فصلنامه علمی -پژوهشی انتظار موعود

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY

سال بیستم ،شماره ،68بهار 1399

Vol. 20, No.68, spring 2020

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید اسالمی ،با تاکید بر منظومه فکری
آیتاهلل خامنهای؟دم؟
محمدرضا برزویی
امیرحسین عربپور

1

2

چکیده
رسیدن به «تمدن اسالمی» ،به عنوان هدف متعالی جامعه اسالمی ،با مقوله «مهدویت» نسبت
مستقیمی دارد و مبانی معرفتی مهدویت نیز به مثابة «ستاره راهنما» ،از طریق ترسیم آیندهای دست
یافتنی ،راهنمای جوامت اسالمی به سوی جامعهای کمال یافته و برخوردار از تمدن آرمانی است« .انتظار
انقالبی» که پس از پیروزی انقالب اسالمی مطرح گردید ،تاسیس تمدن جدید اسالمی را با هدف
زمینهسازی برای ظهور حضرت حجت؟جع؟ به عنوان هدف خود قرار داده است .پژوهش حاضر ،با
استفاده از روش توصیفی ر تحلیلی ،ابتدا به گونهشناسی علمی انواع «انتظارفعال» (مناسکی ،نظامی و
انقالبی) و پس از آن ،به تبیین منظومه فکری حضرت آیت اهلل خامنهای؟دم؟ درباره انتظار فعال انقالبی و
منتظر» ،الگویی
ارتباط آن با تمدنسازی پرداخته و در نهایت تالش کرده است با محور قراردادن «انسان ِ
مفهومی را بر اساس طی مراحل «انسانسازی»« ،جامعهسازی دینی» و «امتسازی» به منظور تحقق

«تمدن جدید اسالمی» ترسیم و معرفی کند.
واژگان کلیدی :تمدن جدید اسالمی ،انتظار ،انتظار انقالبی ،مهدویت ،مقاومت ،آیت اهلل خامنهای.
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مقدمه

بر اساس آموزههای دین مبین اسالم ،رسیدن به «تمدن اسالمی» ،به عنوان هدف جامعه

اسالمی ،با آرمان مهدویت نسبت مستقیمی دارد و بدین معنا ،حرکت تمام انبیا و اولیای االهی از

آدم تا خاتم مقدمهساز این تمدن است .از اینرو ،سرنخهای شناخت این تمدن را بیش از هر چیز
باید در آیات قرآن و روایات اهل بیت؟مهع؟ جستوجو کرد .از سوی دیگر ،انقالب اسالمی در ایران،

جریانی مردمی است که طبق تاکیدات حضرت امام خمینی؟حر؟ و مقام معظم رهبری به منظور

تحقق تمدن موعود و متناسب با آن شکل گرفته است (سمسار و همکاران :1394 ،ج،2
ص .)361در این مورد ،امام خمینی؟حر؟ فرمودهاند:

«پدیده انقالب اسالمی درحقیقت ،نه یک مقطت تاریخی پایانپذیر ،بلکه یک حرکت
مستمر و پیشرونده به سوی افقی مشخص و معین است که میثاق خود را تا اتصال به

جریان عظیم موعود محکم میکند» (امام خمینی :1378 ،ج ،16ص )230و «امیدوارم

که این انقالب ،یك انقالب جهانی بشود و مقدمهای برای ظهور بقیةاهلل ر ارواحنا له
الفداء ر باشد» (همان :ص.)131

حضرت آیت اهلل خامنهای نیز به ارتباط مستمر بین انقالب اسالمی و تمدن جدید اسالمی اشاره

داشته و فرمودند:

ما اگر پیشرفت همهجانبه را به معنای تمدنسازی نوین اسالمی بگیریم؛ باالخره یك

مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی وجود دارد .اینجور بگوییم که

هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی ،ایجاد یك تمدن نوین اسالمی است (بیانات در
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دیدار جوانان استان خراسان شمالی.)1391/07/23 ،

بنابراین ،رویکرد تمدنی به مهدویت در نگاه رهبران انقالب اسالمی و به ویژه از منظر آیتاهلل

خامنهای ،رویکردی است حاکی از آن که آموزه مهدویت ،بخش مهمی از اندیشه اسالمی است که

میتواند از طریق ترسیم آینده وعده داده شده در شکل دادن به جوهره و روح حاکم بر تمدن

جدید اسالمی ،نقش آفرین باشد و به مثابه «ستارهای راهنما» ،راهنمای جوامت اسالمی به سوی
جامعه کمال یافته و برخوردار از تمدن آرمانی موعود به شمار آید .به عبارت دیگر،

بشریت دارد همین طور این راه را طی می کند تا به اتوبان برسد .این اتوبان ،دوران
6

مهدویت است ...زندگی اصلی بشر و حیات مطلوب بشر از آن جا آغاز میشود و بشریت
تازه میافتد در راهی که این راه یک صراط مستقیم است و او را به مقصد آفرینش

میرساند (بیانات در دیدار پژوهشگران و کارکنان مؤسسه دارالحدیث.)1393/03/21 ،

دانستن این مطلب از آنرو ضروری است که همگان باید در برنامهریزی خود ،آن نقطه ،یعنی

ظهور امام زمان؟جع؟ و تشکیل تمدن جهانی اسالمی به دست امام زمان؟جع؟ را هدف

قرارداده و در طرح ریزی خود از آن الگو استفاده کنیم.

در میان مسائل و موضوعات مهم حوزه مهدویت ،مقوله «انتظار منجی» ،یکی از مفاهیم

محوری در معارف مهدویت است« .انتظار» ،به معنای چشم به راه بودن است و اندیشمندان

شیعه ،انتظار را به دو دسته «انتظار منفعل و مخرب» و «انتظار فعال و سازنده» طبقهبندی
میکنند (ر.ک :مطهری :1398 ،ص .)68-62انتظار مخرب انتظاری است که بیشتر به

سکون ،بیتفاوتی و عدم دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی دعوت می کند .در مقابل ،انتظار
فعال و سازنده بیشتر به مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم تا دستیابی به حکومت اسالمی دعوت

می کند تا بتواند در بستر حکومت ،منتظران واقعی ظهور منجی را تربیت کند.

بر این اساس ،انتظار ،به عنوان مهمترین آموزه مهدویت در جامعه منتظر به شمار میرود و

باید به این نکته توجه کرد که کدام یک از رویکردهای مهدوی در طیم انتظار فعال (سازنده)،

کدام یك در طیم انتظار منفعل (ویرانگر) و کدام یک در طیم انتظار خنثی (بیطرف) قرار
می گیرد .بررسی این رویکردها نشان میدهد که چه نوع رویکردها و جریانهای فکری -فرهنگی

انها تا چه اندازه بر تحقق
در حوزه مهدویت در کشور وجود دارند و این رویکردها و جری 

خواهند بود و این مهم ،جز با شناخت و ترویج تفکر انتظار انقالبی ،به عنوان مرکز ثقل آموزه
مهدویت امکانپذیر نیست.

در این زمینه ،کتاب «منتخب االثر فی االمام الثانی عشر» ،پیش از انقالب اسالمی توسط

حضرت آیتاهلل لطماهلل صافی گلپایگانی نوشته شده که در فصل انتظار از  27حدیثی که اشاره

کرده ،تنها یك روایت از کتاب نعمانی آورده است و مجموعه آنچه بیان می کند ،به انتظار فعال و

انقالبی نزدیك است .ایشان در کتاب دیگری به نام «انتظار؛ عامل مقاومت» (صافی گلپایگانی،

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید …

نهسازی برای تحقق تمدن جدید اسالمی مؤثر
آرمانهای جامعه مهدوی در عصر غیبت و زمی 
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)1375؛ نیز به روشنی رویکرد فعال به انتظار را نشان میدهد و این رویکرد با دوران مبارزه در

زمان رژیم پهلوی همخوانی دارد .کتاب «خورشید مغرب» (حکیمی )1373 ،نیز ،فصل دوازدهم

بت تسلیم» نامیده و در فصل سیزدهم ،به انتظار فعال و
بت مقاومت و نه غی ِ
خود را «غی ِ

ویژگیهای آن پرداخته است .عالوه بر اینها ،اثری تحت عنوان «نقش باورداشت آموزه

مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسالمی» (عرفان :1394 ،ص)83-57؛ به بررسی

ظرفیتهای تمدنساز اندیشه مهدویت توجه کرده و به این نتیجه رسیده است که آموزه
مهدویت ،با تقویت ُبعد فرجام گرایانه و آرمان گرایی ،ایجاد هویت غایی ،بسیج ارادههای
عمومی ،ایجاد نوعی انتظار فعال و همچنین معنا بخشی به حیات جمعی در تاریخ؛ به احیای

تمدن اسالمی کمک میکند.

در میان مقاالت این حوزه میتوان به مقاله «نقش انقالب اسالمی ایران در تغییر نگرش به

آموزه مهدویت» (عرفان)1389 ،؛ اشاره کرد که میزان تأثیر انقالب اسالمی را بر آموزه مهدویت و
نگرش مردم ،مورد بحث و بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که انقالب اسالمی

توانسته است پویایی انتظار را در زمینهسازی حکومت واحد جهانی مطرح کند .در همین زمینه،
مقاله «جایگاه و کارکردهای آموزه مهدویت و انتظار در شکلگیری تمدن نوین اسالمی ،از دیدگاه

امام خامنهای» (مالیی)1394 ،؛ به تمدنسازی اسالمی به عنوان گام بلند زمینهسازی ظهور از
دیدگاه رهبر معظم انقالب و کارکردهای فرهنگ انتظار در جامعه تمرکز کرده است.

با در نظر گرفتن این پژوهشها ،در ادامه ،ابتدا به گونهشناسی و طبقهبندی علمی انواع انتظار

فعال (مناسکی ،نظامی و انقالبی) و پس از آن ،به تبیین منظومه فکری حضرت آیت اهلل
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خامنهای درباره نقش انتظار فعال انقالبی در تمدنسازی توجه میشود .پژوهش پیشرو ،در

نهایت تالش کرده است «الگو و مدلی مفهومی» را در این زمینه ترسیم و تبیین کند.
 .2چارچوب نظری
 .1-2مفهوم تمدن جدید اسالمی

«تمدن» در در لغت از واژه  civilizationو از التین  civisبه معنای «شهروند» برآمده است
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(پهلوان :1311 ،ص )357و در میان تمدنهای گوناگون در تاریخ ،تمدن اسالمی گویای همه

جنبههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه است که ابعاد وجودی فرد و جامعه را پوشش

میدهد (مدیریت حوزه علمیه قم :1383 ،ص .)113در واقت ،تمدن اسالمی ،تمدنی دینی است

که همه مؤلفههای آن بر محور اسالم است .بدین ترتیب ،تمدن اسالمی از همه ویژگیهای

تمدن االهی در چارچوب آموزههای قرآنی و متکی بر سنت پیامبر ا کرم؟لص؟ برخوردار است و
مؤلفههای آن عبارتند از :دین ،اخالق ،علم ،عدالت ،قوانین ،مقررات ،اصول دینی و غیر اینها

(جان احمدی :1388 ،ص .)52-51افزون بر اینها ،در ادبیات تمدن اسالمی ،مسائلی چون

ظهور ،مدینه فاضله ،آماده شدن برای آینده ،پیشبینیهای دینی و قرآنی در خصوص آینده و

سنتهای االهی مطرح هستند که همه نشان دهنده وجود ریشههای تاریخی پژوهش در زمینه
«آینده» در متن تمدن اسالمی میباشند.

در عصر حاضر نیز با توجه به ماهیت تکاملی اسالم ،قانونمندی تمدن اسالمی و روند پر شتاب

بیداری اسالمی از یک سو ،و از دیگر سو ،ناتوانی تمدن شرق و غرب؛ اندیشه احیای تمدن

اسالمی بار دیگر جوانه زده و انتظار امت اسالمی نسبت به آن عینیت یافته است .پیروزی انقالب
اسالمی و حاکمیت جمهوری اسالمی در ایران ،نقطه عطم تاریخی در بازگشت به خویشتن و
هویت یافتن انسان معاصر بود .رهبری دینی و االهی بنیان گذار این نظام مقدس و بعد از آن،

مقام معظم رهبری ،موجب خیزش و نهضت علمی و فرهنگی تمدنساز گردید که به رغم همه

تهاجمات نظامی ،فرهنگی و رسانهای مستکبران جهان ،انقالب اسالمی به سرعت در حال

میتوان به «تمدن
پیمودن راه خود به سوی رسیدن به تمدن جهانی و االهی است که از آن 
در این زمینه ،امام خامنهای مهمترین آرمان انقالب اسالمی را موضوع «تمدنسازی جدید

اسالمی» قلمداد کرده و فرمودند:

آرمان نظام جمهوری اسالمی را میشود در جمله کوتاه ،ایجاد تمدن نوین اسالمی
خالصه کرد .تمدن نوین اسالمی ،یعنی فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از

لحاظ مادی میتواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن خلق

کرده است؛ برسد (بیانات در دیدار با دانشجویان.)1392/05/06 ،

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید …

جدید اسالمی» تعبیر کرد (عیوضی :1394 ،ص.)464
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این مطلب نشان دهنده آمادگی کامل و حرکت انقالب اسالمی در جهت تمدنسازی است .در

حقیقت ،تمدن جدید اسالمی که با اهداف انقالب اسالمی همسو است ،شکل جامت و فرا گیری از
اسالم است کره برر چهار رکن دین ،عقالنیت ،علم و اخالق بنا شده و در زنجیره پویرا و متکامرل

انقرالب ،نظام ،دولت ،جامعره و تمردن اسرالمی ،در ابعراد مختلرم فلسرفی ،علمری ،فرهنگری،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است که به صورت تدریجی و گام به گام پریش میرود و تحقرق

متعالی آن در دوران ظهور امکانپذیر خواهد شد (الویری و برزویی :1394 ،ص .)72این رویکرد
تمدنی ،بدین معناست که مهدویت را به شکل دادن تمدن ناظر بدانیم؛ یعنی آخرالزمان و دوران
ظهور را باید به گونهای زمینهسازی کرد که بر روی کار آمدن تمدن االهی بهجای تمدن غیر االهی
ناظر باشد و با آ گاه شدن انسانها و آرزومند شدن آنان برای تحقق شرایط تمدنی و تشنگی مردم

برای عدالتی جهانی ،ظهور آخرین ذخیره االهی و برپایی تمدن نهایی اسالمی بر سراسر جهان
تالش کنند (فقیهی و دیگران :1394 ،ص .)754در واقت ،آموزههای مهدویت ،به دلیل در
برداشتن مدلولهای تمدنی ،از این قابلیت و ظرفیت برخوردارند که به مثابه چشم اندازی برای
تمدن جدید اسالمی مورد توجه قرار گیرند؛ یعنی میتوانند پاسخگوی این مقوله باشند که

بایستههای آینده این تمدن چگونه است (الویری :1392 ،ص)17؛ آینده و به واقت مدینه

فاضلهای که با توجه به مفهوم انتظار آن ترسیم میشود و الزمه تشکیل این حکومت جهانی،
تالش برای تحقق تمدن جدید اسالمی است که «تبیین و ترویج تفکر انتظار انقالبی» ،به عنوان

اصلیترین مولفه مهدوی عصر غیبت ،موتور محرکه ساخت این تمدن است.
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 .3انواع انتظار فعال

«انتظار» ،امری است که شیعیان در زمان غیبت امام زمان باید به آن پایدار بمانند؛ به این معنا

که شیعیان باید منتظر ظهور حضرت ولی عصر؟جع؟ باشند و هر لحظه را به یاد حضرتش

بگذرانند؛ تا جایی که یکی از شرطهای پذیرفته شدن اعمال و رفتار شیعیان ،انتظار فرج امام

مهدی؟جع؟ است (کلینی :1405 ،ج ،1ص 333و نعمانی :1387 ،ص .)200بنابراین ،انتظار،

نیرویی فعال برای منتظران ظهور آخرین منجی انسانها است که جامعه را در جهت همسویی

بیشتر به تمدن مهدوی هدایت می کند.
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با اینحال ،برداشتهای سرد یا منفعالنه که پس از انقالب اسالمی برداشتی نادرست به شمار

آمد؛ بین مردم ریشهای تاریخی دارد؛ زیرا شناخت پویا و فعال از انتظار ،میتواند منشأ تحوالت

دینی ،اجتماعی ،سیاسی و نظامی گردد؛ ولی در عمل ،اینگونه تحوالت به طور گسترده مشاهده

نمیشوند .بنابراین ،میتوان حدس زد که مردم ،یا شناختی اندك از انتظار داشتهاند و یا

برداشتی منفعالنه از آن .در عین حال ،برداشت فعال و پویا نیز ریشهای تاریخی دارد و پیش از
والدت امام زمان؟جع؟ ،منشأ تحوالت نظامی -سیاسی می گردد .شهید مرتضی مطهری که

یکی از با نفوذترین شخصیتهای فکری انقالب اسالمی به شمار میآید ،در کتاب «قیام و انقالب

مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ» ،با عنایت به مباحث مارکسیستی ،که مقوله انتظار در آن مطرح

است (البته نه آن گونه که در شیعه مطرح می گردد)؛ به مسئله انتظار میپردازد و آن را به دو

دسته «انتظار ویرانگر» و «انتظار سازنده» تقسیم میکند .ا گر بخواهیم گرایش مسلمانان شیعه،

خصوصا شیعیان ایران را در این زمینه دنبال کنیم ،حداقل میتوان چند سبك از انتظار فعال را
پس از انقالب اسالمی و تا امروز مالحظه کرد که در جدول زیر قابل بیان است:
انقالبي

تمدنساز

فعال (سازنده)
مناسكي
نظامي

انتظار
بي طرف

منفعل (ویرانگر)


شکل  .1انواع انتظار

تمدنسوز

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید …

خنثا
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 .1-3انتظار فعال مناسکی (آیینی -نمادین)

گزارشهای تاریخی ،از برخی شهرهای ایران ،گویای برخی رفتارهای نمادین و آیینی برای

نشان دادن عالقه و تمایل مردم به وقوع زودهنگام ظهور است .هرچند ممکن است قصد آنها،

اجرای رفتاری نمادین نبوده است ،بلکه در تصورشان اجرای این نوع اعمال ،نهایت کاری است

که میتوانستند برای ظهور انجام دهند .این رفتارها ،بیشتر شکلی «نمادین» به خود گرفته

است .انتظار مورد نظر ،به صورت رسمی و خاص در شیعه در آمده و شیعیان برای آن که آمادگی
خود را نشان دهند ،می کوشیدند به نوعی عمل کنند تا این آمادگی به اثبات برسد (جعفریان،

 :1387ص .)694برای نمونه ،نقل شده است که در شهر کاشان در قرن پنجم ،جمعی از علویان
هر روز ،صبحگاهان در انتظار ظهور قائم؟جع؟ بودند .آنان بر اسب سوار میشدند ،سالح بر
می گرفتند و از روستاهای خود برای استقبال از امام خارج میشدند؛ ولی وقتی از آمدن حضرت

ناامید میشدند ،به خانه باز می گشتند (همان ،ص .)569شاردن نیز که در زمان شاه سلیمان

صفوی و در اواخر قرن یازدهم در اصفهان بوده است ،مینویسد:

 ...سپس به اصطبلهای شاهی میرسیم که آنها را اصطبلهای صاحبالزمان

می گویند .شاه این اسبها را به امام زمان بخشیده است .در این طویله ،همیشه دو
اسب زین کرده با افسار حاضر است تا امام ،هنگام ظهور ،سوار آن شود (همان،

ص.)697

البته امروزه نمونههایی از این گونه اعمال نمادین در قالبهای دیگر قابل مشاهده است و شکل

عمومیتر آن را در جشنهای نمیه شعبان میتوان مالحظه کرد (پرهیزگار :1392 ،ص.)86
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 .2-3انتظار فعال سیاسی -نظامی

در کنار انتظار مناسکی ،میتوان به برخی از قیامهای شیعه اشاره کرد که از مهدویت متأثر بوده

و با امید به نزدیک بودن ظهور و زمینهسازی برای ظهور رخ داده است .در قرن هشتم و نهم

هجری ،شاهد تعدادی از این حرکتها در ایران هستیم .به عنوان مثال ،میتوان به قیام
سربداران ( 788-736ق) اشاره کرد که شیخ خلیفه ،از اهالی مازندران آغازکننده آن بود .او با
پیروی از امامان معصوم ،مبارزه با فاسقان و فاجران را تبلیغ می کرد و مردم را به ظهور امام
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مهدی؟جع؟ و برکندن ستم بشارت میداد (امین زاده :1384 ،ص .)95پس از به دار آویختن

شیخ خلیفه ،شیخ حسن جوری از مریدان او راهش را ادامه داد .شیخ حسن بر جهانبینی
مهدوی و مبارزه با ستم در همه جوانب و گسترش عدالت تاکید داشت .هرکس مرید او میشد،
نامش را مینوشت و می گفت« :حاال وقت اختفاست و میفرمود که آالت حرب مرتب داشته،
موقوف اشارت باشند» (همان ،ص .)101به همین ترتیب ،میتوان مرعشیان ( 795-760ق) را

در مازندران به رهبری سیدقوام الدین نام برد .او متاثر از شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری ،از

رهبران سربداران بود (همان ،ص .)212همین طور مشعشعیان ( 914-840ق) را میتوان نام

برد که بنیان گذار آن ،سید محمد بن فالح ،خود را نایب امام زمان؟جع؟ میدانست و به

جنگهای فراوانی دست زد (همان ،ص.)269-262

نمونههایی از این نوع برداشت از انتظار را که پیشینهای تاریخی دارد ،امروز نیز میتوان

مالحظه کرد .پس از انقالب اسالمی ،گروههایی در ایران تشکیل شدند که به آموزش و یادگیری

ورزشهای رزمی یا فنون نظامی پرداختند .به عنوان مثال ،هم اکنون گروهی به نام «رزم

انتظاران» در تهران و سایر شهرها با عالیق مذهبی و مهدوی فعال است که برنامه ورزشی خود را
با مراسم مذهبی و مرتبط با مهدویت همراه می کنند .این گروه توسط پیرمردی متدین و متعهد

با نام «احمد علمایی» تشکیل شده است و برنامههای خود را با محوریت مقوله مهدویت اجرا

می کند.

 .3-3انتظار فعال انقالبی

انتظار به معناى قیام و انقالب علیه دولتهاى ظالم و غاصب و مبارزه با فساد و تباهی براى

زمینهسازى ظهور امام زمان؟جع؟ و شکلدهی به حرکت اصالحی و سازنده است (کارگر:1380 ،

ص .)132در این نگاه ،نه تنها اراده ،تالش و خواست جمعی ،نقش مؤثر و تعیین کننده در

تسریت ظهور دارد ،بلکه اساسا انتظار بدون توجه به سازکارها و اقدامات زمینهساز ،امری نامعقول
و بیمعناست .خوشبختانه این نگاه مثبت و کاربردی به مفهوم انتظار ،امروزه به نگرشی غالب
در میان پژوهشگران معاصر تبدیل شده است .در این نگرش که ارزیابی دقیق اوضاع گذشته و

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید …

منظور از «انتظار فعال انقالبی» ،نگاه جامت و کاربردی به مقوله انتظار است .در این دیدگاه،
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تالش برای تغییر وضعیت موجود ،جزو الزامات تفکر انتظار محسوب میشود؛ تکالیم فردی و

اجتماعی شخص منتظر نیز تا حدی روشن میگردد .این نوع انتظار ،تعهدآور ،تحرک بخش و

نیرو آفرین است و جوهر اصلی آن عبارت است از شناخت ،تعهد و تالش برای فراهمسازی
مقدمات ظهور از راه ایجاد آمادگیهای فکری ،روحی و جسمی برای کسب ور ع و پاکی ،تالش

برای گسترش فضیلتهای اخالقی و زدودن مظاهر ظلم و پلیدی در جامعه (صمدی:1388 ،

ص .)123و حیات مجدد اسالم در ابعاد مختلم ،همان تمدن اسالمی است که آرمان انقالب
اسالمی ایران نیز به حساب میآید.

در واقت ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،متناسب با شرایط جدید ،مفهوم جدیدی از انتظار

بیان گردید که در آن ،بر اجرای همه دستورها و امور دینی -فردی یا اجتماعی ،قضایی یا
ً
سیاسی -تاکید میشد .دلیل این نگاه ،آن بود که قرار گرفتن در عصر غیبت ،عمال بر وظیفه
تاثیری نمیگذارد و مهم آن است که مسئله بر محوریت دین باشد و در این صورت ،تا آنجا که

ممکن است باید اجرایی شود .تنها آنچه را ما نمیتوانیم انجام دهیم ،به عصر ظهور وا

میگذاریم تا به دست با کفایت امام زمان؟جع؟ پدیدار شود .ما نمیتوانیم همه جهان را

مسلمان کنیم و همه آموزههای دینی را در بین آنان به طور کامل عینیت بخشیم؛ ولی قادریم از
کشور خود آغاز کنیم و در مرحله بعد ،جهان اسالم را پوشش دهیم و به همین ترتیب تا جایی که

برایمان ممکن است ،پیش برویم.

مت الوصم ،بر اساس دیدگاه آیت اهلل خامنهای که مدل فرایندی پنج مرحلهای تمدنسازی از

انقالب اسالمی تا رسیدن به تمدن جدید اسالمی را مطرح کردهاند؛ نوعی رویکرد ساختاری و
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حکومتی ،بلکه «تمدنی» و «راهبردی» به مسئله انتظار شکل گرفته و ارتباط آن با انتظار در این
ً
است که اوال ،این دیدگاهّ ،ردی است بر برخی نگاهها به انتظار ،مبنی بر این که در عصر غیبت
باید به دین حداقلی که همان دین فردی است ،بسنده کرد و عملی کردن کامل دین را باید به
ً
عصر ظهور واگذاشت؛ ثانیا ،بر اساس این نگاه ،عملی کردن هرچه بیشتر دین در همه

جنبههای آن ،در واقت چیزی نیست جز زمینهسازی برای ظهور منجی انسانها و نفی طاغوت.

این کار ،زمینه رشد سربازانی را فراهم میآورد که امام و دین خدا را میشناسند و حاضرند برای
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تحقق دین خدا در رکاب امام زمان؟جع؟ تالش و جانفشانی کنند .در غیر این صورت و ا گر قرار

باشد از دین در بین مردم و در زندگی آنان اثری نباشد و در نتیجه در سطح جامعه ،ارزشها،
باورها و هنجارهای غیر یا ضد دینی رواج یابد؛ در این شرایط ،چگونه امکان رشد گروهی ُزبده در

بین مردم جهان برای یاوری مهدی فراهم میآید؟ اساسا آیا خداوند ،دین را برای معطل ماندن و
ً
صرفا برای دوران پایانی حیات بشر و آخرالزمان فرستاده است یا دین برای همه دورههاست و

تنها در آخرالزمان ،شاهد کاملترین شکل آن و تشکیل جامعه آرمانی اسالمی خواهیم بود؟ این

دیدگاه را که نتیجه آن ،تاسیس تمدن جدید اسالمی در عرضه جهانی ،با هدف زمینهسازی برای
ظهور و تشکیل تمدن جهانی اسالم در پایان تاریخ است؛ به روشنی در گفتار و سیره مقام معظم

رهبری میتوان مشاهده کرد.

در این زمینه حضرت آیت اهلل خامنهای؟دم؟ در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی فرمودند:

دهههای آینده دهههای شما است و شمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود
حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد ّ
تمدن نوین اسالمی و

آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظما(ارواحنافداه) است؛ نزدیک کنید (بیانیه گام

دوم انقالب خطاب به ملت ایران .)1397/11/22 ،و نیز :دنیای اسالم ،امروز وظیفه دارد
مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر ،روحی در این دنیا بدمد ،فضای جدیدی ایجاد کند،

راه تازهای را باز کند .ما به این پدیدهای که در انتظار آن هستیم ،میگوییم تمدن نوین
اسالمی .ما باید دنبال ّ
تمدن نوین اسالمی باشیم برای بشر ّیت .این ،تفاوت اساسی دارد

انتخاب کنند (بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی،

.)1394/10/08

در همین مقوله ،بیانات مقام معظم رهبری درباره مفهوم انتظار و رسیدن به آرمان تمدن نوین

اسالمی پس از جستوجو در سایت  Khamenei.irدر جدول ذیل آمده است که به روشنی بر

ارجحیت «انتظار فعال انقالبی» در میان دیگر انواع انتظار فعال داللت دارد.

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید …

با آنچه قدرتها درباره بشر ّیت فکر میکنند و عمل میکنند .این ،به معنای ّ
تصرف
ّ
سرزمینها نیست؛ این ،بهمعنای تجاوز به حقوق ملتها نیست؛ این ،بهمعنای تحمیل
ّ
اخالق و فرهنگ خود بر دیگر ملتها نیست؛ این ،بهمعنای عرضه کردن هد ّیه االهی به
ّ
ّ
ملتها است ،تا ملتها با اختیار خود ،با انتخاب خود ،با تشخیص خود راه درست را

15

سخنان حضرت آیت اهلل خامنهای درباره انتظار فعال انقالبی
« .1امروز ما انتظار فرج داریم؛ یعنی منتظریم که دست قدرتمنرد عدالت گسرتری بیایرد
ً
و این غلبه ظلرم و جرور را کره همره بشرریت را تقریبرا مقهرور خرود کررده اسرت ،بشرکند و
ایرن فضررای ظلررم و جرور را دگرگررون کنررد و نسریم عردل را بررر زنرردگی انسرانهررا بوزانررد ،تررا
انسانها احساس عدالت کنند .این نیاز همیشگی یک انسان زنده و یک انسران آ گراه

شاخصهای محوری

نگاه کالن و راهبردی به
بهبود زندگی کل بشر

است؛ انسانی که سر در پیله خود نکرده باشد؛ به زندگی خود دل خروش نکررده باشرد.

انسانی کره بره زنردگی عمرومی بشرر برا نگراه کرالن نگراه مریکنرد ،بره طرور طبیعری حالرت
انتظررار دارد .ایرن معنررای انتظررار اسررت .انتظررار یعنری قررانت نشرردن ،قبررول نکررردن وضررت
ّ
موجود زندگی انسان و تالش برای رسیدن به وضت مطلوب ،که مسلم است این وضت
ِ
مطلوب با دست قدرتمند ولری خردا ،حضررت حجتبنالحسرن ،مهردی صراحب زمران
(صلوات اهلل علیه و ّ
عجل اهلل فرجه و ارواحنا فداه) تحقق پیدا خواهد کررد .بایرد خرود

را برره عنرروان ی رک سرررباز ،برره عنرروان انسررانی کرره حاضررر اسررت برررای آنچنرران شرررایطی

قانت نبودن به وضت

موجود و تالش برای

رسیدن به وضت مطلوب

مجاهرردت کنررد؛ آمرراده کن ریم» (بیانررات در دی ردار قشرررهای مختلررم مررردم در روز نیمرره
شعبان.)1387/05/27 ،

« .2هر اقدامی در جهت استقرار عدالت ،یک قدم به سرمت آن هردف واالسرت .انتظرار

معنررایش ای رن اسررت .انتظررار حرکررت اسررت؛ انتظررار سررکون نیسررت؛ انتظررار رهررا کررردن و

نشستن برای این که کار به خرودی خرود صرورت بگیررد؛ نیسرت .انتظرار حرکرت اسرت؛

انتظ ررار آمرررادگی اسرررت .ایرررن آمرررادگی را بایرررد در وجرررود خودم رران ،در محررریط پیرام ررون

آمادگی در خود و محیط
اطراف

سال بیستم /شماره  /68بهار 1399

خودمرران حفررظ کن ریم و خرردای متعررال نعمررت داده اسررت برره مررردم عزی رز مررا ،برره ملررت

ایرران ،کرره توانسررتهاند ایرن قرردم بررزر را بردارنررد و فضررای انتظررار را آمرراده کننررد .ای رن

معنای انتظار فرج است .انتظرار فررج ،یعنری کمرر بسرته برودن ،آمراده برودن ،خرود را از
همه جهت برای آن هردفی کره امرام زمان(علیره ّ
الصرالة ّ
والسرالم) بررای آن هردف قیرام

خواهررد کرررد؛ آمرراده کررردن .آن انقررالب بررزر ترراریخی برررای آن هرردف انجررام خواهررد

گرفت .و آن عبارت است از ایجاد عدل و داد ،زندگی انسرانی ،زنردگی االهری ،عبودیرت

خدا؛ این معنای انتظار فرج است» (همان).

« .3ما مأمور به انتظاریم؛ انتظار یعنی چره؟ انتظرار بره معنرای ّ
مترصرد برودن اسرت .در
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حرکت کردن و ایجاد

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

ادب ّیات نظامی یک چیزی داریم به نام «آمادهباش»؛ انتظار ،یعنی «آمادهبراش»؛ بایرد

«آمادهبراش» باشریم .انسران مررؤمن و منتظرر ،آن کسری اسرت کرره در حرال «آمادهبرراش»
ّ
رأمور بره ایجراد عردالت و اسرتقرار عردالت در کرل جهران اسرت،
است .اگر امام شما کره م ِ
امرروز ظهررور بکنررد؛ بایرد مررن و شررما آمراده باشریم .ایرن «آمادهبرراش» خیلری مهررم اسررت؛

مترصد بودن و تقویت
حالت آمادهباش

انتظار به این معنا اسرت .انتظرار بره معنرای بریصربری کرردن و پرا بره زمرین کوبیردن و

چرا دیر شد و چرا نشد و مانند اینها نیست .انتظار یعنی باید دائم در حرال آمادهبراش

باشرررررید» (بیانرررررات در دانشرررررگاه افسرررررری و تربیرررررت پاسرررررداری امرررررام حسرررررین؟ع؟،

.)1396/02/20

« .4ایرن انتظررار دارای ارزش زیرادی اسررت .ایرن انتظررار برره معنررای آن اسررت کرره وجررود
ظلرررم و سرررتم در ع ررالم ،چشرررمه امیرررد را از دله ررای منتظرررران نمررریزدایرررد و خررراموش
نمیکند .ا گر این نقطه امید در زنردگی جمعیتری نباشرد ،چرارهای نردارد جرز ایرن کره بره

آینده بشریت بدبین باشد» (بیانات در دیدار با مردم قم.)1370 /11/30 ،

« .5انتظار ظهور امام زمان؟جع؟ به معنای انتظار برای پر شدن جهران از عردل و داد

امید به آینده در عین
وجود ظلم و ستم در
جهان

و عدالت برای همه انسانها ،انتظار رفت ظلم از صحنه زندگی بشر و انتظار فرارسریدن

دنی رایی برتررر از لحرراظ معنرروی و مررادی اسررت .انتظررار برره معن ری اشررتیاق انسرران برررای
دسترسی به وضعی برتر و باالتر است و ایرن حرالتی اسرت کره بشرر همیشره بایرد در خرود

حفررظ کنررد و پیوسررته در حررال انتظررار فرررج االه ری باشررد» (بیانررات در دی ردار قشرررهای

انتظار برای جهانی بدون
ظلم و پر از عدل

مختلم مردم.)1375/10/06 ،

« .6انتظررار از امی رد جرردا نیسررت و انتظررار در جررایی اسررت کرره امی رد وجررود دارد .امرررروز

بسیاری از روشنفکران و حتی علمای مذهبی در کشرورهای مسرلمان ،برر اثرر ناامیردی،

تسلیم وضت موجود شدهاند و بره ننرگ و فضراحتی کره آمریکرا برر زنردگی آنهرا تحمیرل
میکند ،تن میدهند و آن را تحمل میکنند» (بیانات در دیدار قشرهای مختلم مردم

در برابر وضت موجود (ستیز
با مستکبران)

در عباراتی مانند (نگاه کالن و راهبردی به بهبود زندگی کل بشر؛ قانت نبودن به وضت موجود و

تالش برای رسیدن به وضت مطلوب؛ حرکت کردن و ایجاد آمادگی در خود و محیط پیرامون؛

انقالبی انتظار در عصر غیبت
تالش برای ایجاد عدل و استکبارستیزی)؛ که در آن به رویکرد
ِ

پرداخته شده است؛ و نیز با توجه به نگاه امام خامنهای انتظار و ارتباط آن با تشکیل حکومت در

عصر غیبت؛ روشن میشود که تشکیل حکومت اسالمی و اجرایی کردن دین در حد امکان ،جزئی

از وظایم منتظران به شمار میآید .این معنا ،با معنای انفعالی و حتی دیگر معانی فعال از انتظار

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید …

در سالروز میالد امام زمان؟جع؟.)1373/10/27 ،

امید داشتن و عدم تسلیم
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فاصله فراوانی دارد .مت الوصم با توضیحات مذکور در زمینه انواع انتظار و بیانات مقام معظم

رهبری ،به صورت تلویحی باید پذیرفت که رویکرد مورد قبول انقالب اسالمی ،رویکرد «فعال

انقالبی» است که با تحقق تمدن جدید اسالمی ،میباید «زمینهساز ظهور» بشود و با طاغوت و

حکومت ظلم مبارزه کند .در حقیقت ،نمونههای ذکر شده گویای ظرفیت و داللت تمدنی انتظار

انقالبی است .با توجه به این که تفکر انتظار انقالبی ،دارای ظرفیتی است که میتواند در شکل

دادن به تمدن و هویت بخشی به آن ،نقش آفرین باشد؛ واکاوی این موضوع به توجه به نقش
انتظار انقالبی در فرآیند تمدنسازی جدید اسالمی نیازمند است.

 .4انتظار فعال انقالبی و تمدنسازی نوین اسالمی

همانطور که اشاره شد ،تمدنسازی اسالمی کار آسانی نیست ،بلکه به فراهم شدن مقدمات و

پشتوانههایی نیاز دارد تا در پرتو آن بتوان به این آرمان بلند و مقدس که زمینهساز ظهور تمدن

بزر اسالمی به دست حضرت ولی عصر؟جع؟ است؛ جامه عمل پوشاند .برخی ناآ گاهان چنین

پنداشتهاند که انتظار ظهور مهدی موعود ممکن است سبب رکود و عقب ماندگی یا فرار از زیر بار
مسئولیتها و تسلیم در برابر ستم شود؛ زیرا مفهوم اعتقاد به این ظهور بزر  ،قطت امید از اصالح

جهان قبل از او و حتی کمک کردن به گسترش ستم و فساد است تا زمینه ظهور آن حضرت

فراهم شود! این ،درحالی است که انتظار این ظهور بزر  ،عامل تحرك و آ گاهی و بیداری است.

در واقت ،کسانی که قیام مصلح بزر جهانی را انتظار میکشند ،انتظار انقالب و تحولی را دارند

که وسیتترین و اساسیترین انقالبهای انسانی در طول تاریخ بشر است؛ انقالبی که برخالف

سال بیستم /شماره  /68بهار 1399

انقالبهای پیشین ،جنبه منطقهای ندارد ،بلکه جهانی و همگانی است و همه جنبههای زندگی
انسانها را شامل میشود؛ انقالبی سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اخالقی است.

حال با توجه به مباحث طرح شده ،میتوان «انتظار انقالبی» را با توجه به اندیشه حضرت آیت

اهلل خامنهای در مرحله و طبقه جدید تمدنسازی تحقق بخشید؛ بدین معنا که انتظار انقالبی با

«انسانسازی» آغاز میشود و سپس به «جامعهسازی دینی» میرسد و پس از «امتسازی» در

عرصه بینالملل به «تمدن جدید اسالمی» نایل خواهد شد.
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انسانسازی

جامعهسازی دینی

امتسازی

تمدن جدید اسالمی
شکل  .2نقش انتظار انقالبی در تحقق تمدن جدید اسالمی

 .1-4انسانسازی

از منظر عمومی« ،انتظار» ،بیشتر امری فردی تلقی میشود و انتظار انقالبی به دنبال تغییر و

تحول در افراد برای رسیدن به هدف بزر ظهور حضرت ولی عصر؟جع؟ است .بر این مبنا،

خودسازی و انسانسازی اولین شرط رسیدن به تمدن جدید اسالمی خواهد بود .مقام معظم

رهبری فرمودند:

پایههای این تمدن از نظر من عبارت است از :توحید ،عبودیت (عمل به احکام شریعت
اسالم) ،کرامت انسانی و سبک زندگی .به نظر من محور این حرکت نیز انسان است .من

مخالم محور بودن انسان نیستم و این معنای کرامت داشتن انسان است .البته انسانی

محور است که توحید را پذیرفته و به مقام عبودیت رسیده است (بیانات در دیدار

پژوهشگران عرصه تمدن.)1397/11/11 ،

خودسازی و تزکیه نفس گام بردارد .از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای ،اساس انقالب اسالمی

هم بر محور انسانسازی شکل گرفته است و انسانسازی در مرتبه اول ،تعمیر دل و آباد کردن
جان است (بیانات در دیدار با مردم قم.)1370 /11/30 ،

حال ا گر این انقالب ،شروع زنجیره ساختاری تمدنسازی باشد؛ مگر میشود تمدنسازی جدید

اسالمی بدون ساخت انسان تراز تمدنی صورت گیرد؟

ً
حقیقتا این واقعیتی است که برای یک انقالب ،انسانسازی از همه چیز مهمتر است.

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید …

بنابراین ،تمدن اسالمی انسانمحور است؛ اما انسان مؤمن؛ به شکلی که این انسان در مسیر
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اگر انقالب ،انسانسازی نکند ،هیچ کاری نکرده است .اگر کسی فکر بکند ،دلیل این
ً
معنا واضح است؛ یعنی این حرف ،واقعا استدالل نمیخواهد؛ چون دنیا بدون انسان
صالح ،یک پدیده بیجان و کور و تاریک است .آن چیزی که به عالم خاکی جان

میبخشد ،ارزش میدهد ،نور میدهد و معنا و مضمون به وجود میآورد؛ انسان است.
َْ
َ َ
< ِإنِي َج ِاع ٌل فِي الأ ْر ِض خ ِليفة> (بقره .)30 :جانشین ،عنوانی است که خدا به انسان داده
است .این جانشین را کجا گذاشتهاند؟ «فیاالرض» ارض بدون این جانشین ،چیست و
چه ارزشی دارد؟ (بیانات در دیدار فرماندهان و جمعی از پاسداران کمیتههای انقالب
اسالمی.)1369 /10/10 ،

بر این اساس ،هدف نهایی انسانسازی در رویکرد تمدنی باید آن باشد که فرد منتظر با
برخورداری از اعمال پاک ،شهامت و آ گاهی ،خود و جامعه را برای ظهور َ
منتظر آماده کند و در
خودش برای اطاعت و پیوستن به امام زمان آمادگی و همچنین زمینه ظهور آن حضرت را

فراهم کند (حائری شیرازی :1376 ،ص.)14

در این زمینه ،برای ساختن تمدنی بزر  ،عالوه بر جنبههای نظری آن ،به افرادی توانا نیاز

است؛ افرادی که در عین باور به استعدادها و امید به ایجاد تمدن اسالمی ،برای ورود به این کار
جرأت و شجاعت داشته باشند و در میان نیروهای انسانی ،جوانان هر کشور با ویژگیهای

برجسته شور و نشاط و قدرت جوانی و روحیه جسارت ،برای اجرای همه کارهای بزر و از جمله

تمدنسازی بهترین گزینه هستند (مالیی :1394 ،ص .)420آیت اهلل خامنهای در یکی از بیانات

خویش درباره جایگاه ویژه جوانان در موضوع ساخت تمدن جدید اسالمی فرمودند:

ملت ایران به فضل پروردگار ،با هدایت االهی ،با کمکهای معنوی غیبی و با ادعیه
سال بیستم /شماره  /68بهار 1399

زاکیه و هدایتهای معنوی ولی اهلل االعظم(ارواحنافداه) خواهد توانست تمدن اسالمی

را بار دیگر در عالم سربلند کند و کاخ با عظمت تمدن اسالمی را برافراشته نماید .این،

آینده قطعی شماست .جوانان ،خودشان را برای این حرکت عظیم آماده کنند .نیروهای

مؤمن و مخلص ،این را هدف قرار دهند (بیانات در دیدار ایثارگران.)1376 /05/29 ،

این همه توجه از سوی مقام معظم رهبری گویای جایگاه ویژه انسانسازی با محوریت جوانان

در ساخت تمدن اسالمی است و همه کسانی که دغدغه تمدنسازی دارند ،باید به این قشر

تأثیرگذار جامعه توجه کنند و برای آنها برنامهریزی دقیقی به منظور رسیدن به این آرمان بلند
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داشته باشند و از آنان ،همانند دوران دفاع مقدس مجاهدان و مبارزاتی بسازند که در میدان

مقدس ایجاد تمدن اسالمی نیز حماسه آفرینی کنند .با این توضیح ،مشخص میشود که

بزر ترین وظیفه منتظران در دوران غیبت ،خودسازی و آمادگی برای یاری حضرت و دنبال
کردن اهداف حکومت ایشان از طریق ایجاد «تمدن اسالمی» است.

 .2-4جامعهسازی دینی

در فرآیند «جامعهسازی اسالمی»« ،آرمان طلبی و نگاه حداکثری به آرمانهای بشری» یکی از

لوازم اصلی فرهنگ و تمدن به حساب میآید .از این دیدگاه ،یکی از مهمترین ویژگیهای
فرهنگ و تمدن جامعه عصر ظهور« ،آرمان گرایی» و در کنار آن «معنو ّیتگرایی» است.
آرمان گرایی جامعه مهدوی عصر ظهور ،به معنای چاره اندیشی برای دستیابی به آرزوهای بلند
تاریخی است که بشر همواره تشنه آن بوده و تاکنون به آن دست نیافته است .رویکرد اصلی

حرکت تمدنی جامعه عصر ظهور ،تحقق آرزوها و ایدهآلهای دوردستی است که جامعه بشری در

طول تاریخ به انتظار آن نشسته است .این ویژگی مهم و الهامبخش ،انگیزههای آرمانخواهی را

در وجود افراد جامعه زنده می کند و با تحول آفرینی در افکار و روحیات خسته بشر ،امید و نشاط را
در وجود آنان برمیانگیزد تا همه توجهها و تالشها ،به تحقق جامعه آرمانی معطوف گردد و پس

از خودسازی ،به ساخت جامعه منتظر تمدن مهدوی بپردازد .در چنین فضایی ،همگان ،خود را

بر فرآیند پیشرفت جامعه مؤثر و در بهتر شدن آینده جهان ،سهیم میدانند (صمدی:1394 ،

ص.)228

ایجاد میشود .ا گر بقیه ببینند که کشوری در مسیر آرمانهای خود باقی مانده است و
خود را با آن منطبق کرده است ،برای آنان امید ایجاد میشود .بنابراین ،تشکیل

حکومت و جامعه اسالمی ،مقدمه واجب تشکیل تمدن اسالمی است (بیانات در دیدار

پژوهشگران عرصه تمدن.)1397/11/11 ،

از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای ،جامعهسازی دینی نباید به ایران و نظام جمهوری

اسالمی محدود باشد ،بلکه باید این جامعه سازی اسالمی ،الگویی برای ساخت جوامت اسالمی و
مقدمهای برای امتسازی اسالمی در عرصه بینالملل به حساب آید:

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید …

ایجاد امید در خصوص امکان تمدنسازی اسالمی نیز با ایجاد حکومت و جامعه اسالمی
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اگر ملت ایران ،همچنان که بحمد اهلل تاکنون بوده است و بعد از این هم به فضل االهی

همین گونه خواهد بود؛ وحدت ارزشمند و آ گاهی و هوشیاری و پیوند و رابطه مستحکم
خودش با مسئوالن را حفظ کند و به فضل پروردگار ،همواره در سطوح باالی این نظام،

مسئوالن شایستهای به خدمت مشغول باشند ،نظام مقدس جمهوری اسالمی این

امکان را پیدا خواهد کرد که پایههای تمدن اسالمی را در این کشور ،بلکه در همه

کشورهای اسالمی و جوامت اسالمی مستحکم کند (بیانات در دیدار کارگزارن نظام،
.)1376 /02/06

 .3-4امتسازی

باور به انتظار و مصلح جهانی ،زمینه را برای فراهم شدن «امت واحد» اسالم مهیا می کند .دین

ژهای دارد و امت اسالمی را به همدلی،
مبین اسالم بر مقوله وحدت ،اتحاد و انسجام ،تأ کید وی 

صمیمیت و متحد بودن تشویق و از تفرقه و نفاق نهی و امت اسالمی را به منزله امت واحد
َ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ََ َ ُ ُ
ْ ُ
ون> (انبیاء .)22 :بدون تردید،
معرفی م 
یفرمایدِ < :إن ه ِذهِ أمتکم أمة و ِ
احدة َوأنا ربک ْم فاع ُبد ِ
وحدت و همدلی از اصولیترین آموزههای مترقی و بلند قرآن مجید است .گواه این مدعا ،دهها

آیه قرآن است که مسلمانان و جهانیان را به گرد آمدن بر محور حقیقت و ترک جدال و تفرقه
دعوت و به همین نسبت ،از تفرقه و اختالف ،نهی میکند .

از منظر آیت اهلل خامنهای ،بین تمدن و امت اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .ایشان بارها

در بحث دربارە تمدن اسالمی ،از امت اسالمی یراد کردهانرد .نکتره قابل توجه در این زمینه ،این

که ایشان ضمن اشاره به تنوع ملیتها و کشرورها در درون امت اسالمی ،دستیابی به تمدن
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مطلوب قرآنی را به عنوان چشمانداز مشرترك امرت اسرالمی در کشورهای مختلم میدانند« :امرت

اسرالمی برا همره ابعراض خرود در قالرب ملتهرا و کشورها ،باید به جایگاه تمدنی مطلوب قرآن

دست یابد» (بیانات در اجالس جهانی علمرا و بیردارى اسرالمی .)1392/02/09 ،همچنین ایشان

در سالهای اخیر با توجه به جریان بیداری اسالمی ،در پیامها و سخنرانیهای مرتبط برا ایرن
موضوع ،از چنین هدف و چشماندازی برای امت اسالمی یاد کردهاند« :هدف نهایی را بایرد امت
واحده اسالمی و ایجاد تمدن اسالمی جدید بر پایره دیرن و عقالنیرت و علرم و اخرالق قرار داد»

(بیانات در اجالس بینالمللی بیردارى اسرالمی.)1390/06/26 ،
22

شاید یکی از دالیل برتری انتظار انقالبی این نکته است که انتظار فعال انقالبی ،برای

تمدنسازی اسالمی و همگرایی امت اسالمی ،دارای ظرفیت بسیار باالیی است .ا گر مسلمانان به

این فرج ،ایمان داشته باشند و آن را از سوی خدا بدانند ،در مییابند که تحقق آن را نیز باید از او

بخواهند و نیز درک میکنند که باید این فرج بزر به وسیله مردی االهی رخ دهد (حائری پور،

 :1394ص .)203-202این انتظار فعال به ظهور امام زمان ،عالوه بر ایجاد حس امید به آینده،
روحیه جهاد و مبارزه امت اسالمی را در برابر ظالمان و مستکبران عالم تقویت می کند:

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

می گیرند و برای مجد و عظمت اسالم ،مبارزه و مجاهدت می کنند (بیانات در دیدار
قشرهای مختلم مردم.)1374 /10/17 ،

بنابراین ،انتظار فرج در امت اسالم بر مبنای اندیشه آیت اهلل خامنهای ،انتظاری مبهم

ومجهول ،نیست ،بلکه انتظاری است روشن و فعال .انتظار حقیقی در اسالم ،انتظار قیام مهدی

موعود؟جع؟ از فرزندان رسول خداست که پیامبر از خالفت او در آخرالزمان خبر داده و همین

باور ،برای تحقق تمدن جدید اسالمی سرمایه بسیار بزرگی است .مسلمانان میتوانند با محوریت

انتظار فعال انقالبی به یکدیگر نزدیک شوند و در برابر دشمنانشان ،صم واحدی را تشکیل دهند
و در درون اجتماعات خود ،با سیستمهای اجتماعی ظالم مقابله و مظلومان را متعهدانه یاری

کنند:

انقالب ما فقط این نبود که حکومت عوض شود .ما باید پایهها و مبانی حیات را در
مرادمان ایجاد جامعه انقالبی نیست؛ چیزی فراتر از آن است؛ طبیعت تمدن بشری و
جهانی است .وقتی میگوییم «تمدن نوین اسالمی» ،یعنی یک پدیده که بایستی دنیا را

فرا بگیرد .با این چشم باید به مسئله تمدن اسالمی نگاه کرد (بیانات در دیدار
پژوهشگران عرصه تمدن.)1397/11/11 ،

نقش «انتظار انقالبی» در تحقق تمدن جدید …

جامعه بنا کنیم؛ اما این هنوز تمدنسازی نیست؛ یعنی وقتی میگوییم «تمدنسازی»،
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نتیجه گیری

در این نوشتار تالش شد در ابتدا به طبقهبندی انواع انتظار فعال ،اعم از «انتظار فعال

مناسکی» (آیینی یا نمادین)« ،انتظار فعالی نظامی -سیاسی» و بهویژه «انتظار فعال انقالبی» و
نقش آن در تحقق تمدن جدید اسالمی پرداخته شود .در این زمینه با تحلیل محتوای بیانات

حضرت آیت اهلل خامنهای ،این نتیجه مالحظه شد که از میان انواع انتظار فعال ،صرفا انتظار

فعال انقالبی با شاخصهایش ،قابلیت و ظرفیت احیای تمدن اسالمی را دارا است .حضرت

آیتاهلل خامنهای ،مقوله انتظار انقالبی را مفهومی فعال و تمدنساز میدانند که جامعه اسالمی را

با امیدبخشی به آینده مطلوب و ایستادگی و مبارزه در برابر ظلم و مستکبران ،به سمت ایجاد
عدالت و طرحریزی تمدن اسالمی فرا میخواند.

در واقت« ،انتظار انقالبی» ،با طی مراحل انسانسازی ،جامعهسازی دینی و همچنین

امتسازی در عرصه بینالملل؛ میتواند به چشمانداز تحقق تمدن جدید اسالمی نایل شود.
چنین تحولی پیش از هر چیز به جوانان آماده نیازمند است؛ جوانانی که بتوانند بار سنگین چنان

اصالحات وسیعی را در جهان بر عهده بگیرند و به همین دلیل ،انتظار فعال انقالبی برای مصلح

کل به معنای «آماده باش کامل» فکری و اخالقی ،مادی و معنوی برای اصالح جهان است.

نکته مهم دیگر این که منتظران راستین وظیفه دارند افزون بر انسانسازی و اصالح خویش ،در

اصالح دیگران بکوشند؛ زیرا برنامه عظیم و سنگینی که انتظار آن را دارند ،برنامهای فردی
نیست ،بلکه کار باید به صورت گروهی و همگانی باشد تا از رهگذر شناخت این تفکر ،فرهنگ
«انتظار انقالبی» ،با رویکرد احیای «تمدن جدید اسالمی» شکل گیرد.
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