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  نامه علمی ـ پژوهشی مشرق موعود فصل  2/2/89 :تاریخ دریافت
  1389، بهار 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاریخ پذیرش

  

  برابر مظاهر فرهنگ نوین در  منجیبرد راه
  *دکتر سید رضی موسوي گیالنی

  **محمدي علی حاج
  

  چکیده
ي تمدن نوین چه خواهـد کـرد؟ ایـن       ها   با مظاهر و فرآورده    حضرت مهدي 

این پرسش  . ین مباحث دکترین فرهنگی مهدویت است     تر  مهمپرسش از جمله    
 ی بـا  شود که دگرگونی فرهنگی دوران کنـون        می گاه محل بحث    آن خصوص  به
 سـرعت  .، مقایـسه گـردد   غیبت ایشان بر جهـان حـاکم بـوده         ۀ در لحظ  چه  آن

تحوالت علمی، اجتماعی و فرهنگی، چنان جهان را نسبت به عـصر حـدیث و         
 مانـدن یـا   خـود دگرگون کرده کـه   ي آغازین غیبت حضرتها وحی و سده 

 نیـز محـل     حـضرت حجـت    در دوران حکومت مبارك      آن تحوالت نماندن  
  .بودبحث خواهد 

 فرهنگی براي جوامع کنـونی، تعیـین   برد راهترین شاخص هر  از جهتی، برجسته 
 و لـذا هرگونـه    و چند و چون رفتـار بـا آنهاسـت   ها حدود و ثغور همین فرآورده 

هاي فرهنگی در برد  راه شایانی در ترسیم و اجراي       تأثیر ،پاسخی به این پرسش   
  .شت اسالمی و از جمله ایران خودمان خواهد داۀجامع

 تعامل یا برخورد،ي فرهنگ نوین چه خواهد بود؟ ها  با فرآورده  رفتار حضرت 
 پاسـخ اجمـالی آن    ؟کنـد   می آید یا تقویت    می کند، کنار   می ؟ حذف  است تعاطی

است که هر سه مورد در کار خواهد بود، امـا چگـونگی، کجـایی و چرایـی آن             
  .دپرسشی است که جستار پیش رو تالش دارد به آن پاسخی گوی

  واژگان کلیدي
  . فرهنگی، فرهنگ اسالمی، فطرتبرد راه

 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند *                                                         
  )alihjmd@gmail.com(ارشد مترجمی  سیکارشنا **
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  مقدمه
ي فرهنـگ نـوین   هـا  ، کاالها و فرآوردهها  فرهنگی در برابر پدیدهبردي راهموضوع بحث، تبیین    

  .کراسی استوي لیبرال دمها  در مغرب زمین و منبعث از اندیشهبیشتراست که آبشخور آن 
 فرهنگـی  بـرد  راهون بـراي رسـیدن بـه هـدفی معـین و       است مد اي  ه در اصطالح، برنام   برد  راه

در  اي است منسجم از تصمیمات و اقدامات با هدف درمـان، تـرمیم، تعمیـر یـا تحـولی مطلـوب         مجموعه
  .برد باید موضوع را تعریف کند، به بیان مسئله بپردازد و در پایان راه حل بدهد راه. فرهنگی مفروض

ایـن  . بـشناسیم  یشهـا   ویژگـی ۀباید ابتدا فرهنگ را با همـ  فرهنگی برد راهاما براي تدوین هر     
حیـات و نیـز تبیـین عوامـل مقـوم و      اي داراي  ه پدیدمنزلۀشناخت شامل تشریح پیکر فرهنگ به       

 و سـاز  فرهنـگ چنین این شناخت شامل شناسایی بسترهاي   هم. ثر در پویایی و میرایی آن است      ؤم
توان فهرستی از اقـدامات شـامل       می رد این شناخت،  بر پاگ . ي است ساز  فرهنگنیز مبادي و موانع     

ي نیل به هـدفی مفـروض را   ها  آن یا خودداري از آن زمینهجرايبایدها و نبایدها تدوین نمود که ا     
  .نماید  میفراهم

ـ   مـی  به جستار پیش رو تعریـف کرد روي، ابتدا مفهوم فرهنگ را با     رو ز این ا  کـه  ی تعریفـ ؛میکن
 نـسبت  گـاه  آن . ی، نیمی از پاسخ در همین تعریف فرهنگ نهفته اسـت     محل نزاع است و به عبارت     

ـ   مـی ي فرهنگـی را مـشخص  گیـر  جهتفرهنگ و   م کـه فرهنـگ مهـدوي بـا     یگـوی   مـی م ویکن
  .گیرد  میگیري آسمانی شکل جهت
م و بـسترهاي رویـش   یپـرداز  ی مـی  یـا کـاالي فرهنگـ   ی فرهنگة به بیان مفهوم فرآورد  گاه  آن
 بـسیاري از  ۀ مهـم اسـت کـه بـدانیم ریـش     رو این بحـث از آن . میکن  مییین را تب  ی فرهنگ ةفرآورد

گیري فرهنگ نوین و کاالهاي فرهنگـی   ي فرهنگ نوین در تعاملی دوسویه میان جهت    ها  فرآورده
ي فرهنـگ  هـا  این بحث با تببین رفتار احتمالی حضرت در برابر فـرآورده      . برآمده از آن خفته است    

  .گیري خواهد شد نوین پی
 و  حجـت ي حـضرت سـاز  فرهنـگ ي هـا   است بر شناخت برخی شیوه  اي  هجام کار، مقدم  فر

ـ .  در جامعـه  هـا   گیري ارزش   ایشان در شکل   ساز  فرهنگ اهمیت رفتارهاي    خصوص  به  بحـث،  ۀنکت
  .ي فرهنگی استها  تشکیل و ترویج ارزشأ مبدمنزلۀاهمیت رفتار بزرگان و نخبگان جامعه به 

ي بـرد  راه و در پایان کار، شـمایی از  د تحقیق علمی خارج نشو    يها   از چارچوب  امید است بحث  
  .عملی و فرهنگی در ذهن شکل بگیرد

  فرهنگ چیستی 
 است انتزاعی کـه از روي آثـارش   اي هفرهنگ پدید. است  کاري سهل و ممتنع،معرفی فرهنگ 

بر مظـاهر و  ه شده ئکنون از مفهوم فرهنگ ارا     شود و لذا غالب تعاریفی که تا        می شناخته و تعریف  
 ماننـد نـوع خـوراك و پوشـاك،     )37-8آبـادي،     حـاجی ده   :نـک (،  ي آن بنا شده اسـت     ها  فرآورده

  .شود  میي ساخت و ساز و چگونگی گفتمان و شناخت جهان که در زبان و ادب متجلیها شیوه
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 و باورهاست کـه میـان اکثریـت افـراد یـک      ها  از ارزش  اي  هفرهنگ، به زعم نویسنده، مجموع    
شـود کـه مظـاهر        مـی  یی ظـاهر  ها   و باورها در فرآورده    ها  برآیند این ارزش  . شترك باشد جمعیت م 

دهـد و    مـی  حیـات نیـز  ۀیش ادامـ هـا   همان فـرآورده ۀ هر فرهنگی در جام و اتفاقاً هستند فرهنگ
میزان و سطح نفـوذ یـا انـزواي        .  حیات دارند آن فرهنگ هم حیات دارد       ها  مادامی که این فرآورده   

  .ي آن استها ز وابسته به میزان و سطح نفوذ یا انزواي فرآوردههر فرهنگی نی
 ي فرهنگی در گذر زمان و از گرد آمدن تدریجی افراد جامعه حـول محـوري تـشکیل                 ها  ارزش

 دو فرهنگ را در گذر زمـان  چه  آنبه این ترتیب،. ي فرهنگی آن جامعه است گیر  جهتشود که    می
  . خاص آن دو استي فرهنگیگیر جهت ،کند  میاز هم متمایز

ي آسـمانی و  گیـر  جهـت : انـد  هي شاخص همیشه با هم در کشاکشی تاریخی بـود   گیر  جهتدو  
جانـب آسـمان گرفتـه، فرهنگـی الهـی نـضج         به   رو   اي  هي زمینی و هرگاه حرکت جامع     گیر  جهت

ي آسمانی مبتنـی بـر پرسـتش خـدا بـا عنـوان              گیر  جهتقرآن کریم در جایی از این       . گرفته است 
 )138 :بقـره  (صِبغَۀَ اللّهِ ومنْ أَحسنُ مِنَ اللّهِ صِبغَۀً ونَحنُ لَه عابِـدونَ کند؛   می تعبیر »رنگ خدا «

وأَنْ أَقِـم وجهـک لِلـدینِ    دستور قرآنی . گیرد  میگیري که عوض شود همه چیز رنگ الهی   جهت
 انسانی جهتی الهی بیابـد و در آن  ۀجامعنماي    به یک معنا یعنی باید قبله      )105 ۀ آی :یونس (حنِیفاً

  .دواند  میگیرد و به تدریج فرهنگی الهی ریشه  میصورت همه چیز رنگی الهی
داد جامعه واجد آن فرهنـگ    شود که به تعبیري برون      می ي آن متجلی  ها  اما فرهنگ در فرآورده   

نـوب شـرق معمـول    ه خدمت که در ملل آسـیاي ج   ئ تعظیم در برابر مشتري بعد از ارا       ۀروحی. است
بحث آن اسـت کـه    . این البته یک نمونه است    . است در فرآورده تلفن همراه تاشو بروز کرده است        

 برخـی معتقدنـد اگـر سـیر         مـثالً . کنـد   مـی  داد یـک جامعـه ظهـور       ي فرهنگی در بـرون    ها  ارزش
ه  سینما با چند و چون فعلی آن کـ       ةي علمی در دست مسلمین بود شاید هرگز فرآورد        ها  رفت  پیش

از (آمـد    نمـی گردد پدیـد   می اکثریت و اشتهاي خلقۀبر محوریت گیشه یا همان خواهش و خواست  
ـ        ) 1372 آوینـی،    :جمله نـک    اگـر سـیر   شـاید مـثالً  .  اسـت از هـزاران  اي  هو ایـن هـم البتـه نمون

 یفـا وأَنْ أَقِم وجهک لِلـدینِ حنِ ي گیر جهت بود و انناي علم فیزیک در دست مسلم  ها  رفت  پیش
شـد و بعـد بـراي      مـی   زمـین ابـداع    ۀنما بر مدار جاذب    حاکم بود و پرستش خدا اصل بود، ابتدا قبله        

آمـد و آن هـم در قـالبی فرعـی و بـه جهـت          مـی  نما پدید  شناختی، قطب  ي زمین ها   پدیده ۀمطالع
ـ شـد و عقر   می اصلی ۀنما عقرب   قبله ۀ در این معنا، عقرب    .اطاعت دعوت الهی به دانش و پژوهش        ۀب

منـد   ي که عوض شود و محور که پرستش خدا شود، دانـش        گیر  جهتآري،  .  فرعی ۀنما عقرب  قطب
در راسـتاي  اش، آن هـم    نما خواهد ساخت و بعـد بـراي مطالعـات علمـی             از ابتدا قبله   شناس  زمین

البته این تمثیـل اسـت و مـراد از        . کند  می  را مشخص  دو قطب  فرعی   اي اطاعت امر خدا، با عقربه    
  .ي آن استها  دینی در نوع فرآوردهۀي جامعها يگیر جهت تأثیرن آن بیا
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  در دیـوار خانـه  اي ه بـه یکـی از اصـحاب خـود کـه پنجـر             در روایت است که امام صـادق      
توانـد نیتـی     میچنین توصیه کرد که وي هم» اش باشد نورگیر خانه « خودش   ۀساخت تا به گفت    می

آري، نگـاه  . تشخیص دهد و اوقات نیایش را از کف ندهدالهی کند که اوقات نماز را با این نورگیر     
  .آسمانی در اجزاي زندگی زمینی ریشه خواهد دوانید

 نـسبت  ةدربـار . شود  میفرهنگی که نگاه به آسمان دارد در زبان و ادب مردمان آن هم متجلی     
م در  یعنی فرهنـگ یـک مـرد   ،زبان به یک معنا زبان فرهنگ است    . اند  هزبان و فرهنگ بسیار گفت    

 فرهنگ اسالمی به کسی که هنـوز  تأثیردر زبان فارسی تحت . شود  می زبان آنها هم منعکس   ۀآین
 یعنی مردن رها شدن از بند است براي جهـانی          ،حیات است » قید«گوییم فالنی در      می زنده است 

 لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار الْـآخِرَةَ  الْحیاةُ الدنْیا إِلَّاوما هذِهِ . تر که زندگانی واقعی در آن جریان دارد   بزرگ
 ایـن   ».دار فانی را وداع گفـت     « :گوییم درگذشته می یا به کسی که     . )64: عنکبوت (لَهِی الْحیوانُ 

   عبـارت  بـراي نمونـه،  . شـود   مـی  اما نگاه که زمینی شـود، زبـان نیـز عـوض           . نگاه رو به باالست   
»to depart this life«) دینی از مرگ است، دیگر در زبان اي هکه استعار) ین زندگیجدا شدن از ا 

 بـه آن اشـاره  ) کهنـه  (»archaic«ي انگلیـسی بـا تعبیـر     ها  نامه رود و در واژه     نمی انگلیسی به کار  
 کسی که بعـد از مـرگش دو بچـه از      ةخواهند دربار   می چنین در فرهنگ کنونی، وقتی     هم. شود می

 کـه حاصـل نگـاهی    »he has survived by two children«: گویند  میوي مانده سخن بگویند،
چنـین در ایـن زبـان بـه      هـم .  به بقـاي روح بعـد از مـرگ نـدارد        اي  همادي به انسان است و اشار     

 انگـار هـر  ). یـک عمـل خـدا    (»an act of God« :گویند  میدادهاي طبیعی مانند سیل و زلزله رخ
  یه کار خداست و مگر شرك جز این است؟شود، کار بندگان است و بق  میکنیم و چه می آن

 ،محوري فرهنگ لیبرال غـرب اسـت    زباناز آن روست که اکنون زبان انگلیسی نمونه آوردن از  
» دادهـاي طبیعـی   رخ« عبـارت  براي نمونه.  ریشه دوانده است  ها   زبان ۀهرچند این فرهنگ در هم    

، بویی از شـرك  شود میالم استفاده که در زبان فارسی جا افتاده و از روي ناچاري و براي تفهیم ک   
  1.»خلقت« نه ،است» طبیعت«ي معنایی آن برگرفته از مفهوم ها لفهؤ چون م؛دارد

ي گیـر  جهـت م که نظام فرهنگی موعـود یـک   یگوی  میاکنون با عطفی به موضوع اصلی بحث   
 ۀمعـ و این از مفاهیم قرآنی بـا مـضمون جا        »  رنگی از شرك دارد    چه   آن زدودن هر «: شاخص دارد 

وعد اللَّه الَّذِینَ آمنُوا مِنکُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَیستَخْلِفَنَّهم فِـی           :فرماید  می شود؛  می موعود مستفاد 
و اصـحاب وي    نقل است که مراد از این آیـه حـضرت قـائم    از امام باقر   )55 :نور (الْأَرضِ
پیـشه را   من و صـالح ؤخداست که روزي مردمانی م ةیعنی وعد) 58 ، 51  ج:تا   بی ،مجلسی. (هستند

یعبدونَنِی الَ یـشْرِکُونَ بِـی   در زمین جانشین خود کند و حکومت زمین را به دست آنان سپارد که     
                                                         

  . علمی و دانشگاهی را داردۀنام  ظرفیت چندین پایان، البته اینها حرفی است از هزاران و گردآوري این دست موارد.1
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در روایـت اسـت کـه     » .دهنـد   نمی  دیگري را شریک امر من قرار      اي  هپرستند و ذر    می مرا «؛شَیئاً
 آري ایشان بـراي  )66: 1382طبسی، . (» هللالبیعۀ«از  عبارت است   شعار پرچم حضرت مهدي   

  .گیرند  میخدا بیعت
گیرد و از شرك فرهنـگ نـوین کـه      می جانب آسمان به  نماي فرهنگشان رو     امت موعود جهت  

 را فـرا گرفتـه اسـت تبـري خواهنـد      خلوت و جلوت زمینیان و چه بسا برخی منتظران حضرت      
هنگام که خیزش جهـانی حـضرت برپـا شـود، کـسانی بـا                آن    از امام باقر   بنابر روایتی . جست

 و این نمادي از نفـوذ  1اند ه بودها   ظهور مشغول عبادت بت    ۀحضرت همراه خواهند شد که در لحظ      
 بـراي گر خیـزش مردمـان       ي شرك نوین تا اندرون جوامع انسانی است و از سویی بیان           ها  فرآورده

  .تکندن لباس شرك و بر تن کردن لباس وحدانیت خداس
ي انـسانی بـر محوریـت    ها کند و براده  میرباي وجود آدمیان گردشی جانب آسمان  آن روز آهن  

ي غیر از پرسـتش خـدا بنـا     گیر  جهتگیرد و به تدریج بساط فرهنگ نوین که بر            می  آن خو  ۀجاذب
 ،دهـد  ثمر مـی  دواند و     می اندك فرهنگی نو ریشه    شود و اندك    می تر رنگ رنگ و کم   شده است کم  

  .شناختی و درخور موشکافی بیشتر اندك و این رازي است فرهنگ  اندكالبته
 یعنـی  ،یند است نه فـرآورده آفرهنگ در این مقام فر . بر  و زمان  ئتحول فرهنگ امري است بط    

بایـد   یعنی نـوعی صـیرورت   ، باید به تدریج تحول بیابد   ؛ یک فرهنگ برود   تاآید    نمی یک فرهنگ 
 امـام  ةمنان و البته بر مـدار سـیر      ؤبه تدریج و با همت گروه م       مهدوي نیز    ۀفرهنگ جامع . رخ دهد 

 خـون خواهـد   ها  خواهد رفت و بسی دل  ها   شکل خواهد گرفت و در این راه بسی مرارت         عصر
شود بیش از خـونی اسـت         می  خونی که به دل حضرت حجت       از امام باقر   بنابر روایتی . شد

  2. شد جاهلی عربستان به دل پیامبر اکرمۀکه در جامع
کراسی تا ریشه دواندن فرهنگ اومانیسم خداسـتیز در         واز آغاز پیدایی اتوپیاي جاهلی لیبرال دم      

آیـا ایـن فرهنـگ نهادینـه شـده بـه       . تسراسر زمین، زمانی به درازناي چند سده سپري شده اسـ   
 ینِالَ إِکْرَاه فِـی الـد  .  رخت برخواهد بست؟ کار فرهنگ، کار زور و ضرب نیست    زدنی برهم چشم

تجلـی  » قیام بـا شمـشیر    «، که در تعبیر نمادین       حضرت ۀ قهری ة آن هنگام که قو    )256: بقره(
ي اسـت و  سـاز  فرهنـگ  گیتـی محـو کنـد، روز اول    ۀیافته، عوامل مانع فرهنگ الهی را از صـفح    

ي جاهلی فرهنگ جهالت مدرن خواهنـد      ها  ي الهی از ارزش   ها   به تبیین و تمییز ارزش     حضرت
 ظهـور برسـد و      ۀ بـه منـص    قَد تَبینَ الرُّشْد مِنَ الْغَـی      ساز  فرهنگآن هنگام که بستر     پرداخت تا   

 قرآنـی اسـت خوانـده   »  الـوثقی عـروة «ي فرهنگی الهـی کـه همـان        گیر  جهت مردمان به    گاه  آن
  .شوند می

                                                         
 )329، 52 ج:تا  بی،مجلسی( ».وثان األةعبادعلی مقیم مرنا لقد خرج منه من هو الیوم أو لو قد جاء « .1
  )362: همان( ». و اکثراس مثل ما لقی رسول اهللامر لو قد ظهر لقی من النّأل صاحب هذا انّإ« .2
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ي سـاز  فرهنگي ها شوند و برنامه  می  زمین گسیل  ۀآن روز، مبلغان فرهنگ الهی به شش گوش       
شـوند و     مـی  سـیس أ فعالیـت جهـانی ت     ةیی با گـستر   ها  سازمان. قیاسی جهانی اجرا خواهد شد    با م 

تالشی واحد براي بناي فرهنگ آسمانی کلید خواهد خورد و وسایل ارتباط جمعی کـه آن روز بـه                 
 سـازي فرهنـگ مهـدوي قـرار        وري خود خواهند رسید، در خدمت فراگیـري و نهادینـه          آ کمال فن 

شوند و طنینـی واحـد سراسـر      میبه محور عبودیت خداي احد و واحد خوانده     و همگان    1گیرند می
  .أَقِم وجهک لِلدینِ حنِیفاًنوازد که   میگیتی را

 بسی زمان خواهد رفت تا فرهنگ الهی ریشه بدوانـد و            آري، بعد از خیزش مبارك حضرت     
قـسط در  . است، نظام گیـرد ي انسانی حول فرهنگ قسط که شعار فرهنگی خیزش موعود  ها  براده
انـدك نـضج     فرهنگی است که در بـستر حاکمیـت موعـود انـدك         یشناختی ارزش   فرهنگ یتحلیل

 ۀم و اقامـ یي نهادینه شده در مردمـان معنـا کـرد   ها  از ارزشاي هفرهنگ را مجموع  . خواهد گرفت 
 : و فرمـود لْقِـسطِ کُونُـوا قَـوامِینَ بِا   : منشور فرهنگی حاکمیت مهدوي که فرمـود   منزلۀقسط، به   

ـ           » رض قسطاً  األ یمأل« شـناختی    فرهنـگ ۀیعنی نهادینه شدن رفتاري در جان مردمان و ایـن نکت
  .ي استبرد راهبسی دقیق و 

فرماید که فرستادگان خود را جانـب مردمـان           می قرآن. شود  می قسط در نسبت با مردم تعریف     
آري، مردم خود باید قسط را اقامه کننـد و لـذا از          ) 25 :دحدی (لِیقُوم النَّاس بِالْقِسطِ   ،روانه کردیم 

شناختی، مفهوم قسط یعنی نهادینه شدن ارزشـی فرهنگـی کـه عبـارت اسـت از                 منظري فرهنگ 
ي فرهنگـی در تمـام زوایـاي اخالقـی، عبـادي،      گیر جهتو این » اهتمام به اداي حق هر چیزي  «

د دوانید و بسترساز حاکمیت فرهنـگ خـدا   رفتاري، اجتماعی، سیاسی و حیاتی مردمان ریشه خواه       
  .  زمین خواهد شدةبر گستر

  هاي فرهنگ فرآورده
 و روابـط  هـا  ي خود اسـت کـه از دل علقـه   ها در باال اشاره رفت که هر فرهنگی داراي فرآورده  

. شـود   مینما و بستر ترویج آن  تمام ۀ خود آین  پیاپیروید و     می گیرد و  فرهنگی خاص خود نضج می    
 سـاز هـم    فرآورده یا کاالي فرهنـگ کـه بعـد فرهنـگ          . طلبد  می بحث موشکافی بیشتري  اما این   

تـوان    مـی ساز آن  و چگونه از ظرفیت فرهنگگذارد تأثیر می چگونه  ،گیرد  می شود چگونه شکل   می
  بهره گرفت؟

 دور در حالی که وجه مبارك ایشان نیز دیده می شود و نیز روایات ۀ روایات مبنی بر سخن گفتن حضرت با شیعیان از فاصل.1                                                         
و البتـه   هاي جمعی فعلـی  رسانهن باشد که تواند ناظر بر ای  شنوند می  که نداي آسمانی را همه به زبان خود می         دال بر این  

 .سازي قرار خواهند گرفت در خدمت فرهنگتر آن  صورت تکامل یافته
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داد آن جامعـه و از جملـه        در بـرون  باورها و ادراکات فرهنگی یک جامعـه         که   که گذشت،  چنان
 برخـی  .کنـد   میهنگ جامعه در آن حلولربه تعبیري روح فتراود و   میتولیدي آن جامعه  کاالهاي  

 :گفته اسـت آنتونی گیدنز در تعریف فرهنگ      از جمله   . اند  هان غربی متوجه این نکته بود     شناس  جامعه
کننـد و کاالهـاي     می یی که اعضاي یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروي           ها  ارزش«

  )56-55 :1382 ،گیدنز(» .کنند  می تولیدمادي که
 که اشیاي مادي درون یک جامعه، محمل معانی فرهنگی آن جامعه هـستند             گیدنز معتقد است  

 اشـاره ي مـادي دیگـر   ها  ي خوردن، اشکال معماري و بسیاري ویژگی      ها  لباس، شیوه و از جمله به     
  )66،   همان. (کند می

 فرهنـگ اسـالمی   ةصـدقات فـرآورد  صندوق   فت گ توان  می با نگاهی به فرهنگ اسالمی خود     
 »استحباب آغـاز کـردن صـبح بـا صـدقه           «ةاست که برتافته از فرهنگ ایثار و در عین حال آموز          

 باشد و به تبع آن حضورش در هر کوي و گذر، ناخودآگاه این فرهنگ و آموزه را به دل جامعـه              می
  .تراود می

ـ ها ي قدیم و برخی خانه ها  خم و انحناي معماري اسالمی در سردر خانه         ۀي جدید و سراسر ابنی
 دیگري از کاالي فرهنگ اسـالمی اسـت کـه بـه تقلیـد از خـم محـراب عبـادت،                  ۀاسالمی نمون 

گـه   تـراود و تجلـی    میي فرهنگ عبودیت و تعظیم در برابر یگانه هستی را به درون جامعه  ها  علقه
 همه در  )15 :رعد(؛  ماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وکَرْهاً   ولِلَّهِ یسجد من فِی الس    این آیت قرآنی است که      

  .حال تعظیمند، تو هم باش
ـ ایـن   .  هـستند   اسـالمی   فرهنگ يي اسلیمی هم کاال   ها  نقش  فرهنـگ   ةزاییـد ش مـنظم    ونق

ـ   پرستی و بازتاب این آیت قرآنی است که          یگانه أَرض إِنِّی وجهت وجهِی لِلَّذِي فَطَرَ الـسماواتِ والْ
نویسی و تهذیب نیز از دیگر کاالهاي فرهنگ اسـالمی هـستند کـه      هنر خوش  )79: انعام. (حنِیفاً

مـسلم   اسـتاد  ،میرعمـاد . ند هـست  و توجه نفس به یگانه آفـرینش ها بازتاب پاالیش روح از آلودگی    
: 1378 شـریفی،  :به نقـل از  (».صفاي خط خوب از صفاي دل است   «: گوید  می نویسی ایران  خوش

  .» در باالستیچه  آنصورتی در زیر دارد«: سراید  میو مولوي همین مضمون را )91
، آپارتمان، استادیوم فوتبال، پیتزا و سینما هـم فـرآورده   سین  هفتة، سفر چلچراغانگشتر عقیق،   

  یی خـاص در درون  هـا   بستري خاص هـستند و روابـط و علقـه   ةیک رویید فرهنگ هستند که هر  
  .خود دارند

نـشاي   هم هست؟ آیا خود بستر انتقال فرهنگ است؟ ساز  فرهنگداد فرهنگی،     آیا این برون   اما
شـود    مـی آیـا . کنـد   می و همان گیاه را تولیددهد  میبراگر در زمینی دیگر کاشته شود،  هر گیاهی   

ی یهـا  به تـدریج علقـه   یا با بازسازي در خود آن جامعه اي هبا ورود به جامعنیز  یی فرهنگیکه کاال 
 مقصد بدوانـد و بـستري را کـه زمـانی در دل آن        ۀکه بر اساس آن روییده به درون بافتار جامع        را  
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اش را بـه     گیاه که افکندنش در محیطی دیگر گیـاه مربوطـه         ۀ مانند قلم  ،روییده بوده بازسازي کند   
. آورد ی مـ  خاص را به همراهیگویند که هر کاالیی فرهنگ      می در تداول عامه  آورد؟    می تدریج پدید 
 علمی هم دارد؟ پاسخ دقیق به ایـن پرسـش مـستلزم تحقیقـی درازمـدت                ۀ ریش مسئلهاما آیا این    

مثبـت  یدي است بـر   ؤي حال و گذشته جهان امروز م      ها  با این حال، تحوالت فرهنگی نسل     . است
  .بودن این ادعا

ـ راي فرهنگـی امپ ها  هنگامی که شوروي سابق فروپاشید و دروازه   ، دهه و اندي پیش    کی وري ت
سرخ به روي غرب باز شد، در اولین گام یـک فروشـگاه پیتزافروشـی در میـدان مرکـزي مـسکو                

ی فرهنگی ماننـد پیتـزا بـه    یزمینیان انتقال کاال ي مغرب ساز  فرهنگ یعنی نخستین گام     ؛افتتاح شد 
 پخـتن و خـوردن آن   ةالبته گفتن ندارد که پیتزا با عنایـت بـه شـیو    . قلب کشور شوروي سابق بود    

  1.زمین است فرآورده فرهنگ مغرب
ي فرهنگی متعدد در کمتـر از صـد سـال    ها  که شاهد دگرگونی   ایران   ۀگران جامع  پژوهشبراي  
 تو گویی مدعایی است کـه بـه   ؛فهم این مدعا چندان دشوار نیست      ،اند  هبوداین مرز و بوم     اخیر در   

کـه از  اي  هالب اسـالمی در دور  انقة بعد از دورایران ۀ جامعۀتجرب. مجرد تصور تصدیق خواهد شد  
 »تهاجم فرهنگـی  «ةپدید.  استمسئلهاز این اي  هنمون ،شود  میآن به عنوان تهاجم فرهنگی تعبیر 

 ۀي فرهنگی غرب را در بافتـار جامعـ  ها فرهنگ غرب بود که علقهي ها فرآوردهتهاجم  به یک معنا    
  .ایرانی دواند

ـ    مسئلۀا  ل عمومی غرب ب   ئگذاران مسا  برخورد اخیر سیاست   فرهنـگ   ةفـرآورد  ۀحجاب بـه مثاب
ي فرهنگـی  هـا   دارد علقـه یبینند که این کاالي فرهنگـ     می .این مدعاست بر   دیگر   دلیلیاسالمی  

رغـم   کنـد و لـذا علـی     مـی  غربی تزریـق ۀاش را به تدریج به درون بافت سکوالر جامع      پدیدآورنده
الحیلـی    آن هم به لطایف،شوند  میب سد راه حجا،شان ادعاي آزادي اعمال دینی در قانون اساسی    

  . نماد تروریسم با شگردهاي خبري و سینماییمنزلۀترسی و معرفی حجاب به  چون ترویج اسالم
بازسـازي آن ممکـن اسـت بـه      یا فرهنگ ةفرآوردانتقال  که  اینییدأیی است در ت ها  اینها نمونه 

سـاز تحـول فرهنگـی       کند و زمینـه    بازسازي یا   اش را نیز منتقل    ي فرهنگی مربوطه  ها  تدریج علقه 
ي فرهنگـی  هـا   مقصد روابط و علقـه ۀ به جامعأ مبدۀبه عبارتی ورود کاالي فرهنگ از جامع   . گردد

 کـاالیی خـاص نیـز       ةثیري هنگام بازسـازي دوبـار     أچنین ت . متناظرش را نیز به همراه خواهد آورد      
  .ایجاد شود

تحـول   أدهـد کـه منـش     مـی  رخسـاز  نـگ فرهاالي کبازسازي انتقال یا یندي هنگام  آاما چه فر  
  به فرهنگ مقصد منتقـل أاز فرهنگ مبد ساز فرهنگ به نظر هنگامی که کاالي   شود؟  می فرهنگی

                                                         
  .از نویسنده »شناسی نان و مهندسی فرهنگ ایرانیان جامعه«: نکباره  در این .1
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کننـد و علـت     مـی  ناآشنا رفتاريدر ابتداي امر با آن به عنوان عنصر مقصد   ۀشود اعضاي جامع   می
جـاي   ساز فرهنگ تدریج کاالي اما به. آن فقدان بستري است که این کاال در دل آن روییده است     

کنـد و بـه     مـی یی را در دل فرهنـگ پذیرنـده ایجـاد         ها   به این ترتیب که علقه     ،کند  می خود را باز  
فرهنـگ  تواند روابط فرهنگـی متنـاظر        می دهد که این تغایر     می تدریج نوعی تغایر فرهنگی شکل    

بـر ایـن اسـاس هـر کـاالي       .رداثر کند و بعد از مدتی به فراموشـی سـپ     استفاده یا بی   را بی مقصد  
  .شود) اعم از مثبت یا منفی(تواند بستر رشد فرهنگ غیر   میوارد یا بازسازي شده تازه ساز فرهنگ

 را) وارد یـا بازسـازي شـده       تـازه (مراحل رفتار اعضاي یک جامعه با یک کاالي فرهنـگ غیـر             
  :عقیب کردزیر تتوان بر روي پیوستاري مانند  می

  پذیرش  آشنایی         کنجکاوي  گیري جبهه    ناآشنایی      
  

پـذیري   به کارکرد و قوت عوامـل فرهنـگ      ) پذیرش( آخر   ۀداد مرحل   و کیف و نفس رخ     کمالبته  
 بررسـی ان غربی نظیـر گیـدنز در   شناس  جامعه. یا به تعبیر دیگر عوامل اجتماعی شدن بستگی دارد        

» ي همگـانی هـا  رسـانه «و » مدارس«، »روابط هماالن«،  »خانواده«این عوامل به مقوالتی چون      
 رفتـار خـود در      سرانجامبر اساس این دیدگاه، یک فرد       ) 107-103: 1382 ،گیدنز. (ندنک  می اشاره
نـشان   موشـکافی دقیـق   امـا .  عوامل تنظیم خواهد کـرد    ۀ پذیرش را در تعامل با این گردون       ۀمرحل
 سـت ان غربی جداشناس  عه که نگرش دینی به بحث فرهنگ از نگرش غیردینی خاص جام           دهد می

  .که همانا نقش بسترساز فطرت است
سـفانه مـتن درسـی    أ که متـی  شناس  فعلی جامعهمتونپذیري مندرج در  فرهنگ عوامل ۀگردون

 پـرورده شـده   یي اجتماعی غربها برتافته از ذهنی است که در نظام ـمحافل علمی ما هم هست  
ل بـا  ئ مـسا ۀو بـه همـ  از دیـن گرفتـه شـده    گذاري فرهنگـی      سیاست ةاجاز ، یعنی جایی که   است
 نقـش  ،و بـه تبـع آن  شـده اسـت    نگریسته یي الهی وجود انسان  ها  ي مبتنی بر نفی علقه    کرد  روي

  .رانده شده استیا به حاشیه تحلیل رفته دین نیز سفیران  ساز فرهنگ
 یکـی از ارکـان مهـم       مبتنـی اسـت،    ي الهـی و آسـمانی     گیـر   جهتموعود که بر     ۀدر جامع اما  

 دلیـل  و این امر بـه  استبرآمده از متن دین   حاکمیت  دین و به تبع آن      سفیران آن   ي،  ساز  رهنگف
خلقتـشان  ي الهـی و انـسانی اسـت کـه از بـدو             ها  وجود گرایشی اصیل در وجود آدمیان به ارزش       

 فِطْـرَةَ  :شـود   می تعبیر» فطرت«شناختی قرآن کریم از آن به         و در نظام فرهنگ    بودههمراهشان  
  )30 :روم (هِ الَّتِی فَطَرَ النَّاس علَیهااللَّ

بایـد  بر ایـن اسـاس   و ست ها ي در درون انسانساز فرهنگ وسیلۀو فرهنگ بستر   خود   ،فطرت
 أ منــشبـه تلـویح  کــه » پـذیري  فرهنـگ «و » اجتمــاعی شـدن  «شـناختی  اصـطالحات جامعـه  در 

 گفـت  و گـاهی هـم   رد نظـر کـ  تجدیدکند   میتلقی در خارج از وجود انسان       تنهاي را   ساز  فرهنگ
رویش فرهنگ در درون آدمی است و دین بـه دنبـال چنـین               أمنشاهی   چون گ  ؛»پروري فرهنگ«
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شناسان نوین ایـران     جامعهاز  اي    ههرچند عد . ي است و علماي دین سفیران آن هستند       ساز  فرهنگ
 هـستند در  يسـاز  فرهنـگ چنین مبنـاي   اصلی  ي  ها  که پایگاه را  که منبر و مسجد      اند  هکردتالش  
پـذیري گیـدنز بگنجاننـد، ایـن دو از نظـر              فرهنـگ  ۀگردوندر همان    »ي همگانی ها  رسانه«قالب  

  .متفاوت هستندماهیت و کیفیت 
گـاه    ساخت همیشگی و نامیراي فطرت انـسانی، هـیچ  دلیل فطري به  تراواياین منبع فرهنگ    

شـناس غربـی، کـه      جامعه،ورکیمخالف نظر امیل د.  زمانه نو به نو شود     هرچند ،رود به حاشیه نمی  
 )504 :1382گیـدنز،   (».گـذارد   مـی  امروزین، نفوذ مذهب رو بـه زوال   عبا توسعه جوام  «معتقد بود   

ـ  بـه  رغـم واردات گونـه      در ایـران بـه     خصوص  بهگرایش مذهبی در جهان       لـوازم ارتباطـات و      ۀگون
ي خـود از جوامـع   هـا  بررسیاشتباه دورکیم این بود که در . مدرنیسم، بسطی روزافزون داشته است 

 سـاز  فرهنـگ  نقـش  ، فطرت انـسانی و بـه تبـع آن         ۀمسئل ، مادي خود  کرد  رويسنتی، به اقتضاي    
ر اثر غفلـت علمـاي دیـن، حقـایق فطـرت از      ب اگر ،آري. این فطرت را در نظر نگرفته بود    سفیران  

. خواهـد داد کنـد رخ   بینـی مـی   پـیش جوگر جامعه ناپدید شود، اتفاقی که دورکـیم       و چشمان جست 
کنـد،    مـی تعبیـر » رو فرهنـگ پـیش  «مدار که از آن بـه      در تبیین فرهنگ فطرت    عالمه جعفري 

ي اسـت کـه از حقـایق فرهنـگ          اترین عامل پذیرش فـساد و تبـاهی خـأل          اساسی «:نوشته است 
  )132 :1373 ،جعفري (».آید  میوجوده تکاملی در میان مردم یک جامعه ب

ی شناسـ  گـذار دانـش انـسان       بنیان ،و مالینوفسکی ونیسالدر آثار بر  اي    هستیزان همچو نگاه فطرت  
سـفانه  أ کـه مت  فرهنـگ هاي علمی دربـار    نظریهوي در کتاب معروف خود      . شود  می هم دیده ،  نوین

 فرهنگ را ارضاي نیازهاي اولیه جسمی یـا ارگانیـک    أ منش ي ماست، اساساً  ها  منبع درسی دانشگاه  
ي دینـی بـه عنـوان       هـا    وي در جایی از کتاب از گرایش       )62 :1379 ،مالینوفسکی. (داند  می انسان

  نـام )103 :همـان ( »تزلزل فیزیولوژیـک « و یا  )102 :همان( » و مشکالت فرهنگی   ها  پیچیدگی«
ینـد ارگانیـک   آگوید براي درك پیچیدگی و مشکالت رفتار فرهنگی بایـد آن را بـا فر      می برد و  می

 )103 :همـان (. نامـد   مـی   آنها را تزلـزل فیزیولوژیـک      که جسم انسان و مراحل رفتاري تطابق داد      
  !ي دینی حاصل نوعی تزلزل فیزیولوژیک استها بدین معنا گرایش

بـراي  جهـانی   ۀاعضاي جامعـ میان پرور قوي و مشترك    فطرت، پتانسیل فرهنگ  که   حاصل آن 
 بـرد  راه.  سر و کار داردها حاکمیت موعود با فطرت انسان  فرهنگ دینی است و     و پرورش   بازسازي  

ي منـدرج در ایـن کـشش الهـی وجـود            هـا   بازپروري گـرایش   ي، تعبیر نابرفرهنگی نظام موعود ب   
  .ي الهی در وجود مردمان استها کشش ي یادآور جهانی وۀ در جامعها انسان

  برخورد، تعامل یا تعاطی
  تعامـل یـا     یـا  ي فرهنگ نوین چه خواهد بود؟ برخورد اسـت        ها   با فرآورده  رفتار حضرت اما  

 پاسخ اجمالی آن است که هر سه این مـوارد         ؟کند  می آید یا تقویت    می کند، کنار   می تعاطی؟ حذف 
  در کار خواهد بود، اما چگونه، کجا و چرا؟
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یید شرع است و لذا تکلیف حاکمیت موعود با آن مـشخص    أ ت به  منطقاً ها   از این فرآورده   اي  هپار
 دیگر دانش خالص نیـستند یعنـی بـه نـوعی      اي  هاما پار . ي علمی ها  رفت  پیش مانند بسیاري    ،است

 چنـان پیونـدي بـا    هـا  امـا گـاه برخـی فـرآورده    . اند ه و با آن آمیختاند هرنگ فرهنگ غرب را گرفت 
 ماننـد سـینما،   ،فرهنگ غربی دارند که گویی جسمی هستند که فرهنگ در آن حلول کرده اسـت              

  .اینترنت، تئاتر و رمان
ي گیـر  جهتهنگی آنها با آ ي فرهنگی نوین دایر بر میزان همها هرفتار حاکمیت موعود با فرآورد   

به هر میـزان  .  که بحثش رفت استیعبدونَنِی الَ یشْرِکُونَ بِی شَیئاً و  أَقِم وجهک لِلدینِ  الهی  
هنگ باشد، تقویت خواهد شد و به هر میزان تخطی کند، موضـوع        آ  با این محوریت هم    اي  هفرآورد
گانـه   بندي سـه   دستهدرلذا .  قرار خواهد گرفت  حجت دهاي فرهنگی و حکومتی حضرت    برخور

 ،»گریـز  دیـن «، یـا  »ستیز دین«هستند، یا » پذیر دین«ي فرهنگ نوین یا ها  فرآورده :توان گفت  می
، یعنـی سـتیزي ندارنـد، امـا        که خنثاینـد   آنگیري الهی همراه یا در تقابل با آن یا           یعنی یا با جهت   

. شـوند   مـی توجهی جامعه به آن محوریت   کنند و البته به نوعی مسبب غفلت و کم          نمی مکمکی ه 
  .ادگانه جاي د بندي سه ي فرهنگ نوین را در این تقسیمها  فرآوردهۀشاید بتوان هم

 :فرمایـد   می که در روایتی نمادین    این. پذیر مشخص است    دین اي  هبا این حساب، تکلیف فرآورد    
دمان تا پیش از ظهـور حـضرت فقـط بـا دو حـرف آن آشـنا هـستند و         حرف است و مر 27دانش  

 باشـد کـه   مـسئله توانـد از جهتـی نـاظر بـه همـین            مـی  1، حرف بر آن خواهد افـزود      25حضرت  
  . تقویت خواهند شدپذیر دانش امروزي در حاکمیت حضرت مهدي ي دینها فرآورده

انجامـد    مـی مت و بهداشـت آدمـی   یی که به تقویت سـال     ها   و فرآورده  ها   دانش از جمله، مسلماً  
) Life Expectancy(» متوسـط عمـر  «که امروزه اصطالح  یک دلیل روایی آن. تقویت خواهند شد
از  و  رود بـه کـار مـی     هر جامعه   در  ي بهداشتی و سالمت     ها   تشریح قابلیت  برايشاخصی محوري   

کـه   قـصود آن  م2.شود  می طوالنی که عمر مردمان در حکومت مهدي    شدهروایت   امام باقر 
  . تقویت خواهند شدپذیر فرهنگ نوین در حاکمیت مهدي ي دینها فرآورده

ي گیـر  جهـت تواند ناظر بـه همـان تغییـر      می که دارد لطیف   اي  ه حدیث فوق، اشار   با وجود این  
هـا   فبثّ  و العشرین حرفاً   الخمسۀذا قام قائمنا أخرج     إف« :فرماید  می .فرهنگی در دوران حضرت باشد    

 حـرف بـه آن دو     25 یعنی این    ،» و عشرین حرفاً   سبعۀها  ی یبثّ لیها الحرفین، حتّ  إ  و ضم  اسفی النّ 
 یعنی اصـل آن دانـش و   ،شود افزوده می حرف 25شود، بلکه این دو حرف به آن    نمی حرف افزوده 

 موجود است، باید با آن مبنا و محـور مبـارك         چه   آن آورد و   می  است که حضرت با خود     اي  هفرآورد
                                                         

ذا قـام قائمنـا   إف غیر الحرفین، ی الیوماس حتّسل حرفان فلم یعرف النّت به الرّء فجمیع ما جا   و عشرون حرفاً   سبعۀالعلم  « .1
 :تـا   بـی ،مجلسی(» .اً و عشرین حرفۀسبعها ی یبثّلیها الحرفین، حتّإ اس و ضمها فی النّ  فبثّ  و العشرین حرفاً   ۀالخمسأخرج  

  )336، 52ج
2. »337 :همان( ».جل فی ملکهرّر الیعم(  
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ي گیـر  جهـت  به یقین حرف که 25 روایت فوق، در ابتداي امر همان        بنابرچنین   هم. شودجهت   هم
، آن دو حـرف  گیرنـد  مـی شود و بعد که مردمان با آن خـو    میآسمانی دارد در میان مردمان منتشر 

 .رود به کار می» بث علم «عبارتنیز ترویج خواهد شد و لذا در این روایت، دوبار 
 ستیز که مانع پرورش فرهنگ الهـی اسـت برخـورد           ي دین ها  آورده با فر  اما، حضرت حجت  

 شـراب هـم منـافعی    برايقرآن گاه   .  و لذا باید محو شوند     ندارند فرهنگی   ة هیچ بهر  چون ؛کند می
امـا گـاه    )219 :بقـره  (یسأَلُونَک عنِ الْخَمرِ والْمیسِرِ قُلْ فِیها إِثْم کَبِیرٌ ومنَافِع لِلنَّـاسِ    :شمارد می

کـه بـا    )90 :مائده (الْأَنْصاب والْأَزالَم رِجس مِنْ عملِ الشَّیطَانِ  : اش ضرر است   یک فرآورده همه  
 در چـه   آن به نوعی همان حکم کتب ضاله را دارند و هـر ها این فرآورده. شود  می  برخورد این موارد 

  . خواهد شدي آسمانی فرهنگ مهدوي درآید نابودگیر جهتضدیت علنی با 
 هـا  انـسان در وجود مي الهی ها  گرایش اي گونه فرهنگی نظام موعود به      برد  راه که گذشت،  چنان

ـ   . آورد یاد می در وجود مردمان    را  ي الهی   ها  کشش وپروراند   بازمی جهانی   ۀجامعدر   ار  ۀاما در جامع
 حیـات را  أ و منـش أبد که م اند  هیی رویید ها  بشري کنونی، از دل فرهنگ لیبرالیسم الحادي، فرآورده       

 هـا  شـود و انـسان      مـی   موعود زدوده  ۀدر جامع ،  این موانع رشد بذرهاي انسانی    . برد  می از یاد آدمی  
ـ      . جانب آسمان خواهند کرد   به  خود رو     کـه بـر مـداري    اي هدر احادیث آمده است که ایشان به ابنی

 فی را که سـلب آسـایش   مجال نخواهند داد و از جمله هر بناي مشر       هغیر از نص اسالمی برپا شد     
 و در ایـن راه،   )339 ،52 ج :تـا   مجلسی، بی  (شود، اصالح خواهند نمود     می  منکرات ۀکند یا زمین   می

  .دپوشی دینی نیز چشم نخواهند ۀحتی از ابنی
 فرهنگـی را بـر روي زمـین نخواهنـد           ةآري آن روز مدیران فرهنگی مهـدویت، هـیچ فـرآورد          

شـناختی مهـدوي را دریافـت کنـد و در ایـن فراگـرد         هنـگ یید نظام فر  أکه مهر ت   گذاشت مگر آن  
 میراث فرهنگی نیز اصالح خواهنـد شـد و تـو    ةي تعریف شده و نهادینه شد ها  جهانی، حتی ارزش  

  .خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
گیري الهی ندارنـد،     که در ظاهر ضرري براي آن جهت      است  گریز   ي دین ها   سوم، فرآورده  ۀدست

ـ      اما مقوم آن ه     اسـالمی، بـه نـوعی سـرعت     ۀم نیستند و با ایجـاد مـشغله و دغدغـه بـراي جامع
 ۀشاید بتوان فرآورده سینما و تئـاتر و نیـز صـنعت فوتبـال، بـا همـ       . کنند  می ي را کند  ساز  فرهنگ

 بـا ایـن   به نظر حضرت حجـت  .  این گروه به حساب آورد     ةکیفیت و کمیت فعلی آن را در زمر       
، اما تـشویق هـم نخواهنـد کـرد و بـه نـوعی             دارند کتب ضاله روا      با کند که  برخوردي   ها  فرآورده

  .مانند، اما به حاشیه خواهند رفت  میجا که توجهی قرار خواهند گرفت تا آن موضوع بی
 معلقـه در عـصر جـاهلی    ۀکننـد مـصداق سـبع     نمیگیري آسمانی را تقویت   مظاهري که جهت  

رفتـار  . دند، اما با ظهور قرآن بـه حاشـیه رفتنـد     آغاز و انجام فرهنگ آن دوران بو       ۀهستند که کلم  
بـین در عـصر خـود      با مرد ستاره   نیز از نوع رفتار امام علی      ها   با این فرآورده   حضرت حجت 
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بینی آمد و گفـت مطـابق اوضـاع کواکـب،          ستاره  که  عزم جنگ نهروان کرده بودند      امام ؛است
: اما امـام بـه مـردم فرمـود    . اهد آوردحرکت در این ساعت خطرناك است و پیروزي به همراه نخو        

ـ نهـج البالغـه   (»و بحـر أهتدي به فی برّ ا ما ی  لّإجوم  م النّ اکم و تعلّ  یإ«  : و بعـد فرمـود  )79 ۀ، خطب
همین .  سفارش فرمود  گیري الهی   البته با جهت   ،فرآورده یعنی به استفاده از   » سیروا علی اسم اهللا   «

دهد که رفتار امام از نوع   می نشان ی در حاکمیت علی   بین  به نام ستاره   اي  هبودن و ماندن فرآورد   
 را در ظـل  اي ه یعنـی فـرآورد  ؛، بلکـه جهـت داده اسـت    ه، امـا تـشویق هـم نفرمـود        هبرخورد نبود 

  .گیري آسمانی پذیرفته است جهت
.  متجلی شد  ي چنین رفتاري در عصر جدید در منش سیاسی و فرهنگی امام خمینی            ها  سرنخ

  انـسانی ۀي ذوب شده بود و بینش فقهی جواهري را یگانه راه نجات جامعـ  که در فقه جعفر  ایشان
ي فرهنـگ نـوین، رفتـار    هـا  دانست و خود عالم عامل بود، از همان آغاز در رفتـار بـا فـرآورده         می
 ما با سینما مخالف نیستیم، ما با      «: معروف همگان است  سخن ایشان   . گانه فوق را پیش گرفت     سه

در عین حـال، همـان      . کند اسالم تنها با فحشا و منکرات برخورد می       نی  یع» . فحشا مخالفیم  مرکز
سـره بـه     کـرد و یـک      می شد حتی دیدارهاي مردمی خویش را نیز تعطیل         می امام، ماه رمضان که   

 چـه   آنگـاه موضـوع تـشویق وي نبـود و      هیچها یعنی این فرآورده. پرداخت  می خویش طاعت رب 
ي بود که انسان را در برپـایی حیـات جاودانـه اخـروي یـاري        نمود، آن چیز    می اصل بود و تشویق   

  .بنماید
ـ  از این دست است رفتـار خلـف صـالح ایـشان، حـضرت آیـت          ة، در برابـر فـرآورد  اي هاهللا خامن

ایشان هرچند با این فرآورده ناآشنا نیستند، در پاسخ به استفتایی مبنی بر ترویج موسیقی                . موسیقی
 با اهداف نظـام جمهـوري   ،ش موسیقی و ترویج آن براي نوجوانان    آموز «:در سطح تهران فرمودند   

  )12/6/74شنبه   یک،رسالتروزنامه (» .اسالمی سازگار نیست

  ساز فرهنگرفتارهاي 
 با آنهـا  ي فرهنگ و رفتار امامها رنگی از فرهنگ در ذهن داریم و ماهیت فرآورده  اکنون پی 

 گیـري الهـی را در خـود    قـرار دارنـد و جهـت   یی که در پس یـک فرهنـگ   ها  ارزش. مای  هرا شناخت 
شوند؟ فرهنـگ    می نهادینه و فراگیر ،تقویت،  دهند چگونه ایجاد    می  الهی برون  ةگیرند و فرآورد   می

شود و فرهنگـی دیگـر    هوادار می  خره، چگونه فرهنگی کم   سازد؟ باأل   می  چگونه هم  آن    چه  و را که 
  دار؟ پرطرف

ي فطـري انـسانی در   ها  پرورش ظرفیت  مسئلۀ خصوص  به و   گذشتبه گمان بحثی که در باال       
در عـین حـال، از منظـري        . حاکمیت مهدوي و مباحث دیگر، به این پرسـش پاسـخ گفتـه باشـد              

پـروري   ي و به تعبیر بهتر، فرهنگ   ساز  فرهنگ هاي ترین شیوه   که از مهم   گفتکارکردشناختی باید   
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  چیـست؟ سـاز  فرهنـگ ارهـاي  امـا رفت . ایشان اسـت » ساز فرهنگرفتارهاي «، حضرت مهدي 
ي خـاص ظـرف   هـا  در این مقال، رفتاري است اجتماعی که ویژگی» ساز فرهنگرفتار  «مقصود از   

 اسـت و  سـاز  فرهنگآورد که   میوقوع آن و نیز محبوبیت یا وجاهت مصدر وقوع آن ظرفیتی پدید   
ت یـا وجاهـت   فرض مبحث این است که برخی رفتارها اگر از جانب فردي با محبوبی         . آفرین ارزش

 گیـري ارزش فرهنگـی     سـاز شـکل    اجتماعی و در ظرف مکانی و موقعیتی ویژه صادر شوند، زمینه          
  .شود  می فرهنگ جامعه گنجانیدهۀ در شبکشود و متعاقباً می

آفرینـی و    بزرگان هر جامعه و میزان اعتمادپذیري مردم به آنـان عامـل مهمـی در ارزش         ۀجاذب
ـ « و حدیث    » علی دین ملوکهم   اسالنّ«حدیث  . ي است ساز  فرهنگ ـ  النّ شـبه مـنهم    أمرائهم  أاس ب
 از وجهی ناظر به همین معناست؛ امیران و نخبگان هر قومی وجاهـت اجتمـاعی دارنـد و       »بآبائهم

  رفتـار حاکمـان و نخبگـان را بـه خـود       ة است، لذا فرهنگ جامعـه شـیو       ساز  فرهنگرفتارشان نیز   
از سـوي دیگـر، گـاه گفتـار یـا           . دران بیـشتر اسـت    ي از تربیت پ   ساز  فرهنگ این   ۀگیرد و درج   می
ي خواهد شـد  تأثیر چنان أشناختی مطلوبی بنشیند منش شناختی و جامعه    اگر در ظرف روان    اي  هاشار

  .خوش تغییر خواهد کرد شناختی جامعه را دست که نظام فرهنگ
گیـري    در ایجاد فرهنگـی جهـانی بـا جهـت           حضرت مهدي  ساز  فرهنگبخشی از ظرفیت    

مردم زمـین و  « را  مهدي، حدیث نبويبنابر.  جاذبه فراگیر و خدادادي ایشان است   ۀی، نتیج اله
  حضرت)168 :1382طبسی،  :به نقل از 216، 1، جۀالشیعۀ و الرجع (».دارند  می آسمان دوست 

 او انـسانی کامـل   . کـرد ویش خواهـد    خ سیما و سیرت     ۀباخت که رخ نشان دهد، خلقی را دل       همین
 مهـدي  « امـام رضـا  ةبه فرمود .  در وجود او گرد آمده است      ها   خوبی و ها  یباییتمام ز . است

تـر و    تـر، شـجاع     بخـشنده  هـا    انسان ۀاو از هم  . داناترین، بردبارترین و پرهیزگارترین مردمان است     
در عـصر   بایـد   انـسانی چنـین را      ) 82: 1382،  طبسی : به نقل از   401 ،المودة ینابیع (».عابدتر است 

 شگفت نیست اگر عالمی حیـران  ! تصور نمودها  و زیباییها  و کسادي بازار فضیلت ها قحطی خوبی 
  !او شوند و دل به مهر او سپارند

 زمـانی کـه قیـام     امـام بـاقر  ةکنند و به فرمود  میاو از آنانی است که خاك را به نظر کیمیا      
 کامـل خواهـد   سـان خردهایـشان را    و بـدین خواهـد نهـاد  دست خویش بر سر بندگان خدا   «کند،  

خواهیم که چـشمان    میو در دعاي عهد هر بامدادان از خدا     ) 336،  52 ج :تا   بی ،مجلسی (».ساخت
کـه بـه    چنـان   او طبیب عشق است و مـسیحادم و مـشفق، آن        1.ما را به رخسار نازنینش مداوا کند      

  )67 :1382طبسی،  (.آید  می حتی گشایشی در امور برزخیان هم پدیدبرکت ظهور حضرت
  :فرمایند  می در وصف ایشانچنین امام علی مه

 )دعاي عهد (».لیهإی  مِنّةٍبِنظرو اکحل ناظِري « .1                                                         
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 خواهد بـود و وجـود   ها   ظهور کنند، نام مبارکش بر سر زبان       هنگامی که حضرت مهدي   
که جز نام او هیچ نامی در یاد و زبان آنان اي  همردم سرشار از عشق به مهدي است، به گون       

  )66 :1382طبسی،  (.کنند  مینیست و با دوستی او روح خود را سیراب
در دورانـی کـه     آري،  . نوشـند   مـی   چنان است که مردم محبت او را به جـان          سیرت مهدي 

قحطی محبت است و روابط میان مردمان جهـان بـر اسـاس قـانون و بـه مـدد حـضور پلـیس و            
 بـر   الزمـان   سـیرت و سـیماي صـاحب       ؛شود و کسی را غم دیگري نیـست         می محاکمه تنظیم 

چنـین اسـت کـه آنـانی کـه      . کرداختیار شیداي خود خواهد  را بی حکم خواهد راند و خلقی    ها  قلب
بازنـد و بـه فرمـانش      میگروند و به محبتش دل     می فوج به طاعتش   ، فوج اند  هشناخت مهدي را نمی  

  .نهند  میسر
شـناختی بـه همـراه رفتارشناسـی الهـی ایـشان از جملـه مبـادي سـترگ              این گیرایـی جامعـه    

آفـرین در   شناسانه ایشان مبـدئی ارزش   بود و رفتارهاي جامعه مهدوي خواهد ۀ در جامع  ساز  فرهنگ
ــود  اســالمی خواهــدۀجامعــ ــ. ب ــرین و   چنــین رفتارهــاي ارزشۀنمون  ة در ســیرســاز فرهنــگآف

  :شود  مییی از آن اشارهها  به نمونهارها گزارش شده که بنامعصوم
 در کنـار مـشی   »ا اهل البیـت سلمان منّ« تاریخی ۀ گفتخصوص به و   فضایل سلمان فارسی  

ن کـه در  یویژه اهالی مـدا  ه و نورانیت در اذهان مردم عراق و بتسا از قداي هلها  جناب،  آن ۀکریمان
 بـر روي قبـر ایـشان بـا     اما به گاه وفات ایشان، امام علی   .  پدید آورده بود   ندوالیت سلمان بود  

کـریم آمـدم بـا دسـتانی      در بارگاه خـداي  1؛وفدت علی الکریم بغیر زاد« :دست مبارکشان نوشتند  
  ».اي هخالی، بدون هیچ توش

در وفات  (خصوص بهدر ظرفی   ) وجود مبارك علی  ( این رفتار از مصدري پروجاهت       باید دید 
شناختی در ایجاد و بسط فرهنگ خـضوع در برابـر صـاحب         جامعه تأثیرچه  ) رادمردي چون سلمان  

 از میـان دریـایی از    علـی حضرتی گوی. آفرینش و تقویت ایمان حقیقی به خداوند داشته است     
ي هـا   پایـه ، وفـات سـلمان  ساز فرهنگمعارف اسالمی این جمالت را برگزید تا با استفاده از ظرف   

 أَقِـم وجهـک   فرهنـگ    ،د و تا تاریخ بشر جاري است      قویت کن  آفرینش را ت   أارزش خضوع در مبد   
  .برافراشَد را هللا

 ایـن   بـه مـن  «:فرمـود  مـی ي نـور علیـه ظلمـت        هـا    در دیدار با بسیجیان جبهه     امام خمینی 
 پایـان  دریـا  » بـرم   مـی ي شـوق شـما حـسرت   هـا   این گریه  به  شما و   و بشّاش  ي نورانی ها  چهره

خـواهم کـه عـذرم را در کوتـاهی            می از خداي رحمان و رحیم     «:آمده آن رادمرد الهی     ۀنام وصیت
 و قصورها و تقـصیرها  ها ا در کوتاهیخدمت و قصور و تقصیر بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم ر  

اذا کان الوفود / ءو حمل زاد اقبح کل شی/ من الحسنات و القلب السلیمی/ وفدت علی الکریم بغیر زاد«: ن استعبارت چنی .1                                                         
 ».علی الکریمی
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چنین در برابـر   امام ما با آن درجه از خودسازي روحانی و با آن محبوبیت و وجاهت الهی،     » .بپذیرد
یی کـه  هـا   پس از سالیان سال خـاطره     (ظرف وقوع این رفتار     . درک  می ساري خدا و مردم خدا خاك    

  . به عظمت انقالب اسالمی داردساز فرهنگو مصدر وقوع آن، ظرفیتی ) امت از امامش دارد
 بـا   سخن گفتن پیـامبر اکـرم      بیت  اهل ة در سیر  ساز  فرهنگي دیگر رفتارهاي    ها  نمونه

بـصیرتان در    بـی ۀ بـا کـشتگان جبهـ    کفر در جنگ بدر و سخن گفتن امام علیۀکشتگان جبه 
نـین  چ هـم . جنگ نهروان است که فرهنگ بصیرت در دین و بـصیرت در عمـل را تقویـت نمـود              

 سـال در سـرزمین منـا،    پـانزده  به برگزاري مراسم یادبود براي ایشان به مدت وصیت امام باقر 
 که ظرفی شد بـراي ایجـاد و بـسط فرهنـگ             ان است نا مسلم ۀیی ساالن آ ترین گردهم  مرکز بزرگ 
  .کن علیه امویان ي خیزش بنیانها  ظالم و فراهم آمدن زمینهنامکامبارزه با ح

د تـا  کر خود را حراج ۀ گندم خان ة در دوران قحطی که ذخیر      امام صادق  چنین است رفتار   هم
ي جـز  سـاز  فرهنـگ در گذر مشکالت روزگار، شریک غم و شادي مردم کوچه و بازار شود و مگر                

 موعـود  ۀمنـان در جامعـ  ؤ در آن دوران را مقایسه کنید با رفتـار م این است؟ حرکت امام صادق    
این تعبیـر نمـادین، حکایـت از ارزشـی      . کنند  می دیگر جیب یک مین نیاز خود دست در      أکه براي ت  

  .آید  به دست میپرور حضرت حجت  و فرهنگساز فرهنگ رفتارهاي ازاست فرهنگی که 
 با عادت جاهلی زنده بـه گـور کـردن        پیامبر اکرم  رویارویی،  ساز  فرهنگاز دیگر رفتارهاي    
 را کـه   فاطمـه پیـامبر . گرفـت  مـی  آفرین صورت   رفتارهایی ارزش  ۀدختران بود که در جام    

 ایـن حرکـت    ةزد تا مردمان با مشاهد      می ي مدینه قدم  ها  گرفت و در کوچه     می طفلی بود بر دوش   
گذار و ساختارشکنانه بود، به تدریج ارزشـی نـو را   تأثیرتاریخی که در آن فضاي فرهنگی به شدت        

  .ندبگنجان خویش ۀدر بافت اندیش
 هجـري بـه   61 در ترك مراسـم حـج سـال     امام حسینۀنانچنین است رفتار ساختارشک  هم

شناختی را برجسته نمود و فرهنگ جهاد را رونقی دوبـاره بخـشید و    هاي امام قصد کربال که ارزش 
 به هنگـام حـضور در مـسجد کوفـه در اسـارت              چنین است رفتار ساختارشکنانه امام سجاد      هم

کـه  » . بـاال بـروم  هـا  خـواهم از ایـن چـوب    می« :مزدوران اموي که با اشاره به منبر مسجد فرمود   
ـ        آفرین در اقامه و تقویت فرهنگ      ظرفیتی ارزش   ۀستیز با ظلم و نیز معنا کردن جایگاه امام در جامع
 در دست امویان است جـز مـشتی    منبر پیامبرتا هنگامی که  با این اشارت که      ،اسالمی داشت 

  .چوب نخواهد بود
 خویش بـا فرهنـگ ماتریالیـستی،    ةسط و عدل و در مبارز      فرهنگ ق  ۀ نیز در اقام   امام عصر 

ي فرهنگـی را از  هـا   فراوانی خواهند داشت و کتاب ارزش     ساز  فرهنگي ساختارشکنانه و    ها  حرکت
 .نو خواهند نوشت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

  105  

 راه
برد

جی
 من


وین

گ ن
رهن

ر ف
ظاه

ر م
 براب

 در
 

  نتیجه
. هـایش شـناخت   صـورت مان باید فرهنگ را به همه  هاي فرهنگیبرد راهبراي تضمین موفقیت  

عـالم  خـود  ند و البته مجري نیـز  ني فرهنگ را لحاظ ک ها   پیچیدگی ۀم است که ه    این ثرؤ م برد  راه
 ظهـور و قیـام   مـسئلۀ هاي فرهنگـی، بـه   برد راهدر عین حال، باید طراحان و مجریان    . عامل باشد 

  .نظري افکنندموعود 
از همین حاال باید براي دوران پس از ظهور نیـز  . بریم  می به سر ظهور حضرت  ۀما در آستان  

 تنهـا بـه   گیـرد و     دوران حکومت ایـشان را نیـز دربـر         باید   فرهنگی برد  راههر   ةگستر. آماده شویم 
ـ  از همین حاال  یعنی باید جامعه را     بسنده نکند؛ دوران ظهور و قیام ایشان        کـشیدن در  سبـراي نف

ساز باید به دوران پـس از ظهـور نیـز             زمینه برد  راه هر   ةلذا گستر . رد فرهنگی موعود آماده ک    ۀجامع
  .تی داشته باشدعنای

خواهـد بـود و   نیـز  تربیت فرد فرد جامعه بعد از ظهـور  ،  تربیت فرزند اگر این بینش حاکم شود،      
 تربیت کودکان، حساسیت دوچنـدان و در عـین حـال، ارزش دوچنـدان              ۀمسئل به   اي  هچنین اندیش 

نیز تربیـت   علمیه قم ةغان در حوزاگر این بینش حاکم شود، طرح مبارك تربیت مبلّ . خواهد بخشید 
سـازان فرهنگـی،    اگر این بینش حـاکم شـود، تـصمیم   . سپاهیان فرهنگی دوران موعود خواهد بود    

  .ولیتی دوچندان خواهند یافتئ دوچندان و البته مساي هانگیز
ي میـدان مجـال   سـاز  فرهنگشناختی و  ي فرهنگها  قیام حضرت تازه آغاز کار است و اندیشه       

  .در آن دوران خواهند یافت را خود
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