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  چكيده

و كـاركرد آن در گفتمـان    4فرهنـگ دفـاعي مهـدوي   «واكاوي  ،پژوهش حاضرمبناي 

آن گوياي هاي پژوهش يافته و تحليلي -پژوهش توصيفيروش . است »اسالميجديد سازي 

 .است سازي در سطح جهانيهاي مهدويت داراي ظرفيت بااليي براي گفتماناست كه آموزه

هـا  »نماد«ها و »ارزش«ها، »بينش«در سطوح گوناگون  4دفاعي مهدويت -كاركرد فرهنگي

از . كنـد دوران معاصر ايجـاب مـي  به عنوان گفتمان غالب در را  4توانايي معرفي مهدويت

استحكام بخشي : دفاعي عبارتند از –در بعد فرهنگي  4جمله كاركردهاي بينشي مهدويت

امامـت؛ التـزام بينشـي نسـبت بـه امـام       در مقولـه  به ويـژه   ،و تقويت ايمان و باورهاي ديني

امعـه از  و صـيانت ج ها  شبههگويي به پاسخ و موثر بر فرهنگ و تقويت روحيه دفاع 4زمان

هاي اخالقي و تربيتي موثر بر ارزش: نيز عبارتند از 4هاي ارزشي مهدويتكاركرد. انحراف

كاهش نابرابري اقتصادي  ؛هاي اقتصادي مبني بر عدالتخودسازي فردي و اجتماعي؛  ارزش

هاي سياسي و اجتماعي موثر بر ايجـاد و تقويـت   مدار؛ ارزشو برقراري نظام اقتصادي ارزش

توان به نمادهـاي  از جمله كاركردهاي نمادي مي. ي اجتماعي و تقويت اميد به آيندههمبستگ

اسالمي و نهادينـه كـردن   جديد سازي ر گفتمانباشاره كرد كه  تصويري و ي، شنيداريرديدا

  .ندموثر فرهنگ جهاني مهدويت
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  .اسالمي، مهدويت، فرهنگ، دفاعجديد سازي گفتمان :واژگان كليدي

  مقدمه

هي براي هدايت بشر دين االترين  و آخرين و كاملهاي قرآن، اسالم تنها آموزه بر اساس

-و نه دين ديگري را از كسي مي خواهد فرستادبه طوري كه خداوند نه دين ديگري را  ؛است

در قالـب   6تـا خـاتم   7البته اسالم در طول تاريخ از آدم .)85و  19: آل عمران( پذيرد

اسـالم عيسـوي    و چون اسالم نوحي، اسـالم موسـوي  ) 48 :ئدهما( شرايع و مناهج گوناگوني

تجلي يافته و در سـاختار واليـت    »اسالم محمدي«و آخرين آن در قالب ) 13 :شوري( درآمده

 33آيـات  خداونـد در  . )3 :مائـده ( استمرار و تداوم آن تا قيامت تضمين شده اسـت  معصومان

كـه ايـن    كندمي  واحد بر اين نكته تاكيد يسوره صف با عبارت 9سوره فتح و  28 ،سوره توبه

-غلبهبر ساير اديان است كه در نهايت بر همه جهان حاكم خواهد شد و  6اسالم محمدي

بـه  . تنها نزد خداوند اسالم است ،چراكه دين در نهايت بر جهان حاكم خواهد شد؛يابد مياي 

ست تـا اسـالم   مبناهي بر اين فلسفه تاريخ و سنت اال ،هاي قرآنينظر آموزهمسخن ديگر، از 

هي را كنار بزند و به عنوان گفتمان حـاكم بـر فكـر و    ديگر شرايع و مناهج اال، 6محمدي

در حقيقـت  . بر پايه آن قرار گيردانسان به طوري كه فلسفه و سبك زندگي  ؛رفتار بشر در آيد

گفتمـان  بـه عنـوان    6خداوند در اين آيات و آيات ديگر قرآن بر گفتمان اسالم محمـدي 

كـه  بـا آن  ،بر همين اساس. كندنهايي و پايان تاريخ در حوزه فلسفه و سبك زندگي تاكيد مي

داعـي   ؛در مكه و مدينه و حجاز و نجد شكل گرفته اسـت  6هسته اوليه اسالم محمدي

وجود داشته  6هاي آن حضرتها و برنامهسازي از همان آغاز در راهبردها و سياستجهان

و  185 :بقـره ( بر اين مطلب تاكيد كرده اسـت از آيات قرآن حت در بسياري و خداوند به صرا

  ).19 :انعام و138 :؛ آل عمران221

به عنوان فلسفه و سبك زندگي بشر ، 6سازي گفتمان اسالم محمديبنابراين، جهاني

به طوري كه  است؛ هي معرفي شدهاالتقدير از سوي خداوند به عنوان فلسفه تاريخ و سنت و 

چنين غلبه و چيرگي براي اسالم رقم خواهد خـورد؛   ،4با ظهور حضرت مهدي ،در نهايت

هـاي خـويش را   هـا و برنامـه  سياسـت  ،راهبردها ،اما بر مسلمانان است كه با چنين رويكردي

و به سمت آن حركت و مقدس قلمداد الهي و  اي سامان دهند و آن را به عنوان طرح و پروژه

  .)39 :احزاب(ليغ كنند تبرا آن 
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اسالمي با مهدويت و اعتقاد به ظهور منجـي در آخرالزمـان   جديد گفتمان ، از سوي ديگر

پيوند عميقي يافته است؛ چرا كه  اعتقاد به مهدويت در بطن معـارف اسـالم قـرار دارد و بـه     

 زوايـاي مهـدويت در  . استبر اين اعتقاد مبتني  6سازي اسالم ناب محمديدنبال جهاني

كامالً بـا   4نظريه مهدويت، يعني حكومت امام زمان. گوناگون زندگي ساري و جاري است

، جزئـي از  4الً حكومت جهـاني حضـرت مهـدي   Ĥشناسي توحيدي منطبق است و ممعرفت

تواند به عنوان غايت شود و همچنين مير جهان هستي محسوب ميبحاكميت خداوند متعال 

  .)15ص: 1397 الريجاني، منصوري( مطلوب سير جوامع بشر به حساب آيد

سـزايي  جهاني تاثير بـه جديد ر خَلق و ظهور تمدن بهاي مهدويت تعاليم و آموزه ،بنابراين

هـاي بشـر را تصـرف    ها و گسـتره انديشـه  بيني مهدويت با نگرش توحيدي، افقجهان. دندار

اي روي دريا محو ههاي غيرتوحيدي و مادي، همانند كفها و ايدئولوژيخواهد كرد و مكتب

  : استبر اين مطلب اشاره كرده قرآن كريم ؛ چنان كه رنگ خواهند شدو بي
G        ـامم ـداً رابِيـاً وبلُ زـيـلَ الستَمرِها فَاحـةٌ بِقَـديدفَسالَت أَو ماء ماءنَ السأَنْزَلَ م

تاعٍ زم ةٍ أَولْيح غاءتي النَّارِ ابف هلَيونَ عدوقي    ـقَّ والْح اللَّـه ضْـرِبي ككَذل ثْلُهم دب
     كضِ كَـذلـي الْـأَركُـثُ فمفَي النَّاس نْفَعا ما يأَم و فاءج بذْهفَي دا الزَّبلَ فَأَمالْباط

اي بـه  خداوند از آسمان آبـي فرسـتاد و از هـر دره و رودخانـه    ؛ Fيضْرِب اللَّه الْأَمثالَ

 -سپس سيل بر روي خود كفي حمل كـرد . ها سيالبي جاري شدو ظرفيت آناندازه 

آالت يا وسايل زندگي آتـش روي  براي به دست آوردن زينت ]هادر كوره[و از آنچه 

هـا بـه بيـرون    آيد؛ امـا كـف  هايي مانند آن به وجود ميكنند نيز، كفآن روشن  مي

، در زمـين  ]آب يـا فلـز خـالص   =[رساند شوند؛ ولي آنچه به مردم سود ميپرتاب مي

  ). 17: رعد(زند خداوند اين چنين مثال مي. ماندمي

از سـوي  . جهـان اسـت  و مقوله آينده له ئهاي بشر، مسكه يكي از دغدغه نيست ترديدي

 »وطنيجهان« نوعي شمولي است و بهگستر مهدوي، الگوي جهانالگوي حكومت عدل ،ديگر

بايد دست به دست هم دهند و ها  انسانلذا . را براي انسان وعده داده است »جهاني عدالت« و

گونه رقـم   االهي آينده جهان را اين ها را از بين ببرند و به اين واقعيت برسند كه ارادهشرارت

اي ديگر رقـم   به گونه را تاريخ ؛كرد خواهد جبران را چيز همه ؛كسي خواهد آمدزده است كه 

در تاريخ خاتمـه خواهـد    »همه عليه همه«جنگ  اين به جهاني و فراگير ردينب با وزد خواهد 

  .داد
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ها انديشه ،افكار هرا سر لوح و مهدوي هاي وحيانيآموزه و مقام معظم رهبري امام خميني

  : دنفرمايمياين زمينه در  امام خميني. اندهاي انقالبي خود قرار دادهو حركت
در  ،آيـد زمـان مـي  الكـه در آخر  4كه مهديچنان ؛ع حكم شرع استبخاتم اوليا تا

اما در معارف و علوم حقيقي همه انبيا  ؛است 6احكام تابع شريعت حضرت محمد

بـه ايـن دليـل    . اسـت  6زيرا باطن او باطن حضرت محمد ؛هستند و اوليا تابع او

 ،20ج  :1379 ،امام خمينـي ( اي از حسنات سيد مرسلين استگفته شده كه او حسنه

  .)249ص 

بـر دو مسـئله در    امـام خمينـي   به عنوان راهبرد اساسي جديد اسالمي، سازيفتمانلذا گ

كه انقالب اسـالمي   7مسئله عاشورا و قيام امام حسين اول،: داردهاي اسالمي تاكيد آموزه

انقالب اسـالمي   ،كه از نظر امام خمينياست مسئله مهدويت  ،؛ دوماستتداوم و استمرار آن 

 ،در حقيقـت انقـالب اسـالمي    .باشـد  هـا مـي   انسـان بستري براي ظهور منجي و مصلح كل 

و گفتمان مهـدويت در اسـالم اسـت؛     7هي خود را وامدار نهضت امام حسينمشروعيت اال

هاي  در سرزمينهاي فاسد دهد تا عليه دولتمجوزي به مردم مي 7چرا كه قيام امام حسين

مشروعيت حاكميت فقيهان و عالمـان  توجه به قبول ند و گفتمان مهدويت با قيام كناسالمي 

در عصر غيبت، مجوزي به عالمان و فقيهان داراي  4اسالمي به عنوان نواب عام امام زمان

 تاكيـد بـر انديشـه    بـا   خميني امام. بخشد تا رهبري امت اسالم را به عهده گيرندشرايط مي

جهت ايه وجودي ملت و دولت اسالم به سمت قيام مهدويبر آن است تا همه سرم ،مهدويت

شود و هم ميستمگران ها عليه مستكبران و هم موجب قيام ايانديشهگيري شود؛ زيرا چنين 

اسـت كـه مسـتكبران و    همـان حركتـي    ،ها زنده نگه مي دارد و ايـن اميد و انگيزه را در دل

هاي حكومت پايه ،هاي مردموميدي در دلاز آن ناخشنود هستند؛ زيرا پاشيدن بذر نمتكبران 

در حقيقـت   مهـدويت  ؛ در حالي كه انديشهكندميمستحكم مستكبران و ظالمان را تقويت و 

بر همـين اسـاس، ايشـان در هـر     . شودميستمگران و متكبران موجب سستي بنياد حكومت 

سـمت و سـو رهنمـون    و مردم را به آن دارد تا اين گفتمان را زنده نگه كرد  ميزماني تالش 

ايشـان  . بخـورد  رقـم هـا   انسـان بـراي  و كمـال  موفقيت  ي،گفتمان سازد تا در چارچوب چنين

  : فرمايد مي
عيد اسـت بـراي مسـلمين از بـاب      ترين بزرگ 6اگر عيد والدت حضرت رسول

چون حضـرت   ؛نشد ،خواست توسعه بدهدكه موفق به توسعه آن چيزهايي كه مياين
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جرا خواهد كرد و در تمام عـالم زمـين را پـر از عـدل و داد     اين معنا را ا 4صاحب

بايد ما بگوئيم كه عيد  ؛به همه مراتب دادخواهي ،به همه مراتب عدالت ،خواهد كرد

 :همـان ( عيد است براي تمام بشر ترين بزرگ ،4شعبان، عيد تولد حضرت مهدي

  . )482ص ، 12ج

ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ منْ بعد الذّكْرِ أَنَّ الْأَرضG : فرمايدمي105سوره انبياء، آيه خداوند در 
تورات نوشـتيم كـه زمـين را بنـدگان      ز؛ و در حقيقت، در زبور پس اFيرِثُها عبادي الصّـالحونَ 

  : فرمايدميامام خميني، همچنين  .شايسته ما به ارث خواهند برد
انتظار فرج، انتظـار قـدرت   . ر اين انتظار خدمت كنيمما هم انتظار فرج داريم و بايد د

اسالم است و بايد كوشش كنيم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پيدا كنـد و مقـدمات   

  . )374ص ،8ج  :همان( ظهور ان شاء اهللا فراهم شود

جديـد   يسازتمدن«مهم  اريگام دوم انقالب بر دو امر بس هيانيدر بمقام معظم رهبري نيز 

ـ از جوانـان تاك  يبه مثابه دو مطالبه جد »ظهور يسازنهيزم«و  »ياسالم ـ داشـتند و در ا  دي  ني

ـ از  يتمدن بزرگ اسالم جاديا يبرارا جوانان تر  بيشتالش زمينه  زمينـه سـازي   سـو و   كي

بيانات ( مطالبه كردند از سوي ديگر، امام زمان يجهان كومتو ح اعظم تيوال ديطلوع خورش

ــه مناســبت چهلمــين  ــنجم انقــالب،   ب ــاز دهــه پ ــروزي انقــالب اســالمي و آغ ســالگرد پي

قابـل گسـترش    قـت ياز حق يشعار پرمحتوا و حـاك «هبر انقالب، گفتمان را ر .)24/11/1397

 يفضـا  ديـ گفتمـان با  فضاي معتقدند و داننديم ؛»است زانندهيدهنده و برانگ كه جهت يفكر

اسـت كـه    يگـر يبودن گفتمان نكته د سازميتصم. باشد يعمل اي يفكر يمبنا كيمعتقد به 

 كـه  برنـد ينـام مـ   ياز چهار گفتمان اصـل  نيهمچن ايشان. دكننيم ديرهبر انقالب بر آن تاك

ـ  دانـش  اقتصاد گفتمان« ،»عدالت گفتمان«: از اندعبارت گفتمـان  «، )ياقتصـاد مقـاومت  ( »انبني

تـوان گفـت فرهنـگ    بر همين اساس مـي . »علم ديگفتمان تول«و  »اسالمي –يرانيا شرفتيپ

سـازي  ها و پتانسيل بااليي براي تحقق گفتمـان دفاعي مهدوي در بعد فرهنگ، داراي قابليت

توانـد زمينـه سـعادت دنيـوي و     فرهنگ مهدويت، گفتماني است كه مي .استاسالمي جديد 

معنوي فراهم و اهـداف   و اجتماعي، مادي -هاي فرديرا در همه جنبهجوامع انساني اخروي 

ايـن  . )168-141ص: 1389 عظيمـي، ( خلقت انسان را به صورت كامل محقق سـازد  واالي

هـا، هنجارهـا و   باورهـا، ارزش : عملي فرهنـگ شـامل   -گفتمان كه برخاسته از اصول علمي
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-تحوالت شگرفي در حـوزه گفتمـان   ،با طرح و بسط خودكه نمادهاست، اين ظرفيت را دارد 

فرهنگي را  -ند و همه امكانات پيدا و پنهان دينياسالمي ايجاد كجديد سازي سازي و تمدن

، به سوي تكامل ديگر جوامعاسالمي و به تبع آن  -هدايت جامعه ايرانيبه منظور و در جهت 

 .و سعادت حقيقي به كار گيرد

  روش پژوهش

سازي جديد اسالمي بر اسـاس  تحليلي، به تحليل گفتمان -اين پژوهش با روش توصيفي

كه برخالف روشي روش تحليل، . هاي مهدويت پرداخته استاعي آموزهدف -كاركرد فرهنگي

، بـا  وسـيعي  نزد فيلسوفان تحليلي مطرح بوده، روش واحد و مشخصي نيست، بلكه در گستره

هـاي  در واقع، بايد گفت نسبت ميان شـيوه . هاي متفاوتي مورد نظر قرار گرفته استمشخصه

ها همچنين معتقدند كـه روش تحليلـي   آن. است »مشابهت خانوادگي«مختلف تحليل، از نوع 

، »تجزيـه بـه اجـزاي مفهـومي    «تحليل به معنـاي   :شود كه عبارتند ازبه سه دسته تقسيم مي

هاي زباني بـه صـورت منطقـي    ترجمه و بازگرداندن صورت دستوري گزاره«تحليل به معناي 

و بازشناسـي روابـط و   جوي ارتباط ميان مفـاهيم مختلـف   و جست«و تحليل به معناي  »ها آن

در ايـن پـژوهش فعاليـت     .)134ص: 1389 توسـلي،  و سجاديه باقري،( »هاي مفهوميشبكه

شـبكه مفهـومي و    ،كـه در آن شـده  تحليلي به صورت توصيفي جامع از زبان در نظر گرفتـه  

  . شودها با يكديگر بررسي مي روابط آن

  پيشينه پژوهش

شناسـي فرهنـگ   آسـيب «، پژوهشي با عنوان در تبيين پيشينه پژوهش پيش رو بايد گفت

. هاي فراروي فرهنگ مهدوي پرداخته اسـت ، به بررسي آسيب»شدنمهدوي در عصر جهاني

شدن تاكنون براي جوامع شـيعي  چه جهانيهاي پژوهش مذكور، گوياي آن است كه آنيافته

جغرافيـايي، بـيش از   شدن با قلمروزدايي از مرزهـاي  جهاني. آميز استبه ارمغان آورده، فاجعه

اي كه هم در بعـد  خواند؛ به گونههمه باورها، وجود زيربنايي فرهنگ مهدوي را به چالش مي

شناسـي بـا   شناسـي و هـم در حيطـه انسـان    شناسي و روششناسي، هم در بعد معرفتهستي

 هاي متضاد به اين جوامع، فرهنگ مهدوي را از بنياد به چـالش فـرا  گسترش باورها و انديشه

  .)151-125ص: 1388 زاده، متقي(خواند مي
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باورداشت آموزه مهدويت و نقش آن در احياي فرهنگ و تمدن «پژوهشي ديگر با عنوان

هاي فرهنگي و تمدني باورداشت آمـوزه مهـدويت   ها و قابليت، به بررسي ظرفيت»اسالمي

- رايانـه و آرمـان  گتوان تقويت بعد فرجامهاي اين پژوهش مياز جمله يافته. پرداخته است

سازي رويكردها، آموزه مهدويت و دهي و شبيهگرايي، الگوبرداري از تمدن مهدوي و سامان

: 1393 عرفـان،  و واسـعي (ايجاد هويت غايي براي تحوالت سياسي و اجتماعي را نام بـرد  

  .)134- 113ص

، بـه  »سـاز راهبردهاي اقتصادي تحقـق فرهنـگ و تمـدن زمينـه    «پژوهشي ديگر با عنوان

هاي اين پژوهش  حاكي يافته. استبررسي پيشرفت مطلوب اقتصادي جامعه مهدوي پرداخته

ساز جامعه مهدوي از منظر متون ديني، داراي سه از آن است كه رشد اقتصادي مطلوب، زمينه

هـاي  سازي اجتمـاع، توانمندسـازي فـرد و توانمندسـازي سـرمايه     توانمند راهبرد استراتژيكي

  .)118-97ص: 1394 ي،محمد(فيزيكي است 

  اسالميجديد سازي گفتمان

هـاي مختلـف    كه با توجه به كـاربرد آن در حـوزه  است معاني گوناگوني  داراي »گفتمان«

هـاي   اين مفهوم كه در تئـوري . توان نقش و كاربرد خاصي براي آن در نظر گرفت علمي، مي

شـده و بـه گفتـه تئـون     برانگيزتـرين مسـائل تبـديل    ترين و بحـث  معاصر به يكي از پيچيده

مانند مفاهيمي چون زبان، ارتباط، تعامل، جامعه و فرهنگ، اساساً مبهم  ،مفهوم آن ،دايك ون

يـابي بـه    امكـان راه  ، اي طراحي شده كه گويي بدون وجود آن گونه در علوم مختلف به ؛است

كننـده   پذير نيست و گفتمان حاكم بر هر بحث علمي، خـود تعيـين   عمق مسائل علمي امكان

اي كـه بايـد باشـند،     گونه توان واقعيت مسائل را به بخشي از هويت آن است و بدون آن نمي

 ).8ص: 1382ون دايك، (كرد درك 

تـوان گفـت كـه     ، مـي »گفتمـان «موجود در تعريـف   هاي ديدگاه رغم همه اختالف بهالبته 

فرايند به ديگر  سويو از مرتبط است به محصول مادي متجلي در متن  سومفهوم آن از يك 

نـوعي  ، گفتمان تصور كنيممحصول مادي و ديداري را نوعي عبارت ديگر، اگر متن  به .ارتباط

شكل جدي با زبان   مفهوم گفتمان به شود و اصوالً محسوب مي »فرايند ارتباطي و شنيداري«

 ).8ص: 1384بشير، ( استآميخته ازباني رو ساختارهاي زباني و ف

راه و روش،  ،انيـ و جر ريمباحثه و مجادله، مس: آمده است ادر لغت به چند معن ،»گفتمان«
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ـ امـا ا ... نماد، قدرت، توان و استعداد تفكر و ش،يپرده نما  گو و مكالمه، عمل، قانون،و گفت  ني

 ؛ مفهـومي رديـ گيبه خود مـ  يشود و مفهوم اصطالحيم يكه وارد متون تخصص نيواژه هم

فضاي ذهني و روانـيِ  «: گفتمان به صورت كلي عبارت است از .يابد مي رتتر و گستردهدهيچيپ

و ضرورت شناخت آن  »گويند ي خاص با آن سخن ميا مسلّط و زبان خاصي كه مردم در دوره

گفتمـان  . تبراي اصالح و تغيير و يا فعاليت در چارچوب آن، انكارناپذير و غيرقابل اجتناب اس

در زبـان   "Discursus"  از واژهاين نيـز  . استفرانسوي  در زبان "Discours" ترجمه واژه

در بـاب  ). همـان ( باشد مي »جا جا و آن گذر يا حركت از اين«معناي التيني مشتق است كه به 

نظـران  اين كه گفتمان چيست و ابعاد آن كدام است، اجماع روشـني وجـود نـدارد و صـاحب    

فوكو گفتمان را مجموعه قواعـد و  . اندداشتهمختلف، ذيل اين مفهوم، امور متعددي را مقصود 

داند كه در محدوده زماني و مكاني ويژه، خود را بر افرادي كـه در محـدوده آن   معيارهايي مي

از آن رو كه بر اساس قواعد و معيارهاي (هاي آنان را كند و انواع كنشقرار دارند، تحميل مي

). 29ص : 2015به نقل ازآرمسترانگ، (دهد ، تحت تاثير قرار مي)گيرندآن گفتمان صورت مي

از ديدگاه الكلو و موف، گفتمان، تصور و فهم افراد را از واقعيات جهان اجتماعي شكل داده و 

ها از ايدئولوژي خالي نيستند و ايدئولوژي گفتمان گفتمان. اي از توليد معنايي غالب استشيوه

نظـران رد   يدئولوژي توسط اغلـب صـاحب  انگاري گفتمان و ا لذا يكسان. بخشندرا شكل مي

بر همين اساس، گفتمان مقوله وسيعي است ). 29ص : 2000به نقل ازچيموناس، (شده است 

  .شودرا شامل مي... هاي حيات اجتماعي، فرهنگي، سياسي، نهادها وو همه صورت

اس سازي بر اسهاي اساسي گفتمانبا توجه به اين كه به تبيين چيستي و احصاي ويژگي

ساز شود؛ تاكيد پژوهش حاضر بر تعاريف و بيانات گفتمانفرهنگ دفاعي مهدوي پرداخته مي

باشد؛ چرا كه ايشان به عنوان رهبر جامعـه اسـالمي، همـواره دغدغـه     مقام معظم رهبري مي

سازي نـزد مقـام معظـم رهبـري     گفتمان. اند سازي داشته و بر ضرورت آن تاكيد كردهگفتمان

هـاي  يـافتن ارزش  مهم و راهبردي است و در عين حال، يكي از لوازم تعين داراي جايگاهي

هاي اخير بارها بر ضـرورت ايـن   ايشان در بيانات خود در طول سال. باشدديني در جامعه مي

هـاي كشـور قلمـداد    هـا و برنامـه  امر تاكيد و آن را الزمه موفقيت بسياري از اهداف، اولويت

ها را گفتمان سازي دانسـته  شرط الزم براي محقق شدن تمام نظريه در واقع، ايشان. اند كرده

؛ اقتصـاد مقـاومتي   )11/11/1393(سازي در زمينـه نـانوتكنولوژي   و مكرر بر ضرورت گفتمان
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ــالمي )30/11/1392و  20/12/1392( ــوي اسـ ــرفت   -؛ الگـ ــي پيشـ و 14/12/1391(ايرانـ

لذا تلقـي مقـام معظـم    . اندكرده تاكيد) 31/6/1386(و هويت و فرهنگ اسالمي ) 6/2/1395

ايشـان  . است »باوري غالب«سازي، تبديل شدن گفتمان حاكم بر جامعه به رهبري از گفتمان

  : فرماينددر همين جهت مي
يعني باور عمومي، يعني آن چيزي كه به صورت سخن مـورد قبـول عمـوم     ،گفتمان

 يين منطقي، تبيين عالمانهتب -شود؛ با تبيين الزماين با گفتن حاصل مي. تلقي بشود

)15/12/1392.(  

  :فرمودند 14/10/1390همچنين ايشان در ديدار با اعضاي هيأت دولت، در تاريخ 
اي تحقق پيدا كند، قدم اول اين است كه اين خواسته را بـه   اگر مي خواهيم خواسته

گفتمـان، يعنـي يـك مفهـوم و يـك      ... صورت يك گفتمان پذيرفته شده در بياوريم

از ايـن منظـر، گفتمـان    ... اي از زمان در يك جامعه همه گير بشود  فت در برههمعر

  ... .كنند يك جا جامعه مثل هواست؛ همه تنفسش مي

، گفتمان داراي قلمرو وسيعي اسـت كـه اقتصـاد، فرهنـگ،     هبر انقالبربر مبناي تعريف 

مهدوي به عنوان يكي در ادامه فرهنگ . شودرا شامل مي... سياست، فناوري، سبك زندگي و

 :گيردساز مورد واكاوي قرار مياز ابعاد تمدن

  فرهنگ مهدويت

قبـل از  . گونـاگون بـدان نگريسـت   از زوايـاي  تـوان  از مفاهيمي است كه مي »مهدويت«

. پرداختـه شـود   »شناسـي مهـدويت  مفهـوم «پرداختن به ابعاد گوناگون انديشه مهدوي بايد به 

-گاهي بيش از اين حيث لحاظ مياست كه  ن به وجود مهديمعتقد بودبه معناي  »مهدويت«

فرد هم بايد مورد پسند و رضايت آن حضرت باشد و به واقع، رفتار شـخص  شود؛ يعني رفتار 

كه به حضرت مهـدي  را فكر، طريقه و رفتاري  ،بدين ترتيب. الهام گرفته شده باشدبايد از او 

شه مهدوي در ابعاد گوناگون اجتماعي، سياسـي،  اندي. نامندمي »مهدويت«، انتساب داشته باشد

دفـاعي   -اما تمركز اين پژوهش بركاركرد فرهنگي. مطرح است نظامي و اقتصادي، فرهنگي

براي پي بردن به مفهـوم فرهنـگ مهـدوي بايـد بـه واكـاوي مفهـوم        . انديشه مهدوي است

  .دست يافت »تبيين فرهنگ دفاعي مهدوي«پرداخت تا بتوان از طريق آن، به  »فرهنگ«

 ها و مفاهيم علوم اجتماعي است كه با وجود كاربرد بسـيار، اتفـاق  از جمله واژه »فرهنگ«
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تعريـف از فرهنـگ ارائـه     270تاكنون بيش از . تعريف آن وجود ندارددر مورد چنداني  ديدگاه

نظـران بـا توجـه بـه     هركدام از صاحببديهي است ). 18ص : 1384ابوالقاسمي، ( شده است

هاي اجتماعي، مادي و معنوي انساني، تعريـف  دامنه و ميزان حضور فرهنگ در عرصه قلمرو،

باالكشـيدن و   واژه فرهنگ در فارسي به معناي. كرده است و برداشت خاصي از فرهنگ ارائه

هايي چون آموزش و پرورش، و نيز با واژه) 227، ص 3ج: 1373دهخدا، ( اعتالبخشيدن است

، 2ج: 1369عميـد،  ( شـده اسـت  عنـوان  متـرادف   هنر و حكمت علم و دانش، معرفت، عقل،

كه انديشـمندان اسـالمي   هستند ها اجزاي سازنده فرهنگ رسد اين واژهبه نظر مي). 766ص

: 1384كاشـفي،  (اسـت   هر كدام با تاكيد بر يكي از ايـن عناصـر، فرهنـگ را تعريـف كـرده     

  ). 23ص

-گفته مـي  ييها، هنجارها و نمادهارزشمجموعه باورها، ا ، به»فرهنگ«به زعم نگارنده، 

شود كه افراد انساني در طول سالياني طوالني بدان دست يافته و آن را از نسلي به نسل ديگر 

فرهنگ «يكي  :شود، به دوگونه فرهنگ نظر داريمهرگاه صحبت از فرهنگ مي. اندانتقال داده

ادي هر جامعـه منطبـق اسـت و    هاي اعتقهاي معنوي و آموزهكه بر ارزش »آرماني و مطلوب

  :ديگري فرهنگ موجود، كه با فرهنگ آرماني فاصله بسيار دارد
آن است كه الگوهاي رفتاري آشكار و رسماً تاييد  ،فرهنگ آرماني: كوئن معتقد است

در حالي كه فرهنگ موجود، چيزي است كه عمـالً بـر جامعـه     ؛گيردشده را در برمي

  . )151-125ص: 1388 زاده،متقي( حاكم است

آيد بايد، توجه داشت كه مراد كـدام فرهنـگ    بنابراين، وقتي از فرهنگ سخن به ميان مي

  .است

توان گفت كه فرهنگ مهدوي موردنظر اين بر مبناي تعريفي كه از فرهنگ ارائه شد، مي

  :پژوهش، عبارت است از
منجـي  هـور  هـا، هنجارهـا و نمادهـايي كـه در ارتبـاط بـا ظ      مجموعه باورها، ارزش

شـكل گرفتـه و    7و يازدهمين فرزنـد اميـر المـومنين    9موعودي از نسل پيامبر

  .است :آيات قرآن و روايات معصوماندر آبشخور ريشه اعتقادي آن، 

  :توان در قالب دو برداشت اصلي بررسي كردبنابراين، فرهنگ مهدوي را مي

 4وسط امام زماناست كه در عصر ظهور، ت »فرهنگ آرماني«نوع اول فرهنگ مهدوي، 
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بنـابراين،  . هاي حقيقي اسالم، در جامعه جهاني تحقق خواهـد يافـت  بر مبناي باورها و ارزش

  .دهدشمول و آرماني را شكل ميفرهنگي ديني، جهان

فرهنگ انتظار، فرهنگي است . قابل ترسيم است »فرهنگ انتظار«نوع دوم آن، ذيل عنوان

چنين فرهنگي ). 25-1ص: 1393نژاد، الهي(گيرد شكل مي 4كه در عصر غيبت امام زمان

. يابدتحقق مي »فرهنگ مهدوي«اندار آرمانيبر محور باورهاي زيربنايي و با الگوگيري از چشم

، نوع دوم بوده كـه در جهـت رسـيدن بـه فرهنـگ      »فرهنگ مهدوي«با اين وصف، منظور از 

ويت، فرهنـگ انتظـار بشـر    فرهنگ مهـد . آرماني و انديشه دفاعي مهدويت ترسيم شده است

براي حاكميت صلح و حاكميت حق است و در واقع؛ اين رويكرد است كه حق حـاكم شـود و   

ها يكپارچه شوند و مديريت يكپارچه بـر جهـان    ها برقرار كند تا انسان صلح را در ميان انسان

  .حاكميت يابد

هـدوي را در  ترين عناصر اصلي فرهنـگ م توان مهمبراساس تعريف فرهنگ مهدوي، مي

  :چهار بعد اصلي به شرح ذيل مورد بررسي قرار داد

  هاي فرهنگ مهدويبينش) الف

. 1: دهند كـه عبارتنـد از  ، عناصر زيربنايي آن را تشكيل مي»هاي فرهنگ مهدويبينش«

ومG  :خدامحوري الْقَيـ يالْح وإِالَّ ه الَ إِلَه اللّهF و قائم بـه  ؛ هيچ معبودي نيست، جز او كه زنده

ولٍ إِالَّ ليطَـاع بِـإِذْنِ      Gاعتقاد به نبوت .2؛ )255: بقره( »ذات خويش است سـن ر لْنَا مـ سـا أَرمو
اللّهFهيچ پيامبري را نفرستاديم، مگر اين كه به اذن خدا، مردم موظـف بـه اطالعـت از او     ؛

ذينَ Gاعتقاد به امامت . 3؛ )64: نساء(هستند  ولَ       يا أَيها الـَّ واْ الرَّسـ يعـأَطو واْ اللّـه يعـنُـواْ أَطآم
نكُمرِ مي األَملأُوو...Fخدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر ! ايد؛ اي كساني كه ايمان آورده

ايـن بـاور بـر چندبعـدي و مختـار بـودن       : كرامت انساني. 4؛ )59: همان(خدا را اطاعت كنيد 

منجي، برقراري نظم سياسـي عادالنـه را   : اكيد بر پيوند دين و سياستت. 5انسان، تاكيد دارد؛ 

دهد و لذا عقيده به منجي موعود و زنده بودن او و پيروزي در راس همه امور خويش قرار مي

-مستضعفان و صالحان در نهايت امر و تاكيد بر اين نكته كه عصر غيبت، فرصتي براي زمينه

  .و شكل دهنده هويت منتظران است باشد؛ امري بديهيسازي ظهور  مي
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  هاي فرهنگ مهدويارزش )ب

هايي كـه  دهند؛ ارزشهاي آن فرهنگ شكل مي»ارزش«عنصر مهم ديگر هر فرهنگ را 

هـاي خـاص   ارزش. شوند و بر خوبي و بدي امور داللت دارندخود بر مبناي باورها تعريف مي

وضع موجود، به عنوان نوعي نگرش سلبي نارضايتي از . 1: مورد توجه اين فرهنگ عبارتند از

رود انتظار فرج كه عبادت بـه شـمار مـي   . 2و اميد به وضع مطلوب به عنوان نگرشي ايجابي؛ 

كـه در روايتـي از پيـامبر     ؛ چنـان 4معرفت امام عصـر . 3؛ )125ص: 52، ج1403مجلسي، (

خـود را نشناسـد، بـه مـرگ      4هر كس از امتم بميرد و امام زمـان «:آمده است 6اكرم

  ).347ص: 1386هاللي، ( »جاهليت مرده است

  هنجارهاي فرهنگ مهدوي)ج

همسـو بـا ايـن هنجـار،     . ترين هنجار در فرهنگ مهدويت است، اصلي»عمل به شريعت«

مجلسـي،  ( »اكثروا الدعاء بتعجيل فرج، فـان ذلـك فـرجكم   «هنجارهايي چون دعا براي فرج؛ 

اهللا  ان«: د آمادگي در خود و محيط، ايمان و اطمينان به وجود حجت؛ ايجا)10، ح53، ج 1403
  .مورد توجه هستند) 24ص : 1363نعماني، ( »تعالي نهي الشيعه عن الشك في حجه اهللا تعالي

  ي فرهنگ مهدوينمادها) د

-ها اعتقادات و باورهاي اين فرهنگ را در قالب اشكال نمادين به منصه ظهور مي»نماد«

روز جمعه و روز عاشورا، به عنـوان روزهـايي كـه در    : ترين اين نمادها عبارتند ازمهم. گذارند

شعبان كه با روز تولـد  و نيمه) 469ص: 1365 شيخ طوسي،(ها وعده ظهور داده شده است آن

هستند  4هاي منسوب به حضرت مهدي»مكان«از ديگر نمادها، . آن حضرت مصادف است

گاه حضرت در اقامت(به مسجد مقدس جمكران، مسجد سهله توان ها ميترين آنكه از مهم

مركز قضاوت و محل منبر و محل تدريس آن حضـرت در زمـان   (، مسجد كوفه )زمان ظهور

به عنوان پايتخت حكومت ايشـان در  (السالم در نجف اشرف و شهر كوفه ، مقام وادي)ظهور

منسوب اسـت،   4ه حضرت حجتهايي كه ب»نامهزيارت«و  »ادعيه«. اشاره كرد) زمان ظهور

توان به دعاي عهد، دعاي ندبـه و  ها ميترين آناز ديگر نمادهاي فرهنگ مهدوي كه از مهم

  .دعاي فرج اشاره كرد

مجتهدشبستري نيز در زمينه فرهنگ مهدويت معتقد است كه اصـول و مبـاني فرهنـگ    
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  :توان در چهار اصل خالصه كردمهدويت را مي

هايي جامعه به اين نكته معتقد باشد كه ظلم و ستم: پايداري ظلم و ظالمعدم دوام و ) الف

گيـرد؛ قابـل   هايي كه از طرف كفار انجام مـي كاران و يا فساد و ناهنجاريكه از طرف جنايت

  دوام نيست؛

در مكتـب شـيعه و همچنـين در مكاتـب     : هـا خواهـد آمـد    منجي براي نجات انسان) ب

اي كه معتقدنـد منجـي  ) اسالمي و غيراسالمي(هاي ديگر قههاي ديگر مطرح است و فر امت

  ها پايان خواهد پذيرفت؛ها و ظلم و ستمسامانيبراي جهان خواهد آمد و بي

ايـن موضـوع   : است 4؛ يعني مهدي موعود6اين منجي، دوازدهمين نواده پيامبر) ج

  ؛گونه نيست باوري است كه در مكتب شيعه وجود دارد؛ در مكاتب ديگر اين

دست رودست گذاشتن، و اين اعتقاد كه با : باش هميشگي معتقدان به اين اصولآماده) د

بايد معتقد باشـيم  . شود، با مباني مهدويت سازگار نيست ظهور حضرت، همه كارها اصالح مي

مجتهـد  ( كه تجهيز از نظر نيروي انسـاني، نظـامي، دفـاعي و اقتصـادي امـر الزمـي اسـت       

  .)18 ص: 1397 شبستري،

بدين ترتيب فرهنگ مهدوي، فرهنگ ديني و داراي ابعاد گوناگوني است، از قبيـل ابعـاد   

ها از قانون االهي الهام گرفته و بـه فراگيـر    سياسي، اقتصادي، دفاعي و امنيتي؛ كه اين مؤلفه

 . دهندها و نمادهاي معنوي، انساني و االهي بشارت ميشدن باورها، عقايد، ارزش

اندركاران فرهنگي و سياسي و اجتمـاعي  ي كه در كالم و رفتار دستاز سوي ديگر، هدف 

سطح «سازي فرهنگ و  انديشه مهدوي در جامعه در اين چند سال بر آن تاكيد شده، گفتمان

اين انديشه به عنوان راهنماي عمل برگزيده شده است تا اهداف متعالي نظـام  . است »جهاني

اي كه مـوردنظر  شان با جامعهتراز و هماي همجامعهجمهوري اسالمي تحقق يابد و در واقع، 

ساز ظهور حضرت اي كه زمينهبوده است، برپا شود؛ جامعه :و ائمه اطهار 6رسول اهللا

هـاي  در واقع، نگاه فرهنگي به دفاع، يكي از رويكردهاي غالب در كنش. باشد 4ولي عصر

است؛ به طوري كه آنان همواره بر آماده كردن جامعه براي دفاع  :سنت و سيره اهل بيت

شود با تاثيرگذاري بر در دفاع فرهنگي تالش مي. اند در برابر دشمنان و حفظ دين تأكيد داشته

دهنده نظام فرهنگي، به هاي ملت، انديشه و الگوي اداره كشور به مثابه هويتباورها و ارزش

  .چالش كشيده شود
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هـا و  توان گفت فرهنگ و مسائل فرهنگـي همـواره از اولويـت نظـام     ساس ميبر همين ا

در نظام جمهوري اسـالمي ايـران نيـز مسـائل فرهنگـي از      . هاي حكومتي بوده استسيستم

اهميت بااليي برخوردار است  و پرداختن به اين مسـائل دغدغـه هميشـگي مسـئوالن بـوده      

سازي مورد تاكيـد بـوده اسـت و    و فرهنگ از سوي ديگر، در انديشه مهدويت، فرهنگ. است

فرهنگ . اندپرداختهسازي ميگري و فرهنگبه طور مستمر به روشن :حضرات معصومان

هـا، آداب و رسـوم، زبـان و    هاي گوناگوني است كه اعتقادات و سنتهر كشوري داراي جنبه

  .گردد هنجارها را شامل مي

سـازي و تـرويج فرهنـگ ظهـور     تمـان لذا بعد فرهنگ دفـاعي انديشـه مهـدوي، بـر گف     

-ها و استحاله فرهنگشدن فرهنگنقش بسزايي دارد و همچنين در قلمرو جهاني 4مهدي

ها در فرهنگ غربي، داراي پتانسيل بااليي در زمينه دفاع فرهنگي و صادر كردن فرهنـگ و  

  .  هاي مهدوي به ديگر نقاط جهان است ارزش

  فرهنگ دفاعي مهدوي

گرفته شده است؛ به معني دوركردن، جدا كردن،  »دفَع«از ريشه »دفاع«: عتعريف لغوي دفا

دفاع در ). 121، ص39ج: 1373دهخدا، (مسدود ساختن، جلوگيري كردن، حراست و نگهباني 

هايي كه اسـاس اسـالم را تهديـد    اصطالح فقه اسالم، تكليفي است براي پيشگيري از آسيب

در اصـطالح حقـوقي نيـز بـه     . دهـد انسان را هدف قرار ميكند و يا جان و مال و آبروي مي

در ). 303ص: 1360لنگرودي، (كنند  معناي پاسخ و پرسشي است كه اصحاب دعوا مطرح مي

  : است آمده نيدفاع چن ياصطالح فيتعر
 ،ياجتمـاع  ،ياقتصـاد  ،ينظـام  ،ياسيمقاومت در مقابل حمالت س يكه برا يريتداب

حفـظ   نيهمچنـ  شـود يچند كشور موتلفه اتخـاذ مـ   اي كيتوسط  يفناور ايو  يروان

 ابـر در بر يارضـ  تيـ و تمام يملـ  تيـ هو ،يآزاد ت،يـ مالك ،يزندگ رينظ ييهاارزش

 يدفـاع تلقـ  هـا   و حمايـت از آنـان   يساختار ايو  يو خارج يگوناگون داخل داتيتهد

  . )344ص: 1385 ،ينوروز( گردد مي

گفت دفاع در فرهنـگ مهـدوي، گسـترده و    توان بر اساس تعاريف بيان شده از دفاع، مي

لـذا فرهنـگ دفـاعي مهـدوي گويـاي      . گيـرد جانبه است و تمامي ابعاد زندگي را دربرميهمه

ها، هنجارها و نمادهاي دين اسالم است و انديشه مهدوي، تقويت ها، ارزشپاسداري از بينش
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سـازي  شد و در تحقق گفتمانباكننده روحيه دفاع از مظلوم، مبارزه با ظالم و دفاع از دين مي

  :شودها پرداخته ميجديد اسالمي داراي كاركردهاي مهمي است كه در ذيل بدان

  
  هاي چهارگانه فرهنگ مهدوياليه .1 شكل

 كاركرد فرهنگي دفاعي مهدوي) الف

سازي پرداخت، كه بتوان به گفتمانداراي حيطه وسيعي است و براي اين »فرهنگ«مقوله 

در واقـع از جملـه الزامـات    . به فرهنگ و انديشه مهدويت ارائه كرد »نگربرون«بايد رويكردي 

بـه عبـارتي ديگـر، هـيچ     . است »توسعه تمدني«رويكرد تمدني و گفتماني به آموزه مهدويت، 

كوشـد كشـور متبـوع را در    تواند تنها در انديشه توسعه محدود خود باشد؛ بلكه ميتمدني نمي

تر در توسـعه جهـاني جايگـاهي     يافتگي و سهم تاثير بيشنظام موازنه جهاني، از لحاظ توسعه

  
فرهنگ 

 مهدوي

 ها بينش

 هاارزش

 هنجارها

 نمادها

 خدامحوري

 اعتقاد به نبوت و امامت

كرامت 

 انسان

اميد به 

وضع 

 مطلوب
 انتظار فرج

 4معرفت امام عصر

عمل به 

 شريعت

 دعا براي فرج

ايجاد 

امكادگي 

در خود و 

 محيط

جمعه 

 انتظار

 نيمه شعبان

مسجد 

جمكران 

 و سهله
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حتي در صورت امكان بتواند مديريت توسعه جهاني را مبني بر مباني و اهـداف  . درخور بخشد

توجه به اين اصل از آن رو مهم است كه در عصر كنوني اگـر تمـدني در   . خود در دست گيرد

آن محـدوده بـه توسـعه بپـردازد، بـا      مرزهاي محدود جغرافيايي خود محصور شود و تنهـا در  

رو خواهد شد كه همين مشكالت به مانعي بزرگ بر سر راه آن تبـديل  مشكالت فراواني روبه

اي نخواهد در امر توسعه جامعه خود سازي، اگر جامعهشدن و جهانيدر روزگار جهاني. شودمي

شود و حتـي در توسـعه   شدن واقع ميبه مقوله جهاني توجه كند، ناگزير تحت مديريت جهاني

رويكرد ديگري كه بايد بدان توجـه كـرد،   . گرددرو ميهاي بسياري روبهجامعه خود با ناكامي

صاحبان ايده تمدن ديني بايد بـه اصـول و   . توجه به جامعيت دين در عرصه حيات بشر است

ت شـمولي كـه ظرفيـ   هاي جهـان هاي ثابت در دين اسالم معتقد باشند؛ اصول و ارزشارزش

بر اين اساس، ديـن اسـالم نـه ديـن     . سرپرستي تمامي جوامع را در آينده تاريخ داشته باشند

هاي كلي بسنده كند و به ماشين امضاي گيريحداقلي است و نه اين گونه است كه به جهت

-اسالم، ديني حداكثري است و مجموعه هـدايت . هاي غيراالهي بدل شودمحصوالت تمدن

هـاي حيـات بشـر را تحـت     هاي هدايتگرانه همه عرصـه  كه اين مؤلفه گيرد هايي را در برمي

  .دهند پوشش قرار مي

ها و نمادهـايي اسـت كـه در حـوزه دفـاعي و      فرهنگ مهدويت دربرگيرنده باورها، ارزش

  .ها پرداخته شودسازي جديد اسالمي بايد بدانگفتمان

  كاركرد بينشي فرهنگ مهدويت در حوزه دفاع)الف

 »بينش«، الزم است به توضيح مفهوم »كاركرد بينشي فرهنگ مهدي«تن به قبل از پرداخ

انطباق كامـل   »آگاهي«از حيث معنا، بر كلمه ) بصيرت( »بينش«كلمه . پرداخته شود) بصيرت(

هـر  . ها رابطـه تسـاوي و انطبـاق نيسـت    اند؛ اما ميان آنبينش و آگاهي از يك جنس. ندارد

بينش نوعي آگاهي عميق  ).1388باقري، (يي بينش نيست  بينشي آگاهي است؛ اما هر آگاهي

زند؛ اما اصل آگـاهي  و گسترده است و از اين رو آدمي را با واقعيت مورد نظر كامالً پيوند مي

بر اين اساس، خداوند گاه منحرفـان  . كننده باشد ممكن است سطحي و كم دامنه و لذا گمراه

  :را از آنان منتفي دانسته است »بينش«همواره سازد؛ اما موصوف مي) علم( »آگاهي«را به 
G بِّكُمنْ ررُ مائصب كُماءج نْقَدرَ فَمصأَب هنَفْسنْ فَلم و  ـيمـا  عهلَيفَع...F   ؛ بـه راسـتي

پس هر كه در پرتو آن بينا شـود،  . هايي از نزد پروردگار شما برايتان آمده استبينش
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... به سود خود چنين كرده است و هر كه كوري ورزد، به زيان خود عمل كرده اسـت 

  ). 104: انعام(

لذا اين تغيير . انجامدتوان گفت، بينش به تغيير تلقي انسان از امور ميبر همين اساس مي

تواند بر بينش افراد نسبت به نظام هسـتي، دنيـا، تـاريخ،    تلقي بينشي در فرهنگ مهدوي مي

بـر همـين اسـاس،    . هاي ديگر تاثيرگذار باشـد  ه جهان، دفاع از مظلوم و بسياري از مؤلفهآيند

ترين كاركرد بينشي باور به مهدويت در استحكام فرهنگ ديني و مهدوي؛ و بـه تبـع آن   مهم

  :ها عبارتند ازهاي ديني و نظام و حكومت برآمده از آندر حوزه دفاع از ارزش

 و باورهاي ديني، به ويژه امامت؛ استحكام و تقويت ايمان. 1

 منصـوري ( موثر بر فرهنگ و تقويت روحيه دفاع 4التزام بينشي نسبت به امام زمان. 2

 ؛)254ص: 1397 الريجاني،

 ها و صيانت جامعه از انحراف؛ گويي به شبههپاسخ. 3

 تصوير روشن از آينده جهان و دفاع از كيان اسالم ناب براي تحقق آينده مطلوب؛. 4

 ؛4خودسازي فردي و اجتماعي از راه ارتباط معنوي با امام عصر. 5

ارائه الگوي دفاع و امنيت بر اساس نقش مهدويت در خودسازي فـردي و اجتمـاعي از   . 6

 .4راه ارتباط معنوي با امام زمان

مسائل بينشي فرهنگ دفاعي مهدوي، با تقويت ايمان و اراده مومنان، نوعي التزام بينشي 

كند كه به تصوير روشن از آينده و خودسازي فردي براي ظهور حضـرت  ن ايجاد ميدر پيروا

توان گفت، كاركرد بينشي باور به مهـدويت در  بر همين اساس مي. شودمنجر مي 4حجت

سـازي فرهنـگ دينـي و مهـدوي بـا تمركـز بـر حـوزه دفـاع و امنيـت؛           استحكام و گفتمان

  .شودو نظام برآمده از آن را موجب مي هاي دينيبرانگيختگي روحيه دفاع از ارزش

  كاركرد ارزشي فرهنگ مهدويت در حوزه دفاع)ب

هايي كـه  دهند؛ ارزشهاي آن فرهنگ شكل مي»ارزش«عنصر مهم ديگر هر فرهنگ را 

هاي خاص، ارزش. شوند و بر خوبي و بدي امور داللت دارندها تعريف مي»باور«خود بر مبناي 

  :عبارتند ازمورد توجه اين فرهنگ 

نارضايتي از وضع موجود، به عنوان نگرشي سلبي و اميد به وضع مطلـوب بـه عنـوان    . 1

، 52ج: 1403مجلسـي،  (رود انتظار فرج كـه عبـادت بـه شـمار مـي     . 2نوعي نگرش ايجابي؛ 
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: آمـده اسـت   6كه در روايتـي از پيـامبر اكـرم    ؛ چنان4معرفت امام عصر. 3؛ )125ص

هاللـي،  ( »مام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهيليت مـرده اسـت  هركس از امتم بميرد و ا«

  ).347ص: 1386

هـاي ديـن   مهدويت، تجلي كامل ماهيت دين اسالم است؛ به طوري كـه همـه ظرفيـت   

تـوان  هاي استخراجي از انديشه مهدويت را ميارزش همه. يابداسالم در آن ظهور و بروز مي

هاي دفاعي را موجب ها تقويت و استحكام بنيان ررسيمورد بحث و بررسي قرار داد كه اين ب

  .خواهند شد

نظران كاركردهاي ارزشـي مهـدويت در حـوزه دفـاع و امنيـت را      در همين جهت، صاحب

همبستگي و وفاق در جامعه، ايجاد نظم و همـاهنگي  : اند كه اين كاركردها عبارتند ازبرشمره

فكر و رفتـار اجتمـاعي، كنتـرل هنجارهـاي     هاي مطلوب تدر تعامالت اجتماعي، تعيين شيوه

هـاي  هـاي ارزش تـرين گونـه  مهـم . دار ساختن نقش اجتماعي مردماجتماعي، تعيين و جهت

  : توان شامل موارد زير دانست موجود در انديشه مهدويت را مي

اي فرهنگـي و   شناسي و اعتقادي، و به منزله حـوزه اي هستي به مثابه حوزه »مهدويت«. 1

گشايد تا بتـوانيم   هايي را فرا روي ما مينيز به عنوان راهنما در مسير زندگي؛ پنجرهارزشي و 

  ؛)81ص: 1397 سروستاني، شفيعي( تر و بهتر ببينيم و عمل بكنيمتر، دقيقخيلي درست

هاي اقتصادي مبني بر عـدالت، كـاهش نـابرابري اقتصـادي و برقـراري نظـام       ارزش. 2

  مدار؛اقتصادي ارزش

هاي سياسي و اجتماعي موثر بر ايجاد و تقويت پيونـد و همبسـتگي اجتمـاعي و    ارزش. 3

  تقويت اميد به آينده؛

هاي عاطفي و انگيزشي موثر بر بـرانگيختن عواطـف جامعـه در جهـت دفـاع از      ارزش. 4

 .هاي دينيآرمان

  كاركرد هنجاري مهدويت در حوزه دفاع)ج

: 1373دهخدا، (رز و قاعده و قانون آمده به معناي راه و روش و طريق و ط »هنجار«واژه 

و در اصطالح به معناي قانون يا اصلي است كه راهبري يـا هـدايت رفتـار را    ) 308، ص49ج

گـر  ترين عنصر فرهنگي است كه در انسان و رفتار وي جلـوه هنجار، شاخص. شودموحب مي

، وسيله است كه )نمادباور، ارزش و (قابل ذكر است كه همه عناصر و اركان فرهنگ، . شودمي
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رسـد كـه   به نظر مي. هنجارها و رفتارهاي فرد و جامعه را به سوي تعالي و تكامل سوق دهد

گونـه نتيجـه و تـاثير    گونه نباشد، فرهنگ دچار پوچي خواهد شد؛ زيرا اين عناصر هيچاگر اين

  .توجهي نخواهند داشتعيني و قابل

ترين هنجارهاي مورد نياز جامعه اسالمي ـ همهاي آن، مبا توجه به باور مهدويت و ارزش

  :شيعي براي ترويج و تعميق فرهنگ مترقي مهدويت به شرح زير است

  معرفتي براي ظهور؛ -سازي علميزمينه.  1

  كالمي براي ظهور؛ -سازي فلسفيزمينه.  2

  .)168-141ص: 1389 عظيمي،( عقيدتي براي ظهور -زمينه سازي ديني. 3

  مهدويت در حوزه دفاعكاركرد نمادي )د

ها، تبلور عيني و ملمـوس اليـه بـاور، ارزش، هنجـار و رفتـار فرهنـگ       »سمبل«و  »نمادها«

ها، هنجارها و رفتارها، متفـاوت  ها در باورها، ارزششوند و به اعتبار تفاوت فرهنگمحسوب مي

يكي از عوامـل   »دين«. ها نقش دارندگيري نمادها و سمبلعوامل مختلفي در شكل. خواهند بود

هـا، هنجارهـا و   هاسـت؛ زيـرا ديـن، حامـل باورهـا، ارزش     گيري نمادها و سـمبل مهم در شكل

انديشـه  «. هـا و نمادهـايي را ارائـه كنـد    هـا، سـمبل  تواند متناسب بـا آن رفتارهايي است كه مي

ت از ظرفيت بااليي براي نمادسازي گفتمان جديد اسالمي برخوردار است و از اين جه »مهدويت

تواند در ساحت فرهنگ ورود داشته باشد و با آن تعامـل كنـد و ضـمن تثبيـت و اسـتحكام      مي

  :اين نمادها عبارتند از. هاي الزم را براي تقويت روحيه دفاع فراهم آوردفرهنگ، زمينه

 شـود كـه از جـنس صـدا و صـوت     به آن دسته از نمادها گفته مي: نمادهاي شنيداري. 1

شوند؛ ماننـد شـنيدن ادعيـه و مـدايح مربـوط بـه امـام        دريافت مي و به وسيله گوش هستند

  ...).دعاي ندبه، دعاي فرج و( 4زمان

شوند؛ مانند مسـجد سـهله،   نمادهايي كه به وسيله چشم دريافت مي: نمادهاي ديداري. 2

. در وادي السالم نجف اشـرف و مسـجد جمكـران    4سرداب مقدس سامرا، مقام امام زمان

 ها داراي آثار فراواني استمردم به اين دسته از نمادها و حضورشان در آن مكاناقبال و توجه 

  .)53ص: 1397 زارع، و فرزندي(

هـاي تخيلـي برگرفتـه از    هـا و عكـس  مانند نقاشي و كارت پستال: نمادهاي تصويري. 3

اين دسته از نمادها با تصويرسازي از برخي مفاهيم مهـدوي در ترسـيم آن   . انديشه مهدويت
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شوند و در استحكام و ها براي مردم، به خصوص نسل جوان مفيد واقع ميمفاهيم و تبيين آن

سازي موثرند؛ مانند تصويري از خانه كعبه و فـردي كـه بـا    تقويت فرهنگ مهدوي و گفتمان

  .كند، بر آن تكيه زده و روز ظهور را اعالن مي)كه نماد قدرت است(شمشير 

توان بـه اشـعاري اشـاره كـرد كـه در      س اين نوع نمادها ميبر اسا: نمادهاي نوشتاري. 4

شود و برخي از آن اشعار به صورت نماد براي حضرت تبديل  سروده مي 4وصف امام زمان

هايي كه مردم به عنوان بيان احساسات خود نسبت به آن حضرت خلق نوشتهاند؛ و يا دل شده

  .كنند مي

هـا و نمادهـاي فرهنـگ مهـدوي، نقـش      هـا، ارزش توان گفت بينشبر همين اساس مي

ايـن باورهـا،   . سازي جديد اسالمي و تحقق جامعه جهـاني مهـدوي دارنـد    بسزايي در گفتمان

ها و نمادها، تقويت روحيه دفاعي، ارائه الگوي دفـاعي و امنيتـي، خودسـازي فـردي و     نگرش

دويت را موجب اجتماعي، همبستگي و وفاق عمومي و التزام بينشي به دستورهاي اسالم و مه

  : بيان شده است) 2(موارد مطرح گرديده، به صورت خالصه در شكل . خواهند شد
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  اسالميجديد سازكار تاثيرگذاري فرهنگ دفاعي مهدوي بر گفتمان سازي  .2 شكل

   

هاي بينش

فرهنگ 

 مهدوي

گفتمان نوين 

  اسالمي

هنجارهاي  

فرهنگ 

 مهدوي

هاي ارزش

فرهنگ 

 مهدوي

نمادهاي 

فرهنگ 

 مهدوي

فرهنگ 

دفاعي 

  مهدوي

تقويت 

روحيه 

همبستگي و 

 وفاق

خودسازي 
فردي و 
 اجتماعي

لگوي دفاع ا

 و امنيت
 التزام بينشي
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هـا،  ها، ارزشكه متشكل از بينش »فرهنگ دفاعي مهدوي«بر اساس چارچوب ذكر شده، 

بـدين   كنـد؛ سازي جديد اسـالمي ايفـا مـي   هنجارها و نمادها است، جايگاه متقابلي در تمدن

تواند در سازي جديد اسالمي با تكيه بر معارف فرهنگي مهدوي است كه ميصورت كه تمدن

تواند گفتمان جديد اسـالمي را سـاختارمند   مي 4دوران معاصر، بروز يابد؛ زيرا ظهور مهدي

 . را احيا كند 6سازد و اسالم ناب محمدي

  نتيجه گيري

در تحقـق   »دفاعي مهـدويت  -فرهنگي كاركرد«توان گفت بر اساس آنچه مطرح شد، مي

ديدگاه مقام معظـم  در  نوين اسالمي گفتمان تحقق. گفتمان جديد اسالمي نقش بسزايي دارد

خـواهيم   اگـر مـي  : ايشان در اين زمينه معتقدنـد كـه   .رهبري از اهميت بااليي برخوردار است

صورت گفتمـان پذيرفتـه    بهاول اين است كه اين خواسته را شرط اي تحقق پيدا كند،  خواسته

اگر تفكري به صورت گفتمان در آمد، اجراي آن ديگر كار دشـواري   ،به واقع. شده در بياوريم

اي از زمـان در   در برهـه  ي است كـه مفهوم و معرفتبه معناي گفتمان  ،در نگاه ايشان. نيست

صورت سـخن  چيزي كه به  و يعني باور عمومي ،گفتمان ،در حقيقت. شود ميگير  جامعه همه

جامعه هر گفتمان  ،از اين منظر. مردم به آن توجه داشته باشند قرار بگيرد ومورد قبول عموم 

بر . چه نخواهند و كنند؛ چه بدانند، چه ندانند؛ چه بخواهند مياز آن استفاده همه  ؛مثل هواست

بايد بـه  همين اساس، براي اين كه بتوانيم گفتمان جديد اسالمي را در جهان تحقق بخشيم، 

هاي مهدويت در بعد فرهنگي و دفاعي اهميت داده شـود؛ چـرا كـه مهـدويت در بطـن      آموزه

سازي جديد اسالمي را هموار خواهد هاي مهدوي، راه گفتماناسالم است و پرداختن به آموزه

-نقـش  »نمادي«و  »هنجاري«، »ارزشي«، »بينشي«فرهنگ دفاعي مهدوي در چهار اليه . كرد

-كاركرد در ساحت بينشي فرهنگ، يكي از كاركردهاي مهم آن به حساب مي. دكنآفريني مي

روند و از طرف ديگـر،  آيد؛ زيرا از طرفي اعتقادات و باورها يكي از اركان فرهنگ به شمار مي

توانـد در  بنـابراين، مـي  . هاي فكري و باورهاي اصيل برخوردار استانديشه مهدويت از بنيان

همچنـين  . هاي فرهنگ دينـي، مفيـد و مـوثر باشـد    استحكام بنيان سازي و تقويت وگفتمان

فرهنگ دفاعي مهدوي در ساحت ارزشي، ضمن ايجاد همبستگي و وفاق در جامعه، تعامالت 

هـاي مطلـوب تفكـر و رفتارهـاي جامعـه را      اجتماعي منظم و هماهنگ بين فرهنگي، شـيوه 

در سـاحت هنجارهـا،   . باشـند سـاز مـي  ها همگي از عناصـر گفتمـان   كند كه اين مشخص مي
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سازي را جانبه و در ابعاد گوناگون، مقدمات گفتمانسازي همهفرهنگ دفاعي مهدوي با زمينه

بـه   »تجسمي«و  »نوشتاري«، »تصويري«در اليه نمادي نيز، در قالب سه نماد . آوردفراهم مي

توان گفت در ميبنابراين، . كند سازي و هموار كردن گفتمان جديد اسالمي كمك ميفرهنگ

هـا  وگوي صميمانه تمدن ها و گفتگفتمان مهدويت، عالوه بر اجماع عقالنيت، آشتي فرهنگ

المللي شدن به عنوان جنبشي عمومي و بينها رونق خواهد گرفت و پروسه جهانيدر بين ملت

ها  و تعامل منطقـي نخبگـان جهـان، فراگيـر و جهـاني      ها و انديشهبر اساس قرابت فرهنگ

  .يابدواهد شد و به تبع آن، گفتمان جديد اسالمي تحقق ميخ
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