. خارقحیات افق آن به زندگی دنیایی و حیات بدون معنویت محدود بود، پا به عرصه 



   ۱۴۹ در آينده ايران اسالمي» ساز تمدن زمينه«انداز  و تکوين چشم» افق مهدوي«

 ،حقـق خـود  اي کـه بـا ت   پدیـده  ؛ذهن بسیاري از اندیشمندان را متوجه خود سـاخت ، بودن این پدیده

ریخـت و   بـود، فـرو   افتـه یکه فرهنگش بر جهان سیطره ، شناسی غربی را شناسی و افق شالوده فرجام

  دیگر بار منازعه میان الگوهاي کلی و اساسی زندگی بشري را پیش کشید.

تداوم هـر   ةکه درباریی ها تردید، تحول، تداوم و روند رو به رشد این انقالبدیگر،  ياز سو

کـه آیـا ایـن    مطرح شـد  این پرسش و ها را ارتقا داد  از بین برد و سطح پرسش ستتازه اپدیده 

طـرح نظریـه   ، رسـد  تواند بازخیزي تمدن اسالمی را به دنبال داشته باشد؟ به نظر مـی  انقالب می

نیـز   هـانتینگتون باشـد. البتـه پـیش از    ئله بیشتر متأثر از ایـن مسـ   ،هاي هانتینگتون برخورد تمدن

دیـدگاه خـود    بی توین. نسبت به این بازخیزي هشدار داده بودند بی  توینی همچون پردازان نظریه

مطـرح  » تمدن در بوته آزمـایش «در کتابی به نام  1947ها در سال  را درباره جنگ و تقابل تمدن

کرد. او  ي، نامگذار»ها ها، جنگ تمدن برخورد میان تمدن«ساخت. وي مقاله یازدهم این کتاب را 

  نویسد: می» اسالم، آینده و غرب«هم این کتاب، با عنوان در مقاله د

مـآب، بـر ضـد     ما باید این امکان که اگر پرلتاریاي جهـان غـرب  ، با این حال .پان اسالمیزم خوابیده است

سلطه غرب به شورش برخیزد و خواستار یک رهبري ضد غربی شود، این خفته بیدار خواهـد شـد، را در   

رش ممکن است در برانگیختن روح نظام اسالم حتـی اگـر ایـن روح بـه قـدر      نظر بگیریم. بانگ این شو

ناپذیري داشته باشـد؛ زیـرا کـه ممکـن اسـت       اثر روحی محاسبه گانه در خواب بوده باشد،  خفتگان هفت

  ).3، ص 1377ها، یک عصر قهرمانی را منعکس سازد (جمعی از نویسندگان،  پژواك

تـاریخی کـه تحـت تـأثیر     اسـت؛  نده و حلقه اتصال تـاریخ اسـالم   انقالب اسالمی پلی میان گذشته و آی

 ،دچـار انقطـاع و گسـیختگی شـده بـود. ملـت ایـران در انقـالب اسـالمی          ،نگاري غربـی  القائات تاریخ

توان غناي آنهـا را سـنجید.    نمی ،داد که جز در قالب تمدنی و با ادبیات تمدنی  هایی از خود نشان ظرفیت

  :بريبه تعبیر مقام معظم ره

انـداز بسـیار روشـنی اسـت؛ هـم       کنید، چشم اي که مشاهده می انداز حرکت ملت ایران با این زمینه چشم

اهللا  شـاء   دهـد کـه مـا ان    همه اینها به ما نویـد مـی   .میراث گذشته ما، هم موجودي استعداد بسیار ارزنده ما

براي ملت اسـالمی در ایـن زمـان     خواهیم توانست تمدن اسالمی متعلق به ملت ایران را براي این دوره و

بیانـات رهبـر   ( اهللا ارائـه بـدهیم    شـاء   بار دیگر سر دست بیاوریم و الگویی را براي حرکت امت اسالمی ان

  ).17/02/1387معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان 

، تنها خواسته و مطلوب انقـالب اسـالمی نیسـت، بلکـه افـزون بـر آن، رونـد        »تمدن اسالمی«

ترین آینده انقـالب اسـالمی    اي را که به تعبیر ما، محتمل ی ملت ایران تحقق چنین آیندهتاریخ

  بخشد. است، نوید می

۱۵۰      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

 ،کـه شـأن اوسـت    همچنان ،ملت ایران.. ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بناي یک تمدن هستیم.

و علم، کـه بـر فرهنـگ و     وريااصلی تمدن، نه بر صنعت و فن  در حال پدید آوردن یک تمدن است. پایه

کند و علـم   بینش و معرفت و کمال فکري انسانی است. این است که همه چیز را براي یک ملت فراهم می

نه اینکه ما تصمیم بگیـریم ایـن   ، آورد. ما در این صراط و در این جهت هستیم را هم براي او به ارمغان می

مقـام معظـم   یانـات  ب( بـه وجـود آوردن آن اسـت    بلکه حرکت تاریخی ملت ایران در حال ،کار را بکنیم

  ).01/01/1373 ،1373به مناسبت حلول سال  رهبري

خـاص و   يهـا  برخاسـته از ویژگـی  ، انقـالب اسـالمی   ةزنـی تمـدنی دربـار    این گمانـه ، رسد به نظر می

  عبارتند از:. اینها هاي عمیقی است که این انقالب با خود به همراه داشته است  دگرگونی

 گشایی انقالب اسالمی افق. 1

ساحت وجودي بشـر و  ، پیش روي بشریت گشود. تمدن غربیتازه  یافق ،انقالب اسالمی با ظهور خود

و افقی پـیش روي بشـریت جـز مادیـت      ه بودزندگی بشري را به ساحت مادي و ناسوتی آن تقلیل داد

زندگی دینی، الهـی و  ه، ال بردهاي زندگی بشري را از سطح مادي با افق، انقالب اسالمی .کرد ترسیم نمی

، این انقـالب  .است جوهر اصلی تمدن مادي غرب، معنوي جدیدي را به جهان عرضه کرد. سکوالریسم

وابسـته بـه سـطح    ، شکاف عمیقی بر بدنه آن وارد ساخت. بالندگی و پویایی زندگی و حتی تفکـر بشـر  

هـا بلنـد تیـره و تـار      یـا افـق  ، باشند ها کوتاه هایی است که پیش رویش ترسیم شده است. وقتی افق افق

  .دهند ها نیز عمق خود را از دست می شوند، عقل

  چنین گفت: ،خالفت با مردمی که براي بیعت با او آمده بودندپذیرش از  پس، یعل مؤمنان امیر

ـ   ،آلـود  گونه که در فضاي مه ها بسیار تیره شده و مه هم جا را فرا گرفته است. درست همان افق دها بـرد دی

دعـونی  « تواننـد عمـق مسـائل را بیابنـد.     هـا نمـی   عقل ،ها تیره و تار است  اکنون نیز که افق  شود، کم می

و راً لَهتَقْبِلُونَ أَمسرِي فَإِنَّا موا غَیسالْتَموهجو و الْقُلُوب لَه انٌ لَا تَقُومأَلْوقُولُ والْع هلَیع تلَا تَثْبإِنَّ الْو   آفَـاقَ قَـد

 تأَغَامۀَوجحالْم تَنَکَّرَت 91البالغه، خ  نهج(» قَد(.  

هاي زندگی بشري ایجاد کرد، وسعتی به عقل و تفکر بشر  انقالب اسالمی با گشایشی که در افق

هـاي بلنـدتر    این گشایش نویددهنده تمدنی از جنس دیگر و با افق .زندگی بشر داد ،و به تبع آن

  ونی است.از تمدن کن

  انقالب اسالمی و طرح پرسش از تمدن غربی. 2

، . تمدن غربـی نیستکند، مسلماً یک انقالب ساده  میانقالبی که پرسش از غرب و تمدن غربی را طرح 

کـرده  و خود را تنها تمدن و تنها راه زندگی بشر معرفـی   دربر گرفتههاي زندگی مردم دنیا را  عرصه همه



   ۱۵۱ در آينده ايران اسالمي» ساز تمدن زمينه«انداز  و تکوين چشم» افق مهدوي«

ن مطلقیت را از تمدن غربـی بگیـرد، از ظرفیـت تمـدنی بـاالتري برخـوردار       . چیزي که توانسته ایاست

، اما تنهـا کسـانی   رسد میکار آسانی به نظر  ،یپرسش از غرب و زیر سؤال بردن تمدن غربهرچند است. 

محملـی برتـر بـراي تعلـق      ،توانند به طرح این پرسش بپردازند که تعلق خود را از تمدن غربی بریده می

که توانست تعلـق یـک ملـت را از    حدي است به ، داري این انقالب اشند. گستردگی و ریشهخود یافته ب

ایجاد زندگی جدید و تمدنی جدید کنـد. البتـه   عامل آنها را  ،اندازي نو چشم میترستمدن غربی ببرد و با 

 ي وجود دارد و قاعدتاً چنین تصوري درسـت نیسـت  اریبسشناسی فاصله  تا غرب ،میان پرسش از غرب

تـوان   مـی   ،ن حالی. با اشناسی حاصل شده باشد اي براي پرسش از غرب، غرب که به صرف ایجاد زمینه

آزادي از غـرب،   به دسـت آمـده و   حرکت در این مسیر است، با انقالب اسالمی ۀآزادي که الزم :گفت

  آزادي تاریخی و خروج از عالم غرب است.

عالم مـدرن غربـی    ،خاستگاه این انقالب، ه و به قولیانقالب اسالمی در بیرون از عالم غربی رخ داد

مدرنیسم هم محمل درستی براي ایـن   نبوده و حتی در افق عالم مدرن نیز تولد و رشد نیافته است. پست

یند مدرنیزاسیون را بـه  ادر وضعیت مدرن قرار نداشته، بلکه فر، ایران پیش از انقالب رای؛ زانقالب نیست

تنها اندیشه دینی و الهی که نوعی بازگشت به عالم قدس و توجه دوباره بـه   است. مودهیپصورت ناقص 

  ).551، ص 1387، ینجف( آزادي باشد ،توانست منشأ این بیداري و در نتیجه آسمان بود، می

 انقالب اسالمی حلقه اتصال گذشته و آینده تمدن اسالمی (عبور از گسیختگی تاریخی). 3

کـه ایـن انقـالب را شایسـته نگـاه تمـدنی        اسـت  هاي انقالب اسـالمی ورایکی دیگر از دست، پیوستگی

تاریخ اسالمی و تمدن آینده اسالمی ایجـاد کـرده اسـت.    ، میان گذشته تمدنی ،این انقالبزیرا ؛ سازد می

هاي پیشـین بـه جـا مانـده      از تمدنرا شناسی این بود که آنچه  هاي شرق یکی از رسالت ،در تمدن غربی

هـا نیـز صـورت     تمـدن سـایر   لهیبه وسـ و به طور معمول  است طبیعی، نفس این امرکند.  یبررساست، 

در نظـر  شـناس در بازیـابی خـود، شـرق واقعـی و حقیقـی را        ین بـود کـه شـرق   ا اما تفاوت. گرفت می

هـاي   تاریخ ملل و فرهنـگ  ،که دوران طفولیت غرب بود. غربکرد  یتوجه مشرقی به بلکه گرفت،  ینم

تاریخ ساختن هر ملـت    این یعنی بی .کرد بلکه گذشته خود قلمداد می ،ي دیگر از تاریخا دیگر را نه گونه

  کرد. جو میو غرب اثبات خود را در نفی دیگران جست ،است. در واقع یغیر غرب

این دوگانگی و بیگـانگی را میـان خـود    ، با به کار بردن مفاهیمی همچون سنت و تجدد، تمدن غربی

مفاهیمی که در مقایسه و مقابلـه دو نـوع نظـام اندیشـگی قـدیم و جدیـد پدیـد         و دیگران تئوریزه کرد.

کنـد، بلکـه هـر یـک، بـار معنـایی و ارزشـی         تنها به یک فاصله زمانی اشاره نمی، اند. قدیم و جدید آمده

۱۵۲      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

نظامی از اندیشه صورت گرفته که بخشی از این تقسـیم   لهیبه وسگذاري عمدتاً  این ارزش .خاصی دارند

بـه  ، غربـی اسـت کـه پـس از تعریـف خـود       ،تر یا به عبارت دقیق یعنی این نظام اندیشگی جدید ؛است

  خواند. می» سنتی«یا » سنت«بیند،  خویش می» مقابل«یا » غیر«را و متجدد، آنچه » تجدد«

همـین نیـاز بـه     .بخشد گذاري و تمایز، خود را تشخص و تعین (هویت) می با این نام، اندیشه تجدد

اند، بـه بررسـی    یریت بود که صاحبان اندیشه تجدد را پیش از کسانی که سنتی خوانده شدهتشخص و غ

شناسـان   شـرق خـت.  یانگ یبرمتاریخ غرب و شرق یعنی  ،و پژوهش در میراث فکري و فرهنگی گذشته

بیشتر به زبان و ادبیـات و هنـر و فلسـفه یونـانی توجـه       ،یعنی از آغاز رنسانس تا قرن هیجدهم، نخست

شناسـی مایـل شـدند و آن را بنیـاد کردنـد. بـا ایـن تفـاوت کـه در جـایگزینی            سپس به شـرق  ،ندتداش

بـا  ، وجه عالقه به یونان با عالقه به شرق یکی نیست. توجه به یونـان  ،پژوهی شناسی به جاي یونان شرق

ا گشـودند  راه تجـدد ر  ،یان با رجوع به یونانینوعی تعلق خاطر و رعایت ادب و حرمت قرین بود. اروپا

تاریخ غربی بود که آن را تاریخ عمومی و تـاریخ جهـان     اما تاریخ،. و در این راه علم تاریخ به وجود آمد

هـا و   هـا و فرهنـگ   امـا در حاشـیه ایـن تـاریخ، تـاریخ     . انگاشتند. تاریخ غربی از دوره یونانی آغاز شـد 

 .)4، ص 1377، یاردکـان  يداور(به این حاشیه پرداخت ، شناسی هاي دیگر هم وجود داشت. شرق تمدن

  هاي دیگر را به حاشیه راند. تاریخ ،تر به عبارت دقیق

گرفـت و در اواخـر    قرن هفدهم پـا  انیپابه عنوان نوعی از تفکر و نظامی از دانش در ، شناسی شرق

شناسـانه متضـمن ایـن     نگاه شـرق  ،در طول این دوره قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید.

. اسـت  اعتقاد بود که عصر شـکوفایی غـرب، مصـادف بـا پایـان دوره طالیـی و آغـاز انحطـاط شـرق         

زمین ایفا کـرد. طلـب دانـش      شناسی همراه با این نگاه نقشی فعال در بسط عالیق غربی در مشرق شرق«

  .)1380، مرادخانی( »اغلب غایت بالذات نبوده است، شرق

 ،شناسیم تمدن اسالمی که ما می« ،شناسی معتقد است رقکسوتان ش از پیش روزنتال ،براي نمونه

ش یدر آثـار خـو   والتسـر گونـه کـه    همـان (همان). » تواند بدون میراث یونانی قوام داشته باشد نمی

طبـق نظـر    .اي از یونانیـان اسـت   عاریـه  ،اند رب گفتهعهر چه فیلسوفان که ثابت کند د تا یکوش می

جـز مأخـذ اصـیل    ، شـود  با اطمینان فـرض مـی   ،مأخذ را بیابیمتوانیم  ، حتی هنگامی که نمیوالتسر

  .(همان) هیچ سندي نیست ،یونانی

اذهان بسیاري از  ،شناسی درباره ایران و تمدن اسالمی تا پیش از انقالب نتایج مطالعات شرق

چیزي غیر از تمدن کنـونی  ، تصور اینکه تمدن اسالمی در گذشته .نخبگان را درگیر خود ساخت



   ۱۵۳ در آينده ايران اسالمي» ساز تمدن زمينه«انداز  و تکوين چشم» افق مهدوي«

با وقوع انقالب اسالمی . شد  میابل احیا و بازیابی در آینده خواهد بود، نادرست قلمداد است و ق

گذشـته تمـدنی    این انقـالب توانسـت   .و تداوم و بسط آن، این تصور تا حد زیادي از بین رفت

تمـدن رقیبـی    ،توانـد در آینـده   اسالم را به آینده متصل کند. قطعاً تصور اینکه تمدن اسالمی می

دار سـاختن مطلقیـت    بـا خدشـه  ، تمدن غرب باشد، از نتایج این انقالب است. این انقالببراي 

گذشته و تاریخ تمدن اسالمی را به آینده آن متصـل   ،شناسی نتایج مطالعات شرق ،غرب و به تبع

بالفعل که خود  یو بعد به توانتاریخی  يا جربه، به تذهنی یمفهومتمدن اسالمی را از و  ساخت

  اشد، تبدیل کرد.انقالب ب

  گيري نتيجه

علت اصلی حرکت تاریخی ملت ایران به سمت تکامل تا رسـیدن بـه   ، مهدوي  تبیین این موضوع که افق

شناسـی   نـامیم. افـق   مـی » افـق شناسـی تـاریخی   «ساز است، نیازمند کاوشی است کـه آن را   زمینه  تمدنی

با نگـاه بـه    ،ر است که آن ملت در نظر گرفتهیپذ هایی امکان سیر در تاریخ یک ملت با چراغ افق، تاریخی

 رفته است. در تاریخ پیش، آنها و با امید به تحقق آنها

، از حدود پانصد ایران اسالمی در سایه محبت و تولی به والیت اهل بیت عصمت و طهارت

به منزله علت فـاعلی   بیت سال پیش داراي یک هویت ملی شد. در این هویت جدید، والیت اهل

شـود. بـه عبـارت دیگـر، ایـن       ، به منزله علت غایی هویت ملی ایرانیان شناخته میافق مهدويو 

شـود و بـا مهـدویت     است؛ یعنی بـا والیـت حـادث مـی    » والیی الحدوث و مهدوي البقاء«هویت 

سـاله اخیـر ایـران، بـه روشـنی قابـل رصـد و         ماند. این حقیقت در سیر تاریخ پانصـد   جاودان می

بینیم، افق مهدوي به عنـوان علـت غـایی هویـت ملـی ایـران اسـالمی،         که می چنانشناسایی است. 

همچون یک جاذب و موتور محرك پرقدرت از انتهاي تاریخ، ملـت ایـران را بـه سـمت تعـالی و      

  برد.  تکامل تا انقالب اسالمی پیش

آن یعنـی  » طلـوب م آینـده  «خواهد بود، معلـول  » ساز زمینه  تمدن«انقالب اسالمی که » آینده محتمل«

مهـدوي اسـت و هـم     است. انقـالب اسـالمی کـه هـم معلـول افـق       » ساز ظهور تکامل پیوسته و زمینه«

انـداز تمـدنی    ل شد که چشمیبدتدهنده و تکثیرکننده آن، به نقطه عطفی در تاریخ ایران اسالمی  گسترش

پـردازان و   کـه نظریـه  اسـت   يدحـ بـه  ، از همان ابتدا روشن بود. توان و نیروي بالقوه ایـن انقـالب  ، آن

 کننده و برخورد تمدنی آن در صورت بقا هشدار دادند. گران غربی، نسبت به قدرت دگرگون تحلیل

۱۵۴      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

  منابع
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