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نسبت « مهدویت»مقوله با  ،جامعه اسالمی یبه عنوان هدف متعال ،«تمدن اسالمی»رسیدن به 
دست  ای ندهیم آیق ترسیاز طر، «ستاره راهنما»دارد و مبانی معرفتی مهدویت نیز به مثابة مستقیمی 
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 مقدمه
 جامعه هدف عنوان به ،«اسالمی تمدن»رسیدن به  اسالم، مبین دین های آموزه بر اساس
 از هیاال اولیای و انبیا تمام حرکت معنا، و بدیننسبت مستقیمی دارد  مهدویت آرمان با ،اسالمی
 چیز هر از بیش را تمدن این شناخت های سرنخ رو،  این از. است تمدن این ساز مقدمه خاتم تا آدم
کرد جست ؟مهع؟بیت اهل روایات و قرآن آیات در باید  ،ایران در اسالمی انقالب دیگر، سوی از. وجو 

کیدات طبق که است مردمی جریانی به منظور  رهبری معظم مقام و ؟حر؟خمینی امام حضرت تا
، 2ج :1394 )سمسار و همکاران،گرفته است  شکل آن بامتناسب  و موعود تمدن تحقق
  :اند هفرمود  ؟حر؟ینیامام خمدر این مورد،  (.361ص

حرکت  کیبلکه  ر،یپذ انیپا یخیمقطت تار کینه  قت،یدرحق یانقالب اسالم هدیپد»
که م نیمشخص و مع یافق یسو  به رونده شیمستمر و پ خود را تا اتصال به  ثاقیاست 

 دوارمیام»و  (230ص ،16ج :1378 ،ینی)امام خم «کند یموعود محکم م میعظ انیجر
اهلل ر ارواحنا له  ةیظهور بق یبرا ای بشود و مقدمه یانقالب جهان كیانقالب،  نیکه ا

  (.131ص :)همان «الفداء ر باشد
انقالب اسالمی و تمدن جدید اسالمی اشاره مر بین ای نیز به ارتباط مست حضرت آیت اهلل خامنه

 و فرمودند:   داشته
گر پ  كیباالخره  ؛میریبگ یاسالم نینو یساز تمدن یجانبه را به معنا همه شرفتیما ا
که  مییبگو جورنیا .وجود دارد یبا مفهوم اسالم شرفتیپ یبرا یو خارج ینیمصداق ع
در  اناتی)ب است یاسالم نیتمدن نو كی جادیا ،یو هدف انقالب اسالم رانیهدف ملت ا

  (.23/07/1391 ،یجوانان استان خراسان شمال دارید
اهلل  آیتاز منظر مهدویت در نگاه رهبران انقالب اسالمی و به ویژه  به تمدنی بنابراین، رویکرد

کی است رویکردی ،ای خامنه  که است اسالمی اندیشه از مهمی بخش مهدویت، آموزه که آن از حا
کم روح و جوهره به دادن شکل آینده وعده داده شده در ترسیم طریق از واندت می  تمدن بر حا
 سوی به اسالمی جوامت راهنمای ،«راهنما ای ستاره» مثابه به و باشد آفرین نقش اسالمی، جدید
  ،دیگر عبارت آید. به شمار به آرمانی موعود تمدن از برخوردار و یافته کمال جامعه

 دوران اتوبان، این .برسد اتوبان به تا کند می طی را راه این طور همین دارد بشریت
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 بشریت و شود می آغاز جا آن از بشر مطلوب حیات و بشر اصلی زندگی... است مهدویت
 آفرینش مقصد به را او و است مستقیم صراط یک راه این که راهی در افتد می تازه
کارکنان مؤسسه دارالحد داریدر د اناتی)برساند  می   (.21/03/1393 ث،یپژوهشگران و 

 یعنی ،نقطه آن خود، ریزی  برنامه در باید همگان که است ضروریرو   آن از مطلب این دانستن
 هدف را ؟جع؟زمان امام دست به اسالمی جهانی تمدن تشکیل و ؟جع؟زمان امام ظهور

 کنیم.  استفاده الگو آن از خود ریزی طرح در و قرارداده
م یاز مفاه یکی، «یانتظار منج»مقوله در میان مسائل و موضوعات مهم حوزه مهدویت، 

شمندان یچشم به راه بودن است و اند یبه معنا ،«انتظار»ت است. یدر معارف مهدو یمحور
 یبند طبقه« انتظار فعال و سازنده»و « انتظار منفعل و مخرب»عه، انتظار را به دو دسته یش
که ب ی(. انتظار مخرب انتظار68-62ص :1398ر.ک: مطهری، )کنند   می تر به  شیاست 

. در مقابل، انتظار کند دعوت می یو اجتماع یاسیتفاوتی و عدم دخالت در مسائل س سکون، بی
دعوت  یبه حکومت اسالم یابیتر به مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم تا دست شیفعال و سازنده ب

 .کندت یرا ترب یظهور منج یحکومت، منتظران واقع تا بتواند در بسترکند  می
و  رود ترین آموزه مهدویت در جامعه منتظر به شمار می به عنوان مهم ،انتظار بر این اساس،

کدامکرد نکته توجه  نیبه ا دیبا انتظار فعال )سازنده(،  میدر ط یمهدو یکردهایاز رو کی که 
کدام (رانگریم انتظار منفعل )ویك در طی     کدام طرف( قرار   ی)ب یانتظار خنث میدر ط کی   و 
که چه نوع رو ینشان م کردهایرو نیا یبررس .گیرد می  یفرهنگ -یفکر یها انیو جر کردهایدهد 

کشور وجود دار تیدر حوزه مهدو تحقق تا چه اندازه بر  هاانیو جر کردهایرو نید و اندر 
 مؤثر یاسالمجدید   تمدن تحققبرای  یسازنهیو زم بتیدر عصر غ یجامعه مهدو هایآرمان
به عنوان مرکز ثقل آموزه  ،جز با شناخت و ترویج تفکر انتظار انقالبی ،این مهمو  بود خواهند

 پذیر نیست. مهدویت امکان
کتاب این زمینهدر  توسط  یش از انقالب اسالمی، پ«عشر یاالمام الثان یمنتخب االثر ف»، 

که در فصل انتظار از  یگانیگلپا یصافاهلل  لطماهلل  تیآحضرت  که اشاره  یثیحد 27نوشته شده 
کتاب نعمانیك روای، تنها  کرده کند، به انتظار فعال و  یان میو مجموعه آنچه بآورده است  یت از 
کتاب دیك است. اینزد یانقالب گلپایگانی، ) «انتظار؛ عامل مقاومت»به نام  یگریشان در  صافی 
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کرد با دوران مبارزه در ین رویدهد و ا یکرد فعال به انتظار را نشان میور یز به روشنین؛ (1375
کتاب  یهمخوان یم پهلویزمان رژ ز، فصل دوازدهم ی( ن1373)حکیمی، « د مغربیخورش»دارد. 
به انتظار فعال و  ،زدهمیده و در فصل سینام« میبِت تسلیبِت مقاومت و نه غیغ»خود را 

نقش باورداشت آموزه »تحت عنوان ی ها، اثر  آن پرداخته است. عالوه بر این یها یژگیو
به بررسی  ؛(83-57: ص1394عرفان، « )یفرهنگ و تمدن اسالم یایدر اح تیمهدو
که  تیمهدو شهیاندساز  های تمدن ظرفیت کرده و به این نتیجه رسیده است  آموزه توجه 
 یها اراده جیبس ،ییغا تیهو جادیا ،ییگرا مانو آر انهیگرا ُبعد فرجام تیبا تقو ،تیمهدو
 یایبه اح ؛خیدر تار یجمع اتیبه ح یمعنا بخش نیهمچن و انتظار فعال ینوع جادیا ی،عموم

 .کند یکمک م یتمدن اسالم
نگرش به  رییدر تغ رانیا ینقش انقالب اسالم»توان به مقاله  در میان مقاالت این حوزه می

و  تیمهدو هآموز بررا  یانقالب اسالم ریتأث زانیمکه کرد اشاره  ؛(1389)عرفان، « تیمهدو هآموز
که  ،نگرش مردم  یانقالب اسالممورد بحث و بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده 

کند. یحکومت واحد جهان سازی در زمینه پویایی انتظار را ه استتوانست ، زمینهدر همین  مطرح 
کارکردها گاهیجا»مقاله   دگاهیاز د ،یاسالم نیتمدن نو یریگ شکل در و انتظار تیآموزه مهدو یو 

گام بلند زمینه به تمدن ؛(1394یی، مال) «یا امام خامنه سازی ظهور از  سازی اسالمی به عنوان 
کرده است. کارکردهای فرهنگ انتظار در جامعه تمرکز   دیدگاه رهبر معظم انقالب و 

گرفتن این پژوهش انتظار  ی انواععلم یبند و طبقه شناسی گونه به ابتدا ،در ادامهها،  با در نظر 
اهلل  تیحضرت آ یمنظومه فکربه تبیین  ،آنو پس از فعال )مناسکی، نظامی و انقالبی( 

در  رو،  پیش شود. پژوهش سازی توجه می ی درباره نقش انتظار فعال انقالبی در تمدنا خامنه
کرده است ینها  .کندن ییم و تبینه ترسین زمیرا در ا« یفهومم یالگو و مدل»ت تالش 

 . چارچوب نظری2

 اسالمیجدید  تمدن . مفهوم2-1
است برآمده  «شهروند» یمعنابه  civis نیز التو ا civilization از واژه در لغتدر  «تمدن»
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گون در تاریخ،  و در میان تمدن (357ص: 1311)پهلوان،  گونا همه گویای  یتمدن اسالمهای 
که ابعاد وجود یو اقتصاد یو فرهنگ یاسیس یها جنبه فرد و جامعه را پوشش  یجامعه است 
است  ینید یتمدن ،یتمدن اسالمدر واقت، (. 113ص: 1383قم،  هیحوزه علم تیری)مد دهد یم

 یها یژگیاز همه و یتمدن اسالم ب،یترت نیبداست. آن بر محور اسالم  یها که همه مؤلفه
کرم امبریبر سنت پ یو متک یقرآن یها در چارچوب آموزه یهتمدن اال برخوردار است و ؟لص؟ ا
ها  این ریو غ ینیمقررات، اصول د ن،یاخالق، علم، عدالت، قوان ن،ید عبارتند از: آن یها مؤلفه

 چون مسائلی ،اسالمی تمدن ادبیات ها، در  افزون بر این (.52-51ص: 1388 ،ی)جان احمد
 و آینده خصوص در قرآنی و دینی های بینی  پیش آینده، برای شدن آماده فاضله، مدینه ظهور،
در زمینه  پژوهش تاریخی های ریشه وجود نشان دهنده همه کهمطرح هستند هی اال های سنت
 .باشند می اسالمی تمدن متن در «آینده»

شتاب  پر روند و یاسالم تمدن مندی قانون اسالم، تکاملی ماهیت به توجه در عصر حاضر نیز با
 تمدن احیای اندیشه ؛غرب و شرق تمدن ناتوانیاز دیگر سو،  و سو، یک از اسالمی بیداری
 انقالب پیروزی .یافته است عینیت آن به نسبت اسالمی امت انتظار و زده جوانه دیگر بار اسالمی
کمیت و اسالمی  و خویشتن به بازگشت در تاریخی عطم نقطه ایران، در اسالمی جمهوری حا
بعد از آن،  و مقدس نظام این گذار بنیان هیاال و دینی رهبری. بود معاصر یافتن انسان هویت
 همه رغم به که گردید ساز تمدن فرهنگی و علمی نهضت و خیزش موجب رهبری، معظم مقام

 حال در سرعت به اسالمی انقالبمستکبران جهان،  ای رسانه و فرهنگی نظامی، تهاجمات
 تمدن» به توانمی آن از که است هیاال و جهانی تمدن به رسیدن سوی به خود راه پیمودن
  (.464: ص1394 ،عیوضی)کرد  تعبیر «اسالمیجدید 

جدید سازی  تمدن»موضوع  را اسالمی انقالب آرمان ترین مهم ای ، امام خامنهزمینهدر این 
 : فرمودند و کرده قلمداد «اسالمی

 اسالمی نوین تمدن ایجاد ،کوتاه جمله در شود می را اسالمی جمهوری نظام آرمان
 از و معنوی لحاظ از فضا آن در انسان که فضایی یعنی ،اسالمی نوین تمدن. کرد خالصه
 خلق آن برای را او متعال خدای که مطلوبی غایات به و کند رشد تواند می مادی لحاظ
 (. 06/05/1392، انیبا دانشجو داریدر د اناتیببرسد ) ؛است کرده
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است. در  سازی تمدن جهت در اسالمی انقالب حرکت و کامل آمادگی دهنده نشان مطلب این
که جدید حقیقت، تمدن  گاست، همسو انقالب اسالمی با اهداف اسالمی  از  یریشکل جامت و فرا

کره برر  و متکامرل  رایپو رهیاخالق بنا شده و در زنج علم و ت،یعقالن ن،ید رکنچهار اسالم است 
 ،یفرهنگر ،یعلمر ،یدر ابعراد مختلرم فلسرف ،یدولت، جامعره و تمردن اسرالم نظام، انقرالب،
که  یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع گام پر یجیبه صورت تدراست  گام به  رود و تحقرق  می شیو 
 ویکرد(. این ر72: ص1394)الویری و برزویی،  خواهد شدپذیر  آن در دوران ظهور امکان یمتعال
 دوران و آخرالزمان یعنی بدانیم؛ناظر  تمدن دادن شکل به را مهدویت که معناست بدین ،تمدنی
 هیاال غیر تمدن جای  به هیاال تمدن آمدن کار روی بر که کرد سازی زمینه ای گونه به باید را ظهور
گاه با و باشدناظر   مردم تشنگی و تمدنی شرایطبرای تحقق  آنان شدن آرزومند و ها انسان شدن آ
 جهان سراسر بر اسالمی نهایی تمدن برپایی و هیاال ذخیره آخرین ظهور جهانی، عدالتی برای
 در دلیل به ،مهدویت های (. در واقت، آموزه754: ص1394 کنند )فقیهی و دیگران، تالش

 برای اندازی چشم مثابه به که ندبرخوردار ظرفیت و قابلیت این از تمدنی، های مدلول برداشتن
که  این پاسخگوی دنتوان می یعنی ند؛گیر قرار توجه اسالمی موردجدید  تمدن مقوله باشند 
و به واقت مدینه   آینده ؛(17: ص1392 ،یری)الواست  چگونه تمدن این آیندههای  بایسته
شود و الزمه تشکیل این حکومت جهانی،  که با توجه به مفهوم انتظار آن ترسیم می ای فاضله

که  جدیدتالش برای تحقق تمدن  به عنوان  ،«تبیین و ترویج تفکر انتظار انقالبی»اسالمی است 
 ترین مولفه مهدوی عصر غیبت، موتور محرکه ساخت این تمدن است. اصلی

 فعالانواع انتظار . 3
که ش یرام ،«انتظار» معنا  نیبمانند؛ به ا داریبه آن پا دیامام زمان با بتیدر زمان غ انیعیاست 
حضرتش  ادیباشند و هر لحظه را به  ؟جع؟عصر یمنتظر ظهور حضرت ول دیباشیعیان که 

انتظار فرج امام  ان،یعیشدن اعمال و رفتار ش رفتهیپذ یها از شرط یکیکه  ییتا جا بگذرانند؛
 ،انتظار ،بنابراین(. 200ص :1387 ،یو نعمان 333، ص1ج: 1405 ،ینیاست )کل ؟جع؟یمهد
که جامعه را در جهت ها  انسانفعال برای منتظران ظهور آخرین منجی  ینیروی همسویی است 
 کند. تمدن مهدوی هدایت میتر به  بیش
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که پس از انقالب اسالمیسرد  یها برداشتحال،   با این نادرست به شمار  یبرداشت یا منفعالنه 
تواند منشأ تحوالت  یا و فعال از انتظار، میپوشناخت را یدارد؛ ز یخیتار یا شهیر ؛ بین مردمآمد
گسترده مشاهده  نیا در عمل،  یول ؛گردد یو نظام یاسیس  ،ی، اجتماعینید گونه تحوالت به طور 
که مردم ین، می. بنابرادنشو ینم ا یاند و  داشتهاندك از انتظار  یا شناختی ، توان حدس زد 

ش از یدارد و پ یخیتار یا شهیز ریا نیبرداشت فعال و پو ،ن حالیمنفعالنه از آن. در ع یبرداشت
 که یمطهر مرتضی دیشه .گردد می یاسیس -یمنشأ تحوالت نظام ؟جع؟،والدت امام زمان

کتاب دیآ یبه شمار م یانقالب اسالم یفکر یها تین شخصیاز با نفوذتر یکی ام و انقالب یق»، در 
که مقوله انتظار در آن مطرح  ،یستیت به مباحث مارکسی، با عنا«خیدگاه فلسفه تاریاز د یمهد

که در شیعه مطرح می است )البته نه آن پردازد و آن را به دو  یله انتظار مئبه مس گردد(؛ گونه 
گر  یم میتقس« انتظار سازنده»و « رانگریانتظار و»دسته  گرایبخواهکند. ا  ،عهیش مسلمانان شیم 

کنین زمیران را در ایان ایعیخصوصا ش توان چند سبك از انتظار فعال را  یحداقل م  م،ینه دنبال 
 ان است:یر قابل بیکه در جدول ز کردو تا امروز مالحظه  یپس از انقالب اسالم

 

 . انواع انتظار1شکل 

 انتظار

( سازنده) فعال  

 انقالبي 
 تمدن ساز

 مناسكي

 نظامي

 خنثا بي طرف

(ویرانگر) منفعل   تمدن سوز 



 

 

12 

ال 
س

ستم
بی

اره 
شم
 /

68 /
هار 
ب

139
9

 

 (نینماد -ینیی)آ یانتظار فعال مناسک. 3-1
 یبراآیینی ن و ینماد یرفتارها یبرخگویای  ،رانیا یشهرها یبرخاز  ،یخیتار یها گزارش

ها،   . هرچند ممکن است قصد آناستل مردم به وقوع زودهنگام ظهور ینشان دادن عالقه و تما
کارینها ،ن نوع اعمالیااجرای  بلکه در تصورشان  ،ن نبوده استینماد اجرای رفتاری است  یت 

گرفته  «نینماد» یر شکلت شیب ن رفتارها، یا .ظهور انجام دهند ینستند براتوا یکه م به خود 
 یکه آمادگ آن یبراشیعیان آمده و  عه دریخاص در شو  یبه صورت رسم ،است. انتظار مورد نظر
کنند تا ا یدند به نوعیکوش یخود را نشان دهند، م ، انیجعفربه اثبات برسد ) ین آمادگیعمل 

که در نمونه،  یبرا (.694: ص1387 کاشان در قرن پنجم، جمعنقل شده است  ان یاز علو یشهر 
شدند، سالح بر  یبودند. آنان بر اسب سوار م ؟جع؟صبحگاهان در انتظار ظهور قائم ،هر روز

از آمدن حضرت  یوقت یول  ؛شدند یاستقبال از امام خارج م یخود برا یگرفتند و از روستاها یم
که در زمان شاه سلی(. شاردن ن569همان، صگشتند ) یخانه باز م به  شدند، ید میناام مان یز 
 سد: ینو یازدهم در اصفهان بوده است، میو در اواخر قرن  یصفو

که آنیرس یم یشاه یها ... سپس به اصطبل الزمان  صاحب یها ها را اصطبل  م 
شه دو یله، همین طویادر ده است. یها را به امام زمان بخش ن اسبیند. شاه ایگو یم

کرده با افسار حاضر است تا امامیاسب ز همان، )هنگام ظهور، سوار آن شود  ،ن 
 . (697ص
گر قابل مشاهده است و شکل ید یها ن در قالبیگونه اعمال نماد نیاز ا ییها البته امروزه نمونه

کرد )پرهیزگار،  یه شعبان مینم یها تر آن را در جشن یعموم  (.86ص: 1392توان مالحظه 

 ینظام -یاسی. انتظار فعال س3-2
کنار انتظار مناسکی، م که از مهدویش یها امیاز ق یتوان به برخ یدر  کرد  بوده متأثر ت یعه اشاره 

ظهور رخ داده است. در قرن هشتم و نهم  یبرا یساز نهیظهور و زمنزدیک بودن د به یو با ام
توان به قیام  یم ،. به عنوان مثالمیران هستیها در ا ن حرکتیاز ا ی، شاهد تعدادیهجر

که ش 788-736سربداران ) کرد  با آن بود. او  کنندهمازندران آغاز یفه، از اهالیخ خلیق( اشاره 
کرد و مردم را به ظهور امام  یغ میمبارزه با فاسقان و فاجران را تبل از امامان معصوم،  یرویپ
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ختن ی(. پس از به دار آو95: ص1384داد )امین زاده،  یو برکندن ستم بشارت م ؟جع؟یمهد
 ینیب خ حسن بر جهانیاو راهش را ادامه داد. ش دانیاز مر یخ حسن جوریفه، شیلخ خیش

ک یمهدو گسترش عدالت تا شد،  ید او مید داشت. هرکس مریو مبارزه با ستم در همه جوانب و 
که آالت حرب یوقت اختفاست و م حاال»گفت:  ینوشت و م ینامش را م مرتب داشته،  فرمود 

ق( را  795-760ان )یتوان مرعش یب، مین ترتی(. به هم101صهمان، « )موقوف اشارت باشند
، از یخ حسن جوریفه و شیخ خلین نام برد. او متاثر از شیدقوام الدیس یدر مازندران به رهبر

توان نام  را میق(  914-840ان )ین طور مشعشعیهم (.212، صهمانرهبران سربداران بود )
دانست و به  یم ؟جع؟ب امام زمانید محمد بن فالح، خود را نایس  گذار آن، انیکه بنبرد 
 (.269-262صهمان، دست زد ) یفراوان یها جنگ
که پیاز ا ییها نمونه توان  یز میدارد، امروز ن یخیتار یا نهیشین نوع برداشت از انتظار را 

کرد گروهی. پس از انقالب اسالممالحظه  که به آموزش و یتشکهایی در ایران  ،   یریادگیل شدند 
گروه ،. به عنوان مثالپرداختند یا فنون نظامی یرزم یها ورزش کنون  رزم »به نام  یهم ا
خود را  یکه برنامه ورزشفعال است  یو مهدو یق مذهبیر شهرها با عالیدر تهران و سا« انتظاران

گروه توسط پی. اکنند میراه ت همیو مرتبط با مهدو یبا مراسم مذهب ن و متعهد یمتد یرمردین 
های خود را با محوریت مقوله مهدویت اجرا  و برنامهل شده است یتشک« احمد علمایی»با نام 
 کند. می

 یانتظار فعال انقالب .3-3
کاربرد«فعال انقالبیانتظار »منظور از   ،دگاهید نیبه مقوله انتظار است. در ا ی، نگاه جامت و 

هاى ظالم و غاصب و مبارزه با فساد و تباهی براى  دولت هیو انقالب عل امیانتظار به معناى ق
: 1380)کارگر،  دهی به حرکت اصالحی و سازنده است و شکل ؟جع؟ظهور امام زمان سازى نهیزم
کننده در  نیینقش مؤثر و تع ،ینگاه، نه تنها اراده، تالش و خواست جمع نیدر ا (.132ص
نامعقول  یساز، امر نهیهور دارد، بلکه اساسا انتظار بدون توجه به سازکارها و اقدامات زمت ظیتسر
کاربرد نیا ختانهمعناست. خوشب یو ب غالب نگرشی به مفهوم انتظار، امروزه به  ینگاه مثبت و 
که ارز نیا در شده است. لیپژوهشگران معاصر تبد انیدر م گذشته و  قیدق یابینگرش  اوضاع 
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و  یفرد میتکال ؛شود یموجود، جزو الزامات تفکر انتظار محسوب م تیوضع رییتغ یراتالش ب
نوع انتظار، تعهدآور، تحرک بخش و  نیا گردد. یروشن م یتا حد زیشخص منتظر ن یاجتماع

 یساز فراهم یشناخت، تعهد و تالش براجوهر اصلی آن عبارت است از است و  نیآفر روین
ک یبرا یو جسم یروح ،یفکر یها یآمادگ جادیمقدمات ظهور از راه ا ع و پا تالش  ،یکسب ور

: 1388)صمدی، در جامعه  یدیو زدودن مظاهر ظلم و پل یاخالق یها لتیگسترش فضبرای 
 انقالب آرمان که است یتمدن اسالم همان مختلم، ابعاد در اسالم مجدد و حیات .(123ص

 . آید به حساب می نیز ایران اسالمی
از انتظار جدیدی د، مفهوم یط جدی، متناسب با شرایانقالب اسالم یروزیاز پ پسدر واقت، 

گردیب که در آنیان  ا ی ییقضا  ،یا اجتماعی یفرد -ینیو امور د هاهمه دستور یبر اجرا ،د 
ک  -یاسیس گرفتن در عصر غ، آن ن نگاهیل ایشد. دل ید میتا که  قرار  فه یوظعماًل بر بت، یبود 
که مس گذارد ینم یریتاث که   تا آن  ن صورت،یباشد و در ابر محوریت دین له ئو مهم آن است  جا 

م، به عصر ظهور وا یم انجام دهیتوان یشود. تنها آنچه را ما نم یید اجرایممکن است با
کفایگذار یم م همه جهان را یتوان یدار شود. ما نمیپد ؟جع؟ت امام زمانیم تا به دست با 

کن کامل عیرا در بهای دینی  آموزهم و همه یمسلمان  م از یقادر یول  ؛میت بخشینین آنان به طور 
کن که  تا جایی ب ین ترتیم و به همیم و در مرحله بعد، جهان اسالم را پوشش دهیکشور خود آغاز 

 م.یش برویپ ،مان ممکن استیبرا
سازی از  ای تمدن  مرحله پنجکه مدل فرایندی  ای  آیت اهلل خامنه مت الوصم، بر اساس دیدگاه

کردهاسالمی جدید انقالب اسالمی تا رسیدن به تمدن   رویکرد ساختاری ونوعی  ؛اند  را مطرح 
گرفته  له انتظارئبه مس« یراهبرد»و « یتمدن»بلکه  ،یحکومت ن یآن با انتظار در او ارتباط شکل 

که اوالً  بت یکه در عصر غبر این ، مبنی ها به انتظار نگاه یاست بر برخ یرّد   دگاه،ین دیا ،است 
کرد و عمل ست،ا ین فردیکه همان د ین حداقلید به دیبا کامل د یبسنده  د به ین را بایکردن 

گذاشت ن در همه یتر د شیکردن هرچه ب یعمل  ن نگاه،یبر اساس ا ،اً یثان ؛عصر ظهور وا
. نفی طاغوتو ها  انسانمنجی ظهور  یبرا یساز نهیجز زمنیست  یزیآن، در واقت چ یها جنبه
کار، زمیا که امام و د یرا فراهم م ینه رشد سربازانین   یبرا حاضرندشناسند و  ین خدا را میآورد 

گر قرار  ن صورتیر ایدر غ .کنند یفشان تالش و جان ؟جع؟ن خدا در رکاب امام زمانیتحقق د و ا
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ها،  امعه، ارزشجه در سطح جینباشد و در نتاثری آنان  ین مردم و در زندگین در بیباشد از د
گروه ونهط، چگین شرایدر ا ؛ابدیرواج  ینیا ضد دیر یغ یباورها و هنجارها بده در ُز  یامکان رشد 

معطل ماندن و  ین را برایا خداوند، دیاساسا آ ؟دیآ یفراهم ممهدی  یاوری ین مردم جهان برایب
هاست و  همه دوره یبران یا دیات بشر و آخرالزمان فرستاده است یح یانیدوران پا یصرفًا برا

کامل  نیا م بود؟یخواه یاسالم یمانل جامعه آرین شکل آن و تشکیتر تنها در آخرالزمان، شاهد 
 یبرا یساز نهیبا هدف زم ،یعرضه جهان در ید اسالمیس تمدن جدیجه آن، تاسیکه نترا دگاه ید

گفتار و س یبه روشن ؛خ استیان تاریاسالم در پا یل تمدن جهانیظهور و تشک ره مقام معظم یدر 
کرد. یم یرهبر  توان مشاهده 
گام دوم انقالب اسالمی فرمودند:  ؟دم؟ای نه حضرت آیت اهلل خامنهین زمیدر ا  در بیانیه 

از انقالب خود  زهیکارآزموده و ُپرانگ دیکه با دییشما است و شما یها دهه ندهیآ یها دهه
کن که ابه آرما ترشیو آن را هرچه ب دیحراست  و  یاسالمنوین تمّدن  جادین بزرگش 

گام  هیانی)ب دیکن کینزد ؛است )ارواحنافداه(عظما تیوال دیطلوع خورش یبرا یآمادگ
دارد  فهیامروز وظ ،اسالم یایدنو نیز: . (22/11/1397 ران،یخطاب به ملت ا دوم انقالب

کند،  جادیا یدیجد یبدمد، فضا ایدن نیدر ا یروح غمبر،یمثل خود اسالم و مثل خود پ
کند. ما به ا یا راه تازه  نیتمدن نو مییگو یم ،میکه در انتظار آن هست یا دهیپد نیرا باز 
دارد  یاساس فاوتت ،نیا .تیّ بشر یبرا میباش یاسالم نیدنبال تمّدن نو دی. ما بایاسالم

تصّرف  یمعنا  به ،نیا .کنند یو عمل م کنند یفکر م تیّ بشر  ها درباره با آنچه قدرت
 لیتحم یمعنا به ،نیا ست؛یها ن تجاوز به حقوق مّلت یمعنا به ،نیا ست؛ین ها نیسرزم

کردن هد یمعنا به ،نیا ست؛یها ن مّلت گریاخالق و فرهنگ خود بر د به  یهاال  هیّ عرضه 
خود راه درست را  صیخود، با انتخاب خود، با تشخ اریها با اخت مّلت تاها است،  مّلت

کنند کنفرانس وحدت اسالمی،  همانانیمسئوالن نظام و م داریدر د اناتی)ب انتخاب 
08/10/1394) . 

نوین   ، بیانات مقام معظم رهبری درباره مفهوم انتظار و رسیدن به آرمان تمدنمقولهدر همین 
که به روشنی بر  Khamenei.irدر سایت وجو  جستاسالمی پس از  در جدول ذیل آمده است 

 دارد. داللت در میان دیگر انواع انتظار فعال « انتظار فعال انقالبی»ارجحیت 
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 های محوری شاخص ای درباره انتظار فعال انقالبی سخنان حضرت آیت اهلل خامنه
 دیرایب یگسرتر که دست قدرتمنرد عدالت میمنتظر یعنی ؛میامروز ما انتظار فرج دار. »1
کره همره  غلبه نیو ا کررده اسرت، بشرکند و  براً یرا تقر تیبشرر  ظلرم و جرور را  مقهرور خرود 
کنررد و نسرر یفضررا نیرا هررا بوزانررد، تررا  ن انسرا یعردل را بررر زنرردگ میظلررم و جرور را دگرگررون 

کنند. ا انسان گراه  کیانسان زنده و  کی یشگیهم ازین نیها احساس عدالت  انسران آ
خود دل خروش نکررده باشرد.  یبه زندگ ؛خود نکرده باشد  لهیکه سر در پ یاست؛ انسان

کرالن نگراه مر یعمروم یکره بره زنردگ یانسان حالرت  یعریبره طرور طب کنرد، یبشرر برا نگراه 
وضررت  نکررردنقررانت نشرردن، قبررول  یعنرریانتظررار اسررت. انتظررار  یمعنررا نیررانتظررار دارد. ا
که مسّلم است ا دنیرس یانسان و تالش برا یموجوِد زندگ وضت  نیبه وضت مطلوب، 

صراحب زمران  یالحسرن، مهرد بن خردا، حضررت حجت یمطلوب با دست قدرتمند ولر
کررد. با دایو عّجل اهلل فرجه و ارواحنا فداه( تحقق پ هی)صلوات اهلل عل خرود  دیرخواهد 
 یطیآنچنرران شرررا یکرره حاضررر اسررت برررا یانسرران نرروانسرررباز، برره ع کیرررا برره عنرروان 

کنرردمجا کنرر ؛هرردت    مررهیدر روز ن  مختلررم مررردمقشرررهای  داریرردر د انرراتیب« )میآمرراده 
 .(27/05/1387شعبان، 

 
کالن و راهبردی به  نگاه 
کل بشر  بهبود زندگی 

 
قانت نبودن به وضت 
موجود و تالش برای 
 رسیدن به وضت مطلوب

قدم به سرمت آن هردف واالسرت. انتظرار  کیدر جهت استقرار عدالت،  یهر اقدام. »2
کررردن و  سررت؛یاسررت. انتظررار حرکررت اسررت؛ انتظررار سررکون ن نیررا شیمعنررا انتظررار رهررا 

 ؛. انتظرار حرکرت اسرتسرتین ؛ردیرخرود صرورت بگ یکار به خرود که نیا ینشستن برا
 رامرررونیپ طیدر محررر ن،در وجرررود خودمرررا دیررررا با یآمرررادگ نیررراسرررت. ا یانتظرررار آمرررادگ

کنرر مررا، برره ملررت  زیررمتعررال نعمررت داده اسررت برره مررردم عز یو خرردا میخودمرران حفررظ 
کننررد. ا یقرردم بررزر  را بردارنررد و فضررا نیرراند ا کرره توانسررته ران،یررا  نیررانتظررار را آمرراده 

کمرر بسرته برودن، آمراده برودن، خرود را از  یعنری ،انتظار فرج است. انتظرار فررج یمعنا
 امیرآن هردف ق یبررا والّسرالم( ةالّصرال هیرکره امرام زمان)عل یآن هردف یهمه جهت برا
کرررد کررردن. آن انقررالب بررزر  تررار ؛خواهررد  آن هرردف انجررام خواهررد  یبرررا یخیآمرراده 
 تیرعبود ،یهراال یزنردگ ،یانسران یعدل و داد، زندگ جادیعبارت است از اآن گرفت. و 
 .)همان(« انتظار فرج است یمعنا نیخدا؛ ا

 
کردن و ایجاد  حرکت 
آمادگی در خود و محیط 

 اطراف
 

 
تالش برای ایجاد عدل، 
گسترش  زندگی االهی و 
بندگی خدا در دوران 

 غیبت

 برودن اسرت. در  مترّصرد  یچره؟ انتظرار بره معنرا یعنیانتظار  م؛یما مأمور به انتظار. »3
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 دیربا ؛«براش آماده» یعنی ،؛ انتظار«باش آماده»به نام  میدار یزیچ  کی ینظام اتیّ ادب
کرره در حرال  یکسرر مررؤمن و منتظرر، آن. انسران میباشرر« براش آماده» « برراش آماده»اسرت 

کره مرأموِر بره ا گر امام شما  کرّل جهران اسرت،  جرادیاست. ا عردالت و اسرتقرار عردالت در 
مهررم اسررت؛  یلرریخ« برراش آماده» نیرر. امیمررن و شررما آمراده باشرر دیرربا ؛امرروز ظهررور بکنررد

و  دنیرکوب نیبره زمرکرردن و پرا  یصربر  یبر یمعنا اسرت. انتظرار بره معنرا نیانتظار به ا
براش  در حرال آماده ئمدا دیبا یعنیانتظار  .ستین ها  نیشد و چرا نشد و مانند ا ریچرا د
؟ع؟، نیامررررررام حسرررررر یپاسرررررردار تیررررررو ترب یدر دانشررررررگاه افسررررررر انرررررراتیب« )دیباشرررررر
20/02/1396). 

 
مترصد بودن و تقویت 

 باش حالت آماده

کرره وجررود  یانتظررار برره معنررا نیرراسررت. ا یادیررارزش ز یانتظررار دارا نیررا. »4 آن اسررت 
و خررراموش  دیرررزدا یمنتظرررران نمررر یهرررا را از دل دیرررام  ظلرررم و سرررتم در عرررالم، چشرررمه

گر ا ینم کره بره  نیرنردارد جرز ا یا نباشرد، چراره یتریجمع یدر زنردگ دیام  نقطه نیکند. ا
 .(1370/ 30/11با مردم قم،  داریدر د اناتیب« )باشد نیبدب تیبشر  ندهیآ

 
آینده در عین امید به 

وجود ظلم و ستم در 
 جهان

پر شدن جهران از عردل و داد  یانتظار برا یانتظار ظهور امام زمان؟جع؟ به معنا. »5
 دنیبشر و انتظار فرارسر یها، انتظار رفت ظلم از صحنه زندگ همه انسان یو عدالت برا

 یانسرران برررا اقیاشررت یاسررت. انتظررار برره معنرر یو مرراد یبرتررر از لحرراظ معنررو ییایرردن
کره بشرر هم یحرالت نیرابرتر و باالتر است و  یبه وضع یدسترس در خرود  دیربا شرهیاسرت 

کنررد و پ  قشرررهای داریرردر د انرراتیب« )باشررد یهرردر حررال انتظررار فرررج اال وسررتهیحفررظ 
 .(06/10/1375مختلم مردم، 

 
انتظار برای جهانی بدون 
 ظلم و پر از عدل

وجررود دارد. امرررروز  دیررام  کرره  اسررت  ییجرررا رو انتظررار د  سررتیجرردا ن دیررانتظررار از ام» .6
کشرورها  یمذهب  یعلما  یو حت  از روشنفکران  یاریبس ،  یدیر، برر اثرر ناام مسرلمان  یدر 
  لیرهرا تحم  آن  یبرر زنردگ کرایآمر  کره  یو فضراحت  ننرگ  اند و بره موجود شده  وضت  میتسل
مختلم مردم قشرهای  داریدر د اناتیب) «کنند یم  را تحمل  و آن دهند یم  تن ،کند یم

 .(27/10/1373امام زمان؟جع؟،  الدیدر سالروز م

 
امید داشتن و عدم تسلیم 
در برابر وضت موجود )ستیز 

 با مستکبران(

کالن و راهبرددر عباراتی مانند ) نبودن به وضت موجود و  قانت ؛کل بشر یبه بهبود زندگ ینگاه 
 ؛رامونیپ طیدر خود و مح یآمادگ جادیکردن و ا حرکت ؛به وضت مطلوب دنیرس یتالش برا
بت یکه در آن به رویکرد انقالبِی انتظار در عصر غ(؛ استکبارستیزی و عدل جادیا یبرا تالش

ل حکومت در یتشک باانتظار و ارتباط آن  ای نگاه امام خامنه؛ و نیز با توجه به پرداخته شده است
که تشکش یروشن م ؛بتیعصر غ  یجزئ  ن در حد امکان،یکردن د ییو اجرا یل حکومت اسالمیود 
فعال از انتظار  یگر معانید یو حت یانفعال ین معنا، با معناید. ایآ یم منتظران به شمار میاز وظا
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انواع انتظار و بیانات مقام معظم مذکور در زمینه دارد. مت الوصم با توضیحات فاصله فراوانی 
که رویکرد مورد قبول انقالب اسالمیرهبری، به صورت  فعال »رویکرد  ،تلویحی باید پذیرفت 

که با تحقق تمدن « انقالبی بشود و با طاغوت و « ساز ظهور زمینه»باید  می ،اسالمیجدید است 
انتظار  تمدنی داللت و ظرفیت گویای شده ذکر های . در حقیقت، نمونهکندحکومت ظلم مبارزه 

 شکل در تواند می که است ظرفیتی انتظار انقالبی، دارای تفکر کهتوجه به این با . است انقالبی
کاوی این موضوع  آفرین نقش آن، به بخشی هویت و تمدن به دادن توجه به نقش به باشد؛ وا

 است.نیازمند اسالمی جدید سازی  انتظار انقالبی در فرآیند تمدن

   اسالمی نوین سازی و تمدن . انتظار فعال انقالبی4
که اشاره شد، تمدن همان و  مقدماتشدن  فراهمبه  بلکه ،نیست کار آسانی سازی اسالمی طور 
که زمینهنیاز دارد هایی  پشتوانه ساز ظهور تمدن  تا در پرتو آن بتوان به این آرمان بلند و مقدس 

گاهان چن ی. برخپوشاند عمل جامه ؛است ؟جع؟بزر  اسالمی به دست حضرت ولی عصر  نیناآ
که انتظار ظهور مهد پنداشته بار  ریفرار از ز ای یممکن است سبب رکود و عقب ماندگ موعود یاند 
از اصالح  دیظهور بزر ، قطت ام نیمفهوم اعتقاد به ا رایدر برابر ستم شود؛ ز میها و تسل تیمسئول

گسترش ستم و فساد است تا زم یحت او وجهان قبل از  کردن به   ظهور آن حضرت نهیکمک 
که انتظار ا یدرحال ،نیا !فراهم شود گاه نیاست  است.  یداریو ب یظهور بزر ، عامل تحرك و آ

کسان را دارند  یکشند، انتظار انقالب و تحول یرا انتظار م یام مصلح بزر  جهانیکه ق یدر واقت، 
که برخالف  یبشر است؛ انقالب خیدر طول تار یانسان یها انقالب نیتر یو اساس نیتر تیکه وس
 یزندگ یها است و همه جنبه یو همگان ی، بلکه جهانندارد یا جنبه منطقه ن،یشیپ یها البانق

  است. یو اخالق ی، اقتصادیفرهنگ ،یاسیس یانقالب ؛شود یها را شامل م انسان
  با توجه به اندیشه حضرت آیترا  «انقالبیانتظار » توان یحال با توجه به مباحث طرح شده، م

که انتظار نیبد تحقق بخشید؛ یساز د تمدنیجد  در مرحله و طبقهای  اهلل خامنه با انقالبی  معنا 
در  «یساز امت»و پس از  رسد یم« ینید یساز جامعه»و سپس به  شود یآغاز م «یساز انسان»

 خواهد شد. لینا« یاسالم جدیدتمدن »به  الملل نیعرصه ب
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 اسالمی جدید. نقش انتظار انقالبی در تحقق تمدن 2شکل 

 سازی انسان .4-1
شود و انتظار انقالبی به دنبال تغییر و  یم یتلق یفرد یتر امر شیب ،«انتظار»، یاز منظر عموم

ن مبنا، یا. بر است ؟جع؟حضرت ولی عصر تحول در افراد برای رسیدن به هدف بزر  ظهور
مقام معظم اسالمی خواهد بود. جدید سازی اولین شرط رسیدن به تمدن  خودسازی و انسان
 رهبری فرمودند: 
 عتی)عمل به احکام شر تیعبود د،یتوح از:است  تمدن از نظر من عبارت نیا یها هیپا

کرامت انسان انسان است. من  زیحرکت ن نی. به نظر من محور ایو سبک زندگ یاسالم(، 
 یکرامت داشتن انسان است. البته انسان یمعنا نیو ا ستمیمخالم محور بودن انسان ن

که توح  داریدر د اناتی)ب است دهیرس تیو به مقام عبود رفتهیرا پذ دیمحور است 
  .(11/11/1397پژوهشگران عرصه تمدن، 

که این انسان در مسیر مؤمن؛ اما انسان  ؛محور است انسان یتمدن اسالم ،بنابراین به شکلی 
گام بردارد  یاساس انقالب اسالمای،  دگاه حضرت آیت اهلل خامنهیداز  .خودسازی و تزکیه نفس 

گرفته است یساز انسانمحور هم بر  کردن  ریاول، تعم  در مرتبه یساز و انسان شکل  دل و آباد 
 .(1370/ 30/11با مردم قم،  داریدر د اناتی)ب جان است

گر این انقالب، شروع زنجیره ساختاری تمدن جدید سازی  شود تمدن سازی باشد؛ مگر می حال ا
گیرد؟ تراز اسالمی بدون ساخت انسان   تمدنی صورت 

که برا یتیواقع نیا قتاً یحق تر است.  مهم زیاز همه چ یساز انقالب، انسان کی یاست 

 سازیامت دینی سازیجامعه سازیانسان

 اسالمی جدیدتمدن 
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گر انقالب، انسان کس یکار چینکند، ه یساز ا گر   نیا لیفکر بکند، دل ینکرده است. ا
بدون انسان  ایچون دن خواهد؛ یحرف، واقعًا استدالل نم نیا یعنی ؛معنا واضح است

کور و تار جان یب  دهیپد کیصالح،  ک یزیاست. آن چ کیو  جان  یکه به عالم خا
ست. انسان ا ؛آورد یو معنا و مضمون به وجود م دهد ینور م دهد، یارزش م بخشد، یم
که خدا به انسان داده  یعنوان ن،ی. جانش(30)بقره:  <ِإن ِي َجاِعٌل فِي اْلَأْرِض َخِليَفة  > است 

گذاشته نیجانش نیاست. ا کجا  و  ستیچ ن،یجانش نیارض بدون ا «االرض یف»اند؟  را 
کم یفرماندهان و جمع داریدر د اناتی)ب دارد؟ یارزش چه انقالب  یها تهیاز پاسداران 
 . (1369/ 10/10 ،یاسالم

که  بر این اساس، هدف نهایی انسان فرد منتظر با سازی در رویکرد تمدنی باید آن باشد 
گاه یبرخوردار کند ظهور منتَظر برای خود و جامعه را  ،یاز اعمال پاک، شهامت و آ در  وآماده 
ظهور آن حضرت را  هنیزم  نیو همچنآمادگی   امام زمانبه  وستنیاطاعت و پ یخودش برا
 .(14: ص1376)حائری شیرازی،  کند فراهم 

نیاز توانا  یافرادبه  آن، ینظر یها عالوه بر جنبه ،بزر  یساختن تمدن یبرا ،زمینهدر این 
کار  نیورود به ابرای  ،یتمدن اسالم جادیبه ا دیباور به استعدادها و ام نیکه در ع یافراد ؛است

 یها یژگیکشور با و هر وانانج ،یانسان یروهاین انیدر م جرأت و شجاعت داشته باشند و
کارهااجرای  یجسارت، برا هیو روح یقدرت جوان برجسته شور و نشاط و بزر  و از جمله  یهمه 

گزینه  یساز تمدن  اناتیاز ب یکیدر  یا خامنه ت اهللیآ (.420: ص1394 ،یی)مال هستندبهترین 
  فرمودند: یاسالمجدید جوانان در موضوع ساخت تمدن  ژهیو گاهیدرباره جا شیخو

کمک ،یهاال تیبه فضل پروردگار، با هدا رانیا ملت  هیو با ادع یبیغ یمعنو یها با 
ک  یخواهد توانست تمدن اسالم )ارواحنافداه(اهلل االعظم یول یمعنو یها تیهدا ه ویزا

کاخ با عظمت تمدن اسالم گریرا بار د کند و   ن،ی. ادیرا برافراشته نما یدر عالم سربلند 
کنند. ن میحرکت عظ نیا یخودشان را برا نان،شماست. جوا یقطع ندهیآ  یروهایآماده 

  .(1376/ 29/05، ثارگرانیا داریدر د اناتی)ب را هدف قرار دهند نای مؤمن و مخلص،
جوانان سازی با محوریت  انسان ژهیو گاهیجاگویای  یرمقام معظم رهب یهمه توجه از سو نیا
کساناست  یساخت تمدن اسالم در قشر  نیبه ا دیبا ،دارند یساز که دغدغه تمدن یو همه 
آرمان بلند  نیبه ا دنیرسبه منظور  یقیدق یزیر ها برنامه  آن یو براکنند توجه  جامعه ارذرگیتأث
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که در م یهمانند دوران دفاع مقدس مجاهدان و مبارزات ،آنان ازداشته باشند و   دانیبسازند 
که  شود یمشخص م ،حیتوض نیبا ا. کنند ینیحماسه آفر زین یتمدن اسالم جادیمقدس ا
حضرت و دنبال  یاری یبرا یو آمادگ یخودساز بت،یمنتظران در دوران غ  فهیوظ نیتر بزر 

 است. «یتمدن اسالم» جادیا قیاز طر شانیکردن اهداف حکومت ا

 سازی دینی جامعه . 4-2
کثری نگاه و  یآرمان طلب» ،«یاسالم یساز جامعه» ندیدر فرآ  از یکی «بشری یها آرمان به حدا

 یها یژگین ویتر از مهم یکیدیدگاه،  این از. آید لوازم اصلی فرهنگ و تمدن به حساب می
کنار آن  «گرایی آرمان» ظهور، عصر جامعه و تمدن فرهنگ . است «گرایی تیّ معنو»و در 
 بلند آرزوهای به دستیابی برای اندیشی چاره معنای به ،ظهور عصر مهدوی جامعه گرایی آرمان
کنون و بوده آن تشنه همواره بشر که است تاریخی  اصلی رویکرد. است نیافته دستبه آن  تا
 در بشری جامعه که است دوردستی های آل ایده و آرزوها تحقق ،ظهور عصر جامعه تمدنی حرکت
 را خواهی های آرمان انگیزه بخش، و الهام مهم ویژگی این. است نشسته آن انتظار به تاریخ طول
 را نشاط و امید بشر، خسته روحیات و افکار در آفرینی تحول و با کند می زنده جامعه افراد وجود در
گردد و پس  معطوف آرمانی جامعه تحقق به ،ها تالش و ها توجه همه تا انگیزد برمی آنان وجود در

 را خود همگان، فضایی، چنین در. از خودسازی، به ساخت جامعه منتظر تمدن مهدوی بپردازد
: 1394 ،ی)صمددانند  می سهیم جهان، آینده بهتر شدن در و مؤثر جامعه فرآیند پیشرفت بر
  (.228ص

 یحکومت و جامعه اسالم جادیبا ا زین یاسالم یساز در خصوص امکان تمدن دیام جادیا
گر بقشود یم جادیا کشور نندیبب هی. ا مانده است و  یخود باق یها آرمان ریدر مس یکه 

کرده است، برا  لیتشک ن،ی. بنابراشود یم جادیا دیامآنان  یخود را با آن منطبق 
 داریدر د اناتی)ب است یتمدن اسالم لیتشک جبمقدمه وا ،یحکومت و جامعه اسالم

 . (11/11/1397پژوهشگران عرصه تمدن، 
سازی دینی نباید به ایران و نظام جمهوری  ای، جامعه حضرت آیت اهلل خامنهاز دیدگاه 
بلکه باید این جامعه سازی اسالمی، الگویی برای ساخت جوامت اسالمی و  ،باشدمحدود اسالمی 
 :الملل به حساب آید سازی اسالمی در عرصه بین ای برای امت مقدمه
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کنون بوده است و بعد از این هم به فضل اال که بحمد اهلل تا گر ملت ایران، همچنان  هی ا
گاهی و هوشیا ؛گونه خواهد بود همین ری و پیوند و رابطه مستحکم وحدت ارزشمند و آ

کند و به فضل پروردگار، همواره در سطوح باالی این نظام،  خودش با مسئوالن را حفظ 
ای به خدمت مشغول باشند، نظام مقدس جمهوری اسالمی این  مسئوالن شایسته

که پایه کرد  کشور امکان را پیدا خواهد  بلکه در همه  ،های تمدن اسالمی را در این 
کندکشورهای اس کارگزارن نظام،  داریدر د اناتی)ب المی و جوامت اسالمی مستحکم 

06/02 /1376). 

 سازی امت. 4-3
 نی. دکند می ایاسالم مه «امت واحد»فراهم شدن  یرا برا نهیزم ،یباور به انتظار و مصلح جهان

ک ،مقوله وحدت، اتحاد و انسجامبر اسالم  نیمب  ،یه همدلرا ب یدارد و امت اسالم ایژهیو دیتأ
 را به منزله امت واحد یو امت اسالم یو از تفرقه و نفاق نه قیو متحد بودن تشو تیمیصم
ُکْم فاْعُبُدوِن > :دیفرمایم یمعرف َنا َرب ُ

َ
ة  َواِحَدة  َوأ م َ

ُ
ُتُکْم أ م َ

ُ
 د،یبدون ترد .(22: ءای)انب <ِإن َ َهِذِه أ

گواه ا دیو بلند قرآن مج یمترق یها آموزه نیتر یاز اصول یوحدت و همدل  هامدعا، ده نیاست. 
که مسلمانان و جهان هآی گرد آمدن بر محور حق انیقرآن است  جدال و تفرقه  کو تر قتیرا به 

 .کند یم ینسبت، از تفرقه و اختالف، نه نیدعوت و به هم
شان بارها ی. اوجود داردرابطه معناداری بین تمدن و امت اسالمی  ،ای اهلل خامنه تیاز منظر آ

کردهیتمدن اسالمی، از امت اسالمی  ەدر بحث دربار ن یا ،نهین زمیقابل توجه در ا انرد. نکتره راد 
کشرورها در درون تیشان ضمن اشاره به تنوع ملیکه ا به تمدن دستیابی امت اسالمی،  ها و 

کشورها اسرالمیانداز مشرترك امرت  عنوان چشم مطلوب قرآنی را به امرت »دانند:  میمختلم  یدر 
گاه تمدنی مطلوب قرآن ید به جایبا ،کشورها هرا و اسرالمی برا همره ابعراض خرود در قالرب ملت

شان ین ای(. همچن09/02/1392ردارى اسرالمی، یانات در اجالس جهانی علمرا و بیب)« ابدیدست 
 رنیمرتبط برا ا یاه یها و سخنران امیاسالمی، در پ یداریان بیر با توجه به جریاخ یها سال در

کردهیامت اسالمی  یبرا یانداز ن هدف و چشمیاز چن موضوع،  امت ردیی را بایهدف نها»اند:  اد 
« داد قرار رت و علرم و اخرالقیرن و عقالنیره دید بر پایجاد تمدن اسالمی جدیواحده اسالمی و ا

 (.26/06/1390ارى اسرالمی، ردیب یالملل نیدر اجالس ب اناتیب)
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که انتظار نیاانقالبی  انتظار یبرتر لیاز دال یکی دیشا  یبرا ،فعال انقالبی نکته است 
گر مسلمانان به است ییباال اریبس تیظرفدارای  ،یی امت اسالمیو همگرا یاسالم یساز تمدن . ا

از او  دیباتحقق آن را نیز که  ابندی یخدا بدانند، در م یداشته باشند و آن را از سو مانیفرج، ا نیا
که با یدرک م زیبخواهند و ن ، پور یحائر) رخ دهد یهاال یمرد لهیفرج بزر  به وس نیا دیکنند 

این انتظار فعال به ظهور امام زمان، عالوه بر ایجاد حس امید به آینده،  .(203-202: ص1394
 : کند مستکبران عالم تقویت می در برابر ظالمان ورا روحیه جهاد و مبارزه امت اسالمی 

که  مانت از تسلیم شدن است و ملت ،؟جع؟ایمان و اعتقاد به امام زمان های با ایمانی 
کنند، از حضور او امید و نشاط  حضور قطب عالم امکان را در میان خود احساس می

 داریدر د اناتی)ب کنند گیرند و برای مجد و عظمت اسالم، مبارزه و مجاهدت می می
 .(1374/ 17/10مختلم مردم، قشرهای 

مبهم  ی، انتظارای بر مبنای اندیشه آیت اهلل خامنه فرج در امت اسالم انتظار ن،یبنابرا
ی ام مهدیدر اسالم، انتظار ق حقیقی . انتظارلفعاروشن و است  یبلکه انتظار نیست، ومجهول،
که پ ؟جع؟موعود  نیآخرالزمان خبر داده و هماز خالفت او در  امبریاز فرزندان رسول خداست 
 تیتوانند با محور یاست. مسلمانان م یبزرگ اریبس هیسرما یاسالمجدید تمدن تحقق  یباور، برا
دهند  لیرا تشک یشوند و در برابر دشمنانشان، صم واحد کینزد گریکدیبه  فعال انقالبی انتظار

 یاریمقابله و مظلومان را متعهدانه  ی ظالماجتماع یها ستمیو در درون اجتماعات خود، با س
 :کنند

که حکومت عوض شود نیانقالب ما فقط ا را در  اتیح یها و مبان هیپاباید ما . نبود 
کن  ،«یساز تمدن» مییگو یم یوقت یعنی ؛ستین یساز هنوز تمدن نیا اما ؛یمجامعه بنا 
و  یتمدن بشر عتیطب ؛فراتر از آن است یزیچ ؛ستین یجامعه انقالب جادیمرادمان ا
را  ایدن یستیکه با دهیپد کی یعنی ،«یاسالم نیتمدن نو» مییگو یم یوقت .است یجهان
کرد یبه مسئله تمدن اسالم دیچشم با نیبا ا .ردیفرا بگ  داریدر د اناتی)ب نگاه 

 .(11/11/1397پژوهشگران عرصه تمدن، 
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 گیری نتیجه
انتظار فعال »اعم از  ،نواع انتظار فعالبندی ا در این نوشتار تالش شد در ابتدا به طبقه

و  «انتظار فعال انقالبی»ویژه   و به« سیاسی -انتظار فعالی نظامی»)آیینی یا نمادین(،  «مناسکی
با تحلیل محتوای بیانات این زمینه اسالمی پرداخته شود. در جدید نقش آن در تحقق تمدن 
از میان انواع انتظار فعال، صرفا انتظار که مالحظه شد ای، این نتیجه  حضرت آیت اهلل خامنه
. حضرت استدارا  را اسالمی احیای تمدن ظرفیت و قابلیت هایش، فعال انقالبی با شاخص

را  یکه جامعه اسالم دانند یم ساز تمدنفعال و  یرا مفهوم انقالبی انتظارمقوله  ،یا خامنه اهلل تیآ
 جادیبه سمت امستکبران، ه در برابر ظلم و و مبارز یستادگیو ا ی به آینده مطلوبدبخشیامبا 

 .خواند یم فرا یتمدن اسالم یزیر عدالت و طرح
سازی دینی و همچنین  سازی، جامعه با طی مراحل انسان ،«انتظار انقالبی»در واقت، 

. شود جدید اسالمی نایل انداز تحقق تمدن  تواند به چشم می ؛الملل سازی در عرصه بین امت
که  ؛است ازمندین جوانان آمادهبه  زیاز هر چ شیپ یتحول نیچن چنان  نیبتوانند بار سنگجوانانی 

 مصلح یبرافعال انقالبی انتظار  ،و به همین دلیلبر عهده بگیرند را در جهان  یعیاصالحات وس
کامل» یبه معنا کل اصالح جهان است.  یبرا یو معنو یماد ،یاخالق و یفکر «آماده باش 

در  ،شیاصالح خوسازی و  انساندارند افزون بر  فهیوظ نیکه منتظران راست نیا گرینکته مهم د
 یفرد یا ، برنامهآن را دارند که انتظار ینیسنگ م ویبرنامه عظ رایبکوشند؛ ز گرانیاصالح د

کار با ست،ین گروه دیبلکه  تا از رهگذر شناخت این تفکر، فرهنگ  باشد یو همگان یبه صورت 
گیرد. «اسالمیجدید تمدن »با رویکرد احیای  ،«انتظار انقالبی»  شکل 
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