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  اسالم و نظریۀ پایان تاریخ
  *محمدعلی توانا

  چكيده
دارد، یـا اینکـه انحطـاط را     فرجام تاریخ چه خواهد بود؛ آیا بشر به سوي کمال گام برمی

کند؟ در این زمینه، دو دیدگاه کالن در فلسفۀ سیاسی و اجتماعی غـرب وجـود    تجربه می
ننـد،  دا گرایان، که فرآیند تاریخ را رو به پیشرفت و بهبودي مـی  دارد: یکی، دیدگاه تکامل

همانند هگل، فیلسوف قرن هجدهم و نوزدهم میالدي که نظریۀ دولـت کمـال اخالقـی را    
داننـد،   گرایان، که تاریخ بشر را رو به قهقـرا مـی   کند. دیگري، دیدگاه ضدتکامل مطرح می

کار قرن هجدهم میالدي که نظریۀ بازگشت به سنت  همانند، ادموند برك، فیلسوف محافظه
کنـد کـه بـا فروپاشـی نظـام       فوکویاما در نظریۀ پایان تاریخ، ادعا می کند. را پیشنهاد می

  گیر خواهد شد. کمونیسم، آموزه لیبرال دموکراسی عالم
یعنی نظریۀ پایان تاریخ فوکویاما ، گرایی، فلسفۀ سیاسی و اجتماعی غرب هاي تکامل نظریه

  کند. را بررسی و نقد می
حتواي کیفی، نظریۀ پایان تاریخ فوکویاما از منظر با استفاده از روش تحلیل ماین مقاله در 

گرایی اسالمی، یعنی آمـوزة شـیعی مهـدویت، بـه      هاي تکامل ترین دیدگاه یکی از برجسته
چالش کشیده شده و در پایان، چارچوبی بدیل، یعنی نظریه حاکمیت جهانی اسالم، مطرح 

  شده است.
گرایی، حاکمیت جهانی دموکراسی  دتکاملگرایی، ض ها: نظریۀ پایان تاریخ، تکامل کلیدواژه

  لیبرال و حاکمیت جهانی اسالم.

                                            
  Tavana.mohammad@yahoo.com  استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد *

 11/3/1391:پذیرشـ  15/12/1390: دریافت
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  مقدمه
، »عقالنیـت خودبنیـاد و فردگرایـی انتزاعـی    «فلسفۀ سیاسی  اجتماعی مدرن، با طرح مسئلۀ 

گونه تالش کـرده وي را از   ایدة پیشرفت و بهبود را براي بشر غربی به ارمغان آورده و بدین
داند، رها سازد. در میان  نج و عذاب را ضرورت زندگی بشري میمعضل گناه نخستین که ر

یکی از نخسـتین کسـانی اسـت کـه در قـرن هجـدهم        ایمانوئل کانتمتفکران مدرن غربی 
آمیـز بـراي    اي صـلح  پردازي کـرده و آینـده   میالدي در باب حکومت جهانی عقالنیت نظریه

تـرین و   را بایـد برجسـته   یش هگـل فریـدر رسد که  البته به نظر می 1بینی نمود. بشریت پیش
گیـري از روش دیالکتیـک ذهـن     پرداز فلسفۀ تاریخ غرب دانست که با بهره ترین نظریه مهم

و در نهایـت در   2دارد دهد بشر در فرایند تاریخ بـه سـوي خودآگـاهی گـام برمـی      نشان می
ت و همـین اعتقـاد بـه پیشـرف     3شود. دولت کمال اخالقی با روح جهانی (گایست) یکی می

تکامل بشر در اندیشۀ سیاسی مدرن غرب در اواخر قرن بیستم در نظریۀ کسـانی، همچـون   
کـه    رسـد  بـه نظـر مـی    4دهـد.  خـود را نشـان مـی    فوکویاماو  هانتینگتون، تافلر، مک لوهان

متفکر ژاپنی ـ آمریکایی معاصر است کـه پـس     فوکویامابرانگیزترین نظریه متعلق به  جنجال
لیبـرال  «جماهیر شوروي مرگ ایدئولوژي مارکسیسم کمونیسم را اعالم و از فروپاشی اتحاد 

بـر همـین اسـاس، مقالـۀ حاضـر       5کنـد.  ها معرفـی مـی   را برندة جنگ میان ایده» دموکراسی
کند کـه از منظـري غیرغربـی، یعنـی      سنجد و تالش می هاي درونی این نظریه را می ظرفیت

  اسالم شیعی، آن را به بوتۀ نقد گذارد.

  تحقيق: تحليل محتواي كيفي روش
 دیـواین گونـه کـه    شناسانه همـراه اسـت، همـان    انتخاب روش همواره با یک موضع معرفت

گوید: انتخاب روش باید با این دید صورت گیرد کـه آیـا آن روش بـراي بررسـی یـک       می
بر این اسـاس، در مقالـۀ حاضـر نیـز از روش      6سؤال پژوهشی خاص مناسب است یا خیر.

شود. اساساً تحلیل محتوا موضوع اصلی علومی است که  واي کیفی بهره برده میتحلیل محت
ترین ویژگی انسـان،   کنند. به بیان دیگر، استعداد سخن گفتن، برجسته دربارة انسان بحث می

ناپذیر تفکر منطقی، احساسات و عنصر مشخصۀ زندگی درونی اوسـت،   و زبان جزء جدایی
گوید:  می باردنگونه که  همان 7مرکزي مطالعات انسانی است. رو، تحلیل محتوا مسئلۀ از این

ترین موضوع در تحلیل محتواي کیفی، استنباط است که بر اساس آن، رابطۀ مفـاهیم بـا    مهم
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بر اساس آنچه گفته شد، در مقالۀ حاضر از روش تحلیـل محتـوا    8شود. یکدیگر سنجیده می
یخ لیبرال و ارتباط آن مفاهیم بـا هـم آشـکار و    استفاده شده تا مفاهیم اصلی نظریۀ پایان تار

سپس معنا و محتواي نظریۀ حکومت جهانی اسالم به عنوان جایگزینی براي نظریـۀ لیبـرال   
  شود. تبیین می فوکویاماپایان تاریخ 

  نظرية پايان تاريخ
تـوان آغـازي بـراي نظـم نـوین       را مـی پایان جنگ سرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و 

شـدن جهـان    قطبی ترین ویژگی این نظم نوین در نگاه نخست، تک مهم 9نست کهجهانی دا
، پایـان جنـگ سـرد و شکسـت بلـوك      . در واقـع  اسـت ی للـ الم هاي بـین  سیاست ۀدر عرص

پیـروزي غـرب و کاپیتالیسـم را     ۀلئکمونیست، موجب شد که اغلبِ اندیشمندان غربی، مس
 فوکویامـا سـت.  ایـن مدعا  کنندة بیان، یاماوکس فویفرانس مطرح کنند. تز معروف پایان تاریخ

م) مدعی 1992( پایان تاریخ و آخرین انسانو متعاقباً کتاب  م)1989» (پایان تاریخ«در مقالۀ 
و در تالش است که با توجه به تحوالت کنونی جهان، تاریخ عامی بنویسد تا تمام بشـریت  

قطه پایانی تطور ایـدئولوژیکی بشـر و   نظام لیبرال دموکراسی ن ،در این دیدگاهرا در برگیرد. 
گوید که به سبب  می» پایان تاریخ«نظریۀ  .شود آخرین شکل دولت در تاریخ انسان تلقّی می

هاي معتبر پس از شکست کمونیسم، نظام لیبـرال دموکراسـی صـورت نهـایی و عـام       فقدان بدیل
بالضـروره گسـترش   تاریخ بشر خواهد شد؛ یعنی اینکه نه تنها این صورت به همـۀ جهـان،   

یافت، بلکه در هیچ زمان دیگري در آینده از این صورت گذر نخواهد شد. بـه ایـن    خواهد
  گوید: وي میشود.  شدن لیبرال دموکراسی، سرنوشت محتوم بشر تلقّی می ترتیب، جهانی

ویژه تاریخی نیسـت،   ۀآنچه ما شاهد آن هستیم، تنها پایان جنگ سرد یا عبور از یک مرحل
شـمولی   بلکه ما شاهد پایان تاریخی هستیم که نقطه عطف آن، تکامل ایدئولوژیک و جهان

  10.دموکراسی لیبرالِ غربی به عنوان آخرین دولت بشري است
از همان آغاز طرح دیدگاهش در باب پایان تاریخ، مشخص کرده است کـه وقتـی    فوکویاما

هـاي دیگـر، از    گوید، همۀ ایدئولوژي دموکراسی سخن میوي از پیروزي ایدئولوژي لیبرال 
هـاي   هاي دینی را نیز مدنظر داشته و صرفاً منظورش شکسـت ایـدئولوژي   جمله ایدئولوژي

سکوالر در برابر تجدد نیست. البته وي در جاي دیگري در خصوص اسالم موضع متفاوتی 
آیـا  «دهد تحت ایـن عنـوان:    می اي انجام گیرد. وي پس از واقعه یازده سپتامبر سخنرانی می
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نظـر قبلـی    روشن است که این واقعه او را واداشـته کـه در  » تاریخ مجدداً آغاز شده است؟
خود که در آن از حوزة فرهنگی و تمدنی اسالم غفلت نموده بود، تجدیدنظر کرده و اسالم 

احتمـال  را به عنوان یکی از حوزه میراث بشري لحاظ کند. این سخنرانی در خصوص ایـن  
کند که شاید تاریخ پایان نیافتـه باشـد یـا اینکـه مجـدداً در مسـیر گـذر از لیبـرال          بحث می

دموکراسی غرب به حرکت درآمده باشد. در این سخنرانی، وي اهمیت و عظمت فرهنگـی  
میـراث  «گردد که آن را بـه اعتبـار عـدم تعلـق بـه       پذیرد؛ یعنی از این نظر برمی اسالم را می

از بحث کنار بگذارد. با این حال، سخن او این اسـت کـه ایـن    » ترك بشریتایدئولوژي مش
هـاي   شـدن، سـازنده   تجـدد و جهـانی  «تهدیدها در درازمدت تهدیدي علیه غرب نیسـت و  

تاریخ باقی خواهند ماند. از نظر وي این نظام تجدد و سـکوالر لیبـرال دموکراسـی    » مرکزي
ها و مشکالت مـردم را   ت بیافریند، فقر، بیماريتواند علم ایجاد کند، ثرو غربی است که می

  مدعیات اساسی نظریهدر مجموع،  11رفع کرده و در نهایت، رفاه براي آنها به ارمغان بیاورد.
  توان بدین شرح بیان کرد: را می فوکویاماپایان تاریخ 

 .اجتماعی بشر صورتی پایانی و نهایی داردـ  حیات سیاسی. 1
 .اش، به نهایت رسیده است بندي سیر تکاملی سیاسی بشر، از حیث صورتـ  حیات اجتماعی. 2
 .صورت پایانی از نظر ساختار درونی هنوز هم قابلیت تکامل دارد. 3
باشـد کـه لیبـرال     منظور از صورت پایـانی، صـورت و سـیرت نهـادي و سـازمانی مـی      . 4

ر نظـام لیبـرال   هـا و نهادهـایی کـه د    یعنی شیوه ؛تمام و کمالش است ۀدموکراسی نسخ
پردازند، تنهـا راه و روش مـدیریت    دهی حیات می و به سامان  دموکراسی به وجود آمده

بـر  ها هیچ شیوه و نهادي قابل قبول نیست.  جامعه بوده که فراسوي آن نهادها و سازمان
 .بشر از نظر نهادي و سازمانی به آخر خط رسیده است این اساس،

 .گرایی و بازار آزاد، ارکان لیبرال دموکراسی هستند دموکراسی، حقوق بشر، کثرت. 5
باشـد.   چنان صورت پایانی مـی » مادر«ترین و به تعبیري  عمده ،دانش و تکنولوژي مدرن. 6

دانـش و تکنولـوژي   فوکویامـا  ةاین تولد بدین صورت است که براسـاس نگـر  سازوکار 
اي ویژه بخشیده یا خواهد  چهرهمدرن تمام ابعاد حیات انسانی را متأثر ساخته و به آنها 

  12است.هاي ویژه  پیدایش نهادها و سازمان ،بخشید که برآیند آن
اسـت کـه   » پایان تاریخ فوکویامـا « ۀآنچه بیان شد صورتی روشن از محتوا و مبانی نظری

  .شود در ادامه به آن پرداخته می
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  بر نظرية پايان تاريخ نقدهاي وارد
زمـانی مطـرح کـرد کـه اتحـاد جمـاهیر        را اسی لیبرال غربیشدنِ دموکر تز جهانی یاماوفوک

آغـازین افـول کمونیسـم و در راه الگوپـذیري      ۀشوروي با اصالحات گورباچوف در مرحل
در ایـن نظریـه از توجـه بـه تحـوالت       او داشـت. در واقـع،   افراطی از کاپیتالیسم گام برمـی 

آیـد، روشـن    که در ادامه مـی از مطالبی وي  ۀپوشی کرده است. نادرستی نظری تاریخی چشم
امروز به زعم بسیاري از دانشمندان غربی، اسالم طی دو دهه گذشته، ضـمن آنکـه    شود. می

اي  اي و جهانی، سهم و نقش قابـل مالحظـه   ثري داشته، در معادالت منطقهؤرشد سریع و م
هـاي   بازتـاب و شـکوفایی حرکـت    ةبه خود اختصاص داده است. وي بدون توجه بـه دور 

جانبـه، افـول و شکسـت ایـدئولوژي      نشـین بـه طـور یـک     هاي مسلمان می در سرزمیناسال
داند. بلی،  کمونیست در تشکیل آرمانشهر جهانی را به مثابه پیروزي مرام و مسلک غربی می

؛ اي براي دموکراسی لیبرال غرب نیسـت  اما این برگ برنده ه،تاریخ کمونیست به پایان رسید
د شد، هنوز نهادهاي تفکـر، فرهنـگ و میـراث تمـدن اسـالمی بـه       چراکه اگر کمونیسم نابو

بخش در جوامع اسالمی و در قلب دنیاي مارکسیسـتی   عنوان یک نیروي با تحرك و حیات
هـاي جهـانی، تأثیرگـذار اسـت.      و در سیاست شتهدیروز و نیز جهان غرب، حضورِ فعال دا

براي منافع غـرب مطـرح    يخطربسیاري از دانشمندان غربی، ضمن آنکه گسترش اسالم را 
امـري کـه تـا دو دهـه قبـل،       ؛اند اعتراف نمودهنیز الملل  اند، به تأثیر اسالم در امور بین کرده

  خبري از آن نبود.
، استاد دانشگاه جورج تاون واشنگتن ضمن آنکه بیداري اسـالمی را خطـري   جان اسپوزیتو

از الجزایر تا بوسنی تا آسیاي میانه، کند، به این موضوع اذعان دارد که  براي غرب مطرح می
خصـلت   13.المللی اسـت  هاي بین در سیاست مهمی پاکستان و کشمیر، اسالم همچنان عامل

گیـري هـویتی خـاص و یکـه      گرایی در اینجا، فـراهم آوردن زمینـه بـراي شـکل     مهم اسالم
نی حـاکم  هاي همگا شده و رسانه (منحصر به فرد) در جهانی است که در آن، سرمایه جهانی

پردازنـد. آنچـه اسـالم را در نظـر      هاي عـام (غربـی) مـی    بر فرهنگ عمومی به خلق هویت
کند، ظرفیت ساختاري اسالم  ها، تنها گزینۀ محتمل براي رویارویی با غرب معرفی می غربی

گرایانـه و   بخـش و فراگیـري اسـت کـه داعیـۀ عـام       براي برقـرار نمـودن سـازوکار هویـت    
ت اولیه این رویکرد، نوعی تحریف و دستکاري در ارتبـاط میـان   خصل 14شمول دارد. جهان
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عیار کـه در   مذهب مسیحیت و اسالم است که در آن فرد مسلمان به عنوان یک غیریت تمام
سـو،   گیرد، باید مهار و کنترل شود. بر اسـاس ایـن تحلیـل، از یـک     برابر ماي غرب قرار می

به سرنوشت این دو مذهب، یعنی جهان  هاي درگیري اسالم و مسیحیت تا حد زیادي ریشه
هایی است که این دو مذهب از اجزاي اصلی آنهـا   گرایانه و فعال آنها در تمدن اعتقادات عام

هـاي ایـن مـذهب، بلکـه در      هـاي درگیـري نـه در وجـوه تفـاوت      علت«هستند. در نتیجه، 
اننـد ماننـد   تو هاي آنهاست. هم اسالم و هم مسیحیت ادیان توحیدي هستند و نمـی  شباهت

ادیان چندخدایی به آسانی، وجود خدایان اضافی را تاب بیاورند. به همـین سـبب، گـرایش    
  15»آنها ببینند. -هر دو مذهب به این است که دنیا را به صورت دوگانه ما

با ذکر اینکه نخستین بـار   م1997در کنفرانس اسالم سیاسی و غرب در سال  گتوننهانتی
نی، چندقطبی و چندتمدنی شده است، به این نکته اشاره کـرد  در طول تاریخ، سیاست جها

نهضت اسالمی است که در  ،کنونی ۀسیاسی در دهـ   ترین تحوالت فرهنگی که یکی از مهم
است و طی آن مسلمانان، هویت خـود را بـه صـورت     داشتهجهان اسالم رشد چشمگیري 

وي ضمن اشـاره  کنند.  فاع میهاي غربی د از این هویت در مقابل ارزش و  نوینی درك کرده
اما در  ،به کاهش قدرت غرب، معتقد است که دموکراسی لیبرال غربی، محصول غرب است

هاي متفاوتی غیـر از آنچـه در غـرب وجـود دارد، خواهـد       و به شکل انحصار غرب نیست
هاي خود با توجه به وضعیت دموکراسـی در بسـیاري    آخرین کتابیکی از انجامید. وي در 

به ویژه اسالمی، بـه غیرجهـانی بـودن فرهنـگ و دموکراسـی       ،ورهاي در حال توسعهاز کش
تواننـد در یـک    هاي تمدن غربی، یگانه هستند و نمی گوید: ارزش وي می .غربی اشاره دارد
یـک از   دموکراسی بنابر خاستگاه غربی در هیچ بر این اساس، .شوند پذیرفتهمقیاس جهانی، 

  .بلکه اگر هم شده، به طور ناقص اجرا شده است ،کشورهاي اسالمی پیاده نشده
بـدین   ـ بر جهان بدون لیبرالیسـم تأکیـد دارد.    یاماوفوکبر خالف ـ   هانتینگتونبنابراین، 

آنکـه جهـان بعـد از     یکـی، کند:  را بر اساس دو دلیل رد می یاماوفوک یۀنظر هانتینگتونمعنا 
کراسی لیبرالِ غربـی  و، دمر آنکهدیگجنگ سرد به سوي جهانِ چندقطبی در حرکت است و 

شـود.   هغربـی در برخـی نقـاط جهـان پیـاد      ةشـد  قادر نخواهد بود بر اساس اصول پذیرفته
، فروپاشـی  یامـا وفوکبـرخالف   هانتینگتونشدن نیست.  بنابراین، الگوي جامعی براي جهانی

دانـد،   براي کاپیتالیسم غرب و برپایی یک صـلح جهـانی نمـی    کمونیست را نه تنها پیروزي
 16.کند بلکه پایان جنگ سرد را آغازي خطرناك براي تمدن غربی ارزیابی می
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هـاي تـاریخ تجـدد،     فلسـفه  -نشـان داده اسـت   وگلـین گونه کـه   از سوي دیگر، ـ همان 
شدة فلسفۀ تاریخ دینی است. این تحول که از حدود قرن دوازدهم میالدي با  صورت دنیوي

هـاي تـاریخ    یتاً در قرن هجدهم میالدي به صورت فلسفهشود، نها از فراره آغاز می، یواخیم
هـاي تـاریخ    هـاي فلسـفه   تـرین مشخصـه   یکی از اساسـی  17آید. دنیاگرایانه یا سکوالر درمی

اي  دنیاگرایانه که به خوبی در این نظریه نمایان است، تبـدیل نقطـۀ موعـود دینـی بـه نقطـه      
گیـرد. نکتـۀ مهـم در ایـن      قـرار مـی  دنیایی است که در امتداد تـاریخ سـیر زمینـی    ـ     درون

جایگزینی این است که آنچه پیش از این در فلسفۀ تاریخ دینی به صورت وعـدة الهـی بـه    
هاي تاریخ دنیاگرایانه به صـورت نتیجـه ضـروري و     بشر بشارت داده شده است، در فلسفه

اسـی  شـود کـه لیبـرال دموکر    آید. در این نظریه چنین تصـویر مـی   حتمی تطور تاریخ درمی
وضعیتی است که گویی تاریخ بشر، بالضروره در حال سیر به سمت آن بوده اسـت. امـا در   

شدن یا پیـدایی حکومـت جهـانی     اي همچون، نظریۀ مهدویت، جهانی نقطۀ مقابل، در نظریه
 –درون«هـاي تـاریخی    اي الهی است، نه اینکـه از دل ضـرورت   ، وعدهحضرت مهدي

اي  آید. به بیان دیگر، از منظر دینی، هیچ ضـرورت تـاریخی  بیرون » درون ماندگار«یا » ذات
مستقل از اراده و طرح الهی، بشریت را در مسیر حکومت آخرالزمانی موعود نهایی بشریت 

برد. بر همین اساس است کـه از نظـر دینـی، هـیچ امکـانی بـراي پیشـگویی و         به پیش نمی
ترین صورت دینی  ی در کاملتشخیص زمان و چگونگی تحقق این وعده وجود ندارد و حت

  18این اندیشه (مذهب شیعه)، از هرگونه تالش در این جهت به شدت نهی شده است.
هاي پایان تاریخ در یک نقطه  ، تمایز نظریه مهدویت با نظریهکچوییانهمچنین طبق نظر 

هـوم  اي که بر سر معنا و مف شود. نزاع گسترده و پیچیده دیگر نیز کامالً آشکار و برجسته می
نفسه یکی از وجوه تمایز این دو نظریـه اسـت؛ چراکـه از     شدن وجود دارد، خود، فی جهانی

گونه ناروشنی، اغالق و ابهامی در معناي حکومـت جهـانی اسـالم در میـان      این حیث هیچ
نظران وجود ندارد. عالوه بر این، پایان تاریخ از لحاظ پدیدارشـناختی بـا احسـاس     صاحب

ن پیوند دارد. این مسئله در ربط با آگاهی پدیدارشناسانه از این مطرح خاصی از زمان و مکا
ها روي یک زمین زندگی کرده و به یکدیگر پیوسته هستیم، خـواه سـخن    است که ما انسان

هـاي ارتبـاطی    از فشردگی زمان و مکان یا مرگ مکان توسط زمان باشـد یـا پیـدایی شـبکه    
ها و یا تعابیر مشابه دیگـر، در همـۀ ایـن مـوارد،      ملتـ    بیرون از حوزة مهار و کنترل دولت

هاي پایان تاریخ با دگرگونی در جغرافیا، مختصات زمانی و مکانی حیـات جمعـی و    نظریه
  هاي اجتماعی سروکار دارد. ها و پدیده جهانی انسان، کنش قرب و بعد این
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ـ     ار موجـود در  در نقطۀ مقابل این فهم، نظریۀ مهدویت قـرار دارد. البتـه در مجموعـه آث
احادیثی وجود دارد  بقیۀاهللاخصوص حکومت جهانی اسالم و چگونگی قیام و ظهور 

هـا ماننـد کیفیـت     هاي شرایط تاریخی حیات جمعـی انسـان   تواند براي درك ویژگی که می
هاي جمعی، خصوصیت پیوند و اتصاالت اجتماعات انسانی  مختصات زمانی ـ مکانی کنش 
حلی با یکدیگر به کار گرفته شود، از جملـه احـادیثی کـه در    و چگونگی ارتباط جماعت م

را در کنار خانۀ خدا (کعبه)  الزمان آنها آمده است: تمام جهانیان نداي حضرت صاحب
خواهند شنید؛ در زمان ظهور ایشان، قوت سمع و بصر شـیعیان توسـعه داده خواهـد شـد؛     

زن تنها میان فاصله شام و عـراق را  پس از ظهور، زنان در چنان امنیتی خواهند بود که یک 
کند. اما نکتۀ اصلی در بحث حاضر این اسـت کـه مـأثورات     بدون دغدغه و تعرض طی می

موجود در مورد حکومت جهانی اسالم، هیچ قصد و توجه مستقیمی به این مقوالت نداشته 
  شود. رو بر این مقوالت متمرکز نمی است، از این

وارد است این است کـه ایـن    فوکویامااز انتقادات اساسی دیگر که بر نظریۀ پایان تاریخ 
بنیاد و خودکفا دانسته و پیوند  نظریه به عنوان یک فلسفۀ تاریخی دنیاگرایانه، تاریخ را خود

رو لیبرال دموکراسی را نتیجۀ ضـروري ـ طبیعـی      گیرد. ازاین آن را با مشیت الهی نادیده می
نیروهاي دنیایی و تاریخی قلمداد کرده و از طرفی، تقابل این تفسیر با تفسیر دینـی   عملکرد
االصـول،   شدن در فلسـفۀ تـاریخ دینـی، علـی     دهد. برعکس، جهانی شدن را نشان می جهانی

ظهور وضعیت نهایی تاریخ و استقرار نظام جهانی و آخرالزمانی را به اراده و لطف خداوند 
شـدن ماننـد نظریـۀ مهـدویت،      ن اساس طبق یک نظریۀ دینـی جهـانی  سازد. بر ای مرتبط می

بینی زمان قیام و استقرار حکومت جهانی ممکن نیست. در واقع، آنچه رخداد نهایی را  پیش
هـا   شود، اراده خداوند و لطف ربوبی است، نه چیز دیگر. بر همین اساس، انسان موجب می

ن نیاز به عمل، نقش دیگري نداشته یا اگر هـر  در این جریان، جز در اظهار نیاز و ترجمه ای
شـدن   توانند با انجام اقداماتی که در نظریۀ جهـانی  نقشی در این میان داشته باشند، قطعاً نمی

دنیاگرایانه آمده است، وضعیت نهایی یا ظهور و حکومت جهانی را محقق سازند. در نظریۀ 
تفاوت و برتر از نیروهـاي موجـود را   مهدویت، خداوند با مداخلۀ مستقیم خود، نیروهایی م

جهانی را بر هم زده و  وارد صحنۀ تاریخی انسان کرده و از این طریق، ساختار نیروهاي این
  19سازد. سازوکاري متفاوت با سازوکارهاي تاریخی موجود برقرار می
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  حكومت جهاني اسالم: پايان راستين تاريخ
ه حکومت جهانی تأسیس کند. این مذهب اسالم دکترین اجتماعی دارد و در پی آن است ک

که در حقوق، اقتصاد، سیاست، اخالق و عقاید و باألخره براي همۀ شئون زنـدگی فـردي و   
ها قوانین عمیق و پرارزش مخصوص به خود دارد، از نظـر فلسـفۀ سیاسـی     اجتماعی انسان

هـاي   ها و دولـت  هاي محدود به صورت ملت دار حکومت جهانی است. اسالم جامعه طرف
اندیشـند، محکـوم کـرده و در ایـن راه بـا       مستقل از یکدیگر را که فقط به منافع خـود مـی  

هـاي جهـان را    هرگونه عامل اختالف و دوگانگی و تشتت مبارزه دائمی نموده و همه انسان
کند که زیر یک پرچم درآمده و یک جامعه را تشکیل دهنـد. روشـن اسـت کـه      دعوت می

و قـوانین مخصـوص بـه خـود دارد و از ایـن جهـت، بـا         حکومت جهـانی اسـالم اصـول   
  20هاي بشري و زمینی متفاوت است. ارزش

هـایی بـراي    حکومت جهانی اسالم چـه ویژگـی  حال طرح این سؤال ضرورت دارد که 
شود که فرهنـگ و اندیشـۀ    اینجا به این نکته استدالل می  شدن دارد؟ شمولی و جهانی جهان

شـمولی، از نظـر عینـی نیـز      جهـان  بـراي انمنـدي درونـی   اسالمی، افزون بـر ظرفیـت و تو  
کند. از نظر دیـن،   هاي موجود در الگوهاي بشري را جبران می که نارسایی داردهایی  ویژگی

شدن تمـدن اسـالمی    رو برنامۀ جهانی از این ،انسان موجودي هم مادي و هم رحمانی است
پـی   زیرا اسالم در ،ز بنیان تفاوت داردکه در پی سلطه بر انسان است، ا پایان تاریخبا برنامۀ 

هاسـت، و فقـط بـه اسـتقالل آگاهانـه و درك آزادانـه او از پیـام دیـن          ارج نهادن به انسـان 
دیـدگاه نظـري اندیشـۀ حکومـت      .اندیشد و هرگز درصدد تحمیل عقیده بـر او نیسـت   می

هـاي   شمولی اسالم مبتنی است و این امر با فطـرت و خواسـته   جهانة جهانی اسالم بر آموز
سازي اندیشۀ اسـالمی را از حالـت تحمیلـی خـارج و      معقول بشري ارتباط دارد که جهانی

هاي معقول و  خواسته به رو که  هاي اسالمی از آن آموزه 21کند. جوامع بشري را اقناع می همۀ
فراگیرشـدن و جهانگیرشـدن    بـراي مناسبی  ها و مقتضیات ، از زمینهشتهفطري بشر توجه دا

گـردد و آن   میان تمام جوامع بشري باز مـی  یهاي دینی به نکتۀ مشترک مند است. آموزه بهره
هاي اسالمی نیز ماهیت فرازمانی  خواست فطري و ماندگار بشر است. قوانین و دستورالعمل

خواست فطري و معقـول   به هاي تنظیم و تدوین شده ک و از ابتدا به گونه داشتهو فرامکانی 
رو منـابع   از ایـن  ،ده اسـت کـر بشر در چارچوب فکري و فرهنگی متفاوت و متنوع توجـه  
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بنـابراین، قـوانین اسـالمی     .کننـد  داري را امر فطري و غیرقابل دگرگونی یاد مـی  دینی، دین
 22دارند.شدن  صالحیت و مقتضیات الزم براي جهانی

تـوان   به جرأت می معصومین ۀیات و سخنان ائمبررسی جامع و کامل روا همچنین با
شـمولی آن اسـت.    جهان هاي انکارناپذیر حکومت امام مهدي گفت که یکی از ویژگی

مگـر  ، اي در زمـین نیسـت   گیرد و آبادي حکومت آن حضرت، شرق و غرب عالم را فرا می
اسـر گیتـی را   نـواز عـدل و داد، سر   شود و نسیم جـان  اینکه گلبانگ توحید از آن شنیده می

  باره فرمود: در این امام حسین. کند سرشار می
و آخرُهم التّاسع منْ ولْدي و هو  بنُ اَبیطالبٍ منّا اثْنا عشَرَ مهدیا اَولُهم اَمیرُ الْمؤمنینَ علی«

ها ووتم دعب ضاالَْر تَعالی بِه یی اللّهقِّ یحبِالْح مالْقائ   و ه یظْهِرُ بِه دینَ الْحقِّ علَی الدینِ کلـِّ
و آخـر   طالبیاب  بن شده از ماست؛ اولین آنها علی دوازده هدایت 23؛»لَو کرِه الْمشْرِکونَ

ایشان نهمین فرزند از فرزندان من است و او قائم به حق است که خداونـد بـه وسـیله او    
اگرچه  ،دهد دین حق را بر تمامی ادیان غلبه میبخشد و  زمین را بعد از مردنش حیات می

  .مشرکان را خوش نیاید
  خوانیم: در روایتی از رسول گرامی می

تَعـالی ذکـرُه      منْ بعدي اثْنا عشَرَ اَولُهم اَنْت یا علی و آخرُهم الْقائم الَّذي یفْتَح اللّه اَالَْئمۀُ«
شارِقَ االَرم یهلی یدهاعغارِبم پیشوایان پس از من دوازده نفرند؛ اولـین آنهـا تـو     24»ضِ و

ها  ها و مغرب هستی اي علی، و آخرین آنها قائم است؛ همو که خداوند به دست او مشرق
  .[کنایه از تمامی کره زمین] را فتح خواهد کرد

و ملـل ریشـه    اگرچه امید به آمدن مصلح جهانی در افکار و عقایـد تمـامی اقـوام   بنابراین، 
هاي متفاوت در همه جا مطرح بوده است، امـا در تفکـر شـیعی     و کم و بیش به گونه شتهدا

اي کـه امـام    بـه گونـه   ،انتظار فرج و حاکمیت موعود به طور روشن و شفاف مطـرح اسـت  
و اعتقاد دارند روزي به فرمان خداونـد خواهـد آمـد و     دانستهمنتظر و منجی نهایی را زنده 

در اهمیت مقوله عدالت از منظر قـرآن همـین بـس     25.از عدل و داد خواهد کرد جهان را پر
ۀ و کلمـ  بـار  27ت، در قـرآن کـریم   اسـ  حق اعطاي حق به ذي که به معناي »عدل«که کلمه 

  که از جمله این آیات است: آمده بار 23باشد،  که مترادف آن می »قسط«
تـرین راه دسـت    عدالت را اجرا کنید، کـه نزدیـک  )؛ 8(مائده:  » اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوي«

خداونـد  )؛ 90(نحـل:  »إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسانِ«، اجراي عدالت است. و ایافتن به تقو
  د.کن به حتم به اجراي عدالت و نشر عدالت و نشر احسان امر می
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است که معناي واقعی تبعیض و تفـاوت نـاروا    د به آن توجه شود ایناي که بای اما نکته
براي یکی امکان باال رفـتن   ؛آن است که از نظر امکانات و شرایط عمل، همه یکسان نباشند

مفهـوم   ،با این توصیف .از نردبان ترقی موجود باشد و دیگري محکوم باشد به پایین ماندن
طوري  د، بهشوافراد فراهم  ۀعدالت و مساوات این خواهد بود که امکانات مساوي براي هم

طور مساوي فراهم باشد تا هرکس بتواند در پرتو اسـتعدادها،   که زمینه و میدان براي همه به
برقراري عدالت با ۀ د. پس الزمشول یهاي خود، به کمال مطلوب خود نا ها و توانایی قابلیت

هـایی اسـت    بلنـدي  ها و پستی و ها و ناهمواري این مفهوم محو و نابود شدن تمامی تبعیض
مهـم   هـاي  د که یکی از شـرط شو با این توضیح معلوم می. است تزویز که منشأ آنها ظلم و زور و

میـزان   آنهـا هاسـت کـه منشـأ     هـا و تفـاوت   برقراري عدالت، محفوظ ماندن آن دسته از اخـتالف 
راکــه مقتضــاي عـدالت آن اســت کــه  چ، تاسـتعدادها و کــارآیی و تـالش و فعالیــت افــراد اسـ   

نـه اینکـه در    ،ها باشد هایی که خواه ناخواه در اجتماع وجود دارد، تابع استعدادها و لیاقت فاوتت
هاي فـردي   تفاوت بدون توجه به اینکهجور نمره داده شود (یا  یک مسابقه یا امتحان به همه یک

که اینها نیز خود نـوعی   سان در نظر گرفته شوند تالش شود که به صورت جبري یک افراد،
هـا   هـاي همـه انسـان    ق و توانمنـدي یـ ها، اسـتعدادها، عال  چراکه اصوالً قابلیت 26،)است لمظ

ونَ و     «چون ،به مصداق آیاتی ،سان نبوده و از سوي دیگر یک لَمـعینَ یذ تَوِي الـَّ سـلْ ی قُلْ هـ
نیسـتند و  سـان   کننـد بـا دیگـران برابـر و یـک      دانند و تالش می کسانی که می» الَّذینَ ال یعلَمونَ

ها را به مثابه کاالهاي تولیـدي یـک    توان با ادعاي برقراري عدالت و مساوات، انسان نمی ،بنابراین
  27.دسان ارزشیابی کر ، به یک چشم دید و یکتصور کردشکل  سان و یک کارخانه صنعتی یک

با ایجاد مرکزیـت واحـد و مـدیریت و     از منظر شیعه در دوران رهبري امام مهدي
شود. ظهور موعـود از   عوامل اصلی تضاد و جنگ و ظلم نابود می ،یگانه در جهان حاکمیتی

چراکه آیات متعـددي در قـرآن کـریم     ،ضروریات اسالم است و هیچ تردیدي در وقوع آن نیست
الهـی بـر    خداوند به اقتدار بخشیدن به مستضـعفان جهـان و قـرار گـرفتن مشـیت      ةمبنی بر وعد

صالحان و پیشوایی و فرمـانروایی ایشـان وجـود دارد کـه      تشکیل حکومت نهایی و جهانی
  :از است این آیات عبارت برخی ازنماید.  بدون تصور منجی موعود تحقق آن بعید می

»    ینَ والْـوارِث م لَهـعنَج ۀً و مـأَئ م لَهـعنَج ضِ وی الْأَرفُوا فتُضْعینَ اسلَی الَّذنَّ عأَنْ نَم نُرِید و 
ضِنُمی الْأَرف مخواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم وآنها  و ما می)؛ 6ـ5(قصص:»...کِّنَ لَه

  را پیشوایان مردم قرار دهیم و ایشان را وارث فرمانروایی کنیم و در زمین قدرتشان بخشیم
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و در )؛ 105(انبیاء: »عبادي الصالحونَو لَقَد کَتَبنا فی الزَّبورِ منْ بعد الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرض یرِثُها «
  .حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد

با ایجـاد مرکزیـت واحـد و مـدیریت و حاکمیـت       آري، در دوران رهبري امام مهدي
اصلی جنـگ و ظلـم    ها، عوامل محور براي همه اجتماعات و نژادها و منطقه یگانه و عدالت

دو مانع مهم سلطه و اسـتکبار جهـانی    ،بر سر راه تحقق این آرمان عظیم البتهشود.  نابود می
هـا   در مسیر غرض علتکه به همین (اي  ماندگی فرهنگی عده و ناآگاهی و عقب ،سو از یک

اساس  حال بر با این د،از سوي دیگر، وجود دار )اند هاي مستکبران قرار گرفته و خودکامگی
ایـن موانـع بـه دسـت بـا کفایـت آن        اعتقادات شیعه در دوران ظهور حضرت مهـدي 

حضرت و یارانش برداشته شده و با تصفیه اجتماعات بشـري از عوامـل سـلطه و اسـتکبار     
مالی و سیاسی، عامل قدرتمند مرکزي ایجـاد گشـته و در پرتـو آن، راه بشـریت بـه سـوي       

 .دشو می زندگی سعادتمندانه و عادالنه هموار
اي  کـه حکـومتی جهـانی اسـت، فسـلفه      ياز منظر شیعه، حکومت مهـد  همچنین

بعثت انبیا ست، چراکه طبق آیات متعـددي از قـرآن کـریم     ۀجهانی هم دارد که همان فلسف
ترین ضرورت قیـام   عدالت اجتماعی معرفی شده و مهم گستري وفلسفه مهم بعثت، توحید

  28.عدل و قسط استموعود جهانی نیز پرکردن زمین از 

  گيري نتيجه
هرچند فلسفۀ تاریخ اسالمی و به طور خاص شیعی، در ظاهر با فلسفۀ تاریخ مـدرن غربـی   

سان نیستند؛ بدین معنا که فلسفه سیاسـی مـدرن    هایی دارد، اما اساساً این دو یک همپوشانی
جانبه صرفاً بر تکامل عقلی بشر در طـول تـاریخ تأکیـد دارد، در حـالی کـه       به صورت یک

من تأیید تکامل عقلی بشر، بر اعتالي معنوي و دینی وي نیـز صـحه   فلسفه تاریخ اسالم ض
گذارد. بر این اساس، از نظر اسالم پایان تاریخ لحظه درهم تنیده شدن وجود بشـري بـا    می

معارف الهی است. بر مبناي چنین مالحظاتی طبعاً فلسفۀ تاریخ مدرن غربـی و اسـالمی دو   
کنند؛ بدین معنا که فلسفۀ تاریخ مدرن غربـی رفـاه،    بینی می آینده متفاوت را براي بشر پیش

یکـی از آخـرین    فوکویامـا دانـد کـه    هاي فردي و حاکمیت بشري را فرجام تاریخ می آزادي
نمایندگان این تفکر است، و فلسـفه تـاریخ اسـالم، شـکوفایی ذات بشـري و پیونـد آن بـا        

 فوکویاماکه نظریۀ پایان تاریخ کند. این در حالی است  والیت الهی را پایان تاریخ معرفی می
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شـود، از شـکوفایی معنـوي انسـان غفلـت       که نمایندة متأخر فلسفۀ مدرن غربی تلقّـی مـی  
ورزیده و اساساً تفکري موقتی و گذرا، همچون لیبرال دموکراسی را کـه تناقضـات درونـی    
بسیار داشته و در عین حال برآمده از سـاختار فرهنگـی و اجتمـاعی خـاص غربـی اسـت،       

کند. آموزه مهدویت شیعی، ضمن عنایـت مسـتقیم بـه شـکوفایی      فرجام بشریت مطرح می
تمامی ابعاد وجودي انسان (عقلی، روحی، معنوي و...) بر یک باور همه شمول و عـالمگیر  
که در تمامی ادیان توحیدي و به یک معنا در فطرت بشري، ریشه عمیق دارد، تأکید کرده و 

  کند. ی تاریخ معرفی میآن را پایان محتوم و حقیق
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