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  ساز کارهاي فرهنگی دولت زمینه بردها و راه راه
  در رویارویی با جنگ نرم

     
  **تبار مریم کریمی

  
  چکیده

 ترسیم  را وضعیت فرهنگی جهان در عصر ظهور   ،این نوشتار با تأمل در روایات     
 در عرصۀ فرهنگ و  اقدامات اصالحی امام مهدي، بهگذر  ره  آن  و از  ندک  می

هـاي فرهنگـی و ایجـاد انقـالب       بـا ناهنجـاري  رویارویی در   نیز روش امام  
 وضـعیت فرهنگـی جهـان در عـصر حاضـر و      ،در ادامه. کند اشاره میفرهنگی  

دو  و از کنار هـم قـرار دادن و مقایـسه ایـن      شود  می جنگ نرم بازنگري     ةپدید
 اساسـی  بـرد  راه، دو  و نیز با الهـام از عملکـرد و روش امـام            هموضعیت با   

هاي فرهنگی دشـمنان    مقابله با انواع هجمهبرايبخشی  دهی و معرفت  بصیرت
 البته اجراي آنها بـر  کههاي عملیاتی کردن آنها پیشنهاد شده است کار راهو نیز   

  .ساز خواهد بود عهدة دولت زمینه
  واژگان کلیدي

  .ولت، تهاجم، فرهنگ، جنگ نرم، مهندسی فرهنگی، بصیرت، معرفتد

  )m.karimitabar@yahoo.com (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم **                                                         
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  مقدمه
پروردگار حکیم و دانا انسان را براي رسیدن به کمال و سعادت جاودانه آفریده اسـت و لطـف و    

نهایتش اقتضا داشته که شرایط و مقدمات الزم را براي نیل به این هـدف متعـالی بـراي            فیض بی 
 فرستادن رسوالن و راهنمایانی است که راه سـعادت  ،ترین این مقدمات  از مهم .انسان فراهم نماید  

گرایانـه خـود جهـان را از     را در مسیر پر پیچ و خم زندگی به بشر نشان دهند و با اقدامات اصـالح           
ی دسـت  یهـا  ، لکن ایشان فقط توانستند به صورت نسبی به موفقیـت      بپیرایندها و انحرافات     پلیدي

هـا و برقـراري    هـا و ظلـم   سازي جهان از بـدي  ر این تعلق گرفته است که پاك الهی ب ةیابند و اراد  
که در قـرآن نیـز بـه ایـن امـر       چنان  هم، انجام شودکامل حق و عدالت به دست منجی موعود 

  :ره شده استاشا
        ـ : انبیـاء ( .صالِحونَولَقَد کَتَبنَا فِی الزَّبورِ مِن بعدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرض یرِثُها عِبـادِي ال

105(  
بخش بزرگ نیز مانند هر نهضت و انقالب دیگري در صـورتی    تحقق انقالب جهانی این نجات    

 و شـرایط  شـود سـازي   بخشی دارد که قبالً در ابعاد مختلف براي آن زمینـه  امکان پیروزي و نتیجه  
 پیـامبر  .کنـد  ییـد مـی  را تأ روایـات معتبـر نیـز ایـن مطلـب       .گـردد براي به ثمر رسیدن آن فراهم       

  : فرموداسالم
، 1368، 2ج: تـا   ماجـه، بـی     ابـن (؛  یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدي یعنی سلطانه       

  )87، 51ج: 1403؛ مجلسی، 4088ح
سـازي    زمینـه   حـضرت مهـدي    ]حاکمیـت  [کنند و براي    مردمی از مشرق زمین قیام می     

  .نمایند می
  : فرمودامام علی

ی ینزل بیت المقدس فیانی حتّصحاب الس أیهزمون  ... سان  من خرا ] ۀرای[ثم تخرج   
  )117: 1416طاووس،  ابن(؛ وطیء للمهدي سلطانهی

اصـحاب سـفیانی را شکـست       ] حامالن این پرچم  [آید    بیرون می ) ایران(پرچمی از خراسان    
  .سازند  را فراهم می حکومت مهديۀرسند و زمین المقدس می که به بیت دهند تا این می

چینـی   گر این مطلب است که تحقق حکومت جهانی منجی، منوط به مقدمه      ت مذکور بیان  روایا
  .هاي خراسان است کنندگان مشرق و حرکت پرچم سازي قیام و زمینه

  حاکمیت صالحانسازي رسالت  زمینه
هـا و     دولـت  ۀ بلکـه همـ    ، گروه یا فرد خاصـی نیـست       ۀفراهم آوردن مقدمات ظهور تنها وظیف     

 باید در این زمینه نقش مـؤثري   ،هان برقراري حکومت صالحان در جهان هستند      هایی که خوا   ملت
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 جریـان  ،مقـصود از دولـت    . تـر اسـت    تر و مهم   اسها حس   دولت  ۀلکن در این میان وظیف    . ایفا کنند 
سیاسی حاکم بر کشورهاست که تنظیم روابط انسانی و تعامالت اجتمـاعی را در سـطح داخلـی و             

سازي ظهور از ایـن جهـت اسـت کـه آنهـا       ها در زمینه اهمیت نقش دولت. المللی برعهده دارد   بین
هاي اسالمی و شـیعی    در این میان دولت.توانند آمادگی پذیرش منجی را در جوامع ایجاد کنند          می

 حکومت مهـدوي را بـه تـصویر    ةتوانند با تبلیغ عملی فرهنگ مهدویت افق آیند به طور خاص می 
بـراي ایـن منظـور،      .  سـازند   را پـذیراي ظهـور مهـدي موعـود         بکشند و از این طریق جامعـه      

هاي اسالمی باید دکترین ظهور را اساس کار خود قرار دهنـد و بـه لحـاظ مبـانی، اهـداف،                    دولت
  .سو باشند هم  مهدوي ۀ با دولت کریم،هابرد راهها و  ها، رسالت سیاست

ینی و الگوسـازي بـراي آینـده    ب پیشبه هدف  نباید صرفاً  دولت امام مهدي   ، ترسیم بنابراین
 تـا از آن بـراي رفـع    داد مـدل و الگـوي زنـدگی امـروزي قـرار       کوشید کـه آن را   بلکه باید  ؛باشد

 اقتـصادي، سیاسـی،    فرهنگـی، اجتمـاعی،  هاي هاي جوامع در تمامی عرصه     ها و نابسامانی    کاستی
 مفهـوم  ت دولـت اسـت،   فعالی برايهاي مهم  فرهنگی از عرصه ۀعرص .الگوبرداري شود ... علمی و 

در . از مفاهیم بسیار پیچیده است که تعاریف بسیاري بـراي آن بیـان شـده اسـت            » فرهنگ«واژة  
هـا، آداب و رسـوم، اخـالق و           هـا، ارزش    مجموعـه باورهـا، بیـنش     «این مقاله مقصود از فرهنـگ       

ی افـراد را  است که افکار، احساسات و رفتار جمع  » هاي پذیرفته شده و حاکم بر یک جامعه         اندیشه
 دکتـرین ظهـور   ها، چون سایر عرصه ۀ فرهنگی نیز همساز باید در عرص   دولت زمینه  .دهد  شکل می 

 وضـعیت فرهنگـی جوامـع در      براي رسیدن به این نکته باید      .را مالك و اساس کار خود قرار دهد       
هـاي   دوران ظهور، اقدامات اصالحی امام در این زمینـه و چگـونگی مواجهـه امـام بـا ناهنجـاري           

هاي فرهنگی   تا از رهگذر این مطالعه و بررسی، خط و مشی فعالیت         را مطالعۀ عمیق کرد   فرهنگی  
  .ساز روشن گردد دولت زمینه

  اندازي به وضعیت فرهنگی جهان در عصر ظهور چشم
 فقط داراي ابعـاد سیاسـی، نظـامی و اجتمـاعی            بدون تردید انقالب جهانی حضرت مهدي     

در نظـام مهـدوي     . عـد آن اسـت    ترین ب  س روایات تحوالت فرهنگی مهم     بلکه بر اسا   ،نخواهد بود 
در رأس » فرهنگ دینـی « فرهنگ حاصل خواهد شد و تعمیق      ۀتطور و دگرگونی عمیقی در عرص     

 تأمین کمال مطلـوب انـسانی و      اصلی دولت امام    ةکارویژ. هاي دولت قرار خواهد گرفت      برنامه
 همـان    شـکل و سرشـت دولـت مهـدي         .استبعاد  رشد و بالندگی فرهنگ بشري در تمامی ا       

ـ  گونه کـه رسـول خـدا        است، همان   و امام علی   صورت و سرشت دولت پیامبر      ۀ جامع
 آن، معـارف  يکند و براي احیـا   نیز جهان مرده را زنده می  عصر  حضرت ولی  ،مرده را زنده کرد   

 و علـوي و اسـتمرار        کامل دولت نبوي   ۀ نمون دولت مهدي . فرماید  و حقایق حقیقی را اعطا می     
  :فرماید  می امام علی.ها و قوانین آنهاست روش و منش و احیاي آموزه
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 فتداویتم مـن  سولرّالن اتّبعتُم طالع المشرقِ سلَک بکم مِنهاج  أنّکم إ موا  واعل
مِالعمی والصم123مجلسی، همان، ( ؛...مکَ والب(  

، او شما را به راه و روش پیـامبر راهنمـایی        مشرق پیروي کنید   کنندة  طلوعبدانید اگر شما از     
  .دهد کند و از بیماري کوري و کري و گنگی نجات می می

  بلکـه تـداوي روحـی      ، نیـست   ظـاهري  بدیهی است که منظور درمان کوري و کري و گنگـی          
ها  شود و روش درست زندگی و مسئولیت      یعنی چشم و گوش و زبان روح گشوده می         ؛ است منظور

 ۀهـا در همـ    و انـسان گـردد   مـی راهه مـشخص     و اجتماعی شناسانده و راه از بی      و تعهدات فردي    
  )208 ـ 207: 1374حکیمی،  (.شناس خواهند شد مسائل زندگی متعهد و تکلیف

  :توان در سه محور مورد بررسی قرار داد در این راستا کارکرد دولت مهدوي را می
  رشد عقل و اندیشه و تکامل علم. 1

آینـد،    افکار و استعدادها در مسیر کمال به حرکت درمـی هدایت امام مهديدر پرتو ارشاد و   
یابنـد کـه     گردند و مردمی بلندنظر با افکاري باز و بینشی وسیع پـرورش مـی               ها شکوفا می    اندیشه

بـشر در دوران   .سـازند   آباد و متکامل می را و جهانیکنند میبسیاري از مشکالت اجتماعی را حل       
   نقـل  در روایـت زیبـایی از امـام بـاقر         . یابد  یی شناخت و خردمندي دست می     ظهور، به مرز نها   

  :شده است
 ...حالمهمأوس العباد فجمع به عقولهم و کملت به ءذا قام قائمنا وضع یده علی رإ
  )495، 3ج: تا ؛ حر عاملی، بی25، 1ج: 1363کلینی، (؛ 

وسیله عقل آنهـا زیـاد    د و بدیننه وقتی قائم ما قیام کند دست عنایتش را بر سر بندگان می       
  .گردد  و فهمشان کامل میشود می

 حـضرت از  ؛رسـد   دانش و علم نیز به حـد نهـایی خـود مـی       چنین در دولت امام مهدي      هم
هـا را بـراي همگـان روشـن      دارد و مجهوالت و نادانـسته     برمی  حقایق مادي و معنوي جهان پرده     

بـاوري   هاي خداشناسی، حـق  کامل علوم مادي، پایهدر نتیجۀ گسترش شناخت و دانایی ت   .سازد  می
روایـات، جهـان   . شود یافته تشکیل می ه و سامانرفت پیشاي  گردد و جامعه گرایی استوار می   و کمال 

 ،کنـد  فـی مـی  رفـت علمـی معر   ت و پـیش  جهانی متمدن و در اوج قدررا در روزگار امام عصر   
  :فرماید می که رسول گرامی اسالم چنان

؛ رض نوراً بعد ظلمتها و عدالً بعد جورها و علماً بعد جهلها به األ   عزّوجلّ یمأل اهللا 
  )185، 2ج: 1417؛ طبرسی، 260، 1ج: تا صدوق، بی(

سـازد و پـس از    زمین را پس از تاریکی، از نور آکنـده مـی  ) قائم( او ۀخداي عزّوجل به وسیل  
  .سازد ه میکند و پس از جهل و نادانی، از دانش آکند ستم، از داد پر می
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 با عصر کنونی در این است کـه در        علم در دوران حکومت مهدي     رفت  پیشتفاوت بنیادین   
 بشري اسـت، ولـی در       علم و صنعت در جهت سقوط فرهنگ و اخالق جامعه          رفت  پیشاین زمان   

رسد به همان اندازه بـه   که به باالترین رشد علمی و صنعتی می  بشر در عین این   روزگار مهدي 
گردد و علم و صنعت و تمـدن را بـراي معرفـت خـدا،          تر می   اخالقی و کمال انسانی نزدیک     تعالی

 .بـرد  بـه کـار مـی   ) عبودیـت و عبـادت  (ل اخالقی و رسیدن به هدف آفرینش خـود          یپرورش فضا 
  )333: 1383کارگر، (

ی هـاي فرهنگـ   ترین برنامـه   رساندن افکار، عقول و دانش بشري به اوج تکامل از مهم  ،بنابراین
هـاي یقینـی و گـسترش معرفـت و دانـایی،             او با هدایت بـشر بـه دانـش        . حکومت مهدوي است  

  .دهد اي آرمانی را سامان می  و جامعهکند میهاي خداشناسی را استوار  پایه
  ستیزي رشد معرفت دینی و بدعت. 2

هـاي   هاي اسـالمی در طـول سـال    هایی در مفاهیم قرآنی و آموزه      دگرگونی تردیدي نیست که  
هـا و عوامـل گونـاگون ضـد اسـالمی، افکـار          رخ داده است و انگیزه     متمادي غیبت امام عصر   
تفـسیر  (البته جریـان خـودرأیی   . اند در این امر نقش داشته  ...هاي سیاسی و   انحرافی و منافع قدرت   

در مورد قرآن و احکام الهی مخصوص دوران خاصی نیست، بلکه از زمان رحلـت رسـول              ) به رأي 
گران بخشی از تعالیم قرآنی و نبوي را براي استقرار حاکمیت خویش             از شد و حکومت    آغ اکرم

هاي نادرسـت از تعـالیم     باب تفسیر به رأي و برداشت، بدین ترتیب.دگروار و واژگونه تفسیر کردند   
ـ     چنان ادامه یافت و در طول قـرن  وحی گشوده شد و هم   اسـالمی  ۀهـاي متمـادي در ذهـن جامع

 اسـالم ناشـناخته   ةد تا جایی که در بسیاري از تعالیم وحی، اصل دین و احکام سر رسوخ و نفوذ کر   
ایـن مـسئله   . هاي غلط و ضددینی به نام دین جاي گرفت و باور گـشت  ماند و تفسیرها و برداشت 

لذا اصالح و تبیین معـارف  . برانگیز است اي جدي و چالش     در زمان ظهور مفسر واقعی قرآن مسئله      
 دولـت  ۀاز اقدامات مهم و بایست،  زدایی از دین    ستیزي و تحریف    ت، بدعت اب و سن  ي کت دینی، احیا 

 بطـالن و   ،بـرد   ها و ادیان غیرتوحیدي و انحرافی را از بـین مـی             امام تمامی اندیشه  . مهدوي است 
 قـانون خـدا   ،گردانـد  کارانه و دنیاگرایانه را براي مردم آشکار می     الحادي، فریب  يپوچی افکار و آرا   

او . کنـد   مـی  و با تبیین و تفسیر صحیح، دین خدا را احیـا  دهد  می را تنها مبناي قوانین قرار       )قرآن(
 و تکـالیف فرامـوش شـده را       دهـد    می نظام جهان را بر اساس معارف ناب و حقیقی اسالم سامان          

.  کتاب تازه و آیین جدید آورده اسـت ،شود حضرت که پنداشته می چنان  آن ،کند  براي مردم بیان می   
  :ین مطلب در روایات چنین بیان شده استا

مـر  ألـی  إسـالم   اإل بـدو  جاء بأمرٍ جدید کما دعا رسـول اهللا   ذا قام القائم  إ
  )465، 2ج: 1381؛ اربلی، 384، 2ج: 1414مفید، (؛ جدید
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 در آغـاز  کـه رسـول خـدا     چنان،دیآ  میي جدیدبا امرکند   قیام می  هنگامی که قائم  
  .ت کرداسالم به امري جدید دعو

  :فرماید چنین می هم
 ؛ ...قـضاء جدیـد    وو سنّۀ جدیدة یقوم بأمر جدید و کتاب جدید   ]القائم[ذا خرج   إ
  )540، 3ج: تا ؛ حر عاملی، بی238: 1422نعمانی، (

اي را برپـا   کند، امر تـازه، کتـاب تـازه، روش تـازه و داوري تـازه      هنگامی که قائم خروج می   
   ....کند می
  :مده استآدر روایتی دیگر 
: 1414؛ مفیـد،  436، 25ج: 1414حر عـاملی،  (؛ الّ أقامها إ ۀال سنّ  زالها و أالّ   إ بدعۀیترك   ال
  )385، 2ج

کـه آن    مگر این،ماند برد و هیچ سنتی نمی که آن را از بین می  مگر آن  ،ماند  هیچ بدعتی نمی  
   .دارد را به پا می

 و بهتر احکام و حقایق راستین دیـن، از  تر بیش ارتقاي سطح معارف دینی و شناساندن        ،بنابراین
  .رود به شمار می فرهنگی ـ تبلیغی امام مهدي هاي دیگر برنامه

  ها رشد تربیتی و تعالی اخالقی و معنوي انسان. 3
هـاي مختلفـی اسـت، از جملـه والیـت تـشریعی،        ها و مسئولیت  داراي والیتامام معصوم 

بري، والیـت نظـارت در شـئون     والیت اطاعت و فرمانوالیت قضا، والیت اجراي احکام و حدود،  
کـارگر،   (.اجتماعی، والیت سیاسی و والیت هدایت و نفوذ و پـرورش معنـوي و والیـت تکـوینی              

ـ     )225 ـ  224همان،   نفـوس،  ۀ امام بر اساس والیت هدایت و نفـوذ و پـرورش معنـوي، بـه تزکی
هـا    تکامل در رفتارها و باورهاي انـسان     پردازد و تغییر و     ها می  پرورش قلوب و تربیت روحی انسان     

هاي اخالقی و معنوي را از بـین        کاستی ۀدهد و هم    هاي فرهنگی خود قرار می      را در اولویت برنامه   
ریـزي    برنامهگرایانه زعامت و حکومت حضرت مهدي  بنیادین و کمال   ة کارویژ ،بنابراین. برد  می

البتـه  . ل و گـسترش تقواسـت  یبالندگی فـضا  تربیت دینی و معنوي جامعه و برايصحیح و تالش  
جایگاه خـود را  ... توجه به اموري مانند برقراري عدالت اجتماعی، تأمین بهداشت، آموزش، امنیت و      

کنـد و عوامـل سـقوط         حضرت جامعه را به سوي تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبـري مـی             . دارد
  .گرداند طرف میشخصیت حقیقی آدمی و موانع رشد و کمال انسانیت را بر

 تحقق آن بـه دسـت مهـدي        ةقرآن مجید در ترسیم سیماي معنوي حکومت صالحان که وعد         
  :فرماید  می، داده شده استموعود
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            اونَهرُوفِ وعرُوا بِالْمأَما الزَّکَاةَ وآتَوالَةَ ووا الصضِ أَقَامفِی الْأَر مکَّنَّاهالَّذِینَ إِن م
نکَرِ ونِ الْمورعۀُ الْأُماقِبلِلَّهِ ع41: حج( ؛(  

دهنـد و   دارند و زکات مى همان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم، نماز برپا مى   
 کارهـا از آنِ   ۀدارند، و فرجام هم    دارند، و از کارهاى ناپسند باز مى       به کارهاى پسندیده وامى   

  .خداست
: 1387قمـی،   (. و یاران ایشان تأویل شـده اسـت  این آیه در بعضی تفسیرها به امام مهدي      

در روایات متعدد نیز به اهمیت و محوریت اخالق و رشـد معنـوي و   ) 47: ؛ مجلسی، همان78،  2ج
  :فرماید  میامام باقر. ها در دولت مهدوي اشاره شده است تربیتی انسان

  )473، 2ج: اربلی، همان(؛  بعد فسادهااالمۀان یصلح ... 
  .کند اند اصالح می که تباه و فاسد شده را پس از آناو این امت 

براساس این روایت اصالح مردم بعد از فساد اخالق آنان و تغییر بنیادین در رفتارها، گفتارهـا و              
 خواهـد بـود و ایـن    ترین اقدام دولت امـام مهـدي       ترین و درخشان   پندارهاي غیراخالقی، مهم  

پس از آن فـساد و انحرافـی وجـود نخواهـد داشـت و            احیاگري و اصالح، مطلق و فراگیر است و         
  : فرمودامام صادق. زمین نورانی و پر از معنویت خواهد شد

: 1411طوسـی،  (؛ )العباد (اسذا قام أشرقت األرض بنور ربها و استغنی النّ    إ قائمنا   نّإ
  )330، 52ج: ؛ مجلسی، همان468

  .شوند نیاز می گردد و مردم بی ن می، قیام کند زمین به نور پروردگارش روش ماو چون قائم
هـاي اخالقـی،    دهد که از اقدامات اساسی حضرت مهدي برنامه       این روایات به خوبی نشان می     

  .تربیتی و رساندن بشر به کمال معنوي و روحی است
 حال بایـد  .صورت مختصر بیان گردید ه   فرهنگ ب   ۀدورنمایی از اقدامات اصالحی امام در عرص      

هـایی بهـره خواهـد جـست و از چـه            این تحـوالت از چـه روش       اجراي براي   دید امام مهدي  
  .هاي فرهنگی جهان سامان خواهد داد  به آشفتگیهایی راه

   در اصالحات فرهنگیسیره و روش امام مهدي
 وجودي او صورت پـذیرد و     ةتحوالت فرهنگی نخست باید از درون انسان آغاز گردد و در حوز           

هـا توجـه     امام ابتدا بـه سـیرت و فطـرت انـسان    ،بر این اساس.  کندسپس به برون جامعه سرایت   
کنـد و   ها و ارشادات فراوان چشم بصیرت مردم را باز می کند و با والیت تکوینی خود و هدایت         می

هـا حیاتـشان را در هـدایت و     آورد تا جایی که انسان ها تحولی بنیادین به وجود می  در درون انسان  
کـرد    روي،بنـابراین . بیننـد   اخالقـی مـی   و و هوس و انحرافات فکـري   اهوکمال و مرگشان را در      
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از . اصلی امام در به ثمر رساندن انقالب فرهنگی، ایجاد تحول بنیادین در درون افراد جامعه اسـت            
 حـق و باطـل، ارزش و   ،تـک افـراد جامعـه افـزایش یابـد       اگر میزان فهم و بـصیرت تـک     این رو، 

هـاي   نماید و فرد آگاه و بصیر در دام انحرافات و ناهنجاري رخ می  اخالق و ضداخالق      و ضدارزش
  : جوید هاي زیر بهره می  براي اجراي این طرح از روشامام .شود فکري و عملی گرفتار نمی

  ن و احکام اسالمهاي نادرست از دین و تبیین صحیح آیات قرآ ابطال تفسیرها و برداشت. 1
تی که به نام دین به اذهان القـا شـده و موجـب ایجـاد      هاي نادرس   حذف برداشت  براي امام

پـردازد و     ها مـی   شبهات فکري و انحرافات دینی گردیده است، ابتدا به ابطال آن تفسیرها و تأویل             
زداید، سپس با تفسیر صحیح و خـالص قـرآن و تعـالیم        حقیقی اسالم می    ةها را از چهر      پیرایه ۀهم

 امـام  ةاحـادیثی کـه دربـار   . دهـد   بـه مـردم آمـوزش مـی    وحیانی، اسالم ناب محمدي و علوي را      
   نـاظر بـه همـین    ، رسیده و از آیین جدید، کتـاب جدیـد و تعـالیم جدیـد سـخن گفتـه                  موعود
  .استمطلب 

  استفاده از منطق و برهان. 2
ها، به ترویج و تبلیـغ دیـن اسـالم           زمینه ۀي در هم  گر  روشن از طریق رهبري فکري و       امام

گویی به شبهات با تکیه بـر برهـان    ه معروف و نهی از منکر، ارشاد و هدایت، پاسخ     امر ب . پردازد  می
. رود به شـمار مـی  هاي دولت مهدوي   از بارزترین شاخصه،وگو و ارشاد    گیري از منطق گفت     و بهره 

 نافـذ و فراگیـر   ،بدیهی است که اگر تعالیم اسالمی با منطق صحیح و استدالل عقلی بیـان گـردد       
ترین آمـادگی بـراي پـذیرش آیـین حـق را داشـته باشـد           جایی که هر کسی که کم     خواهد شد تا    

 امـا در برخـورد بـا گروهـی کـه جـز از       .گیرد گردد و در مسیر سعادت و کمال قرار می         متحول می 
 چـرا کـه   کنـد؛  پذیر نیستند، با قدرت و شـدت برخـورد مـی       اصالحطریق توسل به زور و خشونت       

را بـه   انقالب تکاملی اسـالم  باید بلکه عالوه بر آن، ، راه نیستۀارائي و گر روشنرسالت امام تنها  
در روایتـی  . ي قـرار دارد گر روشن بعد از تبلیغ و    ۀگیري و جنگ در مرحل       لذا سخت  .برساندمطلوب  

  :از فضیل بن زبیر نقل شده است
 .کنـد تـا کـسی را بـر او حجتـی نباشـد            مردم تمام می   ۀ، حجت را بر هم    امام مهدي ... 

  )35، 51ج: مجلسی، همان(
  ناپذیري قاطعیت و سازش. 3

  : در روایتی آمده است. در قاطعیت و شجاعت همانند رسول خداستحضرت مهدي
 أمـر   یهدم ما کان قبلـه کمـا هـدم رسـول اهللا    یصنع کما صنع رسول اهللا    

  )352، 52ج: مجلسی، همان( ؛ ...ۀالجاهلی
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هـاي   سنت(چه را پیش از او بوده    آن. کند  می عمل کرد، عمل     طور که رسول خدا    همان
  . جاهلیت را از بین بردکه رسول خدا  چنان،کند نابود می) غلط و انحرافی

 این خـصلت در حـد اوج    رهبران راستین الهی است و در امام مهدي      ۀ خصلت هم  ،قاطعیت
تجربـه نـشان    . سازي جوامع از پلیدي و فساد همین قاطعیت است         اساساً معیار پاك  . و کمال است  

زمانی عوامل کژي و  داده که سازش، ارفاق و مسامحه هماره موجب شده که پس از گذشت اندك            
 لـذا  .گیـرد   امام این واقعیت را نادیده نمـی      . گردند می وارد عمل    یابند و   دوباره سازمان می  نادرستی  
اي در راه و  حهگونـه مـسام     هـیچ  ،هاي فاسـد    عوامل فساد و جریان    ۀ هم ریشه نابود کردن  براي از   

 و تبلیغات دشمنان داخلـی و خـارجی و تکفیرهـاي داخلـی و ارتجـاعی در او هـیچ       کند  نمیروش  
هـاي   ایـن روش در عـین دشـواري   . سـازد  سنجی مجبور نمی گذارد و او را به مصلحت  تأثیري نمی 

نـه کـردن در    رخ ۀ زیرا آنان کـه اندیـش  ؛کند فراوانی که همراه دارد، از جهتی نیز کارها را آسان می  
گیرنـد،   گـري را در پـیش مـی     فتنـه ةپروراننـد و شـیو    صفوف نهضت و انقالب جدید را در سر می        

گردند و راهـی بـراي نیرنـگ بـازي در مقابـل خـود        رو می هناپذیر روب  هنگامی که با قاطعیتی خلل    
پنهـانی و  هاي  هاي مخفیانه و کارشکنی   دارند و از هرگونه حرکت      بینند، دست از انحراف برمی      نمی

   )78 ـ 77: حکیمی، همان (.شویند هاي مرموز دست می گذاري سرمایه
ایـستد و    امام براي اصالح جامعه با قاطعیت تمام در برابر هرگونه فساد و انحراف مـی             ،بنابراین

  :فرمایند  میزمینه در این امام علی. کند علل و عوامل آن را نابود می
البالغـه،   نهـج ( من الیصانِع وال یضارِع وال تَتَّبِـع المطـامع؛      الیقیم أمر اهللا سبحانَه االّ      

  )110حکمت
سو نشود و  کار نباشد و با روش اهل باطل هم      مگر کسی که سازش    ،فرمان خدا را برپا ندارد    

  .دل در گرو طمع نداشته باشد
هـاي اساسـی    خـصه از شا ناگفته نماند که اقتدار عام و فراگیر و وضع مقررات و قـوانین آمرانـه       

آور و صـدور   هـاي الـزام   گیـري   یعنی دولت باید از قدرت تأیید شده به منظور تصمیم         ؛هاست دولت
 .گرایـی و خـشونت تفـاوت اساسـی دارد     هاي الزامی برخوردار باشد و این مـسئله بـا اقتـدار          فرمان

  )189: کارگر، همان(
  عدم خشونت و اقتدارگرایی. 4

  روش پیـامبر اسـالم  شود که روش حضرت مهدي     بت می ن مختلف ثا  ی روایات و قرا   با
 آن ة روایاتی که سـیر ، بر این اساس)224، 51ج: ؛ مجلسی، همان  351،  2ج: صدوق، همان  (.است

کند، معارض با احادیـث صـحیح و     قلمداد می و امام علی پیامبر ة سیر با حضرت را مخالف  
 گویـاي ایـن مطلـب       ، احادیث بـه صـراحت     این. معتبري است که بر مفهوم مقابل آن داللت دارد        
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عــصر اســت کــه روش حکــومتی حــضرت ولــیهماننــد روش حکــومتی رســول خــدا  و 
  : فرموده استامام باقر.  استامیرمؤمنان

: 1422نعمـانی،  (؛ سالم جدیـداً یستأنف اإل  وقبله کما صنع رسول اهللا  یهدم ما ... 
  )354، 53ج: ؛ مجلسی، همان233
اعتبار اعالم کـرد،    پس بعثت تمامی آن چیزهاي قبلی را بیرسول خداطور که   همان... 

  .او اسالم واقعی را دوباره برپا خواهد نمود.  نیز چنین خواهد کردمهدي
  : نقل شده استدر روایتی از رسول خدا

 أقوالـه و   امتی، أشبه الناس بی فی شـمائله و هل بیتی و مهديأ قائمهم مناسع  التّ
  )510، 2ج: لی، همانارب(؛ أفعاله
ظـاهر،  بـه مـن از لحـاظ     تـرین فـرد    شـبیه  وبیت و مهدي امت من  اهلقائم اه از آن نهمین

  . سخنان و اعمال است
 دولـت  ، خشونت و متکی به سالح و زور نبـود        ۀ بر پای  که حکومت پیامبر   لذا با توجه به این    

 در  چون رسول خدا   رچند هم  ه ،مهدوي نیز مبتنی بر قدرت فیزیکی و اقتدارگرایی نخواهد بود         
 دولت امام دولتـی ضـعیف و   ،نتیجه در .مواقع مقتضی و الزم، جنگ و سالح نیز به کار خواهد آمد    

  .نظیر برخوردار است  بلکه از اقتدار و نفوذي کامل و قاطعیتی بی،کار نیست پذیر و مسامحه انعطاف
 امـا در برابـر   ،مدارانـه اسـت    والیت امام با مردم، صمیمانه و همراه با مالطفت و نرمی و           ۀرابط

  اقـدامات اصـالحی امـام   ،به عبارت دیگـر . گیر است ناپذیر و سخت  سردمداران کفر و فساد سازش    
 مبتنی بر جنگ و خشونت نیست و تا زمانی که راهی به جـز  که قاطعانه و جدي است، با وجود این      

ـ  .  امام دست به شمشیر نخواهد شـد       ،جنگ وجود داشته باشد    سـتیز،    ظلـم  ، دولـت امـام    ن رو، از ای
  :این مطلب در روایتی بیان شده است. کفرستیز، ضد فساد و ضد خشونت است

 إِذَا خَرَج بِالْیهودِ و النَّصارى و الـصابِئِینَ و الزَّنَادِقَـۀِ و أَهـلِ الـرِّدةِ و                  الْقَائِمِ... 
عرَض علَیهِم الْإِسـلَام فَمـنْ أَسـلَم طَوعـاً أَمـرَه            الْکُفَّارِ فِی شَرْقِ الْأَرضِ و غَرْبِها فَ      

            نُقَهع ضَرَب لِمسی نْ لَمم هِ ولَیلِلَّهِ ع جِبی و لِمسرُ بِهِ الْمؤْما یم الزَّکَاةِ و لَاةِ وبِالص
؛ 183، 1ج: 1380عیاشـی،  (  ؛... وحد اللَّـه حتَّى لَا یبقَى فِی الْمشَارِقِ و الْمغَارِبِ أَحد إِلَّا   

  )340، 52ج: مجلسی، همان
دینـان، مرتـدان و    ن، بـی اکند، اسالم را بر یهود، مسیحیان، صائب هنگامی که قائم خروج می 

 پس اگر کسی با عالقه اسـالم آورد، او را بـه   .دارد کافران در شرق و غرب زمین عرضه می     
امـا اگـر   . کنـد  م هست و خداوند آن را واجب کـرده، امـر مـی   چه در اسال نماز و زکات و آن    

که در دنیـا کـسی نباشـد کـه خـدا را بـه وحـدانیت         زند تا این  مسلمان نشد، گردن او را می     
  .نشناسد
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 هاي حـضرت مهـدي   رغم ارشادات و راهنمایی گیري در برابر افرادي است که به این سخت 
  )327: کارگر، همان (. دینی خطرناك هستند ۀجامعدارند و براي  دست از لجاجت و دشمنی برنمی

  ن در دولت امامالگو بودن مسئوال. 5
 سطح فرهنگ جامعه، عامل بودن مربـی  يها و ارتقا  کارآمدترین روش در تعلیم و تربیت انسان      

 رفتـاري آن   ة در امر تبلیغ دیـن، شـیو  رمز توفیق انبیا و امامان معصوم  . هاي خود است    به گفته 
 نیز باالترین آموزش و تعلـیم عملـی معـارف          رفتار و حرکات امام مهدي    . ان بوده است  بزرگوار

. عیـار دسـتورهاي الهـی اسـت      تمامة جلو رود؛ زیرا وجود امام      به شمار می   بیت قرآن و اهل  
  :فرماید  میهاي امام زمان  در مورد ویژگیامام رضا

او . ترین مردم اسـت     ترین و بخشنده   شجاعترین،    ترین، پارساترین، حلیم    امام داناترین، حکیم  
تـر و در برابـر خداونـد از همـه      براي مردم از خودشان سزاوارتر، از پدر و مادرشـان مهربـان         

 خود کند و چه به مردم فرمان دهد، خود بیش از دیگران به آن عمل می            آن. تر است   متواضع
   )418، 4ج: 1413صدوق،  (.رهیزدپ ند، میک بیش از همگان از چیزي که نهی می

این ویژگی در کارگزاران و یاران امام نیز که از طرف امـام بـه عنـوان حـاکم منـاطق مختلـف            
 چرا که امام کارگزاران خود را از میان یاران صالح و مخلـص  ؛شوند وجود دارد   اسالمی منصوب می  

ی کـه در   کـسان ؛ل انسانی باشند انتخاب خواهـد کـرد  یخود که واجد برترین صفات اخالقی و فضا 
هاي الهی و اسالمی هستند و بـا عمـل و رفتـار              عینی ارزش  ۀداري و نمون   واقع الگوي عملی دین   

ها را به مردم خواهند آموخـت و اگـر برخـی مجریـان حکـومتی در وظـایف خـود          ارزش ۀخود هم 
کـه در   رو خواهند شـد، چنـان   ه امام روبةگیري و مؤاخذ مرتکب خطا یا کردار زشتی گردند با سخت   

  : روایتی از لیث بن طاووس نقل شده
 ...المهدي      ال جواداً بالمال، رحیماً بالمساکینمروزي، (؛  ان یکون شدیداً علی العم

1414 :221(  
گیر، نسبت به دارایی بخشنده و        بسیار سخت ] دولت خویش [ نسبت به کارگزاران     مهدي

  . دستان بسیار مهربان است نسبت به تهی
  :مایدفر  نیز میامام علی

  )138، خطبۀ البالغه نهج( ؛ ...یأْخُذُ الْوالِی مِنْ غَیرِها عمالَها علَى مساوِئِ أَعمالِها... 
  .او مسئوالن و کارگزاران را به جرم کردار زشتشان مجازات خواهد کرد

   اصالحاتبراياستفاده از تمامی امکانات . 6
آوري و علـوم   هـاي اقتـصادي، صـنعت، فـن        مینـه انگیـزي در ز      حیرت رفت  پیشاگرچه بشر به    

رسـد    در عصر ظهور این امر به توسعه و تکامل صدچندان مـی     ،رسیده است ... مختلف، ارتباطات و  
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ل ی وسـا ۀحضرت همـ . کند گرایانه خود استفاده می  اقدامات اصالحبراي این امکانات ۀو امام از هم  
 جوامـع را از تعلیمـات شایـسته و      ۀده از آنها مردم هم    و امکانات تربیتی را در اختیار دارد و با استفا         

  .سازد مند می  بهره الهی

  اندازي به وضعیت فرهنگی جهان در عصر حاضر چشم
  :فرماید خداوند متعال می
تَّىح قَاتِلُونَکُمزَالُونَ یالَ یوا وتَطَاعإِنِ اس ن دِینِکُمع وکُمرُدی 217: بقره( ؛(  

  .جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند  با شما میو آنان پیوسته
 شریفه داللت بر استمرار دارد و گویاي این واقعیت است کـه دشـمنان               ۀدر آی  الَ یزَالُونَ  ةواژ

کننـد مـسلمانان را از     ند و از هر طریقی که بتواننـد سـعی مـی            هست هماره با اسالم در حال جنگ     
 از آغـازین روزهـاي دعـوت،    .دهـد  ریخ نیز بر این واقعیـت گـواهی مـی         تا. دینشان منحرف سازند  

ساحر و مجنـون خوانـدن   . هاي مختلف آغاز شد     به صورت  تبلیغات منفی مشرکان علیه پیامبر    
هـاي فکـري    هاي نظامی، کارشکنی  اقتصادي در شعب، جنگةحضرت، استهزاهاي مکرر، محاصر  

 در زمان امـام علـی     . ان به دین مبین اسالم است     گون دشمن  گویاي تهاجمات گونه  ... منافقان و 
هاي صـفین    او که به فریب افکار عمومی و وقوع جنگۀگران  هاي معاویه و اقدامات حیله      نیز توطئه 
 آگاهانـه و  گاه که دیگر امامانهاي انحرافی متعدد در دوران    بروز فرقه   و نیز  انجامیدو نهروان   

 تهاجم ۀگر این حقیقت است که مسئل      شد، بیان   دهی می  انبراي تخریب و نابودي اسالم ناب سازم      
اي بـه پهنـاي ظهـور اسـالم       بلکه پیـشینه ،به دین اسالم امري تازه و مختص زمان حاضر نیست        

 در هر زمان در شکل و قالبی نو و متناسب با اقتضائات همـان زمـان طراحـی شـده           وانگهیدارد،  
هاي نظـامی و اقتـصادي     در جبهههاي فراوان وششرغم ک به نیز وقتی دشمنان اسالم  امروز. است

هـا    فرهنگ و از طریق حمله بـه ارزش ۀ تلخ شکست مواجه شدند، تصمیم گرفتند در جبه ۀبا تجرب 
جـا    از آن.کردند اسالم حمله  از درون بهو باورهاي دینی مسلمانان وارد عمل شوند و بدین ترتیب         

تـر گـشت، مقـام معظـم رهبـري       تر و مرموزانه    یچیدهکه روز به روز تهاجمات آنها در این عرصه پ         
تهاجم فرهنگـی، شـبیخون فرهنگـی،    :  تعابیري چون؛تري را در این مورد به کار بردند  تعابیر دقیق 

خطرات ایـن مـسئله و    مردم را به تر بیشبراندازي فرهنگی، ناتوي فرهنگی و جنگ نرم، تا هرچه         
  .ت مقابله با آن توجه دهنداهمی

ریزي دقیق   فرهنگی یا همان جنگ نرم حرکتی است مرموزانه، حساب شده با برنامه           لذا تهاجم   
ها و ابزارها و امکانات متعدد و متنوع براي سست کـردن باورهـا، دگرگـونی               که با استفاده از شیوه    

ها، تغییر و تبدیل آداب و سنن و نابودي اصـول اخالقـی حـاکم بـر یـک       ها، انحراف اندیشه   ارزش
  :فرماید میباره  رهبر معظم انقالب در این. گیرد  میجامعه انجام
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 سیاسی یا اقتصادي براي اجـراي مقاصـد   ۀتهاجم فرهنگی به این معناست که یک مجموع       
در ایـن  . بـرد  هاي فرهنگی آن ملت هجوم مـی  خاص خود و اسیر کردن یک ملت، به بنیان     

گ و باورهاي ملّـی آن ملـت   گزینی با فرهن ي را به زور و به قصد جاي     ا  هجوم باورهاي تازه  
  )3: 1373اي،  خامنه (.کنند وارد کشور می

هـا و در هـم    هـا و ارزش  در جنگ نرم سعی دارد از طریـق دگرگـونی اندیـشه           دشمن   ،بنابراین
شکستن اصول اخالقی و سست کردن باورهاي دینی، ملت مورد نظر را به پوچی بکشاند و چـون               

ـ  کردآن ملت را از لحاظ شخصیتی تضعیف       اسـتقالل و قـدرت مقاومـت را از او گرفـت،     ۀ و روحی
  .کند اصول فکري خویش را القا و فرهنگ و باورهایش را بر آنها تحمیل می

 ایشان قـصد  . است بوده الهی، انبیا و مصلحان الهی از ایجاد تحوالت فرهنگی در جامعه      ةانگیز
... رفتـی، ارزشـی، رفتـاري و       کـه در ابعـاد مختلـف مع         اصـالح کننـد    دارند مفاسد و انحرافـاتی را     

هاي الهی و انـسانی سـوق دهنـد و اصـالتاً            و مردم را به سوي ارزش      استگیر جوامع شده     گریبان
  اگـر ، بنـابراین .کننـد اند تا خطاها و انحرافات جوامع را اصالح  ایشان از طرف خداوند موظف گشته  

چـه    آن. مدوح و شایـسته اسـت      بلکه م  ،تنها مذموم نیست    نه شود،تصرف   در این راستا در فرهنگ    
 تغییـر بیـنش   بـراي آید و دشمن درصدد انجام آن است تالش  هجوم فرهنگی مذموم به شمار می   

هاي واالي معنوي و تحمیل الگوهاي اخالقی و رفتاري انحرافی و منحط به جوامـع       الهی و ارزش  
  )73: 1381مصباح یزدي،  (.است

  اهداف دشمنان از جنگ نرم
 سردمداران کفر و شرك درصددند تا با به دسـت گـرفتن تحـوالت سیاسـی،          استکبار جهانی و  

 عالم را مـسخّر     ۀ کامل یابند و هم    ة جهان سیطر  سراسراقتصادي، فرهنگی و اجتماعی کشورها بر       
ترین مانع براي رسیدن به ایـن هـدف، اسـالم     اند که بزرگ  خود سازند، لکن به خوبی دریافته     ةاراد

خـواهی، آزادگـی،    سـتیزي، عـدالت   اي چون ظلم   هاي متعالی   المی آموزه  چرا که در بینش اس     ؛است
بندي به هر یـک از   وجود دارد که پاي  ... ت، ایثار و از خودگذشتگی و     بستگی، امید، معنویت، عز    هم

لـذا تمـامی امکانـات و    . رو سازد ي روبههاي جد هاي پلید دشمنان را با چالش تواند خواسته  آنها می 
اند تا از طریق نفوذ در فرهنگ غنی اسالمی و تغییر در باورها، رفتارهـا و    ار گرفته توان خود را به ک    

بینـی را در   هاي فکري و اعتقادي مسلمانان را تخریب کنند و بذر یـأس و خـودکم               ها، بنیان  ارزش
 فرهنـگ برتـر بـه جوامـع         الگـوي هاي مسلمان شکوفا سازند و فرهنگ تهی و پوچ خـود را              ملت

در برابر اهداف پلیـد خـود یعنـی        ترین مانع   مهم اند تا   ، درصدد برآمده  به این ترتیب  . تحمیل نمایند 
د و بـر  ن تا به راحتی بتوانند جوامع را به استثمار خود درآور     کنندهاي اسالمی را دچار استحاله        آموزه

  .کل جهان استیال یابند
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  هاي جنگ نرم روش
  :جوید به قرار زیر است ه میهایی که دشمن در جنگ نرم از آنها بهر مجموعه روش

گـردد و در نظـام فکـري و اعتقـادي آنهـا               هایی که موجب تغییر در بینش افـراد مـی           روش. 1
دشمن در این روش با القاي شبهات فکري و یـا ارائـۀ نظریـات فلـسفی،          . کند  دگرگونی ایجاد می  

 مسلمانان تردید بـه  شناسانه به عنوان مسائل فلسفی نو، در مبانی معرفتی       شناختی و هستی    معرفت
گـرا و   هاي دینی را که عامل بیداري و پویایی است، کهنه، سـطحی، واپـس           آورد و آموزه    وجود می 

  .کند ناکارآمد معرفی می
ترویج عقایـدي  . گردد   دینی و ملّی افراد می     هاي  هایی که موجب دگرگونی در گرایش       روش. 2 

ـ        چون اسالم سکوالر، تقویت سلفی     هـاي    ی دیگـر و نیـز تـضعیف برنامـه         گـري و مـذاهب انحراف
هـا، تخریـب یـا     هـویتی در ملـت      هایی چون ایجاد تفرقه و بی        دینی و معنوي و روش     هاي  گرایش

ها و پست جلـوه     زدگی، تخریب شخصیت    گرایی و غرب    تحریف گذشتۀ جوامع، توسعۀ روحیۀ غرب     
  .گردد افراد می ملّی و بومی هاي باعث تغییر در گرایش... ها و دادن الگوهاي بومی ملت

گـردد کـه بـارزترین نمـود آن      هایی که موجب تغییر در کنش و رفتار افراد جامعه مـی          روش. 3
  .است... بندوباري، گسترش فحشا و ابتذال، مواد مخدر و توسعه و ترویج فساد و بی

  ابزارهاي جنگ نرم
هـا   رین تکنولوژي ابزارهاي تبلیغاتی، برت ۀدشمنان اسالم و بشریت براي رسیدن به مقصود، هم        

چـون   هـاي ارتبـاطی جهـانی هـم     اند، از جمله رسانه   هاي علمی را به کار گرفته      و جدیدترین روش  
اي و صدها روزنامه و هـزاران        هاي رایانه  اي، اینترنتی، بازي    هاي رادیویی، تلویزیونی، ماهواره     شبکه

 در پی ایجـاد  ، افکار عمومیدر پایگاه خبري و تبلیغاتی که هر کدام به نحوي با نفوذ و تأثیرگذاري   
از ابزارهاي دیگر جنگ نـرم نیروهـاي   .  مستحکم دینی و ملّی مسلمانان هستند ةگسست در شالود  

 و  تـاجران فکـران،    کردگان خارج از کشور، روشن     انسانی، نویسندگان، هنرمندان، نخبگان، تحصیل    
 سیاسـی و فرهنگـی بیگانگـان را    هـاي   توانند اندیـشه  المللی و کسانی هستند که می     بازرگانان بین 

هـا، خـصوصاً     ترویج و منتقل سازند و با ترفندهاي گوناگون اسـباب خودبـاختگی فرهنگـی ملـت               
یـت، وهابیـت،   یهـاي ضـاله ماننـد بها    تـرویج و تقویـت فرقـه    . هاي مسلمان را فراهم آورنـد      ملت

ي اعتقـادت  سـاز  ثبـات    بـی  بـراي هـاي دیگـر دشـمنان         پرستی و دراویش منحرف از حربه       شیطان
  .استمسلمانان 

  نتایج جنگ نرم در جوامع کنونی
جـا کـه ایـن     هاي فرهنگی ضد دینی دشمنان اسالم تبیین گردید، لکـن از آن    از فعالیت  بخشی

 جوامـع نهـاده   درجنگ فرهنگی بسیار گسترده و پیچیده است، قهراً تأثیرات منفـی بـسیاري هـم         
  : از آن عبارتند ازهاي فرهنگی ناشی ها و کاستی  نابسامانی.است
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فراموش شدن معیارهاي صحیح سعادت و کمال و تحریف و بدعت در اصول دین و احکـام      . 1
  اسالم؛

هـاي دینـی بـر        هاي واهی بشري به نام دین و تفسیر شدن آموزه           خودنمایی افکار و اندیشه   . 2
   شخصی؛يها و آرا طبق سلیقه

  نگ ضد دینی؛هاي اخالقی، فساد و فره ترویج انواع ناهنجاري. 3
  ساالري؛ گرایی و سرمایه پرستی، مصرف رواج فرهنگ تجمل. 4
  ... .گریزي و جهالت مدرن و فروغی معنویت، فراگیري الحاد و دین تباهی اخالق و کم. 5

آشفتگی فرهنگی جوامع در دوران قبل از ظهور در روایات چندي ترسیم گشته است کـه تنهـا                   
  :فرماید می  امام صادق.شود سنده می ببه بیان یک حدیث از امام صادق

 و هـوس در آن  اهـا از روي هـو    قرآن فرسوده و بـدعت ؛گیرد ظلم و ستم همه جا را فرا می       
 اهل باطل بـر اهـل حـق مقـدم     ؛گردد محتوا می بی) اسالم(شود، آیین یکتاپرستی   ایجاد می 

 ؛کننـد  وت اختیار مـی  مؤمنان، سک؛کنند  مردان به مردان و زنان به زنان قناعت می   ؛شوند  می
 آشـکارا  ؛شـود   ثناگویی و چاپلوسی زیاد می   ؛کنند  ترها را حفظ نمی    ترها، احترام بزرگ   کوچک

 ، حـالل الهـی  ،گیـرد   مورد توجه قرار میهاي شر هاي خیر مسدود و راه  راه ؛نوشند  شراب می 
اشـخاص  هاي دینی، مطابق تمایالت    قوانین و فرمان   ؛شود  حرام و حرام او مجاز شمرده می      

 ؛شـود  مـصرف مـی  ) دینـی  فساد و بـی (هاي عظیم در راه خشم خدا     سرمایه ؛گردد  تفسیر می 
هاي حساس به مزایده گذاشـته    گردد و پست    خواري در میان کارگزاران دولت رایج می        رشوه

 شنیدن حقایق قـرآن  ؛کند هاي ناسالم رواج پیدا می گردد و سرگرمی     قمار آشکار می   ؛شود  می
دار  دل و طـرف   مردم سـنگ ؛شود  ولی شنیدن باطل آسان و جذّاب می ،آید   می بر مردم گران  

شـود و    آالت لهو و لعب، حتی در مکه و مدینه آشکار می  ؛شوند  مندان می  زورمداران و قدرت  
کننـد کـه ایـن کـار      اگر کسی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند به او توصـیه مـی          

 زنـان خـود را در اختیـار افـراد     ؛شان اسـت م، شکم و فرجـ ؛ تمام همت مرد تو نیست  ۀوظیف
گري و تخریب بر   ویران ؛گردد  پرستی فرسوده و کهنه می      هاي حق   پرچم ؛گذارند  ایمان می   بی

 هر سـال،  ؛ندگاهان مست  مردم، عصرها در حال نشئه و صبح ؛گیرد  عمران و آبادي پیشی می    
کلینـی،   (... .شـوند و  مندان خودخـواه مـی    مردم پیرو ثروت؛شود  فساد و بدعتی نو پدیدار می     

  1)36، 8ج: همان

سـار دولـت      اصالح این همه ناهنجاري به یک انقالب بزرگ نیاز دارد و جـز در سـایه                به یقین 
سازي خود باید تمامی تـوان   ساز در راستاي رسالت زمینه  دولت زمینهاما ،پذیر نیست مهدوي امکان 

رو مهندسی فرهنگـی کـشور    از این. ضاع نابسامان به کار گیردو امکانات خود را براي بهبود این او     
» محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن بعض اصحابه«: کلینی دو طریق براي این روایت ذکر کرده که بدین قرار است. 1                                                         

که هر دو » ...عبداهللا ، عن حمران عن ابیةحمز عمیر جمیعاً عن محمد بن ابی ابی راهیم، عن أبیه، عن ابن  علی بن اب  «و  
 .طریق نیز صحیح است
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. انـد  بارهـا بـر آن تأکیـد کـرده     نیز مقام معظم رهبري دلیل،امري بایسته و الزم است و به همین      
  :اند ایشان در تبیین مهندسی فرهنگی فرموده

 یعنـی مـشخص   ، مهندسی فرهنگ کـشور اسـت  ، اولۀترین تکالیف ما در درج یکی از مهم 
بخـش و   زا و صـیرورت     نیم که فرهنـگ ملـی، فرهنـگ عمـومی و حرکـت عظـیم درون               ک

آید، چگونه  وجود میه ها و جامعه ب بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسان     کیفیت
هـا و معارضـاتش       اشکاالت و نواقصش چیست؟ و چگونه باید رفع شود؟ کنـدي           باید باشد؟ 
تصویر کند و بعد مثل دسـت محـافظی هـواي    اي الزم است که اینها را     مجموعه کجاست؟

  )1383بیانات مقام معظم رهبري، هشتم دي  (.این فرهنگ را داشته باشد
اي مطلـوب و جـامع بـراي اصـالح،          فرهنگی یعنی طراحی و تـدوین نقـشه        ی مهندس ،بنابراین

و نـه   اي که بتواند چیستی و چگونگی فرهنگ را تبیین کند             نقشه. تکمیل و ارتقاي فرهنگ جامعه    
 اصـالح   ۀبخـش را در عرصـ    هـاي عملیـاتی و وحـدت      کار  راههاي اساسی و کالن کـه       برد  راهتنها  

ویـژه   ترین اصولی که در تدوین این نقشه بایـد متولیـان امـر، بـه      از جمله مهم  . فرهنگ ارائه نماید  
 .هاي مهـدویت اسـت    فرهنگی جهان و آموزهة آیندبدان توجه کنند،شوراي عالی انقالب فرهنگی    

روي  انـدازي روشـن پـیش    هاي مهدویت، باید زیربناي مهندسی فرهنگی واقع شود تا چـشم         آموزه
هـاي   ریـزي  ؛ چرا که فرهنگ مهدوي خود برترین شاخص براي برنامـه          نهادهاي مسئول قرار دهد   

  .فرهنگی است

  هاي فرهنگی دشمنان  مقابله با هجمهبرايساز  هاي دولت زمینهبرد راه
م به تعالیم و فرهنگ غنی اسالم امري تازه و مختص بـه زمـان حاضـر           تهاج که گذشت،   چنان

 نیـز بـه اشـکال     وجـود داشـته و در دوران ائمـه   نیست، بلکه از آغاز رسالت پیامبر گرامی  
هـاي دشـمنان    قرآن کریم روش مقابله با هجمه   . مختلفی رخ نموده و تاکنون نیز ادامه یافته است        

  :فرماید یجا که م  فرموده است، آنرا بیان
ىتَدنِ اعى فَمتَدا اعهِ بِمِثْلِ ملَیوا عتَدفَاع کُملَیع  کُملَیع 194: بقره( ؛(   

  .گونه که بر شما تعدي کرده بر او تعدي کنید پس هر کس بر شما تعدي کرد، همان
تصادي، بـه   اقو در جنگ نظامی گونه که داللت کند که همان این مطلب تواند بر می شریفه  ۀآی

هـاي فکـري و فرهنگـی      در جنگ فرهنگی و فکري نیز باید از روش       ، مقابله کرد   باید همان شیوه 
 روشن قرآنی که مشی کلی مقابله را ترسیم فرموده اسـت، روش          ة آموز ،عالوه بر این  . بهره جست 

گـشاي دولـت    هـاي فرهنگـی نیـز بایـد الگـو و راه       با انواع هجمه   و ائمه   پیامبر رویارویی
  .ي قرار گیردبرد راههاي  ساز در تدوین برنامه زمینه
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  دهی بصیرت. 1
یابیم که اولین اقدام حـضرت    ساله رسالت درمی23 ة در دور رسول اکرمةبا نگاهی به سیر  

هـاي دیـن     با بیان آموزهپیامبر اسالم. ي و آگاهی دادن به مردم بودگر روشن تبلیغ دین،    براي
 جهـل و  بـه جـاي  ها را رشـد داد و علـم و دانـایی را      و معرفت انسان  اسالم و تفسیر قرآن، عقول      

 تا اعراب در پرتو رشد عقلی و علمی، فرهنگ و آداب و رسـوم غلـط جـاهلی را رهـا                  نشاندنادانی  
، حکـومتی بـر اسـاس    تاریخ از حکومت رسول خـدا . کردند و پذیراي دین مبین اسالم گشتند     

ـ     بلکه حکو،کند  شمشیر و جنگ ترسیم نمی      عقـل و منطـق و   ۀمت حـضرت اوالً و بالـذات بـر پای
 بعد از آن، جهـاد قـرار   ۀوگو و ارشاد و در مرحل ي است و در صورت عدم تأثیر روش گفت   گر  روشن

ـ گر روشـن فریـاد  .  نیز بوده است هدياماماني سیره و منش گر روشندهی و   بصیرت. دارد  ۀان
ـ            حضرت زهرا  هـاي   ، خطبـه د از رحلـت پیـامبر   براي مقابلـه بـا انحرافـات پـیش آمـده بع

هاي گونـاگون رویـاروي بـا افـراد جامعـه و        در صحنهدیگر امامان و   انه امام علی  گر  روشن
 امامـان  و   پیـامبر اسـالم   . اسـت ها و انحرافات      دشمنان دین، بیانگر روش برخورد ائمه با فتنه       

گـاه از   آنها هیچ . واندندخ   هم خود بصیر بودند و هم جامعه را به بصیرت و آگاهی فرا می              هدي
غفلت و جهل مردم یا از تعصبات قومی و جاهلی آنها یا از راه تحریک دشمنان و فریب دادن آنها                  

  : فرماید ش میا خداي متعال خطاب به رسول گرامی. براي رسیدن به اهداف خود بهره نگرفتند
لَىوا إِلَى اللَّهِ ععبِیلی أَدصِیرَةٍ أَ قُلْ هذِهِ سنِی بعنِ اتَّبمنَا و108: یوسف( ؛(  

  .کنم بگو این راه من است و پیروانم و با بصیرت کامل همه مردم را به سوي خدا دعوت می
ارزش و اعتبـار  .  شریفه گویاي نقش مهم بینش و بصیرت در افکـار و افعـال انـسان اسـت            ۀآی

 پیـشوایان  ۀهمـ همین دلیل،  به. باورها و عملکردهاي انسان وابسته به نوع بینش و نگرش اوست          
 تعاریف متعددي دربارة واژة بصیرت ارائـه شـده اسـت          .داشتنددهی به مردم تأکید       بصیرت  بر دین

 بصیرت به معناي بینش عمیـق و دقیـق بـه    شود که که با تأمل در مجموع آنها چنین برداشت می  
 شرایط، رفتارها، حـب و    ها، و توانایی شناخت اشخاص، گروه    ... مسائل اجتماعی، سیاسی، معنوي و    

 ایـن وقـایع و   ۀها و درك صحیح و فهم درست از هم      ها، تعلقات و هوس     ها، اهداف و انگیزه    بغض
دو رکـن اصـلی   تـوان گفـت    با توجه به این تعریف مـی     . استتحلیل و ارزیابی آنها با مالك دین        

 توجـه بـه   ست از تشخیص جوانب مختلف یک مسئله و تحلیل آن جوانب بـدون            ا بصیرت عبارت 
  .هاي نفسانیااحساسات و هو

 دربـارة توان حق را از باطل و دوست را از دشـمن بـه خـوبی بازشـناخت و         در پرتو بصیرت می   
 امـا نمـود   ،بصیرت امري درونی است  .  واکنشی صحیح و مناسب نشان داد      ،مدهاي گوناگون آ  پیش

هـاي فـرد در برخـورد بـا      بیرونی و قوي دارد که در طرز سخن گفتن و رفتار کردن و نوع گزینش          
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تواند مسیر حـق را بـشناسد و    ها می ها و فتنه فرد بصیر در هنگام بحران. شود  دادها نمایان می   روي
 البالغـه  نهـج  در  حـضرت امیـر   .راه رشد و سعادت را تشخیص دهد و در آن مسیر حرکت کند            

  :فرماید می
فَأَبصرَ و انْتَفَع بِالْعِبرِ ثُـم سـلَک جـدداً واضِـحاً     إِنَّما الْبصِیرُ منْ سمِع فَتَفَکَّرَ و نَظَرَ     

   )153البالغه، خطبۀ  نهج(؛  یتَجنَّب فِیهِ الصرْعۀَ فِی الْمهاوِي
انسان بصیر کسی است که به درستی بشنود و اندیشه کند و به درستی بنگرد و آگاه شود و           

  .دنها دوري ک  بپیماید و از افتادن در پرتگاهها پند بگیرد، پس راه روشنی را از عبرت
 در به کارگیري بـصیرت اسـت کـه مـانع از سـقوط      ۀچه در این فرمایش برجسته است نتیج  آن
  .شود میگاه  پرت

  منابع بصیرت
  :اند که عبارتند از یابی به بصیرت معرفی شده در متون روایی، مواردي چند منابع اصلی دست

  بیت ل و سخنان اهقرآن کریم. 1
  :فرماید  و میداند میهاي کسب آگاهی و بصیرت  ترین زمینه  قرآن را از مهمامام علی

                ـزَمعِزٌّ لَا تُه و کَانُهأَر مدلَا تُه تیب و انُها لِسیعنَاطِقٌ لَا ی رِکُمنَ أَظْهیاللَّهِ ب کِتَاب و
هِ و تَنْطِقُونَ بِهِ و تَسمعونَ بِهِ و ینْطِقُ بعضُه بِبعضٍ و کِتَاب اللَّهِ تُبصِرُونَ بِ...  أَعوانُه

البالغه،  نهج( ؛ یشْهد بعضُه علَى بعضٍ و لَا یخْتَلِف فِی اللَّهِ و لَا یخَالِف بِصاحِبِهِ عنِ اللَّه
  )133خطبۀ 

گویی کند و خسته  زبانش از حقگاه  گویی است که هیچ کتاب خدا، قرآن در میان شما سخن    
تـی  عزریـزد و     هاي آن هرگز فرو نمـی       که ستون   است اي  خانه. شود و همواره گویاست     نمی
توانید راه حق را بنگرید     این قرآن است که با آن می      ...  که یارانش هرگز شکست ندارند     دارد

ـ  .  آن بـشنوید  ۀ با آن سخن بگویید و به وسیل  به بصیرت برسید،   و رآن از بعـضی  بعـضی از ق
آیـاتش در شناسـاندن خـدا    . دهـد  گوید و برخی بر برخی دیگر گـواهی مـی          دیگر سخن می  

  .کند می از خدا جدا نشود، و کسی را که همراهش رداختالفی ندا
  :کند راه نمی فرمایند که گم حضرت در جاي دیگري قرآن را هادي معرفی می

اصِح الَّـذِي لَـا یغُـش و الْهـادِي الَّـذِي لَـا یـضِلُّ و           و اعلَموا أَنَّ هذَا الْقُرْآنَ هو النَّ      
 ؛ و اتَّهِمـوا علَیـهِ آراءکُـم و استَغِـشُّوا فِیـهِ أَهـواءکُم      .. . الْمحدثُ الَّذِي لَـا یکْـذِب    

  )176البالغه، خطبۀ  نهج(
اي اسـت کـه    کننـده  تفریبـد و هـدای   اي است که نمی   همانا این قرآن پنددهنده   ! آگاه باشید 

و رأي و نظر مخالف قرآن را ... گوید گویی است که هرگز دروغ نمی      سازد و سخن    راه نمی  گم
  .به دخالت هواي نفس متهم کنید
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  عقل. 2
مراد از عقل، عقلی است کـه بتوانـد بـه شـناخت راه سـعادت        . است از منابع بینش انسان      عقل

  :فرماید  میکه امام علی  چنان،برسد
  )421البالغه، حکمت نهج( ؛ اك مِنْ عقْلِک ما أَوضَح لَک سبلَ غَیک مِنْ رشْدِكکَفَ

  .راهی را از رستگاري نشانت دهد کند که راه گم عقل تو را کفایت می
  : نمایند  در جاي دیگري فکر را عامل بصیرت معرفی میامام

  )57: 1366تمیمی آمدي، ( من طَالَ فِکرُه حسنَ نَظَرُه؛
  .شود هرکس فکرش طوالنی شود بینایی او نیکو می

  علم و دانایی. 3
 چنـین بیـان   البالغـه  نهج این معنـا در  .علم و آگاهی از دیگر منابع کسب بینش و بصیرت است  

  :شده است
  )147غه، حکمتالبال نهج( ؛... هجم بِهِم الْعِلْم علَى حقِیقَۀِ الْبصِیرَةِ و باشَرُوا روح الْیقِین

  ... .بندد سازد و آن را با آرامش یقین به کار می دانش آنان را به حقیقت بیناي رهنمون می
گردد و عالمی که از علـم   لکن باید توجه داشت که علم بدون ایمان و تقوا موجب بصیرت نمی          

ري نخواهـد  هاي دنیوي و امیال نفسانی استفاده کند، هرگز فرد بـصی       رسیدن به خواسته   برايخود  
که قرآن کریم نیـز    چنان،شود  گشوده میباتقوا درهاي بصیرت تنها به سوي عالمان مؤمن و        و بود
  :فرماید می

       َـصِرُونبـم مطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا همِنَ الشَّی طَائِف مهسا إِذَا مإِنَّ الَّذِینَ اتَّقَواعـراف ( ؛ :
201(  

به ] خدا را[اي از شیطان به ایشان رسد  ا دارند چون وسوسهدر حقیقت کسانی که از خدا پرو      
  .یاد آورند و به ناگاه بینا شوند

  تاریخ و سرگذشت گذشتگان. 4
 بـه آموزي از سرگذشت پیـشینیان موجـب بـصیرت و نگـرش صـحیح                 توجه به تاریخ و عبرت    

ت اقـوام گذشـته    تفکر و تأمل در سرگذش   بر  هماره دلیل، پیشوایان دین  به همین   . گردد  زندگی می 
  : فرماید  می امام علی.اند داشتهتأکید 

  ؛ تمیمـی آمـدي،   103البالغـه، خطبـۀ    نهـج ( ؛رحِم اللَّه امـرَأً تَفَکَّـرَ فَـاعتَبرَ و اعتَبـرَ فَأَبـصر          
  )191: همان

  .خدا رحمت کند کسی را که به درستی فکر کند و پند گیرد و آگاهی یابد و بینا گردد



ره 
شما

رم، 
چها

ال 
س

13
هار 

، ب
138

9

 

 

  158  

، قرآن کریم، عقل، علم و تـاریخ ـ   ص آیات قرآن کریم و کالم وحیانی امام علیبر اساس ن
در بررسـی  . هـاي کـسب بـصیرت هـستند     ـ از منابع و زمینه که البته تاریخ نیز نوعی از علم است     

وضعیت فرهنگی دوران ظهور که براساس روایات معتبر ترسیم گردید نیز این نتیجه حاصـل شـد                  
ات فرهنگی خود را در سه محور رشد و تعالی اخالقـی و معنـوي، رشـد     اصالحکه امام مهدي  

گـر    این دو مقوله به روشنی نمایان  ۀ مقایس .دهند  معرفت دینی و رشد عقل و تکامل علم انجام می         
 چرا که رشد و تعالی اخالقـی و  ؛دهی فرهنگی جامعه است   در سامان  سیره و منش امام مهدي    

بنـدي    تفسیر صحیح و تأمل عمیق در قرآن کـریم و پـاي  ۀ سایمعنوي و رشد معرفت دینی جز در    
 رشـد عقـل و اندیـشه و تکامـل علـم،          افزون بـر   این امر    چنین  هم. به تعالیم وحیانی میسر نیست    

هـاي    بـا آشـفتگی    رویـارویی  روش امـام در      ،بنـابراین . بصیرتی عمیق را به دنبال خواهـد داشـت        
 امامـان  و که سیره و منش پیـامبر       چنان ،ي است گر  روشندهی و    فرهنگی، همان بصیرت  

  .نیز چنین بوده است
 تنگاتنـگ بـصیرت بـا شـناخت     ۀ رابطـ را مـسئله    اینتوجه پیشوایان به  توان دلیل      می ،بنابراین

 همان چیزي که در تضاد بـا منـافع و       ؛ست دان بندي به آنها    دقیق تعالیم اسالمی و نیز عمل و پاي       
 ولی فقیـه امـت اسـالم    دلیل،به همین . م کرده استمصم مبارزهه باهداف دشمنان بوده و آنها را   

از  بخشی. اند  نیز بارها بر کسب آگاهی و بصیرت تأکید کرده        )  اهللا هحفظ(اي    اهللا خامنه  حضرت آیت 
  : چنین استباره بیان ایشان در این

 ام، بـه خـاطر ایـن    که من در طول چند سال گذشته همیشه بر روي بصیرت تأکید کرده       این
 جوانـان یـک کـشور وقتـی بـصیرت دارنـد،            ۀاست که یک ملتی که بصیرت دارد، مجموع       

 ؛شـود  هاي دشمن در مقابل آنها کند مـی   تیغ ۀدارند، هم  کنند و قدم برمی    آگاهانه حرکت می  
تواند آنها را گمراه کند، آنها را به       بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمی     . بصیرت این است  

در ... . گذارد اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب، گاهی در راه بد قدم می. اشتباه بیندازد
ها باید فکر کننـد،      جوان. شود حرکت کرد    اجتماعی امروز، بدون بصیرت نمی      ةزندگی پیچید 

 مـا   معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعه  . بیندیشند، بصیرت خودشان را افزایش بدهند     
 . بـصیرت اهمیـت بدهنـد   ۀنگ، از دانشگاهی و حوزوي، بایـد بـه مـسئل   از اهل سواد و فره    

بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شـناخت موانـع           
هـا    این بصیرت،هاي جلوگیري از این موانع و برداشتن این موانع راه، بصیرت در شناخت راه  

ید با کی طرفید، ابزار الزم را بـا خودتـان      دان وقتی بصیرت بود، آن وقت شما می      . الزم است 
توانید در افزایش بصیرت خود، در عمـق بخـشیدن بـه             هرچه می ! جوانان عزیز ... دارید برمی

بصیرتی ما استفاده کنند؛ دشمن به شکل    بصیرت خود، تالش کنید و نگذارید دشمنان از بی        
  .در لباس حقیقتو باطل دوست جلوه کند، حقیقت به شکل باطل 

حکـام تبتـدع   أبع و هواء تتّأما بدء وقوع الفتن نّإ«: اي از جمله  در یک خطبه میرالمؤمنینا
تـرین مـشکالت جامعـه همـین را          مهـم  )50، خطبـۀ    البالغـه   نهـج  (،»یخالف فیها کتـاب اهللا    

طور واضح در مقابل مردم    اگر حق به   :فرماید   می  در همین خطبه امیرالمؤمنین    .شمارد  می
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طـور   اگر باطل هم خودش را به    . تواند زبان علیه حق باز کند      د، کسی نمی  آشکار و ظاهر شو   
ولکن یؤخذ من هـذا ضـغث ومـن     «.آشکار نشان بدهد، مردم به سمت باطل نخواهند رفت   

  )همان(» .هذا ضغث فیمزجان
آورند؛ باطل  خواهند گمراه بکنند، باطل را به صورت خالص درنمی  آن کسانی که مردم را می     

فهنالـک  «شـود کـه    کنند، آن وقـت نتیجـه ایـن مـی         کنند، ممزوج می    یخته می و حق را آم   
شـود، ایـن     حق، براي طرفداران حق هم مشتبه می       )همان (؛»یستولی الشّیطان علی اولیائه   

  . نگذاریم حق و باطل مشتبه بشود. ما ۀشود اولین وظیف است که بصیرت می
طلبی در دنیاي اسـالم اسـت،         اسالم ۀ قلّ امروز در مقابل نظام جمهوري اسالمی که فعالً       ... 

اند؛ استکبار جهانی در قلب آن صـفوف اسـت؛ صهیونیـست در قلـب آن         صفوفی قرار گرفته  
طور صریح دشمنان خونی اسـالمند، پـس دشـمنان خـونی جمهـوري       اینها به . صفوف است 

شمن انجام کردیم که به نفع این د اگر حرکتی کردیم، کاري  . این شد یک معیار   . اند  اسالمی
اگر حرکتـی  . رویم گرفت، باید بدانیم اگر غافلیم، هوشیار شویم، بدانیم که داریم راه غلط می   

دشمن . کند، بدانیم که راهمان راه درست است کردیم که دیدیم این دشمن را خشمگین می   
از . شـود  هـاي شـما خـشمگین مـی     شـود، از موفقیـت    ملت ایران خشمگین می رفت  پیشاز  

یـک از کارهـاي مـا دشـمن      شما ببینید از کـدام    . شود  ام اسالمی خمشگین می   استحکام نظ 
. کند، این همان خط درسـت اسـت   شود؛ آن چیزي که دشمن را خشمگین می  خشمگین می 

کند بر روي او هی تکیـه   کند، سعی می زده می کند، ذوق آن چیزي که دشمن را مشعوف می     
ایـن  . داري اسـت  کج است؛ این همان زاویه ورزي، این آن خط      کند؛ در تبلیغات، در سیاست    

در بسیاري از مـوارد  . این معیارها حقایق را روشن خواهد کرد . معیارها را درنظر داشته باشید    
بیانات  (.شود آن اشتباه را برطرف کرد  آید، با این معیارها می      آن جایی که اشتباهی پیش می     

  )1388ایشان در جمع مردم چالوس و نوشهر، پانزدهم مهر 
  بخشی معرفت. 2

سـاز    دولت زمینـه در مقابله با جنگ فرهنگی دشمنان برايبخشی دومین طرح زیربنایی    معرفت
ـ   شـناخت عمیـق و همـه       ،منظور از معرفـت   . تواند به شمار آید     می  اخالقـی،   ة صـفات، سـیر     ۀجانب

تـر معرفـت بـه تمـام       به عبـارت روشـن   و استحکومتی، اجتماعی و اهداف عالی امام مهدي 
شئون امام اعم از رهبري سیاسی، مرجعیـت علمـی و دینـی، قـضاوت و صـدور حکـم و والیـت                 

 ابعـاد   ۀبدیهی است این نوع شـناخت جـز در پرتـو معرفـی همـ     ... . تکوینی و معنوي و تشریعی و    
  : آمده استدر روایتی از امام صادق. شخصیتی حضرت و رسالت عظیم ایشان میسر نیست

ِئقُ علَى کُنْهِ صِفَۀِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ فَکَما لَا یقْدِر علَى کُنْهِ صِفَۀِ اللَّهِ عزَّ و لَا یقْدِر الْخَلَا
 و کَما لَا یقْدِر علَى کُنْـهِ صِـفَۀِ   جلَّ فَکَذَلِک لَا یقْدِر علَى کُنْهِ صِفَۀِ رسولِ اللَّهِ    

  )169، 60ج: مجلسی، همان( ؛...  کُنْهِ صِفَۀِ الْإِمامِ فَکَذَلِک لَا یقْدِر علَىالرَّسولِ
  گونـه کـه از پـی بـردن بـه گـوهر          مردم از پی بردن به کنه صفت خداوند ناتوانند و همـان           

 را نیـز ندارنـد و        خـدا  صفت خداي متعال عاجزند تـوان فهـم حقیقـت صـفت رسـول             
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   صفت امـام نیـز دور    عاجزند از درك ژرفاي   سان که از دریافت صفت رسول خدا        همان
  .اند بهره و بی

یـابی بـه درجـاتی از معرفـت       رفیع معرفت کامل امام نباید مـانع از دسـت        ۀلکن نرسیدن به قل   
. یکی از عوامل غیبت بوده اسـت        امام بهدر واقع عدم معرفت صحیح و حقیقی مردم         . ایشان گردد 

امام به جامعه اسـالمی در جهـان    ۀجانب ساز شناساندن بایسته و همه پس رسالت خطیر دولت زمینه   
ـ        . است هـا یـا توجـه بـه          شـرکت در همـایش     ات، تألیفـ   ۀامروزه، شناختن امـام منحـصر در مطالع

 لکـن  ،منـد اسـت   هـا بـسیار خـوب و ارزش    این. هاي اندك و محدود رادیو و تلویزیون است    برنامه
  معرفـت . گردد خته نمی بخشی از این طرق، با ذهن و زندگی افراد آمی           چرا که معرفت   ؛کافی نیست 

 کننـد و  واه وجود امام را در میان خود حس      مردم خواه ناخ   ۀ گردد که هم   ارائهباید طوري به جامعه     
 و نـاظر بـه   حـضور دارد که امام در میـان جامعـه    صرف اعتقاد به این. خود را در محضر امام ببینند  

خداي حکـیم نمـاز را   . تبدیل شودن  این اعتقاد باید به باور و یقی؛، کافی نیستستها  اعمال انسان 
آورنـد و   روز چندین مرتبه او را به یـاد       روز پنج نوبت واجب کرد تا همه در طول شبانه          در هر شبانه  

 مـداومت بـر   دلیـل، به همـین  . ناظر و حاضر بر اعمال خود و مالک و متصرف در همه امور بدانند        
  معرفـت  ارائـۀ اگر. ها و گناهان است  از بدي  ةدآورد که بازدارن     تقوا را به وجود می     ۀنماز، نوعی ملک  

اي صورت گیرد که مردم را به شناختی درونی، عمیـق و بازدارنـده برسـاند            به گونه   امام دربارة
  .اي در جامعه خواهد داشت  مثبت و سازندهآثار

تـب   آثـار مثبتـی کـه بـر آن متر    دلیل شناخت امام اوالً خود موضوعیت دارد و ثانیاً به           ،بنابراین
کـه   گردد، چنـان   چرا که معرفت حقیقی، موجب عشق و محبت جهت یافته می ؛است طریقیت دارد  

دوسـتی حاصـل    ... ) 22،  67ج: مجلسی، همـان   (؛فَۀالْحب فَرْع الْمعرِ  ...  «: فرمودند امام صادق 
  ».معرفت است

ـ   .گـذارد   اي در عمـل و رفتـار مـی          چنان محبتی نیز تأثیر عملی گسترده       ایـن تـأثیرات   ۀ از جمل
هـا و   ، شناخت توطئـه )تولی و تبري( شناسی، مواالت و معادات    شناسی و دوست   توان به دشمن    می

ـ  هاي سازمان   نقشه هـاي ملحـدان، آراسـتگی اخـالق و       دشـمنان، در امـان مانـدن از شـبهه          ۀیافت
 ،ردخودسازي، پایداري در مقابل مفاسد و انحرافات و حفـظ دیـن و اعتقـادات اسـالمی اشـاره کـ                

که عدم شناخت و محبت مـستلزم رکـود، سـقوط یـا انحـراف و حرکـت در جهـت ضـد                   چنان هم
 معرفـت بـه امـام در     بـر  تأکیـد  ۀرو به فلـسف   از این .گردد  ها و دور شدن از مسیر هدایت می        ارزش

  .توان پی برد می روایات
بـر انـواع   جانبـه و صـحیح و بـصیرت عمیـق جامعـه را در برا      ، معرفت و شناخت همه    هنتیجدر  

ناپـذیر   هـاي اسـالمی آسـیب    هاي دشمنان براي ضربه زدن بـه اعتقـادات و ارزش     ترفندها و حربه  
  : فرماید جا که می  آن،این معنا به زیبایی در قرآن کریم بیان شده است. گردد



 

 

  161  

 راه
 راه

ا و
رده

ب
 

مینه
ت ز

دول
گی 

رهن
ي ف

رها
کا

 
نرم

گ 
 جن

ی با
روی

رویا
در 

ساز 
 

تُمیتَدن ضَلَّ إِذَا اهضُرُّکُم مالَ ی کُمأَنْفُس کُملَیع105: مائده( ؛(  
هرگونـه  (راه شدند  راهی کسانی که گم    که شما هدایت یافتید گم      هنگامی ؛ود باشید مراقب خ 

  .رساند به شما ضرري نمی) کننده راه راه و گم فرهنگ گم

  بخشی دهی و معرفت  بصیرتبرايهاي مناسب کار راه
بردي در هر دو عرصـۀ بـصیرت و    راههاي الزم که باید مورد توجه مجریان     کار  راه از بیان    پیش

 مـسئوالن و  کـه   نخـست آن : ذکر دو نکته به عنـوان مبنـاي بحـث الزم اسـت    ، قرار گیرد  عرفتم
هادیان فرهنگی و نیز آحاد مردم باید عظمت خطر تهاجم را به درستی درك کننـد و آن را جـدي             

 ابعاد مسئله و خطرات ناشـی  ۀ هم دربارة چرا که در صورت عدم باور عمیق و درك صحیح            ؛بدانند
هاي مفید و مـؤثري بـراي مقابلـه بـا آن ارائـه داد و آنهـا را       کار راهها و برد راهتوان   نمیاز آن قطعاً 

 اول، خود بایـد اهـل معرفـت و    ۀکه رهبران و مسئوالن جامعه در درج      دوم این  ۀ نکت ؛عملیاتی کرد 
 آنها نبایـد طـوري عمـل   . بصیرت باشند تا با عمل خود ملت را امر به معروف و نهی از منکر کنند           

  .هاي ضد اسالمی دشمن باشد و راه را براي او هموار گرداند کنند که تأییدي بر تالش
  :نهادي به قرار ذیل است هاي پیشکار راه

  در بعد داخلی) الف
اهتمام جدي به امر به معروف و نهی از منکر براي محو عوامل فساد فرهنگـی و اخالقـی و     . 1
  هاي اسالمی؛  ارزشياحیا

کرامت انسانی و تکریم شخصیت آحاد جامعه و گرایش آنها به آزادي معنـوي         توجه به اصل    . 2
  و استقالل؛

هـاي جوانـان و پـرورش آنهـا و حمایـت از        رشد اسـتعدادها و ظرفیـت     ۀفراهم ساختن زمین  . 3
  هاي فرهنگی و هنري؛ نیروهاي خالق و متعهد در زمینه

منـدان، ادبـا و    ن علما، انـدیش چو هاي برجسته، مؤمن و متعهد اسالمی هم   معرفی شخصیت . 4
هـاي   به عنوان الگوي عملی به جامعه به منظور جلوگیري از الگـو شـدن شخـصیت       ... هنرمندان و 

  هاي فکري، اخالقی و عملی آنها؛ همراه با تبیین ویژگی... کاذب غیراسالمی، هنري، ورزشی و
عیتی کـه هـستند و      آحاد جامعه در هـر شـغل و مـوق          ۀهاي آموزشی براي هم     برگزاري دوره . 5

هاي اسالمی به صورت معقـول و منطقـی بـه آنهـا بـه منظـور            تعلیم اصول و مبناي دین و آموزه      
 دینـی،  هـاي   پرسـش هاي منطقـی و مناسـب بـه شـبهات و              پاسخ ۀها و ارائ   افزایش سطح آگاهی  

  اجتماعی، سیاسی در قالب جلسات پرسش و پاسخ؛
جویـان   ها و تقویت خودباوري در میان دانـش      اههاي اسالمی در دانشگ    ترویج اصول و ارزش   . 6

  از طریق اساتید خبره، آگاه و متعهد؛
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منـد و منـسجم در مقـاطع         هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی هـدف        تدوین و اجراي برنامه   . 7
  مختلف تحصیلی؛

ـ   تشکیل و گسترش ستادها، مراکز و مؤسسات فرهنگی، متـشکل        . 8 ی از  از تـیم فعـال و مرکب
  و طراحان فرهنگی تحت نظارت شوراي عالی انقالب فرهنگی؛نظران  صاحب

  اي، پوشاك و انواع کاالهاي وارداتی؛ هاي رایانه نظارت جدي بر محصوالت فرهنگی، بازي. 9
ـ هـا، هی   توجه به نهادهاي فرهنگی سنتی ماننـد کـانون        . 10 هـاي   هـاي مـذهبی و فعالیـت      تئ

  ؛فرهنگی محلّی، نظارت بر عملکرد و حمایت از آنها
بخـش و توزیـع گـسترده در        دهنده و معرفت   چاپ و انتشار کتب، مجالت و جزوات آگاهی       . 11

  کننده؛ و جلوگیري از انتشار نشریات و کتب گمراه... ها و مراکز دولتی، مدارس، دانشگاه
نظارت متخصصانه و متعهدانه بر عملکرد رسانه ملی و تقویت و تشویق و یا هشدار بـه آن     . 12

  تضی؛در مواقع مق
 ارزشی کرد رويبا ... نامه و  هاي تلویزیونی، فیلم و نمایش      ایجاد رقابت سالم در تولید برنامه     . 13

  اي قرآنی و اسالمی و تشویق هنرمندان متعهد؛ و اخالقی و با ایده
ریـزي    ایجاد اشتغال سالم و واگذاري امور به افراد متخـصص، متعهـد و کـاردان و برنامـه                 . 14

  ؛فراغت جوانان و نوجوانانصحیح براي اوقات 
  ي فرهنگی؛برد راههاي فکر براي تأمین دانش و بصیرت و مدیریت  تشکیل اتاق. 15
ـ علمی و اجتماعی بر محور قرآن و معارف قرآنی و یا تولید              هاي هنري  دهی فعالیت  جهت. 16

  .فرهنگ و هنر قرآنی
  المللی در بعد بین) ب

 مختلف فرهنگ اسالمی با هدف مناظره و بحـث بـا            هاي  مطالعه و پژوهش عمیق در حوزه     . 1
فکرنماهاي اسالمی و شناساندن فرهنـگ و معـارف          پردازان و متفکران غیراسالمی و روشن      نظریه

  اصیل اسالمی به ایشان؛
هـاي فکـري حـاکم در        تربیت مبلّغان متخصص و متعهد و آشنا به زبان، فرهنگ و جریـان            . 2

فکـران و   علمی و محافل دانشگاهی جهان و تعامل با روشنهاي مهم   جهان جهت ورود به عرصه    
  هاي دینی و مهدوي؛ دانشگاهیان و حتی برقراري ارتباط با مردم و تبیین عقالنی و علمی آموزه

 اطالعات الزم و ارزیابی     ۀارتباط مداوم با مراکز اسالمی در کشورهاي جهان به منظور مبادل          . 3
   کشور و اقدام مؤثر در این زمینه؛نیازهاي دینی، فرهنگی و تبلیغی هر

سـاز بـا    هـاي زمینـه   هاي جدي و عمیق توسط کشورهاي اسالمی و دولت    تشکیل کنفرانس . 4
هاي دقیق و اصولی در موضـوع توسـعه و توانـایی فرهنگـی و مقابلـه بـا انـواع          ریزي  هدف برنامه 

  .هاي مصوب نامهتهاجمات و استفاده از تمامی امکانات دنیاي اسالم در راستاي تحقق بر
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  المللی در ابعاد داخلی و بین) ج
 تبیـین ابعـاد و اهـداف جنـگ نـرم            انگیزةتربیت نیروي انسانی آگاه، متعهد و متخصص به         . 1

 چرا که تبیین و تبلیغ فرهنـگ اسـالمی بـدون    ؛ویژه جوانان در سطح جامعه و جهان   هبراي مردم ب  
   سوء بدخواهان تأثیر بسزایی نخواهد داشت؛هاي ها و مکاتب انحرافی و نیت کالبدشکافی فرهنگ

هــا و  هـاي کارآمــد و اســتفاده از همــه ظرفیــت  آوري بـه کــارگیري تکنولــوژي نــوین، فــن . 2
هـاي فرهنگـی    گیـري  ها و ارزیابی جهت ضعف ها و نقطه  شناخت چالشبرايهاي فرهنگی     سرمایه

  ؛ فرهنگیيهاي آتی و اصالح و ارتقا در سطح ملی و جهانی در سال
رسانی مستمر همراه با تحلیل و تفسیر صحیح و واقعی از مـسائل و ارائـه معیارهـاي                    اطالع .3

  هاي دینی و اخالقی؛ اسالمی و ارزش
هاي تلویزیونی و رادیوي ملّی و فراملّی یا ایجـاد         فرهنگی مانند روزنامه یا شبکه      ۀتولید رسان . 4

  می در سطح جهان؛هاي اسال غ اندیشهرسانه مشترك اسالمی به منظور تبلی
عـارف  ال نهادها و مؤسسات فرهنگی اسـالمی در فـضاي اینترنتـی و گـسترش م              حضور فع . 5

  .اسالم و قرآن در فضاي مجازي

  نتیجه
هـاي   همـه حاصـل تـالش    دینی و جهالت است و این  از فساد، بیسرشارجهان در عصر حاضر     

ایـن مفاسـد و   . لی الهـی اسـت  هـاي متعـا    دشمنان براي مقابلـه بـا دیـن اسـالم و ارزش     ۀوقف  بی
 بـراي  اقـدامات وسـیعی را     امـام مهـدي   . رسـد    خود می  انجام ظهور به    ۀها در آستان    ناهنجاري

 و مدینۀ فاضلۀ آرمانی را محقـق خواهـد   اجرا خواهد کردفرهنگی در جهان  دادن به مسائل   سامان
  .نمود

. انـد  تعالی ترسـیم کـرده   و رفت پیشروایات اوضاع فرهنگی جهان را در عصر ظهور در نهایت          
 براي به ثمر رساندن چنین انقالب عظیم فرهنگی، رشد و تعالی دین و معنویت، اخـالق و    امام

تـر   علم و عقل را محورهاي اساسی اقدامات اصالحی خود قرار خواهد داد و با قاطعیت هرچه تمام         
ستدالل عقلی به ابطال عقاید و با استفاده از تمامی امکانات فرهنگی و تربیتی و در پرتو منطق و ا              

 و از ایـن طریـق     خواهـد پرداخـت   ي و ارشاد    گر  روشنهاي اسالمی و      باطل و تبیین صحیح آموزه    
اقـدامات  . رسـاند   جهانی را به سطح اعـالي تکامـل دینـی، اخالقـی، علمـی و عقلـی مـی            ۀجامع

د، الگـوي  هـاي اصـالحی خـو     و نیز روش ایشان در محقق سـاختن برنامـه       گرایانه امام   اصالح
  .هاي فرهنگی است ساز براي مقابله با آشفتگی کامل دولت زمینه

 یعنـی    را در پـیش گیـرد،      ساز نیز باید همان اقدام اصالحی اساسـی امـام            دولت زمینه  ،بنابراین
هاي فرهنگـی    را در رأس برنامه    امام دربارةبخشی    ي به همراه معرفت   گر  روشندهی و     بصیرت
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در پـیش  هاي مؤثري را کار راه ،یاتی کردن این دو برنامۀ اساسی و کالن  عمل برايخود قرار دهد و     
هـا  برد راهبدیهی است در صورت اجراي صحیح ایـن  . گیرد که شماري از آن در این نوشتار یاد شد    

  ناپـذیر   هـاي دشـمنان آسـیب    تک افـراد جامعـه در برابـر انـواع ترفنـدها و هجمـه         ها تک کار  راهو  
  .خواهند شد

  منابع
االمـر، چـاپ اول،     ، انتـشارات مؤسـسه صـاحب      المالحم و الفتن  اووس، علی بن موسی،     ط  ابن .1

 .ق1416
 .تا  و النشر و التوزیع، بیللطباعۀ، بیروت، دارالفکر السننماجه، محمد بن یزید،  ابن .2
 .ش1381هاشمی،  ، تبریز، انتشارات بنیکشف الغمۀ فی المعرفۀ االئمۀاربلی، علی بن عیسی،  .3
 .ش1387سیدطیب موسوي جزائري، : ، تصحیحتفسیر القمی ابراهیم، القمی، علی بن .4
، قـم، انتـشارات دفتـر تبلیغـات اسـالمی،           غـررالحکم و دررالکلـم    تمیمی آمدي، عبدالواحد،     .5

 .ش1366
 .ش1374، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ ششم، عصر زندگیحکیمی، محمد،  .6
 .تا ، بیمطبعۀ العلمیۀ، ، قماثبات الهداةحر عاملی، محمد بن حسن،  .7
 .ق1414البیت،   آلمؤسسۀ، قم، انتشارات وسائل الشیعهــــــــــــــــــــــــ ،  .8
، تهـران، انتـشارات سـازمان مـدارك فرهنگـی           فرهنگ و تهاجم فرهنگی   اي، سیدعلی،     خامنه .9

 .ش1373انقالب اسالمی، چاپ دوم، 
 .تا ، بیاالسالمیۀان، دارالکتب ، تهرکمال الدین و تمام النعمۀصدوق، محمد بن علی،  .10
 .ق1413، قم، انتشارات جامعۀ مدرسین، من ال یحضره الفقیهـــــــــــــــــــــ ،  .11
 .ق1411، مؤسسۀ المعارف االسالمیۀ، قم، انتشارات الغیبۀطوسی، محمد بن حسن،  .12
 .ق1417البیت،  ، قم، انتشارات مؤسسه آلاعالم الوريطبرسی، فضل بن حسن،  .13
 .تا ، تهران، چاپخانۀ علمیه، بیتفسیر عیاشیمحمد بن مسعود، عیاشی،  .14
، چـاپ اول،  ، قـم، انتـشارات بنیـاد فرهنگـی مهـدي موعـود      آینـده جهـان  کارگر، رحیم،   .15

 .ش1383
اکبـر غفـاري، تهـران، انتـشارات دارالکتـب       علـی : ، تـصحیح کافیکلینی، محمد بن یعقـوب،    .16

 .ش1363، االسالمیۀ
 .ق1403 الوفا، مؤسسۀ، بیروت، واربحاراالنمجلسی، محمدباقر،  .17
 .ق1414، بیروت، انتشارات دارالفکر، کتاب الفتنمروزي، نعیم بن حماد،  .18
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