
  
  

  دین و تمدن در گذار تاریخ
  )رویکردي راهبردي و تمدنی به مهدویت(

  

  ∗محمدهادي همایونکتر د
  

  چکیده
در جهان معاصر و در پی تجدید حیات اندیشۀ اسالمی، که یکی از دسـتاوردهاي انقـالب مبـارك      
اسالمی در ایران است، توجه به موضوع مهدویت در حکـم عـصارة کتـاب خداونـد و عتـرت پیـامبر                 

این جریان به توجه بـه  . تطرز چشمگیري رو به افزایش اس   به) س(و قلۀ بعثت انبیاي عظام    ) ص(اکرم
  .هاي ظهور در جامعۀ معاصر دامن زده است نشانه

هاي ظهور و دورة آخرالزمان و تالش براي استخراج راهبردهـاي   تتبع در آیات و روایات مربوط به نشانه   
اساسی شیعه در دوران غیبت و نزدیک به ظهور، رویکـرد جدیـدي را در مطالعـات مربـوط بـه مهـدویت و          

  .نامید» رویکرد راهبردي به مهدویت«توان آن را  نهد که می ن بنیان میآخرالزما
چنین تصویر کرد که  توان شرایط آخرالزمان و دوران ظهور را این ها می گونه روایات و نشانه با بررسی این

اي یا تغییر حکومتی سیاسـی بـه وقـوع      حوادث در سطحی خرد و به شکل شورشی مقطعی یا انقالبی منطقه        
اي است که در تمام زوایاي زنـدگی بـشر    گسترة این اتفاقات جهانی است و عمق آن نیز به اندازه    . پیوندد  ینم

کند و این معنا چیزي نیست جز یک زوال و انتقال تمدنی و برپایی یک تمدن جهانی الهی به دنبـال                نفوذ می 
  .نامید» ه مهدویترویکرد تمدنی ب«توان  این رویکرد را در کنار رویکرد راهبردي می. آن

خـوریم کـه هـر کـدام      در گسترش این مفهوم و در بررسی متون و ادبیات تاریخ تمدن به این نکته برمی        
هاي بشري را بر گرد آن تحلیـل   اند تا تاریخ تمدن اي را مفهوم محوري تحلیل تاریخ گرفته و تالش کرده         ایده
در حکـم مفهـوم   » تقابـل حـق و باطـل   «کرد تا ایدة توان تالش  در این راستا و با رویکردي مهدوي می  . کنند

  .محوري، در نگرشی کامالً متفاوت به تاریخ تمدن توضیح داده شود
  

  ها کلیدواژه
  .هاي ظهور، آخرالزمان، تاریخ تمدن، تاریخ ادیان، تاریخ انبیا، انقالب اسالمی مهدویت، راهبرد، نشانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ع(دانشگاه امام صادقدانشکده معارف اسالمی، فرهنگ و ارتباطات  استادیار ∗
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  )ص(دو یادگار پیامبر
در ایـن کـرة خـاکی، دو یادگـار بـراي        خوداي حیات   در واپسین روزه  ) ص(پیامبر

، آنان بود ـ بر جاي گذاشت که مجدانه به آن سفارش  ةش ـ که همواره نگران آیند ا امت
  .و تأکید شد، قرآن و عترت

ی تارك فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلّوا کتـاب     اهللا و عترتـی اهـل بیتـی     انّ
  ).34: 1409عاملی، (

هـا   تـا آن هنگـام کـه بـدان    . گذارم بها را در میان شما به یادگار می     انمن دو چیز گر   
  .کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را: چنگ زنید گمراه نخواهید شد

بایست بـدون او و فقـط بـا          دوران سخت پس از شهادت او را می       ) ص(امت پیامبر 
ت عظـیم  تمسک به این دو ثقل بزرگ سپري کنند، تا آن زمان که بـر اثـر ایـن مجاهـد             

 ظهور عزیزي از نسل وي که زمـین         ؛بشري، وعدة بزرگ الهی در آخرالزمان تحقق یابد       
  .وجور پر شده باشد، عدالتی جهانی کند، پس از آن که از ظلم داد پر می و را از عدل

گاه در   بها اشارت فرمود که این دو ثقل هیچ         و در ادامۀ این سفارش به حقیقتی بس گران        
  :که بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند  دا نخواهند شد تا آن زمانتاریخ از یکدیگر ج

  .و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض
  .و آنان از یکدیگر جدا نخواهند شد تا بر حوض کوثر بر من وارد شوند

قرآن ناطق و مفسران واقعی آن هستند و کتاب خـدا نیـز، در مقابـل،            ) س(اهل بیت 
 )س(فـضیلت و واقعیتـی از ذوات مقدسـۀ اهـل بیـت            . آنان است کنندة مقام شامخ      بیان

اي از آیات خداوند در قرآن کریم بدان بازگردد، که  نیست، مگر آنکه تفسیر یا تأویل آیه     
بازتـاب ایـن پیونـد      . البته براي فهم آن هـم نیازمنـد آمـوختن از خـود ایـشان هـستیم                

  :ناگسستنی در آیینۀ وحی چنین است که
ا الْقُ نَّ هذَ مإِ أَقْو ی ی هِ تِ لَّ ي لِ هدِ 9اسراء،  (رْآنَ ی(.  

  .کند به آنچه اقوم است درستی که این قرآن هدایت می به
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، بـه نقـل از پـدران    )س(جعفـر  بـن  الحوائج موسـی   در تفسیر این آیه، روایتی از باب      
  :وارد شده که مؤید این مطلب است) س(بزرگوارشان تا امام سجاد

علـی، عـن أبیـه     محمد، عـن أبیـه محمـدبن     أبیه جعفربن جعفر، عن    بن حدثنی موسى 
 فی ةمـاإلمام منا ال یکون إال معصوما، و لیست العص «: قال) السالم علیهم(الحسین   بن علی

 .» فیعرف بها، فلذلک ال یکون إال منصوصاةـظاهر الخلق

اهللا هـو    بلاهللا، و ح   هو المعتصم بحبل  «: اهللا، فما معنى المعصوم؟ فقال     یابن رسول : فقیل له 
، فاإلمام یهدي إلى القـرآن، و القـرآن یهـدي إلـى اإلمـام، و      ةـالقرآن ال یفترقان إلى یوم القیام     

  ).509 :1415بحرانی، (» إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یهدِي لِلَّتِی هِی أَقْوم: اهللا عزوجل ذلک قول
 باشـد و ایـن      توانـد   امام از میان ما جـز معـصوم نمـی         : گوید امام فرمودند    راوي می 

روست که امام باید منصوص و منصوب  عصمت در ظاهر آفرینش آشکار نیست و ازاین
اهللا   زننده به حبـل    معصوم چنگ : از ایشان دربارة معنی معصوم سؤال شد، فرمودند       . باشد

امـام بـه سـوي    . شوند این دو تا قیامت از یکدیگر جدا نمی. اهللا قرآن است    است و حبل  
 و قرآن به سوي امام، و این معناي قول خداوند عزوجل است کـه               کند  قرآن هدایت می  

م: فرمود  أَقْو ی ی هِ تِ لَّ ي لِ هدِ ا الْقُرْآنَ ی نَّ هذَ  .إِ

هـاي بـزرگ    یادآوري این نکته براي مسلمانانی که باید پـس از او از ورطـۀ آزمـون     
اما . یق بودشک حاوي معارفی بلند و راهکارهایی مهم براي طی این طر          گذشتند، بی   می

بـر رسـالت و امـتش گذشـت،     ) ص(با کمال حسرت و تأسف آنچه پس از پیامبر اکرم        
گاه در تاریخ پس از وي جایگاه شایـستۀ   المرسلین هیچ نشان داد که این دو یادگار خاتم 

سرپرست، گم شد و راه  هاي تاریخ، تنها و بی خود را نیافت و امت اسالمی در کوره راه     
  .رفتضاللت را در پیش گ

 اشاره باشد بـر اینکـه بعـد از وجـود         ،لن یفترقا حتی یردا علی الحوض     شاید جملۀ   «
هرچه بر یکی از این دو گذشته است، بر دیگري گذشته است و             ) ص(اهللا  مقدس رسول 

مهجوریت هر یک مهجوریت دیگري است، تا آنگاه که این دو مهجور بر رسـول خـدا            
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م اتصال کثرت به وحدت است و اضمحالل در حوض وارد شوند؛ و آیا این حوض مقا
قطرات در دریاست یا چیز دیگري که به عقل و عرفان بشر راهی ندارد؟ و بایـد گفـت      

گذشته است، بر امـت مـسلمان   ) ص(آن ستمی که از طاغوتیان بر این دو ودیعۀ رسول اکرم     
  ).1ـ2: 1378امام خمینی، (» بلکه بر بشریت گذشته است، که قلم از آن عاجز است

با وجود این مهجوریت ـ و البته در مواردي تالش منافقان براي پنهان ساختن آن ـ    
هایی بس گوناگون و پرجذبه  جلوه) ص(این دو ثقل بزرگ در طول تاریخ پس از پیامبر        

  :را از خویش آشکار کردند و با هر کرشمه دل جماعتی را به خود مشغول ساختند
      با صد هزار دیده تماشا کنم تو را با صد هزار جلوه برون آمدي که من

در گذر ایام، گروهی از لفظ قرآن به حیرت آمدنـد و فـن قرائـت را بـه اوج خـود                
جماعتی در ظاهر قرآن سرگردان ماندند و هنرهاي گوناگون کتابت و تذهیب            . رساندند

 مکاتـب   ،اي نیـز بـا اسـتعانت از ایـن ثقـل اکبـر               عده. را از این آبشخور سیراب کردند     
اي از ایـن معجـزة بـزرگ پیـامبر            گوناگون تفسیري را بنـا نهادنـد و هـر کـدام گوشـه             

هـاي    جمعی قرآن را کتابی علمی خواندنـد و البتـه بهـره           . را آشکار ساختند  ) ص(خاتم
شمار علمی از آن بردند، و جمعی دیگر آن را کتابی ادبـی دانـستند و بـا آن ادبیـات              بی

اهل بیت، راه به جایی     یعنی   کدام بدون ثقل دیگر،      اما هیچ ... عرب را متحول ساختند و    
  .رسند چون این دو ثقل با هم به مقام کوثر می. نبردند و نخواهند برد

سرسلسلۀ والیت، امیر   . نیز همان گذشت که بر کتاب خدا گذشت       ) س(بر اهل بیت  
برخی شجاعت او، گروهی دیگر بالغت . نمود چنان بود که جمع اضداد می  ) س(مؤمنان

اي محو در عبادت و لطافت روح او شدند، امـا    و جماعتی علم او را ستودند و دسته      او
کـه خـود فرمـود، جمعـی در او گمـراه             چنان  حتی، آن  .هیچ کدام به باطن او راه نیافتند      

. شدند، چون او را بدون قرآن خواندند و بنا نبود که این دو ثقل از یکدیگر جدا بماننـد      
ن نیز هر کدام بسته به تنگناهاي زمانـه بـه صـفتی شـناخته و     امامان معصوم پس از ایشا 

خوانده شدند، یکی به حلم ستوده شد و دیگري به علم، امامی به شجاعت زبانزد شد و 
  ... .معصوم دیگري به عبادت و
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نیز، همچون نقطۀ تالقی قرآن و عترت، از ایـن          ) س(در این میان روایات معصومین    
.  هم بویی از قرآن داشت و هـم نـشانی از اهـل بیـت           نصیب نماند، چون    مهجوریت بی 

براین، جفاي دیگري که بر روایات رفت یک دوره ممنوعیت نقـل حـدیث بـود؛                  افزون
بها، تـا    امان اسرائیلیات و روایات ساختگی در میان این گوهرهاي گران           سپس هجوم بی  

ویژه در  ي زندگی، بهها بازار چنان آشفته شود که مسلمانان در استفاده از آن دستورالعمل
مجموعۀ چند هزار روایت در کنار . دوران غیبت، سردرگم شوند و احیاناً به بیراهه روند

و حکومت ایـشان    ) عج(شمار قرآن کریم در خصوص وجود مقدس امام عصر          آیات بی 
هاي نزدیک شدن این پدیـدة شـگرف    و همچنین شرایط جهان نزدیک به ظهور و نشانه    

  .از این جمله است
  

  هاي ظهور جهان معاصر و توجه به نشانه
از سویی دیگر، در جهان معاصر و در پی تجدید حیات اندیشۀ اسالمی که یکـی از                 
دستاوردهاي انقالب مبـارك اسـالمی در ایـران و خـود ثمـرة سـالیان متمـادي تـالش            

 و اللــّه  ةـو علماي بزرگ دین در اعالي کلم     ) س(یــا و اولیاي اله   ـناپذیر انبی   گیـخست
استقرار حکومت جهانی اسالم بود، توجه به موضوع مهدویت در حکم عـصارة کتـاب              

به طرز چـشمگیري رو     ) س(و قلۀ بعثت انبیاي عظام    ) ص(خداوند و عترت پیامبر اکرم    
شناسـند، بـراي دیـدن طلعـت رشـیده          آنان که امام حی خویش را می      . به افزایش است  

 موعودهاي دیگرند، ظهور موعود آخرالزمان را کنند و آنان که در انتظار شماري می لحظه
بینند؛ و البته آنان نیز که به هیچ موعود و پایانی در تاریخ معتقـد نیـستند، در           نزدیک می 

این اشتیاق ظاهراً همان است که در . گدازند آتش انتظار براي استقرار عدالتی جهانی می     
  :روایات ظهور بدان اشاره شده است

 السماء انّ الحقّ فی آل محمد فعند ذلک یظهر المهدي علـی افـواه         اذا نادي منادٍ من   
بون حبه و ال یکون لهم ذکر غیره    ).866: 1381سلیمان، (الناس و یشرَ
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است نـام مقـدس   ) ص(هنگامی که منادي آسمانی بانگ برآورد که حق با آل محمد       
 و دیگر کاري جز گزیند ها جاي می افتد و محبت او در دل ها می بر سر زبان ) عج(مهدي

  .یاد او نخواهند داشت
در این دوره، در میان رویکردهاي گوناگون قرآنی، روایی، کالمی، فلسفی، تاریخی،             
عرفانی و ادبی به موضوع مهدویت، که در تاریخ غیبت حضوري جـدي دارد، رویکـرد      

هـاي   این رویکرد جدید در پـی شـناخت نـشانه      . گیري است   جدیدي نیز در حال شکل    
و براي انطباق آن با شرایط جهان معاصر  ) س( در قرآن کریم و روایات معصومین      ظهور

دهـد بـه اینکـه ظهـور موفورالـسرور قطـب عـالم                کند و سرانجام هشدار می      تالش می 
توانـد بـسیار      ، محصول تمدنی انقالب اسالمی، بسیار نزدیک اسـت یـا مـی            )عج(امکان

 نوشتۀ  ،الخالص  یومسپس ترجمۀ کتاب    این جریان که عمدتاً با نگارش و        . نزدیک باشد 
 عصر ظهوراالسالم علی کورانی با کتاب    ةـکامل سلیمان، در لبنان آغاز شد و سپس حج        

هاي  آن را روحی تازه بخشید، از سویی با استقبال چشمگیر و از سوي دیگر با اعتراض          
  .رو شده است جدي روبه

هـاي    وارد شده است، پیگیري نـشانه ترین اعتراضی که بر این نوع نگاه به آخرالزمان      مهم
اي خاص از مصادیق تعیین وقت است که شیعه در دوران            ویژه تطبیق آن بر دوره      ظهور و به  
  :نقل شده است) س(از امام صادق. طور جدي از آن نهی شده است غیبت به

 مجلـسی، (کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجی المـسلّمون و الینـا یـصیرون             
1350 :862.(  

گویند و آنان که براي ظهـورش شـتاب       کنند، دروغ می    آنها که وقت آن را تعیین می      
یابنـد و   رسند و آنان که تسلیم قـضاي الهـی هـستند نجـات مـی             کنند به هالکت می     می

  .گردند باالخره به سوي ما بازمی
یابیم که شیعه از تعیین وقـت، بـه معنـاي            تر به مضمون روایت درمی      با نگاهی دقیق  

اتفاقاً بنـابر تـصریح آیـات و        .  نه اعالم نزدیکی ظهور    ، دقیق ظهور نهی شده است     زمان
  :روایات، شیعه مکلف به نزدیک دانستن همیشگی این نهضت مقدس است
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  )دعاي عهد. (انهم یرونه بعیداً و نراه قریباً
  .بینیم بینند و ما آن را نزدیک می درستی که آنان آن را دور می به

دهد  کند ـ نشان می ین نهی ـ که مؤیدات تاریخی نیز آن را تأیید میصیغۀ مبالغه در ا
که گروهی، در آن دورة حساس تاریخی، در تعیین وقت ظهور مداومت داشتند و هرگاه 

ایـن روش  . کردنـد  شد زمان دیگري را تعیین مـی  که با گذشت زمان کذبشان آشکار می    
 مهجور ماندن هزاران روایت     شدن موضوع مهدویت، و نهایتاً       حاصلی نداشت جز لوث   

در خصوص آخرالزمان که براي شیعه نقش حیاتی داشت؛ و اتفاقاً نهی از آن، حکایـت             
جـا از   در پی حفظ این روایات و استفادة بـه ) س(از این واقعیت دارد که امامان معصوم  

ائمۀ و ) ص(توان تصور کرد که هزاران روایت از دو لب مبارك پیامبر آیا می . اند  آن بوده 
با پرسش و خواهش شـیعیان خـارج شـده باشـد و در طـول زمـان بـا               ) س(معصومین
گاه ما از نزدیک شـدن بـه آن نهـی     هاي بسیار حفظ شده و به ما رسیده باشد و آن      مجاهدت

  !سبحانه و تعالی عما یصفون. شده باشیم؟ عبث در دستگاه خداوند حکیم راهی ندارد
تنها شیعیان را از این امر بـاز   قل شده است که نه اتفاقاً در این خصوص روایتی نیز ن      

در ) س(از امام صادق. کند هاي ظهور تشویق نیز می دارد که آنان را به پیگیري نشانه  نمی
  :هاي حتمی ظهور، نقل شده است تبیین صیحۀ آسمانی، یکی از نشانه

. و شیعته هم الفـائزون ینادي منادٍ من السماء انّ فالناً هو االمیر و ینادي منادٍ انّ علیاً             
انّ الشیطان ینادي انّ فالناً و شیعته هم الفائزون : فمن یقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: قلت

یعرفه الذین کانوا یروون : فمن یعرف الصادق من الکاذب؟ قال: قلت. لرجل من بنی امیه
هم هم المحقّون الصاد     نعمانی، (قون حدیثنا و یقولون انّه یکون قبل ان یکون و یعلمون انّ

1397 :264.(  
دهد که علی و  اي ندا می دهد که فالنی امیر است و منادي اي از آسمان ندا می     منادي

پس از آن چه کسی بـا حـضرت مهـدي           : گوید پرسیدم   راوي می . شیعیانش رستگارانند 
دهـد کـه فالنـی و شـیعیانش      امیه و شیطان هم ندا می      مردي از بنی  : جنگد؟ فرمودند   می
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چـه کـسانی راسـتگویان و دروغگویـان را از هـم تمییـز               : پرسـد   راوي می . نندرستگارا
گفتنـد کـه ایـن امـر      کردند و می   کسانی که احادیث ما را روایت می      : دهند؟ فرمودند   می

  .دانستند که بر حق و راستگویند اتفاق خواهد افتاد، پیش از آنکه واقع شود، و می
  

  هاي ظهور کارکرد نشانه
هاي ظهـور مـصداق تعیـین     شود که اگر تعقیب نشانه سش مطرح می در اینجا این پر   

در واقع، با این چند هزار روایـت قـرار بـود چـه      . وقت نیست، پس چه کارکردي دارد     
مشکلی از مشکالت شیعیان آخرالزمان حل شود و این جماعت با این تعداد از روایات              

  بایست چه کنند؟ می
 شده است این است که مؤمنان آخرالزمـان   ترین پاسخی که به این پرسش داده        روان

شـوند و    به نزدیکی ظهور امیدوار و دلگـرم مـی        ،ها و توالی وقوع آن      با دیدن این نشانه   
اگرچه این توجیه تا حدي صحیح و مناسـب  . سازند خود را براي استقبال از آن مهیا می 

. دس ظهور استاست، باید توجه داشت که خاستگاه آن نوعی نگاه انفعالی به پدیدة مق   
در این حالت هیچ نیازي . آید ایم و ظهور به سمت ما می یعنی در این رویکرد، ما نشسته

کنیم و با دیـدن   نشینیم و دعا می فقط می . وپایی بزنیم   نیست که براي تحقق ظهور دست     
  .شویم ها امیدوار می نشانه

ظهور در  . تقاد بود سازي ظهور، خط بطالنی بر این اع        انقالب اسالمی، با شعار زمینه    
یم و باید تـالش  ا ما از محضر او غایب .  ما غایب نیست   )عج(امام. هر هنگام میسر است   

رویـم، نـه    در این حالت ما فعاالنه به سمت ظهور می  . کنیم تا به نهضت ظهور بپیوندیم     
هاي ظهـور بایـد کـارکردي فعـال از            رو نشانه   ازاین. اینکه منفعالنه به انتظار آن بنشینیم     

اي است که ما را به حرکت براي رسـیدن          این روایات در واقع نشانه    . هور داشته باشد  ظ
کند، نه نشانی که نزدیک شدن امـري را بـراي      به مقصدي بزرگ تشویق و راهنمایی می      

  .خفتگان هشدار دهد
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هـاي ظهـور، کـارکردي اسـتراتژیک یـا            ترین کارکرد نشانه    گیریم مهم   پس نتیجه می  
اي کـامالً واضـح و    هاي ظهور با تـصویرپردازي از آینـده      واقع نشانه در  . راهبردي است 

هـر  گوید که چگونه به سمت ظهور حرکت کنـیم و وظـایف مـا را در           روشن به ما می   
ایــن آینــده در دو مقطــع پــیش از ظهــور و دوران حکومــت . کنــد  تــشریح مــیزمــان

 و دورة   هـاي ظهـور     تتبـع در آیـات و روایـات نـشانه         . تصویر شده است  ) س(حضرت
آخرالزمان و تالش براي استخراج راهبردهاي اساسی شیعه در دوران غیبت و نزدیک به 

نهد که  ظهور، رویکرد جدیدي را در مطالعات با موضوع مهدویت و آخرالزمان بنیان می  
این رویکـرد هـم در سـطح فـردي     . نامید» رویکرد راهبردي به مهدویت«توان آن را     می

 و بـه  1توانـد سـتارة راهنمـا    ویژه حکومتی می ح اجتماعی و به جریان دارد و هم در سط     
  .ریزان کالن نظام اسالمی باشد  برنامه2»کوکب هدایت«تر،  تعبیري لطیف

از میان روایات آخرالزمان، راهبردي که در سطح فردي قابل استخراج اسـت بیـشتر          
بیشتر آن قل رسد ن    به نظر می   ؛شود  مربوط می ) عج(ها و صفات یاران حضرت      به ویژگی 

به این دلیل بوده است که مؤمنان و منتظران، خود را بر اساس آن تربیت کننـد و آمـادة            
البته پس از تشکیل حکومت، روشن است که همین موارد به ظاهر فـردي       . ظهور باشند 

وتربیـت   ریزان و متولیان امر تعلیم نیز در حکم راهبردهاي حکومتی در دستور کار برنامه 
در خــصوص اطرافیــان ) ص(بــراي مثــال در روایتـی از رســول اکــرم . دگیــر قـرار مــی 
  :چنین آمده است) عج(حضرت

وزراء المهدي من االعاجم ما فیهم عربی یتکلّمون العربیه و هـم اخلـص الـوزراء و         
  ).599: 1381سلیمان، (افضل الوزراء 

هستند و در میان آنها حتی یـک        ) غیرعرب(همه عجم   ) عج(وزیران حضرت مهدي  
ترین و برترین وزیران      گویند و آنها خالص     نفر هم عرب نیست، ولی به عربی سخن می        

  .هستند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.. Leading Star 

  ون آي اي کوکب هدایتاي بر در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود     از گوشه: به این بیت از حافظدارد اشاره . 2
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یابیم که وظیفۀ آمـوختن زبـان عربـی و آمـوزش          با نگاهی راهبردي به این روایت درمی      
روي مؤمنـان و       پـیش  ، راهبردي جدي است که براي حرکت به سـمت ظهـور           ،همگانی آن 

البته اهمیت این موضوع اکنون با تحلیل شرایط معاصـر          . دولت اسالمی قرار داده شده است     
جهان و امت اسالمی و جایگاه زبان عربی، زبان وحدت جهان اسالم و زبان قرآن کریم، نیز            

نکتۀ مهم این است که این دستورالعمل از صدها سال پـیش در اختیـار مـا     . قابل درك است  
امـان جریـان     ر مقابـل هجـوم بـی      ایـم و حتـی د       بوده است و ما کمتـر بـه آن توجـه کـرده            

هاي پایانی حکومت پهلوي، تحرك  ویژه در سال  ستیزي و مقابله با رواج زبان عربی، به         عرب
رسد اینک پس از این غفلت طوالنی، همتـی بلنـد        به نظر می  . ایم  چندانی از خود نشان نداده    

  .ار باشددر راه بررسی کامل روایات و استخراج راهبردهاي انتظار و ظهور چارة ک
  

  هاي ظهور بندي نشانه دسته
اما در سطح کالن و حکومتی، طبیعی است نخستین گام در نزدیک شدن به معنـاي                

هـاي    بندي آنها براي رسیدن به درکی کلی از معنـاي نـشانه             راهبردي این روایات، طبقه   
 در نگاهی فراگیر به روایاتی که شرایط جهان را در هنگامـۀ ظهـور تـصویر    . ظهور باشد 

  .ها را در سه دستۀ کلی قرار داد توان این روایات و نشانه کند، می می
گروه نخست، شامل روایاتی است که بروز تحوالتی در حـوزة فرهنـگ، اخـالق و                 

گیري کلی این روایات بـه سـمت تـصویر     جهت. کند ها را مطرح می شیوة زندگی انسان 
 را در این حـوزه، در دوران  اي نوعی انحطاط اخالقی و تمدنی است و آشفتگی گسترده  

دنیاپرستی و . دهد پیش از ظهور، در سطح جهانی و در میان کشورهاي اسالمی نشان می
بارگی؛ گسترش تجمالت و  فروشی و سخت شدن حفظ دین؛ رواج احتکار و شکم          دین
حرمـت شـدن    اندوزي؛ حاکمیت شهوت و قبله شدن زنان؛ ربا و رشـوه؛ کـم و بـی       مال

شمردن ثروتمندان، فاسقان و فاجران؛ رواج ریا و تظاهر؛ از بین رفتن       صالحان و محترم    
شدن و مجاز دانستن شرب خمر و قمار؛ فراگیر شدن ستمکاري  داري؛ علنی حیا و امانت
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و ظلم؛ از بین رفتن امر به معـروف و نهـی از منکـر؛ زیادشـدن دروغ و نایـاب شـدن                     
 پوشش از لباس و مباهات بـه  راستی؛ افزایش دشمنی و خصومت؛ برداشته شدن صفت    

فروشـی؛   شدن و رواج زنا و لواط و درآمیختن با خویـشان و چهارپایـان؛ کـم               آن؛ علنی 
احترامـی بـه    شکنی و قطع رحم؛ نیرنگ بـا اهـل ذمـه؛ بـی          تقلب و منع از زکات؛ پیمان     

پدرومادر و سست شدن بنیان خانواده؛ گـسترش حـسد، غیبـت، بهتـان، بخـل، تکبـر،                  
شـدن    نام و خیانت؛ تشویق انسان به بدکرداري از سوي نزدیکان؛ علنی          خودپرستی، دش 

خـویی و   غنا و موسیقی و ورود آن به مساجد؛ خوردن اموال نزدیکان و یتیمـان؛ درنـده      
صفتی؛ تعطیل حدود الهی و گسترش طـالق؛ پـذیرش شـهادت دروغ و قـضاوت          گرگ

ع سـاختن بناهـا؛     برخالف حکم خداونـد؛ میرانـدن نمـاز و جماعـت؛ محکـم و مرتفـ               
شدن زنان به مـردان و مـردان بـه            ها؛ شبیه   دگرگونی شهرها؛ آزار همسایه و قساوت دل      

زنان؛ سوارشدن زنان بر مرکب و زین؛ ورود زنان به صحنۀ تجارت از روي طمع؛ فساد    
ودانش  دانشمندان و گرایش آنان به دستگاه جور؛ سپردن کارها به غیر اهل؛ توجه به علم

شـدن و تـزئین قـرآن و گـرایش قاریـان بـه        دا و خـالی از عمـل؛ مهجـور   براي غیر خ 
ین مساجد و خالی شدن آن از هدایت؛ تبدیل شدن حج براي ثروتمنـدان       ئزمامداران؛ تز 

به سیاحت، براي متوسطین به تجارت و براي مستمندان به گدایی؛ و به قدرت رسـیدن         
سـلیمان،  (گیرد  ین گروه جاي میسفیهان، زنان و کودکان، همه از مواردي است که در ا  

  ).697 ـ816: 1381
 که بیانگر پیدایش نوعی تحول و آشـفتگی در طبیعـت و             هستنددستۀ دوم، روایاتی    

ها و  سابقه، طغیان رودخانه هاي ناشناخته و بی ظهور و گسترش بیماري. پهنۀ گیتی است 
 سـرعت گـرفتن   موقع، هجوم ملخ به کشتزارها، گرسنگی و قحطـی،        هاي بی   سیل، باران 

هـا، خـسوف و کـسوف         آبی و خـشکیدن رودخانـه       زمان، صاعقه و بادهاي مخرب، کم     
ها، سکون موقـت      شدن زمین، پیدایش دودي سیاه باالي سر انسان          بینی نشده، گرم    پیش

اي در قـرص خورشـید،        خورشید، ظاهر شدن کف دستی در آسمان و صورت و سـینه           
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ها، خسف و رانش زمین، همـه از     ، زیاد شدن زلزله   دار، اقتران کواکب    طلوع ستارة دنباله  
توان آنها را در این دستۀ   میهستند که) س(هاي ظهور در روایات معصومین موارد نشانه

  ).817 ـ888: 1381سلیمان، (دوم قرار داد 
سرانجام در میان روایات ظهور با حـوادث و وقـایعی در سـطح سیاسـی و نظـامی               

در این گروه . گردد  تحوالت کشورها و اقوام جهان بازمیشویم که مشخصاً به   مواجه می 
شود، تحوالت ویژة هر کشور و    هایی جهانی اشاره می      ضمن اینکه به آشوب    ،از روایات 
البته بررسی این تحوالت . روشنی در آستانۀ ظهور به تصویر کشیده شده است قوم نیز به

روشنی شاهد اهمیت  است، اما بهالملل  بیانگر نوعی آشفتگی جهانی در حوزة روابط بین  
نـام خاورمیانـه    بخش مهمی از جهان در حوادث این دوره هستیم کـه امـروزه آن را بـه       

  .شناسیم می
گیـرد، فتنـۀ فلـسطین و اشـغال آن، ظهـور       اي کوروکر که تمام منطقه را دربرمی     فتنه

ام مـردي از  مدعیان دروغین پیامبري و مهدویت، انتقال پایگاه دانش از کوفه به قـم، قیـ    
قم، خروج زندیقی از قزوین، پادشاهی جهجاه بر ایرانیان، صیحه و بانگ آسمانی، فتنـۀ               

وغـارت حجـاج در    نـام عبـداهللا، اخـتالف و قتـل          مشرق، فتنۀ مغرب، مرگ پادشاهی به     
الحجه، خرابی و آتش گرفتن کعبه، کـشتار در مدینـه، اخـتالف اهـل شـام، خـروج            ذي

فیانی به شام، خروج یمنی، قیام خراسانی، حملـۀ تـرك و            سفیانی از شام، لشکرکشی س    
وغارت شیعیان، اختالف میـان عـرب و میـان مـسلمانان،              روم و سفیانی به عراق و قتل      

گیري مجـدد   المقدس، شکل  عجم بر عرب، خروج دجال، قتل نفس زکیه، فتح بیت    ۀغلب
وارد دیگر، که ذکـر  عباس، قتل پادشاه مصر، ویرانی خراسان، و بسیاري م       و انقراض بنی  

سـلیمان،  (آن از حوصله و رسالت این نوشتار خارج است، از جملۀ این مـوارد اسـت                  
  ).891ـ1161: 1381

نخست .  مطالبی چند قابل برداشت است،در نگاهی کلی به این سه گروه از روایات      
طراحی بسیار حکیمانۀ آن است، به نحوي که هیچ امکان جعل و سوء استفاده در آن راه 
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هـاي پیـشین بـه گـروه      هاي بسیار دور همـواره  نـسل     دانیم که از سال     می. نداشته باشد 
نخست روایات ظهور، که بیانگر بروز آشفتگی در حوزة اخالق و فرهنگ جوامع است،       

اند و هر نسل، افراد نسل بعدي خود را به انحطاط اخالقی و فرهنگی مـتهم       استناد کرده 
طلبـانی   از سـویی دیگـر، همـواره فرصـت    .  دانسته اسـت کرده و آن را نشانۀ آخرالزمان     

هاي آخرالزمـان و   اند که با استفاده از ناآگاهی مردم، خود را شخصیتی از شخصیت       بوده
اند و قیام خود را قیامی آخرالزمانی  معرفی کرده) عج(ةـحتی وجود مقدس حضرت حج 

ر طبیعـت اشـاره دارد کـه    در این موارد، روایات دستۀ دوم، که به حـوادثی د   . اند  دانسته
ها  ر تفسیر دیگر نشانهداي قابل اعتماد است که  خلق آن خارج از توان بشر است، نشانه       

هاي ظهور به نحوي که اتفاقات سیاسی و نظـامی   به بیان دیگر، جعل نشانه  . کاربرد دارد 
هـاي طبیعـی    همراه با بروز انحطاط در اخالق جوامـع، از سـوي تحـوالت و آشـفتگی              

 امري بسیار بعید و بلکه ناممکن ،گیري شرایط واقعی ظهور انی شود، پیش از شکلپشتیب
هاي ظهور و ترویج آن در میان مردم امـري            اینجاست که احاطه بر روایات نشانه     . است

  .نماید بسیار ضروري و حیاتی می
سـازد، و در   دومین نکته در این خصوص که باز هم امکان جعل را بسیار بعیدتر می        

رود، این واقعیت است  شمار می هاي آخرالزمان نیز به ترین ویژگی  حال یکی از مهم   عین  
. دهـد  اي روي مـی  اي جهانی و نه محلی یا منطقه که حوادث نزدیک به ظهور در گستره    

گونه که گفته شد این حوادث در عین جهانی بودن، کانونی دارد که با منطقـۀ     البته همان 
باید اعتراف کرد کـه تـا   . ترة نیل تا فرات انطباق کامل دارد امروز یا همان گس   ۀخاورمیان

گاه در طول تاریخ بـشر، مـوردي اتفـاق     گیري شرایط معاصر جهانی، هیچ      پیش از شکل  
. هایی از آخرالزمان، در ظرفی جهانی رخ دهد نیفتاده است که با وجود دربرداشتن نشانه      

آورد،   بـراي مـا بـه ارمغـان مـی          درواقع یکی از شرایط الزم که آخرالزمـان و ظهـور را           
رسـد در دوران کنـونی در آن قـرار داشـته باشـیم؛       شرایطی جهانی است، که به نظر می 

تـر   و یـا بـه تعبیـري دقیـق    » شـدن   جهـانی «نام    پدیدة در عین حال نامبارکی که آن را به        
  .شناسیم می» سازي جهانی«
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نیـز از خـالل   در کنار گسترة جهانی حوادث نزدیک به ظهور، ویژگـی دیگـري        
یـا بـه   » عمـق حـوادث  «تـوان بـه    بررسی روایات، قابل برداشت است که از آن می       

این فتنه در همۀ زوایاي زندگی بشر نفوذ کرده  . تعبیر کرد » فتنه«اصطالح روایی آن    
تعبیـر  . شـود   اي خاص از تعامالت اجتماعی انـسان منحـصر نمـی            است و به حوزه   

شود  اي وارد می  ظلمت در هر زاویه و خانهروایات این است که همچون تاریکی و
  .کس از آن در امان نیست و هیچ

تظلّکم کقطع اللیل المظلم ال یبقی بیت من بیوت المسلمین بین المشرق و المغـرب             
  ).925: 1381سلیمان، (اال دخلته 

هاي مسلمانان در  اي از خانه گیرد، خانه هاي شب تاریک دربرمی شما را همچون پاره   
  .شود ماند جز آنکه این فتنه در آن وارد می غرب جهان، باقی نمیشرق و 

رسد میـان هـر       سرانجام، این نکته در مورد روایات ظهور بسیار مهم است که به نظر می             
. دار برقرار باشـد  ها ارتباطی جدي و معنی   ها و همچنین هر کدام از گروه نشانه         کدام از نشانه  

شـود، بـر اسـاس        زدیک به ظهور در طبیعت مشاهده می      اي در دوران ن     در واقع اگر آشفتگی   
اعتقادات اسالمی ما، نتیجۀ همان فسادهاي اخالقی است که گروه نخست روایات بیانگر آن              

بر اساس باورهاي دینی ما، طبیعت مخلوقی هوشیار است که در برابر تعرضات ما بـه      . است
  : کهسراید  چنین می دهد و این آفرینش از خود واکنش نشان می

  ما سمیعیم و بصیریم و هشیم     با شما نامحرمان ما ناخوشیم
مداري باشد، پاسخ آفرینش به  اگر تعامل ما با طبیعت و آفرینش، ارتباطی از سر دین    

  : ما پاسخی قدرشناسانه خواهد بود
 ).96اعراف، ( السماءِ و الْأَرضِ  آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَیهِم برَکاتٍ مِنَ و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى

ـ     آوردند و با تقوا می     ها ایمان می    و دهکده  هاو اگر اهل شهر    طـور قطـع     هشدند مـا ب
  . گشودیم  آنان میيبرکات آسمان و زمین را برا) يدرها(
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در مقابل، چنانچه این ارتباط بر اساس غفلت از یـاد خداونـد و سـتمکاري باشـد،                  
  : ها و بالیاي دیگر قابل مشاهده است  زندگی ما به صورت بیمارينتیجۀ آن مستقیماً در

 .)124طه،  (  أَعمىةِـضَنْکاً و نَحشُرُه یوم الْقِیامً ةـو منْ أَعرَض عنْ ذِکْري فَإِنَّ لَه معیشَ
 گرفتـار زنـدگى و معیـشت تنـگ و سـختى      هر کس از یاد من اعراض کند یقینـاً   و

  .که نابینا باشد محشور خواهیم کرد ی در روز قیامت درحالخواهد شد و او را
فـساد گـستردة   . افتـد   در دوران نزدیک به ظهور چنین اتفاقی مـی    ،بر اساس روایات  

کــشاند و نتیجــۀ همــۀ ایــن  انــسان در زمــین، طبیعــت را بــه واکــنش در برابــر او مــی
سـبب قتـل و    فرمـا و     اي است که میان بـشر حکـم         ها، عداوت و دشمنی     خوردگی  برهم

  :اي است که فرمود شود و این معناي همان آیه تجاوز می
       م ه لَّ ع لُوا لَ عض الَّذي عمِ ب م ه یذیقَ اسِ لِ ي النَّ ت أَیدِ ب رِ بِما کَسحب برِّ و الْ ی الْ هرَ الْفَساد فِ ظَ

عونَ  جِ   .)41روم، (یرْ
) دهنـد   یو مـ  (انجـام داده     که مردم    ییفتنه و فساد در خشکى و دریا به علت کارها         

 از اعمالشان را به یطور است لذا خداى علیم کیفر قسمت  چون این.شود ظاهر شده و مى
 . خدا باز گردنديآنان به سو چشاند، تا شاید  یآنان م

و همان چیزي است که فرشتگان را در روز آفرینش آدم بر آن داشت تا ناباورانه از                
  : ساحت قدس ربوبی بپرسند

  ).30بقره، (جعلُ فیها منْ یفْسِد فیها و یسفِک الدماء و نَحنُ نُسبح بِحمدِك و نُقَدس لَکأَتَ
 یها را بریزد، در صورت  و خونکند که در آن فساد یده  را در زمین قرار مییآیا کس

 .کنیم و سپاسگزاریم میو تقدیس که ما تو را ستایش 
  

  هورتصویر کلی شرایط ظ
توان در یـک نتیجـۀ کلـی و در عـین حـال مهـم، شـرایط               با این توضیحات می   

چنین تصویر کرد که این حوادث در سطحی خرد و  آخرالزمان و دوران ظهور را این
اي یـا تغییـر حکـومتی سیاسـی واقـع            به شکل شورشی مقطعی یـا انقالبـی منطقـه         
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اي اسـت کـه در    به اندازهگسترة این اتفاقات جهانی است و عمق آن نیز          . شود  نمی
کند و این معنی، چیزي نیـست جـز یـک زوال و         تمام زوایاي زندگی بشر نفوذ می     

به بیان دیگر، بر اسـاس     . انتقال تمدنی و برپایی یک تمدن جهانی الهی به دنبال آن          
چنین تصویر کرد که تمدنی غیر الهی،       توان شرایط آخرالزمان را این      این روایات می  

تر، تمدنی شیطانی در شرایط نزدیک به ظهور در اوج اقتـدار و      درستو به تعبیري    
افکند و پس از  ها سایه می پیشرفت خود بر کل جهان و بر تمامی ابعاد زندگی انسان

ها و آرزومند شدن  پیدایش فساد و آشفتگی بیش از حد در زمین، با آگاه شدن انسان
ی تمـدنی و تـشنگی آنـان بـراي         آنان براي بازگشتن به شرایط پیش از این پیچیدگ        

عدالتی جهانی، زمینه براي ظهور آخرین ذخیرة الهی و برپایی تمدن نهایی و جهانی 
این رویکـرد را در کنـار رویکـرد راهبـردي           . شود  اسالم بر سراسر جهان فراهم می     

  .نامید» رویکرد تمدنی به مهدویت«توان  می
  

  دین و تاریخ تمدن
گذشت، در برابر این ضرورت قـرار داریـم کـه بـراي          اینک، بر اساس آنچه تاکنون      

ها و راهبردهاي روشـن در خـصوص وظـایف شـیعیان و حکومـت        رسیدن به سیاست  
 ناچاریم باري دیگر ،اسالمی در دوران غیبت و حرکت جدي و پرتالش به سمت ظهور

اشتن اي جدید و کامالً متفاوت، تاریخ زندگی بشر را از ابتداي قدم گذ              و اینک از زاویه   
همچنین تالش کنیم . بر این کرة خاکی تا دوران معاصر به دقت بررسی و کندوکاو کنیم   

تا ضمن تعیین جایگاه خود در این فرایند، پیوستگی معنادار و اتصالی تاریخی و تمدنی         
در ایـن بررسـی آنچـه محـور         . ظاهر پراکندة تاریخ بشر بیـابیم       میان وقایع و حوادث به    

روشـنی از    د رویکرد تمدنی به موضوع مهدویت خواهد بود که بـه          گیر  ها قرار می    تالش
قابـل  ) ص(بهاي بـر جـاي مانـده از رسـول خـدا       خالل تدبر و تمسک به دو ثقل گران       

  .دستیابی است
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واقعیت این است که بشر همواره در کنجکاوي به آنچه بر او گذشته تـا بـه امـروز                    
گروهـی  . تۀ تحریـر درآورده اسـت  خویش، متونی تاریخی را از زوایاي گوناگون به رش     

تـرین بخـش آن    زندگی و اقدامات پادشاهان و حکمرانان را محور حرکت تاریخ و مهم   
هاي آنـان   ها و صلح جنگ و هاي حکومتی اند و تاریخ زندگی پادشاهان و سلسله      دانسته

این عده معتقدنـد کـه باورهـا و      . اند  را در حکم تاریخ بشر از خویش به یادگار گذاشته         
گیري کلی اجتماعی و تاریخی بـشر در   روشنی در جهت  به ،سالیق حاکمان در هر دوره    

اگر پادشاهی اهل جنگ و جنگاوري بوده است سراسر عمر          . آن دورة تأثیر داشته است    
الشعاع و در  خویش را به جنگ و فتوحات گذرانده و نهادهاي دیگر اجتماعی نیز تحت       

هـاي    اي مثـال، در چنـین زمـانی، از میـان دانـش            بـر . اند  خدمت این روحیه قرار گرفته    
گویی، که بـسیار مـورد نیـاز     گوناگون آن دوره، به نجوم به دلیل ورود آن به مقولۀ پیش       

همچنین است اگر پادشـاهی بـه       . جنگاوران بود، عنایت ویژه شده و توسعه یافته است        
انـدوزي و   لـم سـرا و یـا ع   نوازي و ساختن کاروان     کشاورزي و ساختن قنوات یا مهمان     

  .مند بوده باشد ساختن مدارس عالقه
انـد کـه آنچـه سـبب حرکـت تـاریخ و        گروهی در مقابل، بر این باور اصرار داشـته     

هاي دانشمندان هر دوره بوده   گیري آن شده است نه اقدامات پادشاهان، که تالش          جهت
خواهیم به  میپس اگر . است که دربار و دیگر نهادها را نیز متأثر از خویش ساخته است

درستی بدانیم چه بر نسل بشر در طـول زنـدگی زمینـی تـا بـه امـروز گذشـته اسـت،                     
هـاي علمـی آنـان را همـراه بـا       هاي دانشمندان و یافته بایست تاریخ زندگی و تالش    می

 از جمله روابط و تعـامالت آنـان بـا پادشـاهان     ،تأثیرات پیرامونی آن بر جامعه و تاریخ     
هاي گونـاگون تـاریخ تحـول     شک باید ارتباط میان دوره  بررسی بیدر این. مطالعه کنیم 

دانش بشري و اتصال تاریخی آن را نیز از نظر دور نداریم، چون کاروان دانـش بـشري        
نیاز نبوده است و ایـن رفعـت    گاه از دستاوردهاي پیشینیان بی در سیر تاریخی خود هیچ  

 آورده است کـه هـر کـدام محـصولی از     دست هایی به مقام امروزین را با ایستادن بر پله   
  .هاي پیشینیان است ها و مجاهدت تالش



188  nسال نهم، شماره اول فرهنگی،   نامۀ پژوهش 

 

واقعیت این است که تاریخ، یک کل منسجم است که همواره برآیندي از تعامل            
ساز دارند، اما در این میان با وقایع دیگري نیز  هایی است که نقشی تاریخ   همۀ گروه 

وکنـار    شدن پیامبرانی الهی در گوشه    از جمله، برانگیخته    . شویم  در تاریخ مواجه می   
هاي تاریخی با  رسد تاکنون در بررسی    هاي گوناگون که به نظر می       جهان و در دوره   

در میـان  ) س(هـاي تـاریخ انبیـا    کتاب. مهري مواجه شده باشد  بیشترین غفلت و بی   
هایی علمی و کاربردي مشهور باشند به        هاي تاریخی، بیش از آنکه در بررسی        کتاب
مانند که بیشتر بـراي سـرگرمی و رفـع کنجکـاوي نگاشـته و                 هاي داستان می   کتاب

این در حالی است که بخش قابل توجهی از ثقل اکبر، یعنی قـرآن    . شوند  مطالعه می 
کریم، که بنا بوده است ما در طول تاریخ به آن تمسک جوییم، به بیان این نـوع از                    

آسمانی مشحون از توجـه بـه   تاریخ بشر اختصاص دارد و سراسر این کتاب بزرگ          
را به دقت مطالعه ) س(این نکته است که باید سرگذشت پیشینیان و داستان پیامبران

  .کرد و از آن عبرت آموخت
نیاز از پیامبران الهی   تاریخ بشر بی،دار، در ظاهر در این غفلت بزرگ و احتماالً معنی      

چندي به دلیل فاصـله گـرفتن   داد و هر از  به حرکت خویش در ابعاد گوناگون ادامه می    
شد تا آنان را به راه  ها و جوامع بشري از دستورات الهی، پیامبري مأمور می    برخی انسان 

اي میـان مخالفـان و موافقـان آغـاز       درگیـري ،معموالً با این دعـوت   . خداوند فرابخواند 
ز میان شد که سرانجام یا با پذیرش دعوت از سوي مردم و یا با نزول عذاب الهی و ا می

رسید؛ و باز دوباره فساد و انحرافی دیگر در جـایی دیگـر از        رفتن مخالفان، به پایان می    
  . زمین و مأمور شدن پیامبري دیگر براي ابالغ پیام الهی

، نه میان آنان پیوستگی و ارتبـاطی جـدي برقـرار           )س(در این رویکرد به تاریخ انبیا     
تأثیرگـذار بـر جریـان تـاریخ همبـستگی          است، و نه میان دعوت آنان و دیگر نهادهاي          

) س(هـاي پراکنـدة پیـامبران    در واقع در ایـن نگـاه، تـالش       . شود  داري مشاهده می    معنی
اي است ـ البته مثبت ـ بر جریان طبیعی رشد جوامع بشري در طول تاریخ، کـه     عارضه

آنچـه امـروز بـشر از آن برخـوردار اسـت نتیجـۀ       . شناسـیم  نـام تمـدن مـی       ما آن را بـه    
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تر   اي  در آن حاشیه  ) س(سازي است که نقش پیامبران      وانفعاالت طبیعی جریان تمدن     علف
  .از آن است که توجه علمی به آن معطوف شود

تـاریخ  بـه  البته در اینجا ایـن نکتـه نیـز شـایان ذکـر اسـت کـه در دوران معاصـر،                 
م تـاریخ  نـا   هاي آنان توجه ویژه و علمی شده است، و ما آن را به              و تالش ) س(پیامبران

هـاي علمـی    هـا و نظـام   شناسیم؛ و همین رویکرد است که اجازة ورود حـوزه           ادیان می 
گیـري   شـکل ، در این جریـان  . داده است ) س(معاصر را به مقولۀ دین و داستان پیامبران       

 نقـش داشـته  شناختی به دین  شناختی و روان شناختی، جامعه  رویکردهاي گوناگون مردم  
می شایستۀ توجه ویژه اسـت، خـالی شـدن آن از فراینـدي              آنچه در این نظام عل    . است

بـر  . دهـد   به آن توجـه مـی     ) س(است که قرآن کریم در خصوص دین و بعثت پیامبران         
داري آغاز شده و سراسر این تـاریخ جریـان            هاي قرآنی، تاریخ بشر با دین       اساس آموزه 

شته و سرانجام درگیري دو جبهۀ حق و باطل است، که در این میان جبهۀ حق اصالت دا
 بیشتر ،اما در مطالعات دینی معاصر. و پایان تاریخ را نیز در دست و سلطۀ خویش دارد         

بر این باورند که تاریخ بشر با شرك آغاز شده و پس از طی مراحلی به حاکمیت دینـی     
گریزي معاصر بشر را ـ تـا پـیش از     توان دوران دین چنین است که می این. رسیده است
می و برخاستن موج جدید توجه به دین و معنویت در جهـان حاکمیـت ـ    انقالب اسال

  .مرحلۀ تکاملی انسان و دین در نظر گرفت
سرانجام بر اساس همین چرخش قابل توجه در نگاه به نقش دین و پیامبران در       

نام تاریخ تمدن گسترش  نویسی به پژوهی و تاریخ تاریخ بود که گونۀ مهمی از تاریخ  
تنها با شرك که با  نوع از بازتولید تاریخ، زندگی بشر بر روي زمین، نهدر این . یافت

دهد دین بـه زنـدگی وي وارد       شود و همین جهل است که اجازه می         جهل آغاز می  
دنبال رشد علمی جوامع و ایستادن انسان بر روي پاي خود، نیاز بـه         طبیعتاً به . شود

 حکم خداي جدید بـر قلـۀ تـاریخ    شود تا به آنجا که انسان در دین کم  و کمتر می     
پژوهی، رنسانس، نقطۀ عطف   معموالً در این نوع تاریخ !ایستد  خویش سرفرازانه می  

شود و دوران معاصر را نیز نقطۀ اوج ایـن تکامـل در نظـر     مهم تاریخ بشر تلقی می   
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پردازانــی همچـون فوکویامــا و   شــود نظریـه  از اینجاسـت کــه الزم مـی  . گیرنــد مـی 
ربارة آیندة جهان و جایگاه لیبرال دمکراسـی در آن، بـه تولیـد نظریـه     هانتینگتون، د 

  .بپردازند، که در جاي خود بسیار قابل تأمل است
 ،گیري تـاریخ و تمـدن       را در شکل  ) س(البته در مقابل باوري که نقش پیامبران الهی       

صطالح، داند، این دیدگاه نیز هست که اصوالً هرآنچه امروزه از، به ا       اي می   نقشی حاشیه 
هاي این گـروه در       ها و آموزش    هاي واقعی تمدن بشري برخورداریم، نتیجۀ تالش        جلوه

ویـژه در دوران معاصـر و      بـه  ،الزمۀ این دیدگاه این است که هرآنچه      . طول تاریخ است  
 بر زندگی بشر افزوده شده است، دخالتی ناشایست         ،)س(دور از سرپرستی انبیاي عظام      

  .طبیعتاً عبث و باطل استسازي و  در فرایند تمدن
گونه کـه خداونـد، آموزگـار و راهبـر      بر اساس آیات قرآن و روایات فراوان، همان       «

اش  انسان در امور دینی و اخروي با واسطۀ انبیا بوده و او را به تدبیر و تجربۀ شخـصی          
تـرین   اش نیز چنین بوده و از جزئی واگذار نکرده است، در عرصۀ معاش و حیات مادي  

ها  ترین آن را از طریق انبیا و رسوالن خود، به انسان     ترین امور معیشتی تا پیچیده      دهو سا 
منشأ تمدن ـ البته تمدنی متعادل، عـاري از اسـراف و تبـذیر و تجـاوز و      . آموخته است

انـد و نـه تجربـۀ     طلبی که بستري هموار براي عبودیت انـسان باشـد ـ انبیـا بـوده      فزون
هـا زده      دست به کشف علوم و اختـراع حـرف و صـناعت            ها که مستقالً    شخصی انسان 

  .باشند
وفنون، پس از رنسانس با دستمایه قـرار دادن   و اما تغییروتحول و جهش در علوم   ... 

هاي انبیایی بوده اسـت و   هاي بنیان نهاده شده بر آموزه    میراث علمی و فنی انبیا و تمدن      
ختراعـاتی بـراي بـشر جدیـد وجـود      قطعاً بدون این دستمایه، امکان چنین کشفیات و ا   

بر این اساس، با این سخن مـوافقیم کـه بـراي بـشر بـا اتکـا بـه معلومـات و                      . نداشت
امـا مـدعاي مـا در ایـن     . هاي متقدم، امکان بسط دانش و توانایی فنی وجود دارد         دانش

بـه اسـتثناي   (هاي پیـشین     وفنون معاش در تمدن     مقال، پس از اثبات منشأ وحیانی علوم      
وفنون و یا نتیجـۀ     هایی در بسط برخی علوم      دي که احیاناً محصول خودسري انسان     موار
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و عدم توانایی انسان براي کشف آنها، این است که بـشر            ) هاي شیطان بوده است     آموزه
جدید بدون حجت الهی و از روي خودبنیادي و هواپرستی، دست به بسط و گـسترش           

ر نهایت، این پیـشرفت علمـی و تکنیکـی    وفنون طبیعی زد و به همین خاطر هم د        علوم
هـاي گونـاگون قـرار داده         بالي جان وي شده است و کل بشریت را در معرض بحران           

  ).45ـ47: 1381نصیري، (» است
) س(هـاي پیـامبران   اگرچه موضوع نقد تمدن معاصر و تبیین نـسبت آن بـا آمـوزش    

باحـث در ایـن     موضوعی بسیار مهم و قابل بحث است، با توجه بـه رسـالت و سـیر م                
هرحال در طول تاریخ  کنیم که به نوشتار از بیان این اختالف فقط به این نتیجه بسنده می    

ودنیاي آنان غیرقابل انکار  در هدایت کاروان بشري در امور دین) س(نقش پیامبران الهی  
وباطل،  طور کلی تقابل دو جبهۀ حق     هاي مخالفان آنان و به      ها و تالش    البته نیرنگ . است

  .اي داشته است ر مجموع، در رساندن ما به جایگاه معاصر تأثیر عمدهد
  

  پایان سخن، آغاز پژوهش
بسا در تحلیل و      مهدویت، چه  ۀاین موضوع بسیار مهم در رویکرد تمدنی ما به مسئل         

در بررسی متون و ادبیات تاریخ تمـدن        .  مفهوم محوري باشد   ،نگارش تاریخ تمدن بشر   
اي را مفهوم محـوري تحلیـل تـاریخ گرفتـه و       که هر کدام ایدهخوریم به این نکته برمی   

  .هاي بشري را بر گرد آن تحلیل کنند اند تا تاریخ تمدن تالش کرده
تقابـل  «شود تا مفهـوم محـوري ایـدة     در این راستا و با رویکردي مهدوي تالش می 

بر این . ددر نگرشی کامالً جدید و متفاوت به تاریخ تمدن توضیح داده شو» حق و باطل
دهـی   در شکل) س(اساس و براي رسیدن به درکی کلی از تاریخ تمدن بشر و نقش انبیا   

را همچون فراینـدي  ) س(به آن، شایسته است جریان ارسال رسل و بعثت پیامبران الهی   
 مطالعۀ جریان ،شک در این بررسی بی. به هم پیوسته در طول تاریخ با دقت بررسی کنیم

ها و نقش شیطان و حزب او و همچنین اولیا و جنود وي    ی طاغوت مقابل خط انبیا، یعن   
  .نیز شایستۀ توجه ویژه است



192  nسال نهم، شماره اول فرهنگی،   نامۀ پژوهش 

 

با این امید که با همراهی و همفکري اندیشمندان مؤمن، سرانجام به مجموعۀ تاریخ              
ن تمدن بشري، آن    هـاي نهـضت    گونه که اتفاق افتاده است، به عنوان یکی از جلـوه      مدو

  .افزاري دست یابیم نرم
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