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 مهدویت فرهنگ شناختی جامعه یها چالش
وی  اسالمی تمدن نظام آینده فرار

 1احمدآبادی یزدانی علی
 چکیده

 کااه اساات هااا قاارن ،مساالمانان از بساایاری آرمااان و عقیااده عنااوان هباا ،مهاادویت
 ایااان جااادی رویکااارد اسااات. شاااده هااادایت و تبلیاااغ ،عالماااان و بزرگاااان توساااط
 انساانی رهباری باه محاور عبودیات جامعاه تحقا  جهات ساازی زمینه ،اندیشه
 باه نسابت احاطاه به توجه با را انسان و جهان آینده مدیریت که است معصوم
 ،آن از برداشات در تناوع و غیبات شادن طاوالنی گیرد.  دست در هستی و جهان
 بااا و شااده یکاادیگر بااا متعااارض گاااه و گوناااگون نظاارات و آراء هااا، چالش محاال
 بیشتر ابهام بر جامعه مختلف سطو  رد ،قرن دوازده به نزدیک زمانی گذشت
 باعث تنها نه ،موضوعی متنوع فهم و زمانی گستره این شود. افزوده آموزه این
 در تااانش موجاااب بلکاااه ،آورده پدیاااد را آماااوزه ایااان باااه نسااابت متفااااوتی درک
 هاای آماوزه باودن جهاانی مدعی که _اسالمی جامعه فرهنگی مختلف های یهال

 بااه تحلیلاای روش و نگاار کاال نگاااه بااا مقالااه ایاان اساات. شااده نیااز _اساات اسااالمی
 به توجه با تا دارد تالش اجتماعی _فرهنگی دادهای به استناد و استقراء کمک
 هااتج ییهااا چالش چااه کااه دهااد پاسااخ سااوال ایاان بااه فرهنااگ اجتماااعی بعااد

 نبااااود دارد. وجااااود اجتماااااعی مختلااااف سااااطو  در مهاااادوی فرهنااااگ تحقاااا 
                                                        

 (.yazdanimail@yahoo.com) اسالمی تمدن و تاریخ دکتری .1
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 در ضااعف ،هااا توانمناادی نشاادن تجمیااع ،ساانجی ظرفیاات در ضااعف ،مرامنامااه
 و رکاود عوامال تارین مهم اجتماعی افزایی هم و ییگرا هم در بحران و کارآمدی
 در اجتمااعی امیدی نا برای را زمینه که هستند مهدویت فرهنگ حوزه در افول
 اند. کرده فراهم آموزه این بخشی نجات

 کلیدی واژگان
 فرهنگی. چالش ،اعتقادی چالش ،مهدویت ،جامعه ،فرهنگ

 مقدمه
 .اسااات خاااود از پاااس نسااال باااه آن هدهناااد انتقاااال و گذشاااتگان فرهناااگ بااار میاااراث ،جامعاااه

 بینای جهاان و اجتمااعی ارتباا  شایوه ،تااریخی هویات ،مذهب مانند ،فرهنگ یسنت یها هسته
 طااور باه باشاد هماراه جهاانی و کاالن نگااه باا کاه قاومی فرا مباحثی طرح و دارد شهیر آنها خیتار در

 و یمکااان ،یزمااان یمرزهااا و دهااادیمااا قاارار تااأریر تحاات را بساایاری جوامااع اجتماااعی اتیااهو حاااتم
 رییتغ یا و تأریر تحت را فرهنگ که ستین ییروین و عامل تنها این دهد. می توسعه را افراد روابط
 هااای طیمحاا باار تااأریر و یفرهنگاا تغییاارات باارای هاام یاجتمااااع یهااا جناابش بلکااه دهااد ماای قاارار

 یاا مااردان بااا زنااان حقااوق یبراباار جناابش چااون یاالفعا یهاا جنباش اند. پاخواسته به اجتماعی
 فعاالین دهناد. شاکل اجتماعی های فرهنگ باه  یتادر باه کوشاند یم ،یاستیز طیمحا جنبشهای

 اجتمااعی ابعااد ساایر در سپس و پژوهش و آموزش هطیح ابتدا در تا اند کرده تالش ها بشجن این
 اجتماااعی فرهنگاای بااه را آن ادامااه در و آورده وجااود هباا را هااا آمااوزه آن بااه توجااه ،کااار بااازار هماننااد
  .کنند تبدیل جهانی یا محلی
 در  یاعم راتییاتغ ونباد توساعه نادیفرآ و اسات راتییاتغ مساتلزم یا توساعه هار دیگر طرف از

 حیاات توساعه یاساسا عامال یفرهنگ بعد شد. نخواهد محق  ی،اجتماع و یفرهنگ یساختارها
 آن در هاا فرهناگ یسااز کساانی به مرور به بتواند باید اندیشه یک بودن یجهان و است فرهنگی
 فرهنااگ شادن یجهاان پروساه در کاه معناای ایان باه انجاماد. بای فرهنااگ آن شادن شاناور یاا حاوزه
 از یا مجموعاااه و بینااای جهاااان در منحصاااراا  را آن کیساااالک شناساااان فرهناااگ کاااه گوناااه آن گااارید

 و مانااد نخواهااد ،دانسااتند ماای ییایااجغراف مشااخص حااوزه کیاا در صاارف ،خاااطرات و هااا ارزش
 جواماع انیام عااتاطال و ارتباطات گسترش به منجر که یافت خواهد یفرامرز و گسترده یمفهوم

گاااه و آشاانایی رشااد و مختلااف  رخ یریناپااذ اجتناااب طااور بااه فرهنگاای یهااا چالش تشاادید و یآ
 (44 ،4744 :جف نسیه) .داد خواهد
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 باا و نیست مستثنی رویه این از ،است ابراهیمی ادیان در آموزه این حضور مدعی که مهدویت
 از جادای است. رو روبه اجتماعی جریانات با مواجهه و شدن جهانی زمینه در فراوانی یها چالش
 مهاادویت چاارا کااه اساات ایاان مهاام سااوال آمااوزه ایاان مااذهبی و تاااریخی قاادمت بااه باتوجااه و ایاان

گیر فرهنگی تولید به نتوانسته  چاه ،مهام ایان مواناع و هاا چالش و نمایاد پیادا دسات جهانی و فرا
 تفااوت در درسات و دقیا  فهام باه بایاد ،پرساش ایان پاساخ باه یاابی دسات برای هستند. و بوده
 ،فکاری مواناع باه دیگار ساوی از و کارد توجاه فرهنگای هاای چالش باا ادیاعتقا یهاا چالش میان

 راهکارهاای و هاا چالش ایان باروز هاای زمیناه و تااریخ طاول در مهادوی فرهناگ تحقا  اجتماعی
 پرداخت. آن از رفت برون

 مفاهیم
 سااااتین چیهاااا باااااطن  کااااه منکاااار ظاااااهرش

 
 بیساااااااات مییبنمااااااااا کااااااااه دیااااااااگو بااااااااطنش 

 اناااااااااد چالش در بااااااااااطنش باااااااااا ظااااااااااهرش 
 

 کشااااااند یماااااا نصاااااارت صاااااابر نیااااااز الجاااااارم 
 (08 بخش چهارم، دفتر ،یمعنو یمثنو ،یمولو) 

 خورد و زد و کشمکش ،رفتار معنی هب که چال لف  از شده گرفته ،ترکی و فارسی  واژه 1 :چالش
  اساات نشااده مطاارح یعلماا اصااطالحات فرهنااگ در واژه ایاان (7858 :4522 ،)دهخاادا .باشااد ماای
 و یاجتماااع یسااازمان یب ،اجتماااعی مساااله ،فرهنگاای مساائله ،بحااران :چااون هاام ییهااا واژه گرچااه

 آن اصااطالحی تعریااف و «چااالش» واژه از باین نیااا در امااا ،انااد کارده فیااتعر را یاجتماااع ینابساامان
 مباحاث در واژه نیاا کااربرد بودن تاازه و گای تاز از ،اصطال  نیا تعریف و طرح عدم ست.ین یخبر

  نایم تاا کاه دهاد مای نشاان مقااالت و ها نوشاته مرور (52 :4570 ،م وعل) .دارد تیحکا یاجتماع
 گرفتااه قاارار اسااتفاده مااورد  یتاادر به زمااان آن از و نداشااته یکاااربرد چناادان واژه نیااا 4528 دهااه
 در تاوان مای ،انگلیسای در آن معاادل و فرهنگای حاوزه در چاالش واژه کلای فهام باه توجه با است.
 جامعاه یاا فارد امکانات و نیرو ، اندیشه که دانست تیوضع و طیشرا» :معنی به را چالش اصطال 

 جنباه تواناد مای تاأریر ایان «.دهاد مای قارار تاأریر تحت را جامعه یا فرد ندهیآ و ریمس و کرده درگیر را
 وارداتای فرهناگ باودن ناهمگون دلیل به منفی جنبه یا و اجتماعی فرهنگ اصال  جهت مثبت
 باشد. داشته

                                                        
1. Challenge 
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 معناااای باااه 2«هناااگ» و «فااارا» جااازء دو از ترکیبااای و اسااات پارسااای ای واژه فرهناااگ 1 :فرهناااگ
 «جامعااه و خاارد نهاااد در نهفتااه  اتاای هااای لیاقت و اسااتعدادها کشاایدن باااال یااا و کشاایدن بیاارون»

 شااوند. نماای اطااالق رکمشاات اماار یاک بااه فرهنااگ و جامعااه (62 :4578 ،آشااوری )داریااوش اسات.
 ویژگای وحادت  احسااس و مشاترک هاای تلقای طارز ،سانن ،رساوم کاه اسات افراد از گروهی جامعه
 جامعاه یاک ترکیبای اجازاء انسجام که است سیمایی فرهنگ و باشد می آن اعضای متقابل کنش
 و نااره ،آراء ،هااا ایااده قلماارو در نمااادین بیااان و مفاااهیم از ای مجموعااه فرهنااگ کنااد. ماای حفاا  را

 مفاااهیم ایاان (5-5  :4520 ،معیناای جهااانگیر)اساات. اجتماااعی مناساابات بوتااه در افااراد تجربااه
 سازند. می را ها انسان فرهنگی رفتار مشترک تخیالت و مشترک
 و یاقتصااااد ،یاسااایس ،یاجتمااااع تحاااوالت از یا مجموعاااه بعاااد باااه 4428 دهاااه یها ساااال در
 گاذارتأریر یاجتمااع مسائله باه نسابت نگارش رییاتغ بار تحاوالت نیا که داد رخ جهان در یفرهنگ
کناون کاه ییایادن در کاه معناا نیاا باه بود.  گساترش ،ها رساانه توساعه جاهینت در میبار یما سار باه ا

 گاهیجا ،نقش روز به روز ،شدن یجهان گوناگون یهاندیفرا و یا شبکه ارتباطات توسعه ،مصرف
 ناادیفرا کااه تیااواقع نیااا بااه توجااه بااا .شااود یماا شااتریب 3فرهنگاای مسااائل و فرهنااگ یکارکردهااا و
 از امااروز مااا ،اساات خااود در اقتصاااد و جامعااه ، اسااتیس ادغااام و جااذب حااال در «شاادن یفرهنگاا»

 مختلف یها عرصه در یفرهنگ چرخش و شهر شدن یفرهنگ ،یفرهنگ عیاصن ،یفرهنگ اقتصاد
 باه دیابا اماروزه .یساتیک میوبگا تاا یخاور یم چه بگو شد یم گفته یزمان .مییگو یم سخن یزندگ
  یقیموسا چاه ماا کاه این تر  یادق عباارت باه .یساتیک میبگاو تاا ینایب یما چاه بگو :گفت نیا یجا

رناد چاه ماانیها لباس یرو بار ،میکنا یما تماشاا  یلمایف چاه ،میدها یما گوش  یماارک ایا م(نماناا) ب 
 زانیام از شیبا تابمرا باه اسات  چگوناه ماا یزومندآر تیظرف ای انتظارات اف  است  شده نصب

 و باورهاا و دیاعقا ،احساساات و عواطف یریگ شکل در یطیمح ستیز عوامل از شیب و درآمدمان
 ای پدیاده را 5تمادن ،پاژوه تمادن فیلساوف «ساوروکین» رو ایان از 4.گذارندتأریر ما یرفتارها تاا ینها
 از کناد. مای پیادا متفااوتی هاای شاکل ،متفااوت هاای دوران در که داند می بشر اجتماعی زندگی در

                                                        
1. Culture 

ناگ» اوساتایی ریشاه از نیاز «هناگ» و بیارون و بااال معناای باه اسات پیشوندی «فرا». 2  شاده گرفتاه کشایدن معناای باه «ر 
 .است

3. Cultural Issues 

4. http: //www.farhangshenasi.ir/persian/node/4846 

5. civilization 
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 و اسات جریاان حاال در جاامع و معنوی ،مادی ماهیت سه دارای تااریخی لحاظ به تمدن او نظر
 (456-486 :4540 ،فیروز نوروزی رسول) .گیرد می دربر ،است فرهنگ که را چه آن هر
 سااطح دو یادار را تماادن ،تمرردن نظریرره کتاااب در برجسااته پااژوه تماادن «یچیوکیاا فوکوتاااساوا»
 دوم ساطح وی .اسات تمادن تحقا  ربنااییز کااه معنوی سطح دوم و مادی سطح اول :ددان می
 را تمادن ،رو ایان از دهاد. یما صاورت تمدن مادی های شکل به که دانسته تمدن محرك موتور را
 .برسااند بااالتر مرتباه باه را بشار یزنادگ کاه ینحاو بااه داناد یما لتیفااض پارورش و معرفت شیپاال
 دهیاا نیازمناد تحقا  بارای تمادنی هار کاه گفات تاوان می طورکل به (458-444 :4524 ،چییوکی)

 امااور ،هااا هیاانظر از بساایاری در .اساات تماادن قلااب و کااانونی نقطااه مثابااه بااه کااه اساات گاار تیهاادا
  د.هستن دهیپد نیا اصلی سازنده رمادییغ

 فرهنگی چالش و اعتقادی چالش
 یتیوضااع ازآن مااراد و اساات معناای یااک بااه واژه ایاان ،اصااطال  دو در چااالش واژه داللاات نظاار از
 قاارار تااأریر تحاات را آنهااا ریمساا و کاارده درگیاار را جامعااه یااا فاارد امکانااات و نیاارو ، اندیشااه کااه اساات
 دو ماهیات در بایاد را تشاابه یاا تفااوت اماا هساتند. مشاترک اصاطال  دو هر جهت این از دهد. می
 ریختااه آن در معنااا دو ایاان کااه یظرفاا بااه توجاه باادون و کاارد جااوو جساات اعتقااادات و فرهناگ واژه
 باه کاه این بارد. پای آنهاا طارح زوایاای و وجوه و چیستی به توان نمی اند داده شکل آنها به و شده
 دانساته نهااآ بودن معنی هم و مترادف معنی به نباید شوند  عطف یکدیگر بر واژه دو این اشتباه
 و فرهنااگ یشناساا ناختشاا وجااوه نیتاار مهاام شااد. قائاال آنهااا باارای جزئاای هااای تفاااوت یااا و شااده

  :از عبارتند شود می یکدیگر به نسبت آن تمایز به توجه و بهتر شناخت موجب که اعتقادات
 است. فرهنگ تحق  و ظهور ظرف جامعه

 (6 :4520 ،ینیمع) .دارند جامعه یوستگیپ عاملی فرهنگ
 .است جامعه کی مشخصه وجه فرهنگ
 یطااوالن یزماان باازه در تحاوالت نیاا یعنای دارد. ضاارورت اماا ساتین روزماره یفرهنگا تحاوالت

  داد. خواهند رخ حتماا 
 چااه آن رایااز .آورنااد یما دوام جوامااع ،یفرهنگاا کامال رییااتغ وجااود بااا اسات. ریپااذ رییااتغ فرهناگ

 در دیاجد یهاا شیگارا .باشاند یما جامعاه عاادات و ارهاایمع بلکاه جامعاه تیکل نه ردپذی یم رییتغ
  .شوند یم محو حتی و رنگ کم یقبل های شیگرا و کنند یم رشد جامعه
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 است. جمعی بینی جهان و جامعه کلیت تأریر تحت فرهنگ

 (40-4 و:)هم است. مشترک های ارزش در شدن سهیم فرهنگ اصلی خصوصیت
 اجتمااعی فروپاشای یاا و شاکاف و اجتمااعی مناسابات خاوردن بارهم موجاب فرهنگ در تنش
 است.

 است. دنیوی مالا کا ای پدیده فرهنگ

 (5442 ،4522 :)دهخادا بااور ،ایماان معنای باه که اعتقادات یشناس ناختش وجوه نیتر مهم
   :از عبارتند
 پااردازد. ماای هااا داده ساانجش بااه آن بااا و اساات او  هاان و فاارد اعتقااادات تحقاا  و ظهااور ظاارف
 (452 و 7 :4565 ،)مالصدرا
 ندارد. وجود تجربی شواهد به توجه برای لزومی اعتقادات در

 جوامع. شناخت وجوه از نه و است افراد بین تمایز و شناخت وجوه از یکی اعتقادات

کثر و مادت کوتاه زمانی بازه در اعتقادات در تحول و تغییر  فارد یاک حیاات زماانی باازه در حادا
 دهد. می رخ

 دیان تاأریر تحات بیشاتر و پیراماون جهاان باه نسابت فارد نگارش و نگاه تأریر تحت اعتقادات
 (54 :تا بی ،سجادی) گیرد. می شکل

 دارند. آخرتی هم و دنیوی جنبه هم اعتقادات

 بااه آنهااا براساااس و شااوند ماای فاارض اصاال و راساات ،درساات فاارد سااوی از باورهااا و اعتقااادات
 زند. می دست ارزیابی

 در یتاأریر و اسات او نگااه نوع و شخصی افکار در فرد ریختگی هم بر سبب اعتقادات در تنش
 داشت. نخواهد اجتماعی مناسبات

 آئاین اماا باشاد داشاته بااور و اعتقااد دینای باه شخصای اسات ممکن است. فرد رفتار از غیر باور
 1نیاورد. جا به را مذهبی

                                                        
 از آن هواساط بای تاأریرات و  هان، فهیماه، شاریعتی: کنیاد نگااه اعتقاادات حاوزه در  هان کاارکرد باا بیشاتر آشانایی برای .1

 .ش4545 زمستان و پاییز، مالصدرا نظر
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 (00 :4576 ،زاده سراج) دینداری سنجش مدل
  :از عبارتند آنها ترین مهم که یافت را مشترکی وجوه توان می آنها دو هر برای همه این با
 شوند. نمی یافت حیوانات در و هستند انسان به مربو  دو ره

 هستند. پذیر شناخت و واقعی اموری اعتقادات و فرهنگ

 هستند. شده ساخته کامالا  اموری و ندارند غریزی و ژنتیکی جنبه اعتقادات و فرهنگ
 انتقاال یاا دهناد می افزایش آنرا گردند  می دگرگون یا شود می برده ارث به اعتقادات و فرهنگ

 1دهند. می

وز اجتماعی های زمینه   فرهنگی یها چالش بر
 نیاا باروز یهاا ناهیزم تاا اسات یضارور مهدوی فرهنگ تحق  روی پیش یها چالش بروز در
 بارون جهات راهای ،هااآن باا متناساب بتوان تا ردیگ قرار توجه مورد و ییشناسا اجمال به ها چالش
 ضاروری رو ایان از .یافات دسات مهدویت فرهنگ تحق  چگونگی و عرصه این مشکالت از رفت
 هرجامعه فرهنگی های تفاوت و اجتماعی های فرهنگ تحق  ظرف عنوان به جامعه به تا است
 کرد. توجه
 فرهنگ خرده
گر ارد گیارد مای شکل آن در که فرهنگی نسبت همان به باشد کوچک جامعه یک ا  کوچاک و خ 

                                                        
 قااااتیتحق و مطالعاااات مرکاااز، فرهناااگ و هیااانظر، رجهاااانگی، ینااایمع: کنیاااد نگااااه نگااایفره تمایزهاااای شاااناخت بااارای .1

 .2-5 ش:4520، تهران، الملل نیب
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کثر و است  گذشات باا کاه اسات محدود جغرافیایی و محیط گرفتن قرار تأریر تحت آن نتیجه حدا
 :4546 ،)یزدانای شاوند. مای محاو و ادغاام آنهاا در ،هاا تمدن کالن و ها فرهنگ کالن ظهور و زمان
 اناد. گشاته پاذیرتأریر و  آماده وجاود هبا شاکل ایان باه بسایاری هاای نمونه تاریخ طول در (54-54

 خاارده توانسااتند کااه آن بااا و... جیرفاات ،سااوخته شااهر ،ساایلک چااون هاام ییهااا فرهنااگ خاارده
 چااون هاام هااایی تماادن کااالن ظهااور و زمااان گذشاات بااا امااا بسااازند را نااام همااین بااا هااایی تماادن

 کاه شاود توجاه مسائله ایان باه اسات الزم رو ایان از شادند. محاو آنها در ،ساسانیان و هخامنشیان
گاار  یهااا چالش بااا مواجهااه در را خااود توانااایی شااود همااراه محاادود ینگاااه بااا مهاادویت فرهنااگ ا

 روگشاته روباه و اجتمااعی اعتناایی بی با زمان مرور به و داد خواهد دست از جدید دوران فرهنگی
  کرد. جوو جست ها کتابخانه در تنها را آن باید که گونه آن شد. خواهد محو تاریخ در و

 فرهنگ کالن
 براباار در ای جاادی یهااا چالش نیااز اجتماااعی کااالن هااا فرهنااگ ختاااری طااول در بااراین عااالوه
 نمای آنهاا فرهنگی و فکری پیشینه به توجه و شناخت بدون که اند آورده بوجود دینی های آموزه
 گاذر در کاه اسات درختای همانناد جامعاه هار شاد. مواجه دینی فرهنگ تحق  یها چالش با توان
 داده قارار تاأریر تحات را آن بینشای مرزهاای و بینای جهاان و خاورده پیوناد آن باه فرهنگای ،تاریخ
  است.
 بااه ،اسااالم در مهاادویت آمااوزه اهمیاات بااا و رنااگ پاار جایگاااه بااه توجااه بااا و نمونااه عنااوان هباا

 تاا عارب جامعاه کارد. توجاه بایاد ،اسات باوده اسالم ظهور ظرف که عرب جامعه فرهنگ وضعیت
 ،فرهناگ باود. خاود خاا( رساوم و آداب ،ها ارزش ،ها سنت ،فرهنگ یدارا اسالم ظهور از شیپ

 یاجتمااع سااختار ،ییایجغراف ستیز اتیمقتض و طیشرا با متناسب که یرسوم و آداب و ها سنت
 نخساات ،نیااد کیاا مثابااه بااه اسااالم .بااود آمااده دیااپد آنهااا یزناادگ وساابک نگاااه نااوع یطااورکل وبااه

 ملال و اقاوام یرهنگاف ظارف در ساپس و کارد دایپ ظهور عرب قوم یعنی قوم این یفرهنگ درظرف
 و میمفاااه یاریبساا زیاان و ساااختارها و هااا هیااما باان  افااتی گسااترش یراناایا قااوم چااون هاام مغلااوب
 دیاجد یفرهنگا یساو باه را آنهاا و ساخت متحول و داد رییتغ را جامعه دو هر یفرهنگ یها ارزش
 داد. سوق

 یما سار هبا یدیشاد یفرهنگ یماندگ عقب در اسالم ظهور از شیپ تا حجاز منطقه ساکن عرب
 از قبال عارب خیتار از «تیجاهل»به قران وصف یفرهنگ و یفکر یماندگ عقب نیا اربات در برد.
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 تعصااب و تیااحم ،(یفکاار یهااا یی)پناادارگرا یجاااهل ظنااون گرفتااار آنااان .کنااد یماا تیااکفا اسااالم
 سحر ،کهانت ،تفأل ،رهی)ط خرافات به معتقد ،فرشتگاه و جنیان پرستش ،یپرست بت ،یا لهیقب
 ،نیازه و شمشایر زور   زباان باه باردن پناه نوشتن و خواندن ،یاندوز علم پنداشتن ارزش یب ،...(و

 نسااب و حسااب بااه افتخااار و ومنااافره مفاااخره ،انتقااام و ریزی خااون و جنااگ ،وچپاااول یگاار غااارت
 عارب یفرهنگا فیتوصا در ؟ع؟یعلا اماام 1.بردناد یما پنااه خطاباه و شاعر باه زین گاه و بودند شده
   :دفرمای یم سالما از قبل

 هاا اندیشاه بار ناادانی و جهل و ،بود گرفته فرا را جا همه وحشتناکی گمراهی که آن از ...پس
 و مانیحک ،شمردند می حالل را حرام مردم ،بود مسلط ها دل بر سنگدلی و قساوت و غالب

 دینای بای و کفار درحاال و کارده زنادگی الهای دین از جدا  و ،کردند می تحقیر را دانشمندان
 (522 :4572 البالغه، )نه  سپردند... می جان

 ناامیااادی و یااااس و حجااااز زار شااان جغرافیاااایی در خشااان و ساااخت زنااادگی در بایاااد را آن دلیااال
 .کرد جوو جست آینده به نسبت آنان اجتماعی
 ؟ص؟رساول سانت و قارآن آیاات قالاب در ،آن فرهنگ و جامعه این میان در بار نخستین اسالم
 ساازی فرهناگ کاه آن دلیال باه و جامعاه آن فرهنگای و فکاری پیشینه به توجه با .کرد  پیدا ظهور
 تثبیااات و تعمیااا  بااه خاااود نباااوت دوره در توانساات نمااای ؟ص؟اساااالم پیااامبر براسااات  زماااان امااری

 و کتاااااب مقارنااات ،رقلاااین حااادیث در حضااارت آن رو ایااان از بپاااردازد. اساااالمی نوپدیاااد فرهناااگ
 از کارد. معرفای اساالمی فرهناگ و فکار مانادگاری و تاداوم ،راهبارد تنهاا عناوان به را بیت اهل
 ماااه شااش درمادت ؟ع؟حساان اماام و ماااه ناه و سااال چهااار مادت در ؟ع؟علاای تنهاا ،بیاات اهال

 اماار ایاان از ؟مهع؟معصااوم امامااان دیگاار و داشااتند برعهااده را اسااالمی جامعااه مختلااف امااور ماادیریت
 ماندند. محروم
کمان   و قادرت موضاع از نیازشاان و نگااه نوع به باتوجه عباسیان و امویان جمله از اسالمی حا

 کردنااد. ماای توجااه اجتماااعی های مواجهااه جهاات اسااالمی فرهنااگ و دیناای هااای آموزه بااه سیاساات
 فرهناگ باه توجاه و دینای فرهناگ از نیاازی بی بر را امویان فکری منظومه ابتدا همان در معاویه
 ؟ع؟حسن امام بر غلبه از پس و کرد ترسیم یتجاهل عصر ای قبیله تفاخرهای و تعصبات و عربی
  :گفت کوفه در

                                                        
 عارب فرهناگ باا کاریم قارآن مواجهاه عناوان باا کوناانی فرزاناه خاانم ارشاد ناماه پایان به تفصیلی اطالعات کسب جهت .1

 .450 ش:4575 ما، دلیل نشر قم، خدا، رسول سیره جعفریان، رسول شود  مراجعه عصرنزول جاهلی
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 نمااز خودتاان دانم مای کاه ،نجنگیادم شاما باا ،حا  و زکاات و نمااز بارای مان کوفه مردم ای
 کانم حکومات شاما بار تاا جنگیادم شاما باا ولی روید می ح  به و دهید می زکات و خوانید می
 (.454 ،7ج ق:4082 کثیر، )ابن

  :نوشت وصیتش در و
ید...ٌابنهٌایلٌامی امل منیٌسفیانٌایبٌبنٌمعاویةٌعهدهٌماٌهذا ٌمدنٌاْلد ٌهدذاٌیفظٌانٌوٌیز

یش ٌاملظلد مٌآلٌیقددمٌانٌوٌهاشدمٌبدیٌعدلٌمشدسٌعبددٌآلٌوٌامیةٌبیٌیقدمٌانٌوٌخاصة...ٌقر
یتدهٌوٌتد ا ٌایبٌآلٌعدلٌعفدانٌبدنٌعثمدانٌامی امل منیٌاملقتول ٌق:4141ٌكد ف،ٌاعدمٌ)ابدنٌذر

1ٌ.(111ٌ،1ج
 و علویااان ،؟مهع؟بیاات اهاال ،عباساایان و امویااان دساات در سیاساای قاادرت انحصااار بااه توجااه بااا

 فرهناگ تاروی  و تبیاین باه اساالمی و اخالقای هاای ارزش و اصول منظر از تا کردند تالش شیعیان
 و امویاااان فرهنگااای سیاسااات از مساااتقل فرهنگااای و فکاااری جریاااان رهباااری و پرداختاااه اساااالمی
  د.گیرن دست را عباسیان
 بیاات اهل ساایره بااه ایرانیااان خصوصاااا  و اقااوام سااایر تااا شااد موجااب زمااان ماارور بااه رویااه دو ایاان
 ظهور و تحق  برای الهی منتخب امت بعنوان را خود جایگاه مسلمان عرب جامعه و شده جذب
 فرهناگ تجدیاد آیناده قرآن آیات برخی تفسیر در روایات که جا آن تا دهد. دست از دینی فرهنگ
گر که است الهی _ تاریخی سنت این اند. دانسته عرب غیر قومی عهده بر را اسالمی  نقاض قومی ا
 کاه اسات انعاام ساوره 74 آیاه :نموناه عنوان هب شود. می حاری آنها بر استبدال سنت کنند پیمان
  :فرماید می متعال خداوند

ْنٌ ِِّ ٌَْیٌَف اٌْکُف ٌٌهبِّ ْلناٌَفَقْدٌٌهُ ال ِّ اٌَوك َ ٌهبِّ
ٌٌُس ایلٌٌََقْ ماٌ  رٌاهبِّ کافِّ ٌ(؛33ٌ)انعام:ٌَنٌیبِّ

گر و  آن نگاهباان را یگارید کساان (رایز ماند ینم نیزم ح ت  نییآ) ،ورزند کفر آن به نسبت ا
 .ستندین کافر ،آن به نسبت که میساز یم

 هسااتند. ایرانیااان ،دیگاار قااوم آن از منظااور کااه انااد آورده دیگاار تفاساایر و کشررا  در زمخشااری
 قالااب در کااه اجتماااعی هااای ساانت ایاان (544 ،0 ج :4524 ،یقرشاا  05 ،5ج :4082 ، زمخشااری)

 یاا و باودن مسالمان صرف ،مطلوب فرهنگ تحق  جهت که کند می گوشزد ما به شده بیان آیات
 هبا اقاوام ایان خاود بساا چاه و باشاد دیان مسایر بارای ارزشای تواند نمی ،قوم یک تاریخی پیشینه

                                                        
 .525 ،0ج ق:4086 العلمیه، دارالکتب بیروت، شیر ، علی تحقی  الفتو ، کوفی، اعثم ابن أحمد، .1
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 فرهنگای اصاطکاک موجاب ناوعی باه و دهنماو ایفاا نقاش فرهنگ تحق  در چالش و مانع عنوان
 .زنند رقم را اسالمی جامعه مسیر تداوم هم و شناخت جهت از هم

 فرهنگ جهان
 و فرهنگای توساعه پدیاده مهادوی و دینای های فرهنگ چالش بروز در مهم های زمینه از یکی
 تمهادوی اعتقااد اسااس که دارد زیادی بسیار اهمیت حیث این از بخش این است. شدن جهانی

 و ای( منطقااه و محاادود حکااومتی نااه )و مهاادی حکوماات بااودن جهااانی باار ،ادیااان از بساایاری در
 اساتوار جهاانی عادالت بار ینامبت ملای( و قاومی ساازی فرهناگ )ناه مهدوی فرهنگ سازی جهانی
 نمایااد. سااازی پیاااده جهااانی سااطح در را دیناای هااای آمااوزه تااا کنااد ماای تااالش آن پرتااو در و اساات

 در مهادی ظهاور از پایش تا که دارند قرار چالش این مقابل در مهدویت به معتقدین بنابراین
 فکاری ساازی زمینه یا و نشینی؟ گوشه و سکوت دارند؟ عهده بر ای وظیفه چه غیبت عصر جهان

 و بخشاند تحقا  آن فرهناگ و دیان به دعوت با را سازی زمینه مهدی ظهور برای فرهنگی _
 و اناد کارده تلقای ظهاور سااز زمینه را فساد اشاعه و  یروت ،اشتباه به و جریانات برخی که گونه آن یا
 وحاادت نبااودن و سااواالت ایاان تمااام 1انااد؟ دانسااته مااذموم را ظهااور از پاایش تااا یاصااالح گونااه هاار

 چاالش با را مهدوی فرهنگ ،اعتقادات کردن جهانی و ها فرهنگ توسعه امروز فضای در ،فکری
 مهادویت باه باورمنادان میان اختالف و دینی درون منظر از ادابع این تمام کند. می رو روبه جدی
 باه و خاود هاا فرهناگ  جهاانی توساعه آیاا کاه اسات پرساش ایان جاای نیاز بیرونای بعاد از اما است.
 آن؟ تروی  برای مغتنم فرصت یک یا و است مهدویت فرهنگ برای چالش یک ،تنهایی
 نقاااد هبااا یادیاااز مخالفااان و وافقاااانم ،جهاااانی جامعاااه تحااوالت روناااد و دهیاااپد نیاااا مقاباال در

 (2-6 :4542 ،میرجعفاری :کنیاد نگااه ،گاروه دو نظرات )برای اند. پرداخته آن پیرامون نظریات
 مثبات یدیاد باا دهیاپد نیاا به که یکسان کرد. مشاهده را گروه دو توان می کلی انداز چشم کیدر

 توجاه باا دانناد. مای بشار یااتح روند برای مثبت الشیچ را شدن جهانی ،آن اساس بر و نگریسته
 کاااه کااارد بیاااان گوناااه ایااان را فرهناااگ عرصاااه در ساااازی جهاااانی اتتاااأریر تاااوان مااای ،نگااااه ایااان باااه

  :باعث سازی جهانی
 هاای فرهناگ نفاو  ضاریب بااالرفتن و بیشاتر اشتراک موجب که افکار و عاتالاط عیسر انتقال

                                                        
  586-582 :4578 اول، چاا  زائار، انتشاارات :قام آفتااب، یمایسا طاهری، اهلل حبیب کنید: نگاه بیشتر مطالعه برای .1

 .442-446 ،58جش: 4564 اسالمی، انقالب مدارك سازمان تهران: ،یخمین امام آرار مجموعه نور، صحیفه
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  تر، موف  و برتر
 گااذاری اشااتراک و آمااوزش طریاا  از فرهنگاای _یفکاار نظریااات تولیااد شاادن بااروز و شاادن ارزان
   ،علمی های داده

  اجتماعی، فرهنگ رشد و ارتقاء نهیهز شدن کم 
  ،فرهنگی یها چالش با مواجهه و فرهنگ تقویت در اجتماعی مشارکت افزایش
  ،فرهنگی های سازمان و موسسات توانایی گسترش
 و فرهنگی مواریث حف  بر دولتی فوق نظارت گسترش

 را فرهناگ انتقاال در و...( غیردانشاجو یاا دانشاجو ،جاوان یاا پیار مرد  یا )زن برابری رشگست
 نماید. می فراهم
 و دارد وجاود عمال دانیام در چاه و نظر حوزه در چه ،شدن یجهان به نسبت انتقاد ،مقابل در
 برخااورد نمایااد. فااراهم را هااا فرهنااگ از برخاای فیضااعت و یکاساات موجااب توانااد ماای سااازی جهااانی

  باشد: دالئل این به تواند می فرهنگ حوزه در محتاطانه
 تحات موجاب هیسارما نظاام چاون هام هاا نظاام از برخای فرهنگای و اقتصاادی ،یاسایس سلطه
 آن هااای آمااوزه و مالاساا چااون هاام کشااورها یبااوم و ینااید یهااا ارزش از برخاای گاارفتن قاارار فشااار
 شود. می

 هاای فرهناگ و بشار حقاوق مباحاث چاون هام یحقاوق تالمعضا شیافزا موجب سازی جهانی
 شد. خواهد آن از برخاسته

 رقاام را آنهااا ینااید انتساااب و تیاامل حااذف و هااا انسااان کااردن تیااهو یباا موجااب سااازی جهااانی
 (475 :4575 ،اسیآر) زد. خواهد

 ،آنهاا تمادنی افتاادگی عقب و اسالمی کشورهای دهی سازمان ضعف ،فرهنگی مدیریت ضعف
  کرد. خواهد سلب نهاآ از را جهانی فرهنگ بر تأریرگذاری زمینه

 دارد هماراه باه را هاا پدیاده از بسیاری به نسبت بینی جهان تغییر و نگرش تغییر ،شدن جهانی
 رییاتغ شااهد ،قرباانی یاک بعناوان تنهاا آنهاا ،اساالمی کشاورهای در تکنولاوژی ضاعف توجاه باا کاه

 بود. خواهند خود فرهنگی فکری های بنیان تزلزل و یارزش نظام
 در کناد. می تبلیغ افتاده عقب کشورهای فرهنگ تغییر گرو در را پیشرفت نتیجه سازی جهانی
 ایان زماان مارور باه داد. خواهاد جلاوه فرهنگای نظار از فیضاع و یغن قطب ود به را جهان نتیجه
 بادون فرهناگ تغییار جهات اجتمااعی میال و کشاورها از بسیاری فرهنگ تضعیف موجب ،پدیده
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 فرهنگای سالطه بارای را راه و آورده وجاود هب را ،شده ادعا فرهنگ موارد از خیبر نقصان به توجه
 کند. می هموار

 جهاان در یایگرا مصارف و یپرسات تجمال همچاون ماواردی تاا شاود مای موجب فرهنگی سلطه
 رروتمنادتر ،تکنولاوژی لحااظ هبا غنای کشاورهای و شاده فقیرتار قرباانی جوامع نتیجه در کند رشد
 در را خااود نجااات راه همااواره فرهنگاای باارده و مقلااد عنااوان هباا نامیدانااه انیقرباا جوامااع و شااوند

 هاای توانمنادی باه توجاه در ناه کنناد مای جوو جسات غنای کشاورهای باه وابساتگی با الگوبرداری
  :فرماید می ؟ع؟علی حضرت خود. اجتماعی

 نسبت را او و ،او به نسبت را مردم و ،مشوش را او شهیاند و عقل و ناقص را انسان نید فقر
 (544 تمحک البالغه، نه ) .سازد یم نیبدب مردم به

 وجااود تاااریخی نقااد ،بنیااادین تحلیاال و تحقاا  مقااام در و رویکاارد ایاان بااه نساابت همااه ایاان بااا
 هااای کاانش جهاات از هاام و اسااالم تاااریخ باازرک رهبااران تفکاار نحااوه و برداشاات جهاات از هاام دارد.

 شاده مطارح جهاانی و الهای ای پدیاده عناوان به تمهدوی ،امامیه اعتقادات در خصوصاا  تاریخی.
 است. رو روبه جدی خدشه با گروه این استدالل مقام دو در رو این از است.
 چاون هام اجتمااعی هاای جریاان که حالی در شود می اسالمی جوامع انفعال باعث رویکرد این
 رهباااری و ایتهاااد باااا مسااالمانان(... )اتحااااد اسالمیسااات پان جریاااان یاااا ایاااران اساااالمی انقاااالب
 نشاان (54-58 :4572 ،یمطهار) بادیاسادآ سیدجمال و خمینی امام :چون هم شناسانی اسالم
 بارای لزومای ،اساالمی جغرافیاایی و تااریخی پشاتوانه و جامعه فرهنگی غنای به توجه با که داده
 نیست. منفعالنه رویکرد این اتخا 

 از انااد کارده فاراهم را دیگااران نفاو  و سالطه موجبااات اناد کارده برخااورد منفعال مسالمانان هرجاا
 قارن دو طی در که کرد اشاره م(4544 _م4842صلیبی) های جنگ به توان می تاریخی های نمونه
 ،44ج :4545 ،اساالم جهان نامه )دانش .داد قرار خود تاریخی وضعیت بدترین در را اسالم جهان
2228) 

 یمهدو فرهنگ های چالش
 نگاااه بااه مجاال ایاان در امااا برشامرد. را مختلفاای یهااا چالش تاوان ماای جوامااع ناوع بااه باتوجاه

 بار و آیناده در بتاوان تا شود طرح فرهنگ یها چالش ترین کالن و مهمترین تا شده تالش نگر کل
 انگیاازش و انگیاازه ایجاااد جهاات را مناسااب گااذاری سیاساات و راهباارد هااا، چالش ایاان کلیاات اساااس
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 هاا چالش ایان کلیات باه باتوجاه و تبع به داد. انجام مهدوی فرهنگ مسیر در حرکت و اجتماعی
 گرفت. خواهند قرار ها چالش این مدیریت تأریر تحت جهانی جامعه و کالن ،خرد جوامع تمام
 مهدوی فرهنگ یها شاخص و ها مؤلفه منشور و نامه مرام نبود

 طارح چاون هام هاا مقولاه سایر خالف به اما دارد طوالنی تاریخی سابقه مهدویت تفکر که آن با
 در تاااا نشااده تااادوین حااوزه ایاان یفرهنگااا اندیشااوران توساااط یسااند چیهاا هناااوز فاضااله  مدینااه
 و هاا شاخص ،عناصر ،اجزاء ،ها مؤلفه ،ابعاد همه تا گیرد قرار غیرعلمی( و )علمی جامعه دسترس
ااالن تاا ،باشاد شاده نیتادو جاا کیا و یاتیاعمل _نظاری طاور باه آن در مهدوی فرهنگ اهداف  فعت
 و حادود و ابعااد کاه یموضاوع اسات یهیباد .دیانما یزیار برناماه آن اسااس بار دناتوانب بخش این
 باشد. حیصح یزیر برنامه قابل تواند ینم ،نباشد مشخص یزیر برنامه یبرا آن رغور

 ها تیاولو به توجه با یواقع سنجیازین و سنجی ظرفیت

 و حرمات ،کرامات سااساح بار کاه دهساتن اجتماعی قدرت از یا هیما درون ،ها ارزش و فرهنگ
 جامعه عالقه و حرکت موجب اجتماعی مندی رضایت حس هستند. استوار جامعه یمند تیرضا
 از یکی بتوان شاید را مرحله این است. فرهنگ یک تحق  و گسترش جهت او انگیزش طبع به و

کیاد فعال نداشات تاأریر به توجه ضرورت بر آن در که دانست معروف به امر اجزاء  باه اسات شاده تا
گاار کااه نحااوی  .شااود یماا ساااقط آن وجااوب ،دارد اراار معااروف بااه اماار کااه نباشااد یاایعقال احتمااال ا
 بااه توجاه عادم و اجتماااعی پاذیرش ظرفیات باه توجااه بادون قطعاا (575-574 :4542 ،)صاانعی

 هاای ظرفیات و مهادوی هاای آماوزه باه نسابت اجتماعی حوزه در رغبت و گرایش ها بندی یتواول
 باه باتوجاه شاد. خواهاد رو روباه جدی مشکالت با آن تحق  ،مهدوی گفرهن اجتماعی پذیرش
 آیاه در را چاالش ایان باا مواجاه هاای شایوه بهترین از یکی کریم قرآن ،امام حکومت بودن جهانی
 در آیاه این به پرداختن ضمن المیزان تفسیر در طباطبایی عالمه است. فرموده بیان بقره سوره 75

وا با ارتبا  ول  ق  لنت   و  ناا  اس  ل  س   آیاه ایان کاه اسات آورده بگوییاد( ساخن خاوش زباان باه )باامردم ح 
 (544 ،4ج :4575 ،یطباطبااائ) .کااافر یااا باشااند مااؤمن ،اساات مااردم بااا معاشاارت حساان از :کنایااه
 شاادن ناهینهاد باه اجتمااعی های اندیشاه ساایر و مهاادویت اندیشاه میاان معاشارت حسان تحقا 
 توسااعه و رشااد بااه و داد خواهااد ممتاااز یگاااهیجا آن القباا در یهمگااان تیمساائول و احساااس ایاان

 باورداشات وجاود کاه گوناه هماان کارد. خواهاد کماک هاا فرهنگ ساایر باه نسابت مهدوی فرهنگ
 و زمینااه ،االدیااانی بااین همگرایاای مشااترک وجااوه از یکاای عنااوان هباا ادیااان از بساایاری در مهاادویت
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 است. کرده ایجاد حسن رابطه برای مساعدی بستر
 اه یتوانمند تمام عیتجم جهت 1امهبرن عدم

گر  نتیجاه ایان باه ،کنایم تصاور جاا کیا در را یفرهنگا مالی اعتبارات و انسانی ها هیسرما همه ا
 نظاام کیا نباود در .دارد وجاود مهادوی فرهناگ یبارا ای توجه خور در هیسرما که رسید خواهیم
 رماار کاام تاااریخ طااول در ینااهزم ایاان در هااا تااالش از یاریبساا ،واحااد تیریمااد و جااامع یزیاار برنامااه
 خاود دینای اماعوج اماروز یفرهنگا تیوضاع اناد. گشاته مناساب یارربخشا و ییکاارآ فاقاد و دهیاگرد
 یباردار بهاره ،فرهناگ حاوزه در ادیز اریبس منابع و امکانات وجود با لذا .است تیواقع نیا انگریب

 نقال باه عساکریان اسات. گرفتاهن صورت یماد و یانسان ارزشمند هیسرما نیا از کارآمد و مناسب
 2تیریماد در را یفرهنگا  مشاکالت  یاصال   شهیر ،تربی  و تعلی  جهان  بحران کتاب در کومز فیلیپ از
 کاربساات ،وضااعیت ایاان اصااال  و رفاات باارون یهااا راه از یکاای (62 :4577 ،)عسااکریان دانااد. یم
 تیولئمساا و نفااو  زانیاام کااه اساات یاقاادامات  هیااکل ،مشااارکت از منظااور اساات. یمشااارکت تیریمااد

 افاراد دادن دخالت  یطر از تا است این هدف و دهد می شیافزا توانمندسازی ندیفرآ در را جامعه
 :4564 ،)زاهادی هشاد کاساته تعارضاات و هاا تانش زانیام از یریگ میتصام نادیفرآ در نظار صااحب

 (27 :4525 ،)الوانی شود. محق  فرهنگی یور بهره در یفیک و یکم شیافزا موجبات و (02
 مهدوی فرهنگ کارآمدی در چالش

 _شایعی فرهناگ بار مبتنای تمادنی سااخت و احیاء اجرایی حوزه در ها چالش ترین مهم از یکی
 اصااال  مااانع را فاارج انتظااار کااه کسااانی براباار در ،اجرایاای و عملاای عرصااه در بتوانااد کااه اساات امااامی
 و اجرایای بعاد کارآمادی لشچاا (50-58 :4545 ،الاویری) نمایاد. علام قاد دانناد می ورشد جامعه
 یبررس به غیرمسلمان( و )مسلمان شمندانیاند که ریاخ یها دهه در و است دینی تمدن بیرونی
 در یمطهار دیشاه نظر از .اند کرده مطرح را آن ،اند پرداخته یاسالم تمدن انحطا  عوامل و علل
 از یکای کاه اند شاده واقاع تهاما مورد نهیزم نیا در دهیعق 2 عمدتاا  ،یاسالم معتقدات و افکار انیم

   :دهد یم حیتوض گونه نیبد را دمور این یمطهر دیشه است. فرج انتظار به اعتقاد آنها
 .اسات فرج انتظار گرید و هیتق یکی ،شود یم متهم افکارش در خصو( هب عهیش که چه آن
 عهیشاا زا را یاصااالح هاار تیاان ،دهیااعق نیااا و فکاار نیااا کااه شااود یماا گفتااه فاارج انتظااار بااب در

 یدست» منتظرند عهیش مردم ،خودند کار اصال  فکر در اقوام و ملل ریسا که یحال در و گرفته
                                                        

1. Plaming 
2. Management 



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

28، 
هار 

ب
893

8
 

 

 

018 
 
 

وژپ
هش مهدیاه

وی

 1(42 :4540 ،)مطهری .«بکند یکار و دیآ برون بیغ از

 اماروز تمادن کاه اسات تصاویری در مسلمانان سردرگمی و سرخوردگی چالشی چنین بروز دلیل
 در اساالمی ملال تواناایی عادم و آورده وجاود هبا د(مار و انساان)زن حقاوق تساوی پایه بر ،جهانی
 اساات. بااوده مطاارح جهااانی برتاار تماادن عنااوان هباا هااا قاارن کااه اساات تماادنی و فرهنااگ تااداوم

 (62 :4542 ،)دهقانی
 اجتماعی ییافزا هم و ییهمگرا در ضعف

 کااااه جهااااانی یا جامعااااه یاجتماااااع میتحکاااا و نیتکااااو یمعنااااا بااااه جهااااانی جامعااااه توسااااعه
 ،دهاد یما لیتشاک را داریاپا و متاوازن توساعه را آناان فرهنگای مشارکت یاصل ادیبن و بخش تیهو

 زانیاار برنامااه و مساائوالن توجااه مااورد آن تبااع  بااه و شاامندانیاند نظاار مااورد دیاابا کااه طااور آن هنااوز
 یانساان یرویان باه توجاه عادم ،جوامع این فرهنگی بافت به توجه با .است هنگرفت قرار فرهنگی

کارآما را فرهنگای توساعه یها برنامه قطعاا  حوزه نیا در ازین مود و متخصص  بادون نمایاد. مای دنا
 را یهنر و یفرهنگ محصوالت یوسامانده عیتوز و دیتول های تیفعال که یانسان یروین به توجه
 تشتت جز آن جهینت و کرده مواجه مشکل با را توسعه اهداف شدن انجام ،رساند ظهور منصه به

 هار داشات. خواهاد دنباال هب را مهدوی های آموزه پذیرش شدن کند ای رفتن دست از و یاجتماع
 یما شروع را یفرهنگ یگر چالش ،سازد مواجه مشکل با را یفرهنگ یها آرمان یاجرا که یرییتغ

 برگازاری و متخصصصاان اساتخدام باا تاا اناد کارده تالش عرصه این فعاالن از برخی رو این از کند.
 تاا _مهدویت دکترین همایش همانند _مشترک های ییهمگرا و ادیانی بین جلسات و ها همایش
 نمایند. کمک چالش این شدن برطرف به حدودی

  مهدوی مباحث در ماهوی اختالفات وجود

 و مختلااااف هااااای نحلااااه و ادیااااان میااااان در باااااوری منجاااای اندیشااااه حضااااور تاااااریخی قاااادمت
 هویات و روحیاات رساوخ باه منجار ای آماوزه چناین از هاا گاروه ایان متناوع و متفاوت های برداشت
 و صاورت چناین ینادآبر شاود. مای آنهاا بینای جهاان در اخاتالف و هاا گروه این طرفداران در متفاوت
 در .سااازد مواجااه مشااکل بااا را یفرهنگاا یهااا آرمااان یاجاارا ،اجتماااعی کااالن سااطو  در نااابرابری

                                                        
-046، 4ج: م4448، رضاا دیرشا) المناار معاروف تفسایر صااحب رضاا رشاید: اعتقااد ایان کارآمادی مخالفاان ترین مهم از .1

 . و... (460: 4567، یالهور) الهوری اقبال، (2-64: م5845، امین )احمد مصری امین احمد، (042
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 خواهااد پاایدر را هااا گااروه ایاان عواطااف و احساسااات دیتشااد ،مهاام اماار ایاان بااه توجااه عاادم صااورت
 یوفضااا گشااته فیتضااع شاادت بااه باااوران منجاای انیاام یاجتماااع یهمبسااتگ ،تبااع بااه داشاات.
 اخاتالل باا اسات اجتمااعی _فرهنگای هاای چالش باا مواجاه الزم کاه یهمادل و تیمیصام ،یدوست
 باار نخساات گااام در ،مهاام آفاات ایاان از ماناادن دور باارای اساات الزم رو ایاان از شااد. خواهااد رو روبااه

 اعتقاادی اختالفاات رفاع و ادیاانی باین زیساتی هام باه دوم درگاام و اصارار وریباا منجی مشترکات
 پذیرد. صورت جامعه خود توسط دویتمه باورداشت بهترین گزینش و تشخیص تا گردد تکیه

 فقر
 هااا حوزه سااایر و اقتصاااد حااوزه در و فرهنااگ حااوزه در آناارا تااوان ماای کااه اساات عااامی عنااوان فقاار
 ساااایر باااروز در پدیاااده گاااذارترینتأریر و بیشاااترین اقتصاااادی قااارف قطاااع طاااور باااه اماااا کااارد. مطااارح
  :فرمود هیحنف بن محمد به خطاب ؟ع؟علی است. اجتماعی های بحران

 و عقال و نااقص را انساان نیاد فقار رایز ببر! پناه خدا به آن از ،ترسم یم تو بر فقر از فرزندم!
 .ساااازد یمااا نیبااادب ماااردم باااه نسااابت را او و ،او باااه نسااابت را ماااردم و ،مشاااوش را او شاااهیاند
 (544 حکمت البالغه، نه )

گوار پیامادهای باه را شایعیان کاه است قرآنی تعالیم از برخواسته امیر حضرت بیان این  فقار ناا
 دیاام .شاود مای منتهای جامعاه و فارد یدیاناام باه کاه یمخربا اریبسا یامادهایپ است. داده توجه
 سااز ناهیزم ،یدرمانادگ و فقار و اسات فرهنگای ییشاکوفا و یبالنادگ ،یترقا یساو باه فارد پرواز بال
 ،فجار ساوره 46 هیاآ در خداوناد .اسات او ریاغ فرهناگ باه شادن پناهناده و خادا از یدینوم و أسی
 یدساتیته و فقر و کرده یمعرف درست ریمس از بشر  هن یفضا رییتغ را یدستیته و فقر آرار از یکی
 سات.ا برشامرده او باه نسابت هیاگال و عتاراضا باه گشاودن لاب و خداوناد به یبدگمان ساز نهیزم را

 مواجاه ناامیادی جادی چاالش باا آن بینای جهاان و جامعاه یاک اعتقاادات و فکار اصول چه چنان
 فعالیات ،دینای ساازی فرهنگ تبع به و باورپذیری در و زده عقب نیز را ها آموزه سایر جامعه شود 
 زد. خواهد رقم را دینی فرهنگ فقر و داشت نخواهد جدی حضور و

 زمان
 از یاریبسااا ساااریع رشاااد اسااات. زماااان چاااالش ،مهااادوی فرهناااگ اماااروزی چاااالش تااارین بااازر 

 حاا  آزادی و انسااان بااه جدیااد نگاااه مبنااای باار کااه جهااانی تماادن توسااعه ،یفرهنگاا های دهیااپد
 فاصاله و حکومات باه یاابی دست در امامی شیعه افتادن عقب ،است دادن رخ درحال او انتخاب
 تغییار دیگار ساوی از و ساو یاک از مهدویت فرهنگ تروی  جهت مناسب زمینه ایجاد در مضاعف
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 شاده موجاب جهاانی جامعاه ایجاد جهت کالن و خرد جوامع حرکت یعنی جهانی جامعه بافت در
 محتاوای تولیاد و دهیاا تولاد و و گیرناد قارار مضااعف فشاار و تنگناا در را مهادوی فرهناگ فعاالن تا

 محاادود جامعااه فرهنگاای  هاای ساارمایه و ابزارهااا کمباود باار غلبااه و سااریع تغییارات ایاان بااا مناساب
 باازر  همتاای نیازمنااد باازر  هاادف و اناادک زمااان اساات. کاارده رو روبااه جاادی چااالش بااا را مهاادوی
 است.

 گیری نتیجه
 از دیناای تیااهو حفاا  و یساااز آرمااان ،انگیاازه سااطح باااالبردن ،دیناای جوامااع بااه امیدبخشاای

 بادون اجتماعی عرصه در ها ظرفیت این تحق  .تاس مهدوی فرهنگ های تیظرف و ها تیقابل
 جهاات آن از بحااث ایاان اساات. ناشاادنی اجتماااعی _ فرهنگاای یهااا چالش و مشااکالت بااه توجااه

 وحاادت گسااترش و حفاا  بااه تنهااا نااه پژوهاای مهاادویت حااوزه در نگاار آینااده نگاااه کااه دارد ضاارورت
 باه رسایدن و زیساا زمیناه جهات اجتمااعی انگیازش موجباات بلکاه شاود مای منجر مبتنی دهیعق

 نماید. می فراهم را اسالمی نوین تمدن
 بااه را جامعااه افااراد کااه اساات فرهنااگ ایاان و اساات جامعااه ،فرهنااگ تحقاا  ظاارف و گاااه تکیااه
 تااریخ نمایاد. مای مصامم نامالیماات برابار در خاود هویات حف  جهت را آنها و داده پیوند یکدیگر

 باه و شاده تبادیل کاالن ،خارد جواماع باه بادویت از زماان طاول در جواماع کاه دهاد می نشان ما به
 تحقا  جهات تاالش و جدیاد دوره باه توجاه باا اناد. داده شاکل را خود های فرهنگ نسبت همین
 ماننااد عرصااه ایاان در نااامتوازنی و جاادی یهااا چالش بااا مهاادویت عرصااه فعاااالن ،جهااانی جامعااه
 هاای حال راه کاه تندهسا رو روباه و... گونااگون تفاسیر ،جدید مدعیان ظهور ،غیبت شدن طوالنی
 مااده فرهناگ کاه اجتمااعی هاای توده و متخصاص غیار جامعه برای اما طلبد. می هم را متفاوتی
 و نامااه ماارام نبااود کاارد. توجااه بخااش ایاان ویااژه یهااا چالش بااه بایااد اساات آنهااا وحاادت ایجاااد

 در ضااعف ،اجتماااعی نیازساانجی و ساانجی ظرفیاات در ضااعف ،مهاادویت فرهنااگ هااای شاخصااه
 فقااار ،مااااهوی اختالفاااات ،افزایااای هااام بعاااد در ضاااعف ،کارآمااادی چاااالش ،هاااا نااادیتوانم تجمیاااع

 شااناختی جامعااه یهااا چالش تاارین مهاام ،جهااانی جامعااه امااروز تحااوالت در ساارعت و اقتصااادی
 و جامعاه شادن دار جهات موجاب ماوارد ایان از یک هر ضعف یا تقویت هستند. مهدویت فرهنگ
 .بود خواهد جهانی جامعه آینده تحوالت با مواجهه در آنها گذاری هدف
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 ،حررروزه اندیشررره مجلررره انساااانی، توساااعه اصاااول شااادن جهانی اخالقااای چاااالش اساااکار، آریااااس، _
 .4575 ،08شماره

 م.5845 ،مصر ،هنداوی سسهؤم ،المهدویه و المهدی ،الطباخ ابراهیم ،امین احمد _
 رم،اچها ساال ،معاصرر ایرران سیاسر  تراری  و دیشهان نامه ماه ،چالش مفهوم در تاملی ،علی ،م وعل _

 .4570 شهریور ،56شماره
 ،للکتاااب العاماا   یالمصاار ئاا یاله ،المنررار( )تفسرریر الحکرری  القرررآن تفسرریر ،یعلاا محماادبن ،درضااایرش _

 .م4448
 ش.4564 ،یدانشگاه نشر مرکز ،تهران ،صنعت  روابط ،السادات شمس ی،زاهد _

 ق.4082 العربی، التراث احیاء دار روت،بی ،الکشا  عمر، محمودبن زمخشری، _

 ،مساالمان زنااان نهضاات ،تهااران ،شرریرازی صرردرالدین فلسررف  مصررطلحات ،دجعفریساا ی،سااجاد _
 تا. یب

 سه کاربرد شناسانه روش های داللت :یندارید های سنجه یتجرب سهیمقا ،نیحس ،زاده سراج _
 ش.4576 انزمست ،0 شماره ،هشتم سال ،رانیا  شناس جامعه ،تیجمع کی در سنجه

 ش.4545 نا، بی جا، بی ،میصدرا نظر از آن هواسط ب  تأثیرات و  هن ،مهیفه ی،عتیشر _

 ش.4565 ،یفرهنگ قاتیتحق همؤسسا ،تهران ،الغیب مفاتی  ،نیصدرالد ی،رازیش _

 ش.4542 ،الثقلین فقه جا، بی ،منکر از  نه و معرو  به امر ،وسفی ،یصانع _

 ش.4578 ،اول ،زائر انتشارات ،قم ،آفتاب یمایس ،اهلل بیحب ی،طاهر _

 ش.4575 ،ریرکبیام انتشارات ،تهران ،مدیری و سازمان ،یمصطف ،انیعسکر _

کبر، علی سید قرشی، _  .4524 االسالمیه، دارالکتب تهران، ،قرآن قامطس ا
کاان( یبقاائ محماد :ترجماه ،اسری  در  نرید شرهیاند یبازسراز ،اقبال ،یالهور _  ناا، بی جاا، بی ،)ما

 ش.4567 زپائی

 .4540 ،هفتم و چهل ،صدرا تهران، ،سرنطش  و انسان ،یمرتض ،یمطهر _
 ش.4572 ،ریاخ صدساله در  اسیم یها نهض   اجمال  بررس، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _

 ش.4520 ،الملل نیب قاتیتحق و مطالعات مرکز تهران، ،فرهنگ و هینظر ،ریجهانگ ،ینیمع _
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 ،تهااران ،مناازو  نقااییعل ترجمااه ،األقررالی  معرفرر  فرر  التقاسرری  أحسررن ،حماادأ محماادبن ،مقدساای _
 ش.4564 ،اول ،رانیا مترجمان و مؤلفان شرکت

 ش.4564 ی،مالاس بالانق مدارك سازمان ،تهران ،نور صحیفه ،اهلل رو  سید خمینی، موسوی _

 یالمللا نیبا رهکنگا نیساوم ،یسراز  جهران های دیتهد و ها فرص    یمهدو  زن ،زاهره ،میرجعفری _
 ش.4542 ،مذاهب و ادیان دانشگاه ،ینید شهیاند و فرهنگ

 امیااپ دانشااگاه انتشااارات ،تهااران ،دولترر  مرردیری  در ویرر ه مباحرر، ،گاارانید و یدمهدیساا ی،الااوان _
 ش.4545 ،رنو

 ش.4545 ،05ش ،مطعطد انتظار اسالمی، نوین تمدن و مهدویت هاندیش محسن، ،یریالو _

 مطالعاااات پژوهشاااکده ،تهاااران ،یانیاااک داوود ترجماااه، ،شررردن  جهررران و نیرررد ،جاااف ،نسیاااه _
 ش.4574 ،یکاربرد
 


