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مهدویت ،انقالب اسالمی و فرهنگ متعالی تمدنساز
دکتر رضا رمضان نرگسی

*

چکیده

پیوند فرهنگ و تمدن امری بدیهی است ،ولیی دربیاره نیو ایین پیونید و
کیفیت آن بحثهای فراوانی مطرح شده است .این پژوهش میخواهید
بگوید بین فرهنگ و تمدن چیه رابطیهای مطیرح اسیت و آییا بیرای ایجیاد
تمدن مهدوی بیه فرهنیگ خا یی نییاز اسیت و انقیالب اسیالمی در ایجیاد
فرهنییگ خییا چییه نقشییی میتوانیید داشییته باش ید .همچنییین میخواهیید
ً
نشان دهد اوال برای تمدن مهدویت باید فرهنگی متناسیب بیا آن را پدیید
ً
آورد و ثانیا انقالب اسالمی میتواند نقش منحصر به فردی در این زمینه
داشته باشد.
در ای ین پییژوهش ،از رو هییای اسیینادی و تحلیل یی اسییتفاده شییده اسییت.
بییرای انجییام ای ین تحقییق ،نخسییت کلی ید واژههییای مهییم تعری یف شییدند،
س ی د دربییاره رابطییه فرهنییگ متعییالی و تمییدن و همچن یین ویژگیهییای
فرهنگهای تمدنساز ،بحث و در ادامه ،نقش اسالم در ایجیاد فرهنیگ
متعالی و تأثیر انقالب اسالمی در ایجیاد فرهنیگ متعیالی زمینهسیاز تمیدن
مهدوی بررسی شده است.
* دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم.

در این تحقیق مشخص شد که هیر فرهنگیی نمیتوانید تمدنسیاز باشید،
ً
بلکییه فرهنگییی تمدنسییاز اسییت کییه اوال اهییدا ا ییلی زنییدگی را فراتییر از
ً
نیازهای ضروری تعریف کند .ثانیا در تعامیل بیا فرهنگهیای دیگیر تیوان
ً
پایییداری و بالنییدگی داشییته باشییند و ثالبییا بییا بردبییاری ،تییوان اداره دیگییر
فرهنگهای محلی را داشته باشد .فرهنگ اسالمی همه این ویژگیها را
داراست و انقالب اسالمی با معرفی اهیدا متعیالی بیه میردم ،دادن امیید
به حیات طیبیه در سیایه تمیدن مهیدوی ،ایجیاد خودبیاوری ملیی و دادن
اسییییتقاله فرهنگییییی در عییییین تعامییییل فرهنگییییی بییییا دنیییییای روز ،اولییییین و
مهمتییرین زمینهسییاز تشییکیل جامعییه نییوین جهییانی بییا محورییت فرهنییگ
الهی در ذیل تمدن مهدوی خواهد بود.
واژ گان کلیدی

مهییدویت ،تمییدن مهییدوی ،تمییدن ،فرهنییگ ،فرهنییگ متعییالی ،فرهنییگ
بدوی ،انقالب اسالمی.

مقدمه
فرهنگگگ و تمگگدن ارتبگگاس نا سس گ نی و تنگگگاتنگی گگا یکگگدیگر دارنگگد گگه ونگگهای کگگه

برخی م فکران مع قدند تمدن ،صورتی از فرهنگ ه شمار میآید (رک :هان ینگتون،
61 :1382؛ ولد و کولگ267 :1376 ،،؛ خاکرنگد )51 :1390 ،و برخگی دیگگر ،تمگدن را

ن یجه فرهنگ و برخی دیگر آن را نقطه مقا گ فرهنگگ میداننگد .ن یجگه و وهگه هگام
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این مباحث این است که تمدن و فرهنگ ا هم را طه سیار نزدیکگی دارنگد ،امگا اینکگه
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این را طه چگونه است؟ آیا را طه از تمدن ه سوی فرهنگ است یا ه عکس یگا عامگ

سومی بر هر دو ی اینها تأثیر داش ه است؟

در گگاره تمگگدن مهگگدو ی کگگه ش گیعه گگه آن مع قگگد اسگگت ،هم گین مباحگگث نیگگز مطگگر

است :آیا برای تشکی تمدن نگو ین اسگممی یگا تمگدن مهگدو ی گه فرهنگگ خاصگی نیگاز
م
اسگگت ی گا اساسگگا می گان ای گن دو ارتب گاطی وهگگود نگگدارد؟ ای گن نوش گ ار بگگر آن اسگگت گگه ای گن

پرسش ها پاسخ دهد .از این رو ،تمش شده تا ا توهه ه ارتباس فرهنگ و تمدن دقگت

شود که آیا تمگدن مهگدو یت نیازمنگد فرهنگگی م ناسگ ،گا آن اسگت یگا خیگر .ا گر پاسگخ
مثبگت اسگت ،ایگگن پرسگش مطگر مگگیشگود :آیگا انقگمب اسگممی میتوانگگد ایگن فرهنگگگ

مناسگگ ،را ایجگگاد کنگگد؟ نگگابراین ،پرسگگش اصگگلی تحقی گق ای گن اسگگت :آی گا بگگرای ایجگگاد

تمگگدن مهگگدو ی گگه فرهنگگگ خاص گی نیگاز هسگگت و انقگگمب اسگگممی در ایجگگاد فرهنگگگ
خاص چه نقشی میتواند اشد؟ پرسگشهگای فرعگی ایگن تحقیگق نیگز عبارتنگد از :بگرای

ایجگگاد تمگگدن مهگگدو ی گگه چگگه نگگوگ فرهنگ گی نی گاز اسگگت؟ فرهنگگگ م عگگالی و تمدنسگگاز

مهدو ی اید دارای چه و یژ یهایی اشگد؟ چگونگه انقگمب اسگممی میتوانگد فرهنگگ
مناس ،تمدن مهدو ی را پدید آورد؟

برای پاسخ ه پرسگشهگای یادشگده از مجموعگه پگیشفرضهگایی بهگره مگیبگریم کگه
م
م
عبارتند از :اوال فرهنگ و تمدن ا هم تفاوت دارند و ثانیا هر فرهنگی توان ایجگاد تمگدن

را ندارد ،لکه فرهنگی میتواند تمدنساز اشد که از درهگاتی از رشگد برخگوردار اشگد،
م
ح ی ا ر آن تمدن مادی اشد .ثالثا هر فرهنگی ا توهه ه ماهیگت خگود ،تمگدنی و یگژه
و م ناس ،ا خود را میتواند خلق کند و رشد دهد.

فرضگگیه ایگگن تحقیگگق آن اس گگت کگگه بگگرای ایجگگاد تم گگدن مهگگدو یت ،نیازمنگگد ایج گگاد

فرهنگ م عالی هس یم کگه تگوان ایجگاد آن تمگدن ع گیم را داشگ ه اشگد و علگت تگأخیر
ظهور امام زمان

 ،نبود فرهنگ م عالی در هوام اسممی است که تا آن فرهنگگ در

اه مگاگ مسگلمانان ایجگگاد نشگود ،امگگام زمگان

ظهگگور ناواهگد کگگرد و انقگمب اسگگممی

توان ایجاد فرهنگ م عالی مناس ،تمدن مهدو ی را داراست.

و روشهای توصیفی اس فاده شده است .در اره پیشینه تحقیق اید فت کگه در گاره

مهدو یت ،فرهنگ و تمدن ،کتابهای سیار ی نوش ه شگده اسگت و از ایگن کتابهگا

میتگگوان در ای گن زمینگگه بهگگره بگگرد :برخگگورد تمگگدنها و ازسگگا ی ن گگم ههگگانی از سگگامو

هگگان یگتون ،س گیر تمگگدن اسگگممی از «تنوگهگگای فرهنگ گی و منشگگأ تمگگدنهای اولی گه از

مور یز یو توسی ،تار یخ تمدن از و ی دورانگت ،پو یگایی فرهنگگ و تمگدن اسگمم و ایگران از

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

در این تحقیق از روشهای اسنادی _ تار یای و همچنین از روش تحلی

ف مگان
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علگ گیاکب گگر والی گ گی ،هسگ گ ارهای ن گگری در گگاب تم گگدن از گگروه نو یس گگند ان ،زمین گگه

فرهنگگشناسگی از محمگود رو االمینگی ،الحضگار االسگگممیه عگالم المعرفگگه از حسگین

مونس و کتاب تفکر و تمدن از دکتر موسی نجفی .نگارنده در اره موضوگ این تحقیق،

کتاب یا مقالهای ا این نام ندیده و ح ی تحقیقی که مضمون و مح وای ایگن تحقیگق
را ه طور کام پوشش دهد ،نیاف ه است.

تعر یف مفاهیم
 .1تمدن

«تمدن» از ن ر لغوی ،معادل واژه التینی « »civilizationاز کلمه  civitaاست که از

کلمه  civilizرف ه شده که ه معنای اس قرار یگاف ن بگوده و در مقا گ وحشگی گری قگرار

می ی گرد .تمگگدن در گگان عر ب گی از مگگدن و مگگدنیت گگه معنگگای اقامگگت کگگردن ،شگگهر و

شهرنشینی مش ق شده است( .خاکرند )51 :1390 ،در ایگن معنگا ،حضگارت (تمگدن،
شگگهر آیین گی) بگگر عکگگس گگداوت ( ادی گهنش گینی) اسگگت .زماشگگری (م538ق) مع قگگد
اس گگت واژه حضگگگاره از حضگگگور و مشگگگاهده رف گگه شگگگده اسگگگت و «حضگگگارتم المیگ گاه و

حضارها» کسانیاند که در نزدیکی آ گاهها سا کن هسگ ند؛ یگرا بگرای همیشگه در آنجگا
حضور دارند( .همان )52 :در فرهنگ لغتهای هدید ،مثگ المنجگد نیگز حضگاره گه

معنگگای «اقامگگت گگرف ن گگه شگگهر اسگگت( ».معلگگو  )139 :2001 ،می گان مفهگگوم تمگگدن و
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شهرنش گینی ،پیونگگدی نا سس گ نی اسگگت .در تش گ ه ،تمگگدنها را گگا هوام گ شگگهری،
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یکسان میدانس ند و هر ن ام اه ماعی و سیاسی دیگری ،ه هز شهرها را دو ی یا در
ادبیات یونانیان بربر مینامیدند( .توسی)15 :1377 ،

تمگگدن در اصگگطم « ،شگگام مجموعگگه پیچی گدهای از پدی گدههای اه مگگاعی قا گگ

ان قال حاو ی ههات متهبی ،اخمقی ،یباییشگناخ ی ،فنگی یگا علمگی و مشگ رک در
همه اعضای یک هامعه وسی یا چندین هامعه مرتبط ا یکدیگر اسگت» .در معنگای

تم گگدن ،س گگه م گگورد همگ گ اس گگت ک گگه عبارتن گگد از گگرایش گگه س گگوی عقگگگ و انس گگانیت،

ن گگم اش گی گگه امگگور زنگگد ی و دارا شگگدن اخگگمق و و یژ یهگگای زنگگد ی شگگهری( .بی گرو،

 )47 :1370در قرآن نیز واژه تعمیر و طل ،عمران و آ گاد کگردن گه معنگای تمگدن گه کگار
میرود .خداوند در قرآن میفرماید:

ُ َ َ َ
َ
َ ْ
َ
ض َو ْاس َت ْع َم َر ْکم ِّف َیا ( .هود)61 :
هو أنشأ کم ِّمن األر ِّ

 .2فرهنگ

واژه «فرهن گگگ» از فعگ گ  Culturaدر ادبیگ گات ال تگ گین گگه مفه گگوم کش گگت و ک گگار آم گگده

و در گگان یونگگان اس گ ان هگگم مفهگگوم پگگرورش از آن اسگ فاده میشگگود؛ ی گرا اصگ التین گی

ای گ گن واژه در عصگ گگر قگ گگدیم و میانگ گگه فقگ گگط بگ گگر حاص گ گ خی گ گزی زم گ گین و محصگ گگوالت آن

دال لت می کرد( .خاکرند )53 _ 52 :1390 ،این واژه در فارسی معادل کلمه «»culture

در انگلیسگ گی و کلم گگه «الثقاف گگم» در عر بگ گی اس گگت .از ن گگر لغ گگوی گگگه معن گگای دانگگگش و
ادب ،عقگ و خگگرد ،تعلگیم و تربیگت و کتگاب لغگگات اسگت( .دهاگگدا ،1334 ،ج :37

 227و )228

«فرهن گگگ» در اص گگطم هامعهشناسگ گی ،مجم گگوگ رف اره گگای اکتس گگابی و و یژ گ گی

ی و ینگگد( .کگگو ن )59 :1372 ،اس گ فن مگگور
اع قگگادی اعضگگای ی گک هامعگگه مع گین را م گ 
«فرهنگ» را چنین معنا می کند:

تایلور ،هامعهشناس معرو نیز فرهنگ را چنین معنی کرده است:
فرهنگگگگگ مجموعگگگگه پیچیگگگگدهای اسگگگگت ،شگگگگام دانشهگگگگا ،اورهگگگگا ،هنگگگگر،
اخمقیگات ،ارزشهگگا ،حقگگوق ،آداب و رسگگوم و دیگگگر عگگادات و تواناییهگگایی
که انسان ه عنوان عضو هامعه آن را داراست ( .ولد و کول)631 :،

بر اسگاس تعر یگف یگاد شگده ،اع قگادات ( اورهگا و دانشهگا) ،ارزشهگا (احساسگات

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

مجموعهای از اورها ،عقاید ،ار زشها و هنجارهاست که ه مگردم می و یگد
چگونه اید در هامعه رف گار کننگد .فرهنگهگا بگرای قالگ ،دادن و معنگا دادن
ه زند ی مردم و ه وسیله آنها ایجاد میشوند( .مور)4 :1987 ،
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عمیق ،اخمقیات ،فقه و حقوق) ،هنجارها (رف ارها و عادات) و نمادها (هنر ،آداب
و رسوم) چهار عنصر اساسی فرهنگ هس ند که موهگ ،تمگایز هگر فرهنگگ از فرهنگگ

دیگر میشوند.

از دی گد اه هامعهشناسگگی ،هگگیچ فگگرد بگگزر سگگال و طبیعگگی ،بگگیفرهنگگگ نیسگگت.

همچن گین افگگراد هگگر هامعگگه فرهنگگگ مش گ رکی دارنگگد و ممکگگن نیسگگت فرهنگگگ هگگدا از
م
هامعه یا هامعه هدا از فرهنگ اشد .هر ها هامعهای هست ،الزاما فرهنگگ منطبگق

بر آن نیز وهود خواهد داشت .نابراین ،هامعه انسانی دون فرهنگگ وهگود نگدارد؛ یگرا

ح گی ا گداییتر ین هوامگ انسگانی یگک ن گام اع قگادی ،ارزشگی و هنجگار ی بگرای خگگود
م
تعر یف کردند و اصوال اه ماگ انسانی دون فرهنگ م صور نیست.
 .2رابطه تمدن و فرهنگ

واژه تمدن و فرهنگ از واژههاییانگد کگه گا یکگدیگر ارتبگاس سگیار تنگگاتنگی دارنگد و

نزدیکگ گی ایگ گ ن دو مفه گگوم ت گگا آنجاس گگت ک گگه گگاه آنه گگا را م گگراد یک گگدیگر مگ گیش گگمارند.
(بردیایف )138 :1374 ،ه طور کلی در اره را طه تمگدن و فرهنگگ ،سگه ن ر یگه مطگر
شده که عبارتند از:

 .1تمدن صورتی از فرهنگ محسوب میشود :در این ن ر یه ،همپوشانی واژه تمگدن

و فرهنگ ه سه شک مطر شده است:
_ تمدن و فرهنگ م راد یکدیگرند؛

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

_ تمدن همان فرهنگ است ا این تفاوت که تمگدن دارای درهگه پیچیگد ی بیشگ ر
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و تعداد خصوصیات فراوانتری است؛

_ تف گگاوت فرهن گگگ و تم گگدن در ایگ گن اس گگت ک گگه در تم گگدن عناص گگر و خصوصگ گیات
م
«کیفی گگا» پیشگگرف هتگگری گگا برخ گی «معیارهگگای پیشگگرفت» قا گ سگگنجش اشگگد ( .ولگگد و
کول)267 :1376 ،،

از مهمتگگر ین اندیشگگمندانی کگگه هگگزو ن ر ی گهپگگردازان ای گن گگروه محسگگوب میشگگوند،

عبارتند از :رودل 1،والراش این 2،داوسن 3،دورکگیم 4،اشگننگلر 5،سگامو هگان یگتون 6و

و ی دورانت.
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 .2تمگگدن در نقطگگه مقا گ فرهنگگگ قگگرار می یگرد :در ایگن ن ر یگه ،فرهنگگگ گگه معنگگای

اورها و آفر ینشهای انسانی مربوس ه اسطوره ،دین ،هنر ،و ادبیات است .حال آنکگه

تمگگدن گگه حگگوزه خمقی گت انسگگانی مگگرتبط گگا فگگنآور ی و دانگگش اشگگاره می کنگگد ( .ولگگد
کولگگ )267 :1376 ،،از ایگگن رو ،آرنولگگد تگگو ین ب گی مع قگگد اسگگت تمگگدن حاص گ نبگگو

اقلی گت مب کگگر و نگگوآور اسگگت( ،البعلبک گی:،ج )28 ،3یعن گی طبقگگه مم گگاز هامعگگه کگگه
واهد نبو  ،ا کار و نوآور ی است ،بر اثر تحوالت و سیر تکام هامعه ،تمدن را پدیگدار

می کند .آلفرد وبر نیز تمدن را محصول دانش و فنآور ی میداند( .والی ی)21 :1386 ،

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

 .1ب گگرودل مع ق گگد اس گگت ،تم گگدن مجموع گگهای از ویژ یه گگا و پدی گگدههای فرهنگ گگی اس گگت( .ه گگان یگتون،
)61 :1378
 .2ایشان نیز بر این اور است ،تمدن پیوس گی خاص ههانبینی ،عادتها ،ساخ ارها و فرهنگ مادی و
معنوی است که یک ک تاریای را شک میدهد و ا دیگر انواگ این پدیدهها هم یس ی دارد( .همان)
 .3تمگدن را ن یجگه فرآینگد اصگی و و یگگژهای از خمقیگت فرهنگگی میدانگد کگگه محصگول کگار گروه خاصگگی از
مردم اشد( .همان)
 .4دورکیم مع قد است تمدن نوعی از حال و هگوای اخمقگی اسگت کگه بگر چنگد ملگت معگین حگا کم اسگت و
فرهنگ ملی هر یک از آن ملتها ،شک خاصی از آن ک است( .همان)
 .5وی مع ق گگد اسگگگت تم گگدن سرنوشگگگت اه ناب ناپگگگتیر فرهن گگگ اسگگگت .وض گگعی ی بیرونگگگی و مصگگگنوعی
کگه انسگگانیت پیشگگرف ه ،ظرفیگت آن را دارد .نگگوعی ن یجگگه یری اسگت .فرآینگگد تبگگدی شگوند ی گگه شگگد ی
است( .همان)
 .6ایشان بر این گاور اسگت ،تمگدن سگ ردهترین واحگد مسگ ق فرهنگگی اسگت .گاالترین سگطو روه نگدی
فرهنگی انسگانها و سگ ردهترین سگطو هو یگت فرهنگگی افگراد اسگت کگه دسگتکگم انسگان را از نگوگ دیگگر
هانداران م مایز می کند( .همان)63:
 .7و ی دورانت می وید« :تمدن ن امی است اه ماعی که موه ،تسری دستآوردهای فرهنگی شده و
ه من ور بهره یری از اندیشه ها و آداب و رسوم و هنر ،دست ه ا داگ و خمقیت میزنگد .ن گامی اسگت
سیاسی که اخمق و قانون نگه دارنده آن است و ن امی است اق صادی که ا تداوم تولید و مبادله پایدار
خواهد ماند»( .دورانت )256 :1368 ،او همچنین مع قد است ،تمدن ن مگی اه مگاعی اسگت کگه در
ن یجگگه وهگگود آن ،خمقیگگت فرهنگگگی امکانپگگتیر میشگگود و هر یگگان پیگگدا می کنگگد .در تمگگدن چهگگار رکگگن و
عنصگر اساسگگی میتگگوان تشگایا داد کگگه عبارتنگگد از :پیشبینگگی و اح یگاس در امگگور اق صگگادی ،سگگازمان
سیاسی ،سنن اخمقی و کوشش در راه معرفت و سط هنر (همان.)3 :1370 ،
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 .3تم گگدن حاصگ گ تع گگالی فرهنگگ گی و پ گگتیرش ن گگر اه م گگاعی اس گگت :سگ گیار ی از

اندیشگگمندان مع قدنگگد تمگگدن ،خگگروج از ادی گهنشگینی و گگام نهگگادن در شگگاهراه نهادینگگه
شگگدن امگگور اه مگگاعی اسگگت .گگه عبگگارت دیگگگر ،هامعگگهای کگگه گگا ایجگگاد حا کمی گت،

ن مپتیر شود و مناص ،و پایگاههای حکگوم ی تشگکی دهگد تگا بگر حفگظ ن گم ن گارت
کند و از حالت زند ی فردی ه سوی زند ی شگهری و شهرنشگینی رو ی آورد و موهگ،

تعگگالی فضگگای و ملکگگات انسگگانی همچگگون علگگم و هنگگر شگگود ،حگگایز «مگگدنیت» اسگگت.
(همان)22 :

امروزه برخی تحت تأثیر همین نگاه مع قدند که تمدن« ،روندی است کگه شگر یت

را از ناآ اهی و نا اردی رهایی می اشد» و «فرآینگدی از بهینهسگا ی نهادهگا ،قگوانین

و تعلیم و تربیت» است .تمدن در ایگن نگگاه« ،حرکتگی اسگت کگه گا پایگان خگود فاصگله
ی گاد دارد و ای گد آن را تقو یگگ ت کگگرد .تمگگدن ،هامعگگه را گگه طگگور کامگگ تحگگت تگگأثیر قگگرار

میدهد و این کار را از دولت آغاز می کند؛ دول ی که در طرز کار خود آنچه را هنوز غیر
عقمنی است ،اید کنار گتارد» و نیز «تمدن میتواند و اید خود را ه همه مردمی کگه
شر یت را تشک میدهند ،س رش دهد»( .همعی از نویسند ان)35 :1386 ،

در این نگاه ،واژه تمدن مبین ورود انسان ه مرحله معینی از سیر تکامگ اه مگاعی

اسگگت .از ایگگن رو ،میتگگوان تمگگدن را عگگالیتر ین مرحلگگه تگگمش همع گی شگگر بگگرای ایجگگاد

زنگگد ی اه مگگاعی پو ی گا و مولگگد نامی گد کگگه تولی گد مش گ رک ارزشهگگا را ممکگگن میسگگازد و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

فرآیند ارزشآفرینی و معناسا ی را آسان می کند.
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ن ر یه سوم از دو ن ریه رقی ،خود درستتر گه ن گر میرسگد؛ یگرا همگان طگور کگه در

تعر ی گف فرهنگگگ تصگگر یو شگگد ،همگگه اه ماعگگات انسگگانی دارای فرهنگگگ خگگاص خگگود
هس ند .این امری است که هیچ دانشمند علوم اه ماعی آن را رد نکرده است .همگه

هامعهشناسگگان نیگگز مع رفنگگد کگگه امکگگان نگگدارد اه مگگاگ انسگگانی ب گی فرهنگگگ اشگگد ،گگه
ونهای کگه ح گی اه ماعگات گدو ی و نیمگه وحشگی نیگز فرهنگگ خگاص خگود را دارنگد.

ایگگن در حگگالی اسگگت کگگه هگگیچ م فکگگری نگف گگه همگگه اه ماعگگات انسگگانی دارای تمگگدن

م
هس ند .ه عبگارت دیگگر ،فرهنگگ و تمگدن عگام و خگاص مطلگق هسگ ند ،یعنگی الزامگا

همه هوام م مدن ،فرهنگگ ماصگوص گه خگود را نیگز دارنگد ،امگا هوامگ غیگر م مگدن
یادی وهود دارند که دارای فرهنگ ماصوص ه خود بوده ،امگا فاقگد تمگدن هسگ ند.

از این رو ،م راد دانس ن فرهنگ و تمدن امر درس ی نیست.

ن ر ی گه دوم نی گز گگه ن ر یگگه سگگوم گگازمی گگردد؛ ی گرا در ای گن تعر ی گف ،مصگگادیق تمگگدن و

فرهن گگگ از ه گگم ه گگدا میش گگوند و گگه لح گگا مص گگادیق خ گگارهی ،در مقا گگگ ه گگم ق گگرار

می یرند ،اما اید توهگه داشگت کگه خمقیتهگای مگرتبط گا فگنآور ی ،از آفر ینشهگای

انسانی سرچشمه می یرد .ه سان دیگر ،اش ساتافزار هامعه از اش نگرمافگزار

هامعه ریشه می یرد .ه عبارت دیگر ،این ن ر یه فرضیه ما را تأییگد می کنگد کگه برخگی
هوام که از ن ر آفر ینشهای انسانی (فرهنگ) غنیتر بوده و میتواننگد خمقیتهگای

مرتبط ا فنآور ی (تمدن) نیز داش ه اشند.
 .3انقالب اسالمی

سیار ی از اندیشمندان همانند یگموند نیومن ،انقمبهای بزر و نیگادین را گه

این صورت تعر یف می کنند:

یگگگگک تغییگگگگر و تح گگگول نیگگگگادین و اساسگگگگی در سگگگگازمان سیاسگگگگی ،سگگگگاخ ار
اه ماعی ،افت اق صادی و شاخاهای معنگوی و فرهنگگ حگاکم بگر یگک
ن م اه ماعی که روند تکاملی مس مر و موهود هامعه را قط و در آن وقفگه و
شکا عمیقی ایجاد می کند( .دهقانی)34 :1389 ،

اساسی در ساخ ارهای اه ماعی ،اق صگادی ،فرهنگگی و سیاسگی هامعگه پدیگد آورده
و ن می هدید ا روند تکاملی هدید در هامعه ایران ایجاد کرده است.

انقگگمب اسگگممی در سگگه قالگگ ،هنبشهگگای اه مگگاعی ،تغییرهگگای ای گد ولوژ یکی و

قیام برای خدا ،قا مطالعه است .قال ،هنبشهای اه مگاعی ،واکنشگی گه تغییگر و
م
تحگگوالت اق صگگادی و اه مگگاعی اسگگت کگگه عمگگدتا در ده ،پگگانزده سگگال پایگگانی حکومگگت

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

انقمب اسممی ایگران نیگز هماننگد انقمبهگای بگزر دنیگا تغییگر و تحگول نیگادین و
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شاه ایجاد شد و ه قیام عمومی مردم و سرنگونی سلطنت انجامیگد .قالگ ،تغییرهگای

اید ولوژ یکی ه اخ م

اید ولوژ یکی میان هر یان اسمم را و هر یگان سگکوالر غگرب گرا

برمی ردد .در قال ،قیام برای خدا ،انقگمب اسگممی از هگنس نهضگتهای الهگی کگه
توسط انبیا صورت رف ه ،ه شگمار میآیگد .انقگمب اسگممی ،اعمگال اراده الهگی بگرای

بیدارسا ی انسانها و از شت آنها گه ارزشهگای دینگی اسگت .گه تعبیگر گابی سگعید،

«تجدیگد حی گات اسگگممی نمای گانگر تولگگد مجگگدد خگگدایی اسگگت کگگه غربی گان آن را کش گ ه

بودند»( .سعید )5 ،حضرت امام نیز ارهگا انقگمب اسگممی را از شگت گه سگوی خگدا
معرفی می کند( .خمینی )70 :1370 ،میش فوکو نیز یکی از شاخصههای اصلی ایگن

انقمب را قیام برای خگدا و تصگمیم مگردم گه تغییگر ر یشگهای و ازسگا ی ارتبگاس مگردم گا

خدا میداند( .فوکو)67 _ 64 :1380 ،
 .4تمدن مهدوی

اهی وقتها برای معرفی چیزی اید ضدش را هم تعر یف کرد .گه اصگطم

شگگده« ،تعگگر

ف گه

االش گیاء أضگگدادها» .در اینجگگا نی گز بگگرای روشگگن شگگدن مگگراد مگگا از تمگگدن

مهگگدو ی ،گگا اشگگاره گگه و یژ یهگگای تمگگدن مهگگدو ی گگه تمگگایزاتش از دیگگگر تمگگدنها نی گز

پرداخ ه میشود .تمدن مهدوی تبلور کامگ تمگدنی دینگی گه تمگام عیگار اسگت .از ایگن

رو ،وق ی در اینجا ف ه میشود دیگر تمدنها ،من ور تمدنهای غیر دینی است.

تمگگدنهگگای غی گر دین گی بگگر اسگگاس تواناییهگگا و نیازمنگگدیهای مگگادی انسگگان شگگک

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

مگگی یگگرد ،در ح گالی کگگه تمگگدن مهگگدو ی بگگر اسگگاس تواناییهگگایی کگگه انبی گای اله گی بگگرای
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انسانها ه ارمغان میآورند و نیازهای م عگالی کگه در فطگرت انسگان ر یشگه دارد ،شگک

می یرند .پس تفاوت این دو در ههانبینی حاکم بر آنهاست .نیگان تمگدن غیگر دینگی
بگگر اسگگاس محگگدود دی گدن زنگگد ی انسگگانها و نیازهگگای او تگگا پ گیش از مگگر و در ن یجگگه،

فراهم کردن وضعی ی است که انسان در این محدوده ،م نعم و بهرهمنگد از رفگاه شگود.
انسان در این نگاه ،موهود بیمبدأ و بیمعاد است ،اما انسان در تمدن مهدو ی ،از هر

دو هنبه حیوانی و خلیفماللهی تعریف میشود .بر همین مبنگا ،دغدغگه آ گاد کگردن هگر

دو هنبگه را دارد و گا اصگالت دادن گگه ههگان پگس از مگر  ،گگه آ گادی دنیگوی ،گه عنگگوان
زمینگه و مقدمگگه حیگات اخگگروی توهگه مگگیکنگد و بگر ایگگن اسگاس ،تعگگار یف و توصگیفها

شک و رنگ دیگری ه خود می یرد( .خاکرند)60 :1390،

انسان شهرنشین در تمدن غیر دینی ،در شهری صنع ی یا نیمه صنع ی کگه از رفگاه

نسبی برخوردار است و میزان مر و میر در آنجا پایین اسگت ،زنگد ی می کنگد .در ایگن

تمدن ،رفاه مادی ،فراخی بیش ر زند ی و برخوردار ی هر چه بیش ر از تم عگات طبیعگی
_ حی گوانی و لگگتات نفسگگانی گگه عنگگوان مهمتگگر ین اصگگول زنگگد ی در ن گگر رف گگه میشگگود و
عگگواملی همچگگون نداش گ ن تعگگادل روان گی ،فسگگاد هنس گی و اخمقگگی ،نگگابودی عواطگگف و

احساسات شری و هنگ دایمی اهمیت کم ری دارد.

در مقا گ  ،در تمگگدن مهگگدو ی ،از ب گین بگگردن فقگگر مگگادی ،چگگون راه شگگای تعگگالی رو

اسگگت ،انجگگام میپگگتیرد و هگگد

از نگگابودی فقگگر بیش گ ر ،عگگدالت اه مگگاعی اسگگت تگگا

فگگزونطلب گی و تکگگاثر ،من گ اسگگرا

اشگگاره

توسعه مادی .از این رو ،بر عکس تمگدن غیگر دینگی کگه بگر تکگاثر تأ کیگد دارد ،گه پرهیگز از
و تبگگتیر و پی گرو ی از الگگگوی م عگگادل مصگگر

میکند .در این فضا ،کار ه عنوان عبادت و خدمت ه خلق خگدا بگرای رضگای خگدا،
شک و معنای دیگری مییا د .این در حالی است که کار ر در تمدنهای غیر دینگی،
انسانی بردهوار است که از ناچار ی و دون انگیزههای درونی و فقط برای زنده مانگدن،
تا پایان عمر ،هر روز کار دنی مشاصی را تکرار میکند .در توسعه غیر دینی ،کار ،شگر

زایی گده تنبل گی و تنآسگگایی اسگگت و در سگگلطه رایشهگگای حی گوانی انسگگان ریشگگه دارد.

تنبلی ،کلید همه شرور و از خصوصیات ذاتی رو دنیا رایی است ،در حالی که کگار
در تمدن مهدو ی ،ه عنوان وظیفهای دینی و انسانی انجام می یرد و تنبلگی و تفگریو،

ضد ارزش تلقی میشود .از این رو ،به رین تفریو کار ه شمار میآید و اوقات فراغگت
گگا عبگگادات و برنامگگههای دین گی پگگر میشگگود ،ول گی اوقگگات فراغگگت در تمگگدن غی گر دین گی،

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

واه ،و تفر یو و اوقات فراغت ،ارزش مطلق شگمرده میشگود .از ایگن رو ،ر یگز از کگار،
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مجالی برای برخوردار ی هر چه بیش ر از لتتهای نفسانی است.

در تمگگدن غی گر دین گی ،رشگگد نگگامو ون اق صگگاد پگگولی ،روا گگط عگگاطفی بگگین انسگگانها را

تحلیگ گ میب گگرد و مح گگور من گگاف شاصگ گی ق گگرار میده گگد .ق گگانون در ایگگگن فض گگا ،زن گگد ی

ولانگارانه را تسهی می کند و اصول اخمقی برای اخمق اه ماعی وض میشگود کگه

در آن لتتهو یی و تنوگطلبی ناه نباشد .تأ کیگد بگر قگانون و اصگالت دادن آن ،فگرگ بگر

ایگن تفکگر فلسگگفی اسگت کگگه اصگول اخمقگی ثا گت کگگه ر یشگه در وهگگدان و فطگرت الهگی
انسگگان داش گ ه اشگگد ،از می گان برخیگزد و الهگگرم در ایگن حگگال ،ایگن قگگانون اسگگت کگگه ای گد

اعمگال انسگگانها را محگدود کنگگد .در ایگن تمگدن ،خگگانواده بگر لگگتت نگگا و گه دلیگ وهگگود

نداش ن اصول اخمقگی و وهگدانی ،تنگوگطلبگی و لگتتهگو یی موهگ ،سسگت پیونگد
خانواد ی میشود .تم
(همان)64 _60 ،

هر چه بیش ر و م نوگتر نیز غایت و آرمان فرد ه شمار مگیآیگد.

از دیگ گگر و یژ یه گگای تم گگدن مه گگدو ی ایگ گن اسگ گت ک گگه از عناص گگر مفیگ گد تم گگدنهای

تشگ ه ،ولگو غیگر الهگگی بهگره خواهگد رفگت ،امگا نگه گه شگک وارداتگی ،لکگه گا توهگه گگه

اهدا

الهی خود در این عناصر مفید تصر میکند و آنها را بگر اسگاس فرهنگگ الهگی

تغییر شک میدهد و ا نوآور ی ه شر یت عرضه خواهد داشت.
فرهنگ تمدنساز

انسانها نمیتوانند مث حیوانات نیازهای اولیهشان را بر اساس غرایز تأمین کنند؛

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

یگرا انسگان موهگودی اه مگگاعی و فرهنگگ ی اسگت .ا گگر قگرار اشگد بگگر اسگاس غرایگز رف گگار

18

کنگگد ،گگا خواس گ هها و غرایگگز دیگگگران در تعگگارض قگگرار مگگی یگگرد کگگه ای گن امگگر گگه نگگابودی

انس گانها میانجامگگد .از سگگویی ،مث گ حیوانگگات اه مگگاعی (موریانگگه ی گا زنبگگور عسگگ )

محکگگوم قگگوانین غر یگزی _ اه مگگاعی و یگژه نیسگگت کگگه در طگگول قگگرون تغییرناپگگتیر اشگگد،
لکه نیرو ی عق و توان ذهنی انسان ه او این امکان را میدهد تا برای ارضگای غرایگز و

تأمین دیگر نیازهایش ،ن امی از اورها ،ارزشها ،هنجارها ،نمادهگا و آداب و رسگوم را

راهاندا ی کند تگا در سگایه آنهگا وانگد نیازهگای ضگروری خگود را تگأمین کنگد و از نعمگت
زند ی اه ماعی نیز بهرهمند شود.

نابراین ،فرهنگها در درهه ناست ،برای رف نیازهای اولیه و در درهه عد بگرای
م
رشگگد زنگگد ی انس گگانها پدیگگد میآینگگد .الب گگه ایگگن گگدان معنگگا نیسگگت ک گگه الزامگگا هم گگه

فرهنگها اخ راگ انسان اشند ،لکه ممکن است اهی همه عناصگر یگک فرهنگگ از
سوی خداوند گه وسگیله وحگی بگرای تعگالی زنگد ی انسگانها آو رده و تبلیگغ شگود .همگان

طگگور کگگه ممکگگن اسگگت برخ گی عناصگگر فرهنگگی گگه کوشگگش نابگگگان اخ گگراگ شگگود ی گا در

طول قرون بر اثر تجر ه و آزمون و خطگای شگری تکامگ یا گد .خمصگه اینکگه مگا فرهنگگ
دو ی (غیر م عالی) و فرهنگ م عالی دار یم .فرهنگ دو ی ،فرهنگی است که بگرای

رف ضرور یات نا شگده اسگت .هر گز ایگن فرهنگگ نمیتوانگد تمدنسگاز اشگد .فرهنگگ

م عگگالی ،فرهنگ گی اسگگت کگگه فگگار از ضگگرور یات گگه امگگور ی م عگگالی هماننگگد اخگگمق،

فضیلت ،هنر ،علم و صنعت میاندیشد .چنین فرهنگی که دغدغه اصگلی آن ،فراتگر
از ضرور یات زند ی است ،میتواند تمدنساز اشد .الب گه همگه فرهنگهگای م عگالی

در یک قد و قواره نیس ند .آنچه سب ،رشد یک فرهنگ میشود ،عبارت است از قرار
گگرف ن در مرکگگز تمگگدنی دنی گا ،وفگگور دانشگگمندان و فگگراهم بگگودن زمینگگههای رشگگد علگگوم و

معار

و عنایت الهی ا فرس ادن انبیا و کتابهای آسمانی.

ویژگیهای فرهنگهای تمدنساز (متعالی)
از هم م مایز می کند که ه این شر مطر میشود:

 .1فرهنگگ م عگگالی در تعامگ گا فرهنگهگگای دیگگگر النگگدهتگر میشگگود ،در حگگالی کگگه

فرهنگهای دو ی ،ضعیف یا ح ی منح و نابود میشوند.

یکی از مهمتر ین و یژ ی هر فرهنگی ،آموخ نی بگودن آن اسگت( .عضگدانلو:1384 ،

 )447میتگگوان گگا آمگگوزش آن را من ق گ کگگرد ی گا تغیی گ ر داد .ان قگگال فرهنگگگ از والگگدین گگه

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

هر کدام از فرهنگهای م عالی و غیر م عالی ،دارای و یژ یهایی هس ند که آنها را
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م
فرزندان از همین اب است که اصطمحا ه آن هامعهپتیری می و یند.

گاه اتفگاق میاف گد عنصگری فرهنگگی از فرهنگگ دیگگر رف گه میشگود .ایگن هر یگان،

فرآیند فرهنگپتیری نامیده میشود .در چنین وضعی ی ،فرهنگهایی که گا یکگدیگر

تماس مس قیم دارند ،هر دو دچار د ر ونی میشوند .الب ه ایگن د ر گونی ممکگن اسگت
در ی گک فرهنگگگ خیل گی عمی گقتر از فرهنگگگ دیگگگر اشگگد( .کگگو ن )69: 1372 ،در ای گن

د ر ونی ،فرهنگی که از عناصر معنوی و م عالی بیش ری برخوردار اشد ،کم گر تغییگر
م
مییا د .چه سا فرهنگگ قگوم مهگاهم ،صگرفا گه ایگن دلیگ کگه گدو ی اسگت ،گه دسگت
قگوم مغلگوب نگگابود شگود ،مثگ هجگوم مغگگول کگه فرهنگگگ قگوم مغگگول در فرهنگگ ایرانگگی _
اسممی ذوب شد.

چرا چنین اتفاقی میاف گد؟ چگون عناصگر فرهنگگی در یگک ردیگف نیسگ ند ،لکگه گا

هگگم تفگگاوت دارنگگد .برخگگی عناصگگر مث گ اورهگگا و ارزشهگگا (احساسگگات عمیق گی کگگه از
اورهگگا سرچشگگمه می یرنگگد) نقگگش محگگور ی و اساسگی در هو یگت یگک فرهنگگگ دارنگگد و

برخگی دی گگگر مثگ هنجارهگگا (الگوهگگای رف گار ی) ،آداب و رسگگوم و نمادهگگا نقگگش فرعگگی،
م
تبعی و پیرامونی در هو یت یک فرهنگ دارند .معموال در فرهنگهای م عالی ،اگش
اصلی فرهنگ آنها که در این نوش ار« ،هس ه مرکگزی فرهنگگ» نامیگده میشگود ،دارای

چ گگارچوبی منطقگ گی و مسگ گ دل اس گگت ،گ گه ون گگهای ک گگه در مباحث گگات و در یریه گگای

فکگگری ،نگگه تنهگگا می توانگگد مقاومگگت کنگگد ،لکگگه دشگگمن را گگه پیگگروی و کگگرنش مجبگگور

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

می کنگ گگد ،امگ گگا در اگ گگش پیرامگ گگونی ممکگ گگن اسگ گگت اس گ گ حکام الزم را نداش گ گ ه اشگ گگد.
م
فرهنگهگگایی کگگه از آ شگگاورهای وحی گانی و عقمن گی تغتی گه شگگدهاند ،معمگگوال چن گین
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وضعی ی دارند؛ یعنی چون در اش اورها و ارزشها ،ه وحی م کیاند و وحی نیز بر
اصگگول عقمن گی و واقعی گات خگگارهی اس گ وار اسگگت 1،اصگگولی محکگگم و عقل گی دارد و در

تعام گ گگا فرهنگهگگای دیگگگر ،ح گی فرهنگهگگای م علگگق گگه قگگوم غالگگ( ،در هنگگگ)،
م
پی گروز می گدان هس گ ند و آنهگگا را گگه انقی گاد خگگود درمیآورنگگد .معمگگوال فرهنگهگگایی کگگه
َ
ُ
ُ
 .1فلله ال ُح َجم ال َبال َغم ( .انعام)149 :

ساخ ه دست شگر هسگ ند ،در اگش اورهگا ضگعیفند و نمیتواننگد گا اصگول منطگق و

اس گ دال لهای قگگوی از اورهایشگگان دفگگاگ کننگگد .از ایگگن رو ،در در یریهگگای منطق گی گگا

فرهنگهای رقی ،عرصه را خالی میکنند و در هسگ ه مرکگزی ،از فرهنگگ مهگاهم اثگر
میپتیرند یا در تعام ا فرهنگهای قویتر مقهور آنها میشوند و ه مرور هو یت ملت
و صگاحبان آن فرهنگگ تغییگر مگیکنگد و گه شگک صگاحبان فرهنگگ قگویتگر در میآیگد.

چون هر مل ی در برابر فروپاشی ه اق ضای غر یزه صیانت نفگس ،مقاومگت می کنگد ،در

ای گن مقاومگگت می کوشگگند دسگگت کگگم اشهگگایی از عناصگگر پیرامگگونی فرهنگگگ خگگود را
حفگظ کننگد .از ایگن رو ،دیگده میشگگود در هنجارهگا و نمادهگا همچگون پوشگش ،سگگبک

زند ی و برخی رف ارهای دیگر مگیکوشگند سگنتهای تشگ ه را حفگظ کننگد ،غافگ از

اینکگگه گگا تغیی گر در هس گ ه مرکگگزی فرهنگگگ ،خگگواه نگگاخواه ،دی گر ی گا ود ،هامعگگه آنهگگا رنگگگ
عوض میکند و هو یت ملت تغییر اساسی مییا د ،مث هامعه هند کنونی یگا آسگیای

هنوب شرقی یا ژاپن یا کشورهای افریقگای مرکگزی کگه اورهایشگان غر بگی شگده اسگت،
اما هنوز سیار ی از مردمشان ،لباس محلی میپوشند.

فرهنگهگگای غنگگی و م عگگالی در برخگگورد گگا فرهنگهگگای مهگگاهم چگگون در هسگگ ه

مرکگزی خگود از اصگگول منطقگی قگوی برخوردارنگگد ،مقاومگت مگیکننگگد و ح گی بگر فرهنگگگ
مهاهم اثر می تارند .چنانکه وق ی مبشگران مسگیحی گه ایگران میآمدنگد ،از مسگیحی

کردن مردم ایران ناامید میشدند .برای نمونه ،لرد کگر ن در کتگاب ایگران و قضگیه ایگران
گگه مبش گگران مسگ گیحی تأ کیگ گد می کن گگد ک گگه هیچ گگاه ت گگمش نکنیگ گد ایرانگ گی مس گگلمان را

صگگورت غیگر مسگ قیم کوشگگید قلگگ ،آنهگگا را گه سگگمت مسگیحیت و مسگیحیان هلگگ،

کنید( .کر ن :1367 ،ج)646 _645 ،1

فرهنگهگگای م عگگالی در ع گین پایگگداری در امگگور ی کگگه گگه هسگ ه مرکگگزی آنهگگا مر بگگوس

است ،در امور فرعی مث نوگ لباس پوشیدن یا رف ارهای اه مگاعی ،منعطگف اسگت.
ه این دلی است که:

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

مس گیحی کنی گد؛ ی گرا گگه دلی گ قگگوت اس گ دال لهایشگگان موفگگق ناواهی گد شگگد ،لکگگه گگه
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م
م
اوال ایگن امگگور یر ناهگگای دینگی نگگدارد ،لکگگه ناشگی از سگگنتهای کهگگن اسگگت .مگگثم

حجاب دینی است ،اما اینکه ا چه لباسی و چگونه این حجاب را تأمین کنیم ،دین

در اره آن ساکت است .بگرای نمونگه آیگا از پیگراهنهگای لنگد رنگگی اسگ فاده کنگیم یگا از

چگگادر سگیاه؟ دی گن حگگداک ر توص گیههای اسگ حبابی دارد ،امگا اخ ی گار را در پوشگگش نگگوگ
لباس ه مردم داده است.
م
ثانیا تغییر در این امور ،هویت فرهنگی یک ملت را تغییر نمیدهد و ا گر اسگ حکام

الزم را نداش ه اشد و در مباحثات و مجادالت ن وانند مقاومت کننگد ،تغییگر خواهنگد
م
کرد .اتفاقا این مسئله ه غنای بیشگ ر فرهنگهگای م عگالی خگ م خواهگد شگد؛ یگرا هگر

بیش گ گ گ ر عناصگ گ گگر ضگ گ گگعیف و غیگ گ گگر منطقگ گ گگی از آن زدوده و عناصگ گ گگر منطقگ گ گگی و قگ گ گگوی
های زین شود و هویت و ذات آن دست ناگورده مانگد ،آن فرهنگگ النگدهتگر خواهگد
شگگد و نسگگبت گگه دیگگگر فرهنگهگگا ،کگگارآیی بیش گ ری خواهگگد داشگگت .اینجاسگگت کگگه

مگ گیبینیم گگا وه گگود ت گگمش در دوره پهل گگوی اول و دوم و ار ا گگان آنه گگا در تغییگ گر هو یگ گت

فرهنگ گی و گگا توهگگه گگه اینکگگه ایرانگگیهگگا لبگگاس غربیهگگا را پوش گیدند و برخ گی رف ارهگگای
ظاهری خود را نیز تغییر دادند ،مث آپارتماننشینی یا اس فاده از اخ راعگات و صگنای ،
اما در فرهنگ شیعی _ اسممی خود مس حکم ماندند و چه سا ایگن اسگ حکام بیشگ ر

شد و ه انقمب اسممی انجامید.
م
ثالثگا ایگن امگر گه انعطگگا فرهنگگ م عگالی در قبگگال خگرده فرهنگهگگا و در ن یجگه گگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

سگگعه صگگدر بیش گ ر فرهنگگگ م عگگالی منجگگر میشگگود .در ادامگگه خگگواهیم فگگت فرهنگ گی
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میتواند تمدنساز اشد کگه در برابگر فرهنگهگای کوچگکتر سگعه صگدر داشگ ه اشگد و

آنهگگا را تحم گ کنگگد .فرهنگهگگای م عگگالی نقگگش فرهنگگگ مگگادر را در برابگگر انگگواگ خگگرده

فرهنگهای کوچکتر دارند.

نگابراین ،مگردم مسگلمان ایگران در تعامگ گا فرهنگگ غگرب ،در وایگد و حواشگی مثگ

نوگ لباس یا سبک زند ی مردم ایران از غرب اثر پتیرف ند ،امگا همچنگان مگردم در ذات
که عبارت از اورها و ارزشها اشد ،ه فرهنگ اسممی _ شیعیشگان وفگادار ماندنگد و

در دنیای غرب اثر گتار بودنگد .در آینگدهای نگه چنگدان دور ،آثگار آن بیشگ ر ظگاهر خواهگد
شگد و چگه سگا فرهنگگ غگرب و سگیار ی از فرهنگهگای موهگود کنگونی ،گه مگرور زمگگان

مقهگگور فرهنگگگ م عگگالی شگیعی قگگرار یرنگگد و از فرهنگهگگای یرمجموعگگه آن گگه شگگمار
آیند ،چنانکه ا س رش حگوزه نفگوذ معنگوی ایگران در کشگورهای منطقگه و ههگان ،آثگار

توسعه فرهنگ شیعه (مهدو ی) ظاهر شده است.
 .2فرهنگهگای م عگالی اهگدا

اصگلی زنگگد ی را فراتگر از نیازهگای ضگرور ی تعر یگف

می کنند .این در حالی است که در فرهنگهای دو ی ،اهدا

زند ی حول نیازهای

مادی میچرخد .فرهنگهایی م عالیاند که توانس ه اشند برای مردم اهدا

اصگلی

زند ی را ه شک م عگالی تعر یگف کننگد .گه ونگهای کگه در آنهگا رفگ نیازهگای ضگرور ی

مگگادی گگه حاش گیه رانگگده شگگده اشگگد .بگگر هم گین اسگگاس ،اسگگمم سگگیار کوشگگیده تگگا گگه
پی گروانش القگگا کنگگد کگگه رو ی مقسگگوم اسگگت .از ایگگن رو ،نبای گد گگه دسگگت آوردن رو ی،
هد

اول و اصلی مؤمن اشد.

 .3فرهنگهگگای م عگگالی دارای ظرفی گت و سگگعه صگگدرند ،گگه ونگگهای کگگه میتواننگگد

فرهنگه گگای محلگ گی س گگیاری را پوش گگش دهن گگد ،ام گگا فرهنگه گگای گگدو ی خش گگک،
شگ گگکنندهانگ گگد و ظرفی گ گت تحم گ گ فرهنگهگ گگای دیگگ گگر را ندارنگ گگد .بگ گگر هم گ گین اسگ گگاس،

فرهنگهگگای م عگگالی میتواننگگد در هر ی گان تعامگ فرهنگگی گگا هگگتب عناصگگر فرهنگ گی
مطلگگوب و زدودن عناصگگر فرهنگ گی نگگامطلوب بگگر غنگگای خگگود بیافزاینگگد .فرهنگهگگای

گگدو ی گگه محگگخ برخگگورد گگا فرهنگهگگای دیگگگر ی گا در آنهگگا ح گ میشگگوند ی گا گگا ایجگگاد

ا آنها می ندند.

فرهنگهای م عالی فرهنگهایی هس ند که در خود ظرفیت و سگعه صگدر ایجگاد

کرده اشند ،ه ونهای که وانند فرهنگهای محلی سیاری را پوشگش دهنگد ،مثگ

فرهنگگگگ اسگ گگمم ،گگگا آنکگ گگه یگ گک مجموعگ گگه کگگگاملی از اورهگ گگا ،ارزشهگگگا ،هنجارهگ گگا و

نمادهاست ،ولی ه شکلی چیده شده است که میتواند ا بینهایت فرهنگگ محلگی

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

دیوارهای نامر ی ،از هر نوگ آمیزش ا فرهنگهای دیگر پرهیز میکنند و راه را بر تعامگ
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هم شود .بگر همگین اسگاس ،در اسگمم گه شگدت گا قگوممگدار ی و تعصگ،هگای قگومی
مبارزه شده است.

در پایگگان ای گد ی گادآور شگگد همگگه فرهنگهگگای رشگگد یاف گگه گگه یگگک شگگک تمدنسگگاز

نیس ند ،لکگه نگوگ فرهنگگ یگک هامعگه رهنمگون نگوگ تمگدن آن هامعگه خواهگد بگود .گه
این معنا کگه ا گر فرهنگگ هامعگهای مگادی اشگد ،تنهگا میتوانگد پایه گتار تمگدن مگادی

م مای ه صفات حیوانیگت اشگد ،گه ونگهای کگه نهایگت هگد

ایگن تمگدن ،ارضگای

تمایمت سگ رش یاف گه حیگوانی انسگان اشگد .ا گر فرهنگگ هامعگهای ،الهگی _ انسگانی

اشد ،نوگ تمدن این هامعه ،م عالی و انسانی _ الهی خواهگد بگود .گدیهی اسگت چگون

تمگگدن مهگگدو ی ،تمگگدنی الهگگی _ انسگگانی اسگگت ،ای گد مگگردم فرهنگگگ معنو ی گتمحگگور را
تقویت و در هامعه ایجاد کنند.

چگگون فرهنگهگگای مگگادی گگه مقگگدار غوطگگهور ی در مادیگت گگا فرهنگهگگای اله گی در

تعارض و در یگری هسگ ند ،گه همگان نسگبت نیگز تمگدن مگادی گا تمگدنهای دینگی سگر
ناساز ار ی دارد .نابراین ،ماهیت فرهنگ و تمگدن از هگم هداسگت ،امگا گا هگم ارتبگاس
وثیقی دارند که از هم هدا شدنی نیس ند ،لکه فرهنگ مولد تمدن و تمدن محصگول

فرهنگ م عالی و رشد یاف ه اسگت .در میگان اندیشگمندان غر بگی نیگز سگیار ی هسگ ه و

ر یا گگه گگه ای گن نکتگگه رس گیدهاند ،از هملگگه آرنولگگد تگگوین بگگی ،فرهنگگگ را معگگادل تمگگدن

دانس ه و مع قد است فرهنگ هم چون تمدن در ن ر اه مدرن حاص برخورد انسگان و

طبیعت است( .همعی از نویسند ان)36 :1386 ،
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

دار یوش آشور ی نیگز تمگدنها را ماگ ا فرهنگهگای م عگالی و سگ رده میدانگد و
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می و ی گد« :تمگگدن گگه ن امهگگای بگگزر سیاس گی ،اه مگگاعی ،اق صگگادی و فرهنگ گیای
اشگگاره دارد کگگه از ن گگر هغرافیگایی ،واحگگد کمن گی را در ی گک قلمگگرو پهنگگاور ،معمگگوال ی گک

امنراتور ی در بر می ی رد .ا فرهنگ س رده و پرو ردهای که فرهنگ مردم نو یسا 1ست و

ادبیات نوش اری پهناوری دارد ،اما فرهنگ ه تنهایی میتوانگد از آن مردمگی اشگد کگه
1. literate

در یک قبیله ه صورت ا دایی زند ی می کنند»( .همان)

مالگگک بگگن نبگگی ،م فکگگر الجزایگگری ،بگگین فرهنگگگ و تمگگدن ارتبگگاس قا گگ مگگیشگگود و

چنین مینو یسد:

تمدن محیط طبیعی معینی (خاک و زمان) است که مق ضیات انسگانیت
انسان در آن محیط محقق شده است و چهار مورد ه آن رو می اشگد کگه
در دایگگگگره فرهنگگگگگ می نج گگگد کگگگگه عبارتن گگگد از :رو یکگگگگرد اخمقگگگگی ،رو یکگگگگرد
یباشناخ ی ،منطق عملی و صنعت( .همان)37 :

تالش اسالم برای ایجاد فرهنگ متعالی
ا نگاهی ترا ه آموزههای اسمم میبینم همه عناصر فرهنگ در آموزههای دینگی

اسگگمم دی گده میشگگود .گگه سگگان دیگگگر ،اسگگمم چیگگزی بگگیش از مجموعگگهای از اورهگگا،

ارزشهگگا ،هنجارهگگا ،و آداب و رسگگوم نیسگگت کگگه روش زنگگد ی خاصگگی را بگگرای مؤمنگگان

خودش معین می کند .این فرهنگ خاص ،و یژ یهایی دارد که مهمترین آنها م عالی
بودنش است .در ادامه ه برخی وهوه م عالی بودن فرهنگ اسممی اشاره میشود.

اسگگمم گگا تأ کی گد بگگر اینکگگه ر ق ،مقسگگوم و مع گین اسگگت ،توه گه اصگگلی انسگگانها را از

ضرور یات مادی ه اهدا

معنوی و کماالت و یباییهای زند ی معطو مگیکنگد.

بر همین اساس قرآن میفرماید:

َ َ َ
ُ
ََ
َ َ
ْ َْ
الل ِّز ْقه َاا ؛ (هود)6 :
ض ِّلَ ََ ِّ
وما ِّمن داب ٍة ِّف األر ِّ
هیچ هنبندهای در زمین نیست ،مگر اینکه رو ی آن بر عهده خداست.
َ
ْ
َو َکأأأین ِّمأأأن َد َابأ ٍأأة ََ َ َْت ِّمأأ ُ ز ْق َه َاأأأا َُ
الل ی ْر ُق ُه َاأأأا َو یأأا ُک ْم َو ُهأ َأأو َ
السأ ِّأأمی ُع ال َع ِّلأأأ ُی ؛
ِّ
(َنکبوت)60 :
چه سیارند هنبند انی که [در زمین ا شما زند ی میکننگد و بگر اثگر ضگعف
ح گی] نمگیتواننگد رو ی خگگود را بردارنگد .خگگدا رو یرسگان آنهگگا و شماسگگت و
خدا س شنوا و آ اه است.

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

همچنین میفرماید:
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در بیان سب ،نزول آیه ،مطل ،تمدنی هگالبی نقگ شگده اسگت .مگیدانیم تمگدن گا

عافیگگتطلب گی گگه دسگگت نمیآیگگد ،لکگگه گگا کوش گش کگگه یک گی از مصگگادیق آن هجگگرت
اسگگت ،شگگک می ی گرد .رسگگول خگگدا

پگگس از دیگگدن وضگگعیت نگگا وار مکگگه از یگگاران

خو یش در مکه خواست ه مدینه هجرت کنند ،اما یاران ایشگان ف نگد« :مگا در آنجگا،
نگگه َمسگگکنی دار یگم و نگگه کسگی را کگگه گگه مگگا چیگزی بگگرای خگگوردن دهگگد» ،یعنگی سگگودای
شکم و ضرور یات زند ی ممکن بود مردم را از تگمش بگزر تمدنسگاز گازدارد .خداونگد

ه ایشان خبر داد که ر ق و رو ی او برای تمام خلقش ،در هر هگا و مکگانی کگه اشگند،

عگگام اسگگت و نبای گد سگگودای شگگکم ،آنهگگا را از انجگگام کارهگگای بگگزر

گگازدارد .چنگگانکگگه

مهگگاهران صگگدر اسگگمم ،پگگس از انگگدک زمگگانی صگگاح ،دارایگگی و فرمگگانروای کشگگورها و

سرزمینهای دیگر شدند.

گ گه ه گگز آیگ گات ق گگرآن ،احادی گگث س گگیاری نیگ گز از رس گگول خ گگدا

دار ی گگم کگگگه از م گگردم

میخواس ند نگران رو یشان نباشند ،لکه افکارشگان را لنگدتر گیرنگد .بگرای نمونگه،
ایشان در حدیثی میفرماید:

ل ُ َ
َ
َ ْ
ََُ َ ُ َ
الر ْق َمس ُسو ل ل ْن َی ْع ُد َو ْام ُر ؤ َما ه ِّس َم ل ُه؛ (نوز ی)29: 1408 ،
 َ
أیا النا ِّل ِّ
ای مردم ،رو ی تقسیم شده است و نسبت ه رو ی تقسگیم شگده ،گه هگیچ
کس ظلم نمیشود.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

پیامبر ه شدت از تنبلی و بیکار ی م نفر بودند و میفرمودند:
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َُ ُ
أأوب بأأَ مأ َأأن ْ َ
َُ َ
اَ ِّأأم َو ا ْ َ أأأ َ  َ َو ْال َع ْجأأ َو ْال َ
کسأأأ ؛ (شأأیخ صأأأد ،
ِّ
ِّ
اللاأأم ِّل ِّ أَأ ِّ
ِّ
 : 1413ج)335 ،1
خدایا از اندوه و ناتوانی و تنبلی ه تو پناه میبرم.

بر پایه آموزههگای اسگمم ،کگاهلی گه نگوعی مگردن پگیش از وقگت اسگت و آفگاتی ماننگد

دلسردی ،ملولی و تباهی و نیازمنگدی را گه دنبگال دارد .اندیشگه انسگان بگیکگار ،کار گاه
شیطان میشود .انسانی که اساس زند ی را بر بیکار ی می تراند ،نزد خدا هایگگاهی
ندارد .پیامبر اکرم

میفرماید:

خدا ،هوان بیکار کاه را دوست ندارد( .نراقی1408 ،ق :ج)152 ،1

در هام االخبار چنین آمده است:

رو ی پیگگگامبر یکگگگی از یگگگارانش را دی گگد و سگگگؤاالتی کگگگرد و هگگگواب داد و پیگگگامبر
ف نگگد :شگگغلت چیسگگت؟ فگگت :ب گیکگگارم .حضگگرت فرمودنگگد :سگگقط عگگن
عینی؛ از چشمم اف ادی( .شعیری)1363:390 ،

ه هگز رسگول خگدا

از ا مگه بزر گوار نیگز احادیگث سگیاری در ایگن زمینگه دار یگم کگه

برای نمونه ه برخی از آنها اشاره میکنیم:
امام صادق

میفرماید:

تمش برای گه دسگت آوردن رو ی حگمل را رهگا مکگن .همانگا دسگتیگابی گه
رو ی حگگگمل ،کمکگگگی بگگگر اطاعگگگت از دسگگگ ورهای الهگگگی اسگگگت( .عروسگگگی
حویزی :1415 ،ج)125 ،5

حضرت علی

در این اره میفرماید:

بگگرای گگه دسگگگت آوردن رزق گگان کوشگگید .همانگگگا تضگگمین ر ق و رو ی بگگگرای
کسانی است که آن را طل ،کنند( .مجلسی)137 :1404 ،

تمش خس گیناپتیر مسگلمانان ،یکگی از زمینگههای توسگعه و رشگد تمگدن اسگممی

بوده است .افزون بر این ،رهبران اسگمم اگش یگادی از رو ی را وا سگ ه گه انجگام امگور
م عالی و تمدنساز کردند که از اب نمونه ه چند مورد اشاره میشود.
رسول خدا

فرمودند:

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

ُْ
َ
َ
ْ ْ َ
َْ
ْ َ
َ
ِح ُه ُأ ْن ئَ
س
َم ْن أ ِّْل َ َم ِّ
الصد ِّف کَل ِّم ِّه َو ِّاْل ن َصاف ِّم ْن نف ِّس ِّه َو ِّب َر َو ِّالد ْی ِّه َو َو َص َر ِّ َ ِّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
لأ ُأه ِّف أ َج ِّلأ ِّأه َو ُو ِّسأ َأع ََل ْیأ ِّه ِّف ِّز ْقهأ ِّأه َو ُم ِّتأ َأع ِّب َعس ِّلأ ِّأه َو ل ِّسأ َأن ُُج َتأ ُأه َوهأ َأت ُم َسأأا َ ل ِّ ه؛
(دیلمی)265 :1408 ،
گگه هگگر کگگس ،راسگگت گگو یی در ف گار ،انصگگا در رف گگار ،نیک گی گگه والگگدین و
صله رحم الهام شود ،اهلگش گه تگأخیر مگیاف گد ،رو یاش یگاد مگی گردد ،از
عقلگگش بهگگرهمنگگد مگیشگگود و هنگگگام س گؤال [مگگأموران اله گی] ،پاسگگخ الزم گگه او
تلقین میشود.
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ایشان در های دیگری فرمودند:

َ
َ
الل َو ْل َی ِّص ْ َر ِّ َ
َم ْن َس َر ُه أ ْ َ ُی ْن َسأ َل ُه ف َُ ُمره َو ُی َو ِّس َع َل ُه ف ز ْقه ِّه َف ْل َی َتق َ
ِح ُه؛
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
هر کس دوست دارد عمرش طوالنی و رو یاش یاد شود ،تقوای الهی پیشه
کند و صله رحم داش ه اشد.

امام صادق

فرمودند:

َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ خُ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ
الأر ْق ِّ َو
ِّصلة األر ُْ َا ِّ َت ِّسن ا لأق و ُس ِّأم الکأ و ُ ِّیأب الأنفَ و ُ ِّ یأد ِّف ِّ
ُُ ْن ئُ
س ِّف األ َج ِّ ؛ (کلیین)151: 1365 ،
ِّ
صگگله رحگگم ،انسگگان را خگگوش اخگگمق ،گگا سگگااوت و پگگاکیزه هگگان مگگینمای گد و
رو ی را یاد میکند و مر را ه تأخیر میاندازد.

داشگ ن ن گگم و انضگگباس یک گی دیگگگر از عوام گ رشگگد و توسگگعه تمگگدن اسگگممی اسگگت.

رسول اکرم

می فرماید:

با َم أُدکم َمَل فلی سن؛ (فیض کاشا  :1406 ،ج)570 ،25
وق ی یکی از شما کار ی را انجام میدهد ،آن را محکم و اس وار کند.

همچنگین اسگ عداد فگرد گا نگوگ کگار ی کگه دارد ،ایگد تناسگ ،داشگ ه اشگد .از پیگامبر

اکرم

نق شده است:

ُ َ َ
ل َ
(ملس :1403 ،ج )282 ،4
اَملوا فک ُمیس لر ِّ َِلا خ ِّلق له؛ ج
همه شما کار کنید ،اما م وهه اشید هر کس برای کار ی آفر یده شده است
که آن کار را به ر و ا سهولت انجام میدهد.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

م
معموال مساهد مکانی مقدس و کانون عبادت و انجام اعمال و مراسگم مگتهبی در
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ن گگر رف گگه مگگیشگگود ،امگگا از کارکردهگگای مهگگم آموزشگگی و فرهنگگگی آن در طگگول تگگار یخ

نمیتگوان چشگمپوشگی کگرد .تگا پگیش از تشگکی مگدارس گه طگور رسگمی ،مسگاهد نقگش

تعیینکنندهای در پیشرفت علمی و آموزشی گه عهگده داشگ ند؛ یگرا مح گوای علمگی
که در دوران ا دایی ظهور اسمم نشر داده میشد ،در ارتباس ا مسا متهبی و دینی
و معار

مرتبط ا قرآن بگود .بگر اسگاس منگا و م گون تگار یای ،ناسگ ین مرا کگز تعلگیم و

تربیت در اسمم ،مسجد و محور این آموزش و پرورش قرآن کر یم بود .گه نوشگ ه اسگ اد
ه گگملال گگدین هم گگایی« ،در ا گگدا ،ح گگوزهه گگا و حلق گگهه گگای درس در مس گگاهد تش گگکی
م
م گ گیشگ گگد ،احیانگ گگا مجگ گگالس منگ گگاظره نی گ گز در همگ گگان مسگ گگاهد بگ گگود ک گگگه پگ گگارهای از آنهگ گگا
کتابخانههای ع یم نیز داش ند»( .همایی)3 :1363 ،

نقش انقالب اسالمی در ایجاد فرهنگ متعالی مهدوی
ف ه شد فرهنگگی میتوانگد تمدنسگاز اشگد کگه از عناصگر م عگالی برخگوردار اشگد.

برنامههای اسممی نیز ه شکلی تن یم شده است که یک فرهنگ م عگالی تمدنسگاز
گگه تمگگدن ههگگانی مهگگدوی من هگگی شگگود .حگگال پرسگگش ای گن اسگگت کگگه در ای گن می گان،

انقمب اسممی چه نقشی میتواند ایفا کند؟
م
انقگگمب اسگگممی گگه عنگگوان هنگگبش مردم گی ،چگگون اسگگممی اسگگت ،ماهی گگا ای گد در

احیای تمدن بزر اسگممی ،نقشگی بی گدی داشگ ه اشگد ،و رنگه از درون تهگی خواهگد

شد و تغییر ماهیگت خواهگد داد .بگرای ایگن من گور ،انقگمب اسگممی از ابزارهگایی نگاب
برخ گگوردار اس گگت ک گگه میتوان گگد در ن گگوگ خ گگود بین ی گگر اش گگد .ای گگن ابزاره گگا عبارتن گگد از:

شناسگگاندن اهگگدا م عگگالی گگه مگگردم ایگگران ،امی گدوار کگگردن مگگردم ایگگران گگا نو یگگد تمگگدن
ههانی مهگدوی ،ایجگاد خود گارو ی در مگردم ایگران بگرای سگاخ ن آینگده ،ایجگاد فرصگت

تعام گ فرهنگ گی و تمگگدنی گگا تمگگدنها و فرهنگهگگای موهگگود در ع گین حفگگظ اس گ قمل
فرهنگی و هویت اسممی ،ایجاد ظرفیت سعه صدر برای تحم فرهنگهای دیگگر و
 .1شناساندن اهداف متعالی به مردم

داش ن اهدا

لند و نهادینه شدن این اهگدا در فرهنگگ عمگومی هامعگه ،یکگی

از عواملی است که ه فرهنگ تعالی می اشگد .دیگن اسگمم ،انسگان را دارای سرشگت

الهی و مقام خلیفگه الهگی و رو او را گه اعلگی علیگین م صگ میدانگد .انسگان در میگان

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

حفظ آنها و ذوب کردن آنها در فرهنگ اصلی ه صورت خردهفرهنگهای تا .
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مالوقات خداوند ،در االتر ین مرتبه کرامت و شرافت قرار دارد .اسمم ه پیگروان خگود

میآموزد خواس ه اصلی انسان ،رسیدن ه مقگام خلیفگه الهگی اسگت .از ایگن رو ،تگمش
خود را ه کار می یرد تا ه پیروانش بیاموزد از دنیا برای رشد اخرو ی بهره گیرند:

ُْ
َ
َ َْ َ َ َ ُ َ َ ََ ََ َ َ َ
نَ ن ِّصی َبك ِّم َن الدن َیا ( .هصص)77 :
اَخرة وَ ُ
وابت ِّغ ِّفیما آُاك الل الدار ِّ

همچنین تأ کید می کند دنیا در مقایسه ا آخرت قا قیاس نیست:
ُ
َ
َمأا أوُیأ ُُت ِّمأن ْ ٍ
َو ََ ََ َر ب ْم َی َت َو َک ُل َ
و َ
ِّ ِّ

َ َ
َ
َ َ ُ ْ
ُْ
َ
الل خ ْیأ لر َوأ ْبأ َ ِّللأ ِّ ی َن َامنأوا
ََفتأأا ا َ َیأ ِّاة الأدن َیا َو َمأا َِّنأأد ِّ
( .شورا)16 :

در نهایت تمش دارد تا پیروان او دنیا و آخرت را ا هم و در کنار هم طل ،کنند:

َو
ُْ
ومأ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ
اَخأ َأرة َُ َسأ َأن وة َوه َنأأا ََ أ َ ا َ
أُم مأأن َیسأأو َر بنأأا آ ُِّنأأا ِّف الأأدن َیا َُ َسأأنة َو ف ِّ
ِّ
َ
الن ِّار ( .بسره)201 :

در چنین فضایی ،فرهنگی که بر هامعه حاکم میشود ،فرهنگ م عالی ترقیخگواه

خواهگگد بگگود کگگه در آن ،آرمانهگگای معنگگوی و اله گی ،هگگای خواس گ ههای تنگگگ مگگادی را

خواهد رفت.

نگگابراین ،انقگگمب اسگگممی از آن ههگگت کگگه خگگود را ذیگ دیگن اسگگمم تعر یگف کگگرده،

انقمبی فرهنگگی در عگین حگال معنو یگت گرا و آرمان راسگت .همچنگین انقمبگی دینگی
اسگگت کگگه مگگدعی آرمانهگگای معنگگوی و اخمق گی اسگگت .از ای گن رو ،میتوانگگد از گگاالتر ین

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

هتابیتها در سطو ما لف برخوردار اشد .این در حگالی اسگت کگه هاذبیتهگای
م
حی گات مگگادی هگگدا از اینکگگه بگگر تبلیغگگات و هز ینگگههای گگزا م کگگی اسگگت ،معمگگوال
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مگگوق ی و تمامشگگدنی اسگگت .چنگین انقمبگی در وضگگعیت امگگرو ی کگگه دنی گای غگگرب گگه

بن س گگت رسگ گیده و ش گگر یت ،حیگ گران اس گگت ،س گگرمایه و ت گگوانمن گگدی ع یمگ گی دارد ت گگا
انسگگانهایی را کگگه گگه حکگگم «الغر یگگق ی شگگبث ک گ حشگگیش» من رنگگد تگگا گگگه اولگگین

دعوتکننده پاسخ مثبت دهند ،ه سوی خود فراخواند .ایگن تگوانمنگدی تگا حگد قا گ

توههی قای انقمب دینی ایران را تضمین می کند( .نجفی)43 :1391 ،

دیگن اسگگمم در آمگوزههگگای خگود بگگر حیگات طیبگه تأ کیگد فراوانگی دارد .حیگات طیبگگه،

نوعی زند ی همعی است که بر اثر ایمان و عم صگالو محقگق و در آن ،سگ ر تعگالی و

اتصگال گگه عگالم قگگدس فگگراهم مگیشگگود .حیگات طیبگه کگگه قگگرآن کگر یم از آن تعبیگر کگگرده،

نوعی زند ی اه ماعی است که در آن ،هامعهای که آرمانهای بزر اه ماعی دارد،
هامعهای است که ترکی ،ارادههایش توان برداش ن قدمهای بزر گی در مسگیر تکامگ ،
ند ی ،رشد و قرب را دارد .حیات طیبه ه این شک نیست که فقگط تفاوتهگایی گا

زنگگد یهای دیگگگر داش گ ه اشگگد ،لکگگه حی گاتی فراتگگر از حی گات مش گ رک شگگری اسگگت.
َ
م
حا من َذکر َأو ُأنثی َو ُه َگو َف َل ُنحی َی َن ُگه َح َیگا م
عممه طباطبایی در تفسیر آیه َمن َعم صال
ٍ
َطی َبگ مگم َو َل َنجگگز َی َن ُهم َأهگ َگر ُهم َأح َسگگن َمگگا کگ ُگانوا َیع َم ُلگ َ
گون ( .نح گ  )97 :مع قدن گد حی گات
طیبهای که خداوند ه ن و مرد نیکوکار وعده داده ،حیاتی حقیقی و هدید اسگت کگه

مرتبگگهای گگاال و واال از حی گات عمگگومی و آثگگار ی مهگگم دارد( .طباطبگگایی)492 :1374 ،

امگگروزه مگگردم ایگگران در هسگگتوهگگوی حیگگات طیبگگه هس گ ند و ایگگن همگگت را انقگگمب

اسممی ه ملت ایران اشیده است تا ه راح ی فشارها و تحر یمهگا را تحمگ کننگد و
ا ارادهای پوالدین ،ابرقدرتها را ه کرنش وادارند.

 .2امیدواری به تمدن جهانی مهدی

پیامبر اکرم

میفرمایند:

مردم گی کگگه اهگگدا

اهدا

لنگگد دارنگگد ،ا گگر امی گد نداش گ ه اشگگند ،بگگرای گه دسگگت آوردن

خود تمش ناواهند کرد .از این رو ،پس از داش ن اهدا م عگالی ،امیگدوار ی

در عملی بودن آن اهدا نیز شرس تحقق فرهنگ م عالی است.

تم گ گگدن مه گ گگدو ی در تفک گ گگر اس گ گگممی ،پایگ گ گان ت گ گگاریخ و نهای گ گگت رش گ گگد گ گگگه ش گ گگمار

م گگیآی گگد .شگ گیعیان گگه امیگ گد تحق گگق هامع گگه آرم گگانی حض گگرت مه گگدی

 ،حرک گگت و

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

امیگگد ،رحم گگگی اسگگگت از سگگوی پرورد گگگار بگگرای امگگت مگگگن و ا گگگر امیگگگد نبگگگود،
فرزنگدی شگیر داده نمیشگگد و درخ گی کاشگ ه نمگیشگد( .مجلسگگی1403 ،ق:
ج)173 :77
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پویایی خود را در طول تگاریخ حفگظ کردنگد و امگام خمینگی  ،رهبگر انقگمب اسگممی گا

ن ر ه این آرمان و آر و بود که قدم در راه انقمب تاشگت و از خداونگد خواسگت ایگران
را « گگه آر و ی خ گود کگگه ظهگگور حضگگرت مهگگدی
ج)307 ،17

اسگگت ،برسگگاند»( .خمینگگی:1370 ،

محققان خارهی هم م وهه این مسئله شدهاند .محققگی روسگی در گاره مگردم ایگران

چنین می و ید:

چیزی که بیش از همه برای عامه مردم [ایران] هتاب بود ،اع قاد گه مهگدی
بود که ا رهعت «مسیو» مشابهت دارد( .دوانی:1377 ،ج)38 ،1

میش فوکو ،فیلسو فرانسوی نیز از پو یایی هو یت ایرانگی شگگفتزده مگیشگود و از

آن توصیف روشنی ارا ه می کند .و ی چنین مینو یسد:

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

نود درصد ایرانیها شیعهاند و من ر از شت امام دوازدهگم هسگ ند تگا ن گام
راس ین اسمم را در رو ی زمین مس قر کند ،اما ایگن اع قگاد هگر روز نمی و یگد
که فردا حادثه بزر فراخواهد رسید .همچنین همه شور ا یهای ههان را
هم نمیپتیرد .وق ی آیتاهلل شگر یع مدار ی را (کگه یکگی از مراهگ روحگانی در
ای گران اسگگت) دی گدم ،یک گی از ناس گ ین هملگگههگگایی کگگه گگه مگگن فگگت ،ای گن
بگگود« :مگگا من گگر مهگگدی هس گ یم ،امگگا هگگر روز بگگرای اس گ قرار حکومگگت خگگوب
مبارزه می کنیم» .در برابگر قگدرتهای مسگ قر ،تشگی پیگروان خگود را گه نگوعی
بیقرار ی مداوم مسلو می کند و در ایشان شگور ی میدمگد کگه هگم سیاسگی و
هم دینی است( .فوکو)30 _ 29 :1377 ،
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اع قاد ه تشکی هامعه مهدو ی در سایه پیرو ی حق بر اط  ،امیگد گه آینگده را در
م
مردم ایران تقو یت می کنگد .قطعگا ا گر ایگن اع قگاد و امیگد نباشگد ،ملگت ایگران از تحمگ

سگگا یها گگاز میمانگگد .ایگگن و یژ گگی در دنیگگای کنگگونی کگگه از همگگه سگگو ناامی گدی تزر ی گق

میشود ،از اهمیت یگادی برخگوردار اسگت .حرکگت مگردم ایگران تگا گه امگروز نیگز مرهگون
تزر یق روحیه امیگد گه آینگده به گر بگوده اسگت .امیگد گه آینگده تگأثیر دو انگهای در انقگمب

اسممی دارد .از یک سو ،انقمب اسممی مولود امیدوار ی ملگت ایگران گه آینگده روشگن

بگگوده و هسگگت و از سگگوی دیگگگر ،خگگود ،مول گد امی گد بگگرای ملگگت ای گران و دیگگگر ملتهگگای

ههان ،ه و یژه س مدید ان است .نقش انقگمب اسگممی در احیگای فرهنگگ دینگی در

ههگگان ،بیگانگر ایگن اسگگت کگگه دو گگاره امیگد گگه دیگندار ی و آینگگدهدار ی دیگنداران ایجگگاد
شده است( .نجفی)60 _ 59 :1391 ،

 .3خودباوری و تصمیم به زمینهسازی ظهور

افزون بر داش ن هد م عالی و امید دستیابی ه آن هد  ،عام سومی هم نیگاز

اسگت تگگا فرهنگگگ م عگگالی سگاخ ه شگگود کگگه آن خود گگاور ی و تصگمیم گگه تغییگر ر یشگگهای

خگگگود اسگ گگت .خود گگگاور ی و ایمگ گگان گگگه تواناییهگ گگای خگگگود ،یک گ گی از ابزارهگگگای اصگ گگلی

تمگگدنسگگا ی و پیشگگرفت یگگک ملگگت اسگگت .قگگدرتهای اسگگ عمار ی همگگواره تگگمش
کردهاند که ه ملتهای ههان سوم قبوالنند توانایی اداره خود را ندارند؛ یرا میدانند

ا گر مل گی گه خود گگاور ی برسگگد ،کن گرل آن ملگگت بگگرای قگدرتهای اسگ عمار ی ،محگگال

خواهد بود .میش فوکو در پاییز  ،1357شاهد هر یان انقمب اسممی بود .وی در ایگن

اره مینو یسگد« :آنچگه گه هنگبش ایگران قگدرت اشگیده ،یگک و یژ گی دو انگه اسگت .از

ی گک سگگو ،ارادهای همع گی و از سگگوی دیگگگر ،اراده گگه تغیی گر ر یشگگهای زنگگد ی»( .فوکگگو،
 )1380:67او قدرت ناشی از این اراده را سیار مهم میپندارد و این قگدرت را ر یشگهدار

در اسمم شیعی میداند .او در توصیف مردم ایران می و ید:

در ادامه نیز می وید:
درست همین هاسگت کگه اسگمم ایفگای نقگش مگیکنگد .مگته ،بگرای آنگان،
م
نو ید و تضمین وسیلهای برای تغییر ر یشهای ذهنی شان است .تشگی دقیقگا
شکلی از اسمم اسگت کگه گا تعگالیم و مح گوای گاطنی خگود ،میگان اطاعگت

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

ایرانی گان گگا قیامشگگان گگه خگگود ف نگگد ...مگگا ای گد همگگه چی گز را در کشگگور تغیی گر
دهیم ،اما ه و یژه اید خودمان را تغییر دهیم .اید شگیوه بودمگان و را طگهمگان
م
گگا دیگگگران ،گگا چیزهگگا ،گگا ا گگدیت ،گگا خگگدا و غی گره کگگامم تغیی گر کنگگد( .فوکگگو،
)60 :1380
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صگگگر بیرونگگگی و زنگگد ی عمیگگگق معنگگوی تمگگگایز قا گگگ میشگگگود .وق گگگی ف گگگه
میشود که آنان از طر یق اسمم در هستوهوی تغییری در ذهنیت خگو یش
م
هس گ ند ،ای گن ف گگه کگگامم سگگاز ار اسگگت گا ای گن واقعی گت کگگه روش سگگن ی
اسممی از پیش حضور داش ه و ه آنان هو یت میداده است( .همان)

در رهیافت فوکو ،ایرانیها در دین اسمم ه عنوان نیرو و تگوانی انقمبگی« ،چیگزی گه

مرات ،بیش ر از خواست و اراده اطاعگت هرچگه وفادارانگهتگر از ایمگان و عقیگده» (همگان:
 )61یاف نگگد .گه اع قگگاد او ،آنچگگه در انقگگمب اسگگممی ایرانی گان یافگگت م گیشگگد« ،قصگگد و

اراده آغگگا ی نگگو ین در کگگ زنگگد یشگگان از طر ی گق تجدیگگد حی گات یگگك آزمگگون و تجر گگه

معنو یت رایانه بگود کگه گه مگان خودشگان در طگن اسگمم شگیعی آنهگا یافگت مگیشگد».

(فوکو )41 :1377 ،از ن ر فوکو ،در اینجا نقگش مگته ،خمصگه نمیشگود ،لکگه نقگش

فعگگال دیگگن تشگگی در روشگگن نگگگه داشگگ ن شگگعلههای آن اسگگت و بگگرخم تبلیغگگات
غربیها که تحت تأثیر آموزههای مارکس« ،دیگن را افیگون ملتهگا میداننگد» ،در ایگران

ای گن دی گن اسگگت کگگه توده هگگا را گگه حرکگگت واداش گ ه اسگگت و در ن گگر مگگردم ای گران چی گزی

خندهدارتر از این عبارت نیست( .همان )29 :فوکو عقیگده دارد اسگمم در سگال 1978

میمدی ،نه تنها افیون ملت ایران نبود ،لکگه رو یگک ههگان بگیرو بگود؛ یگرا «نقگش
مته ،در انقمب ایران ،نقش یك اید ولوژ ی نیست که ه الپوشانی و پنهان سگاخ ن

تضادها کمك کند یا بین یگك سگری منگاف م ضگاد ،نگوعی اتحگاد مقگدس برقگرار سگازد.
مته ،در ایران در واق  ،یك واژ ان ،فرهنگ ،مراسم ،آیین و درام فاقد زمان است که

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

میتوان درام تار یای مل ی را در آن م بلور و مجسم کرد که در مبگارزه علیگه حکومگت،
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از حیات و هس ی خود دست میشو ید»( .فوکو)60 :1380 ،

 .4استقالل فرهنگی در عین تعامل

تمدن نو ین اسگممی کگه در برابگر تمگدن فعلگی غگرب هلگوه ر میشگود ،افگزون بگر تگوان

تبگگادل فرهنگ گی ای گد از اس گ قمل فرهنگ گی و ی گژهای برخگگوردار اشگگد .تمگگدن کنگگونی گگا
ادعای ههانی شدن و دهکده ههانی تمش دارد هایی بگرای فرهنگهگای غیگر غر بگی

اقی نگتارد .الب ه تا اندازهای نیز در مقا فرهنگهای فقیر و م حجر موفق بگوده ،امگا

انقگگمب اس گگممی در عگ گین برخگگی تعام ه گگا و ت گگداخ های فرهنگگگی گگا غ گگرب و س گگعه
م
صگگدر ی کگگه در مواههگگه گگا فرهنگگگ غگگرب از خگگود نشگگان داده ،توانسگگ ه اسگگت کگگامم
اس گ قمل فرهنگ گیاش را حفگگظ کنگگد .ای گن توانگگایی ا گگدا محصگگول مهگگارتی اسگگت کگگه

ایرانیان در برخورد ا فرهنگهای ما لف ه دست آوردهاند و در مرحلگه دوم گه یگاری

تعلق ه اسمم و آیین راس ین تشی کگه گاالتر ین غنگای فکگری و فرهنگگی را در بگردارد،

(نجفی )54 :1391 ،بیش ر ین اس قمل فرهنگی را برای یک هامعه ایجاد می کند.

هان ینگتون نیز تا انگدازهای ایگن نکتگه را در یافگت و در پاسگخ گه ایگن پرسگش کگه «آیگا

هوامعی وهود دارند که اس قمل فرهنگی آنها راهی برای مگدرن شدنشگان هگز گا غر بگی
شدن و نفگی فرهنگگ بگومی گاقی نگتاشگ ه اشگد؟» می و یگد« :از لحگا ن گری چنگین
وضگگعی ی بگگرای فرهنگهگگای «پای گاننگر» اح مگگال بیش گ ری دارد تگگا بگگرای فرهنگهگگای

هد دار .در فرهنگهای هد دار « ،اگش عمگدهای از اهگدا میگانمگدت ،هگدا و

مس ق از هد های نهایی است» .این ن امها « ا اس فاده از پوشش سگنت ،دسگت
گگه نگگوآور ی م گیزننگگد و ا کاراتشگگان چنگگان اسگگت کگگه معلگگوم نمیشگگود در حگگال تغییگگر

نی گادین نهادهگگای اه مگگاعی خگگود هس گ ند .بگگرعکس از ن گوآور ی در خگگدمت گگه سگگنت

اس گ گ فاده می کننگ گگد» ،امگ گگا ن امهگ گگای پای گ گاننگر «و یژ یشگ گگان ،را ط گگگه نزدی گ گک می گ گان
هگگد های می گان مگگدت و اهگگدا نهگگایی اسگگت .هامعگگه ،کشگگور ،قگگدرت و امثگگال آن،

هملگ گی اش گی از ن گگامی پای گدار و هگگم س گ ه هس گ ند کگگه در آن ،دی گن گگه مثا گگه ی گک
دشگگمنی میورزنگگد» .گگه همگین دلی گ  ،هوام گ ژاپنگی و هنگگدو کگگه هگگد دارتگگر از هوام گ

کنفسیوس گی و اسگگممی بودنگگد ،آسگگانتر مگگدرن شگگدند ،امگگا گگه ای گن معنگگا نیسگگت کگگه در
اسگگمم ،تنهگگا راه غر بگگی شگگدن اسگگت و ایگ گن را تجر گگه ایگگران و برخگگی دیگگگر کش گگورهای

اسممی نشان میدهد»( .هان ینگتون)119 :1378 ،

ایگگن نکتگگه در بیگگان هگگان ینگتون وهگگود دارد کگگه اسگگمم گگه دلی گ ماهی گت و ی گژهاش،

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

راهنمای شناخ ی همه ها حضور دارد .چنین ن امهگایی گا نگوآور ی = [غر بگی شگدن]
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اسگ عداد گگاالیی در خوداتکگایی و اسگ قمل فرهنگگی دارد؛ من هگا ا گگر گگه ایگن و یژ گگی گگه

درس گ ی توهگگه نشگگود ،سگگب ،س گ گی و همگگود فرهنگگگی میشگگود .ایگگن اتفگگاق در ههگگان
اسمم اف اده و شماری از مسگلمانان را گه سگوی طالبانیسگم و القاعگده کشگانده اسگت.

همگگان ونگگه کگگه و ی اشگگاره می کنگگد ،اس گ قمل فرهنگ گی در ع گین حگگال پو ی گایی اسگگمم

شگیعی ،نمونگه و یگگژهای اسگگت کگگه بیشگ ر گه همگگان دو عامگ پیش ف گگه ،یعنگی مهگگارت
ایرانگی در گز ینش فرهنگگی و آیگین تشگی سگ گی دارد .گه عبگارتی ،مهگارت ایرانیگان در

گگز ینش فرهنگ گی ،سگ ر تحقگگق کامگ تر ین فرهنگگگ اسگگممی ،یعن گی تشگی را بگگرای آنهگگا

فراهم آورده است.

در توضیو این مهارت اید فت ایران اسممی تگداوم فرهنگگی داشگ ه و ایگن تگداوم

فرهنگی را از دل یک تار یخ پگر تمطگم فرهنگگی گه دسگت آورده یگا گه تعبیگری ،ایگران گه
لحگگا برخ گی موقعیتهگگا ،معرکگگه آرا و ههانبینیهگگا بگگوده و اس گ قمل فرهنگ گی ای گران

اسگگممی ،گگا وهگگود ایگگن وضگگعیت ،گگه دسگگت آمگگده اسگگت .در تحلی گ ایگگن مس گئله ای گد

دانسگگت تگگار یخ ایگگران از یگگ ک ظگگاهر و گگاطن برخگگوردار اسگگت .گگاطن ایگگن ت گگار یخ ،رو

حقیق گگتهو یی و خردمن گگدی ،ع گگدالتخواهی و معنو یگ گتخواهی اس گگت و ظ گگاهر آن،

قال،های سیاسی _ اه ماعی و دینی _ آیینی است .بگرای مثگال ،بگرای ایرانیگان فرقگی
نداشت نژاد سمطین چه اشد .آنها در دوره اسگممی پتیرف گه بودنگد کگه پادشاهانشگان

ترک اشند و برای آنها مسئله قومی و نژادی ه معنای هدید مطر نبگود ،لکگه مسگئله

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

فرهنگی مطر بود .ه ف ه سید حسین نصر ،در ایگران «همیشگه وضگ گه صگورتی بگود
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که این فرهنگ عام اصلی محسوب میشد و ه همین ههت میتوانسگت نیروهگای

سیار قویتر ن امی را که ه حگدود و ثغگور ما لگف ایگ ران از شگرق و غگرب تاخگت و تگاز

می کردند ،مس حی کند»( .نصر )134 :1382 ،ایرانیان هر امگر هدیگدی را گا توهگه گه
اطن تار یاشان میسنجند و در صورت مناسبت و مطا قت ،گا آن همگراه میشگوند.

آنها همانند تاهری ده که در تشایا کاالی مرغوب از نامرغوب مهارت دارد و ا گر

کاالیی بر زینگد ،میتگوان گه گزینش آن اع مگاد کگرد و گا تأمگ در گاره آن داوری کگرد ،در

سگگنجش فرهنگهگگا مهگگارت یاف هانگگد .همگگین مهگگارت موهگگ ،شگگد گا وهگگود تعلگگق گگه
اسمم ،ه عنوان یک مکت ،و فرهنگ خردمندانگه ،حقیقتهو یانگه ،عدالتخواهانگه
و معنویت را ،میگان شگک هگای آیینگی آن دسگت گه گزینش بزنگد و آن چیگزی را کگه گا

این اصول مطا قت بیش ری داشت ،بر زیند( .نجفی)55 :1385 ،

همان ونه که در برشمردن و یژ یهای فرهنگ م عالی ف ه شد ،ایرانیان ه دلیگ

سا قه تمدنیشان ،در سیار ی از برخوردهای فرهنگی ،رو یکردی مشا ه آنچگه گا آیگین

اسمم و تشی داش ه ،در پیش رف ه است .فرهنگگ ایرانگی در اگش مرکگزی و هسگ ه

اصگلی خگودش بگر پایگه وحگی اسگ وار بگود .اورهایشگگان را از آیگین اسگمم و مگته ،تشگی

رف گگه بگگود .در حگگوادگ فرهنگ گی سگگات و توفگگانهگگای سگگهمگین گگه راح گی مقاومگگت

می کرد ،اما در اش نمادهگا و آداب و رسگوم ( اگش بیرونگی فرهنگگ) گا فرهنگهگای

دیگر تعام داشت .این برخوردها ه طور طبیعی موه ،ور ود برخگی عناصگر فرهنگگی
اقگگوام دیگگگر در اگگش پیرامگگونی فرهنگگگ ایران گی شگگده اسگگت ،ولگگی اگگش هس گ ه درون گی

فرهن گگگ ایگ گران اس گگممی ،اسگ گ قملش را حف گگظ ک گگرد و توانس گگت فرهنگه گگای دیگ گگر را

بومیسا ی کند .ه عبارت دیگر ،ایرانیان ا غنای فرهنگیشان ،ه اس قبال فرهنگگ
غنی اسمم ،ه و یژه تشی رف ند و آن را ه ذات فرهنگی خود راه دادنگد و دیگگر عناصگر

فرهنگی مهاهم ،مث فرهنگ عربی ،ترکی ،مغولی و فرهنگ غرب را تنهگا در پیرامگون
و عناصر هنبی فرهنگگ خگود پتی رف نگد ،امگا اهگازه نفگوذ گه ذات فرهنگگ خگود ندادنگد.

(رمضان نر سی)229 :1389 ،

تغییر نیاف ه است ،اما عناصر فرعگی و تبعگی یعنگی هنجارهگا و آداب و رسگوم در تعامگ

گگا فرهنگه گگای بیگان گگه تغییگ گر می ک گگرد .در فرهن گگگ ایگ گران اس گگممی ،در ط گگول ق گگرون،

عناصری مث نوگ لباس پوشیدن یا نوگ سبک زند ی ممکن است تغییر کند یگا ح گی

برخی اصطمحات هدید وارد ان شود ،اما همواره ارزشهای اسممی و عقاید دینگی

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

گگه عبگگارتی ،سگگه عنصگگر اصگگلی فرهنگگگ ایران گی ،یعنگی اورهگگا و ارزشهگگا ،از عناصگگر
م
محگگور ی و ذاتگ گی فرهن گگگ بگگوده و در ک گگوران ح گگوادگ تغییگ گرات انگگدکی یاف گگگه یگ گا اص گگم
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تشگی در فرهنگگگ ایرانگی تعیگگینکننگگدهانگگد .ایگن مگگوارد هسگ ند کگگه فرهنگگگ مهگگدو یت و
ان ار را در ایران شک میدهند.

 .5پویایی فرهنگ (داشتن استعداد تکامل فرهنگی)

ا ر فرهنگی زمی نه رشد و تکام نداش ه اشد ،دچگار همگود و تحجگر خواهگد شگد و

محکوم ه توقف و سس ی و وال خواهد بود .فرهنگ ایرانی در طول حیات چند هگزار

سگگالهاش ،در حگگوادگ تگگار یای و در مواههگگه گگا فرهنگهگگای مهگگاهم ،گگه هگگای ذوب
شدن در فرهنگ بیگانه ،آن را ه چالش کشیده و در خگود ذوب کگرده و خگود نیگز دچگار
الند ی و رشد شده است .این و یژ ی پس از ورود اسمم ه فرهنگ ایرانگی ،گه شگک

اور نکردنگی ،شگکوفا و تگوان رشگد فرهنگگی و همچنگین ذوب فرهنگهگای دونپایگه گه

مراتگ ،بیشگ ر شگده اسگت .الب گه ایگن مسگئله در انقگمب اسگممی ،بیشگ ر خگود را نشگان

خواهد داد.

رشد فرهنگی همانند حرکت تار یخ ،ه محرک و «عوام تحلی ر» (کاتالیزور) نیاز

دارد .ا گگر قگگرار اشگگد در هامعگگه ه گیچ اتفگگاقی نیف گگد ،مگگردم فرهنگگگ تش گ هشگگان را گگه
راح گی رهگگا ناواهنگگد کگگرد .نگگابراین ،در طگگول تگگار یخ ،عگگواملی حگگادگ میشگگود تگگا رشگگد

فرهنگی و نفوذ مته ،تشگی در عمگق هگان ایرانیگان حاصگ شگود .ایگن عامگ محگرک

همگان ونگگه کگه فگگارابی می و یگد ،رهبگران هگگام الشگرایط بودنگگد کگگه گا نقگگش محگگور ی در

رشد و سط تعالیم شیعه در بگین مگردم توانسگ ند در تغییگرات فرهنگگی مگردم و رهبگری

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

هنبشهای مردمی ،تأثیری شگر داش ه اشند .عوام تحلی ری (کاتگالیزور) هگم
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وهود داش ند که از آن دس ه میتوان از تشکی دولت صفو یه و در یری گا ههگان اهگ

سگگنت ،حمگگمت عثمانیهگگا و ا کهگگا گگه ای گران تگگا پگگیش از قاهگگار و پگگس از قاهار ی گه،
هجگگوم مدرنی گگه در شگگک هج گگوم ن گگام ،همانن گگد هنگهگگای ایگ گران و روس و هج گگوم

اق صادی و فرهنگی نام برد .اینکه چرا هجوم خارهی در ایران سب ،تکامگ فرهنگگی

میشگگود ،ول گی در س گیار ی از کشگگورها سگگب ،نگگابودی فرهنگگگ میشگگود ،گگه دلی گ زنگگده

بودن سنت در ایران است .گه عبگارت دیگگر ،فرهنگگ غنگی ایگران مگان از نگابودی خگود
بگگوده و در عگگوض ،فرهنگگگ مهگگاهم را گگه چگگالش مگگیکش گیده اسگگت .الب گگه ای گد توهگگه

داشت که این رشد فرهنگی در هر یان نهضت مشروطه ،نسبی بود و «مشروطه در افق

مدرنی گگه حاص گ شگگد»( .نجفگگی )158 :1381 ،ایگن رشگگد در انقگگمب اسگگممی کامگ تگگر

شد .ه همین دلی  ،انقمب اسممی فراتر از مدرنی ه و هلوتر از آن بگود و هنگوز هگم ایگن
سگگیر گگه نهایگگت خگگود نرسگگیده اسگگت .نگگابراین ،هنگگوز رونگگد تکامگ فرهنگگگی مگگردم ایگگران
ادامه دارد.

هطور کلی ،ساز و کار رشد و تکام فرهنگگی در تگار یخ معاصگر ایگران گه ایگن شگک

بوده است:

الف) ا هجوم فیز یکی دولت روس کافر ه کشور اسممی _ شیعی ایران ،علمگا کگه

خود را موظف ه دفگاگ از کیگان سگرزمینهای اسگممی میدیدنگد ،گه صگحنه آمدنگد .گا

ورود عالمگگان ،گگه و یگگژه مراهگ تقلیگگد ،نگگوعی آ گگاهی دینگی در مگگردم ایجگگاد شگد و نگگوعی
اروری فرهنگی برای ایرانیان رو ی داد.

ب) هجوم فرهنگی بیگانگان مسیحی در قال ،تبلیغات مسیحیت ،کشیشگان و

راهبگههای مسگیحی ،اعطگای ام یازهگای تجگاری گه آنهگا ،آزاد بگودن در انجگام کارهگگای
آموزشی و خدماتی همانند راهاندا ی مدرسگه و بیمارسگ ان ،علمگا و مگردم م گدین را گه

تدبیر سیاستهای اه ماعی مناسگ ،واداشگت کگه ن یجگه آن ،سگ رش آ اهیهگای

دینی و رشد فرهنگ تشی در بین مردم ایران بود.

بگگرادر ی ،از طگگر دولتهگگای مگگدرن و روشگگنفکگگران غگگربدی گده ،ایرانیگگان اعگگم از مگگردم
عامی ،سیاست مداران و علمای دین را تحریک کرد تا در این زمینه سگا کت ننشگینند
و گگا تگگدو ین رسگگالهها و سگگانرانیها ،خواهگگان عملی گاتی شگگدن ای گن مفگگاهیم در شگگک

اسممی آن در هامعه اشند.

نگگابراین ،دوره قاهار ی گه گگا هم گه مشگگکمتش بگگرای مگگردم ایگگران ،دوره تکام گ و رشگگد

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

ج) طگگر مفگگاهیم مگگدرن انسگگانی همچگگون عگگدالت ،حقگگوق شگگر ،آزادی ،برابگگری و
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فرهنگی ،ه سوی فرهنگ تشی بوده است.

کوتگگاه سگگان آنکگگه فرهنگگگ ایگگران تگگا زمگگان دوره قاهگگار ،از پگگنآ آ شگگاور فرهنگ گی و

میراگ تاریای بهرهمند شده بود .ه عبارت دیگر ،پنآ مؤلفه و عنصر فرهنگی ذی در

شک یری و تکام آن نقش داشت که عبارتند از:

 .1میراگ ه های مانگده از دیر ینگه سگال و آغگا ین ایرانگی کگه گاهی و تگا حگدودی در

قالگگ ،برخ گی اورهگگا و آداب و عگگادات و خگگردهفرهنگهگگای کوچگگک ،در قگگرون پگگس از
اسمم تمدن ایرانی نیز ه حیات خود ادامه داده است؛

 .2میراگ ه های مانده از سگیطره پارسهگا ،گه و یگژه در دوره هاامنشگیان و برخگی

مقگگاط عگگدی کگگه گگه ش گدت م گگأثر از عنصگگر یهگگودی بگگوده اسگگت و همچنگگین فرهنگگگ
ردش ی ساسانیان؛

 .3عناصگگری از فرهنگگگ هلنیس گ یک و یونگگانیم گ بی کگگه در هیئگگت سگگلطه نی گرو ی

مهگ گگاهم مقگ گگدونی و سگ گگنس سگ گگلوکیان و اش گ گکانیان در عهگ گگد اسگگ گ ان و نیگگ گز از قگ گگرن
سوم هجری قمری ه عد ا ظهگور و سگط امگواج نهضگت ترهمگه و نفگوذ فلسگفه یونگانی

تگداوم یاف گه و در برخگی قلمروهگای فرهنگگی تمگگدن کمسگیک ایگران نقگش مهمگی گگا ی
کرده است؛

 .4عنصگگر تگگأثیرات گگه هگگای مانگگده از میگگراگ عگگرب هگگاهلی کگگگه بیشگگ ر در قالگگ،

سگلط ه امو یگگان و عباسگگیان و تگگأثیرات فرهنگگگی گه هگگای مانگگده از آنهگگا و تبعگگات سگگیطره

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ایشگان ظگاهر شگده و آمیا گه گا تگگار و پگود عوامگ و مؤلفگگههگای دیگگر ،تگگا حگدودی تگگداوم
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یاف ه است؛

 .5میگراگ تعگالیم قدسگی اسگمم اصگی کگه ا مگه مراتگ ،گاطنی آن را تفسگیر و تأو یگ

می کردند و فقهای شیعه گا شگجاعت و غیگرت ،وهگوه سگیار ی از آن را از زنگد تنگد اد
حوادگ حفظ کردند و ه صورت مجموعگهای ع گیم و فوقالعگاده از معگار قدسگی و
آسمانی پاس داش ند و ه تبلیغ آن پرداخ ند ( .رشناس)91 :1383 ،

هر مل ی برای مقا له ا فرهنگ بیگانه گه سگرمایههای خگو یش گازمی ردد .فرهنگگ

اسمم و تشی نیز مهمترین سگرمایه ملگت ایگران بگود کگه تگوان ایسگ اد ی در برابگر فرهنگگ
غرب را داشت .پس ایرانیان در مواههه ا غرب و مدرنیت ا از شگت گه سگرمایههای

خگگود ،اسگگمم و تشگی را دسگگتمایگه مبگگارزه قگگرار دادنگگد و هگگر چگگه مبگگارزه شگگدیدتر اشگگد،

درونمایههای تشی بیش ر م مایز میشود و شکوفایی بیش ری مییا د .در ایگن مبگارزه
ا فرهنگ غرب ،عناصر غیر منطقگی فرهنگگ ایرانگی تحلیگ مگیرود و در بیشگ ر مگوارد،

های خود را گه فرهنگگ منطقگی و پو یگای تشگی میدهگد .الب گه ایرانیگانی کگه از سگرمایه

فرهنگ پو یایی اسممی _ شیعی بهره چندانی ندارنگد ،در مقا گ سگی هجگوم فرهنگگ
غرب بیدفگاگ میماننگد و گه راح گی در آن فضگا مسگ حی میشگوند .تگار یخ نمونگههای
یادی از این دست را شاهد است که در ادامه ه نمونهای اشاره میشود.

آقا میزراعلی مشیر دف ر که پدر و اسمفش نیز از تبار قاهار یه و نیز از مس وفیان در ار

قاهار بودند ،شغ دیوان اعلی و محاس ،ک خزانه ن ام ،نطنز ،هوشقان ،اسگدآ اد و
م
کنکاور داشگت و ظگاهرا در مشگروطه دوم گه عضگویت مجلگس شگورای ملگی درمیآیگد و
همسرش طبق اظهارات دخ رشان از همان زمگان ناصگرالدین شگاه ،افگرادی غرب گرا و

م جدد بودهاند (نورالهدی )3 :1355 ،که برای تربیت فرزندانش ،معلمین خصوصی

فرنگی اس ادام می کرد و همسرش لباسهای فرنگی میپوشید و چندان ه حجاب
اع قگگادی نداشگ ند( .همگگان6 :؛ شگگیخ االسگگممی )135 :1351 ،ایشگگان و دیگگگر کسگگانی
که از اساس اع قادی ه اسمم نداشگ ند ،در مقا گ فرهنگگ غگرب شگیف ه آن شگدند و

تگگمش می کردنگگد فرهنگگگ غگگرب را گگه شگگکلی در کشگگور رواج دهنگگد( .دولگگت آ گگادی،
برخی در توهیه این وضعیت چنین نوش ند:

مردمگی کگه از ن گار ملکگوت آسگگمان و زمگین و ع مگت آن محگروم مانگدهانگگد،
دنیا و آنچه در آن است ا همه کاس ی ،در دید انشان ع یم هلوه می کنگد.
آنهگا قبگ از آنکگه غگگرب گه خانگه وهودشگان رخنگگه کنگد ،آف گگاب حقیقگگت را از
دست داده و ه زند ی دنیا دل س هاند و ه همین دلیگ  ،وق گی کگه غگرب را
در پ گیش چشگگمان خگگود میبیننگگد ،در قیگگاس گگا آنچگگه دارنگگد ،گگس ع گگیم و

مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

 :1361ج)401 ،4
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اشگگکوه مگگییا نگگد .آنهگگا کگگه از سگگنت ،محگگروم و در گگدعت غوطگگهورنگگد ،بگگر
سبی عادت ه رف ار خود ،صورتی دینی و آسمانی میدهنگد و ایگن صگورت
خشک و بیرو در رو یارو یی ا غرب که همگه تعلقگات الهگی خگود را بر یگده و
تمگگام زمین گه دین گی خگگود را خشگگکانیده اسگگت ،در هگگم میشگگکند( .پارسگگانیا،
)174 :1376

در تگار یخ معاصگگر ایگران نیگز اگگش کگگوچکی از مگردم گگه دلیگ محگروم بگگودن از آف گگاب

حقیقت یا ه دلی غوطهور بودن در دعتها ،غرب را ا شکوه دیدند و در ن یجه ،در

رو یارو یی ا غرب شکننده شدند ،امگا اگش عمگده مگردم در ایگن در یریهگا بیشگ ر گه

سرمایههای دینی خود رهوگ کردند و ن یجه در یری ا غرب بگرای آنهگا ،خگالا شگدن

فرهنگ ملی بود ،گه ایگن معنگی کگه اگش دینگی ایگن فرهنگگ النگد ی یافگت و اگش
غیر دینی آن افول کرد .ن یجه این هر یان ،وقوگ انقمب اسممی بود و همین هر یان نیز

ضگگامن س گ رش انقگگمب و در نهای گت ،تشگگکی تمگگدنی ههگگانی اسگگت کگگه سگگر منشگگأ و

پرچمدارش ،ایران اسممی _ شیعی اشد.
نتیجهگیری

 .1تمگدن ن یجگه فرهنگگ رشگد یاف گه و النگگده اسگت .از ایگن رو ،هوامگ ا گدایی کگگه

فرهنگی دوی دارند ،از داش ن تمدن محروم هس ند .ه عبارتی دیگر ،فرهنگ هلگوتر
م
از تم گگدن اس گگت ،ه گگم از ن گگر زم گگانی و ه گگم از ن گگر مرتب گگهای .اوال گگه لح گگا زم گگان ت گگا در

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

هامعهای ،فرهنگ س رده ،النده و رشد یاف ه ه وهود نیاید ،تمدنی از آن هامعه گه
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عرصه وهود ناواهد پیوست ،مث هامعه صدر اسمم که ا دا در سایه تعالیم رسگول

ا کگگرم  ،فرهنگگگ م عگگالی الهگی در هگگان مگگردم مسگگلمان ریشگگه دوانگگد و سگگنس تمگگدن
م
درخشان اسممی چشمان ههانیان را خیره کرد .ثانیا ه لحا رتبه ،هگم رتبگه فرهنگگ
هلوتر است؛ یرا ا ر تمدنی پدید آید ،زمانی این تمدن مسیر انحطاس را خواهگد پیمگود
که فرهنگ آن هامعه منحط شود؛ یعنی گا اعگ می فرهنگگ ،تمگدن گه وهگود میآیگد و

ا انحطاس فرهنگی ،تمدنی نابود خواهد شگد ،مثگ تمگدن مسگلمانان در انگدلس کگه گا

انحطاس فرهنگی مسلمانان ،تمدن آنها نیز نابود شد.

 .2هگر تمگدنی گا فرهنگگی م ناسگ ،گا خگود ممگزوج اسگت ،گه ونگهای کگه نمیتگگوان

حیطههای تمدن و فرهنگ را در آن هامعه ه طور روشن از هم هگدا کگرد .گه عبگارتی،

فرهنگگگی ک گگه آرمانه گگای آن را تمنیگگات م گگادی تش گگکی داده اسگگت ،تنه گگا میتوان گگد در
عرصه تمدن مادی موفق اشد و فرهنگی که آرمانهای آن را الگوهای انسگانی و الهگی

شک داده است ،تمدنی معنوی و الهی ه ههانیان نشان خواهد داد.

 .3تقلید از تمدنی و وارد کگردن آن تمگدن گدون پگتیرش فرهنگگ آن قگوم امکانپگتیر

نیست .نابراین ،پتیرش تمدن غربی ه صگورت خودکگار گه وارد کگردن فرهنگگ غر بگی
منجگگر خواهگگد شگگد .از ایگگن رو ،دیگگگر هوام گ کگگه دارای فرهنگگگ غن گی ما گ ا گگه خگگود

هسگ ند ،ایگد تمگدنی ماگ ا گه خگود را م ناسگگ ،گا فرهنگگ خگو یش نگا نهنگد .الب گگه
وارد کردن اشهایی از صنعت غربی ه معنای پتیرش تمدن غرب نیست.

 .4برنامگههای اسگمم گگه ونگهای طراحگی شگده کگگه گه شگگک یری فرهنگگ م عگگالی

و در ن یجگگه ،تمگگدن ههگگانی بینجامگگد .انقگگمب اسگگممی گگه عنگگوان هنبشگگی مردمگگی

کگگه اسگگممی بگگودن وههگگه اصگگلی آن اسگگت ،میتوانگگد گگا معرفگگی اهگگدا

عگگالی ،اعطگگای

امیگد گگه پی گروان خگگود ب گرای سگگاخ ن ههگگانی به گگر و یبگگاتر ،ایجگگاد خود گگاوری در مگگردم،

تعام گ فرهنگ گی و تمگگدنی گگا فرهنگهگگا و تمگگدنهای موهگگود در عگگین حفگگظ اس گ قمل

فرهنگگگی خگگود ،داش گ ن سگگعه صگگدر بگگرای تحم گ خگگردهفرهنگهگگای محل گی در درون
فرهنگ اصلی اسممی ،پرچمدار فرهنگ م عالی ههانی و در ن یجه ،تمدنی مهدوی
مهدو یت ،انقمب اسممی و فرهنگ م عالی تمدنساز

برای ههانیان اشد.
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نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسالمی
محمدرضا ضیایی

*

چکیده

آمییوزه مهییدویت و اعتقییاد بییه ظهییور ح ییرت مهییدی  ،یکییی از باورهییای
مهم مسلمانان به ویژه شیعیان است .اعتقاد به حکومت عیده ح یرت
حجییییت و امییییید بییییه آینییییده روشیییین ،در معنابخشییییی زنییییدگی فییییردی و
اجتمیاعی انسییان ،از جملییه احیییای فرهنییگ و تمییدن ا یییل اسییالمی می ثر
اسییت .جامعییه اسییالمی بییا نظرداشییت آمییوزه مهییدویت میتوانید فرهنییگ و
تمدن اسالمی را که به وسیله شخص پیامبر اعظم و دولت نبیوی در
مدینه پایهریزی شد و مراحیل مختلفیی را پیمیود ،دوبیاره احییا کنید .ایین
مقاله ب ا استفاده از منابع تاریخی و روایی و بررسی آموزه مهدویت به ایین
پرسییش پاس ی میدهیید کییه نقییش آمییوزه مهییدویت در احی یای فرهنییگ و
تمدن اسالمی چیست؟
این مقاله با استفاده از منابع مکتوب و رو تحلیلیی _ تو ییفی بیه ایین
یافتیههییا رسییده اسییت کیه اعتقییاد بیه منجییی موعیود و آمییوزه مهییدویت در
احییی ای فرهنییگ و تمیییدن اسییالمی نقییش دارد ،بیییه گونییهای کییه جامعیییه
اسییییالمی بییییا نظرداشییییت آمییییوزههییییایی نظیییییر انتظییییار ،شایسییییتهسییییاالری،
جامعنگری و فرا گیری ،کماهگرایی ،امید به آینیده روشین و الگیوگیری از
* پژوهشگر پژوهشگاه بینالمللی المصطفی العالمیم

.

فرهنگ و تمدن عصر ظهور میتواند فرهنگ و تمیدن آرمیانی و تیازهای را
به جهانیان عرضه کند.
واژ گان کلیدی

آمیییییوزه ،آمیییییوزه مهیییییدویت ،مهیییییدویت ،فرهنیییییگ ،تمیییییدن ،فرهنیییییگ و
تمدن اسالمی.

مقدمه
فرهنگ و تمدن در هر هامعگه ای دو عنصگر مهگم و حیگاتی در توسگعه و پیشگرفت آن

هامعگگه گگه شگگمار مگگی رود .ایگگن مهگگم در ههگگان امگگروز کگگه زنگگد ی اه مگگاعی شگگر نیازمنگگد
توسگگعه ،امکانگگات مگگادی و قگگدرت سیاسگگی برتگگر اسگگت ،بیش گ ر نمگگود و هلگگوه مگگییا گگد.
توسعه فرهنگی (پیشرفت از ن گر معنگوی) یکگی دیگگر از نیازهگای هامعگه امگروز اسگت.

دیگگنمگگداری را مگگی تگگوان از عوام گ مهگگم در رشگگد و شگگکوفایی فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی
دانست .هامعه دینمدار یا ه عبگارتی ،هامعگهای کگه فعالیتهگای علمگی ،سیاسگی،
اق صگادی و اه مگگاعیشگگان بگگر مبنگگا و معیگگار دیگگن اشگگد ،مگگیتوانگگد گگه فرهنگگگ و تمگدن
غنگگی و آرمگگانی دسگگت یگگازد؛ یگگرا بگگین دیگگن و فرهنگگگ و تمگگدن ،را طگگه معنگگایی نزدیکگگی

وهود دارد .اور ه منجی موعود و آموزه مهگدویت کگه یکگی از اع قگادات دینگی اسگت،

میتواند در رشد و الند ی فرهنگگ و تمگدن اسگممی نقگش مهمگی داشگ ه اشگد کگه در
این نوش ار ه آن میپردا یم.
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برای روشن تر شدن حث ضرورت دارد برخی واژ ان مهم تعریف و بررسی شگود کگه

عبارتند از:

 .1مهدویت

«مهدویت» مصدر هعلی «مهدی» ،عبارت از اع قاد ه ظهور مهگدی موعگود

و

تشگگکی حکومگگت ع گگدل گگه دس گگت آن حضگگرت اس گگت و تمگگام مس گگا مر بگگوس گگگه آن

حضرت ا این عنوان ارا ه میشود( .کوثری )27 :1389 ،ه عبارت دیگگر ،مهگدویت،

اع قگگاد گگه پدیگگد آمگگدن حکومگگت عگگدل ههگگانی گگه وسگگیله حضگگرت مهگگدی

(تونهای)711: 1389،

اسگگت.

 .2آموزه مهدویت

آموزه ،عبارت از مجموعهای از ن ریهها و تعالیم فلسفی ،سیاسی ،علمی یا ماننگد

آنهاست و ه معنای اصگول عقایگد ،ن ر یگه و دکتگرین نیگز آمگده اسگت( .انگوری:1382 ،

 ) 161نابراین ،ا توهه ه تعریفی که از مهگدویت ارا گه شگد ،آمگوزه مهگدویت گه معنگای
مجمگگوگ معگگار منسگگجم و ن گگاممنگگد در گگاره حضگگرت مهگگدی

و اع قگگاد گگه وهگگود

امگگامی اسگگت کگگه وارگ فرهنگگگ وحگگی اسگگت و ههانیگگان در ان گگار او گگه سگگر میبرنگگد.

(همعی از نویسند ان)83 :1391 ،

م
الب گگه گگه اندیش گگه مهگگدویت گگا دو رویکگ گرد ک گگامم م فگگاوت میت گگوان نگریس گگت ک گگه

عبارتند از:

 .1رویکرد زارهای :مراد از رویکرد زارهای یگا تگکوارهای ،پگرداخ ن گه موضگوعات،

مسا  ،روایات ،توقیعات ،ادعیه ،داسگ ان هگای مهگدوی یگا اشگی از آنهگا گه صگورت
موردی و هز ی است( .پورسید آقایی)6 :1386 ،

 .2رویکگرد آمگگوزهای :گه رویکگگرد هگگام و سگامانمند در برابگگر نگگاه گگزارهای و مگگوردی

آمگگوزه ف گگه میشگگود .نگگابراین ،آمگگوزه مهگگدویت ،مجمگگوگ معگگار منسگگجم و ن گگاممنگگد

 .3فرهنگ

گگه دلیگگ پیچیگگد یهای موهگگود در واژه «فرهنگگگ» و تنگگوگ موضگگوعی آن ،تعر ی گگف
م
هگگامعی کگگه کگگامم بیگگانگر گگار معنگگایی و مفهگگومی ایگگن واژه اشگگد ،بیگگان نشگگده اسگگت.

«فرهنگ» در فارسی از دو کلمه «فر» و «هنگ» مرک ،شده است .کلمه «فر» ،پیشوند

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

در اره حضرت مهدی

است( .همان)
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است که ه معنای هلو ،پیش ،اال و «هنگ» از ریشه اویس ایی اسگت کگه گه معنگای
کشگیدن آمگگده اسگگت .نگگابراین« ،فرهنگگگ» یعنگی « گگاال کشگگیدن» و «اعگ م اشگگیدن».

(دهادا :1338 ،ذی واژه فرهنگ)

همچنین ه معنای دانش ،حرفه ،علگم ،فنگون ،هنگر ،آمگوخ ن ،گه کگار سگ ن ادب،

بزر گگی ،سگگنجید ی ،کتگگاب لغگگت ،آمگگوزش و پگگرورش ،تربیگگت ،آی گین و رسگگوم و عق گ

کاربرد یاف ه است( .همگان؛ نفیسگی2557 :1355 ،؛ معگین2538 :1375 ،؛ پهلگوان،

)12 _ 15 :1382

تعریف اصطالحی فرهنگ
ه دلی تعریفهای م عددی که از فرهنگ صورت رف ه ،فقط ه تعر یگف یکگی از

محققان که در این زمینه کگار کگرده اسگت ،سگنده میشگود .واژه «فرهنگگ» کگه معگادل

( )Cultureگگه گگان التین گگی اس گگت ،ا گگدا گگه معن گگای کش گگت و رگ و در اص گگطم گگا
تعاریف ما لفگی کگاربرد یافگت( .پگورداوود )85 _ 86 :1326 ،گدین ههگت گاهی گه

اخ ص گگار آن را تعل گگیم و تربی گگت و گ گاه نیگگگز گگه تفص گگی آن را مجموعگگگه پیچیگگگدهای از

دانس نی ها ،اع قادات ،هنرها ،اخمقیات ،قگوانین ،عگادات و هر ونگه توانگایی دیگگری
معنا کردهاند که انسان ه عنوان عضوی از هامعه ه دست مگیآورد( .هگان احمگدی،
)36 :1392

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

یکی از محققان ،فرهنگ را چنین تعریف کرده است:
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فرهنگ عبارت است از مجموعه دستآوردهای مادی و معنوی انسگان کگه
در سایه تمش مش رک فکگری و عملگی در طگول تگاریخ حاصگ شگده اسگت و
همچگگون میراثگگی بگگرای نس گ های پسگگین گگاقی مانگگده و هگگر نس گ آن را کام گ تر
نموده و ه نس عدی سنرده است( .همان)37 :

ا این تعریف ،مؤلفگههای فرهنگگ عبارتنگد از معگار

صگگنای  ،اخگگمق ،قگگوانین ،آداب و رسگگوم ،عگگر

و علگوم ،اع قگادات ،هنرهگا،

و سگگنتهایی کگگه محصگگول پیشگگرفت

ذهن انسان و ن یجه ان زاعی قوه تفکر و ادراک آدمی بوده ،ه عنوان حلقگه پیونگد انسگان

و اه ماگ عم می کند( .عیوضی)5 :1376 ،
 .1تمدن

واژه «تمگگدن» در لغگگت ،از ریشگگه کلمگگه «مگگدن»« ،مدینگگه» و «مگگدنیت» گگگه معنگگای

یکهانش گ گ گینی ،شهرنشگ گ گگینی و شگ گ گگهرآیینی اسگ گ گگت .ایگ گ گگن واژه در گ گ گگان انگلیسگ گ گگی
« »Civilizationو در عربی «حضاره» و در لغت فارسی ه معنای «شهرنشینی» بگوده و
از ریشگگه مدینگگه و مگگدنیت رف گگه شگگده اسگگت( .همعگگی از نویسگگند ان)378 :1391 ،

دهادا نیز تمدن را «تالق ه اخمق اه شهر و ان قال از خشگونت و ههگ گه حالگت
ظرافت و انس و معرفت» تعریف کرده است( .دهادا :1338 ،ذی واژه تمدن)
برای این واژه از ن ر اصطمحی تعاریف یادی ارا ه شده است:

مجموعه دستآوردهای مادی و معنوی شر در یک منطقه ،کشگور یگا عصگر
معگگین یگگا حالگگت پیشگگرف ه و سگگازمان یاف گگه فکگگری و فرهنگگگی هگگر هامعگگه کگگه
نشگگان آن ،پیشگگرفت در علگگم و هنگگر و ظهگگور نهادهگگای اه مگگاعی و سیاسگگی
است( .انوری)1894 :1382 ،

نگ گگابراین ،مفهگ گگوم اساسگ گگی تمگ گگدن عبگ گگارت اسگ گگت از مجموع گگگه دسگ گگتآوردهگ گگا و

اندوخ ه های مادی و معنوی شر .یعنی از آن هنگگام آدمگی گه رشگد و تعگالی روی آورد
که هم ه نیازهای حیاتی هسگمانی و هگم گه اح یاهگات معنگوی خگویش توهگه کگرد .از
این رو ،کوشید تا ه هر دو نیاز گه طگور هگدی پاسگخ دهگد و آنهگا را قگان کنگد .حاصگ

ایگگن کوشگگش ،دسگگتآوردهگگا و اندوخ گگههگگای مگگادی و معنگگوی بگگود کگگه مگگا آن را «تمگگدن»

 .2رابطه فرهنگ با تمدن

در گ گگاره را ط گ گگه فرهن گ گگگ گ گگا تم گ گگدن دی گ گگد اههای م ف گ گگاوتی وه گ گگود دارد( ،هم گ گگان:

 )37 _ 43ولگگی گگا توهگگه گگه تعریف هگگایی کگگه از فرهنگگگ و تمگگدن ارا گگه شگگد ،در یگگاف یم
واژه فرهنگگگگ را طگ گگه تنگاتنگ گگگ و نزدیکگ گگی گ گگا مفهگ گگوم تمگ گگدن دارد .گگگه همگ گگین دلی گگگ ،

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

مینامیم( .کاشفی)35 :1389 ،
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برخگگی مع قدنگگد تمگگدن ،گگاالترین گگروه نگگدی فرهنگگگی و س گ ردهتگگرین سگگطو هو یگگت
فرهنگی است( .هان ینگنون )48 :1381 ،وی دورانت ،یکی از کسگانی اسگت کگه در

حگگوزه فرهنگگگ و تمگگدن تحقیگگق کگگرده اسگگت .گگه ف گگه یکگگی از محققگگان ،وی تعر یگگف
تمگگدن را گگا فرهنگگگ در آمیا گگه و از آن در تعر یگگف تمگگدن بهگگره بگگرده اسگگت( .محرمگگی،

)23 :1390

فرهنگ و تمدن ،هر دو ه عنوان دستآوردهای انسانی دارای عناصر و مؤلفههای

مش رک است ،ولی برخی مع قدند:

تمدن ،االترین روه ندی فرهنگی و س ردهترین سطو هویت فرهنگگی گه
شمار میرود( .والی ی)21 :1386 ،

ه همین دلی  ،در این مقاله ،فرهنگ و تمدن ه صورت توأمان ه کار رف ه و نقش

آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی بررسی شده است.
 .3فرهنگ و تمدن اسالمی

از دس گگتآورده گگای مه گگم اس گگمم در حیگ گات ش گگری ،پایه گگتار ی فرهن گگگ و تم گگدن

اشکوهی است که در برههای از تار یخ ،سگیار ی از سگرزمینها را یگر نفگوذ داشگت و از

حلقههای درخشان تمگدن شگری گه شگمار میرفگت کگه از آن گا نگام «فرهنگگ و تمگدن
اسممی» یاد میشود.

فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی را میتگگوان چنگگین تعر یگگف کگگرد« :مجموعگگه هماهنگگگ و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

سازمان یاف های از عقاید ،اورها ،سنن ،خمقیتهگا ،اخ راعگات ،فنگون و علگومی کگه
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م گأثر از اندیشگگه نگگاب اسگگممی اسگگت ».برخگگی در گگاره تمگگدن اسگگممی چنگگین نوشگ هانگگد:

«تمدن اسممی ،تمدنی است که مؤلفههای آن بر محور دین اسگمم می گردد»( .هگان

احمدی)51 _ 52 :1392،

نگگابراین ،فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی گگا اسگگاس نگگگرش توحیگگدی ،فرهنگگگ و تمگگدنی

است اید ولوژیک ا مجموعهای از ساخ هها و اندوخ گههای معنگوی و مگادی هامعگه

اسممی که انسگان را گه سگوی کمگال معنگوی سگوق میدهگد( .همگان) گه تعبیگر یکگی از

م فکران ههان اسمم ،فرهنگگ اسگممی ماننگد یگک سگلول زنگده ،رشگد و فرهنگهگای
دیگر ن یر یونانی ،هندی و ایرانی را هتب کرد و ه صورت موهود هدید و گا سگیمای

ماصگ گگوص گ گگه خگ گگود بگ گگروز داد و گ گگه اع گ گگرا

محققگ گگان تگ گگار یخ فرهنگ گگگ و تمگ گگدن،

تمدن اسگممی در ردیگف بگزر تگر ین فرهنگگهگا و تمگدنهگاى شگرى اسگت( .مطهگری،
)38 :1378

مراحل و سیر گسترش فرهنگ و تمدن اسالمی
فرهنگ و تمدن اسممی همیشه هوشان و م حرك و زنده بوده که الب ه اهی بر اثر

عواملی راکد مانده است .مراح

س رش آن شام این مراح است:

 .1پایهریزی فرهنگ و تمدن اسالمی

دون شک ،نقطه آغاز فرهنگ و تمدن اسممی ،عصر حضور پیامبر و آغاز دعگوت

ه دین مقدس اسمم است؛ یرا فرهنگ و تمدن اسممی ،فرهنگ و تمدن خدامحور

است و ه همان مقدار که ه خوشبا ی دنیوی مردم توهه شده ،گه سگعادت ا گدی و
اخروی آنان نیز اهمیت داده است.

در آن زمگ گگان ،پیگ گگامبر ا کگ گگرم در شگ گگبه هز یگ گگره عر س گ گ ان ،حکگ گگوم ی بگ گگر اسگ گگاس
م
معیارهای الهی و آموزههای وحی تشکی داد که عدها تقریبا یگک سگوم ههگان آن روز

را در بگگر رف گگت ( .لگگی واره )90 _ 89 :1385 ،حاکم گگان مسگگلمان در تم گگام دورهه گگای
عبگ گگارتی ،اقگ گگدامات پیگ گگامبر ا کگ گگرم

در عرصگ گگههای ما لگ گگف سیاسگ گگی ،ن گ گگامی،

اق صگادی و اه مگاعی اسگ فاده کردنگد .ن گگام اق صگادی و چگگگونگی عرضگه و تقاضگگا و
قگگوانین داد و سگ د نیگگز در همگگین دوره شگگک

حکومت تعریف شد( .کتانی)189 :1384 ،

رفگگت و منگگا عی مگگالی ماننگگد زکگگات بگگرای

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

عگگدی از الگگگوی نهادهگگا ،مؤسسگگهها و ادارههگگای تشگگکی شگگده در هامعگگه آن روز یگگا گگه
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 .2آشنایی با دیگر تمدنها

عصگگگر آشگگگنایی گگگا تمگگگدنهای دیگگگگر را میتگگگوان پگگگس از رحلگگگت پیگگگامبر دانسگگگت.

هگر چنگد پگس از رحلگت آن حضگرت ،شگورشهای داخلگی موسگوم گه ارتگداد و مگدعیان

دروغ گگین پی گگامبر گگه وه گگود آم گگد (ه گگزری1409 ،ق 328 :و 450؛ واق گگدی1410 ،ق)16 :
م
کگگه گگا سگگرکوب آنگگان توسگگط مسگگلمانان ،عصگگر ف وحگگات آغگگاز مگگیشگگود .طبعگگا از زمگگان

آغگگاز ف وحگگات ،آشگگنایی گگا دیگگگر تمگگدنهای ههگگان شگگروگ مگگیشگگود .ایگگن ف وحگگات کگگه
س گ رش هغرافیگگایی قلمروهگگای اسگگممی را در پگگی داشگگت ،تگگا قلگگ ،تمگگدنهای کهگگن

پگگیش رفگگت (منگگدره )92 :1381 ،و گگدین ترتیگگ ،،مسگگلمانان گگا دیگگگر تمگگدنهگگای دنیگگا

آشنا شدند.

 .3عصر برخورد تمدنها

ایگن مرحلگگه از فرهنگگ و تمگگدن اسگممی کگگه از قگگرن دوم تگا پگگنجم هجگری (هشگ م تگگا

یازدهم میمدی) را در برمی یگرد ،عصگر برخگورد تمگدنهگا نامیگده شگده اسگت( .همگان:
 )147پس از ف وحات اسممی و برقراری ارتباس بین اسمم و دیگر تمگدنهگای ههگان،

زمینه تعام علمی دانشمندان و تبادل آرا و افکار در سایه نهضت ترهمگه فگراهم شگد.

دین دلی  ،فرهنگ و تمدن بزر اسممی پدید آمد که در تاریخ تمدن شری بگین یگر

بود( .مطهری)246 :1378 ،

دانشگگمندان و حاکمگگان اسگگممی در ایگگن دوره تمشهگگای سگگ رده و خالصگگانهای

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

انج گگام دادن گگد ک گگه در س گگایه آن ،فرهن گگگ و تم گگدن اس گگممی توانس گگت ب گگر عل گگوم ،فن گگون و
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تم گگدن پیش گگینیان دس گگت یا گگد .ای گگن پدی گگده مه گگم ،از راه ترهم گگه کت گگابه گگای یون گگانی،
ایرانگ گگی و هنگ گگدی ،راهانگ گگدا ی کتگ گگابخانگ گگهها و مگ گگدارس ،ان قگ گگال کتابهگ گگای دیگگ گگر

تم گ گگدنها و هم چنگگ گگین هگگ گگتب دانشگگ گگمندان دیگگگ گگر تمگگ گگدنها گ گگگه مرا کگگ گگز علمگگ گگی و
آموزشگ گگی ههگ گگان اسگ گگمم صگ گگورت رفگ گگت ( .یگ گگدان588 _ 577 :1386 ،؛ والی گ گگی،

)75 :1386

 .4توقف و رکود فرهنگ و تمدن اسالمی

سگگو مندانگگه ،از اوای گ قگگرن ششگگم هجگگری ،فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی از پو یگگایی گگاز
ُ
مانگگد .گگا ظهگگور حکومگگت ترکتبگگار غزهگگا در قگگرن هف گ م هجگگری ،مگگرو ،ت گوس ،نیشگگابور،

خوارزم ،نسا و سیار ی از شهرهای دیگر خراسان و شرق ههان اسمم که یکی از مراکز
مهگگم تغتیگگه فرهنگگگ و تم گگدن اسگگممی بگگود ،و یگ گران شگگدند( .بگگراون5 :1367،؛ اقب گگال

آش یانی 361 :1367 ،و  )378اخ مفات مگتهبی نیگز عگاملی مگؤثر در رکگود فرهنگگ و

تمدن اسممی بود ،ه و یژه اخ مفات دامنهدار ی که میان دسگ گاه خمفگت عباسگی و
دولت فاطمیان وهود داشت ،در غرب و شرق تمگدن اسگممی شگکافی بگزر

گه وهگود

آورد .ظهگور مغگوالن و تسگلط بگر اگش وسگیعی از ههگگان اسگمم نیگز نگه تنهگا اعگث رکگگود

فرهنگ و تمدن اسممی شد ،لکه م اهر تمدن اسممی را نیگز و یگران کگرد « .گه سگب،

تغییر روز ار و تأثیر فلک دو ار و ردش گردون دون و اخگ م

عگالم بوقلمگون ،مگدارس

حوادگ ،پایمال زمانه غدار و روز ار مکگار شگدند و گه صگنو

صگرو فگ ن و محگن،

درس منگگدرس و معگگالم علگگم مگگنطمس شگگ ه و طبق گه طلبگگه آن در دسگگت لگگگدکوب
رف گگار و در مع گگرض تفرق گگه و ب گگوار مع گگرض س گگیو

م واری ماندند»( .هوینی)3 :1385 ،

آبدار ش گگدند و در حج گگاب ت گگراب

پگگس از حمل گه مغگگول تگگا سگگالهگگا گگه دانگگش و دانشگگمندان توهگگه نشگگد؛ « یگگرا زنگگد ی

ادیهنشینی بگر آن نگواحی چیگره ردیگد»( .ابگن خلگدون )1152 :1388 ،الب گه فرهنگگ و

تمگگدن اسگگممی در حگگدی ثا گگت و گگدون تحگگولی نی گادین در حگگوزه قگگدرت ممالی گک در
در هرات تا اندازهای احیا کردند ،اما زنده کردن این مرده کار سیار دشوار ی بود.
 .5خیزش فرهنگی و تمدنی مسلمانان

ا شکست مغوالن و صلیبیان و روی کار آمدن دولتهگای مق گدر اسگممی ،ماننگد

دول گگت ص گگفویه در ای گگران ،دول گگت ورکانی گگان در هن گگد و عثمانی گگان در ترکیگگگه ،خی گگزش

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

مصر و شام ماند .تیموریان هرات نیز که اه دانش بودند ،فرهنگ و تمگدن اسگممی را
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هدیدی در ههت شکوفایی فرهنگ و تمدن اسگممی در ههگان اسگمم گه وهگود آمگد.

هرقه این خیزش علمی در زمان تیموریان هرات در خراسان زده شگد کگه قایگای آن گه
دولگگت عثمگگانی و صگگفوی من قگگ شگگد .در زمگگان حکومگگت صگگفویان در ایگگران شگگاهد

پیگدایش مکاتگگ ،فلسگگفی (کگربن )476 :1387 ،و فقهگگی ماننگگد مکتگ ،محقگگق کرکگگی

(همعگگگی از نویسگگگند ان )150 :1376 ،و مکتگگگ ،اردبیلگگگی (ملکگگگوتیفر )11 :1375 ،و

رشد و توسعه ادبیات( ،راوندی )111 :1382 ،هنر و صگنعت هسگ یم کگه نشگانه رشگد و
شکوفایی فرهنگ و تمدن اسممی در این دوره زمانی است.

فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی در هنگگد نیگگز گگه وسگگیله حکومگگت ورکانیگگان و هنرمنگگدان

ایرانگگی شگگکوفا شگگد( .موحگگدی )116 :1390 ،کتا اانگگه سگگیار غنگگی و بگگین یگگر اکبرشگگاه
ورک گگانی( ،هه گگانگیری )31 :1359 ،و اکبرنام گگه گگه عن گگوان یک گگی از ش گگاه کارهای نث گگر

فارسی ،مسجد هام ف و پور ه عنوان یکی از یباترین نمادهای معمگاری اسگممی _

مغ گگولی در هن گگد( ،مب گگارک ،)567 :1385 ،مس گگجد ه گگام دهل گگی از معم گگاریهگگگای
اشکوه اسممی در هند و (لوبون )237 :1380 ،معماری و یبایی بگین یگر تاجمحگ

(قزوینگی769 :1383 ،؛ گودو ین )46 :1383 ،را مگیتگگوان از م گاهر فرهنگگ و تمگگدنی
این دوره یاد کرد.

فرهنگ و تمدن در امپراتوری عثمانی
دولگ گگت عثمگ گگانی تگ گگاریخ سگ گگیار لنگ گگد و پگ گگر حادثگ گگهای دارد و یکگ گگی از وسگ گگی ترین و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ادوامترین دولت های اسممی است که در آسیای صغیر پدید آمد .وهود آثار اسممی
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فگگراوان گگه و یگگژه در اس گ انبول یگگا همگگان قسگگطنطنیه ،پای اگگت روم شگگرقی نشگگاندهنگگده
ع مگگت فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی در روز گگار عثمانیگگان اسگگت .مؤسسگگات اه مگگاعی
سیاری که م اهر فرهنگ و تمدن اسگممیاند ،ماننگد مسگاهد ،مؤسسگههگای خیریگه،

بیمارس ان ،کاروانسرا ،پ  ،حمام ،چشمه ،تکیه و خانقگاه در ایگن عصگر پدیگد آمدنگد.
(او ون )640 :1380 ،حاکمگگان عثمگگانی از دانشگگمندان حمایگگت می کردنگگد و کگگای امیگگر

سلیمان چلبی ،مح اه ماگ علما بود و کتاب های یادی نیز در این دوره نگاشگ ه و

ترهمه شد( .همان )637 :مسجد هام سلیمانیه یکی از معماریهای سیار یبگا و

شگفتبرانگیز است که در همین زمان ساخ ه شگد .ف گه شگده اسگت وق گی ده نفگر از

فرنگیگگان کگگه خگگود در هندسگگه و معمگگاری دسگگت داش گ ند ،مسگگجد هگگام سگگلیمان را

دیدنگگد ،از یبگگای ی معمگگاری مسگگجد انگشگگت حیگگرت گگه دهگگان تاش گ ند( .لگگوییس،
)151 _ 158 :1365

م أسگگفانه عگگد از سگگقوس دولتهگگای سگگه انگگه اسگگممی ،گگار دیگگگر فرهنگگگ و تمگگدن

اسممی رو ه ضعف نهاد .عد از هنبشهای اسممی که در ههان اسگمم پدیگد آمگد،
ه و یژه پیرو ی انقمب اسممی ایران ،دغدغه دو اره ارتقای فرهنگ و تمدن اسگممی

شک

رفت .دین ترتی ،،ا پیگرو ی انقگمب اسگممی و در پگی آن ،بیگداری اسگممی

در ههان اسمم ،فرهنگ و تمدن نوین اسممی پایه تاری شد.
احیای فرهنگ و تمدن اسالمی در آموزه مهدویت
 .1آموزه مهدویت و انتظار

یکگگی از مصگگادیق مهگگم آمگگوزه مهگگدویت ،مسگگئله ان گگار اسگگت کگگه در منگگا روایگگی

و دینگگی ،محبگگوبتگگرین عمگ نگگزد خداونگگد (ابگگن ابو یگگه )383 :1413 ،و افض گ اعمگگال

مؤمنگ گگان نامیگ گگده شگ گگده اسگ گگت( .حرانگ گگی )111 :1404 ،ان گ گگار در لغگ گگت گگگگه معنگ گگای

چشگگم داش گ ن و چشگگم گگه راه بگگودن اسگگت( .معگگین )364 :1375 ،گگه عبگگارت دیگگگر،

کردن ه امید پیشآمد خاصگی (صگدر حگاج سگید هگوادی )539 :1384 ،و نیگز ان گار

امی گدی اسگگت گگه آینگگدهای نو ی گد اگگش و سگگعادتآفگگر ین کگگه در آن گگه رهبگگری قا گگدی

ع یم ،ههان از د ا یها رهایی مییا د و راه خیر و صگم و آسگایش و امنیگت را در
پیش می یرد .ان ار ،آر ومندی ه رسیدن آیندهای اسگت کگه در آن ،سگ م و تبعگیخ
و اهحا نیست.

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

نوعی امید ه آینده داش ن است ،اما در اصطم ه معنای چشم ه راه بودن و درنگگ
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شاخصهایانتظار

الف) خودسازی

حکومت ههانی حضرت مهدى

پیش از هر چیز نیازمند نیروهای انسانی آماده

اسگت کگگه واننگگد زمینگه اصگگمحات وسگگیعی را در ههگگان پدیگد بیاورنگگد .تغییگر و تحگگول

روحی و خودسا ی و تهتی ،نفس در ایجگاد انقگمب ههگانی و گه پیگرو ی رسگاندن آن

نقگگش مهم گی دارد .گگا تحگگوالت بیش گ ر در روحی گه انسگگانهگگا و سگگاخ ه شگگدن نیروهگگای

اصم ت میتوان اذعان داشت که یکی دیگر از زمینگههای ظهگور فگراهم آمگده اسگت.

طبیعی است ایگن نگوگ خودسگا ی در احیگای فرهنگگ و تمگدن اسگممی نیگز نقگش دارد؛
یرا انسان گا خودسگا ی ،تهگتی ،نفگس و اصگم خگویش مگیتوانگد در تحگول هامعگه و

ایجگاد فرهنگگ و تمگدن اسگممی مگؤثر اشگد و در ن یجگه ،زمینگه را بگرای ظهگور حضگگرت
فراهم سگازد .ا گر هامعگه من گران گه ن گایآ و عاقبگت ایگن تحگول ایمگان داشگ ه اشگند،

هر ز ه خود اهگازه نمگیدهنگد از خودسگا ی غافگ اشگند و بگرای انجگام اعمگالی پگاک و
م
روحگگی پگگاکتگگر نکوشگگند .طبعگگا هامعگگهای کگگه ایگگن شگگاخا ان گگار را داشگگ ه اشگگد،

میتواند فرهنگ و تمدن اسممی را ارتقا اشد.
ب) امید به آینده روشن

آینگگدهنگگگری یکگگی از برنامگگههای انسگگان عاق گ اسگگت .هامعگگهای میتوانگگد از رشگگد و

شکوفایی برخوردار اشد که آیندهنگری داش ه اشد و برای رسیدن ه آینده مطلگوب،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

برنامه و چشمانداز تعریف کند .مؤلفههای آیندهنگگری در آمگوزه مهگدویت وهگود دارد؛
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یگگرا امی گگد گگه آین گگده روشگگن ،از ش گگاخا های ان گگار و آم گگوزه مهگگدویت اس گگت( .ابگگگن

طگگاووس )173 :1416 ،آی گگات و روای گگاتی ک گگه حکومگگت حض گگرت مه گگدی

را ترس گگیم

می کند ،از آینده ای روشن برای من ران تصویری واضو ارا ه میدهد( .قصا82 :؛

ابگن ابو یگگه )65 :1378 ،گگا ایگگن نگگگرش ،هامعگه اسگگممی میتوانگگد گگه فرهنگگگ و تمگگدن
اصی اسممی دست یا گد؛ یگرا آن را گه عنگوان چشگمانگداز لندمگدت یکگی از اهگدا

خویش قرار میدهد.
ج) امید به رهایی از ستم و ذلت

ان ار ،امیگدی اسگت گه آینگدهای نو یگد اش و سگعادتآفگر ین کگه در آن گه رهبگری

قا دی ع یم ،ههان از د ا یها رهایی مییا د و راه صگم  ،آسگایش و امنیگت را در
پ گیش م گی ی گ رد و در آن روز ،س گ م ،ذلگگت ،تبع گیخ ،تعگگدی و اهحگگا

وهگگود نگگدارد.

(کلینگگی )287 :1407 ،از سگگویی یکگگی از آموزههگگای مهگگم مهگگدویت ،نجگگات هامعگگه از
ذلت و برد ی است .وق ی حضرت مهدی

ظهور کند و حکومگت عگدل را تشگکی

ده گگد ،انس گگانه گگا از حق گگوق مس گگاوی برخ گگوردار میش گگوند .در آن زم گگان ذل گگتپ گگتیری،
م
بهگگرهکشگگی ،ظلگگم و خگگوفی وهگگود نگگدارد( .قمگگی 45 :1404 ،و )87طبعگگا هامعگگهای کگگه
اع قگگاد گگه آینگگده ای نیکگگو دارد ،مع قگگد اسگگت رو ی خواهگگد رسگگید کگگه همگگه از حقگگوق

مساوی برخوردار خواهد بود ،برای تحقگق چنگین گاوری می کوشگد و زمینگه فگرا رسگیدن
آن روز را فراهم می کند که تعالی اش فرهنگ و تمدن اسممی است.
د) اعتراض به نظامهای ظالمانه موجود

یکگگی دیگگگر از شگگاخاهای هامعگگه من گگر ،اع گگراض گگه ن امهگگای ظالمانگگه موهگگود

اسگ گگت .من گ گگر واقعگ گگی در ان گ گگار کسگ گگی اسگ گگت کگ گگه میآیگ گگد و عگ گگدالت را در ههگ گگان
م
می س گ راند .او گگه عگگدالت اورمنگگد اسگگت و مسگگلما هگگر عقیگگدهای نیگگز تعهگگداتی را گگه
دنبال دارد .دین ههت ،انسان مؤمن و مع قگد گه عگدالت مهگدوی نمیتوانگد سگا کت
اشد و ظلم و بیعدال ی را تحم کنگد و آرمگانهگای اع قگادی و دینگی خگویش را کنگار
نابراین ،برای من گران ،سسگ ی و رکگود و قعگود و ذلگت و بگیاع نگایی نسگبت گه وضگ

اه مگگاعی و پگگتیرش سگگلطه س گ مگران پگگتیرف نی نیسگگت؛ یگگرا خداونگگد در قگگرآن کگگریم

فرموده است:

و
ََ َ ْ ََ ُ ْ َ
َ َ َ ُْْ
اِلؤم ِّن خَی َس ِّبیَل ( .نسا )141 :
الل ِّللک ِّاف ِّر ین ََ
ولن ی ججع

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

گتارد ،لکه می کوشد تا زمینه ظهور را فراهم سگازد( .ابگن عقگده کگوفی)147 :1424 ،
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همین مسگئله اعگث مگیشگود انسگان من گر ،گه وضگ بگیعگدال ی موهگود مع گرض

شگود و اواهگد وضگعیت موهگود را گه وضگعیت ایگد ال و آرمگانی تبگدی کنگد .در واقگ ،

ان ار فعال ،سن ز تضاد میان دو اص م نگاقخ حقیقگت و واقعیگت اسگت .حقیق گی
کگگه آ گگاهی ،عگگدالت ،نجگگات و آزادی را بگگرای مگگردم ههگگان شگگعار مگگیدهگگد و تضگگمین

میکند و آن حقیقت ،اسمم است؛ واقعی ی که بر خگم حقیقگت بگر تگاریخ و ههگان
حگگاکم اسگگت و رنجگگی کگگه شگگریت هنگگوز از س گ م مگگیبگگرد و هگگر روز قگگدرت ر و ور بگگر

حقیقگگت مگگیچر گگد .گگه عبگگارت دیگگگر ،تضگگاد میگگان واقعیگگت اط گ حگگا کم و حقیقگگت

نجات اش محکوم را هز ه ان ار ه پیرو ی هبری و قطعی حقیقت نمیتگوان حگ
کرد( .خلجی)139 :1384 ،
هـ) شادابی و كوشش

یکی دیگر از شاخا های ان ار ،شادابی و کوشش اسگت کگه گا ارتقگای فرهنگگ و

تمدن اسممی ارتباطی تنگاتنگ دارد .فرهنگ و تمدن اسممی در هامعهای ه وهگود

می آید که شگاداب و پگر تگمش اشگد و بگرای رسگیدن گه اهگدا خگویش کوشگد .آمگوزه
مهدویت و ان ار ،هامعه را شگاداب نگگاه مگیدارد و گه سگوی راهبگردی مهگم و حیگاتی

دال لت میکند .گه همگین ههگت اسگت کگه معصگومان ،در گاره ان گار تعگابیر ما لفگی

مانند «افض الجهاد»( ،این شگعبه حرانگی« )37 :1404 ،افضگ االعمگال» (مجلسگی،

 )208 :1403یا «افض العباده» (ابن شعبه حرانی )201 :1404 ،دارند.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ه عبارت دیگر ،هامعهای میتواند رشد و فرهنگ و تمدن اسممی را احیا کند که
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دو عام گ شگگادابی و کوشگگش را داشگگ ه اشگگد .هگگر یگگک از ایگگن شگگاخاها در احیگگای
فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی نقگگش دارد و هگگیچ تمگگدنی گگدون خودسگگا ی ،امیگگد گگه آینگگده

روشن و نجات از ذلت ،محقق ناواهد شگد .چنگین ان گار ی قبگ از هگر چیگز نیازمنگد

نیروهای انسانی آماده است که وانگد چنگان اصگمحات وسگیعی را در ههگان گه دوش
کشگگند و ای گن مهگگم در درهگگه ناسگگت ،مح گگاج گگه گگاالتر ین سگگطو اندیشگگه و آ گگاهی و

آماد ی روحی و فکگری اسگت .ا گدا ایگد هامعگه من گر از ن گر فرهنگگی و تمگدنی رشگد

کند و ه لحا اندیشه و آ اهی که از عناصر مهم فرهنگ و تمدن است ،ه درهگهای

برسد که زمینهساز ظهور و حضور حضرت حجت

اشد.

مقام مع م رهبری ،حضرت آیتاهلل الع می خامنهای (حف گهاهلل) در ایگن زمینگه

چنین میفرماید:

تمدن اسممی گه صگورت کامگ در دوران ظهگور حضگرت قیگم َ
اهلل اسگت .در
دوران ظهگگور ،تمگگدن حقیقگگی اسگگممی و دنیگگای حقیقگگی اسگگممی گگه وهگگود
خواهگد آمگد .فرآینگگد تحقگق هگگد هاى اسگممی ،یگک فرآینگگد طگوالنی و الب گگه
دشوار ى است .هطور نسبی انسان ه آن اهدا نزدیک میشود ،اما تحقگق
آنهگگا سگگیار طگگوالنی اسگگت( .بیانگگات رهبگگر انقگگمب در دیگگدار کگگار زاران ن گگام،
)
1380/9/21

نابراین ،فرهنگ و تمگدن اسگممی دو اگش دارد؛ اشگی کگه قبگ از ظهگور امکگان

تحقگگق دارد و زمینهسگگاز ایجگگاد هامع گه مهگگدوی و ظهگگور حضگگرت حجگگت

اسگگت و

اشی که پس از ظهور محقق میشود و حد اعمی تمگدن اسگممی اسگت .همچنگین

ایشان میفرمایند:

شما اید زمینه را آماده کنگی ،تگا آن بزر گوار وانگد بیایگد و در آن زمینگه آمگاده،
اقگگدام فرمایگگد .از صگگفر کگگه نمیشگگود شگگروگ کگگرده هامعگگهاى میتوانگگد پگگتیراى
مهگگدى موعگگگود اشگگگد کگگگه در آن آمگگگاد ی و قا لیگگگت اشگگگد ،و اال مثگگگ انبیگگگا و
اولیگگاى طگگول تگگاریخ میشگگود( .بیانگگات رهبگگر انقگگمب در دیگگدار گگا پاسگگداران،
)1368/12/10

این توضیو از رهبر مع م انقمب مؤید این است که بزر ترین وظیفگه من گران در

حکومت ایشان از راه ایجاد «فرهنگ و تمدن اسممی» است( .همان)
 .2شایستهساالری (حکومت صالحان)

یکگگی از آموزههگگای مه گگم مهگگدویت ،مس گگئله شایسگگ هسگگاالری اس گگت؛ یگگرا اس گگاس

حکومگگت حض گگرت مه گگدی

ب گگر مبنگگای حکوم گگت شایسگ گ گان و ص گگالحان اس گگت.

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

دوران غیب گگت ،خودس گگا ی و آم گگاد ی ب گگرای ی گگاری حض گگرت و دنب گگال ک گگردن اه گگدا
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شایسگ هسگگاالر ی در لغگگت گگه معنگگای تصگگد ی کارهگگای مهگگم در هامعگگه گگه وسگگیله افگگراد
کاردان و الیق (انوری )4432 :1382 ،و نیز «داش ن توانایی ،مهارت ،دانش ،لیاقت و

صمحیت است»( .حقپناه)191: 1380 ،

در اصگطم  ،مجموعگهای از تواناییهگا ،دانگش ،مهگارت ،خصوصگیات شاصگی و

شاصی ی و عمیق فرد یا هوشمندی و اس عداد است که برخی بیش ر قا گ یگاد یری
و برخگ گی دیگ گگر نیگ گز کم گگر قا گ گ یگ گاد یریان گگد( .واث گگق )73 :1388 ،گگگه عب گگارت دیگ گگر،

شایس هساالر ی عبارت از ان ااب مدیران شایس ه بر اساس توانمندیهای معنگوی،
علمی ،اهرایی و تجر ه کار ی است( .سنگابی)25 :1380 ،

ن گگابراین ،شایسگ گ هس گگاالر ی عب گگارت اس گگت از مجموع گگه معیاره گگا ،شایسگ گ گیها و

صگگمحیتهایی کگگه ا گگر کس گی واهگگد آنهگگا اشگگد ،شایس گ گی بیش گ ری بگگرای تصگگدی
م
پستهای سازمانی و حکگوم ی دارد ،نسگبت گه افگرادی کگه فاقگد آنهگا هسگ ند .مسگلما

احیای فرهنگگ و تمگدن اسگممی کگه روز گاری در اوج رونگق و شگکوفایی قگرار داشگت و

امروزه م أسفانه ه رکود راییده است ،در سایه این مهم میتواند هانی دو اره یرد.

بگگر ایگگن اسگگاس ،مسگگئله شایس گ هسگگاالری کگگه از آموزههگگای مهگگم مهگگدویت اسگگت و
م
اساسگگا حکومگگت حضگگرت مهگگدی نیگگز حکومگگت صگگالحان اسگگت( ،انبیگگا )105 :در
رشگگد و سگگ رش فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی نقگگش مهمگگی دارد؛ یگگرا از دیگگد اه قگگرآن و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

روایات ،حکومت حضرت مهدی
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 ،حکومت صالحان و شایسگ گان معرفگی شگده

و شایس گ هسگگاالری یکگگی از شگگاخاهگگای مهگگم آمگگوزه مهگگدویت ،گگه و یگگژه در سگگاخت
ُ
سیاست و و یژ ی برهس ه حکومت ران و سیاستمداران است .در تفسیر آیگه َو ُنر یگد
َ
َ
ُ
أن َن ُم َن َع َلی الت َ
ین اس ُ ضعفوا( ...قصا )5 :آمده کگه ایگن آیگه در گاره صگاح ،االمگر
است که در آخرالزمگان ظهگور مگیکنگد و هبگاران و فراعنگه را نگابود مگیسگازد ( .نا گادی،
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
الصگگال ُح َ
ون (انبیگگاء )105 :آمگگده،
 )184 :1408در تفسگگیر آیگگه أن اورض یرثهگگا عبگگادی
من ور از اینکه زمین را ند ان صالو خدا گه ارگ مگیبرنگد ،مهگدی قگا م

هس ند( .عروسی حویزی)464 :1415 ،

و یگاران او

در عص گگر ام گگام مهگگگدی  ،ص گگالوت گگرین ،پگگگاکت گگرین ،ع گگالمتگگگرین و پرت گگوانتگگگرین
م
انس گگانهگگگا زمگگگام امگگگور را در دسگگگت خواهنگگگد داشگگگت .مسگگگلما آن  313یگگگار امگگگام هگگگزو

شایسگ هتگگرینهاینگد کگگه امگگام را یگاری می کننگگد و گا الگگگو یری از ایگگن آمگوزه ،میتگگوان گگه
فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی ارتقگگا اشگگید و فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی را از حالگگت رکگگود

نجات داد.

ا گگر شایسگگ هس گگاالر ى در ن گگام اس گگممی صگگورت نگیگگرد ،مس گگئولیتهگگاى کلیگ گدى

ه دست عوام مزدور و خود اخ گان یا دنیاطلبان و نااهمن قرار خواهد رفت .گدین

ههگت ،فرهنگ گ و تمگدن اسگممی گه سگگمت انحطگاس و رکگود خواهگد رفگت .از ایگن رو،
اید اندیشمندان و فرهیا گان مدبر ،خود را براى انجام دادن این رسالت خطیر آماده

سگگگازند( .شگ گگیداییان )62 :1381 ،در حکومگ گگت دینگگگی و اسگ گگممی ،شایس گ گ هسگ گگاالری
اهمیت دارد و ممک عزل و نص ،مسگئوالن و سگردمداران حکومگت اسگت .گه همگین

دلی  ،امام علی  ،محمد بن ابو کر ،زمامدار مصر را خل می کند و ه هگای ایشگان،
مالک اش ر را نص ،می کنگد« .از ن گر امگام علگی  ،توانگاییهگا و شایسگ گیهگا ،مگمك

عگ گگزل و نصگ گگ ،فرمانگ گگدهان اسگ گگت ،نگ گگه خو یشگ گگاوندى .از ای گ گن رو ،آن حضگ گگرت چگ گگون

مالگك اشگ ر را قگوىتگر و توانگاتر از محمگد بگن ابگی کگر (فرزندخوانگده خگو یش) مگیدیگد ،گگه

هگگاى او منصگگوب نمگگود و فرمگگود« :مالگگك ،مگگردى خیرانگگدیش و بگگر دشگگمنان سگگات و
خش گگمگین ب گگود»( .ثقف گگی )172 :1410 ،معاو یگ گه پ گگس از هر یگ گان هن گگگ ص گگفین آم گگاده

لشکرکشی ه مصر بود و هز مالك کسی نمیتوانست مصگر را حفگظ کنگد»( .آخونگدی و

شایس گ هسگگاالر ى گگه معنگگاى واقعگگی در همگگه شگگئون حکومگگت ،تگگمش ب گراى تگگأمین

حقوق و آزادیهاى اه ماعی مردم ،حرکت ه سمت عدالت اه ماعی و کوتاه شگدن

دست غارتگران اموال عمومی و مبارزه پی یگر گا تبعگیخ نگژادی و قگومی و بگیعگدال ی

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

نصگگیری )268 :1386 ،پیگگامبر نیگگز گگه مسگگئله شایس گ هسگگاالری ،نگگه تنهگگا در حکومگگت،
َ ُ ََ ُ َ
لکه در همه امور تأ کید کگرده اسگت .ایشگان در هگایی میفرمایگد« :اسگ عینوا علگی کگ
َصن َع ٍم َصالحی اهلها»( .ابن مشهدی)461 :1419 ،
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است .روی کار آمدن انسانهای ناالیق و کسانی کگه نمیتواننگد هامعگه را اداره کننگد،

موه ،عق،ماند ی و وال کشور میشود .از حکیمگی پرسگیدند :حکومگت قدرتمنگد
ساسانیان چرا از بین رفگت؟ در هگواب فگت« :کاردانگان الیگق را کنگار زدنگد و نگاالیقهگا

ن وانسگ گ ند از عه گگد مسگ گئولیتها برآین گگد .در ن یج گگه ،موه گگ ،وال حکوم گگت ش گگد».
(اخ ری108 :1373 ،؛ عر انی)48 :1378 ،
امام علی

نیز علگت نگابودی دولگتهگا را چهگار چیگز مگیدانگد کگه یکگی از آن چهگار

عام  ،روی کار آمدن مدیران ناالیق و تحمی آنها بر مردم است:

یس أ د َأأَ دبأأار الأأد بأأأزبع ُ أییع األصأأو و التمسأأك بأأالفر
األربا و ُأخیر األفاض ( .آمدی متیمی)800 :1410 ،

و ُسأأدمی

اس گ فاده نکگگردن از انسگگانهای الیگگق و شایس گ ه و روی کگگار آمگگدن شاصگگیتهگگای

نگگاالیق سگگب ،می شگگود هامعگگه رو گگه وال حرکگگت کنگگد و فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی از

بین برود.

 .3جامعنگری و فرا گیری

ههگانشگگمولی و فرا یگگری آن آمگوزه گگه همگگه طبقگههگگا و الیگگههگای اه مگگاگ و توهگگه گگه

عرصههای ما لف زند ی انسان از و یژ یهای مهم یگک آمگوزه و ن ریگه اسگت .آمگوزه

مهدویت یکی از آموزههای فرا یر و ههانشمول است که همه ادیان الهگی و مگتاه،
اسگگممی گگه آن مع قدنگگد( .کگگار ر ) 23 :1388 ،آم گگوزه مهگگدویت همگگگه اقشگگار را از ه گگر

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

هنس و نژاد و سنی که اشد ،مااط ،خویش قرار میدهگد و هگیچ روهگی را از دایگره
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تعلیمگگات خگگویش خ گارج نمی کنگگد .طبیعگگی اسگگت کگگه فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی در
چنگگین فضگگایی میتوانگگد رشگگد داش گ ه اشگگد .وق گگی حضگگرت مهگگدی

ظهگگور کنگگد،

حکگگوم ی ههگگانی تشگگکی مگگیدهگگد کگگه از شگگرق تگگا غگگرب عگگالم کگگه تحگگت حکومگگت
حضرت است ،در رفاه و آسایش ه سر میبرند .پیامبر رامی اسگمم در حگدیثی از
َ
ههگگانی بگگودن حکومگگت حضگگرت مهگگدی خبگگر مگگیدهنگگدَ « :یب ُلگ ُگغ ُسگگل ُ
طان ُه ال َمشگگرق

َوال َمغر َب»( .ابن ابویه )280 :1395 ،یعنگی اداره هوامگ شگری از نقطگهای مشگاا و
ا سیاست و برنامهای محکم و مدبرانه ،ه دست امام عصر

صورت می یرد.

نا ف گگه پیداس گت ،فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی در سگگایه حکومتهگگای هگگام نگگگر و

فرا یگگر و اصگگولی رشگگد می کنگگد؛ یگگرا در چنگگین حکگگوم ی ،تبعگگیخ نگگژادی ،اخ مفگگات

درونی و فرقهای از میان می رود و رفگاه و آسگایش اه مگاعی ،رسگ گاری و شگادکامی کگه
زمینهساز فرهنگ و تمدن اسگت ،بگرای هامعگه گه وهگود میآیگد .در ن یجگه ،فرهنگگ و

تمدن اصی اسممی شکوفا میشود .بر اساس آموزه مهدویت ،در عصگر ظهگور ،آرمگان
واالی تشکی هامعه بزر

شگری و خگانواده انسگانی تحقگق میپگتیرد .پیگامبر ا کگرم

در حدیثی خطاب ه امام علی

فرمود:

َ
َ
َْ
األ ِّ َئ ُة ِّم ْن َب ْع ِّأدی ْاث َنأا ََ َش َأر أ َو ُ َُ ْأم أ ْن َأت َیأا ََ ُ
أَ َو ِّآخ ُأر ُه ُم ْال َسأا ِّ ُ َالأ ِّ ی َی ْف َأت ُ ُ
الل
َ ِّ
َ
ََ َ َ َ ََ َ ْ ُ َ َ ََ ْ ََ َ ْ ْ
ض َو َمغ ِّاز َ َبا؛ (مها َ)65 :
ُبارك و ُعال ِّب ک ُره ََ یدی ِّه مش ِّاز األر ِّ
امامان پس از من ،دوازده تن هس ند .ای علی ،ناس ین آنها تو هس ی و آخر
ایشان ،قا م است که ه دست او ،خاور و اخ ر زمین شوده میشود.

آمگ گگوزه مهگ گگدویت گ گگه فرهگ گگام شگ گگری گ گگه خگ گگوبی مینگگ گگرد و آینگ گگده را بگ گگرای شگ گگر

سعادت اش و نویدآفرین تلقی می کند ،ه ونهای کگه در آن همگه نقاهگا ،دردهگا و

تباهی ها درمان خواهد شگد و ههگان گا پیگرو ی حگق بگر اطگ  ،گه پایگان خواهگد رسگید.
نگگابراین ،هامعگگه من گگر گگا امیگگد گگه آینگگده ،انشگگاس و پرتحگگرک گگه زنگگد ی خگگویش ادامگگه

میدهد و برای تحقگق آینگده نو یگد اش مگی کوشگد و فرهنگگ و تمگدن نگوین اسگممی را
هر یگگان کلگگی ن گگام طبیعگگت و سگگیر تکگگاملی تگگاریخ و اطمینگگان گگه آینگگده و طگگرد عنصگگر
دبینی نسبت ه پایان کار شر است( .مطهری)406 :1378،

آمگگوزه مهگگدویت ت گأمینکننگگده رس گ گاری و شگگادکامی انسانهاسگگت؛ یگگرا طبقگگات

یرین اه ماگ شری ،ه اوج بهرهمندی میرسند و ه وایگای رهامانگده اه مگاگ توهگه

میشود .طبیعی است حکومت اسممی ا اس فاده از این آمگوزه و گا الگگو یری از ایگن

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

پدید می آورد .این اندیشه بیش از هر چیگزی ،مشگ م بگر عنصگر خگوشبینگی نسگبت گه
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شگگاخا آمگگوزه مهگگدویت میتوانگگد گگه فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی غنگگا اشگگد و هامعگگه
اسممی را از رکود برهاند.

 .4آموزه مهدویت و کمالگرایی

در ن ر انسانها امر الفع و حاضر ،هرچند دارای ام یازها و برتریهایی هم اشد،

از هم تمام و کامگ نیسگت؛ یگرا همیشگه حگس کمگالطلبگی انسگان گه دنبگال مطلگوب
م
م
برتر و کام تر است .دون شک ،هر انسانی ذاتا و فطرتا در هستوهوى کمگال اسگت.
گگدین ههگگت گگه ن گگر میرسگگد گگه عوام گ بی رونگگی نیگگا ی نیسگگت تگگا انسگگان را گگه سگگوی
م
کمالهویی سوق دهد؛ ی را عام فطرت ،او را ه سوى کمال دعوت میکند .مسگلما
گگاهی بگگراى دسگگتی گابی گگه ای گن نی گاز فطگگرى و رسگگیدن گگه کمگگال ،عوام گ بیرونگگی هگگم

می تواند نقش مهمی داش ه اشند که یکی از این عوامگ  ،آمگوزه مهگدویت اسگت؛ یگرا
ترسیم هد

زنگد ی از کارکرد هگای اساسگی آمگوزه مهگدویت اسگت کگه خگود زمینگهسگاز

شگگکوفایی فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی اسگگت .وق گگی چشگگمانگگداز آینگگده بگگرای هامعگگهای،
واضگگو و روشگگن و مطلوبیتهگگا گگه خگگوبی ترسگگیم شگگده اشگگد ،انسگگان به گگر میتوانگگد در
ههت رسیدن گه اهگدا

و آرمگان مگورد ن گرش گام بگردارد و در آن مسگیر حرکگت کنگد؛

چگگرا کگگه داش گ ن نقشگگه راه ،رسگگیدن گگه مقصگگد را در کوتگگاهتگگرین مسگگیر ممکگگن میسگگازد.

(م قیزاده )90 :1388 ،هامعهای که گه منجگی اع قگاد دارد و مع قگد اسگت حضگرت

مهدی

رو ی قیام می کند و ههان را عد از آنکه از ظلم و هور پر شده ،پگر از عگدل

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

و داد میسازد( ،ابن ابویه3 :1404 ،؛ نعمانی )297 :1397،در زند ی خویش ،هگد
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را ترس گگیم می کنگگگد و بگگگرای رسگگگیدن گگگه آن ه گگد می کوشگگگد .در ایگگگن میگگگان ،مفهگگگوم

«کمال رایی» ،افکار انسان را ه آیندهای سوق میدهد که سرشگار از عگدالت و برابگری
م
است .دنیگایی کگه در آن ،ظلگم ،حگقکشگی ،بیعگدال ی و نگابرابری وهگود نگدارد .اساسگا

ا گگر حگگس کمگگالهگگویی و کمگگال رای گی در انسگگان وهگگود نداش گ ه اشگگد ،هامعگگه ،را کگگد و
م
دون پیشرفت میماند .طبعا در چنین هامعهای ،تمش برای پیشگرفت و ترقگی وهگود

ناواهگگد داشگگت .آمگگوزه مهگگدویت گگا توهگگه گگه کمگگاالتی کگگه در عصگگر ظهگگور بگگرای انسگگان

ترسیم می کند ،در ارتقای فرهنگ و تمدن اسممی نقش مهمی دارد.

گگه عبگگارت دیگگگر ،آمگگوزه مهگگدویت ،هامعگگه را گگه سگگوی کمگگال هگگدایت می کنگگد و
م
کمگگالخگگواهی هامعگگه ،یر نگگای ایجگگاد فرهنگگگ و تمگگدن اسگگت .اساسگگا انسگگان چگگه در
زند ی فردی و چه در زند ی اه ماعی ،تگا زمگانی کگه کمگال گرا نباشگد و هگد

عگالی و

نهایی خویش را در ن ر نگیرد ،ه دنبال تحگول ناواهگد بگود .گا آمگوزه مهگدویت ،انسگان

میتواند ه آینده روشن ،امیدوار اشد و فرهنگ و تمدن نو ینی ه وهود آورد.
 .5امید به آینده روشن

انسان همان طور که نیازهای مادی مانند نیاز گه آب و غگتا دارد ،نیازهگای معنگوی

نیگگز در وهگگودش گگه ودیعگگت نهگگاده شگگده اسگگت .یکگگی از اساس گیتگگر ین نیازهگگای روانگگی
انسان ،امید ه آینگده اسگت .ا گر انسگانهگا گه آینگده امیگدوار نباشگند و مقصگد و هگدفی
برای خگود ترسگیم نکننگد ،هامعگه هگم نگه تنهگا در حالگت رکگود گاقی خواهگد مانگد ،لکگه
سگگیر قهقرایگگی نیگگز خواهگگد داشگگت .در واق گ  ،امیگگد گگه آینگگده گگه انسگگان نیگگرو می اشگگد و

ماننگد موتگور محگرک ،انسگان را گگه حرکگت در مگیآورد و عامگ حرکگت انسگگان گه سگوی

کمگال اسگگت .بگر پایگه روایگات اسگگممی ،هگر کگگس گه چیگگزی امیگد داشگ ه اشگد ،بگگرای
رسگیدن گه آن می کوشگگد( .ابگن شگعبه حرانگگی213 :1404 ،؛ سگید رضگگی)298 :1385 ،
نابراین ،یکی از عوام مهم پویایی هامعه ،امید ه آینده روشن است.

را نفی می کنگد و همگواره گه صگورت پو یگا و النگده در تمگام عرصگههای اه مگاعی ظگاهر

میشگود .هامعگه ای کگه گه آینگده اع قگاد دارد و بگگر ایگن گاور اسگت کگه عصگری گگه دور از

نقاها ،م فاوت ا وض موهود و برابر ا مدینه فاضله خواهد رسید ،میتوانگد زنگد ی
امگگروز خگگویش را نیگگز بگگر اسگگاس همگگان الگگگوی کام گ سگگامان دهگگد .گگه عبگگارت دیگگگر ،او

الگگگویی از وض گ مطلگگوب دارد و همگگواره موقعیگگت و منزلگگت خگگود را گگا آن میسگگنجد.

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

آموزه مهدویت این امید را ه ما میدهد؛ یرا آموزه مهدویت هر ونه رکگود و سسگ ی
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م
(لگگک 68 :1384 ،و  )69طبعگگا ایگگن نگگوگ نگگگرش ،انسگگان را گگه تحگگرک وامگگیدارد تگگا بگگرای
رسیدن ه آرمان های وعده داده شگده قگدم بگردارد و تگا آنجگا کگه تگوان دارد ،در تحقگق آن

اهدا

کوشد.

نگگابراین ،یکگگی از عوامگگ احیگگای فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی ،امیگگدواری و نگگگرش

مثبگت گه آینگگده ههگان اسگت .ا گگر هامعگه اسگگممی ،امیگد گه آینگگدهای روشگن داشگت و
من ر حکومت عدل س ر حضرت مهگدی

بگود ،بگرای بر پگایی آن حکومگت تگمش

خواه گد کگگرد ،امگگا ا گگر افگگراد هامعگگه امیگگد گگه آینگگده نداش گ ه اشگگند ،دچگگار افسگگرد ی و

بگگیتحرک گگی میش گگوند ک گگه در ن یجگگه ،هامع گگه دچ گگار رک گگود مگگیش گگود و از پیش گگرفت گگاز

میماند( .حلوانی )21 :1408 ،بر این اساس ،آموزه مهدویت و اع قاد ه ظهور مصگلو
ههانی ،از ن ر روانی برای هامعه شری ،ارزشی ع گیم دارد .آمگوزه مهگدویت و اع قگاد
گگه حکومگگت ع گگدل حضگگرت مه گگدی

گگه انسگگانه گگا امیگگد میده گگد و انسگگانه گگایی

میتوانند در ههت پایه ر یزی ،رشد و اع می فرهنگ و تمدن اسممی کوشند کگه گه
آیندهای روشن امید داش ه اشد؛ یگرا ا گر ناامیگدی در فگردی زنگده شگود ،خگوش ا گی
وی آسی ،میبیند( .دیلمی)295 :1408 ،

 .6الگوگیری از فرهنگ و تمدن عصر ظهور

شر همواره در پی سگعادت و تکامگ اسگت و هگد

او ،رسگیدن گه گاالترین مرحلگه

کمال و سعادت ممکن است ،ولی رشد و کمال حقیقی وی هگز گا تشگکی حکومگت

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

آسگگمانی و ظهگگور انسگگان کام گ و هگگدایت گگر واقعگگی شگگر کگگه وانگگد گگا امگگداد از غیگگ ،و
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قدرت ملکوتی ،تمش و حرکت انسان ها را ههت دهگد و زمینگه کمگال حقیقگی آنگان را

فگگراهم کنگگد ،تحقگگق نمگگییا گگد .افگگزون بگگر ایگگن ،هگگر برنامگگه انقمبگگی کگگه در ههگگان صگگورت
م
می یرد ،طبعا دون ههشی فکرى و فرهنگگی ،پایگا و پو یگا ناواهگد بگود و رشگد و تکامگ
الزم را ناواهد داشت .دین ههت ،دون شك ،ناس ین ام در تحقگق اشگیدن گه

چنین هدفی ،اقدام برای پایهر یزی و راهاندا ی یك انقمب فرهنگی است کگه افکگار را

از دو سو ه حرکت در آورد .از طرفی ،در زمینه دانشهایی که مورد نیاز یك هامعه آ اد و
آزاد و سالم است ،تحول ایجاد کند.

از سگوى دیگگر ،در زمینگه آ گگاهی گه اصگول یگك زنگگد ی صگحیو انسگانی و آمیا گه گگا

ایمگگان و در ههگگت معنگگوى و یر نگگایی برنامگگه داش گ ه اشگگد( .مکگگارم شگگیرا ی:1386 ،

 )260ه این دلی است که در حکومت حضرت مهدی

 ،دانش و فرهنگ اسممی

از رشد و شکوفایی خاص بر خوردار است .در آن زمان ،دخ ران هوان که سگنی از آنگان

نگتش ه است ،آن چنان ه کتگاب خگدا و مبگانی مگته ،آشگنا میشگوند کگه گه آسگانی

حکم خدا را از قرآن اس اراج می کنند( .طبسی)223 :1385 ،
امام صادق

در اره پیشرفت علم در حکومت حضرت مهدی

میفرماید:

دانگش بیسگت و هفگت حگر (بیسگگت و هفگت شگعبه و شگاخه) اسگت .تمگگام
آنچه پیامبران الهی براى مردم آوردند ،دو حر بیش نبود و مگردم تگاکنون هگز
آن دو حر را نشناخ هاند ،اما هنگامی که قگا م مگا قیگام کنگد ،بیسگت و پگنآ
حر (بیست و پنآ شاخه و شعبه) دیگر را آشگکار مگیسگازد و در میگان مگردم
من شر میسازد و دو حر را ه آن ضمیمه مگیکنگد تگا بیسگت و هفگت حگر
کام و من شر ردد( .راوندی)841 :1409 ،

مسئله انرژ ى و نور چنگان حگ مگیشگود کگه ح گی گه انگرژ ى خورشگیدى کگه از شگت

همگگه انگگرژ ىهگگا ،هگگز انگگرژ ى اتمگگی گگه آن اسگگت ،نیگگاز نیسگگت .ای گن امگگر شگگاید در پرتگگو ی گك

سیس م تکام یاف ه انرژ ى اتمی ،ا تصفیه کام از تشعشعات یگان گار کنگونی ری دهگد
که در حال حاضر ،بزر تر ین مشک اس فاده از این انرژ ى اسگت .وسگای تنگدرو یی کگه

کوتاه ،لکه براى مسافرتهاى دوردست فضایی در اخ یار آن حکومت قگرار مگی یگرد.

(مکگ گگارم شگ گگیرا ی ) 263 :1386 ،مؤمنگ گگان ،همگ گگدیگر را از شگ گگرق و غگ گگرب مشگ گگاهده

می کننگگد( .نجف گگی ) 115 :1426 ،اسگ گ قبال م گگردم از آم گگوزش ق گگرآن( ،ابگگگن اب گگی ین گگ،،
 )318 :1397مسگگاهد و نمگگاز هماعگگت و نمگگاز همعگگه چشگگم یر خواهگگد بگگود( .مفیگگد،

1413ق ) 380 :نابراین ،ا الگو یری از حکومت حضرت مهگدی

و در ن گر گرف ن

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

گگا وسگگای کنگگونی قا گ مقایسگگه نیسگگت ،نگگه فقگگط بگگراى دور زدن کگگره زم گین در ی گك زمگگان
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شاخاهای حکومت آن حضرت میتوان فرهنگ و تمدن اسممی را احیا کرد.
 .7آموزه مهدویت و جهانی شدن

در دنی گگای ام گگروز ش گگاهد د ر گگونیه گگای سگ گ رده و ش گگگفتآوری هسگ گ یم کگگگه در

عرصگگههای ما لگگف اق صگگادی ،ارتباطگگات ،فرهنگگگ ،سیاسگگت ،معاهگگدات و امگگور

بینالملگ در ههگت ههگانی شگدن ری میدهگد .تگاکنون تعر یگف مشگاا و معینگی از
ههگگانی شگگدن ارا گگه نشگگده؛ یگگرا هگگر کگگس از نگگگاه خگگود گگه آن توهگگه کگگرده اسگگت .یکگگی از
محققان ا ارا ه تعاریف ونا ون ه این ن یجه رسیده اسگت« :ههگانی شگدن فرآینگدی

است که تمام عرصههای فرهنگ ،سیاست ،اق صگاد ،و اه مگاگ را در هگم مینگوردد و

هوام انسانی را از هنبههای ما لف ،ه یکگدیگر ،نزدیگک و مگرتبط و مگؤثر میسگازد و
مرزها و موان اع باری تش ه را از میان برمیدارد»( .کار ر)154 :1386 ،

ههگانی شگگدن زمگگانی ری میدهگگد کگگه هامعگگه اسگگممی از ن گگر فرهنگگگ و تمگگدن رشگگد

کن گگد و خ گگود را گگا ههانی گگان تطبی گگق ده گگد و ای گگن مه گگم گگا اسگ گ فاده از آم گگوزه مه گگدویت

امکانپتیر است؛ یرا آرمانها و آر و های شر ،ه و یژه در عصگر ههگانی شگدن ،تنهگا در

حکومت ههگانی «مصگلو کگ » واقعیگت عینگی پیگدا خواهگد کگرد .از ایگن رو ،ضگرورت
دارد هامعه اسممی ا در ن ر داشت آموزه مهدویت و الگگو یری از حکومگت حضگرت

مهدی

ه سمت ههانی شدن و ههانیسگا ی حرکگت کنگد و کوشگد زمینگه ظهگور

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

منجی عالم را فراهم سازد.
م
مسلما هیچ یک از نهادها و سگازمانهای بگینالمللگی و قگدرتهای بگزر ههگانی،
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توان و شایس گی اداره مطلوب ههان را ندارد .پروژه ههانیسا ی که امروزه گه وسگیله
ایاالت م حده امریکا پس از فروپاشی شوروی دنبال میشود ،هنبه ن گامی ،سیاسگی،

اق صگگادی و سگگلطهطلبگگی دارد .در واقگ  ،همگگان چیگگزی اسگگت کگگه از آن گگه «ن گگم نگگوین

ههانی»« ،ن ام تک قطبی» و«امنراتوری ههانی امریکا» تعبیر میشود( .همان)158 :

ههانی شدن اید در سایه صلو ،رفاه ،آرامش ،امنیگت ،سگ رش علگم ،خگردور ی

و عق رایی ،ریشه کنی س م ،رفگ فسگاد و تبگاهی از ههگان ،سگ رش مکگارم و فضگای

اخمقی ،قبگول آیگین واحگد ههگانی ،فرهنگگ سگالم ،برابگری ،بگینیگا ی ،اوج فگنآوری و

ارتباط گگات س گگری و سگ گ رده هه گگانی اش گگد ک گگه تنه گگا در حکوم گگت هه گگانی حض گگرت

مهدی

امکان وقگوگ و تحقگق دارد .امنیگت ،آرامگش و صگلو واقعگی کگه گوهر نایگاب

زند ی انسان ها و س ر محقق شدن فرهنگگ و تمگدن اسگت ،از و یژ گیهگای حکومگت

ههگگانی حضگگرت مهگگدی

اسگگت( .ابگگن طگگاووس )173 :1416 ،هامعگگه اسگگممی بگگر

اسگگاس آمگگوزه مهگگدویت و گگا در ن گگر گگرف ن مشاصگگههای علمگگی ،فرهنگگگی و تمگگدنی

عصگگر حضگگور ،میتوانگگد گگه فرهنگگگ و تمگگدن اصگگی اسگگممی دسگگت یا گگد کگگه گگه وسگگیله
پیگگامبر و ا مگگه معصگگومین پایگگه ر یگگزی شگگد و زمینگگه ههگگانی شگگدن و ههگگانی سگگا ی عصگگر

ظهور را فراهم کند.
نتیجهگیری

احیای فرهنگ و تمگدن اسگممی کگه گه وسگیله پیگامبر اع گم

پایگه گتاری شگد و

م راحگ ما لفگگی را پشگگت سگگر تاشگگت؛ یعنگگی زمگگانی کگگه گگه اوج شگگکوفایی و النگگد ی
رسید و اهی نیز در حالت رکود ه سر میبرد ،ه مقدمات و عواملی نیگاز دارد .یکگی از

این عوام میتواند آموزه مهدویت اشد .هامعه اسممی ا اع قگاد گه آمگوزه مهگدویت
و حکومگگت ههگگانی حضگگرت مهگگدی

مگگیتوانگگد فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی را اع گ م

اشد .ان ار که یکی از آموزههای مهدویت است ،ه هامعه من ر نیرو میدهد کگه

زمینه را برای حضگور حضگرت فگراهم کنگد و فرهنگگ و تمگدن اصگی اسگممی گه وهگود

ا گگر در هامعگگه اسگگممی قب گ از ظهگگور ،شایس گ هسگگاالری گگه وهگگود بیایگگد ،زمینگگه رشگگد

فرهنگ و تمدن اسممی را مهیا می کند .هام نگری و کمال رایگی از دیگگر آموزههگای
مهدویت است که اعث حرکگت هامعگه گه سگوی پیشگرفت و ترقگی میشگود .امیگد گه

آینده روشن در پرتو آموزه مهدویت و ظهور منجی موعگود نیگز از دیگگر عوامگ شگکوفایی

فرهنگ و تمدن اسممی است.

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

بیاید .تحقق حکومگت صگالحان و شایسگ گان از دیگگر آموزههگای مهگدویت اسگت کگه
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منابع
_ ابگگن اب گگی ین گگ ،،محمگگد ب گگن اب گگراهیم (1397ق) .الغیبگگم (للنعم گگانی) ،تص گگحیو:
علیاکبر غفاری ،تهران :صدوق.

_ ابن ابویه ،علی بن حسین (1404ق) .االمامم و ال بصر من الحیگر  ،تهگران :مدرسگه
امام مهدی.

_ ابن ابو یگه ،محمگد بگن علگی (1413ق) .مگن ال یحضگره الفقیگه ،تحقیگق و تصگحیو:
علگگی اکبگگر غفگگاری ،قگگم :دف گگر ان شگگارات اسگگممی وا س گ ه گگه هامعگگه مدرس گین حگگوزه

علمیه قم.

_ ابگگن ابو یگگه ،محمگگد بگگن علگگی (1378ق) .عیگگون اخبگگار رضگگا  ،تصگگحیو :مهگگدی
الهوردی ،تهران :ههان.

_ ابگگن ابو یگگه ،محمگگد بگگن عل گگی (1395ق) .کمگگالالگگدین و تمگگامالنعمگگگه ،تص گگحیو:
علیاکبر غفاری ،تهران :اسممیه.

_ ابگگن خل گگدون ،عب گگدالرحمان ( .)1388مقدم گگه ،ترهم گگه :محم گگد پ گگرو ین نا گگادی،
تهران :ان شارات علمی و فرهنگی.

_ ابگگن شگگعبه حرانگگی ،حسگگن بگگن علگگی (1404ق) .تحگگف العقگگول ،تحقیگگق و تصگگحیو:
علیاکبر غفاری ،قم :هامعه مدرسین.

_ ابگگن طگگاووس ،علگگی بگگن موسگگی (1416ق) .ال شگگریف گگالمنن فگگی ال عر یگگف گگالف ن،
تصحیو و نشر :مؤسسه صاح ،االمر.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

_ ابگگن عقگگده کگگوفی ،احمگگد بگگن محمگگد (1424ق) .فضگگا امیرالمگگؤمنین ،تحقیگگق و

74

تصحیو :عبدالرزاق محمدحسین حرزالدین ،قم :دلی ما.

_ ابن مشهدى ،محمد بن هعفر (1419ق) .المزار الکبیر ،قم :ان شارت دف گر اسگممی
وا س ه ه هامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

_ اخ گگری ،عب گگاسعل گگی ( .)1373م گگدیریت علم گگی مکتب گگی از دی گگد اه اس گگمم ،ق گگم:
ان شارات سازمان تبلیغات اسممی.

_ اقبگگال آشگ گ یانی ،عبگگاس و حس گگن پیرنیگگا ( .)1380ت گگار یخ ایگگ ران از آغ گگاز تگگا انق گگراض
سلسله قاهاریه ،تهران :خیام.

_ آمگگدی تمیمگگی ،عبدالواحگگد بگگن محمگگد1410( ،ق) .غگگرر الحکگگم و درر الکلگگم ،قگگم:
ان شارات دارالکتاب االسممی.

_ انوری ،حسن ( .)1382فرهنگ سان ،تهران :سان.

_ او ون ،چگگارلی و اسگگماعی حقگگی ( .)1380تگگاریخ عثمگگانی ،ترهمگگگه :وهگگاب ولگگی،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

_ بگراون ،ادوارد ( .)1367تگار یخ ادبیگات ایگران از فردوسگی تگا سگعدى ،ترهمگه :فگ واهلل
مج بایی و غممحسین صدر ى افشار ،تهران :مروار ید.

_ س انی ،فؤاد افرام( .)1375فرهنگ ا جدى ،ترهمه :رضا مهیگار ،تهگران :ان شگارات
اسممی.

_ بهروزل گ گگک ،غ گ گگممرض گ گگا ( .)1384سیاس گ گگت و مه گ گگدویت ،ق گ گگم :مؤسسگ گگگه آینگ گ گده
روشن(پژوهشکده مهدویت).

_ بیانگگات رهبگگر انقگگمب در همگ اسگگاتید ،فضگگم و طگگمب حگگوزه علمیگگه قگگم در مدرسگگه
فیضیه (.)http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=26675.14/7/1379

_ پهلوان ،چنگیز ( .)1382فرهنگشناسی ،تهران :قطره.

_ پورداوود ،ابراهیم ( .)1326فرهنگ ایران اس ان ،تهران :اساطیر.

_ پورسگید آقگایی ،سگگید مسگعود (« .)1386مهگگدویت و رویکردهگا» ،فصگ نامگه مشگگرق
موعود ،سال اول ،شماره ،4

_ هان احمدی ،فاطمه ( .)1392تاریخ فرهنگ و تمدن اسممی ،قم :نشر معار .

_ هگگزر ى ،عزالگگدین بگگن او ثی گر أبگگو الحسگگن علگگی بگگن محمگگد (1409ق) .اسگگد الغا گگم فگگی
معرفم الصحا م ،بیروت :دارالفکر.

_ آخونگگدی ،مصگگطفی و نصگگیری ،محمگگد .)1386( ،ههگگاد در آینگگه روایگات ،قگگم ،زمگگزم
هدایت.

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

_ تونهای ،مج بی ( .)1389موعود نامه ،قم :مشهور و میراگ ماند ار.
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_ همع گگی از نویس گگند ان ( .)1374مجل گگه فق گگه اهگ گ بی گگت ،ق گگم :دای گگرهالمع گگار فق گگه
اسممی.

_ همعی از نویسگند ان ( .)1391تمگدن نگوین اسگممی (مجموعگه مقگاالت) ،قگم :مرکگز
بینالمللی ترهمه و نشر المصطفی.

_ ههگگانگیرى ،نورالگگدین محمگگد تگگوزك ( .)1359ههانگیرنامگگه ،تحقیگگق و تصگگحیو:
محمد هاشم ،تهران :نیاد فرهنگ ایران.

_ هو ینی ،عمءالدین عطگا ملگك بگن بهگاءالگدین محمگد بگن محمگد .)1385( ،تگار یخ
ههانگشاى هو ینی ،تحقیق و تصحیو :محمد قزوینی ،تهران :دنیاى کتاب.

_ حرانگگی ابگگن شگگعبه ،حسگگن بگگن علگگی (1404ق) .تحگگفالعقگگول ،تحقیگگق و تصگگحیو:
علیاکبر غفاری ،قم :هامعه مدرسین.

_ حسینی ،عار

( .)1381رو یارو یی تمدن اسممی و مدرنی ه ،قم :مرکز بین المللگی

ترهمه و نشر المصطفی.

_ حگقپنگگاه ،رضگگا ( 1380و « .)1381شایسگ هسگگاالری در ن گگام علگوی» ،نشگگریه اندیشگگه
حوزه ،ش  32و .33

_ حلگگوانی ،حسگگین بگگن محمگگد بگگن حسگگن بگگن نصگگر (1408ق) .تحقیگگق و تصگگحیو:
مدرسه االمام المهدی ،قم :مدرسه االمام المهدی.

_ خلجگگی ،محمگگدتقی ( .)1384تشگگی و ان گگار :شگگیعیان و ان گگار ظهگگور حضگگرت
مهدی  ،قم :میثم تمار.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

_ دهادا ،علیاکبر ( .)1338لغتنامه دهادا ،تهران :دانشگاه تهران.
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_ دیلمی ،حسن بن محمد (1408ق) .اعمم الگدین فگی صگفات المگؤمنین ،تحقیگق و
تصحیو :مؤسسه آلالبیت ،قم :مؤسسه آل البیت.

_ راوندی ،سعید بن هبهاهلل قط،الدین (1409ق) .الاگرا آ و الجگرا و ،قگم :مؤسسگه
امام مهدی.

_ راوندی ،مرتضی ( .)1382تاریخ اه ماعی ایران ،تهران :نگاه.

_ یگگدان ،هرهگگی ( .)1386تگگاریخ تمگگدن اسگگممی ،ترهمگگه و نگگگارش :علگگی هگگواهر

کمم ،تهران :امیر کبیر.

_ سنگابی ،کریم اسد (« .)1380شایس هساالری» ،مجله صف ،ش.118

_ شیداییان ،حسین (« .)1381عوام و خواص از دیگد اه امگام خمینگی  ،تهگران سگناه
پاسداران انقمب اسممی ،نمایند ی ولی فقیه ،پژوهشکده تحقیقات اسممی.

_ صدر حاج سید هوادی ،احمد و همکاران ( .)1384دایگرهالمعگار تشگی  ،تهگران:
نشر شهید سعید محبی.

_ صگگدیق عر گگانی ،یوسگگف ( .)1378پرتگگو یی از اخگگمق مگگدیریت در اسگگمم ،گگیمن:
ان شارات دانشگاه.

_ طبسی ،نجمالدین ( .)1385نشانه های از دولت موعود ،قم :بوس ان کتاب.

_ عروسگ گگی حگ گگو یزى ،عبگ گگد علگ گگی بگ گگن همعگ گگه (1415ق) .تفس گ گیر نگ گگور الثقلگ گگین ،قگ گگم:
اسماعیلیان.

_ عیوضگگی ،محمگگدرحیم ( .)1378رشگگد مبگگانی فکگگری و تحگگول فرهنگگگ سیاسگگی در
انقمب اسممی ،تهران :ان شارات بینالمللی الهدی.

_ قمی ،علی بن ابراهیم (1404ق) .تفسیر القمی ،تحقیق و تصحیو :طیگ ،موسگوى
هزایرى ،قم :دارالکتاب.

_ کلینگگی ،محمگگد بگگن یعقگگوب بگگن اسگگحاق (1407ق) .الکگگافی ،تحقیگگق و تصگگحیو:
علی اکبر غفار ى و محمد آخوندى ،تهران :دارالکت ،االسممیه.

_ کار ر ،رحیم ( .)1386هس ارها یی در مهدویت ،قم :مرکز تاصصی مهدویت.
_ ___________ ( .)1388مهدویت پیش از ظهور ،قم :معار .
ترهمه و نشر المصطفی.

_ کتگ گگانی ،عبگ گگدالحی ( .)1384ن گ گگام اداری مسگ گگلمانان در صگ گگدر اسگ گگمم ،ترهم گگگه:
علیرضا ذکاوتی قرا زلو ،تهران :سمت.

_ کربن هانری ( .)1387تاریخ فلسفه اسممی ،ترهمه :سید هواد طباطبایی ،تهران:
کویر.

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

_ کاشفی محمدرضا ( .)1389تاریخ فرهنگ و تمدن اسگممی ،قگم :مرکگز بگینالمللگی
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_ کوثری ،ابراهیم ( .)1389مهدویت در ادیان آسمانی ،قم :مرکگز بگینالمللگی ترهمگه و
نشر المصطفی.

_ لگگی واره ،غگگممرضگگا ( .)1385هغرافیگگای ههگگان اسگگمم ،آشگگنایی گگا کشگگورهای
اس گگممی و قلم گگرو اقلی گگت ه گگای مس گگلمان ،ق گگم :مؤسس گگه آموزش گگی و پژوهش گگی ام گگام

خمینی.

_ نا گگادى ،سگگلطان محمگگد (1408ق) .تفس گیر بی گان السگگعاد فگگی مقامگگات العبگگاد ،
بیروت :مؤسسه اوعلمی للمطبوعات.

_ ودو ین ،ویلیام ( .)1383هندوس ان ،ترهمه :فاطمه شاداب ،تهران :ققنوس.

_ لوبون ،س او ( .)1380تاریخ تمگدن اسگمم و عگرب ،ترهمگه :سگید محمگدتقی فاگر
دایی یمنی ،تهران :افراسیاب.

_ لگگوییس ،برنگگارد ( .)1365اس گ انبول و امنراتگگوری عثم گانی ،ترهمگگه :مگگاهملگگک بهگگار،
تهران :علمی و فرهنگی.

_ مبارک ،ابوالفض ( .)1385اکبرنامه (تگار یخ ورکانیگان هنگد) ،تحقیگق و تصگحیو:
غممرضا طباطبایی مجد ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

_ م قیزاده ،ین .) 1388( ،ههانی شدن و فرهنگ مهدوی ،تهران :نیگاد فرهنگگی
حضرت مهدی موعود.

_ مجلس گ گگی ،محمگگ گگد اقر (1403ق) .حگگ گگاراونوار ،تحقی گ گگق و تصگگ گگحیو :همعگگ گگی از
محققان ،بیروت :دار احیاء ال راگ العربی.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

_ محرمگگی ،غگگممحسگگن ( .)1390نقگگش امامگگان شگگیعه در شگگک یگگری و توسگگعه تمگگدن
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اسممی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

_ محمدی ،مرتضی ( .)1373فرهنگ روز سان ،تهران :آف اب مهر.
_ مطهری ،مرتضی ( .)1378مجموعه آثار ،قم :صدرا.

_ معین ،محمد ( .)1375فرهنگ معین ،تهران :امیر کبیر.

_ مفیگگد ،محمگگد ب گگن محمگگد (1413ق) .الرش گگاد فگگی معرفگگم حج گگآاهلل علگگی العب گگاد،
تصحیو :مؤسسه آلالبیت ،قم :کنگره شیخ مفید.

_ مکارم شیرا ی ،ناصر ( .)1386حکومت ههانی مهدی ،قم :نس هوان.

_ ملکگوتیفگگر ،ولگگیاهلل (« .)1375هایگگاه سیاسگگی _ فرهنگگگی روحانیگان در عهگگد فقیگگه
محقق مقدس اردبیلی» ،مجله پیام حوزه ،تا س ان و پاییز  ،شماره  10و .11

_ موحدی محمدرضا ( .)1390اسگمم در هنگد ،اسگمم در هنگد ،قگم :مرکگز بگینالمللگی
ترهمه و نشر المصطفی.

_ میک  ،مندره گا همکگاری هگانری لگوران ( .)1381اسگمم و تمگدن اسگممی ،ترهمگه:
حسن فروغی ،تهران :سمت.

_ نفیسی ،علیاکبر ( .)1355فرهنگ نفیسی ،تهران :کتابفروشی خیام.
_ نهآ البمغه ( .)1385ترهمه :محمد دش ی ،تهران :س اد اقامه نماز.

_ نیلگگی نجفگگی ،علگگی بگگن عبگگد الکگگر یم بهگگاءالگگدین (1426ق) .سگگرور اه گ االیمگگان ف گی
عممات ظهور صاح ،الزمان  ،تصحیو :قیس عطار ،قم :دلی ما.

_ هگگان ینگتون ،سگگامو ( .)1381ن ر یگگه برخگگورد تمگگدنه گا ،ترهمگگه :مج بگگی امیگگری،
تهران :وزارت امورخارهه.

_ واثق ،قگادرعلی (« .)1388معیارهگای شایسگ هسگاالری در اسگمم» ،نشگریه معرفگت،
سال هجدهم ،ش.141

_ واقگگدى ،محمگگد بگگن عمگگر (1410ق) .کتگگاب الگگرد م گ نبگگته مگگن ف گگو العگگراق و ذکگگر
المثنی بن حارثم الشیبانی ،تحقیق :یحیی الجبور ى ،بیروت :دارالغرب االسممی.

_ وحی گد قزو ینگگی ،می گرزا محمگگدطاهر ( .)1383تگگار یخ ههگگانآراى عباسگگی ،تحقیگگق و
تصگ گگحیو :س گ گید سگ گگعید میرمحمگ گگد صگ گگادق ،تهگ گگران :پژوهشگ گگگاه علگ گگوم انسگ گگانی و

_ والی گی ،علگگیاکبگگر ( .) 1386پو یگگایی فرهنگگ و تمگگدن اسگگمم و ایگگران ،تهگگران :وزارت
امور خارهه.

نقش آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسممی

مطالعات فرهنگی.
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ساز تمدن مهدوی
نظریۀ اقتصاد
مقاومتی مبتنی بر اخالق؛ زمینه ِ
ِ
رحیم دهقان

*

چکیده

امروزه به جهت سیلطۀ تحیریمهیای اقتصیادی بیر اییران اسیالمی ،در بیاور
مردم ایران ،نظریۀ اقتصاد مقاومتی بیش از آنکیه بسیتری مناسیب بیرای
تشکیل تمیدن ا ییل اسیالمی در عر یۀ اقتصیاد دانسیته شیود ،راهکیاری
مقطعییی بییرای مبییارزه بییا حربییۀ تحییریمهییا و محییدودیتهییای اقتصییادی
پنداشیییته میییی شیییود .ایییین در حیییالی اسیییت کیییه ایییین نظرییییه کیییه بیییر پاییییه
م لفههای بنیادین اخالقی بنیا نهیاده شیده ،افقیی دورتیر را در نظیر دارد و
به عنوان راهکاری برای دست یافتن به تمدن ا ییل اسیالمی در عر یۀ
اقتصاد یا بستری برای تشکیل تمیدن جهیانی مهیدوی اراشیه شیده اسیت.
این چشمانداز را میتوان در همسانی و هماهنگی شاخصهای بنییادین
فرهنگ و ّ
تمدن مهدوی با م لفههای اخالقی بنیادین در نظریۀ اقتصاد
مقاومتی از جمله شجاعت و مجاهدت شجاعانه ،عدالتمحیوری ،سیعۀ
ییدر و شایسییتهسییاالری مشییاهده کییرد .مقالییه پیییشرو بییا اییین نگییر ،
عنا یییر بنییییادین نظرییییۀ اقتصیییاد مقیییاومتی را بیییا نگیییاهی اخالقیییی تبییییین
*  .دانشجوی دکتری دینپژوهی و پژوهشگر پژوهشگاه بینالمللی المصطفی العالمیم

.

می کند و ضمن تطبیق دادن آنها بیا شیاخصهیای تمیدن مهیدوی ،اییده
اقتصاد مقاومتی را به عنوان طرحی گسترده در جهت زمینهسیازی بیرای
تشکیل تمدن جهانی مهدوی اراشه میدهد.
واژ گان کلیدی

اقتصاد مقاومتی ،عدالتمحوری ،داقت ،تولیید ،زمینیهسیازی ،تمیدن
مهدوی.

مقدمه
اق صاد در فرهنگ اسممی گا دیگگر مکت،هگا تفگاوتهگایی نیگادین دارد .از هملگه

این تفاوتها ،وسیله بودن اق صگاد بگرای دسگت یگاف ن گه هگدفی واالسگت .در فرهنگگ

اسممی ،اق صاد ،وسیلهای برای رف نیازهای حیگاتی و کمگک گه هگمنوعگان و گه طگور
کلگگی ،وسگگیلهای در ههگگت تحقگگق اخگگمق و ارزشهگگای اصگگی اسگگممی اسگگت .ایگگد

اق صگاد مقگگاوم ی کگه رهبگگر مع گم انقگگمب در دهگگا اخیگر مطگگر کگرده اسگگت ،در همگگین

من ومه قرار دارد .اق صاد مقاوم ی ممکگن اسگت در گاور عمگومی ،گه عنگوان راهکگاری
مقطعی بگرای گتر از تحگریمهگا ،محگدودیتهگا و مشگکمت اق صگادی تلقگی شگود ،امگا
واقعیگگت ایگگن اسگگت کگگه گگه عنگگوان ایگگدهای فرهنگگگسگگاز و تمگگدنسگگاز بگگرای فرآینگگدی

طگگوالنیمگگدت و ایجگگاد س گ ری مناسگگ ،بگگرای تحقگگق هگگدفی واال تگگر ترسگگیم شگگده و آن
هگگد  ،تمگگدن مهگگدوی اسگگت .رهبگگر مع گگم انقگگمب اسگگممی ،تحقگگق اهگگدا ن گگام

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اسممی را یک فرآیند دانس ه و میفرمایند:
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فرآیند تحقق هد های اسممی ،یک فرآیند طوالنی و الب ه دشواری است.
گه طگگور نسگگبی ،انسگان گگه آن اهگگدا نزدیگک میشگگود ،امگگا تحقگق آنهگگا سگگیار
طوالنی است( .سانان مقام مع م رهبری 21 ،آذر )1380

ایشان در توضیو این فرآیند ،سیر دست یاف ن ه تمدن اصی اسممی را گه عنگوان

غایت نهایی ،این ونه ترسیم کردهاند:

مگگگا یگگگک انقگگگمب اسگگگممی داشگگگ یم .ع گگد ،ن گگگام اسگگگممی تشگگگکی دادیگگگم.

مرحلهی عد ،تشکی دولت اسممی است .مرحلگهی عگد ،تشگکی کشگور
اسممی است .مرحلگهی عگد ،تشگکی تمگدن بینالملگ اسگممی [یگا تمگدن
مهدوی] است( .سانان مقام مع م رهبری 8 ،شهریور )1383

ایشان همچنین فرمودهاند:
ما اید وانیم قدرت ن ام اسممی را در زمینگا حگ مشگکمت اق صگادی گه
هما دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست گیگریم تگا ملگتهگا واننگد ببیننگد
کگه یگگک ملگگت در سگگایا اسگگمم و گگا تعگگالیم اسگگمم چگونگگه مگگیتوانگگد پیشگگرفت
کند( .سانان مقام مع م رهبری 1 ،فروردین )1390

بر این اساس ،ایگد اق صگاد مقگاوم ی را ایگد گه عنگوان عنصگری در ایگن فرآینگد مگورد

مطالعه قرار داد .رهبر مع م انقمب در افقی روشن ،ایدهها و ن ریههای خود از همله

ن ر ی گگا اق ص گگاد مق گگاوم ی را در قال گگ ،فرآین گگدی ه گگام در مس گگیر دس گگت ی گگاف ن گگگه آن

چشگگمانگگداز ترسگگیم کگگرده انگگد .ایگگد اق صگگاد مقگگاوم ی گگه عنگگوان اشگگی از ایگگن فرآینگگد،

ظرفیگگتهگگایی دارد کگگه در صگگورت فعلیگگت یگگاف ن آنهگگا ،س گ ر مناسگگبی بگگرای تحقگگق و

تشکی تمدن بینالمل اسممی یا تمدن ههانی مهدوی فراهم میشود.

آشکارسگگا ی ظرفیگگت هگگای موهگگود در ن ر یگگا اق صگگاد مقگگاوم ی در ههگگت تشگگکی

تمگ گگدن بگ گگینالمل گ گ اسگ گگممی ،نیازمنگ گگد تبیگ گگین اصگ گگول یر نگ گگایی اق صگ گگاد مقگ گگاوم ی

است .چون تفکیک این اصول یر نایی در حگوزههگای ما لگف اخمقگی ،اع قگادی،

سیاسگگی و ماننگگد آن در ایگگن پگگژوهش ما صگگر ممکگگن نیسگگت ،تنهگگا گگه تبیگگین مبگگانی
زمینهساز تشکی تمدن بینالمل اسممی یا تمگدن ههگانی مهگدوی نشگان مگیدهگیم.
گگدین من گگور ،ت گگمش خ گگواهیم ک گگرد تص گگویری واض گگو از اق ص گگاد مق گگاوم ی و تم گگدن

مهگ گگدوی ،ترسگ گگیم و ضگ گگمن تبیگ گگین مب گ گانی اخمقگ گگی اق صگ گگاد مقگ گگاوم ی ،همسگ گگانی و

همگگاهنگی ایگگن مبگگانی گگا شگگاخاهگگای تمگگدن مهگگدوی و زمینگگهسگگاز بگگودن ایگگن مبگگانی

بررسی شود.

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

اخمقگی اق صگگاد مقگاوم ی مگگیپگردا یم و گگا تبیگگین ایگن مبگگانی ،ایگد اق صگگاد مقگگاوم ی را
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اقتصاد مقاومتی و تمدن مهدوی؛ ایضاح مفهومی
ا دا الزم است تعریفگی دقیگق از «اق صگاد مقگاوم ی» و «تمگدن مهگدوی» گا توهگه گه

مؤلفهها و شاخاهای تعیین کنند آنها ارا ه شود.
 .1اقتصاد مقاومتی

برخگگی در تعر یگگف اق صگگاد مقگگاوم ی مع قدنگگد کگگه اق صگگاد مقگگاوم ی ،ن ر یگگگهای در

حوز اق صاد اسممی است که در وضگعیت حملگا همگه هانبگا اق صگادی دشگمن کگه

کیان ن ام اسممی را گه خطگر مگیانگدازد ،گا تغییگر در اولو یگت هگد هگا و گه تبگ آن ،گا

تغییر در اصول راهبردی و سیاستهای کمن ،پدید مگیآیگد( .میگر معگزی)51 :1391 ،

ایگگن تعر یگگف در آشگگنا سگگاخ ن مگگا گگا اق صگگاد مقگگاوم ی موفگگق اسگگت ،امگگا تعریفگگی هگگام

نیست؛ چرا که ن ریا اق صاد مقاوم ی را نمگیتگوان تنهگا گه وضگعیت حملگا اق صگادی

محگگدود کگگرد .گگه ن گگر مگگیرسگگد بگگرای ارا گگا تعریفگگی درسگگت از اق صگگاد مقگگاوم ی ،به گگر
اسگگت گگه تعریفگگی رهگگوگ کنگگیم کگگه ن ر یگگهپگگرداز اصگگلی ایگگن ایگگده در سگگانان خگگود بیگگان

کر ده است .مقام مع م رهبری ه عنوان مبدگ این ایگده ،اق صگاد مقگاوم ی را ایگن ونگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

تفسیر کردهاند:
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اق صاد مقاوم ی ،معنگایش اق صگادی اسگت کگه هگم رونگد رو گه رشگد داشگ ه
اشد ،هم آسی،پتیریاش در برابر ترفندهای دشمنان کاهش پیگدا کنگد...
اق صگگگاد مقگگگاوم ی ،یعنگگگی اق صگگگادی کگگگه همگگگراه اشگگد گگگا مقاومگگگت در برابگگگر
کارشکنی و خباثت دشمنانی که ما داریم( .سانان مقام مع گم رهبگری2 ،
شهریور  1391و  8مرداد )1391

در این تعریف ،اق صاد مقاوم ی ه عنوان یک ن ریا اق صگادی پایگدار معرفگی شگده

و ه وضعیت تحریم و محدودیت های اق صادی اخ صگاص داده نشگده اسگت .الب گه

توهه ه مؤلفهها و چشماندا ی که برای این ن ریه ترسیم شده است ،میتواند معنای
آن را روشنتر سازد .ایشان فرموده است:

ا گر مگگا توانسگ یم تولیگگد داخلگگی را رونگق اشگگیم ،مسگگئله تگگورم و اشگ غال حگ

خواهگگد شگگد و اق صگگاد داخلگگی گگه معنگگای حقیقگگی کلمگگه اسگگ حکام پیگگدار
خواهگگد کگگرد .اینجاسگگت کگگه دشگگمن مگگأیوس خواهگگد شگگد ...مگگردم ایگگران گگا
ایس گ اد ی در مقا گ دشگگمن ،پایگگداری در عرصگگا سگگازند ی ،پگگای نگگدی گگه
معار و ارزشهای دینی و حفگظ قگدرت سیاسگی ،اه مگاعی و ملگی خگود،
ه ملتها درس میدهگد و حیگاس طیبگهای را کگه خداونگد م عگال اراده کگرده
است ،ه ملتهای مسلمان عرضه میکند( .سانان مقام مع گم رهبگری،
 1فروردین  1391و  20اسفند )1375

این بیان نشان میدهد کگه چشگمانگداز و افگق پگیشرو در ایگن ن ریگه ،مگأیوس کگردن

دشگگمن و گگه نمگگایش تاشگ ن اق گگدار اسگگممی گگه دیگگگر ممالگگک اسگگت کگگه در فرآینگگدی
طوالنیمدت ،س ر مناسبی را برای تسلط اسمم بر ههان فراهم خواهد ساخت.

مب گگدگ ای گگن ای گگده در تبی گگین م گگراد خ گگود از اق ص گگاد مق گگاوم ی و ترس گگیم چش گگمان گگداز

بین المللی ،دو رکن اساسی را برای اق صاد مقاوم ی ذکر کردهاند ه این بیان که:

هگگر نسگگاا اق صگگادی کگگه وانگگد ایگگن دو پایگگه را تگگأمین کنگگد ،مع بگگر اسگگت:
 . 1افزایش ثروت ملی :چگرا کگه کشگور اسگممی ایگد کشگور ثروتمنگدی اشگد تگا
وان گگد اسگگگ فاده از ثگگگروت و ق گگدرت خگگگود ،اه گگدا واالی خگگگود را در سگگگطو
بگگینالمللگگی پگگیش ببگگرد .2 .تو یگ عادال نگگه و رف گ محرومیگگت در درون هامعگگا
اسممی .این دو پایه اید تگأمین شگود و اولگی ،شگرس دومگی اسگت( .سگانان
مقام مع م رهبری 30 ،بهمن )1385

بر این اساس ،اق صاد مقاوم ی را مگیتگوان ن ر یگهای هگام در حگوز اق صگاد معرفگی

دارد و در راسگ گ ای هم گگوار ش گگدن مس گگیر سگ گ رش اس گگمم گگه سراس گگر هه گگان و اق گگگدار

مسلمانان ارا ه شده است .ه طور کلی ،اق صاد مقاوم ی را میتگوان فرآینگد شناسگایی

نقطههای آسی،پتیری و تهدیدهای خارهی و داخلی و تبدی این نقطگه ضگعفها و

تهدیگگدها گگه فرص گگتهای رش گگد و توس گگعه در ع گگین داشگ گ ن نگ گگاهی ه گگام گگگه عرص گگا

بینالمل دانست.

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

کرد که ا تکیه بگر داشگ ههگا و ظرفیگتهگای درونگی ،افگق یگا چشگمانگدا ی لنگد را در ن گر
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 .2تمدن مهدوی

تمدن را از ن ر لغوی ،خگارج شگدن هامعگهای از مرحلگا ا گدایی گه مرحلگهای واال تگر

دانسگ گ هان گگد( .دها گگدا :1372 ،ذیگ گ واژ «تم گگدن») در معن گگای اص گگطمحی ،تع گگاریف
م عگگددی از تمگگدن ارا گگه شگگده اسگگت .برخگگی آن را مرحلگگه یگگا نگگوعی خگگاص از فرهنگگگ

دانس گ هانگگد کگگه در پگگی نبگگو مب کگگران موهودیگگت یاف گگه (لوکگگاس )16 :1366 ،یگگا نگگوعی
تعگگالی فرهنگ گگی ش گگمردهاند ک گگه در پ گگی پ گگتیرش ن گگم اه م گگاعی ایج گگاد ش گگده اس گگت.
(والی ی :1382 ،ج )32 ،1برخی دیگر هم آن را ه س ردهترین و واالترین سطو هویت

فرهنگی اطگمق کردهانگد( .هگان ینگتون )47 :1380 ،برخگی از اندیشگمندان غر بگی نیگز
ف هاند:

تمگگدن عبگگارت اسگگت از مجموعگگه دانگگشهگگا ،هنرهگگا ،فنگگون و آداب و سگگنن،
تأسیسگگگگات و نهادهگگگگای اه مگگگگاعی کگگگگه در پرت گگگو ا گگگداعات و اخ راعگگگگات و
فعالیگگتهگگای گگروههگگای انسگگانی تکام گ یاف گگه و در تمگگام قسگگمتهگگای یگگک
هامعه یا چند هامعه س رش مییا د( .هان ینگتون)47 :1370 ،

ایگگن تعر یگگف گگا تعر یگگف اندیشگگمندان اسگگممی از تمگگدن م فگگاوت اسگگت .در تعر یگگف

اندیشگ گگمندان مسگ گگلمان از تمگ گگدن ،عگ گگموه بگ گگر شگ گگاخاهگ گگا و مؤلف گگگههگ گگای مگ گگادی و

ساتافزاری ،شاخاهای معنوی و نرمافزاری نیز وهود دارد .برای نمونگه ،تواضگ در
مقا مته ،و قانون (امام خمینگی :1378 ،ج )110 ،1و آزادی داشگ ن افگراد در اظهگار

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

عقاید و آرا از همله شاخاهای یک مملکت م مدن از دید اه امام خمینگی اسگت.
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(امگگام خمینگگی :1378 ،ج )33 ،5از همگگین رو ،امگگام خمینگگی مع قگگد اسگگت غگگرب
م
صگرفا در عگگد مگگادی پیشگگرفت کگگرده و تنهگگا گا اسگ فاده از علگگم و تکنولگگوژی بگگر طبیعگگت
چیره شده است ،ولی در تعالی معنوی انسان ،ناتوان اسگت و قگادر نیسگت نیگاز انسگان
ه معنویت و اخمق را پاسخ وید( .امام خمینی)14 :1381 ،

ه ن ر میرسد تمدن را میتوان ه سیر و سگط یگک نحگو تفکگر و ظهگور آثگار تفکگر در

مناسبات اقوا م و افراد و در رف ار و کردار و علوم و فنون انسانهگا تعر یگف کگرد( .داوری

اردکگگانی )72 :1379 ،تمگگدن اسگگممی گگا ایگگن معنگگا ،همگگواره در زمگگانهگگا و مکگگانهگگای

ما لف دچار فراز و نشی ،و اوج و ضعف بوده است .اوج یگری ایگن تمگدن در زمگان
ظهور منجی موعود اتفاق خواهد اف اد که از آن ه «تمدن مهدوی» میتوان تعبیر کگرد.
از هملگگه شگگاخا هگگای ایگگن تمگگدن اصگگی اسگگممی آن اسگگت کگگه معنو یگگت حقیقگگی و

عدالت در تمامی ممالک س رش مییا د و حق م لوم در هر نقطه از ههان ،از ظالم

سگ انده مگگی شگود .تحقگگق یگاف ن ایگگن نقطگا اوج در تمگگدن اسگممی ،نیازمنگگد س رسگگا ی
است و ن ری ا اق صاد مقاوم ی ا تفسیری که از مبانی آن ارا ه خواهیم کرد ،نقش قا

توههی در این س رسا ی ایفگا خواهگد کگرد .اندیشگمندان ،صگاح،ن گران و نیگز فعگاالن

در عرصه های ما لف هوام اسگممی ایگد ن رهگا و عملکردهگای خگود را در راسگ ای
زمینهسا ی برای تحقق این تمدن بزر سامان دهند.

مقاومتی مبتنی بر اخالق
نظریۀ اقتصاد
ِ

ن ر یگگه اق صگگاد مقگگاوم ی ،مؤلفگگه هگگا و اق ضگگا ات خگگاص خگگود را دارد کگگگه در ا عگگاد
ما لگف قا گ تبیگین و بررسگی اسگگت .یکگی از ایگن ا عگاد ُ ،عگگد اخمقگی اسگت و گه ن گگر

مگگیرسگگد ن ر یگگا اق صگگاد مقگگاوم ی بگگر مؤلفگگههگگایی اخمقگگی مب نگگی شگگده اسگگت کگگه در

ص گورت تحقگگق آنهگگا در هامعگگا اسگگممی مگگیتواننگگد زمینگگهسگگاز تمگگدن مهگگدوی اشگگند.

تبیین مؤلفههای اخمقی موهود در این ن ریه میتوانگد مگا را گه تقر یگری اخمقگی از ایگن
در این صورت ،اق صاد مقاوم ی یعنی گتار از یگک اق صگاد خگالی از اصگول اخمقگی و

آسگگی،پتیر در براب گگر نوس گگانها گگه اق ص گگادی مق گگاوم کگگه در آن ،ض گگمن وه گگود ع گگدالت
اق صادی و امنیت اه ماعی ،زنجیگرهی تولیگد داخلگی ،کشگور را بگرای پاسگخ ویی گه

تقاضای داخلی و نیز حضور در مبادالت اق صاد بینالمل آماده میسگازد .ایگن تفسگیر
از اق صاد مب نی بر مؤلفههای نیادین اخمقی است که گه تبیگین و تحلیگ نیگاز دارد.

برخی از این مؤلفههای نیادین از این قرارند:

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

ن ریه هدایت کند که از آن ه «ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق» یاد مگیکنگیم.
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 .1شجاعت و جهاد شجاعانه

اق ص گگاد مق گگاوم ی نیازمن گگد حرکت گگی ش گگجاعانه هم گگراه گگا امی گگد گگگه پی گگرو ی اس گگت.

مگگدیران اق صگگادی ،وظگگایفی دارنگگد کگگه انجگگام دادن صگگحیو آنهگگا گگدون بهگگره ی گرى از

اص گ شگگجاعت و قاطعیگگت ممکگگن نیسگگت .ب گرای نمونگگه ،در مقا لگگگه گگا تحگگریمهگگای

خصگگگمانه ،ا گگگر رو شگ گگهامت در وهگگگود مگ گگدیران اق صگگگادی نباشگ گگد ،راههگگگاى سگ گگاده

چارههو یی را ناواهند یافت .آنان ا ر ملکه شجاعت نداش ه اشند ،هنگام ارتکاب
اش باهها ،هر ز ه خطاى خو یش اع را نمی کنند و درصدد هبران بگر نمگیآینگد و گه
انحگرا

از اهگگدا

اصگگی و در ن یجگگه ،سگقوس در مگگدیریت اق صگگاد رهنمگگون خواهنگد

ش گد .ن رس گیدن از قگگدرتهگگاى اهر یمنگگی و همچنگگین داش گ ن اع مگگاد گگه نفگگس در گگه
کگار یری راهکارهگگای حسگاس و دقیگگق از هملگگه مسگا لی هسگ ند کگه از لگگوازم اه نگگاب

ناپگگتیر مگگدیریت اق صگگاد مقگگاوم ی اسگگت .ا گگر مگگدیری اواهگگد برنامگگههگگاى ههگگادی و

انقمبگی اق صگاد یعنگگی برنامگههگگایی را اهگرا کنگگد کگه گگا وضگ موهگگود اق صگاد هماهنگگگ

نیسگگت ،گگه ناچگگار ای گگد ب گگر خگگم مسگ گیر آب شگگنا کن گگد و ای گگن کگگار گ گدون ش گگجاعت
امکانپتیر ناواهد بود.

1

از این رو ،مدیران و فرماندهان اق صاد مقگاوم ی گه شگجاعت و ههگاد شگجاعانه گه

عنوان ارزشی اخمقگی نیگاز دارنگد .مگدیران آ گاه ،اتجر گه ،اسگا قه ،امگین و درسگتکگار
دون شهامت الزم هر ز نمیتوانند مدیر خوبی در این عرصه اشند .از همگین رو ،امیگر

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

مؤمنان ،علی
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در کلمات قصارش میفرماید:

َْ َ ْ ُ َ ل َ َ ْ ُ َ َ ل
جاَة؛ (هنج البَلغه ،کلمات هصار)4 ،
العجز آفة والصبر ش
عجز و ناتوانی ،آف ی است [براى اداره هر کار] و اس قامت و شکیبایی نگوعی

 .1در برابر وسوسههاى شیاطین انس و هن و هواى نفس که پیوس ه میکوشد انسان را ه انحرا و سازش
گگا اهگ اط گ کشگگاند ،تنهگگا برخگگورد شگگجاعانه ح گ مشگگک مگگیکنگگد .نراقگگی مگگیفرمایگگد« :شگگجاگ واقعگگی
افعالش بر فرمان عق صادر میشود و دارای نیروی تحم در مصگیبتهگا و ملکگه صگبر بگر سگا یهگای
روز ار است و از شداید امور آشف ه نمیشود( ».نک :نراقی ،هام السعادات ،ترهمه :سید هملالدین
مج بوی ،تهران ،ان شارات حکمت ،1388 ،ص)61

شجاعت است.

ه واه تاریخ ،یکی از مهمتر ین اوصا

را در داس ان ابراهیم خلی

ا کگگرم

انبیا ،شجاعت آنهاست که نمونهاى از آن

 ،قهرمان گتشگکن ،در قگرآن مجیگد مگیخگوانیم .پیگامبر

نیگگز فگگردی شگگجاگ بگگود کگگه در سگگاتتگگر ین حگگاالت خگگو انگیگز ماننگگد کگگوهی

اس وار در برابر همه توطئهها میایس اد.

1

 .2سعۀ صدر و امید به پیروزی

«سگ گگعا صگ گگدر و امیگ گگد» از دیگگ گگر ارکگ گگان اصگ گگلی در اق صگ گگاد مقگ گگاوم ی اسگ گگت کگ گگه

بیانگر حرک تی شجاعانه همراه گا امیگد گه پیگرو ی در نبگرد اسگت .مگدیر یت در اق صگاد

مقاوم ی همانند فرماندهی در هنگ کار پیچیدهاى است و هر قدر کار ى پیچیگدهتگر
اش گگد ،مش گگکمت آن ،اف گگزونت گگر و آف گگاتش بیشگ گ ر اسگ گت .گگه همگ گین دلیگ گ  ،م گگدیران و

همچنگگین آحگگاد مگگردم ایگگد داراى سگگعا صگگدر یگگاد و ظرفیگگت کگگافی در رو یگگارو یی گگا

تحریمها و مشکمت اق صگادی اشگند .ایگران اسگممی در صگورتی کگه اواهگد قگدرت
ن گگام اسگگممی را در زمینگگا حگگ مشگگکمت اق صگگادی گگه همگگا دنیگگا نشگگان دهگگد و گگه

ملتها فهماند که یک ملت در سایا تعگالیم اسگمم چگونگه مگیتوانگد پیشگرفت کنگد،
(سگگانان مقگگام مع گگم رهبگگری 1 ،فگگروردین  )1390ایگگد صگگبر و امیگگد را در فرهنگگگ خگگود
پرورش دهگد ،چگرا کگه گه فرمگایش امیرالمگومنین علگی

مهم گرین ابگزار بگرای ریاسگت

نمگگودن ،برد گگاری و شگگاد ی سگگینه اسگگت( .کلمگگات قصگگار )176 ،در حگگدیثی از امگگام
و
ْ ْ
َ
ناصرا؛ (کلیین :1407 ،ج)112 ،2
کىف ِّبا ِّ ل ِّم ِّ
حلم براى یاورى انسان کافی است.

ظرفیگت و سگگعه صگگدر پیگامبر ا کگگرم

و امامگگان معصگگوم

 .1ن گ گگک :محمدحسگ گ گین طباطب گ گگایی ،س گ گگنن النبگگ گگی
ص 137و .395

در ایگگن زمینگگه ،الگگگو و

 ،ته گ گگران ،کت گ گگابفروش گ گگی اسگگ گگممیه،1378 ،

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

صادق

آمده است:
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معیاری براى همه دستاندرکاران در حوز مدیر یت اق صادی است.

1

 .3عدالتمحوری

مکتگ ،اسگمم گگا الهگام از آیگات قرآنگی و روایگات پیشگگوایان دینگی کگه بگگر اقامگه عگگدل و

قسگگط در هامعگگه انسگگانی تأ کیگد دارنگگد ،گگه عگگدالت اق صگگادی گگه عنگگوان یکگی از اصگگول
اق صاد اسممی مینگرد .چون هد

از عثت انبیا ،تحقق عدالت اه ماعی اسگت،

بگر عگگدالتخگواهی در همگگه ا عگاد اه مگگاعی ،سیاسگی ،فرهنگگی و اق صگادی پافشگگار ی
ُ
َ َ
ُ
می کند 2.گا توهگه گه أمگر ُت وعگدل َبی َگنک ُم  3،سگط عگدل از مهمتگرین اهگدا پیگامبر
اسمم است( .حدید )25 :حضرت امیرالمؤمنین علی

بن ابی کر میفرماید:

در وصایای خود گه محمگد

و مسگگگاوات را در میگگگان آنهگگگا اعگگگم از کوچگگگك و بگگگزر  ،ح گگگی در نگگگگاههایگگگت
مراعات کن تا نه بزر ان کشور ه حمایت بی دلی تو طم ورزند و نگه ضگعفا
در اهراى عدالت از تو مأیوس شوند؛ چرا که خداوند از ند ان خود در مگورد
اعمگگگال کوچگگگك و بگگگزر  ،آشگگگکار و پنهگگگان ازخواسگگگت خواهگگگد کگگگرد( .نهگگگآ
البمغه ،نامه )27

عدالت ،شریفترین فضیلت اخمقی (نراقی )62 :1388 ،و حال ی از خدا ترسگی

گگاطنی اسگگت کگگه گگه صگگورت ی گك ملکگگه و خصگگلت درم گیآی گد و انسگگان را از نگگاه گگاز

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

مگگیدارد .در صگگورتی کگگه ایگگن خصگگلت در وهگگود مگگدیران اق صگگادی کشگگور ملکگگه شگگده
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 .1ه ف ه قرآن کریم ،این لندن ریها و سعه صدر و ظرفیت وهودى ،بگراى پیشگبرد کگار مگدیر چنگان مگؤثر
َ َ َ
َ
است که مگیتوانگد دشگمنان سگنگدل را گه دوسگ ان صگمیمی گدل سگازد ... .فگِذا الگتى َبی َنگك َو َبی َن ُگه
َ َ َ ََ
داو ٌ کأن ُه َول ٌی َحمی ٌم ؛ نا اه (خواهی دید) همان کس که میان تو و او دشمنی اسگت ،گو یی دوسگ ی
ع
رم و صمیمی استه (فصلت)34 :
 .2برای مثال ،قرآن کر یم فلسفه تشکی حکومتهگا و عثگت انبیگا را اقامگه قسگط و عگدل و حگ اخ مفگات
ونا ون بین مردم دانس ه است ( .قره113:؛ حدید )25 :قرآن همچنین ا صگراحت ،همگه مسگلمانان را
َ
َ ُ ُ
ه اقامه کام عدل دعوت میکند :یا َأ ُی َها َالتی َن َآم ُنوا ُک ُونوا َقوامی َن القسط ُش َه َ
داء هلل َولو َعلی أنفسک ُم
َ
َ
م
َ
أو الوالدین َواال ق َر بی َن ؛ اى کسانی که ایمان آوردهاید ،کامم قیام گه عگدالت کنیگد .بگراى خگدا شگهادت
دهید ،ا ر چه (این واهی) ه یان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما اشد( .نساء)135 :
 .3شورا.15 :

اشد ،افراد هامعه نسبت ه مالکیت و دارایی خود احساس امنیت می کنند و وهگود

آرامگش ،تحمگ مشگکمت و تحگریم هگای اق صگادی را بگرای آنهگا سگیار آسگانتگر خواهگگد

کرد .ه همین دلی  ،امام علی  ،احقاق حقوق مردم و رعایگت عگدالت را از وظگایف

حاکمان اسممی میداند و میفرماید:

خوارتر ین افراد نزد مگن ،عز یگز اسگت تگا حگق او را گاز گردانم و فگرد قگوی نگزد مگن
پسگگت و نگگاتوان اسگگت تگگا حگگق او را ازسگ انم ...مگگرد را سگگرزنش نکننگگد کگگه چگگرا
حقگگش را گگا تگگأخیر م گی ی گرد ،لکگگه سگگرزنش در آنجاسگگت کگگه آنچگگه حقگگش
نیست ،گیگرد ...هگیچ عگدلی سگودمندتر از از ردانگدن م لمگه و ادای دیگون
نیست( .نهآ البمغه ،خطبه )37

نابراین ،عدالت یکی از پرکاربردترین و مهمترین اصول اخمقی در حگوزه مگدیریت

اق صگگاد اسگگممی و ن ر یگگا اق صگگاد مقگگاوم ی محسگگوب مگگیشگگود 1.الب گگه توهگگه گگه ایگگن

مسگگئله ماصگگوص مسگگئوالن اق صگگادی نیسگگت ،لکگگه ایگگن فضگگیلت نیگگادین اخمقگگی
اید در رف ار آحاد هامعه قا مشاهده اشد تا اق صاد مقگاوم ی وانگد هایگگاه خگود را

بیا د .در واق عدالت در حوز اق صاد مقاوم ی گه معنگای رعایگت اع گدال نیگز هسگت

که در این صورت ،مسئولیت رعایت آن ،بیش ر م وهگه مصگر کننگد ان خواهگد بگود.
از این رو ،در قرآن کریم ،کسانی که در خرج کردن براى هگر چیگز ،نگه اسگرا مگیکننگد و

نگه خسگگت مگگیورزنگگد ،لکگه گگا میانگگهرو ى گگه زنگگد ی خگو یش قگگوام مگگی اشگگند ،نگگد ان
واقعی خداوند معرفی شدهاند( .فرقان )67 :خرج کگردن اینگان در حگد میانگه اسگت؛ نگه
ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

 .1مسئله عدالت ه عنوان یگک اصگ اخمقگی در اق صگاد مقگاوم ی گه قگدر ى مهگم اسگت کگه امیگر مؤمنگان،
َ
َآن را ه عنوان هد اصلی حکومت و مدیریت خود معرفی میکند ،آنجا که مگی و یگد« :الل ُه َگم
علی
َ
َ م
َ َ
ُ ُ
إ َن َك َتع َل ُم أ َن ُه َلم َی ُکن َالتى َ
ماس شیء مگن فضگول ال ُحطگام َولکگن ل َنگر َد
کان من ُامناف َسم فی ُسلطان َوال ال
َ ُ
ُ ُ َ
ال َمعال َم من دین َك َو ُن ه َر االصم َ فی مد َك َف َیأ َم َن ال َم ُل ُوم َ
ون من عباد َك َو ُتق َ
گدودك؛
گام ال ُم َعطلگم مگن ح
خدایا ،تو میدانی آنچه از ما در ه دست رف ن زمام حکومت واق شد ،ه دلی رغبت در امر حکومگت
و سلطنت نبود و نه براى ه دست آوردن م اگ دنیا .هد این بود که تعالیم دینت را زنده کنیم و صلو
و مسالمت را در شهرهایت آشکار سا یم تا ند ان م لوم تو احساس امنیت کنند و حگدود و قگوانین تگو
را بر پا سا یم( ».نهآ البمغه ،خطبه )131
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اسرا

است که ه تبتیر (ولخرهی) بیانجامد و نه تنگ یرى که موه ،کوتگاهی در

اداى وظیفه ردد( .حکیمی)89 :1380 ،
 .4شایستهساالری

توه گگه گگه دغدغ گگهه گگای ف گگردی و اه م گگاعی هوان گگان شایسگ گ ه و اهمی گگت دادن گگه

اس عدادهای آنان در راس ای تحقق مدیریتهای شایس هساالرانه نیز از همله اصگول

اخمقگگی در ن گگام اق صگگاد اسگگممی و از لگگوازم اق صگگاد مقگگاوم ی اسگگت .گگا گگه کار س گ ن
اص گ شایس گ هسگگاالری در عرصگگا اق صگگاد میتگگوان گگه رونگگق اق صگگادی در اگگشهگگای
ما لف هامعه امید داشت .در ن ر یگا اق صگاد مقگاوم ی ،وظیفگه هگر یگک از نهادهگای

داخلگگی کشگگور و آحگگاد مگگردم را مشگگاا شگگده اسگگت .در ایگگن ن ر یگگا اق صگگادی کگگمن،

وظیفا دولگت ،پشگ یبانی از تولیگدات داخلگی اسگت و وظیفگا مگردم ،مصگر تولیگدات

داخلی .وظیفا سرمایه داران و کار ران نیز تقویت چرخا تولید در درون کشور (سانان

مقام مع م رهبری1 ،فروردین  )1391و وظیفا رسگانههگا ،فرهنگگسگا ی بگرای مصگر

کاالهای ساخت داخ است( .سانان مقگام مع گم رهبگری 15 ،فگروردین  )1391ایگن
وظایف در صورتی اهرا خواهند شد کگه مگدیران تأثیر گتار در هگر نهگاد ،بگر اسگاس اصگ

شایس ه ساالری بر کرسی مدیریت تکیه زده اشند و ان ااب نیگروی کگار نیگز بگر همگین
اساس صورت رف ه اشد .در این صورت ،ا عم هر یگک از نهادهگا یگا آحگاد مگردم گه
وظیفه خود ،پیشرفت اق صاد مقاوم ی سیار قا گ توهگه خواهگد بگود و تمگام هامعگه گه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ص گگورت یکنارچ گگه در راسگ گ ای س رس گگا ی ب گگرای تش گگکی تم گگدن اس گگممی در عرص گگا
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بینالمل

ام بر خواهد داشت.

1

 .1آن ونه که از سیره نبوی ظاهر است ،معیار در ان صابهای مدیری ی اسممی ،تجر ه ،تعهد و ایمان ه
هگگد و نگگه شگگیخ و شگگباب بگگودن بگگود .الب گگه پیگگامبر گگه ههگگت بهگگره یگگری از طگگراوت و شگگادابی هوانگگان و
همچنین ه اق ضای حا کم بودن ن ام شایس هساالرانه ،در حوزه های مدیری ی ما لف از آنان اس فاده
می کرد ،چنان که مصع ،بن عمیر را ه عنوان سفیر تبلیغی و نماینده فرهنگی ه مدینه فرس اد( .نک:
هعفگر سگبحانی ،فگگرو ا گدیت ،ص  )400ع گاب بگگن اسگید را کگه هگگوانی برد گار و خردمنگد بگگود ،گه عنگگوان



 .5امانتداری و درستکاری

رعایگگت امانگگت و عگگدم خیانگگت در امانگگت از دیگگگر اصگگول اخمقگگی مهگگم در اق صگگاد

اسممی و از لوازم اق صاد مقاوم ی است .ا توهه ه س رد ی مفهوم امانگت در منگا

اسممی ،هر مقام و پس ی که ه فردی سنرده میشود ،از مهگمتگر ین امانتهگای الهگی و

اه مگاعی اسگگت و اصگ اخمقگگی اق ضگا مگگیکنگد تگگا هگیچ ونگگه خیگان ی در ایگگن امانگگت

صورت نگیرد .در واق امانت در عرصا اق صاد ،منحصگر گه مح گوای «مسگا مگالی و

اق صادی» نیست لکه مهمتر از آن ،مدیریتهای اق صادی را نیز شام میشود .لگتا
ُ َ ُ َ
َ
در تفسیر إ َن َ
اهلل َیأ ُم ُرکم أن ُت َؤدوا االمانات إلی أهلهگا (نسگاء )85 :مگیتگوان فگت ایگد
مدیریت را در هر عرصهای ه اهلش سنرد که در غیگر ایگن صگورت ،خیانگت در امانگت

خواهد بود.

تعبیر ه امانت در اب مگدیر یتهگا در کگمم معگرو

ایشان در نامهاى ه فرماندار خود مینویسد:

امگام علگی

نیگز آمگده اسگت.

َ َ َ ََ َ ََْ َ َ ُ َْ َ َ
َ َ َل
لکن ُه ف َُ ُن ِّسك أمانة؛ (هنجالبَلغه ،نامه )5
و  َ َملك لیَ لك ِّب عمة و ِّ
پست و مقامی که ه دست تو اف گاده ،شگکارى در چنگگال تگو نیسگت ،لکگه
امان ی است که بر ردنت سنگینی میکند.

ایش گگان همچن گگین در م گگورد خیان گگت در امان گگت در نام گگهاى گگه یک گگی از فرمان گگداران

خود میفرماید:

این اص اخمقی ،مسئوالن اق صادی و آحگاد مگردم را ملگزم خواهگد کگرد تگا گه حفگظ
فرماندار خود در مکه ،معاذ بن هب را ه عنوان نماینده فقهی و دینی خود در امور تعلیم احکام و قرآن و
اسامه بن ید را که هوانی دانا و توانا بود ،ه عنوان فرمانده سناه خویش برای رف ن ه سوی لشکریان روم
ان ااب کرد( .همان ،ص)847_846

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

ُ َْ
َ َ ْ َ َ ْ خَ َ َ ُ َ َ ُ ُْ َ َ َ ْ َ َ ْ
أأْ ِّغأأأْ اَ ِّ َئأ ِّأأة؛ (هنأأأجالبَلغأأأه،
ِّا َ اَظأأأم ا یانأأأة ِّخیانأأأة اَمأ ِّأأة ،وأفظأأأع ال ِّغأ ِّ
نامه )26
بگگزر تگگر ین خیانگگت ،خیانگگت گگه امگگت اسگگت و رسگگواتر ین تقلگگ ،،تقلگگ ،گگه
پیشواى مسلمانان است.
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منگگا ملگگی اه مگگام ورزن گد و آنهگگا را امانگگتهگگایی ارزنگگده داننگگد .عگگموه بگگر ایگگن ،وهگگود
انقمب اسممی ،خود ،امان ی است که از طریق شهیدان انقمب گه دسگت مگدیران و
مگگردم سگگنرده شگگده اسگگت تگگا بگگرای حفگگظ آن ،در اس گ فاده از سگگرمایههگگای درونگگی کشگگور

نهایگگت اح یگگاس را گگه کگگار ببرنگگد .ایگگن امگگر ،ظرفیگگت یگگادی بگگرای رونگگق یگگاف ن اق صگگاد
مقاوم ی ایجاد خواهد کرد.

1

 .6صداقت و راست کاری

صگداقت نیگگز از هملگه اصگگول مهگگم اخمقگی در حگگوزه مگدیریت اق صگگادی محسگگوب

میشود و در تحقق اهدا

اساسی فرآیند اق صاد مقگاوم ی نقگش مهمگی ایفگا مگیکنگد.

اص صداقت سان اصول قب  ،تمام سطو را از اشهای اق صادی رف ه تگا آحگاد

مردم شام میشود .برای نمونه ،اهی ممکن است یگك «سگان» یگا «عمگ » خگالی از
صداقت میان و یر اق صاد و کار زارانش هدایی افکند .ه همین دلی  ،او ایگد ح گی

از کارهگگایی بپرهی گزد کگگه سگگب ،میشگگود او را گگه تگگرك صگگداقت م گ هم کنن گد ،هگگر چنگگد
واقعی ی نداش ه اشد .تنها در این صورت ،میتوانگد سگرمایه ع گیم اع مگاد عمگومی را

حفگگظ کنگگد .همچنگگین صگگادق نبگگودن کشگگاورزان در پاسگگخ ویی گگه نیازهگگای کشگگور

مگگیتوانگگد آثگگار ماگگرب یگگادی داشگ ه اشگگد و نیگگز صگگادق نبگگودن نهادهگگای گگانکی کشگگور
نسگگبت گگه حسگگاب مگگردم موهگگ ،مگگیشگگود مگگردم احسگگاس امنیگگت نکگرده و در انکهگگا

سنرده تاری نکنند .در ن یجه ،ضر ه بزر ی گه سیسگ م اق صگادی کشگور وارد خواهگد

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

شد .از این رو ،صداقت ه عنوان یک اص اخمقی در تمام سطو مگدیریت اسگممی
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گگه طگگور عگگام و مگگدیریت اق صگگادی گگه طگگور خگگاص اهمیگگت دارد .در سگگانان پیگگامبر

 .1ایگگد دانسگگت کگگه راه مطمگگئن و قا گ اع مگگاد بگگراى پ گیش ی گرى از تالفگگات مگگدیری ی در حگگوز اق صگگاد،
م
م الق بودن مدیران و دنا هامعا اق صادی ه اخمق و اصول اخمقگی اسگت .صگرفا گا نصگ ،گا رس
نمیتوان مراق ،بود تا در مدیریت و نیز اس فاده از سرمایههای ملی ،خیانت نشود؛ چگرا کگه ا رسگان نیگز
انسانهایی هس ند همچون یگر انسانها .همچنین هر ز نمیتوان ه تعداد آحاد مردم و مدیران ،ا رس
تعیین کرد.

اکرم

نیز آمده است:

َْ َ َ
أأَلَ ْم َو َصأ ْأأومَ ْم َو َک َْأ َأأرة ا ْ َ أأأج َو ْ َ
َُْ ُ
وف ،و َ ْن َ َنأأأ ِّ ِّ ْم
اِل ْعأ ُأأر ِّ
ْ ِّ
َ َُنظأأأر وا ِّلل ک َُأأأرة صأ ِّ ِّ
ِّ
ْ
لک ِّن انظ ُر وا ِّلل ِّص ْد ِّ ا َ دی ِّث و...؛ (ُر َامَ :1409 ،ج)69 ،19
ِّبالل ْی ِّ َ ،و ِّ
[براى آزمگایش مگردم] گه یگادى نمگاز و روزه آنهگا و ک گرت حگآ و نیکگی کگردن
آنهگگا گگه مگگردم و سگگر و صگگداى آنهگگا در عبگگادات شگگبانه نگگگاه نکنی گد ،ولگگی گگه
راست و یی نگرید.

شش اص یادشده ،نمونههایی از اصگول اخمقگی حگا کم بگر اق صگاد اسگممی اسگت

که ن ریا اق صاد مقاوم ی بر این اصول مب نگی شگده اسگت .اصگول مهگم دیگگری نیگز در

این زمینه وهود دارد که تبیین آنها در اینجا ممکن نیست ،ولی توهگه گه آنهگا در ن ر یگا
اق صاد مقاوم ی ضروری است 1.اق صاد مقاوم ی مب نی بر این اصگول ،همگان چیگزی



ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

 .1از همله  .1اص قانون رایی :عم کردن بر خگم قگانون از آن ههگت کگه اعگث پگایمگال شگدن حقگوق
خیلی از افراد در هامعه خواهد شد ،امری کامم غیر اخمقی است .پای ند بودن ه تمام ضوا ط اعم از
م
اخمقی ،حقوقی و ان امی امری است که لزوم اخمقی دارد و تالگف از آن اخمقگا هگایز نیسگت .از ایگن
رو ،این اص را ه عنوان یکی از مهمتر ین شرایط و و یژ یهاى مهم در مگدیریت اق صگاد مقگاوم ی و ضگد
آن (مقدم داش ن روا ط بر ضوا ط) را میتگوان گه عنگوان یکگی از مهگمتگر ین آفگات ایگن رهیافگت اق صگادی
برشگگمرد .2 .اص گ ن گگارت و پاسگگخ ویی :امگگام عل گی گگه عنگگوان امگگام و رهبگگر ی گک ن گگام اق صگگادی _
سیاسی ،همواره بر رف گار حا کمگان منصگوب خگود ن گارت داشگت و حا کمگان را نسگبت گه بیعگدال ی در
هامعه ازخواست میکرد .از ن ر آن حضرت ،ن ارت بر رف ار مسئوالن حکوم ی یکی از وظایف رهبگران
هامعگگه و از ابزارهگگای برقگگرار ی عگگدالت اسگگت .در همگگین زمینگگه ،عل گی در نامگگهای گگه ی گاد ابگگن ابی گه،
هانشین فرماندار صره مینو یسد « :ه خدا سو ند میخورم ،ا ر ه من زارش کنند که در اموال عمومی
خیانت کردی ،چنان بر تو سات یرم که قادر ه تأمین معاش عیال خود نباشی( ».نهآ البمغه ،نامه
 ،20ص  .)499ایش گگان همچن گگین در هه گگت ن گگگارت ب گگر ک گگار حکمران گگان یردسگگگت خ گگود ،گگه یکگ گی از
حکمرانانش در سال  40هجری مینو یسد « :ه من خبر رسیده که کشت زمینها را برداش های و آنچگه را
میتوانی ،رف های و آنچه در اخ یار داش ی ،ه خیانت خگوردهای .پگس هگر چگه ودتگر ،حسگاب امگوال را
برای من فرست و دان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم ساتتر است( ».نهآ البمغگه،
نامه  ،40ص  .3 )567کگار و تولیگد :در فرآینگد اق صگاد مقگاوم ی ،توهگه گه فرآینگد تولیگد ملگی و اسگ قمل
زنجیرهی تولید از خارج اهمیگت دارد .ارتقگای سگطو تولیگد ملگی اعگث اسگ حکام اق صگاد ملگی خواهگد
شد .دون تولید و ایجگاد ارزش افگزوده در اق صگاد ،همگواره شگاهد وا سگ گی گه واردات ،بگیکگاری و تگورم
خواهیم بود .تقویت اق صاد و رسیدن گه اق صگاد مسگ ق و م کگی بگر تولیگد داخلگی هگز گا ایجگاد زمینگه و
محیط مناس ،کس ،و کار و هتاب کردن فعالیت تولیدی میسر ناواهگد شگد .در اق صگاد مقگاوم ی،
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است که میتوان از آن ا عنوان «ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نگی بگر اخگمق» تعبیگر کگرد.

مؤلفهها و اصگول موهگود در ایگن ن ر یگه ،همسگانی قا گ تگوههی گا شگاخاهای تمگدن
مهدوی دارند و در س رسا ی برای تمگدن ههگانی مهگدوی در عرصگا بگینالملگ نقگش

خواهند داشت.

مقاومتی مبتنی بر اخالق برای تمدن مهدوی
زمینهسازی اقتصاد
ِ
گگا توهگگه گگه روایگگات مر بگگوس گگه حضگگرت مهگگدی

مگگیتگگوان شگگاخاهگگایی را بگگرای

تمگگدن مهگگدوی ترسگگیم کگگرد کگگه اصگگول اخمقگگی نیگگادین در اق صگگاد مقگگاوم ی گگا آنهگگا

هماهنگی دارند .اکنون ا تبیین شگاخا هگای تمگدن مهگدوی و ارتبگاس آنهگا گا اصگول
یر نگگایی اق صگگاد مقگگاوم ی تگگمش خگگواهیم کگگرد تگگا نشگگان دهگگیم کگگه تحقگگق اق صگگاد

مقاوم ی مب نی بر این اصول اخمقی نیگادین ،گامی در ههگت تمگدنسگا ی مهگدوی
است .برخی از این شاخاها از این قرارند:

ّ .1
امنیت

امنیت ،الزما هر نوگ پیشرفت اه ماعی است و الزما م مدن بودن یگک ملگت ایگن

اسگگت کگگه از امنیگگت پایگگداری برخگگوردار اشگگد .در روایگگات م عگگدد ،امنیگگت ،مقول گهای

تمگگدنسگگاز در حکومگگت حضگگرت مهگگدی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

آمده است:
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معرفگگی شگگده اسگگت .از هملگگه در روایگگات

و ُ ْ و
و
و َ
ْ َ ََ َْ َ
َ
َی خجأ ُأر َ فأ َی ْمَل األ ْرض ِّه ْس أ ا َو ََأ ْأدَ ک َمأأا ُم ِّل أ ْأت َجأ ْأورا َو للمأأا( .شأأیخ صأأد ،
82 :1398؛ کلیین :1407 ،ج)338 ،1

رکگگن اصگگلی ،قگگوام اق صگگاد داخلگگی و ناوا سگگ گی گگه بیگگرون اسگگت .رهبگگر مع گگم انقگگمب در ایگگن زمینگگه
میفرماید« :وظیفهی همه ی ما این است که سعی کنیم کشور را مسگ حکم ،غیگر قا گ نفگوذ و غیگر قا گ
تأثیر از سوی دشمن حفظ کنیم و نگه دار یم .این یکی از اق ضا ات اق صاد مقاوم ی است که ما مطر
کگردیم .در اق صگگاد مقگگاوم ی ،یگک رکگگن اساسگگی و مهگگم ،مقگاوم بگگودن اق صگگاد اسگت .اق صگگاد ایگگد مقگگاوم
اشگد .ایگگد وانگگد در مقا گ آنچگگه کگگه ممکگگن اسگت ،در معگگرض توطئگگهی دشگگمن قگگرار گیگگرد ،مقاومگگت
کند»( .سانان مقام مع م رهبری در حرم مطهر رضوی 1 ،فروردین )1391

پر شدن زمین از عدل و داد ه معنای ایجگاد امنیگت پایگدار بگر روی زمگین اسگت ،گه

ونهای که هر م لگومی قگادر خواهگد بگود حگق خگود را از ظگالم سگ اند« .در سگلطنت آن

حضگگرت ،کینگگه از دلهگگاى انسگگانهگگا بگگرود و درنگگد ان و چارپایگان گگا هگگم مسگگالمتآمی گز

زنگگد ی می کننگگد تگگا آنجگگا کگگه ی گك ن گگه تنهگگایی از عگگراق تگگا شگگام را میپیمایگگد و هگگز بگگر

سبزهزار ام نمینهد و سبدش بر سرش خواهد بود و درندهاى ه او آسی ،نمگیرسگاند
و او نیز از درندهاى نمیترسد( ».ابنشعبه حرانی)187 :1382 ،

بر خگم دوران معاصگر کگه هوامگ انسگانی در نگاامنی سگ رده زنگد ی مگیکننگد ،در

عصگر ظهگور امگام مهگدی

 ،تگرس و دلهگره از بگین مگیرود و امنیگت و آرامگش بگر زمگین

حاکم می شود .ناامنی یا در فقر و محرومیت اق صادی ریشه دارد یا از ضعف قدرت و
مدیریت حگاکم بگر هامعگه ناشگی مگیشگود .گه ن گر مگیرسگد اق صگاد مقگاوم ی مب نگی بگر

اخگگمق و عگگدالت ،بگگرای رف گ ایگگن مشگگکمت ارا گگه شگگده اسگگت .امگگروزه ،معضگگمتی از

هملگگه مشگگک مسگگکن ،بگگیکگگاری و عگگدم تگگوا ن اه مگگاعی اعگگث ایجگگاد فقگگر و سگگل،
امنیت و آسایش هوا م شده است .این در حالی است که ا ر همگین هوامگ گا تکیگه
بگگر اق صگگاد مقگگاوم ی و رونگگق تولیگگد داخلگگی پگگیش برون گد ،فقگگر و بگگیکگگاری از آنهگگا رخگگت

برمی نگگدد و امیگگد گگه زنگگد ی در اعضگگای آنه گگا افگگزایش مگگییا گگد .در ن یجگگگه ،ق گگدرت و

اس گ حکام درونگگی هامعگگه بیش گ ر مگگیشگگود و گگه دلی گ اق گگداری کگگه ب گرای خگگود فگگراهم

مگگیسگگازد ،اعضگگای آن هامعگگه در آسگگایش و امنیگگت نسگگبی زنگگد ی خواهنگگد کگگرد و ایگگن
مؤلفههای اصلی آن است.

 .2پیشرفت اقتصادی و بهبود رفاه عمومی

مشک اق صادی و معیش ی و مسا مربوس ه آن همچون فقر ،رانگی ،تحگریم داد

و سگ د ،نگاتوانی اق صگادی و کگاهش تولیگد از مهمتگرین مشگکمت حیگات انسگانهای

امرو ی است که بیش ر آنهگا ناشگی از اق صگاد ضگد اسگممی حگاکم بگر کشورهاسگت .گه

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

امنی گگت نس گگبی ،زمین گگه را ب گگرای تحق گگق تم گگدنی ف گگراهم خواه گگد س گگاخت ک گگه امنی گگت از

97

بیان دیگر ،ریشا این مشکمت و محگدودیتهگا در سگرکوبی مگردم و پگایمگال سگاخ ن
آزادیها ،مسدود ساخ ن راههگای معیشگت ،تحمیگ تحگریم و محگروم سگاخ ن آنهگا از
مواه ،زند ی و نعمتهای الهی است که از همله سیاستهای شگوم قگدرتهگایی
است که داعیا حکومت ههانی دارند.

این در حالی است که بهبود اق صادی و رفاه عمومی از همله شاخاهای تمگدن

مهدوی است .در روایات آمده است که در دوران ظهور ،وض مگردم از ن گر اق صگادی
سگیار خگوب خواهگد شگد و ایگن بهبگود در سگایا عگدالت و پیشگرفت اق صگادی حاصگ

خواهد شد.

امام اقر

در سلطنت آن حضرت ،مردم چنان بینیاز میشوند که ا ر کسگی گگردد تگا
شاصی بیا د که ه او کمك کند یا زکات دهد ،پیدا نمی کند و مردم بر اثر
نعم ی که خدا ه آنها ارزانی میدارد ،از همه چیز بینیگاز میشگوند( .مفیگد،
)703 :1380

نیز میفرماید:
هنگگامی کگگه قگا م مگگا قیگام کنگگد ،گه طگگور مسگاو ى تقسگیم مگیکنگگد و در میگان
رعیت ا داد رى رف ار میکند( .ابن ابی ین)334 :1418 ،،

در روایگات دیگگری ،سگان از ک گرت مگال ،وفگور نعمگتهگا ،گارانهگاى پگی در پگی،

رهگایی از ارهگاى سگنگین زنگد ی ،اداى قگرض تمگام گدهکگاران و مگدیونان و بگینیگاز ى

تمام انسانهاست .در تمدن مهدوی ،تمام قوانین اق صاد اسممی آن ونه کگه ایسگ ه
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اس گگت ،اه گگرا و در ن یج گگه ،رون گگق اق ص گگادی ایج گگاد م گگیش گگود .گگه هم گگین دلیگگگ  ،ام گگام
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صادق

فرمود:

هنگگگگامی کگگگه قگگگا م گگگه پگگگا خیگگگزد ،گگگردن کسگگگی را خواهگگگد زد کگگگه زکگگگات
نمیدهد( .شیخ صدوق)463 :1382 ،

همگی ایگن روایگات بگر رشگد و شگکوفایی اق صگادی هامعگه مهگدوی و غنگای نفگس

مگگردم در تمگگدن مهگگدوی دال لگگت دارنگگد .گگا ایسگ اد ی و مقاومگگت مسگگلمانان و الگگگو قگگرار

دادن ن ریه اق صاد مقاوم ی ،س ر مناسبی برای این شگرایط اق صگادی در زمگان ظهگور

حضرت فراهم خواهگد شگد؛ چگرا کگه بیشگ ر هنایگاتی کگه در ههگان ری مگی دهگد ،از فقگر

مگگالی و نیگگاز و فم کگگت سرچشگگمه مگگی یگگرد .ا گگر اق صگگاد مقگگاوم ی در بگگین مسگگلمانان

هگگدی رف گگه شگگود ،بگگرای اصگگمحات سگ رده و طگگر هگگای بزر گگی کگگه امگام مهگگدی
دان قیگام مگیکنگد تگا مشگکمت اق صگادی و معیشگت بگرای خگانواده بگزر

شگری حگ

شگود ،زمینهسگگا ی صگگورت می یگگرد .از ایگگن رو ،اق صگگاد گگه عنگگوان یکگگی از اصگگلیتگگرین
ابزارهگگای شگگکوفایی و ههگگان یگگر شگگدن فرهن گگ شگگیعی ،ظرفیگگت زمینهسگگا ی بگگرای

حرکت ه سوی تمدن مهدوی را دارد.
 .3پیشرفت علمی

در روایات آمده اسگت کگه در زمگان ظهگور ،علگوم بگر انسگانهگا مکشگو خواهگد شگد.

عبد اهلل بن ابی یعفور از حضرت امام اقر

روایت میکند که فرمود:

هنگگگامی کگگه قگگا م ظهگگور م گیکنگگد ،دسگگت خگگود را رو ى سگگر مگگردم م گی گگتارد
و گگگگگگدان وسگگگگگگی له عقگگگگگگول آنهگگگگگگا همگگگگگگ و افکارشگگگگگگان کامگگگگگگ مگگگگگگی گگگگگگردد.
(مجلسی)1115 :1378 ،

همچنین ابوالربی شامی می و ید:

روایات دیگری نیز ه همین مضمون وهود دارد ،مانند اینکه:
 َ املؤمن ف زما َ السا و هو باملشر لیر ى أخاه ال ی ف املغر  ،و کأ ا الأ ی
ف املغر یر ى أخاه ال ی ف املشر ؛ (ُر َامَ :1425 ،ج )214 ،5
در عصر حکومت قا م  ،مؤمنی که در شرق ههان هست ،بگرادرش را کگه

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

از امگگام صگگادق شگگنیدم کگگه فرمگگود :هنگگگامی کگگه قگگا م مگگا قی گام کنگگد،
خداى عزوه در وشها و دید ان شیعیان ما چنان نیرو ى رسگانایی نهگد
که دیگر میان آنها و حضرت قا م  ،پیکی نباشگد و آن حضگرت [از فاصگله
دور] گا آنگگان سگان گو یگد و آنگگان شگنوند و او را در همگگان هگایی کگگه هسگگت،
ببینند( .مجلسی :1403 ،ج )336 ،52
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در غگگرب ههگگان هسگگت ،مگگیبینگگد و ب گر عکگگس ،مگگؤمنی کگگه در غگگرب ههگگان
هست ،برادرش را که در شرق ههان هست ،میبیند.

روشن است کگه چنگین ارتبگاطی از وهگود صگنای پیشگرف ه حکایگت دارد .از ایگن رو،

علم را میتوان یکی از مؤلفههای تمدنساز و شاخاهای تمدن مهدوی دانست.

اق صگگاد مقگگاوم ی بگگرای ایگگن شگگاخا نیگگز س رسگگاز اسگگت ،گگدین ههگگت کگگه بیش گ ر

عق،ماند یهای علمی ه دلی فقر و محگدودیتهگای اق صگادی اسگت .مردمگی کگه

نانی برای خوردن داش ه اشند ،نیروی تام و دقت خود را گه کگار خواهنگد رفگت و از
ن گگر علمگگی پیشگگرفت خواهنگگد کگگرد ،امگگا مل گگی کگگه از ن گگر مگگادی یگگا اق صگگادی ،فقیگگر و

ضعیف بوده و همواره خود را ه زند ی در سایا تحریمهای ظالمانه قان کگرده اشگند،
دغدغگگا چنگگدانی بگگرای پیشگگرفت علمگگی ناواهنگگد داشگگت .اق صگگاد مقگگاوم ی گگا ایجگگاد

رونق اق صادی و تولید ملی در عین ایجاد خود اوری و تقویت روحیا معنگوی ،انگیگزه

پیشرفت علمی را در افراد هامعه فراهم میسازد و در فرآیندی طوالنیمدت ،س ری را
برای تحقق تمدن مهدوی فراهم خواهد ساخت.

 .4تجلی والیت ّ
ولی اهلل و از بین رفتن حکومتهای جور

ه اق ضای این قانون الهگی کگه گا آمگدن حگق ،اطگ از میگان خواهگد رفگت( ،اسگراء:

 )81هنگامی که حضرت مهدی

قیام کند ،دولت اط از میان میرود( .کلینگی،

 :1364ج )111 ،2گگا قی گگام آن حض گگرت ،زمین گگی نمگ گیمان گگد مگ گگر آنکگگگه ن گگداى توحیگ گد و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

شگگهادت ال الگگه اال اهلل ،محمگگد رسگگول اهلل از آن زمگگین لنگگد شگگود( .مجلسگگی:1397 ،
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 1)315در آن زمگگان ،زمگگین از نگگور پرورد گگار منگگو ر مگگیشگگود ،چنان کگگگه مگگردم از روشگگنی

خورشید بینیاز ردند و تار یکی نابود شود( .مفید)702 :1380 ،
امگگام زمگگان

هگگیچ رژیم گگی را ح گگی از روی تقیگگه گگه رسگگمیت نمگگیشناسگ گد و آن

 .1همچنین بیان شده است هنگامی که قا م ما قیام کرد ،هایی در رو ى زمین اقی نمیماند ،مگر اینکگه
در آنجا صداى اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل لنگد مگیشگود( .محمگد اقر مجلسگی،
مهدى موعود (ترهمه هلد  51حاراونوار) ،تهران ،1378 ،ص.)1122

حضرت ،حجت خداوند است که ه هد

ریشهکگن کگردن ظلگم و بگیعگدال ی ظهگور

خواهگگد کگگرد .از ایگگن رو ،ممکگگن نیسگگت آن بزر گگوار گگا س گ مکگگاران عصگگر بیعگگت و پیمگگان

ببنگگدد کگگه در صگگورت امضگگای پیمگگان و بیعگگت ناچگگار اشگگد گگه عهگگد و پیمگگان خگگویش
وفادار ماند .امام صادق

فرمود:

(ملسأأ:1403،
یسأأو السأأا و لأأیَ َُأأد ف َنسأأه ََأأد و َ َسأأد و َ بیعأأة؛ ج
ج39 ،51؛ ج)96 ،52
قا م ما در حالی ظهور میکند که در ردن او برای هیچ کس عهد و پیمگان و
بیع ی نیست.

خود حضرت نیز در توقیعی که در پاسخ گه سگؤال اسگحاق بگن یعقگوب مرقگوم کگرد و

ه دست محمد بن عثمان ،نای ،دوم ایشان ان شار یافت ،فرمود:

بیعت س مگران زمان بر ردن تمام پدرانم (ا مه) بوده اسگت ،ولگی هنگگامی
که ظهور می کنم ،بیعت هیچ کدام از س مگران بر ردنم ناواهگد بگود( .ابگن
ابی ین)334 :1418 ،،

الزما تحقق این مسئله آن است که هوام من گر زمینهسگا ی الزم را انجگام دهنگد.

از همله مسا مهم در این زمینهسا ی ،تقویت نیا اق صادی دولت اسگممی اسگت

کگگه به گگرین راهکگگار بگگرای دس گ یابی گگه آن ،گگا وضگگعیت فعلگگی و تحگگریمهگگای ظالمانگگا

دولتهای مس کبر ،اق صگاد مقگاوم ی اسگت .گا تحقگق ا عگاد ما لگف ن ریگا اق صگاد
مقاوم ی ،ام ه ام بر قدرت حکومت اسگممی افگزوده و سگ ری آمگاده خواهگد شگد تگا

نتیجهگیری
بگگر ایگگن اسگگاس ،ن ر یگگه اق صگگاد مقگگاوم ی تنهگگا راهکگگاری بگگرای گگتار از مشگگکمت و

تحریم های اق صادی نیست لکه برخگودرا از ظرفیگتهگایی اسگت کگه مگیتوانگد زمینگه
سگگاز تمگگدن مهگگدوی اشگگد .اق صگگاد مقگگاوم ی ،گگه عنگگوان رویکگگری اخگگمقمدارانگگه گگه

اق ص گگاد ،م ض گگمن اص گگول اخمق گگی نی گگادینی اس گگت ک گگه در س رس گگا ی ب گگرای تم گگدن

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

حکومت واقعی اسممی پدید آید و قدرتهای نامشروگ را نابود کند.
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مهگگدوی نقش گی تعیگگینکننگگده دارنگگد .تحقگگق شگگاخاهایی چگگون امنیگگت ،پیشگگرفت
اق صگادی ،بهبگگود رفگاه عمگگومی ،پیشگگرفت علمگی و از بگگین رفگ ن حکومگتهگگای ظلگگم و

هور که از همله شگاخاهگای تمگدن مهگدوی اسگت گه س رسگا ی نیگاز دارد و ن ر یگا
اق صاد مقاوم ی ه ههت برخوردار بگودن از عناصگر و ظرفیگتهگای اخمقگی و در عگین

حال اق صادی ،میتواند از ههات ما لف در این س رسا ی نقگش داشگ ه اشگد .در
واقگ گ گ  ،اص گ گگولی چ گ گگون س گ گگعا ص گ گگدر ،ع گ گگدالتمح گ گگوری ،ص گ گگداقت ،امان گ گگتداری و

شایس هساالری در ردههای مدیری ی ه عنوان مؤلفههایی اخمقی و نیادین در ن ر یگا
اق صاد مقاوم ی ،ن امی شایس هساالر ،عدالتمحور ،امانتدار و درستکار را در پگی

خواهد داشت .این ن ام سالم و شایس ه ه ههت تضمین امنیت ،بهبگود اق صگادی،

پیش گگرفت علمگگگی و مق گگدر سگگگاخ ن ام گگت اسگگگممی و در ن یج گگه ،گگگه حاش گگیه بگگگردن

قدرت های ظالم اق صادی ،س ر مناسبی را برای تحقق شاخاهای تمدن مهدوی
فراهم خواهد ساخت.

نابراین ،تمام اقشار ما لف هامعه اعم از دولت ،مردم ،دانشگاهیان و روحانیون

و کسانی که دغدغا زمینهسا ی برای تمدن مهدوی دارنگد ،ایگد بگرای تحقگق اصگول و

سیاسگگتهگگای حگگاکم بگگر ن ر یگگا اق صگگاد مقگگاوم ی مب نگگی بگگر اخگگمق ،مجاهدانگگه تگگمش

کننگگد .تمگگام مگگردم و مسگگئوالن ن گگام اسگگممی همگگان ونگگه کگگه در همگگوار سگگاخ ن مسگگیر

تمدن مهدوی مسئولیت دارند ،در تحقق اهدا

و آرمانهای ن ریا اق صاد مقاوم ی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

نیز مسئولند؛ چرا که این ن ریه ،مقدمه هموار ساخ ن مسیر تمدن مهدوی است.
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منابع
_ شر یف رضی ،محمد بن حسین (1414ق) .نهآ البمغم (للصگبحی صگالو) ،قگم،
ان شارات هجرت.

_ نعمگگانی ،محمگگد بگگن ابگگراهیم بگگن أب گی ینگگ .)1376( ،الغیبگگم للنعمگگانی ،ترهمگگگه:
محمد هواد غفاری ،تهران :نشر صدوق.

_ ابن ابویه (شگیخ صگدوق) ،محمگد بگن علگی ( 1398ق) .ال وحیگد ،تحقیگق :هاشگم
حسینی ،قم :هامعه مدرسین.

_ ______________________________________________ ( .)1382ثواب اوعمال و عقگاب
اوعمال ،ترهمه :محمد رضا انصار ى محمتی ،قم :نسیم کوثر.

_ اب گگن ش گگعبه حران گگی ،حس گگن ب گگن عل گگی ( .)1382تح گگف العق گگول ،ترهمگگگه :ص گگادق
حسنزاده ،قم :ان شارات آل علی (علیهالسمم).

_ حگگر عگگاملی ،محمگگد بگگن حسگگن (1425ق ) .إثبگگات الهگگدا النصگگوص و المعجگگزات
(ج ،)5بیروت :نشر اعلمی.

_ _________________________________ ( 1414ه .ق) .وسگ گ گگا الش گ گ گیعم (ج ،)19قگ گ گگم:
موسسه آلالبیت

.

_ حکیمگگی ،محمدرضگگا و محمگگد و علگگی حکیمگگی ( .)1380الحی گا  ،ترهمگگه :احمگگد
آرام ،تهران :دف ر نشر فرهنگ اسممی.

_ دهادا ،علیاکبر ( .)1372لغتنامه ،تهران :ان شارات دانشگاه تهران.
_ سبحانی تبریزی ،هعفر ( .)1351فرو ا دیت ،قم :دارال بلیغ اسممی.
_ طباطبگ گگایی ،محمدحس گ گین ( .)1378سگ گگنن النبگ گگی
اسممیه.

 ،تهگ گگران :کتگ گگابفروشگ گگی

_ کلینگی ،محمگگد بگگن یعقگگوب ( 1407ق) .کگافی ،تحقیگگق :علیاکبگگر غفگگاری و محمگگد
آخوندی ،تهران :دارالکت ،االسممیه.

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی

_ داوری اردکانی ،رضا ( .)1379اتوپی و عصر تجدد ،تهران :ساقی.
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_ _________________________ ( .)1364الروضم من الکافی (ج ،)2ترهمه :سید هاشم
رسولی محمتی ،تهران :ان شارات علمیه اسممیه.

_ _________________________ (1407ق) .الکگگافی (ج ،)2تهگگران :ان شگگارات دارالکتگگ،
االسممیه.

_ لوک گگاس ،هن گگری ( .) 1366تگگگاریخ تم گگدن ،ترهم گگه :عبدالحسگگگین آذرن گگگ ،تهگگگران:
ان شارات کیهان.

_ مجلسگگی ،محمگگد اقر بگگن محمگگدتقی (1403ق) .حگگاراونوار (ج  20و  ،)52بیگگروت:
داراالحیاء ل راگ العربی.

_ ________________________________ ( 1397ق) .ش گ گ گ گ گ گیعه در پیشگ گ گ گ گ گگگاه قگ گ گ گ گ گگرآن و
اهگ گ بیگ گت
عصر .

(ترهم گگه هل گگد  65ح گگار اون گگوار) ،ته گگران :کتا اان گگه حض گگرت ول گگی

_ ________________________________ ( .)1378مه گگدى موع گگود
حار اونوار) ،تهران :اسممیه.

(ترهم گگه هل گگد 51

_ مفی گد ،محمگگد بگگن محمگگد ( .)1380اإلرشگگاد للمفی گد ،ترهمگگه :محمگگد اقر س گاعدى
خراسانی ،تهران :اسممیه.

_ موس گگوی خمین گگی ،س گگید رو اهلل ( .)1378ص گگحیفه ام گگام (ج ،)1ته گگران :مؤسس گگه
تن یم و نشر آثار امام خمینی.

_ ____________________________ ( .)1381والیت فقیه ،تهران :مؤسسه تن یم و نشر آثار

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

امام خمینی.
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_ میگگر معگگزی ،سگگید حسگگین (« .)1391اق صگگاد مقگگاوم ی و ملزومگگات آن گگا تأ کیگگد بگگر
دیگگد اه مقگگام مع گگم رهبگگری» ،فص گ ناما علمگگی و پژوهشگگی اق صگگاد اسگگممی ،سگگال

دوازدهم ،شماره  ،47صا .76 -49

_ نراق گگی ،م گگولی مه گگدی ( .)1388ه گگام الس گگعادات ،ترهم گگه :س گگید ه گگمل ال گگدین
مج بوی ،تهران :ان شارات حکمت.

_ والی گگی ،علیاکبگگر ( .)1382پو یگگایی فرهنگگگ و تمگگدن اسگگمم و ایگگران (ج ،)1تهگگران:

وزارت امور خارهه.

_ هگگان ینگتون ،سگگامو ( .)1380تمگگدنها و ازسگگا ی ن گگام ههگگانی ،ترهمگگگه :مینگگو
احمدسرتیپ ،تهران :کتابسرا.

_ ____________________ ( .)1370سگگگامان سیاسگگگی در هوامگ گ دسگگگتخگگگوش تغییگگگر،
ترهمه :محسن ثمثی ،تهران :علم.

ن ریا اق صاد مقاوم ی مب نی بر اخمق؛ زمینهساز تمدن مهدوی
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آموزههای اجتماعی و تمدنی در ادعیه انتظار
حسن احمدیان دالویز

*

چکیده

انتظییار ،آمییوزه ای مهییدوی اسییت کییه اسییاد جامعییه دینییی و مسیییر تمییدن
اسالمی را نشان میدهد .در این میان ،ادعیه انتظار بسان نقشیه راه ،در
مسیر شکوفایی و بالندگی جامعیهای دینیی و تمیدنی اسیالمی قابیل توجیه
است .وا کاوی دقیق ادعیه انتظار ،آمیوزههیایی را بیر ذهین میینشیاند کیه
نشاندهنده مسییر تکیوین جامعیهای اسیالمی اسیت؛ ادعییهای همچیون
دعای عهد ،ندبیه و زییارتهیایی ماننید جامعیه کبییره و آه یاسیین دارای
آموزههیای اجتمیاعی و تمیدنی بسییاری اسیت .بیر اسیاد آمیوزههیای ایین
دسییته از نصییو  ،توحیییدمحوری ،دییینمییداری و امییامسییاالری از جملییه
ارکان جامعهای دینی است .جامعهای که بر محور توحید میگردد ،امام
را یگانه مسیر و وه به توحید ناب و حیاتی دینی میداند و با او پیمانی
ازلی و ابدی دارد .امام ،محور عدالتطلبی ،اعتداهگراییی ،ا یال طلبیی
و ظلییمسییتیزی اسییت و اجتمییا دینییی بییا محوریییت چنییین ارکییانی شییکل
مییگیییرد و چنیین اجتمییاعی زمینییهسیاز تمییدنی الهییی و دینیی خواهیید بییود.
* پژوهشگر پژوهشگاه بینالمللی المصطفی العالمیم

.

تمدن اسیالمی در جامعیهای توحییدمحور و امیامسیاالر ،تمیدنی توحییدی،
شرکستیز و دانش بنیان است که به آبادی جهان منتهی خواهد شد.
واژ گان کلیدی

دعیییا ،انتظیییار ،ح یییرت مهیییدی  ،دعیییای ندبیییه ،دعیییای عهییید ،آمیییوزه
اجتماعی و آموزه تمدنی.

مقدمه
یکی از ام یازهای دین اسمم نسبت ه دیگر ادیان ،هگام و هاو یگد بگودن آن اسگت

که برنامه دقیق و مناسگبی بگرای همگه نیازهگای شگر ارا گه کگرده و ایگن برنامگههگا عملیگاتی

بوده و در هر دورهای ،اهرایی و سودمند اسگت .برخگی از ایگن برنامگههگا در قالگ ،دعگا از

لسان مبارک ا مه صادر شده و ه دست ما رسیده است .اهمیت این دعاهگا در زمگان

حاضر که دست مسلمانان از امام معصوم کوتاه است ،بیش ر تجلی مییا د .در عصگر

کنگگونی کگگه گگه آن دوره ان گگار ف گگه مگگیشگگود ،من گگران حضگگرت ولیعصگگر

زمینهسا ی ظهور وظایفی دارند.

بگگرای

من رانی که چشم ه راهند تا در عصر ظهگور ،تحگوالت وسگی و عمیگق اه مگاعی،

اق صگگادی ،سیاسگگی و فرهنگگگی ری دهگگد ،گگه ونگگهای کگگه نگگه فقگگط پایگگه و اسگگاس س گ م

و یگگران شگگو د ،لکگگه ح گگی مگگوارد نگگادر و معگگدود ظلگگم هگگم اتفگگاق نیف گگد ،خگگود نیگگز ایگگد در

هامعگگه کنگگونی ،تگگمشه گایی در راه از بگگین بگگردن یگگا کاس گ ن س گ م و همچنگگین برقگگراری

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

عگگدالت و امنی گگت ،انج گگام دهنگگد .گگه ای گگن ترتیگگ ،،ع گگموه ب گگر تقو یگگت ظل گگمسگ گ یزی و
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عگدالتپگگروری در خگگود و نزدیگک سگگاخ ن خویشگ ن گگه مق دایشگان ،زمینگگههگگای ظهگگور

حضگگرت را نیگگز فگگراهم مگگیسگگازند کگگه ایگگن مهگگم ،از آمگگوزههگگای ادعیگگه ان گگار گه و یگگژه

آموزههای اه ماعی و تمدنی آنها ه دست میآید.
جایگاهشناسی دعا در لسان آیات و روایات

مقولگه دعگگا از مقگگوالت ارزشگمند دینگگی اسگگت کگگه در مگوارد م عگگددی در نگگا هاو یگگد

الهگگی بگگر هایگگگاه آن تأ کیگگد شگگده اسگگت .نقگگش محگگوری دعگگا در تحگگول فگگرد خمصگگه

نمیشود ،لکه اثر تاری آن در اه ماگ انسانی انکار پتیر نیست.
الف) موقعیتشناسی دعا در لسان آیات

دعگگوت ق گگرآن گگه دع گگا و وع گگده خداون گگد م ع گگال گگه اسگ گ جا ت آن از هملگگگه م گگاهر

دال لتکننده بر اهمیت دعاست .پرورد ار در آیه  60سوره غافر چنین میفرماید:

َ
َ
ین َی ْسأ َأأت ْکب ُر َ َ ََأ ْأأن َ َ
َو هأأأا َ َر ُب ُکأ ُأأم ْاد َُأأأو أ ْسأ َأأتج ْب َل ُکأ ْأأم ل َ َ الأأأ َ
بأأأادی
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َْ ُُ َ َ َ
داخر ین .
سیدخل
و َ َجا َّن ِّ

خداوند م عال در این آیه خطاب ه ند ان فرموده است :دعا کنید و از مگن طلگ،

حاهت کنید و در صگورت دعگا کگردن ،مگن اسگ جا ت مگیکگنم و دعگا کگردن ،عبگادت
م
محسگوب مگیشگگود و ا گر کسگگی گه ایگگن عبگادت عمگ نکنگگد ،حقیق گا هگگزو انسگانهگگای
م کبر ه شگمار مگیرود؛ یگرا حاضگر گه سگر فگرود آوردن در مقا گ خگالق خگویش نشگده و
اظهار بینیا ی نسبت ه در اه خداوند نکرده است.

همچنگگین بگگر اسگگاس لسگگان آیگگات ،دعگگا از محبگگوبتگگرین امگگور نگگزد خگگالق ههانیگگان

اسگگت؛ مایگگه ارزش و سگگعادت انسگگان و اعگگث راهیگگابی شگگر گگه در گگاه الهگگی مگگیشگگود.
خداوند م عال در سوره قره آیه  186ه رسولش میفرماید:

همچنگین دعگا ،ابگزاری اسگت کگه مایگگه ارزش انسگان در در گاه الهگی و سگب ،اع نگگا و

توهگگه خداونگگد گگه وی مگگی شگگود و ا گگر ایگگن درخواسگگت و دعگگاى انسگگان نباشگگد ،در در گگاه
پرورد ار ،برایش هیچ ارج و منزل ی وهود ناواهد داشت؛ یرا خداونگد در سگوره فرقگان

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

َ
َ َ َ ل ُ ُ َََْ َ
َ َ َ َ
الدا لبا َدَا َ َف ْل َی ْس َأت ُ
جیبوا
ِّ
و ِّل ْبا سألَ ََِّ َبادی َ ِّین ف ِّإ ِّ هر یب أجیب دَوة ِّ ِّ
ْ
ُ
ل َو ل ُیؤم ُنوا یب ل َعل ُا ْم َی ْرش ُد  َ ؛
یگگا محمگگد ،زمگگانی کگگه نگگد ان مگگن در گگاره مگگن از تگگو سگگؤال کننگگد [ ،گگگو] مگگن
نزدیکم .دعای دعاکننده را هنگامی که مرا میخواند ،پاسخ مگی گویم .پگس
ایگگد دعگگوت مگگرا بپتیرنگگد و گگه مگگن ایمگگان بیاورنگگد تگگا راه یا نگگد [و گگه مقصگگد
برسند].
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آیه  77ه رسولش میفرماید:

َ
ُْ
ُ ُ
ُُ
ه ما َی ْع َبؤا ِّبک ْم َر ِّیب ل ْو َ ُدَاؤکم ؛
گو :پرورد ارم برای شما ارزشگی قا گ نیسگت ،ا گر دعگای شگما نباشگد؛ شگما
[آیات خگدا و پیگامبران را] تکگتی ،کردیگد و [ایگن عمگ دامگان شگما را خواهگد
رفت و] از شما هدا ناواهد شد.

ب) موقعیتشناسی دعا در لسان روایات

در روایات حضرات ا مه

شده است .پیامبر اکرم

در گاره اهمیگت و هایگگاه دعگا ،سگانان سگیاری نقگ

فرمودند:

الدَا مخ العباده و َیلَ مع الدَا ل
اُد؛ (َامَ :1409 ،ص )27
دعا مغز عبادت اسگت و کسگی گا دعگا کگردن (و اینکگه اهگ دعگا اشگد) هر گز
همک نمیشود.

ه کار بردن این تعبیر در مورد دعگا ،سگیار یبگا و هگام اسگت؛ یگرا اهمیگت مغگز در

انسان و حیوانات بر کسگی پوشگیده نیسگت .همگگان بگر نقگش حیگاتی مغگز در گدن آ گاه
هس ند .دعا نیز در میان عبادات از چنین نقشی برخوردار است ،یعنی حیات روحگی
و معنوی انسان و درست تن یم شدن امور آن ه این مقوله مهم س گی دارد.
همچنین در حدیثی از رسول رامی اسمم

چنین نق شده است:

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

الأأدَا سأأَلو املأأومن و َمأأود الأأدین و نأأور السأأماوات و اَرض؛ (ابأأن بابویأأه،
 :1378ج37 ،2؛ کلیین :1407 ،ج)469 ،2
دعا اسلحه مؤمن است و س ون دین و نور آسمانها و زمین است.
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از دیگر سانان ا مه

است .حضرت رضا

چنین ه دست میآیگد کگه دعگا ،سگم انبیگا معرفگی شگده

میفرماید:

َلأأیکم بسأأَلو اَ نبیأأا فسیأ و مأأا سأأَلو اَ نبیأأا هأأا الأأدَا؛ (کلیأأین:1407 ،
ج)468 ،2
بر شما اد تمسک کردن گه سگم انبیگا .ف گه شگد :اسگلحه انبیگا چیسگت؟

فرمود :دعا.

در این عبارات ،از دعا ه عنوان سم انسگان مگؤمن یگاد شگده؛ چیگزی کگه وهگود آن

برای دفاگ در برابر دشمنان و معاندان ضروری است .از این رو ،ا ر فرد خل سم یا از

اسگگلحه خگگویش غاف گ شگگود ،گگروههگگای یادشگگده گگه او حملگگه مگگیکننگگد .از ایگگن تعبیگگر

لطیگف ،لگزوم همراهگگی مسگ مر انسگگان گا ایگگن ابگزار دفگاعی بگگرای مقا لگه گگا دشگمنانی کگگه

هنبه روحی و معنگوی اشگااص را نشگانه رف گهانگد ،گه دسگت مگیآیگد .چنانچگه در ایگن
اره غفل ی صورت یرد ،آسی،های سیاری پدید میآید.

در اهمیت دعا میتوان ه این نکته نیز اشاره کرد .امام صادق  ،انسگان را گه دعگا

کردن امر میکند و آن را شفای همه بیماریها میداند:

َلیَ بالدَا  ،فا َ فیه شفا من ک دا ؛ (مها َ)470 :
بر تو اد ه دعا کردن .پس ه راس ی ،دعا شفای هر دردی است.

دعا ،تغییردهنده تقدیرات نیز ه شمار میآید .در روای ی ،پیامبر رامگی اسگمم

نقش دعا را در حدی بیان مگیکنگد کگه مگیتوانگد سگب ،تغییگر تقگدیرات و قضگای الهگی
در اره شر و هامعه انسانی شود:

َ ُ
ُ َْ
َ ُیرد الس ا َ ِّاَ الدَا ُ ؛ ( بریس)268 :1412 ،
قضا [و تقدیرات الهی] را هز دعا چیزى رد نمیکند.

اصطالحشناسی
.1دعا

خوانگگدن اسگگت( .قرشگگی ،بگگیتگگا :ج 1و  )345 ،2در اصگگطم دعگگا عبگگارت از خواس گ ن
م
حاهت از خداى م عال است .واژه دعگا و دیگگر مشگ قات آن در قگرآن مجیگد تقریبگا در

 13معنگا گگه کگگار رف گگه کگگه از هملگگه آنهگا خوانگگدن ،دعگگا کگگردن ،خواسگ ن از خداونگگد ،نگگدا
دادن ،صدا زدن ،دعوت کردن ه چیزى یا ه سوى کسی ،اس غاثه و یگار ى خواسگ ن و

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

دعگگا در لغگگت گگه معنگگای خوانگگدن و حاهگگت خواس گ ن و اس گ مداد و گگاهی مطلگگق
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عبادت کردن است( .خرمشاهی1377 ،ش :ج )1054 ،1
 .2تمدن

«تمگگدن» از واژه ال تگگین کگگه معگگادل کلمگگه یونگگانی قگگدیم اسگگت ،رف گگه شگگده اسگگت.

یونانیهای اس ان ا این کلمه نشگان مگیدادنگد شگهر را مجموعگهای از نهادهگا و روا گط

اه مگگاعی مگگی داننگگد کگگه سگگازنده شگگک برتگگری از زنگگد ی اسگگت .در ادبیگگات فارسگگی گگه

معنای خو رف ن ا اخمق و آداب شهریان آمده است( .معین :1375 ،ج)1139 ،1

محققگان در گگاره معنگگای اصگطمحی «تمگگدن» ،تعگگاریف سگگیاری ارا گه کردنگگد کگگه هگگر

یگک از زاو یگه ای و گگا نگگاه خاصگی نگریسگ ه و بگرای ایگن واژه تعریفگگی بیگان شگده اسگگت.
تعریفی که در ادامه میآید ،در عین اخ صار ،دقیق و هام است:

تمدن ه مجموعه ساخ هها و اندوخ ههای معنگوی و مگادی هامعگه انسگانی
اطمق میشود( .دورانت :1375 ،ج)5 ،1
 .3ادعیه انتظار

ادعیگگه ان گگار گگه دعاهگگایی ف گگه مگگیشگگود کگگه در آن گگه حگگث مهگگدویت و مس گئله

ان ار پرداخ ه شده است ،مانند دعای عهد ،فرج ،اف تا و ند ه .همچنین مگیتگوان
یاراتی را که در آنها این دو مقوله بیان شگده اسگت ،گه ایگن ادعیگه افگزود ،ماننگد یگارت

آل یس و یارت امام الحجه.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

آموزههای اجتماعی در ادعیه انتظار

112

ادعیه ان ار همانند دیگر دعاهای مأثوره ،م ضمن نکتهها و آمگوزههگای م عگددی

در شگگاخه هگگای ونگگا ون اخمقگگی ،اع قگگادی ،تربی گگی ،فرهنگگگی و تمگگدنی اسگگت کگگه

مگیتواننگد مسگیر فگراروی سگعادت شگر را نمایگان سگازنند .آنچگه در ایگن مجگال مگورد ن گگر
اسگگت ،بیگگان نمونگگههگگایی از آمگگوزههگگای اه مگگاعی و تمگگدنی اسگگت کگگه در ادامگگه گگه آنهگگا

اشاره میشود:

 .1جهانیاندیشی

دیگگن اسگگمم ،دینگگی هگگام و ههگگانی اسگگت کگگه تشگگریعات آن بگگرای همگگه و هگگدایت

همی ن و مرد غنی و فقیر ،سیاه و سفید ،شهر و روس ایی و همه طبقگهها در سراسگر
ی ی از شرق تا غرب و از شگمال تگا هنگوب محسگوب مگیشگود .نگابراین ،فگرد در اوایگ

دعای عهد گا درود و سگمم گه پیشگگاه مقگدس حضگرت مهگدی

از طگر

همه مؤمنان (چه ن و چه مرد) در سراسر ههان هس ی ،ابراز ارادت میکند.

و نیا گت

اللَأأأم بل أأغ موَ ن أأا اَمأأأا اْل أأادی املَأأأدی السأأا ب أأامرل صأأألوات الل َلیأأأه و
خ
املؤمنی و املؤمنات ف مشاز اَرض و مغاز بأا
ََ آبائه ال اهر ین َن مجیع
و سأأَلَا و جبلَأأا و برهأأا و رهأأا و َأأین و َأأن والأأدی مأأن الصأألوات؛ (مقأأی،
)893 :1367
خدایا برسان ه موالی ما ،امام هادی ،مهدی ،قا م ه امر تو .صلواتت را بگر او
و بر پدران پاکش از همه مؤمنان و مؤمنات در شرق و غرب عالم ،در دشگتها
و کوهها و در دریا و خشکی است و از طر پدر و مادرم.

این آموزه دعای عهد ،مقدمگهای بگرای حکومگت ههگانی حضگرت اسگت تگا مؤمنگان

سراسر ههان ،در پدیده ان ار و در ایگن اع قگاد مهگدوی ،گا هگم م حگد اشگند و زمینگه
حکومگگگت ههگگگانی را فگگگراهم سگگگازند و افگ گگق دیگگگد خگگگویش را سگ گ رده کننگگگد و ههگ گگانی

بیاندیشند .عبارت «فی مشارق االرض و مغاربها و سهلها و هبلها و برها و حرهگا» گه
ههگانشگمولی اع قگاد گه ان گار در تمگگام نقگاس عگالم اشگاره دارد .نگابراین ،اسگمم آیگگین

تمام مردم ههان و دین هامعه شری ه شمار میرود .قرآن کریم نیز زمامداری ههگانی
آن حضرت را شارت داده است:

 .2توحیدمحوری

از همله آموزهها ی مهم در ادعیه ان گار و لسگان صگریو آیگات ،تأ کیگد بگر اه مگاعی

توحیگدمحور اسگت کگگه بگر پایگه اصگ خگدامحوری و اتحگادی توحیگگدی پایگهر یگزی شگگده

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

َْ
َ و َ َ
َ َ
َُ ُ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
األ ْ
ض َو جْن َعل ُاأ ْأأم أ ِّ َئأأأة َو جْن َعل ُاأ ْأأم
ر
ف
وا
ف
ون ِّر یأأأد أ َ َنأأأن َأأأَ الأأأ ِّ ین است أ ِّأأع
ِّ
ِّ
ْ
ال َو ِّارث خَی ( .هصص)5 :
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است .تکیه گاه هامعگه اسگممی هگز خداونگد نمگیتوانگد اشگد ،آن ونگه کگه در فرازهگای

م عدد دعا نیز بیان شده است.

اللَم انت کشاف الکر و البلأوی و الیأَ اسأ عدی فعنأدل العأد ی و انأت
ر اَخرة و الدنیا؛ (مقی)889 :1367 ،
خگدایا ،تگویی برطگر کننگده رف گاری و گم و گه در گاه تگو شگکایت دارم و نگگزد
توست پاسخ شکایات؛ تویی پرورد ار دنیا و آخرت.

این فراز از دعای ند ه ه نکته سیار مهمی مبنی بر منحصر بگودن توسگ کگردن شگر

گه در گگاه خگگالق هسگ ی تأ کیگد مگگیکنگگد و اینکگگه فقگگط اوسگت مگگیتوانگگد در رف گگاریهگگا و

درماند یها ،پناهگاه و درمانگر انسگان اشگد .نکتگه مهگم در ادعیگهای همچگون دعگای
ند گه ،خگوانش دعگگا گه صگگورت روهگی اسگگت کگه مطالبگگه را از فگرد گگه اه مگاگ سگ رش

میدهد و مطالبه اه ماعی را بر محو ر امر توحیدی قرار میدهد.
ََ
ُ َ
َ
اهلل کگا ٍ َعبگد ُه( ...زمگر )36 :نیگز گه همگین مسگئله اشگاره دارد.
آیه شریفه ألی َس
خداونگگدی کگگه قگگدرتش برتگگر از همگگه قگگدرت هاسگگت و از مشگگکمت نگگد انش گگه خگگوبی

آ اه است ،چگونه ممکن است در مقا توفان ناممیمات پش یبانش نباشد؟
 .3اجتماع دینمدار

محور یگگت اه مگگاگ در نصگگوص ان گگار بگگر پایگگه دیگگنمگگداری و ارزشهگگای عقیگگدتی

اسگگت .از ایگگن رو ،مبنگگای مطالبگگه امگگام و ان گگار او در ههگگت ایجگگاد هامعگگهای دینگگی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

است ،چنان که مبنای نص ،امام از سوی پیامبر اسمم
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عد از پیامبر

و خمفگت امگام علگی

 ،ههت هدایت اه ماعی بود .در دعای ند ه چنین آمده است:

َ
ُ و
ْ
َ
َو َ
الل ْ َ
کا َ َب ْع َد ُه ُه و
اِل أ خَیَ ،و ِّصأرا َ ُه
دى ِّم َن ال َل ِّ َ ،و نورا ِّم َن ال َعمیَ ،و َُ ْبأ ِّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُْ ْ َ
َ
َ
َ
ُْ َ
سابس ٍة ف دی ٍنَ ،وَ ُیل َجق ف َمنس َب ٍة ِّم ْن
اِلستس َی َ ،یسبق ِّبسراب ٍة ف ر ُِّ ٍم ،و َ ِّب ِّ
ناه ِّب ِّه؛
َم ِّ
همانگگا علگگی بگگود کگگه پگگس از رسگگول اکگگرم  ،امگگت را از مراهگگی و کفگگر و
نابینگگایی ،گگه مقگگام هگگدایت و ص گیرت مگگیرسگگانید .او حب گ اهلل م گین در راه
مس قیم حق براى امت اسگت .هگیچ کگس گه قرا گت گا رسگول ،بگر او سگبقت

نیاف ه و در اسمم و ایمان بر او سبقت نگرف گه اسگت و کسگی گه او در مناقگ،
و اوصا کمال ناواهد رسید.

آمگگوزه اه مگگاگ دیگگنمحگگور بگگر پایگگه اص گ توحیگگدی بگگودن اه مگگاگ و نهگگاد حکومگگت

دینی است.

 .4شایستهساالری

هر هامعگهای بگرای مگدیریت درسگت و الهگی ،مح گاج شاصگی ی اسگت کگه هگام

همی گ کمگگاالت و صگگفات نیکگگو و اعلگگم و دارای ملکگگه عصگگمت اشگگد تگگا امگگور دیگگن و

دنیای مردم را اصم کند .از این پیشوا ه امام تعبیر شده و آنکه دارای این خصایا
و مزایا اشد ،ه حکم عق و نق واه ،االطاعه خواهد بود و تعیین او از طر

اسمم

پیگامبر

صگورت مگی یگرد و از هگر ههگت بگر دیگگران تقگدم دارد و در رأس هامعگه قگرار

می یرد .بر اساس آیات و روایات ،از این ونه افراد اید پیروی کرد:

َ ُ
َ
َ
َ َ
َْ
ُ
الل َوأ ِّ ُیعأأوا َ
ین َآم ُنأأوا أ ِّ ُیعأوا َ
َیاأ ُ َیأا الأ ِّ َ
الر ُسأأو َوأول األ ْم ِّأر ِّمأ ْأنک ْم( . ...نسأأا:
( )59موسوی خر آبادی :1389 ،ج)873 ،2

حضرات ا مه

پس از پیامبر اسگمم

 ،شایسگ هتگرین افگراد گه شگمار مگیآینگد و

اید ب رای اداره امور مادی و معنوی شر در رأس حکومت اسممی قرار یرند و در زمان

غیبگت نیگز کسگانی کگه نزدیگگکتگرین فگرد از ن گر و یژ گی گگه امگام اشگند ،مگیتواننگد مسگگند
قدرت را برای برپایی آموزههای اصی اسگممی ،در اخ یگار گیرنگد .در برخگی فرازهگای

ادعیه ه مسئله شایس هساالری تأ کید شده است:

در این فراز ،امام ه عنوان صدر و شایس ه خمیق خطاب قرار رف ه است.
 .5امامساالری

در اه ماگ توحیدی ،نقش امام ه عنگوان خلیفگه مگأذون خداونگد ،در صگدر خمیگق

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

این صدر ا خ َل ئق بو البر و ال سوی؛ (مقی)886 :1367،
کجاست آن صدرنشین صاح ،نیکوکاری و تقوا.
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است و میثاقی است که پیش از خلقت انسان از او س انده شده است .در یارت آل

یس چنین میخوانیم:

َ
الل َالأ ی َأخأ َ ُه َو َوکأ َأدهَ ،ا َلسأَل ُ ََلیأ َ
َا َلسأَل ُ ََ َلیأ َ
أَ یأأا َوَأ َأد الل
أَ یأأا میاأا ِّ
َ
َ
ال ی ض ِّم َنه؛
سگگمم بگگر تگگو ،ای میثگگاق خداونگگد کگگه بگگر آن پیمگگان رف گگه و اس گ وارش سگگاخ ه
است .سمم بر تو ،ای وعده خدا که خود آن را تعهد کرده است.

در اه ماگ امگامسگاالر ،اولو یگت امگور گا امگام اسگت؛ یگرا او انسگان را گه سگمت منشگأ

خلقگگت فگگرا مگگیخوانگگد .از ایگگن رو ،انسگگان در چنگگین اه مگگاعی زمگگام اخ یگگار و محبگگت
خویش را ه امام میدهد .در یارت آل یس آمده است:

َ
َ َبری ل من ََ ُدول َفأا َ ُق مأا َر ُ
أسأت ُت و
َو َأنا َو لل َل َ
موه َو
ضأیتموه َو البا ِّ أ مأا
ِّ ْ َ ِّ
َْ ُ
عروف ما َأم ُرُت به َو ُ
اِلنک ُر ما َ َهن ُیُت ََنه.
اِل
ِّ
ُ

یارت هامعه کبیره نیز در همین زمینه ،چنین اشاره میکند:

فالراهب َنکم ماز والَلز لکم َُق واملسصر ف ُسکم زاهق و ا ق معکم و
(ملس)298 :1423 ،
فیکم و منکم و الیکم .ج

ن یر چنین فرازهایی در یاراتی هم چون یارت عاشگورا نیگز گه وفگور دیگده مگیشگود و

در حقیقت ،رکن اع قادی ما ه شمار میآید که رف ار اه ماعی مردم در زمینه تسگلیم
در برابر اوامر امام را نشان میدهد.

د ر چنگ گگین اه مگ گگاعی ،اعمگ گگال عبگ گگادی انسگ گگان نیگ گگز از مسگ گگیر والیگ گگتپگ گگتیری گ گگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ثمر مینشیند:
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واجعأ صأأَلُنا بأأه مسبولأة و بنوبنأأا بأأه مغفأأورة و دَائنأأا بأأه مسأ جابا و اجع أ
اززاهنا به مبسو ة؛ (مقی)890: 1378 ،
خگگگدایا گگگگه حگگگگق امگگگگام ،نمازهایمگگگگان را قبگگگول فرمگگگگا و ناهگگگگان مگگگگا را بیگگگگامرز و
دعاهایمان را ه اها ت برسان و ر ق و رو ی ما را فزونی اش.

انسانها میتوانند خواس هها و نیازهایشان را دون هیچ واسطهای ا خگالق هسگ ی

در میان گتارند و از در اه بیکرانش ،همگه آنهگا را طلگ ،کننگد ،امگا اینکگه بگرای انجگام

این مهم ،کسی را که نزد موال محبوب است ،واسطه قرار دهگیم ،ایگن عمگ هگم از ن گر

عقگ و عگگر پگگتیرف نی اسگگت و هگگم اسگگمم آن را تأییگگد کگگرده اسگگت .مضگگمون برخگگی از
آیات و روایات نسبت ه نکته یاد شده اشاره دارد:

َ ََُ َ َ َُ َُ َ ُ َ ْ ََ
الل َو ْاب َتغوا ِّلل ْی ِّه ال َو ِّسیلة ؛ (مائده)35 :
یا أیا ال ِّ ین آمنوا اُسوا
ای کسگگگگانی کگگگگه ایمگگگگان آوردهای گگگد ،بگگگگرای تقگگگگرب گگگگه خداونگگگگد ،گگگگه وسگگگگیله
تمسک کنید.

در تفسیر قمی در ذی آیه شر یفه آمده که ه وسیله امگام گه در گاه او تقگرب جو ییگد.

از ایگگن رو ،در اه مگگاگ امگگام سگگاالر ،ارزش برتگگر در نصگگرت همگگه هانبگگه و همگگه زمگگانی امگگام
است .در دعای عهد چنین آمده است:

َ َ
َ ُ َْْ
َ
ْ َْ
َ َْ
َ
خَ َ ْ ُ َ ْ ُ
سأارَ خی ِّال ْیأ ِّه ف ه أا ِّ
صأاره و ا َُوا ِّن ِّأه و الأ ابی َنأه و اِل ِّ
اللا َم اجع ْلین ِّمن ان ِّ
َ ُ َ َ َ
َ
وام ِّره َو املجام خَی ََ ْن ُه؛ (مقی)893: 1378 ،
وائ ِّه و
اِل ْمت َِّل خی َ ِّ
ُ ِّ جِّ
خدایا ،قرار ده مرا از یاران و کمگكکگارانش و دفگاگکننگد ان از او و شگ ا ند ان
ه سوى او در برآوردن خواس هها و انجام دس ورهایش.

 .6بیعت فرا زمان

در اه ماعی توحیدی ،دینی و امامساالر ،اساس اه مگاگ گا بیعگت و هگمپیمگانی گا

امام است .در این زمینه ،فرازهای م عددی در دعای عهد ه چشم میخورد:

َ
َ
ا اجدد له ف صبیجة یومی ه ا و ما َشت َأن ایأامی ََأدا و َسأدا و بیعأة
له و...؛ (مها َ)
پرورد ارا ،من در امگروز صگبو و در تمگام عمگرم گا او تجدیگد عهگد مگی کنم کگه
بیعت او بر من است و از آن برنگردم تا ا د.

م وهه حضرت می کند .هنس ایگن پیمگان نیگز گا دیگگر ودایگ م فگاوت اسگت؛ چگرا کگه
پیمگان گگا امگگام میثگگاقی اسگگت کگگه در عگگالم ذر گا انسگگان سگ ه شگگده اسگگت و قیگگد زمگگان و

مکان نمیشناسد .از ایگن رو ،بیعگت گا امگام هنبگه دایمگی و ازلگی دارد .در دعگای عهگد

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

این اش از دعای عهد تجدیگد میثگاق صگبو اهی اسگت کگه انسگان را تگا شگام اه
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چنین میخوانیم:

َ ُ َ و
و َ
َ ُ
َو َب ْی َعة ل ُه ف َُ ُن  َ ،ا ُُو ََ ُْا َو َ ا ُق ا َبدا.

در گگاب ازلی گگت و ا گگدیت ای گگن پیم گگان م گگیت گگوان ب گگر ای گگن نکت گگه اس ش گگهاد ک گگرد ک گگه

پیم گگان گگا ام گگام پ گگس از م گگر نی گگز ادام گگه دارد .چنان ک گگه در دع گگای عه گگد ب گگر ایگگگن نکت گگه

تصریو میکند:

ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َْ ُ َ
و
و ْ
َْ ُ َ
أاد َك َُ ْتمأأا َمس ِّ أیا
اللاأأم ِّا َ ُأأا بی أین و بینأأه
اِلأ ْأوت ال أ ی َج َعلتأأه َأأَ َِّبأ ِّ
و
و
َ ْ َُ َ
ُ َْ و ََ
َ
َ َ ْ
َُ و َ ْ ََ
شأأاهرا سأأیىف ،جمأ ِّأردا هنأأای ،مل ِّبیأأا دَأأوة
فأأاخ ِّر ْجین ِّم ْأأن ه ْبأأر ی ،م أؤُ ِّ را کفأأینِّ ،
َ ْ
ْ
اض ِّر و البادی.
الداَی ِّف ا ِّ

دین معنا که عهد ا امام محدود ه زمان حیگات نیسگت و ایگن هگنس از پیمگان در

هیچ ن ام حکوم ی وهود ندارد ،لکه شاخا ن ام امامساالر است.

پیمگ گگان ،مقول گ گگهای اس گ گگت ک گ گگه ق گ گگرآن گ گگه آن توه گ گگه و ی گ گگژهای دارد و وف گ گگای گ گگگه آن

را الزم میداند:

ُ
َ
َ ُ
ْ
الل ِّلبا ََ َاه ْد ُْت ؛ (ن )91 :
َوأ ْوفوا ِّب َعا ِّد ِّ
هنگامی که ا خدا عهد س ید ،ه عهد خود وفا کنید.

خداوند در هایی دیگر چنین میفرماید:

َ ْ
َ ُ ْ
َ
ُ و
َوأ ْوفوا ِّبال َع ْا ِّد ِّل َ ال َع ْا َد ک َا َ َم ْس وَ ؛ (انفا )22 :
ه پیمان وفا کنید که [در قیامت] از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

بیشگک ،ایگگن پیمگگان در مفهگگوم سگ رده ،همگه انگگواگ پیمگگان اعگگم از فطگگری ،عقلگگی،
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تشگگریعی و از هملگگه بیعگگت را شگگام میشگگود .از سگگوی دیگگگر ،خداونگگد م عگگال در قگگرآن،

عدم وفای ه عهد و نقخ آن را ه شدت نکوهش و پیمگانشگکنان را گدترین هنبنگده

نزد خود معرفی میکند:

َ
َ
َ َ
ْ َ
أُ ْم ُ َ َی ُنس ُ أ َ
الل ...ال أ ِّ ی َن ََ َاهأ ْأد َت ِّمأ ْ ُ
أو َ ََ ْاأ َأد ُه ْم. ...
ِّل َ شأ َأر الأأد َوا ِّ َِّنأأد ِّ
(ُدید)57 :

 .7عدالتخواهی

برقگگراری عگگدالت همگگه هانبگگه در هامعگگه اسگگممی ،یکگگی از محگگوریتگگرین اهگگدا

عثت انبیا ه شمار می رود که در مواردی این مهم محقق شد و در زمانهایی نیز س ر

مناسبی برای تحقق عگدالت فگراهم نگشگت .امامگان شگیعه گه و یگژه حضگرت علگی

تگگمش سگگیاری بگگرای س گ رش ایگگن مقولگگه انجگگام داد و در نهایگگت ،در راه سگ رش ایگگن

فرهنگ ه شهادت رسید.

عگگدالتخگگواهی و س گ رش آن ،یکگگی از امگگور مهمگگی اسگگت کگگه من گگران مگگیتواننگگد

گگا مجهگگز کگگردن خگگود گگه آن ،زمینگگه نزدیگگکتگگر شگگدن ظهگگور موالیشگگان را فگگراهم سگگازند و
گا تقو یگت ایگن و یژ گی در خویشگ ن ،خگگود را تگا انگدازهای گه مق دایشگان مشگا ه رداننگگد.

الب گه حگگث عگدالتخگگواهی گا ف طگگرت شگگری سگاز ار اسگگت و خداونگد م عگگال در قگگرآن

کگریم ،فلسگگفه ارسگال رسگ را (هگمسگگو گا ایگگن فطگرت انسگگانی) برقگراری قسگگط و عگگدل در

هامعه میداند:

َ َْ َْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
ََ ْ َ
ََ ْ َ َْ
النأأا ُ
أأات وأنزلنأأا معاأأم ال ِّکتأأا و ِّاملیأأزا َ ِّلیسأأو
لسأأد أ ْر َسأألنا ُر ُسأألنا ِّبال َب ِّین ِّ
ْ
ِّبال ِّس ْس ِّط ( .اسرا)34 :

احقگگاق ح گگق و ع گگدالت خگگواهی در فرازه گگایی از ادعی گگه ان گگار نی گگز مش گگهود اس گگت،

چنان که امام ه شاصی ی حقمحور و عدالتخواه تعریف شده است:
َ
ُیجق ا ق و حیسسه؛ (مقی)894: 1367،
حق را ثا ت و محقق رداند.

ارزترین و یژ ی هامعه «موعود» و دولت کریمگه ،سگ رش ههگانی قسگط و عگدل گه

اخبار در منا اه سنت و شیعه نق شده است.

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

شمار میآید که در بیش از یک صگد خبگر گه آن تصگریو شگده اسگت ،از هملگه« :یمگمء
م
م
م
م
م
م
قسطا و عدال کما ملئت هورا و ظلما»؛ «یممء اهلل ه االرض قسطا و عدال کما ملئگت
م
م
هگورا و ظلمگا»( .ابگن ابو یگه :1385 ،ج )4 ،1مضگگامین ایگن روایگات در سگیاری دیگگگر از
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 .8ظلمستیزی

ظلمس یزی از مقوله های مهم در ن ام دینی و سیاسی انبیا و ا مه است که برای از

بگین بگردن یگگا گه حگگداق رسگاندن آن برنامگگههگای ما لفگی را اهگگرا کردنگد .افگگزون بگر سگگیره
عملی ،در سیره ن گری ایشگان نیگز عبگارات تکگاندهنگده در گاره ظلگمسگ یزی و یگاری گه

م لوم بیان شده است .در روای ی از پیامبر اسمم

بیان شده است:

هر کس فریاد اس غاثه هر م لومی (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را شگنود
که یارى میطلبد ،امگا فریگاد او را اها گت نکنگد ،مسگلمان نیسگت( .عگاملی،
 :1409ج)141 ،15

ظلگگمس گ یزی یکگگی از مهگگمتگگرین محورهگگای اه مگگاگ امگگامسگگاالر اسگگت ،چنان کگگه در

دعای عهد در این اره این ونه آمده است:

و
و
و
واجعلأأه اللَأأم مف َأأا ملظلأأو َبأأادل و ناصأأرا ملأأن َ جحیأأد لأأه ناصأأرا غیأأرل؛
(مقی)894 :1367،
خگگدایا ،او را پناهگگگاه س گ م دید ان قگگرار گگده و یگگاور کسگگانی گگاش کگگه هگگز تگگو
یاوری ندارند.

همچنین حث ظلمس یزی از آرمانهای حضگرت ولیعصگر

گه شگمار میآیگد.

نابراین ،کسانی میتوانند همراه او برای قط ریشههای س م و بیعدال ی ام بردارنگد

کگگه خگگود نیگگز از ظلگگم ریزاننگگد و خویش گ ن را از س گ م پیراس گ هاند .ایگگن درس و آمگگوزه در

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ادعیه دیگر از همله در دعای ند ه ،در مقاط ما لف نیز آمده است:
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ُ ُ
اِل َعد لس ع دابر الظلمة؛
أین
کجاست آن مهیا شده برای ریشه کن سا ی نس س م ران؟
املرَتی َزالة ا ج ور و العدوا َ؛
این ج
کجاست آن هایگاه امید برای برانداخ ن س م و بیداد ری؟

خ
الظاملی؛
واج ََت اصو
از بیخ و ُبن برکنده اشی ،اساس س مکاران را( .همان)

وق گ گگی در یگ گگارت آل یاسگ گگین ،خصوصگ گگیات آن بزر گ گگوار بیگ گگان مگ گگیشگ گگود ،یکگ گگی از

برهس هترین آنها این مورد است:

و
و
و
و
ال ى میَل اَرض َدَ و هس ا کما مل ت جورا و للما.

بیان این حث ا عبارات ونا ون در ادعیه ان ار ،حکای گر اهمیت و هایگاه آن

در اصگگم امگگور هام عگگه و اه مگگام خگگاص م ولیگگان دیگگن گگه آن اسگگت و نکتگگه آن بگگرای
من ران واقعی ،تقویت این و یژ ی در خود و سگ رش فرهنگگ ظلگمسگ یزی گه عنگوان
س ری مناس ،برای آماد ی امر ظهور است.

 .8شمولگرایی و نفی خودمحوری

اه ماگ دینمحور ،اه ماعی اومانیس ی و فردمحور نیست ،لکگه ارزشهگا در ایگن

اه مگگاگ در خگگدمت ک گ هامعگگه دینگگی و هگگمنوعگگان اسگگت .در همگگین زمینگگه ،توهگگه گگه

فرهنگگگ دعگگا و مطالبگگه خیگگر ،مهگگم اسگگت .اینکگگه انسگگان در مقگگام دعگگا ،فقگگط حاهگگات
خویش را در ن ر آورد و برای همکیشان و همنوعانش از در گاه بگیمن هگای الهگی چیگزی

ناواهد ،نوعی تنگن ری محسوب میشود؛ یرا در آموزههای اسممی ح ی بر مقگدم

کردن دیگران بر خویش تأ کید شده است ،تا چه رسد ه اینکه همه در یگک ردیگف قگرار
یرند .حدیث معرو

زهرا

«یا نی الجار ثم الدار( »...ابن ابویه )182 :1385 ،از حضرت

بر همین نکته دال لت میکند.

از این رو ،در یارت االمام الحجه ،دعا ه صورت فردی دیده نمیشود:

یا چنین آمده است:
اللَم اخل ََ نفس یت و انفعین مبا ززه ین ف دنیای و آخر ی ل َخوا و ابوی
و مجیع َ ر ی و( . ...مقی)483 :1378 ،

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

َین و َن ولدی و مجیع اهَ و اخوا ...؛
از طر خودم و پدرم و تمامی خانوده و برادرانم...
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 .9اعتدالطلبی

اسمم ،دین میانه روی است و پیروان خود را ه آن دعوت میکنگد؛ یگرا کسگانی کگه

در این مسگیر گام بردارنگد ،گه سگرمنزل مقصگود میرسگند کگه همگان هگدایت و سگعادت
است .افرادی که از میانه روی سمت افراس یا تفریط منحر شوند ،ام در یگک وادی

نهادند که پایان خوشی در ان ار آنان نیست:
و مل جحیعلنا من الغَلة( . ...مها َ)

مروری بر بر ههگای تگاریخ ،ایگن ادعگا را گه اثبگات مگیرسگاند .در دوره حکومگت امگام

عل گگی

روه گگی ک گگه پای نگ گد میان گگهروی نبودن گگد ،از دی گگن خ گگارج ش گگدند و رو در روی

امامشان ایس ادند و شمشیر بر وی کشیدند و انحرا

هم اینک نیز در هریان است.

روههای غالی که در عصر ا مگه

عمیقی در دین ایجاد کردند که

نمگود بیشگ ری داشگ ند ،گاه بگرای انگیگزههگای

ما لگگف ،امگگام را در حگگد پیگگامبر یگگا خگگالق گگاال مگگیبردنگگد و ایشگگان را گگه ونگگهای کگگه ایگگد
پرس یده شگوند ،معرفگی مگیکردنگد .از ایگن رو ،امامگان نیگز در مگواردی مجبگور مگیشگدند
برای رواج نیاف ن افکگار اطگ در میگان پیگروان ،گه مقا لگه گا آنگان برخیزنگد( .هعفر یگان،

)526 :1384

 .10اصالحطلبی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

نیگگاز گگه اه مگگاعی دینگگی و امگگاممحگگور در ههگگت ظلگگمس گ یزی و انجگگام اصگگمحات
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اه مگ گگاعی و نگ گگاهزدایگ گگی اسگ گگت .از ایگ گگن رو ،از هملگ گگه آمگ گگوزههگ گگای ادعیگگگگه ان گ گگار،

منجگگیخگگواهی بگگرای احیگگای دیگگن و اصگگم رف ارهگگای اه مگگاعی اسگگت ،چنان کگگه در
دعای عهد آمده است:

و
ُ و
َ
واجعله اللَم ...جمددا ملا َُ ِّ من اُکا کتابَ و مشیدا ملأا رد مأن اَأَل
دینَ و خ
سن نبیَ ؛
خدایا ،آن حضرت را تجدیدکننده آن احکگامی کگه از قرآنگت تعطیگ مانگده،

قرار ده و اس حکام اش آنچه وارد شده از آیین دینت و روش پیامبرت.

خوانش امام برای فسادزدایی از هامعه و برپایی ن امی دینمحور اسگت .در فگرا ی

دیگر از دعای عهد این ونه میخوانیم:

َ
َ
َ َ َْ ُ
أاد ف ْال َبأر َو ْال َب ْجأأر مبأا َک َسأ َأب ْت أ ْی ِّأدى النأأا َ ،فأأ ْلَر الل ُاأ َأم َلنأا َول َیأ َ
أَ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
لا َأر الفسأ ِّ ْ ِّ
ِّ
اِل َسمی ب ْاس ِّم َر ُسول َ
َو ْاب َن ب ْن ِّت َنبی َ
َ ُ
َ( .مقی)894: 1367 ،
ِّ ِّ
ِّ
ِّ

گگا ظه گگور ی گگک آیگگین هدی گگد در هامع گگه یگگا ی گگک تح گگول مهگگم م گگتهبی ،ب گگرای م گگدتی

آمگگوزههگگای اصگگی آن آی گ ین نگگو گگا تگگمش م ولیگگان امگگر در هامعگگه رواج پیگگدا مگگیکنگگد ،امگگا
پگگس از تشگگت زمگگان ،انحرفگگات ،خرافگگات و گگدعتهگگا در کنگگار آمگگوزههگگای صگگحیو

قگگرار مگگی یرنگگد .در ایگگن وضگگعیت ،گگه اصگگمحات و گگه عبگگارتی ،هراحگگی نیگگاز اسگگت.
همانطور که در زمان ه خمفت رسیدن حضرت علگی
از سگگنتهگگای پیگگامبر اسگگمم

اهرا شد.

و گا فاصگله گرف ن هامعگه

 ،حگگث اصگگمحات در هامعگگه مطگگر و تگگا انگگدازهای

در فگگرا ی از دعگگای عهگگد ،بگگر ضگگرورت اصگگم طلبگگی در هامعگگه شگگری تأ کی گد و گگه

اصم ری مصلو واقعگی ،یعنگی حضگرت مهگدی

اشگاره مگیشگود ،گه ونگهای کگه

احقاق حق و اط زدایی ،مبنای مطالبه ظهور از هامعه ه شمار میرود:
ْ
ْ
َ
َ
َُیت َ َی ْظ َف َر ِّب َ ْ
َش ٍ ِّم َن البا ِّ ِّ ِّلَ َم َزه ُهَ ،و ُی ِّج َق ا َ َق َو ُی َج ِّسس ُه.

در همگگین راس گ ا ،امگگام گگه عنگگوان احیگگا ر دیگگن و احکگگام دینگگی در اه مگگاگ معرفگگی

شده است:

از این رو ،اید من ران واقعی حضرت نیز ا اق گدا گه مق گدای خگویش ایگن مگنش را

در اندیشگگه و رف گگار خگگود تقو یگگت کننگگد و نگگه تنهگگا گگه اصگگم خگگویش بپردازنگگد ،لکگگه گگه
ازسگگا ی هامعگگه و اصگگم اه مگگاگ توهگگه داش گ ه اشگگند و «اصگگم طلبی» را شگگعار و

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

َ
َ و
َ
َْ
دینأ َ
َو ُ ج َمأ ِّأد ودا ِّملأأا َُ ِّ أ َ ِّمأ ْأن أ ُْکأأا ِّکتابأ َ
أَ،
أَ َ،و ُمشأ ِّأیدا ِّملأأا َ َرد ِّمأ ْأن أَأأَل ِّ ِّ
ِّ ِّ
َو ُس َ خن َنبی َ
َ.
ِّ ِّ ِّ
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وظیفه خویش دانند( .قمی)885: 1367 ،
آموزههای تمدنی
 .1عمران و آبادسازی

از همله آموزه های تمدنی ،عمران و آ ادانی مد در هامعه امامسگاالر اسگت؛ یگرا بگر

اساس لسان ادعیه ،وهود امام نشگانه و پگرچم شگهر اسگت .چنان کگه در هامعگه کبیگره،

وهود مقدس ا مه ه عنوان «و اعمما لعباده و منارا فی مده» معرفی شگده کگه واسگطه

نزول اران الهی و آ ادی طبیعت است:

بکم ین الغیث و بکم میسَ السما ا َ ُسع ََ األرض اَ بابنه؛
تگگا هگگایی کگگه واسگگطه نگهداشگگت زمگگین یگگر س گ ون آسگگمان ،وهگگود آن نفگگوس
کام است.
 .2علممداری و حکومت دانش بنیان

تمدن اسممی ،تمدنی علم محور است و والیان کام این تمگدن کگه نفگوس کاملگه

بودهاند و در نهایت زمگام امگور را گه دسگت خواهنگد رفگت ،در یگارت هامعگه کبیگره گا
اوصگگافی همچگگون «خگگزان العلگگم»« ،محگگال معرفگگم اهلل»« ،خزنگگم لعلمگگگه» و «مسگگ ودعا
لحکم ه» توصیف شدهاند .همچنگین مبنگای خطگاب امگام نیگز گا عبگاراتی چگون «ابگن
العلوم الکامله» تعیین شده است.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

یکی از مهمترین م گاهر تمگدنی ،علگوم و فنگون و مرا کگز علمگی در یگک هامعگه اسگت
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که هر قدر سطو علمی آن اال اشد ،نشاندهنده رشد این نمود تمدنی اسگت .تمگدن

اسممی ه و یژه هنبه علمی آن ا توهه ه احاطه وسی علمی حضگرات معصگومان در

شاخههای ما لف ،رشد ه سزایی در دوران حضور پیدا کرد .برای نمونه میتگوان گه
اداره حگگوزه علمگگی س گ رده گگه وسگگیله امگگام صگگادق

اشگگاره کگگرد کگگه شگگمار شگگا ردان

ایشان را تا چهار هزار نفر و از متاه ،ما لف نوش هاند( .مفید)467 :1388 ،

اسگگاس حکومگگت دینگگی در تمگگدن اسگگممی بگگر مبنگگای علگگممگگداری اسگگت .گگه همگگین

دلی گ در ادعیگگه ان گگار ،بگگر ارزش علمگگی ا مگگه
شده است.

گگه عنگگوان خگگزا ن علگگم الهگگی تأ کیگگد

در دعگگای ند گگه نیگگز مبنگگای ان قگگال خمفگگت ،همگگراه گگا ان قگگال علگگم گگه امیگگر مؤمنگگان

علی

تعریف شده است:

َُ َْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ََْ ُ َ َ ََ َ َ ُ ْ ْ َ َ ل ُ ََ ْ َ َ َْ َ
اِلدی َنأة
أودَه َِّ ْلمه و ُِّْكته ،فسا  :أن َا مدینة ال ِّعل ِّم و َ ِّأَ بابأاَ ،فأن أراد
اِل ْؤم ُن َ
ْك َة َف ْل َیأ َِّا ِّم ْن باباَ ...و َل ْوَ أ ْن َت یا ََ ِّ َُ َ ْمل ُی ْع َر ِّف ْ ُ
َوا ْ ِّ ْ َ
و َ َب ْعدى؛
ِّ
آن گاه رسگول اسگرار علگم و حکمگ ش را نگزد علگی گه ودیعگه تاشگت و فرمگگود:
من شهر علم هس م و علی َدر آن شهر .پس هر که اواهد در این مدینه علم
و حکمگت وارد شگگود ،از در گاهش ایگد وارد گگردد .یگا علگگی ،ا گگر تگو عگگد از مگگن
میان ام م نبودى ،اه ایمان ه مقام معرفت نمیرسیدند.

 .3حکومتسازی اسالمی

بأا النفأا و اهلأه؛

انا نرغب الیَ ف دولة کر میة ُع با اَسَل و اهله و ُأ
(مقی)298: 1367 ،
خگدایا مگا مایگ هسگ یم گه سگوی تگگو بگرای دول گی مح گرم کگگه عزیگز کنگی گگدان
اسمم و اه اسمم را و دان نفاق و اه آن را ذلی ردانی.

اهرای آموزهها و اندیشه های صحیو و واقعگی دینگی در سگایه حکومگت اسگممی در

هامعگگه انسگگانی ،یکگگی از آر وهگگای مسگگلمانانی بگگوده و هسگگت کگگه رسگگوی گگدعتهگگا و

خرافگگات در ایگگن آمگگوزههگگا و ایجگگاد انحرافگگات س گ رده در شگگریعت را میبیننگگد .ایجگگاد
حکومت دینی ا حاکمیت کسی که دارای عصمت است و در مگدیریت همگه هانبگه

ظهور حضرت ولیعصر

است.

 .4شرکستیزی و نفاقزدایی از اندیشهها

یکگگی از اهگگدا

تمگگدنی دیگگن مبگگین اسگگمم ،ریشگگهکگگن کگگردن م گگاهر شگگرک و نقگگاق و

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

خویش از هر ونه خطا در امان است ،نوید اش تحقگق تمگدن نگوین اسگممی در دوره
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ایجاد نهادهای تمدنی و بر پگایی فرهنگگ و تمگدن اسگممی اسگت کگه ایگن مهگم در دوره

ظهور امام عصر

نیز (افزون بر آنچه در دوره ظهور اسمم در شبه هزیره اتفگاق اف گاد)

ه واسطه همت ایشان و یاورانش ری میدهد .از این رو ،در دعای ند ه آمده است:
این هاد ابنیة الشرل والنفا ؛ (مها َ)885 :
کجاست ویرانکننده نیادهای شرک و نفاق.

در حقیقگگت ،نیگگان تاش گ ن حگگق گگدون نفگگاقزدایگگی و شگگرکس گ یزی امکگگانپگگتیر

نیسگگگت .از ایگ گگن رو ،از هملگگگه محورهگ گگای تمگگگدنی بر پگ گگایی اه مگگگاعی خالصگ گگانه و بگ گگر
پایه تقواست.

نتیجهگیری
بر اساس نصوص مع بر و آموزه های صریو یگارات و ادعیگه ان گار ،هامعگه دینگی،

هامعه ای توحیدمحور اسگت کگه همگه چیگز در آن گه سگمت یگک غایگت م وهگه اسگت
و آن غایت ذات اقدس گاری تعگالی اسگت .امگام در چنگین هامعگهای ن گامسگاز اسگت

و ن ام دینی را ه سمت توحیدمحوری پگیش مگیبگرد .از ایگن رو ،امگام گه عنگوان انسگان

کام  ،منصوب الهی و خلیفه خداوند ،نیگان گتار ن گامی دینگی و هامعگهای اسگممی

اسگگت و هامعگگه دینگگی و امگگامسگگاالر مب نگگی بگگر شگگاخاهگگایی همچگگون ظلگگمس گ یزی،

اع گگگدال رایگگگی ،عگگگدالتطلبگگگی اسگگگت و افگگگراد هامعگگگه پیمگگگانی والناپگگگتیر گگگا امگگگام

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

خویش دارند.
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هامعگه امگامسگاالر زمینگه سگاز تمگدن بگگزر اسگممی اسگت کگه احیگا ر گمد بگر اسگگاس

توحیدمحوری ،شرکس یزی و نفاقزدایی است .چنین تمدنی بر اساس وهود علمی
امام ه عنوان خزانه علم الهی ،هامعهای دانش نیان است.

منابع
_ اب گگن ابو ی گگه ،محم گگد ب گگن عل گگی (1378ق) .عی گگون اخبارالرض گگا ،تص گگحیو :مه گگدی
الهوردی ،تهران :ههان.

_ _________________________ ( .)1385عل الشری  ،قم :کتابفروشی داوری.
_ ابن مشهدی (1419ق) .المزار الکبیر ،قم :القیوم.

_ هعفریان ،رسول ( .)1384حیات سیاسی و فکری امامان شیعه ،قم :انصاریان.

_ حگگر عگگاملی ،محمگگد بگگن حسگگن (1409ق) .وسگگا الشگگیعه ،تصگگحیو :مؤسسگگگه آل
البیت ،قم :ان شارات مؤسسه آل البیت.

_ حسینی میمنی ،سید علی (1432ق) .م اال مگه الهگداه فگی شگر الز یگاره الجامعگم
الکبیر  ،قم :الحقا ق.

_ خرمشگگاهی ،بهاءالگگدین ( .)1377دانگگشنامگگه قگگرآن و قگگرآنپژوهشگگی (ج  ،)1تهگگران:
دوس ان-ناهید.

_ دورانگگت ،و ی گ ( .)1375تگگاریخ تمگگدن ،ترهمگگه :حمیگگد عنایگگت و دیگگگران ،تهگگران:
آموزش انقمب اسممی.

_ سلیمیان ،خدامراد ( .)1389درسنامه مهدویت ،قم :مرکز تاصصی مهدویت.
_ شیخ مفید ( .)1388االرشاد ،ترهمه :حسن موسوی مجاب ،قم :سرور.
_ طبرسی ،احمد بن علی (1386ق) .االح جاج ،نجف :دارالنعمان.

_ طبرسی ،حسن بن فض (1412ق) .مکارم االخمق ،قم :شریف رضی.

_ طوسگگی ،ابگگوهعفر محمگگد بگگن حسگگن ( .)1365تهگگتی ،االحکگگام ،گگه کوشگگش :سگگید
_ __________________________________ (1418ق) .مصگگ گگبا المج هگگ گگد ،تصگ گ گگحیو:
حسین االعلمی ،بیروت :مؤسسه االعلمی.

_ عاملی کفعمی ،ابراهیم بن علی (1414ق) .المصبا  ،تصحیو :حسین االعلمگی،
بیروت :مؤسسه االعلمی.

آموزههای اه ماعی و تمدنی در ادعیه ان ار

حسن موسوی خرسان ،تهران :دارالکت ،االسممیه.
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_ قرشی ،سید علیاکبر (بی تا) .قاموس قرآن ،تهران :دارالکت ،االسممیه.

_ قمی ،شگیخ عبگاس ( .)1378مفگاتیوالجنگان ،م گرهم :سگید آقگا موسگوی دامغگانی،
قم :دارالثقلین.

_ قمی ،علی بن ابراهیم ( .)1367تفسیر قمی ،تحقیگق :طیگ ،موسگوی هزایگری ،قگم:
دارالکت ،االسممیه.

_ کلینی ،محمد بن یعقوب (1407ق) .الکافی ،تصحیو :علیاکبر غفاری و محمگد
آخوندی ،تهران :دارالکت ،االسممیه.

_ لنایگانی ،سید محمدرضا (1413ق) .مجم المسا  ،قم :دارالقرآن الکریم.

_ مجلسگگی ،محمگگد اقر (1403ق) .حگگاراالنوار ،تحقیگگق :همعگگی از محققگگان ،بیگگروت:
تراگ العربی.

_ ___________________ (1423ق) .زاد المعگگاد ،تعلیگگق :عمءالگگدین االعلمگگی ،بیگگروت:
مؤسسه االعلمی للمطبوعات.

_ معین ،محمد ( .)1375فرهنگ معین ،تهران :امیرکبیر.

_ موسگگوی خگگرمآ گگادی ،مصگگطفی ( .)1389شگگر دعگگای ند گگه ،قگگم :ان شگگارات همگگای
غدیر.

_ هم یگگان ،علگگیاصگگغر ( .)1387شگگر فگگراق ،قگگم :نیگگاد فرهنگگگی حضگگرت مهگگدی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

موعود.
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نقش مدیریت جهادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسالمی
دکتر ثریا قطبی

*

دکتر عبدالرضا بیگینیا
مریم رستمی

**

***

چکیده

مدیریت جهادی ،مدیریت برخاسته از مدیریت اسیالمی و بیر مبنیای حیق
و عده است که با روحییه جهیادی و تالشیی خسیتگیناپذیر همیراه اسیت.
هیید از پییژوهش حاضییر ،شناسییایی نقییش مییدیریت جهییادی در تحقییق
فرهنگ و تمدن اسالمی اسیت .تحقییق حاضیر از نیو اسینادی و بیا رو
تو یییفی _ تحلیلییی انجییام شییده اسییت .یافتییههییای تحقیییق حییاکی از آن
است که میدیریت جهیادی در عر یه فرهنیگ و تمیدن اسیالمی در فرآینید
هد گذاری ،برنامهریزی ،نظارت و کنتیره بیا لحیاص ا یل جرشیتورزی،
خودبیییاوری ،ایبیییارگری ،ارز میییداری ،توجیییه بیییه اجیییر معنیییوی پییییش از
پیییادا دنییییوی ،پییییشگیییامی در امیییور خییییر ،تکلییییفمیییداری ،نیییوآوری،
خطرپیییذیری ،خالقییییت ،اخیییال  ،تعهییید ،یییرفهجیییویی و آینیییدهنگیییری،
ایفای نقش می کند .نتیجه آنکه به کارگیری شیوه میدیریت جهیادی در
* دکتری الهیات و معار اسممی (علوم قرآن و حدیث) و اس ادیار دانشگاه شاهد.
** دکتری مدیریت سیاست تار و اس ادیار دانشگاه شاهد.
*** دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد.

عر ییه فرهنییگ ،مهییمتییرین حرکییت رو بییه جلییو بییرای مقابلییه بییا تهییاجم
فرهنگییی و برنامیییههای نظییام سیییلطه ،بییرای از مییییان بییردن ییییا ت یییعیف
بنیانهای ا یل اسالمی و ارز های معنوی است.
واژ گان کلیدی

مدیریت جهادی ،فرهنگ ،تمدن اسیالمی ،هید گیذاری ،برنامیهرییزی،
نظارت.

مقدمه
مگگدیریت عبگگارت از علگگم و هنگگر هماهنگگگ کگگردن ،رهبگگری و کن گگرل فعالیتهگگای

دس ههمعی برای رسگیدن گه هگد مطلگوب گا حگداک ر کگارآیی اسگت( .قرا یمقگدم،
 )33 :1375مکات ،ما لف بر اساس اورهای نیادین و چگونگی شناخت خود از

انسان ،طر های ونا ونی از مدیریت ارا گه کردنگد( .سگاهدینیا )69:1391،برخگی بگر
م
پایگه «مگگدل انسگگان اق صگگادی» ،گگه انسگگان صگگرفا گه شگگک ماشگگین مگگینگرنگگد کگگه تنهگگا گگا
مسگگا مگگادی مگگیتگگوان در او ایجگگاد انگیگگزه کگگرد( .هاسگگبی )26 :1370،از من گگر آنگگان،

اس گ مرار حیگگات بگگرای کسگگ ،مگگال ،بیش گ ر و رفگگاه افزونتگگر ،مهگگمتگگرین ارزش گگه شگگمار

میآید( .افجهای )10-12 :1384،در برخی دیگر از مکات ،نیز ه روا گط انسگانی ،توهگه
افراطی وهود دارد( .روشنی)109:1385،
در مکت ،انسانساز اسمم ،هگد
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غگایی مگدیریت ،رشگد و کمگال انسگان اسگت تگا

کردن نیازهای مادی و معنگوی ،هگوهره انسگانیت را در هامعگه

ه ظهور رساند و افراد تحت مدیریت را در همه سطو  ،ه قرب الهی رساند .از همین

رو ،مگدیریت اسگگممی ،شگیوهای خگگاص از رهبگگری ،مب نگی بگگر مبگگانی فکگگری و عقیگدتی

اسمم است (محمدی ر یشهری )13:1369،که بر پایه ههانبینی توحیدی نا شگده
و منطبگگق گگا اصگگول ،اهگگدا

و ارزشهگگای الهگگی در هامعگگه اسگگممی اسگگت( .مشگگر

هوادی .)3 :1378 ،از من ر اسگمم ،همگان طگور کگه مگدیریت ،امگان ی الهگی گه شگمار

میآید و مسگئولیت سگنگینی را گه دنبگال خگود همگراه دارد ،میتوانگد موهبگات رسگیدن

انسان ه سعادت اخروی را فراهم آورد( .نجاری)188 _ 190:1384،

مدیریت ههادی ،شیوه مگدیر ی ی برخاسگ ه از مگدیر یت اسگممی و بگر مبنگای حگق و

عدل است .در این شیوه مدیریت ،اهر معنوی پیش از پاداش دنیگوی ،مگورد ن گر بگوده
و تعهد از محوریترین مؤلفگههای آن اسگت( .پگالوج و نقیپگورفر )491:1386 ،افگزایش

کارآمدی حکومت دینی و ن ام اسممی در اداره هامعگه ،ارتقگای ضگری ،امنیگت ملگی

از راه کسگگگ ،رضگ گگایتمنگ گگدی مگگگردم ،تولیگ گگد قگ گگدرت نگگگرم در هنبگ گگههگ گگای ما لگ گگف و

خنثیسا ی تهدیدهای نرم ،شکوفاسا ی خمقیتهگای فگردی و گه فعلیگت رسگاندن
ظرفیتهای نهف ه و نقش آفرینی بیش از پیش مگردم در فرآینگد پیشگرفت و توسگعه هگزو

مهمترین اهدا مدیریت ههادی است( .نصیری اوانکی)1393 ،

در زمگگان کنگگونی ،سگگازمانها گگه صگگورت فزاینگگدهای گگا مح گیط پو یگگا و در حگگال تغییگگر

رو هرو هس ند .تحوالت ،ش ا نده و پیشبینیناپتیر است و تکنولگوژ ی موهگ ،تغییگر

کارهگگا شگگده اسگگت .سگگازمانهگگا بگگرای رو یگگارو یی گگا تهدیگگدهای محیطگگی و اس گ فاده از

فرصتهای اح مالی ،ناچارند ظرفیتها و تگوانمنگدیهای درونگیشگان را شناسگند،
نقگگاس ضگگعف را تگگرمیم کننگگد و گگه تقو یگگت قگگوتهایشگگان بپردازنگگد .مسگگا و مشگگکمت
مدیریت ،آن چنان پیچیده و درهم تنیده است که تشایا مشگک گه آسگانی میسگر

نیست و ماهیت انسانی سازمان هگا و پیچیگده بگودن رف ارهگای کارکنگان ،پیچیگد ی را
افگگزایش داده اسگگت .گگا چنگگین اوصگگافی ،سگگازمانهگگا نبایگگد در ان گگار مگگوج اشگگند ،لکگگه
ایگگد منب گ مگگوج و تحگگول شگگوند و بگگرای بهبگگودیشگگان کوشگگند تگگا واننگگد پاسگگخ گگوی
انقگمب اسگممی ایگگران گه واسگگطه ماهیگت فرهنگگگیاش و گه دلیگ

گام برداشگ ن در

مس گگیر راه ان گگدا ی ن گگام و گگه دس گگت آوردن موفقی گگت در هنب گگهه گگای ف گگردی ،داخل گگی،

منطقگه ای و ههگگانی ،دارای حگدوگ و قگگای تمگدنی اسگگت( .خرمشگاد )127:1392،گگه

دلی گ آنکگگه هر ونگگه حرکگگت و پیشگگرف ی ،گگه اتاگگاذ رویکگگرد ههگگادی در امگگر مگگدیریت
س گی دارد ،این پژوهش بر آن است تا نقش مگدیریت ههگادی را در تحقگق فرهنگگ و

نقش مدیریت ههادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسممی

نیازهای هدید تمدن امرو ی اشند( .ف واللهی)164:1388،

131

تمدن اسممی ،بررسی کند.

ب گگرای شناس گگایی نق گگش م گگدیریت هه گگادی در تحق گگق فرهن گگگ و تم گگدن اس گگممی،

ناست ،مبانی ن ری ،بیان و سنس پیشینه تحقیق مرور خواهد شد .در ادامگه ،روش
پژوهش و یاف ههای ه دست آمده ارا ه خواهد شد.

مبانی نظری
مگگدیر یت اسگگممی در ادبیگگات علمگگی کشگگور ،عبگگارتی نوسگگت کگگه قگگدیمیترین اثگگر در

این حوزه را میتوان در آغاز دهه  50خورشیدی یافت .شگهید آیگتاهلل مطهگری کگه از

پگگیش امگگان ایگگن حگگوزه اسگگت ،در دو مقالگگه گگا نامهگگای «مگگدیریت و رهبگگری در اسگگمم»

و«رش گ گد» ،گ گگه بررسگ گگی و تحلی گ گ مگ گگدیریت در اسگ گگمم پرداخ گ گگه اسگ گگت( .قا گ گگدعلی و
عاشوری)1391،

چاو وش گگی ( )1388ن ر ی گگهه گگای م گگدیریت اس گگممی را گگا توه گگه گگگه رویک گگرد ن گگری

هر یک از محققان حوزه مدیریت اسممی ،در پگنآ دسگ ه طبقه نگدی کگرده اسگت کگه

عبارتند از:

 .1ن ر یه یا رو یکرد ن ری رشد در مدیر یت اسممی؛

 .2رویکرد اصول رایی؛

 .3رو یکرد اخمق و و یژ یهای مدیران اسممی؛
 .4رو یکرد وظایف مدیران مسلمان؛

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3
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از می گگان رویکرده گگای یادش گگده« ،ت گگأثیر ارزشه گگای اس گگممی ب گگر م گگدیر یت» ،وای گگای

ما لگگف مگگدیریت ههگگادی را در عرصگگه هگگای ونگگا ون از هملگگه در سگگ ره فرهنگگگ

آشکار میسازد .ارزشها بیانگر عقاید راسخ نسبت ه حاالت و رف ارهایی هس ند کگه

از ن گگر شاصگگی یگگا اه مگگاعی ،برتگگر شگگناخ ه میشگگوند .افگگراد بگگر اسگگاس ارزشهایشگگان

نسگگبت گگه مطلوبیگگت اشگگیا ،حگگاالت و رف ارهگگا ،اهگگدا

و غایگگتهگگا داوری مگگیکننگگد.

(قلیپور )103:1388،ارزشهای اه ماعی گه الگوهگای کلگی رف گار ،احکگام همعگی و

هنجارهگگای کگگرداری ف گگه میشگگود کگگه مگگورد پگگتیرش عمگگومی و خواسگگت هامعگگه قگگرار
رف هاند ( .ا ایی )265:1372،ا ر نقش های اه ماعی را منشأ رف ارهای مگورد ان گار

از افگراد گدانیم و هنجارهگا را معیارهگای قطعگگی رف گار مگردم ،میتگوان ارزشهگا را ضگگوا ط

اخمقگی ،مرامگی و ایگدهایی دانسگت کگگه در هگر گروه اه مگاعی مگگؤثر اسگت و گا توهگه گگه

شدت و ضعف رف ار اعضا ،وحدت درونی برای روه ایجاد میکند( .همان)26 :

از من گگر فیلسگگوفان اسگگممی ،ارزشهگگا ،سلسگگلهای از اصگگول کلگگی ،ثا گگت و مطل گق

هسگ ند کگگه در هگیچ شگگرایطی تغییگر نمی کننگگد ،ولگگی مصگگداق آنهگگا تغییرپتیرنگگد .از ای گن

من ر ،ممك کلگی ارزش اخمقگی ،مصگلحت عمگومی فگرد و هامعگه و مصگلحت واقعگی

انسان است؛ یعنی آنچه موه ،کمال واقعی انسان است ،نه چیزی کگه دلخگواه افگراد
و خوشایند آنهاست( .مصبا یزدی)155:1376،

از دید اه اسمم ،ارزشها از کیفیت رف گار انسگان گا هگد نهگایی گه دسگت میآیگد.

گگه عب گگارت دیگ گگر ،عمل گگی ارزش حقیق گگی دارد ک گگه در هه گگت ه گگد نه گگایی او اش گگد.

(چاووشی )52:1388،از دید اه اندیشمندان ،مسگلمان مگمک ارزش کگار ،تگأثیر آن در

کمال نفس انسان است .هر کار ی که بیش ر ین تأثیر را در االتر ین کمگال انسگان داشگ ه
یتر ین تأثیر را خواهد داشت .همچنین هر کار ی کگه بیشگ ر ین تگأثیر را در دور
اشد ،عال 

پستتگر ین ارزشهگا و گدتر ین رذیلگتهگا خواهگد بگود.

شدن انسان از خدا داش ه اشد،
م
م
ارزشهای اخمقی اصال ا تا نیت هس ند ،اما چون غالبا هر نی ی ا یك یا چنگد نگوگ
است( .علیاحمدیها)35 _ 34:1383،

مگ گگدیریت از دیگ گگد اه اسگ گگمم ،در مسگ گگیر نزدیکگ گگی گ گگه خداونگ گگد اسگ گگت .اداره امگ گگور و

بهرهبرداری درست از نعمتهای الهی بر اساس اع قاد ه ههانبینی توحیگدی اسگت
و فلسگگفه توحیگگدی ایجگگاب می کنگگد اعمگگال یگگک مگگدیر عگگموه بگگر انطبگگاق گگا ههگگانبینی
توحیدی ا اصول و اهدا هامعه اسممی نیز تطبیق داش ه اشد( .مشگر

هگوادی،

نقش مدیریت ههادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسممی

از افعال سنایت دارد ،شگک آن فعگ  ،کمیگت و کیفیگت آن هگم م ناسگ ،گا آن نیگت
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 )3 :1378الب گگه ایگگد گگه ایگگن نکتگگه توهگگه داشگگت کگگه شگگیوههای مگگدیریت و رهبگگری،

تگا عی از ارزشهگای حگاکم بگر افگت سگازنده یگک هامعگه یگا تمگدن اسگت .از همگین رو،

چگونگی ماهیت عناصر تشکی دهنده در هامعه ،خود ،شیوه خاصگی از مگدیریت را

اق ضا می کند( .توالیی.)54:1386 ،

مدیریت ههادی ،تمشی خس گیناپتیر برای انسجام مؤمنان در غلبه بگر دشگمن و

گگتر از موان گ اسگگت و گگا بهره یگگری از امکانگگات مگگادی و امگگدادهای الهگگی تگگا رسگگیدن گگه

آرمگگانهگگای مگگادی و معنگگوی مقگگدس ادامگگه مگگییا گگد( .پیرمرادیگگان )19:1393،گگه همگگین

دلیگ  ،مگگیتگوان فگگت مگدیریت ههگگادی بگر پایگگه دانگش مگگدیریت و ن گام ارزشگگی اسگ وار

است (ابراهیمیفر )23 :1386 ،و همه عرصهها از همله فرهنگگ و تمگدن اسگممی را

در برمگ گگی یگ گگرد .فرهنگ گگگ ،کلیگ گگت پیوس گ گ های از ارزشهگ گگا و اورهگ گگا ،آداب و سگ گگنن،
احساسات و گرایشهگا ،اندیشگههگا ،بیگنشهگا و عناصگر سگازنده شاصگیت و اخگمق و

اعمگگال هگگر قگگوم و ملگگت اسگگت( .اسگگممی )12:1388،پدیگگده فرهنگگگ همچگگون دیگگگر

پدیدههای اه ماعی ،قا شناسایی ،کن رل و مداخله است و ا اثر تاری بگر عوامگ ،

مؤلفگههگگا و معیارهگای مر بگگوس گه فرهنگگگ میتگگوان نسگبت گگه تغییگر ،تقو یگگت ،فرا یگگری،

ت بیگت ،ان قگال ،حفگگظ ،پگرورش ،توسگگعه و تکامگ آن اقگدام کگگرد( .مرتضگوی و دیگگگران،

 )220:1388از این رو ،مدیریت ههادی در عرصه فرهنگ نیازمند مهندسی فرهنگی
و تغییر فرهنگهای مغایر ا ارزشهای دینی است( .همان)210 :
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پالوج و نقیپورفر ( )1386در مقاله خود ا نام «نقش فرهنگ و مدیر یت ههادی در

تقو یت و توسعه سرمایههای اه ماعی و مشارکت مردمی» که ه صورت اسگنادی و گا
اس گ فاده از مطالعگگات کتا اانگگهای انجگگام شگگده اسگگت ،مگگدیریت ههگگادی در منگگا

انسگگانی ر ا دارای نقگگش نگگرم شگگام افگگزایش روحیگگه ایثگگار ،از خود تش گ گی ،همکگگاری و

تعاون ،مشارکت و نیز نقش سات شام ایجاد مزیت رقا ی ،خلگق مزیتهگا ،ایجگاد

ارزش افگگزوده و افگگزایش س گگرمایه اه مگگاعی میداننگگد .رهیاف گگت اصگگلی ایگگگن پ گگژوهش و

توصیه آن ،ازنگری در فرهنگ و مدیریت اداری بر مبنای مدیریت ههادی است.

ف گگاطمی ( )1386در مقال گگه خ گگود گگا ن گگام « ازشناسگ گی مفه گگومی و مب گگانی اع ق گگادی

فرهنگ و مدیریت ههادی» ،ههاد سازند ی را نهادی انقمبگی و مردمگی معرفگی کگرده
که ا الهگام از مبگانی اع قگادی شگیعه ،گه و یگژه سگیره امیرالمگؤمنین علگی

و گا هگد

محرومیتزدایی از مناطق محروم بر پایه اع قاد و ایمان و ایثار و خگدمت گزار ی شگک
رف گگه اسگگت .وی در ایگگن مقالگگه ،مبگگانی تفکگگرات امگگام علگگی

و دسگگ ورالعم های

ههگگادی و ی گگه مالگگك اش گ ر را بیگگان کگگرده و همچنگگین اصگگول برنامگگههای مگگدیر ی ی آن
حضرت را در چهار محور اساسی شام هم آور ی خراج ،ههاد ا دشگمن ،کوشگیدن

در اصم نا سامانی ها ،آ ادانی و عمران مد بررسی کرده است.

محم گگدی ( )1388در مقال گگه خ گگود گگا ن گگام «تبی گگین فرهن گگگ و م گگدیریت هه گگادی و

شاخاهای آن» ،اصول و ارزشهای نیادی ههاد سازند ی را ترسیم و در فرهنگ و

مدیر یت ههادی ،بیش ر بر هنبه معنوی فرهنگ ( یرسگاختهگا) تأ کیگد کگرده اسگت.

بیگینیا و راعی عزآ ادی ( )1391نیز در مقاله خود ا نام «مدیریت ههگادی و ف مگان
ایث گگار و ش گگهادت در انق گگمب اس گگممی» مف گگاهیم هه گگاد ،م گگدیریت هه گگادی ،فرهن گگگ

ههگادی و و یژ ی هگگای مگگدیریت ههگگادی را بررسگگی کگرده و چنگگین ن یجگگه رف هانگگد کگگه
ههاد ،ایثار و شهادت ،هم آموزش دادنگی و هگم آمگوخ نی اسگت ،امگا وارد شگدن و گام
زدن در این مسیر سیار اهمیگت دارد .از ن گر آنگان ،ن گام آموزشگی مگیتوانگد مقگدمات را

مفاهیم پایه ای را یاد گیرد .سنس ه خودسگا ی بپگردازد و در پایگان ،آن را گه ههگاد فگی

سبی اهلل تبدی سازد.

مرتض گگوی و زارگپ گگور نصگگگیرآ ادی ( )1391در مقال گگهای گگا نگگگام «فرهن گگگ سگگگازمانی

ههگادی؛ عامگ کلیگدی مگگدیریت ههگادی» گا بهگره یگگری از الگگوی سگنجش فرهنگگگ
رابینز ،ه تبیین فرهنگگ سگازمانی ههگادی گه عنگوان عامگ کلیگدی مگدیریت ههگادی

نقش مدیریت ههادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسممی

آمگگوزش دهگگد و در گگه راه اف گگادن فگگرد گگه او کمگگک کنگگد ،امگگا ناسگگت ،یاد یرنگگده ایگگد
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پرداخ هان گگد .همچن گگین دانی گگالی و موس گگوی ( )1386در مقال گگهای گگا ن گگام «ش گگناخت و

تبیین مبانی و رویکردهای فرهنگی و مدیریت ههادی» ،فرهنگ و مدیر یت ههگادی
را در هل ،حمایتها و کمکهای مردمی موفق ار یابی کردهاند.

عباسی ( )1393در مقاله خود ا نام «رهیاف ی بر الگوی مدیریت ههگادی در طگر

تمدن نوین اسممی» که از ن ر رویکرد ،اس قرایی و از ن ر هگد  ،اکتشگافی اسگت ،گه
آرای رهبر مع م انقمب در زمینه «مدیریت ههادی» ،در مقام م فکگر و ن ریگهپگردا ی

اسممی و عالم برهس ه دینی از یک سو و صاح ،مسند رهبری یگک هامعگه از سگوی

دیگر پرداخ ه است.

پیروزمند ( )1387در مقاله خود گا نگام «مهندسگی فرهنگگ سگازمانی (در فرهنگگ و

مگ گگدیریت ههگ گگادی)» ،گ گگه چیس گ گ ی و چرایگ گگی مهندس گ گی فرهنگ گ گی سگ گگازمان ههگ گگاد

کشاو ر ی ،الگوی مهندسی فرهنگی سازمان و راهبردهای احیای فرهنگ ههادی از

راه مهندس گی فرهنگ گی سگگازما ن پرداخ گگه و ن یجگگه رف گگه اسگگت کگگه احیگگای فرهنگگگ
م
هه گ گادی صگ گگرفا گ گگا تبلیغگ گگات ،همگ گگایش و حگ گگر شگ گگک نمگ گگی یگ گگرد ،لک گگگه مح گ گگاج
اندیشه ور ی ،دورنگری ،تحم همراه ا سراعت عم  ،رفت و بر شت دایم بین مبنگا
و کگگاربرد و صگگر

وقگگت و هزینگگه اسگگت .ف گ واللهگگی ( )1388نیگگز در مقالگگه « ازسگگا ی

فرهنگ و مدیریت ههادی م ناس ،ا تحوالت محیطگی» ،گا توهگه گه اهمیگت تغییگر

در فرهنگگگ و مگگدیریت ههگگادی ،م ناسگگ ،گگا تحگگوالت محیطگگی تگگمش کگگرده اسگگت

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

عوام گ مگگؤثر بگگر بهبگگود و ازسگگا ی فرهنگگگ و مگگدیریت ههگگادی را م ناسگگ ،گگا تحگگوالت

136

محیطی بررسی کند.
روش پژوهش

تحقیق حاضگر از نگوگ اسگنادی و گا روش توصگیفی _ تحلیلگی اسگت .گدین من گور،

مدارك موهود در ههت هد تحقیق ،بررسی و دادههای حاص از آن ،ا اس فاده از

تکنیکهگای تحلیگ کیفگگی بررسگی شگگد .بگگرای تجز یگه و تحلیگ یاف گگهها ،از توصگگیف و

طبقه نگگدی اطمعگگات گه دسگگت آمگگده ،گگا در ن گگر گگرف ن هامعیگگت (در بر گگرف ن تمگگام
واحگگدها) و مانعیگگت (واحگگدهای هدا کننگگده از دیگگگر مؤلفگگهها) ،اس گ فاده و در مرحلگگه
پردازش ،ه حث و تفسیر ن ایآ پرداخ ه شد.
مفهوم مدیریت جهادی
مدیریت ههادی از دو اش مدیریت و ههاد تشکی شده که اولی ،ناظر ه عم

و دومی ،ویای ارزشی دینی است .برای فهم به ر مدیریت ههگادی ،ناسگت ایگد گه
مفهوم مدیریت و ههاد توهه و سنس مدیریت ههادی بیان شود.

مدیر ی ت ه معنگای اداره کگردن اسگت و مگدیر ،اسگم فاعگ از مصگدر اداره گه معنگای
ادارهکننگگده اسگگت( .دهاگگدا ،1341 ،ج  .)52 :44اداره از مگگاده « َد َو ر» رف گگه شگگده کگگه
مصدر آنَ « ،د َو ران» ه معنگای ردیگدن حگول چیگزی و از شگت گه نقطگه شگروگ اسگت.
(ابن من ور ،1414 ،ج ) 296:4مدیریت در اصطم عبارت از فرآیند ه کگار یری مگؤثر
و کارآمد منا مادی و انسانی در برنامهر یزی ،سازماندهی ،سیآ منگا و امکانگات،
هدایت و کن رل است که برای دستیابی ه اهدا سازمانی و بر اساس ن ام ارزشی

پتیرف ه شگده صگورت می یگرد( .رضگاییان )17:1384 ،همچنگین مگدیریت ،فگن به گر
سگیآ کگگردن و سگامان دادن و کن گگرل کگردن نیروهگگای انسگانی و گگه کگار بگگردن آنهاسگگت.

(مطهری)235 :1365 ،

ههگاد در لغگت از ریشگه »ج ه د» رف گه شگده ،چگه گا فگ و هگیم و چگه گا ضگم آن ،گگه

مشگگقت نیگگز میداننگگد( .راغگگ )208:1412،،همچنگگین گگه معنگگای سگگا ی و رنگگآ کگگار
َ ُ
الجهگگد» گگه معنگگای مشگگقت اسگگت و
اسگگت .عضگگی آن را تفصگگی داده و ف هانگگد کگگه «
ُ ُ
الجهد» ه معنای طاقت است( .ابن من ور ،1414 ،ج )133:3
«

مصطفوی ،اص واحدی را در ماده «ج ه د» قا است که عبارت از گه کگار سگ ن

نقش مدیریت ههادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسممی

معنگ گگای «طاقگ گگت» اسگ گگت و طاقگ گگت گ گگه تگ گگاب و تگ گگوان انسگ گگان ف گگگه میشگ گگود( .اب گگگن
ُ ُ
َ ُ
الجهد» را افزون بر طاقت گه معنگای
الجهد» و «
من ور،1414،ج  )133:3الب ه برخی «
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تمام توان ،نیرو و تمش تا رسیدن گه نهایگت ممکگن اسگت« .اه هگاد» از همگین ریشگه،

گگه معنگگای تگگمش گگا مگگال ،گگدن و فکگگر از روی خواسگگت و رغبگگت اسگگت کگگه میتوانگگد در

ههت اغراض مادی و شاصی یا فی سبی اهلل اشگد( .مصگطفوی ،1368 ،ج128:2

( عممه طباطبگایی مع قگد اسگت ههگاد مفهگوم وسگیعی دارد کگه شگام هر ونگه تگمش،

همراه ا رنآ در راه خداوند میشود ،اعم از اینکه عقیدتی یا عملی ا گان یگا گا دسگت
م
ی گگا گگا دل اش گگد ،رچ گگه غالب گگا گگه هه گگاد ن گگامی ف گگه میش گگود( .طباطب گگایی،1417،
ج)411:14

مگدیر یت ههگادی بر رف گگه از مگدیر یت اسگگممی و گا هگگد قگرب گگه خگدا و خگگدمت

گ گگه نگ گگد ان او و رام گ گی داش گ گ ن مگ گگردم و بگ گگر پای گ گه رهبگ گگری و هگ گگدایت انسگ گگانهگ گگا ،گ گگه

س گگوی وظایفشگگگان و سگگگازند ی اس گگت( .موحگگگد )309:1386 ،از مگگگدیریت ههگگگادی،
تعاریف م عددی ارا ه شده است .سگلمانی ( )1393مهگمتگرین تعگار یف را شگام ایگن

موارد میداند:

مدیریت ههادی مجموعه اقداماتی است که مدیران ایثار ر و خدا اور ،ا اسگ فاده

از منا انسانی (عقلی و معنوی) و امکانات مادی (نرمافزاری و ساتافگزاری) بگرای
پیشبرد و رشد سازمان ه کار می یرند.

مدیریت ههادی و مدیریت انقمبی ،روحیگهای اسگت کگه گه عنگوان ملکگه در افگراد

ش گگک می ی گگرد و ب گگرای رش گگد توأم گگان معن گگوی و م گگادی م گگردم و آ گگادانی دنی گگا و آخ گگرت

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

آنهاسگگت و تمش گگران و مگگدیران ههگگادی ،هگگدفی هگگز کسگگ ،رضگگایت الهگگی در پرتگگو
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خدمت ه انسانها و هامعه ندارند( .همان)

مگدیریت ههگادی مجموعگهای از عوامگ مگؤثر در برنامگهر یزی ،سگازماندهگی ،اهگگرا و

ن گگارت در اداره یگگک واحگگد سگگازمانی ،فرهنگگگی و اه مگگاعی ،مب نگگی بگگر اع قگگاد ،امیگگد،

خمقیگت ،نگگوآوری ،ارزشآفرینگگی ،مشگگارکت مردمگی ،صگگرفههویی و آینگگدهنگری ف گگه

میشود که در چارچوب فرهنگ و روحیه ههادی شک می یرد.

مگدیریت ههگگادی ،تمشگگی خسگ گیناپتیر بگگرای انسگگجام و همگراه کگگردن مؤمنگگان در

غلبگگه بگگر دشگگمن و عبگگور از موان گ تگگا رسگگیدن گگه آرمگگانهگگای مگگادی و معنگگوی مقگگدس گگا

بهره یری از امکانات مادی و امدادهای الهی است.

مدیریت ههادی از دید اه سگاخ اری عبگارت از فرآینگدهای برنامگهر یگزی ههگادی،

سازماندهی ههادی ،ههتدهی و کن گرل ههگادی اسگت کگه منگا (انسگانی ،مگالی،
مواد خام ،تکنولوژ یگک و اطمعگات ،ارزشهگای دینگی ،شگیعی و انقمبگی) را گه عنگوان
ورودی سیس م از محیط دریافگت مگیکننگد و عملکگرد (تحقگق اهگدا  ،محصگوالت،

خدمات ،کارآیی و اثر اشی) را شک میدهند.

در این شیوه مدیریت ،اهر معنگوی پگیش از پگاداش دنیگوی مگورد ن گر بگوده و تعهگد از

مح گ گگوریترین مؤلف گ گگههای آن اس گ گگت( .پ گ گگالوج و نقیپ گ گگورفر )491:1386،ایگ گ گن روش

مدیر یت ،برخاس ه از مدیر یت اسممی و بر مبنای حق و عدل است که برای رسگیدن
ه هد  ،تنها میتوان از وسای مشروگ اس فاده کرد ،نه اینکه هد  ،وسگیله را توهیگه

کنگگد و بگگرای رسگگیدن گگه هگگد

از هگگر وسگگیلهای اس گ فاده شگگود .همچن گین ارزشهگگای

الهی ،ههتدهنده مدیر یت ههگادی اسگت .امانگتدار ی ،پگیش گامی در امگور خیگر،

تکلیفمگگدار ی ،خگگدمت گگزار ی س گ رده و داوطلبانگگه و خگگود را خگگادم مگگردم دانس گ ن،
برخوردار ی از ظرفیت اال در برخورد ا مسا  ،اخگمص در عمگ و گاور گه ارزشهگای

اسگگممی ،سگگاده یس گ ی ،پرهیگگز از افگگزونخگگواهی و منگگت نهگگادن بگگر دیگگگران ،آ گگاهی از

تشگگکیمت ،کفای گت و توانگگایی ،تگگوان کگگار روهگگی ،خود گگاور ی ،ایثگگار ری ،اع مگگاد گگه
نفگگس ،شگگادابی و سگگرزند ی ،گگاور گگه اس گ قمل و خودکفگگایی ،هر گگتور ی ،نگگوآور ی،
اصول مدیریت جهادی
اص توهه ه آرمان های الهی و نه مناف شاصی ،خانواد ی ،حزبی و ح ی ملی؛
اص خطرپتیری و شجاعت در عم و نه دوری از خطر و پرهیز از خطرپتیری؛

اص گ مبگگارزه گگا انحرافگگات گگه دلی گ کسگگ ،رضگگای خگگدا و نگگه تمجیگگد مگگافوق بگگرای

نقش مدیریت ههادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسممی

خطرپتیری ،پو یایی و خمقیت ،از اهمیت برخوردار است( .محمدی)218:1388،
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کس ،رضایت مافوق؛

اص حضور در خط مقدم و عرصه عملیات و نه تصمیم یری از راه دور؛

اصگ ساده یسگ ی و نگگه تجمگ رایگی ،مالانگگدو ی ،راحگتطلبی و مصگگر

(پیرمرادیان)46 _ 47: 1393 ،

رایی.

ابعاد مدیریت جهادی
ایجاد یك سازمان ،فرآیندی است که ه رف ار ،زمینههگا و سگاخ ار معطگو

اسگت.

در ایگگن را ط گگه ،ارزشه گگا و مف گگاهیم س گگازمانی را میتگگوان در قال گگ ،ن گگری الگ گگوی س گگه
شگگاخگی( )3c( 1سگگاخ ار ،رف گگار و زمینگگه) ارا گگه کگگرد .ارتبگگاس ب گین عوام گ سگگاخ ار ی،

رف ار ی و زمینهای ،ه ونهای است که هیچ پدیده یا رو یداد سازمانی نمیتواند خارج

از تعامگ ایگن سگگه هنبگه صگگورت یگرد .گگدین معنگا کگگه نگوگ روا گگط موهگود بگین ایگن سگگه
هنبگگه ،از نگگوگ الزم و ملزوم گی بگگوده و گگه مثا گگه سگگه شگگاخه رو یی گده از تنگگه واحگگد حی گات
م
سازمان است .در چنین را طهای ،الزاما عوام ساخ ار ی ،رف ار ی و زمینهای ،ه طور

وقفهناپگگتیر و گگه شگگک روا گگط سیس گ می ،همگگواره گگا هگگم در تعام گ هس گ ند( .میرزایگگی

اهرنجانی )316 :1376 ،از این رو ،مدیر یت ههادی در قال ،این الگگوی ن گری قا گ

بررسی است.

 .1جنبه ساختاری

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

من گگور از هنبگگه سگگاخ ار ،همگگه عناصگگر ،عوام گ و وضگگعیت فیزیکگگی ،گگه اس گ نای
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عام گ سگگازمان اسگگت کگگه گگا ن گگم ،قاعگگده ،قالگگ ،،پوس گ ه و دنگگه یگگا هیک گ فیزیکگگی و

مادری سازمان را میسازند( .موحد )318:1386،همچنگین هنبگه سگاخ ار ی الگگو بگر

اسگگاس رو یکگگردی وظیفگگهای و فرآینگگدی گگه مگگدیر یت تبیگگین شگگده و بگگر ای گن پای گه مب نگگی
اسگگت کگگه مگگدیر یت ی گك فرا گگرد اسگگت( .رضگگاییان )8 :1384 ،در هنبگگه سگگاخ اری

م گگدیر یت هه گگادی گگه مؤلف گگههایی مانن گگد :م گگدیر یت ب گگرای خ گگدا ،م گگدیر یت والی گ گی،

1 The three Dimentional Model of co – structure – content - context

انعط گ گگا پ گ گگتیری س گ گگاخ ار و تش گ گگکیمت مناس گ گگ ،گ گگا وض گ گگعیت توهگ گگگه میش گ گگود.

(موحد)318:1386،
 .2جنبه رفتاری

من ور از هنبه رف ار ی( 1مح وا) ،انسان در روا ط انسانی در سازمان که گا فرمهگای

رف اری ،ارتباطات (غیر رسمی) و الگوهای خاصی گه هگم پیوسگ ه و مح گوای اصگلی

س گگازمان را ش گگک میدهن گگد ک گگه در واقگ گ  ،عوامگ گ زن گگده س گگازمان گگگه ش گگمار م گگیآین گگد.

(خنیف گ گگر .)128:1384،عوامگ گ گ س گ گگاخ ار ی و رف گ گگار ی« ،درون س گ گگازمانی» هسگ گ گ ند.

مؤلفگگههای مگگدیر یت داوطلبانگگه ،تحگگولآفگگر ین ،پو ی گا و انعطگگا پگگتیر در مأمور ی گتهگگا و
عام گ خود گگاور ی و مؤلفگگههای توهگگه گگه نی گرو ی انسگگانی گگه عنگگوان منگگا مهگگم کگگار ی و

مؤلفه پرکار ی ،سات کوشی ،خس گیناپتیری و سرعت عم در کارها در این هنبه
مورد ن ر است( .موحد)319:1386،

 .3جنبه زمینهای

من ور از هنبه زمینه 2،همه شرایط و عوام محیطی و «برون سازمانی» هس ند که

گگه سگگازمان محگیط بگگوده و سیس گ مهگگای اصگگلی یگا ابگگر سیسگ مهگگای سگگازمان را تشگگکی

میدهند ،مانند مااطبان یا ار اب رهگوگ ،دولگت و ذینف هگا( .خنیفگر)128:1384،

هنبگگه زمینگگهای ،مهگگمتگگر ین و اصگگلیتر ین هنبگگه اسگگت کگگه مشگگارکتپتیری و نهادینگگه
کگگردن اخ گگمق و ارزشهگگای دینگ گی در محگ گیط کگگار و م گگدیر یت قنگگاع ی و اهمیگ گت گگه
نقش مدیریت جهادی در فرهنگ و تمدن اسالمی
مدیریت ههادی ،مدیریت برخاس ه از اسمم ا و یژ گیهگای ههگادی اسگت کگه در

آن ،تمش و مبارزه گا انگیگزه الهگی ،همگراه گا درایگت و گا عگزم راسگخ و مجاهدانگه بگرای
1 content
2 context

نقش مدیریت ههادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسممی

بیتالمال در این هنبه قرار دارد( .موحد)319:1386،
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رهگگایی از چگگالش هگگا و مشگگکمت درونگگی و بیرونگگی هامعگگه اسگگممی صگگورت می یگگرد.

مگگگدیریت ههگگگادی ،عرصگ گگههای ما لفگگگی را در برمی یگگگرد کگ گگه مهگگگمتگگگرین سگ گگاحت
آن در حگگوزه فرهنگگگ و تمگگدن اسگگت .ایگگن نگگوگ مگگدیریت دربردارنگگده فرآینگگد برنامگگهر یزی

ههادی ،سازماندهی ههادی ،ههتدهی و کن رل ههگادی بگرای حرکگت رو گه هلگو
و توسعه همههانبه فرهنگی کشور و رهایی از شک یری مفاسد اخمقی و نارضای ی
از بوروکراسگگی اداری اسگگت .مگگدیریت ههگگادی در فرآینگگد هگگد

گگتاری ،برنامگگهر یگگزی،

ن گگگارت و کن گ گگرل ،گ گگا رویکگگگرد ههگ گگادی در فرهنگ گگگ و تمگگگدن اسگ گگممی ایفگ گگای نق گگگش

می کند .نقش مدیریت ههادی در فرآیندهای یادشده بر اسگاس تلفیگق مفهگوم ههگاد و

مدیریت فرهنگی و بر رف ه از اسناد و کتگاب هگای مگرتبط فرهنگگی اسگت کگه در ادامگه

خواهد آمد.

الف) هدفگذاری مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ

تعیگگین اهگگدا

هگگد

از مهمتگگرین مراح گ مگگدیریت ههگگادی در عرصگگه فرهنگگگ اسگگت.

گگتاری در عرص گگه فرهن گگگ ایگگد گگه ون گگهای کل گگی ،زمگگان ن گگدی و گگگه ص گگورت

کمیتپتیر ،شفا  ،قا محاسبه ،منطقی و مطابق ا آرمانها و ارزشهگای اسگممی

تن گیم شگود .تعیگین اهگدا

عگموه بگر اینکگه گه منگا قگدرت ،ههگت میدهگد و درهگگه

بهرهوری آنها را اال میبرد ،انسجام ساخ ار را نیز افزایش میدهد و موه ،همگاهنگی
میان اهزای آن میشود( .رهپیک )217:1383،آرمانها ،گاالترین و مهمتگرین اهگدا

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

سگگاخ ار هس گ ند کگگه اس گ راتژیها و برنامگگهر یزیها بگگرای دسگگتیگگابی گگه آنهگگا طراحگگی
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میشوند .آرمانهای فرهنگی همچون دیگر آرمانها در دس ه اهدا های می یرند؛
م
یرا غایت یک سگاخ ار ،دس رسگی گه آرمانهگاسگت و حفاظگت و مراقبگت از آن کگامم

ضروری است .الب ه زمان ندی و کمیتپتیری آرمانهگا سگیار پگایین اسگت و امکگان

دس رسی مس قیم ه آنها وهگود نگدارد و ایگد از راه اهگدا

دست یافت.

و برنامگههای پگایینتر گه آنهگا

اهگگدا در ع گگین تن گگوگ و تک گگر ،از ن گگوعی وح گگدت و تمامیگگت برخوردارن گگد .اه گگدا

مدیریت ههادی در فرهنگ و تمدن اسممی عبارتند از:

_ س رش و تقویت ایمان و اع قاد اسممی ا تمشی خس گیناپتیر و توهه ه خدا

در تمام امور؛

_ تهتی ،و تزکیه نفس ا مجاهدت (ههاد اکبر)؛

_ اع گ می سگگطو دانگگش و بی گنش دینگگی تگگوام گگا عم گ صگگالو بگگرای تگگأمین سگگعادت

دنیوی و اخروی انسان؛

_ تعهد عملی نسبت ه دس ورهای اسمم ا تمشی خس گیناپتیر؛

_ تأمین کمال انسان ،فراهم آوردن زمینههای شکوفایی عد اصی او؛
_ انسجام و وحدت اشی برای تشکی امت واحده؛

_ آزاداندیشی؛

_ امیدواری ه آینده؛

_ افزایش روحیه خود اوری و شکوفایی خمقیتها ،اس قمل و خوداتکایی؛
_ اف گگزایش ت گگوانمن گگدی ک گگار روهی و تش گگکیمتی ،گگا ه گگد

خدمت زاری ه مردم؛

کس گگ ،رض گگای اله گگی و

_ ترهیو مناف عمومی بر مناف شاصی و روهی؛

_ ایجاد فضای رقا ت مثبت در فعالیتهای فرهنگی؛

_ قانونمداری فرهنگی و قانونمندی در فضای مجا ی؛
امور خیر؛

_ بهره یری از ظرفیتها و امکانات و توانمندیهای فرهنگی ا سرعت اال؛

_ ترک ظاهر رایی و پرداخ ن ه اخمق دینی ا نیت الهی؛

_ نفگگی تگگکروی و سگگلیقهای عم گ کگگردن و بگگروز رف ارهگگای احساس گی و هیجگگانی در

فعالیتهای فرهنگی؛

نقش مدیریت ههادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسممی

_ تولید مح وای فرهنگ اسممی در فضای مجا ی گا رعایگت اصگ پگیش گامی در
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_ نقدپتیری و برخوردار ی از ظرفی ت اال در برخورد ا مسا فرهنگی و پاسخ گویی

ه مطالبات در حوزه فرهنگ؛

_ تقویت وهدان کاری و مسئولیتپتیری همراه ا شادابی و سرزند ی؛

_ تقدم عم در حوزه فرهنگی همراه ا سرعت اال؛

_ مبارزه ا سکوت و بیاع نایی در برابر ضد ارزشهگا و نفگی خود گاخ گی در حگوزه

فرهنگ وارداتی؛

_ تأمین نیروهای فرهنگی ا تأ کید بر اص تاصا همراه ا تعهد؛

_ خطرپتیری و هر تور ی در برابر هریانهای ماالف ارزشهای اسممی؛

_ همدلی و هم انی میان دولت و ملت؛

_ مبگ گگارزه گ گگا عافیگ گگت طلبی و شگ گگانه خگ گگالی کگ گگردن از یگ گگر گ گگار وظگ گگایف گ گگا رعایگ گگت

اص پرکاری؛

_ سگ گگا یپگ گگتیری ،پایگ گگان دادن گ گگه پشگ گگت میزنشگ گگینی و حضگ گگور در خگ گگط مقگ گگدم

هبهه فرهنگی؛

_ تقویت روحیه ان ار منجی شریت و عدالتخواهی؛
_ اس کبارس یزی؛

_ تعمیق روحیه دشمنشناسی و شناخت ترفندها و توطئههاى دشمنان اسمم؛

_ سگ رش ف مگگان انقگگمب اسگگممی و نقگگش فرهنگگگی همهگگوری اسگگممی ایگگران در

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

سطو ههان؛
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_ پایداری و ایس اد ی در مبارزه ا رف ارهای غیراسممی؛

_ پرهیز از افزونخواهی و منت نهادن بر دیگران و اولو یگت اشگی گه خگدمت گزاری

داوطلبانه؛

_ صگگرفهه گگویی و قناع گگت در بی گگتالم گگال و پرهی گگز از هزین گگهه گگای غی گگر ض گگروری در

فعالیتهای فرهنگی؛
_ ساده یس ی؛

_ ال زام عملی ه اص والیت فقیه.
ب) برنامه ریزی مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ

گگه کگگار یری دانگگش برنامگگهر یزی و اتاگگاذ تگگدابیر و سگگاز و کارهگگای مناسگگ ،در ههگگت

اهگگدا  ،فرآینگگد دیگگگری از مگگدیریت ههگگادی در عرصگگه فرهنگگگ اسگگت .برنامگگگهر یزی

مدیریت ههادی ،در فرهنگ و تمدن اسممی عبارتند از:

_ تنوگ اشی و تعالی برنامههای فرهنگی همراه ا نیازسنجی؛

_ بررسگ گی ،احصگگگا و تگگگدو ین برنام گگه فرهنگگ گی منسگگگجم ،ه گگام  ،اثر گگگتار و منطبگگگق

ا ارزشها؛

_ هگگدایت حرکگگت فرهنگگگی گگه سگگوی س گ رش معگگار

قرآن و ع رت؛

اسگگممی و فعالیگگتهگگای

_ رف ارسا ی فرهنگی همراه ا الگودهی؛

_ برنامهر یزی برای بزر داشت نماز و شعایر و ارزشهای متهبی؛

_ ترویآ فرهنگ ایثار و شهادت؛
_ تگگرو یآ فرهنگگگ عفگگا

رهاسا ی کار؛

و حجگگاب ،گگا انگیگگزه گگاال و پرهیگگز از ناامیگگدی مگگدیری ی و

_ ترویآ کس ،حمل و اتقان کار و ارتقای کیفیت تولید داخلی؛
_ تن یم روا ط بین دخ ران و پسران بر اساس شرگ؛
_ برنامهر یزی برای ازدواج آسان و ه دور از تکلف؛

_ اهرای ف مان علمی در حوزه اورها؛

_ ترویآ تولیدات فرهنگی داخلی ا حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

_ برنامهر یزی علمی ،ن اممند و قانون را در حوزه فعالیتهای فرهنگی ا توهگه گه

مق ضیات زمان و ضرورتها؛

نقش مدیریت ههادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسممی

_ ترویآ قناعت و پرهیز از اسرا ؛
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_ برنامهر یزی ه من ور اس فاده از هنر تعالی اش برای تحکیم فرهنگ اسممی؛

_ ساماندهی فعالیت های فرهنگی برای دوری از روزمر ی و حمایگت از ایگدههگای

نو و خمقانه؛

_ ساماندهگی اوقگات فراغگت ،گا هگد هلگ ،رضگایت الهگی و اسگ فاده از فرصگت

عمر و هوانی؛

_ تقویت فعالیتهای روهی در حوزه فرهنگ؛

_ تحکیم هویت و تقویت عزت و اق دار اسممی؛

_ برنامهر یزی و ه کار یری فنآوریهای هدید رسانهای در فعالیتهای فرهنگی؛
_ رصد شبهات و پاسخ و یی مس مر ه پرسشها و چالشهای موهود؛

_ ایجاد سا وکار مناس ،برای فتو وی همدالنه میان مردم و مسئوالن؛

_ معرفی چهرههای پرتمش و موفق در حوزههای دینی و فرهنگی؛
_ برنامهر یزی برای افزایش و بهینهسا ی فضاهای فرهنگی؛

_ ایجگاد سگگا وکار مناسگگ ،بگگرای س گ رش اندیشگگههگگای دینگگی و آمگگوزشهگگای قگگرآن و

ع رت ،ه صورت حضوری و مجا ی؛

_ برنامهر یزی برای بهرهمندی مؤثر از نقگش رسگانه در تبلیگغ فرهنگگ اسگممی و رشگد

یها و فضای اخمقی؛
آ اه 

_ برنام گگهر یزی ب گگرای م ناس گگ،س گگا ی فض گگاهای فیز یکگ گی و فرهنگ گگی اخ صاص گگی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

خواهران؛
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_ برنامهر یزی برای تحکیم نهاد خانواده ،ا تأ کید بر نقش تربی ی و هایگگاه مگادر ی و

تقویت روا ط خانواد ی و خو یشاوندی؛

_ برنامگگهر یزی دقیگگق علمگگی بگگرای تگگوانمندسگگا ی یکایگگک مگگردم در ههگگت مواههگگه

هوشگ گگمندانه گ گگا توطئ گ گگههای فرهنگگ گگی دش گ گگمن و تحلیگگ گ مس گ گگا فرهنگگ گگی گ گگدون

سطحینگری؛

_ پیش یگگری و مقا ل گگه گگا نابهنجار یه گگا و آسگگی،های اه م گگاعی و رشگگد امنیگ گت

اه ماعی؛

_ برنامهر یزى فرهنگی برای زنده نگه داش ن اندیشه دینگی و سیاسگی حضگرت امگام

خمینی و مقام مع م رهبری؛

_ برنامهر ی زى و هدایت اوقات فراغت بر اساس ارزشهای اسممی.

ج)اصل نظارت و ارزیابی مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ

ن ارت ،صحت و دقت انجام فعالیتها را در سازمان تضگمین می کنگد .زمگانی کگه

برنامهای تهیه شد و برای اهرای آن ،سازماندهگی شگک

رفگت و رهبگری و هگدایت آن

مشاا شد ،ان ار میرود هد های برنامه تحقق یا د و در اهرای برنامه ،اطمینگان
م
وهود داش ه اشگد کگه رونگد حرکگت دقیقگا گه سگوی اهگدا تعیگین شگده اسگت .گاهی

ممکن است ح ی هز یات برنامه ه صورت دقیق اهرا شود ،امگا ههگت یگری کلگی در
اهرای برنامه ،انحرا

داش ه اشد و ما را از هد دور سازد .اطمینان از اینکگه اهگرای

برنامه و هدایت آن درست صورت می یرد و در صورت وهود انحرا  ،اقدام الزم برای

تصحیو آن شک می یرد ،نیازمند فرآیندی است که آن را ن ارت و کن گرل مینامنگد.
(هاسبی )273:1370،ن گارت و کن گرل برنامگهها و فعالیتهگای فرهنگگی برنامگهر یزی

شگگده ،فرآینگگد دیگگگری از مگگدیریت ههگگادی در عرصگگه فرهنگگگ اسگگت .ن گگارت و کن گگرل
مدیریت ههادی در فرهنگ و تمدن اسممی عبارتند از:

 .1تعیین شاخاها و معیارهای ن ارت و ار یابی فرهنگی؛

 .3هلو یری از اهزای برنامههای ان زاعی و نام ناس ،فرهنگی؛

 .4ن ارت بر تناس ،میان فعالیتهای فرهنگی و نیازها و معضمت روز؛
 .5ن ارت عمومی ا ترویآ امر ه معرو

و نهی از منکر در هامعه.

بر اساس آنچه ف ه شد ،مدیریت ههادی در عرصه فرهنگ را در قالگ ،ایگن الگگو

میتوان رسم کرد:
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 .2ن ارت و ار یابی دقیق مس مر بر فعالیتها و عملکرد فرهنگی؛
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اص هد تاری مدیریت
ههادی در عرصه فرهنگ
اص برنامهریزی مدیریت
ههادی در عرصه فرهنگ

تحقق فرهنگ و تمدن
اسممی

اص ن ارت و ار یابی مدیریت
ههادی در عرصه فرهنگ
شکل شماره ( )1مدل مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ

منبع پیشنهادی پژوهشگر
الگ گگوی حاض گگر ،سگ گ ر تحقیق گگات م گگدیریت هه گگادی در عرص گگه فرهن گگگ را مط گگر

مگگیکنگگد و چنگگین بیگگان مگگیدارد کگگه گگا گگه کگگار بگگردن سگگه اص گ هد

گگتاری مگگدیریت

ههادی در عرصه فرهنگ ،برنامه ر یزی مدیریت ههادی در عرصه فرهنگ و ن ارت و

ار یگابی مگگدیریت ههگگادی در عرصگگه فرهنگگگ میتگگوان شگگرایط تحقگگق فرهنگگگ و تمگگدن

اسممی را ایجاد کرد.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

نتیجهگیری
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هگگد

از پگگژوهش حاضگگر ،شناسگگایی نقگگش مگگدیریت ههگگادی در تحقگگق فرهنگگگ و

تمدن اسممی بود .در این مقاله ،هنبهها و مؤلفههای مدیریت ههادی و نقگش آن در

تحقگگق فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی گگا تأ کیگگد بگگر مطالعگگات پیشگگین بررسگگی شگگد .برخگگی

مطالعات مب نی بر الگگوی سهشگاخگی ،شگام سگاخ اری ،رف گاری و زمینگهای سگعی

کردهاند م غیرها و مؤلفههای مربوس ه مدیریت ههادی و تأثیر آن در تحقق فرهنگگ و

تمگگدن اسگگممی را بیگگان کننگگد .یاف گگه هگگای ایگگن مطالعگگه نشگگان داد گگا گگه کگگار یری اصگگول

مگگدیریت ههگگادی ،شگگام هد

گگتاری ،برنامگگهر یزی و ن گگارت و ار یگگابی در عرصگگه

فرهنگ میتوان شرایط تحقق فرهنگ و تمدن اسممی را ایجاد کرد.
پیشنهادها

_ انجام مطالعه مشا ه که در آن ،نقش مگدیریت ههگادی ،در هنبگههگای سیاسگی و

اق صادی بررسی شود؛

_ بهرهمندی از آرای محققان حوزه مدیریت اسممی گا دیگگر رویکردهگای ن گری در

مدیریت ههادی؛

_ سیاست تاری و هدایت ن ام برنامهر یزی فرهنگی ا مدیریت ههادی؛
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چیستی و شاخصهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از

دیدگاه قرآن


دکتر غفار شاهدی

*

چکیده

نوشیییتار حاضیییر بیییا عنیییوان «چیسیییتی و شیییاخصهیییای فرهنیییگ و تمیییدن
زمینهساز از دیدگاه قرآن» بر آن است تیا ماهییت و ویژگییهیای فرهنیگ و
تمیدن زمینیهسیاز ظهیور مهییدی را بیا مطالعیه دروندینیی و مراجعیه بییه
کتاب و سنت و با رو کتابخانیهای بررسیی کنید .بیرای رسییدن بیه ایین
مقصیییود ،نخسیییت چیسیییتی دو واژه «فرهن ییگ» و «تمیییدن» ،بیییه یییورت
جدا گانه ،با دو رویکرد مادی و معنوی ،بررسی و س د چیستی فرهنیگ
و تمدن زمینهساز ،با توجه به نو رابطه دو واژه «فرهنگ» و «تمدن» بیا
یکدیگر ،بیان و شاخصهای فرهنگ و تمدن زمینهساز با بهیرهمنیدی از
آیات قرآنی مطرح شد .سرانجام این نتیجه به دست آمید کیه سیه عنصیر
خدا ،انسان و طبیعت ،شاخصهای ا لی فرهنگ و تمیدن زمینیهسیاز را
تشکیل می دهد که در میان ایین سیه عنصیر ،انسیان ،موضیو فرهنیگ و
تمییدن زمینییهسییاز و طبیعییت ،بسییتر و ابییزار سییاخت آن و خداونیید ،محییور و
کییانون مرکییزی ارتبییاا و تعامییل انسییان و طبیعییت ،از ی ی سییو و انسییان و
خداونیید از سییوی دیگییر اسییت .الگییوی زمینییهسییازی مهییدویت ،بییر مبنییای
همین نگاه قرآنی به فرهنگ و تمدن ،پایهگذاری میشود.
واژ گان کلیدی


ساز.
چیستی ،شاخصها ،خدا ،انسان ،طبیعت ،فرهنگ ،تمدن زمینه

* اس ادیار و عضو هیئت علمی روه معار اسممی دانشگاه آزاد اسممی واحد تنکابن.

مقدمه
آ گگادانی زمگگین ،یکگگی از مأمور یگگت هگگای انسگگان اسگگت .انسگگان ایگگن مأمور یگگت را بگگرای

رسیدن ه مدنیت و تمدن پی یری میکند؛ یرا یکی از م اهر کمالهگویی گه شگمار

میآید .خداوند در قرآن میفرماید:


اوست که شما را از زمین آفرید و آ ادی آن را ه شما وا تاشت( .هود)60 :

براساس ایگن آیگه شگریفه ،گرایش گه آ ادسگا ی و آ گادانی زمگین ،فطگری و بیگان قگرآن،

تأ کید بر این رایش فطری انسان است .همچنین این امر ا حکم عق شر هماهنگگ
است و در این صورت ،بیان قرآن ،امضا و تأیید حکم عق یگا سگیره عقمیگی گه شگمار

می رود .الب ه هر قدر گرایش گه عمگران زمگین ،فطگری یگا عقلگی اشگد ،سگب ،نمگیشگود

انسگگان در مسگگیر تکگگاملی خگگویش ،گگاهی گگه دالیلگگی گگه مراهگگی کشگگیده نشگگود و امگگری

نادرست را حق ننندارد و سر از ناکجاآ اد در نیاورد .قرآن ه نمونههای تگاریای فراوانگی

اشاره کرده که مؤید این ادعاسگت .تمگدن هگایی در رونگد کمگال خگویش ،مسگیر قهقگرا را

پیمودهاند که این سرنگونی ،ازتابدهنده رف

ار صاحبان آنهاست.

در شک  یری تمدن های شری ،بررسی نقش انسان ،طبیعت و خدا و ارتباس آنهگا

ا یکدیگر مهم اسگت .ایگن امگر مگیتوانگد ههگت یگریهگای مثبگت و مطگابق گا فطگرت و

عق را برای ما تبیین کند و تمایز بین تمدنهای الهی و اسممی را که زمینهساز ظهور

مهدی موعود است ،ا تمدنهای

شری مشاا سازد.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

من گگور از چیسگ ی ،همگگان ماهیگگت و تعر یگگف مگاهوی فرهنگگگ و تمگگدن و مقصگگود از
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شاخاها ،و یژ یهای برهس ه ای است که بر خدا ،انسان و طبیعت مب نگی اسگت.

همچنگگین من گگور از فرهنگگگ ،مجموعگگه دسگگتآوردهگگا و اندوخ گگههگگای معنگگوی شگگری

است که شام اورها ،ارزش ها و ن ام رف اری و کرداری انسانها مگیشگود و من گور از

آورده هگگای مغگگزی شگگری در راه بهبگگود زنگگد ی اسگگت کگگه بگگر مبنگگای

تمگگدن ،مجمگگوگ فگگر
فرهنگگگ سگگاخ ه مگگیشگگود .نگگابراین ،تمگگدنی اسگگممی و زمینگگهسگگاز اسگگت کگگه بگگر نیگگاد

فرهنگی ساخ ه شود که ا محوریت خدا ،انسان و طبیعت شگک

رف گه اسگت .مگراد

از تمگگدن زمینگگهسگگاز ،تمگگدنی اسگگت کگگه بگگرای ظهگگور منگگادی عگگدالت مهگگدی موعگگود،

قا لیت س رسا ی داش ه

اشد.

ه سان دیگر ،تمدنی زمینه ساز است که واند ارکان ان گار راسگ ین را در هامعگه

محقق سازد؛ یرا ان ار ا سه رکن تحقگق مگییا گد .رکگن اول ،نارضگای ی یگا قگان نبگودن
ه وض موهود است .رکن دوم ،امید داشگ ن گه آینگده به گر ( گاور گه وضگ مطلگوب) و

رکگگن سگگوم ،حرکگگت و تگگمش بگگراى رسگیدن گگه وضگ مطلگگوب اسگگت .نگگابراین ،در ذات

ان گگار ،تگگمش و قیگام نهف گگه اسگگت .از ایگگن رو ،من گگر واقع گی ،امیگدوار ،پو ی گا ،تمشگگگر،

دشگگمنشگگکن ،هوشگگکن ،حسگگا گر ،آ گگاه و دارای شگگر صگگدر اسگگت .همچنگگین بگگرای

یکوشد؛ یرا سنت الهی بر ایگن تعلگق نگرف گه کگه سرنوشگت
خودسا ی و دیگرسا ی م 
انسانها از راه اعجاز و ه طور دفعی ،تغییر کند ،لکه اید گا تگمش همگههانبگه خگود،

سرنوشت خویش را تغییر دهند و

سازند.

َ َ
َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َُْ ْ َ َ ََ َ ُ َ
الل ِّبس ْو ٍ ُسأو و ا فأَل
ِّ ...ل َ الل َ یغ ِّیر ما ِّبسو ٍ ُیت یغ ِّیر وا ما ِّبأنف ِّس َِّم و با أراد
ُ
َُ
َ َُ
َم َرد له َو َما َم ِّمن دو ِّن ِّه ِّمن َوا ٍ ؛ (رَد.)11:
خدا حال هیچ قومی را د ر ون ناواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشگان
را تغییر دهند (و از نیکی ه دی ش ا ند) ،و هر اه خدا اراده کنگد کگه قگومی
را ( ه دی اعمالشان) عقاب کند هیچ راه دفگاعی نباشگد و بگرای آنگان هگیچ
کس را هز خدا یارای آنکه آن م گرداند نیست.

ُ عدی دانس ن انسان و مالوق خدا پنداشگ ن طبیعگت اشگد .پیشگینه تمگدن ،حثگی

دیرینگگه گگه شگگمار مگگی آیگگد کگگه آثگگار م عگگددی در گگاره آن نگاشگ ه شگگده ،امگگا در ایگگن نوشگ ار

سعی شده است چیس ی و شاخاهگای فرهنگگ و تمگدن زمینگهسگاز ،براسگاس نگگاه
قرآن و از این منب اصی اسممی اس اراج و نگاش ه شود؛ امری که در آثار محققگان،
کم ر ه آن توهه شده است .یکی پژوهشگران در این اره بر این اور است:

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


این اهدا

در سایه تمدنی ه دست می آید که و یژ گی اصگلی آن ،خگدامحوری ،دو
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مشگگک و ناسگگازهای کگگه در اینجگگا وهگگود دارد ،ایگگن اسگگت کگگه در سگگنهر تمگگدن
اسممی ،مسلمانان ه های تأسی هس ن ه رویکرد قرآنی گه تگاریخ و تأ کیگد
بگر عنصگگر تحلیگ و تفسگگیر در آن ،گه توصگگیف و روایگت صگگر در تگگاریخ روی
آورده و در عم از رویکرد قرآنی فاصله رف هاند (حضرتی.)17 :1384 ،

نگگابراین ،گگه ن گگر مگگیرسگگد آنچگگه اکنگگون گگه عنگگوان شاخصگگههگگای فرهنگگگ و تمگگدن

اسگگممی مطگگر مگگیشگگود ،گگه دلی گ بگگیتگگوههی گگه رویکگگرد قرآنگگی ،دچگگار کاس گ یهگگا و

آسگی،هگایی اسگت کگه ایگد شناسگایی و در گاره آن چگارهاندیشگی شگود و اندیشگگمندان،
بیش ر ه نسبت بین فرهنگ و تمدن و منا اصگلی اسگمم یعنگی قگرآن توهگه کننگد .در

این مقاله سعی شده است این کاس

ی تا حدودی هبران شود.

فرضیه تحقی ق این است که ا توهه ه اهدا ههانی حکومت مهگدوی ،فرهنگگ

و تمدن و یژهای میتواند زمینگه سگاز آن اشگد .رهیافگت و روش تحلیگ مسگئله پگژوهش
چنگگین اسگگت کگگه ایگگن مسگگئله هگگزو مسگگا چند عگگدی اسگگت .از ن گگر اسگگممی بگگودن،

مسگئلهای دروندینگگی گگه شگگمار مگگیرود کگگه گگا مراهعگگه گه کتگگاب و سگگنت قا گ مطالعگگه
اسگگت ،هگگر چنگگد از ن گگر دیگگگری ،مسگگئله بگگروندینگگی اسگگت و گگا روش فلسگگفی یگگا کگگمم
عقلگی ،قا گ بررسگی و تحلیگ اسگگت .نگابراین ،روش تحقیگگق در ایگگن مقالگه ،گگه اع بگگار

روش گگردآوری اطمعگگات ،کتگگابخانگگهای و گگه اع بگگار ماهیگگت روش ،دروندینگگی گگا

مراهعه ه کتاب و س نت است .تمرکگز اصگلی نیگز روی رو یگدادهای تشگ ه اسگت کگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

در قرآن بیان شده است ،ولی این رویدادها
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ه وضعیت موهود هم ر ط دارند.

چیستی فرهنگ و تمدن
الف) چیستی فرهنگ

ب گگرای فرهن گگگ ،تعر ی گگف و اص گگطم مشاص گگی ارا گگگه نشگ گده ،لکگگگه ه گگر کگگگس بگگگر

اساس دیگد اه خگود گه آن پرداخ گه اسگت .برخگی گا نگگاه مگادی گه تعر یگف آن پرداخ گه

و ف هاند:

فرهنگگگگ یعنگگگی « راه مشگگگ رک زن گگد ی ،اندیشگگگه و کگگگنش انسگگگان»( .لوکگگگاس،
)4 :1376
مجموعگگگه ای کلگگگی شگگگام دان گگش ،اع قگگگاد ،هنگگگر ،قگگگانون اخمقگگگی ،رسگگگوم و
عادات( .الیوت)20 :1369 ،

تایلور در تعریف فرهنگ مینویسد:

کلیت در هم تاف های از دستآوردهای هوامگ انسگانی شگام دانگش ،دیگن،
هنر ،اخمقیات ،آداب و رسوم و هگر توانگایی و عگادتی کگه آدمگی در هامعگه گه
دست میآورد( .آشور ی)112 :1380 ،

ه این معنا ،انسان «بیفرهنگ» و هامعه »بیفرهنگ» در کار نیسگت؛ یگرا زنگد ی

اه ماعی ،ه معنای ا هم یس ن و در فرهنگگ یسگ ن اسگت .در ایگن تفکگر ،فرهنگگ
شگگام مگگواردی اسگگت کگگه بگگر اثگگر عم گ انسگگانی پدیگگد مگگیآیگگد ،یعنگگی همگگه چیگگز هنبگگه

انسانمحورانه می یا د و ار مگادی دارد .از ایگن رو ،بگرای خگدا ،در ایگن زمینگه هایگگاهی

در ن ر رف ه نشده است .

برخی دیگر نیز فرهنگ را ا نگاه معنوی تعریف کرده و ف هاند:
فرهنگ یعنی معنای زند ی عقمیی( .صدر ،بی تا)44 :

کلگگیتگگرین بیگگنش و نگگگرش کگگه هامعگگهای نسگگبت گگه ههگگان دارد( .حگگداد عگگادل،

« ،)4 :1374وهه معنوی تمدن» (شریع ی )7 :1372 ،و «فشرده تجر ههای تگاریای
ه طور کلی ،میتوان فرهنگ را چنین تعریف کرد:
مجموعگگه دسگگتآوردهگگا و اندوخ گگههگگای معنگگوی شگگری کگگه شگگام اورهگگا
(شناخت) ،ارزشها ( رایشها) و ن ام رف اری و کردار ی انسانها مگیشگود
که الب ه این اندوخ ههای معنوی منشأ الهی نیگز دارد و در تمگام افگراد یگا گروه

هگگای خگگاص وهگگود دارد و چگگون از امگگور ذهنگگیانگگد ،قا گ آمگگوزش گگه انسگگان
اسگگت .از ایگگن رو ،فصگگ ممیگگز انسگگگان از حیگگوان فرهنگگگ گگه شگگمار مگگگیرود.
نابراین ،چیس ی فرهنگ همان اندوخ ههای معنگوی شگری اسگت کگه مگی


چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


شر»( .آشوری )223 :1357 ،و ن

ایر آن.
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تواند پویا و سازنده و غیرپویا اشد؛ یرا از امور ذهنی و قا

آموزش است.


ب) چیستی تمدن

تمدن از مدنیت رف ه شده است و از ن ر تاریای ،تمگدن گا شهرنشگینی انطبگاق و

ممزمگگه دارد ،امگگا گگه معنگگای شهرنشگگینی نیسگگت و در شهرنشگگینی خمصگگه نمگگیشگگود،
لکه ا پیشرفت فکری و اه ماعی انسان پیوند دارد .تمگدن نیگز هماننگد فرهنگگ گا دو

نگاه مادی و معنوی تعریف شده است .از این رو ،برخگی گا نگگاه مگادی گه تعر یگف آن

پرداخ گ گگه و ف گ گگهانگ گگد :تمگ گگدن یعنگ گگی «ن مگ گگی اه مگ گگاعی کگ گگه در ن یج گگگه وهگ گگود آن،

خمقیتهای فرهنگی امکانپگتیر مگیشگود و هر یگان پیگدا مگیکنگد» (دورانگت:1370 ،

« .)5افگ گگزایش دادن آنچگ گگه انسگ گگان مصگ گگر مگ گگیکنگ گگد و تجمگ گگمت ظگ گگاهری ک گگگه گ گگه
ضگگرورتهگگای روزانگگه زنگگد ی اضگگافه مگگیشگگوند»( .یگگوکیجی )119 :1379 ،در رویکگگرد

مگگادی گگه تمگگدن ،همگگه چیگگز گگا ن گگگاه شگگری و اومانیس گ ی و گگه عنگگوان مالگگوق انسگگان

نگریس ه میشود یا دستکم ،پیش فرض آن ،نفی خدا و انسانمحورانه است و ح ی
دین و اخمق هم

شری میشود.

برخگی دیگگگر گگا نگگاه معنگگوی گگه تعر یگف آن پرداخ گگه و چنگگین ف گهانگگد :تمگگدن یعنگگی

« مجموع گگه ت گگدابیر و خص گگایا پس گگندیده در زن گگد انی همگ گگانی هماع گگات م رق گگی»،

کوشش هایی که آدمی برای به ر یس ن و پیشرفت زند انی ه کار میبرد»« ،مجمگوگ

«

فرآوردههای مغزی شری در راه بهبود زند ی» و ن ایر آن( .یکتایی.)88 :1379 ،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

در مجمگوگ مگگیتگوان در گگاره چیسگ ی تمگگدن چنگین فگگت :مجموعگه دسگگتآوردهگگا و
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اندوخ ه های مادی و معنوی شری است کگه حاصگ تگمش مسگ قیم یگا غیگر مسگ قیم

انسانهاست و بر نیاد فرهنگ ساخ ه می 
شود.


چیستی فرهنگ و تمدن زمینهساز
برای رسیدن ه چیس ی فرهنگ و تمدن زمینهساز یعنی تمدنی کگه وانگد اهگدا

ههانی حکومت مهدوی را تعقی ،کند ،بررسی دو نکته ضروری است:

نکتهاول  :در اره را طه فرهنگ و تمگدن و نسگبت میگان آن دو ،ناسگت ایگد رویکگرد

خود را نسبت ه آن مشاا کنیم؛ یرا نوگ نگاه گه مسگئله در یگاف ن پاسگخ صگحیو،

تعیگگینکننگگده اسگگت .ا گگر گگا رویکگگرد هامعگگهشگگناخ ی گگه مسگگئله نگگگاه کنگگیم ،مگگیبینگگیم
فرهنگ و تمگدن در هوامگ م مگدن در کنگار هگم قگرار دارنگد .تمگدن عگام اسگت و شگام

مجموعه اندوخ ه های معنوی و مادی هامعه انسانی است و فرهنگ خگاص اسگت و
هنبه معنوی تمدن را تشکی میدهد .در ن یجه ،فرهنگ

اشی از تمدن است.

ا توهه ه رویکرد فلسفی و نیز رویکرد دروندینی ه این مسئله درمی یابیم فرهنگ،

یر نگا و اصگ اسگت و تمگدن را مگیسگازد و علگت شگک  یگری آن اسگت یگا دسگت کگگم،

الزمه تشگکی تمگدن اسگت .الب گه تمگدن ،الزمگه تشگکی فرهنگگ نیسگت و الزم و ملگزوم
هگم نیسگ ند .از ایگگن رو ،تمگدن مسگگاوی یگا مبگاین گگا فرهنگگ نیسگگت ،لکگه تمگگدن روی

فرهنگ ساخ ه میشود .الب ه میتواند فرهنگگافگزا اشگد ،یعنگی اعگث رشگد و توسگعه
فرهن گگگ ش گگود .تم گگدن گگدون فرهن گگگ وه گگود ن گگدارد .ن گگابراین ،تم گگدن ،ع گگام اس گگت و

فرهنگافزا و فرهنگ ،خاص است و تمدنزا .الب ه عام بگودن و فرهنگگافزایگی تمگدن

ه معنای اص

بودن و تقدم آن بر فرهنگ نیست.

نکتهدوم :بررسی دروندینی چیس ی فرهنگ و تمدن زمینهساز ه شناخت هامعه

اسگگممی س گ گی دارد و شگگناخت هامعگگه نیگگز نیازمنگگد شگگناخت دقیگگق مکتگگ ،اسگگمم
اسگت کگگه رو زنگده و م حگگرک هامعگه اسگگممی اسگت ،گگه ونگهای کگگه گدون شگگناخت

نمیتوانیم تمدن زمینهساز _ همان تمدن اسگممی را درسگت درک کنگیم .مگؤمن در پرتگو
برداش گ ی از اس گمم مگگیتوانگگد گگا تگگمش و پو ی گایی خگگویش و هامعگگه و ههگگان را گگه وض گ

مطلگگوب برسگگاند کگگه در سگگایه اهگ بیگگت و فرهنگگگ ان گگار گگه دسگگت آیگگد .ان گگاری کگگه
دارای دو هنبگگه اع قگگادی (فکگگری) و اه مگگاعی (عمل گی) اسگگت؛ «ان گگار اع قگگادی»،

یعنی معرفت امام که شرس صحت ان ار واقعی است و «ان ار اه ماعی» که همان
ان گگار در مق گگام عمگ گ و محص گگول ان گگار اع ق گگادی اس گگت( .تونگگگهای.)89 :1384 ،

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


اسمم از چشگمانگداز وسگی و همگه هانبگه اش کگه در قگرآن و سگنت تجلگی یاف گه اسگت،

161

نگگابراین ،نبایگگد همگگه بیگگنشهگگا و ارزش هگگای رایگگآ در میگگان مسگگلمانان و راه و رسگگم و

شیوه های زند ی هاری در میان آنان را فرهنگ و تمگدن زمینگهسگاز شگمرد ،لکگه بگرای

تشگایا فرهنگگگ و تمگدن زمینگه سگگاز از غیگگر آن ایگد گگه مگگمک و معیگار آن توهگگه کگگرد.
قرآن و سنت پیگامبر اسگمم

و پیشگوایان دیگن ،مگمک و معیگار تشگایا فرهنگگ و

تمدن زمینه ساز از غیر آن است و تنها آنچه ا این ممک موافق اشد ،شایس ه صگفت
«اس گگممی» اس گگت .گگه عب گگارت دیگ گگر ،ن گگام اوره گگا و ارزشه گگا و رف اره گگا کگگگه اه گگزای

تشکی دهنده فرهنگ زمینگه سگاز اسگت ،ایگد بر رف گه از قگرآن و سگنت اشگد تگا وسگیله
مناسگگبی بگگرای ت بیگگت و تگگرویآ فرهنگگگ و تمگگدن زمینگگهسگگاز اشگگد .نگگابراین ،هگگر شگگیوه
زند ی و راه و رسمی را که پتیرش و عم ه آن ا حفظ فرهنگ منافات داش ه اشگد،

نمیتوان «تمدن اسممی» نامید ،هرچند قرن هگا در میگان روهگی از مسگلمانان معمگول

بوده یا در پهنه وسیعی ،مرسوم بوده

اشد.

ا توهه ه این مطال ،،فرهنگ و تمدنی زمینهساز است و میتواند ان ار راسگ ین

را نهادینگگه س گگازد ک گگه اه گگزا و عناص گگر آن از من گگا اص گگی اس گگمم ،یعن گگی ق گگرآن و س گگنت

حقیقی ،سرچشگمه رف گه اشگد .گه سگان دیگگر ،سگبک و نگوگ حیگات انسگانی ایگد بگر
اسگگاس سگگه عام گ اساسگگی انسگگان ،طبیعگگت و خداونگگد اشگگد کگگه بر رف گگه از کتگگاب و

سنت است .براساس این تعر یگف« ،انسگان» ،موضگوگ فرهنگگ و تمگدن و «طبیعگت»،

س گ ر و ابگگزار سگگاخت آن و «خداونگگد» ،محگگور و کگگانون مرکگگزی ارتبگگاس و تعام گ انسگگان و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

طبیعت ،از یک سو و انسان و خداوند از سوی دیگر است .نابراین ،فرهنگگ و تمگدن
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زمینهساز بر مبنای تن یم روا ط چهار انه انسان ،یعنی را طگه انسگان گا خگود ،دیگگران،

طبیعت و خدا شک می یرد

که خداوند محور آنهاست.

شاخصهای فرهنگ و تمدن زمینهساز 


انسان و طبیعت ا محور یگت خگدا ،در فرهنگگ و تمگدن زمینگهسگاز ،نقگش محگوری

دارد .این معنا از فرهنگ و تمدن در برابر تمدن مادی و منهای خداست کگه بر رف گه از

تفکگری اسگت کگه مب نگی بگر اومانیسگم (انسگانمحگوری در برابگر خگدامحوری) ،انحصگار

هس گ ی گگه انسگگان و طبیعگگت و حگگت خگگدا و آزادی مب نگگی بگگر حگگق طبیعگگی و قگگرارداد

اه ماعی است .در ادامه ،شاخاهای تمدن زمینگهسگاز را گا اسگ فاده از آیگات قرآنگی


کنیم.
بررسی می

الف) اعتقاد به خداوند

ابگگزار مگگادی در شگگکوفایی تمگگدنهگگا نقگگش دارنگگد و انسگگانهگگا گگا تصگگمیم خگگود و گگه

کار یری ابزارهای طبیعی گه نگوآوری دسگت مگیزننگد و گه تمگدن مگیسگازند ،امگا زمگانی

این تمدن میتواند سعادت انسان را تأمین کنگد کگه در زنگد ی انسگان گه نقگش خداونگد
هم توهه شود و انسگان ،مگدار تصگمیمسگا ی هگای خگود را خواسگت و اراده خداونگد قگرار

دهگگد و گگه ربوبیگگت الهگگی تگگن دهگگد و روا گگط چهار انگگه خگگویش ،یعنگگی را طگگه خگگود را گگا
طبیعگت ،خگگدا ،خگگود و دیگگگران بگگر اسگگاس قگوانین الهگگی تن گگیم کنگگد .انسگگان ایگگد را طگگه

خگگود را گگا طبیعگگت بگگر اسگگاس خواسگگت و رضگگایت خداونگگد کگگه خگگالق طبیعگگت اسگگت،

سگاماندهگی کنگد و را طگه خگود را گا خداونگگد گه ونگهای تن گیم سگازد کگه خگود را تحگگت
تدبیر خداوند ببیند و را طه خود ا خویش ن و دیگگران را بگر اسگاس آمگوزههگای پیگامبران
معین سازد؛ یرا شناخت نیازهای حقیقگی انسگان کگه همگان نیازهگای روحگی اوسگت،

هز از راه وحی امکانپتیر نیست .در این زمینگه ،محگدودیتهگای عقگ و تجر گه ،گواه
ایگن ادعاسگت .نگابراین ،از نگگاه قگرآن ،خداونگگد در همگه مراحگ زنگد ی و تمگدنسگگا ی


هاست.
انحطاس تمدن

در ههانبینی اسممی ،همه چیز ه خگدا من هگی مگیشگود .از ایگن رو ،انسگان موحگد

چیزی را از ناحیه خود نمیبیند ،لکه هر موهب ی که ه او میرسگد ،خگدا را سرچشگمه

آن میبیند و چنین می وید:

َ ُْْ
ُ َُ َ
اِل ْلأ َ
اِل ْلأ َ
أَ ِّ َ أ ْأن َُشأأا ُ
أَ َمأ ْأن َُشأأا ُ َو َُ ْنأ ُن ْ ُ
أَ ُُأ ْأؤ ی ْ ُ
مالأأَ
اِللأ ِّ
هأ ِّ اللاأأم ِّ
ِّ

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


حضور داش ه و نقشی محوری ایفا کرده و غفلت از خگدامحوری ،سگرآغاز سگرنگونی و
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َو ُُ ِّعأ ُأز َمأ ْأن َُشأأا ُ َو ُُ أ ِّ ُ َمأ ْأن َُشأأا ُ ب َیأ ِّأد َل ا ْ خَ ْیأ ُأر ل َنأ َ
أَ ََأأَ ُک أ ِّ َ ْ ٍ َهأ ل
أدیر ؛
ِّ
ِّ
(آ َمرا َ)26 :
گ گگو « :ارالهگگگاه مالگگگک حکوم هگگگا ت گگویی گگگه هگگگر کگگگس اگگگواهی  ،حکومگگگت
می اشی و از هر کس اواهی  ،حکومت را می یری هگر کگس را اگواهی ،
عگگزت مگگیدهگگی و هگگر کگگه را اگگواهی خگگوار مگگیکنگگی .تمگگام خوبیهگگا گگه دسگگت
توست تو بر هر چیزی قادری.

ح ی فرآورده های کوشش و اندیشه و نوآوری خویش را از سگوی خگدا مگیدانگد؛ یگرا

ا ر خدا برای لح های ن ر لطفش بر ردد ،همه اینها از دست میرود:

َ ُ
َ
َْ
َ
َ
الل ََل ْی ِّه َُ َوکل ُت َو ل ْی ِّه أ ِّنی ُب ؛ (هود)88 :
َو َما ُ ْوفی ِّ ِّلَ ِّب ِّ
و توفیگگگق مگگگن هگگگز گگگه[یارى] خگگگدا نیسگگگت بگگگر او توکگگگ کگگگردهام و گگگه سگگگوى
او ازمی ردم.

خداونگد در سگگوره فصگگلت ،نیرومنگگدی قگگوم عگگاد را از عوامگ اصگگلی اسگ کبار آنگگان در

برابر حق ار یابی میکند و چنین میفرماید:

امگگگا قگگوم عگگگاد گگگه نگگگاحق در زمگگگین تکبگگگر ور یدنگگد و ف نگگگد :چگگگه کسگگگی از مگگگا
نیرومندتر است؟ آیا نمیدانس ند خداوندی که آنهگا را آفریگده ،از آنهگا قگویتگر
است؟ [و ه خاطر این پندار ]،پیوس ه ،آیات ما را انکار مگیکردنگد .سگرانجام
تند ادی شدید و هولانگیز و سرد و سات در روزهایی شوم و پرغبار بگر آنهگا
فرس ادیم تا عتاب خوارکننده را در زند ی دنیا گه آنهگا چشگانیم( .فصگلت:
)16 _15

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ن گگابراین ،نگ گگرش غی گگر توحی گگدی در تم گگدنس گگا ی س گگر از اش گگرافی گگری (مؤمن گگون:
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 31و  ،)34واپ گگس رایگگگی (اع گگرا  ،)70 _65 :بگگگیتقگگگوایی و نادی گگده گگگرف ن ارزشهگگگا
(اعگگرا 65 :؛ مؤمنگگون34 _31 :؛ شگگعرا 123 :و  ،)132ثگگروتانگگدو ی (تو گگه،)70 _68 :
اس گ کبار (هگگود59 :؛ نجگگم ،)52 _ 50 :هه گ و نگگادانی در پرس گ ش گگتهگگا و خرافگگات

(احقا  )23 _21 :و س م ه مگردم (هگود )101 _89 :در مگیآورد کگه ایگن مگوارد از عوامگ

هاست.
سرنگونی تمدن

در نگگرش توحیگگدی ،گگه دلیگ خگگدامحوری و اتصگال گگه خداونگگد ،گگه شگگدت از ایگگن

عوام هلو یری میشود.

ْ َ
َ
َ َْ َ َ
ُ
ُْ َ
یای َو ای ِّلل َر ِّ العامل خَی
ه ِّل َ َصَلی َو ن ُسکی و م
گ گگو گگگه درسگگگ ی کگگگه نمگگگاز و عبگگگادت و زن گگد ی و مگگگر
ههانیان است.

؛ (انعا )162 :
مگگگن بگگگرای پرورد گگگار

عممه طباطبایی در این زمینه چنین مینویسد:
من گور ایگگن اسگگت کگه آن هنگگاب (پیگگامبر) اخگمص نگگد ی خگگود را در نمگگاز و
عبادت دیگر و زند ی و مر اظهار کند( .طباطبایی)309 :1363 ،

در نگرش توحیدی از ن ر عقیگده و ایمگان ،گه آیگین خگالا (اسگمم) و نفگی هر ونگه

شرک و دو انگی دعوت میشود و از ن ر عم  ،ه اخمص و خلوص نیت و همه چیز
را برای خدا ه هگا آوردن دعگوت مگی شگود؛ یعنگی بگرای خگدا زنگده بگودن و در راه او هگان

دادن و ه خدا دل س ن و عشق ور یدن و از غیگر او ،تبگری هسگ ن .همگواره در نگگرش
توحیگدی بگر پیونگد گا خگالق و خلگق تأ کیگد مگیشگود و چگون نمگاز ،نمگاد پیونگد گا خگگالق و

زکات ،نماد پیوند ا خلق است ،در آیات فراوانی ه نماز و انفاق سفارش شده اسگت.

(ابراهیم)31 :

در تمگدن زمینگه سگگاز ،تربیگت انسگان و تگگدبیر امگور انسگان و هگگدایت او تنهگا گه وسگگیله

ی یگگرد .گگه ایگگن صگگورت کگگه در هامعگگه ،از قگگوانین الهگگی و حا کمگگان
خداونگگد صگگورت م گ 
مأذون از سوی خداوند اطاعت میشود .قرآن در این اره چنین میفرماید:

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


یکگی از صگفات مگؤمنین ایگن اسگت کگگه ا گر در زمگین تمکنگگی پیگدا کننگگد و در
اخ یار هر قسگم زنگد ی کگه اواهنگد ،حری گی داده شگود ،در میگان همگه انگواگ
زنگگد ی یگگک زنگگد ی صگگگالو را اخ یگگار مگگی کننگگد و هامعگگگه صگگالو گگه وهگگگود
می آورنگد کگه در آن هامعگه نمگاز گه پگا داشگ ه شگود و زکگات داده شگود و امگر گه

معگگرو و نهگگی از منکگگر شگگود و ا گگر در میگگان عبگگادات ،نمگگاز و از میگگان امگگوال،
زکات را نام برد ،دین ههت است که ایگن دو در گاب خگود ،عمگده آن گاب
هس ند (طباطبایی :1363 ،ج.)574 ،14
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ای کسانی که ایمان آوردهاید ،اطاعگت کنیگد خگدا را و اطاعگت کنیگد پیگامبر
خدا و اولواالمر را (نساء.)59 :

خداوند در هایی دیگر میفرماید:
کسا نی که والیت خدا و پیامبر او و افراد ا ایمان (علی) را بپتیرند[ ،پیروزنگد؛
یرا] حزب و همعیت خدا پیروز است (ما ده.)56 :


امامان معصوم پس از پیامبر اسمم

مأذون هس ند که خاتم آنها ،امگام زمگان

است« .فقط کسانی از حزب اسمم و پیرو مکت ،قرآن خواهند بود که والیگت رسگول و

وص گگی او را بپتیرن گگد و از احک گگام ق گگرآن پی گگروی نماین گگد»( .هم گگدانی :1404 ،ج.)53 ،5

«من ور از «والتین آمنوا» ،عمگوم مگؤمنین نیسگت؛ یگرا ایگن کلمگه همگان معنگا و همگان
مح را در اعراب دارد که در آیه قب (آیه والیت) داشت ،لکه همگان مگؤمنینی اسگت

که در آیه قب فرمود»( .نجفی خمینی :1398 ،ج.)201 ،4
خداوند در قرآن میفرماید:

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،از خدا و پیامبرش اطاعت کنید (انفال.)20 :
از چیگگگزی کگگگه از طگگگر پرورد ارتگگگان نگگگا ل شگگگده ،پیگگگروی کنیگگگد و از اولیگگگا و
معبودهای دیگر هز او پیروی نکنید ،اما کم ر م تکر میشوید (اعرا .)3 :

چنین اطاع ی تحقق عدالت در هامعگه اسگت؛ یگرا عگدالت تنهگا در سگایه قگانون و

حاکمیگگت رهبگگران الهگگی امکگگانپگگتیر اسگگت و ایگگن اهگگدا در هامعگگه مهگگدوی گگه طگگور
کام محقق خواهد شد و تمدن زمینهساز اید هامعه را ه این اهدا

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

خداوند در قرآن میفرماید:
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نزدیک سازد.

َ َ
َیا أ ُ َیا ال ِّ ی َن َآم ُن ْوا ُک ُون ْوا َه َأو ِّام خَی ِّلل ُش َأا َدا ب ْال ِّس ْس ِّأط َو ََ َی جْجأر َم َن ُک ْم َش َأن ُُ َ َه ْ
أو
ِّ
ِّ
ٍ
َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ ُ َْ َ َ َُ ْ َ َ َ َ
الل خ ِّبیأأأأأ لر ِّ َِبأأأأأا
أأأأدلوا هأأأأأو أهأأأأأر ِّللتسأأأأأو ى واُسأأأأأوا الل ِّل َ
أأأأدلوا اَأ ِّ
َأأأأَ أَ ُعأ ِّ
َُ ْع َم ُل َ
و َ ؛(مائده)8 :
اى کسگگگگگانی کگگگگگه ایمگگگگگان آوردهایگگگگگد بگگگگگراى خگگگگگدا گگگگگه داد برخیز یگگگگگد [و] گگگگگه
عگگدالتشگگهادت دهیگد و الب گگه نبایگد دشگگمنی روهگگی شگگما را بگگر آن دارد کگگه
عدالت نکنید عدالت کنید که آن ه تقوا نزدیکتر اسگت و از خگدا پگروا دار یگد

که خدا ه آنچه انجام میدهید آ اه است.
َ
َُ َ
ْ
َ ََ
ُ
ُ
أالل َو َر ُسأأول ِّه َو ال ِّکتأأا ِّ ال أ ی ن أ ََأأَ َر ُسأأول ِّه َو
ی أا أ َی أا َال أ ی َ َن َآمنأأوا ِّآمنأأوا ِّبأ ِّ
ْال ِّکتا ال ی أ ْن َ َ ِّم ْن َه ْب ُ َو َم ْن َی ْک ُف ْر ب ِّ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ْ
ِّ
الل و مَل ِّئک ِّت ِّه و کت ِّب ِّه و رس ِّأل ِّه و الیأو ِّ
ْ َ َِّ ْ َ َ َ و َ و
اْل ِّخ ِّر فسد ض ضَلَ بعیدا ؛ (نسا )125 :
ای کسانی که ه خگدا ایمگان آورده ایگد  ،گه خگدا و فرسگ اده او و کتگابی کگه بگر
رسولش فرو فرس اده و کتابی که پیش از ایگن نگا ل کگرده گه همگه اینهگا ایمگان
بیاورید  ،و ای کسانی که ه ان ایمان آوردهایگد (از تگه دل) ایمگان بیاوریگد ،
و ای کسانی که ایمان ان محقق شده در حفظ آن اس وار اشید .و هگر کگه گه
خگدا و فرشگ گان و کتگابهگای (آسگمانی) و فرسگ اد ان او و روز واپسگین کفگر
ورزد حقا که ه مراهی دور و درا ی اف اده است.

نیز میفرماید:

پیامبر اسمم

دو روه از امت من هس ند که ا ر اصم شوند ،امت مگن اصگم مگیشگوند
و ا ر فاسد شوند ،ام م فاسگد مگیشگوند .عگرض کردنگد :ای رسگول خگدا ،ایگن
دو روه کیانند؟ فرمود :دانشمندان و زمامداران( .قمی :1414 ،ج)3 ،1

ب) اعتقاد به انسان دو بعدی و معتقد به خدا

انسان ،مهمترین عامگ تمگدنسگاز اسگت؛ یگرا مگیتوانگد گا اراده خگویش از طبیعگت

بهگگره گیگگرد و گگه شهرسگگا ی و تمگگدنسگگا ی بپگگردازد .انسگگان مگگیتوانگگد گگا مهگگار آبهگگا و

اران ها از راه سدسا ی ،از مواه ،طبیعی بهرهبرداری کند .قگرآن خطگاب گه قگوم هگود

هنگامی که آن (عتاب الهی) را ه صورت ابر س ردهای دیدند که ه سوی
دره هگا و آ گیرهگای آنگان در حرکگت اسگت ،ف نگگد :ایگن ابگری اسگت کگه بگر مگگا

می ارد (احقا .)24 :

انسگگان مگگیتوانگگد گگا توسگگعه بهداشگگت ،گگه سگگممت هسگگمیاش کمگگک کنگگد و گگا

ساخ ن خانه های ایمن ،امنیت خود را تأمین کند .خدواند ه قوم ثمود میفرماید:

[آیگا] قصگرها و قلعگههگای یبگا و محکگگم نگا مگیکنیگد ،شگاید در دنیگا هاودانگگه
مانید؟ (شعرا.)128 :

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


میفرماید:
چنین 
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همچنین میفرماید:

گگه خگگاطر آوریگگد کگگه شگگما را هانشگگینان قگگوم عگگاد قگگرار داد و در زمگگین مسگگ قر
ساخت که در دشتهایش ،قصرها برای خود نا میکنیگد و در کگوههگا بگرای
خود قصرها میتراشید .نابراین ،نعمتهای خدا را م تکر شگوید و در زمگین
ه فساد نکوشید (اعرا .)74 :

الب ه این موارد در سایه دانش و نوآوری و شکوفایی امکانپتیر است .ا وهود ایگن،

نوگ نگرش و بینش انسان ،در تمدنسا ی مهم است .ه این معنا که آیا اید تنهگا ابگزار

مادی تمدنسا ی را دلی ماند اری تمدن ها دانیم یا عامگ دیگگری گه نگام خداونگد و
اور ه ربوبیت الهی را در قای تمدنها اثر

تار ببینیم؟

از دید اه قرآن ،ابزارهای مادی عام مؤثری در تمدنسا ی ه شمار میرود و هگیچ

اه نیز نکوهش نشده اسگت ،امگا علگت تامگه نیسگت ،لکگه یکگی از علگتهاسگت .نگوگ

نگگگرش انسگگان گگه خداونگگد ،گگه عنگگوان محگگور و کگگانون مرکگگزی ارتبگگاس و تعام گ انسگگان و

طبیعگگت از یگگک سگگو و انسگگان و خداونگگد از سگگوی دیگگگر ،علگگت اصگگلی اسگگت .در اینجگگا

چند پرسش مطگر مگیشگود :در نگگرش انسگان گه خگود ،طبیعگت و خگدا ،خداونگد چگه
هایگگگاهی دارد؟ آیگگا همگگه چیگگز و تمگگام نیازهگگای انسگگان در سگگایه تمگگدن مگگادی و رفگگاه

شهرنشینی ه دست می آید؟ آیا نگوآوری ،عامگ قگا و سگعادت هاودانگه انسگان اسگت و
سب ،مصونیت او از خطرات میشود؟ آیا خدامحوری ه هگای تمگدنمحگوری عامگ

اص گگلی خ گگوش ا گگی انس گگان اس گگت؟ ق گگرآن در آی گگات ف گگراوان گگا اش گگاره گگگه سر تش گگت

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

تمگگدنهگگای تشگ ه گگه ایگگن حقیقگگت اشگگاره مگگیکنگگد کگگه هگگیچ یگگک از تمگگدنهگگایی ک گه
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خودمحگگوری را هگگای زین خگگدامحگگوری کردنگگد ،مانگگد ار نشگگدند و رف گگار قهگگر الهگگی
شدند .خداوند در قرآن میفرماید:

آیا خبر کسانی که پیش از آنها (منافقگان) بودنگد ،گه آنهگا نرسگیده ،قگوم نگو و
عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین (قوم شعی )،و شگهرهای یگر و رو
شده (قوم لگوس) کگه پیامبرانشگان گا دالیگ روشگن گه سگوی آنهگا آمدنگد[ ،ولگی
ننتیرف ند] .خداوند ه آنها س م نکرد ،اما خودشان بر خویش ن س م کردند.

(تو ه)70 :

عگگاد پگگس از حضگگرت نگگو در مرتبگگه اول گگه حکومگگت رسگید و بگگر همگگه طوایگگف عگگرب

مسگلط شگگت و مسگگکن آنهگا در هنگگوب عر سگ ان میگان یمگگن و عمگگان بگود و او عگگاد بگگن
عوص بن إرم بن سام بگن نگو اسگت و قگوم عگاد نبگی آنهگا هگود اسگت و انبیگاى دیگگر نیگز

بوده انگد ...و ثمگود در اصگ  ،نگام فرزنگد کگاثر فرزنگد إرم بگن سگام بگن نگو اسگت و او ر گیس

قبیله ثمود بگود کگه در شگمال غر بگی مدینگه سگکنی داشگ ند ،نزدیگك آ گادى تبگوك و نبگی
آنها صالو بوده است( .مصطفوی :1380 ،ج )192 ،10

این اقوام که روز اری اش های مهمگی از ههگان را در اخ یگار داشگ ند [و صگاح،

تمدن بودند] ،هر کدام بر اثر تبگه کاری و سرکشگی ،فگرار از حگق و عگدالت و پگرداخ ن گه
انواگ ظلم و بیداد ری و فسگاد ،گه نگوعی رف گار کیفگر الهگی شگ ند( .مکگارم شگیرا ی و

همکاران :1382 ،ج)34 ،8

هگگگیچ یگ گگک از ایگ گگن اقگگگوام گ گگه دلی گ گ دوری از خگ گگدا مانگگگد ار نشگ گگدند و رف گ گگار قهگ گگر

الهی شدند.

قوم نو ه توفگان غگرق شگدند و قبیلگه عگاد کگه قگوم هگود بودنگد ،گه گاد صرصگر هگمك

ش گ ند و قبیلگگه ثمگگود کگگه قگگوم صگگالو بودنگگد ،گگه ص گیحه مردنگگد و قگگوم ابگگراهیم ماننگگد

نمرودیگان گه زهگر پشگه ،شگگر ت مگر چشگیدند و اهگ مگدین کگگه قگوم شگعی ،بودنگد ،گگه
آتش یوم ال له نابود شدند و اهگ قر یگههگاى قگوم لگوس کگه آنهگا موصگوفند گه مؤتفکگات،
از سجی بر اه این قر یهها ار ید( .شریف الهیجی :1373 ،ج)287 ،2
قرآن در های دیگری میفرماید:

ه خاطر بیاورید که شما (قوم ثمود) را هانشینان قوم عاد قگرار داد و در زمگین
مس قر ساخت که در دشتهایش ،قصرها را برای خود نا میکنید و در کوه

ها برای خود ،خانهها میتراشید .نابراین ،نعمتهای خدا را م تکر شوید و
در زمین ه فساد نکوشید[ ،ولی] اشگرا م کبگر قگوم او ،گه مس ضگعفانی کگه

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


یعنی سرنگون شدهها؛ یرا ه حکم الهی ،آن قر یهها «عالیها سگافلها» ردیگد و حجگاره
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ایمان آورده بودند ،ف ند :آیا [ ه راس ی] شما یقین دارید که صالو از طر
پرورد ارش فرس اده شده است؟ آنهگا ف نگد :مگا گه آنچگه او گدان مأموریگت
یاف ه است ،ایمگان آوردهایگم .م کبگران ف نگد[ :ولگی] مگا گه آنچگه شگما گه آن
ایمان آوردهاید ،کافریم (اعرا .)75 :

یعنگی اشگگرا م کبگگر قگوم صگگالو گگه اسگ مار مس ضگعفان هامعگگه روی آوردنگگد و گگه

فساد دست زدند و ناقه صالو را پی کردند و از ربوبیت الهی غاف شگدند .در ن یجگه،
عتاب الهی ه سرا

آنان آمد و تمدن آنان را نابود ساخت.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

خداوند در سوره اعرا

170

ا اشاره ه سنت اس دراج میفرماید:

و آنها که آیات ما را تکتی ،کردند ،ه تدریآ ،از هایی که نمیدانند ،رف ار
مجازاتشان خواهیم کرد و گه آنهگا مهلگت مگیدهگم [تگا مجازاتشگان دردنگاکتگر
اشگد]؛ یگگرا طگر و نقشگگه مگگن قگوی [و حسگگاب شگگده] اسگت [و هگگیچ کگگس را
قدرت فرار از آن نیست] (اعرا .)183_182 :
مجازات اس دراهی که در ایگن آیگه گه آن اشگاره شگده _ و از آیگات دیگگر قگرآن و
احادیگگگث نیگگگز اسگگگ فاده مگگگیشگگگود _ چنگگگین اسگگگت کگگگه خداونگگگد ،ناه کگگگاران و
م
طغیگگگانگران هسگگگور و ورمنگگگد را طبگگگق یگگگک سگگگنت ،فگگگورا رف گگگار مجگگگازات
نمیکند ،لکه درهای نعمتها را گه روی آنهگا مگی شگاید .هگر چگه بیشگ ر در
مسیر طغیان ام بر میدارند ،نعمت خگود را بیشگ ر مگیکنگد و ایگن از دو حگال
خارج نیست یا این نعمتها اعث تنبگه و بیگداری آنگان مگیشگود کگه در ایگن
حگگال برنامگگه هگگدایت الهگگی عملگگی شگگده یگگا اینکگگه بگگر غگگرور و بگگیخبریشگگان
میافزاید .در این صگورت ،مجازاتشگان گه هنگگام رسگیدن گه آخگرین مرحلگه،

دردنگگاک تگگر اسگگت؛ یگگرا هنگگگامی کگگه غگگرق انگگواگ نگگاز و نعمگگتهگگا مگگیشگگوند،
خداوند ،همه را از آنها می یرد و طومار زند ی آنهگا را در هگم مگیپیچگد و ایگن
ونه مجگازات سگیار سگاتتگر اسگت( .مکگارم شگیرا ی و همکگاران:1382 ،
ج)33 ،7

امام علی

نیز در این اره میفرماید:
زمانی فرا میرسد که هیچ چیز در آن زمان ،پنهانتر از حق و آشکارتر از اطگ
و فزون تر از درو بر خدا و پیامبر نیست ...در آن زمگان ،افگرادی هسگ ند کگه گه

مجرد اینکه آیهای از قرآن را میشگنوند ( ،آن را تحریگف کگرده) و از آیگین خگدا
خگگارج مگگیشگگوند و پیوسگ ه از آیگگین ایگگن زمگگامدار گگه آیگگین زمگگامدار دیگگگر ...و از
اطاعت سلطانی ه اطاعت سگلطان دیگگر ...من قگ مگی ردنگد و سگرانجام از
راهگی کگگه م وهگگه نیسگ ند ،رف گگار مجگازات اسگ دراهی پرورد گگار مگگیشگگوند.
(ابن همعه :1415 ،ج)106 ،2

خداوند در قرآن در اره نوگ نگرش انسانها میفرماید:
این ه خاطر آن است که خداونگد هگیچ نعم گی را کگه گه روهگی داده اسگت،
تغییگگر نمگگی دهگگد ،هگگز آنکگگه آنهگگا خودشگگان را تغییگگر دهنگگد و خداونگگد شگگنوا و
داناست .این درست شبیه [حال] فرعونیان و کسانی است که پگیش از آنهگا
بودند .آیات پرورد ارشان را تکتی ،کردند ،ما هم ه خاطر ناهشان ،آنها را
همک کردیم و فرعونیان را غرق کردیم و همه آنها ظالم بودند (انفال.)53 :

در این آیات که ه دنبال داس ان هنگ در نگا ل شگده ،گه سگنت همیشگگی الهگی

در گگاره اقگگوام و ملگگت هگگا اشگگاره شگگده اسگگت تگگا ایگگن تصگگور پگگیش نیایگگد کگگه آنچگگه در گگاره
سرنوشگگت مشگگرکان هنگگگ گگدر و سگگرانجام شگگوم آنهگگا تشگگت ،حکمگگی اس گ نایی و

اخ صاصی بوده است .این اعمال از هر کس در تشگ ه سگر زده اشگد یگا در آینگده سگر

بزند ،ن ایآ مش رکی دارد .ه تعبیر دیگر ،فیخ رحمت خدا بی کران و عمگومی اسگت،

ولی ه تناس ،شایس گیها ه مردم میرسگد .ا گر مگردم از نعمگتهگای مگادی الهگی گه

عنوان وسیلهای برای تکامگ انسگانی و معنگویشگان اسگ فاده کننگد و شگکر آن را گه هگا
وسیله ای برای سرکشی و نابرابری و ناسناسی شود ،خداوند ،نعمتها را می یرد یا آن

را گه گم و مصگگیبت تبگدی مگگیکنگد .نگگابراین ،شگرس مانگگد اری نعمگتهگگا و تمگدنهگگا،

توهگه گگه خگگدامحوری گگه هگگای انسگگان محگگوری و تگگن دادن گگه ربوبیگگت الهگگی اسگگت ،نگگه
حرکت کردن در مسیر هوا و هوسهای مادی.

شاید هامعهای واند دون دین و ایمان ه خگدا و حاکمیگت قگوانین الهگی ،زنگد ی

مرفه و تمگدن پیشگرف های داشگ ه اشگد ،امگا نمگیتوانگد در لندمگدت پایگدار مانگد؛ یگرا
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آورند ،خداوند آن نعمتهگا را پایگدار و افگزون مگیکنگد ،ولگی هنگگامی کگه ایگن مواهگ،،
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م
ق گگوانین ش گگری چ گگون از ایم گگان گگه خ گگدا سرچش گگمه نم گگی ی گگرد ،غالب گگا مای گگه اخگ گ م

و

پراکند ی ملتهاست .در چند قرن اخیر ،آزمگایشهگای انسگانی مؤ یگد ایگن ادعاسگت،

چنانکه می بینیم از دنیای ه ظاهر م مدن ،امگا گه دور از ایمگان ،ناهگان سگیاری سگر


می زند که هیچ اه در هوام عق ،اف اده دیده نشده است.

عممه طباطبایی در این اره مینویسد:

این ونه اه ماعات مدنی همه م وهگه مگدنیت و زنگد ی دنیگوی و کمگاالت
هسگگگمی و مگگگادی بگگگودهان گگد و سگگگعادتی کگگگه برخگگگی گگگه آن نایگگگ شگگگدهانگگگد ،از
لحا امور هسمانی است ،ولی کمال انسان ،تنهگا کمگال هسگمی نیسگت،
ه دلی اینکه انسان تنها هسم نیست ،لکگه مرکگ ،از هسگم و رو و دارای
ههات مادی و معنوی است و زند انیاش منحصر ه همین زند ی دنیوی
نبوده و عد از آن ،حیگات هاودانگه خواهگد داشگت و ایگد کمگال م ناسگ ،گا
آن زنگگد ی را هگگگم گگگه دسگگت آورد .نگگگابراین ،کمگگگال هسگگمانی را کگگگه پایگگگهاش
زند ی طبیعی است ،نمیتوان کمگال سگعادت انسگان شگمرد( .طباطبگایی،
 :1363ج)211 ،2

انس گگان از دی گگد اه ق گگرآن ،اش گگر مالوق گگات اس گگت و هم گگه چی گگز ب گگرای او آفر ی گگده و

همچن ین هد نهایی آفرینش همه موهودات ههان معرفی شده است:

آنچگگه در آسگگمانهگگا و زمگگین هسگگت ،همگگه را از سگگوی خگگودش ،مسگگار شگگما
ساخت (هاثیه.)11 :

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

عممه طبرسی در اره این آیه چنین مینویسد:
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ی عنگگی اى نگگد ان خداونگگد ،آنچگگه را در آسگگمانهاسگگت ،از خورش گید و مگگاه و
س ار ان و اران و بر و یخ و آنچه در زمین هست ،از چهار پایان و درخ گان
و یاهگگان و می گوههگگا و هو یبارهگگا ،بگگراى شگگما مسگگار سگگاخ ه اسگگت و معنگگی
تسایر اینها براى ما آن است که خداونگد ،ایگن موهگودات را همگگی بگراى مگا
آفر ی گده اسگگت تگگا از آنهگگا بهگگرهبگگردارى کنگگیم .پگگس اینهگگا از آن ههگگت کگگه مگگورد
اسگ فاده ماینگگد ،در تسگگایر مگگا هسگ ند و گگه هگگر شگگکلی کگگه اگگواهیم ،از آنهگگا
کنیم (طبرسی :1372 ،ج.)346 ،22
بهرهبردارى می

در قرآن کریم میخوانیم:

خداوند همان کسی است که دریا را مسار شما کرد (هاثیه.)12 :

آیه مبنی بر منت بر شر است که ه طور کلی ،ن ام خلقت پهنگاور ههگان ،آنچگه از

کگرات و از ر یگز و کگمن موهگگودات کگه یگاده بگر شگگماره و تصگور اسگگت ،بگراى ان فگگاگ شگگر

آفر یده و در اخ یار شر نهاده که واند ا سعی و کوشش خود ه اسرار خلقت ،هر یگك
م
از موهودات پی ببرد و آن را مورد اس فاده قرار دهد .مثم در اشگعه خورشگید ،انگواعی از
نور بر حس ،خلقت نهاده تگا شگر وانگد پگاره اى از اسگرار را فهمگد و مگورد اسگ فاده قگرار

دهد( .حسینی همدانی :1404 ،ج)205 ،15
میخوانیم:
در هایی دیگر از قرآن چنین 

خداونگگد همگگان کسگگی اسگگت کگگه ...کش گ ی هگگا را مسگگار شگگما ردانیگگد... .
خورشید و ماه را ه تسایر شگما در آورد و شگ ،و روز را مسگار شگما سگاخت
(ابراهیم.)33 - 32 :

تسگگایر در ایگگن آیگگات گگه ایگگن معنگگی نیسگگت کگگه انسگگان ایگگن موهگگودات را همگگگی

تحگت فرمگان خگود درآورد ،لکگه همگین انگدازه کگه در مسگیر منگاف و خگدمت او حرکگت

دارند و فیالمث  ،کرات آسمانی برای او نور افشانی میکنند یا فوایگد دیگگری دارنگد ،در
تسایر او هس ند (مکارم شیرا ی و همکاران :1382 ،ج .)121 ،10

ایگگد گگه ایگگن نکتگگه توهگگه شگگود کگگه ا گگر همگگه چیگگز در خگگدمت انسگگان اسگگت ،انسگگان

مسئول است؟

خداوند در این اره چنین میفرماید:
مگگا تسگگلط و مالکیگگگت و حکومگگت بگگر زمگگگین را بگگرای شگگما قگگگرار دادیگگم و انگگگواگ
وسگگای زنگگد ی را بگگرای شگگما فگگراهم سگگاخ یم ،امگگا کم گگر شگگکر زار ی مگگیکنیگگد
(اعرا .)10 :

ما ه شگما قگدرت دادیگم کگه در زمگین هگر ونگه تصگرفی کگه اواهیگد ،انجگام دهیگد و

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


ایگگد در خگگدمت چگگه کسگگی اشگگد؟ آیگگا تنهگگا ایگگد مصگگر کننگگده اشگگد یگگا در مقا گ آن
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یها و نعمتها را در زمین قگرار دادیگم و راه و رسگم کسگ ،معیشگت را گه شگما
انواگ رو 

آمگوخ یم .مگ الوصگگف ،شگما کم گر سگگناس زار ى مگیکنیگد و کم گگر گه وظگایف خگگود در

برابر ما توهه دار ید (طبرسی :1372 ،ج .)57 ،9

راس ی ،آیا ایگن همگه ع مگت را خداونگد گدون هگد

گه انسگان داده اسگت؟ پاسگخ

قرآن این است که اید شکر زار این همگه نعمگت بگود و آنهگا را در مسگیر تکامگ حقیقگی

خگگود گگه کگگار رفگگت .گگه عبگگارت دیگگگر ،انسگگان ایگگد احسگگاس مسگگئولیت داشگ ه اشگگد و

برای تمدن سا ی از این امکانات بهره ببرد و تمدن را ه عنوان ابگزاری بگرای رسگیدن گه
مقگگام خلیفگگه الهگگی خگگود گگه خگگدمت گیگگرد ،نگگه اینکگگه تمگگدن بگگرای او هگگد

سایه آن ه س م و فساد رو آورد .قرآن در این اره میفرماید:

اشگگد و در

َ
َ َ و َ ُ ََْ ُ
ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
اَأ ل ف األ ْ
ض خ ِّلیفأأة هأأالوا أ جَْت َع أ ِّ َف َیأا َمأأن
ر
َو ب هأأا َر بأأك ِّلل َمَل ِّئک أ ِّة ِّل ِّ َج ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ َ َ َ
َُ
َ ُ
ُ
ْ ُ
الد َما َو ْن ُن ن َس ِّب ُ ِّب َج ْم ِّد َك َونس ِّد ُ لأك هأا ِّل ِّ أ َْل ُأم َمأا
ُیف ِّسد ِّف َیا َ َی ْس ِّفك ِّ
ََ َُ ْع َل ُم َ
و َ ؛ (بسره)30 :
و گگه یگاد آر) زمگگانی را کگگه پرورد گگار تگگو (ای پیگامبر) گگه فرشگ گان فرمگگود :مگگن در
زمین خلیفهای قرار خگواهم داد .آنگان ف نگد :آیگا در آن کسگی را قگرار میدهگی
کگگه فسگگاد و خگگونر یزی کنگگد ،در حالی کگگه مگگا تگگو را تقگگدیس م گی کنیم و تسگگبیو
می و ییم؟ خدا فرمود :من چیزی میدانم که شما نمیدانید.

خلیفگگه گگه معنگگای نماینگگده خگگدا در زمگگین و تجلگگی صگگفات خداونگگد در روی زمگگین

است .گه عبگارت دیگگر ،موهگودی اسگت کگه گا بهگره یگری از خگرد و اسگ عداد و یگژهاش

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

می تواند رهبری موهودات زمینی را بر عهده گیرد .حقیق ی که قرآن در آیگه  164سگوره
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قره ه آن اشاره کرده که مضمون آن چنین است:

شگگر ایگگد تعقگگ کنگگد و از امکا نگگاتی کگگه در اخ یگگار او قگگگرار رف گگه اسگگت ،گگگه
خگگگالق آن پگگگی ببگگگرد و آنهگگگا را در ههگگگت خواسگگگت او گگگه کگگگار یگگگرد و گگگه اوج
آسمان های کمال پرواز کند ،نه اینکه غافگ شگود و بگرده مقگام و ثگروت شگود و
یک ها ماند.


از دید اه قگرآن ،نگوگ ان اگاب مسگیر حرکگت ،در اخ یگار انسگان اسگت( ،انفگال)53 :

اما او در برابر خداونگد ،مسگئول اسگت و ایگد در چگارچوب مسگئولیتهگای خگویش گام

بردارد .خداوند در آیه  40سوره قگره ،اسگاس برنامگههگایش را کگه بگرای انسگان مسگئولیت

میآورد ،در سه دس


ور خمصه میکند که عبارتند از:

 .1یادآوری نعمتهای بزر

 .2وفای ه عهد پرورد ار؛

خداوند؛

 .3ترس از نافرمانی خداوند.

ای فرزندان اسرا ی  ،نعمت مرا که گه شگما ارزانگی داشگ م ،گه یگاد آوریگد و گه
پیمانی که ا من س هاید ،وفا کنید تا من نیز ه پیمان شما وفا کگنم و در [راه
انها] تنها از من رسید ( قره.)40 :
انجام وظیفه و عم ه پیم 

در تبیگین بیشگ ر ایگگن آیگه مگیتگگوان فگت یگگادآوری نعمگتهگای خداونگگد ،انسگان را گگه

معرفت خدا دعوت می کند و حس شکر زاری را در انسان برمیانگیزد .وفای ه عهد،
انسان را م وهه تکالیف و مسئولیتهایش در برابر خداوند میکند؛ یعنی نعمتهگای

خداونگد بگی قیگد و شگرس نیسگت ،لکگگه در کنگارش ،عهگد و پیمگان هگم هسگت؛ عهگگد و
پیمانی چون ایمان ه پرورد

ار و پیامبران و والیت هانشینان آنان و پیروی از آنان.

ترس از نافرمانی خداوند سب ،میشگود انسگان تنهگا ا ز خگدا حسگاب ببگرد و از غیگر او

ن رسگگد و هگگیچ مگگانعی هماننگگد تگگرس از دیگگگران ،او را از عم گ گگه مسگگئولیتهگگایش گگاز

نمگگیدارد .همچنگگین در آیگگات  41گگه عگگد سگگوره قگگره ،نمونگگههگگایی از پیمگگانهگگای الهگگی
مطگگر شگگده اسگگت کگگه انسگگانهگگا در مقگگام موهگگودی مسگگئولیتپگگتیر ایگگد گگه آنهگگا عم گ
الف) ه آنچه نا ل کردهام ،ایمان بیاورید:

َ و
َْ َْ ُ ُ َ و َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ََ َ
ْ
کاف ٍر ِّب ِّه َوَ َُش َأت ُر وا ِّبُیأ ِّای ََثنأا
َو ِّآم ُنوا ِّمبا أنزلت مص ِّدها ِّملا معکم وَ ُکونوا أ
ِّ
َ و َ َ َُ
ه ِّلیَل َو یا َی فاُسو َ ؛ (بسره )41 :
و دانچه نا ل کردهام _ که مؤ ید همان چیزی اسگت کگه گا شماسگت _ ایمگان
آر ید و ناس ین منکر آن نباشید ،و آیات مرا ه بهایی ناچیز نفروشگید ،و تنهگا
از من پروا کنید.

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


پیمانها عبارتند از:

کنند .این
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این ایمان همان اسمم است که آیین تمگام پیگامبران گه شگمار مگیرود ،چنگانکگه در

آیات دیگر میفرماید:

و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را گه ایگن آیگین وصگیت کردنگد .فرزنگدان مگن،
خداوند ایگن آیگین پگاک را بگرای شگما بر ز یگده اسگت .شگما هگز گه آیگین اسگمم
(تسلیم در برابر خدا) از دنیا نروید ( قره.)131 :
گویید ما ه خدا ایمان آوردهایم و ه آنچه بر ما نا ل شده و آنچگه بگر ابگراهیم و
اسگگگگماعی و اسگگگگحاق و یعقگگگگوب و پیگگگگامبران از فرزن گگگدان او نگگگگا ل ردیگگگگد [و
همچنین] آنچه ه موسی و عیسگی و پیگامبران [دیگگر] از طگر پرورد ارشگان
داده شده است و در میان هیچ یک از آنها هدایی قا نمگیشگویم و در برابگر
فرمان خدا تسلیم هس یم ( قره.)136 :

ب) حق را ا اط نیامیزید و حقیقت را کتمان نکنید:

َ
َوَ َُ ْلب ُسوا ا ْ َ َق ب ْالبا ِّ َو َُ ْک ُت ُموا ا ْ َ َق َوأ ْن ُ ُْت َُ ْع َل ُم َ
و َ ؛ (بسره )42 :
ِّ
ِّ
ِّ
و حگگگگق را گگگگه اطگگگگگ درنیامیز یگگگگد ،و حگگگگگق را پنهگگگگان نکنیگگگگگد در حگگگگالی کگگگگگه
خود میدانید.

ج) نماز را ه پا دارید و زکات را بپردا ید:

َ
َ َ
َ َ
َو أ ِّهی ُموا الصَلة َو ُآُوا الزکاة ( .بسره )43 :

این آیه شریفه بیانگر پیوند انسان ا خدا و مردم است.

انسان ها در تمدن اسممی در برابر خداونگد مسگئولیت دارنگد و ایگد زنگد یشگان را بگر


فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اساس پیمگانهگا و مسگئولیتهگایی کگه بگر اسگاس نیکگیهاسگت ،تن گیم و مطگابق ایگن
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نیکیها عم کنند .خداوند این نیکی ها را در قرآن ،ا توضیو بیش ر در شگش صگفت

برهس ه اع قادی ،عملی و اخمقی خمصه

کرده است که عبارتند از:



مبران؛
 .1ایمان ه مبدأ و معاد و برنامههای پیا

 .2انفاق و ایثار مالی؛

 .3بر پا داش ن نماز؛

 .4ادای زکات (حقوق واه ،مالی)؛

 .5وفای ه عهد؛

 .6صبر و اس قامت ( قره.)177 :
م
تمدنسا ی اید در چارچوب این نیکیهگا صگورت گیگرد .اصگوال تمگدن اسگممی،


زمینگگهسگگاز مجموعگگه ای از اصگگول اع قگگادی و اخمقگگی و عملگگی اسگگت کگگه منشگگأ الهگگی
دارد و در چگگارچوب ایگگن نیکگگیهاسگگت کگگه در عصگگر امگگام زمگگان

خواهد رسید.

گگه تحقگگق کامگگگ

ج) طبیعت مخلوق خدا

تمگدن هگگای انسگگانی در کنگار رودهگگا و منگگاطق سرشگار از چشگگمههگگا و آبهگا کگگه نمگگاد
رفگگت.

طبیعگت هسگ ند ،پدیگد مگیآیگد ،چنان کگگه تمگدن مصگ ر در کنگار رود نیگ شگک

شگگگکوفایی کشگگگاور ی ،مهگگگمتگگگرین عامگ گ رشگگگد تمگگگدن هاسگگگت .گگگاران و آب فگ گگراوان
و سگگرزمینهگگای حاص گ خیگگز سگگب ،رو یگگش یاهگگان سگگودمند مگگیشگگود و تغتیگگه انسگگان
را گگه خگگوبی تگگأمین مگگیکنگگد و اعگگث رشگگد هسگگمی و رفگگاه انسگگان مگگیشگگود .ق گگرآن در

این اره میفرماید:

کگگه مگگی


همچنگین وق گی قگرآن از تسگایر موهگودات بگرای انسگانهگا سگان گه میگان مگیآورد،

مهمترین نماد آن را ماه و خورشید و اد و نهرها بیان میکند .خداوند میفرماید:


خداونگگد همگگان کسگگی اسگت کگگه آسگگمانهگگا و زمگگین را آفریگگد و از آسگگمان ،آبگگی
نا ل کرد و ا آن میوهها[ی ما لف] را برای رو ی شما [از زمگین] بیگرون آورد
و کشگ یهگگا را مسگار شگگما ردانیگگد ...و خورشگید و مگگاه را گه تسگگایر شگگما در

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


از [نافرمگگانی] خگگدا بپرهیزیگگد کگگه شگگما (قگگوم عگگاد) را گگه نعمگگتهگگایی
دانید ،امگداد کگرده اسگت .شگما را گه چارپایگان و نیگز پسگران (الیگق و نیرومنگد)
امداد فرموده است و همچنین ه ا ها و چشمهها (شعرا.)134 _132 :
آیگگا شگگگما تصگگور مگگگی کنیگگد همیشگگگه در نهایگگت امنیگگگت در نعمگگتهگگگایی کگگگه
اینجاسگگگت ،مگگگیمانیگگگد ،در ایگگگن گگگا هگگگا و چشگگگمههگگگا .در ایگگگن راعگگگتهگگگا و
ناگ هگایی کگه میگوههگایش شگگیرین و رسگیده اسگت؟ و از کگوههگا خانگههگگایی
میتراشید و در آن ه عیش و نوش میپردا ید؟ (شعرا.)146 :
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آورد و ش ،و روز را مسار شما ساخت (ابراهیم.)33_32 :
مگا ادهگگا را بگگرای گارور سگگاخ ن [ابرهگگا و یاهگان] فرسگ ادیم و از آسگگمان ،آبگگی
نگگگا ل کگگگردیم و شگگگما را گگگا آن سگگگیراب سگگگاخ یم ،در حگگگالی کگگگه شگگگما توانگگگایی
نگهداری آن را نداش ید (حجر.)23_22 :

شاید دلیلش این اشد که نقش ماه و خورشید و اد و نهرها در تمگدنسگا ی سگیار

مهم است؛ یرا خورشید انواگ یاهان را برای انسگان مگیرویانگد و محگیط زنگد یاش را

از انواگ میکروبها پاک میسازد .ماه ،تقویمی طبیعگی و هگاودانی بگرای انسگان اسگت.
مگگاه گگا ایجگگاد هگگزر و مگگد ،درخ گگان یگگادی را در مجگگاور نهرهگگا و دریاهگگا آبیگگاری مگگیکنگگد.
ادها ،کش یها را ه حرکت در میآورنگد و ابرهگا را گه هر یگان مگیاندازنگد و یاهگان را از

راه ردافشگگانی گگارور مگگیس گگازند .نهره گگا ،کشگگتزاره گگا را آبیگگاری و دامه گگا را س گگیراب و


دهند.
ماهیها را در خود پرورش می


همچنین قرآن در سوره طه ،ه چهار اش از نعمتهای بزر الهی اشاره میکند

که از اولویتهای زند ی انسگان اسگت و در تمگدنسگا ی نقگش مهمگی دارد .ایگن چهگار

نعمت عبارتند از :زمین ،راهها ،آب و

یاهان.

همان خداوندی که زمین را برای شما مح آسایش قرار داد و راههگایی در آن
ایجگاد کگگرد و از آسگمان ،آبگگی فرسگ اد کگگه گه وسگگیله آن انگواگ ونگگا ون یاهگگان
ما لف را (از خاک تیره) برآوردیم (طه.)53 :

انسان پیش از هر چیز ه منزلگاهی آرام ،وهود آب ،راههای ارتباطی و فرآوردههگای
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کشگگاور ی ،نیگگاز دارد .هالگگ ،اسگگت خداونگگد در مگگورد تمگگدنهگگای تش گ ه ،وق گگی گگه
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نعمتها اشاره میکند ،در پایان ه انسانها هشدار میدهگد کگه از خگدا غافگ نشگوید.

در قرآن میخوانیم:

پگگس از خگگدا رسگگید و مگگرا اطاعگگت کنیگگد و فرمگگان مسگگرفان را اطاعگگت نکنیگگد
(شعرا.)151 _150 :

در هگایی دیگگر نیگز هشگدار مگیدهگد کگه مالگک اصگلی نعمگتهگا را فرامگوش نکننگگد.

خداوند در قرآن میفرماید:

مگگگگاییم کگگگگه زن گگگده مگگگگیکنگگگگیم و مگگگگیمیگگگگرانیم و مگگگگاییم وارگ (همگگگگه ههگگگگان)
(حجر.)23 :

تمگگام ایگگن هشگگدارها نشگگانه ایگگن اس گت کگگه خگگدامحوری در تمگگدنسگگا ی ،مهگگمتگگرین

اص ه شمار میآید .خداوند در سوره یونس میفرماید:

گگه موسگگی و بگگرادرش وحگگی کگگردیم کگگه بگگرای قگگوم خگگود خانگگههگگایی در سگگرزمین
مصر ان ااب کنید و ...نماز را بر پا دارید (یونس.)87:
یعنگگی پگگس از شهرسگگا ی گگه خودسگگا ی معنگگوی (نمگگاز) بپردا یگگد .از ایگگن رو،
الزمه تمدن اسممی توهه ه معنویگت اسگت .مسگاهد و حگوزههگای علمیگه،
در تمگگگدن اسگگگممی از هایگگگگاه واالیگگگی برخوردارنگگگد؛ یگگگرا از م گگگاهر دانگگگگش و
معنوی ند (تو ه)122:.

نتیجهگیری
ماهیگگت و چیسگ ی تمگگدن زمینگگهسگگاز گگا توهگگه گگه آیگگات قرآنگگی ،مگگاهی ی الهگگی دارد و

همه امور بر محور خدا می ردد .در فرهنگ و تمدن زمینهساز ،سه عنصر خدا ،انسگان
و طبیعگگت ،نقگگش اصگگلی را ایفگگا مگگیکننگگد کگگه انسگگان در میگگان ایگگن عنصگگرها ،موضگگوگ

فرهنگگگ و تمگگدن زمینگگه سگگاز و طبیعگگت ،س گ ر و ابگگزار سگگاخت آن و خداونگگد ،محگگور و

کانون مرکزی ارتباس و تعام انسان و طبیعت ،از یک سو و انسگان و خداونگد ،از سگوی

دیگگ گگر اسگ گگت .نگ گگابراین ،در تمگ گگدن زمینگ گگهسگ گگاز ،دیگ گگن و هامعگ گگه شگ گگری دو حقیقگ گگت

نا سسگ نی هس گ ند و هگگیچ هامعگگهای نمگگیتوانگگد گگدون دیگگن و ایمگگان گگه خگگدا ،زنگگد ی
که مبانی آن بر انسگانمحگوری ،طبیعگت منهگای خگدا و آزادی مب نگی بگر حگق طبیعگی و

قگرارداد اه مگاعی اسگگت؛ تمگدن هگایی کگگه الزمگه آن حاکمیگت قگگوانین شگری در زنگگد ی

انسگگان هاسگگت؛ قگگوانینی کگگه چگگون از ایمگگان گگه خگگدا سرچشگگمه نمگگی یرنگگد ،بیش گ ر مایگگه
اخگ م

و پراکنگد ی ملگتهگا مگیشگوند .آزمگایشهگای انسگانی در ایگن چنگد قگرن اخیگگر

مؤ یگگد ایگگن ادعاسگگت؛ یگگرا از دنیگگای گگه ظگگاهر م مگگدن ،امگگا محگگروم از ایمگگان ،فجگگای و

چیس ی و شاخاهای فرهنگ و تمدن زمینهساز از دید اه قرآن


درست و تمدنی ماند ار داش ه اشد .چنین تمگدنی در برابگر تمگدنهگایی قگرار مگی یگرد
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ناهانی سر میزند که هیچ اه در هوام عق،اف اده دیده نمیشود .دین و سیاسگت

در فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی از یکگگدیگر هگگدا نیسگگت و تگگدبیر هامعگگه بگگر اسگگاس قگگوانین

الهی و ا محوریت خداوند صورت می یرد و ه هنبه روحی و معنوی انسان نیز توهگه

میشود .در ن یجه ،انسان ه صورت م عادل رشد میکند و عدالت در هامعگه حگا کم

مگگیشگگود؛ عگگدال ی کگگه ن گگام هس گ ی بگگر محگگور آن مگگی گگردد و آسگگمانهگگا و زمگگین و همگگه
موهگگودات براسگگاس عگگدالت بگگر پگگا هسگ ند و هامعگگه انسگگانی کگگه وشگگه کگگوچکی از ایگگن

عالم پهناور است ،نمیتوانگد از ایگن قگانون ههگانشگمول برکنگار اشگد و گدون عگدل گه

حیات خود ادامه دهد.

نگگابراین ،هر ونگگه انحگگرا  ،افگگراس ،تفگگریط ،تجگگاوز گگه حقگگوق دیگگگران کگگه گگا فاصگگله

گگرف ن از خگگدا آغگگاز مگگیشگگود ،بگگر خگگم

عگگدل اسگگت .عگگدالت واقعگگی تنهگگا در سگگایه

حاکمیت خدا و حکومت دینی ه دست مگیآیگد کگه ولگی مگأذون در رأس آن اشگد کگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3


شود.
در تمدن زمینهساز ه آن توهه می
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ویژگیهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور

و نقش الگوآفرینی آن در فرهنگ و تمدن زمینهساز ظهور
ظهیر احمدی

*

چکیده

عصیییر ظهیییور مهیییدی موعیییود افیییزون بیییر اینکیییه از نظیییر هییید منیییدی و
حکیمانه بودن خلقت ،با ظهور انسان کامل (خلیفةاهلل) به منصه ظهور
میییرسیید ،از نظییر تحقییق و تعی ّیین کیفییی و کمییی زنییدگی انسییانهییا ،عصییر
طالیییی و عصییر ثمردهییی تمییام تییال هییای انبیییا و اولی یای الهییی و تحقییق
وعده خداوند مبنیی بیر برقیراری دولیت و حکومیت عیده جهیانی در زمیین
خواهد بود.
احیییای کامییل دییین الهییی و سیینت رسییوه خییاتم  ،زدون انحییرا هییا،
کیژیهییا و بیدعتهییا از سییاحت دیین ،فرا گیییری و گسیتر دییین اسییالم در
عر ه گیتی ،تبلیور اسیتعدادهای عقلیی ،تکامیل ف یایل و اخیالق و فهیم
انسانها و علوم ،از مهمترین ویژگییهیای فرهنگیی عصیر ظهیور اسیت .از
مهییمتییرین ویژگیییهییا و مظییاهر تمییدنی اییین دوره نیییز میییتییوان بییه فرا گیییر
شیییدن عیییدالت ،رشییید و رفیییاه اقتصیییادی ،بهیییرهبیییرداری از ذخیییایر زمیییین و
برقراری امنیت در همه جنبههای آن در میان جوامع انسانی اشاره کرد.
* دانشجوی دکتری رش ه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

.

به گفته اندیشمندان منصف غربی و شرقی ،انقالب اسالمی اییران ،یکیی
از مهمترین انقیالبهیای معنوییت گیرا ،دینیی و میذهبی اسیت کیه در قیرن
معا ییر در عر ییه گیتییی اتفییاق افتییاده اسییت .بییا توجییه بییه اندیشییههییای
رهبیران و پیییروان ،مجاهییدان شیهید و شییاهد آن ،توجییه بیه اندیشییههییای
موعییودگرایی ،انتظییار و فییرم و ایمییان بییه تحقییق وعییده الهییی در اسییتقرار
حکومت الحان ،از ا لیترین ّ
مشوقهای انقالب اسالمی بیوده اسیت.
هییییمچنییییان کییییه اییییین انقییییالب در زمییییان شییییکلگیییییری ،از اندیشییییههییییای
موعودگرایی اثیر پذیرفتیه اسیت ،بایید بیرای بقیا ،ت بییت و اسیتمرار خیود از
فرهنگ مهدویت و «دولتکریمه» و «دولت موعود» الگو بگیرد.
در منیییابع روایییییی و تفسییییری تشییییی ع و تسییینن ،اهییییدا دولیییت کریمییییه و
نشییانههییا و ویژگیییهییای فرهنگییی و تمییدنی عصییر ظهییور و ح ییور و حتییی
ویژگیییهییای شخصییی و شخصیییتی کییارگزاران دولییت کریمییه تبیییین شییده
اسییت .بنییابراین ،الگییوبرداری از آن ویژگیییهییا بییرای اهییدا  ،نشییانههییا و
برنامیییههیییای فرهنگیییی و تمیییدنی و کیییارگزاران دولیییت زمینیییهسیییاز ظهیییور و
ا کنیییییون ،جمهیییییوری اسیییییالمی اییییییران ،از ضیییییروریات سیاسیییییتگیییییذاری و
برنامهریزی عملیاتی به شمار میرود.
حسیییییب نظریییییییههییییییا و الگوهییییییای سیاسییییییتگییییییذاری ،برنامییییییهریییییییزی و
سیاستگذاری استراتژی در قالب طراحییهیای آینیدهپژوهانیه ،برعهیده
سیییازمانهییییا و نهادهییییای سیاسییییتگیییذار ،علمییییی ،آموزشییییی ،پژوهشییییی و
رسانهای جمهوری اسالمی ایران به عنوان دولت زمینهساز ظهور است.
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واژ گان کلیدی
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عصیییییر ظهییییییور ،دولیییییتکریمییییییه مهییییییدوی ،فرهنیییییگ و تمییییییدن ،دولییییییت
زمینهساز ظهور.

مقدمه
در ادیگگان ابراهیمگگی و دیگگگر آیگگین هگگا ،در گگاره موعگگود رایی و بر پگگایی حکومگگت ههگگانی

ع گ گگدل اله گ گگی ،در عص گ گگر قبگ گ گ از پای گ گگان حی گ گگات در عرص گ گگه ی گ گگی ،ش گ گگارته گ گگا و

تصویرپردا یهایی صورت رف ه است.

پیامبران آسمانی همواره از فرا رسیدن عصری طمیی که تحقق اش وعگده
الهی است ،خبر دادهاند( .قلمکاریان)108 :1393 ،

در منگگا اسگگممی ،در گگاره ظهگگور مگگردی از خانگگدان خگگاتم النبیگگین

حضگگرتش و گگا لقگگ ،و عنگگوان «مهگگدی موعگگود

و هگگمنگگام گگا

» سگگان رف گگه اسگگت کگگه گگا ظهگگورش،

تغییگگر و تحگگولی ع گگیم در شگگئون ما لگگف زنگگد ی شگگری فگگراهم مگگیآیگگد و وعگگده ع گگیم

الهی در شگک یگری مدینگه فاضگله موعگود محقگق میشگود .از ایگن تبیگینهگای مفصگ
برای الگوبرداری و طراحی نقشه راه دولتزمینهساز ظهور میتوان اس فاده کرد.

طرح مسئله
تحقگگگق حکومگگگت ههگ گگانی عگگگدل الهگ گگی نیازمنگگگد زمینگگگهسگ گگا ی ،تبیگگگین اهگ گگدا ،

سیاستها ،برنامهها ،و یژ ی های فرهنگی و تمدنی عصر آن حکومت ،خصوصگیات
و وظگایف رأس آن حکومگت و کگگار زاران آن اسگت .ایگگن مهگم گه خگگوبی در منگا تشگگی

تبیین شده است که در این نوش ار ه صورت فشرده ه اهدا

و و یژ یهای فرهنگی

و تمدنی عصر ظهور اشاره می شود که امکان الگوبرداری از آنها وهود دارد.

پرسشهای تحقیق
آی گا دولگگت کر یمگگه مهگگدو ی ،در عصگگر ظهگگور ،عگگموه بگگر م گگاهر فرهنگگگی ،وارد حگگوزه

تمدنسا ی هم خواهد شد؟
زمینهساز ظهور پنداشت؟

چگونه میتوان از دولت کر یمه مهدو ی و و یژ گیهگای فرهنگگی و م گاهر تمگدنی آن

برای ن ام همهور ی اسممی ایران الگوبردار ی کرد؟
فرضیههای تحقیق
تحقق اهدا

عالیه خلقت (عبودیت اهلل) ،برقراری عدل ههانی و احیگا و اهگرای

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...
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کامگ گ دی گگن اله گگی در هه گگان ،نیازمن گگد تص گگدی و در دس گگت گگرف ن ق گگدرت و تش گگکی

دولت است.

دولت کریمه مهدوی هم از ن ر و یژ ی های فرهنگی و هم از لحا م اهر تمگدنی،

ا دولتهای مس قر تا عصر ظهور ،م فاوت و م مایز خواهد بود.

بگرای تحقگگق و گگه عینیگگت رسگگیدن دولگگت کریمگگه مهگگدوی در عصگگر ظهگگور ،نگگا زیر از

زمینگگهسگگا ی ظهگگور ،هگگم در هنبگگه فرهنگگگی و هگگم در هنبگگه تمگگدنی ،در عصگگر غیبگگت و

تصگدی دولگگت گگه وسگگیله پیگروان و من گگران واقعگگی ظهگگور هسگ یم .بیشگ ر و یژ گگیهگگای

فرهنگگگی و تمگگدنی دولگگت کریمگگه مهگگدوی ،افگگزون بگگر تجلگگی آنهگگا در دولگگتهگگای الهگگی

انبیگ گ گگا

و امیرالمگ گ گگؤمنین عل گ گ گگی  ،گ گ گگه ص گ گ گگورت شگ گ گگارته گ گ گگایی گگ گگگه وس گ گ گگیله

ا مه معصومین

 ،تبیین و در منا روایی اسممی منعکس شده است.

امکگ گگان تگ گگدو ین ،طراحگ گگی اس گ گ راتژیک و برنامگ گگهر یگ گگزی عملیگ گگاتی ،از و یژ گ گگیهگ گگای

فرهنگگ گگی و تمگ گگدنی موصگ گگو در منگ گگا  ،بگ گگرای دولگ گگت زمینگ گگهسگ گگاز ظهگ گگور در عصگ گگر
غیب گگت ف گگراهم اس گگت .ن گگام همه گگوری اس گگممی ای گگران م گگیتوان گگد گگا توه گگه ه گگدی گگه

مبانی ،آمگوزههگا ،اهگدا  ،سیاسگتهگا و و یژ گیهگای فرهنگگی و تمگدنی دولگت کریمگه

مهدوی و ا الهام از تجارب دولت نبگوی و علگوی ،در شگمار تعر یگف دولگت زمینگهسگاز

ظهور قرار یرد.

ضرورت تحقیق

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

بررس گی و امکگگان طراح گی و تگگدو ین سیاسگگتهگگا ،اهگگدا
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و برنامگگههگگا ،و یژ گیهگگای

فرهنگی و تمدنی برای دولت زمینهساز ظهور در عصر غیبت ،ا الگوبردار ی از دولت
کر یمه آخرالزمانی و موعود مهدو ی ،در عصر کنونی از ضرورتهای ایسگ ه بگرای ن گام

همهور ی اسممی ایران است.
اهداف تحقیق

_ شناسایی و یژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور حضرت مهدی

؛

_ ترس گیم چگگگونگی الگگگوبردار ی از دولگگت کر یمگگه مهگگدو ی و م گگاهر تمگگدنی آن بگگرای

ن ام همهور ی اسممی ایران؛

_ تبیین آینده روشن و امیدوارکننده برای هوام انسانی ه و یژه ههان اسمم؛

_ تگگدو ین زمینگگههگگای تغییگر رف گگار در میگان من گگران و دولگگت زمینگگهسگگاز ظهگگور بگگرای

نزدیك شدن ه اهدا دولت موعود مهدو ی

.

مبانی نظری
در ایگ گن نوشگ گ ار از چنگگگد ن ر یگ گه و دیگ گد اه و گگگا محور یگ گ ت قگگگرار دادن آنهگگگا و گگگدون

پرداخت مس قیم ،مباحث ،سرفص ها ،رو یکردهگا و ن گایآ و پیشگنهادهای سیاسگ ی

خگود را سگگامان مگگیدهگیم و مب نگی بگگر آن مبگانی ن گگری ،گگه حگث و بررسگی مگگیپگگردا یم.

ن ر یگگ گهه گ گگا و دیگ گ گد اهه گ گگایی ک گ گگه مط گ گگر میش گ گگوند ،عبارتن گ گگد از :دیگ گ گد اه هدف گ گگدار و

حکیمانگگه بگگودن خلقگگت ،ن ر ی گ ه وهگگوب لطگگف و امکگگان اشگگر (ضگگرورت وهگگود امگگام
و حجت در هر زمان) ،تفسگیر فعگال و اسگ راتژ یك از مفهگوم ان گار و فگرج ،ن ر یگه را طگه

اق رانی دین و دنیا و دین و دولت در مبگانی و اندیشگه سیاسگی تشگی  ،دیگد اه ضگرورت
زمینگگهسگگا ی ظهگگور بگگرای عصگگر ظهگگور امگگام ،ن ر ی گه والی گت فقی گه ،ن ر ی گههگگای طراح گی
و گگازآفر ینی س گگازمان و م گگدلس گگا ی و ن ر یگ گهه گگای سیاس گگت گگتار ی در س گگازمانه گگای

فرهنگی و ارتباطی.

مبنگگای اصگگلی روش ای گن تحقی گق مب ن گی بگگر مطالعگگات کتگگابخانگگهای و اسگگنادی،

فقگگگه الحگ گگدیث ،توص گ گیف و تحلی گ گ  ،اسگ گ نباس از منگ گگا و تعگ گگالیم اسگ گگممی اس گ گ وار
است .در ضمن از مطالعگات ،ن ر یگههگا و مگدلهگای سیاسگت گتار ی عمگومی ،ن ر یگه
ف مگگان ،تحلی گ

ف مگگان و ف مگگانسگگا ی ،گگدون پرداخگگت مس گ قیم گگه ای گن مبگگانی

ن ری اس فاده کردهایم.

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

روش تحقیق
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تعاریف و اصطالحات
 .1ویژ گیهای فرهنگی و ویژ گیهای تمدنی

بر اساس ن ر یههای فرهنگ و تمدن ،و یژ گیهگای غیگر ملمگوس و غیگر مگادی ماننگد

عقاید ،اورها ،معنو یت ،مته ،،اخمق را هزو و یژ یهای فرهنگی و مواردی ماننگد

خصوصیات مادی ،ملموس ،اق صادی ،اه ماعی و رف ارها و اعمال را هزو م گاهر و
و یژ یهای تمدنی در ن ر رف هایم( .نك :پهلوان)124 _3 :1382 ،

 .2عصر ظهور

ظهگ گگور امگ گگام مه گ گگدی

در عصگ گگری پ گ گگیش از بر پگ گگایی قیامگ گگت و گ گگا هگ گگد

سامان رساندن هوام انسانی برای تکام و در ن یجه ،ه هد

گ گگه

رسگیدن ن گام أحسگن

خلقت الهی امری است که ه تعبیر علما و دانشمندان اسممی ،گه و یگژه صگاح ،اثگر
رانقدر «اإلمامالمهدیعندأهل النلن » ،از برهسگ هتگرین مسگلمات عقیگدتی مسگلمانان

در طول تاریخ اسممی ه شمار میرود .ذکر این وعده ه ان نبیاکرم

وارد شگده و

همه طوایف اسممی ،دانشمندان حدیث ،تگاریخ و رهگال و ح گی بگرادران اهگ سگنت
ه آن اذعان دارند ،ه ونهای که انکارناپتیر است.

1

آیتاهلل صافی لنایگانی ،عصر ظهگور را گا اسگ مداد از آیگات قگرآن کگریم و نصگوص

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اسممی چنین توصیف میکنند:
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دوره ظهگگور ،دوران نقطگگه کمگگال و شگگکوفایی کام گ امامگگت و احیگگای دیگگن و
شگریعت و برپگایی حکومگت عگدل واحگد ههگانی توسگط حضگرت مهگدی
است که ا شکوفایی همه اس عدادهای شری و تکامگ اندیشگههگا و آشگکار
ش گ ن برکگگات زمینگگی و آسگگمانی و س گ رش ههگگانی قسگگط و عگگدل و خیگگر و
برکت خواهد بود( .صافی لنایگانی)136 :1382 ،

 .1در این اثر رانقدر ،ا اس ناد ه  67اثر روایگی ،تگاریای و رهگالی اهگ سگنت ،روایگات و تفاسگیر و دیگد اه
علمگگای اه سگگنت در گگاره امگگام مهگگدی موعگگود  ،اسگ اراج و در ایگگن اثگگر تگگدوین شگگده اسگگت( .الفقیگگه
االیمانی)5 :1418 ،

عصر ظهور ،تداوم طبیعی عصر غیبت و صورت تکمیلی آن است .تکوین و رشگد

ایجابیات عصر ظهور ،سگ ر تگاریای و زمینگهسگازانه دارد؛ یعنگی عصگر غیبگت گه مثا گه

ظرفگگی اسگگت کگگه امکانهگگای فهگگم و اهگگرای احکگگام دیگگن در مقایسگگه گگا عصگگر حضگگور،

م فاوت ،حداقلی و مهیا رانه است.
م
ه تعبیر صدر ،عصر ظهور ،امری تازه یا دفعی و موقت ناواهد بود ،لکه اوال ن یجه

طبیعی هد

خداوند م عال از خلقت و در ههت تمش انبیا و اولیا و شگهدا خواهگد

بگگود .نگگابراین ،فرهنگگگ ان گگار ایگگد در ههگگت ایگگن خگگط و همگگراه گگا تگگمش ،تربیگگت و

آماد ی و مهیا شدن اشد .از این رو ،ان ار فرج ،در اصم فرد و هامعه نقگش یگادی

دارد .ه همین دلی  ،اصم اه ماعی و درمگان دردهگای شگر در رو آوردن گه اسگممی

است که امام زمان

در آن ،الگوی رف اری تلقی شود و همه دعوتها ،کوششهگا و

خروشها ا هد احیای آموزه های کتاب خدا و ع رت پیامبر صورت یرد( .صدر،
)35 :1408

 .3دولت کریمه

واژه «دولت» که در منا اسممی آمگده اسگت ،گا مفهگوم واژه «حکومگت» در دنیگای

امروز ،اق ران دارد .ه تعبیر نویسگنده کتگاب «مبلان ولیالاععیلسمسااسل »« ،در تشگ ه
م
در مفهوم حکومت ،غالبا کلمه دولت ه کار میرفت و من ور از دولت ،قوه مجریه یگا
نابراین ،دولت در اصگطم سیاسگی م گراد

است» (مدنی.)288 :1371 ،

حکومگت ،قگدرت و اق گدار معنگی شگده

دولت دینی و دولت اسممی ،دارای و یژ یهایی است که آن را از دیگر دولگتهگا و

قدرتها م مایز میسازد .قدرت در دولت اسممی ،نه تنها بگرای دولگتمگردان ،ام یگاز

و حق و یژهای ایجاد نمیکند ،لکه موه ،تکلیف و مسئولیت سنگینی میشود کگه

هگگیچ کگگس غیگگر از م قگگین و مؤمن گان ،توانگگایی انجگگام شایس گ ه و ایس گ ه ایگگن تکلیگگف را

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

هیئت و یران نبود ،لکه مقصود همان واحد سیاسی در هامعه بین المللی اسگت...
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ندارنگگد .نگگابراین ،تصگگدی گگری ،هگگدایت و رهبگگری آن ،ای گد بگگر عهگگده معصگگوم

ی گا بگگر

عهده نای ،خاص یا عام او اشد .عممه حکیمی در این زمینه چنین مینو یسد:

ا مه در ارتباس گا هامعگه شگیعه ،رف گار تشگکیمتی داشگ هانگد؛ رف گار یگک
مدیر و یک سازماندهنده و یک رهبر هام ( .حکیمی)230 :1382 ،

پ گگس از ظهگ گور و برق گگراری حک گگوم ی براس گگاس ع گگدل و داد ،دول گگت مهگگگدوی دارای

و یژ یهای میشود که این صفات ه شک برهس های در نام این دولت نهف ه اسگت

و آیگ گگات ،روایگ گگات و ادعیگ گگه ،گ گگه وضگ گگو گ گگه ایگ گگن اسگ گگامی اشگ گگاره کردن گ گد .از دولگ گگت

حض گگرت مه گگدی

گگا عن گگاو ینی همچ گگون «دول گگت کریم گگه»« ،دول گگت ص گگالحان»،

1

«آخرین دولت» 2و «دولت مس ضعفان» 3یگاد شگده کگه از هملگه یبگاتر ین آنهگا ،عنگوان
«دولت کر یمه» است .اکنون این عنوان بررسی میشگود؛ یگرا گه ن گر میرسگد مگیتوانگد

دیگر عناو ین را هم در بر گیرد و م ناس ،ا آن ،ه و یژ یهای فرهنگگی و تمگدنی ایگن

دولت میپردا یم.

در دعگگای شگگریف اف تگگا کگگه من سگگ ،گگه ناحیگگه مقدسگگه مهگگدوی اسگگت ،چنگگین

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

آمده است:
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 .1دولگت صگالحان عبگارت از دول گی اسگت کگه زمگامداری آن افگرادی صگالو و برتگر هسگ ند .خداونگد م عگال
َ
َ
گادتی الصگال ُح َ
االرض َیر ُثهگا عب َ
ون؛ (انبیگا)105 :همانگا زمگین را شایسگ گان و صگالحان گه
میفرماینگد« :ان
ارگ میبرند».
 « .2و رو ى علگی بگن عقبگم عگن أبیگه قگال :إذا قگام القگگا م حکگم العگدل وارتفگ فگی أیامگه الجگور وأمنگت گگه
السب و أخرهت اورض برکاتها ورد ک حق الی أهله ولگم یبگق أهگ دیگن ح گی ُی هگروا االسگمم و یع رفگوا
َ َ
َ َ
م
سل َم مگن فگی َ
السگموات َواورض طوعگا وکرهگا َوالیگه ُیرهعگون)
اإلیمان أما سمعت اهلل عزوه یقول( :وله ا
فحینئت ت هر اورض کنوزها وتبدی
(آلعمران )83 :و حکم بین الناس حکم داود و حکم محمد
م
برکتها فم یجد الره منکم یومئت موضعا لصدق ه وال لبره لشمول الغنی همیگ المگؤمنین» ثگم قگال :
م
إن دول نا آخر الدول ولم یبق أهگ بیگت لهگم دولگم إال ملکگوا قبلنگا لگئم یقولگوا _ اذا رأوا سگیرتنا _  :لگو ملکنگا
لم ق َ
سرنا مث سیر هؤالء وهو قول اهلل عز وه (والعاق َبم ل ُ
ین)» ( حاراالنوار ،ج)120 :51
َ َ
َ َ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
 .3خداوند در این اره در قرآن کریم میفرمایدَ « :و ُنرید أن نمن علی التین اس ضعفوا فگی االرض و نجعلهگم
َ َ َ ََ
جعل ُهگگم الگگوارثین؛ و اراده کگگردیم کگگه مس ضگگعفان را امگگام و پیشگگوا قگگرار دهگگیم و آنگگان را وارگ زمگگین
أ مگگم و ن
ردانیم»( .قصا)5 :

َ َ
َ َ َ َ َ َ
الل ُا َم ِّلنا ن ْرغ ُب ِّلل ْیك ِّف َد ْول ٍة ک ِّر َی ٍة؛
خدایا ،ما دولت کریمه را از تو درخواست میکنیم.

سنس و یژ ی این دولت کریمه را در سه نکته بیان میفرماید:

ُ
َ ُ
ُ ُ َ ْ ْ َ َ ََْ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
َ
النفأا َو أ ْهل ُأه َو جَْت َعل َنأا ِّف َیأا ِّم َأن الأد ََ ِّاة ِّلل
ُ ِّعز ِّبا ِّاْلسأَل و أهلأه و ُأ ِّ بأا ِّ
َ َ ِّ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ
َ
َ َْ
َ
َ َاَ ِّ ك َو الس َاد ِّة ِّلل َس ِّبی ِّلك و ُر قهنا ِّبا کرامة الدنیا و اْل ِّخرة؛
دول گی کگگه در آن اسگگمم و مسگگلمانان را عزیگگز گگداری و نفگگاق و دورویگگی و اهگ
آن(منافقگگان) را خگگوار و ذلی گ گگداری و مگگا را در آن دولگگت کریمگگه ،از دعگگوت
کنند ان ه اطاعت و عبادت خود و از رهبران مردم ه سگوی راه خگودت قگرار
داده و بواسطه دولت کریمه (مهدوی بزر واری و بزر منشی و عزت و اح گرام
دنیا و آخرت را برای ما قرار دهی) (طوسی)404 _402 :1418 ،

نگگابراین ،رهگاورد ایگگن دولگگت« ،کرامگگت انسگگان» در دنیگگا و آخگگرت بیگگان شگگده اسگگت.

عگگموه بگگر ایگگن ،رهبگگر حکومگگت نی گز «کگگریم» و کگگریمزاده اسگگت ،چنگگانکگگه در یگگارت روز

همعه ،خطاب ه ایشان می وییم:

و انت یا مأوَی کأر می مأن اوَد الکأرا ( .شأیخ َبأا مقأی361-369 :1386 ،؛
1
شیخ ویس)404 _402 :1418 ،

دولگگت کر یمگگه دول گی اسگگت کگگه حضگگرت مهگگدی

در رأس آن قگگرار داد و گگه تعبیگر

روایگ گات «از خمفگ گت او ،تم گگام س گگاکنان زم گگین و آس گگمان خش گگنود خواهن گگد ب گگود .ایگگگن

حکومگگت گگه تمگگام نیازهگگای مگگادی و معنگگوی شگگر پاسگگخ مگگیدهگگد و همگگگه اینهگگا را در

میکند و هم اه آسمان را شاد میکند»( .مجلسی :1393 ،ج)80 ،51

2

بگگر همگگین اسگگاس ،مگگیتگگوان فگگت کگگه دولگگت مطلگگوب از ن گگر اسگگمم ،دولگگت کریمگگه

ُ
ُ
َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
مم َو أهل ُه َو ُتتل ب َهگا النفگاق َو أهل ُگه َو َتج َعل َنگا ف َیهگا مگ َن
« .1الل ُه َم إنا َنرغ ُ ،إلیك فی َدول ٍم کر َیم ٍم ُتع ُز ب َها اإلس
َ َ ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
الد َعا إلی َط َاع ك َو الق َاد إلی َسبیلك َو َتر ُزق َنا ب َها ک َر َامم الدن َیا َو اْلخ َر ».
« .2المهگدی رهگ مگگن ولگدی ...یمگگا اورض عگگدال کمگگا ملئگت هگگورا  ،یرضگگی امف گه أهگ السگگماء وأهگ
اورض والطیر فی الهواء.»...

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

چگگارچوب قگگوانین الهگگی انجگگام مگگیدهگگد کگگه هگگم موهبگگات رضگگایت زمینیگگان را فگگراهم
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است ،دول ی که ه وسیله آن اه اسمم ه عزت برسند و اه نفگاق ذلیگ شگوند .ا گر

این اتفاق بیف گد ،هامعگه اسگممی گه کرامگت دنیگوی و اخگروی مگیرسگد .نگابراین ،ا گر

دول گگگی اواهگگگد کگگگریم اشگ گگد ،ایگ گد کگگگار زاران و اعضگگگای آن گ گگه کرامگگگت مگ گورد ن گ گگر

اه بیت

رسیده اشند و برآیند فعالیتها و تمش آنان ،رسگیدن گه دولگت کریمگه

را شک دهد.

ویژگیهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور
 ،شگگگاهد دولگ گگت و حکگگگوم ی گ گگا

آیگ گا در عصگگگر ظهگ گگور حضگگگرت مهگ گگدی موعگگگود
م
و یژ یهای صگرفا اع قگادی و دینگی خگواهیم بگود یگا ایگن دولگت افگزون بگر اهگدا دینگی،
اهدا

فرهنگی و تمدنی نیگز خواهگد داشگت؟ آیگا دولگت کر یمگه مهگدو ی را مگیتگوان در

زم گگره دول گگته گگای تم گگدنی دانس گگت؟ گگا تأمگ گ در م گگون و نص گگوص روای گگی ،اف گگزون ب گگر

و یژ گیهگگای دینگی و فرهنگگی ،م گگاهر تمگگدنی هگگم بگگرای ایگن دولگگت بیگگان شگگده و عصگگر

ظهور ا مدنی ی که اه زمین و آسمان از آن راضگی مگیشگوند ،معرفگی شگده اسگت .گه

تعبیر صدر در «تار یخ ما عدال هور» ،عصر مهدوی ا تمدن و مدنی ی پیشگرف ه شگک
می یرد( .صدر)532 :1408 ،

عممگ گ گگه کگ گ گگورانی نی گ گ گ ز در گ گ گگاره سگ گ گگیمای حکومگ گ گگت ههگ گ گگانی امگ گ گگام مهگ گ گگدی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

چنین مینویسد:
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ح ی ا گر مأموریگت آن حضگرت منحصگر گه زنگده کگردن اسگمم از نگو و برپگایی
تمدن عادالنه و الهی و پرتوافشانی آن بر ههان اشد ،کافی اسگت ،امگا عگموه
بر این همه ،ترقی و تکام زند ی شر را از لحا مادی در عصر خود و عگد از
آن گگه ونگگهای تگگأمین خواهگگد کگگرد کگگه گگا مراح گ تش گ ه ،هرچنگگد م رقگگی و
پیشرف ه بوده ،قا مقایسه ناواهد بود( .کورانی)351 :1383 ،

آیگتاهلل صگافی لنایگگگانی نیگز در گاره توأمگگان بگودن رهبگری دینگگی و سیاسگی در زمگگان

عصر ظهور چنین مینویسد:
ا مه

همه وعگده مگیدادنگد کگه رهبگری معنگوی و فکگری و عملگی در عصگر

ظهور امام مهدی گا رهبگری سیاسگی کگه پگیش از ایگن از سگوی زمگامداران
ظالم غص ،شگده بگود؛ تگوأم خواهگد شگد و در سگایه آن ،همگه اهگدا اسگمم
تحقق خواهد یافت( .صافی لنایگانی)115 :1382 ،

اکنگگون گگه برخگگی از مهگگمتگگرین و یژ گگیهگگای فرهنگگگی و تمگگدنی دولگگت کریمگگه اشگگاره

میکنیم .این و یژ ی ها از مضمون روایات قا اس نباس است و گه ن گر مگیرسگد قا گ
الگوبردار ی برای دولت زمینهساز ظهور اشد که عبارتند از:
.1احاللاوحالما ل جهللان اس ل منللاممدمللدی

1ونظللاماعتدللادیتاجتمللاع ت

تربیت  ،که پس از قرنها تجر ه و نگاتوانی ن گامهگا ،ملیگتهگا و دولگتهگای شگری پدیگد

میآید .شر ،هف اد پیامبر دروغین (کنایه از رهبران مکت،های ونگا ون) را کگه وعگده
سعادت میدهند ،تجر ه میکند و ا آغوش از و گروه گروه گه سگوی اسگمم مگیآینگد.
(مجلسی :1393 ،ج390 ،52؛ کورانی)355-362 :1383 ،

2

.2ازب للیربل ل دوهل ل ،سن لله للدع ت ا ل ل تخ اف للاعتارت ،للافت للللحفهمللل تتد،للل و

جمسداندیش ل دین ل کگگه بگگر چهگگره اسگگمم نشس گ ه و احیگگای تمگگام سگگنت ،گگه طگگوری کگگه
گگویی دیگگن هدیگگدی آورده اسگگت( .سگگلیمان386 :1402 ،؛ ابگگنطگگاووس :1401 ،ج،2

 « )269آن زمگگان کگگه خداونگگد اذن ف گ ن گگه مگگا دهگگد؛ حگگق ظگگاهر مگگیشگگود و اط گ نگگابود

می ردد( ».مجلسی :1393 ،ج)196 ،53

3

.3رشللدوتکام ل عدی ل  :هگگر وقگگت امگگام زمگگان

قیگگام مگگیکنگگد ،گگا توهگگه گگه تغییگگر و

اخمق ،عق و خردهای مردم ،همه م مرکز و تکمی میشود( .همان :ج)336 ،52

4

م
م
م
م
م
ُ َ
...« .1یملک القا م ثمثما ه سنه و یزداد تسعا ....یمم االرض عدال و قسطا کما ملئت ظلما و هورا فیف و
َ
االرض و غربها و یق الناس ح ی الیبقی اال ُ
دین محمد»...
اهلل له شرق
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ٌََُ
ُ
ُ
ُ
گور ُ
َ « .2و َر َو ى َعاص ُم ب ُگن ُح َمی ٍگد ال َحنگاس ...قگال َسگمعت أ َ گا َهعفگر َیقگول القگا ُم منگا َمنص ٌ
الرعگ ،مؤ یگد
ٍ
َ
َ
َ
النصر ُتط َو ى َل ُه اور ُض َو َت َه ُر َل ُه ال ُک ُن ُوز َیب ُل ُغ ُسل َط ُان ُه ال َمشر َق َو ال َمغر َب َو ُی ه ُر ه ُ
اهلل د َین ُه َعلی الگدین
َ
َ
ُکله َو َلو َکر َه ال ُمشر ُک َ
ون َف َم َیب َقی فی اورض َخ َر ٌ
اب إال ُعم َر.»...
َ َ َ َ ُ َ
َ
ُ
َ
َ
اهلل ل َنا فی القول ظ َه َر ال َحق َو اض َم َح ال َباط ».
« .3و إذ َا أذن
َ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ « .4عن أبی َهعف ٍر قال إذا ق َام قا ُم َنا َوض َ َید ُه َعلی ُر ُءوس العباد فجم ه عقولهم و أ کم ه أخمقهم».

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

تحگگوالتی ع یمگگی کگگه در عگگالم خلقگگت اتفگگاق مگگیاف گگد و نیگگز گگا توهگگه گگه عنایگگت امگگام،
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.4پیش ف وتکام عیم  :س رش دانش ه ونهای است کگه همگه خانگههگا را فگرا

مگی یگرد و زنگان بگر اسگگاس کتگاب خگدا و سگنت رسگگول اهلل

حکگم مگیکننگد و میگگزان

کشف مسا علمی ،ه اندازهای است که ا گر ظرفیگت علمگی شگر هف گاد و دو حگر
اشد تا آن روز ار فقط دو حر

آن شناخ ه میشود و قیه آن در عصر ظهور ،کشف و

ه منصه ظهگور رسگیده و در خگدمت دولگت کریمگه مهگدوی قگرار مگی یگرد( .مجلسگی،

 :1393ج336 ،52؛ کورانی)366-368 :1383،

.5دول ل تکام ل اخ ل همگگه رذای گ اخمقگگی از بگگین مگگیرود ،نفگگاق و ر یگگا گگازاری

ندارد ،همه صمیمانه و صادقانه تسلیم حکومت مهدوی مگیشگوند و اخگمق مگردم گه

کمال میرسد( .مجلسی :1393 ،ج)336 ،52
.6دول تربی

دولت مهدی

فقط دولت رفاه مگادی نیسگت ،لکگه رشگد ا عگاد

اخمقی و تربی ی انسانها و شکوفا یی آنها نیز نمود ار ی دارد و در کنار اتمام و اکمال

نعمتها ،اکمال فضیلتها نیز اتفاق میاف د( .همان :ج)169 ،51
.7دول مدبل وملماما

بین همگان برقرار می شگود .بگزر

یگکرنگگی و صگمیمیت ،رفاقگت صگادقانه و محبگت
گه کوچگک مهر گان اسگت و کوچگک گه بگزر اح گرام

میکند( .همان :ج .)372 ،52صداقت و یکرنگی گه انگدازهای اسگت کگه ا گر فگردی
نیازش را از هی ،دیگری بردارد ،او ماالفت نمیکند( .همان)

ویژگیها و مظاهر تمدنی دولت كر یمه مهدوی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

.1دول منتضعفاو مس ضعفان ،وارگ قدرت و ثگروت زمگین و مالگک مشگرقهگا و
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مغگربهگگای زمگین مگگیشگوند و گگه وسگیله آنهگگا دیگن در کگ دنیگا ظگگاهر میشگود و اثگگری از
ظلم ناواهد ماند( .تس ری ،بیتا341 :؛ مجلسی :1393،ج)390 ،52
.2دولل ل ل ع ل للدال

1

س گ گگایه ع گ گگدالت هم گ گگه ه گ گگا را ف گ گگرا م گ گگی ی گ گگرد (ص گ گگدر:1408 ،

َ
َ َ
ُ ُ َ
َ
ََ
َ
َ
َ « .1و َر َو ى َعاص ُم ب ُن ُح َمی ٍد ال َحن ُاس َعن ُم َ َح َمد بن ُمسل ٍم الثقفی قال َسمع ُت أ َ ا َهعف ٍر َیقول القگا ُم منگا
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌ َ ُ
َمن ُص ٌور ُ
الرعُ ،م َؤ َید النصر تط َو ى ل ُه اورض َو ت َه ُر ل ُه الکَ ُن ُوز َیبلغ ُسل َ َطان ُه ال َمشرق َو ال َمغر َب َو ُی ه ُر ه
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ٌ
اهلل د َین ُه َعلی الدین کله و لو کره المشرکون فم یبقی فی اورض خ َراب إال عم َر »...

 1)31و امگوال گگه مسگگاوات و عادالنگه بگگین همگگگان تقسگیم مگگیشگگود( .مجلسگگی:1393 ،

ج87 ،51؛ سلیمان 2)360 :1402 ،ه ن ر میرسگد در دولگت کریمگه مهگدوی ،بگر هگیچ
کدام از و یژ یها ه اندازه قسط و عدل تأ کید نشده است.

.3دول رفاهوف اوان نعمل ورلروع در دولگت مهگدوی هگیچ نیازمنگد و بیچگاره و

مح گاهی در زمگین نمگیمانگد ،حقگوق افگراد دو چنگدان مگیشگود و کسگی مح گاج زکگگات

نیسگگت .افگگراد پگگول مگگیدهنگگد و آنگگان برمگگی رداننگگد و مگگی وینگگد نیگگاز نگگداریم( .صگگافی
لنایگانی« .)385: 1382 ،امت من در زمان مهدی ه آن چنان نعم ی میرسند کگه

هر ز مانند آن دارای نعمت نبودهاند؛ آسمان بر آنگان مگی گارد و زمگین هگر چگه از یاهگان

دارد ،خارج میسازد و ثروت فگراوان اسگت .هرکسگی اواهگد و گه مهگدی مگی و یگد ،گه
مگن (از مگگال و ثگگروت) عطگگا کگن و او مگگی و یگگد ،گیگگر» (مجلسگگی :1393 ،ج.)88 ،51

3

« مگگال و ثگگروت را فگگراوان و گگدون خساسگگت و ح گگی شگگمارش ( گگه سگگوی مگگردم) سگگرا یر

میکند و زمین را سرشار از عدالت میکند» (مجلسی :1393 ،ج.)92 ،51

4

.4دول آ ادان زمین ا وفور نعمتهگا آ گاد مگیشگود ، ،گارانهگای پگی در پگی فگرود

میآید و همه خرابیها آ اد میشود .زمین به رین حاص خود را بیگرون مگیدهگد ،همگه
هگگا سرسگگبز و خ گگرم مگگی ش گگود و خداونگگد ،گگنآهگگا و مع گگادن زمگگین را آش گگکار مگگیکن گگد

(مجلسی 1393 ،ج191 ،52؛ کورانی.)362-365 :1383 ،

5

.5دول امنا وآرامش امنیت در همه هنبگههگای حقگوقی ،اق صگادی ،اخمقگی،

 .1ه تعبیر محمد صدر« ،دول ه العالمیه العادله».
م
م
...« .2یما االرض قسطا و عدال کما ملئت ظلما وهورا».
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
م
ُ
َ
ُ
قالَ :یک ُ
ون فی أ َم َی ال َمهد ُی َ
...ی َ َن َع ُم فیه أ َم ی نع َمم لم َی َ َن َع ُموا مثل َها قگط ُتگؤتی اورض
َ « .3عن النب َی
ُ َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ َُ
ُ
م
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ََُ ُ ُ
ُ
َ
أ کل َها َو ال تدخ ُر من ُهم شیئا َو ال َمال َیو َمئ ٍت کد ٌوس َیق ُوم َالر ُه ف َیقول َیا َمهدی أعطنی فیقول خت»...
ُ
مَ ُ
َ
ُ
َ َ
َ َ ٌ
َی ُک ُ
ون فی آخر أ َم ی خلیفم َیحثی ال َمال َحثیا ال َی ُعد ُه َعدا»...
« .4قال َر ُسول اهلل
« .5عگن محمگد بگن مسگلم قگال :سگمعت أ گا هعفگر یقول:القگا م منصگور الرعگ ،مؤ یگد النصگر تطگوى لگه
االرض وت هر له الکنوز ویبلغ سلطانه المشرق والمغرب وی هر اهلل عزوه ه دینه ولو کره المشرکون فم
یبقی فی االرض خراب إال عمر وینزل رو اهلل عیسی بن مریم ».

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

اه مگاعی ،همگگان را در بگر مگی یگرد« .در تمگام راههگا و شگهرها امنیگت برقگرار مگیشگود»
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(مجلسی ،1393 ،ج 1.)120 ،51از هیچ چیز ه چیز دیگر یان نمیرسگد و تگرس وهگود
نگگدارد .ح گگی حیوانگگات در بگگین مگگردم رفگگت و آمگگد مگگیکننگگد و گگه یکگگدیگر آزاری ندارنگگد.

(مجلسی :1393 ،ج)120 ،51

.6دول س م وب فشدوبیماریهاونلاتسان هلاازمل دم بیمگاری و نگاتوانی در

ایگگن دوران از بگگین مگگیرود .گگه عبگگارت دیگگگر ،بیمگگاری همگگگان بهبگگود مگگییا گگد و نگگاتوان

نیرومند میشود( .همان :ج62 ،53؛ مفید :1414 ،ج« )384 ،2هرکس قا م اه بیت
مرا درک کند و مریخ اشد ،سالم میشود و کسی کگه دارای ضگعف و نگاتوانی اسگت،

قگگوی مگگیشگگود» (مجلسگگی :1393 ،ج« 2.)335 ،52هر گگاه قگگا م قیگگام کنگگد ،خداونگگد،
مگگرض را از هگگر فگگرد مگگؤمن مگگیبگگرد و توانگگایی او را گگه سگگویش گگاز مگگی ردانگگد» (مجلسگگی،

 :1393ج« 3.)363 ،52در کگ زمگگین ،هگگیچ فگگرد نابینگگا و مگگریخ زمگگین یگگر و مب میگگی

نمگ گگی مانگ گگد ،مگ گ گگر آنکگ گگه خداون گ گگد گ گگه وسگ گگیله م گ گگا اهگگ گ بی گ گگت ،گ گگم را از او برط گ گگر

مگ گگیکنگ گگد» (مجلسگ گگی :1393 ،ج 4.)62 ،53نگ گگابراین ،ایگ گگد توهگگگگه گگگه بهداشگ گگت و
سمم ی مردم و تمش در ههت رفگ نگاتوانی ،بیمگاری ،ضگعف ،زمینگههگای بیمگاری و

ناتوانی و تگوانمندسگا ی مگردم ،از مهگمتگرین اهگدا
هم قرار یرد.

و وظگایف دولگت زمینگهسگاز ظهگور

.7دول حقو انوو در این دولت ،مردمان ه حدی از رشد رسیدهاند کگه در برابگر

حق ،تسلیم هس ند و بر اسگاس آن ،داوری مگیکننگد( .همگان ،ج .)194 :51در دولگت

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

کریمه مهد وی ،در میان پیروان ما لف ادیان ،حس ،دین و قانون خودشگان ،داوری
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میشود و ه کسی هم س م نمیشود (مجلسی ،1393 ،ج.)351 ،52

5

َ
َ
ُ ُ
َ
َ
َ َ َ
الس ُب ».
« .1إذا ق َام القا ُم َحک َم ال َعدل َو ار َتف َ فی أ َیامه ال َجو ُر َو أم َنت ه
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
ف قوی».
َ « .2عن أبی َهعف ٍر ق
ال َمن أد َرك أه َبی ی من ذی َعاه ٍم َب َرأ َو من ذی ض َع ٍ
ُ
َ ََ
َ « .3عن َأبی َعبد اهلل َعن َأبیه َعن َعلی بن ال ُح َسین أ َن ُه َق َال إ َذا َق َام ال َقا ُم أذ َه َُ ،
اهم
اهلل َعن ک ُمؤم ٍن الع
َ َ ُ
َو َرد إلیه ق َو َت ُه».
َ
ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ
ََ ُ ٌَ ََ ُ َم َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ « .4و ال َیبقی َعلی َو َهه اورض أع َمی و ال مقعد و ال مب لی إال کشف اهلل عنه مءه نا أه ال َبیت».
ََ َ َ َ َ ََ َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ
َ
َ
َ َ َ
« .5قال إذا ق َام قا ُم أه ال َبیت قسم السو یم و عدل فی الرعیگم فمگن أطاعگه فقگد أطگاگ اهلل و مگن عصگاه فقگد



.8نظارعب لار،زاراودول لریمه امام ،صاح ،حشمت و سکینه و وقار اسگت.

هامههایی درشت میپوشد و نان هگو میخگورد .علگم و حلگم او از همگه مردمگان بیشگ ر
اسگگت( .حکیمگگی .)30 :1382 ،امگگام نسگگبت گگه و را و مسگگئوالن ارشگگد حکگگوم یاش،
ن ارت و شدت عم ه خرج میدهگد ،ولگی نسگبت گه عامگه مگردم ،اشگنده و سگیار
مهر ان خواهد بود( .کورانی246 :1411 ،؛ سلیمان)360 :1402 ،

اکنون در ن ام همهوری اسگممی ایگران ،گا توهگه گه ت بیگت سگاخ ارهای سیاسگی،

علمگگگی ،آموزشگگگی و اق صگگگادی و نقگگگش نهادهگگگای عمگگگده سیاسگگگت گگگتاری از قبی گگگ

نه گگاد مرهعی گگت ،نه گگاد رهب گگری ،مجمگ گ تش گگایا مص گگلحت ن گگام ،ش گگورای ع گگالی

انقگ گگمب فرهنگگ گگی و مجلگ گگس شگ گگورای اسگ گگممی ،میتگ گگوان از هگ گگر یگ گگک از هگ گگد هگ گگا،

سیاستها ،برنامهها و و یژ یهای فرهنگی و تمدنی یادشده در ههت تبدی از آمگوزه
گه سیاسگگت و برنامگگه و قگگانون و اقگدامات عملیگگاتی بهگگرهبگگرداری کگرد تگگا گگه کگگار نهادهگگا و

سازمانها بیاید.

دولتزمینهساز ظهور
ضرورت تبیین راهبردی و فعاالنه مفهوم انتظار و فرج

در طگگول تگگار یخ تش گی  ،برداشگگتهگگا و تفس گیرهای م عگگددی ،از سگگکوت و انفعگگال تگگا

اق گدام و برنامگگه ر یگگزی و انقگگمب ،از فرهنگگگ ان گگار و تکگگالیف من گگران عصگگر غیبگگت
م عددی در میان شیعیان شک

رف ه است .تفسیر و رو یکرد این مقاله ،بهره یری از

نصوص روایات و تفاسیر بزر ان تشی برای تفسی ر فعال از فرهنگ ان گار اسگت و ذیگ

َ
َ َ
ُ
َ
ََ َ َ َ َ
اهلل َو إن َما ُسم َی ال َمهد َی ون ُه ُیهدى إلی أم ٍر خف ٍی َو َیس َ ار ُج ال گو َرا َ َو َسگا َر ک ُتگ ،اهلل َع َز َو َهگ مگن
َع َصی
َُ َ َ َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
غ ٍار أن َطا ک َیم َو َیحک ُم َبی َن أه ال و َرا ال و َرا َو أه َ اإلنجی اإلنجی َو َبی َن أه َالز ُبور الز بور و بین أه
َ
َ َ
ُ ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ ُ ُ َ
َ
ال َقرآن القرآن َو ُیج َم ُ إلیه أم َوال الدن َیا من َ طن اورض َو ظهر َها ف َیقول للنگاس َت َعگالوا إلگی َمگا ق َطعگ ُ م فیگه
َ
َ َ ٌ َ َ َ َُ
َ
م
َ
َ
َ
َ
اور َح َام َو َسفک ُتم فیه الد َم َاء ال َح َر َام َو َرکب ُ م فیه َما َح َر َم ُ
اهلل َعز َو َه ف ُیعطی شیئا لم ُیعطه أحد کان قبله
م
مَ ُ م ََ ُ َ ُ مَ َ مَ َ
َُ َ َ
َو َیما اورض َعدال َو قسطا و نورا کما ملئت ظلما و هو را و شرا».

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

صورت رف ه و م ناس ،ا ایگن تفاسگیر ،گروه نگدیهگای دینگی ،اه مگاعی و سیاسگی
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مفهوم «زمینهسا ی ظهور» که برداشگ ی مسگ قیم از تصگر یحات روایگی اسگت ،هگدایت
خواهد شد.

اسگ اد مطهگگری در کتگگاب «قیگگام و انقگگمب مهگگدی» کگگه گگه مفهگگوم «ان گگار و فگگرج» از

دید اه فلسفه و قرآن و معار

اسممی پرداخ ه اسگت ،اندیشگه پیگرو ی نهگایی نیگروی

حق و صلو و عدالت بر نیروی اط و س یز و ظلم ،س رش ههانی ایمگان اسگممی،

اس قرار کام و همه هانبه ارزشهای انسانی ،تشکی مدینگه فاضگله و هامعگه ایگد ال

و اهگگرای ایگگن ایگگده عمگگومی و انسگگانی گگه وسگگیله شاصگگی مقگگدس و عگگالیقگگدر را کگگه در
روایات اسممی ،از او ه «مهدی» تعبیر شده است؛ اندیشگهای مگیدانگد کگه همگه ف َگرق

اسممی دان مع قدند .ایشان «ان گار فگرج» (مگورد ن گر روایگات اسگممی) را «ان گاری

سگ گگازنده و نگگ گگهدارنگ گگده و تعهگ گگدآور ،نیروآفگ گگرین و تحگ گگرک اگ گگش و نگ گگوعی عبگ گگادت و

حگگقپرس گ ی» دانس گ ه اسگگت .در مقا گ  ،ان گگار انفعگگالی را نگگاه ،و یرانگگگر ،فلگگآکننگگده

مگگیدان گگد( .مطه گگری )8 _ 7 :1398 ،گگه هم گگین دلیگ گ  ،در مبحگگث «هامعگگگه ای گگدهآل»

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

مهدوی و مشاصات «ان ار بزر » چنین مینویسد:
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آرمگگگان قیگگگام و انقگگگمب مهگگگدی یگگگک فلسگگگفه بگگگزر اه مگگگاعی اسگگگممی
اسگت ...الهگگام اگش و راه شگگا گگه سگوی آینگگده اسگگت؛ آیینگه سگگیار مناسگگبی
اسگگت بگگرای شگگناخت آرمگانهگگای اسگگممی ...هز گگی از ههگگانبینگگی اسگگممی
است ،عناصر فرهنگگی ،تربی گی ،سیاسگی ،اق صگادی ،اه مگاعی و ...دارد.
(همان)87 _ 58 :
خگگوش بینگگگی گگگه آین گگده شگگگریت ،پیگگگرو ی نهگگگایی ،صگگگم و تقگگگوا و صگگگلو و
عدالت ،آزادی و صداقت ،حکومت ههانی واحد ،عمران تمام زمگین ،لگو
کام شریت ،بهره یری حداک ری از مواه ،زمین ،برقراری مسگاوات میگان
انسانهگا ،من فگی شگدن مفاسگد اخمقگی ،من فگی شگدن هنگگهگا و برقگراری
صگگگگگلو و محبگگگگگت و تعگگگگگاون ،سگگگگگاز اری انسگگگگگان و طبیعگگگگگت و ن گگگگگایر آن ،از
«مشاصات ان ار بزر » عنوان شده است( .همان)58 _ 61 :

آی گتاهلل مکگگارم شگگیرا ی در کتگگاب خگگود گه نگگام «مهگگدی انقمبگگی بگگزر » ،گگا طگگر

مباحثی در اره فلسفه تاریخ و سگیر تکگاملی هوامگ گه «آینگده روشگن» ،ایگن تکامگ را از

ضگگرورت هگگای اه مگگاعی ،هماهنگگگ گگا ن گگام آفگگرینش و مگگمزم گگا فطگگرت و عگگدالت
ههگگانی تلقگگی کگگرده اسگگت( .مکگگارم شگگیرا ی ،بگگیتگگا )23 _ 48 :ایشگگان گگا تفگگاوت قا گ

شگگدن بگگین دو نگگوگ «ان گگار انقمبگگی» و «ان گگار ماگگدر» و تلقگگی ان گگار گگه «آمگگاده گگاش
کامگ گ » (همگ گگان )103 :و رد و طگ گگرد ن ر یگ گگه ان گ گگار انفعگ گگالی و ان گ گگار ،گ گگه معنگ گگی رف گ گ

مسگگئولیت هگگا از خگگود و قگگول گگه اینکگگه ان گگار واکنشگگی گگه شکسگگتهگگا ،نا کگگامیهگگا و

نا س گگامانیه گگای مس گگلمانان اس گگت (هم گگان )94:و گگا ط گگر ای گگن پرسگگگش کگگگه «توقگ گ و

نگریس ن ه یگک آینگده درخشگان چگه ن یجگهای بگرای امگروز مگا دارد؟» ،گا طگر فلسگفه
ان ار و آثار سازنده ان گار انقمبگی ،دعگوت گه قیگام و سگازند ی فگرد و اه مگاگ ،ایجگاد

تح گگرک و مس گگئولیت آفرین گگی را از آث گگار مثب گگت و اه م گگاعی ان گگار در معن گگای اثب گگاتی و
صگگحیو آن ،من گگران واقعگگی را کسگگانی مگگیدانگگد کگگه مجاهگگدت و آمگگاد ی دارنگگد و در

آم گ گگاده گ گگاش کامگ گ گ هسگ گ گ ند .در نهای گ گگت ،فلس گ گگفه غیب گ گگت را «خودس گ گگا ی ف گ گگردی،

خودیگگاری هگگای اه مگگاعی ،آمگگاد ی پگگتیرش ،تکام گ فرهنگگگی و پگگرورش یگگک نیگگروی
ضر ی» میداند( .مکارم شیرا ی ،بیتا)87 _ 250 :

عممه حکیمی نیگز در «خورشگید مغگرب» ،ان گار در مکتگ ،تشگی علگوی را سگیآ

عمگگومی مگگی دانگگد کگگه ایگگد در عصگگر ان گگار ،پیروانگگی همیشگگه آمگگاده از ن گگر قگگدرتهگگای
ایمگ گگانی ،روحگ گگی ،نیروهگ گگای گ گگدنی و سگ گگمحی ،پگ گگرورشهگ گگای اخمقگ گگی ،اه مگ گگاعی و

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

ان گگگار فگگگرج گگگه عن گگوان یکگگگی از آم گگوزههگگگای دینگگگی نقگگگش مهمگگگی در کن گگگرل
ناهنجگگاری هگگای اه مگگاعی و اصگگم هامعگگه دارد و در واق گ  ،نگگوعی آمگگاد ی
بگگرای پگگاک شگگدن ،پگگاک یسگگگ ن ،پگگویش همیشگگگی همگگگراه گگا خودسگگگا ی،
ساخ ن دیگران و زمینهسا ی بگرای حکومگت صگالو مهگدوی اسگت .ان گار
فرج ا ن ارت اه ماعی ،سب ،هم سگ گی و شگک گرف ن هامعگه اخمقگی
می ردد .بگرای دسگتیگابی گه هگد ظهگور منجگی ایگد انسگانهگای من گر،
زمینگگه هگگای اس گ قرار آن دولگگت کریمگگه را آمگگاده سگگازند و ههگگت حرکتشگگان گگه
سمت فرهنگسا ی و زمینهسا ی این آرمانشهر موعود اشد( .قلگمکاریگان،
)121 :1393
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سازماندهیهای سیاسی و مالی داش ه اشند( .حکیمی)285-284 :1382 ،

امام خمینی نیز افزون بر برشمردن دید اههگای ما لگف در گاب مفهگوم و فلسگفه

ان ار و فرج و ا رد آنها بر ایگن عقیگده هسگ ند کگه «همگه مگا ان گار فگرج دار یگم و ایگد در

ایگن ان گار خگدمت کنگیم .ان گگار فگرج ،ان گار قگدرت اسگگمم اسگت و مگا ایگد کوشگگش

کنگگیم تگگا قگگدرت اسگگمم در عگگالم تحقگگق پیگگدا کنگگد و مقگگدمات ظهگگور انشگگاءاهلل تهیگگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

شود(1».خمینی :1372 ،ج)255 ،21
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 .1سگگم اهلل الگگرحمن الگگرحیم .ایگگن عیگگد سگگعید انشگگاءاهلل ،بگگر هم گه مسگگلمین ههگگان ،مس ضگگعفان عگگالم و
م
خصوصا ملت ما ،مبارک اد .آنچه که امروز میخواهم ه عرض ان برسانم ،برداشگتهگایی کگه از ان گار
فرج شده است ...عضیها ان ار فرج را ه این میدانند که در مسجد ،در حسینیه ،در منزل نشگینند
و دعا کنند و فرج امام زمان _ سمماهلل علیه _ را از خدا اواهند ...اینها ه تکالیف شرعی خودشان هم
عم میکردند و نهی از منکر هم میکردند و امر ه معرو هم میکردنگد ،لکگن همگین ،دیگگر غیگر از ایگن
کاری ازشان نمیآمد و فکر این مهم که یگک کگاری کننگد ،نبودنگد .یگک دسگ ه دیگگری بودنگد کگه ان گار
فرج را می ف ند این است که ما کار نداشگ ه اشگیم گه اینکگه در ههگان چگه مگی گترد ...بگر ملگت مگا چگه
می ترد ...ما تکلیفهای خودمان را عم میکنیم ،برای هلو یری از این امور هم خود حضرت بیایند
انشاءاهلل ،درست میکنند؛ دیگر ما تکلیفی ندار یم .تکلیف ما همین است که دعا کنیم ایشان بیایند
و کاری ه کار آنچه در دنیا می ترد یا در مملکگت خودمگان مگی گترد ،نداشگ ه اشگیم ...یگک دسگ های
می ف ند که خوب ،اید عالم پر [از] معصیت شود تا حضرت بیاید .ما اید نهی از منکر نکنیم ،امر گه
معرو هم نکنیم تا مردم هگر کگاری مگیخواهنگد کننگد .نگاه هگا یگاد شگود کگه فگرج نزدیگک شگود .یگک
دس های می ف ند :اید دامن زد ه ناه ها ،دعوت کرد مگردم را گه نگاه تگا دنیگا پگر از هگور و ظلگم شگود و
حضگرت _ سگمماهلل علیگه _ تشگریف بیاورنگد .ایگن هگم یگک دسگ های بودنگد کگه الب گه در بگین ایگن دسگ ه،
منحر هایی هم بودند ،اشااص سادهلو هم بودند ،منحر هایی هم بودنگد کگه بگرای مقاصگدی گه
این دامن میزدند .یک دس ه دیگگری بودنگد کگه مگی ف نگد کگه هگر حکگوم ی ا گر در زمگان غیبگت محقگق
شود ،این حکومت اط است و بر خم اسمم است .آنها مغرور بودند ه عخ روایاتی که وارد شده
َ
است بر این امر که هر َعلمی لنگد شگود ،قبگ از ظهگور حضگرت ،آن علگم ،علگم اطگ اسگت .آنهگا خیگال
کرده بودند که نه ،هر حکوم ی اشد ،در صورتی که آن روایات [اشاره دارد] که هر کس علم لنگد کنگد گا
علم مهدی ،ه عنوان «مهدویت» لند کند [ ،اط است].
حاال ما فرض می کنیم که یک همچو روایاتی اشگد ،آیگا معنگایش ایگن نیسگت کگه تکلیفمگان دیگگر سگاقط
اسگگت؟ یعنگگی ،خگگم ضگگرورت اسگگمم ،خگگم قگگرآن نیسگگت ایگگن معنگگا کگگه مگگا دیگگگر معصگگیت کنگگیم تگگا
پیغمبر بیاید ،تا حضرت صاح ،بیاید؟ حضرت صاح ،که تشریف میآورند برای چی میآیند؟ برای
اینکگگه س گ رش دهنگگد عگگدالت را ،بگگرای اینکگگه حکومگگت را تقو یگگت کننگگد ،بگگرای اینکگگه فسگگاد را از بگگین
ببرند ...ه حس ،رأی این همعیت ،که عضی شان ا یگرند و عضیشگان نگادان ،ایگن اسگت کگه مگا ایگد



نشینیم ،دعا کنیم ه صدام .هر کسی نفرین ه صدام کند ،خم امر کرده است؛ برای اینکه حضرت
دیر می آینده و هر کسی دعا کند گه صگدام؛ بگرای اینکگه ایگن فسگاد یگاد مگیکنگد ،مگا ایگد دعگا وی امریکگا
اشیم و دعا وی شوروی اشیم و دعا وی اذنا شان ،از قبی صدام اشگیم و امثگال اینهگا تگا اینکگه اینهگا
عگگالم را پگگر کننگگد از هگگور و ظلگگم و حضگگرت تشگگریف بیاورنگگد .عگگد حضگگرت تشگگریف بیاورنگگد ،چگگه کننگگد؟
حضرت بیایند که ظلم و هور را بردارند .همگان کگاری کگه مگا مگیکنگیم و مگا دعگا مگیکنگیم کگه ظلگم و هگور
اشده حضرت میخواهند همین را بگرش دارنگد .مگا ا گر دسگ مان مگیرسگید ،قگدرت داشگ یم ،ایگد بگرویم
تمام ظلم و هورها را از عالم برداریم .تکلیف شرعی ماست ،من ها مگا نمگیتگوانیم .اینگی کگه هسگت ،ایگن
است که حضرت عالم را پر میکند از عدالت.
ما تکلیف داریم که ،اینکه می وید حکومت الزم نیست ،معنایش ایگن اسگت کگه هگرج و مگرج اشگد .ا گر
یگگک سگگال حکومگگت در یگگک مملکتگگی نباشگگد ،ن گگام در یگگک مملکتگگی نباشگگد ،آن طگگور فسگگاد پگگر مگگیکنگگد
مملکت را که آن طرفش پیدا نیست .آنکه می وید حکومت نباشد ،معنایش ایگن اسگت کگه هگرج و مگرج
ُ
شود؛ همه هم را کشند؛ همه ه هم ظلگم کننگد بگرای اینکگه حضگرت بیایگد .حضگرت بیایگد چگه کنگد؟
برای اینکه رف کند این را .این یک آدم عاق  ،یک آدم ا گر سگفیه نباشگد ،ا گر مغگرض نباشگد ،ا گر دسگت
سیاست این کار را ن کرده اشد که ا ی دهد ماهارا که ما کار ه آنها نداش ه اشیم ،آنها بیایند هر کاری
میخواهند انجام دهند ،این اید خیلی آدم نفهمی اشده
قدرتهای بزرگ و تبلیغ معنای غلط از انتظار
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تهگا ،گه
اما مسئله این است که دست سیاست در کار بوده .همان طوری کگه تزر یگق کگرده بودنگد گه ملگ 
 های دنیا که سیاست کار شماها نیست؛ برو ید سرا کار خودتان و آن
مسلمین ،ه دیگر اقشار همعیت
چیزی که مربوس ه سیاست است ،دهید ه دست امنراتورها .خوب ،آنها از خدا میخواس ند که مردم
غافگ شگگوند و سیاسگگت را دهنگد دسگگت حکومگگت و گه دسگگت ظلمگگه ،دسگت امریکگگا ،دسگگت شگگوروی،
هگا را
دست امثال اینها و آنهایی که اذناب اینها هس ند و اینهگا همگه چیگز مگا را ببرنگد ،همگه چیگز مسگلمان
ببرنگگد ،همگگه چیگگز مس ضگگعفان را ببرنگگد و مگگا نشگگینیم گگگوییم کگگه نبایگگد حکومگگت اشگگد ،ایگگن یگگک حگگر
ا لهانگگه اسگگت ،من هگگا چگگون دسگگت سیاسگگت در کگگار بگگوده ،ایگگن اشگگااص غافگ را ،اینهگگا را گگا ی دادنگگد و
ف ند :شما کار ه سیاست نداش ه اشید ،حکومت مال ما ،شما هم برو ید توی مسجدهای ان ایس ید
نماز اوانیده چه کار دار ید ه این کارها؟
اینهایی که می ویند کگه هگر علمگی لنگد شگود و هگر حکگوم ی ،خیگال کردنگد کگه هگر حکگوم ی اشگد ایگن
برخم ان ار فرج است .اینهگا نمگیفهمنگد چگی دارنگد مگی وینگد .اینهگا تزر یگق کگردهانگد بهشگان کگه ایگن
حر ها را بزنند .نمیدانند دارند چیچی می ویند .حکومت نبودن ،یعنی اینکه همه مردم ه هان هگم
بریزنگد ،کشگگند هگگم را ،بزننگد هگگم را ،از بگگین ببرنگد ،بگگرخم نگگا آیگات الهگگی رف گگار کننگد .مگگا ا گگر فگگرض
می کردیم دویست تا روایت هم در این اب داش ند ،همگه را گه دیگوار مگیزدیگم؛ بگرای اینکگه خگم آیگات
قرآن است .ا ر هر روای ی بیاید که نهی از منکر را گوید نباید کرد ،این را اید ه دیوار زد .این ونه روایگت
ها نمگیداننگد چگی مگی وینگد ،هگر حکگوم ی اشگد حکومگت [ اطگ ] اسگته
قا عم نیست و این نفهم
لکه شنیدم عضی از اشااص ف هاند که خوب ا این وضعی که هست ،اْلن در ایران هست ،دیگر ما
م
نباید تهتی ،اخمق کنیم .دیگر غلط است این حر هاه چیگزی نیسگت دیگگر حگاال .ح مگا ایگد اسگ اد
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نگگابراین ،صگگر

اورمنگگد بگگودن مگگردم نسگگبت گگه وهگگود و ظهگگور مهگگدی موعگگود

_

چنانکه تا ه حال مرسوم و مألو بوده _ نمیتواند در راسگ ای زمینگهسگا ی ظهگور قگرار

یرد .از مفهوم واژه «زمینهسازان» (الموطئگون) نیگز برمگیآیگد کگه فرهنگگسگا ی و آمگاده

شگگگدن عملگ گگی بگ گگرای ظهگگگور هگ گگم از هملگ گگه وظگگگایف و تکگ گگالیف من گ گگران واقعگ گگی و از

مأموریتهای دولت زمینهساز ظهور است.

معنگگای مگگورد ن گگر مگگا در ایگگن نوش گ ار از ان گگار ،گگا اس گ ناد گگه م گگون روایگگی و مفگگاهیم

حگگدیثی ،در ف مگگان «زمینگگهسگگا ی ظهگگور» ،گگه معنگگای اصگگم گگری در فگگرد و هامعگگه،

تحرک آفرینی و تعهدآوری اسگت کگه در م گون روایگی ،گا عبگارتی همچگون «مجاهگدان،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

داعیان ه دین اهلل و »...آمده است (طبرسی :1403 ،ج.)318 ،2
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1

اخمق در یک محیطی اشد که همه مگردم فاسگدند ،شگرابخانگههگا همگه ازنگد و _ عگرض مگیکگنم کگه _
هاهای فساد همه ازنده ا ر یگک هگایی اشگد کگه خگوب اشگد ،آنجگا دیگگر تهگتی ،اخگمق الزم نیسگت،
نمی شود ،اط استه اینها یک چیزهایی است که ا ر دسگت سیاسگت در کگار نبگود ،ا لهانگه بگود ،لکگن
آنها میفهمند دارند چی میکنند .آنها میخواهند ما را کنار بزنند.
له ،الب ه آن پر کردن دنیگا را از عگدالت ،آن را مگا نمگیتگوانیم [پگر] کنگیم .ا گر مگیتوانسگ یم ،مگیکگردیم ،امگا
چون نمی توانیم کنگیم ایشگان ایگد بیاینگد .اْلن عگالم پگر از ظلگم اسگت .شگما یگک نقطگه هسگ ید در عگالم.
عالم پر از ظلم است .ما وانیم هلوی ظلم را گیریم ،ایگد گیگریم؛ تکلیفمگان اسگت .ضگرورت اسگمم و
قگگرآن [اسگگت] ،تکلیگگف مگگا کگگرده اسگگت کگگه ایگگد بگگرو یم همگگه کگگار را کنگگیم ،امگگا نمگگیتگگوانیم کنگگیم ،چگگون
نمیتوانیم کنیم ،اید او بیاید تا کند ،اما ما اید فراهم کنیم کار را .فراهم کگردن اسگباب ایگن اسگت کگه
کار را نزدیک کنیم ،کار را همچو کنیم که مهیا شود عالم برای آمدن حضرت _ سمم اهلل علیه _ در هگر
هگای خگارهی دامگن
هایی که هست که ه مسلمانها وارد شگده اسگت و سیاسگت
صورت ،این مصیبت
بهش زدهاند ،برای چاپیدن اینهگا و بگرای از بگین بگردن عگزت مسگلمین [اسگت] و اورشگان هگم آمگده اسگت
خیلیها .شاید اْلن هم سیاری گاور کننگد کگه نگه ،حکومگت نبایگد اشگد ،زمگان حضگرت صگاح ،ایگد

بیاید حکومت .و هر حکوم ی در غیر زمان حضرت صاح ،،اط است؛ یعنی هرج و مرج شود ،عگالم
ه هم اورد تا حضرت بیاید درس ش کنده ما درس ش میکنیم تا حضگرت بیایگد .ان شگاء اهلل ،خداونگد
هگا
اصم کند اینها را .و امیدوارم که خداوند این روز را بر همه ما ،بر همه شما مبارک کند و دست ظالم
های م لوم برای سرکوب کردن ظالمها .والسمم علیکم و رحمم اهلل.
را کوتاه کند و قدرت دهد ه ملت
(موسوی خمینی :1372 ،ج)255 ،21
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در فرهنگگ مهگگدویت و ان گگار ،کسگگی کگگه در وادی تکلیگگف قگگدم مگگی گگتارد و از ن گگر

قلبی ،من ر میشود ،در عم هم ه ایدها و نبایدها شگرگ مقگدس اح گرام مگی گتارد،

صفات د را از خود دور میکند و خگود را گه صگفات خگوب آراسگ ه مگیکنگد .از روایگت

منقول از امام صگادق

مگیتگوان چنگین برداشگت کگرد« :هگر کگس خگوش دارد در شگمار

اصحاب قگا م اشگد ،ایگد در عصگر ان گار ،م هگر اخگمق نیگک اسگممی اشگد .چنگین

کسگی ا گر پگگیش از قیگام قگگا م در گترد ،پگاداش او هماننگگد کسگانی اشگگد کگه قگگا م را درک
کنند و ه حضور او برسند ،پس [در دیندار ى و تالگق گه اخگمق اسگممی] کوشگید»

(مجلسی :1393 ،ج.)140 ،52

1

نقش ایرانیان و دولت زمینهساز ظهور

« َیا ُر ُج ُأ َن ٌاس م َن ال َمشرق َف ُیوط ُئ َ
ون لل َمهدی َیعنی ُسگل َط َان ُه» (همگان :ج.)87 ،51

2

زمینگگه سگگازان ظهگگور چگگه کسگگانی هس گ ند؟ ایگگن مردمگگی کگگه از مشگگرق زمگگین گگه عنگگوان
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َعلی ع َباده ف َمن ال ُح َجم َو اإل َم ُام َ عدك؟ قال ا نی ُم َح َمد َو اس ُم ُه فی ال و َرا َ اق ٌر َیبق ُر العل َم َ قرا ُه َو ال ُح َجم
َ
ُ
َ َ ُ
َ ُ
ُ
َو اإل َم ُام َ عدی َو من َ عد ُم َح َم ٍد ا ُن ُه َهع َف ٌر اس ُم ُه عن َد أه َ
الس َماء الصادق ...قگال ث َگم َتم َ گد ال َغی َبگم ب َگولی
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ین بِ َم َام گگه َو ال ُمن َ گگر َ
الثگگانی َع َشگ َگر مگگن أوصگ َگیاء َر ُسگگول اهلل َو او َمگگم ...إ َن أه گ َ َز َمگگان غی َب گگه القگگا ل َ
ین
اهلل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ل ُ ُهگوره أف َضگ ُ أهگ ُکگ َ
اهلل َت َع َگالی ذک ُگر ُه أع َط ُ
گان و َن َ
َ
گاهم م َگن ال ُعقگگول َو او ف َهگام َو ال َمعرفگم َمگا َص َگارت گگه
گ
م
ز
ٍ
َ
َ
َ َ
َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ََ
گك َالز َمگگان َمنز َلگگم ال ُم َجاهگگد َ
ین َبگگی َن َیگگدی َر ُسگگول اهلل
گاهد َو َه َعل ُهگگم فگگی ذلگ
الغیبگگم عنگگدهم منزلگگم المشگ
م َ َ
َ
م ُ
م
َ
َ
السیف ُأ َولئ َك ال ُما َل ُص َ
َ
ون َحق ما َو ش َ
یع ُ َنا صدقا َو الد َعا ُ إلی دین اهلل سرا َو َههرا َو قگال گ ان ُگار الف َگرج
ََ
َ َ
من أع م الفرج».
 ...« .1عگن أبگی عبگداهلل أنگه قگگال ذات یگوم :أال اخبگرکم مگا ال یقبگ اهلل عزوهگ مگن العبگاد عمگم إال گگه؟
فقلگگت :لگگی فقگگال :شگگهاد أن ال إلگگه إال اهلل ،وأن محمگگدا عبگگده و رسگگوله و اال قگگرار مگگا أمگگر اهلل والوالیگگم لنگگا ،
والبراء من أعدا نا ،یعنی أ مم خاصم وال سلیم لهم  ،والورگ وااله هاد  ،والطمأنینگم واالن گار للقگا م ثگم
قال :إن لنا دولم یجیگ اهلل بهگا إذا شگاء .ثگم قگال :مگن سگر أن یکگون مگن أصگحاب القگا م فلین گر ولیعمگ
الورگ ومحاسن االخمق  ،وهو من ر  ،فان مات وقام القا م عده کان لگه مگن االهگر مثگ أهگر مگن أدرکگه،
فجدوا وان روا هنیئا لکم أی ها العصا م المرحومم».
َ
َ َ
َ ُ َ
اب الاام ُس فی ذکر ُنص َر أه ال َمشرق لل َمهدی َعن َعبد اهلل بن ال َحگارگ بگن َهگز ٍء ُالز َبیگدی قگال
 .2الب
ُ
َ
َ َ َُ ُ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َیا ُر ُج أن ٌاس م َن ال َمشرق ف ُیوط ُئون لل َمهدی َیعنی ُسل َطان ُه َهتا َحدیث َح َس ٌن َصحیوٌ
قال رسول
ُ َ
اهلل َ ُ َ
ُ َ َ َ َ
َر َوت ُه الث َق ُ
اهم القزو ین ُی فی ُس َننه.
ات أخ َر َه ُه ال َحافظ أ ُبو َعبد اهلل بن م
ات َو او ث َب
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زمینگگهسگگازانظهگگور مهگگدی موعگگود

در روایگگت نبگگوی

شگگارت داده شگگدهانگگد؛ چگگه

کسانیاند؟ آیا قوم و مل ی خاصی در تش ه مورد ن ر بوده یا در زمان حگال و آینگده نیگز

چنگگین زمینگگهسگگازان ظهگگور در مشگگرق زمگگین پیگگدا مگگیشگگوند؟ آیگگا ایرانیگگان و دول گگی کگگه

تشکی مگیدهنگد؛ زمینگهسگازانظهگور هسگ ند؟ اینهگا پرسگشهگایی اسگت کگه مگیتگوان
ذی این روایت ،دنبال پاسخ آن بود .من ور ما از «دولت» در ترکی« ،دولت زمینگهسگاز
م
ظهگگور» ،ص گگرفا ق گگوه مجر یگگه ی گگا فق گگط قگگوای حاکم گگه و رس گگمی نیسگگت ،لکگگگه گگگه تعبی گگر
کریمگگیتبگگار« ،ک گ دس گ گاه سگگامانیاف گگه اه مگگاعی اسگگت کگگه ضگگمن دارا بگگودن عناصگگر
قدرت و حاکمیت در پرتو قگانون گتاری و اهگرای قگوانین ،تن گیم همگه روا گط انسگانی و

تعگگاممت اه مگگاعی را در سگگطو داخلگگی و بگگینالمللگگی بگگر عهگگده دارد»( .کریمگگیتبگگار،

)119 :1387

عممه کورانی در اره ایرانیان و نقش آنان در دوران ظهور چنین مینویسد:

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

در روایگات مر بگوس گگه حضگرت مهگدی و زمینگگهسگا ی ظهگور حکومگگت آن
بزر وار ،ایرانیان و یمنیها سگهم سگزایی دارنگد و کسگانی هسگ ند کگه گه مقگام
ایجاد زمینه مناسگ ،بگرای ظهگور آن حضگرت و شگرکت در نهضگت وی نایگ
مگگی شگگوند ...کلیگگه منگگا روایگگی شگگیعه و سگگنی پیرامگگون حضگگرت مهگگدی
اتفگاق ن گر دارنگگد کگه آن بزر گوار عگگد از نهضگ ی مقگدماتی کگگه بگرایش گه وهگگود
میآید ،ظهور میکنگد ...و یگاران درفگشهگای سگیاه ،ایرانگیانگد کگه زمینگهسگاز
حکومگت آن حضگرت و آمگگاده کننگده مقگدمات فرمگگانروایگی وی مگی اشگگند.
(کورانی)217 _ 229 :1383 ،
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ایشان در ادامه بررسی روایات« ،رایات سود» (پرچمهگای سگیاه) از مشگرق زمگین ،گا

اطمینان مع قدند:

روایاتی که حاکی از ظاهر شدن و روی کار آمدن زمینهسازان ظهور آن بزر وار
اسگگت؛ گگه طگگور عمگگوم ،دال لگگت بگگر یگگاران ایرانگگی و یمنگگی آن حضگگرت دارد کگگه
زمینهساز حکومت وی هس ند( .همان)230 :

در نهایگگت ،عممگگه کگگورانی پگگس از نقگگد و بررسگگی روایگگات یگگاد شگگده ،در ذی گ مبحگگث

« روایات مربوس ه قم و مرد موعود این شهر» چنین مینویسد:
از زمگگگره روایگگگات ظه گگور ،گگگه پگگگا خاسگگگ ن مگگگردی از قگگگم و یگگگاران وی مگگگی اشگگگد.
(همان)237 ،

سگنس روایگت منقگول از امگام کگگاظم

چنین بررسی میکند:

را کگه در آن گه «مگردی از قگم »...اشگگاره دارد،

نکته قا توهه این است که امام تعبیر گه «مگردی از قگم» نمگوده و نفرمگوده از
اه قم ،می توان ایگن هملگه را بگر امگام خمینگی تطبیگق داد ،چگه اینکگه ایشگان
اه خمین و ساکن قم می اشند( .همان)237 :
بایستههای ضروری برای دولت زمینهساز ظهور (الگوبرداری از دولت کریمه)

دولگگت زمینگگهسگگاز ظهگگور ایگگد از همگگه ن گگر گگا دولگگت کریمگگه مهگگدوی هگگمسگگو اشگگد و

فرهنگگ ان گگار و ف مگگان ظهگگور را اسگاس کگگار خگگود قگگرار دهگد ،یعنگگی بگگرای رسگگیدن گگه
آنچه ه عنوان برکات و آثار حکومت ههانی امام زمان

است (شام تأمین معگاش

و رفاه و ایجاد امنیت و آرامش ،تقویت فکر و فرهنگ ،ارتقای معرفت و آ اهی هامعه

و دیگر مؤلفه هایی که در منا و م ون دینگی مر بگوس گه عصگر ظهگور وارد شگده اسگت)،

همت خود را ه کار گیرد و در مقا توطئههای داخلگی و خگارهی کوتگاه نیایگد .عصگر
غیبت ،تمش برای وصول ه اهدا میانی است که اید ه آن توهه شود .همان طگور

انسگانی گه سگعادت مگیرسگگند ،در عصگر غیبگت هگم تشگگکی یگک حکومگت گا سگگاخ ار
دینگگی بگگرای فگگراهم کگگردن زمینگگه ظهگگور گگا همگگان و یژ گگیهگگا ،چگگرا امیگگد را در دل هوام گ
شری و من ران واقعی ظهور روشن نگه میدارد.

عممگه کگورانی در کتگگاب خگود گگه نگام «عصگر ظهگگور» ،در مقدمگه کتگگاب در گاره نقگگش

انقمب اسممی ایران در اور ه مهدی من ر چنین مینویسد:

عگگد از پیگگرو ی انقگگمب اسگگممی در ایگگران ،نشگگانههگگای اع قگگاد گگه حضگگرت
مهدی من ر در میان مل ههان اسمم و ح ی غیگر اسگمم ...یعنگی پرسگش

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

که در عصر ظهور ا برپایی و س رده شدن عدالت ا حکومت ههگانی موعگود ،هوامگ
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از او و سگگان فگگ ن پیرامگگون او و مطالعگگه و تگگألیف در گگاره او گگه اوج رسگگید.
(همان)17: 1387 ،

نویس گگنده در ای گگن کت گگاب کوش گگیده اس گگت ،س گگیمای کل گگی دوران ظه گگور حض گگرت

مهدی

را ا اس ناد ه آیات قرآنی و روایات معصومان

تصویر کنگد .گا اسگ ناد گه

روای گگات ،نق گگش ع یم گگی ب گگرای ایرانی گگان قا گ گ ش گگده و از آن گگان گگه عن گگوان «طرف گگداران
»« ،شیران بیفرار» یاد کرده و ا اس ناد ه روایاتی بر ایگن عقیگده اسگت کگه

اه بیت

«آغگگاز حکومگگت مهگگدی

از ایگگران خواهگگد بگگود» .وی پگگس از تصویرسگگا ی قیگگامهگگا و

نهضتهای مقدس عصر ظهور و حرانهای حکومتهای حجاز ،عراق و غگرب ،بگر
ایگگن عقیگگده اسگگت کگگه گگا ظهگگور حضگگرت حجگگت

مسیو

و فگگرود آمگگدن حضگگرت عیسگگی

و رویدن غربیان ه اسمم و اس قرار دولگت ههگانی حضگرت مهگدی

در

ههان ،اسمم محمدی احیا میشگود و سگرزمینهگا از وهگود سگ م پگاکسگا ی و زنگد ی

مادی انسان هگا د ر گون و رفگاه ،سگ رده شگده و گنآهگا و نعمگتهگای زمگین گه وفگور و

میان فقیران تقسیم مگیشگود و علگوم طبیعگی و صگنای  ،م حگول و م کامگ و حکگوم ی

بزر تر از حکومگت حضگرت سگلیماننبگی
)215-374

و ذوالقگرنین تشگکی مگیشگود»( .همگان:

جمهوری اسالمی ایران و زمینهسازی ظهور
ن گگام مقگگدس همهگگوری اسگگممی ایگگران ،ن گگامی سیاسگگی و دینگگی اسگگت و از تعگگالیم

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

تشگگی اثنگگی عشگگری
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سرچشگگمه رف گگه اسگگت .از ایگگن رو ،از آغگگاز پیگگدایش ،بگگر یکگگی از

اساسیترین آموزه های خود ،یعنی مهگدویت و ان گار فگرج مب نگی بگوده و اکنگون نیگز در

مسیر توسعه و پ یشرفت که درصگدد اتصگال انقگمب اسگممی گه قیگام ههگانی حضگرت

مهگدی موعگود

اسگت 1،ناچگار از تصگویرپردا ی از آینگده موعگود ،هامعگه و حکومگگت

 .1اش مقدمه قانون اساسی ذی عنوان« :شیوه حکومت در اسگمم» :حکومگت از دیگد اه اسگمم ...تبلگور
آرمگگان سیاسگگی مل گگی هم کگگیش و همفکگگر اسگگت کگگه گگه خگگود سگگازمان میدهگگد تگگا در رونگگد تحگگول فکگگری و
عقیگدتی راه خگگود را گگه سگگوی هگگد نهگگای ی (حرکگگت گگه سگگوی اهلل) گشگگاید .ملگگت مگگا در هر یگگان تکامگ



مطلگگوب و موعگگود مهگگدوی اسگگت تگگا وانگگد از آن گگه عنگگوان الگگگو و هامعگگه نمونگگه بگگرای

طراحی مسیر حرکت خود الگو گیرد .در این میان ،این ن ام درصگدد اسگت تگا خگود را
گگه مثا گگه «دولگگت زمینگگهسگگاز ظهگگور» معرفگگی کنگگد .از ایگگن رو ،ایگگد نقشگگه راه ایگگن مسگگیر،

طراحی و تدو ین و از راه سازمان هگای ارتبگاطی ،فرهنگگی ،تبلیغگاتی و آموزشگی خگود در

میان مااطبانش( ،هامعه) تبیین و تبلیغ شگود .همگایون در ایگن زمینگه بگر ایگن عقیگده

اسگت کگه «انقگمب اسگممی ایگگران در صگورت ادامگه هگدی مسگگیر خگود مگیتوانگد همگگان
قیام آخرالزمانی اشد که مقدمات ظهور را فراهم میکند»( .همایون)24 :1391 ،

جمهوری اسالمی ایران در خدمت زمینهسازی ظهور
امگگام خمینگگی در مقگگام نیگگان گگتار ن گگام همهگگوری اسگگممی ایگگران ،در سگگیاری از

سگگانان خگگود ،حکومگگت اسگگممی را حکومگگت امگگام مهگگدی

توصگگیف مگگیکنگگد کگگه

حافظ این دولت است .در اینجا ه یکی از سانان امام اشاره مگیشگود کگه گه روشگنی
ه نقش زمینهسا ی این نهضت تصریو دارد:

این نهضت مقدس برای انقمب بزر مهدی موعود است.

ای گگن س گگان ع گگموه ب گگر داشگ گ ن تص گگریو گگه ای گگن موض گگوگ ،از آخ گگرین س گگانان ام گگام

پیش از رحلت ایشان است .از این رو ،این سان ،نقش نهضت امگام و مسگیر حرکگت
ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

انقمبی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پگاك نمگود و گه
مواض فکری و ههانبینی اصی اسگممی از شگت و اکنگون بگر آن اسگت کگه گا مگوا ین اسگممی هامعگه
نمونه خود را نا کند .بر چنین پایهای ،رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اع قادی نهضت
را عینیگت اشگگد و شگگرایطی را گه وهگگود آورد کگه در آن انسگگان گگا ارزشهگگای واال و ههانشگگمول اسگگممی
پرورش یا د.
قانون اساسی ا توهه ه مح وای اسممی انقمب ایران کگه حرکتگی بگرای پیگرو ی تمگامی مس ضگعفین بگر
مس کبرین بود ،زمینه تگداوم ایگن انقگمب را در داخگ و خگارج کشگور فگراهم می کنگد ،گه و یگژه در سگ رش
المللگی ،گا دیگگر هنبشهگای اسگممی و مردمگی می کوشگد تگا راه تشگکی امگت واحگد ههگانی را
روا ط بین
هموار کند« .ان هته ام کم امگه واحگده و انگا ر کگم فاعبگدون» ،و اسگ مرار مبگارزه در نجگات ملگ محگروم و
تحت س م در تمامی ههان قوام یا د.

207

آینگگگده همهگگگور ی اسگگگممی ایگ گران را گگگه خگگگوبی تبیگگگین مگ گیکنگگگد .امگگگام گگگه مناسگگگبت
والدت حضگرت مهگگدی

رحل شان میفرمایند:

در تگگاریخ چهگارده شگگعبان 1408ق ،دو مگگاه و نگیم مانگگده گگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

سمم و درود ه پیشگاه مقگدس مولگود نیمگه شگعبان و آخگرین ذخیگره امامگت
( قیماهلل ارواحنا فداه) و یگانه داد س ر ا دی و بزر پرچمگدار رهگایی انسگان
از قیود ظلم و س م اس کبار ،سمم بر او ،سمم بر من ران واقعگی او ،سگمم بگر
غیبت و ظهور او و سمم بر آنان که ظهورش را ا حقیقگت درک مگیکننگد و از
هگام هگگدایت و معرفگت او لبریگگز مگیشگگوند و سگمم بگگر ملگت بگگزر ایگران کگگه گگا
فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهورش را هموار میکنند...
مسئوالن ما اید دانند که انقمب ما محدود ه ایگران نیسگت .انقگمب مگردم
ایران ،نقطه شروگ انقمب بزر ههان اسمم ه پرچمداری حضرت حجگت
(ارواحنا فداه) است که خداونگد بگر همگه مسگلمانان و ههانیگان منگت نهگاد و
ظهور و فرهش را در عصر حاضگر قگرار داد ...ایگد دولگت همهگوری اسگممی،
تمامی سعی و توان خگود را در اداره هگر چگه به گر مگردم نمایگد ،ولگی ایگن گه آن
معنا نیست که آنها را از اهدا ع گیم انقگمب کگه ایجگاد حکومگت ههگانی
1
اسمم است منصر کند.
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 .1سم اهلل الرحمن الرحیم .این عید سعید پانزده شعبان را ه همه مسگلمین و گه همگه ملگت ایگران تبر یگک
عرض می کنم .ماه شعبان ماه بزر ی است که در آن ،در سوم آن ،بزر مجاهد عالم شریت م ولگد شگد
و در پانزده آن ،حضرت مهدی موعود _ ارواحنا له الفدا _ پا ه عرصه وهود تاشت.
قضیه غیبت حضرت صاح ،،قضیه مهمی است که ه ما مسا لی مگیفهمانگد .مگنهملگه اینکگه بگرای
یک همچو کار بزر ی که در تمام دنیا عدالت گه معنگای واقعگی اهگرا شگود ،در تمگام شگر نبگوده کسگی ،اال
مهدی موعود _ سمم اهلل علیه _ که خدای تبارک و تعالی او را ذخیره کرده است برای شر .هر یک از انبیا
که آمدند ،برای اهرای عدالت آمدند .و آن کسی که گه ایگن معنگا موفگق خواهگد شگد و عگدالت را در تمگام
دنیا اهرا خواهد کرد ،نه آن هم این عدال ی که مگردم عگادی مگیفهمنگد کگه فقگط قضگیه عگدالت در زمگین
برای رفاه مردم اشد ،لکه عدالت در تمام مراتگ ،انسگانیت .انسگان ا گر هگر انحرافگی پیگدا کنگد ،انحگرا
عملی ،انحرا روحی ،انحرا عقلی ،بر رداندن این انحرافات را ه معنای خودش ایگن ایجگاد عگدالت
است در انسان .ا ر اخمقش اخمق منحرفی اشد ،از این انحرا وق ی ه اع دال بر ردد ،ایگن عگدالت
در او تحقق پیدا کرده است .ا ر در عقاید یک انحرافاتی و کجی هایی اشد ،بر رداندن آن عقاید کآ گه
یک عقیده صحیو و صگراس مسگ قیم ،ایگ ن ایجگاد عگدالت اسگت در عقگ انسگان .در زمگان ظهگور مهگدی
موعود _ سمم اهلل علیه _ که خداوند ذخیره کرده است ،او را از اب اینکه هگیچ کگس در اولگین و آخگرین،
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این قدرت برایش نبوده است و فقط برای حضرت مهدی موعود بوده است که تمام عالم را ،عدالت را در
تمام عالم س رش ده د و آن چیزی که انبیا موفگق نشگدند گه آن گا اینکگه بگرای آن خگدمت آمگده بودنگد،
خدای تبارک و تعالی ایشان را ذخیره کرده است که همان معنایی که همه انبیا آر و داش ند ،لکن موان
اسباب ایگن شگد کگه ن وانسگ ند اهگرا کننگد و همگه اولیگا آر و داشگ ند و موفگق نشگدند کگه اهگرا کننگد ،گه
دست این بزر وار اهرا شود.
عید مولود حضرت صاح _ ،ارواحنا له الفداء _ بزر تگرین عیگد بگرای مسگلمین اسگت و بگزر تگرین عیگد
بگگرای شگگر اسگگت ،نگگه بگگرای مسگگلمین .ا گگر عیگگد والدت حضگگرت رسگگول بگگزر تگگرین عیگگد اسگگت ،بگگرای
مسلمین از اب اینکه موفق ه توسعه آن چیزهایی کگه مگیخواسگت توسگعه دهگد ،نشگد؛ چگون حضگرت
صاح _ ،سمم اهلل علیه _ این معنا را اهگرا خواهگد کگرد و در تمگام عگالم ،زمگین را پگر از عگدل و داد خواهگد
کرد ه همه مرات ،عدالت ،ه همه مرات ،دادخواهی ،اید ما گوییم که عید شعبان ،عید تولد حضرت
مهدی _ سمم اهلل علیه _ بزر ترین عید اسگت بگرای تمگام شگر .وق گی کگه ایشگان ظهگور کننگد _ انشگاءاهلل
هگا را راسگت مگیکنگد:
خداوندَ تعجی کند در ظهور او _ تمام شر را از انحطاس بیرون میآورد ،تمگام کجگی
م
م َ
ُ َ
« َیما اورض َعدال َ عد ما ُمل َئت َهو را» .همچو نیست که این عدالت همان که ماها از آن میفهمگیم کگه
ن ه یک َحکومت عادلی اشد که دیگر هور نکند آن ،ایگن هسگت امگا خیگر ،گاالتر از ایگن معناسگت .معنگی
م
م َ
َُ َ
« َیمگا اورض َعگگدال َ عگد مگگا ُمل َئگگت َهگو رااْلن» .زمگگین و عگگد از ایگن ،از ایگگن هگم گگدتر شگگاید شگود ،پگگر از هگگور
است ،تمام نفوسی که هس ند انحرافات در آنها هست .ح ی نفوس اشااص کام هم در آن انحرافاتی
هست ،ولو خودش ندانگد .در اخگمق هگا انحگرا هسگت ،در عقایگد انحگرا هسگت ،در اعمگال انحگرا
گام ایگن
هست و در کارهایی هم که شگر مگی کنگد انحگرافش معلگوم اسگت .و ایشگان مأمورنگد بگرای اینکگه تم
م
َُ َ َ
کجی ها را مس قیم کنند و تمام این انحرافات را بر ردانند ه اع دال که واقعگا صگدق کنگد « َیمگا اورض

م
م َ
َعدال َ عد ما ُمل َئت َهو را» .از این ههگت ،ایگن عیگد ،عیگد تمگام شگر اسگت ،عگد از اینکگه آن اعیگاد ،اعیگاد
مسلمین است .این عید ،عید تمام شر است .تمام شر را ایشان هدایت خواهند کرد انشاءاهلل ،و ظلم
و هور را از تمام روی زمگین برمگیدارنگد ،گه همگان معنگای مطلقگش .از ایگن ههگت ،ایگن عیگد ،عیگد سگیار
که بزر ترین اعیاد است ،این عید ه یک
بزر ی است که ه یک معنا از عید والدت حضرت رسول
معنا بزر تر است.
طگگور ایگگاماهلل توهگگه کنگگیم کگگه خودمگگان را مهیگگا کنگگیم از بگگرای آمگگدن آن
طگگور روزهگگا و در ایگگن
و مگگا ایگگد در ایگگن
حضرت .من نمیتوانم اسم رهبر روی ایشان گتارم .بزر تگر از ایگن اسگت .نمگیتگوانم گگویم کگه شگاا
اول است .برای اینکه دومی در کار نیست .ایشان را نمیتوانیم ما ا هیچ تعبیری تعبیگر کنگیم ،اال همگین
که مهدی موعود است .آنی است که خدا ذخیره کرده است برای شگر و مگا ایگد خودمگان را مهیگا کنگیم از
برای اینکه ا ر چنانچه موفق شگدیم انشگاءاهلل گه یگارت ایشگان ،طگوری اشگد کگه رو سگفید اشگیم پگیش
 هایی که اْلن ه کار رف ه شدهاند در کشور ما _ و امیدوارم که در سگایر کشگورها هگم
ایشان .تمام دس گاه
توسعه پیدا کند _ اید توهه ه این معنا داش ه اشند که خودشان را مهیا کنند بگرای ممقگات حضگرت
مهدی _ سمماهلل علیه.
رادیو _ تلویزیون را که مگن مکگرر ذکگر کگردهام از آن و ف گهام ایگن ایگد یگک مرکگز آموزشگی اشگد ،و حگاال هگم
می ویند که یک ههت دیگری هم در آن پیدا شده است ،یک دسگ گاه دیگگری؛ دوره دومگی هگم بگرایش
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هست ،این اید ه طور آموزشی _ تربی ی مردم را تربیت کند .اید ما م وهه این معنا اشگیم کگه در یگک
زمانی داریم زنگد ی مگیکنگیم ،در یگک وق گی دار یگم زنگد ی مگیکنگیم کگه ملگت ایگران گه عضگی از آر وهگای
خودش که عبارت از عدالت اشد ،عدالت اه ماعی فیالجمله اشد رسیدهاند و دست اشرار را کوتاه
هگایی کگه سگابق در خگدمت ظگالمهگا بودنگد و در خگدمت حکومگت هگور
کردهاند .حگاال ایگد ایگن دسگ گاه
بودند و برای آنها کار می کردند ،ا ر اشااصی هم در این زمان هس ند که آن وقت هم کار میکردند ،برای
تهایی که در آن وقت کردهاند در اینجا هبران کنند .و ایگن دسگ گاه را؛ دسگ گاه دومگی
هبران آن معصی 
که ف ه می شود که اید از اهرا شود ،یگک دسگ گاه عگدال ی ،یگک دسگ گاه آموزشگی گه حسگ ،معنگای
واقعگی ،م وهگه اشگند کگه ایگن هگگوان هگای مگا در همگه هگایی کگگه هسگ ند ،در پنجگاه سگال آمگوزش خگگراب
 قدر خراب بوده؛ در همه ها .برای اینکه ،وق ی یک تلویز یگونی ،یگک
اهها که آن
داش ند نه فقط در دانشگ 
رادیگگویی ،یگگک روزنامگگهای ،یگگک مجلگگهای ،مجلگگهای اشگگد کگگه ،یگگا دسگ گاههگگایی اشگگد کگگه فاسگگدکننده
است ،این در تمام قشر ملت فساد ایجگاد کگرده اسگت .هگوان هگایی هگم کگه در صگحراها بودنگد کگه گه ایگن
چیزها اهی وش میکردند و این روزنامهها را اهی میخواندند ،آنها هم ه فساد کشیده شدهاند ،حاال
اید هبران شود ایگن معگانی .ایگد معصگیتهگایی کگه کگردهانگد هبگران کننگد .ایگد دسگ گاه تلویز یگون یگا
مطبوعات ما هبران کنند آن کارهایی را که سابق شده است و کگردهانگد ،و ایگد دسگ گاههگای آموزشگی
م
م
اشند واقعا ه تمام معنا ،و هدا دنبال ایگن اشگند کگه فگیلمهایشگان فگیلمهگای فاسگد نباشگد؛ فیلمهگایی
اشگگد کگگه بگگرای مملکگگت مگگا اْلن گگه درد اگگورد ،آمگگوزش اشگگد در آن ،تربیگگت اشگگد در آن .و همگگین طگگور
مقاالتی که در آنجا ف ه میشود؛ در روزنامهها نوش ه میشگود ،و نطقهگایی کگه در رادیگو پاگش مگیشگود،
هما اینها اید یک چیزهای آموزنده اشد.
 ....ا ر ما اواهیم که این نهضگت پیگروز شگود ،ایگد مگا آرامگش ایگن مملکگت را حفگظ کنگیم .ایگد همگا
قشرها م وهه اشند که آرامش را حفظ کنند .نباید ه هان هم بیف ند و اید همه دلشان را یکی کنند؛
تلویز یگون ایگد ارشگگاد کنگد ،رادیگو ایگگد ارشگاد کنگد .روزنامگگههگا ایگد ارشگگاد کننگد .روزنامگههگگا نبایگد یگگک
چیزهایی را که موه ،تهییآ مردم است و موه ،انحرا مردم است در آنجا نویسند .رادیو نبایگد ایگن
کار را کند .اید ارشاد کند و در عین حال مردم را م وهه گه ایگن کننگد کگه مگا دشگمن دار یگم ،و دشگمن
دنبال این است که تشنآ پیدا شود؛ اید از تشنآ ها هلو یری کرد .و اید آن اشااص منحر را ارشاد
کرد و ا ر ارشاد نشدند ،آنها را منزوی کرد ،بیاع نایی کرد ه آنها .هر دفعهای که شما یک طوری کنید
که ا شدت رف ار کنید ،آنها م لومیت ه خودشان می دهند و برای ما ضرر دارد .اید هم مسا را فت
و هگگم آرامگگش را حف گگظ کگگرد ،هگگم مطال گگ ،را مگگردم داننگگد وین گگد ان ایگگد گوینگگد و ه گگم آرامگگش را ای گگد
حفظ کنند.
مطبوعگات داننگد کگگه مگا امگگروز اح یگاج گه ایگگن دار یگم کگگه اخ مفگات کگم شگگود؛ ایگد مگگا اخ مفگات را کگگم
کنیم ...لکن م ذلک ...هم دشمن را شناسیم و هم درصدد این اشیم که دشگمن را کارهگایش را فلگآ
کنیم و هم آرامش را حفظ کنیم....
و مگگن امیگگدوارم کگگه ملگگت ایگگران در ایگگن روز مبگگارک پگگانزده شگگعبان کگگه روز مبگگارکی اسگگت ،در سگگعادت و
سممت و آرامش تمام ه سر ببرند .و خداوند این مولود سعید را بر همه مبارک کند .و خداوند ایگن مولگود
م
مبارک را ،ما را موفق کند ه دیدار ایشان که چشمهایما روشن شود ه یارت این وهود مبارک کگه واقعگا



همایون در بررسی را طه بگین انقگمب اسگممی ایگران گا موضگوگ والیگت بگر ایگن
عقیگگده اسگگگت کگگگه «هریگگگان حکومگگگت زمینگگگهسگگگاز ظهگگگور ،هریگگگان ترانگگگدن
انسانهاست از صافی ف نهها و میا برای آمگاده سگاخ ن آنگان بگرای درک روز
موعگگود و هگگان گگا ی در راه حضگگرتش اسگگت .ملگگت ایگگران در هریگگان انقگگمب
اسممی ،بیش از سی سال است که در معرض تمرین و آزمون والیگتپگتیری
قرار دارند( .همایون)631 :1391 ،

ن گگابراین ،دول گگت و حکوم گگت ت گگراز اس گگمم در عص گگر غیب گگت ،حک گگوم ی گگا زعام گگت

نای ،امام است ،نه حکوم ی ا امامگت معصگوم؛ یگرا فگرض حضگور معصگوم گه معنگی
خروج از فرض غیبت است .تمدن اسممی تراز اسمم نیز تمدنی ا ظرفیتهای و یگژه

عصر غیبت است ،نه و یژ یهای عصر حضور که نمونه اتگم و اکمگ اسگت .الب گه ا گر

میزان تفاوت و یژ ی های دینی عصر غیبت ا م ناظرهایشان در عصگر حضگور ،در حگد

تطابق کام نباشد ،در حگد تضگاد هگم ناواهگد بگود .نگابراین ،گه بهانگه اینکگه نمگیتگوان
دولگ گگت و حکگ گگوم ی در تگ گگراز دولگ گگت کر یمگ گگه تشگ گگکی داد ،نبایگ گگد دسگ گگت از تگ گگمش و
زمینهسا ی برداشت.

چگونگی الگوبرداری دولت زمینهساز ظهور از دولت كریمه مهدوی
نقش الگویی هامعه م مدن عصر ظهگور ایگن اسگت کگه آمگوزههگای اسگممی گه فگرد

مربوس میشود که الگوی آن ،انسان کام است؛ یعنگی و یژ گیهگای امگام مهگدی

و

موعود است که پیشتر ه برخی از آنها اشاره کردیم.

ا توهه ه و یژ ی هایی که در م ون اسممی بگرای هامعگه موعگود و عصگر ظهگو ر بیگان

شگگد ،گگا هگگر تعریفگگی از تمگگدن مگگیتگگوان آن را یگگک هامعگگه فرهنگگگی و م مگگدن نامی گگد.
نابراین ،دین مبین اسمم برای نشان دادن هامعه آرمانی شریت ،رویکردی فرهنگگی
شاصی است که نمیتوانم گویم شاا اول دنیا و نمیتوانم گویم رهبر ،گاالتر از ایگن مسگا هسگت.
خدا هما ما را موفق کند ه خدمت ایشان و ه خدمت ه اسمم و ه خدمت ه کشور خودمان .والسمم
علیکم و رحمماهلل و برکاته( .سانرانی موری 1359/04/07؛ صحیفه امام ،ج)12
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کار زاران دولت کر یمه مهگدو ی یگا گه روا گط اه مگاعی ر گط دارد کگه الگگوی آن هامعگه
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و تمدنی بر ز یگده و از ایگن راه ،موضگوگ فرهنگگ و تمگدن را در حیطگه مباحگث مگورد ن گر
خود قرار داده است.

ا فص الاطاب قرار دادن و یژ ی های دولت کریمه مهگدوی عصگر ظهگور مگیتگوان

ه آسی،شناسی وضعیت امرو ی خودمگان پرداخگت .ناسگت ایگد وضگعیت کنگونی

هامعگگه و دولگگت خگگود را بررسگگی کنگگیم و میگگزان تناسگگ ،و سگگاز اری آن را گگا وضگگعیت

آرمانی ،یعنی دولت کریمه مهدوی مشاا سا یم .همچنین میتوان معگین کگرد کگه
چگگه انگگدازه از وض گگعیت آرمگگانی فاصگگله دار ی گگم تگگا در نهایگگت ،ب گگرای کگگم کگگردن فاصگگگله

امروزمان ا وضعیت مطلوب کوشیم و ا الگو قگرار دادن هامعگه م مگدن عصگر ظهگور،

سیاستها ،اس راتژیها ،برنامههای لندمدت و کوتاهمدت و ح ی قوانین و مقررات
خود را ا الهام از آن الگو ،طراحی و تدو ین و اهرا کرد.

نگابراین ،هامعگگه من گر و دولگگت زمینهسگگاز ظهگور بگگرای نگگای تمگدن نگگو ین اسگگممی

اید ه لحگا مبگانی ،رسگالت ،اهگدا  ،راهبردهگا ،سیاسگتها ،سگاخ ار ،کگار زاران و

راهکارهگگا ،گگا دولگگت کر یمگگه مهگگدو ی همسگگو اشگگد و فرهنگگگ و ف مگگان مهگگدویت و

زمینگگهسگگا ی ظهگگور را اسگگاس کگگار خگگود قگگرار دهگگد .اس گ نباس ،اس گ اراج و تگگدو ین ایگگن
فرهنگگگ و ف مگگان ایگگد اقگگدامی روه گی و برعهگگده نابگگگان حگگو و ی و دانشگگگاهی و

برنامگگهر یزان راهبگگردی ن گگام  ،از هملگگه مرا کگگز پژوهشگگی مهگگدویت ماننگگد مرکگگز تاصصگگی
مهدویت (آینده روشن) اشد.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

وظایف منتظران و زمینهسازان ظهور
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ه تناسگ ،مباحگث تشگ ه ،گه برخگی وظگایف ،مسگئولیتهگا و اقگدامات ضگرور ی

فرهنگی و تمدنی الزم برای دولت زمینهساز ظهور ،بگرای تمهیگد مقگدمات عصگر ظهگور
اشاره کردیم .اکنون این مبحث را دین ونه هم ندی میکنیم:

مؤلگف کتگاب «وظافللهاانلامفل زمللرإلابلهاإلملام » گگا اسگ مداد و اسگ نباس از هوامگ

روایی تشی و روایات مأثور 54 ،مورد را ه عنوان وظیفه مردم و من ران امگام زمگان

در زمگگان غیبگ ش برشگگمرده اسگگت .در ادامگگه گگه برخگگی از آنهگگا کگگه بیشگ ر هنبگگه سگگازمانی

دارد ،اشاره میکنیم:

عموه بر ان ار فرج که به رین اعمگال دوران غیبگت برشگمرده شگده ،تصگدق
ه نیت سمم ی امام عصر و معرفت امام و صفات (فضگای و منگاقبش)
و ویژ یهای او و تبلیغ و سگ رش آن معرفگت در میگان مگردم ،عگزم و تصگمیم
بر یاریاش در هر حال ،ثبات قدم بر دین قیم و عگدم تبعیگت از دعگوتهگای
اطگگگ  ،دعگگگوت از مگگگردم بگگگرای معرفگگگت و شگگگناخ ش و مهیگگگا کردنشگگگان بگگگرای
خدمت ه امام ،تعلیم و آمگوزش مگردم و پاسگخ ویی علمگا گه شبهاتشگان در
مورد امام ه عنوان یک واه ،،تقویت و ت بیت قلوب مردم نسبت ه امگام،
اظهگگار و هلگگ ،محبگگت مگگردم نسگگبت گگه امگگام ،لعگگن و انزهگگار از دشگگمنانش،
سمم و صلوات و دعا بر حضرتش ه ویژه در مجالس ا صدای رسگا و لنگد و
بر یاران حضرت ،ه ها آوردن حگآ نیگا ی از هانگ ،امگام ،اتفگاق و اه مگاگ و
عزم هدی بر نصرت و یگاری صگاح ،الزمگان  ،مرا طگه ،اه مگام در کسگ،
صفات و اخمق پسندیده و اخمق کریمانه ،ه هگا آوردن عبگادات شگرعی و
اه نگگگاب از معاصگگگی و س رسگگگا ی هامعگگگه در ایگگگن راسگگگ ا و ن گگگایر آن ،هگگگزو
اعمال دوران غیبت ه شمار می رود( .موسوی اصفهانی)66 :1407 ،

نتیجهگیری
ک گ هس گ ی و زنگگد ی انسگگان در ایگگن دنیگگا ،بگگر اسگگاس برنامگگه از پگگیش تعیگگین شگگده و

دولت محقق شگده ،ولگی در عرصگه حیگات انسگانی و زنگد ی اه مگاعی انسگان ،تحقگق

نیاف ه است .از خالق حکیم ،اس مرار نقاوار یا خاتمه اشی غیگر م صگ گه هگد

از قب طراحی شده برای خلقت ،عید است .نابراین ،ضرورت تحقق هگد نهگایی

و بروز و ظهور عینی و هدفگدار بگودن کگ هسگ ی و خلیفگه الهگی انسگان در ایگن دنیگا ،گا

این مقدمات ،ضروری و ح می است.

گگا مگگرور در آیگگات و روایگگات ،اتصگگال هگگد

از خلقگگت ن گگام أحسگگن هسگ ی گگا ظهگگور

ویژ یهای فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگوآفرینی آن در ...

طرحی هد مند مب نی است .ه ن ر میرسد تاکنون هد نهایی از خلقت هسگ ی
از همله انسان ،در ُبرهه هایی از تاریخ و در عصر پیامبران صاح ،شریعت و صاح،
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تمگگدنی و واقعگگی دول گگی در آخرالزمگگان گگه وقگگوگ مگگیپیونگگدد کگگه از آن در تعبیگگر دینگگی گگه

«دولتحق»« ،دولتکریمه» یاد میشود .ا توهه ه معنگا و مفگاهیم مرکگزی و پیرامگونی

صفت «کریمه»  ،ظهگور و غلبگه کامگ دیگن خگاتم در عرصگه حیگات و در سگ ره ههگان
(غرب و شرق) ،عم بگر اسگاس قگرآن و سگنت پیگامب ر ،برقگراری کامگ عگدل و قسگط در

میان انسانها ،رشد و تکام عقلی و اخمقی ،برقرار ی امنیگت کامگ  ،گه ظهگور و بگروز

رسیدن تمگام اسگ عدادهای شگری و ن گایر آن ،از و یژ گیهگای فرهنگگی و تمگدنی عصگر

ظهور است.

برای رسیدن ه عصر ظهور نباید در حالت ان ار ه معنگای انفعگال و اقگدام نکگردن

و حواله کگردن تمگام وظگایف و مسگئولیتهگا بگر عهگده خلیفگه و ذخیگره الهگی بگود ،لکگه

هگگمچنگگانکگگه از مضگگامین روایگگات بگگرمگگیآیگگد ،آمگگاده شگگدن ،اسگ قبال برنامگگهر یگگزیشگگده،
طراحگگی اسگگ راتژیهگگا ،سیاسگگت گگتاریهگگای آینگگدهنگرانگگه معطگگو

گگگه و یژ گگیهگگای

دولگگتکریمگگه و گگه اصگگطم روایگگی«زمینگگهسگگا ی ظهگگور» از وظگگایف و مسگگئولیتهگگای
م دینین و من ران ظهور در عصر غیبت در قال ،تشگکی دولگت و گه دسگت گرف ن

قدرت و ساخ ارهای سیاسی ،علمی ،آموزشی ،ن امی و اق صادی است.

گگا توهگگه گگه اینکگگه سگگیاری از اهگگدا  ،شگگرایط و نشگگانهگگای ظهگگور و عصگگر ظهگگور و

حضور امام ،در منا مع بر شیعی منعکس شده است ،دولت زمینهساز ظهگور بگرای
رسگگیدن گگه اهگگدا خگگود ،نیگگا ی گگه رق یگگاپردا ی ،تقلیگگد از ن ر یگگهه گای آینگگدهنگرانگگه و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

الگوهگگای توسگگعه غر ب گی یگگا تگگوهم آینگگده نگگدارد ،لکگگه گگا بررسگگی و تگگدقیق در ایگگن منگگا

214

می تواند عموه بر ارا ه سبک زند ی بگر اسگاس مفهگوم ان گار ،بگرای شگک یگری هامعگه
توحیدی مهدوی ،اهدا  ،سیاستها ،برنامههای سازمانهگا و نهگادیهگای خگود (از

قبی سیاستهای کلی ن گام ،طراحگی سگند تحگول نیگادین آمگوزش و پگرورش ،نقشگه
هگگام علمگگی کشگگور ،اصگگول سیاسگگت فرهنگگگی همهگگوری اسگگممی ایگگران ،برنامگگههگگای

پ گگنآ س گگاله توس گگعه فرهنگ گگی ،اه م گگاعی ،سیاس گگی و اق ص گگادی ،ق گگوانین و مق گگررات و
ا گگشنام گگه ه گگا) را ب گگر آن اس گگاس طراح گگی و ت گگدو ین کن گگد .همچن گگین گگا الگ گگوبرداری و

الگوپردا ی از دولت موعگود و گا تطبیگق و تقر یگ ،آن سگنار یوپردا ی ،گه واقعیگتهگای

تاریای ،از اس قرار دولت صگالحان در صگدر اسگمم ،نقشگه راه و مسگیر حرکگت دولگت

زمینهساز ظهور را ترسیم ،ترمیم و تقلید و ت بیت کند .ه ن ر میرسد ن گام همهگوری

اسگگممی ایگگران مگگیتوانگگد گگا توه گه گگه ایگگن و یژ گگیهگگای فرهنگگگی و تمگگدنی دولگگت کریمگگه
مهدوی ،در مسیر دولت زمینهساز ظهور قرار یرد .ضمن اینکه من ران واقعی اید از

و یژ گگیهگگایی ن یگگر درک ضگگرورت ان گگار ،شگگناخت آن حضگگرت ،محبگگت نسگگبت گگه
ایشان و داش ن اخمق اسممی برخگوردار اشگند .هامعگهای کگه بگر مبنگای و یژ گیهگای

فرهنگی و تمدنی مهدوی اشد ،دارای شاخصههایی همچون اهگرای کامگ قگوانین و
احکگگام اسگگمم ،رفگگاه عمگگومی ،امنیگگت ،احقگگاق حقگگوق م لومگگان و س گ رش علگگم و

فرهنگ خواهد بود.

پیشنهادهای سیاستی و کاربردی برای نهادها ،کاارگزاران و منتظاران واقعای ظهاور در دولات

زمینهساز ظهور

 .1معرفگگی و شناسگگاندن مهگگدی موعگگود

گگه مگگردم ،بیگگان خصوصگگیات ،اهگگدا ،

ان گارات امگگام از پیگروان خگگود .ا گر امگگام گه صگگورت اصگولی و درسگگت ،شگناخ ه نشگگود؛

ان گگار در ههگگت زمینگگهسگگا ی ظهگگور هگگم اتفگگاق نمگگیاف گگد .هگگمچنگگانکگگه از یاف گگههگگای

پژوهشهای پیمایشی در میان مردم چنین برمیآید.
روایی و تفاسیر؛

از دولت کریمه مهدوی ،مب نگی بگر منگا اصگی

 .3تبیین و ارا ه تعریف و معنای کاربردی (عملیاتی) از مفهوم «ان ار» در پگارادایم

 .1گگا توهگگه گگه یاف گگههای پژوهش هگگای پیمایشگگی گگه وسگگیله برخگگی پژوهشگگگران ،اع قگگاد گگه ظهگگور منجگگی
آخرالزمان ،مهدی موعود  ،در میان شه روندان ،ه ویژه در میان هوانان و انوان ،در حگد مناسگبی قگرار
دارد .ا وهود این« ،عدم تمش سازنده در راس ای ان ار فعال برای ظهور ،نه ه دلی ضعف اع قادی،
لکگه گه گگاور برخگی نویسگگند ان ،ایگن مسگگئله گه دلیگ ضگگعف در شگناخت ماهیگگت و کیفیگت حضگگور و
فعالیتهای اه ماعی ،برای زمینهسا ی ظهور منجی موعود است»( .قلمکار یان)123 _ 122 :1393 ،
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 .2ت بیین و تصویر واضو و شفا

1
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«ان ار فعال و اقدامی» بر اساس مفهوم کمنتر «الموطئون» (زمینهسازان) ظهور؛

 .4بر زاری کار اههای آشنا کردن مردم ،در دس ههای ما لف ،ا مفهوم «ان گار»

و در اره وظایف من ران؛

 .5پاسخ ویی م قن ،منطقی و مب نی بر مسلمات روایی در اره شگبهات مگرتبط گا

امام زمان

 ،چگونگی زند ی ایشان ،طول عمر ،ان ارات امام از من ران؛

 .6حمایگ گگت از آثگ گگار ،پایگ گگاننامگ گگههگ گگا و رسگ گگاله هگ گگای دانشگ گگگاهی و حگ گگو وی در گ گگاره

ف مان مهدویت؛

 . 7حمایت از آثار صوتی و تصویری ،گه و یگژه فگیلم و سگینمای آخرالزمگان در مبگانی

ف مانی تشی ؛

 . 8الگگزام ن گگام آموزشگگی کشگگور مبنگگی بگگر نجانگگدن واحگگدهای آموزشگگی م ناسگگ ،گگا

دورههای آموزشی تبیین ر ضرورت وهود و حضور امام معصوم در عصر حاضر؛

 .9بر گگزاری و ازتگگاب رسگگانهای مراسگگم اشگگکوه هشگگن و بزر داشگگت نیمگگه شگگعبان،

اعیاد غدیر ،نمازهای هماعت عید سعید فطر و ن ایر آن؛

 .10حمایت و تشویق خانواده ها گه اسگ فاده از عنگاو ین و اسگامی و القگاب من سگ،

ه امام زمان

برای نام تاری فرزندانشان؛

 .11تش گگویق م گگردم گگه هدیگگگه دادن در ای گگام من س گگ ،گگه امگگگام زم گگان

نام آن حضرت؛

و گگگه یگ گاد و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

 .12دعگگوت از کمیسگگیون هگگای فرهنگگگی و آموزشگگی مجلگگس شگگورای اسگگممی بگگرای
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حضگور در محافگ و مرا کگز علمگگی و پژوهشگگی مگرتبط گگا مهگدویت و ارا گگه پیشگگنهادهای

سیاس ی و لوایو قانونی ،برای تدو ین ن امنامههگا و قگوانین مگرتبط گا سگ رش فرهنگگ
مهدویت در نهادهای رسمی و هامعه؛

 .13حضور مهدوی پژوهان در شوراهای فرهنگ عمومی ،شوراهای اسممی شهر و

روس ا و شورایاری های محمت برای س رش فرهنگ مهدویت در میان مااطبان؛

 .14تدو ین و تن یم اسناد و پیوسگتهگای فرهنگگی مهگدویمحگور بگرای طگر هگای

کمن آموزشی ،پژوهشی و عمرانی؛

 .15حضگگگور فعگ گگال اندیشگگگمندان و مهگ گگدویپژوهگگگان در سگ گگایتهگگگای اه مگ گگاعی،

وبسایتهای تاصصی ،رسانههای ارتبگاس همعگی (رادیگو ،تلو یز یگون و شگبکههگای

ماهوارهای) و طر مباحث و موضوعات مهدوی و پاسخ ویی ه شبهات؛

 .16تکریم و تع یم و بر زاری هر چه اشکوهتر واقعه عاشگورا ،از اول محگرم و اوج آن

در عاشورا و ار عین و تشویق و فرس ادن عزاداران ه کر م و ازتاب رسگانهای سگ رده،
ا این دید که مسئله ظهور در ام داد عاشوراست؛

مدل :ویژگیهای فرهنگی و تمدنی دولت کریمه مهدوی
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بازسازی فرهنگ و تمدن انتظار
قدسی بنده کریم

*

چکیده

این مقاله پد از تبیین معنای فرهنگ و تمدن ،بیه تفیاوت مییان آن دو
میپردازد و به این نکته اشاره می کند که میان فرهنگ و تمیدن ،تیأثیر و
تأثر متقابل وجود دارد .فرهنگ ،زیربنیای تمیدن اسیت .بیا رشید مفیاهیم
اخالق ،فرهنگ و قانون ،احیای تمدن اسالمی امکانپیذیر اسیت .توجیه
به آموزههای دینی ،انتظار و اعتقیاد بیه ظهیور ح یرت مهیدی در ایین
اعیتال ،نقییش ا ییلی و بنییادین را ایفییا می کنیید .از وجیود پیییشفییر هییای
انتظار به خوبی میتوان دریافت که آمادگی ،جوهره ا لی انتظیار اسیت.
کارکردهییای مهییم آن نیییز عبارتنیید از بصیییرت ،خودبییاوری ،آمییادگی بییرای
خیدمتگییذاری ،آینیدهنگییری و آینیدهسییازی ،تعهید و مسی ولیت و پییرور
رو معنوی جامعه .با الگوبرداری از تمدن مهیدوی مییتیوان در سیاختن
جامعییییه عصییییر ظهییییور گییییام برداشییییت .مفهییییوم انتظییییار در ادیییییان الهییییی،
ظرفیییتهییای وسیییعی در حرکییت تییودههییای مییردم دارد .امییید بییه آینییده
روشیین ،انسییانهییا را بییه سییمت پیشییرفت و رشیید میییبییرد؛ آینییدهای کییه از
* مدرس دانشگاه آزاد اسممی واحد نجفآ اد.

ویژگییییهیییای مشیییترر آن در ادییییان مییییتیییوان بیییه رواد دیییین در جهیییان،
گسییتر عییدالت و امنیییت ،نییابودی اشییرار ،برطییر کییردن تنگدسییتی،
سرسبزی و خرمی زمین اشاره کرد.
واژ گان کلیدی

تمدن ،طبقهبندی ،مقایسه ،انتظار ،جهانی.

مقدمه
ایگگن مقالگگه گگه ازسگگا ی فرهنگگگ و تمگگدن ان گگار مگگی پگگردازد .پگگیش از پگگرداخ ن گگه

موضوگ اصگلی حگث ،معیارهگای شگک یگری تمگدن اسگممی بررسگی مگیشگود .تمگدن
اسممی ا حکومت پیگامبر در مدینگه شگک

رفگت و گا نهضگ ی علمگی و بگیماننگد ،گه

محوریت قرآن و سیره پیامبر ه اوج شکوفایی رسید .رسول خدا

دعوت خود را در

هامعگگهای آغگگاز کگگرد کگگه نشگگانه هگگای سگگیار انگگدکی از خردمنگگدی و دانگگایی در آن یافگگت

مگگی شگگد و زنگگد ی مگگردمش پگگر از خرافگگات و نگگادانی بگگود .گگا دعگگوت پگگی در پگگی قگگرآن گگه
خردور ی و دانش و تشویق های دایمی پیامبر ،سرانجام سگد هاهلیگت و خرافگه رایگی

شکسگگت .رسگگول خگگدا

نگگه تنهگگا همگگگان را گگه دانگگشآمگگو ی فراخوانگگد ،لکگگه فرمگگود:

« طل ،علم بر هر مرد و ن مسگلمان واهگ ،اسگت» ،در حگالی کگه در ایگران ،بگزر تگرین
کشگور م مگگدن آن روز گگار ،فقگگط اشگگی از مگگردم حگگق آمگگوخ ن داشگ ند .از سگگوی دیگگگر،

پیگگامبر ،انسگگان هگگایی را تربیگگت کگگرد کگگه همگگراه گگا توهگگه گگه رس گ گاری اخگگروی ،گگه رشگگد
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خداوند ،بهره درسگت ببرنگد و گا پگای نگدی گه اخگمق ،خگود را بگرای تقگرب الهگی آمگاده

سگگازند .پیگگامبر ،ن گگام اه مگگاعی را بگگر پایگگه قگگوانین الهگگی نگگا کگگرد ،گگه ونگگهای کگگه روا گگط

اه ماعی مردم بر مبنای دس ورهای خداوند تن یم شود و از فرمانی هز فرمان خداونگد
و از کسگ گگی کگ گگه خداونگ گگد تعیگ گگین کگ گگرده اسگ گگت ،اطاعگ گگت نشگ گگود .عگ گگدالتمحگ گگوری از

و یژ گگیهگگای ایگگن هامعگگه بگگود ،گگه ونگگهای کگگه سگ مدیده حگگق خگگود را گگه آسگگانی از ظگگالم
س گ گ اند و بگ گگرای همگگ گگان امکگ گگان رشگ گگد فگ گگراهم اشگ گگد .از دیگگ گگر برنام گگگههگ گگای پیگ گگامبر،

احیای منزلت ن و تبگین هایگگاه خگانواده گه عنگوان کگانون رشگد و تربیگت انسگانهگای

فاض بود.

از این مطال ،ه این ن یجه میرسیم که هامعه اسممی اید در ههت سگه و یژ گی

مهگگم اخگگمق ،معنو یگگت و آ گگادانی گگام بگگردارد .بگگی مگگان ،ازسگگا ی فرهنگگگ و تمگگدن

اسگگممی و پو یگگایی آن وامدار بهره یگگری مگگا از آموزههگگای دینگگی ان گگار اسگگت .مهگگمتگگرین

خصوصیت انقمب حضگرت مهگدی

 ،هنبگه فرهنگگی آن اسگت .انحطگاس هوامگ

بیش ر از ن ر فرهنگی است تا تمدنی .ههان پیش از ظهور حضرت مهدی

 ،از ن ر

تمدن و ساتافزاری ،ا پیشرفت چشم یری همراه است ،اما از هنبگههگای معنگوی
و فرهنگگی حیگات شگر غفلگت میشگود .مفهگوم پگوچی و بگیمعنگایی زنگد ی ،از دسگت
رف گ ن نقگگش سگگن ی ن و مگگرد ،فروپاشگگی نیگگان خگگانواده ،بگگر گگاد رف گ ن اخگگمق ،اس گ فاده

ابزاری از زنان برای تبلیغ کاالهای سرمایهداران ،انواگ بیعدال ی ،رشد مصر

و تولید

مگگواد ماگگدر و م گگاهر ونگگا ون فسگگاد ،بیگگانگر غفلگگت از خگگدا و نداش گ ن درک درسگگت
نسگگبت گگه انسگگان و ههگگان اسگگت .در چنگگین وضگگعی ی ،رسگگاندن پیگگام نجگگات اگگش
معنویت و عدالت اسممی و ارا ه اندیشه صحیو در اره انسگان ،خگدا و ههگان ،امگری

ضروری است .ایگن پگژوهش گا بهگره یگری از قگرآن و روایگات نشگان مگیدهگد کگه ان گار،

تنهگگا شگگیوه مطمگگئن زنگگد ی و روش قا گ اع مگگاد در دنیگگای امگگروز اسگگت .ایگگن نوش گ ار،
تحقیقگگی توصگگیفی و تحلیلگگی اسگگت تگگا ظرفیگگتهگگا و قا لیتهگگای ان گگار را در احیگگای
فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی و الگوسگگا ی تمگگدن آرمگگانی اسگگمم اثبگگات کنگگد .گگا برداشگگت

درسگگت از ان گگار و آینگگده روشگگن در ادیگگان الهگگی مگگیتگگوان در راه اصگگم وض گ موهگگود
ههانی ام برداشت و زمینه تحقق هگد

تمدن
ب گگرای تم گگدن و فرهن گگگ ،تعر ی گگف ه گگای ون گگا ونی مط گگر ش گگده اس گگت .در برخ گگی

ازسا ی فرهنگ و تمدن ان ار

فراهم آورد.

الهگی از خلقگت انسگان و عثگت پیگامبران را
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تعریفهگا ،تمگدن و فرهنگگ م گراد یکگدیگر و در برخگی دیگگر ،فرهنگگ مقا گ تمگدن
قگگرار مگگی یگگرد .از ن گگر سگگامو هگگان ینگتون ،تمگگدن ،گگاالترین گگروه نگگدی فرهن گگگ و

س ردهترین سطو هویت فرهنگی ه شمار مگیآیگد( .هگان ینگتون )14 :1374 ،آلفگرد

وبر ،تمدن را محصول دانش و فنآوری میداند( .والی ی)19 :1383 ،

«تمگگدن در شگگک کلگگی ،نگگوعی ن گگم اه مگگاعی اسگگت کگگه گگه واسگگطه آن ،خمقیگگت

فرهنگگگی امکانپگگتیر می شگگود .و یگگ دورانگگت ،عناصگگر تمگگدن را کگگار دولگگت ،اخگگمق،
دیگگن ،علگگم ،فلسگگفه ،ادبیگگات و هنگگر مگگیدانگگد .در ایگگن تعر یگگف از تمگگدن ،شگگش عنصگگر
فرهنگگگی و معنگگوى وهگگود دارد .فرهنگگگ ،مجموع گگهای از دانگگشهگگا ،اورهگگا ،هنره گگا،
اخمقی گگات ،ق گگوانین ،آداب ،رس گگوم و ام گگوری اس گگت ک گگه انس گگان در هامعگگگه گگگه دس گگت

م گگی آورد .گگه تعبی گگر دیگ گگر ،فرهن گگگ ی گگک هامع گگه عب گگارت از افک گگار ،عقای گگد ،آر وه گگا،
مهگگارت هگگا ،ابگگزار ،وسگگای امگگور مر بگگوس گگه یبگگایی و کارهگگای هنگگری ،آداب و رسگگوم و

مؤسسگگاتی کگگه افگگراد ایگگن اه مگگاگ در میگگان آنهگگا تولگگد یاف گگه و رشگگد مگگیکننگگد .فگگرق میگگان
فرهنگ و هامعگه ایگن اسگت کگه هامعگه مرکگ ،از افگراد اسگت ،در صگورتی کگه فرهنگگ

شام امور و اشیایی است که انسان ه تگدریآ آموخ گه ،خلگق کگرده و گه آنهگا پگی بگرده

است»( .شریع مداری)29 :1367 ،

فرهن گگگ ه گگر هامع گگه مشگ گ م ب گگر س گگه عنص گگر اس گگت :عناص گگر عم گگومی ،تاصص گگی

و اخ راعی.
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عناملل عمللسم  :رف ارهگگایی اسگگت کگگه در بگگین مگگردم یگگک هامعگگگه عمومی گگت دارد.
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بگگرای نمونگگه ،نگگوگ غگگتا ،لبگگاس ،گگان ،تعارفگگات عمگگومی ،ن ر یگگات اق صگگادی ،سیاسگگی
و اع قگگادات م گگتهبی .عناص گگر عم گگومی ،اگگش عم گگدهای از فرهن گگگ ی گگک هامعگگگه را

تشگکی مگگیدهگگد .در واقگ  ،ایگن عناصگگر عمگگومی ،ریشگگههگای فرهنگگگی و برنامگگه تربیگگت
عمومی است.

عنامل تصصصل  :در هگر هامعگه ،عگدهای در امگور ما لگف م اصگا مگیشگوند و

اش گگی از اح یاه گگات هامع گگه را ت گگأمین م گگیکننگگگد .ای گگن قس گگمت نی گگز پایگگگهای بگگگرای

برنامههای تاصصی و حرفهای مؤسسههای تربی ی است.

عنام اخت اع  :از راه اخ راگ و ا داگ وارد فرهنگ یک هامعه میشگود .بگرای نمونگه،

ایجگاد مؤسسگگات تحقیقگگاتی بگرای دانشگگمندان بگگرای کشگگف راههگای تگگازه و خلگگق افکگگار

هدید است.

اس گ گ اد شگ گگهید مطهگ گگری ،فرهنگ گگگ را مجموعگ گگه اندوخ گ گگههگ گگای معنگ گگوی ،فکگ گگری،

روحی ،عقلگی ،اخمقگی و اه مگاعی یگک قگوم مگیدانگد و در فگرق بگین تمگدن و فرهنگگ

چنین مینویسد:

اخ راعگگگات مربگگوس گگگه تمگگدن اسگگگت و هنبگگگه همگگگگانی دارد ،امگگگا معنویگگگات
برخاس ه از فرهنگ است .انسگان گدون اخگمق و معنویگت هر گز در کارهگای
خگود موفگگق ناواهگگد شگگد .هنبگگههگاى معنگگوى در شگگک یگگری تمگگدن انسگگانی
تأثیر یادی دارد.

در حقیقگت ،مگیتگگوان فگت مبنگگای تمگدن فرهنگگگ اسگت و فرهنگگگ سگب ،رشگگد و

پویایی یک تمدن می شود .فرهنگ ه منزله رو هامعه است و ا ر رو هگر هامعگهای
را از او گیرند ،دیگر توان پیشرفت ندارد .از مقایسه فرهنگگ و تمگدن مگیتگوان دریافگت

کگگه تمگگدن از لحگگا تئگگوری سگگیار بگگزر تگگر از فرهنگگگ اسگگت و فرهنگگگ فقگگط اشگگی از

تمدن است که می تواند ه تنهایی وهود داش ه اشد ،در حالی کگه تمگدن گدون وهگود

فرهنگگگ امکگگان پگگتیر نیسگگت .و یژ گگی مهگگم فرهنگگگ و تمگگدن ،خمقیگگت و آفریننگگد ی
اسگگت .فرهنگگگ هنبگگههگگای معنگگوی ایگگن خمقیگگت اسگگت و تمگگدن هنبگگههگگای مگگادی و

تکنیکگگی خمقیگگت شگگری را در بگگر مگگی یگگرد .فرهنگگگ میتوانگگد چیگگزی ملمگگوس یگگا غیگگر
ملمگوس اشگگد و گگا گگان از نسگگلی گگه نسگ دیگگر ان قگگال یا گگد ،امگگا تمگگدن امگگری ملمگگوس

است و ه صورت کلی میتوان ه آن نگاه کرد و ه خاطر پیچید ی و وسعت آن فقگط
من ق کرد .فرهنگ بیانگر معلومات ،خواسگ ههگا و آرمگانهگای یگک هامعگه اسگت ،در

صگگورتی کگگه تمگگدن بیگگانگر فعالیگگت عوامگ اصگگی حیگگات فگگردی و اه مگگاعی اسگگت .بگگر

ازسا ی فرهنگ و تمدن ان ار

از راه گگان قا گ ان قگگال نیسگگت.برای ان قگگال یگگک تمگگدن ایگگد همگگه مجموعگگه خگگام آن را
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همگین اسگگاس ،تمگدنهگگا گگه طگور طبیعگگی گگه هوامگ ما لگگف راه مگگییا نگد ،امگگا ان قگگال

فرهنگگگهگگا از هامعگگهای گگه هامعگگه دیگگگر گگه طگگور طبیعگگی نیسگگت و گگه قگگدرت فرهنگگگ
غال ،یا ضگعف فرهنگگ مغلگوب نیگاز دارد .ا گر عوامگ گه وهودآورنگده یگک فرهنگگ از

میگگان برونگگد ،پو یگگایی آن فرهنگگگ نیگگز از میگگان خواهگگد رفگگت و فقگگط نمگگودی از آن گگاقی

خواهد ماند ،در صورتی که تمدن ها ه دلی وا س گی شدید ه عوام اصی حیگات،
هر گگز دچگگار رکگگود نمگگیشگگوند .در واقگ  ،ایسگ ایی یگگک تمگگدن سگگب ،سگگرنگونی آن تمگگدن

میشود .در طول تاریخ ،فرهنگهای ونا ون ه وهگود آمگدهانگد ،ولگی تعگداد تمگدنهگا
حداک ر بیست و یک تمدن است.

از مطال گگ ،تشگ گ ه م گگیتگگگوان دریاف گگت ک گگه م گگگراد دانسگ گ ن فرهن گگگ و تمگگگدن،

بگگی اسگگاس اسگگت؛چون یگگک هامعگگه غیگگر م مگگدن نیگگز از مجموعگگهای اورهگگا و آداب و
رسوم برخودار است .اصالت فرهنگها ا طبقه ندی آنها مشاا میشود.

طبقهبندی فرهنگها
طبقه ندی فرهنگها براساس نهادمحوری صورت می یرد .نهادهای اصگلی یگک

هامعگگه عبارتنگگد از :نهگگاد خگگانواد ی ،آموزشگگی و پرورشگگی ،اق صگگادی ،سیاسگگی ،دینگگی و

تفریحگگی .دیگگن در فرهنگگگ ایرانگگی ،قب گ و عگگد از اسگگمم ،نهگگادی محگگوری بگگوده اسگگت.
ارزشهگا ،نقگش هگا و کارکردهگای ایگن نهگگاد گه تصگوی ،و تأییگد عمگوم رسگیده اسگگت .از
این رو ،در فرهنگ هامعه ازتاب س رده ای دارد .نهادهای اصلی اید در اطرا

ایگن
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نهگگاد محگگوری هم گ شگگوند .گگا وهگگود وا س گ گی م قا گ نهادهگگا در هامعگگه ،گگاهی ایگگن
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نهادهگگا گگا هگگم هماهنگگگ نیس گ ند .بگگرای نمونگگه ،انگیگگزه نهگگاد اق صگگادی ،سگگودهویی
اسگت ،در حگگالی کگگه انگیگگزه و هگد نهگگاد دینگگی ،رضگگایت خداونگد و خگگدمت گگه مگگردم

اسگگت .ایگگن نهادهگگا گگا ارزشهگگای اه مگگاعی آمیا گگهانگگد و موقعیگگت هگگر نهگگادی گگه ایگگن

ارزشها س گی دارد.

اس ع مار در دو قرن تش ه کوشیده است اصالت و کارآیی فرهنگ و تمگدن اقگوام

گگه و یگگژه مسگگلمانان را انکگگار کنگگد و در پگگی آن ،فرهنگگگ و تمگگدن خگگود را گگه ایگگن کشگگورها

صگگادر کنگگد .غگگرب ایگگن هگگد

را دنبگگال مگگیکنگگد کگگه ههگگان و فرهنگگگهگگای ونگگا ون

بپتیرند که هز غربی شدن چارهای ندارند .افزون بر این ،غربیان دستآوردهای مل و

تمدنهای دیگر را ه خود نسبت میدهند و ا سگلطه فرهنگگی از پیشگرفت مسگلمانان
هلو یری می کنند .اس عمار ه هر صورت کوشگیده اسگت الگوهگا و هنجارهگای خگود
را تحمی گ کنگگد و گگا تغییگگر فرهنگگگ آنهگگا ،زمینگگه را بگگرای سگگلطه سیاسگگی فگگراهم سگگازد.
نگگابراین ،توهگگه گگه حفگگظ فرهنگگگ اسگگممی و هوشگگیاری در برابگگر توطئگگههگگای دشگگمنان،

ضروری اسگت .سگبک زنگد ی ،مهگمتگرین اگش حیگات فرهنگگی و اه مگاعی هوامگ

اسگگت و ایگگن روش نشگگاندهنگگده اع قگگادات و ههگگانبینی آن هامعگگه اسگگت .از ایگگن رو،

پیشگگرفت و تمگگدن سگگا ی در گگرو پیگگروی مگگردم یگگک هامعگگه از سگگبک و شگگیوه زن گد ی
اسممی است .زمانی که مردم ه فرهنگ اسممی پای ند اشند ،رسیدن گه موفقیگت

امکگگان پگگتیر اسگگت .گگدون تردیگگد ،حیگگات یگگک ملگگت در گگرو حیگگات فرهنگگگی آن ملگگت
است .ا ر فرهنگ یک ملت دچار رکود و وال شود ،آن ملگت هو یگت خگود را از دسگت

میدهد .هر اه هامعه ه هر دلی  ،ارزشهای فکری و میراگ فرهنگی خگود را نادیگده
گیرد و ه ارزش های بیگانگان چشم دوزد ،رف ار خود اخ گی مگیشگود .از ایگن رو،

خود گگاخ گی عامگ گ اساس گگی از ب گگین رفگ گ ن ی گگک فرهن گگگ اس گگت .ن گگابراین ،آ گگاهی از

ع مت و ریشه های عمیق فرهنگ و تمدن اسممی ،ضروری است.
مقایسه فرهنگ و تمدن اسالمی با فرهنگ و تمدن جدید غرب

اصالت و برتری فرهنگ و تمدن اسممی بر فرهنگ و تمگدن غر بگی ،گا مقایسگه ایگن

دو فرهنگ قا اثبات است.

رسگگالت آسگگمانی خگگود ،ایگگن ونگگه نگگدا سگگر داد« :قولگگواال اهلل اال اهلل تفلحگگوا»( .مجلسگگی،

 :1417ج) 202 ،18اسمم ،ههان بینی خود را بر اساس شناخت صحیو از ن ام کلگی

ازسا ی فرهنگ و تمدن ان ار

.1تشکا تمدواس م ب مدورتسحاد  :پیگامبر اسگمم در اولگین روز دعگوت مگردم گه
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وهود بر محور توحید ارا گه کگرد .هگد

اسگمم ،سگاخ ن و پگرورش شاصگیت روحگی و

اخمقی انسان ها بود .این در حالی اسگت کگه خدوانگد در تمگدن غر بگی ،غایگ ،اسگت و
هیچ ن ارت بر ههان و دخال ی در آن ندارد.
م
.2اننلاوتمنلل،سدف شلت او :انسگگان در تمگگدن غر بگی صگگرفا موهگودی مگگادی اسگگت و

حگگق دارد نیازهگگای مگگادی خگگود را در هگگر حگگدی کگگه اواهگگد ،تگگأمین کنگگد .از ایگگگن رو،

خواست انسان محور همه امور است.

.3وجلسدف هنل هللایمتفلاوعومتنلسف :فرهنگگگهگای پو یگا در هگگیچ وضگعی ی از بگگین

نمیر وند و خود را در همه حال حفظ میکنند .بگرای نمونگه ،فرهنگگ و تمگدن اسگممی
در طول حیات خود ا تهاهم بیگانگان رو ه رو بوده ،اما هر گز مغلگوب نشگده اسگت .در
اسمم ،تفاوت نژادی مطر نیست .پگتیرف ن نژادهگا و ملیگتهگای ونگا ون ،از عوامگ

پو یگگایی فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی اسگگت ،در حگگالی کگگه فرهنگگگ غر بگگی در پگگی حگگت

فرهنگها و قومیتها و یکسان سا ی آنهاست .اسمم ا آداب و رسومی که ا فطگرت
انسانی و دینی تضادی نداش ه اشگد ،ماگالف نیسگت .تفگاوت در ایگن امگور بگر اسگاس

حکمت الهی است و شرس الزم برای زند ی اه ماعی ه شمار میرود .خداوند در آیه

 54سوره فرقان میفرماید:

َ
ُ َ َ و
َ َ َ َ َْ َ و َ َ َ و
و َ
اِلا ِّ َبشرا ف َج َعل ُه ن َسبا َو ِّص ْارا َوک َا َ َر بك ه ِّدیرا .
َو ُه َو ال ِّ ی خلق ِّمن

خداوند در این آیه ،س رش نس انسان را از دو شاخه نس ،و صگهر بیگان مگیکنگد.
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من ور از نس ،،پیوند میان انسان ها از راه زاد و ولگد اسگت .صگهر پیونگدی اسگت کگه از
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راه ازدواج شک می یرد.

همچنین خداوند در آیه  13سوره حجرات چنین میفرماید:

َ
َ ََْ ُ
َ
َ َ َُ َ َ َ ََْ ُ ْ ُ ُ و َََ َ ََ َُ َ
أارفوا ِّل َ
َ َیاأ ُ َیا النا ُ ِّلنا َ خلس َنا کم ِّمن ب ک ٍر وأنث وجعلنا کم شعوبا وهبا ِّئأ ِّلتع
ْ ُ
َْ ُ
َ
الل أُسا ک ْم .
أ ک َر َمک ْم َِّند ِّ

«در این آیه کریمه ،ضمن یك دس ور اخمقی ،ه فلسفه اه ماعی آفگرینش خگاص

انسگگان اشگگاره مگگیکنگگد ،گگه ایگگن بیگگان کگگه انسگگان گگه ونگگهای آفر یگگده شگگده کگگه گگه صگگورت

روههای ما لگف ملگی و قبیلگهای در آمگده اسگت گا ان سگاب گه ملیگتهگا و قبیلگههگا

ازشناسگگی یکگگدیگر کگگه شگگرس الینفگگك زنگگد ی اه مگگاعی اسگگت ،صگگو رت مگگی یگگرد».

(مطهری« )14: 1400،در تفاوت میان شگعوب و قبایگ همعگی ف گهانگد :دایگره شگعوب
س رده تر از دایره قبای است .همان طور که شع ،امروز بر یك ملت اطمق میشود.

عضی شعوب را اشگاره گه طوایگف عجگم و قبایگ را اشگاره گه طو یگف عگرب مگیداننگد و

االخره عضگی دیگگر شگعوب را از ن گر ان سگاب انسگان گه منگاطق هغرافیگایی و قبایگ را

ناظر ه ان ساب او ه نژاد و خگون شگمردهانگد ،ولگی تفسگیر اول از همگه مناسگ،تگر گه ن گر

مگیرسگگد»( .مکگگارم شگگیرا ی )197: 1363 ،تقگگوا در آیگگه مگگورد حگگث ،مهگگمتگگرین مگگمك و
ارزش گه شگمار مگیرود؛ معیگاری بگرای تشگایا ارزشهگای در وغگین ،همچگون مگال و
ثروت ،نژاد و قبیله ،مقام و رنگ است.

.4جهللاوشللمولبللسدوتمللدواس ل م  :اسگگمم ،دینگگی ههگگانشگگمول اسگگت و تمگگدن

اسگممی هگم تحگگت تگأثیر آن ،حگال ی ههگگانشگمول پیگگدا کگرده اسگت و گگه زمگان و نقطگگه

هغرافیایی خاصی محدود نیست.

.5ب خ للورداریازب ناملللهسااسل ل  :برت گگری تمگگگدن اسگگگممی گگا داشگ گ ن برنامگگگهای در

مسا سیاسی و حکوم ی نسبت ه دیگر تمدنها آشکار است .اسمم ه هنبگههگای
مادی و معنوی زند ی شر توهه کگرده و دیگن نیگز وسگیلهای بگرای رشگد و تکامگ انسگان

اسگت ،در حگگالی کگه دیگگن در غگرب ،کگگمتگگرین ارتبگاس را گگا زنگد ی اه مگگاعی و سیاسگگی

انسانها دارد.

.6تنسفز ان وجغ افالای  :قگرآن گه گان عر بگی نگا ل شگده و اقامگه نمگاز هگم گه گان

عربی است ،ولگی تنگوگ گانی هگیچ اشگکالی گه وهگود نیگاورده اسگت .گه همگین دلیگ ،
.7پ هازاز تعصبوخ افه ،ای  :اسمم دعوت خود را زمانی آغاز کگرد کگه انسگانهگا

غگگرق در تگگاریکی و رکگگود بودنگگد و گگا تعلیمگگاتش ،زنجیرهگگای هه گ و خرافگگه را پگگاره کگگرد.

برادری و مودت را در میان مگردم رواج داد و زمینگههگای شگک یگری و رشگد یگک تمگدن

ازسا ی فرهنگ و تمدن ان ار

تمدن اسممی ،خودش را ا وضعیت های ونا ون هغرافیایی وفق داده است.
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درخشان را فراهم ساخت.

ه راس ی قوه محرکه این تمدن درخشان چیست؟

انتظار
ان ار یک حالت روانی ،همراه ا درنگ و تأمگ اسگت .از ایگن معنگا دو برداشگت گه

دست میآید:

فرد ه امید آینده مطلوب ،فقط ان ار کشد و وضعیت کنونی را تحم کند؛
این چشم ه راه بودن و ان ار ،عام حرکت و آماد ی وسی تر شود.

در روایگگت معصگگومان ،تصگگویر درسگ ی از ان گگار ترسگگیم شگگده اسگگت کگگه آن را افض گ

اعمگگال و عبگگادات نامیدنگگد .گگا ترسگگیم ایگگن تصگگویر ،بگگر روی برداشگگت اول خگگط طگگمن

کشیده میشود .انسان ا ان ار و امید زند ی مگیکنگد ،ولگی دیگن ایگن ان گار را توسگعه

میدهد و ه مگا مگیفهمانگد کگه فقگط نگگران وضگ موهگود خگود نباشگیم .ایگد در ههگت
آیندهای به ر نیز تمش کنیم.

امیگگد گگه آینگگده به گگر ،کمگگالطلبگگی ،عگگدالتطلبگگی ،امنیگگت ،گگرایش گگه وحگگدت و

راس گ ی ،تنفگگر از درو و خیانگگت ،از گگرایش هگگای آدمگگی اسگگت .در ن گگام خلقگگت ،هگگیچ
میلی زا

و بیهوده نیست .برای هر میلگی در انسگان ،پاسگخ مناسگبی در عگالم خگارج

وهود دارد .برای نمونه ،احساس تشنگی و رسنگی ،تقاضگا بگرای آب و غگتا را در پگی
دارد .ایگگن امیگگال ،ازتگگاب واقعی گگی اصگگی اسگگت کگگه گگا ظهگگور منجگگی ،گگه هم س گ گی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

هامعگگه شگگری مگگیانجامگگد و سگگرانجام عگگدالت و ارزشهگگای انسگگانی در ههگگان حگگا کم
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میشود .ا ان ار ،فلسفه خلقگت و عثگت پیگامبران تحقگق مگییا گد .ان گار در دیگد اه
شگگیعه نسگگبت گگه دیگگگر ادیگگان ،مفهگگوم م مگگایزی دارد .شگگیعه ،مهگگدویت را در ام گگداد

امامت میداند و همه مسا فرهنگی ،اخمقگی ،عقیگدتی ،سیاسگی و اه مگاعی خگود
را بر اساس آن تبیگین مگی کنگد .گاور گه وهگود حجگت خگدا ،در هگر زمگانی و پگتیرش ایگن

والیت سب ،میشود ا قرا ر رف ن در صراس مس قیم ،میگزان انطبگاق و تبعیگت خگود را

ا دین خگدا سگنجد .چنگین ان گاری گه تحگرك و پو یگایی فگرد و هامعگه مگیانجامگد کگه

آماد ی ،هوهر اصلی آن ه شمار میرود.

اع قاد ه ظهور منجی در آخرالزمان ،عقیده مش رك میگان ادیگان الهگی اسگت .همگه

پیگامبران الهگگی گگه عنگوان اشگگی از رسگگالت خگگویش از ظهگور منجگگی آخرالزمگگان سگگان
ف ه و تحقق آن را امری مسلم و ح می را دانس ه و ه پیروان خود نوید دادهاند؛ اوری

کگگه گگا فطگگرت و آمگگوزه هگگای دینگگی ،منطبگگق و امگگری عقمنگگی و منطقگگی اسگگت .هگگر یگگك از

ادیگگان ،منجگگی را گگا الفگگا و ص گگفات و یگگژهای معرفگگی و من گگران چنگگین حک گگوم ی را

تحسین کردهاند .از و یژ ی های مش رك این هامعه مهدوی در میگان ادیگان مگیتگوان گه
رواج دیگگگن در ههگگگان ،س گ گ رش عگگگدالت و امنیگگگت ،نگ گگابودی اشگگگرار ،برطگگگر

تنگدس ی ،سرسبزی و خرمی زمین اشاره کرد.

کگ گگردن

مفهوم ان ار در ادیان الهی همراه ا این پیشفرضهاست:

الف) انقمب ههانی مصلو الهی ،وعده ح می خداست؛
ب) احکام الهی تعطی بردار نیست؛

ج) معنویت ،نیاز واقعی امروز و فردای شر است.

ا گگر ایگگن دو عنصگگر نفگگی (بیگگگانگی گگا وض گ موهگگود) و اثبگگات (خواهگگان وض گ به گگر

بگگودن) گگه صگگورت ریشگگهدار در رو انسگگان حلگگول کنگگد ،منشگگأ خودسگگا ی و گگه فعلیگگت

رسگگاندن قا لیگگتهگگا و اسگ عدادهای فگگردی مگگی گگردد و سگگب ،نزدیگگک شگگدن هامعگگه گگه

سگگمت ارزش هگگای م عگگالی و آمگگاد ی بگگرای ظهگگور اسگگت .ایگگن مفهگگوم ظرفیگگتهگگای
وسیعی برای حرکت اشیدن ه ههانیان برای اصم وض موهود دارد.
موضوگ مهدویت و اع قاد ه ظهور حضرت مهگدی

 ،از گدیهیتگرین آمگوزههگای

ه شاخا تمدن م عالی اسمم است و زمینه را بگرای تحقگق هامعگه عادالنگه مهگدوی

هموار می کند .اسگ کبار ههگانی ،عامگ پایگداری هامعگه شگیعه را در نگگاه سگری و سگبز

مگ گگیدانگ گگد؛ نگگ گگاه سگ گگری ،گ گگاور گ گگه عاشگ گگورا و آمگ گگاد ی بگ گگرای ایثگ گگار و شگ گگهادت در راه

ازسا ی فرهنگ و تمدن ان ار

دین اسمم است .بی مان ،ان ار سازنده و مثبت ،ابزاری برای نزدیک شدن هامعگه
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عدالت خواهی است و نگاه سبز ،اور مهدویت و ننتیرف ن حکومتهگای طگاغوت و
تمش برای س رش عدالت و انسانیت در ههان.

ان ار از دو هنبه عقیده و عم تشکی میشود :هنبه عقیدتی ،تمگام عقایگد یگک

مسگگلمان را در برمگگی یگگرد کگگه خداشناسگگی مهگگمتگگرین عنصگگر آن اسگگت .انسگگان من گگر
همگگواره گگه خداونگگد و سرچشگگمه هسگگ ی توهگگه دارد و ن گگام ههگگان را حسگگاب شگگده و

احس گگن م گگی دان گگد .در ای گگن ن گگام ،در ه گگر زم گگانی ،وه گگود انس گگان کامگگگ ب گگرای رس گگاندن

نعمت های مادی و معنوی ه دیگر موهودات ضگروری اسگت .یکگی از ایگن تجلیگات،
هدایت اطنی انسانهای مس عد برای کمال و رساندن ه مقگام قگرب الهگی اسگت کگه
گا اسگ ناد گگه آیگات قرآنگگی ،هگدایت گه امگگر نامیگده مگگیشگود کگه عبارتنگگد از آیگه  73سگگوره

انبیا ،آیه  24سوره سجده و آیه  124سوره قره .الب ه بهرهمندی از ایگن هگدایت گاطنی
ه درهه ایمان ،اخگمص و عمگ سگ گی دارد .والیگت معنگوی در عصگر غبیگت ،هلگوه

اساسی دارد .امام از این راه ه شیعیان یگاری مگیرسگاند .گه همگین دلیگ  ،بهگره بگردن از

امام عصر

در زمان غیبت ،ه خورشید پشگت ابگر تشگبیه شگده اسگت .امگام عصگر در

نامهای ه شیخ مفید چنین میفرماید:

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

مگگا از اخبگگار و احگگوال شگگما آ گگاهیم و هگگیچ چیگگز از اوضگگاگ شگگما بگگر مگگا پوشگگیده
و مافگگی نمگگیمانگگد .مگگا در رسگگید ی و سرپرس گ ی شگگما کوتگگاهی نمگگیکنگگیم و
یاد شما را از خاطر نمیبریم که ا ر هگز ایگن بگود ،دشگواریهگا و مصگیبتهگا بگر
شما فگرود مگیآمگد و دشگمنان ،شگما را ریشگهکگن می کردنگد( .طبرسگی ،بگیتگا:
ج)596 ،2
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هنبگگه عمل گگی ان گگار ،ح گگاکم ک گگردن فرهن گگگ اس گگممی اس گگت یعن گگی گگگه مق ض گگای

اورهگگای اع قگگادی ،عم گ کگگردن گگه همگگه ارزشهگگای توحیگگدی ،تگگمش بگگرای کسگگ،

دیگگن داری ،پارسگگایی و تقگگوا ،آراسگگ گی گگه اخگگمق اسگگممی ،نگهبگگانی از دیگگن خگگدا و
س رش اع قگادات دینگی ،ننگتیرف ن اطگ و دوری از ظلگم ،داشگ ن برد گاری ،پرهیگز از

ناامیدی ،پیروی از خط مم د رهبری ،چنگ زدن گه ریسگمان والیگت ،توهگه گه امگر گه

معگرو

و نهگی از منکگگر و تحقگق دیگگگر فضگای اسگگممی اسگت .فگگرد یگا هامعگگه من گر گگه

دلی گ شگگناخت درسگگت از مفهگگوم ان گگار در خگگط مس گ قیم قگگرار مگگی یگگرد و از هگگر ونگگه

سس ی و مراهی دوری میکند و چنان ه عم ه ارزشهای اسممی پای نگد اسگت
کگه بگگرای اهگگرای آن از هگیچ کوششگگی در یگگغ نمگیکنگگد .بگگرای نمونگه ،گگا اهمیگگت دادن گگه
فریضه امر ه معرو

و نهی از منکر ،در راه اصم فرد و اه ماگ ام برمیدارند.

دوران ان ار ،زمان آزمایش افراد و قرار رف ن در مسیر حگق و اطگ اسگت .درقگرآن ،

ه صورتی یبا ،ماهرای حق و اط را ترسیم میکند:
ْ
َ َ َ ْ ُ ُ ْ
ک ِّلك ی ر
الل ا َ ِّق َوال َبا ِّ
ِّ َ
َف َی ْم ُک ُث ف ْاأل ْرض َک ِّل َك َی ْ ر ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َ

َََ ََُ ََْ َ ُ َُ و َََ َ َ َ ُ َ
النأا َ
فأما ال بد فی هب جفا وأما ما ینفع
ُ َْ َ َ
الل األ ْمَا ( .رَد)17 :

«حق همیشه مفیگد و سگودمند اسگت ،همچگون آب زال ل کگه مایگه حیگات و زنگد ی

است ،اما اط بیفایده و بیهوده است .نه کگف هگای روی آب هر گز کسگی را سگیراب

میکند ،نه درخ گی را مگیرویاننگد و نگه کگفهگایی کگه در کگورههگای ذوب فلگزات ظگاهر
مگگیشگگود ،مگگیتگگوان از آنهگگا ین گگی یگگا وسگگیله ای بگگرای زنگگد ی سگگاخت .ا گگر هگگم مصگگارفی
داشگ ه اشگند ،مصگار پسگت و بگیارزشگند کگه گه حسگاب نمگیآینگد ،هماننگد صگر
کردن خاشاك برای سوزاندن»( .مکارم شیرا ی:1363 ،ج)168 ،10

«در نگگاه قگرآن ،اطگ گه هگایی مگگی رسگد کگه قگدرت نگهگداری خگویش را نگگدارد و در

این لح ه از م ن هامعه ه خارج پرتاب می ردد و این در همگان حگال اسگت کگه حگق
ه هوشش می آید .هنگامی کگه حگق گه خگروش اف گاد ،اطگ همچگون کگفهگای روی

دیگ ه خارج پرتاب میشود ،بیگرون مگیاف گد .ایگن ،خگود ،دلیلگی اسگت بگر اینکگه حگق
همیشه اید جوشد و اروشد تا اط را از خود دور سازد»( .همان)170 :

« چنین تحولی پیش از هر چیزی ،ه عناصر آماده و گاارزش انسگانی نیازمنگد اسگت کگه
واننگگد گگار سگگنگین ایگگن اصگگمحات وسگگی را در ههگگان گگه دوش کشگگند .ایگگن کگگار در

ازسا ی فرهنگ و تمدن ان ار

این آیه این درس مهم را ه من ران واقعی میدهد که همواره اید در مقا اطگ و
م
م گگاهر ونگگا ون آن ایس گ ند و تگگولی و تبگگری را اسگگاس کگگار خگگویش قگگرار دهنگگد .مسگگلما
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درهگه او ل مح گاج گه گگاال بگردن سگطو اندیشگه وآ گگاهی و آمگاد ی روحگی و فکگری بگگرای
همکگگاری در پیگگاده کگگردن آن برنامگگه ع گگیم اسگگت .تنگگگ ن گگریهگگا ،کوتگگهبینگگیهگگا ،کگگآ

فکریها ،حسادت ها ،اخ مفگات کودکانگه و نا اردانگه و گه طگورکلی ،هگر ونگه نفگاق و
پراکند ی ا موقعیت من ران واقعی ساز ار نیست»( .همان :ج)384 ،7

بازسازی
چگونه ازسا ی فرهنگ و تمدن اسممی در سایه ان ار امکانپتیر است؟ ا تأم

در آیات قران میتوان دریافت که اه ماعی بودن انسان در م ن آفرینش پیر یزی شده
اسگت .اشگگی از اسگ عدادهای واالی انسگگان هگز در مگ ن هامعگه و درارتبگگاس گا هگگمنگگوگ

خگگود شگگکوفا نمگگی شگگود .از ن گگر اسگگمم ،فگگرد و هامعگگه ،هگگر دو اصگگی هسگگ ند و بگگرای

هامعگگه هگگا ،سرنوشگگت مش گ رك ،نامگگه عم گ  ،فهگگم و شگگعور ،طاعگگت و عصگگیان ،مگگر و
حیگات همعگی قا گ اسگت و در عگین حگال ،فگرد را گا تکیگه بگر فطگرهاهلل ،در سگرپیچی از

فرمگگان هامع گگه توانمن گگد مگگیدان گگد« .در آی گگه  97سگگوره نس گگاء در گگاره روهگگی ک گگه خ گگود را
مس ضعفین و ناتوان در هامعه مکه مینامیدند و اس ضعا خود را عتری بگرای تگرك

مسگگئولیتهگگای فطگگری خگگود مگگیشگگمردند و در واقگگ  ،خگگود را در برابگگر هامعگگگه مجبگگور

قلمگگداد مگگیکردنگگد ،مگگیفرمایگگد :گگه هگگیچ وهگگه عگگتر آنهگگا پتیرف گگه نیسگگت؛ یگگرا حگگداق

امکگگان مهگگاهرت از آن هگگو اه مگگاعی و رسگگاندن خگگود گگه هگگو اه مگگاعی دیگگگر بگگود».

(همان)32 :
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اهی کگار فگردی از افگراد یگك هامعگه گه همگه افگراد نسگبت داده مگیشگود ،ماننگد پگی
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کردن ش ر حضرت صالو که قرآن ،همه را مس حق عتاب میداند .اه کار یك نسگ

را گگه نسگ گ ه گگای ع گگدی نس گگبت م گگیده گگد .تردی گگدی نیس گگت ک گگه انس گگانه گگا در روا گگط
اه مگگاعی ،از یکگگدیگر اثگگر مگگیپتیرنگگد و هگگر نسگگلی ،وارگ تگگوده انبگگوهی از اندیشگگههگگا،

آرمانها ،ارزشهگای اخمقگی ،آداب و رسگوم ،گرایشهگا و عواطگف اه مگاعی تشگ ه
است که هر روز قویتر میشود .تمام این روا ط و اثرپتیریها و اثر تاریها میتواند ه

شک قوانین تکوینی خاصی قا کشف اشد .ان ار روی رف ار انسان اثر مگی گتارد و

اصول اخمقی ،اید و نبایگدها را ترسگیم و نقگشهگا و ارتباطگات افگراد را تن گیم مگیکنگد.

تگأثیر ایگگن محگگیط فرهنگگی گگه انگگدازه ای اسگت کگگه ح گگی انسگان در تنهگگایی گگا الگوهگگای

رف گگاری بیرونگگی و درونگگی فرهنگگگی کگگه در آن ب گزر شگگده اسگگت ،مگگیاندیشگگد و عمگگگ

مگگیکنگگد .ایگگن محگگیط فرهنگگگی ملگگت هاسگگت کگگه هو یگگت و اصگگالت آنهگگا را در عرصگگه
داخلی و بینالمللی مشاا میسازد .نگابراین ،اعگ می مفگاهیم اخگمق ،فرهنگگ و

قگگانون در ازسگگای تمگگدن اسگگممی ،نقگگش مهمگگی دارد و دوری و روی بر ردانگگدن از آنهگگا

سب ،فساد و نابودی میشود .در حقیقت ،چون انسان نوگ واحد اسگت ،هامعگههگای
انسانی نیز ذات و ماهیت یگانه ای دارند .همه پیامبران الهگی ،مگردم را گه یگك دیگن فگرا

می خوانند .دین در نگاه قرآن ،یك حقیقت است که از حضرت آدم شروگ و گه پیگامبر
اسمم خ م میشود .اسمم ،به رین نامی است که معگر

ایگن حقیقگت اسگت؛ یعنگی

تسلیم شدن در اع قاد و عم  .اخ م شگریعتهگای الهگی از نگوگ تفگاوت در نقگا و

کمال است.

قرآن چنین میفرماید:

َ
َ
َ و َ َ َ ْ َ َ ْ خَ ُ ُ
لک َأن َ
َوأ َل َ َب ْ خَی ُه ُل ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ْ َْ
الل
وب ْم َو ِّ
وبم لو أنفست ما ِّف األر ِّ
ض ِّمجیعا ماألفت بی هل ِّ ِّ
َ ِّ ِّ
َََ
أل َب ْی َ ُُ ْم ِّلن ُه ََ ِّ لیز َُ ِّک لی ( .انفا )63:

«مهم ترین عام وحدت و ه هم پیوس گی افراد هامعه ،ایمان ه خداست .لگتا گا

عبگگارت «والگگف بگگین قلگگوبهم» گگه پیگگامبر مگگیفرمایگگد :مؤمنگگان مالصگگی کگگگه گگرد تگگو را
م
رف هانگد و از هگیچ فگداکاری مضگایقه ندارنگد ،قگبم مردمگی از هگم پراکنگده و گا یکگدیگر
دشمن بودند و خداوند نور هدایت بگر آنهگا پاشگید و در میگان دلهگای آنهگا الفگت ایجگاد

کگ گگرد»( .مکگ گگارم شگ گگیرا ی :1363 ،ج )231 ،7از ایگ گگن رو ،الفگ گگت دلهگ گگا از راه مگ گگادی
که اعمال تش ه در ن ر آنها پست و ا لهانه هلوه کرد .وق ی ارتباس انسانها بر اساس

شگگاخاهگگای واالی معنگگوی شگگک مگگی یگگرد ،گگه عمگگق دلهگگا نفگگوذ مگگیکنگگد و پیونگگدی

ازسا ی فرهنگ و تمدن ان ار

امکانپتیر نبود .در سایه ایمگان گه خگدا ،تحگولی در بیگنشهگا و شگیوه زنگد ی پدیگد آمگد
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حقیقی و نا سس نی پدیگد مگی آورد کگه مرزهگای هغرافیگای و تگاریای را کنگار مگیزنگد و

افراد را در هر وشه از عالم و تاریخ ه یکدیگر پیوند میدهد .در ن گام ارزشگی اسگمم،
گگه هگگر شگگکلی گگا عصگگبیت هگگاهلی مبگگارزه مگگیشگگود و مسگگلمانان ههگگان از هگگر نگگژاد و

قبیلگگهای یگگر پگگرچم واحگگدی همگ مگگیشگگوند .از ایگگن رو ،پیونگگدی بگگر اسگگاس مسگگاوات و

برابری مطر میشود .صحنه ای از تحقق عینی ایگن اندیشگه اسگممی ،در مراسگم حگآ

تجلی یاف ه است.
جامعه جهانی

ضگگرورت تشگگکی یگگك هامعگگه ههگگانی واحگگد ،گگا توهگگه گگه آمگگوزه ان گگار در ادیگگان ،گگا

چهار دلی قا اثبات است:

 .1همه انسانها از «نفس واحده» ،یعنی حضرت آدم

خلق شگدهانگد .از ایگن رو،

این وحدت شر در آفرینش اید ه وحدت در امت بینجامد .افزون بگر ایگن ،انسگانهگا،

از ن ر فطری ا هم دوس ی و الفت دارند و ام ی واحد را تشکی میدهنگد .قگرآن در آیگه

 213قره میفرماید:

َ َْ َ
َ َ َ ُ َُ و َ َو َََ َ ُ َ
النبیأ خَ
أی ُم َب ِّشأأر َ
ین َوأن أ َ َم َع ُاأ ُأم
ین َو ُم ْن أ ِّ ِّز
ْ کأأا َ النأأا ْ أمأأة و ُ ِّاُأأدة فبعأأث الل ِّ ِّ
ِّ
َ
ال ِّک َتا َ ِّبا َ ِّق ِّل َی ْجک َم َب ْ خَی النا ِّ . ...

شر در ا دا زند ی و اه ماعی ساده داشت .اخ مفات کمکم پیش آمد و از مسیر

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

فطرت دور شد .نابراین ،ه راهنما و قانون نیگاز داشگت تگا پیمگان و میثگاق فطگری را گه
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یاد او آورد و ه این اخ م ها و تضادها پایان دهد.

 « .2ه موهگ ،قگانون هگدایت عمگومی کگه در همگه انگواگ آفگرینش هگاری اسگت ،نگوگ

انسگگان گگه حکگگم ضگگرورت گگا نیرو یگگی مجهگگز اسگگت کگگه او را گگه سگگوی کمگگال انسگگانیت و

سعادت نوعی راهنمایی می کند .دیهی است ا گر ایگن کمگال و سگعادت بگرای انسگان
که زند یاش ،زند ی اه ماعی است ،امکان وقگوگ نداشگ ه اشگد ،اصگ تجهیگز لغگو و
اط خواهد بود و لغو در آفرینش وهود ندارد»( .طباطبایی)308 :1354 ،

 . 3سیر تکاملی هوامگ  ،دلیلگی بگر آینگده روشگن شگریت اسگت؛ یگرا هوامگ شگری،

پیوس گ ه درحگگال ترقگگی و کمگگال اسگگت .پیشگگرفت علگگوم و فرهنگگگهگگا و دسگگتیگگابی گگه
اخ راعات ،واه این ادعاست .این قانون تکام  ،سرانجام شگام هنبگههگای اخمقگی

و معنوی و اه ماعی میشود و انسانیت را ه سوی قانونی عادالنه و فضگای اخمقگی و

معنوی ه پیش میبرد.

 . 4توهه ه اصالت فطرت و وهود اه مگاعی انسگان و رو همعگی هامعگه اهمیگت

دارد « .ایگ گگد فگ گگت هامعگ گگههگ گگا و تمگ گگدنهگ گگا و فرهنگ گگگهگ گگا گ گگه سگ گگوی یگان گگگه شگ گگدن و

م حدالشگگک شگگدن و در نهایگگت امگگر در یکگگدیگر ادغگگام شگگدن سگگیر مگگیکننگگد و آینگگده
هوامگ انسگگانی ،هامعگگه ههگگانی واحگگد تکام گ یاف گگه اسگگت کگگه در آن ،همگگه ارزشهگگای

امکانی انسانیت ه فعلیت می رسد و انسان ه کمال حقیقی و سعادت واقعگی خگود و
االخره ه انسانیت اصی خود خواهد رسید»( .مطهری)46: 1400،
گگا تأم گ در اهگگدا

پیگگامبران مگگیتگگوان دریافگگت کگگه سگگان ف گ ن از هامعگگه ههگگانی

براس گگاس آم گگوزه ان گگار ،واقعی گگی دور از ذه گگن نیس گگت؛ چ گگون انبی گگا دع گگوت خ گگویش را

براس گگاس یکت گگا پرسگ گ ی آغ گگاز کردن گگد و گگا انحراف گگات اخمق گگی و اه م گگاعی گگگه مب گگارزه

برخاس ند .پیامبران بگرای ایجگاد هامعگهای بگر اسگاس کرامگت و فضگیلتهگای انسگانی
تگگمش کردنگگد .تکیگگه بگگر مش گ رکات ادیگگان الهگگی بگگرای ایجگگاد هامعگگه ههگگانی بگگر محگگور

توحید ،زمینههای الزم را فراهم میکند .بی مان ،هد تمام پیامبران گا آخگرین دیگن
الهگگی تحقگگق مگگییا گگد و رهبگگری ایگگن حکومگگت ههگگانی ،گگا کام گ تگگرین و صگگالوتگگرین

انسانها ،ه مفهوم دقیق کلم ه ،هدایت یاف ه خواهد بود .ه این نکته در قرآن کریم گه
خوبی یادآوری شده است:

نتیجهگیری
تحوالت اه ماعی از دید اه قرآن ،ه شرس اساسی و کلی نیازمنگد اسگت کگه در آیگه

ازسا ی فرهنگ و تمدن ان ار

آیا کسی که ه حق رهبری میکند ،سزاوارتر است پیرو ی شود یا کسی که راه
نمییا د ،مگر آنکه هدایت شود؟ (یونس)35:
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 11سوره رعد ه آن اشاره شده است:

َ ُ
َ
َ َ
َ َ َ َ
الل َ ُیغ ِّی ُر َما ِّبس ْو ٍ َُیت ُیغ ِّی ُر وا َما ِّبأنف ِّس َِّ ْم .
ِّل َ

ایگگن قگگانون کگگه یکگگی از پایگگههگگای اساسگگی ههگگانبینگگی و هامعگگهشناسگگی در اسگگمم

است ،گه مگا مگی و یگد :مقگدرات شگما قبگ از هگر چیگز و هگر کگس در دسگت شماسگت و

هر ونگگه تغی گگر و د ر گگونی در خ گگوش ا ی و گگد ا ی اق گگوام در درهگگگه اول گگه خگگود آنه گگا
از شت میکنگد .ایگن اراده و خواسگت ملگت هگا و تغییگرات درونگی آنهاسگت کگه آنهگا را

مس حق لطف یا مس وه ،عتاب خدا میسازد .زمانی که مگردم گه اصگم و تربیگت

نفوس خویش بپردازند و ه اخمق و دس ورهای اسممی از قبی اقامه نماز ،حجگاب و
عفگا  ،عگدالت ،امگر گه معگرو

و نهگی از منکگر پگای نگد اشگند ،زمینگههگای الزم بگگرای

ازسا ی تمدن اسممی فراهم میشود.

گگا الگگگوبرداری از تمگگدن مهگگدوی در اق صگگاد ،عگگدالت اه مگگاعی ،علگگم ،عمگگران و

آ گگادانی ،رفگگاه ،امنیگگت ،هم س گ گی و انسگگجام ،مبگگارزه گگا س گ مگران و تقو یگگت فرهنگگگ
ههاد و اس قامت ،هامعه ه شاخا تمدن م عالی اسمم نزدیک میشگود .از وصگف

ههان قب از ظهور در ادیان میتوان ه این حقیقگت دسگت یافگت کگه هامعگه گا نگوعی
انحطاس در زمینه فگردی ،اه مگاعی ،اق صگادی ،سیاسگی ،اخمقگی و فرهنگگی رو گهرو

شده است.

از مش رکات ادیان در حث ان ار و تحسین من ران ،عدم تعین ظهور و نا هانی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

بودن آن میتوان ه ایجاد زمینه های الزم برای تحقگق ایگن وعگده الهگی رسگید .بگی مگان
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در اصول فکری و عملی پیامبران ،اخ مفی نیسگت و هگد

همگه آنهگا ،هگدایت مگردم

گه سگوی سگعادت و نزدیگک شگدن گه خداونگد اسگت .پگس توهگه گه عگدالت ،مبگارزه گا

اشرار ،برطر

کردن تنگدس ی ،مبارزه ا انحرافات اه مگاعی و اخمقگی و اهمیگت گه

نیگگان خگگانواده از اهگگدا

اساسگگی ،در همگگه ادی گگان اسگگت .تکیگگه بگگر ایگگگن مشگ گ رکات،

وحدت و انسجام الزم را در زمینه ان ار ه همگراه دارد کگه گا نگوعی مسگئولیت در قبگال

خود و هامعه همراه است.
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راهبردها و راهكارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز
علیرضا ادیبی

*

چکیده

تحقییییق حاضییییر بییییا عنییییوان «راهبردهیییا و راهکارهییییای فرهنگییییی تحقییییق
تمدنساز» با رو کیفی پید از جمیعآوری اطالعیات از طرییق اسینادی،
کتابخانهای ،پژوهشی و بیا اسیتفاده از ابیزار تجزییه و تحلییل یافتیههای
علمی انجام شده و با ّ
توجه به این رو  ،جامعیه آمیاری پیژوهش شیامل
همه مصادیق شفاهی و کتبیی اسیت .در ایین زمینیه ،نمونیه گیری انجیام
نشییده اسییت و منییابع و مراجییع در دسییترد ،بررسییی و تحلیییل شییدهاند .در
نهاییییت ،چکییییده مطالیییب و نتیییای بیییه دسیییت آمیییده دربیییاره راهبردهیییا و
راهکارهیییای فرهنگیییی تحقیییق تمدنسیییاز میتوانییید از دو عامیییل ا یییلی در
راهکارهای فرهنگی و دیگر راهکارها بیا شیاخصهیای مربیوا اثیر ب یذیرد
که حوزههای اثرگذار در راهکارهیای فرهنگیی شیامل حوزههیای آموزشیی،
تربیتی ،تبلیغی و رسانهای است.
واژ گان کلیدی

مهدویت ،فرهنگ ،راهکار ،تمدن بشری.

* دانشجوی دکتری مدیریت پیش یری از هرم.

مقدمه
فرهنگگگ گگه معنگگای مردمشگگناخ ی عبگگارت اسگگت از ن گگام اورهگگا ،رف ارهگگا و شگگیوه

تفکر و زند ی انسانها که ارزش های مش رک و هنجارها و رف ارهای یک روه انسگانی
در درون آنه گگا نهادینگگگه میش گگوند .فرهنگگگگ عبگگگارت اس گگت از خصوصگگگیات معنگگگوی،

مگگادی ،فکگگری و عگگاطفی کگگه گگه یگگک گگروه اه مگگاعی یگگا هامعگگه هو یگگت مگگی اشگگد.
ایگگن فرهنگگگ ،هنرهگگا ،ادبیگگات ،اورهگگا و شگگیوههای هگگم یس گ ی شگگر را در بگگر مگگی یگگرد.

فرهنگگگ سگگالم ،فرهنگگگی اسگگت کگگه ن گگامی از ارزشهگگا و هنجارهگگای رف گگار و اندیشگگه
گگه م گگردم خگگگود ده گگد تگگگا م گگردم گگا پگگگتیرش درون گگی از آن پیگگگروی کنن گگد و در ن یجگگگه،

زند ی اه ماعی ا همگاهنگی پگیش بگرود .چنگین هامعگهای میتوانگد پایگه گتار تمگدنی

ههانی اشد .در فرهنگ بیمار که ارزشها و هنجارها معنای درونگی خگود را از دسگت

دادهاند و فرد دون اور ،آنهگا را همچگون نقگابهگایی در رف گار و را طگه اه مگاعی گه کگار

میبرد ،فرهنگ از یر ناییترین اشهای هر هامعه است .فرهنگگ ،واسگطه تحقگق

تمگگدن و اندیشگگه در هوام گ شگگری اسگگت ،گگه طگگوری کگگه اندیشگگه ،یر نگگای فرهنگگگ و

فرهنگگگ ،یر نگگای تمگگدن اسگگت .فرهنگگگ هگگر هامعگگهای از اندیشگگه در آن هامعگگه یگگاری
می یگگرد و گگه تمگگدن گگه عنگگوان رو نگگای خگگود مگگدد مگگیرسگگاند و گگا انسجام اشگگی بگگرای
تحق گ گ گگق اه گ گ گگدا م گ گ گگورد ن گ گ گگر میتوان گ گ گگد در حوزهه گ گ گگای ما ل گ گ گگف گ گ گگام ب گ گ گگردارد.

(رو االمینی)64 :1377،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

مبانی نظری
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 .1تعاریفی از واژه فرهنگ

فرهنگگگ ،مجموعگگهای از دانگگشهگگا ،اورهگگا ،هنرهگگا ،اخمقی گات ،قگگوانین ،عگگادات و

آداب و رسگگوم اسگگت کگگه انسگگان گگه عنگگوان عضگگوی از هامعگگه کسگگ ،می کنگگد .گگه بی گان

دیگر ،فرهنگ حاص همگ عناصگر من قگ کننگده از یکگدیگر نیسگت ،لکگه هگر عنصگر

فرهنگی ا توهه ه ارتباس آن ا دیگر اهزا معنا پیدا می کند.

فرهنگ ،افراد یگك هامعگه را قگادر گه پگیشبینگی رف گار یکگدیگر می کنگد .ایگن و یژ گی

دین معنگی اسگت کگه هگر فگرد مگیتوانگد وا کگنشهگای دیگگران را بگر حسگ ،رف گار و ف گار

خود پیشبینی کند.

فرهنگ ،پدیدهای است که انسان فرا می یرد و ان قال آن از نسلی ه نس دیگگر گه

روش اکتسابی صورت می یرد.

فرهنگگگ ،وس گیلهای اسگگت کگگه ف گگار و کگگردار افگگراد هامعگگه را هماهنگگگ می کنگگد و

اعث کن رل و ن م در هامعه میشود.

فرهنگ ،پدیدهای پو یا ،ان قالپتیر و پایدار و فرآیندی اسگت کگه از طر یگق آمگوزش از

نسلی ه نس دیگر ان قال مگییا گد ،تگداوم پیگدا می کنگد و د ر گون میشگود( .رادمگنش،

)32 :1370

 .2جایگاه فرهنگ در جامعه

گگا توهگگه گگه ایگگن تعگگاریف ،فرهنگگگ را محصگگول معنگگوی مش گ رک در هامعگگه انسگگانی

میدانند که شام آداب و رسوم ،رف ارها و عقاید میشگود و میتوانگد علگت تمگایز یگک
هامع گگه گگا هوامگ گ اط گگرافش ش گگود .فرهن گگگ میتوان گگد گگا تعر ی گگف دورک گگیم از واقعی گگت

اه ماعی همخوانی داش ه اشد؛ چون فرهنگ ،پدیدهای فرافردی است کگه گا از بگین
رف گ ن یگگک انسگگان از بگگین نمگگیرود ،لکگگه گگه نسگگ عگگدی من قگگ میشگگود .روهگگی از

ن ر یگگهپردازان ،فرهنگگگ را عام گ یکپارچگگهسگگاز و ن گگمدهنگگده ههگگان هدیگگد تعر یگگف
روا ط بینالمل نمیداند ،اما مع قد است ههان ه لحا فرهنگگی و ایگد ولوژیک گه

س گگوی یکس گگانی و ی گگکپ گگارچگی پ گگیش م گگیرود .گگه ن گگر فوکویام گگا گگا شکس گگت کامگگگ

مارکسیسگم ،الگگوی فرهنگگگی لیبگرال دموکراسگی غر بگگی گه پیگرو ی نهگگایی دسگت یاف گگه
است و این پیرو ی میتواند زمینهسگاز پایگان تعارضهگای سیاسگی _ ایگد ولوژیک و گه

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

می کنند .فوکویاما از همله نویسند انی است که فرهنگ را ه تنهایی عام غالگ ،در
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معنای دیگر ،پایان تاریخ اشد .وی ا اس ناد ه اندیشگههای هگگ و مگارکس ،منازعگه
را موتور حرکت تاریخ میداند و می وید کگه حرکگت تگاریخ از منازعگه میگان اندیشگهها و

طبقگگات اه مگگاعی برمیخیگگزد کگگه سگگازنده تگگاریخ اسگگت و تمگگامی حگگوادگ تگگاریای از

چنگگین در یگگریهگگا و مجگگادالتی ریشگگه می یگگرد .از دیگگد اه فوکویامگگا ،نحگگوه پایگگان تگگاریخ
م ف گگاوت اس گگت .گگه ن گگر وی ،تقا گ گ می گگان دو ای گگد ولوژی و دو فرهن گگگ مشگگگاا،

شگگاخاهگگای دو ن گگام سیاسگگی _ اق صگگادی هس گ ند و مهگگمتگگرین نمگگود و عام گ قگگای

تگگاریخ بگگوده اسگگت .ایگگن تعگگارض تگگاریخسگگاز گگا شکسگگت مارکسیسگگم و پیگگرو ی لیبگگرال

دموکراسی ه پایان رسیده است.

گروه دیگگر از م فکگران غر بگی ،هایگگاهی نیگادین بگرای فرهنگگ در عرصگه تحگوالت

بینالمللگگی قا لنگگد .ایگگن گگروه گگا نگگگاهی و یگگژه گگه ن گگام ههگگانی ،ریشگگه و نیگگاد تقا گ و
رویارو یی در عرصه بینالمللی را وهود یک تقسیم ندی فکری و فرهنگگی مگیدانگد .از

دید اه آنها آنچه در ههان موه ،تعارض می ردد ،روحیه و نگرش و یژهای اسگت کگه
هویت ما را از هویت دیگران هدا می کند و این دو را مقا هم قگرار میدهگد .در میگان

ن ریهها یی که ه فرهنگ ه عنوان تقا در عرصگه ههگانی مگینگرنگد ،ن ریگه «برخگورد

تمدنها»ی سامو هان ینگتون از اهمیت بیش ری برخوردار است .ه همگین دلیگ ،

واکنش های وسیعی را در مجام علمی و سیاسی ههان برانگیا گه و صگدها مقالگه و
کتگگاب در بررسگگی یگگا نقگگد آن نگاشگ ه و کنفگگرانس هگگایی نیگگز بگگرای حگگث در گگاره آن بر گگزار

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

شده است .بر اساس این ن ریه ،دولگتهگای ملگی گه تگدریآ ،نقگش محگوری خگود را از
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دسگگت میدهنگگد و واحگگدهای تمگگدنی هگگای گگزین آنهگگا میشگگوند .گگه ن گگر هگگان ینگتون،
مهمتگرین در یگریهگا و برخوردهگای ههگان آینگده ،در خطگوس سگ میگان ایگن تمگگدنها

روی خواهگگد داد .گگه اع قگگاد او ،اخ گ م میگگان تمگگدنها اساسگگی اسگگت .تمگگدنها گگا

تاریخ ،ان ،فرهنگ ،سنت و از همه مهمتگر ،مگته ،م فگاوت از هگم هگدا میشگوند.

(همان)29 :

در آرای بررسی شده ا وهگود تمایزهگا و اخ مفگات ،چنگد و یژ گی مشگ رک وهگود دارد

که فضاهای هدید را ترسیم می کند:

_ ازسا ی کام روا ط و کنشهای اه ماعی در عرصه ههانی؛
_ تهدید هویتهای محلی ،ملی و منطقهای؛

_ بی اع بار شدن نهادها و ساخ ارهای اه ماعی مرزآفرین؛
_ س رش و ههان یر شدن فرهنگ مصر

رایی ن ام سرمایهداری؛

_ ههانی شدن فرهنگ و امنیت ملی( .ابوالقاسمی)14 :1384 ،

دانشگگمندان و نویسگگند ان کمسگگیک روا گگط بینالمل گ بگگرای توضگگیو عوامگگ مگگؤثر

در زند ی بینالمللی انسان ،بیش ر بر پدیدههای سیاسی و اق صادی تأ کید می کننگد.
گگا ای گگن ح گگال ،روه گگی از آن گگان دریاف ن گگد ک گگه تنه گگا گگا توه گگه گگه سیاس گگت و اق ص گگاد

محگگخ نمگگیتگگوان گگه ژ رفگگای روا گگط بگگین ملگگت هگگا دسگگت یافگگت .ایگگن گگروه از م فکگگران

پاسگگخ س گؤالهای خگگود را در حیطگگه فرهنگگگ و مسگگا فرهنگگگی هسگگتوهو کردنگگد و

بگگر آن شگگدند کگگه ضگگمن پگگتیرش عم گ مگگؤثر و عمگگده سیاسگگی و اق صگگادی ،گگه مقولگگه

فرهنگ توههی و یژه کنند و این عد زند ی اه ماعی انسان را در عرصه بینالمل نیز
مطالعه کنند.

 .3اهمیت و جایگاه فرهنگ از نظر پارسونز

پارسونز در ن ریه سیسگ می خگود (سگاخ ار هامعگه) گه نقگش فرهنگگ در حفگظ ایگن

سگگاخ ار و روا گگط میگگان مؤلفگگههای ونگگا ون ن گگام اه مگگاعی توهگگه می کنگگد .پارسگگونز گگا
ن ر ی گگه خ گگود در گگاب سیسگ گ م ،آش گگکارا ب گگر نق گگش حی گگاتی فرهن گگگ در ن ر یگگگه سیسگ گ م
نهادهای فرهنگی و اه ماعی را از همدیگر م مگایز کگرده و ضگمن اع قگاد گه اسگ قمل

فرهنگ گگگ از هامعگ گگه گ گگه لحگ گگا تجر بگ گگی مع قگ گگد اسگ گگت سیس گ گ م ارزشگ گگی مشگگ گ رك،

پیشفرضه گگای الزم را ب گگرای انس گگجام اه م گگاعی ف گگراهم م گگیآورد( .ص گگالحی امی گگری،

)107 :1386

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

اه ماعی تأ کید دارد .وی گا تئگور یزه کگردن فرهنگگ گه منزلگه حگوزه یگا ن گامی مسگ ق ،
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 .4دیدگاههای فرهنگی امام خمینی

در اندیشم امام راح

 ،فرهنگ س رهای عمیق دارد که در حوز آن ،همه رف ارها

و نگرشهگا تعر یگف میشگوند .فرهنگگگ گه مجموعگم سگگنن و آداب و رسگوم یگک هامعگگه

اط گگمق میشگگگود ،ام گگا در نگگگگرش امگگگام راحگ گ

 ،ف رهنگگگگ اس گگممی فراتگگگر از تعگگگاریف

دانش گگمندان اس گگت .ایش گگان ،فرهن گگگ را کارخان گگه آدمس گگا ی میدان گگد« :فرهن گگگ ی گگک
کارخانه آدمسا ی است ...فرهنگ سایهای است از نبوت( ».امگام خمینگی :1361 ،

ج )46 ،7دین ترتی ،،امام راح

ا این نگرش عمیق از فرهنگ اسممی ،اهگدافی

را برای آن ترسیم فرمودند که در نوگ خود قا توهه و اهمیت است:
_ تضمین اس قمل هامعه؛

_ معرفی صحیو احکام اسمم؛

_ مبارزه تا نفی کام فرهنگ کفر؛
_ خود اوری در سایه فرهنگ؛

_ اصم ساخ ار ن ام تربی ی؛
_ مقا له ا تهاهم فرهنگی.

توهگگه گگه راهبردهگگا و شگگیوههای تحقگگق اهگگدا فرهنگگگی از دیگگد اه حضگگرت امگگام

میتواند ه تحقق اهدا فرهنگی هامعه کمک کند .از این ههگت ،هگد فرهنگگی
منهای راهبرد فرهنگگی قا گ دس رسگی ناواهگد بگود .مهمتگرین راهبردهگای فرهنگگی از

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ن ر امام خمینی را میتوان ه این شر خمصه کرد:
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_ قط وا س گی فرهنگی؛

_ دفاگ همه هانبه از ار زشهای دینی؛
_ تحول فرهنگی؛

_ حضور مؤثر حوز علمیه و روحانیت؛
_ توهه ه مراکز آموزشی و تبلیغی.

امگگام راح گ

 ،مهم تگگرین راه تضگگمین اس گ قمل یگگک ملگگت و رهگگایی کام گ آن از دام

شیطنت دشمنان را اصم و اس قمل فرهنگ آن ملت میداند« :قضگیم تربیگت یگک

ملت ه این است که فرهنگ آن ملت ،فرهنگ صحیو اشد» .وق گی کگه یگک ملگت

و یژ یهگگای اسگ گ عمار و فرهنگ ه گگای واردات گگی را نشناسگگد ،هر گگز از دام ش گگیاطین ره گگا

ناواهگگد شگگد .آنچگگه ن گگام تربی گگی صگگحیو را تضگگمین می کنگگد و در نهایگگت ،راه نفگگوذ

سلطه ران را می ندد ،فرهنگ سالم و آدمساز اسمم اسگت( .امگام خمینگی :1361 ،
ج)74 ،7

معرفی صحیح احکام اسالم

ا ایجاد زمینههای سالم و مساعد بگرای معرفگی احکگام اسگمم ،انسگانها در هوامگ

ما ل گگف م گگیتوانن گگد اس گگمم را گگدون ابه گگام و پیرای گگههای غرضآل گگود شناس گگند .ای گگد
پگگتیرفت کگگه یکگگی از عوام گ

گگرایش هوانگگان گگه و یگگژه دانشگگگاهیان گگه فرهنگگگ بیگانگگه و

افک گار انحرافگگی ،بیهگگواب مانگگدن سگگؤالها و شگگبهاتی اسگگت کگگه در ذهگگن آنگگان ایجگگاد

میشود .امام راح

اع قاد راسخ دارد که ا ر احکام اسمم ه طگور منطقگی و درسگت

عرضگگه شگگود ،دانشگگگاهیان گگا آغگگوش گگاز از آن اسگگ قبال خواهنگگد کگگرد« :دانشگگجویان

چشمشان از است .شما مطمئن اشید ا ر ایگن مکتگ ،را عرضگه نماییگد و حکومگت

اسگگممی را چنان کگگه هسگگت ،گگه دانشگگگاه ها معرفگگی کنیگگد ،دانشگگجویان از آن اس گ قبال

خواهند کرد( ».امام خمینی  :1361 ،ج)83 ،11
مبارزه تا نفی كامل فرهنگ كفر

نا بر شواهد مس دل قرآنی و روایی و تجر م تاریخ ،تقا بین فرهنگ کفگر و ایمگان،

پی در پی هبهم کفر را دریافت کنند .ه همین دلی  ،امام راح

مع قد بودند که در

عرصگم فرهنگگگ ایگد گگه هگگای قبگول ضگگر ه از دشگگمن ،ناسگ ین ضگگر ه را وارد کنگگیم و از

طرفی اع قاد داش ند که اسمم ه دلی غنای فرهنگی ،سرانجام پیروز میدان اسگت.

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

امری دی هی و آشکار است .مسلمانان چه اواهند و چه ناواهند ،در میگدان مبگارزه
م
حضور دارند و ا ر ه خگود نیاینگد و گه هبهگم کفگر ضگر ه وارد نکننگد ،قهگرا ایگد ضگر ات
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ه طور کلگی ،امگام راحگ

م
در زمینگم فرهنگگی عمیقگا مع قگد بودنگد کگه اسگمم گه دلیگ

غنگگای ذاتگگی و همگگاهنگی گگا فطگگرت انسگگانها مگگورد توهگگه همگگم هوام گ شگگری اسگگت.
گگه عب گگارت دیگ گگر ،همگ گگان تش گگنم اس گگمم ن گگاب هسگ گ ند و ای گگن احس گگاس نی گگاز زم گگانی

مشااتر میشود کگه حرکتگی فرا یگر علیگه قگدرتهای اطگ از سگوی مسگلمانان آغگاز

شگود« :امگروز ههگان تشگنم فرهنگگ اسگمم نگاب محمگد

اسگت و مسگلمانان در یگگک

تشکیمت بزر اسممی ،رونق و رق و برق کایهای سفید و سگری را از بگین خواهنگد

بگرد .هنگگگ مگا ،هنگگگ عقیگده اسگگت و هغرافیگگا و مگرز نمیشناسگگد و مگا ایگگد در هنگگگ

اع قادی مگ گگان ،سگ گگیآ بگ گگزر سگ گگر ازان اسگ گگمم را در ههگ گگان گ گگه راه انگ گگدا یم( ».امگ گگام

خمینی  :1361 ،ج)235 ،20
خودباوری در سایه فرهنگ

م
اصوال خصیصم خود اوری و اع ماد گه نفگس کگه اسگاس اسگ قمل کشگور را تشگکی

میدهد ،در حوز فرهنگ یک هامعه تبلگور مییا گد .انسگان تگا خگود را گاور نکنگد ،هر گز

ه اس عداد و توانمندیهای ذاتی خود اطمینان پیدا نمی کند و ه دلیگ بیاع مگادی

گگه خگگود ،هر گگت و هسگگارت دسگگتیا ی گگه کارهگگای ع گگیم را نگگدارد و ادامگگه زنگگد ی و

پیشرفت را تنها ا تکیه بر دیگران میدانگد .کشگورهای اسگ کباری نیگز گه من گور غگارت

منگگاف کشگگورهای ههگگان سگگوم ،همگگواره گگا تبلیغگگات س گ رده گگه آنگگان القگگا کردهانگگد کگگه

گگدون وا سگ گ گی و کم گگک کش گگورهای قدرتمن گگد ،ق گگادر گگه ادام گگم حی گگات نیسگ گ ند .در

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

واق  ،این کشورها روحیا اع ماد ه نفس را از کشورهای عق ،نگه داش ه شگده رف گه
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و آنهگا را مرعگوب فرهنگگگ و تمگدن خگگویش سگاخ هانگد .ا گگر فرهنگگ یگگک هامعگه ن وانگگد
هو یگگت از دسگگت رف گگه و حگگس اع مگگاد و خود گگاوری را در دل و هگگان مگگردم خگگود دمگگد،

هگگیچ گگاه هیبگگت و ناگگوت قگگدرتهای بگگزر در هگگم ناواهگگد شکسگگت و وا س گ گی و

اسارت ،همواره میراگ ملی و فرهنگی کشورهای ضعیف را ه یغما خواهگد بگرد .امگام
راح

فرمودند:

فرهنگگگ ،اسگگگاس ملگگگت اسگگگت؛ اسگگگاس ملیگگگت یگگگک ملگگگت اسگگگت؛ اسگگگاس

اسگگ قمل یگگگک ملگگگت اسگگگت و لهگگگتا آنهگگگا کوشگگگش کردهانگگگد کگگگه فرهنگگگگ مگگگا
را اس عماری کنند ...ا تبلیغات خودشان ،ماها را ترساندند که از خودمگان
می ترسگگگگیدیم؛ گگگگه خودمگگگگان اع مگگگگاد نداشگگگگ یم .ا گگگگر یگگگگک کسگگگگی مگگگگریخ
میشگگد ،مگگی ف یم ایگگد بگگرود خگگارج ،در صگگورتی که طبیگگ ،داش گ یم ...ایگگد
ارتگگگش مگگگا را خارهیهگگگا اداره کنن گگد؛ ایگگد نف مگگگان را خارهیهگگگا بیاینگگگد اداره
کننگگد ...مغزهگگای مگگا را شستوشگگو کردنگگد .اع مگگاد گه نفگگس را از بگگین بردنگگد.
(همان)240 :
اصالح نظام تربیتی بر اساس مبانی و اصول اعتقادی اسالم

برنامهر یزیهای تربی ی در محیط س م خانواده یا مدرسگه گه هگر میگزان کگه خگوب و

مفید اشد ،در صورت بروز ناهنجاریهای فرهنگی یا نفوذپتیر بگودن فرهنگگ هامعگه
در براب گگر هج گگوم فس گگاد و ا گگتال اخمق گگی ،از داخگ گ و خ گگارج ،گگه ه گگدر خواه گگد رف گگت.

فرهنگگگ ،س گ ر همگگه اع قگگادات و نگرشهگگا و رف گگار فگگردی و همعگگی افگگراد یگگک ملگگت

است .ه همین دلی  ،در ههان کنونی ،دشمنان برای تهاهم ه کشوری ،فرهنگگ آن
کشور را به رین س ر برای اهرای اهگدا خگود میداننگد و پگیش از هگر اقگدام ن گامی در

مرزهگگای هغرافیگگایی آن کشگگور گگه مرزهگگای فرهنگگگی آن یگگورش مگگیبرنگگد .گگدین ترتیگگ،،

فرهنگ همانند رودخانه ای است که آب آن از مجاری ما لف ه حوض منا ل افراد

میرود .ا ر آب این رودخانگه گ آلود شگد ،تنهگا گا تصگفیه و پگاالیش آب حوضگچههای
منا ل ،مشک ح نمیشود .اید علت آلوده شدن آب رودخانه را پیدا کرد و درصگدد
رف گ آن بگگر آمگگد .ایگگد ریشگگه های فسگگاد را قط گ کگگرد و راه نفگگوذ اندیشگگههای ناصگگواب و

مبگگانی اع قگگادی و اخمقگگی هوانگگان ،سگگد محکمگگی در برابگگر امگگواج تهگگاهم دشگگمن بر پگگا

سازد .نابراین ،تنهگا گا فرا یگر کگردن مبگانی اع قگادی و ارزشهگای اخمقگی در فرهنگگ
هامع گگه میت گگوان س گگممت اف گگراد گگه و ی گگژه هوان گگان را تض گگمین ک گگرد و از اس گگارت ان گگواگ
وا سگ گی هگگا رهگگا سگگاخت .درد امگگروز هوام گ  ،وا سگ گی روحگگی و خود گگاخ گی در برابگگر

بیگانگ گگان اس گگت و تنه گگا دین گگاوری اس گگت ک گگه انس گگان را از وا سگ گ گی گگگه غی گگر خ گگدا و

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

و یران گر را سگت و ایگن مأمور یگت بگزر

گه عهگگد فرهنگگ هامعگه اسگت کگه گا تقو یگگت
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خود اخ گی نجات میدهد .امام راح

در همین اره فرمودند:

ما یک وا س گی روحی پیدا کردیم .این وا س گی روحی از همم چیزها برای ما دتر

است( .امام خمینی  :1361 ،ج)25 ،7
 .5جایگاه رسانه در فرهنگ

رسگ گگانهها در تغییگ گگر نگگ گگرش در هامع گ گه مهمتگ گگرین نقگ گگش را دارنگ گگد .هارولگ گگد السگ گگول

عمده ترین کارهای ارتباطی را در ن گارت بگر محگیط ،ان قگال میگراگ فرهنگگی و مر بگوس
کگگردن اش هگگای ما لگگف هامعگگه گگه یکگگدیگر در ههگگت عکگگسالعمگگ گگگه محگگیط

خمصه می کند .نقش رسانه در تغییر افکار عمومی ه حگدی اسگت کگه مگک کویگ در

نوش ههای خود ،کارکرد دیگری ا عنوان « سگیآ اه مگاعی» گه مجموعگه کارکردهگای
رسگگانه میافزایگگد .رسگگانهها کارکردهگگا و کارو یژههگگای ونگگا ونی دارنگگد .لسگگول ،وظگگایف و
کارکردهایی ن یر مراقبت از محگیط ،ایجگاد هگم سگ گی بگین اهگزای ونگا ون هامعگه و

ان قال میراگ فرهنگی از نسلی ه نسگ دیگگر را بگرای وسگای ارتبگاس همعگی و رسگانهها

بیان می کند( .مهرداد)76 :1380،

اولین تعریف از نقشها و کارکردهای ارتباطات را لسول ،طبقه ندی کرد و دیگران

اندیشمندان کام کردند .از این رو ،آنها را از چهار هنبه اساسگی میتگوان گه شگر

تقسیم کرد:

یگر

الف) ن ارت بر محیط (نقش خبری)؛

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ب) ایجاد و توسعه هم س گیهای اه ماعی (نقش تشریحی)؛
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ج) ان قال میراگ فرهنگی (نقش آموزشی)؛

د) ایجاد سر رمی (نقش تفریحی)( .نقی،السادات)72 :1390 ،

رسانهها تمش می کنند ا روشهای ونا ون ،فضای ذهنی روههگای هگد

ههت اهدا

را در

و خواس ههای دسگتاندرکاران برنامگههای ما لگف یگا حا کمگان کشگور

شک دهند .بر اساس ن ریه برهس هسا ی ،رسگانهها قادرنگد شگرایط را تعر یگف کننگد و

ه یک رویداد و شاصیت ،مشروعیت بباشند؛ ه مثا ه سازماندهنگده سیاسگتها

عم کنند و موضوگ هایی را شفا یا مادوش نمگایش دهنگد .بگر خگم

تشگ ه کگه

برتری ن امی ،قدرت ههانی یک کشور را تعیین می کرد ،امگروزه توانگایی یگک کشگور در

اس فاده از رسانههاست که تصویر بینالمللی از آن کشور را شک میدهد( .ذوالقدر،

 )58 :1392کشورهایی کگه دارای فنآوری هگای ارتبگاطی هدیگد و برتگر اشگند و ضگمن
کن رل بر هریانهگای ههگانی اطمعگات ،از رسگانه ههگانی نیرومنگدی برخگوردار اشگند،

میتوانند تصویر برتر بینالمللی خگود را القگا کننگد .نگابراین ،قگدرت ههگانی یگک کشگور
ه توانایی دیپلماسی رسانه آن ارتباس دارد.

در رسگگانهها هنگگوز گگه صگگورت ایس گ ه گگه آمگگوزه مهگگدویت پرداخ گگه نمیشگگود .شگگاید

مهمترین شاخا یک پیام مهدوی را وان «کارآیی» و «اثر اشی» آن تعریف کرد .در

تبی گگین وض گگعیت ن گگامطلوب آم گگوزه مه گگدویت در رس گگانهها ایگ گد گگه رویک گگرد س گگطحی،
حداقلی و عاطفی ه آموزه مهدویت توهه داشت( .اسدی)45 :1370 ،

فرآیند اثرگذاری مطلوب رسانهها بر عرصه معارف مهدوی
رسگگانه ،افکگگار و هیجانهگگای مااطگگ ،را در معگگرض تغییگگر و حملگگه قگگرار میدهگگد و

تگگمش می کنگگد منگگا دخی گ در تصگگمیم یریها و رف ارهگگای انسگگان را کن گگرل کنگگد .از

ایگگن رو ،گگا تسگگایر فکگگر و ذهگگن انسگگان ،افگگت هامعگگه و سگگاخ ارهای اساسگگی آن گگه
ونه ای تغییر خواهد یافت که خواست ردانند ان رسانه اشد .بر این اسگاس ،فرآینگد

اثر ت اری رسانه بر عرصه مهدویت ،در چهار محور یر قا بررسی است:

رف ارهگگای مانگگد ار در صگگحنه زنگگد ی اسگگت .از ایگگن ههگگت ،تگگا وق گگی کگگه اع قگگادات و
اورها در هامعه همچنان ثا ت ماند یا روند پویایی و رشگد و ارتقگای خگود را بپیمایگد،

امکگان رشگگد ارزش هگگای غگگرب در هامعگه مگگورد ن گگر وهگگود ناواهگد داشگگت .گگه عبگگارت

دیگگگر ،اورهگگا گگه مثا گگه عناصگگری هس گ ند کگگه ارزشهگگای مهگگاهم و معگگارض را خنثگگی

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

اللف)تدکللا  للاور للهمهللدوی

اورهگگا و اع قگگادات دینگگی ،پایگگه افکگگار اه مگگاعی و
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می کنن گگد .اوره گگا ممک گگن اس گگت هنب گگه تعقل گگی داشگ گ ه اش گگند ،ام گگا ماند اریش گگان از
اس دال ل بینیاز است و در فرآیند هامعهپتیری ه افراد هامعه من ق میشوند.
م) تغایل ل اندیشلللهواحنل للا نلللامویسمدرع ملللهمهل للدوی

اندیشگگگهها ،مبگ گگانی

تشگگکی دهنده رف گگار فگگردی ،روهگگی و همگگگانی را تشگگکی میدهنگگد .آنچگگه در هامعگگه
نمگود و ظهگگور دارد ،ن گایآ عینگگی اندیشگگه ها یعنگی رف ارهگگای فگردی ،روهگگی و همگگانی
است ،ولی کم و کیف رف ارها تا عی از این اندیشهها و نیز احساسگات و هیجانهگای
افراد است.

ج)تغایل رفتللارنامللدا بگگرای بهره یگری از تغییگگرات اندیشگگه و احسگگاس نگگامطلوب

ایگ گد آن را عین گگی ک گگرد ت گگا گگه تغیی گگر رف گگار منج گگر ش گگود و ن گگایآ عین گگی گگگه دس گگت آی گگد.

(شاهمحمدی)69 :1383 ،

د)ای،ادساختارجدید بگرای حاکمسگا ی فرهنگگ مهگدوی ایگد سگاخ ار و اصگولی

ایجگگاد شگگود کگگه در رویکگگرد کیفگگی گگه آمگگوزه مهگگدویت در رسگگانه اهمیگگت دارد؛ چگگرا کگگه
آ اهی از این مبانی ،ه فهم دقیق این مسئله کمک فراوانی می کند.

 .1توجه به مخاطبشناسی پویا در عرصه فعالیتهای مهدوی رسانه

رسگانه ،انسگانمحور اسگگت ،نگه سگگرزمینمحور .از ایگن رو ،بگر شگگناخت سگامانه روانگگی

انسان اس وار است .برای اثر گتاری هگر چگه بیشگ ر رسگانه از یاف گههای علومشگناخ ی و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

روانشناسگگی فگگردی و اه مگگاعی ،مگگردمشناسگگی و دیگگگر مطالعگگات اه مگگاعی اس گ فاده
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میش گگود .یک گگی از مهمت گگرین ا ع گگاد و مؤلف گگههای رس گگانه ،مااطبگ گان آن هسگ گ ند .هم گگه
م
فرآینگ گگدها و محیطهگ گگای رسگ گگانه گ گه مااطبگ گگان آن م کگ گگی اسگ گگت و اساسگ گگا تمگ گگامی

برنامهر یزی های رسانه تنها در صگورتی عملگی خواهگد شگد کگه وانگد مااطبگان خگود را
هگگد قگگرار دهگگد و آنهگگا را گگه فرآینگگد تحقگگق اهگگدا

پیونگگد بزنگگد .در مطالعگگه مااطبگگان

رس گ گانه ،عگ گگموه بگ گگر تفکیگ گگک هنبگ گگه های فگ گگردی ،روهگ گگی و همگگ گگانی هوام گ گ آمگ گگاج،

طبقگگه نگگدی سگگاخ اری آن نیگگز اهمیگگت دارد .توهگگه گگه ظرفیتهگگای فکگگری ،عقمنگگی و

تفاوتهگای فگردی مااطبگان ،در ن گگر گرف ن سگطو درک و فهگگم مااطگ ،در ارا گه نگگوگ
برنام گگه و پی گگام و ارتب گگاس گگا او و ان ق گگال پیامه گگای اخمق گگی و تربی گگی و تناس،س گگنجی

مح وای کممی ا نجینه فهم مااط ،در پگتیرش پیگام نقگش تعیگینکننگدهای دارد؛
یرا ارسال پیام ا هد تغییر نگرش مااط ،صورت می یرد تا مااطگ ،در زنگد ی

خگگویش از اصگگولی پیگگروی کنگگد کگگه در ایگگن پیامهگگا بیگگان میشگگود .نگگابراین ،هگگد

از

تگگرویآ پیگگام دینگگی ،تغییگگر و د ر ونسگگا ی بیگگنش و نگگگرش مااطگگ ،پیگگام اسگگت و ا گگر
برنامه یا پیامی م ناس ،ا سطو فهم مااط ،نباشد ،بیاثر میشود( .همان)71 :

از ن ر میگزان انطبگاق مااطبگان رسگانه گا آرمانهگای مهگدوی ،مااطبگان دارای سگه

ماهیت هس ند:

الف) اورمندان آ اه ه آموزه مهدویت؛

ب) ناآ اهان از هنبههای معرف ی آموزه مهدویت؛
پ) تردید رایان در آموزه مهدویت.

ک گگارکرد رسگگگانه بگگگرای اثر گگتاری بگگگر افکگگگار ،احساسگگگات و تم گگایمت هگگگر سگگگه گگگروه

مهم است ،ه طوری که اور مع قدان ه این آموزه حفظ شود و افزایش یا د ،شگبهات

دشگگمنان خنث گگی ش گگود و گگروه مااط گگ ،ب گگی اطگگمگ نی گگز گگه اورمن گگدان گگگه ایگگگن آم گگوزه

تبدی شوند.

 .2نهادینهسازی رویکرد آموزشی به اندیشه مهدویت در رسانه

یکی از کارکردهای مهم رسانهها« ،کارکرد آموزشی» آنهاست .در هوام ما لف از

فرهنگگگی» نیگگز آمگگوزش افگگراد هامعگگه یکگگی از ضرورتهاسگگت .آمگگوزش یکگگی از راههگگایی
اسگگت کگگه از طر یگگق آن می تگگوان افگگراد هامعگگه را گگا یگگک اص گ یگگا ارزش فرهنگگگی آشگگنا
ساخت و ا آمگوخ ن آن گه دیگگران امکگان اسگ قرار آن را در هامعگه فگراهم کگرد .آمگوزش

عمگگومی در عرصگگه مهگگدویت ،هشگگداردهی نسگگبت گگه شگگبهات ،گگزارش فعالیگگتهگگای

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

رسانه ها بگرای آمگوزش سراسگری و همگگانی اسگ فاده مگیشگود .در «هگدایت و مگدیریت
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مهدوی و سامان دهی افکار عمگومی در حگوزه مهگدویت از کارکردهگای مهگم و اساسگی
رسگانهها در ایگگن عرصگه اسگگت .بیشتگرین نقگگش را نیگز تلویز یگگون در ایگن زمینگگه بگر عهگگده

دارد؛ یرا این رسانه ا تکیه بر تصویر ،قدرت آموزشی االیی دارد .در این زمینه ،رادیو و
رسانههای مکتوب نقش مکملی برای تلویزیون دارند( .همان)73 :

 .3ویژ گیهای آموزشی رسانه در عرصه اندیشه مهدویت

.1آملوز ارللر صش ضگروری اسگگت رسگگانهها گا توهگگه گگه مرهعیگت آموزشگگی خگگود در

هامعگگه ،از طر یگگق غنامنگگدی آمگگوزش ،افگگزایش تنگگوگ در آمگگوزش ،توهگگه گگه هگگتابیت در

آموزش و ه کار یری همزمان آمو زشهای مس قیم و غیر مس قیم ،اثر اشی خود را در

عرصگگه اندیشگگه مهگگدویت گگه همگگگان نشگگان دهنگگد( .صگگلواتیان و روشگگندل ار طگگانی،

)176 :1390

.2آم للوز ف هن س للاز رس گگانهها ای گگد بگ گرای س رس گگا ی هه گگت فرهن گگگ ان گگار و

مباحث مهدوی و تربیت مااطبان در عرصه مهدویت اقدام کنند( .همان)179 :

(مصووسللاز) گگا توه گگه گگه رقا گگت ش گگدید حگگا کم بگگر فض گگای

.3آمللوز پللیش،ا ان لله

رسگ گگانهای و تگ گگمش رسگ گگانه های بیگانگ گگه در تحمی گ گ الگگ گگوی خگ گگاص موعود گ گگاوری و

منجی اوری ،یکی از وظایف کلیدی رسانهها ،مصونسا ی مااطبان در این عرصه
اسگت .رسگگانه ملگگی ایگد گگا واکسگگینه کگردن مااطبگگان و افگگزایش قگدرت تحلیگ آنگگان ،از

اثر گگتاری شگگبهات در هامعگگه پیش یگگری کنگگد .گگاال بگگردن سگگواد رسگگانهای مااطبگگان

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

رسانه از مهمترین وظایف رسانه در این عرصه است( .همان)182 :
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الزامات رسانه در عرصه آموزشدهی معارف مهدوی
توهگگه گگه تغییگگرات و مق ضگگیات زمگگانی در ان قگگال مفگگاهیم مهگگدوی گگه مااطگگ،،

اصگ گگلی انکگ گگار ناشگ گگدنی اسگ گگت .وق گ گگی فرهنگ گگگ و ادبیگ گگات ملگ گگت در ردونگ گگه هامعگ گگه

دسگگتخگگوش تحگگول و د ر گگونی میشگگود ،رسگگانهها گگه عنگگوان عوام گ فرهنگسگگاز ایگگد

فعاالنگگه وارد عرص گگه شگ گوند و رسگگالت دین گگی خ گگویش را بگگر اس گگاس مق ض گگیات زم گگان در

عرصههای ونا ون هامعه ،م ناس ،ا سطو فهم و شگعور و خواسگت هامعگه انجگام

دهند .در این زمینه ،اصحاب رسانه ها اید ا آ گاهی و شگناخت کگافی از مق ضگیات
هه گگانی و ش گگیوههای ن گگوین تبلیغ گگی ،بهره ی گگری از س گگا وکارهای روانش گگناخ ی ب گگرای
هتابیت اش گگی گگه برنام گگههای خ گگود و مه گگارت افزایی ب گگرای اف گگزایش ت گگوان رقا گگت گگا
رسانههای رقی ،در پی نهادینهسا ی اندیشه مهدویت در رسگانه اشگند .بگرای مثگال،
گگا نگگگاهی اهمگگالی گگه برنامگگههای پاگگش شگگده در سگگالهای اخیگگر بگگرای تبیگگین آمگگوزه

مهدویت میتوان دریافگت کگه ایگن برنامگهها بیشتگر در قالگ ،کارهگای تبلیغگاتی انجگام
شده است و نوآوری و ا کار در قال ،و مح وا کمتر ه چشم میخورد.

ف ن گ گگی اس گ گگت گ گگه هم گ گگان ان گ گگدازه ک گ گگه کهن گ گگه رایی و تشگ گ گ ه رایی گ گگگه آم گ گگوزه

مه گگدویت آس گگی ،میرس گگاند« ،زمان گگهزد ی» ک گگه گگه ص گگورت عصریس گگا ی افراط گگی و

تجددطلبی در همه چیز هلوه ر شده اسگت ،از هملگه موانگ رشگد مح گوایی در حگوزه
اندیشه مهدوی است .ا سیال و بیثبات شدن مطالعگات مهگدوی ،حقگایق سگیاری
یر سی تجددطلبی دفن میشود و اندیشههای تازه نیگز مجگال ظهگور و قگا نمییا نگد.

این رف ار غلطانداز که اه نواندیشی یا آزاداندیشی نامیده میشود ،خگود ،از بزر تگرین
عوام رکود عرصه مهدویت در رسگانهها گه شگمار مگیرود .نبایگد نگو آوردن و نگو فگ ن را
هگگر چگگه اشگگد ،الگگتات ارزشگگمند انگاشگگت .برخگگی امگگروز ح گگی در فهگگم و بیگگان آمگگوزه

مهدویت تا خوشایند روههای روشنفکری هس ند( .کریمی)14 :1381 ،

 .1رسگگگانه ها م ناسگ گگ ،گ گگا راهبردهگ گگا ،اهگ گگدا

و مااطبگ گگان خگ گگود ایگ گگد برنام گگگهها و

سیاس گگتهای اهرای گگی از پ گگیش ت گگدو ین ش گگدهای را ب گگرای فرآین گگد م گگدیریت پیامه گگای
مهگگدوی در اخ یگگار داشگ ه اشگگند .گگه دیگگگر سگگان ،رسگگانهها ایگگد اسگگاسنامگگه تبیگگین و

ترویآ معار مهدوی داش ه اشند.

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

پرهیز از كهنهگرایی در ارائه معارف مهدوی
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 .2ارا ه پیام های مهدوی در رسانه اید ه طور عمده بر عناصگر چرایگی و چگگونگی

و ارزش تاز ی م کی اشد .همچنین از و یژ ی صحت ،دقگت و هگام بگودن برخگوردار
اشد .ه عبارتی ،پیامهای مهدوی اید عینی را و وصفی اشد.

 .3مگگدیران رسگگانه ایگگد گگه روشگگن شگگدن ا عگگاد اندیشگگه مهگگدویت و پاسگگخ گگویی گگه

ابهامها و شبهههای مهدوی پای ند اشگند؛ چگون ایگن امگر در افگزایش ضگری ،اع مگاد

مااط ،ه رسانه اهمیت دارد.

 .4پیامهای مهدوی اید واند هل ،توهه کند.

 .5در ارا ه پیامهای مهدوی اید ه نیاز مااطبان و اقناگ آنان توهه شود.

 .6در برنام گگههای مه گگدوی ای گگد گگه ارزشه گگا و نگرشه گگای ح گگا کم ب گگر مااطب گگان

توهه شود.

 .7ه اقدامات رقیبان رسانهای در عرصه منجی رایی و دیگر پیامهای همسو اید

توهه شود.

 .8در عرصگگه معگگار مهگگدوی ایگگد گگه مؤلفگگههای تبلیگگغ ن یگگر مااط،شناسگگی،

نیازشناس گ گ گگی ،موقعیتشناس گ گ گگی ،زمانشناس گ گ گگی و پیآمدشناس گ گ گگی (ارزشی گ گ گگابی و
ازخورد یری) توهه شود.

بگگرای تصگگمیم ی گری و چگگگونگی وا کگگنش در برابگگر دشگگمن ای گد روشهگگا ،اهگگدا

و

نقط گ گگه های ق گ گگوت و ض گ گگعفش را شناس گ گگیم؛ چ گ گگون ض گ گگعف در «دش گ گگمنشناسگ گ گی«،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

پیآم گگدهای ن گگا واری دارد( .اخ رش گگهر )79 :1378 ،حض گگرت ام گگام علگ گی
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خصوص میفرمایند:

در ایگگگن

َ
ََ
َ
َ َ َ
سد َرََ ِّاَم ِّ َنا ِّ م ُنه؛ (متیمی آمدی)106 :1366 ،
عرف َم َر ُه الیَ مل َی ِّ
م ِّن مل ی ِّ
هر کس که ضررش را نشناسد ،بر هلو یری از آن توانا نیست.

 .9سگ گ ادهای تبلیغگگگات دین گگی ایگگگد اندیش گگه مهگگگدویت را گگه ونگگگهای واق بینانگگگه

و مط گگابق گگا نیازه گگای بین الملل گگی و گگا ادبی گگات هه گگانی و اب گگزار و امکان گگات پیش گگرف ه

ارا ه کنند.

 .10در صحنه بینالملگ  ،در تبلیگغ اندیشگه مهگدویت ایگد بگر مشگ رکات تکیگه کگرد.

بگگرای نمونگگه ،اورداشگگت منجگگی در ادیگگان و تکیگگه بگگر اشگگ راکات در ایگگن زمینگگه سگگیار

راه شاس گگت .در ت گگرویآ اندیش گگه مه گگدویت ،ب گگیش از تکی گگه ب گگر اسگ گ دال ل ایگ گد آن را گگا
عواطف انسانی در آمیات.

 .11تگ گ گگمش رسگ گ گگانهای بگ گ گگرای ازترسگ گ گگیم دس گ گ گ اوردهای ع گ گ گگیم عصگ گ گگر ظهگ گ گگور،

ن یگر فرهنگسگگا ی هگگام در عصگر ظهگگور ،ازسگگا ی کرامگت انسگگانی و سگگط عبودیگگت
اهمیت دارد.

 .12موعودشناسگ گگی تطبیقگ گگی ادیگ گگان و تبیگ گگین ام یگ گگازات موعگ گگود شگ گگیعی از هملگ گگه

موضوعات مفید در این عرصه است.

 .13تبیین ناکامیهای تاریای مکت،ها و فرقگههای خودسگاخ ه شگری در تحقگق

اشیدن ه نیازهای فطری انسان نقش مهمی دارد.

 .14آخرالزمانشناسی از ن ر اه فلسفه ن ری تگاریخ و مطالعگات ادیگانی سگیار مهگم

است( .کاویانی)273 :1387،
جایگاه ویژه مهدویت

مهگدو یت ،اورداشگ ی دینگی اسگگت کگه همگگم وایگای زنگگد ی مگا را در بگگر می یگرد و بگگر

رو یکرد و رف ارهای سیاسی ،اه ماعی و فرهنگی ما اثر می گتارد .شگاید کم گر اندیشگم

دین گی را گگوان سگگرا رفگگت کگگه هماننگگد مهگگدو یت گگا ا عگگاد ما لگگف زنگگد ی مگگا در هگگم

تنیده اشد .آیا هامعگم من گر ،هایگگاه محگور ی و راهبگردی مهگدو یت را گه طگور دقیگق
مشگگاا اسگگت کگه مگگا ن وانسگ هایم آن ونگگه کگگه شایسگ ه اسگگت ،مهگگدو یت را محگگور

برنامگه و فعالیتهگگای خگگود قگگرار ده گیم و راهبردهگگای مشاصگی بگگرای آن ایجگگاد کن گیم.
علگت آن نیگز نبگگودن برنامگم هگگام در «سیاسگت تار ی فرهنگگی» اسگت؛ یعنگی نگه تنهگگا
راهبردهای خاصی نسبت ه مهدو یت ندار یم ،لکه سیاستهای روشنی نیگز در ایگن

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

شناخ ه و برنامهها و سیاستهای فرهنگی خود را در این زمینه تعیین کرده است؟
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زمینگگه نگگدار یم .از ای گنرو ،ایگگد گگا تغیی گر اساس گی در نگگوگ نگگگاه مگگا گگه مهگگدو یت ،هایگگگاه

محور ی و نیادی آن نه تنها در سیاستها و برنامههای کمن ما مشاا شود ،لکه
در ههت ،ترو یآ و تبلیغ آن نیز برنامهها و راهبردهای مشاصی اهرا شود.

این امر نیازمند آن است که نوگ نگاه و رو یکرد مگا نسگبت گه مهگدو یت و بهرهمنگدی

از نجینههای ارزشمند معارفی آن (روایگات ،ادعیگه و یگارات) تغییگر یا گد و در مسگیر

درست آن قرار یرد تا در این زمینه وان ه آسانی ن ر یهپردا ی کرد .تغییر و اصگم و

ازسا ی امور مهم و نیادین گه راح گی قا گ تحقگق نیسگت و فرهگام بهینگهای بگرای آن

تصو ر نمیشود .در این ونه موارد ،دو رو یکرد را اید در پگیش رفگت :کوشگش پی یگر و
برنامهر یزی راهبردی( .صمدی)45 :1388 ،
«راهبرد ،الگو یی از اهدا

نهایی ،سیاسگتها ،برنامگهها ،اقگدامات ،تصگمیمها یگا

تاص گیا منگگا اسگگت کگگه سگگازمان ،کگگار سگگازمان و چرایگگی انجگگام دادن آن را تعر ی گف
می کند» .برنامهر یزی راهبگردی نیگز گه شگیوهای ن گامیاف گه از بررسگی اهگدا

و راههگای

رسگیدن گگه آنهگگا تکی گه دارد تگگا آمگگاد ی رو یگارو یی گگا تغییگرات آینگگده ایجگگاد شگگود .گگه طگگور

کلی ،چهار راهبرد اصلی برای پاسخ و یی ه مسا عمومی وهود دارد:

الف) اس راتژی انفعالی :سازمان ه مسا عمومی و اه ماعی قلمگرو خگود تگوههی

نمی کند و در مقا اهدا

وض شده نیز از خود مقاومت ه خرج نمیدهد.

ب) اس راتژی انطباقی :سازمان گا آسگانتر ین روش ،خگود را گا تغییگرات پگیش آمگده

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

در محیط و اهدا
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قرار میدهد.

عمومی منطبق می کند و خود را ه سرعت در مسگیر اصگلی کارهگا

ج) اسگ راتژی اثر گتار :سگازمان ،کارهگایی را بگگرای پیشبینگی مسگا عمگومی توسگگعه

میدهگ گگد و گ گگه هگ گگای هنگ گگگ ،گ گگا تغیی گ گر ی گ گا انطبگ گگاق گ گگا آن ،اس گ گ راتژی اثر گ گگتار ی را
پیش می یرد.

د) اس گ راتژی تعگگاملی :سگگازمان ،مشگگروعیت خگگط مش گیهای عمگگومی را گگه عنگگوان

فرآینگگدی برخاس گ ه از ان گگارات عمگگومی ،تشگگایا میدهگگد و گگا فهگگم واقعی گت روا گگط

تعاملی خود ا هامعگه ،گاهی بگر افکگار عمگومی اثگر می گتارد و در شگرایطی دیگگر ،رف گار
خود را تغییر میدهد( .همان)49 :

برای پیشبرد بهینم امور و تحقگق سیاسگتها و پاسگخ و یی گه مسگا عمگومی ایگد

وان راهبرد مناسبی ان ااب کرد و بر اساس آن ،تاکتیكها و شیوههای اهرایی به گر

و کارآمدی را ه کار ست .در اینجا مسئله آن است که مناس،تر ین راهبگرد فرهنگگی

در برابگگر مسگگا و موضگگوعات مهگگدوی چیسگگت؟ ا گگدا ای گد گگدانیم گگه عنگگوان هامعگگم

من ر ،چه وظایف و مسئولیتهایی نسبت ه «مهدو یت» دار یم و به ر ین راهها برای
عم ه این مسئولیتها چیست؟

اید دانسگت چنگد مسگئولیت اصگلی م وهگه هامعگه اسگت کگه بیشگ ر عامگ ثبگات،

الند ی ،تعالی و حرکت هس ند:

 .1ص گیرت آرمگگانی :دانگگایی و فهگگم ایمگگان کگگه نگگاظر گگه آرمگگان قدس گی و معطگگو

هامعم مطلوب قرآنی است ،منجر ه اال رف ن قدرت تمییز و تشایا میشود.

گگه

 .2ان ار هو یتساز :ازسا ی هو یت همعی و ههانی شیعه و قرار دادن آن در یك

تشک واحد و مؤثر ،ههان را ه سمت هامعم موعود هدایت می کند.

 .3آیندهنگری پیشبرنده :توهه عینی و عملی ه آینده و انجام اقدامات سنجیده

و کارآمد موه ،پیشتا ی در تحوالت ههانی میشود.

 .4روا ط صالحانه :تشکی هامعم مؤمن و منسجم برای تحقگق وعگدههای الهگی و

پافشگگاری کگگردن بگگر پگگاکی و طهگگارت اخمقگی و ایمگگانی اه مگگاگ اهمیگگت دارد( .وعگگداهلل
 .5پایگدار ی :برد گگار ی و اس گ قامت در دوران سگگات غیبگگت کبگگری همگگراه گگا حفگگظ

انضباس و رازداری نقش اساسی دارد.

 .6روحیگم مجاهدانگه :شگک یری هامعگهای پیگروز و سگر لند کگه قگدرتی مضگگاعف

برای یار ی و همراهی ا منجی موعود داش ه اشد ،تحقق اش ظهور است.

بگگرای تحقگگق مگگوارد ی گاد شگگده و عم گ گگه مسگگئولیتها و وظ گایف هامعگگم من گگر ،گگه

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

التین آمنوا منکم و عملو الصالحات لیس الفنهم)...
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سیاسگگتهای فرهنگ گی خگگرد و کگگمن نیگگاز اسگگت .گگه هم گین دلی گ  ،ای گد راهبردهگگای
خاص و روشنی برای تحقق این سیاستها در ن ر رفگت .در پگیش گرف ن اسگ راتژی

اثر گگتار ب گگرای اه گگرای سیاس گگتهای ک گگمن فرهنگگ گی در عرص گگم مه گگدو یت و ان گگار،

ضگگرور ی و کارسگگاز اسگگت .داش گ ن سیاسگگتهگگای مگگدون و روشگگن در کنگگار راهبردهگگای

اثر تار فرهنگی که گا تغییگر ،اصگم یگا انطبگاق سگاز ار اشگند ،اهمیگت سگزایی دارد؛

چون آثار د ر ونی را در این زمینه اید وان دید( .مهرداد)62 :1380،
الگوی نظری تحقیق

شگیوههای ونگا ونی بگرای سگاخت الگگوی ن گری تحقیگق وهگود دارد و هگر تحقیگق،

تجر های منحصر گه فگرد اسگت کگه از راههگای و یگژهای صگورت می یگرد .ان اگاب ایگن

شگگیوهها نیگگز گگه معیارهگگای م عگگددی مث گ آمگگوزش ن گگری و علمگگی محقگگق ،وسگگای در
دس رس و زمینه انجام تحقیق س گی دارد( .کیوی)120 :1388 ،

ن ر یگگههای م فگگاوتی در مگگورد راهکارهگگا ،مؤلفگگهها و آسگگی،هگگای فرهنگگگی مطگگر در

عرصگگه مهگگدویت وهگگود دارد کگگه گگه برخگگی از آنهگگا گگه فراخگگور تناسبشگگان گگا ایگگن تحقیگگق

اشگگاره شگگد .گگا توهگگه گگه مباحگگث قبلگگی گگه و یگگژه ن ر یگگههای مگگرتبط گگا ایگگن تحقیگگق و

راهکارهگگا و راهبردهگگای فرهنگگگی تمدنسگگاز ،الگگگوی ن گگری تحقیگگق را میتگگوان چنگگین

ترسیم کرد( :نک :تصویر صفحه عد)

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

نوع و روش تحقیق
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سگ گگیاری از تحقیقگ گگات گ گگه و یگ گگژه در موضگ گگوعات روانشناسگ گگی ،علگ گگوم تربی گ گگی،

هامعگگهشناسگگی ،مگگردمشناسگگی ،علگگوم سیاسگگی ،مگگدیریت و اق صگگاد نیازمنگگد نگگگرش و

رویکگگرد کیفگگی هس گ ند .آشگگنایی گگا رویکگگرد کیفگگی در تحقیگگق گگه پژوهشگگگران کمگگك

مگگیکنگگد آن را درسگگت اهگگرا کننگگد( .بیا گگان گگرد )21 :1388 ،ایگگن تحقی گق از ن گگر نگگوگ

تحقیگگق ،کگگاربردی و از ن گگر روش ،کیفگگی اسگگت کگگه گگا بررسگگی همگگه هانبگگه گگه تبیگگین

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تمدنساز میپردازد.













ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل ّاطالعات
روش و ابزار ردآوری اطمعات در این تحقیق ه صورت کتابخانهای و پژوهشی

اسگ گگت کگ گگه در مرحلگ گگه اول تحقیگ گگق بگ گگرای تهیگ گگه اطمعگ گگات و مباحگ گگث مگ گگورد نیگ گگاز از

کتگگابخان گهها ،مرا کگگز اطگگمگرسگگانی و آموزشگگی ن یگگر :معاونگگت تربیگگت و آمگگوزش ،مرکگگز

تحقیقات و کاربردی و واحدهای یرمجموعه دانشگگاه علگوم ان گامی اسگ فاده شگد.

در مرحله دوم ،روش تجزیه و تحلی اطمعات و موارد ردآوری شده از مگ ن مباحگث
نتیجهگیری
ن گگایآ ایگگن تحقیگگق از چهگگار حگگوزه آموزشگگی ،رسگگانهای ،تبلیغگگی و تربی گگی اثر گگتار بگگر

راهکارهای فرهنگی و راهکارهای دیگر ه دست میآید که ه این شر است:

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

ه دست آمده ه روش کیفی بود.
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 .1ضرو رت دشمنشناسی برای مقا له و دفاگ فرهنگی در برابر مهدیس یزان :برای

ایجگگاد آ گگاهی و بی گدار ی در تمگگامی انسگگانها نسگگبت گگه نی گاز گگه امگگام ،ناسگگت ایگگد گگا
اسگ فاده از ابزارهگگای کارآمگگد فرهنگگگی گگه تبیگین ضگگرورت نیگاز گگه امگگام و بیماننگگدی آن

پرداخگگت .سگگنس گگا نقگگد و بررس گی هر ی گان و ن امهگگای مگگدعی نجگگات شگگر یت ،زمینگگه

پتیرش حکومت طیبه مهدو ی را فراهم آورد.
شناسگگایی اهگگدا

و راه کارهگگای دشگگمن ،آ اهیسگگا ی افگگراد و هوام گ  ،مقاومگگت و

مقا لگگه در مقا گ توطئگگهها و تحرکگگات دشگگمن گگا اع مادسگگا ی عمگگومی ،روشگگن ری و

خرافگگهزدایی در میگگان مسگگلمانان و شگگیعیان بگگرای تعمی گق ایمگگان و اورهگگای فرهنگگگی
صورت می یرد .مقام مع م رهبری (مدظله العالی) میفرمایند:

اثبات اص مهدو یت در یك محف علمی ا مااطبانی که اه علم و اه
تفکر و اس دال لند ،هزو آسانتر ین کارهاست .در این ،هیچ تردیگدی نیسگت
ایمان و اع قاد مردم هم خوب است .من هگا تعمیگق ایگن ایمگانی کگه مگردم گه
امام زمان _ ارواحنا فداه و علیه الصگمه و السگمم _ دارنگد ،کگار سگیار ظر یفگی
است .اید در این قضیه ،ا شیوههای هنرمندانه تبلیغی وارد شد.

 .2آشکارس گگا ی ض گگعف و نادرسگ گ ی اندیش گگههای فرق گگههای انحرافگ گی و ن امه گگای

مسلط فرهنگی در ههان ا تبیین راهبرد فرهنگگی مر بگوس گه اندیشگه مهگدویت مطگابق
ا روایات.

 .3ن ریهپردا ی فرهنگی در اره مهدو یت :آموزههای دینی مهدو یت دارای دامنه و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

پیشینه تار یای است و از نیادیترین اع قادات مسلمانان شگمرده میشگود .گا توهگه

262

گگه اهمیگگت موضگگوگ مصگگلو ههگگانی در می گان ادی گان دیگگگر ،الزم اسگگت اندیشگگمندان گگا

ن ریهپردا ی ،ف مگانسگا ی و نقگد و ن گر در گاره آمگوزه مهگدویت ،بگر قگوت عملگی ایگن
موضگوگ بیناالدیگانی بیافزاینگد .خگارج سگاخ ن حگث مهگدو یت از عرصگههای سگن ی و

مهجگگور و وارد کگگردن آن در محیطهگگای پژوهش گی موهگگ ،میشگگود مهگگدو یت بگگر زنگگد ی

انسانها اثر گتارد و آنان ا امام عصر

بیش ر آشنا شوند.

الگ گگف) شگ گگفا سگ گگا ی هنبگ گگههای شاص گ گیت و حکومگ گگت امگ گگام مهگ گگدی

گ گگا

شگک یری «فرهنگگ و هنگر مهگدو ی» :نوشگ ن دایرهالمعگار  ،دانگشنامگه ،پایاننامگه و
رساله تحصیلی ،ایجاد سایتهای قوی ،ان شار مجلگههای تاصصگی ،فیلمسگا ی و

آفرینش آثار ادبی و هنری در قال ،شعر ،داس ان ،رمان ،فیلم و نمایشنامه.

ب) رشگگد و اع گ می فرهنگگگ مهگگدو یت و مفهگگوم ان گگار :تبیگگین روای گات و سگگانان

تار یای موهود در کتابهای اع قگادی و منگا مهگم اسگممی بگرای مقا لگه گا سگانان
نادرست در اره شاصیت آسمانی امام مهدی
و روزآمد از امام عصر

.

و ترسگیم چهگرهای معقگول ،مهر گان

 .4توسگگعه فرهنگگگ مهگگدو یت گگا ایجگگاد کرسگی مهگگدیشناسگی در حگگوزه ،دانشگگگاه،

مدارس ،مساهد و حوزههای فرهنگی و پاسخ ویی ه شبهات.

 .5خ گارج کگگردن مهگگدو یت از حاش گیه گگه م گ ن و تبگگدی آن گگه امگگری دسگگتی گاف نی

و عینی.

 .6تعی گ گگین چش گ گگمانداز بیس گ گگت س گ گگالم همه گ گگور ی اس گ گگممی ایگ گ گران همراسگ گ گ ا گ گگا

آموز مهدو یت.

 .7اس گ اراج الگوهگگای فرهنگ گی (آموزش گی ،تربی گی و اخمق گی) از آمگگوز مهگگدو یت

بگ گ گگرای سگ گ گگازمانهای فرهنگ گ گ گی ،آمگ گ گگوزش و پگ گ گگرورش ،دانشگ گ گگگاهها ،کارشناسگ گ گگان و

دستاندرکاران فرهنگی کشور.

 .8ایجگگاد قرار گگاه «دی گده انی فرهنگ گی» در یک گی از مرا کگگز مهگگم مهگگدو ی بگگرای رصگگد

تصمیم یری کشور.

 .9رف اخ مل در روا ط علمی بین فرهنگ و دیگر حوزههای سیس م.

 .10تبیین مش رکات متاه ،تشی و تسنن در حوزههای فرهنگی و اع قادی.

 .11اس گ فاده بهینگگه از ظرفی گت رسگگانههای فرهنگگگی در سگگطو کشگگور ی و محل گی گگه

و یژه صدا و سیما.

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

کگگردن تحگگوالت مل گی ،منطقگگهای و ههگگانی و دادن تجز ی گه و تحلی هگگای خگگود گگه مرا کگگز
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 .12توهگه و یگژه گگه سگرمایه گتاری فرهنگگگی و اق صگادی بگرای رفگ تبعگیخ و توسگگعه

فرهن گگگ و ارزشه گگای مل گگی و دین گگی هویتس گگاز (در مح گگیط مل گگی کش گگور) گگا تقو ی گگت

نهادهای فرهنگساز اصی و سن ی ،تأ کیگد بگر مشگ رکات فرهنگگی هویتسگاز ،توهگه
ه ا عاد فرهنگی نرمافزاری قدرت ملی ،افزایش توانایی در اقنگاگسگا ی افکگار عمگومی،

اف گگزایش هگگگم یسگ گ ی مسگگگالمتآمیز هویته گگای ما لگگگف فرهنگ گگی کشگگگور ،ارتقگگگای

مقبولی گ گگت الگوه گ گگای رف گ گگاری همه گ گگوری اس گ گگممی ،تقو ی گ گگت مش گ گگارکت مردمگ گ گی در

عرصههای ما لف فرهنگی ،مع رفی تاریخ و مفاخر ملی ه نسگ هگوان کشگور ،بهبگود

ش گگاخاهای فرهنگ گگی توس گگعه ،تقو ی گگت وف گگاق و انس گگجام مل گگی در ح گگوزه فرهنگ گگی،
س گ رش فرهنگگگ امگگر گگه معگگرو

و نهگگی از منکگگر و تگگمش همگگه هانبگگه بگگرای کگگاهش

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

شکا های فرهنگی و اه ماعی در کشور.
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بیداری اسممی» ،موعود ،شماره .18
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نقش آموزه مهدویت در بازمهندسی و احیای تمدن اسالمی
یونس عابدی

*

خسرو اسكندری

**

چکیده

مهییدویت ،آمییوزهای فرا گییر اسییت کییه تمییامی ابعییاد زنییدگی انسییان را در بییر
میگیرد .در این نوشته ،بازاندیشی در مطالعات تمدنی بر اسیاد دییدگاه
اسالم؛ تحقیقات بنیادین در عر یه اندیشیه مهیدویت؛ رویکیرد بروننگیر
بییییه اندیشییییه مهییییدویت؛ مفهومسییییازی ،فرهنگسییییازی ،برنامییییهریزی و
الگوسییازی بییر مبنییای آمییوزه مهییدویت؛ بهییرهگیییری از ظرفیییت نخبگییان
جهان اسالم؛ آموز آموزه مهدویت و در نهایت ،تدوین چشماندازی بیر
مبنییای آمییوزه مهییدویت بییه عنییوان ضییرورتهای احیییای تمییدن اسییالمی
تبیییین شییده اسییت .الگییوبرداری از آمییوزه مهییدویت بییرای اجییرای کامییل
قییییوانین (بییییه عنییییوان شییییاخص عملکییییرد) ،احیییییای تمییییدن اسییییالمی و
معنابخشیی بیه زنییدگی ،از یافتیههای اییین تحقییق در تبیییین نقیش آمییوزه
مهییدویت اسییت .پییژوهش حاضییر بییا هیید بررسییی نقییش آمییوزه و تفکیییر
مهیییدویت در احییییای تمیییدن اسیییالمی بیییا رو تو ییییفی و تحلیلیییی و بیییه
ورت کتابخانهای و میدانی ورت گرفته است.
واژ گان کلیدی

آموزه ،مهدویت ،احیا ،تمدن.

* دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافنگد غیگر عامگ دانشگگاه عگالی دفگاگ ملگی و عضگو هیئگت علمگی
دانشگاه علوم ان امی امین.
** عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ان امی امین.

مقدمه
«تمدن» ،مصدری عربی از اب تفع و اسم مصدر فارسگی اسگت .عممگه دهاگدا

( ،)1373تمدن را «تالق ه اخمق اه شهر و ان قگال از خشگونت و ههگ گه حالگت
ظرافگت و انگگس و معرفگگت» دانسگ ه و آن را «ان گگام شگهر نمگگودن و اه مگگاگ اهگ حرفگگه»،

«اقامت کردن در شهر»« ،شهرنشینی» و «مجازا تربیگت و ادب» معنگی کگرده اسگت .در
انهای انگلیسی و فرانسوی ،اصطم «تمدن» برابر است

ا واژههگای Civilization

و  Civilisationک گگه تقریب گگا در تلف گگظ گگا ه گگم م فاوتن گگد و ه گگر دو بر رف گگگه از ریشگگگه کلم گگه

انگلیس گگی ( Civilم گگدنی و گگا تربی گگت اه م گگاعی) اس گگت .ای گگن کلمگگگه در فرهنگه گگای

انگلیسی ،م راد

ا کلمات مؤدب ،انزا کگت ،نجیگ ،،مبگادی آداب ،قا گ اح گرام و

شهرنشین آمده است .در قرآن مجید برای «تمدن» ،لف ی ا ریشگه «م _ د _ ن» یگا « _

ض _ ر» وهود ندارد که در عربی ،کلمه «حضگار » گه معنگی تمگدن را از آن سگاخ هانگد.

چنگگد کلمگگه قرآنگگی «امگگت»« ،قر یگگه» و «قگگرن» ارتبگگاس نزدیکگگی گگا ایگگن واژه دارنگگد« .قگگرن»
گگه معنگگای قگگومی اسگگت کگگه در یگگک زمگگان زنگگد ی مگگیکننگگد و «قگگرین و همگگراه» هس گ ند.

«قریه» ،اسم موضعی است که مردم در آنجگا همگ مگیشگوند و بگرای همگ مگردم نیگز در

قرآن آمده است.

«تمگگدن» ،مهمتگگرین عگگاملی اسگگت کگگه گگه هگگر ملگگت و هامعگگهای هو یگگت می اشگگد.

تمگگدن در معنگگای کلگگی « گگه مجموعگگه سگگاخ ههگگا و اندوخ گگههگگای معنگگوی و مگگادی در

هامعگگه انسگگانی» ف گگه میشگگود( .شگگریع ی )3 :1385 ،دس گ اورد مهگگم دیگگن اسگگمم گگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

عنگگوان هگگام ترین ،کام گ ترین و آخگگرین دیگگن آسگگمانی در حیگگات شگگری ،پایه گگتاری
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تمدن اشکوهی بود که از آن ا عنوان «تمدن اسممی» یگاد میشگود« .تمگدن کگه دارای
دو ُ عد است :یک ُ عگد آن گه وسگیله خگود اسگمم پدیگد آمگد و در پرتگو ا کگار مسگلمانان
س رش یافت و منشأ این عد از تمدن اسممی ،قرآن و سنت است ُ .عد دیگگر تمگدن

اسگگممی ،نگگه ا گگداگ مسگگلمانان ،لکگگه میگگراگ گگه هگگای مانگگده از تمگگدنهای پیشگگین در
قلمرو اسمم بود که ه دست مسلمانان توسعه و تکام یافت و ه رنگ اسگمم درآمگد»

( ر ین کوب ،بیتا .)31 :نقشآفرینی اندیشههای دینی در سگاخت تمگدنها گه آسگانی
قا اثبات است ،چنان که پژوهند ان تاریخ تمدن ،ماننگد و یگ دورانگت و تگوین بگی و

ح ی ن ریهپردازان معاصری همچگون سگامو هگان ینگتون گه صگراحت ،ادیگان را پایگه
اصلی تمدنها بر شمردهاند( .الویری)1393،

اسگگمم ،در هایگگگاه هگگام ترین و کامگ ترین دیگگن آسگگمانی ،بگگرای مثبگگت هلگگوه دادن

آینده شریت ،اندیشه مهدویت را معرفگی کگرده اسگت تگا در کنگار تحقگق آر وی دیرینگه
شر و تشکی حکومت ههانی ،اس عدادها و قا لیتهای شگر شگکوفا شگود و در همگه

زمینهها رشد روزافزونی یا د .در این پژوهش ،را طه تمدن اسممی گا آمگوزه مهگدویت و

نقش آن در ازمهندسی این تمدن بررسی میشود.
ضرورت تحقیق

در میگ گگان تعگ گگالیم هاودانگ گگه و ههگ گگانی اسگ گگمم ،هگ گگیچ یگ گگک گ گگه انگ گگدازه حکومگ گگت

فرا یگگر مهگگدوی ،قا لیگگت ارا گگه گگه ههگگان پگگر غوغگگای امگگرو ی را نگگدارد؛ حکگگوم ی کگگه

ح گگی بگگگرای غیگگگر مسگگگلمانان نیگگگز ع گگدالت و امنیگگگت را گگگه همگگگراه دارد .م أسگگگفانه گگگا
وهگگود کگگاوش در موضگگوگ مهگگدویت از وایگگای ما لگگف ،ایگگن اندیشگگه ،کم گر از دیگگگر

موضوعات دینی یا ه صورت نادرست و نگاقا گه اندیشگمندان امگرو ی معرفگی شگده
م
اس گگت .آش گگنایی هه گگان غ گگرب گگا اسگ گمم ،عموم گگا گگه واس گگطه مق گگاالت ی گگا کتابه گگای

مس شگرقان بگوده اسگت کگه خگود ،اطگمگ درسگ ی از ایگن مکتگ ،آسگمانی نداشگ هاند .گا
نقگگش اندیشگگه و آمگگوزه مهگگدویت در تمگگدن اسگگممی اسگگت .چنگگین تحقیقگگاتی ،کمکگگی
اسگگت گگه توسگگعه کیفگگی و کمگگی موضگگوگ .کمبگگود منگگا در زمینگگه تحقیگگق مگگورد ن گگر و

اهمیگگت پگگرداخ ن گگه ایگگن موضگگوعات در عصگگر کنگگونی گگا توهگگه گگه فضگگای سیاسگگی،

اه ماعی و فرهنگی دنیای اسمم و ههگان عگرب ،اهمیگت چنگین نگگارشهگایی را دو

چندان میکند.

نقش آموزه مهدویت در ازمهندسی و احیای تمدن اسممی

توهه ه ضرورت عرضه اندیشه مهدویت در ههان معاصر ،هگد

ایگن مقالگه ،بررسگی
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روش تحقیق
روش تحقیق در پگژوهش پگیش رو ،توصگیفی _ تحلیلگی اسگت و پژوهشگگر گه دنبگال

کشف واقعیت مرتبط ا حث است .چون تحقیق حاضگر ،تحلیلگی اسگت ،گه تبیگین

دالی چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ا عاد آن میپردازد .گردآوری اطمعگات

نیز ه روش کتابخانهای و میدانی انجام شده است.

دیدگاهها و رویکردهای مختلف در مورد قلمرو دین
م فکگگران دینگگی و غیگگر دینگگی از تش گ ه در خصگگوص موضگگوعات دیگگن از هملگگه

و یژ یها و قلمرو آن ا پرسشهای م عدد و ما لفی رو هرو بودهاند و در پاسخ ه ایگن
پرسشها نیز رویکردها و رایشهای ما لفی پدید آمده است .اکنگون گه برخگی از ایگن

رویکردها اشاره میشود:

نفی هرگونه كاركرد مثبت از دین
مارکسیستها بر این اورند که دین هیچ ونه کارکرد مثب ی ندارد و نه تنها موهگ،

تکامگ گ حی گگات اه م گگاعی و زمین گگهس گگاز س گگعادت ش گگر نمیش گگود ،لکگگگه م گگان تکامگگگ

انسانها و موه ،تادیر ملتهاست .ه گاور مارکس ،گا پیگدایش اولگین ابگزار تولیگد،
«بگگردهداری و مالکیگگت فگگردی» شگگک مگگی یگگرد و در کنگگار آن« ،دولگگت و مگگته »،پدیگگد

میآید .از این رو ،دولت و مته ،،حامیان سرمایهداری و مالکیت فردیاند و مثلگث
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

« ر ،ور و تزو یگگر» و «تیگگغ ،طگگم و تسگگبیو» را ظگگاهر مگگیسگگازند .بگگر اسگگاس ایگگن ن ر یگگه،
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پیامبران ،دستنشانده خردهمالکها و سرمایهداران هس ند .گه همگین دلیگ  ،گا نفگی
طبقات و تحقق هامعه بی طبقه ،دین رو ه وال میرود.

نیچه ،فیلسگو پسگت مگدرن و ماتریالیستت آلمتان نیگز هر ونگه زمینگهسگا ی دیگن

ههت سعادت و تکام انسانها را نفی و دیگن را مصگنوگ دسگت شگر معرفگی مگیکنگد.

طبگگق ایگگن ن ر یگگه ،هر ونگگه کگگارکرد مثبگگت از دیگگن ،من فگگی و دیگگن ،سگگاخ ه دسگگت شگگر

ههگ گگت کارکردهگ گگای منفگ گگی و مگ گگنحط معرفگ گگی مگ گگی گ گگردد .اثبگ گگات کارآمگ گگدی دی گگگن در

سگگازمانده گگی اخمق گگی و رف گگار ف گگردی انسگگان ها و نی گگز تح گگوالت اه م گگاعی و پی گگدایش
انقمبهای اسممی بر این ادعا خط طمن میکشد.

دین ،افسانهای دروغین ،ولی سودمند
طبق این ن ریه ،دین و مته ،،افیگون ملگتهگا نیسگت و شگر در اشگی از حیگات

اه ماعی دان نیازمنگد اسگت ،ولگی افسگانهای در خگدمت شگریت اسگت .گدین معنگا
کگه مگته ،،سگاخ ه ذهگن شگگر اسگت و گزارههگای دینگگی از واقگ و نفگس االمگر حکایگگت

نمی کنند و بر وهود خدا و آخرت در عالم واق دال ل ی ندارند .ا این حگال ،ایگن افسگانه
دروغگگین گگه حگگال شگگر سگگودمند اسگگت؛ چگگون منشگگأ پیگگدایش امنیگگت روانگگی اسگگت و

انسانها را از اضطراب و دغدغههای درونی رها می کند.
دین ،عهدهدار سعادت اخروی بشر

ایگگن دیگگد اه ،تلقگگی حگگداقلی از دیگگن در مسگگئله قلمگگرو دیگگن دارد کگگه از رنسگگانس در

مغرب زمین سرچشمه رف ه است .این رویکگرد بگر ایگن گاور اسگت کگه دیگن گه مسگا

دنیوی و زنگد ی اه مگاعی انسگان ها ارتبگاطی نگدارد و اصگوال اداره هامعگه و برنامگهر یزی
توسعه و تکام اه ماعی ه خرد انسانی و عقمنیگت ابگزاری وا گتار شگده اسگت .دیگن
تنها را طه معنوی انسان ا خداوند سبحان و سعادت اخروی او را تأمین میکند و ا گر
یگرا گوهر و حقیقگت دیگن ،خداشناسگی ،خگدایابی و سگعادت اخگروی انسانهاسگگت.

نگگابراین ،هامعیگگت و کمگگال دیگگن اسگگمم گگه سگگعادت ا گگدی انسگگان اخ صگگاص دارد و

تن یم ن ام معیش ی و دنیوی شر را م کف نشده اسگت .شگاید ریشگه تفکیگک دیگن از

اه مگگاگ و علگگم و عق گ را در تقسگگیم نگگدی حکمگگت یونتتان

گگوان یافگگت ،آنجگگا کگگه

حکمت را ه ن ری و عملی منشع ،ساخ ه و معیگار حکمگت ن گری را عقگ ن گری و

نقش آموزه مهدویت در ازمهندسی و احیای تمدن اسممی

احکام و قوانین و آداب و مناسکی در دین هسگت ،گه پوسگ ه و قشگر دیگن ارتبگاس دارد؛
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معیار حکمت عملی را عق عملگی دانسگ هانگد .بگر ایگن اسگاس ،الهیگات ،ریاضگیات و

طبیعیگگات گگا عق گ ن گگری و اخ گمق ،تگگدبیر منگگزل و سیاسگگت مگگدن نیگگز گگا عق گ عملگگی

بررسی میشود .وق ی تمام علوم ،معار

و نیازهای دنیگوی شگر گه دو اگش حکمگت

ن گگری و عملگگی تقسگگیم گگردد و معیگگار داوری و بررسگگی آنهگگا نیگگز عق گ ن گگری و عملگگی

انسگگانها اشگگد ،دیگگگر هایگگگاهی بگگرای دیگگن در حاهگگتهگگای دنیگگوی و ایگگن ههگگانی

انسگگانها گگاقی نمگگیمانگگد و تنهگگا هایگگگاه و س گ ره شگگریعت در حاهگگتهگگا و نیازهگگای
اخروی انسانها خمصه میشود .صاحبان این دید اه ،دالیلگی را بگرای تلقگی حگداقلی
از دین ارا ه می کنند:

دلا اول :رسالت و غایت دین ،تأمین سعادت ا دی انسانهاست؛ یرا ا ر انجگام

حیات دنیوی پایان حیات شر ه شمار میرفگت ،گه دیگن حگاه ی نبگود ،همچنگانکگه
شناخت وایای ا دیت و سعادت اخروی تنها وامدار دین و شریعت اسگت .حگال ا گر
وحگگی در تمگگامی ا عگگاد زنگگد ی شگگر هر یگگان یا گگد ،نقگگش حگگس و عق گ در ن گگام معیش گ ی

انکگگار مگگی شگگود .در رد ایگگن دلیگ ایگگد فگگت اوال گگا حضگگور دیگگن در دیگگگر ا عگگاد وهگگودی
آدمیان ،عرصه بگرای نقگشآفرینگی حگس و عقگ تنگگ نمیشگود و اصگوال اندیشگیدن ،گا

انگیگزه ر گانی یگگا شگیطانی شگگک می یگرد .نگابراین ،گگه اندیشگه عقمنگگی میتگوان صگگبغه
دینگگی داد و گگه عقمنیگگت ابگگزاری ،اهگگدا

الهگگی و دینگگی اشگگید .ثانیگگا گگه چگگه دلی گ ،

سعادت ا دی و اخروی انسان از سعادت دنیوی او تفکیک میشگود؟ مگگر تفکیگک و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

هداانگاری ساحتهای ما لف انسان امکانپتیر است؟
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دلا ل دوم :گگا بررسگگی یاف گگههگگای دینگگی و آموزههگگای شگگرعی در حگگوزههگگای ما لگگف

توص گگیفی و ارزشگگگی اع گگم از معگگگار  ،اخمقیگگگات ،تکلیفی گگات و ن یگگگر آن ،رد پگگگایی از

روش زنگگد ی اه مگگاعی شگگر ،مگگدیریت و برنامگگهر یزی توسگگعه هامعگگه یافگگت نمیشگگود.

نگگابراین ،گگا نگگگرش دروندین گگی نمیتگگوان ترسگگیم زنگگد ی و ن گگام معیشگگ ی را گگگه دیگگگن

وا تار کرد .این اس دال ل نیز ناتمام اسگت کگه قگرآن تنهگا منبگ دیگن نیسگت و روایگات و

سنت پیشوایان دین اش مهمی از شریعت را بگر عهگده دارنگد و آن هگم بیگانگر احکگام

اه ماعی دین است.

دلا سسم  :حضور دین در غیاب عق و عجز شر یکی دیگر از دالی طرفگداران دیگن

حداقلی است .ایرادی که بگر اسگ دال ل یگاد شگده وارد اسگت ،ایگن نکتگه مهگم اسگت کگه

مشگاا نیسگگت صگاحبان ایگگن دیگد اه چگونگگه کشگف کردنگگد کگه انسگگان در گه دسگگت

آوردن سیاسگگت و راه و رسگگم زنگگد ی صگگحیو عگگاهز نیسگگت و گگا عقگ و حگگس شگگری از

بهره یری وحی بی نیاز است .اصوال آیا عق شر ه روش زنگد ی دسگت یاف گه اسگت؟

اشکال دیگر این است که اصوال هداانگاری عق و علم از مؤلفههای بیرونی صحیو

نیسگگت و دیگگن گگه عنگگوان مؤلفگگه قا گ اع مگگاد در ههگگت دادن و انگیگگزه اشگگیدن گگه

عق ور

ی مدد میرساند.

دین حداكثری و حاكمیت دین در تمامی ابعاد بشر
طبق این دید اه ،دین در همه صحنهها حاضر است و همه مقولههای زند ی شر

را در بر می یگرد .نگابراین ،تمگامی رف ارهگای انسگان اعگم از رف ارهگای روحگی و فکگری یگا
سیاسی ،فرهنگی و اق صادی یا رف ارهای فردی و اه ماعی قا لیگت اتصگا

گه دیگن

را دارند .این س رد ی ،عرصه فعالیت و کارکرد عق را تنگ نمیکند ،لکه عقگ نیگز
ا اس مداد از دین ،شگاخاهگا و مگمکهگای رف ارهگا را تشگایا مگیدهگد .نگابراین،

همچنگانکگگه دیگگن نسگگبت گه مسگگئلهای از مسگگا اخگگروی بیاع نگا نیسگگت ،نسگگبت گگه

مسگا دنیگوی نیگز نمیتوانگد بیاع نگا اشگد .آخرتگی کگگه گاطن دنیاسگت ،از دنیگایی کگگه
تفکیکپتیر اشد؟ پس دین هام و کام اید در عرصههای علگم ،فرهنگگ ،تمگدن،
اق صاد ،سیاست ،حکومت ،هنگر ،صگنعت و خگانواده حضگور داشگ ه اشگد و در گاب

حسن و قبو و اید و نباید آنها حکم براند.

بر این ادعا ،دالی فراوانی میتوان عرضه کرد مانند :تشکی حکومگت توسگط پیگامبر

اکرم

و برخی از امامان معصوم

و نیز موض یری اسمم در تمامی صحنههای

نقش آموزه مهدویت در ازمهندسی و احیای تمدن اسممی

ظگ گگاهر آخگ گگرت اسگ گگت و در حکگ گگم مزرعگ گگه و مقدمگ گگه ههگ گگان اخگ گگروی اسگ گگت ،چگونگ گگه
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سیاست ،حکومت و اق صاد.
دالی این رویکرد از ن

ر صاحبان آن عبارتند از:

عق گ از تشگگایا تمگگام مصگگادیق عگگدل و ظلگگم در تمگگامی عرصگگهها نگگاتوان اسگگت،

هگگر چنگگد در کشگگف برخگگی مصگگادیق تواناسگگت .از آن رو کگگه تشگگایا عگگدل و ظلگگم در
تبیگگین راه سگگعادت و شگگقاوت کگگامم تگگأثیر دارد ،دیگگن در عرصگگههای ما لگگف حضگگور

خواهد داشت.

ا ر سعادت و شقاوت اخروی هدای از سعادت و شقاوت دنیوی نیسگت و انجگام

اعمال و مناسگک و رف ارهگای فگردی و اه مگاعی در تگأمین سگعادت و شگقاوت دخیگ

است و تفکیک دو ن ام معاش و معاد در روا ط فردی واه ماعی امکانپگتیر نیسگت،

نمی تگگوان ب گگرای سرپرسگ گ ی دنیگگا دو مبن گگای م ف گگاوت تصگگور ک گگرد و در ن گگام معرف گگی و
دس و ری ،دین را از حگوزه سرپرسگ ی معگاش آدمیگان هگدا سگاخت .در ن یجگه ،دیگن در
عرصگگههای ما لگگف حضگگور مگگؤثر و هگگدی دارد و ایگگد ن گگامهگگای ارزشگگی و اخمقگگی و

حقوقی را ه تأیید شریعت برساند.

ا ر برخی روا ط زند ی شر را از مدار و محدوده سرپرسگ ی دیگن خگارج کنگیم و تنهگا

برخی شئون آدمی را شایس ه دینمگداری گدانیم ،ناچگار ایگد گه تسگلط ن گام غیگر دینگی
تن در دهیم؛ یرا پتیرش دین حداق  ،مس لزم پگتیرش اخ یگارات محگدود و حگداق و

تعطیلگی نقگش دیگن در برخگی یگا همگگه امگور اه مگاعی اسگت .از آن رو کگه قگای حیگگات

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اه ماعی ه ضرورت برنامهر یزی وا س ه است ،حاکمیت در ههت برنامهر یزی بگرای
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غیر دین خواهد بود .در ن یجه ،دولت بی دین بر دین بی دولت سلطه خواهد یافگت و

ایگگن سیاسگگت از ن گگر دینگگی قا گ پگگتیرش نیسگگت .الزمگگه ایگگن ادعگگا یعنگگی دیگگن حگگداق ،

پگگتیرش شگگرک اه مگگاعی اسگگت .الب گگه بگگرای اینکگگه عضگگی بگگر مگگا خگگرده نگیرنگگد کگگه «آیگگا
حاکمیت قواعد رانند ی یا پزشکی یا روا ط اداری ،شگرک و تسگلط بگی دینگی اسگت؟»

توضگگیو مگگیدهگگیم کگگه اوال ممکگگن اسگگت برخگگی از ضگگوا ط در ادارههگگا و مرا کگگز دول گگی از
ق گگوانین ش گگرعی گگه دور اش گگد .ثانی گگا هر گگاه س گگان از حاکمی گگت دیگگگن در عرصگگگه ام گگور

اه ماعی ه میان میآید ،اصم نبایگد نفگی عقگ و تجر گه را اسگ ن اج کگرد؛ چگون منگا

دینی ،فقگط کتگاب و سگنت نیسگت ،لکگه فقهگا در بیگان احکگام شگرعی و م کلمگان در

بیگگان عقایگگد دینگگی از عق گ و تجر گگه هگگم مگگدد مگگی یرنگگد .توضگگیو مطلگگ ،آن اسگگت کگگه
توحید دارای دو مرتبه فردی و اه ماعی است و پگتیرش توحیگد فگردی و اه مگاعی گه

معنای حضور ولی در تمامی وایگای زنگد ی فگردی و اه مگاعی اسگت .گه ایگن ترتیگ،،

توحید و والیت ارتباس نا سسگ نی و همیشگگی دارنگد؛ یعنگی برنامگهر یزی هماهنگگ در

رف ارهگگای فگگردی و اه مگگاعی بگگرای وصگگول گگه قگگرب حگگق و والیگگت الهگگی در الگوهگگای

ما لگگف رف گگاری و گگه عبگگارت دیگگگر ،حضگگور والیگگت اه مگگاعی در توسگگعه سیاسگگی و

اق صگگادی در رسگگاندن انسگگان گگه مرتبگگه توحیگگد اه مگگاعی نقگگش سگگزایی دارد .ن یجگگه
سگان آنکگگه گگا توهگه گگه تفکیکناپگگتیری میگان توسگگعه گگا سگعادت و دیانگگت انسگگان ،گگه

ناچگگ گگار ،ایگ گ گگد دیگگ گگن حگ گ گگداک ری را پگگ گگتیرفت( .نگ گ گگک :خسگ گ گگروپناه93 _ 81 :1381 ،؛
عرفان)1393،

رو یگگارو یی دیگگن و تمگگدن را گگا سگگه رویکگگرد «ه گگام نگگگر و اع گگدال را»« ،س گگکوالر» و

«تردید رایانه» میتوان بررسی کرد:

رویکرد «هام نگر و اع دال را» ،مهگمتگرین عامگ احیگای تمگدن اسگممی را گاور گه

اصالت آموزههای اسممی ههت احیای تمدن اسممی میدانگد و مع قگد اسگت دیگن

در بیان و تبیین نیازمندیهای مادی و دنیوی شر ساکت نیست ،لکه یک اگش از
اهدا

پیامبران و نبوت ،تأمین سعادت شری است .آیین اسگمم نیگز گه عنگوان دیگن

رویک گگرد «تردید رایان گگه» عم گگدتا برخاسگ گ ه از تش گگکیکی اس گگت کگگگه در قلم گگرو دیگگگن و

چگگگونگی عم گ آن وارد کگگردهانگگد .نگگا بگگر ایگگن تلقگگی ،هر ونگگه افگگزودن بگگر مسگگئولیتهگگای

دنیگگوی و حجمگگی دیگگن و القگگای ههتمنگگدی گگه آن ،قگگرار دادن دیگگن در معگگرض انگگواگ

آس گگی ،هاس گگت و منج گگر گگه دور اف گگادن از اغ گگراض اص گگی ت گگر آن میش گگود .از دی گگد اه
صاحبان این رویکگرد ،دیگن هگام نیسگت ،لکگه کامگ اسگت و کمگال آن نیگز حگداقلی

نقش آموزه مهدویت در ازمهندسی و احیای تمدن اسممی

کام و خاتم ه صورت هدی در تأمین سعادت شری نقش دارد.
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اسگگت .آنگگان مع قدنگگد احکگگام اسگگممی ا گگدی نیسگگت ،لکگگه احکگگام اه مگگاعی اسگگمم
مر بگوس گگه زمگگان پیگگامبر بگوده و اسگگمم فقگگط یگگک سلسگله اصگگول و ارزشهگگای کلگگی را گگه
عنوان اصول هاودانه ارا ه کرده است .در این رویکرد ،عثت پیامبران نه برای اصگم

و آ ادانی دنیای انسانها ،لکه برای برخوردار شدن آنها از حیات طیبه اخگروی اسگت
و این امر نسبی و عصری است.

رویکرد «سکوالر» از سوی کسانی مطر میشود که اوال نگاهی نامؤثر ه دین دارنگد و

از این ن ر ،دنباله تلقی تعمیمیاف ه و کمسیک از دین محسوب میشوند .ثانیا تمگدن

را فرآیندی علمی ،فنی و مدیری ی صر قلمداد میکنند که نه تنها گه دیگن ،لکگه گه
هیچ عنصر مرامی و اید ولوژیک دیگری هم نیاز ندارد .نا بر این تلقی ،نگه تنهگا نقگش و
رسال ی بگرای دیگن در فرآینگد تمگدنسگا ی نمیتگوان قا گ شگد ،لکگه هر ونگه مداخلگه از

سوی دین موه ،اخ مل و آسی ،در آن خواهد شد .آنان دین را تکسگاح ی معرفگی

میکنند .نگاه این رویکرد ه تمدن« ،بگروندینگی» اسگت .اسگ دال لهگا نگه بگر پایگه دیگن و

آموزههگگای دینگگی اسگگت ،لکگگه م گأثر از روششناسگگیهگگا و ن ر یگگههگگای معرفگگتشناسگگی
هدیگگد و گگا اسگگ دال ل هگگای بگگرون دینگگی ،خگگارج از سگگنت فکگگری رایگگآ ارا گگه میش گگود.

صگگاحبان ایگگن اندیشگگه اع قگگاد دارنگگد کگگه دس گ او ردهای شگگری گگا دس گ اوردهای دینگگی و

وحیانی ناساز ار و هم نشدنی است؛ یعنی نمیتوانیم ه صدق هر دو مل زم اشیم.
ضرورتهای رویکرد تمدنی ه آموزه مهدویت

1

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

از اساسیترین الزامات رویکرد تمدنی گه آمگوزه مهگدویت ،ازاندیشگی در مطالعگات
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تم گگدنی ب گگر اس گگاس دی گگد اه اس گگمم اس گگت .بی م گگان ،در معرف گگی و ازشناس گگی تم گگدن
اسگگممی ،توهگگه گگه آموزههگگای دینگگی نقگگش اصگگلی و نیگگادین ایفگگا می کنگگد .از ایگگن رو،

ناآ اهی از هر یک از این آموزه ها ،فهم ما را از تمدن اسممی ه عنوان یک کلیت _ که
شاخصا پویایی دارد _ ا مشک هدی رو هرو خواهد کرد.

 .1سه الزام اول اشاره شده از « نقش اورداشت آموزه مهدو یت در احیای فرهنگ و تمگدن اسگممی» نوشگ ه
امیرحسین عرفان اق باس شده است.

«رویکگگرد بگگروننگگگر گه اندیشگگه مهگگدویت» ،از دیگگگر الزامگگات رویکگگرد تمگگدنی گگه آمگگوزه

مهدویت در عصر حاضر است .اص اساسی در توسعه بروننگر ،توسعه مدنی است؛

یعنی هیچ تمدنی نمیتوانگد در اندیشگه توسگعه محگدود خگود اشگد ،لکگه مگیکوشگد در

ن گگام موازنگگه ههگگانی ،کشگگورش از لحگگا توسگگعهیگگاف گی و سگگهم ت گأثیر بیش گ ر در توسگگعه
ههگگانی هایگگگاهی شایس گ ه داش گ ه اشگگد و ح گگی در صگگورت امکگگان وانگگد مگگدیریت
توسعه ههانی را بر مبنای اهدا خود در دسگت یگرد .توهگه گه ایگن اصگ سگیار مهگم

است؛ چون در عصر کنونی ا گر تمگدن اواهگد در داخگ مرزهگایش محصگور مانگد ،گا
مش گ گگکمت ی گ گگادی مواه گ گگه خواه گ گگد ش گ گگد ،خصوص گ گگا در روز گ گگار هه گ گگانی ش گ گگدن و

ههگگانیسگگا ی ،ا گگر هامعگگهای در توسگگعه خگگود گگه مسگگئله ههگگانی توهگگه نکنگگد ،نگگا زیر
تحگگت مگگدیریت ههگگانی شگگدن واق گ خواهگگد شگگد و ح گگی در توسگگعه گگا نا کگگامیهگگای
سیاری رو هرو می ردد.

موضوعی دیگری که اید ه آن توهه کگرد ،هامعیگت دیگن در حیگات شگری اسگت.

صگگاحبان ایگگده تمگگدن دینگگی ایگگد مع قگگد گگه اصگگول و ارزشهگگای ثا گگت در دیگگن اسگگمم
اشگند؛ اصگگول و ارزشهگای ههگگانشگمولی کگگه ظرفیگت سرپرسگ ی تمگامی هوامگ را در

طول تاریخ داش ه اشند .بر ایگن اسگاس ،دیگن اسگمم نگه دیگن حگداقلی اسگت و نگه ایگن
ونگگه اسگگت کگگه تنهگگا گگه ههگگت یگگریهگگای کلگگی سگگنده کنگگد و گگه ماشگگین امضگگای

محصگگوالت تمگگدنهگگای غیگگر الهگگی گگدل شگگود .اسگگمم ،دیگگن حگگداک ری اسگگت و شگگام

مجموعه هدایتهای ی است که همه عصرهای حیات شر را در بر می یرد.

در اندیشه مهدویت است .تنها راه برای تحقیق در ایگن مگورد مهگم ،هنگبش نگرمافگزاری
است .هنبش نرم افزاری ه معنگای حرکتگی فرا یگر ،هگام و انقمبگی در راسگ ای تولیگد
اطمعات و نرمافزارهای م ناس ،برای غنای هر چه بیش ر این آموزه است.

از مهمتگ گگرین الزامگ گگات آمگ گگوزه مهگ گگدویت در مهندسگ گگی و احیگ گگای تمگ گگدن اسگ گگممی،

مفهومسگگا ی در ا یگگن افگگق اسگگت .گگه عبگگارت دیگگگر ،گگا توهگگه گگه مبنگگای دینشناسگگی

نقش آموزه مهدویت در ازمهندسی و احیای تمدن اسممی

یکی دیگر از الزامات رویکرد تمدنی ه آموزه مهدویت ،توهه ه تحقیقگات نیگادین
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یادشده میتوان ن یجه رفت کگه اولگین و مهمتگرین رسگالت نابگگان و مرا کگز علمگی و
پژوهشی ،تبیین ن ری و کارآمد چارچوب ها ،اهدا

و الگوهای ناظر ه تحقق تمگدن

اس گگممی اس گگت ت گگا ب گگر اس گگاس آن ،هر ی گگان دی گگن در تم گگام عرص گگهها و سگ گطو حی گگات
اه ماعی و تمدنی صورت یگرد .گه دیگگر سگان ،سرپرسگ ی ،هگدایت و تکامگ ن گام

اسممی تا رسیدن ه تمدن اسگممی ایگد در چگارچوب مبگانی ،آموزههگا و اهگدا دیگن

صورت یرد.

از دیگگگر الزامگگات تحقگگق تمگگدن اسگگممی گگا آمگگوزه مهگگدویت ،فرهنگسگگا ی در ایگگن

راس است .ه دیگر سان ،هویت اصلی ن گام اسگممی ،فرهنگگی اسگت و مسگئولیت

دیگنشناسگگان و کارشناسگان دینگگی در اداره فرهنگگ هامعگگه و تغتیگه فرهنگگگی آن سگگیار

مهم است .ارتقای فرهنگ و آموزه مهدویت برای مشارکت همگگانی در تحقگق تمگدن

اسممی سیار اهمیت دارد.

برنامهر یزی و الگوسگا ی بگر مبنگای آمگوزه مهگدویت بگرای احیگا و ازمهندسگی تمگدن

اسگممی از ضگگرورتهگگای مهمگگی اسگگت کگه گگا اسگ فاده از آن میتگگوان نقشگگه راهبگگردی و

کمن ازمهندسی تمدن اسممی را طراحی کرد.

بهره یری از ظرفیت نابگانی ههان اسمم برای تدو ین چشگمانگداز تمگدنی مب نگی

بر آموزه مهدویت ،از دیگر ضرو رتهگای ازمهندسگی و احیگای تمگدن اسگممی اسگت؛
یرا توهه ه رویکرد تمدنی ،بر س رد ی و فرا یر بودن موضوگ دال لت دارد .نا بگر ایگن،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ان گگدکی از اندیش گگمندان نمیتوانن گگد آمگ گوزه و اندیش گگه مه گگدویت را ت گگدو ین کنن گگد ،لک گگه
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سگگا وکاری مناسگگ ،ایگگد اندیشگگیده شگگود تگگا بیشتگگر نابگگگان ههگگان اسگگمم گگه معنگگای
واقعی کلمه در آن سهیم اشند .هر چند تر از این مسیر از ناکامیها و دشواریهگای

ما لگگف تهگگی نیسگگت ،ایگگن مشگگکمت نبایگگد مگگان اس گ فاده از خگگرد همعگگی نابگگگان و
اصحاب اندیشه شود.

ضرورت دیگر برای تدو ین آموزه مهگدویت و احیگای تمگدن اسگممی ،توهگه و یگژه گه

هم رایگی مگتهبی اسگت .تمگام مگتاه ،در مگورد مهگدویت اشگ راک ن گر دارنگد .پگس گا

حفگگظ اصگگول نیگگادین مگگتاه ،میتگگوان ایگگن آمگگوزه را گگه یکگگی از زمینگگههگگای هگگم رایگگی

متهبی تبدی کرد .نا بر این ،ا هم رایگی در تبیگین چشگمانگداز ازمهندسگی و احیگای

تمدن اسممی اید از تنگن ریهای متهبی در آن ه شدت پرهیز شود.

آموزش آموزه مهدویت در تمامی سطو و آمادهسا ی موضگوعات سگاتافگزاری و

نرمافزاری در این زمینه سیار اهمیت دارد.

نقش آموزه مهدویت در احیای تمدن اسالمی
الگو برداری از آموزه مهدویت برای اجرای کامل قوانین (به عنوان شاخص عملکرد)

در هامعگگه مهگگدوی ،قگگوانین و مقگگررات و احکگگام الهگگی کگگه از طر یگگق وحگگی گگه پیگگامبر

ا م شده است ،دون اضافه یا کم کردن ،اهرا میشود و مدینه فاضله راسگ ین کگه از

دیر گگاز ،سگگاخ ن آن ،ذهگگن م فکگگران و اندیشگگمندان را گگه خگگود مشگگغول کگگرده اسگگت،
عملی خواهد شد« .حمل محمد

حمل الی یوم القیامه و حرام محمد

الگگی یگگوم القیامگگه» .قگگانون و دس گ ورهای حضگگرت مهگگدی
پیامبر در مدینه و علی

اهلل

و علی

حگرام

همگگان قگگانونی اسگگت کگگه

در کوفه ه دنبال اهرای آن بودنگد .آنچگه در حکومگت رسگول

اهرا میشد ،در آرمانشهر مهدوی نیز اهرا خواهد شگد ،چنان کگه از

مهمتگگرین و یژ گگی هگگای خگگاص دیگگن اسگگمم ،خاتمیگگت و هامعیگگت آن اسگگت .ادی گگان
تش ه همچون مسگیحیت و یهودیگت ،ادیگانی بگرای مقطعگی از لگو شگریت در طگول

تاریخ بودند ،ولی دین اسمم ،دینی برای تمامی شریت تا ان های تگاریخ اسگت و الزمگه
در اسگمم ،نقگش پیگگامبر ا کگرم

و حکومگت ایشگگان گه عنگوان نمونگگه کامگ فگگردی و

روهی هامعه مطلوب شمرده میشود ،ولی دین اسگمم ،مسگلمانان را گه نمونگه آرمگانی

دیگری نیز فرا میخواند کگه در فرهگام تگاریخ شگر گه دسگت مصگلحی از خانگدان پیگامبر
تحقق خواهد یافت .ا توهه ه و یژ یهای عنوان شده در م ون اسگممی بگرای هامعگه
آینگگده میتگگوان آن را یگگک «هامعگگه م مگگدن» نامیگگد .نگگا بگگر ایگگن ،دیگگن بگگرای نشگگان دادن

نقش آموزه مهدویت در ازمهندسی و احیای تمدن اسممی

این خاتمیت هم هام و کام بودن دین اسمم است.

279

هامعگه آرمگانی مطلگوب گه شگر ،رویکگردی تمگدنی بر ز یگده اسگت .در پرتگو آرمگان مدینگگه

فاضله مهدوی میتوان ا آسی،شناسی وضعیت موهود نسبت ه وضگعیت آرمگانی،

میگگزان انحگگرا هگگا و انطبگگاقهگگا را مشگگاا کگگرد .گگه همگگین من گگور ،نقگگش الگوهگگای
تاریای و ملگی در ایگن ههگت مهگم هسگ ند( .ر گانی خواسگگانی )56:1388 ،گه دیگگر

سگگان ،دیگگن اسگگمم ،ایگگد ولوژی کام گ و بگگیابهگگام و دارای طگگر کلگگی و همههانبگگهای
برای تمامی شئون حیات انسانی است« .مسا فکری اسمم ه صورت پیوسگ ه و گه
عنگگوان اهگگزای یگگك واحگگد مگگورد مطالعگگه قگگرار یگگرد و هگگر یگگك گگه لحگگا آنکگگه هز گگی از

مجموعه دین و عنصری از این مرک ،و اس وانه ای در این نای اس وار است و ا دیگر

اهگگزا و عناصگگر ،هماهنگگگ و مگگرتبط اسگگت و نگگه هگگدا و بگگیارتبگگاس گگا دیگگگر اهگگزا بررسگگی
م
مگگیشگگود تگگا مجموعگگا از شگگناخت ایگگن اصگگول ،طگگر کلگگی و همگگه هانبگگهای از دیگگن گگه
صورت یك اید ولوژی کام و بیابهام و دارای ا عادی م ناس ،ا زنگد ی چند ُ عگدی
انسان اس ن اج شود( ».مقام مع م رهبری)1377،

قوانین حاکم بر ن ام و اه ماگ مهگدوی ،قگوانین اسگمم اسگت کگه از طر یگق وحگی گه

پیامبر بزر اسمم اعمم شده است .همگان ه خصوص هیئت حاکمه در این خگط

مس قیم ا احساس مسئولیت و تعهد و کنار تاش ن سلیقههای شاصی یا روهگی

خگگود گگام برمیدارنگگد و گگه تفکگگر مهگگدویت گگه عنگگوان به گگرین معیگگار سگگنجش عملکگگرد

تمسک میهویند .الگوبرداری از آموزه و تفکگر مهگدویت بگرای اهگرای کامگ قگوانین گه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

آن معنگ گگی اسگ گگت کگ گگه گ گگا شگ گگناخت مهگ گگدی موعگ گگود

280

و هامعگ گگه ظهگ گگور در راس گ گ ای

زمینهسا ی برای ظهور آن منجی عدالتخواه تمش کنیم.
آموزه مهدویت و انتظار و آینده بهتر

ان گگگار کشگ گگیدن آینگگگدهای به گ گگر و ظهگ گگور دولگگگت حگ گگق و عگگگدل ،در طگ گگول تگ گگاریخ،

م رقیترین آرمان اه ماعی بوده است .فطرت کمال رای آدمی و ماهیت زنگد ی شگر
گگا امیگگد گگه آینگگده عجگگین شگگده اسگگت و اع قگگاد گگه مهگگدویت از اصگگی ترین ا عگگاد رو

انسانی سرچشمه می یرد .و یژ ی عمده اع قاد ه مهدو یت ،ان ار و آمگاد ی مگداوم و

آ اهانگگه بگگراى ظهگگور امگگامی اسگگت کگگه از دیگد ان همگگه غایگ ،اسگگت و درصگگدد نگگابودى

س م ،فساد ،تباهی ،بیدینی و انحرا در ههان است .مسگئله ان گار حکومگت حگق
و عگگدالت مهگگدو ى و قی گام مصگگلو ههگگانی ،مرکگگ ،از دو عنصگگر اسگگت :نفگگی و اثبگگات.

عنصر نفی همان بی گانگی از وض موهود و عنصر اثبات ،خواهگان وضگ به گر اسگت.

ا ر این دو هنبگه ،در رو انسگان گه صگورت ر یشگهدار حلگول کنگد ،سرچشگمه دو رشگ ه
اعم گگال دامن گگهدار خواه گگد ش گگد .ایگ گ ن دو رشگ گ ه اعم گگال عب گگارت اس گگت از ت گگرك هر ون گگه

هم کار ى و همآهنگی ا عوام ظلم و فساد و ح ی مبارزه و در یرى ا آنان از یكسگو و
خودساز ى و خود اور ى و هل ،آماد ی هسمی و روحی ،مادى و معنوى براى شگک
رف ن آن حکومت واحد ههانی از سوى دیگر.

ان گگار فگگرج یکگگی از عقای گد انسگگانسگگاز و انقمبآفگگر ین و از مهمتگگر ین منگگا الهگگام و

شگگوقدهی بگگراى زمینهسگگا ی ههگگت ایجگگاد تحگگول و تکام گ و سگگوق دادن انسگگانها گگه
سگگوى حکومگگت عگگدل و ایمگگان اسگگت .از دی گد اه اسگگمم گگه خصگگوص مگگته ،تش گی ،

ان ار ،همیشه برانگیزاننده ،تحرك اش ،هنبشآفگر ین و عامگ ایثگار ،قیگام و حرکگت

مس مر است .هر ونه تغییر اید ا عنایت خداوند و ا اراده انسانی انجام شگود و ان گار
ه معنی رخوت و سس ی و صر

امید سگ ن گه آینگده نیسگت و بگر اسگاس آیگات قگرآن

کریم ،هر ونگه تغییگر نیگادین و تبگدی سرنوشگت هامعگه گه دسگت خداونگد م عگال و گا
اراده او محقق میشود .اوست که اراده اش در ایجاد تغییر و تحول یا ایجاد مگان بگر سگر

سوی خداوند ،نیازمند زمینهسگا ی اسگت کگه در اخ یگار انسگان اسگت( .سگبحانینیگا،
 )16:1388خداوند در قرآن کریم میفرماید:

ُ
ُ
َ
َ
ِّا َ َ
الل َ ُیغی ُر ما ِّبسو َُیت ُیغی ُر و اما ِّبأنف ِّس َِّم ( .رَد)11 :

سرنوشت هر هامعهاى س ه ه رو یکرد و اراده اعضای آن هامعه است گدین معنگا

کگگه اراده همعگگی مگگردم سگگب ،پدی گد آمگگدن زمینگگههگگا و س گ رهایی مگگیشگگود کگگه فضگگاى

نقش آموزه مهدویت در ازمهندسی و احیای تمدن اسممی

راه آن ه عنوان علت تامگه نقگش مسگ قیم ایفگا مگیکنگد .الب گه هر ونگه تغییگر و تحگولی از
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م ناسگگ ،گگا خگگود را گگه دنبگگال مگگیآورن گگد .الزمگگه هگگر قگگانونی ،قا لیگگت تکگگرار آن اس گگت
گگدی ن معنگگی کگگه هگگر گگاه سگگب ،محقگگق شگگود ،اق ضگگاى قگگانون آن اسگگت کگگه مسگگب ،و

ن یجه نیز تحقق یا د .ا ر انسانهاى صگالو و پگاكسگیرت گه دنبگال برقگرار ى حکومگت
ههگگانی عگگدل سگ رى هس گ ند کگگه ر یشگگه هگگر ونگگه سگ م را برکنگگد و پگگرچم یبگگاى والی گت

اهلل را در سراسگگر ی گگی گگه اه گگزاز درآورد ،ایگد در ناسگ ین گگام ،زمینگگههگگاى اه مگگاعی
الزم را فگگراهم سگگازند؛ چگگون آخگگر ین پیشگگواى الهگگی انسگگانها گگه من گگور هگگدایت مگگردم گگه

سرمنزل کمال مطلوب ،زمام چنین حکومت ههگانی را گه دسگت مگی یگرد .ایگن امگر در

صورتی امکان خواهد داشت که مردم آماده بهره یرى از این هدایت الهی اشگند .ا گر

چنگ گین زمین گگه مس گگاعدى در اه م گگاگ وه گگود نداشگ گ ه اش گگد و م گگردم در مق گگام پ گگتیرش
دس گ ورهاى هگگدایتکننگگده آن امگگام همگگام نباشگگند ،ظهگگور پیشگگواى آسگگمانی و منجگگی
امتها در میان چنین مردمی ثمرى ناواهد داشت ،چنانکه وهود حضرت علگی

در میان مردم زمان خود ،دون وهود زمینه مساعد بگراى بهگره یگرى از هگدایتهگاى آن
حضرت ،ن یجهاى ه دنبال نداشت .اور انسان ه لگزوم تغییگر گه عگموه اقگدام عملگی

ب گ گگرای تغییگگ گگر گ گگا تأییگگ گگد آن تغییگگ گگر از هان گ گگ ،خداونگگ گگد ،تغیی گ گگر را در پگگ گگی مگگ گگیآورد.
(سبحانینیا)17:1388،

آموزه مهدویت و احیای تمدن اسالمی

آم گگوزه مه گگدویت ای گگن قا لی گگت و ظرفی گگت را دارد ک گگه گگه آن گگه دی گگده چش گگماندا ی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ب گگرای احیگگگای تم گگدن اسگگگممی نگگگگریم .در ای گگن صگگگورت ،هامعگگگه موعگگگود ،برتگگگرین و
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واالترین سطو پیشرفت و تعالی و توسعهیاف گی شر در ن ر رف ه میشود و ان گار گه

معنگگی زمینگگهسگگا ی بگگرای ظهگگور .گگا ایگگن روش ،مگگیتگگوان تصگگویری مطلگگوب و آرمگگانی

دستیگاف نی از مفگاهیم تمگدنی در افگق زمگانی معگین و سگاز ار گا ارزشهگای اساسگی و
اهگگدا

نیگگادی بگگر آمگگده از هامعگگه موعگگود در قلمگگرو امگگت اسگگممی ترسگگیم و بگگرای آن

برنامهر یزی کرد.

آموزه مهدویت و معنابخشی به زندگی

اساس خلقت ،فض و رحم ی است کگه گه نگوگ انسگان افاضگه شگده اسگت تگا او گه

کمگگال دسگگت یا گگد .گگاهی اوقگگات کگگه انسگگان گگه اطگگرا خگگود نگگگاه می کنگگد و زنگگد ی
اشااص ما لف را از نزدیک میبیند ،ا افرادی مواهه میشود که احسگاس می کنگد

کگگامم سر ش گ ه و حیگگران هس گ ند .انگگگار در کگگم

زنگگد ی گگم شگگدهاند و هگگیچ مسگگیر

خاصگی را در زنگگد ی دنبگال نمی کننگگد .معنگگاداری زنگد ی یکگگی از مباحگث مهگگم دنیگگای

هدیگگد اسگگت .انسگگان ،طبیعگگت را مسگگار خگگویش کگگرده و گگه کگگرات آسگگمانی راه یاف گگه

اسگگت ،امگگا نمیتوانگگد معنگگای زنگگد ی را در عگگالم مگگاده کشگگف کنگگد .از ایگگنرو ،خگگود را

نیازمند حقیق ی غیر مادی و ماورای عالم ماده میبیند تا ا دل س ن گه آن ،گمشگد

حیات خویش را بیا د و ه زند یاش معنا اشد .معنگاداری ،داشگ ن هگدفی نهگایی و

عالی و ارزشمند در زند ی است که امید رسیدن ه آن سگب ،ایجگاد فگداکاری ،تکگاپو

و تمش در زند ی میشود .معنای ان ار ،ریز از وض موهود ههان و هامعا شری و

امید ه آیندهای روشن و هامعه ای الهی و پر از عدل و داد است .مراد از نقگش اندیشگه
مهگگدویت در معنگگادار کگگردن حیگگات همعگگی نیگگز ایگگن اسگگت کگگه مهگگدی گگاوری میتوان گد

زند ی همعی شر را ه معنای حیات یک امت و حیات تگاریای شگر معنگادار و قا گ

فهم کند.

نتیجهگیری
اورهای روهی اعضای آن شک مییا د و تداوم آ ن نیز ناشی از عمق و ارزش آن گاور

است .مسلمانان زمانی میتوانند اعث رشد و شگکوفایی تمگدن اسگممی شگوند کگه گه
اسمم و اصگول آن رهگوگ کننگد؛ یگرا اسگمم بگر پایگه ن گام ارزشگی و فکگری خاصگی نیگاد

نهگاده شگگده اسگت و پایگگه تمگدن ،نگه علگگم و تکنولگوژی ،لکگگه فرهنگگ و بیگگنش و کمگگال
فکگگری انسگگان در زمینگگه مؤلفگگههگگای تمگگدنی اسگگت .از آنجگگا کگگه تمگگدن اسگگمم مایگگههگگای

نقش آموزه مهدویت در ازمهندسی و احیای تمدن اسممی

تمگگدن و فرهنگگگ هگگر هامعگگه ،میراثگگی اه مگگاعی اسگگت کگگه گگه واسگگطه ارزشهگگا و
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هدایت و پیشبرد کاروان شری را دارد ،شر نیز میتواند ا برنامهر یزی من م علمی ،آن

را گگه سگگطو گگاالی پیشگگرفت مگگادی و معنگگوی برسگگاند .آمگگوزه و اندیشگگه مهگگدویت کگگه

منبطق بر مقررات و احکام الهی ا م شده از طریق وحی گه پیگامبر اسگت ،در احیگای

تمدن اسممی میتواند ه تدو ین چشمانگدا ی بر رف گه از ارزشهگا کمگک کنگد و معیگار
صگحیحی بگگرای احیگای تمگگدن اسگگممی در هوامگ ما لگگف اسگممی اشگگد .شگگناخت

ه گگام و کامگ گ از ایگگگن آم گگوزه در ازمهندسگگگی تمگگگدن اس گگممی سگگگیار اهمیگگگت دارد و

بیتوههی ه آن سب ،میشود در احیای تمدن اسممی ه خطا برویم.

رویکگرد تمگدنی گه آمگوزه مهگدویت ،فهمگی تگازه از نقگشآفرینگی ایگن حگوزه در هامعگگه

است .بهره یری از ظرفیت نابگان ههان اسمم برای تدو ین چشمانداز تمگدنی عگام
و فرا یگگر مب نگگی بگگر آمگگوزه مهگگدویت ،ضگگرورتی انکارناپگگتیر اسگگت؛ چگگون نبگگود مطالعگگات

کیفی و کمی الزم در این زمینه بیم سطحینگری در آموزه مهدویت را تشدید می کنگد.
ه همین دلی  ،ا توهه ه هم رایی ها و اش راکات موهود ایگد گا دوری از تنگگن ری

و تعصگگ ،بگگرای فرهنگسگگا ی و ازاندیشگگی در مطالعگگات تمگگدنی بگگر اسگگاس دی گگد اه

اسگگمم ،تحقیقگگات نیگگادین در عرصگگه اندیشگگه مهگگدویت ،رویکگگرد بروننگگگر گگه اندیشگگه

مهدویت و مفهومسا ی ،برنامهر یزی و الگوسا ی بگر مبنگی آمگوزه مهگدویت اقگدام کگرد

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

که از ضرورتهای احیای تمدن اسممی ه شمار میروند.

284

منابع
_ خامنگگهای ،س گگید عل گگی (« .)1377ط گگر کلگگی اندیش گگه اس گگممی در ق گگرآن» ،ته گگران:
فرهنگ اسممی.

_ ال گگویری ،محس گگن (« .)1393اندیش گگه مه گگدویت و تم گگدن ن گگوین اس گگممی» ،ان گگار
موعود ،شماره .42

_ بهروز لک ،غممرضا ( .)1388سیاست و مهدویت ،قم :مؤسسه آینده روشن.

_ هعف گگری ،محمگگگدتقی ( .)1359ترهمگگگه و تفسگگگیر نهگگگآ البمغگگگه ،تهگگگران :فرهنگگگگ
اسممی.

_ حا ری یزدی ،مهدی ( .)1994حکمت و حکومت ،انگلس ان :نشر شادی.

_ خسروپناه ،عبدالحسین (؟)« .رو یکردهاى س ره شگر یعت» ،مجلگه رواق اندیشگه،
شماره .8

_ دهادا ،علیاکبر ( .)1373لغتنامه دهادا ،تهران :دانشگاه تهران.

_ ر گگانی خواسگگکانی ،محمدصگگادق ( .)1388بررسگگی کارکردهگگای اه مگگاعی ان گگار
حضرت مهدی در ایران معاصر ،قم :مؤسسه امام خمینی .

_ سبحانینیگا ،محمگدتقی (« .)1388ن ر یگه تغییگر و تگأثیر آن در زمینگهسگا ی ظهگور»،
فص نامه مشرق موعود ،سال سوم ،شماره .11

_ شریع ی ،علگی ( .)1385تمگدن چیسگت؟ (مجموعگه آثگار  ،)11تهگران :کگانون آرمگان
شریع ی.

موسوی ،قم :ان شارات اسممی وا س ه ه هامعه مدرسین.

_ عرفان ،امیرمحسن ( .)1393نقش اورداشت آمگوزه مهگدویت در احیگای فرهنگگ و
تمدن اسممی ،تهران :معار .

_ قراملکگی ،احگگد فرامگگرز ( .)1385اصگگول و فنگگون پگگژوهش در سگ ره دیگگنپژوهگگی ،قگگم:
معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

نقش آموزه مهدویت در ازمهندسی و احیای تمدن اسممی

_ صدر ،سید محمد اقر ( .)1383سنتهای تگاریای در قگرآن ،ترهمگه :سگید همگال

285

_ کار ر ،رحیم ( .)1383آینده ههگان (دولگت و سیاسگت در اندیشگه مهگدویت) ،قگم:
مرکز تاصصی مهدویت.

_ ر ین کوب ،عبدالحسین (بیتا) .کارنامه اسمم ،تهران :امیرکبیر.

_ میگگر محمگگدی ،سگگید ضگگیاءالگگدین (« .)1391درآمگگدی بگگر چیس گ ی تمگگدن اسگگممی از

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

دید اه مس شرقان» ،فص نامه تاریخ اسمم ،شماره .50

286

راهبردها و راهكارهای اقتصادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز
ّ
محمد فرجاهللزاده* ،سیدمهدی خادم

علیمحمد ساالر ی*** ،علیرضا افتخار یان قمصری

**

****

چکیده
ّ
مهمترین اثر انتظار فرم ،تجلی توحید و آثار سیاسیی و اجتمیاعی ناشیی از
آن است .از جمله امور بازتابدهنده توحید در ظهور مهیدی آن اسیت
که اهدا توحیدی الهی ماننید وحیدت حکومیت ،نظیام ،قیانون ،دیین و
جامعییه بیییه وسییییله آن ح یییرت تحقییق مییابییید .دولتیییی کیییه در راسیییتای
اهییییدا مهییییدوی حرکییییت می کنیییید ،وظیفییییه دارد بسییییترها و زمینییییههای
نهادینه کردن فرهنگ انتظار را در جامعه فراهم کنید .یکیی از مهمتیرین
حوزهها ،حوزه اقتصاد و معیشت و رفاه مردمان است و بیه دلییل اهمییت
این موضو  ،بررسی راهکارها و راهبردهای اجرایی اقتصادی در راستای
فرهنییگ و تمییدن زمینهسییاز بییرای تییدوین الگییویی راهبییردی بییر اسیییاد
سیاسییتهای ابالغییی مقییام معظییم رهبییری بییه منزلییه دکتییرین اقتصییادی
جمهوری اسالمی ایران ضرورت مییابد.
واژ گان کلیدی

زمینهسازی ،راهبردها و راهکارها ،الگو ،اقتصاد مقاومتی.

* دانشجوی دوره دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاگ ملی.
** عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ان امی امین.
*** دانشجوی دوره دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاگ ملی.
**** دانشآموخ ه کارشناسی ان و ادبیات دانشگاه تهران.

مقدمه
هر حرکت اصمحی و انقمبی زمانی ن یجه اش خواهگد شگد کگه زمینهسگا ی الزم

بگگرای آن انجگگام ش گود و روهگگی مع قگگد ،مالگگا و فگگداکار آن را یگگاری کننگگد و گگه پگگیش
ببرند .انقمب حضرت ولیعصر

نیز از ایگن اصگ برکنگار نیسگت ،گه و یگژه آنکگه ایگن

انقمب ،حرکتی ههانی است و یاورانی در سطو ههان میطلبد که پگتیرا و پشگ یبان
آن اشند .پرورش چنین یاورانی ه زمینهسا ی والگوسا ی ههگانی نیگاز دارد کگه همگه
من گگران ایگگد تگگوان خگگود را گگه کگگار یرنگگد .در ایگگن میگگان ،وظگگایف مهگگم و پیچیگگدهای بگگر

عهگگده دولتهگگای اسگگممی اسگگت کگگه ایگگد گگا برنامگگهر یزیهایی صگگحیو و پگگی یگگری
اهگگدا

راهبگگردی در ایگگن زمینگگه عم گ کننگگد .دولگگت زمینهسگگاز ایگگد دارای و یژ یهگگا و

اهدافی اشد و همه فعالیت های فرهنگی ،اه ماعی ،اق صادی و سیاسی خگود را بگر

اساس آموزه مهدویت در راس ای آنها طراحی کند و ا تمشهای مضاعف ،ههگان را
آماده و پتیرای حکومت عگدل ههگانی کنگد .آنچگه در راسگ ای ایجگاد فرهنگگ و تمگدن

زمینهساز مهدوی در عصر کنونی ،دغدغه این پژوهش قرار رف ه ،بگیتگوههی گه ارا گه
راهکارهگا و راهبردهگگای اهرایگی در مقولگگه اق صگادی اسگگت کگه دولگگت زمینهسگاز ظهگگور

اید ه این عد مهم همچون ا عاد دیگر این حکومت ههگانی و در راسگ ای تگأمین رفگاه

و معیشت مردمان خود توهه کند و امهای مؤثری بردارد.

اهمیت موضوگ این مطالعگه را از گاب ایجگابی میتگوان در راسگ ای ارا گه راهکارهگا و

راهبرده گگای اهرای گگی و واقع گگی در زمین گگه اق ص گگاد ب گگرای رس گگیدن گگه حک گگوم ی الگ گگو و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

زمینهساز ظهور برشمرد و بیتوههی ه چنین موضوعی ،خود میتواند ه منزله مغفگول
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ماندن یکی از ا عاد مهم ایجاد دولت زمینهساز تلقی شود که ضرورت چنین پژوهشگی
را از اب سلبی بیش از پیش نمایان میسازد .در ادامه این مطالعه ،ا دا ه مفگاهیمی

چون زمینهسا ی ظهور ،و یژ یهگا و اهگدا یگک دولگت زمینهسگاز اشگاره میشگود و در

نهایگگت ،گگا توهگگه گگه لگگزوم تگگدبیر در معیشگگت و اق صگگاد هامعگگه زمینگگهسگگاز از طر یگگق ارا گگه
الگوی راهبردی سیاستهای ا مغی اق صاد مقگاوم ی توسگط مقگام مع گم رهبگری گه

منزلگگه دکتگگرین اق صگگادی همهگگوری اسگگممی ایگگران ،مؤلفگگههای اصگگلی ،ضگگرورتها و

الزامات آن ه عنگوان راهکارهگا و راهبردهگای اهرایگی اق صگادی بگرای ایجگاد الگگو یی از

دولت زمینهساز ظهور قیماهلل االع م

تبیین میشود.

زمینهسازی ظهور
حقیقگگت ان گگار همگگان آمگگاد ی و زمینهسگگا ی اسگگت و بگگرای آن ،گگه چی گزی ب گیش از

روایات ان ار نیا ی نیست (پورسیدآقایی .)60 :1388،نگا بگر روایگت ،پگیش از ظهگور

امام مهدی

 ،مردمی قیام می کننگد کگه مقگدمات بر پگایی حکومگت مهگدوی و ظهگور

آن حضرت را فراهم میسازند .پیامبر اکرم

فرمودند:

ُ
(ملسأأأأ:1403،
خحیأأأأر انأأأأا ل مأأأأن املشأأأأر فیو أأأأو َ للمَأأأأدی سأأأأل انه؛ ج
ج)87 ،51
مردمگگگگی از مشگگگگرق قیگگگگام می کنن گگگد و زمینگگگگه حکومگگگت مهگگگگدی را فگگگگراهم
میسازند.

از واژه «یوطئگگون» از مصگگدر «وطگگأ» گگه معنگگای زمینهسگگا ی اس گ فاده شگگده اسگگت.

زمینهسا ی در لغت فارسی ،ه معنای مقدمهچینی ،آمگاده سگاخ ن و تهیگه مقگدمات
ب گگرای من گگوری اسگ گت و در لغ گگت ع گگرب گگا توه گگه گگه و یژ گگی لغ گگوی « َو َط گگأ» ،نگگگه ه گگر
م
زمینهسگا ی ،لکگه زمینگههای چیگزی را کگامم فگراهم کگردن و راه را از هگر ههگت همگگوار
کگردن و بگگر آن تسگگلط داشگ ن اسگگت (پورسگیدآقایی .)60 :1388،بگر اسگگاس ایگگن روایگگت

لکگگه نیازمنگگد مقدمگگه و زمینهسگگا ی اسگگت و حضگگور مگگردم در صگگحنههای ونگگا ون

حکومگگت آن حض گگرت و فگگراهم س گگاخ ن مق گگدمات و یگگاری رس گگاندن گگگه ایش گگان ام گگری

ضروری است.

تکام گ انسگگان تنهگگا گگا یگگک سگگیر طبیعگگی و گگتار از ام حانهگگا و تحم گ سگگا یها

محقگق می شگود و سگنت تغییرناپگگتیر الهگی بگر ایگن اسگگت کگه ح گی تحقگق انقمبهگگای

راهبردها و راهکارهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

میتوان چنین اس نباس کرد کگه تحقگق حکومگت امگام مهگدی

گدون مقدمگه نبگوده،
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بگ گگزر آسگ گگمانی هگ گگم وا سگگ گ ه گ گگه اوضگ گگاگ نامناسگ گگ ،و زمینگ گگههای طبیعگ گگی اشگ گگد.

(عب گ گگدیپور )116 :1386،د ر ای گ گگن چ گ گگارچوب هگگ گگم ظه گ گگور حض گ گگرت مهگگ گگدی

و

وقوگ انقمب ههانی ایشان نیز مس لزم زمینهسا ی و انجام دادن اصمحات سیاسگی،
اق صگگادی ،اه مگگاعی و آمگگاده کگگردن هوام گ در سگگطو ههگگانی بگگرای پگگتیرش انقگگمب
آن حضگگرت و تح گگوالت اساس گگی اس گگت .گگه عبگگارت دیگ گگر ،ظه گگور و انق گگمب هه گگانی

مهگگدی

گگا وهگگود اینکگگه برنامگگه ای الهگگی و آسگگمانی اسگگت ،همچگگون دیگگگر تحگگوالت

تگگاریای _ اه مگگاعی گگه یگگک سلسگگله شگگرایط و موقعیتهگگای عینگگی خگگارهی ،محگگیط
مسگگاعد و فض گگای عم گگومی مناس گگ ،سگ گ گی دارد ک گگه گگدون ف گگراهم ش گگدن آن ش گگرایط

تحقق نمییا د.

در این میان ،انقمب اسممی ایران در ناس ین ام توانس ه است پگس از تشگت

چهارده قرن ،پایگاهی در ههان ه وهود آورد که واند از اسمم اصی ه طور رسمی و

س رده دفاگ کند و زمینه را برای تحقق حکومت ههانی فراهم سازد ،امگا ایگن انقگمب

نیاز ه تداوم دارد تا واند تأثیرهگای مهگم خگود را در راسگ ای زمینهسگا ی ظهگور منجگی
ه های تارد .ه عبارتی ،هر چنگد ظهگور یگک نجگات اگش بگزر  ،اع قگاد و خواسگ ه

هم گگه ملگ گ آزادیخ گگواه در هه گگان اس گگت ،تحق گگق آن ،ه گگز گگا ف گگراهم آوردن مق گگدمات و

زمینههای الزم در عرصه ههانی میسر نمیشگود؛ یگرا انقگمب حضگرت ولگیعصگر

،

حرکتگگی ههگگانی اسگگت و یگگاورانی در سگگطو ههگگانی میطلبگگد کگگه پگگتیرا و پش گ یبان آن

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اش گ گگند و بیش گ گگک ،پ گ گگرورش چن گ گگین ی گ گگاورانی گ گگه زمینهس گ گگا ی هه گ گگانی نی گ گگاز دارد
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(فاضلینیا.)296-297 :1388،

گگا ایگگن اوصگگا  ،تهیگگه مقگگدمات و زمینگگههای الزم بگگرای قیگگام منجگگی موعگگود امگگری

ضگروری اسگگت کگگه ایگد در تمگگامی ا عگگاد در اولو یگگت اهگدا

و برنامگگههای راهبگگردی هگگر

هامعه و دولت من ر منجی ا رویکرد زمینهساز قرار یرد .هس ار کنونی نیز ه دنبگال

عرضگگه راهکارهگگا و راهبردهگگایی اق صگگادی گگا بهره یگگری از رویکگگردی دینگگی و در ههگگت

فرهنگ و تمدن زمینهساز ظهور است.

دیدگاههای مربوط به زمینهسازی ظهور
در اره چگونگی پیدایش ظهور ،حداق دو دید اه وهود دارد:

دیگد اه اول :معجزه ونگگه بگگودن ظهگگور :در ایگگن دیگد اه ،پیگگدایش امگگر ظهگگور در دسگگت

خداست و هر وقت صم داند ،آن را ه طور معجزهآسا محقق میسازد .چنانکه در

روایات آمده است ،امر ظهور در یک روز تحقق مییا د ا این برداشت که تحقق آن در
م
یک روز ضرورتا معجزه ونه است (کورانی :1411،ج.)90 ،1

دیگ گگد اه دوم :زمینهس گ گا ی ظهگ گگور :طرفگ گگداران ایگ گگن ن ر یگ گگه ،ظهگ گگور را مشگ گگروس گ گگه

زمینهسا ی میدانند دین معنا که ا ر زمینهسا ی نشود ،ظهگور گه تگأخیر میاف گد .در

این دید اه ،انقمب مهدوی نمیتواند ه طور کام معجزه ونه اشگد؛ یگرا امگام میگان
مردم حضور و ظهور داش ه ،اما نااه بودن مردمان و حاکمان سگب ،غیبگت او ردیگد

و تگگا زمگگانی کگگه ایگگن نگگااهلی گگاقی مانگگد ،ظهگگور محقگگق نمیشگگود؛ چگگرا کگگه مگگردم زمینگگه
غیبت را فراهم کردهاند و همانها هس ند که ایگد زمینهسگا ی ظهگور را فگراهم سگازند.

الب ه زمانی کگه مگردم بگرای فگراهمسگا ی ظهگور قگدم بردارنگد ،تأییگدات الهگی هگم شگام

حال آنان میشود (آصف آ اه.)66 :1390،

حضرت امام خمینی ا پتیرش دید اه دوم ،دست روی دست تاشگ ن و امیگد

داش گ ن گگه ظهگگور معجزهآسگگا را اط گ میشگگمارد و تنهگگا راه ظهگگور مهگگدی موعگگود
زمینهسا ی میداند و در این را طه میفرمایند:

را

مقگگام مع گگم رهبگگری نیگگز گگا تأییگگد دیگگد اه اخیگگر ،در گگاره ضگگرورت و لگگزوم زمینهسگگا ی

ظهور میفرمایند:

امروز تکلیف شگما چیسگت؟ شگما امگروز ایگد چگه کنگی؟ شگما ایگد زمینگه را
فگگراهم کنگگی تگگا آن بزر گگوار وانگگد بیایگگد و در آن زمینگگا آمگگاده اقگگدام فرمایگگد...

راهبردها و راهکارهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

هر حکوم ی در غیر زمان حضرت اط است ،یعنی  ...عگالم گه هگم اگورد
تگگا حضگگرت بیایگگد درسگگ ش کنگگد .مگگا درس گ ش مگگی کنیم تگگا حضگگرت بیایگگد
(خمینی :1386 ،ج.)17 ،21
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هامعهای میتوانگد پگتیرای مهگدی موعگود اشگد کگه در آن آمگاد ی و قا لیگت
اشگگد و اال مث گ انبیگگا و اولیگگای طگگول تگگاریخ میشگگود .چگگه عل گگی داشگگت کگگه
سیاری از انبیای بزر اولگوالعزم آمدنگد و ن وانسگ ند دنیگا را از گدیها پگاک و
پیراس ه کنند؟ چگرا؟ چگون زمینگهها آمگاده نبگود (بیانگات رهبگری در دیگدار گا
اقشگگگگگگار ما لگگگگگگف مگگگگگگردم گگگگگگه مناسگگگگگگبت مگگگگگگیمد حضگگگگگگرت مهگگگگگگدی ،
.)1376/9/25

اهداف دولت زمینهساز
اهگگدا

هگگر دولگگت و حکگگوم ی را ایگگد گگا توهگگه گگه ماهیگگت و دالی گ شگگک یری آن

تعریف کگرد .هگر دولگت و ن گام سیاسگی بگر حسگ ،ماهیگت و مصگدر مشگروعیت خگود،

اهدافی را ترسیم می کند و بگرای دسگتیگابی گه آن می کوشگد و بگر اسگاس آن ،وظگایف و

مسئولیتهایی برای خود ،تعریف و تعیین میکند.
امیرالم گگؤمنین عل گگی  ،اه گگدا

و وظ گگایف دول گگت و حکوم گگت اس گگممی را ت گگأمین

نیازهگگای م گگادی و معنگگوی و اص گگم ام گگور مگگردم ذک گگر می کنگگد و حض گگرت در پیش گگگاه
خداوند عرضه میدارد:

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

 ...و لکن لنرد املعامل من دینك و نظَر اْلصَلو ف بَلدك فیأمن املظلومأو َ مأن
َبادك وُسا املع لة من ُدودك؛
خگگدایا ،مگگن هگگدفم از حکومگگت ،آشگگکار سگگاخ ن و اهگگرای آموزههگگا و معگگار
دیگگگن ت گگو و اصگگگم ام گگور شگگگهرها و گگگمد توسگگگت تگگگا ن گگد ان م لومگگگت در آن
احساس امنیت کنند و حدود و مقررات دینت ه اهرا تارده شود.
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حضگگرت در ای گگن ک گگمم ،توهگگه گگه نیاز ه گگای مگگادی و معن گگوی ،دنی گگوی و اخ گگروی را

هم گگراه گگا ه گگم ذک گگر می کن گگد و اص گگم روا گگط اه م گگاعی ،توس گگعه اق ص گگادی ،احی گگای

ارزشهگگای دین گگی و اقامگگه ح گگدود الهگگی را از مهمت گگر ین وظگگایف حکوم گگت و مأمور ی گگت

دول گگت اس گگممی میش گگمارد .ای گگن ه گگام نگ گگری و در ه گگم آمیا گ گگی اه گگدا م گگادی و

معنگ گگوی را میتگ گگوان مهمتگ گگر ین وهگ گگه تمگ گگایز حکومگ گگت دینگ گگی و غیگ گگر دینگ گگی دانسگ گگت
(صمدی.)15-16 :1387،

ویژگیهای جامعه زمینهساز
گگا توهگگه گگه اینکگگه حکومگگت ههگگانی حضگگرت مهگگدی

در طگگول حکومگگت انبیگگا،

اوصگیا و امامگگان قگگرار دارد و مصگگداق گارز وعگگده خداونگگد در حاکمیگگت مؤمنگگان در روی

زمگین گه شگگمار می آیگد ،اهگدا

حجت

آنهگگا یکگی اسگگت و فقگط فاصگله زمگگانی دارنگد .حضگگرت

همان هدفی را خواهد داشت که حضگرت آدم ،ابگراهیم ،یوسگف ،موسگی،

داوود ،سگگلیمان ،عیسگگی

و پیگگامبر اسگگمم

و امیرالمگگؤمنین

و امامگگان دیگگگر

داشگ ند .ایشگگان پگگس از آمادهسگگا ی مگگردم ،سگ ری فگراهم مگگیکنگگد کگگه هگگد

از عثگگت

انبیا تحقق یا د .و یژ یهای حکومت آن حضرت ه نحو ما صر عبارتند از:
م
م
_ اس قرار عدالت در ههان (یما اورض عدال و قسطا) (اصول کافی،ج)338 :1؛
_ نابود ساخ ن ردنکشان و سرکشان (و أبرت ُ
الع ا و هحد الحق و قطعت دابگر

الم کبرین) (مفاتیو الجنان ،دعای ند ه؛ مجلسی :1403،ج)108 ،99؛
م
_ احیگگای احکگگام تعطیگ شگگده (و مجگگددا لمگگا ُعطگ مگگن أحکگگام کتا گگک) (مفگگاتیو
الجنان ،دعای عهد؛ مجلسی :1403،ج)95 ،53؛
َ
ُ ُ
_ نفی طاغوتها و ایجاد س ر و زمینه الزم برای رشگد و کمگال انسگانها أن اعبگدوا
َ َ َ ُ َ
الط ُاغ َ
وت (نح 36 :؛ کمالالدین ،ج)153 :1؛
اهلل واه نبوا
م
_ اس حکام دس ورهای الهی و سنت رسول خدا (و ُمشگیدا لمگا ُو رد مگن أعگمم

الجاحدین لحقهم) (ابنطاووس 553 :؛ تحفالعقگول211 :؛ مجلسگی :1403،ج،36

)254؛
َ
َ
_ تحقق وعدههای الهگی در هانشگینی مؤمنگان در روی زمگین َو َعگد ُ
اهلل الگتی َن َآم ُنگوا
َ
ََ َ
َ
َ
َ
ُ
ََ
ُ َ
منکم َو َعملوا الصال َحات ل َیس َ الفن ُهم فی اورض ک َمگا اسگ َ الف الگتی َن مگن قگبلهم
(نور.)55 :

راهبردها و راهکارهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

دینک و سنن نبیک) (مفاتیو الجنان ،دعای عهد؛ مجلسی :1403،ج)41 ،91؛
م
_ ان قگ گگام از ظالمگ گگان و م عگ گگدیان گ گگه خانگ گگدان عصگ گگمت و طهگ گگارت خصوصگ گگا
م
قگ گگاتمن زهگ گگرای اطهگ گگر و سگ گگاالر شگ گگهیدان کگ گگر م ،امگ گگام حسگ گگین (من قمگ گگا مگ گگن
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این حکومت از ن ر مبانی فکری و ارزشی ا دیگر حکومتهای الهگی تفگاوتی نگدارد

و تنها در افق زمانی و مق ضیات زمان ا آنها تفاوت خواهد داشت و ارکگان و اهگدافش
نیز ه تناس ،آنها خواهد بود که در پگنآ مقولگه واقگ بینگی ،حگقمگداری ،کمگالهگویی،

خدامحوری و انسانمداری خمصه میشود ( ا اییطمتنه.)71 :1386،
ا گگر آرمگگان و هگگد

رس گیدن گگه هامعگگه عگگدالتمحگگور مهگگدوی در ن گگر رف گگه شگگود،

آن اه میتوان و یژ یهای این هامعه را چنین دانست:
الف) اس قرار عدالت فرا یر؛

ب) مبارزه ا فساد فکری و فرهنگی و انحرافات متهبی؛

ج) رفاه اق صادی؛

د) توسعه پایدار و ساز اری انسان ا طبیعت؛

هگ) شکوفایی خرد و دانش شری (فاض قان .)96-102 :1386،

همچن گگین رهنموده گگای ق گگرآن ک گگریم در بی گگان و یژ یه گگای هامعگگگه آرم گگانی اس گگمم،

اهگگدافی همچگگون عگگدالت ،مگگودت و هگگمدلگگی ،آرامگگش و امنیگگت ،احسگگان و نیکگگی گگه

همنوگ و خدامحوری را نمایان میسازد (درتاج.)64 :1387،
اهداف دولتها

 .1اهدا عمومی :اهدافی است که هر دول ی که ه شک صحیو و منطقی روی
م
کگگار آیگگد و درصگگدد ظلگگم و تعگگدی گگه حقگگوق و منگگاف دیگگگران نباشگگد ،قاعگگدتا ایگگد آن

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اهدا
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را نص،العین خود قرار دهد و برای دسگتیگابی گه آنهگا تگمش کنگد .حکومگت

نبوی ،علوی و مهدوی و هر حکومت دینی و اسممی دیگر نیگز در پگی آنهاسگت ،مثگ :

برقگگراری عگگدالت ،امنیگگت ،توانمنگگدی و اس گ قمل ،مبگگارزه گگا فسگگاد ،احیگگای اخگگمق

اسممی ،ظلمس یزی و سازشناپتیری ،خدمترسگانی گه مگردم ،تگمش بگرای برقگراری
اتحاد و انسجام میان مسلمانان و مواردی شبیه آن.
 .2اهگگدا

و یگگژه :دولگگت زمینهسگگاز ظهگگور بگگرای زمینهسگگا ی و فگگراهم کگگردن سگگ ر

مناس ،برای ظهور مهدی موعود

اهدافی مث مبارزه ا تبلیغات یأسآلود و منفگی

دشمنان و تربیت نیروهای کارآمد و شایس ه برای پش یبانی از حکومگت عگدل ههگانی
را در ن ر گیرند.

تمگگایز ایگگن دو اگگش از آن روی اسگگت کگگه اهگگدا

اگگش اول گگه طگگور غیرمس گ قیم،

زمینهسگگاز ظهگگور خواهگگد بگگود ،ولگگی دسگگتیگگابی گگه اهگگدا دس گ ه دوم ،گگامی مس گ قیم
برای فراهم آوردن شرایط و زمینههای ظهور امگام زمگان

.)201-222

اسگت (کر یمگیتبگار:1387،

محورهای توسعه در حکومت جهانی مهدی
نکگگویی سگگامانی ( ،)1385محورهگگای توسگگعه در حکومگگت ههگگانی قیگگگماهلل

چنین میشمارد:

را

 .1رشد علمی مردم و اال رف ن قدرت عق و تشایا آنان؛

 .2رشد دینی و معنوی؛

 .3رشد اخمقی و فضیلتها ،روحیه ایثار ،تعگادل ،ههگاد ،محبگت ،امانگتداری و

برادری و صداقت و تمام آموزههای اخمقی دین؛

 .4عدالتمحوری در فرهنگ ،سیاست ،اق صاد و قضاوت ،ظلمس یزی و مبگارزه

ا هر ونه فساد و طغیان؛

 .5تأمین امنیت در همه ا عاد ر وانی ،فردی و اه ماعی در هامعه؛

اطمعاتی قوی؛

 .7توسعه رفاه و فراوانی امکانات و نعمتهای مادی؛
 .8هلو یری از آلود ی و تاری ،محیط یست.

لزوم تدبیر اقتصاد و معیشت و رفاه
در ح گ گگوزه اق ص گ گگاد و معیش گ گگت ،ت گ گگأمین ض گ گگرورتهای زن گ گگد ی ب گ گگرای آس گ گگایش و

راهبردها و راهکارهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

 .6به گ گگرهمن گ گگدی از فگگ گگنآوریه گ گگای پیش گ گگرف ه و اسگ گ گ فاده از وس گ گگای ارتباطگگ گگاتی و
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رفگگاه عمگگومی ،از وظگگایف مهگگم دولگگت و حکومگگت اسگگممی اسگگت .در قگگرآن نیگگز بگگر لگگزوم
اه مام حکومت ه برنامهر یزی ،محاسگبه و پگیشبینگی شگرایط اق صگادی ،مهگار تگورم،

تولیگد و تو یگ ارزاق عمگومی و تگگأمین نیازهگای ضگرور ی مگگردم در شگرایط حرانگی تأ کیگد
شده است.

وظیفگه ذاتگی دولگگت اسگگت کگگه گگه عنگوان حگگامی و پناهگگگاه مطمگگئن اقشگگار ما لگگف

هامعه ،برای فراهمسا ی اق صاد هامعگه اعگم از مسگکن ،معیشگت ،بهداشگت و دیگگر
ضگگرورتهای زنگگد ی و تقو ی گت نی گههای اق صگگاد ،صگگنعت و کشگگاور ی برنامگگهر ی گزی
کند تا اقشار هامعه از برکات آن بهرهمند شوند.

مسئله اق صاد و معاش عموه بر اینکگه دارای تگأثیر فگور ی ،مسگ قیم و فرا یگر اسگت،

مهمترین یرساخت حیات اه ماعی ه شمار مگیرود .از ن گر اسگمم ،تگأمین معگاش و
اق صاد هامعه چنان مهم و حیاتی است که پیامبر اکرم

 ،نان و معاش را یر نگای

دیگر تکالیف دینی و عبادی ح ی نماز و روزه میداند .ایشان در این اره میفرمایند:

اللَم بارك لنا ف ا خ ب و َ ُفر بیننا و بینه فلوَ ا خ ب ما صألینا و َصأمنا و َ
أدینا فرائض زبنا؛ (صمدی)27-28 :1387،
خداوندا ،نان را بر ما ارزانی فرما و هیچ اه میان مگا و نگان هگدای مگیفکن؛ کگه
ا گگگر نگگگان (نمگگگاد اق صگگگاد و معیش گگت مگگگردم) نباش گگد ،مگگگا نمگگگاز و روزه و دیگگگگر
واهبات الهی را برپا ن وانیم کرد.

یباترین نمایگه هامعگه ههگانی اسگمم ،حگال ی اسگت کگه در آن ،هگر فگرد یگا خگانواده،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

خودکف گگا اش گگد و وان گگد نیازه گگای ض گگروری خ گگویش را کر یمان گگه ت گگأمین کن گگد .اع گگدال
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اق صادی از ضروریات دین و عبادتهای مهم ه شمار میآید و نه تنها موه ،پا کی

و وارس گ گی فگگرد میشگگود ،لکگگه داروی سگگیار مگگؤثر در پگگاکسگگا ی هامعگگه و دف گ آفگگاتی

چون فقر و بیکاری است (درتاج.)71 :1387،
امام گگان معص گگوم

در روایگ گات فراوان گگی ،دورنم گگایی روش گگن و امیگ گد اش از رفگگگاه

همگگگانی را در حکومگگت مهگگدوی ترس گیم کردهانگگد .غنگگا و بینی گا ی چنگگان در هامعگگه

حگاکم مگگیشگو د کگگه افگراد بگگرای پرداخگت زکگگات امگوال خگگود شگهر گگه شگهر می ردنگگد ،امگگا
شاا مسگ حق و نیازمنگدی را نمگییا نگد .اه مگام روایگات گه رفگاه اق صگادی هامعگه

مهدوی ،و یای اهمیگت آن در پایگه گتاری هامعگه قرآنگی اسگت .هامعگهای کگه تعگالیم

رو اش اسمم نگاب را سگرلوحه عملکگرد خگود قگرار دهگد ،هامعگه فقیگر و عقگ،مانگده

ناواه گگد ب گگود .در ایگ گن هامع گگه ،مس گگا اولیگ گهای همچ گگون مس گگکن ،اشگ گ غال و ازدواج

هوان گگان ایگ گد گگه آس گگانی حگ گ و فصگ گ ش گگود و اه گگدا

عالیگ گهای مانن گگد پیشت گگا ی در

عرصههای علمی و صنع ی ههان در ن گر اشگد .اه مگاعی کگه میخواهگد زمینگهسگاز

هامعه تکامگ یاف گه عصگر ظهگور اشگد ،ایگد در چنگان سگطحی از پیشگرفت و ترقگی قگرار

گیرد که خود ،تولیدکننده و صادرکننده علم ،فنآوری ،فرهنگ و هنر اشد ،نه آنکه

مصر کننده و وا س ه دیگران اشد .هامعه من ر ایگد سگرآمد هوامگ اشگد تگا وانگد

فرهنگ گ ان گگار را ههگگانی کنگگد و مقگگدمات ظهگگور را فگگراهم سگگازد .ا گگر در هامعگگهای کگگه
فرهنگ ان ار پتیرف ه شده است ،میزان رفاه و رشد اق صادی ه حدی تنزل یا گد کگه

نیازهگگای اولیگه و پگی ش پگگا اف گگاده افگگراد هامعگگه بگگرآورده نگگگردد و فقگگر و تنگگگدس گ ی در آن

نمایگان اشگگد ،نگگه میتواننگگد خگگود را زمینهسگگاز ظهگگور داننگگد و نگگه میتواننگگد آرمگگان ظهگگور
منجی موعود را ه هوام دیگر س رش دهند (فاض قان .)101 :1386،
در ایگگن راسگ گ ا ،ه گگد

اص گگلی انق گگمب اسگگممی ،عرض گگه الگ گگوی دین گگی در توس گگعه

سیاسی ،اق صادی و اه ماعی ملتهاست .چنین الگویی ضمن آنکه دسگت رد گه
رسیدن ه سعادت واقعی تکیه دارد (فاضلینیا.)308 :1388،

راهکار و راهبرد اقتصادی دولت زمینهساز
از اهدا مهمی که دولت اسممی اید آن را دنبال کنگد ،رسگیدن گه توانمنگدی در

عرصگگههای ما لگگف اق صگگادی ،ن گگامی ،علمگگی و سیاسگگی اسگگت .دولگگت توانمنگگد
همواره در هامعه ههانی تأثیر می تارد و از عهده زمینهسگا ی بگرای حکومگت ههگانی

راهبردها و راهکارهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

تجر گههای شگگر نمی زنگگد ،گگه تبگگادل میگگراگ مش گ رک فرهنگگگی و تمگگدنی انسگگانها بگگرای
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میتوان گگد برآی گگد .از آن س گگو ،دول گگت ض گگعیف و وا سگ گ ه ک گگه مجب گگور اس گگت ب گگرای حف گگظ
موهودیت و مناف خود در مقا گ خواسگت بیگانگگان ،منفعگ عمگ کنگد ،آرمگانهگای

اسگگممی را نمیتوانگگد پگگاس دارد و آنهگگا را در سگگطو ههگگان تبلیگگغ کنگگد .نگگابراین ،شگگرس
اساسی زمینهسا ی برای انقمب ههانی ،اق دار و نفی وا س گی است.
دول گگت اس گگممی در ُ ع گگد توانمن گگدی اق ص گگادی ای گگد کوش گگد از ه گگر راه گگگه مکن گگت
و اق گگدار اق صگگادی دسگگت یگگازد؛ چگگرا کگگه حفگگظ اس گ قمل و آزادی و عگگزت در عرصگگه

داخلگی و بگین المللگی و نیگز حفگظ دیگگن و فرهنگگ دینگی و سگ رش و تبلیگغ آرمگانهگگای
اسگگممی و انسگگانی در گگرو قگگدرت مگگالی و اق صگگادی اسگگت .قگگرآن کگگریم نیگگز مگگال را مایگگه

قوام و سر پا ماندن حیات فردی ،اه ماعی ،فرهنگی و سیاسی برشگمرده اسگت ،آنجگا

که میفرماید:

و
َ َُُْ ْ ُ َ َ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ
الل لک ْم ِّهیاما ...؛ (نسا )5 :
وَ ُؤُوا السفاا أموالکم ال ِّیت جع
اموال خود را که خداوند وسیله تداوم زند ی شما قگرار داده اسگت ،گه دسگت
سفیهان نسنارید.

پگگس دولگگت اسگگممی و مجر یگگان امگگر ایگگد فگگراوان کوشگگند تگگا گگا رسگگیدن گگه اس گ قمل

اق صگگادی و خودکفگگایی در عرصگگههای ما لگگف ،کشگگوری مق گگدر و م گ مکن سگگازند.

حضگگرت امگگام خمینگگی نیگگز بگگر اصگ اسگ قمل ،سگگیار پگگای میفشگگردند و ایگگن اص گ را
وظیفه و هد

همه حکومت های اسممی و من ران واقعی و عدول از آن را گه منزلگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

شکست اسمم و خیانت ه آن میدانس ند .ایشان در این اره میفرمودنگد« :شگعار «نگه
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شرقی ،نه غربی» ما شعار اصولی انقمب اسممی در ههگان رسگنگان و مس ضگعفین

بوده و ترسیم کننده سیاست واقعی عدم تعهد کشورهای اسممی و کشورهایی است
کگگه در آینگگده نزدیگگک و گگه یگگاری خگگدا ،اسگگمم را گگه عنگگوان تنهگگا مکتگگ ،نجگگات اگگش
ش گگریت میپتیرن گگد و ذرهای ه گگم از ای گگن سیاس گگت ع گگدول ناواه گگد ش گگد و کش گگورهای

اسممی و مردم مسلمان ههان اید نه وا س ه گه غگرب و ارو پگا و امریکگا و نگه وا سگ ه گه

شرق و شوروی اشند که ان شاء اهلل ه خدا و رسول خدا و امگام زمگان وا سگ هاند .و گه

طور قط و یقین ،پشت کردن ه این سیاست بینالمللی اسمم پشت کردن گه آرمگان
م
مکت ،اسمم و خیانت ه رسول خدا و ا مه هدی است و نهای گا مگر کشگور
و ملت ما و تمامی کشورهای اسممی است .و کسی مان نکند که این شگعار ،شگعار

مقطعی اسگت کگه ایگن سیاسگت مگمک ا گدی مگردم مگا و همهگوری اسگممی مگا و همگه

مسگگلمانان سرتاسگگر عگگالم اسگگت؛ چگگرا کگگه شگگرس ورود گگه ص گراس حگگق ،برا گگت و دوری از

ص گگراس م راه گگان اس گگت ک گگه در هم گگه س گگطو و هوامگ گ اس گگممی ای گگد پی گگاده ش گگود».

(خمینی :1386 ،ج)114 ،20

مقگگام مع گگم رهبگگری نیگگز بگگر ضگگرورت حفگگظ اس گ قمل اق صگگادی همهگگوری اسگگممی

ایران ه عنگوان هامعگه زمینهسگاز ظهگور حضگرت مهگدی موعگود

در عرصگه داخلگی و

بینالمللی از طریق توانمندسا ی اق صادی تأ کیگد داشگ هاند .ایشگان بگرای اولگین گار،

واژه « اق صاد مقاوم ی» را در سال  1389در دیدار ا تعدادی از کارآفرینان سراسر کشگور

وارد ادبیات اق صادی کشگور کردنگد و در هلسگهای گا همعگی از دانشگجویان ،ضگرورت

تبیین و تعریف این واژ ان را از هامعه نابگانی کشور مطالبه کردنگد .ایشگان در هلسگه
دیدار ا کار زاران ن ام همهوری اسممی ایران بر لگزوم اهگرای اق صگاد مقگاوم ی تأ کیگد
ور یدنگگد و در دیگگدار مردمگگی در حگگرم رضگگوی نیگگز گگه تبیگگین و توضگگیو ایگگن اق صگگاد بگگرای

تمامی اقشار هامعه پرداخ ند.

ا نگاهی ه روند وارد شدن این نوگ از اق صاد از سال  1389در هامعه تا زمگان ا گم

اش اصلی از هامعه یعنی هامعه نابگان (اعگم از دانشگگاهی و خبر گان رهبگری)،

فعگگاالن و کارآفرینگگان اق صگگادی ،کگگار زاران ن گگام (کشگگوری و لشگگکری) و عمگوم مگگردم در

میان نهادهاند .ا نگاهی ه ا م سیاستهای اق صاد مقگاوم ی میتگوان سگه سگطو را

ب گگرای اه گگرای آن گگه عن گگوان ی گگک راهک گگار و راهب گگرد اساس گگی ب گگرای مقا لگگگه گگا فش گگارها و

تکانههای داخلی و خارهی اق صادی و گه عبگارتی به گر ،گه عنگوان دکتگرین اق صگادی

ن ام همهوری اسممی ایران در ن ر رفت .این سگه سگطو را میتگوان شگام الزامگات،

راهبردها و راهکارهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

سیاستهای اق صاد مقاوم ی میتوان مشاهده کگرد کگه ایشگان ایگن موضگوگ را گا چهگار
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مؤلفهها و ضرورتهای اق صاد مقاوم ی دانست (شک .)1

شک  :1مؤلفهها ،ضرورتها و الزامگات اق صگاد مقگاوم ی بگر اسگاس سیاسگتهای

ا مغی (فرجاهللزاده)1393،

ضگگرورتهای اق صگگاد مقگگاوم ی شگگام ایگگن مگگوارد میشگگود :حگگرانهگگای اق صگگادی

ههانی ،تهدیدهای اق صادی خارهی ،وهود مشکمت مزمن و دیرپا در اق صاد ایگران
و ظرفیتهگگای فگگراون مگگادی و معنگگوی کشگگور .مؤلفگگههای اق صگگاد مقگگاوم ی عبارتنگگد از:

مردممحوری ،رویکرد ههادی ،اصم الگوی مصگر  ،اتکگا بگر ظرفیتهگای داخلگی،
امنیت اقمم راهبردی و اساسی ،ایجاد تحرک و پویایی اق صاد و بهبگود شگاخاهای
کمن ،دانشمحوری ،توانایی مقاومت در برابر عوامگ تهدیگدزا ،فسادسگ یزی و کگاهش
وا س گ گی گگه نفگگت .الزامگگات مر بگگوس گگه اق صگگاد مقگگاوم ی نیگگز عبارتنگگد از :عگگزم هگگدی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

(مسگگئوالن و مگگردم) ،ورود گگه میگگدان عم گ (عم گ صگگالو) ،ن گگارت در همگگه سگگطو ،
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ف مانسا ی ،پایش و اطمگرسانی ،رف موان  ،همگاهنگی بگین اشهگای ونگا ون،

تهیه برنامه و سیاستهای اهرایی.

ا توهه ه تبیین مؤلفهها ،الزامات و ضرورتهای اق صاد مقاوم ی میتوان الگگوی

راهبردی یر را بر اساس سانان مقام مع م رهبری ترسیم کرد (شک .)2

شكل :2الگوی راهبردی سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی (فرجاهللزاده)1393،

ایگ گگن الگگ گگو را میتگ گگوان دکتگ گگرین اق صگ گگادی ن گ گگام همهگ گگوری اسگ گگممی ایگ گگران گ گگه

عنگگ گگوان هامعگگ گگه زمینهسگگ گگاز ظهگگ گگور مهگگ گگدی موعگگ گگود(عآ) دانسگگ گگت کگ گ گه نگ گگگه تنهگگ گگا
لک گ گ گگه از ایج گ گ گگاد ض گ گ گگر ه و تکان گ گ گگههای اق ص گ گ گگادی و ب گ گ گگروز مش گ گ گگکمت داخل گ گ گگی و

خ گگارهی پیش ی گگری می کن گگد .در ی گگک نگ گگاه کل گگی ،در ص گگورت اه گگرای ایگگگن الگ گگوی
راهبردی در اش اق صادی کشور ،همهوری اسممی ایران میتوانگد گه الگگویی بگرای

دیگگگر کشگگورها تبگگدی شگگود و در راس گ ای تحقگگق دولگگت زمینگگهسگگاز ظهگگور گگامی مگگؤثر و
حقیقی بردارد.

راهبردها و راهکارهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

منجگگر گگه اس گ قمل اق صگگادی و ایجگگاد رفگگاه و معیشگگت عمگگوم هامعگگه خواهگگد ردیگگد،

301

نتیجهگیری
دولگگت زمینهسگگاز ،دول گی اسگگت کگگه در برنامگگهها و ههت یریهگگای کگگمن خگگود،

اهگگدا

و راهبردهگگای ظه گگور را در ن گگر می ی گگرد و ایگگن و یژ گ گی ،زمینهسگگا ی را مح گگور

تمامی رویکردها و سیاسگت گتار یهای راهبگردی خگود بگرای دسگتیگابی گه آن هگد

غگایی؛ یعنگی تحقگق «دولگگت عگدل ههگگانی مهگدو ی» و تسگگر ی در ایگن فرآینگگد میسگگازد.
پگگژوهش حاضگگر کگگه گگه راهکارهگگا و راهبردهگگای اق صگگادی در ههگگت فرهنگگگ و تمگگدن

زمینهساز ظهور میپردازد ،نشان میدهد کگه الگگوی راهبگردی اق صگاد مقگاوم ی شگام

 10مؤلفه؛  4ضرورت و  8الزام است که راهکاری عملی برای تحقق هامعگه زمینهسگاز

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ظهور ه شمار میآید.
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منابع
_ آصف آ اه ،سید محمدرضی ( .)1390امام خمینگی  ،والیگت فقیگه و زمینهسگا ی

ظهور ،مجموعه آثار هف مین همایش بینالمللگی دکتگرین مهگدویت (هلگد  ،)2قگم:

مؤسسه آینده روشن.

_ ا گگایی طمتنگگه ،محمگگد اقر ( .)1386مبگگانی و اهگگدا حکومگگت ههگگانی حضگگرت
مهدی  ،مجموعه آثار سومین همگایش بینالمللگی دکتگرین مهگدویت (هلگد ،)3
قم :مؤسسه آینده روشن.

_ پورسگیدآقایی ،سگگید مسگگعود ( .)1388زمینهسگگا ی ظهگگور ،مجموعگگه آثگگار پنجم گین
همایش بینالمللی دکترین مهدویت (هلد  ،)1قم :مؤسسه آینده روشن.

_ درتاج ،ف انه ( .)1387هامعه من ر ظهور منجی ،مجموعه آثار چهارمین همگایش
بینالمللی دکترین مهدویت (هلد  ،)4قم :مؤسسه آینده روشن.

_ صگگمدی ،قنبرعلگگی ( .)1387امنیگت مهگگدو ی ،الگگگوی هامعگگه امگگن ،مجموعگگه آثگگار
چهارمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت (هلد  ،)1قم :مؤسسه آینده روشن.

_ عبدیپور ،حسن ( .)1386نقش اه ماعی ان ار ،قم :مؤسسه بوس ان کتاب.

_ فاض قان  ،حمیداهلل ( .)1386در سایهسار ظهگور؛ و یژ یهگای فرهنگگی ،سیاسگی

و اق ص گگادی هامع گگه من گگر ،مجموع گگه آث گگار س گگومین هم گگایش بینالملل گگی دکت گگرین

مهدویت (هلد  ،)4قم :مؤسسه آینده روشن.

ظهور منجی ،مجموعه آثگار پنجمگین همگایش بینالمللگی دکتگرین مهگدویت (هلگد
 ،)2قم :مؤسسه آینده روشن.

_ کر یمیتبار ،مریم ( .)1387اهدا

دولت زمینهساز ظهور ،مجموعگه آثگار چهگارمین

همایش بینالمللی دکترین مهدویت (هلد  ،)1قم :مؤسسه آینده روشن.

_ کورانی ،علی (1411ق) .معجم احادیگث االمگام المهگدی  ،قگم :مؤسسگم المعگار
االسممیه.

راهبردها و راهکارهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

_ فاضلینیا ،نفیسه ( .)1388ظرفیتهای انقمب اسگممی در راسگ ای زمینهسگا ی
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_ مجلس گگی ،محم گگد اقر (1403ق) .ح گگار االن گگوار (هل گگد 91 ،51 ،36و  ،)99بیگگگروت:
مؤسسم الوفاء.

_ موسگگگوی خمینگگگی ،سگگگید رو اهلل ( .)1386صگگگحیفه نگگگور (هلگگگد 20و  ،)21تهگگگران:
مؤسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام خمینی .

_ نکگگو یی سگگامانی ،مهگگدی ( .)1386ههگگانی شگگدن و مهگگدویت ،قگگم :مؤسسگگه آینگگده
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روشن.
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بررسی نظام کارکردهای آیندهپژوهی در تبیین آموزههای مهدویت
حمیدرضا کاشف

*

بهنام گلناری آذر

**

چکیده

آیندهپژوهی در عصر کنونی بیه عنیوان ابیزاری نیوین در تصمیمسیازی بیه
کار می رود که مکتیب تشییع و پییروان آن نییز از ایین امیر مسیت نا نیسیتند.
بی ش  ،منظومه فکیری اسیالم بیه وییژه منیابع شییعه ،برتیر از هیر مکتیب
فکری بشری ،توان تبیین راهبردیتیرین مسیاشل آیندهاندیشیانه را دارد.
یکیییی از بسیییترهای متعیییالی در ایییین منظومیییه ،اندیشیییه مهیییدویت اسیییت.
اعتقییاد بییه منج یی آخرالزمییان ،مطلییوب بیشییتر ادیییان اسییت ،امییا ظرفیییت
بهرهمنیییدی از آموزههیییای آیندهنگرانیییه مبتنیییی بیییر وحیییی ،جیییز در تشییییع و
آموزههای مهدویت ،در توان دیگر نحلهها نیست.
اییییین نوشییییتار ،بررسییییی تحلیلییییی جییییامعی اسییییت در زمینییییه مهییییدویت و
کارکردهییای آیندهپژوهانیییه آن مبتنییی بیییر منییابع معتبیییر شیییعی در حیطیییه
مباحییث علمشناسییی فلسییفی مشییتمل بییر ابعییاد پن گانییه معرفتشناسییی،
رو شناسیییی ،هستیشناسیییی ،ارز شناسیییی و نشانهشناسیییی .هییید از
ایییین پیییژوهش ،شناسیییایی خطیییوا کلیییی آموزههیییای مهیییدویت در قلمیییرو
* عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ان امی امین ناها(نویسنده مسئول)(.)kashef1348@yahoo.com
** کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کاربردی معاونت عملیات ناها.

آینییدهپژوهی و رو تحقیییق نیییز تحلیلییی _ تو یییفی و کییاربردی اسییت.
نظیییییام معرفتشیییییناختی آینیییییدهپژوهی مت یییییمن مفیییییاهیم ،رو هیییییا و
ابزارهییییایی اسییییت کییییه برخییییی از آنهییییا بییییرای مطالعییییات گسییییترده و فهییییم
آموزههای الهی و وحیانی مهدویت کاربرد مناسبی دارند.
واژ گان کلیدی

آیندهپژوهی ،مهدویت ،علمشناسی فلسفی ،نظام معرفتشناختی.

مقدمه
شیعه مع قد است انسگان کامگ و آخگرین ذخیگره الهگی هگم اینگک زنگده و از دیگد اه

غای ،است ،اما در آینده ای نامعلوم ظاهر خواهد شد ،رچه برخی از پا کان و اولیای

الهگگی توفیگگق تشگگر

گگه حضگگور ایشگگان را داشگ ه و دارنگگد .ن گگام فلسگگفی ایمگگان گگه انسگگان

کام و آخرین ذخیره الهی در مکت ،تشی یگا همگان مهگدویت در بر یرنگده آمگوزههگای
سیار غنی و سازندهای برای تفکر آیندهنگر اسگت گه ونگهای کگه گا تفکگر در ایگن ن گام

پویا میتوان برای شناخت خطوس کلی ن ام آیندهنگری اسمم و مبگانی آن ،بهگرههگای
ارزشگمندی گگه دسگت آورد .ایگگن واقعیگت بگگر ن گامهگگای معگارض گگا آرمگانهگگای م عگگالی

اسمم ران میآید و ه همین دلی  ،تمشهای سگ ردهای در سگطو ههگانی صگورت

مگگی یگگرد تگگا اندیشگگه آسگگمانی مهگگدویت ،گگا تکنیگگکهگگا و ابزارهگگای هنگگری و رسگگانهای و

توس ه روشهای علمی و آیندهنگر که کارکرد سلبی دارنگد ،اسگ حاله یگا گه فراموشگی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

سگگنرده شگگود .ایگگن پگگژوهش در پگگی یگگاف ن پاسگگای بگگرای ایگگن پرسگگش اسگگت کگگه بررسگگی
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آینده پژوهانه در عرصه مهگدویت ،چگه دسگ اوردهای ن گری و عملگی و یگژهای در قلمگرو
پژوهشهای آیندهپژوهانه دارد.

پیشینه آیندهپژوهی
از ناس ین روزهای خلقت ،تمام روشهای پیش ویی ،ا شیوههگای ونگا ون در

پ گگی ترس گگیم و تصویرس گگا ی آین گگده ب گگودهان گگد و مهمت گگرین راهه گگای کس گگ ،معرفگگگت در

خصوص آینده از دیر از تا ه امروز مش م بر س ارهبینی 1،پیش ویی 2و پیشنگگری

3

بوده است .ه اع قاد عنایتاهلل ،س ارهبینی از این ن گر اهمیگت داشگت کگه شگر میگان

حرکات س ارهها و زند ی انسگانهگا ارتبگاطی احسگاس مگیکگرد و گاور داشگت کگه میگان
آسمان و زمین نوعی هماهنگی و ارتباس وهود دارد .در واق  ،س ارهبینی یگک سیسگ م
هشدار اولیه برای اه ناب از مااطرات آینده و کن رل آن بود (.)Inayatullah, 2007
نیگز مع قگد اسگت کگه نمونگههگایی دیگگر از روشهگای پیشبینگی و غیگ ،ویی،

4

مثگ گ تعبی گگر خ گگواب و رق ی گگا 5،غی گگ ،ویی و آین گگدهخوانی از روی ش گگعله آتگگگش 6،ت گگرک
برداشگ گ ن اسگ گ اوان کت گگف حیوان گگات 7و سگ گ ه ش گگدن پنی گگر 8شناس گگایی ش گگده اس گگت

( .) Bell, 2003ف نگگی اسگگت امگگروزه نیگگز سگگیاری از افگگراد در سراسگگر ههگگان گگه ایگگگن
روشهای سن ی همچنان پای ند هس ند.

امروزه ،آینده پژوهی در مراکز تحقیقاتی ،دانشگگاهی ،ن گامی و سیاسگی سگ ردهای

همچگگون انجمگگن ههگگانی آینگگده مطالعگگه میشگگود و از قالگگ،هگگای کهگگن و غیگگر علمگگی
تشگ گ ه فاص گگله رف گگه و گگه مجموع گگه سگ گ ردهای از روشه گگای ن گگاممن گگد همچ گگون

پیمگگایشهگگای دلفگگی 9،تحلیگ رونگگد 10،پان هگگای خبر گگان11و طراحگگی سگگنار یو 12تبگگدی

شده است (هان ینگتون.)53 :1380 ،
مفهوم آیندهپژوهی

تگگاکنون تعگگاریف ونگگا ونی بگگرای آینگگده پژوهی و مفهگگوم آن ارا گگه شگگده اسگگت کگگه در
1. Astology
2. Prophecy
3. Prediction
4. Prophecy
5. Oneiromancy
6. Pyromancy
7. Scapulimancy
8. Tyromancy
9. Delphi surveys
10. Trend analysis
11. Expert panels
12. Scenario planning

بررسی ن ام کارکردهای آیندهپژوهی در تبیین آموزههای مهدویت

اینجا ه دو تعریف هام و مهم از میان آنها سنده میشود:
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 .1تعریف جامعهشناختی وندل بل

آینگدهپژوهی از اومانیسگگم یگگا انسگگان رایی 1مگگدرن اسگت کگگه هگگم فلسگگفی اسگگت و هگگم

علمی و ماهی ی سکوالر 2دارد .آینده پژوهان یعنی فعاالن حوزه مطالعگات آینگده تگمش

می کنن گگد از آین گگده رمز ش گگایی کنن گگد؛ روشه گگای خ گگود را ش گگفا س گگازند؛ ن گگاممن گگد و

عقمیگی عمگ کننگگد و ن گایآ مطالعاتشگگان را بگگر مشگگاهدات تجر بگی واقعیگگت نگگا نهنگگد.

ایشان از خمقیت و شهود خویش نیز بهره می برند (.)Bell, 2003
 .2تعریف معرفتشناختی سهیل عنایتاهلل

آیندهپژوهی ،بررسی ن اممند آیندههای ممکن ،مح م و مرهو3،ههانبینیها و

پشگ گ وانههای اس گگاطیری ه گگر آین گگده اس گگت .آین گگده پژوهی از دیر گگاز مشگ گ م ب گگر بررس گگی
نیروهای بیرونی و اثر تار بر آینده _ طال بینی و پیش ویی _ بوده کگه عگدها گه سگمت

مطال عات ساخ اری (الگوهگای تگاریای تغییگر و ظهگور و سگقوس ملگتهگا و ن امهگا) و

عاملیت انسانی (مطالعه و خلق تصاو یر مگرهو مر بگوس گه آینگده) حرکگت کگرده اسگت

(.)Inayatullah, 2007

مگگراد از عگگد فنآورانگگه آینگگدهپژوهی ،کگگاربرد مهارتهگگا ،نوآوریهگگا ،توانمنگگدیها و

ابزارهگ گ گگای دانشگ گ گگی در ح گ گ گوزه آینگ گ گگده پژوهی اسگ گ گگت کگ گ گگه گ گ گگه تغییگ گ گگرات نیگ گ گگادین در

تصمیمسگگا یه گگا و اقگگدامات آیندهپژوهان گگه منجگگر م گگیشگگود .ب گگرای مثگگال ،اسگ گ فاده از

مهارت ها و ابزارهای خمقیت و نگوآوری یکگی از وهگوه فنآورانگهای اسگت کگه در حگوزه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

آیندهپژوهی اهمیت االیی دارد.

308

ویژگیهای آیندهپژوهی
از میگگان و یژ گگیهگگای اصگگلی تفکگگر آینگگدهنگر کگگه در تبیگگین آموزههگگای مهگگدویت قا گ

بهرهبرداری است ،میتوان ه موارد یر اشاره کرد:

1. Humanism
2. Secular
3. Possible Probable and Preferable Futures

 .1مشارکتی ،هنجاری ،پویا و مب نی بر اهماگ خبر ان؛

 .2تمش در ارا ه الگوها و سنار یوهای آینده؛

 .3هامعی گ گگت ،نگ گ گگاه ههانش گ گگمول و کمننگ گ گگری و در ب گ گگر گ گگرف ن موض گ گگوعات

اق صادی ،اه ماعی و سیاسی؛

 .4اهمیت دادن ه اقدامات فردی یا همعی ه عنوان عام محرک روندها؛

 .5تگ گگمش بگ گگرای فهگ گگم ممکنگ گگات و امگ گگور امکانپگ گگتیر (آینگ گگدههای ممک گگگن) ،امگ گگور

اح مالپتیر (آیندههای مح م ) و مرهحات (آیندههای مطلوب).
 .6تمش در درک به ر و شفا

از تصاو یر آینده (.)Bell, 2003

گونهشناسی روایت مهدویت
مباحگگث مهگگدویت بگگر آیگگات کریمگگه قگگرآن و روایگگات صگگحیو رسگگیده از معصگگومان

بزر وار اس وار اسگت .پیشنیگاز و مقدمگه هگر ونگه پگژوهش در ایگن ههگت ،دسگ ه ندی
تحلیلی آیات و روایات مهدویت است تا گوان میگان مهگدویت و آینگدهپژوهی ارتبگاس

منطقگگی برقگگرار کگگرد .یکگگی از مبگگادی مهگگم پگگژوهش در ایگگن قلمگگرو « ،ونهشناسگگی روایگگت

مهدویت» است .بررسیها نشان میدهد که روایات مهدویت از چهگار ههگت ،آینگده
را ترسیم می کنند:

 .1وضعیت ،نشانهها و زمینههای ظهور؛

 .3دولت پس از ظهور (اهدا
 .4وظایف مؤمنان من ر.

و مأمو ریتهای آن)؛

كاركردهای آیندهپژوهی در تبیین آموزههای مهدویت
نگگابر مقگگدمات پیشگگین ،بگگرای درک و فهگگم آموزههگگای نیگگادین و آسگگمانی مهگگدویت

میتوان از کارکردهگا و اصگول منطقگی و عقمیگی آینگده پژوهی کمگک رفگت .از ایگن رو،

بررسی ن ام کارکردهای آیندهپژوهی در تبیین آموزههای مهدویت

 .2حوادگ پس از ظهور؛
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آنچه در ادامه میآید ،تحلیلی است بر کارکردهای آیندهپژوهانه آموزههای مهدویت.
كاركرد معرفتشناختی

1

یکی از ا عاد یا اضمگ شناخت علگوم در رویکردهگای نگوین گه علگم ،بررسگی«مبگانی

معرفتشگگناخ ی» آنهاسگگت .آینگگدهپژوهی نیگگز گگه مق ضگگای مبگگانی معرفتشگگناخ ی و

مطالعه آیندههای ممکن ،مح م و مرهو ،دربر یرنده رویکردهایی نیگادین نسگبت
گگه موض گگوگ م گگورد بررس گگی خ گگود ی گگا هم گگان مؤلف گگه آین گگده اس گگت .گگا ایگگگن نگ گگاه ،وه گگود

«رویکردهای اکتشافی» 2و «تصویرپردازانه» 3در آیندهپژوهی در فهگم اندیشگه آرمانشگهر
مهدوی موضوعیت سیار مهمی دارد؛ یرا ا نگاه آیندهپژوهانه ه اقسام روایاتی کگه در

ا ب شرایط و عمیم زمان ظهور وهود دارد ،فهم هامعی از این روایت ه دسگت میآیگد
ه ترتی ،یر:

 .1رویکرد ا کتشافی

4

رویکگگرد اکتشگگافی بگگر آینگگدههای اور پگگتیر م مرکگگز بگگوده و شگگک یری رو یگگدادهای

اورپتیر آینده نیز تا سلسله قوانین و سگنتهای طبیعگی و مح گوم اسگت کگه در پرتگو

روا ط علت و معلولی و ا پی یری روندها و رویدادهای تش ه تا حال میتگوان خگط
سیر آنها را تعقی ،کرد .آینده پژوهان بر مبنای رویکرد اکتشافی و بر حس ،محاسبات
عقلگگی و علمگگی در ههگگت ایگگن پیشبینگگی تگگمش می کننگگد کگگه در آینگگده چگگه چیزهگگایی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

تحقق مییا د و چه رویدادهایی بر آینده اثر می گتارد .بگر ایگن اسگاس ،اخبگار مب نگی بگر
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وقوگ رویدادی مهم در آینده ،ناظر بر زنجیره علت و معلگولی رو یگدادها هسگ ند و دقگت

در آنها کاشف رویدادی مهم در آینده است.

1 .Epistemological
2 .Exploratory
3 .Imaginary

4 .Exploratory

اش گگی از روای گگاتی ک گگه گگه پیش ویی ه گگای ا م گگه در خص گگوص رو ی گگدادهای آین گگده

اخ صاص دارند ،ا رویکرد اکتشافی مرتبط هس ند که ا تحلی این روایت میتوان از
اخبار ظهور ،برداش ی اکتشافی کرد ن یر این روایت از امام محمد اقر :

ویی قومی را مگیبینم کگه از مشگرق قیگام کردهانگد؛ حگق را میطلبنگد ،امگا گه
آنها داده نمیشود ،ولی آنها از پگای نمینشگینند .از ایگن رو ،سگم گه دسگت
می یرند .در ن یجه ،آنچه میخواس ند ،ه آنها داده شگود و آنهگا نمیپتیرنگد
تا آنکه قیام می کنند و حکومت را فقگط گه صگاح ،شگما تحویگ میدهنگد.
کش هشد ان آنها شهیدند و ا ر من آن زمان را درک می کردم ،وهگودم را بگرای
صاح ،این امر وقف می کردم (مجلسی :1417،ج.)243 ،52

خطبگ گ گگههای  195 ،187 ،182 ،150 ،138 ،100و حکمتهگ گ گگای  147و  259نیگ گ گگز

نمونه هایی از اخبار قطعی آخرالزمان است.
 .2رویکرد تصویرپردازانه

1

«رویکگگرد تص گگویرپردازانه آین گگدهپژوهی» گگا روای گگات م گگرتبط گگا مه گگدویت س گگاز اری و

پیونگگد عمیقگگی دارد؛ یگگرا آرمگگان حقیقگگی شگگر و چشگگمانداز برتگگری کگگه در پهنگگه هس گ ی

میتواند محقق شود ،در اینجا ترسیم میشود .آینگده پژوهی تصگویرپردازانه رکگن مهمگی
از آینگگده پژوهی اسگگت کگگه گگا خلگگق آینگگده مگگرهو و چشگگماندازهای برتگگر سگگر و کگگار دارد.
افگگزون بگگر اینکگگه تحقگگق هامعگگه پایگگدار و دارای رفگگاه شگگر یکگگی از اهگگدا

نیگگادین شگگری

ههگگانی آینگگده _ گگه سگگه هگگد مهگگم آینگگدهپژوهی اشگگاره می کنگگد کگگه یکگگی از آنهگگا همگگین

موضوگ است:

آیندهپژوهی ،م عالیترین اندیشگهها و مهارتهگا را بگرای افگزایش سگهم شگر از
1 .Visionary
2 .Hoyle

3 .Edward Cornish

بررسی ن ام کارکردهای آیندهپژوهی در تبیین آموزههای مهدویت

است .هگویلی 2گه نقگ از ادوارد کگورنیش _ 3از آینگدهپژوهان برهسگ ه و مؤسگس انجمگن
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حیات در اخ یگار دارد .ترسگیم فضگایی کگه در آن ،انسگانهگا گه خگوبی تغتیگه
میش گگگوند ،لباسهگگگگای فگگگگاخر می پوشگگگگند ،از امکانگگگگات تحصگگگگیلی خگگگگوبی
برخوردارنگد و محگگیط زند یشگگان از امنیگگت و رفگگاه اه مگگاعی سرشگگار اسگگت،
نمونههایی از این دست اندیشههای م عالی است (.)Hoyle, 1995

آینگگده پژوهان و نیگگز رهبگگران بگگزر

گگه مق ضگگای ایگگن رویکگگرد ،پیش گاپیش ،آرمانهگگای

مطلگگوب و مگگورد ان گگار خگگویش را در ذهگگن ترسگگیم و تصگگویر می کننگگد .آن گگاه افگگراد و

هوامگ گ را گگگه سگ گگوی آن سگگگوق میدهنگ گگد و موهگگگ ،حرکتهگ گگای اه مگگگاعی سگ گگازنده

می ش گ گگوند .در مقول گ گگه روای گ گگاتی ک گ گگه در خص گ گگوص دول گ گگت پ گ گگس از ظه گ گگور ،اه گ گگدا

و

مأموریتهای آن وهگود دارد ،گه خگوبی میتگوان دریافگت کگه امامگان معصگوم یبگاترین
وضعیت ممکن از آینده را ه تصویر کشیده و هامعه مسلمانان را برای تمامی زمانهگا
گگه سگگوی آن راهبگگری کگگردهانگگد .در ایگگن زمینگگه میتگگوان گگه روای گگی اشگگاره کگگرد از رسگگول

اکرم

که فرمودند:

و یبلغ سل انه املشر املغر ؛ (ابن بابویه :1395 ،ج )331 ،1
سلطنت مهدی شرق و غرب عالم را در بر خواهد رفت.

نوید برپایی دولت یا حکومت مطلوب اسمم که مطلوب تمگامی انسانهاسگت ،در

این سنخ روایات ،ه عنوان مطلوبترین تصویر آینگده گه خگوبی ترسگیم شگده اسگت تگا
ههان در رسیدن گه ایگن آینگده و محقگق سگاخ ن چنگین دولگت ارزشگمند و مطلگوبی از

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

حرکت سازنده خویش غاف نماند.
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كاركرد روششناختی

1

روشهگای آینگگده پژوهی همچگگون سگگنار یوپردا ی ،نقشگگه راه و طراحگگی چشگگمانداز ،از

هملگگه روش هگگایی هسگگ ند ک گگه در فرآینگگد درک و فهگگم به گگر آموزههگگای نگگاب مه گگدوی

می توانن گگد نق گگش م گگؤثری اه گگرا کنن گگد .گگه عن گگوان ش گگاهدی ب گگر ک گگارکرد روشش گگناخ ی
آیندهپژوهی ،ه یک مورد اشاره میشود:

1. Methodological

روش سناریوپردازی

در این روش که ناس ین ار توسط یکی از آینده پژوهان برهس ه ه نام هرمان کان

1

معرفی شد ،تصاو یری از آینگدههای مح مگ گه شگک روایتهگای داسگ انی و هگتاب
ترسگگیم و گگه هامعگگه معرفگگی ردیگگد .ایگگن روایتهگگا در واق گ  ،اح مگگاالت و صگگورتهای

ما لفی از آینده های ممکن و مح م هس ند که بگر اسگاس مطالعگات و بررسگیهای
عمی گگق و چن گگدین س گگاله روه گگی از خبر گگان عرص گگههای ون گگا ون علم گگی پیشبین گگی

شده اند .وظیفه خبر ان و مردم این است که از هر ههت ،بگرای رو یگایی گا هگر کگدام از

ایگگن اح مگگاالت یگگا گگدی های مح م گ آینگگده ،آمگگاد ی الزم کسگگ ،کننگگد تگگا در صگگورت
مواههه ا هر کدام از این آینگده های اح مگالی ،از ماگاطرات و پیشگامدهای همگراه آن
غافگ نباشگگند و گگا اقگگداماتی از پگگیش طراحگگی شگگده ،آمگگاد ی دفگ آنهگگا و غلبگگه بگگر آنهگگا را

داش ه اشند .افزون بر این ،اید پیشامدها یا حگوادثی کگه محگرک وقگوگ هگر کگدام از ایگن
اح ماالت خواهد بود ،شناسایی شود .این روش در قلمگرو مهگدویت از ایگن کگارآیی بگر

خوردار اسگت ،گدین صگورت کگه گا اسگ ناد گه روایگات صگحیو رسگیده از معصگومان و

اس فاده از تکنیک پسنگری میتوان ام ها و مسیرهای رسیدن ه حال را از سوی آن

سنار یو یا آینده ترسیم کرد.
كاركرد هستیشناختی

2

تشکی دهنده آن ارا ه شده که در میان آنهگا ،دیگد اه آینگدهپژوه برهسگ ه ،هیمگز دی گور

3

هام ترین وصف هس یشناخ ی از ا عاد آینده پژوهی است .دی گور بگر ایگن گاور اسگت
که آینده از تعام و هم رایی چهار مؤلفه «رویداد»« ،روند»« ،کنش» و «تصویر» شگک

می یرد ( ،)Slaughter, 1996گدین معنگا کگه در طراحگی اقگدامات آینگده ،ایگد گه ایگن
1. Herman Kahn
2. Ontological
3. James Dator

بررسی ن ام کارکردهای آیندهپژوهی در تبیین آموزههای مهدویت

نگ گگا بگ گگر دیگ گگد اه هس یشگ گگناخ ی ،وصگ گگفهای ونگ گگا ونی از آینگ گگدهپژوهی و ا عگ گگاد

313

چهار نکته توهه اساسی کرد؛ یرا کنش ها یا اقدامات آینده شر ،تصگاو یری اسگت کگه

او در ذهن و ضمیر خود میپروراند .همین طور ،روندهای حاکم بر تشگ ه و حگال کگه

می توانند مسیر آینده را تا حدودی روشن و شفا نشان دهند و نیز رویدادهای مگرتبط
گگا ش گگر ک گگه ب گگر هوامگ گ و انس گگانها آث گگار عمیق گگی می تارن گگد ،مؤلف گگههایی هسگ گ ند ک گگه

آینگگده پژوهان نسگگبت گگه آنهگگا اع نگگای و یگگژه نشگگان میدهنگگد .گگه اع قگگاد دی گگور و دیگگگر
آینگگده پژوهان برهسگ ه ،دو مؤلفگگه آخگگر یعنگگی «تصگگاو یر» و «اقگگدامات» گگا یکگگدیگر ارتبگگاس
نزدیکگگی دارنگگد؛ یگگرا مگگردم اقگگدامات خگگود را بگگر مبنگگای تصگگاو یری انجگگام میدهنگگد کگگه از

آینده دارند .در واق  ،یکی از مأموریتهای آینده پژوهی ایگن اسگت کگه گه مگردم کمگک

کند تا آنان تصویرها و اقدامات خگود را از محگدوده کوشگشهای منفعمنگه فراتگر ببرنگد و

کوشگگند آینگگده را پیشبینگگی کننگگد و آن گگاه طر هگگای علمگگی خگگود را بگگر مبنگگای ایگگن

پیشبینیهگا پگیش ببرنگد ( .)Slaughter, 1996گه همگگین دلیگ  ،آینگدهپژوهی را «علگگم

اقگگدام» 1نامیدهانگگد؛ علمگگی کگگه م ضگگمن اقگگدام یگگا ک گنش آ گگاه و پیشدس گ انه گگه من گگور
مدیریت عاممنه و فاعمنه در آینده است.
در نامهای که از امام عصر

رسیده است ،ایشان ه یکگی از زمینگهها و سگ رهای

مهگگم معنگگوی کگگه در واق گ  ،کگگنش یگگا اقگگدامی زمینهسگگاز بگگرای نزدیگگک شگگدن و تقگگرب گگه

آن حضگگرت اسگگت ،اشگگاره میفرماینگگد و آثگگار اعمگگال شایس گ ه و کنشهگگای ارزشگگمند

را برمیشگگ گگمرند و تصگگ گگویری مطلگگ گگوب از پی آمگگ گگدهای عمگ گ گ گگ گگه ایگ گگگن دس گ گ گ ورها را

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

م تکر میشوند:
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ا گگگگر شگگگگیعیان مگگگگا کگگگگه خداونگگگگد آنگگگگان را بگگگگر انجگگگگام دادن طاعگگگگت خگگگگویش
موفگگق ردانگگد ،در عم گ گگه پیمگگانی کگگه بگگر عهگگده دارنگگد ،هگگمدل میشگگدند،
اف اگگار دیگگدار مگگگا از ایشگگان گگگه تگگأخیر نمگگیاف گگگاد و سگگعادت دیگگگدار مگگا ودتگگگر
نصیبشگگگان می شگگد؛ دیگگداری همگگگراه گگگا شگگگناخت حقیقگگگی و صگگگداقت آنگگگان
نسگگبت گگه مگگا و آنچگگه را از شگگیعیان دور نگگگه مگگیدارد ،کردارهگگایی از ایشگگان
اسگگگت کگگگگه گگگگه مگگگگا می رسگگگد و بگگگگرای مگگگگا ناخوشگگگگایند و دور از ان گگگگار اسگگگگت
1. Actin Science

(مجلسی :1417 ،ج.)177 ،53

بگگر اسگگاس دی گد اه هس یشگگناخ ی گگه اخبگگار مهگگدویت ،همی گ روایگگات مگگرتبط گگا

آرمان شگگهر مهگگدوی کگگه از دوران پگگس از ظهگگور و بر پگگایی حکومگگت ههگگانی حضگگرت در

آینگگدهای قطعگگی خبگگر میدهنگگد ،گگا مؤلفگگه آینده پژوهانگگه تصگگویر در ارتبگگاس هس گ ند و گگه
نوعی تصویرسا ی آن دوران آرمانی حکومت صالحان بر روی زمگین را نو یگد میدهنگد.
نا بر این دید اه ،آنچه امروز ا عنوان ههانی شدن یگا ههانیسگا ی از آن یگاد میشگود،

از ن گگر هس ی شگگناخ ی ،مگگاهی ی مغگگایر گگا آرمگگان بگگزر اسگگمم و شگگریت دارد؛ یگگرا در

منطق دنیای امروز ،ههانی شدن ،پروژه یا پروسگهای (فرآینگدی) اسگت تحگت هگدایت
روهی اندک یا پروسهای ه شک یک حرکت طبیعی ه سمت تحقگق منگاف عگدهای

یا هامعهای خاص .نگاه هس یشناخ ی اسمم ه مقوله ههانی شگدن عبگارت اسگت
از حرکگت مح گگوم الهگگی گگه سگگوی آینگگده مطلگگوب و سرشگگار از مسگگاوات و عگگدالت بگگرای

تمگگامی شگگر ،نگگه حرکگگت گگه سگگمت سگگلطه و ان فگگاگ روهگگی خگگاص .در ایگگگن منطگگق،

ههانی سا ی نیز عبارت است از تمش و اقدام آ اهانه برای تحقق وعده قطعی الهگی
در برپایی حکومت عدل صالحان و پاکان بر روی زمین.

كاركرد ارزششناختی

1

نگگا بگگر کگگارکرد ارزششگگناخ ی ،یک گگی از مؤلفگگه های ارزشگگی و مگگورد تأ کیگگد در تفک گگر

رو یگگگدادهای مح مگ گ همگگگراه گگگا آن اسگگگت .کگگگارکرد ارزششگگگناخ ی آینگگگدهپژوهی گ گگه

برهس ه سا ی معیارهای اخمقی در مواههگه گا آینگده نگاظر اسگت .بگرای مثگال ،یکگی از
مفروضه گ گگای مه گ گگم آین گ گگده پژوهی ،توه گ گگه گ گگه رف گ گگاه و آس گ گگایش نسگ گگگ های آین گ گگده در

برنامهر یزیه ای زمان حال است ،دین شگک کگه در اسگ فاده از ذخگایر موهگود ،توهگه
ه حقوق آیند ان اهمیت سیار دارد .ا چنگین نگگاهی گه آموزههگای مهگدوی میتگوان
1. Axiologic

بررسی ن ام کارکردهای آیندهپژوهی در تبیین آموزههای مهدویت

آینگگدهنگر ،مفهگگوم آمگگاد ی و هوشگگیاری نسگگبت گه آینگگده بگگرای غاف گ نمانگگدن از آینگگده و
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ه مفهوم آن دس ه از روایاتی پرداخت که از فضگای و ارزشهگای اخمقگی مگورد توهگه و

توصیه در اخبار مهدوی سان می ویند .بگرای مثگال ،یکگی از محورهگای مگورد تأ کیگد

در این روایات ،مسئله «ان ار» است .از نگاه ارزششناخ ی ،اش مهمی از اخبار و
آثار مهدوی ،در زمینه فضیلت ان ار ،حرکت سازنده ،وظایف من ران (برای حال و

آینده) و مفاهیمی از این دست سان می ویند و رویکرد ارزش رایانه آن ،تماما برای
ایجاد آماد ی برای آینده است .این اگش از روایگت ،ان گار را در مفهگوم «فاعلیگت» و

«عاملیت» مسلمانان و دوری از «انزوا» و «رف ار انفعالی» ترسیم می کنند؛ ان اری که
ا کنش 1و کشش 2آ اهانه ه سوی اهدا م عگالی دیگن همگراه اسگت .روایگات ،بگرای

ان گگار ،آثگگار ،فوایگگد ،پیآمگگدها و درسهگگای بگگی شگگماری را م رتگگ ،سگگاخ هاند و نشگگان

می دهند که موضوگ ان ار در اسمم نه تنها ه عنوان راهبردی م عگالی فضگیلت دارد،
لکه نسبت ه تمامی برنامگه های کگمن هامعگه افضگ اسگت .در واقگ  ،موضگوگ ان گار

در مسیر تحقق آینده ،ه تنهایی موضوعیت دارد و در تحقق آرمانشهر مهدوی ،توهه
ه ا عاد س رده و عمیق مفهوم ان ار ،راهبردی اساسی ه شمار مگیرود .از ایگن رو ،از

سگوی امامگگان معصگگوم

 ،تعبیرهگگای فراوانگی چگگون «افضگ االعمگگال» (همگگان ،ج،52

 )122یگگا «مگگن افض گ العبگگاده» (همگگان )25،یگگا «افض گ الجهگگاد» (همگگان )143 ،بگگرای
ان ار فرج صادر شده است که مجموعه این تعبیرها ا نگگاه آیندهاندیشگانه بگر توصگیه
ه یک راهبرد مهم و حیاتی دال لت می کنند و آن ،تصور ،تجسم یگا احسگاس زنگد ی در

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

دوران فگرج اسگت .گگه طگور خمصگگه ،روایگات ان گگار مشگ م بگگر پیامهگای آیندهپژوهانگگه
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نیادین یر هس ند و ه این دلی اهمیت دارنگد کگه تفکگ ر انفعگالی و ایسگ ا و نیگز ان گار

برای فرا یر شدن معاصی را من فی میسازند و ان ار پویا ،آینگدهنگر و هو یگت اش را
ه ارمغان میآورند:

_ تأ کیگگد بگگر نگگگاه و توهگگه دایمگگی گگه دوران ظهگگور ،نگگه من گگر مانگگدن بگگرای رسگگیدن
1 .Action

2 .Tension

آن دوران از ایگگن روسگگت کگگه در تعبیرهگگای امامگگان ،ان گگار فگگرج اشگگی از فگگرج دانس گ ه

شده است؛

_ پویایی و حرکت؛

_ مدیریت عصر ان ار و لگوازم آن همچگون پرهیگز از پیش گویی (زمگان ظهور)کگه در

روایات از آن نهی شده است؛

_ توهه ه اقدامات همعی آیندهنگر یا پیشرانهای تحقق ظهور دولت مهدوی؛

_ تعیین شاخاهای نزدیک شدن ه عصر ظهور.
كاركرد نشانهشناختی 1آیندهپژوهی

یکگگی از کانونهگگای توهگگه آینگگدهپژوهی ،موضگگوگ پیشگگرانها و نحگگوه اثر گگتاری آنهگگا بگگر

آینگگده و نیگگز عمیگگم ضگگعیف تغییگگر اسگگت .عمیگگم ح مگگی یگگا غیگگر ح مگگی ظهگگور را کگگه

پیشزمینه عصر ظهور هس ند ،از ههاتی میتوان پیشران تحقگق آرمانشگهر مهگدوی و

از ههاتی ،عمیم ضعیف تغییر ه سوی تحقق هامعه آرمگانی ظهگور قلمگداد کگرد؛ یگرا

روایتها بر این نکته تأ کید می کنند که مشگاهده عمیگم بگر نزدیگکتر شگدن گه آن آینگده

ح می دال لت می کند و از تطبیق عالمانه اخبار صحیو السند گا عمیگم مشگاهداتی،
ههگت درک و فهگم آینگده و آمگاد ی هگر چگه بیشگ ر بگرای رسگیدن گه آن زمینگه الزم فگگراهم

میشگگود .از ایگگن رو ،در گگان آینگگده پژوهی ،توهگگه گگه عمیگگم ضگگعیف تغییگگرات ،همگگان
نکته مهم و مش رک در هر دو حوزه ،آماد ی برای رویارو یی ا تحوالت فرارو و رصگد

تغییگگرات اسگگت .آموزههگگای آینگگدهپژوهی بگگر پگگایش 2و پگگویش 3تغییگگرات صگگحه مینهگگد.
روایگگات نیگگز گگه مفهگگوم آمگگاد ی توهگگه می کننگگد و معصگگومان همگگواره پیگگروان خگگود را گگه
1 .Semiotic

2 .Scanning

3 .Scimming

بررسی ن ام کارکردهای آیندهپژوهی در تبیین آموزههای مهدویت
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آماد ی و ان ار توصیه کرده اند .آمگاد ی بگرای غافگ نمانگدن از هگر عممگت ضگعیفی از

تغییر و غاف نماندن از رویدادی شگفتانگیز که اح مال وقوعش هظاهر کم اسگت،

امگگا تگگأثیراتش ،پیشبینیناپگگتیر .کگگارکرد نشانهشناسگگی ،ارا گگه سگگا وکار هشگگدار سگگری و
بهنگام برای مواههه ا آینده و رویدادهای مح م آن است (واسعی.)45 :1390 ،
در نوگ روایات صادرشده از ا مه

نسبت ه عمیم ح می ،تأ کید بر این است که

نبایگد از عمیگگم ح مگگی و پیشگگران های ظهگگور غافگ بگود .بگگرای نمونگگه ،تأ کیگگد بگگر نا هگگانی
بودن ندای آسمانی و حرکت سفیانی ،مؤید این نکته است کگه آخرالزمگان نشگانههایی
دارد کگه ایگگد آنهگا را شگگناخت و نسگبت گگه آنهگگا آ گاهی عمیگگق پیگدا کگگرد .ایگد گگه میگگزان

کافی نسبت ه رو یگدادهای مح مگ آینگده و پیشزمینگهها و عمیگم پگیش از وقوعشگان
حساس بود .نابر ایگن ،یکگی از مزایگای چنگین رویکگردی ،ایجگاد حگس تعهگد نسگبت گه

آینده و فرصت ها و مااطرات آن خواهد بود (بهرو ی لک.)60 :1390،
نتیجهگیری

و یژ ی مهم آیندهپژوهی ،ا عاد روششگناخ ی ،هس یشگناخ ی ،معرفتشگناخ ی،

ارزششگ گگناخ ی و نشانهشگ گگناخ ی آن اسگ گگت .از ایگ گگن رو ،میتگ گگوان گگگه عنگ گگوان یکگ گگی از

چارچوب هگگای معرف گگی و ن گگری در شگگناخت و اکتشگگا اخبگگار مهگگدویت از آن بهگگره
رفگگت .هگگر چنگگد اخبگگار وحیگگانی مهگگدویت ،خگگود ،از هگگر نگگوگ ابگگزار شگگری آ اهیرسگگانی

بینیاز است ،میتوان از ن ام فکری و فلسفی و ا عاد ساز ار آن ا ن ام مهدویت بهگره
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

رفگگت تگگا روشگگنگری به گگر و بگگیشتگگری در ذهگگن مااطبگگان نسگگبت گگه اخبگگار آرمانشگگهر
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مهگگدوی ایجگگاد ش گگود .بگگر ای گگن اسگگاس ،ن گگام معرفتش گگناخ ی آینگگدهپژوهی م ض گگمن

مفگگاهیم ،تکنیگگکهگگا ،روش هگگا و ابزارهگگایی اسگگت کگگه برخگگی از آنهگگا بگگرای مطالعگگات
س رده ه من ور فهم آموزه های الهی و وحیانی مهدویت کاربرد مناسبی دارند.

درونمایه اصلی مهدویت همچون آینگده پژوهی ،موضگوگ آینگده اسگت و از آنجگا کگه

یکی از مصادیق غی ،در اندیشه اسمم ،موضوگ آینده است ،درمییگابیم کگه در م گون

دینی ما در تبیین و یژ ی های ههان آخرت و آخرالزمان تعمدی وهگود دارد .نگا بگر اراده
الهی ،موضوگ معاد که ماهی ی آیندهنگرانه دارد ،یکی از ارکان اصگلی و اع قگادی دیگن
اسگگت و همگگان ونگگه کگگه مشگگاهده شگگد ،اگگش بزر گگی از آیگگات و روایگگات گگه دو آینگگده

مح وم دنیوی (مهدویت) و اخروی (معاد) اخ صگاص یاف گه اسگت کگه ضگرورت دارد
گگه هگگر شگگک ممکگگن بگگرای تبیگگین ن گگام آینگگدهنگری اسگگمم تگگمش عالمانگگه و محققانگگه

صورت یرد.
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تقابل اندیشههای تمدنساز قرن بیست و یكم؛
از پست مدرنیسم غرب تا انتظار شیعه

محمدرضا محترم

*

پدرام پیشواییان
مهدی عیدی

چکیده

پسیییییت مدرنیسیییییم ،مجموعیییییهای پیچییییییده و متنیییییو از اندیشیییییههیییییا و
نظریههایی است که در اواخر دهیه شصیت مییالدی ظهیور کیرد و هنیوز در
حییاه تحییوه و پویییایی اسییت .بییا وجییود اییین ،پسییت مدرنیسییم ،جنبش یی
فکییری اسییت کییه بییه خ یانوادهای نییه چنییدان خوشییبخت از جنییبشهییای
فکری اشاره دارد .خاستگاه ا لی پست مدرنیسیم ،جهیان غیرب اسیت و
خود ،معلوه اوضا فکری ،فرهنگی ،اجتماعی و اعتقادی مغیرب زمیین.
لفظ «پسامدرن» یا «پست میدرن» ،ا یطال نیامعمولی اسیت کیه کسیانی
که خود را بازیگران عصر جدید میبینند ،آن را وضع کردهاند.
این نوشتار ،ابتیدا بیه معرفیی اجمیالی اندیشیه پسیت مدرنیسیم بیه عنیوان
نگاه انتقادی به مدرنیته و تفکر غالب در غیرب میپیردازد .سی د برخیی
ویژگیهییا و چییالشهییای پسییت مییدرن در عصییر اخیییر و ناکارآمییدی آن در
* نویسنده مسئول(.)mohtaram.mohammadreza@gmail.com

معرفتشناسی و تربیت دینی بررسی میشود .در ادامیه ،الگیوی معرفتیی
اسالمی جای گزین آن معرفی شده و با طرح اندیشیه مهیدویت و فرهنیگ
انتظییار بییه عنییوان اندیشییه برتییر ،آینییدهنگییر ،پایییدار و تمدنسییاز اسییالمی،
مبییانی معرفتییی و تربیتییی آن تبیییین گشییته اسییت .انتظییار بییه عنییوان ی یك
عامل و ماده حیاتی مهم در تمیام ادییان آسیمانی بیه خصیو در جامعیه
مسیلمانان ،رمیز بقیا و موجودییت آنییان اسیت .در فرجیام هیم بایید دانسییت
هیچ گونه سینخیتی مییان مبیانی هسیتیشناسیی و معرفتشناسیی پسیت
مدرنیسم و اسالم وجود ندارد؛ چون این دو معنا ،از نظر معرفتشناسیی،
یکدیگر را نقض و در تقابل با یکدیگر عمل می کنند.
واژ گان کلیدی

پسیییت مدرنیسیییم ،عیییدم قطعییییت ،معرفیییتشناسیییی ،اسیییالم ،مهیییدویت،
فرهنگ انتظار.

نگاهی اجمالی به پست مدرنیسم
پست مدرنیسم ،مجموعهای از اندیشهها و ن ریهها در زمینههای علگم و معرفگت،

سیاسگگت ،هنگگر ،ادبیگگات و معمگگاری اسگگت کگگه شگگاید گگا تسگگامو گگوان وهگگه مش گ رک

ه مگگگی آنهگگا را در نقگگد مدرنیسگگم و گگه چگگالش کشگگیدن مواض گ کلیگگدی و اساسگگی آن
دانس گگت .در می گگان ای گگن مجموع گگه از اندیش گگهها و ن ر ی گگهها ،ی گگکدسگ گ ی و هم گگاهنگی
ایجابی و اثباتی وهود ندارد ،لکه بیش ر ه چالش طلبیدن مدرنی ه است که آن را یر

عنوان پست مدرن رد میآورد و ه تعبیگری ،حکگای گر عبگور از مدرنیسگم گه پسگامدرن
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

است .من قدان پست مدرن اساسا منکگر چنگین گتری هسگ ند و اندیشگههگای پسگت

322

مدرنی را در ادامه یا حداک ر ،ادامه من قدانه مدرنیسم ار یابی و تفسیر می کنند .برخی

مح اطانهتر دان اشاره می کننگد و روهگی سرسگا انه در مقگام دفگاگ از آن بگر مگیآینگد و

تأ کید دارند که دوران مدرنی ه و پایه های محوری آن را اید مربوس ه تش ه دانست.

مشگگک هنگگگامی بیشگ ر نمایگگان میشگگود کگگه طرفگگداران ایگگن مکتگگ ،،الزامگگا در تأییگگد

یکدیگر صحبت نمی کنند .هنکز ،یکی از معرو ترین معرفیکنند ان پست مگدرن،

افراد صاح،نگامی چگون لیوتگار ،بودر یگار و َح َسگن را بیشگ ر لیگت مگدرن خطگاب می کنگد

(هنکز)1374 ،؛ یعنی نگوعی مگدرنهگای عگدی کگه همچنگان گه سگنت «نگو» پگای نگد
هس ند .وی این نام تاری را تنها یک نگام گتاری لف گی نمگیدانگد ،لکگه بیگانگر ریشگه

داش ن در ارزشها و فلسفه میداند .او گا اسگ فاده از یگک تمثیگ  ،یکگی دانسگ ن لیگت

مگدرنهگگا و پسگت مگگدرنهگگا را ماننگد یکگگی دانسگ ن کاتولیگکهگگا و پروتسگ انهگا گگه دلیگ

ایمان مش رکشان ه مسیو میداند .وی ا اشاره ه لیوتار و آنچه اشگ باه یکگی دانسگ ن
لیت مدرن و پست مدرن میشمارد ،مینویسد:
خجالتآور است که اولین فیلسو
دچار اش باه شده اشد( .همان)

پست مدرنیسم تا این انگدازه در اصگول

تاریخچه و ویژگیهای پست مدرنیسم
در گگاره اینکگگه واژه «پسگگت مگگدرن» چگگه زمگگانی و در چگگه زمینگگهای گگه کگگار رف گگه اسگگت،

شگگر یکسگگانی وه گگود نگگدارد .برخگگی مع قدن گگد کگگه ایگگن واژه را ب گگرای اولگگین گگار ،ادی گگ،

اسگگنانیایی ،فگگدریکو د اونگگیس ( )Federico de Onisدر سگگال  1934علیگگه ادبیگگات
مدرنیسگگم گگه کگگار بگگرد (همگگان) .الب گگه تگگاریخ قگگدیمیتگگری بگگرای گگه کگگار یری ایگگن واژه در

دست است ) .(Cahoone, 1996بر این اساس ،اولین ار ،یک فیلسو

آلمانی گه نگام

ردلگگف پگگان وی گگز ( )Pann Witsگگا اسگگ فاده از دیگگد اه پگگوچ رایانگگگه نیچگگگه ،وضگگعیت

فرهنگی هدید تمدن غگرب را گا سگود بگردن از اصگطم «پسگت مگدرن» توصگیف کگرده
بود .پوچ رایی توصیفی نیچه ،مؤید وال آمال و پایههای مدرنی گه بگر اسگاس تصگورها و

اع قگگادات عصگگر روشگگنگری اسگگت .خگگود نیچگگه از اصگگطم «پسگگت مگگدرن» اس گ فاده

مدرنیسم است .ده ها سال پس از پان وی گز ،هابرمگاس ،ن رهگای نیچگه را نقطگه عطفگی
در مقوله پست مدرنیسم ار یابی می کند ).(Habermas, 1998

طر شناخت و معرفی مدرنی ه ،همپگای عرصگه طبیعگت ،نحگوه تشگایا خگود از

انسگگان ،تحگگوالت اه مگگاعی و غایگگت رایگگی تگگاریای را فگگراهم مگگیکنگگد کگگه در اشگگکال

تقا اندیشههای تمدنساز قرن بیست و یکم

نکگگرد ،امگگا آثگگارش همگگواره مؤ یگگد موقعیگگت انکارناپگگتیر وی در شگگر اندیشگگههگگای پسگگت
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افراطی آن در اع قاد ه پیشرفت و ترقی فهم میشود .مقوله پیشرفت که الگگوی مم گاز

خود را در هوام غربی مأنوس ا مدرنی ه مییافت ،تنها یک حکم معرف ی نبگود ،لکگه

حکم ارزشی نیز ه شمار میرفت که ایده پیشرفت زمینههای م عگددی از اخمقیگات

تا سازماندهی اه ماعی را در بر می رفت و طبعا پیشرفتهگای علمگی هایگگاهی واال

را گگه خگگود اخ صگگاص داد( .پگگوالرد )1354 ،ایگگده پیشگگرفت ،در اسگگاس ،کگگاهش گگاور

متهبی بود که تمایزات دنیوی را تحقیر میکرد .نگابراین ،از ن گر پسگت مدرنیسگتهگا،

فراروایتها ،مجموعهای از شک نگدیهگا و الگوهگای عقمنگی ،تگاریای ،اق صگادی،
اه ماعی و ارزشی بود که ا توهه ه وهگود تفگاوت در تفسگیر و تبیگین ایگن موضگوعات،

پایههای مش رکی برای مدرنی ه میساخت.

حگگال مقصگگود آن اسگگت کگگه ببینگگیم پسگگت مدرنیسگگم در برابگگر ایگگن فراروایگگتهگگا چگگه
محورها و زمینههایی را قرار میدهدَ .ح َسن ،یکی از مشهورترین ادیبگان پسگت مگدرن،
فهرس ی از تمایزات پست مدرنیسم را در برابر مدرنی ه ارا ه می کنگد( .سگلدن)1373 ،

ضگگد نابگگه رایگگی ،ضگگد اق گگدار رایی ،خودپراکنگگد ی و همچنگگین تولیگگد سگگاخ ارهای

« گگاز ،ناپیوسگ گ ه ،ن گگامعین و ف گگی البداه گگه» در مقا گ گ آزم گگایش رای گگی مدرنیس گگم ه گگای

مگی یگ رد .گگه طگور خمصگه ،همگگه ایگن مقگوالت در تفکگگری گا عنگوان «فقگگدان مرکگز» ارا گگه
میشگگود .ایگگن فقگگدان ،مرکگگز احسگگاس عمیگگق پسگگت مدرنیسگگتهگگا را از چیگگزی نشگگان
میدهگد کگگه آن را مگگیتگوان «عگگدم قطعیگگت هسگ یشگگناخ ی» نامیگگد( .سگگلدن)1373 ،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

حرانهای اخمقی ،هنگهای و یرانگر و ناکامی وعدههای اشگکال علمگی مدرنی گه،
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همگی اشی از این «عدم قطعیت» را رقم میزنند.

ا توهه ه و یژ یهای حگث شگده ،در دیگد اه پسگت مدرنیسگم ،واژههگای حقیقگت

کنگگار تاشگ ه میشگگوند .در ن یجگگه ،بگگرای پگگویش بگگرای حقیقگگت ،راه بگگرای قرا گگتهگگای
ونا ون و تفسیرها و تعبیرهای م نوگ گاز میشگود؛ حقیقگت ،رنگگ و گرایش نسگبی گه

خود می یرد و اتفاق ن ر و اهماگ ،محور توافق قرار می یرد .در ههان و هامعگهای کگه
دید اه پست مدرنیسم ه تصویر می کشد ،فرهنگ و تنگوگ میگراگ فرهنگگی از اهمیگت

یگادی برخگگوردار اسگت .گگه همگگین دلیگ  ،دیگگن و آمگگوزههگای دینگگی نگگه گه مثا گگه معرف گگی

وحیانی و الهی ،لکه اشی از میگراگ فرهنگگی و دسگ اوردهای شگری تلقگی میشگود
کگگه در پاسگگخ گگویی نیازهگگا و مشگگکمت هامعگگه شگگری ،گگه صگگورت نسگگبی از کگگارآیی و

ت گگوانمنگگگدی برخگگگوردار اسگگگت (شمش گگیری .)1383 ،گگگه عبگگگارتی ،در دیگگگد اه پسگگگت
مدرنیسم ،تربیت دینی ،نه در طول معار

و دانشهگا و دسگ اوردهای فرهنگگی ،لکگه

در عرض آن تلقی میشود .نسبیت رایی و ک رت رایی ،همگان قگدر کگه بگر حگوزههگای
ونا ون شری حاکمیت دارد ،در حوزه دین نیز حضگور خگود را نشگان مگیدهگد .پسگت

مدرنیسم در ههت خط مشی عگام خگود ،یعنگی نفگی هگر ونگه فراروایگت ،در نهایگت ،گه

تضعیف ارزشها و تربیت دینی منجر میشود.

اولین نکته این است که تربیت دینی و اخمقی از من ر ک رت رایی پسگت مگدرن،

از هگگر ونگگه مبگگانی م افیز یگگک ،مبگگانی ارزششگگناخ ی بینشگگی مقگگدم و از لحگگا ن گگری

خالی است .ه عبارت دیگر ،از من ر پست مدرنهگا ،بگرای داوری در مگورد اینکگه چگه
چیزی خوب و چه چیگزی گد اسگت و در گاب ایگدها و نبایگدها ،مگمکهگایی از پگیش
تعیین شده وهود ندارد .ممک داوری میان خوب و گد بگودن امگور و رف ارهگا ،در واقگ ،

عمقگگه و سگگلیقه م نگگوگ افگگراد ،هوامگ و انسگگان هگگا و همچنگگین اوضگگاگ زنگگد ی آنهاسگگت.
همچنگین موضگوگ ارزش هگای اخمقگی و ایگگدها و نبایگدها از من گر ک گرت رایگی پسگگت

مگدرن ایگن اسگت کگه ارزشهگای اخمقگگی ،امگری نسگبی ،طبیعگی ،فگردی و سگگلیقهای و

ح ی اتفاقی و موق ی است و اخمق ،امگری خگاص و محصگول ف مگانهگای ماسگت؛

یعنی ما هر چه وانیم ف مان بین انسانها را س ردهتر کنگیم ،مگیتگوانیم گه مضگامین
من گگر ک رت رایگگی ،نفگگی الگگگو در امگگر تربیگگت اخمقگگی اسگگت .از من گگر ک گگرت رایگگان،
الگوها در حث تربیت اخمقی معنا ندارند و را طه معلم و شا رد مورد ن ر است.

در تعر یگگف پسگگت مگگدرن همگگواره مشگگکمت یگگادی وهگگود داش گ ه اسگگت .از ایگگن رو،

سگیاری از ن ر یگه پگردازان و شگارحان پسگت مگدرن گه هگای محگدود کگردن خگود گه ارا گگه

تقا اندیشههای تمدنساز قرن بیست و یکم

و معانی هدیدتری از ایدها و نبایدها دسگت یگابیم .و یژ گی سگیار مهگم دیگگر اخگمق از
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تعریف یا تعگاریفی از آن ،کوشگیدند مجموعگهای از و یژ یهگای کلگی و عگام بگرای آن در

ن ر گیرند و خود را از مامصهای هد ی و معضگلی حگ ناشگدنی رهگا کننگد .افگزون بگر
این ،تعیین و یژ یهای چند انه برای پست مدرنیسم ،مزایگای چنگدی نیگز در پگی دارد
از همله اینکه این اقدام ،امری تناقخ مند خواهد بگود کگه امکگان ر یگز و طفگره رفگ ن را

برای مبدعان آن فراهم می سازد .از سگوی دیگگر ،طیگف یگا سگ ره آن نامحگدود اسگت و

گ گگه مق ضگ گگای روز و وضگ گگعیت زمگ گگانی و مکگ گگانی میتگ گگوان و یژ یهگ گگا یگ گگا پارام رهگ گگای

تعیین کننده و تحدیدکننده دیگر را دان افزود یا در صورت لزوم ،حت

کرد.

مروری بر ویژگیها و چالشهای پست مدرنیسم
پسگگت مدرنیسگگم ،کوششگگی بگگرای ازشناسگگی معض گ ها و بگگن سگگتهگگای مدرنی گگه

اسگگت و حرکتگگی نقادانگگه و در ن یجگگه ،مطلگگوب و ثمگگر اش گگه و یگگژه در زمینگگه اهمیگگت
ک رت رای گی و بهگگا دادن گگه دیگگد اههگگا و ارزش هگگای فرهنگگگی دیگگگران .سگگهم م فکگگران
پسگگت مگگدرن را در پیشگگبرد اندیشگگههای ان قگگادی گگه و یگگژه در تعلگگیم و تربیگگت نمیتگگوان
انکار کرد .ن ریه ف مان پست مدرنیستها ام یازهای سیار ی دارد .محاسن عمگده

پست مدرنیسم را میتوان چنین فهرست کرد:

 .1تأ کید بر برد گاری و تحمگ یکگدیگر ،خمقیگت ،اهمیگت احساسگات و نیگز تأ کیگد

بر شهود؛

 .2تأ کی گگد ب گگر روش ه گگای کیف گگی تحقی گگق در زمین گگه عل گگوم انس گگانی و عل گگوم تربی گگی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

(قومنگاری ،تحلی
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ف

مان ،ساختشکنی و مردمشناسی).

 .3تعهد اخمقی ،انصا  ،حساسیت ه واقعیت غیر توافقی ،تعگینناپگتیری ،غیگر

نیاد رایی ،آ اهی هدلی و آ اهی هرمنوتیک؛
م
 .4امکان حفظ صداهای غالبا فراموش شده در ایجاد برتری تربی ی؛
 .5اح رام ه آرای ماالف؛

 .6شک ه یقینیترین دانش خود؛

 .7نفگ گگی طبقگ گگه ن گ گگدی اه مگ گگاعی در تعلگ گگیم و تربی گ گگت پسگ گگت مگ گگدرن (فراه گ گگانی

فرمهینی.)1383 ،

فروپاشگگگی اخگگگمق سگگگن ی ،خشگگگونت ،دزدی و سگگگوء اسگ گ فاده هگگگای هنسگگگی کگ گگه

هر روزه شاهد آن هس یم ،شاخا هایی از تأثیرهای اه ماعی این تغییر فلسگفیانگد.
گگا توهگگه گگه اصگگول معرفتشناسگگی پسگگت مدرنیسگگتها ،ن گگام تربی گگی آنهگگا نمیتوانگگد

الگویی از انسان آرمانی ارا ه دهد تا دیگران بر اسگاس آن تربیگت شگوند .یکگی از مسگا

مورد توهه پست مدرنیست ها ،حث ف مان است که اه آن را ابزار اصگلی یگاد یری
م
م
میدانند ،اما ه این نکتگه معمگوال توهگه نمی کننگد کگه بگرای فگتو گو گه سگطو تقریبگا
برابری از اطمعات و دانش پیشینی نیاز است .ا ر قصههگای کگمن گه عنگوان حقگایق

نامع بر و ههانی (عمومی) ،آن ونه که پست مدرنهگا مگی خواهنگد رد شگوند ،چگونگه
میتگگوانیم در فرآینگگدی رهگگایی اگگش کگگه گگه اس گ انداردهای معگگین و اهگگدا
دارد ،در یر شویم؟

و یگگژه نیگگاز

تأمالتی در نقد پست مدرنیسم
بررسی و یژ ی های مدرنیسم و پست مدرنیسم بگر آن دال لگت دارد کگه هنگبش پسگت
م
مدرنیسم ه نوعی تداوم مدرنیسم است و اساسا تفاوتی ا آن ندارد گه طگوری کگه هگیچ
کدام از آنها موه ،آزادی و نجات و سعادت واقعی انسان ناواهد شد .الب ه ا گر چگه

مدرنیسگگم و پسگگت مدرنیسگگم سگگودمندی هگگای فراوانگگی بگگرای انسگگان و هوام گ انسگگانی گگه
همراه آورد ،سعادت آدمی مغفول ماند .مدرنیسگم در پگی وحگدت بگود و تگمش مگیکگرد

پس گگت مدرنیسگگگم نیگگگز درصگگگدد آزادسگگگا ی انسگگگان از قیگگگد فراروایگگگتهگگگای مدرنیسگگگم،

قطعیگگتهگگا و نیگگز مطلگگقنگگگریهگگای م علگگق گگه آن اسگگت .گگا ایگگن حگگال ،هگگای زین
مناسبی پیشنهاد نمی کند و انسان را در اقیانوس بگیکگران نسگبیت و ک رت رایگی رهگا

می کنگد؛ راهگگی کگه گگردابماننگد ،خانگگهای مگیسگگازد کگه اسگگاس آن سسگت اسگگت و گگه

تقا اندیشههای تمدنساز قرن بیست و یکم

ه های اق دار دین ،از اق دار علم دفاگ کند و مقام انسان را گا قگدرت علگم ارتقگا دهگد.
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آزادی ،رهگگایی و اسگ غنای آدمگگی کمکگگی نمی کنگگد و شگگر را در رسگگیدن گگه معنو یگگت گگه

رنگگآ م گگیافکن گگد .در ن یجگگه ،راه ره گگایی انس گگان هم گگان از شگگت گگگه معنو ی گگت اس گگت؛

معنوی ی که اید در آموزههای دینی و تربیت دینی ه آن توهه کرد.

گه بیگان کگی یگر کگه گگور ( ،)Kierkegaardنویسگنده شگهیر دانمگارکی ،هسگ ی در سگگه

سنهر امکان مییا د :ناسگت ،سگنهر حسگی؛ یعنگی دل سگنردن گه خوشگایندیهگا و گه
هوای دل ،یس ن .دوم ،سنهر اخمقی؛ یعنی همواره پای ند تکلیف و ارزشهگای واال

بودن و دین سان ،در تکام خود ،کوشیدن و سوم ،سنهر دینی؛ یعنگی گه ایمگان روی
آوردن( .شمشیری)1385 ،

در سگنهر دینگی ،انسگان میتوانگد گه سگوی اهگدا معنگوی ،خوشگبا ی ،سگعادت و

کمگگال معنگگوی قگگدم بگگردارد .دو سگگنهر دیگگگر ،محملگگی بگگرای ورود انسگگان گگه س گنهر دینگگی

اسگگت و ح گگی دیگگن میتوانگگد ورود آدمگگی را گگه سگگاحت و سگگنهر معنو یگگت تسگگهی کنگگد.

دین ،محم عمدهای برای ان قال ارزشهاسگت .در حگث ارزشهگای مسگلط و برتگر،

تأثیرات پست مدرنیسم ،یعنی فروپاشی داس ان اشکوه دین یگا دیگن رایگی و م مشگی
شدن ن امهای ارزشی است ،در حالی که دین و تربیت ،ا یکدیگر ارتباس تنگاتنگی
دارند .ه اع باری ،اهدا

غایی آن دو یکسان است« .الب ه دین را نبایگد تنگگن رانگه

تلقی کرد .تربیت دینی ه معنای تربیت در دیگن خاصگی نیسگت ،لکگه مگراد از تربیگت

دینی ،تأ کید بر هوهره همه ادیان است» (مشایایراد.)1380 ،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

معرفتشناسی اسالمی؛ جایگزینی برای پست مدرنیسم
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تعلگگیم و تربیگگت اسگگممی بگگر واقعیتهگگای عینگگی و خگگارهی اسگگ وار اسگگت ،نگگگه ب گگر

ذهنیات .در دید اه اسممی ،ههان هس ی ،هم عالم غی ،و هم عگالم شگهادت را در

بگگردارد و دارای مراتگگ ،ما لگگف (مثگگال ،عق گ و مگگاده) اسگگت .در مجمگگوگ ،خیگگر امگگری

اصگی و شگر امگری عگگدمی اسگت و ههگان ،مالگوق و معلگگول خداونگد اسگت .نگگابراین،

میتگگوان چنگگین اس گ نباس کگگرد کگگه ن گگام تربی گگی اسگگمم ایگگد گگه ونگگهای اشگگد کگگه ا عگگاد

ما لگگگف آن گ گگه و یگ گگژه هگ گگد

و مح گ گگوا دارای هامعیگگگت و قگ گگدرت پاسگ گگخ گ گگویی گ گگه

پرسش های مربوس ه عالم غی ،و مجردات اشد و هم موارد و مسا ههان مادی را

شام شود.

از ن ر دین مبین اسمم ،هد نهایی و غایی تربیت ،قرب الی اهلل است و اهدا

میانی و م وسط (اهدا

اع قادی و ایمانی ،سیاسی و فرهنگی) نیز بر اسگاس آن و در

همگگین راس گ ا تگگدو ین میشگگود .از ن گگر معرفتشناسگگی ،اسگگمم در درهگگم اول مب نگگی بگگر

وحگی اسگگت و در مگواردی کگگه وحگی و نصگگی موهگود نباشگگد ،گه تنهگگایی تکیگه بگگر عقگ را
ممان میداند( .ندایی)1389 ،

مشاهده میشود که میان مبانی هس یشناسگی و معرفتشناسگی پسگت مدرنیسگم

و اسگگمم و مبگگانی تربی گگی منگ آ از ایگگن دو دیگگد اه ( گگا توهگگه گگه مفگگاهیم و تعگگاریف ارا گگه

ش گگده مبن گگی ب گگر ط گگر نس گگبیت ش گگناخت و حقیق گگت ارزشه گگا گگا ارزشه گگای م گگدعی
مطلقیت و ههانشمولی) هیچ ونگه سگنای ی ناگواهیم یافگت؛ چگون ایگن دو معنگا از

ن ر معرفتشناسی ،یکدیگر را نقخ می کنند.

اسمم بر محور توحید اس وار است؛ خودش را دین حگق معرفگی می کنگد و نجگات و
م
رسگ گ گاری و مغف گگرت و ه گگدایت را تنه گگا در آم گگوزهه گگای خ گگود م گگیبین گگد .پگگگس قه گگرا گگا

اندیش گگهای تض گگاد دارد ک گگه ما گگالف وح گگدت و س گگاخ ار واح گگد اس گگت و راه نج گگات و

رس گ گاری را انحصگگاری نمی دانگگد و گگا هگگر ونگگه اصگگالت و محور یگگت واحگگد در سگگ یز
است .دین معنا ،هیچ ونه راه هم اقی نمیماند (سجادی.)1385 ،

طرح اندیشه مهدویت ،الگوی معرفتی برتر
«عصر اضطراب» را برای توصگیف قگرن بیسگ م بر ز یگدهانگد .شگک خگاص اضگطراب در

قرن حاضر ،مولگود «بگی معنگایی» و «پگوچی و بگی هگوی ی» اسگت؛ بگی معنگایی و پگوچی
زند ی و بی هگوی ی انسگان .ههگان هدیگد ،کگانون معنگوی و معنا اشگی زنگد ی خگود را

تقا اندیشههای تمدنساز قرن بیست و یکم

اضگگطراب و اسگ رس ،بیمگگاری قگگرن و بیمگگاری دوران مگگدرن اسگگت .ارو پگگاییهگگا ،واژه
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م کرده است .انسان هدید ،ا دا خدا را کنار زد تا ا عق  ،خو یش را آرام و قرار دهد،

امگگا دیگگری نناییگگد کگگه دانسگگت کنگگار رف گ ن خگگدا از صگگحنه زنگگد ی ،نگگه تنهگگا آرام و قگگرار

نمی اشد ،لکه اضطراب و تشویش میآفریند؛ چنان کگه نیچگه مگی و یگد :خگدا مگرده

است؛ یعنی در دوران هدید ،حضور خدا در زنگد ی انسگان از بگین رف گه اسگت .چنگین
اسگگت کگگه در غگگرب امگگروز ،شگگر گگه پگگوچی رسگگیده اسگگت .نگگابراین ،ورزش و سگگینما را

همچون ادیان و مکت،های هدید میس اید و خود را دانها میآو یزد.

اکنگگون ای گد پرسگگید در اندیشگگه مهگگدویت و فلسگگفه ان گگار ب گرای برقگگراری حکومگگت

ههگگانی حضگگرت مهگگدی

چگگه عناصگگری وهگگود دارنگگد و گگا انسگگان رف گگار امگگروز چگگه

می کننگد؟ عقمنی گگی کگگه در حکومگگت مهگگدوی فرا یگر میشگگود ،در تقا گ گگا عقمنیگگت
مدرن است .عقمنیت مدرن ،عقمنی ی بر یگده و سسگ ه از وحگی اسگت و مگیخواهگد

ههان (= انسان ،هامعه ،تاریخ و طبیعت) را دون خداوند تبیین و تفسیر کند .حال

آنکگگگه عقمنیگ گگت دوران مهگگگدی موعگ گگود
چارچوب و محدوده آنهاست.

 ،برخاسگ گ ه از وحگ گگی و معگگگار

الهگ گگی و در

از سوی دیگر ،عگدالت گه عنگوان یکگی از آر وهگا و دغدغگههگای دیر پگای شگر مطگر

است .دوران مدرن ا تمام همل و هبروتگی کگه از خگود نشگان داده ،ن وانسگ ه اسگت گه

ایگگن آرمگگان شگگری هامگگه تحقگگق بپوشگگاند .ن یجگگه اق صگگاد مگگدرن و نیگگز ههگگانیسگگا ی

اق صاد و س رش شرکت های فراملی ی ،هز شکا طبقگاتی روزافگزون و فقیرتگر شگدن

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

فقیران و غنی تر شدن اغنیگا نبگوده اسگت .برخگی از اندیشگمندان عصگر مگدرن اساسگا گه
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چیزی ه عنوان عدالت اه ماعی مع قد نیس ند .فریدریش هایک می وید:

عدالت اه ماعی را چیزی ه هز فرمولی پوچ نمگیدانگم کگه عادتگا بگرای طگر
ادعایی خاص دون اقامه هیچ دلیلی ه کار میرود.

عدالت در عصر ههانیسا ی مهدوی ،هگم گه معنگای دقیگق کلمگه کگه «وضگ کگ

ش گگی ٍء ف گگی موض گگعه» اس گگت ،محق گگق میش گگود و ه گگم هه گگانی م گگی گگردد؛ یعن گگی ذرهای

بیعدال ی یافت نمیشود.

از سوی دیگر ،طبق روای گی از حضگرت امگام صگادق  ،دانگش 27 ،حگر

تمگگام آنچگگه پیگگامبران آوردهانگگد ،دو حگگر

اسگگت و مگگردم تگگاکنون بگگیش از دو حگگر

اسگت و

آن را

نمیدانند .زمانی که قا م ما قیگام کنگد 25 ،حگر دانگش را رو می کنگد و آن را گه همگراه
آن دو حر

در میان مردم نشگر میدهگد .در ن یجگه ،غگروری کگه امگروزه ،از ناحیگه رشگد

دانش و فنآو ری ،شگر امگروز را فگرا رف گه ،سگیار نا جگا و در مقایسگه گا تکامگ دانگش در
عصر مهدوی سیار اندک است.

فرهنگ انتظار؛ اندیشه تمدنساز
فلسگفه ان گار ،دمیگدن رو امیگدوار ى و پایگدار ى اسگت .ان گار و عقیگده گه ظهگور

مصلو ،شیعه را در هر یگان زمگان ،بگراى مقاومگت پگرورش میدهگد و هامعگه شگیعه را از
وال نگاه مگیدارد .خگدا در قگرآن کگر یم ،پیگامبر ا کگرم

و حضگرت علگی

نیگز وعگده

دادهاند که این دین ،پایدار میماند و همیشه ،حق پیروز اسگت .پگس از رحلگت رسگول
خدا

تا ه امروز ،ر یشه همه نهضتهاى شیعه علیه اط  ،همین فلسگفه ان گار و

عقیگده گگه ادامگگه مبگگارزه حگگق و اط گ اسگگت .ای گن همگگان فلسگگفهاى اسگگت کگگه در ادی گان
تش ه نیز مایه امیدوار ى پیروان آنها و مشوق آنان ه پایدار ى بوده است.
در منا

رتش یان ،تصر یوهای سیار ى ه ظهور حضرت مهدى

شده است.

برای نمونه ،کتاب زند که از کتابهای مقدس رتش یان است ،در اره انقراض اشگرار
و وراثت صلحا می و ید:

تقا اندیشههای تمدنساز قرن بیست و یکم

لشکر اهر یمنان گا ایگزدان ،دایگم در رو ى خا کگدان محار گه و کشگمکش دارنگد
و غالبا پیروزى ا اهر یمنان اشدَ ،اما نه گه طگورى کگه واننگد ایگزدان را محگو
و منقگگرض سگگازند ،چگگه هنگگگام تنگگگی از هانگگ ،اورمگگزد کگگه خگگداى آسگگمان
است ،گه ایگزدان کگه فرزنگدان او ینگد ،یگارى مگیرسگد و محار گه ایشگان نگه هگزار
سال طول میکشد .آن اه پیروزى بزر از طر ایگزدان مگیشگود و اهر یمنگان
را منقرض میسگازند و تمگام اق گدار اهر یمنگان در زمگین اسگت و در آسگمان راه
ندارنگد و عگد از پیگروزى ایگزدان و برانگگداخ ن تبگار اهر یمنگان ،عگگالم کیهگان گگه
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سگگگعادت اصگگگلی خ گگود میرسگگد و نگگگی آدم بگگگر تاگگگت نیگگگك ا گگگی خواهنگگگد
نشست» ( شارت عهدین) .اع قاد ه ظهور شاصیت فوقالعادهاى ه نام
سوشگیانس در میگان ایگران اسگ ان گه انگدازهاى رایگآ بگوده اسگت کگه ح گی در
موق گ شکسگگتهگگاى هنگگگی و فگگراز و نش گی،هگگاى زنگگد ی گگا ی گادآورى ظهگگور
چنگگگین نجگگگاتدهن گگده مق گگدرى ،خگگگود را از ناامیگگگدى نجگگگات مگگگیدادنگگگد.
(شهیدی)1386 ،

در کتاب تورات که از کتابهگای آسگمانی گه شگمار مگیرود و هگم اکنگون در دسگت

اه کتاب و مورد قبول آنهاسگت ،شگارتهای یگادى از آمگدن مهگدى موعگود و ظهگور

مصگگلحی ههگگانی در آخرالزمگگان آمگگده اسگگت .در بگگور حضگگرت داو ود

کگگه گگا عنگگوان

«مزامیر» در ال هالى کتابهگای «عهگد ع یگق» آمگده ،نو یگدهایی در گاره ظهگور حضگرت

مهگدى

گه بیگانهگاى ونگا ون داده شگده اسگت .در  35اگش از مزامیگر  150انگه،

اشگگارههایی گگه ظهگگور مب گارك آن حضگگرت و نو ی گدى از پی گروز ى صگگالحان بگگر شگگرو ران و

تشکی حکومت واحد ههانی و تبدی ادیان و متاه ،ما لف ه یگك دیگن محکگم و
آیین هاو ید موهود است( .الهامی)1386 ،

پگگس فلسگگفه ان گگار ،ماننگگد ی گك عام گ و مگگاده حی گاتی مهگگم ،در تمگگام ادی گان آسگگمانی

وهگگود داشگگ ه و رمگگز قگگا و موهودیگگت آنگگان بگگوده و اکنگگون هگگم از عوامگگگ قگگاى هامعگگه

مسگلمانان گه خصگوص شگگیعیان اسگت .از ن گر شگیعه ،مسگگئله مهگدو یت و نو یگد ظهگگور

مهدى موعود

 ،یکگی از مسگا

سگیار حیگاتی اسگمم گه شگمار مگیرود و گه انگدازهاى

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اهمیگ گ ت دارد ک گگه اع ق گگاد گگه ظه گگور حض گگرت ،در ردیگ گف وق گگوگ قیام گگت و تک گگتی ،و
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تصگگدیقش در ردی گف تکگگتی ،و تصگگدیق رسگگول ا کگگرم

اسگگت .از دیگگد اه ش گیعیان،

مهدو یت ،مسئلهای کهن و ر یشهدار است و سا قه آن ه ناس ین روزهاى طلوگ فجگر
اسمم و دوران رشد شاا نبی اکرم

برمی ردد.

ش گ گیعیان طبگ گگق وعگ گگدههگ گگاى انبی گ گاى سگ گگلف و نو ی گ گدهاى کتابهگ گگای مگ گگتهبی و

وعگگدههگگاى صگگر یو قگگرآن کگگر یم عقی گده دارنگگد کگگه وق گگی اخگگمق و معنو ی گت از می گان شگگر

رخگگت بر نگگدد و سگ م فرا ی گر شگگود و اسگگباب ظهگگور مهی گا گگردد ،حضگگرت مهگگدى

گگه

فرمان حق قیام میکند .ا آمدنش ،هیچ حکومگت گاطلی رو ى زمگین گاقی نمگیمانگد.
مرزهاى هغرافیایی میان کشورها برداشگ ه مگیشگود .م گاهر شگرك وکفگر و بگیعگدال ی از

بین میروند .عدالت اه ماعی تأمین می ردد .هر حقی ه صاح ،حق میرسگد و در

سراسگگر ههگگان ،تنهگگا ی گك ن گگام حکومگگت مگگیکنگگد و آن ،ن گگام عادالنگگه اسگگمم و احکگگام

نجات اش آسمانی قرآن کر یم است (شهیدی.)1386 ،
نتیجهگیری

ا بررسی تطبیقی دو مورد از اندیشههای غال ،در عصر حاضر (پست مدرنیسگم در

غگ گ گگرب و مهگ گ گگدویت شگ گ گگیعه) در موضگ گ گگوعات ما لگ گ گگف ن یگ گ گگر هس گ گ گ یشناسگ گ گگی و

معرفتشناسی مشاهده شد که هیچ ونه را طهای میان مبانی فکری و تربی ی پست
مدرنیسم و اسمم وهود ندارد؛ چون ه نحوی در تضاد و تقا

ا یکدیگر هس ند.

ناکارآمگگدی نیگگان فکگگری پسگگت مدرنیسگگم منجگگر گگه انحطگگاس اخمقگگی ،خشگگونت،

دزدی و سوء اس فادههای هنسی شده است .ه همگین دلیگ  ،ایگن مکتگ ،نمیتوانگد
الگویی از انسان آرمانی و ایدهآل ارا گه دهگد .در ن یجگه ،گه ن گر مگیرسگد رهگایی انسگان
مدرن در از شت ه معنویت است؛ معنوی ی که برآمده از آموزههای دینی اشد.

از این روست که فرهنگ ان ار ،راهبگردی مطلگوب در هامعگهسگا ی دینگی شگمرده

می شگگود؛ یگگرا پیگگرو ایگگن فرهنگگگ ،کلمگگه عگگدل را امگگام خگگویش میسگگازد و تفکگگرش را گگه
تجر ه عدالت تام امیدوار می کند .احیای این فرهنگگ در ذات خگود ،پاسگخ گوی نیگاز
نوید اش ظهگور اصگمحات در میگان همگه سگاحتهگای حیگات فگردی و همعگی و در

میان همه مناسبت های مادی و معنگوی اسگت .در یگک کگمم ،احیگای موعود گاوری،
هوام شری و ه خصوص اسممی را از پیآمدهای سوء اس فاده ا نیتهگای فر یگ،

افکار ،سلطه ری و ایجاد انحرا فرهنگی مصون نگه میدارد.

تقا اندیشههای تمدنساز قرن بیست و یکم

عصگگری اسگگت کگگه در ظلگگم و بگگی عگگدال ی دسگگت و پگگا مگگیزنگگد .احیگگای فرهنگگگ ان گگار
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راهبردها و راهكارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز
محمد بهمنی

*

چکیده

ایییین مقالیییه در پیییی تبییییی ن راهکارهیییای فرهنگیییی الزم بیییرای رسییییدن بیییه
«تمدن اسالمی زمینهساز ،در دوران معا ر» است .این راهکارها عبارتند
از ایجاد و ارتقای خودآ گاهی تمدنی؛ تقویت و تیروی معیار بیه یورت
جییامع؛ فرا گیییر کییردن امییید و اعتمییاد بییه نفیید نسییبت بییه احیییای تمییدن
اسالمی؛ گستر و ارتقای «سعه در اسالمی».
سعه در یکی از اخالق پسندیده فردی و اجتمیاعی اسیت کیه در رواییات
و آییییات قیییرآن بیییه آثیییار متعیییدد آن اشیییاره شیییده اسیییت .خداونییید ،یکیییی از
مهییمتییرین ویژگیییهییای اخالقییی پیییامبر اسییالم را کییه سییبب توسییعه و
تبلیی اسییالم شیید ،سییعه ییدر فیوقالعییاده آن ح ییرت نییام بییرده اسییت .در
آییات متعییددی بییه پیییامبر و مسییلمانان دسیتور داده شییده اسییت تییا بییا غیییر
مسییلمانان بییا سییعه ییدر و مالطفییت برخییورد شییود تییا آنییان را بییه شیینیدن
سیییخن حیییق ،تشیییویق کنییید .امیرالمییی منین علیییی سیییعه یییدر را سیییبب
ریاست و آقایی یا ابزار جداییناپذیر ریاست میشمارند .این فرموده امام
* دانشآموخ گه حگگوزه علمیگه ،پژوهشگگگر گگروه تگگار یخ اندیشگگه معاصگگر مؤسسگگه امگگام خمینگی و دانشگگجوی
دکترای انقمب اسممی.

نه فقط مخصو شخص رشید ،بلکه الزمه ریاسیت و حکومیت اسیت.
سیییعه یییدر اسیییالمی کیییه در کتیییابهیییای تیییاری تمیییدن ،گیییاهی از آن بیییه
«تساهل و تسامح» تمدنی یاد میشود ،از جهات مختلفیی سیبب تحقیق،
حفظ و گستر دامنه «تمدن نوین اسالمی» خواهید بیود .وقتیی در یی
جامعه ،نسبت به مخالفان عقیدتی یا سیاسی ،با سعه یدر و شیکیبایی
برخورد شود ،از ی سو ،زمینه مساعد برای طرح و نقید آرای گونیاگون را
فییراهم میییسییازد و از سییویی ،یییاحبان اندیشییه و نظییر را بییرای ح یییور و
اقامییت در چنییین جامعیییهای تشییویق و امییییدوار میییکنییید .تجربییه تمیییدن
شیکوه منیید اسیالمی در قییرون نخسییتین ،شیاهد ییحت ایین ادعاسییت کییه
مسلمانان با ُحسن سیره و سعه دری که بر خال منش عربی پییش از
اسالم و تنها به برکت تعالیم قرآنی و مجاهدتهای پیامبر یافتیه بودنید،
ز مینه ح یور دانشیمندان بزرگیی از ملیل و ادییان دیگیر را در دنییای اسیالم
فراهم کردند و این ح ور فرهنگی ،در کنیار خودبیاوری دینیی و فرهنگیی
و فعاه مسلمانان ،قرون دوم و سوم و چهارم اسالمی را شکوفا کرد.
واژ گان کلیدی

تمدن ،تمدن اسالمی ،ظرفیتهای تمدنی ،فرهنگ ،الزامیات فرهنگیی،
مهدویت.

مقدمه
نگاهی ه تاریخ پر غصه و مااطره اسمم ،ه و یژه آثگار و پگیآمگدهای حضگور «ولگی
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تحگگت لگگوا و والی «ولگگیاهلل» و زنگگد ی در خگگارج از چنگگین والی گگی اسگگت .دور اف گگادن از

چنین «حیات هاودانه« ای ،ه نا قگرآن مجیگد ،نگه دور اف گادن از سگنای از زنگد ی و
کس گگ ،ن گگوعی دیگ گگر از حی گگات ک گگه محرومی گگت از آن حی گگات هاودانگگگه ،محرومی گگت از

«حقیقت حیات» است.

1

َ َ
ُ
ُ
 .1یا أ ُی َها التی َن َآم ُنوا اس َ جی ُبوا َهلل َو ل َلر ُسول إذا َدعا کم لما ُیحییکم ( .انفال)26 :

در آغاز هزاره سگوم مگیمدی و سگلطه و سگیطره ارزشهگای غر بگی و چنگد قگرن تگمش

هریانهای مدرن در حت

یا تقلی هایگاه دین ،احیای دو اره دین و حضور دین در

کرسی ح مسا ههانی هانی دو اره مگی یگرد .انقگمب اسگممی ایگران و حضگور دیگن
در هایگاه اداره سیاسی و اه ماعی یک ن ام سیاسی شاهد این ادعاست.

س گگا قه ش گگکوه من گگد تمگگگدنی اس گگمم ،ه گگدی شگگگدن س گگؤاالتی در نا کارآم گگدی ن گگگام

انسگگانمحگگور مدرنی گگه ،تجر گگه چهگگار ده گه حضگگور دیگگن در رأس یگگک ن گگام قدرتمنگگد

سیاسی منطقهای و ههانی و ظرفیتهای تمدنی اسمم ،اهمیت طر مسگئله تمگدن
و تمگگدن اسگگممی را افگگزونتگگر مگگیکنگگد .اسگگمم گگا توهگگه گگه اتقگگان آمگگوزههگگای اع قگگادی و

هامعیگگت آمگگوزه هگگای رف گگاری و در ن گگر گگرف ن همگگه مصگگالو مگگادی و معنگگوی انسگگان

مگگیتوان گد و ایگگد تمگگدنی بگگر پایگگه ایگگد اله گای اع قگگادی و رف گگاری اسگگمم بگگرای انسگگان در
دوران معاصر صورت ندی کند.

دوران معاصگ گر ،گگه دلیگ گ رش گگد دان گگش و ف گگنآوری و تغییره گگای سگ گ رده سیاس گگی،

اه مگ گگاعی ،اق صگ گگادی و فرهنگگ گگی در سگ گگطو بگ گگینالمللگ گگی ،تفگ گگاوتهگ گگای آشگ گگکار و

پیچید یهای فراوانی ا سدههای پیش از خود دارد .انقمب اسگممی ایگران ،تشگ ه

از پگگسلگگرزههگگای سیاسگگی و تئور یگگک ،توهگگه دو گگاره گگه «آرمگگانهگگای واقگ رایانگگه» فلسگگفه
تگاریخ و ضگگرورت حگث از ظرفیگگت هگگای تمگدنی اسگگمم را بگگیش از پگیش ،نمایگگان کگگرده
است .در کنار تنها الگوی درست و م عالی رسیدن ه حکومگت مهگدوی ،لیبرالیسگم
ه عنوان الگوی مسلط مطر است .در میان کشورهای اسگممی ،الگوهگای ال قگاطی

م گ گگأثر از لیبرالیسگ گگم ،گ گگا عرضگ گگه یگ گگک اسگ گگمم سگ گگکوالر ،هم گ گ دی گگگن و دنیگ گگا و تقسگ گگیم

ساحتهای دخالت دین را پیشنهاد میکند .قرا ت طالبانی از اسمم در کنگار قرا گت
عر س انی از اسمم و تمدن را اید نوعی دیگر از الگوی سکوالر و در نسبت گه مدرنی گه

سنجید .مالزی ،کشوری اسممی است که خود را در شاخاهگای توسگعه غر بگی گاال
کشگگیده و گگا پگگتیرش نگگوعی پلگگورالیزم دینگگی ،در کنگگار دنیگگای مگگدرن ،قا گ پگگتیرش بگگرای
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یگا م حجرانگه یگا گدلی نیگز قا گ فگرض و ح گی شناسگایی اسگت .الگگوی «اسگمم ترکگگی»
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دنیای غرب است .الگوهایی که غایت آن ،حت حکومت ولیاهلل است.

محدوده و تمرکز اصلی این نوش ه ،مطالعه و بررسی ظرفیتها و راهکارهای نهف ه

در آموزههای اسمم ،بگرای اقامگه یگک تمگدن اسگممی اسگت .مگیتگوان امکانگات دنیگای
اسمم را ه عنوان تمام آنچه ه اسمم تعلق دارد ،ه عنوان یکی از ظرفیتهگای اسگمم
شگگماریم ،ولگگی در ایگگن نوش گ ار ،بیش گ ر گگه وایگگای تمگگدنی آمگگوزههگگای اسگگمم گگا رویکگگرد

فرهنگی ،توهه میشود.

طگگر سگگؤالی گگا محور یگگت «الزامگگات فرهنگگگی ،تمگگدن اسگگممی زمینگگهسگگاز» گگه دلی گ

سلطه اندیشه اصالت انسان و دیگر مؤلفههای مدرن ،گه تنهگایی بگرای ایجگاد چالشگی

معرف ی کفایت می کند .سؤاالتی همچون نسبت دین و تمدن یا عصری بگودن ادیگان و

ناساز اری آن ا نیازهای انسان هدید ،محدود بودن تعالیم دینی و روزافزونی نیازهگای

انسان هدید ،در نفی تمدن دینی و اسممی ،ممکن است سد راه این خواسگ ه اشگد.

اتهام م بودن مفاهیم و آموزه های دینی و ناهمگونی آن ا فرض تمدن فرا یر نیز نقطگه
مگگبهم دیگگگر ایگگن مسگگئله اسگگت ،امگگا ایگگن نگاشگ ه ،گگا پگگیشفگگرض قگگرار دادن پاسگگخ ایگگن

پرس گگش ه گگا ،گگه دنب گگال راهکاره گگا و الزامگگگات فرهنگ گگی رس گگیدن گگگه تم گگدنی شایسگ گ ه

زمینهسا ی ظهور حضرت مهدی

است .ا طر این سؤال کگه «الزامگات فرهنگگی

مورد نیاز برای تحقق تمدن زمینگهسگاز کگدام اسگت؟» ،در پگی ترسگیم اهمگالی وظگایف
فرهنگی پیش روی ن ام اسممی ،برای تحقق تمدن نوین اسممی اسگت؛ تمگدنی کگه
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خود ،نه هد نهایی ،لکه «مقدمگهای بگرای اسگ قبال از تمگدن مهگدوی» اسگت .ایگن
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نکته ا توهه ه هایگاه « اور ه امامت و مهدویت» در من ومه معار
اسممی» ،اهمیت روشنتری دارد.

نیادین «ن گام

نا بر آموزههای اسممی ،نیازهای مادی و معنگوی و دنیگوی و اخگروی انسگان ،بگرای

رسیدن ه کمال و سعادت ،در هماهنگی حکیمانه ا عگالم خلقگت ،در اسگمم نهگاده

شگگده ،امگگا ایگگن تعگگالی و کمگگال و سگگعادت ،تنهگا در سگگایه تحقگگق حا کمیگگت «ولگگیاهلل» و

«خلیف گگهاهلل» اس گگت ک گگه ظه گگور م گگییا گگد .از ای گگن رو« ،زن گگد ی انس گگان» تنه گگا در س گگایه

هدایت هگای اولیگای الهگی اسگت کگه معنگا و ههگت درسگت مگییا گد .شایسگ گی بگرای

بهگگره منگگدی از برکگگت هگگدایت امگگام معصگگوم ،از وظگگایف مگگردم اسگگت .گگه همگگین دلی گ ،
گاالترین سگطو بهگرهمنگگدی از وهگود مبگارک امگگام زمگان

 ،تنهگا گگا آمگاد ی همگه هانبگگه

برای پتیرش و بهرهمندی ،امکانپتیر خواهد بود .از این رو بر همگان ،ه و یژه عالمان
و فرزانگان واه ،است که برای تحقق این «شایس گی» کوشند.

رسگگیدن گگه سگگعادت «درک حکومگگت ولگگیاهلل» و آرمگگانشگگهر و آرمگگان دولگگت و آرمگگان

انسان مهدوی ،نیازمند «تحقق عبودیت فرا یر» در «همه صگحنههگای حیگات انسگان

من گگر» اسگگت .مگگیتگگوان گگا دقگگت در معن گای «عبودیگگت» ،تنهگگا صگگورت یگگا دسگگت کگگم،
االترین حد عبودیت فرا یر را در «تمدن اسممی زمینهساز» یافت.

گگا تحقی گگق و مطالع گگه مع گگار دین گگی در گگاب مه گگدویت و صگ گحنه عین گگی زن گگد ی

اه ماعی انسان ،می توان الزامات فرهنگی م عددی را برای رسیدن گه نقطگه مطلگوب

«تم گگدن زمگگگینس گگاز» شناسگگگایی ک گگرد .رویکگگگرد «تمگگگدن زمین گگهسگگگاز» م گگیتوانگگگد مرا کگگگز

قگانون گگتاری ،مرا کگز مطالعگگات اسگ راتژیک ،حگگوزههگای علمیگگه و هامعگه اسگگممی را در

مسیر م فاوت از آنچه اکنون می ترد ،قرار دهد و امکانات مگادی ،انسگانی و نهگادی را
َ
در خگگدمت تحقگگق وعگگدههگگای تالگگفناپگگتیر الهگگی تگگا وصگگول گگه «ل ُی هگ َگر ُه َعلگگی الگگدین
ُ
کله» ،همسو سازد.
راهکارها و راهبردها

ایجاد و ارتقای خودآ گاهی تمدنی

در فلسفه« ،علت غایی» را فعلیت اش علت فاعلی مینامنگد .گه ایگن معنگا کگه

تنها هنگامی یک فاع ما گار دسگت گه اقگدامی مگیزنگد کگه انگیگزه کگافی در او ایجگاد
شده اشد .عاملی که این انگیزه و نیروی پیشبرنده را در فاعگ پدیگد مگیآورد ،غایگت

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

راهکارهای بینشی
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یگگا هگگد

اسگگت ،امگگا گگاهی هگگد

و انگیگگزهای ،گگه هگگر دلیلگگی فرامگگوش مگگیشگگود کگگه

گگا یگگادآوری ،ایگگن قگگوه محرکگگه فعگگال خواهگگد شگگد .گگاهی هامعگگهای گگه دالی گ تگگاریای،

اق ص گگادی ،فرهنگ گگی ،هن گگگ ،تحقی گگر و مانن گگد آن ،خ گگود را ن گگاتوان ی گگا ب گگینی گگاز از ی گگک

تمدن مس ق میداند .این اس ضعا
نابود سازد.

و اس غنای کاذب میتواند ملتها را تاگدیر و

مل گگی کگگه گگه دلیگگ داشگگ هه گگای فرهنگگگی ،فکگگری ،سیاسگگی و تگگاریای و انس گگانی

شایس ه نای تمدنی است ،اید آحاد ملت این آ اهی را در خگود بیا نگد .ایگد نسگبت
گه خودشگگان ،توانگگاییهایشگگان ،ثگگروت و سگگرمایه خگگدادادیشگگان ،پشگ وانههگگای مگگادی و

معنویشان و هایگاه تاریای و هوی یشان آ اه اشند.

ایگگن خودآ گگاهی و توهگگه را در نسگگبت گگا داش گ ههگگای معرف گگی ،هایگگگاه و اثر گگتاری

سیاسی منطقهای و بین المللی ،منا ثروت مادی شام ثگروت در گردش و معگادن و
ذخگ گگایر و ن گ گگایر آن ،منگ گگا اسگگ گ راتژیک انگ گگرژی ،نیگ گگروی انسگ گگانی فعگ گگال و انشگ گگاس و

تحصگی کگرده ،پیشگینه تگاریای شگکوهمنگد ،مشگاهیر و فرزانگگانی کگه سگرمایه معنگوی و

تاریای ه شمار میآید ،میتگوان ا یافگت .نقگش ایگن «خودآ گاهی» را در تگاریخ تمگدن
اسگگممی در بگگیش از ده قگگرن مگگیتگگوانیم بیگگابیم« .در اولگگین تمگگاس بگگین دنیگگای اسگگمم گگا
م
غرب ،مسلمانان م وهه فرهنگ و فلسفه یونانی شدند و اساسا علوم دیگگر حگوزههگا را

فعاالنه و ا نشاطی که خاص تمدن اسممی در قرون اولیه ظهگور اسگمم بگود ،گه ههگان

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اسمم عرضه کردند .این مسئله ه فلسفه یونانی اخ صاص نداشت ،لکه مسگلمانان
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ا شوق و طل ،،علوم چینی ،هندی و یونانی را نیگز خواسگ ار شگدند و بگرای هگر یگک از

این علوم ،در فرهنگ و تاریخ و تمدن خود« ،هایی از» کردند و ه «توسعه و رشگد» آن

مدد رساندند»( .نجفی)12 :1384 ،

مهم ترین و یژ ی این دوره که مسلمانان را قادر ساخت از میگراگ فکگری و فرهنگگی

دیگگگر تمگگدن هگگا گگدون اینکگگه رنگگگ و لعگگاب یونگگانی و هنگگدی و چینگگی گیرنگگد ،اس گ فاده
کننگگد و لکگگه رو حگگاکم بگگر ایگگن اندوخ گگههگگای فکگگری و فلسگگفی و تجر بگگی را اسگگممی

م
کننگگد ،ایگگن بگگود کگگه مسگگلمانان« ،کگگامم طبیعگگی و منطقگگی و گگدون توسگگعهطلبگگی» « ،گگا

اخ یار و ان ااب»« ،تفکر و اندیشه فعال»« ،در حوزه خواص» و از همه مهمتر « ،دون
هیچ شک و تردیدی ه داش ه های فکری و فرهنگی خگود و گدون احسگاس حقگارت و

عهگگده که گگری» گگه سگگرا دیگگگر حگگوزه هگگای فکگگری و علمگگی رف نگگد .عام گ خود گگاوری و
خودآ اهی سب ،شد «علگوم و فرهنگگهگای دیگگر ،در ههگت نشگاسدهگی و گاروری و

شگگکوفا شگگدن داش گ ههگگای آنگگان گگه کگگار بگگرود»( .همگگان) نبگگود خود گگاوری و اع مگگاد در

دوره هگگای عگگد از رو یگگارو یی دنیگگای اسگگمم و ایگگران گگا دنیگگای غگگرب هدیگگد ،تیگگرهت گرین
صفحات تگاریخ معاصگر مگا را رقگم زد( .همگان )17 :قراردادهگای ننگینگی کگه گه توصگیه
شیف گان دنیای غرب بر ما تحمیگ شگد ،نهضگت مشگروطه کگه گا پگیش گامی علمگای

دیگگن آغگگاز و گگا صدرنشگگینی روشگگنفکگگران ناخود گگاور و ناخگگدا اور و غگگربپرسگگت ،گگه

حکومگگت پهلگگوی منجگگر شگگد و قیگگام تنبگگاکو ،نهضگگت نفگگت ،قیگگام  15خگگرداد و انقگگمب
اسگگممی ایگگران در آغگگاز قگگرن چهگگاردهم هجگگری ،سگگه دهگگه ایس گ اد ی و درخشگگند ی در

عرصههای سیاسگی ،علمگی ،فرهنگگی ،اه مگاعی و بگینالمللگی ،همگه در «بگود و نبگود
خود اوری و خودآ اهی تمدنی» ملت مسلمان ایران ری داده است.
تقویت و ترویج كامل و جامع معارف

تگگا هامعگگه ای انگگس و آ گگاهی نسگگبت گگه معگگار

اع قگگادی ،اخمقگگی و عملگگی دیگگن

نداش ه اشد ،نمیتواند خواهان حضور ولی اهلل اع م اشگد و در فگرض حضگور ،پگتیرا
ناواهد بود .آ اهی ذهنی و آموزشی ،شرس الزم این پتیرش هست ،اما کافی نیسگت.

شود و این غایت ،در سیمای یک «تمدن» بر «بر پایه اسمم» قا فرض اسگت .تحقگق

تمگگگدن اسگ گگممی ،یعنگ گگی عینیگگگت یگ گگاف ن ارزشهگ گگای فگگگردی و اه مگ گگاعی اسگ گگمم ،در

سگگاحتهگگای حیگگات شگگری ،نیازمنگگد ت بیگگت ایگگن ارزشهگگا در ذهگگن و قلگگ ،و عم گ

مسلمانان در هامعه اسممی است .گا توهگه گه آنچگه در و یژ گیهگای تمگدن اسگممی و

ظرفیتهای تمدنی اسمم ف گه شگد ،اسگمم نگرمافزارهگای بینشگی ،رایشگی و تقنینگی

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

از این رو ،اید اخمق و عم هامعه نیز در سگ ر معگار

اع قگادی و نیگادین ،اصگم
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الزم برای تحقق تمدن ع یم اسمم را داراسگت ،ولگی ایگن ارزشهگا و معگار

هنگگامی

که در عقیده ،اور و عم مسلمانان ظهور یا د ،رف ارهای تمدنساز را سگامان خواهگد

داد .این معار

و ظرفیگت هگا ،شگرایطی افگزوده شگده گه حاشگیه دیگن و اسگمم نیسگت،

لکه م ن دین و ارزشهای اع قادی ،اخمقگی و قگانونی اسگمم اسگت ،امگا چگرا در گازه

س گگه قرن گگی ،در برخ گگی س گگاحته گگای علم گگی ،هن گگری ،ص گگنع ی و مانن گگد آن ،میگگگراگ
پراف ااری را برای مسلمانا ن فراهم کرد و دو اره در طول ده قرن و تا ه امروز ،گه تحقگق

تمدن اسممی منجر نشده است؟

اول گین قگگدم بگگرای تحقگگق و ازتولیگگد تمگگدن نگگوین اسگگممی ،تبیگگین ،تقو یگگت و تگگرویآ

معار

اسمم ،ه صگورت کامگ و هگام اسگت .ایگد ارزشهگای اع قگادی ،اخمقگی و

قانونی از اسارت کتابها و کتابخانهها خگارج و در ر هگای عقیگده و عمگ هامعگه
اسممی هاری شود و ه ارزش اول هامعه اسممی تغییر وضعیت دهد .الزمه این امگر،

تقویت مراکز علمی ،دانشگگاهی و حگو وی گه صگورت یگکپارچگه و هگمپوشگان اسگت،
امگگا بگگرای رسگگیدن گگه هگگد تقو یگگت و فرا یگگری معگگار

علمی و عملی ،ه این شر قا طر است:

گگه صگگورت هگگام  ،راهکارهگگایی

راهکارهای انگیزشی
فرا گیر كردن امید و اعتماد به نفس برای احیای تمدن اسالمی

همیشه ملت های ضعیف ،از سوی دوست و دشمن تحقیر میشگوند .ایگن تحقیگر

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

که اهی عامدانه و س مگرانه برای غگارت سگرمایههگای یگک ملگت انجگام مگیشگود ،در
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درازمگگدت ،گگتر ناامیگگدی و ناخود گگاوری را در دل ملگگت مگگیکگگارد و ملگگت ناامیگگد ،گگه
یردست و عق،مانده تبدی میشود .از این رو ،امید و اع ماد گه نفگس بگرای احیگای

تمدن اسممی ،در حکم رف موان برای ایجاد تمدن است؛ یرا ا ر کوشش یک ملگت
ا «امید ه ن یجه و آینده به ر» همراه نباشد ،چنین تمشی از ا گدا شگک نمگی یگرد یگا

اینکگگه گگا سسگگت شگگدن پوینگگد ان راه ،در میانگگه راه ،رهگگا مگگیشگگود و گگه گگار نمگگینشگگیند.

(اس گگممی ندوش گگن ) 207 :1385 ،ا گگر هم گگه ش گگرایط م گگورد نی گگاز ازس گگا ی ی گگک تم گگدن
فگگگراهم اشگ گگد ،امگ گگا مل گ گگی کگ گگه ایگ گگد حامگ گ ایگ گگن تمگ گگدن شگ گگوند ،از امکگ گگان تحقگ گگق آن

ناامیگگد اشگگند ،هگگیچ یگگک از آن امکانگگات سگگودی ناواهگگد اشگگید و ح گگی گگه دلیگگ

وسوسگگهانگیگگز بگگودن «تگگراکم ثگگروت و امکانگگات» ،آن ملگگت ناامیگگد گگه تیگگر گگمی غگگارت و
طمگ و سگگلطه و اسگ عمار قگگدرتهگای برتگگر مبگ م خواهگگد شگد« .امیگگد و نشگگاس» چگگه در
فگگگرد و چگ گگه در هامعگگگه ،شگ گگرس پو یگگگایی و سگ گگرزند ی آن فگگگرد یگ گگا هامعگگگه اسگ گگت .فگ گگرد و

هامعگگه امیگگدوار« ،اهگگدا پیچیگگده و طگگوالنیمگگدت را گگه قگگدمهگگای ر یزتگگر» و اهگگدا
ُ
کوتگگاهمگگدت و میگگانمگگدت خگگرد مگگیکنگگد و گگه سگگوی اهگگدا م عگگالی گگام برمگگیدارد.
فگگرد و هامعگگه امیگگدوار ،گگا محگگال ندیگگدن ح گ مشگگکمت بگگزر  ،گگا پیمگگودن راههگگای گگه

ظاهر ساده« ،تفکر یاف ن مسیرهای پیچیگدهتگر در آینگده» را شگکوفا مگیسگازد( .بهگاری،

 )60 :1390فگگرد و هامعگگه امیگگدوار« ،هگگدفی» بگگرای رسگگیدن دارد .راهگگی بگگرای پیم گگودن
ترسیم کرده است و برای ح مشکمت کوچک و بزر پیش رو ،راههگای م عگددی را

مگگیتوانگگد بیا گگد یگگا سگگازد .ایگگن و یژ گگی انسگگانی و نهگگاده شگگده در سرشگگت و فطگگرت آدمگگی
است که ه موهبت عقمنی بودن « ،از اهدا  ،ه عنوان ابزارهای راهبگر بگرای زنگد ی»

اس فاده میکند.

آموزههای اسممی سرشگار از چشگمه هگای هوشگان امیگد و نشگاس و اراده اسگت .ا گر

ایگگن آمگگوزههگگا در فرآینگگد گگازخوانی معگگار

اسگگمم در سگگطو هامعگگه و صگگاحبان دانگگش و

اس عداد فرا یر شود ،توان و اسگ عداد هامعگه اسگممی ،گه صگورت م گراکم در خگدمت

شگود ،گگا نشگگاس و اطمینگگان خگگاطر افگگزونتگگری از آنچگگه گگا تگگدارک امکانگگات مگگادی ممکگگن
است ایجاد شود ،ه راه خود ادامه میدهد.

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

تحقگگق «تمگگدن نگگوین اس گگممی» قگگرار خواهگگد رفگگت .دانش گگمند مگگؤمنی کگگگه در ک گگارزار
علمی ،میان دانشمندان مسلمان و کشورهای اس عمار ر ،این آیگه مبارکگه قگرآن کگه َو
ََ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُُ َ َ ََ
َ َ َ َ ُ
هاه گگدوا فین گگا
اهلل لق گگو ٌی َعز یگ گ ٌز (ح گگآ )40 :و و ال گگتین
لینص گگرن اهلل م گگن ینص گگره إن
ََ ََُ ُ َُ َ َ َ َ
اهلل ل َم گ َ ال ُمحسگگنی َن (عنکبگگوت )69 :در گگوش هگگانش زمزمگگه
لنهگگدینهم سگگبلنا و إن
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تجر گگههگگای عینگگی گگروه هگگای علمگگی و پژوهشگگی کشگگورمان در چنگگد سگگال تش گ ه،

مؤ یگگد ایگگن حقیقگگت روشگگن اسگگت .در پیگگام هگگای حگگآ کگگه از سگگوی امگگام امگگت و پگگس از

ایشگگان ،گگه وسگگیله رهبگگر انقگگمب ،آیگگتاهلل خامنگگهای گگه عنگگوان منگگادی اصگگلی «احیگگای

تمگدن نگوین اسگممی» ،خطگاب گه مسگگلمانا ن ههگان صگادر شگده ،اهمیگت گه نصگگرت
دایمی الهی و اع ماد گه نفگس دینگی و اسگممی از شگاهبیگتهگای تعگالی امگت اسگممی

شمرده شده است .توهه ه معگار

اسگممی و پگای نگدی گه آن و توهگه گه آرمگانهگای

فگگردی ،اه مگگاعی و تگگاریای اسگگمم ،هگگر مگگؤمنی را بگگرای رسگگیدن گگه تعگگالی و سگگعادت،
امیدوار و تشوق مگیکنگد .آرمگان اسگمم در سگاحت فگردی ،رسگیدن گه مقگام عبودیگت و

خمفگگت اللهگگی اسگگت .در سگگاحت اه مگگاگ ،حیگگات طیبگگه را نو یگگد مگگیدهگگد و در پهنگگه
س رده تاریخ که مح ظهور و بروز «اراده الهی» در قال« ،سنن الهگی» اسگت ،تحقگق

حکومت مهدوی را شارت داده است.

مهگگمتگگرین تهگگاهم فرهنگگگی و هگگوی ی کگگه هگگر مل گگی را مگگیتوانگگد گگه سگگقوس و نگگابودی

کشاند ،نابودی علقه های فکری و فرهنگی آن امت ،در پیشینه تاریای خود اسگت.

توهگگه گگه سگگا قه تمگگدنی اسگگممی کگگه در هگگای خگگود ،یکگگی از مهگگمتگگرین ظرفیگگتهگگای

تمدنی اسممی ه شمار میآید ،عام مهمی در ا یابی شاصگیت تمگدنی اه مگاعی
و ه تب آن ،سب ،افزایش امید و اع ماد برای تحقق تمدن اسممی است.
گسترش و ارتقای «سعه صدر اسالمی»

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

سعه صدر یکی از اخمق هگای پسگندیده فگردی و اه مگاعی اسگت کگه در روایگات و
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آیات قرآن ه آثار م عدد آن اشاره شگده اسگت .خداونگد ،یکگی از مهگمتگرین و یژ گیهگای

اخمقگگی پیگگامبر را کگگه سگگب ،توسگگعه و تبلیگگغ اسگگمم شگگد ،سگگعه صگگدر فگگوقالعگگاده آن

حضرت میداند 1.در آیات م عددی ه پیامبر و مسلمانان دس ور داده شده است کگه
ا غیر مسلمانان ا سعه صدر و ممطفت برخورد شود تا آنان را ه شنیدن سان حگق،

َ
ََ ُ
َ
َ ُ
َ َ ُ
َم َ َ َ
َ .1فبما َرح َم ٍم م َ
ن اهلل لن َت ل ُهم َو لو کن َت ف ا غلیظ القل ،النفضوا من َحولك فاعف َعن ُهم َو اس َ غفر ل ُهم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َو شاو ر ُهم فی اومر فِذا َع َزم َت ف َ َوک َعلی اهلل إن َ
اهلل ُیح ُ ،ال ُم َ َوکلی َن ( .آل عمران)159 :

تشگگویق کنگگد 1.امیرالمگگؤمنین علگگی

سگگعه صگگدر را سگگب ،ریاسگگت و آقگگایی یگگا ابگگزار

هداییناپتیر ریاست میشمارد 2.این فرموده امام ،نه فقط و یژه شاا ر ییس ،لکگه
الزمه ریاست و حکومت است .سعه صگدر اسگممی کگه در کتگابهگای تگاریخ تمگدن،
گگاهی از آن گگه «تسگگاه و تسگگامو» تمگگدنی یگگاد مگگیشگگود ،از ههگگات ما لفگگی اعگگث

تحقق ،حفظ و س رش دامنه «تمدن نوین اسممی» خواهگد بگود .وق گی در هامعگهای
نسبت ه ماالفان عقیدتی یا سیاسی ،ا سعه صدر و شکیبایی برخورد شود ،از یگک
سگگو ،زمینگگه مسگگاعد بگگرای طگگر و نقگگد آرای ونگگا ون را فگگراهم مگگیسگگازد و از س گگویی،
صاحبان اندیشه و ن ر را بگرای حضگور و اقامگت در چنگین هامعگهای تشگویق مگیکنگد و

امیدوار میسازد .تجر ه تمدن شگکوهمنگد اسگممی در قگرون ناسگ ین ،شگاهد صگحت
این ادعاست کگه مسگلمانان گا ُحسگن سگیره و سگعه صگدری کگه بگرخم مگنش عر بگی
پیش از اسمم و تنها ه برکت تعالیم قرآنی و مجاهدتهای پیامبر یاف ه بودنگد ،زمینگه

حضگگور دانشگگمندان بزر گگی از مل گ و ادیگگان دیگگگر را در دنیگگای اسگگمم فگگراهم کردنگگد 3ایگگن
حضگور فرهنگگی ،در کنگار خود گاوری دینگگی و فرهنگگی و فعگال مسگلمانان ،قگگرون دوم و

سوم و چهارم اسممی را شکوفا ساخت.

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

ُ َ
َ
َ ََ َ
جار َك َفگ َگأهر ُه َح َ گگی َیسگ َگم َ َکگ َ
َ .1و إن أ َحگ ٌگد مگ َگن ال ُمشگگرکی َن اس گ َ َ
گمم اهلل ثگ َگم أ لغگ ُگه َمأ َم َنگ ُگه ذلگگك گگأن ُهم قگگو ٌم ال
َیع َل ُم َ
ون ( .تو ه)6 :
َُ
ُ َ
« .2آلم الر َی َاسم َس َعم الصدر»( .صبحی صالو : ،حکمت )176
« .3ما تکرر حدوثه فگی ال گار یخ اإلسگممی ،فقگد کگان المسگلمون إذا اف تحگوا لگدا ترکگوا أتبگاگ اودیگان اوخگرى
أح گگرارا کالمس گگلمین .أم گگا الض گگر یبم الص گگغیر ال گ گی ک گگانوا ی قاض گگونها م گگنهم اس گگم الجز یگ گم ،فق گگد کان گگت
ثمنگگا للحفگگا علگگی أمگگنهم و ل غطی گم مگگا تتطلبگگه هگگته المحاف گگم مگگن نفقگگات و گگتلك کانگگت أرواحهگگم و
أموالهم و أعراضهم مصونم فی حمی اإلسمم .کما أنه کانوا أحرارا فی أداء طقوسهم الدینیم الااصم بهگم.
همیگ الگگتین یطگگالعون ال گگار یخ اإلسگگممی یعرفگگون هگگته الحقیقگگم ،گ إن المس گیحیین الگگتین کتبگگوا ف گی
اإلسگگمم یع رفگگون بهگگتا أیضگگا .یقگگول مؤلگگف «حضگگار اإلسگگمم او العگگرب»« :کگگان تعام گ المسگگلمین مگگ
الجماعات اوخرى من ال ساه حیث إن رؤساء تلك الجماعات کان مسموحا لهم بِنشاء مجالسهم
الدینیم الااصم» .و قد هاء فی عخ کت ،ال ار یخ أن همعا من المسیحیین التین کانوا قد زاروا رسول
لل حقیق و االس فسار أقاموا قداسا فی مسجد النبی فی المدینم ک حر یگم»( .مکگارم شگیرا ی،
اهلل
1421ق)262 :
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راهکارهای عملی
فرا گیرسازی سبک زندگی اسالمی

راه های تأمین نیازهای ما لف زند ی را که انسانها بر اساس ارزشهگای نهادینگه

شگگده در اندیشگگه و اخگگمقشگگان مگگیپیماینگگد ،سگگبک زنگگد ی مگگینامنگگد .ایگگن اصگگطم

رته برداری از تعابیر غربی اسگت ،امگا حقیقگت ایگن معنگا ،یعنگی تمگام چیزهگایی کگه گه

سگبک زنگد ی انسگانهگگا رنگگ و ههگت مگگیدهگد ،همگان معنگگای تمگدن و لکگه معنگگای
واقعگگی تمگگدن اسگگت .گگه بیگگان دیگگگر ،اینکگگه وق گگی سگگان از تمگگدن غگگرب اسگگت ،یعنگگی

در گگاره تمگگام چیزهگگایی کگگه سگگاحت هگگای ما لگگف زنگگد ی شگگر را رنگگگ و ههگگت داده
اسگگت ،صگگحبت مگگی کنگگیم .در زنگگد ی مگگدرن ،سگگبک زنگگد ی بگگر اسگگاس ارزشهگگای

مدرنی گگه و ارزش ه گگای تم گگدن غر ب گگی م گگدرن ن گگا نه گگاده ش گگده اس گگت .تف گگریو غر ب گگی،

دوستیابی غربی ،هنر و سینمای غرب ی ،ازار و کس ،و کار غربی ،خگانواده و ازدواج
غر بگگی ،همسگگایگی و شگگهروندی غر بگگی ،همگگه بگگر اسگگاس اصگگول پتیرف گگه و ثا گگت شگگده

مدرنی ه شک

رف ه است .نگابراین« ،سگبک زنگد ی اسگممی» هگم گه معنگای مسگیر و

هگگم گگه منزلگگه هگگد در تحقگگق «تمگگدن نگگوین اسگگممی» اسگگت ،یعنگگی گگا تحقگگق سگگبک

زنگگد ی اسگگممی گگه تحقگگق تمگگدن نگگوین اسگگممی نزدیگگک مگگیشگگویم .هگگد

از تحقگگق

تمگگدن نگگوین اسگ گممی ،تحقگگق سگگبک زن گگد ی اسگگممی اسگگت ،یعن گگی هگگر تمگگدنی ،گگا

درونی کردن ارزشهای خود ،تمام فعالیتها و اقدامات و ارادههای فردی و همعی را
ههگگت مگگیدهگگد و گگا ایگگن ههگگتدهگگی ارزشگگی ،آرمگگانهگگای تعگگالی رایانگگه یگگک هامعگگه و

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

تمدن تغییر میکند.
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آ وس گگت کن گگت ،نی گگان گگتار هامع گگهشناس گگی م گگدرن ،هنگ گگامی کگگگه «ق گگانون س گگه

مرحلهای»اش را تبیین میکند ،برای هگر مرحلگهای از تگاریخ اه مگاعی زنگد ی انسگان،

اورهایی را برمگیشگمارد .کنگت« ،خرافگهپرسگ ی و را گاوری» را و یژ گی برهسگ ه مرحلگه

«الهیگاتی» کگه ا گداییتگگرین مراحگ اه مگاعی اسگگت ،نگام مگیبگگرد و بگرای مرحلگه دوم یگگا
«فگگوق طبیعگگی» ،تکیگگه بگگر قگگوانین دیگگده نشگگده را گگه عنگگوان و یژ گگی برمگگیشگگمارد و مرحلگگه

م کامگ و آرمگانیاش را مرحلگه «علمگی» مگینامگد کگه گا «اثبگات رایگی» یگا پگیشبینگگی و
کن گرل پدیگگدههگای طبیعگگی مگگیشناسگاند .کنگگت ،مشاصگگه اه مگاعی هگگر مرحلگگه را در

این میداند که « اع قاداتی که مشاصه یگک مرحلگه خگاص هسگ ند ،بگرای افگراد درون
هامعه ،شیوه زند ی میشوند»( .هر نهان)233 :1389 ،

نمگگود عینگگی عقایگگد و اخگگمق ،در رف گگار و سگگبک زنگگد ی اسگگت .در میگگان مباحگگث

فقهی موضوعی ا نام «تشبه ه کفار» ه عنوان مگم ک و معیگاری در سگنجش درسگ ی و
نادرس ی رف ارهای یک مسلمان وهود دارد .تشبه ه غیر اه ایمان ،در کتگ ،فقهگی و

روایی شیعه و در بیان ا مه معصومین ،سب ،تحریم یا کراهت برخی رف ارهای فگردی

و اه مگگاعی (ابگگن ابو یگگه )252 :1413 ،و ح گگی در حگگدیثی قدسگگی ،تشگگا ه ظگگاهری در

خوراک و پوشگاک گا دشگمنان دیگن ،زمینگهسگاز تشگا ه اع قگادی و اخمقگی گه دشگمنان

دیگگن دانس گ ه شگگده اسگگت 1.تشگگبه گگه کفگگار چنان کگگه در روانشناسگگی و هامعگگهشناسگگی
هدید نیز ثا ت شده است ،ا دا سب ،همسویی و همراهی ا کفگار میشگود و سگنس
ه هم رنگی و هماهنگی اخمقی و در نهایت ،اس حاله فکگری مسگلمانان مگیانجامگد.

از این رو ،اسمم همه اورمنگدان گه خداونگد و پیگامبری حضگرت محمگد

ا مگه هگدی
معار

و امامگت

را در ههگت هو یگگت اشگی دینگی فگردی و اه مگگاعی هگدایت مگیکنگگد.

اع قادی ،آموزههای اخمقی و دس ورالعم های اهرایگی در اسگمم اصگولی در

راسگ ای «هو یگتسگا ی دینگی» در هامعگه اسگگممی اسگت .یگک تمگدن هنگگامی سگگزاوار

نگام «اسگممی» اسگت کگه افگراد آن هامعگگه چگه در خودآ گاهی فگردیشگان و چگه در نگگگاه
هامعی ی حکیمانه در همه ساحتهگای فکگری ،اخمقگی و عملگی ،تگأمینکننگده ایگن

هویت است.

َ
َ
َ َ
ُ
ُ
َ
الصادق گ َأ َن ُه َق َالَ -أو َحی ُ
اهلل َع َز َو َه إلی َنب ٍی من أنب َیا ه ق لل ُمؤمنی َن ال
َ « .1ر َو ى إس َماعی ب ُن ُمسل ٍم َعن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََیل َب ُسوا ل َب َاس أعدا ی َو ال َیط َع ُموا َم َطگاع َم أعگدا ی َو ال َیسگلکوا َم َسگالك أعگدا ی ف َیکونگوا أعگدا ی ک َمگا ُهگم
َ
أعدا ی»( .ابن ابو یه)252 :1413 ،

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

کگمن اه مگاعیشگان ،دارای هگوی ی مسگ ق  ،اسگگممی و یگکپارچگه اشگند و اسگمم گگا
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از سگگویی دیگگگر ،س گگبک زنگگد ی ،گگه مثا گگه معی گگار و سگگنجه نش گگاندهنگگده هایگ گگاه

ت گگاریای ،فرهنگگگگی و تم گگدنی یگگگک هامعگگگه و می گگزان ارزشهگگگای درون گگی یگگگا سگگگطحی
ی گگک هامع گگه اس گگت .گگه میزان گگی ک گگه س گگبک زن گگد ی اس گگممی در هامعگگگه م گگا نهادین گگه

شگگود ،ارزش هگگای بینشگگی ،رایشگگی و رف گگاری اسگگمم در هامعگگه مگگا تبیگگین و پتیرف گگه
شده و ارتقا یاف ه اسگت .از ایگن رو ،در هگر مرحلگه از خگط سگیر کمگالی هامعگه دینگی کگه
اشگگیم ،تگگا نقطگگه مطلگگوب بگگرای تحقگگق و سگگط «تمگگدن نگگوین اسگگممی» و آمگگاد ی بگگرای

پگگتیرش «مدینگگه مهگگدوی» فاصگگله دار یگگم .بگگرای عبگگور از وضگگعیت موهگگود و رسگگیدن گگه
الگوی مطلوب هامعه دینی در تراز تمدن اسممی ،چنان کگه آ وسگت کنگت نیگز بگرای
گگتار در مراح گ سگگه انگگه اه مگگاعیاش تأ کیگگد کگگرده اسگگت ،ایگگد «اع قگگاداتی کگگه ایگگن

مرحلگگه تگگازه را توصگگیف مگگیکننگگد ،شگگیوه زنگگد ی» مقبگگول در هامعگگه را تشگگکی دهگگد.

(هر نهان)234 :1389 ،

افزایش توان و موفقیتهای تمدنی
در حال حاضر ،امت اسگممی در یکگی از حسگاستگرین وضگعیت تگاریای خگود قگرار

دارد؛ وضگگعی ی کگگه گگه ف گگه آیگگتاهلل خامنگگهای در یگگک پگگیچ تگگاریای و سرنوشگگتسگگاز

اسگگت .در ایگگن وضگگعیت حسگگاس منطقگگهای و بگگینالمللگگی کگگه سگگیاری از کشگگورهای
اسگگممی و غیگگر اسگگممی گگا تحگگوالت شگگکلی و نیگگادین سگگیاری رو گگهرو ینگگد ،ترسگگیم

الگوهای موفق تمدنی می تواند در تعیین سرنوشت سگیاری از کشگورها و ح گی فراتگر از

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

آن ،در شگگک دهگگی گگه دنیگگایی کگگه هم گگه مگگدعیان نجگگات و س گگعادت ،گگگه بگگگن س گگت
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رسیدهاند ،راه شا اشد .پیرو ی انقمب اسممی ایران در اواخر دهگه هف گاد مگیمدی،

نگاهها و ن رهای سیاری را در سراسر ههان گه سگوی ایگران اسگممی کشگاند .پیگرو ی
انقمب اسممی ایران که بر سه پایگه «مگته ،،رهبگر مگتهبی و مگردم مسگلمان» محقگق

شده بود ،در عرصه ن ری ،ن ریهپردازان و شرقشناسان را گه گا بینی در اندیشگههگای
پیشگگین خگگود واداشگگت و در عرصگگه سیاسگگی و اه مگگاعی ،الهگگام اگگش هنگگبشهگگای

مقاومت در لبنان ،فلسطین ،افغانس ان و عراق بود.

اکنگگون نمادهگگای تمگگدن و اس گ یمی غگگرب مگگدرن ،گگا مشگگکمت نیگگادین معرف گگی،

اق صگگادی و سیاسگگی ریبگگان یرنگگد .در سگگیاری از کشگگورهای هنگگوب غگگرب آسگگیا _

خاورمیانگگه _ هنگگبشهگگای مردمگگی گگه موفقیگگتهگگایی رسگگیدهانگگد و بیگگداری اسگگممی در

مسگگیری از شگگتناپگگتیر قگگرار رف گگه اسگگت .در ایگگن موقعیگگت ،افگگزایش موفقیگگتهگگای
تمدنی سیار ااهمیت است« .تردیدی نیست که هگر تمگدن ،گا تکیگه بگر پشگ وانههگای
اق صادی ،سازماندهی سیاسگی ،سگنتهگای اخمقگی و تگمش در راه سگط معرفگت و

توسعه هنر ،ه مرحلهای رسیده که شایس ه نام تمگدن ردیگده اسگت»( .ترابگی:1380 ،

12؛ دورانت )25 :1370 ،موفقیتهای علمی ،تکنولوژیک و صنع ی؛ 1موفقیتهای
ایگگد ولوژیک و فرهنگگگی؛ 2ارتقگگای هایگگگاه سیاسگگی منطقگگهای و بگگینالمللگگی؛3ارتقگگای

سگگطو رفگگاه اه مگگاعی4و موفقیگگت در تحقگگق آرمگگانهگگای انقگگمب اسگگممی و ن گگایر آن

برخی از کامیابیها ی انقگمب اسگممی در گام نهگادن در ایگن عرصگه گه شگمار مگیرود.

چنان کگگه محققگگان و صگگاح،ن گگران تمگگدنپگگژوه تصگگریو مگگیکننگگد ،میگگزان کگگامیگگابی هگگر
تمگگدن ،از یگگک سگگو گگه نسگگبت دسگگتیگگابی یگگک تمگگدن گگه عناصگگر فرهنگگگی ،سیاسگگی،
اق صادی و معرف ی و از سوی دیگر ،توفیق در ایجاد هماهنگی و رو واحد میگان ایگن

عناصر است( .ترابی)12 :1380 ،

 . 1بازخوانی و بازتبیین معارف اسالمی به صورت جامع

معار

اسمم در قرن های تش ه و زمان ما ،آن ونه کگه شایسگ ه و ان گار طبیعگی
راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

ُ ُ
َ
ُ
َ .1و َأع ُدوا َل ُهم َما اس َ َطع ُ م مگن ُق َگو َو مگن ر گاس ال َایگ ُتره ُب َ
گون گه َعگد َو اهلل َو َعگد َوکم َو آخگر ی َن مگن ُدونهگم ال
ٍ
َ
َ
َ
ُ
اهلل َیع َل ُم ُهم َو ما ُتنف ُقوا من َشیء فی َسبی اهلل ُی َو َ إلیکم َو أن ُ م ال ُت ل ُم َ
َتع َل ُم َون ُه ُم ُ
ون ( .انفال)60 :
ٍ
َ
َ
َ
ُ
َ .2و ال َته ُنوا َو ال َتح َز ُنوا َو أن ُ ُم اوعلو َن إن کن ُ م ُمؤمنی َن ( .آلعمران)139 :
َ
ُ
َ
م
م
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
داء َعلگی النگاس َو َیک َ
َ .3و َکتل َك َه َعلنگا ُکم ُأ َم مگم َو َسگطا ل َ ک ُونگوا ش َگه َ
گون َالر ُسگول َعلگیکم شگهیدا َو مگا َه َعل َنگا
َ
َ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ
َ
َ َ َ
ََ َ ُ
گول م َمگن َین َقل ُ
کانگت لکبیگ َر م إال َعلگی
گَ ،علگی َعق َبیگه َو إن
القبلم ال ی کن َت َعلیها إال لنعلم مگن ی بگ الرس
َ ٌُ
َ ُ َ َ َ
َ
کان ُ
َالتی َن َه َدى ُ
اهلل الناس ل َرؤ َرحی ٌم  ( .قره)143 :
اهلل ل ُیضی َ إیمانکم إن
اهلل َو َما
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ُ
ُ
ُ .4ه َو أن َشأ کم م َن اورض َو اس َ ع َم َرکم فیها فاس َ غف ُر ُوه ث َم ُت ُوبوا إلیه إن َر بی قر ی ٌُ ،مجی ٌ( . ،هود)61 :
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ش گگر از دی گگن و ان گگار دی گگن از م گگدینین اس گگت ،در زن گگد ی م گگا و در مواههگگگه گگا تم گگدن

غگگرب ن وانس گ ه نقگگش ایفگگا کنگگد؛ یگگرا ایگگن نجینگگه معگگار

و حقگگایق حیگگات اگگش،

نیازمنگ گگد کشگ گگف و اس گ گ اراج اسگ گگت .شگ گگرس الزم و هایگ گگگ یگ گگنناپگ گگتیر در تبیگ گگین و
تگگرویآ معگگار

اسگگمم ،کشگگف و اسگگ اراج ایگگن معگگانی در مرحلگگه ناسگگت و سگگنس

گگازخوانی و گگازتبیین آن ب گگرای فه گگم و دریاف گگت آح گگاد هامع گگه اس گگممی در مرحلگگگه ع گگد

اسگگت .نگگگا هی گگه تجر گگه تبلیگگغ دیگگن در هامعگگه اسگگممی و گگه طگگور اخگگا تبلیگگغ دیگگن

در ای گگران ع گگد از انق گگمب اس گگممی نش گگان میده گگدهر ه گگا م ولی گگان فرهنگ گگی و دین گگی
ه درس ی و یبگایی ،یکگی از ارزش هگای اسگممی و قرآنگی را تبیگین کگرده و در دسگ رس

فهگ گگم عمگ گگومی قگ گگرار دادهانگ گگد ،هامعگ گگه گ گگا روی گ گگاز و آغگ گگوش شگ گگاده آن را پتیرف گ گگه
است .موضوعاتی همچون تکف ای ام ،اع کا ُ ،سفرههای اطعام و افطارَ ،سگفرهای
یارتی و راهیان نور ،اردوهای ههادی دانشهویی و دانگشآمگو ی گه عنگوان مصگداقی

از تعاون و برادری دینگی و ده هگا مصگداق دیگگر ،شگاهدی بگر درسگ ی ایگن راه و ضگرورت

تگگداوم و سگگرعت اشگگیدن گگه ادامگگه مسگگیر تگگا «تحقگگق تمگگدن نگگوین اسگگممی» اسگگت.
و یژ گگی «پیوس گ گی و وا س گ گی» در تمگگدن ،ضگگرورت نگگگاه «هگگام و سیس گ ماتیک» و

انگگدامواره در مطالعگگات دینگگی را بگگیش از تش گ ه آشگگکار مگگیسگگازد« .اصگگول مگگدیریت
فرآین گ گگد اطمع گ گگات دین گ گگی _ گ گگه و ی گ گگژه در ا گ گگش پ گ گگردازش اطمع گ گگات ح گ گگوزهه گ گگای
معرف گگی دروندین گگی _ ای گگد از همل گگه ب گگر پای گگه اص گگول منط گگق سیسگ گ می ش گگک

ی گگرد».
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(آ کوچکیگگان )76 :1375 ،نگگگاه سیس گ می گگه دیگگن اعگگث مگگیشگگود ،اهگگدا م عگگالی
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دین و راه های رسیدن ه این اهدا  ،در پرتو آموزههای دین کشف شود« .تحقیقگات
هنجگگاری گگه و یگگژه طراحگگی سیس گ مهگگای مطلگگوب اه مگگاعی ،اق صگگادی ،سیاسگگی و

فرهنگگی ،حلقگگه اتصگگال دیگگن و توسگگعه و دیگگنداری و توسگگعهیگگاف گی اسگگت»( .همگگان)

بگگرای یگگاف ن راههگگای تحقگگق ایگگن اهگگدا  ،تشگگکی هس گ ههگگای مطالعگگاتی و پژوهشگگی
االدس گ ی ،در سگگطو ملگگی و ح گگی فراملگگی مگگیتوانگگد سگگرعت گگامهگگای مگگا را در ایگگن راه

بیش ر کند.

 .2نگارش و نشر معارف در سطوح مختلف

اسمم دینی برای همه هنبههای زند ی و برای همه زمانها و مکگانهاسگت و ایگن

معنای روشن خاتمیت دین و نبوت اسگت .هگیچ مصگلحت واقعگی دنیگایی و آخرتگی،

مؤثر در سعادت شر نیست که در ن ام معار

این رو ،پس از اینکه معار

اسممی قا تعیین تکلیگف نباشگد .از

اسممی گه وسگیله آ اهگان و گروههگای پژوهشگی و علمگی

اس اراج شد ،نشر این معگار بگرای گروه هگای ونگا ون مااطگ ،گام عگدی اسگت.

ا ر معگار

گه وسگیله گروههگای علمگی گا تمشگی ههاد ونگه کشگف و تبیگین شگود ،امگا

حلقه های عدی این سلسله تا فرا یری و عم و سیره و سنت شدن و پتیرای تمدن
بودن قط اشد ،ایگن سگرمایه ع گیم ،فقگر بگیمعرف گی مگا را چگاره ناواهگد کگرد .معگار

توحید ،نبوت و امامت و معاد ،دس ورهای اخمقی و عملی ،برای همه انسانهگا تنهگا

راه خوش ا ی است ،اما تفاوت انسانها در اس عداد ،عمیگق ،فرهنگگهگای قگومی و
محلی و نیازهای شغلی و اه ماعی اعگث مگیشگود بگرای ان قگال ایگن مفگاهیم یکتگای

ا گگدی ،گگانهگگا و بیگگان هگگای ونگگا ون را گگه خگگدمت گیگگریم .ایگگن تفگگاوتهگگا ،تشگگکی

یرمجموعگگههگگای کگگاربردیتگگر پگگاییندس گ ی را در ادامگگه «هس گ ههگگای علمگگی االدس گ ی

ازتبیین معار » ضروری مینماید.

 .3استخدام نظاممند ابزارهای تبلیغی و هنری

عگگد از تبیگگین ،ازنگگگاری ،تولیگگد دانگگش و ونگگهشناسگگی مااطبگگان معگگار

اسگگممی

ایگگد گگا کمگگک گگرف ن از همگگه ابزارهگگای ممکگگن و شایس گ ه هنگگری و فنگگی ،در یگگک ن گگام

ن گگام تبلیغگگی در سگگ ره هغرافیگگایی ای گگران و در قالگگ ،سگگاخ ارهای ن گگام همه گگوری
اس گگممی ای گگران ،نمون گگه مجموع گگها ی خودم ن گگاقخ و خودش گگکن اس گگت .ا گگر ک گگارکرد

س گگازمان هگگگای رس گگمی تبلیگگگغ دینگگگی مانن گگد حگگگوزه ،آم گگوزش و پگگگرورش ،صداوسگگگیما،
وزارتخانه های فنگی و صگنع ی را گا هگم مقایسگه کنگیم ،م أسگفانه یگک اگش ،ن گایآ

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

هماهنگ و هم پوشان ،معگار

اسگممی در سگطو وسگی تگرویآ شگود .تجر گه فعلگی در
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اقدامات دیگران را خنثی میسازد .ح ی اهی مگیبینگیم دو واحگد یگا دو برنامگه از یگک
واحد گه صگورت دایمگی گه خنثگیسگا ی فعالیگتهگای دینگی یکگدیگر مشگغولند .بگرای

نمونه ،صدا و سیما برای عم ه رسگالت دینگیاش ،در مگاه مبگارک رمضگان ،برنامگهای
دینی در اره حج ،و حیا ،عفت کمم ،راست ویی ،زهد یا هگر موضگوگ دینگی دیگگر را
ا هزینههای فراوان تهیه می کند ،اما در برنامه یگا فگیلم و سگریالی کگه در سگاعت عگد از

آن پاگگش مگگیشگگود ،مفگگاهیمی م ضگگاد گگا برنامگگه اول را القگگا مگگیکنگگد .معلمگگان و مربیگگان
دینی معارفی را ه صورت کلیشهای در اره دین ه کودکان ما میآموزند ،اما معلمگی گا

صد براب ر هاذ ه و قدرت بیان ،همه آن رش هها را پنبه میکند .سگازمانهگای تبلیغگات
و اوقا

و حوزه و دانشگاه ،در اره لزوم حفظ حریم های محرم و نامحرم ،ا هر میزان از

اثر تاری ،صدها برنامه میسازند و از بیگتالمگال هزینگه مگیکننگد و وزارتخانگهای گه

بهانه افزایش سطو تکنولگوژ ی ارتبگاطی ،مجگوز واردات محصگولی را مگیدهگد کگه همگه
مرزهای فرهنگی و رف اری هامعه را درهم میکو د .از این مثالها کم نیست و تگا یگک

ن گگام هگگام و االدسگ ی در هماهنگگگسگگا ی تبلیغگگات دینگگی در اگگشهگگای ما لگگف

نباشد ،این مصیبت ادامه خواهد یافت.
زمینهسازی ساختاری و نهادی

تح قق آنچگه ف گه شگد ،گاهی نیازمنگد اصگم سگاخ ارهای موهگود و گهرو رسگانی

ایگن سگگاخ ارها بگگر اسگگاس نیازهگگای هدیگد اسگگت .برخگگی سگگاخ ارهای در تشگ ه بگگرای
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تأمین اهدا
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کوتاهمدت یا میانمدتی طراحی شدهاند که در وضعیت هدیگد کگارآیی

الزم را ندارند یا ه دلی ارتقای اهدا  ،نیازمند ساخ ارهای دیگر اسگت .ایگن مسگئله،
تأمگ در اصگگم سگگاخ ارهای موهگگود و طراحگگی سگگاخ ارها و نهادهگگای هدیگگد را پگگیش

روی ما می تارد .برای تسری حرکت ه سگوی «تمگدن نگوین اسگممی» ،اصگم برخگی
ساخ ارها و نهادها و راهاندا ی نهادهای هدید را اه نابناپتیر میکنگد .بگرای تحقگق

ای گگن مط ل گگوب ،ی گگک مطالع گگه می گگدانی و در ص گگحنه الزم اس گگت ت گگا ک گگم و کاسگ گ یه گگای

نهادهای موهگود شناسگایی و بگرای گره شگایی از آنهگا ،چگه گه روش ارتقگا و روانسگا ی
سگگاخ ارهای موهگگود و چگگه ایجگگاد سگگاخ ارهای هدیگگد ،چگگارهاندیشگگی کگگرد .گگه عنگگوان

مثال هایی که ضگرورت آن گا مناقشگه کم گری قا گ اثبگات اشگد ،ایگن مگوارد را میتگوان
مصداق تحول در ساخ ارها شمرد:

 .1طراحی ساخ ار و ن ام هماهنگ برای ترویآ معار دینی؛

 . 2طراحی ساز و کار الزم برای س رش سبک زند ی اسممی؛

 .3راهانگ گگدا ی پژوهشگ گگکدههگ گگایی بگ گگرای پگ گگی یگ گگری تولیگ گگد علگ گگم دینگ گگی و عل گ گگوم

إنسانی اسممی؛

 .4اف گ گگزایش مرا ک گ گگز صگ گ گنع ی دان گ گگش نی گ گگان و تقو ی گ گگت س گ گگاخ ارهای االدسگ گ گ ی و

پاییندس ی؛

 . 5ازنگری سیس م آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس نیازهای تمدنی.

ساختار و نظام هماهنگ برای ترویج معارف دینی
الف) همه اش های مرتبط ا تبلیغ دینی را شناسایی کرده اشد.

ب) همه ابزارهای علمی و هنری مرتبط ا تبلیغ دین را شناسایی و کاراییسنجی

کند.

ج) قوانین و راهکارهای االدس ی برای همه مجموعههای فرهنگی مرتبط ا تبلیغ
م
معار دینی یا احیانا معارض ا معار اسممی را تدو ین کند.
د) ب گگرای هم گگه ا گگش ه گگای ص گگنع ی ،عمران گگی ،علم گگی و اق ص گگادی و فرهنگ گگی،

مطالبه کند.

بازنگری ساختار آموزشی و پژوهشی كشور بر اساس نیازهای تمدنی
ن گگام آموزشگگی و پژوهشگگی کشگگور گگا نیازهگگای امگگروز کشگگور فاصگگگله دارد و گگا وهگگود

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز

پیوس گگت فرهنگ گگی م ناس گگ ،گگا مع گگار

اس گگممی گگا هه گگت ی گگری تم گگدنی ت گگدو ین و
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کوشش هایی که در چهار دهه عد از انقمب انجگام شگده اسگت ،همچنگان گا اهگدا

لنگگد ن گام اسگگممی م ناسگگ ،نیسگگت .همگگاهنگی انگگداموار نیازهگگای واقعگگی کشگگور گگا

تحقیقات و پژوهشهای علمی در شگاخه هگای ما لگف تحقیقگی از الزامگات حرکگت
گگه سگگوی تحققگگق تمگگدن نگگوین اسگگممی اسگگت .روشهگگای مگ قن پگگژوهش و تحقیگگق در

مسا عقلی ،تجربی ،علگوم انسگانی و منگا معرفگت ایگد گا آزاداندیشگی و گتشگکنی
الگوهگگای تحمیلگگی و مسگگلط غر بگگی گگه عنگگوان شگگرس اول رهگگایی از د مگگاتیزم ملحدانگگه

مگدرن ،تگدو ین و عرضگه و الب گه نقگد و ار یگابی شگود .توهگه گه نقگش آرمگانهگا در تن گگیم
برنامگگه آموزشگگی و پژوهشگگی کشگگور ،گگه و یگگژه گگا رویکگگرد «آرمگگانشگگهر مهگگدوی» ضگگرورتی
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نیادین است.
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آسیبهای فرهنگی موجود جهان اسالم
و نقش آموزه مهدویت در حل آنها

دکتر مهدی یوسفیان

*

چکیده

شریعت مقدد اسالم ،نقشه راه زندگی انسانی در عر یههیای مختلیف و
ابعاد گوناگون وجودی او به ویژه فرهنگ انسانزیستی را در بردارد ،ولی
دوران خانییهنشییینی امامییان و دوران آخرالزمییان و نبییود ظییاهری جانشییین
پیییامبر ،امییت اسییالمی را دچییار آسیییبهییای مختلییف ،بییهویییژه در عر ییه
فرهنییگ کییرده اسییت .اییین حقیقییت ،توجییه بیشییتر و جی ّیدیتییر محققییان را
برای بازکاوی این مشکل و راه برونرفت از آن میطلبد .بیر ایین اسیاد،
بییا اییین پرسییش روبییهرو هسییتیم کییه آسیییبهییای فرهنگییی جهییان اسییالم
چیست و چگونه میتوان با آن برخورد کرد؟ به نظیر مییرسید مهیدویت و
آموزه انتظار موعود میتواند بیه عنیوان کارآمیدترین راهحیل مطیرح شیود.
هد این نوشتار آن است که نسخه شفابخش دردهای جوامیع اسیالمی
را در پرتو کالبدشکافی عنصر انتظار نشان دهد.
این نوشتار برای دستیابی به چنین هیدفی ،رو تو ییفی_ تحلیلیی را
دنباه می کند .اراشیه تعرییف درسیت انتظیار و تبییین دو عنصیر کلییدی آن
* پژوهشگر مرکز تاصصی مهدویت و پژوهشگر پژوهشگاه بینالمللی المصطفی العالمیم

.

یعنیییی آینیییده معلیییوم و حتمیییی و وظیییایف و برنامیییههیییا و نییییز معرفیییی امیییام
مهدی به عنوان محور وحدت امت اسالمی و اشاره بیه وظیایف میردم
و جوامع اسالمی در جهت فرهنگ انتظار ،از نتای این مقاله است.
واژ گان کلیدی

فرهنگ ،فرهنگ اسالمی ،آسیب ،آسیبشناسی ،امام مهدی ،انتظار.

مقدمه
فرهن گگگ گگا همگگگه عناص گگر درون گگی و بیرونگگگیاش ،هو ی گگت ی گگک هامعگگگه اس گگت کگگگه

منشگگأ اصگگلی د ر گگونیهگگای آن گگه شگگمار مگگیآیگگد و همگگه ههگگت یگگریهگگا و کارکردهگگای
ونگگا ون حیگگات هامعگگه و افگگراد آن را مشگگاا مگگیکنگگد .کارنامگگه اسگگمم را ایگگد فصگگلی

درخشگگان از حیگگات شگگری دانسگگت کگگه تح گولی شگگگر در زنگگد ی هوام گ انسگگانی گگه
صگگورت مس گ قیم (هگگوامعی کگگه دیگگن اسگگمم را پتیرف هانگگد و کشگگور اسگگممی محسگگوب

می شگوند) یگا غیگر مسگ قیم (هوامگ غیگر اسگممی) پدیگد آورده اسگت .حضگور اسگمم در

پهنگه وسگگیعی از هغرافیگای زمگگین ،در قگگرون م مگادی گگه توسگگعه علگوم ونگگا ون معنگگوی

(انسانی) و مادی انجامید و تا سالیان طگوالنی ،پیشگرو قافلگه دانگش و فرهنگگ و تمگدن
انسگگانی شگگد ،گگه ونگگهای کگگه تگگا زمگگان حاضگگر نیگگز کتگگابهگگا و اندیشگگههگگا و یاف گگههای

دانش گگمندان مس گگلمان در عرص گگه ه گگای ما ل گگف علم گگی و فرهنگ گگی از من گگا اص گگلی

دانشهای شری شمرده میشود.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اس گگمم ،ش گگر را در براب گگر آمگ گوزه ه گگای لن گگدی ق گگرار داد ک گگه هو ی گگت آدم گگی و نس گگبت
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او گ گگا ههگ گگان هس گ گ ی و مبگ گگدأ (خداونگ گگد) و من هگ گگای آن (معگ گگاد) و نیگ گگز نسگ گگب ش گ گگا

دیگگگر انسگگانهگگا گگه صگگورت خگگاص ،گگه روشگگنی در آن ترسگگیم شگگده اس گت .ایگگن تصگگویر
ه قدری ویا بود که ه سرعت ،شر در براب ر آن سگر تسگلیم و تع گیم فگرود آورد و از آنجگا

که ا عق و فطرت سلیم انسانها هماهنگ بود ،گه هگر هگا وارد شگد ،گا رو یگی شگاده

از آن اسگ قبال شگگد ،گگه ونگگهای کگگه در انگگدک زمگگانی ،اگگش وسگگیعی از مگگردم را گگا خگگود

همراه کرد.

فرهنگگگ اسگگممی برآمگگده از ایگگن آیگگین آسگگمانی کگگه از یگگک سگگو ،از سرچشگگمه وحگگی و

کگمم آفر یگد ار و نیگگز سگنت رسگگول پرورد گار و کامگ تگگرین انسگان ههگگان هسگ ی سگگیراب
شگ ه و از سگوی دیگگر ،گا تگگار و پگود وهگود و نیگز اندیشگه و نیگگاز انسگان منطبگق اسگت ،گگا

نگرشی هام و کام ه عالم وهود ،پیروانش را ه سوی تمدنی بزر و در خور حیات
شری فراخواند که تجلی زند ی برترین موهود و مالوق یعنی انسان اشد.
معار

ناب و مح وای غنی ،هگتاب ،سگازنده حرکگتزا و شگورآفرین اسگمم چنگان

اثر تار بود که فرهنگگ اسگممی را در مقایسگه گا دیگگر فرهنگگهگا مم گاز و بگی گدی قگرار

داد .توه گگه آی گگین مق گگدس اس گگمم گگه مؤلفگگگهه گگایی همچ گگون خ گگدا ،انس گگان ،هسگ گ ی،
خرد رایگی ،تگرویآ دانگگشانگدو ی ،منزلگت دادن گگه کگار و تگمش ،سگگعه صگدر و تحمگ

اندیشگگههگگا ،پگگتیرش داشگگ ه ه گگای صگگحیو انسگگانی اعگگم از علگگوم و آداب و رف اره گگای
سنجیده ،از و یژ یهای مهم این فرهنگ است.

گا نهایگت تأسگف ایگد پگتیرفت کگه وضگگعیت کنگونی ههگان اسگمم گه هگیچ وهگه نگگه

مطابق ا آیگین و فرهنگگ واالی اسگممی اسگت و نگه شایسگ ه زنگد ی انسگانی و دینگی .گا

نگاهی اهمگالی گه فضگای هوامگ اسگممی ،اوضگاگ نا سگامان آن را گه روشگنی مگیتگوان

مشاهده کرد .عق،مانگد ی در عرصگههگای ما لگف علگوم و فنگون انسگانی و طبیعگی،
فاصگگله طبقگگاتی در زنگگد ی اه مگگاعی ،سگگلطهپگگتیری و اسگگارت در سگگاخ ار سیاسگگی و

حکوم ی شیطانی قدرت های بزر و دشمن ،تفرقه و دشگمنی ،فقگر و انگواگ مشگکمت
وشه هایی دردناک از وضعیت کنونی ههان اسمم است.
م
اکنون های این پرسش است که آیا واقعا این وضعیت ،تقدیری مح گوم اسگت کگه

اید آن را پتی رفت و بر آن ردن نهاد؟ آیا مسلمانان اید در این اوضاگ نا سگامان دسگت

و پا بزنند و فقط ن اره ر احوال زار خود اشند؟ آیا از من ر آیین اسگمم ،پگتیرش چنگین

نکب ی پتیرف نی است؟ آیا اسمم نیز اندیشه گاطلی هم چگون تسگلیم و فگدا و نجگات را
مانند برخی شرای تحریف شده دیگر قبول دارد؟

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...

زند ی و وقوگ هنگها و کش ارهای بگیحگد و مگرز و ق گ مسگلمانان توسگط خودشگان،
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ا مراهعه ه م ون مقدس دین مبین اسمم ه روشنی میتوان دریافت که اندیشگه و

خواسگگت اسگگمم چیگگز دیگگگری اسگگت .در م گگون دینگگی ،آیگگین اسگگمم گگه عنگگوان دیگگن برتگگر

شگناخ ه شگگده (صگگدوق :1413 ،ج )334 ،4و آینگگده ههگگان و نو یگگد حا کمیگگت بگگر آن گگا
وعده مح وم ه ایگن دیگن داده شگده اسگت( .نگور )55 :از سگوی دیگگر ،اشگارات قرآنگی و

فرمایش نبگی مکگرم اسگمم

و اهگ بیگت بزر گوار ایشگان ،بگرای رسگیدن گه ایگن دوران

نورانی ه عنوان نقشه راه در اخ یار مسلمانان قرار داده شد.
«ان گگار» ظه گگور ام گگام مه گگدی

را م گگیتگگوان هم گگان نقش گگه راه و کامگگگ ت گگرین برنام گگه

اهرایگگی بگگرای دوران گگتر از ردنگگه هگگای دشگگوار و تار یگگک دوران آخرالزمگگان معرفگگی کگگرد؛
حقیقگگت لنگگدی کگگه گگا تحلی گ درسگگت مفهگگوم و مگگاهی ش ،گگه به گگرین شگگک ممکگگن

هوام گ اسگگممی را ضگگمن بگگرونرفگگت از آسگگی،هگگا ،گگه سگگمت آینگگده وعگگده داده شگگده

رهنمون میکند.

ای گگن نوشگ گ ار درص گگدد تبی گگین نق گگش مه گگدویت و ان گگار موعگ گود در برط گگر

ک گگردن

آسی،ها و چالشهگایی اسگت کگه ههگان اسگمم را در معگرض تهدیگد قگرار داده اسگت.
همچنین ه این پرسش پاسخ میدهد که مقوله ان گار ظهگور امگام مهگدی

چگونگه

میتواند هوام اسممی را برای رف آسگی،هگای موهگود و پگیشرو یگاری رسگاند؟ روش
ه کگار رف گه در ایگن نوشگ ار ،تحلیلگی _ توصگیفی اسگت و تبیگین آیگات و روایگات در ایگن

زمینه ،اساس این تحقیق خواهد بود.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

تعریف فرهنگ
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اندیشگگمندان ح گگوزه هامع گگهشناس گگی و فرهن گگگ ،تعر ی گگفه گگای م ع گگددی را در گگاره

معن گای فرهنگگگ برشگگمردهانگگد کگگه گگه ن گگر مگگیآیگگد شگگالوده کلگگی آنهگگا گگه یکگگدیگر نزدیگگک
است .ناسگت ،مناسگ ،اسگت گه برخگی تعگاریف ،اشگاره و سگنس دیگد اه خودمگان را

بیان کنیم.

مالینفسگگکی گگا اینکگگه فرهنگگگ را مجموعگگهای تفکی گكناپگگتیر از عناصگگر ما لگگف و

دارای انسجام درونی میداند (رو االمینی )91: 1388 ،در تعریف چنین می وید:
فرهنگگگگ عبگگگارت اسگگگت از مهارتهگگگا ،کارهگگگا ،فرآین گگدهای فنگگگی ،مانهگگگا،
عادتها ،و ارزشها( .آشوری)52: 1380 ،

از ن ر او:

هگگگگگر فرهنگگگگگگ شگگگگگام عوامگگگگگ ما لفگگگگگی اسگگگگگت کگگگگگه هنبگگگگگههای مگگگگگادی،
ارزشهگگگای اه مگگگاعی ،هنجارهگگگا و مفگگگاهیم ذهنگگگی مهگگگمتگگگر ین آنهاسگگگت.
(معینی)97 :1374 ،

آن گگونی یگگدنز ،فرهنگگگ را مجموع گه شگگیوه زنگگد ی اعضگگای یگگك هامعگگه مگگیدانگگد کگگه

چگونگی لباس پوشیدن آنها ،رسم های ازدواج و زند ی خانواد ی الگوهای کارشگان،
مراس گگم م گگتهبی و س گگر رمی ه گگای اوق گگات فراغ گگت را دربرمی ی گگرد .همچن گگین ش گگام

کاالهایی میشگود کگه تولیگد می کننگد ( .یگدنز )36: 1386 ،و ی بگر ایگن گاور اسگت کگه

فرهنگ عبارت از ارزشهایی است کگه اعضگای یگك گروه معگین دارنگد ،هنجارهگایی
کگگه از آن پیگگروی می کننگگد و کاالهگگای مگگادی کگگه تولیگگد می کننگگد .ارزشهگگا آرمگگانهگگای
ان زاعگگی هس گ ند ،حگگال آنکگگه هنجارهگگا اصگگول و قواعگگد معینگگیانگگد کگگه از مگگردم ان گگار

م گگی رود آنه گگا را رعای گگت کنن گگد .هنجاره گگا نش گگاندهن گگده ای گگدها و نبای گگدها در زن گگد ی
اه ماعیاند( .همان)

ادوارد تگایلور ،فرهنگگگ را مجموعگگه پیچیگگدهای شگگام معگگار  ،مع قگگدات ،هنرهگگا،

گگه عنگگوان عضگگو هامعگگه ،از هامعگگه خگگود فرامی یگگرد و در برابگگر آن هامعگگگه ،وظ گگایف و

تعهداتی بر عهده دارد( .رو االمینی)17: 1388 ،

رهبر مع م انقمب در تعریف فرهنگ چنین می وید:
فرهنگگ یعنگی اورهگگای مگردم ،ایمگگان مگردم ،عگادات مگگردم ،آن چیزهگایی کگگه
مگگردم در زنگگد ی روزمگگره گگا آن سگگر و کگگار دایمگگی دارنگگد و الهگگام اش مگگردم در
حرکات و اعمال آنها است( .سانرانی در حرم مطهر رضوی)1393 ،

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...

صنای  ،فنون ،اخمق ،قوانین ،سنن و تمام عادات و رف ار و ضوا طی میدانگد کگه فگرد
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دید اههای ارا ه شده در اره چیس ی فرهنگ را در نگاهی کلگی شگاید گوان چنگین

دس ه ندی کرد:

.1دوس للاحت  :فرهن گگگ در ای گگن رویک گگرد ،هم گگه هنب گگهه گگای حی گگات ش گگری اع گگم از

دنیوی و اخروی را شام میشود .طبق این دیگد اه ،فرهنگگ بر رف گه از نگرشگی اسگت
کگگه انسگگان گگه دنیگگای پیرامگگون خگگویش دارد و آثگگار آن در ف گار ،رف گگار ،آداب و رسگگوم و

هگگر چگگه تولیگگد مگگیکنگگد ،شگگام هنگگر ،ق گانون ،محصگگوالت مگگادی و معنگگوی و ن گگایر آن

نمایان میشود.

تکساحت  :این رویکرد ،فرهنگگ را از زنگد ی فگردی و اه مگاعی و برنامگهر یگزی و
 .2

سیاسگگت گگتاری در ایگگن دنیگگا م گینگگگرد و در ادبیگگات دس گ گاه سیاسگگی _ اه مگگاعی و

اه رایی و دول ی دان پرداخ ه میشود ،همچون آموزش و پرورش ،ورزش ،تبلیغگات،
هنر و رسانهها ،ردشگری ،آثار اس انی و مانند آن.

مگگیتگگوان ن یجگگه رفگگت کگگه فرهنگگگ مجموعگگهای از اورهگگا ،رف ارهگگا و هنجارهگگای

ارزشگی اسگت کگگه در آداب و رسگوم ،گگان ،ادبیگات ،روا گگط ،و دیگگر امگگور زنگد ی تجلگی

مگگییا گگد و بگگر خلگگق و خگگوی مگگردم اثگگر م گی گگتارد .نگگابراین ،فرهنگگگ ،حقیقگگت و هو ی گت

معنوی ملتهاست که ساخ ار کیفی زند ی آنها را مشاا میسازد .فرهنگگ تبلگور

رف گگاری برخاسگ گ ه از اوره گگا و هنجاره گگای پتیرف گگه ش گگده اس گگت کگگگه اف گگزون ب گگر هل گگوه

اه ماعی آن میتواند در حوزه زند ی یگک فگرد نیگز معنگا یا گد .از ایگن رو ،عنگوان «انسگان

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

بیفرهنگ» و «هامعه بیفرهنگ» پتیرف نی نیست.
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ا توهه ه مطالگ ،پگیش ف گه ،مگیتگوان فرهنگگ دینگی را م ناسگ ،گا دیگد اه چنگد

سگاح ی ار یگابی کگرد؛ یگگرا دیگن داعیگهدار ایجگگاد طگر نگو در زنگگد ی انسگانهاسگت و گگه

هنبگههگای ما لگف حیگگات انسگان و سگعادت او ن گگر دارد .خداونگد ،پیگامبران الهگگی را
حام رسالت و عهدهدار تربیت افراد و بر پا کردن هامعه هدیگد گا معیارهگا ،وضگعیت

و و یژ یهگایی گدی معرفگی کگرده اسگت و آمگوزههگای دینگی سگاحت وسگیعی از اورهگا،

رف ارها ( ایمان ه خداوند ،تقوا ،دادن زکگات و بر پگا داشگ ن نمگاز) ،روشهگا (بگر پگا کگردن

قسگگط و داد اه مگگاعی و آراس گ ه شگگدن گگه آرای گه عگگدالت فگگردی و اخمقگگی) و عگگادتهگگا
(تداوم ارتباس ند ی و عبودیت ا خگدا و حفگظ خلگق یگاری رانگه و عگدالتخواهانگه گا

خلق) در یک هامعه را شام میشود.

نابر این ،فرهنگ اسممی مجموعهای از اورها و اصول و روشهای زند ی اعگم از

آداب و رسگگوم ،اخمقیگگات ،ارزشهگگا و قگگوانین در حگگوزههگگای ما لگگف حیگگات شگگری
است که از وحی سرچشمه رف ه است.

فرهنگ مادی و معنوی
فرهنگگگ مگگادی ،آن اگگش از عناصگگر فرهنگگگی اسگگت کگگه قا گ ح گس ،انگگدازه یگگری،

ار ی گگابی و مقایس گگه اس گگت .اش گگیای م گگادی ،اب گگزار ک گگار ،وس گگای ص گگنع ی و کش گگاور ی،

مسگا آموزشگی و وسگای زنگد ی و لگوازم خانگه کگه در زنگد ی روزمگره کگاربرد دارد ،ماننگگد
لبگگاس ،وسگگیله نقلیگگه ،مسگگکن و گگه طگگور کلگگی ،هگگر چیگگزی کگگه هنب گه مگگادی دارد ،هگگزو

فرهنگ مادی ه شگمار مگیرود .فرهنگگ مگادی شگام همگه دسگتآوردهگای مگادی هگر

هامعه است.

فرهنگگگ معنگگوی در بر یرنگگده امگگوری اسگگت کگگه هنبگه کیفگگی دارنگگد و گگه بیگگان دیگگگر،

آنچه مادی نباشد ،فرهنگ معنوی است .عقاید و اورها ،آداب و رسوم ،اخمقیگات،
آموزش و پگرورش ،آثگار ادبگی و هنگری و فکگری و همگه صگنای معنگوی یگک هامعگه هگزو

بگگین هنبگگههگگای مگگادی و معنگگوی فرهنگگگ ،را طگگه م قگگا لی وهگگود دارد و تغییگگر یکگگی

موهگگ ،تغییگگر دیگگگری خواهگگد شگگد .ایگگن د ر گگونی و تغییگگر مگگیتوانگگد ناسگگت از فضگگای

فرهنگگگ مگگادی و گگا اشگگیای مگگادی و ابگگزار فیزیکگگی فرهنگگگ ،آغگگاز و سگگنس تگگأثیر آن در
فضای فرهنگ معنوی دیده شود .همچنگین مگیتوانگد ا گدا فضگای فرهنگگ معنگوی را

دچار تغییر سازد و در ادامه ،هنبههای مادی را م أثر کند .الب ه نا ف ه نمانگد اصگالت
ا فرهنگ معنوی است و اثر تاری آن بر هنبههای مادی فرهنگ ماند ارتر و واقعیتگر
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فرهنگ معنوی آن هامعه ه شمار میرود.
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است .خداوند میفرماید:
خداوند سرنوشت هگیچ قگومی (و مل گی) را تغییگر نمگیدهگد ،مگگر اینکگه آنگان
آنچه را در خودشان هست ،تغییر دهند( .رعد)11 :
این دان سب ،است که خداونگد هگیچ نعم گی را کگه گه روهگی داده ،تغییگر
نمی دهد ،هز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند( .انفال)53 :

مفهوم «آسیب»
آسی ،ه بیماریها ،عوارض و اخ مالت درونی و بیرونی که فرهنگ را از کگارکرد و

اث گگر اش گگی س گگاقط مگ گیکن گگد ،ف گگه م گگیش گگود و آس گگی،شناس گگی گگگه معن گگای مطالعگ گه

آس گگی،ه گگای وارد ش گگده گگه هامع گگه و گگروهه گگای انس گگانی اس گگت .اص گگطم آس گگی ،و

آسگگی،شناسگگی در علگگوم ما لگگف کگگاربرد دارد و در عرصگگه فرهنگگگ گگه امگگوری مگگرتبط
است کگه رنگگ فرهنگگی دارنگد و رف گار و کگنشهگای اه مگاعی را تحگت تگأثیر خگود قگرار

میدهند ،ه ونهای کگه ا گر هلگوی ایگن آسگی،هگا رف گه نشگود ،گه تگدریآ در فرهنگگ
اصی هامعه رسگوی مگیکننگد و گه مگرور زمگان نهادینگه مگیشگوند و حکگم آداب و سگنن

حگگاکم بگگر هامعگگه را پیگگدا مگگیکنن گد .در ن یجگگه ،ایگگن وضگگعیت گگه اس گ حاله فرهنگگگی و

پیدایش فرهنگ هدید میانجامد.

در ایگگن فرآینگگد ،شگگاا گگا آنچگگه گگه عنگگوان الگگگو ان اگگاب کگگرده اسگگت ،یگانگگه و گه

ارزشهای حاکم بر آن پای ند میشگود .سگنس گه نسگ هگای آینگده من قگ مگیکنگد .گا

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

توهه ه اهمیت این مسئله است که اس عمار ران میکوشند فرهنگشان را نگه تنهگا گه
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کشورهای دیگر ،صادر ،لکه ه آنها تحمی کنند تا وانند ه صورت نرم و آرام ،دیگگر

کشورها را یر سلطه خود در آورند و از منا و امکانات آنها ه سودشان بهره بردارند.
امکانسنجی آسیب فرهنگی
برای بررسی آسی،های فرهنگی ،توهه ه چند نکته الزم است:

 .1فرهنگ برتر و مطلوب و آرمانی که منطبق ا نیازهگا ،سگعادت و آر وهگای انسگانی

اشد ،موهود اسگت و مگا از آن آ گاهی دار یگم؛ یگرا گدون وهگود الگگوی کامگ کگه معیگار

سنجش و داوری اشد ،نمیتوانیم از آسی ،سان گوییم.

از آن رو کگه اسگگمم دارای ن گگام فکگگری ،اه مگاعی و سیسگ می هگگام بگگوده و خگگود را

ارا ه دهنده برترین الگوی فرهنگی برای شریت معرفگی کگرده اسگت ،الگگوی فرهنگگی

برتگگر را م گیتگگوان ن گگام فرهنگگگی مب نگگی بگگر دیگگن اسگگمم دانسگگت کگگه گگا سرشگگت و فطگگرت
انسانی نیز ساز ار است( .روم)30 :

 .2آسی،هگا دو دسگ هانگد :آسگی،هگای ی کگه از بیگرون یگک ن گام فرهنگگی و از قلمگرو

بیگانه نفوذ میکند (آسی،های بیرونی) و آسی،هایی که در درون یک فرهنگ پدید
میآید و ه تدریآ ،ک ن ام فرهنگی را دچار د ر ونی مگیکنگد یگا اگش مهمگی از آن را

تغییر میدهد (آسی،های درونی).

از مهمترین تفاوتهای ی که میان ایگن دو گروه از آسگی،هاسگت ،اینکگه شگناخت و

درمان آسی،های درونی سیار دشوارتر از آسی،های بیرونی است؛ یرا افگزون بگر آنکگه

دیرتر شناخ ه میشود ،چون ه رنگ فرهنگ خودی درآمده و همچگون شگاخه و فرعگی
از همان فرهنگی در مگی آیگد ،طرفگداران و مگدافعانی را از همگان آغگاز گا خگود دارد کگه در

برابر هر ونه مقا له ،مقاومت و ایس اد ی میکنند .این در حالی است که آسگی،هگای

بیرونی ،ودتر دیده میشوند و اک ریت کم ر از آن حمایت میکنند و در کوتگاهمگدت گا

پتیرش عموم رو هرو نمیشود.

آسی،شناسی و توهه ه آسی ،های پیرامون هر حقیقت ،اهمیگت سگیاری دارد و

نابر فرمایش امگام صگادق  ،یکگی از پایگههای مهگم دانگش گه شگمار مگیرود ،چنگانکگه

ایشان فرمودند:
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آسیبهای فرهنگی جهان اسالم

365

َ
َد ْی ِّنك؛ (بر یق :1371 ،ج)233 ،1
همگگگگه دانگگگگش مگگگگردم را در چهگگگگار چیگگگگز یگگگگاف م :خداشناسگگگگی ،خودشناسگگگگی،
وظیفهشناسی و آسی،شناسی (آنچه شاا را از دین خارج می کند).

پس از ازخوانی مفاهیم فرهنگ و آسی ،،برخی از مهمترین آسی،هایی را معرفگی

می کنیم که ههان اسمم را تهدید کرده و ه چالش کشیده است .بیگان ایگن نکتگه الزم
اسگگت کگگه ایگگن آسگگی،هگگا گگه یکگگدیگر مرتبطنگگد و هگگمپوشگگانی دارنگگد .گگه عبگگارت دیگگگر،
پیدایش یک آسی ،سب ،آشکار شدن دیگر چالشها و آسی،ها نیز میشود.

 .1جهانیشدن و جهانیسازی

برای مفهوم ههانی شدن (مانند مفهگوم فرهنگگ) شگاید ن گوان تعر یگف مشاصگی را

ارا ه کرد .از این رو ،برخی ا توهگه گه آثگار آن ،ههگانی شگدن را چنگین تعر یگف کگردهانگد:

فرآیندی اه ماعی که در آن ،حدود و قیود هغرافیایی و مر ندی کشورها که بر روا گط

اه م گگاعی و فرهنگ گگی س گگایه افکن گگده ،از ب گگین م گگیرود( .وات گگرز )66 :1379 ،ماالف گگان

ههانی شدن ،این پدیده را ههانیسا ی و یک شگک کگردن ههگان مگیشگمارند کگه گه

وسیله ا یگران برتر ههانی برنامهر یزی شده است و ههان را گه سگمت غر بگی شگدن و
ه صورت خاص امریکایی شدن میبرد و اورها ،ارزشها و رف ارهای خگود را بگر دیگگر

هوام تحمی میکند.

ههگگانی شگگدن ،تقیگگد گگه مکگگانی خگگاص و پیونگگد فرهنگگگی گگا آن را سسگگت و نگگابود

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

مگگی کنگگد و گگا ایجگگاد اخ گ مل در صگگور ذهنگگی و معنایگگابی آن ،گگه شگگکلی مگگؤثر و فرا یگگر،
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زند ی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد و هویت انسان را در ارتباس ا ههانی بزر تگر و گا

نگاه و شک غربی آن ازتعریف مگی کنگد .همچنگین اورهگا و هنجارهگای او را د ر گون

میسازد و عگادات و رف ارهگای او را تغییگر مگیدهگد و او را گا هگوی ی هدیگد و ارزشهگا و

رف ارهایی در چارچو گه فرهنگگی هدیگد ،مگن م مگیسگازد و هگدایت مگیکنگد .گه دنبگال
آن ،امنیت ،اق صاد ،آزادی و سیاست و همه عرصههگای زنگد ی انسگانهگا را یگر چ گر

اراده خود قرار میدهد.

در چنین فضایی ،مهمترین اش اورها ،یعنی هس یشناسی ،معرفتشناسگی و

انسگگان شناسگگی افگگراد در هوام گ اسگگممی کگگه از دیگگن سرچشگگمه رف گگه بگگود ،گگه د ر گگونی
کام دچار میشود و خدا اوری های خود را ه انسان اوری میدهد و آدمی و حیگات
دنیایی و زند ی مادی (حیوانی) او را اول و آخر و حقیقت و پایه همه چیگز مگیشگمارد.
ایدها و نبایدها ،ارزش ها و هنجارها و رف ارهای انسان نیز بر اساس این هویت و گاور

شگگک مگگییا گگد و ارتبگگاس مسگگلمانان گگا یکگگدیگر و هگگم رایگگی و انسگگجام درونگگی آنهگگا فگگرو

می پاشد و ممک پیوند ا دیگران ،نه بر اساس دین اسمم و ارزشهگای دینگی ،لکگه بگر
پایه مناف شاصی و روهی و ا رویکرد هدید (دنیای غرب) قرار می یرد.

ن یج گگه ای گگن رویک گگرد ،اخگ گ م ب گگین هوامگ گ اس گگممی و ه گگدایی آنه گگا از یک گگدیگر،

تنها تاش ن دیگر مسلمانان در برابر هجمه دشگمنان ،وقگوگ انگواگ در یگریهگا و هنگگ
و کشگ گ گ ارها در ب گ گگین ملگ گ گ اس گ گگممی از ی گ گگک س گ گگو ،و پیگ گ گدایش تبع گ گگیخ و فاصگ گگگله

طبقاتی ،مصگر

رایگی در طبقگه برخگوردار ،سگ رش فقگر و خشگونت و انگواگ نا سگامانی

سیاسی ،امنی ی ،اه ماعی و فرهنگی در درون هر یک از کشورهای اسممی از سگوی

دیگر است.

 .2تفرقه و تقابل بین مذاهب اسالمی

از آسی،های مهمی که می هان ههان اسمم شده و از دیر گاز حرکگت هامعگه را

الهگی مبنگی بگگر اع صگام گگه ریسگمان الهگگی و پرهیگز از تفرقگگه (آلعمگران )103 :را فرامگگوش
کردند .ه های آنکه همچگون یگد واحگده در کنگار یکگدیگر اشگند و گا تقو یگت همگدلی،

ص گگف وا ح گگدی را در براب گگر دش گگمنان اس گگمم تش گگکی دهن گگد ،خ گگودی را از غی گگر خ گگودی

تشگگایا نمگگی دهنگگد و گگا روی آوردن گگه برخگگی مسگگای فرعگگی ،راه نفگگوذ دشگگمن بگگین
صفو

مسگلمانان را فگراهم آورده انگد .تگاریخ تشگ ه ههگان اسگمم و حگوادگ نگا واری

که صفحات تاریخ را خون گار و ماالمگال از انگدوه کگرده ،از یگک سگو ،و وضگعیت کنگونی

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...

ا کنگدی و ح گی گاه گا توقگف و وا رایگی دچگار کگرده ،ایگن اسگت کگه مسگلمانان فرمگان
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آن و وقوگ انواگ س یزها و نزاگ ها و هنگ و کش ارها ،واهی روشن این مطل ،است.
 .3احساس حقارت و خود کمتربینی

از ناامیدکنندهترین اتفاقهایی که میتواند در یک هامعگه ری دهگد ،ایگن اسگت کگه

افراد آن هامعه ،خودشان را در برابر دیگر هوام  ،حقیر و پایینتر شمارند و گا از دسگت

دادن غرور دینی و (ح ی ملی) ،ارزشها و رف ارها و همه سرمایههای معنوی و مگادی

خویش را از دست دهند.

ش گگاید گگگوان عل گگت اصگگگلی ای گگن حالگگگت روح گگی اسگگگفانگی گگز را عقگگگ،مانگگگد ی و

توسعهنیاف گی یا کم ر توسعه یاف ه بودن هوام اسممی برشمرد که افگزون بگر رنگآهگای
فراوانگگی کگگه در هامعگگه پدیگگد مگگی آورد ،هو یگگت انسگگان را از درون آزار مگگیرسگگاند و خگگود را
موهودی وازده و مح اج و درهگه دو و حقیگر مگیشناسگد .تعلگق گه شگبکههگای ههگانی

اسگ عمار ،شگگالوده هگگای نام ناسگگ ،سیاسگگی ،تشگگکیمت نامناسگگ ،اداری ،حا کمیگگت

همود و نادانی و بیسوادی از نشانهها و و یژ یهای این ونه هوام است.
 .4ارتداد

از هش گگدارهای پیش گگوایان معص گگوم و ع گگرت پی گگامبر گگه هامع گگه اس گگممی در عص گگر

غیبگگت ،خطگگر و آسگگی« ،ارتگگداد و بر شگگت از دیگگن» اسگگت کگگه گگا عبگگارات ما لف گی در

اخبگگار وارد شگگده اسگگت ،ماننگگد« :تضگگ الالگگق عگگن ادیگگانهم» (صگگدوق :1395 ،ج،1

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

« ،)287یضگ فیهگگا اقگگوام» (همگگان« ،)289 :یرتگد فیهگگا اقگگوام» (همگگان« ،)317 :ارتگگداد
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اک گگر القگگا لین امام گگه» (همگگان :ج« ،)378 ،2ی رهگ عگگن هگگتا االمگگر اک گگر القگگا لین گگه»

(همان.)385 :

ارتداد ه معنای رهوگ و از ش ن است .از شت ه راهی که از آن آمده و در رهگوگ

از امر مقدس ه کار ناپسگند ماننگد رهگوگ از اسگمم گه کفگر گه کگار رف گه اسگت( .راغگ،،

 )349 :1412از روایات پیش ف ه میتوان چنین برداشت کگرد کگه ارتگداد دو ونگه قا گ

تصور است:

الف)ارتداداعتدادی :یعنی روهی در اصگ دیگن مرتگد مگیشگوند و اع قادشگان را گه

اسمم از دست میدهنگد« :تضگ الالگق عگن ادیگانهم» .برخگی دیگگر ،گه ظگاهر ،خگود را

مسلمان میدانند ،ولی ایمان ه امام مهدی
اومر»( .کلینی :1407 ،ج)2 ،336 ،1

را از دست میدهند« :یره عگن هگتا

م)ارتللدادعمیل  :یعنگگی برخگگی افگگراد در ظگگاهر ،مع قگگد گگه اسگگمم و والیگگت و امامگگت

امامگگان اهگ گ بی گگت

هسگ گ ند ،ام گگا در عمگگ از ه گگوا و ه گگوس دنبالگگگهروی م گگیکنن گگد و

دل سگگ گی گگه دنی گگا و لتای گگت و شگگهوات آن ،چن گگان آن گگان را غافگ گ کگگرده اس گگت کگگگه گگه
دس گ ورهای دیگگن و والیگگت مل گگزم نیس گ ند .ایگگن نگگوگ دوری از دس گ ورهای دیگگن ،گگاه گگه
ونهای تشدید می شود که اوامر دینی را ناکارآمد و مربوس ه دوران تش ه میدانند.

 .5سست شدن باورها (انحراف از معارف اسالم)

رف ارهای انسان در عرصه زند ی فردی و اه ماعی که فرهنگ او هلوه ر است ،بر

پایه اورهایی است که پتیرف ه است و بر اسگاس آن برنامگهر یگزی مگیکنگد .برنامگهر یگزی
رف گگاری انسگگان مسگگلمان و هامعگگه اسگگممی نیگگز کگگه فرهنگگگ اسگگممی حگگا کم بگگر هوام گ

اسممی را شگک مگیدهگد ،بر رف گه از آمگوزه هگای اصگیلی اسگت کگه در کتگاب و سگنت
ریشگگه دارد .انحگگرا

از آمگگوزههگگا و تغییگگر در آنهگگا گگه تحر یگگف مفگگاهیم مگگیانجامگگد و در

نهایگگت ،رف ارهگگا را د ر گگون مگگیکنگگد و هگگم گگام گگا آن ،راه را بگگرای شکسگ ن حگگریم الهگگی و
میکند و مرتک ،محرمات میشود.
 .6دنیا گرایی و نگاه اصالتی به آن

داش ن یک ههانبینی نقشی مهم و تعیینکننگده در زنگد ی انسگانهگا دارد .نگگرش

ه ههان و شگناخت حگدود آن کگه همگراه گا شگناخت انسگان از خویشگ ن اسگت ،پایگه و

اسگاس ایگگد ولوژی و ر ف گگار اوسگگت .ا گگر گگه ایگن ههگگان گگا نگگگاه اصگگال ی نگریسگ ه شگگود و

انسان آغگاز و پایگان زنگد ی اش را در همگین دنیگا دانگد ،طبیعگی اسگت گه دنبگال کسگ،

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...

نافرمگگانی دسگ گ ورهای خداون گگد هم گگوارتر م گگیکنگگد .در ن یج گگه ،انس گگان واهب گگات را ت گگرک
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گگاالتر ل گگتت و به گگره از دنیاس گگت و ت گگمش خگگگود را در ای گگن زمین گگه گگگه ک گگار م گگی یگگگرد و

برنامگه هگایش را در ههگت تحصگی منگاف بیشگ ر دنیگوی مگدیریت مگیکنگد .ن یجگه ایگن
دید اه آن میشود که آدمی و هامعه او سراسر شهوت و فساد و تجم پرس ی می گردد

و انسان ا شمردن خود ه عنوان یکگی از انگواگ حیوانگات ،دیگگر چیگزی گه نگام کرامگت و

عگگزت انسگگانی را نمگگیشناسگگد و ارزشهگگای اخگگمق انسگگانی بگگی معنگگا مگگیشگگود و دیگگگر

حقیق ی ه نام عواطف انسانی مفهوم ندارد.

این در حالی است که در دید اه دیگر و ا اصالت دادن ه زند ی ا دی در آخرت،

دنیا را مقدمه آن و محلی ب رای کار و تمش سازنده بر اساس برنامگه مشگاا و تگدو ین

شگگده مگگیدانگگد و بگگرای رسگگیدن گگه آن حیگگات پگگاک ،از خوشگگیهگگای ود گگتر و همگگراه گگا

نگگا واریهگگای روحگگی دنیگگا گگه آسگگانی مگگی گگترد .در ایگگن ههگگانبینگگی ،مفگگاهیمی ماننگگد
تشگت و ایثگار ،محبگت گه هگمنگوگ ،عگزت و کرامگت انسگانی ،از حگق خگویش تشگ ن

برای رعایت حال دیگران ،از اصول کاربردی زند ی انسانها ه شمار میآید.
انتظار امام مهدی

و حل مشکالت و آسیبها

از همله موضوعاتی که در اندیشه شیعی و من ومه معار مهدویت ،هایگاه مهگم

و تعیگگین کنن گگدهای دارد ،ان گگار دول گگت آرمگگانی و حکوم گگت عادالنگگگه ام گگام مه گگدی

اسگت .در روایگگات فراوانگی کگگه از پیشگگوایان معصگوم

صگگادر شگگده ،گه ان گگار و نقگگش

مهم و کلیدی آن برای تر از دوران آخرالزمان و عبور از وقای اسف ار آن و رسیدن ه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

دروازه ظهور منجی اشاره شده است( .مجلسی :1403 ،ج)122 ،52
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تأم گ در روایگگات نشگگان مگگیدهگگد حقیقگگت ان گگار ،تحگگرک و پو ی گایی اسگگت .ان گگار،

منشگور سگ ر و تا نگاک حرکگگت و درس مبگارزه اسگگت .ان گار ،دیگدن روزنگه امیگد بگگرای

رهایی است .ان ار ،دیگدن افگق فگردا و فرداهگا و امیگد گه آینگده اسگت .ان گار ،اشگ یاق

رس گیدن گگه به گگر ین وض گ اسگگت .ان گگار ،تمشگگی بگگرای به گگر شگگدن و تکامگگ ی گاف ن و

همیشه پو یا یس ن اسگت .هامعگه من گر ،هامعگهای پو یگا و رو گه تکامگ و م مایگ گه

به ر و انسانی یس ن است و فرد من ر همیشه در حگال ر یگز از وضگ موهگود و تگمش

برای فردایی به ر از امروز است .از این رو ،اید بر ضد شرور شورد تا هامعه برای ظهور
و حضور مصلو موعود آماده شود.

دوران آخرالزمگگان و حضگگور نداش گ ن آخگگرین خلیفگگه پیگگامبر

مهدی

و حجگگت حگگق امگگام

 ،دوران سا ی است که نه تنها شگیعه و هامعگه اسگممی ،لکگه همگه مگردم

دینمدار و مع قد ه منجی در فراق موعود مهر ان خود سگنری می کننگد ،ولگی امیگد گه
آمگگدن او ،دل و هانهگگا را شگگور و نشگگاس می اشگگد و تحم گ سگگا یها و دشگگمنیها را

آسان می کند .این امیگد و آر و ی ظهگور او همیشگه و همگه هگا بگرای انسگانهای مگؤمن،

نج گگات اش و راه ش گگا ب گگوده و در روایگ گات اس گگممی« ،ان گگار» نامیگ گده ش گگده اس گگت؛
ان ار ی که من ران را ه امام موعود خود وص می کند و مرهمی بگر زخگم فگراق ایشگان
اسگت« .ان گگار» ،اکسگیر ارزشگمندی اسگگت کگگه مؤمنگان من گگر در دوره غیبگگت را آمگگاده
اس قبال از ظهور مهدی موعود می کند و راه و رسم چگونه یس ن را ه آنها میآموزد.

حقیقت انتظار و ابعاد آن

َ
ان گگار ،چشگگم گگه راه بگگودن اسگگت و ای گن چشگگم گگه راه گی گا توهگگه گگه من گگر ،آثگگار و

پ گیآمگگدهایی دارد .ان گگار تنهگگا ی گك حالگگت روح گی و درون گی نیسگگت ،لکگگه از درون گگه

بیرون سرایت میکند و حرکت میآفر یند .ه همین دلی است که در روایات ،ان گار،

«ان ار» ا نشس ن و دست روی دست تاش ن نمیسازد ،لکگه در حقیقگت ان گار،
حرکت و نشاس و شورآفرینی نهف ه است .هایگاه ان ار گه قگدری واالسگت کگه پگس از
توحید و نبوت و والیت مطر شده است .رو ی امام صادق

ه یاران خود فرمود:

آیا شما را از چیزی آ اه نکنم که خداوند گدون آن ،هگیچ عملگی را از نگد ان
نمیپتیرد؟ واهی ه یگانگی خدا و نبوت پیامبر اسمم و اقرار ه آنچگه خگدا
امگر فرمگوده و والیگت مگا و بیگزار ی از دشگگمنان مگا و تسگلیم شگگدن در برابگر ایشگگان
]امامگگان[ و پرهیزکگگار ی و کوشگگش و خو یش گ ندار ی و ان گگار قگگا م( .نعمگگانی،

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...

یك عم و به ر ین اعمال معرفی شده اسگت( .صگدوق :1395 ،ج )644 ،2نگابراین،
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)200 :1397

ان گگار مهگگدی موعگگود

 ،ان گگار مصگگلو ههگگانی اسگگت کگگه ظهگگورش ،عگگدالت و

معنو یت ،برادر ی و برابری ،عمگران و آ گادی زمگین و امنیگت و صگلو و عصگر شگکوفایی
عق و دانش شگری را بگرای انسگانهگا گه ارمغگان مگیآورد و حاکمیگت عگدل ههگانی او،

برچیده شدن ساس اس عمار و برد گی انسگانهگا و نگابودی هگر ونگه سگ م و سگ مگری و
رهایی اه ماگ از انواگ فسادهای اخمقی را ه دنبال دارد.
ان ار مهدی موعود

 ،ان ار ی است که ه انسانها هو یت و حیات می اشگد

و آنها را از پوچی و بیهگدفی نجگات مگیدهگد ،زمینگههگای شگکوفایی و رشگد را در آنگان

خواهگد شگگکفت و زمینگگهسگگا ی بگگرای ظهگگور را سگرلوحه برنامگگههگگای آنگگان قگگرار مگگیدهگگد.
ان ار مهدی موعود در ا عاد ما لگف زنگد ی انسگان اثگر مگی گتارد .در ُ عگد فکگری،

اورهگگای اساس گی حیگات آدم گی را در حفگگظ و تقو یگگت م گیکنگگد .در ُ عگگد فگگردی ،حی گات

روح گی و روان گی آدمگگی را گگه طگگر

صادق

فرمود:

کسگگ ،فض گیلتهگگای اخمق گی سگگوق مگگیدهگگد .امگگام

کسی که دوست دارد از یاران قا م اشد ،اید من گر اشگد و در حگال ان گار،
پرهیزکار ی پیشه کند و ه اخمق نیکو آراس ه شود( .همان)

در ُ عد عملی ،گه اعمگال و رف گار انسگان ههگت مگیدهگد تگا در میگدان عمگ کوشگد

زمینههای ظهور دولت حق فراهم شود .از این رو ،من ر هم ه سگاخ ن خگود و هگم گه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

سامان دادن هامعه همت می مارد.
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ویژ گگی مهگگم ان گگار ای گن اسگگت کگگه انسگگان را از محگگدوده خگگود فراتگگر مگگیبگگرد و او را گگا افگگراد

هامعه مگرتبط مگیکنگد؛ یعنگی ان گار نگه تنهگا در زنگد ی فگردی من گر مگؤثر اسگت ،لکگه در حگوزه

را طه فرد ا هامعه نیز طر و برنامه دارد و او را ه اثر تاری مثبت در هامعه وا میدارد.
عناصر كلیدی انتظار
ان گگار امگگام مهگگدی موعگگود

 ،عناصگگر و و یژ گگیهگگایی دارد کگگه مگگیتوانگگد به گگرین

راهح برون رفت از مصای ،و مشکمت ههگان اسگمم گه شگمار آیگد .در ایگن میگان ،دو
عنصر ،اصلیتر و کارآمدتر ه ن ر میآید که عبارتند از:

الف) آینده معلوم و حتمی (امام مهدی ،محور وحدت)

یکی از عوام سیار مهم در حفگظ هو یگت امگت اسگممی و هوامگ مسگلمان ،افگزون

بگگر تش گ ه تگگاریایشگگان ،توهگگه گگه آینگگده پگگیش روسگگت کگگه گگه سگگمت آن در حرکگگت
هسگگ ند .آین گگده ح م گگی اع گگث م گگیشگگود آن گگان در ش گگناخت و حف گگظ هو ی گگت اس گگممی

خویش ،ههانبینی و اورها و اندیشه های ناب و زال ل بر رف ه از وحی و نیز اید ولوژی
رف گگاری سرچشگگمه رف گگه از آموزههگگای دینگگی ،اس گ وار اشگگند و گگا اتحگگاد در راه روشگگن و

ص گراس مس گ قیم شگگریعت اسگگمم حرکگگت کننگگد و رف گگار ایگگدههگگا و مکاتگگ ،انحرافگگی و
اس عماری نشوند.

ان گگار تحقگگق مطلگگوب و مقصگگود و موعگگود آخگگرین ،همیشگگه امگگام مهگگدی
عنگوان محبگوب من َ گر در برابگر دیگد ان من گر قگرار مگیدهگد و ضگمن نصگ،العگین قگرار
دادن هد

را گگه

برای چشم ان اران ،هویت و کیسگ ی آنگان را یگادآور مگیشگود .گه راسگ ی،

وق ی موعود انبیا و آخرین خلیفگه خگدا در زمگین ،فرزنگد پیگامبر اسگمم و امگام مسگلمانان
اسگگت و حگگاکم علگگی االطگگمق زمگگین و حا کمیگگت ههگگانی از آن امگگام و رهبگگر مسگگلمانان

است ،پس فراموش ک ردن هویت خویش ن ،تزلزل یاف ن در اورها و سر سگنردن در برابگر
توهیهی دارد؟

اور ه ظهور حضگرت مهگدی

گا اوصگا معرفگی شگده ،عقیگدهای اسگت کگه در

م ن نصوص اولیه اسممی اعمم و عنوان شده و برحس ،احادیث م واتر که شکی در
تواتر و صدور آنها از پیغمبر نیست ،آن بزر گوار از ایگن ظهگور خبگر داده و امگت خگود را در

ان ار این روز بزر و ظهور مهدی موعود تاش ه است .این عقیده مث دیگر عقایگد

اص گی و اصگگلی اسگگممی ،از طگگر خگگود پیغمبگگر گگه مگگردم عرضگگه شگگده و ایمگگان گگه آن

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...

غیر مسلمان چه معنایی خواهد داشت و دیگر اخ م

و دشمنی بین مسلمانان چگه
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حضرت ،مق ضی ایمان و اور ه این ظهور است.

اهگ سگنت و شگیعه در طگول اعصگگار بگر ایگن اتفگگاق داشگ ه و دارنگگد کگه در آخرالزمگگان،

یك نفر از اوالد رسول و فرزنگدان علگی و فاطمگه

کگه صگفات و عممگاتش در احادیگث

مگتکور اسگت ،در هنگگامی کگه دنیگا پگر از ظلگم و هگور شگده اشگد ،ظهگور کنگد و ههگان
را پگگر از عگگدل و داد سگگازد .همگگه او را هگگمنگگام و هگگمکنی گه پیغمبگگر و ملق گ ،گگه مهگگدی

معرفی کردهاند.
شهید صدر در این اره می و ید:

َ
ه راس ی ،اع قاد ه حضرت مهدی ه عنوان پیشوای من ر برای تغییگر
ه طور عمگوم و گه و یگژه در
ههان ه عالمی به ر ،در احادیث پیامبر اکرم
روایگات اهگ بیگت آمگگده اسگگت .در روایگگات فگراوان ،گگه طگگور هگگدی بگگر ایگگن
مسگئله تأ کیگد شگده کگه هگای هگیچ شگکی را بگرای انسگان نمگی گتارد .تنهگگا از
طر یگگق بگگرادران اهگگگ سگگنت 1،حگگدود چهارصگگد روایگگگت از پیگگامبر در گگگاره
حضگگرت مهگگدی احصگگا و شگگمارش و ب گیش از شگگش هگگزار ر وایگگت بگگرآورده
شده است .این رقم بزر ی است که در سیار ی از قضایای اسممی دیهی،
م
ن ی گری بگگرای آن وهگگود نگگدارد؛ قضگگایایی کگگه معمگگوال مسگگلمانان در آن تردی گد
نمیکنند( .صدر)83 :1417 ،

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

کنجی شافعی می وید:

374

هد ُواُرت اَخبأار و اس فاضأت بکَأرة زواَأا َأن املصأ ىف ف امأر املَأدی
(کنجی شافعی)126: 1362 ،
اخبار م واتر است و مس فیخ است ا ک رت راویان از پیگامبر مصگطفی
در امر مهدی .

؛

ابن تیمیه آورده است:
أ َ األُادیث الیت حی ج با ََ خأر ج املَأدی أُادیأث صأجیجة؛ (ابأنُیمیأه،
 .1کتابهای روایی فراوانگی از اهگ سگنت گه احادیگث امگام مهگدی اشگاره کگردهانگد ،از هملگه صگاحبان
کت ،س ه ماننگد ابگنماهگه (ج ،2ص ،1366ش ،)4082ابگوداوود (ج ،2ص ،508ش )4279و ترمگتی
(ج ،4ص ،504ش.)2230

 :1406ج)254 ،8
احگگگادیثی کگگگه در گگگاره خگگگروج مهگگگدی گگگه آنهگگگا اح جگگگاج مگگگیشگگگود ،احادیگگگث
صحیو است.

حگگافظ ابگگن حجگگر عسگگقمنی از ابوالحسگگن الاسگگعی اال گگدی ف گی مناقگگ ،الشگگافعی

نق میکند:

ُواُرت اَخبار با َ املَدی من ه ه اَمة؛ (ابن ُجر :1379 ،ج)493 ،6
اخبار ه حد تواتر دال لت دارد بر اینکه مهدی از این امت (اسمم) است.

مبارکفور ی می و ید:

و اَلم ا َ املشَور ب خی کافة مأن اهأ اَسأَل َأَ أر اََصأار انأه َبأد ف آخأر
ال مأأا َ مأأن لَأأور رج أ مأأن اهأ البی أت یسأأمی باملَأأدی؛ (مبأأارکفوزی: 1410 ،
ج)401 ،6
دان که مشهور بگین تمگام مسگلمانان در طگول زمانهگا ایگن اسگت کگه گه طگور
حگ م در آخرالزمگان ،شاصگی از اهگ بیگت ظهگور خواهگد کگرد .او مهگدی نگام
دارد.

شیخ ناصرالدین البانی وهابی نیز می و ید:

ب) وظایف و برنامهها

«ان گگار» ،ظرفیگ گت و توان گگایی فراوانگ گی ب گگرای تحق گگق هامع گگه آرم گگانی اس گگمم ایج گگاد

میکند و رف ارها و برنامهها را دان سمت سوق میدهد .ا گر مفهگوم ان گار گه درسگ ی

فهمیگ گده ش گگود ،معل گگوم مگ گیش گگود بگ گین ان گگار موع گگود و حیگ گات پو یگ گا و ظل گگمسگ گ یزی

و ر یشگگهکن گی فسگگاد از زم گین ،ممزمگگه هسگگت و روای گات فراوان گی کگگه فض گیلت ان گگار و

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...

جحیب اَ میا َ بأه َهنأا مأن
ا َ َسیدة خر ج املَدی َسیدة ثاب ه م واُرة َنه
امور الغیب و اَ میا َ با من صفات امل س خی؛ (البا  ،یبُا)643 :
همانگگگا عقیگگگده گگگه خگگگروج مه گگدی  ،عقیگگگدهای ثا گگگت و م گگگواتر از پیگگگامبر
اکرم است که ایمان ه آن واه ،است؛ یرا این عقیده از امگور ی اسگت
که ایمان ه آن در قرآن ،از صفات پرهیزکاران شمرده شده است.
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مق گگام من گگران را بیگ گان مگ گیکن گگد ،ایگ گن تص گگو یر یبگگگا را ترس گگیم ک گگرده اس گگت .در پرتگگگو
ان گار موعگود ،حرکگتهگای اصگمحی شگک مگی یگرد و گه برکگت آن ،حیگات انسگگانی،

مفهگوم و هایگگاه الهگی خگود را پیگدا مگیکنگد و شگر را گه سگوی اهگدا
پیش میبرد.

واالی انسگانی گگه

امگت اسگگممی کگه من گگر و چشگم گگه راه ظهگور و قیگگام ههگانی نجگگاتدهنگده بگگزر و

موعود امتهاسگت ،ایگد در ا عگاد ما لگف ،ایگن ان گار و آمگاد ی خگود را نشگان دهگد.
الب ه مرحله ناست «ان ار سازنده» ،اور ه وهود منجگی و اع قگاد گه ظهگور او و بر پگا

داش گ ن انقگگمب ههگگانی گگه دسگگت اوسگگت .سگگنس نو گگت گگه اصگگم و هگگمسوسگگا ی
م
رف ارهگگا ،ف ارهگگا و پنگگدارها گگا ایگن اع قگگاد و گگاور اسگگت .وق گی انسگگانی حقیق گگا من گگر

کسگی اشگد ،تمگگام رف ارهگا و حرکگگاتش نشگان از من گر بگگودن او دارد .در چنگین شگگکلی،

انسگان هگگا و امگگت اسگگممی ،خگگود را در مسگگیری واحگگد و هر یگگان مبگگارکی مگگیبیننگگد کگگه گگا
همدلی و یکرنگی ،فضای مطلوب معنوی را پی یری و خواس ار میشوند و حفظ و

تقویت هویت دینی و انسانی ا ترویآ فرهنگگ مهگدویت و ان گار دغدغگه آنهگا خواهگد

شد .همچنین ه اصم درون و برون توهه میشود و اصالتها و هنجارهگا و رف ارهگا
ا معیار دین و ان ار موعود ههت یری میشود.

در ادامه ه برخی ایس هها و وظایف من ران مهدی موعود میپردا یم:
الف) وظایف فردی و اخالقی
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مسعسد

.1سنصا  ا
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من گگران واقعگ گی ،وض گگعیت فک گگری ،روحگ گی و عملگ گی خ گگود را گگگه ونگگگهای س گگامان

می اشند که ا امام مهدی

و موعگود الهگی سگنایت داشگ ه اشگد .گه طگور کلگی،

هر انسانی دارای سه مرتبه وهگودی (افکگار ،صگفات و اعمگال) اسگت و هگیچ انسگانی از

این قاعده هدا نیست .ا ر کسی اواهد ه انسان دیگری نزدیك شود ،چارهای نگدارد

هز اینکه کوشد نوگ اع قاد ،اورها ،صفات و رف ارهایش را ه ایشان نزدیك سازد تگا از
این راه ،همراه و پیرو واقعی او اشند.

هنفس

.2پ هازلار یوتزلا

یک گی از وظگگایف و ایسگگ ههگگای مهگگم من گگران ،آراس گ ن درون گگا فضگگای انسگگانی و

چنگ زدن ه مکارم اخمقی است؛ یعنی همان طور که قرآن میفرماید:

ا ر میخواهید محبوب خدا اشید ،تقوا پیشگی کنید (آلعمران)76 :

ایگ گگن قگ گگانون در مگ گگورد حضگ گگرت مهگ گگدی

شده است:

َ
.3یادمنتظ 

نی گ گز هسگ گگت .از امگ گگام صگ گگادق

نق گگگ

برای صاح ،االمگر ،غیب گی طگوالنی اسگت؛ در ایگن دوران ،هگر کگس ایگد تقگوا
پیشه سازد و ه دین خود چنگ زند( .مجلسی :1403 ،ج)135 ،52

من ر حقیقی کسی است که از یاد و نام محبوب خود غاف نمیشود و پیوس ه در

اندیشه اوست .روایت شده است:

وق ی امام موسگی بگن هعفگر از امگام غایگ ،و نعمگت گاطنی خگدا یگاد کگرد،
فگگردی پرس گید :آی گا از امامگگان کسگی غای گ ،م گیشگگود؟ فرمگگود :نعگگم یغی گ ُ ،عگگن
َ
ُ
ُ
شاص ُه و ال َیغی ُ ،عن قلوب المؤمنین ذ ُکر ُه و هگو الثگانی َعشگر
ا صار الناس

منگگا؛ لگگی ،شگگاا او از دیگگد اههگگای مگگردم غایگگ ،مگگیشگگود ،ولگگی یگگاد او از
دلهگگای مؤمنگگان نهگگان نم گیشگگود و او دوازدهم گین نفگگر از مگگا اسگگت( .همگگان:
ج)150 ،51

.4اظهارمدب ومسدع

محبگت س رشگگار گگه آن حضگگرت اسگگت .پیگگامبر ا کگگرم

مهدی

میفرماید:

در گگاره لگگزوم دوسگ ی حضگگرت

َ
َ
َ
ُ َ
َ َ
ُ
سأَلم ُه فل َی َت َأو ا ُ جأة صأاُب
َمن ا َُب ا َ َیل الل و هد کم امیان ُه و َُ ُس َأن ِّا
ال ما َ املن ظر؛ (مها َ :ج)296 ،36
هگگر کگگس دوسگگت دارد خگگدا را ممقگگات کنگگد ،در حگگالی کگگه ایمگگانش کام گ و
اسگممش نیکگو اشگد .پگس ایگد دوسگ دار حضگرت حجگت ،صگاح،الزمگان
من ر اشد.

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...

یک گ گ گی از اوص گ گ گا من گ گ گگران شگ گ گگیعیان خگ گ گگالا امگ گ گگام زمگ گ گگان

 ،مهگ گ گگرور ی و
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.5ب د اری

در روایات سیاری ،ه برد ار ی در این دوران سگفارش شگده و بگرای من گران صگابر،

پاداشها و ثوابهای چندی بیان ش ه است .امام صادق

میفرماید:

مأأأن دیأأأن اَمئأأأة الأأأوزن و العفأأأة و الصأأأَلو و ان ظأ ُ
أأار الفأأأر بالصأأأبر؛ (مهأأأا َ:
ج)122 ،52
از آیگگگین امامگگگان اسگگگت :تق گگوا ،عفگگگت ،صگگگالو بگگگودن و ان گگگار فگگگرج گگگا صگگگبر و
شکیبایی.

همچنین روایت شده است:

کسی که من ر امر ما اشد (ظهور مهدی) و بر آنچگه در ایگن راه از آزار و تگرس
و وحشت میبیند ،صگبر کنگد فگردا [روز رسگ اخیز] ،در هر گه مگا خواهگد بگود.
(کلینی :1407 ،ج)37 ،8

ب) وظایف دینی و اعتقادی

.استساریدردیرداری

1

پیرو ی از فرمانهای الهی ،پای فشردن بر شاخاهای زند ی سالم ،اهرای حدود

اله گی ،حگگقمگگدار مانگگدن ،تقو ی گت ایمگگان و اع قگگاد و داش گ ن ثبگگات قگگدم در دیگگنداری،

رف ار نیامدن در دام دعتهگا و انحرافگات و ماننگد آن ،از ایسگ ههگای اساسگی دوران

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

پیش از ظهور است .رسول خدا
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فرمود:

سو ند ه آنکه مرا ه حق برانگیاته فرزنگد گه پگا خاسگ ه مگن غایگ ،خواهگد
شگد ...پگگس هگگر کگگه روز گگار غیبگت وی را درك کنگگد ،بگگر ر یسگگمان محکگگم دیگن
خدا چنگ زند و بر ا لیس خبیث راهی نگشاید که گا افسگون شگك و تردیگد،
او را از آیین من ،دور و از دین من بیرون سازد( .عاملی :1425 ،ج)73 ،4

.2شناخ ومع ف امام

یک گی از وظگگایف و ایسگگ ههگگای مهگگم من گگران ،شگگناخت امگگام موعگگود

اسگگت.

شناخت امام ه اندازهای ضرورت دارد که در روایات مع بر شیعه و سنی آمده است:

هگگر کگگگس میگگگرد و امگگگام زمگگگانش را نشناسگگد ،گگگه مگگگر هگگگاهلی مگگگرده اسگگگت.

(زهادت)1393 ،

این معرفت هم شام نگام و نسگ ،مگیشگود و هگم شگام اوصگا

اهدا

و برنامههاست.

و و یژ گیهگا و هگم

ج) وظایف سیاسی و اجتماعی منتظران

عرصگگه سیاسگگت و اه مگگاگ ،مه گگمتگگر ین میگگدان بگگروز و ظه گگور ایسگگ ههگگای ان گگار

و اثر گگتارترین زمینگگگه بگگگرای هلگگگو یری از آسگگگی،هگگگای دوران پگگگیش از ظهگگگور موعگگگود

اسگگت .توهگگه گگه ایس گ ههگگا و وظگگایف سیاس گی و اه مگگاعی مگگردم در هوام گ اسگگممی
عبارت است از:

ی
وحقمدار 
حقخساه  
 .1

ت گگاریخ ،ص گگحنه حض گگور و ن گگزاگ دو گگروه ح گگق و اطگ گ و دو اندیش گگه طغی گگان گگری و

حق رایی است .راه حق و صم  ،راه پیامبران و صگالحان و گا محور یگت ایشگان و راه
اط و کفر ،راه شیاطین و سردمداران ر و ور و تزو یر و ا محور یگت طواغیگت اسگت.

ا ظهور مهدی موعود

 ،ههان شاهد مصا نهایی حگق و اطگ و پیگرو ی و غلبگه

حق ه رهبری آن حضرت خواهد بود.

ان ار ،انسان مؤمن و مسلمان را در ههگت حگقمگداری قگرار مگیدهگد .من گری کگه

طالگگ ،ظهگگور موعگگود اسگگت ،نگگه تنهگگا حگگقخگگواه اسگگت و از اط گ دوری مگگیکنگگد ،لکگگه

حقیقتمداری فرا گیرد .رسول خدا

در این زمینه میفرماید:

َ َُ ا ُ ائفة ِّمن ُامیت َأَ ا َ أق لأاهر ین ُأیت یأأی ُ
(ملسأ:1403 ،
امأر الل؛ ج
ج)88 ،51
روهی از امت من همگواره حگق را آشگکار مگیکننگد تگا فرمگان خگدا (امگر ظهگور)
فرا رسد.

.2اتدادوه دل 

یگكپگگارچگی مسگلمانان و پگگای نگگدی ایشگان گگه فرمگان خداونگگد مبنگگی بگر اع صگگام گگه

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...

مگگی کوشگگد دیگگگران نیگگز در ایگگن مسگگیر حرکگگت کننگگد تگگا فضگگای هامعگگه اسگگممی را عطگگر
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حب الهی در دوران آخرالزمان و عصر پیش از ظهور ،رعایت آن بگر هگر مسگلمان طالگ،

ظهگگور واهگگ ،اسگگت( .آلعمگگران )103 :ان گگار موعگگود ،حرکگگت و رف گگار مسگگلمانان را در

ههت تحقق هریان مبارک ظهگور شگک مگیدهگد تگا زمینگه مناسگ ،بگرای فرآینگد ظهگور
رقم اورد.

او
.3رعای حدوقدی 

از مهگگمتگگرین امگگور در زنگگد ی محب گان و من گگران مهگگدی موعگگود

 ،رعای گت حقگگوق

برادران و مسلمانان و کمك گه آنگان اسگت .انسگان من گر نمگیتوانگد گه ونگهای زنگد ی

کند که نسبت حقوق دیگران بیاع نا اشد و در عین حال ،خود را دوسگ دار و من گر

مهگگدی موعگگود دانگگد .گگه همگگین دلیگگ  ،امگگام صگگادق  ،وظگگایف ش گیعیان را در گگاره
برادران مسلمان خود چنین معرفی میکند:

آنچگگگه را بگگگرای بگگگرادر مسگگگلمانت دوسگگگت گگدار ی کگگگه بگگگرای خگگگودت دوسگگگت
مگگگیدار ی؛ از خشگگگمگین کگگگردن بگگگرادر مسگگگلمان دوری کنگگگی و آنچگگگه را مگگگورد
رضای ش است ،انجام دهی و اوامرش را اطاعت کنی .چشم و راهنما و آینگه
او اشی و وق ی چنین کردی ،دوس ی خگود را گه دوسگ ی او و دوسگ ی او را گه
دوس ی خود پیوند دادهای( .کلینی :1407 ،ج)169 ،2

در روایت آمگده اسگت روهگی از شگیعیان خگدمت امگام محمگد گاقر

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ایشان نصیحت درخواست کردند .حضرت فرمود:
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رسگیدند و از

از می گان شگگما آن کگگه نیرومنگگد اسگگت ،ضگگعیف را ی گار ی کنگگد و آن کگگه بینی گاز
است ،ا نیازمندتان مهر انی ورزد و هر یك از شما در اره دیگری خیرخواهی
کند ...ا ر شما چنین بودید ،ه شما سفارش کردهایگم و از ایگن حگدود تجگاوز
نکنی گد و پ گیش از ظهگگور قگگا م مگگا ،کسگگی از شگگما می گرد ،شگگهید از دنی گا رف گگه
است( .مجلسی :1403 ،ج)122 ،52

نتیجهگیری
واال تگرین هدیگگه الهگی گگه مگگردم ،آیگین کامگ و هگام مقگگدس اسگگمم بگود کگگه نقشگگه راه

زنگگد ی انسگگانی در عرصگگههگگای ما لگگف و هنبگگه هگگای ونگگا ون وهگگودی او گگگه و یگگژه

فرهنگ انسان یس ی را در بردارد ،اما م أسفانه امگت اسگممی قگدر ایگن گوهر ارزشگمند
را ندانس ند و دچار آسی،های ما لفی شدند.

در این نوش ار ا بررسی مفاهیم فرهنگ و آسی ،،ه برخی از مهمترین آسی،ها در

اگگش فرهنگگگی ماننگگد هضگگم شگگدن در فرآینگگد ههگگانی شگگدن و ههگگانیسگگا ی ،تفرقگگه و

تقا بین متاه ،اسممی ،احساس حقارت و خود کم ربینی ،ارتداد ،سست شگدن
اورها (انحرا

از معار

اسمم) ،دنیا رایی و نگاه اصال ی ه آن اشاره کردیم.

در ادامگگه ،آمگگوزه «ان گگار» امگگام مهگگدی

را گگه عنگگوان مهگگمتگگرین راه بگگرونرفگگت از

آسی ،های دوران پیش از ظهور معرفی کردیم و ضمن تعریف ان ار و گازخوانی ا عگاد
آن ،گگه دو عنصگگر کلیگگدی ان گگار ،یعنگگی آینگگده معلگگوم و ح مگگی و وظگگایف و برنامگگههگگا

پرداخ یم و ا معرفی امام مهدی

ه عنوان محور وحدت امگت اسگممی ،اشگی از

وظایف مردم و هوام اسممی در ههت فرهنگ ان ار را بررسی کردیم.

آسی،های فرهنگی موهود ههان اسمم و نقش آموزه مهدویت در ...
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نقش اراده انسانی در ساخت تمدن اسالمی
محمد رحمانی

*

علی ایزدی

**

چکیده

بیرای سیاخته شییدن هیر تمییدنی بیه عوامییل و شیرایطی نیییاز اسیت؛ عییواملی
مبل اقتصاد ،سیاست ،اخالق و شرایطی مبل محییط جغرافییایی ،دیین،
زبییان ،علییوم و فنییون و نظییایر آن .در اییین بییین ،بع ییی از اییین عوامییل و
شرایط از اهمیت بیشتری برخوردارند که به رکن تبدیل میشوند و به آن
ارکییان تمییدن میییگوینیید .دانشییمندان علییوم اجتمییاعی ،عییواملی را بییرای
تمییدن مطییرح و در لفافییه بییه نقییش اراده انسییانی در سییاخت تمییدن اشییاره
کردهاند ،ولی هیچ کدام بیه طیور مسیتقیم ،اراده انسیانی را جیزو عوامیل ییا
ارکان تمیدن ندانسیتهانید .ایین در حیالی اسیت کیه ا گیر بیا دقیت بیه مقولیه
اراده پرداخته شود ،مشخص مییشیود ا گیر اراده انسیانی ،از دیگیر عوامیل
در سییاخت تمییدن ،نقیییش پییر رنییگتییری نداشییته باشییید ،نقییش آن کمتیییر
نخواهد بود ،به ویژه ا گر این اراده ،اراده انسان کامل باشد ،نقیش آن در
ساخت تمدن ،اساسی خواهد بود.
کلیدواژ گان

اراده انسانی ،تمدن اسالمی ،ارکان تمدن ،اراده انسان کامل ،انتظار.

* پژوهشگر مرکز تاصصی مهدویت قم.
** پژوهشگر مرکز تاصصی مهدویت قم.

تعریف اراده
اراده در لغت ه معنای خواس ن ،طل ،کردن و قصد کردن است( .عمید:1386 ،

 )138تعاریف ما لفی برای اراده ارا ه شده که ه برخی از آنها اشاره می کنیم.

اراده ،یکی از صفات نفس است که گه ایجگاد یگا تگرک فعلگی تعلگق می یگرد و دارای

مقدماتی ،از همله مرحله تصور است ،یعنی انسان ،ناست چیزی را تصگو ر و سگنس

بررسی می کند که آیا فایگده و مصگلح ی دارد؟ پگس از تصگدیق فایگده گه آن تمایگ پیگدا

می کند و ه دنبال آن ،هیجانی در نفس او پیدا میشگود .در پایگان ،حالگت نفسگانیهای
گگه نگگام «اراده» بگگرای وی پدیگگد میآیگگد کگگه از آن گگه «شگگوق مؤکگگد» تعبیگگر کردنگگد( .فاض گ

لنکران گی ،بیتگگا :ج423 ،1؛ مشگگکینی ،بیتگگا )28 :اراده در تعریفگگی دیگگگر ،اصگگطمحی
کممی و فلسفی است که در لغت ه معنای خواست و عگزم و در اصگطم  ،مرتبگهای

از خواس ن است که در آن ،شا ا ه کاری از میان کارهای ممکن چنان گراید ،ه
صورتی که اقدام او ه آن کار قطعی شود( .موسوی جنوردی ،بیتا :ج)409 ،7
عین القضات می وید:

اراده ،نیرویی است کگه گه همگان انگدازه کگه تگوان انجگام دادن کگاری را بگرایش
ممکن است ،ه همان اندازه توان انجام ندادن آن را نیز دارد.

واژه «اراده» گگه معنگگی خواسگگت و خواسگ ن ،مفهگگومی اسگگت کگگه در زنگگد ی انسگگانهگگا

کگگاربرد سگگیار ى دارد .اراده در مگگا سگگب ،هر گگت ،م انگگت و محگگور تمگگام موفقیگگتهگگا و

شکسگگت هاسگگت؛ یگگرا اراده داراى هنبگگه مثبگگت یگگا حقیقگگی و هنبگگه منفگگی یگگا کگگاذب
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

است .صفاتی مانند ع مت ،شهامت ،شجاعت و سااوت ،زاییگده اراده نیرومنگد و
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مثبت اسگت .راه رهگایی از هگر رف گار ى گا تقو یگت اراده میسگر اسگت( .مگاهنامگه دل گای

مثبت)www.deltamosbat.com ،
تعریف تمدن
تمدن در لغت

«تمدن» از واژه التین « »civitasکه معادل کلمه « »poleisیونانی قدیم است ،رف گه

شده و اسم مصگدر گه معنگای م مگدن کگردن اسگت .یونگانیهگای اسگ ان گا ایگن کلمگه

نشگگان میدادن گگد کگگه ش گگهر را مجموع گگهای از نهادهگگا و روا گگط اه مگگاعی میدانن گگد ک گگه
سگگازنده شگگک برتگگری از زنگگد ی اسگگت .در ادبیگگات فارسگگی ،افگگزون بگگر تعر یگگف یادشگگده،

تمگگدن گگه معنگگای همکگگاری افگگراد یگگک هامعگگه در امگگور اه مگگاعی ،اق صگگادی ،دینگگی،
سیاسی و ن ایر آن است .در های دیگر ،تمدن ه مفهوم خگو گرف ن گا اخگمق و آداب

شهریان نیز آمده است.
تمدن در اصطالح

در اصگگطم  ،بگگرای تمگگدن تعر یگگف هگگای م فگگاوت و فراوانگگی ارا گگه شگگده اسگگت کگگه در

ادامه ه برخی از آنها اشاره میشود:

مجموعه اعمال و آرایی است که در هر هامعه ،افراد انسگانی از بگزر ترهگا فگرا
می یرند و ه نس هوان تحوی میدهند( .معین :1383،ج)1139 ،1

تمدن ،ن امی اه ماعی است که موه ،تسری دستآوردهای فرهنگی مگیشگود

و گگه من گگور بهگگره یگگری از اندیشگگه هگگا ،آداب ،رسگگوم و هنگگر ،دسگگت گگه ا گگداگ و خمقیگگت

میزند؛ ن امی است سیاسی کگه اخگمق و قگانون نگگهدارنگده آن اسگت و ن گامی اسگت
اق صگگادی کگگه گگا تگگداوم تولیگگد پایگگدار خواهگگد مانگگد( .دوران گت )256: 1390 ،همچنگگین

تمدن ،تشک هماهنگگ انسگان هگا در حیگات معقگول گا روا گط عادالنگه و اشگ راک همگه
افگگراد و گگروه هگگای هامعگگه در پیشگگبرد اهگگدا مگگادی و معنگگوی انسگگانهگگا در همگگه ا عگگاد

مثبت( .هعفری :1357 ،ج)161 ،5

تمدن یعنگی سگبک زنگد ی مجموعگهای از انسگانها کگه در دورهای تگاریای در یگک

منطقه هغرافیایی زند ی می کردنگد و دارای اهگدا مشگ رکی بودنگد و دسگتآوردهگای
خاصی داش ند .سبک زنگد ی در ایگن تعر یگف ،رکگن اساسگی تمگدن اسگت .همچنگین

تأ کید میشود بر دوره تگاریای و منطقگه هغرافیگایی کگه دوره تگاریای میتوانگد کوتگاه یگا

نقش اراده انسانی در ساخت تمدن اسممی

تمدن از نگاه دیگر
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لند و منطقه هغرافیایی میتواند کوچک یا سگیار وسگی اشگد .عنصگر دیگگر تعر یگف،

دسگگتآوردهاسگگت کگگه تمگگدن گگدون آن ،معنگگای خگگود را از دسگگت میدهگگد .همچنگگین
هامعهای بیهد در تعریف تمدن نمی نجد.

حضگگرت امگگام خامنگگه ای گگه لحگگا موقعیگگت اه مگگاعی و دیگگد وسیعشگگان ،تعر یگگف

خود را از تمدن چنین بیان می کنند:

تمدن ،یعنی زند ی توأم ا ن م علمی ،ا تجربیات خگوب زنگد ی ،اسگ فاده
از پیشرفتهای زند ی ( .فت و شنود صگمیمانه رهبگر انقگمب گا همعگی از
هوانان در تار یخ )14/11/1376

در تمام این تعاریف« ،اراده انسان» ،اصطمحی از تمگدن اسگت؛ آنچگه رکگن مقگوم و

شگیرازه تمگدن محسگوب میشگگود ،مثگ اراده ایجگاد ن گگم ،اراده تولیگد علگم و خمقیگگت،
اراده پیشبرد اهدا مادی و اق صادی.

اركان تمدن
 .1اراده

اراده ،اصلیترین رکگن در تمگدن اسگت کگه گه مثا گه رو عمگ می کنگد .تمگام ارکگان
م
دیگگر گه اراده وا سگ هانگد .ا گر اساسگگا ارادهای از سگوی افگراد بگرای م مگدن شگدن هامعگگه

نباشد ،در خارج هیچ اتفاقی نیف اده است و تمدنی شک نمی یرد.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

 .2دین
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دین ،اساسیترین و مهمترین رکگن تمگدن و مقگوم آن اسگت کگه میتوانگد گا ابزارهگای

معنوی و فراملی ی ،ضگمن هگدایت هامعگه ،گه تمگدن نیگز هو یگت بباشگد و در تقو یگت

دیگر عناصر همچون اخمق ،سنن و معرفت هنری مؤثر اشد.
 .3جغرافیا

هغرافیا ه مثا ه ظر مکانی رشد فضای انسانی ،همراه گا دیگگر عوامگ وا سگ ه گه

آن همچون اقلیم و آب و هوا میتواند در ایجاد تمدن اثر تار اشد.
 .4زبان

ان ،اساسیترین رکن موهودیگت انسگان اسگت .ضگمن اینکگه در بیگان اندیشگههگا و

عقاید اثر تار است ،در ان قال مفاهیم کلیدی تمدن نیز نقش سزایی دارد.
اندیشههای اصلی در یک تمدن

تمدن ها ن یجه خگارهی تفکگرات شگر هسگ ند .نگابراین ،هگر تمگدنی گا یگک یگا چنگد

اندیشه اساسی شک می یگرد .گه عبگارت دیگگر ،تمگدنهگا گا نگوعی صگیرت و نگگرش

انسگگانی شگگک می یرنگگد و هنگگگامی کگگه ایگگن صگگیرت و نگگگرش انسگگانی ،گگه هگگر دلیلگگی
حگگت شگگود ،آن تمگگدن هگگم حگگت میشگگود .بگگرای نمونگگه ،میتگگوان فگگت در هوام گ

تش ه ،مردم نسبت ه انسان نگرش خاصی داش ند .این نگگرش بگر ایگن اسگاس بگوده

است که انسان را از آغاز تولد ،ه دو روه اشرا

و عامه تقسیم می کرد .بر اسگاس ایگن

تبدی شود .انسان ه اع باری ،تنهگا گه اشگرا

ف گه میشگد و انسگانهگای دیگگر ،ابگزار

نگ گگرش ،طبیع گگی اسگگگت ک گگه اگگگش عم گگدهای از همعیگگگت انس گگانی گگگه غی گگر انسگگگان
کار بودند .این نگرش در کنار خود ،روشها و نهادهایی را از ن ر سیاسگی ،اق صگادی،

مالکی گگت ،تحص گگی و مانن گگد آن ایج گگاد می ک گگرد .ب گگرای نمون گگه ،در ایگگگن زمینگگگه میت گگوان

داس انهای مطر شده در شاهنامه فردوسی را خواند .ا مطالعه شاهنامه درمییگابیم

که در ایران قدیم و در دوره اشرافیت ،همیش ه از افراد ا وهر و پاک ،کگار بگزر و نیگک

سر می زد و کسی که از نسبت و وهر پگاک بگر نایگزد ،نگا گه ایگن تعر یگف نمیتوانگد کگار

مانند برهمنان در هند است .در مقا چنین هوامعی ،هوامگ دیگگری بگوده و هسگت
کگگه ایگگن نگگگرش را ندارنگگد و گگه برابگگری انسگگانهگگا مع قدنگگد .چنگگین نگرشگگی ،هامعگگهای

م فاوت و دنیایی دیگر میسازد .ه هر حال ،هر تمدن بر پایه اندیشهای اساسی شگک

نقش اراده انسانی در ساخت تمدن اسممی

بزر گی انجگگام دهگگد .نمونگگه دیگگگر ،ن گگام کاسگگت و طبقگه نگگدی انسگگانهگگا گگه گگروههگگایی
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می یگرد و گگا وال آن اندیشگگه ،آن تمگگدن نیگگز فگگرو مگگیپاشگگد .در عگگین حگگال ،هگگر تمگگدن بگگر
اسگگاس اندیشگگه و صگگیرت و یگگژه خگگود دارای ظرفیگگت خاصگگی اسگگت کگگه نمیتوانگگد از آن
تجگگاوز کنگگد یعنگگی اندیشگگه اصگگلی یگگک تمگگدن ،ظرفیگگت آن تمگگدن را میسگگازد( .سگگایت
آموزش و پرورش ایران و ههان)

آیتاهلل خامنهای در این زمینه میفرمایند:

تمگگدن اسگگممی یعنگگی آن فضگگایی کگگه انسگگان در آن فضگگا از لحگگا معنگگوی و از
لحا مادی میتواند رشد کند و گه غایگات مطلگوبی کگه خگدای م عگال ،او را
برای آن غایات خلق کرده است ،برسد؛ زند ی خگوبی داشگ ه اشگد ،زنگد ی
عگگزتمنگگدی داش گ ه اشگگد ،انسگگان عزیگگز ،انسگگان دارای قگگدرت ،دارای اراده،
دارای ا کگگار ،دارای سگگازند ی ههگگان طبیعگگت؛ تمگگدن اسگگممی یعنگگی ایگگن.
(بیانگگگات در دیگگگدار ر یگگگیس و اعضگگگای مجل گگس خبر گگگان رهبگگگری در تگگگار یخ
)1392/6/14

اركان تمدن اسالمی
 .1اراده

اسگگمم ،انسگگان را موه گگودى زنگگده و پرتحگگرك ،ص گگاح ،اراده و اخ یگگار ،برخ گگوردار از

آزادى ،ان ااب ر و آزاد ،ان اا گر و صاح ،ا کار و مسئول و م عهد مینگگرد و او را

در ساخ ن هامعه و تار یخ خود ،آزاد و صگاح ،اخ یگار میشناسگد .ایگن پیگام تگار یای
قرآن ه عصرها و نس هاست.
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آیگات تگگار یای قگگرآن نشگگاندهنگگده ایگن واقعیگت اسگگت کگگه حرکگگت هامعگگه و تگگار یخ،
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امری هبرى و ح می نیست .پدیده و روندى نیست که اراده و خواست انسان و آ گاه
گگه ق گگوانین ح گگاکم ب گگر هامع گگه و تگ گار یخ و انس گگان پ گگرتمش و ش گگورآفر ین و شعورس گگاز در

د ر گونیهگگاى آن تگأثیر نداشگ ه اشگگد ،لکگه چنگگین انسگانی ،بگگر خگگم دیگگر پدیگدههگگا،
موهودى تار یخساز و تار یخپرداز است که ا اراده و خواست خود ،در چارچوب اراده و

مش گیت الهگگی _ گگه شگگرطی کگگه گگه قگگوانین و سگگنن حگگاکم بگگر هامعگگه و تگگار یخ ،آ گگاه و گگه

مسگگئولیتهگگاى انسگگانی و اه مگگاعی و تگگار یای خگگو یش ،واقگگف و عام گ اشگگد _ مس گیر

تار یخ و روند هامعگه را تغییگر مگیدهگد و آن را گه طگور کلگی د ر گون مگیسگازد و میتوانگد
عاملی را های ز ین عام دیگر کند و اصم را ه هاى فساد و تباهی و عگدالت را گه

هگگاى س گ م و مگگردمسگگاالر ى را گگه هگگاى قگیمم گ بی و اس گ بداد فگگردى ی گا روهگگی گگگتارد.

میتواند ایمان و اخمق و معنو یت را ه هاى حقس یزى و بیداد قرار دهد و فرهنگ و
ه گگدایتپ گگتیرى را گگه ه گگاى اص گگم ناپ گگتی رى و اص گگرار در مراه گگی و تار یگ گك اندیش گگی
گتارد .میتواند رشد و تعالی را ه هاى واپس رایی و انحطاس نهد یا عکس آن عمگ

کنگ گگد .آن گ گگاه تگ گگار یخ را آن ونگ گگه کگ گگه میاندیشگ گگد ،در ههگ گگت مصگ گگالو و منگ گگا یگگ گا

یان و بیفرهامی خگو یش گه گردش درآورد .قگرآن هنگگام ترسگیم سر تشگت پگر اف اگار

پگگدر توحیگ گد رایان و عگگدالتخواه گگان ،اب گگراهیم

و آوردن سگگفارشه گگاى ارزش گگمند و

تار یخساز او ه نس و تبارش ،رو ى سان را ه امت پیامبر و نسگ هگاى آینگده می کنگد
و در بی گان راز و رشگگد و پیشگگرفت و پی گروز ى و شگگکوه ابگگراهیم و رهگگروان راس گ ین راه او،

چنین میفرماید:

ْ َ ُ
َ ُ
أك أ َمأ لأة َهأ ْأد َخ َلأ ْأت َ ََأأا َمأأا َک َسأ َأب ْت َو َل ُکأ ْأم َمأأا َک َسأ ْأب ُ ُْت َو ََ ُُ ْس أ َ ُل َ
و َ ََ َمأأا کأأان ْوا
ُِّلأ
ََُْ
َ
یعملو َ ؛ (بسره)141 :
آنها هامعه و مردمی بودند که روز ارشان بر سر آمد و در تشگ ند .دسگتآورد
آنان در زند ی ،بگراى خگود آنگان اسگت و عملکگرد شگما نیگز بگراى شماسگت و از
آنچه آنان انجام میدادند ،هیچ اه شما ازخواست ناواهید شد.

قگگرآن در ای گن آی گه گگا صگگراحت و قاطعی گت ،هامعگگههگگا و تمگگدنهگگا را مسگگئول بی گنش،

گگرایش و عملکگگرد خگگود میشناسگگد و گگه نقگگش تگگار یخسگگاز انسگگان در سگگاخ ن تگگاریخ

 .2دین

همگگان ونگگه کگگه بیگگان شگگد ،دیگگن یکگگی از اصگگلیتگگرین ارکگگان در هگگر تمگگدنی اسگگت،

گگه و یگگژه در تمگگدن اسگگممی .الب گگه نبایگگد کسگگی فکگگر کنگگد دیگگنداری گگا م مگگدن بگگودن
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اشاره می کند.
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مغایرت دارد ،لکه این دو مکم یکدیگرند .نیان تار کبیر انقمب ،امام خمینگی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

در این اره میفرمایند:
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 ...تمگگدن را گگه درهگگه اعمیگگش ،اسگگمم قبگگول دارد و کوشگگش می کنگگد بگگرای
تحققش ،و لهتا حکومتهایی که در اسگمم بگودهانگد ،یگک حکومگتهگایی
بودهاند که همه هور تمدنی در آنها بوده است ،اما ن ر ه این نبوده است که
در عین حالی که همان چیزهایی کگه در ممالگک م مگدن اشگد ،اسگمم هگم
آنها را قبول دارد و کوشش هم برایش می کند ،در عین حال آنهگا گه ایگن نگگاه
می کنن گگد و همگگگین اسگگگت ،او گگگه ایگگگن نگگگگاه می کن گگد کگگگه کشگگگدش طگگگر
روحانیت ،کشدش طر توحید .از این ههت فگرق اسگت مگا بگین اسگمم و
غیگگر اسگگمم ،بگگین حکومگگت اسگگممی و حکومگگتهگگای غیگگر اسگگممی ،بگگین آن
چیزی که مکت ،اسمم آورده ا مکتگ،هگای دیگگر .مکتگ،هگای دیگگر یگک
مکتگگ،هگگای نگگاقا هسگگت کگگه خودشگگان خیگگال می کننگگد ،خیلگگی کامگگ
است ،لکن حدودش تا همین دیدی است که دارند ،بیشگ ر از ایگن نیسگت.
مکتگگ ،اسگگمم ،دیگگدش تگگا آخگگر اسگگت .طبیعگگت را گگه آن دنیگگا می وینگگد .در
لسگان انبیگگا ،دنیگگا یعنگگی خیلگگی پسگگت .پگگس کلمگگه دنیگگا یعنگگی خیلگگی پسگگت.
اسف سافلین هم که در قرآن هست ،همین طبیعت است و آثگار طبیعگت،
گگاالتر اسگگت .اعلگگی علیگگین اسگگت .خگگدا میخواهگگد مگگردم را گگه اعل گی علیگگین
برساند .از اسف سافلین کشاندشان تا اعلی علیین و این در غیر رژیمهگای
م
انبیا ،هاهای دیگر اصم مطر نیست .چه کگار دارنگد گه اینکگه مگردم شگوند
یک مردم الهی ،ه ما چه ر ط دارد .اینجا خگم ن گم نکننگد ،اینجگا کگاری
نکننگگد گگه حکومگگت مگگا ضگگرر بزنگگد ،هگگر چگگه میخواهگگد اشگگد .انبیگگا ایگگن طگگور
نیس ند ،انبیا ه شما کار دارند ،توی صندوقخانه هم که هس ی ،گه تگو کگار
دارن گگد .هگگگیچ کگگگس نیسگگگت ،لکگگگن حکگگگم خ گگدا هسگگگت دنبگگگال شگگگما .آنهگگگا
می خواهنگد یگگک انسگانی تربیگگت کننگد کگگه خلگوتش و هلگگوتش فرقگی نداشگ ه
اشگد ،همگگان طگوری کگگه خیانگگت نمی کنگد در هلگگوت و در پگیش مگگردم بگگرای
اینکه از مردم ممح ه می کند ،انبیا میخواهند که انسانی درست کنند که
پیش مردمش و غیاب مردمش دیگر فرقی نباشد .هر دویش آدم اشگد ،وق گی
کگگه آدم شگگگد ،چگگه در خلگگگوت آدم اسگگگت ،چگگه در بگگگین مگگردم هگگگم آدم اسگگگت.
ن رشان ه این معنا هست و ما میلمان ایگن اسگت ،آر و یمگان ایگن اسگت کگه

یک همچو مکتبی در خگارج شگود ،تحقگق پیگدا کنگد ،میگ انبیگا هگم همگین
بوده است ،می همه ما این است که ما یک حکوم ی داش ه اشیم؛ همگان
هور حکومتهایی که در صدر اسمم بود که عدالت بود ،همهاش عگدالت
بود و زا د بر او آن مسایلی که در قرآن کریم و در اسمم هسگت آنهگا هگم اشگد.
(خمینی :1378 ،ج)418 ،8

رهبر مع م انقمب نیز در این زمینه میفرمایند:
تدین یعنی ههت درسگت در زنگد ی داشگ ن ههگت عگدل ،انصگا  ،صگفا،
صداقت و رو ه طر خدا ،اینها اهم چه منافاتی دارنگد؟ انسگان مگیتوانگد
ا این ههت یگری ،آن طگور زنگد ی کنگد ،کمگا اینکگه خیلگی از دانشگمندان و
م فکرین ما م دین بودنگد ،خیلگی از پیشگروان همگین تمگدن کنگونی اروپگا هگم
م
الب ه عمدتا در دورههای عدی م دین بودند.
 ...تمدن اسممی در زمگان خگودش هگزو تمگدنهگای درخشگان تگاریخ بگود کگه
امگروز هگگم نشگگانههگگایش وهگگود دارد .امگروز هگگم حمگگداهلل خیلگگی از ملگگتهگگای
مسلمان ه خصوص ملت ما از مدنیت روز بهرهمند میشوند ،از دانگش روز
اس فاده و در تحصی آن کوشش میکنند .در هر هگایی کگه کوشگش کننگد،
پیشرفتهای سیاری هم ه دست میآورند؛ م گدین هگم هسگ ند ،منافگاتی
هگگم نگگدارد ( .فگگت و شگگنود صگگمیمانه رهبگگر انقگگمب گگا همع گی از هوانگگان و
نوهوانان در تار یخ )76/11/14
 .3عقالنیت

« عقمنیگگت ،از دیگگگر ارکگگان تمگگدن اسگگممی اسگگت .الب گگه من گگور از اسگگمم ،اسگگمم

صحیو است ،و رنه برخی فرق اسممی ا عقمنیت را طه چندانی ندارند .همچنگین

من ور ما عقمنیت صگر نیسگت؛ یگرا تمگدن عقمنگی صگر

هگم کگه مایگههای الهگی

اسگگت ،چگگون انسگگان تمگگدنی میخواهگگد کگگه گگا دل و قلگگ ،او نی گز فگگتو گگو کنگگد .تمگگدن

یونگگان در مجمگگوگ ،صگگر ن گگر از ضگگعفهای آن ،تمگگدنی عقمن گی اسگگت .گگه هم گین

دلیگ گ  ،در نهایگ گت فعلیگ گت یگ گاف ن خگگگود ،انسگگگانهای مگگگن م و منضگگگبطی میسگ گگازد.
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نداش گ ه اشگگد و هنبگگههای قدس گی انسگگان را بیهگگواب گگگتارد ،محکگگوم گگه هم کگگت
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گگه اصگگطم  ،آدمهگگای «هن گ لمن» تربی گت می کنگگد ،ول گی چن گین انسگگانهایی پگگس از
م
م گگدتی از دس گگت خودش گگان خسگ گ ه میش گگوند؛ چ گگون ا گگر عقگ گ آنه گگا اوال ن وان گگد م وه گگه
م
چیزی االتر ،ه نام وحی و عالم قگدس شگود ،ثانیگا ن وانگد انسگانها را آن چنگان بپرورانگد
کگگه گگان وح گی را فهمنگگد ،گگه خگگودی خگگود کارسگگاز نیس گت .گگه هم گین دلی گ

ف هانگگد:

«عقگ بگرای فهگم دسگ ورهای خداسگت» ،نگه اینکگه خگگودش بگرای گه سگعادت رسگگاندن

انسگگانها گگه خگگودی خگگود کگگافی اشگگد .تمگگدن یونگگانی کگگه در شاصگیتهایی همچگگون
سقراس و افمطون و ارسطو ظاهر شد ،به ر از تمدن امرو ی غرب اسگت ،ولگی شگر یت

ا آن عقگ نمیتوانگد گه ن یجگهای برسگد کگه دنبگال آن اسگت .ایگن اسگت کگه می گو ییم
م
ح ی تمدنی که صرفا محدود ه عق اس دال لی اشد ،برای زند ی شر کافی نیسگت؛

یعن گی در نهایگگت ،شگگر نمیتوانگگد گگا آن کنگگار بیای گد و گگه ن یجگگهای برسگگد کگگه در همگگه

ا عگگاد شاص گیت خگگود گگه آن نی گاز دارد ،امگگا تمگگدن اسگگممی ،تمگگدنی اسگگت کگگه حگگس و

خی گ گال و عق گ گ و قلگ گگ ،را هگ گگواب میدهگ گگد .ای گ گن تمگ گگدن چگ گگون گگگه هم گگگه ا عگ گگاد شگ گگر
هگگواب میده گگد ،انسگگانها را گگه ثمگگر مگ گیرسگگاند و محک گگوم هم کگگت نیس گگت .ا گگر م گگا

ثا ت کنیم که فقط مکت ،پیغمبران توان هواب و یی گه همگه ا عگاد انسگانها را دارد،

ثا گت کردهایم کگگه فقگط تمگگدن دینگی تگوان نجگگات انسگانها از هم کگگت را در خگگود دارد».
(طاهرزاده)45: 1389 ،

 .4علم

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

م
علم ،یکی دیگر از ارکان هر تمدنی ،ماصوصا تمدن اسممی است .هامعهای کگه
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از علگگم تهگگی اشگگد ،هامعگگه بربر یگگت اسگگت .اسگگمم ،سگگازنده فرهنگگگ و تمگگدن اسگگت و

دانش ،پایه اصلی این فرهنگ و تمدن غنی است .یکگی از دالیلگی کگه تمگدن و فرهنگگ
اسگگممی گگه سگگرعت رشگگد کگگرد ،ایگگن بگگود کگگه مسگگلمانان در راه یگگاد یری علگگم و فنگگون،

تعص ،نمیور یدند و دانش را هر کجا و نزد هگر کسگی بگود ،فرامگی رف نگد .مسگلمانان از

زمگگان صگگدر اسگگمم ،گگا دریافگگت علگگوم ما لگگف از دیگگگر تمگگدنها و ترهمگگه آنهگگا ،علگگوم

هدیدی را پایه تاری کردند.

اصگگول نیگگادین قگگرآن کگگریم در حمایگگت از دانگگش ،در مشگگارکت مسگگلمانان در فرآینگگد

پیشگرفت علگم ،نقگش مهمگی داشگ ه اسگت .علگوم اسگممی کگه در دورههگا و مکانهگای

ما لگف در ههگگان اسگگمم پایگهر یزی شگگدند ،عگگدها گه دیگگگر فرهنگهگگا و تمگگدنها ،در

نقگگاس ما لگگف ههگگان و ارو پگگا من ق گ شگگد .نگگابراین ،پیشگگرفت دانگگش و فگگنآوری شگگر
مرهون تمشهای دانشمندان و اندیشمندان مسلمان نیز هسگت .در نگگرش اسگممی،

دانگگش گگه معنگگای نورانیگگت و هگگدایت اسگگت کگگه دانشگگمندان را گگه فضگگیلت و شگگرافت و

تقو یگگت ایمگگان و اع قگگاد گگه یگگگانگی خداونگگد و تشگگدید در خضگگوگ و خشگگوگ مگگیکشگگاند.
خداوند در قرآن کریم در این اره میفرماید:

َ و
َ َ َ ُ ُ ْ ْ
ُ ْ َ َ ْ َ خ ُ َ ْ َْ
ْ َْ
أا َ ُسأأجدا...
ِّل ُ َ ال أ ِّ ین أوُأأوا ال ِّعلأ َأم ِّ ومأأن هب ِّلأ ِّأه ِّلبا ی أتَ َل أ ِّی ْم ی ِّجأأر  َ ِّلَلبهأ ِّ
ُ ُ
َی ْبک َ
و َ َو َی ِّ ی ُد ُه ْم خشوَا ( .اسرا )109 _107 :

دان گگش در دیگ گن اس گگمم از اهمیگ گت گگاالیی برخ گگوردار اس گگت .اینکگگگه پیگ گامبر رامگ گی

اسمم

 ،برخی اسیران هنگی را ه قیمت اینکه یک مسگلمان را اسگواد کننگد ،آزاد

میکردند ،واه این مدعاست .همچنین در اره اهمیگت علگم ،احادیگث فراوانگی وهگود
دارد که ه برخی از آنها اشاره میشود .پیامبر اکرم

فرمودند:

َ َل ُب ْال ِّع ْلم َفر ی َ لة ََأَ ُکأ ُم ْس ِّألمَ ،فأا ْ ُل ُبوا ْال ِّع ْل َأم ِّم ْأن َمظا ِّن ِّأهَ ،و ْاه َتب ُ
سأوه ِّم ْأن
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ا ْه ِّله؛ ( ویس ،569 :1414 ،و)1176
در پی دانش بودن ،بر هر مسگلمانی واهگ ،اسگت .پگس دانگش را از هگایی کگه
اح مال بودنش هست ،جو یید و آن را از اهلش فرا یر ید.

َ َ
َ َ َ
و
ُ َ َ َ
أَ ألأ َر َکع ٍأة؛ (ُأر
الع ِّلم ََ َمن َی ِّا ُق ِّب ِّه کا َ أف
َمن ُ َعل َم بابا ِّم َن ِّ
ِّمأن أ َ یص ِّ
َامَ :1409 ،ج)27 ،27
هر کس ابی از علم را از فرد مورد اع مادش بیاموزد ،برتر از آن اسگت کگه هگزار
رکعت نماز گزارد.

نقش اراده انسانی در ساخت تمدن اسممی

در هایی دیگر فرمودند:
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 .5اخالق

در واق  ،بین اخمق و تمدن ارتباس محکمی وهگود دارد .چنانچگه در هگر تمگدنی گه

اخمق اهمیت داده شود ،آن تمدن پیشرفت خواهگد کگرد .در غیگر ایگن صگورت ،دچگار

افول و انحطگاس خواهگد شگد .وق گی کگه گه تمگدنهگای پگیش از اسگمم رهگوگ مگی کنیم،

مگگیبینیم گگه اخگگمق توهگگه داش گ نند ،امگگا میگگزان ایگگن توهگگه در تمگگدنهگگای ما لگگف،
تفاوت دارد .برای نمونه ،در تمدن مصر ،توهه ه اخگمق سگیار کگم اسگت ،امگا اخگمق

در تمگدنهگای دیگگر ،ماننگگد یونگان ،چگین ،هنگد و ایگگران ،هایگگاه و یگژهای دارد .ایگن امگگر

نشان میدهد بیش ر تمدنها ه اخگمق توهگه دارنگد .روهگی ،آن را ارزشگی بگرای حفگظ

تمگدنهگگا میداننگگد ،ولگگی اشگ باه آنهگگا در مرحلگه تطبیگگق و عمگ اسگگت ،چگگون مگگیبینیم
ن ام اخمقی بیش ر تمدنها ،بر حس ،هامعه طبقاتی است ،نگه مشگارکت مگردم .ایگن
امر موه ،شده است عامه مردم از طبقات حاکمه م نفر شوند.

شاخصهای تمدن اسالمی
 .1بهرهمندی از ظرفیتهای مادی و معنوی

رهبر مع م انقمب در اره و یژ ی اصلی تمدن اسممی میفرمایند:

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

شاخصه اصگلی تمگدن اسگممی ،بهگرهمنگدی انسگانهگا از همگه ظرفیگتهگای
مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعگالی آنگان در عگالم
طبیعت و در وهود خود آنان تعبیه کرده است( .بیانگات رهبگری در اهگمس
ههانی علما و بیدار ی اسممی در تار یخ )92/2/9
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 .2متکی بودن به خدا

همچنین ایشان در بیانات دیگری میفرمایند:

داعیه ما ایجاد تمدنی است م کگی گه معنو یگت ،م کگی گه خگدا ،م کگی گه
وحی ،م کی ه تعلیم الهی ،م کگی گه هگدایت الهگی ،امگروز ا گر یگک چنگین
تمگگدنی را ملگگتهگگای اسگگممی واننگگد پایه گگتاری کننگگد شگگر سگگعادتمنگگد
خواهد شد( .بیانات در دیدار قار یان در تار یخ )91/4/31

 .3عبودیت خدا

شاید وان فت ،شاخصه تمدن دینی و غیگر دینگی در ایگن اسگت کگه تمگدن دینگی

م گتکر عهگد «عبودیگت» اسگت ،ولگی تمگدن غیگگر دینگی کگه امگروز در غگرب تجسگم یاف گگه
عام تقویت «انانیت» اسگت( .طگاهرزاده )125: 1389 ،تمگدن دینگی همگه را گه سگوی

یک حقیقت دعوت می کند تا در مقا گ یگک معبگود سگر تسگلیم فگرود آورنگد .در مقا گ ،
تمدن غیر دینی ،مردم را ه سوی برآوردن هواهای نفسانی و اومانیسم می کشاند.

 .4ترکیبی از دنیا و آخرت

یکی از شاخا های اس نایی تمدن اسگممی ،ترکیگ ،و آمیا گگی دنیگا و آخگرت

گگا هگگم اسگگت کگگه در تمگگدنهگگای دیگگگر گگه چشگگم نمیآیگگد .شگگاید همگگین عام گ سگگب،

انقراض آنها شد که در حث عوام انقراض تمدنها ه آن اشاره خواهد شد.
 .5انتظار

ان ار از و یژ ی های تمدن اسممی است که در روایگات سگیاری گدان اشگاره شگده

اسگگت .ان گگار یعنگگی امیگگد گگه آینگگده مطلگگوب داش گ ن و در ایگگن راه تگگمش کگگردن .الب گگه

معگگانی ما لفگگی بگگرای ان گگار وهگگود دارد کگگه ممکگگن اسگگت ذهگگن را از معنگگی اصگگلی و

صحیو آن دور کند.

معانی انحرافی از انتظار

یگگک معنگگاى انحرافگگی در گگاب ان گگار بگگود کگگه خگگوش ا انگگه امگگروز از آن فهگگم و
برداشگگت غلگگط ،اثگگر چنگگدانی نیسگگت .کسگگانی کگگه مغگگرض یگگا نگگادان بودنگگد،
این طور ه مردم یاد داده بودند که ان ار ،یعنی اینکه شما از هر عمگ مثبگت
و از هر اقدام و هر مجاهدت و هر اصگمحی دسگت کشگید و من گر مانیگد تگا

نقش اراده انسانی در ساخت تمدن اسممی

در یکگی از ایگگن معگگانی نادرسگت ،ان گگار ،حگگال ی انفعگالی ترسگگیم شگگده کگه فگگرد گگدون
م
هیچ فعالیت و اقدامی صرفا من ر ظهور حضرت است تا ایشان بیاینگد و امگور هامعگه
را از ُطرق غیبی اصم کنند:
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صگگاح ،عصگگر و زمگگگان ،خگگودش بیایگگد و اوضگگگاگ را اصگگم کنگگد و مفاسگگگد را
برطگگگر نمای گگد( .بیانگگگات رهبگگگر انقگگگمب در دیگگگدار اقشگگگار ما لگگگف مگگگردم،
)1369/12/11

یکگگی دیگگگر از تعگگاریف و برداشگگتهگگای اش گ باه و در عگگین حگگال خطرنگگاک از ان گگار

ایگگن اسگگت کگگه فگگرد گگا مس مس گگک قگگرار دادن برخگگی روایتهگگا کگگه ههگگان را در آسگ گ انه

ظهور ،غرق در ناه و فساد معرفی می کند ،ه فرا یگر شگدن نگاه در هامعگه راضگی شگود

یا در ایگن ههگت اقگدام کنگد کگه ناشگی از آشگنایی نادرسگت گا هگد
امامت است.

و فلسگفه رسگالت و

معنای صحیح انتظار و وظایف منتظران
« وشهنشینی» و «قعود» ،در نگگاه درسگت گه مفهگوم ان گار ،هایگگاهی نگدارد ،لکگه

ان ار ،فراخواندن ه کوشش و ههاد اسگت .من گران واقعگی در دوران غیبگت ،نسگبت

ه حوادگ و اتفاقات ههان بی اع نا نیس ند و خود را در برابگر آنهگا مسگئول میداننگد .گا

این دید ،دوران غیبت ،دوران آسایش و راحتطلبی ناواهد بگود و من گران واقعگی در
این زمان اید بیش از دیگران کوشند و برای ههاد آماده سازند:

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

قب از دوران مهدى موعود ،آسایش و راحگتطلبی و عافیگت نیسگت .قبگ از
ظهگگور مهگگدى موعگگود ،در میگگدانهاى مجاهگگدت ،انسگگانهاى پگگاک ام حگگان
میشوند ،در کورههاى آزمایش وارد میشوند و سر لند بیرون میآیند و ههگان
تگگگر
گگگه دوران آرمگگگانی و هگگگدفی مهگگگدى موعگگگود ارواحناف گگداه رو گگگهروز نزدیگگگک
میشود( .بیانات رهبر انقمب در دیدار ا مردم قم)1370/11/30 ،
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نابراین« ،تمدن اسممی ه صورت کامگ در دوران ظهگور حضگرت قیگماهلل ارواحنگا

فداه است .در دوران ظهور ،تمدن حقیقی اسممی و دنیای حقیقگی اسگممی گه وهگود

خواهد آمد( ».بیانات رهبر انقمب در هم اسگاتید ،فضگم و طگمب حگوزه علمیگه قگم

در مدرسگگه فیض گیه )1379/7/14 ،ایگگد توهگگه داشگگت تمگگدن اسگگممی ،امگگری مطلگگق

نیس گگت؛ فرآین گگدی ط گگوالنی و نس گگبی اس گگت ک گگه اه گگدا

آن گگه ص گگورت نس گگبی محق گگق

میشگگود« .فرآینگگد تحقگگق هگگد هاى اسگگممی ،یگگک فرآینگگد طگگوالنی و الب گگه دشگگوار ى
است .ه طور نسبی ،انسان ه آن اهدا نزدیک میشود ،اما تحقق آنها سیار طگوالنی
است»( .بیانات رهبر انقمب در دیدار کار زاران ن ام)1380/9/21 ،
عوامل اثرگذار در شکلگیری تمدن اسالمی
دانشمندان برای تمدن چند عام بیان می کنند که از همله آنها میتوان ه عوامگ

اق صگگادی  ،سیاس گگی ،روان گگی ،اخمقگگی و مانن گگد آن اش گگاره ک گگرد ،امگگا ا گگر دق گگت کن گگیم،

درمییگگابیم «اراده» ،اصگگلیتگگرین عام گ و برتگگرین آنهاسگگت کگگه تمگگدنسگگاز اسگگت .ح گگی
عوام دیگری که برشمردیم ،همه گه اراده برمی ردنگد .اکنگون گه نقگش اراده انسگانی در

عوام ما لف تمدنساز میپردا یم.

نقش اراده انسانی در سیاست تمدن اسالمی
وق ی در عوام سیاسی ساخت تمدن ن ر می کنیم ،پی میبریم این اراده شگاا

یا اشااص است که هنگ میافگروزد ،حکومگت تشگکی میدهگد ،قگانون مینویسگد و

دولت تعیین می کند .تعیین سیاست دولتهگا ،گه اراده رهبگران ،رؤسگای همهگور ی،

پادشاهان یا حاکمان آنهگا وا سگ ه اسگت و اهرایگی شگدن یگا نشگدن ایگن سیاسگتهگا گه
اراده مردم س گی دارد که از آنها اطاعت کنند یا نکنند .ابن اثیر نقگ می کنگد کگه پگس

از ق گ عثمگگان ،در روز بیعگگت گگا علگگی

شدند و علی

االى منبر رفت و فرمود:

کگگه ر وز همعگگه بگگود ،مگگردم در مسگگجد حاضگگر

نقش اراده انسانی در ساخت تمدن اسممی
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أو َ ََل أ ْیک ْم ،اَ َو انأ ُأه ل أ ْی ََ ِّل
ُ َ ُ ْ ٍ َ َ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ِّ َ ْ َ ِّ ْ ل ْ َ و ُ َ ُْ
دونکم اَ مفأا ُِّی مأا لکأم و لأیَ ِّل ا َ ِّآخأ ِّدرمهأا دونکأم؛ (ابأن اثیأر:1385 ،
ج193 ،3؛ بر ی :1387 ،ج)435 ،4
اى مگردم ،حکومگگت از آن شماسگت .هگگیچ کگگس را در آن حقگی نیسگگت ،مگگگر
کسی که شما او را ه حکومت تعیین کنید .ما هم دیروز در حالی از یکدیگر
هدا شدیم که من از قبول حکومت شگما کراهگت داشگ م ،مگگر آنکگه بگر شگما
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مسئول اشم .دانید هیچ چیز ه من اخ صاص پیدا نمیکنگد ،مگگر همگین
کگگگه کلیگگگدهاى امگگگوال شگگگما را در دسگگگت دارم و یگگگک درهگگگم بیشگگگ ر از شگگگما
نمیتوانم بردارم.

مق گ گگام مع گ گگم رهب گ گگرى در سانانشگگ گگان ،گ گ گابی را گ گگاز کردنگگ گگد مبن گ گگی ب گ گگر اینکگگ گگه

مشروعیت حاکمیت ما ه خواست مردم است و ا گر مگردم ،مگا را ناواهنگد ،ادامگه کگار

مگگا از ن گگر شگگرعی ،مشگگروگ نیسگگت؛ چگگون همگگواره حگگق ان اگگاب مگگردم هگگاى خگگودش

محفو است .حال مردم وظیفه الهیشگان را انجگام دادنگد یگا ندادنگد ،موضگوگ دیگگرى
است( .بیانات مقگام مع گم رهبگری در اه مگاگ زا گران و مجگاوران حگرم مطهگر رضگوی،
)1389/1/1

ا گگر مگگردم ایگگران از امگگام خمینگگی اطاعگگت نمی کردنگگد .گگه خیا گگان هگگا نمیآمدنگگد و

نفرتشان را از طاغوت در ان و عمگ نشگان نمیدادنگد و بگر ایگن ارادهشگان تگا پگای هگان

اسگ گ قامت نمیور یدن گگد ،ه گگیچ گگاه انق گگمب گگه پی گگرو ی نمیرس گگید و طع گگم آزادی را

نمیچشیدند .نابراین ،رشد تمدنهگا و هوامگ  ،معلگول ارادههاسگت .هرچگه اراده آنهگا
قگگویتگگر اشگگد ،تمگگدن پایگگدارتر اسگگت .ایگگن یکگگی از سگگنتهگگای الهگگی اسگگت کگگه خداونگگد
م عال در قرآن کریم ه آن اشاره کرده است:

َ ُ
َ
َ َ
َ
اِّ َ َ َ
الل َ ُیغ ِّی ُر َما ِّبس ْو ٍ َُیت ُیغ ِّی ُر وا َما ِّبأنف ِّس َِّ ْم ؛ (رَد)11 :
م
قطعگا خگگدا سرنوشگگت هگیچ قگگومی را تغییگر نمگیدهگگد تگگا اینکگگه خودشگگان آن را
تغییر دهند.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ایگگن آیگگه شگگریفه گگه ایگن حقیقگگت اشگگاره دارد کگگه انسگگان پگگیش از هگگر چی گز و هگگر کگگس،
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خگگود سرنوشگگت خگگو یش را رقگگم میزنگگد و در س گیار ی از مگگوارد ،عام گ خگگوش ا گی ی گا
گد ا ی گگه خگگود او برمی گگردد .در واقگ  ،اراده و خواسگگت انسگگانها و تغییرهگگای درونگی

آنهاست که آنگان را مسگ حق لطگف یگا مسگ وه ،عگتاب خداونگد می کنگد؛ یعنگی اراده
خداونگگد م عگگال در طگگول اراده و اخ ی گار انسگگان اسگگت و سرنوشگگت فگگرد ی گا مل گی در گگرو

اعمال خود آنهاست.

نقش اراده انسانی در اقتصاد تمدن اسالمی
هر تمدنی برای شک یری ،نیاز دارد گا ورود گه عرصگههگای اق صگادی ،مشگکمت

هامعه خود را برطر

کند و از این برتری اق صادی ه عنوان ابزاری بگرای مطگر شگدن

خگگویش اس گ فاده کنگگد .مگگردم در تمگگدنهگگای تش گ ه ،از کشگگاور ی و دامدار ی شگگروگ
کردن گگد و رون گگد رو گگه رش گگد خ گگود را ادام گگه دادن گگد ت گگا ه گگایی ک گگه در برخ گگی زم گگانه گگا گگه

پیشرفتهای و یژه ای در زمینه معماری و صنعت دست یاف ند .برای نمونه ،میتگوان
ه معماری در تمدن هاامنشگیان و سگاخت تاگت همشگید و اهگرام ثمثگه و مجسگمه

ابوالهول در تمدن مصگر اسگ ان اشگاره کگرد .ایگن پیشگرفتهگا از اراده مردمگی سرچشگمه
رف ه است کگه بگرای دسگتیگابی گه صگنعت برتگر و معمگاری پیشگرف ه کوشگیدند .اراده

مردم و مسئوالن کشگور ژاپگن سگب ،شگد ژاپگن مغبگون و شکسگتخورده ،پگس از هنگگ

ههانی دوم ه قط ،صنع ی و اق صادی ههان تبگدی شگود .آنهگا گا تگمش ،زحمگت و

تکیگگه بگگر نیگگروی فکگگر هوانگگان و مگگردم خگگود و اسگگ فاده از تولیگگدات داخلگگی ،گگا گگتر از
مشکمتشگگان توانس گ ند کشگگور خگگود را گگه یکگگی از قطگگ،هگگای اق صگگادی ههگگان تبگگدی

کنند .ا ر می بینیم ایران در این دوره ،در زمینه تولید دانش ،گه و یگژه دانگش هسگ های،
گگه پیشگگرفتهگگای چشگگم یگگری دسگگت یاف گگه ،گگه دلی گ کوشگگش بگگیوقفگگه دانشگگمندانی

است که غیگرت دینگی و ملگی شگان اهگازه نگداد گه آن سگوی مرزهگا برونگد و گه بیگانگگان
خگگدمت کننگگد ،لکگگه ماندنگگد و کشگگور را گگه ایگگن سگگطو از دانگگش رسگگاندند و پ گگاداش

خود را ا شهادت در راه خدا رف ند .همچنین ه دلی تأ کیدها و حمایگتهگای همگه

هانبه رهبر عگالی قگدر ن گام اسگت کگه گا همگت عگالی و اراده قگوی ،سگکان کشگ ی را در
رهنمون ساخ ند.

نقش اراده انسانی در اخالق تمدن اسالمی
اخمق از عواملی اسگت کگه در شگک یگری و دوام هگر تمگدنی نقگش مهمگی دارد .گه

نقش اراده انسانی در ساخت تمدن اسممی

توفانها و تهاهمهای نرمافزاری و سات افزاری ه دست رف ند و ه سوی شکوفایی
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این معنا که افراد یک هامعگه ،گه فضگایلی آراسگ ه شگوند کگه آنهگا را از ارتکگاب معاصگی
ازدارد و نسبت ه رعایت حقوق دیگران خود را مسئول دانند .حریمها و حرمتهگا را

رعایت و س م ه دیگران دوری کننگد .الب گه معنگای لغگوی اخگمق ،گه صگفات نیکگو و

پسندیده اخ صاصی ندارد و شگام صگفات زشگت و ناپسگند نیگز میشگود .همگان ونگه
که برخی دارای خلق نیک هس ند و برخی دیگر ،رف ار الند .نابراین ،الزم اسگت از

طریق معبد ،خانواده یگا مدرسگه یگا غیگر آن ،قگانونی اخمقگی برقگرار شگود تگا کسگانی کگه در

میدان ا ی زند ی سگر رم هسگ ند و ح گی آنگان کگه در خگارج گه تماشگا نشسگ ند ،آن را
بپتیرند و ه این ترتی ،،رف گار مگردم گا یکگدیگر تحگت ان گام درآیگد و هگدفی در زنگد ی

ایجاد شود .ح ی شاید الزم اشد در میان مردم ،در عقاید اساسگی و ایمگان گه غیگ ،یگا
ه چیزی که کمال مطلوب است ،وحدتی ایجاد شود؛ چون در این صورت ،پیروی از

اصول اخمقی از مرحله سنجش میان سود و یان کار فراتر میرود و ه مرحله عبگادت

درمگیآیگد و زنگد ی ،گا وهگود کوتگاه بگودن ،شگریفتگر و پرفایگدهتگر میشگود .سگرانجام ایگگد
فت وسایلی تربی ی نیز اید مهیا اشد تا ا وهگود سگاد ی و ا گدایی بگودن ،فرهنگگ را

از نسلی ه نس دیگر ان قال دهد .نس هدید اید از راه تقلید ،تعلیم یا تلقگین میگراگ

قبیله و سنتهای اخمقی و ان و معار  ،آن را مالک شود؛ یرا تنها همگین میگراگ
است که او را از مرحله حیوانی ه مرحلگه انسگانی میرسگاند .از بگین رفگ ن ایگن عوامگ و
ح ی اهی فقدان یکی از آنها ممکن است سب ،فروپاشی تمدن شود.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ا بررسی تمدنهای پیشین درمییابیم هر هامعگهای کگه فضگای اخمقگی را در خگود
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نهادینگگه سگگازد و اف گگراد آن هامعگگه گگا اراده نیرومنگگد گگا هواهگگای نفس گگانی مبگگارزه کنن گگد،

تمدنشگگان دوام بیش گ ری خواهگگد یافگگت .اخگگمق گگا دیگگن همگگراه اسگگت و نقگگش دیگگن در

شک یری اخمق هامعه سیار یاد است؛ یرا فرد توق دارد ه ثواب آسمانی برسگد و

از عقاب آن در امان اشد .از این رو ،ه قیودی ردن مینهد کگه اه مگاگ یگا بزر گان ایگن

اه ماگ بر او تحمی می کنند .انسان ه سب ،طبعگی کگه دارد ،فرمگانبگردار و مهر گان و

پاکدامن نیست .پگس از ضگمیر اخمقگی کگه در ن یجگه فشگارهای قگدیمی بگرای او پیگدا

شده اسگت ،هگیچ عگاملی نمیتوانگد ماننگد تگرس از خداونگد ،او را در مقا گ فضگایلی گه
زانو در آورد که عم کردن ه آنها ا طب و ی ساز ار نیست.

اراده تمدنساز انسان كامل
گگا توهگگه گگه ایگگن مطالگگ ،،نقگگش اراده را در سگگاخت تمگگدن دانسگ یم ،امگگا ایگگن مگگوارد،

معلول اراده انسان هایی است که کام نبودند .ا ر تمدنی از اراده یک انسان کامگ گه
وهود آمد ،آن تمدن از هر ن گر کامگ میشگود ،چنگانکگه شگیعه مع قگد اسگت در آینگده،

تمگگدنی ههگگانی شگگک می یگگرد کگگه ظهگگور کام گ توحیگگد در ههگگان اسگگت .خگگدا در ایگگن
تمگگدن ،خیرهگگا و خگگوبیهگگا را گگه بگگروز و ظهگگور میرسگگاند و مگگردم از همگگگه ن گگر در رفگگاه
هس ند .همان ونه که در حدیثی از پیامبر اکرم

چنین آمده است:

ی أأنعم امأأیت ف زمانأأه نعیمأأا مل ی نعمأأوا مالأأه هأأط البأأر و الفأأاجر یرس أ السأأما
و
و
َلیم مدرارا و اَ ُدخر اَرض شی ا من نباَا؛ (ازبَ :1381 ،ج)468 ،2
همگه طبقگات امگت مگن در زمگان ظهگور او چنگان در رفگاه زنگد ی می کننگد کگگه
قب از و ى هیچ بر و فاهرى دان نرسیده اشند .آسمان ،اران رحمت خگود
را بر آنان می ارد و زمین از رو ییدنیهاى خود چیزى فرو تار نمی کند.

در روایات فراوانی آمده است کگه در عصگر طمیگی ظهگور امگام زمگان

 ،مشگکمت

اق صادی هامعه شری در سطو کمن حگ خواهگد شگد .رفگاه و آسگایش پدیگد خواهگد
آمگگد و عوام گ سگگلطه بگگر فکگگر و فرهنگگگ و اق صگگاد از بگگین خواهگگد رفگگت و گگا زدودن فقگگر و

تهیدس ی ،زمینه رشد و تکام مادی و معنوی انسانها فگراهم خواهگد شگد .احادیگث
و روایات در را طه ا رونق اق صادی در عصر ظهور سیار یاد است.

مهدی هر برده مسلمان را میخرد و آزاد می کند .دهکاری نمیماند ،هگز
اینکه گدهیاش را پرداخگت می کنگد .حگق کسگی را در دسگت کسگی ( گاقی)
نمی تارد ،هز اینکه از او از میس اند و ه صاح ،حق برمی رداند .کسی
کش ه نمیشود ،مگر اینکه دیه او را ه صاحبانش تسلیم می کنگد و آن کسگی

نقش اراده انسانی در ساخت تمدن اسممی

موالی م قیان علی

در این زمینه میفرماید:
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که کش ه شد ،دهیاش را میپردازد و (زند ی) خگانواده او را تگأمین می کنگد
تگگا اینکگگه سراسگگر سگگرزمین را از قسگگط و عگگدل پگگر میسگگازد( .مجلسگگی:1403 ،
ج)87 ،225 ،52

عوامل سقوط تمدنها
 .1ضعف اراده

در بررسگگی علگگ فروپاشگگی تمگگدنهگگا میتگگوان فگگت ،زمگگانی همگگه تمگگدنهگگا از هگگم

سگگیا ند کگگه قگگدرت اراده در میگگان حاکمگگان و پادشگگاهان و مگگردم ،ضگگعیف شگگد و گگه

سوی شهوترانی می و عدالت را رها کردند .ایگران زمگان کگوروش و دار یگوش را کگه گه
طور تقریبی ،عگدالتپیشگه و حگق گزار هاامنشگی بودنگد ،گا اواخگر دوران هاامنیشگان

مقایسه کنید .کتاب «اس ر» تورات ،اشی از حوادگ آن دوره را زارش کرده است:

هف اد و هفت هزار و هش صد و ده نفر از رهگال ایرانگی و خگانوادههایشگان ،گه
هگرم ماالفگگت گگا نفگگوذ یهودیگگان در سیاسگگت کشگگور ،گگه توصگگیه اسگ ر ،ملکگه
یهگگودی ایگگران و مردخگگای عمگگویش ،گگا حکگگم پادشگگاه وقگگت و توسگگط یهودیگگان
سگگاکن ایگگران ظگگر دو روز ( 13و  14فگگروردین) ق گ عگگام مگگیشگگوند و بگگرای
ایرانیگگگان نحوسگگگت آن روز و بگگگرای یهودیگگگان شگگگادی آن روز و فگگگردایش ،عیگگگد
پوریم ،ه میراگ میماند .چندی نمی ترد که آن امنراتوری ع یم ا هجوم
اسکندر مقدونی ،امیر کوچکترین توا سابق ایران فرومیپاشد.

ا ر سر تشت یونگان و روم اسگ ان را هگم روایگت نکنگیم ،به گر اسگت .روم ،دنبالگهرو

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

یونان بود و فقط کگافی اسگت گه دو کتگاب مهگم یبگون و من سگکیو مراهعگه کگرد کگه گه
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علگ ع مگگت و انحطگگاس روم پرداخ گگهانگگد .هالگگ ،اسگگت زمگگانی ایگگن کتگگابهگگا تگگألیف

شدند که فروپاشی ن ام صگفو یه ،ارو پگا را گه شگدت تکگان داد و گه خگود آورد .گا بررسگی

اش گ باههگگای پادشگگاهان خودشگگیف ه صگگفوی مگگیتگگوان دریافگگت کگگه چگونگگگه در برخگگی

زمینهها ،ناخواس ه ،ثمرات همت لندشگان را بگر گاد دادنگد .کتگاب «فرهنگگ و تمگدن
اسممی در قرن چهارم هجری» ،اثر آدام م ز ،ه داس ان ع مگت پیشگین مسگلمانان در

دوران طمیگگی پرداخ گگه اسگگت ،در حگگالی کگگه س گ م و فسگگاد پیگگدا و ناپیگگدایی همچگگون

هتام ،دنه آن را میتراشید و برای دوران عد آماده سقوس میکرد.
 .2از بین رفتن عوامل تمدنساز

از بگگین رف گ ن عوام گ مگگادی و معنگگوی تمگگدنسگگاز و ح گگی گگاهی فقگگدان یکگگی از آنه گا

ممکن است سب ،انقراض تمدن شود :انقمب زمینشگناخ ی شگدید یگا تغییگر ع گیم
وض گ آب و هگگوا ،بیمگگاری همگگه یگگری کگگه هلگگو یری آن از اخ یگگار شگگر خگگارج اسگگت و

نصف مردم را از بین میبرد (همان ونه کگه در روم قگدیم ،در زمگان حکومگت آن گونیهگا

اتفاق اف اد) یا مر سیاه (طاعون) که عام اساسی از بین رفگ ن دوره ملگوکالطگوایفی
اروپا شد .موردهایی دیگگر را نیگز میتگوان چنگین برشگمرد :اسگ مار بگیش از انگدازه زمگین
دهگات گگه وسگگیله مردمگگی کگگه در شگگهر زنگگد ی می کننگگد و گگه امیگگد قگگوت و غگگتایی کگگه از

خارج ه آنها می رسد ،نقصان مواد طبیعی از قبی سوخت یا مواد خام ،تغییگر راههگای

ا ر گگانی ،گگه ون گگهای ک گگه کش گگور ی را در بی گگرون راهه گگای تج گگارت هه گگانی ق گگرار ده گگد،

انحطاس عقلی یا اخمقی که در ن یجه یس ن در شگهرهای پگر از لهگو و لعگ ،و وسگای

تحریک اعصاب دسگت میدهگد یگا ن یجگه پشگت پگا زدن گه اصگولی قگدیمی اسگت کگه

زنگگد ی مگگردم بگگر آن هر یگگان داشگگ ه ،گگدون آنکگگه واننگگد اصگگول هدیگگدی هانشگگین آن

سازند ،ضعیف شدن نژاد در ن یجه اخ مل اعمال هنسی یگا افگراس در لگتتطلبگی یگا

فلسفه دبینی که سب ،خوار شمردن کوشش و فعالیگت مگیشگود ،از میگان رفگ ن افگراد
برهسگ ه کگگه ن یجگه نگگازادی و تقلیگ تگگدر یجی خگگانوادههگگایی اسگگت کگگه به گگر مگیتواننگگد

میراگ فرهنگی نژاد را از شر وال محفو دارند ،تمرکز مر آور ثروتها که ن یجه آن،
هنگ طبقهها و انقمبهای خانمان سوز و تباهکننده مایملك عمومی است.

کگگه هبل گی انسگگان اشگگد ،و نگگه چی گزی کگگه نیس گ ی در آن راه نداش گ ه اشگگد ،لکگگه امگگری

است که هر نسگلی ایگد آن را گه شگک هدیگد گه دسگت آورد و هر گاه در سگیر آن توقگف

قا ممح های پدید آید ،ه ناچار ،پایان آن فرا میرسد( .دورانت)18: 1390 ،
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 .3ظلم

ظل گم ،عام گ انحطگگاس و انهگگدام کام گ هوام گ و تمگگدنهاسگگت .قگگرآن کگگریم ،عام گ

سقوس و همکت سیاری از تمدنها و اقوام تش ه را س م معرفی میفرماید:
َْ َ َ َ ْ َ َو
َ َ َ
اِلة ( .انبیا )11 :
َوک ْم ه َص ْمنا ِّمن هر ی ٍة کانت ل ِّ

توصیف «قریه» (مردم شهرها) ه «ظالمه» (س مکار) بیانگر نقش س م در نگابودى و

انهدام است .خداوند در هایی دیگر میفرماید:

َ ُ َ َ َ
ََ َ َ ْ ُْ
َولس ْد أ ْهلک َنا الس ُر َ َ ِّمن ه ْب ِّلک ْم َِلا لل ُموا ...؛ (یونَ)13 :
همک کردیم ملتهای تش ه را ه ههت آنکه ظلم کردند.

همچنین میفرماید:

َ
َوأ ْه َل ْک َنا ْ ُ
اِل ْس ِّرف خَی ؛ (انبیا )9 :
اسرا کنند ان را همک کردیم.

بی مان ،مردن انسانها امری طبیعی است ،ولی همکت تمگدنهگا امگری طبیعگی

نیست ،لکه ه دلی انحرا

از مسیر توحید است.

 .4اطاعتناپذیری از رهبر صالح

بیتردید ،وهود رهبری صالو در رأس حکومت یکگی از عوامگ مگؤثری اسگت کگه در

رشگگد یگك تمگگدن نقگگش مهمگگی دارد .رهبگگر صگگالو ،هامعگگه را گگه سگگمت صگگم و تعگگالی
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رهنمگگون م گیسگگازد و ای گن م گورد ،نقطگگه مقا گ انحطگگاس ی گك هامعگگه گگه شگگمار م گیرود.
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نمیتوان وهود رهبر صالو را تنها عام تعالی اش هامعه گه شگمار آورد ،لکگه وهگود
مل گگی اطاعگگتپگگتیر نیگگز شگگرس الزم و ن گگه کگگافی در ههگگت تعگگالی و ر یگگز از فروپاش گگی و

سرنگونی ه شگمار مگیآیگد .خداونگد م عگال نیگز اطاعگتناپگتیری از رهبگری را در ههگت

سقوس هامعه عام مهمی میداند ،آن ونگه کگه در مگاهرای سگرپیچی نگیاسگرایی از

فرمان حضرت موسی

تأ کید میفرماید:

َْ
َ ْ َ َ ُ َ َْ
و ب ها مویس ِّلسوم ِّه یا هو ِّ

َ
َ ُ ََ
ُ
ِّل َم ُُ ْؤ ُب َونین َو َه ْد َُ ْع َل ُم َ
الل ِّللیک ْم فل َمأا
و َ أ ِّ َر ُسو ِّ
ِّ

َ
َْ َْ
وب ْم َو ُ
َق ُاغوا أ َق َاغ ُ
الل ُه ُل َ ُ
اس ِّس خَی ؛ (ص )5 :
الل َ ْی ِّدی الس ْو َ الف ِّ
یادآر وق ی را که موسی ه قوم خود فگت :بگرای چگه مگرا رنگآ و آزار مگیدهیگد،
در صورتی که برای شما معلوم است کگه رسگول خگدا گه سگوی شگما هسگ م؟
گگاز چگگون از حگگق رو ی ردانیدنگگد ،خگگدا هگگم دلهگگای آنهگگا را از اقبگگال گگه حگگق
بر ردانید .خدا هر ز مردم فاسق نا کار را هدایت ناواهد کرد.

در واق  ،این آیه قرآن ه روشنی ،بگر نقگش «اطاعگتناپگتیری رهبگر صگالو» گه عنگوان

عام مهمی در انحطاس سیاسی هامعه اشاره میکند ،آنجا که خداوند میفرماید:

ه خاطر سرپیچی از دس ورهای موسگی گه عنگوان رهبگر صگالو ملگت او از
حگگق رو ی ردانیدنگگد و گگدین سگگان گگه هگگای رسگگیدن گگه تعگگالی ،گگه سگگمت
انحطاس و سقوس ام برداش ند.

نتیجهگیری
«اراده انسانی» از عوام اصلی است کگه در سگاخت تمگدن هایگگاهی اساسگی دارد

که دانشمندان علوم اه ماعی یا از آن غفلت کردند یا نسبت ه آن بیمهری داش ند.

نقش اراده ا نسانی در ساخت تمدن ه مثا گه رو در هسگد اسگت گه ایگن معنگا کگه ایگن
اراده در همه ساحتهای تمدن یا دست کم در بیش ر آنها نقش دارد.

از عل اصلی سقوس و انقراض تمگدن هگا ،ضگعف اراده حاکمگان نسگبت گه اهگرای

عدالت و اداره مطلوب هامعه است که از لتتطلبی و تمایگ گه شگهوات سرچشگمه

می یرد یا اراده افراد در ننتیرف ن تمدن حاکم بر هامعه موه ،آن میشگود .از ایگن رو،

تگگا وق گگی کگگه مگگردم و حکگگام ،خواس گ ار پیشگگرفت تمگگدن خگگویش اشگگند و در ایگگن اراده،
اس وار مانند ،تمدن ه رشد خود ادامه میدهد.
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راهبردهای اقتصادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز
محمد داوود محمدی

*

چکیده

تیییدوین راهکارهییییا و راهبردهیییای تحقییییق فرهنیییگ و تمییییدن زمینیییهسییییاز
باییید از دغدغییههییای مهییم مجییامع علمییی پژوهشییی کشییور باشیید .در اییین
مییییان ،پیشیییرفت مطلیییوب اقتصیییادی جامعیییه مهیییدوی از پردامنیییهتیییرین
عر یههای پیشیرفت اسیت .بیدیهی اسیت هرگونیه تیال در ایین زمینییه،
بدون مرج عییت منیابع دینیی و اهیدا متعیالی جامعیه اسیالمی ،تحقیقیی
ناتمام است.
رشییید اقتصیییادی مطلیییوب زمینیییهسیییاز جامعیییه مهیییدوی ،از منظیییر متیییون
دینییییییی دارای سیییییییه راهبیییییییرد اسیییییییتراتژیکی توانمندسیییییییازی اجتمیییییییا ،
تیوانمندسییازی فییرد و توانمندسییازی سییرمایههای فیزیکییی اسییت کییه دو
راهبییرد اوه ،راهبییرد برونا قتصییادی مییرتبط بییا رشیید اقتصییادی و راهبییرد
سییوم ،درون اقتصییادی اسییت .تحقییییق پیییش رو بییه دنبییاه شناسیییایی و
طراحی راهبردهای پیشیرفت اقتصیادی در رویکیرد اجتمیاعی و تمیدنی بیا
توجه به منابع دینی است.
مقاله در دد اثبات آن است کیه در جامعیه مهیدوی ،اهمییت و تأ کیید بیر
* پژوهشگر پژوهشگاه بینالمللی المصطفی

(.)mdm110313@gmail.com

سرمایههای ّکمی و فیزیکی ،بعد از توجه به انسان و جامعیه انسیانی قیرار
دارد .ایین نگییاه نیییز بیر خییال جریییان اقتصییادی متعیار کییه نخسییت بییه
سرمایه فیزیکی اهمیت داده میشد و س د به انسان (سرمایه انسیانی)
بیه عنییوان محیور رشیید بییرای رسییدن بییه جامعییه (سیرمایه اجتمییاعی) ،بییه
عنوان هد رشد توجه کرده است.
ایجییییاد فر ییییت هییییای متییییوازن در جامعییییه ،تولییییید کاالهییییای عمییییومی،
سرمایه گذاریهای زیربنایی ،توجیه بیه اشیتغاه ،ایجیاد و تقوییت بخیش
تعیییاون در جامعیییه از راهکارهیییای بخیییش تشیییویقی _ مسیییتقیم در جامعیییه
اسییت .اعتییداه و ییرفهجویی ،تکافییل اجتمییاعی ،اسییتقامت اقتصییادی و
جهییاد اقتصییادی نیییز از دیگیییر راهکارهییای بخییش تعییدیلی _ مسیییتقیم در
جامعه است .از راهبردهیای غییر مسیتقیم مییتیوان بیه عوامیل فرهنگیی،
عوامل سیاسی و عوامل حقوقی اشاره کرد.
واژ گان کلیدی

مهییدویت ،راهبردهییای اقتصییادی ،عییدالت اقتصییادی ،جامعییه مهییدوی،
فرهنگ مهدوی.

مقدمه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ما میتوانیم تمدن نوین اسممی را بر پگا کنگیم و دنیگایی سگا یم کگه سرشگار از
معنویگگت اشگگد و گگا کمگگك معنویگگت و هگگدایت معنویگگت راه بگگرود( .بیانگگات
مقگگگام مع گگگم رهبگگگری در دی گگدار اعضگگگای ش گگورای عگگگالی انقگگگمب فرهنگگگگی،
)1392/9/19
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بر اساس این ضرورت و توانس ن است که هر گاه توسگعه اق صگادی و تمگدن مگادی

را در چگگارچوب تعر ی گف م گگداول ار ی گابی کن گیم ،درم گیی گابیم هگگد

اسگگمم از تمگگدن و

توسعه اق صادی مطلوب ا هد توسعه در نگرش مادی م فاوت اسگت .در من ومگه

تمگگدن مگگادی ،توسگگعه مگگادی ،الگگگویی مطلگگوب اسگگت کگگه انسگگان در هسگگتوهگگوی آن
اسگت .بگر پایگه ایگن تصگگور و گا بهگگره یگری از دسگ گاههگای ع گیم تبلیغگاتی ،کشگگورهای

پیشرف ه از رهگتر توسعه اق صادی توانس هانگد وانمگود کننگد کگه شگیوه انسگانی آنگان ،از

دیگر ملتها ،برتر و ا معیارهای شری ساز ارتر است .وق ی همه امگور در یگك چیگز گه
نام هد تمرکز مییا د ،طبیعی است که آن هد مرکز ثق همه ارزشهگا و آرمگانهگا
اشد و مرکزی برای هتب همه تمشها و رو یکردها شود .این همان هایگاهی است

که توسعه اق صادی در عصر هدید یاف ه است.

در فرهنگ و تمدن اسممی و زمینگهسگاز ،توسگعه اق صگادی ،هگد برتگر نیسگت .در

ای گن تمگگدن ،هگگد آن اسگگت کگگه همگگه اس گ عدادهای انسگگانی شگگکوفا و نهف گگههگگای آن
هو یدا شود تا ه سوی کمال مطلق راه َب َگرد و گه سگعادت ا گدی و پایگدار دسگت یا گد .گه
عبگارتی ،اق صگاد و توسگگعه اق صگادی ،تنهگا مقدمگگهای بگرای رسگیدن گگه هامعگه موعگگد و

مهدوی است .ا همین رو یکرد است که اسمم ،هامعه انسانی را نیازمنگد تحقگق رفگاه

فرا یر و ارتقا یاف ن ه کمال مطلق مگیدانگد تگا در کنگار شگاخاهگای مگادی و دنیگایی،
همچون درآمد ناخالا ملی ،سرانه آموزش ،دستیابی ه امکانات ونگا ون زنگد ی،

آزادی ان ااب ،مشارکت سیاسی و همانند آنها ،ه ضگرورتهگای دیگگر کگه در رشگد و

ارتقگگای ش گگاخاهگگای معن گگوی ،همچ گگون ایمگگان و اخ گگمق و اعمگگال ص گگالو م جلگ گی

میشوند ،توهه کند.

رشگ گگد اق صگ گگادی مطلگ گگوب از م ن گ گگر قگ گگرآن کگ گگریم دارای سگ گگه راهبگ گگرد اس گ گ راتژیکی

توانمندس گگا ی اه م گگاگ ،توانمندس گگا ی ف گگرد و توانمندس گگا ی س گگرمایههای فیزیک گگی
است که دو راهبرد اول ،راهبرد برون اق صادی مرتبط ا رشد اق صادی و راهبگرد سگوم،

دروناق صگگادی اسگگت .از من گگر م گگون اسگگممی ،مهمتگگرین هگگد تمگگام فعالیتهگگای
مهم در خدمت تحقق این هد

خم

اسگت .اسگ راتژی رشگد و توسگعه اق صگادی اسگمم بگر

آنچه در غرب اتفاق اف اده اسگت ،شگروعش گا افگزایش سگرمایه فیزیکگی و کمگی

نیست .اسمم ناست بر توانمندسگا ی اه مگاگ تأ کیگد می کنگد .افگزایش سگرمایههای
اه م گگاعی و فرهنگ گگی هامع گگه در رویک گگرد اق ص گگادی میتوان گگد تض گگمین کننده رش گگد و

توسگ گگعه پایگ گگدار هامعگ گگه مهگ گگدوی در س گ گ ری مطلگ گگوب و اطمینگ گگان اش و گگگه دور از

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

اه ماعی ،تعالی و تکام اه ماگ شری و افراد آن است و اق صاد نیز ه عنوان ابزاری
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نااطمینانی هگگای نام عگگار

اق صگگادی اشگگند .ایگگن نوشگ ار گگه بررسگگی و تحلیگ راهبگگرد

اول رویکرد اق صادی _ اه ماعی در تحقق تمدن زمینهساز مهدوی میپردازد.

مفهومشناسی
 .1راهبرد

راهبرد عبگارت از برنامگهای هگام  ،منسگجم و کامگ اسگت کگه بگرای تحقگق اهگدا

اساسی تدو ین میشود .نابراین ،راهبرد نوعی برنامه است که برای رسیدن ه مقاصگد
و اهگگدا

اصگگلی هامعگگه یگگا سگگازمان تگگدو ین مگگیشگگود و گگه منزلگگه الگگگوی تصگگمیمهایی

است که در سازمان رف ه میشود و فعالیتها و ن ایآ را شک مگیدهگد .راهبردهگای

خگگوب ،ابزاره گگایی رقگگا ی گگه ش گگمار مگگیآین گگد و راهبردهگگای نامناس گگ ،،ض گگعفهای

عمگگدهانگگد .راهبردهگگا ههگگت یگگریهگگای عمگگده هامعگگه یگگا سگگازمان را تعیگین مگگیکنن گد و

رهنمودهایی برای وصول ه مطلوب و هد خود در قال ،تاصگیا منگا در مسگیر
کسگگ ،هگگد هگگای لنگگدمگگدت ارا گگه مگگیدهنگگد .ان اگگاب راهبگگرد ،کگگاری پیچیگگده و

ماگگاطرهآمیز اسگگت؛ یگگرا هگگر راهبگگرد ،هامعگگه را گگه یگگک محگگیط رقگگا ی خگگاص هگگدایت

میکند و چگونگی برنامهر یزی مدیران برای تطبیق قگوتهگا و ضگعفهگای سگازمان گا

فرصتها و تهدیدهای محیطی را معین میسازد( .رضاییان)239: 1393 ،
 .2فرهنگ

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

فرهنگ در لغت ه معنای دانش ،حرفگه ،علگم ،فنگون ،هنگر ،آمگوخ ن ،گه کار سگ ن
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ادب ،بزر گگی ،سگگنجید ی ،کتگگاب لغگگت ،آمگگوزش و پگگرورش ،تربیگگت ،آیگگین و رسگگوم و

عقگ گ ک گگاربرد یاف گگه اس گگت( .دها گگدا :1334 ،ج227 ،30؛ نفیس گگی2557 :1355 ،؛

پهلوان)12 _15 :1382 ،

تعر یگگف اصگگطمحی «فرهنگگگ عبگگارت اسگگت از مجموعگگه دسگگتآوردهگگای مگگادی و

معنوی انسان که در سایه تمش مش رک فکری و عملی در طول تگاریخ حاصگ شگده و

همچگگون میراثگگی بگگرای نس گ های پسگگین مانگگده و هگگر نس گ آن را کامگ تر کگگرده و گه نس گ

عدی سنرده است»( .هان احمدی ،بیتا)37 :

ا این تعریف ،مؤلفه های فرهنگ عبارتنگد از فرهنگگ معگار

هنرهگگا ،صگگنای  ،اخگگمق ،قگگوانین ،آداب و رسگگوم ،عگگر

و علگوم ،اع قگادات،

و سگگنتهایی کگگه محصگگول

پیشرفت ذهن انسان و ن یجگه ان زاعگی قگوه تفکگر و ادراک آدمگی بگوده و گه عنگوان حلقگه

پیوند انسان و اه ماگ عم می کند( .عیوضی)5 :1378 ،

بر ایگن اسگاس ،فرهنگگ گه عنگوان مبنگای سگیاری از اندیشگههای معنگوی انسگانهگا

دانس گ ه شگگده اسگگت کگگه هگگر ونگگه سگگیر تحگگول فکگگری و تطگگور سیاسگگی اه مگگاعی را نگگزد

هوام ما لف ،در س ر فرهنگی امکانپگتیر میسگازد .گا توهگه گه تعر یگفهگای کگه از

فرهنگگگ ارا گگه شگگده ،فرهنگگگ نگگاظر گگه خصوصگگیات آدمگگی اسگگت کگگه در ادب ،خگگرد،

دان گگش ،تعل گگیم و تربی گگت ،معرف گگت ،هن گگر ،ص گگنعت و حکم گگت تجل گگی یاف گگگه اس گگت.

(کاشفی)25 :1389 ،
 .3تمدن

«تمدن» در لغت ه معنی آراس ه شدن ه اخمق شگهر ،ان قگال از خشگونت و ههگ

ه حالت ظرافت و انس و معرفت اسگت( .دهاگدا :1377 ،ج  ،5ذیگ واژه تمگدن) در

اصطم نیز عبارت است از:

خمقیگگت فرهنگگگی کگگه در ن یجگگه وهگگود ن گگم اه مگگاعی و حکومگگت قگگانون و
رفاه نسبی امکان وهود مییا د( .حلبی)18 :1372،

عصر معگین یگا حالگت پیشگرف ه و سگازمانیاف گه فکگری و فرهنگگی هگر هامعگه اسگت کگه
نشگگان آن ،پیش گگرفت در علگگم و هن گگر و ظه گگور نهگگاده گگای اه مگگاعی و سیاس گگی اس گگت.

(ان گگوری1894 :1382 ،؛ محم گگدی337 :1373 ،؛ حس گگینی )233 :1381 ،ف گگارابی و
ابگگن خلگگدون ،انسگگان را موهگگودی «مگگدنی گگالطب » میداننگگد و کمگگال و سگگعادتش را در
اه مگگاگ یس گ ن و تشگگکی مدینگگه فاضگگله و اه مگگاعی شگگدن انسگگان میشگگمارند .و ی گ

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

ه عبارتی ،مجموعه دست آوردهای مادی و معنگوی شگر در یگک منطقگه ،کشگور یگا
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دورانت نیز مینویسد:
تمگدن را می تگوان عبگگارت از ن گم اه مگگاعی دانسگت کگگه در ن یجگه وهگگود آن،
خمقیگگت فرهنگگگگی امکگگانپگگتیر میشگگود و هریگگگان پیگگدا می کنگگگد( .دورات،
)3 :1382

گگا توهگگه گگه تعگگاریفی کگگه از تمگگدن ارا گگه شگگد ،میتگگوان فگگت مفهگگوم اساسگگی تمگگدن

عبارت از مجموعه دستآوردهگا و اندوخ گه های مگادی و معنگوی شگر اسگت؛ یعنگی از

آن هنگگگام کگگه آدمگگی گگه رشگگد روی آورد ،هگگم گگه نیازهگگای حیگگاتی و هسگگمانی و هگگم گگه

نیازهای معنوی خویش توهه کرد .از این رو ،کوشید تا ه هر دو نیاز پاسخ دهد و آنها

را اقناگ کند .حاص ایگن کوشگش ،دسگتآوردهگا و اندوخ گههگای مگادی و معنگوی بگود

که ما آن را «تمدن» مینامیم( .کاشفی )35 :1389
فرهنگ و تمدن اسالمی زمینهساز

بگگرای درک به گگر فرهنگگگ و تمگگدن زمینگگهسگگاز ایگگد از «فرهنگگگ و تمگگدن اسگگممی» و

قا لیگتهگگای آن ،درک صگگحیحی داشگ ه اشگگیم تگگا گگوانیم مع قگد گگه اثر گگتاری دایمگگی
مؤلفههگای هر یگان سگاز آن در سگ ر زمگان اشگیم .از آنجگایی کگه از دسگتآوردهای مهگم
اسمم در حیات شری ،پایه تار ی فرهنگ و تمدن اشکوهی است که در برهگهای از

تار یخ ،سیار ی از سرزمینها را یر نفوذ داشگت و از حلقگههای درخشگان تمگدن شگری

ه شمار میرفت که از آن ا نام «فرهنگگ و تمگدن اسگممی» یگاد میشگود ،همیشگه ایگن

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

فرهنگ و تمگدن ،قا لیگت و توان منگدی پیشگرو بگودن را داراسگت؛ یگرا مؤلفگههای آن بگر
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محگگور دیگگن اسگگمم می گگردد .گگه عبگگارتی ،تمگگدن اسگگممی بگگر اسگگاس نگگگرش توحیگگدی،

تمدنی اید ولوژیک ا مجموعهای از ساخ هها و اندوخ ههای معنوی و مادی هامعگه
اسممی است که انسان را ه سوی کمال معنوی سوق میدهد( .همان)25 :

این توان مندی القوه اعث شده در طول تاریخ ،اصالت و شاصیت ماگ ا گه

خگگود را حفگگظ کنگگد و گگا هگگتب و هضگگم عناصگگر و ارکگگان مثبگگت و سگگازنده فرهنگهگگا و

تمدنهای دیگر ،از آنها موهود تازه ای پدید آورد و دین طریق ،فرهنگگ و تمگدن بگزر

اسگگممی شگگک گیگگرد( .همگگان )56 :ایگگن توانمنگگدی در عصگگر هدیگگد ،قا لیگگت م بلگگور

شگگدن را دارد و مگگی توانگگد زمینگگهسگگا ی ظهگگور تحگگول ع گگیم ههگگان را گگه دنبگگال داش گ ه
اشگگد .تحقگگق ایگگن ظرفیگگت تمگگدنی در اه مگگاگ مسگگلمانان ،حرکگگت گگه سگگوی ایجگگاد

فرهنگ و تمدنی ع یم برای زمینهسا ی ظهور است.
پیشرفت اقتصاد مطلوب

فرآیند پیشرفت در اندیشه اسممی ،تحگول اساسگی و نیگادی در کیفیگت و کمیگت

زنگگد ی فگگردی و اه مگگاعی اسگگت کگگه در ایگگن تعر یگگف ،هامعگگه بگگرای تگگأمین نیازهگگای

اساسگگی در همگگه امگگور زنگگد ی ،گگه ونگگهای هدفمن گد ،هگگام  ،فرا یگگر ،م عگگادل ،پایگگدار و

مطابق اسمم در ن ر رف ه میشود .از این رو ،بر اساس آمگوزههگای اسگممی ،پیشگرفت

تنها هنبگههگای مگادی را در بگر نمگی یگرد ،لکگه گه هنبگههگای معنگوی رشگد انسگانی نیگز
توهگگه دارد .گگه عبگگارت دیگگگر ،اصگگطم پیشگگرفت ،سگگعادت شگگری را هگگم در قسگگمت

مگگادی و هگگم در اگگش معنگگوی در بگگر دارد( .امیگگدی )189 :1390 ،از ایگگگن رو ،در دیگگگن
اسمم ،توسعه محور اساسی حرکت هوام انسانی نیست که پس از آن ه دلی اصگ

بگگودن افگگزایش سگگطو توسگگعه ،افگگراد اهگگازه اش گ غال گگه هگگر امگگری را داش گ ه اشگگند ،لکگگه

هگگد در ههگگانبینگگی اسگگممی ،کمگگال و رسگگیدن گگه سگگعادت اخگگروی اسگگت( .کیگگا

الحسینی)222 :1390 ،

در این قسمت ،راهبردهایی را که مس قیم ه صورت اخ صاصی ه مقوله اق صگاد

هامعه مطلوب مهگدوی می پگردازد ،گه دو صگورت تشگویقی و تعگدیلی بررسگی میشگود.
برخی از این راهکارها تنها ه نبه حکوم ی دارد و برخی دیگر نیز ه صگورت فگردی قا گ

تحقق است.

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

راهبردهای مستقیم اقتصادی در تحقق تمدن زمینهساز
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الف) تشویقی
 .1ایجاد و تقویت بخش تعاون اقتصادی در جامعه

از دیگ گگر یرش گگاخه های راهبرده گگای اه م گگاعی ک گگه از وظ گگایف اق ص گگادی دول گگت

اسممی در ایجاد تمدن زمینهساز ه شمار می رود ،ایجاد و تقو یگت اگش تعگاون بگرای

رف گ کاس گ یها و نارسگگاییهای فعالیتهگگای اق صگگادی و ازارهگگای هامعگگه اسگگممی
است .در هامعه امروز ،یکی از مهمترین حلقههای مفقوده و راه ح ها ،ایجگاد اگش
تعاون و تقویت آن در فضای اق صگادی هامعگه ،گه عنگوان رکگن سگوم ،در کنگار دو رکگن

دیگر ،یعنی دولت و اش خصوصی است.

وق گگی هامع گگه نیازمن گگدی هایی داشگ گ ه اش گگد و گگه ن گگوعی ی گگا ان گگواعی از مش گگکمت

ونا ون مادی و معنوی ،فگردی و اه مگاعی رف گار اشگد ،مگردم ایگد گه یگاری یکگدیگر

برخیزند و ه همدیگر برای تأمین نیازها و ح مشکمت هامعه کمک کنند:

ْ َ
َ َََ َُ ْ َ َ ْ َ ُْ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ َ
الل ش ِّد ُید ال ِّعسا ِّ ؛ (مائده)2 :
وَ ُعاونوا ََ ِّاْل ِّ والعدو ِّا َ واُسوا الل ِّل َ
و در هگر کگگار خیگگر و تقگوا ،یکگگدیگر را یگگارى دهیگگد و بگر نگگاه و تجگگاوز همکگگارى
نکنید و از خدا پروا کنید که همانا خداوند ساتکیفر است.

تعگاون و همیگاری در عرصگههای مگادی ،معنگگوی و نیگز فگردی ،اه مگاعی ،سیاسگگی،

اق صگگادی ،فرهنگگگی ،علمگگی ،حقگگوقی و قضگگایی مگگیتوانگگد شگگک گیگگرد و گگه قلمگگرو
خگگاص و مسگگا لی و یگگژه محگگدود نمگگیشگگود .گگه تعبیگگر قگگرآن ،هگگر آنچگگه بگگر آن «بگگر» و «تقگگوا»

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اطمق شگود و در برابگر «اثگم» و «عگدوان» اشگد ،صگادق اسگت .نگابراین ،هگر وقگت و هگر
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های ههان اسمم ،دیده یا شنیده شگود مسگلمانی نیازمنگد یگا رف گار اسگت ،ایگد دیگگر
مسلمانان ه یاری او ش ا ند و نیازهایش را تأمین و مشکمت وی را ح کنند.

از ن گگر قگگرآن ،ایمگگان و اص گ اخگگوت ،دو مبنگگا و خاس گ گاه تعگگاون و همیگگاری اسگگت.

ایم گگان حک گگم می کن گگد اف گگراد در براب گگر هم گگدیگر احس گگاس مس گگئولیت کنن گگد و در کن گگار

نیازمنگدیهای دیگگر اعضگای هامعگه و مشگکمت آنهگا ،بیاع نگا نباشگند .همچنگین
برادر اید نسبت ه برادر خود بیاع نا نباشد .نصوص روایگی در ایگن مگورد گه حگد تگواتر

اسگگگت .اسگگگماعی بگگگن عبگگگدالاالق از امگگگام صگگگادق

حضرت فرمود:

روایگگگت کگگگرده اسگگگت ک گگگه آن

َ
ُ
ُ
اِلسأ خَ
َ َ ِّمأأن َبسأأا ِّ ُ
ألمی و َبسأأا ِّ اْلسأأَل أ َ َُصأ َ
أیر اَمأأوا َنأ َأد َمأأن َیعأأرف فیأأا
ِّ
َ
اِلسأ خَ
ا أ َأأق َو یصأ ُ
أأروف و ل َ َ ِّمأأأن َفنأأأا اْلسأأأَل َو َفنأأأا ُ
أألمی أ َ ُصأ َ
أأیر
أأنع املعأ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
اَمأأوا ف أیأأدی َمأأن َ یعأأرف فیأأا ا أ َأق و َ یصأ ُ
أنع فیأأا املعأأروف؛ (کلیأأین،
ِّ
 :1369ج)25 ،4
از امورى که اعث قاى مسگلمانان و اسگمم اسگت ،ایگن اسگت کگه ثگروتهگا
نزد کسی قرار یرد که حقوق (مالی) را داند و کارهاى پسندیده انجام دهد
و نابودى اسمم و مسلمانان در این است که داراییها در دست کسی اشگد
که حقوق (مالی) را نمیداند و کار پسندیده انجام نمیدهد.

مسگگلمانان ایگگد نسگگبت گگه یکگگدیگر والیگگت داش گ ه اشگگند یگگا والی یکگگدیگر را داش گ ه

اشگ گگند .مقصگ گگود ایگ گگن اسگ گگت کگ گگه گ گگه لحگ گگا روحگ گگی گ گگه یکگ گگدیگر نزدیگ گگک و روا گ گگط

اه ماعی شان ا یکدیگر خوب اشگد .بگرای نمونگه ،ا گر کسگی گه دیگگری کمگک کنگد،
اعث پیوند و ارتباس بین اعضای هامعه میشود که نگوعی والیگت اسگت کگه در قگرآن،

«والء» نامیگگده مگگیشگگو د؛ یعنگگی والی یکگگدیگر را داشگگ ه اشگگید و تعگگاون در میگگان شگگما

حکمفرما اشد( .مطهری)182 _ 183: 1376 ،

 .2ایجاد فرصتهای متوازن و متعادل در جامعه (عدالت توزیعی)

آفرینش نعمتهای زمین برای همه انسانهاست و این موضوگ نشان مگیدهگد کگه

وهود فرصتهای اولیه یکسان برای همگگا ن ،ههگت رشگد و تعگالی در هامعگه اسگت.
راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

در ادامه ه نمونههایی اشاره میشود:

َ
َْ
ََ َ ُ
َ
األ ْرض َمجی وعأا ُ َ ْاس َأت َو ى ل َل َ
الس َأما ِّ ف َس َأو ُاه َن َس ْأب َع
ُه َو الأ ِّ ی خل َأق لک ْأم َمأا ِّف
ِّ ِّ
ِّ
ُ َ
ََ
ات َو ُه َو ِّبک ِّ ٍْ ََ ِّل لی ؛ (بسره)19 :
َس َاو ٍ
اوسگگگت آن کسگگگی کگگگه آنچگگگه در زمگگگین هسگگگت ،همگگگه را بگگگراى شگگگما آفر یگگگد.
سنس ه [آفر ینش] آسمان پرداخت و هفگت آسگمان را اسگ وار کگرد و او گه هگر
چیزى داناست.
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َ
َ
َْ
َ َ َ ُ
الل َس َت َر َل ُکم َمأا ف َ
أ َ ْمل َُ َر ْوا أ َ َ َ
ات َو َ
الس َ
األ ْ
ض َوأ ْس َأبغ ََل ْأیک ْم ِّن َع َم ُأه
ر
ف
أا
م
أماو
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
و
َ و
ل ِّاه َرة َ َبا ِّ َنة ؛ (لسما َ)20 :
آیا ندیدید خداونگد آنچگه را در آسگمانهگا و زمگین هسگت ،مسگار شگما کگرده و
نعمتهاى آشکار و پنهان خود را بر شما ارزانی داش ه است؟

این آیگات و آیگات سگیار دیگگر (حکیمگی )373: 1374 ،گه روشگنی بگر ایگن مطلگ،

دال لت دارد که خداوند نعمتهاى آسمان و زمین خود را براى همه مردم آفر یده است

تا از آن بهره یرند و زنگد یشگان را اسگ وار سگازند .امگام صگادق
که ه توحید مفض معرو

است ،ه شا ردش چنین میفرماید:

در حگدیث مفصگلی

اى مفض  ... ،ا ر در عالم گا فکگر خگود تأمگ کنگی و گا عقگ خگود تشگایا
دهی ،آن را مانند خانهای مییگابی کگه نگا شگده و هگر چگه نگد ان خگدا گدان
نیاز دارند ،در آن فراهم آمده است( .همان)376 :

وق گگی مگگراد از آفگگر ینش نعمگگتهگگا ،آسگگایش مگگردم اسگگت ،ا گگر چنگگان تو ی گ شگگود کگگه

انسانهای یگادى از بیشگ ر مواهگ ،محگروم ماننگد ،نقگخ غگرض مگیشگود .از ایگن رو،

مهمتگگرین اگگش در ع گگدالت اه مگگاعی ،ع گگدالت تگگو یعی اسگ گت .گگگه ایگگگن دلیگگگ ک گگه
امکانات ههان بگرای قگرب انسگان و تعگالی او فگراهم شگده و گه همگگان م علگق اسگت،

تقسیم عادالنه ثگروت ،تو یگ عادالنگه امکانگات و ام یگازات اه مگاعی ،در مرحلگه اولیگه
نیز اید برای آحاد هامعه اسممی ه صگورت م ناسگ ،فگراهم شگود ،گه ونگهای کگه هگر

ف گگرد در هامع گگه اس گگممی وان گگد از ش گگرایط اولی گگه زن گگد ی و ش گگروگ فعالی گگت اق ص گگادی

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

م ناس ،،بهرهمند اشد .ه عبارتی ،رف ار حاکمان اسممی و دولتمردان گه ونگهای
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اشگگد تگگا گگا رعایگگت عگگدالت تگگو یعی ،پگگیش از تولیگگد ،زمینهسگگا ی اولیگگه بگگرای شگگروگ

مسا قه اق صادی سالم در هامعه را مهیا کنند.

عدالت تو یعی ،تو ی عادالنه امکانات و ام یازات اه مگاعی ،ماننگد سگرمایههگای

عمگگومی (معگگادن و ذخگگایر یرزمینگگی و امگگوالی کگگه از راه مالیگگات و دیگگگر شگگیوههگگا هم گ

می گردد) و پسگت هگا و مقامگات حکگوم ی و تمگام ام یگازات دیگگری اسگت کگه همگه در

اخ یگار حکومگتهگگا هسگ ند .حکومگگتهگا ایگگد ایگن ام یگگازات را بگین افگگراد و گروههگگای

اه مگاعی گه صگگورت عادالنگه و گگه دور از دخالگت دادن حگ ،و غگگخهگای قبیلگگهای،

متهبی و روهی و ا توهه ه اس حقاق ،شایس گی و لیاقت هر هم و هر فرد تقسیم
کنند .اسمم ،تفاوتهگا را نادیگده نمگی یگرد .تگمش هگای افگراد هگم در ن گر اسگمم گدون

ار ج و بیپاسخ نیست ،لکه ا آن نوگ برخورداریهایی ماالف است که دون تگمش
م
و به گگره ی گگری از خمقی گگت و اسگ گ عداد شاص گگی و ص گگرفا از راه پارتی گگا ی و راههگگگای
غیرقانونی ه دست آمده اشد.

 .3ایجاد فضای رشد دانش و معرفت عمومی جامعه

از دیگ گ گگر راهبرده گ گگای مسگ گ گ قیم توانمندس گ گگا ی هامع گ گگه مه گ گگدوی ،ف گ گگراهم آوردن

زمینگگههای کسگگ ،دانگگش (تعلگگیم) و معرفگگت (تزکیگگه) اسگگت .تغییگگر فضگگای هامعگگه از

نادانی و خرافهپرس ی ه فضگای علمگی و معرف گی ،مهمتگرین وظیفگه حکومگت در همگه
عرصهها گه و یگژه عرصگه اق صگاد اسگت .امیگر مؤمنگان علگی
مردم و مردم بر والی را بر میشمرد ،میفرماید:

آنجگا کگه حقگوق والگی بگر

َ
ُ
َ
فأما ُسک ُم ََُ ...علأی ُمکم کأ ْیَل جَت َالأوا و ُأأدی ُبکم کیمأا ُعل ُمأوا( .ممأدی،
)19 :1317

پیامبر مکرم اسمم

نیز میفرمایند:

َ ُ
َ ُ
َ
اْلخ َرة َم َع ا ج َ َ ِّ ؛
الع ِّلم َو ش ُر الدنیا َو ِّ
اْلخ َرة َمع ِّ
خی ُر الدنیا َو ِّ
خیر دنیا و آخرت ،ا علم تأمین میشود و شر دنیا و آخرت ،آمیا ه گا ههگ
اسگگت( .طبرسگگی691 _239 :1418 ،؛ هبعگگی17 :1403 ،؛ مجلسگگگی:1403 ،
ج)23 ،204 ،1

در ام اول بر عهده حکومت است .امروزه بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است که
علم نقش اول را در رشد اق صادی ایفا میکنگد .در ایگن حقیقگت ،نمگیتگوان تردیگد کگرد

که اسمم پی ش از چهارده قرن قب  ،این نکته را اعمم کرده بود.

همان طور که در اش راهبردهای اق صاد م عار بیان شد ،هیچ کس نمیتوانگد

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

نابراین ،آنچه امروزه ه عنوان آموزش و پگرورش مطگر اسگت ،در هامعگه اسگممی،
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در اره پیوند مثبت و سازنده میان علم و پیشگرفت اق صگادی ،تردیگد گه خگود راه دهگد.
م
ا این حال ،نمیتوان این حقیقت مهم را انکار کرد که چنگین پیونگدی کگامم پیچیگده
و سیار سات است.

 .4تولید كاالهای عمومی و سرمایه گذاریهای زیربنایی

یکی دیگر از برنامه های اق صادی دولت اسممی برای ایجاد توانمندی اه مگاگ در

ع گ د اق صگگاد ،توهگگه و اه مگگام گگه تولیگگد کاالهگگا و خگگدمات اگگش عمگگومی اس گ ف گگه

خصوص در مواردی که اس قبال دیگر اشهای اق صادی (ن یر اش خصوصی و

اش تعاونی) ه سب ،نبود انگیزه تولید ،در آن کم است .از این رو ،وا تار ی آنهگا گه

اگگش غیگگر دول گگی ،کگگاهش عرضگگه آنهگگا را در پگگی دارد کگگه خگگود اعگگث کگگاهش رفگگاه

اه ماعی میشود.

توهگگه گگه یرسگگاختهای اق صگگادی و مگگواردی کگگه عامالمنفعگگگه اسگگت ،از هملگگه

سرمایه تاری در مورد ساخت و نگهداشت راهها ،پ ها ،سدها ،ناهای عامالمنفعگه
و مانند آن ،از وظایف اش دول ی در اق صاد اسممی است .دقت در پیشینه دولگت

اسممی نشان میدهد که از صدر اسمم ،این نهگاد ،برخگی فعالیتهگای اق صگادی در

حوزه اش عمومی را وظیفگه خگود دانسگ ه اسگت ،هگر چنگد در آغگاز گه علگت نداشگ ن

بودهه الزم صورت ننتیرف ه است .در سیر رسول خدا

ه مواردی بگر میخگوریم کگه

نشان میدهد حگاکم اسگممی الزم اسگت بگرای پیشگبرد ایگن امگور تگمش کنگد ،از هملگه

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

اقطاعاتی که حضرتبرای ساخت مسکن یا زمین کشاور ی انجام دادند یگا اخ صگاص
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محلی برای ازار مدینه.

گه پیگرو ی از سگیره رسگول خگدا

 ،در زمگان خلیفگه دوم کگه درآمگدهای بیتالمگگال

افگگزایش یاف گگه بگگود ،دولگگت اسگگممی کارهگگای عامالمنفعگگه سگیار ی انجگگام داد ،از هملگگه

ساخت دو شهر هدیگد صگره و کوفگه ،وادار کگردن اهگ ذمگه گه تعمیگر و اصگم راههگا و

پ هگا ،آمگگاده کگردن مح هگگا و امکانگات مگگورد نیگاز مسگافران بگین راه مکگه و مدینگگه و نیگز
مأمور شدن والی مصر (عمرو عاص) ه صر یك سوم درآمدهای عمومی شگهر بگرای

ساخت پ و ترمیم شبکههای آبرسانی.
 .5توجه به اشتغال

تعگگالیم اسگگممی گگه روشگگنی بگگر ایگگن امگگر دال لگگت دارنگگد کگگه خداونگگد زمگگین و تمگگامی
َ
َ
َ َ َ ُ
امکانات موهود در آن را ه من ور اس فاده انسگان ُه َگو الگتی خل َگق لکگم َمگا فگی اورض
م
َهمیعگگا آفر یگگده اسگگت ( قگگره ) 29 :و وسگگای اکتسگگاب و معیشگگت انسگگان را در زمگگین
َو َه َعل َن گگا َل ُک گگم ف َی َ
هام َع گگای َش ف گگراهم س گگاخ ه اس گگت( .حج گگر )20 :انس گگان گگگه کوشگگگش
م
فراخوانده شده است تگا گا اشگ غال و کسگ ،درآمگد (و یسگرحوا فگی ارضگه طلبگا لمگا فیگه
نی گ العاه گ مگگن دنیگگاهم) گگه تگگأمین معیشگگت خگگود و خگگانوادهاش بپگگردازد( .صگگحیفه
م
سگجادیه )68 :1411 ،اساسگگا زمگین و همگگه امکانگات بگگرای اشگ غال انسگگان آفر یگده شگگده
است (هع له فیها (االشیاء) موض شغ  ،لکیم تبرمه البطالگه) تگا بی کگاری ،انسگان
م
را گگه سگگ وه نیگگاورد (مجلسگگی )86 :1403 ،و گگه فسگگاد و تبگگاهی (و کگگان النگگاس ایضگگا
صیرون الفرا الی غایگم االشگر و البطگر ح گی یک گر الفسگاد و ی هگر الفگواحش) نکشگاند.

(همان)106 :

از این رو ،اش غال و اکتساب درآمد از راه حمل بر هر ن و مرد مسگلمان الزم اسگت:

«طل ،الحمل فریضم علی ک مسلم و مسلمه»( .همگان )9 :شگرایط و موقعیتهگای
ونگگا ون مکگگانی و زمگگانی نبایگگد مگگان از اش گ غال شگگود؛ یگگرا اص گ بگگر اش گ غال (المگگرء ال

یصگگحبه إال العمگگ ) اسگگت (تمیمگگی آمگگدی )999 :1407 ،و م ناسگگ ،گگا شگگرایط
ما لف ،ایجاد فرصتهای شغلی مناس ،امکانپتیر (فی کگ وقگت عمگ ) اسگت،
از طرفی نیز تحقق برخی اهدافی که پیش از این برای ن گام اق صگادی بیگان کگردیم،

ا اش غال را طه تنگاتنگ دارد و چنانچه معض بی کار ی ح نشود ،دولگت در انجگام

آن وظیفهها نیز ناکام میماند .برای نمونگه ،اهگرای عگدالت اق صگاد گدون حگ مشگک

بی کار ی ،دستیاف نی نیست؛ یرا دولت نه آنقدر منا مالی دارد که سگطو زنگد ی

بی کاران فقی ر را تا حد افراد مرفه ارتقگا دهگد و نگه در صگورت وهگود ایگن منگا  ،پرداخگت

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

(همان )8619 :لکه ضروری مینماید.
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مس قیم ای ن وهوه کمن گه افگراد ،گه صگم اق صگاد اسگت .نگابراین ،بگرای رسگیدن گه
عدالت اق صادی ،ناست اید زمینه اش غال مناس ،را برای همه افراد فراهم کرد.

شگواهدی وهگگود دارد کگه از آنهگگا در مییگابیم دولگگت اسگممی ایگد ایگن امگگر را وظیفگگه

خگگود دانگگد؛ یگرا وق گی پگگتیرف یم «اشگ غال» ،نگگوعی فضگیلت و گگه صگگم افگگراد هامعگگه
اسگگت و بی کگگار ی ،مفسگگده و گگه ضگگرر آنهاسگگت ،ایگگد دولگگت اسگگممی در ای گن زمینگگه

دخالت کند؛ یرا چنین امور ی از وظایف آن است( .مجلسی :1403 ،ج)41 ،90

نگگابراین ،اش گ غال نیگگاز اساسگگی شگگر اسگگت و ایگگد امکانگگات و نهگگادههگگای تولیگگد از

هملگگه سگگرمایه ،بگگرای ایجگگاد فرصگگت های شگگغلی الزم و تگگأمین اش گ غال مناسگگ ،و نیگگز
اسگ فاده از نیگگروی انسگگانی سگگیآ شگگود .گگه عبگگارتی روشگگنتر ،اص گ در اسگگمم ،تبعیگگت
امکانگگات از هملگگه سگگرمایه ،از نیگگروی کگگار اسگگت .نگگابراین ،اش گ غال و کگگارآفرینگگی در

اولویت است.

ب) تعدیلی و مقاومتی

همان طور که بیان شد ،این نوگ از راهبردها در ههت اصم و رفگ مسگایلی اسگت

که ممکن است در فرآیند فعالیت اق صادی در هامعه و تمدن زمینهساز پدید آیگد کگه
رف آن ،روی دیگگر راهبردهگای افزایشگی بگرای تحقگق راهبردهگای کگمن توانمندسگا ی

است .موارد ذی از اموری است که در این ههت بیان میشود.
 .1تکافل اجتماعی (تأمین نیازهای اولیه جامعه)
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

تکاف یعنی کفالت کردن ،عهدهدار شدن امری ،ه عهده رف ن چیزی در عگوض
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کسی و تکاف در اب «تفاع » یک امر م قا و دو طرفه اسگت .اسگمم انگواگ تکافگ را

بیان کرده است ،از همله تکاف فگردی ،تکافگ خگانواد ی و تکافگ اه مگاعی .در ایگن

مجال ه نوگ سوم آن یعنی «تکاف اه ماعی» خواهیم پرداخت.

تکاف گ اه مگگاعی ،تکاف گ بگگین فگگرد و اه مگگاگ و اه مگگاگ و فگگرد اسگگت کگگه وظگگایف و

حقگگوقی بگگرای هگگر ی گگک قگگرار داده اسگگت .اس گگمم در ایگگن تکافگگ گگه حگگد وحگگدت ب گگین

مصگگلحت ایگگن دو و هگگرم بگگر تقصگگیر هگگر یگگک در قیگگام گگه وظگگایف خگگود در همگگه هوانگگ،
زند ی مادی و معنوی ،ه طور مساوی رسیده است .هر فردی موظف اسگت افگزون بگر

دقت در وظایف خویش ،مصالو اه ماعی را ه طوری رعایگت کنگد کگه و یگا نگهبگان
آن بوده و موک بر آن است؛ یرا زند ی در هامعه همچون کش ی در ردابی اسگت کگه

مسگگافرانش ،مسگگئول حفگگظ کش گ یاند و هگگیچ یگگک از آنگگان نمیتواننگگد گگه عنگگوان آزادی
فردی ،هایی را سورای کند و موه ،هم کگت همگگان (کشگ ی _ هامعگه) شگوند .پگس
هیچ فردی از رعایت مصالو همگانی برکنار نیست و هر کسی در اه ماگ هم رعیگت

است و هم نگهبان.

َ َ َُ َ ْ
َْ
عاونوا َََ ال ِّب ِّر َو التسوى ...؛ (مائده)2:
وُ
و [همواره] در راه نیکی و پرهیزکارى ا هم تعاون کنید.

تعگگاون بگگین همگگه افگگراد گگه دلیگگ مصگگلحت اه مگگاعی در حگگدود خگگوبی و نیکگگی،

واه ،است.

ُ
ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ
َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ َل َْ ُ َ
و َ ل َل ا ْ خَ ْیر َو َیأ ُم ُر َ َ ب ْ َ
اِل ْنک ِّأر َو
وف و یُأو َ َ ِّأن
اِل ْع ُر ِّ
ِّ
ِّ
ُو لتکن ِّمن ْک ْم أمة یدَ ِّ
أول ِّ َك ُه ُم ُ
اِلف ِّل ُجو َ؛ (آ َمرا َ)104:
ایگد از میگان شگگما ،همعگی دعگگوت گه نیکگی و امگگر گه معگگرو و نهگی از منکگگر
کنند و آنها همان رس گارانند.

م
بر نیکی و پرهیزکاری کمک کنید و بگر نگاه و تجگاوز کمگک نکنیگد و هگر فگردی ذاتگا

مسئول امر ه معرو

است که ا ر انجام ندهد ،ناه کار است و کیفر مگیشگود .از ایگن

ونه منکری است که در میان مردم واق شود ،رچه در آن شریک نباشد.

ملگت ،مسگگئول تنگ دسگ ان اسگگت کگگه گگه مقگدار کفایگگت گگه آنهگگا رو ی رسگگاند .ایگگد

زکات ها را گیرد و ه مصر خود برساند .ا ر کفایت نکرد ،بر ثروتمندان الزم کنگد کگه
ه مقدار رف نیاز مس مندان بپردازند که ا ر یک نفر رسنه اوا د ،تا زمگانی کگه ملگت

گگه ترغیگگ ،یکگگدیگر بگگر اطعگگام ننرداخ گگه اشگگند ،تبه کارنگگد .در اق صگگاد اسگگممی در گگاره

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

رو ،هر فرد موظف است ا ر د و منکری را که دید ،از بین ببرد و هگر فگردی ،مسگئول هگر
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تکاف اه ماعی که یکی از راه های درمان فقر است ،تأ کید شده است که ا ر مردم ه
ادای حقوق مگالیشگان بپردازنگد ،نیگاز همگه نیازمنگدان تگأمین مگیشگود تگا آنجگا کگه دیگگر

فقیری نمیماند .امام صادق

ه همین مطل ،اشاره فرموده است:

َ َ
أمواْلم َما اُ َ
َلو َ
اج َأُ لد؛ (کلیین :1369 ،ج)507 ،3
أخر َ النا ُ قکاة ِّ ِّ
ا ر مردم زکات اموالشان را بپردازند ،هیچ کس نیازمند ناواهد بود.

همچنین امام علی

میفرمایند:

َ
َ
َ
َ َُ
َُ َ َ
َ
أهأوات الفسأرا ِّ  ،اأا جأا َ فسیأ لر َ ِّمبأا ُم ِّت َأع
غنیا ِّ
 َ الل ُسبجانه ف َرض ف أموا ِّ األ ِّ
ُ
َ
َ
ِّب ِّه غ ِّینَ ،والل َُعال سا ِّئل ُام ََن ِّبلك؛ (جبعی)497 :1403 ،
همانا خداوند سبحان ،خوراك فقیران را در دارایگی ثروتمنگدان واهگ ،فرمگوده
است .پس هیچ فقیری رسنه نمانده ،مگر ه دلیگ آنکگه ثروتمنگدی از حگق
او بهرهمند شد و خداوند ایشان را دین ههت ازخواست خواهد کرد.

همچنین در اه ماگ موعود اسممی ،انسان در هستوهوی نیازمنگدی برمیآیگد تگا

گگه و ی کمگگك کنگگد ،ولگگی او را نم گییا گگد( .محمگگدی ری شگگهری )125 :1382 ،ضگگمن

ان گگار کشگگیدن ب گگرای رسگگیدن هامع گگه گگه چن گگان سگگطحی ،یکگ گی از اهگگدا

اق ص گگاد

اسممی ،تأمین نیازهای اساسی نیازمندان است ،ه ونهای کگه از طر یگق آن ،هگر یگك
از افراد هامعه ه زند ی کرامتمندانهای دست یا د .این مهم نه تنهگا یکگی از اهگدا

اق صادی است ،لکه از عناصر اصلی در فرآیند توسعه ه شمار میآید.

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

 .2استقامت اقتصادی
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اسگ قامت یکگگی از مهمتگرین عوامگ رشگد اق صگگادی از ن گر آموزههگگای وحیگانی قگگرآن

است؛ اس قام ی که در آیات قرآنی بر آن تأ کید شده ،اسگ قامت بگر ایمگان و در راه دیگن

اس گگت( .فص گگلت30 :؛ احق گگا  )13 :گگه ای گگن معن گگا ک گگه در براب گگر فش گگارهای داخل گگی و

وسوسههای خواس ههای نفسانی ( قره )251 _249 :و فشارهای بیرونگی دشگمنان (آل
عمگگران ) 148 _146 :صگگبر و اس گ قامت کننگگد و اهگگازه ندهنگگد فشگگارها آنگگان را از مسگگیر

ایمان و سبک زند ی اسممی و اصول او دور کننگد .دشگمنان همگواره بگر آن هسگ ند تگا

انسان را سست سازند و از مواض خود دور کنند و زمینه عق،نشینی وی را از اصگول

ایمانی فراهم آورند ( .قره120 :؛ کهف)20 :

برای تبیین به ر عام اس قامت در این اره ه آموزههای قرانگی نگگاهی میانگدا یم.
َ
اسگ گ قامت از ق گ َگوم گگه معن گگای اسگ گ مرار و پای گگداری( ،اس گگاس البمغگگگه)538 ،1385 ،
راس گ ی ،ایس گ ادن ،راسگگت شگگدن ،راسگگت ایس گ ادن (دهاگگدا :1377 ،ج  ،5ذی گ واژه
اس گ گ قامت) و قگ گگرار داش گ گ ن در راه راسگ گگت گ گگدون منحگ گگر شگ گگدن اسگ گگت( .راغگ گگ،

اصگگفهانی : 1362،ذی گ واژه قگگوم) در آیگگات قرانگگی بگگرای بیگگان ایگگن مفهگگوم و اصگگطم  ،از

واژهه گگای «ثبگگگت»« ،قگگگوم» و مشگ گ قات آنهگگگا و نیگگگز از همگگگمت وصگگگفی مثگگگ « نیگگگان

مرصگگوص» اس گ فاده شگگده اسگگت .از ن گگر قگگرآن ،انسگگان مسگگلمان ایگگد در مسگگیر اهگگدا

ارزشمند و م عالی خود پایداری ورزد (کهف )60 :و تا رسیدن ه مقصد و مقصود از پا

ننشیند و هیچ ونه عا م بیرونی و درونی ،او را از رسیدن ه مقصد و مقصود ازنگدارد.
(آلعمران)146 :

اس قامت در اق صگاد مقگاوم ی ،پای نگدی گه عگواملی اسگت کگه خداونگد در رشگد و

شگگکوفایی اق صگگادی مطگگر کگگرده اسگگت .دولگگت و امگگت ایگگد بگگر پایگگه اهگگدا م عگگالی

اسمم که مب نگی بگر قگوانین عقمنگی و وحیگانی اسگت ،عمگ و از هر ونگه قانونشگکنی و

بی تقگگوایی پرهیگگز کننگگد و گگا کمگگک و تعگگاون ،اهگگدا

واالی اسگگمم را تگگأمین سگگازند و

خوش ا ی را در دنیا و آخرت برای خود تضمین کنند .اق صاد اسممی اید ه شگک
م
اق صگگاد مقگگاوم ی سگگامان یا گگد .مسگگلما عنصگگر پایگگداری ملگگت بگگر ایمگگان و اصگگول سگگبک

قرین خلق می کند .شاید اصطم اق صاد مقاوم ی ،ریشه در این عامگ داشگ ه اشگد
و ا ر مس قیم ،بر رف ه از این عام نباشد ،دست کم ارتباس تنگگاتنگی گا آن دارد؛ یگرا

هگگد

از اق صگگاد مقگگاوم ی ،قگگرار گگرف ن اق صگگاد هامعگگه در حگگال ی اسگگت کگگه وانگگد گگا

خوداتکایی و خودکفایی ،نه تنها نیازهای هامعگه را بگرآورده سگازد ،لکگه وانگد در برابگر

فشگگارهای بیرونگگی کگگه هامعگگه را گگه زانگگو در مگگیآورد ،مقاومگگت کنگگد .خداونگگد در آیگگه 28

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

زنگد ی اسگممی میتوانگد تضگمین کننده تحقگق اق صگاد مقگاوم ی اشگد کگه سگعادت را
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سوره تو ه ،خواهان قط وا س گی اق صادی ه بیگانگگان میشگود و میفرمایگد کگه ا گر
چنین اتفاقی بیف د ه سب ،اس قامت ،امت از فض

الهی برخوردار خواهند شد.

نگرانگی برخگی مسگلمانان صگگدر اسگمم از اخگ مل ن گام اق صگگادی خگود پگس از قطگ

را طه ا مشرکان ،از مهمترین دالی تأ کید خدا بر اسگ قامت در اق صگاد مقگاوم ی بگود تگا
از امدادها و فض اله ی برخوردار اشند .ا ر امت ه این اور برسد که زند ی مب نی بر
سگگبک اسگگممی ،خواسگگت خداونگگد و موهگگ ،رضگگایت اوسگگت ،اس گ قامت بگگر چنگگین
سگگبک زنگگد ی موهگگ ،هلگگ ،محبگگت الهگگی خواهگگد شگگد و رضگگایت الهگگی نیگگز موهگگ،

افزایش امدادها و فض خداوندی میشود.

 .3اعتدال و صرفهجویی اجتماعی _ حکومتی

در ف مگان قگگرآن کگگریم ،از اسگرا

گگا تعبیرهگگای ازدارنگگده محکمگی سگگان گگه میگگان

آمده است .تعبیر «برادر شیطان و ناسناس بودن» در آیه  27اسرا ،نشگان از عگزم هگدی
در اصم این امر است:

َ
َ ُْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ خ َ
َُ
ی َوک َا َ الش ْی َ ُا َ ِّل َر ِّب ِّه کف وورا ؛ (اسرا)27 :
ِّل َ اِلب ِّ ِّز ین کانوا ِّلخوا َ الشیا ِّ ِّ
اسرا کاران ،برادران شیطانهایند و شگیطان همگواره نسگبت گه پرورد گارش
ناسناس بوده است.

همچنگگین خداونگگد یکگگی از علت هگگای هم کگگت فرعگگون و فرعونیگگان را اسگگرا کاری

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

وی میداند:
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َ
َ
ویس لَ ُبر َی لة ِّم ْأن َه ْوم ِّأه ََ َأَ َخ ْأو ٍف ِّم ْأن ِّف ْر ََ ْأو َ َ َو َم َل ِّأِ ْم أ ْ َ َی ْف ِّ َ ُ
َ ََفا َآم َن ِّ ُِل َ
أُ ْم
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َو َ َ ِّف ْر ََ ْو َ َ َل َعا ٍ ف ْاأل ْرض َو َن ُه َِّمل ْن ْ ُ
اِل ْس ِّرف خَی ؛ (یونَ)83 :
ِّ
ِّ
سرانجام کسی ه موسی ایمان نیاورد ،مگر فرزندانی از قوم و ى ،در حالی کگه
بگگیم داشگگگ ند از آنکگگگه مبگگگادا فرعگگون و سگگگران آنهگگگا ایشگگگان را آزار رسگگگانند و در
حقیقت ،فرعون در آن سرزمین ،برترىهوى و از اسرا کاران بود.

خداوند در آیات ذی  ،حدود و مرز بین اس فاده درست و اسگرا کاری را مشگاا

و در ضمن تشویق ه اس فاده صحیو از تولیدات هامعه ،پدیگده اسگرا

را گه شگدت

نفی و نهی کرده است:

َ ََثأأأره ل َبا َأ ْ ََثأ َأأر َوآ ُُأأأوا َُ َسأ ُأأه َیأأأ ْو َ َُ َصأأأاده َو ََ ُُ ْسأأأر ُفوا ل َنأ ُأأه ََ ُیجأ ُ
أأب ْ ُ
اِل ْسأ ِّأأرف خَی ؛
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
(انعا )141 :
و اوست کسی که ا هایی ا دار ست و گدون دار سگت و خرمگابن و کشگ زار
گا میوههگای ونگا ون آن و ی گون و انگار ،شگبیه گه یکگدیگر و غیگر شگبیه پدیگد
آورد .از میگگگگوه آن چگگگگون ثمگگگگر داد ،اور یگگگگد و حگگگگق [بینوایگگگگان از] آن را روز
بهرهبگگگرداری از آن دهیگگگد[ ،ولگگگی] یگگگادهروی نکنیگگگد کگگگه او اسگگگرا کاران را
دوست ندارد.
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َیا َب ِّین َآد َ خ وا ِّز ی َن َتک ْم َِّ ْن َد ک ِّ َم ْس ِّج ٍد َوکلوا َواش َر ُبوا َوَ ُُ ْس ِّأرفوا ِّلن ُأه َ ُی ِّج ُأب
ُْ
اِل ْس ِّرف َخی ؛ (اَراف)31 :
اى فرزنگگدان آدم ،هامگگه خگگود را در هگگر نمگگازى بر یر یگد و اور یگد و بیاشگگامید،
[ولی] یادهروی مکنید که او اسرا کاران را دوست نمیدارد.

خطگگاب قگگرآن در ایگگن آیگگات شگگام همگگگان میشگگود .نکتگگه دیگگگر اینکگگه مااطگگ،،

فگ گگرد نبگ گگوده و هم گ گ و هامعگ گگه اسگ گگت .همچنگ گگین گ گگا در ن گ گگر گ گگرف ن دیگگ گگر شگ گگرایط و

الغ گگای خصوص گگیت ش گگاید گگوان فعالیته گگای اق ص گگادی و راهبرده گگای حک گگوم ی
را نیگگز در چنگگین فضگگایی وارد کگگرد و تحلی گ عگگدم اسگگرا

و تبگگتیر را گگه فعالیتهگگای

اق صادی دولت نسبت داد و دولت را ه عنگوان رداننگده و نماینگده اه مگاگ ،مسگئول

اسگرا

و تبگتیر فعالیت هایشگان دانسگگت؛ یگرا در چنگین فرضگگی ،مااطگ ،قگرآن کگگریم

قرار رف ه است.

نابراین ،دولت اسممی اید ضمن توهگه گه راهبردهگای افزایشگی و ارتقگایی فضگای

ضروری و اسرا

و تبتیر در دنگه دولگت ،در ههگت کگاهش هزینگههای هگاری خگود و

تاص گگیا بیشگ گ ر گگه اش ه گگای رش گگد و ص گگنعت و عم گگران و آ گگادانی و س رس گگا ی
مناسگگ ،بگگرای افگگزایش سگگطو اشگ غال و تولیگگد هامعگگه سگ رهای تعگگالی کمگگی و کیفگگی
هامعه اسممی را برای تعالی و قرب بیش از پیش مهیا سازد.

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

کمگگی اق صگگاد ،گگه فضگگای کیفگگی آن نیگگز توهگگه داش گ ه اشگگد و گگا کگگاهش مصگگار

غیگگر
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راهبردهای غیرمستقیم اقتصادی در تحقق تمدن زمینهساز
در ایگگن قسگگمت گگه دیگگگر راهبردهگگای غیگگر اق صگگادی تمگگدن زمینگگهسگگاز کگگه میتوانگگد

ن ایآ اق صادی را ه صگورت غیگر مسگ قیم تگأمین کنگد ،اشگاره میشگود .از آنجگایی کگه
هگد

و رویکگگرد ایگگن تحقیگق ،تأ کیگگد بگگر راهبردهگگای اق صگادی اسگگت ،ایگگن قسگگمت در

مباحث ما نمی نجد و نیازمند مجال دیگری است ،اما از ن ر اهمیگت و ارتبگاس غیگر
مسگ قیم الزم اسگگت گه صگگورت اهمگالی ،حگگث طگگر شگود تگگا ا عگاد اثر گگتاری و ارتبگگاس

مسا اق صادی ا دیگر ا عاد اه ماعی برای ایجاد تمدنی بزر مشاا شود.
 .1راهبردهای مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی هامعه ،اش اساسگی و مهگم از مهندسگی اه مگاعی اسگت کگه

در را طه ای م قا  ،ضل فرهنگی هامعه را در میان کارکردهای ما لف اق صگادی،
سیاسی و اه ماعی اشهای ونا ون در ن ر می یرد و بگرای مراقبگت و تقو یگت آن،

مجموعه ای منسجم از راهکارها را ارا ه می کند.

مهندسی فرهنگی فقط ناظر ه دس گاههای فرهنگی نیست ،لکه همه برنامگهها،

دسگ گاهها ،نهادهگگا و اشهگگایی را کگگه میتوانگگد ازتگگاب یگگا کگگارکردی فرهنگگگی داش گ ه
اش گگد ،بررس گگی و ایسگ گ گیهایی را تعی گگین می کن گگد ک گگه هم گگه اشه گگا مااطب گگان آن

هس ند .فرهنگ ،ن امی شگام اورهگای نیگادین و پیشفرضهگای اصگلی اع قگادی

انس گگانها گگه ن گگام هسگ گ ی و هایگ گگاه انس گگان در آن اس گگت ک گگه از درون آن ،ارزشه گگا و
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

هنجاره گگای زن گگد ی اسگ گ اراج میش گگود و ای گگن ن گگام ،رف اره گگای انس گگانها را در براب گگر
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خالق ،دیگگر انسگانها ،خگود و طبیعگت شگک میدهگد و بگر آنهگا اثگر می گتارد .وق گی در
قال ،ن گام (سیسگ م) داده و سگ اده ،سگه رکگن اع قادهگا ،ارزشهگا و رف ارهگای انسگان

مطالعه شود ،درمییابیم هم از رهگتر تغییر اورها ،رف ار انسانها تغییر می کنگد و هگم
گگا پگگتیرش رف ارهگگای هدیگگد از محگگیط پیرامگگونی ،گگه تگگدریآ ،نگگوگ اورهگگای انسگگانها

د ر ون میشود.

گا درك و پگگتیرش ایگن مقدمگگه ،م وهگه میشگگویم تغییگرات فرهنگگگی در یگك هامعگگه،

حاص گ تغییگگرات فکگگری ،ذهنگگی و رف گگاری همگگه انسگگانها در یگگك هامعگگه و مبگگادالت
فرهنگی ،فکری و علمی ،تکنولوژیکی گا دیگگر هوامگ اسگت .حگال ا گر گه هگر دلیلگی،

وهود و تداوم اورهایی برای ادامه حیات هدفمند یك هامعه ضگرورت داشگ ه اشگد،
م
منطقگگا ایگگد همگگه اعضگگای یگگك هامعگگه در هگگر مگگوقعی ی در حفگگظ و تگگداوم آن اورهگگا

حساس شوند.

ه عموه دادهها و س ادهای که بین سه وهه کلی هامعه ،یعنی اق صگاد ،سیاسگت

و فرهنگ وهود دارد ،نشان میدهد هر اقگدام مثبگت یگا منفگی در فرهنگگ ،سیاسگت یگا
اق صاد ری دهد ،پس از اصم یا تار یگ ،آن اگش ،مفاصگله یگا گه تگدریآ ،بگر ا عگاد

دیگر هامعه اثر می

تارد.

وق گگی گگا درکگگی علمگگی گگه مفهگگوم فرهنگگگ و تگگأثیر آن در عرصگگه اق صگگاد و سیاسگگت

نگگگریم ،م وه گگه میش گگویم اورهگگا و ارزش ه گگایی ک گگه ت گگا ایگگن مرحلگگگه ،عامگگگ اص گگلی و

محگ گگوری بگ گگرای ایجگ گگاد ن گ گگام قدرتمنگ گگد اسگ گگممی شگ گگدهاند و همچنگ گگان تولیدکننگ گگده
امگگگواج انقگگگمب اسگگگممی در سگگگطو ههگ گگان هسگ گ ند ،گگگا اقگ گدامات از پگگگیش طراحگ گگی

شگگده سگگازمان های م علگگق گگه اس گ کبار ههگگانی ،هگگد قگگرار رف هانگگد کگگه رهبگگر مع گگم
انقمب از آن ه عنوان تهاهم فرهنگی یاد کرده اسگت و نیگز گا اثر گتاری علگوم نگاقا و

وا س ه تولید شده در غرب ،ه و یژه در حگوزه علگوم انسگانی ،ضگعیف میشگوند .از ایگن

رو ،از رهگگ گتر توس گگعه ن گگام س گگرمایهداری لجام س گگیا ه ح گگاکم ب گگر هه گگان در قال گگ،
الزم اس گگت ب گگرای رو ی گگارو یی گگا ای گگن مجموع گگه عوامگ گ ما گگرب هم گگواره فعالیته گگای

م ناس ،طراحی و اهرا شود.

تربیت فکری و عقالنی (راهبرد تحقق زیرساخت فکری و عقالنی)

توسعه ،فرآیندی اه مگاعی و مب نگی بگر عقمنیگت و عمگ اسگت کگه در ایگن زمینگه،

هامعگگه از وضگگعیت غیگگر عقمنگگی نگگامطلوب گگه سگگوی وضگگعیت عقمنگی مطلگگوب گگتر

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

توانمندیها و سازماندهیهای ههانی تهدیگد و تار یگ ،میشگوند .گه همگین دلیگ ،
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می کنگگد .ای گن فرآینگگد در غگگرب گگدون برنامگگهر یزی خگگاص نگگاظر گگه ک گ هامعگگه و گگدون
کوشگگشهای سگگنجیده ،گگه طگگور تگگدر یجی و گگا تغیی گر و تحگگول در سگگاخ ار فرهنگگگی،

سیاس گی ،اه مگگاعی و اق صگگادی گگه وقگگوگ پیوسگگت و هگگد

آن ،رفگگاه مگگادی و افگگزایش

مداوم درآمد سرانه بود .این افزایش مرهون ه کار یری روشهای تولید مب نی بگر دانگش

و عقمنیت عم اق صادی و اه ماعی است .یکی از عوام بیرونی پیشرفت و شگاید

عمیگقترین آنهگگا ،عوامگ و یرسگگاخت های فکگری و عقمنگگی اسگت .از ایگگن رو ،تربیگگت
فکگگری و عقمنگگی یکگگی از مهمتگگرین راهبردهگگای تحقگگق اهگگدا

مطلوب و زمینهساز ظهور از من ر قرآن کریم است.

پیشگگرفت اق صگگادی

دیگن اسگگمم بگگرخم دیگگر ادیگان ،تربیگت دینگی ،ارزشگی و اخمقگی را قا گ همگ گگا

تربیگ گت عقمنگ گی ،لک گگه یکگ گی از راهه گگای آن میدان گگد .خ گگردور ی یکگ گی از ارزشه گگای

نیادین و نه نمادین تربیگت اسگممی اسگت .منزلگت عقگ در هندسگه معرف گی اسگمم،

سگگیار فراتگگر از نگگگرش ابگگزار ی غگگرب گگه عقگگ بگگوده و نسگگبت عقگگ و شگگرگ در اندیش گگه

اسممی ،نسب ی نیست که در دنیای غرب میان ایگن دو برقگرار شگده اسگت .در دنیگای
غرب ،بروندادهای عقلی ه اندازهای در تاالف ،لکه تضاد ا دادههای ه اصطم

وحیانی دین مسیحیت قرار داش ه که امکان همگ میگان آنهگا نیسگت( .احمگد رهگدار،
)6 :1388

ایگگن در حگگالی اسگگت کگگه اول گین فمسگگفه تربی گی غگگرب و کسگگانی کگگه پگگس از ایشگگان

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

آمدهاند ،فرهیا ه را کسی میدانند که انواگ علگوم مگورد اح گرام هامعگه را کسگ ،کگرده
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اش گگد( .الیاس گگی )39 :1385 ،در نگ گگرش اس گگممی ،اوال م گگمك ارزش گگتار ی عل گگوم،
م
منزلت اه ماعی آنها نیست .ثانیا ا ر کسگی همگه دانشهگای گاارزش را کسگ ،کگرده،
ولی در یر شگهوت و غضگ ،اشگد ،فرهیا گه ناواهگد بگود .در الگگوی اسگممی تربیگت

عقمنگی ،بگین عگگالم و عاقگ فگگرق اسگگت .عاقگ کسگی اسگگت کگگه هگگم هگگزم او از تگگار یکی

وهگم ،خیگ ال و ههگ مرکگ ،دور اشگگد و هگگم عگگزم او از اسگارت شگگهوت ،غضگگ ،و نگگد

ههالگگت عمل گی ،رهگگا .اسگگمم ،ارزش دیگگنداری را گگا می گ زان شگگناخت و معرفگگت افگگراد

معگین می کنگد .در دیگنداری معرفتانگدیش یگا تلقگی فیلسگوفانه از دیگن ،گوهر ایمگگان از
سنخ شناخت بوده (عطاران )155 :1380 ،و آنچه اهمیت دارد ،فهم است.

رو یکگگرد اسگگمم گگه تربی گت عقمن گی ،رو یکگگردی هگگام و قا گ هم گ گگا رو یکگگرد دین گی

است؛ رو یکردی منحصر ه فرد ا چهگرهای عق پگتیر کگه نو یگد اش ارزشهگای کامگ

فکری و هموار کننده چالشهای تربیگت عقمنگی اسگت .رو یکگرد اسگممی در تربیگت،
گگه عنگگوان «رو یکگگرد هگگام » ،قا گ اهگگرا در ن امهگگای تربی گی هوام گ و تبگگدی شگگدن گگه

رو یکگگردی ههگگانی اسگگت؛ چگگه تأمین کننگگده ن گگر خگگردورزان ههگگان اسگگت .در الگگگوی

اسممی تربیت عقمنی ،عموه بر حرکت فکری ه ههت فکر و موقعیت آن نسبت گه

دیگگگر قگگوای ادرا ک گی و تحر یکگی نی گز اهمی گت داده میشگگود .گگه نحگگوی کگگه ههتمنگگدی
الهگی تفکگگر و حاکمیگت آن بگگر شگگئون نفسگگانی ،نقگگش کلیگدی در سگگنجش خگگردور ی و

تربیتیاف

گی عقمنی انسان دارد.

تفاوت دیگر در ای ن است که در اسمم عموه بر پرورش اندیشه ،ه «تقو یت انگیگزه»

از طر یگق تربیگت عگگاطفی نی گز دال لگگت می کنگگد .در حگگالی کگگه در غگگرب ،تربیگت عقمن گی
منحصر در پرورش فکر و قوای ذهنی است حگال آنکگه الگگوی اسگممی م وهگه تربیگت

هم زمان ذهن و قل ،و پرورش هماهنگ ادراك و اراده و درهم تنید ی تربیگت عگاطفی

و عقمنی است .در غیر این صورت ،حرکت فکری در مسیر نفسانیات قرار می یگرد و

تربی گتیاف گگه عقمن گی در عم گ فرق گی گگا هاه گ ناواهگگد داشگگت ،لکگگه خطرنگگاكتر از او
خواهد بود.

عقمنیت در یك شاا ،افزون بر ار یابی تحرك فکری او ،ه ههت حرکگت او کگه آیگا

حکیمانه یا سفیهانه است و موقعیت فکر او که حگاکم بگر قگوای نفسگانی اسگت یگا اسگیر

آنها نیز نگاه می کند .ارزشهگای عقمنگی در فضگای اسگممی ،افگزون بگر سگممت فکگر از

خطگگا ،داشگ ن مهگگارت تفکگگر ،اس گ دال ل ،ان قگگاد ،دانگگش ،فهگگم ،ژر اندیشگی ،قضگگاوت

صگحیو و دقیگق ،تحلیگ  ،ترکیگ ،و خمقیگت شگام ارزشهگای پدیگد آمگده از تعامگ

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

تفک گگر تم گگدنس گگاز اس گگممی ب گگرای داوری در گگاره تربیگ گتیگ گاف گی عقمنگ گی یگ گا تحق گگق
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عق گ و قلگگ ،نی گز میشگگوند .تمرکگگز و ههتمنگگدی اله گی فکگگر ،تطگگابق اندیشگگه و انگی گزه

یگگا نبگگود فاص گگله میگگان ادراك و اراده و عل گگم و عمگگ و حاکمیگ گت عقگگگ ن گگری بگگر دیگ گگر
قگگوای ادرا ک گی و تحر یک گی ،اعگگم از تای گ  ،تگگوهم ،شگگهوت و غضگگ ،هگگزو ای گن دس گ ه از
ارزشهای عقلیاند.

ا توهه ه و یژ یهای افرادی و ترکیبی بیان شده بگرای تربیگت و عقمنیگت ،تربیگت

عقمنی عبارت از دو فرآیند است:

 .1شکوفاسا ی ارزشهای عقمنی ن ری و عملی؛

 .2ارتقگگای ظرفیتهگگای یرسگگاخ ی ارزشهگگای عقل گی؛ یعنگگی رشگگد قگگوای ذهنگگی

زمینهسا ی همچون هوش ،حاف

ه ،فاهمه و مایله.

نابراین ،تربیت عقمنی تمدنساز اسممی عبارتند از« :فرآیند رشد و شکوفاسگا ی

ظرفیتهای اکتسابی ذهنی و ارزشهای عقلی ن ری و عملگی» .گه شگک خگاص در

پیشگ گگرفت اق صگ گگادی زمینگ گگهسگ گگاز ،تربیگ گگت فکگ گگری و عقمنگ گگی راهبگ گگرد عینگ گگیسگ گگا ی

شاخا هایی است که حکم یرساخت را برای پیشرفت اق صادی دارند .ه عبارت
دیگر ،تربیت فکری و عقمنی ،عهدهدار برنامهر یزی ،هدایت و ن ارت بر فرد و هامعه

ههگگت وصگگول گگه شگگاخاهایی همچگگون تفکگگر آینگگدهنگر ،تفکگگر زمانشگگناس ،تفکگگر

عبرتآمگگوز ،تفکگگر نقگگاد ،تفکگگر آسی،شگگناس ،تفکگگر خگگمق ،تفکگگر اولویتمگگدار ،تفکگگر

مشورتمدار ،تفکر سیس می ،تفکر بهرهمند از تجر ه ،تفکر غیر خرافاتی ،تفکر امیدوار

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

و تفکر خالا و پاک است.
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 .2راهبردهای حقوقی

1

راهبرد حقگوقی یکگی دیگگر از راهبردهگای فرعگیتگر غیگر مسگ قیم اق صگادی اسگت .در

ایگگن راهبگگرد ،رعایگگت قواعگگد حقگگوقی و اخمقگگی گگه شگگر ذی گ میتوانگگد در اق صگگاد تگگأثیر
 . 1الب ه وهه مکم مباحث حقوقی ،مباحث اخمقی است که مجال بیان آن در این نوش ار نیست .نک:
علگگی نعم گگی ،تگگأثیر زارههگگای مب ن گی بگگر فلسگگفه اخگگمق بگگر تئگگور ی و تحلی گ اق صگگادی ،پایاننامگگه دوره
کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام صادق.1386 ،

مس قیم داش ه اشد .آنچه در این راهبرد اهمیت مییا د ،مسگئله نهادهگای حقگوقی _

اق صگگادی اسگگت .در اق صگگاد م عگگار  ،در معرف گی و شگگناخت نهگگاد ،تعر یگف یکسگگان و

اهماعی که مورد توافق همه دانشگمندان نهگاد را اشگد ،وهگود نگدارد و هگر کگس مطگابق

تفکر و سلیقه خود ه تعر یف هدا انهای از نهگاد پرداخ گه اسگت .بگرای نمونگه ،کگامونز،
نهگاد را «هگر ونگه عمگ دسگ ه همعگی [مینامنگد] کگه اعمگال فگردی را کن گرل می کنگد».
( )Steven G. Modema, pp. 418-453دا مس نورگ ،از نهاد رایان برهسگ ه و برنگده

هگایزه نو گ  ،نهگاد را این ونگگه معرفگی می کنگد« :نهادهگا قگگوانین گا ی در هامعهانگد یگا گگه
عبگگارتی سگگنجیدهتر ،قی گودی هسگ ند وض گ شگگده از هانگگ ،نگگوگ شگگر کگگه روا گگط م قا گ

انسگگانها گگا یکگگدیگر را شگگک میدهنگگد [راهنمگگای کگگنش م قا گ انسگگانها] و سگگب،

ن اممند شدن انگیزههای نهف ه در مبادالت شری می ردند».

نابراین ،نهادهگا گا ارا گه سگاخ ارهایی بگرای زنگد ی روزمگره ،بیاطمینگانی را کگاهش

میدهنگگد و تعیین کننگگده عملکگگرد اق صگگادها در لندمگگدت هس گ ند( .نگگورگ:1377 ،

 )21 _19نهادها ،ساخ اری را فراهم می آورند تا ا نای شر در طول زمان و ه کمگك آنهگا
ن گگم بیافرینگگد و کوشگگند تگگا بیثبگگاتی در معاممتشگگان را کگگاهش دهنگگد .آنچگگه اهمیگگت
دارد ،کگارکرد نهادهگا بگر اسگگاس قواعگد و اصگول اق صگادی هامعگگه اسگممی اسگت کگگه در

ادامه ه برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
الف) قاعده الضرر

قاعگده نفگگی ضگگرر را گا همگگه هنبگگههگا و و یژ یهگگایش میتگگوان از دیگد اه عقگ اثبگگات

قطعی در هان ،مال و حیثیگت افگراد را کگه هگیچ ونگه توهیگه عقلگی بگرای تحمگ آن در

کار نیست ،ناواهد پتیرفت .در فقگه اسگممی از روایگات سگیاری نیگز بگرای اثبگات ایگن

قاعده اس فاده شده است.

1

 .1احادیث سیاری مانند :عاملی :1412 ،ج ،17اب  ،1از ابواب ارگ ( 10قال رسول اهلل « :انک ره
مضار و الضرر و الضرار علی مومن»؛ همان ،ج  ،12اب  ،12احیاء الموات« :4 ،عن الصادق  :قال:



راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

کرد؛ یرا هایی که عق دف ضرر اح مالی را الزم میداند ،دون تردید ،یان و نقصگان
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طبق این قاعده ،در نگگاه اه مگاعی ،حکومگت اسگممی ایگد آنچگه را اعگث ضگرر و

یان ه پیکره اق صاد هامعه اسگممی وارد می گردد ،دفگ کنگد .گه تعبیگر دیگگر ،گا دفگ

ض گگررهای قطع گگی و اح م گگالی از هامع گگه اس گگممی درص گگدد احی گگای مص گگالو هامعگگگه و

اعضای آن اشد.

ب) قاعده نفی سبیل

قاعده نفی سبی یکی دیگگر از قواعگد فقهگی عگام اسگت کگه در ابگواب ما لگف فقگه

اق صادی کگاربرد دارد .مفهگوم فقهگی قاعگده گه اسگ ناد آیگات و روایگات آن اسگت کگه در

شگریعت ،حکمگگی وهگگود نگدارد کگگه سگگب ،سگلطه کگگافران بگگر مؤمنگان شگگود( .نسگگاء141 :؛

مجلسی :1403 ،ج ) 47 ،39از این رو ،فقهای اسمم اتفاق ن گر دارنگد هگیچ حکمگی از
احکام شریعت مایگه تفگوق و برتگری کگافران بگر مؤمنگان نیسگت .نقگش قاعگده در تشگکی

هامعه اید ال اسممی که در آن عزت و سر لندی مؤمنان( 1،منافقون )7 :اص تلقگی

شده تا هایی که توهین ه مؤمن ا اعمن هنگ اخدا برابر است 2.برتگری آیگین اسگمم
کگه پیگامبر اسگگمم

از آن خبگر داده اسگگت ،اشگعار دارد کگگه قگوانین شگگریعت اسگمم گگه

ونهای وض شده که همواره سب ،برتری مسلمانان است و امت اسمم بگرای کسگ،

عزت و سر لندی ،راهی هز پیروی کام از ن ام اسمم پگیش رو نگدارد .گدین ترتیگ،،

قاعگگده نفگگی سگگبی بگگرای پاسگگداری از اص گ سگگر لندی امگگت اسگگمم و آیگگین آن بگگرای

همیشه ثا ت است و راه شای مسلمانان خواهد بود.
فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

ج) قاعده نفی عسر و حرج
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«عسگگر» در لغگگت گگه معنگگای سگگا ی و دشگگواری اسگگت و «حگگرج» گگه معنگگای ضگگیق و
بین اه المدینه فی مشارب النا  ...فقال الضرر و الضرار».؛ همگان ،ج ،17گاب
قضی رسول اهلل
 6احیاء الموات.2 ،
« .1و هلل العزه و لرسوله و للمومنین».
 .2عن الصادق قال«:قال اهلل عزوه  :لیأذن حرب منی من اذل عبدی المومن ولیامن غضبی من اکرم
عبدی المؤمن( ».عاملی :1412 ،ج ،8اب  145کتاب الحآ).

تنگی( .اص  152قانون اساسی) تفاوت این دو کلمه در آن است که عسگر بگر سگا ی
و دشواری در مرتبه پایینتر از حرج است( .نراقی )186 :1417 ،از این رو ،بر هگر چیگزی

که حرج صادق اشد ،عسر نیز بر آن صادق است ،اما ممکن است هایی عسر اشگد،
ولگگی حرهگگی در کگگار نباشگگد( .همگگان )186 :گگاالخره ف هانگگد کگگه عسگگر در سگگا یهای

هسمی و حرج در تنگناهای روحی ه کار می رود( .مصطفوی :1367 ،ج)305 ،1

بر اساس این قاعده ،حکومت اسگممی نبایگد شگرایطی را در هامعگه گه وهگود بیگاورد

که عسر و حرج عمگوم مگردم را در پگی داشگ ه اشگد .الب گه ایگن گدان معنگا نیسگت کگه در

هامعگگه اسگگممی نبایگگد هیچ ونگگه مشگگکلی وهگگود داش گ ه اشگگد و مگگردم گگدون زحمگگت و
مشگگقت یگگا هامعگگه گگدون سگگا ی راه پیشگگرفت خگگود را بپیماینگگد؛ چگگرا کگگه وهگگود موان گ و

تگگدبیر هه گگت رفگ گ آن و رس گگیدن گگه مرحل گگه ع گگدی از س گگنتهای اله گگی اس گگت کگگگه در

طبیعت وهود دارد ،اما وهود تدبیر و تمش حکومت برای رف آن مهم است.
د) اصل توازن اجتماعی

شکا

طبقاتی یکی از بزر ترین مشکمت هامعه انسگانی اسگت و موهگ ،بگر هگم

زدن عگگدالت اه مگگاعی میشگگود؛ یگگرا بگگروز و تشگگدید ایگگن پدیگگده ،شگگرایط نگگابرابری را در

هامعه حاکم میسازد که ه خصومتها و رقا تهای ناسالم من هی میشود و طبقگه
ضعیف ،ضعیفتر و ثروتمندان ،ثروتمندتر میشوند.

ایجگگاد تگگوا ن اه مگگاعی و تعگگدی ثروتهگگا یکگگی از سیاسگگتهای اصگگولی در مکتگگ،

اق صادی اسمم است .در پرتو این سیاست ،زمینههای الزم بگرای کسگ ،درآمگد بگرای
طبقگاتی گا ابزارهگایی کگه در اخ یگار حگاکم اسگممی اسگت ،در ثروتهگا تعگدی صگگورت

می یرد .نابراین ،در این هامعه ،همگان از ن ر دارایی و سگطو زنگد ی برابگر نیسگ ند،
ولگگی همگگگان از سگگطو قا گ قبگگول زنگگد ی و رفگگاه نسگگبی برخوردارنگگد .گگدین ترتیگگ ،،گگا

تحقق توا ن اه ماعی ،فقر از هامعه ریشهکن میشود.

قید رفاه نسگبی گه سگب ،تفگاوت سگطو زنگد ی افگراد در زمانهگای ما لگف اسگت؛

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

همگگگان ف گگراهم می شگگود و از س گگوی دیگگگر ،ب گگرای هلگگو یری از تمرک گگز ثگگروت و ش گگکا
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یگگرا گگا پیشگگرفت تکنولگگوژی و دسگگتیابی گگه امکانگگات هدیگگد ،سگگطو زنگگد ی افگگراد نیگگز

تغییر می کنگد .ا ز ایگن رو ،سگطو مشاصگی از رفگاه در مکتگ ،اق صگادی اسگمم تعیگین
نشده است و حکومت اسممی گه تناسگ ،نیگاز هگر زمگان ،زمینگههای الزم بگرای تگأمین

رفاه همگانی را فراهم می آورد .در این مکت ،،مر ی برای دارایگی و ثگروت افگراد هامعگه
وهگگود نگگدارد؛ یگگرا تمگگام تمشهگگا بگگرای فگگراهم سگگاخ ن س گطو قا گ قبگگول زنگگد ی بگگرای
همگگگان اسگگت .چنانچگگه روهگگی گگا کوشگگش بیش گ ر یگگا برخگگورداری از امکانگگات گگاالتر از

ثگگروت بیشگ ری بهرهمنگگد شگگوند ،گگه ایگگن هگگد

لطمگگه وارد نمیشگگود و شگگکا طبقگگاتی

پدیدار نمی آید .افگزون بگر ایگن ،افگزایش نیازهگا ،امکانگات و ثگروت بیشگ ری را میطلبگد و
محدود ساخ ن سطو درآمد و ثروت ،در واق  ،محدود کردن سطو پیشرفت و رشگد و

توسعه است( .عیوضلو)56 :1386 ،
هـ) اصل حرمت ربا

ر ا در لغت ه معنای یاده ،علو و نمو است و در اصطم فقهی ه یگادهای ف گه

می شگگود کگگه در برخگگی معگگاممت یگگا مبگگالغی کگگه بگگیش از مبلگگغ قگگرض داده شگگده رف گگه
میشود .از این رو ،هر اضافه و یاده ای ،ر ا و حرام نیست ،لکه تنها یاده در قگرض و
معاممتی که دارای شرایط خاصی هس ند ،ر ا و حرامند.

ر اخواری در آیات قرآن و روایاتی که از پیشوایان دینی ه دست ما رسیده ،ناپسگند،

اک مال ه اط و در حکم اعمن هنگ ا خدا و رسولش قلمداد و ر گاخوار مسگ حق

فرهنگ و تمدن زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها (ج)3

خلگگود در ههگگنم دانسگ ه شگگده اسگگت 1.در م گگون فقهگگی و اخمقگگی ،آثگگار منفگگی فراوانگگی را
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برای ر اخواری شمردهاند که توهه ه آثار یان ار آن میتواند در سرنوشت هامعگه تگأثیر
شگگگرفی داش گ ه اشگگد .وهگگود نگگگاه اه مگگاعی گگه ایگگن قاعگگده سگگب ،میشگگود حکومگگت

درصدد تعدی معاممت و حت هریان ر ا از فرآیندهای پولی هامعه شود.

 .1آیات  275تا  279سوره قره و آیه  120سوره آل عمگران و  161سگوره نسگا و  39سگوره روم و آیگات دیگگری از
قگگرآن گگه ضگگمیمه روایگگات فراوانگگی از ا مگگه اطهگگار کگگه در کتگگابهگگای روایگگی آمگگده اسگگت ،گگه صگگراحت
دال لت بر حرمت ر ا ا آثار یان ار آن دارد.

 .3راهبردهای سیاسی

از من گگر اق صگگاد سیاسگگی و حکگگوم ی ،ایگگن دو عام گ پش گ وانه و مکم گ یکگگدیگر در

پیشرفت مطلوب اق صادی است .توسعه از راه ایفای نقش اثر گتار حکومگت گا وضگ

قوانین و ایجاد فرصتهای زمینهساز و رف تهدیدهای اح مالی و راهکارهای م عگدد

مط گگر ش گگده در ای گگن زمین گگه ،از م گگواردی اس گگت ک گگه گگه ش گگک غیرمسگ گ قیم در زمین گگه
اق صادی مؤثر است( .ههانیان)150 :1388 ،

در هامعه اسممی ،من ور از حکمرانی اسممی ،شیوهای از حکومگت اسگت کگه در

آن ،ارزش ه گگا و ق گگوانین اس گگممی س گگاری و ه گگاری اس گگت و اصگ گول م گگدیریت و رهب گگری
اسگگممی در حیگگات

اسگگممی در آن گگه کگگار رف گگه میشگگود و گگه دنبگگال تحقگگق اهگگدا

شگگری اسگگت .ارزشهگگا و قگگوانین الهگگی در حکمران گی اسگگممی حکومگگت می کنگگد؛ یگگرا

همگان ه و یژه حاکم اسممی تا قوانین و ف اوایی است که شریعت صادر می کنگد.

حکمران گ گی اسگ گگممی ،روش اعمگ گگال حاکمیگ گگت بگ گگر اسگ گگاس اصگ گگول اسگ گگممی ،علگ گگم و
عقمنیت ،اخمق و ایمان ،عدالت و روش یست مؤمنانه است.
از آنجگگا کگگه هامعگگه اسگگممی در برابگگر ن گگام اسگگممی و اهگگدا

و امگگوال و حقگگوق آن

مسئول است ،وظیفه و حق مشارکت در قگدرت و فرآینگدهای آن را دارد و حگداق ایگن
«حق و تکلیف» در امر ه معرو

و نهی از منکر و نصیحه االمام تحقق مییا د .از این

رو ،حکمرانگی اسگگممی در معنگگای کامگ خگگود ،مشگگارکت آحگگاد افگگراد هامعگگه گگه نسگگبت

ظرفیتهای وهگودی ماننگد دانگش و توانمنگدیهای سیاسگی ،اق صگادی و اه مگاعی
از کارکردهای اق صادی حکومت اسممی میتوان ه این موارد اشاره کرد:

 .1حفظ و بهبود محیط یست ،سممت و بهداشت هسمی و روانگی آحگاد هامعگه

و شکوفایی توانمندیها و اس عدادهای انسانی و محیطی؛

 .2تو ی گ عادالنگگه ثگگروت ،رفگگاه و فرصگگتهای پیشگگرفت بگگین منگگاطق ،قومیتهگگا

و آحاد هامعه؛

راهبردهای اق صادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینهساز

در سا وکارها و فرآیندهای مربوس ه اصم و پیشرفت حکومت است.
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 . 3بهبود و تعالی روزافزون نقش خانواده ،شکوفایی اسگ عدادهای گانوان و کودکگان

و ممانعت از اهحا

و ناعدال ی نسبت ه آنان( .کیاننور)89 :1391 ،

نتیجهگیری
ه گگد در فرهن گگگ و تم گگدن زمین گگهس گگاز ظه گگور ،رش گگد مطل گگوب ،بی گگداری و تکامگگگ

فطرتهای انسانی و رسیدن انسان ه مرحله قگرب الهگی و عبودیگت و نگد ی خداونگد
م عال است .از این رو ،تحقق ایگن امگر از مسگیر هامعگه انسگانی مطلگوب سگیار آسگانتگر
خواهد بود .گه عبگارتی ،مفهگوم ایگن امگر از من گر اق صگاد در هامعگه من گر آن اسگت کگه

تحقگق زمینگگه هگای ایجگگاد و احیگای فرهنگگگ و تمگدن بگگزر مهگدوی گگا توهگه گگه فضگگای

فرهنگگ اق صگادی هامعگگه و سگرمایههگگای اه مگاعی _ انسگگانی ،اثر گتاری مضگگاعفی در
سرمایههای فیزیکی صر دارد.

از این رو ،تعالی و تکام هامعه مهدویت (سرمایه اه ماعی مطلوب و زمینهساز)

نه تنها هم ام ا توهه ه تعگالی فگردی (سگرمایه انسگانی مطلگوب) اسگت ،لکگه به گرین
مسگگیر تعگگالی افگگراد در وهگگود هامعگگه م عگگالی امکگگانپگگتیر خواهگگد بگگود .الب گگه تأ کیگگد مگگا بگگر
به رین است ،نه تنها راه ممکن؛ یرا در صدر اسمم و عد آن ،شواهد تاریای فراوانی

در مورد وهود افراد صگالو در هامعگه ناسگالم و تحگولآفرینی مؤمنگان وهگود دارد .راهبگرد

اه مام ه هامعه و افگزایش سگرمایههای غیگر مشگهود اق صگادی _ اه مگاعی در کنگار دو

راهبرد اه مام ه سرمایههای انسانی و فیزیکگی ،سگه راهبگرد هگدایتمحگور پیشگرفت از
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در ایگگن نوش گ ار ،فقگگط از میگگان ایگگن راهبردهگگای سگگه انه ،راهبگگرد اول کگگه اثر گگتاری

بیش ری در ایجاد هامعه و تمدن زمینهساز است ،ه این صورت تحلی شده اسگت.
راهبرد توهه ه اه ماگ و راهکارهای افزایش سطو توانمندسا ی آن ساتتر است،
اما به رین و پایدارترین مسیر رشد است .مهم این اسگت کگه راهبردهگای سگه انه ،الزم
و ملزوم یکدیگرند و اهرای یکی یا توهه بیش ر ه دیگری اعگث گه هگم خگوردن تگوا ن و

عدالت در هامعه میشود و کارآیی مطلوب را ناواهد داشت.

ا توهه ه آنچه بیان شد ،حداق ادعا آن است که اهمیت و تأ کید بگر سگرمایههای

کمی و فیزیکی ،عد از توهه ه انسان و هامعه انسانی مطلوب قگرار دارد .ایگن نگگاه نیگز
بگگرخم هر یگگان اق صگگادی م عگگار

کگگه ناسگگت گگه سگگرمایه فیزیکگگی اهمیگگت داده

می شگگد و سگگنس گگه انسگگان (سگگرمایه انسگگانی) ،گگه عنگگوان محگگور رشگگد بگگرای رسگگیدن گگه
هامعه (سرمایه اه ماعی) ه عنوان هد

رشد توهه کرده است.

ف نگی اسگت راهبگرد توهگه گه اه مگاگ در قالگ ،سگرمایههگای اه مگاعی گه صگورت

تفصیلی در دو حالت مس قیم و غیر مس قیم حث شده است .توهگه گه ایگن مهگم در
قال ،راهبردهگای مسگ قیم تشگویقی شگام ایجگاد و تقو یگت اگش تعگاون اق صگادی در

هامعگگه ،ایجگگاد فرصگگت های م گگوا ن و م عگگادل در هامعگگه (عگگدالت تگگو یعی) ،ایجگگاد
فضگ گ گگای رشگ گ گگد دانگ گ گگش و معرفگ گ گگت عمگ گ گگومی هامعگ گ گگه ،تولی گ گ گد کاالهگ گ گگای عمگ گ گگومی

و سگگرمایه تاریهای یر نگگایی و توهگگه گگه اش گ غال میشگگود .از راهبردهگگای مس گ قیم

تعگگ گگدیلی و مقگ گ گگاوم ی مگگ گگیتگ گ گگوان گ گ گگه تکافگ گ گ اه مگ گ گگاعی (تگگ گگأمین نیازهگ گ گگای اولیگ گ گگه
هامع گ گگه) ،اسگ گ گ قامت اق ص گ گگادی ،اع گ گگدال و ص گ گگرفههویی اه م گ گگاعی _ حک گ گگوم ی
اشگگاره کگگرد .همچنگگین از میگگان راهبردهگگای غیگگر مس گ قیم اق صگگادی در تحقگگق تمگگدن

زمینهساز ،راهبردهای مهندسی ف رهنگگی ،راهبردهگای حقگوقی و راهبردهگای سیاسگی

تحلی شد.
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