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  نامه علمی ـ پژوهشی مشرق موعود فصل  30/1/89 :دریافتتاریخ 
  1389 بهار، 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاریخ پذیرش

  
  

  سازي ظهور ي فرهنگ در زمینهبرد  راهتبیین نقش
 *بهرام اخوان کاظمیدکتر

  چکیده
تـوان    مـی  به همین دلیـل .وجه غالب آن است ،  بعد توحیدي و معنوي فرهنگ    

ـ     هـا   ترین خاستگاه فرهنگ   را مهم ادیان الهی    . د بـه شـمار آورد     ي خلّـاق و مولّ
ي سـاز  ي در زمینـه بـرد  راهبـدیل و    بـی  اصالح فرهنگی نقش   فرآیندفرهنگ و   

 و انقالب اسالمی و فرهنگی ایران نیز وقتی موفق خواهد بود که در داردظهور  
  .یابی به این اهداف اصالحی و فرهنگی حرکت کند راستاي دست

ي و انحطـاط در جوامـع     پـذیر   که آسـیب   کند  اثبات می تار این مدعا را     این نوش 
 يبه همین دلیل احیا   . تکنیکی  فرهنگی است تا تمدنی و     ۀبیشتر از ناحی  ،  فعلی

ي در بـرد   راهبـدیل و   بـی  نقـش ،  فرهنگی و اعتالي جوانـب معنـوي فرهنـگ        
 تـوان تحقـق توحیـد و     مـی  و داردحتی در دولت مهـدوي       ي ظهور و  ساز  زمینه

ي ها ین مؤلفهتر مهماز ، سپس عدالت را در اصالح انحرافات اعتقادي و رفتاري     
سـایر  ، افـزون بـر ایـن   . هاي دولـت مهـدوي بـه شـمار آورد      برد  راهفرهنگی و   

  .ي دیگر نیز به تفصیل در این مقاله تشریح شده استها مؤلفه
  گان کلیديواژ

، عـدالت ،  عنویـت م،  توحید،  تمدن،  اعتالي فرهنگ ،  يساز  زمینه،  دولت مهدوي 
  .اصالح انحرافات، ي فرهنگیها مؤلفه، امام خمینی، انقالب اسالمی، اخالق

  )kazemi@shirazu.ac.ir(دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز  *                                                         
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  مقدمه
و تجلیـات  ، فلـسفی ، مذهبی، ي هنريها ها، فرآورده کیفی شامل ارزشاي    مجموعه» فرهنگ«

را تمدن بـشري    که با ویژگی مهم آفرینندگی حیات جوامع انسانی و         استعاطفی   و ذوقی،  فکري
تـوان    مـی   بـه همـین دلیـل      .وجه غالب آن است   ،  بعد توحیدي و معنوي فرهنگ    . کند  یضمانت م 

  .د به شمار آوردي خلّاق و مولّها ترین خاستگاه فرهنگ ادیان الهی را مهم
پایـۀ   عظـیم فرهنگـی اسـت کـه بـر            ةپدیـد ،  انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینـی       

توجه بـه موضـوع   ، نی استوار این تحول عظیم فرهنگی   از مبا .  گردید استواربنیادهاي اسالم شیعی    
 بـه همـین دلیـل    . بـوده اسـت   استقرار نظام آرمانی مهدي موعودبرايي ساز مهدویت و زمینه 

 ة و آمـوز   توجـه بـه امـام عـصر       ،  که پس از پیروزي انقـالب اسـالمی ایـران          آور نیست  تعجب
اي یافتـه   العاده افزایش فوق، ح دنیاچه در ایران و چه در کشورهاي مسلمان و چه در سط ،  مهدویت

 حیـات بـشري اسـت       ۀدار شروع اصالحاتی در عرص     داعیه،  این انقالب فرهنگی  ،   در حقیقت  .است
  .دشتکمیل خواهد ، بی ظهور امام غاة اصالحی آن در دورفرآیندکمال  که وجه نهایی و

ي در  بـرد   راه بـدیل و    بـی   اصـالح فرهنگـی نقـش      فرآینـد فرهنگ و   بنابراین، روشن است که     
 و انقالب اسـالمی ایـران نیـز وقتـی موفـق خواهـد بـود کـه در راسـتاي                    داردي ظهور   ساز  زمینه
 ، ایـن با توجه به ایـن مطالـب مقـدماتی   .  و فرهنگی حرکت کندییابی به این اهداف اصالح    دست

خ ي زیـر و پاسـ  ها پرسش ي ظهور را با طراحی  ساز  ي فرهنگ در زمینه   برد   راه نقش نوشتار موضوع 
  :نماید میبه آنها تبیین 

 فرهنگی است یا تمدنی و      ةبیشتر از ناحیه و حوز    ،  در جوامع فعلی   ي و انحطاط  پذیر  آسیب آیا. 1
  ؟تکنیکی

آیـا چنـین احیـایی    دارد؟ ي ظهـور  سـاز  بدیلی در زمینـه   بی احیا و اعتالي فرهنگی چه نقش   .2
  ؟رهنگ مادي و تمدنی فةد یا در حوزپذیر  فرهنگ معنوي صورتۀباید در زمین بیشتر
داشـته  ي اساسـی  هـا  بایستی چه ماهیـت و ویژگـی     ساز می   در جامعه و دولت زمینه      فرهنگ .3
  ي فرهنگی دولت مهدوي کدام است؟ها ین مؤلفهتر مهم؟ و باشد

ي و پـذیر  رسـد کـه آسـیب     مـی به نظـر « : زیر قابل طرح است ۀفرضیها،    بر اساس این پرسش   
 يبه همین دلیـل احیـا  .  فرهنگی است تا تمدنی و تکنیکیۀاز ناحیبیشتر ، در جوامع فعلی  انحطاط

ي ظهـور وحتـی   ساز  ي در زمینه  برد   راه بدیل و   بی نقش،  فرهنگی و اعتالي جوانب معنوي فرهنگ     
توان تحقق توحید و سپس عدالت را در اصالح انحرافـات اعتقـادي و            می  و دارددر دولت مهدوي    

  ».هاي دولت مهدوي به شمار آوردبرد راهنگی و ي فرهها ین مؤلفهتر مهماز ، رفتاري
  .دهد میي مطرح پاسخ ها به پرسش، سنجی آن یین این فرضیه و روادمقاله با آزمواین 
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  و معنا کاوي آن  چیستی فرهنگ.1
ها و فرآینـد ي و تحلیـل انتقـادي دربـارة    پرداز نظریه، و طلیعۀ قرن بیست و یکم در قرن بیستم 

به خـود اختـصاص   اي  منظرها و حجم و مطالعات گسترده    ،  جوامع معاصر ي فرهنگی در    ها  فرآورده
ي گـسترده  ها که مهاجرت چنان  هم، البته عوامل متعددي در این موضوع مؤثر بوده است .داده است 
ي موجـود میـان   ها باعث توجه فزاینده به تفاوت،  و ارتباطات فرهنگی   ها  سابقۀ تماس   بی و افزایش 
 یلـی از بعد از جنگ دوم جهـانی بـه دال         ي غربی ها  نین در خود کشور   چ هم . گشته است  ها  فرهنگ
 نوعی آمیختگی میان تجـارت و       »صنعت فرهنگ « فرهنگی کامالً دگرگون شد و       ۀ صحن ،مختلف

  نقـش هـا  ي ارتباطی در سطح جهان موجب شد تا رسـانه ها  گسترش شبکه . وجود آورد ه  فرهنگ ب 
،  جهانی شدن فرهنگ   ، فرآیند افزون بر این  . کننددر اشاعه و گسترش فرهنگ مدرن ایفا        اي    عمده

بدیهی است که مجمـوع     ) 7 :1379،   بشیریه :نک. (آمیزي را بر انگیخته است     ي مقاومت ها  واکنش
ی و شناسـ  و ضـرورت آسـیب   گفتـه ضـرورت بررسـی موضـوع فرهنـگ و تکثـر آن       عوامل پـیش  

للـی و جهـانی افـزایش داده    الم بـین ، بیش از پیش در سـطوح ملـی        را  مهم ةي این پدید  ساز  بهینه
  .است

ـ         ،  اما تبیین مفهوم فرهنگ    خـود اختـصاص داده     ه  حجم انبوهی از نظریات و تعاریف متنوع را ب
فرهنـگ را چنـین تعریـف       ،  فرهنگ ابتدایی  ادوارد تایلر در کتاب کالسیک خود با عنوان        سر .است

رسـوم و   ،  قـوانین ،  خالقیـات اهـا،     هنر،  اعتقاداتها،    شامل دانش اي      همجموعۀ پیچید «: کرده است 
  انـسان بـه عنـوان عـضو جامعـه اکتـساب      ۀگونه توانایی و عادات دیگري است کـه بـه وسـیل            هر
  (Taylor, Primitive culture, 1871:1)» .شود می

 فرآینـدي   منزلۀ بهنخست فرهنگ :  سه تعریف کلی از فرهنگ ارائه داده است اي دیگر   نویسنده
 شـیوة خـاص     منزلـۀ   بـه  دوم فرهنـگ     ،شـناختی  معنوي و زیبا  ،  ي فکر ۀتکامل و توسع  در  عمومی  

ي فعالیـت فکـري و   هـا  فـرآورده   منزلـۀ  بـه زندگی مردمی خاص یا دورانی خاص و سوم فرهنگ       
گنجـد،   مـی  در ذیل تعریف اول کل فلسفه، اندیشه، هنر و خالقیت فکري یک عصر یا کـشور     . هنري

ذیـل تعریـف    گیـرد و در   یک قوم یا دوران جاي می  در ذیل مقولۀ دوم رسوم، آداب، مراسم و مناسک        
  )Williams, Keywords, 1983: 87-90 (.سوم شعر و ادبیات و هنرهاي مختلف مندرج است

ها و تولیدات انـسانی اسـت کـه در مقابـل      فرآورده فرهنگ عبارت از همۀ تر در معنایی گسترده 
طبیعت نیـز  ، عنا را گسترش بیشتري دهیم حتی اگر این م    .گیرد  می ها و تولیدات طبیعت قرار    فرآیند

از برداشتی انـسانی و انتزاعـی اسـت و    ،  به عنوان مفهوم  »طبیعت « زیرا ؛شود  می جزئی از فرهنگ  
اي   امروزه از فرهنگ به عنـوان مجموعـه  .ي فرهنگی داراي تاریخ استها  مانند دیگر پدیده  رو،  این

 عـاطفی یـاد   ذوقی و، و تجلیات فکري  فیفلس،  مذهبی،  ي هنري ها  ها، فرآورده   کیفی شامل ارزش  
-80 :1378 ، اخوان کـاظمی   :کن. (تمدن بشري است   نمایند که ضامن حیات جوامع انسانی و       می
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یی کـه اعـضاي یـک    هـا  از نظر گیدنز فرهنگ عبارت است از ارزش  ) 73-35 :1382،  پهلوان؛  81
در  .کننـد   مـی دي کـه تولیـد  و کاالهاي ما  کنند  می هنجارهایی که از آن پیروي    ،  گروه معین دارند  

اصـول و قواعـد   ،   هنجارهـا  کـه   آنحال  ،  هاي انتزاعی هستند    آرمان  به معناي  ها  ارزش،  این تعریف 
 و »هـا  بایـد «دهنـدة    نـشان هـا   هنجار .رود آنها را رعایت کنند      می معینی هستند که از مردم انتظار     

  )36 :1373 ،شناسی جامعه ، گیدنز:نک (.در زندگی اجتماعی هستند» نبایدها«
 کـه بـه   رود بـه شـمار مـی   یی هـا   و ارزشها   مجموعه نگرش  »فرهنگ سیاسی «بر همین مبنا    

 ،شـود   نمیدر واقع نظام سیاسی فقط از ساختارها تشکیل. بخشد  می و زندگی سیاسی شکل  فرآیند
فرهنـگ  « .شـود   مـی  هم پیوسته ه  از طرز فکرها و رفتارهاي کم و بیش ب        اي    مجموعه بلکه شامل 

 محـصول عملکـرد نظـام سیاسـی و     کـه  آن ضمن  ،متأثر از فرهنگ عمومی جامعه است     » سیاسی
نگــرش و . شــود  مــیي شخــصی محــسوبهــا  و تجربــههــا ســلیقه، برآینــدي از رفتــار عمــومی

چنـین کیفیـت    هـم ، حکومت و نظام سیاسـی ،  قدرتةي سیاسی یک جامعه به پدید   ها  گیري جهت
 زیـرا ایـن   ؛شـود   مـی ومت در فرهنگ سیاسی بررسـی ها و تکالیف متقابل بین مردم و حک  خواست
فرهنـگ   .دهـد   میست که عمل سیاسی در قالب آن رخ   ها   و ارزش  ها  از ایده اي    مجموعه،  فرهنگ

ساختارها و نهادهـا  ، گیري آنها به نظام سیاسی و کارکردهاي آن سیاسی شامل تلقی مردم و جهت   
 ةشـیو ، مشارکت سیاسی ،  د میزان تحزب   بنابراین مقوالت مهمی مانن    .و عملکردهاي سیاسی است   

 زیـرا  ؛شـود   مـی  فرهنگ سیاسی بررسیۀاعتنایی به نظام سیاسی در مقول     بی حمایت یا ،  رأي دادن 
 و نهادهاي نهادینـه شـده بـستگی      ها  انگاره،  اعتقاداتها،     به ارزش  فراوانیمقوالت یاد شده تا حد      

  .گیرند  میدارد که معموالً در فرهنگ سیاسی جاي
یکی هنجـار   :روند  میدر دو معناي متفارق به کار   ي فرهنگی ها  خاطرنشان نمود که هنجار   باید  

فرهنگ را صـرفاً  ، نظران بر این مبنا برخی صاحب .رایج و آماري و دیگري هنجار مطلوب و آرمانی   
  رود مـردم در کـردار    مـی برند که انتظار  میبه معناي مجموعۀ هنجارهاي آرمانی و مطلوبی به کار   

گیرندة هنجارهاي رایج و متـداول         دربر تر  اما فرهنگ در معنایی گسترده    . د آنها را مراعات کنند    خو
در قرن بیستم به این معنا از هنجار توجـه بـسیار   اي   توده ي فرهنگ ها  ویژه در نظریه   به،  نیز هست 

ي گونـاگون همـان فرهنـگ    هـا  بـه تعبیـر  ، مـدرن اي  فرهنـگ تـوده   .بیشتري معطوف شده است 
 که به هـر حـال متـداول اسـت و            شود گفته می  »کاذبی« یا   »اي  توده«یا  » عوامانه« یا   »حطمن«

ي هـا  از هنجـار اي  اي را به معناي مجموعـه    توده فرهنگ بدین لحاظ . کنند  می مردم در آن زیست   
: نـک . (ي فرهنگ آرمانی فاصله گرفته اسـت ها آورند که از هنجار  میغیر آرمانی به حساب   رایج و 
  )10 و 8 :1379 ،بشیریه

ین تـر  ي الهی مبتنـی اسـت و اصـلی       ها  ي اسالمی بر ارزش   ها  جا که مبادي بنیادین آموزه     از آن 
 »هـا  ارزش«ی شناسـ  مفهـوم ، بعـد ارزشـی و فرهنگـی آن اسـت     صبغۀ انقالب اسالمی ایران نیـز    
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)values(         ات  احـساس هـا   ارزش«بـه اعتقـاد بـروس کـوئن          .و تبیین این واژه نیز مفید خواهد بـود
 در )56 :1370، بـروس کـوئن   . (»داري هستند که همگی اعضاي یک جامعه در آن سهیمند          ریشه

شوند که اعـضاي یـک گـروه در هنگـام       میداري اطالق ي ریشهها داشت  به باور ها   ارزش ،حقیقت
یک گروه ممکـن  . گیرند  میآنها را در نظرها،   شایست و ناشایست مربوط به ي  ها  برخورد با پرسش  

 )48 ، همـان  :نـک . ( دیگر ارزش منفی قائل شـود      يبراي موارد  و   اي مواردي ارزش مثبت   است بر 
، مندانی مانند آنتونی گیـدنز  که اندیش چنان  هم ، هستند ها   عناصر تشکیل دهنده فرهنگ    ز ا ها  ارزش

  :اندیشمند به نظر این .اند  پرداختهها  به تعریف ارز شها از زاویه فرهنگ و هنجار
خوب ، مناسب، چه که مطلوب  آنةهاي انسانی دربار  است که افراد یا گروهعقایديها،  ارزش

. ي اساسـی تنوعـات در فرهنـگ انـسانی اسـت     ها گر جنبه ان نمایها  ارزش .یا بد است دارند   
 کننـد تـأثیر    مـی که در آن زندگیاي  نهند به شدت از فرهنگ ویژه  میچه را که افراد ارج  آن
  )788-787 :1373، گیدنز (.پذیرد می

 مـذاهب و ادیـان الهـی هـستند کـه        ها،    ي بنیادین ارزش  ها  ین خاستگاه تر   است از اصلی   گفتنی
مـذاهب از  ، سـان  نماینـد و بـدین    مـی  ایفـا هـا  نقش اساسی را در تولید و حفظ و اسـتحکام ارزش          

 بـه  ي اجتماعیها  و رفتارها هنجارها،  بخشی به فرهنگ  خلق و آفرینش و هویت     ین عوامل تر  اصلی
 )1386،  مزلو:نک (.روند ر میشما

   تمدنیشناس معنا .2
ایـن  . گران را برانگیختـه اسـت      نظر بسیاري از پژوهش    مفهوم تمدن تا به حال بحث و اختالف       

تخلّق به «عالمه دهخدا تمدن را  .  و اسم مصدر فارسی است     »تفعل«کلمه مصدري عربی از باب      
       دانـسته  »ل به حالت ظرافت و انس و معرفته و جهاخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و همجی 

وي بـا   .برشمرده است) ةمولد(د بودن   مولّ ۀتمدن را داراي خصیص   ،  اقرب الموارد و همو به نقل از      
در شهر بود باش کردن و انتظام شـهر نمـودن و    «تمدن را به ترتیب به      ،  ها نامه توجه به سایر لغت   
 کرده ا معن» تربیت و ادبمجازاً« و   »شهرنشینی«،  »اقامت کردن در شهر   «و  ،  »اجتماع اهل حرفه  

  )61109 :1373، دهخدا: نک (.است
 آمـده  »مدنیۀ« و »ثقافۀ«، »حضارة«هایی مانند  مترادف، در زبان عربی در کنار اصطالح تمدن   

 و یـاد کـرده   »متحـضر و مهـذّب  « متمـدن را بـه معنـاي       المنهـل کـه قـاموس      چنـان   هـم  ،است
: نـک (.  یاد کرده اسـت    »تثقیف«،  »تهذیب«،  »تمدن«،  »تحضیر«بی  سازي را با افعال عر     متمدن

  )207 :1986  و دیگران،جبور
گـردان  بر» Civilization« هـاي  اصـطالح تمـدن بـا واژه      ،  هاي انگلیسی و فرانـسوي     در زبان 

 »مـدنی «به معناي ، »Civil« انگلیسی   ۀ کلم ۀشود که در تلفظ با هم متفاوتند و هر دو از ریش            می
هـاي انگلیـسی متـرادف بـا کلمـات       این کلمه در فرهنگ. اند  شده برگرفته»یت اجتماعی با ترب «و  
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ـ  (شهرنشین آمده، قابل احترام، مبادي آداب، نجیب، بانزاکت،  مؤدب و در ) 89 :1371،  بختـی :کن
تحـول و  ، ترقـی و توسـعه  ،  و ترفیعرفت پیشهاي فرانسوي زبان آن را مترادف با کلمات          فرهنگ

  )Voir, 1989: 320 (.نندک تطور ذکر می
ـ ا،  براي تمدن هم  در قرآن مجید     ماننـد   » ر- ض -ح « و یـا     » ن - د   -م  « ۀظی بـا ریـش    الف

نیـز   »قرن«و   »قریه«،  »امت« قرآنی   ۀ چند کلم  وجود دارد و نیز   » ةحاضر«و  » مدائن«،  »مدینه«
ن زنـدگی   به معنـاي قـومی کـه در یـک زمـا            »قرن«. دارندارتباط نزدیکی   با این واژه    هست که   

 اسـم موضـعی اسـت کـه مـردم در      »قریه« شده است و اکنند و قرین و همراه هم هستند معن   می
و ) و جمـع آن قُـري  (لفظ قریه . شوند و نیز براي جمع مردم نیز در قرآن آمده است          جا جمع می   آن

 ظلـم  ۀقرن در اغلب آیات در موارد ذم به کار رفته و هالکت و عذاب اهل مکان یا دیاري را نتیج                 
  .یا کفر یا فسق آنها دانسته است

 هنـري  .گیـرد  دربـر مـی  دامنـه وسـیعی را   ، تعاریفی که از تمدن در دوران معاصر شده است اما  
هـاي   پدیده. برد تمدن دشوار است و راه به مسائل فلسفی می     چیستی  لوکاس معتقد است پاسخ به      

، ادبیـات ،   گسترش و کمال هنر    اقتصادي و سیاسی و هم    ،  هم مسائل اجتماعی  ،  درهم تنیده تمدن  
ویـل دورانـت   ) 7و16 :تا ، بیلوکاس: کن (.گیرد دربر می فلسفه و دین را ،  ها  اختراع،  علم،  تفریحات
 وي تمـدن را بـه       . اسـت  را مطـرح کـرده    تمـدن   از   بهترین تعاریف تفصیلی     تاریخ تمدن نویسنده  

پـذیر   خالقیت فرهنگی امکان ، وجود آنۀ که در نتیج داند  میعبارت از نظم اجتماعی     ،   کلی صورت
  )3: 1365، دورانت(. کند شود و جریان پیدا می می

 اخالق و قـانون    ،بخشد و عرف   که آفرینش فرهنگی را شتاب می      نظامی است اجتماعی  ،  تمدن
تمـدن  . ماند که با مداومت تولید و مبادله برقرار می   و نیز نظامی است اقتصادي     دارد  آن را نگاه می   

زمینـه و  ، هـا   زیرا براي نوآوري و اظهار و آزمـون و برخـورداري از اندیـشه            ؛ستآفرینش فرهنگ ا  
اي اسـت پـیچ در پـیچ و زودگـسل از روابـط            تمدن رشـته  . کند  فراهم می   و تسهیل را  الزم آزادي
  .شود آید و آسان تباه می ها که دشوار به دست می انسان

  ت آن بر تمدنستگاه دینی فرهنگ و تقدم و ارجحیخا. 3
در گذشـته بـسیاري از   . انـد  بـسیار گفتـه   ، وجوه تشابه و تمـایز فرهنـگ و تمـدن     ةن دربار سخ
 هاي فرهنگ و تمدن را براي تمایز اقوام وحشی و ابتدایی با اقوام فرهیخته بـه              شناسان واژه  جامعه

 بـراي نمونـه  . انگاشـتند  ة کـاربردي را متفـاوت بـا هـم مـی      اما بعدها نیز این دو واژ      ،بردند کار می  
کنـد و فرهنـگ را       بـه تفـارق و تعامـل تمـدن و فرهنـگ اشـاره مـی               ،  فیلسوف آلمـانی  ،  اشپنگلر

 صورت خـارجی و  ۀداند و تمدن را به مثاب تر و در حکم امکانات حیات جامعه می        اي کیفی  مجموعه
  .آورد کمی این مجموعه کیفی به شمار می
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تسلطی است که به کمک  و فنیهر چیز دیگر معرفت علمی از  تمدن قبل »وبر آلفرد«به نظر 
، مـذهبی ، هـاي هنـري   ، فـرآورده آیـد و منظـور او از فرهنـگ       این دو بر منابع طبیعی به وجود می       

ایـن تمیزگـذاري بـا تمیزگـذاري رایـج میـان            . استفلسفی و سایر محصوالت مشابه یک جامعه        
  ماننـدي  ه، شناسـی  شناسـی و باسـتان   هـاي انـسان   فرهنگ مادي و فرهنگ غیرمـادي در نوشـته   

  .فراوان دارد
 البتـه بحـث وي      )134  و 135 :1370،   باتامور :کن. (باتامور نیز در این حوزه سخن رانده است       

آلفـرد  « زیرا از یک سوي او بر طرز تلقی   ؛در مورد تمایز تمدن و فرهنگ تا حدي دچار ابهام است          
 تأکیـد  »)فرهنـگ (و فرهنـگ غیرمـادي   ) تمـدن (فرهنگ مـادي  « ۀ این دو به مثاب   ۀ از رابط  »وبر

تمدن را هماننـد  ، ورزیده و آن دو را دو عنصر کلیت فرهنگی به شمار آورده است و در جاي دیگر               
از سـوي دیگـر   .  فرهنگ مادي و غیرمادي توصیف کرده است    ةگیرند یک مجموعه فرهنگی دربر   

 و معـارف   انتقال علـوم ۀیک وظیف از تمدن و فرهنگ کدام،  مشخص نیست که از دید باتامور  دقیقاً
  یک ایستاتر هستند؟ عهده داشته و کدام بشري را بر

طـور   بـه را  بین تمدن و فرهنـگ و جامعـه   ۀشناسان غربی رابط  شناسان و انسان   برخی از جامعه  
هاي کاملی    آثار فرهنگی و تمدن    همۀشامل  ،   زیرا ساخت  اند؛  دادهبازتاب   »ساخت«کلی در مفهوم    

به ) 146  و147 :1371،  توسلی :نک. (دآور میهم  ه را فرا   ساخت جامع  ،است که همانند یک مالط    
چندان تمایزي میان تمدن و فرهنگ نهـاده نـشده و هـر       ،  گرایان رسد که در بحث ساخت     نظر می 

  .ندرو به شمار میي اجتماعی جوامع ها عنصر و مالط اصلی ساخت، دو
 تمـدن و فرهنـگ   ة میـان دو واژ ممکن است گفته شـود تفـاوت و تمـایز معنـایی در       سویی   از

 ۀیعنی رابطـ ،  جسم و جان در انسانۀ میان آنها چیزي به مانند رابطۀدوروي یک سکه بوده و رابط    
 ۀرابطـ .  ذوقـی و عـاطفی اسـت   ،ات فکريو تظاهرات جسمانی و حاالت و تجلی    اعمال و حرکات    

 در دو هـر   وگـردد  مـی  میان آنها متقابل و متعامل است و هریک تحول و تطور دیگري را موجب               
  )11-3 :1372،  فرهنگۀنام (.دیگرند یک  ملزوم و  الزم و مؤثر  هم

 فرهنـگ  ۀتمایز آنها را به مثاب، توان در بازشناسی تمدن و فرهنگ به اختصار می   بدین ترتیب و  
 تکنولوژي و صنعت را دربـر     ،   همانند ترقی  رفت  پیشمظاهر مادي   ،  تمدن. مادي و معنوي پذیرفت   

اخـالق و   ،  فلـسفه ،  هنـر ،  هماننـد دیـن   ،  ها و آثار و مظاهر معنـوي       ل جلوه گیرد و فرهنگ شام    می
  .شود می

افتـادگی جهـان    ي از این جهت اهمیت دارد که امروزه افول و عقـب       برد  راهتمیزگذاري در نگاه    
 در حال حاضر فرهنگ اسـالمی  . نه فرهنگ اسالمی است، تمدن اسالمی    ة در حوز  اسالمی عموماً 

اسـالم  «اسـت کـه     از پیامبر » اعتال حدیث« است و این همان معناي       ها برتر   فرهنگ ۀاز هم 
 شامخیت مقام فرهنـگ  دلیل این برتري به .»یابد  و برتري نمیگیرد و چیزي بر آن علو   برتري می 
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سو به کوشش و تالش خود افـراد جوامـع     آن از یکرفت پیش در حالی که تمدن و       ،اسالمی است 
  .شود  مربوط می اوضاع و احوال و حوادث دورانبستگی دارد و از سوي دیگر به 

اسـاس  ،   چون دین و وحی الهـی      ؛ نتیجه فرهنگ اسالمی از تمدن اسالمی تمایزپذیر نیست        در
در تمـدن  دیـن  رو   از ایـن .است و به تعبیري فرهنگ آنها همان دین رود به شمار می مشترك آنها   

 سراسـر ، داري  بلکـه واقعیـت دیـن     ، فرهنگ نیـست   ةدهند فقط یک عامل از عوامل تشکیل     ،  دینی
بـاوري و   دیـن ،  در حقیقت.گیرد  میسرچشمهچیزي از وحی الهی  دهد و هر فرهنگ را تشکیل می   

رکـن اصـلی تمـدن و فرهنـگ     ، ضرورت اتصال به عـالم ربـوبی    و   )مداري و نه انسان  ( خدامداري
علـت  گونه که  همان ، قبل و بعد از ظهور استةدر دور اعتالي آن اسالمی و شرط اساسی تجدید

  .استپرستی   انسان به جاي خدا و فردیتنهادنتمدن غرب در تدریجی اصلی بحران و افول 
بـراي    یـا همـان فرهنـگ معنـوي    بنیادین بودن نقش دین و معنویـت     بر  تأکید   با   فرید وجدي 
  :نویسد می دین در عصر دانش در کتاب ،تأسیس تمدن

 ولـی در سـرزمینی کـه ارکـان     ،دي قابل دوام استتمدن با هر سرزمینی سازگار و با هر نژا   
قواي جسمی و روحـی بـه   ،  یعنی نیروي مادي و معنوي،هنگ باشدآ نواخت و هم  تمدن یک 

توانـد در راه ترقـی گـام     تمـدن مـی  ، طور مساوي تکامل پیدا کند و در راه آن کوشیده شود         
دوش رشد اخالقی  تی همتوان نادیده گرفت که هرگاه رشد صنع     این نکته را هم نمی    . بردارد
گردد و ارکان چنین تمدنی که فقط تمدن  سپار می اجتماع به سوي توحش اخالقی ره     ،  نباشد

  )32 :1348، زمانی. (نابودي است صنعتی آن تکامل یافته است به سوي تزلزل و

  ي فرهنگی جهان معاصرها  و آسیبها مروري بر ضعف. 4
 دهد که اگرچه هـر   میخوبی نشانه یاي معاصر بنگاهی اجمالی به وضعیت تمدن و فرهنگ دن  

 رشد تمدن مادي و یـا بـه   ،گردد  میي مادي و تمدنی بشر افزوده   ها  رفت  پیشروز و هر ساعت بر      
پـس   فرهنگی ةهمراه نبوده و جهان در حوز عبارتی رشد بخش مادي فرهنگ با بخش معنوي آن    

پا بـا   هم و موزوناي  باوري با توسعه یني معنوي فرهنگ همانند اخالق و دها فرآوردهاست و رفته  
موجـود چـه در جهـان      لذا وضـعیت فرهنگـی  .اند ي مادي ارتقا و تعالی نیافتهها رفت پیشتمدن و   

و چه در جهان اسالم از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و حتی کشور ما نیز از ایـن آسـیب             کنونی
،  تمهیـد ظهـور دولـت موعـود    برايی  اصالحات فرهنگجراي به همین دلیل ا.مصون نمانده است  

ي فرهنگـی در  هـا  یی به برخـی از نارسـا  بعددر سطور ، این ضرورتر  بناب .رسد  می ضروري به نظر  
  :شود  می مختصریو اسالمی اشارات ي غربیها نظام

 ي غربیها در نظام .1-4

یال آوري اسـت  دهد در عصر فرامدرنیته کـه علـم و فـن      می نگرشی کوتاه به جهان معاصر نشان     
، تنهـا سـعادت کـه صـلح     نـه ،  بشري سـردمدارند ۀرفت پیشدارد و انواع مکاتب به ظاهر عقالنی و         
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هـا بـا معـضالت      بلکـه بـسیاري از انـسان   ،امنیت و آرامش واقعی براي بشر حاصل نیامـده اسـت   
  فرآینـد پرستی مواجهند و جهل و خرافه، ماندگی عقب، سوادي بی، گرسنگی، شماري مانند جنگ   بی

چنان بر  هم، پایان   هاي بی     ها و تهدید    جنگ. خورد  می وضوح به چشم  ه  جی انحطاط فرهنگی ب   تدری
انـسان و جامعـه بـه ظـاهر     ، از سوي دیگـر . افکند ها سایه می  فضاي زیست روانی و فیزکی انسان    

سر در گریبـان تمـایالت نفـسانی و مادیـت     ، ه و متمدن غربی نیز با دوري از تعالیم الهی        رفت  پیش
هویت واقعی انسانی و فرهنگی خـود را از دسـت داده     سوداگرایانه نهاده و در حقیقت معنا و  صرف

  .گشتگی و ازخودبیگانگی بیشتري قدم نهاده است گم، و در بحران معناي زندگی و تحیر
میداس تقاضا کرده بـود  .  شباهتی پیدا کرده است  »شاه میداس « ۀبه افسان ،  امروزه تمدن غربی  

 چـون  ؛اما گرسنه و تـشنه مانـد  ، زند طال شود و این قدرت را پیدا کرده بود      ت می که به هرچه دس   
آن چنان درمانده گشت که از دیوزینوس خواسـت  ، شد آب و نان هم در دست او تبدیل به طال می     

  .این قدرت شگفت را از او بگیرد
 در حـالی    ،مدارانه خود اسـت    مدعی تمدن جهان  ،   فروپاشی شوروي  پس از مریکا  ا متحد   ایاالت

 شـواهد زیـادي در   .زنـد  اجتماعی دست و پا مـی  فرهنگی و، هاي اخالقی که این کشور در بحران
 آمـوزش و  ة پلیس کالیفرنیا و ادارةتحقیقات اداراز جمله   که  ي اخیر در این زمینه وجود دارد        ها  دهه

در این پـژوهش  . کند اشاره میآموزان   مشکالت نظم و آرامش و انضباط دانشبهپرورش آن ایالت  
جـا وجـود داشـته بـا      مشکالتی که چهل سال پیش از نظر انضباطی و حفظ نظـم در مـدارس آن               

  :مقایسه شده استهشتاد  ۀمشکالت ده
، صداي اضافی در مدرسـه     و سر،  جویدن آدامس ،  کالس  سر سخن گفتن :  چهل ۀمشکالت ده 

اسـتفاده نکـردن از ظـرف       ،  پوشیدن لباس نامناسـب   ،  انضباطی در سر صف    بی،  دویدن در راهروها  
  .آشغال

، دزدي، تجاوز جنـسی ، خودکشی، استفاده از الکل ،  استفاده از مواد مخدر   :  هشتاد ۀمشکالت ده 
  )119 :1376، اخوان کاظمی(. کاري و ایجاد انفجار کتک، افروزي سرقت و آتش

ـ ،  اسـت ین نهادهاي جامعه یعنی آموزش و پرورش        تر  مهم یکی از    ةاین گزارش که دربار    زان می
اشاره به بعضی از نظرات   . دهد  امریکا را نشان می    ویژه  به غربی و    ۀناامنی و انحطاط فرهنگی جامع    

  :مطرح شده از این منظر به تمدن غربی خالی از فایده نیست
زیـرا   ؛دانـد   را علت اساسی سقوط و انحطاط کنونی باختر زمین مـی        »پرستی فردیت«،  گنون رنه

ترین امکانـات نـوع بـشر     نظیر پست محرك و موجد رشد و تکامل بیاي،   گونههمین فردگرایی به    
 کـه  را در پـی دارد بـیش از هـر چیـز نفـی اشـراق و شـهود روحـی         ،  پرستی فردیت. گردیده است 

 نفی هرگونه اصل برتر از فردیـت و در     »پرستی فردیت«از  وي مقصود .است  بشري  استعدادي فوق 
 انسانی و مادي صـرف  ۀبه یگانه عواملی است که جنب ون  ئدر جمیع ش  ،  نتیجه محدود کردن تمدن   
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گـامی   وفـاق و هـم  ، حل گنون براي غلبه بـر نابـسامانی تمـدن غـرب و نجـات انـسان                 راه. دارند
  )10 :1372،  گنون:نک (.گونه غرب و شرق در بازگشت به معنویت است نهضت

 وي . اسـت وراسـتیه ژان في ناظر به انحطاط فرهنگی جهان غرب مربوط بـه   ها  دیدگاه دیگر از 
به اختصار در پی تشریح و تبیین مشکالت تمدنی بشر در زمـان حـال و   2001تمدن سال  در کتاب   

هـاي   بـه تـشریح ناکـامی   ، هاي اقتصادي در قرن بیستم   ضمن تشریح فراز و نشیب      او .آینده است 
ـ ، مند امروزي انسان متعارف ثروت، وي به نظر .بشر در قرن بیستم پرداخته است    سان متعـارف  از ان

 چرا که در گذشـته    ؛تر هم هست   بدون تردید حتی از او بدبخت     . تر نیست  بخت فقیر دیروزي خوش  
زنـدگی  ، بار و نبود امکانات رفاهی فقر دهشت، کمبود سوخت، کمبود تغذیه، روزي کار سخت شبانه 

 گاهی آهنگـی  دغدغه بود و بشر آن روز بی، اما با تمام این مشکالت  . ساخت را بر انسان دشوار می    
امروز آن مشکالت اقتصادي دیگـر     . رسید اي نیز از در و دیوار زندگی به گوش می          و آوازي و خنده   
، هـذیان ، اي امکانـات برخوردارنـد امـا درعـوض سرسـام        بسیاري از مردم از پاره    ،  کمتر وجود دارد  

ژان (.  اسـت طلبی نیز چون خوره به جان هستی و زندگی افتاده     عصبانیت و زیاده  ،  تشویش،  حرص
  )104 :1368، فوراستیه

کلیساي کاتولیک واتیکان نیز بارها به بحـران موجـود در تمـدن غـرب            دو سه دهۀ گذشته      در
رود و تنها راه نجات آن  است که غرب به سوي تباهی و مرگ پیش می        کید نموده أو ت اشاره کرده   

یس مجمع دفـاع  یگر رنل راتزیکاردنیا، 1376از جمله در سال      .گامی با اوست   گرایش به خدا و هم    
 از رونـد دنیـاي    رانارضایتی خود،  از مکتب کاتولیک و یکی از عامالن اصلی انتخاب جانشین پاپ          

  :اي در رم اعالم کرد با ارائۀ مصاحبهامروز 
الکلیسم و مواد مخـدر    ،  بینیم که دنیا سراسر از فساد      می،  ازیمنداگر به اطراف خود نگاهی بی     

دیگر به چشم یـک رقیـب نگـاه      کند به هم   بک زندگی ما را مجبور می     این س . پر شده است  
خـواهیم و ایـن راه انـسان را بـه طـرف       در زندگی غربی ما هرچه داریم باز بیشتر می   . کنیم
  .دهد نداشتن خود و دیگران سوق می خستگی از زندگی و دوست، مرگ

دنیـاي  . عتمـاد بـه اوسـت   تنها راه نجات انسان انتخاب کردن خدا و همگام بودن با وي و ا 
تـر کـرده و    اوضـاع جهـان سـوم را وخـیم    ، هاي تکنیکـی و مـادي   غرب با حرکت در زمینه 

، کیهـان (. بـرد  نهادهاي مذهبی اخالقی و اجتماعی کشورهاي درحال توسعه را از بـین مـی        
1376(  

ــی   هــم ــه گــسترش ارتباطــات الکترونیکــی و اینترنت ــروز اگرچ ــین در جهــان ام ــات  چن موجب
   دلیـل  همـین ابـزار علمـی و فرهنگـی نیـز بـه          ،ي علمی شگرفی را پدید آورده است      ها  رفت  پیش

  ي خطرنـاکی را متوجـه فرهنـگ بـشري نمـوده          هـا   آسـیب ،  ي غلـط  هـا   سوء اسـتفاده و کـاربري     
قـراول   یان در این زمینه پـیش یمریکااسوزي را ایجاد کرده است که  ي اخالقی خانمان ها  و انحطاط 

 میلیـون سـایت   24، 1389 در خـرداد  اي .بـی  . آنالین امۀ گزارش موسس  نمونه و به   رايب .هستند
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   بـر  .گیـرد  دربـر مـی  هـا را     سـایت   درصـد از کـل وب      دوازده کـه    ردغیر اخالقی در جهان وجود دا     
ین کـاربران موضـوعات   تر مشغول، ها زن در این نوع سایت  میلیون امریکایی پرسه   چهلاین اساس   

 درصـد از کـاربران بـین    هفتـاد  کـاربر یکـی زن بـوده و    سهاز هر . غیر اخالقی در اینترنت هستند 
صـنعت موضـوعات   . کننـد   میها مراجعه  ساله هستند که به طور ماهانه به این سایت        24 تا   هجده

بـه گونـۀ    میلیـارد دالر درآمـد را     9/4 میلیـارد دالر و در جهـان         84/2مستهجن در امریکا ساالنه     
 میلیـارد  97 یـشتر از  ب2006فقط در سـال  ابه این گزارش بن . نصیب صاحبانش کرده است    مستقیم

طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط بـه موضـوعات مـرتبط بـا مـستهجن         ه  اینترنت ب  دالر درآمد از  
 میلیـارد  5/2  روزانهچنین هم .نیز شده است ها  چینینصیب ها   امریکایی این مبلغ افزون بر   بوده که   

 هـشت شـود کـه ایـن رقـم معـادل             می  کاربران ارسال  ۀنام ـۀجعببه  ایمیل مستهجن در اینترنت     
 درصـد از تمـام   25 گزارش مزبور حـاکی از آن اسـت کـه    .شود  می را شاملها درصد از کل ایمیل  

 میلیـون درخواسـت   68جو شده در اینترنت محتواي غیر اخالقی دارند کـه معـادل           و کلمات جست 
  .استکلمه در روز 

شود موضوع مـستهجن    می تمام دانلودهایی که در اینترنت  درصد از  35،  این بررسی به گزارش   
   »پـاپ آپ « از طریـق   درصـد از کـاربران بـه طـور ناخواسـته مـثالً           34 کـه  انچن هم ،استداشته  

 هــزار 116روزي . انــد و تبلیغــات ناگهــانی محتویــات ایــن موضــوع را روي صــفحه خــود دیــده 
اد کـم سـن و سـال نیـز در امریکـا      جوي مستهجن و غیر اخالقی در مورد موضوعات افـر        و جست
   موضـوعات   جـوي و  جـست   سـالگی اولـین سـن در امریکاسـت کـه بـه             یـازده   و گیرد  می صورت

 هنگـام   اند   درصد از کارمندان اعالم کرده     بیستچنین   هم. شود  می پرداختهغیر اخالقی در اینترنت     
ـ   مـی  ي مـستهجن  ها  فیلم  روي اینترنت  ه،کار در ادار   ـ گـزارش مزبـور      .دبینن   در  کـه    دارد  ان مـی  بی
 کـاربر  28258چنـین    هـم .شـود   مـی  دالر پول صرف موضوعات مستهجن آنالین     3075هر ثانیه   
 کـاربر کلمـات غیـر    372 در هر ثانیه نیز       و کنند  می ها را تماشا   هر ثانیه این نوع سایت    در  اینترنت  

یـد و روي اینترنـت    ثانیه نیز در امریکا یک ویدیوي مستهجن تول      39هر  . کنند  می اخالقی را تایپ  
   .شود  میگذاشته
دن کـر ثیرات بسیار مخربـی در سـست   أ ت موجبي غیر اخالقی و ضد فرهنگی     ها  کرد  روياین  

که در برخی از این کشورها یا تمایل به تشکیل خـانواده           یینظام خانواده در غرب شده است تا جا       
 و ناپایـدار  »یستی غیر رسـمی  ز هم«کم شده یا تشکیل رسمی و متعهدانه خانواده جاي خود را به             

 2008 در سـال  نآمارهاي رسمی دفتـر فـدرال آلمـا   به  شاهد این مدعا آن است که بنا      . داده است 
 32بدون ازدواج متولـد شـدند کـه     در این کشور به ظاهر متمدن غربی       هزار کودك  208میالدي  

 پنجاه درصـد بیش از این رقم در شرق این کشور       که  دهند    می درصد نوزادان این کشور را تشکیل     
  )96700: 1389، تابناك( )1389، سوم کودکان آلمانی نامشروع هستند یک (.است
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ي هـا  و فرهنگی نظـام  یی از انحطاط تدریجی اخالقیها چنین نشانه به  رسد با توجه      می به نظر 
، و درگیـري  سـاموئل هـانتینگتون      يهـا   رویارویی یـا برخـورد تمـدن       ۀنظریتوان گفت     ، می غربی

  1. و جنگ نرم این فرهنگ مادي با فرهنگ متعالی اسالمی در حال تحقق استتعارض
  در برخی کشورهاي اسالمی. 2-4

ي تمدن مـادي و جنـگ نـرم آن    ها ي اسالمی نیز از آسیب   ها  سفانه وضعیت فرهنگی کشور   أمت
ین امـاکن  تـر  کـه مقـدس   جا کشیده که حتی کشورهایی مانند عربـستان  مصون نمانده و کار بدان 

به  .گشته استاي    بی مسلمانان را در خود جاي داده دچار معضالت فرهنگی و اخالقی عدیده            مذه
تنهـا   فساد اخالقی و انحرافات جنـسی روزافـزون در عربـستان سـعودي امـروز دیگـر       اعتقاد کارشناسان،   

تبـدیل   ناهنجاري فرهنگی و اجتماعی و قابل کتمان کردن نیـست و بـه مـشکلی بـزرگ در ایـن کـشور           
  .شود باره پرداخته می  لذا براي اثبات این مدعا تنها به ذکر چند گزارش مستند در این.استشده 
ـ    هاي بسیاري پرسش، »العالم«به گزارش    بنا ویـژه   ه در محافل مختلـف اجتمـاعی و فرهنگـی ب

 علت گسترش فساد اخالقی و انحرافات جنسی در این کشور مطـرح        ةبار ي عربستانی در  ها  خانواده
خریـد و   ،  تجاوز به نـوامیس   ،  ي غیرقانونی ها  ي سعودي از ازدواج   ها  روزه آشکارا در رسانه   است و ام  

در ، شـود   مـی ي سـعودي منتـشر  هـا  بازداشت منحرفان جنسی در رسانه    و فروش مشروبات الکلی  
کاري سعی   انتشار این دست اخبار خط قرمز بود و دولت سعودي با سیاست پنهان          گذشتهکه    حالی

یس بخش وزارت امور اجتمـاعی عربـستان       ی ر ،علی الحناکی ،  در همین راستا  . اشتدر کتمان آن د   
ي زشـت  هـا  انواع فساد اخالقی در عربستان دیگـر تنهـا پدیـده    «:گفته است ،در شهر مکه مکرمه 

 و اقـدامات کنترلـی   اند  بلکه به یک معضل و مشکل بزرگ براي دولت و مردم تبدیل شده     ،نیستند
  ».ندنتوانسته آن را مهار ک

  :چنین اشاره شده است آتالنتیکمریکایی ا ۀمجلدر این گزارش به مطلب 
 از اخـتالط بـین زن و مـرد جلـوگیري    ، دولت عربستان که به عقاید وهابیـت ملتـزم اسـت        

باشد که   می اما فساد اخالقی علنی در این کشور رو به افزایش است و این در حالی       ؛کند می
، گسترش فساد اخالقی در عربـستان سـعودي   «.اج داردصورت مخفی رو  ه  انواع این فساد ب   

  )97880: 1389پایگاه خبري ـ تحلیلی تابناك، (» 1389
آن را سرآغاز ، هاي ایدئولوژیک تلقی کند پایان جنگ سرد را ختم ستیزه، گران چون برخی از تحلیل که هم آن  هانتینگتون بی.1                                                         

تـرین سـطح هویـت     بندي فرهنگی و گسترده به نظر وي تمدن باالترین گروه  . انگارد    می »ها برخورد تمدن « جدید   دوران
خصومت هزار و چهارصدساله اسالم و غرب در حال افزایش است و روابط میان دو تمدن    ،  فرهنگی است و بر این اساس     

 دیگر مسائل جهانی را تحت شعاع ها پارادایم برخورد تمدن، ترتیب بدین. شود اسالم و غرب آبستن بروز حوادثی خونین می
هـاي اسـالمی و    گیرد و سرانجام نیـز تمـدن   ها شکل می اي بر محور تمدن هاي تازه آرایی صف، دهد و در عصر نو قرار می 

بین تمـدن   ،ها در آینده که کانون اصلی درگیري خالصه این. گیرند رویاروي تمدن غرب قرار می، کنفوسیوسی در کنار هم 
 تکامـل  ۀهاي تمدنی آخرین مرحل در واقع درگیري. غرب و اتحاد جوامع کنفوسیوسی شرق آسیا و جهان اسالم خواهد بود     

  )23-22 :1375،  ساموئل هانتینگتون:کن( .درگیري در جهان نو است
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ید أییند مهر ت  آ نظران و آگاهان عربستانی نیز بر صحت این موضوعات ناخوش          از صاحب اي    پاره
که اعتراف کنـیم  نداریم اي  چاره: کند  میکیدأ عربستانی ت زنة نویسند»امل زاهد « از جمله اند،  زده

ي شـهرهاي  هـا   خیابـان   عربستان انواع فساد اخالقی در حال افزایش بـوده و در بیـشتر             ۀدر جامع 
که انحرافات جنسی در عربـستان معـضلی         با بیان این   وي .عربستان مظاهر فساد علنی شده است     

ـ  ي مبتـذل و هـا   افـزایش و رواج موسـیقی      : است هخاطرنشان کرد ،  پیچیده و خطرناك شده    شار انت
 ۀي ایـن کـشور را در آسـتان   هـا   جوانان سعودي را در معرض فـساد و خـانواده      ،کننده مطالب گمراه 

ي هـا   و سیاسـت   دولـت سـعودي بـا اعمـال زور        : کید کرده اسـت   أوي ت  .فروپاشی قرار داده است   
ـ       گیرانه نتوانسته است مانع رواج و گـسترش فـساد اخالقـی و             سخت  ۀانحرافـات جنـسی در جامع

  )همان (. و بیشتر جوانان عربستانی از خطرهاي پیش روي خود آگاه نیستندعربستان شود
  ایراندر جمهوري اسالمی. 3-4

هنـوز  ، 1360 تا پایان دهـۀ   ویژه  ، به عیار تمامو  ی فرهنگی   ب انقال  منزلۀ  بهانقالب اسالمی ایران    
 در سـطح   و آفـات فرهنگـی چـه    هـا   ثر از فضاي ارزشی انقالب و جنگ تحمیلی بود و کاستی          أمت

سـفانه بـه دالیـل مختلـف داخلـی و      أ مت.خـورد   مـی  ن و چه در سطح مردم کمتر به چشم        مسئوال
سـوزان   یی گردیـده و موجبـات نگرانـی دل   هـا   این فضاي ارزشی و فرهنگی دچار خدشـه    ،خارجی

 بـه ضـرورت    ، بارهـا  دلیـل نیـست کـه رهبـر معظـم انقـالب             بـی  1.انقالب را فراهم آورده اسـت     
  )1386اي،  خامنه :نک. (اند  اشاره نمودهلومیت از این بخشظرهنگ و رفع مگرفتن بخش ف جدي

 مغفول واقع شده   بسیارها   ي پس از انقالب در ارزیابی     ها  ي فرهنگی عملکرد دولت   ها  حتی جنبه 
ي تخصصی سیاسی و اقتـصادي اسـت و بـسیاري از    ها  کرد  روي داراي   بیشترهاي مزبور    و ارزیابی 

ي فرهنگـی و اجتمـاعی   هـا   معاون پژوهش ، نمونه رايب. اند   نقیصه شده  کارشناسان هم متوجه این   
ي اجتمـاعی ده   هـا   با برشمردن چالش  ،  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام      

 چهـل گویی ایرانیـان بـه زیـر     به بیان آمارهاي متعدد از جمله رسیدن آمار راست        ،   ایران ةسال آیند 
  :ادي و اختالس پرداخته و اذعان داشته است درصدي فساد اقتص133درصد و رشد 

ننوشته است که در کنار اي   اما یک نفر مقاله  ،کنند  همه از طرح تحول اقتصادي صحبت می      
کـه بـه دنبـال توزیـع       اي    جامعـه . تحول اقتصادي نیازمند طرح تحول اجتماعی هم هستیم       

، آمار باالي طـالق  ،  یشکاف طبقات ،  ثروت در کشور است باید به فکر چند میلیون نفر معتاد          
 .کند  اما کسی به تحول فرهنگی فکر نمی،هم باشد... بازي و پارتی، عدالتی ، بی رشوه و ارتشا  

  )3 :1387، صالحی(
 نیز از امـراض فرهنگـی موجـود در کـشورمان بـه شـمار          »فرهنگ کار  «ضعف ،از سوي دیگر  

ی در ارتقاي سطح پویایی جوامـع  نقش بنیادي و زیربنای ،   زندگی ة شیو منزلۀفرهنگ کار به     .آید می
  )1389، اخوان کاظمی: کن (. نگارنده این موضوع را در اثر جدید خود بررسی نموده است.1                                                         
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 افـراد جامعـه در سـطوح    ۀشود و هم    کار ارزش تلقی می   ،  زمانی که فرهنگ کار نهادینه شود     . دارد
 بـه  ، و از طریـق کـار صـحیح و بهینـه    شمارند می موزون جامعه ۀمختلف کار کردن را مسیر توسع   

  . کنند  اقتصادي کمک میۀتوسع
ثر در ارتقـاي فرهنـگ عمـومی     مؤو  گامی بسیار بزرگ      در نگرش اسالمی   ،عبادت دانستن کار  

تالش و کوشش افراد بیـشتر و مـشکالت در پرتـو تـالش رفـع      ، بنگرند عبادت رااست و اگر کار     
نیافتگی و ناکارآمدي    توسعه،  ماندگی  شناسان علت اصلی عقب     بسیاري از محققان و جامعه     .شود  می

از جملـه بـه ادعـاي برخـی از     . انـد   دانـسته جهان سوم را ضعف فرهنگ و اخـالق کـار         موجود در 
انـد از   نیـافتگی در ایـران صـورت گرفتـه     هایی هم که در ارتباط با علل توسعه        ها و پژوهش    مطالعه

 ضـعف فرهنـگ و اخـالق کـار در ایـران و و جـود        ویـژه   بهموانع عمده در این راه موانع فرهنگی        
از مـصادیق و  . و فرهنگی کشورمان اسـت   اجتماعی  ،  اقتصادي،   نظام سیاسی  ۀناکارآمدي در سامان  

یی ماننـد  ها نوسان نشانه پر به وجود نسبی و، ناکارآمدي مذکور و هاي بارز ضعف فرهنگ کار  نشانه
و  یطانـضبا   بی وه برنامبودکم، و فرار و یا غیبت از محل کار و اتالف وقت در آن          تنبلی،  کاري کم
انگیزگـی و ضـعف     بی ویمسئولیت ، بیاري پنهانک بی،  وري پایین بودن ضریب بهره   ،  »تیئکار هی «

وجود فرهنـگ  ، اییگر مدرك،  ي فراوان ها  تعطیلی،  پایین بودن ساعت متوسط کاري    ،  وجدان کاري 
خوانی مـشهود مـدارك    ناهم، ضعف کار جمعی و سازمانی    ،  اییگر  طلبی و تجمل   رفاه،  زدگی مصرف

مغفـول  ،  ي عملـی  هـا   رینی و خالقیـت   ي الزم کارآف  ها  فقدان بستر ،  تحصیلی با نوع کار تخصصی    
ي دسـت و  هـا   و بوروکراسـی   در نظام آموزشی  اي    ي حرفه ها  ماندن توجه به فرهنگ کار و مهارت      

هایی چـون    پدیده،اینافزون بر . اشاره کردتوان  میها و ادارات دولتی و خصوصی  پاگیر در سازمان  
 .روند کاري به شمار می ه تبعات بیاز جمل ،  هاي مخفی و خالف    فعالیت،  فحشا،  کاري بزه،  گردي ول
ییـد  أها و ضعف فرهنگ کار نیز مـورد ت  گونه ناکارآمدي  چنین باید خاطرنشان کرد که وجود این       هم

هـاي   دومین گـزارش مرکـز پـژوهش      : نک. ( و مراکز پژوهشی قرار گرفته است      ها  و اشاره دستگاه  
  )مجلس شوراي اسالمی پیرامون اشتغال جوانان

ماندگی ایرانیان را در فرهنگِ جامعـه       اصحاب اندیشه بیست عامل عقب     یکی از در همین راستا    
فکـر    روشنۀوظیف، مصطفی ملکیان با اعتقاد به اولویت فرهنگ بر سیاست   . جو نموده است  و جست

عوامل عقب ماندگی ایرانیـان را    ،  بر همین مبنا  . داند تا نقد سیاسی دولت      می را نقد فرهنگی جامعه   
 بـه  ـ زیاد از حـد   ـبها دادن  ، یپرست خرافه، جزمیت و جمود، داوري پیش: داند می این بیست عامل

پـذیرش  ، تقلیـد ، يپـذیر   القـا ، يپذیر تلقین، رنگی با جماعت هم، ي دیگران نسبت به خود  ها  داوري
ـ ، اعتقاد به برگزیدگی، تعصب،  یپرست  شخصیت،  صرفاً تعبدي  جـدي  ،  نینـدوختن از گذشـته  هتجرب

از دسـت  ، قائـل نبـودن بـه ریاضـت    ، دیدگاه مبتذل به کار ،  نسنجی در امور   نسبت،  نگرفتن زندگی 
 ،از نظـر ملکیـان  . نگـري  و ظاهر پریشی زبان، گویی زیاده، یند و مصلحتآ  تمیز بین خوش ةرفتن قو 
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 این فرهنگ و رژیم سیاسی     ةیدیزا،  بناي سیاست و اقتصاد فعلی است و حاکمان        فرهنگ مزبور زیر  
  )1385، ملکیان :نک (.و رژیم سیاسی بهتر به فرهنگ بهتر نیاز داردمولود مردم است 

، نگارنـده در اثـر دیگـري   کـه   چنان  هم،فرهنگ سیاسی کشورمان نیز خالی از آفات نبوده است     
ـ فرهنــگ سیاســی ایـران را ) 249-229 :1388، اخــوان کــاظمی :نـک (  از دیــد خــود و برخــی  

ـ نظران صاحب ، ضعف فرهنگ سیاسـی مـشارکتی و مـدنی    : است داراي صفات منفی زیر دانسته 
 :نـک (، اي عشیره ي از فرهنگ سیاسیپذیر تأثیر، اي توده  احساسی وـت فرهنگ سیاسی تبعی  قو

، سـاالري  تبارگمـانی و خویـشاوند    ) 76-58 :1378 ؛100-86 :1377 ؛34-33 :1377،  القلم سریع
یـی  گرا  فردۀوجود روحی،  زدگی معوا،  گریزي جویی و سیاست و جمع     عزلت،   کار جمعی  ۀضعف روحی 

 ۀ عـدم تـساهل و سـع   ،يپـذیر  ورزي و مسئولیت    اعتماد ۀضعف روحی ،  ییگرا  بینش مطلق ،  صوفیانه
. ... گـویی و   تملق،  ییگرا  تعصب و افراط  ،  ییگرا  جاي ضابطه  ه  ورزي ب  رابطه،  یپرست  شخصیت،  صدر

ان موارد و مـصادیق یـاد شـده را      تو همانند سایر مباحث علوم انسانی نمی      نیز هرچند در این زمینه   
  .شمرد واقع بیان ازحاصل قوانین مطلقاً علمی دانست و آنها را 

چنـین مراجـع    یان و صاحبان اندیـشه و هـم     گرا  بسیاري اصول ور شد که    آ  باید یاد  افزون بر این،  
معـضل    را در جامعـه حجـابی   بـد ضـعف عفـاف و  ، ویژه این ایام هدر چند سال اخیر و بعظام تقلید  

 کـه البتـه در ایـن بـین         1اند  کردهکننده در کشور مطرح       و آفت فرهنگی و اخالقیِ نگران      اجتماعی
ي خارجی و تهـاجم فرهنگـی آنهـا غافـل      ها  ثیرات مخرب فرهنگی عملکرد ماهواره    أتوان از ت   نمی
 تـا  ، فرهنگی نیـز راضـی کننـده نبـوده اسـت     ۀ ملی در این زمین   ۀکه عملکرد رسان   ضمن این  2.شد

هـاي    فعالیـت  رايبر لزوم اجـ   کید  أ ضمن ت  ،تقلید جعامر از   ،اهللا حسین نوري همدانی    آیته  جایی ک 
بـه ایـن   اي  خانـه  وزارتسـیس  أ و ضـروري شـمردن ت   گسترش عفاف و حجاب    ۀفرهنگی در زمین  

کـه اصـالح    با بیان ایـن  و اند  یاد نمودهي فرهنگیها  فعالیت ةکننداخنثبه مثابۀ   تلویزیون   از،  منظور
در ، ابـراهیم فیـاض   گـرا بـه نـام    اصـول  جا پیش رفته است که یکی از اساتید دانشگاهی و موسوم به       تا آن  ها   این نگرانی  .1                                                         

تا بـا سـرعت و بـه صـورت      ایران به دولت پیشنهاد داده است   گیري انقالب جنسی در      شکل دربارةوگویی با هشدار      گفت
کید بر أگو با ت و وي در این گفت . جنسی ایجاد کندۀ را براي تخلی  مئونهبیست و سی متري دنج و کم،  هاي ده  انقالبی خانه

 در چند با این وضعیت اگر پیش برویم ما در ایران حتماً« :افزوده است،  جنسی را در خیابان ارضا کردةتوان غریز که نمی این
 ن و مردان همسردار خواهد بود که احتماالًیی و روابط زناگرا جنس سال آینده با مشکل مواجه خواهیم بود که اوج آن در هم

 البته اگرچه این اظهارات تا )111927: 1389پایگاه خبري ـ تحلیلی فردا،  : نک( .»با تبلیغات دشمن هم تقویت خواهدشد
 یی ازهـا  نظران از وضعیت منفی فرهنگ عفاف در بخـش      حاکی از احساس نگرانی صاحب     ،رسد  می آمیز به نظر   حدي غلو 

  .کشور است
دهد که مخاطبان ماهواره در تهران طی یـک سـال گذشـته افـزایش           می نشان 89 نظرسنجی جدید صداوسیما در خرداد       .2

افـزایش   درصـد  ده ماهواره هستند که نسبت بـه سـال گذشـته    ة درصد از مردم تهران بینند4/45 .اند معناداري پیدا کرده  
 .بیننـد   مـی  خـارجی ۀ درصد فقـط شـبک  چهاردهزبان هستند و   فارسیيها  شبکهة بینند درصد 9/40از این مقدار     .اند  یافته

 6/50. بینند  می از بینندگان ماهواره فارسی وان   درصد 9/48 . دقیقه است  پنج ساعت و    دومیانگین زمان تماشاي ماهواره     
گفتند که ماهواره  درصد مخالفت کردند و 8/34شوندگان گفتند که ماهواره با فرهنگ ما سازگاري ندارد و  درصد از پرسش

  )112985: 1389پایگاه خبري ـ تحلیلی فردا، : نک(. منطبق با فرهنگ ماست
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ي فرهنگـی  هـا  بر ضرورت اصـالح برنامـه    ،  اي فرهنگی ابتدا در تلویزیون باید انجام شود       ه فعالیت
ي فرهنگـی بایـد بـا    ها برنامهه است   و یادآور شد  کرده  کید  أوسیما ت ویژه در صدا   هعفاف و حجاب ب   

ي ضـد دینـی   هـا  منطق و استدالل به مخاطبان ارائه شود و البته در این زمینه باید با برخی برنامه        
  )104355: 1389تابناك،  (.له شودمقاب

 مـسئوالن در تربیـت   تـوجهی  بـی به شدت از   ،  در درس اخالق خود   نیز    مجتبی تهرانی   اهللا  آیت
 حیـایی و   رواج بـی ۀلئ در مسویژه بهخوردهاي شعاري با مسائل و مشکالت جامعه برو   هدینی جامع 

 از بعثـت انبیـاي الهـی را تربیـت     هدف، این استاد اخالق و مرجع تقلید   .ه است عفتی انتقاد کرد   بی
 به وادي انسانیت و الهی شـدن عنـوان       آنهاجامعه و خارج کردن ابناي بشر از حیوانیت و کشاندن           

خواسـتار برخـورد قـاطع بـا     ، الحصول بودن حرکت جامعه به سمت فـساد   با تأکید بر سریع  ه و کرد
 بـه  خود حتی بدون تحریک نیز عهجام، ه و بر این باور است که بدون این مواجهه        مظاهر فساد شد  

  )99878: 1389تابناك،  (.خواهد رفت به سمت فساد خود
هـا را   یکی دیگر از نگرانـی ،  با ایشان  يیس جمهور ی در دیدار ر   اهللا مکارم شیرازي    آیتچنین   هم

  :اند و در اظهارات مهمی بیان داشته فرهنگ دانسته  لهئمس
 البتـه بایـد ایـن گونـه      ـ شود  زیادي داده میاینک به مسائل اقتصادي و سیاسی اهمیت هم

رود اهمیـت   اما نگرانی ما این است که به مسائل فرهنگی به آن مقدار که انتظار مـی      ،  باشد
  ۀلئحجاب کـه یـک مـس    ؛رنگ شده   امر به معروف و نهی از منکر بسیار کم         ...شود  داده نمی 

ر این ایام وضع نامناسبی پیدا سفانه دأ ولی مت،فردي نیست و تبدیل به یک نماد اسالم شده    
ماند و اگر  نظام جمهوري اسالمی منهاي مسائل فرهنگی فقط اسمی از آن می      ...کرده است 

توان نـام    نمی، تضعیف شوداما مسائل فرهنگی واقعاً ،  مسائل اقتصادي و سیاسی خوب شود     
ـ   ةعد .اسالمی بر این نظام گذاشت     . برنـد  ج مـی  زیادي از متدینین از این مسائل فرهنگی رن

نکند مشغول شدن به مسائل  .سزاوار است این مسئله مورد توجه و عنایت خاصی قرار گیرد          
ـ     ؛سیاسی و اقتصادي ما را از این مسائل دور کنـد           ثیر فراوانـی در  أزیـرا مـسائل فرهنگـی ت

اگر این نگاه نسبت به مسائل فرهنگی اصالح شـود مـردم      .مسائل اقتصادي و سیاسی دارد    
،  بایـد بـراي احیـاي مـسائل فرهنگـی      ...تر در مقابل دشمن بایـستند       بهتر و متحد  توانند    می

 ۀ بودجـ نباید به موازات پـنج برابـر کـرد        .هاي علمیه را در سراسر کشور تقویت کنیم         حوزه
  )90868: 1388تابناك،  (.مسائل فرهنگی را چند برابر کنیم ۀبودج،  توسط دولتورزش

 امروزي را متـولی خـاص       ۀکننده در جامع    اخالقی نگران  علت مشکالت در بیان دیگري    ایشان  
 1 وزارت امر به معروف و نهـی از منکـر   ت ایجاد  فوری دانسته و بر  نداشتن مسائل اخالقی در جامعه      

 بختانه اخیراً  ولی خوش،سیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کشور مطرح نشدهأباره ت  البته اگرچه تاکنون بحثی در.1                                                         
،  رأي موافـق 172ر مجلس شوراي اسالمی ارائه شد با  امضا د103طرح یک فوریتی امر به معروف و نهی از منکر که با  

 ، ماده است و طراحان28این طرح داراي . به تصویب رسیده است 89 رأي ممتنع در اوایل خرداد 26 رأي مخالف و دوازده
امات  امر به معروف و نهی از منکر را مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی شامل تعاریف و الزۀحدود و کیفیت فریض، شرایط
بخشی از طرح مزبور ناظر به اعمالی است که در جامعه علنی باشد یا بروز اجتماعی داشته باشد و یا بدون ضرورت . اند آورده
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 عـدم رسـیدگی بـه       و انـد   کیـد نمـوده   أت ها   مسائل اخالقی در مدارس و دانشگاه       رسیدگی به  براي
تابنـاك،  . (انـد  ههاي سیاسی و اقتـصادي دانـست   هنجاريمسائل اخالقی در جامعه را باعث ایجاد نا      

دهـی حجـاب و عفـاف و       نا در مورد متولی اصلی طـرح سـام        اکنون  همسفانه  أ مت )96900: 1389
ـ      امر به معروف و نهـی از منکـر و ایـن    جرايا  ،سـت یـا خیـر   ا دولـت  ة عهـد رکـه چنـین امـري ب

؛ 4 ،8432ش: 1389،  خبـر ۀنامـ  روز :نـک (ن بـا حوزویـان     نظرهاي جدي در بین مـسئوال      اختالف
بـاره    وجـود دارد و انتقـادات متعـددي نیـز در ایـن            1و اصحاب فرهنگی  ) 104889 :1389تابناك،  
 جدي نگرفتن اصل امر بـه معـروف و   یس جمهور و دولت وي شده است که یکی از آنها    یمتوجه ر 

هـاي    اسـتمرار نابـسامانی   به ها  سلیقه  دولتیان است و مسلماً این تفاوت آرا و        در میان نهی از منکر    
  .زند موجود در بخش فرهنگ و اخالق اجتماعی دامن می

  ي احیاي فرهنگ در راستاي تمهید ظهورها کار  و راهها  ضرورت.5

  ي امام راحلها دیدگاه .1-5
ي انقـالب جهـانی امـام عـصر صـورت           سـاز    بـستر  ۀظهور انقالب اسالمی ایران اساساً با داعی      

 آمادگى لزوم  بوده و ایشان همیشه بر     لب همواره مورد اذعان امام راحل     و این مط   2پذیرفته است 
  :فرمودند کید داشته و میتأ موعود مهدى فرج براى

 از کنـیم  مهیـا  را خودمـان  کـه  کنـیم  توجه اهللا ایام طور این در و روزها طور این در باید ما و
 چه موفق شـدیم  که چنان   اینما باید خودمان را مهیا کنیم از براي         ... حضرت آن آمدن براى

 که هایى دستگاه تمام. ایشان پیش باشیم روسفید که باشد طورى ،ایشان زیارت به اهللا شاء ان
 ،بکنـد  پیدا توسعه هم کشورها سایر در که امیدوارم و ما کشور در اند شده گرفته کار به ناآل

 دىــمه حضرت مالقات ىبرا کنند مهیا را خودشان که باشند داشته معنا این به توجه باید
  )483 ـ 482، 12 ج :1371خمینی، . (علیه هللا سالم

                                                                                                                                   
 تـذکر  ۀچنین امر به معروف و نهی از منکر در مرحلـ  هم. تجسس ثابت شود که مضر به منافع عمومی و امنیت ملی است   

 یدي به حکومـت اختـصاص   ۀ همگانی است و در مرحلۀصالح وظیف  مراجع ذيکتبی و ارائه شکایت و گزارش به   ،  لسانی
توان دیگران را به پذیرش یـا    نمیبه عنوان امر به معروف و نهی از منکر«: در بخش دیگري از این طرح آمده است . دارد

  )1389، ا.ا.صداوسیماي ج پایگاه خبري: نک(» .اکراه یا اجبار و وادار کرد، خاصاي  ترك عقیده
 حجاب ناشدنی  ضمن انتقاد شدید از وضعیت تحمل، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی،علی مطهري  از جمله.1

معتقد است که امر به معروف و نهی از منکر یعنی یک اصالح مستمر اجتماعی و برخـوردار از        ،  مناطق کشور  در برخی از  
 که آن بخـش از امـر بـه    ند فقها نیز متفق القولۀز نظر وي هم ا . عفاف و حجاب نیست    ۀلئ وسیع که منحصر به مس     ةحوز

ال ؤ با طرح این سوي.  مردم نیستۀ دولت اسالمی است و وظیفۀمعروف و نهی منکر که نیاز به اعمال قدرت دارد وظیف   
 این امور در دولت که اعتقاد به نظارت به  و اماکن دولتی نظارتی وجود ندارد و بدتر اینها  پوشش در ادارهۀلئکه چرا بر مس

حجابی   بیصد موضوع  در60 ،اگر دولت در اماکن عمومی نظارت کافی داشته باشد  بر این اعتقاد است که،فعلی وجود ندارد
روح و جان انقالب اسالمی همـین مـسائل فرهنگـی    «گرا،  از نظر این نمایندة اصول .شود  میو ضعف فرهنگ عفاف حل 

 اما در مـسائل فرهنگـی و سـبک زنـدگی بخـواهیم راه      ،و پرتاب ماهواره پیشرفت کنیماي  هر قدر در انرژي هسته . است
: نک(» .مهم این است که سبک زندگی اسالمی را تحقق بخشیم. ایم  توفیقی به دست نیاورده، را در پیش بگیریمها غربی

  )63227 :1389خبر آنالین،  ؛47539 :1389 تابناك،
ـ    زمینه و در تمجید ایرانیان و  این  دربسیاريکه روایات  چنان  هم،دلیل نیست   بی  البته این داعیه   .2  عنـوان  انیز اهـالی قـم ب

  )72 :1386، کورانی؛ 74-65 :1386، طبسی :نکبراي اطالع بیشتر  (.سازان ظهور آمده است زمینه
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 ي ظهـور سـاز   در بـستر سـاز  سرنوشـت  ي مهم وها یکی از آمادگی، بدیهی است از منظر امام 
که پیدایی و پایایی انقالب اسـالمی ایـران از آشـکارترین     چنان  هم، فرهنگی باشد  ۀباید در زمین   می
یید این مدعا بایـد افـزود کـه امـروزه        أ در ت  .الي فرهنگ ایرانیان بوده است    ي اصالح و اعت   ها  نماد

محـور ایـن    رهیافت فرهنگی است و، نظران در بین صاحب ین رهیافت توضیح این انقالبتر  اصلی
مکتـب  ، طور خـاص  هویژه باورهاي اسالمی و ب     هتوجه اساسی به نقش عنصر فرهنگ و ب       ،  رهیافت

ي هـا  قـدردانی ) 219-97 :1382، شجاعیان: نک (.حول اجتماعی استدر ایجاد انقالب و ت   ،  تشیع
 از بهترین شواهد تحول و تعـالی ، بیداري ملت ایران   و تحول و   ها   از مجاهدت  مکرر امام خمینی  

همـت و   ،   شـرافت  ،طـور کـه ایـشان       همـان  ، رفتار و فرهنگ سیاسی مردم ایـران اسـت         ۀسابق بی
و خـود را    ) 152-151 :1366،  خمینـی  :نـک (ایش نمـوده     این مردم را ست    ۀخواهان فداکاري اسالم 

پیروانی متعهـد و مجاهـد را بـه       و وجود چنین امت و     )82 :همان: نک (ار آنها دانسته است   زگ منت
در بیـانی امـت       و )106 :همـان : نـک  (کنـد   می  تبریک عرض   و امام عصر   پیشگاه پیامبر 
و  خـدا ر از ملت حجاز در عهد رسـول   امت اسالمی در طول تاریخ و حتی بهت    نایران را بهتری  

 چنـین ملتـی را بـراي خـود     دانسته و همراهی بـا     ن و حسین بن علی    امنؤکوفه در عهد امیرم   
  )12 :1368، خمینی. (آورد افتخار به حساب می

اعم از تمدن غربی و اسالمی بسیار گسترده        ،   مبحث تمدن و فرهنگ    ة دربار هاي امام  دیدگاه
 بلکه ،تمدن ندارد  فرمایند که اسالم هیچ ضدیت و تقابلی با فرهنگ و          ید می ایشان بارها تأک  . است

 بـه خـوبی بـه    امـام . با فرهنگ و تمدن فسادآور و مبتنی بر مادیـات و شـهوات مخـالف اسـت      
هـاي فـسادآوري و وارداتـی بـودن آن           افشاگري تمدن مورد ادعاي شاه سابق پرداخته و بر جنبـه          

آوردند و بـر   شمار می  اسالم را داراي تمدنی بالنده و پویا و فراگیر بهکه  ضمن آن،ورزیدند تأکید می 
ایـشان بـه    . فـشردند  خواهانه بودن این تمدن و حکومت اسالمی پاي مـی          توحیدي بودن و عدالت   

مـد در جهـت    آپرسـت و ناکار    شدت ضمن مبارزه با اتهامات دشمنان اسالم که این دیانت را کهنه           
ـ    تنهـا اسـالم را داراي تمـدن درخـشان مـی         نه،  دکنن  جوامع معرفی می   ةادار  ۀدانـستند بلکـه وظیف

 و بـا  ننـد شمردند که در جهت اعتالي این تمدن و فرهنگ حرکت ک          مسلمانان و علما را آن برمی     
علم کننـد و جمهـوري    کاران قد در مقابل استکبار و ستم،  قدرتۀتأسیس حکومت اسالمی و قبض 

جهـان قـرار دهنـد و در نهایـت آرزومندنـد کـه ایـران در راه           اسالمی را پناهگاه امـن مـسلمانان        
به .  بشري قرار گیرد ۀاي حرکت کند که سرمشق جامع      گونه   و ترقی و سعادت انسانی به      رفت  پیش

 هـر کـشوري کـه بـه         .گذاران تمدن بزرگ در جهان بـوده اسـت         اسالم خود از پایه   « تعبیر امام 
 مـا امیـدواریم کـه بـا     .دشـ ترین کشورها خواهد  هرفت پیشبدون شک از ، قوانین اسالم عمل نماید 

  )204، 5ج :1371، خمینی. (»پیروزي خود این مطلب را به جهانیان ثابت کنیم
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، فرهنگـی وابـسته  ، کم از مشروطه به بعد فرهنگ حاکم بـر ایـران   ایشان معتقد بودند که دست  
صله امید داشت با شکسته شـدن       و نباید بالفا  ) 51،  5 ج :همان: نک( .استعماري و فاسد بوده است    

  :افزودند  می ودرسی موعود بهشت به شیطانى بزرگ سد این
 عوض تا دارد الزم طوالنى هاى سال فرهنگش که اى خرابه یک ؛ایم رسیده خرابه یک به ما

 تا خواهد مى نسل یک طول،  خاصى تربیت به است شده تربیت رژیم آن در که مغزها. بشود
  )47، 12 ج :همان (.بکند تغییر باید چیز همه. بکند تغییر که این

: نـک  (اسـت  شـده  واقـع  امور رأس در که رود به شمار می مهم امور از فرهنگ، از منظر ایشان  
و )  390،  1 ج :همـان : نک( شود  محقق می  صحیح فرهنگ با صحیح مملکتو  ) 47 ،12 ج :همان

: نـک  (بـشود  شـروع  فرهنـگ  از بایـد  اصـالح  است؛ مملکت آن فرهنگ،  مملکتى هر اصالح راه
 و اسـت  ملـت  هـاى  بـدبختی  و هـا  بختـی  خوش همه مبدأ فرهنگ زیرا) 306 - 305 ،3 ج :همان

 مملکـت  تحویـل  اسـتعمارى  جـوان موجد فساد بـوده و      ،  حاصل آن  هاى تربیتو   ناصالح فرهنگ
ـ   بـه  صحیح هاى جوان،  باشد متناسب با منافع اسالمی و ملی       و صحیح،  فرهنگ اگر  و دهد مى  ارب
  )306، 3 ج، همان: نک (.وردآ مى

 و جوانـان بایـد تحـت تربیـت          یابـد  پـرورش  بایـد  آمـوزش  کنار در فرهنگ،  از نظر امام راحل   
ضمانت عدم خیانت آنها به کـشورشان خواهـد     ،  اسالمی و انسانی قرار گیرند و تحقق چنین امري        

 اسـتقالل و   فکـرى  قاللاسـت  تحول فرهنگی را به معناي برخورداري این فرهنـگ از         ،  ایشان .بود
  )75، 9 ج :همان: نک(. آوردند  میبه حساب، باطنى

بـه   نبـى  از اى سـایه را   هـا  فرهنگی و نبوت از اى سایهرا    فرهنگ ایشان در تمثیل بسیار جالبی    
گیـري از   و الگـو   الهی اصحاب فرهنگ را اقتدا بـه پیـامبران    ۀ شیوا وظیف  یدر بیان  و آورند  می شمار

  :داند  میيساز یفه انسانآنان در ایفاي وظ
 عمل باید سایه این .نبى از هستند اى سایه ها فرهنگی و نبوت از است اى سایه فرهنگ هنّأک

 کـه  اسـت  همـانى  کننـد  مـى  پیغمبرها حرکتى هر ...کرد عمل ظل ذى که طورى آن به کند
 حرکـت  خودشـان  از. کننـد  مـى  حرکت او تحریک به،  او حرکت به ؛خداست رضاى مطابق

  )429، 7 ج :همان (.باشید باید انبیا ظل، هم ها فرهنگی، هم شما .رندندا
 هـا  انسان که این به باشیم موفق ما ۀهم و باشید موفق شما ۀهم که امیدوارم شاءاهللا ان من

 ىسـاز   انسان اسالم ۀبرنام چه چنان. مملکت باشد ىساز انسان. مملکت این در بشود ساخته
  )76، 9 ج :همان (.باشد ساز انسان شاءاهللا ان فرهنگ. است

  ي مقام رهبريها دیدگاه. 2-5
 مقام معظم رهبري نیز بر وظیفه و تعهد         ، نظري و عملی   ةدر سیر  ي امام راحل  ها   اندیشه پیرو

کیـد  أایـن مـسیر ت   ي ظهور و ضرورت تجهیز و اعتالي فرهنگـی در         ساز  انقالب اسالمی در زمینه   
  : به باور ایشان.اند کردهفراوان 
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 عـدل و قـسط   ۀبراي اقامـ ، پیغمبران که آمدند.  عدل بود  ۀبراي اقام ،  اسالمی در ایران  یام  ق
و  خواهد مهـدي موعـود بیایـد     میت که با عطش تمام منتظر امام زمان است و بشری. آمدند
این . براي این است که او بیاید تا دنیا را از عدل و داد پر کند        ،  انتظار آن حضرت است    چشم

. د و متکفـل آن اسـت  ی براي دنیا دارد و خودش هم متعهانقالب اسالماست آن پیامی که     
  )1371رسانی دفتر مقام معظم رهبري،  پایگاه اطالع(

 رهبري بـه ضـرورت احیـا و اعـتالي مجـدد تمـدن اسـالمی و شایـستگی ملـت                     معظم مقام
 بـراي هاي موجـود      این مهم تأکید ورزیده و ضمن تشریح آفت        اجرايمند و شجاع ایران در       هوش

 رهبـري در بیـان    معظـم مقام. اند هایی عرضه داشتهبرد راهها و  توصیه،  رسیدن به این هدف دشوار    
  :دارند اهمیت مسائل فرهنگی و فرهنگ ملی اسالمی اظهار می

راسخ دارم که قوام یک کشور و دهم و اعتقاد  فرهنگی بهاي زیادي می جانب به مسائل این
ت و بیش از هر چیز فرهنگ یک ملت وجه تمایز او        ت یک ملت به فرهنگ آن ملت اس       ملی

  )242: 1375، ا.ا.خبرگزاري ج (.دهد ها نشان می را با سایر ملت
رسیدن بـه   ،  ویژه در امور فرهنگی را براي حفظ استقالل        به،  گذاري رهبر انقالب اهمیت سرمایه   

ـ     تدیقویتت،  تأمین رفاه عمومی  ،  خودکفایی شان کـرده و  ن مردم و تحقـق تمـدن اسـالمی خاطرن
آورند و معتقدند بدون تردیـد بـا پـشتیبانی و تقویـت       میشمار کشور به نخستین مسئلۀفرهنگ را   

اگـر فرهنـگ کـشور     ها تضمین خواهد شـد و   کشور در تمامی زمینهرفت پیش، هاي فرهنگی بنیه
هـد بـود و    کارها ابتر خواۀریزي در هم هاي آن مستحکم نشود به احتمال زیاد برنامه       اصالح و پایه  

دفـاع ملـی در برابـر    ،  بـه اعتقـاد ایـشان   ) همـان  :نـک  (.توان امیدوار بـود    به نتایج قطعی آن نمی    
دانش و آموزش و در نتیجه کتـاب و    ،   متکی به فرهنگ   هاي استکباري لزوماً   قدرتورزي   خصومت

  )201: 1375، ا.ا. خبرگزاري ج:نک (.تولید کتاب است
گیـري از ایـن      انـد و بهـره     کردهیاد   »یات طیبه اسالمی  ح«تحقق  امکان   رهبري از     معظم مقام

 اي کـه بـه     حیات طیبه  ؛دانند  ملت متعهد و متدین ایران اسالمی می       ۀحیات طیب و پاك را شایست     
هاي اسالمی و استقرار حاکمیت اسالم بر کشور سایه خواهد افکند و مـردم ایـران بـا          ارزش ۀوسیل 

هاي دینـی و   بندي به معارف و ارزش پاي،  سازندگی ۀعرصپایداري در   ،  ایستادگی در مقابل دشمن   
 ملتـی کـه   ؛کند ها منتقل می این حیات طیبه را به سایر ملت  ،  اجتماعی و ملی  ،  حفظ قدرت سیاسی  

عزت و سربلندي خود را از استقامت و خودباوري و نفی خودباختگی و تجمع بر محور اسالم نـاب              
  )1212ش :1375 ،همشهري (.دست آورده است  هاي بزرگ به و ایستادگی در مقابل قدرت

بندي بـه خرافـات و       ضعف و ناتوانی و پاي    ،  اظهار ذلت ،  حالی بی،  با تنبلی ،  به باور رهبر انقالب   
 خداوند و فرهنـگ  ۀتوان یک کشور را بر طبق خواست     هاي واالي اسالمی نمی    اعتنایی به ارزش   بی

 تجدیـد   ۀمی و ملـت قهرمـان ایـران را شایـست          ایشان ایـران اسـال    ) همان  (.قرآنی تجدید بنا کرد   
نوسـازي  ، اما همین مردم و مجریان کشور را بـه اخـالق اسـالمی   ، داند اعتالي تمدن اسالمی می   
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در . خواننـد  انضباط اقتصادي و اجتمـاعی و پرهیـز از اسـراف فرامـی            ،  کاري  داشتن وجدان  ،معنوي
  :ار مرحله تقسیم کردندانقالب را به چه، رهبر معظم انقالب، 75اسفند ماه سال 

  ؛ پیروزي انقالب اسالمی.یکم
  ؛ شکست دشمن در جنگ تحمیلی.دوم
  ؛ آغاز بازسازي.سوم

  . نوسازي معنوي و استقرار عدالت اجتماعی.چهارم
  :فرمودند  بیان   در اجتماع عظیم مردم خوزستانایشان

ي و اسـتقرار  نوسـازي معنـو  ،  اهداف خود نرسیده است؛ گـام اصـلی        ۀسازندگی هنوز به هم   
روز شـتاب    منتهـا بایـد روزبـه   ، البته این قدم چهارم هم برداشـته شـده اسـت         .عدالت است 

موفقیت آن وقتی است که بتوانیم معنویت و دیـن و اخـالق و عـدالت و           . کندبیشتري پیدا   
 :1375 ،اطالعـات  (.هاي گوناگون را در میان جامعه مـستقر کنـیم   ییمعرفت و سواد و توانا  

  )21008 ش
،  پس از تشکیل نظام عادالنـه و برقـراري عـدالت اجتمـاعی          نداي معتقد  اهللا خامنه  آیتحضرت  

 مکارم اخالقی در میان مردم و سپس در بـین آحـاد جامعـه    ۀ ترویج و توسع  ،متمم انقالب اسالمی  
آن سـال را سـال تحـول    ، 76  ایشان در پیام نـوروزي سـال  )534ش :1375 ،ایران (.بشري است

کـه    ضـمن آن است،گرایی معرفی نمودند که از عوامل انحطاط  ز از اسراف و تجمل   اخالقی و پرهی  
: 1376، رسـالت  (.دردنک  اسالمی یاد ۀهاي حیات طیبه و جامع  آفت را خودباختگی و تحجر     ،انفعال

  )3297ش
هـاي اعـتالي   برد راه در منظري عـام بـه       1384ي قبل از    ها   رهبري در خالل سال     معظم مقام

ایـشان بـا    .انـد   تحقق حیات طیبه اسالمی و موارد ممد و مخل آن اشـاره نمـوده      تمدن اسالمی و  
نظـام سیاسـی   ،  1380در اردیبهشت   ،   فرهنگی و عدالت محوري    ،تأکید اساسی بر نوسازي معنوي    

 و هفـت شـاخص   ند ادوار دانـست  همـۀ  کامل حاکمیت اسالم براي      ۀساله نبوي در مدینه را نمون      ده
صالح اخالقـی  ا، صفا و اخوت، معرفت علم و، قسط و عدل، ان و معنویت آن را ایم  ۀمهم و برجست  

  .می به شمار آوردندی دارفت پیشو حرکت و  و کار، اقتدار و عزت، و رفتاري
،  و شرایط تحقق چنین دولتـی را عـزت         نددولت در نظام اسالمی را دولت کریمه دانست       ،  ایشان
قـدر   قدر دانستن متاع گران   ،  ناپذیري و پایداري   نفوذ،  اعتقاد راسخ به راه اسالم و انقالب      ،  سربلندي

اعـالم  ، سـاالري دینـی    بـشري از جملـه مـردم   ۀبراي جامع هاي نو ها و حرف و بیان آرمان  انقالب
هاي خوب به اقـدامات   تبدیل حرف،  وجودي دولت درنظام اسالمی  ۀ فلسف : و تصریح کردند   ندداشت

برخـی  .  باید دولت را دولت کار و عمل قرار داد        براي تحقق این مهم    خوب و اعمال صالح است و     
  : در افزایش کارآمدي دولت به شرح زیر استي فرهنگی ایشانها توصیه
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  ؛ها ها و اجراي پروژه ریزي ها و برنامه گذاري  عدالت در همه سیاستۀ اولویت کامل مسئلـ
 تحقـق عـدالت و   یی آنـان در راسـتاي  گرا گري و ممانعت از تجمل  پرهیز مسئوالن از اشرافی    ـ

  ؛ مذموم در فرهنگ عمومیةمدهاي منفی این پدیدآ نفی پی
المـال و رعایـت    کاري توسط مسئوالن و حفـظ کامـل و دقیـق بیـت              رعایت امانت و درست    ـ

  ؛داري دولت و کارگزاران آن ها در هزینه کردن اعتبارات به عنوان مصادیق امانت اولویت
دي و هر نوع فساد و اسراف و تبعیض در دوایر مختلـف و   قاطع با مفاسد مالی و اقتصا      ة مبارز ـ

  ؛باره به سران سه قوه در ایناي   مادههشت ۀتحت هر نام و توجیه و ضرورت رعایت مفاد نام
  ؛ دولتۀین وظیفتر  مهممنزلۀ تقویت و استقرار معنویت و اخالق و افزایش تدین مردم به ـ
 :1379، اطالعات :نـک  (.دینی و مظاهر فساد  بیبه جلوگیري از شیوع فساد و مقابله با تظاهر  ـ
  )7، 22077ش 

،  رهبـري در مـوارد متعـددي    معظـم  مقـام ،  1384با روي کارآمدن دولـت نهـم در سـوم تیـر             
صـورت شـفاهی و کتبـی    ه  و تذکرات الزم را به دولت نهم و کارگزاران آن ب      ها  توصیهها،    سفارش

 نظـام مـدد خواهـد    سطح فرهنـگ در  تر  افزونيارتقا وضوح عمل به آنها به    ه   که ب  اند   نموده بیان
  : برخی از آنها به شرح زیر است.بخشید

  ؛لومیت از این بخشظگرفتن بخش فرهنگ و رفع م  ضرورت جديـ
  ؛ صدرۀعدم رنجش از انتقاد و استقبال از آن با سع، پذیري  انتقادـ
ي هـا  ا و افزایش بودجـه ه و جبران عقب ماندگی   توجه بسیار جدي به نهضت علمی در کشور        ـ

  )1386، رسانی دفتر مقام معظم رهبري  پایگاه اطالع:نک(؛ تحقیقاتی
  )1386همان،  :نک. ( اجراي طرح امنیت اخالقی و اجتماعیـ

   :نمایند گیري ارزشی و انقالبی دولت نهم تصریح می  رهبري با اشاره به جهت معظممقام
 زمینه براي حرکـت عمیـق   ،س جمهور مکتبیییهی و رلّال روي کار بودن یک دولت حزب      با

ول بایـد در جهـت ارتقـاي       ئهـاي مـس     دسـتگاه  ۀفرهنگی بیش از پیش فراهم است و همـ        
  )همان: نک. (ي اخالقی و ایمانی جامعه به طور جدي تالش کنندها ارزش

 کـه از بخـش   انـد   سفارش نمـوده   ي جمهور ییسایشان به دولت نهم و شخص ر      وجود این،   با  
 ةشـود و عمـد     ي حل می  ساز   زیرا خیلی از مشکالت جامعه با فرهنگ       ؛ظلومیت شود فرهنگ رفع م  

فرهنگ سـالم را بـا   ،  رهبري معظممقام.  فرهنگی به کار گرفته شده است      ۀقواي دشمنان در جبه   
 مجریـان بـه شـدت بـه      که باید غیر مسموم باشـد و اند هواي سالم و قابل استنشاق مقایسه کرده   

داراي ، گـذاريِ وقـت و امکانـات الزم    یند که فرهنگ کشور بـا سـرمایه       نما  دولت نهم سفارش می   
ویژه با ابـزار   ه و تعالی برفت پیش دربارة لذا )1386همان،  :نک (.گیري ارزشی شود تحرك و جهت 
  :فرمایند میفرهنگی چنین 
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 بنابراین صرف وقـت کنیـد و در بودجـه هـم           ؛خیلی مهم است  . کم نگیرید  فرهنگ را دست  
از جملـه  .  و فصول قابل توجهی بگذارید تا جهـت ارزشـی بـه فرهنـگ بدهیـد            برایش پول 

 یـک دقیقـه در آن   کارهایی که مسئولین فرهنگی دولت خیلی باید به آن بپردازنـد و واقعـاً          
جهـت ارزشـی   ، که به فرهنگ عمومی جامعه و ابزارها و وسایل فرهنگی         گذار نکنند این   فرو

ي فرهنگی هنر و ادبیات و ها ي فرهنگی و عاملها ن چون تالش زیادي شده تا جریا ؛بدهند
 شما باید کمـک کنیـد و   . در جهت غیر ارزشی حرکت کنند و راه بیفتند     هبقی شعر و سینما و   

  )همان (. تالشتان را بکنید که به تحرکات فرهنگی کشور در جهت ارزشی جهت بدهیدۀهم
ـ   و جلورفت  پیشتحقق  ،   رهبري به دولت نهم     معظم  مقام سفارش  علـم و جبـران   ۀ بـردن قافل

هاي جدید بـا   کشف راه، از منظر ایشان. هاي علمی است رفت پیشر ب  از طریق میانها  ماندگی عقب
از ابزارهاي مهـم جبـران ایـن    ،  طی مقدمات علمی و گسترش علم و دانش و تعلیم در میان مردم            

ـ  ) همـان :نـک  (ماندگی ناشی از دوران قبل از انقالب است    عقب الش شـود تـا فرهنـگ     و بایـد ت
و ) 1385همـان،    :نک(.  گفتمان مسلط جامعه بشود    ،ها  بخش ۀدر هم » محوري یی و علم  گرا  علم«

توجـه بـه مـسائل    ، مین نیازهاي مادي مردم و حل مـشکالت معـشیتی  أدولت اسالمی عالوه بر ت   
یـان  د و بـسترهاي الزم بـراي جر       گیـر  نظـر    راخالقی و رشد علمی جامعه را نیز بایـد د         ،  فرهنگی

  )1386همان،  :نک (.وجود آورد  ه صحیح و اخالق فاضله در جامعه را باید بۀاندیش

  ي فرهنگی جامعۀ قبل و بعد از ظهورها  وضعیت و مؤلفه.6

  و آفات فرهنگی جامعۀ قبل از ظهور مالحم .1-6
معمـوالً سـخن از آفـات معنـوي و     ،  قبـل از ظهـور   ةي دور هـا   مالحـم و نـشانه    بارة  روایات در 

 ة را در حـوز ها  ییاین نارسا   و به عبارتی    دارند  ضعف معنویات و اخالق    ةی انسانیت در حوز   یراقهقه
در عـین انحطـاط   ،  قبـل از ظهـور  ة شـاید بتـوان گفـت بـشریت در دور    .کننـد  میفرهنگ قلمداد  

 چنین ۀ هرچند که نتیج   ،رو باشد  ه ظاهري روب  رفت  پیشاز حیث مادیات و تمدن مادي با        ،  فرهنگی
انحطـاط   و جـز سـقوط   ،  و اخالقی  توحیدي،  فرهنگ معنوي  بدون برخورداري از  ،  مادي رفت  پیش

  .بودنخواهد 
 از زوال مکـارم اخالقـی و بـروز          و معـصومان   در بسیاري از روایات منقـول از پیـامبر        

هـاي فـراوان و فـساد گـسترده بـه عنـوان        ها و فتنـه  هرج و مرج، ها جنگ،  ها  عدالتی  بی،  ها  ناامنی
ـ    ،   عصر غیبت یاد شده است       و ویژگی  هاي ظهور مهدي موعود     انهمالحم و نش    ۀاز جملـه خطب

کـه پیـامبر    چنـان   ، چنـین مـضامینی دارد  )138،190خ  :1381، البالغه  نهج: نـک ( البالغه  نهج 138
  :فرماید زمینه می  در ایناسالم

ها مورد  و راهها آشکار شود  هنگامی که در دنیا هرج و مرج و فتنه . مهدي این امت از ماست    
 دیگر تهاجم کنند و بزرگ به کوچک رحم نکند ی و بعضی از مردم به بعض     یردزنی قرار گ    راه
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در چنین زمانی مهدي ما که نهمین امـام از صـلب   ، تر را نگه ندارد تر احترام بزرگ  و کوچک 
کنـد و در آخرالزمـان    هاي قفل شده را فتح می   برج و باروهاي گمراهی و قلب      ،حسین است 

او زمینـی  . بدین قیام مبادرت کـردم ، طور که من در اول زمان  همان،کند  راي دین قیام می   ب
، 266، 25بـاب  ، 52ج :مجلـسی  (.سـازد  پر و سرشار مـی ، از عدل و داد، را که از جور پرشده  

  )154روایت 
 و اخالقیـات  هـا   ارزشۀعصر فرومایگی فرهنگی قبل از ظهور و مالحم این دوره که مسخ هم         

 به گونۀ مـشابهی  ـامیه    با نگاهی به حکومت بنیـ از دید امام علی، دارد و انسانی را دربرالهی 
، استواري و تهاجم باطل ،   تثبیت :یی مانند این موارد شناخته شده است      ها  بیان شده و داراي ویژگی    

ن نقـض قـوانی  ، گویـان  یـان و راسـت  گرا  قلت حق ،  گویی و دروغ  یابی جهالت و نادانی    ظهور و قوت  
گـرگ صـفتی عامـه مـردم و     ، یـابی کریمـان   فرومایگان و کـم    کثرت،  دشمنی فرزند با پدر   ،  الهی
افتخارجویی بـه  ، نابودي مستمندان، تظاهر به دوستی در عین دشمنی قلبی    ،  خویی پادشاهان  درنده

  )108، 151خ :1381، البالغه نهج :نک( .دامنی آور شدن پاك و شگفت  گناهکار
  )دولت مهدوي( ي فرهنگی جامعۀ پس از ظهورها مالحم و مؤلفه .2-6

تکامل و تعالی اساسی در ابعاد معنوي فرهنگ اسـت و اگرچـه در ابعـاد         ،  نماد حکومت مهدوي  
ویـژه و    کـار ،گـردد   مـی  به وفور مالحظهرفت  پیشمادي فرهنگی و تمدنی جوامع بشري نیز این         

ـ  ، یت و اخالق   معنو ةهم در حوز   اصالح فرهنگی آن  ،  اصلی این حکومت   محور  فرهنـگ  ربا ابتنـا ب
به اعتالي فرهنگی نظر دارد و بر همـین مبنـا   ،  ابعاد مادي تمدنیيتوحیدي است و مقدم بر ارتقا    

 ایـن دولـت موعـود    ي فرهنگـی هـا   بـه ذکـر برخـی از ویژگـی        ،   به صورت اجمالی   بعددر مباحث   
  :پردازیم می

  تفوق فرهنگ توحیدي .1-2-6
 و فرهنگـی  عقیـدتی ،  نخستین شالودة فکـري کهاست لهی احکومت جهانی مهدوي حکومتی   

 ی او شرق و غرب عالم را دربـر    یروا فرمان «:ماید رف  می که پیامبر  چنان هم ،خداپرستی است  نآ
بـاقی  اي  گرداند و در زمین خرابه     می  ادیان غالب  ۀ او دین خود را بر هم      ۀخداوند به واسط  . گیرد می

  ».شود  میو همگی آباد ماند نمی
 مگر ،ماند  روي زمین باقی نمی  بر مکانی   ،محمد قیام کند   وقتی قائم آل  «:  فرمود مام صادق ا
 ۀنتیجـ  ».شـود   مـی جا به آواز بلند گفتـه   در آن»اله اال اهللا محمد رسول اهللا ال« طیبۀ  ۀکه کلم  این

ي ها  مبتنی بر آموزه   ودولتی جهانی    ظهور،  حکومت مهدوي  در   فرهنگ توحیدي خدامحور   استقرار
دیگـر  ، گیر شدن آن  و عالم با پذیرش اسالم از سوي همۀ مردم جهان و و دینی خواهد بود  وحیانی

خـدا و احکـام   ، حـور ایـن جامعـه   م.  میان مردم نخواهد بوداعتبارات بیهوده  امتیازات وو هیچ مرز
  . جهانی کافی استۀ جامعةخداست و تعالیم اسالمی براي ادار
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   حیات طیبۀ مهدويی درو اخالقتعالی معنوي  .2-2-6
امـام   .ین ویژگی فرهنگـی و تربیتـی نظـام مهـدوي اسـت        تر  ، مهم هحیات طیب و  تعالی معنوي   

ـ خبا،  متعالی و عـاري از گنـاه       گر و  تبیین این نظام هدایت    ۀزمین  در علی ل اخالقـی  یـ ث و رذای
 :فرموده است

 مردم هـدایت را  هنگامی که، کند  ها را تابع هدایت وحی می       خواسته] حضرت مهدي [او  
هاي گوناگون خود را  نظریه،  در حالی که به نام تفسیر     . دهند  هاي خویش قرار می     تابع هوس 

  )190، البالغه نهج (.سازد ها را تابع قرآن می ها و اندیشه او نظریه، کنند بر قرآن تحمیل می
 خمـر و ربـا     شرب،   زنا ؛شود  می ازهاند   رونق کشاورزي بی   ؛ماند رود و خوبی باقی می     بدي می 

نمـاز جماعـت رونـق     ؛آورنـد   مـی شـریعت و دیانـت روي    ،  مردم به عبادت   ؛بندد رخت برمی 
برکـات   ؛شـوند  میـوه مـی   درختـان پـر   ؛شود امانات ادا می  ؛شود   عمرها طوالنی می   ؛گیرد می

 .ماننـد  بیت باقی نمی دشمنان اهل ؛مانند اخیار باقی می ؛شوند اشرار نابود می  ؛گردد فراوان می 
  )593، فی گلپایگانیصا(

  ص فرهنگی امام عصرتشخ. 3-2-6
فرهنـگ متعـال و معنـوي        يها  ین مؤلفه تر  مظهر عالی ،  به عنوان انسان اکمل   ،  امام مهدي 

و در شـتاب بـه    1ترین فرد جهان بشري در برابر خداوند بـوده     وي متواضع ،  بر مبناي روایات   .است
شـکوه  ،  او کمـال موسـی  2.کـوش اسـت   تمجاهد و مجتهدي سـخ ، ها ها و بزرگواري سوي نیکی 

تـوان وي را سـرآمد تهجدپیـشگان و      و مـی )81، 86ج :مجلـسی  (عیسی و شکیبایی ایوب را دارد   
 در  رفـت  پـیش  هر گونه تعـالی و دلیل بدین  .داران و ساجدان به درگاه الهی به شمار آورد     زنده  شب

پـاك و منـزه از   ، رهبري معـصوم  آنها وجود ینتر  مهماز معلول عواملی است که یکی، عصر ظهور
 بـر  او فقط وابـسته بـه خداسـت و       .  است  و برخوردار از غایت مکارم اخالقی      هر نوع عیب و نقص    

بـا چـشم   ، ها و نژادها جمعیت، ها  ملتۀ به هم ،طلب موجود  سلطه ي سیاسی ملیت و   ها  خالف نظام 
گـذارد و بـه همـه بـا دیـد       نمـی  ها ملیت،  نژادها،فرقی بین اقوام کند و مهربانی و برابري نگاه می

، بـاتقواترین ، تـرین   حکـیم ،  ترین  او عالم  «به تعبیر امام علی بن موسی الرضا      . نگرد سان می  یک
قلـبش بیـدار    ،  و اگر چشمان او به خواب رود      ... ترین و عابدترین مردمان است      بخشنده،  صبورترین

  )439 و 437 :1383، انپورسیدآقایی و دیگر به نقل از 10 و 9 ،الزام الناصب(... است
   انحرافات با تحقق عدالتهمۀاصالح . 4-2-6

 ؛ و چه در دولت مهـدوي اسـت  ساز چه در دولت زمینه،  اصلی فرهنگ  ۀهست توحید و خداباوري  
 نقـش بـسزایی دارد و  ، ولی تحقق عدالت نیز در اصالح انحرافات اعتقادي و رفتاري این دو دولت        

 در حقیقـت  .ي فرهنگی دولت مهدوي به شمار آورد    ها  ین مؤلفه تر مهمتوان برپایی عدالت را از       می
                                                         

 )436 همان،: نک(» .یکون أشد الناس تواضعاً هللا عزّوجلّ: قال الرضا«. 1
 )همان: به نقل از 410، جمال االسبوع: نک(» . الجحجاح المجاهد المجتهد:قال الرضا«. 2
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اعتقـادي و  ، که اقتصادي باشـد فرهنگـی     بیش از آن  ،   اسالمی و مهدوي   ۀکارکرد عدالت در اندیش   
 را هـا   و نبـود اعتـدال  هـا   نـاموزونی ،  انحرافات،  ۀ اعوجاجات ، هم  یعنی اجراي عدالت   ؛عقالنی است 

اصـالح انحرافـات   ، يسـاز  ورزي و معتدل  عدالتفرآیندقدم این    بنابر این در خط م     .کند  می اصالح
اصـالحات اقتـصادي و نظـام    ، عقیدتی و سپس اخالقی قرار دارد و با این اصـالح و از برآینـد آن           

 عـدالت نیـز مؤیـد    ةکاوي واژ البته معنا. پذیرد  می صورتها  زیعی عادالنه و ایفاي سایر استحقاق     تو
  .این ادعاست

: کننـد کـه عبارتنـد از    هـاى اسـالمى یـاد مـى       و کاربرد در اندیشه    اا چند معن   را ب  »عدل« ۀکلم
اصـالح  ، راست کردن یا راست و درست قـرار گـرفتن و نشـستن        ،  راست ایستادن ،  درستى،  راستى

رعایـت  ، موزون بـودن ، مِثل، داد، برگشتن از یک مسیر غلط به مسیر صحیح  ،  تغییر کردن یا ایجاد  
رعایت حقـوق افـراد و   ، قرار دادن و نهادن هر چیز در جاى خویش    ،  ضتساوى و نفى هرگونه تبعی    

  . وجود توسط خداى متعالۀها در افاض رعایت استحقاق، دار حق به حق دادن
کـه   چنان ،صاف شدن است، راست شدن ،  روى میانه،   معناى راستى  به» اعتدال«،  از سوي دیگر  

  1.روند مار می از متضادهاي آن به شانحراف  ومیل، طغیان،  ظلمجور،
ـ ، انـسانى  چـه در نفـوس   دارد کـه آن  منظور در باب مفهوم عـدل بیـان مـى       ابن  اعتـدال و  ۀمای

جـور مغـایر   ) 83: 1408منظـور،   ابـن (. متضاد آن جـور اسـت   و  عدالت  ،  شود استقامت و انتظام مى   
 بـه  ظلـم در لغـت  ، منظـور   از منظـر ابـن  .ى انحراف استادرستى و اعتدال بوده و به معن    راستى و 

تجـاوز از حـد و   «چنین به معنـاى   هم آید و معنى تاریکى و شکافى است که در زمین به وجود مى       
ظلـم تجـاوز از    «،   به تعبیـر راغـب     )373 ،12ج :همان (. است »قرار دادن چیزى در جاى نامناسب     

 .درو لذا در گناه بزرگ و کوچک هر دو به کـار مـى  .  چه زیاد،چه این تجاوز کم باشد، حق را گویند 
  )326: 1392، راغب اصفهانى(

گنجانـده شـده     در معناى اصطالحى راستى و نادرستى     » انحراف«و  » راست«دو معناى لغوى    
و » عـدل «اصـطالحات   طور التزامى در  نیاز به گفتن نیست که مفاهیم درست و نادرست به . است

اى کـه   گونـه   بـه ، شوند ىاستعمال م ترین معنا قرار دارد؛ زیرا این دو اصطالح اغلب در کلى » جور«
معـادل  ، عدل بـه معنـاى درسـتى و راسـتى     مفهوم. گیرند مى هاى اخالقى و مذهبى را دربر   ارزش

تـرى در اصـطالح اسـتقامت یـا مـستقیم و       دقیق مفاهیم منصفانه و انصاف است که شاید به طور      
  .اند راست بودن بیان شده

 مطلـق آن و مـساوي بـا محـو همـۀ      بدین ترتیب تحقق عدالت و رفع جور و سـتم در معنـاي   
، ي فـردي و اجتمـاعی اسـت   هـا  گـري  و طاغی امیال نفسانی، گناه، کفر،  از جمله شرك  ،  انحرافات

 انحرافـات در عـصر ظهـور    همـۀ  نـابودي فـساد اخالقـی و    ة دربـار گونه که امـام علـی      همان
                                                         

   . مفید استلِسان العرب به معجم مراجعه، تبیین بیشتر براي. 1
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 ،مانـد   نمـی  و فاسدانانگیزد که کسی از منحرفان    میخداوند در آخرالزمان مردي را بر     «: اند  فرموده
  1».که اصالح گردد مگر این

 ،گـردد   مـی  عدالت محققةبا کارویژ ،   فرهنگ بشري  ةبدیهی است که این هدف بزرگ در حوز       
گونـه کـه      همان ،کند  می او زمین را از قسط و عدل پر       ...  «:فرماید  می پیامبر اکرم که   چنان هم

  )84، 35ح، 51ج :تا  بی،لسیمج(» ...کاري پر شده بود پیش از آن از ستم و جفا
 همـۀ شامل تصحیح و راست نمودن ،  اصالحی و ترجیحاً فرهنگی عدالت   ةکارویژ،  بدین ترتیب 

گردد و این معنا در روایات و از جمله در روایتـی از      می جوامع و افراد بشري و حتی فاجران آنها نیز        
ـ    العـد  ذا قام قائم  إ... «:  به صورت زیر نقل شده است      امام حسین  ؛  و الفـاجر    البـرّ  هل وسـع عدل

شود و ایـن    میعدل گسترده، کند  میهنگامی که قائم قیام) 4باب ، 90ص ، 24ح ، 27ج  ،  همان(
  ».گیرد  مینیکوکار و فاجر را دربر، گستردگی عدالت

، یانـه گرا  اصـالح  تربیتـی و  ،   فرهنگـی  ة بسیار زیبا و بلیغی این کـارویژ       عبارت در   امام خمینی 
  :ن فرموده است عدالت را چنین بیا ازمطلق و موسع 

 اجـراى  کـه  بـود  ایـن  هم مقصدشان و آمدند عدالت اجراى براى،  آمدند که انبیا از یک هر
 و آلـه  و علیه اللَّه صلى -ختمى رسول حتى. نشدند موفق لکن بکنند عالم همه در را عدالت

 آمده بشر تربیت براى و بود آمده عدالت اجراى براى و بود آمده بشر اصالح براى که -سلم
 خواهد موفق معنا این به که کسى آن و،  معنا این به نشدند موفق خودشان زمان در باز،  بود
 عـادى  مـردم  کـه  عـدالتى  ایـن  هـم  آن نـه ،  کـرد  خواهد اجرا دنیا تمام در را عدالت و شد
 اتـب مر تمـام  در عدالت بلکه باشد مردم رفاه براى زمین در عدالت ۀقضی فقط که فهمند مى

، عقلـى  انحـراف ،  روحـى  انحـراف ،  عملى انحراف،  کند پیدا انحرافى هر اگر انسان. انسانیت
 اخالقش اگر. انسان در است عدالت ایجاد  این خودش معناى به را انحرافات این برگرداندن

 پیـدا  تحقـق  او در عدالت این،  برگردد اعتدال به وقتى انحراف این از،  باشد منحرفى اخالق
 یک به کج عقاید آن برگرداندن،  باشد یىها  کجی و انحرافاتى یک عقاید در اگر .است کرده
  .انسان عقل در است عدالت ایجاد این، مستقیم صراط و صحیح ةعقید
 راسـت  را ها کجی تمام ،آورد مى بیرون انحطاط از را بشر تمام ...کنند ظهور ایشان که وقتى

 ماهـا  که همان عدالت این که نیست همچو» جوراً ملِئَت ما بعد عدلًا األَرض یمألُ«: کند مى
، خیر اما هست این،  آن نکند جور دیگر که باشد عادلى حکومت یک نه که فهمیم مى آن از

 نفـوس  حتـى . هـست  آنهـا  در انحرافـات  هـستند  کـه  نفوسى تمام ...معناست این از باالتر
 در،  هست انحراف ها اخالق در. داندن خودش ولو هست انحرافاتى آن در هم کامل اشخاص

 انحـرافش  کند مى بشر که هم کارهایى در و هست انحراف اعمال در،  هست انحراف عقاید
 ایـن  تمـام  و کننـد  مـستقیم  را ها کجی این تمام که این براى مأمورند ایشان و. است معلوم

 را بـشر  تمام...است شرب تمام عید،  عید این،  جهت این از. ..اعتدال به برگردانند را انحرافات
 همان به دارند برمى زمین روى تمام از را جور و ظلم و،  شاءاهللا ان کرد خواهند هدایت ایشان
  )482 -480، 12 ج :1371 ،خمینی (.مطلقش معناى

  )524 ،3 ج:تا حر عاملی، بی (». صلُحاو ال یبقی طالح الّ ...الزمان یبعث اهللا رجالً فی آخر «.1                                                         
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  اعتالي فرهنگ در گرو تحقق کامل امر به معروف و نهی از منکر .5-2-6
ي امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر تحقـق        در عصر ظهور ابعاد معنوي فرهنگ در بستر احیـا         

 حـضرت  ۀ و خداوند به وسـیل 1»کنند مهدي و یاران او امر به معروف و نهی از منکر می«یابد و   می
 و هـوس  ي او آثار گمراهی و هو2.کند اصالح می، اند که تباه شده     این امت را پس از آن      مهدي

کـه    کجاسـت آن  « :شـاره آمـده اسـت     طـور کـه در دعـاي ندبـه ایـن ا              همان ،را نابود خواهد کرد   
 و هـوس را نـابود   اکه آثار گمراهی و هو هاي دروغ و افترا را خواهد گسیخت؟ کجاست آن      ریسمان

  »خواهد کرد؟
 و از هـیچ  از ریـشه برکنـد  کـه آن را   مگر این، گذارد امام هیچ بدعتی را وا نمی   ،  بر همین منوال  

  3.ایدکه آن را برپا نم مگر این، گذرد سنتی الهی نمی
دوران تکمیـل و  ،  الهـی و اصـالحی  ۀ بهینۀ ایـن دو فریـض   اجرايبا  ،  عصر ظهور ،  بدین ترتیب 

آدمیـان  ، اي که با عملیات اصالحی دولت مهـدوي  تتمیم مکارم اخالقی و معنوي خواهد بود؛ دوره 
 رسند و ایمان آنها از حیـث عقیـدتی   بلوغ و تکامل اخالقی و فرهنگی می،  نفسانی ۀبه نهایت تزکی  

دینـان ذلیـل    یابند و منافقان و بـی  مسلمانان و مؤمنان عزت می، شود و در نتیجه و عمل کامل می  
  .گونه که در دعاي افتتاح، این وضعیت آرمانی و دولت کریمه مطالبه گردیده است همان ،گردند می

 معروفـات و تـرك منهیـات شـرعی و         جـراي  ا ةدر حـوز   به تعبیر امام الرضـا     امام عصر 
  : استقراول بوده و پیش از همه به اوامر و نواهی الهی آمر و عامل پیش ،اخالقی

تـر و در برابـر خداونـد از همـه      از پدر و مادرشان مهربان، او براي مردم از خودشان سزاوارتر  
کنـد و   خود بیش از دیگران به آن عمل مـی ، دهد چه به مردم فرمان می     آن. تر است   متواضع

پورسیدآقایی و ( ...کند خود بیش از همگان از آن پرهیز می، کند  می چه مردم را از آن نهی       آن
  .)439 و 437، دیگران

  فرهنگی دولت مهدوي نامه و میثاق نظام. 6-2-6
بـراي   (»صـحیفۀ المهـدي   «یا  »  مهدیه ۀصحیف«که   در مجموعه دعاهاي حضرت مهدي    

تـوان نظـام فرهنگـی      مـی یزشود ن  نامیده می)1379،  مجتهدي؛تا بی، قیومی اصفهانی: نکنمونه  
 ضمن درخواست هـدایت     4ین این ادعیه  تر  معروف در امام عصر  .دولت مهدوي را مشاهده کرد    

یت و شـوق و  ، جدشناخت و معرفت، برداري امتش از خداوند متعال توفیق فرمان الهی براي خود و 
رأفـت  ، آالیش و بینیت پاك ، نصیحت و خیرخواهی، رغبتی به دنیا زهد و بی، آموزي رغبت به علم 

دادگـري و  ، پایداري، صبر و قناعت، تواضع و سعۀ صدر،  حیا و عفت  ،   توبه ،وقار و متانت  ،  و رحمت 
                                                         

 )26ح، 242ص :1376، نعمانی: نک(» . یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...المهدي و أصحابه: قال الباقر«. 1
 )83، 51ج، مجلسی(» . بعد فسادهااالُمۀیصلح : قال النبی«. 2
 )11ح، 58ج، همان(» . إالّ أقامهاسنّۀ  إالّ أزالها و البدعۀو الیترك : ... قال الباقر«. 3
  »... ویۀالمعص الطاعۀ و بعداللهم الرزقنا توفیق «. 4
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، د و از خداوند براي اصناف مختلـف امـت اسـالمی      کن   می انصاف و سرشت نیکو مسئلت    ،  مهربانی
سـخنان بیهـوده   ، تخیان، تعدي ظلم و، ناك ههغذاي حرام و شب ،  پرهیز و دوري از گناه و نافرمانی      

  )281 :تا ، بیکفعمی (.فرماید  میرا طلب، و غیبت
 آیـد،  بـه چـشم مـی    حضرت با یارانش نیـز  ۀنام نظام و منشور فرهنگی دولت مهدوي در پیمان   

 شـروع عملیـات اصـالحی و الهـی     بـراي  بـا یـاران عابـد و زاهـد خـود           امام مهدي  جا که  آن
توان از آن به منشور فرهنگی دولت طیبۀ مهـدوي           می که به واقع  بندد    میثاقی می ،  گسترش عدالت
  :یاد کرد

خون کسی را به ، مسلمانی را دشنام ندهد، زنا نکند، کند که هرگز دزدي نکند    با او بیعت می   
، کسی را به نـاحق نزنـد  ،  کسی هجوم نبرد ۀبه خان ،  دنبه آبروي کسی لطمه نز    ،  ناحق نریزد 

در مورد چیـزي کـه یقـین نـدارد     ، ل یتیم را نخوردما، طال و نقره و گندم و جو ذخیره نکند        
در برابر سیم و زر ،  حریر و خز نپوشد   ،  مشروب نخورد ،  مسجدي را خراب نکند   ،  گواهی ندهد 

، از اعمال منافی عفت اجتنـاب کنـد  ، راه را ناامن نکند، راه را بر کسی نبندد، فرود نیاورد  سر
به نیکی فرمان بگریزد، از پلیدي ، اکی باشد دار پ  طرف،  به کم قناعت کند   نینبارد،  خوراکی را   

در راه خدا حقّ ، خاك را متکّاي خود سازد، هاي خشن بپوشد  جامه،  ها باز دارد    از زشتی ،  دهد
  )469 :تا بی ، صافی گلپایگانی (...جهاد را ادا کند و

. انـد  نامه و منشور فرهنگی دانـسته  این بیعت  نیز در بیان دیگري خود را مکلّف به       امام عصر 
  )همان(

 شـهرها  ۀیـارانش را در همـ   «،  مدارانـه  بر مبناي همین میثاق الهـی و فـضیلت         امام مهدي 
دهـد کـه عـدل و احـسان را شـیوة خـود سـازند و آنـان را          کند و به آنان دسـتور مـی       پراکنده می 

 بـه  1.»دهد که شهرها را آباد سـازند  گرداند و به آنان فرمان می     هاي مختلف می    روایان اقلیم  فرمان
 تعظـیم و  ،فرمایـد   مـی طور که پیـامبر  همان،  الهی و فرهنگیةحاصل چنین سیر ،  همین دلیل 

؛ 144ص، 7بـاب ، عقدالـدرر : رگرفتـه از ب، 751 ـ  750،قزوینـی (تکریم امت اسالمی خواهـد بـود   
دوسـتانه در   رعایت فرهنگ الهـی و انـسان    ،  به فرمودة امیرمؤمنان   و بنا ) 473،  صافی گلپایگانی 

و پرداخـت   شدگان  بدهی بدهکاران و دیون کشته همۀپرداخت  ،   بردگان همۀظهور به آزادي    عصر  
  )66، 1ج، اشییع: رگرفته از ب672-671همان، . (انجامد  میهمۀ مظالم

  تعالی فرهنگی بر مبناي تربیت و آموزش. 7-2-6
فـساد و  ،  دنرسـ   می فرهنگی تکامل اخالقی و    و بلوغ،  تزکیه به نهایت    انآدمی،   مهدوي نظامر  د

نیـازي    بـی  و غنـا و 2دشـو   مـی یشان زدودهها ي بندگان از دل ها   و کینه  گردد  می اصالح   ها  انحراف
                                                         

یفرق المهدي أصحابه فی جمیع البلدان و یأمرهم بالعدل و اإلحسان و یجعلهم حکّامـاً فـی األقـالیم و       «: قال الصادق . 1
 )271، االمام المهدي:  ازرگرفتهب. 483، پورسیدآقایی و دیگران: نک(» .یأمرهم بعمران المدن

  )152، ابن طاووس(، »و یرفع الشحناء و التباغض «.2
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،  معـصومان ة در سـیر   فرهنگـی  ۀالگـوي توسـع    )71،  همـان  (.گیرد  میجاي حرص و طمع را      
تـالش بـراي نیروسـازي و تربیـت و         ،  انـد   ویژه معصومانی که فرصت تـشکیل حکومـت یافتـه           به

 از جمله ایـشان در  .گشاست  در این زمینه راه امام علی ةنگاه به سیر  . ي آنها بوده است   زسا  آماده
دهی و تعلیم امـت    ضرورت بینش  ةبار  در ،دار بصره   فرمان ، به عثمان بن حنیف    نهج البالغه  45 ۀنام

ـ        می ی دارد و به او اقتدا     یپیشوا،  بدان هر پیروي   «: امام فرموده است   در نزد  م وي کنـد و از نـور عل
امـام   بـر «: ه اسـت نیز فرمـود ) 966ص، 2بند، 45 ۀنام :1392، نهج البالغه(» .شود  میمنور و آگاه 

  )318 :1407، مديالتمیمی اآل(» .است که به افراد تحت والیت خویش اسالم و ایمان را بیاموزد
 ، موعـود ۀدر آن حیات طیب،  علوي در روایات آمده است که امام عصر   ةبر مبناي همین سیر   

گمارد و بواطن نامکشوف این مـصحف    میي قران به مردم همت    ها  خود به تعلیم و تفسیر واقعیت     
ـ       این گسترش فرهنگ علم   . کند  می شریف را براي آنها تشریح      بـشري   ۀآموزي و حکمـت در جامع

 دهنـد   مییادحکمت مردم  به  در زمان مهدي امام باقرةاي خواهد بود که به فرمود       به گونه 
نیـاز از دیگـران بـر     آموزند و بی دار هم حکمت می که زنان خانه ییتا جا  )352ص،  52ج،  مجلسی(

  1.پردازند اساس احکام الهی و نبوي به قضاوت می
گویـا   «:اند فرمودهچنین توصیف    را    وضعیت شگرف آموزشی و تربیتی عصر ظهور       امام علی 

مردم را به همان ترتیبی ، ییها  ایی چادر  و با برپ   اند  بینم که در مسجد کوفه گرد آمده        می شیعیانم را 
  )318 ،نعمانی ؛364، 52ج مجلسی، (».دهند  میآموزش، ن فرود آمده بودآکه قر

 آموزشی و فرهنگی مساجد خواهد بود و در عصر ظهور مساجد فراوان           ةکانون این نظام گسترد   
 ر ایـن عـصر  مؤمنـان خبـر از سـاخت مـسجدي د          طور که امیر    همان ،و عظیمی ساخته خواهد شد    

  و داراي پانـصد در و دوازده امـام جماعـت خواهـد بـود     شـود  مـی  بنا »حیره«دهد که در شهر    می
 نـواحی عـالم ماننـد قـسطنطنیه و     دیگـر  مساجد در ةحتی ساخت گسترد   و) 375،  52ج،  مجلسی(

، افـزون بـر ایـن   ) 312، 13ج :1411 ،شریف تـستري . (حوالی آن به فراوانی صورت خواهد گرفت      
مسجدي بـا هـزار    )ظهرالکوفه(بیرون شهر کوفه   خبرداده است که در این زمان در      ادقامام ص 

 ةامـام عـصر را سـازند   ، و امام باقر نیـز در روایتـی  ) 337  ـ 330، 52ج مجلسی،(در خواهد ساخت 
  )330، همان. ( معرفی نموده است»غَرِي«به نام اي   در منطقهباب هزار دارايمسجدي 

  تکامل عقالنیت در فرهنگ مهدويمحو جهالت و  .8-2-6
 پیـامبران الهـی در پرتـو    کـه  چنـان   هم، عقل جایگاهی بس باال و واال دارد    ،توحیدينگرش   رد

 پرتـو هـدایت حـضرت      در .عقل توانستند بشر را در جهت سعادت دنیوي و اخروي هـدایت کننـد             
 ،ش بصیرت عمومی   با افزای  د و نگرد  می  شکوفا  و رسند  میوافی  کمال   و رشد    به ها عقل مهدي

                                                         
، 52ج، همـان (» .اهللا  رسـول سـنۀ  لتقضی فی بیتها بکتـاب اهللا تعـالی و   ةأالحکمۀ فی زمانه حتّی إنّ المر    تؤتون  .... «. 1

 )352ص
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 ةعقـول مـردم در دور  . دبنـد   مـی ها و افکار دون و ناپسند از جامعه رخـت        نظري تنگ،  ها بینی کوته
 وقتی قائم ما  :فرماید  می باره  در همین   امام باقر  .رسد   کمال خویش می   ۀظهور به باالترین مرحل   

 ایـن  دلیلشود و به   د می کشد و عقل آنها زیا      خداوند دست عنایتش را بر سر بندگان می       ،  قیام کند 
 ایـن تکامـل   ۀ بـسیار بـدیهی اسـت کـه اولـین الزمـ       1.گردد  اخالق آنها نیز کامل می    ،  رشد عقلی 

  .محو کامل جهالت است، عقالنی
، ضامن اعتالي فرهنـگ و   ظهورةتوان گفت که کمال عقالنیت بشري در دور        می بدین ترتیب 

، گـر آن اسـت کـه در عـصر مهـدوي        یـان روایـات فـراوان دیگـري ب      ،  افزون بر این   .ت است مدنی
کـشف و در میـان     ،   حرف کـل دانـش     27 حرف از    25رسد که     می جا شکوفایی دانش بشري بدان   

 بـه تفـصیل ایـن شـکوفایی علـوم و بالنـدگی       گونه که امام صادق    همان ،شود  مردم منتشر می  
 طالیـی  ةدوربـسیار هویداسـت کـه در ایـن     ) 336، 52ج :مجلـسی ( .است آوري را بیان نموده     فن

مکارم اخالقی در وجوهی متعالی بر جوامـع       ي الهی و انسانی و    ها  ارزش،  فرهنگ و معرفت بشري   
  .گردند انسانی حاکم می

   ضامن اعتالي فرهنگ،تأمین رفاه. 9-2-6
اعتالي فرهنگ بدون توجه به رفاه و وضعیت معیشتی مردم در واقع فاقد معناي الزم اسـت و              

. انـد   دو الزم و ملزوم هم دانسته شدهاینبا هم دیده شده و » معاش«و » معاد«در اسالم توجه به   
ویژه مؤمنان از حیـث   ها به   انسان ۀگردد و هم    این تالزم در عصر ظهور در نهایت کمال محقق می         

 از این وضعیت بـدین  توصیف پیامبر. ترین سطوح ممکن خواهند رسید   معیشت و رفاه به عالی    
  :صورت است

چنـان از نعمـت    امت من چنان از نعمت برخـوردار شـوند کـه هرگـز امتـی آن       ،  در آن زمان  
امـوال  ، برخوردار نشده باشد؛ سرتاسر زمین محصول دهد و هیچ چیز را از آنان دریـغ نـدارد        

! بگیـر : گویـد  درنـگ مـی   هرکس نزد مهدي آید و بگوید به مـن مـالی ده او بـی     . انبوه شود 
  )88، 51ج  ،همان(

  نتیجه
دهد که اگرچـه بـا     میخوبی نشان  ه به وضعیت تمدن و فرهنگ دنیاي معاصر ب    نگاهی اجمالی 

 ولی رشد تمدن مـادي  ،گردد  میي مادي و تمدنی بشر افزوده  ها  رفت  پیشآوري بر    سرعت سرسام 
 ةهمـراه نبـوده و جهـان در حـوز    ، و یا به عبارتی رشد بخش مادي فرهنگ با بخـش معنـوي آن            

اي  بـاوري بـا توسـعه    ي معنوي فرهنگ همانند اخالق و دیـن ها هفرآورد و رود  به پس می  فرهنگی  
                                                         

، الـدین  کمال؛ 25ص، 1ج، اصول کافی(گفتنی است که در برخی کتب روایی     . 482،  صافی گلپایگانی ؛  336،  52ج،  مجلسی .1
، هـا  یعنی حضرت قائم آرمان، آورده شده است» أحالمهم«، »أخالقهم«اي به ج) 338ص، 52ج، بحاراألنوار؛  675ص،  2ج

  .رساند آرزوها و فرزانگی آنان را به تمامیت می
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 ،موجـود   لذا وضـعیت فرهنگـی  .اند ي مادي ارتقا و تعالی نیافتهها آوري پا با تمدن و فن    هم،  موزون
و چه در جهان اسالم از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و حتی کشور مـا نیـز        چه در جهان کنونی   

 اصالحات فرهنگی جهت تمهیـد ظهـور   جراي ا، و به همین دلیلاز این آسیب مصون نمانده است    
  .رسد  میضروري به نظر، دولت موعود
تقـرب   1،تمدن اسالمی خدامحوري و اسالمیت آن اسـت     فرهنگ و     چون بنیاد اصلی   در نتیجه 

رهنگ اسـالمی  ف اعتالي مجدد   بقا و  تر آن نیز شرط اصلی     داشت افزون  بیشتر به این اصل و پاس     
دهنـده فرهنـگ    دین فقط یک عامل از عوامل تـشکیل   زیرا   ؛رود  شمار می   ظهور به  ۀمینو تمهید ز  

 سرچـشمه چیزي از وحی الهی  دهد و هر کل فرهنگ را تشکیل می،  داري نیست بلکه واقعیت دین   
  .گیرد می

، ي و انحطاط در جوامـع فعلـی      پذیر  ه آسیب  کند ک  این نوشتار تالش نموده تا این مدعا را ثابت        
 فرهنگـی و اعـتالي   يبـه همـین دلیـل احیـا    . تکنیکـی   فرهنگی است تا تمدنی وۀ ناحی بیشتر از 

حتـی در دولـت      ي ظهـور و   سـاز   ي در زمینـه   برد   راه بدیل و   بی واجد نقش ،  جوانب معنوي فرهنگ  
، سپس عدالت را در اصالح انحرافات اعتقـادي و رفتـاري        توان تحقق توحید و     می مهدوي است و  

  .هاي دولت مهدوي به شمار آوردبرد راهفرهنگی و ي ها ین مؤلفهتر مهماز 
 و چه در دولت مهـدوي  ساز چه در دولت زمینه،  اصلی فرهنگۀهست،  اگرچه توحید و خداباوري   

  نقـش بـسزایی دارد    ،   تحقق عدالت نیز در اصالح انحرافات اعتقادي و رفتاري این دو دولت            ،است
 در .ي فرهنگـی دولـت مهـدوي بـه شـمار آورد           اهـ   ین مؤلفه تر  مهمتوان برپایی عدالت را از        می و

کـه اقتـصادي باشـد فرهنگـی و      بـیش از آن ،  اسالمی و مهدويۀحقیقت کارکرد عدالت در اندیش    
 را هـا   و نبـود اعتـدال   هـا   نـاموزونی ،  انحرافات،  ۀ اعوجاجات هم یعنی اجراي عدالت     ،اعتقادي است 

  .کند  میاصالح
توان بـه     می حتی در دولت مهدوي    ي ظهور و  ساز  نهي اعتالي فرهنگی در زمی    ها  از دیگر مؤلفه  

محـو جهالـت و تکامـل    ، تحقق کامل امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر           ،  و اخالقی تعالی معنوي   
 اصـالح  فرآینـد و تأمین رفاه اشاره کرد که  تربیت و آموزش، رهبري و مدیریت صالحان،  عقالنیت

 و جانـشینان منـصوص او در    معـصوم انحرافات و تکمیل مکارم اخالقی را تحت پیشوایی امام       
ـ     می  قبل و بعد از ظهور به سامان       ةدور ـ  رسانند و زمین ت فرهنـگ توحیـدي و مهـدوي را     ۀ حاکمی

  .سازند  میفراهم

 و »عـدالت «: کـه معتقـد بودنـد    توان به نظر مرحوم عالمه محمدتقی جعفري نیز استناد جـست           می یید این مدعا  أبراي ت . 1                                                         
ها هستند که در قالب اعتراف انـسان بـه حقانیـت الهـی      پایدارکننده تمدندارنده و   نیروهاي اصلی نگاه   »کرامت انسانی «

  )50و  49، 27 ش :1373،  جعفري:نک( . قطعی است،اند و اگر انسان آن را اقرار نکند سقوط نهفته
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