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 مقدمه

ف در انديشه اسالمى، تمدن و تحقق اهـداف متعـالى مندی يافتن توان عليتسازی با های اصيل

و به تعبير شهيد صدر و تمدن انسان در عرصه،انسان است و اجتمـاعى، پيشرفت های فـردی

و ويژگى يافتن ظرفيت عينيت را ها، استعدادها و غايـت اصـيل انسـانى هايى است كـه جـوهر

و همكـاران،(بخشند تعيّن مى مىو خال)205: 1393ثابت و فت عمومى انسان از خدا تحقق يابـد

و پنهان بـالقوه را بـه فعليـت  و تمام نيروهای ظاهر و صفات الهى گردند آدميان تجلى اسماء

و ارزش و مانند آن، های متعالى چون پيشرفت علمى، ارتقای توانمندی درآورده ها، عدالت

و تعالى خويش به بى مسير پيشرفت مى سوی .)127:ق1424صدر،(سازد نهايت كمال هموار

با های تمدن نوين اسالمى در آموزه عرصه های مهدوی بر اساس روابط چهارگانه انسان

و طبيعت شكل گرفته است خدا، خود، ديگر انسان و ايمـان بـه تعـالى. ها بخشـى بـه معرفـت

و تأثير وی بر روند روابط شـخص بـا خـود، ديگـر انسـان و باور به نقش فاعلى وها خداوند

و تخلق به اخالق خداوند مانند و:طبيعت ُ ... علم، قدرت، عدالت، رحمت ب هایترهايى از

و بيرونى در.)204: 1381همـو،(ساز تمدن بشری بر پايه رويكرد اسـالمى اسـت زمينه،درونى

و ارتقای توان بـا اسـتفاده از ها در برآوردن نيازها مندی انسان اين بستر، شناخت قوانين هستى

و حاكميـتط و پيشرفت در عرصه مناسبات اجتمـاعى در بـه ارزش بخشـى بيعت هـای اخالقـى

مى،ها با يكديگر روابط انسان .)707:ق1403همو،(كند نقش مهمى را ايفا

شناسـى تحليلى حاضـر، عـالوه بـر مفهوم- با توجه به مطالب فوق، در پژوهش توصيفى

اس درباره آموزه و تمدن نوين اسالمى، درصـدد های مهدوی، فرهنگ، فرهنگ المى، تمدن

ــه رويكــرد كلــى آموزه پاســخ ــا توجــه ب ــه ايــن ســؤال هســتيم كــه ب هــای مهــدوی، گويى ب

 های جامعه متمدن نوين اسالمى چيست؟ شاخصه

 شناسى مفهوم

 های مهدوی آموزه) الف

اسـت كـه در حـوزه7های اوليای معصوم های مهدوی، مجموعه آموزش منظور از آموزه

بهمهــد و ادعيــه و گــزاره ويت، در روايــات، توقيعــات ای مطــرح صــورت مــوردی، جزئــى
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و نظام شده و از معارفى منسجم و اصـول راهبـردی اند، و رويكرد مهـدوی اوليـای ديـن مند

.)6: 1386پورسيدآقايى،(تمدن مهدوی، به خوبى، حكايت دارند 

 فرهنگ)ب

تعريف جامع فرهنگ رسد،مىبه نظر.ريف گوناگون ارائه شده استابرای فرهنگ، تع

و ارزش مجموعه عقايد، سنت: عبارت است از و رسوم  هـای ويژگىها كـه دارای ها، آداب

و مـورد پـذيرش عامـه مـردم باشـد؛.1: زير باشد آن.2فراگيـر و قبـول بـه،بـرای پـذيرش

و چرا نيازی نباشد؛  و چون و مجادله علمى آن.3استدالل و ايجاد زمند گذر زمـان نيا،محو

و حادث نشده باشد؛.4باشد؛  و شرايط خاص ايجاد و مكان در بستر زايش.5در يك زمان

و عوامل مختلف، گاهى متضاد باشد؛  و قـائالن بـه.6و ايجاد، دارای علل در بين دارندگان

و الفت ايجاد كند،آن .)21: 1386عيوضى،(نوعى همدلى، همرنگى

 فرهنگ اسالمى)پ

از بهترين هـا، مجمـوع عقايـد، باورهـا، ارزش«: تعريف از فرهنگ اسالمى عبارت است

و شيوه و رسوم، الگوها، روش و سنّت معصومين آداب .»:های عمل متّخذ از قرآن كريم

از. معيار ارزيابى فرهنگ هر يـك از جوامـع اسـالمى اسـت،اين مجموعه فرهنـگ هريـك

و جوامعى كه دين رسمى آن مى ها اسالم افراد شـود كـه است، در صورتى اسـالمى قلمـداد

و  همواره عناصر مذكور در اين تعريف بر تمام روابط چهارگانه ايشان با خدا، خود، طبيعت

.)13: 1394بصراوی،(جامعه حاكم باشد 

و غير،بنابراين تعريف مادی جوامع اسالمى كه افراد آن عقايد، مجموع آثار مثبت مادی

آد باورها، ارزش و شيوهها، و رسوم، الگوها و سـنّت اب های عمـل خـود را از قـرآن كـريم

و در پيـروی از آن:معصومين عمل گونـه كوتـاهى عمـدی بـه هـيچ،اخـذ نمـوده باشـند

.شود نياورند؛ نيز، فرهنگ اسالمى ناميده مى

 تمدن)ت

ج 1379دهخدا،(شهرنشينى معنایبه،تمدن و سـنت)4:6109، ایه، وجود قوانين مكتـوب
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و مديريت شهری، مجموعه نوشته های اجتماعى قابل انتقـال، شـامل ای پيچيده از پديده شده

و مذهبى، اخالقى، زيباشناختى، فنى يا علمى مشترك در همه اجـزای يـك جامعـه جهات دينى

و يا چندين جامعه مرتبط با يكديگر  بى(وسيع و)47: تـا باتومور؛ آوتوبـت، ، وجـود آثـار هنـری

ُح باستانى، و )47: 1373محمـدی،(سـن جريـان امـور داخلـى كشـور برقراری روابط خـارجى

و فنون ملت و علوم ،همچنـين تمـدن. مطـرح شـده اسـت)19: 1383حجازی،(ها حالت ترقى

مى نظمى اجتماعى دانسته شده كه درنتيجه وجود آن، خالقيت فرهنگـى امكان و پـذير شـود

ج1367دورانت،(كند جريان پيدا مى و معنوی بشر«و يا بر)1:5، مجموعه دستاوردهای مادی

و سازمان در يك منطقه، كشور يا و فرهنگـى هـر عصر معين، يا حاالت پيشرفته يافته فكری

و سياسى اسـت ظهور نهادها،هنر،جامعه كه نشان آن، پيشرفت در علم انـوری،(»ی اجتماعى

در. اطالق شده است)337: 1383 مىشـد اجتماعى تمـدن دورانـت،(كنـدن انسـان معنـى پيـدا

ج 1367 و گستردهو باالترين گروه)1:5، به بندی فرهنگ شـمار ترين سـطح هويـت فرهنگـى

.)47: 1374هانتينگتون،(آيد مى

و تمدن)ث  رابطه فرهنگ

ج. برخى براى فرهنگ هويتى مستقل از تمـدن قائلنـد امـع وجـود دارد كـهوبسـيارى از

به فرهنگ در آن كـه متمـدن خوانـده ترين درجه انحطـاط پيـدا كـرده اسـت بـا اين پايين ها

ج مى و در مقابل اند كه از فرهنگ غنى برخوردارند كه به مرحله تمدن امع در عرصهوشوند

تمـدن نيـزبى فرهنـگ وجـود دارد، فرهنـِگ گونه كه متمـدن بـى همان،بنابراين.اند نرسيده

م)28: 1381آقاجانى،(وجود دارد  هيچ تمدنى بدون پشتوانه فرهنگى امكان: توان گفتىپس

و هر تمدنى در پرتو فرهنگى رشد نمى و رشد كرده اما اين چنين،يابد سر از خاك برداشته

و شـايد بـه همـين دليـل باشـد كـه دانشـمندان  نيست كه هر فرهنگى به جايگاه تمدن برسـد

و تمدن را در برابر مجمـوع،آنـان. انـد هم قـرار داده آنگلوساكسون، اصال، مفاهيم فرهنگ

و صور سازمان اجتمـاعى را كـه امكـان بـروز تجلـى يـك  و اشكال عناصر مادى، آثار فنى

مى،سازند جامعه را فراهم مى از،در اين نگاه. خوانند تمدن مجمـوع:فرهنگ عبارت اسـت

و ايـدئولوژی،های ادبـى های معنوى آفرينش جلوه دهنـده اى كـه تشـكيل هاى چيـره هنـرى

و ويژه از مردمى در يك دوران مى برخـى.)71: 1380بيرو، ترجمه سـاروخانى،(باشد واقعيتى نو
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ُ پ و مىهم، تا زمانى كه تمدنى در عرصه و رتكاپو باشد، از آن بـا عنـوان فرهنـگ يـاد كننـد

و جنبه مى زمانى كه به حالت ايستا درآمد، آثار از. كننـد های مادى آن را با عنوان تمدن ياد

و علوم رو، آنان در مقايسه تمدن اين و بيان بزرگى هر يك، هم، بخش انديشه ها با يكديگر

مى آن و پيشـرفت ها را مورد ارزيابى قرار و هم، بخشى را كه جنبـه تـاريخى دارد هايى دهند

.)27: 1393شيخى،(ها تبلور يافته است مانده از تمدن كه در آثار به جاى

و فرهنـگ،،مطهـرى برخى مانند استاد و فـرق بـين تمـدن ضـمن توجـه بـه نـا يكسـانى

و معنوياتتِ اختراعا:معتقدند تاكيـد،همچنـين. برخاسته از فرهنگ است،مربوط به تمدن

و معنويت هرگز در كارهاى ديگر خود موفق نخواهد بود،كه دارد بر اين . بشر بدون اخالق

ايـن. توانـد موفـق باشـد ای ديگر هـم نمىه هرگز در قسمت،از نظر اخالق يك بشر منحِط

و فوق های معنوى بر تمدن انسانى نيز بدون شك مؤثر بوده است كه جنبه العاده هم مـؤثر اند

و نمى بوده آن اند ج 1389مطهـرى،(ها را ناديده انگاشت توان تاثير بنـا بـر نظـر شـهيد.)1:32،

مى،تمدن بدون فرهنگ پويا«: مطهری ن نه پا و مىگيرد و زمينـه،تمـدن. پويـده بـدون مبنـا

اين فرهنگ است كه جامعه را بـه جلـو. فرهنگ است،مبناى تمدن. قبلى پديد نخواهد آمد

مى،برد مى و به مرحله باال مى برد و يـا يـك تكـان،رساند كه با يك رخداد اى با يك جرقه

فر. آورد شديد، تمدنى از دل خاك سر بر مى و تمـدن در پس از پديدآمـدن تمـدن، هنـگ

و چنانچـه تمـدنى دادوستد با يكديگر پـيش مى فرهنـگ پويـاى خـود را كـه سـبب،رونـد

مىمرور از پيشبه،از دست بدهد،پديدارى تمدن بوده و شـكوفايى بـاز و رو بـه روى ايسـتد

مى افول مى و روح آن كه همان فرهنگ باشد از كالبد خـارج و بـه سـرزمين رود های شـود

مىپــرور، فرهنـگ و يــا تمــدن پديــد مــى بــال و يــا تمــدن گشــايد های نوپــا را بــه اوج آورد

مى. رساند مى در. مانـد پس از اين دگرگونى، از تمـدن گذشـته فقـط نـامى آثـار علمـى آن

مى كتاب و آثار تاريخى آن در بناها بازتاب .)45: همان(» يابد ها

 تمدن اسالمى)ج

هـای های ملت گفته شده است كه شامل تمدن های اسالمى به تمدن ملت:تمدن اسالمى

و ديگران است عرب، ايرانيان، ترك وو به)191: 1373جمعى از مؤلفان،( ها وسيله ديـن اسـالم

و ادبى عربى با يكديگر متحد شدند و.)7: 1337تولـد،( زبان علمى و رومـى هنرهـای ايرانـى
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.)99: 1381بخش، تاج(ساير جوامع با اين تمدن عجين شده است

صـورت اى را اتخـاذ نمـود؛ بـدين موضع ويـژه،هاى پيشين تمدن اسالمى نسبت به تمدن

آنصف،ها كه نه در مقابل آن و نه در برابر وردهاىامنفعـل شـد بلكـه دسـت،هـا آرايى نمود

و جهات منفى را هم نپذيرفته اسـت مثبت آن و در خود هضم نموده بـه عبـارت؛ها را گرفته

و نـه ادامه كننـده صـرف از فرهنگ اسالمى، نـه تقليدتمدن«،ديگر دهنـده هـاى سـابق بـوده

و تكميل سازنده محض، بلكه تركيب تمـدن.)21: 1362كـوب، زرين(» داشته است كننده بوده

و هيچ،اسالمى با محوريت قرآن و فرامليتى داشته گاه خود را منحصر ديدگاهى جهانى

و نژاد ننموده است، لذ ا در حوزه وسيع دنياى اسالم، اقـوام مختلـف عـرب در يك قوم

و حتـى اقـوام ذمـى بـه ايرانى، هم آميختنـد، بـه نظـر ترك، هندى، چينى، مغولى، آفريقايى

. رسد مى

های اســالمى بنيــان نهــاده شــده بــود ولــى گرچــه براســاس برخــى از ايــده،ايــن تمــدن

و دورمانـدن تبـديل امامـت معصـوم بـه حكومـت: های بنيـادی فراوانـى چـون ضعف جـور

و اولى:های معصومين ها از هدايت حاكميت االمرخواندن هر كسى ولـو بـه زور حـاكم،

و هر ظلمى را بر افراد جامعه روا دارد، روحيه استبدادی حاكم بر شـاهان، مخالفـت بـا  شود

و غرب آزادانديشى زدگى روشنفكران داشـته اسـت ها، اشاعه فكر جبرگرايى، خودباختگى

ب قرو لذا هجری اوج داشته است ولى نتوانسته در برابر هجـوم اقـوام6و5و4نوا اينكه در

و تحميـل فرهنگ وحشى مثل مغول، جنگ هـای های غرب عليه مسلمانان در قرون وسـطى

.بيگانه دوام بياورد

 تمدن نوين اسالمى)چ

و نه بازسازِی،تمدن نوين اسالمى بلكـه؛تمـدنآن نه احيای همان تمدن مسلمانان است

و منطقـى  و فرهنـگ اسـالمى كـه از سـاختار علمـى تمدنى اسـت مبتنـى بـر افكـار، باورهـا

و بين.برخوردار است و اخـالق متكـى بـر روابط بين فردی، ملى المللى آن، بر نظـم، قـانون

و بهره.فطرت خدادادی متكى است بر برآوردن نيازها و جهان هستى مبتنى مندی از طبيعت

و ارتقای توانمنـدیكوشش مستم از هايش در شـناخت واقعّر برای پرورش استعدادها بينانـه
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و و تكامل همه اهداف سعادت براینظام هستى است و رشد به مندانه صـورت پيوسـته جانبـه

و تالش است .بنابراين بايد تمدن نوين اسالمى را ساخت. در تكاپو

و تمــدن نــوين اســالمى هماننــد تمــدن غــرب امــروزی نيســت كــه فقــط جنبــه ابــزاری

و نتوانسته نيازهـای حقيقـى انسـان از جملـه سخت و آرامـش:افزاری دارد سـعادت، امنيـت

و هدف در(مندی زندگى را برای جامعه غرب به همراه آورد روانى بيانات مقـام معظـم رهبـری

.)23/7/1391،ديدار با جوانان خراسان شمالى

مىدر تمدن نوين اسالمى همه نيازهای ما و معنـوی آدمـى بـرآورده و روابـط دی سـازد

ــتى را در برمى و هس ــه ــدا، جامع ــود، خ ــا خ ــان را ب ــه انس ــدگى چهارگان ــه زن و زمين ــرد گي

مى سعادت و آخرت تأمين . كند مندانه را در دنيا

بر اومانيسم استوار است ولـى تمـدن نـوين اسـالمى بـر خـداگرايى اسـتوار،تمدن غرب

مىبه نيازه،تمدن غرب. است بى ای مادی و از برآوردن نيازهای معنوی . بهـره اسـت پردازد

. معنويت است،ولى محور اساسى تمدن نوين اسالمى

و صنعت، رشـد سـالمت، تعـالى پيشرفت همه،برای ايجاد تمدن نوين اسالمى جانبه علم

و حاكميت ارزش . های اخالق در جامعه الزم اسـت معنوی، رفاه معيشتى، حكومت عقالنى

در ين پيشرفت همها و سـبك زنـدگى را جانبه، بايد در متن زندگى جامعـه نمـود پيـدا كنـد

و حوزه و امنيتى را در حـد ... های مختلف خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادی، فرهنگى

.عالى آن بسازد

و كشــورها نيــز از و نژادهــا و همزيســتى اقــوام جهــان وطنــى، نبــود تعصــبات جاهالنــه

.نوين اسالمى است نمودهای تمدن

از،ســازی نــوين اســالمى در تمدن و كرامــت انســان در كنــار برخــورداری عــزت

و تكنولوژيكى احيا مى و پيشرفت همه دستاوردهای علمى در شود و تعـالى و حركـت جانبه

و همه جنبه همه عرصه مى ها و معنوی تحقق .)همان( يابد های زندگى مادی

و سـختهاتننه،در تمدن نوين اسالمى كنـد افزاری تمـدن غـرب را نفـى نمى بعد مادی

و آن گرايى، عـدم پوچ:مانندرا از آفاتى كه بشر دچار آن شده است بلكه به آن جهت داده

و فقدان معنى در زندگى . نجات خواهد داد،احساس امنيت، نابرابری
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و تمدن نوين اسالمى رويكرد آموزه  های مهدوی

و آموزه مهدويت، تبيين شاخصه رويكرد اوليای دين در و تمدن نوين اسـالمى های فرهنگ

آن زمينه روست كـه در روايـات از اين. ها در جامعه است سازی تربيتى در افراد، برای تحقق

و سـاخت تمـدن سـازی زمينـه ظهـور نجـات ها بـرای فراهم، انسان7معصومان بخش بشـر

و بايد با هم، همكاری كنند ج 1403جلسى،م(1اسالمى، موظفند و.)53:7ق، با عمل به وظيفـه

و بـدعت همكاری مؤمنان است كه دين خدا غالب مى و باطل شـود مى ها 2رونـد هـا از ميـان

ج 1367قمى،( و7ها بر اساس رهنمودهای امام انجام مسئوليت.)2:87، اختالفـات مسـلمانان

و فتنه دشمنى مى ها و مهر های بر پاشـده تمـام و الفـت بـانى در جامعـه اسـالمى مسـتقر شـود

.)177:ق1416طاووس، ابن(3گردد مى

و تمدن نوين اسالمى كه در آموزه ويژگىدر ادامه های مهـدوی بـه های احيای فرهنگ

مى،آن پرداخته است .شود تبيين

 های مهدوی های جامعه متمدن اسالمى در آموزه ويژگى

و متمدن، بـر های اوليای دين در زمينه مهدويّت، در آموزه برای ساخت جامعه اسالمى نوين

:های زير تأكيد شده است تالش برای تحقق ويژگى

 رشد عقلى.1

هـای جامعـه امـام سازی رشد نسبى عقلى مـردم، از ويژگى های مهدوی فراهم در آموزه

و متمدن اسالمى است و روايـات اسـالمى عقـل، در انسان. زمانى شـناختى مبتنـى بـر آيـات

آن محدود به و عقـل؛عقل ابزاری يا عقل معاش نيست، بلكه سطوح برتر يعنى عقل نظـری
 

1.»َ فَي َو الَمقاِم، كِن بَيَن الر فَيَقُوُليَقُِف ُصرَخه لِنُصـَرتي: صُرٌح َخَرُهُم اّهللاٰ َمـِن الـد َو تي َو أهَل خاص نُقَبائي، َمعاِشَر يا
َوجِه األرضِ  َعلي ُظُهوري َشـرِق! إئتُوني طائعيَن:قَبَل فُُرِشِهم فـي َعلي َو ُمحاريبِِهم ُهم في َو َعلَيِهم َصيَحتُُه فَتَِرُد

فَيَسَمعُ َمغِربِها، َو نَحَوهااألرِض فَيَجيئُوَن َرُجٍل، اُذُِن كل َصيَحٍه واِحَدٍه في .»ونَُه في
والمهدي وأصحابه يملكهم اّهللاٰ مشارق األرض ومغاربها، ويظهر الـدين ويميـت اّهللاٰ بـه وأصـحابه«:7امام باقر.2

.»البدع والباطل
ه كمـا اسـتنقذوا مـن ضـالله الشـرك، وبنـا بل منا، بنا يختم الدين كما بنا يفتح، وبنا يستنقذون من ضالله الفتنـ«.3

.»يؤلف اّهللاٰ بين قلوبهم في الدين بعد عداوه الفتنه، كما ألف اّهللاٰ بين قلوبهم ودينهم بعد عداوه الشرك
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و همين سطح عقـل اسـت كـه بشـر را بـه پيـروی از وحـى بـه عنوان عملى را نيز شامل است

و موثق مهم اين نگاه متفاوت از انديشه غربى به عقـل،. ترين منبع معرفتى كشانده است ترين

ت و تبعات زيادی در ساخت و آنرا كامًال از تمدن كنونى غـرب جـدا آثار مدن اسالمى دارد

.)1386منش، وحيدی(كند مى

و محبــوب مهم،عقــل،در روايــات اســالمى ترين مخلــوق الهــى اســت كــه رشــد تــرين

و مسـير سـعادت را بـرای آدمـى همـوار ادراكاتش، درست را از نادرست تشخيص مى دهد

ج 1344كلينى،(1سازد مى از.)1:10، ج1371برقـى،(2ترين سرمايه بشر رو، بزرگ اينو ،1:17(

ج 1344كلينى،(خوانده شده3گر مؤمنانو هدايت بـ ارزش،زيـرا عقـل؛)1:25، خـوبىههـا را

و آدمـى)421حكمت:ق1414رضى،(4داده كند، گمراهى را از رستگاری تشخيص شناسايى مى

و از كارها را به كارهای پسنديده سوق مى مىدهد .)67:ق1410آمدی،(5داردی ناپسند باز

رو، قـرآن بـر اسـتفاده از عقـل از ايـن. اسالم به پرورش عقل، اهميت فراوان داده اسـت

و مردم را موظف به تفكـر مى ج 1344كلينـى،(6كنـد تأكيد كرده ج 1409؛ حرعـاملى،1:16، ق،

و فرآيند آفرينندگى را بپ)207: 15 و زمينه ذهنـى را بـرای تحقـق تا خالقيت پيدا كنند يمايند

و عملى نوآوری همچنـين بـا تربيـت عقـل،. ها در مراحل متعالى زندگى فراهم سـازند عينى

دليـل محـدوديت ادراك، زيـرا عقـل بـه؛موانع تفكر عقالنى را از سـر راه خـويش بردارنـد

و موقعيت دخالت عوامل عارضى، آموزش ر های غلط، تأثيرپـذيری از شـرايط و هـای وانـى

و چه مى محيطى، احتمال خطا در ادراك دارد :ق1410آمدی،(7دهد بسا حجيتش را از دست

ُمـ: رو، الزم است درستى درك عقل را با معيارهـايى چـون از اين.)472 درك بـا همـاهنگى

و خواسـته و چه در بعد عملى، هماهنگى با بقيـه اميـال های بديهيات عقلى چه در بعد نظری
 

َجعْفٍَر«.1 َأبِي قَ:قَاَل7َعْن ثُم فََأقْبََل َأقْبِْل لَُه قَاَل ثُم ُ الَْعقَْل اْستَنَْطقَُه َخلََق اّهللاٰ ا َولَم تِـي عِز َو قَـاَل ثُم فََأْدبََر َأْدبِْر لَُه اَل
اك آُمـُر  ِإيـ ي ِإنـ َأَمـا أُِحب فِيَمْن ِإال َأكَملْتُك َال َو مِنْك ِإلَي َأَحب ُهَو َخلْقاً َخلَقُْت َما َوَجَاللِي َأنَْهـى اك ِإيـ َو

أُثِيُب ِإياك َو أَُعاقُِب .»ِإياك
2.»َعلِي مَِن الَْعقِْليَا َأْعَوُد َماَل َال َو مَِن الَْجْهِل َأَشد فَقَْر َال .»ِإنُه
َدليُِل الُْمْؤمِِن«.3 .»الَْعقُْل
ُرْشِدك«.4 مِْن غَيك ُسبَُل لَك َأْوَضَح َما َعقْلِك مِْن .»كفَاك
.»العقل منزه عن المنكر آمر بالمعروف«.5
و دليل«.6 .»العقل التفكر ان لكل شىٍء دليال
و الشهوه«.7 .»غير منتفع بالحكمه عقل مغلول بالغضب
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ج 1364، ائىطباطب(فطری و وحـى الهـى، همـاهنگى بـا عقـل)371و 2:252، ، هماهنگى با دين

.جمعى بشری، بدست آورد

و صفات دامنه تعقل آدمى را همه جهان هستى كه هر كدام نشانه،قرآن هايى از خداوند

و در سـايه تا حقايق عـالم بـرای)190: عمرانآل(1كمالى اوست، دانسته شـان مكشـوف شـود

و-علمى پيشرفت  و عمل صالح معنوی . سعادت جاويدان برسندبهايمان

ــزايش مى ــه اف و تجرب ــم ــا عل ــل خــدادادی، ب ــدی عق ــد توانمن ــدی،(2ياب .)91:ق1410آم

و وحيانى، اين توانمندی آموزه مى های دينى و دامنه ادراكات عقل بشـری ها را بارور سازند

ح)1خطبه:ق1414رضى،(3كنند را بيشتر مى مىو ج 1344كلينى،(4برند جيت عقل را باال ،1:16(

، اسـتقبال از نظـرات گونـاگون، نگـاه بـه عواقـب5ارتقای توانمندی عقالنى با تفكر صـائب

ج 1403مجلسى،(7، پيروى از حق)178:ق1410آمدی،(6امور و توجه به ابعاد فطری) 75:127ق،

آن آدمى كه بى مى توجهى به ، طباطبـائى(و كارآمدی عقل آسيب ببيند شود كارآيى ها باعث

ج 1364 های عقـل در ايـن توجه به بعد عاطفى عقل كـه بيشـترين توانمنـدی ويژهبه،)2:254،

مى جنبه ابن شـعبه حرانـى،(8از اين جهت است كه مودت نصف عقل دانسته شده. يابد ها نمود

ازو در)221:ق1404 و جهل، عـاطفى مطـرح شـده صـفت67صفت عقل،75حديث عقل

ج 1344كلينى،(9است و تمـدن در آموزه.)1:21، های مهدوی به اين ويژگى احيـاء فرهنـگ

بـه) عـج(هـا در زمـان ظهـور حضـرت حجـت طوری كـه عقل بـه؛نوين اسالمى توجه شده

و تفريط به عقل، عقل؛)25: همان( 10ترين سطح خواهند رسيد كامل هايى كه به دور از افراط
 

في«.1 ِألُولِي اْألَلْباِبِإن َآلياٍت َو النهاِر َو اْختِالِف الليِْل َو اْألَْرِض ماواِت َخلِْق الس«.
و التجارب«.2 .»العقل غريزه تزيد بالعلم
.»ليثيروا لهم دفائن العقول«.3
َو اْألَنْبِيَـاُءِإ«.4 ُسـُل فَالر َره

اهِ ا الظ فََأم بَاطِنَه ه ُحج َو َظاهَِره ه ُحج تَيِْن ُحج َعلَى الناِس ِ ِهللاّٰ ـهن ـا الْبَاطِنَـه:َو اْألَئِم َأم َو
.»فَالْعُقُول

و دعوتمى در قرآن بيش از سيصد.5 و تعقل ج1364، طباطبائى( كند آيه وجود دارد كه انسان را به تفكر ،5:255(.
6.» اآلاِن الل ُوجوَه َمِن اْستَقْبََل فِى الَْعواقِِب بيَب نََظٍر َو بِفِكٍر صائٍِب .»راِء
7.»باِع الَحقبِات يَكُمُل الَعقُل إالّ .»ال
.»التودد نصف العقل«.8
ا«.9 َو مَِن الَْخْمَسه َأْعَطى الَْعقَْل ا بْعِيَنمِم التعطف... الُْجنْدلس«.

َجعْفٍَر. 10 َأْحَالُمُهْم«:7َأبِي بِِه َو كَملَْت ُعقُولَُهْم بَِها فََجَمَع ُرُءوِس الْعِبَاِد َعلَى يََدُه ُ َوَضَع اّهللاٰ قَائُِمنَا قَاَم .»ِإَذا
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د مىپويايى و بـه تمدن ايمى اسالم را موجب مى شوند منش، وحيـدی(پردازنـد سـازی جهـانى

1386(.

ب تمدن اسالمى بدون عمومى،در واقع آيد، لذا امـروز وجود نمىهشدن عقالنيت اسالمى

و روشنفكران مسلمان است كه از يك سو در عقالنيت اسالمى بـه كـاوش وظيفه دانشمندان

م و با اتكا به و همچنـين بـا اسـتفاده از دسـتاوردهای علمـای بپردازند و اصـولى عارف فقهى

و معارفى كه امروز بشر بدان و حديث ها نائل شده، ماهيـت عقالنـى اسالم در فلسفه، عرفان

و از سوی ديگر و اركان آن را دريابند و اجزا اين معرفت را در حد مبـانى،اسالم را كشف

.)20: 1370الريجـانى،(برای عمـوم تشـريح كننـد-دكه در عمل قابل كاربرد باش-و اصول

های صورتى كه هماهنگ بـا گرايشـات فطـری، همـه توانمنـدی پرورش صحيح عقالنيت به

و عملكردی افراد جامعه را افزايش دهد؛ سـاخت تمـدن نـوين اسـالمى را  شناختى، عاطفى

كـهای گونهبه؛اسـترشد عقلـى بشـر،های تمدن نوين اسالمى زيرا از پايه؛شود موجب مى

ب و تفريط تحت هدايتههمه ابعاد زندگى انسانى های عقل مؤيدشده به وحـى دور از افراط

و جهان هستى در عـالى و روابط انسان در ارتباط با خدا، افراد، جامعه ترين سـطح قرارگيرد

. ارتقا يابد

 پيشرفت علمى.2

ز فراهم،از موارد ايجاد تمدن نوين اسالمى و تعلم علومسازی و:بيـت اهل مينه تعليم

ای خدا رحمت كنـد بنـده: فرمود7امام رضا. جانبه آن در جامعه اسالمى است توسعه همه

مى. را كه امر ما را زنده كند علـوم: چگونه امر شما را زنده كند؟ فرمود: گفتم:گويد راوی

و به مردم بياموزاند سخ اگر مردم، زيبايى. ما را فرا گيرد مـا را پيـروی،نان مـا را بداننـدهای

ج1378بابويـه، ابـن(1خواهند كرد هـای مهـدوی، بـرای سـاخت تمـدن بـر در آموزه.)1:307،

و پيشرفت علمى ج 1395، همو(2توسعه و مرد تأكيد شده است انسان)1:260ق، ها، اعم از زن
 

قَاَل«.1 َصالِحٍ الَْهَرِوي بِْن َالِم َعبِْد الس َأبَا الَْحَسِن:َعْن َضـاَسمِعُْت ُموَسى الر بَْن َأْحيَـا7َعلِي َعبْـداً ُ َرِحـَم اّهللاٰ يَقُـوُل
لَـْو اَس النـ فَـِإن اَس ُمَهـا النـيَُعل َو ُعلُوَمنَـا يَـتََعلُم قَاَل َأْمَركْم يُْحيِي َو كيَْف لَُه فَقُلُْت َمَحاِسـَن كَالمِنَـاَأْمَرنَا َعلُِمـوا

.»َالتبَعُونَا
و علماً بعد«: فرمايد مى9اسالمرسول گرامى.2 و عدالً بعد جورها يمأل اّهللاٰ عّزوجّل به األرض نوراً بعد ظلمتها

.»جهلها



احیمهدویها آموزه يگاهجايلتحل نو يایدر و تمدن  17ىاسالمينفرهنگ

آنو انتظار مى ح رود مردم و حكمت برخوردار شوند كه تى يـك زن بتوانـد چنان از دانش

و روش پيامبر بر .)239:ق1397نعمـانى،(1درست قضاوت كنـد9اساس كتاب خدای تعالى

و تكنولوژی مى آن تواند بشر را به مرحله توسعه دانش جامعه،ای از اقتدار برساند كه بر پايه

و سيسـتم. جهانى موعود را بنا نهد و پيشرفت ابزارها چـون های پيچيـده ارتبـاطى رشد علوم

و اينترنت و در آن دوران)1389رامين،(2ماهواره همـه علـوم بـه،به سمت عصر ظهور اسـت

و27در روايت مشهوری آمده است كه علم. رسند نهايت خويش مى شـعبه يـا حـرف دارد

و در عصر ظهور شعبه يـا حـرف ديگـر آن تجلـى25،تاكنون تنها دو شعبه آن آشكار شده

ج 1403مجلسى،(3خواهد يافت .)52:336ق،

. اسالمى به داليل مختلف از كاروان علم دنيا عقب افتـاده اسـتۀجامع،در جهان امروز

جنـبش توليـد علـم اسـت كـه همـواره مـورد،مانـدگى از جمله راهبردهای جبران اين عقب

و ايشان توصيه مى توليد علم كنيد، بـه سـراغ مرزهـای«: كند تأكيد مقام معظم رهبری است

ب مىدانش و تـالش شـود از مرزهـايى كـه امـروز دانـش رويد، فكر كنيد، كار كنيد، با كـار

و در بعضى ديرتر، فناوری هـم همين در بعضى رشته. عبور كرد،دارد ؛طـور اسـت ها زودتر

بيانات مقام معظم رهبـری در ديـدار جمعـى از جوانـان اسـتان همـدان،(» علم بايد ناظر به فناوری باشد

1383(.

ترين عناصری كه بستر مناسبى را برای تمدن نـوين اسـالمى ايجـاد اين، يكى از مهمبنابر

در های علمــى در همــه حوزه پيشــرفت،كنــد مى هــای مــورد نيــاز جامعــه بشــری اســت كــه

هايى كـه بـه رشـد علمـى، اختـراع، پيشـرفت. های مهدوی بـر آن تأكيـد شـده اسـت آموزه
 

و سنّه رسول...«.1 .»9اّهللاٰ تؤتون الحكمه فى زمانه حتّى إن المرأه لتقضى فى بيتها بكتاب اّهللاٰ
مى.2 ال«.1: توان اشاره كرد برای مثال به برخى از اين روايات و هو بالمشرق ليری أخـاه إّن مؤمن فى زمان القائم

» بينـد الّذی فى المغرب؛ مؤمن در عصر ظهور در حـالى كـه در مشـرق اسـت بـرادر خـويش را در مغـرب مى
ج1403مجلسى،( و أبصارهم حتى«.2؛)52،391 ق، يكـون بيـنهم]ال[إّن قائمنا إذا قام مّد اّهللاٰ لشيعتنا فى أسماعهم

بهو بين القائم بريد و هو فى مكانه؛ همانا زمانى كه قائم ما قيام كند، خداوند و ينظرون اليه ، يكلّمهم، فيسمعون
مى گوش و چشمان شيعيان ما مدد و واسطه ها آن كند به شكلى كه بدون پيك مى ای امام با و هـا سـخن گويـد

مى آن مى ها سخن او را و او را قر شنوند ج1344كلينى،(» ار داردبينند، در حالى كه او در جای خود ،8:241(.
3.»ِ َعبِْد اّهللاٰ َأبِي ى7َعْن َحتـ اُس يَعْـِرِف النـ فَلَـْم َحْرفَاِن ُسُل بِِه الر َجاَءْت َما فََجمِيُع َحْرفاً عِْشُروَن َو َسبَْعه قَاَل الْعِلُْم

ا َأْخَرَج قَائُِمنَا قَاَم فَِإَذا غَيَْر الَْحْرفَيِْن َهـا الْيَْوِم يَبُث ى َحتـ ِإلَيَْها الَْحْرفَيِْن َضم َو فِي الناِس َها فَبَث َحْرفاً َو الْعِْشِريَن لَْخْمَسه
َحْرفاً عِْشِريَن َو .»َسبَْعه
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مى گسترده و صنعت و شدن تكنولوژی و انجامد اقتدار علمى در مديريت اقتصادی، سياسـى

ها در جامعـه اسـالمى بـه اين نـوع پيشـرفت. حتى نظامى را برای حكومت دينى در پى دارد

. شود سبك زندگى مطلوب انسانى برای بشريت منتهى مى

 تعالى اخالقى.3

، بـر سـاز های مهدوی درباره تمدن زمينه های تمدن نوين اسالمى كه در آموزه از ويژگى

ــد همه ــت، رش ــده اس ــد ش ــت آن تأكي ــری اس ــه بش ــى جامع ــه اخالق و در مهم. جانب ــرين ت

و اقدامات زمينه درخشان مى ترين اصالح اخـالق فاسـد مـردم،گيرد ساز تمدنى كه صورت

ج 1381اربلــى،(1كنــد تغييــر بنيــادين پيــدا مى آنــان ديگــر بــه نــورانيتى از معنويــت.)2:473،

و پنـدارهای)468:ق1411طوسى،(2رسند مى زيـرا؛شـان اخالقـى اسـت كه رفتارها، گفتارهـا

و تربيتى مهدوی به گسترش ارزش ريزی برنامه در های آموزشى و سجايای انسانى های الهى

و كمال اخالق آنان منتهى مى ج 1403مجلسى،(3شود ميان مردم .)52:336ق،

كس بديل فضائل اخالقى در امر تمدن نقش بى از.ى پوشيده نيستسازی بر هر اجتمـاعى

و ابعـاد عـالم ها كه تقيدی به خصلت انسان های نيكو نداشته باشد؛ حتى اگر از همـه سـطوح

و از حد اعالی آن نيز برخوردار باشـد؛ حـالوت انسـانيت را نخواهـد  طبيعت آگاهى داشته

هـر های نيكو برای يـك جامعـه متمـدن، لـزوم آب بـرای لزوم خصلت،حقيقتدر.چشيد

بى بـدون پايبنـدی بـه اخـالق، آدميـان در خوشـى. روئيده نيازمنـد آب اسـت و های اسـاس

و بيمارگونه زندگى بى مى ای غوطه هدف .)56: 1383جعفری،(» شوند ور

 حاكميت سياسى صالحان.4

های مهـدوی نمـود بيشـتری در آموزه،ويژگى حاكميت سياسى در تمدن نوين اسالمى

وعده الهى است كـه بـه تعبيـر)5: قصص(5و مستضعفان)105:انبياء(4نحكومت صالحا. دارد
 

.»ان يصلح االمه بعد فسادها...«: فرمايد، مى7امام باقر.1
2.»ّ و استغنى الن .»)العباد(اس إّن قائمنا إذا قام أشرقت األرض بنور ربّها
َجعْفٍَر.3 ُرُءوِس الْعِبَاِد«:قَاَل7َأبِي َعلَى يََدُه َوَضَع قَائُِمنَا قَاَم َأْخَالقَُهم...ِإَذا بِِه َأكَمَل .»و
الُِحوَن«.4 عِباِدَي الص يَِرثُها َأن اْألَْرَض كِر بَعِْد الذ مِْن بُوِر فِي الز لَقَْد كتَبْنا .»َو
نُري«.5 نَْجَعلَُهُم الْواِرثيَنَو َو ه َأئِم نَْجَعلَُهْم َو فِي اْألَْرِض َعلَى الذيَن اْستُْضعِفُوا نَُمن َأْن .»ُد



احیمهدویها آموزه يگاهجايلتحل نو يایدر و تمدن  19ىاسالمينفرهنگ

و ارتبـاط سـالم ميـان جوامـع بشـری،7امام صادق ، با گسـترش اتحـاد، همـدلى، بـرادری

به يك و وحدت كلمه ميان مردم مى دستى و عقايد ناسازگار با هم الفـت وجود و افكار آيد

و زمينه آن فراهمو دوستى پيدا مى ج 1395بابويه، ابن(1شودمىكنند طـور كـه همان) 2:647ق،

مى«: فرمود9رسول خدا و زمينـه را بـرای قيـام حضـرت مردمى از مشرق زمين قيام كننـد

مى)عج(مهدی  ج 1381اربلى،(2»سازند فراهم و بـا)2:477، آنان از روحيه قوی برخوردارنـد

و تحمل سختى و سـاخت تمـدن) 119:ق1416طـاووس، ابـن(3ها قدرت بـرای حاكميـت ديـن

و مرعوب تمدن اسالمى مصمم زيرا كه در ارتبـاط بـا خـدا،؛شوند های مادی اجانب نمى اند

آن در دل احساس بى و استقالل نسبت بـه ج 1403مجلسـى،(4هـا دارنـد نيازی از.)51:84ق، و

و تمـدن مهـدو رو، در انجام فعاليت اين هـای، در جنـگهای ياورانه برای حاكميـت اسـالم

و انجام وظيفه كنند حاضرند جان ج(5شان، در معرض خطر قرار دهند .)52:308همان،

د كه نظام حاكم بر تمدن نوين اسـالمى، بايـدكرتوان عنوانمى،با توجه به مطالب فوق

و بهترين شيوه در نظام های سياسى مـذهبى، نظـامى اسـت كـه در رأس آن، نظام دينى باشد

وش يك دين و دلبسـتگى و وارسته از حرص ناس عالم، عادل، متخلق به اخالق قرآنى، الهى

و نظام زياده و از وی و ايمان او اعتماد داشته خواهى به ماديات دنيا باشد تا مردم به صداقت

و پيروی كنند، كه اين امر در اقتدار نظـام اسـالمى- سياسى  ويژه بـهمذهبى حاكم، حمايت

و مستكبر جهانى بسيار مؤثر استی ظالم، سلطهها در مقابل نظام بهتـرين مـدل،بنـابراين. گر

مذهبى مبتنى بر واليت فقيـه- برای نظام سياسى حاكم در تمدن نوين اسالمى، نظام سياسى

و اراده مـردم جامعـه اسـالمى اسـت در چنـين نظـام سياسـى كـه. است كه همراه با رضايت

جز صالحان واليت مى و والى و همكـاری مـردم به راسـتى هـدايت نمىيابند كنـد، پيـروی

و استيفای شايسته حقوق همـه مـردم ضـرورت مى 6يابـد برای پيشبرد اهداف جامعه اسالمى

ری( .)433: 1380شهری، محمدی

و يؤلّف بين قلوب مختلفه«.1 و يجمع اّهللاٰ الكلمه .»...و يحسن حال عاّمه العباد
ئُوَن«:9پيامبر اسالم.2 فَيَُوط مَِن الَْمْشِرِق نَاٌس ُسلَْطانَُهيَخُْرُج يَعْنِي لِلَْمْهِدي«.
.»إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا علي الثلج، فإن فيها خليفه اّهللاٰ المهدي«.3
.»و يجعل اّهللاٰ الغنى فى قلوب هذه االمه...«.4
مِنُْه«.5 يُريُد َما يَكونَُه َو فِى الْحـُروِب .»ْمَو يقونَُه بأنفِسِهْم
.»من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا المر مواله فللعوام ان يقلدوها«.6
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 توسعه اقتصادی.5

ساز در جنبه رشـد اقتصـادی جامعـه بـه حـدی های زمينه فعاليت،در تمدن نوين اسالمى

و شـكاف نيـازی كامـل روی مـىبى است كه جامعه بـه و نـداری آورد های اقتصـادی، فقـر

و: فرمايـد مى9پيـامبر. يابـد كاهش مى در امـت مـن، در جامعـه مهـدوی، مـردم بـه رفـاه

مى نعمت و چـه. يابند كه در هيچ زمانى دست نيافتـه باشـند هايى دست همـه، چـه نيكوكـار

ــدكار، از آن جمله ــد ب ــمان. ان را،آس ــتش ــاران رحم از ب ــزی ــين چي و زم ــارد ــان بب ــر آن ب

ج 1381اربلـى،(1های خود را پنهان ندارد روئيدنى همچنـين در حكومـت مهـدوی،.)2:467،

مى امكانات برای استخراج آن و از داشته چه در اعماق زمين است، فراهم به شود های زمينى

مى خوبى بهره مىزيرا زمين بركا؛)138خطبـه:ق1414رضى،(2شود برداری سازد تش را خارج

و كمـك مـالىبه؛رسدو هر حقّى به صاحبش مى و صـدقه طوری كه موردى را براى انفاق

بى نمى شد يابد؛ زيرا همه مؤمنان ج1413مفيـد،(3نياز خواهند و به تعبير ديگر، خدا)2:384ق،

ارزانـى واسطه صالحانى كه حكومت جهانى را در دست دارند، بركات خاصى را بر آنـان به

ج 1403مجلسى،(4دارد مى و وضـع معيشـتى)52:308ق، كه ديگر كسى نيازمند زكات نيسـت

.)463: 1390طبرسى،(5يابد مردم سامان مى

و در جامعه متمدن نوين اسالمى، بر مبنای تأمين زندگى اجتماعى برای همه افراد جامعه

و ابزارهايى  مىتوليد، توزيع برایفقرزدايى استوار است درو مصرف ارائـه شـود تـا ثـروت

و از فاصله و سـطوح دست افراد معدودی تمركز نيابد های طبقـاتى در جامعـه كاسـته شـود

ـ در عين وجود تفاوت و ثروت افراد ـ به يكديگر نزديك گردد درآمد برخى ابزارهايى. ها
 

قَاَل«:9پيامبر اسالم.1 تِي الَْمْهِدي«:َأنُه أُم ْن
مِ َزَمانِهِ ...يَكوُن فِي تِي أُم ْتَتَنَعُم َو ال الْبِر قَط مِثْلَُه يَتَنَعُموا لَْم فَاجُِرنَعِيماً

نَبَاتَِها مِْن َشيْئاً ِخُر اْألَْرُض تَد َال َو مِْدَراراً َعلَيِْهْم َماَء الس ُ .»يُْرِسُل اّهللاٰ
و تلقي إليه سلماً مقاليدها...«7امام على.2 .»و تخرج له األرض أفاليذ كبدها
ْ«:7امام صادق.3 َواْرتَفََع ال َحكَم بالَْعْدِل، اَْخَرَجـِت اْالَْرُضاِذا قاَم القائُِم، َو ـبُُل، بِـِه الس اَمِنَـْت َو امِـِه، اَي فِـى جـَْوُر

اَْهلِهِ  اِلى َحّق كل ُرد َو َجميـَع ...بََركاتِها، لُِشـمُوِل الْغِنـى ِه لِبِـر ال َو لَِصـَدقَته َمْوَضـعاً يَْوَمئٍِذ مِنْكْم ُجُل َو اليَجُِد الر
.»الْمؤمِنِيَن

4.»بِهيَتََمس يُِحفوَن تَطلُبوَن بذلك البََركه .»حوَن بَسْرجِ اإلماِم
َجعْفٍَر.5 ْ«يَقُوُل7َأبَا ُسـل يَبْلُـُغ لَـُه الْكنُـوُز تَْظَهـُر َو لَـُه اْألَْرُض تُْطـَوى بِالنْصـِر ُمَؤيٌد ْعِب بِالر َمنُْصوٌر ا مِن َطانُُه الْقَائُِم

يُْظ َو َو الَْمغِْرَب ُعمِرالَْمْشِرَق ِإال َخَراٌب فِي اْألَْرِض يَبْقَى فََال لَْو كِرَه الُْمْشِركوَن َو يِن كلِه َعلَى الد ِدينَُه ُ بِِه اّهللاٰ .»ِهُر
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و فقرزدايى را در جامعه هموار مى از،سازد كه تعديل ثروت : عبارتند

و انسان)فال و رازق همه كائنات است ها نبايـد تنبيه به اين امر كه خداوند مالك مطلق

و تبذير پيش گيرند و راه اسراف و ثروت خود مغرور شوند ؛1به مال

و ثروت مالكيت عمومى دولت اسالمى درباره زمين)ب و های انفال هـای بسـيار طبيعـى

و حذف مالكيت خصوصى در باب آن ؛2ها غيرطبيعى

و زكـات)ج 4هـای مسـتحبىو تأكيـد بسـيار بـر انفاق3وجوب انفـاق در شـكل خمـس

 كاری برای حذف فاصله طبقاتى؛ منزله راه به

 كه از عوامل بسيار مهم ناكارآيى اقتصادی است؛6و ربا5حذف كامل رشوه)د

و)ھ و حـذف ماليـات و مسكن با آزادی شغل، مسـافرت، تجـارت حل مشكل بيكاری

ج 1385امينى گلستانى،(نين ظالمانه برای طبقه متوسط مردم قوا .)291ـ 2:290،

 برقراری عدالت.6

و عدالت، نمود بيشـتری نسـبت بـه ديگـر،در جامعه متمدن اسالمى مهدوی دادگستری

سـاز اجـرای ديگـر احكـام الهـى اسـت زيرا برقراری عدالت زمينه؛های تمدنى دارد ويژگى

و سـنت پيـامبر،و در ميـان مـردم)31:ق1410آمدی،( حيـات9در عمـل بـه احكـام قـرآن

ــه:ق1414رضــى،(بخشــد مى ــر ظلم.)138خطب ــث بســياری ب و عدالت احادي گســتری ســتيزی

اگـر از دنيـا بـه: فرمودنـد9كه رسول گرامى اسالم جمله اين حضرت داللت دارند، از آن
 

فِي الَْحيَا«.1 َمعِيَشتَُهْم بَيْنَُهم قََسْمنَا ِخـَذةنَْحُن لِيَت َدَرَجـاٍت بَعْـٍض فَـْوَق بَعَْضُهْم َوَرفَعْنَا نْيَا ُسـخِْريّا الد بَعْضـاً »بَعُْضـُهم
.)32:زخرف(

و از چنـگ ديگـران كـه پيـامبر جمـع آوری كند، چنان چون قائم ما قيام كند، زمين انفال را جمع.2 آوری نمـود
و آن .)52،390ج:ق1403مجلسى،(ها را بيرون نمايد درآورد

حكـم نكنـد تـا اينكـه خداونـد قـائم دو خون است كه در اسالم حالل است، ولى هيچ كس در آن دو خـون.3
و بيّنه نخواهد. را مبعوث نمايد:بيت اهل زناكننده محصـن: پس او به حكم خدا در رابطه آن دو حكم كند

و مانع زكات را گردن زند  .)325:همان(را سنگسار كند
و: ها در عصر ظهور آمده است گونه انفاق در باب اين.4 بـه!ای مهـدی: بگويـد اگر كسى از امام چيزی بخواهد

مى بر دامن او آن7من بده، امام ج1385گلستانى، امينى(ريزد كه توان حمل آن را نخواهد داشت قدر ،2:251(.
و ريشه) رشوه(اين صفت ناپسند.5 و شدت ايمان مردم نابود و رشد فرهنگى كن در عصر قائم بر اثر مراقبت امام

ج1403مجلسى،( خواهد شد .)52،269 ق،
مى به7قائمربا در زمان.6 .)474:ق1419،ىگلپايگانىصاف(رود طور كامل از بين
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را جز يك روز باقى نمانده باشد، خـدای مى متعـال آن روز آن چنـدان طـوالنى كنـد تـا در

از،روز هم بيت اهل مردی آن من مبعوث شود، او و زمـين را پـس از از نام من اسـت كـه پـر

و عـدل مى و جـور شـده، پـر از قسـط عـدالت در جامعــه.)181:ق1411طوسـى،(1كنـد ظلـم

و عدالت اجتماعى نيـز در و تاريخى قابل بررسى سـه مهدوی در سه سطح فردی، اجتماعى

و اقتصادی جلوه مى .نمايدبُعد سياسى، فرهنگى

به« معنایبه،عدالت اجتماعى هم عمـل و اسـت، امـا معيـار برابـری» آهنـگ گونـه برابـر

و اعطا،چيست؟ معيار عدالت .)62: 1374مطهـری،( كردن حق به صاحب حق اسـت حقوق افراد

و در نظرگـرفتن به عبارت ديگر، معيار عدالت اجتماعى، قراردادن هر چيزی در جای خـود

و صــالحيت ظرفيت ــراد اســت هــا، اســتعدادها وا«: ها در گــزينش اف ــَؤد ُ ت َأن ــأُْمُركْم َ ي ِإن اّهللاٰ

ِإلَى و.)58: نسـاء(»َأْهلَِها اْألََمانَاِت در جامعه متمدن مهدوی، بنياد برقراری عدالت، بر معرفـت

بـه حـق كـه هـر كـس، خـود،ای گونهبه؛احساس مسئوليت همه افراد در جامعه بشری است

و از ناحيـه ديگـران ديگری احترام مى و مانع تضييع حقوق ديگران از ناحيه خـودش گذارد

و ضامن اجرای جريان عدالت رو، همه پاس از اين. شود مى زيرا كه زمينـه ظهـور؛ندهست دار

و خالقيت و شكوفاو بروز استعدادها بـودن لـف خليفـه الهىهای مخت شدن جنبـه های انسانى

مى انسان . شود ها فراهم

از، با اشاره به موضوع عدالت)1391(رهبر معظم انقالب گستری، اين امر مهـم را يكـى

و فرموده شاخصه و«: انـد های پيشرفت در منطق اسالم معرفى نمـوده اگـر كشـورى در علـم

و جلوه اجتماعى در آن نباشـد، هاى گوناگون تمدن مادى پيشرفت كند، اما عدالت فناورى

و با منطق اسالم، پيشرفت نيست علـم پيشـرفت،امروز در بسيارى از كشـورها. اين به نظر ما

اسـت، هاى گوناگون زندگى پيشـرفت كرده كرده است، صنعت پيشرفت كرده است، شيوه

و شـكاف طبقـاتى بيشـتر شده اما فاصلۀ طبقاتى عميق ،پيشـرفت نيسـت؛ ايـن،اسـت؛ ايـن تر

و ظاهرى استپيش و.»رفِت سطحى پس جامعـۀ متمـّدن نـوين اسـالمى، در اجـرای عـدالت

مى تأمين حقوق همۀ مردم بر اساس شايستگى از بر اين اسـاس، بهره. كوشد های آنان منـدی

و  و ستم بـه افـراد جامعـه، از معيارهـا و پرهيز از ظلم و قسط در جامعه نظام به پادارندª عدل
 

يُـَو«:9پيامبر اسالم.1 ي مِنـ َرُجـًال يَبَْعـَث َحتى َذلِك الْيَْوَم تََعالَى ُ َل اّهللاٰ لََطو يَْوٌم ِإال نْيَا مَِن الد يَبَْق لَْم اطُِئ اْسـُمُهلَْو
يَْمَألُ  ُملِئَتاْسمِي َعْدًال كَما .»ظلما اْألَْرَض
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ت بايسته و بههای جامعه و شكوفايى جامعه و عوامل رشد و شـمار مـى مّدن نوين اسالمى رود

.انگاشتن آن، مخالفت با نظام طبيعى هستى است ناديده

 های امنيت سازی زمينه فراهم.7

و هـای جامعـه متمـدن از ويژگى،سازی برای احساس امنيت مـردم زمينه نـوين اسـالمى

و؛مهدوی است هـا رو به پيشرفت، تحقق امنيت در همه بخشزيرا الزمه يك اجتماع صالح

قرآن كريم چينن تصويری را بـرای.)78: 1386صـمدی،(هاستو رفع تهديدها در همه حوزه

و سالم به مؤمنان بشارت داده است در اهميت امنيـت7امام صادق)55: نور(1جامعه صالح

و در پاسخ عمار ساباطى كه پرسيده بود برای چه در اين زمـان، مـا!فدايت گردم: در جامعه

كه كارهـای مـا در ايـن در دوران ظهور باشيم، حال آن7آرزو كنيم كه از ياران امام قائم

و از شـما پيـروی مـى روزگار كه در سايه امامت شما به سر مى كنيم، افضـل از اعمـال بـريم

 با تعجـب از سـخن عمـار سـاباطى، اظهـارات وی را7ياران دولت حق است؟ امام صادق

مى اين مى كنايه از اين(؛دهد گونه پاسخ و اين كه چرا چنين فكر آيا:)داری گونه آرزو كنى

و عدالت را در آبادی و حـال عمـوم دوست نداری كه خدای بزرگ حق هـا آشـكار سـازد

و در  و افكـار ناسـازگار را سـازگار كنـد و وحدت كلمه پديد آورد مردم را بهبودی بخشد

ح و و خداونـد حـق را بـه اهلـش بـاز زمين معصيت نشود دود الهى ميـان مـردم اجـرا شـود

ب و ايشان آن را آشكار كنند تا همه در آرامش و هـيچ چيـزی از حـق، بـههگرداند سر برند

ج 1395بابويـه، ابـن(2علت تـرس از كسـى مخفـى نمانـد؟ طور كـه مالحظـه همـان.)2:645ق،

برت بااهميت،شود در اين حديث، مقوله امنيت مى شـمرده شـده رين مؤلفه سـاختار اجتمـاعى
 

كََما اْستَخْلََف الِذي«.1 فِى اْألَْرِض ُهْم لَيَْستَخْلِفَن الَِحاِت َوَعمِلُوا الص مِنكُْم ُ الِذيَن آَمنُوا نَنَوَعَد اّهللاٰ َولَيَُمكـ قَبْلِِهْم مِن َن
لَ َولَيُبَد لَُهْم ِدينَُهُم الِذی اْرتََضى بىلَُهْم يُْشِركُوَن الَ يَعْبُُدونَنِى َأْمناً َخْوفِِهْم بَعِْد ن م بَعْـَد ذلِـَكنُهم كَفَـَر َوَمـن َشيْئاً

ُهُم الْفَاِسقُوَن .»فَأُولئَِك
قَاَل«.2 ابَاطِي اٍر الس َعم ِ:َعْن َعبِْد اّهللاٰ ِألَبِي فََمـا ...7قُلُْت فِـَداك ُجعِلْـُت لَـُه فَقُلْـُت مِـْنقَـاَل نَكـوَن َأْن ِإًذا ى نَتََمنـ

مِْن َأْعَماًال َأفَْضُل َطاَعتِك َو ِإَماَمتِك فِي نَْحُن الْيَْوَم َو ُظُهوِر الَْحق فِي َدْولَهَأْصَحاِب اْإلَِماِم الْقَائِِم َأْصَحاِب َأْعَماِل

ُ يُْظِهَر اّهللاٰ َأْن تُِحبوَن َما َأ ِ ُسبَْحاَن اّهللاٰ فَقَاَل َو الَْحق ـه الْعِبَـاِد َعام َحـاَل يُْحِسـَن َو فِي الْـبَِالِد َو الَْعْدَل الَْحق َجل َو َعز
يُقَ َو َأْرِضِه فِي َجل َو َعز ُ يُعَْصى اّهللاٰ َال َو ُمخْتَلِفَه قُلُوٍب بَيَْن يَُؤلَف َو ُ الْكلَِمه َخلْقِِهيَْجَمَع اّهللاٰ فِي ِ ُحُدوُد اّهللاٰ يَُرد اَم َو

بَِشْي يُْستَخْفَى َال َحتى فَيَْظَهُروُه َأْهلِِه ِإلَى الَْحق ُ مَِن الَْخلِْق اّهللاٰ َأَحٍد َمَخافَه مَِن الَْحق .»ٍء
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نه از اين. است ج 1381اربلـى،(1ها تنها، امنيت راه روست كه بلكـه امنيـت تمـام كـره)2:465،

. های مهم حكومت مهدوی است از ويژگى،)453: 1390طبرسى،(2زمين

و تمدن نوين اسالمى است نخ همان؛امنيت، از بهترين مظاهر فرهنگ سـتين طور كـه در

، انگيـزه سـاخت سـد معـروف)35: سـوره ابـراهيم( هنگام بنای كعبه7تقاضای ابراهيم خليل

از مكه به يثرب، امنيت مطرح9، دليل هجرت پيامبر اكرم)98-92: سوره كهـف(ذوالقرنين

و از ايـن بــدون امنيـت اجتمــاعى پايــدار نمى،تمــدن. شـده اســت رو اســت كــه پيــامبر مانــد

م9اكرم انعقاد قرارداد صلح بـا همسـايگان،: تأمين امنيت انجام داد برایتعددی، اقدامات

و خـزرج، امضای پيمان زندگى مسالمت آميز بـا يهوديـان مدينـه، عقـد بـرادری ميـان اوس

و برایپيمان همبستگى ملى مسلمانان، تالش  پيوند برادری ميان مسلمانان، اهتمام به وحدت

آن هشدار نسبت به پيامدهای تفرقه از ج 1363سبحانى،(هاست جمله در اثر اقدامات.)2:195،

بى، قبايل انحصارطلب به جامعه9شايسته رسول اكرم فرهنگ به امـت ای ايثارگر؛ مردمان

و آسيب .ناپذير تبديل گشت با فرهنگ؛ دستانى متخاصم به يد واحد؛

ا الزم به توجه اسـت كـه اسـاس همـه ويژگى سـالمى، هـای ذكرشـده در مـدنيت نـوين

و كرامت انسانى خدامحوری، معنويت، حق و در حقيقت مداری ها حـرف اين مؤلفـه،است

و تمام آن ويژگى اول را مى مى ها در سايه اين مؤلفه زنند . گيرند ها شكل

 گيری نتيجه

و نـه بازسـازی آن تمـدن، بلكـه منظـور،تمدن نوين اسالمى نه احيای تمدن مسلمانان است

. است9های مهدوی اسالم ناب محمدیی نوين بر اساس آموزهساز ايجاد تمدن

و خــدامحوری، حــق تمــدن نــوين اســالمى بــر و كرامــت انســانى اســتوار اســت گرايــى

و رفاهى، بـر های همه پيشرفت و اسـاس جانبه عقالنى، علمى، صنعتى، سالمتى، معيشتى معنويـت

مى ارزش و در حقيقت، همـ های اخالقى در جامعه صورت و معنـوی گيرد ه نيازهـای مـادی

و زمينه زندگى سعادت آدمى برآورده مى مى شود و آخرت تأمين . گردد مندانه در دنيا

مى تمام اين پيشرفت و ها با تمام گستردگى آن، در متن زندگى جامعـه نمـود پيـدا كنـد
 

.»و أمنت به السبل«.1
ماِء«.2 ِالَهِل الس اَماٌن اَن النُجوَم ِالَهِل االَرِض كما اَماٌن .»اِنّي
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و های عرصهسبك زندگى مطلوب در خانوادگى، اجتمـاعى، سياسـى، اقتصـادی، فرهنگـى

مىامنيت و طبيعت هماهنگ با هـم،ى تبلور و روابط چهارگانه انسان با خدا، خود، جامعه يابد

و در ايـن به بهترين وجه شكل مى و همزيسـتى مسـالمت،صـورت گيـرد آميز اقـوام، نژادهـا

.كند كشورها با رويكرد جهان وطنى حاكميت پيدا مى

به از نتايجى كه در بررسى از اين آموزه ش ها ها بـراید، اين است كه، انسـانعمل آورده

و ايجاد تمـدن نـوين اسـالمى، سازی زمينه ظهور نجات فراهم بـا وظيفـه دارنـد تـابخش بشر

و دشـمنى،بر اساس رهنمودهـای مهـدوی.همكاری كننديكديگر  و فتنـه اختالفـات های ها

مى برپاشده، رفع مى و مهربانى در جامعه اسالمى مستقر و الفت گ اسـالمى فرهن. گردد شود

و كامل به دين بـر همـه- هـای مهـدوی اسـت كه برگرفتـه از آموزه- به سبب نگاه صحيح

مى اديان چيره مى و تمدن پيشرفته اسالمى را بنا . نهد گردد

های جامعه متمدن نوين عقلى مردم، از ويژگى سازی رشد فراهم،های مهدوی در آموزه

. ترين سطح خواهند رسيد ها به كامل طوری كه عقل اسالمى است، به

و تمدن نوين اسـالمى و تعلّـ،از موارد ايجاد فرهنگ و پيشـرفت علمـى توسـعه تعلـيم م

و تمـدن:بيـت اهل هـای در آموزه. جانبه جامعه اسالمى است همه بـرای احيـای فرهنـگ

و پيشـرفت و مـرد علمـى انسـان نوين اسالمى بـر توسـعه . تأكيـد شـده اسـت ها، اعـم از زن

و زمينه برایهای مهدوی در آموزه،همچنين سازی تمدن نوين اسالمى، رشد ايجاد فرهنگ

و بـر برنامـه همه و تربيتـى ريزی جانبه اخالقى جامعه بشری مورد توجـه بـوده های آموزشـى

و كمال اخالق آنان مهدوی كه به گسترش ارزش و سجايای انسانى در ميان مردم های الهى

و مستضـعفان بـر تمـام جوامـع. شده است توجهمنتهى شود،  سازماندهى حكومت صـالحان

و استثمار، به و استعمار و نفى استبداد عنوان يكى از عناصر مهـم پيشـبرد تمـدن نـوين بشری

مى اسالمى است كه بر اساس آموزه شود كه بـه صـحنه های مهدوی با تربيت مردمانى ميسر

و حاضر شوند در راه امام و انسان ارزش،آيند و دل مبارزه كننده ها .ا با جان

ساز در رشد اقتصادی جامعه نيز، در تمدن نوين اسالمى، بايد به حـدی های زمينه فعاليت

و نداری از بين برود باشد كه جامعه به بى و بيچارگى و فقر و.نيازی كامل برسد دادگستری

آن ای از جامعـه متمـدن نـوين اسـالمى اسـت كـه عدالت اقتصادی، نيز، صفت ويـژه بـه،از

مى،جامعه مهدوی دارد كـه ای اهميت در جامعه مهدوی برقراری عدالت به اندازه. شود نيز تعبير

مى،در اثر اجرای آن و شكوفايى خود نائل و جامعه به رشد .شود احكام الهى زنده گرديده
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