
 

 

 یمهدو دی تمدنیل مهندسی توحیتحل
 1خدامراد سلیمیان

 2امیرعباس خسروی
 27/7/1411تاریخ پذیرش:     11/1/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
هوای  نوی، شورک و تحریوف در آموزهید  ، بییهای بشری، در طول توار تمدن یها ن چالشیتر از برجسته یکی

 دور سوبب و هوای بسویار کژی ها و هواپرسوتی هوا، جنگ هوا، ها خود سبب اختالع بوده است. این چالشدینی 
ان و در یون میودر ا .اسوت ها شوده ت منجر بوه نوابودی برخوی تمودنیشده، در نها دنیا در زندگی هدع از شدن

و رهبوری  ییهوای اسوالمی از سوو کوه متکوی بور آموزه ییجوا پس ظهور موعود منجی، تمودن مهودوی اموا، از آن
کژییطوورع خداونوود از سوووی دو منصوووب از  ؟ع؟اموام معصوووم هووا و بووا  هووا و تحریف گوور، خواهوود بووود، بووا اصووالح 

گیآلود، دین راست برچیدن ادیان و م اهب شرک که مبتنی بر یکتاپرستی است در جهان فرا کورد ین را  ر خواهد 
گیکه نت کوه بوا روش توصویر خواهد بود. ایجه آن تمدنی فرا کیلوی و بوا شویتحل_  فیین پژوهش  ل یوفوی تحلیوه 
که: برجستهیها انجام شده، در پاس  به ا داده ژگی و تفاوت مهندسی تمودن مهودوی ین ویتر ن پرسش است 

که تأثیر برجستهیهای پ با تمدن ل یوای در رشد موادی و معنووی جامعوه خواهود داشوت چگونوه تحل ش از آن، 
گیکووه  جووه آنیشووودن نت می کووه حنوورت مهوودییادیوور عنصوور بنیووکتاپرسووتی فرا بووا از  ؟جع؟ن آن تموودن اسووت 
کوورده و نرووام سیاسووی بووردن موانووع در عرصووه توحیوودباوری، ایوون نگوورش را میووان همووه انسووان نیب گیوور   _ ها، فرا

کووه تفکوور توحیوودی بنیوواد و  اجتموواعی تموودن عصوور ظهووور را بوور پایووه مهندسووی توحیوودی بنووا خواهوود نمووود  چرا
های مووادی  از سووایر تموودنهووای مسوولمانان بوووده و موجووب تمووایز تموودن مهوودوی  دهنووده همووه فعالیت جهت
 .باشد می

کلیدی  واژگان 
 .مهندسی تمدن ،تیمهدو ،تمدن مهدوی ،کتاپرستیی ،دییتمدن توح

                                                        
  .(kh.salimian@isca.ac.ir)دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم، ایران. 1

 (.17khosravi@gmail.com)نویسنده مسلول()حوزه علمیه قم سهآموخته سطح  دانش. 2

mailto:kh.salimian@isca.ac.ir
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 مقدمه
گ ر هوزاران سوال از ح کوره زمویوامروزه و در  ری و یگ ها، شواهد شوکل ن، انسوانیات بشوری روی 

 یت فرهنگوویووجووه وجووود آن، خاّلقیکووه در نت یاجتموواع ینرمووها، بووه مپابووه  ز نووابودی تموودنیوون
کوه  ییها تمدن اند. ( بوده0، 4ج :4062ل دورانت، ی)وکند یدا میان پیشود و جر یر میپ  امکان

کوتاه و  داشته، برخی مانودگار شوده و  ییها رات شگرفی را در زندگی انسانیا دراز خود، تأثیبا عمر 
 اند. ن رفتهیز از بیبرخی ن
  سوازمان یاط در اموور اقتصوادیوو احت ینویب شیپون: یادیوبنچهار رکن و عنصور با ها  تمدن نیا
 یهووور  و مووور  و نووواامن  در پوووس کوشوووش در راه معرفوووت و بسوووت هنووورو  ی  سووونن اخالقووویاسووویس

کنجکاو  نیب هنگام از فقترا یزند. ریپ  امکان که  اج به ابداع و اختوراع یو احت یرفتن ترس است 
کار م که ا یم یا زهیم  ریافتد و انسان خود را تسل یبه  به راه کسب علوم  یعیو را به شکل طبکند 

 .)همان(دهد یسوق م یزندگ یل بهبودیه وسایو معرفت و ته
ن بوور عهووده داشووته یادیووها بووه عنوووان عنصووری مشووترک نقشووی بن ن تموودنیووآنچووه در همووه ا

ا یووم و یانی، بووه صووورت مسووتقیووهووای وح منوود از آموزه ژه اعتقووادات بهرهیو باورهووای معنوووی، بووه
بنودی  یمنودی و پا زان بهرهیوتووان در م هر تمدنی را می یین رو مانایت. از ام بوده اسیرمستقی 

توان در اصالت دادن به اموور  ز مییها را ن نابودی تمدنکه  این نی دانست. چهیآن به باورهای د
 ،هوووای الهوووی و سوووتم و سوووتمگری دانست)واسوووطی ز بوووا خداونووود و آموزهیعوووی و سوووتیموووادی و طب

 (.03 ش:4084
ارائوه  یف مشخصویوتمودن تعر یگرچوه بورا معمار بزرگ انقوالب اسوالمی اموا، ؟هر؟ینیمام خما

کلموه تووحش بوه اروپوا نزدیدر اروپا تمودن ن»مانند:  یعبارات و ینداده، از برخ تر  میوسوت، بلکوه 
آن، بلکوه در  یکویزیفمادی و  یعنصر تمدن نه در نمادهان یتر برجسته شود یاستفاده م ،«است

 هموهفرهنگ  ورب را بوا  ی، وانیبن یآن نهفته است. با ا ت،یوند با معنویو پ یساز توان انسان
کشوووف قووووان یبشووور های دهیوووآفرد یوووکوووه در تول ییهوووا ییتوانا نگووواه  سوووببعوووت دارد، بوووه ین طبیو 
 .(7  ش:4022)موسوی خمینی، داند یاش به انسان، تمدن نم یبعد تم

گیوات پرشوماری بوه ایت اما، در روایدر موضوع مهدو ن از شورک، فسواد و تبواهی یزمو رییون فرا
ان یوسخن به م ؟جع؟ش از ظهور مهدی موعودیژه در آستانه و پیو های زندگی بشر و به در دوره

ن از داد و دادگووری در یبووه پرشوودن زمووکووه  این چووه .(2، ح03، 7ج ش:4062، ینیآمووده اسووت)کل
 ت.( پرده برداشته شده اس64، 4ج ش:4023پناه حکومت و تمدنی خدامحور)برقی، 
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هوای قطعوی و معتبور  ه آموزهیوها بور پا تمدن مهدوی به معنای نرمی جهانی در زنودگی انسوان
ن هموه عناصور یجاد هماهنگی بیت عدل و قست. و مهندسی تمدن به معنای ایاسالمی با محور

که: یدآورنده آن تمدن برای رسیپد  دن به اهداع مشخر. تمدنی 
  (74ح، 470، 4ج ق:4042اشوی، ی)ععه حاکم استبر جام یشه الهی، اندیاز لحات اعتقاد. 4
نوه، ین زمیدر همو .(076، 5ج :ش4025د، ی)مفرود یبه شمار م یاز منابع مهم معرفت یکی یوح

  (52، 4ج :ق4062، ینی)کلدارد یا ستهیگاه شایز جایعقل ن
کوووه برخوووو یم یزنووودگ یمردموووان مهوووودوی، در جامعووووه متموووّدن یاز لحوووات رفتوووار. 5 از  یکننوووود 
و رقابوت در اموور  ی، همکاریریپ  تی، مسلولی، پرکاریشناس فهیآنان عبارتند از: وظ یاه یژگیو
کلو ر. یخ   (063  ش:4070)صدر، بر جامعه حاکم است یل اخالقی، فنایبه طور 

کلیاز لحووات امکانووات رفوواه. 0  ش:4062نی، ی)کلبرخوردارنوود یه افووراد جامعووه از رفوواه نسووبیوو، 
َن یُکوَن ُدوَلح  َبویاَل  یَک هاست اقتیبه صورت عادالنه و براساس لع ثروت یتوز .(6، ح267، 0ج  

ْ نژ 
َ
نُکْم یاأْل شوه بخوش یهوا هم ن ارزشیاز واالتور یکیعدالت به عنوان که  این چه .(2)حشر: اء مژ

ن ین مبوویووانسووان را بووه خووود اختصووای داده اسووت. در د یها و آرزوهووا از د د ووه یقابوول توووجه
که جزو اصول د یتیاسالم، عدالت چنان اهم گرفته است. بخوش عریدارد  ات و یواز آ یموین قرار 

  افته استین موضوع اختصای یم به ایرمستقیا  یم و یات مستقیروا

کوووه  ینروووام مهووودوی، جامعوووه متموووّدنمهندسوووی ، در یاسووویاز بعووود نروووام س. 0 حووواکم اسوووت 
)نعمانی، داننود یدم مکارگزاران خود را خودمتگزار مور بودن آن است. یآن اله یژگیو نیتر برجسته
 کنند. ز مییپره ییاز استبداد و خودرأ .(7، ح048  ق:4082

ن یوونی در ایشوویهای پ توووان بررسووی بوواره می نیوودر ا ؟ع؟ان معصووومیشوووایافووزون بوور سووخنان پ
یموی محمود حک نوشوته اساالع و انساان یناده   و چگاونگ  ر؟جع؟ر انادگمقال را در آثاری دانست مانند: 

و  ؟جع؟هوواپ حکومووت حنوورت مهوودپ ژگووییهووا و و اهووداع، برنامووه نیووابخووش بووه ب 53در  کووه
 بوه قلوم (یم ادو یشاهدر اند یاساتج ان)دولات و س ینده  چگونگی ظهور آن حنرت پرداخته است.

کتابکارگر یمرح ى اا دولات یهاا نشاانه یون،هموا یمحمودهاد نوشوته یتتادن و ملام م ادو یبتاار ، 
 بوه قلوم فرهناگ و تتادن یاایدر ا  یم ادو یها م اه  تنقش باورداش ،یطبس ینالد نجم به قلمد مورو
کتاب عرفان یرمحسنام ی. و البتوه برخوی عبواس مدرسو  نوشوته دیتتدن در ر؟جع؟ر ظ  ر م اد و 

و  یوند، (یفراهان ینی)محسن فرمهیاسالم ینالزامات تحق  تمدن نوباره مانند:  نیمقاالت در ا
، دولوت (یوان ی)الهوام تقویاتو روا یواتمنرر آاز  یتمدن اسالم یها شاخصه ،(یاریان یدتمدن)مج
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 یهوا یژگویوظهوور و رشود عقلوی بشور)محمدعلی اخویوان(،  مهدوی)عبدالحسین فخاری(، عصور
)قنبرعلی سووواز ینوووهن در فرهنوووگ و تمووودن زمآ ییعنصووور ظهوووور و نقوووش الگوووو یو تمووودن یفرهنگووو

 .(زادگاناهلل نجار فتحیدی)توح یعصرظهور در پرتو زندگ یآوردها ره یینتب صمدی(،

 مهدوی تمدن عناصر
 ل و سوواخت تموودن عناصووری را ارائووهیبوورای تشووک اند اندیشوویده تموودن عرصووه در کووه متفکرانووی

 شود. می اشاره ذیل در آنها خالصه که اند کرده
 : است داده شرح چنین را تمدن عناصر و ها مؤلفه والهوس اولیویا

 ای مجموعووووه صووووورت بووووه موووووال  مع کووووه هسووووتند قوووووانینی و مقووووررات دارای ها تموووودن همووووه. 4
   اند  مکتوب
 و روحانیووان یووا پادشوواهان زمامووداری بووا دولتووی هسووتند، دولووت نوووعی دارای ها تموودن همووه. 5

 مردم  منتخب نمایندگان نهایت، در و روحانی _ پادشاه
 دارند  امور و وقایع ضبت و ثبت برای الفبایی و خت ها تمدن همه. 0
  شود می دیده هنری های فعالیت و هنر از واعیان و أشکال ها تمدن همه در. 0
 دارند  بعد نسل به خود دستاوردهای آموزش و انتقال برای زبانی ها تمدن همه .2
 هستند  مقدسان و روحانیان از مراتبی سلسله با دینی معتقدات دارای ها تمدن همه. 6
 خودمت بورای خوواه و یعلمو قواعود دلیل به خواه بخشند  می تکامل را علوم ها تمدن همه. 2
  .(25 ش:4028 االمینی، دینی)روح اهداع به

 :  دارد اساسی عنصر و رکن چهار تمدن که است ن باوریبر ا دورانت ویل
  اقتصادی امور در احتیاط و بینی پیش. 4
  سیاسی سازمان. 5
 اخالقی سنن. 0
 .(0، 4ج ش:4066هنر)ویل دورانت،  بست و راه معرفت در کوشش. 0

 تمودن سواخت در را عامول هفوت او. نگورد می تمودن ایجواد بوه دیگور ای زاویه اما از دونخل ابن
 :داند می مؤثر
 رهبر  و دولت .4
 عرفی  یا دینی قانون. 5
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 اخالق  .0
  کار. 0
 صنعت . 2
 جمعیت  .6
 .ثروت. 2
 دیگووور عنصووور چهوووار از تووور مهم و اصووولی عناصووور را اول عنصووور سوووه تووووان می خلووودون ابووون نرووور از
 (.42 ش:4022ست)رادمنش، دان

 امنیوت  وجوود: از عبارتنود اسوت شوده مطورح بویش و کم با گوناگون آرای در که دیگری عناصر
 رشوود خووردورزی  عوودالت  همبسووتگی  گروهووی همکوواری و تعوواون هووا  اضووطراب کوواهش و آرامووش
 سوایر بوا کشوورها و اقووام درونوی تعامول اخالقوی، و اجتمواعی اقتصوادی،های  نرام تکمیل اخالق 
 . ...و یکپارچگی و وحدت حف  مختلفهای  اندیشه و افکار تحمل جوامع،
 پیوامبر فرمایشوات قورآن، کتواب. اسوت داشوته بودیلی بوی نقوش ها، تمودن ایجواد در دین عامل

کرم  گ شوته در را شوگرفی تحووالت کوه هسوتند سواز تمدن اصولی منابع که را ؟مهع؟اطهار ائمه و ؟ص؟ا
ن یوول برخووی از ایوودر ادامووه بووه تحل. (047 ش:4082 اشووت)اعرافی، گ خواهوود جووای بوور آینووده در

 م.یپرداز عناصر می

 ها کتاپرستی رمز ماندگاری تمدنی
کوه بن های زنوودگی اسووت. در  کتاپرسووتی خداونوود در هموه عرصووهیان آن یووتمودنی مانوودگار اسووت 

پوی دارد ها، تحقو  اهوداع متعوالی انسوان را در  کوردن توانمنودی دایوت پیمهندسی آن تمدن فعل
کورده، بوه انسوان 22ه یکه خداوند به روشنی در آ داده  دیوده نویهای سوتمد سوره نور، بدان اشاره 

  آن را است.

کووه  م در برابوور فرمووان خوودا و یه، سووخن از اطاعووت و تسوولیوون آیووش از ایات پوویوودر آگفتنووی اسووت 
حکومووت  انووکووه هما _ ن اطاعووتیووجووه ایافتووه و نتیه، بحووث ادامووه یوون آیوواسووت و در ا ؟ص؟امبریووپ

کسوان هیپاان شده است. بر یب _ است یجهان  کارهوایموان آورده و یکوه از شوما ا یآن، خداونود بوه 
کووه آنووان را  یموو دیوونوانوود،  انجووام داده سووتهیشا کوورد  یزموو یرو ۀفوویقطووع خلطور  بووهدهوود  ن خواهوود 

که پ همان کوه بورا ینیئن و آید و دین بخشیزم یان را خالفت روینیشیگونه  ده، یدآنوان پسون یرا 
ت و یووخواهوود سوواخت و توورس آنهووا را، بووه امن نووهینهادن یدار و پووا برجووا در صووفحه زموو شووهیطووور ر بووه
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کرد. مردم   م او قرار نخواهند داد.یرا شر یزیده و چیپرست خدا را  فقتآرامش مبّدل خواهد 
گروهوی از انسوانین خالفت بور زمویرسد ا به نرر می د تووان نموو ها را می ن در هور دوره و توسوت 

کوه در آن روشنی از هندسه تمودن انسوان کوه بور پا ها دانسوت.  سوته بووده یموان و عمول شایه ایوجوا 
کشجا  آن افته و دریدوام و بقا    ده شده، رو به نابودی رفته است.یکه به شرک و ستم 

گ ین برتووریوواز ا پووس گونووه یووو از م یالهووآئووین  د و اسووتقراریووحکومووت توح یریووو فرا ان رفووتن هوور 
کسان ین، ناامدلهره کفور بورزنود، بوه  پوسکه  یو شرك،  کوه  خواهنود بوود ین فاسو  واقعویقویاز آن 

 .(74محکوم به نابودی هستند)اسراء: 
گویشره یبه هر حال آ که آ اییفه  گروهو پروردگار متعوالن است  بوا و  سوتهیشا نیاز مسولم یبوه 

 د داده است: ی، سه نومانیا

گنیزم برو حکومت  ینیجانش :نخست   ر و مانا(ی)تمدنی فرا

  نیکره زمدر  یا شهیو ر نیادیبن طور ح  بهن یگسترش د :دوم
 . یان رفتن اسباب ترس و ناامنیاز م :سوم
پرسووتند، ی، خوودا را موویآزاد ار، انتخوواب ویوواخت تیوونهادر ن دوران یووکووه مووردم در ا جووه آنینت
گووردن موو یهووافرمووان  کتاپرسووتییو شوووند یاو قائوول نموو یبوورا یهیم و شووبی  شوورینهنوود، هوو یاو را 

 گسترانند.یخالر را در همه جا م
ن دولوت مهودوی اسوت یادیوهای بن شدن شرک از ویژگی کن بدین ترتیب توحیدباوری و ریشه

گور در جامعوه یساز تمدنی نو نهیکه سبب تعالی و رشد جامعه و زم کوه ا گوانگی ین، خواهد بود  چرا
کورد و هوی  فرما باشد، مردم جز در برابر پروردگوار متعو خداوند حکم کورنش و فروتنوی نخواهنود  ال 

کوه  انسانی نیز برای خود توانی در برابر قدرت خداوند قائل نخواهد بود  در چنین شرائطی اسوت 
که تا پ اند و همه جوانب زندگی به ظاهر آزادشان  ش از آن زیر بار سلطه ستمگران بودهیمردمانی 

کننود.  ین سلطه رها شده، آزادانه زندگی میر ایاست از ز ره جامعه بودهیچ هاپ قدرت پنجه ریاس
گیوری توحیودباوری جووز خودا را شاکووه  این سوت مگور بورایین نیوو ا سوته سوتایش ندانسووته و یبوا فرا

گرو قدرت الهی می  .(472: ق4044 ،بییند)طوسی همه زندگی خویش را در 
گ یم ی؟جع؟گمان حنرت مهد یب  یهوا کوردن سرشوت داریور، بوا بیوکوشد توا در آن تمودن فرا

که همانا هدع آفر یکتاپرستی ینه را برایخفته، زم نش است، فراهم سازد. او نه فقت یهمگان، 
گزیوورا ز یکسوو یکتاپرسووتی یهرگووز بوورا سوواختن  قوورار نخواهوود داد، بلکووه بووا فراهم یریر فشووار و نووا
پروردگوار  یها دن در نشانهیشی، همگان را به اندین امانت الهیرش ایپ  یسته برایبا یبسترها
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 یدن به آ واز و انجواما ارم وانیشین اندیند ای( و برآ54، ح52، 4ج ش:4062، ینیخواند)کل یفرا م
ن یدی برتوریون تمودن توحیوخداونود نخواهود بوود. و در پرتوو ا یقویه پرسوتش حقیوجز تمدنی بر پا

که همانا قرب به پروردگار متعوال اسوت، توأمین  ،5ج ق:4030ن خواهود شود)قمی، یازهای بشری 
72). 

 اخالق اجتماعی در پرتو توحیدباوری رشد
کووه  رو بوده روبووه ییهووا های بشووری هرکوودام بووه فراخووور بووا چالش رسوود تموودن بووه نروور می انوود. 

 ،سووته خداونوود در مهندسووی آنووان اسووت)عرفانیت و عوودم حنووور بایوون آنهووا نبووود معنویتر برجسووته
کووه ا478 ش:4086 ز منجوور یووخداونوود ن زی و نفووییووگر نیشوواظهور بووه دیژه در مرحلووه پیو ن بووهیوو( 

 خواهد شد.
کورده ؟ص؟ امبر اعرمیزی مردم در آخرالزمان را از پیگر نید ؟ع؟رمؤمنانیام گوزارش  به روشنی 

که فرمود:  است 
کووه از قورآن جوز رسوم آن بواق یفورا م یبور موردم روز نمانوود و از اسوالم جوز نوام آن  بوودان  یرسود 

آنووان آبوواد، امووا از  یندو مسووجدهان مووردم از آن هسووتیکووه دورتوور یشوووند، در حووال یده میوونام
 .(028، ح032، 7ج :ش4062، ینیخراب است)کل یگر تیهدا

کرده فرمود:ینده آنها را پرماجرا تعریو همان حنرت مردمان را برح ر داشته آ  ف 
که اسالم چونان ظرع وارگوون شوده، آنچوه در آن رسد  یمبر شما  یزمان یمردمو به زود یا 

 .(430خطبه :ق4040 ،یرضف ی)شرشود یخته میر ،است

ن یوون در ایوود یمتعووال یهووا  ف در آموزهیووت، تحرین وضووعیوودآموودن این عاموول در پدیتر برجسووته
که سبب م رو آورنود.  یواهو یآن دور شوده، بوه باورهوا یاصول یشود موردم از محتووا یدوران است 
گرفته شود.ید نادینه نباین زمیالبته نقش دشمنان در ا  ده 

 پایوووه بووور و دارد دینوووی صوووب ه و ماهیوووت ظهوووور، عصووور جامعوووه تمووودن و در برابووور اموووا، فرهنوووگ 
الگووی جامعوه متمودن مهودوی حرکوت در مسویر تکامول و تعوالی . اسوت اسوتوار انسوان طلبی کمال

گستره ها و رفتار فردی و اجتماعی پدیودار اسوت و  معنوی با محوریت خداست. این اصل در همه 
کم دیآن پد  نتیجه  گرا است. در راستای تحق  ایون هودع جامعوه عصور الآمدن جامعه متعالی و 

ترین نمووود آن نگوورش  گیوورد و برجسووته هووای دینووی و الهووی شووکل می ظهووور بووا اثرپوو یری از آموزه
کووه در  ،است)صوودوق حوواکم مهوودوی جامعووه رفتوواری و فکووری های عرصووه همووه توحیوودی اسووت 
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 .(0، ح042، 4ج :ق4082
افوراد جامعوه در  هوای فعالیت و حرکت دهنده هتج و تفکرها توحیدمحور، بنیان همه شهیاند

خوود،  اعتقوادی مبوانی بوه نسوبت ررفوی بواور و درسوت شوناخت توا عصر ظهوور خواهود بوود. انسوان
بوه هموین جهوت  .کنود می حرکوت واقعوی کمواالت سومت به و شده هنجارپ یر کمتر باشد، نداشته

که تفکور بنیوادین در نروام معرفتوی اسوال گفت تفکر توحیدی  م اسوت زیربنوای هموه اعموال و باید 
 کند. ایفای نقش میها  زمینه  رفتار افراد جامعه است و در همه

کووه از مهندسووی توحیوودی در تموودن مهوودوی صووحبت می گمووان آن بی شووود همووه مراتووب  گوواه 
کووووه توحیوووودباوری بووووه معنووووای مطلوووو  در صووووورتی در جامعووووه  گرفووووت. چرا توحیوووود را دربرخواهوووود 

که همه مراتب آن حکم  (.023  ش:4084 ،رد)ر.ک: واسطییگ را در بر می فرماست 
گز ن جامعهیشدن چن داریاما برای پد ز یوت، رفع موانع نینمودن شرا  ر افزون بر فراهمیای به نا

 د.ینما سته مییبا

 دی تمدن مهدوی ین گام در مهندسی توحیتر زدایی، برجسته موانع
هووای ادیووان آسوومانی بوووده  ین آموزهتر یادیووپرسووتی، هوودع بعپووت پیووامبران الهووی و از بن گانهی

ن آموووزه دینووی خووود را بوواور بووه خداونوود یتر ن و برجسووتهیهمووه پیووامبران نخسووت ،(06اسوت)نحل: 
کرده اموا بوا ایون وجوود بوا  .(08: ق4040 ،ف رضوییاند)شور یگانه و ایمان بوه وحودانیت او معرفوی 

بواور بوه معنوای حقیقوی آن چنوان ایون  شدن پیامبران الهی، هم گ شت هزاران سال از برانگیخته
 ینه نشده است.در میان مردم نهاد

کمرنگ ژه در عصور حاضور دیوده مییو های موادی و بوه مندانه آنچه در تمدن سوک شودن  شوود 
کوه در هور زموانی افورادی بوا  فنیلت گسترش فحشاء و منکر بین مردم است. البته  های اخالقی و 

کاموول و مووؤمن بووه آموزه کووه بووا اعتقوواد بووه توحیوود و نبوووت و هووای الهووی وجووود  اعتقوواد  کسووانی  دارد، 
گوش به کامل عمل خواهنود  امامت  فرمان دستورات الهی بوده و به همه فرامین الهی به صورت 
کوووه دارای چنوووین  .(5، ح048، 4ج ق:4082 کرد)صووودوق، اموووا ایووون افوووراد در برابووور شووومار فراوانوووی 

گفووت اعتقوواد بووه  مووین جهووت مینوود، و بووه هینما اعتقوواد و عملووی نیسووتند، بسوویار انوودک می توووان 
کامل در میان مردم ایجاد نشده است)کل  .(2، ح03، 7ج ش:4062، ینیتوحید به صورت تام و 

گیری توحیدباوری به معنای تام و مطل  آن در عصر ظهوور ابهامواتی را  در چنین شرائطی، فرا
که چگونه مسلله که با تال درپی خواهد داشت، ابهاماتی از این قبیل  ش هموه پیوامبران الهوی ای 
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کوه توا آن  ؟جع؟عصر به سرانجام نرسیده به دست ولی به سرانجام خواهود رسوید. و چورا مووانعی 
گسووترش چنووین اعتقووادی بوووده اسووت در تموودن مهوودوی بازدارنووده آن نخواهوود بووودن  زمووان مووانع 

کنیم.شدن این ابهام ابتدا باید موانع توحیدباوری را بشناسیم و آنها را برر برای روشن  سی 
گسوترش بواور کوه در مسویر  توحیودی  با بررسی دقی  به شماری از موانوع جزئوی خوواهیم رسوید 

گیری آن شده  پردازیم: جا به دو مانع اساسی می نیاند. در ا اخالل ایجاد نموده و مانع از فرا
ن مرحله از بواور توحیودی اعتقواد بوه توحیود ذاتوی و مراتوب دیگور آن از جملوه توحیود در ینخست

که در پی این اعتقاد، توحید در عبوادت و اطاعوت و  خالقیت، توحید افعالی و توحید ربوبی است 
نداشوتن او در خلو  و  رشد فنائل اخالقی خواهد آمود. بواور بوه وحودانیت خداونود متعوال و شری 

که در صورت نبوود آن مراتوب دیگور توحیود نیوز بوه  تدبیر عالم، اساسی ترین اعتقاد توحیدی است 
نخواهوود آموود. آنچووه موجووب ضووعف در ایوون اعتقوواد بنیووادین اسووت خردسووتیزی و بیوونش  وجووود

کووه خووردورز نبوووده و بیوونش درسووتی از هسووتی و خلقووت نداشووته  نادرسووت انسووان هاسووت، افوورادی 
داننود.  باشند برای خداوند یگانه شری  قرار داده و آفرینش و پورورش عوالم را مخصووی او نمی

کوووه عقووول و  فطووورت انسوووانی او را بوووه یگوووانگی خداونووود رهنموووون خواهنووود ایووون در صوووورتی اسوووت 
هووای عقلوووی اقامووه شووده بووورای وحوودانیت خداونوود شووواهد  برهان .(550 ش:4066شد)صوودوق، 

 همین مطلب است. 
کووه عقوول و توودبیر خووود را بووا اوهووام نیووالوده باشوود بووا بیوونش درسووت بووه  بنووابراین انسووان خووردورز 

کووورده و هماننوودی بووورای ی  آفوووریحقووا خداونووود یگانووه در وجوووود و خلقووت و تووودبیر عوووالم نش نروور 
( و بوه دسوت 70 ش:4084 ،نخواهد دید. این اتفاق در عصر ظهور رخ خواهود داد)ر.ک: واسوطی

کاموول خواهدشوود همووان عقوول و خوورد انسووان ؟جع؟عصوور مبووارک حنوورت ولووی کووه امووام  ها  گونووه 
 فرماید: باره می در این ؟ع؟باقر

َنةةةةَ َبةةةةََ   ِإَرْل ِعَبةةةةَِد  ِ ِءوِ   َلةةةةَی  َ ِه طةةةة ْلِی  َوَضةةةةَع  َبَِِئِ ةةةةَع  ْللس ََ ةةةةَ  َفَ  حس  ِِبَ َلةةةة س  َو   ِلِقةةةةُهَلِ ََ  ِمةةةةِ.  َ 
ََلِاِهح) لیىن زس

َ
 ؛(51، 5ج :ش5861 ،ب

کنوود دسووت]مبارکش[ را بوور سوور بنوودگان خواهوود نهوواد و در کووه قووائم مووا قیووام  پووی آن  هنگووامی 
کامل می  نماید. نیروهای عقلی را متمرکز و 

ن سور راه توحیودباوری در یادیون مهندسوی، یکوی از موانوع بنیگفت در ا توان ح میین توضیبا ا
که نه فقوت در بواور بوه توحیود  عصرظهور با رشد خرد انسان ها از میان برداشته خواهد شد. مانعی 

کنوود بلکووه حتوی بوورای توحیوود در عبوادت و اطاعووت نیووز بازدارنووده  ذاتوی و ماننوود آن خلوول ایجواد می
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کووه یکوی از کوه انسووان از  یرخودا پ خواهود بوود. چرا کنود بیوونش نادرسوت اوسووت،  روی مییوودالیلووی 
کنوار او بورای دیگوری نیوز در حول مشوکالت خوویش قودرتی  چون خدا را قوادر مطلو  نمی بینود و در 

کم  می کند. همچنین بوه جهوت خردسوتیزی زنودگی دنیوا را  قائل است، و از  یرخدا درخواست 
بوووورای رسوووویدن بووووه لوووو ت و آرامووووش ابوووودی دسووووت های دنیووووا  بوووور آخوووورت توووورجیح داده و از لوووو ت

 .(432-436 کشد)نحل: نمی
گیوووری توحیووود در جوامووع انسوووانی هواهوووای نفسوووانی و وسوسوووه از دیگوور بازدارنوووده های  های فرا

کمووان مسووتکبر در اثوور خووودبرتربینی بووا انبیوواء  کووه سووردمداران و حا گ شووته  شوویطانی اسووت. چووه در 
کرده و به خداوند یگانوه ایمو کوه موردم دربنود هووای الهی مقابله  ان نیاوردنود و چوه در عصرحاضور 

گشته و یگانگی خداوند را فراموش می  (.56)ی: کنند نفس اسیر 
کووه تووأمین  گونووه جلوووه می های شوویطانی و هواهووای نفسووانی در نروور انسووان این وسوسووه کننوود 

کوه اعتقوا کسوی  گناه و معصیت است. در چنین شرائطی حتی  دش نیازهای او منحصر در ارتکاب 
گرفتووار هوووای  بووه وحوودانیت خداونوود اسووتوار باشوود امووا قوودرت سوورکوب نفووس اموواره را نداشووته باشوود 
که چنین فردی)با اعتقاد به یگوانگی خداونود و بواور بوه  نفس و دام شیطان خواهد شد. در حالی 

کوه او قورارداده اسوت(که  این گور قوادر  ،تأمین همه نیازهایش فقت از طری  خداوند و راهی است  ا
رون نخواهود یوهای شیطان باشد هرگز از مسیر بندگی ب ه مقابله با هوای نفس خویش و وسوسهب

که با اعتقاد به توحید در اطاعوت و عبوادت، فقوت خداونود را شایسوته پرسوتش و اطاعوت  شد. چرا
که آفریننده کرده باشد، نیازهوای فطوری خوویش را رفوع  خواهد دانست و فقت از راهی  اش تعیین 

 .خواهد نمود
نیووز سووبب  ییبنوابراین هوووای نفووس از بازدارنوودگان توحیوود در عبوادت و اطاعووت اسووت. و از سووو

کمووان و دولووت گووردن کووه چنووین  مووردان خواهوود شوود، و آن کشووی و خووودبرتربینی برخووی حا جاسووت 
نی و  رورشووان بووه ظلووم و یب گوواه و منزلتووی مسووتقل قائوول شووده و خووودبزرگیافوورادی بوورای خووود جا

گور متوجوه توحیود  جامعه می   افرادیکایستم بر  کوه هموین افوراد ا انجامد. و ایون در حوالی اسوت 
آنچوه هسوتند و  افعالی و ربوبی باشند، برای خود هوی  جایگواه مسوتقلی قائول نخواهنود بوود و هور

 دانند. وضات خداوند یگانه مییدارند را از ف
ل خورد و تکامو ؟جع؟دی تمدن مهدوی بوه واسوطه تعوالیم حنورت مهودییدر مهندسی توح

کسووی  انسووانی، ضووعف انسووان در مقابلووه بووا هواهووای نفسووانی از بووین رفتووه و درپووی تربیووت اخالقووی 
کووه امیرالمووؤمنین شوویطان نخواهوود شوود. همووان  تسوولیم هوووای نفووس و وسوسووه نیووز در  ؟ع؟گونووه 
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که شرائت عصرظهور را بیان می  فرمایند: باره می کنند در این روایتی 
کوون شووده و مووردم بووه عبووادت رو  ن رفتووه، شوورب خموور و ریوواء ریشووه]در آن زمووان[ ربووا و زنووا از بووی
 .(544 :ق4046 ،شافعی خواهند آورد...)مقدسی

کووه  بنووابراین در تموودن عصوورظهور انسووان ها در مقابوول هوووای نفووس ضووعیف نخواهنوود بووود چرا
گوردد. در طوی ایون  با هووای نفوس در اثور تمورین و تربیوت و قدرتمنودی قووه خورد آسوان می  مقابله

کورم آیند وسوسهفر کوه پیوامبر ا در توصویف  ؟ص؟های شیطانی نیوز اثور خوود را از دسوت خواهود داد. 
 فرمایند: می ؟جع؟حنرت مهدی

 .(428 :ق4044 ،طوسیکند) می بندگان را با عبادت و اطاعت پرهای  دل

 تووان بوه عنووان عوامول شورک برشومرد، از ن موانوع دیگوری را نیوز مییادیو یر از این دو موانع بن
کمووان ناشا»ملووهج کووه بوورای نگهووداری جایگوواه اجتموواعی خووویش موجووب انحرافووات در « سووتیحا

محوویت آلوووده و »بندنوود. همچنووین جامعووه شووده و راه توحیوودباوری و بنوودگی خداونوود متعووال را می
کسوانی « دوستان ناسالم کسی پوشیده نیست، چوه بسویار  که تأثیر آن بر اعتقادات و رفتار افراد بر 
گرفتوه و بوه که تحت تأثیر ف نای آلوده و دوستان ناباب از مسیر بندگی و عبوادت خداونود فاصوله 

کشیده شده  اند.  گمراهی 
گفتووه شوود، بووازمی ایوون موووارد و ماننوود آن بووه کووه  گردد. و  طور عمووده بووه همووان دو مووانع اساسووی 

 چووون آن دو در دولووت مهوودوی رفووع خواهنوود شوود سووایر موووارد نیووز از میووان برداشووته شووده و بووه ایوون
گفوووت هموووه موانوووع توحیووودباوری در تمووودن مهووودوی زدوده شوووده و ایووون بووواور در  ترتیوووب می تووووان 

گسترش خواهد یافت)ر.ک: عرفان  .(88 ش:4086 ،سراسرجهان 
که مهندسی تمدن مشعر به سازماندهی ارکان تمودن و تودوین سوازوکار و  ییجا گمان از آن بی

کمبودهاسووت.  هووای رفووع چووالش راه نحوووه تعاموول ایوون ارکووان بووا هموودیگر و تنوومین نتیجووه و هووا و 
گام در ایتر اساسی  ینی دانست.م باورهای دیتوان تحک ن مهندسی را میین 

 دینی باورهای تحکیم
گیووور فقوووت پیشوورفت کوووافی  در مسوویر برپوووایی تمووودن فرا های موووادی و توسوووعه امکانوووات رفووواهی 

ی وسووایل زنوودگی افووراد هاسووت. وقتووشووه انسووانیتر، دگرگووونی در بوواور و اند نیسووت، از آن برجسووته
شوود، ولوی بیونش او  مندی از آنهوا مقوداری عوو  می مدرن شود، انسان در جهت استفاده و بهره

 های مووادی برخوووردار اسووت امووا هوور جامعووه متموودنی از امکانووات و پیشوورفت کنوود. هوور ت ییوور نمی
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که اینها را داشته باشد به جامعه نوابراین ب .(73 :ش4080 ،شوریعتیطورحتم متمودن نیست) ای 
کووه دارای مزایووای مووادی اسووت بووه معنووای سوواخت تموودن نیسووت. بوورای  صوورع ایجوواد جامعووه ای 

کرد)عرفان  .(88و  74 ش:4086 ،ساختن ی  تمدن باید باورها و نگرش مردم را اصالح 
کارهای حنرت مهدییتر به همین جهت از برجسته آمودن تمودن  دیودر راستای پد ؟جع؟ن 

کوووه ریشوووه بسووویاری از پ ها و طووورز فکووور  های تمووودنی خواهووود بوووود اصوووالح دیووودگاه یشووورفتاسوووالمی 
گام نخست تصحیح باورهای دینوی مسولمانان و برکنودن نوادانی و  مسلمان هاست. در این مسیر 

که بهسوازی ایون باورهوا موجوب اصوالح تفکورات و نگورش آنوان شوده و  خرافه و تحریف است. چرا
کرد. به هموی های اساسوی در  ن جهوت یکوی از شاخصوهسب  زندگی مسلمانان را تصحیح خواهد 

 ریزی مهندسی تمدن عصر ظهور، تحکیم باورهای دینی به واسطه بست فرهنگ عبودیت و پی
 دولت و جامعه اخالقی خواهد بود.

بیت اخالقی فرهنگ بسط یت تر  عبودیت با محور
، نخسوت یاصوالح و تحوولهور  ل اجتماع صالح انسانی، خود انسوان اسوت.یجزء اصلی در تشک

گورددیبا پوار، یاسوت، اخوالق، ای. اقتصواد، سبرسودو سوپس بوه بورون جامعوه  د از درون انسوان آ واز 
د بوه دسوت یوهوا، با هوا و آمووزش ن برنامهیگردد. بهتر و... همه به انسان باز می خوشبختی، نرم

پورورش و  رو  نیونود. از ایآفر بخشد و تحوولی نموی سته اجرا شود وگرنه سودپ نمییهاپ شا انسان
نرووام صووالح و  ل هووریافووراد انسووانی، مقدمووه اصوولی تشووک اخالقوویت یووت انسووان و تربید انسووانرشوو

دمحور یونیز در مهندسی تمدن توح ؟جع؟امام مهدپ .(532 :ش4020 ،حکیمی) انسانی است
گروه باطل و نابودی آنان بوه تتمویم کند  ی آ از مییربناین نقطه زیاز ا و پس از قیام و پیروزی بر 

سووتگی انجووام یشاه او بووهای دولووت  دیگوور برنامووهتووا پووردازد.  ها می و تربیووت انسووانمکووارم اخالقووی 
 .ابدی

کند:  برای تکامل افراد جامعه باید دو بعد اثرگ ار در آنان رشد 
گری و  نخست بعد اخالقوی: تربیوت و تزکیوه انسوان، بوه وسویله رشود فنوایل اخالقوی و عبوادت

گرایی انسان آموزی انسان به وسیله تقویوت خوردورزی  و حکمتو دوم بعد عقلی: تعلم  معنویت 
 ورزی در مبدأ و معاد. بینی او و اندیشه و روشن

در روایات مهدوی به رشد دو بعد)فکری و اخالقی( اشاره مستقیم شده و تعلیم و تربیت افراد 
گونوه  ای دارد. همان ژهیوگواه ویجامعه از اقدامات آن حنورت در هندسوه تمودن نووین اسوالمی جا
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 فرمایند: در این زمینه می ؟ع؟امام باقرکه 
َنةةةةةَ َبةةةةََ   ِإَرْل ِعَبةةةةَِد  ُِ  ِتةةةةة ِ  َلةةةةةَی  َ ِه طةةةة َوَضةةةةةَع  َبَِِئِ ةةةةةَع  ْللس ََ ةةةةةَ َفَ  حس  ِِبَ ةةةةةَن  َو  ِلِقةةةةُهَلِ ََ  س

َ
ةةةةةَ ب  ِِبَ

( َبِهحس ََل خس
َ
 ؛(321، 4: جق 5211 ،رْلوب یب

که قائم ما به پا خ متمرکز ساخته و گ ارد و خرد آنان را  زد دستش را بر سر بندگان مییزمانی 
کامل می اخالق  کند. شان را 

کوورده، می فرمایوود حنوورت  ایوون روایووت بووه روشوونی رشوود جامعووه مهوودوی در هوور دو بعوود را بیووان 
کشویده تموامی ؟جع؟مهدی  تعوالی و رشود هوای آفت و موانوع پوس از ظهوور دسوتی بور سور بنودگان 
رسواند و بوه  می رشود و شوکوفایی از بواالیی حود به را آنان عقول و برد می بین از را ها انسان عقالنی

کمووال رسووانیده و تهوو یب نفوووس انسووانی و طهووارت جامعووه  ها همووین ترتیووب اخووالق انسووان را بووه 
 .(00: ش4072 ،کارگردهد) خود قرار میهای  بشری را در رأس برنامه

کمووال فکووری جایگوواه ویووژه ای خواهوود  در راسووتای تربیووت جامعووه بشووری شووکوفایی عقلووی و 
که گنواه و چ داشت، چرا رگوی بور یاسالم به خردورزی اهمیت فراوانوی داده و آن را موجوب دوری از 

 .(85: ش4066 ،آمدی التمیمیداند) هواهای نفسانی می
گرامی اسالم زیبا توجه این نکته و ن  :دکه فرمو ؟ص؟سخن پیامبر 

َ َ َ ِر ط ِإّن َ َ   س ِ.  رِ یْلحلس ِن  ِ ل ِ َعقس َن  َ   ِمَ س  َ  یِد  َ   َو  ِمَلس  ؛(12: ق5212 ،زرْل َل.) َلقس
که عقل نداشته باشد دین ندارد. ها به واسطه عقل درک می نیکی  همه کسی   شوند و 

گفوت عقول نیوروی تشوخیر حو  از باطول و گنواه و هدایت باید  کننوده بوه اعموال  بازدارنوده از 
صالحه است، پس برای رسیدن به تربیوت متعوالی نخسوت بایود بوه تقویوت قووه عاقلوه و پورورش 

 خردورزی پرداخت تا در پی آن دیگر قوا تعدیل یافته و به رشد و تربیت اخالقی رسید.

کنار تربیت معنوی تحق  بزرگ ترین هدع پیامبران یعنی ته یب و  تربیت اخالقی جامعه در 
های اخالقوی در جامعوه را در پوی خواهود داشوت.  رفتن رذائل و ناهنجاری  بین ها و از تزکیه انسان
در روایات آمده است در تمودن مهودوی در پوی تعلویم و تربیوت جامعوه توسوت حنورت  بنابر آنچه
خوواری، روابوت  هوای اخالقوی ماننود ربوا، شوراب و دولت ایشان ردپایی از ناهنجاری ؟جع؟مهدی

کینووووه کن خواهنوووود شوووود،  توووووزی، درو. و... دیووووده نخواهوووود شوووود و همووووه آنهووووا ریشووووه نامشووووروع، 
 فرمایند: ین مسلله میدر اشاره به هم ؟ع؟امیرالمومنین

کاری الکلی، مشروبات نامشروع، [ روابت؟ع؟]مهدی  موردم. بورد می نیب از را رباخوارپ و ریا
 تیرعا خوبی به را ها امانت ...آورند می روپ اطاعت، دینداری و نماز جماعت و عبادت به
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 ،یشووافع مقدسوویمانند) مووی بوواقی صووالح افووراد و شوووند مووی نووابود شوورور مردمووان کننوود، مووی
 .(544 :ق4046

گیوووری راسوووتی در جامعوووه است)  ،طوسووویاز دیگووور آثوووار چنوووین تربیتوووی از بوووین رفوووتن درو. و فرا
 وجوود  اخالقوی و بوههوای  صدق و راستی تأثیر بنیادین در از بوین رفوتن ناهنجاری .(472 ق:4044

کوووه در اجتموواع راسوووتگو  آموودن امنیت هوووای سیاسووی و اقتصوووادی و اجتموواعی خواهووود داشووت، چرا
کاالیش را به بهای واقعی خرید و فروش می سان میان های  کند، و همین امر در دیگر بخش داند 

ای در پوی  اقتصادی حکمفرما بوده و امنیت اقتصادی را در پوی خواهود داشوت. در چنوین جامعوه
گرفوت و در اثور اطمینوان و  گفتوار و تبلی وات دیگوران امنیوت سیاسوی نیوز تحقو  خواهود  اعتماد به 

کردار یکدیگر امنیت اجتماعی نیز در جامعه برقرار شده و افراد بودون هوی  تورس  آرامش از رفتار و 
کرد) گونواگون  .(20: ش4020 ،حکیمیو هراسی با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند  گسترش ابعواد 

و  (000 ،4ج :ش4062 ،نییکلامنیت در جامعه و ارتباط سالم بین افراد موجب الفت و دوسوتی)
 .(656 :ش4065 ،صدوقکینه و دشمنی خواهد شد) از بین رفتن

کلی می به گناه و تیرگی از بین خواهد رفوت  طور  گفت در اثر تعلیم و تربیت در عصر ظهور  توان 
گرامی اسالم مردم را از هالکوت  ؟جع؟خداوند به دست حنرت مهدی ؟ص؟و بنابر فرموده پیامبر 

گمراهوووی بوووه راه راسوووت هووودایت می و در پوووی  (524 ،4ج :ق4082 ،صووودوق)کنووود نجوووات داده و از 
گنواه و هوای  کن شدن ناهنجاری ریشه کوریم بوه افوراد  ورق در  کوه در قورآن  کوری  کووری و  اخالقوی 

گوش گشووده می فساد نسبت داده شده است مداوا شده و چشم و  شوود و روش  و زبان روح افراد 
 .(66 ،7ج :ش4062 ،کلینیکنند) درست زندگی را کشف می

گنووواه و  اسوووطه رشووود انسوووانبنوووابراین بوووه و ها در اثووور تعلووویم و تربیوووت مهووودوی و از بوووین رفوووتن 
گرفت)( 000 ،4ج :همانسورپیچی)  :ش4025 د،یوومفنورانیووت و پواکی سراسوور زموین را فراخواهوود 

که یکی از خصوصیات اصولی تمودن اسوالمی یعنوی توسوعه در  .(07  ،5ج در چنین شرائطی است 
کوه تبواهی اخالقوی و وسوسوهجهت بست عبودیت مهندسی خواهد شود. چر های شویطانی عامول  ا

طور طبیعوی  ها و رسیدن به مقام عبودیت و بندگی اسوت، و بوه بنیادین بازدارنده از تکامل انسان
از بین رفتن این عوامل و تعلیم و تربیت مهدوی موجوب شوکوفایی فطورت انسوانی و رسویدن بوه 

گسترش  که  فرهنگ عبودیت با تربیوت اخالقوی مقام عبودیت خواهد بود. به همین جهت است 
کووه در اثوور تربیووت مهوودوی  پیونوود خووورده و در پووی تحقوو  آن بووه وقوووع خواهوود پیوسووت. زمووانی 

های  صوورت پو یرد و موانوع بازدارنوده آن از جملوه وسوسوهها  مقتنی رشد و تکامل معنوی انسان
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 .(505 ،5: جق4073 ،عیاشیشیطانی از بین برود)
، 48: جق4038 ،شوشوووتریخیووورات و برکوووات فزونوووی یافته) ؟ع؟نمنیؤبنوووابر فرموووایش امیرالمووو

کووه پیووامبر  و همووان (544 :ق4046 ،شووافعی مقدسوویآورند) و مووردم بووه عبووادت رو می (677 گونووه 
هووای بنوودگان از عبووادت و اطاعووت پوور  دل ؟جع؟فرماینوود در دولووت مهوودی می ؟ص؟گرامووی اسووالم

که بسیاری دیگر از  به شمار می و از مبانی و الگوهای آن (428 :ق4044 ،طوسیشود) می رود، چرا
کمال معنوی و اخالقی حائز اهمیت هسوتند. دیون اسوالم از  شاخصه های تمدنی برای رسیدن به 

کامول بووده و در پوی رسواندن انسوان بوه سوعادت ابودی اسوت مبوانی تمودنی آن در  کوه دیون  آن رو 
گرفتوه اسوت و برجسوته د و تعوالی معنووی انسوان ن هودع آن رشویتر مسیر معنویت و اخالق شکل 

گفت تربیوت اخالقوی و درپوی آن بسوت عبودیوت نوه فقوت یکوی از  خواهد بود به همین جهت باید 
های  رود  بلکووه هوودع شاخصووه های برجسووته در مهندسووی تموودن اسووالمی بووه شوومار مووی شاخصووه

کلی تمدن اسالمی نیز به دیگر نیز خواهد بود، و می گفت هدع   شمار آید.   توان 

و یستناشاهای  نشیاصالح ب  ینبه د یکرددر ر
گوواهی مووردم جهووان و حتووی مسوولمان ها از حقیقووت دیوون، و تفسوویرهای نادرسووت و  نووادانی و ناآ

کلیوودداران پووروره اسالم نووامعقول از احکووام و نروورات آن دسووت قرارگرفتووه  هراسووی در جهووان مایه 
کژفهمی کوه میها چهور ها و افراط و تفریت است  و دشمنان اسالم برپایه همین  بایسوت  ه دینوی را 

نموودن آن   های اخالقی باشد، وارونه جلوه داده و از این راه در پوی منوزوی نماد انسانیت و ارزش
کووه آنووان اسووالم و مسوولمانان را  هسووتند تووا بووا ایوون روش سوولطه جهووانی را بووه دسووت بگیرنوود. چرا

 کنند. ترین خطر برای قدرت خود تلقی می بزرگ
ت منرومه فکری دیون اسوالم و سوءاسوتفاده دشومن از آن، خ هوای افزون بر نبود تبیین درس
که بنا پوی دسترسوی حوداقلی بوه منوابع وحوی و علوم  به نرر برخی بزرگان در ظاهری در متن دین 

امامت به وقووع پیوسوته و بوه اصوطالح، دیون حوداقلی در دوران  یبوت را رقوم زده اسوت، موجوب 
ن نسوبت بوه معنوالت و مسوائل اجتمواعی شوده انگاری دین و عدم پاسخگویی ظاهری آ ضعیف

گرچوووه در   اجتمووواعی مسوووائل پیراموووون دینوووی متوووون  نوووای تبیوووین جهوووت در حاضووور عصوووراسوووت. 
 نیوز هوا تالش بسویار، ایون توقعوات و گسترده نیازهای به توجه با اما شده، داده انجام ییها تالش

کنوار پاسخگویی موف  به الگوهوای فاسود  ربوی زدن  مناسب در جهت حل مشکالت اجتماعی و 
کووه صوواحب علووم لوودنی باشوود بوورای رفووع چنووین  نشووده اسووت. ایوون کووه نیوواز بووه مصوولحی  جاسووت 
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کوه زعاموت دیون را بوه عهوده  مشکالتی احساس می شود، فرد معصوم و منصوب از طرع خداونود 
گسوترش و  گیرد و با اصالح و تکمیل متون دین و بیان تفسیر و تبیوین درسوت نرورات آن موجوب 

 ن بین مردم و تعمی  و تکمیل آن شود. رواج دی

در مسویر اعوتالی اسوالم و  ؟جع؟های بنیوادین حنورت مهودی به همین جهت یکی از برناموه
هوای ظواهری  بوردن انحرافوات و نقر ریزی تمدن نوین اسالمی بازسازی دین اسالم و از بین پی

کوووه اموووام صوووادق آن اسوووت. هموووان  ؟جع؟در پاسووو  پرسوووش از سووویره حنووورت مهووودی ؟ع؟طوووور 
 فرماید: می

 رانیووو را نیشوویپ هوواپ برنامووه دهوود  مووی انجووام داد، انجووام خوودا رسووول کووه را کووارپ همووان
 نوسووازپ را اسوالم و سواخت  رانیوو را تیوجاهل اعموال خوودا رسوول کوه گونوه هموان سوازد، موی
 .(504: ق4082 ،نعمانیکند) می

سوووت، بسووواط و از بوووین بوووردن تحریفوووات و تفسووویرهای نادر ؟جع؟بوووا قیوووام حنووورت مهووودی
های انحرافی برچیده خواهد شد و دیگر مجالی برای خودنمایی آنان باقی نخواهد مانود.  جریان

کوه صواحبان  کافران و بی اعتقادان اسوت، چرا البته رویارویی با آنها از جهاتی دشوارتر از مقابله با 
که بوا پیوروی از هووای نفوس خوویش تعوالیم قرآنوی و نبووی را دگوروار  جلووه داده و جعل و تحریف 

کشانده اند به راحتی تسلیم ح  نشوده و بوا توجیهواتی چنود درصودد  افراد پرشماری را به انحراع 
کوه پیورو ایون جریانوات بوده انود تحمول  تبرئه خویش برخواهند آمد. همچنین عامه مسلمین نیوز 

که سال رد پنداشوتند  اند و )بوه اشوتباه( آن را حو  می ها به آن باور داشته شدن پندارهای خویش 
کالم امام صادق ییرا ندارند. سختی رودرو کسانی در   گونه بیان شده است: این ؟ع؟با چنین 
 از است تر سخت بسی ند،یب آخرالزمان جاهالن از ش،یخو زیرستاخ هنگام به قائم که آزارپ
 شوودن موی چگونوه نیا گفتم: دیگو می راوپ. دید تیجاهل مردم از ؟ص؟امبریپ که آزار همه آن
 و چووووب و صوووخره و سووونگ شوووانیا کوووه حوووالی در آمووود موووردم انیوووم بوووه امبریوووپ: فرموووود مووواما

 مردموان کنود امیوق کوه موا قوائم و دند،یپرسوت می را( هاپ چوبی بت)شده دهیتراش هاپ تخته
 ،کننود)نعمانی می هیتوج و لیتأو را قرآن هاپ هیآ و آورند می لیدل او براپ خدا کتاب از همه
 .(582 :ق4082

های قرآن بور مسوائل حیوات  تطبی  درست آموزه ؟جع؟شرائطی رسالت امام مهدی در چنین
گونوه  بشری و مشخر کوه دیگور امکوان  کوردن حود و مرزهوای واقعوی احکوام اسوالم اسوت، بوه  ای 

تحریف و تأویل در آن وجود نداشته باشد و اصول و فروع دین بدون هی  افراط، تفریت و تفسیر 
گرد د. در پی این اقدام ت ییراتوی در احکوام و نرورات دیون رخ خواهود نادرستی به همگان عرضه 
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گونه که برخی می داد به   .با تصرع( 484: ش4076 ،آمده است)طبسی یین نویپندارند د ای 
بخش  نیوز مفسور و تحقو  ؟جع؟جواودان الهوی اسوت و اموام مهودیآئوین  گمان قورآن البته بی

کتواب مقودس اسوت و در راه احیوای دوبو کنود. بوه  اره تعوالیم قورآن و اسوالم قیوام میاهداع همین 
را  ؟جع؟شده دیون توسوت حنورت مهودی  ل و فراموشیهای اص همین جهت نباید عرضه آموزه

کوووه اسوووالم دیووون جووواودان و پاسوووخگوی نیووواز هموووه عصووورها و ین نوووویوووبوووه د کووورد، چرا ن تفسووویر 
لوت از دیون، های   کردن انحرافات و برداشت  کن نیز با ریشه ؟جع؟هاست، حنرت مهدی قرن

کرده و راه را برای تأویل  منرومه که از روی هوای نفس به  فکری دین را به درستی تبیین  هایی 
ای بوه  ضومن خطبوه ؟ع؟منینؤکوه امیرالمو گونوه بندنود. هموان دین نسوبت داده شوده اسوت را می

 فرمایند: همین امر اشاره نموده می
 بووه را خداپرسووتی کووه آن از پووس نوود،گردا بازمی خداپرسووتی بووه را هواپرسووتی [،؟جع؟]مهوودپ

 و نررهوا بوه را قورآن که آن از پس گرداند، بازمی قرآن به را افکار و نررها اند  گردانده هواپرستی باز
 .(482: ق4040 ،رضی شریفاند) گردانده باز خود افکار

 رییگ جهینت
احکوام  تبیین معنای درست دین و ؟جع؟های بنیادین امام مهدی روشن شد یکی از رسالت

گسترش دین و ج ب عموم مردم جهوان بوه آن و  که این مسلله موجب  الهی است و از آن جهت 
 های مهندسووی تموودن عصوور توووان آن را یکووی از شاخصووه پووی آن اعووتالی اسووالم خواهوود شوود می در

گام نخست در جهت برپایی تمدن نوین اسالمی بازنمایی چهره واقعی دین  که  ظهور نامید. چرا
کارآمدی آ کوه در پوی آن میو  تووان نروام  ن در جهت رفع همه نیازهای فردی و اجتمواعی اسوت  

گونوواگون اجتموواع برپووا نمووود و تموودن  تربیتووی، اقتصووادی، قنووایی و... اسووالم را در عرصووه های 
 اسالمی را محق  ساخت.

ز روشوون شوود توحیوودباوری و بسووت فرهنووگ بنوودگی دو اصوول برجسووته اعتقووادی در دولووت یووو ن
کوو گسووترهمهوودوی اسووت  گ اشووته و آنهووا را جهووت ه در همووه  کوورد. بووه  های تموودنی اثوور  دهی خواهوود 

گونوواگون آنهوا موجوب درک درسووت از مبوانی ارزشووی تمودن اسووالمی و  هموین سوبب بررسووی زوایوای 
 های تمدنی خواهد شد. کیفیت تأثیر آنها در سائر شاخصه

 منابع
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 جامعه مدرسین.، قم: الخ؟جع؟الش(، 4065ابن بابویه، محمدبن علی) .4

، تهووران:  اهلل مسووترحمی ، ترجمووه: هوودایترلاا  الشاارائعش( 4066ابوون بابویووه، محموودبن علووی) .5
 . کتابفروشی مصطفوپ

 ، قم: دارالکتب االسالمیه.کتال الدین و تتاع النعتفق(، 4082ابن بابویه، محمدبن علی) .0
قوووم: مؤسسوووه  ،التشاااجیف باااالتنن فااا  التعجیاااف باااالاتنق(، 4046بن موسوووی) ابووون طووواووس، علوووی .0

 االمر. فرهنگی صاحب
 .موسسه اشراق و عرفان، قم: ساا در مدی  ر اجت اد تتدنش(، 4082اعرافی، علیرضا) .2
 ، قم: دارالکتب االسالمیه.مباسنق(، 4023برقی، احمدبن محمدبن خالد) .6
، قووم: دفتوور ت؟جع؟اانیف غااجر البکاا  و درر الکلاا ش(، 4066تمیمووی آموودپ، عبدالواحوودبن محموود) .2

 می.تبلی ات اسال
 ، قم: جامعه مدرسین.تبف العق لق(، 4030حرانی، حسن بن علی) .7
 ، قم: دفتر تبلی ات اسالمی.ر؟جع؟ر اندگ ش(، 4020حکیمی محمد) .8
 ، قم: مؤسسه نشر اسالمی.مخت؟جع؟ر الت؟جع؟ائرق(، 4054حلی، حسن بن سلیمان) .43
 ، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران: اقبال.تاریب تتدنش(، 4066دورانت، ویل) .44
، ترجمووه: احموود آرام و دیگووران تهووران: انتشووارات و تاااریب تتاادن ش(،4062، ویوول)دورانووت .45

 آموزش انقالب اسالمی.
، تهوران: دفتور کلیات رقاید ا ان خلادون در بااره فلسااه تااریب و تتادنتا(،  رادمنش، عزت اهلل)بی .40

 نشر فرهنگ اسالمی.
 م المهدپ؟ع؟. ، قم: مؤسسح اِماالخرائج و المرائحق(، 4038الدین) راوندی، قطب .40
 ، تهران: عطار.شناس  امینه فرهنگش(، 4028روح االمینی، محمود) .42
 ، تهران: شرکت انتشارات قلم. تاریب تتدنش(، 4080شریعتی، علی) .46
 ، قم: هجرت.ن ج التالغف ق(، 4040شریف الرضی، محمدبن حسین) .42
کتابخانووه عمووو إ قاااا الباا  و إاهاااا التاطاا ق(، 4038شوشووتری، نوووراهلل) .47 اهلل  می آیووت، قووم: 

 مرعشی نجفی.
 ، تهران: موعود عصر.تاریب پس اا ظ  رش(، 4070صدر، محمد) .48
های فرهنگوی و تمودنی عنصور ظهوور و نقوش الگوویی  ویژگی»ش(، 4080صمدی، قنبرعلی) .53

 .40، سال چهارم، شمارههای م دوی نامه پژوهش ف؟جع؟ ، «ساز آن در فرهنگ و تمدن زمینه
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کتاب.هایى اا دولت مورود نشانهش(، 4076الدین) طبسی، نجم .54  ، قم: بوستان 
 ، قم: مؤسسه معارع اسالمی، اول.کتاب الایتفق(، 4044طوسی، محمدبن الحسن) .55
 ، قم: دارالپقافح.ارمال ق(، 4040طوسی، محمدبن الحسن) .50
، قووووم: بنیوووواد فرهنگووووی مهوووودی رسااااانه و  ماااا اه م اااادویتش(، 4086عرفووووان، امیوووور محسوووون) .50

 موعود؟جع؟.
 ، بیروت: منشورات اعلمی.تاسیرق(، 4042د)عیاشی، محمدبن مسعو .52
 ، قم: دارالکتاب.تاسیرق(، 4030قمی، علی بن ابراهیم) .56
، قووم: بنیوواد فرهنگووی حنوورت مهوودی تعلاای  و تج واات در ر؟جع؟اار ظ اا رش(، 4072کووارگر، رحوویم) .52

 موعود؟جع؟.
 ، تهران: دارالکتب االسالمیه، چهارم.الکاف ش(، 4062کلینی، محّمدبن یعقوب) .57
 ، بیروت: مؤسسح الوفاء.بباراالنوارق(، 4030دباقر)مجلسی، محّم  .58
 ، بیروت:دارالکتب العلمیح.الاتنق(، 4050مروزی، نعیم بن حماد) .03
 ، قم: انتشارات صدرا.سیجی در سیره ائته اط ار؟مهع؟ ش(،4033مطهری، مرتنی) .04
، قوووم: اإلرشااااد فااا  معرفاااف  ماااج ا  رلااا  العتاااادش(، 4025مفیووود، محمووودبن محمووود نعموووان) .05

 مفید. دارال
، قووم: المووؤتمر العووالمی اللفیووح الشووی  االخت؟جع؟ااا ق(، 4040مفیوود، محموودبن محموود نعمووان) .00

 المفید. 
، تحقیو : عبودالفتاح رقد الدرر ف  اختار التنتررق(، 4046مقدسی شافعی، یوسف بن یحیی) .00

 محمد الحلو، قم: انتشارات نصایح.
 ادپ.، قم: آزاالسرار کشف  ش(،4022اهلل) موسوی خمینی، سید روح .02
 ، تهران: مکتبح الصدوق.الایتفق(، 4082نعمانی، محمدبن ابراهیم) .06
، مشهد: مؤسسه مطالعوات راهبوردی نگرش سیستت  به دینش(، 4084واسطی، عبدالحمید) .02

 علوم و معارع اسالمی.


