
ظرفیت های انقالب اسالمی در 
راستای زمینه سازی ظهور منجی
نفیسه فاضلی نیا*



چكیده
جهان امروز با دو پدیدة متعارض روبه روست. از یک سو عدل، انصاف و اخالق در نیروهای اجتماعی و 
متن جامعة جهانی در حال رشد و فراگیری است. گرایش به معنویت و نیاز به منجی در همة ملت های 
توسعه یافته و نیافته، در حال گسترش است. از سوی دیگر، خودبینی، انحصارگرایی و توسعه طلبی، 
هنوز در میان برخی دولت ها دیده می شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد، پریشانی، ناآرامی و 
اضطراب کنونی در عرصة بین المللی، محصول و نتیجة حاکمیت زبان قدرت و سیاست در تعیین 
وضعیت ملت ها، دولت ها و هنجارهای بین المللی است. این در حالی است که زبان عمومی مردم در 
سطح جهانی، زبانی مفاهمه جو و برخاسته از فطرت است. زبان فطرت، فلسفه ای غنی در مفاهمه و 
برخوردار از امکان ها و استعدادهایی است که خدای بزرگ، طینت همة آدمیان را به آن مفطور کرده 
است. در این راستا، انقالب اسالمی پاسخی به ناکارآمدی زبان سیاست و قدرت در عرصة منطقه ای و 
بین المللی بود. کاربست زبان فطرت از سوی انقالب اسالمی و ایجاد انگیزه برای زمینه سازی ظهور 
منجی بر اساس اصول فلسفة تاریخ اسالمی � شیعی، طرح جدید ایران برای عبور از وضعیت آشوب زدة 
از  ناشی  زمینه سازی  راستای  در  انقالب اسالمی  در گفتمان  زبان فطرت  استخدام  است.  بین المللی 
مشترک  میراثی  حامل  فطرت،  این که  چه  انسان هاست.  در  فطرت  مشترک  استعدادهای  و  امکانات 
در بشر و متضمن ظهور مفاهیم بین االذهانی در انسان هاست. شاید به همین دلیل است که نقطة 
عزیمت همه تحوالت از جمله زمینه سازی برای ظهور در گفتمان انقالب اسالمی، توجه و تعمق در 

ظرفیت های فطرت است.
بر این اساس، نوشتار حاضر می کوشد تا ظرفیت های انقالب اسالمی در راستای زمینه سازی ظهور 
و قیام جهانی مهدی4 را با تأکید بر مؤلفه هایی هم چون فطرت و اصول فلسفة تاریخ اسالمی � 

شیعی، تبیین کند.

واژگان کلیدی
مهدویت، انقالب اسالمی، فطرت، تشیع، انتظار، زمینه سازی.
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ظهور و انقالب جهانی 
مهدی4 با وجود 
این كه برنامه ای الهی و 
آسمانی است، هم چون 
دیگر تحوالت تاریخیـ  
اجتماعی به یك سلسله 
شرایط و موقعیت های 
عینی خارجی، محیط 
مساعد و فضای عمومی 
مناسب بستگی دارد كه 
بدون فراهم شدن آن 
شرایط، تحقق نمی یابد
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مقدمه )درآمدی بر لزوم زمینه سازی(
خداوند هرگز نعمتی را از بندگان خود نمی گیرد، مگر آن که خود چنین عقوبتی را فراهم 
کنند. بنابراین، زمانی که موانع نزول فیض الهی برطرف ش��ود و جامعه اس��تحقاق نعمتی 
را پیدا کند، بی درنگ رحمت الهی نازل می شود. به نظر می رسد تعمیم منطقی نتیجة این 
بحث در ارتباط با ظهور مهدی موعود4 این باشد که همان گونه که غیبت و محرومیت 
از نعمت حضور حجت به دس��ت بش��ر بوده، ظهور او نیز چنین باش��د و این ما هستیم که 
هرگاه زمینه را فراهم کنیم، شایس��ته این فیض الهی خواهیم بود و خدا ظهور ولیّ اش را 

از ما دریغ نخواهد کرد.
باید گفت تکامل انسان تنها با یک سیر طبیعی و گذار از امتحان ها و تحمل سختی ها 
محقق می ش��ود و س��نت تغییرناپذیر الهی بر این است که حتی تحقق انقالب های بزرگ 

آسمانی هم وابسته به شرایط و اوضاع نامناسب و زمینه های طبیعی باشد.1
در این چارچوب، ظهور حضرت مهدی4 و وقوع انقالب جهانی ایش��ان نیز مستلزم 
زمینه س��ازی و انجام دادن اصالحات سیاس��ی، اجتماعی و آماده کردن جوامع در س��طح 
جهانی برای پذیرش انقالب آن حضرت و تحوالت اساس��ی است. به عبارت دیگر، ظهور 
و انقالب جهانی مهدی4 با وجود این که برنامه ای الهی و آسمانی است، هم چون دیگر 
تحوالت تاریخی � اجتماعی به یک سلس��له شرایط و موقعیت های عینی خارجی، محیط 
مس��اعد و فضای عمومی مناسب بس��تگی دارد که بدون فراهم شدن آن شرایط، تحقق 

نمی یابد.
در این میان انقالب اسالمی ایران، در نخستین قدم توانسته است پس از چهارده قرن 
پایگاهی در جهان به وجود آورد که بتواند از اس��الم اصیل به طور رس��می و گسترده دفاع 
کند و زمینه را برای تحقق حکومت جهانی فراهم سازد. اما این انقالب نیاز به تداوم دارد 

تا بتواند تأثیرهای مهم خود را در راستای زمینه سازی ظهور منجی به جای گذارد.
به عبارتی، هرچند ظهور یک نجات بخش بزرگ، اعتقاد و خواستة همة ملل آزادی خواه 
در جهان اس��ت، اما تحقق این خواس��ته جز با فراهم آوردن مقدمات و زمینه های الزم در 
عرصة جهانی میس��ر نمی شود؛ زیرا انقالب حضرت ولّی عصر4، حرکتی جهانی است 
و یاورانی در س��طح جهانی می طلبد که پذیرا و پشتیبان آن باشند. بی شک پرورش چنین 

یاورانی به زمینه سازی جهانی نیاز دارد.
از آن جا که یکی از رس��الت های منجی موعود، برچیدن بس��اط ظلم و حق کشی های 
حاکمیت های غیرالهی و صاحبان زر و زور اس��ت، به نظر می رس��د در شرایط فعلی جهان 
به پا خواس��تن مس��تضعفان در رکاب منجی عالم و رویارویی آنان با بمب های هس��ته ای 
و موش��ک های بالس��تیک و...، نیازمند الگو و پیش زمینة روانی مس��اعد اس��ت؛ زیرا آنان 
)جوامع مس��تضعف( که عمری را در پذیرش س��لطة جائران س��پری کرده اند، اگر کس��ی 
را به یاد نیاورند که در برابر س��رکردگان اس��تکبار جهانی ایستاده باشد، مرعوب شدن در 

187



برابر حزب ش��یطان چون عادتی ثانویه در وجودش��ان رخنه خواهد 
کرد. پس آن چه بیش از همه ضروری می نماید، بیداری ملت های 
تحت سلطة جهان و آگاهی آنان از عمق جنایاتی است که در حق 
بشریت می رود. در کنار آن نیز ارائة الگوی مناسب و عملی و نشان 
دادن یک راه نجات و پناهگاه محکمی است که ملت های به ستوه 

آمده را امیدوار و به سوی خود جلب کند.
در جامعه کنونی که از یک س��و، حرکت طبیعی و روش و منش 
زندگی اجتماعی از اش��کال خانوادگی، قبیله ای، روستایی، شهری، 
کشوری، منطقه ای، قاره ای به سمت منش و نظام جهانی عبورکرده 
و بشر در عصر ارتباطات، در آستانة آمادگی پذیرش حکومت واحد 
جهانی قرار گرفته است و از سوی دیگر، نظام حاکمیت سرمایه در 
بس��ط و تس��لط خویش بر منابع و امکانات مادی و انسانی جهان، 
نظامی هرمی شکل را س��امان داده که در رأس آن، سرمایه داران 
عمدتًا صهیونیس��ت قرار دارند و دیگر ملت های دنیا در قاعدة این 
هرم، سنگینی و گرانی رأس هرم را تحمل کرده و به زور تحمیق 
تبلیغات رسانه ای مدرن و تعمیق فرهنگ کفر و فسق به حاکمیت 
این هرم قدرت رضایت داده اند، گفتمان انقالب اسالمی در راستای 
زمینه س��ازی ظهور منجی در سطح جهانی بر آن است تا به افکار 
عمومی و تبلیغ حکوم��ت جهانی حضرت مهدی4 جهت دهد. 
حکومت��ی که در آن عدالت، امنیت، عزت، ثروت و حکمت جهانی 
و در یک کالم دین جهانی اس��الم حاکم اس��ت. گفتمان انقالب 
می خواهد در نگرش و بینش ملل قاعده نشین دنیا تحولی به وجود 
آورد و دل های پردرد و سینه های سوزان را از آتش عشق مهدوی 
و انتظار فرج شعله ور سازد و در مسیر تغییر فرهنگ عمومی جهان 
از ظلم پذیری به س��مت مطالبة قس��ط و عدل در س��ایة حکومت 

جهانی مهدی4 حرکت کند.
نکت��ه ای که باید بدان پرداخت، این اس��ت که حکومت جهانی 
مهدی4 در عالم ماده و نه در خأل زمان و مکان تشکیل می شود 
و از آن رو ک��ه عالم ماده عالم تن��ازع و تخاصم و حرکت تدریجی 
پدیده ها از قوه به فعل اس��ت، ظهور حضرت حجت4 که تجلی 
قوه و کمال جامعة بش��ری اس��ت نیز تابع قواعد و سنت های عالم 
م��اده و محصول خروج تدریجی اتصالی جامعة بش��ری از قوه به 
فعل اس��ت.2 با چنین بینش��ی، در حال حاضر عالم تشیع که بستر 
تاریخ از تثبیت هویت و تمییز مرزهای فکری و اعتقادی، گسترش 

کّمی و رش��د کیفی تا تش��کیل حکومت اسالمی و شیعی در ایران 
گذار کرده است، وظیفه دارد تا در مسیر فعلیت مستمر و تحقق قوا 
و اس��تعدادهای خویش، بلوغ و توان ادارة جهان را به  دست آورد و 
قلب و عقل جهانیان را از احساس نیاز به حکومت دین و حاکمیت 
آموزه ها و ارزش های اسالمی اشباع سازد. جمهوری اسالمی ایران 
نیز همراه با گفتمان انقالب اسالمی، باید به بلوغ اقتدار و توان ادارة 
جوامع جهانی با همة تنوع آن دس��ت یابد و قدرت تغییر در نفوس 
جوامع جهانی را پیدا کند. با چنین نگرش��ی ظهور تحقق می یابد و 

جهان در تفکر، اندیشه، مطالبات و اراده متحول می شود.
اما پرسش این است که انقالب اسالمی با تکیه بر چه مؤلفه هایی 
می تواند امکانات، داش��ته های موج��ود و ضرورت های زمانه را به 
خدمت بگیرد، رش��د و تعالی دهد و در راس��تای زمینه سازی ظهور 

منجی در سطح جهانی به کار برد؟
در این راستا، از آن جا که خداوند تغییر سرنوشت بشر را به تغییر 
نفوس آنها مربوط می داند، روی کرد انقالب اسالمی نیز در راستای 
زمینه س��ازی ظهور منجی در سطح جهانی و در تعامل با ملت های 
خس��ته از وضع کنونی و آماده کردن آنه��ا برای پذیرش حکومت 
جهان��ی مهدی4 بر مبنای تغییر عقاید، فرهنگ ها و ارزش های 
مسلط جهانی با خلق انسان های جدید با نیازهای جدید، مطابق با 
فطرت حقیقی بش��ری اس��ت؛ زیرا بر اساس مبانی دینی، تحوالت 
مان��دگار تاریخی، تحوالتی خواهند ب��ود که ناظر به درون و باطن 
عالم انسانی باشد. بنابراین، به نظر می رسد توانایی انقالب اسالمی 
برای ایجاد تحول در عرصة جهانی در راستای زمینه سازی ظهور را 
باید در چارچوب مؤلفه های قدرت نرم از جمله ظرفیت های فلسفة 
تاریخ ش��یعه و هم چنین تأکید بر فطرت به عنوان وجه مشترک در 

انسان ها برای تحول باطنی در عرصة جهانی جست وجو کرد.

زمینه سازی در بستر انتظار
به نظر می رس��د آن چه در عصر انتظ��ار ضرورت دارد و باید در 
دس��تور کار قرار گیرد، توجه به الزامات عقیدتی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی اندیش��ة انتظار و فراهم س��ازی زمینه ه��ای ظهور امام 
عصر4 است. اساسًا مسئلة زمینه سازی و تالش برای رفع موانع 
ظه��ور در متن معنا و ماهیت انتظار نهفته اس��ت. واژة انتظار، خود 
گوی��ای حضور عین��ی و تالش عملی برای تغیی��ر وضع موجود با 
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حكومت جهانی 
مهدی4 در عالم ماده 
و نه در خأل زمان و 
مكان تشكیل می شود و 
از آن رو كه عالم ماده 
عالم تنازع و تخاصم 
و حركت تدریجی 
پدیده ها از قوه به فعل 
است، ظهور حضرت 
حجت4 كه تجلی قوه 
و كمال جامعۀ بشری 
است نیز تابع قواعد 
و سنت های عالم ماده 
و محصول خروج 
تدریجی اتصالی جامعۀ 
بشری از قوه به فعل 
است

هدف بسترسازی یک تحول عظیم است. تحولی که به زمینه سازی و فراهم شدن شرایط 
نیاز دارد. در واقع انتظار، عاملي محرک اس��ت که انس��ان را به تالش و تکاپو وامي دارد. 
در انتظ��ار مطل��وب، هم فعالیت و حرکت و امر به معروف و نهي از منکر وجود دارد و هم 
دع��وت به س��وي خدا و جهاد. ای��ن از زمینه هاي ظهور امام عصر اس��ت؛ زیرا ظهور او با 
زنجیره اي از س��نت هاي الهي در جامعه و تاریخ ارتباط دارد و این سنت ها جز با فعالیت و 

حرکت تحقق نمي یابد.3
در این میان، انتظار در مکتب تشیع، مفهومي است پر اصالت و سازنده و تحرک بخش 
در جهت دهي به رفتار یک انس��ان پیرو و ارج نهادن به حرکت هاي جامعه در راه رس��یدن 
به حکومت عدالت و ایمان اس��المي. به همین دلیل، در س��نت پیامبر اسالم6 و ائمه 
اطهار:، انتظار نوعي عمل و گونه اي پرستش و عبادت خداي جهان تلقي شده است؛ 
چون اساس��ًا یکي از ویژگی های ممتاز انس��ان گرایندة به اس��الم، این است که به آن چه 
ایم��ان و اذع��ان دارد و در قلب آن را پذیرفته و به عبارت دیگر گرایش ذهني به آن دارد، 

عینیت بدهد و در خارج از ذهن خود بدان تجلّي بخشد.4
ب��ه این ترتیب، انتظار ظه��ور هم چنان که از لحاظ معنا و مفهوم ب��ا عمل تالزم دارد، 
در عرصه های سیاس��ی � اجتماعی نیز با مس��ئلة زمینه سازی و تالش برای فراهم کردن 
مقدمات حکومت مهدوی کاماًل عجین شده است. به گونه ای که سخن از انتظار و آرزوی 
رسیدن به آرمان ظهور، بدون توجه به مسئلة زمینه سازی و بررسی عوامل بسترساز رخداد 

ظهور، بی ثمر و بی معنا خواهد بود.5
البت��ه در این میان، گروهی در چگونگی فراهم کردن زمینه ها و مقدمات ظهور منجی 
ب��ه بیراهه رفته اند. این گروه با اس��تناد به اخباری که جه��ان عصر ظهور را جهانی آکنده 
از س��تم و فساد می داند، چنین پنداش��ته اند که انتظار مصلح جهانی سکون و بی تفاوتی را 
می طلبد و باید تماش��اگر جنایت ها و پلیدی ها باش��ند. گروهی نیز پا را از این فراتر نهاده 
و پنداش��ته اند خود باید به تش��دید جنایات و ظلم ها دامن زنند تا زمینه زودتر فراهم شود. 
بنابراین، برخی دولت های ستم پیشه و زورگو، مسئلة انتظار را دست آویزی برای ظلم های 
روزاف��زون خود قرارداده و مدعی می ش��وند که با جنایت ه��ای روزافزون به فراهم کردن 
زمینه و مقدمات ظهور منجی کمک می کنند. حال آن که در پاس��خ به اینان باید بگوییم 
پرشدن جهان از ظلم و فساد در آستانة ظهور که در روایات از آن سخن گفته شده، چهرة 
غالب آن دوره اس��ت که البته خود نوعی زمینه س��ازی اس��ت؛ زیرا نوع مردم از این وضع 
ناراضی شده و به ستوه می آیند و همین موضوع آنان را تشنة انقالب می کند و نوعی زمینة 
فک��ری � معنوی ایجاد می کند، ولی در همی��ن روزگار، وجود یاورانی پاک، مقاوم و مبارز 
که مصلح موعود را یاری کنند، ضروری است. در کنار این فساد جهانی، دوستان و یاوران 
حضرت و دولت های بیدار با زمینه سازی های مثبت، افکار جهانیان را برای انقالب جهانی 
حضرت آماده سازند؛6 چنان که در روایات گوناگون هم مطرح شده که پیش از ظهور امام 

مهدی4، مردمی قیام می کنند که مقدمات حکومت مهدوی را فراهم می سازند.7
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به هر ح��ال، تحقق حکومت مهدوی با مقدمه و زمینه س��ازی 
انج��ام می پذی��رد، بدین گونه که منتظ��ران در محیط خویش به پا 
می خیزن��د، قی��ام می کنن��د و حکومتی تش��کیل می دهند. همین 
حکومت ه��ا زمینه هایی می ش��وند ب��رای گردهم آم��دن و به هم 
پیوس��تن صفوف یاران مؤمن، بصیر و متحرک که هس��تة اصلی 
مقاوم��ت مؤمن��ان و وارثان زمین را تش��کیل می دهن��د و از قیام 

حضرت پشتیبانی می کنند.8
با ای��ن اوصاف، تهیة مقدم��ات و زمینه ه��ای الزم برای قیام 
منج��ی موعود امری ضروری اس��ت و بای��د در اولویت اهداف و 
برنامه های هر جامعه و دولت منتظر منجی قرار گیرد؛ زیرا به نظر 
می رس��د بحث از انتظار در عرصة زمینه س��ازی با موضوع دولت و 
حکومت و چگونگی نظام سیاسی، اجتماعی حاکم در یک جامعه و 

جهت گیری های آن ارتباط مستقیم دارد.

دولت اسالمی و زمینه سازی ظهور
دولت ه��ا و حکومت ها، برحس��ب ماهیت و مصدر مش��روعیت 
خویش، اهداف و مقاصد متفاوتی دارند که برای رسیدن به آن تالش 
می کنند. بر این اس��اس، مهم ترین هدف دولت ها و حکومت های 
غیردینی، دفاع از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان 
و تأمین نیازهای مادی و معیش��تی آنان اس��ت؛ اما دولت اسالمی 
مبتنی بر اندیش��ة حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی و 
آس��ایش و سعادت دنیوی، تأمین نیازهای روحی و سعادت آخرتی 
ب��ا احیای ارزش ه��ای معنوی و دینی را ج��زو وظایف، برنامه ها و 
دس��تورالعمل های خ��ود می داند. بر این مبن��ا، مهم ترین وظیفه و 
رسالت دولت اسالمی در عصر انتظار، فرهنگ سازی اندیشة انتظار 
و فراهم کردن بس��ترهای الزم برای توس��عه و گس��ترش اندیشة 

انتظار در جامعه است.9
در این راس��تا، دولت اس��المی ب��ا اس��تفاده از امکاناتی که در 
اختیار دارد، باید سیاس��ت گذاری های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
جامع��ه را به گونه ای مدیریت و س��ازمان دهی کند که به اصالح و 
تغییر نگرش های غیردینی بینجامد و با برنامه ریزی و به کارگیری 
سازوکارهای الزم، فضای فکری حاکم بر جامعه را مهندسی کند، 
به گونه ای که این انگیزه های مذهبی در جامعه تحکیم یابد و مردم 
به سوی ارزش های دینی سوق داده شوند. در چنین فضایی، زمینه 

برای ش��کوفایی اندیشة انتظار فراهم می ش��ود و مردم با رغبت و 
اشتیاق بدین سو حرکت می کنند.10

بدیهی اس��ت تا زمانی که اندیشة انتظار ظهور از حالت اعتقاد و 
ب��اور ذهنی به یک جریان اجتماعی و تفکر غالب در جامعه تبدیل 
نش��ود و رنگ و بوی انتظار در تربیت و فرهنگ و سلوک عمومی 
جامعه مشهود نباشد، آثار و برکات آن نیز در جامعه پدیدار نخواهد 
ش��د. تعمیم منطقی نتیجة ای��ن بحث در عرص��ة جهانی نیز این 
اس��ت که اندیش��ة انتظار به عنوان یک ایدة پوی��ا باید به صورت 
یک جریان فکری زنده و مرتبط با حیات اجتماعی از س��وی افکار 
عمومی جهانی مورد توجه قرار گیرد تا آثار الهام بخش آن به تدریج 
پدیدار ش��ود. در این راستا، وظیفة دولت های اسالمی این است که 
بکوش��ند تا همه اه��داف و برنامه های خود را در راس��تای نزدیک 
ش��دن به اهداف حکومت مهدوی قرار دهن��د و در قالب اعمال و 
اقدامات انسان دوس��تانه و عقالیی، بستر مناسب را برای پذیرش 
دولت ها و ملت های دین گریز و اسالم ستیز فراهم آورند. به عبارت 
دیگر، اگر دولت های اسالمی در مسیر درست اندیشة انتظار حرکت 
کنند، برای همة ملت های دین گریز و اسالم س��تیز اما مس��تضعف 
و عدالت خ��واه الگویی عمل��ی و مثبت خواهند ب��ود؛ یعنی به طور 
غیرمس��تقیم، زمینة شناخت آموزه های ناب اسالمی و ویژگی های 
نظام مهدوی را فراهم می آورند. به این ترتیب بس��تر مناسبی برای 

پذیرش و تسلیم فراهم خواهند آمد.

رسالت تشیع و انقالب اسالمی در جهانی سازی 
اندیشۀ ظهور منجی

بی تردید اندیش��ة ش��یعی در جایگاه خاس��تگاه ای��دة مهدویت 
و ظهور، رس��الت طرح و ترویج جهانی این اندیش��ة رهایی بخش 
را ب��ر عهده دارد. ام��روز بیش از هر زمان دیگر ضرورت بس��ط و 
گس��ترش اندیش��ة ظهور منجی موعود در جایگاه یک ایدة جهانی 
و نجات بخش احس��اس می ش��ود. این وظیفه در این عصر با توجه 
به عط��ش فزایندة اف��کار عمومی به یک اندیش��ة نجات بخش و 
آینده س��از بیش از هر زمان دیگری بر دوش انقالب اس��المی به 

عنوان مطرح ترین نمایندة تفکر شیعی در عرصة جهانی است.
چنان ک��ه حضرت امام; در ماه هاي آخر عمر پربرکت خویش، 

به صراحت در این زمینه اظهار می دارند:
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در گذشته، انتظار و 
چشم به راهی شیعه 
همواره با یك منش 
سیاسیـ  اجتماعی 
همراه بود و دیگران، 
شیعه را گروهی 
همیشه مخالف و 
ناسازگار با حكام و 
سالطین وقت و نافی 
مشروعیت حكومت 
آنان می دانستند. در 
حال حاضر، با توجه 
به موقعیت جا افتاده 
و آثار اعتقادی تفكر 
شیعی در جهان، 
وضعیت كامالً تغییر 
كرده است. امروز این 
باور در جامعۀ شیعی 
از حالت اعتقاد ذهنی به 
یك روی كرد سیاسی 
ـ اجتماعی تبدیل شده 
است و آنان بر این 
حقیقت اذعان دارند كه 
می توانند در راستای 
تغییر وضعیت موجود 
و فراهم سازی شرایط 
جهانی برای ظهور 
مصلح موعود دارای 
نقش تأثیرگذار باشند

مس��ئوالن ما باید بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیست، انقالب مردم ایران 
نقطه ش��روع انقالب بزرگ جهان اس��الم به پرچم داری حضرت حجت می باشد 
که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهاد و ظهور و فرجش را در عصر 
حاضر قرار داد... باید دولت جمهوری اس��المی تمامی س��عی و توان خود را در 
اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این به آن معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم 

انقالب که ایجاد حكومت جهانی اسالم است منصرف کند.11

این بار مس��ئولیت، ناشی از تغییر شرایط حاکم بر جامعة شیعی و تفاوت وضعیت امروز 
آن نس��بت به گذش��ته در نتیجة انقالب اس��المی و تغییر معنای انتظار است. در گذشته، 
موضوع انتظار ظهور و پایان یافتن غیبت حضرت مهدی4 که از ویژگی های اندیش��ة 
ش��یعی است، بیش��تر یک موضوع اعتقادی و باور مذهبی تلقی می شد که آثار امیدبخش 
آن، جایگاه اعتقادی شیعه را تحکیم می بخشید و تا حد زیادی از آسیب پذیری آنان کاسته 
و ش��یعه را در مقابل سیاست های حذفی و سرکوب گرانة حکام جور در طول تاریخ، مقاوم 

نگه داشته بود.
در گذش��ته، انتظار و چشم به راهی شیعه همواره با یک منش سیاسی � اجتماعی همراه 
بود و دیگران، شیعه را گروهی همیشه مخالف و ناسازگار با حکام و سالطین وقت و نافی 
مش��روعیت حکومت آنان می دانس��تند. در حال حاضر، با توجه به موقعیت جا افتاده و آثار 
اعتقادی تفکر ش��یعی در جهان، وضعیت کاماًل تغییر کرده است. امروز این باور در جامعة 
ش��یعی از حالت اعتقاد ذهنی به یک روی کرد سیاسی � اجتماعی تبدیل شده است و آنان 
بر این حقیقت اذعان دارند که می توانند در راس��تای تغییر وضعیت موجود و فراهم س��ازی 
ش��رایط جهانی برای ظهور مصل��ح موعود دارای نقش تأثیرگذار باش��ند.12 چه این که در 
پی انقالب اس��المی ایران، این روی کرد مبارک در میان بسیاری از جوامع و حرکت های 

اسالمی � شیعی با توجه به نیازهای شرایط فعلی به خوبی مشهود بوده است.
در مجموع، از آن جا که رس��الت ش��یعه در راستای فراهم کردن زمینه های ظهور، یک 
رسالت جهانی است، چون در پی دگرگونی جهانی است و انجام این رسالت بدون حضور 
مؤثر در عرصة گفتمان جهانی و تأثیرگذاری جدی در نگرش های عمومی ممکن نخواهد 
بود، به نظر می رس��د در شرایط فعلی، جامعة شیعی می تواند با درک صحیح ضرورت ها از 
یک سو و نقش آفرینی و مدیریت تأثیرگذار در عرصة افکار جهانی از سوی دیگر، با تبیین 
جاذبه ها و ویژگی های ایدة مهدویت و نظریة حکومت عدل جهانی اسالم در جایگاه تنها 
نظریة نجات بخش، زمینة فراگیری این اندیش��ة الهی را در جهان فراهم س��ازند و با ارائة 

الگوی حکومتی نوینی، افق نگاه مردم دنیا را به ایدة مهدویت و ظهور روشن کند.
در این میان، انقالب اس��المی با تکیه بر اصول، مبانی و هویت اصیل تشیع از یک سو 
و ش��ناخت و به کارگیری روش های تأثیرگذار برای عرضة این تفکر الهی بر افکار جهانی 
برای تس��خیر ذهن ها و قلب ه��ا از ظرفیت های بالقوه و بالفعل برای زمینه س��ازی ظهور 

یمنجی بهره مند است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
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ظرفیت های انقالب اسالمی برای زمینه سازی 
ظهور منجی

هر انقالبی معلول یک سلس��له نارضایتی ها و ناراحتی هاس��ت؛ 
یعنی وقتی مردم از وضع حاکم ناراضی و خشمگین باشند و وضع 
مطلوبی را آرزو کنند، زمینة انقالب به وجود می آید. البته باید گفت 
که صرف نارضایتی کافی نیست؛ چون ممکن است ملتی از وضع 
موجود ناراضی باش��د و آرزوی وضع دیگری را داش��ته باش��د، اما 
چون دارای روحیة تمکین و ظلم پذیری است، در برابر ظلم تسلیم 
اس��ت و قیام نمی کند. بنابراین، اگ��ر ملتی ناراضی بود و افزون بر 
آن، روحیة طرد و انکار وضع نامطلوب در او وجود داش��ت، در آن 

صورت است که انقالب می کند.13
تعمی��م نتیجة منطق��ی این بحث در ارتباط ب��ا انقالب جهانی 
حض��رت مهدی4 این اس��ت که انقالب جهانی ایش��ان نیز از 
این امر مستثنا نیست و زمانی زمینة ظهور و انقالب ایشان فراهم 
می شود که از یک سو ظلم در سطح جهانی فراگیر شود و از سویی 
روحیة طرد و انکار از س��وی ملت های تحت س��تم ش��کل گیرد. 
به گونه ای که آنها بر ظلمی که بر ایش��ان می ش��ود واقف ش��ده و 

خواهان ظهور منجی شوند.
این جاست که نقش مکتب اسالم ناب )اسالم شیعی( نمایان گر 
اس��ت؛ زیرا به پیروانش حس مبارزه و طرد و نفی وضع نامطلوب 
را می دهد و بر خالف دیگر مکاتب از جمله مس��یحیت که اساس 
آن بر تمکین و تس��لیم اس��ت و معتقد اس��ت اگر به سمت راست 
صورتت س��یلی زدند، طرف چپ صورتت را پیش بیاور، اسالم این 
منطق را رد می کن��د و می گوید: »إّن أفضل اجلهاد كلمة عدل عند 

إمام جائر«.14
در چنین مکتبی اس��ت که اگر عنصر تعرض و تهاجم نس��بت 
به ظلم و س��تم و اختناق وجود داشته باشد، آن وقت است که این 

مکتب خواهد توانست بذر انقالب را در میان پیروان خود بکارد.15
در این میان، انقالب اسالمی ایران به عنوان انقالب زمینه ساز 
قیام مهدی4 که در پرتو آموزه های اس��الم ناب شکل گرفته از 
ظرفیت ه��ای بالقوه و بالفعل ب��رای حضور مؤثر در عرصة گفتمان 
جهان��ی و تأثیرگذاری جدی در نگرش های عمومی و ایجاد روحیة 

طرد و انکار در سطح جهانی بهره مند است.16

نکتة قابل توجه این که قدرت و ظرفیت های انقالب اس��المی 
در راس��تای زمینه س��ازی جهانی نه معلول توجه به س��ازوکارهای 
سخت افزاری و نظامی، بلکه بیشتر حاصل جامعیت اندیشة اسالمی 
و س��عة وجودی مفاهیم و مضمون های عمیق الهی و حکمت آمیز 
معطوف به انقالب اس��المی در راس��تای تغییر نف��وس در عرصة 
جهان��ی و هم معلول ضعف و نقصان های موجود در جبهة باطل از 

جمله خأل معنوی و نابسامانی گستردة جوامع غربی است.
اساس��ًا در گفتمان انقالب اس��المی، قدرت تنها به قدرت های 
حسی و مادی تعریف نمی شود، بلکه الیه های باطنی تری از قدرت، 
که در همة س��طوح خود تحت مش��یت الهی ق��رار دارد، در جهان 
وجود دارد که می توان روی آنها برنامه ریزی کرد و از آنها بهره مند 
شد. بر پایة این نگرش، اساس قدرت به امکان بستگی ندارد، بلکه 
این انس��ان اس��ت که زمام امکانات اقتصادی و مادی را در اختیار 

دارد.17
به عبارت دیگر، الیه های باطنی وجود انس��ان، الیه های مادی 
نیس��ت. منش��أ قدرت عوام��ل غیرمادی و به طور عمده ریش��ه در 
باورهای الهی و دینی دارد که می تواند قدرت های س��خت افزاری 
را تحت الش��عاع قرار داده و بر آنها چیره ش��ود. این پدیده ای است 
که در پیروزی انقالب اس��المی و اقتدار روزافزون نظام جمهوری 
اسالمی اتفاق افتاده است. بر این اساس، برای زمینه سازی و فراهم 
کردن بس��تر ظهور در س��طح جهانی، می توان بر عنصر معنویت و 
فطرت انس��انی به عنوان مؤلفه های قدرت نرم تأکید کرد. در این 
راس��تا، جاذبه های فرهنگی انقالب اس��المی که منبعث از باورها 
و ارزش های اس��المی، ویژگی های بین المللی انقالب اس��المی و 
دی��دگاه امام خمینی; و رهبری انقالب اس��المی حضرت آیةاهلل 
خامنه ای است، نه تنها در کشورهای اسالمی از جمله لبنان، عراق، 
فلسطین و...، تأثیر بسزایی گذاشته، بلکه آثار این اندیشه ها در دیگر 
کش��ورهای جهان از جمله امریکای التین نیز به چشم می خورد و 
توانسته قدرت نرم ایران را در جهان در مقابل امریکا و قدرت های 

جهانی و دیگر فرهنگ ها به ویژه لیبرالیسم افزایش دهد.
ب��ه عب��ارت دیگر، مجموع��ة مواضع، دیدگاه ه��ا و فرمان های 
بنیان گ��ذار انق��الب اس��المی و اص��ول مطرح در قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی ایران و نی��ز اقداماتی که به  وس��یله ایران در 
حمایت از نهضت مردم مسلمان افغانستان، فلسطین و مبارز جهان 
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عرضۀ گفتمان جدید و 
كالن در قالب پذیرش 
اصول دموكراتیك و 
مدنی مبتنی بر اصول 
دینی و انسانی از سوی 
ایران و نهضت های 
اسالمی منطقه، ابتكار 
عمل را از غرب و 
استراژیست های غربی 
كه برای كانالیزه كردن 
تمدن ها به سمت جنگ و 
خشونت تالش می كنند، 
گرفته و برنامه های آتی 
آنان را در شكل دهی 
به نظام آیندۀ جهانی 
با یك اولویت امنیتی 
و نظامی به  هم  ریخته 
است. این نظریه، 
درصدد ارائۀ تصویری 
صلح جویانه از اسالم 
در جهان معاصر است. 
تالش چنین نگرشی 
بر این امر دایر است 
كه اسالم دین عقل، 
علم، فطرت و طرف دار 
كرامت و سعادت بشر 
است

انجام گرفت باعث ش��د تا انقالب اسالمی بر خالف همة نظریه های رایج از طریق دل ها 
به مردم مس��لمان و مستضعف جهان نفوذ کند. این امر در شکل گیری و رشد جریان های 
اسالم گرای هم سو با ایران در منطقه و افزایش قدرت آن، نقش مؤثری داشته است. این 
در حالی است که نظام فرهنگی حاکم بر نظام بین الملل، با بحران های جدی روبه روست. 
روابط فرهنگی در نظام بین الملل، با فقدان احساس��ات انس��انی در خانواده و جامعه دست 
به گریبان اس��ت. تضعیف مذهب در این فرهنگ، موجب سرگشتگی روانی و بن بست در 
فلس��فة زندگی برای بس��یاری از آنان شده است که از آخرین دس��ت آوردهای مادی این 
تمدن بهره مند ش��ده اند. جنگ ها، حقوق بش��ر مبتنی بر باورهای غربی، حقوق بین الملل 
مبتنی بر قدرت و قانون جنگل، فساد روحی و اخالقی، برای همه در ناتوان بودن فرهنگ 

غربی حاکم، جای تردید نگذاشته است.
از سویی، از آن جا که جذابیت ارزش ها و مطلوبیت های سیاسی یک کشور می تواند در 
ارائة تصویرس��ازی مثبت و مطلوب از آن در سطح افکار عمومی جهان مؤثر واقع گردد و 
به عبارتی ایده آل های سیاس��ی یک کش��ور می تواند دیگران را نسبت به آن جذب یا دفع 

کند.18
در این راس��تا، عرضة گفتم��ان جدید و کالن در قالب پذیرش اص��ول دموکراتیک و 
مدنی مبتنی بر اصول دینی و انسانی از سوی ایران و نهضت های اسالمی منطقه، ابتکار 
عم��ل را از غرب و استراژیس��ت های غربی ک��ه برای کانالیزه کردن تمدن ها به س��مت 
جنگ و خش��ونت تالش می کنند، گرفته و برنامه های آتی آنان را در ش��کل دهی به نظام 
آیندة جهانی با یک اولویت امنیتی و نظامی به  هم  ریخته اس��ت. این نظریه، درصدد ارائة 
تصویری صلح جویانه از اس��الم در جهان معاصر اس��ت. تالش چنین نگرش��ی بر این امر 
دایر اس��ت که اس��الم دین عقل، علم، فطرت و طرف دار کرامت و سعادت بشر است. در 
این راستا، هدف اصلی انقالب اسالمی، عرضة الگوی دینی در توسعة سیاسی و اجتماعی 
ملت هاس��ت. چنین الگویی ضمن آن که دست رد به تجارب بشر نمی زند، به تبادل میراث 

مشترک فرهنگی و تمدنی انسان ها برای رسیدن به سعادت واقعی تکیه دارد.
با توجه به آن چه مطرح شد، در ادامه می کوشیم ظرفیت های انقالب اسالمی در ایجاد 

روحیة طرد و انکار در سطح جهانی و مؤلفه های آن را بررسی کنیم.

 ایجاد انگیزه برای زمینه سازی ظهور بر اساس اصول فلسفۀ 
تاریخ اسالمیـ  شیعی

در یک نگاه کالن می توان اندیشه های فلسفة تاریخی را به دو گروه کلی تقسیم کرد: 
برخی اندیش��ه های فلس��فة تاریخی، جریان حرکت تاریخ را با صرف نظر از حاکمیت اراده 
و مش��یت خداوند متعال تحلیل و برخی دیگر، جریان حرکت تاریخ را بر اس��اس حاکمیت 

ارادة خداوند متعال تفسیر می کنند.19
یدر ای��ن چارچوب، برخی تاریخ نگاران حوزة فلس��فة تاریخ، جریان های تاریخ را اموری 
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اتفاق��ی و تصادف��ی و پیش بینی نش��دنی می دانند ک��ه تحت هیچ 
ضابطه ای قرار نمی گیرند. آنان معتقدند با بررسی تحوالت تاریخی 
نمی ت��وان آینده نگ��ری کرد. به این ترتیب، ی��ک وجه جبرگرایانه 
دارند؛ به این معنا که گویا تاریخ بدون توجه به تالش ها و اقدامات 
و فعالیت های افراد مس��یر خود را طی خواهد کرد و از این منظر، 
انسان ها اراده و اختیار چندانی در برابر حرکت تاریخ ندارند و تسلیم 

بی چون و چرای آن هستند.20
در مقابل این دس��ته، نظریة عمیق و دقیق دیگری اس��ت که 
تاری��خ را کاماًل قانون من��د می داند. این گ��روه می گویند قواعد و 
ضوابطی بر تاریخ حاکم اس��ت که با بررس��ی سلس��له جریان ها و 
تحوالت تاریخی می توان آینده را ترسیم کرد. طبیعی است پیروان 
این نظریه )اندیش��ه های دینی به ویژه تفکر اسالمی � شیعی( عالم 
را ب��ر محور حاکمیت حضرت حق بر کل خلقت تفس��یر می کنند. 
همان طور که همة عالم را ناش��ی از اراده، مشیت و اوصاف جمال 
و ج��الل اله��ی می دانند، معتقدند که آغاز و انج��ام عالم و تاریخ، 
سراس��ر، آیات عظمت الهی و مس��یر تحقق ارادة الهی اس��ت. بر 
اس��اس این نگاه، حرکت تاریخ باید بر اس��اس خالقیت و ربوبیت 
الهی تفسیر شود؛ یعنی خدای متعال هم خالق کل هستی از جمله 
بش��ر و جریان تکامل تاریخی اوست و هم بر اساس ربوبیت خود 
عهده دار سرپرس��تی و تکامل تاریخ بشری اس��ت. چنان که قرآن 

َنا الَِّذي َأْعَطى  ُكلَّ َشْ ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى).21 می فرماید: (َقاَل َربُّ
ربوبیت الهی عهده دار تکامل و هدایت انس��ان به سمت کمال 
اس��ت. بنابراین، نه تاریخ جل��وه ای از جلوات ماده و برآمده از ذات 
ماده اس��ت و نه جبر تاریخی بر پیش رف��ت و تکامل تاریخ حاکم 
اس��ت، بلکه خلقت عالم و تاریخ ناش��ی از خالقیت حضرت حق و 

تکامل آن ناشی از ربوبیت الهی است.
از س��ویی، اگر ما پذیرفتیم که حکمت و ربوبیت حضرت حق بر 
حرکت تاریخ حاکم اس��ت، بای��د بپذیریم که حرکت کل تاریخ باید 
به سوي تکامل باش��د؛ یعني نمي شود که برآیند حرکت کل عالم، 
حرکت نزولي باشد، بلکه باید حرکت رو به کمال باشد تا با حکمت 
سازگار شود. پس باید گفت سیر کلي تاریخ را رو به کمال مي دانیم. 
ما معتقدیم که حرکت کلي عالم در پایان به توسعه پرستش خداي 
متعال و کمال عبودیت و بندگي ختم مي ش��ود؛ زیرا کمال، چیزي 

جز قرب به سوي خداوند متعال و گسترش عبودیت نیست.

نکته دیگری که در تحلیل فلس��فه تاریخ اس��المي باید بر آن 
تأکید کرد این اس��ت که در حرکت تاریخ اراده هاي انس��ان ها هم 
نق��ش ایفا مي کنند. البته نه به معناي این که به انس��ان در عرض 
اراده خ��داي متعال چیزي تفویض ش��ده، بلکه ب��ه همان معنایي 
که در مبحث جبر و اختیار در مس��لک ش��یعي متناس��ب با معارف 
اهل بیت: تبیین شده اس��ت؛ یعني نه جبر است و نه تفویض. 
بلک��ه چیزي بین این دو. خداي متعال به انس��ان ها اراده داده و به 
میزاني که مش��یت حضرت حق اجازه دهد و به میزاني که او امداد 
کند، اراده هاي انساني در تحقق حوادث عالم نقش ایفا مي کنند. از 
همین جاست که حرکت تاریخ دو سمت پیدا مي کند و به دو جبهه 
تقسیم مي شود. در یک جبهه، اراده هایي عمل مي کنند که بر محور 
عبودی��ت خداي متعال و خضوع و خش��وع و تذلل در برابر او قرار 
دارند؛ یعني این اراده ها در برابر اراده حضرت حق تسلیم و خاشعند. 
به بیان دیگر، با این که حرکت ارادي است، اما هم آهنگ با ربوبیت 
تش��ریعي خداي متعال واقع مي ش��ود و چون ربوبیت تش��ریعي با 
ربوبیت تکویني هم آهنگ اس��ت، هم آهنگي میان مش��یت بالغه و 

فعل عباد در این منزلت اتفاق مي افتد.
از سوي دیگر، چون موجوداتي مانند انسان و جن داراي اراده و 
اختیار هس��تند و در اثر این اراده و اختیار طغیان هم اتفاق مي افتد، 
جبه��ه دوم��ي به وجود مي آید ک��ه از آن به جبهه سرکش��ي تعبیر 
مي شود. هریک از این دو جبهه در حرکتي که دارند در پی گسترش 
خودش��ان هس��تند و به همین دلیل درگیري حق و باطل در تاریخ 
اتف��اق مي افتد. اصلي ترین تعارضي که در تاریخ وجود دارد، تعارض 
ایمان و کفر و عبودیت و اس��تکبار است و حرکت کلي عالم هم در 
پایان به سمت غلبه عبودیت و بندگي است. اما نکته قابل تأمل این 
است که اگرچه در حرکت کل تاریخ، اراده هاي انساني حضور دارند، 
ولي نقش آنها نقش محوري نیس��ت و س��مت و سوي کل تاریخ با 
مش��یت بالغه خداوند متعال مشخص مي ش��ود. انسان ها نمي توانند 
قوانین کلي خلقت را که ظهور مش��یت خداوند متعال اس��ت تغییر 
دهن��د؛ بلکه اراده آنها در چارچوب همین قوانین عمل مي کند و در 
دل این قوانین و در پیروی آنها، سطحي از تأثیر هم براي آنها قرار 
داده ش��ده است. در این دیدگاه، طبق اندیش��ة قرآن حرکت تاریخ 
جبری نیست و ارادة آنان نقش مهمی در پویش گردنه های تاریخ و 
رسیدن به قلّه های پیش رفت و تعالی دارد. قرآن نیز این گمان را که 
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قرآن نیز این گمان را 
كه اراده ای گزاف كار 
و مشیتی بی حساب، 
سرنوشت های تاریخی 
را دگرگون می سازد 
به شدت نفی می كند. 
قرآن آشكارا می گوید 
كه قاعده ای ثابت 
و تغییرناپذیر بر 
سرنوشت های اقوام 
حاكم است22 و مردم 
می توانند با استفاده 
از سنن جاریۀ الهی 
در تاریخ، سرنوشت 
خویش را نیك یا بد 
گردانند.23 از این رو، 
در عین آن كه تاریخ 
با یك سلسله نوامیس 
قطعی اداره می شود، 
نقش انسان و آزادی و 
اختیار او هرگز از بین 
نمی رود

اراده ای گزاف کار و مشیتی بی حساب، سرنوشت های تاریخی را دگرگون می سازد به شدت 
نفی می کند. قرآن آش��کارا می گوید که قاعده ای ثابت و تغییرناپذیر بر سرنوشت های اقوام 
حاکم اس��ت22 و مردم می توانند با اس��تفاده از سنن جاریة الهی در تاریخ، سرنوشت خویش 
را نیک یا بد گردانند.23 از این رو، در عین آن که تاریخ با یک سلس��له نوامیس قطعی اداره 

می شود، نقش انسان و آزادی و اختیار او هرگز از بین نمی رود.
از طرفی، اگرچه فرآیند تاریخ فرآیندي اس��ت که اراده هاي انس��اني هم در آن حضور 
پی��دا مي کن��د، اما باید توجه داش��ت که این اراده ها بر مح��ور اراده هایي که در کل تاریخ 

تأثیرگذارند شکل مي گیرند، که هم در جبهه حق و هم در جبهه باطل چنین است.
نکت��ه پایاني این که محور کل در دو جهان حق و باطل این طور نیس��ت که در موازنه 
یک س��ان باش��ند. بلکه در کل عالم خلقت و کل تاریخ مح��ور کل در جبهه عبودیت، بر 
محور کل در جبهه باطل غلبه دارد. گرچه ممکن اس��ت کشمکش طوالني رخ دهد، ولي 
غلب��ه در کل با محور عبودیت اس��ت. بنابراین، جهت گیري کل ب��ر محور اراده عبودیت 

شکل مي گیرد.
نتیجه اي که از این نکات به دس��ت مي آید این اس��ت که اگرچه حرکت تاریخ، حرکت 
عالَم به سمت نقطه پایاني خودش در همین دنیا به سمت عصر ظهور است و این حرکت 
هم حرکتي اس��ت که اراده هاي انس��اني در آن نقش ایفا مي کنند، ولي معناي این سخن 
این نیست که اراده هاي انسان هاي متعارف، اراده هاي محوري در حرکت تاریخ به سمت 
صالح هستند؛ بلکه محور کل، در جبهه حق، ربوبیت خداوند متعال است و در درون این 
جبهه هم اراده وليّ اهلل محور اصالح کل اس��ت و والیت آنها و ظهور هدایت و سرپرستي 

آنهاست که تاریخ را به نقطه مطلوب خودش مي رساند.24
به این ترتیب، بر اس��اس فلسفة تاریخ شیعه، به ویژه با استناد بر اصل نخست مبنی بر 
شمولیت ربوبیت الهی بر کل جهان هستی، همواره تحوالت تاریخی باید به نفع جبهة حق 
تمام شود. بنابراین، انقالب اسالمی به عنوان نمایندة جبهة حق از توان مندی باالیی برای 

تغییر موازنة قدرت در عرصة جهانی در راستای زمینه سازی بهره مند است.

انقالب اسالمی و تحول در فطرت ثانی، گامی در راستای 
زمینه سازی ظهور منجی

گرایش فطری و درونی نس��بت به ضرورت تحقق روز موعود، گسترده ترین گرایش به 
ش��مار می رود. ایمان به حتمیت ظهور منجی عالم نیز در فکر عموم انس��ان ها وجود دارد. 
به عبارتی، بش��ر به طور فطری میل شدید به وجود یک ایدة نجات بخش را در درون خود 

احساس می کند، هرچند در بسیاری از موارد این حس ناخودآگاه است.
منشأ این فکر یک رشته اصول قوی و متین است که از سرشت و فطرت اصیل انسانی 
سرچش��مه گرفته است؛ زیرا فطرت بشر، طالب رس��یدن به کمال در تمام مراحل مربوط 
یبه خود اس��ت. او می داند که این کمال تنها در س��ایة حکومت عدل توحیدی الهی تحقق 
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می یابد.25
به این ترتیب، اعتقاد و میل بش��ر ب��ه ظهور منجی برای عالم 
بشر فطری و غریزی است و در نهان همة انسان ها وجود داشته و 

دارد. چنان که شهید صدر در این باره معتقد است:
اعتق��اد به مهدی تنها نش��انه یك باور اس��المی با رنگ 
خاص دینی نیس��ت، بلكه افزون بر آن عنوانی اس��ت بر 
خواس��ته ها و آرزوهای همة انسان ها با کیش و مذاهب 
گوناگون و نیز بازدة الهام فطری مردم اس��ت. گاه با همة 
اختالف هایش��ان در عقیده و مذهب دریافته اند که برای 
انس��انیت در روی زمین، روز موعودی خواهد بود که با 
فرارس��یدن آن هدف نهایی و مقصد بزرگ رسالت های 
آس��مانی تحقق می یابد و مس��یر آن ک��ه در طول تاریخ 
پرفراز و نشیب بوده و به دنبال رنجی بسیار، همواری و 

استواری الزم را می یابد.

انتظ��ار آین��ده ای این چنین، تنها در درون کس��انی که با 
پذی��رش ادیان جهان غیب را پذیرفته اند، راه نیافته، بلكه 
به دیگران نیز سرایت کرده، تا آن جا که می توان انعكاس 
چنی��ن باوری را در مكتب هایی که با سرس��ختی وجود 
غیب و موج��ودات غیبی را نفی می کنن��د دید. مثاًل در 
ماتریالیس��م دیالكتیك ک��ه تاریخ را بر اس��اس تضادها 
تفس��یر می کند، روزی مطرح اس��ت که تمام تضادها از 

میان می رود و سازش و آشتی حكم فرما می شود.26

بدین سان به نظر می رسد که تجربة درونی ای که بشر در طول 
تاریخ در مورد این احساس داشته در میان دیگر تجربه های روحی 

از گستردگی و عمومیت بیشتری بهره مند است.
متفکر انگلیسی، برتراند راسل می نویسد:

عال��م در انتظار مصلحی اس��ت که همه را تحت یك 
پرچم و یك شعار قرار می دهد.27

آلبرت اینشتاین، صاحب نظریة نسبیت نیز می نویسد:
روزی که تمام عالم را س��المتی و صفا فراگرفته و همة 

مردم با هم دوست و برادر باشند، دور نیست.28

ای��ن تعبیرها، برخاس��ته از فط��رت و میل باطنی افراد اس��ت. 
فطرتی که معمار انقالب اسالمی از آن به فطرت اول یاد می کند. 
فطرت اول در نظرهای ایشان همان نظم و قانون الهی است. این 
فطرت حقیقی، درون مایة کتاب هس��تی است که ارادة ذات حق بر 

آن اس��توار است... . نقطة ثقل این نظریه همان حق، عدل، نظم و 
ترتیب عالم و دس��تگاه صنع است که هدف مند طراحی شده است 

که اتفاق را در آن راهی نیست.29
گاه��ی فط��رت اول و حقیقی در انس��ان در اثر خواس��ته های 
خودخواهان��ة گروه��ی محجوب و ب��ه فطرت ثان��ی در او تبدیل 
می شود، به طوری که انس��ان از خواستة قلبی خود فاصله می گیرد 
و نیاز باطنی خود را درک نمی کند. این حالت در فرهنگ، تمدن و 
نظام غرب دیده می ش��ود. در این نظام ها اندیشة نفی عالم غیب و 
ملکوت عالم و انس��ان تنها به ارضاي بدون قید و شرط گرایش ها 
و تمایالت مادی � حیوانی بشر توجه شده است. هم چنین روابط و 
مناسبات انسانی و ارزش های متعالی انسانی نظیر آزادی و عدالت، 
تنها در حیطة حیوانی و ملکی بش��ر تعریف و تحدید شده است. در 
چنین فضایی، هستند ملت هایی که تحت شدیدترین محدودیت ها 
و فشارها قرار دارند، اما دست پلید و پنهان استکبار را نادیده گرفته 
و چه بس��ا تصور می کنند بسیاری از این بدبختی ها ناشی از شرایط 
طبیعی و اجتناب ناپذیر جامعه و منطقة جغرافیایی آنهاس��ت. در این 
شرایط استکبارپیشگان همواره کوش��یده اند تا مبانی اعتقادی این 
جوامع را که مخالف اس��تمرار این وضعیت اس��ت بی اعتبار سازند، 
به ط��وری که از زمانی که ایدة مهدویت و انتظار را س��د راه منافع 

خود دیدند، کوشیدند تا با انواع دسیسه ها، آن را بی ثمر سازند.
حضرت امام خمینی; نیز به این امر توجه دارد:

تمنیّات اهالی قدرت ه��ای غیرفطری قدیم و جدید این 
بوده اس��ت که با ایجاد ذائقه های گوناگون، مورد اعتنای 
فطرت های ثانی به جلب و جذب آدمی مبادرت ورزیده 
و ارکان سلطه و متعاقب آن سلطه پذیری انسان ها را امری 

عمومی و انكارناپذیر معرفی کنند.30

از نظر ایش��ان، »فطرت اول«، فطرتی خ��دادادی و عقالنی و 
»فطرت ثانی«، فطرتی دست س��از و تحمیلی است. فطرت نخست 
با روح کمال طلب و آرمان خواه هم آهنگ و فطرت ثانی، متناس��ب 
با عقل مادی گ��را و روح عرضی، لذت محور و محافظه کار طراحی 
ش��ده است.31 ایشان با کشف فطرت تصنعی، بر لزوم تحول در آن 

و رجعت به خویشتن فطری تأکید می کردند:
ما باید س��ال های طوالنی زحمت و مشقت بكشیم تا از 
فطرت ثانی خود متحول ش��ویم و خود را بیابیم و روی 
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انقالب اسالمی از 
بهترین فرصت برای 
قراردادن میل به 
ظهور منجی در جادۀ 
حقیقی خودش و با 
نیازهای خاصش بر 
خالف آن چه دیگران 
می خواهند، بهره مند 
است. اصالت و 
جاودانگی تفكر و 
فرهنگ مهدویت و 
انتظار در گفتمان 
انقالب اسالمی در 
هم آهنگی و هم خوانی 
آن با آرمان های 
فطری و گرایش های 
جاودانۀ انسانی است 
و این امر به انقالب 
اسالمی، ظرفیت 
باالیی در راستای 
زمینه سازی برای 
پذیرش آرمان های 
مهدوی در عرصۀ 
جهانی می بخشد. 
البته این ظرفیت تا 
حدودی نتیجۀ طبیعی 
تفاوت های دو تمدن 
مادی و الهی است

پای خویش��تن بایس��تیم. باید از همان بچه ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول 
انسان غربی به انسان اسالمی باشد.32

به این ترتیب، به نظر می رسد انقالب اسالمی در نخستین قدم، در راستای زمینه سازی 
ظه��ور منجی، باید بکوش��د تا با تأکید بر مبارزه با اس��تکبار، ظلم س��تیزی، عدالت طلبی، 
تعالی خواهی، رفع تبعیض و نابرابری های اقتصادی، سیاس��ی و... فطرت اول انس��ان ها را 
در صحنة جهانی مخاطب قرار دهد و با رجوع به باطن انقالب اس��المی و بازسازی زبان 
فطرت محور از زبان سیاست محور حاکم بر نظم مسلط جهانی عبور کند و شالودة زبانی و 

منطق همة زورگویان را مورد پرسش قرار دهد.
گزینش زبان فطرت به عنوان زبان عمومی امم جهان بهترین راه در برخورد با ملت ها 
و دولت های خس��ته از وضع کنونی اس��ت. زبان فطرت حقیقت محور اس��ت، در حالی که 
زبان حاکم بر نظم جهانی سیاس��ت محور. زبان فطرت، پاسخ گوی تمامی نیازهای بشری 
و تمامیت جهانی اس��ت. اما زبان سیاس��ت تأمین کنندة نیاز بخشی از افراد و کشورهاست. 
در منط��ق زبان فط��رت، متاع خوب برای همه خوب اس��ت و خس��رانش نیز برای همه 

زیان آور.33
در حال حاضر، ملت ها از منطق زبان های تک گفتار یک سویة قدرت های حاکم به ستوه 
آمده و بر اس��اس فطرت و معیارهایی چون حق و عدل که پافش��اری بر آن نیز جزوی از 
ارمغان انقالب اس��المی است، زبان حکم رانی و ادارة جهان در حال دگرگونی است. روح 
جهان کنونی، روح عدالت و پذیرای آفرینش پیام های غیرنظامی و فطرت محور است؛ زیرا 
بنابر تلقی فطری در انس��ان، انسان موجودی است دارای سرشت الهی، مجهز به فطرتی 
حق جو و حق طلب، حاکم بر خویش��تن و آزاد از جبر طبیعت، جبر محیط، جبر سرش��ت و 
جبر سرنوش��ت. بنابراین، تلقی از انسان، ارزش های انس��انی در انسان اصالت دارد؛ یعنی 
بالقوه به صورت یک سلس��له تقاضاها در سرش��ت او نهاده ش��ده اس��ت. انسان به سبب 
سرشت های انسانی خود، خواهان ارزش های متعالی انسانی است و به تعبیر دیگر، خواهان 
حق، حقیقت، عدالت و مکرمت های اخالقی اس��ت و به موجب نیروی عقل خود می تواند 
طراح جامعة خود باش��د. او نباید تس��لیم کورکورانة محیط باش��د و به موجب اراده نیروی 

انتخاب گری خود طرح های فکری خود را به مرحلة اجرا درمی آورد.34
بر این مبنا، انقالب اس��المی از بهترین فرصت برای قراردادن میل به ظهور منجی در 
ج��ادة حقیقی خودش و با نیازه��ای خاصش بر خالف آن چه دیگران می خواهند، بهره مند 
است. اصالت و جاودانگی تفکر و فرهنگ مهدویت و انتظار در گفتمان انقالب اسالمی در 
هم آهنگی و هم خوانی آن با آرمان های فطری و گرایش های جاودانة انس��انی است و این 
امر به انقالب اس��المی، ظرفیت باالیی در راس��تای زمینه سازی برای پذیرش آرمان های 
مهدوی در عرصة جهانی می بخشد. البته این ظرفیت تا حدودی نتیجة طبیعی تفاوت های 
یدو تمدن مادی و الهی اس��ت. تمدن غرب، س��لطه و قدرت خود را وام دار ابزار تکنولوژی، 
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نظام آموزشی شبکة پیچیدة سیاسی و... است. این تمدن مادی بر 
خالف تمدن های الهی و دینی، گس��ترده، اما سطحی است. دلیل 
این امر این اس��ت که تمدن های مادی بر تمتع و تلذذ بنا شده اند 
و ماهیت تمتع و تلذذ، تنوع و تکثر است. امور متکثر و متنوع باید 
کم عمق و س��طحی باش��ند و همواره رنگ و قد عوض کنند. این 
تنوع ها و تلّون های پیچیده س��قف خاص��ی دارد و روزی به پایان 
خط خواهد رسید و بشر به سطحی بودن آنها پی خواهد برد. شاید 
روزی از این همه رنگ عوض کردن که مس��تلزم تغییر و عدم ثبات 

است، خسته می شود.
در مقابل تمدن مادی، تمدن الهی و دینی عمیق و ژرف است، 
ثبات دارد، تغییر در آن به صورت معیارمند شکل می گیرد و آغاز و 
انجام معینی دارد. البته مهم ترین دلیل بر ثبات تمدن دینی، فطری 
بودن آن اس��ت. فرمان های دینی مناس��ب با فطرت بش��ر و حتی 
فطرت تکوین اس��ت. از این روست که بشر را به پوچی و خستگی 
نمی کش��اند. به عبارت دیگر، درست در آن هنگام که تمدن مادی 
هم��ة صور متلون خود را به کار گرفته اس��ت و دیگر هیچ ارمغانی 
برای بش��ر ندارد، تم��دن دینی راه فطرت فراموش ش��ده را پیش 
پای انس��ان می گذارد. در این راس��تا، انقالب اس��المی به عنوان 
انقالبی دینی مدعی هم س��خنی با فطرت بش��ر است. حیات دینی 
کاماًل منطبق بر فطرت بش��ر اس��ت؛ از این رو می تواند از باالترین 
جذابیت ها در س��طوح گوناگون مفهومی مثل مفاهیم عدالت، نیل 
ب��ه خصلت های انس��انی، مه��رورزی، دوس��تی و...، رفتاری مثل 
بس��یاری از مناسک رفتاری زیبا و آرام بخش در راستای حمایت از 
مس��تضعفان، رنج دیدگان، محرومان و... با کمترین هزینه بهره مند 
باش��د. این در حالی اس��ت که جاذبیت های حیات مادی، جدای از 
این که متکی بر تبلیغات و هزینه های گزاف اس��ت، عمومًا موقتی 

و تمام شدنی است.35
چنین انقالبی در ش��رایط امروزی که دنیای غرب به بن بس��ت 
رسیده است و بشر معاصر گیج و حیران شده اند، سرمایه و ظرفیت 
عظیمی دارد تا انس��ان هایی را که به حکم »الغریق یتش��بث بکل 
ش��یء« منتظرند تا به نخس��تین دعوت کننده پاس��خ مثبت دهند، 
به س��وی خود فراخواند. این پتانس��یل، تا ح��د قابل توجهی قدرت 
بازی گ��ری انقالب اس��المی را در عرصه بین المللی در راس��تای 

زمینه سازی ظهور افزایش داده است.

نتیجه
در گفتمان انقالب اس��المی، تحلیل مس��ئلة زمینه سازی برای 
ظهور منجی بر اس��اس عناصر مادی و نظامی صرف، گمراه کننده 
خواه��د بود و در این زمین��ه، عوامل دیگری از جمله س��نت های 
الی��زال و ثابت اله��ی و تأثیر آنه��ا در تح��والت تاریخی، قدرت 
اراده ه��ای ایمانی و توان آنها برای خل��ق و تصرف در پدیده های 
اجتماع��ی، پدیدة غیب و نقش آن در تغییر مناس��بات برنامه ریزی 
ش��ده و تأکید بر مفاهیم بین االذهان��ی هم چون فطرت و... مطرح 
است. بنابراین، انقالب اس��المی به عنوان نقطة عطفی در جریان 
مهدویت، ب��ا تکیه بر ظرفیت های نام برده، رس��الت خطیر و الهی 
خود را زمینه س��ازی انقالب جهانی و فراهم آوردن مقدمات ظهور 
قرارداده اس��ت. در این راس��تا، به نظر می رسد بایسته های انقالب 
اس��المی برای زمینه سازی ظهور چنین اس��ت: گسترش و تعمیق 
فرهنگ انتظار ظهور منجی در سطح جهان، تالش در روی گردانی 
از ادبیات انفعالی در مس��ئلة مهدویت و انتظار در باورهای عمومی، 

گسترش روحیة خداجویی، حقیقت طلبی و عدالت طلبی.
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