ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪﻥ ﻣﻬﺪﻭﯼ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻥ ﻏﺮﺏ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮﺯﺍﯼ ﺁﻥ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺍﺣﻤﺪﯼ ﮐﭽﺎﯾﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﮐﻼﻡ  ::ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺪﻭﯼ  ::ﺑﻬﺎﺭ  - 1394ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 12ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ(
ﺍﺯ  107ﺗﺎ 124
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1083015 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 17/02/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
"ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ
ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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فصلنامه علمی _ ترویجــی پژوهــشهای مه ــدوی
سـال سوم ،شمـاره  ،12به ــار 1394

تاریخ دریافت1393/12/7 :
تاریخ پذیرش1394/2/20 :

تمایز مبانی تمدن مهدوی با تمدن غرب و عوامل بسترزای آن
مجیداحمدی کچایی
چکیده

ایــن نوشــتار می کوشــد پ ـ

*

از شــر واژگــان مــورد نیــاز ،تمــایزات تمــدن پســین

اســالمی و تمــدن نــوین آن در دورۀ مهــدوی بــا تمــدن غــرب بــه عنــوان تمــدن
رقی اسالمی را واکاوی کند؛ آن گاه به عوامل بسترزایی تمدن نوین اسـالمی _
که سرانجام به حکومت مهدی

میانجامد _ اشاره نماید .همچنین از آنجا

که بنا بر اختصارگویی است ،به عواملی توجه شده که به طور عمده وجه تمایز

میان دو تمدن اسـالم و غـرب بـه شـمار مـیرود و عوامـل بسـترزا متوجـه انقـالب

اسالمی در ایران است که بر اساس تمدن پیشین اسالمی شکل یافته و در عین
حال ،شالودۀ تمدن اسالمی در قرآن کریم نهفته است.

واژگان کلیدی

تمدن ،تمدن پیشین اسالمی ،تمدن غرب ،تمدن پسین اسالمی.

* دانشــجوی دکتــری تــاریخ و تمــدن اســالمی دانشــگاه معــارف اســالمی قــم و عضــو هیئــت علمــی مؤسســۀ آینــدۀ روشــن
(پژوهشکدۀ مهدویت) (.)majid.ahmadi.313@gmail.com
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مقدمه

نخست الزم است به ترجمان لغت تمدن توجه شود و سس

به اصطالح آن اشاره رود .تمدن

در لغت به معانی گوناگونی وارد شده است که مهمترین آن تمدن به معنـای شهرنشـین و اقامـت
در شهر است .بنابراین به شـهر آیینـی و حسـن معاشـرت تمـدن گوینـد ،فرهنگهـای لغـت زنـدگی

متمدن در برابر زندگی بربرهای وحشی که فاقد زندگی شهر نشینی بودهانـد را وجـه تمـایز دنیـایی
متمدن با غیر آن دانستهاند.

همچنــین تمــدن در عربــی معــادل الحضــاره بــه معنــای اقامــت در شــهر اســت .برخــی دیگــر از

لغتشناسان آن را به معنای خو گرفتن با اخالق و آداب شهریان دانسـتهاند (معـین :1365 ،ج،1

 1376و  .)1139در نتیجــه مــیتــوان تمــدن را در لغــت بــه معنــای شهرنشــینی زنــدگی کــردن و از
حالــت بیابــاننشــینی و خشــونت بــه حــال شهرنشــینی گراییــدن اســت ،در نظــر گرفــت (جبــران،

 :1376ج.)540 ،1
تمدن در اصطالح
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RMA
ـراری
معنای اصطالحی آن نیز متعـدد اسـت .در هـر صـورت جامعهپـذیری و نظمپـذیری یـا برق NOO
GS

نظــم اجتمــاعی بــرای همکــاری و تعــاون میــان انســانهــا و زمینــه بــرای مقبولیــت یــک فرهنــگ را

میتوان از جمله شر صحی این واژه دانست (معینی.)62 :1380 ،

از ایــن منظــر تمــدن یعنــی زنــدگی بــا یکــدیگر همــراه بــا نظــم معنــا مــیشــود کــه بــر اثــر خالقیــت

فرهنگی امکانپذیر میگردد (بیگدلی.)425 :1377 ،

هانتیگتون آن را گسـتردهترین واحـد مسـتقل فرهنگـی دانسـته کـه بـاالترین سـط گـروهبنـدی

فرهنگی انسانها و گستردهترین سط هویت افراد است (هانتینگتون.)71 :1374 ،

برخی دیگر از اندیشمندان حوزه تمدن چنین آوردهاند که تمدن واحـد معتـدل در بررسـیهای

تاریخی انسانیت و نه گروه خاص است .پ

میتوان گفت که تمدن یک امر تکبعدی نیسـت،

بلکه مجموعهای است متأثر از دارییها و ذخایر مادی و معنوی یک ملت و از همـینرو مـیتـوان

به تعامل و ارتبا هـر تمـدن بـا مؤلفـههای غیـر مـادی در کنـار مؤلفـههای مـادی و تـأثیر گـذار ایـن

مؤلفهها در شکل گیری یک تمدن پی برد (جمعی از نویسندگان.)307 :1386 ،

همچنین تمدن را میتوان به مادی و معنوی تقسیم کرد در چنین گمانهای تمدن فق نـاظر

بــه میــراث مــادی نیســت در واقــع هــی تمــدنی بــدون عناصــر مــادی و معنــوی امکــان ظهــور و
www.noormags.ir

مانــدگاری پیــدا نمــیکنــد (عــاملی .)29 :1390 ،در میــان ایــن گمانــه زنیهــا بایــد توجــه داشــت کــه
برخی از متفکران حوزه تمدن به طور عمده نگاه مقایسهای میان تمدنها را طر کردهانـد کـه از

جمله این افراد هانتیگنتون ،توین بی و ماک

وبر هستند.

به نظر میرسد نزدیکتـرین واژهشناسـی اصـطالحی تمـدن بـه مـراد نگارنـده در عبـارت عالمـه

جعفری است .وی در بیانی تمدن را چنین معنا کرده است:

تشکل هماهنگ انسانها در حیات معقول با رواب عادالنه و اشتراک همه افراد و گروهای

جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسانها در همه ابعاد مثبت( .جعفری)162 :1359 ،

این نظریه از آنجایی با تحقی کنونی هماهنگ است که فرهنگ بخشی از تمدن معنـا شـده

است ،امری که نوشتار کنـونی نیـز چنـین نگـاهی بـه مقولـه تمـدن داشـته اسـت .همچنـین تمـدن

اسالمی محصول فرهنـگ اسـالمی اسـت کـه بـن مایـههای آن ریشـه در دادههـای وحیـانی بـوده و
تغییرناپذیر و دارای اصولی ثابت است.
پ

1

از فهـم واژگـان تمـدن اسـالمی الزم اسـت در ادامـه بـه تبیـین مؤلفـههای شـکل دهنـده آن

مبانی هر دوی ایشان در دادههای وحیانی نهفته است.

همچنین در این زمینه بازخوانی مؤلفههای شکلیابی دو تمدن غرب و اسـالم البتـه بـا محـور

آخرالزمانی و مقایسه فرجام احتمالی این دو تمدن سب خواهد شد شناخت مسـیر بـرای طالبـان

این حوزه از مباح علوم انسانی بیش از پـیش هویـدا شـود .همچنـین نقـش بسترسـازی تمـدنی
ایران نوین برای تمدن مهدوی نقشی بیبدیل و انکارناپذیر خواهد بود.

همانطور کـه گفتـه شـد ،مؤلفـههای شـکل دهنـده میـان دو تمـدن اسـالم و مهـدوی هـر دو بـه

مثابه تمدنی واحد در دو زمان مختل است و تنها عنصر متفاوت زمـان وجـه تمـایز آن دو تمـدن

به شمار میرود .بنابراین باید دانسته شود که تمدن پیشین اسالمی در چـه محـدوده جغرافیـایی

بـه وجــود آمـد ،گرچــه برابــر باورداشـت شــیعیان و بسـیاری دیگــر ایـن محـدوده پـ

از بازســازی در

دوره ظهور به سراسر عالم تسری پیدا خواهد کـرد ،ایـن در حـالی اسـت کـه تمـدن پیشـین اسـالمی
به هر دلیلی نتوانست یک نظام فراگیر ایجاد کند و محدود به برخی از نقا آن روز جهان شد.
خاستگاه تمدن اسالمی را باید در جزیرة العرب دنبال کـرد بـه عبـارت دیگـر ظهـور اسـالم سـب

 .1تعری

کنونی از تمدن اسالمی ،برگرفته از سلسله دروس استاد دکتر علی بیات در دانشگاه معارف است.
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آغاز تمدن نوین و جهانشمول تنها در پیدایش جغرافیای دین اسالم بوده است.
پـ

از آن فتوحــات ســب گســترانیده شــدن ایــن تمــدن بــوده اســت(کوفی )46 :1372 ،و بــا

گذشت دو سده سرزمینهای اسالمی از ناحیه شمال تمامی شامات و تا مرزهـای روم را در نوردیـد

و از جنوب به یمن و خلیج عـدن و تـا اقیـانوس هنـد رسـید .و از شـرق تمـامی ایـران و مـاورءالنهر و
ترکستان را دربر گرفت و از ناحیه غربی شامل آفریقا ،مصـر ،مغـرب و تـا انـدل

کرت ادامه یافت (مقدسی.)71 :1987 ،

و سیسـیل و جزایـر

ارکان و مبانی تمدن اسالمی

نخست باید توجه داشت که شاخصههای اصلی تمدن اسالمی را باید در نظرگاههای آن دین

جستوجو کـرد و بـه عبـارت دیگـر ،نمـیتـوان تمـدن اسـالمی را بـدون باورهـای دورنـی آن در نظـر

گرفــت .بــه طــوری کــه هــر تمــدنی دارای خاســتگاه عقالنــی اســت و آن بــه معنــای مجموعــهای از

گرایشها و بینشها و باورهای جمعـی و فعالیـت و رفتـار جمعـی کـه مـوثر واقـع مـیشـود(جمعی از

نویسـندگان )40 :1386 ،و ایـن مبـانی عقالنـی در تمـدن اسـالمی در دادههـای وحیـانی آن نهفتــه
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شده است .عمده این باورها در کتاب مقدس آن قرآن است .به نظر میرسـد ایـن کتـاب بسـیاری

از آمــوزههــای دورنــی تمــدن اســالمی را بــه صــورت تئوریــک بیــان ک ـرد کــه مجموعــهای از بایــد و
نبایدهای اخالقی و پارادایمهای اجتماعی _ سیاسی بوده است.

بــر ایــن اســاس شــکلگیــری و اســتمرار تمــدن اســالمی آن مقــدار کــه بــه کارکردهــای الهــی گــره

میخورد ،استمرار بیش از  14سدهای داشته و از این جهت در میـان تمـدنها بـینظیـر اسـت .بـه
نظر میرسد اساسیترین مشترکات دو تمدن اسالم در دورههـای پیشـین و پسـین یکسـان بـوده و

آن را میتوان در چند دسته جای داد:
 .1نگررر

توحیرردی :شــاید نگــرش توحیــدی ارائــه شــده توسـ قــرآن در زمانــهای کــه بیشــترین

نگرشها تصویر خداانگارانه از پدیدهای عالم بوده ،نقشی چشمگیـر و در عـین حـال متمـایزی از

دیگر تمدنهای رقی داشته است 1.این امر حتی توانست باورداشتهای عقالنی بشر را توسعه

دهد؛ چهبسا همین عنصر جـذابترین علـت بـود تـا فرهیختگـان سـرزمینهای فـت شـده خـود از

باورمن ــدان ب ــه آن و حت ــی خ ــود در زم ــره چان ــهزن ــان م ــاهر و توس ــعهدهن ــدگان آن باش ــند (نـ ـک:

 .1بهتــرین وجــه مقایســهای ایــن پدیــدۀ جــذاب _ کــه امــروز نیــز وجــه تمــایز میــان دو تفکــر غــرب و اســالم و البتــه بــا گفتمــان
شیعی به شمار میرود _ در قرآن و نهج البالغه عیان است (نک :شری رضی.)1 :1414 ،
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مطهـری .)1379 ،بــه نظــر مــیرســد ایــن عامــل امــروزه نیــز گفتمــانی کــمنظیــری در میــان نگــرش

عقالنــی در محــی پیرامــونی بشــر را ارائــه کــرده اســت .از جملــه باورهــای توحیــدی کــه قــرآن بــدان
ـتGتمــامی ســوره توحیــد اســت و البتــه ایــن بیــان تنهــا بخــش نــاچیزی از آن کتــاب
توجــه داده اسـ S
MA

R
رود.O
مقدس به شمار می
NO

 .2از دیگر مؤلفههای شکل دهنده تمدن اسالم میتوان توجه قابل مالحظه آن بـه اندیشـه و

خرد دانست ،به طوری کـه گفتمـان قرآنـی تمـدن اسـالمی در آیـات متعـدد آن نمـوداری از اندیشـه
َ
َ َ ُ َ
ورزی است ،برای نمونه آیه شریفه فال َینظرون الی االبل کی خلقـت ؛ «آیـا نمـیاندیشـدند کـه
َ
چگونه شتر را خل کردیم» (غاشـیه )17 :و آیـاتی کـه دال لـت مـیکنـد بـر َفـ َال ُت ْبصـ َ
رون (ذاریـات:
َََ ُ
 ،)21و فال َت ْعقلون (بقره 76:و 242؛ آل عمران )65 :و بسیاری از سورهای دیگر از به آن اشاره
داشته که این امر از اهتمام آن مکت به خردباوری و دعوت دیگران در این زمینه بوده است.

چنین به نظر میرسد حجم دعوت به خرد و اندیشهورزی در این دین بسیار بیش از ارائـه بـه

معجزه یا چیزی شبیه آن بوده است .این در صورتی است کـه برابـر برخـی از نقـلهـا پـرورش علـم

در دوره شکوفایی تمدن مهدوی به اندزهای گسترده است که بـه عنـوان یکـی از وجـههای تمـایز

بــیش از ده برابــر دیگــر تمــدنها مــیرســد و ایــن مــیتوانــد ریشــه در دادههــای قرآنــی تمــدن پســین

اسالمی باشد که در دوره گذشته آن نیز تأثیری بسزا داشته است .همچنین بازخوانی روایات مـا را
بــه ایــن نتیجــه مــیرســاند کــه عمــده پیشــرفت در ســطوح مختلـ بشــری در آن دوره بــه ترجمــان

خــردورزی اشــاره دارد .در ایــن میــان توجــه فــراوان دیــن اســالم بــه علــمآمــوزی بــه عنــوان امــری

پیشرو در زمینه تمدنسازی گویای این امر است ،آن دین با پتانسـیل موجـود خـویش مـیتوانـد

بســتری مناس ـ بــرای پیــدایی یــک تمــدن قــرار گیــرد ،بــه طــوری کــه بــا فراخــوان جوامــع بشــری

و توســعه نظــام معرفتــی از همگــان مــیخواهــد تــا بــا کس ـ علــم و دانــش بــر جهــل فــای آینــد.

آیات و روایات دین شری بر این امر اصرار داشته به طوری که توسعه بـه دانـش آمـوزی حتـی در

تمای مبانی تمد مهدوی با تمد غرب و عوامل بسترزای آ

آن تمدن با تمدنهای رقی دیگر در درازای تاریخ بوده ،به طوری که حجم افزایش علم در آن

دیار دور دست و از غیـر مسـلمانان در دسـتور کـار قـرار گرفتـه اسـت ،فراوانـی آیـات در ایـن زمینـه بـه

اندازهای است که بیان همگـی آن در ایـن مقـال نمـیگنجـد .در عـین حـال بـه برخـی از ایـن آیـات

اشاره میشود:

َ َ ََْ َ َ َ َ َ َ
ْ
ینُال َُی ْعلم َ ُ ؛ُ(زمرُ)9 :
َهل َُی ْس َت يُالذینُیعلم ُوالذ
آیا کسانی که میدانند همانند جاهالناند؟
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بــهرغ ــم تأ کی ــد فــراوان دی ــن اس ــالم ب ــه دانــش آم ــوزی در ع ــین حــال ب ــیه ــی تردی ــدی آن

علماندوزی مطلوب آن است که برای نوع بشر و برای تعالی روح انسانهاسـت .بـه عبـارت دیگـر

دسترسـی بــه علـم هــدف آن مکتـ نیســت ،بلکـه علمــی کـه در خــدمت نـوع موجــودات قـرا گیــرد،
NOORMAGS

مورد تمجید قرار گرفته است .بنابراین از هرگونه هواپرسـتی و شـهواترانـی در زمینـه علمانـدوزی
نهی شده به طوری که عالمان بیعمل از جمله بدترین جنبدگان دانسته شدهاند.

1

 .3همچنین از دیگر ویژگیهای اینگونه از تمدن برابری نژادی میان همه اقوام بوده اسـت،

به طوری که قرآن با برابـر دانسـتن همـه ابنـای بشـر تنهـا وجـه تمـایز ایشـان را در تقـوا و تقـرب بـه

خدا دانسته اسـت (حجـرات .)13 :ایـن مهـم عـالوه بـر آن کـه شـرای هـمزیسـتی مناسـبی را بـرای

انسانها با هر گونه فرهنگـی ایجـاد مـیکنـد مـیتوانـد بـه بـارور شـدن اسـتعدادهای دورنـی ایشـان

کمک ـی شــایان داشــته باشــد ،همچنــین اســالم ایــن امــر را بــه انــدازهای مهــم مــیدانــد کــه دفــاع از

مظلومان و ستمدیدگان را فارغ از هر دین و مذه مهـم مـیدانـد ،بـه طـوری کـه مبـانی تئوریـک

اسالم که برآمده از فهم آیات قرآن است همگی بر ایـن امـر تأ کیـد دارنـد کـه بایـد از مظلومـان دفـاع

نمــود ،دایــره ای ـن امــر بــه انــدزاهای گســترده اســت کــه آن دیــن حتــی بــا متــرفین (نســاء )172 :و

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شمار  ،1بت 1390

سال سو  ،شمار ،12بهار 1394
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اشرافگرایی (اعراف )132 :مخالفت جدی دارد.
از طــرف دیگــر امــام مهــدی

را بــه عنــوان دادگســتر جهــان دانســتهاند و عــدالت را یکــی از

اصــلیترین دال ئــل ظهــور برشــمردهاند و اصــرار فراوانــی صــورت پذیرفتــه تــا بــدانجــا کــه از جملــه
وعدههای دوره ظهور استیالی مستضعفان جهان بر سراسر گیتی است (قص

.) 5 :

 .4از جمله دیگر مؤلفه تمدن اسالمی ترویج روح مدارا میان مسلمانان و اقوام گوناگون است،

بــه طــوری کــه بــا چنــین اندیشــهای مســلمانان نگــاههــای جــزمگرایانــه آن دوران را درنوردیدنــد ،و

اجازه دادند اندیشمندان شرق و غرب آن روز بتوانند در سایه رفتار مدارانـه مسـلمانان بـه تحقیـ

و ترجمــه در علــوم گونــاگون بسردازنــد ،تمــدن اســالمی بــا پــذیرش ادیــان متنــوع توحیــدی و حتــی

غیرتوحیدی و با ایجاد فضای به عنوان اهلالذمه همهگونه آزادی و محترم شمردن جان و مال

ایشــان را خدشــهناپذیر دانســت ،حضــور پرشــمار اندیشــمندان نصــرانی و یهــودی و ادیــان دیگــر از
جمله مؤیدات ماست (زرینکوب.)23 :1375 ،
پ

از بیان شاخصههای اساسی تمدن اسالمی که توانست آن را به بالنـدگی در جهـان آن روز

 .1از مجله وجه تمایز تمدن مهدوی و تمدن غرب.
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برساند به طوری که بدون تردید برای مدت چند سده هم آوردی در جهـان نداشـته اسـت و تنهـا

زمانی این شتاب تمدنی به کنـدی روی آورد کـه مسـلمانان خـود از شاخصـههای اساسـی آن دیـن
فاصله فراوان گرفتند ،چنین ویژگیهای ریشه در دادههای وحیانی داشـته اسـت؛ بنـابراین قابـل

تکرار در دوره امام عصر است .این مهم بارها توس روایت تذکر داده شده است .به همـین دلیـل

تناسـ فراوانــی میــان تمــدن پیشــین اســالم و تمــدن پســین اســالمی کــه بــا قرائــت مهــدوی قابــل

خواندن است را یکی میدانیم .این تمدن در چند وجه با تمدن غرب تمایز آشـکاری دارد کـه بـه

طــور عمــده بــه مبــانی و ســاختارهای اساســی شــکل گیری آن بــاز مــیگــردد .در ادامــه الزم اســت بــه
تمایزات میان دو تمدن مهدوی و غرب اشاره شود.
تمایز دو تمدن غرب و مهدوی

از اساسیترین وجوه تمایز دو تمدن غرب و مهدوی در ساختارهای شکل دهنده آن است .در

این میان تمدن مهدوی بر اسـاس مبـانی تمـدن اسـالم شـکل خواهـد گرفـت ،گرچـه تمـدن شـکل
یافتــه دوره پیغمبــر ا کــرم

و پـ

از آن حضــرت بــر اســاس باورهــای وحیــانی و ارتبــا ملــک بــا

هویت اصیل خویش فاصله گرفته و همین امر سب به حاشیه رفتن تمدن اسالم شد.

بــا آغــاز جنــبشهــای معاصــر در جهــان اســالم در ســدههای اخیــر و بیــداری اجمــالی مســلمانان

توســ اندیشــمندان نــوگرایی همچــون ســید جمــال الــدین اســدآبادی و شــاگردانش در مصــر و
جری ــانه ــای تج ــددطل در می ــان مس ــلمانان و مش ــروطهخ ــواهی و خی ــزش عالم ــان مس ــلمان

بهخصوص در میـان شـیعیان و سـرانجام شـکلگیـری انقـالب اسـالمی در ایـران ایـن فکـر در میـان

اندیشــمندان مســلمانان پدیــدار گشــت کــه مــیتــوان تمــدنی بسترســاز بــرای تمــدن مهــدوی فــراهم
ساخت .از طرف دیگر ،تأ کید رهبران انقالب ایران بر خوداتکایی و توجـه بـه داشـتههای درون و
نگاه کمتربرونی به تمدن غرب این فکر بیش و کم گسترانیده شد؛ اما آنچه مسلم است ،تحقـ

تمای مبانی تمد مهدوی با تمد غرب و عوامل بسترزای آ

ملکوت بوده ،بهرغم چنین ریشههای بعدها به تدریج مسـلمانان بـا انگیزههـای گونـاگون از ایـن

تام چنین پدیدهای تنها در حکومت مهدوی رخ خواهد داد.

بنـابراین وجــود مؤلفـههای شــکل دهنـده مبــانی تمـدن مهــدوی کـه در تمــدن پیشـین اســالمی

بوده است و تحق آن در تمدن پسین رخ خواهد داد با تمدن رقی و قدرتمند غرب در چنـد امـر

تفاوت آشکار خواهند داشت.

به نظر میرسد با گذشت زمان تمدن غرب در مقابل تمـدن نوپـا و جدیـد مهـدوی بـه تـدریج از

www.noormags.ir

113

میان خواهد رفت ،امری که بیگمان امروزه بیش و کم در عیان است 1،در بیان سیر تمدن غرب
بایــد گفــت کــه در اواخــر ســدۀ هجــدهم و اوایــل ســدۀ نــوزدهم تمــدن غــرب پــا بــه مرحلــهای جدیــد

گذاشت ،این مرحلۀ جدید که از حی تاریخ آن را دورۀ مدرن مـینامنـد در واقـع همـراه بـا گسسـت

از بنیادهای فکری و عمل دورۀ کالسیک صورت گرفت .در واقع غرب به منزلۀ کلیتی یکسارچـه و
در قالـ یــک فرآینــد تمــدنی نمــودار گشــت ،چنــانکــه ژان بودریــار بــر ایــن بــاور اســت کــه مدرنیتــه

مشخصـۀ تمــدن اســت مشخصــهای کــه بــه مقابلــه بــا ســنت ،یعنـی مقابلــه بــا همـۀ فرهنگهــای

سنتی یا پیشین خود برمیخیزد( .بودریار.)20 :1378 ،

طلوع مدرنیتـه یـا بـه عبـارتی تمـدن مـدرن غـرب ،مصـادف بـا غـروب سـنت و بـه تعبیـری نفـی

انگارههــای ســنت بــود .ا گــر در دورۀ کالســیک مــا بــا انگــاره کــالن « متافیزیــک محــوری » روبــه رو

هســتیم ،در دورۀ مــدرن بـا انگــارۀ کــالن «انســان بــاوری» مواجــهایم .در انســانبــاوری ،انســان بــه

عنــوان موجــودی خــود مختــار ،واضــع قــوانین و مناســبات بشــری و فاعــل خــود بنیــاد خوانــده
میشود .در واقع ،تفسیر مدرنیته از انسانباوری مبتنی بر نفی قدسیت انسـان و اثبـات عقالنیـت

بشری به منزلۀ کلید همۀ مشکالت و مسائل بشری بود ،همان گونه کـه انسـان مـدرن ،بـه گمـان
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خود ،از باورها و آیینهای سـنتی اسـطورهزدایـی کـرد و آنهـا را بـه کنـاری نهـاد ،اسـطورهای نـو بـر

جای آن گذارد که آن عقالنیت بود .عقالنیتی که ریشههای قدسی و الهی خود را نفـی کـرده بـود و

خود را جای خدا معرفی می کرد .در واقـع ،مـا در دورۀ مـدرن نـه بـا انسـان خلیفـه مـورد نظـر ادیـان
توحیــدی ،بلکــه بــا انســان بــه مشــابه خــدا روبــهروییم .ایــن انســان _ خــدایی ،طلــوع غمنــاک
جنگهای ویران گر و کشتارهای قومی و نژادی و تبعیدهای مکرر را در پی داشت .بـا رونـد رو بـه

رشد صنعتی شدن در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سـدۀ بیسـتم مؤسسـات تمـدنی جدیـد مناسـبات
پیچیده و بغرنج بشری و در عـین حـال ،خشـونتهای فزاینـده و بـدبینی دامـن غریبـان را گرفـت

این بدبینی با وقوع جنگهای جهـانی اول و دوم عمیـ تر و وخیمتـر شـد و متفکـران غربـی را در

براب ــر تکت ــازی تم ــدن م ــدرن غ ــرب حس ــاس ک ــرد و آن ــان هـ ـراس خ ــود را از فرآین ــد در نظری ــهها و

دیدگاهایشان بس دادند.

AGSبهMهر تقدیر تمدن غرب با تمام فراز فوردهایش امروزه به عنوان داعیه دار تمدن عالم اسـت،
OR

NO

 .1اگر تنها از تمدن مهدوی و بدون توجه به بنیانهای آن صحبت به میان آید ،ممکن اسـت ایـن سـئوال طـر شـود کـه
آنچه نگارنده و همکیشان وی بـاور دارنـد ،تنهـا چانـهزی بـیش نیسـت و تنهـا بـه عنـوان خیـالپـردازی طـر مـیشـود.
بنابراین باید تمدن مهدوی را در تمدن پیشین آن در نظر گرفت.
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ایــن امــر بــا پیــدایش تمــدن نوپــایی اســالمی بــا چالشــی جدیــد مواجــه شــده اســت ،چــهبســا منشــأ

اسالمهراسی و امثال این موارد را بایـد در ایـن دسـته از باورهـا در غـرب جدیـد جسـتوجو کـرد .بـه
نظر با قدرتمند شدن تمدن جدید دوران افول ایشان نیز شتاب خواهـد گرفـت؛ بـه خصـوص ایـن

امر با انگارههای مسلمانان که سرانجام جهان را گره خورده با مردی از تبـار پیامبرشـان مـیداننـد
و بــر ایــن باورنــد کــه انتهــای جهــان از آن تمــدن مهــدوی

خواهــد بــود .تمــدن حاصــله در دوره

ظهور تمایزاتی با تمدن غرب دارد کـه همـین امـر سـرانجام از جـذابیتهـای تمـدن غـرب کاسـته و

بشر را متوجه تمدن مهدوی میکند.

از جمله اولین وجه تمایز آن دو تمدن در تعری ایشان ،از عقل است؛ باور به عقل به فراوانی

در آیـات و روایــات مـورد توجــه قـرار گرفتــه اسـت ،بــه طـوری کــه اندیشـیدن را بــیش از عبـادت قــدر
دانستهاند ،اما آنچه مهم است عقل باوری در آن مکت به عقل زدگـی تبـدیل نگشـته اسـت ،و

عقــل یکــی از ابــزار شــناخت پیرامــونی اســت و در ادبیــات روایــی آن را بــه عنــوان رســول بــاطنی بــه
شمار آوردهاند وآن را نامحدود ندانستهاند.

در تمدن غرب پذیرش هر گونه محدویتی برای عقل پذیرفته نیسـت ،و همـه پدیـدهای عـالم

 .1پوزیتیویسم منطقی (یا اثبات گرایی منطقـی) نـوعی از پوزیتیویسـم جدیـد اسـت کـه اثبـات گر را میپـذیرد .پوزیتیویسـم
منطقی نظریهای معرفتشناسانه است که تجربه گرایی قـوی _ کـه عبـارت اسـت از ایـن ر ی کـه منشـأ همـه شـناختها
حواس تجربی است _ را با منط ریاضی ترکی می کند و معتقد است درستی هـر گـزارۀ علمـی صـادق بایـد اثباتشـدنی
باشد .اثبات گرایی منطقی به طور جداییناپذیر با مدل قانونی عـام بـرای تبیـین علمـی گـره خوردهاسـت .پوزیتیویسـم
منطقی _ که دیدگاه حلقه وین به شمار میرفت _ گونهای از فلسفه تحلیلـی اسـت کـه در فلسـفه انگلیسـی _ امریکـایی از
 1930تا دهۀ  1960حکمفرما بود .از چهرههای مشهور این نگـرش مـیتـوان از رودلـ کارنـاپ نـام بـرد .اثبـات گرایی یـا
پوزیتیویســم یــا تحصــل گرایی ،هــر گونــه فلســفه علــم بــر اســاس ایــن دیــدگاه اســت کــه در عل ـوم طبیعــی و اجتمــاعی،
دادههای برگرفته شده از «تجربه حسـی» [و تلقـی منطقـی و ریاضـی از ایـن دادههـا] تنهـا منبـع همـه معرفتهـای معتبـر
است؛ دادههایی که میتوان از راه ح ها به دست آورد را «شواهد تجربی» گویند.
اثبــات گرایی اصــطالحی فلســفی اســت کــه دســت کم بــه دو معن ـای متفــاوت بــه کــار رفتهاســت .ایــن اصــطالح در قــرن
هجدهم توس ا گوست کنت _ فیلسوف و جامعهشناس فرانسوی _ ساخته شد و به کار رفت .کنت بـر ایـن بـاور بـود کـه
جبــری تــاریخی بشــر را بــه ســمتی خواهــد بــرد کــه نگــرش دینــی و فلســفی از بــین رفتــه و تنهــا شــکل از اندیشــه کــه بــاقی
میمانــد متعل ـ بــه اندیش ـۀ قطعــی ) (positiveو تجربــی علــم اســت .در ایــن عصــر جدیــد تــاریخ ،نهادهــای اجتمــاعی
مربو به دین و فلسفه از بین خواهد رفت.
اثبات گرایی منطقی

در قــرن بیســتم در آلمــان و انگلســتان ،فالســفهای کــه دربــاره روش علــم در شــناخت جهــان ،تحقیقــاتی عمی ـ و وســیع
انجام میدادند برای آنکه خود را از پوزیتیویستهای فرانسوی جدا کنند نام «پوزیتیویسم منطقی» را بر نگـرش خـود
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تمای مبانی تمد مهدوی با تمد غرب و عوامل بسترزای آ

را تجربه پـذیر دانسـتهاند .شـاید نمـاد ایـن تفکـر مکتـ پوزیتویسـم 1در ابتـدای سـده  20مـیالدی
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بیش از دیگر مکات غربی مطر بوده است.

تمــدن غــرب بــا پــذیرش ایــن گمانــه کــه میــان ملــک و ملکــوت پیونــدی نااســتوار برقــرار اســت،

هرگونه پذیرش به باورهای وحیانی را تجربهناپذیر و غیرعقالنی و از اساس از توهمـات دانسـت و

اندیشیدن در چنین موضوعی را محدود به کلیسا نمود.

ایــن در حــالی اســت ک ــه نســذیرفتن باورهــای وحیــانی بس ــیاری از ســؤاالت را بــرای انس ــانها

بیجواب خواهد گذاشت ،سؤاال تی همچون فرجام بشر به کجا منتهی خواند شد؟ و بـه کجـا بایـد

رفت؟ و در صورت وجود عالم دیگر چه سیری در آنجا خواهد بود؟

بــیپاســخی و یــا حتــی بــدجوابی بــه ایــن دســته از ســؤاالت ســب ناهنجارهــای گونــاگونی در

میــان بشــر خواهــد شــد ،بــه طــوری کــه بشــر باورمنــد بــه عــالم دیگــر بــر همــان اســاس مکــانیزیم
زنــدگی خــویش را اســتوار مــیســازد و بشــر در تردیــد در ایــن بــاره بــه دنبــال احیــایی ایــن دنیــایی
خــویش ممکــن اســت دســت بــه هــر جنــایتی بزنــد و بــاز دارنــدگی آن محــدود بــه قــوانین نظــارتی

خواهد بود.
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نهادنــد .ایــن فالســفه معتقــد بودنــد تنهــا بخــش غیرتجربــی (پیشــینی) دانــش بشــر ،اصــول منط ـ اســت کــه از تجربــه
حاصل نمیشوند و اندیشیدن را پیشاپیش محدود می کنند .هر معرفت دیگـری کـه انسـان میتوانـد کسـ کنـد بایـد از
راه تجربــه بــه دســت آیــد .امــا ا گــر بســیاری از گزارههــایی کــه همــواره در زنــدگی یــا در فلســفه بــه کــار میبــریم ،بـه درســتی
تحلیل شوند ،هی جا به تجربه متصل نمیگردند.
اثبات گرایی منطقی ،گذشته از اعتقاد به اعتبار علم ،تعریفی دقی دارد؛ به هر گـزارهای کـه از جـن گزارههـای خبـری
باشد ،شرای صدق تعل می گیرد .شرای صدق بیان می کنند که گزاره در چه شرایطی صادق و در چه شـرایطی کـاذب
ا
اسـت .توجــه کنیــد کـه «صــدق» بــا «اثبـات» خلـ نشــود .مــثال گـزارۀ «بــاران میبــارد» در برخـی شــرای صــادق اســت و در
برخی شرای کاذب .به عبارت دیگر ،شرای صدق بیان می کننـد کـه گـزاره چـه «وضـعی از امـور» ) (state of affairsرا
توصی می کند .پوزیتیویسم منطقـی یعنـی ایـن اعتقـاد کـه «معنـای هـر گـزاره همـان شـرای صـدق آن اسـت» .بـه ایـن
ا
ا
ترتی هر گزارهای که همیشه صادق یا همیشـه کـاذب یـا همیشـه نـامعلوم باشـد ،کـامال بیمعناسـت .مـثال ایـن گـزاره کـه
«این اتفاق که افتاد ،قسمت بود» از نظـر پوزیتیویسـت بیمعنـا سـت؛ زیـرا هـر وضـعی از امـور پـیش آیـد بـاز هـم میتـوان
این حرف را زد .پ این گزاره در واقع هی وضعی از امور را توصی نمی کند.
هسته اصلی پوزیتیویسم منطقی را متفکران حلقه ویـن تشـکیل میدادنـد کـه شـامل رودلـ کارنـپ ،مـوریت شـلیک،
هان رایشنبا  ،هربرت فایگل ،کورت گودل هان هان ،فیلیپ فرنک ،و اتو نویرث میشـد .ایـن افـراد در سـالهـای
 1922ت ــا اوی ــل ده ــه  1930در وی ــن دور ه ــم جم ــع میش ــدند و ب ــه تب ــادل نظ ــر درب ــاره فلس ــفه و مب ــانی عل ــوم جدی ــد
میپرداختنــد .آنهــا در دوره متـأثر از رســاله منطقــی _ فلســفی ویتگنشــتاین بودنــد .از افــرادی کــه ارتبــا نزدیکــی بــا ایــن
حلقــه داشــتند ،آلبــرت اینشــتین و لودویــک ویتگنشــتاین بودنــد .هنگــامی کــه ویتگنشــتاین در ویــن اقامــت داشــت بــه
NOORMAGS
درخواست شیلیک در برخی جلسات گروه شرکت می کرد .پوزیتیویسم برای مدتی قابل مالحظه ،سنت رایـج در فلسـفه
علـم بــود؛ امــا بــا ظهــور نگرشهــای جدیــد و کارهــای متفکرانـی ماننــد کــوهن و کــواین ،کم کــم بــه حاشــیه رانــده شــدند.
برخــی تحقیقــات جدیــد نشــان میدهــد تصــور شــایع دربــاره پوزیتیویســم منطقــی ،ســادهنگرانــه و نادرســت اســت (ن ـک:
توسلی.)1391 ،
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در تمدن مهدوی که با ریشـه وحیـانی تو مـان اسـت ،بشـر بـاور بـه نظـارت خداونـد متعـال دارد
( َ َل ْم َی ْع َل ْم ب َأ َن َ
اهلل َی َری) در چنین نظام و تمدنی خود کنترلی سب چنین امری شده است.

در صورتی که در تمدن غرب نادیده انگاشتن خداوند سبحان بـه دو صـورت انجـام گرفـت ،یـا

از اساس منکر خداوند متعال شدند ،که منشأ کمونیسیم شد و یا نگـاه حـداقلی بـه خداونـد کـه بـه

سکوالریس ــم و کلیس ــایی ک ــم اث ــر پروتس ــتان منته ــی گردی ــد ،بن ــابراین تعریـ ـ و ح ــدود متف ــاوت

عقالنیت در دو تمدن مهدوی و رقی آن به چنین برداشتی در دو زمینه جدا منتهی خواهد شـد،
باور به وحی یعنی رسول ظاهری و همراهـی آن بـا رسـول بـاطنی تمـایز آشـکار عقالنیـت ایـن نگـاه

تمــدنی بــه عقــل و باورمنــدان آن اســت .چنــین تمــایزی در مبــانی عقلگرایــی تفــاوت آشــکاری در

عبودیت به خداوند سبحان خواهد داشت ،به طـوری کـه در تمـدن مهـدوی عقالنیـت تو مـان بـا
وحــی ســب خواهــد شــد خدوانــد بهتــر شــناخته شــود و مــورد عبــادت قــرار گیــرد؛ چرا کــه پ ـ

از

معرفتشناسی وحیگونه پیرامون عالم ارتبا برابر خداوند میان آن خداوند و عالم خاکی برقـرار
خواهد شد و انسان همیشه خویش را در عالم و در محضر خداوند سبحان میداند ،امـا در تمـدن

غرب ،خداوند تنها یکی از گزینههای است که میتوان به آن فکر کرد.

براساس رواب موجود در پندارهای ایشان ترسـیم کـرد ،بـر اسـاس باورهـای اسـالمی عـالم در یـک
ا
مربــع ارتبــاطی میــان خــدا ،انســان ،طبیعــت و مجــددا انســان قابــل ترســیم اســت .در ایــن نگــاه
خداوند سبحان به عنوان خال هستی است که انسان را به عنوان خلیفه خـویش انتخـاب کـرده

MA

GS

است و انسان حاکم بر طبیعت و انسانهای هم نوع خویش اسـت .بـارزترین ویژگـی ایـن ارتبـا
َ ْ ُ ُ
حضور دائم و بدون شر خداونـد متعـال بـر عـالم هسـتی و نظـارت وی بـر انسـان اسـت(ال َتأخـذ ُه
َ
س َن َو ال َن ْوم) همین امر سب ایجاد تکلی و تعهد بر انسان خواهد بود.
NO
OR

اما تمدن رقی ارتبا عـالم را مربعـی تصـویر نمـیکنـد ،بلکـه رابطـه مثلثـی انسـان ،طبیعـت و

انســانهای هــمنــوع اســت .بــه همــین جهــت خداونــد از قــاموس ایــن پنــدار حــذف شــده اســت.

تمای مبانی تمد مهدوی با تمد غرب و عوامل بسترزای آ

بــه بــاور برخــی از اندیش ـمندان مســلمان اســاس رابطــه در دو تمــدن اســالم و غــرب را مــیتــوان

بنــابراین همــین منشــأ بــروز اســتکبار و اســتعمار بــه موجــودات دیگــر شــده ،بــه طــوری کــه خداونــد

ســبحان در بیــان سرکشــی ایــن افــراد اســتغنای ایشــان از خداونــد را ســب چنــین منشــأای دانســته
اســت (عل ـ  .)7-6 :برآمــد چنــین پنــداری ســب بــه وجــود آمــدن جنــگهــای ممتــد در ســده 20

میالدی شده است (صدر.)49 - 48 :1393 ،

از دیگر وجوه تمایز میـان دو تمـدن غـرب در تسـاهل و تسـام آن دو اسـت ،تمـدن مهـدوی بـا
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ریشههای وحیـانی در ریشـه در تمـدن پیشـین اسـالمی داشـته اسـت کـه توانسـت بـا ادیـان و اقـوام

گوناگون همخوانی داشته باشد ،از طرف دیگـر تمـدن غـرب نیـز توانسـت بـا وجـود چنـین شـعاری

آزادیهـای گونــاگونی اجتمـاعی تــا حـد قابــل تـوجهی بسـ دهـد و حتــی در جـذب نخبگــان دیگــر
تمــدنها موفقیــت چشــم گیری داشــته باشــد؛ امــا آنچــه وجــه تمــایز ان دو تمــدن بــوده کــه تمــدن

غرب به هر انـدازه کـه توانسـت آزادیهـای اجتمـاعی را بسـ دهـد در پـذیرش گمانـههای رقیـ ،

کمحوصله و تا حدی ناکارآمد بود .برای نمونه آنچه امروز بـه عنـوان برخـورد تمـدنها یـا تمـدن

غرب به عنوان آخرین گفتمان بشر طر شده است و این که نسخه غرب در باور به حقوق بشر را

بهترین نسخه در این زمینه دانستهاند و تنها روشهای خود را کارآمدتر از دیگـران دانسـتند از ایـن

دسته نگاه متأثر است.

به نظر میرسد تمدن غرب در سیر نزولی خـود انسـانها را بـه دسـت اول و دسـت دوم تقسـیم

کردهاند بر این اسـاس چنـین مـیاندیشـند کـه بشـر دسـت دوم بایـد بـه آنچـه بیندیشـد کـه تمـدن

غــرب آن را مجــاز تشــیخی

داده اســت .بــرای نمونــه رفتــار پــیشگامــان تمــدن غــرب در مســئله

هستهای ایران از همین نگاه قابـل تأمـل اسـت .ایـن اندیشـه از آنجـایی مهـم اسـت کـه در قـرون

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شمار  ،1بت 1390

سال سو  ،شمار ،12بهار 1394
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وسطا ارباب کلیسا رفتارهای مشابهی بـا متفکـران خـویش داشـتهاند و البتـه در ایـن تقابAـلMپـ ORاز

NO

مدتی خود منزوی شدند؛ در صورتی که در تمدن مهـدوی «واسـألوا مـا شـئتم» طـر شـده اسـت و

همه را به اندیشیدن در همه موضوعات دعوت کردهاند.

از دیگر وجوه تمایز این دو تمدن در شیوه رفتـار ایشـان بـا مستضـعفان اسـت(طبقه فرودسـت)

تمــدن اســالمی عــدم اهتمــام بــه انســانهــا را بــه معنــای تــرک عملــی انســان و راه و رســم انســانیت

دانسته است و بر اساس باور ایشان یکی از اهداف مهدی

ایجاد بستری مناس وعدالتخیـز

در جهان است و کام بشر را از ظلم و عدالت گوارا مـیسـازد .در مقابـل تمـدن غـرب کـه از پایـههای

آن اومانیسم است ،تنها باور به منافع خود و ملت خویش دارنـد بـه طـوری کـه گفتـه شـده در پـی
انتقال سیاهان قاره آفریقا که قری به پانصد ملیون نفر بوده ،تنها خم

این افراد به ینگۀ دنیا

رسیدند و تازه آغاز زندگی ذلتپذیر ایشان بوده است .البته این تمدن غافلـه دار انـواع تسـلیحات
پیشرفته برای نابودی نوع انسان است و در مقابل در دولـت مهـدی حتـی بـه حیـوانهـا هـم ار
نهاده میشود.

از دیگر وجه تمایز آن دو تمدن در هدف و فرجـام احتمـالی آن دو تمـدن اسـت ،ایـن سـؤال کـه

چگونه و چرا تمدن اسالمی بهرغم بـیمهریهـای فراوانـی کـه از سـوی قومهـای غـالبی همچـون
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مغوالن و غربیان مواجه شد ،چرا همانند تمدنهای دیگر به طور کامـل از میـان نرفـت و توانسـت
حتی در انزوا به سیر خویش به صورت محدود ادامه دهد؟

از ایــنرو برخــی از اندیشــمندان در نتیجــه بلنــدای هــدف و بــه تعبیــر ایشــان ایــدهآل برتــرین را

سب ماندگاری یک تمدن و باور در عـالم دانسـتهاند .در بیـان ایـن وجـه تمـایز ایـدهآل اسـالمی و

غرب شهید صدر بـا توجـه بـه آیـات قـرآن بـه تبعیـین سـنتهای طـر شـده پیرامـون ایـدهآل برتـر
توجه داشته است.

وی بـر اســاس آیــات قــرآن ایــدهآل یــا همــان هـدف جوامــع بشــری را بــه ســه قســم تقســیم کــرده

اســت؛ جــوامعی کــه وضــع موجــود را بهتــرین مــیداننــد و حاضــر در تغییــر در آن نیســتند و وضــعیت

موجــود را مطلــوب مــیداننــد .ایــنگونــه ایــدهآلهــا همیشــه تکــراری و ماللــتآور هســتند .قــرآن

اساسیترین پدیداری چنین هـدفی را در دو امـر مـیدانـد؛ علـت اول عامـل روانـی اسـت و آن انـ

عادت و بلهوسی است .وی برای تقویت نظریه خویش به این آیه اشاره دارد:
َ َ
َََ
أ َرأ ْی َت َُمنُاُتذُإ ََله َُه َ اهُ (ُ.فرقانُ)43 :

علت دوم ،عامل خارجی و آن تسل فرعونها و طـاغوتهـا در طـول تـاریخ بشـریت بـر جامعـه

اســت .وی در ایــن بخــش بــه ایــن دســتهای از آیــات کــه از زبــان فراعنــه نقــل شــده (قصـ
غافر )29 :استناد میکند (صدر .)236- 228 :1393

38 :؛

شــهید صــدر ســرانجام چنــین جــوامعی را در از دســت رفــتن همــان ایــدهآل انــدک ایــن جوامــع

میداند و سه امر را برای ایشان پـیشبینـی مـیکنـد؛ ایـن جوامـع یـا بـا حملـه نظـامی بـه سـرانجام
خویش میرسند ،همانند تمدن اسالمی در برخورد با حمله مغوالن که به کلی به حاشیه رفـت؛ یـا

با هضم در تمدنهای نوپا سعی در انتخاب ایـدهآل آن جوامـع خواهنـد داشـت ،هماننـد ایـران در

دوره رضا پهلوی و ترکیه در دوره آتاتورک که بـا پـذیرش گفتمـان غربـی سـعی کردنـد مشـکل پدیـد

آمـده را چنــین درمــان کننــد؛ و یـا آن کــه ایــن جوامــع بـه خــود بیاینــد و بــه سـاخت اهــداف مــتقن بــر

اساس باورهای ملی و بومی خود توجه داشته باشند (همو.)242 :

وی در تبیــین جــوامعی بــا ایــدهآل دســته دوم بــه اروپــای مــدرن اشــاره دارد کــه چگونــه ارزشــی

همچون آزادی را به عنوان ایدهآل برای خود انتخاب کردند تا از دستاندازیهای کلیسـا رهـایی
یابند و در این میان مفهوم آزادی را به عنوان باالترین هدف برای خویش انتخاب کردند.
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تمای مبانی تمد مهدوی با تمد غرب و عوامل بسترزای آ

مردم این دسته از جوامع تنها الهشان در هواپرستی قرار دادهاند.
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شهید صدر به رغم ارزشمند دانستن آزادی و قابل تقدیر بودن آن ،مفهـوم آزادی را بـه عنـوان

هدف باالدست بر دیگـر اهـداف ناکارآمـد دانسـته اسـت و تنهـا آن را بـه عنـوان هـدفی میانـه مفیـد

میداند .وی این بندشکنی را ناکافی دانسته و با بیان آن که این هدف تنها در اعتالی پیشـرفت

از آن ــی ک ــه جوامــع ب ــه آن دس ــت پی ــدا مــیکنن ــد ،ب ــا اش ــباع در آن

جوامــع مفی ــد اس ــت ،امــا پـ ـ

ســقو ایشــان نیــز آغ ـاز مــیشــود؛ چرا کــه اف ـ دیــد ایشــان محــدود بــوده اســت .وی در بیــانی بــا
اســتفاده از آیــات قــرآن ایــن دســته از اهــداف را تنهــا ســراب مــیدانــد (نــور )39 :و تشــکیل چنــین
جوامعی را بـا چنـین اهـدافی را سسـت دانسـته و بـه خانـه عنکبـوت تشـبیه کـرده اسـت(عنکبوت:

( )41همو.)245 :

به نظر میرسـد از مشخصـههای چنـین تمـدنی تنهـا ترقـی اسـت و تعـالی اجتمـاعی کمتـر مـورد

چانهزنی قرار گرفته است که پ

از رسیدن به آن سقو چنین تمدنی نیز شروع شده است.

وی در شرحی دیگر باالترین ایدهآل تمدنی را تنها در اهلل _ تبـارک و تعـالی _ دانسـته اسـت و بـر

ایـن بـاور اسـت هـر تمـدنی درصـدد تجدیـد بنـای چنـین ایـدهآلی باشـد هـی گـاه ایسـتایی نخواهــد
داشــت و همیشــه رو بــه کمــال خواهــد بــود چرا کــه اف ـ دیــد ایــن دســته از جوامــع تنهــا بــه ســمت

ژپوهشاهیمهدوی

باورداشتی تنها ترقی یک جامعه نیست وتعالی اساسیترین ویژگی آن است.

در نتیجه از جمله اساسـیترین وجـه تمـایز تمـدن مهـدوی کـه بـر حسـ روایـات سـب مانـای

آن در انتهــای تــاریخ شــده اســت ،همــان توجــه بــه هــدف باالدســتی آن در مقابــل تمــدن غــرب

ال اول ،شمار  ،1بت 1390

سال سو  ،شمار ،12بهار 1394

مــیشــود ،بــه طــوری کــه غــرب بــا هــدف میانــه آزادی پ ـ

از رســیدن بــه ترقــی در امــور مــادی بــه

سرانجام خویش خواهد رسید؛ پدیدهای که امروزه بارها توس اندیشـمندان آن حـوزه بیـان شـده

اســت و تمــدن مهــدوی کــه بــر اســاس باورهــای وحیــانی شــکل یافتــه و ریشــه فرجــام خــویش را در
خداوند متعال میداند به راه خویش ادامه خواهد داد و دیگـر سـقوطی در آن نخواهـد بـود .حتـی
بنابر بسیاری از روایات پ

A

G

از اسـتقرار دادههـای وحیـانی آن بـه تـدریج
R

همانطور که بیان شد تمدن پیشـین اسـالمی پـ

S

خواهد داد.

از مهـدی

رجعـت خوبـان عـالم آن سـیر تمـدنی را همچنـان ادامـه

M
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خداونـــد یعنـــی کمـــالی بـــیانتهاســـت (انشـــقاق( ،)6 :همـ ـو .)257 :مشخصـــه اساســـی چنـــین

O

ســب بــه وجــود آمــدن تمــدن مســلمانان در گســتره تــاریخ بــه درازای چنــد قــرن شــد و تنهــا زمــانی

N
O

شکوفایی آن تمدن کمرنـگ شـد کـه بـا شاخصـههای اصـلی و مبـانی تمـدن اسـالم فاصـله گرفـت،

گرچــه بایــد تأ کیــد کــرد کــه در تمــام چنــد ســدهای اســتیالی مســلمانان بــر تمــدنهای رقیـ زمــان
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خویش هی گاه مفاهیم اصلی اسالم به تمامه به منصه ظهور نرسـید و تنهـا توجـه انـدکی بـه ایـن

مبانی سـب شـکوفایی تمـدن مسـلمانان شـد .ایـن امـر تنهـا در حکومـت امـام عصـر تجلـی واقعـی
خویش را خواهد یافت .به هر تقدیر این فرآینـد در مبـانی تمـدن نوپـایی اسـالم در دوره پیشـین و

پسین اسـالمی تفـاوت مـاهوی نخواهـد داشـت .در ایـن میـان ایـن سـؤال قابـل طـر اسـت کـه آیـا

انتظـار آن تمــدن پرشـکوه مــیتوانـد بــه عنـوان عــاملی بسـتر زا بــرای ایجـاد تمــدن نـوینی از جــن
تمدن مهدوی باشد؟

باید توجـه داشـت کـه عنصـر انتظـار بـه هـر دلیلـی در برخـی از دورههـای تـاریخ شـیعیان(پ

از

حضور امامان خویش) اثرگذار بوده است و بازتاب اجتماعی داشته است .عمده بازتاب این نگـاه

در بخشهای مختل تاریخ شیعه دیده میشـود ،بـه طـوری کـه در نقـلهـای مـرتب بـا برخـی از

ســنتهای محلــی (ابــنبطوطــه :1348 ،ج )434 ،1و برخــی از دولــتهــای شــیعی نمــود خــارجی
داشته است (حقیقت.)228 :1356 ،

عنصر انتظار حتی بر آثار مکتوب علمی شیعه اثرگذار شد ،به طوری که آثار زیادی در ایـن بـاره

و عنوانهای مرتب با مهدویت تـدوین گشـت و همـین امـر سـب شـد کـه عالمـان و اندیشـمندان

اجتهاد در میان ایشان رونقی بسزا داشته اسـت و ایـن امـر سـرانجام بـه تشـکیل حکومـت اسـالمی
در ایــران منجــر شــد .بنــابراین از جملــه عوامــل بســترزا ب ـرای تمــدن نهــایی اســالمی مــیتــوان بــه

شکلگیری جمهوری اسالمی در دوران معاصر اشاره داشت ،همراه با شـکلگیـری نظـامی نوپـا کـه
ریشـه در دادههـای وحیـانی داشـته ایـن زمزمـه در بســیاری از صـاح نظـران پدیـد آمـد کـه آیـا ایــن

امکــان وجــود دارد تمــدنی بــا ســاختارهای ایــدوئولوژیک بــا گفتمــان اســالمی و شــیعی پدیــد آیــد و
تمدن غرب را به هماوردی بطلبد؟ در هـر صـورت اصـرار رهبـران ایـران بـر پـیگیـری در سـاختمان

تمــدنی نــو بــا گفتمــان اســالمی شــیعی بــهخصــوص در ســالهــای اخیــر چنــین بــه نظــر مــیرســد کــه

دوراهی غربی شدن یا بسترسازی تمدنی برای آیندگان بهخصوص در دوره حضور امـام عصـر

تمای مبانی تمد مهدوی با تمد غرب و عوامل بسترزای آ

شیعی به طور عمده مرجع رسیدگی مشکالت علمی و عملی شیعه شوند و بر همین اساس مکت

با ریشههای اسالمی آن پیش روی نواندشمندان ایرانی است.

بــه نظــر مــیرســد طلــوع انقــالب اســالمی در ایــران و پیونــد میــان باورهــای الهــی ایــن انقــالب بــا

تمــدن اصــیل اســالمی اســتمرار قــدرت ایــن تمــدن را افــزایش داده اســت ،بــر ایــن اســاس انقــالب

اسـالمی بـه دنبـال احیـای تمـدن پیشـین اسـالمی و بـازخوانی آموزههـای وحیـانی اسـت ،بنــابراین
میتوان آن را تمدنی نوپا و زمینهساز و تمدنی بستر ساز برای تمدن مهدوی دانست که مـیتوانـد
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تمدن میانی به وجود آورد.

باید دانست باورمندان به انقالب اسالمی اگر بخواهند به عنوان تمدن زمینهساز برای تمـدن

بــزر پســینی اس ـالم در غال ـ حکومــت مهــدوی

متوجــه ریشــه وحیــانی آن
تــالش کننــد بایــدGS
A
RM

باشــند .در غیــر ایــن صــورت راه رفت ـۀ غــرب را در بهتــرین شــرای تکــرار خواهنــدOکـOـرد و تفــاوتی بــا
N

دیگران نخواهند داشت.
نتیجهگیری

تمدن اسالم چه در دوره پیشین و چه در دوره پسین که از آن بـه تمـدن مهـدوی شـده همگـی

ریشــه در آوردگــاههــای قرآنــی آن دیــن مبـین دارد .در ایــن میــان تمــایز آشــکار میــان مبــانی تمــدن

غــرب و تمــدن مهــدوی وجــود دارد و تجلــی انتظــار حکومــت امــام عصــر

را مــیتــوان در گســتره

غیبت کبرا آن امام همام جستوجو کـرد کـه در هـر دورهای بـه صـورت تـدریجی بـه مسـیر خـویش

ادامه و فرجام آن تا به کنون به حکومت شیعی در ایران منجر شد آن حکومت ریشـههای قـانون
اساسی آن همان مبانی و شاخصـههای اصـیل اسـالمی اسـت بـه عنـوان عـاملی قدرتمنـد و بسـترزا

ژپوهشاهیمهدوی

شیعیان و حتی همه ابنای بشر را به فرجام حکومت مهدوی برساند.

ال اول ،شمار  ،1بت 1390

سال سو  ،شمار ،12بهار 1394
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