
 
 
 

 

 های منجی در تمدن اسالمی درباره شاخصه «توین بی»دیدگاه 
 1افتخاری اکمل احمد

 2درضی موسوی گیالنیسی
 22/1/1411تاریخ پذیرش:    11/4/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
های فراواندی از عمدر خدود را صدرف  سال م(4428-4334مورخ مشهور انگلیسی)« Arnold Toynbee توین بی»

کرده است. های بررسی تاریخ و تمدن وی تمدن اسالمی را رقیب اساسی تمدن غربی دانسته  گوناگون بشری 
کدرده اسدت. های و در بررسی  های وی از شخصدیت خدود بده نقداس ضدعف و قدوت ایدن دو رقیدب دیرینده اشداره 

گرایانه او از دین مسیحیت ناشی شده اسدت. نگداه وی  معتقد به منجی در آخرالزمان است و اعتقادات منجی
را مظهدر منجدی به منجی، با عینک پیشرفت و تکنولو ی تمدن غرب صورت پذیرفته و وی مهددی سدودانی 

کده به دست  شمشیر انگاشته است. وی با بررسدی شخصدیت مهددی سدودانی و عملکدردش بدر ایدن بداور اسدت 
که با منجی تمدن غربی در بسیاری از زمینه منجی در تمدن اسالمی شاخصه متفداوت اسدت. بدا ها  هایی دارد 

توان از نگاه تمددنی وی در تقریدب  می به تمدن اسالمی بسیار امیدوارانه است و لذا« توین بی»این حال نگاه 
گرفدددت. در ایدددن نوشدددتار بدددرآنیم تدددا دیددددگاه تدددوین بدددی دربددداره  بدددین ادیدددان و تقویدددت اعتقددداد بددده منجدددی بهدددره 

بده دسدت  یم. شمشدیرئمنجی در تمدن اسدالمی را توضدیه داده و بده نقدد و بررسدی آن اقددام نمدا های شاخصه
پردازی در عصر جدید  نظریه حانی و نیروی توانای معنوی و خ بودن، استفاده از ابزارهای قدیمی، قدرت رو

که توین بی برای منجی در تمدن اسالمی بر از جمله شاخصه شمرده اسدت. تحلیدل و مطالعده آثدار هایی است 
هدای متفداوت  آشدکار سداخته و راز نگاهبده دسدت  نگاه خا  و ویژه او را نسبت بده منجدی شمشدیر« توین بی»

بده دسدت  بده منجدی شمشدیر «مهددی سدودانی»تنها از زاویده « توین بی»بر مال خواهد ساخت. وی به اسالم را 

                                                        
 پژوه سطه چهار مهدویت حوزه علمیه قم. . دانش1

   (.s-razi2003@yahoo.comدانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران). 2
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کدده مددا بدده برخددی از آنهددا در ایددن پددژوهش اشدداره  کدده ایددن امددر زوایددای دیگددری نیددز دارد  نگریسددته اسددت. در حددالی 
موزه مهددویت و توین بی در مورد منجی و آینده جهان، نقاس مشترکی با آ های یم. به هر حال دیدگاهئنما می

مهدددوی مددرتبط را  هددای توانددد زمیندده شددکوفایی پددژوهش در آموزه هددای آن دارد، و بدده همددین دلیددل، می آرمددان
 .فراهم نماید

کلیدی:  .دست، تمدن و آینده جهانه توین بی، باور به منجی، منجی شمشیر ب واژگان 

 مقدمه
گیرتددرین اندیشده گوندداگون  ی در عصدرهای جامعده بشدر اندیشده منجدی موعدود یکدی از فرا های 

کده تدوین بدی از شخصددیت بدوده و بشدر همدواره بده ایدن اندیشده توجده داشدته اسدت. از آن های  جدا 
گددذرا بدده منجددی در دیددن مسددیحیت  داشددته منجددی بدداور مسددیحی اسددت الزم اسددت در ابتدددا نگدداهی 

  باشیم
که براساس یک باور گرفته است. در مسیح کامالا  مسیحیت دینی است  یت موعودی شکل 

گوندددده نجددددات و بدددده تبددددر آن دوگوندددده منجددددی تصددددور می گوندددده نخسددددت  نجددددات شددددود دو    
کده نجدداتی فدردی و غیددر زمدان منددد اسدت، حضددرت عیسدی میدانجی در ایددن  گرایانده اسددت 

آن است  نگاه دعوی پادشاهی ندارد، او در این نگاه ادعای تشکیل حکومت ندارد بلکه  بر
گنا گونه دوم  نجات منجیتا در مقام بنده بالکش خدا، تاوان  گرانه  هان آدمیان را بپردازد. 

گشدت،  پس از آن مند است. در این نگاه حضرت عیسی و زمان که به هسدتی بداز خواهدد 
کددار پیامبراندده عیسددی ، موعظدده و ارائدده اندددرزهای سدده رفتددار مهددم را انجددام خواهددد داد  

کشیشانه ری و هدایت مریدان خدود اش ایثار جان خویش در راه دستگی اخالقی است، رفتار 
کاربست تعالیم دینی و آسمانی اسدت، و رفتدار سدوم حضدرتش، رفتداری شداهانه اسدت  در راه 
گیر تشکیل خواهد داد و در سدایه آن حکومدت پیدام انجیلدی  که  او حکومتی فرا بدین معنی 

 مندد و مربدوس بده گونده از نجدات موعدود منجدی، زمدان را به همه مردم خواهد رسداند. در ایدن
گرایاندده بددوده و  کددامالا منجددی آینددده اسددت، بدده عبددارت دیگددر سددومین رفتددار حضددرت عیسددی

کده آرمدان او صدرفاا  مربوس به آینده جهان است. در ایدن نگداه مدا بدا منجدی ای روبدرو هسدتیم 
هدای ارزشدمندی همندون  برپدایی  آرمان رستگاری معنوی یا اخدروی مردمدان نیسدت بلکده

دی را بده صدورت  دن فساد و تباهی از زمین و نجاتعدل، رفاه اجتماعی، بر افتا بخشدی فراملا
کدده آمددوزه بازگشددت و نجدداتگری عیسددی در پایددان عددالم  نمایددد. نتیجدده ایددن گسددترده پیدداده می

که از آن با عنوان ای  هاندیش شود. این اندیشه از متن مندابر اولیده  یاد می« مسیانیزم»است 
دباوری برخدی ادیدان و مدذاهب بده ندوعی حجیت دینی مسیحیت برخاسته و برخالف موعو

 (.522و  588  4834)موحدیان عطار، اساس ایمان مسیحی نیز واقر شده است

که عمدر خدود را صدرف تداریخ و توین بی یک شخصیت منجی کدرده  باور مسیحی است  تمددن 



ید
گاه
د

 «یب نیتو» 
صه

شاخ
اره 
درب

 یها 
نج
م

 ی
سالم

ن ا
مد
در ت

ی
 

               

 

 

001 
 
 

کدده تددوین منجددی شمشددیر بدده دسددت را سددمبل منجددی در تمدددن اسددالمی پنداشددته  اسددت. از آن جددا 
هایی را  های ایشددان از منجددی شمشددیر بدده دسددت بررسددی زم اسددت در خصددو  برداشددتاسددت  ال

گوناگون دیدگاه ایشان نقد دیددگاه وی علمدی و  که بدون بررسی دقی  زوایای  انجام دهیم. چرا 
های منجدی در تمددن اسدالمی  کارشناسی نخواهد بود. از این رو ابتدا به نگاه وی درباره شاخصده

 ها خواهیم پرداخت.  درباره این شاخصهبه نقد و بررسی نگاه وی  گاه اشاره نموده و آن

 منجی در تمدن اسالمی از نگاه توین بی های شاخصه
کدرده  توین بی سالیان فراوانی از عمر علمی خویش را صرف تحقی  و بررسی درتاریخ و تمدن 

کارشناسان حدوزه تداریخ و تمددن شدمردهاست.   و بررسدی در .تحقیشدود مدی بنابراین توین بی از 
کدرده اسدت. تمدن گوناگون نگاهی تمددنی بده ایدن محقد  پدر تدالش عطدا  هدا  شدناس جامعده های 
کردهیه خین قضیروى ا که چند تمدن اصد لی مطالعه  «  بدی نیتدو»ن یا هسدت. از همدیدل دردنیاند 

کده اول آمدد و تمددن معروف نقدل مدی کده یهدا را بده سدی و سده تمددن تقسد کنندد  کدرد  کدی از آنهدا یم 
کده بداز هدم اسدالم یتدر مدن اسالمی بود. بعد مهدمت کدی از آنهدا بدود. در ین آنهدا را در ده تمددن آورد 

که ینها کرده  ، کی از آنها تمدن اسالمی اسدت.)مطهرىیت امر از آنها سه تا پنج تمدن را انتخاب 
نخست الزم است به معندای تمددن از نظدر « توین بی»( برای درک دیدگاه 378، 48 جش  4825

کده تدوین نمائیم ی اشارهو . برای تمدن سه معنای اساسی در مجدامر علمدی مطدرح شدده اسدت  
که معنای دوم را برای تمدن انتخاب نموده است    بی از جمله افرادی است 

تدری  و خصوصیات فدراوانبوده تر از فرهن   تمدن صورتی از فرهن  است)تمدن پینیده. 4
  (نسبت به آن دارد

ها انسدانی مربدوس  و آفرینشها  فرهن  در این نظریه فرهن  به معنای باورتمدن در برابر  .5
ن بدده حددوزه خالقیددت انسددانی مددرتبط بددا ده تمددکدد ادبیددات اسددت حددال آن و هنددر ،بدده اسددطوره، دیددن

کند از این رو توین بی معتقد است تمددن حاصدل نبدو  اقلیدت مبتکدر و  می فناوری و دانش اشاره
  نوآور است

ش  4842)فته معمداری و یگانده، الی فرهنگی و پدذیرش اجتمداعی اسدتتمدن حاصل تع. 8
 (.476، 5ج

های منجددی در  تددرین شاخصدده بدده مهددم« تددوین بددی»پددس از روشددن شدددن معنددی تمدددن در نگدداه 
 پردازیم. تمدن اسالمی در نگاه ایشان می
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 بودن منجیبه دست  شمشیر. 1
بدودن منجدی الزم اسدت  برای شناخت صحیه دیدگاه توین بی در خصو  شمشیر به دسدت

کده های وی را با دقت بیشتری بررسی نمائیم  یکی از برخی از خصوصیت خصوصیات تدوین بدی 
 گریزی وی است  گرایانه وی متثر است جن  در فهم نگاه منجی

کده از آسدمان فدرو مدی به یقین بدارد خواهدد سدوخت و از ایدن وحشدت  مدی داندم شدهر بدا آتشدی 
کودکان بی من، همننین تو، همسرم ،عظیم نوای من، همده بده طدرز فجیعدی از  و شما ای 

که هنوز چی اهی یافته از آن سوی نجات یابیم.که بتوانیم ر بین خواهیم رفت  مگر این زی 
 (.2ش  4825بینم)توین بی،  اثری از آن نمی

کلی منکر استفاده از شمشیر نیسدت   تدوین بدی در  که توین بی به طور  البته باید توجه داشت 
کتدداب بحثددی بددا عنددوان شکسددت منجددی شمشددیر فصددل مطددرح نمددوده و بدده بدده دسددت  نهددم از ایددن 

که منجی ره به جایی نبرده و در صدورت بده به دست  شمشیرهای  دنبال اثبات این مطلب است 
کدار بدردن شمشدیر دست آوردن بهار نجات بهاری  گریز پدای خواهندد داشدت. وی در خصدو  بده 

کار می که هی  چارگوید شمشیر را نباید به  کاربردی متثر به هنگامی  نماندده ای  هبرد مگر به امید 
 باشد.

کدرده اسدت  هدا و تدوین بدی در سدخنرانیگرایانه  نظریات منجی ایشدان در ی نیدز انعکداس پیددا 
کنفرانسرضمن سخن   گوید  می چنین نیویورک انی در 

گسدترش های  سدال  تنها راه نجات و صله بشر تشکیل یک حکومدت جهدانی و جلدوگیری از 
 (.548، 5  ج4842)فته معماری و یگانه، اتمی است

 . استفاده منجی از ابزار قدیمی2
گرفته است، اسدتفاده یی ها یکی از شاخصه که توین بی برای منجی در تمدن اسالمی در نظر 

از ابزار قدیمی بدرای نیدل بده اهدداف تمددنی اسدت. نگداه بده شمشدیر بده دسدت بدودن منجدی از دو 
گرایی و دیگر از زاویه ابزار قدیمی بودن، تدوین بدی  ل بررسی است  یکی از زاویه خشونتزاویه قاب
کرده است های خودبه هر در بررسی   دو زاویه اشاره 

کددده از  . محمدددد احمدددد در مشدددرق سدددودان حکمفرمدددا بدددود 4343تدددا  4338نهضدددت مهددددیت 
کدردن دروازه سودانی، مدعی مهدیت، پس از این آفریقدا شدده  ایهد کده غدرب مصدمم بده بداز 

کددرد در ایددن موقعیددت جغرافیددایی ندداجور، خلیفدده  بددود نفددوه خددود را در دو سددوی نیددل اسددتوار 
مهدی سودانی با یک نیروی غربی مصادم شد و چون با اسلحه قدیمی به مقابلده بدا سدال  
جدیددد پرداخددت سددخت منکددوب شددد. مددا ممکددن اسددت وضددر مهدددی را بددا پیددروزی زودگددذر 
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کوتداه کندیم جهدودان پدس از سدقوس  مکابیان در مددت  رفدر فشدار از ناحیده هلنیسدم مقایسده 
کدده رومیددان قدددرت را بگیرنددد از ایددن فتددرت  قدددرت سددلوکی بدده دسددت رومیددان و پددیش از ایددن

کردند  .(434ش  4828)توین بی، استفاده 

کسی با نگاهی منصفانه به آثار توین بی بپدردازد، در با این حال گر  کده تدوین بدی در  مدی ا یابدد 
گرچددده وی دلبسدددتگیو جسدددت کشدددف حقیقدددت اسدددت. ا های  جوی راهدددی بدددرای نجدددات بشدددریت و 

 و خواسددتار برتددری نهددایی تمدددن غددرب مسددیحی اسددت. تددوین بددیفراوانددی بدده تمدددن غربددی دارد 
 گوید  می

که تمدن بشری را از هالکت و  برای هر فرد بشر زمان معاصر هی  چیز واجب تر از آن نیست 
گرفتار آمده با انددک غفلدت انقراض و زوال نجات دهد زی را تمدن بشری در تنگنائی سخت 

 .(52ش  4826)توین بی، راه هالک خواهد پیمود

ایددن مطلددب از   بدده تمدددن اسددالمی داده اسددتای  هاهمیددت ویددژها  تددوین بددی در بررسددی تمدددن
کتدداب ای  همقایسدد کتدداب  تهییدن در بوتییه آزمییایشکدده تددوین بددی در  ، بددین تمدددن آینییده نییامعلول تهییدنو 

شدمرد  می برآید. توین بی دو امتیاز مهم برای اسالم  به دست می اسالم و تمدن غرب انجام داده
  کدده این   اسددالم بددا قددوانین الهددی خددود نظددام طبقدداتی را از میددان برداشددته و دومکدده این نخسددت

کدرده اسددت. نگدداه تمدددنی تدوین بددی بدده منجددی  راهکداری عملددی را بددرای نجدات بشددر از الکددل ارائدده 
از بررسی تاریخ و شخصیت محمد مهددی سدودانی بدرای او حاصدل شدده اسدت. به دست  شمشیر

کتاب ایشان در د  اند  این بحث را مطرح نموده آینده نامعلول تهدن و تهدن در بوته آزمایشو 
کتاب  مبسوس در خصو  اسالم، غرب ای  هنوشت تهدن در بوته آزمایشتوین بی در فصل دهم 

 اولیدده اسددالم و تمدددن غددرب اشددارههددای  یددن فصددل، تددوین بددی بدده درگیریو آینددده دارد. در آغدداز ا
بده « سیسدیل و انددلس»عان به پیروزی ابتدایی اسالم، انضمام دو مستملکه نماید و ضمن اه می

کده  صدلیبی قلمدداد نمدوده اسدت. ایشدان همدانهدای  جهان غرب را تنها نتیجه پایدار جن  گونده 
سدازان  کدردن اسدالم نداموف  دانسدته، مسداعی امپراتدوری  کوشش غرب قرون وسطی را برای ریشه

کدامی تلقدی نمدوده اسدت. وی اسدالم را در  عرب برای تسخیر مهد تمدن ندوزاد غدرب را منجدر بده نا
 دانددد و همدده چیددز را در ایددن برخددورد جدیددد بددر ضددد اسددالم ارزیددابی مددی ایددن شددرایط سددخت در تنگنددا

کده علدوم  زیرا غرب جدید نه تنها از حیث اسلحهکند،  می بلکه از جهت تکنیک زندگی اقتصادی 
یعنی آن نیروی درونی _  نظامی بالمآل به آن وابسته است و باالتر از همه از لحاو فرهن  روحی

که تمدن نام دارد  بر آن برتری دارد.  _ کند ایجاد می که به تنهایی مظاهر خارجی آننه را 



اره 
شم

م ، 
 ده

سال
32

یی  
، پا

141
1

 
اره 

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
131

1
 

 

 

008 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

تدوان افدزود( بده دو تیدره تقسدیم  مدی را هم تحت تأثیر هلنیسم)یهودیان، ایرانیان و مصریان»
کورکورانده بدوده و «.  Z e l o T ،Herodian»شدند  زیلدوتی و هیرودیسدم زیلدوت نمایندده تعصدب 

کدده موانددر را از پددیش پددا بددر هیرودیسددی نشددانگر خددوی نیرومنددد و ترقددی دارد و بدده  مددی خددواهی اسددت 
کدده از مجهددول بدده  زیلددوتی. »(422ش  4828)تددوین بددی، «اعتناسددت بددیهددا  مخالفت کسددی اسددت 

کتیکای  هبددرد و وقتددی بددا بیگاندد مددی مددأنوس پندداه های  بهتددری اسددت و سددال هددای  کدده دارای تا
کار کدار بدردن ه بیندد بدا بد نمی برد به پیکار در آید و خود را شایسته مقابله می سهمگین نودهور به 

 تیسدم را در حقیقدتدهدد. زیلو مدی فن سدنتی خدویش بدا دقتدی غیرطبیعدی و وسواسدی تدن بده نبدرد
کدده بدددا فشددار خدددارجی برانگیختدده تددوان یدددک قدددمت مددی تدددرین  شدددود برجسددته مددی گرایدددی دانسددت 

کیزدارانی ماننددد سنوسددی هددای آقریقددای شددمالی و  نمایندددگان زیلوتیسددم در جهددان اسددالمی امددروز پددا
تدوین بدی امدام یحیدی زیددی را  .(424ش  4828)تدوین بدی، «وهابیان عربستان مرکدزی هسدتند

کدرده و بده مصداحبه یدک انگلیسدی بدا او اشدارهنمای کندد. وی محمددعلی  مدی نده زیلوتیسم معرفی 
تدرین جوامدر در  را موفد هدا  گداه  اپنی نمایدد. آن مدی حاکم مصر را هدم نمایندده هیرودیسدم معرفدی

کدردن در رودخانده تشدبیه مدی هیرودیسم قلمداد  کندد وی در ادامده هیرودیسدم را بده اسدب عدوض 
کردن با مسلسل و سرنیزه شکست خوردهکند و زیل می بدا توجده  داند. می وت را هم به علت حمله 

کده نگداه تدوین بدی بده منجدی شمشدیر گیدرد. البتده نگداه  مدی شدکلبده دسدت  به این مطالب است 
بینددی  تددوین بددی بدده مهدددی سددودانی تنهددا نگدداه وی بدده اسددالم نیسددت بلکدده  تددوین بددی بددا پددیش

 .دهد می ی نوین به تمدن اسالمی ارائهاسالمی در آینده، نگاههای  نهضت
 قدرت روحانی و نیروی توانای معنوی. 3

کتدداب  بده ایدن قدددرت روحدانی و نیدروی توانددای معندوی اشدداره  آینیده نیامعلول تهییدنتدوین بدی در 
  نماید می

کده در برابدر های  که از بین توده نمائیم گیری توانیم چنین نتیجه می ما عادی جهان اسالم 
گرفته است چنان تجلیات روحانی و نهضتنفوه تمدن  معنوی بروز خواهدد های  غرب قرار 

کمتدر از تد که از تصدور مدا خدار  اسدت و اثدر آن در ایجداد تمددن آیندده  ثیر هندوسدتان یدا أنمود 
از تراوشددات رو  هایی  شددرق دور یددا روسددیه نخواهددد بددود. حتددی در زمددان معاصددر مددا بدده نموندده

که در معرض تمدن غربی  گرفته است و بده صدورت نهضدتاسالمی  دیندی متجلدی های  قرار 
جدید چندان قددرت روحدانی و نیدروی تواندای های  خوریم. در این نهضت می گشته است بر

که ممکن است ب برای دهور ادیدان بدزر  جهدانی فدردا ای  هعنوان نطفه معنوی وجود دارد 
مدیدده را نددام تددوان نهضددت بهددایی و نهضددت اح ها مددی محسددوب شددود. از جملدده ایددن نهضددت
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 (.546ش  4822)توین بی، برد

 کند  می خود به اسالم را این چنین ترسیم توین بی نگاه
هدای محتمدل اسدالم بده ندوعی نمدود ندوین دیدن  در آینده دور دست ما ممکن است بدر یداری

کده شدکل  ای بده  تدازهبیندیشیم موفقیت اسالم ممکن است نمدودار قددرت رو  اسدالم باشدد 
کده خدود را در بسدیاری از راه مدی ز ایدن رو . اخ  داده است هدای عملدی  تدوان انتظدار داشدت 

گر سازد. یک مخلوس درهم ممکن است به یک ترکیب مبدل شود اما به همان انددازه  جلوه
کدامالا  امکان منفجر شدن آن نیز وجود دارد و در چندان مصدیبتی اسدالم ممکدن اسدت نقشدی 

کنش شدید از طرف جهان تبهکاران جهدان وطدن منزله جزیی از ترکیب یک واه متفاوت، ب
 (.442ش  4828)توین بی، بر ضد اربابان غربی ایفا نماید

 پردازی در عصر جدید خأل نظریه. 4
که در نظر وی در مهدی سودانی بروز و دهور پیدا به دست  توین بی با بررسی منجی شمشیر

پدردازی در دایدره مسدلمانان  نظریده به وجدود ندوعی خد ها  کرده و همننین تفکر حاکم بر عثمانی
 کند  می اشاره

کنفرانس خالفت در قاهره دادند تا بتوانندد بدرای تطبید  یدک نظدام تداریخی  4456در سال 
کنفددرانس را  کدده سددواب  ایددن  کسددی  کدداری بکننددد هددر  اسددالمی بددا احتیاجددات یددک عصددر نددوگرا 

کده پدان که خالفت مدرده اسدت بددین سدبب  کند معتقد خواهد شد  اسالمیسدم خفتده  بررسی 
گددر پرولتاریددای  اسدت. پددان اسالمیسدم خوابیددده اسدت کده ا بددا ایدن حددال مدا بایددد ایدن مکددان را 

جهان غربی مآب بر ضد سلطه غرب به شورش بر خیزد و خواستار یک رهبر ضد غربی شود 
این خفته بیدار خواهد شد، در نظر بگیدریم باند  ایدن شدورش ممکدن اسدت در بدرانگیختن 

گددر ایددن رو  بدده قدددر خفتگددان هفددت _ المرو  نظددامی اسدد  _گاندده در خددواب بددوده باشددد  حتددی ا
هدای یدک عصدر قهرمدانی را مدنعکس  ناپذیری داشته باشد زیرا ممکن است پدژواک محاسبه

گذشته اسالم انگیز که به سائ  آن یک جامعه ای  هسازد. در دو مورد تاریخی در  بوده است 
کندونی بشدر بده  بده پدا خواسدته اسدت. شرقی پیروزمندانه برضد یک متجاوز شدرقی گدر وضدر  ا

یک جن  نژادی منجر شود اسدالم ممکدن اسدت بدار دیگدر بدرای ایفدای نقدش تداریخی خدود 
کند  (.443ش  4828)توین بی،  قیام 

کدده در خصددو  مراحددل رشددد، وقفدده و زوال یددک  یکددی از ابتکددارات تددوین بددی تبیینددی اسددت 
مراحدل تمددن در نگداه تدوین بدی را در    یدزدیاهلل مصدبا نماید  مرحوم آیت حکومت مطرح می

 اند  به خوبی تبیین نموده جامعه و تاریخ از نگاه قرآنکتاب 
 سده از( کنددیمد اسدتعمال را «تمدن» کلمه شتریب یو)یاجامعه هر که است معتقدی ب نیتو

یسدانان اید یعدیطب «تهداجم» با یاجامعه هر. کندیم عبور زوال و وقفه، رشد، یمتوال مرحله
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 هدمدر هدم یاکوبنده تهاجم با و شود،یم بالد و کندیم رشد یتهاجم با گردد،یم متولد یا
 شددودیمدد مواجدده آن بددا جامعدده کدده یتهدداجم هددر برابددر در کدده آن هیتوضدد. ردیددمیمدد و شددکندیمدد
 جامعده تولدد. است آن گرو در جامعه ممات و اتیح که است پاسخ نیا و هست، ی«پاسخ»
 تفداوت شدان ندون زیدنهدا تهداجم انددكاندك جامعه، گرفتن پا با. شودیم آغاز تهاجم پاسخ با
 در جامعده کدهیزمدانتدا. ابددییمد ضدرورت ندو یهاتهاجم به نو یهاپاسخ نیبنابرا و کند،یم

 بده رو چندان هدم جامعده باشد، تهاجم آن خوردر و متناسب که بدهد یپاسخ تهاجم هر برابر
 و انیدمتول و جنباندان سلسدله کده شدودیمد شدرون یوقتد از وقفه و رکود .بود خواهد رشد و نمو

 یهداپاسدخ. کنندد تکدرار را کهنده یهداپاسدخ همدان ندو، یهاتهاجم مقابل در جامعه مدبران
 زوال و افدول موجبدات جیتددربده رو،این  از و کنند دفر را دیجد یهاتهاجم توانندینم میقد

ک یو ...دیدآیم فراهم جامعه گدر جامعده کده کنددیمد دیدتأ  نمدرده سرنوشدت دسدتبده ردیدبم ا
 خدود مر  است، نداده گرانید یهاتهاجم به ستهیشا و مناسب یپاسخ چون بلکه است،

 مدددر  دسدددت از تدددوانیمددد هدددم را جدددانمدددهین جامعددده ،نیدددا بدددر عدددالوه. اسدددت شدددده سدددبب را
 (.467ش  4844)مصبا  یزدی، رهاند

 گرایانه توین بی دیدگاه منجی
گرایانه توین بی الزم است، از راه تحقی  و پژوهش در آثار و  یابی به دیدگاه منجی دست برای
کدده نظریددات  های رفتدداری وشخصددیتی های او، خصوصددیت سددخنرانی کشددف نمددائیم. چددرا  اش را 
کرده است.  گرایانه وی در آثار و سخنرانی منجی  هایش جلوه 

کدده بدده فهددم دیدددگاه کمددک می گرایاندده نجددیهای م یکددی از خصوصددیات تددوین بددی  کنددد،  اش 
کده صدله و دوسدتی را بدرای بشدر بده  دوستی اوست  از ایدن رو وی بده دنبدال منجدی صله ای اسدت 

گذشدتگان در اعمداق قلدب خدود حدس»ارمغان بیاورد.  کده ندوعی  مدی انسان عصر مدا بدرخالف  کندد 
ه ما د م اسدت. زیدرا آیند  ناپذیر و فوری یافته است... صله همگانی در روزگار ما ضرورتی اجتناب

که از آزمایش مهیب بیدرون جسدته کده ایدن آزمدون در رو  و دیری نیست  روان مدا بدر  ایدم و درسدی 
گذاشته وحشت  (.4ش  4828)توین بی، «انگیز است جای 
کرده اسدت  و یها توین بی در سخنرانیگرایانه  نظریات منجی ایشدان در ی نیز انعکاس پیدا 

کنفرانسرضمن سخن   گوید  می چنین یورکنیو انی در 
گسدترش سدال  های  تنها راه نجات و صله بشر تشکیل یک حکومدت جهدانی و جلدوگیری از 

 (.548، 5ش  ج4842)فته معماری و یگانه، اتمی است

 آل است  از خصوصیات دیگر وی توجه به تمدن ایده
کده در آن همده اسدتعداد مدی آل را تمددنی وی تمدن ایده حسداس انسدانی بدا یدک اهای  داندد 
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درسددددت آهنگددددی داشددددته  و گیرنددددد و رشددددد هماهندددد  عرفددددانی متحددددرک و الیتندددداهی جهددددت
 تا(. )فرحبخش، بیباشند

تواندد داشدته  آل نقش بسیار متثری در تبیین دکترین منجدی در اسدالم می توجه به تمدن ایده
 باشد.

گونه منجی در دین با توجه به که در پیش وجود دو  شدد، د بحث به آن اشداره درآم مسیحیت 
گرایان مسیحیت است. به عبارت دیگر ایشان به رفتار شاهانه  توین بی جزء دسته دوم از منجی

پددس از بازگشددت بدده هسددتی، اعتقدداد دارد. و ایددن  و تشددکیل حکومددت از سددوی حضددرت عیسددی
پددردازد. روحیددات مثبددت و  می نهددایش مددنعکس سدداخته و بدده تبلیددد آ اعتقدداد را همددواره در نوشددته

گسددترده، جملدده   ارزشددمند وی از تفسددیر معنددوی از تدداریخ، توجدده بدده عدددالت اجتمدداعی، تحقیقددات 
هدای اسددالمی،  مطالعده دربداره تمدددن و آیندده بشدریت، تعریددف و تمجیدد از برخدی از اصددول و ارزش

تبعددددیگ نددددژادی، آرزوی رفدددداه بددددرای محددددرومین و مستضددددعفین،  گالیدددده از تبعددددیگ طبقدددداتی و
زیسدت در  تالش بدرای حفدظ محدیط طلبی، و مذاهب، صلههایی در جهت تقریب ادیان و  گرایش

، «آینددده نددامعلوم تمدددن» و« تمدددن در بوتدده آزمددایش»، «مسددیحیت و ادیددان جهددان»آثدداری ماننددد 
در دفدان از غدرب او را مدورد شددیدترین ای  هو بررسی تاریخ باعدث شدده اسدت عدد« جن  و تمدن»

خصدیت ایشدان اقددام نمایندد، بدر ایدن اسداس بداره شزده در حمالت قرار دهند، و به ارزیابی شدتاب
کتددابی تحددت عنددوان  آقددای عبدداس فددرح یییابی شییتاببخددش اقدددام بدده تددألیف   زده دربییاره تییوین بییی ارز

کتاب نکات جالب توجهی را در این خصو  بیان می نموده  نمایند  اند. ایشان در ابتدای این 
کتاب کده تدا  و عمید تدرین  عنوان  اصلیه ش با یمطالعه تاریخ مجله تایم از  تدرین تعبیدری 

کره زمین نگاشته شده است نام برد. فردریدک شدومن در ه ب حال درباره زندگی بشر در روی 
کتاب مطالعه تاریخ نوشت  یکی از ارزنده کتاب نقدی بر  های قرن حاضر و یا هدر قدرن  ترین 

کدده در برابرتفسدددیر معندددوی  کتدداب عظدددیم مددورد غضدددب مدددادیونی  دیگددر. تدددوین بددی بدددا ایدددن 
کادمیسدین روسددی  مدی اش احسداس خطدر تداریخی خ و ا کاسمینسدکی مدور گرفدت.  کردندد قدرار 
کدرده و بده بررسدی بپدردازد نظریدات  که این بدون درباره جزئیات تاریخ بزر  توین بی اشاره 

کاپیتالیستی دانسته و عقاید او را به شدت مورد حمله قدرار داده اسدت. ز طدرف دیگدر او  او را 
ن مورخین اروپایی و آمریکایی آثار توین بی را ضددغربی و بده نفدر جهدان تعدادی از مبرزتری

. از طرفدددی دیگدددر اندددد دفدددان از غدددرب پرداختدددهه کمونیسدددم بددده حسددداب آورده و در برابدددر او بددد
کابینه اسرائنویسندگان یهودی نظیر سامو شددت ه یل نیز بدئل و رابین و ابا ابان وزیر ساب  

 یهودیان را تمددن فسدیل شدده که این خاطره کرده و ب او حملهه یت هرچه بیشتر بعصبان و
 (.5تا   )فرحبخش، بیاند خواند به او تاخته می
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ای پیدددا  العدداده گرایددی اهمیددت فددوق بددا توجدده بدده نکددات فددوق بررسددی نگدداه تددوین بددی بدده منجددی
که  دشمنان اصلی امام عصر می کرده کند.چرا  جدا  اندد. و از آن از این جهت با وی نیز دشمنی 
ِدَقاُؤَك َصِد »شود.  ه دشمن دشمن، طب  فرمایش امیر بیان دوست تلقی میک ص 

َ
ُ  یُقَك َو َصدِد یَفأ

َك یَصِد  ِ َك َو َعُدواُ َصِد   ِقَك َو َعُدواُ َعُدوا َداُؤَك َعُدواُ ع 
َ
َك یِقَك َو َصِد یَو أ ِ گروهُ  َعُدوا ندد  ا   دوستان تو سه 

دوسددت تددو و دوسددِت دوسددت تددو، و دشددمِن  و دشددمنان تددو نیددز سدده دسددته هسددتند، امددا دوسددتانت،
دشدددمن تواسددددت. و امددددا دشدددمنانت، پددددس دشددددمن تدددو و دشددددمن دوسددددت تدددو، و دوسددددت دشددددمن 

ها بددرای تددرویج فرهندد   بایددد از ایددن دوسددت (274، 542حکمددت  ،دشددتی هالبالغدد نهددج«)توسددت
گرفت.  مهدویت بهره 

 در نگاه توین بی انواع منجی. 1
ها و تجزیده و تحلیدل آنهدا بده  وی پس از بررسدی تمددن گرایانه دارد شخصیتی منجی توین بی

که دارد موفقیت را تنهدا در سدایه منجدی مسدیحیت  پنج منجی اشاره می نماید و براساس تعصبی 
 کند. انوان منجی از نگاه وی عبارتند از  جو میو جست
 صورت منجیه نبوغ خالقه بالف( 

که در ایشان قوه خالقه ،جامعهدر دوره نمو  های متوالی جامعه بدا  ارزهزیاد است در مب افرادی 
دوره تجزیده  امدا در العمدل نسدبت بده مشدکالت. شوند برای ابراز عکدس می رهبر جامعهمشکالت، 

کنندددد و خدددود را  مدددی جامعددده دهدددورن جامعددده برخاسدددته تحدددت عندددوان منجدددی همدددین افدددراد از میدددا
که دهور منجی نمایند. بدین طری   می دهنده اجتمان در حال تجزیه معرفی نجات معلوم است 

که آن جامعه در حال تجزیه است. می نیز از عالئم تجزیه جامعه است و خود نشان  دهد 
 منجی با شمشیر ب(

کدرده  ،جهانیهای  متسسین و موجدین دولت  عبارتند از ها  این نون منجی ولی تداریخ ثابدت 
کدده عملیددات ایددن دسددته و بدد کلددی تمددام عملیددا هو نشددان داده اسددت  کدده بددا قدددرت شمشددیر و طددور  تی 

 دوام است. جهانی و بشری انجام پذیرفته زودگذر و بیهای  فعالیت نظامی در جامعه
 منجی به وسیله ماشین زمان ج(

هددا. ایددن دو دسددته نیددز  و فوتوریسددت هددا پیشددوایان آرکائیسددت  ایددن دسددته از منجیددان عبارتنددد از
گشته و ب گاهی  اند. بازان دچار آمدهسرنوشت سایر شمشیره متوسل به شمششیر 
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 فیلسوف در ماسک پادشاه  د(
کرده و این طریقه نیدز محکدوم بده شکسدت  که افالطون آن را تجویز  این عالج مشهوری است 

کناره که خا  یک فیلسوف است با است زیرا بین فلسفه  کده  روش گیری  های اعمال زور و فشار 
کددار اشددخا  مقتدددر سیاسددی اسددت سددا مددداری خددوا  سیاسددتاز و جمددر دو  زگاری وجددود نددداردو 

 باشد. نمی خاصیت مزبور با یکدیگر ممکن
 ظهور و تجسم خدا در صورت انسانهـ ( 

دهدور رسدیده ولدی نداقب ه مختلدف بدهای  این فلسفه نیز در طی تداریخ چندد مرتبده در جامعده
که این فلسفه را پذیرفتده و ه مانده ب کمال نرسید و از میان رفت و تنها مذهب مسیه  عیسدی حد 

)توین بددی، مسددیه را مظهددر خدددا و رو  مجسددم خدددا دانسددته اسددت از ایددن حیددث موفقیددت یافددت
 (.454ش  4826

کند، و همه اندوان منجدی بده جدز  چناننه مالحظه شد توین بی پنج دسته منجی را مطرح می
که همان منجدی مسدیحیت یدا مسدیانیزم اسدت را محکدوم بده شکسدت می داندد، البتده  نون پنجم 

کدرد بلکده  بایدد تمدام نظریدات وی را بررسدی  مورد توین بی بده قضداوت شدتاب نباید در زده اقددام 
گاه به ارزیابی دقی  تمددن مدورد انتظدار او پرداخدت. بده عبدارت دیگدر بایدد بده تحلیدل  نمود، و آن

کددده در آن همددده  مدددی آل را تمددددنی وی تمددددن ایدددده»نظریدددات او بهدددای بیشدددتری بددددهیم.  داندددد 
گیرندد و رشدد هماهند انساهای  استعداد  نی با یدک احسداس عرفدانی متحدرک و الیتنداهی جهدت 

 (.2تا   )فرحبخش، بی«ودرست آهنگی داشته باشند

کالم توین بی . 2  دعا برای منجی در 
که از همه جا ناامید توین بی آن شود دست به درگاه الهی بداال بدرده و از خداوندد متعدال  می جا 

 نماید  می راه نجات را طلب
ر ایمانی خود نجات یافت و چون به هی  وجده فرد تدوان  نمدی مسیحی در اثر برخورد با مبشا

کدده هات الهددی بددی کددرد  بایددد دسددت بدده دعددا  تددوانیم و مددی تددر از هات آدمددی باشددد ثبددات فددرض 
گذشدته خداوندد بده جامعده ارزاندی داشدته بدود بدا  کده در  گر یک بار دیگر فرصتی را  برداریم تا ا

کندددده از نددددامت کندددیم آن را از مدددا دریدددد نورزد قلبدددی آ )تدددوین بدددی، و پشدددیمانی در خواسدددت 
 (.3ش  4828

که وی ب توان از بیان مطالب فوق توسط توین بی می گرفت  و  دنبال قدرتی روحانیه نتیجه 
گرچده وی بدا  که بتواند نطفده دهدور ادیدان بدزر  جهدانی را منعقدد سدازد. ا نیروی توانمندی است 
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سالم اصیل شیعی بیگانده بدوده اسدت  در تطبید  ایدن نیدرو برنهضدت که با فرهن  ا توجه به این
کدرده اسدت. تدوین بدی از نقدل ایدن مصداحبه هددف  بهائیت و نهضدت احمدیده راه خطدایی را طدی 

کدده تمدددن غددرب  زیدددی و امثددال مهدددی و شددیعه اجلددوه دهددد. از دیدددگاه تمدددنی برتددر را ایددن اسددت 
که دسدتد، محکوم به شکست هستند  ان مقابله با این تمدن را ندارنتوکه سودانی  شدان از  چرا 

طور  ینده دورتر همانبا توجه به آ»ن تطبی  با تمدن غرب را ندارند تجهیزات روز تهی است و توا
که در که ه کده بدکر شد امکان آن وجود دارد  صدورت یدک ه دامان اسالم نهضدت روحدانی جدیددی 

در صورتی جامه عمل خواهد ها  ن پیشگوییدین جهانی در خواهد آمد پرورش یابد البته تمام ای
کدده آن را تهدیدددد کدده جهدددان فعلددی بتوانددد بدددر خطراتددی  )تددوین بدددی، «کنددد پیدددروز شددود مددی پوشددید 

 (.525ش  4822
گیرد می بینی این پیش گر در بوته انصاف قرار  بینی توین بی از نهضت اسالمی  تواند پیش ها ا

گردد چدرا  ایران به رهبری امام خمینی کده میدرا  قلمداد  کده امدام بدا ارائده نظریده والیدت فقیده 
و ضعف شیعه را به خدوبی تشدخیب داد و ایدن نظریده  عشری است  خ  فقهای سلف شیعه اثنی

کتدداب_  را کددرد. و _ هددا و نظریددات فقهدداءبرخوردار بددود کدده از قدددمت دیددرین در  راه  در عمددل پیدداده 
که بسیار متفاوت ی مهدی سدودانی اسدت، بده خدوبی همدوار از تمدن اسالم تمدن بزر  اسالمی را 

بندابراین  ب اسدالمی ایدران از دنیدا رفدت،ساخت. توین بی حدود شش سدال قبدل از پیدروزی انقدال
اطددالن  هددای مختلددف از جملدده نظددامی، بددی های امددروزی انقددالب اسددالمی در حوزه وی از پیشددرفت

گرتددوین بددی از ایددن پیشددرفت کددافی حاصددل می مانددد. ا تددر بدده منجددی  هی دقیدد کددرد، نگددا ها اطددالن 
منجدی در تمددن در بداب  ای جدیدد انداخت و چه بسا تعریفی جدید و نظریده شمشیر به دست می

شکفت و به منجی اسدالم نداب یعندی وجدود  های امید در ههنش می کرد. شکوفه اسالمی ارائه می
کا ای غیر از مهدی سودانی می از زاویه عصر نازنین حضرت ولی فی از نگریست. عدم شناخت 

ک گمدددان  کددده  جدددویی و  ندددد خشدددونت، انتقددداماسدددالم نددداب توسدددط تدددوین بدددی موجدددب شدددده اسدددت 
کده بسدیاری  روند. به های تمدن اسالمی به شمار می افتادگی از شاخصه عقب گفدت  کلی باید  طور 

از مستشرقین با فرهن  جهاد و شهادت در اسالم آشنا نیسدتند. ایدن امدر سدبب شدده آنهدا بده ایدن 
کنندد، و بده همدی عیندک نفدرت، خشدونت و انتقدامفرهن  غنی با  از تدأثیرات ن دلیدل جدویی نگداه 

فددراوان ایددن فرهندد  در برقددراری عدددل و قسددط در سراسددر عددالم غافددل بماننددد. سددوگمندانه جهددان 
اسالم در معرفی فرهن  غنی جهاد و شهادت به دنیا خوب عمل نکرده است. همین امر موجدب 

افراطدی از فرهند  جهداد و شدهادت داشدته باشدد و تفکدرات  شده تا جهان غرب برداشتی خشدن و
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اصیل در زمینه جهاد و شهادت تلقی نمایدد. از ایدن رو ندام  وهابیون و داعش را برداشت اسالمی و
اسالم در غرب با خشونت، خونریزی، سر بریدن و... عجین شده است. عدم آشنایی بدا فرهند  

تدأثیرخود قدرار داده اسدت. تدوین بدی در تحلیدل  جهاد و شدهادت، نگداه تمددنی تدوین بدی را تحدت
 نویسد  می ینچن« شهادت»

کدده صدداحب آن را بدده طددرف شددهادت  رو  شددهید یددا رو  متمایددل بدده شددهادت روحددی اسددت 
که اصوالا به وسیله شهادت خدود خددمتی بده هددف معدین انجدام  کشاند اما نه برای این می

ته باشدد( بلکده بدرای اقندان نفدس و فدرو که شهادت وی این نتیجده را در بدر داشد دهد)ولو آن
های خدود را از زیدر بدار  کده شدانه ب و مشتاق خویشتن و بده منظدور آننشاندن آتش رو  ملته

کننده ایدن جهدان بیخدرد و سدتمکاری نجدات بخشدد. بده عقیدده تدوین بدی  سنگین و خسته
که چنین شهید نیز شریف باشد باالتر از شناسی فقط قدری  ، عمل وی از لحاو روانهرچند 

کشی است و طب  اصطال  جدید یک نفر فراری از باشد،  ( میEscapistجهان زندگی) خود 
کده شدهید یدک  چناننه شخب طفره کار نیز یدک فدراری از جهدان زنددگی اسدت بدا ایدن فدرق 

 (.473ش  4826کار یک فراری پست)توین بی،  فراری شریف است و طفره

کدده نظر مددی» گفددت  خ و یعنددی بددا وجددود تکددرار مراحددل تدداریکدداملی اسددت ت _ ه وى، ادوارىیددتددوان 
گذشته، یشباهت آ ر انسدان و یبندابر سد ت اسدت.یان متکامدل در انتظدار بشدریدك پایدنده به حال و 

ندده یبدرال دمدوکرات، و آیك انسان ملکوتی است نده لیِخ یان تارین بی، انساِن پایتمدن از نظر تو
ه یالبتده او تصدر«. بدرال دموکراسدییل»نه نظام گردد  منتهی می« عدل الهی خالق»جهان به عصر 

که به نظر می می بدراى بشدر  ریدن حدد خیت و بداالتریخ بشدریی تداریت، هددف نهدایحیرسد مس کند 
کره زمین باشد.  کلیدگاه تویدروى  دگاه یدن جهدانی، بده دیدا دیدسداى جهدانی ین بی دربداره دهدور 

که اسالم آن دیقت ایك است. اما حقیاسالمی نزد همان  ن جهانی و حضرت مهدىین است 
م خالق الهی است. همنن الحسدن العسدکرى  ن عصدر عددالت مطلد ، عصدر حجدةبنیعدل مجسا

کمدددك حضدددرت مسددد کددده بدددا  ن آرزوهددداى فطدددرى بشدددر را بددده تحقددد  خواهندددد یتدددر  یددده عمیاسدددت 
 .ش(4832)قنبری، رساند

کده آننده در ایدن کدرد  کیدد بدر اصدول هدا اهمیدت دارد تأ گونده بحث در هر صورت نباید فراموش 
کیدد و  مشترک است. این که شخصی مثدل تدوین بدی بده منجدی موعدود معتقدد اسدت بایدد مدورد تأ

دهدد،  دقت باشدد و چناننده در برخدی از امدور دیددگاهی غیدر از آننده مدا بده آن معتقددیم، ارائده می
های خددود بایددد شددرایط سیاسددی و  بایددد بدده صددورت علمددی و دقیدد  پاسددخ داده شددود. در قضدداوت

کنیم.اجتما  عی و عقاید حاکم بر نظام فکری فرد مورد نظر را لحاو 
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 از نگاه تمدن اسالمی به دست  منجی شمشیر
که سوگمندانه از نگداه تدوین بدی دور ماندده اسدت   منجی در تمدن اسالمی شاخصه هایی دارد 

تدرین  دوسدتی و امنیدت، تربیدت انسدانی، خددامحوری، برخدورداری از دقید  گسدتری، صدله عدالت
گونا ریات در عرصهنظ کامدل همده معضدالت سیاسدی، های  گون، ارائه و اجرای برنامده بدرای حدل 

ها و وجدود  ، ارائده الگوهدای موفد  در تمدامی زمیندهاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی و...
های منجدی در تمددن اسدالمی  ترین شاخصده ها از مهم نظیر در تمامی عرصه رهبری معصوم و بی

ج مشدددترك یتددوان نتددا ینددده، میمسددلمانان بددده آ یهددا هدگایددکددالن و براسددداس د یدر نگدداه اسددت.
بده  یاسدالم یاعتقاد به تحقد  حکومدت جهدان»کرد.  یینده شناسایمسلمانان را درباره آ یاعتقاد
ن ین مسددلمات اسددت. چنددیدداز ا یکددی امبر اسددالمیددپدداك پ ۀاز سددالل یحضددرت مهددد یرهبددر

 یدارد و مبندا یدر آن نقدش اساسد یندید یاست، رهبدراستوار  ینید یت رهبریبر محور یحکومت
عه حکومدت یدر نگداه شد(. 27  4834)بهدروز لدک، «حکومدت هدم قدوانین شدرعی خواهدد بدودن یا

 ۀفلسددف اسددت و اساسداا  یمحتددوم و قطعد یت، امدریهماننددد اصدل مهدددو موعدود یمهددد یجهدان
فدده یدکدده واسددت  یدگاه فددر  جهددانیددبددر د یو دهددور آن حضددرت مبتندد یبددت حضددرت مهدددیغ

گ یتحق  وعده خداوند مبن عت اسالم را بر عهده خواهد داشدت. ین شرین و قوانیر شدن دیبر فرا
گستردگ یل حکومتیکه جز با تشک یامر دگاه و یدن دیدسدت. براسداس ایر نیپذ جهان، امکان یبه 

کامل و دارایاسالم به عنوان تنها د»ب جهان ئبا دهور امام غا ل عت جدامر، مقبدویشر ین ح  و 
کشیهمگان خواهد شد. در آن زمان ستمگران و جباران از مسند قدرت به ز شدوند. پدس  یده میر 

اد یدامام معصدوم و عدادل برپدا شدده و عددالت بدر بن یاسالم با زعامت و رهبر یاز آن حکومت جهان
ه بدد یل حکومددت جهددانیتشددک (.35)همددان  «گددردد ر مقیاسددی جهددانی اجددرا میانددت و اخددالق دید

کده اسدالم را د وعودم یمهد ۀواسط داندد   یم ین جهدانیددر واقر تحقد  وعدده خداوندد اسدت 
دداَلُم  س  ِ

یَن ِعنددَداهلِل اإل  ِ ان و یددتحقدد  آن صددالحان را بدده عنددوان مجر ی( و بددرا44  عمددران )آلِإناَ الدددا
ددداِلُحوَن کندددد   یم یدار فرجدددام جهدددان معرفددد را یدددم َض َیِرُثَهدددا ِعَبددداِدَ  الصاَ ر 

َ ناَ األ 
َ
( 472 ء ایدددب)انأ

گ ۀصدیدر رابطه بدا خص تیب ث اهلیفرهن  احاد ار یبسد یام و حکومدت مهددیدر بدودن قیدفرا
کرم یغن  اند  نه فرمودهین زمیدر ا است. رسول ا

هب ل  إهل تحللهلت  ری قلل رضلولمغ   ل(.431ق:ل0431)ص وق،لی یهلمش  
 یدولتددد رزوهدددا ون دولدددت و در واقدددر دولدددت آیرا آخدددر یدولدددت حضدددرت مهدددد امدددام بددداقر
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 داند  یمنحصر به فرد م
لم كو للق  نو للو  لیوبل و لل و یدولتن لب إلل والوللنل إتن لل للیق لو للل للرلولسویعلهلوملدولوةلل 
)دوویطلیسوو  ،لوولل  ق ووةلل  تقووإةل وو  ءلول وو لقوو اللهلعزوجوو :لیم كنوو لسووإ  لم وو لسوو

ل(.012ق:ل0433
اد ید ییارات و عملکردهدایدو اخت یدیژگی( از ویعیژه شدیدو )بده یماسال ییطور در منابر روا نیهم

که آنها جز با تشک  یژگدین ویدا محق  نخواهد شدد. خصوصداا  یل حکومت واحد جهانیشده است 
ن حدد  را در سددطه جهددان یددکنددد و عدددالت و د یکن م شددهیدلددم و جددور را ر یکدده حضددرت مهددد

ان یدطدور ب نیدا احضدرت ر یات حکومت جهدانیخصوص کند. امام باقر یشه مستقر میهم یبرا
 کند  یم

لا لإعل،لم  قلی لا لنصإلتوِ للهلل رضلولتالهإلللكن  ،لیللق مئن لمنص ر   ودلسو و  هللملشور
ل(.440:لق0431ص وق،ل)اهلدینهل  هلولل ل إهللملشإ  نالهإللهلعزوج لیولملغإ لول

ن و در ز جاودانه خواهد بود و در طدول دورایخدن رستایتا فرا رس یات حکومت جهانیطب  روا
را تجربده  یور ت، رفداه و بهدرهیدهمدراه بدا معنو یاز آرامدش روحد یت دورانین حکومت، بشریدل ا

کددرد. دولددت جهددان و فددراهم  ین و تمدددن اسددالمیددر شدددن دیعددالوه بدر جهددانگ یمهددد یخواهندد 
کامل زم کارکردها انسان یعروج معنو ۀنیشدن  گسدترش داندش ی یرونیب یها،  ك دولت همانند 
شددهروندان و  یشددتیو مع یل اقتصددادئجانبدده، پددرداختن بدده مسددا ت همددهیددن امنیمأو صددنعت، تدد

کده براسداس یدرا ن یت و فضل الهیبا عنا یو درمان یامکانات بهداشت یآور فراهم ز خواهدد داشدت 
کارنامددهیددروا گذاشددتدر یا ات در تمددام ابعدداد    ش4832طبسددی، )خشددان از خددود بدده جددای خواهددد 

 یتوسدط منجد یل حکومدت جهدانیت فرجدام جهدان بده تشدکین مهدویبه هرحال در دکتر .(552
دار خواهد ماندد. بده عبدارت یامت پایپور قیده شدن شین حکومت تا دمیختم خواهد شد و ا یاله
هددا،  یکیها، ن ها، عدددالت لتیشدددن فضدد یجهددان ین حکومددت بدده معنددایددشدددن ا یجهددان» گددرید
 یشدند، خدوب زنددگیندیفدت خدوب بایخواهندد  یها خواهد بود و مردم فرصدت تیها و معنو یبربرا

گر تجداوز نکنندد  یگر را دوست بدارندد  بده حد  همددیکدیاموزند  یب یکنند  حکمت و دانش واقع
)کدددارگر، «ل دهنددددیتشدددک یاز فسددداد و تبددداه یعدددار یا گدددرا باشدددند و جامعددده دمحور و اخدددالقیدددتوح

فتخدر اسدت  ویدژه مکتدب تشدیر بده ارائده دکتدرین مهددویت م . تمدن اسدالمی بده(542ش  4863
ولی سوگمندانه توین بی در خصو  منجی در تمدن اسالمی تنها بده بحدث مهددی سدودانی بده 
کدرده و بده دکتدرین مهددویت از نگداه تمددن  کتفدا  عنوان سمبل منجی شمشیر به دست در اسالم ا
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ژپو
هش مهدیاه
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که تدوین بدی حتدی در خصدو  منجدی شمشدیر  این نتوجهی نموده است. ضم اصیل اسالمی بی
های موجود در اسدالم تدوجهی نکدرده و بده بررسدی تفکدر و عملکدرد مهددی  یدگاهبه دست هم به د

کتفا نموده اسدت. اندیشدمندان اسدالمی در ایدن کده آیدا ایدن شمشدیر یعندی   سودانی ا شمشدیر »بداره 
ای مجدازی دو دیددگاه مهدم مطدرح شدود یدا معند بده معندای حقیقدی حمدل می« حضرت مهدی

 اند  نموده
 قی: معنای حقیدیدگاه نخست

کلمدده شمشددیر در معنددای حقیقددی اسددت و مصددداق آن همددان  عدده» کدداربرد  کدده  ای بددراین باورنددد 
گروه درباره پیروز شدن حضرت با این سال  خا  توجیهدات  ابزار جنگی خا  است. البته این 

کدده تمددام سددال  های  متفدداوتی دارنددد  برخددی معتقدنددد خداونددد در ایددن شمشددیر اعجددازی قددرار داده 
کدار  گویندد خداوندد تمدام سدال  سازد. برخی می ر نیروی خود میموجود را مقهو های پیشدرفته را از 

گزیر به استفاده از شمشدیر شدوند. برخدی دیگدر می گویندد همده  خواهد انداخت تا مردم در جن  نا
گرفدت ولدی از آن اسلحه گزیر سدتمگرانه  ها در اختیار حضرت قدرار خواهدد  کده اسدتفاده از آنهدا ندا جدا 

گروه نخست برای مددعای خدود از سده خواهد بود  حضرت فقط از سال  شمشیر بهره خواهد برد. 
گرفته  اند   دلیل بهره 
که دربداره سدال  حضدرت مهددی دلیل اول: بده صدراحت دربداره شمشدیر وجدود دارد  روایاتی 

کده. از جملده روایتدگویدد مدی سدخن اسدت، نزدیکددی  گویددد شمشدیری ندزد حضدرت مهددی می ی 
سدازد)ابن بابویده،  رت الهی به سخن در آمدده، حضدرت را از وقدت دهدور مطلدر میزمان قیام با قد

 (.422، 4ق  ج4842
که معصومین می دلیل دوم: کده  قائلین به دیدگاه نخست معتقدند  توانستند از مدلول سدال  _ 

کنند. در حال که معصومینقدرت و قوت است _ یاد  حکیم چنین اقدامی را انجام ندادند.  ی 
 ن مرادشان از شمشیر قدرت و قوت نیست.بنابرای

های  گیددری از سددال  سدداده همنددون شمشددیر بددرخالف بهددرههای  اسددتفاده از سددال   دلیاال سااوم
کشددتار جمعددی شایسددته رهبددر های  پیشددرفته، عادالندده بددودن مبددارزه بددا آن اسددت. اسددتفاده از سددال 

گنداه،  بدیهای  بدر انسدانکشدتار جمعدی، عدالوه های  سال  که این گستر نیست  چه انی عدالتآسم
 بین خواهد برد. را نیز از و طبیعت جانوران
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کنایی  دیدگاه دوم: معنای مجازی و 
کنایدده از قدددرت و نیددروی نظددامی  دسددته کدده شمشددیر در ایددن روایددات  ای دیگددر بددراین اعتقادنددد 

گدروه شدواهد متعدددی بدراین ادعدا از ادبیدات محداوره هکدر می  کنندد  ولدی آننده ایشدان است. این 
کددرده، پیشددرفت روزافددزون جندد  کدده  افزارهددا و فندداوری دفدداعی اسددت از آن رابدده ایددن قددول وادار  جددا 

کنندد بده  اند بین شمشیر و سال  صاحبان این دیدگاه نتوانسته های فوق پیشرفته، نسبتی برقدرار 
کده قددرت  اند. آنان شمشیر را نماد قدرت دانسته، می چنین توجیهی دست زده گویند هدر ابدزاری 

گیرد)سلیمیان،  ضرت را به نمایش بگذارد میح  (.565ش  4834تواند مورد استفاده قرار 
های مطددرح در بدین علمدای اسددالم از یدک سدو و توجدده بده شخصدیت خددا   نگداهی بده دیددگاه

نمایددد. تددوین بددی  تددوین بددی از سددوی دیگددر زوایددای دیگددری از ایددن بحددث را بددرای مددا روشددن می
کدده مقالدده زیسددت و طبیعددت اسددت بدده یطمنددد بدده محدد شخصددیتی بسددیار عالقدده ای در ایددن  طددوری 

شدددود، از سدددوی دیگدددر آثددداری در نفدددی جنددد  و  خصدددو  در روزنامددده اطالعدددات از وی چدددا  می
که ایمان به منجی  خونریزی از وی به یادگار مانده است. با توجه به این که وی از افرادی است 

کدده بتوانددد بددا شخصددیت او تناسددب داشددته ب اشددد بددرای او جددذاب و قابددل پددذیرش دارد، دیدددگاهی 
گددر تمدددنی بتوانددد دیدددگاه زیسددت و  طلباندده و عاشددقانه وی دربدداره محددیط های صددله اسددت. یعنددی  ا

کددم کدداری در حددوزه معرفددی منجددی  جندد  و تمدددن را تددأمین نمایددد مددورد پددذیرش وی خواهددد بددود. 
که متوجه ماست.  گناهی است   اسالم ناب 

کد دقت در مباحث فوق نشان می ه دیددگاه تدوین بدی دربداره منجدی شمشدیر بده دسدت بدا دهدد 
که قائل به معنای مجازی برای شمشدیر بودندد بسدیار همخدوانی دارد بدر ایدن اسداس  دیدگاه دوم 
که نتوانسته منجی شمشیر به دستی چدون مهددی سدودانی را  کار توین بی در این نیست  اشکال 

کندددد بلکددده  اشدددکال وی ایدددن اسدددت دربددداره منجدددی اصدددیل ونددداب اسدددالم یعندددی حضدددرت  تحلیدددل 
کافی تحقی  نکدرده اسدت، بدا توجده بده این مهدی کدرده  به اندازه  کده وی بده ایدران نیدز سدفر 

گفدت که در سرزمین ایران عالوه بر نوشتن سفرنامه، بداب  گو بدا علمدای و است. بسیار مناسب بود 
که در این شیعی و اسالمی را می که با نگداهی  می صورت این امکان برای او فراهم گشود، چرا  شد 

 تر به تمدن منجی شمشیر به دست بنگرد. بهتر و دقی 

 گیری نتیجه
های مدددنظر او در خصددو  منجددی در تمدددن  تحقیدد  و بررسددی آثددار تددوین بددی مددا را بددا شاخصدده
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های  سدددازد. وی مدددواردی از قبیدددل شمشدددیر بددده دسدددت بدددودن، اسدددتفاده از سدددال  اسدددالمی آشدددنا می
تدددرین  پدددردازی در عصدددر جدیدددد را از مهدددم ، و وجدددود خددد  نظریدددهقددددیمی، قددددرت روحدددی و معندددوی

های منجی در تمدن اسالمی دانسته است و این مطلدب از توجده ویدژۀ او نسدبت بده ایدن  شاخصه
شددود. نگدداه تددوین بددی مددورخ بدده منجددی شمشددیر بدده دسددت براسدداس مشدداهدات  مددوارد حاصددل می

کدده در تدداریخی و مطالعددات وی در مددورد محمدمهدددی سددودانی اسددت. تدد وین بددی براسدداس آنندده 
که تنها برخاسته از سدال  قددیمی  مراحل رشد، وقفه و زوال تمدن ها مطرح نموده، چنین تمدنی 

کدد و رو بده زوال دانسدته اسدت. چدرا  بوده و پشتوانه علمی قابل توجهی نداشدته باشدد را تمددنی را
های روز را نددارد.  سدال  که در نگاه وی چندین تمددنی تدوان مقابلده باتمددن پیشدرفته و مجهدز بده

گریدز وی نیدز  نگاه تمدنی توین بی بده مهددی سدودانی ریشده در شخصدیت صدله دوسدت و جند 
های منجدی در تمددن اسدالمی را در شخصدیت محمدمهددی  دارد. سوگمندانه تدوین بدی شاخصده

کده نمیو سودانی جست کرده است. و این امر روشن است  های منجدی در یدک  تدوان شاخصده جو 
را تنهددا براسدداس دیدددگاه خددا  یکددی از پیددروان منحددرف آن تمدددن ارزیددابی نمددود. بددر ایددن تمدددن 

که می خواهد درباره یک تمدن تحقید  نمایدد بایدد عقایدد مشدترک همده مدذاهب  اساس شخصی 
کار خویش قرار دهدد و یدا این کدرده و  آن تمدن را مالک  کده مدذهب حد  در آن تمددن را شناسدایی 

های  قدده تحقیقددات خددویش را ارائدده دهددد. بددر ایددن اسدداس شاخصددهبراسدداس اعتقددادات مددذهب ح
هددا، سددبک زندددگی  گسددتری، تربیددت و رشددد الهددی انسددان منجددی در تمدددن اسددالمی از قبیددل عدددالت

گیر، معادباوری، باید به خوبی تبیین شدوند تدا راه برداشدت جانبده و  هدای یدک اسالمی، امنیت فرا
و شدهادت و فرهند  مهددویت بایدد بدا زبدانی  سطحی از تمدن اسالمی بسته شود. فرهند  جهداد

علمی و قابل عرضه به جامعه علمی جهدانی عرضده شدود، تدا جامعده علمدی جهدانی بتواندد منجدی 
کده همدان اسدالم نداب محمددی  حقیقی را از غیرحقیقدی تشدخیب داده و بده تمددن اسدالم اصدیل 

ر تفکیددک نمایددد. اسددت احتددرام بگددذارد و فرهندد  جهدداد و شددهادت را از فرهندد  داعددش و تکفیدد
های تمدنی متفاوت توین  وجوی حقیقت و احترام به نقاس مثبت فرهن  اسالم، راز نگاه جست

هدددای فراواندددی را در تبیدددین معدددارف مهددددوی بددده روی  سدددازد. و درفیت بددی بددده اسدددالم را هویددددا می
مددن پژوهی در نگداه تدوین بدی و محققدان اسدالمی، امتیدازات ت گشاید  مقایسه آینده محققین می

غنی اسالمی بر تمدن غرب از نگاه توین بی، فرهن  جهداد و شدهادت در اسدالم و برداشدت غدرب 
از آن، نگاه اسالم به عدالت اجتماعی و صله جهانی، مقایسه برکات منجی از دیدگاه توین بدی و 

 سدازی محققان اسالمی، منجی قابل دفان و ارائه از نگاه توین بی و اندیشدمندان اسدالمی. زمینده
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پژوهدددی و بسدددیاری از موضدددوعات دیگدددر  بدددرای ارائددده مندددابر اصدددیل شدددیعی دربددداره منجدددی و آیندددده
کده در ایدن های نهفته درفیت ای مناسدب بدرای شدکوفایی پیددا  ها زمینده گونده عرصده ای هسدتند 

 نمایند.  می

 منابع

کریم  قرآن 
 البالغه نهج

 قم، دارالکتب االسالمیه. ،کهال الدین و تهال النعهةق(، 4842ابن بابویه، محمدبن علی) .4

 ، قم، حکمت رویش، اول.سیاست و مددویتش(، 4834بهروز لك، غالمرضا) .5

 ، تهران، امیرکبیر، اول.تهدن در بوته آزمایشش(، 4828توین بی، آرنولد) .8
، ترجمه  خسرو رضایی، تهران، علمی فرهنگدی، جنگ و تهدنش(، 4828توین بی، آرنولد) .4

 اول.
کامشاد، تهران، امیرکبیر.مورخ و تاریخ، ش(4822توین بی، آرنولد) .2  ، ترجمه  حسن 
، ترجمددده  فرهنددد  جهدددانپور، آینیییده نیییامعلول تهیییدنشاهنشددداهی(، 5282تدددوین بدددی، آرنولدددد) .6

 انتشارات دانشگاه اصفهان.
، ترجمدده و تلخددیب  بهاءالدددین فلسییفه نییوین تییاریخشاهنشدداهی(،  5286تددوین بددی، آرنولددد) .2

 پازارگاد،چاپخانه نیلوفر.
، بنیاد فرهنگی حضرت مهددی موعدود، نامه مددویت فرهنگش(، 4834ن، خدامراد)سلیمیا .3

 سوم.
 ، مکتبة الصدوق.الغیبهق(، 4824طوسی، محمدبن الحسن) .4
کددامبیز  یگاندده، زهددرا) .47 سددازی  سددازی تمدددن غددرب و آینده بحران»ش(، 4842فددته معمدداری، 

، قدم، متسسده دویتمجهوعیه مقیاالت ییازدههین ههیایش دکتیرین مدی، «برای طرح تمدن موعدود
 آینده روشن.

 ، مشهد، انتشارات هجرت.ارزیابی شتاباده درباره توین بیتا(،  فرحبخش، عباس)بی .44
، تهدران، سدپاه پاسدداران انقدالب اسدالمی/ آینده جدان در نگیاه ادییانش(، 4832قنبرى، آیت) .45

 هاى عقیدتی سیاسی، اول. فقیه، اداره آموزش نمایندگی ولی
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ژپو
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وی

 ، قم، مرکز تخصصی مهدویت، اول.جستارهایی در مددویت ش(،4863کارگر، رحیم) .48
، قم، انتشارات متسسه امام جامعه و تاریخ از نگاه قرآنش(، 4844مصبا  یزدی، محمدتقی) .44

 ، اول.خمینی
 ، قم، صدرا، هشتم.مجهوعه آثارش(، 4825مطهری، مرتضی) .42
، د در ادییییانشناسییی  اندیشیییه منجییی  موعیییو گونهش(، 4834موحددددیان عطدددار، علدددی و همکددداران) .46

 جا، انتشارات ادیان و مذاهب، دوم. بی
مجلیه سیخن ، «ها تدوین بدی و نظریده پیددایش و سدقوس تمددن»ش(، 4832موسوی، جمدال) .42

 ، شماره دوم.تاریخ

، «نقددد و بررسددی نظریدده تددوین بددی در فلسددفه تدداریخ»ش(، 4834میرمحمدددی، ضددیاءالدین) .43
 ، شماره اول، سال هفتم.مجله تاریخ در آینه پژوهش


