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ویههه زمهانی   بیداری اسالمی به عنوان یکی از رویدادهای مهم ریشه در گذاشته دارد؛ بهه : چکیده

ها نیهز در  ها و جنبشزد و شخصیتکه جهان اسالم، روزهای آغازین استعمارزدگی خود را رقم می

ی وارد مرحلهه  ههای اخیهر، ایهن مخا فهت    در سال امادند. مقابله با جریان نفوذ اقداماتی را انجام دا

شود. در های بیداری اسالمی و یا بهار عربی از آن یاد میشود که با نامجدیدی از تحوالت خود می

نگاه این نوشتار، بیداری اسالمی یک واقعیت زنده است که منشاء آن در خودآگاهی اسهالمی قهرار   

های اسالمی شده است که پیوند و ارتباط این تحول با یکی از آموزه دارد. در این نوشتار سعی برآن

و دینی، یعنی مهدویت و جهان آینده، مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، سؤال اصهلی ایهن نوشهتار    

ی جهانی مههدویت وجهود   این است که چه ارتباطی میان بیداری اسالم، دکترین مهدویت و جامعه

ت که،با توجه به ترسیم آینده در جهان اسهالم و امیهد بهه آن،تهابیر بهه      و مفروض آن این اسدارد؟

سزایی در شکل گیری جریان های اعتراضی و روشنگری اسالم فراهم آورده است و یافتهه هها نیهز    

حکایت از این دارد که با توجهه بهه ابتنها مههدویت بهر عهواملی هماهون عهدا ت محوری،کرامهت          

و دور نمای این بیداری اسالمی را ترسیم و چراغ راه آینده آنان انسانی،حاکمیت ارزش های انسانی 

 گردیده است.

 ی جهانی، مهدویت،دکترین ام ا قری.ی اسالمی، جامعهبیدار: واژگان کلیدی

 

 بیان مسئله-1

تاریخ روابط بین ا ملل همهواره شهاهد وههور و سهقوط قهدرت ههای کوچهک و بهزرس بهوده اسهت.در تحهوالت تهاریخ             

جهانی،قدرت هایی که نظم سیاسی و اقتصادی جهان را در دست داشتند بر سایر قدرت ها و ملت ها مسلط مهی شهدند   
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و کشورهایی که امادگی و توانایی مادی و معنوی الزم را نداشتند محکوم به نابودی و یا تسلیم بوده انهد.بنابرین بهدیهی   

اقتصادی،نظامی و فرهنگهی جدیهدی در عرصهه جههانی روبهه رو       است در اینده ی نه چندان دور ،با قدرت ها سیاسی ،

 :3:1سال رو می توان گفت  از همین (121:0131)ازغندی، لی و قدرت های کنونی گردندعشویم که جایگزین نظام ف

به شمار می رود جایی که در آن، سلسله اعتراضات و انقالبهایی از شهمال آفریقها شهرو      جهان اسالمی عطفی در نقطه

های خودکامهه و دیکتهاتوری را در ههم ریخهت. ایهن سلسهله       ، و سازوکار حکومترا دربرگرفتد، و جنوب غربی آسیا ش

مهی اندیشهند و سهطگ آگهاهی          ی اقتصادمعیشت و دغدغهاعتراضات نشان داد که مردم این کشورها به چیزی ورای 

ن کشورها، مردم در سطگ رفاه نسبتاً متوسطی زنهدگی  ایشان ورای تأمین معاش روزانه است، چه اینکه در بسیاری از ای

در و ، و حتهی گهاه بهه سهاختار گذشهته      می کردند. این سلسله اعتراضات که گاه به انقالب ختم شهد و گهاه بهه اصهال     

کشورهای تونس، مصر،  یبی، یمن، بحرین، سوریه، عربستان سعودی، سودان، مراکش، اردن، عراق،  بنهان و بسهیاری از   

کهنه حاکمیت در کشهورهای عهرب زبهان دیگهر      ، نشان از آن دارد که ساختاری عرب زبان تحقق پیوسته استکشورها

مفههوم   ای درافکننهد. ی حیات، بایهد تهدبیر تهازه   دهد و برای ادامهپاسخگوی نیازهای امروزه ی جامعه ی ایشان را نمی

ها با رسیدن با خودآگاهی تهازه، سهعی در کاربسهت    شود، بدین معنی که این کشورجا ناشی میبیداری اسالمی از همین

ایهران آغهاز    1111/ 1231ای که بها انقهالب   های اصیل اسالم در شیوه حاکمیت و سبک زندگی خود دارند، جرقهآموزه

 هایای دینی و اسالمی دارند و از جمله نمونهها ریشهکه این جنبشبر این مدعا وجود دارد دال فراوانی های نمونه شد.

 توان به انقالب ایران اشاره کرد.آن می

این انقالب که در تمامی مراحل خود از آغاز تا کنون با اتکا به اسالم و ههد  پیهاده کهردن احکهام اسهالمی و حکومهت       

و  یابهد اسهتمرار   ههای خهود  آرمهان در راسهتای  ردمی به پیروزی رسید، توانسهته  دینی با قدرت و پشتوانه ی بی نظیر م

 .انقالبی جهان اسالم نظیر فلسطین و  بنان بگذاردهای بر سایر کشورها و نهضتوانی ات فراتابیر

و موارد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد بیش از آنکه ایهن  ها اخیر در کشورهای اسالمی نشانه هایتحوالت سالدر 

نمادههای   وجهود شهعارها و  انهد.  بیر پذیرفتهه از اسالم تأیا سیاسی باشد  ملی باشد و متأبر از عوامل اقتصادی وها انقالب

قرار دادن مسهاجد   - به گوش می رسیدها نظیر شعار اهلل اکبر که در اکثر تظاهرات - های مردمیراهپیمایی اسالمی در

 رود.مهی به شمار ها ودن این انقالبباسالمی نمونه هایی از، لیونییبه عنوان کانون انقالبیون، تظاهرات گسترده و بعضا م

ههای  سعی بر این است که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در حرکت کشهورهای اسهالمی در سهال    نوشتاردر این 

توان ارتباطی بها دکتهرین مههدویت و نظهام ترسهیمی      اند، میاخیر، که با نام بیداری اسالمی و یا بهار عربی شهرت یافته

مهی   که امروزه به صورت جدی مطر  می شود ،بحث جهانی شدن اسهت و زیرا یکی از مباحثی جهان اسالم برقرار کرد.

دانیم حکومت حضرت مهدی )عج(نیز حکومت جهانی است.قیام او فلسفه ای جهانی دارد و ا گوی اسالمی جهانی شدن 

وریم یک راه این اسهت  آتوان همان حکومت مهدی )عج(دانست.اگر بخواهیم شناخت مناسبی از مهدویت بدست  را می

می رسد مهمترین د یهل ضهرورت موعهود جههانی      ربررسی کنیم.به نظکه ضرورت مهدویت را ایجاب می کند، ه عللیک

، عبادت و عبودیت است و حقیقت عبودیت تقرب  فلسفه خلقت.(12- 2101213انبیا باشد)مطهری،لسفه بعثت ،همان ف

ابق شهر  دقیهق   طه و عدا ت معرفی شده کهه م به خداست و فلسفه بعثت نیز طبق آیات متعددی از قران کریم ،توحید 

و  عهدل موعود جهانی نیز پر کردن زمین از (و مهمترین ضرورت قیام13-17مطهری ،عدا ت نیز برای توحید است)همان

مفروض بحث این است که احقاق حقوق همه مردم و پاسخ دادن بهه نیازههای   بنابراین  (2701242قسط است)سوزنای،
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شهود.  محهور مههدویت نیهز خهتم مهی     ی عهدا ت جامعه هی جامعه، از بیداری اسالمی آغاز و بآنان و حرکت در سیر نهای

ای انسانی بهوده اسهت   ها حکایت از آن دارد که همواره مفاهیم و اهدا  رسا ت پیامبران ا هی، ایجاد جامعهدرواقع، یافته

 که در معار  قرآن و توحید فراوان بر آن تأکید شده است.

 چارچوب نظری .2

 مفاهیم.2-1

 .بیداری اسالمی2-1-1

شود. و علم و معرفت در زبان عربی به کار برده می« بصیرت« »یقظه»های بیداری از واژگان فارسی است که مراد  واژه

دهد. از این رو ایهن واژه گهاهی نهاور بهه     شود که قدرت درک و انتخاب را به انسان میدر عر  عام به حا تی اطالق می

زیکهی آگاهانهه   یهای فشود که فعا یتی است وگاهی به بیداری باطنی. بیدار واهری؛ به کسانی اطالق میبیداری واهر

کنهد و ... امها افهق دیهد ایهن      کند، راننهدگی مهی  بیند، مطا عه میشنود، میآشامد، میخورد، میدهد، مثال میانجام می

ههای  تواند به شکلقید یا صفت اسالمی می(. 03 :121، )خلیلی ها فقط در ماده و مادیات محدود و محصور استفعا یت

مختلف فهم و تفسیر شود، مثال بیداری اسالمی تحت زعامت رهبر دینی و اسالمی باشد، بیداری اسالمی ا زاما درجامعه 

ز تعهابیر و  های اسالمی به تکامل برسد، در بیهداری اسهالمی، اسهالم گرایهان و انقالبیهون ا زامها ا      اسالمی متو د و با توده

های خود را با تعابیر قرآنی ادا کنند، در بیدرای اسالمی مطلقها نههاد و   های اسالمی استفاده کنند، یا اهدا  و برنامهشعار

ههای  آیند. بیداری اسالمی آرمانی جز تحقق برنامهه ملیت مطر  نیست بلکه تحت عنوان امت واحد اسالمی گرد هم می

توانهد هرکهدام   مهی بنهابراین  ا جمع نیسهتند،   هاست که تفاسیر و مفاهیم بیان شده مانعت اسالمی را ندارد... حقیقت این

نقش داشته باشند اما بیداری اسالمی بیش از هر چیز نشان گر خاستگاه اصلی ایهن بیهداری، و مهوبرترین عامهل شهکل      

انبه ی آن بهه معیارهها و ضهوابط    های بیدار شده است و ا زاما به مفهوم تطبیق همه جگیری آن و گرایش حاکم بر توده

 (.  03 :121)خلیلی،   اسالمی نیست

ای است که در بستری تاریخی نه چندان دور، در کشورهای اسالمی، تحقق و جریان یافته اسهت.  بیداری اسالمی پدیده

ین حهوزه وجهود   تعریف جامع و مانعی از مفهوم بیداری اسالمی در میان پهوهشگران ا هرچند به اعتبار نووهوربودن آن،

توان در مجمو ، بیداری اسالمی را به نوعی بازگشت بهه خویشهتن و تهالش در جههت بهازخوانی و بازیهابی       ندارد اما می

مجموعهه ههایی از باورههای دینهی     »می توان بیهداری اسهالمی را   های اسالمی در دنیای امروز دانست؛ به تعبیری آموزه

ان عا م شیو  پیدا کرده است. اساسهاً بیهداری اسهالمی از مصهادیق باورهها و      دانست که در دوره کنونی در میان مسلمان

معنوی در جهان اسالم است. پس حرکتی را که هد  آن بازگشت بهه اسهالم نهاب وهویهت فرامهوش شهده       های گرایش

 .):121)جال ی فرد،.« دینی، رهایی از دست استکبار جهانی باشد بیداری اسالمی گویند

ی وهور های حاکم بر جوامع اسالمی به منصهتوان این نهضت را جنبشی دانست که در اعتراض به واقعیتمیاز این رو، 

بازیهابی  و  نهاب ر پرتهو اسهالم   دی اسالمی جامعهزنده شدن دوباره  ، همانطور که گفته شد،بیداری اسالمی رسیده است.

ای متعها ی ا ههی، بهار دیگهر     هها و ارزشا ت و همه آموزهدر پناه آن، استقالل، عد که است ی آن در دوران مدرندوباره

ا بته نهه آن اصهال  دینهی     ؛زنده می شود و یا حیات می یابد. بیداری یا احیاگری اسالمی نوعی اصال  گری دینی است
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یرد و در دستخوش تغییر و تبدیل قرار می گمورد در اصال  دینی به معنا غربی، به گونه ایی دین اتفاق افتاده در غرب. 

و به بیانی سکوالریسهم در آن جامعهه    دینی نمی شود بلکه دین به قلمرو شخصی رانده می شودنه تنها پی آن، جامعه، 

اما بیداری و احیاگری اسالمی، زنده داشتن انسان و حیات اجتماعی بر مبنای دیهن و بهه شهیوه     شود.جایگزین دین می

یمای دین زدوده شود و صورت و سیرت دین هویدا گردد که در نتیجه ایهن  دینی است و به همین د یل، باید غبار از س

اقدام، دین به عرصه حیات آدمی باز می گردد. به سخنی دیگر، بیداری اسالمی مهجوریت زدایی از دین یها بهازپیرایی و   

 (.1243، بهروز  ک) و آموزه های اسالمی از اجمال و ابهاماتی است که بر سیمای دین نشسته استها واخوانی گزاره

 تاریخچه بیداری اسالمی.2-1-2

بسیاری رشد و شکوفایی اروپهای قهرون    وجهان اسالم در قرون چهار و پنج هجری در اوج شکوفایی و ترقی قرار داشت 

زاده در ایهن بهاره   تقی ای که سیدحسنگونهدانند؛ بهنابع دوران طالیی اسالم میگیری آنها از موسطایی را به سبب بهره

 نویسد0می

ههای  تهرین تمهدن  بعد از تمدن یونانی تا وهور تمدن جدید اروپایی در چند قرن اخیر، بزرگترین و عا یترین و پرمایهه »

 کمهال بین قرن دوم تا هفتم )هجری( بود که رونق علوم و فنون عقلی در آن... بهه بهاالترین درجهه     تمدن اسالمی عا م،

 و یهازدهم  قهرن  از عربی علمی کتب ترجمه وسیله به است فنون و علوم به که آنجا تا هم اروپایی تمدن اساس... و رسید

 (.072 1211زاده، )تقی« شده پیدا... مسیحی دوازدهم

مسلمانان در طی فتوحات قرن هفتم و اوائل قرن هشتم یک فرهنه  منحصهر بهه فهرد را تأسهیس کردنهد و رنسهانس         

سا ه و در نیمة قرن هشتم میانهه، فرمهانروایی اسهالمی دهمهین و بهزرس تهرین        ::2اسالمی آغاز شد. در بیش از دورة 

م( از  حها  نیهرو، نظهم،     ::13ه ::1هه. ق ) 311ه   41از سال  اسالم طی پنج قرن . درواقع، امپراطوری در تاریخ شد

بسط قلمرو حکومت، اخالق و رفتار، سطگ زندگانی، وضع قوانین منصفانه انسانی، ادبیات، دانشوری، علم، طب و فلسهفه  

فته اسهت.  پیشاهن  جهان بود. هنر اسالمی همه نیروی خود را در تزیین به کار برد که تاکنون هنری از آن سبقت نگر

در دیار اسالم، هنر و فرهن  میان مردمِ بیشتر مناطق مسیحی قرون وسهطا رواج و تعمهیم داشهت. پادشهاهان خط هاط      

تهر از مسهیحیان   رسد کهه مسهلمانان شهریف   بودند و چه بسا تاجران که مانند پزشکان فیلسو  بودند. چنان به نظر می

تر بودند و در تاریخ خود، به ندرت دسهت بهه آن نهو     بت به مغلوبان رحیمکردند، نسها را بهتر رعایت میاند، پیمانبوده

م( مرتکهب شهدند. در آن هنگهام کهه      1:11ق /  712وحشیگری زدند که مسیحیان در هنگام تسل ط بر بیت ا مقدس )

اده از شهد، قهوانین مسهیحی بهه اسهتف     شریعت اسالم روش قضائی مترق ی داشت که به وسیله قاضیان روشنفکر اجرا می

 (.0723 1214)دورانت،  دادبه وسیله جن  تن به تن، آب یا آتش ادامه می« اوردا ی»روش 

داخلی از عامل باشکوه و قدرتمند در پی عوامل داخلی و خارجی متعددی به افول گرایید که در این میان دو  این اسالم

 نخست سیطره استعمار غرب بر جوامع اسالمی بود و دوم شیوه حکومت استبدادی حاکمان مسلمان. تر بودند0همه مهم

به دسایس دشمنان و ملهل اسهتعمارگر کمهک مهی کهرد. تهاریخ گهواه        ها ی کفایتی امرای مسلمان و جهل عظیم تودهب

ماندگی علمی شهده ایهم و بهه عهالوه،     صادقی است بر اینکه ما هرگاه از رو  تعا یم اسالمی فاصله گرفته ایم دچار عقب 

بهه  هها  رو  معنوی و فضایل و کرامات انسانی نیز کم رن  شده است. این خواب آ ودگی مسهلمانان موجهب شهد غربهی    

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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آسانی دستاوردهای تمّدن اسالمی را به نفع خود مصادره کنند و بها کمهال نهاجوانمردی، نقهش مسهلمانان را عمهداً بهه        

 (.041 1243 )بسیج، آن را وارونه جلوه دهند فراموشی بسپرند و یا حتی

 جهانى شدن.2-1-3

 ها،گسترشگوناگون چون توسعه ماهواره طرق به جهانى شدن یعنى یکسان شدن و یا مشابه شدن دنیا.این حادبه» 

اى این پدیده(.1214027آکسفورد،«)گیردهاى تلویزیونى صهورت مىها،به ویهه ازدیاد کانالرسانه ،افزایشهارایانه

رن  ،مرزهاى ملى از بین رفته و یا کمآن تحقق گیرد و با.را دربرمىبعدى است و اقتصاد،سیاست،فرهن  وچند

ا مللى بهر کشورها حاکم دهند و به جاى قوانین داخلى،قوانین بهیننقش گذشته خود را از دست مى ؛کشورهاشودمى

مقیاس  توان گسترش ارتباطات جهانى،سازماندهى زندگى اجتماعى دررا مى شدن (.جهانى:124:07)رجایى،« گرددمى

 ( 1243011جهانى و افزایش آگاهى جهانى و در نتیجه استقرار و تثبیت جامعه جهانى دانست)حقیقت،

 نظریه ام القری2-2

خاستگاه اصلى آن مکتب براى تهبیین چهارچوب نظرى بحث،از دکترین ام ا قرى استفاده شده است.این نظریه که 

ما قصد داریم کشورمان را بر اساس یک نظام و نظر  اینکه گرایى بهود از دو سهتون اصهلى تشکیل شده است.اولواقع

 خواهیماسالمى بسازیم تها کشهور پیشرفته و آبادى داشته باشیم. خواسته دیگر نیز این است که ما به هیچ عنوان نهمى

را فراموش کنیم. ما بخشى از جهان اسالم هستیم و جهان اسالم نیز محدوده جغرافیایى خاصى اسهالمى خود  حهیثیت

 .نهدارد

 (124204باشد)الریجانى،ترتیب ذیل مى به خهالصه دکترین فوق برحسب اهمیت

ئول با ا قرى،وحهدت در انجام وویفه اسالمى است؛چراکه در این حاکمیت امتى مسمالک وحدت در فهلسفه امه :الف

 .دهند که برد جهانى داردتشکیل مى را ا قرى ههسته مرکزى حکومتىامه عهنوان رهبرى مسئول جمعا در سرزمینى به

ا قرى است.عامل وحدت اسالمى والیت فقیه و حکومت والیت فقیه،اساس و جوهر تهشکیل حهکومتى اسالمى در ام ب:

 .همان رهبرى والیت فقیه است

ابرى در این رههبرى نهدارد.جهان اسالم است واحده است.والیت فقیه و  جغرافیایى ا مللى و بینمرزهاى قرارداد ج:

 .شناسدحیطه مسئو یت آن قابل تقسیم به کشهورها نهیست،مسئو یت رهبرى امت اسالم مرزى نمى

یق رههبرى جهان اسالم داراى رهبرى گردد که در حهقیقت ال شود کهمى شناخته جههان اسالم«ا قرىامه»کشهورى د:

 .باشد

 در اسهالم تعیین رهبرى انقالب و حکومت ایران بها رههبرى است اسالمى و نهضت جهانى حال اگر میان دو سمت :ه

بین  تعارضعهمل،تزاحمى بهه وجهود آید بهاید کدام را بر دیگرى او ویت داد؟کدام اصل است و کدام فر  و نهحوه حهل 

مصا گ امت او ویت  0ههموارهاسهت ا قرى در حقیقت براى پاسخ عملى بدین سؤال عرضه شدهچیست؟نظریه امآن دو 

 .ا قرى(واجب اسهت،بهه خطر افتدتنها مردم ام ا قرى که حفظ آن بر همه امهت)و نههدارد مگر اینکه هستى امه
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کند حق امت را بگیرد، ذا با توانایى خهود سهعى مى و خروشد،مىحقوق است تجاوز شود ا قرى در صورتى که بهام و:

کنند آن را درههم شکسته و نابود سازند تها دیگهر سدى بر سر راه امیال هاى جهانى سعى مهىبهه ههمین د یل قهدرت

 باشد.ا قرى مهىشود و آن حفاوت و حمایت از امهنباشد و در اینجاست که وویفه امت شرو  مى آنها

 هدویتمنظریه .3

 در انتظهار ههای متفهاوت،   ی ادیان، حال به روایهت ادیان آسمانی است و همه اکثرهای اصلی مقو ه انتظار یکی از ویهگی

عقیده به وهور منجی بزرس برای برچیهدن بسهاط سهتم و    بخشی هستند تا آنها را از ولم و ستم برهاند. منجی و نجات

مذاهب شرقی منحصر نیست، بلکه اعتقادی عمهومی و جههانی اسهت کهه     ها و برقراری حکومت حق و عدا ت، به شرقی

گهر ایهن   های مختلف و )مصادیق آن( در عقاید اقوام گوناگون دیده می شود. همهه ایهن باورهها و انتظارهها روشهن     چهره

 ته استگیرد و در دعوت همه پیامبران تجلی یافحقیقت است که این اعتقاد کهن از فطرت و نهاد انسانی سرچشمه می

ی انسهانها در زنهدگی خهود انتظهار کسهی را      این آموزه محدود بهه ادیهان نیسهت و همهه    (. 034 1213)مکارم شیرازی، 

انتظار تنها به ادیهان تعلهق نهدارد    »دارد0 در این باره اوهار می ، فیلسو  شهیر انگلیسی،که برتراند راسلکشند چنانمی

« کشهند ه عهدل را بگسهتراند و عهدا ت را تحقهق بخشهد، را انتظهار مهی       بلکه مکاتب و مذاهب نیز وهور نجات بخشی ک

 :های دین اسالم به دو معنای عام و خاص بکار رفته استدر آموزهانتظار  (.011 1242)آصفی، 

و از سوی دیگهر   ،در معنای عام، مکتب اسالم تالش کرده از یکسو با فضیلت بخشیدن به انتظار گشایش و امید به آینده

هش یأس و ناامیدی، روحیة تالش و تکاپوی سازنده را در افراد جامعة اسهالمی زنهده نگهه دارد و از ایجهاد حا هت      با نکو

یأس و ناامیدی در زندگی شخصی مسلمانان جلوگیری کند. اهتمام اسالم به این معنای عام از انتظار و امید به آینده تها  

از طر  خدا در زمرة بهترین اعمال شمرده شده و از سوی دیگهر   بدان حد بوده که از یکسو امید به فرا رسیدن گشایش

همانین روایاتی که به فضیلت  (.021 1243)شفیعی،   یأس و ناامیدی از رحمت خدا از جملة گناهان بشمار آمده است

ا ت ناامیهدی و  انتظار فرج به طور کلی و بدون ذکر متعلق اشاره شده، به اصل تقویت روحیة امید به آینده و مقابله با ح

رسد انتظار و امید به آینده همزاد انسان است و اگهر امیهد را از   از طرفی به نظر می.اندبدبینی نسبت به آینده نظر داشته

 او بگیرند سرنوشتی جز سکون و مرس و تباهی نخواهد داشت.

خارج شده و تبدیل بهه امهری   در معنای خاص، گشایش و امید به آینده از حا ت امری محدود، سطحی و فردی انتظار  

گردد. به عبارتی دین اسالم در راستای تعمیق و توسعه بخشهیدن بهه گهرایش درونهی و     گسترده، عمیق و اجتماعی می

 گوید0ها می، خطاب به همة انسانفطری انتظار

خود را طلب نکنید  اوالً شما فقط منتظر بهبود وضعیت معنوی و مادی خود و اطرافیان نباشید و تنها سعادت نزدیکان»

بلکه این انتظار را نسبت به همة افراد جامعه گسترش دهید و چشم انتظار روزی باشید که معنویت، عدا ت و رفاه نه در 

شهر و دیار شما بلکه در همة جهان گسترده شود. بانیاً، انتظار شما نباید متوجه امور واهری، سطحی و محدود زنهدگی  

ای باشهید کهه حقیقهت و عهدا ت و معنویهت مطلهق در       را تعمیق بخشید و چشم به راه آینده گردد، شما باید انتظارتان

 )همان(. جهان حاکم شود
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که منجهی  اینکبرا و باور  تانتظار در فرهن  تشیع دوازده امامی یعنی اعتقاد به وهور حضرت مهدی )عج( پس از غیب

بهه سهوی نهور    « لمتتاریکی و و»وهور خواهد کرد و بشر را از که همان امام دوازدهم امام شیعیان است در آخرا زمان 

دهی به رفتار یک انسان پیهرو  نتظار شیعی مفهومی است پر اصا ت و سازنده و تحرک بخش در جهتانجات خواهد داد. 

 های جامعه در راه رسیدن به حکومت عدا ت و ایمان اسالمی. به همهین د یهل در سهنت پیهامبر    و ارج نهادن به حرکت

چرا کهه اساسهاً    ؛ای پرستش و عبادت خدای جهان تلقی شده استاسالم)ص( و ائمه اطهار) ( انتظار نوعی عمل و گونه

های ممتاز انسان گرایندة به اسالم این است که به آناه ایمان و اذعان دارد و در قلهب آن را پذیرفتهه و   یکی از خصیصه

0 1247خلجهی،  ) بدهد و در خارج از ذههن خهود بهدان تجل هی بخشهد     به عبارت دیگر گرایش ذهنی به آن دارد، عینیت 

137.) 

ترین بندگی حهق تعها ی و در   گر، تحرک آفرین و تعهدآوری است که عا یانتظار در اعتقاد تشیع دارای محتوایی اصال 

عبهادت و  نتیجه برترین عمل و نیکوترین جنبش و تالش است. منتظر چه فرد باشد، چه جامعهه و چهه ملهت، در حهال     

گری است که برد که روحش عمل، بلکه بهترین عمل است و به بیان علی) ( همانند مجاهد و تالشپرستشی به سر می

 (.0132 1247)خلجی،  غلتدهای اسالمی در پرتو اعتقاد راسخ به انتظار در خون میدر راه خدا و احیای سنت

زل متعا ی و متکامل تاریخ بشری است. مهدویت، پهیش بینهی   مهدویت، فرجام متعا ی و شکوه مند آینده جهان و سرمن

وحیانی هد  و مقصود تاریخ و پایان حرکت متالطم و پرفراز و نشهیب آن اسهت. مههدویت، تحق هق معنهاداری و غایهت       

، «مههدویت »، اگهر در چهارچوب مهذهب تشهیع سهخن بگهوییم       .مندی تاریخ و باور به سرنوشتی روشن و محتوم اسهت 

 کهار بهرد  جهای ههم بهه   تهوان ایهن سهه کلمهه را بهه     همه به یک معنا هستند. یعنی می« موعودگرایی»و « گراییمنجی»

های تشیع دوازده امامی به معنای انتظار بازگشت حضرت مهدی)عج( اسهت،  (. این مفهوم که در آموزه1241)بادامای، 

، باشهد، کمها اینکهه مها در     و نیز اعتقادیدر مباحث سیاسی،  جنبشتواند مددرسان این از جمله مفاهیمی است که می

مباحث مهدویت غا بهاً از  اساساً  .ایم و هم تفسیر سیاسیطول تاریخ هم شاهد تفسیر عرفانی و اعتقادی از مهدویت بوده

، امّا در واقع، مباحث مهدویت از منظرهای مختلهف قابهل طهر  اسهت. در     اندگرفتهمنظر کالمی یا تاریخی مدّ نظر قرار 

ای برخهوردار هسهتند.   ه سیاسی شیعی با توجه به محوریت آموزه امامت، مباحث سیاسی مهدویت از اهمیت ویههه اندیش

زیرا از یک سو، مهدویت با آموزه امامت پیوند خورده است و از سوی دیگر با تحقهق حکومهت جههانی مههدوی، آرمهان      

از این جهت آموزه مههدویت اسهالمی، ابعهاد     .بنددشود و ولم و ستم از دنیا رخت برمیمدینه فاضله اسالمی محق ق می

آوردههای علهوم   سیاسی بسیار مهمی در معار  اسالمی دارد و شایسته است با نگرش تخصصهی و بها اسهتفاده از دسهت    

با توجه به سیر بحث، آناه که در اینجا مطمگ نظر ماست، تفسیر یا تفاسیر سیاسهی از   .سیاسی مورد بررسی قرار گیرد

بسهیاری بها    ،در طهول تهاریخ   تواند مددرسان ما در فهم ارتباط آن با بیداری اسالمی باشهد. نظریه مهدویت است که می

رون بکشهند و آن را در سهاحت   اجتماعی از این مفهوم بیه  –اند که کارکردی سیاسی تمسک به این مفهوم سعی داشته

توان در چههار دسهته خالصهه    را می سیاسی بندی نظریات در مورد مهدویتعمل سیاسی نیز وارد سازند. درواقع، دسته

 کرد0

و همان اختیاراتی را بهه و هی فقیهه در     استو ی فقیه را نائب امام زمان  0 بنابراین تفسیر، ف. نظریه والیت مطلقه فقیها

 .دهد که امام غائب داراستمی« در نفوس و اعراض و اموال مسلمین تصر »قدرت و 
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نظریهه سهلطنت   ، شکل دیگر مهدویت سیاسی در طول تاریخی0 ب. نظریه سلطنت به نیابت از امام زمان پادشاهان صفو

ن بهود کهه بهه کمهک آ    به نیابت از امام زمان پادشاهان صفوی بهوده اسهت. ایهن تهز درواقهع نظریهه سیاسهی صهفویان         

 خواستند به سلطنت خود مشروعیت ببخشند.می

عملی سیاسی در زمان غیبت شکل دیگر مهدویت سیاسی، نظریه بی (0عملی سیاسی حجتیه )قبل از انقالبج. نظریه بی

های پیش از وهور امام زمان است. درطول تاریخ بسیاری از فقهای شیعه مهدافع ایهن نظریهه    و غاصب شمردن حکومت

 .شدز انقالب هم این نظر توسط انجمن حجتیه تبلیغ میبودند و قبل ا

انتظهار مهذهب   »نظریهه  ، اشهکال مههدویت   یکی دیگر از0 شریعتی دکتر د. نظریه اسالم انقالبی یا انتظار مذهب اعتراض

 معتقهد  دکتر علی شریعتی است. شریعتی در مقا ه انتظار مذهب اعتراض در قامت یک اتوپیاگرا و تاریخ گرای« اعتراض

دسهت یهابی بهه     شود که رویکردی پراگماتیستی به انتظار و مهدویت برای تغییر وضع موجهود و به جبر تاریخ واهر می

 (.1241)بادامای،  خود دارد اتوپیای مورد نظر

 هاى بـیدارى اسـالمىویژگـى .7

حرکت بیدارى اخیر سه شاخص عمده مشترک در  « ره»اى در سخنرانى خود در سها گرد رحهلت امهامامام خامنه

بودن و ضد آمریکا و صهیونیست بودن دانسته و ههمین  ،مردمىکشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا را اسالمى بودن

هاى جدید دانستند.ایشان در تهبیین مهوضع ایران نیز دفا  از حقوق سهه ویهگهى را مالک همراهى ایران با حرکت

خواهانه با گران در هر جاى دنیا و حمایت از هر حرکت آزادىمستکبران و سلطه با هاى مسلمان و مظلوم،مقابلهملت

. بینى نهمودندشهعار اسهالم را سهیاست ایران دانسته و پیروزى قطعى حرکت بیدارى اسالمى طبق وعده ا هى را پیش

. بنابراین،به منظور یافتن شود با همین نگاه مبحث بیدارى اسالمى مورد بررسى قرار گیرداین مقا ه تالش مى در

 که آن را از دیگر پدیده این توان عناصر اساسىاى مهشترک بهراى بررسى مفهومى پدیده بیدارى اسالمى مىزمهینه

ترین عناصر توان به عنوان مهمهاى زیر را مىسازد،برشمرد.بر این مبنا ویهگىسیاسى مشابه جدا مى تهحوالت انهوا 

 :کرد هیدارى اسهالمى ذکراصلى و ممیزه ب

 بودن اسـالمى.7-1

دارند،اکثریت قریب به اتهفاق آنهها را مهردم مسلمانى تشکیل  قرار کشورهایى که اکنون در کانون بیدارى اسالمى

 هاى.یکى از ویهگىقهابل انهکار نیست  عنوان هیچ به خاطر شدید آنها به اسالم و قوانین اسالمدهند که تعلقمى

 .اتهخاذبود گرایى در این کشورهامشترک حاکمان مستبد این کشورها در دوران حکومت خود،مبارزه با اسالم

رابطه با دشمن اصلى مهسلمانان  ،برقرارىوقمع مبارزان مسلمان در مصررویکردههاى سکوالر در نحوه اداره جامعه، قلع

ستیزى از اراده اسالم کوچک بخشى نظیر نماز و حجاب،تنهایعهنى اسهرائیل،ممانعت از برگزارى واجبات اسالمى 

ستیزى و این کشورها بود؛ ذا اسالم بر حکومت حکمرانان و ساختار سهیاسى این کشهورها در طى سا یان متمادى

عدم مشروعیت این  هاىریشه گیرىشکل سرکوب اعتقادات مذهبى مردم مهسلمان و مهعتقد این کشهورها باعث

 .اسهالمى به مقابله با نظام حاکم روى آورند اعهتقادات ها شد که به همین علت مردم این کشورها براى حفظظامن
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ترین تظاهرات بعد از گیرى گستردهها،شکلحهضور با قرآن در راهپیمایى نهظیر اسهالمى هاى بارزحضور مردم با نشانه

 ترین شهعارهاى مبارزات،درخواست براى مبارزه باه عهنوان یکى از اصهلىا ل ه اکبر ب شعار نماز جمعه،فراگیر بودن

 خواهى و حضور پررن آوردن به حجاب به عنوان نماد اسهالمى ههمگى حاکى از سیطره رو  اسالم و روى اسرائیل

 (2/32/:121گیرى مبارزات این کشورها داشته و دارد)سایت گزاره،اسالمى در شکل تفکرات

 سوى از«خاورمیانه جدید»را پس از مطر  شدن «بیدارى اسالمى»رههبرى نهخستین کسى بود که واژه معظم مقام

هایشان بهارها آن را بهه آن هم در خالل فهرمایش از روزه  بنان،مطر  نمودند و پس 22آمریکا،آن هم در ابهناى جهن  

خیر در کشورهاى اسهالمى جهنوب غرب آسیا و شمال آفریقا نیز ا هاىانقالب (.پس از وقو 1241کار بردند)شکیبایى،

هاى خهود در ابهتداى .ایشان در فرمایشفرمودند تاکید نتحوالت را بیدارى اسالمى دانسته و بهر آ این ایشان ریشه

و  هجمع گیرى دینى حرکت مردم را بهرگزارى نهمازهاىدر مهشهد مهقدس شهواهد گرایش و جهت :121 سال

 .فرمودند نوین دینهى در مهتن حرکت بیان تفکر گذارانو بنیان دین،مبلغان علماى جماعت،وجود نام خدا و حضور

 ضد استکبارى بودن.4-2

مهشترکى  نقاط از سهیاسى و امهنیتى این کشورها یکى قهدرت تهسلط کشهورهاى غربى و به ویهه آمریکا در ساخت

مشخص و روشنى دارد.حضور رژیم صهیونیستى در این منطقه و تعهد  مهصداق تمامى این کشهورهامورد  در اسهت که

و امنیتى این  سیاسى ساختار حضور در بهراى هاشد که آمهریکایىاین رژیم،باعث مى دائمى واشنگتن به تأمین امنیت

جریانات سازشگر در مهیان حاکمان این کشورها  جهلوگیرى از رشد عهناصر ضهد صههیونیستى و تقویت کشورها بهراى

با رژیم  مبارزه مردمى مهبنى بهر قوى هاىاراده وجود رغمعلى هاى فراوانى وجود دارد کهنمایند. نمونه وافرى تالش

وقعى  هاخواست این پیمانى بها آمریکا و اسرائیل نهه تهنها بهصهیونیستى،حکمرانان این کشورها تهنها بهه عهلت ههم

،همراه و ههمسو بها آمهریکا و رژیم صهیونیستى خود کشورهاى مردم اکثریت خواست ننهاده،بلکه دقیقا در نقطه مقابل

داشتند.امهضاى پیمهان صهلگ بها اسهرائیل،موافقت با حمله اسرائیل به غزه و و در جهت تأمین منافع آنان گام بهرمى

منطقه،محدود کردن مبارزان فلسطینى،بستن گذرگاه رفگ و محاصره کامل غزه به درخواست  در جریان مقاومت اسالمى

 و اسرائیل شمارى بود که حکمرانان این کشورها به خواست آمریکارژیم صهیونیستى تنها چند نمونه از اقدامات بهى

ها هاى همسو این دو تا مللى و تالشبردارى و همراهى مطلق با جریانات سلطه بیندادند. ذا همین فرمانانجام مى

مردم این منطقه  بین علیه جریانات اسالمى باعث به وجود آمدن و تشدید موج ضهد آمهریکایى و ضد اسرائیلى در

ا مللى هاى اصلى مردم انقالبى مصر اخراج و قطع رابطه با اسرائیل و نظام سلطه بینشد،تا جایى که یکى از درخواست

رژیم اسهرائیل در مصر،قطع گاز ارسا ى از مصر به اسرائیل و  عهلیه نظیر بازگشایى گذرگاه رفگ، تظاهرات ى.اقداماتاست

 (2/32:/:121دارد)سایت گزاره، هاقیام تظاهرات روز نکبت علیه اسرائیل همگى حکایت از ضد نظام سلطه بودن این

سهو و بهه عنوان نماد بیدارى و مقاومت در مقابل دینى از یکساالرى انقالب اسهالمى ایران بهه عنوان ا گوى مردم

اسالمى بوده  بیدارى هاى رژیم صهیونیستى،یکى از عوامل اصلى مؤبر در رویدادهاى استکبار و اشغا گرىطلبىافزون

ن مرز غزه است.در همین زمینه مقام معظم رهبرى،جنایات حکومت مهصر بهه نیابت از اسرائیل،در مواردى چهون بهست

دار شدن غرور،عزت و کرامت مصادیق بارز جریحه آن را مرز و کمک به محاصره و ایجاد دیوارهاى حائل فوالدى در

اى آورى امهکانات هستهملت  یبى پس از جهمع دار شدن غرورانسانى مردم مصر به دست حاکمان و همانین جریحه
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هاى غربى را علت مهمى در بیدارى اسالمى در این دو کشور ذکر ز مشوقاستفاده ا بهانه ،بهتوسط حکومت این کشور

ها ذکر اى در وقو  انقالبایرانى در برابر تهدیدات غرب را د یل برانگیزاننده مسئو یننمودند و مشاهده 

 مشهد( -:121ابتداى سال  در ها)فرمایشفرمودند

،حمایت از دیکتاتورها تا آخرین  حظه،رها کردن برابر این تحوالتمهقام مهعظم رهبرى در تهبیین مواضع آمریکا در 

ار رفتن دیکتاتورها و بر سر کار آوردن افراد طرفدار خود و  پس باشند.حفظ شاکله نهظام فایدهآنان در هنگامى که بى

ست این کشور دانستند.و از ها را سیاها بها ترفندهایى چون اوهار حمایت و همراهى با ملتتالش براى مهصادره انهقالب

ها در منطقه از جمله در ایران به وسیله عوامل ضعیف،فرومایه و انهقالب سازى تالش آمریکا براى شهبیه سوى دیگر به

 (مشهد-:121ها در ابتداى سال خورده ارزیابهى نهمودند.)فهرمایشخوش هواى نفس اشاره و آن را شکستدست

 بودن مردمى.4-3

کردند هاى مردمى در این کشورها دنبال مهىهایى که حاکمان این کشورها قبل از انقالبترین روشاصلىیکى از 

حاکمان این کشورها به عهلت نداشتن پایگاه  که شدرویکرد وابستگى به غرب به ویهه آمریکا بود.این رویکرد باعث مى

ادامه سلطه خود را تضمین کرده و چند روزى بیشتر بر  مردمى در بهین مهلت خود به دنبال متحد قدرتمندى باشند تا

باقى بمانند؛ ذا در میان ساختار سیاسى این کشورها وابستگى به آمریکا و دیگر کشورهاى نظام سلطه،امرى  قدرت سریر

 ها برین رژیماما حامى ا بیگانه کشورهاى شد که منافعهاى این کشورها باعث مىمهتعار  بود.ماهیت وابسته بودن رژیم

برترى یابد و در این مسیر،تأمین منافع حامیان و ماندن بیشتر در قدرت، اصو ى بود که از سوى هیأت  مردم منافع

 .شدمى دنبال حهاکمه این کشهورها

گیرى شد تا مردم در تعیین سرنوشت خود و پیاین کشورها باعث مى در هااز سوى دیگر ذات وابسته بودن به ابرقدرت

برخوردار باشند.همین امهر یعهنى عدم مشارکت مردم در  قدرت ساخت منافع ملى خود از کمترین میزان تأبیرگزارى بر

شد تا ها باعث مىهاى مردمى شد.انقالبهاى اصلى این انقالبگیرى یکى از پایهو ساخت سیاسى باعث شکل قدرت

؛ ذا سهرنگونى بهبینند رى خود را در حوزه قدرت سیاسى این کشورهااو ین بار تأبیرگذا براى کشورها مردم این

شدن فصل  گشوده ،باعثهاى وابسته به غرب در این منطقه استراتهیک به وسیله حضور مردم در صحنهحکومت

 .شد کشورها جدیدى از مشارکت سیاسى مردم و تعیین سرنوشت خود در این

هاى مهم این و ویهگهى فهرمودند اشهاره ،به این مهم« »در حهرم امام رضا :121ل مقام معظم رهبرى در ابهتداى سها

دار شدن غرور،عزت و علت آن را جریحه مردم گیرى دینى حرکتپدیده را در حضور مردم در صحنه و گرایش و جهت

تند.همانین ایشان اهمیت آن را در در انهقالب اسهالمى ایران دانهس مردم حضور و کرامت انسانى مردم و آن را مشابه

ها و ههمیشگى روشهنفکران و علت اهمیت را در ناتوانى احزاب،پشت میزنشین هاىدعوت توجهى مردم بهبى

 .به صحنه و باز شدن گرهها با دل،نیت و همت مهردم بهیان فهرمودند مردم آوردن گران ذهنى درتحلیل

 اسالمینسبت میان مهدویت و بیداری -5

محهوری، کرامهت انسهانی،    ای است مبتنی بر خهدامحوری، عهدا ت  آینده جهان و انسان از منظر دکترین مهدویت، آینده

های معنوی و اخالقی، رفع هرگونه عامل انحطاط فکری و اخالقی، زدودن موانع رشد معنوی گرایی، حاکمیت ارزشعقل
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رو، ازایهن  .عهدا تی ها و رفع هرگونه استثمار و استعمار و تبعیض و بیو عقالنی بشر، رفع سلطه کفار و وا مان و طاغوت

مههدی  »تظهار وههور و چشهم بهه راه     منتظربودن همواره دعوت و تالش برای نپذیرفتن وضع موجود اسهت. در واقهع ان  

ومت اسهت در  بودن، دعوت به نپذیرفتن است. نپذیرفتن باطل، نپذیرفتن ستم و بردگی و ذ  ت. انتظار پرچم مقا« موعود

 کند0باره بیان میهمانگونه که متفکری چون دکتر شریعتی در این .برابر ستم و ستمگران

گفهتن بهه    "نهه "ی ضدواقعیت حاکم بر جهان و حاکم بر تاریخ و حاکم بر اسالم اسهت. انتظهار یعنهی    انتظار یک ضربه»

تراض به وضع موجود را پنههان دارد. حتهی   چه هست. کسی که منتظر است.. کسی است که در نفس انتظار خود، اعآن

. کسی کهه  "حال"اش انکار انتظار منفی، خود یک اعتراض است، و و اعتراض منفی... انتظار ایمان به آینده است و الزمه

ای کهه پهیش آیهد،    هراسهد. از ههر حادبهه   از حال خشنود است، منتظر نیست؛ برعکس، محافظه کار است. از آینده مهی 

 (.323 12410)شریعتی، « کند که هیچ چیز دست نخورددارد و تالش میدوست ناک است.بیم

به عدا ت عقیده دارد و از آنجا کهه  همین جهت، بهمنتظر در انتظار کسی است که بیاید و عدا ت را در جهان بگستراند، 

حرکهت و  توانهد بهی  عدا ت نمهی  هر عقیده، تعهداتی به دنبال دارد  ذا انسان مؤمن و معتقد به عدا ت و متعهد به اجرای

هها در نهایهت وههور    عدا تی را تحمل کند و آرمان اعتقادی خویش را کنار نهد تا پهس از سهال  ساکت باشد و ولم و بی

تحقق یابد و مصلگ موعود بیاید و عقاید و تعهدات او را تحقق بخشد. آناه مصلگ موعود و یاران او در عصر وهور انجهام  

اعتنایی نسبت به ذ  ت و بی  ذا برای منتظرین سستی و رکود و قعود و .آنان است در روزگار وهوردهند تکلیف خود می

 .وضع اجتماعی و پذیرش سلطه، پذیرفتنی نیست

، انتظار و آمادگی مداوم و آگاهانه برای وهور امامی است که از دیدگاه همه «اعتقاد به مهدویت»عمدة شاخصه و ویهگی

شههید سهید محمهدباقر     .دینی و انحرا  از جههان اسهت  نابودی ولم و ستم و فساد و تباهی و بیغایب است و در صدد 

 نویسد0می در این مورد صدر

بیننهد. مههدی)عج( تنهها یهک اندیشهه      مهدویت تبلور یک ا هام فطری است که مردم از دریاة آن... روز موعود را می» 

ویی نیست که به امید مصداق آن نشسته باشهیم بلکهه مههدی یهک     نیست که ما در انتظار والدت او باشیم و یک پیشگ

اینهک در شهخص   « نفی هر نو  ولهم و سهتم  »واقعیت خارجی و آماده باش است که ما منتظر عملیات او هستیم. تفکر 

گویهد و  هها، نهه مهی   پیشوای منتظر ه که به زودی وهور خواهد کرد ه تجسم یافته است. شخصیتی که به همهة قهدرت    

 (.22 12140)صدر، « نسبت به هیچ حاکم ستمگری نداردتعهدی 

نتظار، در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، عامل رشهد و اصهال ، مقاومهت و پیشهرفت، بیهداری و بقهای جامعهه و        ا

باالخره عامل حرکت و جنبش و قیام و از عقاید تاریخ ساز و انقالب آفرین اسالمی و بهذر اصهلی قیهام جههانی حضهرت      

توان بهره بهرد ایهن اسهت کهه انسهان      آناه از اعتقاد به آموزة مهدویت و انتظار در جوامع اسالمی می .)عج( استمهدی

منتظری که همواره در انتظار تحقق مدینه فاضله اسالمی و برپایی عدا ت جهانی است خود نیز باید در مسیر آن تهالش  

ی سیاسی خود بپردازد چرا که در غیر اینصهورت دوگهانگی و   نماید و همسان با نظام سیاسی عصر موعود به تنظیم زندگ

 ذا اندیشة انتظار پویا آنانان که در  .تضاد در اندیشه و عمل سیاسی اسالمی موجب انحطاط جامعة اسالمی خواهد شد
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ملهی  توانهد چشهم انهداز علمهی و ع    های تحقق انقالب اسالمی را فهراهم سهازد، مهی   ایران توانست یکی از مبانی و زمینه

 .سیاسی روشنی پیش روی جوامع اسالمی و حتی مستضعفان جهان قرار دهد

براساس مبانی اعتقادی خود در بحث انتظار پویا و مثبت که متضمن اعتراض و نه گفتن  همین جهت، بیداری اسالمیبه

و بمهرة   کشهد طهالن  ههای غربهی خهط ب   بر همة ایسهم تواند با تأسی به این نظریه می، استا مللی به فضای موجود بین

معرفت تاریخی بشر را نه در غرب و ایدة  یبرال دموکراسی آن بلکه آن را در حرکت جهانی حضرت مهدی)عج( جستجو 

نارضایتی از نظم کنونی و جایگاه  ،به نوعی است کهواکنشی خشمگینانه نسبت به اوضا   در واقع، بیداری اسالمی. نماید

و و ندای رهایی از جریان حرکت تاریخ براساس مفروضات از پهیش تعیهین    ه استشتاسالم معاصر را به منصة وهور گذا

و از طهر    اسهت خواهان تغییهر ا گهوی عمهل     سو،یکاز  ، این جنبشبر این اساس ه است.شدة مدرنیزاسیون را سر داد

ایران در چارچوب حرکت اسالمی در  . اساساًمناسبی برای رهایی از وضع موجود و گشایش وضع مطلوب جایگزیندیگر 

فراهم آورد  در جنبش بیداری اسالمی ساز آن )انتظار(، زمینة این ذهنیت راهای حرکتگفتمان مهدویت شیعی و آموزه

ها در پیش گرفته بودند و امکان دگرگهونی و بازگشهت   که هنوز توان تصور آرمانی فراتر از آناه در گذشته، سایر حرکت

شاید اعتقاد به همین توانمنهدی اسهت کهه رو  متحهرک در      . وشود وجود داردته میبه آن چه دوران طالیی اسالم گف

های آزادی بخش و عدا ت طلبانة متأبر از انقالب اسهالمی ایهران را   های اسالمی سایر ملل اسالمی و حتی نهضتجنبش

 (.0114 1242)امرایی،  بخشدفزونی می

یک روند فراگیهر سراسهر جههان اسهالم را فهرا گرفهت و نهه فقهط         چناناه شاهد هستیم پس از پیروزی انقالب اسالمی 

چرا که مخاطب انقالب اسالمی ایران و رهبهری آن، امهام    .مسلمانان را بلکه تمام مستضعفان جهان را به حرکت درآورد

 خمینی)ره(، مستضعفان سراسر کرة زمین بودند0

در تمام عا م گسترده شود. ایران مبدأ و نقطة اول و  باید این نهضت در تمام عا م، نهضت مستضعف در مقابل مستکبر»

های مستضعف است. در تمام اقشار عا م، مسلمین به پاخیزند، بلکه مستضعفین به پا خیزنهد. وعهدة   ا گو برای همة ملت

و وارث ها امام ما بشوند در دنیا گذاریم که آنفرماید که ما منت بر مستضعفین میا هی مستضعفین را شامل است و می

 «انهد و بایهد از میهدان خهارج شهوند     بباشند. امامت حق مستضعفین است. ورابت از مستضعفین است. مستکبرین غاص

 (.024 1221)خمینی، 

از طرفی انقالب اسالمی با عنایت به فلسفة انتظار مبنی بر حفظ وحدت و تسلسل تاریخی در آغهاز بشهریت تها انقهالب     

را  و بریدگی در مسیر عدا تخواهی در فلسفه تاریخی شیعه، مدعی است که تنهها  نهایی حضرت مهدی)عج( و عدم انح

گذاری شده و تنها با انقالب اسالمی ایهران  ای است از یک زنجیر طوالنی که به وسیله پیامبران قبل از اسالم بنیانحلقه

 .شود و بلکه ادامه خواهد یافتنیز ختم نمی

ن بخشی از کل انقالب مداوم پیامبران خدا و بخشهی از کلهی انقهالب مهداوم اسهالم      انقالب اسالمی ایرا، به عبارت دیگر

است که تا استقرار عدل جهانی و حاکمیت موعود مطلق خدا به دست بندگان صا گ خهدا و مستضهعفین ادامهه خواههد     

تواند منبع خوبی و می تواند محدود به تشیع و شیعه باشدبه این ترتیب انقالب اسالمی نمی (.07:1 1231)عزتی،  یافت

 و برای جنبشهایی نظیر بیداری اسالمی باشد.برای انقالب برای پیروان ادیان دیگر، برای پیروان مذاهب مختلف اسالمی 
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 رسد حرکهت بیهدارى اسهالمى در کشهورهاى اسهالمى منطقهه خاورمیانهه و شهمال آفریقها بها قیهام منجهى            مى نظر به

 :نى مهدوى در محورهاى زیر،بیشترین اشهتراکات را دارنهدو تهشکیل جهامعه جها«عج»موعود

 گرایىاسالم.5-1

هاى در کشورهاى اسالمى منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا،اسالمى بودن آنها هاى مهم و اصلى قیامویهگى از یکى

از  ،ممانعتمسلمان وقمع مبارزانجهامعه،قهلعگرایى،اتخاذ رویکردهاى سکوالر در اداره حک ام مستبد با اسالم .مبارزهبود

 تجمعات در هاى بارز اسالمىبهرگزارى واجهبات اسالمى و...موجب تحریک و تحرک مردم مسلمان شد و آنها با نشانه

 .اسالم و توسعه آن نشان دادند مبین مندى خود را به دیناعتراضى علیه حکومت شرکت نموده و بدین صورت عالقه

جا آواى که همهآورند؛به طورىبه اسالم روى مى سابقهبى گونه که اشهاره شد،در عصر وهور نیز مردم به طورمانهه

مظاهر و مناسک دینى و  به مردم کند.این شاخصه دال بر گرایشتجلى مى مذهبى شود و آبارانداز مىاسالم،طنین

 .اسهت قیام اسهالمى در ههر دو

 در الگوخدامحورى .5-2

و  واهر فهریبا به با سرخوردگى بشر از ا گوهاى را هاى تحق ق حکومت مهدوىگونه که منابع دینى اسالم،زمینههمان

هاى صهورت گهرفته در بهستر سازند،در قیاممى مرتبط آورى به ا گوى حکومت جهانى اسالمو روى بشرى جذ اب

 ،جزءایران و استقبال از آن ساالر دینى جمهورى اسالمىفق حکومت مردممو ا گوى بیدارى اسالمى نیز توجه به

 .که مورد اذعان و اعترا  دوست و دشمن قرار داشت بود هابهه فرد قیام هاى مهنحصر ویهگى

 گرایىوحدت.5-3

به وحدت و  را محور، جامعهتوحید  اندیشة محوریت همگان در پیشگاه قانون بر ،بهرابرىدر جامعة جههانى مههدوى

هاى مختلف مردم و امید آنها به برقرارى هاى مشترک بین صنفبیدارى اخهیر نیز دغدغه .دررساندیکپارچگى مى

و خویشاوندبازى و  محورى طبقه دور از و به ساالرى دینى و تهوجه یکسهان و برابربر مردم مهبتنى حاکمیت

و  تر نموده و وحدتروى مضاعفى را اعطا نموده بود و عزم آنها را در سقوط دیکتاتورها جزمنی ساالرى،به آنهاگروه

 .بود را شاخصه مهم قیام آنها ساخته یکپارچگى

 خواهىعدالت.5-4

ى وداد و تکیه به مردم در بناسیاسى اسالم جایگاه اساسى دارد،پر شدن زمین از عدل انهدیشة که عدا ت در جاآن از

کشورهاى انقالبى هد   .درشودمى شمرده«عج» زمان هاى بارز حکومت جهانى امامستم،از ویهگى و زدودن ا هى عدل

شد.چراکه گیرى تجمعات اعتراضى مىنیز،نارضایتى از اقتصاد ضهعیف و فهساد اقتصادى گسترده موجب تشدید شکل

توانستند تحمل کنند و وابسته به رژیم را نمى دارانطبقه سرمایه مردم بروت نامشرو  نزدیکان دستگاه حاکمه و وهور

خواهى را در آنها تحریک ستیزى و عدا تاین مسأ ه رسوباتى از کینه و نفرت را در ذهن آنها انهباشته و حهس ولم

 .ساختمى
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 گیرینتیجه

منطقى،نهظریه جههانى شهدن به معناى استیالى ستمگرانه هاى مذهبى دین اسالم و دالیل عقلى و با استناد به آموزه

گرایانه بر کل جهان مردود است.از سویى حهکومت جههانى صا حان و مستضعفان مادى غا ب یک فرهن  و سیاست

 .شد خواهد محقق«عج»هاى ا هى است و با توجه به آیات و روایات فراوان این وعده با وههور امهام زمهانجزء وعده

تواند حالوت و اى مىهانى شدن مهدوى اختصاص به تشیع نداشته و هر عقل سلیم و ههر فهطرت پاک و جان آزادهج

هاى ا هى و دالیل متعددى از جمله تحقق وعده بهه زیبایى باور و ایمان به پدیده جهانى شدن به شهیوه مههدوى را

ء،همسویى با اصل عهدا ت مهحورى،ایجهاد نشاط و امید به تأیید رحمانیت خداوند،همگرایى و پیروى از فلسفه انبیا

جهت ایجاد آمادگى براى  در و سهازنده وجود آوردن حا ت انهتظارى پویا ، بهانسانى فرجام نیکوى جهان در جوامع

منجى  آن عىواق حضور در عصر وهور،مطابقت داشتن با فطرت انسانى و...را با تمام وجود احهساس نهموده و از منتظران

این حهوزه،الزمه عصر وهور طى شدن قواعد طهبیعى در کنهار  مهتخصصان بنا به نظر .بزرس عا م بشریت گردد

 سو،وقو  انقالب در کشورهاى منطقهاین اسهت که از یک اسهت ذکر جا قابلعهنایات خاص ا هى است.آناه در این

ورها دارد.در بعد مسائل هاى خاص سیاسى،اجتماعى و اقهتصادى حهاکم بر این کشعربى حکایت از شرایط و ویهگى

 مسئو یت هاى دیکتاتورى، وابستگى حکام به اسهتکبار،عهدم احساس،عهواملى چهون وجهود رژیمحکومت بهه مهربوط

 هاویهگى دیگر در قبال مسأ ه فلسطین و عوامل اقتصادى به اتفاق در تمامى کشورهاى ههد  دخها ت داشتند.از سوى

شهرایط فهعلى جهان و به ویهه  با وجوه ذکر شده که در برخى«عهج»هانى امام عهصرو شرایطى بهراى حکومت ج

خواهى و طلبى،عهدا ت،خدامحورى، وحدتگرایىاسالم به توانها مىکشورهاى انقالبى تطابق دارد.از جمله این ویهگى

وحى و نهبوّت دل مهشتاقان مکتب  در رااى از امهید تواند بهارقهاسهتکبارستیزى اشاره کرد.این تناسب و تطابق مى

 تر نماید.آنها را راسخ و عزم استوارتر هاى آنان را در صهراط مهستقیمایجهاد نموده و گام

گرایانه انتظار و فراروی آن از وضعیت نامطلوب وجه تشابه بیداری اسالمی با نظریه مهدویت نیز در همین مفهوم آرمان

نامطلوبی که از منظر اندیشه دینی علت داخلی آن استبداد و علت خارجی آن استعمار است. این موجود است. وضعیت 

ها، کارکرد و نقش مشترکی در به وجود آمدن وضعیت فعلی کشورهای اسالمی دو در پیوند با هم، با وجود تفاوت

نظریه مهدویت و جنش بیداری های اصیل دینی و مذهبی شدند.گیری جهان اسالم از آموزهداشتند و باعث فاصله

ای درخشان و مطلوب برای کشورهای اسالمی در پیوند با هم و در اعتراض به این وضعیت نامطلوب، ضمن نوید آینده

داند. هویتی که در اسالمی، راه نجات و رهایی آنها را در بازگشت به خویشتن خویش و هویت اصیل دینی و مذهبی می

توان جنبش بیداری توجهی بر روی آن نشسته است.از این منظر میو گرد غفلت و بیگذر تحوالت تاریخی، غبار 

ها تواند کشورهای اسالمی را از وضعیت رکود و خمودی که قرنای که میای مثبت قلمداد کرد؛ پدیدهاسالمی را پدیده

  یکدیگر کمک کند. اند، رهایی بخشد و نیز در جهت تقریب و نزدیکی مذاهب اسالمی بهبه آن دچار گشته
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 22،شماره 1242پاییز مجله قبسات،،«مهدویت و انتار در ادیشه مطهری»(،1242سوزنای،حسین،)

مجلـــه خردنامـــه ،ترجمهههه فریبههها رضهههوی،«مههههدویتشههههر خهههدا ،جههههانی دن و »(،1243حقیقت،صهههادق )

 2،شهریور،شماره همشهری

 ،تهران0قومس. نظام بی  الملل،بازدارندگی و همپایگی استراتژی(.:121ازغندی،علیرضا )

،ترجمه حمیرا مشیر زاده ،تهران0دفتر مطا عات سیاسی و بین نظام جهانی ،سیاست و فرهنگ(.1241آکسفورد،باری،)

 ا مللی

 «Khamenei.ir»حفظ و نشر آبار ایت اهلل ا عظمی خامنه ای،سایت دفتر 

 

 

 


