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 چکیده

 یوندر موورد ا یشههم یعیانش یافتره یول ؛است یعهش یتدر هو یمهم مؤلفه «انتظار»
 یاندو جر یلی،تحل و یاستناد یوهنوشتار به ش یننوا ناوده است. ا و هم یکسان  مؤلفهمفهوم و 

 یواناز دوره معاصور، جر یشکه پو یدهرس یجهنت ینو به ا یدهدر خصو  انتظار را کاو یاصل
 یدارا ،شد یسپرده نم یجمع های یتبه فعال یا که در آن نقش چندانیرگرتقد یمعرفت و یفکر

 بوده است. یهژمون
 یمعرفتو - یفکر یانجر یعه،ش یتی  هوبرون یطاز جمله شرا  یلی،در دوران حاضر به دال 

 هژمون شده و یعهش یتبر هو ،دهد یارزش م یعهش یتهو یتمدن یها  گرا که به جناه اصتح
 است. یدهگرد یعیانش یاستدر اجتما  و س یباع  تحوالت

 .گرا، انقتب استمیانتظار، رهیافت، هویت شیعه، تقدیرگرا، اصتح کلیدی: واژگان

                                                 
 (.alemi.sar@gmail.comشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه استمی). دکتری تاریخ تشیع، پژوه1
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 مقدمه

نخستین میان عامه مسلمانان رایج بوده اسوت. افوزون بور روایوات مفهوم انتظار از قرون 
مستندات  ،(478 ،  4د  : تا )حاکم نیشابوری، بی فراوان که در منابع حدیثی مسلمانان وجود دارد

در دو قرن نخست، مفاهیمی که حاکی از فرهنگ انتظار در ادبیات که دهد  تاریخی نشان می
قوائم »استمی کاربرد داشته است؛ ماننود:   ، در جامعهاجتماعی مسلمانان هستند و سیاسی

 «.مهدی» و «الرضا من آل محمد»، «آل محمد
سیاسوی در   بسیاری از بوازیگران صوحنهاست که اهمیت هویتی این مفاهیم ساب شده 

 ،3د :توا )قاضوی نعموان، بیعاودالعزیز مصداق این مفاهیم قرار گیرند. به عموربن تا تتش باشند

)خلیفوه اول سوفاح عااسوی  ،(290  توا:)مسوعودی، بویعادالملک اموی بنسلیمان ،(358 
و مهدی )خلیفه سوم عااسی( لقب مهدی داده شده اسوت  (292   توا:)مسعودی، بی، عااسی(

 :1417)بتذری،  اند حتی برخی به سفاح عااسی لقب قائم آل محمد داده.(294  : 1413)یعقوبی

 .(237  ،4د
 ،1د: 1422)شهرسوتانی،  برای اموام علوی های منتسب به تشیع، فرقه ساائیه در میان فرقه

کردند. گروهی نیوز بوه  علی حنفیه ادعای مهدویت میو فرقه کیسانیه برای محمدبن (174 
 و اموام کوا م (24  تا: ؛ اشعری، بی166   ،1د: 1422)شهرستانی،  مهدویت امام صادق

از امامان معتقد بودند. زیدیه نیز ائمه خوود را مهودی و و برخی دیگر  (94  :1355)نووبختی، 
اسوماعیل( را اسماعیلیه امام خوود )محمودبن و همچنین  (23تا:  )اشعری، بیخواندند  قائم می

 .(24  تا: ؛ اشعری، بی192  ،1د: 1422)شهرستانی، دانستند  مهدی و قائم می
ره معاصور در میوان شویعه و موارد متعدد مدعیان مهدویت در طول تواریخ اسوتم توا دو

« قوائم»و « مهدی»دهد که فرهنگ انتظار با برخی از مفاهیم مانند  خوبی نشان میبه ،سنی
 بین عموم مسلمانان وجود داشته است. 

صورت مواهم و منفعتنوه سنت که معموال در حاشیه و بهختف مفهوم انتظار در اهلرب
جایگواهی مهوم و پررنوگ دارد و مسویر و  در هویت شویعه« انتظار» مؤلفهشود،  مطرح می

ای که سمت و سوی بسویاری از تحووالت در  گونهبه ؛کندرویکرد هویتی شیعه را ترسیم می
انتظار گوره خوورده و   مؤلفهابعاد مختلف حیات علمی، سیاسی، اجتماعی و تمدنی  شیعه با 
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 کند. معنا پیدا می
  انتظار است. این نشوانه مؤلفهت شیعه، ترین مفاهیم در هوی تاریخی یکی از مهم از نظر

ای کوه تواریخ  گونهبه ؛رود ها در هویت شیعه به شمار می گستره، از بارزترین نشانه به لحاظ
گیرد. این مفهووم بوا مفواهیم اماموت، والیوت، غیاوت،  میزاروچهارصدساله شیعه را دربره

و اثرگذاری طرفینی هستند. مهدویت و تقیه در هویت شیعه دارای ارتااط، تعامل، اثرپذیری 
های دیگور هویوت شویعه، ماننود اماموت،  مؤلفهدر واقع با توجه به چگونگی  فضای انتظار، 

 شوند.  خواهی دچار قاض و بسط میعدالت و والیت، تقیه، مهدویت، غیات
بلکه با فضای بیرون از هویت  ؛انتظار تنها منحصر در فضای درونی هویت شیعه نیست

رو ها نیز پیوند خورده اسوت. ازایونهوای زیست شیعیان در بین دیگر هویت شیعه و حال و
آفرینوی  نقشبا ای است که هم با تحوالت و تطورات درونی  هویت شیعه و هم  مؤلفهانتظار 

 یابد.  های آن سروکار دارد و اصوال در این فضا معنا می مؤلفهتمدنی هویت شیعه و 
دیگور آفرینوی نقوشبنیادین در هویت شویعه اسوت کوه مفهومی انتظار،  مؤلفهمفهوم و 

هوای در وضعیتاین مفهوم آفرینی نقشسنجی و چگونگی امکان بههای هویت شیعه مؤلفه
آیا فضا و زمانه چوه امکانواتی را در اختیوار  اینکههویت شیعه بستگی دارد. زمانی مکانی و 

شیعه باید در مقام نا ر باقی بماند یا کند و آیا  هویت شیعه برای ابراز و ایفای نقش آماده می
هوای اصولی در موضوو  انتظوار در برای مساعد ساختن فضا و زمانه تتش کند، از پرسوش

صوورت تواریخی بوا آن جامعه شویعی بوه همهویت شیعه بوده است که هم عالمان شیعه و 
 اند. مواجه بوده
شویعه حیواتی اسوت. اگور هایی است که برای شناخت هویوت  مؤلفهانتظار از  ،بنابراین

بسویاری از  ،در هویوت شویعه ناشوناخته و ملفوول بمانود مؤلفهجایگاه واقعی و کارکرد این 
والیت، غیات، مهدویت و تقیه دچوار نارسوایی   های دیگر هویت شیعه مانند امامت، مؤلفه

 د.نشوگذاری میتأثیرآفرینی و در جایگاه، نقش
خوبی ترسیم نشود، ونگی انتظار در هویت شیعه بهو چگاگر فضا، اهداف  :به بیان دیگر 

  های دیگر مانند امامت، مؤلفهبندی هویت شیعه نیز دچار آسیب جدی خواهد شد و صورت
مد از انتظوار، در آوالیت، غیات، مهدویت و تقیه در فضای منفصل از دریافت منطقی و کار
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 هویت شیعه دچار ناتوانی کارکردی خواهند بود.
آفورین  توانند بر چگونگی ترسیم فضوای انتظوار نقوش می ها دیگر نشانهگونه که  مانرو هازاین

انتظوار بور  توأثیر ،گوذارد. در نتیجوهموی تأثیرها  بندی نشانهصورتچگونگی باشند، انتظار نیز بر 
گفتمانی و هوم در فضواهای های دیگر، هم در فضای درونپذیری از نشانهتأثیرهای دیگر و  نشانه

 تمدنی و برون تمدنی( مشخصه این نشانه مهم است. انی )اعم از گفتمان درونفراگفتم
الملوول، امکووان و چگووونگی انتظووار در گیری سوواختار جدیوود نظووام بووین قاوول از شووکل

تمدنی ]درون  تمدن استمی[ و چگونگی آرایوش و های درونسنجی با فضای گفتمان نسات
در زموان حضوور  ،مثوال بورایشود.  نودی میبهای گفتمانی آنها، مفصل بندی نشانه مفصل

سنت(، شیعه با توجه به شرایط )گفتمان اهل گفتمان تللببا توجه به هژمون بودن   ائمه
گرفت که آیا قیام به سیف امکان و مجال تحقق دارد یا نه؟ و آیا فضا  اش تصمیم می گفتمانی

ای مهیاسوت یوا بایود تقیوه های دیگر هویت شیعه مانند اجرای شعائر موذه برای بروز نشانه
هوای ای است که در صورت عدم فعالیوت یکوی از نشوانه گونهنمود؟ یا فضا برای شیعیان به

گفتمانی، ممکن است کل گفتمان استمی به مخاطره افتد؛ مانند زموان بوه قودرت رسویدن 
 هجری. 60در سال  معاویه و قیام امام حسینیزیدبن

هوای یطی مانند وضعیت درونی هویت شیعه، هویوتشرا ،همواره در طول تاریخ شیعه 
انتظوار، در  آفرینویدر چگوونگی و بسوتر نقوشاجتماعی  - سیاسیاحوال و رقیب و اوضا  

 کننده و راهاردی بوده است.هویت شیعه تعیین
نگریسته شوود، در دوره پیشوامدرن یوا دوران  مؤلفههای تاریخی به این اگر از منظر دوره 

رقیوب    هوایار از شرایط درونی هویت شیعه و بوا در نظور گورفتن هویوتانتظ مؤلفهسنت، 
اموا در  ؛شود کرد و با توجه به آنها دچار تحول و دگرگوونی می تمدنی، کارکردگزینی میدرون

ها و شرایط اوضا  و احوال فراتمدنی و جهانی نیز متاثر شوده از فضای هویت ،دوره معاصر
 است. 

ران کنونی فزونی یافته است. این تحوالت باع  شده است کوه کارکرد آن در دو روازاین
در هویت تاریخی شیعه خودنمایی کند. به  ،عنوان یک مسهلهآفرینی انتظار بهجایگاه و نقش

معرفتی کمک درخووری  و منظر فکری از ،مفهوماین  شناسی تاریخی  جریانکه رسد  نظر می
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 داشته باشد.هویت شیعه به فهم انتظار در 
یانج   موضوع انتظار ها درر

تا نیمه قرن سووم( جامعوه شویعه و پیوروان ائموه  آغاز)یعنی از  در دوره حضور ائمه
محور قیام کنود. و رهاری  حکومت عدالت امام برای رهاری سیاسی جامعه که انتظار داشتند

داشوتند کوه  گرفتنود و شویعیان انتظوار ال قرار میؤباره مورد سرو، همواره امامان در اینایناز
هوای متعوددی گوزارش .(664  ،2د :1363)ابن بابویوه، ند نباره اقدام کهریک از امامان در این

ین از محتووای برخوی چنوکردنود. هم میتوصویه موجود است که امامان آنها را به شکیاایی 
دهی به هویت شیعه در  سازی برای انتظار در جهت شکلشود که فرهنگ روایات استفاده می

 .(305   :1422)نعمانی، ر کار امامان بوده است دستو
در میان شیعیان امامیه پس از شرو  زندگی پنهانی امام دوازدهم، انتظار در هویت شیعه 

تورین یکی از مهوم ،اهمیت بیشتری یافت و  هور و شرایط آن و و ایف شیعیان در این دوره
 انتظار برای  هور امام عصرمسائل هویتی شد. با گذشت چندین دهه و به درازا کشیدن 

و تحقق نیافتن   هور مهدی موعود، انتظار به بحرانی برای هویت شویعه امامیوه تاودیل شود 
را )در کنار مهدی و قائم( به یکوی از مسوائل « غیات»و مفهوم  (329   ،2د :1363بابویه،  )ابن

    .(174  ،1د :1422)شهرستانی، اصلی انتظار تادیل کرد 
ان بورای هایی را با همین عنووعلمای نخستین دوره غیات را واداشت تا کتاب ،این مسهله

چوون  یآثار مهم ،اتیدر محدوده دو قرن بعد از غلیف کنند. حفظ و تداوم هویت شیعی تأ
بون  ی)علو صودوق خیش وسیله به  هو تمام النعم نیکمال الد(، 380)می نعمان قلم به   هبیالغ

 دینوشته س  هبیالغ یالمقنع ف ،(413) دیمف  خیش اثر  هبیالغ یف رسائل، (381( )مهیمحمد بابو
 ( نگاشته شد. 460)می طوس خیش وسیله به  هبیالغ و (436)می مرتض

 ضی، فوبحاار انواواردر  یعتمه مجلسو مانند ،یر قرون بعدد عهیش یعلماگونه  نیهمبه 
  مفهوم انتظار پرداختند.به  یشرح اصول کافدر  یمت صالح مازندران و یالوافدر  یکاشان

خووبی نشوان ، بوهعالمان طوراز اول شویعه توالیف شوده به دستلیفات که أحجم این ت
ای کوه تثایوت  گونوهبوه ؛انتظار تا چه اندازه برای هویت شیعه مهوم اسوت مؤلفهکه دهد می

گفتمان فراگیر انتظار، منجر به تثایت هویت شیعه گردید و فروکش کردن بحران هویت برای 
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 که فهمی برخی از شیعیان باع  شداما ترویج برخی روایات و کج .شیعیان را در پی داشت
حقوق  هوور مهودی رویکردهای مختلف در جامعه شیعی در خصو  انتظوار و شورایط ت

بوه  ،پیروان هر جریوانی بورای توجیوه رهیافتشوان ،اساسشکل گیرد. براین موعود و قیام قائم
  کردند. های  هور استناد میشرایط و نشانهمربوط به های ای از روایات و گزارش دسته

را پویش از  روایاتی بودند که قیام هر فردی از اهل بیوت تأثیربرخی از شیعیان تحت 
گری در  از اصوتح ،بنوابراین ؛(65  ،7د :1414عواملی،  )حورکند  قیام قائم نافرجام قلمداد می

گرفتند و امر به معوروف،  حکومتی کناره می جامعه یا مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی و
 دادند. ارجا  می نهی از منکر و جهاد را به زمان  هور حضرت

امعوه شویعی باعو  رکوود و نووعی جرسد نفوذ این جریان در بخوش مهموی از  به نظر می
جارگرایی و انفعال در جامعه شیعی گردیده بود. غلاه این جریان انفعوالی را در یکوی از اولوین 

: 1422)نعموانی، تووان مشواهده کورد  نعموانی می   هالغیبیعنی کتاب  ،لیفات در خصو  غیاتأت

 194). 
کوه  و ای که ابن تیمیه گونهبه ؛در بین شیعیان طرفداران جدی داشت ،این تصور از انتظار

در قرن هفتم و هشتم این جریان را به تمام شویعه نسوات  و نگرد از برون به جامعه شیعی می
ی توصویف یهوارا بوا چنوین ویژگویاموام  اتی( انتظار در زمان غ728)م  هیمیابن تهد. د می
 دیورا بوه ام زیهمه چ ی،در برابر مفاسد اجتماع یتفاوتیب ر،در امو یضعف و سست کند: می

 .(20و 10:   2009)ابن تیمیه،  نهادنتح امور را به عهده امام زمان صواگذاردن و ا هندیآ
نظریوات  49در باب مربوط به انتظار و ذیول حودی   بحارانوواردر  عتمه مجلسی نیز 

)مجلسوی، نعمانی را که برداشتی انفعالی از انتظار است، بدون هیچ نقدی گزارش کرده است 

 .(140و 139  ،59د :1403
معرفتی به انتظار، پیامدهای مهموی بور  و بدیهی است گرایش انفعالی این جریان فکری

ای فردی و اجتماعی شویعیان در طوول تواریخ داشوته اسوت. بسویاری از هها و واکنشکنش
اجتماعی و مذهای در بخشی از جامعه شیعه )اعوم از خووا  و  و های سیاسیگیریموضع

 شد.  ثر میأعوام( از این رویکرد مت
گیری، به نوعی ماارزه منفی دست  ها و گوشهگیری از حکومت این جریان، گرچه با کناره
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دارد.  گری  جمعوی قودمی برنموی شود و عمًت برای اصتح ما گرفتار تقدیرگرایی میزند، ا می
توان این رویکرد را تحت عنوان جریوان تقودیرگرا یوا  ترین حالت می بینانهدر خوش ،بنابراین

 بندی کرد.جریان سلای )نفی وضع موجود( طاقه
نقشی فعاالنه ندارند و همه چیز بر تلقی این رهیافت از انتظار، مردم عمًت در انتظار،  بنا

آفرینی مردم در محقق سواختن جامعوه نقش ،واگذار شده است. به بیان دیگر به مهدی
در این جریان نادیده گرفته شوده اسوت. ایون تصوور بوا رویکورد تمودنی اسوتم و  ،مطلوب

 آفرینی و مسهولیت ایمانی و استمی شیعیان در تضاد است. نقش
غیاوت، جریوان دیگوری نیوز در موضوو  انتظوار وجوود داشوت کوه از همان قرون اولیه 

اثور شویخ صودوق   هکماال الادین و تماام النعماتوان در کتاب  های گفتمانی آن را می نشانه
   .(648و 644  :1405صدوق، ر.ک: )مشاهده کرد 

تووان سورا   های اجتماعی و انقتبی ماتنی بر جریان فعوال را میدر تاریخ امامیه حرکت
کردنود و  دعوت می به پیروی از امام زمان ،که مردم را برای ماارزه با  لم و فساد گرفت

ن هشوتم و قردادند؛ مانند حرکت سربداران در طارستان در  بشارت به  هور آن حضرت می
 .(262)هموان: ن هشت تا ده مرعشیان و مشعشعیان در قرو  (95  :1384زاده، )امیننهم هجری 
وی نیز درصدد بودند با این جریان همراه شووند و عالموانی بوا ایون مذهب صفشاهان شیعه

 اندیشه و رهیافت را در کنار خود داشته باشند. 
توجوه نشوان « اثاوات» و هوم بوه عنصور« نفوی»هم به عنصر  ،این جریان درباره انتظار

و کند و هم خواهان تلییر وضوع موجوود  دهد؛ به این معنا که هم وضع موجود را نفی می می
رسیدن به شرایط بهتر است و برای رسیدن به وضعیت مطلووب و جامعوه آرموانی  جهوانی، 

 داند. های مختلف را الزامی می دست یافتن به ابزارها و شیوه
بندی کرد. در ایون رویکورد گرانه طاقهتوان تحت عنوان گفتمان اصتح این جریان را می

شوود؛  وب اسوتمی اصوالت داده میآفرینوی آنهوا در تحقوق وضوعیت مطلوبه مردم و نقش
در تحقق جامعه آرمانی مورد نظر شویعه اصوالت  گونه که به نقش حضرت مهدیهمان

 پردازیم: با این توضیح، به تایین بیشتر این دو جریان میدهد.  می
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یان تقدیرگرا .1  جر
داده شوده اسوت توا بوا پایوان  در این جریان، نقش اصلی در انتظار، به امام زمان

محوور بوا و تحقق  هور، وضعیت مطلوب شویعیان و حکوموت و جامعوه عودالت غیات
 منتظور مهودیکوه امامت آن حضرت تحقق یابد. تا آن زمان بر شویعیان الزم اسوت 

سازی بورای  هوور را بوه بسترسازی و زمینه ،اندیشند باشند. کسانی که در این جریان می
های نوعی تعطیل در کنش ،جریان این ورزیدر اندیشهدهند.  جناه فردی شیعیان سوق می

سازی ای که تتشی برای بسترسازی و زمینه گونه؛ بهاجتماعی و سیاسی شیعیان وجود دارد
یت درونی شیعه،  ،صورت جمعی وجود ندارد. از سوی دیگر هور به این قرائت تنها به هو

 ایی شیعی است. گرای فرقه های رقیب نظر دارد؛ در نتیجه دچار گونه فار  از گفتمان
های مذکور در مورد انتظار، از ابتدای غیات تاکنون طرفداران خود این جریان با ویژگی

 . در بین علما و عامه شیعیان داشته است جداگانههای جریانها و خردهرا در طیف
 مخالف سیاست. 1-1

هوای پیشینه طوالنی در تاریخ تشیع دارد، نافی توتش جریان نخست کهطیف و خرده
جمعی در عرصه اجتماعی و سیاسی در بوین شویعیان بورای بوه دسوت گورفتن قودرت در 

صورت کامل، در ای از روایات انتظار و  هور، به پیشا هور است. این گرایش بنا بر دسته
گونه رفتار جمعی  سیاسی و اصتحی و تتش برای به دست گرفتن قدرت دوران انتظار، هر

؛ 43  ،13د: 1411)کووورانی، نوود ک ز سوووی شوویعیان را نفووی میحکومووت او تشووکیل و اداره 

تنهوا توتش در عصور نه ،براساس این برداشت .(133و 129  :1362؛ بواقی، 49  :1395فراتی،
خواهود شود  بلکوه باعو  توأخیر در  هوور مهودی  ؛بخش نخواهد بودغیات نتیجه

 .(48  :1362 ،)مطهری
 تفاوت به سیاستبی. 1-2
عالموان شویعه در تشوکیل  اینکهادله کافی برای  اند ریان دوم، مدعیطیف یا خرده ج 

حکومووت مشووروعیت دارنوود، وجووود نوودارد و والیووت فقیهووان محوودود اسووت و شووامل 
توان مشروعیت فقهی برای چنین حکومتی دست و  نمی ،گردد. بنابراین داری نمی حکومت

  .(35  ،3د :1413؛ تاریزی، 356  ،1د: 1418)خوئی، پا کرد 
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ها در  از دیدگاه این طیف از عالمان شیعه، نامشرو  بودن حاکمیت که رسد به نظر می
دوران انتظار، ویژگی دوران انتظار است و عالمان و نخاگان شیعه باید فار  از پرداختن به 

 داری، جامعه شیعه را راهاری کند.  موضو  حکومت
گرا مانند شیخ انصاری، شیخ در دوره معاصر اینان طیف قابل توجهی از فقهای اجتهاد

یی و سیداحمد خوانساری را شامل می ،عادالکریم حائری )خووئی، گردد سیدابوالقاسم خو

اینان ماننود طیوف نخسوت، معتقود بوه جناوه  .(35   ،3د: 1416؛ تاریوزی، 356  ،1د :1418
یوتاند. برای آنها جناه فردی  شریعت و فرهنوگ اصتح فردی سوازی در ایون سوازی و هو

کید دارند. برای آنهوا أمحوری ترصه اهمیت دارد. این گروه از فقها بر دینداری و تکلیفع
یه اسوتهر نظم سیاسی و حکومتی برای زیست  شیعیان علوی مهوم آن اسوت کوه  .السوو

جریوان را توان این خورده در مجمو  می .(47  :1398)فراتوی، شیعیان پایاند شریعت باشند 
 حکومت در دوران انتظار دانست. تفاوت به امر سیاست و  بی

 نگاه غیردینی به حکومت .1-3
جریان سوم که در دوره حاضر و به دناال مدرنیته و الگوهای اجتماعی و طیف یا خرده

سیاسووی برگرفتووه از آن رو نموووده اسووت، سوواختارهای سیاسووی و اجتموواعی و از جملووه 
از آن جمله امر اماموت  داری و حق حاکمیت را امری جدا از موضوعات دینی وحکومت

توا: )حوائری یوزدی، بویاین دو امر مجزا و فاقد ارتااط دینی هسوتند  که دانند. آنها معتقدند می

 145). 
اموا پیامود ایون جریوان آن  ،اند این گروه گرچه درباره انتظار ا هارنظر صریحی نکرده

زیرا  هور امام ارتااطی به  هور نخواهد داشت؛  ،سازی  هور است که تتش برای زمینه
مسوهله انتظوار کوه  ،امری ست دینی و مجزا از خواست و اراده شیعیان. بنابراین زمان

تواند ارتااطی با مسهله حکومت و قیام و اصتح  نمی ،است امری مربوط به امام زمان
 اجتماعی داشته باشد که ناشی از خواست و اراده شیعیان است.

الگوهوای  توأثیرجریان سوم تحوت  تقدیرگرایان،خرده گانه های سهجریاناز میان خرده
شویخ مهودی  ،بورای مثوال .های سکوالریستی مدرنیسم قرار دارندسیاسی مدرنیته و جناه

، در آیود پردازان این طیف در میان فقهای شیعه به شمار میحائری یزدی که یکی از نظریه
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گذار شده است و کسی بر این باور است که حکومت به مردم وا حکمت و حکومتکتاب 
او که با رویکردی فقهوی  .(152و  82   تا:)حائری یزدی، بیاز ناحیه دین بر مردم والیت ندارد 

 ،بنوابراین ؛به این مسهله پرداخته، مدعی است حکومت ملک شخصی مشا  مردم اسوت
 .(115- 109   )ر.ک: همان:مردم مالک حق خود در اعمال حاکمیت هستند 

شمار( تحوت هیافت در میان برخی از فقیهان شیعه )هرچند انگشتگیری این ر شکل
و برگرفته از دموکراسی در اندیشه لیارال دموکراسی است که در افکوار افورادی ماننود  تأثیر

میل ریشه دارد. این افکار در تمدن استمی پیشینه ندارد و با ورود  بنتام و   هابز، منتسکیو،
یت شیعه شده اسوت وارد فضای اندیشه ،دن استمیهای تجددگرایانه به تماندیشه ای هو

 .(93  : 1369)ر.ک: استوارت میل، 
یان اصالح .2  گراجر

این جریان به نقش و جایگاه شیعیان اعوم از عالموان شویعه و عاموه شویعیان اهمیوت 
بلکه بایود  ؛بود نااید تنها منتظر  هور امام زمان که دهد. این جریان معتقد است می

الزم اسوت  ،اسواسصورت جمعی اقودام کورد. بوراینفعاالنه و به ر مهدیبرای  هو
فرهنگی را مساعد سواخت و در جهوت تورمیم و  و ها و بسترهای اجتماعی، سیاسی زمینه

 های فراروی  هور حضرت تتش کرد.اصتح چالش
عدم آمادگی فردی و  ،ترین مانع عدم  هور امام زمانمهمکه این جریان باور دارد 

 ،جتماعی  جامعه شیعیان و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و بدین منظورا
 باید دست به اصتح زد و شیعیان و ساختارهای جامعه را آماده ساخت. 

در جهوت  ،بایود بوا توتش جمعوی که معتقد است ،اندیشد این جریان که تمدنی می
برپایی حکومت اسوتمی فضوا را از مفهوم انتظار سود جست و با  ،توسعه تمدن استمی

آماده کرد. در غیر این صوورت و بودون آموادگی  برای برپایی حکومت عادالنه مهدی
و تمدن عادالنه موعوود حرکوت  توان عمًت به سوی  هور حضرت مهدی تمدنی نمی

 کرد.
صورت تاریخی در جامعه شیعه وجود داشته است. آن دسته از فقیهانی این جریان به 

 رسود اما به نظر می ؛گیرند در این جریان قرار می ،اند یشه والیت فقیه را مطرح کردهکه اند
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در سایه جریان تقدیرگرا قرار گرفته باشد و تنها  ،در عملتاریخی، این جریان  که به لحاظ
یت شیعه بدل شده است.   در تاریخ معاصر به اندیشه غالب در هو

یت شیعه، نقش اگربا توجه به هژمون شدن  رهیافت اصتح و  های تاریخی آفرینیدر هو
آفرینی فزاینده تمودنی  تمدنی شیعه دچار تحول تاریخی شده است. این تحول که به نقش

یوت شویعه در معلول گفتموان ،تشیع انجامیده است سوت. بوه طوور ایون راستاسوازی هو
یت شیعه در تاریخ معاصرش توانسته است دو گفتمان که توان گفت  مشخص می بسیار هو

 مهم را در این راستا ایجاد کند: گفتمان حکومت استمی و گفتمان انقتب استمی. 
گیوری گری مکمل یکدیگرنود و شوکلاین دو گفتمان در ایجاد و تثایت جریان اصتح

گرایانه است. گفتمان حکوموت  آنها محصول فعالیت دو طیف از طرفداران جریان اصتح
سوازی شوده پوردازی و گفتمواندان و عالمان شیعه نظریوهاستمی بیشتر از سوی اندیشمن

بلکه در  ؛سازی عالمان شیعه نیستاما گفتمان انقتب استمی تنها حاصل اندیشه ؛است
یتی  بسیاری از شیعیان اسوت کوه بورای ایون  بطن خود حاکی از تمایتت و تتش های هو

یش دفا  و در برابر دیگر اند تا از ه فعاالنه و مجاهدانه پا به میدان گذاشته ،هدف یت خو و
یت  پردازیم: اینک به سخن بیشتر پیرامون این دو گفتمان می سازی کنند.ها غیریتهو

 حکومت اسالمی گفتمان
در گذشته )پیشاتجدد(، اغلب ساختارهای حکومتی در طول تواریخ تمودن اسوتمی، 

رو اهتموام عالموان ناند. ازایو حداقل در تهوری مدعی بودند که حاکمیتی دینی و استمی
 ؛دهی به حکومت بوده اسوتدر شکل ،های استمشیعه به مسهله  لم و انحراف از آموزه

شناسوی نه اصل ضرورت یا عدم ضرورت حکومت استمی. در ایون فضوا بیشوتر آسویب
حکومت استمی و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد پرسش و توجوه بوود توا مسوهله 

 استمی.  وجود و عدم وجود حکومت
ال ؤبا شرایط جدید و جهانی شدن مدرنیته و الگوهای سیاسی و اجتماعی آن، ایون سو

  مطرح شد که آیا ضرورتی برای حکومت استمی وجود دارد یوا نوه؟ در سواختار جدیود،
از جملوه در کشوورهای شویعی یوا بوا  ،ها در نقاط مختلف جهان اسوتم برخی حکومت

 کردند. اری استمی مخالفت میدو روندهای حکومتها  جمعیت شیعی، عمًت با شیوه
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از مصر، افلانستان و سوریه گرفته تا عراق، تونس، ایران و ترکیه، در اواسط قرن بیستم  
الملول، های ساختار سکوالر بوین ساختارهایی حاکم شده بود که ماتنی بر شیوه ،میتدی

. این وضعیت که تاریخ جهان داری بودند خواهان طرد و نفی استم از سیاست و حکومت
استم آن را تجربه نکرده بود، ساب به حاشیه رفتن ساختارهای سنتی و استمی در برخی 

 از جوامع استمی شد. 
های اسوتمی در مصور و  سنت این امر بیشتر نمود داشت. هرچند جریاناهل میاندر 

سواختارهای سونتی ماننود برخی از نقاط جهان استم پا گرفت که خواهان برپایی  دوبواره 
اما توفیوق چنودانی نیافوت  ،ختفت و یا حضور استم در حیات سیاسی مسلمانان بودند

شاید به این دلیل که گفتمان ختفت، از نظور سواختاری در قالوب  ؛(128  :1372)عنایت، 
گیری  شد و عمًت با شکل بندی میگفتمان تللب که هنجار حاکم بر گفتمان کهن بود دسته

 دیگر کارایی خود را از دست داده بود.  الملل بینتمان جدید در صحنه گف
یت شیعه  گرانه نشوان داد. شویعه بوا هژموون به این وضعیت واکنشی غالاًا اصتح  هو

یت اسوتمیشدن  ساختار سکوالر بر نظام بین  و الملل، خطری واقعی برای موجودیت هو
ز شیعیانی که در موضو  انتظار، اعتقاد به شیعی احساس کرد. این وضعیت برای آن دسته ا

های مدرنیته هجمه اندیشه در برابرمنجر به واکنش فعاالنه  ،گرایانه داشتندرهیافت اصتح
سابقه بود و بورای اولوین  در مورد سیاست شد. این واکنش فعاالنه در طول تاریخ تشیع بی

 یع شد. گیری گفتمان حکومت استمی در تاریخ تش بار منجر به شکل
و رهیافوت بخوش  (251  ق:1385)صودوق، این گفتمان گرچه ریشه در روایوات شویعی 

ولی در تاریخ معاصر شیعه،  ،مسهله امامت و والیت داشت در برابرمهمی از فقیهان شیعه 
پوردازی عنوان واجب شرعی مورد توجه و نظریهبرای بار نخست به امام خمینی از سوی

یوت  تأثیرایشان با رویکردی فقهی که .(67  :1996، )امام خمینیقرار گرفت  زیادی بور هو
لزوم سرنگونی نظام سلطنتی و جوایگزینی آن بوا حکوموت اسوتمی را  ،گذاشت شیعه می

ترین تحول در تاریخ فقه حکومتی استم یاد شوده عنوان مهممطرح کرد. از این رویداد به
 .(57  :1372)منتظری، است 

مویتدی براسواس اندیشوه ایون 1979می در ایران در سوال گیری حکومت استشکل
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 باع  برپوایی نخسوتین حکوموت اسوتمی قاول از  هوور حضورت مهودی ،جریان
حکومت استمی  براساس فقه و اندیشه شیعه در ربع آخر قرن بیستم گردید. از این مسیر، 

یتی شیعه در دوران معاصرعنوان مهمبه ه انتظوار نشوان خود را در مسوهل ،ترین گفتمان هو
 داد. 

یابد که  گیری و هژمونیک شدن  این گفتمان از آن جهت نمود  بیشتری می اهمیت شکل
گانه تقدیرگرا  های سهجریانها و خردهگفتمان حکومت استمی، در مسهله انتظار با طیف

ه اش در این جریان، با سه گرو با توجه به جایگاه کانونی سازی دارد. امام خمینی غیریت
 سازی کرد:های تقدیرگرا به شکل صریح غیریتجریاناز خرده

، )امام خمینیشیعیان معتقدند  وسیله بهبرای کسب حکومت  . کسانی که به نفی تتش1

  ؛(17و 16،  21د؛ 197، 20: د1378
، )امام خمینویتفاوتند  . کسانی که نسات به وجود هر نو  حکومتی در بین شیعیان بی2

   ؛(289  ،20، د1361

 ،20: د1361، )اموام خمینویشووند  . کسانی که بوین موذهب و سیاسوت جودایی قائول می3

 278). 
با ساختارهای سیاسی حواکم بور کشوورهای  ،گفتمان حکومت استمی عتوه بر این 

انود نیوز الملل شکل گرفتوهاستمی که مطابق با اشکال جدید سیاسی موجود در نظام بین
 .(89  ،13: د1361، م خمینی)اماسازی دارد  غیریت

ها بور مودار گفتموان حکوموت اسوتمی بوه هموین مووارد محودود سازی این غیریت
از آن جهوت کوه ماتنوی بور  شود. گفتمان حکومت استمی مورد نظر امام خمینوی نمی

 لحواظکه بوه سنت صورت نظری با گفتمان سنتی  اهلبنیادین والیت فقیه است، به مؤلفه
سوازی ن استم براساس نظریه ختفوت سوامان یافتوه اسوت نیوز غیریوتتاریخی در جها

یوت شویعه و جریانمعرفتی با خرده -کند. این گفتمان از نظر فکری می هایی در درون هو
یت تللب )اهل یتی درونسنت( بهنیز با هو یوتعنوان هو هوای تمودنی و همچنوین بوا هو

سوازی دارد. ایون غیریوت ،انودشودهتمدنی که براساس اومانیسم و سکوالریسم بنوا برون
سازی گفتمان حکوموت اسوتمی، حکایوت از اهمیوت نقوش و گستردگی و تعدد غیریت
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یت شیعه دارد.  جایگاه این گفتمان در هو
گرایانه دربواره انتظوار در  گیری این گفتمان گرچه خود نتیجوه رهیافوت اصوتح شکل 

یت  یت شیعه بود، اما باع  شد فضای انتظار در هو شیعه از رهیافت غالاًا تقدیرگرایانه هو
ای که امروزه اعتقاد و التزام به برپایی  گونهگرایانه دگرگون شود؛ به سنتی به رهیافت اصتح

یت شیعی به شمار می یکی از ویژگی ،حکومت استمی در مااح  گفتمانی آید.  های هو
هژموون شودن  واسوطه بوه گرایانه در مسهله انتظار،جریان اصتحکه دهد  این امر نشان می

یت شیعه برجسته کرده است.  ،گفتمان حکومت استمی  خود را در هو
یت شیعه منحصر در این موارد  الاته جایگاه و کارکرد گفتمان حکومت استمی در هو

یتی  مؤلفهعنوان مقدمه یکی از نیست. گفتمان حکومت استمی به های مهم در گفتمان هو
پوروری و گرایان، تحقق عدالت ت. در واقع از منظر اصتحخواهی اسشیعه، یعنی عدالت

: 1361، )اموام خمینویعدالت اجتماعی، بدون تشکیل حکومت استمی امکان تحقق ندارد 

 .(218و 217  ،13د
خواهی و زیست  عادالنه تنها الزمه جامعه زمان  هوور  عدالت ،گرایان از منظر اصتح

بلکوه  ؛ترین مرتاوه اسوت( عدالت در مطلوب نیست )هرچند در این زمان امام زمان
زندگی بر معیار قسط و عودل و توتش بورای دسوتیابی بوه آن، هودف  ،طاق فرمایش قرآن

بستر و زمینه چنین عدالتی  ،اساسبراین .(25:)حدیودهاست دعوت تمام انایا در تمام دوران
جسوتجوی  بر مدار حکومت استمی امکان تحقق دارد و در غیور از حکوموت اسوتمی،

 .(59  :1357، )امام خمینیعدالت دور از تصور خواهد بود 
 اسالمی گفتمان انقالب

گرایانه انتظار در هویت شیعه،  انقتب استمی، دومین محصول  گفتمانی جریان اصتح
الملل در میان شیعیان کنونی نظام بین زمان با هژمون شدن  ساختارهایدر دوره معاصر و هم

انقووتب اسووتمی، ریشووه در هویووت شوویعی دارد و محصووول رویکوورد اسووت. گفتمووان 
اما  هور و بروز آن در قالب گفتمان انقتب اسوتمی در  ؛گرایانه درباره انتظار است اصتح

گیری گفتموان  الملل کنوونی در شوکلساختار نظام بین ،دوره معاصر رو داده است. بنابراین
ب استمی، انقتبی از سوی شیعیان با تکیه بور آفرین بوده است. انقتانقتب استمی نقش
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صورت ساختاری و در سطح جهوانی، هایی است که بههای هویتی شیعه علیه گفتماننشانه
 صدد نفی و طرد هویت استمی و شیعی از جامعه شیعه بودند. در

را پرداز و رهار گفتمان انقتب استمی، انقتب ترین نظریهعنوان مهمبه امام خمینی
آن  ،های دوران مودرنکند و برختف سایر انقتب و صراط مستقیم توصیف می مسیر انایا

  .(147  ،15: د1378، )امام خمینیداند  را وابسته به شرق و غرب نمی
یود: یکی از اندیشمندان غربوی در ایون موورد موی می در در واقوع انقوتب اسوت»گو

فرینی و فعوال کوردن دوبواره اقودامات سیس مجودد، بوازآجستجوی یک آغاز تازه، یک تأ
 .(223  :1379)لی، « است که ملهم از کتم قرآن بود انقتبی محمد

یت سنتی شیعی استوار بوده  ،و ریشه این انقتب أدهد که منش این امر نشان می  بر هو
های مودرن بووده اسوت.  ها که بیشتر برای حاکمیت گفتمانبرختف سایر انقتب ؛است

کیود دارد أبر این ویژگی انقوتب اسوتمی ت ،رهار گفتمان انقتب استمی یامام خمین
، )اموام خمینوی کنود فرد توصیف میبهو آن را انقتبی منحصر (5  ،19: د1378، )امام خمینی

گرایی  ها که بر مدار مادی ایشان وجه تمایز این انقتب را با دیگر انقتب. (118، 15: د1378
، )اموام خمینویدانود  جناه الهی و متعالی  گفتمان انقوتب اسوتمی میشکل گرفته بودند، 

که باع  تحول معنوی، ایدئولوژیک و دگرگونی در تموامی اقشوار جامعوه  (63، 17: د1378
 .(190  ،11: د1378، )امام خمینیشد 

آیود. اسوکاچپول  ها یک اسوتثنا بوه شومار میرو انقتب استمی در دوره انقتبازاین
ها، انقتب شیعیان در ایران را انقتبوی خوا  و ویوژه و حتوی اسوتثنا پرداز انقتب نظریه

شود که این انقوتب  این امر از آنجا ناشی می .(189  :1379)اسکاچپول، معرفی کرده است 
استوار بوده است « توحید»که بر بنیاد « سکوالریسم»نه بر بنیان  ،هابرختف تمام انقتب
یت شیعی مردم گیری گفتمان انقتب استمی نقش اصلی را داشوته اسوت؛ در شکل و هو

یت شیعی  مردمی که میشل فوکو از آن تعایر به حرکت توده در  ،کند. به گفتوه وی ها میهو
ها بودند که روشنفکران را به دناال خود کشیدند و نقش  این توده ،انقتب استمی در ایران

 .(321  :1379)حجاریان، پیشتاز را ایفا کردند 
گفتمان انقتب استمی در بین آن بخش از جامعه شیعه نشو و نما پیدا کرد که معتقد 
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گرایانه در موضو  انتظار بودند. ا هار نظر میشل فوکو درباره  به رویکرد و رهیافت اصتح
کوه  دهود  ها در انقتب استمی روشنفکران را به دناال خود کشیدند، نشوان می توده اینکه

یت عامه شیعیان سرچشمه میگری نه اصتح گری در تواریخ  بلکه اصتح ؛گیردتنها از هو
یت شیعه تادیل شده است. در نتیجه نه تنها گفتمان انقتب معاصر شیعه به وجه غالب هو

ایون جریوان در مقابول  کوه بلکه باعو  شود ؛گرایانه بود استمی محصول جریان اصتح
یت شود. جریان مقابل )جریان تقدیرگرا( تق  و

باع   ،گرا در موضو  انتظار رو داد در واقع انقتب استمی که در میان جریان اصتح
یووت و هژمووون شوودن اصووتح ای کووه امووروزه  گونووهبووه ؛گرایی در بووین شوویعیان گردیوود تقو

عنوان یک گری در موضو  انتظار به مدد گفتمان انقتب استمی در بین شیعیان، به اصتح
یت شیعه تادیل شده است.نشانه مهم در مج  موعه هو

یت شیعه، نتیجه مقابلوه بوا گفتموان هوای هژمون شدن گفتمان انقتب استمی در هو
های گفتمانی خود را بر دیگر جوامع و از جمله بر جامعه کردند دالمدرن بود که سعی می

می، دال مرکزی گفتمان انقوتب اسوت ،استمی و جامعه شیعه تحمیل کنند. به بیان دیگر
الملل بور جامعوه شویعی تحمیول انقتب بر علیه ساختارهایی است که از سوی نظام بین

یت شیعی جوامع شیعی استوار  می شود؛ ساختارهایی که از نظر گفتمانی بر ضدیت با هو
هایی مانند ناسیونالیسم، کمونیسم و لیارالیسم نشین به شکل گفتمانبود و در مناطق شیعه

گرایانوه، در باسوتان –در ایران گفتمان ناسیونالیسوتی  ،است. برای نمونهخود را نشان داده 
ناسیونالیستی بع  و در افلانسوتان گفتموان کمونیسوتی از نظور  و  گرایانهعراق گفتمان قوم

 چنوینانقوتب علیوه  ،سیاسی حاکمیت داشته است. در واقوع انقوتب در ایون کشوورها
 ها و ساختارهایی بوده است. گفتمان

با صراحت هدف انقتب استمی را نفی سولطه اجناوی و غیور دانسوته  ام خمینیام
گران همسوو بوا ایون تحلیول، ایون  برخی از تحلیل .(219   ،6: د1378، )امام خمینویاست 

   :1379)ارجمنود، اند  گرایی و الحاد شورقی دانسوتهانقتب را مولود تقابل فرهنگی با غرب

ثر از یکی از دو گفتموان  غورب یوا أای متگونههای انقتبی بهکه تمام اندیشهدرحالی .(137
 آید.  انقتب استمی، انقتب بر علیه این ساختارها به شمار می ،شرق بود
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یود کوه انقوتب ایوران،  با توجه به همین واقعیت، اکاور احمود می اولوین انقوتب  گو
انقوتب  سواختاری کورد.توان آن را تحلیول  یوجه نمهیچمدرن جهان است؛ زیرا به پست

اسوکاچپول  ،در راسوتای هموین تحلیول .(321  :1379)حجاریوان، ایران، ساختارشکن بود 
هوایی کوه پوردازیکند که در نظریوهانقتب استمی را انقتبی خا  و استثنا تعریف می

گیورد  الملل صوورت گرفتوه اسوت، جوای نمیها براساس ساختار نظام بیندرباره انقتب
   .(189  : 1379ل، )اسکاچپو

هوای سواختار سازی و عدم پذیرش سلطه گفتمانانقتب استمی در غیریت ،بنابراین
 موجودیت یافته است. ، المللنظام بین

به  ،استیشدن س یجهاو در کتاب مشترکشان تحت عنوان تیاسم ویاست و سیلیجان ب
یتی بور علیوه  گیری انقتب استمی ای شکل گونهاند و به این امر اشاره کرده را واکنشی هو

 :1383)بیلیس و دیگران، کنند  الملل قملداد میتحمیل نو  حکومت از سوی ساختار نظام بین

 .(1424   ،2د
به گفته وی، ایون  .وبیش همین اعتقاد را داردپرداز انقتب نیز کمعنوان نظریهاسکاچپول به 

 .(189   :1379)اسکاچپول، است  انقتب معلول روند نوسازی بیش از حد سریع و پرشتاب
یت موذهای و  کسانی مانند تد رابرت گار نیز شکاف میان توقعات مذهای یا همان هو

عنوان حکومت وقت را عامل برپایی انقوتب زدایی حکومت پهلوی بههای استم سیاست
 .(100 : 1379)دهشیری،  داند استمی می

و مقابله ایدئولوژی استمی با آن  ها در حکومت شاهارزش باری روبین حاکمیت ضد
 کوه بواره معتقود اسوتدر ایون اموام خمینوی .)همان( را عامل انقتب قلمداد کرده است

هایی چون تتش برای جدایی دین از سیاست، جدا  زدایی از جامعه شیعه با سیاستاستم
 ،تتضوعیف روحانیوو  هوای اسوتمیکردن مردم از استم و مذهب، پایمال کردن ارزش

موردم بوه اعتقوادات توحیودی و موذهای خوود پوای فشوارند و بوه برقوراری که باع  شد 
یت استمی خود اقدام کنند ارزش ایون  .(17   ،6: د1378، )امام خمینویهای استمی و هو

 ه در آن هوم بوه منشوأتوصیفی کامل از گفتمان انقوتب اسوتمی اسوت کو دیدگاه امام
ثر ؤو هم عوامل م ،نی که در آن این گفتمان شکل گرفتهم جریا ،گفتمان انقتب استمی
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 در هژمون شدن گفتمان انقتب استمی اشاره شده است.
های پویش روی گفتموان انقوتب اسوتمی را  یکوی از آفوات و آسویب امام خمینوی

دانود و  ملی شودن انقوتب اسوتمی می ،محصور ماندن آن در یک کشور یا به بیان دیگر
اسوتمی آن را بوه  صددند تا منشوأدر ،عنوان دشمنهای غیر بهگفتماندهد که  هشدار می

و مطالاوات آن را از مطالاوات جهوانی بوه  (157  ، 15: د1378، )اموام خمینویحاشیه برانند 
کید داشتند که انقتب ما محدود به ایران تأ اساس اماممطالاات ملی تقلیل دهند. براین 

قطوه شورو  انقوتب بوزرا جهوان اسوتم بوه رهاوری بلکه انقتب مردم ایوران ن ؛نیست
   .(108   ،21: د1378، )امام خمینیاست  مهدی

رد توجه امام مو ،عنوان یک نشانه در گفتمان انقتبرو صدور انقتب استمی بهازاین
های رقیب به هر طریق ممکون درصودد طورد و بوه گفتمانکه چند خمینی بوده است؛ هر
بوا اشواره بوه جنوگ  امام ،. برای مثالندستهان در عرصه جهانی حاشیه راندن این گفتم

کنوار زدن  اسوتم انقتبوی  ،هدف از این جنوگکه تحمیلی عراق علیه ایران، معتقد است 
 .(199   :1390)هارتمن، است 
جریوان توا گفتمان انقوتب اسوتمی باعو  شود که  توان گفت صورت اجمالی میبه

یتبا آن از قرائت جدید ه در گرا در نشانه انتظار ک اصتح شوود،  مییواد انقتبی  عنوان هو
یوت اسوتم  در مقابل جریان تقدیر گرا یا آنچه که در گفتموان انقوتب اسوتمی بوه آن هو

یت شیعه تادیل شود. یت و به جریان مسلط و هژمون در هو  آمریکایی داده شده، تقو
ب استمی، این هژمونی نااید در گذار گفتمان انقتعنوان بنیانبه از نظر امام خمینی

یت شیعه باقی بماند رتاسور جهوان اسوتم بلکوه بایود بوه س ؛داخل ایران و حتی درون هو
بوه معنوای اتخواذ روشوی بورای تعمویم و  و انقتب رو از نشانه صدورگسترش یابد. ازاین

می در گفتمان انقتب است و هژمون کردن انقتب استمی در جهان تشیع و جهان استم
 استفاده شده است.

گفتمان انقتب باید منجر به ایجاد پیوند و ارتااط هرچه  که معتقد است امام خمینی
عنوان یک نیروی واحد و قدرتمند جهانی در برابور بیشتر بین شیعه و سنی و تشکل آنها به

 ،اگور ایون مهوم تحقوق یابود .(82  ، 17: د1378، )اموام خمینویهای جهوانی گوردد قدرت
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عنوان یک اصول مهوم در نشوانه در این گفتمان به سترسازی برای  هور امام مهدی ب
 انتظار تحقق خواهد یافت.
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 گیرینتیجه
جریوان تقودیرگرا کوه  ،دهودمعرفتوی در شویعه نشوان موی و بررسی دو جریان فکوری
یت جمعی شیعیان داشت در ارتااط بارویکردی ایستا و منفعتنه  در دنیای  ،اجتما  و هو

یت شیعه سیطره داشته اسوت های تحمیلوی مدرنیتوه کوه بور  مؤلفوهاموا  ؛پیشاتجدد بر هو
جاناوه، حیوات ای هموهاجتما  و سیاست دنیای مدرن سلطه و هژمونی دارد و در هجموه

گرا که مذهای شیعه را با خطر جدی مواجه کرده است، باع  شده است که جریان اصتح
در واکنشوی فعاالنوه اود گیورد و جریوان  ،رسویدمویفرو  بوه نظور در دوره پیشاتجدد کم

 تقدیرگرا را در میان شیعیان به حاشیه براند.
گیری دو گفتموان حکوموت اسوتمی و  تووان در شوکلگیری را میهای این اودنشانه 

تنهوا باعو  . این امر نوهمشاهده کرد گرااصتحانقتب استمی در میان طرفداران جریان 
یت جریان اصتح یت شیعه شدهتقو آفرینی بلکه ارتقای جایگاه و نقش ؛گرایی در درون هو

یت شیعه را در پی داشته است.تأثیرو   گذاری تمدنی هو
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