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چکیده
پالالرداختن بالاله اندیشالاله مهالالدویت از زاوی اله تمالالدنپژوهی ای الن ظرفی الت را ایجالالاد
می کند که این اندیشه به شکلی ملموستر در علوم انسانی و مباحث اجتماعی
حضالالور پی الدا کنالالد .ای الن پالالژوهش سالالعی دارد از زاوی اله «هویالالتپژوهی» ،نسالالبتی
نظالالری می الان اندیشالاله مهالالدویت و مباحالالث تمالالدنی مطالالرح کنالالد .فرهنالالگهالالای
تمدنزا برای رسیدن به سالطح تمالدنی ،بایالد باله یالک «هویالت تمالدنی» تبالدی
شوند که «زایالش تمالدنی» داشالته باشالند« .هویالت تمالدنی» ،بالاور آ گاهاناله یالک
ملت از خود بر اساس رسالت تاریخی و مسلولیت ایجاد یک تمدن است.
هویالت تمالالدنی در اندیشالاله شالیعی در افالق مهالالدویت شالالک می گی الرد و بخش الی از
آموزههالالای مربالالوط بالاله مهالالدویت درصالالدد ایجالالاد چنالین هالالویتی هسالالتند .هالالد
اصالاللی ای الن پالالژوهش ،بررس الی الزامالالات دسالالتیابی بالاله هوی الت تمالالدنی در افالالق
مهالالدوی اس الالت؛ الزام الالات بنی الالادینی ماننالالد :وح الالدت اجتم الالاعی ،تاریخمن الالدی،
عزتمندی و غیریت.
واژگان کلیدی

هویت تمدنی ،افق مهدوی ،تمدنپژوهی ،تمدن ،مهدویت.

 .1دانش الالجوی دکتالالالری دان الالش اجتمالالالاعی مس الاللمین مؤسسالالاله آموزش الالی پژوهشالالالی امالالالام خمینالالالی قالالالم (نویسالالالنده مسالالاللول)
( .)m.kazemi3232@yahoo.com
 .2استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم.

مقدمه
تمالالدنپژوهی ،رویکالالردی کالالالن ،فرا گی الر و منسالالجم بالاله دانالالش و معرفالالت اسالالت کالاله همالاله ابعالالاد

زنالدگی بشالر را بررسالی می کنالد .پژوهشهالای تمالدنی از دو جهالت بالر دیگالر حالوزههالای پالژوهش اثالر

می گذارد :نخست این که چون ناظر به عینیت خارجی یک فرهنگ و تفکر است ،سب میشالود

پژوهشها جنبه ذهنی صر پیدا نکنند و نالاظر باله عینیالت شالک بگیرنالد .دوم این کاله بالا توجاله

کالننگری موجود در آن ،زمینه انسجام پژوهشی در دیگر حوزههای دانش را فراهم می کند.

بالالا توجالاله بالاله این کالاله مباحالالث تمالالدنی در اندیشالاله شالیعه در نسالالبت بالالا مهالالدویت مطالالرح میشالالود،

باعالث میشالود حالوزههالالای مختلالف دانالش بالاله ویالژه مباحالث سیاسالی اجتمالالاعی جهالت دینالی پیالدا

کنالد و از رویکردهالای سالکوالر فاصالله بگیالرد و در واقالی ،زمیناله تولیالد علالم را در حالوزههالای مختلالالف

ایجاد می کند.

این نوشتار به تبیین یکی از ابعاد مهم تمدن میپردازد که هویت تمدنی است .پس از تعریف

هویالت تمالالدنی و نسالالبت آن بالا مهالالدویت ،الزامالالات شالک گیالری چنالین هالویتی در جامعالاله اسالالالمی و
شاخصهای آن بررسی میشود.
چیستی هویت تمدنی
پالیش از وا کالالاوی مفهالالوم هویالت تمالدنی ،ابتالالدا هویالالت بایالد تعریالف شالالود؛ زیالالرا گسالالتره کالالاربردی

مفهوم هویت در حوزههای مختلف علوم انسانی وسالیی اسالت و تالا زمالانی کاله مفهالوم مشخصالی از
هویت ارائه نشود ،سطوح مختلف آن از جمله هویت تمدنی را نمیتوان تعریف کرد.
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 .1تعریف هویت

از لحالالا لیالالوی« ،هوی الت» ،واژهای اسالالت کالاله از ریش اله «هالالو» ی الا «ه الی» (ضالالمیر سالالوم شالالخص

غایال در زبالالان عربالی) گرفتاله شالالده اسالالت .از لحالا معنالالایی نیالز بالا واژگالالانی همچالالون «هوهویاله» و
َ
«ماهی الت» قرابالالت معنالالایی دارد .هالالر سالاله ای الن واژگالالان عمالالدتا در ادبی الات فلسالالفی و منطق الی کالالاربرد

دارنالالد .بالاله لحالالا حالالوزه کالالاربردی در علالالوم اسالالالمی ،ایالن واژه در ادبیالات فلسالالفی و منطقالی بالاله کالالار

میرود ،اما در سنت فکری غربالی ،مساللله هویالت بیشالتر در حالوزه مباحالث روانشناسالی و مباحالث
اجتماعی مطرح است.

در فرهنگ لیت انگلیسی ،واژه «هویالت» یالا « ،Identityریشاله در زبالان ال تالین دارد و دو معنالای

اصلی دارد .اولین معنای آن بیانگر مطلالق مفهالوم تشالابه اسالت :ایالن بالا آن مشالابه اسالت .معنالای

دوم آن بالاله مفهالالوم تمالالایز اسالالت کالاله بالالا مالالرور زمالالان ،سالالازگاری و تالالداوم را فالالرض می گی الرد .بالاله ای الن

ترتی  ،به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه مییابد و مفهوم هویت به طالور هالمزمالان میالان

افراد یا اشیا ،دو نسبت محتم برقرار میسالازد :از یالک طالر  ،شالباهت و از طالر دیگالر ،تفالاوت»

(جنکینز.)5 :1381 ،

واژه «هویت» به لحالا اصالطالحی دارای مفهالومی عالام اسالت کاله در حوزههالای مختلالف علالوم

انسالالانی کالالاربرد دارد .ایالن گسالالتردگی کالالاربرد مفهالالوم هویالت در حوزههالالای مختلالالف علالالوم انسالالانی از

فلسفه و روانشناسی گرفته تا مباحث اجتماعی ،زمیناله پیچیالدگی ایالن مفهالوم را باله وجالود آورده

اسالالت .دقالالت در ای الن مفهالالوم و کالالاربرد آن در حوزههالالای مختلالالف زمینالاله دقالالت در نظری الهپردازی را

فراهم می کند که مجالی وسییتر میطلبد.

با توجه به این که موضوع این نوشتار ،هویت تمدنی است و تأ کید اصلی در تعریالف هویالت بالر

هویت اجتماعی است ،باید دانست دو رویکرد کلی به هویت اجتمالاعی وجالود دارد :یکالی از منظالر

روانشناسی اجتماعی یا جامعهشناسی تعام گرایانه و دیگری ،از منظر دیالدگاههای پسالتمدرن

و انتقادی .در مجموع ،هویت اجتماعی به فرایندی اشاره می کند کاله شالخص درکالی از خویشالتن
و نسبتش با دیگران پیدا می کند .البته صاح نظران اختال نظر دارند کاله ماهیالت ایالن هویالت

ریشه درونی دارد یا در ساختار اجتماعی ساخته میشود.
بنابراین ،هویت در عرصه اجتماعی ،به طالور خالا

 ،عنالوان بحثالی در مالورد انسالان اجتمالاعی

مشترک عامی است که در پاسخهای افراد یک جامعه یا جمی به پرسش از هویت و کیستی آنها
وجود دارد .برای مثال ،زمانی که از عدهای بپرسیم که شما چه یا کاله هسالتید ،آنهالا ویژگیهالای

خالود را باله عنالوان ویژگیهالالای مشالترک سالازنده هویالالت آن گالروه بیالان می کننالالد .باله عبالارت دیگالالر،
هویت اجتماعی ،آن ویژگیهای مشترکی است که یک گروه دارد و خود را بر اساس آنها تعریالف

می کند (کچوییان.)20 :1390 ،

از منظر هستیشالناختی ،هویالت باله دو گوناله مطالرح اسالت .یالا در قالال یالک سلسالله احساسالات

و «تمالالایالت درون الی» نسالالبت بالاله موضالالوعات متنالالوع دنبالالال میشالالود ی الا در قال ال «اشالالکال آ گالالاهی»

فالالرد از خالالود مطالالرح می کننالالد .هالالر چنالالد در هالالر دو دی الدگاه ،عنصالالر آ گالالاهی در مسالاللله هوی الت لحالالا

میشود ،اما بر اساس نگاه اول که در دیدگاههای روانشناختی ریشه دارد ،هویت انسانی را بایالد

در تم الالایالت روانال الی او دنب الالال کنال الیم .بالالالرای مث الالال ،در تبیالالالین هویال الت ملال الی معتقدنالالالد احساسال الی
روانشالالناختی اس الالت ک الاله در نس الالبت ب الالا یال الک محالالدود ارضال الی خ الالا

ناسیونالیسم است (پای.)170 :1380 ،

ش الالک می گیال الرد ک الاله هم الالان

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

است و می کوشد رفتارهای اجتماعی انسان را توضیح دهد .از این منظر ،هویت اجتماعی ،وجاله
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تاجف  ،ترنر ،گیالدنز ،کاسالتلز و هالاوارد از جامعالهشناسالانی هسالتند کاله بالا ایالن رویکالرد باله مساللله

هویالت پرداختنالالد .آنهالالا بالاله طالالور کل الی مدعیانالالد کالاله طبقهبنالالدی اجتمالالاعی افالالراد و گروهالالا موج ال

شالک گیری رفتالالار بالین فالالردی و گروهالی میشالالود کالاله اعضالالای گروههالای طبقهبنالالدی شالالده بالاله نفالالی
اعضای گروه خود و به ضرر دیگران خار ج از گروه ،دست باله عمال میزننالد .آ گالاهی از قالرار گالرفتن

در گروه خا

و خارج بودن از گروه دیگر موج شک گیری فرایندهای تشخص ،تمایز ،رقابالت

و تبعال الیض م الالابین گروهال الی و همک الالاری و پیوس الالتگی در گ الالروه میش الالود .ایال الن دس الالتهبندیها ب الاله

شک گیری هویت فردی و گروهی میانجامد (آزاد ارمکی.)132 :1380 ،

جالالرج هربالالرت میال الد _ یکالالی از روانشناس الالان اجتمالالاعی _ هویال الت را فراینالالد دس الالتیابی فالالرد ب الاله

احس الالاس و برداش الالتی کامال ال از خویش الالتن بررسال الی می کن الالد .از دیال الدگاه میال الد ،ه الالر ف الالرد ،هویال الت یال الا

«خویشتن» 1خود را از طریق سالازماندهی نگرشهالای سالازمان یافتالۀ اجتمالاعی یالا گروهالی شالک

میدهالالد .بالاله بیالان دیگالالر ،تصالالویری کالاله فالالرد از خالالود میسالالازد و احساسالی کالاله نسالالبت بالاله خالالود پی الدا
می کند ،بازتاف نگرشی است که دیگران نسبت به او دارند (گ محمدی.)223 :1381 ،

در مقاب  ،گروهی دیگر با نفی هر گونه ذاتانگاری 2در مسلله هویالت و دیگالر مفالاهیم سیاسالی

اجتمالاعی ،آن را در یالک نظالالام مفهالومی و گفتمالالانی برخاسالالته از جامعاله دنبالالال می کننالالد .در واقالالی،

هویت ،یک صورت معنایی است که بر افراد تحمی میشود و افالراد بایالد نسالبت باله ایالن صالورت

معنایی ،خودتعیین کنندگی 3داشته باشالند و نسالبت باله آن خودآ گالاهی پیالدا کننالد .در ایالن نگالاه،

هویالت اجتمالالاعی «یالک بالالازی معنالالایی» تلق الی میشالالود« .از ایالن رو ،هوی الت اجتمالالاعی نی الز هماننالالد
معنا ،ذاتی نیست و محصول توافق و عدم توافق است و میتالوان در بالاف آن نیالز باله چالون و چالرا

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

پرداخت (جنکینز.)8 :1381 ،

نیستیم ،ولی بدان معنا نیست که هویت را مانند یک سازه در نظر بگیالریم کاله برخاسالته از روابال
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گفتمانی حا کم در آن جامعه بدانیم ،بلکه در فطرت انسان ریشه دارد.

بالاله نظالالر میرسالالد هوی الت از جالالنس شالالناخت و آ گالالاهی بالاله خویشالالتن اسالالت بالالا ای الن تفالالاوت کالاله در

دیدگاه اسالمی ،این آ گاهی و شناخت در یالک علالم حضالوری باله خویشالتن ریشاله دارد و در ارتبالاط

مسالالتقیم بالالا مسالاللله فطالالرت تعری الف می گالالردد .بالاله عبالالارت دیگالالر ،بالالرای هوی الت ،جالالوهریتی قائ ال

عالالاطفی و احساسالالی شالالک گرفتالاله در درون ی الک جامعالاله باشالالد یالالا انعکاس الی از صالالورت معنالالایی و
1. The self

2. Essentialism

3. Self-determination

بنالالابراین ،در تعریالف هویالت میتالالوان گفالالت هوی الت ،تشالالخص افالالراد اسالالت کالاله ایالن تشالالخص در

پرتو تعریفالی کاله افالراد بالر اسالاس تمالایزات و تشالابهات 1و بالا اتکالا باله فطالرت انسالانی از خالود دارنالد،

شک می گیرد.

 .2تعریف هویت تمدنی

با توجه به این که مبنای هویت ،تشخص افراد است و این تشخص در پرتو رواب اجتمالاعی

برای افراد شک می گیرد ،بر حس سطح رواب اجتماعی ،هویت افراد نیز سطوح مختلفی پیدا

می کند .باله طالور کلالی ،چهالار سالطح را بالرای هویالت میتالوان در نظالر گرفالت :هویالت فالردی ،هویالت
گروهی ،هویت ملی و هویت تمدنی .هویت فردی همان تشخص فردی افالراد اسالت کاله هالر چنالد

فالالردی اسالالت ،بالالر اسالالاس جنس الیت و دوگانالاله مالالرد و زن تعری الف میشالالود و موضالالوع پژوهشهالالای

روانشناختی است و در چارچوف خودآ گاهی روانشناختی تعریف میشود .در سالطح دیگالر ،ایالن

هویالت بالالر اسالالاس روابال اجتمالالاعی و گروه الی افالالراد اسالالت و ایالن هویالت اجتمالالاعی 2و گروهالی افالالراد
زمینهساز خودآ گاهی اجتماعی افراد می گردد .در سطح دیگر ،این هویالت و تشالخص در سالطحی
گستردهتر و در یک نسبت جیرافیالایی ،تالاریخی و فرهنگالی شالک می گیالرد کاله همالان هویالت ملالی

است .هویت ملی از موضالوعات بسالیار مهالم در ادبیالات سیاسالی و اجتمالاعی اسالت کاله نظریالههای

مختلفی درباره آن وجود دارد.

این گرایشها تشخص پیدا می کنند .در هویت گروهی ،افزون بر جنبالههالای غریالزی ،عواطالف و
پیوندهای شیلی ،گروهی و قبیلهای که معموال بر اساس احساسات یالا منالافی مشالترک و فرهنگالی

شک می گیرد ،محوریت شک گیری هویت است .در هویت ملی ،تأ کیالد بالر جنبالههالای تالاریخی،

جیرافیایی و زبانی یک جامعاله اسالت .هویالت ملالی بالرخال دو سالطح دیگالر ،هویالت را در سالطحی
کالن بررسی می کند و به حوزه تحوالت اجتماعی یک جامعه در نسبتی کالن توجه میشود.

سالالطح دیگالالری کالاله کمتالالر در مباحالالث هوی الت بالاله آن اشالالاره شالالده ،هوی الت تمالالدنی اسالالت .هوی الت

تمدنی نیز مانند هویت ملی ،رویکردی کالن باله بحالث هویالت اسالت .ایالن کالالن بالودن باله معنالای
گستردگی آن نیست؛ چون این هویت ممکالن اسالت در یالک جیرافیالای محالدود شالک بگیالرد ،امالا

مؤلفالالههای تشالالکی دهنده ایالالن هویالالت در چالالارچوف محالالدودیتهای مل الی ،زبالالانی و جیرافی الایی
 .1این تمایزات و تشابهات اعم است از اینکه به صورت اعتقادی و فرهنگی ،اجتماعی یا جیرافیایی شک می گیرد.
 .2در اینجا هویت اجتماعی به معنای عام آن مورد نظر نیست که هر نوع تشخص اجتماعی را شالام میشالود کاله در بخالش
تعریف گفته شد ،بلکه به هویت گروهی افراد اشاره دارد که در پرتو ارتباطات پیرامونی اجتماعی شک می گیرد.

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

در هویت روانشناختی و فالردی ،تأ کیالد بالر جنبالههالای غریالزی و طبیعالی اسالت و افالراد در پرتالو
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خالصه نمیشود .در اینجا الزم است که تعریفی از تمدن ارائه شود که تصوری دقیالقتالر از هویالت

تمدنی داشته باشیم.
تعر یف تمدن

مفهوم «تمالدن» باله لحالا لیالوی معالادل واژه التینالی « »civilizationو «مدیناله» عالرف (شالهر)

است .میان مفهوم تمدن و شهرنشینی پیوندی نا گسستنی برقالرار اسالت .در گذشالته ،تمالدنها را

بالالا جوامالالی شالالهری ،یکسالالان میدانسالالتند و هالالر نظالالام اجتمالالاعی و سیاسالی دیگالالری بالاله جالالز شالالهرها را
«بدوی» یا در ادبیات یونانیان« ،بربر» مینامیدند (توسی.)15 :1377 ،

بالاله لحالالا اصالالطالحی ،تعالالاریف متنالالوعی از تمالالدن ارائالاله شالالده اسالالت 1کالاله بالاله چنالالد نمونالاله آن

اشاره میشود:

تمدن ،سیر و بس یک نحو تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و اقوام و در رفتالار و کالردار

و علوم و فنون مردم است .تمدن ،ظاهر فرهنگ است .سالنن و آداف و حتالی ظالاهر و صالورت آثالار

هنری و فلسفی یک قوم از اجزای تمدناند .فرهنگ ،معنالا و بالاطن سالنن و آداف اسالت و آداف و

سنن مث سایه که نشانی از نور است ،حکایت از فرهنگ می کنند (داوری.)72 :1379 ،

تمدن دو جنبه دارد :مالادى و معنالوى .جنباله مالادى تمالدن جنباله فنالی و صالنعتی آن اسالت کاله

دوره به دوره تکام یافته تا به امروز رسیده است .جنبه معنوى تمدن مربالوط باله روابال انسالانی
انسانهاست (مطهری :1374 ،ج .)169 ،2تمدن به تمام استعدادهای انسانی مربوط میشالود

کالاله مالالا بالاله االمتیالاز وى از حیالوان اسالالت ،از قبیال عالالالم شالالدن و تخلالالق بالاله فضالالای اخالقالالی و اقسالالام
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هنرها و صنایی و وضی قوانین و مقررات (مطهری :1374 ،ج.)121 ،7

تمالدن یالک فضالا یالا یالک محالالدوده فرهنگالی و مجموعالالهای از ویژگیهالا و پدیالدههای فرهنگالی

است (هانتینگتون.)61 :1378 ،
تمدن ،پیوستگی خا

جهانبینی ،عادتها ،ساختارها و فرهنگ مادی و معنوی است کاله

یک ک تاریخی را شک میدهد و با دیگر انواع این پدیدهها همزیستی دارد (همو).

تم الالدن ،گس الالتردهترین واح الالد مس الالتق فرهنگال الی اس الالت .ب الالاالترین س الالطح گروهبن الالدی فرهنگال الی

انسالالانها و گسالالتردهترین سالالطح هوی الت فرهنگ الی افالالراد اسالالت کالاله دسالالتکالالم انسالالان را از نالالوع دیگالالر

جانداران متمایز می کند (هانتینگتون.)63 :1378 ،

در یک جمیبندی ،تمدن به سطحی پیشرو و بالنالده از زنالدگی اجتمالاعی بشالر اطالالق میشالود

 .1در باف تعریف تمدن و دستهبندی تعاریف ر.ک :جمعی از نویسندگان ،جستاری نظری در باف تمدن.

کالاله بالاله صالالورت منسالالجم و در ی الک پیوسالالتگی تالالاریخی ،فرهنالالگ آن جامعالاله را در سالالطوح مالالادی و

معنوی و ساختارها و مناسبات اجتماعی به شکلی عینی متجلی می کند.
هویت تمدنی و نسبت آن با فرهنگ و تمدن

برای این که بتوانیم جایگاه هویت تمدنی را مشخص کنالیم ،بایالد نسالبت تمالدن و فرهنالگ را

تبیالالین کنالالیم تالالا نسالالبت هوی الت تمالالدنی بالالا هالالر ی الک مشالالخص شالالود .بالاله نظالالر میرسالالد رابطالاله می الان
فرهنگ و تمدن از نوع رابطه ماده و صورت یا اجمالال و تفصالی اسالت .یعنالی فرهنالگ نسالبت باله

تمدن جنبه اجمالی و تمدن نسالبت باله فرهنالگ جنباله تفصالیلی دارد .تمالدن بسال و توسالعه یالک

فرهنگ است .تمدن تمامیت یافتن یک فرهنگ است .با این تفالاوت کاله هالر تفصالیلی مبتنالی بالر
َ
یک مرحله اجمالی شک گرفته است ،اما هر اجمالی لزوما به تفصی نمیرسد .به عبالارت دیگالر،
َ
هر تمدنی در یک بستر فرهنگی و فرهنگ متناس با خود شک می گیالرد ،امالا هالر فرهنگالی لزومالا
َ
باله مرحلاله تمالدنی نمیرسالد .از ایالن جهالالت ،نمیتالوان مفهالوم فرهنالگ و تمالدن را کالامال متالالراد و
هممعنا دانست و نمیتوان به تعداد فرهنگها ،تمدن برشمرد .ظرفیت تمدنسازی فرهنگهالا

با یکدیگر بسیار متفاوت است ،چنان که این تفاوت در ادیان و آیینهای مالذهبی نیالز باله عنالوان
بخشی از عرصه کلی فرهنگ وجود دارد .بر این اساس ،هویت تمدنی در یک جامعاله حالد فاصال
است که آحاد یک جامعه ذی یک فرهنگ و تاریخ و در افق تمدنی پیدا می کنند.

در اینجالالا مفهالالوم هوی الت تمالالدنی شالالبیه مفهالالوم هوی الت مل الی اسالالت؛ چالالون بالالا وجالالود مؤلفالالههای
َ
فرهنگی یالک جامعاله ماننالد زبالان مشالترک و آداف و رسالوم و حتالی دیالن مشالترک ،لزومالا یالک ملالت

شک نمی گیرد ،بلکه وقتالی ایالن مؤلفالههالا در یالک بسالتر تالاریخی مبنالای شالک گیری یالک هویالت

جمعی برای آحاد یک جامعاله شالود ،ملتالی جدیالد در مفهالوم سیاسالی اجتمالاعی شالک می گیالرد .در
هویت تمدنی نیز ایالن گوناله اسالت و بالا وجالود فرهنگالی بالا ظرفیالت تمالدنی لزومالا یالک تمالدن شالک

نمی گیرد؛ چرا که مؤلفههای فرهنگی در یک جامعه ،مسائ پرا کنده و متنوع هستند و تا در یک

نسالالبت هالالویتی ،مبنالالای وحالالدت و تشالالخص جمع الی نشالالوند ،نم الیتوانن الد زمینالاله حرکالالت اجتمالالاعی
فرا گیر ،منسجم و پیوسته را ایجاد کنند.

وقتی میگوییم هویت تمدنی حد فاص فرهنگ و تمدن است ،منظور از این فاصله ،فاصالله

زمانی نیست ،بلکه ا گر فرهنالگ و تمالدن را دو مرحلاله از سالیر تکالاملی یالک جامعاله بالدانیم ،هویالت

تمالالدنی ،مرحلالالهای اسالالت کالاله مبتن الی بالالر آمالالوزههالالای فرهنگ الی ی الک جامعالاله و قب ال از تمالالدن شالالک

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

فرهنگ و تمدن یک جامعه است .به تعبیر دیگر ،هویت تمدنی یک جامعه آن تشالخص جمعالی
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می گیالرد و الزمالاله شالالک گیری ی الک تمالالدن اسالالت .بالاله تعبیالر دیگالالر ،هوی الت تمالالدنی شالالرط انسالالجام و

وحالالدت اجتمالالاعی و پیوسالالتگی تالالاریخی ی الک تمالالدن اسالالت .تالالا زمالالانی کالاله یالک فرهنالالگ بالاله هوی الت

تمدنی ارتقا پیدا نکند ،انتظار بنا گالذاری یالک تمالدن را از آن نمیتالوان داشالت .بنالابراین ،در یالک

جمیبندی از تعریف هویت تمدنی ،به باور آ گاهانه یک ملت از خالود بالر اسالاس رسالالت تالاریخی و
مسلولیت ایجاد یک تمدن ،هویت تمدنی گفته میشود.
نسبت هویت تمدنی و مهدویت
پیش از ورود به بحالث الزامالات شالک گیری هویالت تمالدنی در افالق مهالدوی الزم اسالت جایگالاه

هویت تمدنی در اندیشه مهدوی تبیین شالود؛ چنان کاله در بخالش پیشالین نیالز اشالاره شالد ،هویالت

تمالالدنی حالالد فاص ال فرهنالالگ و تمالالدن اسالالت و بالالا توجالاله بالاله این کالاله مهالالدویت در اندیشالاله شالالیعه،
متعالالیتالرین سالطح زنالدگی اجتمالاعی بشالر بالاله شالمار میآیالد و در سالاحت تمالدنی نیالز تمالدن برتالالر در

نسالالبت بالالا مهالالدویت شالالک می گی الرد .بالالر ای الن اسالالاس ،هوی الت تمالالدنی در اندیشالاله ش الیعه بالالر محالالور
مهدویت شک می گیرد .در این مقاله به دنبال الزاماتی هستیم که ایالن هویالت تمالدنی را در افالق
مهدوی شک میدهد.

در اینجا بیان چند نکته ضروری است:

 .1با توجه به روایات و متون اسالمی ،هویت تمدنی یکی از مقدماتی است که جامعاله اسالالمی

پیش از ظهور باید به این سطح برسد تا ظهور محقق شود .در واقی ،بسیاری از دستورهای دینی

مانند انتظار فرج ناظر به شک گیری این سطح از هویت در جامعاله اسالالمی و شالیعه اسالت .البتاله
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به آن خودآ گاهی بیشتری پیدا می کند .بر اساس فرایند تدریجی که در هویت تمدنی مهدوی در

تمالدن اسالالت و در موضالوع مهالالدویت نیالز هویالت تمالالدنی امالری فراتالالر از مؤلفالالههالای فکالالری فرهنالالگ

شیعه است.

 .2هویت تمدنی مهدوی در نسالبت بالا تمالدن زمالان حضالرت بقیال اهلل تعریالف میشالود ،امالا باله

در مسیر تاریخی شک گرفته و ابعاد آن در این مسیر تاریخی شکوفاتر شده است و جامعه نسالبت

نظر گرفته میشود ،سطوحی از تمالدن را بایالد در نظالر گرفالت کاله پالایینتالر از تمالدن مهالدوی اسالت.
این سطوح نازلتر تمدنی که در طول تاریخ و در مسیر تمدن مهدوی شک می گیرد ،با محوریت

هوی الت تمالالدنی مهالالدوی اسالالت و زمینهسالالاز شالالک گیری تمالالدن کام ال و نهالالایی در زمالالان حضالالرت

بقی اهلل

میشود .در واقی ،ایالن سالطوح نالازلتالر تمالدنی کاله جنباله مقالدماتی و زمینالهسالاز بالودن

دارد ،خودآ گاهی و درک تفصیلیتر و آ گاهانهتری از هویت تمدنی مهدوی را در پالی دارد و باعالث

میشالالود جامعالاله وارد سالالطوح بالالاالتر تمالالدنی گالالردد و بالالرای رسالالیدن بالاله تمالالدن کام ال و برتالالر در زمالالان
حضرت مهدی

آماده شود.

الزامات شکلگیری هویت تمدنی در افق مهدوی
با توجه به تعریف هویت باله تشالخص جمعالی افالراد ،هویالت باله دو بخالش قابال تقسالیم اسالت:

مابهاالشترا کات و مابهاالمتیازات .باله تعبیالر دیگالر ،تشالخص جمعالی افالراد در پرتالو دو مؤلفاله شالک

می گیالرد :خودیالالت کالاله افالالراد ذی ال آن تعریالف میشالالود و غی الر و دیگالالری کالاله از آن متمالالایز میشالالوند.
هویت تمدنی نیز از این امر مستثنا نیست و الزاماتی را که زمینهساز شک گیری هویت تمالدنی در

افالق مهالدویت میشالالود ،باله دو بخالالش میتالوان تقسالیم کالالرد :الزامالات در بخالالش خودیالت جامعالاله و
الزامات در بخش غیریت.

 .1در بعد خود ّیت

گفتیم که هویت در اندیشه اسالمی مبتنی بر فطرت است .بر این اساس ،هویالت باله طالور کلالی

دارای یک هسته است و سیال نیست .البته سیال نبودن به این معنا نیسالت کاله هویالت پویالایی

جامعه» در شک گیری هویت نقش مبنایی دارد که در ادامه به برخی الزامات شک گیری هویت
تمدنی در افق مهدوی در بعد خود جامعه اشاره میشود.
الف) وحدت اجتماعی

یکی از بنیانهای اصلی شالک گیری هویالت اجتمالاعی ،احسالاس اشالتراک اجتمالاعی و گروهالی

اسالالت کالاله افالالراد ی الک جامعالاله نسالالبت بالاله یکالالدیگر پی الدا می کننالالد و وقتالی ای الن احسالالاس اشالالتراک بالاله

سطحی از وحدت برسد که افراد نوعی پیوستگی با یکدیگر را احساس کنند ،هویالت جمعالی افالراد

در سطوح مختلف شک می گیرد .هویت تمدنی نیز از این قاعده مستثنا نیست و یکی از الزامات

شک گیری هویت تمدنی ،پیدایش چنین وحدت اجتماعی در افق تمدنی در یک جامعه است.

به طور کلی ،شک گیری خود جمعی در یک هویت در دو سطح قاب بررسی اسالت :ابتالدا درک

مشالالترکی کالاله افالالراد ی الک جامعالاله از خالالود انسالالانی و گروهالالی دارنالالد .ای الن درک مشالالترک بالالر مبنالالای

مؤلفالالههای اساس الی زنالالدگی و فرهنگ الی شالالک می گی الرد .سالالطوح کالالالن هوی الت یعن الی هوی الت مل الی و

تمالالدنی نالالاظر بالاله ابعالالاد کالالالن و بنی الانی فرهنگ الی و زنالالدگی اجتمالالاعی تعری الف میشالالود .در فرهنالالگ

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

و حرکالالت در مالالتن تالالاریخی نداشالالته باشالالد .بنالالابراین ،مالالا بالاله االشالالترا کات یالالا «الزامالالات در حالالوزه خالالود
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اسالمی به مواردی چون باور به توحید و ربوبیت الهی ،باور به معاد ،ایمان به غی و نقش دین

در زندگی و توجه به شعایر اسالمی در شک گیری درک مشترک اجتماعی میتوان اشاره کرد.

وجالالود ایالن احسالالاس مشالالترک نمالیتوانالالد ضالالامن بالاله وجالالود آمالالدن هویالت در سالالطح یالک جامعالاله

شود ،بلکه این احساس مشترک باید به یک وحدت و پیوستگی اجتماعی تبدی شود تالا هویالت
در سطح جامعه محقق گردد .پیدایش این وحدت اجتماعی وقتی است که مؤلفههای فرهنگالی

(زمینهساز احساس مشترک) ذی یک نظام سیاسی قرار مالیگیالرد کاله در واقالی ،آن نظالام سیاسالی

نماین الالدگی آن مؤلف الالهه الالای فرهنگال الی را دارد .ایال الن ام الالر باع الالث میش الالود وح الالدت اجتم الالاعی را ک الاله

هوی التسالالاز اسالالت ،در سالالطح جامعالاله مشالالاهده کن الیم .البتالاله نظامهالالای سیاس الی بالاله علالالت ماهی الت
اعتب الالاری خ الالود نقشال الی عمیال الق در پایال الداری ایال الن وح الالدت اجتم الالاعی ندارن الالد و ب الاله همال الین عل الالت،

هویتهایی که ذی این نظامهای سیاسی شک می گیرد ،متزلزل هستند.

در فرهنال الالگ اسال الالالمی و ش ال الیعی ،ای ال الن عنصال الالر وحال الالدتبخال الالش در چال الالارچوف والی ال الت و امامال الالت

تعری الف میشالالود .مسالاللله والی الت و امامالالت در اندیشالاله ش الیعه در نسالالبت بالالا وجالالود و بالالاور بالاله حضالالور
انسان کام در یک جامعه تعریف میشود و زمینه وحدت اجتمالاعی عمیالق و پایالداری را در مالتن

تاریخ در هویت جمعی شیعیان فراهم کالرده اسالت .در پرتالو حضالور انسالان کامال اسالت کاله وحالدتی

عمیالق حاصال میشالود کالاله جانهالالای افالراد را بالاله یکالدیگر مالالرتب می کنالالد .آیالت اهلل جالالوادی آملالی

در این باره میفرماید:

هالر چنالد وحالدت مسالاوق وجالود اسالالت ،وجالود مقالول باله تشالکیک و دارای مراتال متعالالدد
است .وحدت نیز حقیقت تشکیکی داشالته و دارای مراتال اسالت .حصالری بالرای مراتال

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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وحالالدت نیسالالت ی الا دلی ال قطع الی بالالر آن اقامالاله نشالالده اسالالت ،چنان کالاله انحالالای ترکی ال نی الز
محصالالور در حالالدی خالالا

نیسالالت ی الا برهالالان قالالاطعی بالالر آن آورده نشالالده اسالالت .از ای الن رو،

وحدتی که بالا کثالرت افالراد هماهنالگ باشالد و پیونالد خاصالی کاله میالان آحالاد جامعاله برقالرار

شود و روح انسان کام معصوم به منزلۀ روح جمعی آن بوده که باله مثاباله روح االرواح و

جان جانان و دل دلها باشد( .جوادی آملی)341 :1389 ،

1

َ
ْ
 .1ایشان در این زمینه به حدیثی از امام صادق اشالاره می کنالدَ « :علال ُی ْب ُالن إ ْب َالراهی َم َع ْالن أبیاله َعالن ال َح َسالن ْبالن إ ْب َالراهی َم َع ْالن
َ
َ
َ
ُ ُ َ ْ َُْ َ َ َ َ
َج َم َاع م ْن أ ْص َحابه م ْن ُه ْم ُح ْم َر ُان ْب ُن أ ْع َی َن َو ُم َح َم ُد ْب ُن ُالن ْع َمالان َو ه َش ُ
الام
وف قال :ک َان ع ْن َد أبی َع ْبداهلل
یونس بن یعق
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْب ُن َسالم َو الط َی ُار َ َو َج َماع فیه ْم هش ُام ْب ُن الحکم َو ه َ ُو شاف ف َقال أ ُبوع ْبداهلل َیا هش ُام أ ال تخب ُرنی ک ْیالف َ َصالن ْعت ب َع ْمالرو
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ ْبن ُع َب ْید َو ک ْیف َسأل َت ُه فقال هشام َیا ْاب َن َر ُسول اهلل إنی أجلك َو أ ْس َت ْحییك َو ال َی ْع َم ل َسانی َب ْی َن َید ْیك فقال أ ُبو َع ْبد اهلل إذا
ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َْ
ُ
َ
َ
ُ
أ َم ْر ُت ُک ْم ب َش ْیء َف ْاف َعلوا َقال ه َشام َبل َینی َما َک َان فیه َع ْم ُرو ْب ُن ُع َب ْید َو ُجل ُ
وس ُه فی َم ْسجد البصرٍ فعظم ذلك علی فخرجت إلیه
َ َ َ
ََ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ
َ
َْ َ
َْ ْ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َو َدخل ُت ال َب ْص َرٍ َی ْو َم ال ُج ُم َع فأ َت ْی ُت َم ْسجد ال َب ْص َرٍ فِذا أ َنا ب َحلق کبی َرٍ فیها ع ْم ُرو ْب ُن ع َب ْید َو عل ْیه ش ْمل َس ْود ُاء ُمتزرا بها م ْن
َ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َُ
ْ
ُصو َو ش ْمل ُم ْر َتدیا ب َها َو الن ُاس َی ْسأل َون ُه ف ْاس َتف َر ْج ُت الن َاس فأف َر ُجوا لی ث َم ق َعد ُت فی آخالر القالوم علالی رکبتالی ثالم قلالت أیهالا



حضال الالرت زهال الالرا

و میفرماید:

در خطبال الاله فدکی ال اله ،امامال الالت را شال الالرط وحال الالدت اجتمال الالاعی معرف ال الی می کنال الالد

إمامتنا أمانا للف قة( .شیخ االسالمی)124 :1419 ،

در واقالالی ،اعتقالالاد بالاله انسالالان کام ال و امالالام ،هسالالته اصالاللی هوی الت دینالی را تشالالکی میدهالالد و بالاله

همین دلی  ،حدیث نبالوی مشالهور کاله از طریالق شالیعه و سالنی نقال شالده اسالت ،نشالناختن امالام را
َ
مسالالاوی میدانالالد بالالا جاهلیالت کالاله اصالالال شالالخص وارد فرهنالالگ و هوی الت دینالی نشالالده اسالالت (فالالیض
کاشانی :1406 ،ج.)120 ،2

عنصر امامت بر خال نظامهای سیاسی که امر بیرونی و اعتباری هسالتند ،امالری درونالی و در

نسالبت بالا فطالالرت انسالانی تعریالف میشالود .بنالالابراین ،هالویتی کالاله در نسالبت بالالا آن شالک می گیالرد،

پایدار بوده و فراتر از تحالوالت سیاسالی اجتمالاعی اسالت .باله تعبیالر دقیالقتر ،جهالتدهنالده تحالوالت
سیاسی و اجتماعی و عاملی محرک در تاریخ و فرهنگ جامعه است .همچنین در اندیشه شیعه،

تأ کیالد بالالر لالالزوم وجالالود امالالام و حضالالور وی در مالالتن زنالالدگی مالالردم در هالالر زمالالان ،زمینالاله پی الدایش ای الن
وحالالدت را در عالالالیتالالرین شالالک فالالراهم می کنالالد و هوی الت جمع الی جامعالاله ش الیعه را عالالالوه بالالر جنبالاله
وحدتبخشی ،از پیوستگی تاریخی برخوردار می کند.

این شک از وحدت وقتی در سطح اجتماعی ظهور پیدا می کند ،به پیوند اجتماعی بین آحاد

ََ َ َ َ
ْ
َْ
َ
ََ ْ َُْ ُ َُ ََ َ َْ ََ َ َ َُ َ َ ُ َ ْ ََ َ ُ َ
السؤال َو َش ْی َء َت َر ُاه
ال َعال ُم إن َی َر ُج غری َتأذ ُن لی َفی َم ْسأل فقال لی نعم فقلت له أ لكَ عین فقال یا بنی َأی شیء هذا من
َ
ْ ُْ
َ َ
َ ُْ
َ
ْ
َ ََ َ
َُْ
ُ
ََ
َ
َ َ
ک ْیف َت ْسأل َع ْن ُه فقل ُت َهکذا َم ْسألتی فقال َیا ُب َن َی َس َو إ ْن ک َان ْت َم ْسأل ُت َك َح ْمق َالاء قل ُالت أج ْبنالی فی َهالا قالال لالی َسال قل ُالت أ ل َالك
َ
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َ
َ
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ْ
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ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ف قال ن َع ْم قل ُت ف َما ت ْص َالن ُی باله قالال أش َ ُالم باله
َع ْین قال ن َع ْم قل ُت ف َما ت ْص َن ُی ب َها قال أ َرى ب َها اِل ل َو َان َو
اِلشخا َ قلت فلك أن ُ
َ َ َ ُْ ُ ََ َ َ َ َ ََ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َُ ُ
الط ْع َم ُق ْل ُت َف َل َك أ ُذن َق َال َن َع ْم ُق ْل ُت َف َما َت ْص َن ُی ب َها َق َال أ ْس َمیُ
الرائح قلت أ لك فم قال نعم قلت فما تصنی به قال أذوق به
َ َ ُ
َُ
ُْ َ َ
ْ
ْ
َ
ُْ ََ َْ َ َ
ُْ َ
َ
ب َها الص ْو َت قل ُت أ ل َك قل قال َن َع ْم قل ُت ف َما َت ْص َن ُی به قال أ َمی ُز به ک َما َو َر َد َعلی َهذه ال َج َوار ح َو ال َح َواس قل ُت أ َو ل ْی َس فی
َ
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ْ
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ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َهذه ال َج َوار ح غ َنی َعن القل فقال ال قل ُت َو ک ْیف ذلك َو ه َی َصحی َح َساللی َم قالال َیالا ُب َنال َی إن ال َج َالوار َح إذا شالک ْت فالی شال ْیء
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الام ُ
َش َم ْت ُه أ ْو َرأ ْت ُه أ ْو ذاق ْت ُه أ ْو َسم َع ْت ُه َرد ْت ُه إلی ال َقل ف َی ْس َت ْیق ُن ال َیقی َن َو ُی ْبط الشالك قالال ه َشالام ف ُقل ُالت ل ُاله فِن َمالا أق َ
اهلل ال َقلال َ
ُْ َ َ
ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ
َ َ
َْْ
َ َ
َ ْ
لشك ال َج َوار ح قال َن َع ْم قل ُت ال ُبد م َن القل َو إال ل ْم َت ْس َت ْیقن الجوار ح قال نعم فقلت له یا أبا مروان فالاهلل تبالارف و تعالالی لالم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َی ْت ُرف َج َوار َحك َحتی َج َع لها إ َماما ُی َصح ُح لهالا الصالحی َح َو َیتال َیق ُن باله َمالا شالك فیاله َو َیت ُالرف هالذا الخلالق کله ْالم فالی َح ْیال َرته ْم َو
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َُُ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ ََْ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َْ َ ََْ َ َ َ َ َ َ َ
شکهم و اختالفهم ال یقیم لهم إماما یردون إلیه شکهم و حیرتهم و یقیم لك إماما لجوارحك ترد إلیه حیرتك و شالکك قالال
ُْ َ َ َ َ َ َ
ْ َ َُْ َ َ َ َ
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َ
َُ ْ َ َ ََ َ
َ ُْ
َ َ
ف َسک َت َو ل ْم َیق لی َش ْیلا ث َم ال َتف َت إل َی فقال لی أ ْن َت ه َش ُام ْب ُن ال َحکم فقل ُت ال قال أ م ْن ُجل َسائه قل ُت ال قال فم ْن أ ْی َن أ ْن َت
َ
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ُ
ْ
ْ
قال قلت م ْن أه الکوف قال فأنت إذا ه َو ثم ضمنی إل ْیه َو أق َعدن َی فی َمجلسه َو َ زال ع ْن َمجلسه و ما نطق حتی قمت قال
َ
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َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ف َضح َك أ ُبو َع ْبد اهلل َو قال َیا هش ُام َم ْن َعل َمك َهذا قل ُت ش ْیء أخذ ُت ُاله م ْنالك َو ألف ُتال ُه فقالال َهالذا َو اهلل َمک ُتالوف فالی ُص ُالحف
إ ْبراهی َم َو ُموسی» (کلینی :1365 ،ج .)171 ،1در این روایت ،امام به قل تشبیه شده است که عام خودآ گاهی اعضاست و
وحدتی برای اعضا در پرتو قل حاص میشود که مانی کثرت اعضا نمیشود .امام صادق این تشبیه هشام بن حکم را
تأیید کرده است.

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

جامعالاله تبالالدی می گالالردد کالاله در معالالار قرآن الی بالالا عنالالوان اخالالوت از آن یالالاد شالالده اسالالت .در آیالالات
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متعالالددی در قالالرآن بالالر مسالاللله اخالالوت ب الین مؤمنالالان در جامعالاله اسالالالمی تأ کی الد شالالده اسالالت و سالالوره

حجرات این مسلله را به عنوان یک اص بیان می کند:

َ
َ
لن إ ْخ َو یة َفأ ْص ِلجوا َب ْ َی أ َخ َل ْیک ْ َو َاتقوا َ
اَّلل َل َع َلک ْ ت ْر َمح َ
ََ ْ ْ َ
لن ( .حجرات)10:
ِاّنا اْلْ ِمن ِ

در آیهای دیگر ،اخوت را نعمت الهی میشمارد که همواره باید متذکر آن بود:

َ
َ
ْ
َ َََ
َو ْاع َتصموا ب َج ْبل اَّلل َجیعا َو ال َت َف َرقوا َو ْاذ کر وا ن ْع َم َ
اَّلل َعل ْیک ْ ِإذ ک ْن ْت أ ْعداء فألف َب ْ َی
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ِ
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لبک فَأصابجت ِ َب ِن َ ِ ِ ِ
ی َبی اَّلل لک ْ آیا ِت ِه ل َعلک ْ َ ْهت َتد َ
ون ( .آلعمران)103 :
ِ

امام صادق

در روایتی در همین باره ،شدت این اخوت را چنین توصیف می کند:

َ
َی
َُم َمد ْبن َی ْج َی َع ْن َأ ْ َ َ
محد ْب ِن َُم َم ِد ْب ِن َِعی َس َو ِعدة ِم ْن أ ْص َج َ ِاب َنا َع ْن َس ْه ِل ْب ِان ِز َیااد َ ِجیعاا
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َ
اَّلل َیقال اْلاْ ِمن
َع ِن ْاب ِن ُْمبوب ع ْن ع ِ ِ ْب ِن ِرِاب ع ْن أ ِب َب ِصای قاا َِس ْعا أ َ َباا ع ْب ِاد ِ
أخاااو ْاْلا ْااْ ِمن َک ْ ْ َ
اْل َسا ِااد ْال َو ِاحا ِااد إن ْاشا َاات َکى َشااا ْیئا ِم ْناااه َو َجا َااد أ َ َل َذ ِلااا َ
ک ِف َساااا ِِ ِ َج َسا ِااد ِه َو
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َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ
َ
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الش ْم ِ ِ َهبا( .کلینی :1365 ،ج)166 ،2

در این روایت ،شدت اخوت اسالمی به حدی است که جامعه اسالمی را ماننالد یالک روح واحالد
می کنالالد .ای الن سالالطح از وحالالدت اجتمالالاعی کالاله بالالر معی الار امامالالت تعری الف میشالالود ،نظری اله اخالالوت
اجتماعی را مطرح می کند که در برابر نظریههای مدرنی همچون قرارداد اجتمالاعی قالرار می گیالرد
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که بستر رواب اجتماعی را بر پایه برابری و آزادی تعریف می کند و عمال نوعی گسست و درگیالری
را در جامعه القا می کند.
هویتی که ذی عنصر امامت امام مهدی بالرای جامعاله شالیعه شالک می گیالرد ،از دو جهالت
قاب توجه است :اول این که چالون در کنالار مساللله مهالدویت باله جنباله آخرالزمالانی و زنالدگی برتالر و

متعالالالی بشالالر اشالالاره دارد ،افالالزون بالالر جنبالاله وحالالدتبخش الی و هالالویتی ،صالالورت تمالالدنی نی الز بالاله خالالود

می گیرد که همان هویت تمدنی مهدوی است.

نکته دیگر آن است که ترکی غیبت امام دوازدهم و از طر دیگر ،تأ کید بر حضور او در مالتن

زنالدگی مالالردم باعالالث میشالود مالالردم رابطالاله عمیالق و درونالی بالالا امالالام دوازدهالالم برقالرار کننالد .بالاله ایالالن
صالالورت ،عالالالوه بالالر جنبالالههالالای طبیع الی و بشالالری امالالام بالاله ابعالالاد غیب الی و حضالالور معنالالوی او در مالالتن

زندگی مردم توجه ویژه میشود و هویت جامعه شیعه پیوند درونی با امام معصوم پیدا میکند.
ب) تاریخمندی

هویت ،مسللهای عینی است که در گستره زمانی شک می گیرد .به همین دلیال  ،تالاریخ یکالی

از ابعاد مهم هر هویتی است .در واقی ،بحث تاریخ به تدریجی بودن تکالوین هویالت اشالاره دارد و

این که در یک فراینالد زمالانی ،هویالت افالراد شالک می گیالرد .ایالن فراینالد زمالانی در تکالوین هویالت و

تدریجی بودن آن بسته به سطح هویت ،گسترده میشود و حتی میتوان در سالطحی از هویالت از

ابتدای حیات بشر در نظر گرفت .یکی از تفاوتهای هویت فلسفی و هویت انسانی این است که
َ
در اینجالالا «مالالن» الزامالالا مسالالاوی بالالا «مالالن» نیسالالت ،بلکالاله «مالالن» بالالا شالالناخت تالالدریجی امکانالالات

ناشالالناخته خالالود« ،مالالن» میشالالود؛ یعنالی بیشالالتر روی بالاله آینالالده دارد و خالالود را ماننالالد مجموعالالهای از
َ
طرحهالالا و برنامالالههای ممک الالن ،در فراسالالوی خالالود یعنال الی در جهالالان خالالارجی و ک الالال در زمالالان آین الالده
انعکاس میدهد« .من» فق موقعی «من» است که آینده را به نحالو زیربنالایی بالرای خالود تصالویر

کند« .من» آینده «من» است با این کاله ایالن آینالده را بایالد بالر اسالاس امکانالات گذشالته خالود بسالازد

(مجتهدی.)68 :1389 ،

باله تعبیالر دیگالالر ،تالاریخ ،بسالالتری اسالالت کالاله سرگذشالت جمعالی یالک جامعاله را ذیال یالک فرهنالالگ

نشان میدهد .بنابراین ،تاریخ بر پایه وقایعی بنا شده اسالت کاله در گسالتره زمالان بالرای یالک ملالت

رخ داده اسالالت .نالالوع انتقالالال ای الن وقالالایی و نسالالبتی کالاله ی الک جامعالاله بالالا تالالاریخ خالالود برقالالرار می کنالالد،

تعیینکننده هویت آن جامعه است .شهید مطهری در تعیین نسبت میالان تالاریخ و جامعاله باله دو

بخش اشاره دارد« :بودن»ها و «شدن»ها .به تعبیری تاریخ ،سرگذشت «بودن» یالک ملالت اسالت

«بالالودن» و «شالالدن«هالالا نالالاظر بالاله رویکالالردی در تالالاریخ اسالالت ،امالالا هوی الت ی الک جامعالاله در «بالالودن» و
«شدن» ریشه دارد.

هویالت تمالالدنی نیالز از ای الن قاعالالده مسالالتثنا نیسالالت ،بالالا ایالن تفالالاوت کالاله آن نحالالوه «شالالدن» کالاله در

هویت تمدنی در نظر گرفته میشود ،در یک افق تمالدنی تعریالف می گالردد .نکتاله دیگالر ایالن اسالت

کالاله تالالاریخ از دو جهالالت بالالر هوی الت تمالالدنی اثالالر می گالالذارد :ابتالالدا از جهالالت تحلیل الی اسالالت کالاله از فراینالالد

تحوالت اجتماعی یک جامعه ارائه میشود و دوم ،رویکرد کالن به تاریخ است که در ادامه به آن
اشاره میشود:

 .1تحلیل تاریخ ،صورتدهندۀ هویت تمدنی در یک جامعه

بالاله طالالور کل الی ،وقت الی از تالالاریخ و وقالالایی تالالاریخی ی الک جامعالاله صالالحبت میشالالود ،منظالالور ،تالالوالی

اتفاقالالات در گذشالالته زمالالانی ی الک ملالالت نیسالالت ،بلکالاله تحالالوالت اثرگالالذار در آن جامعالاله و نالالوع حافظالاله

تاریخی است که از این وقایی در ذهن افراد آن جامعه شک گرفته باشد .این حافظه تالاریخی کاله
در ذهن یک ملت شک می گیرد ،با تحلی آن واقعه همراه است .در واقی ،این تحلی تالاریخی،

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

و نح الالوه «ش الالدن» آن را مش الالخص می کن الالد (مطه الالری :1374 ،ج .)369 ،2ه الالر چن الالد ه الالر یال الک از
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آن واقعالاله را بالالرای ی الک ملالالت بالاله زبالالان م الیآورد و چهالالر قهرمانالالان مل الی و خاینالالان بالاله ی الک ملالالت

مشخص میشود.

بنالابر ایالن ،از منظالر هویالتشناسالانه ،تالاریخ را بایالد از منظالر قواعالد فرهنگالی یالک جامعاله دنبالالال

کرد .ا گر بخواهیم با قواعد یک فرهنگ دیگالر باله یالک جامعاله بنگالریم ،هویالت آن جامعاله را دچالار

«بیتالالاریخی» ی الا «گسسالالتگی فرهنگ الی» کالالردهایم .هالالر چنالالد در اینجالالا قائال بالاله نسالالبیت در تحلی ال

تاریخی نیسالتیم و ایالن مطلال را نمیپالذیریم کاله تالاریخ را باله هالر شالکلی میتالوان تفسالیر و تحلیال

کرد ،ولی چنان که اشاره شد ،نوع تحلیلی که از تاریخ ارائه میشود ،صورتدهنده وقالایی تالاریخی

در حافظه تاریخی یالک جامعاله اسالت .باله تعبیالر دیگالر ،از منظالر هویتشناسالانه ،تنهالا تالوالی وقالایی

تاریخی در یک جامعه نیست که صورتدهنده هویت آن جامعه است ،بلکاله نالوع نگالاه و تحلیال

تاریخی ،عام اثرگالذار اصاللی در تعیالین هویالت یالک جامعاله اسالت .البتاله یالک تحلیال نمیتوانالد از

وقالالایعی کالاله در مالالتن تالالاریخ یالک جامعالاله رخ داده اسالالت ،بیگانالاله باشالالد و وقالالایی تالالاریخی در برابالالر هالالر

تحلیلی سا کت نمینشیند و هر تحلیلی را برنمیتابد ،بلکه تحلی هالای تالاریخی بالر اسالاس وقالایی
تاریخی قاب نقد هستند.

یکالی از الزامالالات شالالک گیری هویالت تمالالدنی در یالک جامعالاله ای الن اسالالت کالاله تحالالوالت آن جامعالاله

در افق الی تمالالدنی تحلی ال شالالود .بالالرای مثالالال ،انقالالالف اسالالالمی مالالردم ای الران را ا گالالر در افالالق تمالالدنی

تحلی ال کنالالیم و آن را مقدمالاله شالالک گیری یالالک تمالالدن جدی الد بالالدانیم ،هالالویتی کالاله ذیالال انقالالالف

اسالالالمی بالالرای مالالردم ای الران شالالک می گی الرد ،هوی الت تمالالدنی اسالالت ،امالالا ا گالالر در چالالارچوف ش الورش

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

54

و بالالر اسالالاس قواعالالد فرهنگ الی مالالدرن ارزی الابی کنالیم ،هالالویتی مالالدرن از مالالردم ای الران ترس الیم می کنالالد.

البتالاله بای الد توجالاله داشالالت تناس ال نداشالالتن تحلی ال تالالاریخی از وقالالایی ی الک ملالالت بالالا مبالالانی فرهنگ الی

و واقعیتهالالای تالالاریخی آن جامعالاله منجالالر ب الاله گسسالالتگی فرهنگالالی میشالالود و هویالالت آن جامع الاله

را دچالار تزلالزل می کنالد .ایالن مساللله را در برخالی تاریخنگاریهالای معاصالالر کشالور میتالوان مشالالاهده
کالالرد کالاله تح الالوالت تالالاریخی و وقالالایی سیاسال الی اجتمالالاعی کشالالور را ب الالر اسالالاس شالالعارها و مؤلف الالههای

فرهنگالالی غ الالرف ارزیال الابی کردن الالد و انسالالجام ه الالویتی کش الالور را نسال البت بالاله مب الالانی فرهنگال الی اس الالالمی

متزلزل کردند.

بنالالابراین ،یکالی از الزمالالات شالالک گیری هویالت تمالالدنی در افالالق مهالالدوی ایالن اسالالت کالاله تحالالوالت

تاریخی اجتماعی جوامی را در افق مهدویت و تمدنی تحلی کنیم.
 .2رویکرد کالن به تاریخ ،بستر پیدایش هویت تمدنی

الزمه شک گیری رویکرد تمدنی به تاریخ که یکی از الزامالات هویالت تمالدنی اسالت ،وجالود یالک

رویکالالرد کالالالن بالاله تالالاریخ اسالالت .رویکردهالالای کالالالن بالاله تالالاریخ ،بسالالتری اسالالت کالاله بالاله تحلی ال هالالای
اجتماعی جهت میدهد و یکی از محورهای مهمی است کاله دینالی بالودن و نبالودن یالک هویالت را

مشخص می کند .به تعبیر دقیقتر ،یکی از مرزبنالدیهالای مهالم هویالت دینالی از هویالتهالای غیالر

دینی و سکوالر در بحث رویکرد کالن به تاریخ مشخص میشود.

نکته دیگر آن است که چون هویت تمدنی ،سطح کالنی از هویت را در نظر دارد و فراتر از ابعاد

ملی است ،رویکرد کالن به تاریخ به شالک مسالتقیم در پیالدایش هویالت تمالدنی یالک جامعاله تالأثیر
دارد ،برخال هویت ملی که رویکرد کالن به شک غیر مستقیم در آن اثر دارد.

رویکالالرد کالالالن بالاله تالالاریخ از دو جه الالت صالالورت مالالی گیالالرد :مب الالدأ تالالاریخ و سالالیر آن ،پایالالان ت الالاریخ

و افق آن.

مبدأ تار یخ و سیر آن
 .1رویکرد دینی به مبدأ تاریخ و سیر آن

از این منظر ،سیر حرکت بشر با خلقت آدم ابوالبشر آغاز شده و حضرت آدم ،اولین پیامبر الهی

اسالت .شالروع تالاریخ در ایالن رویکالرد بالا دو مسالاللله همالراه اسالت :یکالی مساللله خلقالت حضالالرت آدم و

حوا

و دیگری ،مسلله هبوط .در این نگاه ،حرکت تاریخ بر محور انبیای الهی و حرکت دینی

کتافهای این ادیان به تبیین ابعاد این تاریخ اشاره دارد.

از این منظر ،توحید و اسالالم مقالدم بالر شالرک اسالت و چالون پایاله توحیالد در فطالرت انسالان اسالت

و دع الالوت بالالاله توحیال الد برخاسالالالته از عمالالالق ج الالان انسانهاسالالالت ،توحیال الد هم الالواره در تالالالاریخ ثابالالالت

اسالالت و آنچالاله تطالالور میپالالذیرد ،شالالرک اسالالت .از نگالالاه دین الی ،شالالرک بالالر خالالال توحی الد ،در ذات و

حقیقالالت خالالود ،پدیالدهای تالالاریخی اسالالت (پارسالالانیا )133 - 132 :1383 ،و عرصالاله تالالاریخ را عرصالاله
تقابالال حالالق و باطال ال میدانالالد و شالالیطان ب الاله عنالالوان محالالرک و پایه گ الالذار اندیشالاله باطالال ش الالناخته

میشالالود .یالک نمونالاله از ایالن رویکالالرد بالاله تالالاریخ را در خطبالاله قاصالالعه امیرالمالالؤمنین علالالی

در نه ج

الب غه میتوان مشاهده کرد که تاریخ حرکت بشر را با این معیار دنبال می کند .در واقالی ،حضالرت

در این خطبه ،تاریخ را عرصاله حضالور شالیطان و ایالادی آن میبینالد کاله مالردم را منحالر می کننالد
(شریف رضی.)285 :1414 ،

مورد دیگر را در دعای ندبه میتوان مشاهده کرد که سیر حرکت بشر را بر معیار انبیا و اوصیای

الهی بیان می کند که به دولت امام زمان

ختم میشود.

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

تنظالالیم میش الالود .کلیالالت ایال الن نگالالاه در بال الین ادیال الان ابراهیمالالی مشال الترک اسالالت و بخ الالش زیال الادی از
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 .2رویکرد مدرن و سکوالر

نقطه مقاب رویکرد کالالن دینالی باله تالاریخ بشالر ،رویکالرد سالکوالر باله تالاریخ اسالت .در ایالن نگالاه،
َ
سیر حرکت بشر کامال مادی تلقی شده است .ایالن نگالاه باله تالاریخ در کنالار رویکالرد فلسالفه دکالارتی و
ا کتشافات علمی امثال گالیله از پایههای شک گیری اندیشه مدرن بعالد از رنسالانس اسالت .حتالی

میتوان ادعا کرد اندیشه رنسانس با بازگشت به گذشته و بالازخوانی تالاریخ اروپالا خالارج از دسالتگاه

مسیحیت آغاز شد .یکی از ابعاد اصلی تالش اومانیستهای ایتالیا در قرن  ،14بازگشت به متون
ادب الی و هنالالری یونالالان و روم باسالالتان اسالالت (مالالک گالالراث .)120 _ 118 :1382 ،کتالالاف گفتارهججا اثالالر

ما کیالاولی یک الی از مهمتالالرین آثالالاری اسالالت کالاله پای اله تفکالالر سیاس الی مالالدرن بالالر آن اسالالتوار شالالده اسالالت.
ما کیالاولی در ایالن اثالالر خالالود ،اقتالالدار کشالالور رم باسالتان را مبنالالای تحلیال تالالاریخ قالالرار میدهالالد .وی در
ابتدای کتاف خود ،یکی از علتهای آشالفتگی زماناله را «فقالدان شالناخت واقعالی تالاریخ» میدانالد؛

زیرا مردمان هنگام مطالعۀ تاریخ ،نه معنای واقعی آن را درمییابنالد و ناله آثالار ناشالی از آن معنالا را
احساس می کنند (ما کیاولی .)36 :1388 ،در ادامه نیز با مبنا قرار دادن تاریخ رم باستان قب از

مسیحیت ،معنای واقعی مورد نظر خود را از تاریخ ارائه میدهالد .در عرصاله سیاسالی و اجتمالاعی،

این رویکرد ،مبنای تفکر سیاسی مالدرن شالد ،امالا از اواخالر قالرن هیجالدهم و قالرن نالوزدهم بالا غلباله
َ
اندیشه فلسفی علمی کامال عرصه تاریخ کالن بشر نیز مادی تعریف شالد .نمونالههایی از ایالن نگالاه

را در تاریخ علمی اگوست کنت یا تاریخ تکالاملی و الحالادی مارکسیسالم یالا اندیشاله ترقالی در فلسالفه

تاریخ هگ میتوان مشاهده کرد .البته هگ را باید کسی دانست که به سیر مدرن و سکوالر بشالر
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مبنایی فلسفی داد .هگ بعد تاریخ را در اندیشه مدرن در قال فلسفه تالاریخ مالدون کالرد .ممیالزه
َ
اصلی این نگاه ،سکوالر بودن آن است که مناسبات تاریخی بشالر را کالامال عرفالی ترسالیم می کنالد و

بخشی از ادبیات تاریخی کشورها با این رویکرد نگاشالته شالده اسالت ،اهمیالت دارد .از ایالن منظالر،
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معنویت و قدسیت در تاریخ توجه دارد ،اما آن را بر منطقی شرکآلود ترسیم می کند .بستر چنالین

نقطه مقاب رویکرد الهی و توحیدی به تاریخ است.
 .3رویکرد اسطورهای و شرکآلود

این رویکرد ،اولین رقی اندیشه دینی است که امروزه کمتالر بالا آن روبالهرو هسالتیم؛ ولالی چالون

هر چند به مفاهیمی چون خلقالت و هبالوط بشالر پرداختاله میشالود ،در واقالی ،ایالن نگالاه ،باله عنصالر

نگالالاهی را بای الد در نالالوع ارتبالالاط بشالالر بالالا عالالوالم فراطبیعالی دانسالالت؛ چالالرا کالاله انسالالان پالالس از سالالقوط از
آسمان الوهیت و پس از اعراض از وجه و چهر نامحالدود الهالی ،فرشالتگان و موجالودات قدسالی را

_ که تا آن زمان ،حام پیام و سروش الهی و کارگزاران خداوند بودند _ در حجاف نفسانیت خالود

بالاله صالالورتی مسالالتق  ،در قال ال اربالالاف انالالواع و خالالدایگان متعالالدد مشالالاهده می کنالالد .ای الن نخسالالتین
مرحلۀ شرک است .در این مرحله ،طبیعت و عالالم مالادی هماله آنچیالزی نیسالت کاله در افالق نگالاه
مشرک قرار می گیرد ،بلکه امور فراطبیعی نیز به عنوان عواملی که در حوادث طبیعی دخیلند ،باله
رسمیت شناخته میشوند (پارسانیا.)133 :1383 ،

یک الی از ابعالالاد تحری الف صالالورت گرفتالاله در کتافهالالای مقالالدس ادی الان ابراهیم الی ،از منظالالر چن الین

نگرشی به سیر تاریخ کالن بشر است .برای مثال ،سفر پیدایش کتاف تهد قدیم به مساللله کشالتی

گرفتن خداوند و یعقوف نبی اشالاره دارد کاله برخاسالته از ایالن تحریالف اسالت .متالون فلسالفی یونالان

باسالتان نیالالز در ایالن فضالا نگاشالالته شالالدهاند .البتالاله ایالن رویکالالرد در ادیالان غیالر ابراهیمالی ماننالالد بالالودا

شدیدتر است.

امروزه فرهنگ سکوالر غرف برای ایجاد معنویت رقی در برابالر معنویالت اصالی دینالی و پاسالخ

به بحران معنویت خود به شدت از این ظرفیتها اسالتفاده و معنویالت سالکوالر و اومانیسالتی ارائاله
می کند ،به گونهای که حجم قاب توجهی از فیلمهای هالیوودی به این موضوعات میپالردازد.

ظرفیتی که این نوع تاریخ دارد ،به علت مشابهت و نزدیکی آن با تاریخ دینی و نداشتن فاصله و

تضاد تاریخ سکوالر و علمی بالا تالاریخ دینالی سالب میشالود کاله هویالت اصالی دینالی را در جامعاله باله
چالش بکشد.

بعد دیگالری کاله در تالاریخ مطالرح اسالت و در تکالوین هویالت یالک ملالت و جامعاله تالأثیر دارد ،نالوع

نگاه به پایان تاریخ است .پایان تاریخ در واقی ،بخشی از همان رویکرد کالن باله تالاریخ اسالت ،امالا

بالاله تالالأثیر ویالژه آن در تکالالوین هویالت یالک جامعالاله بایالالد جدا گانالاله توجالاله کالالرد .بالاله تعبیالر دیگالالر ،چالالون
هالالد ای الن نوشالالتار از پالالرداختن بالاله بحالالث تالالاریخ ،بالالاز کالالردن ابعالالاد هوی الت ی الک جامعالاله و سالالپس
شاخص گذاری بر این پایه اسالت ،از بحالث پایالان تالاریخ بایالد باله طالور ویالژه و جدا گاناله بحالث کالرد؛

چنانکه گفته شد ،تاریخ ،دو حیطه «بودن» و «شدن» یالک جامعاله را تبیالین می کنالد .رویکالرد باله
پایان تاریخ ناظر به «شدن» یک جامعه است و افق حرکت آن جامعه را ترسیم می کند.

در دو بخش قب  ،بیشتر به سیر «بودن» یک جامعه پرداخته شد ،امالا مساللله پایالان تالاریخ باله

منزلاله موتالالور کشالالنده یالک جامعالاله در بسالالتر تالالاریخ اسالت کالاله رشالالد ،تعالالالی و حرکالالت یالک جامعالاله را در
راسالالتای افالالق ترس الیم شالالده تنظ الیم می کنالالد .در مسالاللله پای الان تالالاریخ ،دو نکتالاله وجالالود دارد :یک الی،

مسلله افقی که برای حرکت یک جامعه گشوده میشالود و دوم ،سالنتهایی کاله بالرای رسالیدن باله

افق و جامعه ایدهآل و زندگی برتر ،این حرکت در دل این سنتها اتفاق میافتد که در قرآن از آن
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به عنوان سنتهای الهی یاد میشود.

«پای الان تالالاریخ» یعن الی آن جامعالاله ایالالدهآلی کالاله افالالراد ،خالالود را در نسالالبت بالالا آن فالالرض می کننالالد

و زنالالدگی اجتمالالاعی خالالود را سالالامان میدهنالالد .اینجاسالالت ک الاله نالالوع نگالالاه بالاله جامعالاله ایالالدهآل یال الا

زن الالدگی برت الالر یال الا پایال الان ت الالاریخ را بای الالد از مقوم الالات هویال الت یال الک جامع الاله دانس الالت .ب الاله تعبیال الر دیگ الالر،

ا گالالر میخالالواهیم بالالدانیم کالاله هوی الت ی الک قالالوم چیسالالت ،بای الد ببین الیم آن قالالوم در طل ال چیسالالت و

روی الش بالاله کالالدام قسالالمت اسالالت (داوری )50 :1363 ،بنالالابراین ،یک الی از اساس الیترین مسالالائلی کالاله
مناسبات اجتماعی انسانها را با یکدیگر تعریالف می کنالد و حتالی معنالا میبخشالد ،افقالی اسالت کاله

برای خود پذیرفتهاند.

در اندیشه دینی و در همه ادیان به مسلله پایان تاریخ توجاله شالده اسالت .از منظالر اسالالمی نیالز

آیالات و روایالات بسالیاری وجالالود دارد و پایالان تالالاریخ در قالال مهالالدویت و انتظالالار فالالرج تنظالیم شالالده
است .این موضوع یکی از مقومات هویت تمدنی مهدوی است و تحالوالت تالاریخی چاله در سالطح

کالالالن و چالاله در سالالطح جوامالالی در نسالالبت بالالا آن قاب ال تحلی ال اسالالت .بالاله ایالالن ترتی ال  ،بالالا توجالاله بالاله

موضالوعات کالنالی ماننالد والیالت و عالالدالت کاله در انتظالالار فالرج مطالالرح اسالالت ،هویالت را فراتالالر از ابعالالاد

ملی ،مطرح و زمینه شک گیری هویت تمدنی را ایجاد می کند.
 .1عزتمندی

عزتمنالالدی و اقتالالدار از مؤلفالالههالالای بنیالالادین یالالک هوی الت شالالمرده نمالالیشالالود ،امالالا در تثبیالالت

و فعلی الت ی الافتن هوی الت نقالالش پررنگ الی دارد .در مقاب ال  ،شکسالالتها و عق مانالالدگیها و بالاله طالالور
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کلی ،تحقیرهایی که اقتدار و عزت یالک ملالت را زیالر سالؤال میبالرد ،باله انسالجام هالویتی آن جامعاله

ضالربه میزنالالد و در برخالی مالالوارد ،زمینالاله فروپاشالی یالک هویالت را فالالراهم می کنالالد .ایالن اثرپالالذیری و

فروپاشی در مالواردی کاله هویالت ،ریشاله عمیالق عقالنالی و فطالری و تالاریخی نداشالته باشالد ،سالرییتر

اتفاق میافتد .یکی از منشأهای بحران هویت در سالطوح ملالی ،نبالود چنالین احسالاس عزتالی بالین

آحالالاد آن جامعالاله و ملالالت اسالالت .بای الد توجالاله داشالالت کالاله عالالزت و اقتالالدار ،موضالالوعی اسالالت کالاله جنبالاله

بیرونی برای یک هویت دارد به این معنا کاله آن را در نسالبت بالا هویتهالای دیگالر و جوامالی رقیال
باید در نظر گرفت.

مفهالالوم عزتمنالالدی و اقتالالدار هالالم بالاله جنبالالههای عین الی قالالدرت در جامعالاله اشالالاره دارد و هالالم در

نسالالبت مؤلفالالهها و ابعالالاد ی الک هوی الت قاب ال تعری الف اسالالت .همچن الین اقتالالدار ی الک جامعالاله عالالالوه بالالر
این کالاله در تحالالوالت بیرون الی و خالالارجی آن جامعالاله ریشالاله دارد و منش الأ آن ،عوام ال خالالارجی در ی الک

جامعه است ،جنبه درونی هم برای آحاد یک جامعه دارد باله ایالن معنالا کاله آنچاله در هویالت یالک

جامعه اثر میگذارد ،احساس اقتدار و عالزت افالراد آن جامعاله در برابالر دیگالر جوامالی و فرهنگهالای
رقی است.

ای الن احسالالاس عالالزت و اقتالالدار در هوی الت تمالالدنی نی الز زمینالاله فعلی الت و انسالالجام هوی الت تمالالدنی را

ایجاد می کند .ا گر آحاد یالک جامعاله در نسالبت بالا افالق تمالدنی مالورد نظالر ،چنالین احسالاس عالزت و

اقتالالداری نداشالالته باشالالند ،هوی الت تمالالدنی فعلی الت و تع الین خالالارجی خالالود را در تحالالوالت اجتمالالاعی از

دست میدهد .به تعبیر دیگر ،وقتی چنین احساس عزتی در افراد شک نگیرد ،نمیتوانند بالا آن

هوی الت احسالالاس یگالالانگی کننالالد و در عم ال نمالالیتالالوانیم هوی الت تمالالدنی را در سالالطح یالالک جامعالاله
مشاهده کنیم.

در معار قرآنی به مفهوم «عزت» در تقاب های هویتی و فرهنگی بسیار توجه شده اسالت .در

نگاه قرآن ،عزت ،مفهومی اجتماعی است کاله جوامالی بشالری باله دنبالال تالأمین آن در جامعاله خالود
هستند و بسیاری از رواب فرهنگی یک جامعه ناظر به تعریف عزت و عزتمندی و مصادیق آن
است .بخشی از عقاید و باورهای جامعه نیز در همین مورد شک می گیرد .همچنین قرآن ،علت

پناه بردن مشرکان به خدایان را به دست آوردن عزت میداند و میفرماید:
َ
َ ََ
اتذوا م ْن دون اَّلل َ
و
آَلة ِل َیکونوا َل ْ ِعزا
ِ
ِ ِ ِ

( .مریم)81 :

همچن ال الین قال الالرآن از زبال الالان سال الالاحران فرعال الالون ،زمال الالانی کال الاله در برابال الالر حضال الالرت موس ال الی
َ
ْ
َ ََْ
َ َ
َ
َ ََ
غالب َ
لن
فألق ْوا ِحقاَل ْ َو ِع ِصی ْ َو قالوا ِب ِعز ِة ِف ْرع ْل َن ِإنا لن ْجن ال ِ

( .شعراء)44 :

این گفتهها نشان میدهد جایگاه فرعون در جامعه آن روز مصر به عنوان منشالأ عالزت جامعاله

پذیرفته شده بود و رسالت پیامبران نیز در مواجهه با این فرهنگها ،شکستن این تکیه گاههای
عزت بود که در واقی ،هویت آن جامعه را زیر سؤال میبرد .به تعبیر دیگر ،انبیای الهی باله دنبالال

نشان دادن نا کارآمدی مصادیق عزت در جوامی کفالر بودنالد و ایالن مساللله باعالث میشالد دیگالر آن
هویت برای آن جامعه قابال اتکالا نباشالد .بالرای نموناله ،میتالوان باله داسالتان حضالرت ابالراهیم
اشاره کالرد .وقتالی حضالرت ابالراهیم

 ،بتهالا را میشالکند و تبالر را بالر دوش بالت بالزر میانالدازد،

مردم از او بازخواست می کنند و حضرت این مسلله را به بت بزر نسبت میدهد و میفرماید:

ََ ْ َ َ
ْ َ
َ
ْ
َ
ََ
الظ ِلم َ
وس ِار ْ لق ْاد َع ِل ْما َ َماا
لن * ث ن ِکسوا َعا َ رء
ف َر َجعوا ِإ َل أنف ِس ِر ْ َفقالوا ِإنک ْ أنت
ِ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
لن * َقاا َ أ َف َت ْعباد َ
نطق َ
اَّلل َماا ال َیانفعک ْ شا ْیا َو ال َیضارک ْ * أف لکا َو
ون ِمان د
ون ِ
َْال ِء َی ِ
ِ
َ
ْ
ْ َ
ََ َْ َ َ
٭قال ْوا َحرقوه َو انصار ْوا َء َ
َ َْ َ
نات ف ِع ِل َی٭قل َناا
اَل َاتک ْ ِإن ک
اَّلل أ فم تع ِقللن
ِ
ون ِ
ِْلا تعبدون ِمن د ِ
ِ
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َ
َی َنار کو ِن َب ْردا َو َسمما َع َ ِإ ْب َر ِاَ َمی

( .انبیاء)69 _ 62 :

در این آیات نشان داده میشود وقتی پایگاه عزت یک جامعاله کاله بتهالای آن جامعاله اسالت،

فرو میریزد ،چگونه هویالت آن جامعاله دچالار تردیالد میشالود .قالرآن ،ایالن تردیالد هالویتی را بالا تعبیالر
ْ
َ
َ ُ
ف َر َج ُعالوا إل َالی أنفساله ْم نشالالان میدهالد .در مقابال  ،منشالأ حقیقالی عالزت را خداونالد تبالارک و تعالالالی

معرفی می کند و میفرماید:

ْ ََ َ َ ْ َ
َم ْن ک َان یر ید ال ِعزة ف ِلل ِه ال ِعزة َجیعا
ْ
َ َ ْ ْ َ َ
َ ْ ََ َ
َ
ک ق ْوَل ْ ِإن ال ِعزة ِلِل جیعا َ َو السمیع ال َعلمی ( .یونس)65 :
و ال یجزن
( .فاطر)10 :

همچنین در سوره نسالاء ،منالافقین را کسالانی معرفالی می کنالد کاله عالزت را در فرهنالگ کفالر و غیالر

دینی جستوجو می کنند:

ْ َ َ ََ َ ََ َ
َ
َ ْ َ
َ َ ََ
ْ ْ
َ
َ ْ َ َ
ْ
ون اْلاْ ِم ِن َی
َ بش ِ اْلن ِاف ِقی ِبأن َل عذابا أ ِلیما٭ال ِذین یت ِخاذون الکا ِاف ِر ین أو ِلیااء ِمان د ِ
ْ ََ َ َ ْ ََ
َ
َ
أ َی ْب َتغ َ
لن ِعندَ ال ِعزة ف ِإن ال ِعزة َِّلل ِجیعا ( .نساء)139 _138 :

با توجه به این آیات ،یکی از الزامات مهم هویت تمدنی در افق مهالدوی ،مساللله عزتمنالدی
نسبت به فرهنگ دینی و الهی است .در آیات و روایات با تعبیرهای دیگری نیالز باله مساللله عالزت
اشاره شده است .برای مثال ،به آیه نفی سبی میتوان اشاره کرد:
َ
ْ
َ
َ ْ ْ
َو ل ْن َی ْْج َعل اَّلل ِللک ِافر ی َن َع اْلْ ِمن َی َسقیم

همچنین از حضرت رسول ا کرم
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ْ ْ َ َْ ََ ْ َ ََ
ِاْلسم یعلو و ال یع

( .نساء)141 :

نق شده است که:

عل ْی ِه( .صدوق :1413 ،ج)334 ،4

باید توجه داشت که در برخی از روایات ،عزت و در مقاب آن ،ذلت ،ناظر به رفتالار یالک فالرد در

نسبت با جامعه است ،ولی عزت اجتماعی جامعه اسالمی در اینجا مورد نظر است.
 .2در بعد غیریت

چنان کالاله در تعری الف لیالالوی و اصالالطالحی هویالت گفتالاله شالالد ،وقتالی صالالحبت از هویالت اسالالت ،بالاله

تشالالخص افالالراد اشالالاره میشالالود .در بحالالث تشالالخص ی الک ش الیء ،بالاله مرزهالالای وجالالودی ی الک ش الیء

نسبت به اشالیای دیگالر توجاله میشالود و یکالی از ابعالاد شالناخت هویالت یالک شالیء اسالت .در بحالث

هویالت اجتمالالاعی نیالز تمایزهالالا و تفاوتهالالایی کالاله افالالراد بالالا یکالالدیگر دارنالالد ،یک الی از ابعالالاد مهالالم ی الک
هویالت اسالالت .بالاله تعبیالر دیگالالر ،از ملمالالوسترین ابعالاد هویالت در سالالطح جامعاله ،تمالالایزاتی اسالالت کالاله
گروهی از انسانها ذی یک هویت با دیگر هویتها برقرار می کند .بنابراین ،در اص ایالن بحالث

که غیریتها و تمایزها از پایههای اصلی یک هویت هستند ،چندان بحثی وجود ندارد و یکالی از
الزامات هر هویتی ،جنبههای غیریتی آن هویت است.

مسلله غیریالت یکالی از ابعالاد مهالم در یالک هویالت شالناخته میشالود ،امالا ایالن سالخن باله معنالای

تأییالد دی الدگاههالالای پسالالت مالالدرن در تحلی ال هوی الت نیسالالت .در دی الدگاههالالای پسالالت مالالدرن ،بحالالث
غیریت و تمالایز بالا نگالاهی هستیشناسالانه بررسالی میشالود و آن را از پایالههای پیالدایش یالک معنالا

تلق الی می کننالالد .ژاک دریالالدا ،متفکالالر شالودهشالالکن فرانسالالوی تالالوجهی وی الژه بالاله مسالاللله غیریالالت و
پیدایش معنا و تثبیت هویت اشیا بر این اسالاس کالرد .وی بالا انتقالاد از متافیزیالک غربالی گفالت کاله

متافیزیک غربی نشان دهنده غیر ممکن بالودن تعیالین ذات اشالیا و قطعالی و تثبیالت کالردن کامال

هوی الت کلمالالات و موضالالوعات اسالالت (هالالوارث .)199 :1384 ،در واقالالی ،مسالاللله غیری الت در اندیشالاله

پسالت مالدرن نالاظر بالاله یالک انسالداد هستیشالالناختی در حالوزه معنالا بالالرای اشیاسالت کاله نسالالبی گرایی
معرفتشناختی در پی دارد .از این منظر ،معنا خصیصۀ ذاتی واژهها و اشیا نیسالت .معنالا همالواره

نتیجۀ توافق یا عدم توافق است؛ همواره موضوع قرارداد و نوآوری است؛ همواره تالا انالدازهای باله

اشالالتراک گالالذارده میشالالود و تالالا انالالدازهای در بالالاف آن چالالون و چالالرا میشالالود (جنکینالالز.)6 :1381 ،

بنالالابراین ،از منظالالر دیالدگاههای فرامدرنیسالالتی کالاله بالالر «هویالت در مقابال ابهالالام و «بالالازی تفاوتهالالا»

تأ کید دارد ،چنین استدالل می کند که هیچ گوناله انسالداد 1یالا تثبیالت معالانی وجالود نالدارد .هویالت
(هوارث.)200 :1384 ،

در این نوشتار ،درصدد نقالد ایالن دیالدگاهها در مالورد هویالت نیسالتیم ،امالا بایالد توجاله داشالت کاله

این دیدگاه در چرخشهای زبانشناختی و دیالدگاههای تالأویلی ،هرمنالوتیکی و پساسالاختارگرایی

ریشه دارد .پیامد اصلی ایالن رویکالرد باله مباحالث جامعهشناسالی و بحالث هویالت ،نسالبیت و سالیال

بودن هویت است که هیچ مبنا و جوهرهای را برای هویت نمیتوان شالناخت .باله طالور کلالی ،ایالن

دیالدگاههای تالالأویلی در برابالالر روشهالالای اثبالالاتی قالالرار دارد؛ چالالون روشهالالای اثبالالاتی در پالی توضالیح
عینی حیات اجتماعی و انسانی از طریالق گالردآوری دادههالای عینالی برمیآیالد و میالان پدیالدههای
عینی ،رواب علالی را جسالتوجو مالیکنالد .مساللله اساسالی در اینجالا عینالی بالودن و خالارجی بالودن

حقالالایق و دادههالالا و اسالالتقالل آنهالالا از روش مطالعالاله و نالالاظر بیرون الی اسالالت (بشالالریه_298 :1378 ،

 .)300در مقاب این دیدگاه ،دیدگاههای تأویلی قرار دارد که به طور کلی ،هد آن ،کشف معانی
و کردارهای زبانی است که در متن آنها دادههای عینی شک می گیرند (همو.)300 :

1. closure

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

تنها میتواند از طریق انکار عامدانه ابهام و مستثنی نمودن (جداسازی) تفاوتها باله دسالت آیالد
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بالاله بی الان دیگالالر ،در ی الک رویک الرد مقایسالالهای ،دی الدگاههای نسالالبی گرا و عینی گرایالالی را میتالالوان

چنین توصیف کرد که نسبی گرایی در مقاب عینی گرایی است .عینی گرایی به چارچوبی ثابت و

غیرتاریخی اعتقاد دارد که ما در تعیین امور مهمی چون خالوبی ،درسالتی ،حقیقالت ،فهالم و دانالش

به آن چارچوف ثابالت و غیالر سالیال و غیالر تالاریخی متوسال میشالویم .عینی گالرا کسالی اسالت کاله باله
وجود چنین چارچوبی در حیطۀ تحقیق خویش معتقد است و رسالت فلسالفی او یالافتن چالارچوف

مربوط به بحث خویش است (واعظی.)313 :1386 ،

رویک الالرد پس الالتم الالدرن ه الالر چن الالد توانس الالته اس الالت انتقاده الالای مبن الالایی و محکمال الی را نس الالبت ب الاله

اندیشالالههای اثبالالاتی وارد کنالالد ،امالالا بالاله لحالالا معرفتشالالناختی در برابالالر رویکردهالالایی اسالالت کالاله در

فلسفه اسالمی مطرح است.

برای تبیین جایگاه غیریت در هویت از منظر دینی به چند نکته باید توجه داشت:

الف) مسلله غیریت و تمایز گذاری در چارچوف دینی از پایههای شک گیری هویت اسالت .در

ادبی الات دین الی ،چنالالدین کلی الدواژه بالاله ای الن مسالاللله اشالالاره دارد کالاله از مهمتالالرین آنهالالا میتالالوان بالاله
«تبری» یا «لعن» و موارد دیگر اشاره کرد .بنابراین ،ابتدا باید توجه داشت اص مسلله غیریت در

تلقی دینی از هویالت بسالیار مهالم بالوده و پایاله پیالدایش یالک هویالت اجتمالاعی اسالت .البتاله مساللله
َ
غیریت و تمایز لزوما به معنای نفی جوهریت برای هویت اجتماعی یک جامعه نیست.

ف) در ادبیالات دینالی ،منشالأ ایالن غیریالت بالر اسالالاس باورهالای دینالی تعریالف میشالود کاله هسالالته

هویتی جامعاله اسالالمی را شالک میدهالد .البتاله ایالن غیریالت در حالد اندیشاله و بالاور قالرار نمی گیالرد،

بلکه در فرهنگ اسالمی در سطح تمایالت و گرایشها نیز خود را نشان میدهالد .آن گالاه از طریالق
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تبدی غیریت به موضوع گرایشی در چارچوف دو مفهوم «تبری» یا «لعن» ،عینیت اجتمالاعی باله

و هسالالته ی الک هوی الت در نظالالر گرفالالت .بالاله ای الن شالالک کالاله در ابتالالدا بالالر اسالالاس مؤلفالالههای درون الی و
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هالالویتی کالاله می الان یالالک جامعالاله بالالا دیگالالر جوامالالی و فرهنگهالالای جدیالالد صالالورت می گیالالرد ،زمینالاله

هویت میدهد.

ج) نقالالش دیگالالر غیری الت در ی الک هوی الت آن اسالالت کالاله زمینالاله خودآ گالالاهی بالاله ابعالالاد فرهنگ الی و

محوری هویت را فراهم می کند .بر همین اساس ،میتوان نوعی رابطه دیالکتیکی میان غیریت

هسالالتهای ی الک هوی الت ،غی الریتهالالای آن هوی الت مشالالخص میشالالود .در مرحلالاله بعالالد ،تقاب هالالای
بالالازخوانی و رجالالوع بالاله مبالالانی آن هوی الت را فالالراهم می کنالالد .ا گالالر هسالالته آن هوی الت برخاسالالته از ی الک

نظام اعتقادی مستحکم و متناس با فطرت باشالد ،زمیناله خودآ گالاهی بیشالتر آن جامعاله نسالبت

بالاله ابعالالاد عمیالقتر نظالالام بالالاور حالالا کم بالالر آن هویالت را فالالراهم می کنالالد .در مقابال  ،ا گالالر نظالالام بالالاور آن

هویت مبتنی بر یک عقالنیت دقیق و متناس با فطرت افراد نباشد ،این هویالت دچالار فروپاشالی

میشود و در هویت غالال منحال می گالردد .بالا ایالن تحلیال  ،رونالدی تکالاملی بالرای هویالت جامعاله

میتالالوان در نظالالر گرفالالت و هوی الت جامعالاله عالالالوه بالالر این کالاله متک الی بالاله اصالالولی ثابالالت اسالالت ،نالالوعی
پویایی و حرکت نیز در آن به چشم میخورد.

ای الن دو نکتالاله در موضالالوع هوی الت تمالالدنی نی الز قاب ال طالالرح هسالالتند .بالاله تعبی الر دیگالالر ،غیری الت در

هویت تمدنی ،زمیناله بالازخوانی و خودآ گالاهی باله ابعالاد درونالیتالر هویالت تمالدنی را ایجالاد می کنالد.

غیریتالی کالاله در بحالالث هویالت تمالالدنی طالالرح میشالالود ،بایالد در یالک نسالالبت تمالالدنی باشالالد و ا گالالر ای الن
غیریت در سالطحی پالایینتالر مطالرح شالود ،هویالت تمالدنی را دچالار تزلالزل می کنالد .در بحالث هویالت

تمدنی مهدوی ،این غیریت در نسبت با فرهنگ و تمدن غرف تعریف میشود و هر نوع تقلی از

این سطح تقاب و غیریت ،مسلله مهدویت را از یک قال تمدنی به یک قال فرقهای و گروهی

تبدی می کند و شک گیری هویت تمدنی را زیر سؤال میبرد.
نتیجهگیری

هویت تمدنی ،باور آ گاهانه یک ملت از خود بر اساس رسالت تاریخی و مسلولیت ایجالاد یالک

تمدن است.

هویت تمدنی حد فاص فرهنگ و تمدن است و تا مؤلفههای فرهنگی یک جامعه به هویالت
در اندیشه شیعه ،متعالیترین سطح زندگی اجتماعی بشر به شمار میآید و در سالاحت تمالدنی

نیالز تمالالدن برتالالر در نسالالبت بالالا مهالالدویت شالالک می گیالرد .بالالر ایالن اسالالاس ،هویالت تمالالدنی در اندیشالاله
شیعه بر محور مهدویت شک می گیرد.

هویت تمدنی مهدوی هر چند مبتنی بر یک هسته معرفتی است ،در مسیر تالاریخی بالر اسالاس

خودآ گالالاهی بالاله ای الن مؤلفالالههالالای معرفت الی رشالالد می کنالالد و متناس ال بالالا آن میتالالوان تمالالدنهایی در

سالطوح پالایینتالالر و در راسالتای تمالالدن برتالر مهالالدوی در نظالر گرفالت .بالالر ایالن اسالالاس ،هویالت تمالالدنی

نهتنها منافاتی بالا تمالدن زمینالهسالاز نالدارد ،بلکاله یالک تمالدن زمینالهسالاز زمیناله بسال و خودآ گالاهی

بیشتر را در هویت تمدنی ایجاد می کند.

الزامات هویت تمدنی در افق مهدوی در دو بخش شک می گیرد :ابتدا مالا باله االشالترا کات کاله

همالالان خالالود هالالویتی یالک جامعالاله اسالالت و دوم مالالا بالاله االمتیالازات کالاله غیریالت هالالویتی جامعالاله اسالالت.

هسته اصلی پیدایش یک هویت ،ما به االشترا کات است که بر اسالاس مؤلفالههالای فرهنگالی یالک

جامعه ایجاد میشود.

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

تمدنی تبدی نشود ،تمدن شک نمی گیرد.
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الزامات شک گیری هویت تمدنی در افالق مهالدویت در بعالد خالود جامعاله در ساله بخالش بررسالی

میشود :وحدت اجتماعی ،تاریخمندی و عزتمندی.

وحالدت اجتمالاعی همالان انسالجام و پیوسالتگی اجتمالالاعی اسالت کاله هویالت اجتمالاعی را در یالک

جامعالاله در پالی دارد .وحالالدت اجتمالالاعی بالالر محالالور مؤلفالالههالالای فرهنگالی مشالالترک و ذیال یالک نظالالام
سیاسی شک می گیرد.

در اندیشالاله ش الیعه ،ای الن وحالالدت اجتمالالاعی حالالول عنصالالر والی الت و امامالالت بالاله وجالالود میآی الد .بالاله

تعبی ال الر دیگال الالر ،وحال الالدت اجتمال الالاعی بال الالر محال الالور انسال الالان کام ال ال و امال الالام معصال الالوم در جامعال الاله ش ال الیعه
شک می گیرد .بنابراین ،مسلله امام از مهمترین بنیانهای هویتی شیعه است و چون حضالور و

غیبت امام دوازدهم در راستای تحقق جامعاله برتالر و آخرالزمالان اسالت ،ایالن هویالت شالک تمالدنی

به خود می گیرد.

تاریخمندی به دو بخش اشاره دارد :بخش اول که در بحث هویت اهمیت باالیی دارد ،نگالاه

کالن به شروع و پایان تاریخ است کاله در نگالاه اسالالمی بالا هبالوط حضالرت آدم

حضالالرت بقیال اهلل

شالروع و بالا ظهالور

تمالالام میشالالود .ای الن نالالوع نگالالاه در مقابال نالالوع نگالالاه کالالالن بالاله تالالاریخ در نگالالاه

سکوالر و غیر دینی قرار می گیرد .محور دوم در بحث تاریخمنالدی ،نالوع تحلیال تحالوالت تالاریخی

جامعه اسالمی است که باید تحوالت جامعه در راستای نگاه تمدنی مهدوی تحلی شود.

غیریالت ،تمالالایزاتی اسالالت کاله یالک جامعالاله در برابالر هویالت رقیال دارد و ایالن تمالالایزات بالالر اسالالاس

نظالالام بالالاور و جهالالانبینی آن هوی الت شالالک می گی الرد .ایالن بالالرخال دی الدگاههایی اسالالت کالاله اسالالاس
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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شالالک گیری هالالر هالالویتی را بالالر اسالالاس غیری الت آن هوی الت دنبالالال می کننالالد .کالالارکرد دیگالالر غیری الت در
مباحث هویت ،خودآ گاهی اسالت کاله در پرتالو رقابالتهالا و تمالایزات هالویتی بالرای کسالانی باله وجالود

میآید که ذی یک هویت هستند.

غیریالت و تمالایز در هویالت تمالالدنی بایالد در سالطح تمالالدنی لحالا شالود و ا گالالر رقابالتهالای هالالویتی

در سالالطحی ن الالازلت الالر دیال الده ش الالود ،نمال الیت الالوانیم ش الالاهد هویال الت تم الالدنی در یال الک جامع الاله ش الالویم .در

هوی الت تمالالدنی مهالالدوی نی الز بایالالد سالالطح منازعالالات هالالویتی را در سالالطح تمالالدنی تعری الف کالالرد ،نالاله در

سطح فرقهای.
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محمدحسن مخبر ،قم :اسراء.

_ ____________________ (1389ش) ،جامعه در قرآن ،تحقیق و تنظیم :مصطفی خلیلی ،قم ،مرکز
_ داوری ،رضا (1363ش) ،شمهای از تاریخ غربزدگی ما ،تهران ،سروش.
_ ___________ (1379ش) ،اوتوپی و تصر تجدد ،تهران ،نشر ساقی.

_ شریف رضی ،محمد بن حسین (1414ق) ،نه الب غه ،قم ،هجرت.

_ شیخاالسالمی ،سید حسین (1419ق) ،مسند فاطمة الزهرا  ،قم ،مؤسسه بوستان کتاف.

_ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه (1413ق) ،مجن الیحضجر الفقیجه ،قالم ،دفتالر انتشالارات اسالالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

_ فالالیض کاشالالانی ،محمدمحسالالن بالالن شالالاه مرتضالالی (1406ق) ،ال ج افی ،اصالالفهان ،کتابخانالاله امالالام
امیرالمؤمنین علی

.

_ کچوییان ،حسین (1390ش) ،هویت ما ،قم ،کتاف فردا.

_ کلینالالی ،محمالالد بالالن یعقالالوف (1365ش) ،الکججافی ،تصالالحیح و تعلیالالق :علیا کبالالر غفالالاری ،تهالالران،
دارالکت االسالمیه ،چاپ چهارم.

_ گ محمدی ،احمد (1381ش) ،جهانی شدن ،فرهن  ،هویت ،تهران ،نی.

ال امات شکل گیری هویت تمدنی در افق مهدو ی

نشر اسراء.
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_ ما کیاولی ،نیکولو (1388ش) ،گفتارها ،ترجمه :محمدحسن لطفی ،تهران ،خوارزمی.

_ مجتهدی ،کالریم (1389ش)« ،هویالت از نظالر فرهنگالی و فلسالفی» ،هویجت ملجی ایرانیجان و انقج ب

اس می ،تهران ،زمان نو.

_ مطهرى ،مرتضی (1374ش) ،مجم ته آثار (ج 2و  ،)7تهران ،صدرا.
_ مک گراث ،آلیستر (1382ش) ،مقدمجهای بجر نهضجت اصج

مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاه .

دینجی ،ترجماله :بهالروز حالدادی ،قالم،

_ واعظی ،احمد (1386ش) ،درآمدی بر هرمن تیک ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

_ هانتینگتون ،سالاموئ (1378ش) ،برخجورد تمجدنها و بازسجایی نظجم جهجانی ،ترجماله :محمالدعلی
حمید رفیعی ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.

_ هوارث ،دیوید (1384ش)« ،نظریه گفتمان» ،روش و نظریه در تل م سیاسی ،ترجماله :امیرمحمالد
حاجی یوسفی ،تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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