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یگدنز 12کبس 

باتک 12تاصخشم 

12هراشا

بلاطم 16تسرهف 

24راتفگشیپ

24هراشا

یگدنز 25کبس 

یگدنز کبس  ياه  25هفلؤم 

روهظ 27موهفم 

27هراشا

نامزلارخآ لماکت و  روهظ ، هرابرد  29تایرظن 

خیرات نایاپ  هرابرد  هتینردم  30هاگدید 

هبیط تایح  رارقتسا  خیرات و  32نایاپ 

ناسنا یگدنز  يارب  هتینردم  رکفت  34جیاتن 

روهظ زا  لبق  رشب  ندمت  لوا : 38لصف 

لصف 38هصالخ 

لسن ثرح و  كالها  لماک  قادصم  ینونک ، ندمت  زا  38یشخب 

رصاعم نارود  رد  لسن  ثرح و  كالها  زا  ییاه  42لاثم 

عبانم 42يدوبان 

رشب طسوت  عبانم  بیرخت  44ءاشنم 

ناریا رد  ییارگ  45فرصم 

مالسا رد  46فرصم 

ثرح كالها  زا  يرگید  قادصم  ناهج  رد  يژرنا  هیور  یب  46فرصم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا هیمئاق يا هنایار تاقیقحت 398زکرم زا 5 هحفص

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا تکاله  هدننک  نارگن  49رامآ 

هداوناخ نوناک  رب  يزورما  یگدنز  کبس  ییاذغ و  داوم  52رثا 

لسن تکاله  هیام  يزورما  یگدنز  کبس  ییاذغ و  53داوم 

تعیبط ناسنا و  تکاله  هیام  اوه  55یگدولآ 

تسیز طیحم  رب  اه  کیتسالپ  دربراک  55رثا 

تایاور هنیئآ  رد  یلهاج  57ندمت 

روهظ زا  دعب  لبق و  يزرواشک  مود : 62لصف 

لصف 62هصالخ 

رضاح رصع  رد  يزرواشک  63تیعضو 

63هراشا

ییایمیش ياهدوک  تارضم  هیور و  یب  65فرصم 

اه شک  تفآ  تارضم  هیور و  یب  66فرصم 

روهظ رصع  رد  يزرواشک  68عضو 

دوش یمن  تمحر  نیزگیاج  75تعنص 

75هراشا

يداعریغ داعبا  اب  يزرواشک  تالوصحم  یخرب  87دیلوت 

روهظ زا  دعب  لبق و  نامرد  تشادهب و  تمالس ، موس : 90لصف 

لصف 90هصالخ 

مالسا دید  زا  ناسنا  91یگنادواج 

رضاح رصع  رد  نامرد  تشادهب و  92تمالس ،

وراد دیلوت  زا  ییاه  شخب  رد  یقالخاریغ  طیارش  دوجو  98بلقت و 

ییوراد هطلس  یشورفرامیب و  يزاس ، 103يرامیب 

تشادهب رد  هدافتسا  دروم  ییایمیش  داوم  103رطخ 

روهظ رصع  رد  نامرد  تشادهب و  105تمالس ،

روهظ زا  دعب  لبق و  يروانف  مراهچ : 114لصف 

لصف 114هصالخ 
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رضاح رصع  رد  114يروانف 

یجنم ناونع  هب  يروانف  119یفرعم 

زورما يایند  رد  تاطابترا  هیلقن و  لیاسو  123تیعضو 

هیلقن لیاسو  123تافداصت 

123هراشا

هیلقن لیاسو  طسوت  اوه  124یگدولآ 

یسیطانغمورتکلا جاوما  126رطخ 

تعیبط رد  هدش  اهر  داوم  127رطخ 

روهظ رصع  رد  128يروانف 

ناشیا نارای  نامز و  ماما  هدافتسا  دروم  يروانف  هرابرد  تایاور  زا  تسردان  128ریسفت 

دبای یم  شرتسگ  روهظ  رصع  رد  هنوگچ  130يروانف 

روهظ رصع  رد  نینموم  هب  ملع  رب  ینتبم  ییاناوت  142ياطعا 

روهظ رصع  رد  یملع  تفرشیپ  147تقیقح 

147هراشا

يروانف رد  149قالخا 

روهظ زا  دعب  لبق و  تعیبط  مجنپ : 158لصف 

لصف 158هصالخ 

رضاح رصع  رد  تعیبط  159نیمز و 

مالسا رظن  زا  تعیبط  اب  ناسنا  160هطبار 

هدنیآ ینیب  شیپ  نیمز و  رب  مکاح  یمیلقا  طیارش  یخرب  161یسررب 

یلاس کشخ  163یکشخ و 

اوه نبرک  دیسکا  يد  167نازیم 

نیمز ترارح  168هجرد 

نیمز ترارح  169هدنیآ 

اه لگنج  يزوس  171شتآ 

درگزیر رابغ و  درگ و  171هدیدپ 
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اه بالات  اه و  هچایرد  دیدهت  یلاس و  172کشخ 

هدراو تراسخ  یعیبط و  يایالب  لک  175شیازفا 

یعیبط یمیلقا  تارییغت  اب  ینونک  یمیلقا  ياه  يراجنهان  176توافت 

یمیهاربا نایدا  رد  روهظ  یمیلقا  ياه  ینیب  177شیپ 

تایاور رد  روهظ  زا  لبق  تعیبط  نیمز و  178طیارش 

یعیبط يایالب  هلزلز و  یمیلقا ، ياه  180يراجنهان 

180هراشا

رضاح رصع  رد  نیمز  یعیبط  عبانم  ریاخذ و  هدعاق  یب  184فرصم 

( تعیبط روهظ   ) روهظ رصع  رد  تعیبط  186نیمز و 

186هراشا

نیمز ندش  187نوگرگد 

ینونک يروانف  کمک  هب  نیمز  يرادم  یکلف و  تایصوصخ  رد  تارییغت  لامعا  189يایور 

رصع ماما  تسد  هب  لدع  ییاپرب  اب  نیمز  ندش  194هدنز 

نیمز ياه  جنگ  تاکرب و  ندش  197جراخ 

رفاک نمؤم و  نتخانش  كاردا و  روعش و  نتشاد  نیمز و  نتفگ  202نخس 

روهظ زا  دعب  لبق و  تینما  مشش : 214لصف 

لصف 214هصالخ 

( روهظ زا  لبق   ) رضاح رصع  رد  215تینما 

215هراشا

تینما يرارقرب  يارب  رضاح  رصع  رد  اه  تلود  شالت  زا  ییاه  216هنومن 

نیبرود اب  تینما  216نیمأت 

هناریگ تخس  رایسب  نیناوق  اب  یعنصت )  ) تینما 217داجیا 

یماظن ياه  219هنیزه 

اه تلود  دایز  شالت  هنیزه و  مغر  یلع  تینما  ندشن  220نیمأت 

روهظ رصع  رد  223تینما 

هناریگتخس نیناوق  نیبرود و  ياج  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  228يژتارتسا 
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روهظ زا  دعب  لبق و  تلادع  متفه : 232لصف 

لصف 232هصالخ 

( روهظ زا  لبق   ) رضاح رصع  رد  اه  ناسنا  تمارک  233تلادع و 

233هراشا

يداصتقا یتلادع  233یب 

یسایس یتلادع  235یب 

مسیرورت فیرعت  رد  یتلادع  235یب 

( یگنهرف ینومژه   ) یگنهرف یتلادع  236یب 

هیذغت رد  یتلادع  236یب 

( هتسه يا هلابز   ) یتشادهب یتلادع  237یب 

اه ناسنا  240ریقحت 

روهظ رصع  رد  اه  ناسنا  تمارک  242تلادع و 

ماما طسوت  تلادع  يرارقرب  245شور 

اه ناسنا  نیب  طباور  رد  تلادع  245فلا )

ناسنا طباور  ریاس  رد  تلادع  يرارقرب  250ب )

هعماج رد  تلادع  يرارقرب  یلصا  ياه  هیاپ  250مدرم 

تلادع شرتسگ  هیام  تما  ماما و  نیب  تبحم  253رهم و 

یبن نامیلس  دوواد و  هویش  هب  تلادع و  ساسا  رب  ماما  254تواضق 

یمیهاربا يایبنا  تراشب  يودهم  256تلادع 

( نموم روهظ   ) روهظ زا  دعب  لبق و  نینمؤم  متشه : 258لصف 

لصف 258هصالخ 

رضاح رصع  رد  نینمؤم  258طیارش 

258هراشا

رضاح رصع  رد  نینمؤم  260ریقحت 

مالسا تاسدقم  هب  نیهوت  ناناملسم و  263راتشک 

( نمؤم روهظ   ) روهظ رصع  رد  نینمؤم  267طیارش 
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267هراشا

( زیمت  ) روهظ رصع  رد  قفانم  رفاک و  زا  نمؤم  270يزاسادج 

روهظ رصع  رد  نموم  ینامسج  ياوق  273ياقترا 

دسر یم  نایاپ  هب  نینموم  ریقحت  نارود  روهظ  رصع  275رد 

درادن دوجو  نموم  رد  فعض  يرامیب و  روهظ  رصع  277رد 

دنک یم  ادیپ  ار  ءایبنا  بولطم  ناسنا  ياه  یگژیو  نموم  روهظ  رصع  278رد 

روهظ زا  دعب  لبق و  هداوناخ  قالخا و  مهن : 282لصف 

لصف 282هصالخ 

رضاح رصع  رد  هداوناخ  قالخا و  283تیعضو 

283هراشا

روهظ هناتسآ  رد  یقالخا  288ینماان 

بسانمان 289ششوپ 

رضاح رصع  رد  هداوناخ  لزلزت  تاعالطا  رامآ و  زا  ییاه  298هنومن 

ینونک رصع  رد  یبلقت  هداوناخ  300فیرعت 

روهظ رصع  رد  هداوناخ  قالخا و  301تیعضو 

روهظ زا  دعب  لبق و  ملع  هب  رشب  یسرتسد  مهد : 312لصف 

لصف 312هصالخ 

( روهظ زا  لبق   ) رضاح رصع  رد  ملع  هب  رشب  312یسرتسد 

312هراشا

مامح رد  بآ  هیفصت  یشخرچ  315شود 

رشب تسد  هتخاس  عیانص  317تیصوصخ 

ینونک يایند  رد  يژرنا  318نیمات 

روهظ رصع  رد  هدام  ملاع  رب  طلست  یهلا و  ملع  هب  رشب  322یسرتسد 

روهظ زا  دعب  لبق و  رشب  رب  یهلا  تاکرب  لوزن  مهدزای : 326لصف 

لصف 326هصالخ 

رضاح رصع  رد  رشب  رب  یهلا  تاکرب  لوزن  327شهاک 
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327هراشا

یعیبط لئاسم  رد  ناهج  ینارحب  تیعضو  زا  ییاه  337هنومن 

ینونک يایند  رد  يزور  341بسک 

روهظ رصع  رد  يداصتقا  ییافوکش  رشب و  رب  یهلا  تاکرب  344لوزن 

روهظ رصع  رد  يزور  347قزر و 

روهظ زا  دعب  لبق و  نید  مهدزاود : 356لصف 

لصف 356هصالخ 

رضاح رصع  رد  357نید 

358تیدوهی

361تیحیسم

362مالسا

ینید ریغ  رشب  363قوقح 

حور ياذغ  يراد  نید  364نامیا و 

يزاس 365نید 

روهظ رصع  رد  نید  367روهظ 

دبای یم  روهظ  نید  373هنوگچ 

روهظ رصع  رد  376نید 
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ص:13

راتفگشیپ

هراشا

.تسیچ رد  ناش  هعماج  هداوناخ و  دوخ ، تالکشم  هشیر  دنناد  یمن  هک  ییاه  نآ  يارب 

.دنرادن وا  زا  يربخ  هک  ییاه  نآ  يارب 

.دنسانش یمن  ار  وا  هک  ییاه  نآ  يارب 

.متشاگن ار  باتک  نیا  دوش ، یم  هچ  دیایب  رگا  دنناد  یمن  هک  ییاه  نآ  يارب 

.تسیچ رد  ناتتالکشم  دینادب  رگا 

.تسیک وا  دینادب  رگا 

.دوش یم  هچ  شندمآ  اب  دینادب  رگا 

.هچ ینعی  ندوب  ادخ  هفیلخ  دینادب  رگا 

.دیزیر یم  کشا  شقارف  رد  بش  زور و  دیوش و  یم  وا  قاتشم  هنیآره 

: نآ رد  هک  يا  هعماج  قاتشم 

.قوش رس  زا  دینک ، یمن  هانگ 

.عبط تیاضر  اب  دینک ، یم  تیاعر  ار  نوناق 

.قایتشا اب  دیهد ، یم  تاکز  سمخ و  تایلام ،

.وغل هن  دینک ، یم  ادخ  یگدنب  فرص  ار  دوخ  تقو 

.نان هن  دینک ، یم  تیبرت  ادخ  يارب  ار  دوخ  نادنزرف 

.ادخ فطل  هب  دیروخ ، یم  رس  يالاب  اپ و  ریز  زا 

.کشا ياه  هرطق  تشپ  زا  دینیب  یم  ار  وا  و 

یگدنز www.Ghaemiyeh.comکبس ناهفصا هیمئاق يا هنایار تاقیقحت 398زکرم زا 24 هحفص

http://www.ghaemiyeh.com


ص:14

یگدنز کبس 

رتسبو (1) همان  تغل  رد  .دوش  یم  هدافتـسا  یگدنز  کبـس  يانعم  هب  ( Life Style  ) هژاو زا  یـسیلگنا  نابز  رد  هزورما  .تسا  هدشدای  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  یگدـنز » کبـس   » بیکرت زا  فلتخم  ياه  نابز  رد 
فیرعت هورگ  ای  صخش  کی  یگدنز  زا  یـصاخ  شور  يانعم  هب  دروفسکآ (2)  �همان  تغل  رد  هدش و  فیـصوت  دوش  یم  هتـشادنپ  بسانم  هدنزارب و  هک  يا  هویـش  رایعم و  اب  قباطت  يانعم  هب  یگدنز » کبـس   » هژاو

، یـسراف نابز  رد  .دنرب  یم  هرهب  کبـس  يانعم  يارب  بولـسا »  » لداعم زا  هزورما  اما  هدش ، ذخا  هرقن » رز و  ندرک  يریگ  بلاق  نتخادگ و   » ینعم هب  درجم ، یثالث  ردصم  زا  کبـس »  » هژاو یبرع  نابز  رد  .تسا  هدش 
.تسا رصاعم  هرود  هب  طوبرم  مه  یسانش  کبس  ثحب  لصا  هک  نانچمه  هتشادن ، يدربراک  رخاوا  نیا  ات  رظندروم  يانعم  هب  هملک  نیا 

لامعا زا  معا  ینوریب  روما  دنتـسه و  ینورد  ینهذ و  هک  اه  شیارگ  اه و  شنیب  ریظن  يروما  تسا ؛ طوبرم  يونعم  يدام و  یعامتجا ، يدرف ، دـعب  زا  معا  ناسنا ، یگدـنز  هب  هک  تسا  يروما  لماش  یگدـنز  کـبس 
.دنشاب یم  ینیع  يروما  هک  اه  ییاراد  یعامتجا و  ياه  تیعقوم  يداصتقا ، ياه  تیلاعف  گنهرف ، یمسج ، تیعضو  تالاح و  هنارایشوه ، ان  هنارایشوه و 

یگدنز کبس  ياه  هفلؤم 

تاقیقحت رد  ای  هدرمشرب و  یگدنز  کبس  يارب  ناشیا  هک  تسا  ییاه  هفلؤم  رصانع و  یـسررب  تفای ، تسد  فلتخم  نادنمـشیدنا  رظنزا  یگدنز » کبـس   » موهفم زا  يرتهب  كرد  هب  ناوت  یم  هک  ییاه  هار  زا  یکی 
هدرکدای اه  نآ  زا  دوخ  راثآ  رد  نادنمـشیدنا  هک  يرـصانع  زا  یخرب  .دنوش  یم  بوسحم  یگدنز  کبـس  ینیع  قادـصم  هک  تسا  يروما  هفلؤم  زا  روظنم  اجنیا  رد  .دـنا  هدرب  هرهب  صخاش  ناونع  هب  اه  نآ  زا  دوخ 

يوگلا حـیرفت ، تغارف و  تاقوا  نارذـگ  ياه  هویـش  لقنو ، لمح  هلیـسو  عون  هیثاثا ،) يرامعم و  نویـساروکد ،  ) نکـسم عون  دـم ،) زا  يوریپ  كاشوپ و  عون   ) ییارآدوخ هیذـغت ، عون  هویـش و  زا : دـنا  ترابع  دـنا ،
هدافتسا شزرو ، یقیسوم و  رنه ، شزومآ ، یتسرپ ، نهیم  هداوناخ ، نید ، تینالقع ، دننام  گنهرف  هب  طوبرم  ياهوگلا  اه و  شرگن  ندرک ، تبحص  هوحن  فرصم ،

.Webster Dictionary. -1
.Oxford Advanced Learner’s Dictionary. -2
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از فناوري، سلیقه هاي ورزشی، تفاوت هاي دینی و چشم اندازهاي اخالقی، ارزش هاي سیاسی، الگوهاي زندگی خانوادگی، روابط زناشویی و تربیت کودك، تحصیالت و سایر مؤلفه ها )1(.

امروزه در جوامع مختلف سـبک زندگی هاي گوناگونی بر اساس روش زندگی، عادات، رسوم و گرایش مذهبی تعریف شده و هر یک از این سبک ها اصول و قواعد ویژه خود را دارا هستند. به نظر می
رسـد دو موضوع مهم در تعریف سـبک زنـدگی در جوامع مختلف تأثیر بسـیار ویژه اي دارند که عبارت اند از روش زندگی در بعد مادي آن و جهان بینی و ایدئولوژي یعنی نحوه نگرش انسان به مبدأ و
منتهاي هستی. بر همین اساس موارد متعـددي از انواع سـبک زنـدگی ماننـد سـبک زنـدگی شـرقی، سـبک زنـدگی غربی، سـبک زنـدگی دینی، سـبک زنـدگی مهدوي، سـبک زندگی مدرن (مدرنیته،

مدرنیسم)، سبک زندگی سنتی، سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی اسالمی، سبک زندگی ایرانی - اسالمی و سایر انواع سبک زندگی تعریف شده است.

در این نوشـتار سـعی شده است که سبک زندگی بشر قبل از ظهور امام عصر؟عج؟ با سبک زندگی بعد از ظهور مورد مقایسه قرار گیرد. در خصوص دوران قبل از ظهور، بیشتر بر سبک زندگی انسان در
چند سده اخیر تأکید شده و در خصوص دوران بعد از ظهور، تالش شده است تا در چارچوب آیات قرآن، روایات و تحلیل هاي عقلی، نمایی از زندگی بعد از ظهور ارائه شود. درصورتی که عموم انسان
ها از پیامبران و اولیاي الهی فرمان برداري می کردنـد، بسـیاري از مؤلفه هاي سـبک زنـدگی بعـد از ظهور می توانست در برهه هاي مختلف تاریخ اتفاق بیافتد، اما برخی ویژگی هاي دوران بعد از ظهور،

مختص آن زمان می باشد. در مقایسه بین سبک زندگی قبل و بعد از ظهور چند هدف عمده دنبال می شود که عبارت اند از:

1 بررسی و ارائه گوشه اي از آمار و اطالعات مربوط به ناهنجاري ها و نقایص تمدن کنونی حاکم بر جهان در سه بعد معنویت و اخالق، محیط زیست و زندگی شخصی انسان._

2 با آشـکار شـدن ضـربات و شـالق هایی که برخی مؤلفه هاي سـبک زندگی کنونی بر پیکره معنویت، اخالق، محیط زیست و بدن انسان وارد آورده است؛ انسان بار دیگر در جسـتجوي یافتن راهکار_
جدید و ایده مقبول براي ادامه حیات خود خواهد بود.

1- مهدوي کنی، محمد سعید. 1386 مفهوم. سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 1 پائیز، 86 ص، 199-230.
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هنیدم نآ  هب  ندیسر  قاتـشم  رتشیب  هچ  ره  ناسنا  یهلا ، ياه  هزومآ  تاررقم و  شریذپ  ادخ و  یلو  زا  تعاطا  وترپ  رد  ناسنا ، یگدنز  هنوگ  تشهب  ياهدمایپ  اه و  ییابیز  زا  دودحم  دنچره  ییامن  فیـصوت  اب  _ 3
.دومن دهاوخ  يزاس  هنیمز  اعد و  شالت ، ناهج ، رب  هللا  تیالو  تیمکاح  روهظ و  فیرش  هعقاو  هب  ندیسر  يارب  هدیرب و  لد  ملاع  رب  مکاح  يدام  ندمت  زا  هدش و  هلضاف 

نیا تالمجت  رد  ندش  قرغ  زا  یـشان  ناجیه  زا  ات  دش  دهاوخ  ای  هدش و  ناسنا  طوقـس  ثعاب  هک  تسا  ینونک  ندمت  زا  ییاه  هرازگ  ای  صقاون  اه و  يراجنهان  یخرب  زا  عالطا  هسیاقم  نیا  فادـها  هصالخ  روط  هب 
هبیط تایح  يایاوز  یخرب  اب  ییانـشآ  نمـض  هتـسُج و  هدنیآ  يارب  ار  ون  یحرط  اه  تلم  يرادیب ، زا  دعب  کش  یب  .دوش  یم  ریبعت  يرادیب »  » هب ینید  مولع  رد  هلحرم  نیا  زا  .دوش  هتـساک  دارفا  زا  يرایـسب  رد  ندـمت 

.دومن دنهاوخ  زاغآ  ار  یهللا  هفیلخ  ماقم  هب  ندیسر  يارب  شالت  قوش و  يودهم ،

؛ تسا تداعس  هار  اهنت  هتینردم  هتفرگ و  ور  شیپ  نردم ، يایند  هک  تسا  یهار  مه  نآ  دوش و  یم  نیمأت  هار  نامه  اب  تداعس  تسوا و  يور  شیپ  هار  کی  طقف  دنک ، اقلا  رـشب  هب  هک  تسا  نیا  نردم  يایند  شالت 
ددرگ (1). یم  نومنهر  نآ  هب  ار  ام  نید ، هک  تسا  یهار  نآ  دراد و  دوجو  مه  يرگید  هار  هکلب  تسین ؛ هار  اهنت  نیا ، هک  دیوگ  یم  یمالسا  بالقنا  رکفت )  ) اما

یب دنهد ، یم  لکـش  ار  رـشب  یگدنز  بوچراهچ  یهلا  میلاعت  هعماج و  رب  مکاح  ادخ  یلو  نآ  رد  هک  دشاب  هتـشاد  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  دوخ  یگدـنز  کبـس  يارب  يرگید  باختنا  دـناوت  یم  تسناوت و  یم  ناسنا 
.دوش یم  ریبعت  هبیط  تایح  هب  نآ  زا  هک  دش  دهاوخ  یهتنم  تایح  زا  یعون  هب  یگدنز  کبس  زا  عون  نیا  هجیتن  کش 

روهظ موهفم 

هراشا

نوناق وا ، نم و  نایم  رگا  ایادـخراب ! ؛ يداْبلا ِرِـضاْحلا َو  ِیف  یعاّدـلا  َهَوْعَد  ًایِّبَُلم  یتانَق  ًادِّرَُجم  یفیَـس  ًارِهاش  ینَفک  ًارِزَتُْؤم  يْربَق  ْنِم  ینْجِرْخَاَف  ًایِـضْقَم  ًاْمتَح  كِدابِع  یلَع  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ُتْوَْملا  ُهَنَیب  ینَیب َو  َلاح  ْنِا  َّمُهّللَا 
ریشمش اب  هتسبرمک و  رب  شیوخ  نفک  هک  یلاحرد  رآ ، نوریب  مربق  زا  ارم  دش ، لئاح  یتشاد  ررقم  تناگدنب  رب  ار  نآ  هک  گرم 

هرامش 25. هزوح ، قفا  هلجم  يژولونکت .» نید و   » عوضوم یسررب  اب  ینید  نامتفگ  نوناک  هسلج  نیمودو  تصش  .يژولونکت  نید و  .يدهم 1382 . دمحم  دیس  يرقابریم ، - 1
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.مشاب (1) نابایب  رهش و  رد  قح  توعد  يوگ  کیبل  هتشارفارب و  هزین ي  هدیشک و 

نیمه ایآ  تسا ؟ هنوگچ  روهظ  زا  دـعب  يونعم ، يدام و  یگدـنز  کبـس  دـتفا ؟ یم  یقافتا  هچ  ًاقیقد  روهظ  زا  دـعب  تشاد ؟ ار  گرم  تروص  رد  اـیند ، هب  تشگزاـب  يوزرآ  دـیاب  هک  دـتفا  یم  یقاـفتا  هچ  روهظ  اـب 
نیمه ادـخ  زا  ایآ  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگ  نیمه  تاطابترا  لقنو و  لمح  لیاسو  لقنو ، لـمح  اـیآ  دـناوخ ؟ میهاوخ  زاـمن  هنوگ  نیمه  اـیآ  درک ؟ میهاوخ  يزرواـشک  هنوگ  نیمه  اـیآ  دروخ ؟ میهاوخ  ار  اـه  یکاروخ 

؟ تشاد میهاوخ  ار  تخانش 

: تسا حرطم  لاؤس  ود  روهظ  رصع  رد  ناهج  رشب و  تیعضو  هرابرد  یلکروط  هب 

؟ تسا هنوگچ  روهظ  رصع  رد  يدام  یگدنز  کبس  _ 

؟ تسا هنوگچ  روهظ  رصع  رد  يونعم  یگدنز  کبس  _ 

تعجر و روهظ ، .دوش  یم  هدـنکفا  ملاع  رد  يدـیدج  حرط  روهظ ، زا  دـعب  تسین و  ینونک  يایند  رترب  هجو  روهظ  رـصع  هک  تسا  نیا  دوش  یم  تشادرب  یهلا  نایدا  ریاـس  مالـسا و  نیبم  نید  ياـه  هزومآ  زا  هچنآ 
رصع تسا (2) . تمایق  هرود  نآ  ییاهن  هبترم  تعجر و  نآ  رتالاب  هبترم  رـصع ، ماما  روهظ  نآ  لوا  هبترم  دوش ، لزاـن  تسا  رارق  ملاـع  يادـخ  هدارا  روهظ  ماـن  هب  یتقیقح  دـندحاو ؛ تقیقح  کـی  زا  یبتارم  تماـیق 
بتک ریاس  نآرق و  رد  هچنآ  همه ي  دـنک ، یم  روهظ  لاـعتم  يادـخ  هدارا  نارود  نیا  رد  دوش  یم  طابنتـسا  ؟ع ؟ موصعم همئا  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  زا  هک  هنوگ  نآ  .تسا  دـیحوت  ماـمت  ماـت و  ِروهظ  رـصع  روهظ 

.دنک یم  زورب  روهظ و  تسا  هدش  هداد  هدعو  ینامسآ 

هب تعجر  رصع  رد  دسر ، یم  تایح  زا  هبترم  کی  هب  روهظ ، رصع  رد  ملاع  دوشیم ، راکشآ  تسا ، نامز  ماما  هک  یهلا  بیغ  هملک ي  دنهدیم و  یلجت  ملاع  رد  ار  تیالو  تقیقح  رصع ؛ یلو  ترضح  روهظ ، زا  سپ 
ماما تایلجت  زا  رگید  یکی  دور ، یم  ولج  تمایق  تمس  هب  مدق  کی  ملاع  سپس  تسا ، روهظ »  » ماما تایلجت  زا  یکی  دنک ، یم  یلجت  ماما  یتقو  .دسر  یم  تایح  تقیقح  هب  تمایق  رد  دسر و  یم  يرت  لماک  تایح 

تسا (3). تمایق »  » ماجنارس و  تعجر » »

: دنوش یم  عقاو  رصع  ماما  روهظ  عبت  هب  هک  تسا  ءزج  راهچ  ياراد  روهظ  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگ  نیا  تایاور  زا 

.دهع ياعد  - 1
.ناهبهب لالب ، دجسم  .نآرق  رد  ینایاپ  ياه  هدیدپ  .نسحم 1391 . نایربنق ، مالسالا  تجح  - 2

.http://www.rajanews.com/news/214248 .مق 15/3/1394 . ؟ع .؟ اضرلا تأیه  .ینارنخس  .روهظ  رصع  رد  ناهج  طیارش  .يدهم 1394 . دمحم  دیس  يرقابریم ، مالسالا  تجح  - 3
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�ظهور امام

�ظهور امامت

�ظهور مؤمن

�ظهور طبیعت

نظریات درباره ظهور، تکامل و آخرالزمان

انتظار منجی آخرالزمان در همه ادیان الهی، شـبه ادیان، فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي جهان وجود دارد. جامعه شناسان عصر حاضر بر این عقیده اند که همه فرهنگ ها برخوردار از دو شاخص مشترك
اند. هر تمدن و فرهنگی، حتی جوامع عقب مانده و ابتدایی، بنا به گفته قصه ها و اساطیر خود، در دورترین گذشـته خویش داراي «عصـر طالیی» بوده اند که در آن عصـر، عدالت، آرامش، صـلح و عشـق
وجود داشـته و سـپس از میان رفته و دوره ي فساد، تیرگی و ظلم به وجود آمده است. دیگر اینکه معتقد به یک انقالب بزرگ و نجات بخش در آینده و بازگشت به «عصر طالیی»، عصر پیروزي عدالت،

برابري و قسط می باشند (1).

بشـر از روزي که روي زمین سـکنی گزیده، پیوسـته در آرزوي یک زندگی اجتماعی مقرون به سعادت می باشد و به امید رسیدن به چنین روزي قدم برمی دارد و اگر این خواسته تحقق خارجی نداشت،
هرگز چنین آرزو و امیدي در نهاد وي نقش نمی بست؛ چنانچه اگر غذایی نبود، گرسـنگی نبود، اگر آبی نبود، تشـنگی تحقق نمی یافت و ازاین روي، به حکم ضـرورت (جبر)، آینده جهان، روزي را در
برخواهد داشت که آن روز جامعه بشـري پر از عدل و داد شده و با صـلح و صـفا زندگی خواهند کرد و افراد انسانی غرق فضـیلت و کمال می شوند، البته استقرار چنین وضعی به دست خود انسان خواهد

بود و رهبر چنین جامعه اي، منجی جهان بشري و به لسان روایات «مهدي» خواهد بود (2).

_

_

در عصر حاضر از بین همه ي نظریات درباره آخرالزمان و ظهور منجی، دو دیدگاه غالب است که طرفداران آن ها براي اشاعه نظر خود در سراسر جهان تالش می کنند.

1 مدرنیته

2 حیات طیبه

1- شریعتی مزینانی، علی. 1350 انتظار،. مذهب اعتراض. حسین وارث آدم (مجموعه آثار شماره 19 انتشارات.) قلم، صفحات 253 تا 304.
2- طباطبایی، سید محمد حسین. 1388. شیعه در اسالم. ص 220. انتشارات بوستان کتاب قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه قم.
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خیرات نایاپ  هرابرد  هتینردم  هاگدید 

هب رومأم  دـنوادخ  فرط  زا  یهلا  یجنم  کی  نامزلارخآ  رد  هیرظن ؛ نیا  قبط  .تشاد  دوجو  روهظ  رـصع  نامزلارخآ و  یجنم ، هرابرد  هیرظن  کی  نایدا  هبـش  یهلا و  نایدا  رد  اـپورا ، رد  یتعنـص  بـالقنا  زا  لـبق  اـت 
.دش هئارا  يدیدج  هیرظن  اپورا  رد  یتعنص ، بالقنا  زا  سپ  اما  دوش ، یم  نینمؤم  کمک  هب  اه ، نآ  تداعس  نیمأت  لدع و  يرارقرب  اه ، ناسنا  تاجن 

طلست بابسا ، لماکت  اب  یتخبشوخ ، .تسا  يروانف  رازبا و  بابسا ، رد  لماکت  ناسنا ، لامک  هتینردم ، ناوریپ  رظن  زا  .تسا  بابسا  رد  تفرشیپ  اب  رشب  تداعس  یتخبـشوخ و  نارود  خیرات ؛ نایاپ  هیرظن ، نیا  ساسا  رب 
تینما و یکـشزپ ، مولع  يزرواشک ، يروانف ، رد  تفرـشیپ  شور  اهنت  دشاب و  هتـشاد  دوجو  ایند  رد  دناوت  یم  هک  يرـشب  ندـمت  تروص  اهنت  اه  نآ  رظن  زا  .دوش  یم  ثداح  هدام  ملاع  ریخـست  هدام و  ملاع  رب  ناسنا 

بوذجم دنک ، ادیپ  روهظ  دـنیوگ  یم  نینیدـتم  هک  نانچنآ  زین ، یجنم  کی  رگا  هک  دـنراد  هدـیقع  اه  نآ  تسا (1) . هدمآ  رـشب  هک  تسا  یهار  نیمه  دشاب ، هتـشاد  دوجو  رـشب  يایند  رد  دـناوت  یم  هک  ملع  بسک 
ًافرص ِیقالخا  متسیس  کی  هک  دنتسه  رکف  نیا  رد  دنتسین  یکیزیفاتم  یعیبطلا و  اروام  عبنم  زا  یعون  چیه  هب  دقتعم  هک  ینونک  رـصع  ياه  نیـسروئت  یخرب  .دش  دهاوخ  هارمه  نآ  اب  هدش و  ینونک  ندمت  يژولونکت 

دننک (2). داجیا  دشاب ، رشب  عون  يارب  یحو  نودب  نید  ای  یناهج  دحتم  نید  ناونع  هب  هعاشا  تیلباق  هک  یملع 

رـشب و مالآ  شهاک  ددص  رد  شناد  ملع و  هیاپ ي  رب  هک  مودخ  دارفا  ریاس  نادنمـشیدنا و  نازاسوراد ، ناکـشزپ ، اه ، نیـسنکت  نیعرتخم ، ناحارط ، نیـسدنهم ، هتینردـم ؛ ناوریپ  زا  روظنم  راتـشون  نیا  رد  کش  یب 
ياهزاین همه ي  هدننک  نیمأت  لامک و  تداعس ، ناونع  هب  شخب ، تداعـس  بتکم  کی  ناونع  هب  ار  هتینردم  دنتـسه  شالت  رد  ًاتدمع  هک  تسا  ییاه  نیـسروئت  روظنم  هکلب  تسین ، دنتـسه  دوخ  ناعونمه  هب  تمدخ 

.دننک یفرعم  لماکت  ملع و  تفرشیپ ، اب  فلاخم  ار  یبهذم  دیاقع  نید و  هدومن و  یفرعم  ادخ  نید  نیزگیاج  رشب و 

تروص تسناوت  یمن  ادخ  نید  بوچراچ  رد  رشب  یگدنز  نتفرگ  رارق  ناربمایپ و  زا  تعاطا  ادخ ، هب  نامیا  ایآ  دشاب ؟ هتشاد  تسناوت  یم  رشب  هک  تسا  یندمت  تروص  اهنت  نیا  عقاو  هب  ایآ  اما 

.ناهبهب لالب ، دجسم  .نآرق  رد  ینایاپ  ياه  هدیدپ  .نسحم 1391 . نایربنق ، مالسالا  تجح  - 1
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دیگري از تمـدن را براي او به ارمغـان آورد؟ صورتی از تمـدن که نقـایص، آلودگی ها، ضـرر و زیان هاي مادي و معنوي، تباهی منابع طبیعی و اخالق و منش انسانی را در پی نداشـته باشـد و تمام وقت،
انرژي و توانایی گران بهاي انسان را که باید عالوه بر تالش براي معاش، در عبادت خدا و رسیدن به سعادت و کمال صرف شود مشغول به ساخت، طراحی و به کارگیري فناوري و اسباب و ابزار نکند؟

آیات قرآن نشان می دهند که هدف از خلقت انسان، گذراندن زندگی براي غرق شدن در عالم ماده و تالش شـبانه روزي براي گسترش فناوري و تسـخیر عالم ماده نیست؛ بلکه عالم ماده وسـیله اي براي
تقرب به خداست که در سایه عبادت و اطاعت از خداوند و اولیاي خدا، با اندك تالش، به سهولت به تسخیر انسان در خواهد آمد.

تئوري پردازان مدرنیته، براي جذب ملت هاي جهان به سـمت تمدن خود، متناظر با خواسـته هاي فطري بشر و وعده هاي الهی به مؤمنین - که در کتب آسمانی مانند قرآن آمده است - تعدادي شاخص و
راهکار براي سعادت انسان تعریف کرده اند که برخی از آن ها عبارتند از:

1- راحتی انسان در زندگی؛

2- ذهنی سازي بخش هاي غیر قابل دستیابی زندگی؛

3- ایجاد قابلیت هوش مصنوعی در اسباب و ابزار؛

4- تسلط بر عالم ماده و اطاعت عالم ماده از انسان؛

5- جاودانگی انسان با آپلود اطالعات مغز انسان، خصوصیات و شخصیت او روي یک روبوت. (1)

پایان تاریخ، نظریه اي است که از سوي فرانسیس فوکویاما (2) مطرح شد. وي نظریه خود را نخست به صورت مقاله و سپس با انتشار کتابی تحت عنوان «پایان تاریخ و واپسین انسان» (3)

.Robot. -1
2- معاون وقت بخش برنامه ریزي سیاسی وزارت خارجه آمریکا، در سال 1989م.

.The end of history and the last man. -3
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هعماج زا  یلکـش  هب  ناسنا  هک  تسا  ینامز  خـیرات ، نایاپ  : » دراد یم  زاربا  نینچ  دوخ ، تایرظن  حیرـشت  رد  يو  .تسا  يرـشب  عماوج  رد  تموکح  ییاـهن  لکـش  یـسارکومد ، لاربیل  يو ، داـقتعا  هب  .تخاـس  حرطم 
یمن هک  هدیـسر  ییاج  هب  هزورما  رـشب ، رگید ، نایب  هب  .تسا  هداتفا  یـسارکومد  لاربیل  ماظن  رد  برغ و  رد  یقافتا  نینچ  دوش و  هدروآرب  يرـشب ، ياهزاین  نیرت  یـساسا  نیرت و  قیمع  نآ ، رد  هک  دبای  تسد  یناسنا 

.(1) درادن » دوجو  يراج  مظن  يداینب  دوبهب  ناکما  زا  يا  هناشن  چیه  اریز  دنک ؛ روصت  ار  ینونک  ناهج  زا  توافتم  ییایند  دناوت 

نایاپ هطقن  هب  ناسنا  .تسا  هتفای  تسد  دوخ  ياهزاین  نیرت  یـساسا  نیرت و  قیمع  هب  رـشب  هک  دننک  یم  اعدا  هدومن و  یفرعم  يرـشب  عماوج  رد  تموکح  ییاهن  لکـش  ار  یـسارکومد  لاربیل  وا  نارکفمه  امایوکوف و 
ار شیوزرآ  هک  یتداعس  نآ  هب  هدرک و  روهظ  تسا ، هدوب  شرظتنم  رشب  هک  یجنم  نآ  رگید  ترابع  هب  تسا ، هتفای  ققحت  یسارکومد  لاربیل  اب  يرـشب  تموکح  لکـش  نیرخآ  هدیـسر و  دوخ  کیژولوئدیا  لماکت 

.تسا هدش  زاغآ  ناسنا  یتخبشوخ  هرازه  هتینردم ، ياه  نیسروئت  رظن  زا  نیاربانب  تسا ، هدیسر  هتشاد 

نودب دننک ، یم  يزیر  همانرب  نآ  يارب  دننیب و  یم  يو  یگدنز  يزاس  ینهذ  راکدوخ و  وا و  یتحار  عفن  هب  ملاع ، همه ي  ریخست  يروحم و  ناسنا  رد  ار  رشب  هدنیآ  قفا  ینونک ، ندمت  ناریدم  نازیر و  همانرب  یخرب 
اجنیا .سب  تسا و  هدام  ملاع  ریخست  فرصم و  دیلوت ، هضبق ي  رد  طقف  ایند  اجنیا  .دنریگ  رظن  رد  تسادخ  تیدوبع  یگدنب و  نامه  هک  ار  رـشب  تقلخ  زا  فده  ای  دنـشاب  لئاق  ناسنا  يارب  يونعم  بلاق  چیه  هکنیا 

.تسا هدام  ملاع  رب  رتشیب  طلست  يارب  ملاع ، ریخست  رد  دیدج  یشور  ای  يروانف  روهظ  دراد ، دوجو  روهظ  رگا  .تسا  دیدج  يروانف  کی  فشک  ای  يروانف  کی  لماکت  يارب  راظتنا  دراد ، دوجو  راظتنا  رگا 

هبیط تایح  رارقتسا  خیرات و  نایاپ 

تسا (2). ناسنا  لماکت  تسین ، بابـسا  رد  هعـسوت  روهظ ، تسا ؛ ناسنا  لماکت  رـصع  روهظ ، رـصع  ساسا ، نیا  رب  .تسا  نیمز  رد  هبیط  تایح  رارقتـسا  نامز  خـیرات ، نایاپ  یهلا  يایلوا  ءایبنا و  هدـعو ي  ساـسا  رب 
ناسنا و قالخا  لماکت  رصع  روهظ  رصع  دسر ، یم  يدبا  شمارآ  هب  وا  رتچ  ریز  ناسنا  هدرک و  هضرع  رشب  رب  ار  ادخ  تیالو  ادخ ، یلو  نآ  رد  هک  تسا  يدیدج  لصف  روهظ ،

هرامش 57. دادرخ 1386 ، نامسرپ ، هلجم  .تیودهم  يزاس و  یناهج  .مان 1386 . یب  - 1
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رسـیدن انسان به مقام خالفت اهللا است. در این میان به لطف خـدا تمام عالم ماده نیز، با کمترین زحمت، بیشترین فایـده و کمترین ضـرر، شایـد هم بـدون ضـرر، به برکت حضور ولی خدا در رأس جامعه،
ایمان و تقواي مؤمنین و تالش و کوشش بی وقفه آن ها، در کنترل انسان به حق پیوسته قرار می گیرد. بدین صورت انسان به آنچه به ذهن تئوریسین هاي مدرنیته هم نمی رسد دست می یابد، یعنی کنترل
عالم ماده به اذن اهللا و با اندك تالش انسان در اختیار او قرار می گیرد و بشـر عالم ماده را به تسـخیر خود درآورده و در راه خیر، بندگی خدا و رسیدن به کمال از آن بهره می جوید. ارتباط انسان با اشیاء
که داراي ملکوت، صاحب شـعور و ادراك هسـتند به اذن اهللا به عالی ترین مرحله خود رسـیده و عالَم با انسان ارتباط خواهد داشت، ارتباطی همراه با شـعور و شـناخت، نه ارتباطی بر اساس الگوریتم هاي

ریاضی و نرم افزارهاي کامپیوتري، به گونه اي که امام باقر؟ع؟ دراین باره می فرمایند:

کأنی بأصـحاب القائم وقد أحاطوا بما بین الخافقین فلیس من شـیء إال وهو مطیع لهم حتی سـباع االرض وسـباع الطیر، یطلب رضاهم فی کل شیء، حتی تفخر االرض علی االرض وتقول: مر بی الیوم رجل
من أصـحاب القائم؛ گویا می بینم اصـحاب قائم؟ع؟ را که بین آسـمان و زمین را پرکرده اند، چیزي نیست مگر مطیع آن ها، حتی درندگان زمین و هوا، همه چیز و همه کس درصدد تأمین رضایت آن ها

هستند. زمینی بر زمین دیگر فخر می کند و می گوید امروز بر من یکی از اصحاب قائم؟ع؟ گذشته است. (1)

آري، بـا قرار گرفتن بشـر در زیر چتر والیت الهی همه چیز و همه کس به فکر تأمین رضایت انسان مؤمن بوده و همچنین انسان عالوه بر برخورداري از عالم ماده، از سـعادت ابـدي نیز برخوردار می شود.
امام صادق؟ع؟ دراین باره می فرمایند:

بَْعًه َو َها سَـ َها فِی النَّاِس َو َضمَّ ِإلَیَْها الَْحْرَفیِْن َحتَّی َیبُثَّ ِریَن َحْرفًا َفَبثَّ ُل َحْرفَـاِن َفَلْم َیعِْرِف النَّاُس َحتَّی الَْیْوِم َغیَْر الَْحْرَفیِْن فَـِإَذا َقاَم َقائُِمَنا َأْخَرَج الَْخْمَسَه َو الِْعشْـ سُـ اَءْت بِِه الرُّ ُروَن َحْرفـًا َفَجِمیُع مَـا جَـ بَْعٌه َو ِعشْـ الِْعلُْم سَـ
ِعْشِریَن َحْرفًا؛ علم و دانش 27 حرف است. تمام آنچه پیامبران الهی براي مردم آوردند، دو حرف بیش نبود و مردم تاکنون جز آن دو حرف

1- کمال الدین، شیخ صدوق، ص 673.
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.ددرگ (1) رشتنم  لماک و  فرح  ات 27  دنک  یم  همیمض  نآ  اب  ار  رگید  فرح  ود  دزاس و  یم  رشتنم  مدرم  نایم  رد  راکشآ و  ار  رگید  هبعش  هخاش و  فرح و  دنک 25  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  اما  .دنا  هتخانشن  ار 

: تسا هدومرف  زین  ؟ع ؟ رقاب ماما 

لماک و نآ  اب  ار  اه  نآ  لوقع  دراذـگ و  یم  ناگدـنب  رـس  هب  ار  شتبحم  تسد  دـنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  مُهُماَـلْحَأ ؛ ِِهب  ْتَلَمَک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِـهب  َعَمَجَف  ِداَـبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدَـی  ُهَّللا  َعَضَو  اَـنُِمئاَق  َماَـق  اَذِإ 
.دنک (2) یم  لیمکت  هداد ، شرورپ  ار  ناشراکفا 

ناسنا یگدنز  يارب  هتینردم  رکفت  جیاتن 

رارق رـشب  رایتخا  رد  تلوهـس  تعرـس و  زا  رادروخرب  نردـم و  رازبا  ییادـتبا ، لیاسو  ياج  هب  هک  نیا  .تسا  هدرکن  یتوافت  شیپ  لاس  رازه  دـنچ  اب  رـشب ، زورما  ياه  يزور  هریت  مینک ، هاگن  نیب  عقاو  مشچ  اب  رگا  »
رشب یگدنز  ياه  یناماسبان  هدننک ي  فرطرب  ملع ، تفرشیپ  .تسا  رتشیب  یتخبدب  هیام ي  مه  یطیارش  رد  یلو  دشاب ؛ تداعس  هیام ي  یطیارـش ، رد  تسا  نکمم  هتبلا  .تسین  تداعـس  هیام ي  قلطم  روط  هب  دریگب ،
ملظ زا  رـشب  مه  زور  نآ  .تسا  هدرب  یم  جنر  اه  نآ  زا  رت ، شیپ  رت و  شیپ  شیپ و  لاس  رازه  جنپ  شیپ ، لاس  رازه  شیپ ، لاس  دصناپ  هک  درب  یم  جنر  ییاهزیچ  نامه  زا  تیرـشب  زورما  .دوشب  تسناوت  یمن  دشن و 
زور نآ  هک  دنتـسه  ییاه  یتخبدب  اه و  ماد  نامه  ریـسا  دنرب و  یم  جنر  یناهج  ياه  يردـلق  اه و  تردـق  هبلغ ي  یـشکردارب و  ملظ و  زا  اه  ناسنا  مه  زورما  درب ؛ یم  جـنر  تفـصدب  ياه  ناسنا  هبلغ ي  ِتنحم  و 

.تسه اهرادروخرب  يارب  مه  زورما  دوب ؛ اهدمآو  تفر  اهرفس و  رد  یتحار  اما  دوبن ، تج  دوب ؛ یگدنز  تذل  اما  دوبن ، قرب  دندوب ، رادروخرب  هک  یناسک  يارب  .دندنارذگ  یم  هافر  هب  يا  هدع  مه  هتشذگرد  .دندوب 
روط نامه  مه  زورما  دنتسیز ؛ یم  لهج  رد  یعقاو ، تداعس  هب  تبسن  اه ، ناسنا  زا  يرایسب  مه  زور  نآ  .تسا  هتفرن  نیب  زا  رشب ، یقیقح  ياه  تلاهج  هدشن و  ضوع  ناسنا  یگدنز  هعومجم ي  رد  يزیچ 

ص 336. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1
ح 21. ص 25 ، ج 1 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  - 2
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است. آن روز هم قرآن فرمود: «و ما قـدروا اللَّه حّق قدره» (1) خدا را درست بجا نمی آوردند؛ امروز هم همان گونه است. آن روز هم گروه هایی مسـتکبر و گروه هایی مستضـعف بودند؛ امروز هم همان
طور است. اگر هزار سال دیگر هم دنیا همین طور پیش برود و پیشرفت هایی در آن به وجود بیاید، مادامی که دین خدا حاکم نشده باشد، باز عده اي مستکبر وعده اي مستضعف اند» (2).

به طور خالصه هم اکنون دو تفکر عمده در عالم براي تصاحب آخرالزمان در حال رقابت هستند:

1- تفکر مادي محور (مدرنیته) (خوشبختی تکنولوژي مبنا Technology Based Happiness)؛

.(Faith Based Happiness خوشبختی ایمان مبنا) (حیات طیبه) 2- تفکر خدا محور

ما شـیعیان نظریه دوم را قبول داریم، یعنی می گوییم: اي بشـِر به انحراف رفته! به سوي پروردگارت بازگرد و زیر چتر ولی خدا عقل خود را به کمال برسان و به اذن اهللا عالم ماده را به تسخیر خود درآور،
با کمترین زحمت و بیشترین فایده، درحالی که خداوند به زندگی تو برکت می دهد، سـعادت دنیوي و اخروي را به دست آور. اکنون به اطراف خود بنگر؛ در بین آهن قراضه ها، سـروصدا، دود و سوت
ناشی از آن ها گیر افتاده اي. آنچه می خوري طیبات (پاك) نیست، مملو از انواع سم، کود شیمیایی و ناپاکی هاست، به همین دلیل از انجام عمل صالح بازمانده اي، (3) برکت نیز از آن گرفته شده است.
براي غلبه بر آفات درختان، گاهی ده بار باغات را سم پاشـی می کنی، در انتها هم محصول بسیار کم، بی کیفیت و آلوده برداشت می کنی. روزي که میکروب را کشف کردي فکر می کردي عزرائیل را
شکست داده اي و جاودان شـده اي، حاال به اطراف خود بنگر؛ در حصار انواع بیماري ها گرفتار شده اي. صدها کارخانه داروسازي احداث کرده اي و هزاران نوع دارو تولید می کنی تا شاید اندکی درد

و رنج خود را

. 1- اعراف، 91
. - مقام معظم رهبري، حضرت آیت اهللا سید علی خامنه اي. 1369. بیانات در دیدار کارگزاران نظام. 24/11/69 2

3- اشاره به آیه 51 سوره مبارکه مومنون »یا أَیَها الرُّ ُسُل کلُوا مَِن الطَّ یبَاِت َو اْعَم لُوا َص الًِح ا إِنِّی بَِم ا تَْعَم لُوَن َعلِیٌم ؛ اي پیامبران، از غـذاهاي پاکیزه بخوریـد، و عمل صالـح انجام دهید، که من به آنچه انجام 
می دهید آگاهم«.

کاهش دهی، اما دریغ، هر روز درد بی درمان و ناشـناخته جدیدي بر دردهاي تو افزوده می شود. بیدار شو و به سمت آخرین ولی خدا، حضرت حجت ابن الحسن العسکري حرکت کن؛ تا خداوند از علم
خود تو را بهره منـد سازد، به زنـدگی تو برکت دهـد، غم و انـدوه را از نهاد تو بزداید، آفات و بالیا را از تو دور کند و قلبت را از نور خود آکنده سازد. اکنون دست خود را باال بیاور و اعتراف کن، بگو
که من با تکیه بر عقل خود، بدون اسـتفاده از دسـتورات هادي الهی نتوانسـتم به سـعادت برسم، بگو که من مشـتاق ولی تو هسـتم، بگو که اکنون به شـرایط اضطرار ظهور رسیده ام. از تمدن بدون وحی و

بدون ترجمان وحی اعالم برائت کن، برگرد.
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روهظ زا  لبق  رشب  ندمت  لوا : لصف 

لصف هصالخ 

یمن تسود  ار  داسف  دنوادخ  دنناد ) یم  هکنیا  اب  ( ؛ دنزاس یم  دوبان  ار  نایاپراهچ  اه و  تعارز  دننک و  یم  ششوک  نیمز  رد  داسف  هار  رد  هک  تسا  هدش  هراشا  یتعامج  هب  هرقب  هکرابم  هروس  تایآ 204 و 205  رد 
رب مک  تسد  ای  لماک  قادـصم  تفگ  ناوت  یم  هیآ  نیا  صوصخ  رد  .دـتفایب  قافتا  هدـنیآ  رد  هیآ  لیوأت  لماک  هنومن  دـیاش  نآ ، لـیوأت  هن  تسا  لوزن  هناـهب  نآرق ، تاـیآ  لوزن  نأـش  میناد  یم  هک  هنوگ  نآ  .دراد 
نآ زا  اه  لسن  دیاب  هک  یعیبط  عبانم  جارات  لگنج ، راتکه  نویلیم  اهدص  بیرخت  .دشاب  یم  رـشب  ینونک  ندمت  درک  یفرعم  ناوت  یم  هیآ  نیا  يارب  نونکات  هک  یقادـصم  نیرت  لماک  دوجوم  تاعالطا  رامآ و  ساسا 
هب زا  یشان  رامش ، یب  یمـسج  ینهذ و  ياه  تیلولعم  داجیا  لسن و  عطق  ریخا ، نرق  ياه  گنج  رد  ناسنا  اه  نویلیم  راتـشک  نینج ، طقـس  شیازفا  اوه ، كاخ و  بآ ، عبانم  رد  دیدش  یگدولآ  داجیا  دننک ، هدافتـسا 

ياه هنومن  اه ؛ هناسر  اب  ناسنا  ندناشک  یگدرب  هب  ییایمیـش و  ياهدوک  یتابن و  مومـس  فرـصم  اه ، ناسنا  يور  دیدج  ياهوراد  شیامزآ  کیژولویب ، تالمح  یبورکیم و  ییایمیـش ، یمتا ، تاحیلـست  يریگراک 
.دنتسه اعدا  نیا  تابثا  يارب  یکچوک 

لسن ثرح و  كالها  لماک  قادصم  ینونک ، ندمت  زا  یشخب 

رانک ار  یهلا  ياه  هزومآ  هک  اجنآ  اما  تسا ؛ هتفای  تسد  یلاعت  تداعـس و  اب  هارمه  هافر ، زا  ییابیز  ياه  هولج  هب  هتخاس ، ار  دوخ  يایند  یهلا  یلقع و  ِیملع ، ياه  هزومآ  ساـسا  رب  رـشب  هک  اـجنآ  خـیرات ، لوط  رد 
.دراذگب یلقع  ای  یملع  ار  اه  هولج  نآ  مان  اه  متیروگلا  ای  یضایر  ياه  لومرف  ساسا  رب  هک  دنچره  تسا ، هدش  قرغ  لهج  زا  ییابیزان  ياه  هولج  رد  هتشاذگ ،
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از زمان انقالب صـنعتی در بخش هایی از جهان به ویژه اروپا و آمریکا یک منجی جدیـد به بشـر معرفی شـد. این منجی بعدًا به شـکل یک تمدن که قادر است سـعادت انسان را تأمین کند معرفی گردید.
براي ارائه، بسط و گسترش تفکر این تمدن و منجی جدید، ابتدا دین زدایی و خدازدایی در جامعه بشري با شدت تمام آغاز شده و همزمان، این تمدن و منجی جدید به بشر معرفی گردید.

ابتـدا مقاومت هایی تعصب محور در برابر آن به وجود آمد، ولی به زودي این مقاومت ها در هم شکسـته شد. جاذبه هاي تمدن جدید افراد زیادي را به خود جذب نمود اما به مرور مقاومت هایی در برابر
این تمـدن از طرف دینـداران با محور اسـتدالل به وجود آمـد. اینک دو جبهه، تمـدن مادي و تمـدن الهی که می توان اولی را طرفـداران «تمـدن تقلبی» و دومی را جوینـدگان «حیات طیبه» نامیـد در برابر

یکدیگر صف آرایی کرده اند.

از نظر جوینـدگان حیات طیبه، تمـدن جاري حاکم بر جهان در شأن انساِن خلیفه خـدا نیست و نمی توانـد انسانی در تراز خلیفه خـدا پرورش دهد. آنچه شایسـته ي بشـر است، نامش حیات طیبه و مدیرش
قرآن در کنار امام معصوم است. وقتی از تمدن کنونی حاکم بر جهان صحبت می شود سه جریان در آن وجود دارد:

جریان اول

جریانی از اندیشـمندان، دانشـمندان، متخصصین و دوست داران انسان، طبیعت و حیوانات که ممکن است دین دار (یهود، مسیح، مسلمان و ...) و غیر دین دار (بی تفاوت یا مخالف دین) باشند. این جریان
در زمینه ي بهـداشت و درمان، ساخت وساز، خدمات به انسان، کشاورزي، معدن و غیره در حال خدمت هسـتند. همه ي انسان ها علی رغم تفاوت هاي عقیدتی که ممکن است با این گروه داشـته باشـند،
قدردان زحمات این جریان هسـتند. حتی رهبران جریانات دینی به صـراحت رضایت و تشـکر خود را از این جریان اعالم می کنند. اسـتاد شهید مرتضی مطهري در کتاب عدل الهی سرنوشت افراد بی دین

که به بشر خدمت کرده اند را واگذار به خداوند می داند.

جریان دوم
این جریان شامل افراد و گروه هایی است که قصـد حاکمیت و اسـتثمار اقتصادي، سیاسـی و فکري بشـر را دارنـد و از اهرم هاي علمی هم اسـتفاده می کننـد. دانشـمند و متخصـص و متفکر به خـدمت می
گیرند. از هر نوع تولیدات مضـر، مفید، دوست دار طبیعت، غیر دوست دار طبیعت اسـتفاده می کنند. براي فروش اسـلحه، جنگ به راه می اندازند، بیماري و ویروس تولید می کنند و به طور خالصه علم و
پیشـرفت را در خدمت اهداف اسـتعماري خود قرار می دهند. اصوًال سرچشـمه ي بسیاري پیشرفت هاي صنعتی بشر هم در دست همین گروه است. بسیاري از پیشرفت ها ابتدا توسط همین جریان به منظور
اسـتفاده در جنگ افزارها، وسایل جاسوسی و امنیتی به وجود آمده و سپس در عرصه هاي دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. براي مثال سامانه تعیین موقعیت (جی پی اس) یا سامانه هاي شبیه به آن ابتدا
براي تعیین موقعیت کشتی هاي جنگی مورد اسـتفاده قرار گرفت و پس از ده ها سال، در سال 2002، بعد از سـرنگونی هواپیماي مسافربري کره جنوبی که به اشتباه، توسط جنگنده هاي آمریکایی صورت
گرفت، عمومی سازي شـد. علم مکانیک خاك (1) عمومًا براي توسـعه و پیشـرفت تانک ها گسترش یافته و سـپس به علوم مهندسـی عمران، ماشین هاي راه سازي و تراکتورها راه یافت. انواع دوربین ها،
سوئیچ ها و دسـتگاه هاي مدرن ابتدا براي جاسوسـی ساخته شد. عموم بشـر با این گروه مخالف اند، چالش و اصـطکاك دارند، چون براي سودجویی و رسـیدن به آرزوهاي خود موجبات جنگ، ویرانی،

آلودگی ها و سایر جهالت هاي بشري را به وجود آورده اند.

جریان سوم

این جریان با در اختیار گرفتن امکانات دانشـگاهی، فرهنگی، هنري و رسانه اي قصـد دارنـد تا مـدرنیته را به عنوان سـعادت، کمال، دین، آفریـدگار، مطلوب و معبود و به قول فوکویاما آخِر تاریـخ معرفی
کنند. درواقع مدرنیته همان بتی است که روزگاري در زمان ابراهیم خلیل به عنوان رب به انسان معرفی می شد، فقط شکل آن تغییر یافته و مسلح به فرمول هاي ریاضی،
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فیزیک و الگوریتم هاي پیچیده و قطعات الکترونیک شده است.

بیرخت هیام ي  هداد و  قوس  ناسنا  سفن  ياه  شهاوخ  رب  قبطنم  ياه  هتـساوخ  تمـس  هب  ار  ناسنا  ترطف  رب  قبطنم  ياه  هتـساوخ  رثکا  ناهجرب ، مکاح  ینونک  ندـمت  رد  لاعف  ِموس  مود و  ناـیرج  هصـالخ  روط  هب 
.دنا هدش  یکشخ  ایرد و  رد  تسیز  طیحم  یعیبط و  عبانم  بیرخت  ناسنا ، قالخا  حور و  مسج ،

عبانم هتخادنا و  رطخ  هب  ار  تادوجوم  ریاس  اه و  ناسنا  ناج  هدرک ، داسف  نیمز  رد  اه  نآ  .تسا  توافتم  اه  نآ  لمع  اما  باجعا ، هیام ي  نانآ  راتفگ  هک  دنک  یم  یفرعم  ار  يدارفا  هرقب  هروس  هیآ 204  رد  دنوادخ 
: دنرب یم  نیب  زا  ار  یعیبط 

دنتسه یناسک  مدرم ، زا  و  َداَسَْفلا ؛ ُّبِحی  َال  ُهَّللا  َلْسَّنلا َو  َثْرَْحلا َو  ِکلْهی  اَهِیف َو  َدِسْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یَعَـس  یَّلَوَت  اَذِإ  .ِماَصِْخلا َو  َُّدلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  ِیف  اَم  یَلَع  َهَّللا  ُدِهْـشی  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  ُکبِْجعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  {َو 
هک یماگنه  هک ) تسا  نیا  نآ ، هناشن   ) .دنا نانمـشد  نیرت  تخـسرس  نانآ ، هک ) تسا  یلاح  رد  نیا   ) .دـنریگ یم  هاوگ  دـنراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادـخ  دوش و  یم  وت  باجعا  هیام  ایند  یگدـنز  رد  نانآ ، راتفگ  هک 

{. دراد یمن  تسود  ار  داسف  ادخ  دنناد ) یم  هکنیااب  ( ؛ دنزاس یم  دوبان  ار  نایاپراهچ  اه و  تعارز  دننک و  یم  ششوک  نیمز ، رد  داسف  هاررد  دنوش ،) یم  جراخ  وت  دزن  زا  و   ) دننادرگ یم  رب  يور 

هدنز تادوجوم  زا  معا  تسا ، هدنز  دوجوم  هنوگره  ندرب  نایم  زا  ینعم  هب  لسن  ثرح و  ندرک  كاله  نیاربانب  دوش ، یم  قالطا  ناسنا  ریغ  ناسنا و  دالوا  رب  تسا و  دالوا  ینعم  هب  لسن ؛ تعارز و  ینعم  هب  ثرح ؛
ود تایآ ، نیا  يارب  .دوش  یم  لماش  اه ، ناسنا  لاوما و  هنیمز ي  رد  هعماج  حطـس  رد  ار  داسف  دیلوت  هک  تسا  یعماج  رـصتخم و  رایـسب  مالک  لسنلا ،) ثرحلا و  کلهی   ) هب ریبعت  لاحره  هب  .یناسنا  یناویح و  یتابن ،

: تسا هدش  رکذ  لوزن  نأش 

تـسود ار  ترـضح  نآ  هک  دروخ  یم  دنگوس  وا  .داد  یم  هولج  ناملـسم  ار  دوخ  درک و  یم  ؟ص ؟ ربمایپ اب  یتسود  هب  رهاظت  دوب و  نابز  شوخ  ابیز و  يدرم  هک  هدش  لزان  قیرـش  نب  سنخا  هرابرد  تایآ  نیا 
_

 1
تعارز ارجام  کی  رد  .دوب  یقفانم  درم  نطاب  رد  وا  یلو  داد ، یم  رارق  تبحم  دروم  ار  وا  تفرگ ، یم  مرگ  وا  اب  دوب  رهاظ  هب  رومأم  هک  مه  ؟ص ؟ ربمایپ .تسا  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  دراد و 
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و به این ترتیب پرده از روي کار او برداشته شد( در اینجا آیات فوق نازل شد. بعضی مسلمانان را آتش زد و چهارپایان آنان را کشت )

2 بعضـی دیگر از ابن عبـاس، نقـل کرده انـد که آیات مزبور در یکی از جنگ هاي اسـالمی (سـریه رجیع) نازل شـده که طی آن جمعی از مبلغان اسـالم که از طرف پیامبر؟ص؟ براي تبلیغ قبایل اطراف
مدینه اعزام شده بودند، طی یک توطئه ناجوانمردانه شهید شدند.

«شـأن نزول اول با مضـمون آیات، تناسب بیشتري دارد و درهرحال درسـی که از این آیات فراگرفته می شود، عمومی و همگانی و براي همیشه است». (1) آن گونه که از نظر مفسـران بزرگ قرآن بر می
آید، این آیه عمومی و براي همیشه است، یعنی چه بسا مصادیق بارزتري براي آیات در طول تاریخ وجود داشـته باشد. حال به تمدن امروزي بشـر می نگریم و از خود می پرسـیم که آیا تمدن کنونی بشـر
مصداق اکمل اهالك حرث و نسل است یا اخنس بن شریق؟ بی شک کاري که او انجام داده است، در برابر ویرانی که جریان دوم و سوم حاکم بر تمدن کنونی در دنیا انجام داده است بسیار ناچیز است،

بنابراین مصداق اکمل این آیه بخشی از تمدن ویرانگر کنونی است که آرام آرام همه جهان را فرا می گیرد.

مثال هایی از اهالك حرث و نسل در دوران معاصر

نابودي منابع

روژه گارودي اندیشمند فرانسوي )17 ژوئیه 1913 - 14 ژوئن 2012( در کتاب خود تحت عنوان »هشـدار به زنـدگان« که چهار دهه پیش نوشـته شده است، درباره نابودي منابع می نویسد: »ما چگونه در 
حال مردن و میراندن نوع بشر هستیم و این کار را چگونه با مصرف همه گونه منابع انرژي انجام می دهیم. انرژي و منابع زمین، در طول میلیون ها سال در دل خاك نهفته و ذخیره شده است. ما )غربی ها( به 

غیر حق ادعا کرده ایم و مدعی هستیم که حق داریم همه ي این انرژي و منابع زیرزمینی را در طی یک نسل به هدر دهیم. همچنین، هشت صد سال است که انسان از ذغال سـنگ مسـتخرج از دل زمین 
استفاده می کند ولی

1- تفسیر نمونه، آیت اهللا مکارم شیرازي، ذیل آیات 204 و 205 سوره بقره.

نیمی از آن را در طی سی سال اخیر مصرف کرده است. نیمی از میزان نفتی را که انسان از آغاز کشف و استخراج آن مصرف کرده است تنها در طی ده سال اخیر سوزانیده است.

جنگـل هـاي جهان نیز در معرض خطر نابودي است. یک سوم درختان موجود در جنگل هاي جهان که در سال 1882 در حدود دو میلیارد هکتار از سـطح کره زمین را پوشانیده بود تا سال 1952 بریده و
مصرف شد. این جنایت در حق طبیعت و محیط زیست، پیوسته ادامه یافته و افزایش هم پیدا کرده است. بشر امروز، در هر دقیقه، بیست هکتار جنگل را از میان می برد.

خمیر الزم براي کاغذ روزنامه ي «نیویورك تایمز» در روز یکشـنبه که شـماره اي فوق العاده دارد و هشـتاد درصد صـفحات آن فقط اعالنات است، مسـتلزم قطع درختان پانزده هکتار از جنگل هاي کانادا
است. مقدار کاغذ الزم براي چاپ نسخه هاي عادي این روزنامه در هر روز، از قطع درختان شش هکتار از جنگل هاي کانادا به دست می آید.

در مورد اسـراف و تبـذیر و ریخت و پاش مواد غذایی، تنها ذکر دو نمونه کافی است. در سال 1974 مجتمع اقتصادي اروپا (CEE) فقط دویست و بیست و پنـج میلیون فرانک براي از میان بردن میوه ها و
سبزي هـایی کرد که بیم آن می رفت بهـاي میوه و سبزي را در بـازار پـایین بیـاورد. در فرانسه، در همـان سـال و به همین دلیل براي حفظ به اصـطالح بازار، دویست و پنجاه هزار تن سـیب زمینی را از بین
بردند. (1) در ایاالت متحده آمریکا، تهیه کنندگان شـیر، ده میلیون تن «الکتوسروم» یا شیر رقیق را (گویا ساالنه) دور می ریزند و حال آنکه ماده «پروتئینی» موجود در این شیر، اگر خشک شود، می تواند

هشت میلیون نفر را تغذیه کند.
در فرانسه، یک کارخانه ي پنیرسازي معمولی، هر روز حدود دویست تن از این ماده را دور می ریزد، درصورتی که اگر خشکانده شود، دوازده تن ماده ي مغذي از آن به دست می آید.

این آمارها متعلق به چهار دهه پیش است و با شتاب تندي که مصرف گرایی در غرب دارد اکنون می بایست اخبار بسیار شگفت انگیزتري از مصرف گرایی و اسراف در غرب و امتداد این تمدن در شرق
در دست باشد» (2).

1- این موضوع به صورت یک رویه، براي تنظیم بازار در سایر کشورها نیز در حال گسترش است.
2- روژه گارودي، اندیشمند فرانسوي. 1363. هشدار به زندگان. مترجم: علی اکبر کسمائی.
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رشب طسوت  عبانم  بیرخت  ءاشنم 

(، 1852-1922  ) نتاپ (1) نوسلن  نومیاس  يو ، .دـش  هدز  دـیلک  لاس 1907  رد  وا  ياه  حرط  يارجا  اب  درک و  حرطم  یملع  تروص  هب  شیپ  نرق  کـی  زا  شیب  ییاـکیرمآ  سانـش  هعماـج  کـی  ار  ییارگ  فرـصم 
؛ دناوخب ارف  تعانق  ییوج و  هفرص  هب  هتشذگ  نوچ  ار  نانآ  دزادرپب و  نادنورهش  ياه  هتساوخ  اهوزرآ و  راهم  هب  دیابن  سپ  نیا  زا  هعماج ، : » دسیون یم  ندمت » دیدج  ینابم   » باتک رد  هک  تسا  ییاکیرمآ  هدنسیون 
روفو و يوس  هب  ار  هعماج  رما ، نیا  رتشیب .» شالت  اب  رتشیب  فرصم   » .دنهد ماجنا  يرتشیب  راک  دوخ ، ِرتشیب  فرصم  يارب  هک  دهاوخب  اه  نآ  زا  دنک و  رتشیب  فرصم  هب  کیرحت  قیوشت و  ار  نانآ  دیاب  سکعرب ، هکلب 

.(2) درب » یم  هافر 

.دیربب تذل  دوخ  یگدنز  زا  هدش  يرادیرخ  یهافر  لیاسو  اب  ات  دینک  جرخ  ار  دوخ  هتخودنا  دینک و  راک  دینک و  راک  .دینک  یگدنز  هافر  رد  ات  دینک  دیرخ  دـش ؛ هدز  عماوج  رد  ییارگ  فرـصم  دـیلک  هیرظن  نیا  اب 
.دوش یتسینومک  هبش  یبرغ  عماوج  راوناخ  داصتقا  هک  دش  بجوم  كانتشحو  يداصتقا  ياه  تسایس  کمک  هب  ییارگ  فرصم  نیمه 

ِرازاب هب  یناسنا ، یلاعت  تایقالخا و  زا  اه ، شزرا  ینیزگیاج  هب  رجنم  هدش و  لیدبت  فرـصم » نونج   » هب ریخا  ياه  لاس  رد  اهدعب و  دومن  یم  ریذـپان  بانتجا  هوبنا ، دـیلوت  یپ  رد  هک  برغ  رد  یفرـصم  درکیور  نیا 
غیلبت یتاعالطا ، عماوج  رب  ریثأت  يا و  هناسر  هتفرشیپ ي  ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  نآ  هدنبیرف  رهاظم  درک و  زاب  زین  اهروشک  ریاس  رد  ار  دوخ  ياپ  ياج  كدنا  كدنا  اّما  برغ  یفرـصم  هعماج  .دیدرگ  اضاقت  هضرع و 

دوش (3). یم  هدهاشم  یبرغ  ییارگ  فرصم  ياه  هگر  راثآ و  ناهج  طاقن  همه  رد  ًابیرقت  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  درامگ ؛ تمه  اه  ندمت  اه و  گنهرف  رد  ذوفن  هب  هدش و 

فرصم هدش  دیلوت  ياهالاک  رگا  هکارچ  تسا ، زورما  داصتقا  یمتح  ترورض  رتشیب ، دیلوت  يارب  رتشیب  فرصم  .تسا  جایتحا  ِرازاب  داجیا  يارب  هکلب  تسین ، رازاب  جایتحا  عفر  يارب  یبرغ ، هویـش ي  هب  دازآ ، داصتقا 
دیاب تسا  يداصتقا  هعسوت ي  ترورض  هک  رتشیب  دیلوت  يارب  نیاربانب ، .تشاد  دهاوخن  دوجو  يداصتقا ، هعسوت ي  ناکما  ینعی  دیلوت ، هعسوت ي  ناکما  دوشن 

Simon Nelson Patten, 1 May 1852-24 July 1922 - 1
.patten, simon. 1907. The New Basis of Civilization - 2

.http://www.tebyan.net/weblog/esafari/post.aspx?PostID=56300 نایبت. تیاس  .يداصتقا  فرصم  ای  یفرصم  داصتقا  .میهاربا 1388 . يرفص ، - 3
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مردم را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب کرد و بدین علت است که تبلیغات، یا بهتر بگویم پروپاگاندا، یکی از ارکان اساسی توسعه به شیوه ي غربی هاست. تبلیغات تجاري (به شیوه ي غربی) بیش از آنکه 
مـایه ي تبـاهی طبیعت باشـد موجب هالـکت انسـان است؛ تصور اینکه مردم دنیـا حتی براي لحظه اي به نیازهـاي حقیقی خویش و الگویی متنـاسب با حوائـج واقعی انسان بازگردنـد، براي یک اقتصاددان 
وحشـتناك ترین چیزي است که ممکن است اتفاق بیفتـد. اگر حتی براي یک لحظه چنین اتفاقی در دنیا بیفتـد و مردم فقط براي یک لحظه، درست به انـدازه ي نیاز واقعی خویش مصـرف کننـد، ادامه ي 

رونـد کنونی توسـعه ي صـنعتی دچار مخاطرات و بحران هایی خواهـد شـد که تصور آن بسـیار دشوار است. هیـچ کس کوچک ترین تردیـدي نـدارد که حاکمیت ابرقـدرت ها و ادامه ي سـلطه ي آن ها 
برجهان از طریق کارتل ها و تراست ها و دست هاي پنهان سـرمایه داران بین المللی اعمال می شود. آن ها سـعی می کنند با ایجاد حوائج کاذب و غیرحقیقی براي آدم ها، موقعیت اسـتکباري خویش را از 

خطر محفوظ دارند (1) . آیا می توان این اندیشه را به حکومت مهدوي انتقال داد و با این اندیشه، انسانی در تراز خلیفه خدا پرورش داد؟

مصرف گرایی در ایران

در کشور ما نیز سالیان سال است که مصـرف گرایی رواج پیـدا کرده و حتی تبـدیل به یک بیماري روانی واگیردار شـده است. این بیماري تهوع آور می توانـد اقتصاد را از بین ببرد. نتایـج بعضًا عجیب و
شاید غیر قابل باور یک مطالعه در فاصله سال هاي 63 تا 90 نشان می دهد که مصرف گرایی به طور جنون آمیزي در کشور شیوع پیدا کرده است.

نشـانه هـاي این مصـرف جنون زده را می توان در آگهی روزنـامه هـا مشاهـده کرد و نیـازي به محاسـبه شـاخص هاي فقر و نابرابري نیست. واقع این است که آمار هاي خشک و محاسـبات بی روح فقر و
نابرابري به هیـچ وجه منعکس کننـده عمق مشـقت زندگی جمع کثیري از همنوعان ما نیست. هم زمان با آگهی فروش پنت هاوس 800 متري با دسـتگیره هاي طال، خودرو هاي میلیاردي و یا اشکال تهوع

آور مصرف گرایی در اطراف همه ما، گروه زیادي براي یافتن قوت خود و خانواده در سطل هاي زباله جستجو می کنند و گروهی به فروش جزئی بدن

1- آوینی، سید مرتضی. 1376. توسعه و تمدن غرب. [تدوین] ساقی. ص. 259.

ص:34

ی آن در شکل تن فروشی نیاز هاي روزمره خود را تأمین می کنند )1(. مثل کلیه و یا کلّ

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_33_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_33_3
http://www.ghaemiyeh.com


مالسا رد  فرصم 

: تساعدم نیا  رب  دهاش  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  تسا (2) . یگدنز  زاین  دروم  داوم  لیاسو و  رازبا ، زا  هدافتسا  موهفم  هب  درادن و  یفنم  يانعم  ماع  روط  هب  فرصم  یمالسا  گنهرف  رد 

، دـیراد ناـمیا  وا  هب  هک  يدـنوادخ  تفلاـخم )  ) زا دـیروخب و  تسا ، هداد  يزور  امـش  هب  دـنوادخ  هک  يا  هزیکاـپ  لـالح و  ياـه  تمعن  زا  و  َنُونِمُْؤم ؛ ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوـُقَّتاَو  اًـبیَط  اـًلاَلَح  ُهَّللا  ُمکَقَزَر  اَّمِم  اوـُلکَو  }
(3) دیزیهرپب .}

رگا دیروآ ؛ اجب  ار  ادخ  رکش  دیروخب و  میا ، هداد  يزور  امش  هب  هک  يا  هزیکاپ  ياه  تمعن  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُُدبْعَت ؛ ُهایِإ  ُْمْتنک  ْنِإ  ِهَِّلل  اوُرکْشاَو  ْمکاَْنقَزَر  اَم  ِتاَبیَط  ْنِم  اُولک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای 

}
(4) دینک .} یم  شتسرپ  ار  وا 

.تسا هدش  دای  ریذبت  فارسا و  هب  نآ  زا  هک  تسا  هنوگرام  یفرصم  دعب  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  گرزب  شلاچ  یفنم و  دعب  ناونع  هب  یمالسا  گنهرف  رد  هچنآ 

، دیماشایب دیروخب و  یهلا ) ياه  تمعن  زا   ) دیرادرب و دوخ  اب  دجسم ، هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز  مدآ  نادنزرف  يا  َنِیفِرْسُْملا ؛ ُّبِحی  َال  ُهَّنِإ  اُوفِرُْست  َالَو  اُوبَرْشاَو  اُولکَو  ٍدِجْسَم  ِّلک  َْدنِع  ْمکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 

}(5) دراد .} یمن  تسود  ار  نافرسم  دنوادخ  هک  دینکن  فارسا  یلو 

(6) دوب .} ساپسان  رایسب  شراگدرورپ  ربارب  رد  ناطیش  و  دنا ؛ ناطیش  ناردارب  ناگدننکریذبت ، هک  ارچ  اًروُفک ؛ ِهِّبَِرل  ُناَطیَّشلا  َناکَو  ِنیِطایَّشلا  َناَوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ 
}

ثرح كالها  زا  يرگید  قادصم  ناهج  رد  يژرنا  هیور  یب  فرصم 

دودح 90 لاس 2012  رد  نویلیم و  دودح 80  هنازور  لاس 2003  رد  ناهج  رد  تفن  هنازور  فرصم 

.http://www.tebyan.net/newmobile.aspx?pid=278682 نایبت. داصتقا  شخب  .نسحم  یقدنج ، - 1
.يدبهپس یلع  همجرت  .ام  داصتقا  .رقاب 1340 . دمحم  ردص ، - 2
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1- آمارنامه. 1391. تولید و مصرف انرژیهاي اولیه در جهان. فصل 17. انتشارات شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههاي نفتی ایران.

2- آمارنامه. 1391. تولید و مصرف انرژیهاي اولیه در جهان. فصل 17. انتشارات شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههاي نفتی ایران.

حدود 3314 میلیـارد متر مکعب (27 درصد افزایش مصـرف طی 10 سال) حدود 2595 و در سـال 2012  (5/12 درصد افزایش مصـرف طی 10 سـال) و مصـرف گاز طبیعی در سال 2003  بشکه  میلیون 
گزارش شده است. مصـرف ذغال سنگ در سال 2010 معادل 2610 و در سال 2012 معادل 3730 میلیون تن نفت خام بوده است (42 درصد افزایش مصرف طی 10 سال) (1). پیش بینی می گردد نفت
جهان طی 40 سال و گاز طی160 سال به اتمام می رسد و تمدن کنونی ظرف یک تا دو قرن همه ي مایملک بشر را بر باد داده است. آیا این ضربه مهلک به کره زمین مصداق اکمل اهالك حرث و نسل

نیست؟ (2).

آمار نگران کننـده در این خصوص بسـیار است و آنچه نگران کننده تر به نظر می رسد این است که این آمار روزبه روز در حال افزایش است و چشم اندازي نیز وجود ندارد که برنامه ریزان دنیاي کنونی
بخواهند ساختار جهان را به گونه اي طراحی کنند که این نگرانی از بین برود. جدول (1) برخی از این آمارها را براي سال 2014 میالدي نشان می دهد.
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لاس 2014 (1) رد  هدننک  نارگن  هنایلاس  هنازور و  رامآ  لودج 1 _

عوضومرامآ

( راتکه  ) لاس 2014 ییاز  ریوک  10973299

( راتکه  ) لاس 2014 هتفر  تسد  زا  ياه  لگنج  4800000

( راتکه  ) لاس 2014 شیاسرف  لیلد  هب  هتفر  نیب  زا  یعارز  ياه  نیمز  6440000

( نت  ) لاس 2014 اوه  رد  هدش  دعاصتم  نبرک  دیسکا  يد  32000000000

( نت  ) لاس 2014 رد  تعیبط  رد  هدشاهر  یمس  ییایمیش  داوم  8954558

رضاح لاح  رد  ناهج  هیذغت  ءوس  راچد  دارفا  88872331

رضاح لاح  رد  ناهج  نزو  هفاضا  ياراد  دارفا  1600517681

رضاح لاح  رد  ناهج  یقاچ  راچد  دارفا  533505894

زورما یگنسرگ  زا  یشان  ریمو  گرم  24097

( اکیرمآ رالد   ) زورما يارب  اکیرمآ  رد  یقاچ  زا  یشان  ياه  يرامیب  نامرد  هنیزه  374978438

( اکیرمآ رالد   ) زورما يارب  اکیرمآ  رد  نزو  ندرک  مک  هنیزه  148958452

ملاس یندیماشآ  بآ  هب  یسرتسد  نودب  دارفا  717537530717537530

لاس 2014 نینج  طقس  38413755

زدیا هب  التبم  دارفا  36762402

لاس 2014 زدیا  زا  یشان  ریمو  گرم  1537127

لاسما ناطرس  زا  یشان  ریمو  گرم  7509716

زورما هدش  فرصم  ياه  راگیس  11927141276

لاس 2014 راگیس  لامعتسا  زا  یشان  ریمو  گرم  4571006

لاس 2014 لکلا  فرصم  زا  یشان  ریمو  گرم  2286945

لاس 2014 ياه  یشکدوخ  980531

( اکیرمآ رالد   ) لاس 2014 ردخم  داوم  يارب  هدش  فرص  هنیزه  365795848337

لاس 2014 يا  هداج  تافداصت  زا  یشان  تافلت  1234316

.www.worldometers.info/fa - . 1
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یحارط يا و  هقطنم  ياه  گنج  یناهج و  ياه  گنج  ندرک  اپرب  درک ، یفرعم  لـسن  ثرح و  كـالها  هیاـم ي  لـماک  قادـصم  ناونع  هب  ینونک  ندـمت  زا  یـشخب  یفرعم  يارب  ناوت  یم  هک  یلیـالد  زا  رگید  یکی 
كالها لمکا  قادصم  ناملسمریغ  ناملـسم و  راتـشک  داسف و  هقرفت ، داجیا  يارب  ناهج  طاقن  یـصقا  رد  تسیرورت  شک و  مدآ  ياه  هورگ  ینابیتشپ  یحارط و  .تسا  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و  نیب  داسف  گنج و 

.تسا لسن  ثرح و 

ناسنا تکاله  هدننک  نارگن  رامآ 

یگنج مود ، یناهج  گنج  .تسایند  رـصاعم  ياه  گنج  نیرت  گرزب  مود  ناکم  رد  هنیزه  رالد  دراـیلیم  ناگدش و 357  هتشک  رامآ  نویلیم  اب 17  داتفا  قافتا  ات 1918  ياه 1914  لاس  رد  هک  لوا  یناهج  گـنج 
رد گنج  ياه  هنیزه  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ناسنا  نویلیم  ات 85  نیب 50  لاس ، راهچ  لوط  رد  .تسا  يرـشب  خیرات  گنج  نیرترابگرم  نیرت و  گرزب  مود ، یناهج  گنج  .دوب  ات 1945  نیب 1939  ریگارف 

.دوش یم  دروآرب  رالد  درایلیم  دودح 4100 

یسوساج ياه  سیورس  طسوت  هدش  یحارط  موش  هدیدپ  ناهج  رد  مسیرورت  شیازفا  لکش 1 _

لوط رد  دیدرگ  زاغآ  لاس 1950  رد  هک  هرک  ود  گنج  .دراد  رارق  تافلت  رامآ  نیرتشیب  اب  ياه  گنج  يدـعب  ناکم  رد  هتـشک ، رفن  یلا 1140000  نیب 800000  رالد و  درایلیم  رب 788  غلاب  هنیزه  اب  مانتیو  گنج 
.دوب رالد  درایلیم  رب 364  غلاب  گنج  هنیزه  دش و  رفن  نویلیم  ندش 2/1  هتشک  ثعاب  لاس  هس 

ریهامج داحتا  هلمح  .دنتخاب  ناج  رفن  نویلیم  کی  دودح  رد  یلا 1367  ياه 1359  لاس  یط  رد  هک  دوب  نامروشک  هیلع  یلیمحت  گنج  رصاعم  نارود  رابگرم  ياه  گنج  زا  رگید  یکی 
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شوروي به خاك افغانستان در بین سال هاي 1979 تا 1989 نیز باعث کشته شدن حدود 850000 غیر نظامی افغان و 108000 نیروي نظامی از طرف هاي درگیر شد و هزینه هاي جنگ بالغ بر 106 میلیارد
دالر برآورد شده است.

یکی از پرهزینه ترین جنگ هاي دوران معاصـر، حمله آمریکا به دو کشور افغانستان و عراق، به منظور مبارزه با تروریسم است. در طی چندین سال مداخله نظامی آمریکا در خاك این دو کشور در حدود
300000 الی 350000 نفر کشته شدند و هزینه هاي جنگ به رقم نجومی 3400 میلیارد دالر رسیده است.

جنگ داخلی سوریه که هم اکنون نیز آتش آن گریبان گیر مردم این کشور است نیز یکی دیگر از جنگ هاي بزرگ عصـر حاضر است که تاکنون در حدود 200000 کشته بر جاي گذاشته و هزینه هاي
جنگ بالغ بر 25 میلیارد دالر بوده است (1).

شکل 2 فتنه در سوریه_

آمار تلفات جنگ هاي سـنتی هرگز به میزان آمار تلفات جنگ هاي مـدرن نمی رسـد. در جنگ هاي مدرن، عالوه بر تلفات انسانی بسـیار زیاد، حیوانات، گیاهان، محیط زیست و شـهرها هم آسـیب هاي
جـّدي پیـدا می کننـد. به عنوان مثال، وقتی در سال هاي پایانی جنگ جهانی دوم، بمب اتمی آمریکا در هیروشـیما انداخته شد، عالوه بر این که تمامی ساکنین این شـهر کشـته و مجروح شدند، حیوانات،

گیاهان و ساختمان ها نیز آسیب دیدند و حتی از این

.http://noda.ir .1- نودا، سایت اینترنتی. 1393. دنیا از دریچه تصویر

1935) و عراق علیـه ایران (1988-1980) براي کشـتن غیرنظامیـان به کـار گرفته شدنـد. بمب هـاي آتش زاي ناپالم، به صورت گسترده اي به وسـیله ارتش هاي آمریکا در ویتنام، شوروي در افغانسـتان و
صرب در کرواسی علیه مردم غیرنظامی به کار رفتند.

آخرین ثمره تحوالت تکنولوژیکی، سـالح بیولوژیکی است. این سـالح ها هولناك ترین ابزارهاي کشـتارجمعی هسـتند که به رغم ممنوعیت هاي متعدد آن ها در کنوانسـیون هاي جهانی، از سوي قدرت
هـاي بزرگ به ویژه آمریکـا و همچنین دیکتاتوري هاي کوچک نظامی، در کشورهاي درحال توسـعه تولیـد و انبار می شونـد. در میان این سـالح ها می توان بمب هاي میکروبی یا ویروسـی (سـیاه زخم،

طاعون و...) و همچنین ویروس هاي مصنوعی را یافت که به کمک مهندسی ژنتیک ساخته شده اند و مبارزه با آن ها جز براي سازندگانشان ممکن نیست

سالح هاي شیمیایی مانند «گاز خردل» که به محض برخورد با پوست و به ویژه استنشاق، سبب سوختگی هاي عمیق می شود در جنگ هایی مانند ایتالیا علیه اتیوپی (1936-1935) ژاپن علیه چین (1942-

هم فراتر، تا 300 سال پس از این فاجعه، کودکانی که از آسـیب دیـدگان در این فاجعه متولـد می شونـد نیز داراي نقص عضو و اختالل روانی خواهنـد بود. این در حالی است که این جنایت بزرگ علیه
بشریت، تنها در ظرف زمانِی چند دقیقه صورت گرفته است.

اگر پلوتونیوم در هواي یک شـهر پراکنده گردد، وسعتی معادل 60 کیلومتر را به مدت 100 هزار سال آلوده خواهد ساخت. سـالح هاي کشتار جمعی تا قرن بیستم، بیشتر، دشمنان نظامی را هدف قرار می
دادند؛ اما در این قرن، به تدریج تکنولوژي تسـلیحاتی به سویی رفت که کل جمعیت دشـمن، اعم از نظامی و غیرنظامی را هدف قرار داده است. سـالح هاي شیمیایی و بیولوژیکی دقیقًا این هدف را دنبال

می کنند که یورش نظامی نه صرفًا علیه یک ارتش، بلکه علیه کل یک جامعه باید صورت بگیرد. به عنوان مثال می توان به نمونه هاي ذیل اشاره کرد:

تا 1970، ارتش آمریکا بیش از 19 میلیون گالن از ماده اي سـّمی به نام AGENT ORANGE را بر مزارع ویتنـام فروریخت تـا مخفیگاه هاي ویت کنگ ها را نابود در طول جنـگ ویتنام از سال 1961 
کند. این سّم مهلک، نه فقط گیاهان و منابع غذایی روستاییان را از میان می برد، بلکه اثر مسموم کننده درازمدتی بر آب ها و ماهی ها باقی گذاشت.
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.(1)

.تسا نآ  شرتسگ  لاح  رد  هدرک و  عادبا  رشب  تکاله  يارب  یلعف  ندمت  هک  تسا  يدیدج  ياه  شور  کیژولویب  یگنهرف و  یتاعالطا ، يا ، هتسه  ییایمیش ، یتابر ، ییاضف ، ياه  گنج 

هداوناخ نوناک  رب  يزورما  یگدنز  کبس  ییاذغ و  داوم  رثا 

تبحم ياه  هفلؤم  زا  یکی  .دراد  يریظن  یب  تارثا  زین  ناسنا  حور  رب  دراد  رثا  ناسنا  مسج  رب  هکنیا  رب  هوالع  هیذغت  .دنک  یم  دراو  ناسنا  مسج  حور و  هب  يددعتم  ياه  بیسآ  يزورما  هیذغت  کبـس  ییاذغ و  داوم 
لها يارب  ناوناب  يزپشآ  ناشنارسمه  هب  نادرم  قشع  ياه  هفلؤم  زا  یکی  نینچمه  .دراذگ  یم  وا  ناهد  رد  یگنسرگ  نامز  رد  هدرک و  تسرد  اذغ  شیارب  دهد و  یم  ریـش  وا  هب  ردام  هک  تسا  نیا  ردام  هب  كدوک 

تساه و هفلؤم  زا  یکی  اهنت  ردام  هب  كدوک  ناشنارسمه و  هب  نادرم  قشع  زا  هیواز  نیا  هتبلا  .دنتسه  هتـسباو  نونمم و  يو  زا  رایـسب  ونابدک  طسوت  هناخ  رد  ملاس  ذیذل و  ياذغ  هیهت  رطاخ  هب  نادرم  .تسا  هداوناخ 
، هداوناخ یگچراپکی  ثعاب  هدرک و  درگ  هرفس  کی  رس  مه ، رود  ار  هداوناخ  ياضعا  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  یکی  نینچمه  یگنسرگ  ندروخ و  اذغ  .دنراد  مهـس  هناقـشاع  هطبار  نیا  رد  يرگید  دایز  ياه  هفلؤم 

ریش دوخ  دنزرف  هب  دننکن و  يزپشآ  لزنم  رد  ناوناب  هک  دینک  روصت  .تسا  هدماین  راتشون  نیا  رد  هک  دراد  ناسنا  ناور  رب  رگید  هتخانشان  رثا  اه  هد  دیاش  هداوناخ  طیحم  رد  هیذغت  .دوش  یم  اه  نآ  تبحم  یکیدزن و 
.تسا نآ  مادهنا  لاح  رد  ینونک  ندمت  هیذغت  کبس  یگدنز و  کبس  هک  يزیچ  .دوش  یم  هداوناخ  ياضعا  نیب  تبحم  مهم  ياه  هفلؤم  زا  یکی  نتفر  نیب  زا  ثعاب  عوضوم  نیا  دنهدن ،

(Gastro Diplomacy  ) یساملپید ورتسگ  .دنوش  بذج  يزپشآ  ياه  همانرب  اب  يدایز  نابطاخم  دوش  یم  یعس  ینویزیولت  ياه  همانرب  رد  .تسا  هدمآرد  یساملپید  کی  تروص  هب  نونکا  یتح  يزپشآ  اذغ و 
روشک ياهاذـغ  ناـهج ، مدرم  نیب  رد  هجوم  يا  هرهچ  هب  یباـیتسد  يارب  يروـشک  نآ ، رد  هک  تسا  ( Public Diplomacy  ) یمومع یـساملپید  زا  یعون  ( Food Diplomacy " ) اذغ یـساملپید  " نامه ای 

اه نآ  هقالع  اهتشا و  قیرط  زا  مدرم  بلق  نهذ و  فرصت  رگید ، نایب  هب  اذغ " یساملپید  " .دننک یم  بذج  دوخ  گنهرف  تمس  هب  ار  نانآ  ناهج ، مدرم  بلق  نهذ و  رد  ذوفن  نمـض  دشک و  یم  اهنآ  خر  هب  ار  دوخ 
اکیرمآ یمومع  یساملپید  رد  یمیدق  لثم  کی  .تسا  اذغ  هب 

هرامش 30. .هشیدنا  قاور  همانلصف  .نردم  ياه  گنج  .دمحا 1383 . رادهار ، - 1
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می گوید"با شناختن ما، ما را دوست خواهید داشت". اما دیپلماسی غذا شعار دیگري دارد:"با چشیدن ما، ما را دوست خواهید داشت".

اسـتفاده ایرانی ها از دیپلماسـی غـذا در گستره رضایت الهی بی نظیر است مانند؛ نذري امام حسـین، صـبحانه زیارت عاشورا، افطاري ماه مبارك رمضان و اطعام در زمان فوت عزیزان که همگی در جهت 
جلب رضاي الهی از طریق جلب رضاي انسان ها انجام می شود. تمدن جدید با سبک و نوع تغذیه خود در حال صدمه زدن به ارکان تغذیه و اهداف جسمی و روحی آن می باشد.

از مهم ترین ناهنجاري هاي خانوادگی در آخرالّز مان ایجاد گسـست شدیـد عاطفی بین اعضاي خانواده و از هم گسـیختگی خانواده هاست. )1( از منظر احادیث اسـالمی، در آخرالزمان بنیاد خانواده ها به 
شدت سست و آسیب پذیر خواهد شد و فساد، فتنه و آفت هاي فراگیر این دوران، در متن تمام خانه هاي شرق و غرب عالم نفوذ خواهد یافت و نه تنها فرزندان که پدران و مادران را نیز فراخواهد گرفت. 
اگر درست تحوالت زنـدگی اجتماعی امروزي بررسـی شود دالیل آن کامًال واضح است. همین مؤلفه هاي به ظاهر ساده هسـتند که کانون خانواده را گرم نگه می دارند، ولی متأسـفانه توسط تمدن مادي 
نادیـده گرفته شـده و باعث انهـدام خانواده ها می شونـد، زیرا این تمـدن مادي کنونی است که زندگی بشـر را از مؤلفه هاي مربوط به تسـکین درونی بشـر تهی می کند، چون به زیرساخت هاي ایمانی و 

روحی بشر اعتقاد و اعتنایی ندارد و محور پیشران این تمدن تولید، مصرف و رفاه است.

مواد غذایی و سبک زندگی امروزي مایه هالکت نسل

ناباروري یکی از مشـکالت مهم پزشـکی در دنیاي امروز است، به طوري که میزان آن در جهان از سال 1955 تاکنون 50 درصد افزایش یافته و هم اکنون 25-10 درصد از زوج ها از این مشکل رنج می
برند. با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی، به مرور بر انواع گوناگون عوامل خطرساز محیطی افزوده شده و منجر به بروز اختالالتی در ارگان هاي مختلف بدن

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 262، ح 148؛ اصول کافی، شیخ کلینی، ج 8، صص 36، 37 و 38.
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كاخو بآ  هریغ ، نزنب و  مورک ، کینـسرآ ، تابیکرت  ریظن  نوگانوگ  عیانـص  زا  لصاح  هتخانـشان ، هدـش و  هتخانـش  ِرـضم  داوم  هب  هدولآ  برـش  بآ  زا  هدافتـسا  برـس ، ریظن  راب  نایز  تابیکرت  .تسا  هدـش  ناسنا 
رد اه  نآ  يایاقب  دوجو  رویط و  ماد و  شرورپ  تعنـص  رد  نوگاـنوگ  ياـهوراد  اـه و  نومروه  زا  هدافتـسا  هدولآ ، یعارز  تـالوصحم  نآ ، عبت  هب  ییایمیـش و  ياـهدوک  تاـفآ و  عفد  مومـس  هب  هدولآ  يزرواـشک 

، بسانمان ییاذغ  ياه  میژر  يا و  هیذغت  تاداع  رانک  رد  ییاذـغ ، عیانـص  رد  اه  هدـنراد  هگن  کیتتنـس و  داوم  زا  هدافتـسا  شیازفا  ریـش ، رد  هدـش  عفد  يدـییورتسا  ياه  نومروه  ریظن  یتشوگ ، ینبل و  تالوصحم 
عاونا اب  هنازور  سامت  ییایمیـش ، داوم  اهوراد و  یخرب  راب  نایز  یبناج  راثآ  نینچمه ، .تسا  زاسرطخ  لماوع  نیا  هلمجزا  هنازور  ییاذـغ  میژر  رد  سم  مینلـس و  يور ، ریظن  يرـصانع  اـه و  نادیـسکا  یتنآ  دوبمک 

، تایناخد لامعتـسا  یگدـنز ، راک و  طیحم  یناور  یکیزیف و  ياه  شنت  هارمه ، نفلت  یتارباخم و  ياه  هدنتـسرف  زا  هدـش  عطاس  جاوما  شفنبارف ، سکیا و  ياهوترپ  ریظن  راک ، یگدـنز و  طیحم  رد  رـضم  ياـهوترپ 
شهاک رب  میقتـسمریغ  میقتـسم و  روط  هب  تسا  نکمم  هدوب و  هتینردم  ندـمت  یگدـنز و  کبـس  ياه  ناغمرا  زا  هک  دنتـسه  یلماوع  همه  همه و  زین ، جاودزا  نس  شیازفا  یقاچ و  ریظن  یـضراوع  كرحت و  شهاک 

دنشاب (1). راذگریثأت  ناسنا  رد  يروراب 

هیذـغت و رب  ینتبم  یگدـنز  ياه  شور  رـشب و  ینونک  ندـمت  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدـنهد  ناشن  یگمه  تسوربور ؛ نآ  اب  وا  تسیز  طیحم  ناسنا و  هک  تسا  يا  هعجاف  زا  يزیچان  رایـسب  شخب  هک  هدـشدای  دراوم 
طرـش شیپ  كاپ  ياذغ  ندروخ  نارـسفم  یخرب  نامگ  هب  .تسا  هدروآ  حلاص  لامعا  ماجنا  رانک  رد  ار  كاپ  يزور  ندروخ  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  لسن  ثرح و  كالها  زراب  قادصم  نآ  یگدـنز  کبس 

.تسا حلاص  لمع  ماجنا  ییاناوت 

(2) مهاگآ .} دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  نم  هک  دیهد ، ماجنا  حلاص  لمع  و  دیروخب ، هزیکاپ  ياهاذغ  زا  ناربمایپ  يا  ٌمِیلَع ؛ َنُولَمْعَت  اَِمب  یِّنِإ  اًِحلاَص  اُولَمْعاَو  ِتاَبیَّطلا  َنِم  اُولک  ُلُسُّرلا  اَهیَأ  ای  }

تسا ییایمیش  ياهدوک  نیگنس و  تازلف  مومس ، هدنامیقاب  هب  هدولآ  هک  ییاذغ  داوم  بآ و  ایآ 

هحفص 226. ات  هحفص 211  هرامش 4 ، هرود 11 ، ناتسمز 1389 ، .يرورابان  يروراب و  هیرشن  .نانز  نادرم و  رد  يروراب  شهاک  یطیحم و  زاسرطخ  لماوع  .هریغ 1389 . و  يدهم ، دمحم  يردان ، - 1
.51 نونمؤم ، - 2
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و امروزه مصرف می شود طیبات است؟ آیا جامعه اي که طیبات نخورد می تواند عمل صالح انجام دهد؟ آیا این سبک و نوع تغذیه می تواند در جامعه مهدوي ادامه یابد؟ آیا با این نوع مواد غذایی آلوده
می توان انسانی در تراز خلیفه خدا تربیت کرد؟

آلودگی هوا مایه هالکت انسان و طبیعت

در بیست و پنجم مـاه مارس 2014، سازمان بهـداشت جهانی، نتایـج مطالعات خود را در خصوص بیماري هاي مرتبط با آلودگی هوا بر اساس بررسـی هاي انجام شـده در سال 2012 منتشر نمود. بر اساس
نتایـج این تحقیق، در حدود 7 میلیون نفر مرگ ومیر در سـطح جهان ناشـی از آلودگی هوا طی سال 2012 ثبت شـده است. این آمار 12 درصـد از کـل نرخ مرگ ومیر جهانی است. آمار مرگ ومیر ارائه
شده بیش از دو برابر نتایج ارائه شده گذشته بوده و در حال حاضر آلودگی هوا به عنوان مهم ترین خطر زیست محیطی بر سالمت در سطح جهانی مطرح می باشد. داده هاي اخیر نشانگر ارتباط باالي قرار
گرفتن در معرض آلودگی هوا در محیط هاي داخلی و خارجی، با بیماري هاي قلبی و عروقی و همچنین سـرطان می باشـد. عالوه بر این، مطالعات انجام شـده نقش آلودگی هوا را در ابتال به بیماري هاي

تنفسی ازجمله عفونت هاي حاد تنفسی و بیماري هاي انسداد مزمن ریوي به خوبی نشان داده است (1).

اثر کاربرد پالستیک ها بر محیط زیست

تحقیقات متعدد علمی نشان می دهند که ظروف یک بارمصـرف پالستیکی تا حدود 300 سال بدون آن که تجزیه شوند در طبیعت باقی می مانند و درعین حال اسـتفاده از آن ها باعث ایجاد انواع سرطان
ها و حتی انتقال مواد خطرناك از طریق ژن ها از نسـلی به نسل دیگر می شود. ظروف یک بارمصـرف پالستیکی یا فوم، عوارض کوتاه مـدت و بلندمدتی بر سـالمت دارند که از عوارض کوتاه مدت آن
می توان به خسـتگی، بی حالی، عصبانیت و ضعف عضالنی اشاره کرد. این ظروف درواقع از مونومر استایرن که ترکیبی آروماتیک است، تشکیل شده اند. استفاده از ظروف پلی استایرن براي مواد غذایی
گرم و داغ، از نظر بهداشتی به هیچ عنوان مناسب نیست چون این ظروف همیشه مقداري استایرن آزاد در ترکیبات پلیمري خود دارند که فوق العاده سمی و سرطان زا هستند. سه نوع سرطان شامل سرطان

هاي کبد، ریه و

Bustreo, Flavia. 2014. 7 million premature deaths annually linked to air pollution. World Health Organizatin (WHO) - 1
.http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en

پروستات از عوارض طوالنی مدت استفاده از ظروف پالستیکی یا فوم محسوب می شود (1). شکل 3 آلودگی منابع آب به وسیله مصنوعات غیرقابل تجزیه

مرگ پرندگان بر اثر خوردن مصنوعات پالستیکی شکل  4

با توجه به مختصر آماري که درباره هالکت انسان و طبیعت توسط تمدن کنونی بشر ارائه شد، پاسخ به این سؤال که آیا بخش مهمی از تمدن کنونی حاکم بر عالم مصداق اکمل اهالك حرث و نسل که
در قرآن به آن اشاره شـده نیست، بسـیار راحت است. درباره شـرایط پریشان انسان و طبیعت در دوره غیبت ولی خـدا که به علت جهالت، سودجویی، ظلم و بی عـدالتی گروهی از انسان ها به وجود آمده

است در کتب سایر ادیان الهی نیز اشاراتی وجود دارد. براي مثال در کتاب مقدس زرتشتیان در این خصوص آمده است:

پیش از ظهور منجی موعود در جهان آکنده از تباهی و پریشانی، دیو آز و حرص بر مردمان

.http://www1.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100861046138 .1- جام جم آنالین، سایت خبري. 1390. زمین در محاصره پالستیکها
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بلق تنوشخ ، تواسق و  .دهد  متس  هلیح و  رکم و  هب  ار  دوخ  ياج  یشیدناریخ  يزور و  کین  هدش و  مدرم  ریگ  نابیرگ  یتسدگنت  زاین و  .دنک  يرپس  راگزور  تورث ، لام و  نتخودنا  یپ  رد  سک  ره  هدش و  هریچ 
گرم .دوش  راوشد  تخـس و  نادرمدازآ  رب  یگدنز  هک  درتسگ  نماد  نانچ  داسف  .دریگ  ینوزفا  ءاشحف  هتخیرورف و  اه  هداوناخ  داینب  .دزیخرب  نایم  زا  يدرمناوج  یتسار و  هدرک و  تخـس  نهآ  گنـس و  نوچ  ار  اه 

مک كاروخ  دکشخب و  اه  همـشچ  بآ  .دنـشابن  انـشآ  دوخ  فیاظو  هب  مدرم  .دنوش  مانمگ  ناگرزب  نادنمـشزرا و  دنـسر و  رابتعا  شزرا و  هب  نامانمگ  .دهد  رازآ  ار  مدرم  سردوز  يریپ  هتفرگ و  ینوزفا  ماگنهبان 
هـشیدنا رد  نز  هن  .دنـشوکب  مه  نوخ  رد  دنیوگ و  نخـس  رگیدکی  هیلع  نآ  يادرف  یلو  دنـشاب  تسود  دنروخ و  نان  هرفـس  کی  رـس  رب  رگیدکی  اب  بش  مدرم ، .درادـن  ساپ  ار  کمن  نان و  قح  یـسک  رگید  .دوش 

هک نایناحور  .دنوش  ناریو  اه  نیمزرس  دننک و  نایغط  اه  بآ  .دراب  رایسب  ماگنهبان  ناراب  دوش و  ناوارف  هزرل  نیمز  .دنزب  ار  نانآ  دهد و  مانشد  ار  ردام  ردپ و  دنزرف ، .دنزرف  نز و  هشیدنا  رد  رهوش  هن  تسا و  رهوش 
نید یقنور  یب  .ناوتان  ناراد  نید  دنوش و  دنمناوت  نانید  یب  .دنوش  رازیب  نانآ  زا  مدرم  دننکن  لمع  دنیوگ  هچنآ  نوچ  دننک و  ییوگدب  مه  قح  رد  هرامه  نانآ  .دنا  مدرم  نیرتراک  هنگ  دوخ  دنا ، نید  هدـنراد  هگن 
شش اب  تسا  يرکیپ  دیـشروخ  وا  .دوش  دلوتم  تنایـشوس »  » مان هب  دوعوم » یجنم  ، » مان دپ » گاوگ   » يرتخد زا  يا  هنامز  نینچ  رد  .دنکن  شیارگ  ینید  ياهراک  هب  نت  کی  زا  شیب  نت  رازه  زا  هک  دسر  ياج  نادب 

.دبای (1) یم  ار  نمیرها  یهابت  زا  یشان  درد  هراچ  دیاپ و  یم  ار  يوس  ره  هک  مشچ 

تاجن ار  هتشگرس  رشب  رـصع  ماما  دشاب و  روهظ  زا  لبق  ندمت  نیرخآ  هللا  ءاشنا  تسا و  هدید  دوخ  هب  خیرات  نونک  ات  هک  تسا  لسن  ثرح و  كالها  لمکا  قادصم  رـشب  ینونک  ندمت  شخب ، نیا  جیاتن  هب  هجوت  اب 
.دهد

تایاور هنیئآ  رد  یلهاج  ندمت 

هس هک  تسا  هدش  هراشا  جع ؟ ؟ رصع ماما  روهظ  زا  لبق  یلهاج  ندمت  کی  هب  تایاور  رد 

نابز زا  جع ؟ ؟ يدـهم ماما  مایق  ، 1391 يدهم ، نایلـسوت ، هرامـش 16 و  قداص ، يادـن  تشترز ، نید  رد  یجنم  همطاف ، روپیلع ، زا ؛ لـقن  هب  دنب 38-37  لصف 4 ، دنب 9-12 و  لصف 9 ، نسی ، نمهب  دـنز  اتـسوا ، - 1
دک 162096. فلا ، یلیلحت  يربخ ، هعماج  نیعمجا ،) مهیلع  هللا  تاولص   ) دمحم یسیع و  تشترز ، یسوم ،
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مشخصه مهم دارد، این سه مشخصه عبارتند از:

. 1_ ظاهراً مبتنی بر علم است (مدرن)

2- سعی می کند تمام عالم را به تسخیر خود در آورد. 

3 -بسیار پیچیده است.

از احـادیث اسـتفاده می شود که حضـرت مهـدي؟عـج؟ مثل پیامبر بزرگوار اسـالم؟ص؟ در برابر جاهلیت قرار می گیرد که «جاهلیت مـدرن» است. این تمـدن که ظاهرًا مبتنی بر علم است، سـعادت بخش
نیست، زیرا جهل؛ تنها با علم برطرف نمی شود، بلکه ایمان، تقوا و پـذیرش والیت الهی جهل را از بین می برد. امام صادق؟ع؟ ضـمن تشبیه دقیق عصـر قبل از ظهور امام زمان؟عج؟ که «جاهلیت نو» بر آن

حاکم است، با عصر پیامبر اکرم؟ص؟ که جامعه، گرفتار جاهلیت بود، پیرامون عملکرد امام زمان؟عج؟ می فرماید:

یصـنع کما صـنع رسول اهللا یهـدم ما کان قبله کما هـدم رسول اهللا امر الجاهلیه و یسـتأنف االسـالم جدیـدًا بعـد ان یهـدم ما کان قبله؛ او همان کاري را می کند که پیامبر خدا کرد. تمام فرهنگ و مناسـبات
جاهلی را بر هم می ریزد و اسالم ناب را دوباره به مردم عرضه می کند. (1)

همچنین می فرماید:

ابطل رسول اهللا ما کان فی الجاهلیه و استقبل الناس بالعدل و کذلک القائم؛ پیامبر اکرم نشانه هاي جاهلیت را از بین برد و با عدالت میان مردم رفتار نمود. قائم نیز چنین خواهد کرد. (2)

همچنین فضیل بن یسار می گوید شنیدم امام صادق؟ع؟ درباره اخالق مردم در عصر ظهور می فرمایند:

إن قائمنا إذا قام اسـتقبل من جهله الناس أشـد مما اسـتقبله رسول اهللا من جهال الجاهلیه فقلت: وکیف ذلک؟ قال: إن رسول اهللا أتی الناس وهم یعبـدون الحجاره والصـخور والعیدان والخشب المنحوته، وإن
قائمنا إذا قام أتی الناس وکلهم یتأول علیه کتاب اهللا،

1- الغیبه، نعمانی، ص 231.
2- التهذیب، شیخ طوسی، ج 6، ص 154.

ویحتـج علیه به، ثم قال: أما واهللا لیـدخلن علیهم عـدله جوف بیوتهم کما یـدخل الحر والقر؛ قائم ما چون قیام کنـد با جهل مردم، شدیدتر از آنچه رسول خدا؟ص؟ با آن از سوي نادانان جاهلیت روبرو شـد
برخورد می کند، عرض کردم، این چگونه ممکن است؟ فرمود، همانا رسول خدا در حالی به سوي مردم آمد که آنان سـنگ و کلوخ و چوب هاي تراشیده و مجسمه هاي چوبین را می پرستیدند و قائم ما
چون قیام کنـد در حالی به سوي مردم می آیـد که جملگی کتاب خـدا را علیه او تأویل می کننـد و بر او بدان احتجاج می نمایند، سـپس فرمود، بدانید به خدا سوگند که موج دادگستري او بدان گونه که

گرما و سرما نفوذ می کند، تا درون خانه هاي آنان راه خواهد یافت. (1)

پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ به امام علی؟ع؟ درباره شرایط مسلمانان فرمود:

با ْحَت بالهـدیه و الرِّ َتِحلُّون الَخْمَر بالنبیـذ و السُّ ْطَوَته و َیسـَتِحلُّون حراَمه بالشـبهاِت الکاذبه و االهواِء الساهیِه، َفَیسْـ یُفَتنون باموالِهم، و َیُمنُّون بـدینِهم علی ربِّهم، و َیَتَمنَّون رحَمَته و َیأَمنُون سَـ یـا علی، انَّ القوَم سَـ
بـالبیع؛ اي علی، دیري نپایـد که امت اسـالمی با اموالشان دچار فتنه می شونـد. آنان با دین داري خود بر خـدا منت می گذارنـد و رحمتش را آرزو می کننـد و خود را از قهر الهی مصون می پندارنـد و با

شبهات دروغین و هوس هاي غافالنه حرام او را حالل می سازند. شراب را به نام آب انگور و رشوه را به اسم هدیه و ربا را به عنوان معامله مباح می شمارند. (2)

این روایات به وضوح از رواج یک تمدن جاهلی که با دالیِل به اصطالح علمی آموزه هاي الهی را تغییر می دهند، اشاره دارند که البته هم اکنون در بخشی از تمدن کنونی با شدت در حال وقوع است. امام 

علی؟ع؟ در خطبه طالوتیه به وضوح ریشه به وجود آمدن چنین تمدن هایی را گوشزد نموده اند:

سوگنـد به خدایی که دانه را )در دل خاك( بشـکافت و آدمیان را آفرید، اگر علم را از معدن آن اقتباس کرده بودید و خیر را از جایگاه آن خواسـتار شده بودید و از میان راه به رفتن پرداخته بودید و راه 
حق را از طریق روشن آن پیموده بودید، راههاي شما
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متـس یناملـسمریغ  ناملـسم و  چیه  رب  و  دنام ، یمن  هنیزه  یب  يدنم  هلئاع  چیه  رگید  و  دیدروخ ، یم  اذغ  یناوارف  هب  تفرگ و  یمارف  ار  امـش  مالـسا  غورف  دمآ و  یم  دیدپ  رگتیاده  ياه  هناشن  تشگ و  یم  راومه 
ءاوها ءارآ و  اب  و  دش ؛ هتسب  امش  يور  هب  شناد  ملع و  ياهرد  و  دش ؛ کیرات  امش  يارب  شتعـسو  انهپ و  نیا  اب  هدرتسگ  يایند  نیا  تهج  نیدب  و  دیداتفا ؛ هار  هب  یهارمگ  تلاهج و  هار  رد  امـش  نکیل  .تفر و  یمن 

ناهارمگ زا  و  دیدرک ؛ رظنراهظا  و  دیداد ؛ اوتف  تریصب  ملع و  نتشاد  نودب  ادخ  نید  رد  و  دیدومن ؛ فالتخا  زین  دیدرک ، ذاختا  دوخ  يارب  هک  یـشور  نید و  نامه  رد  و  دیدرک ؛ راتفر  دیدینـش و  دیتفگ و  ناتدوخ 
نالطب ناتبولق و  تواسق  ناتـسوفن و  تواقـش  هطـساو ي  هب  ار  امـش  زین  ناشیا  و  دـیدرک ؛ كرت  تیب  لهأ  زا  ار  دوخ  نایاوشیپ  ناـماما و  امـش  .دـندرک و  اوغا  ار  امـش  ناـشیا  و  دـیدومن ؛ يوریپ  ناگدـننک  هارمگ  و 

 

.

...دیدومن تسیز  دوخ  راکفأ  تموکح  اب  و  دیدرک ؛ لمع  دوخ  ءارآ  هب  و  هدینارذگ ؛ قح  زا  يوریپ  دایقنا و  مدع  لاح  رد  ار  دوخ  راگزور  نیاربانب  دندرک و  كرت  لامک ، تیاده و  لوبق  زا  ناتدادعتسا 

تبقاع و  تفای ؛ دیهاوخرد  ار  تیالو  تماما و  كرت  زا  دیا ، هدروآ  ياجب  هچنآ  ینیگنس  لامعا و  تماخو  و  دومن ؛ دیهاوخ  ورد  دیا ، هتشاک  هک  ار  هچنآ  هجیتن ي  کیدزن  نامز  رد  هک  دینک ؛ تکرح  هتسهآ  يردق 
.دیسر دهاوخ  امش  هب  روج  تالو  ماکح و  تیالو 

؟ع؟ یلع ماما  هک  تسا  یلوصحم  نامه  تسا  هدش  دراو  شتـسیز  طیحم  وا و  مسج  یتمالـس  ناسنا ، قالخا  هرکیپ  رب  هک  ییاه  قالـش  تسا و  هدومن  هراشا  نآ  هب  ؟ع ؟ یلع ماما  هک  تسا  ینامز  نامه  ینونک  نامز 
.دنا هداد  ار  نآ  ندرک  ورد  هدعو 

ادخ هفیلخ  زارت  رد  ناسنا  تیبرت  يارب  مزال  ياه  تخاسریز  دناوت  یمن  ندمت  نیا  .دنبای  همادا  يودهم  هبیط  تایح  رد  دـنناوت  یمن  هدوب و  لسن  ثرح و  كالها  هیام  ناهج  رب  مکاح  ینونک  ياه  هفلؤم  زا  يرایـسب 
هب رـشب  هبطاق  هک  دوش  یم  مهارف  يا  هنوگ  هب  اه  تخاس  ریز  يودهم  هبیط  تایح  رد  .دنتـسه  وربور  یناوارف  رایـسب  تاقـشم  تامحز و  اب  دنبای  یم  لماکت  يودهم  ناسنا  زارت  رد  هک  يدارفا  كدنا  دنک و  نیمأت  ار 

.دنسر یم  دنراد  ار  نآ  تیفرظ  هک  یلماکت  تداعس و 
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روهظ زا  دعب  لبق و  يزرواشک  مود : لصف 

لصف هصالخ 

نازیم و شیازفا  اوهو ، بآ  عبانم  یگدولآ  دیدش ، یترارح  شنت  نآ ، بسانمان  شنکارپ  یگدنراب و  شهاک  لیلد  هب  دـیلوت  شهاک  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تکرب  رـضاح ، رـصع  رد  يزرواشک  تالوصحم  دـیلوت 
يارب يرایبآ ، ياه  شور  عاونا  زا  هدافتـسا  هتخیرارت و  تالوصحم  دیلوت  یکیتنژ ، يراک  تسد  .تسا  راکـشآ  دنـشاب  یم  يزرواشک  تادـیلوت  رد  تکرب  شهاک  زا  یقیداصم  یگمه  هک  اه  يرامیب  تافآ و  عونت 
عاونا زا  هدافتسا  اه و  يرامیب  تافآ و  عویش  زا  يریگولج  روظنم  هب  عرازم ، ناتخرد و  يور  رب  مومس  ششاپ  يارب  نردم  ياه  نیشام  زا  هدافتسا  یتابن و  تافآ  عفد  مومـس  عاونا  دیلوت  یلاس ، کشخ  تارثا  شهاک 
رصانع لداعت  هدش ، هدولآ  ییایمیش  ياهدوک  مومس و  عاونا  اب  يدیلوت  تالوصحم  سکعرب  .دوش  يزرواشک  تالوصحم  تیفیکاب  رادیاپ و  دیلوت  ثعاب  تسا  هتسناوتن  زین  درکلمع  شیازفا  يارب  ییایمیش  ياهدوک 
یخرب ندروخ  اب  يودهم  ياه  ناسنا  زارت  رد  نامیااب  ياه  ناسنا  شرورپ  اریز  دـبای ، همادا  روهظ  رـصع  رد  دـناوت  یمن  تیعـضو  نیا  .تسا  هتفای  شهاک  ییاذـغ  داوم  تیفیک  هدروخ و  مه  هب  يدـیلوت  لوصحم  رد 

كاپ یعبنم  زا  هک  تسا  لوبق  لـباق  یتقو  رـشب  یگدـنز  هصرع  هب  ملع  دورو  اـما  تسین ، يزرواـشک  رد  ملع  ندرب  راـک  هب  فلاـخم  سک  چـیه  .تسین  نکمم  دوش ، یم  دـیلوت  نونکا  هچنآ  هیبش  كاـپان ، ياهاذـغ 
یعارز و تالوصحم  دـشر  يزرواشک و  هنیمزرد ي  شنیرفآ  زا  يرتالاب  هبترم  روهظ  رـصع  رد  هک  دـنهد  یم  ناشن  راهطا  همئا  تایاور  .تسا  هتفای  تکرب  یهلا  ياوقت  ادـخ و  هب  نامیا  وترپ  رد  هتفرگ و  همـشچرس 
، يزرواشک شخب  رد  یعیبط  ياه  هریجنز  اه و  هخرچ  حالـصا  بجوم  یهلا  ِیلقع  ِیملع  ياه  هزومآ  تیاعر  مولع و  شرتسگ  هدـش ، لزان  ناوارف  ناراب  ماما ، دوجو  تکرب  هب  بیترت  نیدـب  .دـتفا  یم  قاـفتا  یغاـب 

فذح اب  هدش و  رویط  ماد و  شرورپ  یعیبط و  عبانم 
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تیمارهاي شـیمیایی مضـر و ناپاك و فناوري هاي ساختار شـکن، مواد غـذایی پاك و ارگانیک تولیـد خواهد شد. چشـمه ها پرآب و تولید محصول قابل مقایسه با شـرایط فعلی نخواهد بود. مواهب طبیعی
مانند جنگل ها، سبزه زارها، دام ها و تولیدات دامی برکت خواهند یافت. بدین صورت همه ي مردم بی نیاز شده و فقر و گرسنگی از بین خواهد رفت.

وضعیت کشاورزي در عصر حاضر

اشاره

خداوند در قرآن کریم خود را زارع معرفی کرده و می فرماید:

ا َفَظلْتُْم َتَفکُهوَن؛ آیـا هیـچ درباره آنچه کشت می کنیـد اندیشـیده ایـد؟ آیا شـما آن را می رویانیـد یا ما می رویانیم؟ هرگاه اُء لََجَعلْنَـاُه ُحَطامًـ اِرُعوَن * لَْو نَشَـ ا َتْحُرثُوَن * َأَأنْتُْم َتْزَرُعونَُه َأْم نَْحُن الزَّ َأَفَرَأیتُْم مَـ
بخواهیم آن را مبّدل به کاه در هم کوبیده می کنیم که تعّجب کنید. (1)

کشاورزي و تولیـد محصول مانند هر پدیده دیگري داراي دو جنبه ي مادي و معنوي است. در بعد مادي زمین شـخم شده و دانه در آن کشت می شود. اگر عامل دوم یعنی عامل معنوي خوب عمل کند و
برکت از نـاحیه پروردگـار شامل شود، باران در طول فصل رشـد، به انـدازه کافی می بارد و نیاز به سـد، پمپ، چاه، برق، سوخت فسـیلی و متخصـص آبیاري را مرتفع می سازد و هزینه ي تمام این عوامل
حذف می شود. محصول دچار آفت و بیماري نشده، به کمال رشد رسیده و متناسب با فرمول هاي طبیعی رشد کرده و تولید باالیی خواهد داشت. در این صورت ماشین هاي سم پاشی، سم، کارخانه هاي
تولیـد سم و بسـیاري ماشـین ها و صـنایع دیگر، مورد نیاز نخواهـد بود و آلودگی محیط زیست وجود نخواهد داشت. محصول، بدون نیاز به کودهاي شـیمیایی، درنهایت کیفیت تولید شده و مواد تشـکیل
دهنده ي آن داراي یک تناسب طبیعی خواهد بود. بنابراین با مصـرف این محصول طیب (پاك) توسط انسان، سـالمت جسم و روح وي تأمین شده و انسان با روحیه اي شاد و جسمی سالم، بندگی خدا را

خواهد کرد. هم اکنون محصول ارگانیک، یعنی محصولی که در تولید آن از سموم کشاورزي، کودهاي شیمیایی و

1- واقعه، 63- 65.
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هب تمیق  ربارب  دنچ  هب  تالوصحم  هنوگنیا  .دنیامن  یم  یتالوصحم  نینچ  دیلوت  هب  مادقا  دودحم ، حطس  رد  قیقد ، تراظن  اب  اه  تلود  یخرب  تسا و  رشب  ياهوزرآ  لامآ و  زا  دشاب  هدشن  هدافتسا  یکیتنژ  يراکتسد 
: زا دنترابع  عوضوم  نیا  لیالد  زا  یخرب  .تسا  زورما  يایند  رد  يزرواشک  تالوصحم  زا  يرایسب  ندوب  رضم  ملاسان و  هدنهد ي  ناشن  دوخ  نیا  هک  دنسر  یم  شورف 

، یلاسکشخ ریظن  یمیلقا  تارییغت  هدش و  عبانم  یگدولآ  ای  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  عتارم  اه و  لگنج  كاخ ، بآ ، دننام  یعیبط  عبانم  زا  رشب  زا  یهورگ  هنالداعان ي  یلقع و  ریغ  ِیملع ، ریغ  ِبسانمان  هدافتسا ي  _ 1
.تسا هتشاد  لابند  هب  زین  ار  نیمز  هرک  ندش  مرگ  درگزیر و  بالیس ،

رییغت اه ، يرامیب  عاونا  زورب  ثعاب  هک  گنر  هدنهد و  معط  هدـنرادهگن ، ییایمیـش  داوم  عاونا  درگوگ و  مومـس ، اهدوک ، زا  هدافتـسا  رطاخ  هب  هدـش  دـیلوت  يزرواشک  تالوصحم  كاخ و  بآ ، عبانم  یگدولآ  _ 2
.دوش یم  تعیبط ) رد  تلادع   ) میلقا یعیبط  هخرچ ي  ندروخ  مه  رب  ناسنا و  قالخا 

ریظن تالوصحم ، یخرب  دـیلوت  رد  یقالخا  ریغ  یملع و  ریغ  ياه  شور  زا  هدافتـسا  نایکام و  رویط و  ماد ، هیذـغت  رد  اهوراد  ییایمیـش و  ياهرامیت  زا  هدافتـسا  تلع  هب  هدـش  دـیلوت  یماد  تالوصحم  یگدولآ  _ 3
.یکیتنژ ياه  يراکتسد  یخرب  تاناویح و  یگدنز  یعیبط  هخرچ  رد  بیرف  داجیا 

.تسا هدش  ناسنا  هیذغت  یعیبط  ماظن  ندروخ  مه  رب  ثعاب  یبلقت ) یعیبطریغ و  تالوصحم  هتخیرارت ، یکیتنژ ، تارییغت   ) هدش يراکتسد  يزرواشک  تالوصحم  دیلوت  _ 4

.رشب درکلمع  زا  یشان  یمیلقا  تارییغت  تلع  هب  یهایگ  ياه  يرامیب  تافآ و  شیازفا  _ 5

یکی زورب  هک  یناسنا  عماوج  رد  یتلادـع  یب  ملظ و  داسف ، عاونا  زورب  روهظ و  تلع  هب  يروناج  یهایگ و  ياه  يرامیب  تافآ و  شیازفا  يزرواشک و  تالوصحم  دـیلوت  یهلا و  تمحر  لوزن  رد  تکرب  شهاک  _ 6
.تسا هدش  هراشا  نآرق  رد  نآ  زا  يددعتم  ياه  هنومن  هب  تسا و  هدومن  مهارف  ار  یهلا  بضغ  تابجوم  نیشیپ  ياه  تما  رد  اه  نآ  زا 

رب بسانمان  هیذغت  رثا  .دنک  یم  صقن  راچد  زین  ار  تعیبط ) رد  تلادع   ) تایح یعیبط  هخرچ ي  هدش و  وا  قالخا  رد  تارییغت  ناسنا و  رد  اه  يرامیب  عاونا  زا  یخرب  زورب  ثعاب  الاب  دراوم  همه ي 
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اخالق انسان که از برخی مؤلفه هاي آن در علوم پزشکی تحت عناوینی مانند تغییرات هورمونی، بروز بیماري هاي عصبی، اختالالت رفتاري و... یاد می شود، موضوعی فراموش شده است که کمتر از آن
یـاد می شود. کمتر در بررسـی هاي علمی دیـده می شود که جوامع علمی امروزي اثر مواد غـذایی آلوده و ناپاك را بر ادب، متانت، دیانت، اخالق فردي و اجتماعی، روابط زناشویی، انجام عمل صالـح و

رعایت آموزه هاي دینی و الهی بررسی کرده یا مهم بدانند. براي بررسی موضوع کشاورزي در عصر حاضر و مقایسه آن با عصر ظهور برخی مؤلفه هاي کشاورزي در عصر حاضر معرفی می شود:

مصرف بی رویه و مضرات کودهاي شیمیایی

بنـا به گزارش سازمان خواروبار و کشاورزي جهانی، بین 33 تا 60 درصد افزایش تولیدات کشاورزي در جهان در چند دهه گذشـته مرهون مصرف کودهاي شیمیایی بوده و در کشورهاي با مصرف بهینه
کود، این افزایش حداکثر بوده است (1).

مصـرف بی رویه کود شـیمیایی در محصوالت کشاورزي مرگ خاموش است. با توجه به وابسـتگی عجیب کشاورزان به مصـرف کودهاي شـیمیایی، مصـرف بی رویه این کود ها معضل بخش کشاورزي
است. هم اکنون 35 درصـد از خاك کشاورزي جهان به خاطر حجم مصـرف کود هاي شـیمیایی از بین رفته است و براي ایران آماري در دست نیست. محصول سالم یعنی محصولی که باقیمانده سـموم و

کود هاي شیمیایی و فلزات سمی در آن نباشد (2).

میزان مصرف کود اوره در کشور ما 2/5 میلیون تن در سال می باشد. این مواد در دام ها اثرات سویی دارند و مصـرف علوفه هایی با میزان اوره باال باعث افزایش سقط جنین در دام ها می شود. موضوعی
به نام اپی ژنتیک وجود دارد که طبق آن محیط و عوامل محیطی غذاها می توانند خصوصـیات ژنتیکی فرد را تغییر دهند، بنابراین مصرف چنین مواد شیمیایی می تواند در نسل هاي آینده ما تغییراتی ایجاد
نمایند. کودهاي فسفاته و سیاه نیز چنین اثرات مخربی بر سالمتی انسان دارند. این کودها عنصر کادمیوم را به خاك اضافه می کنند که از گیاه و بدن انسان خارج نمی شود و به مرور باعث تخریب سیستم

حافظه انسان می گردد. این مواد شیمیایی جذب آهن و روي را در بدن انسان کاهش می دهد. ریزش مو و بدخلقی نیز از

1- مشایخی، پریسا و صلحی، محمود. 1389. چشم انداز مصرف کود در ایران و جهان. اولین کنگره چالش هاي کود در ایران.
.http://www.ghatreh.com/news/nn11263174 .2- شریفی مقدم، محمد. 1391. مرگ خاموش با مصرف بیرویه کود شیمیایی. اقتصاد ایران آنالین
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رارق لآ  هدیا  دح  رد  ام  ياه  كاخ  زا  دـصرد  اهنت 18  رـضاح  لاح  رد  هک  يروط  هب  دوش ، یم  نآ  بیرخت  كاخ و  ندش  ییایلق  ثعاب  تافـسف  هروا و  هیور  یب  فرـصم  .تسا  ندب  رد  داوم  نیا  شهاک  ضراوع 
دیامن و بذج  ار  دوخ  يارب  مزال  داوم  رگید  زنگنم و  دناوت  یمن  هایگ  دوش  یم  ییایلق  كاخ  هک  ینامز  .دشاب  یم  هروا  يالاب  فرصم  زا  یشان  زین  يزرواشک  ياه  كاخ  زا  يرایسب  ندش  یخولک  تفـس و  .دنراد 

دوش (1). یم  ینیمزریز  ياه  بآ  دراو  یتحار  هب  دراد و  ییوشبآ  تیصاخ  ییایمیش  ياهدوک  رد  دوجوم  تارتین  نینچمه  .دوش  یم  هجاوم  لکشم  اب  زین  نارادناج  رگید  تارشح و  يارب  یگدنز  طیارش  نیا  رد 

طقف رامآ  نیا  .تسا  هدیسر  لاس  رد  نت  نویلیم  هب 200  لاس  رد  نت  نویلیم  رادقم 150  زا  هتفای و  شیازفا  ناهج  رد  ییایمیش  ياهدوک  فرصم  يدالیم  ات 2018  ياه 2008  لاس  یط  هک  دهد  یم  ناشن  ( 5  ) لکش
7/0 نازیم 3/1 –  هب  لاس 2030  ات  دوک  هنایلاس  فرصم  دشر  طسوتم  هدش  ماجنا  ياه  ینیب  شیپ  اب  دوزفا (2) . زین  ار  اهدوک  عاونا  ریاس  دیاب  رامآ  نیا  هب  تسا و  هروا  ساتپ و  تافـسف ، دننام  ورکام  ياهدوک  لماش 

دوب (3). دهاوخ  دصرد 

.(4) نت ) نویلیم   ) ات 2018 ياه 2008  لاس  یط  ناهج  رد  ساتپ  تافسف و  تزا ، ییایمیش  ياهدوک  فرصم  لکش 5 _

اه شک  تفآ  تارضم  هیور و  یب  فرصم 

دوش یم  ناگدننک  فرـصم  ندب  دراو  اه  شور  ریاس  بآ و  ییاذغ ، داوم  قیرط  زا  يرادقم  مس ، نازیم  نیا  زا  .تسا  هدـش  شرازگ  نت  نازیم 21000  هب  لاس 1392  یط  روشک  رد  یتابن  تافآ  عفد  مومس  فرـصم 
.(5)
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 -http://www.mehrnews.com/news. 2/2329853 .خطرات استفاده از سموم کشاورزي بر سالمت مردم. خبرگزاري مهر . 1- اسکندري، سهیل. 1393
. آمار تولید محصوالت کشاورزي کشور. انتشارات وزارت جهاد کشاورزي. آمارنامه، کشاورزي. 1386

.http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1575571113509796481 .3- جام جم آنالین، وبگاه خبري. 1393. آمار تولید محصول در کرمانشاه

ماندگاري سموم و تجمع عناصر سازنده کودهاي شیمیایی در محصوالت کشاورزي موضوع پوشیده اي نیست، تا جایی که تولید محصوالت ارگانیک، یعنی محصوالتی که

ساالنه سه میلیون نفر درنتیجه مصرف آفت کش ها در دنیا مسموم شده و حدود 20 هزار نفر دچار مرگ ومیر می شوند. تحقیقات نشان داده است که سـموم آفت کش باعث احتمال بروز انواع سرطان ها 
ازجمله لوکمی، لمفوم، دستگاه گوارش، پستان، پروستات و تیروئید، سقط جنین، کاهش رشد و نمو جنین، نازایی، عدم رشد فکري، پارکینسون، اثرات مخرب ساختمانی در بدن هنگام تولد و نقص هایی 

در اعمال و بافت هاي بدن می شوند.

بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا حداقل یک نوع ترکیب شیمیایی آفت کش در خون یا ادرار 100 درصد از مردم آمریکا وجود دارد. در سال 1997 تعداد 88255 مورد اورژانسی در مرکز کنترل 
سموم آمریکا به ثبت رسـیده است که بیش از 50 درصـد از این موارد مربوط به کودکان کوچک تر از 6 سال است. میزان بروز سـرطان مغز در کودکان در طی 20 سال گذشته 30 درصد افزایش داشته 

. است. از مجموعه سموم مصرفی در آمریکا 40 درصد سرطان زا و 43 درصد مخرب سیستم رشد و تولید مثل است )1(

با مصـرف کودها و سـموم کشاورزي هم اکنون متوسط تولید گندم آبی در کشور ما 8/3 و گندم دیم 2/1 تن در هکتـار و متوسط عملکرد جهانی آن 3 تن در هکتار است )2(. این مقدار تولید با رکورد 
تولید که حدود 13 تن در هکتار است فاصله دارد )3( و با تولید 700 تخم از یک تخم که قرآن به آن اشاره دارد و به نظر مفسران رقمی موهومی نیست فاصله اش از زمین تا آسمان است.

امروزه در تولیـد محصوالت کشاورزي، مبارزه با آفات و بیماري هاي گیاهی، نگهـداري میوه ها و سبزیجات و فرآوري مواد غـذایی از انواع کودهاي شـیمیایی، سـموم، قارچ کش ها، پرتوها، رنگ، مواد 
شیمیـایی نگهدارنـده و طعم دهنـده اسـتفاده می شـود. به همه ي این مـواد شـیمیایی بایـد اثرات ظروف پالـستیکی، فلزي و تجهیزات و ماشـین هـاي مورد اسـتفاده در فرآوري محصوالـت غـذایی و اثرات 

دستکاري هاي ژنتیکی بذور بر کیفیت نهایی مواد غذایی را نیز افزود.

.http://www.mehrnews.com/news/2039359 .. 1-  .مصرف کود در ایران. خبرگزاري مهر1391عین اللهی، بهزاد
FAO, 2015. World fertilizer trends and outlook to 2018. Food and Agriculture organization of the United Nations (FAO), Rome, ISBN 978-92- 

-2 .5-108692-6, Annual Report 14

چشم انداز مصرف کود در ایران و جهان. اولین کنگره چالش هاي کود در ایران1389مشایخی، پریسا و صلحی، محمود.  -3 ..

FAO, 2015. World fertilizer trends and outlook to 2018. Food and Agriculture organization of the United Nations (FAO), Rome, ISBN 978-92- 
-4 .5-108692-6, Annual Report 14

.http://ppo.ir/Pages/NewsDetails.aspx?newsId=327 .. 5-  .مصرف سم در ایران. سازمان حفظ نباتات کشور1393باغستانی، محمدعلی

بدون حضور انواع کودهاي شـیمیایی، اسـتفاده از سـموم دفع آفات و بیماري هاي نباتی و انواع دخالت در ساختار ژنتیکی گیاه با حساسـیت ویژه اي در دسـتور کار بخش تولید محصوالت کشاورزي قرار
گرفته است.

اثرات زیست محیطی استفاده بی رویه و حتی با رویه از تیمارهاي شیمیایی در مراحل مختلف تولید و مصرف مواد غذایی مانند اثرات نامطلوب آن بر منابع آب، آلودگی خاك، از بین بردن انواع حیوانات
و حشـرات مفیـد که زمـانی خود موجب ایجـاد تعادل در جمعیت انواع موجودات زنـده بوده انـد، اثرات گلخانه اي و بروز بسـیاري ناهنجاري هاي دیگر در مطالعات، پروژه هاي تحقیقاتی، پیمان هاي بین

المللی و همایش ها و وضع قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما اثرات اجتماعی و اخالقی تیمارهاي شیمیایی مورد توجه قرار نگرفته یا کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.
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روهظ رصع  رد  يزرواشک  عضو 

در معرفی کارکرد حکومت مهـدوي بر عـدالت زیاد تکیه شده است. موضوع عدالت آنقدر با عدالت اقتصادي، شـغلی و امنیت گره خورده است که حلقه هاي عمیق تر و بلکه مهم تر عدالت به فراموشـی 
سپرده شده است. گویی عدالت مهدوي یعنی تقسـیم اموال بین مردم، به عدالت و جلوگیري از کشـتار انسان ها و عدالت قضایی. البته این موارد از مؤلفه هاي بسـیار مهم عدالت مهدوي هستند، اما عدالت 
تنها به همین موضوعات ختم نمی شود. چه بسا عدم رعایت یک آموزه الهِی به ظاهر ساده باعث بیماري جسـمی انسان، تغییر در اخالق او و بر هم خوردن چرخه ي عدالت در بسیاري از موضوعات دیگر 
شود. بنـابر این در حکومت مهـدوي رعـایت آموزه هـاي الهی که آموزه هاي علمِی عقلی هسـتند توسط مردم، باعث بازگشت عـدالت به همه ي فرآینـدها و چرخه هاي طبیعی زنـدگی انسان، حیوانات و 

طبیعت می شود. براي مثال مصرف گوشت به میزان توصیه شده در آموزه هاي الهی موجب برقراري تعادل روحی و جسمی و عدالت در چرخه و زنجیره طبیعت می شود.

: تعیبط هخرچ  رد  تلادع  يور  یهلا  ياه  هزومآ  تیاعر  ریثأت  يارب  یلاثم 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ؟ص ؟ مرکا ربمغیپ  زا 
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ماِع الَْموِعَظِه؛ از غـذاي اضافی بپرهیزیـد که قلب را پر قساوت می کنـد و از اطاعت حق تنبل می سازد و اَعِه َو َیُصمُّ الِْهَمَم َعْن سِـ ـالَْجواِرِح َعِن الطَّ ِ ـالَْقْسَوِه َو یُبِْطی ُء ب ِ ایَّاکْم َو فُُضوَل الَْمْطَعِم فَـانَُّه َیِسُم الَْقلَْب ب
گوش را از شنیدن موعظه کر می نماید. (1)

در روایتی از پیامبر خدا؟ص؟ آمده است:

َمْن َأکَل اللَّْحَم َأْربَِعیَن َصَباحًا َقَسا َقلْبُُه؛ هر کس چهل روز [پیاپی] گوشت بخورد، سنگ دل می شود. (2)

امیرمؤمنان علی؟ع؟ می فرمایند:

َلوِه َو َمفَْسَدٌه لِلَْجَسِد؛ از پرخوري بپرهیزید، زیرا باعث قساوت قلب و سستی براي نماز و تباه شدن بدن می شود. ِإیاکْم َو الْبِْطَنَه َفِإنََّها َمقَْساٌه لِلَْقلِْب و َمکَسَلٌه َعِن الصَّ

َمْن َتَرك اللَّْحَم َاْربَعیَن َصباحا ساَء ُخلُُقُه؛ کسی که چهل روز گوشت را ترك کند، اخالق او بد می شود. (3)

بـا توجه به روایات، خوردن زیاد گوشت باعث قساوت قلب و خوردن بسـیار کم آن باعث تغییر در اخالق انسان می شود. همچنین در علم پزشـکی ثابت شـده است که خوردن گوشت زیاد باعث افزایش
ریسک بروز بیماري نقرس، بیماري هاي قلبی، چربی خون، سرطان روده، باال رفتن اسید اوریک که باعث دردهاي مفاصل شده و بیماري هاي متعدد دیگر می شود.

نوشـتارهایی که مصـرف باالي گوشت، به ویژه گوشت قرمز و گوشت فرآوري شـده را با افزایش خطر ابتال به سـرطان، به ویژه سـرطان روده بزرگ، مرتبط می داننـد در حال افزایش است. به همین دلیل
تنظیم تعادل بین گوشت و سایر اجزاي رژیم غذایی ممکن است براي محافظت در برابر خطر بالقوه سرطان حیاتی باشد (4). نتایج تحقیقات همچنین نشان می دهد که دریافت بیشتر انواع گوشت هاي قرمز

با افزایش احتمال ابتال به سرطان پروستات مرتبط می باشد. در این میان، مصرف بیشتر گروه امعاء و احشاء و گوشت فرآوري شده به طور

1- اعالم الدین فی صفات المؤمنین، الدیلمی، الشیخ الحسن، ج 1 ص، 339 اخالق؛ در قرآن کریم، آیت اهللا مکارم شیرازي، ج 1 ص، 149.
2- بحار االنوار، ج 59 ، ص294.

3- همان، 293.
.Ferguson, L. R. 2010. Meat and cancer. Meat science, 84(2), pp.308-313 -4
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تسا (1). طبترم  تاتسورپ  ناطرس  هب  التبا  لامتحا  شیازفا  اب  يراد  ینعم 

رثا نیا  اما  .دنک  یم  کمک  یعیبط ) تلادع   ) یمیلقا ياه  يراجنهان  ای  میلقا  ِیعیبط  هخرچ  رد  رییغت  هب  تسه  زین  لقع  ملع و  رب  ینتبم  دیئات و  دروم  هک  یهلا  هزومآ  نیا  تیاعر  مدع  هک  دنادب  یسک  رتمک  دیاش  اما 
: دوش یم  ماجنا  هنوگچ 

.دراذگ یم  ییاوه  بآ و  تیعـضو  یتسیز و  عونت  تسیز ، طیحم  ناهج ، رـسارس  مدرم  یگدنز  رب  يرایـسب  ریثأت  مینک  یم  باختنا  هک  ییاذغ  هدعو  ره  هکلب  تسین ، یـصوصخ  عوضوم  کی  رگید  ام  هیذغت  هویش 
دیلوت هک  دوش  یم  بجوم  تشوگ  يالاب  فرصم  لباقم ، رد  دنک و  کمک  یتسیز  عونت  اوه و  بآ و  تیعضو  یعارز ، ياه  نیمز  اه ، لگنج  یبآ ، ریاخذ  زا  تظافح  هب  یتحار  هب  دناوت  یم  تشوگ  رتمک  فرصم 

.دریگ ماجنا  الاب  سایقم  رد  زین  نآ  یتعنص 

یلاح رد  نیا  .دوش  یم  دیلوت  نبرکدیسکا  يد  مرگولیک  فرصم و 35  بآ  رتیل  رازه  واگ 15  تشوگ  مرگولیک  کی  دیلوت  يارب  اه  هفلؤم  ریاس  ندوب و  یتنس  ای  یتعنص  دیلوت ، شور  هب  هتسب  دوش  یم  هدز  نیمخت 
دوش (2). یم  فرصم  بآ  رتیل  زا 1000  رتمک  يزرواشک  تالوصحم  يرایسب  زا  مرگولیک  کی  دیلوت  يارب  هک  تسا 

( رتیل  ) ییاذغ تالوصحم  یخرب  زا  مرگولیک  کی  دیلوت  يارب  زاین  دروم  بآ  نازیم  _ 2 لودج

یفرصم بآ  نازیمییاذغ  هدام  عون 

رتیل  996 ترذ مرگ  ولیک  کی 

رتیل وج 353  ولیک  کی 

رتیل  254 ینیمز بیس  ولیک  کی 

رتیل  375 مدنگ ولیک  کی 

رتیل  286 ایوس ولیک  کی 

رتیل  4325 غرم تشوگ  ولیک  کی 

رتیل كوخ 5988  تشوگ  ولیک  کی 

رتیل  15415 واگ تشوگ  ولیک  کی 

ِنیمخت هب  انب  دیسر و  نت  نویلیم  زا 308  شیب  هب  ناهج  رد  تشوگ  دیلوت  لاس 2013  رد 

ییاذغ عیانص  هیذغت و  مولع  هلجم  .يدهاش  دروم -  هعلاطم  تاتسورپ : ناطرس  هب  التبا  کسیر  اب  نایکام ، یهام و  ءاشحا ، هدش ، يروارف  تشوگ  زمرق ، تشوگ  فرـصم  طابترا  .هریغ 1392 . و  هزئاف ، يرکسع ، - 1
ات 180. ص 173  هرامش 2 ، هرود 8 ، ناتسبات 1392 ، ناریا ،
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، هدیدپ نیا  یلصا  تلع  .تسا  هدش  ربارب  زا 4  شیب  ناهج  رد  تشوگ  ِدیلوت  نونکات ، لاس 1961  زا  .تسا  هتفای  شیازفا  نت  نویلیم  هب 312  لاس 2014  رد  نازیم  نیا  وئاف ) « ) للم نامزاس  يزرواشک  اذغ و  نامزاس  »
رد تیعمج  دشر  زا  رتشیب  ربارب  دودح 4  هک  هدش ، ربارب  ناهج 25  رد  تشوگ  دیلوت  لاس 1800 ، اب  هسیاقم  رد  .تسا  هدوب  عماوج  زا  یخرب  رد  دارفا  ییاذغ  میژر  رییغت  ینیشنرهش و  ِشرتسگ  دیرخ ، تردق  شیازفا 

.تسا هدوب  هرود  نیا 

: درک هجوت  اه  نآ  هب  دیاب  هژیو  تروص  هب  هک  دراد  يزراب  تاصخشم  رویط  ماد و  تعنص 

.دراد جایتحا  يدایز  بآ  هب  رویط  ماد و  یتعنص  شرورپ  •

.دوش یم  هدافتسا  ایوس  ای  ترذ  لثم  یشزرا  اب  تالغ  زا  رویط  ماد و  كاروخ  دیلوت  يارب  ًالومعم  •

.دنوش یم  بیرخت  یلگنج  قطانم  رویط ، ماد و  ياه  هاگارچ  شرتسگ  روظنم  هب  •

.دنوش یم  يرادهگن  بسانمان  هدرشف و  یتیعضو  رد  دودحم و  ياهاضف  هتسب و  ياه  طیحم  رد  ًالومعم  تاناویح  •

.دوش یم  هدافتسا  ییایمیش )  ) یعونصم هنژورتین ي  ياه  دوک  زا  یناویح ،) ياهدوک   ) یعیبط ياه  دوک  زا  هدافتسا  ياج  هب  •

.دوش یم  قیرزت  تاناویح  هب  کیتویب  یتنآ  داوم  زا  ییالاب  زُد  يرامیب ، عویش  لامتحا  شهاک  تاناویح و  دشر  تعرس  شیازفا  ياربش 

یناسنا نارامیب  هجلاعم ي  يارب  اکیرمآ  رد  لاس  نامه  رد  هک  یکیتویب  یتنآ  نت  اب 3500  ار  رادقم  نیا   ) دـش قیرزت  رویط ) ماد و   ) تاناویح هب  کیتویب  یتنآ  نت  زا 13000  شیب  اکیرمآ ، روشک  رد  لاس 2011  رد 
.دزاب یم  گنر  نیچ  رد  تاناویح  هب  یقیرزت  کیتویب  یتنآ  نت ) رازه  دص   ) زا 100000 شیب  اب  هسیاقم  رد  اه  مقر  نیا  اما  .دوب  نت  دودح 8500  اپورا  رد  نازیم  نیا  دینک .) هسیاقم  دش  هدافتسا 

دیلوت يارب  اه  نیمز  نیا  رگید  دصرد  دریگ و 10  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  رویط  ماد و  هاگارچ  ناونع  هب  نیمز  هرک ي  يزرواشک  ياه  نیمز  دـصرد  هب 70  کیدزن  .دراد  جایتحا  يدایز  نیمز  هب  رویط  ماد و  دـیلوت 
دیلوت هب  صاصتخا  ناهج  یعارز  ياه  نیمز  مجنپ  هس  دودح  .تسا  رویط  ماد و  دیلوت  صتخم  يزرواشک  ياه  نیمز  دصرد   80 هتفر ، مه  يور  ینعی  .دبای  یم  صاصتخا  دوش  یم  فرصم  اه  نآ  طسوت  هک  یتالغ 

نیئتورپ دصرد  زا 5  رتمک  واگ  تشوگ  هک  یلاح  رد  دنراد ، واگ  تشوگ 
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عالوه بر تولید دي اکسـید کربن توسط دام ها و تولید دي اکسـیدکربن بیشتر توسط انسان هایی که گوشت زیادتري مصرف می کنند، فضوالت دام نیز از منابع مهم تولید گاز متان هستند. گاز دي اکسید
کربن و متان تولیدي سهم عمده اي در تولید اثرات گلخانه اي، ناهنجاري هاي اقلیمی و تبعات ناشی از آن یعنی خشکسالی و سایر پدیده هاي اقلیمی دارند. براساس گزارش منتشر شده توسط سازمان غذا
و کشاورزي سازمان ملل متحـد در سال 2006، بخش دامداري مسبب تولید 18 درصـد از گازهاي تشدید کننده حالت گلخانه اي است که این میزان بیش از سـهم تولید دي اکسـید کربن در حمل و نقل
می باشـد؛ بنابراین یک منبع عمـده تخریب زمین و آب بخش دامپروري در جهان می باشد. مطالعات همچنین نشان می دهد که 37 درصـد از کل متان تولید شده به علت فعالیت هاي انسان (گاز متان 23

برابر خطرناکتر از CO2 در تشدید حالت گلخانه اي است) توسط سیستم گوارش مجدد نشخوارکنندگان تولید می شود که به میزان قابل توجهی به باران هاي اسیدي کمک می کند (1).

شکل 6 آب مورد نیاز براي تولید 500 کیلوگرم گوشت گاو براي شناور کردن یک ناو جنگی کافی است به طور خالصه مصرف بیش از نیاز گوشت توسط انسان اثرات منفی زیر را در بر دارد:

1 اثر سوء بر روي اخالق انسان ازجمله قساوت قلب که منشاء بسیاري از گناهان و دور

شدن انسان از آموزه هاي الهی است، دارد. )1(

2 دچار شدن به بیماري هاي جسمی متعدد ناشی از مصرف زیاد گوشت و مصرف مواد شیمیایی که به دام ها تزریق شده یا در تغذیه آن ها به عنوان مکمل استفاده شده است )2( و )3(. 3 

مصرف آب بسیار زیاد در مقایسه با تولید محصوالت کشاورزي باعث تشدید برداشت آب از منابع زیرزمینی و کمبود آب در دسترس می شود )4( و )5(.

4 تولید گازهاي گلخانه اي مانند دي اکسید کربن و متان، توسط خود دام و مصرف کنندگان گوشت و تولید گازهاي گلخانه اي از طریق مصرف کودها و سموم شیمیایی براي تولید علوفه و غذاي دام
و طیور که باعث کمک به پدیـده تغییر اقلیم می شود. در برخی از منابع اشاره شـده است که 18 درصد متان که سالیانه بر اثر فعالیت هاي بشـر وارد جو می شود، ناشـی از فضوالت حیوانی است که براي

تأمین گوشت مصرفی بشر به صورت صنعتی پرورش می یابند (6).

_

_

_

_

5 مصرف سموم و کودهاي شیمیایی براي تأمین علوفه بسیار زیاد، موردنیاز دام ها و درنتیجه آلودگی هاي زیست محیطی.

6 اختصاص بسیاري از زمین هاي زراعی به تولید غذاي دام و طیور با صرف هزینه هاي باال و تخریب منابع خاك.

. 7 از بین رفتن چراگاه هاي طبیعی دام ها و جنگل ها و افزایش ناهنجاري هاي اقلیمی و کویر زایی )7( و )8(

8 تغییرات اقلیمی ناشی از تولید گازهاي گلخانه اي به وسیله فضوالت دامی، تغذیه دام ها و مصرف بیش ازاندازه گوشت توسط انسان )9(.

متخصصین براي رفع مشکالت ناشی از مصرف زیاد گوشت و تأثیرات نامطلوب تولید صنعتی دام و طیور بر محیط زیست و سالمت انسان ها راه هایی را پیشنهاد داده اند که مهم ترین آن ها تغییر شیوه ي
تغذیه ي شهروندان است. کاهش مصرف گوشت و تغییر نوع گوشت
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، دنک ناربج  دوخ  هتخاس  تسد  ياه  نیشام  تاعونصم و  اه ، شور  اب  ار  صقن  نیا  دراد  یعس  رشب  هدش و  صقن  راچد  یهلا  بهاوم  نیا  زا  يرایسب  هریجنز ي  نونکا  .دوش  یم  نیمز  رد  ناهایگ  تاناویح و  ناسنا ،
: هلمجزا دراد  دوجو  يزرواشک  یعیبط و  عبانم  هنیمزرد  عوضوم  نیا  يارب  يددعتم  ياه  لاثم  .تسا  هدرک  تمحر  نیزگیاج  ار  تعنص  رگید  نابز  هب 

دوش (1) (2) (3). یم  ناربج  يا  هتسه  هلمجزا  فلتخم  ياهوترپ  کیتنژ ، یکشزپ ، هایگ  ملع  شاپ ، مس  مس ، کمک  هب  یهایگ  ياه  يرامیب  تافآ و  نایغط  •

دوش (4). یم  ناربج  اه  شک  چراق  مومس و  ییایمیش ، ياهدوک  اب  كاخ  رقف  یگدولآ و  •

دوش (5). یم  ناربج  بآ  ژاپمپ  بالضاف و  هیفصت  بآ ، لاقتنا  يزاسدس ، اب  بآ  عبانم  نارحب  یگدولآ و  •

: دریگ یم  رارق  رتشیب  یسررب  دروم  رظنم  نیا  زا  كاخ  رقف  یهایگ و  ياه  يرامیب  تافآ و  عوضوم  طقف  عوضوم  رتهب  كرد  يارب  اما  دراد ، دوجو  عوضوم  نیا  يارب  يددعتم  ياه  لاثم 

زا (6): دنا  ترابع  هک  دریگ  یم  رارق  لرتنک  تحت  یطیحم  فلتخم  لماوع  طسوت  یهایگ  ياه  يرامیب  تافآ و  تیعمج  یعیبط ، هخرچ  کی  رد 

.دنک یم  يریگولج  اه  نآ  نایغط  زا  هدش و  تافآ  تیعمج  لرتنک  بجوم  تفآ  یعیبط  نانمشد  _ 1

.دنک یم  کمک  اه  نآ  تیعمج  لرتنک  هب  هدش و  تافآ  زا  يرایسب  تارشح و  دوخ  ورال و  مخت ، نتفر  نیب  زا  بجوم  قربودعر  هقعاص و  _ 2

.دوش یم  بوسحم  یهایگ  ياه  يرامیب  تافآ و  يارب  یعیبط  لرتنک  کی  هدش و  يز  كاخ  تافآ  هژیو  هب  تافآ  تارشح و  هنال  ورال و  مخت ، نتفر  نیب  زا  بجوم  هناتسمز  نادنب  خی  _ 3

.دوش یم  اه  یگدولآ  زا  يرایسب  اه و  چراق  نتفر  نیب  زا  كاخ و  ندش  ینوفعدض  بجوم  كاخ  هب  باتفآ  میقتسم  دروخرب  _ 4

.دشخب یم  دوبهب  ار  كاخ  يا  هیذغت  یکیزیف و  تایصوصخ  هدش و  كاخ  یلآ  داوم  شیازفا  یکیزیف و  تیعضو  دوبهب  بجوم  كاخ  هب  ندش  هفاضا  اه و  نآ  ندیسوپ  یهایگ ، ياه  هدنامیقاب  _ 5
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6 صاعقه و رعـدوبرق فوایـد متعـددي براي کشاورزي دارنـد که فقط برخی از آن ها شـناسایی شـده است. آذرخش یا رعدوبرق یک تخلیه ي الکتریکی شدید و بسـیار سـریع در هواست و همین تخلیه
الکتریکی است که نور و صدا تولید می کند. از فواید رعدوبرق، سم پاشـی و کود رسانی است. وقتی برق با آن حرارتش آشکار می شود، قطرات باران با مقداري اکسیژن اضافی ترکیب می شوند و آب
سنگین یعنی آب اکسیژنه ایجاد می کنند. آب اکسیژنه یکی از آثارش کشتن میکروب هاست. امروزه از این ترکیب در پزشکی براي شستشو و ضدعفونی استفاده می شود. لذا سال هایی که رعدوبرق کم
باشـد، آفات گیاهی بیشتر است. همچنین قطرات باران که براثر برق و حرارت شدیـد، حالت اسـید کربنی پیـدا می کننـد به هنگام پاشـیده شدن بر روي زمین و ترکیب با خاك، یک کود مؤثر گیاهی می

سازند. برق آسمان انیدریک ازتیک تولید می کند که به همراه باران بر زمین نازل می شود، گیاهان از این نیترات ها به عنوان کود استفاده می کنند.

اکنون تغییرات اقلیمی باعث شـده است یـخ بنـدان هاي زمسـتانه کاهش یافته یا برودت هوا در زمانی است که بارش باران وجود ندارد و عمًال یخبندان در خاك اتفاق نمی افتد و این موهبت الهی به جاي
دفع آفات به تنش حرارتی و سـرمازدگی فراگیر براي درختان و زراعت تبدیل شده و بشـر دست به کار کمک گرفتن از مواد شیمیایی براي به تعویق انداختن گل دهی درختان شده است. کاهش صاعقه،
کاهش بارش، پراکنش نامناسب باران و بارش هاي سـیل آسا، اسـتفاده بی رویه از زمین هاي زراعی و سایر عوامل، باعث طغیان آفات و بیماري هاي گیاهی و فقر خاك شده و بشـر براي جبران آن دست
به دامن کودها، سـموم و سایر مواد شـیمیایی شده است. سم پاشی بی رویه باغات و مزارع و تغییر اکوسیستم هاي طبیعی باعث از بین رفتن انواع حشرات مفید و دشمنان طبیعی حشرات شده و طغیان آفات

و بیماري هاي گیاهی را در پی داشته است که همگی مصادیقی از ظهور فساد در خشکی و دریا هستند.

ُهْم یْرِجُعوَن؛ فساد، در خشـکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشـکار شده است؛ خدا می خواهد نتیجه َبْت َأیـِدي النَّاِس لِیِذیَقُهْم بَعَْض الَِّذي َعِملُوا لََعلَّ {َظَهَر الَْفَساُد فِی الَْبرِّ َوالَْبْحِر بَِما کسَـ
بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید

بسوي حق( بازگردند{. )1(

خداوند در قرآن کریم خوردن روزي پاك را در کنار انجام اعمال صالح آورده است. به گمان برخی مفسران خوردن غذاي پاك پیش شرط توانایی انجام عمل صالح است. }یا أَیَها الرُّ ُسُل کلُوا مَِن الطَّ 

یبَاِت َو اْعَم لُوا َص الًِح ا إِنِّی بَِم ا تَْعَم لُوَن َعلِیٌم ؛ اي پیامبران از غذاهاي پاکیزه بخورید، و عمل صالح انجام دهید، که من به آنچه انجام می دهید آگاهم{. )2(

آیا باقیمانده سـموم و کودهاي شیمیایی که ما به همراه مواد غذایی می خوریم طیبات است؟ آیا جامعه اي که طیبات نخورد می تواند عمل صالح انجام دهد؟ آیا این ناپاکی ها می تواند در جامعه مهدوي
وجود داشته باشد؟

کـارکرد حکومت مهـدوي بر پـایه رعایت آموزه هاي الهی این است که بشـر با طبیعت به عنوان یک موجود صاحب شـعور و داراي حقوق، در پیشـگاه الهی برخورد نموده و چرخه طبیعی، بر زمین حاکم
شـده و نیاز بشـر به بسـیاري از صـنایعی که اکنون جایگزین رحمت و مواهب الهی شـده انـد مرتفع می شود. براي مثال طبیعت با زنجیره کامل خود از قبیل وجود صاعقه و رعد و برق، یخ بندان به موقع و
سایر پدیده هاي طبیعی باعث کنترل حشرات و تأمین مواد مورد نیاز گیاه شده و نیازي به استفاده از میلیون ها تن سموم و کود شیمیایی مرتفع می شود. عالوه بر این، رعایت آموزه هاي علمِی الهی، تقوا و
ایمان و اطاعت از ولی خـدا موجبات نزول رحمت الهی را فراهم نموده و به کارگیري علم و تالش در زنـدگی، موجبات بهره منـدي بیش از پیش بشـر را از نعمت هاي الهی فراهم خواهـد نمود. با حذف

تیمارهاي شیمیایی و آلودگی هاي دست ساخته بشر از مواد غذایی یکی از زیرساخت هاي الزم براي پرورش انسان در تراز خلیفه خدا که تغذیه پاك است فراهم می گردد.

این موضوع در قرآن کریم به صورت روشن توضیح داده شده است:

َماِء َوالَْأْرِض َولَکْن َقْوا لََفَتْحَنا َعَلیِهْم بََرکاٍت مَِن السَّ {َولَْو َأنَّ َأْهَل الُْقَري آَمنُوا َواتَّ

1- روم، 41.
2- مؤمنون، 51.
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ص:68

مه ام  دندرک ؛ بیذکت  ار ) قح  اه  نآ   ) یلو میدوشگ ؛ یم  اه  نآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دندرک ، یم  هشیپ  اوقت  دندروآ و  یم  نامیا  اه ، يدابآ  اهرهـش و  لها  رگا  و  َنُوبِـسکی ؛ اُوناک  اَِمب  ْمُهاَنْذَـخَأَف  اُوبَّذـک 
(1) میدرک .} تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ 

: دیامرفیم ادخ  رکش  زا  ضارعا  تلع  هب  تیفیک ، دقاف  تکرب و  یب  تمعن  هب  تیفیک  ياراد  تکرب و  اب  تمعن  لیدبت  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

ْنِم ٍءیَشَو  ٍْلثَأَو  ٍطْمَخ  ٍلکُأ  یَتاَوَذ  ِنیَتَّنَج  ْمِهیَتَّنَِجب  ْمُهاَْنلََّدبَو  ِمِرَْعلا  َلیَس  ْمِهیَلَع  اَْنلَسْرَأَف  اوُضَرْعَأَف  ٌروُفَغ *  ٌّبَرَو  ٌهَبیَط  ٌهَْدَلب  َُهل  اوُرکْشاَو  ْمکِّبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولک  ٍلاَمِشَو  ٍنیِمی  ْنَع  ِناَتَّنَج  ٌهیآ  ْمِِهنکْسَم  ِیف  ٍإَبَِسل  َناک  ْدََقل  }
ییادـخ شوخ و  تسا  يرهـش  .دـینک  رکـش  ار  وا  دـیروخب و  ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ ] نانآ  هب   ] پچ تسار و  زا  ناتـسغاب  ود  دوب ؛ یتمحر ]  ] هناشن ناشتنوکـس  لحم  رد  ابـس  مدرم ]  ] يارب ًاعطق  ٍلـِیلَق ؛ ٍرْدِـس 

(2) میدرک .} لیدبت  تشاد  کنت  رانک  زا  یعون  زگ و  هروش  خلت و  ياه  هویم  هک  غاب  ود  هب  ار  اه  نآ  ناتسغاب  ود  و  میدرک ، هناور  ار  مِرَع  ّدس ]  ] لیس نآ  رب  دندینادرگ و  يور  سپ  .هدنزرمآ 

هیحان ي زا  هک  یتکرب  دنوادخ و  تساوخ  اما  تسا ، رثوم  ناسنا  يارب  هجیتن  لوصح  رد  رگید ، يدام  ياهرتماراپ  همه ي  يزور و  بسک  رد  یعـس  شالت و  دـیلوت ، رد  ملع  يریگراک  هب  هللا  نذا  هب  هچ  رگا  نیاربانب 
.تسا طیحم  لماوع  نیا  همه ي  رب  دوش  یم  هداد  ناسنا  ياه  تیلاعف  هب  اوقت  رکش و  ادخ و  هب  نامیا  لیلد  هب  دنوادخ ،

: دنیامرف یم  ؟ع ؟ اضر ماما 

رازلگ هکرب و  ناشوج ، همـشچ  هدرتسگ ، نیمز  نکفا ، هیاس  نامـسآ  یپایپ ، ناراب  هدـنراب ، ربا  ماما ، ُهَضوّرلا ؛ ُریِدَـغلا َو  ُهَریِزغلا َو  ُنیَعلا  ُهَطیـسَبلا َو  ُضرَالا  ُهَلیلَّظلا َو  ُءامَّـسلا  ُلِطاهلا َو  ُثیَغلا  ُرِطاملا َو  ُباحَّـسلا  ُمامالا 
.تسا (3)

تایاور .تسا  یهلا  تمحر  لوزن  تکرب و  هیام  مدرم  نیب  رد  وا  روهظ  روضح و  ماما و  دوخ  يرآ ،

.96 فارعا ، - 1
15 و 16. بازحا ، - 2

ص 200. ج 1 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  - 3
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نشان می دهند که در عصر ظهور مرتبه دیگري (باالتري) از آفرینش در زمینه ي کشاورزي و رشد محصوالت زراعی و باغی اتفاق می افتد. تغییر مرتبه یاد شده به چند صورت خود را نشان می دهد:

به برکت وجود امام آب به صورت چشمه، رودخانه و باران فراوان شده و مشکل آب وجود نخواهد داشت.

 تولیـد محصول، تئوري هاي کنونی را در خواهـد نوردیـد و میزان تولیـد محصول در کشتزارها و باغات غیرقابل تصور خواهـد بود، زیرا اصوًال دنیاي بعـد از ظهور مرتبه اي باالتر از دنیاي کنونی دارد و

بیشتر می توان آن را با مرتبه قیامت مقایسه کرد تا مرتبه دنیا.

 مواهب طبیعی مانند جنگل ها و سبزه زارها برکت یافته و دنیا سرسبز خواهد شد.

 دام ها و تولیدات دامی برکت خواهند یافت.

 همه مردم بی نیاز شده و فقر و گرسنگی از بین خواهد رفت.

 آفات و بیماري هاي گیاهی که به علت کم شدن برکت به وجود آمده اند، از بین خواهند رفت.

_

_

_

تمام این موارد به سه علت اتفاق می افتد:

1 گسترش علوم مختلف با تالش و اتصال انسان به منبع الیزال علم الهی.

2 نزول برکت به علت ایمان، تقوا و اطاعت مردم از ولی خدا.

3 چرخه طبیعی اقلیم، به علت رعایت آموزه هاي الهی توسط مردم و کاهش یا از بین رفتن آفات و بیماریهاي گیاهی و جانوري.

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

فال ینزل منزال إال انفجرت منه عیون فمن کآن جائعا شبع ؛ در هیچ مکانی اقامت نمی گزیند جز آن که از َمقدم او چشمه ها می جوشد، پس گرسنگان سیر و تشنگان را سیراب می گرداند. (1)

فیخطب الناس فتستبشر االرض بالعدل، وتعطی السماء قطرها، والشجر ثمرها، واالرض نباتها؛ پس (حضرت مهدي) مردم را مورد خطاب قرار داده و سپس زمین را به

•

•

•

•

عدالت، بشارت می دهد. در این هنگام، آسمان، باران خود را عطا کرده و درختان، میوه هاي خود را فرو می فرستند. زمین، کلیه رستنی هاي خویش را عرضه می کند. )1(
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جنگ همه ي  دنک و  یم  رهاظ  نادنچود  ار  شیاه  یندروخ  نیمز  دبای و  یم  دادتما  اهرهن  ناوارف و  اه  بآ  يدهم  ماما  تلود  رد  زونکلا ؛ جرختـست  اهلکا و  ضرالا  فعـضت  راهنالا و  دمت  هتلود و  یف  هایملا  دیزت  و 
.دوش (2) یم  جارختسا  ناهنپ  ياه 

، نیمز دتسرف و  یم  ورف  ار  شیوخ  ناراب  نامسآ  دنک ، مایق  هک  ام  مئاق  تابنلا ؛ یلع  الا  اهیمدق  عضتال  ماش  یلا  قارعلا  نیب  هأرملا  یـشمت  یتح  ...و  اهتابن  ضرالا  تجرخالو  اهرطق  ءامـسلا  تلزنال  انمئاق  ماق  دق  ول  و 
.دراذگن (3) هایگ  يور  رب  زج  ار  دوخ  ياپ  دورب و  ماش  ات  قارع  زا  ینز  هک  ییاج  ات  دتسرف  یم  نوریب  ار  شیوخ  ناهایگ 

.دنوش (4) یم  ناوارف  اه  ماد  دتسرف ، یم  نوریب  ار  دوخ  هایگ  نیمز  دزاس ، یم  باریس  ار  وا  شتمحر  ناراب  اب  دنوادخ  هیشاملا ؛ رثکت  اهتاتابن و  ضرالا  جرخت  ثیغلا و  هّللا  هیقسی 

.دوش (5) یم  راکشآ  وا  يارب  نیمز  لد  رد  هتفهن  ياه  جنگ  دتسرف ، یم  ورف  ار  شتاکرب  نامسآ  دنک ، یم  جراخ  ار  دوخ  تاتابن  نیمز  زونکلا ؛ هل  رهظت  اهتاکرب و  ءامسلا  لزنت  اهتابن و  ضرالا  جرخت 

: دنیامرف یم  ؟ع ؟ قداص ماما 

زا نم  تسا و  نم  زا  هک  دنک  یم  اطع  يدرم  تما ، نیا  هب  دنوادخ  اهرذب ؛ ضرالا  جرخیو  اهرطق ، ءامـسلا  لزنیف  ضرالاو ، تاوامـسلا  تاکرب  هب  یلاعت  هللا  قوسی  هنم ، انأو  ینم  الجر  همالا  هذـه  یف  یلاعت  هللا  جـتنی 
نوریب ار  شیوخ  رذب  نیمز ، دتسرف و  یم  ورف  ار  شیوخ  ناراب  نامسآ ، دنک ، یم  تیانع  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  وا ، تکرب  هب  میوا ،
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می فرستد. (1)امام صادق؟

ع؟ می فرمایند:

تعطی السـماء قطرها و الشـجر ثمرها و االرض نباتها و تزین الهلها؛ آسـمان باران هایش را فرو ریزد، درختان میوه هاي خود را آشکار می سازند. زمین گیاهان خود را بیرون می فرستد و براي ساکنان خود
آرایش می کند. (2)

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

و یخرج اهللا من االرض بذرها، وینزل من السـماء قطرها، و یخرج الناس خراجهم علی رقابهم إلی المهدي، ویوسع اهللا علی شـیعتنا، ولوال ما یدرکهم من السعاده، لبغوا؛ خداوند از زمین بذرها را می رویاند و
از آسـمان باران نازل می کند. مردم مالیات خود را بر گردن گذاشـته، به سوي مهدي می روند. خداوند به شیعیان ما در زندگی رفاه و آسایش داده است و آنان در بی نیازي به سر می برند و اگر لطف و

سعادت خداوند آنان را در بر نمی گرفت، با آن بی نیازي سرکشی می کردند. (3)

فعنـد ذلک تفرح الطیور فی او کارها و الحیتان فی بحارها و تفیُض العیون و تنبت االرُض ضـعَف اُکلها؛ در آن هنگام پرنـدگان در آشـیانه هاي خود شادمان می شونـد و ماهیان در قعر دریاها شادمانی می
کنند و چشمه ها سرازیر می شوند و زمین چندین برابر محصول خود، می رویاند. (4)

امام علی؟ع؟ می فرماید:

بٌُع؛ اگر ها زیَنتُها ال یَُهیُِّجها سَـ ی الَْمرَأُه بَیَْن الِْعراِق اِلَی الّشاِم ال َتَضُع قَـَدَمیْها اِّال َعَلی النَّباِت، َو َعلی َرأْسِـ باُع َوالَْبهائُِم َحتّی َتْمشِـ َطَلَحِت السِّ ماُء َقْطَرها، َوَالْخَرَجِت اَالرَض نَباَتها... َواصْـ لَْو قَـْد قاَم قائُِمنا َالنَْزلَِت السَّ
قائم ما قیام کند، آسمان بارانش را نازل می کند و زمین گیاهان خویش را بیرون نماید، پرندگان و چهارپایان در آشتی به سر برند تا

1- الغیبه، شیخ طوسی، ص 188.
2- عصر الظهور، کورانی، ص351و370.

3- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 345.
4- همان، ص 304.

1- بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج 53، ص 85.
2- منتخب األثر، آیت اهللا صافی گلپایگانی، ص 472.

3- خصال، شیخ صدوق، ص626.
4- مستدرك علی الصحیحین، حاکم نیشابوري، ج4، ص557؛ منتخب االثر، آیت اهللا صافی گلپایگانی، ص591.

5- احتجاج، طبرسی، ج 2، ص 11.
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ص:72

.دوش (1) یمن  وا  محازم  يا  هدنرد  چیه  دشاب ، یم  شرس  رب  وا  تنیز  هک  یلاح  رد  تسا و  زبسرس  دراذگ  یم  اپ  اج  ره  دور و  یم  ماش  هب  قارع  زا  ینز  هک  اجنآ 

: دیامرف یم   (2) ناتماه » دم   » نآرق رد  یلاعت  دنوادخ  لوق  هرابرد  ؟ع ؟ قداص ماما 

.دنک (3) یم  لصتم  مه  هب  امرخ  ياه  تخرد  ار  هنیدم  هکم و  نایم  الخن ؛ هنیدملاو  هکم  نیبام  لصتی 

: دیامرف یم  هراب  نیارد  ؟ع ؟ یلع ماما 

ُفِعاَضی ُهَّللاَو  ٍهَّبَح  ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلک  ِیف  یلاعت ( : هللا  لاق  لامک  نم ، هئام  نم  لک  نم  جرخیف  هطنحلا ، ریعـشلا و  لجرلا  عرزی  و  ریخلا ، یقبی  رـشلا و  بهذـی  ...و  اهبراغم  ضرألا  قراشم  يدـهملا  کلمی  کلذ  دـعب  و 
دص ولیک )  3  ) نم ره  زا  زرواشک  کی  هک  يروط  هب  دوش ؛ یم  نآ  نیزگیاج  یکین  ریخ و  دنک و  یم  فرطرب  ار  اه  یتحاران  اه و  يدب  ...دنک  یم  ریخست  ار  نیمز  برغ  قرـش و  جع ؟ ؟ يدهم ترـضح  ُءاَشی ؛) ْنَِمل 

.دنک (5) یم  رتدایز  دیامن  هدارا  هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  دیآ (4) و  یم  لمع  هناد  دص  یلبنس  ره  رد  دومرف : ادخ  هک  هنوگ  نامه  دروآ ؛ یم  تسد  هب  لوصحم  نم 

: دنیامرف یم  ؟ص ؟ مرکا ربمایپ 

دوش یم  رادروخرب  یهلا  ياه  تمعن  زا  يروط  یمارگ  نآ  ِروهظ  نامز  رد  نم  تما  اَِهتاَبَن ؛ ْنِم  ًائیَـش  ُضْرَْألا  ُسِبْحَت  َال  ًاراَرْدـِم َو  ْمِهیَلَع  َءاَمَّسلا  ُلِسُْری  ُرِجاَْفلا  ْمُْهنِم َو  ُّرَْبلا  ُّطَق  ُهَْلثِم  ْمَّعَنَتی  َْمل  ًامُّعَنَت  ِِهناَمَز  ِیف  ِیتَّمُأ  ُمَّعَنَتَت 
.دش دهاوخ  نادابآ  مرخ و  زبس و  اج  همه  دنایور و  یم  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  دزیر و  یم  ورف  ار  شیوخ  ناراب  تواخس  لامکاب  نامسآ  .دنا  هدیدن  دوخ  هب  زگره  ار  یتیعقوم  نانچ  ایند ، دب  بوخ و  ياه  ناسنا  هک 

(6)

: داد هدژم  هبقع  نب  یلع  هب  ؟ع ؟ قداص ماما 

ص 345-316. نامه ، - 1
.64 نمحرلا ، - 2

ص 346. ج 2 ، یمق ، ریسفت  ص 49 ؛ ج 51 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 3
.261 هرقب ، - 4

ص167. ج1 ، هعجرلا ، هعیشلا و  زا : لقن  هب  ص230 ، یسبط ، نیدلا  مجن  يدهم ، تموکح  هب  يزادنا  مشچ  - 5
ص 369. ج36 ، یسلجم ، همالع  راونألاراحب ، - 6
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يدـبتو اهزونک  ضرالا  رهظت  ذـئنیحف  دـمحم  مکحو  دواد ، مکحب  سانلا  نیب  مکحو   .... هلهأ یلإ  قح  لک  درو  اهتاکرب ، ضرالا  تجرخأو  لبـسلا ، هب  تنمأو  روجلا ، همایأ  یف  عفتراو  لدـعلاب  مکح  مئاقلا  ماـق  اذإ 
، دوش یم  هدیچرب  وا  نارود  رد  روج  ملظ و  دهد و  یم  رارق  تلادع  ساسا  رب  ار  تموکح  دنک ، مایق  مئاق  هک  یتقو  نینمؤملا ؛ عیمج  ینغلا  لومـشل  هربل ، الو  هتقدصل  اعـضوم  ذـئموی  مکنم  لجرلا  دـجی  الو  اهتاکرب ،

ماگنه نیا  رد  .دـنک  یم  يرواد  مکح و  ؟ص ؟ دـمحم دواد و  دـننامه  مدرم ، نایم  رد  ...دـسر و  یم  شبحاص  هب  یقح  ره  دزاس و  یم  جراخ  ار  شتاکرب  نیمز  ددرگ و  یم  ناما  نما و  شدوجو  وترپ  رد  اه  هداـج 
.دش (1) دنهاوخ  ینغ  زاین و  یب  نانمؤم  همه  اریز  دبای ؛ یمن  یلام  کمک  هقدص و  قافنا و  يارب  ار  يدروم  یسک  دنک و  یم  رهاظ  ار  دوخ  تاکرب  دزاس و  یم  راکشآ  ار  شیاه  جنگ  نیمز 

ياه لثم  هک  اجنآ  زا  .تشاد  دـهاوخ  شاداپ  دـهدب  لوصحم  ربارب  هدش و 700  هتـشاک  هک  يا  هناد  دننام  اه  نآ  لمع  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـننک  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  زین  نآرق  تایآ  رد 
دیاش هک  دوش  یم  هدید  صاخ  تروص  هب  روصت  لباقریغ  تادـیلوت  یهاگ  زین  نونکا  مه  هکنیا  امک  تسویپ ، دـهاوخ  تیعقاو  هب  لاثم  نیا  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  هک  تفایرد  ناوت  یم  تسین  یموهوم  نآرق 

.دنک ناسآ  رشب  يارب  ار  هیضق  مضه  روصت  لباقریغ  تالوصحم  هنوگ  نیا  اب  دهاوخ  یم  دنوادخ 

يرذب دـننامه  دـننک ، یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  ٌمِیلَع ؛ ٌعِساَو  ُهَّللاَو  ُءاَشی  ْنَِمل  ُفِعاَضی  ُهَّللاَو  ٍهَّبَح  ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلک  ِیف  َِلباَنَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  }
و عیسو ، تمحر )، تردق و  رظن  زا   ) ادخ و  دنک ؛ یم  ربارب  دنچ  ای  ود  دشاب ،) هتشاد  یگتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  دنوادخ  و  دشاب ؛ هناد  دص  کی  هشوخ ، ره  رد  هک  دنایورب ؛ هشوخ  تفه  هک  دنتـسه 

(2) تساناد .} زیچ ) همه  هب  )

: تسا هدمآ  هطبار  نیا  رد  هنومن  ریسفت  رد 

ص 384. ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا ، ص 339 ؛ ج 52 ، نامه ، - 1
.261 هرقب ، - 2
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ومن و هیبشت  هجو  تکربرپ و  ياهرذب  هب ) هبشم   ) تسا و هدننک  قافنا  ناسنا  هبشم )  ) اجنیا رد  هیبشت ،) هجو   ) و هب ) هبشم   ) و هبشم ) ، ) تسا مزال  زیچ  هس  هیبشت  تادا  رب  هوالع  یهیبشت  ره  دروم  رد  هکنیا ؛ نخس  هاتوک 
.تسا هدمآ  هروس  نیمه  هیآ 265  رد  ینعم  نیا  هیبش  .تسین  ریدقت  هنوگ  چیه  هب  يزاین  دنک و  یم  ادـیپ  یعامتجا  يونعم و  هداعلا  قوف  دـشر  شلمع  وترپ  رد  هدـننک  قافنا  ناسنا  هک  میدـقتعم  ام  تسا و  نآ  دـشر 

هک تسا  یضرف  هیبشت  کی  دیآ ، یم  تسد  هب  نآ  زا  رتشیب ، ای  هناد  دص  تفه  هک  تسا  يا  هناد  هب  هراشا  هک  هبح » هئام  هلبنس  لک  یف  لبانس  عبس  تتبنا   » هب ریبعت  هک  تسا  ثحب  دروم  نارسفم  نایم  رد  زین  هتکن  نیا 
ینارابرپ لاس  هک  لبق  لاس  دـنچ  هکنیا  بلاج  یلو  تسا ، نزرا  ياه  هناد  نوچمه  ییاه  هناد  روظنم  ای  و  تسا ) هتـساخنرب  هناد  دـص  تفه  هناد  کی  زا  زگره  مدـنگ  ياه  هناد  دروم  رد  اریز   ) درادـن یجراخ  دوجو 

هناد رازه  راهچ  دودح  هتوب ، کی  رد  دراوم  یـضعب  رد  هک  هدش  هدید  هشوخ  رپ  دـنلب و  رایـسب  یمدـنگ  ياه  هتوب  عرازم  زا  يا  هراپ  رد  یبونج ، ياهرهـش  زا  یـضعب  رد  هک  تفای  راشتنا  ربخ  نیا  تاعوبطم  رد  دوب ،
.یلایخ هن  تسا  یعقاو  ًالماک  هیبشت  کی  الاب ، هیبشت  هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  تسا و  هدش  شرامش  مدنگ 

کی زین  ریبعت  نیا  دهد ، یم  لوصحم  هناد  رازه  دـنچ  هک  دوش  یم  ادـیپ  ییاه  هناد  هک  دـش  هراشا  الاب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا و  ربارب  دـنچ  ای  ربارب  ود  ینعم  هب  رعـش ) نزو  رب  ( ) فعـض  ) هدام زا  فعاضی )  ) هلمج
دیامرف یم  هک  یتیاور  موهفم  تسناوت  یم  یناسنا  مادـک  شیپ  لاـس  ات 50  اریز  تسا  ثبع  يرادنپ  کش  یب  دروآ  دیدپ  هناد  دـصتفه  مدـنگ  هناد  کی  زا  هک  تسا  زجاع  دـنوادخ  هکنیا  ِرادـنپ  .تسا  یعقاو  هیبشت 
يروما زا  يرایسب  هب  دوخ  زیچان  ملع  اب  رشب  یبایتسد  یتح  فلتخم  ياه  هصرع  رد  رشب  تفرشیپ  اب  نونکا  .دنک  كرد  دنونـش » یم  ار  ناشیا  يادص  همه  دنک و  یم  تبحـص  دتـسیا و  یم  هبعک  رانک  رد  نامز  ماما  »

.دمآ (1) دهاوخ  رصع  ماما  روهظ  نامز  رد  هیآ  نیا  لیوأت  هک  تفایرد  ناوت  یم  تیاور  رد  لقعت  یکدنا  اب  .یهلا  ياهتنا  یب  تردق  هب  دسر  هچ  تسا ؛ هدش  ناسآ  دومن  یم  لاحم  ًالبق  هک 

: دیامرف یم  ؟ع ؟ نانمؤم ریما 

.هرقب هروس  هیآ 261  لیذ  يزاریش ، مراکم  رصان  هللا  تیآ  هنومن ، ریسفت  - 1
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پس مهدي؟ع؟ فرماندهان خود را به سایر شـهرها می فرستد و دستور رعایت عدل در بین مردم را می دهد و گوسفند و گرگ در یکجا می چرند. کودکان با مار و عقرب بازي می کنند و ضرري به آنان
نمی رسـد. شـر و بـدي برود و خیر و خوبی باقی ماند. آدمی یک مد (یک چارك) بکارد و هفتصد چارك بیرون آرد؛ چنانکه خداي متعال فرماید: «مانند دانه اي که برویاند هفت خوشه را در هر خوشـه
اي صد دانه باشد و خدا می افزاید براي هر کس که بخواهد» و ربا و زنا و شراب خواري و ریا برود و مردم روي به عبادت و امر مشروع و دیانت و نماز جماعت ها آورند و عمرها طوالنی شود و امانت ها

ادا گردد و درختان بارور شوند و برکت ها افزون گردد و بَدان نابود شوند و نیکان باقی مانند و کسی از دشمنان اهل بیت؟عهم؟ باقی نمانند. (1)

ظهور برکت در تولیـدات کشـاورزي، دامی و نزول رحمت الهی و بهره منـدي مومنین در عصـر ظهور از علم الـیزال الهی به هیـچ وجه به معنی توقف یـا کاهش تالش انسان در زنـدگی نیست بلکه موارد
تـاریخی از جمله اسـتفاده حضـرت یوسف از علم الهی براي پیشـگویی درباره خشک سالی هفت ساله، علم گیاه شناسـی براي نگهـداري انواع غالت و علم عمران براي ساخت سـیلوها باعث توقف تالش

مردم آن دوره نشد، بلکه با بهره مندي از علم الهی و تالش براي ساخت سیلو و نگهداري مواد غذایی، دوره خشک سالی با تامین مواد غذایی با کیفیت، با کمترین هزینه انجام شد.

امروزه در یک هکتار مزرعه گندم 200 تا 400 کیلوگرم بذر کاشته شده و 2 تا 12 تن برداشت می شود، یعنی حداکثر 60 برابر، حال آیا خداوند نمی تواند این تولید را افزایش دهد و به جاي 12 تن 100
تن تولیـد شود. در روایـات اشـاره شـده است که امـام عصـر زمین را به زمین دیگري دگرگون می سازد؛ بر این اساس عالوه بر تغییرات در ظاهر زمین، ممکن است بسـیاري از معادالت حاکم بر طبیعت و

زمین نیز تغییر یابد.

براي اثبات این که تولید چند صد برابر شرایط فعلی امري محال نیست برخی محصوالتی

1- عقد الدرر، شافعی سلمی، یوسف، ص159؛ القول المختصر فی عالمات المهدي المنتظر ، ابوالعباس احمد بن محمد، ص 20.

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:76

.ددرگ یم  یفرعم  دنا  هتشاد  يداعریغ  داعبا  هک 

يداعریغ داعبا  اب  يزرواشک  تالوصحم  یخرب  دیلوت 

مییوگب هک  تسین  نیا  ریواصت  نیا  نداد  ناشن  زا  فدـه  .تسا  هدـش  هداد  ناشن  دـنا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  اه  يروئت  همه  هتـشاد و  يرواب  لباقریغ  داعبا  هک  يزرواـشک  تـالوصحم  یخرب  ریواـصت  شخب  نیا  رد 
یفلتخم ياه  هار  هعرزم  کی  رد  دیلوت  شیازفا  يارب  هک  تفایرد  ناوت  یم  رصتخم  یهاگن  اب  یلو  تسا ، مولعمان  دیلوت  شیازفا  یگنوگچ  .دنک  یم  گرزب  ار  هدش  دیلوت  تالوصحم  داعبا  روهظ  رـصع  رد  دنوادخ 

دوجو رگید  ددعتم  ياه  هار  لاس و  رد  تشاک  تاعفد  دادعت  شیازفا  رت و  عیرـس  دشر  لوصحم ، تشادرب  تاعفد  دادعت  شیازفا  اه ، نآ  هزادـنا  نزو و  شیازفا  يدـیلوت ، ياه  هویم  ای  اه  هناد  دادـعت  شیازفا  لیبق  زا 
کی یگدـنز  هب  دـنوادخ  تسا  نکمم  هک  یتکرب  نیرتالاب  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  نیا  .دـهد  تکرب  يدـیلوت  تالوصحم  هب  روهظ  رـصع  رد  تسا  نکمم  اه  شور  نآ  زا  کـیره  هب  دـنوادخ  هک  دراد 

.تسا رطاخ  یگداشگ  تعانق و  تیاضر ، دنک  اطع  ناسنا 

يداعریغ هناودنه  ینیمز و  بیس  لکش 7 _

تفرگ هزیاج  اکیرمآ  رد  ییولیک  ییاولحودک 933  لکش 8 _
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شکل 9 انگور و کلم غیرعادي

شکل10 پیاز غیرعادي

….

بُواْ َفَأَخْذنَاُهم َماِء َواَألْرِض َولَکن کذَّ َن السَّ َقواْ لََفَتْحَنا َعَلیِهم بََرکاٍت مِّ امام باقر؟ع؟ درباره آیه شریفه ي 96 سوره اعراف از امام حسین؟ع؟ روایت کرده است که ایشان درباره آیه{َولَْو َأنَّ َأْهَل الُْقَري آَمنُواْ َواتَّ
بَِما کانُواْ یکِسبُوَن} فرمود:

.به همه ي شیعیان خبر دهند که مهدي آل محمد؟عهم؟ ظاهر شده است، مالئکه خاك از روي شیعیان ما بیفشانند و مقامشان را در بهشت معرفی کنند دیگر روي زمین کور و نه زمینگیري و دردمندي
نماند! به برکت ما اهل بیت خدا همه را شـفا بخشد، برکت از آسـمان به زمین فرود آید به طوري که درخت تاب کشیدن میوه را نداشته باشد. میوه تابستانی در زمستان خورند و میوه زمستانی در تابستان،

چنانکه خدا می فرماید: (اگر ایمان می آوردند و پرهیزکار می شدند، درهاي برکت را از آسمان و زمین بر ایشان می گشودیم، ولی تکذیب کردند). سپس خداوند

ص:78

کرامت به شیعیان ما دهد که هیچ چیز در زمین از نظرشان مخفی نماند. (1)

در خصوص برکت یافتن زندگی انسان در عصر ظهور منجی موعود، در کتب سایر ادیان الهی نیز آیات متعددي وجود دارد. براي نمونه در کتاب حزقیال نبی آمده است:

درختان را وادار می کنـد تا هر ماه میوه بیاورند و انسان از آن میوه ها می خورد و شـفا می یابد و بر لب آن نهر در این طرف هر نوع درخت خوراکی خواهد رویید که برگ آن پژمرده نخواهد شد و میوه
اش تمام نخواهد گشت (2).

1- الخرائج و الجرائح، قطب راوندي، ج2، ص508.
2- معین نجف آبادي، سعیده. 1393. آرمانشهر در اندیشه یهود. ماهنامه انتظار موعود. شماره 26.
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روهظ زا  دعب  لبق و  نامرد  تشادهب و  تمالس ، موس : لصف 

لصف هصالخ 

یناور ياه  يرامیب  عاونا  رمک ، کسید  درد و  رمک  عاونا  نوخ ، یبرچ  دننام  ینوخ  ینومروه و  ياه  يرامیب  عاونا  تباید ، سا ، ما  رمیازلآ ، زدیا ، ناطرس ، هتکـس ، دننام  ییاه  يرامیب  شرتسگ  ریخا  ههد  دنچ  یط 
رب یناور  یلام و  فازگ  ياه  هنیزه  اه  يرامیب  نیا  .تسا  هدـش  لیدـبت  ییوزرآ  هب  ملاس  ًالماک  هداوناخ  کی  ندـید  هک  ییوگ  .دـهد  یم  رارق  دـیدهت  دروم  ار  مدرم  یناگدـنز  رگید  كاـنرطخ  يراـمیب  اهدـص  و 

یمهم تمسق  هدومن و  يرامیب  اب  هزرابم  فرص  دننک ، ادخ  تدابع  نآرق و  تئارق  هداوناخ ، اب  ندنارذگ  ملع ، لیصحت  شالت ، راک و  فرـص  دیاب  اه  ناسنا  هک  ار  يدایز  تاقوا  هدرک و  لیمحت  هعماج  اه و  هداوناخ 
ياه يرامیب  زا  يرایـسب  بجوم  هک  تیونعم  نادقف  یمـسج و  تیلاعف  نودب  دیدج ، یگدنز  کبـس  تسیز ، طیحم  یگدولآ  رثا  رد  كاندرد ، شارخلد و  عاضوا  نیا  .دـننارذگ  یم  یتخـس  اب  ار  دوخ  یگدـنز  زا 
ياه هزومآ  شرتسگ  اب  .دروآ  دهاوخ  ناغمرا  هب  يرـشب  هعماج ي  يارب  ار  یتسردنت  هدیبات و  دنمدرد  هدزالب و  ياه  ناسنا  لد  رد  يدیما  رون  جع ،؟ ؟ يدـهم ترـضح  تموکح  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  تسا ، یناور 
هنیمز هیذغت ، رد  لداعت  اوقت و  تیاعر  اب  هتفر و  نیب  زا  تارکسم  كوخ و  تشوگ  ندروخ  دننام  تامرحم ، ردخم ، داوم  كاپان ، ياذغ  عون  ره  فرصم  تسا ، هدش  نیودت  ناسنا  ترطف  رب  قبطنم  هک  مالـسا  یقرتم 

نیب زا  یمسج  یحور و  ياه  يرامیب  داجیا  لماوع  ریاس  هدش و  ناسنا  ریگ  نابیرگ  یگدنز  کبس  لیلد  هب  نونکا  هک  يا  هدنیازف  بارطضا  ملاسان ، ياه  تباقر  دسح ، لخب ، صرح ، دننام  یناور  ياه  يرامیب  زورب 
تسادخ هفیلخ  زارت  رد  ناسنا  تیبرت  يارب  مهم  رایـسب  ياه  تخاسریز  زا  یکی  هک  حور  مسج و  تمالـس  ددرگ و  یم  لزان  نینمؤم  رب  یهلا  تنـس  ساسا  رب  زین ، دنوادخ  تاکرب  یطیارـش  نینچ  رد  .تفر  دنهاوخ 

.دش دهاوخ  رارقرب  مدرم  مومع  رد 
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جاودانگی انسان از دید اسالم

علت عالقه انسان به زندگی در دنیا میل به جاودانگی است، زیرا برخی از انسان ها خیال می کنند که وجودشان همین وجود مادي و زندگی شان نیز همین زندگی دنیوي است، لذا آرزو می کنند که این
زندگی ادامه پیدا کند. اگر انسان متوجه شود و یقین پیدا کند که حقیقت زندگی، برتر از این حیات مادي است، دیگر با آن نگاهی که قبًال به زندگی دنیا می نگریست نمی نگرد و نظرش تغییر می کند.

«خداوند حالت روانی ترس از مرگ را بر اساس تدبیر حکیمانه ي خود در نهاد انسان قرار داده و این حالت می تواند زندگی انسان را از بسـیاري از خطرها برهاند و او را به مبارزه با بسـیاري از بیماري ها
وا دارد. چنان که پایه ي زنـدگی اجتماعی، نظم و قانون بر آن نهاده شـده و باوجود احکام و قوانین کیفري، ترس از مرگ و محـدودیت ها و رنج هاست که افراد را وا می دارد تا رفتار و روابط خود را با

قانون هماهنگ کرده، دست از پا خطا نکنند و در همه جا با رفتار و مشی عاقالنه، زندگی خود را از خطر برهانند.

می توان گفت منشأ اصـلی ترس از مرگ، جهل به حقیقت مرگ و تحلیل و تفسـیر نادرست از آن است. اگر مرگ به معناي نیستی و نابود شدِن جبري و حتمی انسان باشد و او بپندارد ناخواسـته نابود می
شود، پیوسـته در ترس و وحشت به سر خواهد برد، ولی اگر بداند حقیقت مرگ زوال نیست و پس از مرگ زندگی او نه تنها ادامه می یابد، بلکه نشانه هاي زندگی در او قوي تر و بارزتر می شود و لذت
ها، دردها و ادراکات او عمیق تر خواهـد شـد، چنان که زندگی دنیا در برابر آن رنگ می بازد، در این صورت مسـلمًا وضع فرق خواهد کرد. انسانی با این دید و با چنین تفسـیري از مرگ، دیگر ترس از
نابودي را به خود راه نمی دهد، بلکه با این بینش که {النَّاُس نیاٌم فِاذا ماتُوا انَْتَبُهوا؛ انسان ها در خواب اند، آنگاه که می میرند از خواب بیدار می شوند}؛ (1) زندگی محسوس و ماّدي را که ما زندگی می

نامیم خواب می داند و مرگ بدن را بیدار شدن» (2).

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 50، ص 134، ح 15.
2- آیت اهللا مصباح یزدي، محمد تقی. 1393. انسان سازي در قرآن. درس دوازدهم.

هیچ کس منکر خدمات بسیار با ارزش پزشکی در دنیاي کنونی نیست. دانشمندان، پزشکان، داروسازان و پرستاران بسیاري عمر خود را براي کمک به سالمت و بهداشت نوع بشر صرف نموده و پیشرفت
هاي خیره کننـده اي با تکیه بر علم (علم الهی)، تالش و همنوع دوستی به جامعه بشـري عرضه کرده انـد. این ها جزء بهترین فرزندان و نخبگان جامعه ي انسانی به شـمار می روند و انبیاء و اولیاي الهی، از
جمله امام عصر؟عج؟ نیز با تکیه بر همین نخبگان، دانشمندان و فرزانگاِن جامعه ي انسانی دنیاي آرمانی را بنا خواهد نمود. اما در بعد دیگر، سبک زندگی، تغذیه، مصنوعات، اخالق، سبک اداري، سبک
تحصـیلی و بسـیاري از عوامـل دیگر که رهاورد دنیاي مـدرن است، باعث افزایش بیماران و بروز بیماري هاي پیچیـده شـده است. بنابراین گفتن و نوشـتن از بیماري ها و دردمنـدي بشـر در دنیاي امروز به
مفهوم انتقاد از پزشـکی و جامعه ي پزشـکی نیست، بلکه این قشـر فرزانه ضـربات ناشـی از سـبک ناصحیح زندگی که در جامعه انسانی جاري شده است را جذب نموده و از اثرات سوء آن می کاهند. در
آنطرف عـده اي نیز همان گونه که در فصول قبل به آن اشاره شـد در صددند، فناوري را به حدي پیشـرفته نشان دهند که می تواند همه ي آرزوهاي بشـر حتی جاودانگی انسان را تامین نماید. براي اینکه
روشن گردد، چنین ادعایی صـحیح نیست و فناوري کنونی اگر چه باعث سـهولت انجام بسـیاري امور شده است، اما ظرفیت تامین همه ي خواسته هاي بشر را ندارد و همزمان ضربات جبران ناپذیري نیز از

برخی فناوري ها بر پیکره بشر و محیط زیست او وارد شده است، به بررسی این موضوع پرداخته می شود.

زمانی که در قرن نوزدهم میالدي میکروب کشف شـد برخی فکر کردند که عزرائیل را شـکست داده و انسان را جاودانه کرده اند. از آن روز تاکنون صدها بیماري کنترل شده، اما صدها بیماري جدید و
ناشـناخته دیگر به وجود آمـده است. ادعـاي غلبه بر مرگ تـا جـایی پیش رفته است که یـک کارآفرین روس به نام «دیمیتري ایتسـکوف» که رهبري یک پروژه جاه طلبانه با نام آواتار را بر عهـده دارد، با

تعدادي از میلیاردرها تماس گرفته است تا به آن ها جاودانگی را پیشنهاد کند. به این میلیاردرها پیشنهاد شده است که در ازاي پرداخت مبلغی فاش نشده،
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ایهم لاس  ضرع 10  رد  کیتابور  دبلاک  هب  ار  ناسنا  زغم  دـنویپ  ناکما  هک  تسا  نیا  هورگ  ِفدـه  .تسا  هدروآرد  دوخ  مادختـسا  هب  ار  دنمـشناد   30 فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  دنک  یم  اعدا  وا  .دـنوش  اریمان 
ياهردرایلیم هب  ییاه  همان  هک  دوب  یفدـه  نینچ  هب  ندیـسر  ياتـسار  رد  .تسا  هدـش  کیدزن  رایـسب  يروانف  نینچ  داجیا  هب  ام  ندـمت  تسین و  لاـیخ  باوخ و  کـی  رگید  يا  هدـیا  نینچ  هک  دراد  هدـیقع  وا  .دـننک 

ًالمع يراکتبا ، هژورپ ي  نیا  .تسا  هتشاذگ  مان  یعونصم  دبلاک  کیتنربیاس (1) و  یگنادواج  ار  دوخ  هژورپ  همان ، نیا  رد  فوکستیا ، .دنک  علطم  دوخ  هژورپ  زا  ار  اه  نآ  ات  تشون  سبروف  هیرشن  رد  هدش  تسرهف 
مدآ ياه  تابور  دننام  ییاه  هنیمز  رد  هتسجرب  نادنمـشناد  نآ  رد  ات  دننک  داجیا  یللملا  نیب  یـشهوژپ  زکرم  کی  دنراد  دصق  هورگ ، نیا  ياضعا  دش ، عورـش  وکـسیسنارفناس  رد  يرتفد  رد  يدالیم  ناتسبات 2015 

بیترت نیا  هب  .دنسرب  تسا ، کیتنربیاس  ییاریمان  هک  ییاهن  فده  هب  دنریگب و  یپ  یعونصم  لماح  کی  هب  ار  ناسنا  زغم  لاقتنا  هنازاورپدنلب  فده  يرایشوه ، يزاس  لدم  زغم و  هدنز ، ياه  هناماس  يزاس  لدم  امن ،
ناکما لاس  هد  یط  رد  هک  تسا  راودـیما  فوکـستیا  .دـنوش  یمن  صخـش  کی  گرم  ثعاب  گرم ، نس و  تلوهک  يرامیب و  رگید  میریگب ، رظن  رد  وا  تاینهذ  هشیدـنا و  اب  فدارتم  ار  صخـش  کی  دوجو  ام  رگا 

تسا (2). یلبق  هلحرم  ود  زا  رتزیگنا  ناجیه  رایـسب  دش و  دهاوخ  ماجنا  حرط  موس  زاف  رد  راک  نیا  درک ، دولپآ  ار  اه  هشیدنا  دوشب ، یحارج  نودب  یتح  دعب ، هلحرم  رد  دوش و  مهارف  کیتابور  دـبلاک  هب  زغم  دـنویپ 
نالیا .دنتـسه  ناسنا  نتخاس  هنادواج  لابند  هب  دوخ ، نامگ  هب  قیرط  نیا  زا  هدرک و  حرطم  ینیـشام  یعونـصم و  شوه  اب  ار  ناـسنا  کـیژولویب  شوه  ماـغدا  عوضوم  يرگید  داـیز  رایـسب  دارفا  صخـش ، نیا  زا  ریغ 
یناپمک اب  دراد  دـصق  هک  دراد  رـس  رد  يا  هنازاورپ  دـنلب  هژورپ  اضف ) هنیمز  رد  لاعف  یـصوصخ  یناـپمک  نیلوا   ) سکیا سیپسا  و  یکیرتکلا ) ياـهوردوخ   ) الـست ریظن  ییاـه  یناـپمک  راذـگ  ناـینب  هغباـن  کـسام ،

رس رد  ار  خیرم  هب  اه  ناسنا  لاسرا  يایور  زابرید  زا  هک  زاس  خیرات  ِنیرفآراک  نیا  .درک  دهاوخ  رارقرب  رتویپماک  يایند  اه و  ناسنا  زغم  نایم  میقتـسم  یلاصتا  کنیلاوروین  .دناشوپب  لمع  هماج  نآ  هب  کنیلاروین (3) 
اب دهاوخ  یم  هتشاد ،

.دنک یم  ثحب  نیشام  ناسنا و  تابسانم  زا  هک  یملع  - 1
.http://1pezeshk.com/archives/2012/07/seeking-immortality.html کشزپ. کی  هاگبو  .یگنادواج  يادوس  رد  ناسنا  .اضریلع 1391 . يدیجم ، - 2
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تکنولوژي جدیـدش شـبکه عصبی مغز انسان ها را با الکترودهایی متصل به مغز به کامپیوترهایی وصل کنـد که می تواننـد پردازش هایی بی سابقه روي مغز انجام دهند. ترابشـریت نیز یک جنبش فکري و
فرهنگی است که تالـش می کنـد به صـورتی عمیـق دریابـد چه چیزي از مـا یـک انسـان سـاخته و چگونه خواهیم توانست از محـدودیت هـاي طـبیعی خود فراتر رویم. این جنبش عقیـده دارد که براي ما
ضروریست که توانمندي هاي خود را بهبود بخشـیده و آنچه به عنوان مانع و محدودیت بر سر راه این توانمندي ها قرار می گیرد قابل عبور و گذر است. از همه مهم تر، ترابشریت باور دارد که تکنولوژي

و علم، کلید پرش ما از روي این موانع خواهد بود.

شکل 11 ترابشریت_

از این گونه آرزوها و ادعاها در سده اخیر زیاد بوده است. این ها براي جاودانگی تالش هاي بی وقفه و ادعاهاي کرده اند اما در 100 سال اخیر نتوانسته اند عمر بشر را به مقدار قابل توجهی افزایش دهند،
در حالی که اگر بشـر به خـدا ایمان بیاورد، عمل صالـح انجام دهـد و تقوا پیشه کنـد جاودانه می شود. (1) ادعـاي افزایش عمر انسان ها در سـده اخیر نیز یک ادعاي مشـکوك است؛ زیرا به دلیل سـبک
زندگی جدید، بشـر نیمی از عمر خود را در حصار انواع بیماري ها می گذراند و همه روزه باید با حسـگرهاي خانگی انواع و اقسام داده هاي حیاتی خود مانند قند، فشار و چربی خون را کنترل نموده و با

باال و پایین شدن آن ها به اضطراب او اضافه می شود. در حالی برخی ادعاي تالش براي جاودانگی می کنند که بیماري هاي مهلک، روزبه روز افزون شده و

1- )َو الَِّذ یَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ الَِح اِت أُولَئِک أَْص َح اُب الَْج نَِّه ُهْم فِیَها َخ الُِد وَن ، و آنها که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، آنان اهل بهشتند و همیشه در آن جاودان خواهند 
ماند)؛ )بقره:82(.
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تارثا شهاک  بجوم  هک  زین  ناراتـسرپ  نیـسدنهم و  نازاسوراد ، ناکـشزپ ، هفقو  یب  شالت  .تسا  هتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  يژرنا  یکـشزپ ، ياهالاک  ییوراد و  عیانـص  نوزفازور  شرتسگ 
.دزاس یثنخ  ًالماک  ار  تارثا  نیا  هتسناوتن  تسا ، هدش  دیدج  یگدنز  کبس  کلهم 

دنت يروخرپ ، ییاذغ ، داوم  زا  یخرب  هزادـنا  زا  شیب  فرـصم  اذـغ ، ندوب  برچ  بسانمان ، خـبط  شور  ییایمیـش ، ياهدوک  مومـس و  عاونا  هب  ییاذـغ  داوم  یگدولآ  هیذـغت ، شور  عون و  يزورما ، یگدـنز  کبس 
راتسرپ کشزپ ، دادعت  رب  زور  هب  زور  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هدش  اه  يرامیب  یگدیچیپ  عونت و  دادعت ، شیازفا  ثعاب  رگید  لماع  اه  هد  تیونعم و  زا  يرود  یگدرسفا ، بارطـضا ، جاوما ، یناور ، ياه  شنت  يروخ ،

همه نیا  مغر  یلع  .دوش  یم  هدوزفا  نامرد  وراد و  شخب  رد  يراذگ  هیامرـس  يزاسوراد و  ياه  تکرـش  دادعت  اه ، هناخوراد  دادعت  وراد ، دـیلوت  نازیم  دادـعت و  هدـش ، هدوزفا  تمالـس  شخب  رد  نانکراک  ریاس  و 
اب ار  دوخ  رمع  زا  یمهم  تمـسق  دننک ، ار  ادخ  تدابع  دننارذگب و  دوخ  هداوناخ  رانک  رد  یـشوخ  یتمالـس و  اب  ار  دوخ  یگدنز  تاقوا  دیاب  هک  ینارامیب  دادعت  هزور  همه  یناسنا ؛ يورین  دوجو  يراذـگ و  هیامرس 

یکی رهش ، ره  رد  هک  دنروآ  یم  رطاخ  هب  دنرادن  نس  لاس  زا 40  شیب  هک  يدارفا  .دنرب  یم  رس  هب  يرامیب  رد  ار  دوخ  ياهب  نارگ  رمع  هدرب و  رس  هب  اه  يرامیب  نامرد  يارب  فازگ  هنیزه ي  فرص  اهدرد و  عاونا 
رامآ نیا  .دراد  دوجو  هاگنامرد  هناخوراد و  کشزپ ، بطم  دـنچ  نابایخ  ره  رد  یکـشزپ و  هتـشر  کی  ندـب  رد  دوجوم  هدـغ  وضع و  ره  يارب  هزورما  یلو  تشاد ، دوجو  کچوک  هناخوراد  کی  کشزپ و  رفن  ود 
رامیب دنمدرد و  یناسنا  هعماج  کی  رگناشن  هدمآ و  باسح  هب  يدب  رایـسب  رامآ  رـشب ، یگدنز  تیفیک  یبایزرا  رد  یلو  دننک  یم  نایب  ار  نآ  یگدز  قوذ  اب  رما  نایدـصتم  تسا و  یبوخ  رامآ  دـنمدرد  هعماج  يارب 

.تسا

ياراد لاس 1392 ، رد  ام ، روشک  رد  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  .تسا  هدیسر  لاس 1391  رد  رفن  رازه  دودح 111000  هب  لاس 1360  رد  رفن  رازه  دودح 20  زا  ام  روشک  رد  ناکشزپ  لک  دادعت 
ینامرد 82 یتشادهب ، تامدخ  یکـشزپ و  مولع  ياه  هاگـشناد  عبات  ییامام  يراتـسرپ و  ياه  هدکـشناد  دادـعت  .تسا  هدوب  راتـسرپ  رازه  لاعف و 250  ناتـسرامیب  دادـعت 900  یملع ، تاـیه  وضع  رازه  زا 10  شیب 

.تسا هدوب  زکرم  روشک 160  رد  راتسرپ  تیبرت  زکارم  عمج  هدکشناد و 
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تعداد دانشکده هاي پرستاري و مامایی دانشگاه آزاد 78 و جمع مراکز تربیت پرستار در کشور 160 مرکز و اعضاي هیات علمی حدود یک هزار و 200 نفر دولتی و 700 نفر دانشگاه آزاد هستند (1). این
آمار بیانگر عمق افزایش بیماري و نیاز به دارو و درمان در جامعه ي امروزي بشـر است. برخالف ادعاي گوش خراش مدعیان، همه ساله بر تعداد بیماري هاي ناشـناس و العالج، بیماران، داروهاي پیچیده

و گران، بیمارستان ها، پزشکان و کارخانه هاي داروسازي و مصرف دارو اضافه می شود.

فروش ساالـنه دارو در ایران بالغ بر 2/5 میلیارد دالر می باشد (2). بودجه اي که در سـال 2009 در جهان صـرف تحقیق و توسـعه ي دارو شده است، بالغ بر 75 میلیـارد دالر بوده است، یعنی چیزي معادل
ارزش کل دارایی هاي موجود در بازار سرمایه کشورمان در آن سال، در کشور آمریکا ساالنه معادل 17 درصد فروش دارو صرف تحقیق، توسعه و نوآوري می شود که از دیگر صنایع آن به مراتب بیشتر
است. این مقدار در سایر صنایع با فناوري باال، 10 درصد و در صنعت خودرو 9/3 درصد است. تعداد 12 شرکت داروسازي پیشرو در جهان ساالنه معادل 34 درصد از فروش محصوالت خود را صرف به

روزرسانی دانش تخصصی و تجویز دارو از سوي پزشکان و بازاریابی دارویی می نمایند.

بر اساس نتایج طبقه بندي، 53 صنعت سودآور جهان که از سوي مجله ي فورچون در سال 2010 منتشر شده است، صنعت داروسازي با 1 درصد اختالف نسبت به دو صنعت شبکه و خدمات اینترنتی یکی
از سودآورترین صـنایع جهان بوده است. صـنایع نفت و گاز در رتبه نهم و کاالهاي پزشـکی در رتبه چهارم بوده انـد. از نظر سـرمایه گـذاري پس از صـنایع غـذایی و محصوالت مربوط به ایمنی، خدمات

سالمتی و داروخانه اي صنایع دارویی در رتبه سوم بوده است. شکل 12، ترتیب ده صنعت برتر جهان از نظر سرمایه گذاري را نشان می دهد (3).

.http://danakhabar.com/fa/news/1162869 .1- فالحی، مسعود. 1392. چه تعداد بیمارستان و پرستار در کشور وجود دارد؟. همایش ملی پژوهشهاي راهبردي در ارتقاي سالمت
.http://www.pezeshkan.org/?p=20789 .2- پزشکان ایران، وبگاه اینترنتی. 1394. آمار فروش دارو در ایران

.http://faryadgar.com/vdci3vap.t1a5w2bcct.html .3- فریادگر، وبگاه اینترنتی. 1394. صنعت دارو در جهان چگونه اداره میشود؟
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عیانص رگید  اب  وراد  تعنص  يروآدوس  هسیاقم ي  _ 12 لکش

هنیزه تمالس  شخب  رد  رالد  نویلیرت  هب 9  کیدزن  ینعی  مقر  نیا  دصرد  دودح 1/13  هک  دوب  رالد ) درایلیم  رازه   70  ) رالد نویلیرت  مقر 70  لاس 2011 ، رد  ناهج  ياهروشک  لک  یلخاد (1)  صلاخان  دیلوت  عمج 
شیازفا 20  ) دوش غلاب  رالد  درایلیم  نویلیرت و 200  کی  دودح  هب  رالد  نویلیرت  کی  نیا  لاس 2016  رد  دیآ  یم  رظن  هب  .تسا  هدوب  ناهج  ییوراد  رازاب  مجح  زین  مقر  نیا  زا  رالد  نویلیرت  کی  دودح  .تسا  هدـش 

.(2) يدصرد )

وراد 602 یناهج  تراجت  لک  مجح  رامآ  نیمه  قبط  .تسا  هدرک  بسک  ار  موس  هبتر  ایند  روآدوس  تعنـص  نیب 52  زا  يزاسوراد  تعنـص  یناهج ، تراجت  نامزاس  نینچمه  تشادهب و  یناهج  نامزاس  رامآ  قبط 
رد ییوراد  ياه  تکرش  ایفام و  دحزا  شیب  هجوت  هاوگ  رامآ  نیا  یمامت  .تسا  هدیسر  رالد  کیدزن 100  یمقر  هب  ایند  رد  وراد  فرصم  هنارس  .دوب  لاس 2007  رد  رالد  درایلیم  لاس 2005 و 710  رد  رالد  درایلیم 

.دراد نآ  راشرس  دوس  لیلد  هب  هدرتسگ ، تاغیلبت  نینچمه  شخب و  نیا  رد  يراذگ  هیامرس 

نیا رد  .دراد  شخب  نیا  يداصتقا  هژیو  تیمها  زا  ناشن  ایند  رد  ییوراد  ياه  تکرش  دایز  دادعت 

(. Gross Domestic Product (GPD - . 1
.http://www.sena.ir/ShowNews.aspx?ID=18120 ناهج. روآدوس  تعنص  نیمود  وراد ؛ .یناسر  عالطا  هاگیاپ  ناریا ، هیامرس  رازاب  - 2
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بین ایاالت متحده آمریکا با داشـتن 13 شـرکت در رتبه اول و ژاپن با 10 شـرکت رتبه دوم را داراست. آنچه در این بین مهم به نظر می رسـد این است که خبرگزاري هـاي این تمـدن نیز گسترش صـنایع
داروسازي، سودآوري آن و گسترش روزافزون بیمارسـتان ها، تعداد پزشـکان و تخصص ها را با ذوق زدگی به عنوان یک معیار پیشرفت جامعه بشري معرفی می کنند، درحالی که اگر به حقیقت موضوع
عمیق تر نگریسـته شود این داده ها حکایت از گسترش بیماري در جهان و کاهش سـالمت جسمی و روحی انسان دارد که باعث گسترش روزافزون پزشکی، مهندسی پزشکی و داروسازي شده است. اگر

تمدن و سبک زندگی آن، انسان سالم پرورش دهد چه نیازي به افزایش روزافزون دارو و درمان خواهد بود؟

تقلب و وجود شرایط غیراخالقی در بخش هایی از تولید دارو

طبق آمار رسـمی سازمان جهانی بهداشت داروهاي تقلبی ساالنه 35 میلیـارد دالر سود براي مافیا دارنـد که بیشتر آن ها در کشورهاي درحال توسـعه به فروش می رسـند. مافیاي جهانی اکثرًا این داروها را
نخست در کشورهاي فقیر آفریقا و آمریکاي التین رواج می دهنـد و سـپس بازار کشورهاي درحال توسـعه را هـدف قرار می دهنـد. وبگاه اینترنتی «دارك پولتیکس» دراین باره می نویسد: اکثر داروهاي
تقلبی و روان گردان در طی پروژه هاي بشردوسـتانه و کمک به جنگ زدگان بر روي انسان ها تست شـده انـد و بعد از معتاد شدن افراد، شـرکت ها با سودهاي سـرشار داروهایشان را وارد دیگر کشورها
می کنند. این وبگاه ادامه می دهد که بسـیاري از قبایل سرخپوست و قبایل دورافتاده آفریقایی در معرض برنامه شرکت ها براي آزمایش و تست داروهاي جدید قرار می گیرند. همچنین طبق گزارش هاي
تا 15 درصـد داروهـاي دنیا تقلبی هسـتند. به عنوان نمونه داروهاي تقلبی 50 درصـد بازار دارویی نیجریه و پاکسـتان را به خود اختصاص داده انـد. تعـداد قربانیان رسـمی سازمان جهانی بهداشت بین 10 
داروهاي تقلبی ساالنه به همان میزان که در کشورهاي در حال توسـعه تکان دهنده است، در کشورهاي توسـعه یافته هم حایز اهمیت است. شبکه هاي تبهکار ساالنه بیش از 45 میلیارد یورو از تجارت این

داروها به جیب می زنند (1).

آمارهاي یادشده از این جهت اهمیت دارد که ما را در رسیدن به این دیدگاه که بشر در حال

.http://www.irna.ir/fa/News/80845768 .1- خبرگزاري جمهوري اسالمی، وبالگ اینترنتی. 1393. اهمیت تجارت دارو در جهان
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هتساک دشک  یم  سفن  ینونک  ندمت  رد  هک  يرشب  هعماج  رد  وراد  فرصم  يرامیب و  درد ، نازیم  زا  هک  درادن  دوجو  مه  يزادنا  مشچ  .دنک  یم  کمک  درادن  حور  مسج و  تمالس  رظن  زا  یبسانم  طیارـش  رـضاح 
ادخ هفیلخ  دناوت  یم  یحور  یمـسج و  طیارـش  نیا  اب  رـشب  ایآ  دسرب ؟ یبلق  شمارآ  هب  دنک و  ادـخ  تمـس  هب  ار  دوخ  يور  دـناوت  یم  ناسنا  عمتجم  يرامیب ، درد و  همه  نیا  دوجو  اب  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  .دوش 

؟ دبای يرست  يودهم  هعماج  هب  دناوت  یم  طیارش  نیا  ایآ  دوش ،

: دیامرف یم  روهظ  زا  شیپ  هعماج  طیارش  هرابرد  ؟ع ؟ نانمؤم ریما 

( فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) مئاق روهظ  زا  شیپ  ؛ ُنوُعاّطلاَف ُضیبَالا  ُتوَملا  اّمَاَو  ُفیَّسلاَف  ُرمْحَالا  ُتوُملا  اّمَاَف  ِمَّدـلا  ِناْولَاَک  ٌرَمْحَا  ِِهنیح  ِریَغ  ِیف  ٌدارَجَو  ِِهنیح  یف  ٌدارَجَو  ٌضْیبَا  ٌتْوَمَو  ٌرَمْحَا  ٌتْوَم  ِِمئاـقلا  يَدـی  َنَیب 
.تسا (1) نوعاط  شرتسگ  نامه  دیفس ، گرم  هک  دیفس  گرم  خرس و  گرم  ددرگ ؛ یم  ناوارف  گرم  هنوگ  ود 

راکشآ يارب  .ناگدنرپ  يازنالوفنآ  سراس و  الوبا ، دننام  ییاه  يرامیب  تسا ، هتخانشان  نیون و  ياه  يرامیب  نرق  یناسنا ، تاطابترا  شرتسگ  يژولونکت و  تفرـشیپ  دننام  ییاه  یگژیو  رب  هوالع  کی  تسیب و  نرق 
: دنریگ یم  رارق  یسررب  دروم  اه  نآ  زا  یکدنا  دادعت  كانرطخ  ياه  يرامیب  اب  يزورما  رشب  يریگرد  نازیم  ندش 

هب نایالتبم  زا  دصرد  دودح 80  لاس 1995  رد  .دوش  یم  نارادناتسپ  اه و  ناسنا  رد  دیدش  يرامیب  ثعاب  هک  تسا  ییاه  سوریو  نیرت  هدنشک  زا  دش  هتخانـش  يدالیم  لاس 1976  رد  راب  نیتسخن  هک  الوبا  سوریو 
دنداد (2). تسد  زا  ار  دوخ  ناج  سوریو  نیا 

نامزاس هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هتشاذگ  ياج  رب  يداصتقا  برخم  تارثا  رفن ، رازه  اههد  ندرک  رامیب  رب  هوالع  يرامیب  نیا  .تسا  هدرک  ادیپ  عویـش  لاس 2002  زا  هک  تسا  یسفنت  كانرطخ  يرامیب  یعون  سراس ،
دنا (3). هدز  نیمخت  رالد  درایلیم  دودح 30  نونکات  ار  سراس  عویش  يداصتقا  تاراسخ  یللملا ، نیب  ياه 

یعون سوریو  نیا  .تسا  سراس  هب  هیبش  یسوریو  ( MERS  ) هنایمرواخ یسفنت  موردنس 

ص 211. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ص 267 ؛ یسوط ، خیش  هبیغلا ، ص 277 ؛ ینامعن ، هبیغلا ، ص 372 ؛ ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا ، - 1
یـشهوژپ یملع –  همانلـصف  .يدج  دیدهت  کی  الوبا : یـسوریو  يرامیب  . 1396 .ثیدـح داژن ، یناگوک  هیمـس و  یحایر ، حابـص ؛ دونـشوخ ، نوتاخ ؛ همیلح  یملع ، عراز  هرهاط ؛ یبالوط ، همطاـف ؛ روپ ، يرفعج  - 2

هرامش 3. مهدزون ، هرود  .ناتسرل  یکشزپ  مولع  هاگشناد 
.http://www.tabnak.ir/fa/news/132430 ناهج. ياه  يزدیا  رامآ  نیرتدیدج  .يربخ 1389 . هاگبو  كانبات ، - 3
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کرونوویروس جدید است که در پستانداران ایجاد بیماري هاي تنفسی می کند. این ویروس در سال 2012 میالدي پدیدار شد. این بیماري از همه کروناویروس هاي شناخته شده، کشنده تر و خطرناك تر
است.

آنفوالنزاي خوکی نیز از دیگر بیماري هاي عفونی قرن اخیر است که افراد بسـیاري به واسـطه آن جان خود را از دست داده اند. آنفوالنزاي مرغی نیز نوعی دیگر از بیماري هاي ویروسـی قرن 21 است که
از پرندگان به انسان منتقل می شود. این بیماري کامًال کشنده و مهلک است. ویروس آن از سال 2003 میالدي در آسیا منتشر شد و تا سال 2006 میالدي وارد اروپا، خاورمیانه و آفریقا شد. در سال 2012

میالدي، چین دومین دوره مرگ ومیر مردم خود را به صورت رسمی اعالم کرد.

جنون گاوي یک بیماري کشنده و دژنراتیو عصبی مغزي قابل انتقال در گاو می باشد. این بیماري قابل انتقال به انسان است. در انگلستان بیش از 180 هزار رأس گاو به این ویروس مبتال شده بودند و 4/4
میلیون گاو سالخی شده نیز حامل این ویروس بودند. با خوردن گوشت این حیوان، ویروس به انسان منتقل می شود.

ایدز یا سـندرم نقص ایمنی اکتسابی، نوعی بیماري است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی (HIV) ایجاد می شود. سازمان ملل با انتشار گزارشی در سال 2011 اعالم کرد که حدود 2/34
میلیون نفر در حال حاضر مبتال به ایدز هستند.

ماالریا مهم ترین بیماري انگلی و یکی از مسائل مهم بهداشتی تعدادي از کشورها، بخصوص کشورهاي گرمسـیري دنیا است. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، بین سال هاي 2001 تا 2013، تعداد 3/4
میلیون نفر جان خود را به دلیل ماالریا از دست دادند که از این بین 9/3 میلیون نفر کودکان زیر پنج سال در منطقه جنوب صحراي آفریقا بودند.

َوبا بیماري است که از طریق آب، توسط باکتري ویبریو کلرا ایجاد می شود. وبا در طول تاریخ هفت بار همه گیري جهان گستر داشـته است. در قرن نوزدهم چندین بار در اروپا همه گیر شد اما امروزه وبا
بیشتر در کشورهاي جهان سوم به علت وضعیت ناسالم و غیربهداشتی آب هاي آشامیدنی دیده می شود. این ویروس در هرسال جان حدود یکصدهزار
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.دریگ یم  ار  ناسنا 

ییاقیرفآ ياهروشک  رد  دراد و  گرم  رطخ  دصرد  ات 90  يرامیب  نیا  .دوش  یم  لقتنم  التبم  درف  ندب  تاعیام  اب  سامت  هطساو  هب  تسا و  هارمه  یلخاد  يزیرنوخ  بت و  اب  هک  تسا  ینوفع  يرامیب  یعون  الوبیا  بت 
تسا (1). هدشن  فشک  ینسکاو  زونه  کلهم  يرامیب  نیا  يارب  .تسا  هتشاد  هتشک  ایند  هیقب  زا  شیب 

دهاوخ رتارف  التبم  درف  نویلیم  زا 330  نازیم  نیا  لاس 2025  ات  تباید  یللملا  نیب  نویـساردف  تشادـهب و  یناهج  نامزاس  ینیب  شیپ  قبط  هک  میراد  ناهج  رد  یتباید  راـمیب  نویلیم  زا 200  زواجتم  رـضاح  لاح  رد 
دهاوخ رفن  نویلیم  هب 6  تباید  هب  نایالتبم  تیعمج  لاس 2030  ات  یناهج  تشادـهب  نامزاس  ینیبشیپ  قبط  .دوش  یم  هدز  نیمخت  رفن  نویلیم  ات 7  دودـح 3  زا  ضقانتم و  ام  روشک  رد  تباید  هب  نایالتبم  رامآ  .تفر 

.وش یم  عطق  ناشیاپ  دنوش  یم  اپ  مخز  راچد  هک  يدارفا  دصرد  15 دنوش ، یم  اپ  مخز  راچد  یتباید  نارامیب  زا  دصرد  هدزناپ  .دوش  یم  عطق  تباید  يرامیب  تلع  هب  ایند  رد  اپ  کی  هیناث  ره 30  رد  دیسر (2) .

هب ثعاب  دوش و  یم  یبصع  متـسیس  زا  ییاه  شخب  ییاناوت  رد  یگدـید  بیـسآ  ثعاب  هک  تسا  یباهتلا  يرامیب  کی  دوش ، یم  هتخانـش  زین  ( MS  ) ِسا ِما  يراصتخا  مان  اب  هک  هناگدنچ  ِزورلکـِسا  ای  هناگدنچ  جـلف 
رفن نویلیم  نونکا 5/2  مه  شیازفا و  هب  ور  ناهج  رد  سا  ما  هب  نایالتبم  دادـعت  .دوش  یم  یکـشزپ  ناور  تالکـشم  دراوم  یخرب  رد  یناور و  یکیزیف ، تالکـشم  هلمجزا  يدایز ، ياه  هناشن  مئالع و  ندـمآ  دوجو 

.دوش یم  هدز  نیمخت 

يرامیب اب  ناهج  رد  رفن  نویلیم  نونکا 44  مه  .تسا  هظفاح  لالتخا  لقع  لاوز  رهاظت  نیرتزراب  .درب  یم  لیلحت  ار  رامیب  ینهذ  ياه  ییاناوت  جـیردت  هب  هک  تسا  يزغم  درکلمع  لـالتخا  عون  کـی  رمیازلآ  يراـمیب 
نمجنا رامآ  ساسا  رب  اما  تسین  سرتسد  رد  ناریا  رد  رمیازلآ  يرامیب  عویـش  قیقد  راـمآ  .دـسرب  رفن  نویلیم  هب 135  لاـس 2050  رد  نویلیم و  هب 65  لاس 2030  ات  دوش  یم  ینیبشیپ  هک  دـننک  یم  یگدـنز  رمیازلآ 

دنتسه (3). التبم  رمیازلآ  يرامیب  هب  روشک  نیا  رد  رفن  رازه  دودح 500  ینیمخت  روط  هب  رمیازلآ ،

یخرب راثآ  هدش و  اه  يرامیب  یخرب  دوبهب  ثعاب  هچ  رگا  زین  رضاح  لاح  رد  هدش  دیلوت  ياهوراد 

.http://www.bartarinha.ir/fa/news/110677 نرق 21 . رد  هدنشک  ینوفع  يرامیب  هدزاود  .یتنرتنیا 1393 . هلجم  اه ، نیرترب  - 1
هلجم .ود  عون  تباید  هب  التبم  نارامیب  رد  یکینیلکاراپ  ياه  شیاـمزآ  رب  روحم  هداوناـخ  تبقارم  ریثأـت  یـسررب  .اضر 1396 . دـیمح  .یلاخلخ  ردان و  یناخاقآ ، هموصعم ؛ كاپ ، کلـسم  یتمه  نیهـش ؛ روپیلع ، - 2

ص 395-403. مجنپ ، هرامش  مهدزناپ ، هرود  .هیمورا  ییامام  يراتسرپ و  هدکشناد 
هرود .شموک  .رمیازلآ  هب  التبم  نادـنملاس  یگناخ  نیبقارم  بارطـضا  شهاک  رب  يونعم  تبقارم  شزومآ  ریثات  .نیدلا 1396 . ماسح  يدابآدجم ، يرکـسع  مظعا و  هداز ، یمالـس  هبیط ؛ ییازریم ، یلع ؛ يروار ، - 3

ص 467-474. هرامش 2 ، ، 19
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دیگر را کاهش می دهند، اما برخی از این داروها تاثیرات منفی زیادي بر مصـرف کننده دارند. داروهاي کورتون نظیر دگزامتازون، بتامتازون و هیدروکورتیزون به علت عواقب ناگواري که براي مصـرف
کننده آن دارند به نام قاتل خاموش نامیده شده اند. این داروها مانند شمشـیر دو لبه عمل کرده و عوارض خطرناکی به سیستم ایمنی بدن وارد می سازند. کورتون هرچند عالئم بیماري را کاهش می دهد،

اما بیماري را از میان نمی برد.

یکی از عوارض دگزامتازون پوکی اسـتخوان است. کورتون مانع رسوب کلسـیم در اسـتخوان ها می شود و فرآینـد اسـتخوان سازي را کاهش می دهد. فشار خون، چاقی، مشـکالت بینایی از قبیل کاهش
بینایی، آب مروارید، آب سیاه، خونریزي گوارشی، اختالالت بسیار شدید هورمونی از دیگر عوارض دگزامتازون است (1).

آمار و ارقام یادشده تنها گوشه اي از بیماري هاي مهلک است که بسـیاري از آن ها ارمغان تمدن کنونی براي بشـر هسـتند، بنابراین بر خالف برخی ادعاها، سـبک زندگی، برخی فناوري ها و آرمان هاي
این تمدن؛ روز به روز جسم و جان بشـر را آماج بیماري و درد قرار داده و فرصت زندگی، عبادت و بندگی خدا را از او سـلب می کند. تکنولوژي امروزي نیز اگر چه اندکی راحتی انسان را افزایش داده

است اما خطرات و بیماري هاي بی شماري براي انسان به ارمغان آورده و در بسیاري اوقات حوادث غیر قابل جبرانی در سطح ملی و بین المللی ایجاد می کند. به طور خالصه می توان گفت:

_

_

_

_

1 زیرساخت هاي تمدن کنونی مانند ساختارهاي اداري، آموزشی و به طور کلی سبک زندگی آن اضطراب زا و به تبع آن بیماري زاست.

2 نگاه تمدنی به بهداشت، درمان و دارو توسط بسیاري از شرکت ها و دولت ها نگاه یک صنعت سودآور است.

3 داروهاي شیمیایی و بسیاري از شیوه هاي درمانی، تسکینی و تهاجمی بوده، تبعات و عوارض جبران ناپذیري دارند.

4 سبک زندگی، تغذیه، مدرنیسم، وسایل ارتباطی و سایر مولفه هاي تمدن کنونی همه ساله باعث افزایش انواع بیماري ها، تعدد داروها، افزایش تعداد پزشک، پرستار، بیمارستان و

1- گنجلو، جواد و غضـنفري، مجید. 1388. عوارض درازمدت مصـرف خودسـرانه دگزامتازون تزریقی به مدت بیست سال: گزارش یک مورد نادر. فصـلنامه دانشـگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)، دوره
54 ص،) (   ، 240 تا 243. مسلسل 4 شماره 16
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.دوش یم  هتسباو  عیانص  شرتسگ 

ییوراد هطلس  یشورفرامیب و  يزاس ، يرامیب 

نیب مهم  ییوراد  تکرـش  نالوئـسم  زا  یکی  .دنتـسه  اهنآ  يوراد  اذغ و  رب  طلـست  لابند  هب  اه  تلم  رب  هطلـس  يارب  يژرنا و  تفن و  عبانم  رب  طلـست  لابند  هب  اه  تلود  نتفرگ  رایتخا  رد  يارب  یللملا  نیب  نارگ  هطلس 
دوس و نیمات  يارب  هک  تسا  هدش  ثعاب  يروآدوس  يداصتقا و  یتعنص ، هاگدید  زین  یکشزپ  یسدنهم  رد  .میشورفب  وراد  تاغیلبت  اب  ملاس  دارفا  هب  هک  میـسرب  ییاج  هب  دیاب  ام  هک  تسا  هتفگ  يا  هبحاصم  رد  یللملا 

بط نتفر  هیـشاح  هب  .تسا  هدوهیب  نآ  دروم   90 دوـش ، یم  ماـجنا  ناریا  رد  هک  يآ " رآ  ما   " ره 100 زا  دوش  یم  هتفگ  .دنک  ادـیپ  يریگمـشچ  شیازفا  فلتخم  تازیهجت  زا  اجبان  ياه  هدافتـسا  هیامرـس  تشگزاب 
.تسا هدش  نامرد  هنیزه  شیازفا  یحور و  یمسج ، راوگان  تاعبت  ثعاب  یهاگشیامزآ  ياهراک  ماجنا  هداد و  کینیلکاراپ  بط  هب  ار  دوخ  ياج  رامیب  زا  لاح  حرش  نتفرگ  ینیلاب و 

ياوغا يرامیب و  دیلوت  هب  روبجم  یهاگ  دوخ  دوس  نیمات  هنیزه و  ناربج  يارب  دننک  یم  اه  نسکاو  ییوراد و  مالقا  یخرب  تخاس  يور  یتفگنه  ياه  يراذگ  هیامرس  هک  يزاسوراد  ياه  تکرـش  یخرب  هنافـساتم 
تمالس و هلوقم  هب  ینونک  ندمت  زا  ییاه  شخب  ملاسان  هاگن  تسا  هتفرگ  تروص  نامرد  تمالس و  شخب  رد  هک  یمهم  رایسب  تامدخ  راکنا  نودب  هصالخ  روط  هب  .دنوش  یم  وراد  شورف  يارب  فده  ياه  هورگ 

رانک رد  اهروشک و  یخرب  طسوت  ییایمیش  ياه  حالس  رفن و  دض  ياه  نیم  تخاس  .تسا  هدرک  لیدبت  روآدوس  تعنص  کی  هب  جراخ و  عونمه  هب  تمدخ  تلاح  زا  ار  شخب  نیا  اهروشک ، زا  يرایـسب  رد  نامرد ،
.تسا دوس  بسک  رامثتسا و  يارب  نامرد  وراد و  زا  هدافتسا  ءوس  شحوت و  زا  هتفرشیپ  رایسب  یعون  تایانج ، نیا  ِنادنمدرد  يارب  یعونصم  ياضعا  وراد و  تخاس  نآ 

تشادهب رد  هدافتسا  دروم  ییایمیش  داوم  رطخ 

دننام ییایمیش  یتشادهب  هدنیوش و  داوم  نت  نویلیم  اههد  هنایلاس  هک  تسا  هدش  ثعاب  یشیارآ  داوم  هیهت  یتح  یتشادهب و  روما  ریاس  وشتسش و  يارب  ییایمیش  داوم  زا  هزادنا  یب  هدافتسا 
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مواد جرم گیر، لوله بازکن، سـفیدکننده ها و ضـدعفونی کننده هاي کلردار (وایتکس یا آب ژاول)، پودر سـفیدکننده، مایع هاي ظرف شویی، صابون ها، شوینده فرها (اجاق و تنورها)، خوشـبوکننده هاي
هوا، مواد نرم کننـده، خمیردندان، شامپو و بسـیاري مواد شـیمیایی دیگر در منازل، ادارات و مکان هاي عمومی مصـرف شود. بخشـی از این مواد شوینده به صورت گاز متصاعد و در فضاي منازل و مکان
هاي عمومی باعث آسـیب رسانی به سـالمت انسان شـده و بخش دیگري نیز وارد منابع آب و خاك شده و آلودگی این منابع را در پی داشـته است. آمار مصـرف شوینده ها در ایران 11 و در آمریکا 40

کیلوگرم براي هر نفر در سال است.

این مواد باعث تصاعد گازهاي قابل احتراق که باعث آتش سوزي می شوند مانند هیدروژن یا گازهاي سمی مانند کلر، نیتروژن، کلرامین و سایر گازهاي خطرناك شده و بر سیستم عصبی، پوست، تنفس
و سایر ارگان هاي بـدن انسان تاثیر منفی گذاشـته و در موارد بسـیاري باعث خفگی، بیماري هاي پوستی، تنفسـی و سایر آسـیب ها می شونـد. در صورت ادامه این روند، آلودگی منابع آب، خاك و هوا
ضربات سنگینی بر پیکره محیط زیست، سالمتی انسان، حیوانات و جانوران دریایی و آبزیان خواهد زد. دیگر عوارض مادي و معنوي شیمیایی سازي زندگی انسان در عرصه هاي مختلف بهداشت، دارو و

لوازم زندگی بر هیچ کس پوشیده نیست (1) (2) (3).

هـدف از ارائه آمار و اطالعات درباره انواع بیماري ها و آلودگی ها به هیـچ وجه بررسـی جزئی هیـچ یک از عوارض و نقایص تمدن کنونی حاکم بر جهان نیست، بلکه هدف؛ ترسـیم عاقبت بشـر، تحت
حاکمیت مدرنیته است. نتایج بررسـی ها نشان می دهد که بشر در حال حاضر شرایط مناسبی از نظر سالمت جسم و روح ندارد. بر اساس آمار و اطالعات و پیش بینی سازمان هاي بین المللی چشم اندازي
هم وجود ندارد که از میزان درد، بیماري و مصـرف دارو در جامعه بشـري که در تمدن کنونی نفس می کشد کاسـته شود. سـبک زندگی کنونی دائمًا باعث تولید و یا گسترش بیماري هاست. زیرساخت

هاي تمدن کنونی مانند ساختارهاي اداري، آموزشی و به طور کلی سبک زندگی آن اضطراب زا و به تبع آن بیماري زاست، نگاه تمدنی به بهداشت و درمان، نگاه به یک صنعت سودآور است، نه

1- بابائی، هادي و خداپرست، سـید حجت. 1389. بررسـی و تعیین غلظت آلودگی شوینده آلکیل بنزن سولفونات خطی در آب رودخانه سـفید رود (اسـتان گیالن). مجله علوم آبزیان. دوره 1، شماره 3،
ص 35 تا 45.

2- شـهیدي، مینو و متولیان، منیژه. 1384. اثرات گاز کلر بر سـیکل سلولی و محتوي DNA گلبول هاي سـفید موش سوري. مجله دانشـگاه علوم پزشکی ایران. دوره 12، شماره 48 (فوق العاده یک)، ص
107 تا 112 .

3- واعظی، غالمحسن، و غیره. 1389. اثرات سـمی اسـتنشاق مخلوط مواد سـفیدکننده و شوینده صنعتی بر لوکوسیتهاي موش آزمایشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی زیستشناسی جانوري، سال سوم، شماره
دوم، زمستان 89، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان.
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، هیذـغت یگدـنز ، کبـس  .دـنراد  يریذـپان  ناربج  ناوارف و  ضراوع  تاعبت و  هدوب ، یمجاهت  ینیکـست و  زین  ینامرد  ياه  هویـش  زا  يرایـسب  ضراوع و  ياراد  ییایمیـش  ياـهوراد  ناـسنا ، هب  تمدـخ  يارب  شـالت 
ناتـسرامیب و راتـسرپ ، کشزپ ، دادـعت  شیازفا  اهوراد ، ددـعت  شیازفا  اه ، يرامیب  عاونا  شیازفا  ثعاب  هلاس  همه  ینونک  ندـمت  ياه  هفلوم  ریاس  اذـغ و  كاخ و  بآ ، عبانم  یگدولآ  یطاـبترا ، لـیاسو  مسینردـم ،

.دوش یم  هتسباو  عیانص  شرتسگ 

دیلوت شور  هیذغت ، عون  یگدنز ، کبس  هدوب و  زاس  درد  ندمت  نیا  تسا و  هابتـشا  ناسنا  لماکت  يارب  ینونک  ندمت  شور  ریـسم و  فادها ، هک  دیـسر  تامولعم  زا  حطـس  نیا  هب  ناوت  یم  هدش  دای  رامآ  کمک  هب 
هدش و يرامیب  اب  هزرابم  لوغـشم  هعماج  ناگبخن  زا  يدایز  دادـعت  دوش  یم  ثعاب  نیا  .دـنک  یم  يرامیب  دـیلوت  نآ ، رب  مکاح  ياه  بوچراچ  فلتخم و  ياه  شخب  رد  هدافتـسا  دروم  ییایمیـش  داوم  ییاذـغ ، داوم 

ندناسر يودهم  تموکح  فده  .دش  دهاوخن  یط  يودـهم  تموکح  رد  ریـسم  نیا  .دوش  هنیمز  نیا  رد  صحفت  قیقحت و  وراد و  دـیلوت  اه ، يرامیب  اب  هزرابم  فرـص  یناسنا  تورث  زا  یهجوت  لباق  دـصرد  هنالاس 
ریغ یگدنب  زا  دازآ  غراف و  ناسنا  نآ  رد  هک  تسا  هبیط  تایح  هب  رشب  ندیسر  تموکح  نیا  هجیتن  دوب ، دهاوخ  راگزاس  ملع  لقع و  نید ، وا  شور  یهلا و  ياه  هزومآ  تیمکاح  وا  ریسم  یهللا ، هفیلخ  ماقم  هب  رـشب 

.دومن دهاوخ  دوخ  لاح  لماش  ار  یهلا  تمحر  ادخ  هب  نامیا  اوقت و  وترپ  رد  هتخاس و  ار  دوخ  هعماج ي  مسج ، حور و  تمالس  اب  ادخ ،

روهظ رصع  رد  نامرد  تشادهب و  تمالس ،

ياه صخاش  ناونع  هب  هزورما  هک  ییاه  هفلؤم  ریاس  ناراتسرپ و  اهوراد ، ناتسرامیب ، ياه  تخت  اه ، ناتسرامیب  دادعت  شیازفا  یکشزپ ، يزاسوراد و  دایز  رایسب  تفرـشیپ  روهظ ، رـصع  رد  هک  دننک  یم  رکف  یخرب 
هب مدرم  تیاده  شزومآ و  اب  ناشیا  نارازگراک  ماما و  .دتفا  یم  روهظ  رـصع  رد  هک  تسا  یقافتا  نآ  سکع  رب  ًاقیقد  نیا  .ددرگ  یم  تمالـس  يرامیب و  لرتنک  ثعاب  دـنا  هدـش  یفرعم  تمالـس  هنیمز  رد  تفرـشیپ 

یقالخا لیاذر  ندرب  نیب  زا  راذگریثات و  تاعوضوم  ریاس  ردخم و  داوم  كاپان ، داوم  فرـصم  زا  يرود  كاپ و  ییاذغ  داوم  فرـصم  دـیلوت و  یگدـنز ، کبـس  حیحـصت  اب  یهلا ، ِیلقع  ِیملع ، ياه  هزومآ  تمس 
ریغ روما  رد  هقباسم  لخب ، دسح ، دننام 
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ضروري و گنـاه و اضـطراب هـاي بی حـدي که سـبک زنـدگی کنونی ایجاد نموده است، زیر ساخت الزم براي پرورش انسان سالم را مهیا و زمینه ها را براي بروز بیماري از بین می برنـد. بنابراین بیماري
بسیار کم خواهد بود یا وجود نخواهد داشت که براي آن دارو، پزشک، پرستار و سایر امکانات به شیوه امروزي مهیا شود.

دین مقدس اسالم، حاوي نکات غنی و ظریف از بهداشت کامل در زندگی فردي و اجتماعی است و عمل به این توصیه هاي بهداشتی، ضامن سالمت فردي و اجتماعی اوست و در اسالم، حفظ تندرستی،
این نعمت ارزشمند الهی بر همگان واجب است.

ْر؛ جامه حضـرت رسول اکرم؟ص؟ می فرمایـد: «دو نعمت است که مردم قـدر آن را نمی داننـد؛ یکی سـالمتی و دیگري جوانی». خداونـد پس از بعثت پیامبر اکرم؟ص؟ به او می آموزد که «َو ثِیابََک َفَطهِّ
ریَن؛ خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز خود را پاکیزه ساز» (1) و بر آن اساس، امت او را به دین خود دعوت میکنـد و در سـتایش پاکان می فرماید: «ِإنَّ اللَّه یُِحبُّ التَّّوابیَن َو یُِحبُّ الُْمَتَطهِّ

دوست دارد». (2)

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

ُه لَُهم و ُه تعالی َخَلَق الَخلَق َفَعلَِم ما یقوُم بِه أبـدانُُهم و ما یصـلُِحُهم َفأَحلَّ َمُه عَلیهم و لکنَّ ْم ذلک علی ِعباِدِه و أَحلَّ لَُهم ما ِسوي ذلک مِن َرغَبٍه فیما أَحلَّ لَُهم، و ال ُزهـٍد فیما َحرَّ إنَّ اللّه َ تبـارك و تعـالی لَم یَحرِّ
َمُه عَلیِهم؛ خداوند تبارك و تعالی به خاطر رغبت خود به چیزي یا بی رغبتی به چیز دیگر، چیزي را حالل یا حرام نفرموده است، بلکه خدا که آفریدگان را آفریده ُهم َفَنهاُهم َعنُه و َحرَّ رُّ أباَحُه، و َعلَِم ما یضُـ

است می داند که چه چیزي بدنهاي آن ها را قوام و صالح می بخشد، لذا آن را براي مردم حالل و مباح قرار داده و از آنچه که به آن ها زیان میرساند نهی فرموده و بر آن ها حرام نموده است. (3)

این روایت نشان می دهد که با رعایت آموزه هاي مترقی اسالم، در خصوص مواد غذایی و

1- مدثر، 4.
2- بقره، 222.

3- علل الشرایع، شیخ صدوق، ج 2،ص 483.
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.دوش یم  هنیداهن  ام  يایند  رد  تمالس  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز 

دوخ هب  كوخ  تشوگ  ار  نآ  نت  نویلیم  دودح 100  لاس 2016  رد  یفرصم  تشوگ  نت  نویلیم  زا 400  ینونک  ندمت  رد  یلو   (1) تسا ، هدش  یهن  كوخ  تشوگ  ندروخ  زا  ناسنا  راب  راهچ  مک  تسد  نآرق  رد 
؟ دنک مهارف  ار  ناسنا  یلاعت  يارب  مزال  تخاس  ریز  دناوت  یم  كاپان  هیذغت ي  کبس  نینچ  ایآ  تسا (2) . هداد  صاصتخا 

: دیامرف یم  نآرق  یتقو  لاثم  يارب  .تسا  هداد  رارق  ناناملسم  رایتخا  رد  ار  یتشادهب  ياهدومنهر  نیرت  ¬ یلاع یحو ، رب  هیکت  اب  مالسا 

نمـشد وا ، هکنیا  هچ  دینکن  يوریپ  ناطیـش ، ياه  ماگ  زا  دیروخب و  هزیکاپ  لالح و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  زا  مدرم  يا  ٌنِیبُم ؛ ٌّوُدَع  ْمَکل  ُهَّنِإ  ِناَطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َالَو  اًبیَط  ًالاَلَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولک  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  }
(3) تسامش .} راکشآ 

: دیامرف یم  ای 

(4) درگنب .} نآ ) شنیرفآ  و   ) شیوخ ياذغ  هب  دیاب  ناسنا  ِهِماَعَط ؛ َیلِإ  ُناَْسنِْإلا  ِرُْظنْیلَف  }

.دهد یم  ناج  مسج و  تمالس  تشادهب و  سرد  ناسنا  هب 

ندرکن تیاعر  زا  یـشان  زین  اه  ناسنا  ینونک  ياه  يرامیب  نیرتشیب  .تسا  هدرک  راومه  ار  یتمالـس  هب  ندیـسر  هار  لادتعا ، ظفح  اتدـعاق  اههزیکاپ و  یگزیکاپ و  ندرک  لالح  اهیدـیلپ و  ثئابخ و  میرحت  اب  مالـسا 
: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  میرک  نآرق  دراد و  ناسنا  يارب  يرامش  یب  دیاوف  یتشادهب  يداصتقا و  رظن  زا  فرصم ، رد  لادتعا  تیاعر  .تسا  یقرتم  لوصا  نیمه 

، دیماشایب دیروخب و  یهلا ) ياه  تمعن  زا   ) دیرادرب و دوخ  اب  دجسم ، هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز  مدآ  نادنزرف  يا  َنِیفِرْسُْملا ؛ ُّبِحی  َال  ُهَّنِإ  اُوفِرُْست  َالَو  اُوبَرْشاَو  اُولکَو  ٍدِجْسَم  ِّلک  َْدنِع  ْمکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای  }
(5) دراد .} یمن  تسود  ار  نافرسم  دنوادخ  هک  دینکن  فارسا  یلو 

.115 لحن ، 145 ؛ ماعنا ، 3 ؛ هدئام ، 173 ؛ هرقب ، - 1
Roser, Max.. 2017. Meat and Seafood Production Consumption. https://ourworldindata.org/meat-and-seafood- و  Ritchie, Hannah - 2

.production-consumption

.168 هرقب ، - 3

.24 سبع ، - 4
.31 فارعا ، - 5
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با تشـکیل جامعه مهدوي و رعایت اصول اسـالم، سـالمتی در جهان نهادینه شده و برکات خداوند نیز شامل حال مؤمنین می شود. در آن عصـر هیچ بیماري بدون درمان باقی نمی ماند. امام باقر؟ع؟ دراین
باره می فرماید:

َمْن أْدَرك َقائَِم أْهِل بَیتِی مِْن ِذي َعاَهٍه بََرأ َومِْن ِذي َضعٍْف َقِوي؛ هر کس قائم اهل بیت مرا درك کند، اگر به بیماري دچار باشد، شفا یابد و چنانچه دچار ناتوانی باشد، توانا و نیرومند می شود. (1)

در برخی روایات از ریشه کن شدن بسیاري از بیماري ها به برکت ظهور ولی خدا و عنایت حق به بندگان در پرتو ایمان و تقوا خبر داده شده است. امام سجاد؟ع؟ دراین باره می فرماید:

إذا قام قائمنا أذهب اهللا عزوجل عن شـیعتنا العاهه، وجعل قلوبهم کزبر الحدید، وجعل قوه الرجل منهم قوه أربعین رجال ویکونون حکام االرض وسـنامها؛ هنگامی که قائم ما قیام نماید خداوند بال و آفت را
از شیعیان و پیروان ما بر می دارد و دل هاي ایشان را همانند قطعه آهن محکم می نماید و نیرو و قّوت هر یک از ایشان به مقدار نیروي چهل نفر خواهد شد. (2)

شکوفـایی شـگفت انگیز دانش ها، به ویژه علم بهـداشت و درمان در عصـر حکومت مهـدي؟عـج؟ و بهره گیري از آن براي گسترش بهـداشت در جامعه، فرو نشسـتن شـعله هاي جنگ و پیـدایش آرامش
روانی، تأمین بهداشت روحی با اصـالح شدن انسان ها، برکت وجود امام عصر در بین مردم و عنایت و رحمت خداوند ازجمله عواملی است که سالمت را در روزگار امام عصر؟عج؟ به حد باال و ایده آل

خود می رساند.

رسول خدا؟ص؟ می فرماید:

إذا نزل عیسـی بن مریم و قتل الـدجال تمتعوا، تحیلوا لیله طلوع الشـمس من مغربها، وحتی تمنعوا بعد خروج الدجاتل أربعین سـنه، ال یموت أحد و ال یمرض؛ هنگامی که عیسـی؟ع؟ از آسـمان فرود آمد و
دجال را کشت و شب، هنگامی که در صبح آن، خورشید از

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص335، ح 68.
2- خصال، شیخ صدوق، ص 541 ح، 14 بحاراالنوار،؛ عالمه مجلسی، ج52 ص، 317.
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.دوش (1) یم  رامیب  هن  دریم و  یم  یسک  هن  تدم  نیا  رد  تشاد و  دیهاوخ  يا  هدوسآ  رابرپ و  یگدنز  لاس  لهچ  ات  دنک  عولط  برغم 

تسناد و مدع  مکح  رد  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  زیچان  كدنا و  يا  هزادنا  هب  ترـضح  نارود  رد  هتفای ، شرتسگ  ترـضح ، روهظ  زا  شیپ  هک  ییاه  يرامیب  اه و  گرم  هک  دـشاب  نآ  نخـس ، نیا  زا  روظنم  دـیاش 
.تسا مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  كرابم  مدقم  لیلد  هب  نآ  دشاب و  هتشادن  دوجو  يرامیب  گرم و  تدم  نیا  رد  ینعی  دشاب ؛ دارم  يرهاظ  يانعم  دیاش 

: دیامرف یم  ؟ع ؟ نانمؤم ریما 

نانآ هب  يررض  دننک و  یم  يزاب  برقع  رام و  اب  ناکدوک  .دنرچ  یم  اجکی  رد  گرگ  دنفسوگ و  دهد و  یم  ار  مدرم  نیب  رد  لدع  تیاعر  روتسد  دتسرف و  یم  اهرهـش  ریاس  هب  ار  دوخ  ناهدنامرف  ؟ع ؟ يدهم سپ 
هـشوخ ره  رد  ار  هشوخ  تفه  دنایورب  هک  يا  هناد  دننام  : » دیامرف لاعتم  يادخ  هکنانچ  درآ ؛ نوریب  كراچ  دصتفه  دراکب و  كراچ ) کی   ) دم کی  یمدآ  .دنام  یقاب  یبوخ  ریخ و  دورب و  يدـب  رـش و  .دـسر  یمن 

اه تناما  دوش و  ینالوط  اهرمع  دنروآ و  اه  تعامج  زامن  تناید و  عورشم و  رما  تدابع و  هب  يور  مدرم  دورب و  ایر  يراوخ و  بارش  انز و  ابر و  و  دهاوخب » هک  سک  ره  يارب  دیازفا  یم  ادخ  دشاب و  هناد  دص  يا 
.دننامن (2) یقاب  مهع ؟ ؟ تیب لها  نانمشد  زا  یسک  دننام و  یقاب  ناکین  دنوش و  دوبان  ناَدب  ددرگ و  نوزفا  اه  تکرب  دنوش و  روراب  ناتخرد  ددرگ و  ادا 

: دومرف ؟ع ؟ قداص ماما  دیوگ : یم  رمع  نب  لضفم 

یلع سانلا  اهاری  یتح  اهزونک  ضرالا  رهظتو  یثنأ ، مهیف  دلوی  رکذ ال  فلأ  هل  دـلوی  یتح  هکلم  یف  لجرلا  رمعیو  هملظلا ، تبهذو  سمـشلا ، ءوض  نع  سانلا  ینغتـساو  اهبر ، رونب  ضرالا  تقرـشأ  ماق  اذإ  انمئاق  نإ 
زا ناگدنب  دشخرد و  یم  شراگدرورپ ) رون  زا   ) نیمز دزیخ ، اپب  ام  مئاق  نوچ  لضف ؛ نم  هللا  مهقرز  امب  سانلا  ینغتسا  کلذ ، هنم  لبقی  ادحأ  دجی  الف  هتاکز  هنم  ذخأیو  هلامب  هلصی  نم  مکنم  لجرلا  بلطیو  اههجو ،

زاین یب  دیشروخ  رون 

ص97. سوواط ، نبا  محالم ، - 1
ص 20. دمحم ، نب  دمحا  سابعلاوبا  رظتنملا ،  يدهملا  تامالع  یف  رصتخملا  لوقلا  ص 159 ؛ فسوی ، یملس ، یعفاش  رردلا ، دقع  - 2
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می شوند. ظلمت از میان می رود. مرد در دوران حکومت او از چنان عمر طوالنی برخوردار می شود که داراي هزار فرزند پسر خواهد شد که در میان آن ها دختر متولد نمی شود. زمین گنج هاي خود را
آشـکار می سازد، به گونه اي که بر سـطح آن دیـده می شود. چون فردي از شـما براي اداي زکات خود در صـدد یافتن شخصـی (نیازمند) بر می آید، کسـی را نمی یابد که آن را بپذیرد. مردم با فضل و

روزي خداوند بی نیاز شده اند. (1)

امام باقر؟ع؟ درباره ي بهداشت محیط زیست در حکومت امام زمان؟عج؟ می فرماید:

و وسع الطریق االـعظم، و کسـر کل جناح خارج فی الطریق، و ابطل الکنف و المیازیب الی الطرقات؛ او بزرگ راهی احـداث می کنـد و گوشه و کنار خانه هایی را که در مسـیر راه است، در هم شکسـته،
فاضالب ها و ناودان هایی را که به کوچه و خیابان راه دارد، سد می کند. (2)

امام حسین؟ع؟ درباره ي حکومت مهدي؟عج؟ می فرماید:

ُه َعنُْه بََلاَءُه بَِنا َأْهَل الَْبیِْت؛ هیچ نابینا، زمین گیر و دردمندي بر روي زمین نمی ماند، مگر آن که خداوند درد او را برطرف می سازد. (3) َو لَا َیبَْقی َعَلی َوْجِه الَْأْرِض َأْعَمی َو لَا مُقَْعٌد َو لَا مُبَْتًلی ِإلَّا َکَشَف اللَّ

امیر مؤمنان؟ع؟ می فرماید:

فیظهر قائمنا المتغیب، فیقدمه الروح األمین... و یبري األکمه و األبرص؛ آنگاه قائم ما که پنهان و مخفی است، ظاهر می شود در حالی که جبرئیل پیشاپیش او و کتاب خدا در پیش روي اوست، آن حضرت
بیماران پیسی و خوره را شفا می بخشد. (4)

در کتب عهد عتیق نیز اشاراتی به شرایط انسان در آخرالزمان، از نظر بهداشت و سالمت

1- ارشاد، شیخ مفید، ج 2 ص، 381؛ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج52 ص، 337 ح، 77.
2- من ال یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1 ص، 234 ارشاد،؛ شیخ مفید، ص 365 الغیبه،؛ شیخ طوسی، ص283.

3- بحار االنوار. عالمه مجلسی. ج 53، ص 62.
4- دوجه األنوار، ص 133؛ الشیعه و الرجعه، ج1، ص 171.
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: تسا هدمآ  یبن  لایقزح  باتک  رد  .دنک  یم  ردابتم  نهذ  هب  ار  دراد  دوجو  ؟ع ؟ موصعم همئا  تایاور  رد  هچنآ  هب  هیبش  يریوصت  هک  تسا  هدش 

دوش لخاد  رهن  نآ  هک  ییاج  ره  رد  يا  هدبنج  تایح  يذ  ره  هک  دش  دهاوخ  عقاو  داد و  دهاوخ  افـش  نآ  هطـساو  هب  دشاب ، هتـشاد  يرامیب  هک  ار  یـسکره  تخاس و  دـهاوخ  يراج  ناور  بآ  میلـشروا  زا  دـنوادخ 
یکاروخ تخرد  عون  ره  فرط  نآ  فرط و  نیا  رد  رهن ، نآ  بل  رب  دبای و  یم  افـش  دروخ و  یم  اه  هویم  نآ  زا  ناسنا  دنروآ و  هویم  هام  ره  ات  دنک  یم  راداو  ار  ناتخرد  تفای .) دهاوخ  افـش   ) تشگ دـهاوخ  هدـنز 

افـش جالع و  تهج  هب  كاروخ و  يارب  نآ  هویم ي  دوش و  یم  يراج  سّدقم  زا  شبآ  هک  اریز  دروآ ؛ دهاوخ  هزات  هویم  هام  ره  تشگ و  دهاوخن  مامت  شا  هویم  دش و  دهاوخن  هدرمژپ  نآ  گرب  هک  دـییور  دـهاوخ 
دوب (1) (2). دهاوخ 

: تسناد ریز  تاعوضوم  زا  یشان  ار  روهظ  رصع  رد  ادخ  ناگدنب  رمع  تکرب  رمع و  شیازفا  اه و  يرامیب  شهاک  ناوت  یم  نآرق  تایآ  و  ؟ع ؟ موصعم همئا  تایاور  هب  هجوت  اب 

ریاس یلکلا و  تابورشم  ردخم ، داوم  فرصم  زا  زیهرپ  فرـصم ، رد  لداعت  ییاذغ ، تالوصحم  يروآرف  يرادهگن و  دیلوت ، رد  ییایمیـش  ياهرامیت  فذح  يدیلوت ، ییاذغ  داوم  ِندوب  كاپ  تشادهب ، تیاعر  _ 1
.دوش یم  رشب  طاشن  یتمالس و  هجرد  نتفر  الاب  ثعاب  اه ، یکاپان 

.دوش یم  نارامیب  ضراوع  نودب  عیرس و  نامرد  ثعاب  یعیبط  بسانم  ياهوراد  هیهت  نامرد و  شور  صیخشت ، هنیمز  رد  كاپ  ملع  رب  یکتم  رشب  هدننک  هریخ  تفرشیپ  _ 2

.دنور یم  نیب  زا  دنوش  یم  یحور  یمسج و  ياه  يرامیب  زا  يرایسب  هب  رجنم  هک  یناور  ياه  یگدولآ  ریاس  لخب و  تداسح ، یناور ، ياه  يرامیب  عاونا  مدرم  بولق  ندش  ینارون  ادخ و  هب  نامیا  لیلد  هب  _ 3

.دور یم  نیب  زا  اه  يرامیب  زا  يرایسب  نیاربانب  دوش ، یم  حالصا  یگدنز  کبس  هلمج  زا  اه ، يرامیب  زا  يرایسب  داجیا  تخاس  ریز  _ 4

ناربمایپ روضح  هک  نانچ  نآ  دـبای ، یم  شهاک  يدایز  رایـسب  نازیم  هب  ای  هتفر  نیب  زا  اه  يرامیب  هدـش و  یهلا  تمحر  لوزن  ثعاب  اه  نآ  حـلاص  لمع  اوقت و  ناـمیا ، مدرم و  نیب  رد  رـصع  یلو  روضح  تکرب  _ 5
.دوب نانآ  يارب  یهلا  تمحر  لوزن  ثعاب  مدرم  نیب  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هژیو  هب  یهلا 

تایآ 9 و 12. باب 47 ، یبن ، لایقزح  باتک  سدقم ، باتک  - 1
هرامش 21. .ناما  هلجم  .نایدا  رد  یجنم  .هللا 1388 . حور  یهدراوز ، يرکاش  - 2
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قرآن در این رابطه می فرماید:

َتغِْفُروَن؛ ولی (اي پیامبر) تا تو در میان آن ها هستی، خداوند آن ها را مجازات نخواهد کرد؛ و (نیز) تا اسـتغفار می کنند، خدا عذابشان نمی بَُهْم َوُهْم یسْـ ُه مَُعذِّ بَُهْم َوَأنَْت فِیِهْم َوَما کاَن اللَّ ذِّ ُه لِیعَـ {َوَما کاَن اللَّ
کند}. (1)

امام باقر؟ع؟ از امیرمومنان؟ع؟ نقل کرده اند که ایشان فرمود:

در زمین دو امان (دو وسـیله نجات) از عذاب الهی بود که یکی از آن ها برداشـته شد دومی را دریابید و به آن چنگ زنید؛ اما امانی که برداشته شد وجود رسول اهللا؟ص؟ بود (که خداوند به برکت وجود
او هرگز عذابی بر این امت نازل نکرد، ولی او از میان ما رفت) و امانی که باقی مانده «استغفار» است، همانگونه که خداوند متعال می فرماید: «تا تو در میان آن ها هستی خداوند آنان را عذاب نمیکند و تا

آنان نیز از گناهان خود استغفار می کنند، خداوند عذابشان نخواهد کرد».

به گفته مرحوم سید رضی: «این استنباط امام یک نمونه از بهترین استفادهها و لطیفترین استنباطها از آیات قرآن کریم است». (2)

امام عصر؟عج؟ می فرمایند:

ماِء؛ همانا، من، امان و مایه ایمنی براي اهل زمینم؛ همان گونه که ستاره ها، سبب ایمنی اهل آسمان اند. (3) ِإنّی َالماٌن ِالْهِل اْالْرِض کما َأنَّ النُُّجوَم َأماٌن ِالْهِل السَّ

بنابراین وجود امام در بین مردم مایه برکت است و اگر امام از مردم راضـی باشـد، رضایت خداوند را در پی دارد و عنایات و برکات الهی از زمین و آسـمان باریدن می گیرد. یکی از برکات، از بین رفتن
آفات و بیماري هاي انسان است.

1- انفال، 33.
2- نهج البالغه، حکمت 88.

3- کمال الدین، شیخ صدوق، ج 2 ص، 485 ح، 10 الغیبه،؛ شیخ طوسی، ص 292 ح، 247 احتجاج،؛ طبرسی، ج 2 ص، 284.
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روهظ زا  دعب  لبق و  يروانف  مراهچ : لصف 

لصف هصالخ 

ياه هفلؤم  یهلا و  ياه  هزومآ  زا  يرایـسب  بایغ  رد  یگدـنز  کبـس  نیا  هک  یلاحرد  تسا ، ندـمت  گنهرف و  عون  نیرت  لـماک  یگدـنز و  يارب  نکمم  تروص  اـهنت  یلعف  ندـمت  هک  دـننک  یم  ءاـقلا  دارفا  یخرب 
هصرع رد  نآ ، ياهتیزم  ِراکنا  نودب  رشب ، هدافتسا  دروم  يزورما  يروانف  .دوش  یم  ریبعت  هبیط » تایح   » هب نآ  زا  یمالـسا  هشیدنا  رد  هک  دراد  دوجو  ندمت  يارب  يرگید  ياه  ناکما  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  یقالخا 

، هدیچیپ يزورما  يروانف  .تسا  هدشن  ظاحل  قالخا  یطابترا ، ياه  يروانف  زا  يرایـسب  رد  هتخادـنا و  هرطاخم  هب  تدـش  هب  ار  ناسنا  هشیدـنا ي  ناور و  مسج ، تمالـس  هلمجزا ؛ دراد  يدایز  تارـضم  فلتخم  ياه 
ندمت نآ  رد  هک  تسین  یَملاع  تسا و  شنیرفآ  زا  يرتالاب  هبترم  روهظ  زا  دعب  يایند  .دبلط  یم  ار  يدایز  تبقارم  هدرک و  لاغشا  ار  يدایز  ياضف  هدومن ، فرـصم  يدایز  هیلوا  داوم  هدوب ، ریگ  تقو  تمیق و  نارگ 
هکنیا ای  دریگ  یم  رارق  رشب  رایتخا  رد  هتفرشیپ  رایسب  ياه  يروانف  هب  ندیسر  ِملع  رـصع ، ماما  هطـساواب  یهلا و  ياوقت  ادخ و  هب  نامیا  وترپ  رد  شالت  اب  هکلب  ددرگ ، فرطرب  نآ  صقاون  دوش و  يراک  تسد  ینونک 

.دبای یم  اقترا  ناسنا  دوخ  ییاناوت  هتفرگ و  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  یهلا  ملع  رب  ینتبم  ییاه  تردق  ادخ  فطل  هب 

رضاح رصع  رد  يروانف 

تمالـس اهزاین  نیا  هلمجزا  .دوش  مهارف  تیبرت  نیا  يارب  مزال  ياه  تخاسریز  دـیاب  دـشاب  نودـبعیل } الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام   } هیآ قادـصم  هک  ادـخ  هفیلخ  يودـهم و  ناسنا  زارت  رد  ناسنا  کی  تیبرت  يارب 
يارب یقالخا  ياضف  هشیدنا ، يدازآ  ناور ، تمالس  لقع ، تمالس  مسج ،
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ارتبـاط بـا همنوعـان و در اختیـار داشـتن فرصت کافی براي پرورش اسـتعدادهاي انسان است. سؤال این است که آیا بشـر امروزي از این ویژگی ها برخوردار است یا خیر؟ پاسـخ کامًال واضـح است، بشـِر
امروزي فاقد همه ي این لوازم به اندازه الزم و کافی است. ممکن است افرادي، برخی از این لوازم را در اختیار داشته باشند، اما مجتمع بشر فاقد آن ها است.

بشر براي رشد و تعالی به سه عنصر تربیت، امنیت و آزادي احتیاج دارد (1) که سبک زندگی فراگیر و حاکم بر جهان فعلی هیچ یک از این سه عنصر را ندارد. تربیت وي در قهقراي ترویج بی بند و باري
هاي مختلف گم شده است، امنیت او با انواع جنگ هاي نرم و سخت از دست رفته و آزادي وي با استثمار فکري رسانه ها، دوربین ها و انواع بندهایی که مدرنیته بر پاي او بسته، سلب شده است.

سبک زندگی انسان اثر بی نظیري بر رشد و تکامل وي دارد. فناوري ارتباطات و وسایل حمل ونقل، ازجمله مهم ترین پارامترهایی است که امروزه سـبک زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است.
شبکه هـاي ماهواره اي، اینترنت، تلفن همراه صوتی و تصویري، انواع شـبکه هاي اجتماعی ماننـد واتس آپ، وایبر، تلگرام، چت روم ها، رادیو، تلویزیون، سـینما و دیگر لوازم ارتباطی و وسایل حمل ونقل
ماننـد خودرو، هواپیما، قطار و سایر وسایل، سـبک زنـدگی ما را شدیـدًا تحت تأثیر قرار داده اند. بررسـی این نکته ضـروري است که آیا این فناوري ها سـالمت جسم، عقل و روان، آزادي اندیشه، فضاي
اخالـقی، براي ارتبـاط بـا همنوعـان و فرصت کافی براي پرورش اسـتعدادهاي انسان را تأمین می کننـد یا دست کم این نیازها را در سـطح قابل قبول حفظ می کننـد یا خیر؟ پاسـخ کامًال روشن است، زیرا

فناوري امروزي مورد استفاده بشر در عرصه هاي مختلف حداقل مضرات زیر را در بردارد:

•

•

•

•

سالمت جسم انسان را به شدت به مخاطره انداخته است.

سالمت روانی انسان را از بین برده است.

ایمنی بشر را به مخاطره انداخته است.

اندیشه انسان را به بند کشیده است.

•در بیشتر فناوري هاي ارتباطی اخالق لحاظ نشده است.

1- آیت اهللا مطهري، مرتضی. 1393. آزادي معنوي. بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهري. مجموعه آثار استاد شهید مطهري، ج23، ص 436.
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.تسا هتفرگ  دوخ  تمدخ  هب  ار  ناسنا  ياهب  نارگ  تقو  هدش ، هتخاس  یطابترا  مزاول  •

.دریگ یم  ناگدننکریمعت  ناربراک و  ناگدنزاس ، ناحارط ، زا  ار  يدایز  نامز  هیلوا و  داوم  تقو ، هنیزه ، تسا و  هدیچیپ  رایسب  يزورما  يروانف  • 

.تسا هدرک  لاغشا  ار  يدایز  ياضف  يزورما  يروانف  • 

.دبلط یم  ار  يدایز  تبقارم  يزورما  يروانف  • 

.تسا هدومن  دیدش  بیسآ  راچد  ار  تعیبط  یگدنز و  طیحم  ناسنا و  نیب  هعماج و  دارفا  نیب  یناور  یحور  تابسانم  نآ  شرتسگ  يروانف و  • 

تبقارم هنوگره  زا  ار  نادلگ  دهد و  یم  بآ  لگ  هب  زاین  نامز  رد  تسا و  دنمـشوه  رگ  سح  ورکیم  کی  ياراد  هک  ینادلگ  .دسر  یم  رظن  هب  باذـج  رایـسب  لزنم  رد  دنمـشوه  نادـلُگ  کی  نتـشاد  لوا  هاگن  رد 
کی اما  تسا ، زیگنا  ناجیه  لوا  زور  دنچ  .دنناد  یم  ینونک  ندمت  نردم  تفرـشیپ  کی  ناونع  هب  دـننک و  یم  یفرعم  هعماج  هب  ار  نآ  یگدز ، قوذ  اب  نآ  ناگدـنزاس  نونکا  هک  يزیچ  دـنک ، یم  زاین  یب  نایفارطا 
فده ًالوصا  هک  يا  هطبار  تسا ، هدرک  عطق  ار  نادلگ  اب  نایفارطا  هطبار  يروانف ؛ .درب  دهاوخ  رـس  هب  مارآ  تکاس و  يا  هشوگ  رد  ناج  یب  دوجوم  کی  دننام  نوچ  دوش ، یم  هدرپس  یـشومارف  هب  نادلگ  دـعب  هتفه 

يروانف هک  دومن  روصت  ناوت  یم  الاح  .دنک  یم  فیطل  ار  وا  قلُخ  حور و  دوش و  یم  ناسنا  مسج  قالخا و  حور ، توارط  ثعاب  نادلگ  هب  یگدیـسر  نداد و  بآ  اریز  تسا ، لزنم  رد  نادـلگ  يرادـهگن  زا  یلـصا 
نیا .درب  یم  نیب  زا  ار  ناسنا  یگدنز  فطل  هنوگچ  اما  دهاکب ، اهراک  یتخـس  زا  تاعوضوم  يرایـسب  رد  دـیاش  .دـنک  یم  بیـسآ  راچد  ار  ناسنا  دوخ  تعیبط و  ناعونمه ، اب  ناسنا  تابـسانم  ریاس  تقیقح  هنوگچ 
دوخ کیژولویب  ياه  ییاناوت  شوه و  شیپزا  شیب  دوش و  هناروانف  ياه  داهنشیپ  مامت  میلـست  دیابن  ناسنا  هک  دراد  هراشا  تقیقح  نیا  رب  هکلب  تسین  تاعوضوم  همه ي  رد  يروانف  زا  هدافتـسا  ّدر  هلزنم  هب  عوضوم 

.دیآرد نیشام  کی  لکش  هب  ناسنا  دریگب و  ار  ناسنا  ياج  نیشام  ماجنارس  هک  ییاج  ات  دنک ، ماغدا  ینیشام  ياه  ییاناوت  یعونصم و  شوه  اب  ار 

ماجنا هنیزه  تقو و  فرص  اب  اه  نآ  زا  تبقارم  اه و  تلبت  هارمه ، ياه  نفلت  ندرک  ژراش  .مینک  یم  فلت  دوخ  یطابترا  لیاسو  وردوخ و  ریمعت  يارب  يدایز  هنیزه  تقو و  هزور  همه  ام  زا  کی  ره 
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می شود. دائمًا باید از آن ها مواظبت کنیم تا گم نشوند، در داخل آب نیفتند، حتی در دسـتشویی باید استرس نیفتادن گوشـی همراه را داشته باشیم. همه روزه شارژ اعتباري وسایل ارتباطی، پرداخت انواع
قبض هاي برق، تلفن، گاز و آب، هزینه و استرس زیادي بر ما تحمیل می کنند و وقت گران بهاي ما را می گیرند. انواع آنتن هاي گیرنده و فرسـتنده امواج تلفن، تلویزیون، سـیم، دکل و کانال هاي برق و
مخـابرات، ترافیـک خود ساخته و دود، بوق و سـروصداي انواع خودروها و فناوري هاي امروزِي دیگر، سـالمت جسم و روان انسان را به مخاطره انـداخته و وقت براي تکامل و عبـد خـدا شـدن براي بشـر

نگذاشته است.

این نوشـتار به دنبال رد اسـتفاده انسان از فناوري، براي رسـیدن به آسایش و پیشـرفت نیست و نمی خواهد توصـیه کند که انسان باید براي بنده خدا شدن به عصـر حجر بازگردد؛ بلکه به دنبال این حقیقت
است که ثابت کنـد فناوري امروزي که بر مبناي «عقل بشـر» و نه «عقل سـلیم که با راهنمایی رسوالن الهی به راه راست هـدایت شـده است» ساخته شده، زمینه هاي الزم براي عبد خدا شدن انسان را فراهم
نمی کنـد. آیـا به راستی اگر انسان، افسارگسـیخته نمی شـد و با هـدایت هادیان الهی از علم بی انتهاي پروردگار بهره می برد، نمی توانست یک فناوري ارتباطی در اختیار بگیرد که این همه امواج مضـر،
روش هاي دشوار شارژ، هزینه باال، اشـغال فضاي زیاد، استرس دائمِی همراه بردن آن، گم نشدن، در آب نیفتادن، تغییرات روز به روز مدل را نداشـته، اخالقی بوده و ساده و بدون دود و سـروصدا و ایمن
باشد و اندیشه انسان را به اسارت خود نگیرد. در واقع نوشـتار حاضـر به دنبال تفهیم این حقیقت است که تمدن فعلی تنها صورت ممکن براي زندگی و کامل ترین نوع فرهنگ و تمدن نیست که بشـر می
توانسـته است آن را برگزینـد و مسـیر تاریخی که انسان گذرانـده است تنها و بهترین مسـیري نیست که او طی کرده و انسان مجبور نبوده است که این مسـیر پر پیچ و خم، دشوار و فالکت بار را طی کند،

بلکه با پذیرش والیت اولیاي الهی می توانست با طی مسیري دیگر، با تالش خود و در سایه ي هدایت انبیاء و اولیاي الهی به کامل ترین نوع فرهنگ و تمدن انسانی، علم، فناوري و سعادت برسد.

براي بررسی این موضوع، فناوري امروزي که بر اساس «عقل بشر» ساخته شده با فناوري
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نیب زا  زراب  قیداصم  زا  اه  نآ  زا  یخرب  هک  يزورما  يروانف  زا  روهظ  رصع  رد  هک  دوش  نشور  ات  دوش  یم  هسیاقم  تسا ، هدش  هراشا  تایآ  تایاور و  رد  هک  اجنآ  ات  روهظ ، رصع  رد  نامز  ماما  نارای  هدافتـسا  دروم 
ناسنا رایتخا  رد  یهلا  تیانع  اب  ای  دوش  یم  هتخاس  رشب  تسد  هب  یهلا ، تیاده  اب  هک  يرتالاب  رایسب  يروانف  زا  هکلب  دوشیمن ، هدافتسا  تسا   (1) لسن » ثرح و  كالها   » میرک نآرق  لوق  هب  ای  هدنز  تادوجوم  ندرب 

یم رارق  یهلا  تیالو  رتچ  ریز  رشب  هک  یهلا  يایلوا  زا  کیره  نارود  رد  هکلب  دتفایب ، جع ؟ ؟ رـصع ماما  نامز  رد  ًامتح  تسین  مزال  قافتا  نیا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نتفگ  .دش  دهاوخ  هدافتـسا  دریگ  یم  رارق 
، دش یم  دنم  هرهب  دراد ، رایتخا  رد  نونکا  هک  رادقم  نآ  زا  رت  شیب  رایسب  یهلا  تکرب  ملع و  زا  ادخ  یلو  هطـساو  اب  رـشب  ینعی  داتفا ، یم  قافتا  نیمه  تفرگ ، یم  شیپ  ار  یهلا  ياوقت  دش و  یم  ادخ  هدنب  تفرگ و 

یهلا تموکح  ییاپرب  نامز  هب  لوکوم  موتحم ، تروص  هب  رما  نیا  تسا ، هتـشادن  رارمتـسا  یهلا  يایلوا  ءاـیبنا و  زا  یخرب  تیمکاـح  اـی  تسا ، هدزن  گـنچ  یهلا  تیـالو  هب  رـشب  عمتجم  خـیرات ، لوط  رد  نوچ  یلو 
.تسا هدش  جع ؟ ؟ رصع ماما  طسوت 

شخب رگید ، شخب  تسا ، يرازبا  شخب  شخب ، کی  دراد ؛ شخب  ود  میریگب ، یمالـسا  نیون  يزاس  ندمت  يانعم  هب  ار  هبناج  همه  تفرـشیپ  رگا  ام  .تسا  یمالـسا  ندمت  یلـصا  یقیقح و  شخب  یگدنز ، کبـس  »
نیب رابتعا  یماظن ، یسایس و  رادتقا  داصتقا ، تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینک ؛ یم  حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  ییاه  شزرا  نیمه  زا  تسا  ترابع  يرازبا  شخب  .تسا  یـساسا  یلـصا و  ینتم ،

یقیقح شخب  نیا  .تسا  یگدنز  کبس  نامه  هک  دهد ، یم  لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما  تسا .)  ) هتفرگ تروص  یبوخ  ياه  تفرـشیپ  هتبلا  غیلبت و  ياهرازبا  غیلبت ، یللملا ،
عون فرصم ، يوگلا  سابل ، عون  نکسم ، عون  جاودزا ، کبس  هداوناخ ، هلئسم ي  لثم  تسا ، ندمت  لصا  و 

یم جراخ  وت  دزن  زا  و   ) دننادرگ یمرب  يور  هک  یماگنه  هک ) تسا  نیا  نآ ، هناشن  ( ؛ َداَسَْفلا ُّبِحی  َال  ُهَّللاَو  َلْسَّنلاَو  َثْرَْحلا  ِکلْهیَو  اَهِیف  َدِـسْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یَعَـس  یَّلَوَت  اَذِإَو   ) هرقب هکرابم  هروس   205 هیآ هب  هراشا  - 1
). دراد یمن  تسود  ار  داسف  ادخ  دنناد ) یم  هکنیا  اب  ( ؛ دنزاس یم  دوبان  ار  نایاپراهچ  اهتعارز و  و  دننک ، یم  ششوک  نیمز ، رد  داسف  هار  رد  دنوش ،)
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خوراك، نوع آشپزي، تفریحات، مسـئله ي خط، مسـئله ي زبان، مسئله ي کسب کار، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه اي که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار
ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با دولت، سفرهاي ما، رفتارهاي ما با بیگانه، این ها آن بخش هاي اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است.

می شود این بخش را به منزله ي بخش نرم افزاري تمدن به حساب آورد و آن بخش اول را، بخش هاي سـخت افزاري به حساب آورد. اگر ما در این بخشـی که متن زندگی است، پیشرفت نکنیم، همه ي
پیشـرفت هـایی که در بخش اول کردیم، نمی توانـد ما را رسـتگار کنـد؛ نمی توانـد به ما امنیت و آرامش روانی ببخشـد؛ همچنان که می بینیـد در دنیاي غرب نتوانسـته (است). در آنجا افسـردگی هست،
ناامیـدي هست، از درون به هم ریختن هست، عـدم امنیت انسـان هـا در اجتماع و در خانواده هست، بی هـدفی و پوچی هست؛ با اینکه ثروت هست، بمب اتم هست، پیشـرفت هاي گوناگون علمی هست،

قدرت نظامی هم هست. اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را اصالح کنیم» (1).

سبک زندگی در سـعادت و شقاوت انسان تاثیر اصلی را دارد و ابزار و فناوري تنها در این راه به انسان کمک می کنند. با نگاهی به تمدن کنونی حاکم بر جهان در می یابیم که اکنون گردانندگان جهان
براي ابزار، اهمیت ویژه اي قائل اند و القاء می کنند که انسان با تکامل ابزار و اسباب به سعادت می رسد، ولی سبک زندگی او را فراموش کرده اند. هم اکنون فناوري ابعاد گوناگونی از بخش نرم افزاري

تمدن را تغییر داده و به آن ضربه وارد کرده است.
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معرفی فناوري به عنوان منجی

یکی از انحرافاتی که برخی تئورسین ها در افکار انسان امروزي به وجود آورده اند این است که تکامل انسان را یک تکامل تکنولوژیکی معرفی کرده و القاء می کنند که کمال انسان، تکامل در اسباب و
افزایش رفـاه بـا اسـتفاده ي هرچه بیشتر از فنـاوري هاي جدیـد است. ظهور هم با تکامل تکنولوژیکی حادث می شود. طرفـداران این نظریه، منجی را نیز یک شـخص، تمـدن یا فناوري که انسان را به رفاه

بیشتر، تکنولوژي برتر و ایمنی بیشتر رهنمون شود می دانند. در

1- مقام معظم رهبري، حضرت آیت اهللا سید علی خامنه اي. 1391. دیدار با جوانان استان خراسان شمالی. 23/7/1391.
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، تسا ناسنا  قالخا  لماکت  روهظ ؛ .تسا  ناسنا  شنیرفآ  زا  دنوادخ  فده  ِزورب  یهلا و  ياه  هزومآ  ِروهظ  تسا (1) ، ناسنا  لماکت  تسین ، بابسا  رد  هعسوت  روهظ  .تسا  ناسنا  لماکت  رصع  روهظ ؛ رصع  هکیلاح 
.دشاب یم  رشب  يورخا  يویند و  تداعس  هدننک  نیمأت  ادخ و  هار  هب  اه  ناسنا  هدننک  تیاده  یجنم ، تسا و  ناسنا  تقیقح  نورد و  رد  لماکت 

يدنب هقبط  نیا  ِنیرت  فورعم  دنا ، هداد  رارق  هدافتسا  دروم  یخیرات  عماوج  يدنب  هقبط  يارب  یکالم  ناونع  هب  ار  يژولونکت  هک  تسا  نیا  دناهدروآ  دوجو  هب  ناسنا  هشیدنا  رد  هتینردم  ناقشاع  هک  يرگید  فارحنا 
جنپ رد  ار  یکینکت  هعـسوت  لحارم  دروفمم »  » تارظن زا  هدافتـسا  اب   (3) ناژ » يرناه   » .تسا هداهن  مان  یکیژولونکت » هعومجم   » ار یکینکت  هعـسوت  لحارم  زا  کـیره  وا  .تسا  هداد  ماـجنا   (2) دروفمم » سیئول   » ار

: درب یم  مان  هلحرم 

.يرازبا گنس  رصع  - 1

.يرازبا ناسنا  رصع  - 2

.یکینکت شیپ  رصع  - 3

.یکینکت هنیراپ  رصع  - 4

.یکینکتون رصع  - 5

نآ تهج  رد  دنریگ و  یم  رارق  نآ  عاعـشلا  تحت  خـیرات  رگید  ياه  هبنج  مامت  هک  تفرگ  میهاوخ  رظن  رد  لقتـسم  ریغتم  کی  ناونع  هب  ار  کینکت  ام  : » دراد یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  یلـصا  نخـس  ناژ » يرناه  »
.(4) دنیامن » یم  تکرح 

زا رگید  یعون  دوخ  نیا  .دـنک  یم  یفرعم  یکیژولونکت  لماکت  کی  ار  رـشب  لماکت  هدومن و  يدـنب  هقبط  يژولونکت  ساسا  رب  ار  رـشب  خـیرات  ًالوصا  برغ  يایند  تسادـیپ  ناژ » يرناه   » نانخـس زا  هک  هنوگ  نامه 
ءایبنا و يدنب  هقبط  عون  نیا  رد  .تسا  یعامتجا  تالوحت  رییغت و  هب  يدام  درکیور 

.ناهبهب لالب ، دجسم  .نآرق  رد  ینایاپ  ياه  هدیدپ  .نسحم 1391 . نایربنق ، مالسالا  تجح  - 1
.دوب نیشام  رصع  صصختم  يرشب و  ندمت  خروم  يو  .درک  لیصحت  ایبملک  هاگشناد  رد  دلوتم و  هدحتم  تالایا  رد  ( 1895-1990  ) دروفمم سیئول  - 2

.تسا هدش  لئاق  یتایصوصخ  هلحرم  ره  يارب  داد و  رارق  هعلاطم  دروم  هلحرم  جنپ  رد  ار  یناسنا  هعماج  یکینکت  ياه  تفرشیپ  هک  (، 1828-1910  ) یکیژلب سانش  هعماج  - 3
هحفص 12. خیرات 5/2/85 ، هرامش 18500 ، ناهیک ، همانزور  .یعامتجا  تالوحت  دنیآرف  رد  رثوم  لماوع  .مشاه 1385 . یقداص ، - 4
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منجی از نگاه فیلم هاي غربی هیـچ گاه با قلوب انسان ها، هـدایت آن ها به سوي آموزه هاي الهی، بنـدگی خـدا، آرامش حقیقی درونی، تکامل اخالق، برقراري عدالت در چرخه و زنجیره طبیعی زندگی
انسان، حیوانات و طبیعت و آنچه مربوط به بعد روحانی بشـر می شود کاري ندارد. در این سلسـله فیلم ها مأموریت منجی را، نجات کره زمین و بشر از نابودي نشان می دهند. یک خطر طبیعی یا مصنوعی

کره زمین و زندگی انسان ها را تهدید می کند و منجی، آن ها را نجات می دهد، درحالی که در آموزه هاي دینی، منجی، مصلح کل است، یعنی دین و

1 کره زمین را از خطر نابودي نجات می دهد.

2 بشر را از خطر نابودي نجات می دهد.

3 بشر را از شر یک موجود یا دشمن خطرناك نجات می دهد.

4 زندگی بهتر همراه با آسایش بیشتر را براي بشر تأمین می کند.

_5 به بشر امید زندگی امن تر با رفاه بیشتر را می دهد.

_

_

_

_

اولیـاي الهی هیـچ جایگـاهی در تاریـخ ندارنـد. تاریـخ به گـونه اي تعریف شـده است که انگـار انبیـاء وجود نداشـته انـد، همه ي تحوالـت را فلز به وجود آورده است و آینـده بشـر را حسـگرها، قطعـات
الکترونیکی، سـخت افزارها و نرم افزارها رقم خواهند زد. متفکران مدرنیته تالش می کنند تا پیامبران و آموزه هاي الهی را از تاریخ کنار بگذارند. وقتی یک دانشجو در کشورهاي پیشرفته، تمدن و تاریخ

را مطالعه می کند، ماده، فلز و فناوري تاریخ ساز معرفی شده اند و انبیاء الهی که تاریخ را به سمت هدایت، عدالت و انسانیت برده اند از معادالت تاریخ حذف شده اند.

در یک قرن گذشـته فیلم هاي بسـیار زیادي در کشورهاي غربی درباره آخرالزمان ساخته شده است. این فیلم ها بازگو کننده نوع نگاه گردانندگان تمدن غربی و به طور کلی دنیاي غرب و عالقمندان آن
ها در مشـرق عالم، به موضوع منجی و آخرالزمان است. رویکرد این فیلم ها به موضوع آخرالزمان در دوران مختلف بر اساس شـرایط جهانی، برنامه هاي سیاسی، نظامی، تفکرات موهومی مذهبی و تفاسیر

شخصی از کتب مقدس تغییر یافته است. در بیشتر این فیلم ها منجی براي بشر ارمغان هاي زیر را به همراه دارد:

ص:110
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اه ناسنا  نیب  طباور  هدنهد  ناماس  اه و  ناسنا  بولق  ِیجنم  دنک و  یم  توعد  ادخ  نید  شریذپ  ادخ و  رون  یهلا ، ياه  هزومآ  يوس  هب  ار  ناسنا  ینعی  تساه  ناسنا  يدهم  یجنم ؛ .دنک  یم  حالـصا  ار  ناسنا  يایند 
ناونع هب  ار  یسکره  دنناوتب  ات  دنهاک  یم  یجنم  راک  تیمها  زا  اه  ملیف  نیا  رد  هلیـسو  نیدب  .دیآیم  رد  ناسنا  ریخـست  هب  ادخ  یلو  تیاده  اب  زین  هدام  ملاع  هتفای و  تسد  هبیط  تایح  هب  ناسنا  نآ  عبت  هب  .تسادخ  و 

.دننک بلاق  رشب  هب  یجنم 

یهاگ کشوم ، کی  یهاگ  اه  ملیف  نیا  رد  .دنوش  یم  یفرعم  یجنم  ناونع  هب  یهلا  يایلوا  زا  ریغ  رگید  زیچ  ره  ای  ییاکیرمآ  رتشیب  یبرغ و  نیـسدنهم  یبرغ ، رکفت  یبرغ ، يرواّنف  اه  ملیف  نیا  زا  يرگید  هورگ  رد 
.دوش یم  یفرعم  یجنم  ناونع  هب  یبرغ  يرواّنف  لوصحم 1996 ) « ) لالقتسا زور   » ملیف رد  .دنهد  یم  تاجن  ار  رشب  یگدنز  ناویح ، کی  یهاگ  تسوپ ، هایس  کی  یهاگ  سدنهم ، کی 

نیمه يوس  هب  رـشب  تیاده  زین  ام  فده  هک  دراد  یم  مالعا  هدش و  یبرغ  تاعونـصم  قربو و  قرز  یبرغ و  يرواّنف  بوذجم  روهظ ، زا  سپ  رـصع  ماما  هک  دوش  یم  ءاقلا  اه  ملیف  رد  هک  تسا  نیا  رتدـیدج  دـنفرت 
ماما یتقو  دیوگ  یم  دوخ  اب  رظتنم  درف  ملیف ، نیا  ندید  اب  .دننک  یم  شوماخ  نارظتنم  بولق  رد  ار  دیما  ناشف  شتآ  تروص  نیدـب  .دوش  یم  اهنآ  ور  هلابند  هدرک و  هحلاصم  برغ  يایند  اب  تسا و  تفرـشیپ  زا  عون 

.دشاب یم  اه  ملیف  تسد  نیا  زا  لوصحم 2011 )  ) (1) دلگ » کلب   » ملیف میتسه ، نداد  ناج  لاح  رد  يزیچ  هچ  يارب  ام  سپ  دوش ، یم  برغ  يایند  بوذجم  دوخ  رصع ،

بوذـجم بولغم و  اهتنا  رد  ار  يو  دنـسانش ، یم  تیمـسر  هب  ناشیاه  ملیف  رد  ار  ناناملـسم  ِنامز  ماما  هک  ینامز  یتح  .روحم  ناـسنا  هن  تسا ، روحم  يژولونکت  درکیور  کـی  ناـمزلارخآ  هب  برغ  ياـیند  درکیور 
.تسا رازبا  بابسا و  يروانف ، تفرشیپ  ورگ  رد  نامزلارخآ  رد  رشب  یتخبشوخ  تداعس و  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تیاهن  رد  مه  ناشیا  هک  دننک  یم  ءاقلا  يا  هنوگ  هب  دننک و  یم  یفرعم  برغ  يژولونکت 

.Black Gold - . 1
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وضعیت وسایل نقلیه و ارتباطات در دنیاي امروز

وسایل ارتباطی و نقلیه ي امروزي اگرچه از سختی انسان در ایجاد ارتباط و حمل ونقل کاسته است، اما به سادگی می توان دریافت که این وسایل حداقل ایرادات زیر را دارند:

1 تولید صدا، دود، گازهاي گلخانه اي، فلزات سنگین و انواع آلودگی هاي دیگر می کنند که محیط زیست را تخریب نموده و سالمتی انسان را تحت تأثیر قرار می دهند.

2 فضاي زیادي اشغال می کنند.

3 طراحی، ساخت و تعمیر آن ها مشکل است و به کارخانه هاي وسیع و پیچیده اي براي تولید آن ها نیاز است.

4 تعداد زیادي نیروي متخصص که عمر خود را در این علوم گذرانده اند براي تولید و طراحی آن ها نیاز است.

5 تصادف ایجاد می کنند و جان انسان ها را می گیرند.

6 گران هستند.

7 تعداد زیادي قطعه دارند که هرلحظه احتمال خراب شدن دارند.

8 به سوخت زیاد (در وسایل نقلیه) و شارژ پیاپی (در وسایل ارتباطی) نیاز دارند.

9 امواج خطرناکی تولید می کنند (در وسایل ارتباطی).

تصادفات وسایل نقلیه

اشاره

سازمان جهانی حمل ونقل جاده اي فهرستی کامل از قربانیان حوادث جاده اي در سراسـر جهان منتشـر کرده که نشان می دهد باوجود افزایش امنیت اتومبیل ها و زیرساخت هاي مناسب شـهري براي جاده
کشی هاي ایمن و مطمئن، اما در سال 2013 نیز شمار تلفات جاده اي بسیار باال و حدود 8/20 نفر به ازاي هر 100000 نفر بوده است.
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یعمج هتسد  فداصت  هنحص  لکش 13 _

دودح هلاسره  رامآ  نیا  اب  دنهد (1) . یم  تسد  زا  یگدـننار  ثداوح  رد  ار  دوخ  ناج  رفن  ناریا 8/35  رد  دنورهش  رازه  يازا 100  رد  تسین و  شخب  تیاضر  نادنچ  مه  ناریا  يارب  هدش  هئارا  ياهرامآ  هنافـسأتم 
هنوگ هب  زین  تافداصت  نیا  زا  یشان  ناگدش  هتـشک  .دوب  دهاوخ  رامآ  نیا  ربارب  هد  هب  کیدزن  نآ  نیلولعم  نیحورجم و  رامآ  هک  دنوش  یم  هتـشک  یگدننار  تافداصت  رثارب  ناهج  رد  رفن  رازه  دصناپ  نویلیم و  کی 

.دوش یم  دراو  اه  نآ  نایفارطا  هداوناخ و  رب  يدایز  رایسب  یناور  یحور و  تامدص  هتخاب و  ناج  شارخلد  رایسب  يا 

هیلقن لیاسو  طسوت  اوه  یگدولآ 

لاثم ناونع  هب  .دسر  یم  نت  رازه  دصناپ  دودح  هنالاس  هب  یتعنـص  ياه  هناخراک  اه و  لیبموتا  هلیـسو  هب  هدش  دیلوت  برـس  رادقم  ایند  مامت  رد  .ددرگ  یم  اوه  دراو  برـس  نت  ات 8000  نیب 7000  هنالاس  ناملآ  رد 
دوخ یعیبط  رادقم  ربارب  دودح 50  هزورما  زین  اه  سونایقا  رد  دوجوم  برس  رادقم  .دنشاب  یم  برـس  هب  هدولآ  نابایخ  يرتمولیک  دودح 1  هلـصاف  اب  همه  دیدش ، کیفارت  اب  اه  نابوتا  اه و  نابایخ  رواجم  ياه  نیمز 

.دشاب یم 

مئالع نوخ  نزو و  ندش  مک  .درب  مان  ناوت  یم  ار  كرحت  دوبمک  ییاهتـشا و  یب  یگلـصوح ، یب  هیلوا  لحارم  رد  .دشاب  یم  صیخـشت  لباقریغ  لوا  هلهو  رد  توافتم و  ًالماک  برـس  زا  لصاح  ياه  يرامیب  مئالع 
تاداع ناوناب  نیب  رد  .دشاب  یم  برس  رثا  رد  تیمومسم  زا  يرگید 

.http://www.bultannews.com/fa/news/164990 ناهج. رد  يا  هداج  ثداوح  تافلت  رامآ  .يربخ 1391 . تیاس  زوین ، نتلوب  - 1
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ماهـانه صورت نمی گیرد و یـا به تعویق می افتـد. تغییرات کلی نیز در شـکل خون به وجود می آیـد. گلبول هـاي قرمز خون تغییر شـکل می دهنـد. در اثر رسوب سـرب در دهان، لثه و دنـدان ها به رنگ
خاکستري در می آیند. این رنگ خاکستري می تواند حتی بعد از رفع مسـمومیت نیز مدتی پابرجا بماند. اثرات مسـمومیت ناشـی از سرب می تواند دامنه گسترده تري پیدا کند و مشکالت و نارسائی هاي

زیر را به وجود آورد:

•

•

•

•

•

 کاهش ضربان نبض.

 ازدیاد فشارخون.

 چروك خوردن کلیه.

 پارگی یا درد شدید عضالت (پارگی عضالت در اثر از دست دادن خاصیت کششی).

 بیماري هاي مغزي همراه با سردردهاي شدید.

 صرع.

عالوه بر بیماري هاي یادشده، تاکنون در اثر مسمومیت سرب، بیماري هاي عصبی، فلج، بیماري هاي َمفَصل و کم خونی نیز مشاهده شده است. همچنین در اثر وجود سرب در بدن احتمال تغییرات ژنتیک
و یا به طور کلی دگرگونی عوامل ارثی نیز وجود دارد (1) (2).

این آمارها تنها ذره اي از ایجاد مسـمومیت ها و ضربات مهلکی است که فناوري امروزي بر پیکره طبیعت و انسان وارد می کند. آیا چنین فناوري که مصداق بارز اهالك حرث و نسل است را می توان به
جامعه مهدوي تسري داد؟

1- زیارتی، پریسا و مصلحی شاد, مریم. 1396. بررسـی میزان فلزات سـنگین سرب، کادمیوم و نیکل در برنج ایرانی و وارداتی مصرفی شهر تهران. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، دوره 12، شماره
2 ص، 97 تا 104.

.https://www.doe.ir/Portal/home/?177544/%D8%B3%D8%B1%D8%A8 .2- زیست، سازمان حفاظت محیط. 1392. آالینده هاي هوا، سرب

•
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( یگدولآ دود و  تراسا  رد  ایند   ) تسیز طیحم  اوه و  یگدولآ  لکش 14 _

یسیطانغمورتکلا جاوما  رطخ 

رد ار  يژرنا  هک  تسا  میس  یب  ياه  هاگتسد  زا  یکی  يافیاو  .دنوش  بیـسآ  راچد  تسا  نکمم  دنریگ ، رارق  جاوما  نیا  ضرعم  رد  دایز  دارفا ، رگا  هک  دنتـسه  جاوما  هدننک  عطاس  ياف (1)  ياو  لثم  میس  یب  لیاسو 
هدـش بصن  لیابوم  نتنآ  هک  ییاه  ناکم  رد  نیمز  تمیق  ناـملآ  روشک  رد  دوش (2) . بیـسآ  ثعاب  دـناوت  یم  دوش ، رتشیب  زاجم  دـح  زا  نآ  راشتنا  ریداقم  رگا  هک  تسا  يژرنا  عبنم  کی  دـنک و  یم  رـشتنم  طیحم 

.دراد ار  ررض  نیرتشیب  لاس  ریز 16  دارفا  رادراب و  ياه  مناخ  يارب  لیابوم  جاوما  .تسا  رت  نازرا  دصرد  تسا 30 

، رمیازلآ دردرـس ، يزغم ، ياهروموت  دـشر  نوخراشف ، یبلق ، یتحاراـن  ناطرـس ، هب  ـالتبا  لاـمتحا  ياـه DNA و  هتـشر  ندـش  هراـپ  .تسا  رتشیب  ربارب  جاوما 1000  رطخ  يریوـصت ، ماـیپ  اـی   MMS لاسرا ماـگنه 
.تسا رشب  زورما  ندمت  یطابترا  يروانف  ناغمرا  هتخانشان  ياه  يرامیب  ریاس  نوسنیکراپ و 

زورب رطخ  شوگ و  ییاونش  باصعا  زا  یـشخب  رد  لالتخا  ناهد ، قازب  شیازفا  زغم ، ناطرـس  زورب  اه ، هثل  هب  ندیـسر  بیـسآ  يرگـشاخرپ ، ثعاب  تسا  نکمم  هارمه  نفلت  جاوما  هلمج  زا  یـسیطانغمورتکلا  جاوما 
، هرهلد یگتسخ ، دردرس ، سرتسا ، شیازفا  نادرم ، نانز و  دزن  ییازان  ضراوع 

.Wifi - . 1
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اختالل در عملکرد حافظه، مشکل در تمرکز، بی اشتهایی و حتی عوارض پوستی شوند (1) (2) (3) (4).

خطر مواد رها شده در طبیعت

سالیانه میلیاردها حلقه الستیک در خودروها مصـرف می شود. سایش این الستیک ها در تماس با خیابان و جاده ها باعث رها شدن چند میلیون متر مکعب ذرات الستیک در طبیعت می شود که وارد هوا،
منابع آب و خاك می شوند. مصرف میلیاردها لنت ترمز توسط خودروها و سایش ذرات بسیار ریز و بعضًا خطرناك از آن ها نیز یکی دیگر از منابع آلودگی هوا، آب و خاك است. استفاده از انواع رنگ
هاي شـیمیایی ماننـد رنگ چوب، ابزارها، کمـدها، مبل ها، پارچه ها، کابینتها و خودروها که همگی داراي حالل هاي شـیمیایی هسـتند، انواع اسپري هاي براق کننـده چرخ و کنسول خودروها که از مواد
شیمیایی مضـر براي سالمتی انسان و محیط زیست برخوردار هستند، مصرف سالیانه میلیاردها المپ کم مصرف که حاوي فلز بسیار خطرناك جیوه است، استفاده از انواع گازها در کولر اتومبیل و سردخانه
هاي مختلف که باالخره روزي به هوا نشت می کنند، میلیاردها لیتر روغن هاي مورد اسـتفاده در خودروها و پس مانده انواع لوازم الکترونیکی که به علت تغییر مدل توسط بشـر دور انداخته می شوند و ده
ها منبع دیگر باعث ایجاد آلودگی در هوا و منابع آب و خاك می شوند. اسـتنشاق هر یک از این آلودگی ها باعث اثرات مخرب بر سـالمتی انسان شده و اولین شالق را بر پیکره ي اخالق انسان وارد می
کنند. چگونه ممکن است که یک انسان که با اسـتنشاق اندکی گاز متصاعد شده از سـفید کننده هاي بهداشتی که در دسـتشویی ها مصرف می شود دچار خفگی می شود، با استنشاق انواع گازهاي مضر
داراي سـالمت کامل اخالقی و اعصاب الزم باشد. دومین شـالق توسط این منابع آلودگی بر سـالمت جسم انسان وارد شده و در نهایت پیکره محیط زیست او را مجروح می کند. سالمت اخالق، آرامش
روان و اعصاب انسان، سالمتی جسم و تمیزي و پاکی محیط زیست از مولفه هاي مهم براي تربیت یک انسان سالم در تراز خلیفه خداست. آیا سبک زندگی و تولیدات این تمدن این زیرساخت ها را مهیا

می کند؟ آیا ظلم، فقط در کشتن انسان ها با گلوله و بمب و تضییع حقوق مالی او خالصه می شود، آیا شالق هاي وارد شده بر

.http://aylincoover.persianblog.ir .1- عوارض تلفن همراه، پایگاه اطالع رسانی. 1388. عوارض خطرناك تلفن همراه
2- بهـارآرا، جواد، اشـرف ، علیرضـا و مـددي امام چی، مژگان. 1389. اثرات توام میـدان الکترومغناطیسـی با فرکانس بسـیار پایین (50 هرتز) و ویتـامین A بر رشـد و نمو جوانه انـدام حرکـتی جنین موش

2 ص،  ،  ، 7 تا 14 . شماره 12 دوره کوچک آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. تابستان 1389
3- فریدونی، نرگس، ورزیده، فهیمه و سیفاللهزاده، مرتضی . 1392. اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین بر قلب جنین جوجه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره 15، شماره 3.

4- زراوشانی ، ویـدا ، و غیره. 1387. مقایسه تغییرات ظرفیت آنتی اکسـیدانی خون خرگوش پس از قطع مواجهه با امواج مایکروویو تلفن سـیار. اولین کنفرانس بررسـی آثار میدانهاي الکترومغناطیسـی بر
بافتهاي زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.
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؟ تسین دوخ  لوا  ياج  هب  تامیالمان  نیا  همه ي  ندنادرگزاب  تلادع ، ایآ  دنتسین ؟ ملظ  مهم  ماسقا  زا  ناسنا  تسیز  طیحم  تمالس و  قالخا ، هرکیپ 

راب نایز  راثآ  نامز  تشذگ  اب  .درک  رظن  راهظا  ناسنا  نژ  رب  اه  نآ  بولطمان  تارثا  هرابرد  هک  تسا  دوز  رایـسب  زونه  هدش و  جیار  مدرم  نیب  رد  هک  تسا  ههد  ود  نونکا  يزورما  یطابترا  ياه  يروانف  زا  هدافتـسا 
.دش دهاوخ  راکشآ  ناسنا  لسن  يور  اه  يروانف  نیا  زا  هدافتسا 

روهظ رصع  رد  يروانف 

ناشیا نارای  نامز و  ماما  هدافتسا  دروم  يروانف  هرابرد  تایاور  زا  تسردان  ریسفت 

يارب دـنهد و  یم  قیبطت  هراوهام  امیپاوه و  نویزیولت ، تنرتنیا ، لیابوم ، دـننام  يزورما  ياه  يروانف  رب  هدـش  هراشا  روهظ  نامز  رد  ماما  نارای  هدافتـسا  دروم  يروانف  هب  اه  نآ  رد  هک  ار  روهظ  تاـیاور  دارفا  یخرب 
یم ناسآ  دـنهد  یم  حیـضوت  ار  نامز  ماما  نارای  هدافتـسا  دروم  ياه  يروانف  ریاس  یطابترا و  يروانف  هک  تایاور  یخرب  مضه  كرد و  ینونک  ياه  يروانف  هچرگا  .دـنروآ  یم  دـهاش  مه  ار  تایاور  دوخ  ياـعدا 

.دنتسه نآ  لابند  هب  رصع  ماما  نانمشد  نونکا  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًاقیقد  هدوب و  هابتشا  نداد  ناشن  زورما  يایند  ياه  يروانف  ِربراک  ناونع  هب  ار  شنارای  رصع و  ماما  ینعی  ندیشیدنا ، هنوگ  نیا  اما  دنک ،

رادماو ار  روهظ  زا  سپ  ناهج  رـصع و  ماما  دنراد  یعـس  روهظ ، ِنیرظتنم  بولق  رد  کیکـشت  داجیا  ندرک و  درـسلد  يارب  دوخ  شور  نیرتدیدج  رد  برغ ، يایند  رد  نامز  ماما  نانمـشد  دـش  نایب  هک  هنوگ  نامه 
نارای و رصع ، ماما  ندش  مضه  ياقلا  ینعی  دنتـسه ، نآ  لابند  هب  اه  یبرغ  هزورما  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًاقیقد  نیا  .دننک  یفرعم  یبرغ  يروانف  هدننک  فرـصم  ور و  هلابند  ار  رـصع  ماما  هدرک و  یفرعم  برغ  ندمت 

.تسا ناسنا  قالخا  رد  لماکت  رشب  لماکت  زا  روظنم  هک  یلاحرد  دننک ، یفرعم  یکیژولونکت  لماکت  کی  ار  رشب  لماکت  دنتسه  ددصرد  اه  نآ  .برغ  ندمت  رد  اه  نآ  ندمت 

يونعم يویند و  روما  هرادا  بوچراچ  هک  تسا  نیا  رب  لصا  .دوب  دهاوخن  یهورگ  صخـش و  چیه  راد  ماو  تشاد و  دهاوخن  ندرگ  رب  ار  یهورگ  صخـش و  چیه  تعیب  رـصع  ماما  هک  تسا  هدش  دیکأت  تایاور  رد 
تسا يا  هنوگ  هب  روهظ  زا  دعب  ماما ، نارای  هدافتسا  دروم  يروانف  هلمجزا  نینمؤم 
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که کفار منت و تسلطی، به خاطر آن بر مؤمنین و امام ندارند و بیعت و قرضی بر گردن امام نخواهد بود، آن گونه که خداوند در قرآن می فرماید:

ُه لِلْکافِِریَن َعَلی الُْمْؤمِنِیَن َسبِیًلا؛ خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است}. (1) {َولَْن یْجَعَل اللَّ

امام صادق؟ع؟ فرمودند:

صاحب هذا االمر تعمی والدته علی (هذا) الخلق لئال یکون الحد فی عنقه بیعه إذا خرج؛ صاحب االمر والدتش بر مردم ناپیدا باشد تا وقتی که قیام می کند از کسی حقی و بیعتی بر گردنش نباشد. (2)

آري، این جنبش فراگیر چنان با قـدرت و صـالبت براي اقـدام نهایی شـکل می گیرد که نه تعّهدي به سـتمگران خواهد بود و نه نیاز به آنان خواهد داشت و نه حتّی همانند امامان گذشـته که با کراهت به
صلح یا تعّهدي (به خاطر مصونیّت شیعیان) تن دادند به مصالحه تسلیم خواهد شد. کار او چنان است که به یک شب، تمامی جوانب امر برایش اصالح می شود.

پیامبر گرامی؟ص؟ در مکه و سال هاي نخست پس از هجرت در مـدینه به سوي بیت المقـدس نماز می گزارد؛ اما خواسِت قلبی او نماز گزاردن به سوي کعبه بود و بدین جهت در انتظار وحی و تغییر قبله
به سر می برد. خداوند با نزول آیه قبله، ایشان را خشنود کرد و او را به تغییر قبله به سوي مسجدالحرام فرمان داد.

ا ا اللُّه بَِغافٍِل َعمَّ بِِّهم َومَـ طَرُه َوِإنَّ الَِّذیَن ُأْوتُوا الکتَـاَب لَیعَلُموَن َأنَُّه الَحقُّ مِن رَّ طَر المسـجدالحرام َوَحیُث مَـا کنتُم َفَولُّوا ُوُجِوَهکم شَـ ک شَـ ا َفَولِّ َوجهَـ اء َفَلنَُولِّینَّک قِبَلًه َترَضاهَـ مَـ {قَـد نََري َتَقلَُّب َوجهِـک فِی السَّ
یعَملُوَن؛ نگاه هاي انتظارآمیز تو را به سوي آسمان (براي تعیین قبله نهایی) می بینیم. اکنون تو را به سوي قبله اي که از آن خشنود باشی، باز می گردانیم. پس روي خود را به سوي مسجدالحرام کن و هر

1- نساء، 41.
2و3و 4 و 5. 480 ح،  ، ص 2- کمال الّدین، شیخ صدوق، ص 479 ح1؛

http://www.ghaemiyeh.com


ص:119

هدناوخ دوخ  ياه  باتک  رد  و  ( ؛ هدش رداص  ناشراگدرورپ  هیحان  زا  هک  تسا  یقح  ِنامرف  نیا  دنناد  یم  یبوخ  هب  هدش ، هداد  اه  نآ  هب  ینامسآ  باتک  هک  یناسک  دینادرگب و  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیـشاب ، اج 
(1) تسین .} لفاغ  تایآ ) نیا  نتشاد  یفخم  رد   ) اه نآ  لامعا  زا  دنوادخ  و  دناوخ ) یم  زامن  هلبق ، ود  يوس  هب  مالسا ، ربمغیپ  هک  دنا 

دای اه  نآ  هب  ام  هکنآ  زا  شیپ  اه  نیا  دنرادن ، دوخ  زا  یلالقتـسا  اه  نیا  هک  دـندرک  یم  شنزرـس  ار  ناناملـسم  ًابترم  دـندوب و  هداد  رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  عوضوم  نیا  هنیدـم  هب  ؟ص ؟ ربمایپ دورو  زا  سپ  نایدوهی  »
(2) اه .» نیا  دننام  تسا و  ام  بهذم  لوبق  رب  لیلد  ام ، هلبق  لوبق  دندروآ ، یمن  رد  رس  هلبق  رما  زا  ًالصا  میهد 

نیا دنیامن  هدافتسا  برغ  ندمت  ياهدرواتسد  زا  رصع  ماما  هک  یتروصرد  ایآ  دنا ، هداد  رارق  دوخ  تیناقح  تابثا  يرترب و  هیام  ار  نآ  دنا و  هتـشاذگ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  رب  ار  تسادخ  هب  قلعتم  هک  هلبق  تنم  ًالبق 
شنارای ماما و  رب  برغ  يایند  تنم  هاگنآ  مینک ، ریبعت  برغ  يایند  تخاس  ياهامیپاوه  رب  شنارای  ماـما و  ندـش  راوس  رب  ار  هدـش  دراو  ياـه  تیاور  هک  دـینک  روصت  دـش ؟ دـهاوخن  رارکت  يرتزراـب  وحن  هب  هیـضق 

.درک دهاوخ  رک  ار  کلف  شوگ 

دبای یم  شرتسگ  روهظ  رصع  رد  هنوگچ  يروانف 

میتسه عوضوم  نیا  تابثا  لابند  هب  هکلب  میتسین ، ناسنا  طسوت  يروانف  زا  هدافتسا  در  لابند  هب  تسا ، هدش  ایرد  یکشخ و  رد  داسف  روهظ  بجوم  هک  رضاح  رـصع  رد  یگدنز  کبـس  يروانف و  تیعـضو  یـسررب  اب 
زا ناسنا  يرادروخرب  نآ  يا  هیـشاح  ياه  هفلوم  زا  یکی  هک  هبیط  تایح  زا  تفرگ  یم  شیپ  یهلا  ياوقت  نامیا و  تفریذـپ و  یم  ار  یهلا  يایلوا  توعد  ناسنا  رگا  یخیرات ، دـهاوش  تایاور و  تایآ ، ساسا  رب  هک 
هب هدش و  دیماان  هتفر  ياهریـسم  یهمه  زا  هک  دسر  یم  ارف  يزور  هدومزاین ، ار  هار  نیا  ناسنا  عمتجم  هک  لاح  .دش  یم  دنم  هرهب  دوب  هنیزه  یب  دیاش  هنیزه و  مک  رایـسب  كاپ و  ناسآ ، هتفرـشیپ ، رایـسب  ياه  يروانف 

دروم يروانف  هک  هبیط  تایح  یعرف  ياه  هفلوم  زا  یکی  تجح  ترضح  روهظ  اب  یطیارش  نینچ  رد  .تشگ  دهاوخ  زاب  يودهم  هبیط  تایح  يوس 

.144 هرقب ، - 1
.هرقب هروس  هیآ 144  لیذ  يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  هنومن ، ریسفت  - 2
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نیاز انسان است داراي خصوصیات زیر خواهد بود:

_

_

1 برخالف نظر گردانندگان تمدن کنونی بشـر، عصـر ظهور دوران خوشبختی و سعادت بشر با پیشرفت در اسباب نیست. کمال انسان با تکامل در اسباب، ابزار و فناوري حاصل نمی شود و خوشبختی، با
تکامل اسـباب و تسـلط انسان بر عالم ماده و تسـخیر عالم ماده حادث نمی شود. آیات قرآن نشان می دهند که هدف از خلقت انسان، گذراندن زندگی براي غرق شدن در عالم ماده و تالش شـبانه روزي

براي گسترش فناوري و تسخیر عالم ماده نیست؛ بلکه عالم ماده وسیله اي براي تقرب به خداست که در سایه عبادت و اطاعت از خدا و اولیاي خدا به سهولت به تسخیر انسان در خواهد آمد.

2 تنها صورت تمدن بشـري که می تواند در دنیا وجود داشته باشد و تنها روش پیشرفت اسباب و فناوري، کشاورزي و علوم پزشکی که می تواند در دنیاي بشر وجود داشته باشد همین راهی که بشر طی
کرده است نیست. تنها صورت تمدنی که بشـر می توانست داشـته باشد این تمدنی که اآلن در آن نفس می کشـیم نیست؟ بلکه به تصـریح قرآن، ایمان به خدا و اطاعت از پیامبرانش و به طور خالصه قرار
گرفتن تمدن بشـر در چارچوب دین خدا می توانست صورت دیگري از تمدن را براي بشـر به ارمغان آورد که از آن به «حیات طیبه» تعبیر می شود. صورتی از حیات که نقایص، آلودگی ها، ضرر و زیان
هـاي مادي و معنوي، تباهی منابع طبیعی و اخالق و منش انسانی را در پی نداشـته باشـد و وقت، انرژي و توانایی گران بهاي انسان را که بایـد در عبادت خـدا صـرف شود، مشـغول به ساخت، طراحی و به

کارگیري فناوري و اسباب و ابزار نکند؟ خداوند در قرآن کریم می فرماید:

بُوَن؛ و اگر اهل شـهرها و آبادیها، ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و بُوا َفَأَخْذنَاُهْم بَِما کانُوا یکسِـ َماِء َوالَْأْرِض َولَکْن کذَّ َقْوا لََفَتْحَنا َعَلیِهْم بََرکاٍت مَِن السَّ {َولَْو َأنَّ َأْهَل الُْقَري آَمنُوا َواتَّ
زمین را بر آن ها می گشودیم؛ ولی (آن ها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم}. (1)

این آیه به روشنی نقش ایمان و تقوا را در سهولت دسترسی بشر به ابزار و منابع مورد نیازش،

1- اعراف، 96.
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رـصع رد  هک  میبای  یم  رد  تایاور  یـسررب  اب  .دش  یم  وا  بیـصن  نامـسآ  نیمز و  زا  دنوادخ  تاکرب  هنوگچ  تشاد  اوقت  ادخ و  هب  نامیا  ناسنا  رگا  هک  دراد  دـیکأت  دـهد و  یم  ناشن  ار  ایند  نیا  رد  یگدـنز  يارب 
: دش دهاوخ  نیمات  ریز  ياه  شور  هب  يروانف ، هب  نینموم  ياهزاین  روهظ 

تفگـش تروص  هب  لقنو  لمح  تاطابترا و  يروانف  هژیو  هب  يروانف ، عاونا  درک و  دـهاوخ  زاین  یب  دوخ  ملع  هلیـسو  هب  ار  اه  نآ  نینمؤم ، ياوقت  نامیا و  رـصع و  ماما  روهظ  تکرب  هب  دـنوادخ  روهظ  رـصع  رد  _ 1
تـسد هب  هک  يروانف  نیاربانب  .تفای  دهاوخ  همادا  اه  شور  نیرتهب  اب  حیحـص و  تروص  هب  رتشیب و  تدـش  اب  هکلب  دوش  یمن  لیطعت  اهنت  هن  شرورپ  شهوژپ و  شزومآ ، نارود  نیا  رد  .دـیامن  یم  تفرـشیپ  يروآ 

.دوب دهاوخ  یقالخا  هدمآ  دوجو  هب  يروانف  هژیو  هب  هتشادن و  ار  ینونک  يروانف  صیاقن  زا  کی  چیه  دوش  یم  هتخاس  یهلا  ملع  اب  رشب و 

.دش دهاوخ  فرطرب  نینمؤم  دوخ  ندب  ییاناوت  ياقترا  اب  دوش  یم  فرطرب  رازبا  بابسا و  زا  هدافتسا  اب  نونکا  مه  هک  نینمؤم  ياهزاین  زا  يرایسب  روهظ  رصع  رد  _ 2

.درک دهاوخ  زورب  روهظ و  تعیبط  كرد  روعش و  نامز  نیا  رد  .دوش  یم  فرطرب  نینمؤم  اب  تعیبط  یگنهامه  هلیسو  هب  نینمؤم  ياهزاین  زا  يرایسب  روهظ  رصع  رد  _ 3

.دوش یم  نیمأت  بیغ  ملاع  یگنهامه  اب  ماما و  روضح  تکرب  هب  هللا  نذا  هب  نینمؤم  ياهزاین  زا  يرایسب  روهظ  رصع  رد  _ 4

شهاک نینمؤم  رد  تعانق  هیحور  ندمآ  دوجو  هب  لخب و  تداسح ، عمط ، هیحور  نتفر  نیب  زا  يزاین و  یب  انغتسا و  هیحور  ندمآ  دوجو  هب  اب  تسا ، بذاک  هک  رـشب  ینونک  ياهزاین  زا  يرایـسب  روهظ  رـصع  رد  _ 5
.دوش یم  عفترم  انغتسا  حور  اب  ناشیاهزاین  زا  يرایسب  هکلب  دوب ، دنهاوخ  شیاسآ  تداعس و  رد  یهلا  ياه  تمعن  ِيرایسب  زا  طقف  هن  نینمؤم  هتفای و 

زا دنا  هدمآ  دوجو  هب  نآ  ناربج  يارب  اه و  ناسنا  زا  يرایسب  قالخا  راتفر و  لامعا ، هطساو  هب  يرشب  هعماج  زا  یهلا  تمحر  تکرب و  نتسبرب  تخر  تلع  هب  هک  ینونک  ياه  يروانف  زا  يرایسب  روهظ  رـصع  رد  _ 6
.دور یم  نیب  زا  هدمآ  دوجو  هب  اه  يرامیب  تافآ و  عاونا  موجه  يزرواشک و  تادیلوت  رد  تکرب  شهاک  تلع  هب  هک  مس  هب  طوبرم  مولع  عاونا  يزاس و  مس  یشاپ ، مس  يروانف  دننام  دنور ، یم  نیب 
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امام صادق؟ع؟ در این خصوص می فرماید:

إن المؤمنین فی زمان القائم وهو بالمشـرق لیري أخاه الذي فی المغرب، وکذا الذي فی المغرب یري أخاه الذي فی المشرق؛ در زمان قائم، شخص مؤمن درحالی که در مشرق به سر میبرد، برادر خود را که
در مغرب است دیده و نیز آن که در مغرب است، برادر خویش را در مشرق خواهد دید. (1)

و نیز می فرماید:

ِإَنّ َقائَِمَنا ِإَذا َقاَم َمَدّ الَلُّه َعَزّ َو َجَلّ لِِشیَعتَِنا فِی َأْسَماِعِهْم َو َأبَْصاِرِهْم َحَتّی لَا یکوَن بَیَنُهْم َو بَیَن الَْقائِِم بَِریٌد یکلُِّمُهُم َفیْسَمُعوَن َو ینُْظُروَن ِإلَیِه َو ُهَو فِی َمکانِه؛ هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند، چنان گوش و
چشم شیعیان ما را تقویت می کند که میان آنان و آن حضرت، نامه رسانی وجود ندارد و مردم در هر نقطه از کره زمین، امام را مشاهده می کنند و امام با آنان سخن می گوید. (2)

با دقت در روایات متوجه می شویم که معصوم؟ع؟ نفرموده اند چیزي در دست مؤمنین است که با آن یکدیگر را می بینند و صداي یکدیگر را می شـنوند. بنابراین فناوري ارتباطی در عصـر ظهور متفاوت
با فناوري امروزي می باشد.

در عصـر ظهور، به جهت جهش علمی و پیشـرفت فنـاوري و صـنعت، وسایل ارتباطی و اطالعاتی آن قـدر پیشـرفته خواهـد بود که دنیا را چون کف دست، نشان می دهـد و براي آگاهی از دورترین نقاط
کشور، به وسایـل و ابزار ارتبـاطی امروزي نیـازي نیست (3). این مسـئله، به امام و یاران خاص ایشان اختصاص نـدارد؛ بلکه مردم عادي نیز با همـدیگر سـخن می گوینـد و همـدیگر را مشاهـده می کننـد؛
درحـالی که یکی در مشـرق عالم و دیگري در مغرب است. ازاین رو، حکومت مرکزي نسـبت به کل عالم، که تحت حکومت واحـد او هسـتند تسـلط کامل دارد و به موقع و بـدون فوت وقت، وارد عمل

شده، مشکل را حل می کند و هرگونه توطئه و فساد را در نطفه خفه می سازد (4).

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 391.
52 ص،   ، 336. 240 و ج ص 2- اصول کافی، شیخ کلینی، ج 8

3- بهروزي لک، غالمرضا و حاجی سیاري، مهدي. 1392. وجوه الگویی ارتباطات در جامعه مهدوي براي جامعه امروز با روش پسنگري. فصلنامه انتظار موعود، سال سیزدهم، شماره 40.
4- طاهري، حبیب اهللا. 1380. عصر ظهور یا مدینه فاضله موعود در اسالم. مجله انتظار. زمستان 1380، شماره 2.
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اه نآ  یسح  ياوق  تیوقت  اب  نینموم  نیب  طابترا  هک  دنهد  یم  ناشن  تایاور  دننک ، یم  لیوأت  يزورما  یطابترا  لیاسو  ریاس  هراوهام و  تنرتنیا ، لیابوم ، رب  ار  روهظ  رصع  یطابترا  لیاسو  هک  يدارفا  رظن  فالخرب 
ملاع برغم  رد  ار  دوخ  ردارب  نمؤم » صخـش   » مئاق نامز  رد  دنیامرف  یم  ای  دنک  یم  تیوقت  ار  ام » نایعیـش   » مشچ شوگ و  دنوادخ  دنیامرف  یم  ؟ع ؟ قداص ماما  هدـش ، دای  تیاور  ود  رد  لاثم  يارب  .دوش  یم  ماجنا 

.دنسانش یمن  نمؤم  ریغ  نمؤم و  ینونک  ياه  يروانف  هک  یلاحرد  تسا  نینمؤم  صتخم  یهلا  يروانف  اب  لهس و  طابترا  نیاربانب  .دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتب  یصخش  ره  هن  دنیب  یم 

: تسا هدومرف  نایب  يزراب  روط  هب  يرگید  راتفگ  رد  ار  روهظ  رصع  رد  تاطابترا  تلوهس  ؟ع ؟ قداص ماما 

یتقو اَهْرِْـصبی ؛ َْمل  ٌهَْرعَـش  ِِهتَحاَر  ِیف  ْتَناک  َْول  ْمکیَأَف  ِِهتَحاَر  َِهلِْزنَِمب  ُهَْدنِع  اْینُّدلا  َنوکَت  یَّتَح  اَْهنِم  ٍعِفَتْرُم  َّلک  َُهل  َضَّفَخ  ِضْرَْألا َو  َنِم  ٍضِفَْخنُم  َّلک  َیلاَعَت  كَراَبَت َو  ُهَّللا  َعَفَر  ِْرمَْألا  اَذَه  ِبِحاَص  َیلِإ  ُرُومُْألا  ِتَهاَنَت  اَذِإ  ُّهَنِإ 
دهاوخ شتـسد  فک  هلزنم  هب  وا  دزن  ایند  مامت  هک  نانچ  نآ  درب ؛ یم  نییاپ  ار  یعفترم  هطقن  ره  عفترم و  وا  يارب  ار  نیمز  زا  يا  هتفرورف  هطقن  ره  دـنوادخ  دـسرب ، يدـهم  ترـضح  تیالو  یلـصا  بحاص  هب  اهراک 

(1) دنیب .؟ یمن  ار  نآ  دشاب ، ییوم  شتسد  فک  رد  رگا  اه  امش  زا  کی  مادک  .دوب 

: دنیامرف یم  نامز  نآ  رد  لقنو  لمح  یگنوگچ  دروم  رد  ادخ  لوسر  .تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  ثیداحا  رد  هک  تسا  يدراوم  رگید  زا  ییاج  هباج  دمآو و  تفر  یناسآ 

زا یـسک  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ؛ یم  هدومیپ  ندز  مه  هب  مشچ  کی  زا  رت  مک  رد  نیمز  .ددرگ  یم  زاب  ناشیور  هب  ناهج  ياهرد  دوش و  یم  هدومیپ  یط و  ناشیاپ  ریز  نیمز  هک  دمآ  دـهاوخ  یموق  امـش  زا  سپ 
.دنهد (2) یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دیامیپب ، یتعاس  رد  ار  برغ  قرش و  دهاوخب ، نانآ 

: تسا هدش  هراشا  ربا  رب  ماما ، ندشراوس  رب  ؟ع ؟ رقاب ماما  زا  یتیاور  رد 

ص 647. ج 2 ، قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  - 1
ح 539. یسبط ، نیدلا  مجن  يدهم ، تموکح  هب  يزادنا  مشچ  - 2
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آگاه باشـید که ذي القرنین بین دو نوع ابر، مّخیر گردید و او ابر رام را برگزید و ابر صـعب را براي صاحب شـما ذخیره کرد. راوي می گوید: گفتم: صعب چیست؟ فرمود: آنچه از ابري که رعد، صاعقه و
برق دارد، صاحب شما بر آن سوار می شود. بدانید که نزدیک است که وي سوار بر ابر شود و به وسیله اسباب باال رود؛ اسباب آسمان هاي هفت گانه و زمین هاي هفت گانه. (1)

این روایـات همگی گویـاي ارتباطـات سـهل و آسان در جامعه مهـدوي و طبعًا در ساختارهاي نظام است؛ به طوري که در پی آن، مردم بـدون مشـکل با کارگزاران و حاکم جامعه سـخن می گوینـد. امام
صادق در حدیثی این سهولت را چنین بیان می کند:

هنگـامی که قـائم قیـام کنـد در کشورهـاي روي زمین کسـانی را برمی انگیزد، در هر سـرزمین یـک نفر را و به او می گویـد: فرمـان تو درکف دست تو است، هر گـاه کاري براي تو پیش آمـد که آن را
نفهمیـدي و نـدانستی چگونه درآن حکم کنی، به کف دست خود بنگر و به آنچه در آن (مکتوب) است عمل کن. فرمود: و سـپاهی به قسـطنطنیه گسـیل می دارد و چون آنان به کنار خلیج برسـند بر قدم
هـاي خویش چیزي نویسـند و بر روي آب روان شونـد پس چون رومیـان ایشان را بنگرنـد که بر آب راه می رونـد گوینـد: اینان که اصـحاب اوینـد این چنین بر آب گام بر می دارنـد پس او خود چگونه

خواهد بود؟ در این هنگام دروازه هاي شهر را براي آنان می گشایند و آنان داخل آن شهر می شوند و در آنجا آنچه بخواهند دستور می دهند. (2)

بعـد از ظهور، انسان؛ وجهی پیدا می کند که از مغرب، مشـرق عالم را می بیند، نه با موبایلش می بیند (3). اگر امام و یارانش از فناوري کنونی ارتباطی و سایر فناوري هاي بشـر امروز اسـتفاده کنند، مورد
طعن دشـمن قرار گرفته و همچنین مضـرات جسـمی و روحی، وجوه غیر اخالـقی، پیچیـدگی و دست و پا گیر بودن، گرانی و سایر ابعاد این بالي قرن مـدرن به جامعه مهـدوي نیز منتقل می شود و تکامل

مورد امید و انتظار انسان در جامعه مهدوي مختل خواهد شد.

روایات، این مفهوم را به ذهن متبادر می کنند که به جاي استفاده از برخی انواع تکنولوژي، به

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 12 ص، 182 ح، 12 اختصاص،؛ شیخ مفید، ج 1 ص، 199.
2- الغیبه، نعمانی، باب 21، ص 319، ح 8.

3- حجت االسالم قنبریان، محسن. 1391. پدیده هاي پایانی در قرآن. مسجد بالل، بهبهان.
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.دوش یم  ماجنا  دارفا  ییاجباج  رگیدکی و  اب  دارفا  تاطابترا  یبنج  لیاسو  هب  زاین  نودب  هک  يا  هنوگ  هب  دبای ، یم  اقترا  ناسنا  ساوح  ادخ  فطل 

ياه هیال  ریخـست  یلو  تسا ، هدرک  ناسنا  رخـسم  ار  ملاع  يرهاظ  ياه  هیال  لاعتم ، دـنوادخ  .دـهد  یمن  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  شدوخ  تاکرب  همه ي  َملاع  تسین و  گنهامه  َملاـع  اـب  ناـسنا  ینونک ، ياـیند  رد 
لقع ای  موصعم ) ماما   ) ضیف هطـساو  اب  یهلا  ملع  زا  يدنم  هرهب  هکلب  تسین ، هزجعم  یهلا ، تاکرب  تمحر و  لوزن  زا  روظنم  .تسا  هتـسویپ  قح  هب  نموم و  ياه  ناسنا  صوصخم  دراد و  يا  هژیو  طیارـش  نآ  ینطاب 

يژرنا زا  ناسآ  لهـس و  هدافتـسا  دـیلک  هاش  ناسنا  رگا  دوش  روصت  لاثم  يارب  .دـنک  داجیا  ناسنا  يایند  رد  یفرژ  رایـسب  تارییغت  دـناوت  یم  نآ  كاـپ  لـالز و  عبنم  زا  یملع  دـیلک  هاـش  کـی  تفاـیرد  .تسا  میلس 
.دوش یم  داجیا  یگدنز  ياه  هصرع  همه ي  رد  يداینب  تارییغت  هچ  دروآ ، تسد  هب  ار  تسا  هدافتسا  لاح  رد  نونکا  هک  يرب  هنیزه  هدیچیپ و  رایسب  ياه  شور  اب  توافتم  يدیشروخ ،

تعرس فشک ، نیا  ياپ  مه  هکلب  دوبن ؛ فرص  یملع  فشک  کی  هب  دودحم  اهنت  نورتکلا  لرتنک  هب  یبای  تسد  ینعی ، .دش  ضوع  ندمت  سایقم  تفای ، تسد  يا  هتسه  يژرنا  هب  رشب  یتقو  يدام ، ندمت  نیمه  رد 
زا يرگید  ندـمت  هک  تسا  روهظ  رـصع  صوصخم  ملاع ، نوطب  نیا  قیاقح و  نیا  دـنوش ؛ یمن  هداد  رارق  نینموم  ریغ  رایتخا  رد  هک  تسه  ملاع  رد  يا  ینطاب  ياه  هیال  بیترت ، نیمه  هب  .تفای  هعـسوت  زین  تاطابترا 

دوش (1). یم  افوکش  اه  نآ  لد 

ندمت نآ  رد  هک  تسین  یملاع  روهظ  زا  سپ  ملاع  هک  ینعم  نیدـب  تفای ، دـهاوخن  همادا  رـشب  ینونک  ندـمت  تسا و  شنیرفآ  زا  يرگید  هبترم  روهظ  زا  دـعب  َملاع  هک  تفایرد  ناوت  یم  تایاور  زا  هصالخ  روط  هب 
: دریگ یم  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ریز  ياه  تروص  هب  ملع  رب  ینتبم  یهلا  يروانف  هکلب  دوش ، فرطرب  نآ  صقاون  دوش و  يراک  تسد  ینونک 

ای ؟ع ؟ حون ترضح  یتشک  تخاس  رد  هچنآ  دننام  دنک ، یم  يروانف  داجیا  هب  مادقا  وا  دوخ  هدرک و  بسک  موصعم ) ماما   ) ضیف هطساو  قیرط  زا  یهلا  لازیال  ملع  عبنم  زا  ار  يروانف  کی  هب  ندیـسر  ِملع  رـشب  فلا )
لوط رد  .داتفا  قافتا  تسا ، هدش  هراشا  نآرق  رد  هک  يدراوم  ریاس  یبن و  فسوی  نامز  رد  تالغ  يرادهگن  يارب  ولیس  تخاس  یسانش و  هایگ  ملع  و  ؟ع ؟ دوواد ترضح  هرز 

.نارهت نیسدنهم  یمالسا  هعماج  عمج  رد  ینارنخس  .نآ  عناوم  تامازلا و  تیودهم و  یهشیدنا  .يدهم 1393. دمحم  دیس  يرقابریم ، - 1
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تاریـخ نیز پیامبران الهی مبـدأ و سرچشـمه جاري شـدن علوم در بین امت ها بوده اند و این مسـئله عجیب وغریبی نیست و همچنین به معنی تعطیلی آموزش، پرورش و پژوهش در آن زمان نیست. حضـرت
موسی؟ع؟ چند دهه مشغول آموزش قوم بنی اسرائیل در ابعاد مختلف از جمله علم و فناوري بود (1).

ب) به لطف خداوند یک توانایی مبتنی بر علم الهی در اختیار انسان قرار می گیرد، مانند آنچه به عنوان سبب حمل و نقل به ذوالقرنین، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت سلیمان و سایر اولیاي الهی
داده شده و در قرآن به آن ها اشاره شده است.

ج) انسان با آموزش، پژوهش و تالش در حالی که عقول، از ناحیه خداوند تکامل یافته و عقل سـلیم در عموم مومنین رشد یافته است فناوري و علوم مورد نیاز خود را اسـتخراج نموده و نیاز واقعی خود را
مرتفع خواهد ساخت. این زمانی است که برکت، همه ي فعالیت ها و تالش هاي مومنین را غنا خواهد بخشید.

د) اصوًال دسترسـی بشـر به همه ي نعمت هاي الهی داراي دو الیه است. در الیه اول بشر با تالش، کسب علم، آموزش و پژوهش، به روش هاي معمول به علم و فناوري دست می یابد. در الیه دوم درهاي
علم الهی و توانـایی هایی به میزان ظرفیت انسان مؤمن و به حق پیوسـته روي او باز می شود، لـذا در عصـر ظهور به علت تعالی و تقواي مؤمنین و اطاعت از ولی معصوم، مؤمنین از هر دو الیه علم بهره مند
می شوند. همان گونه که قبًال اشاره شد در این زمان، الزم نیست حضـرت مهدي؟عج؟ براي انتقال علم و فناوري الهی به مؤمنین، دانشگاه تأسیس کند یا افرادي را آموزش دهد، بلکه با به دست دادن شاه
کلیـِد یک علم الهی به یارانش، آن ها خواهنـد توانست مقیاس تمـدن و فناوري را در عصـر ظهور تغییر دهند. همچنین با توجه به روایات، با تکامل عقول و افهام مؤمنین و همچنین اشـراف تکوینی امام بر

یاران، تک تک افراد جامعه صاحب خرد و اندیشه هاي تعالی یافته بوده و خواهند توانست عالم ماده را براي سعادت و کمال به تسخیر درآورند.

امام باقر؟ع؟ میفرماید:

یأتی علی الناس زمان یغیب عنهم إمامهم، فیا طوبی للثابتین علی أمرنا فی ذلک الزمان،

1- همایون، محمد مهدي. 1391. تاریخ تمدن و ملک مهدوي. انتشارات دانشگاه امام صادق؟ع؟.
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، رفغأ مکلو  وفعأ ، مکنعو  لبقتأ ، مکنم  اقح  یئامإو  يدابع  متنأف  ینم ، باوثلا  نسحب  اورشبأف  یبیغب ، متقدصو  يرـسب  متنمآ  یئامإو  يدابع  لوقیف : هلالج  لج  ئرابلا  مهیدانی  نأ  باوثلا  نم  مهل  نوکی  ام  یندأ  نإ 
یم ینامز  مدرم ، تیبلا ؛ موزلو  ناسللا  ظفح  لاق : نامزلا ؟ کلذ  یف  نمؤملا  هلمعتسی  ام  لضفأ  امف  هللا  لوسر  نبا  ای  تلقف : رباج : لاق  یباذع ، مهیلع  تلزنال  مکال  ولو  ءالبلا  مهنع  عفدأو  ثیغلا  يدابع  یقـسأ  مکبو 

لاعتم يادـخ  هک  تسا  نیا  دـسر ، یم  نانآ  هب  هک  یـشاداپ  نیرتمک  .دـننامب  راوتـسا  مدـق و  تباث  تیبلها  ام  تیالو ]  ] رما رد  نامز  نآ  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  .دوش  یم  بیاـغ  ناـنآ  رظنم  زا  ناـشماما  هک  دـیآ 
: داد همادا  ؟ع ؟ رقاب ماما  هاگ  نآ  .تسا  ناتراظتنا  رد  نم  شاداپ  نیرتهب  هک  داب  هدژم  امـش  رب  سپ  .دیدرک  قیدصت  ارم  بیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ناهنپ  تجح  هب  امـش  نم ! ناگدنب  دیامرف : یم  دنک و  یم  ناشباطخ 
منک و یم  وفع  ناتدنسپان  رادرک  زا  مریذپ و  یم  ار  نات  هتـسیاش  کین و  راتفر  .دیتسه  نم  یقیقح  ناگدنب  نانز ، نادرم و  امـش  دیامرف : یم  نانآ  هب  ینیتسار  نارظتنم  نینچ  هب  يراذگ  جرا  رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ  »

مدرم هب  ار  دوخ  كاندرد  باذع  دیدوبن ، امش  رگا  نم ! ناگدنب  نیرتزیزع  يا  .منک  یم  عفد  ار  الب  نانآ  زا  باریـس و  دوخ  تمحر  ناراب  اب  امـش  رطاخ  هب  ار  مناگدنب  مزرمآ و  یم  ار  ناراکهنگ  ریاس  امـش  رطاخ  هب 
.ینیشن (1) هناخ  نابز و  يرادهاگن  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ نامز  نآ  رد  نموم  راک  نیرتهب  هللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دیوگ : رباج  .مدرک  یم  لزان  نامرفان 

میرک نآرق  زا  یهلا  ءایلوا  هب  ییاناوت  ملع و  ياطعا  زا  ییاه  لاثم 

ار اه  لدـم  نآرق  هک  اجنآ  زا  .تسا  هدـش  اطعا  دارفا  نیا  هب  یهلا  ياوقت  ادـخ و  هب  نامیا  رطاخ  هب  هک  تسا  هدـش  نایب  اه  نآ  هب  ییاناوت  ياطعا  ای  ءایلوا و  ناربمایپ و  هب  یهلا  ملع  ياطعا  زا  يدراوم  میرک  نآرق  رد 
رد .دش  دهاوخ  زین  وا  لماش  ییاناوت  ملع و  ياطعا  دنک  یگدنب  ادـخ  یلو  روحم  لوح  هدیـسر و  اوقت  هجرد ي  هب  هتـشاد و  ادـخ  هب  نامیا  هک  يا  هعماج  صخـش و  ره  هک  دوش  یم  تابثا  نیاربانب  تسا ، هدرک  نایب 

رد هلمجزا  تسا ، هدش  هراشا  تیانع  رارکت  نیا  هب  يدراوم  رد  میرک  نآرق 

ص 330. قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  - 1
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سوره مبارکه نور می فرماید:

ُهْم مِْن بَعِْد َخْوفِِهْم َأمًْنا یعْبُُدونَنِی لَا یْشِرکوَن بِی َشیًئا َوَمْن{ لَنَّ ی لَُهْم َولَیَبدِّ َتْخَلَف الَِّذیَن مِْن َقبْلِِهْم َولَیَمکَننَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتضَـ ُهْم فِی الَْأْرِض کَما اسْـ َتْخلَِفنَّ الَِحاِت لَیسْـ ُه الَِّذیَن آَمنُوا مِنْکْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد اللَّ
ُقوَن؛ خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده اند، وعده داده است که حتمًا آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد؛ همان گونه که کسانی کَفَر بَعَْد َذلِک َفُأولَئِک ُهُم الَْفاسِـ
را که پیش از آنـان بودنـد جانشـین [خود] قرار داد، و آن دینی را که برایشـان پسـندیده است به سودشان مسـتقر کنـد، و بیمشان را به ایمنی مبـدل گردانـد، [تا] مرا عبادت کننـد و چیزي را با من شـریک

نگردانند، و هر کس پس از آن به کفر گراید؛ آنان فاسقانند}. (1)

در این آیه ي شـریف خداوند وعده ي استخالف در زمین را به مؤمنین داده و تأکید دارد که نمونه ي آن قبًال به بعضی از مؤمنین اعطا شده است، بنابراین عنایاتی که خداوند در اعصار گذشته به پیامبران
و اولیا داشته است قابل تکرار بوده و آن گونه که از روایات برداشت می شود در عصر ظهور این عنایات در سطح وسیع خواهد بود.

برخی از موارد اعطاي علم و توانایی به مؤمنین که در قرآن کریم اشاره شده و قابلیت تکرار براي سایر مؤمنین به ویژه در عصر ظهور را دارند عبارت اند از:

آصف برخیا

َ َقاَل ِعفِْریٌت مَِن الِْجنِّ َأنَا آتِیک بِِه َقبَْل َأْن َتُقوَم مِْن َمَقامِک َوِإنِّی َعَلیِه لََقِوي َأمِیٌن َقاَل الَِّذي ِعنَْدُه ِعلٌْم مَِن الْکَتاِب َأنَا آتِیک بِِه َقبَْل َأْن یْرَتدَّ* نیملـسم ینوتأی نأ لبق اهـشرعب ینیتأی مکیأ ألملا اهیأ ای لاق { ِ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ ِ ِ ِ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
ا ِعنَْدُه َقاَل َهَذا مِْن َفْضِل َربِّی لِیبْلَُونِی َأَأْشکُر َأْم َأکُفُر َوَمْن َشکَر َفِإنََّما یْشکُر لَِنفِْسِه َوَمْن کَفَر َفِإنَّ َربِّی َغنِی کِریٌم؛ (سلیمان) گفت: اي بزرگان کدام یک از شما تخت او را براي َتِقر ا َرآُه مُسْـ ِإلَیک َطْرفُک َفَلمَّ

من می آورد پیش از آنکه به حال تسلیم نزد من آیند؟. عفریتی از جّن گفت: من آن را نزد تو

1- نور، 55.
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و دروآ » مهاوـخ  وـت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : تشاد  ینامـسآ )  ) باـتک زا  یـشناد  هک  یـسک  اـّما )  ) .منیما اـناوت و  رما ، نیا  هب  تبـسن  نم  يزیخرب و  تـسلجم  زا  هـکنآ  زا  شیپ  مروآ  یم 
عفن هب  دنک ، رکش  سک  ره  و  منک ؟ یم  نارفک  ای  مروآ  یم  اجب  ار  وا  رکش  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ارم  ات  تسا ، نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  تفگ : دید  اجرباپ  تباث و  دوخ  دزن  ار  تخت )  ) نآ نامیلـس )  ) هک یماگنه 

(1) تسا .} میرک  ّینغ و  نم ، راگدرورپ  هک ) تسا ، هدومن  شیوخ  نایزب   ) دیامن نارفک  سک  ره  و  دنک ؛ یم  رکش  دوخ 

یندز مه  هب  مشچ  رد  تسا  هتشاد  هلـصاف  نامیلـس  ترـضح  اب  رتمولیک  نارازه  هک  ار  یتخت  تسا  هدوب  شرایتخا  رد  یهلا  ملع  یکدنا  هک  ایخرب ) فصآ   ) یـصخش دوش  یم  هدهاشم  هکرابم  تایآ  رد  هک  هنوگ  نآ 
بجوم هک  هدوب  درف  نآ  ياوقت  نامیا و  هطساو  هب  مه  نآ  یهلا و  ملع  زا  يا  هرذ  نتشاد  رایتخا  رد  زا  یـشان  ییاناوت  نیا  .تسا  هدوب  زین  یگرزب  رایـسب  داعبا  ياراد  هدش  دای  تخت  دوش  یم  هتفگ  .تسا  هدرک  لقتنم 

یملع و يرما  ًالماک  ییاناوت  نینچ  نتـشاد  .دـنک  اطع  دوخ  يزور  ملع و  زا  اوقت  بحاص  نامیااب و  ياه  ناسنا  ریاـس  هب  دـنوادخ  دراد  يداریا  هچ  .دزاـس  دـنم  هرهب  ار  يو  دوخ  ملع  زا  دـنوادخ  هک  تسا  هدـیدرگ 
.تسا ریذپ  ناکما 

نینرقلاوذ

مهاوخ امـش  يارب  وا  زا  يزیچ  يدوز  هب  : » وگب .دنـسرپ  یم  نینرقلاوذ »  » هرابرد وت  زا  و  اًبَبَـس ؛ َعَْبتَأَف  اًبَبَـس *  ٍءیَـش  ِّلک  ْنِم  ُهاَنیَتآَو  ِضْرَْألا  ِیف  َُهل  اَّنکَم  اَّنِإ  اًرکِذ *  ُْهنِم  ْمکیَلَع  ُوْلتَأَس  ُْلق  ِنیَنْرَْقلا  يِذ  ْنَع  کـَنُولَأْسیَو  }
(2) درک .} لابند  ار  یهار  ات  .میدیشخب  ودب  يا  هلیسو  يزیچ  ره  زا  میداد و  یتاناکما  وا  هب  نیمز  رد  ام  دناوخ .»

، دننک دودحم  یصاخ  موهفم  رد  هدش ، قالطا  هلیسو  هنوگره  هب  سپس  دنور و  یم  الاب  لخن  ناتخرد  زا  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یبانط  ینعم  هب  لصا  رد  هک  ار  ببس  موهفم  دنا  هتـساوخ  نارـسفم  زا  یـضعب  هچ  رگ  »
ناشن دراد و  یعیسو  موهفم  تسا و  قلطم  ًالماک  هیآ  هک  تسا  ادیپ  یلو 

ات 40.  38 لمن ، - 1
ات 85.  83 فهک ، - 2
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میدهـد که خداونـد اسـباب وصول به هر چیزي را در اختیار ذو القرنین گذارده بود؛ عقل و درایت کافی، مدیریت صـحیح، قدرت و قوت، لشـگر و نیروي انسانی و امکانات مادي، خالصه آنچه از وسایل
معنوي و مادي براي پیشرفت و رسیدن به هدف ها الزم بود در اختیار او نهادیم». (1)

از تفسـیر آیات به وضوح پیداست که خداوند به ذوالقرنین علم و توانایی و اسـباب گوناگونی اعطاء کرده است و این اعطاء در پرتو ایمان به خدا و تقواي الهی و با واسطه ي فیض الهی، یعنی امام معصوم
قابل تکرار براي سایر مؤمنین می باشد.

حضرت نوح؟ع؟

َوُأوِحی ِإلَی نُوٍح َأنَُّه لَْن یْؤمَِن مِْن َقْومِک ِإلَّا َمْن َقْد آَمَن َفَلا َتبَْتئِْس بَِما کانُوا یفَْعلُوَن * َواْصَنِع الُْفلْک بَِأْعینَِنا َوَوْحیَنا َولَا تَُخاِطبْنِی فِی الَِّذیَن َظَلُموا ِإنَُّهْم مُغَْرقُوَن؛ و به نوح وحی شد که؛ «از قوم تو، جز کسانی
که [تاکنون] ایمان آورده اند هرگز [کسـی] ایمان نخواهد آورد. پس، از آنچه می کردند غمگین مباش». «و زیر نظر ما و [به] وحی ما کشتی را بساز و درباره کسانی که ستم کرده اند با من سخن مگوي،

چرا که آنان غرق شدنی اند}. (2)

ِه َمْجَراَها َومُْرَساَها ِإنَّ َربِّی لََغُفوٌر َرِحیٌم؛ و [نوح] گفت؛ «در آن سوار شوید. به نام خداست روان شدنش و لنگر انداختنش، بی گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است}. (3) {َوَقاَل اْرکبُوا فِیَها بِْسِم اللَّ

در این آیات بر اعطاي علم الهی به حضرت نوح؟ع؟ براي ساخت کشتی و همچنین اعطاي رمز و ذکر الهی براي حرکت و ایستادن آن تأکید شده است.

حضرت داوود؟ع؟ و حضرت سلیمان؟ع؟

ا لَُه الَْحِدیَد * َأِن اْعَمْل یَر َوَألَنَّ بِی َمَعُه َوالطَّ ا َفْضًلا یا ِجَباُل َأوِّ {َولََقْد آَتیَنا َداُووَد مِنَّ

1- تفسیر نمونه، آیت اهللا مکارم شیرازي، ذیل آیات 84 و 85 سوره مبارکه کهف.
2- هود، 36 و 37.

3- هود، 41.
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ِباَذَع ْنِم  ُْهقُِذن  اَنِْرمَأ  ْنَع  ْمُْهنِم  ْغِزی  ْنَمَو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِهیَدی  َنَیب  ُلَمْعی  ْنَم  ِّنِْجلا  َنِمَو  ِرْطِْقلا  َنیَع  َُهل  اَْنلَسَأَو  ٌرْهَش  اَهُحاَوَرَو  ٌرْهَش  اَهُّوُدُغ  َحیِّرلا  َناَمیَلُِسلَو  ٌریَِـصب *  َنُولَمْعَت  اَِمب  یِّنِإ  اًِحلاَص  اُولَمْعاَو  ِدْرَّسلا  ِیف  ْرِّدَقَو  ٍتاَِغباَس 
يا میتفگ ] و   ] .میدرک اطع  یتیزم  شیوخ  بناج  زا  ار  دوواد  یتسار  هب  و  ُروکَّشلا ؛ يِداَبِع  ْنِم  ٌلِیلَقَو  اًرکُـش  َدوُواَد  َلآ  اُولَمْعا  ٍتایِـساَر  ٍروُدـُقَو  ِباَوَْجلاک  ٍناَفِجَو  َلِیثاَمَتَو  َبیِراَحَم  ْنِم  ُءاَشی  اَـم  َُهل  َنُولَمْعی  ِریِعَّسلا * 
نم اریز  دینک ، هتـسیاش  راک  نک و  يریگ  هزادنا  تسرد  ار  اه  هقلح  زاسب و  خارف  ياه  هرز  هک ]  ] میدینادرگ مرن  وا  يارب  ار  نهآ  و  دینک .] یگنهامه   ] ناگدنرپ يا  و  دیوش ، ادص  مه  ادخ ] حیبست  رد   ] وا اب  اه ، هوک 

هب نج  زا  یخرب  میدینادرگ و  ناور ] و   ] بوذ وا  يارب  ار  سم  ندعم  و  دوب ، هار ]  ] هام کی  هاگنابـش ، شندمآ  و  هام ، کی  دادـماب ، نآ  نتفر  هک  میدرک ] مار   ] نامیلـس يارب  ار  داب  .میانیب و  دـیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب 
اه همسجم  اه و  هناخزامن  زا  تساوخ : یم  هچ  ره  وا  يارب  ناصصختم ] نآ   ] .میدیناشچ یم  وا  هب  نازوس  باذع  زا  تفات ، یمرب  رـس  ام  روتـسد  زا  اه  نآ  زا  سک  ره  دندرک و  یم  راک  وا  شیپ  ناشراگدرورپ  نامرف 

(1) دنرازگساپس .} یکدنا  نم  ناگدنب  زا  دیشاب و  رازگرکش  دوواد ، نادناخ  يا  .دنتخاس  یم  نیمز  هب  هدیبسچ  ياه  گید  اه و  هچضوح  دننام  گرزب  فورظ  و 

ماما نارای  هب  یهلا  ياوقت  ادخ و  هب  نامیا  هیاس ي  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  ؟ع ؟ نامیلـس ترـضح  و  ؟ع ؟ دوواد ترـضح  هب  فلتخم  تادوجوم  ریخـست  ییاناوت و  ملع ، ياطعا  حوضو  هب  تایآ  نیا  رد 
.دش دهاوخ  ءاطعا  روهظ  رصع  رد  نینمؤم  رصع و 

روهظ رصع  رد  نینموم  هب  ملع  رب  ینتبم  ییاناوت  ياطعا 

: تسا هدمآ  ؟ص ؟ ربمایپ زا  يردخ  دیعسوبا  زا  یثیدح  رد 

نخس یسک  هچ  زا  باتکلا » ملع  هدنع  نم  : » مدرک ضرع  دوب .» دوواد  نب  نامیلس  ترضح  یصو  وا  : » دومرف مدرک ، لاؤس  شرضحم  زا  تسا ) سیقلب  تخت  هدنروآ  هک  « ) باتکلا نم  ملع  هدنع  يذلا   » يانعم زا  نم 
نایب ار  یلک  ملع  هک  باتکلا » ملع   » دیوگ و یم  ار  یئزج  ملع  هک  باتکلا » نم  ملع   » توافت هب  هجوت  اب  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  نیا  دومرف : دیوگ ؟ یم 
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می کند، روشن می شود که میان آصف و علی؟ع؟ چه اندازه تفاوت است. علم امیرالمؤمنین به تمام امامان؟عهم؟ و درنهایت به حضـرت مهدي؟عج؟ رسـیده است. در روایات بسیاري می خوانیم که اسم
اعظم الهی هفتـاد و سه حرف است که یـک حرف آن نزد آصف بن برخیـا بود و چنان کار خارق عادتی را انجام داد. نزد امامان اهل بیت؟عهم؟ هفتاد و دو حرف آن است و یک حرف آن مخصوص به

ذات پاك خدا است. (1)

امام باقر؟ع؟ فرمود:

أصـحاب القائم ثالثمائه وثالثه عشـر رجال أوالد العجم، بعضـهم یحمل فی السـحاب نهارا، یعرف باسـمه واسم أبیه ونسـبه وحلیته، وبعضـهم نائم علی فراشه فیوافیه فی مکه علی غیر میعاد؛ اصـحاب قائم؟ع؟
سیصـد و سـیزده نفر از فرزنـدان عجم هسـتند، بعضـی از ایشان را در روز با آشـنایی به نام خود و نام پدر و نسب و شـمائل در ابر سوار می کنند، به مکه می برند و بعضـی در رختخواب خود خوابیده، نابه

هنگام در مکه دیده می شوند، بدون میعاد و سابقه قرارداد. (2)

فنـاوري هاي مورداسـتفاده یاران امام موجبات انواع بیماري، تصادف، مرگ ومیر، آلودگی محیط زیست و انواع مصادیق اهالك حرث و نسل را براي بشـر فراهم نخواهنـد کرد، بلکه در عصـر ظهور یک
فناوري الهی بی عیب و نقص مبتنی بر اخالق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آنگاه عالمت پسر انسان در آسمان در کتاب انجیل آمده است: «پسر انسان سوار بر ابر می آید. در انجیل متی فصل 19 ویژگی هاي پسر انسان هنگام ظهور را بیان می کند. در عبارت سی ام آمده است: 
و در رویاي شـب پدید می آید و در آن وقت تمام جمیع طوایف زمین، پسـر انسان را ببینند که بر ابرهاي آسـمان با قوت و جالل عظیم می آید". در کتاب دانیال نبی فصل هفتم، این عبارت آمده است: 

می نگریستم که شبیه پسر انسان بر ابرها می آید"» (3).

خداوند در قرآن کریم می فرماید:

1- تفسیر نمونه، آیت اهللا مکارم شیرازي، ذیل آیه 38 تا 40 سوره نمل.
2- الغیبه، نعمانی، ص 315؛ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 369.

.http://www.tabnak.ir/fa/news/440920 .3- طباطبایی، سید محمد رضا. 1393. آیا امام زمان؟عج؟ و یارانشان سوار بر ابر میآیند. خبرگزاري تابناك
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کین ياهراک  رد  سپ  دنادرگ  یم  يوس )  ) نآ هب  ار  دوخ  يور  يو  هک  تسا  يا  هلبق  یسکره  يارب  و  ٌریدَق ؛ ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  اهیِّلَُوم  َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِکل  {َو 
(1) تساناوت .} زیچ  همه  رب  ادخ  تقیقح ، رد  .دروآ  یم  زاب ) دوخ  يوس  هب   ) ار امش  یگمه  دنوادخ  دیشاب ، هک  اجکره  .دیریگ  یشیپ  رگیدکی  رب 

: تسا هدمآ  ریز  رد  نآ  تیاور  هک 3  دراد  دوجو  يدایز  تایاور  هیآ  نیا  ریسفت  هرابرد 

: دومرف ُهاعَد } اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ   } هفیرش هیآ  نایبرد  رقاب  ماما  _ 1

ِهِشاَِرف َو ْنَع  َدُِقف  ِریِسَْملِاب  َلَْتُبی  َْمل  ْنَم  َهَعاَّسلا َو  َْکِلت  یَفاَو  ِریِـسَْملِاب  َِیُلْتبا  َناَک  ْنَمَف  َرَـشَع  َهَثاََلث  ِهَئاُِمثاَلَّثلا َو  ُساَّنلا  ُهُِعیاَُبی  ُهُِعیاَُبی َو  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  ُنوُکَیَف  َضَْیبَأ  ٍْریَط  ِهَروُص  ِیف  ِباَزیِْملا  یَلَع  ُلِیئَْربَج  َو  ؟ع ؟ ِِمئاَْقلا ِیف  َْتلِْزنُأ 
یـسک هچ  ایآ   » هفیرـش هیآ  نایب  رد  ؟ع ؟ رقاب ماما  ِْتیَْبلا ؛ َلْهَأ  اََنل  ُهَیَالَْولا  ُتاَْریَْخلا  َلاَق  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  ْمِهِـشُُرف َو  ْنَع  ُدوُقْفَْملا  ؟ع ؟ َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  ُلْوَق  َوُه 

یم تعیب  وا  اب  هک  ادخ  قلخ  زا  رفن  نیتسخن  تسا و  هتسشن  هبعک  نادوان  رب  يدیفس  هدنرپ  تروص  هب  ؟ع ؟ لیئربج تسا و  هدش  لزان  ؟ع ؟ مئاق هرابرد  دومرف : دناوخ .» یم  ار  وا  هک  یماگنه  تسا ، هراچیب  يوگخساپ 
نیمه هب  نینمؤملاریما  .دوش  یم  دوقفم  شرتسب  زا  دشابن ،) نتفر  هار  راتفرگ  هک   ) سکره دسر و  یم  تعاس  نآ  رد  دشاب ، ییامیپ  هار  راتفرگ  هک  سکره  سپ  دننک  یم  تعیب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نآ  هاگنآ  .دـنک 
تاریخ دومرف : سپـس )  ) ًاعیِمَج و ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـسا  دیامرف : یم  ار  بلطم  نیمه  زین  ّلج  ّزع و  دنوادخ  .ناشیاهرتسب و  زا  ناگدش  مگ  نآ  دـیامرف : یم  هک  اجنآ  دـنک ، یم  هراشا  بلطم 

.تیب (2) لها  ام  تیالو  ینعی 

2 امام باقر؟ع؟ درباره آیه شریفه }فَاْستَبُِقوا الَْخ یْراِت أَیَْن ما تَُک ونُوا یَأِْت بُِک ُم اللَُّه َج ِمیعاً{ فرمود: قاََل الَْخ یَْر اُت الَْو َالیَُه َو قَْولُُه تَبَاَرَك َو تََعالَی أَیَْن ما تَُک ونُوا یَأِْت بُِک ُم اللَُّه َج ِمیعاً یَْعنِی_

.148 هرقب ، - 1
ح 156. باب 27 ، ص 369 ، ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  ح 6 ؛ ، 20 باب ص 314 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 2
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1- اصول کافی، شیخ کلینی، ج 8، ص 313، ح 487.
2- الغیبه، نعمانی، ص 312، باب 20، ح 3.

در روایات فوق سه روش براي حضور یاران امام در مکه بیان شده که عبارت اند از:

1 مفقود شدن در بستر.

2 چونان پاره هایی از ابر پاییز، گرد هم آیند.

_3 حرکت در میان ابر.

_

_

که باشید خداوند همگی شما را می آورد». (2)

ِه فِی َساَعٍه َواِحَدٍه َقَزٌع َکَقَزِع الَْخِریِف؛ منظور از خیرات والیت است و مقصود از «ایَْن ما َتُکونُوا َیْأِت بُِکُم اللَُّه ُه الَْمعْـُدوَدُه َقاَل َیْجَتِمُعوَن َو اللَّ ِه الُْأمَّ َر َرُجًلا َقاَل َو ُهْم َو اللَّ َعَه َعشَـ َحاَب الَْقائِِم الثََّلاثَِمائَِه َو الْبِضْـ َأصْـ
َجِمیعًا» طرفداران حضرت قائم؟ع؟ است که بیش از سیصد و ده نفر هستند. امام؟ع؟ فرمود: به خدا سوگند آنان همان اّمت معدوده اي هستند که در یک ساعت چونان پاره هایی از ابر پاییز، گرد هم آیند.

(1)

3 امام صادق؟ع؟ فرمود:

َحاِب َه َو مِنُْهْم َمْن یَُري َیِسیُر فِی السَّ َه بِاْسِمِه الِْعبَْرانِیِّ َفُأتِیَحْت لَُه َصَحابَتُُه الثََّلاثُِمائَِه َو ثََلاثََه َعَشَر َقَزٌع َکَقَزِع الَْخِریِف(فهم) َو ُهْم َأْصَحاُب الَْألِْوَیِه مِنُْهْم َمْن یُفَْقُد َعْن(من) فَِراِشِه لَیًْلا َفیُْصبُِح بَِمکَّ ِإَذا ُأِذَن الِْإَماُم َدَعا اللَّ
ُه َجِمیعًا؛ هنگامی که به َحاِب نََهارًا َو ُهُم الَْمفُْقوُدوَن َو فِیِهْم نََزلَْت َهِذِه الْآَیُه َأیَْن ما َتُکونُوا َیْأِت بُِکُم اللَّ نََهارًا یُعَْرُف بِاْسِمِه َو اْسِم َأبِیِه َو ِحلَْیتِِه َو نََسبِِه قُلُْت ُجِعلُْت فَِداَك آیهْم َأْعَظُم ِإیَمانًا َقاَل الَِّذي َیِسیُر فِی السَّ
امام اذن داده شد خداي را به نام عبرانی اش می خواند. پس یارانش سـیصد و سیزده نفر براي او آماده می شوند. آنان پرچم داران هستند، بعضی از آنان شبانگاه از بسترشان ناپدید می شوند و بامداد خود
را در مکه می بیننـد و بعضـی از آنان که به نام خود و پـدرش و خصوصـیات و نسـبش معروف است؛ در میان آن ها دیـده می شود که در روز روشن میان ابر حرکت می کننـد. عرض کردم: فدایت شوم
کـدام یک از اینان ایمانشان مهم تر است؟ فرمود: کسـی که در میان ابر در روز حرکت می کنـد و (لی) همگی آنان یک باره، از میان مردم، گم می شوند. لذا این آیه درباره آنان نازل شده است «هر جا

_
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هب هک  تسا  هدش  رکذ  ماما  نارای  ندش  دوقفم  لوا  دروم  رد  .دنوش  دریگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  نونکا  هچنآ  هیبش  يا  هیلقن  هلیـسو  رب  راوس  ماما  نارای  هک  تفایرد  ناوت  یمن  کی  چیه  زا  شور ، هس  نیا  رد  لمأت  اب 
هدش نایب  ربا  نایم  رد  ماما  نارای  تکرح  موس  دروم  رد  .تسا  هدش  هیبشت  ربا  تکرح  هب  ماما  نارای  ریـس  شور  مود  دروم  رد  .دشاب  یم  دوش ، یم  هتفگ  ضرالا  یط  هچنآ  هیبش  رتشیب  دـتفا و  یم  قافتا  ینآ  تروص 

.دوش یمن  تشادرب  هدشن و  حیرصت  دنشاب  امیپاوه  هیبش  ییاه  هلیسو  رب  راوس  نانآ  هکنیا  یلو  تسا ،

رارقتسا زا  دعب  رظن  دروم  ياه  تفرشیپ  مولع و  شرتسگ  يروانف ، ءاقترا  دنناسر و  یم  ماما  هب  ار  دوخ  تروص  نیدب  روهظ  ودب  رد  هک  دنتـسه  جع ؟ ؟ يدهم ترـضح  رفن  نارای 313  صوصخ  رد  هدش  دای  تایاور 
.داد دهاوخ  خر  روهظ  ودب  زا  یهلا  تمحر  تاکرب و  لوزن  هک  تسا  هدش  هراشا  تایاور  رد  هچ  رگا  دمآ ، دهاوخ  دوجو  هب  ماما  تموکح 

طیارش ياراد  هدش  دای  هیلقن  لیاسو  کش  یب  اما  دنیامن ، ریس  ملاع  رد  دریگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  هزورما  هچنآ  دننام  يا  هیلقن  هلیسو  اب  ماما  نارای  هک  درادن  دوجو  يداریا  چیه  هک  تسا  يرورـض  بلطم  نیا  رکذ 
: دوب دنهاوخ  ریز  یلقادح 

.تسا سایق  لباقریغ  يزورما  لیاسو  تعرس  اب  نآ  تعرس  _ 1

.تسا نمیا  اه  ناسنا  رگید  يارب  هدنوش و  راوس  يارب  _ 2

.دومن دهاوخن  مهارف  ار  رشب  یناور  یمسج و  يرامیب  هیام  _ 3

.تسین رشب  ینونک  ندمت  يروانف  لصاح  دوش و  یم  يریگ  هرهب  نآ  تخاس  رد  یهلا  ملع  زا  _ 4

.تسا یقالخا  نآ  يژولونکت  _ 5

هک ییاه  ییاناوت  اه و  يروانف  رتشیب  هک  دندقتعم  نارگشهوژپ  یخرب  اما  دراد ، رارق  نمؤم  ياه  ناسنا  رایتخا  رد  دنوادخ  نذا  هب  فطل و  اب  ییاه  ییاناوت  اه و  يروانف  روهظ  رـصع  رد  نونکا و  مه  کش  یب  هچرگا 
يارب ییانثتسا و  يرما  هک  زاجعا  هن  دشاب ، یعیبط  ياه  تنس  قباطم  دیاب  ملاع ، نیا  رد  رشب  یگدنز  اریز  زاجعا ؛ هن  تسا ، روهظ  زا  دعب  رصع  یملع  لماکت  لوصحم   » تشاد دهاوخ  رایتخا  رد  روهظ  رـصع  رد  رـشب 

.(1) تماما » ای  توبن  توعد  تیناقح  تابثا  ریسم  رد  مه  نآ  تسا ، هداعلا  قوف  يرورض و  دراوم 

هرامش 2. ناتسمز 1380 ، .راظتنا  هلجم  .مالسا  رد  دوعوم  هلضاف  هنیدم  ای  روهظ  رصع  .هللا 1380 . بیبح  يرهاط ، - 1
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روهظ رصع  رد  یملع  تفرشیپ  تقیقح 

هراشا

عیمج هک  یهانپ  رـس  لحم و  ناونع  هب  هبلک ، .دـماجنا  یم  لاتیجید " هبلک   " هب دوخ  ییاهن  دـح  رد  برغ  ندـمت  .تسا  زیارغ  دـح  رد  يا  هدـش  رت  هدـیچیپ  دوجوم  کی  ناسنا  يدام ، یفـسلف  بتاـکم  رظن  ساـسا  رب 
.تسا لاتیجید " هبلک   " برغ ندمت  تیاغ  تسا و  ندمت  کی  تیاغ  ییاهن و  دح  دبای ؛ یم  تباجا  اجنآ  رد  هدش و  لقتنم  اجنآ  هب  نیمأت و  نوریب  زا  ناسنا  عورشم  قح و  هب  ياهزاین 

تراجت یگدنز ، ةویش  هنوگچ  دهد  ناشن  دشوک  یم  وا  .دشکب  ریوصت  هب  ار  ناهج  ةدنیآ  دنک  یم  شالت  دوخ  مهس  هب  لبق  لاس  وا 30  .تسایند  رد  لوحت  رییغت و  ینیب  شیپ  یناهج  ناماگشیپ  زا  یکی  رلفات  نیولآ 
نیا کینورتکلا ، ياهرازبا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ کینورتکلا  ۀـبلک  يوس  هب  یموس  جوم  ۀـعماج  شهج  دـنک ، یم  حرطم  رلفات  هک  یلوحت  .درک  دـهاوخ  رییغت  اه  يروانف  بوچراچ  رد  اهزاین و  ۀـیاپ  رب  تاطابترا  و 

ات دش  دهاوخ  ثعاب  کینورتکلا ، ۀبلک  یلامتحا  ققحت  زین  يرادا و  یتعنـص و  شخب  رد  دیلوت  دیدج  ماظن  يوس  هب  شهج  .دـنروآ  يور  هناخ  رد  زکرمتم  ياه  لغـش  هب  رود  هار  زا  هک  دـنهد  یم  دارفا  هب  ار  ناکما 
.دوش خوسنم  انعم و  یب  یلکروط  هب  دننک ، یم  لدجو  ثحب  رگیدکی  اب  اه  نآ  رس  رب  مدرم  هزورما  هک  یثحابم  زا  يرایسب  اسب  هچ  لوحت ، نیا  اب  .دوش  نوگرگد  ثحابم  ۀمه  ياوتحم 

ياه هبلک  هب  هدـنیآ  لاس  یـس  ات  تسیب  رد  یلعف ، راک  يورین  دـصرد  طقف 20  رگا  .تفای  دـهاوخ  شرتسگ  دـح  هچ  ات  هدـنیآ  رد  کینورتکلا  ۀـبلک  تفگ  دوش  یم  تیعطاق  اـب  نونکا  مه  زا  دریگ : یم  هجیتن  رلفاـت 
.تفرگ دهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  هعماج  یسایس  ماظن  یتح  اه ، شزرا  ماظن  هداوناخ ، تخاس  تسیز ، طیحم  يرهش ، ماظن  دندنویپب ، کینورتکلا 

هک هداوناخ  رد  ندش  یتعنـص  ءوس  ياهریثأت  مود و  جوم  ضراوع  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  هک  تسا  هداوناخ  دارفا  نایم  رتشیب  یگتـسویپ  ماکحتـسا و  زا  یکاح  دهد ، یم  ناشن  هدنیآ  ياه  هداوناخ  زا  رلفات  هک  يریوصت 
.درک تکرح  دهد ، یم  شهاک  ار  اه  ییادج  قالط و  رامآ  یتح  دشخب و  یم  ماکحتسا  ار  نآ  هک  یتمس  هب  دیاب  هتخاس ، لزلزت  راچد  ار  نآ 

، اه هزومآ  يارب  هاگچیه  مسینردم  ياه  نیسروئت  ریاس  رلفات و  .دهد  یم  اقترا  هعماج  هداوناخ و  رد  ار  قالخا  یلاتیجید ، یکینورتکلا و  يروانف  تفرشیپ  موس ، جوم  رد  رلفات ، رظن  ساسا  رب 
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تالش ها و تعالیم پیامبران و اولیاي الهی در پیشـرفت و تعالی مادي، معنوي و اخالقی بشـر جایگاهی قائل نشـده انـد، بلکه تعالی انسان در ابعاد مختلف را در تکامل ابزار و فناوري جسـته اند. اکنون که 30
سال از زمان ارائه نظریه تافلر گذشـته است، کلبه دیجیتال یا کلبه الکترونیک به کمک اینترنت در سراسر جهان گسترش یافته و سیاست دیجیتال (دولت الکترونیک)، اقتصاد دیجیتال (تجارت الکترونیک)
و آموزش دیجیتـال (آموزش الکترونیـک و آنالـین) آنگونه که آلوین تـافلر پیش بینی نمود به حقیقت پیوسـته و به قله هـاي تکامـل خود نزدیـک می شود، اما تبعات اخالقی که تافلر براي دنیاي مبتنی بر
الکترونیک پیش بینی می کرد؛ نظیر اسـتحکام پیونـد اعضاي خانواده ها، کاهش آمار طالق و آرامش بیشتر به وقوع نپیوسـته است. تجارب جهانی و آمارهاي متقن نشان می دهند که تسـلط الکترونیک و
دیجیتـال بر ارکـان زنـدگی انسان حتی عکس آنچه تافلر پیش بینی میکرد عمل نموده و موجبات فاصـله گرفتن هر چه بیشتر انسان ها از یکـدیگر، در کانون خانواده و اجتماع را بیش از پیش فراهم نموده
است. به گونه اي که قطع ارتباط بین اعضاي خانواده به دلیل استفاده از وسایل مختلف دیجیتال، اکنون به یک معضل جهانی تبدیل شده است که تبعات ناگواري را در ابعاد مختلف زندگی انسان بر جاي

می گذارد.

برخی مبلغین مهدویت به گونه اي پیشـرفت علمی در زمان ظهور امام عصـر؟عج؟ را تبیین می کنند که مهدویت موردنظر آن ها دنیایی مانند مدرنیته کنونی، اما بسیار پیشرفته تر را در ذهن متبادر می کند،
یعنی یک کلبه ي الکترونیکی مهدوي را به ذهن انسان متبادر می سازد. با این دیدگاه، مخاطبین، بین دو کلبه تافلر حاضر و کلبه الکترونیکی غایب که وعده آن داده می شود مخیر می شوند، البته در کلبه
ي دوم افراد نماز نیز خواهند خواند و روزه هم خواهند گرفت. این تعریف، جفا به مهدویت، انحراف و تعریفی خوشایند روشنفکران ابزار زده است. چه بسا جوانان، بین کلبه تافلر نسیه اي، غیبی و مجازي
با کلبه تافلر موجود، کلبه موجود را انتخاب کننـد. درحالی که در حیات طیبه ي مهـدوي که در آن انسان خلیفه ي خـدا شـده و دست خـدا از آستین انسان بیرون می آید و او وارث زمین می شود، تسـلط

انسان بر عالم ماده یکی از مؤلفه هاي بسیار فرعی است، به گونه اي که عالم ماده مفتخر است که در خدمت

انسان در می آید. بنابراین در عصر مدرنیته، انسان در خدمت ماده است، اما در عصر ظهور ماده در خدمت انسان خواهد بود. امام باقر؟ع؟ دراین باره می فرمایند:

کأنی بأصـحاب القائم وقد أحاطوا بما بین الخافقین فلیس من شـیء إال وهو مطیع لهم حتی سـباع االرض وسـباع الطیر، یطلب رضاهم فی کل شیء، حتی تفخر االرض علی االرض وتقول: مر بی الیوم رجل
من أصـحاب القائم؛ گویا می بینم اصـحاب قائم؟ع؟ را که بین آسـمان و زمین را پرکرده اند، چیزي نیست مگر مطیع آن ها، حتی درندگان زمین و هوا، همه چیز و همه کس درصدد تأمین رضایت آن ها

هستند. زمینی بر زمین دیگر فخر می کند و می گوید امروز بر من یکی از اصحاب قائم؟ع؟ گذشته است. (1)

اخالق در فناوري

تکنولوژي از ارزش هاي خود قابل جدا ساختن نیست، یعنی نمی توان تکنولوژي را بدون اخذ ریشه هایش کسب کرد. برخی چنین القا می کنند که تکنولوژي امري خنثی و بدون جهت است. آن ها براي
این ادعا مثال هایی را نیز بیان می کنند، براي مثال می گویند چاقو در پزشـکی، آشپزخانه و کشتن انسان بی گناه استفاده می شود، بنابراین چاقو خنثی بوده و جهتی ندارد و در هیچ یک از این امور مقصر
نیست و بحث اخالق براي چاقو معنایی ندارد، بلکه بحث اخالق براي فردي که از چاقو اسـتفاده می کند مطرح است. معتقدیِن به این امر مثال چاقو را به همه ي فناوري هاي بشـري تعمیم می دهند و یک

نتیجه کلی استنتاج می کنند که تکنولوژي خنثی و بدون جهت است و بحث اخالق براي آن معنایی ندارد.

این اعتقـاد ممکن است براي برخی فناوري ها صـدق کنـد اما بی شک عمومی نیست، بلکه تکنولوژي می توانـد اخالق سازگار (ایمان سازگار) یا اخالق ناسازگار (ایمان ناسازگار) باشـد. این موضوع از
زبـان برخی اندیشـمندان و علمـاي اسـالم و حتی روشـنفکران غرب، بـا عبارات مختلف بیان شـده است. برخی این موضوع را تحت عنوان سوگیري فناوري، برخی تحت عنوان جهت دار بودن تکنولوژي،

برخی تحت عنوان خنثی نبودن تکنولوژي و برخی هم

1- کمال الدین، شیخ صدوق، ص 673، ح 25.
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.دنا هداد  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  يژولونکت  ندوب  رادم  شزرا  ناونع  تحت 

یبای تسد  يارب  اه  يراکمه  هب  تبون  اه ، يرکفمه  اه و  یلد  مه  زا  سپ  .دنبایب  ار  اه  نآ  ندرک  دروآرب  هار  سپس  .دنهد  مظن  دننک و  یسانشزاب  ار  دوخ  ياه  هزیگنا  ات  دننیشن  یم  يرکفمه  هب  لدمه  ياه  ناسنا 
زین نآ  تیاغ »  » تسا و كرتشم  ياهزاین  عفر  یلد و  مه  رد  نآ  هیلوا  ناینب »  » تسا و یعامتجا  لماکت  بجوم  تیاهن  رد  يراکمه  يرکفمه و  یلد ، مه  رـصنع  هس  .دـسر  یم  لاـیما  هب  ییوگ  خـساپ  اـهوزرآ و  هب 

ندـمت دـنا و  هدرک  يراکمه  يرکفمه و  هدـمآ و  مه  درگ  كرتشم  ياهزاین  ساسا  رب  اه  ناسنا  .تسا  هدوب  اه  هصخاش  نیمه  يانبم  رب  زین  خـیرات  لوط  رد  رـشب  شالت  یماـمت  .تسا  اـضرا  زاـین و  ناـیرج  هعـسوت 
لوصحم هاـگن ، نیرت  قیمع  رد  زین   (ICT (1 سپ .تسا  دـنیآرف  نیمه  لوصحم  زین  تاطابترا  تاعالطا و  يروآ  نف  هژیو  هب  يژولونکت  هلمج  زا  يا  هدـیدپ  ره  .دـنا  هتخاس  ار  دوخ  تایقالخا  لاـیما و  اـب  بساـنتم 

ماظن نیب  ینعی  تساه ؛ هزیگنا  لوصحم  شدوخ  تیاهن ، رد  یلو  تسا ، راذگرثا  نآ  زا  هتـساخرب  قالخا  اه و  هزیگنا  رب  یعامتجا ، ياه  هزیگنا  زا  لصاح  يا  هتخیگنا  ناونع  هب   ICT دنچره .تسا  یعامتجا  قالخا 
هتـشادن یتاذ  شزرا  اه  يروآ  نف  دریگ و  یم  لکـش  یعامتجا  قالخا  اب  بسانتم  تاعالطا  يروآ  نف  تیوه  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  هک  تسا  نشور  .دراد  دوجو  ینیفرط  لـماعت  اـه  يروآ  نف  یناـسنا و  تـالیامت 

دوخ صاخ  یشزرا  گنر  تسا و  یعامتجا  تالیامت  دسجت  يروآ ، نف  هکلب  میریگ ، یم  راک  هب  نامدوخ  لیم  تهج  رد  ار  اه  نآ  يدمآراک  میهد و  یم  اه  نآ  هب  ار  شزرا  نوریب ، زا  طقف  هک  تسین  نینچ  .دنشاب 
تسا (2). یشزرا  ماظن  نامه  تهج  رد  مه  نآ  يدمآراک  دوب و  دهاوخ  یشزرا  ماظن  نامه  اب  بسانتم  شیاه  يروآ  نف  تشاد ، ار  دوخ  صاخ  یشزرا  ماظن  يا  هعماج  رگا  .دراد  ار 

مه زونه  هتـشاد و  هک  ییاهاعدا  فالخ  رب  دوجوم ، يژولونکت  میدـقتعم  ام  .دـنناد  یم  لاکـشا  الب  ار  هعماـج  ياـضف  رد  نردـم  يژولونکت  ياـه  شزرا  دورو  دنتـسین ، دـقتعم  یـشزرا  نید و  هب  ًالـصا  هک  یناـسک 
يژولونکت میدقتعم  ام  دناسرب ، لآ  هدیا  هعماج  هب  ار  وا  دنک و  لح  ار  رـشب  یمومع  تردق  يدازآ و  هافر ، تینما ، بیرـض  ات  تسا  رـشب  تمدـخ  رد  شیاسآ  تینما و  هافر و  داجیا  يارب  هک  دـنراد  نآ  نارادـمدرس 

ماجنا دناوت  یم  نیا  زا  دعب  هن  دنکب و  يا  هزجعم  نینچ  هتسناوت  هن  نردم ،

.Information and communications technology - . 1
رذا 85. .ناریا 25  تارباخم  تاقیقحت  زکرم  تاعالطا » يروآ  نف  قالخا و   » يا هقطنم  سنارفنک  .تاعالطا  يروآ  نف  قالخا و  .يدهم 1385 . دمحم  دیس  يرقابریم ، - 2
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دهـد. عـدم توانـایی تکنولوژي مـدرن در تـأمین امنیت و عـدالت و رفـاه عمومی به اقتضائـات درونی این تکنولوژي مربوط است. تکنولوژي مـدرن، مقوله اي تک ساحتی است که تنها جنبه هاي حسـی و
نیازهاي ظاهري انسان را منظور نظر دارد و تکامل نیاز و ارضاء را در جهت نیازهاي مادي بشـر می بیند و اگر تکنولوژي در جهت ساحت حسـی انسان حرکت کرد، بالضروره منتهی به چنین پایانی خواهد

شد و ریشه ضعف هاي تکنولوژي مدرن، در فرهنگ مبانی این تکنولوژي است. ضعف هاي فن آوري موجود به مفاهیم بنیادي آن برمی گردد (1).

بنابراین نه تنها علماي دین و اخالق اعتقاد بر ایمان ناسازگار بودن برخی فناوري هاي بشري دارند، بلکه برخی دوست داران مدرنیته نیز این اعتقاد را به صراحت بیان کرده اند. دانشگاه هاروارد و دانشگاه
مبانی اخالقی علوم MIT بـا کمـک هم یـک واحـد درسـی جدیـد در زمینه ي اخالق و قوانین هوش مصـنوعی را در دست تـدوین دارنـد. همینطور دانشـگاه تگزاس آستین نیز واحـد جدیـدي با عنوان 

کامپیوتر" به عناوین درسـی اش اضافه کرده است و دانشـگاه اسـتنفورد نیز در تالش است واحد درسی را در این زمینه آماده ي ارائه کند. در همه ي این واحدهاي درسی تدوین شده، هدف این است که
به تولیدکنندگان آینده ي فناوري و سیاسـتگذاران آینده آموزش دهند که قبل از ورود محصوالت فناورانه به بازار، اثرات جانبی آن را مورد بررسـی قرار دهند. برخی از اساتید معروف دانشـگاه استنفورد
هرچه در دنیـاي فنـاوري ساخته می شود، اثرات اجتماعی دارد". توجه به این موضوع پس از جنجال هاي اخبار دروغ در فیس بوك، معتقدنـد  فنـاوري خنثی نیست" و اعتقـاد به این موضوع دارنـد که 
ما حداقل باید به افراد یاد بدهیم که در حرکت هواداران تقلبی در توییتر و ویـدیوهاي مرتبط با کودکان در یوتیوب قوت بیشتري گرفته است. یکی از اساتیـد دانشـگاه نیویورك در این رابطه می گویـد: 

پرسرعت و تحول آفرین، جنبه ي تاریکی نیز وجود دارد" (2).

تکنولوژي وفادار به اخالق نیست و تکنولوژي مـدرن انس زدا و از خود بیگانه ساز است (3). اگر انسان خدمتگذار ماشین بشود و برخی پناهنـدگان به دنیـاي غرب نیز به این موضوع اقرار کرده انـد که 
قدرت ابتکار و انتخاب را از دست بدهد، انساِن واقعی نخواهد بود و درنتیجه انسان اسالم نیز نخواهد بود، بدین ترتیب شکل هایی از صنعت وجود دارد که انسانیت انسان را به

1- میرباقري، سید محمد مهدي. 1382. دین و تکنولوژي. شصت ودومین جلسه کانون گفتمان دینی با بررسی موضوع «دین و تکنولوژي». مجله افق حوزه، شماره 25.
Singer, Natash.. 2018. The medical profession has an ethic: First, do no harm. The New York Times,  - 2

https://www.nytimes.com/2018/02/12/business/computer-science-ethics-courses.html?

2Fsectioncollection%2Ftechnologyaction=clickcontentCollection=technologyregion=rankmodule=packageversion=highlightscontentPlacement

3- سروش، عبدالکریم. 1388. تفرج صنع، گفتارهایی در اخالق و صنعت و علوم انسانی. کتابخانه مجازي گرداب.
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مینک (1). زیهرپ  ًادج  تعنص  ياه  لکش  نیا  زا  دیاب  ام  دزادنا و  یم  هرطاخم 

یعامتجا و ياه  هکبـش  ندـمآ  راک  يور  اب  لاثم  يارب  .دزیر  یم  مه  هب  تسا  هدـش  نیودـت  ناسنا  یحور  یمـسج و  زاین  ساسا  رب  تسا و  راوتـسا  ترطف  رب  هک  ار  ناـسنا  یگدـنز  ماـظن  يژولونکت ، عاونا  زا  یخرب 
تسا يا  هداوناخ  مکحتسم ، هداوناخ ي  .تسا  هداوناخ  ماکحتسا  رد  یتایح  يرصنع  وگتفگ  .دوش  فذح  ًالماک  هک  دور  یم  نآ  میب  هتفای و  لیلقت  رایسب  هعماج  هداوناخ و  دارفا  نیب  يوگتفگ  یطابترا  ياه  يروانف 

هک تسا  نیا  تیعقاو  .دنهد  یمن  حیجرت  ندوب  مه  رانکرد  هب  ار  يرگید  راک  عمج و  چیه  دـنرب و  یم  تذـل  رگیدـکی  اب  یتبحـص  مه  ینیـشن و  مه  زا  دـنراد و  تسود  ار  رگیدـکی  اب  نتفگ  نخـس  نآ  ياضعا  هک 
.تسا هدناسر  لقادح  هب  دارفا  نیب  رد  ار  وگتفگ  ناکما  تغارف ، تاقوا  هب  ندوزفا  تامحز و  ندرک  مک  دوجواب  هتفرشیپ ، یحاون  رد  ًاصوصخ  زورما ، نردم  يایند 

ینابیتشپ و سح  اضعا  نیب  یمیمص  ياضف  .دوش  یم  اه  نآ  نیب  رد  یفطاع  ياضف  شیازفا  نادنزرف و  هب  یموب  گنهرف  هبرجت و  لاقتنا  ثعاب  هداوناخ  ياضعا  نیب  وگتفگ  هک  دنراد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  ناسانـشناور 
اب طابترا  نامتفگ و  هیحور  بلق ، توق  شیازفا  ثعاب  دوش و  یم  مکاح  یعمج  حور  اـه  هداوناـخ  رد  .دـننک  یمن  سح  اـهنت  ار  دوخ  اـه  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ، یم  تیوقت  ار  هداوناـخ  رد  رگیدـکی  زا  تیاـمح 

دوش (2). یم  عامتجا 

رد ناوت  یم  ار  هلـصاف  نیا  دنا و  هتفرگ  هلـصاف  مه  زا  تدش  هب  کچوک  ياضف  کی  رد  اه  هداوناخ  .دتفا  یم  هداوناخ  طیحم  رد  هک  تسا  یقافتا  نیرتدب  دیاش  نیا  دهد و  یمن  لاقتنا  ار  تمیمـص  سح  يژولونکت 
هعماج یفطاع و  تاساسحا  هداوناخ  ياضعا  دوب  راودیما  ناوت  یم  هنوگچ  يا  هداوناخ  نینچ  رد  .تسا  هقیقد  یناریا 15  ياه  هداوناخ  رد  وگتفگ  نامز  نیگنایم  دهد  یم  ناشن  هک  درک  هدهاشم  شهوژپ  کی  جیاتن 

دننک (3). هبرجت  ار  يریذپ 

نتفر نیب  زا  یثلثم ، ياه  قشع  یفارحنا ، روهظون  ياه  هقرف  يزاجم ، ياه  قشع  عورـشمان ، تاطابترا  بسانم ، ریغ  تاطابترا  اه و  شزرا  لزلزت  ینابایخ ، ياه  یتسود  نجهتـسم ، ياه  کمایپ  برخم ، ياه  ثوتولب 
ياه جاودزا  نیغورد ، ياه  تیصخش  هئارا  نارسپ ، نارتخد و  زا  هدافتساءوس  يرادرب و  هالک  اه ، مور  تچ  یلکلا ، تابورشم  فرصم  فراعتمان ، طباور  حبق 

.برغ هلئسم  نوگانوگ  داعبا  فارطا و  .يدازآ  نامیا و  .دمحم 1363 . يرتسبش ، دهتجم  - 1
.http://www.qomefarda.ir/news/141910 تسا. هداوناخ  ناینب  میکحت  رد  تراهم  نیرتمهم  رثوم ؛ يوگتفگ  .رفعج 1393 . ياب ، - 2

.http://irinn.ir/news/102666 تسا. هقیقد  یناریا 15  ياه  هداوناخ  رد  وگتفگ  نیگنایم  .نسح 1394 . يوسوم ، - 3
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اینترنتی، طالـق، هرزه نگـاري، هم جنس گرایی، فرار از منزل، فساد و فحشاء، ایجاد شـبهه در عقایـد افراد، سـرقت اطالعات و اخاذي و ... از پیامـدهاي منفی گسترش و رواج شـبکه هاي اجتماعی در بین
نوجوانان و جوانان می باشد.

نتایـج یک تحقیق، نشان می دهد که حدود 20 درصـد از طالق هاي فعلی به دلیل شـکل گیري این گونه روابط (در فضاي مجازي و سـپس در فضاي واقعی) رخ می دهـد. فیس بوك و سایر شـبکه هاي
اجتماعی بر کیفیت رابطه زناشویی و طالق تأثیر معناداري دارد.

تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال 1384 حدود 7 میلیون نفر و در سال 1392 حدود 36 میلیون نفر بوده است (رشد 5 برابري). در همین بازه زمانی، افزایش نسبت طالق به ازدواج نیز از 10 درصد به
18 درصـد بوده است. شـبکه هاي اجتماعی مجازي میهمان ناخوانده خانواده هاي ایرانی شده است و زندگی دوم ایرانیان را تشـکیل داده اند. دیگر جمع شدن اعضاي خانواده ها و میهمانی هاي دور همی
کاهش چشـمگیري یافته است، بلکه دوري اعضاي خانواده ها به خصوص زن و شوهر از یکـدیگر و به دنبال آن طالق، نتیجه حضور شـبکه هاي اجتماعی، گوشـی هاي تلفن همراه، تبلت ها و لپ تاپ ها

است و افرادي که گوشی به دست در احوال خودشان سیر می کنند.

_

_

_

_

... . _

_

به طور خالصه، پیامدها و اثرات منفی شبکه هاي اجتماعی مجازي بر فرد و خانواده عبارت اند از:

1 شکل گیري و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب.

2 تبلیغات ضد دینی و القاي شبهات در عقاید افراد.

3 نقض حریم خصوصی افراد.

4 انزوا و دور ماندن از محیط هاي واقعی اجتماع.

5 تأثیرات منفی رفتاري که فرد با عضویت در هر شبکه اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شود نظیر برخورد، تکیه کالم، اصطالحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهري و 

6 مصنوعی شدن ارتباطات و از بین رفتن روابط صحیح اجتماعی.
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درست برخالـف نظریه بی طرفی یـا خنثی بودن، تکنولوژي امري جـانب دارانه است و نوعی ابهام و چنـدمعنایی را همیشه دربردارد. به این معنا که تکنولوژي حتی اگر ابزار باشـد، امري خنثی نیست و در 
همان حال که یک فناوري بی خطر است، می تواند به ابزاري نابودکننده تبدیل شود. درست مانند انرژي هسته اي که دو وجه کامًال متفاوت صلح آمیز و خطرناکش در مکان و زمانی مشابه قابل دسترسی 

است و تفکیک آن از یکدیگر به مشاهده گران و قانون گذاران اعتماد نمی دهد.

تکنولوژي جدیـد منشـأ یک فرهنگ تکنولوژیکی است و بزرگ ترین اشـتباه ممالک شـرقی که تقلیـد کورکورانه از تکنولوژي غربی دارنـد این است که فکر می کننـد تکنولوژي خنثی است درحالی که 
تکنولوژي بـا خود فرهنگ می آورد. لـذا نبایـد فکر کرد که تکنولوژي ماننـد یک قلم است که هر طور بخواهیم می نویسـد، بلکه تکنولوژي جدیـد فرهنگ ساز است. تکنولوژي فقط پیچیـده شـدن ابزار 
موجود در دست انسـان نیست، چراکه انسـان وقتی با دست خود چیزي خلق می کنـد و هنري می آفرینـد درواقع دست به خالقیت زده، اما یک دسـتگاه عظیم در یک کارخانه ازلحاظ کیفی با کار دسـت 

. فرق می کند و هیچ خالقیتی از خود ندارد و درواقع در این حالت انسان تبدیل به یک قطعه کوچک از آن ماشین بزرگ می شود )2(

دکتر علی شریعتی درباره رابطه انسان و تکنولوژي می نویسد: »Loisir« یعنی اوقات فراغت یک انسان در یک شـبانه روز، در یک هفته، در یک ماه، یا در یک سال؛ یعنی میزانی از زمان که یک فرد در 
اختیار دارد و در آن زمان فارغ از کار، تالش و تولیـد است؛ یعنی اوقاتی که خودش می توانـد آزادانه طرز گذرانـدن آن اوقات را انتخاب کند؛ زیرا انسان اوقات کارش را خودش انتخاب نمی کند، بلکه 
جبر سازمـان اداري او، سیسـتم اجتمـاعی او و شـکل کـار اوست که چگونه گذرانـدن ساعات کار را بر انسان تحمیل می کنـد. زنـدگی حقیقی هر فرد )و به تعبیر درست تر( عمر واقعی هر فرد، تنها و تنها 

عبارت است از ساعات آزاد او؛ ساعاتی که در آن می تواند آزاد باشد، آزاد بیاندیشد، تفریح کند، فکر کند، مطالعه کند و هر جور خواست
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بگذراند. این اوقات فراغت است که در آن انسان می تواند خود را بکاود، خود را بسازد، به تأمل در خویش و در آفرینش )خویش( مشغول باشد، صنعت، ماشین و تمدن جدید این اوقات فراغت را بیشتر 
می کنـد؛ زیرا ماشـین کار پانزده ساعت را به یک ساعت تقلیل می دهـد و بنابراین چهارده ساعت از وقت، انسان را از قیـد کار آزاد می کند و در اختیار خودش می گذارد؛ اما سیسـتمی که این جبر را بر 

ج قلم مصرف، انسان ده ساعت  ج قلم، مصرف انسان بود، براي این پن ؟ وقتی که پن ماشـین تحمیل کرده است، یعنی ماشـین دار، باز آن چهارده ساعت را که ماشـین به ما بخشـیده، از ما می گیرد. چطور
ج قلم مصـرف، ماشین یک ساعت فقط کار می کند و نُه ساعت دیگر را از ده ساعت در اختیار انسان قرار می دهد، ولی این نه ساعتی که من  در گذشـته کار می کرد، اما حاال براي به دست آوردن آن پن

آن کسـی که سـرنوشت ماشین، سرنوشت تولید و فلسفه مصرف در دست اوست؛ آن گروه و طبقه دارنده سرمایه و ماشین و سازنده فلسفه مصرف در جهان امروز( بدین گونه  در اختیار دارم، باز ماشـین دار )
پس می گیرد که مصرف هاي تازه متصاعد و هر روز بیشتر بر انسان تحمیل می کند.

بنابراین مصـرف هاي واقعی ما به گونه اي بود که ماشـین، امروز می تواند با یک ساعت آن ها را تعهد و تأمین کند، اما سازندگان مصـرف جدید که براي سود و رقابت، مصرف بیشتر و کاالي بیشتر باید 
تولید کنند، ناچار مصرف هاي تازه، نیازهاي مصنوعی تازه و ذائقه هاي تفننی مصنوعی تازه در انسان هر روز به وجود می آورند، به طوري که هر چه ماشین بیشتر اوقات فراغت انسان را زیاد می کند، باز 
تصاعـد مصـرف، آن اوقات را پس می گیرد و بعـد که هرچه ماشـین بیشتر ترقی می کنـد و خواه ناخواه فرصت آزاد آدمی باید بیشتر بشود، می بینیم فرصت آزاد انسان امروزي کمتر از انسان گذشـته که 
حتی براي به دست آوردن نـان، شـش ماه از سال را بایـد کار می کرد تا فقط نان سالش را به دست بیاورد، است؛ اما این مصـرف هایی که هر روز تحمیل بر انسان امروز می شود، ناچار انسان امروز براي 
تأمینش، هی باید کار کند و هی بیشتر کار کند؛ به طوري که انسان دیروز بدون ماشین ده ساعت کار می کرد و مصرفش را تأمین می کرد و انسان امروز با ماشین که ده برابر انسان گذشته تولید می کند،

بایـد بیشتر از انسان گذشـته کار کنـد و از اوقات فراغتش صـرف نظر کنـد. این غرق شـدن در مصـرف، غرق شدن در یک سیسـتم جبري که در آن انسان آزاد نیست، اوقات فراغت ندارد، قدرت انتخاب 
ندارد،

قدرت تشـخیص ندارد و آزادي اي که چنین باشد یا چنان ندارد، انسان را از خودش بیگانه می کند؛ زیرا انسان به میزانی که می تواند انتخاب کند انسان است. این، شاید بزرگترین و ارزشمندترین سخنی
باشـد که طرفداران اگزیستانسـیالیسم در دنیاي امروز می گویند، ولی این حرف تازگی ندارد، (زیرا) در فرهنگ خود ما، یکی از مبانی بدیهی فرهنگ ما و مذهب ما همین است: «انسان یعنی موجودي که
می توانـد انتخاب کنـد؛ در حاالت و ساعاتی که این قدرت از او سـلب می شود انسان بودنش تعطیل است» و می بینیم که انسان به میزانی که در این تمدن جدید رشد می کند، قدرت انتخاب از او سـلب

می شود و به شدت و هرچه بیشتر، و هر روز بیشتر و شدیدتر، تابع جبري است که اختیار او را قربانی می کند. و این، یکی از عوامل بیگانه شدن انسان امروز است از خویشتن» (1).

_

_

_

_

_

_

از گفته هاي دکتر شریعتی پیداست که نبود یا خروج اخالق از فناوري به علت سودجویی صاحبان آن ها باعث شده است که:

1 در انسان ها نیاز کاذب و مصرف بیشتر بدون نیاز واقعی ایجاد شود.

2 از دست رفتن اوقات فراغت انسان و غرق شدن در یک سیستم جبري که انسان را از خود بیگانه می کند.

3 از دست رفتن آزادي و قدرت انتخاب انسان.

4 تعطیل شدن انسانیت انسان به دلیل سلب قدرت انتخاب از او.

5 بیگانه شدن انسان امروز از خود و خدا.

6 باقی نماندن وقت براي انجام امور انسانی و الهی مانند عبادت و تفکر در فلسفه خلقت.

حسینیه ارشاد1348 آذر 22 و 21. علی انسان تمام. سخنرانی. 1348شریعتی مزینانی، علی.  -1 ..
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روهظ زا  دعب  لبق و  تعیبط  مجنپ : لصف 

لصف هصالخ 

نامیا ناسنا  هب  میرک  نآرق  .دنا  بیاغ  وا  رظن  زا  هک  دنراد  دوجو  يدایز  ياه  سوسحمان  اه و  هدینـشان  اه ، هدیدان  دنک ، یم  ساسحا  دونـش و  یم  دنیب ، یم  هچنآ  ياروام  رد  دنک  یم  یگدـنز  ناسنا  هک  ییایند  رد 
تسا و ملاع  زا  یکزان  رـشق  اه  سوسحم  هکلب  تسین ، تسا  سوسحم  ناسنا  يارب  هک  هچنآ  هب  رـصحنم  یتسه  ملاع  نآرق ، ینیب  ناهج  رد  .تسا  نآرق  تاحالطـصا  زا  هژاو  ود  تداهـش  بیغ و  دـهد ، یم  بیغ  هب 

ملاع هب  ار  وا  هدروآ و  نوریب  اه  سوسحم  ِگنت  ِهاگدـید  زا  ار  ناسنا  دـیجم  نآرق  .تسا  هدـش  هدـیمان  بیغ  تسا ، سوسحمان  هچنآ  تداهـش و  شمان  تسا  سوسحم  هچنآ  .تسا  نآ  يارواـم  رد  رت  میظع  تمـسق 
هنوگ نیا  طیارش  اما  تسا ، زجاع  بیغ  ملاع  لئاسم  زا  يرایسب  كرد  زا  رشب  نونکا  .تسا  یتسه  زا  یکزان  رـشق  دنک ، یم  ساسحا  تداهـش  تروص  هب  هچنآ  هک  دنامهف  یم  وا  هب  دزاس و  یم  نمؤم  هاگآ و  بیغ ،
رـصع ماما  روهظ  نآ  لوا  هبترم  دوش ، لزان  تسا  رارق  ملاع  يادـخ  هدارا  روهظ  مان  هب  یتقیقح  دـندحاو ، تقیقح  کـی  زا  یبتارم  تماـیق  تعجر و  روهظ ، .دـیآ  یم  دوجو  هب  یتارییغت  روهظ  رـصع  رد  دـنام و  یمن 
رـصع رد  نیمز  دوخ  ندش  هدنز  ینعم  هب  نیمز ، تعیبط  ندـش  هدـنز  رب  هوالع  تعیبط  روهظ  .تسا  تعیبط  روهظ  دوعوم ، روهظ  يازجا  زا  یکی  .تسا  تمایق  هرود  نآ  ییاهن  هبترم  تعجر و  نآ  رتالاب  هبترم  تسا ،

یم زورب  تسا ، هتـشاد  هشیمه  هک  ار  یمهف  كاردا و  روعـش ، نیمز ؛ .دتفا  یم  قافتا  رـصع  ماما  روهظ  عبت  هب  روهظ ، رـصع  رد  نیمز  ندش  هدـنز  هک  تفایرد  ناوت  یم  ؟ع ؟ موصعم همئا  تایاور  زا  .دـشاب  یم  روهظ 
.دوش یم  گنهامه  اه  نآ  اب  هدرک و  رارقرب  طابترا  نینموم  اب  هللا  نذاب  دهد و 
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شرایط زندگی بشـر هم اکنون به گونه اي سـخت شده است که می توان گفت زمین و طبیعت به سـختی بشـر کنونی را تحمل نموده و از بخشایش مواهب خود به انسان کنونی دریغ می کنند. این کاهش
مواهب نه فقـط در کشور ما به وضوح قابل لمس است، بلکه در همه ي کشورهاي جهان دیـده می شود. هم اکنون بخش هاي وسـیعی از کشور برزیل را که متوسط بارش سالیانه آن 1550 میلی متر بوده،
خشـک سالی بسـیار شدیـدي فرا گرفته است. برزیل که خود خانه جلگه هاي وسـیع بارانی و رودخانه هاي پرآب و دائمی بوده، هم اکنون با یک خشک سالی تاریخی روبرو است که در 80 سال گذشته

سابقه نداشته است (1).

باران دیگر به میزان کافی نمی بارد، یا در زمان مناسب نمی بارد و یا در جاي مناسب نمی بارد و یا به یک باره و سـیل آسا می بارد. تغییر اقلیم در سطح کره زمین در حال رخ دادن است و این امر موجب
بروز ناهنجـاري هـایی در میزان بارش بر روي کره زمین می شود. مـدل هاي اقلیمی نشان می دهنـد که عرض هاي میانی که کشور ما نیز در این عرض واقع شـده است در دهه هاي آینـده با کاهش بارش
مواجه است. در این راسـتا گروه پژوهشـی تغییر اقلیم مرکز ملی اقلیم شناسـی ایران با اسـتفاده از مدل هاي مختلف، اقدام به مدل سازي تغییرات اقلیم کشور تا 80 سال دیگر (2100 میالدي) کرده است. با
استفاده از این مدل سازي هاي اقلیمی می توان تا سال 2100 میانگین دماي کشور، بارش، رواناب، میزان بارش برف و سایر متغیرها را پیش بینی کرد. نتایـج به دست آمده از مدل سازي ها نشان می دهد
که دماي هوا تا سال 2100 در کشور ما 3 تا 5 درجه افزایش و 10 درصـد بارش ها در کشور کاهش می یابـد. کاهش میزان برف به دلیل افزایش دما از دیگر داده هاي به دست آمده از این مطالعات می

باشد. از آنجا که یکی از منابع تأمین سفره هاي آب زیرزمینی بارش برف است، منابع آب هاي زیرزمینی کم خواهد شد (2).

از زمانی که این کره خاکی آفریده شد، چهره هاي متفاوتی را به خود دیده است. کره زمین همواره دستخوش تغییرات اقلیمی بوده است، اما اکنون که علم با سرعت سرسام آوري رشد می کند تغییر اقلیم
(climate change) است که توجه دانشمندان سراسر جهان را به خود
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زمین و طبیعت در عصر حاضر

.http://shafaqna.com/persian/general/item/106198 .1- شفقنا، پایگاه اینترنتی خبري. 1393. خشکسالی بی سابقه در برزیل
.http://www.sinamet.ir/homes.asp?p=other_newsid=1070 .2- بابائیان، ایمان. اداره کل هواشناسی استان همدان
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جلب کرده است. افزایش بی سـابقه گرمـاي کره زمین رخـدادي است که از همین تغییر اقلیم نشأت می گیرد. بر اساس گزارش سازمان هاي بین المللی، یک سوم خشـکی هاي جهان به مساحت 5 میلیارد
هکتار در 110 کشور جهان در معرض پدیده بیابان زایی قرار دارند، در حالی که این پدیده بعد از دو چالش عمده تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش عمده جهانی در قرن 21 از سوي
تا 70 هزار کارشـناسان قلمداد می شود. تهدید تخریب 73 درصـد کل مراتع جهان به مساحت 3/3 میلیارد هکتار، کاهش توان تولیـد خاك در 47 درصد مناطق خشک جهان، غیرقابل اسـتفاده شدن 50 
کیلومترمربع اراضی حاصلخیز در سال و بالغ بر 42 میلیارد دالر خسارت ساالنه به محصوالت کشاورزي، همراه با اثرات بسـیار وسیع و گسترده اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادي، فوریت محیطی به ویژه فقر
گسترده و تخریب منـابع پـایه، به عنوان تنهـا بخشـی از آثـار و پیامـدهاي جهـانی پدیـده بیابان زایی محسوب می شود. ایران نیز نه تنها از این امر قریب الوقوع مسـتثنی نیست، بلکه به دلیل شـرایط اقلیمی و

جغرافیایی خاص با تشدید بیابان زایی و نیز تغییر اقلیم روبرو خواهد بود (1).

آري، کره ي زمین و طبیعت آن؛ به دلیل آنچه در قرآن از آن به «ظهور فساد به دست بشـر در خشـکی و دریا» یاد شده است و همچنین کاهش برکت الهی، به سبب گناهان بشر، در حال نقصان است، اما
هنوز هم، بشر، گردن راست نموده و فقط به دنبال دالیل مادِي چگونگی ایجاد این تغییرات و فرمول هاي مادِي جلوگیري از این تغییرات بوده و به جهت نادرست حرکت خود پی نبرده است.

رابطه انسان با طبیعت از نظر اسالم

«در اسـالم رابطه ي انسـان بـا طبیعت رابطه ي کشـاورز است بـا مزرعه، رابطه ي بازرگان است با بازار تجارت، رابطه ي عابـد است با معبـد. رابطه ي بین انسان و طبیعت رابطه ي تسـخیري است، ولی باید
توجه داشت که انسان بایـد با رسـیدن به کمال نسبی و کسب ارزش وجودي خود، امانت دار امینی براي خدا باشد، تا این رابطه، تسـخیري باشد و درصورتی که در این امانت، یعنی جهان هستی و طبیعت

خیانت کرده و مصرف نادرستی داشته باشد، همان طبیعت و جهان هستی واکنش نشان داده و با او مقابله خواهند کرد، زیرا این جهان و طبیعت

.http://www.poolnews.ir/fa/news/31202 .1- امینی زارع، رامین. 1389. تغییر اقلیم؛ زمین به کجا می رود
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.دش دهاوخ  متسیس  نیا  زا  یتمسق  ای  لک و  شنکاو  ثعاب  متسیس  نیا  زا  یتمسق  رد  لالتخا  هک  تسا  یعیبط  دننک و  یم  راک  هدومن  یحارط  ار  اه  نآ  ادخ  هک  یمتسیس  کی  قبط  دوجوم ،

تعیبط ماظن  رد  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  ره  هک  دنادب  دیاب  دراد و  تیلوئـسم  نآ  لابق  رد  ناسنا  تسادخ و  تمظع  رهظم  دراد  دوجو  ملاع  نیا  رد  هچنآ  هک  دشاب  هدعاق  نیا  ساسا  رب  دـیاب  تعیبط  ناسنا و  هطبار 
، متـسیسوکا تعیبط و  ياه  شنکاو  تارثا و  هب  هجوت  مدع  متـسیسوکا و  نتفرگن  رظن  رد  تسیز و  طیحم  تعیبط و  اب  بسانم  طابترا  نودب  یتفرـشیپ  هعـسوت و  چـیه  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  .دراذـگ  یم  ریثأت 

راب هب  ار  يدایز  ياه  هنیزه  هک  اه  یهجوت  یب  نیا  زا  ییاه  هنومن  .دروآ  دـهاوخ  راب  هب  هعماج  يارب  ار  یتفگنه  هنیزه ي  تدـمزارد  رد  تدـم ، هاـتوک  تبثم  جـیاتن  ندـمآ  دوجو  هب  مغریلع  دوب و  دـهاوخن  رادـیاپ 
تسا (1). هدروآ  راب  هب  ار  ینوگانوگ  یناور  یعامتجا و  ياه  هنیزه  یلام ، دوهشم  ياه  هنیزه  رب  هوالع  هک  دشاب  یم  هریغ  نیمز و  ندش  مرگ  میلقا ، رییغت  نوزا ، هیال  رد  لالتخا  اه ، یگدولآ  لماش ؛ تسا  هدروآ 

هدنیآ ینیب  شیپ  نیمز و  رب  مکاح  یمیلقا  طیارش  یخرب  یسررب 

وسو تمس  نیا  هب  ار  ناهج  ياه  تلود  رادشه ؛ حطس  هب  یمیلقا  ياه  نارحب  شیازفا  .تسا  هدشزاغآ  هلئـسم  نیا  لح  يارب  هتـشذگ  ههد  زا  یللملا  نیب  ياه  شالت  هتفرگ و  یناهج  داعبا  میلقا ، رییغت  هرابرد  ینارگن 
نآ تیرومأم  هک  داد  لیکـشت  یللملا  نیب  تارکاذم  هتیمک  ناونع  تحت  ار  یهورگراک  دحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  لاس 1990  رد  انبم  نیمه  رب  .دنبایب  يراکهار  اه  نارحب  نیا  لرتنک  يارب  هک  درک  تیادـه 

دیئات نآ ، ییاهن  هجیتن  هک  دوب  یطیحم  یتسیز و  مولع  هژیو  هب  فلتخم ، مولع  هنیمزرد  ناهج  رسارس  زا  دنمشناد  نارازه  تارظن  یسررب  یتارکاذم ، ِهورگ  نیا  راک  لصاح  .دوب  ییاوهو  بآ  تارییغت  هلئسم  یـسررب 
لدب یبوچراچ  هب  ًالمع  هک  تفرگ  لکش  هدهاعم  نویـسناونک و  بلاق  رد  یللملا  نیب  روآ  مازلا  راکوزاس  دیدج ، طیارـش  اب  هلباقم  لماعت و  يارب  ور  نیازا  .دوب  یناهج  شیامرگ  ییاوهو و  بآ  تارییغت  زورب  هیرظن 

، دوش یم  هتخانش  نیمز (2)  سالجا  هب  هک  لیزرب  يوریناژودویر  رهش  رد  فلتخم  لود  نارس  تسشن  نایرج  رد  هک  دش 

ات 224. ص 220  .يرهطم ج23 ، دیهش  راثآ  هعومجم  .یضترم 1395 . يرهطم ، - 1
.Earth Summit - 2
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مستقیمًا پیامدهاي تغییرات آب وهوا را مورد اشاره قرارداد.

.

خوشبختانه تا اواخر دهه 90 پیشرفت هاي دانش و فناوري، امکان ثبت تغییرات آب وهوایی؛ براي استنتاج نتایج اقلیمی را فراهم کرده بود. نتایجی چون آب شدن یخ هاي قطبی، خشک سالی غیرمنتظره در
نواحی مختلف دنیا، تغییر رژیم هاي بارش¬، طوفان ها و رخـدادهاي عجیب اقلیمی که درجاهاي مختلف روي می دهنـد، نظیر؛ سونامی، گردباد، آتش سوزي ناشـی از خشک شدن پوشـش گیاهی که با

کوچک ترین سایش روي می دهند، رخدادهاي بهداشتی و... 

هیأت بین الـدولی تغییر اقلیم (1) یـک نهـاد بین الـدولی است که پس از مطرح شـدن اهمیت مسـئله اثرات گرمـایش جهانی در اولین اجالس بین المللی تغییر اقلیم، باهـدف ارزیابی تحقیقات علمی، فنی،
اقتصـادي و اجتمـاعی مرتبط با تغییر اقلیم و اثرات آن بر کره زمین در سال 1988 توسط سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحـد (UNEP) تأسیس شد. این نهاد بین
المللی وظیفه دارد، دالیـل علمی وقوع این پدیـده و راهکارهاي مقابله با آن را براي ارائه در کنوانسـیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحـد (2) فراهم کنـد. این هیات از زمان شـروع به کار خود مجموعه اي از
گزارش هاي ارزیابی، (3) گزارش هاي تخصصـی و مقاالت فنی را در راسـتاي تهیه اطالعات علمی و فنی براي جامعه جهانی، اعم از سیاست گذاران و کاربران عامه منتشر نموده است. این گزارش ها که

هرچند سال یک بار چاپ می شوند، با ارائه خالصه اي براي سیاست گذاران به عنوان معتبرترین منابع اطالعاتی در مورد تغییرات اقلیمی شناخته می شوند.

اولین گزارش هیـأت حـاوي هشـدار ناخوشاینـدي بود. این گزارش منجر به شـکل گیري کنوانسـیون تغییر آب وهوا در اجالـس زمین شـد. دومین گزارش، منجر به شـکل گیري پروتکل کیوتو شـد که به
امضاي سران 194 کشور عضو رسمی رسید. این پروتکل از 21 مارس 1994

. IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change -1
.UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change -2

.Assessment Reports -3
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هتفای هعسوت  ياهروشک  لماش  ًاتدمع  دنتفرگ و  مان  همیمض ي 1  اهروشک  نیا  .دندوب  هدش  هتخانش  يا  هناخلگ  ياهزاگ  راشتنا  لوئـسم  اهروشک  ریاس  زا  شیب  هک  تشاذگ  اهروشک  زا  یهورگ  هدهع  رب  ار  یتادهعت 
لاس 2007 لبون  حلص  هزیاج  هک  دیدرگ  ببس  رما  نیمه  .تشاد  یپ  رد  ار  میلقا  رییغت  هلئـسم  هب  یناهج  هعماج  ناوارف  هجوت  " Climate Change 2007  " ناونع اب  میلقا  رییغت  یبایزرا  ِمراهچ  شرازگ  .دنتسه 

دوش (1). ءادها  دندوب ، هدومن  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  روگلا  ياقآ  داهن IPCC و  هب  كرتشم  روط  هب 

شرازگ هلاقم و  اه  هد  جیاتن  زا  يا  هصالخ  شخب  نیا  رد  هدش  هئارا  ياه  هداد  .دریگ  یم  رارق  یـسررب  دروم  هدنیآ  ياه  ههد  رد  یمیلقا  ياهرتماراپ  یخرب  تارییغت  دنور  یلعف و  تیعـضو  راتـشون  زا  شخب  نیا  رد 
ینیب شیپ  نیب  طابترا  هب  رامآ  نیا  هئارا  اب  ناوتب  دیاش  .دنا  هتفای  راشتنا  یمیلقا  روما  رد  راکردنا  تسد  تاسسوم  نادنمشناد و  نیرترب  يوس  زا  ای  هدیسر و  پاچ  هب  ناهج  یمیلقا  تالجم  نیرترب  رد  هک  تسا  ییاه 

تالوحت نتم  رد  یتقو  هتفخ  ناسنا  اما  دیامن ، دصر  ار  تالوحت  دناوت  یم  رادیب  ِناسنا  .دیـشخب  مظن  روهظ  نارظتنم  يارب  يژتارتسا  نیودـت  روظنم  هب  یملع  ياه  هداد  یمیهاربا و  نایدا  رد  یمیلقا  ینامزلارخآ  ياه 
.دش دهاوخ  ناریح  هتشگرس و  تفرگ  رارق 

یلاس کشخ  یکشخ و 

ددعتم ياه  یسکورپ  زا  هدافتسا  اب  هکبش  گنس (3) و  راغ   (2) یبوسر ، ياه  هتسه  لکش 15 ،)  ) ناتخرد ياه  هقلح  زا  هدافتسا  دننام  یفلتخم  ياه  شور  اب  یلاس  کشخ  ياه  هرود  يرامـش ) خیرات   ) يراگن هاگ 
زا یگدـنراب  امد و  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم  .دزادرپ  یم  هتـشذگ  میلقا  يزاسزاب  تخرد و  ياه  هقلح  صخاش  یمیلقا و  ياهریغتم  نیب  طابترا  هعلاـطم  هب  یتخرد (5)  یـسانش  میلقا  شناد  .دوش  یم  ماجنا   (4)

دادعت .تساه  یلاس  کشخ  تاعلاطم  رد  یتخرد  یسانش  میلقا  ياهدربراک  زا  یکی  .دنا  ناتخرد  دشر  رب  راذگریثأت  یمیلقا و  مهم  رایسب  ياه  لماع 

.مــــــیلقا رییغت  یلودـــــــلا  نــــــیب  تاـــــــیه  هاـــــــگبو  زا  لـــــــقن  هــــــب  .یمیلقا  رییغت  یلودـــــــلا  نــــــیب  تاـــــــیه  هورگراـــــــک  هچخیراـــــــت  .روــــــشک 1394 . یـــــــسانشاوه  ناـــــــمزاس  - 1
.http://www.irimo.ir/far/services/general_content/173980

.Sediment cores - 2
.Speleothems - 3

.Networks using multiple proxies - 4
.Dendroclimatology - 5
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_

حلقه هاي روي مقطع درخت بیانگر سن آن و ضـخامت حلقه ها بیانگر میزان رشد سالیانه آن درخت است که با شـرایط اقلیمی یا میزان بارش رابطه دارد. براي مدلسازي بارش در سال هاي گذشته از این
موضوع استفاده می شود.

شکل 15 حلقه درخت

در یک پژوهش گسترده در ناسا (1) گاه نگاري دوره هاي خشک سالی منطقه مدیترانه به کمک حلقه درخت براي رسم اطلس خشـکی دنیاي قدیم (2) در بازه زمانی 900 ساله (1100 تا 2012 میالدي)
انجام شد. خشک سالی سال هاي اخیر، در منطقه غرب و شرق مدیترانه و یونان تمرکز دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که خشک سالی هاي 15 سال اخیر منتهی به سال 2012 در شرق مدیترانه، در 900
نتایج همچنین سـال اخیر بی سـابقه است. این خشک سالی به احتمال 89 درصـد بدتر از دوره هاي خشک سالی 900 سـال اخیر و به احتمال 98 درصـد بدترین خشک سالی در 500 سال اخیر است (3). 

.(4 نشان داد که خشک سالی 15 سال اخیر منطقه شرق مدیترانه 50 درصد خشک تر از خشک ترین دوره در 500 سال اخیر و 10 تا 20 درصد خشک تر از بدترین خشک سالی 900 سال اخیر است 

بـا رونـد پیش بینی شـده، یعنی ادامه خشک سالی در سال هاي آینـده، می توان با اطمینان گفت که منطقه مـدیترانه هرگز در طول تاریـخ چنین فاجعه زیست محیطی را تجربه نکرده است. این نتیجه براي
سایر نقاط جهان، به ویژه منطقه خاورمیانه حتی بدتر از این پیش بینی می شود.

./http://climate.nasa.gov/news/2408

.NASA -1
.The Old World Drought Atlas OWDA -2

Cook، B.I. 2016. Spatiotemporal drought variability in the Mediterranean over the last 900 year. Journal of Geophysical Research: - 3
.Atmospheres

Gray, E. 2016. Drought in eastern Mediterranean worst of past 900 year. NASA's Earth Science News Team.  - 4
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بر اساس مدل ها و نقشه هاي پیش بینی موسسه بین المللی منابع (1) تنش آبی در مناطق مختلف جهان تا سال 2040 میالدي به حد بسیار بحرانی خواهد رسید. بخش هاي زیادي از آسیا، آمریکا و اروپا از
میزان 14000 متر مکعب به حـدود 2000 متر مکعب رسـیده است (شکل 17). خشکسالی جمله این مناطق هسـتند (شکل 16). میزان آب در دسـترس براي هر نفر در ایران از ســال 1300 تا سال 1390 از 

باعث فرونشست خاك در نقاط مختلف ایران و جهان شده است که از نظر برخی دانشمندان بی بازگشت می نماید (شکل 18).

_(WRI) 2040 شکل 16 پیش بینی تنش آبی در نقاط مختلف جهان تا سال

.International Resource Institute -1
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ناریا رد  هتشذگ  لاس  یط 90  سرتسد  رد  بآ  نازیم  شهاک  لکش 17 _

روشک (1) فلتخم  قطانم  رد  كاخ  تسشنورف  لکش 18 _

نابآ 95. .نامرک 12  ناتسا  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  تاقیقحت  زکرم  .رانیمس  .اهراکهار  اه و  شلاچ  روشک ، رد  بآ  نارحب  هب  یهاگن  .ریگناهج 1395 . ییاپوک ، يدباع  - 1
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میزان دي اکسید کربن هوا

دي اکسـیدکربن به عنوان یـک گاز معرف کیفیت هوا مطرح است. شـهر مانالوا در ایالت هاوایی (1) آمریکا داراي قـدیمی ترین سامانه ثبت میزان دي اکسـید کربن هوا در جهان است. دیویـد کیلینگ از
موسـسه اقیانوس شناسی اسکریپس از سازمان ملی اقیانوسی و جوي (2) آمریکا پژوهش هایی در خصوص میزان دي اکسـیدکربن موجود در اتمسـفر منطقه مانالوا طی 50 سال گذشته انجام داد. شکل 19
نتایج 50 ساله میزان دي اکسـیدکربن موجود در اتمسفر منطقه موردمطالعه را نشان می دهد. نرخ افزایش سالیانه دي اکسیدکربن در منطقه موردمطالعه ppm/yr.11/0 بوده است. نتایج نشان می دهد که
میزان دي اکسید کربن در سال 1959 از 316 قسمت در میلیون به 400 قسمت در میلیون در سال 2016 رسیده و به میزان 26 درصد افزایش یافته است. میزان دي اکسید کربن در تاریخ 23/5/2016 توسط

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم زمین (3) در سازمان ملی جوي و اقیانوسی آمریکا ppm 86/408 اعالم شده است (4).

شکل 19 نرخ رشد سالیانه دي اکسید کربن هوا، منطقه مانالوا، هاوایی (5)_

.(Mauna Loa (Hawaii -1
.The Scripps Institution of Oceanography sometimes referred to as SIO, Scripps Oceanography, or Scripps in San Diego, California -2

.Earth System Research Labratory -3
Earth System Research Laboratory. 2017. Trends in Atmospheric Carbon Dioxide.  - 4

.https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html

Earth System Research Laboratory. 2017. Trends in Atmospheric Carbon Dioxide.  - 5
.https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html
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درجه حرارت زمین

درجه حرارت سـطح زمین از سال 1880 میالدي تاکنون توسط دسـتگاه هاي حرارت سـنج ثبت شده است. تجزیه وتحلیل درجه حرارت سـطح زمین با اسـتفاده از سامانه اطالعات جغرافیاي (GIS) توسط
به میزان 87/0 درجه سـانتی گراد گرم تر از دوره پایه 1951 تا موسـسه مطالعات فضایی گودارد وابسته به ناسا (1) در طی سـال هاي 1880 تا 2015 نشان داد که درجه حرارت سـطح زمین در سال 2015 
1980 بوده است. این نتیجه نشان می دهـد که سال 2015 گرم ترین سال در بین سال هایی است که درجه حرارت به کمک دسـتگاه هاي انـدازه گیري ثبت شده است. نتایج این تحقیق همچنین نشان می
دهد که درجه حرارت در سال 2015 به میزان 13/1 درجه سانتی گراد از متوسط سال هاي 1880 تا 1920 باالتر بوده است (شکل 20). با توجه به نتایـج تحقیقات انجام شده می توان گفت که گرم شدن

کره زمین در یک قرن اخیر به 1 درجه سانتی گراد رسیده است (2) (3).

شکل 20 نمودار میزان درجه حرارت طی سال هاي 1880 تاکنون (4)_

نتایج حاصل از مطالعات درجه حرارت سطح زمین در ایتالیا نیز شرایط مشابه این را نشان می دهد (شکل 21)

.NASA Goddard Institute for Space Studies GISS -1
.(Hansen, J.R., Ruedy, M. 2010. Global surface temperature change. Reviews of Geophysics, 48(4 -2

.Hansen, J.R. 2016. Global Temperature in 2015. GISS, NASA, NY, http://csas.ei.columbia.edu/2016/01/19/global-temperature-in-2015 -3

.Hansen, J.R. 2016. Global Temperature in 2015. GISS, NASA, NY, http://csas.ei.columbia.edu/2016/01/19/global-temperature-in-2015 -4
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ات 2010 ینامز 1981  هزاب  اب  هسیاقم  رد  ات 2015  لاس 1960  زا  نیمز  هنایلاس  ترارح  هجرد  لکش 21 _

نیمز ترارح  هدنیآ 

بذج ار  نیمز  زا  هدش  عطاس  زمرق  نودام  هعـشا  يا ، هناخلگ  ياهزاگ  .تسا  يا  هناخلگ  ياهزاگ  وزج  نبرکدیـسکا  يد  .دـشاب  یم  نبرک  دیـسکا  يد  تظلغ  شیازفا  اب  طابترا  رد  يا  هزادـنا  ات  میلقا  یناهج  رییغت 
دنوش (1) (2). یم  امد  شیازفا  بجوم  لیلد  نیمه  هب  دننادرگ و  یمرب  نیمز  هب  هدرک و 

ياه ههد  رد  نیمز  ترارح  هجرد  طیارـش  زا  فلتخم  ینیب  شیپ  راهچ  عقاو  رد  اهویرانـس  نیا  .تسا  هدرک  هدافتـسا  ویرانـس  راـهچ  زا  لاس 2014 ، رد  دوخ ، مجنپ  شرازگ  نیودـت  رد  میلقا  رییغت  لودـلا  نیب  تاـیه 
یتارییغت اب  مأوت  امد  شیازفا  نیا  هک  دبای  شیازفا  دارگ  یتناس  هجرد  ات 8/4  نیب 4/1  لاس 2100  ات  ناهج  يامد  طسوتم  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  فلتخم  ياهویرانس  تحت  .دشاب  یم  لمتحم  طیارش  ساسارب  هدنیآ 

دوب (3) (4). دهاوخ  یگدنراب  ینامز  یناکم و  ياهوگلا  رد 

اب یتیلاعف  عون  چیه  هک  ییاج  تسا ؛ ییاواه  رد  اولونره  هریزج  رد  اه  یگدولآ  زا  هلوزیا  یناکم  رد  نبرک  دیـسکا  يد  زاگ  تظلغ  هناهام  موادم  يریگ  هزادـنا  داتفا ،  IPCC ياه شرازگ  راشتنا  زا  سپ  هک  یقافتا 
هب 350 لاس 1990  رد  ددع  نیا  هک  هدوب ؛ ( ppm  ) نویلیم رد  تمسق  یتعنص 280  بالقنا  زا  لبق  لاس 1850 و  رد  نبرک  دیـسکا  يد  زاگ  تظلغ  هک  دنداد  ناشن  اه  يریگ  هزادنا  نیا  .درادـن  دوجو  یناسنا  أشنم 

ار دوخ  نآ  يانبم  رب  يرشب  ياه  تیلاعف  ات  دنیامن  مالعا  ار  يا  هناتسآ  دح  هک  تفر  یم  راظتنا  یملع  عماجم  زا  .تسا  هدش  تبث  ددع 400  هزورما  دیسر و 

Houghton, J. 2001. IPCC 2001: Climate Change 2001. The Climate change Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report - 1
.of the Intergovemmental Panel on Climate Change, 159

McCarty, J.J. 2001. Climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability. contribution of Working Group II to the third assessment - 2
.report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press

Collins, M. 2013. Long-term climate change: Projections, commitments and irreversibility, in Climate Change 2013: The Physical Science - 3
.Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Seager, R. 2014. Causes of increasing aridification of the Mediterranean region in response to rising greenhouse gasesJournal of Climate, - 4
.27(12), pp.4655-4676
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ppm باالي به   CO2 عنوان شـده بود که اگر رونـد فعلی انتشـار تا پایان قرن 21 ادامه یابد، سـطح غلظت IPCC تطبیق دهند که خوشـبختانه این سـطح آسـتانه هم اکنون اعالم شده است. در سناریوهاي
1000 می رسـد که اصـًال مطلوب نیست. اما بهترین کاري که در چارچوب پروتکل می توان انجام داد، این است که به سـطح ppm550 رسـید و براي حصول اطمینان از نرسیدن به آستانه 550 عدد 450

مدنظر قرار گرفته است؛ که برابر با افزایش 2-5/1 درجه سانتی گراد دماي سطح زمین نسبت به سال 1850 است (1).

نتایج چهار سناریو RCPs که متوسط نتایج 32، 42، 25 و 39 مدل را در خود جاي داده اند در شکل 22 آمده است. این سناریوها تغییرات درجه حرارت زمین را در فاصله سال هاي 2081 تا 2100 نسبت
بازه زمانی 1986 تا 2005 پیش بینی کرده اند. بر اساس سناریو (RCP2.6) درجه حرارت 3/0 تا 7/1، سناریو (RCP4.5) 1/1 تا 6/2، سناریو (RCP6.0) 4/1 تا 1/3 و سناریو (RCP8.5) 6/2 تا 8/4 در به 

سال هاي 2081 تا 2100 نسبت به سال هاي 1986 تا 2005 افزایش درجه حرارت خواهند داشت (شکل 22) (2).

شکل 22 تغییرات درجه حرارت زمین تا سال 2100 بر اساس 4 سناریو (3)_

سناریوي RCP8.5، غلظت دي اکسـیدکربن تـا سال ppm1370 ،2100، در سناریويRCP6، ppm850، در سـناریوي RCP4.5، ppm650 و در سـناریويRCP2.6، ppm490 تخمین زده شده در 
است (4).

1- شـفیع پور، مجید. 1394. سـیر تاریخی کنوانسـیون تغییر آب و هوا، چالشـها و فرصـتها. وزارت جهاد کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویـج کشاورزي. مجموعه مقاالت شـفاهی ارائهشـده در
کارگاه آموزشی تغییر اقلیم و فناوریهاي کمکربن. انتشار اردیبهشت 1394. دفتر پژوهشهاي محیطزیست و توسعه پایدار کشاورزي. ناشر: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي.

Collins, M. 2013. Long-term climate change: Projections, commitments and irreversibility, in Climate Change 2013: The Physical Science - 2
.Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Collins, M. 2013. Long-term climate change: Projections, commitments and irreversibility, in Climate Change 2013: The Physical Science - 3
.Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Seager, R. 2014. Causes of increasing aridification of the Mediterranean region in response to rising greenhouse gasesJournal of Climate, -4
.27(12), pp.4655-4676
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اه لگنج  يزوس  شتآ 

زا عبرمرتمولیک  نویلیم  رد 6/29  يزوس  شتآ  رطخ  هرود  هک  داد  ناشن  دـش  ماجنا  ات 2013  ياه 1979  لاس  يارب  هک  ییاه  شهوژپ  جـیاتن  .دـهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  یعیبط  يزوس  شتآ  تدـش ، هب  اوهو  بآ 
نازیم 1/108 هب  تسا  هتفرگرارق  ریثأت  تحت  تدـم  ینالوط  هرود  نیا  طسوت  هک  لاعتـشا  لباق  حطـس  .تسا  هتفای  شیازفا  دـصرد  هرود 7/18  نیا  لوط  و  دـصرد )  3/25  ) تسا هدش  هدرتسگ  نیمز  هرک  زبس  حـطس 

روط هب  لاس 2013  ات  شیپ  لاس  زا 35  يزوس  شتآ  لصف  یناهج ، حطـس  رد  هدش و  كاخ  یهایگ و  شـشوپ  ندش  کشخ  هب  رجنم  رگید  لوصف  رد  رتالاب  ِياهامد  رت و  هاتوک  ِناتـسمز  .تسا  هتـشاد  دشر  دصرد 
ياه تخوس  ندنازوس  فصن  هزادنا  هب  رفـسمتا  هب  نبرک  نت  نویلیب  ات 4  طسوتم 2  روط  هب  لاسره  ندرکدراو  اب  يزوس  شتآ  دوش ، یم  هدز  نیمخت  رـضاح  لاح  رد  .تسا  هدش  رت  ینالوط  دـصرد ، طسوتم 7/18 

دنک (1). یم  رشتنم  اوه  رفسمتا  رد  نبرک  یلیسف 

رادـقم نیا  زا  .دـنوش  یم  قیرح  همعط  اه  لـگنج  یعیبط و  عباـنم  زا  عبرمرتمولیک  نویلیم  ات 4  نیب 3  هنایلاس  هک  دـننز  یم  نیمخت  ایالب ، شهاک  يارب  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  یللملا  نیب  يژتارتسا  شخب  ناسانـشراک 
متـسیسوکا ندرب  نیب  زا  رب  هوالع  اه  لگنج  نتفرگ  شتآ  .دوش  یم  قیرح  همعط  اپورا  بونج  رد  طقف  يزوس  شتآ  رازه  عوقو 50  تلع  هب  راتکه  رازه  هنایلاس 500  .دتفا  یم  قافتا  اپورا  رد  عبرمرتمولیک   18000

.دوش یم  یمومع  تمالس  شهاک  اوه و  یگدولآ  شیازفا  ثعاب  یعیبط  ياه 

درگزیر رابغ و  درگ و  هدیدپ 

راشتنا رابغ و  درگ و  هدـیدپ ، نیا  ءوس  راثآ  زا  یکی  .دـشاب  یم  نیریـش  بآ  دوبمک  میلقا و  رییغت  زا  دـعب  نرق 21  رد  رـشب  يورارف  یلـصا  شلاچ  هس  زا  یکی  ناونع  هب  یناهج  مهم  شلاـچ  نایم 37  رد  ییاز  ناـبایب 
.تسا هتفای  يا  هدننک  نارگن  شیازفا  هنایمرواخ  هقطنم  هژیو  هب  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  هدیدپ  نیا  .دشاب  یم  اوه  رد  اهدرگزیر 

رد نآ  نیگنایم  زور و  يدالیم 41  ات 1978  ياه 1951  لاس  نیب  يرابغودرگ  ياهزور  نیگنایم  هک  داد  ناشن  يدالیم  ات 2005  لاس 1951  زا  زاوها  رد  رابغودرگ  شیازفا  دنور  هرابرد  اه  شهوژپ  جیاتن 

Solomina, O.N. 1991. Climate change and glacier fluctuation during the last 1000 years in the Southern و . Kotlyakov, V.M., Serebryanny, L.R - 1
.Mountains of the USSR. Mountain Research and Development, 11(1): 1-12
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سال هاي 1979 تا 2005 به حدود 85 روز؛ یعنی بیش از دو برابر رسیده است (1).

سرچشـمه اصـلی ریز گردي موجود در کشور ایران در چند سال اخیر، باد شـمال است. این باد که از خرداد تا شـهریورماه هرسال فعال است، از شـمال خاورمیانه شکل گرفته و با گذر از کوههاي ترکیه و
شمال عراق، به سـمت بیابان هاي عراق و سوریه سـرازیر می شود و تا خلیج فارس و رسیدن به آب هاي آزاد پیش می رود. چند سالی است که ناحیه جنوب غربی ایران، خصوصًا استان خوزستان با پدیده
گردوغبار شدید در تابستان ها روبرو بوده است. استان خوزستان از سال 1380 با پدیده گردوغبار به صورت جدي روبه رو بوده است. این پدیده در سال 1381، 10 نوبت؛ در سال 1385، 19 نوبت؛ و در
سال 1387، 55 نوبت در استان خوزستان اتفاق افتاده است. حداکثر میزان غلظت ذرات گردوغبار و آالینده ها در سال هاي مختلف در این استان متفاوت بوده است. به گو نه اي که در طی 3 سال گذشته
در چنـدین نوبت غلظت گردوغبار به 9360 میکروگرم در مترمکعب رسـید (36 برابر حـد مجـاز). دالیـل افزایش پدیـده گردوغبار در منطقه عبارت است از: بروز جنگ هاي متوالی و بر هم خوردن بافت

فیزیکی خاك، احداث سد بر روي رود خانه هاي دجله و فرات و کاهش رطوبت زمین و فرسوده شدن ذرات خاك به دلیل تابش شدید آفتاب (2).

پدیـده طوفان ریز گرد در سال 1380، تنها سه اسـتان خوزسـتان، ایالم و بوشهر را تحت تأثیر قرار داده بود. در سال 1385، اسـتان هاي کردستان، کرمانشاه و لرستان نیز درگیر شده و در سال 1390، تعداد
استان هاي درگیر به 14 استان افزایش یافت. هم اکنون حدود 33 درصد مساحت ایران و 52 درصد جمعیت کشور با پدیده ریز گردها مواجهه مسـتقیم و غیرمستقیم دارند. پیش بینی هاي علمی نشان می
دهنـد که با تـداوم رشد تولید ریز گرد در منطقه، تا سال 1400 خورشـیدي تعداد اسـتان هاي درگیر با پدیده ریز گرد به 22 اسـتان کشور تسري پیدا خواهد کرد که شامل 52 درصـد مساحت ایران و 77

درصد جمعیت می گردد (3).

خشک سالی و تهدید دریاچه ها و تاالب ها

سازمان فضایی آمریکا (ناسا) به تازگی جدیدترین تصاویر ماهواره اي خود را از بیش از 150 نقطه زمین که تغییرات اقلیمی در آن ها بیشتر مشهود است منتشر کرده و آن ها را در صفحه

1- طاووسی، تقی و زهرایی، اکبر. 1392 مدلسازي. سریهاي زمانی پدیده گردوغبار شهر اهواز. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28 شماره، دوم، تابستان 1392 شماره، پیاپی 109.
2- دلسوز، مهري و علیدادي، حسین. 1394. بررسی چالشهاي ریز گردها و راهکارهاي مقابله با آن. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

3- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمسیون مشترك. 1394. فصلنامه سیاست کالن. سال چهارم، شماره پنجم، پاییز 1394 «ویژه محیطزیست».
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نامز و رییغت  هجوتم  یتحار  هب  ناوتب  ات  تسا  هدـش  هتـشاذگ  هسیاقم  يارب  طاقن  نیا  یمیدـق  ریواصت  دـیدج ، يا  هراوهام  ریواصت  رانک  رد  .تسا  هدروآ  ( State of Flux « ) موادم رییغت  تیعـضو   » مان اب  یتنرتنیا 
نیا ریز  رد  .میتسه  هریغ  يزوس و  شتآ  لیـس ، هلزلز ، دـننام  یعیبط  ياـیالب  ینیـشنرهش و  تارثا  ییاوهو ، بآ  تارییغت  رثارب  نیمز  تارییغت  دـهاش  ریواـصت  نیا  رد  .دـش  اـه  نآ  رد  هدـمآ  دوجو  هب  تارییغت  نازیم 

تـسا هدـش  هتخادرپ  اه  نآ  هب  اسان  يا  هراوهام  ریواصت  رد  هک  یمیلقا  تارییغت  نیا  زا  یخرب  .تسا  هدـش  جرد  تسا  ههد  دـنچ  لاس و  دـنچ  ات  زور  دـنچ  زا  هک  اه  نآ  نایم  هتفرگ  تروص  یناـمز  هسیاـقم  ریواـصت 
: زا دنا  ترابع 

شنکارپ اه ، هناخدور  نایغط  لیـس و  شیازفا  یعیبط ، عبانم  اه و  لگنج  رد  يزوس  شتآ  شیازفا  ییازریوک ، اه ، هناخدور  بآ  شهاک  ای  ندش  کشخ  اه ، هچایرد  بآ  شهاک  ای  ندـش  کشخ  اهرهـش ، شرتسگ 
نیا نایم  رد  .نیمز  وج  رد  اهدرگ  زیر  نافوط و  شیازفا  یطیحم ، ياه  هدنیالآ  شیازفا  یعارز ، ياه  نیمز  حطـس  شهاک  نیمز ، هرک  ندش  مرگ  نیمز ، بطق  رد  دوجوم  خی  فرب و  حطـس  شهاک  شراب ، بسانمان 

هک تسا  هدروآ  لکش  ود  نیا  حیـضوت  رد  اسان  تیاس  بو  .دهد  یم  ناشن  ینامز  فلتخم  عطاقم  رد  ار  هیمورا  هچایرد  لکش 23 و 24  .دوش  یم  هدید  زین  لارآ  هیمورا و  هچایرد  زا  يریوصت  هنافسأتم  ریوصت   150
ياه بآ  زا  هدافتـسا  شرتسگ  هچایرد ، نیا  هب  یهتنم  ياه  هناخدور  يور  رب  اهدـس  زا  هدافتـسا  اـما  .تسا  نیمز  رد  روش  بآ  گرزب  هچاـیرد  نیموس  هناـیمرواخ و  رد  هچاـیرد  نیرت  گرزب  ناریا ؛ هیمورا  هچاـیرد 
بآ هچایرد  رانک  گنر  مک  یبآ  ياه  گنر  لاس 2010  ریوصت  رد  .تسا  هدش  يدالیم  ههد 1980  رد  نآ  تیفرظ  دصرد  هب 60  نآ  هزادنا  شهاک  ثعاب  ریخا  ههد  دـنچ  ياه  یلاس  کشخ  نینچمه  ینیمزریز و 
دهاش تیعـضو  نیا  اب  .تسا  هدش  هچایرد  نیا  رد  رجاهم  ناگدـنرپ  هاگ  تسیز  یلیطعت  نایهام و  روضح  مدـع  ثعاب  بآ  رد  دوجوم  کمن  شیازفا  .دـهد  یم  ناشن  ار  هدـش  نیـشن  هت  ياه  کمن  قمع و  مک  ياه 

(. لکش 25  ) تسا هداهن  یکـشخ  هب  ور  يراب  فسأت  تروص  هب  ریخا  لاس  یط 30  هچایرد  نیا  .تسا  عقاو  ناتسکبزا  ناتـسقازق و  رد  هک  لارآ  هچایرد  .دوب  میهاوخ  هدنیآ  ياه  لاس  ات  هچایرد  نیا  لماک  یکـشخ 
نشخ ياوهو  بآ  يریگیهام و  یلیطعت  رابغودرگ ، هدیدپ  .دنا  هدرک  یم  هیذغت  ار  هچایرد  نیا  هک  تسا  ییاه  هناخدور  زا  بآ  يدورو  شهاک  نآ  لیالد  نیرت  مهم  زا  یکی 
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پیامد این تغییر اقلیمی است. این دریاچه تا سال 2000 چهار پنجم حجم آب خود را ازدست داده است (1).

August 1985August 2010

شکل 23 تغییرات میزان آب دریاچه ارومیه طی سال هاي 1985 تا 2010 میالدي

شکل 24 تغییرات میزان آب دریاچه ارومیه طی سال هاي 2000 تا 2014 میالدي. به ترتیب از سمت چپ؛ سال 2000، 2010 و 2014

1977 1989 20092006

.NASA. 2016. Climate Change. http://climate.nasa.gov/state_of_flux Death-Valley-930px.jpg -1

_
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شکل 25 تغییرات میزان آب و سطح دریاچه آرال طی سال هاي 1977 تا 2009 میالدي

افزایش کل بالیاي طبیعی و خسارت وارده

در 27 سال گذشته 6/3 میلیون نفر براثر بالیـاي طبیعی جان باخته انـد و بیش از 3 میلیارد نفر آسـیب دیـده اند و بیش از 240  (EM-DAT) بر اسـاس آمارهـاي پایگاه بین المللی داده هاي بالیاي طبیعی
بالیا 1/4 برابر شده است نسـبت جان تا 2002 شدت  میلیـارد دالـر خسـارت مالی وارد شـده است. آمار نشان می دهـد که بالیاي طبیعی رو به افزایش هسـتند. بر پایه یافته هاي آماري بین سال هاي 1990 
باختگان 9/6 و آسیب دیدگان 2/5 و خسارت مالی 38 برابر شـده است و به طور متوسـط در هرسال از هر 31 نفر یک نفر از بالیا آسـیب دیده و از هر 31 هزار نفر یـک نفر براثر بلیه طبیعی جان خود را

ازدست داده است (1).

پایگاه بین المللی داده هاي بالیاي طبیعی (2) که یکی از معتبرترین پایگاه هاي داده هاي بالیاي طبیعی در جهان است شامل اطالعات اصلی اساسی در خصوص وقوع و اثرات بیش از 18000 حادثه دسته
جمعی در جهـان از سال 1900 تـا حـال حاضـر می باشـد. این اطالعـات از منـابع مختلف، ازجمله آژانس هاي سازمان ملل، سازمان هاي غیردولتی، شـرکت هاي بیمه، مؤسـسات تحقیقاتی و سازمان هاي
مطبوعاتی اخذ شده است. تعداد کل حوادث در سطح جهان شامل حوادث طبیعی (سیل، طوفان، خشک سالی و انواع دیگر) بین سال هاي 1970 و 2014 بر اساس داده هاي موجود در این پایگاه در شکل
تعداد 500 حادثه به به 350 حادثه در سال 2014 افزایش یـافته است، بـا ذکر این نکته که در سال 2000  26 نشان داده شـده است. در سـطح جهانی، تمام انواع بالیاي طبیعی، از 50 حادثه در سال 1970 
وقوع پیوسـته است. تعداد سیل از کمتر از 50 در سال 1970به 226 فقره در 2006 و 218 در 2007 و تعداد طوفان از کمتر از 50 در سال 1970 به 120 در سال 1990 و 2005 و شدت خشک سالی نیز در

طی این دوره افزایش داشته است (3). شکل 27 افزایش تعداد رخداد بالیاي طبیعی و خسارت مالی ناشی از آن ها را در دهه هاي اخیر نشان می دهند.

.http://jamejamonline.ir/Shared/NewsPrint/670767716909644198 .1- صناعی، بهرام. 1389. ایران ششمین کشور حادثهخیز دنیا است
.Emergency Events Database The International Disaster Database of Centre for Research on the Epidemiology of Disasters CRED -2

Down to Earth Org. 2015. Trends in natural disasters frequency globally between 1970 to 2014. http://www.downtoearth.org.in/news/since-  -3
.1970-asia-has-faced-a-higher-number-of-disasters-than-any-other-continent-51811
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ات 2014 (1) ياه 1970  لاس  یط  یعیبط  يایالب  دادخر  دادعت  لکش 26 _

ات 2012 (2) ياه 1950  لاس  یط  اه  نآ  زا  یشان  یلام  تراسخ  یعیبط و  يایالب  دادخر  دادعت  لکش 27 _

یعیبط یمیلقا  تارییغت  اب  ینونک  یمیلقا  ياه  يراجنهان  توافت 

یب فرـصت  تلع  هب  رـشب و  تسد  هتخاس  يراجنهان  نیا  ًالوا ؛ هک  تسا  نیا  دنک  یم  زاتمم  لبق  ياه  هرازه  رد  هداتفا  قافتا  یمیلقا  یعیبط  تالوحت  همه  زا  ار  نآ  هک  ینونک  یمیلقا  ياه  يراجنهان  ِمهم  یگژیو  هس 
ببـس هب  َنوُعِجْری ؛ ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیِذِیل  ِساَّنلا  يِدیَأ  ْتَبَـسک  اَِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداَسَْفلا  َرَهَظ  : } دیامرف یم  هک  تسا  مور  هروس  هیآ 41  قادصم  هداتفا و  قافتا  تعیبط  رد  رـشب  هزادنا  یب  داسف  هدعاق و 

{. دندرگزاب هک  دشاب  دناشچب ، نانآ  هب  دنا  هدرک  هک  ار  هچنآ  زا  یضعب  يازس ]  ] ات تسا ، هدش  رادومن  ایرد  یکشخ و  رد  داسف  هدروآ ، مهارف  مدرم  ياه  تسد  هچنآ 

یشان هتشذگ ، یمیلقا  تالوحت  هک  یلاحرد  دنتسه ، شیازفا  هب  ور  ًاثلاث ؛ هدوب و  هقباس  یب  خیرات  رد  ًاضعب  هتشذگ و  هرازه  رد  اه  يراجنهان  نیا  هک  دنهد  یم  ناشن  یملع  نقتم  ياه  هداد  ًایناث ؛

Down to Earth Org. 2015. Trends in natural disasters frequency globally between 1970 to 2014. http://www.downtoearth.org.in/news/since- - 1
.1970-asia-has-faced-a-higher-number-of-disasters-than-any-other-continent-51811

.Hubpage. 2015. Geophysical vs. Climate-Related Disasters. http://hubpages.com/education/Worlds-worst-natural-disasters - 2
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از یک چرخه طبیعی بعضًا سودمند بوده که اعمال، کردار و رفتار بشـر در آن دخالتی نداشـته و پس از دوره اي کوتاه، طبیعت به تعادل خود بازگشته است. اما اکنون به دلیل فساد روزافزون، امیدي نیست
که تا قبل از رسیدن داده هاي اقلیمی مختلف به سطوح بسیار خطرناك، تعادل یادشده به محیط زیست انسان باز گردد، زیرا نبودن مدیریت یکپارچه و دلسوز جهانی، سودجویی، مصرف بی اندازه و افسار
گسـیخته، جنگ ها و فتنه ها امکان به وجود آمدن یکپارچگی بین دولت ها براي مدیریت صحیح محیط زیست را دشوار نموده و برخی از ناهنجاري هاي اقلیمی کنونی مانند نشست زمین نیز از نظر علمی

برگشت ناپذیر به نظر می رسند.
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پیش بینی هاي اقلیمی ظهور در ادیان ابراهیمی

در متون ادیـان ابراهیمی از جمله روایـات ائمه معصوم، اشـاراتی به ناهنجـاري هاي اقلیمی در زمان نزدیک به ظهور منجی آخرالزمان شـده است. بی شک، پایه و اساس این پیش بینی ها، علم الهی درباره
تصـرف بی انـدازه بشـر در طبیعت و فساد او در زمین، حین غیبت ولی خداست. زیرا در این دوران هیچ مانعی بر سـر راه خواهش هاي بی پایان بشـر وجود ندارد و تجمالت بی حد و تمایالت بی پایان او

براي استفاده از عالم ماده، زمین را با خطري بزرگ روبرو می سازد.

اصـراري بر این موضوع نیست که پیش بینی ناهنجـاري هـاي اقلیمی توسط ادیان ابراهیمی براي مقاطع زمانی نزدیک به ظهور منجی یا آخرالزمان جزء نشانه ها و عالئم ظهور است، بلکه مهم این است که
اولیاي الهی به ابعاد دیگري از فساد بشـر در زمین اشاره کرده اند که در دوره غیبت منجی آخرالزمان به وقوع می پیوندد. بی شک این پیش بینی ها به فساد بشـر در زمین، به دلیل استفاده نامناسب از منابع
طبیعی، نقص علمی و منفعت طلبی در غیـاب حـاکمیت آموزه هـاي الهی و اولیاي خـدا بر جامعه بشـري و سـبک زنـدگی انسان اشاره می کننـد. شـرایط کنونی اقلیمی زمین در نوع خود اهمیت حاکمیت
والیت اهللا و آموزه هاي الهی را بر همه ابعاد زندگی بشـر گوشـزد کرده و به اثبات ضـرورت وجود منجی الهی، براي آن دسـته از افراد که براي اثبات هر مفهومی داده هاي علمی را طلب می کنند کمک

می کند، زیرا هم اکنون ثابت شده

بـا به وجود آمـدن یـک تمـدن تقلبی که براي به چنـگ آوردن آخرالزمـان، سـعی دارد نظیر به نظیر بـا وعـده هاي الهی براي ایجاد جامعه آرمانی مهـدوي در آخرالزمان رقابت نمایـد، دوران اسـتفاده بی
حدوحصر و نادرست از مواهب طبیعی آغاز شد.

شرایط زمین و طبیعت قبل از ظهور در روایات

برخی از کشورهـا ورود به پیمان هاي بین المللی، براي بهبود شـرایط اقلیمی از جمله پیمان کیوتو را نپـذیرفته و کشورهایی نیز که این پیمان ها را پـذیرفته انـد یا به تعهـدات خود عمل نکرده و یا اطالعات
ناقص ارائه می کنند. بنابراین خردمندان عالم بیش از پیش به لزوم و قطعیت نیاز بشر به دخالت آموزه هاي الهی از طریق ولی خدا در عرصه هاي مختلف زندگی بشر اقرار دارند.

فایده تقویت این فرضـیه که شـرایط اقلیمی کنونی همان شـرایط پیش بینی شده در ادیان ابراهیمی است این است که انسان با تطبیق یادشده بار دیگر به نتایج وحشتناك دخالت خود در طبیعت و زمین می
نگرد و درمی یابد که اتمام حجت خداوند و شـرایط اضـطرار در مقطع زمانی کنونی کامًال مشـهود است و وقت آن رسیده است که انسان دست ها را به آسمان بلند کرده و اقرار کند که با سبک زندگی
دست سـاخته، در غیاب ولی خـدا و بـدون جاري شـدن آموزه هاي الهی در زمین، نه تنها نتوانست به سـعادت برسـد بلکه حتی نتوانست محیط زنـدگی خود را حفظ کنـد. همچنین انسان، قُرب ظهور را با
تطبیق شـرایط، بیشتر حس می کنـد، زیرا با ادامه رونـد کنونی که امیـد چنـدانی به کنترل آن هم نیست، زنـدگی نوع انسان، حیات وحش و طبیعت زمین به شدت به مخاطره افتاده است. درك این شـرایط
باعث تحرك، دعا، تضـرع، اسـتغفار و بر دوش کشـیدن قسمتی از بار تا رسیدن به دولت یار شده و پیام آور هشدار و آماده باش است. داده ها همچنین نشان می دهند که براي تحقق وعده هاي الهی براي
رسـیدن مؤمنین به کمال و اسـتخالف، امید است قبل از رسـیدن داده هاي حیاتی به وضـعیت بسیار خطرناك، حضرت صاحب االمر با رهنمون شدن انسان ها به سمت هدایت الهی، عالوه بر هدایت قلوب

بشر، محیط زندگی او را نجات بخشد.
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است که بشر با قوانین دست ساخته خود نمی تواند حتی محیط زیست خود را حفظ کند.

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_165_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_165_2
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زین نامسآ  هک  يروط  هب  درب ؛ دهاوخ  رـس  هب  يدب  تیعـضو  رد  يداصتقا  رظنزا  ناهج  گنج ، داجیا  هفطاع و  محر و  نتفر  نیب  زا  اه و  یهابت  داسف و  شرتسگ  رثارب   » روهظ زا  لبق  هک  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  زا 
يدوبان ثعاب  دـیآ و  یم  دورف  مسوم  ریغ  رد  ای  دوش و  یم  مک  ناراب  نامزلارخآ  رد  يرآ ، .دوش  یم  رگناریو  هدـش ، لیدـبت  بضغ  هب  ناـنآ  يارب  زین  تسا  یهلا  تمحر  هک  ناراـب  لوزن  دـنک و  یمن  محر  ناـنآ  رب 

.(1) دتفا » یم  قنور  زا  تراجت  دننیشن و  یمن  راب  هب  اه  تعارز  دندرگ و  یم  کشخ  اه  هناخدور  اه و  هچایرد  .ددرگ  یم  يزرواشک 

دننام یفلتخم  ياه  تروص  هب  تعیبط  رهق  .دنوش  یم  راچد  تعیبط  رهق  هب  مدرم  یـصاعم ، ناهانگ و  هطـساو  هب  هک  تسا  سانلا » يدیا  تبـسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ   » همیرک هیآ  زراب  قادصم  نامزلارخآ 
دنک هئارا  بطاخم  يارب  یهجوت  لباق  جیاتن  دناوت  یم  ام  رـصاعم  طیارـش  اب  یقیبطت  هعلاطم  دـنا ، هدومن  افتکا  تایلک  نایب  هب  هراب  نیا  رد  تایاور  هک  اجنآ  زا  .دـبای  یم  زورب  ...و  یلاس  کشخ  هقعاص ، هلزلز ، لیس ،

.(2)

يوامس تاقافتا 

قافتا ود  نآ  زگره  هدروآ  دورف  نیمز  رب  ار  هیلع  هللا  تاولـص  مدآ  دنوادخ  هک  ماگنه  نآ  زا  تسا و  جع ؟ ؟ مئاق مایق  زا  لبق  هک  درک  دای  هناشن  ود  زا  ترـضح  نآ  مدوب  ؟ع ؟ رقاب ماما  دزن  دیوگ : يدسا  لیلخ  نب  ردب 
ماما .تفرگ  دهاوخ  نآ  همین  رد  هام  ناضمر و  رخآ  رد  دیـشروخ  هکلب  هن ، هللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : ترـضح  نآ  هب  يدرم  سپ  تفرگ ، دهاوخ  نآ  رخآ  رد  هام  ناضمر و  هام  همین  رد  دیـشروخ  هکنیا  نآ  هداتفین و 

هک فوسک  دوش و  یم  عقاو  هام  طسو  رد  فوسخ  نامجنم  باسح  هب   ) (3) تسا .» هداتفین  قافتا  زگره  مدآ  ندـمآ  دورف  نامز  زا  هک  تسا  ییاه  هناشن  ود  : » میوگ یم  هچ  مناد  یم  دوخ  نم  دومرف : وا  هب  ع ؟ ؟  رقاـب
(. هام رخاوا  رد  تسا  دیشروخ  نتفرگ 

یگنسرگ يزرواشک و  تالوصحم  دیلوت  شهاک 

: دومرف جع ؟ ؟ رصع ماما  روهظ  ياه  هناشن  هرابرد  هک  مدینش  ؟ع ؟ قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ملسم  نب  دمحم 

هحفص 26. .يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  .نیدلا  مجن  یسبط ، - 1
هرامش 10. ناتسبات 1389  مهدزای  لاس  قباس ) یگنهرف  شهوژپ  همان   ) تاطابترا گنهرف -  تاعلاطم  .روهظ  ياه  هناشن  نامزلارخآ و  هب  اهدرکیور  .دومحم 1389 . این ، يرهطم  - 2

ح 45. باب 14 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 3
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پیش از ظهور حضـرت قائم؟عـج؟ از سوي خداونـد براي مؤمنان نشانه هایی است. گفتم: خـدا مرا فداي تو گرداند؛ آن نشانه ها کدام است؟ فرمود: آن ها همان گفته خداوند است که فرمود: «(ولنبلونّکم
ر الصابرین (بقره، 155)؛ و شـما (مؤمنان) را (پیش از ظهور قائم؟عج؟) به چیزي از ترس و گرسـنگی و کمی دارایی ها و جان ها و بشـیء من الخوف و الجوع و نقص من األموال و األنفس و الثمرات و بشّـ
میوه هـا می آزمـاییم؛ پس صـابران را مژده ده). آنگـاه فرمود: «خداونـد مؤمنـان را به سـبب ترس از پادشاهان بنی فالن در دوران پایانی حکومتشان می آزمایـد و مراد از گرسـنگی، گرانی قیمت هاست و
منظور از کمی دارایی هـا، کسـاد تجارت و کمبود درآمـد است و مقصود از نقصان جان ها، مرگ هاي فراوان و سـریع و پی درپی است و مراد از کمبود میوه ها، کمبود عایـدات و محصوالت کشاورزي

است. پس صابران را بشارت باد به تعجیل ظهور قائم؟عج؟ در آن هنگام. (1)

ناهنجاري هاي اقلیمی، زلزله و بالیاي طبیعی

اشاره

روایات زیادي درباره ناهنجاري هاي اقلیمی، بالها و حوادث طبیعی در آخرالزمان وجود دارد که در این نوشتار به تعداد اندکی از آن ها اشاره می شود.

امام صادق؟ع؟ درباره شرایط اقلیمی قبل از ظهور می فرمایند:

در آستانه قیام مهدي؟ع؟، سالی پرباران خواهد بود که در اثر آن، خرما بر روي نخل می پوسد. پس در این، تردیدي به خود راه ندهید. (2)

امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره شرایط قبل از قیام قائم؟عج؟ می فرمایند:

در آسـتانه قیام قائم، مرگ سـرخ، مرگ سـفید و ملخ هایی به هنگام و ملخ هایی نابه هنگام، سـرخ، همچون خون خواهد بود. اما مرگ سـرخ، پس [کشـته شدن با] شمشـیر است و مرگ سـفید، به وسـیله
طاعون است. (3)

1- ارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 378؛ کمال الدین، شیخ صدوق، ص 649؛ الغیبه، نعمانی، ج 1، ص 250 و 251 دو روایت از امام صادق؟ع؟.
2- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52 ص، 214 ارشاد،؛ شیخ مفید، ج 2 ص، 377 الغیبه،؛ شیخ طوسی، ص449.

3- الغیبه، شیخ طوسی، ص 438 ؛ الغیبه، نعمانی، باب 14، ح 61.
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: دنیامرف یم  روهظ  زا  شیپ  ناهج  طیارش  هرابرد  ؟ع ؟ رقابدمحم ماما 

.دبای (1) یم  عویش  نوعاط  عیاقو ، نیا  زا  شیپ  ددرگ و  یم  مدرم  ریگ  نابیرگ  هک  ییالب  يراتفرگ و  اه و  هزرل  نیمز  تشحو و  سرت و  هرود  رد  رگم  دنک  یمن  مایق  مئاق 

: دنیامرف یم  ناشیا  روهظ  ياه  هناشن  هرابرد  جع ؟ ؟ يدهم ماما  مایق  تراشب  نمض  ؟ص ؟ مالسا یمارگ  ربمایپ 

شلدع هدومن  تدابع  زا  راشرـس  ار  شناوریپ  ياه  لد  دنک ، یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  متـس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  دوش و  یم  رهاظ  دیدش ، ياه  هلزلز  عوقو  مدرم و  یگدنکارپ  ماگنه  رد  .يدـهم  هب  ار  امـش  داب  تراشب 
.دریگ (2) یم  ارف  ار  همه 

: دنیامرف یم  نینچمه 

.دنوش (3) دونشخ  وا  زا  نامسآ  نیمز و  نانکاس  .دیآ  یم  اه  هلزلز  عوقو  مدرم و  فالتخا  ماگنه  نم  تّما  رد  وا  مهد ؛ یم  هدژم  جع ؟ ؟ يدهم هب  ار  امش 

: تسا هدرک  لقن  ؟ع ؟ رقاب دمحم  ماما  زا  ریصب  وبا  يرگید  تیاور  رد 

.دشاب (4) هتفرگ  ارف  ار  مدرم  الب  هنتف و  اه ، هلزلز  دیدش ، سرت  هک  یتقو  رگم  دنک  یمن  مایق  جع ؟ ؟ يدهم ترضح 

: دیوگ یم  هفیذح 

ایند نیا  رد  وت  هکنیا  لثم  ای  هتفر  نیب  زا  اـیند  هفیذـح ! يا  دومرف : ناـشیا  تسا ؟ هدروآ  هیرگ  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  هللا ! لوسر  اـی  مدرک  ضرع  .دـنک  یم  هیرگ  هتفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  ؟ص ؟ مالـسا مظعم  لوسر  مدـید 
هرامـش تناتـشگنا  اب  نیبب و  تمـشچ  اب  راپـسب و  تبلق  هب  میوگ  یم  هک  یبلاطم  يرآ ؛ دندومرف : دشاب ؟ ایند  رد  یعـضو  نینچ  عوقو  رب  لاد  هک  تسه  یمئالع  ایآ  داب ؛ تنابرق  هب  مردام  ردـپ و  مدرک  ضرع  .يدوبن 

رد هک  نآ  زا  دروم  دنچ  هب  هک  دش  روآدای  ار  نامزلارخآ  هب  طوبرم  عوضوم  ربمایپ 72  سپس  .نک 

ص 236. ینامعن ، هبیغلا ، - 1
ص 179. یسوط ، خیش  هبیغلا ، - 2

ص 178. نامه ، - 3
ح 13. باب 14 ، ص 254 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 4
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خصوص شرایط اقلیمی جهان می باشد اشاره می شود:

1_ فضا تاریک شود (ممکن است منظور فضاي گناه آلود یا دود و گرد و غبار ناشی از سوخت هاي فسیلی و ریزگردها و غیره باشد).

2 به واسطه خشکسالی، آب قناتها و چاه ها کم می شود.

3 آسمان و این فضاي الیتناهی غبارآلود شود (ممکن است کنایه از ظلمها یا پدیده آلودگی هوا و ریزگردها باشد).

4 سالهاي دنیا پست و خوار شود.

5 درختکاري زیاد شود و محصول ها اندك شود.

6_ بادها زیاد شود (طوفان ها و تندبادها مرتبًا در دنیا زیانهاي سنگین جانی و مالی به بار آورد).

7 نشانه ها بسیار شود و عالمت ها یکی پس از دیگري ظاهر گردد (افزایش ناهنجاري ها). (1)

در کتاب انجیل در خصوص افزایش زلزله و بالها در آخرالزمان آمده است:

بسیاري آمده، خواهند گفت که مسیح هستند و عده زیادي را گمراه خواهند کرد. از دور و نزدیک خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید. اما پریشان نشوید زیرا جنگ ها درگیر خواهند شد، اما آخر دنیا
در آن زمان نیست. قوم ها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز بر خواهند خاست. در جاي هاي مختلف، قحطی و زمین لرزه روي خواهد داد. ولی این ها پیش درآمد بالهاي بعدي است. (2)

واي به حال زنانی که در آن زمان آبسـتن باشـند یا طفل شـیرخوار داشـته باشـند. دعا کنید که فرار شـما در زمستان یا در روز شنبه که دروازه هاي شهر بسته است، نباشد. چون در آن روزها مردم به چنان
مصیبتی دچار خواهند شد که هیچ کس در عمرش ندیده است. (3)

در طی روایتی دوران هفت ساله پیش از ظهور ماشیح چنین توصیف می شود: «در سال اول

1- میرجهانی، سیدمحمدحسن، نوائب الدهور فی عالئم الظهور.
2- انجیل متی، باب 24، آیات 5 تا 8.

3- انجیل متی، باب 24، آیات 19 تا 21.
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نانز نادرم و  دش ، دهاوخ  امرف  مکح  يدیدش  یطحق  موس ، لاس  رد  .دش  دنهاوخ  اهر  یطحق  ياهریت  مود ، لاس  رد  .مدینارابن " رگید  رهـش  رب  مدیناراب و  رهـش  کی  رب  : " تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  هیآ  نیا  دافم  نآ ،
يریـس و مجنپ ، لاس  رد  .لماک  روط  هب  هن  یلو  دوب ، دهاوخ  تمعن  روفو  يریـس و  مراهچ ، لاس  رد  .درک  دنهاوخ  شومارف  ار  نآ  تاروت  ناراگزومآ  درم و  دنهاوخ  یمیدق  اسراپ و  یقّتم و  صاخـشا  ناکدوک و  و 

دهاوخ شوگ  هب  نامـسآ  زا  شیاهادص  مشـش ، لاس  رد  .تشگ  دهاوخ  زاب  شناگدنزومآ  يوس  هب  تاروت  .دوب  دـنهاوخ  داش  دیـشون و  دـنهاوخ  دروخ و  دـنهاوخ  مدرم  دـش و  دـهاوخ  امرف  مکح  یمیظع  یناوارف 
(1) درک .» دهاوخ  روهظ  دواد  دنزرف  هلاس ، تفه  نارود  نیا  نایاپ  رد  تفرگ و  دنهاوخرد  اه  گنج  متفه ، لاس  رد  .دیسر 

: تسا هدش  هراشا  یجنم  روهظ  زا  لبق  یمیلقا  ياه  يراجنهان  عوضوم  هب  زین  اقول  لیجنا  رد 

یـسک راهنز  تفگ : ناشیا  باوج  رد  یـسیع  تسیچ ؟ ملاع  ياضقنا  وت و  ندمآ  ناشن  و  دوش ؟ یم  عقاو  یک  روُما  نیا  هک  وگب  ام  هب  دنتفگ : هدمآ  يو  دزن  تولخ  رد  شنادرگاش  دوب  هتـسشن  نوتیز  هوک  هب  نوچ  و 
عوقو هک  اریز  دیوشم  برطضم  راهنز  دینش ، دیهاوخ  ار  اه  گنج  رابخا  اه و  گنج  .درک و  دنهاوخ  هارمگ  ار  يرایسب  متسه و  حیسم  نم  هک  تفگ  دنهاوخ  هدمآ ، نم  مان  هب  اسب  هک  ور  نآ  زا  .دنکن  هارمگ  ار  امش 

زا گرزب  تامالع  كانلوه و  ياهزیچ  دـیآ و  دـیدپ  اه  ياج  رد  اه  هلزلز  اهابو و  اـه و  یطحق  دومن و  دـنهاوخ  تمواـقم  یتکلمم  اـب  یتکلمم  یموق و  اـب  یموق  اریز  تسین ، زونه  اـهتنا  نکیل  تسا  مزـال  همه  نیا 
.دش (2) دهاوخ  رهاظ  نامسآ 

نآ راظتنا  فوخ و  زا  درک  دهاوخ  فعـض  مدرم  ياه  لد  شجاوما و  ایرد و  ندیروش  ببـس  هب  دومن ، دهاوخ  يور  اه  تما  يارب  زا  تریح  یگنت و  نیمز ، رب  دوب و  دهاوخ  یتامالع  ناگراتـس  هام و  باتفآ و  رد  و 
رد .دیآ (3)  یم  میظع  لالج  تّوق و  اب  هدش  راوس  يربا  رب  هک  دید  دنهاوخ  ار  ناسنا  رسپ  هاگنآ  .دش و  دهاوخ  لزلزتم  نامسآ  توق  اریز  دوش ، یم  رهاظ  نوکسم  عبر  رب  هک  یعیاقو 

ص11. ج 23 ، هر ،؟ ؟ ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم  تفرعم ، هیرشن  زا  لقن  هب  ص 354  دوملت ، هنیجنگ  - 1
ات 12. تایآ 8  دنب 21 ، اقول ، لیجنا  - 2

ات 27. تایآ 25  باب 21 ، اقول ، لیجنا  - 3
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انجیل مرقس نیز همین موضوع تکرار شده است. (1)

گرما و خشکسالی

احمد بن محّمد بن أبی نصر می گوید: شنیدم امام رضا؟ع؟ درباره عالمات ظهور می فرمود:

پیش ازاین امر (بیوح) خواهد بود، من نفهمیدم بیوح چیست؟ بعدًا که به حج رفتم شنیدم عربی بادیه نشین گوید: امروز روزي بیوح است، به او گفتم بیوح چیست؟ گفت: سخت گرم. (2)

مصرف بی قاعده ذخایر و منابع طبیعی زمین در عصر حاضر

میزان ذخایر معدنی مس در جهان معادل 470 میلیون تن برآورد شده و میزان تولید آن در سال 2014 حدود 23 میلیون تن تخمین زده شده است. بنابراین با تولید کنونی، ظرف کمتر از 25 سال منابع مس
به پایان می رسد (3). میزان ذخایر سنگ آهن در جهان 170 میلیارد تن و میزان تولید در سال 6/2 میلیارد تن است. بنابراین ذخایر این فلز نیز طی 65 سال به پایان خواهد رسید.

تحقیقات زیادي در رابطه با ذخایر معـدنی جهان انجام گرفته است، اما یک اینفوگرافی که در وب سایت شـبکه اجتماعی معروف ردیت (4) منتشـر شده است، نشان می دهد که چقدر از منابع جهان باقی
مانده اند. بر اساس این اینفوگرافی، بر مبناي اطالعات سال 2010، هر یک از ذخایر زیرزمینی جهان با فرض «ادامه نرخ رشد تولید کنونی» و همچنین طبق «ذخایر شناخته شده تاکنون» طی سال هاي زیر به

اتمام خواهند رسید (5):

جدول 3 تخمین سال اتمام منابع معدنی شناخته شده جهان_

نفت2050ایندیوم2035

زغال سنگ2136روي2030

گاز2075نقره2035

اورانیوم2080طال2030

1- انجیل مرقس، باب 13، آیات 6 تا 8.
2- الغیبه، نعمانی، ص 271.

.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920919001067 .3- خبرگزاري فارس. 1395. نگاهی برتحوالت بازار مس
.Reddit.com -4

.http://www.minews.ir/fa/doc/news/13575 .5- پایگاه خبري تحلیلی معادن و قایع معدنی, وبگاه اینترنتی. 1393. وضعیت معادن جهان
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2050 سم 2025 ناومیتنآ

2030 برس

: هک دنهد  یم  ناشن  دش  هئارا  رضاح  رصع  رد  تعیبط  نیمز و  طیارش  هرابرد  هک  يزیچان  تاعالطا  رامآ و 

رد داسف  نیا  جیاتن  هک  تسا  هدش  ثعاب  یهلا  ياه  هزومآ  ءایلوا و  ادخ و  هب  نامیا  زا  ندـش  رود  هچ  عبانم و  هیور  یب  تشادرب  هتخیـسگراسفا و  فرـصم  بیرخت ، تروص  هب  هچ  نیمز  رد  رـشب  داسف  مارآ  مارآ  _ 1
: دنک یم  دیکأت  نآرق  رد  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  دوش ، راکشآ  نیمز 

زا یضعب  يازـس ]  ] ات تسا ، هدش  رادومن  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  هدروآ ، مهارف  مدرم  ياه  تسد  هچنآ  ببـس  هب  َنوُعِجْری ؛ ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیِذِیل  ِساَّنلا  يِدیَأ  ْتَبَـسک  اَِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداَسَْفلا  َرَهَظ  }
(1) دندرگزاب .} هک  دشاب  دناشچب ، نانآ  هب  دنا  هدرک  هک  ار  هچنآ 

.تسا راکشآ  ؟ع ؟ نیموصعم تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  دراد  یهلا  ياه  هدعو  رد  هشیر  یگمه  اما  دنراد ، يدام  بابسا  یملع و  لیالد  یگمه  هچرگا  یمیلقا ، تارییغت  تاعالطا و  رامآ و  نیا  _ 2

ْنِم ٍءیَشَو  ٍْلثَأَو  ٍطْمَخ  ٍلکُأ  یَتاَوَذ  ِنیَتَّنَج  ْمِهیَتَّنَِجب  ْمُهاَْنلََّدبَو  ِمِرَْعلا  َلیَس  ْمِهیَلَع  اَْنلَسْرَأَف  اوُضَرْعَأَف  ٌروُفَغ *  ٌّبَرَو  ٌهَبیَط  ٌهَْدَلب  َُهل  اوُرکْشاَو  ْمکِّبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولک  ٍلاَمِشَو  ٍنیِمی  ْنَع  ِناَتَّنَج  ٌهیآ  ْمِِهنکْسَم  ِیف  ٍإَبَِسل  َناک  ْدََقل  }
ییادـخ شوخ و  تسا  يرهـش  .دـینک  رکـش  ار  وا  دـیروخب و  ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ ] نانآ  هب   ] پچ تسار و  زا  ناتـسغاب  ود  دوب ؛ یتمحر ]  ] هناشن ناشتنوکـس  لحم  رد  ابـس  مدرم ]  ] يارب ًاعطق  ٍلـِیلَق ؛ ٍرْدِـس 

(2) میدرک .} لیدبت  تشاد  کنت  رانک  زا  یعون  زگ و  هروش  خلت و  ياه  هویم  هک  غاب  ود  هب  ار  اه  نآ  ناتسغاب  ود  میدرک و  هناور  ار  مِرَع  دس ]  ] لیس نآ  رب  دندینادرگ و  يور  سپ  .هدنزرمآ 

هچرگا تسا ، هدش  نایب  حضاو  ًالماک  هانگ ، ببس  هب  میلقا  رییغت  تمعن و  رییغت  هیآ  نیا  رد 

.41 مور ، - 1
15 و 16. ءابس ، - 2
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خداوند اسباب مادي آن را نیز فراهم آورده و در آیه ذکر نموده است.

3 این نکـات علمی و گزارش ها، هضم، درك و فهم روایات مربوط به عصـر ظهور - که در آن ها تأکیـد شـده است که در عصـر ظهور خصوصـیات فلکی و طبیعی زمین تغییر خواهـد کرد- را براي ما_
آسان می کنند.

زمین و طبیعت در عصر ظهور (ظهور طبیعت)

اشاره

آن گونه که از آیات قرآن و روایات ائمه معصوم؟ع؟ استنباط می شود، عصر ظهور امام زمان، عصر ظهور اراده خداي متعال است. در این عصر خواست خداي متعال ظهور می کند، همه ي آنچه در قرآن
و سایر کتب آسمانی وعده داده شده است، ظهور و بروز می کند. یکی از اجزاي ظهوِر موعود، ظهور طبیعت است. ظهور طبیعت دو مفهوم را شامل می شود:

_

_

_

_

_

_

_

1 زنده شدن طبیعِت زمین در عصر ظهور.

2 زنده شدن خوِد زمین در عصر ظهور.

از روایات ائمه معصوم؟عهم؟ می توان دریافت که زنده شدن زمین در عصر ظهور، به تبع ظهور امام عصر اتفاق افتاده و به اشکال مختلف بروز می کند که برخی از آن ها عبارت اند از:

1 دگرگون شدن زمین، به معنی تفاوت شرایط زمین قبل و بعد از ظهور. (1)

2 ایجاد تغییر در مختصات فلکی و نجومی کره زمین. (2)

3 زنده شدن زمین به وسیله برپایی عدل (3) و زنده شدن زمین به دست امام عصر. (4)

4 ظهور برکات و گنج هاي زمین. (5)

5 سخن گفتن زمین و آشکار شدن شعور و ادراك آن و شناختن مؤمن و کافر. (6)

با توجه به مفهوم آیات و روایات درمی یابیم که زنده شدن زمین در عصر ظهور تنها به مفهوم

1- الغیبه، نعمانی، ص 146.
2- الغیبه، شیخ طوسی، ص 475؛ ارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 381.

3- اصول کافی، شیخ کلینی، ج 7، ص 174.

.
4- کمال الدین، شیخ صدوق، ص 668 317، و 427 الغیبه،؛ شیخ طوسی، ص 175
5- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52 ص، 339 ارشاد،؛ شیخ مفید، ج 2 ص، 384.

6- بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج 41، ص 271.
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فلتخم رـصانع  ندرک  رارقرب  طابترا  هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  دراد  زین  يرگید  موهفم  نیمز  ندش  هدنز  هکلب  تسین ، ناراب  شراب  اه و  هناخدور  اهرهن و  ندش  بآرپ  ناتخرد و  ناهایگ و  شیور  نآ و  ندـش  زبسرس 
.درک دای  بدا  كاردا و  روعش و  اب  هارمه  ناسنا ، اب  تعیبط  نیمز و 

نیمز ندش  نوگرگد 

: دنیامرف یم  روهظ  رصع  رد  نیمز  ندش  نوگرگد  صوصخ  رد  ؟ع ؟ قداص ماما 

یتقو اَهْرِْـصبی ؛ َْمل  ٌهَْرعَـش  ِِهتَحاَر  ِیف  ْتَناک  َْول  ْمکیَأَف  ِِهتَحاَر  َِهلِْزنَِمب  ُهَْدنِع  اْینُّدلا  َنوکَت  یَّتَح  اَْهنِم  ٍعِفَتْرُم  َّلک  َُهل  َضَّفَخ  ِضْرَْألا َو  َنِم  ٍضِفَْخنُم  َّلک  َیلاَعَت  كَراَبَت َو  ُهَّللا  َعَفَر  ِْرمَْألا  اَذَه  ِبِحاَص  َیلِإ  ُرُومُْألا  ِتَهاَنَت  اَذِإ  ُّهَنِإ 
شتسد فک  هلزنم  هب  وا  دزن  ایند  مامت  هک  نانچ  نآ  درب ؛ یم  نییاپ  ار  یعفترم  هطقن  ره  عفترم و  وا  يارب  ار  نیمز  زا  يا  هتفرورف  هطقن ي  ره  دنوادخ  دسرب ، جع ؟ ؟ يدهم ترـضح  تیالو ، یلـصا  بحاص  هب  اهراک 

(1) دنیب ؟ یمن  ار  نآ  دشاب ، ییوم  شتسد  فک  رد  رگا  اه  امش  زا  کی  مادک  .دوب  دهاوخ 

: هک تسا  هدش  تیاور  نیمز  ینوگرگد  هرابرد  نینچمه 

نوگرگد يرگید  نیمز  هب  ار  نیمز  هک  تسا  یلع  رابت  زا  مئاق  يدهم  نآ  و  ضرالا ؛ ریغ  ضرالا  لدبی  يذـلا  يدـهملا  فحـصم ) هنأکو  مئاقلا " یف  کشی  نمو   " راحبلاو خـسنلا  ضعب  یف   ) مئاقلا یلع ، لسن  نم  و 
.دزاس (2) یم 

.دنک رییغت  زین  دنوش  یم  هتخانش  ملاع  رب  رییغت  لباقریغ  تباث و  تالداعم  ناونع  هب  نونکا  هک  نآ  ِتعیبط  نیمز و  رب  مکاح  تالداعم  اسب  هچ  تسین و  نیمز  یحطس  تارییغت  لماش  طقف  رگید  ینیمز  هب  نیمز  لیدبت 

نیمز هرک  یموجن  یکلف و  تاصتخم  رییغت 

: دنیامرف یم  دوش  یم  داجیا  نیمز  رد  روهظ  رصع  رد  هک  یموجن  یکلف و  تارییغت  هرابرد  ؟ع ؟ قداص ماما 

و مکمایا ، نم  هرشعک  همایا  یف  مویلا  نوکی  یتح  هنارود  یطبیف  هنامز  یف  کلفلا  هللارمای  و 

ص 674. ج 2 ، قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  - 1
ص 146. ینامعن ، هبیغلا ، - 2
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الشـهر کعشـره اشـهر، و السنه کعشره من سنیکم؛ خداوند در عهد او به چرخ گردون فرمان می دهد که آرام تر بگردد، که مقدار یک روز در روزگار او معادل 10 روز از روزهاي شما باشد و هر ماهی به
مقدار 10 ماه و هر سالی به مقدار 10 سال از سال هاي شما باشد. (1)

امام صادق؟ع؟ در پاسخ سؤال راوي که از مدت حکومت حضرت مهدي؟عج؟ سؤال کرده است، می فرماید:

سبع سـنین، تطول له االیام واللیالی حتی تکون السـنه من سـنیه مقدار عشـر سنین من سنیکم، فیکون سنو ملکه سبعین سنه من سنیکم هذه، وإذا آن قیامه مطر الناس جمادي اآلخره وعشره أیام من رجب مطرا
لم یر الخالئق مثله، فینبت اهللا به لحوم المؤمنین وأبدانهم فی قبورهم، فکأنی أنظر إلیهم مقبلین من قبل جهینه ینفضون شعورهم من التراب؛ مدت حکومت امام؟عج؟ هفت سال است که روزهاي آن طوالنی
بوده، به طوري که یک سال آن معادل ده سال از سال هاي شـماست که در آن صورت هفت سال حکومت حضـرت، هفتاد سال از سال هاي شـما خواهد بود و هنگام قیام حضـرت در جمادي اآلخر و ده
روز از ماه رجب، بارانی بر مردم خواهـد باریـد که مردم ماننـد آن را هرگز ندیـده انـد و خداونـد به واسـطه ي آن، گوشت و بدن مؤمنین را در قبرهایشان می رویاند، چنانکه گویا می بینم از طرف جهینه

دارند می آیند و خاك ها را از موهاي خود می تکانند و پاك می کنند. (2)

در این روایت نیز به خوبی آشکار است که در عصر ظهور تغییراتی در خصوصیات فلکی و نجومی زمین به وجود می آید، براي مثال روزها طوالنی تر شده و زمین آرام تر خواهد چرخید. چنین پدیده اي
خارج از انتظار نیست، زیرا در بخش هاي قبل در خصوص وحدت واقعه شـریف ظهور و رجعت با قیامت مطالبی عنوان شد. بنابراین وقوع پدیده هایی از جنس اتفاقات قیامتی، در عصر ظهور و رجعت که

مراتبی از یک حقیقت مشابه قیامت اند جاي تعجب ندارد. براي درك بهتر این مطلب رجوع به اشاره خداوند تبارك و تعالی به مفهوم زمان

1- الغیبه، شیخ طوسی، ص 475.
2- ارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 381.
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: تسا یفاک  میرک  نآرق  رد 

کی درک و  دهاوخن  فّلخت  دوخ  هدعو  زا  زگره  دنوادخ  هک  یلاحرد  دننک ؛ یم  باذع  رد  باتش  ياضاقت  وت  زا  نانآ  َنوُّدُعَت ؛ اَّمِم  ٍهَنَس  ِْفلَأک  کِّبَر  َْدنِع  اًمْوی  َّنِإَو  ُهَدْعَو  ُهَّللا  َِفلْخی  َْنلَو  ِباَذَْعلِاب  کَنُولِْجعَتْسیَو  }
(1) دیرامش .} یم  امش  هک  تسا  ییاه  لاس  زا  لاس  رازه  دننامه  تراگدرورپ ، دزن  زور 

ییاه لاس  زا  لاس  رازه  نآ  رادقم  هک  يزور  رد  سپـس  دنک ؛ یم  ریبدت  نیمز  يوس  هب  نامـسآ  زا  ار  ناهج  نیا  روما  َنوُّدُعَت ؛ اَّمِم  ٍهَنَـس  َْفلَأ  ُهُراَدـْقِم  َناک  ٍمْوی  ِیف  ِهَیلِإ  ُجُْرعی  َُّمث  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءاَمَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَدـی  }
(2) دبای .}) یم  نایاپ  ایند  و   ) دور یم  الاب  وا  يوس  هب  دیرامش  یم  امش  هک  تسا 

هنوگچ دهد ، رییغت  نیمز ، میلقا  طیارش  دوبهب  روظنم  هب  ار ، نیمز  یکلف  تاصتخم  هک  دراد  دیما  هدش ، هداد  هعیدو  وا  هب  دنوادخ  زا  هک  دوخ  رادقم  یب  ییاناوت  اب  رـشب ، کنیا  دش  نایب  لبق  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه 
.تشادن رواب  ار  دنراد  هللا  نذاب  روهظ ، رصع  رد  نیمز  یکلف  تاصتخم  رییغت  زا  تیاکح  هک  یتایاور  ناوتن  هک  تسا  نکمم 

ینونک يروانف  کمک  هب  نیمز  يرادم  یکلف و  تایصوصخ  رد  تارییغت  لامعا  يایور 

لاقتنا رترود  يرادـم  هب  ار  هرایـس  نیا  ناوت  یم  نآ  رمع  لوط  شیازفا  یناهج و  يامرگ  زا  نیمز  تاجن  روظنم  هب  هک  دـندرک  مالعا  زیگنا  تفگـش  يا  همانرب  هئارا  اب  اکیرمآ  ییاضف  نامزاس  نادنمـشناد  زا  یهورگ 
نیا ماجنا  يارب  هک  يرازبا  اهنت  .تسا  يدیشروخ  هموظنم  زا  رت  کنخ  يا  هطقن  هب  نیمز  نداد  تکرح  نآ  و  دنا ؛ هدرک  فشک  ار  یعیبطریغ  يا  هویش  نیمز  ترارح  شیازفا  زا  يریگولج  روظنم  هب  نادنمـشناد  .داد 

روظنم هب  نیمز  نداد  تکرح  هدیا  .تفرگ  دهاوخ  رارق  يدیـشروخ  هموظنم  زا  رت  کنخ  نمیا و  يا  هقطنم  رد  نیمز  هرایـس ي  نآ  زا  سپ  تسا و  نیمز  یکیدزن  رد  راد  هلابند  هراتـس  دـنچ  دوب ، دـهاوخ  زاین  لاقتنا 
ناوت 6 یم  يراک  نینچ  ماجنا  اب  دندقتعم  هک  تسا  ییاکیرمآ  ناسانشرتخا  اسان و  نادنمشناد  زا  یهورگ  راکفا  هدییاز  يا ، هرایس  نیب  تیعقوم  نداد  دوبهب 

.47 جح ، - 1
.5 هدجس ، - 2
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بیلیون سال دیگر به عمر مفید زمین افزود.

پژوهشگران مرکز تحقیقاتی ایمز (1) در آمریکا دراین باره معتقدند که تغییر مدار زمین نیازمند فناوري هاي دور از ذهنی نیست. براي انجام چنین کاري می توان از شیوه اي که اکنون براي منحرف کردن
شهاب سـنگ ها و ستاره هاي دنباله دار استفاده می شوند کمک گرفت. برنامه اي که توسط این محققان ارائه شده است، هدایت کردن یک شهاب سنگ یا ستاره دنباله دار است، به شکلی که از نزدیک
ترین فاصـله ممکن از زمین عبور کند، در این صورت بخشـی از نیروي گرانشی آن به زمین منتقل شده و درنتیجه سرعت مداري زمین افزایش پیدا خواهد کرد. به این شکل سیاره ي زمین به مداري باالتر
از موقعیت کنونی خود و در فاصـله اي بیشتر از خورشـید قرار خواهد گرفت. به گفته دانشمندان ناسا چنین راه حلی در کوتاه مدت می تواند براي جلوگیري از بحران گرماي جهانی بسیار مؤثر باشد. براي

هدایت اجرام کیهانی باید از راکتی شیمیایی استفاده کرده و در زمان مناسب به شهاب سنگ یا ستاره دنباله داري ضربه زد.

با این حال براي انجام چنین برنامه اي، محاسـبات بسـیار دقیقی الزم است، زیرا یک اشـتباه بسـیار کوچک می تواند منجر به برخورد جرم کیهانی هدایت شده با زمین شود که بر اساس تخمین ها، برخورد
جرمی با قطر 100 کیلومتر با زمین با سرعتی در مقیاس سرعت هاي کیهانی می تواند زمین را از حیات تهی کند (2).

تغییر مـدار و سایر خصوصـیات فلکی زمین، بر اساس برخی اخبار رسـیده، یک پدیده علمی و ممکن به نظر می رسد. در سال 2010 زلزله اي با مقیاس 8/8 ریشتر شـیلی را لرزاند و باعث خسارات زیادي
شـد، اما آنچه بیش از همه توجه دانشـمندان را جلب نمود این بود که دانشـمندان ناسا اعالم کردند؛ زلزله اخیر شـیلی که بیش از 700 نفر را به کام مرگ کشانـد، محور زمین را جابجا کرده و طول شـبانه
روز را نیز کوتـاه کرده است. ریچارد گروس، متخصـص ژئوفیزیک در جی پی ال ناسا اعالم کرد؛ «زلزله 8/8 ریشتري احتماًال محور زمین را به اندازه 7/2 هزارم ثانیه قوسی معادل 6/7 سانتی متر جابه جا

کرده و طول شبانه روز را به اندازه 26/1 میکروثانیه کوتاه تر کرده است».

.NASA Ames Research Center -1
.Mckie, R. 2001. Nasa aims to move Earth. http://www.theguardian.com/environment/2001/jun/10/globalwarming.climatechange -2

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_178_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_178_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:180

هزادنا هب  ار  نیمز  روحم  رتشیر ، تدش 1/9  اب  هلزلز  نیا  .دش  هدافتـسا  دش ، دنه  سونایقا  یمانوس  هب  رجنم  هک  رذآ 1382  ینعی  ربماسد 2004 ، رد  ارتاموس  هلزلز  زا  لصاح  ییاج  هباج  نیمخت  يارب  لدـم  نیمه  زا 
.درک هاتوک  هیناثورکیم  ار 8/6  زور  هنابش  لوط  اج و  هباج  یسوق  هیناث  مرازه   3/2

اب یلیـش  هلزلز  دش  ثعاب  هک  ییاطخ  هوالع  هب  .دـنک  اج  هباج  رتشیب  ار  نیمز  روحم  رتمک ، تدـش  نتـشاد  دوجواب  هلزلز  دـش  ثعاب  عوضوم ، نیا  هک  تشاد  رارق  نیمز  ینایم  ییایفارغج  ياه  ضرع  رد  یلیـش  هلزلز 
.درک رتاناوت  مرج  ییاج  هباج  رد  ار  نآ  دنک ، ذوفن  نیمز  لخاد  هب  يرتدنت  هیواز 

هب تبسن  نارود  لاح  رد  یمسج  یتقو  .تسا  هتفهن  يا  هیواز  هناکت ي  ياقب  مان  هب  یکیزیف  لوصا  زا  یکی  رد  شسرپ  نیا  خساپ  دنک ؟ یم  دنک  ار  زور  هنابش  هلزلز ، عوقو  ارچ  دوش ؟ یم  اجباج  نیمز  روحم  هنوگچ 
هب مسج  تکرح  تعرـس  زکرم و  زا  مسج  هلـصاف  مرج ، برـض  لصاح  زا  نآ  رادقم  تسا و  يرادرب  یتیمک  هک  دیآ  یم  دیدپ  يا  هیواز  هناکت ي  ای  يا  هیواز  تکرح  هزادـنا  مان  هب  یموهفم  تسا ، صاخ  يا  هطقن 
اب یتقو  هک  تسا  ژانیتاپ  راکشزرو  نآ ، لاثم  نیرت  هداس  .نآ  رادقم  مه  دنام و  یم  تباث  نآ  رادرب  تهج  مه ، ینعی  دنام ؛ یم  تباث  يا  هیواز  هناکت ي  دوشن ، داجیا  یلالتخا  متسیس  ِيژرنا  رد  یتقو  .دیآ  یم  تسد 

.دنک یم  ادیپ  شیازفا  تدش  هب  شنارود  تعرس  دنابسچ ، یم  شندب  هب  ًالماک  دنک و  یم  عمج  ار  اپ  تسد و  یتقو  اما  دراد ؛ یمک  ِنارود  تعرس  دنک ، یم  نارود  هب  عورش  هدیشک  ًالماک  زاب و  ياپ  تسد و 

هب نیمز  ناتـسمز ، صوصخب  زییاـپ و  رد  هک  یلاـحرد  .دـشک  یم  لوط  زور  لـصف 93  ره  لـیلد ، نیمه  هب  تسا و  رترود  دیـشروخ  زا  نیمز  ناتـسبات ، راـهب و  رد  .تسا  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  نارود  رگید ، لاـثم 
.دشک یم  لوط  زور   89 ناتسمز ، لصف  زور و  زییاپ 90  لصف  ور  نیا  زا  تسا و  رت  کیدزن  دیشروخ 

اجباج نیمز  ياه  هتـسوپ  دتفا ، یم  قافتا  يا  هلزلز  یتقو  اما  دراد ؛ هیواز  هجرد   45/23 دیـشروخ ، رود  هب  نیمز  نارود  روحم  اب  شدوخ ، رود  هب  نیمز  نارود  روحم  .تسا  لکـش  نیمه  هب  ارجام  مه  نیمز  دروم  رد 
هب .دنامب  تباث  دیاب  يا  هیواز  هناکت  هدشن ، لامعا  ییورین  نوریب  زا  تسا و  ینورد  قافتا ، نیا  هک  اجنآ  زا  اما  دنک  یم  رییغت  یکدنا  نیمز  نارود  روحم  زا  ناش  هلصاف  مرج و  دنوش و  یم 
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همین دلیـل، سـرعت دوران و جهت بردار زمین انـدکی تغییر می کنـد. از سوي دیگر، زمین کره یکنواختی نیست و به همین دلیـل، زمین لرزه در نواحی مختلف، تغییرات متفـاوت و غیر قابـل پیش بینی به
همراه دارد (1).

گزارش هـاي فراوان دیگري از دانشـمندان سـتاره شـناس و مؤسـسات نجوم منتشـر می شونـد که اگرچه علمی بودن آن ها در پرده ابهام است، اما دست کم این موضوع را اثبات می کننـد که کره زمین و
طبیعت آن در معرض خطرات بی شمار و روزمره اي قرار دارد که انسان قادر به رفع این خطرات نیست و مواجهه با بسیاري از این خطرات جزء رؤیاهاي علمی بوده و برخی نیز مبناي تخیالتی براي ساخت
فیلم هـاي علمی  تخیلی سـینمایی قرار می گیرنـد، اما آنچه در این بین بیشتر مشـهود است، اقرار به این موضوع است که با انـدك اعمال نیرویی از داخل یا خارج بر زمین می توان خصوصـیات مـداري،
اقلیمی، فصـلی و طول روز و شب را در زمین دسـتخوش تغییرات نمود. بنابراین با وجود این همه ادعاهاي علمی و اعتقاد دانشـمندان در مورد امکان دست کاري در خصوصـیات کره زمین، هضم و درك
برخی از روایات که درباره ي بروز برخی تغییرات فلکی در زمین و اتفاقات دیگر در عصـر ظهور سـخن به میان آورده انـد راحت تر شـده و ذهنیت موهومی و جعلی بودن این روایات را از بین برده و این
روایات را به شـکل یک پدیـده جـدي علمی در مراکز علمی مطرح می سازنـد. این موضوع از آنجا ناشـی می شود که مؤمنین با خود می اندیشـند که چگونه ممکن است خداوند نتواند، در عصـر ظهور،
تغییراتی در خصوصیات فلکی زمین، به نفع مؤمنین، به وجود آورد، درحالی که بشِر سراپا تقصیر با قدرت ناچیز خود ادعاي آن را دارد. براي فهم بهتر موضوع یکی دیگر از این موارد گزارش شده توسط

مؤسسات نجومی مورد بررسی قرار می گیرد:

دانشمندان ناسا نگران برخورد شهاب سنگی به طول 300 متر به زمین هستند. آن ها تخمین زده اند که این جرم آسمانی که «آپوفیس» نام دارد، در سال 2029 از فاصله 30 هزار کیلومتري زمین عبور کرده
و به زمین برخورد نخواهد کرد، اما نگرانی دانشـمندان این است که این شـهاب سـنگ پس از اینکه به سـمت خورشـید حرکت کند، در اثر نیروي مغناطیسـی این سـتاره، تغییر مسیر داده و مجددًا به سمت

زمین خواهد آمد. تخمین دانشمندان این است که آپوفیس

.Buis, Alan.. 2010. Chilean Quake May Have Shortened Earth Days. https://www.nasa.gov/topics/earth/features/earth-20100301.html -1
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دور و یم  دیدش  رایـسب  یمانوس »  » کی لامتحا  دنک  دروخرب  نیمز  زا  یـسونایقا  يا  هقطنم  هب  ینامـسآ  مرج  نیا  رگا  .درک  دهاوخ  دروخرب  نیمز  زا  یمولعمان  هطقن  هب  ًالامتحا  تهج  رییغت  زا  سپ  لاس 2036 و  رد 
.دش رجفنم  امیشوریه  رهش  رد  لاس 1945  رد  هک  دوب  دهاوخ  یمتا  بمب  ربارب  رازه  نآ 65  یبیرخت  رثا  هک  تشاد  دهاوخ  يرتشیر  هلزلز 8  کی  نوچمه  یتاریثأت  دنک  دروخرب  نیمز  زا  يا  هطقن  هب  هک  یتروص  رد 

.دنام دهاوخن  یقاب  يرادناج  دوجوم  چیه  يرتمولیک  عاعش 300  رد  تروص  نیا  رد 

زا سپ  یطیحم  تسیز  يوج و  تاریثأت  نیمز ، هب  سیفوپآ  دروخرب  زا  اـه  نآ  رگید  ینارگن  .دـنا  هدز  نیمخت  هیناـث  رد  رتمولیک   50 ار ، نیمز  اب  دروخرب  تروص  رد  گنس ، باهش  نیا  تکرح  تعرـس  نادنمـشناد 
.دنک هجاوم  لالتخا  اب  ار  دیشروخ  یناسر  رون  هک  دیآ  دوجو  هب  دیدش  رابغ  نوچمه  نیمز  وج  رد  یتارییغت  دروخرب  نیا  تدش  رثا  رد  تسا  نکمم  .دوب  دهاوخ  دروخرب  نیا 

تادوجوم رثکا  هک  دش  هلاس  رازه  دص  دنچ  نادنبخی  رصع  کی  داجیا  ثعاب  درک  ضرقنم  ار  اهروسانیاد  نوچمه  ینارادناج  لسن  هکنیا  رب  هوالع  نیمز  هب  میظع  گنس  باهش  کی  دروخرب  لبق ، لاس  نویلیم   125
عنام هدرک و  ضوع  ار  نآ  ریـسم  ییاه  کشوم  کیلـش  اب  دـنناوتب  هک  تسا  نیا  نادنمـشناد  دـیما  دـشاب ، يریگ  هزادـنا  ینیب و  شیپ  لباق  یبوخ  هب  گنـس  باهـش  نیا  تکرح  ریـسم  رگا  .تخاس  ضرقنم  ار  نیمز 
شیپ لباق  رتمک  لاس 2036  رد  نیمز  هب  نآ  ددجم  تشگزاب  ریسم  لاس 2029 ، رد  نیمز  يرتمولیک  رازه  هلصاف 30  زا  گنس  باهـش  نیا  روبع  زا  سپ  هک  تسا  نیا  یلـصا  ینارگن  اما  دنوش ، نیمز  اب  نآ  دروخرب 

.تسا ینیب 

نیمز یعضو  تکرح  تعرس  زا  هک  دوش  یم  ببس  يرود  نیا  دوش و  یم  رترود  نیمز  زا  رتم  یتناس  دودح 4  هلاسره  هام  رمق  .تسا  نیمز  زا  هام  نتفرگ  هلصاف  عوضوم  ریخا  ياه  لاس  رد  نادنمشناد  رگید  ینارگن 
رگید هرکمین  دوب و  دـهاوخ  دیـشروخ  رون  ضرعم  رد  رتشیب  هرکمین  کی  دوش ، رتمک  شدوخ  رود  هب  نیمز  تکرح  تعرـس  هچ  ره  هک  تسا  نیا  نادنمـشناد  ینارگن  .دوش  هتـساک  شدوخ ) رود  هب  نیمز  تکرح  )

.دروخ دهاوخ  مه  هب  نیمز  یعیبط  متسیسوکا  رگید ، يا  هرکمین  ندش  رتدرس  نیمز و  زا  يا  هرکمین  ندوب  رت  مرگ  اب  رتمک و 

يا و هناخلگ  ياهزاگ  يدعاصت  شیازفا  رثا  رد  هک  تسا  ییاه  ینارگن  زا  يادج  اه  ینارگن  نیا 
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گرمایش زمین، این کره خاکی قابل حیات را در معرض تهدید قرار داده است. دماي زمین نسـبت به 100 سال پیش، بیش از 1 درجه گرم تر شده و تخمین زده می شود که اگر اقداماتی جدي در کاهش
تولید گازهاي کربنیک صورت نپذیرد تا پایان قرن حاضر پدیده هاي طبیعی همچون قطب ها و تمامی جانداران ساکن در آن ها در معرض تهدید جدي خواهند بود (1) (2) (3).

روس ها در حال توسـعه یک فضاپیماي بدون سرنشین هستند که می تواند از برخورد شهاب سنگ عظیم «آپوفیس» به زمین در سال هاي 2029 و 2036 جلوگیري کند. رئیس آژانس فضایی روسیه اعالم
کرد که این آژانس در حال مطالعه بر روي پروژه اي براي مالقات زمین با شـهاب سـنگ «آپوفیس» است. مـدیر موسـسه فیزیک کیهانی آکادمی علوم روسـیه در اجالسـی که درباره اکتشافات فضایی در
مسکو برگزار شده بود اظهار داشته است که این موسسه در همکاري فشرده اي با سازمان فضایی روسیه در تالش است تا یک فضاپیماي بی سرنشین را براي جلوگیري از برخورد این شهاب سنگ با زمین

بسازد (4) (5).

صحت یا نادرستی موارد ادعا شـده اهمیتی نـدارد، بلکه تنها طرح این موضوع در محافل علمی باعث می شود روایاتی که از تغییر در مختصات مـداري و فلکی زمین بعـد از ظهور خبر می دهند به صورت
جـدي مورد بحث قرار گیرند. با توجه به اینکه بشـِر سـراپا تقصـیر ادعاي تغییر مدار سـتاره ها و تغییر در صورت فلکی کرات آسـمانی را دارد، باور این موضوع که خداوند در عصـر ظهور مختصات فلکی

زمین را به نفع مومنین تغییر خواهد داد آسان می شود، اگر چه باور هر کاري از طرف خداوند آسان است.

زنده شدن زمین با برپایی عدل به دست امام عصر

منظور از زنده شدن زمین با عدل، داراي وجه دیگري است، منظور سرسبزي طبیعت ناشی از رشد گیاهان، درختان، بارش فراوان باران و جوشیدن آب از چشمه ها و رودخانه ها نیست، بلکه در این نوع از
زنـده شـدن، زمین با شـعور، ادراك و فهم با انسان رابطه برقرار می کنـد. آیات و روایات نشان می دهند که زمین و همه کائنات همیشه داراي فهم و شـعور بوده اند، اما براي بسـیاري از افراد بشـر ظهور و

بروز نکرده است. این نوع ارتباط در دوران گذشته و هم اینک نیز با

.http://www.asriran.com/fa/news/71719 .1- عصر ایران، سایت تحلیلی خبري. 1388. نگرانی دانشمندان از برخورد شهاب سنگ آپوفیس به زمین
NASA, News. 2013. NASA Rules Out Earth Impact in 2036 for Asteroid Apophis. - 2

.https://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20130110.html

Chesley, S. R. 2005. Potential impact detection for Near-Earth asteroids: the case of 99942 Apophis (2004 MN 4). Proceedings of the  - 3
.International Astronomical Union, 1(S229), pp.215-228

.http://www.mehrnews.com/news/1086739 .4- خبرگزاري مهر، وبگاه اینترنتی خبري. 1389. ساخت فضاپیماي روسی براي جلوگیري از برخورد شهاب سنگ آپوفیس به زمین
.Zak, Anatoly. 2010. Russian scientists propose mission to "tag" dangerous asteroid. http://www.russianspaceweb.com/apophis.html -5
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.تسین يرروآ  تفگش  زیچ  دراد و  دوجو  هتشاد و  دوجو  دنا  هدیسر  اوقت  نامیا و  زا  یصاخ  هجرد  هب  هک  نمؤم  ياه  ناسنا 

: دندومرف ناشیا  دش ؛ لاؤس  اهتوم » دعب  ضرألا  ییحی   » نآ توم  زا  دعب  نیمز  ندش  هدنز  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  لوق  هرابرد  مظاک  ماما  زا 

ار ینادرم  هکلب  دنک ، یمن  هدنز  ناراب  هلیسو ي  هب  ار  نیمز  اهنت ) ( ؛ احابص نیعبرأ  رطقلا  نم  ضرألا  یف  عفنأ  دحلا هللا  هماقإلو  لدعلا ، ءایحال  ضرألا  ییحتف  لدعلا  نویحیف  الاجر  هللا  ثعبی  نکلورطقلاب  اهییحی  سیل 
«. نیمز رد  ناراب  زور  لهچ  زا  تسا  رتدنمدوس  تلادع  قیرط  رد  دح  کی  يارجا  نیقی  هب  : » دوزفا ؟ع ؟ ماما نآ  زا  دعب  دوش ، یم  هدنز  تلادع  يایحا  رطاخ  هب  نیمز  سپـس  دـننک ، هدـنز  ار  تلادـع  هک  دزیگنا  یمرب 

(1)

: هدومرف نیا  ریسفت  رد  یبلحلادمحم  لاؤس  هب  خساپ  رد  ؟ع ؟ قداص ماما 

.تسا (2) روج  زا  سپ  لدع  ءایحا ) نیا  : ) دومرف درک } دهاوخ  هدنز  ندرم  زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  انامه  هک  دینادب  اهتوم ؛ دعب  ضرألا  ییحی  هللا  نأ  اوملعا  { ؛) میرک نآرق  رد   ) دنوادخ

: دیامرف یم  اهتوم » دعب  ضرالا  ییحی   » میرک نآرق  رد  یلاعت  دنوادخ  لوق  هرابرد  ؟ع ؟ رقاب ماما 

ار هدرم  مکح  رفاک  اریز  نیمز ، نانکاس  رفک  ینعی  دـنک : یم  هدـنز  نامیا  هب  ؟ع ؟ مئاق تسد  اب  شرفُک ، زا  سپ  ار  نیمز  لجوزع  يادـخ  تیم : رفاکلاو  اهلهأ  رفک  اهتومب  ینعی  اهتوم  دـعب  مئاقلاب  لجوزع  هللا  اهییحی 
.دراد (3)

: دیامرف یم  ؟ع ؟ نیسح ماما 

هبیغ هل  نوکرشملا ، هرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  قحلا  نید  هب  رهظیو  اهتوم ، دعب  ضرالا  هب  هللا  ییحی  قحلاب ، مئاقلا  مامالا  وهو  يدلو ، نم  عساتلا  مهرخآو  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مهلوأ  ایدهم  رـشع  انثا  انم 
هلزنمب بیذکتلاو  يذالا  یلع  هتبیغ  یف  رباصلا  نإ  امأ  نیقداص »  منک  نإ  دعولا  اذه  یتم  مهل « : لاقیو  نوذؤیف  نورخآ ، نیدلا  یلع  اهیف  تبثیو  ماوقأ  اهیف  دتری 

ص 174. ج 7 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  - 1
ص 267. ج 8 ، نامه ، - 2

ص 668. قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  - 3
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المجاهد بالسیف بین یدي رسول اهللا؛ ما خاندان پیامبر دوازده نفر به عنوان مهدي خواهیم داشت که نخستین آنان علی و آخرینشان امام از نسل من است و اوست که به حق قیام می کند و خداوند به وسیله
او زمین را پس از آنکه مرده است زنـده می سـازد و دین حق را بر همه عقایـد و مـذاهب، گر چه شـرك گرایـان را ناخوش آیـد، پیروزي کامل می بخشـد. او غیبتی طوالنی خواهـد داشت و به دلیل آن،
گروهی از مردم راه انحراف و ارتداد در پیش می گیرند و گروهی در دین و آیین توحیدي خویش و ایمان به دوازدهمین امام نور، ثابت قدم و اسـتوار می مانند و به خاطر این اسـتواري در عقیده، اذیت و
آزارها را تحمل می کننـد و به تمسـخر به آنان گفته می شود: (متی هذا الوعد؟ ان کنتم صادقین). اما بدانید که شـکیباي بر اذیت ها و آزارها در عصـر غم بار غیبت آن حضـرت، بسان مجاهدي است که

پیشاروي پیامبر با شمشیرش در حال جهاد است. (1)

حضرت حکیمه خاتون عمه گرامی امام عصر؟ع؟ می فرمایند:

فجاءتنی نرجس یوما تخلع خفی، فقالت: یا موالتی ناولینی خفک، فقلت: بل أنت سـیدتی وموالتی واهللا ال أدفع إلیک خفی لتخلعیه وال لتخدمینی بل أنا أخدمک علی بصـري، فسـمع أبو محمد ذلک فقال:
جزاك اهللا یا عمه خیرا، فجلست عنده إلی وقت غروب الشـمس فصـحت بالجاریه وقلت: ناولینی ثیابی النصـرف فقال: ال یا عمتا بیتی اللیله عندنا فإنه سیولد اللیله المولود الکریم علی اهللا عزوجل الذي یحیی
اهللا عزوجـل به االرض بعـد موتها؛ روزي نزد نرجس (2) رفتم. او درحـالی که می خواست کفش هـایم را درآورد، گفت: اي بـانوي بزرگ من! اجـازه دهیـد کفش هایتـان را درآورم. من گفتم: تو بانو و
صاحب من هستی، تو را نرسـد که خـدمت من کنی و کفش را از پایم درآوري. بلکه این من هسـتم که بایـد به دیـده منت خدمت گزار تو باشم. چون امام حسن عسـکري؟ع؟ این سـخن را بشـنید، به من

فرمود: جزاك اهللا خیرا یا عمه؛ اي عمه! خدا به تو جزاي خیر دهد و تا غروب آفتاب در خدمت وي بودم. پس به کنیز خود

1- کمال الدین، شیخ صدوق، ص 317.
2- همسر گرامی امام حسن عسکري؟ع؟ و مادر گرامی امام عصر؟عج؟.
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رایـسب ردـق  جرا و  تسا و  لالج  تزع و  بحاص  دـنوادخ  دزن  هک  دـهن  یم  یتیگ  هصرع  هب  اپ  يدولوم  بش  نیا  رد  هک  نامب  ام  دزن  ار  بشما  ناج ! همع  دومرف : ترـضح  .مورب  ات  درواـیب  ار  میاـه  هماـج  هک  متفگ 
.دزاس (1) یم  هدنز  شندرم ، زا  دعب  ار  نیمز  شا  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یسک  وا  دراد ،

: دومرف دنک » یم  هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  ادخ  هک  دینادب  اهتوم ؛ دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نأ  اوملعا   » همیرک هیآ  ریسفت  رد  سابع  نبا 

سپ ار  نیمز  ادخ  هک  دینادب  « ؛» نولقعت مکلعل  دمحم «  لآ  مئاقب  تایآلا » مکل  انیب  دق   » اهتکلمم لهأ  روج  دعب  نم  ینعی  اهتوم  دعب  نم  دمحم  لآ  مئاقب  ضرالا  حلصی  ینعی  اهتوم » دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نأ  اوملعا  »
لقع هب  هک  دشاب  میدومن ؛ نشور  ناتیارب  ار  تایآ  ام  نیمز ، تکلمم  لها  يرگدادیب  متـس و  زا  سپ  ینعی  دریمب ؛ هکنآ  زا  سپ  ؟ع ؟ دـمحم لآ  مئاق  هب  ار  نیمز  دـیامن  یم  حالـصا  ینعی  دـنک » یم  هدـنز  شندرم  زا 

.دیبایرد (2)

نیمز ياه  جنگ  تاکرب و  ندش  جراخ 

، هرقن الط ، ياه  هنیجنگ  هچنآ  هک  تسین  نیا  تیاور  يانعم  ًاعطق  .دزاس  یم  جراخ  ار  دوخ  تاکرب  دنک و  یم  راکـشآ  ار  دوخ  ياه  جـنگ  نیمز  رـصع ، ماما  روهظ  اب  هک  تسا  هدـش  هداد  تراشب  يدایز  تایاور  رد 
دوش یم  ماجنا  اه  نآ  زاین  ساسا  رب  نینمؤم و  تساوخرد  اب  نیمز  ياه  جنگ  جورخ  ًاتدعاق  هکلب  دریگ ، رارق  دید  ضرعم  رد  هتخیر و  نوریب  همانرب  یب  دراد  دوجو  نیمز  لد  رد  گنس  لاغز  نهآ و  سم ، مویناروا ،
رعـش .تسا  گنهامه  هدـننک  تساوخرد  اب  دـنک و  یم  لمع  كاردا  ملع و  ساسا  رب  تسا و  روعـش  ياراد  عوضوم  نیا  رد  نیمز  تروصرهرد  .دـشاب  زین  يرواـنف  مولع و  یخرب  زا  هدافتـسا  مزلتـسم  هک  اـسب  هچ  و 

: دراد عوضوم  نیمه  هب  هراشا  یناهفصا  فتاه 

ص 427. قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  - 1
ص 175. یسوط ، خیش  هبیغلا ، - 2
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چشم دل باز کن که جان بینی

گر به اقلیم عشق روي آري

بر همه اهل آن زمین به مراد

آنچه بینی دلت همان خواهد

بی سروپا گداي آنجا را

آنچه نادیدنی است آن بینی

همه آفاق گلستان بینی

گردش دور آسمان بینی

و آنچه خواهد دلت همان بینی

سر به ملک جهان گران بینی

قرآن کریم در خصوص هماهنگی بهشت با خواست مؤمنین به اذن اهللا چنین می فرماید:

ـَأْعیُن َوَأنْتُْم فِیَها َخالِـُدوَن؛ (این در حالی است که) ظرف ها (ي غـذا) و جامه اي طالئی (شـراب طهور) را گرداگرد آن ها می ْ ـَأنُْفُس َوَتلَـذُّ ال ْ َتِهیِه ال ا َتشْـ ا مَـ َحاٍف مِْن َذَهٍب َوَأکَواٍب َوفِیهَـ اُف َعَلیِهْم بِصِـ یطَـ
گردانند و در آن (بهشت) آنچه دل ها می خواهد و چشم ها از آن لذت می برد موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند}. (1)

ا یْشَتُهوَن؛ و میوه هایی از هر نوع که انتخاب کنند و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند}. (2) ا یَتَخیُروَن * َولَْحِم َطیٍر مِمَّ {َوَفاکَهٍه مِمَّ

خداوند در قرآن کریم درباره هماهنگی طبیعت و موجودات با انبیاي الهی، باذن اهللا می فرماید:

ِعیِر؛ و براي سلیمان باد را مسّخر ساختیم که صبحگاهان ْهٌر َوَأَسلَْنا لَُه َعیَن الِْقْطِر َومَِن الِْجنِّ َمْن یعَْمُل بَیَن یَدیِه بِِإْذِن َربِِّه َو َمْن یِزْغ مِنُْهْم َعْن َأمِْرنَا نُِذقُْه مِْن َعَذاِب السَّ ْهٌر َوَرَواُحَها شَـ َها شَـ یَح ُغُدوُّ َلیَماَن الرِّ {َولِسُـ
مسیر یک ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را و چشمه مس (مذاب) را براي او روان ساختیم و گروهی از جّن پیش روي او به اذن پروردگارش کار می کردند و هر کدام از آن ها که از فرمان

ما سرپیچی می کرد، او را عذاب آتش سوزان می چشاندیم}. (3)

{َوِإِذ اْسَتْسَقی مُوَسی لَِقْومِِه َفُقلَْنا اْضِرْب بَِعَصاك الَْحَجَر َفانَْفَجَرْت مِنُْه اثَْنَتا َعْشَرَه
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گنس نآ  رب  ار  دوخ  ياصع  « ؛ میداد روتـسد  وا  هب  دیبلط ، بآ  شیوخ ، موق  يارب  یـسوم  هک  ار  ینامز  دیروآ ) دای  هب   ) و َنیِدِسْفُم ؛ ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َالَو  ِهَّللا  ِقْزِر  ْنِم  اُوبَرْـشاَو  اُولک  ْمَُهبَرْـشَم  ٍساَنُأ  ُّلک  َِملَع  ْدَق  اًنیَع 
دیماشایب دیروخب و  یهلا  ياه  يزور  زا  ( » میتفگ و   ) دنتخانش یم  ار  دوخ  صوصخم  همشچ  لیئارسا ،) ینب  هناگ  هدزاود  فیاوط  زا   ) کی ره  هک  هنوگ  نآ  دیشوج ؛ نآ  زا  بآ  همشچ  هدزاود  هاگان  نزب » صوصخم 

(1) دینکن .} داسف  نیمز  رد  و 

اب ار  ریخـست  یگنهامه و  نیا  داد ، رارق  دوخ  ناربمایپ  رخـسم  ار  تادوجوم  نیمز و  تعیبط ، دنوادخ ، هک  هنوگنآ  دـتفا و  یم  تشهب  هیبش  یتاقافتا  هللا  نذا  هب  تسا ، تمایق  زا  يا  هبترم  هک  روهظ  رـصع  رد  نیا  ربانب 
.دهد یم  رارق  نینموم  رایتخا  رد  دنادب  حالص  هک  ینازیم  هب  دوخ ، تمکح 

: داد هدژم  هبقع  نب  یلع  هب  ؟ع ؟ قداص ماما 

يدـبتو اهزونک  ضرالا  رهظت  ذـئنیحف  دـمحم  مکحو  دواد ، مکحب  سانلا  نیب  مکحو   .... هلهأ یلإ  قح  لک  درو  اهتاکرب ، ضرالا  تجرخأو  لبـسلا ، هب  تنمأو  روجلا ، همایأ  یف  عفتراو  لدـعلاب  مکح  مئاقلا  ماـق  اذإ 
، دوش یم  هدیچرب  وا  نارود  رد  روج  ملظ و  دهد و  یم  رارق  تلادع  ساسا  رب  ار  تموکح  دنک ، مایق  مئاق  هک  یتقو  نینمؤملا ؛ عیمج  ینغلا  لومـشل  هربل ، الو  هتقدصل  اعـضوم  ذـئموی  مکنم  لجرلا  دـجی  الو  اهتاکرب ،

ماگنه نیا  رد  .دـنک  یم  يرواد  مکح و  ؟ص ؟ دـمحم دواد و  دـننامه  مدرم ، نایم  رد  وا  ...دـسر  یم  شبحاص  هب  یقح  ره  دزاس و  یم  جراخ  ار  شتاکرب  نیمز  ددرگ و  یم  ناما  نما و  شدوجو  وترپ  رد  اه  هداج 
.دش (2) دنهاوخ  ینغ  زاین و  یب  نانمؤم  همه  اریز  دبای ؛ یمن  یلام  کمک  هقدص و  قافنا و  يارب  ار  يدروم  یسک  دنک و  یم  رهاظ  ار  دوخ  تاکرب  دزاس و  یم  راکشآ  ار  شیاه  جنگ  نیمز 

دوخ تاکرب  دنوادخ  دنشاب ، هتشاد  اوقت  ادخ و  هب  نامیا  رگا  هک  تسا  هدش  هداد  نینموم  هب  نآرق  رد  هدعو  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  روهظ ، رصع  رد  نینموم ، طسوت  ملاع  ریخست  یگنهامه و  نیا  لیلد  صوصخ  رد 
ادخ یلو  روحم  لوح  رشب  عمتجم  هاگ  چیه  یلو  دنک ، یم  لزان  اه  نآ  رب  ار 

.60 فارعا ، - 1
ص 384. ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا ، ص 339 ؛ ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 2
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جمع نشـده و جز برهه هاي کوتاهی، از این برکت ویژه بهره مند نشده است. خداوند درباره منشاء برخی از این برکات در آیه 52 سوره هود، به نقل از حضرت نوح؟ع؟ آمرزش خواهی را مایه نزول باران
هاي پی درپی و فراوانی اموال و نعمت هاي گوناگون معرفی کرده و می فرماید:

تِکْم َولَا َتَتَولَّْوا مُْجِرمِیَن؛ و اي قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوي او بازگردید، تا (باران) آسمان ًه ِإلَی قُوَّ َماَء َعَلیکْم مِْدَراًرا َویِزْدکْم قُوَّ {َویا َقْوِم اْسَتغِْفُروا َربَّکْم ثُمَّ تُوبُوا ِإلَیِه یْرِسِل السَّ
را پی درپی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گنه کارانه، روي (از حق) برنتابید}. (1)

در آیه دیگر نیز خداوند پایداري بر راه راست را موجب بهره مندي از آب گوارا دانسته و می فرماید:

ِریَقِه لََأْسَقیَناُهْم َماًء َغَدًقا؛ و اینکه اگر آن ها (جن و انس) در راه (ایمان) استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان می کنیم}. (2) {َوَأْن لَِو اْسَتَقامُوا َعَلی الطَّ

از مفهوم آیات معلوم می شود که برکت در رزق و روزي و هماهنگ شدن عالَم با مؤمن، بستگی تام به میزان ایمان، تقوا و استغفار مؤمنین دارد. البته نزول برکات الهی در پرتو حضور امام معصوم در بین
مردم و تسلیم آن ها در برابر ولی خدا بوده و بسیاري از این برکات ناشی از وجود با برکت امام عصر و خشنودي او از امت خود می باشد.

امام علی؟ع؟ می فرماید:

فیخطب الناس فتستبشـر االرض بالعـدل، وتعطی السـماء قطرها، والشـجر ثمرها، واالرض نباتها؛ پس (حضـرت مهـدي) مردم را مورد خطاب قرار داده و سـپس زمین را به عـدالت، بشارت می دهـد. در این
هنگام، آسمان، باران خود را عطا کرده و درختان میوه هاي خود را فرو می فرستند. زمین، کلیه رستنی هاي خویش را عرضه می کند. (3)

و تزید المیاه فی دولته و تمد االنهار و تضعف االرض اکلها و تستخرج الکنوز؛در دولت امام مهدي آب ها فراوان و نهرها امتداد می یابد و زمین خوردنی هایش را دوچندان ظاهر

1- هود، 52.
2- جن، 16.

3- بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج 53، ص 85.
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.دوش (1) یم  جارختسا  ناهنپ  ياه  جنگ  همه ي  دنک و  یم 

.دوش (2) یم  راکشآ  وا  يارب  نیمز  لد  رد  هتفهن  ياه  جنگ  دتسرف ، یم  ورف  ار  شتاکرب  نامسآ  دنک ، یم  جراخ  ار  دوخ  تاتابن  نیمز  زونکلا ؛ هل  رهظت  اهتاکرب و  ءامسلا  لزنت  اهتابن و  ضرالا  جرخت 

یم نایامن  ار  دوخ  ياه  هتـشاد  همه ي  نیمز  روهظ  رـصع  رد  نیا  ربانب  .اهب  نارگ  تازلف  ریاـس  هرقن و  ـالط و  زا  ییاـه  جـنگ  طـقف  هن  تسا ، نیمز  رد  دوجوم  لیـسناتپ  همه ي  ینعم  هب  تیاور  نیا  رد  زونک »  » هملک
.دراذگ یم  كارتشا  هب  ناسنا  اب  دراد ، دوخ  نطب  رد  هک  ییاه  لیسناتپ  اه و  ییاناوت  همه ي  دزاس ،

: دنیامرف یم  ؟ع ؟ هللادبعابا

زا نم  تسا و  نم  زا  هک  دنک  یم  اطع  يدرم  تما ، نیا  هب  دنوادخ  اهرذب ؛ ضرالا  جرخیو  اهرطق ، ءامـسلا  لزنیف  ضرالاو ، تاوامـسلا  تاکرب  هب  یلاعت  هللا  قوسی  هنم ، انأو  ینم  الجر  همالا  هذـه  یف  یلاعت  هللا  جـتنی 
.دتسرف (3) یم  نوریب  ار  شیوخ  رذب  نیمز ، دتسرف و  یم  ورف  ار  شیوخ  ناراب  نامسآ ، دنک ، یم  تیانع  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  دنوادخ  وا ، تکرب  هب  میوا ،

یم ینامداش  اهایرد  رعق  رد  نایهام  دـنوش و  یم  نامداش  دوخ  ياه  هنایـشآ  رد  ناگدـنرپ  ماگنه  نآ  رد  ؛ اهلُکا َفعـض  ُضرالا  تبنت  نویعلا و  ُضیفت  اهراحب و  یف  ناتیحلا  اهراک و  وا  یف  رویطلا  حرفت  کـلذ  دـنعف 
.دنایور (4) یم  دوخ ، لوصحم  ربارب  نیدنچ  نیمز  دنوش و  یم  ریزارس  اه  همشچ  دننک و 

یتقو رگید ، يوس  زا  دـهد و  یم  رارق  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  تمعن  تعیبط  هک  تسا  یعیبط  دوش و  یم  عقاو  مه  تعیبط  تاذ  یناسنا و  ياه  هدارا  نیب  یگنهامه  درک  ادـیپ  یلجت  روهظ و  ادـخ  یلو  تیالو  یتقو  »
رب اه  ناسنا  .دوش  یم  ریبعت  ینطاب  مولع  هب  اه  نآ  زا  تاقوا  یهاگ  درادـن و  رارق  رـشب  رایتخا  رد  نونکا  هک  دـننک  یم  ادـیپ  تسد  یفرـصت  ءامـسا  کی  هب  اه  ناسنا  دـش ، يراج  اه  ناسنا  بولق  رد  هّللا  یلو  تیـالو 

طلسم ملاع  زا  يرت  قیمع  ياه  هیال  هب  ینطاب  مولع  نیا  ساسا 

ص 472. یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  رثالا ، بختنم  - 1
ص 11. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا ، - 2

ص 188. یسوط ، خیش  هبیغلا ، - 3
ص 304. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 4
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می شوند، نفوذ اراده ي آن ها تا اعماق طبیعت پیش می رود و امکان تنعم و دسترسی به نعم باطنی هستی در همین عالم برایشان فراهم می شود. آن ها در ابتهاج و تنعم، اساسًا غرق در ولی خدا هستند، و
متناسب با مشـیت، عمل می کنند، تخلف نمی کنند تا بخواهند به لذت هاي شـهوانی برسند؛ حتی لذت حاللشان متفاوت با لذت حالل دیگران است؛ بنابراین از یکسو، گستره تسخیر طبیعت تغییر می کند
و خداوند متعال الیه هاي عمیق تري را در تسـخیر انسان قرار می دهد، اما طبیعت، الیه هاي پنهان تري هم دارد که آن ها با اسماء و علوم باطنی که در اختیار مؤمنان قرار می گیرد، محقق می شود. آن هم
نه در اختیار یک مؤمن، یا دو مؤمن بلکه این امر در عصـر ظهور از تنعمات عمومی مؤمنان است. در آن عصـر، عقول کامل می شود، علوم باطنی، شـهود و مکاشفه عمومی گسترش پیدا می کند و احتماًال
براي همه شیعیان حضرت؟عج؟ قابل دسترسی می شود. با تمام این ها، ابتال و امتحان مومنین در آن زمان همین است که همه ي این جلوه هایی که در اختیارشان است باید در مسیر ولی خدا قرار بگیرد؛ به
گونه اي که مسـتغرق در والیت ولی خدا بوده و اساس ابتهاجشان، ابتهاج به والیت ولی اللّه باشد و سـرورها و نشاط ها و خوشـی هاي دیگر را قربانی آن نشاط کنند. این امتحان یکی از امتحانات سنگین

عصر ظهور است» (1).

سخن گفتن زمین و داشتن شعور و ادراك و شناختن مؤمن و کافر

زنـده شـدن زمین بعد از ظهور چیست، آیا زنده شدن زمین فقط رشد گیاهان و سبزه زارها و بارش باران است؟ از روایات و آیات چنین به نظر می رسد که غیر از زنده شدن طبیعِت زمین، خوِد زمین یک
موجود باشـعور و داراي ادراك است. نقـل زیادي درباره سـخن گفتن زمین و داشـتن شـعور در قیامت، در آیات و روایات آمـده است. در عصـر ظهور و دوره رجعت نیز که مراتبی از یک حقیقت قیامت

گونه هستند زنده شدن زمین از این نوع، در روایات گوشزد شده است.

برهان

پدیده هاي زیادي وجود دارند که براي انسان قابل دیدن و شنیدن نیست. این گونه نیست که اگر انسان صدایی را نشنود و یا چیزي را نبیند آن پدیده وجود ندارد. براي مثال

1- حجت االسـالم میربـاقري، سـید محمـد مهـدي. 1393. ارکـان فلسـفه تاریـخ شـیعی و جایگـاه ظهـور در آن. پایگـاه اینترنـتی تمـدن اسـالمی معرفی انـدیشه هـاي اسـتاد سـید محمـد مهـدي میربـاقري.
.http://mir7.blogfa.com/post-32.aspx
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یسمش هموظنم  تکرح  تعرس  تعاس ،) رب  رتمولیک   000/108  ) هیناث رب  رتمولیک  دیشروخ 30  رود  هب  نیمز  تکرح  تعرس  تعاس ،) رب  رتمولیک   1800  ) هیناث رب  رتمولیک  شدوخ 5/0  رود  هب  نیمز  شخرچ  تعرس 
اما تسا ، تعاس ) رد  رتمولیک   000/080/1  ) هیناث رب  رتمولیک  اهناشکهک 300  هورگ  رد  يریـش  هار  ناشکهک  تکرح  تعرـس  و  تعاس ) رد  رتمولیک   000/900  ) هیناـث رب  رتم  ولیک  يریـش 250  هار  ناشکهک  رود  هب 

.دونش یم  ار  اه  تکرح  نیا  زا  یشان  بیهم  يادص  هن  دنک و  یم  ساسحا  ار  اه  نآ  تکرح  هن  ناسنا 

درک نامگ  دیابن  دونشن ، ار  يدوجوم  يادص  ناسنا  رگا  لاح  تسا ) سناکرف  دحاو  زتره   ) دونشب تسا  زتره  ات 20000  هدودحم 20  رد  اهنآ  سناکرف  هک  ار  ییاهادص  تسا  رداق  طقف  ناسنا  کیزیف  ملع  ساسا  رب 
یهدودـحم رد  هچروم  توص  سناکرف  روطنیمه  تسین و  ناسنا  شوگ  یهدودـحم  رد  دوجوم  نیا  توص  سناکرف  اریز  دونـش ، یمن  ار  شافخ  يادـص  ناسنا  شوگ  لاثم  يارب  .تسا  توص  دـقاف  دوجوم  نآ  هک 

.دونشیمن ار  نآ  يادص  اذل  تسین و  ناسنا  شوگ 

: دیامرف یم  اه  هچروم  نتفگ  نخس  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

ياه هنال  هب  : » تفگ يا  هچروم  دندیـسر ؛ ناگچروم  نیمزرـس  هب  ات  دندرک ) تکرح  اهنآ  ( ؛ َنوُرُعْـشی َال  ْمُهَو  ُهُدُونُجَو  ُناَمیَلُـس  ْمکَّنَمِطْحی  َال  ْمکَنکاَسَم  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهیَأ  ای  ٌهَلْمَن  َْتلاَق  ِلْمَّنلا  ِداَو  یَلَع  اْوَتَأ  اَذِإ  یَّتَح  }
(1) دنمهف .}» یمن  هک  یلاح  رد  دننکن  لامیاپ  ار  امش  شرکشل  نامیلس و  ات  دیورب  دوخ 

: تسا هدمآ  ناسنا  طسوت  نآ  كرد  مدع  يدوجوم و  ره  طسوت  دنوادخ  حیبست  دمح و  هرابرد  میرک  نآرق  رد  نینچمه 

یم وا  حیبست  همه  دنتسه ، اه  نآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگ و  تفه  ياه  نامسآ  اًروُفَغ ؛ اًمِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  َال  ْنَکلَو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَسی  اَّلِإ  ٍءیَش  ْنِم  ْنِإَو  َّنِهِیف  ْنَمَو  ُضْرَْألاَو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا  َُهل  ُحِّبَُست  }
(2) تسا .} هدنزرمآ  رابدرب و  وا  دیمهف ؛ یمن  ار  اه  نآ  حیبست  امش  یلو  دیوگ ؛ یم  وا  دمح  حیبست و  يدوجوم ، ره  دنیوگ و 

.18 لمن ، - 1
.4 ءارسا ، - 2
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همچنین خداوند در قرآن کریم به حجابی که بین کفار و قرائت قرآن پیامبر قرار می دهد اشاره کرده است، درحالی که کیفیت این حجاب مشخص نیست:

{َوِإَذا َقَرأَْت الُْقْرآَن َجَعلَْنا بَیَنک َوبَیَن الَِّذیَن لَا یْؤمِنُوَن بِالْآِخَرِه ِحَجابًا َمْستُوًرا؛ و هنگامی که قرآن می خوانی، میان تو و آن ها که به آخرت ایمان نمی آورند، حجاب ناپیدایی قرار می دهیم}. (1)

همچنین خداوند در قرآن کریم درباره پوشـش هایی که بر دل کافران می زند و سـنگینی که در گوش آنها قرار می دهد توضـیح می دهد، درحالی که بسـیاري از انسان ها قدرت درك این پوشش ها را
ندارند و آنها را نمی بینند:

َدُه َولَّْوا َعَلی َأْدبَاِرِهْم نُُفوًرا؛ و بر دلهایشان پوشـش هایی، تا آن را نفهمنـد و در گوشـهایشان سـنگینی و هنگامی که ًه َأْن یفَْقُهوُه َوفِی آَذانِِهْم َوقًْرا َوِإَذا َذکْرَت َربَّک فِی الُْقْرآِن َوحْـ {َوَجَعلْنَـا َعَلی قُلُوبِِهْم َأکنَّ
پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می کنی، آن ها پشت می کنند و از تو روي بر می گردانند}. (2)

حیواناتی مثل خفاش و سگ می تواننـد صـداهایی با فرکانسـهاي باالتر از حـد طبیعی شـنوایی انسان را بشـنوند. انسان صـداي مورچه را نمیشـنود، زیرا پایینتر از حـدي است که دسـتگاه شـنوایی او قادر به
شناخت آن است. همچنین باالي بیست کیلو هرتز را نمیتوان شـنید و این صداي خفاش است که بسـیار بلندتر از حد شـنوایی انسان است. هنگامی که دو موش صـحرایی قهوهاي رنگ آسـیایی بدون سر و

صدا با یکدیگر در حال دعوا هستند در واقع با سوتهاي فراصوت با فرکانس حدود 50 کیلوهرتز بر سر یکدیگر فریاد میکشند، تا اعصاب طرف مقابل را خرد کنند.

گوش انسان این صداها را نمی شـنود، اما نمی توان منکر آن شد؛ همچنین چشم او قادر است فقط قسمتی از طیف نور خورشید که به زمین می تابد را پردازش کند که به آن طیف مرئی می گویند (طول
موج حدود 400 تا 900 نانومتر) اما قسمت وسیعی از طیف نور براي چشم ما

1- اسراء، 45.

2- اسراء، 46.
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بـش رد  دید  نیبرود  هک  يراک  نامه  دید ، زین  بش  رد  درک و  شزادرپ  ار  رون  زمرق  نودام  فیط  ناوت  یم  دوش ، هدوزفا  مشچ  ییاناوت  يا  هرذ  رگا  .دش  رکنم  ار  نآ  ناوت  یمن  اما  لکش 28 )  ) تسین شزادرپ  لباق 
یـسوساج و ياه  نیبرود  زا  یخرب  هک  يراک  نامه  درک ، سح  ار  یمـسج  ره  زا  هدـش  دـعاصتم  ترارح  دومن و  شزادرپ  زین  ار  یترارح  فیط  ناوت  یم  دوش  هدوزفا  مشچ  ییاناوت  رگا  نینچمه  .دـهد  یم  ماـجنا 

كرد ار  اه  نآ  ناوت  یمن  تسا  هدرک  داجیا  ناسنا  ساوح  رد  دـنوادخ  هک  یتیدودـحم  لیلد  هب  هک  دـنراد  دوجو  يدایز  ياه  هدـیدپ  شنیرفآ ، رد  نیاربانب  .دـنهد  یم  ماجنا  ناسنا  تکرح  صیخـشت  يارب  یماـظن 
زا يرایـسب  هک  تسا  ییاه  هدـیرفآ  زا  یکی  نیمز  .دـنک  كرد  ار  اه  هدـیدپ  نیا  هک  دوب  دـهاوخ  رداق  ناسنا  دوش ، فرطرب  بولق  ساوح و  تیدودـحم  هللاانذا  هب  رگا  لاح  .دـنراد  دوجو  اـه  هدـیدپ  نیا  یلو  درک ،
یب بلص و  يدوجوم  نیمز  هک  دید  دهاوخ  دنک  اطع  ناسنا  هب  ار  اهدادعتسا  نیا  كرد  ییاناوت  دنوادخ  هک  ینامز  .تسین  صیخـشت  لباق  ناسنا  طسوت  نونکا  نآ  كاردا  روعـش و  اهدادعتـسا ، یکیزیف ، تاصتخم 

.تسین ساسحا 

دشروخ رون  فیط  لکش 28 _

وزرآ نیا  مه  ناسنا  .دزاس  گنهامه  دوخ  ياه  هتساوخ  اب  ار  نآ  دنک و  ییاورنامرف  هدام  ملاع  رب  هک  دراد  وزرآ  هشیمه  ناسنا  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هدش  هتشاذگ  هعیدو  هب  ناسنا  داهن  رد  هدام  ملاع  ریخـست  يوزرآ 
هدومن یناوارف  ياه  شالت  نآ  يارب  مه  دراد و  ار 

یگدنز www.Ghaemiyeh.comکبس ناهفصا هیمئاق يا هنایار تاقیقحت 398زکرم زا 205 هحفص

ص:195

است. در نمایشگاه فناوري الس وگاس آمریکا در سال 2014 خانه هاي هوشمند که اجزاي آن دینامیک هستند و صاحب خانه را می شناسند و طبق میل او (البته با برنامه ریزي خود صاحب خانه) خاموش
و روشن می شونـد معرفی شـده و جزء فعـالیت هـاي آتی شـرکت ها عنوان شـد. در سال 2015 موضوع ارتبـاط انسـان بـا اشـیاء مطرح و جزء برنامه آینـده طراحان و سازنـدگان معرفی شـد. این نوع از در
اختیـارگیري عالم ماده با فناوري و برنامه ریزي انسان حاصل شـده و بسـیار گران قیمت و دست و پا گیر بوده، دائمًا فناوري آن تغییر کرده و نیاز به هزینه و تعمیرات زیادي داشـته و دردسـرهاي مخصوص
خود را دارد و از اعماق جان، نیاز انسان را برآورده نکرده و عمق خواسـته انسان را درك نمی کند و بعضًا هم غیر اخالقی است. در عصـر ظهور، عالم ماده به اذن اهللا به تسـخیر انسان در می آید و قسمتی

از عالم غیب شهود می شود.

اسماء بنت عمیس می گوید:

فاطمه زهرا � فرمود: یکی از شب ها که علی؟ع؟ بر من وارد شـد مرا به هراس انداخت. عرض کردم: چگونه تو را به هراس انداخت اي سـرور زنان عالمین. فرمود: شـنیدم که زمین با او حرف می زد و او
نیز با زمین سخن می گفت. (1)

سخن گفتن زمین با اولیاي خدا در اعصار گذشـته و در عصـر ظهور با مومنین، به اذن اهللا پدیده ي شـگفت آوري نیست، زیرا در برخی آیات قرآن کریم درباره سـخن گفتن زمین در روز قیامت خبر داده
شده است:

ُث َأْخَباَرَها * بَِأنَّ َربَّک َأْوَحی لََها؛ هنگامی که زمین شدیدًا به لرزه درآید و زمین بارهاي سـنگینش را خارج سازد {ِإَذا ُزلِْزلَِت الَْأْرُض ِزلَْزالََها * َوَأْخَرَجِت الَْأْرُض َأثَْقالََها * َوَقاَل الِْإنَْساُن َما لََها * یْوَمئِـٍذ تَُحدِّ
و انسان می گوید، زمین را چه می شود (که این گونه می لرزد)؟ در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند چراکه پروردگارت به او وحی کرده است}. (2)

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 41، ص 271.
2- زلزله، 1 تا 5.
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: تسا هدمآ  هدشدای  تایآ  لیذ  نازیملا  ریسفت  رد 

دنرشب ریغ  ای  رشب و  سنج  زا  هک  لامعا  نادهاش  زین  دیتع و  بیقر و  هکئالم  ینعی  شلامعا  ناگدنـسیون  اه و  ناسنا  دوخ  ندب  ياضعا  هک  روط  نامه  دهد ، یم  تداهـش  دندرک  مدآ  ینب  هک  یلامعا  هب  نیمز  هاگنآ 
، دیوگ یم  نخس  هداد  خر  نآ  رد  هک  یثداوح  رابخا  زا  دیوگب  نخـس  ات  هداد  نامرف  هدرک و  یحو  نآ  هب  وت  راگدرورپ  هکنیا  ببـس  هب  نیمز  هک ، تسا  نیا  هلمج  يانعم  .دنهد  یم  تداهـش  مدآ  ینب  لامعا  رب  همه 
وا هب  هک  يزور  ات  دنک ، یم  لمحت  تداهـش  يادا  زور  يارب  ار  نآ  دهد و  یم  صیخـشت  ار  شرـش  ریخ و  دمهف و  یم  دوش  یم  عقاو  نآ  رد  هک  یلمع  ره  دراد و  يروعـش  دوخ  يارب  مه  نیمز  دوش  یم  مولعم  سپ 

اولاق  } هیآ ریـسفت  رد  زین  (1) و  مهحیبست } نوهقفت  نکل ال  هدـمحب و  حبـسی  الا  یـش ء  نم  نا  و   } هیآ ریـسفت  رد  .دـهدب  ار  نآ  رد  هعقاو  ثداوح  رابخا  هدرک ، ادا  ار  دوخ  تداهـش  تمایق  زور  ینعی  دوش ، هداد  نذا 
.میشاب ربخ  یب  اه  نآ  تایح  هوحن  زا  ام  هک  دنچره  تسا ، يراج  تادوجوم  یمامت  رد  روعش  تایح و  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ناحبس  يادخ  مالک  زا  هک  تشذگ   (2) ءیش } لک  قطنا  يذلا  هّللا  انقطنا 

یم روعـش  نآ  هب  دنک و  یم  هدنز  ار  هدرم  نیمز  یلاعت  يادخ  ایآ  تسیچ ؟ هدـش  عقاو  نآ  رد  هک  یثداوح  زا  یحو  هلیـسو  هب  نیمز  نداد  ربخ  يانعم  هکنیا  رد  تسا  هداتفا  هار  هب  يدـیدش  فالتخا  نیرـسفم  نیب  رد 
نایب هکنآ  زا  دعب  نکیل  هداد ؟ خر  یثداوح  هچ  نآ  تشپ  رب  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  لاح  نابز  هب  نیمز  هکنآ  ای  دهد و  ربخ  توص  نآ  ات  دنک  یم  قلخ  نیمز  يور  یتوص  هکنیا  ای  و  دهد ؟ ربخ  ثداوح  زا  ات  دهد 

تجح هدمآ  هوجو  نیا  رد  هک  تداهش  ماسقا  زا  کی  چیه  هوجو و  نیا  زا  کی  چیه  اب  نیا  رب  هوالع  تسین ، فالتخا  نیا  يارب  ییاج  چیه  يدینش  ار  ام 

وا حیبست  همه  دنتسه ، اه  نآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگ و  تفه  ياه  نامسآ  اًروُفَغ ؛ اًمِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  َال  ْنَکلَو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَسی  اَّلِإ  ٍءیَـش  ْنِم  ْنِإَو  َّنِهِیف  ْنَمَو  ُضْرَْألاَو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست  - 1
(. 44 ءارسا ،  ) تسا هدنزرمآ  رابدرب و  وا  دیمهف ؛ یمن  ار  اه  نآ  حیبست  امش  یلو  دیوگ ، یم  وا  دمح  حیبست و  يدوجوم ، ره  دنیوگ و  یم 

: دنهد یم  باوج  اه  نآ  دیداد »؟ یهاوگ  ام  ّدض  رب  ارچ  : » دنیوگ یم  ناشنت  ياه  تسوپ  هب  اه  نآ  َنوُعَجُْرت ؛ ِهَیلِإَو  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ْمکَقَلَخ  َوُهَو  ٍءیَـش  َّلک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاَق  اَنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاَقَو  - 2
(. 21 تلصف ، ( ؛» تسوا يوس  هب  ناتتشگزاب  دیرفآ و  راب  نیتسخن  ار  امش  وا  هتخاس و  ایوگ  ار  ام  هدروآرد  قطن  هب  ار  يدوجوم  ره  هک  ییادخ  نامه  »
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تمام نمی شود.

در الدر المنثور است که ابن مردویه و بیهقی، در کتاب شـعب االیمان از انس بن مالک روایت کرده اند که رسول خدا؟ص؟ فرمود: زمین در روز قیامت به تمامی اعمالی که در پشتش انجام شده خبر می
دهد، آنگاه این آیه را تالوت کرد: {اذا زلزلت االرض زلزالها} تا رسـید به آیه (یومئذ تحدث اخبارها) و آنگاه فرمود هیچ می دانید اخبارش چیست؟ جبرئیل نزد من آمد و گفت: خبر زمین که زمین روز

قیامت بدان گواهی می دهد، همه اعمالی است که بر پشتش انجام شده. مؤلف، نظیر این روایت را از ابوهریره نیز نقل کرده است. (1)

در تفسیر نمونه درباره زمین و توانایی هاي آن چنین آمده است:

در حـدیثی از پیغمبر اکرم؟ص؟ می خوانیم که فرمود: «ا تـدرون مـا اخبارهـا؟»؛ آیـا می دانیـد منظور از اخبار زمین در اینجا چیست؟ قالوا: اهللا و رسوله اعلم؛ گفتنـد: خـدا و پیغمبرش آگاه تر است. فرمود:
اخبارها ان تشهد علی کل عبد و امه بما عملوا علی ظهرها، تقول عمل کذا و کذا، یوم کذا، فهذا اخبارها؛ منظور از خبر دادن زمین این است که اعمال هر مرد و زنی را که بر روي زمین انجام داده اند خبر

می دهد؛ می گوید: فالن شخص در فالن روز فالن کار را انجام داد، این است خبر دادن زمین.

در حدیث دیگري از پیغمبر اکرم؟ص؟ می خوانیم:

حافظوا علی الوضوء و خیر اعمالکم الصـاله ، فتحفظوا من االرض فانها امکم، و لیس فیها احد یعمل خیرا او شرا اال و هی مخبره به؛ مواظبت بر وضو کنید و بهترین اعمال شما نماز است. مراقب زمین باشید
که مادر شما است، هیچ انسانی کار خیر یا شري به جا نمی آورد، مگر اینکه زمین از آن خبر می دهد.

از ابوسعید خدري نقل شده که می گفت: هرگاه در بیابان هستی صدایت را به اذان بلند کن، چراکه از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که می فرمود:

ال یسمعه جن و ال انس و ال حجر اال یشهد له؛ هیچ جن و انس و قطعه سنگی آن را نمی شنود مگر اینکه براي او (در قیامت) گواهی می دهد.

1- تفسیر المیزان، عالمه طباطبایی، ذیل آیه 1 سوره زلزله.

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_196_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_196_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:198

وا فارطا  رد  هاوخان  هاوخ  دهد ، ماجنا  ناسنا  هک  یلمع  ره  میناد  یم  اریز  تسا ؟ نیمز  هحفـص  رب  ناسنا  لامعا  راثآ  ندش  رهاظ  روظنم  هکنیا  ای  دـنک ؟ یم  ملکت  دـیاشگ و  یم  نابز  ادـخ  نامرف  هب  نیمز  یتسار  ایآ 
دوش یم  رهاظ  راثآ  نیا  همه ي  زور  نآ  رد  دنام و  یم  رد  هریگتسد  يور  رب  نمشد  ای  تسود  کی  ناتشگنا  طوطخ  زا  هک  يراثآ  دننامه  تسرد  دشابن ، سوسحم  ام  يارب  زورما  دنچره  دراذگ ، یم  ياجب  يراثآ 

.تسا نایامن  نآ  رد  یباوخ  یب  راثآ  ینعی  يا ، هدیباوخن  بشید  هک  دیوگ  یم  وت  نامشچ  مییوگ  یم  دولآ  باوخ  صخش  کی  هب  هاگ  هک  هنوگ  نامه  تسین ، گرزب  روهظ  نیا  زج  يزیچ  نیمز  نتفگ  نخس  و 

سکع شلامعا  ناسنا و  زا  ای  دنک  طبـض  ار  ناسنا  يادص  دناوت  یم  هظحلره  اج و  همه  رد  هک  هدـش  عارتخا  یلیاسو  رازبا و  رـشب ، شناد  ملع و  تفرـشیپ  اب  زورما  مه  هکارچ  تسین ، یبیجع  عوضوم  نیا  لاحره  هب 
هاگتسد کی  ای  كزان  راون  کی  زورما  دندرک  یم  بجعت  نیمز  تداهش  زا  یضعب  هتـشذگرد  رگا  .دشابن  راکنا  هنوگ  چیه  لباق  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، حرطم  هاگداد  رد  ملـسم  دنـس  کی  ناونع  هب  دیامن و  يرادرب 

: دومرف هک  میناوخ  یم  ؟ع ؟ یلع ماما  زا  یثیدح  رد  هکنیا  بلاج  .دنک  وگزاب  ار  يرایسب  لئاسم  دناوت  یم  دوش  یم  هتخود  سابل  هب  همکد  کی  تروص  هب  هک  طبض 

یم یهاوگ  هدناوخ  زامن  نآ  يور  هک  یـسک  يارب  تمایق  رد  ینیمز  هعطق  ره  اریز  دیناوخب ، زامن  دجاسم  فلتخم  ياه  تمـسق  رد  ؛ همایقلا موی  اهیلع  یلـصملل  دهـشت  هعقب  لک  ناف  هفلتخم ، عاقب  یف  دـجاسملا  اولص 
.دهد

: دومرف یم  دروآ و  یم  اجب  زامن  تعکر  ود  دش ، یم  یلاخ  درک و  یم  میسقت  ار  لاملا  تیب  هک  یماگنه  ؟ع ؟ یلع نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و 

.مدرک (1) یلاخ  قح  هب  مدرک و  رپ  قح  هب  ار  وت  نم  هک  هد  یهاوگ  تمایق ) زور  ( ؛ قحب کتغرف  و  قحب ، کت  الم  ینا  يدهشا 

: زا دنا  ترابع  تایآ  نیا  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایآ  نیمز  منهج و  تاناویح ، یخرب  ناسنا ، ندب  ياضعا  نتفگ  نخس  هرابرد  میرک  نآرق  رد 

زورما َنُوبِسکی ؛ اُوناک  اَِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْشَتَو  ْمِهیِدیَأ  اَنُمِّلُکتَو  ْمِهِهاَْوفَأ  یَلَع  ُِمتَْخن  َمْوْیلا  }

.هلزلز هروس  هیآ 2  لیذ  يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  هنومن ، ریسفت  - 1
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بر دهانشان مُهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان کارهایی را که انجام می دادند شهادت می دهند}.

ٍه َوِإلَیِه تُْرَجُعوَن؛ آن ها به پوست هاي تنشان می گوینـد: «چرا بر ضـد ما گواهی دادیـد؟» آن ها جواب می دهند: َل َمرَّ یٍء َوُهَو َخَلَقکْم َأوَّ ُه الَِّذي َأنَْطَق کلَّ شَـ ِهْدتُْم َعَلیَنا َقالُوا َأنَْطَقَنا اللَّ {َوَقالُوا لُِجلُوِدِهْم لَِم شَـ
«همان خدایی که هر موجودي را به نطق درآورده ما را گویا ساخته و او شما را نخستین بار آفرید و بازگشتتان به سوي اوست}. (1)

جهنم انسان را می بیند و سخن می گوید:

ِعیًرا * ِإَذا َرَأتُْهْم مِْن َمکاٍن بَِعیٍد َسِمُعوا لََها َتَغیًظا َوَزفِیًرا؛ (این ها همه بهانه است) بلکه آنان قیامت را تکذیب کرده اند و ما براي کسی که قیامت را تکذیب اَعِه سَـ َب بِالسَّ اَعِه َوَأْعَتْدنَا لَِمْن کذَّ بُوا بِالسَّ {بَْل کذَّ
کند، آتشی شعله ور و سوزان فراهم کرده ایم. هنگامی که این آتش آنان را از مکانی دور ببیند، صداي وحشتناك و خشم آلودش را که با نفس زدن شدید همراه است می شنوند}. (2)

یْوَم نَُقوُل لَِجَهنََّم َهِل امَْتَلْأِت َوَتُقوُل َهْل مِْن َمِزیٍد؛ (به خاطر بیاورید) روزي را که به جهنّم می گوییم: «آیا پرشده اي؟» و او می گوید: «آیا افزون بر این هم هست؟»}. (3)

َوي * تَـْدُعو َمْن َأْدبََر َوَتَولَّی * َوَجَمَع َفَأْوَعی؛ اّما هرگز چنین نیست (که با این ها بتوان نجات یافت، آري) شـعله هاي سوزان آتش است. دست و پا و پوست سـر را می کنـد و اَعًه لِلشَّ {کلَّا آن هـا لََظی * نَزَّ
می برد و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می زند و (همچنین آن ها که) اموال را جمع و ذخیره کردند}. (4)

آري، اینکه بسـیاري از انسان ها با زمین و آفرینش ارتباطی ندارند و به ملکوت اشـیاء آگاه نیسـتند دلیل بر مردگی آن ها نیست، بلکه همه ي آفرینش باقدرت الیزال الهی داراي شـعور و ادراك بوده و به
اذن اهللا در همه دوره ها با افراد با ایمان در ارتباط بوده و در عصر ظهور زنده بودن

1- فصلت، 21.
2- فرقان، 11 و 12.

3- ق، 30.
4- معارج، 15 تا 18.

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_198_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:200

: دیوگ یم  رعاش  هک  نانچنآ  درک ، دهاوخ  زورب  اه  نآ 

میشماخ ام  نامرحمان  امش  ابمیشه  میریصب و  میعیمس و  ام 

.دینیب یم  ار  ام  يرایشه  دیدش  مرحم  امش  رگا  يرآ ،

دسانش یم  ار  رفاک  نمؤم و  نیمز  روهظ  رصع  رد 

نامز رد  اما  تسین ، كرد  تیؤر و  لباق  رـشب  تیرثکا  يارب  نونکا  ءایـشا  توکلم  .دسانـش  یم  زاب  مه  زا  ار  رفاک  نمؤم و  تسا و  كاردا  روعـش و  ياراد  شنیرفآ  یلکروط  هب  نیمز و  دـش ، هتفگ  هچنآ  ساـسا  رب 
.دش دنهاوخ  فقاو  رما  نیا  رب  ناگمه  درک و  دهاوخ  روهظ  زورب و  شنیرفآ  كاردا  روعش و  ندوب ، هدنز  توکلم و  روهظ ،

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ؟ع ؟ رقاب ماما 

لجر مویلا  یب  رم  لوقتو : ضرالا  یلع  ضرالا  رخفت  یتح  ءیش ، لک  یف  مهاضر  بلطی  ریطلا ، عابـسو  ضرالا  عابـس  یتح  مهل  عیطم  وهو  الإ  ءیـش  نم  سیلف  نیقفاخلا  نیب  امب  اوطاحأ  دقو  مئاقلا  باحـصأب  ینأک 
اه نآ  تیاضر  نیمأت  ددصرد  سک  همه  زیچ و  همه  اوه ، نیمز و  ناگدنرد  یتح  اه ، نآ  عیطم  رگم  تسین  يزیچ  دنا ، هدرکرپ  ار  نیمز  نامـسآ و  نیب  هک  ار  ؟ع ؟ مئاق باحـصا  منیب  یم  ایوگ  مئاقلا ؛ باحـصأ  نم 

.تسا (1) هتشذگ  ؟ع ؟ مئاق باحصا  زا  یکی  نم  رب  زورما  دیوگ  یم  دنک و  یم  رخف  رگید  نیمز  رب  ینیمز  .دنتسه 

.دیوگ یم  نخس  نمؤم  تخانش  رد  نیمز  روعش  زا  تیاور  نیا 

: دومرف ؟ص ؟ ادخ لوسر 

اذا : ) دیامرف یم  نآرق  هک  دیا  هدینشن  رگم  دومرف : دراد ؟ مشچ  منهج  رگم  ؟ص ؟ هللا لوسر  ای  دندرک : ضرع  باحصا  دنک ، هدامآ  منهج  مشچ  ود  نیب  رد  ار  دوخ  نمیـشن  لحم  ددنبب  نم  رب  یغورد  ًادمع  سک  ره 
(2) دنیب ؟ یم  مشچ  ود  اب  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دنیبب ) رود  لحم  زا  ار  ناشیا  منهج  یتقو  دیعب ؛ ناکم  نم  مهتار 

رصع رد  هک  یتاقافتا  زا  يرایسب  كرد  مدع  .تسا  شنیرفآ  زا  يرتالاب  هبترم  روهظ  رصع  يرآ ،

ح 25. ص 673 ، قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  - 1
.ناقرف هروس  هیآ 25  لیذ  ییابطابط ، همالع  نازیملاریسفت ، - 2
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ظهور و رجعت می افتد و شـگفت جلوه کردن این اتفاقات و برخی اوقات باور نکردن و موهومی دانسـتن آن ها به این دلیل است که برخی افراد عصـر ظهور را دوران تکامل همین تمدن کنونی فرض می
کننـد. بایـد با دقت دیگري به عالم نگریست، درصورتی که انسان به والیت الهی چنگ می زد اصـًال راهی را که اکنون طی کرده است و تمدنی را که اکنون ساخته و گرفتار آن شده است به وجود نمی

آمد، انسان از مسیر دیگري عبور می کرد، به تمدن دیگري (حیات طیبه) می رسید، تاریخ از مسیر دیگري عبور می کرد.

امـام معصوم بـا آگاهی کامل ازآنچه انتظار مؤمنین را می کشـد و حیاتی که مؤمنین در آن نفس خواهنـد کشـید، در دعاي عهـد از مؤمنین می خواهـد که از خداونـد بخواهنـد و دعا کننـد که در صورت
رحلت، خداوند آنان را در عصر ظهور به این جهان بازگرداند، زیرا در عصر ظهور مرتبه باالتري از حیات انسان مومن و طبیعت آغاز خواهد شد.

دًا َقناتی مَُلبِّیًا َدْعَوَه الّداعی فِی الْحاِضِر َو الْبادي. (1) َاللُّهمَّ اِْن حاَل بَینی َو بَیَنُه الَْمْوُت الَّذي َجَعلَْتُه َعلی ِعباِدك َحتْمًا َمقِْضیًا َفَاْخِرْجنی مِْن َقبْري مُْؤَتِزرًا کَفنی شاِهرًا َسیفی مَُجرِّ

بارخـدایا! اگر میـان من و او، قـانون مرگ؛ که آن را بر بنـدگانت مقرر داشتی حائل شـد، مرا از قبرم بیرون آر، درحالی که کفن خویش بر کمربسـته و با شمشـیر کشـیده و نیزه ي برافراشـته و لبیک گوي
دعوت حق در شهر و بیابان باشم.

1- دعاي عهـد، امام صادق؟ع؟، کتاب عتیق از محمـد بن هارون تلعکبري؛ کفعمی در مصـباح وبلـد االمین؛ سـیدبن. طاووس در مصـباح الزائر و جناح المسافر، امام صادق؟ع؟ فرمود: هر کس آن را چهل
صبح قرائت کند از یاران حضـرت حجت؟عج؟ در وقت قیام و ظهورشان گشـته و اگر قبل از ظهور از دنیا برود، خداوند جهت یاري دادن به امام عصـر؟عج؟ او را از قبر، در حالی که زنده شده و در صدد

یاري امام است، خارج می کند، از این عقیده در شیعه به عنوان «رجعت» یاد شده است.
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روهظ زا  دعب  لبق و  تینما  مشش : لصف 

لصف هصالخ 

یم دوخ  هتـساوخ  هب  تینما  هیاس  رد  تسا  ترخآ  ادـخ و  یگدـنب  بلاط  سکره  دراد و  زاین  تینما  هب  تسایند  بلاط  سک  ره  .تسا  یناسنا  ره  يارب  یعطق  زاین  یگدـنز ، هب  رـشب  هاـگن  عون  زا  رظن  فرـص  تینما 
ینورد شمارآ  هب  هجوت  ینعی  نآ ، مرن  شخب  هب  دناد و  یم  تخس  هلوقم  کی  ار  تینما  اریز  دنک ، یم  نیمأت  ربامیپاوه  وان  کشوم و  فراعتمریغ ، فراعتم و  هحلسا  اب  ار  يرـشب  عماوج  تینما  ینونک ، ندمت  .دسر 

دنهد و رییغت  ار  تینما  يرارقرب  شور  نیا  رـشب  ینونک  ندمت  ناگدننادرگ  هک  درادن  دوجو  يزادـنا  مشچ  .درادـن  ینادـنچ  هجوت  دوخ  زا  ادـخ  تیاضر  نیمأت  دوخ و  يادـخ  یگدـنز و  دوخ ، زا  ناسنا  تیاضر  و 
هدننکـش يرادم  نوناق  كدنا  .دوش  داجیا  مرن  تخـس و  تینما  راشف ، نودب  هک  دنوش  تیبرت  شیالاپ و  نورد  زا  نانچ  نآ  اه  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  دهدب ، یهلا  سدقم و  لرتنک  کی  هب  ار  دوخ  ياج  یلعف ، شور 

یم لمحتم  ار  ینالک  ياه  هنیزه  تینما  يرارقرب  يارب  رـضاح  رـصع  رد  اه  تلود  .تسا  هدمآ  تسد  هب  نیگنـس  مئارج  هناریگ و  تخـس  نیناوق  هلیـسو  هب  زین  تسا  هدمآ  دوجو  هب  اهروشک  یخرب  رد  نونکا  هک  يا 
نامیا هک  یناسک  هب  دنوادخ  تسا ، هدومزاین  ار  نآ  رشب  هبطاق  هاگ  چیه  هک  یهلا ، ياه  هزومآ  رد  لباقم ، رد  .تسا  شرتسگ  لاح  رد  ناهج  رد  زور  هب  زور  یتلادع  یب  تنوشخ و  گنج ، نآ ، مغر  یلع  اما  دنوش ،
تینما تاصتخم  رصع  نیا  رد  .دشوج  یم  قوش  لیم و  يور  زا  وا و  ترطف  زا  ناسنا ، نورد  زا  هک  یتینما  .دنک  یم  لّدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  هک  دهد  یم  هدعو  دنهد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و 

.دوش یم  لقتنم  مدآ  نورد  هب 
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امنیت در عصر حاضر (قبل از ظهور)

اشاره

یکی از تلخ کامی هاي بشـر در طی قرن ها، فقدان عدالت فراگیر و حاکمیت ظلم و سـتم و تبعیض بوده است. امري که ناامیدي و سـرخوردگی بشِر تشنه ي عدالت را به دنبال داشته است. اما این وعده ي
پروردگار است که در عصـر ظهور، براي نخستین بار، در کل طول عمر زمین و زمینیان، بساط ظلم و ستم و تبعیض برچیده می شود و ذائقه ي بشِر تشنه ي عدالت، حالوت شهد دل انگیز عدالت را خواهد

چشید.

تمـدن کنونی، امنیت جوامع بشـري را بـا اسـلحه متعـارف و غیرمتعـارف، موشک و ناو هواپیمابر تأمین می کنـد. زرادخانه هاي هسـته اي به منظور برقراري توازن نظامی و به عنوان نیروي بازدارنـده ساخته
شدند، ولی هیچ گاه امنیت برقرار نشد. در داخل کشورها و در روابط بین الملل، امنیت با پلیس، جاسوس، اطالعات، فناوري اطالعات، دوربین هاي مداربسـته، شُـرطه، اسـلحه، نگهبان و قاضی گره خورده

است.

نیروهاي امنیتی بیالن کار ساالنه خود را با شوق خاصـی اعالم می کنند و افتخار آنان افزایش دوربین هاي امنیتی، افزایش نیروهاي امنیتی، اسـتفاده از تجهیزات پیشـرفته تر براي کشف جرم، افزایش کشف
جرائم و افزایش اقتدار نیروهاي امنیتی براي کنترل هر چه بیشتر بر جامعه می باشد.

شایـد این تصور وجود داشـته باشـد که در برخی کشورها مردم حقوق یکدیگر را رعایت می کنند، ولی توجه به این نکته ضـروري است که این قانون مداري چگونه و با چه قیمتی به دست آمده و با چه
قوانین سـخت گیرانه و جرائم سـنگینی به فرهنگ تبدیل شده و در صورتی که جرائم برداشـته شوند و قوانین تسـهیل گردند، همین افراِد با فرهنگ با چه سرعتی به وضعیت اولیه خود باز خواهند گشت. از
زاویه ي دیگر، همین مردِم با فرهنگ که حاضر به انداختن ته سیگار خود در خیابان نیستند، چگونه در روابط بین الملل دنباله رو و مددکار ظالمین و ستمگران و کشورهاي سلطه گر بوده و از هیچ کمک

مالی، نظامی و تکنولوژیکی به این کشورها، براي کشورگشایی و سرکوب دولت هاي مستقل دریغ نمی کنند.
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تاداقتعا نآ  همـشچرس  ًاتدـمع  هدوب و  مک  رایـسب  قطانم  هنوگنیا  یلو  تسین ، دراد  دوجو  ناراکردـنا  تسد  ناریدـم و  یتینما  یگنهرف و  یتیبرت ، حیحـص  يزیر  همانرب  یناـسنا و  ینید و  گـنهرف  ینورد ، داـقتعا 
.دشاب یم  یهلا  نایدا  زا  ثعبنم  یعامتجا  گنهرف  ای  یبهذم 

تینما يرارقرب  يارب  رضاح  رصع  رد  اه  تلود  شالت  زا  ییاه  هنومن 

ار دابهپ  رازه  دراد 30  رظن  رد  اکیرمآ  تلود  .دـشاب  یم  هدـنرپ  تازیهجت  ریاس  اهدابهپ و  اه ، هراوهام  طسوت  فلتخم  ياه  ناکم  زا  یمئاد  يرادرب  ملیف  ریوصت و  ینونک  يایند  رد  تینما  نیمات  ياه  شور  زا  یکی 
اکیرمآ تلایا  نونکا 27  .دنراذگن  یقاب  ششوپ  نودب  دنام  یم  یفخم  هتـسبرادم  ياه  نیبرود  دید  زا  ًالومعم  هک  روشک  نیا  رد  ار  يروک  هطقن  چیه  یمئاد  يرادربریوصت  اب  ات  دروآرد  زاورپ  هب  روشک  نیا  زارف  رب 

دنتسه (1). اهدابهپ  زا  هدافتسا  یگنوگچ  هب  طوبرم  نیناوق  یسررب  لاح  رد 

نیبرود اب  تینما  نیمأت 

، اه هاگـشورف  اه ، کناب  یتینما ، ياه  سیورـس  .دـنا  هتـشاذگن  یقاب  سک  چـیه  يارب  یـصوصخ  لحم  هدوب و  دوخ  فارطا  ياضف  شیاپ  لوغـشم  یمئاد  تروص  هب  اهروشک  یمامت  رد  نونکا  یتینما  ياـه  نیبرود 
نیا زا  هدافتـسا  هنیمز  رد  هک  ییاهروشک  زا  یکی  .دـنا  هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  اه  ناسنا  هیلوا  قوقح  وربآ و  يدازآ ، دنتـسه و  اـه  نیبرود  تبقارم  تحت  یـصوصخ  رایـسب  ياـه  ناـکم  یتح  سرادـم و  یتلود ، تارادا 
هدرک هنیزه  اهرهـش  ياه  نابایخ  هچوک و  رد  دیدج  ياه  نیبرود  بصن  يارب  دنوپ  نویلیم  غلبم 515  لاس 2014  هب  یهتنم  لاس  راهچ  یط  سیلگنا  یلحم  ياهاروش  .تسا  سیلگنا  روشک  تسا  زاتـشیپ  اـه  نیبرود 

هتسبرادم ياه  نیبرود  شیازفا  هک  دهد  یم  ناشن  یملع  ياه  یـسررب  .دنتـسه  نادنورهـش  راتفر  لامعا و  لرتنک  لوغـشم  یلحم  ياهاروش  رظن  تحت  طقف  هتـسبرادم  نیبرود  رازه  زا 51  شیب  رـضاح  لاح  رد  .دنا 
ياه يدازآ  یـصوصخ و  میرح  تسا و  هدـش  جراخ  لرتنک  زا  سیلگنا ، روشک  رد  لرتنک  تراظن و  گنهرف  هک  دـهد  یم  ناشن  تاعالطا  يدازآ  نوناق  یـسررب  .تسا  هتـشادن  تیاـنج  مرج و  شهاـک  رد  يریثأـت 

.دنک یم  ضقن  ار  مدرم  یندم 

یلو دنتسه  لاعف  سیلگنا  رد  یتلود  یصوصخ و  یتراظن  نیبرود  اه  نویلیم  رضاح  لاح  رد 

.http://www.shia-news.com/fa/news/53824 یسوساج. يامیپاوه  رازه  زاورپ 30  اب  ناهج  روشک  نیرت  یتینما  .يربخ 1392 . هاگبو  زوین ، هعیش  - 1
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مقایسه میزان جرم و جنایت در این کشور با کشورهایی که از این دوربین ها استفاده نمی کنند، نشان می دهد که این تجهیزات تأثیر چندانی در کاهش جرم و جنایت نداشته است. بر اساس برخی گزارش
ها، انگلیس در حال حاضر حدود 20 درصد دوربین هاي مداربسـته جهان را در اختیار دارد و به عنوان مثال یک شـهروند لندنی هر روز به طور متوسط، 300 بار در مقابل دید دوربین هاي مداربسـته قرار

می گیرد (1) (2).

ایجاد امنیت (تصنعی) با قوانین بسیار سخت گیرانه

قوانین سـختگیرانه و غیر متناسب با جرم روش دیگري است که در بسـیاري از کشورها براي کاهش جرائم حتی برقراي نظم پیش بینی شـده است. این جرایم آنقدر سـنگین هسـتند که گاهی یک فرد را تا
آخر عمر دچار آسـیب جـدي می کننـد. در ایاالت متحـده آمریکا هر فرد یک پرونـده دارد که سوابق اعتباري وي در آن ثبت شـده است. یکی از مهم ترین منابع تکمیل این پرونـده، تخلفات راهنمایی و
راننـدگی است. با هر تخلف راننـدگی عالوه بر اینکه فرد باید هزینه بسـیار باالیی را بپردازد که بسـته به نوع تخلف متفاوت است (جریمه عبور از چراغ قرمز 500 دالر، تخلف سرعت از 150 تا 500 دالر)
این تخلف در پرونـده ي وي نیز ثبت می شود. اولین جـایی که این تخلف خودش را به رخ می کشـد زمانی است که شـخص بخواهـد بیمه اتومبیلش را تمدیـد کنـد. به ازاي هر تخلف در پرونـده، ماهانه
حدود 30 دالر به پول بیمه او افزوده می شود. اگر بخواهـد از بانک وام بگیرد، سود وامی که به او تعلق می گیرد افزایش چشم گیري پیـدا می کنـد. بهره بانکی اصـًال عدد ثابتی نیست و با توجه به اعتبار

وام گیرنده تغییر پیدا می کند. به عنوان مثال در شرایط یکسان ممکن است به یک شخص، وامی با بهره 4 درصد بدهند و به فرد دیگر به علت اعتبار و سوابق، همان وام را با بهره 20 درصد بدهند.

در مواردي که تخلف از نظر پلیس خطرناك تشـخیص داده شود ممکن است فرد را به زندان بیاندازند. به عنوان مثال در ایالت آریزونا کسـی که با سـرعت باالي 85 مایل رانندگی کند عالوه بر پرداخت
جریمه مالی سـنگین و ثبت در پرونـده و لغو موقت گواهینامه راننـدگی، زندانی خواهد شد. تمامی جریمه ها باید در کمتر از یک ماه پرداخت شود، در غیر این صورت براي فرد دادگاه تشـکیل می شود.

عالوه بر رانندگان اتومبیل ها، افراد پیاده و دوچرخه سوار هم جریمه

.http://irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=66605 .1- خبرگزاري جمهوري اسالمی، وبگاه خبري. 1390. انتقاد از افزایش دوربین هاي مداربسته در نقاط مختلف انگلیس
./Big Brother Watch, Company. 2018. The surveillance state in 2018. https://bigbrotherwatch.org.uk/2018/01/the-surveillance-state-in-2018 -2
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.دراد هدایپ  رباع  يارب  رالد  دودح 130  يا  همیرج  هدش  یشک  طخ  لحم  زا  ندرکن  روبع  .دنوش  یم 

ًابیرقت .دـنک  یم  دروخرب  یفلخت  ره  اب  تدـش  هب  مه  سیلپ  .دـننک  یم  تیاعر  یبوخ  هب  ار  نیناوق  ًالومعم  مدرم  نآ ، كانتـشحو  بقاوع  یگدـننار و  مئارج  باکترا  يالاب  رایـسب  ياه  هنیزه  تلع  هب  هکنیا  هصالخ 
درف رگا  هکنیا ، مه  رگید  بلاج  هتکن  کی  .دوش  فلخت  ماجنا  رکنم  دناوت  یمن  یـسک  تلع  نیمه  هب  دوش ؛ یم  لاسرا  هدننار  يارب  هتفه  کی  زا  دعب  هدش و  هتفرگ  سکع  تافلخت  زا  هدش و  بصن  نیبرود  اج  همه 
نیا هب  هک  یشزومآ  سالک  رد  رالد ) دودح 180   ) سالک هنیزه  تخادرپ  اب  دشابن  كانرطخ  فلخت ، هک  یتروص  رد  دناوت  یم  دشاب  هتشاد  لاس  ود  رد  فلخت  کی  اهنت  دشاب و  هدرکن  فلخت  هتـشذگ  لاس  ود  رد 

درک (1). فقوت  دوب  بارخ  هک  يزمرق  غارچ  تشپ  تعاس  دودح 8  یناملآ  دنورهش  کی  هک  تسا  هدمآ  اهربخ  رد  .دوشن  تبث  يو  هدنورپ  رد  هطوبرم  فلخت  دنک و  تکرش  دوش  یم  لیکشت  روظنم 

لیلد هب  ار  هدـننار  نیبرود 13624  نیا  .درک  رداـص  همیرج  گرب  ناـموت ) نویلیم  درایلیم و 370  ًابیرقت 3   ) دـنوپ رازه  غلبم 800  هام ، شـش  رد  اهنت  تعرـس ، لرتنک  نیبرود  کی  زلو ، رد  يرهـش  رد  هتـشذگ  لاس 
دوب (2). هدرک  همیرج  زمرق  غارچ  زا  روبع  لیلد  هب  ار  رگید  هدننار  زاجمریغ و 146  تعرس 

ینورد و اهروشک ، زا  يرایـسب  رد  يرادـم  نوناق  هک  دوش  مولعم  ات  دوش  راکـشآ  هناریگ ، تخـس  مئارج  زا  يا  هشوگ  تسا  مزال  هکلب  تسین ، اهروشک  رد  یگدـننار  ییامنهار  نیناوق  یـسررب  لابند  هب  راتـشون  نیا 
.دهد یم  ناشن  ار  دوخ  یعامتجا  راجفنا  کی  تروص  هب  اهراشف  ندش  هتشادرب  اب  دیآ و  یم  دوجو  هب  هدنیازف  راشف  تحت  هکلب  تسین ، سدقم 

رد یهاگداد  .تسا  هدرک  باترپ  نوریب  هب  زور  راهچ  یط  ار  دوخ  راگیـس  هت  درم 33  نیا  .تسا  هدش  همیرج  اکیرمآ  رالد  رازه و 836  هرجنپ 15  زا  دوخ  راگیس  هت  باترپ  لیلد  هب  يراگیس  درف  کی  روپاگنـس  رد 
ياه نیبرود  .دـنک  هئارا  یعامتجا  تامدـخ  دـیاب  تسا  هدرک  باترپ  نوریب  هب  هک  دوخ  ياهراگیـس  هت  هیقب  تباـب  يروپاگنـس  درم  نیا  .درک  همیرج  رـالد  دودـح 480  ار  يو  راگیـس  هت  ره  باترپ  تباب  روپاـگنس 

، تعاس جنپ  تدم  هب  ار  یمومع  هقطنم  دیاب  تسا  هدشن  يدقن  همیرج  هک  ییاهراگیس  هت  تباب  يو  .دنا  هدرک  تبث  ار  هلاس  درم 38  نیا  فلخت  روپاگنس 

.http://maabbasi.blogfa.com/post/59 نورد. زا  یهاگن  اکیرمآ  .یلع 1391 . رفاسم ، - 1
https://www.mashreghnews.ir/news/375055 سیلگنا. رد  تعرس  فلخت  ياه  نیبرود  يدرایلیم  دوس  .زوین 1393 . قرشم  للملا ، نیب  هورگ  - 2
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در حالی که جلیقه اي با نوشـته «برنامه کاري اصـالحی» بر تن کرده، تمیز کنـد. سـنگاپور کشوري است که به پاکیزگی معروف است. افراد در مقابل کارهایی که به نظافت شـهر لطمه می زند باید جریمه
هاي سـنگینی را تحمل کنند. واردات و مصـرف آدامس نیز در سـنگاپور براي حفظ اماکن عمومی ممنوع است. نکشیدن سیفون دستشویی، رها کردن زباله بر روي زمین نیز در سنگاپور جرم محسوب می

شود و فرد متخلف باید جریمه هاي سنگینی بپردازد (1).

در بسـیاري از کشورها جریمه ریختن زباله در سـطح شهر بسیار سنگین است. چندي پیش در منطقه «زي الند» کشور هلند مردي که سیب خورده و باقیمانده آن را از ماشین بیرون پرت کرده بود به 2200
یورو جریمه محکوم شد، جالب تر این که شـبکه هاي مختلف تلویزیونی ده ها بار تصویر او را نشان دادند. ریختن زباله در این کشور جریمه مالی سـنگینی دارد و اگر شـهروند متخلف، پول نداشـته باشـد
بایـد به زنـدان برود. در کشور کره جریمه ریختن اندکی زباله در خیابان برابر با 11 تا 13 درصـد پایه حقوق یک کارمند است. در کشور سـنگاپور ریختن زباله در معابر عمومی جرم محسوب می شود و
پلیس می تواند فردي را که در معابر و خیابان ها آشـغال ریخته جریمه کند. جالب تر این که اگر فردي سه بار به دلیل کثیف کردن خیابان ها، توسط پلیس سـنگاپور جریمه شود، براي بار چهارم دولت او
را مجبور خواهد کرد که در روز یکشـنبه با پیشـبندي که روي آن عنوان «من شهر را کثیف کرده ام» نوشته شده است، خیابان هاي شهر را جارو کند. در انگلیس نیز پلیس رانندگانی را که از خودرو خود

زباله به بیرون پرتاب می کنند، جریمه می کند. در ژاپن هر فرد که کوچک ترین زباله یا حتی آب دهان را در معابر عمومی بریزد 80 تا 160 ین جریمه می شود (2).

هزینه هاي نظامی

دولت هـا در عصـر حاضـر براي برقراري امنیت هزینه هـاي کالـنی را متحمـل می شونـد که به سـادگی قابـل محاسـبه نیست. براي مثال هزینه هاي نظامی که کشورهاي مختلف براي جلوگیري از حمله به
کشورشان یا براي حمله به سایر کشورها در سال هزینه می کنند در جدول 4 آورده شده است.

جدول4 هزینه نظامی سالیانه برخی کشورهاي جهان در سال 2014 میالدي_

/http://www.irna.ir/fa/News/81475493 .1- خبرگزاري جمهوري اسالمی، وبگاه خبري. 1393. جریمه سنگین
.http://tnews.ir/news/E38112031695.html .2- خبر آنالین، وبگاه خبري. 1393. جریمه زبالهریزها در دیگر کشورها چگونه است
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روشک ( رالد درایلیم   ) یماظن هنیزه 

ناهج لک  1747

اکیرمآ هدحتم  تالایا  640

نیچ قلخ  يروهمج   188

هیسور 87.8

يدوعس ناتسبرع  67

هسنارف 61.2

ناتسلگنا 57.9

ناملآ 48.8

نپاژ 48.6

ناتسودنه 47.4

یبونج هرک  33.9

ایلاتیا 32.7

لیزرب 31.5

ایلارتسا 24

هیکرت 19.1

یبرع هدحتم  تاراما  19

اه تلود  دایز  شالت  هنیزه و  مغر  یلع  تینما  ندشن  نیمأت 

لکـش جیاتن  دوش ؟ یم  رتدب  ناهج  رد  زور  هب  زور  یتینما  طیارـش  ارچ  یلو  دنا ، هداد  ماجنا  للملا  نیب  هعماج  رد  دوخ و  روشک  نورد  رد  تینما  يرارقرب  يارب  يدایز  ياه  شالت  اه  تلود  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه 
تسا (1). هدنام  تباث  ًابیرقت  رگید  هراق  ود  رد  هتفای و  شیازفا  رفن  رازه  دص  رد  رفن  هب 14-16  رفن  رازه  دص  رد  رفن  زا 10  اکیرمآ  رد  لتق  رامآ  هتشذگ  لاس  یط 50  هک  دهد  یم  ناشن   29

هزومآ ساسا  رب  .تسا  هدش  لدب  ینماان  عبنم  کی  هب  ناسنا  دوخ  هک  یلاح  رد  دنک ، نیمأت  مزاول  بابـسا و  اب  ار  تینما  دـهاوخ  یم  رـشب  هک  تسا  نآ  دایز ، ياه  هنیزه  فرـص  مغر  یلع  تینما ، ندـشن  نیمأت  لیلد 
.دورب ناسنا  نورد  هب  دیاب  ینمیا  تاصتخم  دوش ، نما  هعماج  ات  دوش  نما  دیاب  دوخ  رشب  ینید ، ياه 

(. Lemahieu, Jean-Luc. 2013. Global study on homocide. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC - 1
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ات 2011 ياه 1955  لاس  یط  ایسآ  اپورا و  اکیرمآ ، هراق  رد  لتق  رامآ  لکش 29 _

هدش هئارا  رامآ  هب  تسا  یفاک  اعدا  نیا  تابثا  يارب  .دراد  همادا  تعرـس  اب  دنور  نیا  هدـش و  رت  مک  زور  هب  زور  رـضاح  رـصع  رد  مدرم  ینورد  ینوریب و  تینما  هک  دوش  یم  تباث  هدـش  هئارا  ياهرامآ  هب  یهاگن  اب 
رد نآ  رقم  هک  هعـسوت (1)  يداصتقا و  يراکمه  نامزاس  .تسا  شهاک  لاح  رد  زور  هب  زور  اه  ناسنا  ینورد  تینما  هنوگچ  دـهد  یم  ناشن  هک  دوش  تقد  ( OECD  ) هعسوت يداصتقا و  يراکمه  نامزاس  طسوت 

تسایس  » يراکمه نامزاس  راعش  دوش (2) . یم  لماش  ار  دنمتورث  ییایـسآ  روشک  دـنچ  ییاپورا و  ياهروشک  ارثکا  هک  دـشاب  یم  وضع  ياراد 34  نونکا  مه  دـنمتورث ، ياهروشک  هاگـشاب  ناونع  هب  تسا  سیراپ 
رب مکاح  ياه  تسایـس  ایآ  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین ، رتهب » یگدنز  يارب  رتهب  تسایـس  فلاخم   » ملاع رد  یـصخش  چـیه  .دـشاب  یم  « Better Policies for Better Lives رتهب یگدـنز  يارب  رتهب  ياه 

؟ هن ای  تسا  هدش  رتهب  یگدنز  هب  رجنم  رشب ، ینونک  ندمت 

هار رد  گرزب  فارحنا  کی  داجیا  هطساو  هب  ساسا  زا  نوچ  رشب  ینونک  ندمت  هک  تسا  نیا  خساپ 

(. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD - 1
.http://www.hamshahrionline.ir/details/62438 نیالنآ. يرهشمه  .هعسوت  يداصتقا و  يراکمه  نامزاس  اب  ییانشآ  .یلع 1394. نایغابص ، - 2
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رسـیدن بشـر به تعالی و کمال مورد نظر پروردگارش به وجود آمده است، بخش هاي وسیعی از آن یک تمدن اشتباهی و تقلبی است، بنابراین اتخاذ سیاست هاي مختلف شاید بتواند سالیانی اثرات مهلک
این تمدن را مخفی نگه دارد، ولی باالخره خود را نشان خواهد داد. براي درك بهتر این موضوع کافی است آمار سازمان همکاري را درباره مصرف داروهاي ضد افسردگی مورد توجه قرار داد.

آمار سازمان همکاري اقتصادي و توسعه نشان می دهد که مصرف داروهاي ضد افسردگی از سال 2000 تا 2011 براي استرالیا از حدود 45 واحد به ازاي هر هزار نفر در روز به حدود 89 رسیده و بنابراین
مدت 10 سـال مصـرف این دارو که نشـان دهنـده کـاهش امنیت درونی انسان است، دو برابر شـده است. براي سایر کشورهاي عضو نیز رونـد افزایش مصـرف دارو همین گونه بوده است. در مورد ظرف 
مصـرف داروهاي دیابت، چربی خون و سایر داروها نیز آمار همین گونه نگران کننده است و نشان می دهد که بشـر با اتخاذ سـیاست هاي مختلف نتوانسـته است بر انحراف خود از مسـیر صـحیح سرپوش

بگذارد (شکل 30) (1).

.Lafortune, Gaétan. 2014. Health at a Glance 2013. OECD Publishing -1

از دغـدغه هاي اصـلی هر جامعه اي امنیت و آرامش است و در اینکه امنیت نعمتی بـدون جایگزین است شـکی نیست. امنیت مانند اکسـیژن براي جامعه ضـروري است؛ به همین دلیل، جامعه حاضـر اسـت
هزینه هاي زیادي را در این راستا تحمل کند. قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت اهللا و خالفت و جانشینی صالحان و طرح امامت می شمارد. امنیت
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شکل 30 آمار مصرف داروي ضد افسردگی در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه طی مدت 10 سال

امنیت در عصر ظهور

_
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بحثی است که در آیات قرآن، مستقیم و غیرمستقیم به آن پرداخته شده و لذا یکی از دغدغه هاي انبیاء و ائمه؟عهم؟ مسئله امنیت و آسایش جامعه بوده است. آن ها دوست داشته اند که مردم را از عواقب
شوم ناامنی نجات داده و لـذت شـیرینی امنیت را به کام مردم بچشاننـد. امیرالمؤمنین؟ع؟ نعمت مهم دنیا را امنیت و سـالمتی جسم و کمال نعمت آخرت را وارد بهشت شـدن می دانـد و در احادیث دیگر،

امنیت از ضروریات اولیه زندگی بشر شمرده شده و وطنی که امنیت ندارد بی ارزش قلمداد شده است. احساس امنیت از خصایص مؤمن شمرده شده و تأمین امنیت از اهداف جهاد قلمداد شده است (1).

یکی از مهم ترین مؤلفه هاي به وجود آمـدن جامعه اي پیشـرفته و پویا، اسـتقرار امنیت همه جانبه و فراگیر و پایدار است، امري که به لحاظ اهمیت آن، در روایات ائمه معصوم؟ع؟ نعمتی الهی معرفی شده
است. این خواسته ي بشري به نحو فراگیر و همه جانبه تنها در عصر موعود محقق خواهد شد.

امام جواد؟ع؟ می فرماید:

إن القائم منا هو المهـدي الـذي یجب أن ینتظر فی غیبته، ویطاع فی ظهوره، وهو الثالث من ولـدي، والـذي بعث محمدا بالنبوه وخصـنا باالمامه إنه لو لم یبق من الدنیا إال یوم واحد لطول اهللا ذلک الیوم حتی
یخرج فیه فیمال االرض قسـطا وعدال کما ملئت جورا وظلما؛ قائم ما همان مهدي است، کسی که باید در غیبتش او را انتظار کشند و در ظهورش او را فرمان برند و او سومین از فرزندان من است. سوگند به
د؟ص؟ را به نبّوت مبعوث فرمود و ما را به امامت مخصوص گردانیـد اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانـده باشـد خداونـد آن روز را طوالنی گرداند تا در آن قیام کند و زمین را پر از کسـی که محمّـ

عدل و داد نماید همچنان که آکنده از ظلم و جور شده باشد. (2)

امام باقر؟ع؟ درباره امنیت در عصر ظهور می فرمایند:

یخرج العجوز الضعیفه من المشرق ترید المغرب وال ینها ها أحد؛ در این زمان پیرزن

8 شماره،  ، 1. دوره 1- نادري، محمد. 1385 اهمیت. امنیت در اسالم. فصلنامه دانش انتظامی. بهار 1385
2- کمال الدین، شیخ صدوق، ص 377، باب 36، ح 1.
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.دوش (1) یمن  وا  ضرعتم  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دور ، یم  برغم  هب  نیمز  قرشم  زا  یناوتان 

: دنیامرف یم  ؟ع ؟ یلع ماما  .تسا  هدش  فیرعت  يرشب  لومعم  تاراظتنا  زا  رتارف  یتح  نآ ، هزوح ي  تینما و  هریاد ي  تایاور  زا  یخرب  رد 

ناسنا اب  دنوش و  یم  دراو  یتشآ  رد  زا  نایاپراهچ  اب  ناگدنرد  .دوش  لیاز  ناگدنب  ياه  لد  زا  توادع  هنیک و  دنایورب و  ار  ناهایگ  اه و  یندـیئور  نیمز  دراب و  یم  ار  دوخ  ناراب  نامـسآ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هاگره 
.درادن (2) یسرت  چیه  دروآ و  یمن  رد  ناجیه  هب  ار  وا  يا  هدنرد  چیه  تسا و  شرس  يور  شلیبنز  .ناهایگ  يور  رب  رگم  دراذگ  یمن  مدق  دور ، یم  ماش  هب  قارع  زا  ینز  هک  ییاج  ات  دنرادن ، يراک  اه 

.دبای یم  شرتسگ  مه  تاناویح  هب  یتح  تینما  روهظ  رصع  رد  هک  دنهد  یم  ناشن  دراد  دوجو  صوصخ  نیا  رد  هک  يرگید  تایاور  تیاور و  نیا 

تسا رتهب  يودهم  هعماج  رد  ینورب  ینورد و  تینما  يرارقرب  رد  رصع  ماما  شور  یسررب  يارب  نیاربانب  تسا ، تنـس  نآرق و  ساسا  رب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  رـصع  ماما  شور  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایاور  رد 
: دیامرف یم  تینما  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دوش  هتفرگ  کمک  تایاور  راهطا و  همئا  مالسا و  یمارگ  ربمایپ  تنس  نآرق ، عبنم  هس  زا 

ْنَمَو اًئیَش  ِیب  َنوکِرْشی  َال  ِینَنوُُدبْعی  اًْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنکَمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  }
هب هک  هنوگ  نامه  درک ، دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دـهد  یم  هدـعو  دـنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  َنوُقِـساَْفلا ؛ ُمُه  کـَِئلوُأَف  کـِلَذ  َدـَْعب  َرَفک 

دنتسرپ و یم  ارم  اهنت  هک  نانچ  نآ  دنک ، یم  لّدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشسرت  و  تخاس ؛ دهاوخ  راد  هشیر  اجرباپ و  هدیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیشخب ؛ ار  نیمز  يور  تفالخ  اه  نآ  ناینیـشیپ 
نآ زا  سپ  هک  یناسک  .تخاس و  دنهاوخن  نم  کیرش  ار  يزیچ 

ص 345. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1
ص 316. ج 52 ، نامه ، - 2
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کافر شوند، آن ها فاسقان اند}. (1)

ُهْم مِْن بَعْـِد َخْوفِِهْم َأمًْنا» یعنی خود انسان امن می شود. انسان تکامل پیـدا می کنـد نه اسـباب امنیت. انسان بایـد تغییر کنـد نه دوربین زیاد شود. امروزه همه جا دوربین گذاشـته اند، بنابراین کسـی لَنَّ «َولَیبَـدِّ
خالـف نمی کنـد، اگر آدم امن بشود به دوربین نیـازي نیست. اآلـن چرا به دوربین نیـاز داریم، چون آدم هـا امن نیسـتند. در زمـان ظهور آدم امن می شود نه راه، انسـان از دست نفس خود امن می شود و

مختصات امنیت به درون انسان منتقل می شود (2).

کار اصـلی امام زمان؟عـج؟ این نیست که جهان را از عدل و داد پر می کند. کار اصـلی او زنده کردن جامعه است. وجود امام زمان؟عج؟ عامل حیات است. او جامعه مرده را زنده می کند؛ بعد به عدل و
داد فرا می خواند. جامعه زنده مشـتاق عدل و داد است. برخی از انسان ها به حسب ظاهر، انسان و در باطن، مرده اند (مرده هاي متحرك). صورت آنان مطابق سیرتشان نیست. امام؟ع؟ صورت ها را مطابق

سیرت می کند. بعد از آنکه سیرت را انسانی و واقعی کرد، جامعه ظاهرًا و باطنًا انسانی می شود. سپس به عدل و داد فرا می خواند و جامعه زنده، تشنه عدل و داد می شود.

کار اصـلی او احیاگري است، همان گونه که رسول خـدا؟ص؟ جامعه مرده را زنـده کرد، حضـرت ولی عصـر؟عـج؟ نیز جامعه مرده را زنده می کند و براي احیاي آن، معارف، حقایق و طهارت حقیقی را
اعطا می کنـد (یزّکیهم و یعلّمهم). جامعه اي زنـده است که کتاب الهی، حکمت الهی و طهارت الهی را بدانـد و بیابد. پیامبر ؟ص؟ بعد از اینکه تزکیه و تعلیم فردي را مطرح کرد، به تزکیه و تعلیم جمعی
پرداخت و (به درمان) کینه جویی، حقـد و حسادت پرداخت. آن که عـداوت را تبـدیل به صـلح می کنـد، کیمیاگري است (والیت تکوینی) و تنها با نصـیحت ممکن نیست. کار امام عصـر؟عـج؟، تبـدیل

عداوت به صداقت است. بیشتر کارهاي امام زمان؟عج؟ (تأمین امنیت، عدالت، رفاه) فرعی است و مهم، کار اصلی است و این کار اصلی با کارهاي فرعی کامل می شود (3).

براي بررسی روش امام عصر در برقراري امنیت، بر اساس سنت، کافی است به انسان متقی

1- نور، 55.
2- حجت االسالم قنبریان، محسن. 1391. پدیده هاي پایانی در قرآن. مسجد بالل، بهبهان.

3- کارگر، رحیم. 1381. جهانی شدن و حکومت جهانی حضرت مهدي؟ع؟. مجله انتظار، زمستان 81، شماره 6.
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: زا دنترابع  تایصوصخ  نیا  زا  یخرب  هک  دنا  هدومرف  نایب  ار  نموم  یقتم و  ناسنا  تایصوصخ  مامه )  ) نیقتم هبطخ  رد  ؟ع ؟ ماما .میرگنب  ؟ع ؟ یلع ماما  رظن  دروم  نموم  و 

.دراد يرترب  شتوهش  رب  شمرش  ُهَتَوْهَش ؛ ُوْلعَی  ُهُؤاَیَح 

.شا هنیک  رب  شتشذگ  شدسح و  رب  شیتسود  و  ُهَدْقِح ؛ ُوْلعَی  ُهُْوفَع  ُهَدَسَح َو  ُوْلعَی  ُهُّدُو  َو 

.دیوگن تسرد  نخس  زج  ٍباَوَص ؛ ِْریَِغب  ُقِْطنَی  َال 

.دشوپن داصتقا  سابل  زج  و  ِداَِصْتقِالا ؛ اَّلِإ  ُسَْبلَی  َال  َو 

.دور هار  عضاوت  اب  ُعُضاَوَّتلا ؛ ُُهیْشَم 

.تسا یضار  ادخ  زا  لاوحا  همه  رد  دشاب ، عضاخ  شراگدرورپ  تعاطا  رد  و  ِِهتَالاَح ؛ ِّلُک  ِیف  ُْهنَع  ٍضاَر  ِِهتَعاَِطب  ِهِّبَِرل  ٌعِضاَخ 

.تسا هدوسآ  وا  زا  شا  هیاسمه  هدولآان ، شقلُخ  و  هدروخ ، ورف  شمشخ  هدرم و  شتوهش  ُهُراَج ؛ ُْهنِم  ًانِمآ  ُهُُقلُخ  ًاِیفاَص  ُهَْظیَغ  ًاموُظَک  ُُهتَوْهَش  ًهَتِّیَم 

مشخ رگا  تسا  لداع  تسا ، هنادنمتفارـش  شندرک  هعجارم  وکین و  شندرک  عازن  ِدْقَْعلا ؛ ُِّیفَو  ِدْهَْعلا  ُقِیثَو  ِّدُْولا  ُِصلاَخ  ُرَّبَجَتَی  َال  ُکَّتَهَتَی َو  َال  ُرَّوَهَتَی َو  َال  َبَلَط  ْنِإ  ٌقِیفَر  َبِضَغ  ْنِإ  ٌلْدَع  ِهَعَجاَرُْملا  ُمیِرَک  ِهَعَزاَنُْملا  ُلیِمَج 
.تسافو اب  داد  رارق  رد  مکحم و  شنامیپ  هنامیمص و  شیتسود  تسین ، وگ  روز  رد و  هدرپ  كاب و  یب  دهاوخ ، يزیچ  رگا  تسا  میالم  دزرو ،

.دسرتن شیالب  زا  درادن و  رش  راظتنا  وا  زا  یسک  ٌهَِلئاَغ ؛ َُهل  ُفاَُخی  َال  ٌهَِقئَاب َو  َُهل  ُعَّقَوَُتی  َال 

شا يرود  ِِّرْبلا ؛ ِلْهَأ  ْنِم  ُهَدَْعب  ْنَِمل  ٌماَمِإ  َوُهَف  ِْریَْخلا  ِلْهَأ  ْنِم  ُهَْلبَق  َناَک  ْنَِمب  يِدَتْقَی  َْلب  ًَهباَلِخ  َال  ًهَعیِدَخ َو  ُهُُّونُد  َال  ًهَمَظَع َو  َال  ًارُّبَکَت َو  ُهُدُعاَبَت  َْسَیل  ٌهَمْحَر  ٌنِیل َو  ُْهنِم  اَنَد  ْنَّمِم  ُهُُّونُد  ٌهَهاََزن َو  ٌضُْغب َو  ُْهنِم  َدَـعاَبَت  ْنَّمِم  ُهُدـُْعب 
ناینیشیپ زا  هکلب  دشابن ، گنرین  بیرف و  يارب  شیکیدزن  و  تسین ، یشورف  گرزب  يدنسپ و  دوخ  يارب  تسا ، ینابرهم  تمیالم و  دوش ، یم  کیدزن  هک  ره  هب  شیکیدزن  و  تسا ، یگدولآ  زا  يریگ  هرانک  ضغب و 

.دشاب دوخ  زا  سپ  ناکین  ياوشیپ  دوخ  و  دنک ، يوریپ  ریخ  لها 

رب يرطف و  هدش  دای  ياه  تمکح  تایصوصخ و  هتبلا  هک  تسا  ؟ع ؟ یلع ماما  طسوت  هدش  نایب  تایصوصخ  اب  ییاه  ناسنا  شرورپ  یپ  رد  هعماج  ندرک  نما  يارب  رصع  ماما  کش  یب 
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مبناي آموزه هاي الهی از جمله آیات قرآن است. براي مثال در صورتی که امام عصـر جامعه اي را بپروراند که مردم آن جامعه بر اساس حکمت امام علی «شـرم آن ها از شهوتشان بیشتر باشد»، راه ها امن
می شوند، مناسـبات اداري اصـالح می شود، گناهانی نظیر دروغ، غیبت، سـرقت، تجاوز و غیره از بین می روند و نیازي نیست که براي کنترل هر یک از موارد یاد شده پلیس، دوربین و قاضی وجود داشته

باشد.

استراتژي امر به معروف و نهی از منکر به جاي دوربین و قوانین سختگیرانه

امر به معروف و نهی از منکر، با رعایت شـرایط آن، یک تکلیف شـرعِی عمومی براي حفظ احکام اسالم و سالمت جامعه است. محدوده ي امر به معروف و نهی از منکر منحصر به قشر و صنف خاصی از
مردم نیست و تمام اقشار و اصـناف واجـد شـرایط را در بر می گیرد و حتی بر زن و فرزند واجب است که هنگام مشاهده ي ترك معروف یا انجام حرام توسط پدر و مادر یا شوهر، به امر به معروف و نهی

از منکر، در صورت تحقق شرایط آن مبادرت کنند.

َلَحاِء َفِریَضٌه َعِظیَمٌه بَِها تَُقاُم الَْفَرائُِض َو َتْأَمُن الَْمَذاِهُب َو َتِحلُّ الَْمکاِسُب َو تَُردُّ الَْمَظالُِم َو تُعَْمُر الَْأْرُض َو ینَْتَصُف مَِن الَْأْعَداِء َو یْسَتِقیُم الَْأمُْر ؛ امر ِإنَّ الَْأمَْر بِالَْمعُْروِف َو النَّْهی َعِن الُْمنْکِر َسبِیُل الَْأنْبِیاِء َو مِنَْهاُج الصُّ
به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا می شود، راه ها امن می گردد و درآمدها حالل می شود و حقوق پایمال شده

به صاحبانش بر می گردد، زمین آباد می شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته می شود و کارها سامان می پذیرد. (1)

در این روایت به وضوح بیان شده است که امر به معروف و نهی از منکر موجب ایجاد امنیت و عدالت می شود.

فردي به حضورامام باقر؟ع؟ رسید و عرض کرد:

«شما اهل بیِت رحمت هستید. خداوند رحمت را مخصوص شما قرار داده است. امام؟ع؟ فرمود: همین گونه است. خدا را سپاس که ما هیچ کس را به گمراهی نمی افکنیم و از

1- اصول کافی، شیخ کلینی، ج 5، ص 56.
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«. دیامن یم  یهن  رکنم  روما  همه ي  زا  دنک و  یم  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  دزیگنارب  ار  تیبلها  ام  زا  يدرم  دنوادخ ، هک  نیا  ات  دیسر  دهاوخن  نایاپ  هب  ایند  .مینک  یمن  جراخ  تیاده  هار 

يا هنیزه  نیرت  مک  اب  ینوریب  تینما  تروص  نیا  هب  درب ، دهاوخ  ناسنا  نورد  هب  ار  تینما  تاصتخم  درک و  دهاوخ  نما  ار  اه  ناسنا  نورد  هعماج ، ندرک  نما  يارب  رـصع  ماما  هک  تفایرد  ناوت  یم  هصالخ  روط  هب 
رد هک  هنوگنامه  کش  یب  هچ  رگا  هناریگ ، تخس  نیناوق  اه و  نیبرود  هن  دوب ، دهاوخ  دنتسه  شنموم  ناردارب  نامه  هک  وا  ياه  هنیئآ  وا و  دوخ  تسا  نموم  یمئاد  نابهگن  هچنآ  هعماج  نتم  رد  .دش  دهاوخ  رارقرب 

.دومن دهاوخ  راتفر  تلادع  اب  تیعطاق  تعرس و  هب  هدوب و  دیایب  دوجو  هب  هعماج  رد  تسا  نکمم  هک  يدراوم  كدنا  بظاوم  زین  رصع  ماما  یتموکح  متسیس  تسا  هدش  هراشا  تایاور 

: دشک یم  ریوصت  هب  نینچ  نامز  نآ  رد  ار  یمومع  دامتعا  تیمیمص و  ؟ع ؟ رقاب ماما 

.دنک (1) یمن  يریگولج  زین  شردارب  دراد و  یم  رب  زاین  رادقم  هب  شردارب  بیج  زا  يدنمزاین  ره  نارود  نآ  رد  ُهُعَنْمی ؛ اَلَف  ُهَتَجاَح  ُذُخْأیَف  ِهیِخَأ  ِسیک  َیلِإ  ُلُجَّرلا  یَتَأ 

: زا دنا  ترابع  تاراشا  نیا  زا  یخرب  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  یهلا  نایدا  ریاس  بتک  رد  روهظ ، رصع  رد  تینما  عوضوم 

.دور (2) یم  نیب  زا  نازابرس  ياه  همکچ  اه و  سابل  یگنج ، ياهرازبا  مامت  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  موق  يارب  ار  حلص  وا 

دیشک دهاوخن  ریشمش  یتما  رب  یتما  تسکش و  دنهاوخ  اه  هرا  يارب  ار  شیوخ  ياه  هزین  نهآواگ و  يارب  ار  دوخ  ياهریـشمش  اشیا ن  درک و  دهاوخ  هیبنت  ار  يرایـسب  ياهم  وق  دومن و  دهاوخ  يرواد  ار  اه  تما  وا 
.تخومآ (3) دنهاوخن  ار  گنج  رگید  راب  و 

کچوک لفط  تسیز و  دنهاوخ  مه  اب  راورپ  واگ  ریش و  هلاسوگ و  .دیباوخ  دهاوخ  هلاغزب  اب  گنلپ  تشاد و  دهاوخ  تنوکس  هرب  اب  گرگ  .دش  دهاوخ  امرف  مکح  تعیبط  رسارس  رد  نادواج  حلص 

ص 425. ج 3 ، یلماع ، رح  هعیشلا ، لئاسو  - 1
هرامش 26. دوعوم ، راظتنا  همانلصف  ، 1381 دوهی ، هشیدنا  رد  دوعوم  هدیعس ، يدابآ ، فجن  نیعم  زا  لقن  هب  دنب 4  لصف 9 ، یبن ، يایعشا  باتک  قیتع ، دهع  سدقم ، باتک  - 2

دنب 4. لصف 2 ، یبن ، يایعشا  باتک  قیتع ، دهع  سدقم ، باتک  - 3
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آن ها را خواهد راند. گاو با خرس خواهد چرید و بچه هاي آن ها با هم خواهند خوابید و شـیر مثل گاو کاه خواهد خورد. طفل شـیرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد کرد و کودك از شیر بازداشته شده،
دست خود را بر النۀ افعی خواهد گذاشت. (1)

1- همان، فصل 11، بند 6، 7 و 8.
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روهظ زا  دعب  لبق و  تلادع  متفه : لصف 

لصف هصالخ 

یب .دریگ  یم  تروص  یماظن  زواجت  روشک  کی  هب  نآ  ساسا  رب  هدش و  ذاختا  ینوناق  میمصت  کی  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  ینوناق  ملظ  هدیسر و  دوخ  جوا  هب  یتلادع  یب  رضاح  رـصع  رد 
هب اه  نآ  ییاذغ  هقئاذ  یتح  دسر ، یم  اه  نآ  هب  هک  یتاعالطا  رابخا و  اه ، ناسنا  گنهرف  هزورما  .دراد  يرت  عیـسو  رایـسب  داعبا  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  اه  ناسنا  یکیزیف  تراسا  نتـشک و  رد  طقف  ملظ  یتلادـع و 

هدرک ادیپ  خوسر  یگدنز  نوئـش  مامت  رد  امرـس  دننام  هدش و  دراو  اه  ناسنا  ناوختـسا  زغم  ات  ملظ  ملاع  طاقن  زا  يرایـسب  رد  .تسا  هناملاظ  ساسا  زا  یللملا  نیب  تالداعم  يرایـسب  .تسا  هدش  هدیـشک  تراسا  دـنب 
زور ره  هدش و  بلس  ددعتم  ياه  یسرزاب  اهرنکسا و  نیبرود ، اب  اه  ناسنا  يدازآ  .دنراد  هناملاظ  يراتفر  نیدلاو  اب  زین  نادنزرف  زا  يرایسب  دنرمش و  یمن  مرتحم  ار  رگیدکی  قوقح  نانز  نادرم و  زا  يرایسب  .تسا 
همه تلاسر  راصعا و  نورق و  یمامت  رد  یمدآ  هدشمگ  تلادع ، .تسا  هتفای  يا  هدرتسگ  داعبا  اه  یتلادـع  یب  رگید  عاونا  تشادـهب و  هیذـغت ، یگنهرف ، يداصتقا ، یتلادـع  یب  .دوش  یم  هدوزفا  هناملاظ  تاررقم  رب 

نآ رـس  رب  ار  دوخ  ناج  يرایـسب  دنیانـشآ و  نآ  اب  دوخ  ترطف  لالز  رد  اه  ناسنا  همه  هک  تسا  یتقیقح  تلادع ، .دیآ  یمن  تسد  هب  کشوم  پوت و  توراب ، اب  هک  تسا  يا  هژاو  لگ  تلادع  .تسا  ءایلوا  ءایبنا و 
.يدهم ینعی  ریگارف  هبناج و  همه  تلادع  تلادع و  ینعی  يدهم  .دنا  هکـس  کی  يور  ود  رگیدـکی و  نیرق  تلادـع  تیودـهم و  ربتعم ، ياه  ناتـساد  یخرب  ناوارف و  هیعدا ي  تایاور و  تداهـش  هب  .دـنا  هتـشاذگ 

کی رگم  راگزور ، زا  دـنامن  یقاب  رگا  دومرف : ؟ص ؟ ادـخ لوسر  .تلادـع  هفیحـص  ناونع  ینعی  هار ؛ اهنت  ینعی  ملظ ؛ زا  رپ  یناهج  رد  ناسنا  هانپ  نیرخآ  ینعی  یتیگ ؛ هنهپ  رد  لداع  موصعم و  یمکاح  ینعی  يدـهم 
زا يدرم  دزیگنا  یمرب  دنوادخ  هتبلا  زور ،
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آثار تخریبی بسـیار عظیم چاپ اسـکناس بدون پشـتوانه برکسـی پوشـیده نیست. در جنگ جهانی دوم، آلمان با مطالعات دقیق، اقدام به جعل اسـکناس انگلیس کرد و کارخانه اي بزرگ براي تولید کاغذ
مخصوص و چاپ پونـد انگلیس ایجاد نمود. مدتی هواپیماهاي آلمان اسـکناس هاي چاپ شده را روي شـهرهاي آن کشور میریختند، مردم آن ها را جمع می کردند و هرچه را می خواسـتند، به هر مبلغی
که فروشـنده می گفت می خریدند. این موضوع یک بحران اقتصادي بسـیار بزرگ که تأثیر آن از بمب ها و موشک ها بسیار بیشتر بود براي انگلیس به وجود آورد. چون اسکناس ها کامًال منطبق با اصل
تولید می شد. حتی متخصـصان هم نمی توانستند اسکناس جعلی را از اصلی باز شناسند، بنابراین بانک ها نیز ناچار بودند آن ها را بپذیرند. این موضوع ادامه یافت تا اینکه جاسوسان انگلیس پس از مدت
ها تالش، محل احـداث کارخانه را یافتند و آن را بمباران کردند و دولت انگلیس پس از چند سال تحمل بحران اقتصادي به تدریج توانست اسـکناس هاي جاري را از رده خارج و با اسـکناس هاي جدید

جانشین کند و اقتصاد خود را سروسامان بخشد.

بی عدالتی اقتصادي

در دنیاي کنونی بی عدالتی در عرصه هاي مختلف به نهایت خود رسیده است. در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، بهداشت، تغذیه، امنیت و سایر عرصه ها انواع بی عدالتی حتی به صورت قانونی درآمده
است. در این نوشتار جاي مطرح کردن حتی قسمتی از این بی عدالتی نیست، اما براي ترسیم یک سیماي کلی از این ظلم هاي آشکار به پاره اي از موارد به عنوان نمونه اشاره می شود:

عدالت و کرامت انسان ها در عصر حاضر (قبل از ظهور)

اشاره

اهل بیت مرا که زمین را از عدل پر کند، همچنان که از سـتم پر شده باشد. روش امام عصـر براي برقراري عدالت این است که؛ «هنگامی که دیگران هواي نفس را بر هدایت مقّدم بدارند، او امیال نفسانی
را به هـدایت برمی گردانـد و هنگامی که دیگران قرآن را با رأي خود تفسـیر کننـد، او آراء و افکار را به قرآن باز گردانـد. او به مردم نشان می دهـد که چه نیکو می توان به عـدالت رفتار نمود. او تعالیم

فراموش شده ي قرآن و سنّت را زنده می سازد».
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حال تصور کنید تمام دالرهایی که در اقتصاد جهان در حال چرخش است در آمریکا تولید می شود. پس از جنگ دوم جهانی که انگلیس به تدریج روبه ضـعف نهاد و آمریکا به عنوان قدرت درجه اول
جهانی شـناخته شد، مصـنوعات این کشور و پول آن یعنی دالر، اعتبار جهانی کاذب یافت و آمریکا را آن چنان مغرور کرد که اسـکناس خود را از تعهد و قید پشتوانه آزاد کرد و وانمود کرد که تولیدات
صادراتی آن کشور به عنوان پشـتوانه دالر کافی است. این اقدام دست آمریکا را باز گذاشت تا با آزادي کامل هر مقدار اسـکناس که الزم ببیند چاپ و منتشر نماید. آمریکا به خاطر تسلط سیاسی، نظامی
و صـنعتی که بر جهـان یافته بود با اعتراضـی هم مواجه نشـد و لـذا توانست هر مقـدار مواد خام و هرگونه خـدمات دیگري را که الزم دارد با همان اسـکناس ها، آزاد از هرگونه کنترل، خریـداري و مورد
استفاده قرار دهد و بدین ترتیب به یک غول اقتصادي، سیاسی بالمنازع جهانی ارتقا یابد. این وضع تقریبًا هفتاد سال بر جهان سایه افکنده است. کدام بی عدالتی می تواند باالتر از این باشد که یک کشور

به هر میزان بخواهد اسکناس چاپ کرده و با آن منابع سایر ملت ها را غارت کند و هرگاه الزم دید با آن کشورهاي دیگر را از هستی ساقط نماید.

مکس کیسر (1) مدت هفت سال از عمر خود را به داللی در وال استریت (2) مشـغول بوده است. او خود را به قصابی که اکنون گیاه خوار شده تشبیه می کند، زیرا دیدن این مطلب که چگونه بانک هاي
آمریکایی گلدمن ساکس (3) و جی پی مورگان (4) در حال خلق پول هسـتند، حال او را برهم می زند. وي در این رابطه می گوید: «اگر من در خانه ي خود دستگاه چاپ اسکناس داشته باشم آن ها مرا

جاعل خطاب می کنند، ولی اگر بانک ها و حسابداران شرکتی این کار را انجام دهند، این کار قانونی محسوب می شود» (5).

Max Keiser. -1. وي هم اکنون برنامه ي گزارش کیسر را در شبکه راشا تودي و همچنین برنامه ي بر روي تیغ را در شبکه ي تلویزیونی پرس تی وي اجرا می کند.
2- ساختمان بازار بورس نیویورك که بزرگ ترین بورس جهان از نظر میزان معامالت و حجم مالی است.

.Goldman Sachs 3- بانک آمریکایی
J. P. Morgan 4- بانک آمریکایی

.http://www.kadamaei.ir .5- کدآمایی، وبگاه تحلیلی. 1393. امپراطوریها و بانکها
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یسایس یتلادع  یب 

، ناتسلگنا هسنارف ، اکیرمآ ، ینعی  نامز  نآ  رترب  تردق  جنپ  .دندش  لئاق  ار  يا  هژیو  قح  دوخ  يارب  اه  تردق  نیا  .تفرگ  لکـش  گنج  رد  حتاف  ياه  تردق  طسوت  مود  یناهج  گنج  نایاپ  رد  دحتم  للم  نامزاس 
کمک هب  للملا ، نیب  ماظن  رد  دوخ  هطلس  ظفح  نمض  دنناوتب  دنمتردق  ياهروشک  هک  دوب  نیا  وتو  قح  ياطعا  لیلد  .دنتـسه  رادروخرب  وتو  قح  زا  اروش  رد  مئاد  تیوضع  نمـض  نیچ  و  هیـسور ) هزورما   ) يوروش
شهاک رد  اروش  نیا  هک  دوش  یم  راکشآ  اروش  نیا  هلاس  درکلمع 60  هتشذگ و  هب  یهاگن  اب  .دنزاس  ققحم  ار  للملا  نیب  تینما  حلـص و  هدش ، گنج  رد  ناهج  ياهروشک  ندش  ریگرد  زا  عنام  يراصحنا  قح  نیا 
یعادت هک  تسا  يا  هنوگ  هب  رتشیب  تینما  ياروش  درکلمع  .تسا  هدناسر  يرای  گنج  شتآ  ندرک  نشور  هب  ًاضعب  یتح  هدرکن و  افیا  يرثؤم  شقن  دنا  هدوب  عفن  يذ  نآ  رد  اه  تردقربا  هک  ییاه  عازن  اه و  گنج 

«. تسا هدش  ینوناق  ینونک  يایند  رد  ملظ   » هک دنک  یم 

مسیرورت فیرعت  رد  یتلادع  یب 

ياهروشک رد  یتسیرورت  ياه  هورگ  نیا  .تسا  هدولآ  فلتخم  ياهروشک  رد  هانگ  یب  مدرم  نوخ  هب  اه  هورگ  نیا  تسد  هک  دـننک  یم  تیامح  یتسیرورت  ياـه  هورگ  یخرب  زا  یبرغ  ياـهروشک  رـضاح  لاـح  رد 
.دننک یم  تفایرد  رابتعا  هجدوب و  زین  دوخ  یتسیرورت  تامادقا  يارب  دنوش و  یم  هتخانش  یسایس  لاعف  ناونع  هب  دنراد و  یبال  اکیرمآ  هرگنک  رد  دنراد ، هاگیاج  یبرغ 

مود هزوح  دنتسه ، یگنهرف  ینید و  ددعتم  تاکارتشا  ياراد  اه  نآ  اب  هک  دنتسه  نیملسم  مالسا و  هزوح  تسخن  .دراد  ییاه  شرافـس  تاروتـسد و  هزوح ، هس  رد  نارگید  اب  ناناملـسم  لماعت  صوصخ  رد  مالـسا  »
لـصا رد  اه  نآ  اب  هک  تسا  دـحوم  ریغ  ناملـسمریغ و  دارفا  همه  لماش  هک  تسا  تیناسنا  هزوح  موس  دنتـسه و  كارتشا  ياراد  دراوم  زا  رگید  یخرب  دـیحوت و  لصا  رد  اـه  نآ  اـب  هک  تسا  ملاـع  نادـحوم  هزوح 

رد هنالداع و  راتفر ، هزیگنا و  شخب  رد  ینعی  لدـع ؛ لقع و  رـصنع  زا  دـنا  ترابع  رـصنع  ود  نآ  دراد و  دوجو  هزوح  هس  نیا  اب  لماعت  صوصخ  رد  كرتشم  رـصنع  ود  نید ، تاروتـسد  رد  .دـنا  كرتشم  تیناـسنا 
.درادن دوجو  للملا  نیب  تالداعم  رد  نونکا  تیرشب  اب  لماعت  عوضوم  هب  مالسا  هاگن  عون  نیا  . (1) دوش » راتفر  هنالقاع  هشیدنا ، شخب 

.سراـف يرازگربـخ  .هجراــخ 9/10/93 . روـما  ترازو  ناریدــم  زا  یعمج  رادــید  رد  ینارنخــس  .اــهروشک  رگید  اــب  لــماعت  صوــصخ  رد  مالــسا  تاروتــسد  .هللادـــبع 1393 . یلمآ ، يداوــج  هللا  تــیآ  - 1
.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000923
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( یگنهرف ینومژه   ) یگنهرف یتلادع  یب 

هژیو هب  یلاتیجید و  یتارباخم ، تاناکما  .تسا  راد  هیامرس  ياهروشک  رایتخا  رد  اه  هراوهام  دننک و  یم  تیلاعف  برغ  ياهروشک  رد  ینویزیولت  ناگدنسیون  نیرت  گرزب  اه و  همانزور  نیرترامشرپ  رضاح  لاح  رد 
نینچ رد  .دسر  یم  رالد  نویلیرت  یتح  درایلیم و  اهدـص  هب  دروآ  یم  تسد  هب  ایند  رد  يا  هکبـش  تاناکما  شورف  قیرط  زا  تنرتنیا و  هار  زا  اکیرمآ  هک  ییاهدـمآرد  .تساکیرمآ  هدـحتم  تالایا  رایتخا  رد  تنرتنیا 

.دنوش یم  یعفادت  یعضوم  ذاختا  زا  ریزگان  دنریگ و  یم  رارق  اوزنا  رد  دنهد ؛ یم  تسد  زا  ار  دوخ  یناهج  نابطاخم  جیردت  هب  يا ، هکبش  يا و  هناسر  تاناکما  دقاف  ِیلم  ياه  گنهرف  یطیارش 

دض یتنس ، یناهج ، رصع  بالقنادض  ناونع  هب  دزیخرب ، تمواقم  هب  تسا  هدنکفا  ناهج  رب  ار  دوخ  ینومژه  هطلس و  هیاس  هک  لاربیل  گنهرف  هژیو  هب  یناهج ، گنهرف  اب  هک  يروشک  ره  تسایس  یگنهرف ، هزوح  رد 
گنهرف و اب  هزرابم  هب  تردق ، ِمرن  ياهرازبا  اب  دندومن  شالت  یبرغ  ياه  تلود  .دوش  یم  یقلت  برغ  هب  تبسن  تموصخ  هباثم  هب  یسارکومد  لاربیل  گنهرف  لباقم  رد  تمواقم  .دوش  یم  یفرعم  هعسوت  دض  رشب و 
قرش و للم  یگنهرف  ياه  هزومآ  رب  دندرک  ششوک  یگنهرف » بالقنا   » ناونع تحت  اه ، نآ  .دنشاب  هتشاد  دوخ  رایتخا  رد  ار  مرن  تخس و  تردق  ياهرازبا  ات  دنهد ، همادا  دنراد  یـصاخ  رایع  انغ و  هک  ییاه  ندمت 
ینومژه و هار ، نیا  زا  ات  دوب  یبرغ  ياه  شزرا  ِندومن  یناهج  ییاهن ، فده  اریز  دنیامن ؛ یبرغ  ياهراجنه  یـشزرا و  ياه  هزومآ  شریذپ  هب  راداو  ار  نانآ  رترب و  ار  دوخ  ندـمت  گنهرف و  مالـسا ، ناهج  هلمجزا ،

دنشخب (1). موادت  ناهج  رب  ار  شیوخ  هطلس 

هیذغت رد  یتلادع  یب 

رد .دنرادن  یفاک  ياذغ  هب  یـسرتسد  كرحترپ  یگدنز  کی  نتـشاد  تمالـس و  يارب  ناهج  مدرم  زا  متـشه  کی  دودح  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  .دـنرب  یم  جـنر  هیذـغت  دوبمک  زا  رفن  نویلیم  ایند 870  رد  هزورما 
.لس ایرالام و  زدیا ، ياه  يرامیب  زا  یبیکرت  زا  رت  گرزب  یتح  يرطخ  دنتسه ، یناهج  تمالس  کی  هرامش  رطخ  هیذغت  ءوس  یگنسرگ و  تقیقح 

یفاک نازیم  هب  اذغ  ایند  رسارس  رد  .تسا  لح  لباق  ًالماک  یگنسرگ  لضعم  هکنیا  بوخ  ربخ 

.http://drshafie.blogfa.com/post-63.aspx اکیرمآ. هدحتم  تالایا  ینومژه  رب  یگنهرف  تردق  ریثات  زا  هناراگنا  هزاس  لیلحت  .رذون 1393 . یعیفش ، - 1
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براي همه وجود دارد و به منظور دستیابی به این منبع، نیازي به بررسی هاي پیچیده علمی نمی باشد. امروزه دانش، ابزار و سیاست، در کنار خواست و اراده سیاسی می تواند این مشکل را برطرف سازد.

حل معضل گرسنگی به برقراري صلح و ثبات کمک می کند. هنگامی که دولت ها نتوانند امنیت غذایی و دسترسی آسان به مواد غذایی کافی را تضمین کنند، در معرض سقوط قرار می گیرند. بی ثباتی
در بازارهاي غـذا می توانـد منجر به بی ثباتی در خیابان ها گردد. حل معضل گرسـنگی، زمینه را براي پیشـرفت در بسـیاري از جنبه هاي توسـعه ازجمله بهـداشت و تحصـیل فراهم می کنـد. زنان با تغـذیه
مناسب، کودکان سالم تر و سـنگین تري به دنیا می آورنـد که سیسـتم ایمنی قوي تري نیز دارند. احتمال مدرسه رفتن یک کودك سالم که از تغذیه مناسب بهره مند بوده، به مراتب از سایر کودکان بیشتر

است (1).

شکل 31 گرسنگی در جهان امروز_

بی عدالتی بهداشتی (زباله هسته اي)

هم اکنون برخی از کشورهاي جهان بهداشت محیط زیست خود را به قیمت قربانی کردن بهداشت و محیط زندگی سایر انسان ها تأمین می کنند. آمریکا هرساله صدها هزار تن از

.http://fa.wfp.org .1- سازمان ملل متحد، وبگاه اینترنتی. 1393. برنامه جهانی غذا

زباله هاي خطرناك خود را به کشورهاي دیگر صادر می کند. مقدار بسـیار بیشتري از مقادیر اعالم شده نیز به صورت قاچاق و از مسـیرهاي غیرقانونی از این کشور خارج می شود که تا 50 درصد مقادیر
اعالم شـده نیز برآورد می شود. آمریکا همچنین تا هشـتاد درصـد زباله هایی که به آن ها اقالم دست دوم الکترونیکی نام داده است، از محدوده سـرزمینی خود خارج می کند. این اقالم شامل کامپیوترها،
تلویزیون ها، گوشـی هاي همراه و دیگر وسایل بی مصـرف است. آمریکا بزرگ ترین تولیدکننـده این تجهیزات به شـمار می رود و پسـماندهاي این دسـتگاه ها، پس از مصـرف، به کشورهاي جهان سوم
ارسال می شونـد. اکثر این اقالم بی مصـرف که ساالنه به میلیون ها تن بالغ می شونـد به کشورهاي در حال توسـعه و فقیر آسـیا و آفریقا وارد می شونـد، تا به ظاهر در آنجا بازیابی و یا بازسازي شوند، در

حالی که تنها بخش بسیار کوچکی از این حجم زباله قابل بازیافت بوده و مابقی در محیط زیست رها می شوند.

آنچه واقعًا روي می دهد این است که زباله ها در این کشورها دفن شده و یا سوزانده می شوند و درنتیجه مقادیر فراوانی از مواد خطرناك و مضـر حاوي کادمیوم، جیوه، سرب و عناصر خطرناك دیگر به
هوا و خاك این کشورها وارد می شود. زباله الکترونیکی به دستگاه هاي الکترونیکی کهنه و قطعات آنان، همچون تلفن ها، کامپیوترها و لوح فشرده گفته می شود که حاوي فلزات خطرناکی مانند سرب،

کادمیوم و جیوه هستند که در صورت رهاسازي در طبیعت پس از پایان عمر مفید و بازیافت نشدن صحیح، آلوده کننده خطرناك محیط زیست به شمار می روند.

_شکل 32 زباله هاي الکترونیکی حاوي فلزات سمی هستند.
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انغ دنه و  نیچ ، نوچمه  ییاقیرفآ  ییایسآ و  ریقف  ياهروشک  ریقف  قطانم  هب  ار  هداتفا  راک  زا  یکینورتکلا  ياه  هاگتسد  نویلیم  دصراهچ  هب  کیدزن  هنالاس  یکینورتکلا  لیاسو  هدننک  دیلوت  ییاکیرمآ  ياه  تکرش 
، يزنودنا يزلام ، دنلیات ، نیچ ، ریقف  ياهرهـش  رد  هکلب  اهروشک  نیا  دوخ  رد  هن  رگید ، دـنمتورث  ياهروشک  اکیرمآ و  رد  هدـش  فرـصم  یکینورتکلا  مالقا  زا  لصاح  كانرطخ  یگدولآ  عقاورد  .دـننک  یم  رداص 

.دوش یم  رشتنم  درادن  دوجو  اه  نآ  دروم  رد  مه  یشرازگ  یتح  هک  ییاقیرفآ  ياهروشک  رگید  رصم و  دنه ، رجین ،

ینمیا ظافح  اب  ناکدوک  .دننک  یم  يزاسادـج  یمـس ، اما  شزرا ، اب  يزلف  يازجا  نتفای  يارب  ار  هدر  زا  جراخ  هارمه  نفلت  ياه  یـشوگ  اهرتویپماک و  ناکدوک ، ارقف و  نیچ ، بونج  ياهرهـش  دـننام  ییاهرهـش  رد 
تسیز یتشادهب و  گرزب  تالکشم  اب  اهرهـش  نیا  مدرم  .دوش  یم  نفد  ای  هتـشابنا و  زین  دوش  تفایزاب  دناوتن  هک  هچنآ  ره  دننک و  یم  قاشنتـسا  ار  نآ  زا  لصاح  یمـس  تاراخب  هدرک و  بوذ  ار  تازلف  نیا  صقان ،

.دنتسه التبم  نوگانوگ  ياه  يرامیب  هب  هدوب و  نابیرگ  هب  تسد  یطیحم 

هب يدالیم  ههد 80  رد  .دنک  یم  يزادنا  گنـس  یللملا  نیب  تاقفاوت  ندش  ییارجا  ریـسم  رد  هتـشاذگ و  رثا  یب  ار  اه  هلابز  تراجت  دروم  رد  یللملا  نیب  يراذـگ  نوناق  يارب  شالت  يا  هتفای  نامزاس  روط  هب  اکیرمآ 
زا نت  نارازه  لاقتنا  هلمجزا   ) كانرطخ ياه  هلابز  زا  نت  اه  نویلیم  قیرط  زا  رگید ، ياهروشک  تسیز  طیحم  يزاس  هدولآ  دروم  رد  اه  ییاکیرمآ  يرـشب  دـض  ینوناـقریغ و  لاـمعا  زا  دروم  نیدـنچ  فشک  لاـبند 

تحت ار  كانرطخ  ياه  هلابز  لاقتناو  لقن  تشاد  یعـس  هک  دیماجنا  يا  هدهاعم  میظنت  هب  یللملا  نیب  ياه  ینزیار  لاس 1989  رد  تیاهنرد  یتیئاه ) لحاوس  هب  ایفلدالیف  ياه  هلابز  ندنازوس  زا  لصاح  ياهرتسکاخ 
.دش موسوم  لساب  هدهاعم  هب  هک  دروآرد  یللملا  نیب  نیناوق  تراظن 

.دوب هتـسناد  یمازلا  اه  هلابز  تفایرد  يارب  ار  هطوبرم  ياه  تلود  یمـسر  تقفاوم  مالعا  زین  رگید  ياهروشک  دروم  رد  هدرک و  مالعا  عونمم  بونج  بطق  هب  طـقف  ار  هلاـبز  لاـقتنا  دوب و  میـالم  رایـسب  هدـهاعم  نیا 
هب هتسباو  يراد  هیامرس  ماظن  اما  درک ، اضما  ار  هدهاعم  نیا  نتگنشاو  دنچره 

یگدنز www.Ghaemiyeh.comکبس ناهفصا هیمئاق يا هنایار تاقیقحت 398زکرم زا 239 هحفص

ص:229

کمپانی ها در برابر اعتراض شدیـد بخش هاي درگیر در تجارت کثیف زباله هاي خطرناك عقب نشـینی کرده و اجرایی شدن این معاهده را در سـناي آمریکا هرگز به تصویب نرساند. از 168 کشور امضا
کننده معاهده تنها سه کشور نتوانستند اجرایی شدن آن را به تصویب مجالس خود برسانند که عبارت بودند از آمریکا، افغانستان و هائیتی که یکی از مقاصد زباله هاي مضر آمریکایی ها می باشند (1).

تحقیر انسان ها

انسانی که مسـجود فرشـتگان است و می تواند خلیفه خدا بر روي زمین باشد در تمدن امروزي، کرامت خود را از دست داده است. کرامت در لغت به معناي شـرافت، اصالت، سخاوت، بزرگواري، بزرگ
منشی، آبرو، حیثیت و ضد پستی آمده است. کرامت، دور شدن از هر پستی و فرومایگی و نائل شدن به شرافت و بزرگواري تعریف شده است که به دارنده این صفت، کریم می گویند (2).

کرامت؛ امانتی است الهی که بسان گوهر ارزشـمندي از سوي رّبِ مالک در صـدف وجود عبـد سالک به ودیعه گذاشـته شـده است و از مهم ترین عوامل کمال انسانیت و مقام آدمیت محسوب می شود.
هرچنـد در تبیین این فرآینـد از سوي مکـاتب و مـذاهب مختلف، تعـاریف گونـاگونی ارائه شـده است، اما مناسب ترین و متعادل ترین تعریف عبارت است از؛ «عظمت و ارزش هاي ذاتی و درونی که در

انسان نهفته است و در دیگر کائنات پیدا نمی شود».

در فرهنگ اسالمی دو نوع کرامت براي انسان تعریف شده است:

کرامت ذاتی: این نوع کرامت به طور تکوینی در پرتو نعمت هـا و قـابلیت هاي خاصـی که خداونـد به بنـده اش اعطا کرده، در نهاد او به ودیعه گذاشـته شـده است و اختیار انسان در کسب این مقام نقش
ندارد. به واسطۀ این فضیلت، انسان در مرتبه اي قرار می گیرد که برتر از دیگر موجودات است. قرآن کریم می فرماید:

یًلا؛ ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم و آن ها را در خشکی و دریا، (بر مرکب هاي راهوار) حمل ْن َخَلقَْنا َتفْضِـ لَْناُهْم َعَلی کثِیٍر مِمَّ یَباِت َوَفضَّ مَْنا بَنِی آَدَم َوَحَملَْناُهْم فِی الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَرَزقَْناُهْم مَِن الطَّ {َولََقْد کرَّ
کردیم و از انواع روزي هاي پاکیزه به آنان روزي

.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/111756 .1- خبرگزاري مشرق، وبگاه خبري. 1393. حقوق بشر از نوع آمریکایی، کشورهاي فقیر زباله دان یا زباله بان
2- عفتی، قدرت اهللا. 1385. کرامت انسان در قرآن با نگاهی به شعر امام خمینی (ره). مجله پاسدار اسالم. بهمن 1385، شماره 302.
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(1) میدیشخب .} يرترب  میا ، هدرک  قلخ  هک  یتادوجوم  زا  يرایسب  رب  ار  اه  نآ  میداد و 

ناسنا یتح  ور  نیازا  دوش ؛ یم  لماش  ار  اه  ناسنا  ۀمه  هک  دراد  یلک  یمومع و  هجو  کی  تمارک  نیا  .دراد  دوجو  رشب  رد  نآ  يالعا  ّدح  تسه ، تادوجوم  رگید  رد  هک  یلامک  ره  دوش ، یم  طابنتسا  هیآ  نیا  زا 
.دنا هدرک  ادف  نیغورد  ياه  شزرا  ریذپانف و  روما  ياپ  هب  ار  شیوخ  لیصا  تیوه  تلاصا  هدرک و  نارفُک  ار  ییاتمه  یب  رهوگ  نینچ  یلو  دنا ، هدوب  رادروخرب  تمارک  عون  نیا  زا  قساف  رفاک و  كرشم ، ياه 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دنک  یم  روهظ  ییاسراپ  اوقت و  ۀیاپ  رب  هک  تسا  يونعم  يالتعا  یحور و  وّلع  عون  کی  یباستکا : تمارک 

میداد رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا  ٌرِیبَخ ؛ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمکاَْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمکَمَرکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُـش  ْمکاَْنلَعَجَو  یَْثنُأَو  ٍرکَذ  ْنِم  ْمکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  }
(2) تسا .} هاگآ  اناد و  دنوادخ  تسامش ؛ نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  تسین ) زایتما  كالم  اه  نیا  ( ؛ دیسانشب ار  رگیدکی  ات 

ماقم هب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  .دوب  دهاوخ  رتشیب  زین  ناشتمارک  دشاب ، رتشیب  نانآ  يراگزیهرپ  اوقت و  نازیم  هچره  دنتـسه و  توافتم  هکلب  دنتـسین ، ناسکی  تمارک  عون  نیا  اب  طابترا  رد  اه  ناسنا  هیآ ، نیا  ساسا  رب 
دراد (3). شیارگ  التعا  هب  تسا و  نازیرگ  اه  یتسپ  زا  دبای ، تسد  نیمّرکم 

کی ناونع  هب  ار  نز  برغ ، ینونک  ندمت  لاثم  يارب  .دوش  یم  يراذـگ  شزرا  هدروخ و  هرگ  لوپ  اب  تسا  هدرک  ذوفن  قرـش  يایند  هب  برغ  ندـمت  زا  هچنآ  برغ و  ندـمت  هژیو  هب  ینونک  يایند  رد  ناسنا  تمارک 
یم رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  لاسدرخ  يادـگ  ای  يرابجا  رگراک  یپسور ، ناونع  هب  هک  یناسک  رامـش  رب  مادـم  اپورا  هیداحتا  وضع  ياـهروشک  رد  .تسا  هدروآ  رد  یـشک  هرهب  دوخ و  تاعونـصم  غیلبت  يارب  ـالاک 

هیداحتا هدرتسگ  شهوژپ  نیتسخن  هجیتن ي  نیا  .دوش  یم  هدوزفا  دنریگ ،

.70 ءارسا ، - 1
.13 تارجح ، - 2

.http://www.erfan.ir/77488 نایراصنا. نیسح  داتسا  رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ  .نآرق  ياه  هزومآ  رد  ناسنا  تمارک  ياه  صخاش  .لیعامسا 1393 . هراوز ، یجاسن  - 3
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به 9528 نفر در سال نفر  تا 2010 حدود 18 درصـد افزایش یافته و از 6309  اروپـا دربـاره تجـارت انسان در این قاره است. طبق این پژوهش، رقم رسـمی قربانیان تجارت انسان در فاصـله سال هاي 2008 
رسـیده است. بیشتر قربانیان تجارت انسان را زنان و دخترانی تشـکیل می دهنـد که وادار به روسپی گري می شونـد. طبق پژوهش اتحادیه اروپا، از سال 2008 تا سال 2010 در اروپا در مجموع نام 23623

.(1 قربانی تجارت انسان به طور رسمی ثبت شده است. 68 درصد قربانیان زن بوده اند و 12 درصد دختر، 17 درصد مرد و 3 درصد پسر 

عدالت و کرامت انسان ها در عصر ظهور

عدالت، گمشده ي آدمی در تمامی قرون و اعصار و رسالت همه انبیاء و اولیاء است. عدالت گل واژه اي است که در عصـر دود و باروت، هنوز هم هر شـنونده اي را مسـحور و هر بیننده اي را مبهوت می
کند. عدالت، حقیقتی است که همه انسان ها در زالل فطرت خود با آن آشنایند و بسیاري جان خود را بر سر آن گذاشته اند (2).

یکی از روایات بسیار مهم مهدوي روایت پر نمودن دنیا از عدالت توسط حضرت حجت؟عج؟ است که مکررا توسط پیامبر گرامی اسالم؟ص؟، ائمه اطهار؟عهم؟ و پیامبران و اولیاي الهی تکرار شده است.

َیمَلُأ اهللا بِِه اَالرَض قِسطًا َو َعدًال َکما مُلَِئت ُظلمًا و َجورا؛ زمین را از عدل و داد پر می کند چنان که از جور و ستم پر شده است. (3)

در قـدم اول بایـد دیـد، ظلم و جور و قسط و عـدل چیست. وقتی صـحبت از ظلم می شود مصادیق محـدودي از ظلم مانند کشـتار و پایمال کردن حقوق مادي انسان ها، ظلم در قضاوت بین مردم و دسـت
اندازي به نوامیس آن ها به ذهن متبادر می شود، چون برداشت جامعه از ظلم به همین مصادیق، محدود می شود. اقسام یاد شده مصادیق مهم و شاید برخی از آن ها باالترین نوع ظلم هسـتند، اما دایره ظلم

به همین موضوعات ختم نمی شود و ظلم مصادیق بسیار متعدد دیگري دارد که یا جدي گرفته نشده اند و یا موارد متعدد دیگري از ظلم در تمدن

.http://www.rasanehiran.com/vdcb.ab9urhbgziupr.html .1- رسانه ایران، وبگاه تحلیلی. 1392. رشد تکان دهنده قاچاق زنان در اروپا
2- پور سید آقایی، مسعود. 1383. عدالت مهدوي استمرار عدالت نبوي و علوي. مجله انتظار. پاییز 1383، شماره 13.

3- کمال الدین، شیخ صدوق، ج 2، ص 377.
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.دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدرک  ادیپ  زورب  روهظ و  ناهج  رب  مکاح  ینونک 

ياهزاگ عاونا  نبرکدیـسکا ، يد  نت  اهدرایلیم  دورو  .دـشاب  یم  یکاخ  هرک  هب  ملظ  ماع ، روط  هب  ای  تسیز  طیحم  تعیبط ، هب  ملظ  تسا ؛ هدومن  زورب  روهظ و  ینونک  ندـمت  رد  هک  ملظ  قیداصم  نیرت  مهم  زا  یکی 
، اه هناخدور  اهایرد و  بآ ، عبانم  هجیتن  رد  كاخ و  هب  رـضم  هدنیوش  داوم  عاونا  نت  نویلیم  اه  هد  دورو  یگدـنز ، کبـس  تعنـص و  تلع  هب  نیمز  ّوج  هب  نیگنـس  تازلف  كانرطخ و  یمـس و  ياهزاگ  يا ، هناخلگ 
اه هد  تسیز و  طیحم  تاغاب و  عرازم ، رد  ییایمیـش  ياهدوک  شک و  هرـشح  یتابن و  تافآ  عفد  مومـس  رتیل  نویلیم  اههد  شـشاپ  هدوسرف ، هنهک و  کینورتکلا  تاعطق  یتعنـص ، ياه  باسپ  نت  نویلیم  اـههد  دورو 

.تسا هدش  هتسسگریخا  نرق  رد  یلو  دوب ، هدشن  هتسسگ  رشب  تسد  هب  تعیبط  ياه  هریجنز  هخرچ و  هاگ  چیه  .تسا  هتینردم  ندمت  رد  تسیز  طیحم  تعیبط و  هب  ملظ  دیدج  مهم و  قیداصم  زا  رگید  دروم 

رازبا ره  يارب  ینونک  ندمت  .تسا  ملظ  زراب  قیداصم  زا  ینونک  ندمت  رد  ییارگ  لمجت  ییارگ و  فرصم  یگدنز ، کبس  تلع  هب  دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  رشب  طسوت  اه  نرق  دیاب  هک  یعیبط  عبانم  نداعم و  جارات 
زیم يرادا ، زیم  رتویپماک ، زیم  يروخراهن ، زیم  شیارآ ، زیم  تلاوت ، زیم  ریرحت ، زیم  .تسا  هدرک  فیرعت  یبوچ  زیم  کی  یمومع  یـصوصخ و  تیلاـعف  ره  یمومع و  ياـه  ناـکم  تارادا و  لزنم ، رد  هدافتـسا  دروم 

لدم عیرس  ضیوعت  تازلف و  زا  هزادنا  یب  هدافتسا  .تسا  هدش  مامت  یعیبط  عبانم  اه و  لگنج  جارات  تمیق  هب  اه  نآ  فرصم  دیلوت و  هک  یبوچ  مزاول  عاونا  ریاس  لبم و  عاونا  نکدرـس ، بآ  زیم  نویزیولت ، زیم  نفلت ،
.تسا هداد  رارق  يریظن  یب  ملظ  دروم  ار  رشب  ياه  يدنمزاین  ریاس  تازلف و  عاونا  عبانم  يژرنا و  عبانم  رمع ؛ همین  فیرعت  اه و 

يرامیب يزاس ، گنج  یتاحیلـست ، هقباسم  داجیا  .تسا  تیرـشب  قالخا  هب  ملظ  دیدج  مهم و  ماسقا  زا  تسا  هتینردم  ندمت  درواهر  هک  نجهتـسم  نشخ و  ياه  ملیف  شخپ  وتو ، قح  دـننام  هناملاظ  للملا  نیب  طباور 
نتخیر الاک ، غیلبت  يارب  نانز  زا  هدافتسا  يا ، هتـسه  ییایمیـش و  یبورکیم ، ياه  حالـس  دیلوت  یعیبط ، عبانم  یتح  تاناویح و  اه ، ناسنا  هیلع  مسیرورتویب  یکـشزپ ، تازیهجت  وراد و  تاحیلـست ، شورف  يارب  يزاس 

هدش تبث  ینوناق  نینج  طقس  نویلیم  هنایلاس 32  تمیق ، لرتنک  يارب  يزرواشک  تالوصحم  زا  رگید  یخرب  نتخاس  مودعم  ایرد و  رد  مدنگ 
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در جهان، تولیـد، تبلیغ و مصـرف لوازم آرایشـی بی حد و حصـر، تولید اجناس، مواد غذایی، دارو و سایر ملزومات تقلبی که ایمنی و سـالمتی انسان را به خطر می اندازد، تولید محصوالت غذایی آلوده به
سموم، رنگ، مواد شـیمیایی مضـر، ترویـج لختی و ایجاد شـهرها و سواحل لختی، چاپ ظالمانه پول (دالر) توسط دولت ها، صـله رحم نکردن، دوري از پـدر و مادر و گسـیختگی بنیان خانواده ها و رواج
انواع ازدواج بـدون تعهـد طرفین به قانون و اخالق، تبلیغات تجاري دروغ و کاهش والیت پدر و مادر و بزرگان خانواده از مصادیق مهم ظلم هسـتند که در تمدن کنونی به وجود آمده اند یا سـیر شـتابانی

گرفته اند.

ظلم انسان به خودش که از اقسام بسـیار مهم ظلم می باشـد نیز در تمـدن کنونی بسـیار رایـج تر شـده است. «در قرآن، ظلم به نفس در آیات متعـددي تکرار شده است. در دعاي کمیل می خوانیم: «َظَلمُت
نَفسـی» و در مناجات شریف شعبانیه «قد جرت علی نفسی فی النّظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها». گناهان، لغزش ها، رفتن به دنبال شهوات، رفتن به دنبال اهواء، دور شدن از توجه، تذکر و خشوع در مقابل
پروردگار، ظلم به خود است. این هم یک عرصه ي مهمی (از ظلم) است. ما وقتی که در باب عـدالت بحث می کنیم؛ عـدالت در روابط اجتماعی، عدالت در تشـکیل نظام اجتماعی؛ نمی توانیم از عدالت

نسبت به خودمان غفلت کنیم. به خودمان هم نباید ظلم کنیم. به خودمان هم بایستی عدل بورزیم». (1)

وقت گذرانی در برابر تلویزیون، فیلم و سـریال هاي چند صد قسمتی که اکنون بسیار رایج شده است، وب گردي و گذراندن اوقات شریف انسان در کانال هاي تلگرامی و سایر وسایل ارتباطی، اقسام ظلم
به خود می باشد. گذراندن وقت گران بها به تماشاي انواع و اقسام مسابقات ورزشی، خواندن مجالت مربوط به آن و بحث هاي بی ارزش در این باره بدون اینکه کوچک ترین بهره ورزشی براي بسیاري

اشخاص داشته باشد، دوري از خانواده و همنوع و به سر بردن در فضاي مجازي در ساعات طوالنی و تا پاسی از شب یا شبانه روزي از مصادیق جدید ظلم به خود می باشد.

1- مقام معظم رهبري، حضرت آیت اهللا سید علی حسینی خامنه اي، بیانات در دومین نشست اندیشه هاي راهبردي 27/02/1390.
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یب یملع و  ریغ  تروص  هب  مومـس  زا  هدافتـسا  اب  دـیفم  تارـشح  ندرب  نیب  زا  تسیز ، طیحم  رب  ریذـپان  ناربج  تابرـض  هک  حـیرفت  یتح  جاع و  خاش ، تشوگ ، تسوپ ، زا  هدافتـسا  يارب  تاناویح  لسن  ندرب  نیب  زا 
.دشاب یم  ناسنا  دوخ  تارشح و  تعیبط ، هب  ملظ  قیداصم  زا  رتشیب ، ییوج  دوس  يارب  هیور ،

رد جع ؟ ؟ رـصع ماما  هک  یتلادع  ملظ ، ماسقا  هب  هاگن  عون  نیا  عبت  هب  اما  .ددرگ  لماش  ار  تسا  هدوب  ناهذا  رد  نونک  ات  هچنآ  زا  رت  عیـسو  يا  هرتسگ  روج  ملظ و  زا  ایند  ندـش  رپ  تیاور  نیا  رد  تسا  نکمم  نیاربانب 
نیب طباور  رد  ار  تلادع  جع ؟ ؟ رـصع ماما  .دنک  یم  رقتـسم  ناسنا  یگدنز  فلتخم  يایاوز  تاعوضوم و  همه ي  رد  ار  تلادع  هتـشادرب و  نایم  زا  ار  ملظ  ماسقا  همه ي  هک  تسا  یتلادع  دـنک  یم  امرف  مکح  نیمز 

.دنک یم  رارقرب  تسیز  طیحم  تاناویح و  اب  اه  ناسنا  هطبار  ناشدوخ ، اب  اه  ناسنا  هطبار  رگیدکی ، اب  اه  ناسنا 

ماما طسوت  تلادع  يرارقرب  شور 

اه ناسنا  نیب  طباور  رد  تلادع  فلا )

طسوت يدادعتسا  چیه  .تسین  ناشتیاده  يارب  یهار  چیه  هک  تسا  یعناوم  نتشادرب  يارب  لاتق  تسین ، ماما  ییاهن  راکهار  لاتق  .تسین  ریشمش  روز و  زا  هدافتسا  اه  هنیمز  نیا  زا  کی  ره  رد  تلادع  يرارقرب  شور  »
بولق و ریخست  رب  لصا ، نیاربانب  .دننک  لعفلاب  ار  دادعتسا  نآ  هک  دننک  یم  يرایسب  شالت  دننیبب  یسک  رد  تیاده  دادعتسا  يا  هرذ  رگا  هدمآ و  اهدادعتسا  ندناسر  لامک  هب  يارب  همئا  ًالوصا  .دوش  یمن  عیاض  ماما 

(1) دنتسین .» تیاده  لباق  یقیرط  چیه  هب  زین  دوخ  دننک و  یم  يریگولج  رشب  لامک  تداعس و  زا  هک  تسا  یعناوم  نتشادرب  يارب  ریشمش  هوق  زا  هدافتسا  تسا و  تیاده 

نارگ و نایغط  ربارب  رد  ترـضح  لمع  تدـش  ضقان  عوضوم  نیا  هتبلا  .دراد  تیودـهم  رد  ار  مهـس  نیرتمک  ریـشمش  هدـشن و  هداد  تلادـع  يرارقرب  يارب  لاتق  ماما و  هحلـسا  يور  يدایز  رونام  تایاور  رد  ًالوصا 
هچنآ راتشک ، ریشمش و  ياج  هب  اه ، تشادرب  یخرب  فالخرب  .تسین  نیملاظ 

.ینیدباع اضر  دمحم  هللا  تیآ  ترضح  تیودهم ، جراخ  سرد  زا  هتفرگرب  - 1
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در پیشبرد اهداف امام، ازجمله برقراري عدالت در روایات بر آن تأکید شده است چهار چیز است:

1 عظمت، شوکت، اقتدار و صالبت یاران امام و قدرت جسمی و ایمان آن ها.

2 رعب و وحشتی که به امر الهی به واسطه نشانه ها و صالبت یاران و هیبت امام در دل دشمن می افتد.

3 ورود جنود غیبی ازجمله مالئک به کارزار 

4 باال رفتن عقل، علم و تجربه ملت ها و یاس عمومی از تمدن مادِي شیطانی که قرن ها بر جوامع انسانی حکومت کرده اند. بن بست فکري و نبود ایده جدید براي اغواي ملت ها از طرف جنود شیطان.

دوران امـام عصـر را نبایـد بـا زمـان هـاي قبل مقایسه کرد، چون واقعه شـریف ظهور، آغاز ظهور اراده ي خداونـد در عالم و گام اول قیامت است. به گفته قرآن «قضـی االمر» یعنی امر خداونـد قهرا جاري
خواهد شد.

حذیفه می گوید از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که فرمود:

إذا کان عند خروج القائم ینادي مناد من السماء: أیها الناس قطع عنکم مده الجبارین و ولی االمر خیر امه محمد فالحقوا بمکه، فیخرج النجباء من مصر واالبدال من الشام وعصائب العراق رهبان باللیل، لیوث
بالنهار، کأن قلوبهم زبر الحدید فیبایعونه بین الرکن والمقام؛ هنگامی که زمان ظهور قائم فرا رسد، نداکننده اي از آسـمان ندا می دهد که: هان اي مردم! خداوند سـلطه ي جبارین را از سـر شـما برداشت و
سر رشـته ي کارهـا و تـدابیر امور گیتی را، شایسـته ترین و واالـتریِن امت محمـد؟ص؟، به کف بـا کفـایت خویش گرفت، اینک خود را به مکه برسانیـد. و آنگاه است که چهره هاي پرفضـیلتی از مصـر،

شایستگانی از شام و گروه هایی از عراق، بسوي مکه، می شتابند که شیران روز و راهبان شب هستند؛ دل هایشان همانند فوالد سخت و استوار است پس بین رکن و مقام با او بیعت می کنند. (1)

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 304 ؛ اختصاص، شیخ مفید، ص 208.
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.تسا لاعتم  دنوادخ  تساوخ  لوق و  هدعو ، نیا  دسر و  یم  ارف  قح  تلود  هدیسر و  نایاپ  هب  لطاب  نالوج  نارود و  ماما ، روهظ  اب  نیا  ربانب 

.هلوج لطابلل  هلود ، ّقحلل 

.دشاب (1) ینالوج  لطاب  يارب  زا  یتلود و  قح  يارب 

ناکرشم دنچ  ره  دنادرگ ، بلاغ  اه  نییآ  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف ، قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  َنوکِرْـشُْملا ؛ َهِرک  َْولَو  ِهِّلک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  }
(2) دنشاب .} هتشاد  تهارک 

رـصع .دـیامن  روهظ  یتاجرد  هب  زین  ایند  نیا  رد  دـنک  یم  روهظ  قلطم  يرهق و  تماـیق  رد  هک  هللا  تیمکاـح  هللا و  تیـالو  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  رما  دوش و  یم  هتـشارفا  ربماـیپ  رفظ  مچرپ  نارود  نیا  رد 
.تسا یناسنا  ملاع  رد  بیغ  ققحت  رصع  روهظ 

هب هک  یلاح  رد  اه ، تلم  ياپ  ریز  نیملاظ  .دراد  یم  رب  نایم  زا  یهاتوک  تدـم  رد  ار  اه  نآ  ماما  هک  دـنراد  دوجو  ینارگنایغط  .تسین  عیـسو  تسا  هدـش  هدز  نماد  نآ  هب  هک  ناـنچنآ  روهظ  ياـه  يریگرد  ـالوصا 
.دنزیر یم  هتفر  ارقهق  هب  رشب  تیاده  يارب  يدایز  قرع  ماما  رما  هب  ماما  نارای  هکلب  .دنوش  یم  هل  دنور  یم  ماما  تمس 

: دنیامرف یم  ؟ص ؟ مالسا یمارگ  ربمایپ 

.دننک (3) یم  ور  دوخ  هکلم  هب  لسعروبنز  هک  روط  نامه  دننک ، یم  ور  ؟ع ؟ نامز ماما  هب  تما  اهبوسعی ؛ یلا  هلحنلا  يوأی  امک  هتما  يدهملا  یلا  يوای 

: دنیامرف یم  نینچمه 

.دهد (4) یم  رارق  سردایرف )  ) مدرم هانپ  ار  وا  دنوادخ  هک  یلاحرد  دنک  یم  مایق  متما  نایم  رد  ؟ع ؟ رصع ماما  سانلل ؛ اثایغ  هللا  هثعبی  یتما  یف  يدهملا  جرخی 

ص 403. یطساو ، یثیلدمحم  نب  یلع  ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  ص 544 ؛  يدُمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولا  دبع  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 1
.33 هبوت ، - 2

ص 77. ج 2 ، یطویس ، يواتفلل ، يواحلا  - 3
ص 270. ج 2 ، یلبرا ، هّمغلا ، فشک  - 4
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غیاث یعنی تنها فریادرس، یعنی فریادرسی، در زمانی که هیچ فریادرسی نباشد. امام عصر؟ع؟ در هنگامه ي ظهور چنین خواهد فرمود:

أنَّ رحمه ربکم وسعت کل شی ء و انا تلک الرحمه؛ رحمت خداوند همه ي اشیاء را فراگرفته است و من همان رحمت واسعه هستم. (1)

رحمت واسـعه بودن امام به این معنی نیست که ایشان در برابر طغیان گران و ظالمین سـکوت کند، بلکه طبق آیات متقن قرآن و سنت رسول خدا، با شدت با آن ها برخورد می کند. این برخورد، امر الهی
است که در جاي جاي قرآن و روایات به آن اشاره شده است. درباره اجراي عدالت مالی و بخشایش مال بین مردم توسط امام روایات فراوانی وجود دارد که براي نمونه می فرمایند:

چون مهدي ما اهل بیت قیام کند، مال را به طور مساوي تقسیم می کند و عدالت را در میان رعیت اجرا می کند. هر کس از او اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و هر کس او را نافرمانی کند، خداي
را نافرمانی کرده است. (2)

در میان اهل تورات با تورات، در میان اهل انجیل با انجیل، در میان اهل زبور با زبور و در میان اهل قرآن با قرآن داوري می کنـد. ثروت هاي روي زمین و گنج هاي درون آن از تمام نقاط جهان به سوي
او گرد می آینـد. آنگاه خطاب به مردم می فرمایـد: بیاییـد، این همان متاع دنیاست که براي آن با خویشاونـدان قطع رحم کردیـد، خون هاي حرام را ریختید، به حریم گناهان وارد شده، مرتکب محرمات
الهی شدید، این ثروت ها را کالن کالن در اختیار مردم قرار می دهند که چنین رقم هاي درشت در تاریخ بخشـش هاي جهان بی سابقه خواهد بود. زمین را پر از عدل و داد و نور کند، آن چنان که مملو

از جور و ستم و شر شده باشد. (3)

امام صادق؟ع؟ فرمود:

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 53، ص 11.
52 ص،   ، 351. 29 و ج ص 2- الغیبه، نعمانی، ص 124 بحاراالنوار،؛ عالمه مجلسی، ج 51

52 ص،   ، 351 منتخب؛ االثر، آیت اهللا صافی گلپایگانی، ص310. 29 و ج ص 3- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 51
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نانآ دنک ، یم  مالعا  يدانم  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  رهاظ  جع ؟ ؟ مئاق تلادع  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  ؛ فاوّطلاو دوسألا  رجحلا  هضیرفلا  بحاصل  هلفانلا  بحاص  مّلـسی  نأ  هیدانم : يدانی  نا  لدـعلا  مئاقلا  رهظی  ام  لوأ 
.دننک (1) یلاخ  دننک ، یم  بجاو  فاوط  هک  یناسک  يارب  ار  دوسالارجح »  » و فاوط ) لحم  « ) فاطم ، » دننک یم  یبحتسم  فاوط  هک 

يرواد تلادع  هب  دنک ، مایق  نوچ  يدهم  نامیإلاب ؛ اوفرتعی  مالسإلا و  اورهظی  یّتح  نید  لهأ  قبی  مل  هلهأ و  یلا  قح  ّلک  ّدرو  اهتاکرب  ضرألا  تجرخأ  لبّسلا و  تنمأ  روجلا و  همایا  یف  عفتراو  لدعلاب  مکح  ماق  اذإ 
یم مالـسا  هب  هکنیا  زج  دـنام ، یمن  ینییآ  چـیه  وریپ  ددرگ و  یمرب  قح  بحاص  هب  یّقح  ره  دـنک و  یم  رهاظ  ار  دوخ  ياه  تکرب  نیمز  ددرگ و  یم  نما  اه  هار  دوش و  یم  نک  هشیر  متـس  وا  نامز  رد  دـنک و  یم 

.دروآ (2) یم  نامیا  نآ  هب  دورگ و 

ياهراتـشک رـصع  ماما  هک  تمهت  نیا  .دنـشاب  یم  ناینج  تاناویح و  یتح  ادخ و  تعیبط  هخرچ ي  ناسنا ، یگدنز  ياه  هیال  همه ي  رد  روما  هدننک ي  حالـصا  ینعی  حلـصم ، جـع ؟ ؟ رـصع ماما  یهلا ، رما  ساسا  رب 
، دارفا یخرب  هک  تسا  یگرزب  غورد  نیا  دراد و  تافانم  نآرق  نقتم  تایآ  راهطا و  همئا  ادخ و  لوسر  تنس  ماما ، ندوب  هعساو  تمحر  ثایغ و  اب  دسر  یم  اپ  قاس  ات  نوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دزادنا  یم  هار  هب  یعیسو 

یمن ماجنا  زاجعا  اب  اهراک  همه ي  ؟ع ؟ یهلا ریفس  نیرخآ  تلود  رد  تسا ، ملسم  هچنآ  .دنا  هتسب  تیودهم  رب  رگید  تایاور  زا  صقان  تسردان و  مهف  ای  یلعج و  تایاور  ساسا  رب  هتـسنادن ، رگید  یخرب  هتـسناد و 
ماجنا دودحم  ياه  هورگ  یخرب  اب  دودحم و  طاقن  یخرب  رد  ینینچ  نیا  ياه  يریگرد  .تسا  هدش  هجاوم  طیرفتو  طارفا  دـید ، ود  اب  هلئـسم  نیا  هک  دریگ  یم  تروص  یتامادـقا  عناوم ، ندـش  فرط  رب  يارب  دوش و 

.دوش یم 

ترـضح و مایق  عنام  صاخ  یطاقن  رد  يدودـحم  هورگ  .دـیامن  یم  توعد  ادـخ  نید  هب  ار  ناهج  ياه  تلم  دـنک و  یم  ناهج  رد  هللا  تیمکاح  تیـالو و  هماـقا  يارب  ماـیق  هب  مادـقا  یهلا  رما  ساـسا  رب  رـصع  ماـما 
یهلا ناربمایپ  ربارب  رد  دودحم  هورگ  نیا  .دنوش  یم  ناهج  رد  یهلا  ياه  هزومآ  تیمکاح 

ص 374. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1
ص 338. ج 52 ، نامه ، - 2
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نیز مانع ایجاد کردند. دعوت نوح؟ع؟ را نپذیرفتند، قصد به صـلیب کشـیدن حضـرت عیسـی؟ع؟ را داشتند و با پیامبر اسالم؟ص؟ مقاتله کردند. در زمان ظهور نیز قصد به شهادت رساندن حضرت مهدي و
جلوگیري از حاکمیت ایشان را دارنـد که پس از دعوت، مذاکره و اتمام حجت (شبیه سـنت رسول خدا و امام علی؟ع؟) امام آن ها را، مطابق با آیات قرآن (اشداء علی الکفار) با شدت از میان برمی دارد،

اما ملت هاي جهان با از میان رفتن این موانع به امام می پیوندند و در یک برنامه ریزي فرهنگی و تربیتی به آموزه هاي الهی متمایل شده و تسلیم امر الهی می شوند.

ب) برقراري عدالت در سایر روابط انسان

رعایت آموزه هاي علمِی، عقلِی و الهی باعث بازگشت عـدالت به چرخه ي طبیعت و زنجیره ي زنـدگی حیوانات شـده و گسترش مهر و محبت بین امام و امت و بین مومنین باعث به کمال رسـیدن روابط
بین مومنین می شود.

مردم پایه هاي اصلی برقراري عدالت در جامعه

پیامبران الهی، در مأموریت آسمانی خود، خواهان اقامه عدل در جهان، در بین همه انسان ها بوده اند و می خواستند مردم را طوري تربیت کنند که آنان خود قسط و عدل را به پا دارند، نه آن که به زور و
قدرت حاکم، به عدالت تن دهند. خداوند در قرآن کریم می فرماید:

َلَنا بِالَْبیَناِت َوَأنَْزلَْنا َمَعُهُم الْکَتاَب َوالِْمیَزاَن لِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط؛ ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آن ها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حّق از باطل و قوانین عادالنه) نازل لَْنا ُرسُـ لََقْد َأْرسَـ
کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند}. (1)

از این آیه اسـتفاده می شود که پیامبران می خواسـتند، مردم را طوري تربیت کننـد تا خود، قیام به قسط نماینـد و عدل را بر پا دارند، لذا فرمود: «لیقوم الناس بالقسط» و نفرمود: «لیقیموا الناس بالقسط». بین
حاکمی که با نیروي نظامی و انتظامی عدل را برقرار می کند و حاکم دیگر که مردم را از نظر کماالت و درك عقالنی به جایی می رساند که خود اقامه عدل نمایند

1- حدید، 25.
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.دراد دوجو  توافت 

ياضعا هطبار  هداوناخ و  ماظن  ینعی  عامتجا  دحاو  نیرت  کچوک  رد  هلمجزا  دوخ ، یگدنز  ياه  هنیمز  مامت  رد  دـنا  هدـش  رومأم  اه  ناسنا  همه  هک  ییاج  ات  تسا  رادروخرب  یعیفر  هاگیاج  زا  لدـع  یهلا ، میلاعت  رد 
: زا دنا  ترابع  اه  نامرف  نیا  زا  ییاه  هنومن  .دننک  تاعارم  ار  تلادع  یللملا  نیب  طباور  رادرک و  راتفگ و  رد  یماظن ، یسایس و  يداصتقا ، یعامتجا و  ماظن  ات  هداوناخ ،

مایق ادخ  يارب  هراومه  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنُولَمْعَت ؛ اَِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  يَْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدْعَت  اَّلَأ  یَلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمکَّنَمِرْجی  َالَو  ِطْسِْقلِاب  َءاَدَهُـش  ِهَِّلل  َنیِماَّوَق  اُونوک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  }
، دیهد یم  ماجنا  هچنآ  زا  هک  دیزیهرپب  ادخ  تیـصعم )  ) زا تسا و  رت  کیدزن  يراگزیهرپ  هب  هک  دینک  تلادع  .دناشکن  تلادع  كرت  هانگ و  هب  ار  امـش  یتیعمج ، اب  ینمـشد  .دیهد  یهاوگ  تلادع ، يور  زا  دینک و 

(1) تسا .} ربخاب 

لام هب  و  َنوُرکَذَت ؛ ْمکَّلََعل  ِِهب  ْمکاَّصَو  ْمِکلَذ  اُوفْوَأ  ِهَّللا  ِدْهَِعبَو  َیبُْرق  اَذ  َناک  َْولَو  اُولِدْعاَف  ُْمْتُلق  اَذِإَو  اَهَعْسُو  اَّلِإ  اًسْفَن  ُفِّلُکن  َال  ِطْسِْقلِاب  َناَزیِْملاَو  َلیْکلا  اُوفْوَأَو  ُهَّدُشَأ  َُغْلبی  یَّتَح  ُنَسْحَأ  یِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِمِیتْیلا  َلاَم  اُوبَْرقَت  َالَو  }
هک یماگنه  مینک و  یمن  فیلکت  شا ، ییاناوت  رادقم  هب  زج  ار ، سک  چیه  دینک ، ادا  تلادع  هب  ار  نزو  هنامیپ و  قح  دـسرب و  دوخ  دـشر  دـح  هب  ات  دـیوشن ، کیدزن  حالـصا ،) يارب  و   ) تروص نیرتهب  هب  زج  میتی ،

(2) دیوش .} رّکذتم  ات  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دینک ، افو  ادخ  نامیپ  هب  دشاب و  هدوب  امش )  ) ناکیدزن دروم  رد  رگا  یتح  دییامن ، تیاعر  ار  تلادع  دییوگ ، یم  ینخس 

یهن متـس ، رکنم و  اشحف و  زا  و  دهد ؛ یم  نامرف  ناکیدزن  هب  شـشخب  ناسحا و  لدع و  هب  دنوادخ  َنوُرکَذَت ؛ ْمکَّلََعل  ْمکُظِعی  یْغَْبلاَو  ِرْکنُْملاَو  ِءاَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنیَو  َیبْرُْقلا  يِذ  ِءاَتیِإَو  ِناَسْحِْإلاَو  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْأی  َهَّللا  َّنِإ  }
دیاش دهد ، یم  زردنا  امش  هب  دنوادخ  دنک ؛ یم 

.8 هدئام ، - 1
.152 ماعنا ، - 2
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متذّکر شوید}. (1)

با تدبر در آیات فوق می بینیم که خداوند در خصوص کوچک ترین مسائل مانند گواهی و شهادت دادن، مواجهه با دشمن، وزن و پیمانه، حق یتیم و حتی در سخن گفتن امر به عدالت نموده است.

پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ فرمود:

فهو إمام تقی نقی بار مرضـی هاد مهـدي أول لعـدل و آخره؛ هموست امام پاك و منزه، مورد سـرور و خوش رویی و رضایت مردم. اوست هـدایت کننده و هدایت شده. او آغاز عدالت است و هم فرجام
آن. (2)

در این روایت پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ امام زمان را به اول و آخر عدل توصیف کرده اند. یعنی صفر تا صد عدل را او محقق می کند، از ابتدا تا انتهایش را او می رود. درست است که تمام انبیاء و اولیاء
و معصومین همه، هم خودشان در حد ممتاز و اعلی، عادل بودند، هم عدالت خواه بودند و هم درصدد این بودند که هر مقدار که امکان دارد، عدالت را تحقق ببخشـند. اما این ویژگی منحصـربه فرد براي

امام زمان؟ع؟ است و اوست که عدل را در جهان محقق می کند. نه فقط تحقق می بخشد، بلکه جهان را از عدل پر می کند. امام عصر این ویژگی منحصربه فرد را دارد.

رسول خدا؟ص؟ فرمود:

لو لم یبق من الـدهر اال یوم، لبعث اهللا رجال من اهل بیتی یمالها عدال کما ملئت جورا؛ اگر باقی نماند از روزگار مگر یک روز، البته خداوند برمی انگیزد مردي از اهل بیت مرا که زمین را از عدل پر کند،
همچنان که از ستم پر شده باشد. (3)

در حکومت آن حضرت هیچ ویژگی به اندازه «عدل و قسط»، برجستگی و روشنی ندارد و مردم آن حضرت را عمدتًا از عدل او می شناسند و آنچه در اولین لحظه از نام مبارك او در ذهن

1- نحل، 90.
2- کمال الدین، شیخ صدوق، ص 267.

3- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 51، ص 104.
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تسا (1). وا  لدع  دنک ، یم  روطخ 

: دومرف یم  ؟ع ؟ قداص ماما  مدینش  دیوگ : راسی  نب  لیضف 

یلاح رد  ادخ  لوسر  انامه  دومرف : تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا  مدرک ، ضرع  .دنک  یم  دروخرب  دش  وربور  تیلهاج  نانادان  يوس  زا  نآ  اب  ؟ص ؟ ادـخ لوسر  هچنآ  زا  رتدـیدش  مدرم ، لهج  اب  دـنک  مایق  نوچ  ام  مئاق 
یم لیوأت  وا  هیلع  ار  ادخ  باتک  یگلمج  هک  دیآ  یم  مدرم  يوس  هب  یلاح  رد  دنک  مایق  نوچ  ام  مئاق  و  دندیتسرپ ، یم  ار  نیبوچ  ياه  همسجم  هدیـشارت و  ياه  بوچ  خولک و  گنـس و  نانآ  هک  دمآ  مدرم  يوس  هب 

.تفای (2) دهاوخ  هار  نانآ  ياه  هناخ  نورد  ات  دنک  یم  ذوفن  امرس  امرگ و  هک  هنوگ  نادب  وا  يرتسگداد  جوم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینادب  دومرف : سپس  دنیامن ، یم  جاجتحا  نادب  وا  رب  دننک و 

رد .تسا  هدش  دزشوگ  تارک  هب  يودهم  تلادع  فلتخم ، هیعدا  تارایز و  رد  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هدش  هداد  رارق  نینمؤم  تسد  رد  راعش  تروص  هب  هک  دراد  یگدرتسگ  قمع و  نانچ  يودهم  رصع  رد  تلادع 
: میناوخ یم  رمالا  بحاص  ترضح  ترایز 

.هزاوآرپ (3) لدع  رَظَتنم و  مئاق  رب  مالس  ِرَهَتْشُْملا ؛ ِلْدَْعلاَو  ِرَظَْتنُْملا  ِِمئاْقلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

تلادع شرتسگ  هیام  تما  ماما و  نیب  تبحم  رهم و 

: دومرف ؟ص ؟ مالسا یمارگ  ربمایپ 

یم هانپ  شیوس  هب  دنزرو و  یم  رهم  جـع ؟ ؟ يدـهم هب  یمالـسا  تما  ًامد ؛ قیرهی  الو  ًامئان  ظقویال  لّوالا ، مهرما  لثم  یلع  سانلا  نوکی  یتح  لدـعلا  رطیـسی  اهبوسعی و  یلا  لحّنلا  يوات  امک  هتّما  يدـهملا  یلا  يوای 
یـسک ینعی   ) دنک یمن  رادیب  ار  يا  هتفخ  .دنادرگ  یم  زاب  اه  نآ  هب  ار  مالـسا  ردص  تیمیمـص  افـص و  دنارتسگ و  یم  یتیگ  هنهپ  رد  ار  تلادع  .دنرب  یم  هانپ  دوخ  هکلم  يوس  هب  لسع  ناروبنز  هک  نانچ  نآ  دنرب ،

.دزیر (4) یمن  قحان ) هب   ) ار ینوخ  و  دوش ) یمن  یسک  شیاسآ  محازم 

هرامش 2. ناتسمز 1380 ، راظتنا ، هلجم  .مالسا  رد  دوعوم  هلضاف  هنیدم  ای  روهظ  رصع  .هللا 1380 . بیبح  يرهاط ، - 1
ص 362. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ح 1 ؛ باب 17 ، ص 297 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 2

.؟ جع ؟ رمالا بحاص  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 3
ح 1155. ص 155 ، ج 3 ، یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  رثالا ، بختنم  - 4
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امام علی؟ع؟ فرمود:

مس الطالعه من مغربها، یظهر عند الّرکن والمقام، فیطّهر األرض و یضع میزان العدل فال یظلم أحٌد أحدًا؛ او همان خورشـیدي است که از مغرب طلوع خواهد کرد. در میان رکن و مقام ظاهر می شود هوالشّـ
و میزان عدالت را می گسترد، دیگر کسی به کسی ستم نمی کند. (1)

امام باقر؟ع؟ فرمود:

إذا قام قائم أهل البیت قسم بالسویه وعدل فی الرعیه، فمن أطاعه فقد أطاع اهللا ومن عصاه فقد عصـی اهللا؛ چون مهدي ما اهل بیت قیام کند، مال را به طور مساوي تقسـیم می کند و عدالت را در میان رعیت
اجرا می کند. هر کس از او اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و هر کس او را نافرمانی کند، خداي را نافرمانی کرده است. (2)

قضاوت امام بر اساس عدالت و به شیوه داوود و سلیمان نبی

در این میان، قضاوت آن حضـرت نیز بی نظیر است. به گونه اي عادالنه حکم می شود که سرسوزنی ظلم و بیداد به کسی نشده و هیچ رنج و محنتی بر دلی نمی نشیند. حضرت مهدي؟عج؟ بر طبق احکام
خالص دینی حکم و حکومت می کند، میزان عدل را در میان مردم می نهد و بدین گونه هیچ کس نمی تواند به دیگري ستم کند.

امام صادق؟ع؟ فرمود:

در همین مسجِد شما، یعنی در مکه به زودي 313 مرد می آیند که اهل مکه به خوبی می دانند آن ها را پدران و نیاکان آنان نزاییده اند. بر دست آنان شمشـیرهایی باشد و بر هر شمشـیري کلمه اي نوشته
باشد که از آن، هزار کلمه گشوده گردد. پس خداي تبارك وتعالی بادي فرستد تا در هر وادي جار کشد که: «این است مهدي به روش

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 195.
2- الغیبه، نعمانی، ص 237، ح 26.

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_242_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_242_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_242_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_242_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:244

(1) دبلطن .» دوخ  مکح  رب  هاوگ  دنک و  تواضق  نامیلس  دوواد و 

: دومرف ؟ع ؟ قداص ماما 

.دنک (2) یم  مکح  دوخ  ملع  هب  سپ  دنک ، یم  ماهلا  وا  هب  گرزب  دنوادخ  .درادن  هاوگ  هنیب و  هب  زاین  شمکح  رد  دنک و  یم  مکح  دواد  مکح  هب  مدرم  نایم  دنک ، مایق  ؟ص ؟ دمحم لآ  مئاق  هاگره 

: دومرف ؟ع ؟ قداص ماما 

ره قح  دزاس و  یم  جراخ  ار  شتاکرب  نیمز  ددرگ و  یم  ناماو  نما  شدوجو  وترپ  رد  اه  هداج  دوش و  یم  هدـیچرب  وا  نارود  رد  روج  ملظ و  دـهد و  یم  رارق  تلادـع  ساسا  رب  ار  يرواد  دـنک ، مایق  مئاق  هک  یتقو 
.دنک (3) یم  يرواد  ؟ص ؟ دمحم دواد و  دننامه  مدرم  نیب  رد  دنادرگ و  یم  رب  وا  هب  ار  سک 

: دومرف ؟ع ؟ قداص ماما 

.دهاوخ (4) یمن  هاوگ  مدرم  زا  دنک و  یم  مکح  نامیلس  دواد و  مکح  هب  دنک  مایق  دمحم  لآ  مئاق  یتقو  ًهنَیب ؛ َساّنلا  ُلَئسیال  نامیَلُسَو  دُواد  ِمکِحب  َمَکَح  ٍدّمحم  ِلآ  ٌمئاق  َماق  اِذا 

: دومرف ؟ع ؟ رقاب ماما 

زا شیب  دش ، رقتسم  اجنآ  رد  تشگزاب و  هفوک  هب  ؟ع ؟ ماما هک  نآ  زا  سپ  ءاضَق ؛ یف  َنویاعَتی  الَف  مِهِرُودُص  یلَعَو  مِِهفاتکَا  َنَیب  ُحَسْمیَف  اهِّلُک  ِقافألا  َیِلا  ًالُجَر  َرَـشَع  َهَعْـضَبلاَو  َهِأم  َثالَثلا  ُثَْعبیَف  هَفوُکلا  َیِلا  ُعِجری  َُّمث 
یمکح و چیه  رد  نانآ  سپ  .دنک  یم  حسم  كرابم  تسد  اب  ار  اه  نآ  ياه  هنیـس  اه و  هناش  اه ، نآ  ِنداتـسرف  ماگنه  رد  دتـسرف و  یم  یهلا ) ماکحا  يارجا  ییاورمکح و  يارب   ) ملاع فارطا  هب  ار  رفن  هد  دصیس و 

(5) دوب .) دهاوخ  ناسآ  نانآ  يارب  یلکشم  رما  ره  رد  يرواد  اضق و   ) دننام یمن  زجاع  ییاضق 

ح 19. ص 671 ، قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  - 1
ص 339. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ص 45 ؛ دیفم ، خیش  داشرا ، - 2

ص 338. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 3
ص 320. نامه ، - 4

ص 345. ج 52 ، نامه ، - 5
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در حدیثی از امام باقر؟ع؟ می خوانیم که فرمود:

بُوِر، َوبَیَن َاهِل الُفرقاِن بُوِر بِالزَّ ـالتَّوراِت، َوبین َاهُل األنجیٍل بِاِألنجیِل، َوبَیَن َاهِل الزَّ ِ ـَامٍر َخِفی یسـَتخِرُج التَّوراَه َوسـایَر ُکتُب اللِّه مِْن غـاٍر بِأنطـاکیه َفیحُکُم بین َاهـِل التَّوراِت ب ِ می الَمهـدي الِـَءنَُّه یهـدي ب َفِانَّمـا سُـ
بِالُفرقاِن؛ علت نام گـذاري او (امام دوازدهم) به مهدي، این است که خدا او را به امور مخفی هدایت کرده است. ازجمله این که تورات و دیگر کتاب هاي آسـمانی را از غاري در انطاکیه خارج می سازد

و میان پیروان تورات به تورات و پیروان انجیل به انجیل و پیروان زبور به زبور و پیروان قرآن به قرآن، قضاوت و داوري می کند. (1)

عدالت مهدوي بشارت انبیاي ابراهیمی

در سایر ادیان الهی نیز بشارات فراوانی درباره اجراي عدالت فراگیر به وسیله منجی آخرالزمان داده شده است. در کتاب اشعیاي نبی این گونه می خوانیم:

مسـکینان را به عـدالت داوري خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصاي دهان خویش زده شـریران را به نفخه ي لب هاي خود خواهد ُکشت. کمربند کمرش
عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواري با هم و طفل کوچک آن ها را خواهد راند. گاو با خرس خواهد
چرید و بچه هاي آن ها با هم خواهند خوابید و شـیر مثل گاو کاه خواهد خورد. طفل شـیرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد کرد و طفل شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در
تمامی کوه مقدس من ضـرر و فسادي نخواهد کرد؛ زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود، مثل آب هایی که دریا را می پوشاند. در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یّسی به جهت َعَلِم قوم ها بر

پا خواهد شد و امت ها آن را خواهند طلبید و سالمتی او با جالل خواهد آمد. (2)

در این آیات از کتاب اشعیاي نبی می بینیم که وعده عدالت در آخرالزمان به وسیله منجی

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 51، ص 329.
2- کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب اشعیاي نبی، باب 11، بند 1 تا 10.
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، تسا هدش  یفرعم  دـنوادخ  تفرعم  زا  ناهج  ندـش  رپ  زین  یتمالـس  حلـص و  نیا  همه  للعلا  تلع  .تفرگ  دـهاوخ  رب  رد  ار  تاناویح  یتح  هدوب و  ینوگانوگ  داعبا  ياراد  تلادـع  هک  تسا  بلاج  .تسا  هدـش  هداد 
.دش دهاوخ  نما  ناسنا  دوخ  تفر و  دهاوخ  ناسنا  نورد  هب  تینما  تاصتخم  هکنیا  هدش و  هتفگ  موصعم  همئا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  يزیچ  نامه  ینعی 

: میناوخ یم  ؟ع ؟ دوواد ترضح  ریمازم  رد 

.فاصنا هب  ار  وت  نیکاـسم  دومن و  دـهاوخ  يرواد  تلادـع  هب  ار  وت  موق  وا  .درک (1) و  یهاوخ  تیادـه  ار  ناهج  ياه  تما  دومن و  یهاوخ  مکح  فاصنا  هب  ار  اـه  موق  اریز  دومن ، دـنهاوخ  منرت  يداـش و  اـه  تما 
وا ددرگن و  تسین  هام  هک  یمادام  دوب ، دهاوخ  یتمالس  روفو  تفکش و  دنهاوخ  ناحلاص  وا  نامز  رد  .تخاس  دهاوخ  نوبز  ار  ناملاظ  داد و  دهاوخ  تاجن  ار  ریقف  نادنزرف  درک و  دهاوخ  یـسرداد  ار  موق  نیکاسم 

ار نیکاسم  ياه  ناج  دومرف و  دهاوخ  مرک  ریقف  نیکسم و  رب  .دومن  دنهاوخ  یگدنب  ار  وا  اه  تما  عیمج  درک و  دنهاوخ  میظعت  ار  وا  نیطالس  عیمج  .ناهج  ياصقا  ات  رهن  زا  ایرد ، ات  ایرد  زا  درک ، دهاوخ  ینارمکح 
.دیشخب (2) دهاوخ  تاجن 

دنب 5. رومزم 67 ، دوواد ، ریمازم  باتک  قیتع ، دهع  سدقم ، باتک  - 1
ات 18. دنب 2  رومزم 72 ، دوواد ، ریمازم  باتک  قیتع ، دهع  سدقم ، باتک  - 2
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فصل هشتم: مؤمنین قبل و بعد از ظهور (ظهور مومن)

خالصه فصل

آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که مؤمنین در بسیاري از کشورها مورد تهمت، تهدید و ارعاب قرار گرفته و در انجام فرایض دینی خود آزاد نیستند. کفار و مشرکین با تهاجم بی وقفه به کشورهاي
مسـلمان و آزاده، جـان، مال و نوامیس آنان را مورد دسـتبرد قرار می دهنـد. از آیات قرآن و روایات این گونه برداشت می شود که بعـد از ظهور امام عصـر همه ي دین به همه ي مردم جهان ارائه شـده و
مفسـر اصلی قرآن که همانا امام معصوم است در بین مردم حضور داشته و شبهات را برطرف نموده و به سؤاالت پاسخ خواهد داد. مؤمنین با فراغ بال، به دور از ظلم ظالمان، با رغبت و در کمال آرامش به
فراگیري علوم دینی پرداخته و با عمق جان توحیـدي می شونـد. عنایات خداونـد از طریق واسـطه فیض، یعنی امام عصـر، در زنـدگی مؤمنین جاري شده و خداپرستی، ایمان و تقوا مایه ي شـکوه و عظمت
اشـخاص خواهـد بود، نه ثروت و قدرت. مؤمنین ظهور کرده و با اتصال قلبی به امام خود، صاحب کرامات و قدرت هاي مافوق تصور در دنیاي فعلی می شوند. در دنیاي قبل از ظهور مؤمن، منافق، کافر و
مشـرك در کنار هم زندگی کرده و چه بسا از هم بازشـناخته نمی شوند، اما در عصـر ظهور، مؤمن از غیر مؤمن بازشناخته می شود. آثار ایمان در صورت مؤمنین ظاهر شده و برکات ایمان در زندگی آن

ها مشاهده خواهد شد.

شرایط مؤمنین در عصر حاضر

اشاره

براي شناخت بهتر از شرایط دین داران، در عصر ظهور امام زمان و مقام، موقعیت و شکوهی که پیدا می کنند، ابتدا باید شرایط دین داران را در دنیاي امروز بهتر شناخت.

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_246_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_246_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:248

یتوهال و ياوق  هب  داقتعا  زا  تسا  تراـبع  حالطـصا ، رد  نید  .تسازج  میلـست و  يوریپ ، عوضخ ، داـیقنا ، شاداـپ  عرو و  بهذـم ، تعیرـش ، سدـقت و  میرکت ، دـهعت ، مازتلا ، دـنب ، دـیق و  ياـنعم  هب  تغل  رد  نید » »
، وا تیاضر  بلج  قلاخ و  برقت  بسک  تهج  رد  يدابع ، کسانم  ماجنا  دنوادخ و  ناگدنب ، ریاس  دوخ ، اب  طابترا  هنیمز  رد  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ، یقوقح ، یقالخا ، دعاوق  هلسلس  تیاعر  یعیبطلاءاروام و 

تسا (1). ینید  ياهرواب  هب  ینهذ  یلمع و  مازتلا  يانعم  هب  يراد  نید  .حور  یلاعت  روظنم  هب 

: زا دنا  ترابع  هک  دنوش  یم  میسقت  هورگ  دنچ  هب  نید  اب  طابترا  رد  مدرم 

.دنفلاخم مه  ناراد  نید  اب  دنتسین و  راد  نید  ناهج  مدرم  زا  يا  هدع  • 

.دوش یم  هدید  اه  نآ  همانسانش  رد  يراد  نید  طقف  ناراد ، نید  زا  يا  هدع  • 

.دننک یم  تدابع  مارتحا  لباق  ریپ  ردپ  کی  ناونع  هب  ار  دنوادخ  دنراد و  نید  صاخ  زور  کی  طقف  ناراد ، نید  زا  يا  هدع  • 

.دننک یم  تیاعر  ار  نید  يدابع  دعب  رتشیب  هدع  نیا  .دننک  یم  لمع  نآ  هب  دنسانش و  یم  ار  نید  زا  یتمسق  طقف  ناراد ، نید  زا  يا  هدع  • 

.دنا هدرکن  كرد  یتسرد  هب  ار  ادخ  ای  دنا  لئاق  کیرش  ادخ  يارب  دنراد و  نید  زا  یهابتشا  تشادرب  ناراد ، نید  زا  يا  هدع.ن 

.يریفکت ياه  هورگ  دننام  دنا ، هتفر  فارحنا  هب  نید  رد  دنرادن و  ینید  مهف  ناراد ، نید  زا  يا  هدع.ر 

.دننک یم  هدافتسا  نان  ندروآ  تسد  هب  يارب  نید  زا  ناراد ، نید  زا  يا  هدع  • 

.دنا هتسشن  هنایم  راوید  يور  ًاحالطصا  دنهد و  یم  تسد  زا  نانع  مه  یهاگ  دنتسه و  راد  نید  یهاگ  زین  مدرم  زا  يا  هدع  • 

.درادن دوجو  نانآ  يارب  نید  یعامتجا  زورب  هنیمز  اما  دننک  یم  هدایپ  ًالمع  ار  نآ  دوخ  یصخش  یگدنز  رد  دنتسه و  ینید  مهف  ياراد  ناراد  نید  زا  يا  هدع  • 

هدع نیا  هک  دننک  دراو  زین  للملا  نیب  هصرع  رد  ار  نید  دنا  شالت  رد  دننک و  یم  هدایپ  ًالمع  ار  نآ  دوخ  یعامتجا  یصخش و  یگدنز  رد  دنتسه و  ینید  مهف  ياراد  ناراد  نید  زا  يا  هدع  • 

ناتسمز 1388، لوا ، هرامش  لوا ، لاس  .یعامتجا  یگنهرف  تفرعم  یشهوژپ  یملع _  همانلصف  .جدننس  رهش  يدروم  هعلاطم  اهلسن ، نایم  رد  نید  هدنیآ  هب  شرگن  يرادنید و  تیعـضو  .بوقعی 1388 . يدمحا ، - 1
.44 ص 17 _ 
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مورد بغض جبهه باطل هستند و تاوان سنگینی نیز براي آن پرداخت می کنند.

تحقیر مؤمنین در عصر حاضر

در دنیاي امروز قوانین زیادي از طرف کشورهاي الئیک که البته ادعاي دموکراتیک بودن آنان گوش فلک را پر کرده است، بر علیه دین داران، به ویژه دین اسـالم که بالفاصـله پس از بروز شخصـی آن،
بروز اجتماعی پیدا می کند، وضع شده است. مسـلمانان فرانسه به عنوان بزرگ ترین جامعه مسلمان اروپا، از سال 2004، به موجب تصویب قانون، از داشـتن حجاب در مدارس دولتی منع شدند. به موجب
این قانون تحت عنوان طرح «ممنوعیت استفاده از نشانه هاي مذهبی در مدرسه هاي فرانسه»، استفاده از حجاب اسالمی در مدارس فرانسه رسمًا غیرقانونی شد. پیش از آن نیز اغلب مدارس فرانسه به سختی
به دانش آموزان خود اجازه می دادند تا با پوشـش اسـالمی در کالس هاي خود حاضر شوند. چنین ممنوعیتی مستقیمًا با مفاد مربوط به آزادي ادیان که در اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل، مصوب

سال 1948 و نیز کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی اروپا، مصوب سال 1950 درج شده، در تضاد است.

در شرایطی که تبعیت مسلمانان فرانسه از این قانون، نشانه ي موجه بودن آن در نظر مسلمانان نیست، بسیاري از دختران مسلمان به واسطه این ممنوعیت براي تحصیل به کشورهاي همسایه فرانسه سفر کرده
یا در مدارس خصوصی حاضر می شوند تا بتوانند حجاب و هویت دینی خود را حفظ کنند.

طرح ممنوعیت حجاب که براي اولین بار در اروپا اجرا گردیـد، به سـرعت در سـطح جهان مثل آمریکا و حتی در کشورهایی ماننـد ترکیه که اکثریت آن را مسـلمانان تشـکیل می دهند، رواج یافت. پیش
نویس قانون ممنوعیت نمادهاي دینی براي معلمان مدارس، ازجمله داشتن حجاب در ایالت اورگان آمریکا مطرح شده است.

با گسترش روزافزون اسـالم در غرب، طرح مقابله با حجاب نیز در مقابل آن و در یک راستا در حال گسترش است؛ این در حالی است که در سال هاي اخیر این طرح تنها به عنوان یک قانون مطرح بود و
ضرورت اجرایی آن چندان قابل طرح نبود تا این که خبرگزاري ها در شهریور سال
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، دننک یم  هدافتسا  یمومع  نکاما  رد  باقن  ای  هیشوپ  زا  هک  يا  هبجحم  نانز  کیژلب ، ناملراپ  ناگدنیامن  یخرب  يداهنشیپ  حرط  ساسا  رب  .دنداد  ربخ  کیژلب  رد  اه  هبجحم  دض  رب  هناملاظ  ینوناق  بیوصت  زا   1393
.دشاب نادنز  زور  تفه  ات  کی  ای  وروی  ات 25  زا 15  دننک  یم  هدافتسا  هیشوپ  زا  هک  یناسک  همیرج  تسا  رارق  نوناق  نیا  ساسا  رب  .دنوش  یم  ینادنز  ای  هدش  يدقن  همیرج  هدش و  هتخانش  مرجم 

موهفم تسا ، هتشاذگ  شیامن  هب  ار  یبرغ  یسارکومد  ياه  هفلؤم  درکلمع  هجیتن  نونکا  هچنآ  .دنهد  یم  ناشن  یضراعتم  ياهراتفر  لمع  رد  اه ، ناسنا  زا  تیامح  يرالاس و  مدرم  راعـش  دوجو  اب  یبرغ  ياه  تلود 
ماظن يراتفر  داضت  زا  ییاه  هنومن  ناوت  یم  ار  ینید  ياهدامن  تیدودحم  داجیا  ات  ناملـسم ، درایلیم  مین  کی و  تاسدـقم  هب  تناها  .تسا  هتفرگ  رب  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  عماوج  نیا  هک  دـشاب  یم  یتسرپداژن 

.تسا هتخیگنارب  ار  يرابکتسا  ياه  تردق  یتسینویهص و  لفاحم  برغ و  یسایس  ياه  ماظن  نارادمدرس  دیدش  ینارگن  یبرغ  عماوج  رد  مالسا  هدرتسگ  عیرس و  ذوفن  .دومن  ناونع  برغ  یسایس  ياه 

مالسا و دشر  رگید  يوس  زا  .ددرگ  یم  لیدبت  یتعاس  بمب  هب  مالسا  اه ، یبرغ  زا  یـضعب  ریبعت  هب  انب  دوش و  یم  تیوقت  زور  ره  برغ  رد  مالـسا  روضح  هک  تسا  نیا  دزاس  یم  نارگن  شیپزا  شیب  ار  برغ  هچنآ 
تیعمج دـشر  ندوب  یفنم  وسکی و  زا  یقـالخا  داـسف  لاذـتبا و  زا  یگتـسخ  تیونعم و  نید و  هب  تشگزاـب  هب  یبرغ  عماوج  لـیامت  شیازفا  ناریا و  رد  لاس 1979 یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  هژیو  هب  نآ ، هب  شیارگ 

.تسا هدوزفا  اه  نآ  ياه  ینارگن  رب  رگید  يوس  زا  نآ ، ياهدرکراک  هداوناخ و  داهن  دیدش  فیعضت  لیلد  هب  یبرغ ، ياهروشک  ناملسمریغ 

رد باجح  دض  رب  راکیپ  نادیم  هتـشذگ  رد  هک  توافت  نیا  اب  دشاب ، یم  رگید  یخرب  كروتاتآ و  لامک  هاشاضر ، دننام  قرـش  خیرات  نادبتـسم  درکلمع  هدننک  یعادـت  یبرغ  ياهروشک  رد  باجح  تیعونمم  هتبلا 
تسا (1). هدش  هدیشک  مه  یبرغ  ياهروشک  هب  فاصم  نیا  نونکا  اما  دوب ، یمالسا  ياهروشک 

هب اپورا  ناناملسم  : » دنک یم  حیرصت  دوخ  لاس 2006  شرازگ  رد  تساپورا ، نکاس  نارجاهم  تیعضو  یسررب  ربتعم  زکارم  زا  یکی  هک  اپورا  يزیتس  یجراخ  یتسرپداژن و  رب  تراظن  رتفد 

.http://www.bashgah.net/fa/content/show/42486 یمالسا. باجح  هیلع  برغ  يرشب  قوقح  دض  تامادقا  زا  یشرازگ  .يزاجم  هعماج  هشیدنا ، هاگشاب  - 1
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اشکال مختلف، بی عدالتی را تحمل می کنند و شرایطی وجود دارد که آن ها را براي دستیابی به کار و شرایط آموزشی برابر با دیگران، دچار محدودیت هاي جدي می کند».

اصـرار بر قوانین رایج و قائل نشدن استثنا براي مسلمانان، حتی در موارد خاص، موجب بروز رفتارهاي خاصی از مسلمانان می شود که مجددًا این رفتارهاي جدید، مستمسک قوانین و محدودیت هاي تازه
قرار می گیرد؛ براي مثال در کشور آلمان (که نزدیک به یک میلیون دانش آموز مسـلمان دارد)، یکی از آموزش هاي اجباري دوره دبسـتان آموزش «شـنا» است. بسیاري خانواده هاي متدین و مذهبی (از
ادیان مختلف) حاضـر نیسـتند، دختران خود را در این کالس هاي رسمی مختلط شرکت دهند، اما نظام آموزش و پرورش آلمان، حاضر نیست هیچ استثنایی براي دانش آموزان متدین قائل شود. اینجاست
که خانواده هاي مسـلمان، به راه هاي دیگري نظیر تهیه گواهی پزشـکی براي مرخصـی و غیبت از این کالس ها روي می آورنـد تا محدودیت هاي بعدي متوجهشان نشود. به تازگی حتی لباس مخصوص

شنا که دختران متدین براي حفظ حجاب خود آن را می پوشیدند ممنوع شده است.

کالس هاي آموزش آزاد روابط جنسـی در آلمان، بلژیک، سوئد، هلند، انگلسـتان و سایر کشورها نیز از همین سـنخ است. ضـرورت حضور دانش آموزان در آن ها، خانواده هاي مسـلمان را در تنگناهاي
جـدي قرار می دهـد. نمونه هـاي دیگري مثـل نخوردن گوشت خوك که در سـرویس اصـلی تغـذیه دانش آموزان قرار دارد و موارد مشـابه، نمونه هـاي عادي و رایـج سـختی هاي زنـدگی مسـلمانان در

اروپاست. بر همه این ها باید، برخوردهاي ناعادالنه آموزشی، صنفی، اقتصادي و اجتماعی با مسلمانان را افزود که توان روحی مسلمانان اروپا را به شدت می کاهد.

این محـدودیت هـا و اعمـال آن ها، حتی گاه تا اصـلی ترین طبقات جامعه مسـلمانان نیز پیش می رود. براي مثال قانونی که امامان جماعت مسـلمان ساکن فرانسه را مجبور می کنـد، زبان فرانسوي، تاریخ
فرانسه و تعلیمات اجتماعی بیاموزنـد، در حقیقت این پیام را دارد که وعظ و خطابه یک مسـلمان بایـد، اوًال به زبان فرانسه ادا شود و ثانیًا مغایرتی با حقوق تاریـخ و اجتماعیات فرانسه نداشـته باشد و وجوه

مختلف آن تعدیل شود (1).

در درون کشورهاي اسالمی نیز دین داران تحت فشار افکار برخی از هم کیشان خود هستند.

1- پارسا، فروردین. 1386 نیم. نگاهی به وضعیت مسلمانان در اروپا. مجله پگاه حوزه. 24 آذر 1386 شماره، 221.
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هدرک ندوب  یتنـس  هب  مهتم  ار  اه  نآ  هتفاتن و  رب  ار  دارفا  یگدنز  رد  نید  زورب  هنوگره  هک  هدومن  دوخ  بوذجم  ار  اه  نآ  نانچ  برغ  يایند  قرب  قرز و  دنیآ ، یم  باسح  هب  راد  نید  همانـسانش  رد  هک  دارفا  یخرب 
هدرک یفرعم  بصعت  ار  یهلا  ینید و  دیقت  .دننک  یم  یفرعم  ریگ  هشوگ  داشان و  يدارفا  رکف و  یب  قمحا ، هداتفا ، بقع  ار  ناراد  نید  هتشادنپ و  یقرتم  يدارفا  ار  دوخ  اه  نآ  .دنتسه  راد  نید  دارفا  قیمحت  یپ  رد  و 

دندنسپ و یم  ار  یفیرعت  شور و  ره  اب  جاودزا  .تسا  هتخاب  گنر  نانآ  ییوشانز  رد  یقالخا  دیقت  دنتـسین و  لئاق  یـشزرا  ندوب ، رت  گرزب  يارب  .دننک  یم  یفرعم  هتینردم  يدازآ و  ار  یقالخا  تادیقت  نتـسسگ  و 
.درادن دوجو  اه  شور  ریاس  رد  دراد و  دوجو  لباقم  فرط  هب  يرادافو  یقالخا و  دیقت  ینید  هاگن  اب  جاودزا  رد  اریز  تسا ، نآ  ینید  شور  دندنسپ  یمن  هک  ار  یشور  اهنت 

مالسا تاسدقم  هب  نیهوت  ناناملسم و  راتشک 

.دوش یم  ماجنا  نید  دض  ياه  هورگ  فرط  زا  مامت  تدش  اب  ریخا  نرق  رد  هک  تسا  ناناملسم  هژیو  هب  یهلا  نایدا  ناوریپ  هیلع  هنیک  مشخ و  زاربا  ياه  شور  زا  رگید  یکی  تاسدقم ، هب  نیهوت  راتشک و 

هب همرب  یماظن  ياهورین  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچمه  .دـنراد  ناملـسم  رازه  راتـشک 200  زا  تیاکح  اه  شرازگ  یخرب  .تسا  روشک  نیا  رد  نایئادوب  طسوت  ناناملـسم  ماع  لتق  روآداـی  راـمنایم ، لاس 2012  راتشک 
قوقح ياروش  مشچ  هب  ایآ  دنهد ، یم  لیکشت  ار  رامنایم  ینویلیم  تیعمج 50  دصرد  هک 10  یناناملسم  .تسا  ماجنا  لاح  رد  للم  نامزاس  يربخ و  ياه  هناسر  توکس  رد  راتشک  نیا  دننک و  یم  کمک  نیمجاهم 

.(1) دنیآ ؟ یم  للم  نامزاس  رشب 

.دندرک ماع  لتق  ار  ناملسم  دودح 8000  دوب و  هدرک  مالعا  نما  هدش  تظافح  هقطنم  لبق  زا  ار  نآ  للم  نامزاس  هک  دندش  استینربرس  نیشن  ناملـسم  رهـش  دراو  لاس 1995  رد  ناتسبرص  يروهمج  شترا  ياهورین 
.دور یم  رامش  هب  اپورا  رد  یشک  لسن  نیرت  گرزب  مود ، یناهج  گنج  زا  دعب  راتشک ، نیا 

یساره و مالسا  زا  ییاضف  دهاش  ام  هکارچ  تسا ، یلومعم  یساره  مالسا  زا  رتالاب  هلحرم  نیا  .تسا  هتفای  شیازفا  اکیرمآ  اپورا و  يایفارغج  رد  ناناملسم  مالسا و  اب  ینمشد  هزورما 

.http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930916000776 سراف. يرازگربخ  .قوقح  یب  رشب  .دحا 1393 . لصا ، يرون  - 1
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دشـمنی بـا اسـالم هستیم، که از تحریف شـروع می شود و در ادامه با توهین به مقـدسات مسـلمانان، اقـدام به نفی مسـلمین و هویت آن ها می کنـد. البته بایـد توجه داشت که در دو دهه اخیر تبعیض هاي
سیسـتماتیک علیه مسـلمین اعمال شـده است، تبعیض هاي اجتماعی از پوشـش و حجاب تا محروم کردن مسـلمانان از دیگر حقوق اجتماعی آن ها. این اقدامات پس از 11 سـپتامبر تشدید شده و اخیرًا هم

بیش از گذشته افزایش یافته است.

با تولید فیلم موهن پیامبر اکرم در چند سال پیش و به دنبال آن برگزاري اعتراض ها و راهپیمایی هاي مختلف در سرتاسـر جهان توسط مسـلمانان، مسـئله اسالم ستیزي بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
البته با مروري بر سابقه حرکت هاي ضد اسالمی، این اقدام جزء اولین حرکت هاي ضد اسالمی کشورهاي غربی و خصوصًا آمریکا نبوده و آخرین اقدام آن ها هم نخواهد نبود.

توهین به اسـالم و مسـلمانان بار دیگر در نشریه فرانسوي شارلی ابدو، در سال 2014، خشم و انزجار مسـلمانان و آزاد انـدیشان سراسـر جهان را برانگیخت. درواقع باوجود مطالب توهین آمیزي که در این
مجله به مقدسات اسـالمی منتشـر شد، (علی رغم هشدارهایی که مسـلمان ها و کشورهاي اسـالمی به فرانسه و به کشورهاي غربی دادند) عمًال همه سران کشورهاي غربی، از این اهانت ها حمایت کردند.
پاسـخ هایی که کشورهاي غربی مـدافع این گونه حرکت ها می دهنـد بسـیار جالب است. این کشورها اعالم می کنند که این حرکت سازمان دهی نشده بوده و کار برخی از افراطی ها است و هر گروهی
حق دارد از آزادي بیـان برخوردار بوده و به بیـان عقایـد خود بپردازد. حال آنکه گروه هاي اسـالمی حتی براي انجام فعالیت هاي مشـروع خود بایـد کسب اجازه نموده و یا همه فعالیت هاي آن ها توسـط

سازمان هاي دولتی و دستگاه هاي اطالعاتی کشورها تحت مراقبت باشد (1).

چندي پیش اقدام هتاکانه یک اسـتاد مدرسه وکالت پاریس در برهنه شدن مقابل یک دختر محجبه مسـلمان به منظور اخراج او از کالس درس، ادامه موج اسالم هراسی و تعصب جاهلی علیه مسلمانان در
غرب بود که به بهانه اقدامات تروریستی پاریس شدت گرفت. ستاد حقوق بشر، جسارت و تعرض این استاد مدرسه وکالت پاریس به دانشجوي دختر محجبه

.http://sahebnews.ir/187291 .1- عمادي، مریم. 1393. توهین به مقدسات و کشتار مسلمانان؛ طرح جدید غرب در پروژه اسالم هراسی
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.تسا هدنهد  رادشه  رایسب  یناهج  تینما  حلص و  يارب  هک  تسناد  برغ  اپورا و  زا  یهجوت  لباق  شخب  هسنارف و  هعماج  رد  یتسرپداژن  یساره و  مالسا  ضیعبت و  زا  یشان  لمحت  لباقریغ  طیارش  رگناشن  ار  ناملسم 
یم ناشن  تسا ، ینامسآ  یهلا و  نایدا  هب  مارتحا  هدش  هتفریذپ  لصا  نینچمه  راکفا و  هدیقع و  يدازآ  رد  رشب  قوقح  حیرص  ضقن  هک  تامادقا  هنوگ  نیا  هنافسأتم   » هک تشاد  ناعذا  يا  هینایب  رد  رـشب  قوقح  داتس 
نآ دهاش  نونکا  هنافسأتم  .تسا  هدرک  طوقس  يرابدربان  یتسرپداژن و  يروحمدوخ ، بصعت ، هرد  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  یبرغ  مسیلاربیل  هدش  غیلبت  ياه  شزرا  يرـشب و  قوقح  هدش  اعدا  ياهزرم  مامت  هک  دهد 

بهاذم نایدا و  اه و  گنهرف  نیب  لباقتم  مارتحا  حماست و  رهظم  دـیاب  عقاورد  هک  تسا  هدـش  هدیـشک  یهاگـشناد  ياه  طیحم  هب  یتح  راک و  لحم  هب  نابایخ ، رانک  هشوگ و  زا  ناناملـسم  هیلع  يرابدربان  هک  میتسه 
.(1) تسا » یبیلص  ياه  گنج  دیاقع و  شیتفت  نارود  راگدای  دراد و  هقباس  برغ  رد  ینید  يداقتعا و  یسایس ، ياه  هناهب  هب  نایوجشناد  جارخا  ياه  هنومن  خیرات  رد  .دنشاب  فلتخم 

هدروآ يور  اه  نآ  رخسمت  هب  نینموم  یقرتم  دیاقع  در  يارب  یقطنم ، لیالد  نتشادن  لیلد  هب  ادخ  نانمـشد  نیربکتـسم و  هشیمه  خیرات  لوط  رد  هکلب  تسین ، رـضاح  رـصع  صتخم  اه  نآ  دیاقع  نینموم و  رخـسمت 
: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  میرک  نآرق  .دنا 

نآ هنوگ  نیدب  .دنتفرگ  یم  هرخـسم  هب  ار  وا  هکنآ  زج  دماین  ناشیارب  يربمایپ  چیه  و  َنِیلَّوَْألا ؛ ُهَّنُـس  ْتَلَخ  ْدَقَو  ِِهب  َنُونِمْؤی  َال  َنیِمِرْجُْملا *  ِبُوُلق  ِیف  ُهُکلْـسَن  ِکلَذـک  َنُوئِزْهَتْـسی *  ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأی  اَمَو  }
(2) تسا .} هدوب  نینچ  هتسویپ  ناینیشیپ  مسر ] و   ] هار دنروآ و  یمن  نامیا  وا  هب  هک ]  ] .میهد یم  هار  ناراکهزب  لد  رد  ار  ازهتسا ] ]

ناوج هس  لتق  .تسناد  برغ  يوس  زا  هدـش  داـجیا  یـساره  مالـسا  جوم  اـب  طاـبترا  یب  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  تسا  برغ  هماـنراک  رد  يرگید  نیگنن  هثداـح  لاس 2015  رد  اکیرمآ ) رد  يرهـش   ) لیه لپچ  يارجاـم 
مان هب  يدرف  طسوت  هلاس )  23  ) تاکرب ءایض  مان  هب  هیروس  لها  رسپ  کی  اب  هارمه  هلاس )  21  ) رسی و  هلاس )  19  ) نازر ياه  مان  هب  ینیطسلف  رهاوخ  ود  اکیرمآ ، رد  ناملسم  يوجشناد 

http://www.humanrights- برغ .  هـسنارف و  رد  یــساره  مالــسا  جوـم  شرتــسگ  هـب  تبــسن  رــشب  قوـقح  داتــس  رادــشه  .نارـسا 1393 . یمالـسا  يروـهمج  هیئاـضق  هوـق  رــشب ، قوـقح  داتــس  - 1
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.https://www.farsnews.com/news/13931124000281 .1- عابد، ایوب. 1393. اعتراض مسلمانان آمریکا به بایکوت جنایت «چپل هیل». خبرگزاري فارس
.https://www.farsnews.com/news/13931124000877 .2- خبرگزاري فارس، گروه بین الملل. 1393. ادامه واکنشها به جنایت «چپلهیل». خبرگزاري فارس

کریگ استفن هیکس 46 ساله که توهین به مسـلمانان را وظیفه خود می داند، مسـئله اي نیست که آن را جز به دلیل احساس نفرت این شـخص از اسالم و هراسی که از این دین به دل دارد دانست. حادثه
چپل هیل صـرفًا یک عکس العمل شخصـی شـهروند آمریکایی مطابق با دیدگاه شخصـی وي در قبال مسلمانان و اسالم نبود، بلکه نتیجه فکر جمعی منفی است که دولت آمریکا به دنبال نفوذ آن در ذهن
شهروندان آمریکایی غیرمسـلمان در قبال اسـالم است. قطعًا وقوع این اتفاق در چپل هیل ابعاد تازه اي از چهره واقعی کشوري که خود را مدعی حقوق بشـر معرفی می کند به جهانیان نشان خواهد داد. در
ارتباط با این حادثه، رسانه هاي غربی ابتدا سـکوت کردند، ولی با باز شدن پاي ماجرا به فضاي مجازي، سکوت را شکستند و اخبار مربوط به این حادثه را پوشش دادند، اما تالش کردند تا این تیراندازي
را به دور از انگیزه هاي فرقه اي و مذهبی جلوه دهند و این واقعه را تنها به صورت دعوا میان دو همسایه بر سر جاي پارك جلوه دادند. سیاستمداران آمریکایی نیز سعی دارند این حادثه را صرفًا یک اقدام

ناشی از جنون فردي و یا نژادپرستی معرفی کنند. محکوم کردن این فاجعه توسط آن ها هم فقط در لفظ است و ناگفته پیداست که اقدام جدي علیه جنایت کاران و قاتلین انجام نخواهد شد (1) و (2).

با نگاه تحلیلی به این وقایع می توان دریافت که حقوق بشـر و مسائلی مانند آزادي بیان، تنها ابزاري است براي آمریکایی ها تا با استفاده از این واژه ها در جهت منافع و مصالح خود حرکت کنند و ظلم به
مسـلمانان و پایمال شدن حقوق آن ها کمترین اهمیتی براي آن ها ندارد. پروژه اسـالم هراسـی که غرب دنبال می کند، با هدف سـلب امکان شـناخت اسالم توسط مردمان غرب صورت می گیرد تا مردم
کشورهاي غربی با اسـالمی پر پیرایه آشـنا شونـد، نه اسـالم حقیقی و جـذاب که می تواند به عنوان آلترناتیو مکاتب پوچ و شـکست خورده نظیر لیبرالیسم و کمونیسم مطرح شود. لذا در این سـناریو سـعی
دارند ضمن ارائه چهره اي خشن و نامطلوب از اسالم، آن را یک تهدید و دشمن معرفی کنند. اسالم هراسی ابعاد مختلف تبلیغی دارد که از جانب مقامات دولتی، سناتورهاي آمریکایی، احزاب آمریکایی

و شخصیت هاي افراطی آمریکا مدیریت می شود. در اغلب موارد این هجمه توسط سازمان هاي دولتی آمریکا مثل
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رد .تسا  یبیلص  گنج  هباشم  تسا  نآ  دهاش  تیرشب  ناهج  زورما  هک  ار  هچنآ  لاح  ره  هب  .تسا  هدش  یم  تیریدم  ناتسلگنا  یـسوساج  سیورـس  لیئارـسا و  داسوم  نامزاس  ای  يا و  یب  فا  يا ، يا  یـس  نامزاس 
.دندش نآ  ثعاب  دنتساوخ و  اه  یبرغ  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  دوش و  یم  بهذم  هیلع  گنج  هصرع  دراو  اه  ندمت  گنج  تقیقح 

دناوت یم  هک  تسا  یتردق  نانچ  ياراد  هناسر  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  هک  ییاج  ات  تسین ، هدیـشوپ  سک  چیه  رب  يرـشب  هعماج  تارکفت  رییغت  رد  اه  هناسر  شقن  .دش  لفاغ  هنیمز  نیا  رد  هناسر  شقن  زا  دیابن  هتبلا 
رابخا .درک  دادـملق  اه  هناسر  نیا  رب  رثؤم  ینامزاس  نورب  لماوع  اب  طابترا  یب  ار  لئاسم  نیا  لابق  رد  برغ  يا  هناسر  توکـس  ناوت  یمن  ساسا  نیا  رب  .دروآ  دـیدپ  ناـسنا  خـیرات  رد  راـب  نیلوا  يارب  هزاـت و  یلـسن 
بلاق رد  ار  نآ  دوش ، حرطم  مه  يربخ  هچنانچ  رگا  دوش و  یم  دروخرب  نآ  اب  قلطم  يربخ  توکیاب  کی  تروص  هب  ًالوصا  دوش  یم  اور  اکیرمآ  یبرغ و  ياـهروشک  رد  ناـنآ  رب  هک  یمتـس  ناناملـسم و  هب  طـبترم 

.دهد یم  يور  ایند  رگید  ياج  ره  رد  ًالامتحا  هک  دننک  یم  ناونع  يداع  ًالماک  قافتا  کی 

نآرق .دـنا  هتفرگ  رارق  ریقحت  دروم  نیملاظ  نیربکتـسم و  هیحان  زا  نینموم  یهلا ، ناربمایپ  همه ي  هرود ي  رد  هتـشذگ و  راصعا  رد  تسین و  رـضاح  رـصع  صوصخم  یهلا  ناربماـیپ  نیتسار  ناوریپ  نینموم و  ریقحت 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک 

(1) دنا .}»؟ هدرک  يوریپ  وت  زا  ناگیامورف  هکنآ  لاح  میروایب و  نامیا  وت  هب  ایآ  : » دنتفگ حون ) موق  ( ؛ َنُولَذْرَْألا کَعَبَّتاَو  َکل  ُنِمُْؤنَأ  اُولاَق  }

( نمؤم روهظ   ) روهظ رصع  رد  نینمؤم  طیارش 

هراشا

، تدابع همه  نیا  اب  دـنیوگ  یم  دـنیاشگ و  یم  نینمؤم  نعط  هب  نابز  نامیا  یب  دارفا  یهاگ  .درادـن  نارگید  رب  يرترب  نمؤم  هک  ییوگ  دـننک ، یم  یگدـنز  رگیدـکی  رانک  رد  قفانم  رفاک و  نمؤم ، ینونک  يایند  رد 
نینمؤم یگدنز  تسین و  حیحص  راتفگ  نیا  هتبلا  .میتسه  ایند  نیا  رد  ینارذگ  شوخ  شون و  شیع و  لاح  رد  ًامئاد  ام  هک  یلاحرد  دراد ، دوجو  امش  ام و  نیب  یتوافت  هچ  اوقت  ترایز و 
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همیشه از طعم و حالوت ویژه اي، به سبب رضایت خداوند از ایشان برخوردار است، اما این دنیا سراي خوش گذرانی مؤمن نیست و خداوند به مؤمنین وعده زندگی جاودان در آخرت داده است و نعمت
هاي این جهانی را براي کفار مایه ي افزایش طغیان و گرفتار شدن آن ها به عذاب آخرت عنوان کرده است. قرآن کریم در این باره می فرماید:

ُه یْرُزُق َمْن یَشاُء بَِغیِر ِحَساٍب؛ زنـدگی دنیا در چشم کافران آراسـته شده است و مؤمنان را ریشـخند می کنند و َقْوا َفْوَقُهْم یْوَم الِْقیاَمِه َواللَّ َخُروَن مَِن الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن اتَّ نْیا َویسْـ ِذیَن کَفُروا الَْحیاُه الـدُّ {ُزیَن لِلَّ
(حال آنکه) کسانی که تقوا پیشه بوده اند، در روز رستاخیز از آنان برترند و خدا به هر که بخواهد، بی شمار روزي می دهد}. (1)

نْیا َوِزیَنَتَها نَُوفِّ ِإلَیِهْم َأْعَمالَُهْم فِیَها َوُهْم فِیَها لَا یبَْخُسوَن؛ کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را بخواهند (جزاي) کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان می دهیم و به آنان در َمْن کاَن یِریـُد الَْحیاَه الـدُّ
آنجا کم داده نخواهد شد}. (2)

ُهْم َوُهْم کافُِروَن؛ اموال و فرزنـدانشان تو را به شـگفت نیاورد. جز این نیست که خدا می خواهد در زندگی دنیا به نْیا َوَتْزَهَق َأنُْفسُـ بَُهْم بَِها فِی الَْحیاِه الـدُّ ذِّ ُه لِیعَـ {َفَلا تُعِْجبْک َأمَْوالُُهْم َولَا َأْولَاُدُهْم ِإنََّما یِریـُد اللَّ
وسیله این ها عذابشان کند و جانشان در حال کفر بیرون رود}. (3)

نْیا َفالْیْوَم نَنَْساُهْم کَما نَُسوا لَِقاَء یْومِِهْم َهَذا َوَما کانُوا بِآیاتَِنا یْجَحُدوَن؛ همانان که دین خود را سرگرمی و بازي پنداشتند و زندگی دنیا مغرورشان کرد. پس تُْهُم الَْحیاُه الدُّ {الَِّذیَن اتََّخُذوا ِدیَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوَغرَّ
همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را انکار می کردند، ما [هم] امروز آنان را از یاد می بریم}. (4)

ُقوَن َأَفَلا َتعِْقلُوَن؛ و زندگی دنیا جز بازي و سرگرمی نیست و قطعًا سراي بازپسین براي کسانی که پرهیزگاري ِذیَن یتَّ اُر الْآِخَرُه َخیٌر لِلَّ نْیا ِإلَّا لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّ {َوَما الَْحیاُه الدُّ

1- بقره، 212.
2- هود، 15.
3- توبه، 55.

4- اعراف، 51.
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(1) دیشیدنا .}؟ یمن  ایآ  .تسا  رتهب  دننک  یم 

: دیازفا یم  اه  نآ  باذع  رب  لآم  تصرف و  نیا  هکلب  دناد ، یمن  اه  نآ  عفن  هب  ار  نانآ  هب  دایز  لاوما  نداد  نارفاک و  هب  تصرف  نداد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  نینچمه 

ام تسوکین ؛ نانآ  يارب  میهد  یم  تلهم  ناشیا  هب  هکنیا  دننک  روصت  دنا  هدش  رفاک  هک  یناسک  دیابن  هتبلا  و  ٌنیِهُم ؛ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  اًْمثِإ  اوُداَدْزِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اَمَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  اَمَّنَأ  اوُرَفک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحی  َالَو  }
(2) تشاد .} دنهاوخ  روآ  تفخ  یباذع  هاگنآ ]  ] و دنیازفیب ، دوخ ]  ] هانگ رب  ات  میهد  یم  تلهم  ناشیا  هب  طقف 

َْدنِع ُهَرِخْآلاَو  اْینُّدـلا  ِهایَْحلا  ُعاَتَم  اََّمل  ِکلَذ  ُّلک  ْنِإَو  اًفُرْخُزَو  َنُوئکَّتی *  اَهیَلَع  اًرُرُـسَو  ًاباَْوبَأ  ْمِِهتوُیِبلَو  َنوُرَهْظی *  اَهیَلَع  َجِراَعَمَو  ٍهَِّضف  ْنِم  اًفُقُـس  ْمِِهتوُیِبل  ِنَمْحَّرلِاب  ُرُفکی  ْنَِمل  اَْنلَعََجل  ًهَدِـحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َنوکی  ْنَأ  َالَْولَو  }
رگا و  ُنیِرَْقلا ؛ َْسِئبَف  ِنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  کَنَیبَو  ِینَیب  َتَیل  ای  َلاَق  اَنَءاَج  اَذِإ  یَّتَح  َنوُدَتْهُم *  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحیَو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصَیل  ْمُهَّنِإَو  ٌنیِرَق *  َُهل  َوُهَف  اًناَطیَـش  َُهل  ْضیَُقن  ِنَمْحَّرلا  ِرکِذ  ْنَع  ُشْعی  ْنَمَو  َنیِقَّتُْمِلل *  کِّبَر 
يارب میداد و  یم  رارق  دنور  الاب  اه  نآ  رب  هک  هرقن  زا  ییاه  نابدرن  اه و  فقس  دندیزرو ، یم  رفک  نامحر  يادخ ]  ] هب هک  نانآ  ياه  هناخ  يارب  ًاعطق  دندرگ ، دحاو  یتما  ادخ ] راکنا  رد   ] مدرم همه ]  ] هک دوب  نآ  هن 

دای زا  سک  ره  .تسا و  ناراگزیهرپ  يارب  وت  راگدرورپ  شیپ  ترخآ  تسین و  ایند  یگدـنز  عاـتم  زج  اـه  نیا  همه  و  زین ] رگید   ] ياـهرویز رز و  دـننز و  هیکت  اـه  نآ  رب  هک  ییاـه  تخت  اـهرد و  زین  ناـشیاه  هناـخ 
هب شزاسمد ] اب   ] وا هک  هاگنآ  ات  .دـنا  ناگتفای  هار  هک  دـنرادنپ  یم  اه ] نآ   ] دـنراد و یم  زاب  هار  زا  ار  ناشیا  اه  نآ  ًاملـسم  دـشاب و  يزاسمد  يو  يارب  ات  میرامگ  یم  یناطیـش  وا  رب  دـنادرگب ، لد  نامحر  يادـخ ] ]

(3) یتسه .}» يزاسمد  دب  هچ  هک  دوب ، رتخاب  رواخ و  هلصاف  وت ، نم و  نایم  شاک  يا  : » دیوگ ناطیش ] هب  باطخ  ، ] دیآ ام  روضح 

رفاک و اب  نمؤم  نامز  نآ  رد  هکلب  تفای ، دهاوخن  همادا  رصع  ماما  روهظ  نامز  رد  طیارش  نیا  اما 

.32 ماعنا ، - 1
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منـافق متفـاوت خواهـد بود و به تبع ظهور امـام، توانایی و علّوِ مؤمن نیز ظهور و بروز خواهـد کرد و خداونـد در بسـیاري از عرصه ها، توانایی هاي مؤمن را ارتقا داده و با کفار و مشـرکین و منافقین متمایز
خواهد ساخت که به برخی از آن ها اشاره می شود:

جداسازي مؤمن از کافر و منافق در عصر ظهور (تمیز)

اکنون مومن، کافر، مشـرك و منافق در یک جامعه در کنار هم زنـدگی می کنند. بر اساس روایات به نظر می رسد این موضوع پس از ظهور امام عصـر ادامه نخواهد یافت و مومن و کافر به درجاتی مانند
قیامت از یکدیگر جدا خواهند شد. خداوند در این خصوص در قرآن کریم می فرماید:

ُقوا َفَلکْم َأْجٌر َعِظیٌم؛ خداوند لِِه َوِإْن تُْؤمِنُوا َوَتتَّ ِه َوُرسُـ لِِه َمْن یَشاُء َفآمِنُوا بِاللَّ َه یْجَتبِی مِْن ُرسُـ ُه لِیْطلَِعکْم َعَلی الَْغیِب َولَکنَّ اللَّ یِب َوَما کاَن اللَّ ُه لِیَذَر الُْمْؤمِنِیَن َعَلی َما َأنْتُْم َعَلیِه َحتَّی یِمیَز الَْخبِیَث مَِن الطَّ {َما کاَن اللَّ
بر آن نیست که مؤمنان را بر این حالی که شـما برآنید ( مؤمن و منافق به هم مخلوطید) واگذارد تا آن که پلید را از پاك جدا سازد و ( نیز سـنت) خداوند بر آن نیست که شـما را از اسـرار غیب (و بواطن
یکدیگر) مطلع سازد و لکن از میان فرستادگانش هر که را بخواهد برمی گزیند ( و به او علم غیب، به اندازه نیاز رسالتش می آموزد)، پس به خدا و به فرستادگانش ایمان آورید و اگر ایمان آورید و پروا

پیشه کنید شما را پاداشی بزرگ خواهد بود}. (1)

ترجمه آیه بر اساس تفسیر المیزان: (2)

خدا چنین نیست که مؤمنان را بر حالتی که شـما برآنید که ایمان و کفر به هم آمیخته و مؤمنان و منافقان مختلط گشـته اند رها کند، تا این که ناپاك را از پاك جدا سازد و نیز خدا چنین نیست که شما را
از غیب آگـاه گردانـد تـا بتوانیـد خود، منـافق را از مؤمن بازشناسـید ولی خـدا هر که را بخواهـد برمی گزینـد و او را از غیب آگـاه می سـازد و او پیامبرانش را براي این امر برگزیـده است. پس به خـدا و

پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر

1- آل عمران، 179.
2- ترجمه قرآن بر اساس تفسیر المیزان، سید محمد رضا صفوي.
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.دوب دهاوخ  گرزب  یشاداپ  امش  يارب  دینک ، هشیپ  اوقت  دیروایب و  نامیا 

زا دننک و  یم  ادیپ  روهظ  مه  نانمؤم  دنوادخ ، نذا  هب  ماما و  فطل  هب  تماما ، ماما و  رب  هوالع  ینعی  .دنوش  یم  ادج  مه  زا  یکیزیف  تروص  هب  تمایق  دننام  یبتارم  هب  بیط  ثیبخ و  روهظ ، زا  دـعب  دـسر  یم  رظن  هب 
.دنوش یم  ادج  رافک 

دزاس و ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  دهاوخ ) یم   ) دنوادخ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  همه ) اه  نیا  ( ؛ َنوُرِـساَْخلا ُمُه  ِکَئلوُأ  َمَّنَهَج  ِیف  ُهَلَعْجیَف  اًعیِمَج  ُهَمکْریَف  ٍضَْعب  یَلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَعْجیَو  ِبیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  ُهَّللا  َزیِمِیل  }
(1) ناراکنایز .} دنتسه  اه  نیا  دهد و  رارق  خزود  رد  اجکی  دزاس و  مکارتم  ار  همه  دراذگب و  مه  يور  ار  اه  كاپان 

: دنیامرف یم  ؟ع ؟ قداص ماما 

َلاَق ِءاَدِّنلَا  ِکلَذ  َدَْعب  ِءَالُؤَه  ِءَالُؤَه َو  ُِطلاَخی  ُهَّللَا  کَحَلْصَأ  ُْتُلق  َلاَق  ِءَالُؤَه  ْنِم  ِءَالُؤَه  ُلِْزعی  ِءَالُؤَه َو  ْنِم  ِءَالُؤَه  ُلِْزعیَف  اُولِزَتِْعا  ِلِطاَْبلَا  َلْهَأ  ای  اُولِزَتِْعا  ِّقَْحلَا  َلْهَأ  ای  ِءاَمَّسلَا  َنِم  ٍداَنُم  يِداَنی  یَّتَح  ِیلایَّللَا  ُمایَْألَا َو  یِضْمَت  َال 
يا دیوش ، ادج  قح  لها  يا  دنک  ادن  نامسآ  زا  يا  هدننک  ادن  هکنیا  ات  دسر  یمن  نایاپ  هب  اهبش  اهزور و  (2) ؛ بیَّطلا } َنِم  َثیبَخلا  َزیمی  یّتَح  ِهیَلَع  ُمتنَا  ام  یلَع  َنِینِمؤُملا  َرَذِیل  ُهللا  َناکام  : } ِباَتْکلَا ِیف  ُلوُقی  ُهَّنِإ  َّالک 

طالتخا رگید  ءادن  نیا  دعب  دومرف  ترـضح  تسا  یطالتخا  هرابود  ادن  زا  دعب  ایآ  دیامرف  حالـصا  ار  امـش  رما  دنوادخ  مدیـسرپ  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار  .دـنوش  یم  ادـج  مه  زا  اه  نآ  سپ  دـیوش ، ادـج  لطاب  لها 
(3) دزاس .» ادج  كاپ  زا  ار  دیلپ  هک  نآ  ات  دراذگاو  دیطولخم ) مه  هب  قفانم  نمؤم و  دینآرب (  امش  هک  یلاح  نیا  رب  ار  نانمؤم  هک  تسین  نآ  رب  دنوادخ  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هکنیا  هن  رگم  .تسین 

یصاونلاب ذخؤیف  مهامیسب  نومرجملا  فرعی   " یلاعت يادخ  لوق  هرابرد  ؟ع ؟ قداص ماما 

.37 لافنا ، - 1
.179 نارمع ، لآ  - 2

ح 86. ص 222 ، ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 3
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واألقدام" (1) به معاویه ُدهنی فرمود:

یا معاویه ما یقولون فی هذا ؟ قلت: یزعمون إن اهللا تبارك وتعالی یعرف المجرمون بسیماهم فی القیامه فیأمر بهم فیؤخذ بنواصیهم وأقدامهم فیلقون فی النار، فقال لی و [ کیف ] یحتاج الجبار تبارك وتعالی
إلی معرفه الخلق بسـیماهم وهو خلقهم ؟ قلت: فما ذاك، جعلت فداك ؟ فقال: ذلک لو قام قائمنا أعطاه اهللا السیماء فیأمر بالکافر فیؤخذ بالنواصی واألقدام ثم یخبط بالسیف خبطا؛ دیگران درباره این آیه چه
می گویند؟ عرض کردم: می پندارند که خداوند روز قیامت گنهکاران را از قیافهشان می شـناسد... امام فرمودند: خدا چه نیاز دارد مجرمان را از چهره بشـناسد و حال آنکه آنان را آفریده؟! عرض کردم:
جانم به قربانتان! پس معناي آیه چیست؟ امام فرمودند: هنگامی که حضـرت قائم؟ع؟ قیام کند، خداوند به او علم سـیما شناسـی عطا می کند (پس، از چهره، آنها را می شناسد و با ایشان برخورد می کند).

(2)

«اشاره این روایت ظاهرًا بر آخرالزمان و عصـر ظهور امام زمان؟عـج؟ تطبیق می شود که اهل حق از اهل باطل جـدا می شونـد. بر این اساس، اسـتدالل به آیه شـریفه در این روایت، از باب جري و تطبیق بر
زمان خاص است. الزم است به دو نکته عنایت شود:

1. جهان هستی به دو قسم منقسم است:

أ. حق محض که بطالن در آن حوزه اصًال راه ندارد، از این رو کفر، نفاق، فسق، ُخبث و مانند آن، در آن جا مطرح نخواهد شد.

ب. حق مشوب به باطل و صدق مخلوط به کذب و طیب ممزوج به خبیث.

قسم اول، قلمرو الهیـات صـرف است که مظـاهر اسـماي حسـناي الهی نیز در آن منطقه حضور دارنـد و قسم دوم حوزه طبیعت و نشـئه دنیاست که منطقه آزمون است؛ اّما منطقه اي نیست که در آن غیر از
بطالن و کذب و ُخبث یافت نشود.

2. تمایز حق از باطل در قلمرو دنیا هر از چند گاهی رخ می دهد؛ لیکن تمایزهاي مفروض

1- الرحمن، 41.
2- اختصاص، شیخ مفید، ص 304 .
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هللا هّیقب  ترضح  روهظ  نامز  نوچ  دنروکذم و  زیامت  يارب  یعیـسو  بسانم و  ياه  تصرف  یخیرات  مهم  ياهدادخر  .دنرتشیب  اه  نآ  زا  یـضعب  رد  رتمک و  اه  نومزآ  زا  یخرب  رد  روبزم  زیامت  اریز  دنتـسین ، ناسکی 
روط هب  قح  هک  تساربک  تمایق  زیامت ، هلحرم  نیرت  ییاهن  هتبلا  .دهد  یم  خر  عطقم  نآ  رد  ایند  رد  ضورفم  زیامت  نیرت  فافـش  تسا ، ناهج  خیرات  ياه  تصرف  نیرت  ساسح  زا  جع ؟ ؟ دوعوم دوجوم  يدـهم  ماما 

(1) دبای .» یم  روهظ  نآ  رد  لماک 

: دومرف ؟ع ؟ رقاب ماما 

تـشپ رد  هک  ینامز  رون ، زا  ییاه  هبق  رد  دوش  یم  لزان  ادـخ  رما  ُِرفاْکلَا ؛ ُمَسوی  َمْوی  ِموُطْرُْخلَا  یَلَع  ُمْسَْولَا  َوُهَف  ُْرمَْألَا »  یُِـضق   » اَّمَأ ُلِْزنی َو  َنیِح  اَذَـهَف  ِقوُراَْفلَا  یَلَع  ِهَفوْکلَا  ِرْهَِظب  ُلِْزنی  َنیِحٍرُون  ْنِم  ٍباَِـبق  ِیف  ٌلِزاـَن  ُهَّنِإ 
.دوش (2) یم  يراذگ  هناشن  رفاک  هک  یماگنه  ینیب ، رب  تسا  یتمالع  ُْرمَْألَا » یُِضق   » اّما دوش و  یم  لزان  یهلا  رما  هک  تسا  ینامز  نیا  دوش و  یم  لزان  قوراف  رب  هفوک 

تمالع غاد و  رفاک  ینیب  رب  نوچ  تسا ، رفاک  زا  نمؤم  صیخـشت  رما » ياضق   » ینعم دنک و  یم  ادج  مه  زا  ار  رفاک  نمؤم و  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  دیآ ، یم  دورف  يرما  رب  مئاق  ماما  هک  دـشاب  ثیدـح  نیا  دارم  دـیاش  »
(3) دتفا .» یم  قافّتا  تعجر  رد  نیا  دوش و  یم  هتخانشزاب  نمؤم  زا  دوش و  یم  هدز 

: تسا هدش  هراشا  ینیب  رب  نتشاذگ  غاد  عوضوم  هب  زین  ملق  هکرابم  هروس  رد 

تمالع و وا  ینیب  رب  يدوز  هب  ام  یلو ) «. ) تسا ناینیـشیپ  یفارخ  ياه  هناسفا  اه  نیا  : » دـیوگ یم  دوش  یم  هدـناوخ  وا  رب  ام  تایآ  هک  یماگنه  ِموُطْرُْخلا ؛ یَلَع  ُهُمِـسَنَس  َنِیلَّوَْألا *  ُریِطاَسَأ  َلاَق  اَُـنتایآ  ِهیَلَع  یَْلُتت  اَذا  {و 
(4) میهن .} یم  گنن  غاد 

روهظ رصع  رد  نموم  ینامسج  ياوق  ياقترا 

، اوقت نامیا ، تردق  ياقترا  رب  هوالع  .داد  دهاوخ  اقترا  ار  اه  نآ  ییاناوت  دنوادخ  درک و  دنهاوخ  روهظ  زین  نینمؤم  ماما ، روهظ  عبت  هب  جع ؟ ؟ نامز ماما  روهظ  رصع  رد  میتفایرد  هک  هنوگ  نآ 

.هللادبع یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  مینست ، ریسفت  - 1
ص 103. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  - 2

.هرقب هروس  ات 212  هیآ 210  لیذ  نسحم ، الم  یناشاک ، ضیف  یفاص ، ریسفت  - 3
15 و 16. ملق ، - 4
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قدرت تحلیل و عقل، مؤمنین از نظر قواي بدنی نیز ارتقا می یابند. در این باره روایات فراوانی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

.فاذا وقع أمرنا وجاء مهدینا کان الرجل من شـیعتنا أجري من لیث، وأمضـی من سـنان، یطأ عدونا برجلیه، ویضـربه بکفیه، وذلک عند نزول رحمه اهللا وفرجه علی العباد؛ ...پس هرگاه که مهدي ما بیاید، هر..
مرد از شـیعیان ما، از شـیر دلیرتر و از نیزه چابک تر است، دشـمنان ما را زیر پاي خود خرد می کند و با کف دست به او ضربت می زند و در این هنگام نزول رحمت خدا و گشایش او براي بندگان است.

(1)

امام صادق؟ع؟ می فرماید:

إن المؤمنین فی زمان القائم وهو بالمشـرق لیري أخاه الذي فی المغرب، وکذا الذي فی المغرب یري أخاه الذي فی المشرق؛ در زمان قائم، شخص مؤمن درحالی که در مشرق به سر میبرد، برادر خود را که
در مغرب است دیده و نیز آن که در مغرب است، برادر خویش را در مشرق خواهد دید. (2)

و نیز می فرماید:

ِإَنّ َقائَِمَنا ِإَذا َقاَم َمَدّ الَلُّه َعَزّ َو َجَلّ لِِشیَعتَِنا فِی َأْسَماِعِهْم َو َأبَْصاِرِهْم َحَتّی لَا یکوَن بَیَنُهْم َو بَیَن الَْقائِِم بَِریٌد یکلُِّمُهُم َفیْسَمُعوَن َو ینُْظُروَن ِإلَیِه َو ُهَو فِی َمکانِه؛ هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند، چنان گوش و
چشم شیعیان ما را تقویت می کند که میان آنان و آن حضرت، نامه رسانی وجود ندارد و مردم در هر نقطه از کره زمین، امام را مشاهده می کنند و امام با آنان سخن می گوید. (3)

در تمامی این روایات نعمت ارتقاي توانایی بدنی مخصوص شیعیان و مومنین بیان شده و احتماًال متناسب با ایمان اشخاص خواهد بود. در سه روایت اخیر امام معصوم تاکید فرموده اند که شیعیان ما از شیر
دلیرتر شده یا خداوند چشم و گوش مومنین و شیعیان ما را

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 318.
2- همان، ص 391.

3- اصول کافی، شیخ کلینی، ج 8 ص، 240 بحاراالنوار،؛ عالمه مجلسی، ج 52 ص، 336.
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دوجو راصعا  همه  رد  رـضاح و  لاح  رد  نینموم ، زا  یخرب  زا  ییاهربخ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  .دنونـشب  ار  شیادص  دننک و  هدهاشم  نیمز  هرک  رگید  فرط  رد  ار  دوخ  ماما  ردارب و  ات  دـنک ، یم  تیوقت 
.دوش یم  یمومع  جع ؟ ؟ نامز ماما  تموکح  رصع  رد  زورب  روهظ و  نیا  دسر  یم  رظن  هب  اما  دراد ، رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  نونکا  مه  تسا ، هدش  هداد  نینموم  هب  اه  نآ  هدعو  هک  ییاه  ییاناوت  هک  دراد 

دسر یم  نایاپ  هب  نینموم  ریقحت  نارود  روهظ  رصع  رد 

: دیامرف یم  ؟ع ؟ داجس ماما 

ام نایعیش  زا  لجوزع  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هاگره  اهمانسو ؛ ضرالا  ماکح  نونوکیو  الجر  نیعبرأ  هوق  مهنم  لجرلا  هوق  لعجو  دیدحلا ، ربزک  مهبولق  لعجو  ههاعلا ، انتعیش  نع  لجوزع  هللا  بهذأ  انمئاق  ماق  اذإ 
.دش (1) دنهاوخ  عامتجا  ياسؤر  نیمز و  نامکاح  اه  نآ  دهد و  یم  درم  لهچ  يورین  اه  نآ  زا  يدرم  ره  هب  دنادرگ و  یم  نهآ  ياه  هراپ  نوچمه  ار  نانآ  ياه  لد  دزاس و  یم  فرطرب  ار  يرامیب 

: دنیامرف یم  ؟ع ؟ قداص ماما 

لابجب اورم  ولو  دیدحلا ، ربز  نم  دـشال  هبلق  نإو  الجر ، نیعبرأ  هوق  یطعی  مهنم  لجرلا  ناف  هباحـصأ  هدـش  الإ  رکذ  الو  جـع ؟ ؟ مئاقلا هوقل  اینمت  الإ  دـیدش » نکر  یلإ  يوآ  وأ  هوق  مکب  یل  نأ  ول   » طول لوقی  ناک  ام 
درک یم  وزرآ  هک  نیا  رگم  دومرفن ، منز ؛ گنچ  دیدش  نکر  يوس  هب  متسناوت  یم  رگا  ای  دوب و  یتردق  نم  يارب  رگا  هک ؛ ار  نخس  نیا  ربمغیپ  طول  لجوزع ؛ هللا  یـضری  یتح  مهفویـس  نوفکی  ال  اهوعطقل ، دیدحلا 
ياه هوک  رب  ناشیا  رگا  دوب و  دهاوخ  رتدیدش  نهآ  زا  وا  بلق  دوش و  یم  ینازرا  درم  لهچ  تردق  ترضح ، نآ  باحـصا  زا  يدرم  هب  سپ  .ددرگ  دجاو  ار  وا  باحـصا  تدش  ای  دشاب و  هتـشاد  ار  ؟ع ؟ مئاق تردق 

.ددرگ (2) دونشخ  لجوزع  يادخ  هک  نیا  ات  دنهن ، یمن  نیمز  ار  اهریشمش  دننک و  یم  عطق  ار  اه  هوک  نآ  دننک ، روبع  نهآ 

ص 317. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1
ص 327. نامه ، - 2
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: دنیامرف یم  ؟ع ؟ قداص ماما 

لجرلا یطعی  دـیدحلا ، ربز  مهبولق  نأک  لیللاب  نابهر  راهنلاب ، ثویل  مههابجب  دوجـسلا  رثأ  دـق  مهبایث ، تقلخو  مهداوزأ  تینف  دـق  ریطلا  مهـسؤر  یلع  نأک  هفوکلا  فجن  یف  هباحـصأو  جـع ؟ ؟ مئاقلا یلإ  رظنأ  ینأک 
رد هک  مرگن  یم  وا  باحـصا  و  ؟ع ؟ مئاق يوس  هب  نم  ایوگ  نیمـسوتملل ؛ تایال  کلذ  یف  نإ  هلوقب «  زیزعلا  هباتک  یف  مسوتلاب  یلاعت  هللا  مهفـصو  دـقو  قفانم  وأ  رفاک  الإ  مهنم  ادـحأ  لتقی  الجر ال  نیعبرأ  هوق  مهنم 

بـش نادهاز  زور و  ناریـش  .تسا  رهاظ  دوجـس  راثآ  ناشیا  یناشیپ  رب  هنهک و  ناشیا  ياه  سابل  هدـش و  دوبان  ناشیا  ياه  هشوت  قیقحت  هب  .تسا  يا  هدـنرپ  ناشیا  رـس  رب  ایوگ  یگدـیلوژ ) زا   ) .دنتـسه هفوک  فجن 
هب ار  ناشیا  لاعتم ، يادخ  دشاب و  قفانم  ای  رفاک  هک  نیا  رگم  دشک ، یمن  ار  ناشیا  زا  یکی  یـسک  .دوش  یم  ینازرا  درم  لهچ  تردق  ناشیا  زا  يدرم  ره  هب  تسا و  نهآ  ياه  هراپ  زا  ناشیا  ياه  بلق  ایوگ  .دنتـسه 

.دشاب (1) یم  یناشیپ ) رد   ) ناراد هناشن  يارب  ییاه  هناشن  نیا  رد  انامه  ( » دیامرف یم  هک   ) تسا هدرک  فیصوت  شیوخ  ردق  نارگ  باتک  رد  یناشیپ ) رد   ) يراد هناشن 

یئاناوت هک  یلاحرد  منک  كرد  ار ) امش   ) رما هک  مدوب  راودیما  نم  مدرک ؛ ضرع  متسیرگ و  مدرک و  هیکت  فعض ) رطاخ  هب   ) ناتسد هب  سپ  متساخرب ، ؟ع ؟ رقاب ماما  ترـضح  دزن  زا  دیوگ : یم  نیعا  نب  کلملادبع 
: دندومرف ترضح  نآ  .مشاب  هتشاد 

ضرالا ماوق  متنأو  اهتقلف ، لابجلا  اهب  متفذـق  ول  دـیدحلا ، ربزک  مکبولق  لـعجو  ـالجر ، نیعبرأ  هوق  مکنم  لـجرلا  یطعا  کـلذ  ناـکول  هنإ  مکتویب  یف  نونمآ  متنأو  اـضعب ، مهـضعب  لـتقی  مکءادـعأ  نأ  نوضرت  اـمأ 
ياه بلق  دوش و  یم  هداد  درم  لهچ  تردق  امش  زا  يدرم  ره  هب  دوش ، اپ  رب  رما )  ) نآ رگا  انامه  دیتسه ؟ دوخ  ياه  هناخ  رد  امش  هک  یلاحرد  دنشک ، یم  ار  رگیدکی  امش  نانمـشد  هک  دیتسین  دونـشخ  ایآ  اهنازخو ؛

.دوب (2) دیهاوخ  نآ  ناراد  هنیجنگ  نیمز و  ناگدنراد  اپ  هب  امش  دنوش و  یم  هکت  هکت  دیبوکب ، اه  هوک  رب  اه ) بلق   ) نآ هب  رگا  هک  ددرگ  یم  نهآ  ياه  هراپ  نوچ  امش 

ص 386. نامه ، - 1

ص 335. نامه ، - 2
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

إن اهللا نزع الخوف من قلوب شـیعتنا، وأسکنه قلوب أعدائنا، فواحدهم أمضی من سنان وأجري من لیث، یطعن عدوه برمحه ویضربه بسیفه، ویدوسه بقدمه؛ همانا خداوند (در زمان قیام قائم ما) ترس را از دل
هاي شـیعیان ما زایل می کند و در دل دشـمنان ما می افکند. پس هر یک از آن ها، از نیزه چابک تر و از شـیر دلیرتر هسـتند، به طوري که دشـمن ما را به نیزه خود می زنند و به شمشـیر خود مضروب می

کنند و زیر پاهاي خود، آن ها را له می کنند. (1)

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

یکون شـیعتنا فی دوله القائم؟عج؟ سنام االرض وحکامها، یعطی کل رجل منهم قوه أربعین رجال؛ در دولت قائم؟ع؟ شیعیان ما ارکان زمین و حاکمان آن خواهند بود. به هر یک از ایشان، قدرت چهل مرد
داده می شود. (2)

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

القی الرعب فی قلوب شـیعتنا من عدو نا، فإذا وقع أمرنا وخرج مهدینا کان أحدهم أجري من اللیث، وأمضی من السنان، یطا عدونا بقدمیه ویقتله بکفیه؛ در دل هاي شیعیان ما ترس از دشمنان ما افکنده شده
است. پس هرگاه امر ما واقع شود و مهـدي ما خروج کنـد، هر یک از ایشان از شـیر دلیرتر و از نیزه چابک تر خواهد بود، که دشـمنان ما را زیر پاي خود خرد می کند و با کف دست، او را به قتل خواهد

رسانید. (3)

در عصر ظهور بیماري و ضعف در مومن وجود ندارد

امام صادق؟ع؟ از قول امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:

إذا قام القائم أذهب اهللا عن کل مؤمن العاهه ورد إلیه قوته؛ هرگاه قائم ما قیام کند، خداوند عزوجل از هر مؤمنی بیماري را برطرف می کند و دوباره نیروي او را باز

1- همان، ص 336.

2- همان، ص 372.

3- همان، ص 372.
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.دنادرگ (1) یم 

: دنیامرف یم  ؟ع ؟ رقاب ماما 

.ددرگ (2) یم  دنمورین  دشاب ، فیعض  هچنانچ  دبای و  یم  يدوبهب  دنشاب  هتشاد  يرامیب  رگا  دنک ، كرد  ار  تیب  لها  ام  مئاق  سک  ره  يوق ؛ فعض  يذ  نمو  رب أ  ههاع  يذ  نم  یتیب  لهأ  مئاق  كردأ  نم 

دنک یم  ادیپ  ار  ءایبنا  بولطم  ناسنا  ياه  یگژیو  نموم  روهظ  رصع  رد 

طقف اه  ناسنا  هک  تسین  هنوگ  نیا  دنک و  یم  ادیپ  روهظ  یعامتجا  تایح  داعبا  همه  رد  اه  یگژیو  نیا  هک  نیا  رت  فیطل  دنک و  یم  ادـیپ  ار  ءایبنا  بولطم  ناسنا  ياه  یگژیو  هک  تسا  یناسنا  روهظ ، رـصع  ِناسنا  »
نانمؤم ریما  نخـس  نیا  قادـصم  ینعی  تسا ؛ تیدوبع  گنهآ  روهظ  رـصع  رد  تیرـشب  تایح  همه  گنهآ  .دنـشاب  ناشدوخ  عماطم  لابند  هب  ناش  ییایند  نیا  تایح  رد  اما  دنـشاب ، دـبع  ناش  ینطاـب  ياـه  هولج  رد 

ناشراتفر لاعفا و  هیلک  رد  رشب  همه  .دوش  یم  یتوکلم  مه  یعامتجا  شتـسرپ  یعامتجا و  تاطابترا  رـصع ، نآ  رد   (3) ًادمرـس .» کتمدخ  یف  یلاح  ادـحاو و  ادرو  اهّلک  يداروأ  یلامعأ و  نوکت  یتح  « :؟ ؟ع یلع
ِنآ زا  تمصع  .دتفا  یم  قافتا  تمصع  هک  تفگ  دوش  یمن  .تسا  رون  تایح و  تیدوبع و  أدبم  نایرج ، نیا  هک  دوش  یم  يراج  رـشب  تایح  داعبا  همه  رد  هللا  یلو  تیالو  نایرج  تقیقح ، رد  دنتـسرپ ؛ یم  ار  ادخ 

هدارا عاعش  ناش ، یعامتجا  تایح  دریگ و  یم  لکـش  ادخ  یلو  زا  تیعبت  ساسا  رب  ناشراتفر  همه  هک  دنـسر  یم  یماقم  هب  یعیـش  گرزب  هعماج  رد  روهظ و  رـصع  رد  همه  یلو  تسا ، مهع ؟ ؟ نیموصعم كاپ  راونا 
.ددرگ یم  تیالو  سمش  عاعش  هللا و  یلو 

ناگدـنیوگ و رتشیب  .تسا  يراج  شیاـه  هصرع  همه  رد  لاـعتم  دـنوادخ  شتـسرپ  تیدوبع و  رون  تسا و  ادـخ  یلو  تیـالو  رهظم  یعاـمتجا ، تاـیح  تسا و  ءاـیبنا  هدـش  تیبرت  ناـسنا  نیـسپاو ، ناـسنا  نیارباـنب ،
هب دنشک  ریوصت  هب  مدرم  يارب  ار  روهظ  رصع  دنهاوخ  یم  هاگره  ناگدنسیون 

ص 364. نامه ، - 1

ص 335. نامه ، - 2
.لیمک ياعد  یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  - 3
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1- حجت االسالم میرباقري، سید محمد مهدي. 1383. عصر ظهور تجلی والیت ولی اهللا. مجله موعود. فروردین و اردیبهشت 1383، شماره 43.
2- بقره، 2و3.

روایت هـایی اشـاره می کننـد که در آن ها از گسترش مظاهر رفاه مادي انسان ها و توسـعه نعمت هاي ظاهري، ازجمله افزایش محصوالت کشاورزي، دامپروري، فراوانی نعمت و ثروت، از بین رفتن فقر و
تنگدستی و... سخن به میان آمده است، اما آیا همه تفاوت عصر ظهور با اعصار پیش از آن در همین گسترش رفاه مادي و آسایش انسان ها و فراوانی مال و ثروت خالصه می شود؟ آیا هیچ تحول ماهوي

در انسان و جهان رخ نمی دهد؟ تفاوت جوهري این عصر با اعصار پیشین در چیست که ارزش آن را دارد بشر قرن ها براي تحققش انتظار کشد و براي رسیدن به آن سختی هاي فراوانی را تحمل کند؟

در این که نعم ظـاهري و رفاه مادي در عصـر ظهور گسترش پیـدا می کنـد تردیـدي نیست، همچنان که این امر در بهشت نیز اتفاق می افتـد، اما همان طور که تنعم اولیاي الهی و مؤمنان در بهشت، با تنعم
اهل دنیا در دنیا حتی از لحاظ کمی و ظاهري قابل مقایسه نیست، تنعم مؤمنان در عصـر ظهور هم، مرتبه اي از مراتب بهشت است که در دنیا تجلی پیـدا می کنـد، با تنعم آنان در قبل از ظهور قابل مقایسـه
نیست. چون بهشت هم چیزي جز مراتب والـیت خداونـد متعـال، که والـیت ولی اهللا األـعظم هم در طول آن قرار دارد، نیست. در بهشت، همه در ضـیافت خـانه و مهمانخانه ولی خـدا هسـتند و متناسب با

استغراقشان در والیت اولیا خدا، درجه دارند و متنعم می شوند» (1).

ِقیَن * الَِّذیَن یْؤمِنُوَن بِالَْغیب} (2) قرآن متقین را هدایت می «حضـرت ولی عصـر پس از ظهور، حقیقت والیت را در عالم تجلی می دهند و کلمه غیب الهی که امام زمان است آشکار می شود. {ُهًدي لِّلُْمتَّ
کند. متقین آن هایی هسـتند که اول صفت شان ایمان به غیب است. مطابق روایات مقصود از غیب امام زمان است. وقتی حضرت می آید این غیب در عالم ظاهر می شود؛ بدین معنا که این عالم متصل به
عـالم غیب می شود، انوار غیب و حقیقت والـیت که غیب است و امـام که غیب است، آن غیب در عالم ظاهر می شود؛ این مهم ترین معنی ظهور است. «اشـرقت االرض بنور ربّها»، یعنی آن حقیقت غیبی

امام، در عالم ظهور پیدا می کند. لذا این عالم شهود می شود. همه آن کسانی که در آن دوران هستند مشاهده و مکاشفه می کنند و این
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.(1) تسادهشلادیس » ترصن  نیا  دتفا و  یم  قافتا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  .دوش  یم  ناسآ  رگید  اهراک 

: دندومرف ترضح  نآ  (2) و  ُریِصَْملَا } َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُها�وْأَم  ّللَا َو 
�

ِه َنِم  ٍطَخَِسب  َءا�ب  ْنَمک  ّللَا 
�

ِه َنا�وْضِر  َعَبَِّتا  ِنَمَف  َأ  : } مدیسرپ هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت )  ) هرابرد ؟ع ؟ قداص ماما  زا  دیوگ  یم  یطاباس » رامع  »

انامه دنا  هدرک  ّتیعبت  ادخ  ناوضر  زا  هک  نانآ  یلعلا ؛ تاجردـلا  مهل  هّللا )  ) عفری مهلامعأ و  مهل  هّللا  فعاضی  انایا  مهتفرعم  مهتیالوب و  نینمؤملا و  تاجرد  راّمع  ای  هّللاو  مه  هّمئالا و  مه  هّللا  ناوضر  اوعبتا  نیذـلا 
يوس هب  ار  نانآ  دـنک و  یم  نادـنچ  ود  ار  نامیا  لها  لامعا  دـنوادخ  هک  تسا  همئا  ام  هب  تفرعم  تیالو و  اب  نامیا و  لها  يارب  دـنا  بتارم  تاجرد و  مهع ؟ ؟ همئا راـمع  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  دنتـسه و  مهع ؟ ؟ همئا

.درب (3) یم  الاب  عیفر ، تاجرد 

، تسا توافتم  رفاک  اب  مه  شندروخ  یتح  نمؤم ، ناـسنا  .تسین  خنـس  نیا  زا  شتاـجاهتبا  خنـس  تسا و  یتوکلم  تاـجاهتبا  مه  شتاـجاهتبا  تسا ، تشهب  رد  شبلق  تسا و  نیمز  يور  شیاـپ  اـیند  رد  هک  یناـسنا 
، دوش یم  عقاو  شنامیا  عبت  هب  شدوخ  ینامیا  تاجرد  رد  نمؤم  ناسنا  تذـل  ءایبنا  میلاعت  رد  یلو  تسا  یفاـبلایخ  اـه  نیا  دـنا ، هدیـسرن  تاـجرد  نیا  هب  هک  یناـسنا  يارب  هتبلا  .تسا  یتوکلم  مه  حاـکن  زا  شتذـل 

دوش (4). یم  توافتم  مه  شیاهرتسب  دنک و  یم  رییغت  جاهتبا  موهفم  لامک و  موهفم  زاین ، موهفم  تذل ، موهفم  روهظ ، رصع  رد  نیاربانب 

http://www.x- تاهبــش. تــالاوس و  هـب  ییوگخــساپ  هاــگیاپ  ؟ع .؟ ءادهــشلادیس تـعجر  يارب  همدــقم  روـهظ و  ییاــبیز  تـبیغ ، تـقیقح  .يدـهم 1393 . دـمحم  دیــس  يرقاـبریم ، مالــسالا  تـجح  - 1
.shobhe.com/shobhe/5035.html

.163 نارمع ، لآ  - 2
ص 430. ج 1 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  - 3

.يرقاـبریم يدـهم  دـمحم  دیـس  داتـسا  ياـه  هشیدـنا  یفرعم  یمالـسا  ندـمت  یتـنرتنیا  هاـگیاپ  .نآ  رد  روـهظ  هاـگیاج  یعیـش و  خـیرات  هفـسلف  ناـکرا  .يدـهم 1393 . دـمحم  دیـس  يرقاـبریم ، مالـسالا  تجح  - 4
.http://mir7.blogfa.com/post-32.aspx
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امروزه در بیشتر جوامع بشري به ویژه جوامعی که از دنیاي غرب الگو می گیرند یا تحت تهاجم فرهنگی غرب هستند، نظام و ارزش هاي اخالقی ثابتی وجود ندارد، بلکه خیر و شر، تابع نظر و رأي اکثریت
مردم و به مرور زمـان، قابـل تغییر است. رواج پرنوگرافی، افزایش آمار طالق، رواج زنـدگی مشترك بـدون تعهـد اخالقی زوجین (ازدواج سـفید)، تجارت زنان و کودکان، سـقط جنین، مصـرف گسترده
مشـروبات الکلی و انواع مواد مخدر، رواج شـیطان پرستی و عرفان هاي کاذب، پوشـش نامناسب و ایجاد شـهرهاي بدون پوشـش، دریده شدن پرده حیا، از هم پاشـیدن خانواده ها و در یک کلمه جاهلیت

مدرن، رهاورد تمدن کنونی حاکم برجهان است که مُبدع آن نظریه پردازان دنیاي غرب هستند.

با گستردن چتر والیت الهی بر سـر بشـر، در عصر ظهور، حضرت مهدي؟ع؟ خواهش هاي نفسانی را به هدایت آسمانی باز می گرداند، پس از آن که تمدن کنونی حاکم بر جهان و طراحان آن رستگاري
را به هواي نفس بازگردانده باشند. مهدي؟ع؟ به مردم نشان خواهد داد که روش عادالنه در حکومت چگونه است و آنچه را که از کتاب و سنت، متروك مانده، زنده خواهد ساخت. در آن زمان خداوند
قواي فکري مردم را تعالی می بخشد و اخالق آنان را به کمال می رساند، کینه از دل ها زدوده می شود. روابط نامشـروع، مشـروبات الکلی و رباخواري از بین می رود، مردم به عبادت و اطاعت خدا روي

می آورند، امانت ها را رعایت می کنند، اشرار و اوباش نابود می شوند و افراد صالح باقی می مانند.
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فصل نهم: اخالق و خانواده قبل و بعد از ظهور

خالصه فصل
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وضعیت اخالق و خانواده در عصر حاضر

اشاره

در عصـر حاضـر، اخالق درست به همان حد دچار نابسامانی است که طبیعت دچار نابسامانی شده است. ظلم بشـر به اخالق و منش خود، هم پایه ي ظلم او به طبیعت و سایر ابعاد ظلم پیش رفته است. این
نابسامـانی ناشـی از فرمـانروایی عقـل در غیـاب ایمـان به خـدا و تقوا است. بـا نگـاهی به رویکرد برخی نظریه پردازان و مـدیران فعلی جهـان و برنامه ریزان، چشم انـدازي نیز وجود نـدارد که براي اخالق

جایگاهی تعریف شود که اخالق بتواند قدم پیش بگذارد و از بروز فساد و آشفتگی و پریشانی در کارها جلوگیري کند.

برخی از جامعه شـناسان با تقسیم جوامع به دو دسته سنتی و مدرن، عقاید دینی را مختص ساختارهاي سنتی دانسته و معتقدند که با انتقال جوامع سنتی به ساخت مدرن، تحوالت بنیادي در باورهاي دینی و
ارزش هاي اخالقی مردم ایجاد می شود؛ زیرا این باورها و ارزش ها نه تنها در جوامع مدرن کارکرد خود را از دست می دهند، بلکه گاهی به موانعی در راه رشد و ترقی فردي و اجتماعی بدل می گردند.
به این ترتیب در عصـر مدرن، معیارهاي اخالقی نیز به طورکلی با آنچه بشـر به صورت سنتی قبول داشت و مطابق آن ها عمل می نمود فرق دارد. این تفاوت فقط در شکل ظاهري رفتارهاي اخالقی انساِن
جدیـد نیست؛ بلکه اساسًا ارزش هاي حاکم بر زنـدگی او تغییر کرده و به سـبب تفاوت در نوع نگاهش به حیات این جهانی، رویه جدیـدي در رفتارهاي اخالقی و تخلق به صـفات مختلف برگزیده است.
اگر زمانی حسادت از صـفات زشت انسانی بود، امروزه به عنوان یکی از عوامل تحرك انسان ها براي سامان دادن به حیات جمعی محسوب می شود. به طورکلی هر آنچه روزگاري یکی از صـفات بـد و
غیر قابل قبول تلقی می گشت امروزه جاي خود را عوض کرده و تبدیل به یک صـفت پسندیده مدرن گشته است، به نحوي که نه تنها متصف به آن، مورد مذمت قرار نمی گیرد و خود نیز از داشتن چنین

صفتی شرمنده نیست؛ بلکه چه بسا مورد تشویق نیز واقع می شود و به سبب داشتن چنین صفتی خود را شایسته احترام می داند (1).

آلوین تافلر زندگی انسان قبل از میالد مسیح تا عصر حاضر را تحت تاثر سه موج می داند؛ در موج اول، یعنی عصر کشاورزي ( 800 سال قبل از میالد تا قرن 17) َاشکال خانواده از جایی به

.http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definitionUID=10943 .1- پژوهشکده باقرالعلوم، وبگاه اینترنتی. 1394. اخالق مدرن
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گرزبردام و رهوش ، نز ، ماوقا  هلاخ ، همع ، ییاد ، ومع ، زا  لکـشتم  هک  دـندرک  یم  ادـیپ  لیامت  یلـسن  دـنچ  ياه  هداوناخ  رد  یگدـنز  هب  مدرم  تفای ، جاور  يزرواشک  هک  اجک  ره  اـما  .دوب  تواـفتم  رگید  ياـج 
رد اگروداز  هداوناخ  دنه و  رد  یعمج  هتـسد  هداوناخ  هب  ناوت  یم  هداوناخ  نیا  عاونا  زا  .دندرک  یم  راک  مهاب  يداصتقا  دیلوت  دحاو  کی  تروص  هب  دندرب و  یم  رـس  هب  فقـس  کی  ریز  یگمه  هک  دوب  گرزبردپ 

راشف هداوناـخ  لوا ، جوم  ِعماوج  رد  نرق 20 ؛) ات  نرق 17  زا  یتعنـص (  رـصع  ینعی  مود ، جوم  عورـش  اب  .تشاد  كاخرد  هشیر  ییوگ  دوب و  اتـسیا  هداوناخ  .درک  هراشا  یبرغ  ياپورا  رد  هدرتسگ  هداوناخ  ناکلاب و 
اب .دش  رهاظ  ترـشاعم  بادآ  دیدج  میهافم  نادنزرف و  نیدلاو –  هتفای ي  نوگرگد  هطبار ي  رد  یهاشردپ ، رادـتقا  هب  هلمح  ضراعت  لکـش  هب  ماگـشیپ  جاوما  دروخرب  يراوناخ  ره  نورد  رد  .درک  سح  ار  لوحت 

.دش راذگاو  رگید  یـصصخت  ياهداهن  هب  هداوناخ  یلـصا  فیاظو  هناخراک ، رد  نارگراک  راک  هب  زاین  اب  .دـندرکن  راک  رگیدـکی  اب  دـحاو  کی  تروص  هب  رگید  هداوناخ ، دارفا  هناخراک ، هب  هعرزم  زا  داصتقا  لاقتنا 
يوجتـسج رد  نارگراک  تشاد ، زاین  كرحت  هب  نیون  هعماج  همه ، زا  رتالاب  .دش  هدرپس  رگید  یهافر  زکارم  ای  نادنملاس  ياه  هناخ  هب  ناگدروخلاس  زا  تبظاوم  .دنتفرگ  هدهعرب  سرادـم  ار  كدوک  تیبرت  میلعت و 

تخاس نیاربانب  .دوبن  یکرحت  هنوگچیه  هب  رداق  كدوک  يدایز  هدـع ي  نتـشاد  دوخ و  شود  رب  لولعم  رامیب و  هدروخلاس و  نادـنواشیوخ  تیلوئـسم  نتـشاد  اب  هدرتسگ  هداوناخ  .دـنتفر  یم  اجنآ  هب  اجنیا  زا  لغش 
رد دنزاس و  اهر  نادنواشیوخ ، نارگ  رابریز  زا  ار  دوخ  هک  تشاد  نآرب  ار  اه  نآ  رگ  ناریو  يداصتقا  ياه  نارحب  تسسگ و  مهزا  ار  هداوناخ  هتشر ي  اهرهـش  هب  ترجاهم  .درک  رییغت  هب  عورـش  جیردت  هب  هداوناخ 

نیا ریگاپ ، تسد و  دهعتم  يدنواشیوخ  نودب  دوب ، دنزرف  یمک  دادـعت  ردام و  ردـپ و  زا  لکـشتم  يا ، هتـسه  حالطـصا  هب  هداوناخ ي  .دـندیدرگ  رادروخرب  يرتشیب  كرحت  زا  دـندش و  رتکچوک  رتکچوک و  هجیتن 
اب یلسن  دنچ  گرزب و  راوناخ  دندوب  رادروخرب  ییانثتسا  مارتحا  زا  ناگدروخلاس  هک  نپاژ  رد  یتح  .دیدرگ  تسیلایسوس  يراد و  هیامرـس  زا  معا  یتعنـص  عماوج  همه  لوبق  دروم  درادناتـسا و  نیون  يوگلا  هداوناخ 

تیلقا ياپ  اهنت  رگا  .يداصتقا  لماوع  هن  تسا  هداوناخ  یگتخیـسگ  زا  یـشان  هانگ  ِساسحا  نیا  لـبق ، فـالخرب  یلو  دـنا ، هدـش  درخ  دـننک  یم  سح  اـه  ناـسنا  رگید  راـب  زورما  .دیـشاپ  مه  زا  مود  جوم  تفرـشیپ 
نیا دیاش  دوب  نایم  رد  یکچوک 
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پاشـیدگی بازتـابی از شـکست هاي فردي بود. وقتی که طالق و جـدایی، میلیون ها خانواده را در بسـیاري از کشورها درکام خود می کشـد، نمی توان عامل آن را فردي دانست. از هم پاشـیدگی خانواده
بخشی از بحران عمومی جامعه هاي صنعتی است.

تافلر می گوید: موج سوم، یعنی عصر الکترونیک ( از 1950 تا 2010) با ازهم گسستن خانواده هایمان، متزلزل ساختن اقتصادمان، فلج کردن سیستم هاي سیاسی مان و درهم شکستن ارزش هایمان بر همه
ما اثر خواهـد گـذاشت. در فرهنگ خانواده هاي موج سوم؛ افزایش مجردها، فرهنگ بـدون بچه و خانواده هاي چنـد والـدي را خواهیم دید. در موج سوم، انتقال کارها به خانه، باعث اشتراك بیشتِر زن و
مرد در کارهـاي یکـدیگر و درنتیجه ایجاد صـمیمیت بیشتر می شود و باعث ادغام و تفکیک ناپـذیري زنـدگی خصوصـی و شـغلی می گردد. معیارهاي جدیـد خانواده؛ عشق به عالوه آگاهی، مسـئولیت،
انضـباط و خصوصـیات دیگري که شـخص بایـد درمحیط کار داشـته باشـد. کودکان موج دوم، به واسـطه مـدرسه خود و کار والـدین از کار جدا بودند ولی کودکان موج سوم از بچگی در جریان کارها

خواهند بود و می توانند در کارها پیشرفت کنند (1).

اگر چه تـافلر بسـیاري از پیامـدهاي ناگوار صـنعتی شـدن و عصـر الکترونیک براي کانون خانواده را به خوبی پییش بینی کرد (آنچه که االن اتفاق افتاده است)، اما پیامـدهاي خوشاینـد موج سوم که براي
خـانواده هـا پیش بینی کرده بود (صـمیمیت بیشتر بین والـدین، احسـاس مسـئولیت فرزنـدان و...) هرگز به وقوع نپیوست، بلکه برعکس، فضاي مجازي و دنیاي الکترونیک، گسـست بیشتري بین والـدین و
فرزنـدان ایجـاد نمود. زیرا اصوالًـ هنگاهی که کانون خانواده و روابط بین اعضاي آن و پارامترهاي اخالقی تابع صـنعت، الکترونیک، اقتصاد و سایر موضوعات این چنینی باشـد، انتظار پیامـدهاي خوشایند
براي خـانواده انتظـاري عبث است، بلکه این صـنایع، الکترونیک، اقتصاد و سایر موضوعات هسـتند که بایـد تابع اخالق و کانون فوق مهم و فوق ارشـمند خانواده باشـند که در این صورت اعضاي خانواده

اثرات بسیار عمیق و خوشایندي روي روابط بین یکدیگر، روابط اجتماعی و اقتصادي جوامع و ملت ها خواهند گذاشت.

.Toffler, A. 1980. The Third Wave. William Morrow and Company Inc. New York, 1980 -1

گیدنز (1) یکی از مـدافعان اخالق سـکوالر در این باره می گویـد: «آنچه روزگاري در اخالِق دینی رذیلت محسوب می شد، در دوران مدرن فضـیلت به حساب آمده و جاي خود را با آن عوض آنتونی 
می کند. بر جوانب مذموم وجود انسانی و ابعاد قبیح اخالقی او مهر صـحت و رسـمیت زده می شود؛ چراکه خودخواهی و سودجویی و خودنمایی و الف زنی و اسـراف، که همه مورد طعن عالمان اخالِق
دینی است، خـدمت مهمی به تعـدیل و تعادل معیشت جمعی می کنند. اگر سـیئات فردي حذف شوند و همگان راه زهد و قناعت را در پیش گیرند، نظام زندگی مختل خواهد شد و رشـته معیشت جمعی
گسـیخته خواهـد گشت. سودجویـان و زیـادت طلبـان و آزمنـدان و خوش گـذران هـا هسـتند که بـازار تجارت را پررونق می دارنـد و اگر روزي جهان، از این اغراض و امیال تهی شود، مرگ و خفتگی،

معیشت جمعی را در کام سرد خود خواهد کشید» (2). خالصه آن که در جهان امروز در بسیاري از جوامع، عقل تابع نفس شده و بیرون به جاي درون نشسته و رذیلت ها هم نشین فضیلت ها شده اند.

آنتونی گیدنز به صـراحت مخالف ظهور منجی الهی است که «بشـر را از خواهش هاي نفسانی به هدایت آسمانی بازمی گرداند، پس ازآنکه رستگاري را به هواي نفس بازگردانده باشند»، (3) زیرا وي به
صراحت می گوید: «اگر روزي جهان، از این اغراض و امیال تهی شود، مرگ و خفتگی، معیشت جمعی را در کام سـرد خود خواهد کشـید». او محور تکامل انسان را خواهش هاي نفسانی، حیات حیوانی

و معیشت جمعی می داند.

هیچ کدام از مکاتب فلسـفه اخالقی غرب مانند مکتب هگل، کانت، فروید و غیره «فلسفه اخالق غرب» را تأمین نکرده اند. به عالوه، هیچ کدام از این مکتب ها، نظام اخالقی خاص خود را ارائه نداده اند،
بلکه به بیان دیدگاه هاي فلسفی خود در بعد اخالق بسنده نموده اند. «نقطه مشترك بین همه این دیدگاه ها، این است که رفتار انسانی را به شرطی «اخالقی» می دانند که خود انسان، هدف و قانوِن َاعمال

خویش را تعیین کند و خیر را مد نظر داشته باشد».

.Anthony Giddens -1
2- گیدنز، آنتونی. 1377. پیامدهاي مدرنیته. ترجمه محسن ثالثی. ص 44_48.

3- مضمون روایتی از امام علی؟ع؟، نهج البالغه، خطبه 138.

http://www.ghaemiyeh.com


ص:276

هدراهچ زا  نانآ  دراد و  جاور  نازومآ  شناد  هب  یسنج  لئاسم  شزومآ  .تسا  رییغت  لباق  نامز ، رورم  هب  مدرم و  تیرثکا  يأر  رظن و  عبات  رش ، ریخ و  هکلب  تسین ، حرطم  یتباث  یقالخا  ياه  شزرا  ماظن و  برغ ، رد 
«، ایح  » دننام یقالخا  میهافم  رگید ، فرط  زا  .دوش  یم  سیردـت  نازومآ  شناد  همه  يارب  يرابجا  تروص  هب  هکلب  تسین ، نیدـلاو  تقفاوم  هب  طونم  سرد  نیا  .دـنوش  یم  انـشآ  یـسنج  لئاسم  طباور و  اب  یگلاس 

.درادن دوجو  یلداعم  اه ، نابز  زا  یخرب  رد  تریغ »  » و سومان » « ؛ دننام میهافم  زا  يرایسب  يارب  دنتسین و  یقالخا  تبثم  شزرا  ياراد  رگید  اوقت »  » و تریغ » «، » تفع »

رد تسا و  رادروخرب  یناوارف  قنور  زا  اهروشک  زا  يرایسب  رد  تادیلوت  هنوگ  نیا  رازاب  هزورما  .تسا  راک  نیا  هب  يریثک  هورگ  لاغتـشا  یفارگونُْرپ (1) و  جاور  يزورما ، عماوج  یخرب  یعامتجا  ِتالضعم  زا  یکی 
ناناوجون ناکدوک و  ناهذا  هب  ار  یصاخ  هاگدید  لذتبم ، ریواصت  اه و  ملیف  نیا  شخپ  اب  یهورگ ، ياه  هناسر  یخرب  .تسا  حرطم  اهروشک  یخرب  رد  دمآردرپ  يداصتقا  ياه  هخاش  زا  یکی  ناونع  هب  رـضاح  لاح 

.دنریگ یم  ار  نانآ  هنادازآ  دشر  ولج  ًالمع  اه ، نیقلت  نیا  اب  دننک و  یم  اقلا 

نیا هب  ناسنا  تبغر  يواکجنک و  دشاب ، مکاح  يرتشیب  يدازآ  یـسنج ، دعب  رد  هچره  هک  دننک  یم  روصت  دارفا  یـضعب  هچرگا  .تسا  نانز  هب  زواجت  هدـیدپ  عویـش  یفارگونرپ  جـیورت  زا  یـشان  تالـضعم  زا  یکی 
دندرک رارقا  دصرد   32 دنا ، هتفرگرارق  لاؤس  دروم  هک  يرسپ  زا 250  هک  داد  ناشن  ناملآ (2)  مادستپ  هاگشناد  رد  یشهوژپ  .دهد  یم  ناشن  ار  نآ  فالخ  برغ ، رد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  اما  دوش  یم  رتمک  لئاسم 

.دنسرب دوخ  یسنج  فادها  هب  ات  دنا  هدرک  هدافتسا  هدننک  تسم  ای  ردخم  داوم  یلکلا ، تابورشم  زا  راد ، فده  روط  هب  هک 

دهد یم  ناشن  شیرتا  روشک  یمسر  رامآ  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  جاودزا  هب  تبسن  قالط  رامآ  شیازفا  تسا ، یفارگونرپ  جاور  زا  یشان  دوخ  هک  يزورما  عماوج  زا  يرایـسب  ریگ  نماد  تالـضعم  رگید  هلمجزا ي 
دودح 60 شیرتا  رد  ساسا ، نیا  رب  .تسا  هتفای  شیازفا  لاس  رد  قالط  هب 20582  دروم  رازه  هد  خرن  زا  روشک  نیا  رد  اه  قالط  دادعت  يدالیم  ات 2001  ياه 1970  لاس  نیب  هک 

.يرنه رازبا  اب  نجهتسم  تالوصحم  هضرع  - 1
.Universitaet Potsdam - 2
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درصد کلیه ازدواج ها به طالق کشـیده می شود. ساالنه تا دویست هزار زن، از کشورهاي اروپاي شـرقی به اروپاي غربی برده می شوند. به اکثر این افراد وعده آینده درخشان به عنوان مُِدل داده می شود،
ولی وقتی به کشورهاي غربی رسـیدند، استثمار شده و به فحشا واداشته می شوند. اتریش به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود، یکی از محورهاي تجارت زنان، از اروپاي شرقی است. ممکن است کسی گمان
کند که باالخره سهمی از سود این تجارت به آن زنان بیچاره می رسد، درصورتی که از محتواي پژوهش ها چنین برمی آید که این درآمد ناچیز هم از آن ها پس گرفته می شود و به بسیاري از آنان مواد

مخدر تزریق می شود تا ساکت بمانند (1).

به راستی، دلیل آمار و حوادث ذکر شده چیست؟ اگر «مکاتب کنونی به ویژه مکاتب غربی» می توانسـتند «امنیت اخالقی» را تأمین کنند، این گونه آمار و حوادث را شاهد نبودیم. آنچه می تواند جامعه را
امنیت اخالقی بخشد، عمل به احکام نورانی اسـالم و سایر ادیان الهی است که با فطرت بشـریت هماهنگ می باشند. آماري که گذشت، نشان «جاهلیت مدرن» است که قبل از ظهور، رخ داده و اینک آن

را می بینیم.

ناامنی اخالقی در آستانه ظهور

از احادیث اسـتفاده می شود که حضـرت مهـدي؟عـج؟ مثل پیامبر بزرگوار اسـالم؟ص؟ در برابر جاهلیتی قرار می گیرد که همین «جاهلیت مـدرن» است. «در برخی از کشورها مفاسد قانونی و علنی وجود
دارد که زبان انسان از بیان آن ها شـرم دارد که با وجود این شـرایط باید عنوان کرد برهنگی در عصـر ما به مراتب بد تر از زمان جاهلیت عرب و قبل از اسـالم است. امروزه در برخی از کشورها، مجالتی
وجود دارد که زنان در این مجالت خودشان را براي انجام مفاسـد جنسـی معرفی و اعالم آمادگی می کننـد. زنده به گور کردن دختران یکی دیگر از ویژگی هاي عصـر جاهلیت عرب بود و امروز مسـئله
سقط جنین مطرح است. حال بایـد پرسـید این کار با زنـده به گور کردن چه تفاوتی دارد که متأسـفانه در بسـیاري از کشورهاي دنیا این اقدام به صورت قانونی درآمده و فرزند هنوز متولد نشده، آن را از
بین می برند. انسان از بیان اقدامات شیطان پرستان شرم دارد. خرافات نیز از دیگر ویژگی هاي عصر جاهلیت عرب بوده که در عصر حاضر می بینیم هم خرافات غوغا می کند و برنامه هاي شیطان پرستی و

دیگر خرافات که از غرب و

1- والدمن، محمد. 1393. چگونگی تنظیم رفتارها و روابط جنسی در غرب و کشورهاي اسالمی بر اساس مقایسه دو جامعه آلمان و اتریش با جامعه ایران. نشریه تربیت اسالمی، شماره 8.
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همه نیا  تشاد ، دوجو  یناسنا  ندـمت  رگا  هکارچ  یناسنا ، ندـمت  هن  تسا و  یتعنـص  ندـمت  ایند ، زورما  ندـمت  .تسا  هفارخ  عون  نیرت  دـب  هدرک ، هنخر  مه  ام  روشک  رد  هدـش و  عورـش  ندـمتم  حالطـصا  هب  يایند 
.(1) دش » یمن  هدید  اه  يزیرنوخ  تافارخ و  راتشک ،

بسانمان ششوپ 

: دنا هدرک  یفرعم  نینچ  نیا  ار  روهظ  هناتسآ  رد  ششوپ  تیعضو  ؟ع ؟ تیب لها 

یم دننامه  نانز  نادرم و  دننک و  یم  يرگ  هولج  هنادرم  ياه  سابل  اب  دوش و  یم  هتفرگ  اه  نآ  زا  ایح  ششوپ  دنشوپ و  یم  هنادرم  سابل  اه  نز  .دنـشوپ  یم  یمـشیربا  ياه  سابل  دنیارآ و  یم  الط  اب  ار  دوخ  نادرم 
، دنزاس یم  راکشآ  ار  دوخ  ياه  تنیز  نانز  .دنبای  یم  يرترب  هدازآ  فیرش و  مدرم  رب  شابوا  لذارا و  .دنا  هنهرب  ششوپ ، نیع  رد  دنـشوپ ، یم  ار  نآ  نانز  یتقو  هک  دوش  یم  هضرع  هعماج  رد  ییاه  سابل  .دندرگ 

دنا (2). نادیواج  منهج  رد  ماجنارس  دنرامش و  یم  لالح  ار  یهلا  تامرحم  دنباتش ، یم  اه  تذل  اه و  توهش  يوس  هب  دنیارگ ، یم  اه  هنتف  هب  دنور ، یم  نوریب  نید  زا 

: دیوگ یم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

يادص اب  دنتفرگ و  ار  هناخ  رد  هقلح  دندش ، کیدزن  هبعک  هناخ  هب  عادو  ناونع  هب  دندومرف ، مامت  ار  جح  بجاو  لامعا  گرزب  ربمایپ  هک  یتقو  .مدوب  ؟ص ؟ مرکا لوسر  تمدـخ  رد  جـح ) نیرخآ   ) عادولا هجح  رد 
هیرگ ؟ص ؟ یمارگ لوسر  سدقم  دوجو  هاگنآ  .دیناسرب  دنتـسین  اجنیا  رد  هک  ییاه  نآ  هب  دیونـشب و  مدرم  يا  دندومرف : دندرک ، عامتجا  دندینـش و  ار  ناشکرابم  يادص  نایرازاب  مارحلادجـسم و  لها  همه  هک  دنلب 

دهاوخ راخ  یب  تخرد  دننام  رگید  لاس  لهچ  دصکی و  ات  زورما  زا  امـش  لثم  .دنک  تمحر  ار  امـش  دنوادخ  مدرم  يا  دندومرف : دندش ، غراف  هیرگ  زا  نوچ  دـنداتفا و  هیرگ  هب  همه  راوگرزب  نآ  هیرگ  زا  دـندرک و 
هک تسا  یتخرد  دننام  امـش  لثم  نیا  زا  دعب  رگید  .تسا  رادراخ  مه  دراد و  گرب  مه  هک  دیـشاب  یتخرد  دننام  هک  دمآ  دهاوخ  امـش  رب  رگید  لاس  تسیود  و  دـشاب ) مارآ  یگدـنز  زا  هیانک  هک  تسا  نکمم   ) دوب

هاگنآ .قمحا  نادان و  نز  ای  خاتسگ  هچب  ای  راکانز  درمریپ  ای  وگ  غورد  ریقف  ای  تسرپایند  ملاع  ای  لیخب  دنمتورث  ای  رگمتس  هاشداپ  رگم  دینیب  یمن  یگدنز  زا  لصف  نیا  رد  دراد و  زادگ  ناج  ياهراخ 

.http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/2103027 يربخ. هاگبو  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  .تسا  مود  تیلهاج  نارود  رصاعم ، نارود  .رصان  يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  - 1
هرامش 74. ناتسبات 1387 . .رثوک  گنهرف  هلجم  .يودهم  رصع  رد  یقالخا  تینما  .يدهم 1387 . يدمحا ، - 2
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رسول اکرم؟ص؟ گریه کردند. سـلمان فارسـی از جا برخاست و عرض کرد: یا رسول اهللا به ما خبر بده کی خواهد شد؟ حضرت فرمودند: هرگاه علما و دانشمندان شما کم شوند و قاریان قرآن شما از بین
بروند و زکات دادن متروك شود و منکرات در اجتماع شـما رواج پیدا کند و در مساجد صداهاي شما بلند شود. کارهاي مربوط به دنیا را مقدم بر امور اخروي بلکه روي سر آخرت بگذارید و علم را زیر
پاي خود قرار دهید و سـخن معمولی و همگانی شـما دروغ، میوه و نقل مجالس شما غیبت و آنچه به دست می آورید حرام باشد. (اي سلمان) در آن زمان بزرگان بر کوچکان رحم نمی کنند و کوچکان
نیز احترام بزرگان را نگاه نمی دارند. (اي سـلمان) در این حالت، لعنت خداوند بر شما نازل می شود و سختی ها دامن شما را خواهد گرفت و از دین در میان شما جز لفظی باقی نمی ماند و آنگاه که شما
داراي این صـفات ناپسند شدید، منتظر وزیدن باد سرخ یا سنگ باران شدن یا مسخ شدن باشید، به درستی که در کتاب خداوند عزوجل آمده است: «خداست که می تواند به وسیله عذاب هاي مختلف از
باال و پایین شـما را مجازات کند یا شما را گروه گروه کند و بچشاند برخی از شما را آسیب برخی دیگر. بنگر چگونه آیه ها را گونه گون می کنیم، شاید آن ها فهم کنند.» در این موقع بعضی از اصحاب
برخاسـته، عرض کردنـد: یا رسول اهللا به ما خبرده این جریانات کی خواهـد بود. فرمودنـد: آنگاه که نماز را در وقت خودش نخواننـد، متابعت از شـهوات کنند، شـرب خمر کنند، به پدران و مادران ناسـزا
بگویند، به دست آوردن مال حرام را غنیمت بدانند و زکات دادن را زیان و ضـرر تلقی کنند، مرد از همسـر خود اطاعت کند، درباره همسایه جفا کنند، با ارحام قطع ارتباط کنند، رحم از بزرگان برداشـته
شود و حیاي کوچکان کم گردد. ساختمان ها را محکم بنا کننـد، درباره نوکران و کلفت ها ظلم کننـد، شـهادتشان از روي هوي و هوس باشـد، حکم آن ها بر اساس ظلم باشـد، مرد پدرش را لعنت کند،
برادر نسـبت به برادر حسد ورزد، شرکا در معامالتشان به یکدیگر خیانت کنند، وفا کم شود، زنا شیوع پیدا کند، مردان خود را به لباس زنان بیارایند، پرده حیا از زن ها برداشته شود، تکبر دل هاي مردم را

پر کند مانند سم هاي کشنده اي که در بدن ها
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زا دـنناسرب ، فرـصم  هب  یگدـنناوخ  انغ و  هار  رد  ار  تورث  دنیاتـسب ، ار  لام  نابحاص  لوپ  نتفرگ  اب  دوش ، هتـشادنپ  کبـس  یهلا  تابجاو  .دوش  رهاظ  اه  يدـب  مئارج و  دوش و  مک  بوخ  ياهراک  دریگ ، یم  ياـج 
زا دجاسم  .دنـشاب  مرتحم  مدرم  نایم  رد  ناقفانم  لیلذ و  هعماج  رد  ادخ  ناگدنب  دریگ ، الاب  جرم  جره و  دوش ، دایز  عمط  مک و  يراکزیهرپ  عرو و  دنراد ، فوطعم  ایند  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت  دـننک و  تلفغ  ترخآ 

یمدآ هرهچ  مدرم  نیا  تروص  هک  ینیب  یم  ماگنه  نیا  رد  .دـننک  لامعا  نامیا  لها  هرابرد  اه  يراوخ  عاونا  دنرامـشب ، کبـس  ار  نآرق  دـشاب ، نامیا  زا  یهت  نآ  نانکاس  ياه  لد  اما  دابآ  ناذا  هلیـسو  هب  رهاـظ  رظن 
يا هدنرد  ياه  گرگ  نانیا  .هدنشک  ياهرهز  زا  تسا  رپ  ناشیاه  لد  اما  رت  نیریش  لسع  زا  نانآ  نانخس  دب ؛) تافـص  نیا  لاثما  ربکت و  هلیح و  رکم و  زا  تسا  رپ   ) تسا نیطایـش  ياه  لد  نانآ  ياه  بلق  اما  تسا 
قلخ هدیاف  یب  ار  امـش  نم  هک  دینک  یم  روصت  « ؟ دیا هدرکادیپ  تارج  نم  هب  هدش و  رورغم  نم  تمحر  زا  ایآ  دیامرفن  اه  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسین  يزور  تالاح ، نیا  رد  .دنا  هدـمآرد  نایمدآ  سابل  هب  هک  دنتـسه 
دوبن اوقتاب  ناگدنب  يراکزیهرپ  عرو و  رگا  مداد و  یمن  تلهم  ناراک  تیـصعم  هب  نآ  کی  دوبن  مصالخا  اب  حلاص و  ناگدنب  رطاخ  هب  رگا  دنگوس ، ملالج  تزع و  هب  تسین .»؟ نم  يوس  هب  امـش  تشگزاب  مدرک و 
هاتوک رمع  هب  هجوت  اب   ) تسا ینالوط  اه  نآ  ياهوزرآ  دنا و  هداد  رارق  شیوخ  يادـخ  ار  تورث  لام و  هک  یمدرم  زا  ابجع  .مدـنایور  یمن  نیمز  زا  زبس  گرب  کی  مداتـسرف و  یمن  ورف  نامـسآ  زا  ناراب  هرطق  کی 

.لقع (1) ییامنهار  اب  رگم  دش  دهاوخن  لوبق  مه  لمع  حلاص و  لمع  هلیسو  هب  رگم  دنسر  یمن  برق  ماقم  هب  هکنآ  لاح  و  دنشاب ، یهلا  تمحر  راوج  رد  هک  دنراد  عمط  مشچ  و  ایند )

.دنناد (2) یم  لالح  اج و  هب  يراک  ار  رمخ  برش  یگدنزاون و  انغ و  اب  هتخیمآ  یگدنناوخ  ناناوج  هک  دراد  یم  نایب  هرود ، نآ  فیصوت  نمض  زین  ؟ع ؟ یلع ماما 

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ؟ع ؟ قداص رفعج  ماما  زا 

ح 148. ص 262 ، ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1
ص 437. یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  رثالا ، بختنم  - 2
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رد و از اهلش نشانی نبود و دیـدي سـتم در شـهرها  آیـا نمی دانی که هر کس انتظـار امر مـا ببرد و بر ایـذاء و ترس )از دشـمن( صبر پیشه سـازد، او فردا در زمره مـا خواهـد بود. آن هنگام که دیـدي حق مُ
گسترش یافت و قرآن منـدرس شد و چیزهایی به آن وارد کردند که در آن نیست و آن را مطابق هواهاي نفسانی خویش توجیه کردند و دیدي که دین وارونه شد همان گونه که ظرف واژگون می گردد و 

دیدي که اهل باطل بر اهل حق استیال پیدا کردند و دیدي که شـر آشکار بوده و کسی از آن باز نمی دارد و یارانش معذورند و دیدي که فسق و فجور ظاهر گشت و دیدي که مردان به مردان و زنان به زنان 
اکتفا می کنند و دیدي که مؤمن ساکت است و سخنش را نمی پذیرند و دیدي که فاسق دروغ گوید و افترا بندد و دروغ و تهمت او رد نشود و دیدي که کوچک ترها بزرگ ترها را اهانت نمایند و دیدي 

که قطع رحم کنند و دیدي که هر کس را به کار بد بسـتایند خندان گردد و سخن گوینده را رد نکند و دیدي که از پسربچه ها همان گونه استفاده شود که از زن استفاده می شود و دیدي که زنان با زنان 
ازدواج کنند و دیدي که مدح و ثنا بسـیار شود و دیدي که مال را در غیر طاعت خداوند صـرف کنند، که از آن نهی اي نشود و کسـی دستشان را نگیرد و دیدي که مردم از سعی و تالش مؤمن به خدا پناه 

می برند و دیدي که همسایه از آزار همسایه در امان نیست و کسـی هم مانع آزار نمی شود و دیدي که کافر از آنچه در مؤمن می بیند بسیار شاد و فرحناك می گردد و از شیوع فساد در زمین در پوست نمی 
گنجد و دیدي که فاجران علناً در مألعام شـراب می نوشـند و کسانی که از خداي عزوجل نمی ترسند. براي می خوارگی گرد هم جمع می آیند و دیدي که امر کننده به معروف ذلیل است و دیـدي که 

فاسق در اموري که خداوند دوست ندارد قوي هست و از سـتایش دیگران نیز برخوردار است و دیدي که مردان صاحب آیات )یا آثار( و دوست دارانشان مورد تحقیر می باشـند، دیدي که راه خیر بسته شده 
و راه شر پیموده می شود و دیدي که خانه خدا تعطیل گشته و امر به ترك آن نمایند و دیدي که مرد چیزي را گوید که عمل نمی کند و دیدي که مردان خود را براي مردان و زنان خود را براي زنان فربه 

می کنند و دیدي که معیشت مرد از پشتش و معیشت

زن از شـرمگاهش می باشـد و دیدي که زنان همانند مردان براي خود مجالس تشـکیل دهند و دیدي که در میان فرزندان عباس کارهاي زنانگی پدیدار شود و خضاب را آشـکار سازند و همانند زنان که 
براي شوهر خود آرایش می کننـد خود را بیاراینـد و به مردها براي کام جویی از آنان پول دهنـد و دیـدي که چند مرد براي اسـتفاده از مردي با یکدیگر رقابت کنند و بر سـر این کار غیرت ورزي نمایند. 
توانگر عزیزتر از مؤمن باشد، ربا رواج یابد و کسـی بر آن خرده نگیرد، زنان را به زناکاري بستایند و دیدي که زن شوهرش را براي وصلت با مردان آماده سازد و دیدي که اکثر مردم و بهترین خانواده ها 

کسانی باشـند که زنان را در فسق و فجور مساعـده دهنـد و دیـدي که مؤمن محزون و حقیر و ذلیل و بـدعت و زنا آشـکار باشـد و دیـدي که مردم از طریق شـهادت شاهـدان دروغ گو به سـتم بر یکدیگر 
بپردازنـد و دیـدي حرام، حالل و حالل، حرام گردد و دیـدي که دین را مطابق آراء و نظرات خود تغییر دهند و کتاب خدا و احکام آن معوق ماند و دیدي که شب ها از جرات بر خداوند )ارتکاب اعمال 
حرام( پروایی نداشته باشند و دیدي که مؤمن نتواند از این منکرات جلوگیري نماید و تنها با قلبش از آن ها بیزاري جوید و دیدي که اموال بسیاري در راه غضب خداوند عزوجل صرف نمایند و دیدي که 
فرمانروایان به کفار تقرب جویند و از خیرخواهان کناره گیرند و به رشوه خواري عادت کنند. شـرط رسیدن به فرمانروایی زیاد نمودن باشد و دیدي که زن شوهرش را مقهور خود گرداند و هر چه خواهد 
انجام دهد و خرجی شوهرش را بدهد و دیدي که قمار آشـکار شود و دیدي که خرید شـراب علناً و بدون هیچ مانعی انجام گیرد و دیدي که زنان خود را در اختیار کفار قرار دهند و دیدي که اعمال لهو 
پدیـدار و معمول گشت و نه تنها مردم همـدیگر را از لهویات بازندارند بلکه کسـی جرات منع آن را هم نیابد و دیدي که آنان که از سـلطه و غلبه فرد شـریف در هراسـند تقاضاي ذلت و خواري او را می 
نماینـد )یا او را خوار و ذلیل سازنـد( و دیـدي که نزدیک ترین مردم به فرمانروایان کسانی هسـتند که به دشـنام گویی به ما خاندان )اهل البیت( سـتایش شوند و دیدي که هر که ما را دوست بدارد دروغ 

گویش دانند و شهادتش را نپذیرند و دیدي که همت مردم
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دنام یم  قوعم  دودح  هک  يدید  دهن و  یم  جرا  شنابز  میب  زا  ار  هیاسمه  هیاسمه ، هک  يدید  ددرگ و  یم  ناسآ  لطاب  عامتسا  نیگنس و  اه  شوگ  رب  نآرق  عامتسا  هک  يدید  دوش و  یم  لطاب  نانخس  نتفگ  هجوتم 
دوش و راکشآ  رـش  هک  يدید  دشاب و  هتـشادن  ییاورپ  غورد  ارتفا و  زا  هک  دور  یم  رامـشب  یـسک  مدرم  نیرتوگ  تسار  هک  يدید  دبای و  نیئزت  دجاسم  هک  يدید  دننک و  یم  لمع  دوخ  لایما  قباطم  دودح )  ) رد و 

نمؤم درف  ناطلس  هک  يدید  دوش و  ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  داهج  جح و  هک  يدید  دنهد و  تراشب  نآ  هب  ار  رگیدمه  مدرم  دنرامش و  مالک  کمن  ار  تبیغ  هک  يدید  دبای و  جاور  یشکرس  ینیچ و  نخـس  هک  يدید 
يارب ار  تسایر  درم  هک  يدید  دشاب و  لهـس  يراک  يزیر  نوخ  هک  يدید  درذگب و  یـشورف  مک  قیرط  زا  اه  بساک  یگدنز  هک  يدـید  دـشاب و  يدابآ  زا  رت  جـیار  یناریو  هک  يدـید  دزاس و  راوخ  رفاک  يارب  ار 

رد هک  ماگنه  نآ  زا  ار  دوخ  رایـسب  لاوما  تاکز  مدرم  هک  يدید  دنهدن و  تیمها  ار  زامن  هک  يدید  دنراذگ و  او  يو  هب  ار  روما  دنـسرتب و  وا  زا  ات  دزاس  ناگمه  دز  نابز  ار  دوخ  ینابزدـب  اب  دـهاوخ و  ایند  ضرع 
تسا و تسم  هک  یلاحرد  درب  یم  رـسب  ار  بش  درم  هک  يدید  دبای و  شرتسگ  یناشیرپ  هک  يدید  دنـشورفب و  ار  شنفک  دنرازایب و  ار  وا  دنروآ و  ردـب  شربق  زا  ار  هدرم  هک  يدـید  دـنزادرپن و  دـنا  هتفرگ  کلمت 
هب درم  هک  يدید  دندز و  نیمز  هب  حبذ ) يارب   ) ار رگید  یضعب  یخرب  نایاپ  راهچ  هک  يدید  دنزیمآرد و  تاناویح  اب  هک  يدید  دهد و  یمن  مدرم  روما  هب  یتیمها  تسا و  بلاغ  وا  رب  یتسم  زاب  دنک  یم  حبـص  نوچ 

جاور يراوخ  مارح  هک  يدید  هدش و  نیگنـس  نانآ  رب  ادخ  رکذ  دوش و  کشخ  ناشنامـشچ  دیارگ و  تواسق  هب  مدرم  ياه  بلق  هک  يدید  دشاب و  یم  سابل  زا  يراع  ددرگ  یم  زاب  نوچ  دور و  یم  دوخ  هاگ  زامن 
یم رارق  تسایر  ایند و  هب  یبایتسد  تلآ  ار  نآ  دریگ و  یم  ارف  هقف  نید  ریغ  يارب  هیقف  هک  يدید  دناوخ و  یم  يراکایر  يور  زا  ار  زامن  رازگزامن  هک  يدید  دنریگ و  یم  یـشیپ  رگیدکی  رب  نآ  هب  لین  يارب  دبای و 

مارحلادجـسم و  ) مرح ود  رد  هک  يدـید  دنرامـش و  شگرزب  دنیاتـسب و  ار  مارح  بلاط  دـنیامن و  ییوگدـب  ار  لالح  بلاـط  هک  يدـید  دنـشاب و  نادـنمتردق ) نارگناوت و   ) بلاـغ دارفا  اـب  مدرم  هک  يدـید  دـهد و 
زا عنام  یسک  تسین و  دنوادخ  یضرم  هک  دنهد  یم  ماجنا  یلامعا  یبنلادجسم )
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کارهاي زشـتشان نمی شود و دیدي که آالت موسیقی در دو حرم بنوازند و دیدي که چون فردي سخن از حق گوید و امربه معروف و نهی از منکر نماید فردي به نصیحت او برخاسته و گوید: این سخنان
به تو مربوط نیست و مردم همدیگر را نگاه کنند و به اهل شـر اقتدا جویند و دیدي که راه و طریق خیر خالی از رهرو بوده و کسی آن را نمی پیماید و دیدي که چون جنازه اي رد شود کسی بر او بی تابی
نمی کند و دیدي که هرسال بیش از سال قبل شـر رواج یابد و بدعت در دین حاصل شود و دیدي که مردم و گروه ها تنها پیرو ثروتمندان هسـتند و دیدي که چون به نیازمند عطایی کنند به وي بخندند و
براي غیر خدا به او ترحم نمایند و دیدي که نشانه هاي آسـمانی پدید آید ولی کسـی از آن هراسـی نکند و دیدي که مردم برهم بجهند چنانچه حیوانات برهم می جهند و هیچ کس از ترس، کار زشتی را
انکار نکنـد و دیدي که مرد در غیر اطاعت خدا زیاد خرج کند ولی در مورد اطاعت از کم هم دریغ ورزد و دیدي که ناسپاسـی پدر و مادر آشـکار گشـته و پدر و مادر را سـبک شـمارند و حال آنکه در
پیش فرزند از همه بدتر باشـند و فرزند خوشـحال است که به آن ها دروغ بندد و دیدي که زن ها بر حکومت غالب گشـته و هر کاري را قبضه کنند و کاري پیش نرود جز آن که طبق دلخواه آنان باشد و
دیـدي که پسـر به پـدر افترا زنـد و به پدر و مادر خود نفرین کند و از مرگشان خوشـحال شود و دیدي که اگر روزي بر مردي بگذرد که در آن گناهی بزرگ نکرده باشد مانند هرزگی یا کم فروشـی یا
انجام کار حرام (غش هاي حرام) یا می خوارگی آن روز گرفته و غمناك است و خیال کند که روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز تلف شده و دیدي که سـلطان خوراك را احتکار کند و دیدي که
حق خویشاوندان پیامبر (خمس) به ناحق تقسیم شود و با آن قماربازي و می خوارگی کنند و دیدي که با شراب مداوا کنند و براي بیمار نسخه کنند و بدان بهبودي جویند و دیدي که مردم در مورد ترك
امر به معروف و نهی از منکر و بی عقیـدگی بدان یکسان شوند و دیدي که منافقان و اهل نفاق سـر و صدایی دارند و اهل حق بی صدا و خاموش اند و دیدي که براي اذان گفتن نماز پول گیرند و دیدي

که مسجد ها پر از کسانی است که ترس از خدا ندارند و براي

غیبت و خوردن گوشت مردان حق به مسـجد آیند و در مساجد از شـراب مست کننده توصـیف کنند و دیدي که شخص مست که از خرد تهی گشته بر مردم پیش نمازي کند و به مستی او ایراد نگیرند و
چون مست گردد گرامش دارنـد و از او مالحظه کنند و بدون بازخواست او را رها کنند و به مستیش معذور دارند و دیدي که هر کس مال یتیمان را بخورد به شایسـتگی او را بسـتایند و دیدي که داوران
به خالف دسـتور خدا داوري کنند و دیدي که زمامداران از روي طمع خیانت کار را امین خود سازند و دیدي که میراث (یتیمان) را فرمانروایان به دست مردمان بدکار و بی باك نسبت به خدا داده اند تا
از آن ها حق و حسابی بگیرند و جلوي آن ها را رها کنند تا هر چه می خواهند انجام دهند و دیدي که بر فراز منبرها مردم را به پرهیزکاري سفارش کنند ولی خود گوینده به دستورش عمل نکند و دیدي
که وقت نماز را سـبک شـمارند و دیـدي که صـدقه را به وساطت دیگران به اهلش دهنـد و به خاطر رضاي خـدا ندهند بلکه از روي درخواست مردم و اصـرار آن ها بپردازند و دیدي که تمام غم و اندوه
مردم درباره شـکم و عورتشان است و باکی ندارند که چه بخورند و با که نکاح کنند و دیدي که دنیا به آن ها روي آورده و دیدي که نشانه هاي حق مندرس و کهنه گشته در چنین وقتی خود را بر حذر
دار و از خـداي عزوجل نجات بخواه و اگر خـداي تعالی مهلتشان داده، از این کار منظوري دارد و تو منتظر تحقق آن منظور باش و کوشـش کن تا خداي عز و جل تو را در وضـعی ببیند که خالف وضـع
مردم باشد تا اگر عذاب بر آن ها نازل گردد و تو در میان آن ها باشـی به سوي رحمت حق شـتافته باشـی و اگر جدا شوي آنان گرفتار گردند و تو از روش آنان و بی باکی آن ها نسبت به خداي عزوجل

بیرون باشی و بدان که به راستی خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نکند و همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. (1)

با نگاهی به روایات مربوط به پیش از ظهور، درمی یابیم که مهم ترین دالیل گسترش این گونه مفاسد، سه چیز معرفی شده است:

1- اصول کافی، شیخ کلینی، ج 8، ص 36، 37 و 38.
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.رکنم ياج  هب  فورعم  فورعم و  ياج  هب  رکنم  یفرعم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هبرما  كرت  _ 1

.دوش یم  قالط  دایدزا  هداوناخ و  ماظن  ندش  لزلزتم  ثعاب  دوخ  هک  یسنج  ناهانگ  رد  یعرش  دودح  ندشن  ارجا  _ 2

یتسرپ (1). مکش  هب  هزادنا  زا  شیب  هجوت  عورشمان و  ياهدمآرد  لالح ، يزور  هب  یهجوت  یب  _ 3

: دیامرف یم  ؟ع ؟ مالسا یمارگ  ربمایپ 

ود هک  نآ  دراد و  دنزرف  ود  يوزرآ  دنزرف  هس  بحاص  متـشاد و  دنزرف  هس  شاک  دیوگ  یم  دراد ، دنزرف  راهچ  هک  نآ  دنک و  دنزرف  راهچ  يوزرآ  دراد ، دـنزرف  جـنپ  هک  یـسک  هک  نآ  ات  دوش ، یمن  اپرب  زیخاتـسر 
.تشادن (2) يدنزرف  شاک  هک  دنک  وزرآ  دراد ، دنزرف  کی  هک  یسک  دیامن و  دنزرف  کی  يوزرآ  دراد ، دنزرف 

: دیامرف یم  ناشیا  يرگید  تیاور  رد 

، دناطلغ یم  وا  ربق  رب  ار  دوخ  درذگ و  یم  شردارب  ربق  رانک  زا  امـش ، زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دیروخ ؛ یم  ار  رتدایز  تورث  دنزرف و  هطبغ  زورما  هک  نانچ  دیروخب ، ار  دنزرف  مک  مدرم  هطبغ  هک  دمآ  دهاوخ  يراگزور 
، تسا هداتـسرف  شیپ  زا  هک  تسا  یکین  لامعا  لیلد  هب  ای  دنوادخ و  رادید  قوش  ببـس  هب  هن  نخـس  نیا  مدوب و  وا  ياج  هب  نم  شاک  يا  دیوگ : یم  دـنناطلغ و  یم  هاگارچ  كاخ  رب  ار  دوخ  تاناویح  هک  هنوگ  نآ 

.دیآ (3) یم  دورف  وا  رب  هک  تسا  ییاه  يراتفرگ  اهالب و  تهج  هب  هکلب 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  زین 

هک اظیغ »  » هملک یلو  .دشاب  زین  يرادراب  زا  يریگولج  نینج و  طقـس  يانعم  هب  دیاش  سبح و  صقن و  نآ  يانعم  هک  تسا  هدمآ  اضیغ » دـلولا   » تیاور نیا  رد  .ددرگ  مک  دـنزرف  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  اپرب  تمایق 
.تسا بضغ  ششوج  تنحم و  تقشم و  مغ و  يانعم  هب  تسا ، هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

هرامش 74. ناتسبات 1387 . .رثوک  گنهرف  هلجم  .يودهم  رصع  رد  یقالخا  تینما  .يدهم 1387 . يدمحا ، - 1
.یسبط نیدلا  مجن  هللا  تیآ  جع ،؟ ؟ يدهم ماما  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  زا  لقن  هب  ص 227 ، ج 5 ، رابخالا ، سودرف  - 2

.یسبط نیدلا  مجن  هللا  تیآ  جع ،؟ ؟ يدهم ماما  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  - 3
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یعنی مردم در آن دوران بـا سـقط جنین و جلوگیري از افزایش فرزنـد، مـانع زیاد شـدن فرزنـدان می شونـد. یا فرزنـد داشـتن موجب غم و انـدوه و خشم خواهـد بود و شایـد این به علت مشـکالت سـخت
اقتصادي، گسترش بیماري ها در کودکان و نبودن امکانات، تبلیغ و تشویق به کنترل جمعیت و یا عامل دیگر باشد. (1)

رسول گرامی اسالم؟ص؟ درباره رابطه اعضاي خانواده با یکدیگر قبل از ظهور می فرماید:

فال الکبیر یرحم الصـغیر و ال القوي یرحم الضعیف و حینئذ یأذن اهللا له بالخروج؛ در آن روزگار، بزرگ ترها به زیردستان و کوچک ترها ترحم نمی کنند و قوي بر ضعیف ترحم نمی نمایند؛ در آن هنگام
خداوند به او (مهدي) اذن قیام و ظهور می دهد. (2)

نمونه هایی از آمار و اطالعات تزلزل خانواده در عصر حاضر

در جدول (5) وضـعیت طالق در ده کشور که داراي باالترین درصد طالق نسـبت به ازدواج اند نشان داده شده است. نتایج این جدول نشان دهنده نرخ باالي طالق نسبت به ازدواج در عصر حاضر است.
این آمار بیانگر سـست شدن بنیاد خانواده هاست که بنیان جوامع بر آن اسـتوار است. سایر زندگی ها نیز که به طالق نمی انجامد، در بسیاري از کشورها داراي انسجام کافی نیست و زندگی شبه مشترك،

به دور از هم در جریان است.

افزایش آمـار این پدیـده و نوع برخورد جامعه با این موضوع و آسـیب هاي بعـد از آن در جامعه ایرانی نیز نگرانی هایی به وجود آورده است. میزان طالق در ایران از سال 1385 تا اآلن، به طور پیوسته در
حال افزایش بوده و از 94 هزار طالق در سال 1385 به 110 هزار در سال 1387، 137 هزار در سال 1389 و 158 هزار در سال 1392 رسیده است (3). افزایش آمار طالق در ایران به گرایش افراد به تمدن

غربی، شبکه هاي اجتماعی و ماهواره اي و دور شدن از روش ازدواج اسالمی و ملی و سایر موضوعات ارتباط تنگاتنگی دارد.

جدول 5 وضعیت طالق در ده کشور که داراي باالترین درصد طالق نسبت به ازدواج اند

2- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 380.
.http://www.khabaronline.ir/detail/358083/society/family .3- خبر آنالین، وبگاه خبري. 1393. کشورهایی که باالترین طالق را در دنیا دارند

همان -1.
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جاودزا هب  قالط  دصرد  قالط  جاودزا  روشک  فیدر 

4.2371 کیژلب 1

3.72.568 لاغترپ 2

4.42.966 کچ يروهمج  3

3.62.261 ایناپسا 4

3.82.258 ینوتسا 5

5.22.956 ابوک 6

3.82.155 هسنارف 7

6.83.653 اکیرمآ 8

4.22.252 یناوتیل 9

9.24.851 هیسور 10

ناملسم ياهروشک  یخرب  رد  جاودزا  هب  قالط  دصرد  تبسن  لودج 6 _

جاودزا هب  قالط  دصرد  قالط  جاودزا  روشک  فیدر 

3.31.133 رطق 1

5.21.121 ناتسبرع 2

81.620 هیکرت 3

12.21.714 ناریا 4

9.71.212 ناجیابرذآ 5

هک تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  یناهج  طسوتم  زا  رت  نییاپ  نآ ، یعرـش  تمرح  لیلد  هب  ناملـسم ، للم  نایم  رد  یلکلا  تابورـشم  فرـصم  دهد  یم  ناشن  یناهج  تشادهب  نامزاس  يوس  زا  هرـشتنم  دـیدج  ياهرامآ 
.دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  لکلا  فرصم  لیلد  هب  ناهج  رد  رفن  اه  نویلیم  هنالاس 

، هیسور یقرش ، ياپورا  ياهروشک  اما  دننک  یم  فرـصم  ار  بورـشم  نازیم  نیرتمک  یبهذم ، تاداقتعا  لیلد  هب  یمالـسا ، ياهروشک  هنارـس ، لکلا  فرـصم  نازیم  ظاحل  هب  ناهج  تسخن  روشک  يدنب 20  هدر  رد 
مالعا قبط  .دنراد  ار  لکلا  فرصم  نازیم  نیرتشیب  سورالب  نیارکوا و 
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هدر رد  لاس  رد  بورـشم  رتیل  ندروخ 35  اب  دـننک  یم  فرـصم  یلکلا  تابورـشم  ناریا  رد  هک  يدارفا  اما  تسا ، ناهج  رد  یلکلا  تابورـشم  فرـصم  نییاپ  ياه  هدر  رد  ناریا  دـنچره  یناهج ، تشادـهب  ناـمزاس 
.دور یم  رامش  هب  يدج  يرادشه  گنز  دوخ  نیا  هک  دنراد  رارق  اهروخ  بورشم  نیرت  فرصمرپ  مهدزون 

لکلا فرـصم  زا  یـشان  تباید  یقورع و  یبلق و  ياه  يرامیب  موس  کی  تسا و  ناـهج  رد  رفن  رازه  نویلیم و 300  گرم 3  ببس  هنالاس  لکلا ، فرـصم  نونکا  مه  یناهج  تشادهب  نامزاس  هدشرـشتنم  رامآ  قبط 
تشادهب نامزاس  رامآ  نینچمه  .تسا  هدوب  لکلا  فرـصم  ءوس  زا  یـشان  اهریمو  گرم  زا  دصرد  زا 30  شیب  لاس 2012  رد  دـنراد  یناهج  هدر  رد  ار  لکلا  فرـصم  نازیم  نیرتالاب  هک  يروشک  نیب 5  رد  .تسا 

دـشر هرابرد  یناهج  تشادهب  نامزاس  .تسا  رتمک  اه  نآ  لکلا  فرـصم  هنارـس  هک  تسا  ییاهروشک  زا  رت  نییاپ  دـنراد ، ییالاب  لکلا  فرـصم  هنارـس  هک  ییاهروشک  رد  رمع ، طسوتم  هک  دـهد  یم  ناشن  یناهج 
نیرتشیب .دنز  یم  يدج  تامدص  دنروآ  یم  ایند  هب  هک  ینادنزرف  هب  مه  نانز و  هب  مه  نآ ، زا  سپ  يرادراب و  نارود  رد  تابورشم  فرصم  هک  تسا  هدرک  مالعا  هداد و  رادشه  نانز  نایم  رد  لکلا  فرـصم  نازیم 

نیا نادنورهـش  رمع  طسوتم  تسا و  لکلا  فرـصم  زا  یـشان  اهریمو  گرم  زا  دصرد  سورـالب 35  رد  .تسا  رتیل  هنالاس 5/17  فرـصم  نیگنایم  اب  سورالب  روشک  هب  قلعتم  ناهج  رد  لکلا  هنارـس  فرـصم  نازیم 
دشاب (1). یم  لاس  روشک 72 

ینونک رصع  رد  یبلقت  هداوناخ  فیرعت 

دنا و هتخانش  تیمسر  هب  ار  اه  هورگ  نیا  اهروشک  زا  يرایـسب  .دروخ  یم  مشچ  هب  ناهج  حطـس  رد  زاب  سنجمه  ياه  هورگ  نتخانـش  تیمـسر  هب  يارب  یناطیـش  ياه  هورگ  فرط  زا  يدایز  ياه  شالت  نونکا  مه 
رییغت اهروشک  زا  يرایـسب  رد  زین  هداوناخ  فیرعت  .دروخ  یم  مشچ  هب  یناسنا  عماوج  رب  رتشیب  هچ  ره  طلـست  مادـنا و  ضرع  يارب  فرحنم  ياه  هورگ  نیا  ياهرونام  تاـعمجت و  فلتخم  ياـهروشک  رد  هلاـس  همه 
نوناق نآ  يارب  یفرعم و  یبلقت  هداوناخ  ماسقا  ریاس  ناویح و  اب  ناسنا  جاودزا  نز ، ود  جاودزا  درم ، ود  جاودزا  زا  لکـشتم  هداوناخ  ریظن  رگید  یبلقت  ياه  تروص  هب  تسا  یهلا  یحو  دـیکات  دروم  هچنآ  زا  هتفاـی و 

.تسا هدش  يراذگ 

.http://www.yjc.ir/fa/news/4844162 یلکلا. تابورشم  فرصم  هرابرد  یناهج  تشادهب  نامزاس  رامآ  .يربخ 1393 . هاگبو  ناوج ، ناراگنربخ  هاگشاب  - 1
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وضعیت اخالق و خانواده در عصر ظهور

یکی از اهـداف اصـلی بعثت پیامبر اسـالم؟ص؟ و دیگر پیامبران، تزکیه نفوس، تربیت انسان ها و پرورش اخالق حسـنه بوده است. شایـد به همین دلیل «تزکیه» در برخی آیات قرآن بر «تعلیم» پیشـی گرفته
است، چراکه هدف اصلی و نهائی «تزکیه» است.

َلاٍل مُـبِیٍن؛ و کسـی است که در میـان جمعیت درس نخوانـده رسولی از خودشـان ییَن َرُسولًـا مِنُْهْم یتْلُو َعَلیِهْم آیـاتِِه َویَزکیِهْم َویَعلُِّمُهُم الْکتَـاَب َوالِْحکَمَه َوِإْن کـانُوا مِْن َقبْـُل لَِفی ضَـ ـُأمِّ ْ هُـَو الَِّذي بََعَث فِی ال
برانگیخت که آیاتش را بر آن ها می خواند و آن ها را تزکیه می کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت می آموزد هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاري بودند}. (1)

تأکیـدهاي پی درپی و بی نظیر، دلیـل روشـنی اسـت بر اهمیـتی که قرآن مجیـد براي پرورش اخالـق و تزکیه نفـوس قائـل است. گـویی همه ارزش هـا را در این ارزش بزرگ خالـصه می کنـد و فالـح و
رستگاري و نجات را در آن می شمرد. تکامل اخالقی در فرد و جامعه، مهم ترین هدفی است که ادیان آسمانی بر آن تکیه می کنند و ریشه همه اصالحات اجتماعی و وسیله مبارزه با مفاسد و پدیده هاي
ناهنجـار می شـمرند. این مسـئله در احـادیثی که از شـخص پیـامبر اکرم؟ص؟ و همچنین از سـایر پیشوایان معصوم؟عهم؟ رسـیده است با اهمیت فوق العاده اي تعقیب شـده است. در حـدیث معروفی پیامبر

اکرم؟ص؟ فرمود:

َم َمکاِرَم الخالِق؛ به راستی که من براي به کمال رساندن مکارم اخالق مبعوث شده ام. (2) إنَّما بُِعثُت ُالَتمِّ

زنـدگی پیشوایان دینی نیز سرتاسـر بیانگر همین مسـئله است که آن ها در همه جا مردم را به فضائل اخالقی دعوت می کردند و خود الگوي زنده و اسوه حسـنه اي در این راه بودند و همین بس که قرآن
مجید به هنگام بیان مقام واالي پیامبر اسالم؟ص؟ می فرماید:

1- جمعه، 2.
2- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 16، ص 210.
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.يراد (1) يا  هتسجرب  میظع و  قالخا  وت  و  ٍمیِظَع ؛ ٍُقلُخ  یَلََعل  کَّنِإَو 

یگتخیسگراسفا اه و  يرابودنب  یب  همه ي  بجوم  هزورما  هک  تسا  سفن  ياوه  زا  زیهرپ  یهلا و  ياه  هزومآ  يوس  هب  اه  ناسنا  تیاده  يودهم  تموکح  ییآراک  نیرت  مهم  هک  دنهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تایاور 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  محالم  هبطخ  رد  ؟ع ؟ یلع ماما  .تسا  هدش  رشب  ياه 

دنک روهظ  ؟ع ؟ يدـهم نوچ  ِهَنُّسلا ؛ ِباـتِْکلا َو  َتِّیَم  ییُْحی  ِهَریّـسلا َو  ُلْدَـع  َْفیَک  ْمُکیُریَف  ......ِْيأَّرلا  یَلَع  َنآْرُْقلا  اوُفَطَع  اِذا  ِنآْرُْقلا  یَلَع  َْيأَّرلا  ُفِطْعَی  يوَْهلا و  یَلَع  يدُْـهلا  اوُفَطَع  اِذا  يدُْـهلا  یَلع  يوَْـهلا  ُفِـطْعَی 
يارآ رظن و  عبات  ار  نآرق  نارگید  هک  هاگنآ  تخاس  دهاوخ  نآرق  ور  هلابند  ار  يأر  ...دنـشاب و  هدـنادرگزاب  سفن  ياوه  هب  ار  يراگتـسر  هک  نآ  زا  سپ  دـنادرگزاب ، ینامـسآ  تیادـه  هب  ار  یناسفن  ياه  شهاوخ 

.تخاس (2) دهاوخ  هدنز  هدنام ، كورتم  تنس  باتک و  زا  هک  ار  هچنآ  تسا و  هنوگچ  تموکح  رد  هنالداع  شور  هک  داد  دهاوخ  ناشن  امش  هب  ؟ع ؟ يدهم .دنشاب  هداد  رارق  یصخش 

هدیـسرن ام  تسد  هب  نآ  تایاور  ای  هدشن  نایب  دوجوم  تایاور  رد  دتفا  یم  قافتا  روهظ  زا  دعب  اه  هداوناخ  ماجـسنا  یعامتجا و  يدرف و  قالخا  تیاعر  هرابرد  هچنآ  همه ي  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  ار  هتکن  نیا 
لوسر هچنآ  همه ي  هک  تفای  نانیمطا  داد و  رارق  هعلاطم  دروم  صوصخ  نیا  رد  ار  راهطا  همئا  ادخ و  لوسر  تنـس  دـیاب  عوضوم  نیا  رتهب  تفایرد  يارب  .تسا  هدـشن  هدروآ  راصتخا  تیاعر  يارب  باتک  نیا  رد  ای 

.تفای دهاوخ  يرست  يودهم  هعماج  هب  دنا  هدرک  تیاعر  دوخ  هدومن و  نایب  قالخا  صوصخ  رد  راهطا  همئا  مالسا و  یمارگ 

: دومرف ؟ع ؟ رقاب ماما 

ردـق هب  هدرک و  شردارب  بیج  هب  تسد  سک  ره  هک  يروط  هب  دوش ، رارقرب  يردارب  تقافر و  درک ، مایق  جـع ؟ ؟ مئاق هک  یتقو  هعنمی ؛ هتجاح ال  ذـخءایف  هیخءا  سیک  یلا  لجرلا  یتا  هلملزملا و  تئاج  مئاقلا  ماـق  اذا 
.دراد (3) یمرب  نآ  زا  تعنامم  نودب  زاین 

: دیامرف یم  ؟ع ؟ یلع ماما 

.4 ملق ، - 1
هبطخ 138. هغالبلا ، جهن  - 2

ص 372. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ح 604 ؛ ص 182 ، ج 5 ، یلماع ، رح  هادهلا ، هابثا  - 3
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مهدي؟ع؟ از اصـحاب خویش پیمان و بیعت می گیرد که سـرقت و زنا نکنند، خون بی گناهی را نریزند، حریمی را هتک نکنند، به ناحق بر خانه اي هجوم نبرند و کسـی را مورد ضرب و شتم قرار ندهند،
زر و سیم نیندوزند، گندم و جو احتکار نکنند، مال یتیم نخورند، ندانسته شهادت ندهند، راهزنی نکنند، مساجد را ویران نسازند، از آلودگی ها دوري کنند، امربه معروف و نهی از منکر کنند، لباس خشن

بپوشند، بر خاك سر نهند و در راه خدا آن گونه که شایسته است جهاد کنند. (1)

این روایت عمق پایبندي به اخالق و عمل به فرامین الهی را در بیعت امام عصـر با یارانش بیان می کند. در حقیقت عهد و پیمان حضـرت با یارانش با رشـته هایی از جنس اخالق و رعایت حقوق انسان ها
محکم می شود.

امام علی؟ع؟ می فرماید:

تأمن السـبل حتی تمشـی المرأه بین العراق و الشام ال تضع قدمی ها الّا علی النّبات و علی رأسـها زنبیلها الیهیجها سبع والتخافه؛ راه ها امن شود؛ به طوري که زن از عراق تا شام برود و پاي خود را جز روي
گیاه نگذارد، سبدش را بر سرش بگذارد و از درنده و درنده خویی باك ندارد. (2)

بی شک این امنیت بی نظیر با استفاده از نیروي نظامی، سرباز و اسلحه امکان ندارد و مکارم اخالق فردي و اجتماعی و دستور مترقی و بی جایگزین امر به مروف و نهی از منکر؛ یعنی کنترِل مقدِس مومن،
توسط برادران و دوستان مومن، زیر ساخت این امنیت الهِی درونی می باشد.

رسول گرامی اسالم؟ص؟ می فرمایند:

عنـد ذلک خروج المهـدي وهو رجل من ولـد هـذا وأشار بیـده إلی علی بن أبی طالب؟ع؟ به یمحق اهللا الکذب ویذهب الزمان الکلب، به یخرج ذل الرق من أعناقکم؛ در آن عصـر، مهدي (عجل اهللا تعالی
فرجه الشریف) ظهور می کند و او از فرزند این شخص (علی بن ابی طالب؟ع؟) است. خداوند به دست او، دروغ را نابود می کند و روزگار

1- منتخب االثر، آیت اهللا صافی گلپایگانی، ص496.
2- تحف العقول، ص115.
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.دراد (1) یمرب  ناتیاه  ندرگ  زا  ار  یگدنب  یگدرب و  نامسیر  درب و  یم  نیب  زا  ار  تخس 

: دومرف ؟ع ؟ رقاب ماما 

.دناسر (2) یم  لامک  هب  ار  نانآ  قالخا  دشخب و  یم  یلاعت  ار  مدرم  يرکف  ياوق  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  مهقالخأ ؛ هب  لمکأو  مهلوقع  هب  عمجف  دابعلا  سؤر  یلع  هدی  عضو  انمئاق  ماق  اذإ 

قالخا اب  ار  نآ  هدیشخب و  یلاعت  ار  ناسنا  لقع  سکعرب  هکلب  دنتـسین ، فلاخم  ترخآ  ایند و  راک  رد  لقعت  اب  اهنت  هن  ؟ع ؟ مئاق ترـضح  مالـسا و  نید  نایارگ ، لقع  راعـش  فالخرب  هک  دهد  یم  ناشن  تیاور  نیا 
.دنهد یم  دنویپ 

: دومرف ؟ع ؟ یلع ماما 

ياه لد  زا  اه  هنیک  دنایور و  یم  ار  شناهایگ  نیمز  دراب و  یم  ار  شناراب  نامـسآ  دنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ  دابعلا ؛ بولق  نم  ءانحـشلا  تبهذـلو  اهتابن ، ضرالا  تجرخالو  اهرطق ، ءامـسلا  تلزنال  انمئاق  ماق  دـق  ولو 
.دوش (3) یم  هدودز  ادخ  ناگدنب 

: دیامرف یم  ؟ص ؟ مالسا یمارگ  ربمایپ 

.دنشوک (4) یم  تناید  ماکحا  يارجا  رد  هدییارگ ، دنوادخ  تدابع  تعاطا و  هب  مدرم  همه  هنایدلا ؛ عوشخلا و  هعاطلا و  یلع  سانلا  فکعت  و 

لوغـشم دوخ  هب  قح ، قاقحا  روظنم  هب  ار  هعماج  نونکا  هک  تارادا  زا  يرایـسب  طاسب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دیـسر و  دهاوخ  دوخ  جوا  هب  مدرم  یهاگآ  حطـس  روهظ  رـصع  رد  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  تایاور  زا 
رد نانز  هک  دبای  یم  ءاقترا  ردق  نآ  یمومع  شناد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  یتح  دندرگ ، یم  مزتلم  نآ  تیاعر  هب  ًالمع  تفای و  دـنهاوخ  یهاگآ  تعیرـش  تاررقم  زا  همه  مدرم  .دوش  یم  هدـیچ  رب  دـنا  هتخاس 

اهارسداد و ياهورهار  اه و  هلپ  هار  ندومیپ  هب  جایتحا  رگید  نیاربانب  .دنیامن  یم  يرواد  هداوناخ  ياضعا  نیب  دندرگ و  یم  انشآ  تواضق  اب  دنناد ، یم  ار  یعرش  ماکحا  هناخ 

ح 29. ص 75 ، ج 51 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1
ص 336. ج 52 ، نامه ، - 2

ص 316. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 3
ص308. یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  رثالا ، بختنم  - 4
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دادگاه ها نیست و تومار این بازیچه ها در هم پیچیده می شود و خیال مردم از تمام تنش هاي روحی و روانی آسوده می گردد.

امام باقر؟ع؟ می فرماید:

وتؤتون الحکمه فی زمانه حتی أن المرأه لتقضـی فی بیتها بکتاب اهللا تعالی وسـنه رسول اهللا؟ص؟؛ در زمان او حکمت به شـما داده شود، حتی زن در خانه خویش به کتاب خدا و سـنت رسول اهللا به داوري
می پردازد. (1)

امام علی؟ع؟ می فرماید:

بنا یفتـح اهللا وبنایختم اهللا وبنا یمحو مایشاء وبنا یثبت وبنا یدفع اهللا الزمان الکلب، وبنا ینزل الغیث، فال یغرنکم باهللا الغرور، ما أنزلت السـماء قطره من ماء منذ حبسه اهللا عزوجل ولو قد قام قائمنا النزلت السـماء
قطرها، والخرجت االرض نباتها، ولذهبت الشـحناء من قلوب العباد، واصـطلحت السباع والبهائم، حتی تمشی المرأه بین العراق إلی الشام، ال تضع قدمیها إال علی النبات، وعلی رأسها زبیلها ال یهیجها سبع وال
تخافه؛ خداوند به وسیله ما آغاز می کند و به ما پایان می دهد و خدا بوسیله ما آنچه بخواهد محو و یا ثابت می دارد و بوسیله ما خدا روزگار سخت و رنج آور را دفع می کند و بوسیله ما باران می رساند.
شیطان نباید شما را فریب دهد آسمان قطره بارانی نازل نمی کند از روزي که خداي عزَّ وجلَّ آنرا حبس فرموده باشد واگر قائم ما؟ع؟ قیام کند آسمان بارانش را فرو می فرستد و زمین روئیدنی هاي خود
را خارج می سازد و کینه از قلوب بنـدگان می رود و درنـدگان و چارپایان آشتی می کننـد تا آنجا که بانویی فاصـله میان عراق و شام را طی می کند و قدم بر روي نبات ها و روئیدنی ها گذارد در حالی

که زنبیلش بر سرش باشد و هیچ درنده اي او را به هیجان در نمی آورد و نخواهد ترسانید. (2)

امام صادق؟ع؟ درباره امنیت زنان در عصر ظهور؟ع؟ می فرماید:

یطفیء اهللا به الفتنه الصّماء و تأمن األرض، حتی أّن المرأه لتحج فی خمس نسوه ما منهن

1- الغیبه، نعمانی،ص239.
2- خصال، شیخ صدوق، ص 626؛ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 316.

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_293_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_293_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_293_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_293_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:295

یم جح  هب  دنک ، یهارمه  ار  اه  نآ  يدرم  هک  نیا  نودـب  نز  جـنپ  نایم  رد  نز  کی  ددرگ ، نما  نیمز  دزاس ، یم  نکاس  مارآ و  ار  هاکناج  ياه  هنتف  ؟ع )؟ يدـهم ماما   ) وا هلیـسو  هب  دـنوادخ  هللا ؛ الا  نیقّتی  ال  لجر ،
.دنرادن (1) یکاب  یسک  زا  ادخ  زج  دنور و 

: دیامرف یم  جع ؟ ؟ نامز ماما  درکلمع  نوماریپ  دوب ، تیلهاج  راتفرگ  هک  ؟ص ؟ مرکا ربمایپ  رصع  اب  تسا ، مکاح  نآ  رب  ون » تیلهاج   » هک جع ؟ ؟ نامز ماما  روهظ  زا  لبق  رصع  قیقد  هیبشت  نمض  ؟ع ؟ قداص ماما 

تابـسانم گنهرف و  مامت  .درک  ادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  ار  يراک  نامه  وا  هلبق ؛ ناک  ام  مدـهی  نا  دـعب  ًادـیدج  مالـسالا  فنأتـسی  هیلهاجلا و  رما  هللا  لوسر  مدـه  امک  هلبق  ناک  ام  مدـهی  هللا  لوسر  عنـص  امک  عنـصی 
.دنک (2) یم  هضرع  مدرم  هب  هرابود  ار  بان  مالسا  دزیر و  یم  مه  رب  ار  یلهاج 

: دیامرف یم  نینچمه 

.درک (3) دهاوخ  نینچ  زین  مئاق  .دومن  راتفر  مدرم  نایم  تلادع  اب  درب و  نیب  زا  ار  تیلهاج  ياه  هناشن  مرکا  ربمایپ  مئاقلا ؛ کلذک  لدعلاب و  سانلا  لبقتسا  هیلهاجلا و  یف  ناک  ام  هللا  لوسر  لطبا 

: دنیامرف یم  روهظ  رصع  رد  مدرم  قالخا  هرابرد  نینچمه 

تدابع و هب  مدرم  دور ، یم  نیب  زا  يراوخابر  یلکلا و  تابورـشم  عورـشمان ، طباور  رایخألا ؛ یقبت  رارـشألا و  کلهی  تانامألا و  يّدؤت  تادابعلا و  یلع  سانلا  لبقی  ابرلا و  بهذـی  رمخلا و  برـش  اـنزلا و  بهذـی  و 
.دننام (4) یم  یقاب  حلاص  دارفا  دنوش و  یم  دوبان  شابوا  رارشا و  .دننک  یم  تیاعر  یبوخ  هب  ار  اه  تناما  دنروآ ، یم  يور  تعاطا 

: دنیامرف یم  ؟ع ؟ رقاب ماما 

نسحأ نع  عرزلا  تبنی  امک  انیدهم  بلق  یف  تبنی  هیبن  هنسو  لجوزع  هللا  باتکب  ملعلا  نإ 

ص 326. یناروک ، روهظ ، رصع  - 1
ص 231. ینامعن ، هبیغلا ، - 2

ص 154. ج 6 ، یسوط ، خیش  بیذهتلا ، - 3
ص 474. یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  رثالا ، بختنم  ص 239 ؛ رردلا ، دقع  - 4
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نباته، فمن بقی منکم حتی یلقاه فلیقل حین یراه: السـالم علیکم یا أهل بیت الرحمه والنبوه، ومعـدن العلم وموضع الرساله و روي أن التسـلیم علی القائم أن یقال: السـالم علیک یابقیه اهللا فی أرضه؛ آگاهی به
کتاب خداونـد عّز و جّل و سـنّت رسول خـدا؟ص؟ در قلب مهـدي؟ع؟ ما می روید، چنان که گیاهی در بهترین کیفیت خود رشد می کند. هر کس از شـما که تا روزگار ظهور حضـرتش باقی بود و او را
مالقات کرد، به هنگام دیـدار با ایشان بگویـد: سـالم بر شـما اي خاندان رحمت و نبوت و گنجینه دانش و جایگاه رسالت. روایت شده که سـالم کردن بر قائم عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف اینگونه است:

السالم علیک یا بقیه اهللا فی أرضه. (1)

امام عصر؟ع؟ و کارگزاران نظام مقدسش مردم را به رعایت اصول اجتماعی فرامی خوانند؛ یعنی ادب اجتماعی را در مردم ایجاد می کنند.

امام کاظم؟ع؟ دراین باره می فرمایند:

اذ قام قائمنا، قال یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق و یا معشر الرجاله سیروا علی جنبی الطریق؛ وقتی امام زمان؟ع؟ قیام می کند، اعالم می کند که اي گروه سواران، از وسط راه عبور کنید و اي گروه
پیادگان، از دو طرف خیابان عبور کنید.

در این روایت مشخص است که در عصر ظهور ادب اجتماعی به بهترین وجهی به مردم آموزش داده می شود و از مردم می خواهند آن را رعایت کنند. (2)

امام باقر؟ع؟ درباره اخالق اقتصادي مردم در عصر ظهور می فرماید:

.و یخرج الناس خراجهم علی رقابهم الی المهدي و یوسع اهللا علی شـیعتنا ولو ال ما یدرکهم من السـعاده؛  مردم خراج هاي خود را از اموال خود خارج ساخته و به سوي مهدي؟ع؟ می برند و خداوند بر..
شیعیان ما توسعه می دهد (وسعت رزق و روزي می دهد) و اگر لطف و سعادت خداوند آنان را در بر نمی گرفت، با آن بی نیازي، سرکشی می کردند. (3)

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 51، ص 36.
2- وسائل الشیعه، حر عاملی، ج 19، ص 181.

3- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 345.

…
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مدرم هب  املع  ای  ؟ع ؟ موصعم طسوت  ترایز  ای  اعد و  تروص  هب  دنوش  هدایپ  هعماج  رد  دیاب  هک  یهلا  ياه  هزومآ  زا  يرایسب  ای  دوش و  تیاعر  نینمؤم  طسوت  دیاب  هک  یقالخا  لوصا  زا  يرایسب  هعیش  هقح  بهذم  رد 
نیرت مهم  زا  یکی  .دنریگ  رارق  هجوت  دروم  هدش و  نیرمت  يروآدای و  رارکت ، نایعیش  طسوت  هار  غارچ  ولبات و  راعـش ، کی  تروص  هب  اه  هزومآ  نآ  هراومه  هدومن و  تئارق  هتفه  ره  ای  هزور  همه  ات  تسا  هدش  هئارا 

نیا هلمجزا ي  .تسویپ  دـهاوخ  تقیقح  هب  يودـهم  هعماج  رد  دـشن ، تیاعر  رگا  دوش و  تیاعر  هعماج  رد  دـیاب  رئاعـش  نآ  همه ي  ینعی  تسا ، اه  نآ  ندوب  یموهوم  هن  ندوب و  یقیقح  رئاعـش ، نیا  تایـصوصخ 
ینتفای تسد  ًالماک  یقالخا و  ياه  هزومآ  رئاعش  نیا  همه ي  .تسا  هدمآ  هبدن  ياعد  رد  دش  دهاوخ  ارجا  يودهم  تموکح  رد  مازلا  تقیقح و  کی  تروص  هب  هکلب  وزرآ  لایخ و  کی  تروص  هب  هن  هک  اه  هزومآ 

: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  هبدن  ياعد  رد  اه  هزومآ  نیا  زا  یخرب  .درک  دهاوخ  روهظ  يودهم  هعماج  رد  شنارای  رصع و  ماما  طسوت  هدوب و 

.ءارتفالا بذکلا و  لئابح  عطاق  نیا  ءاوهالا  غیزلا و  راثآ  سماط  نیا  قاقشلا ، ّیغلا و  عورف  دصاح  نیا  نایغطلا ، نایصعلا و  قوسفلا و  لها  دیبم  نیا  قافنلا  كرشلا و  هینبا  مداه  نیا  نیدتعملا ، هکوش  مصاق  نیا 

هکنآ تساجک  دنادرگ ؟ یم  دوبان  ار  نایغط  ملظ و  نایصع و  قسف و  لها  هکنآ  تساجک  دزاس ؟ یم  ناریو  ار  قافن  كرش و  ياه  نامزاس  انب و  هکنآ  تساجک  دنکش ؟ مه  رد  ار  ناراکمتس  تکوش  هکنآ  تساجک 
هشیر زا  ار  ءارتفا  غورد و  ياه  هسیسد  لبح و  هکنآ  تساجک  دزاس ؟ یم  دوبان  وحم و  ار  یناسفن  ياهاوه  لطاب و  هشیدنا  راثآ  هکنآ  تساجک  دنک ؟ یم  رب  نیمز  زا  ار  دانع  ینمشد و  یهارمگ و  ياه ) هخاش   ) لاهن

(1) درک ؟ دهاوخ  عطق 

زا يرایـسب  ارتفا و  غورد و  دنک و  یم  لدب  یتسود  هب  ار  مدرم  نیب  ینمـشد  دیادز ، یم  اه  لد  زا  ار  قافن  كرـش و  دنکـش ، یم  مه  رد  ار  ناراکمتـس  تکوش  رـصع  ماما  هبدن ، ياعد  زا  زارف  نیا  میهافم  هب  هجوت  اب 
.دور یم  نیب  زا  مدرم  نیب  رد  یقالخا  هلیذر  تافص 

قالخا هرابرد  نآرق  دنک و  یم  هدایپ  هعماج  رد  ار  نآرق  رصع  ماما  دیآ  یمرب  تایاور  زا  هک  هنوگ  نآ 

.نانجلا حیتافم  - 1
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متقین می فرماید:

 *  * ا َرَزقَْناُهْم ینِْفُقوَن َوالَِّذیَن یْؤمِنُوَن بَِما ُأنِْزَل ِإلَیک َوَما ُأنِْزَل مِْن َقبْلِک َوبِالْآِخَرِه ُهْم* * میحرلا نمحرلا هللا مسب{ لَـاَه َومِمَّ ـالَْغیِب َویِقیُموَن الصَّ ِ ِقیَن الَِّذیَن یْؤمِنُوَن ب ِ الم َذالِـک الْکتَـاُب لَـا َریَب فِیِه هُـًدي لِلُْمتَّ ِ َّ ِ َ ْ َّ ِ َّ ِ ْ ِ
یوقِنُوَن * ُأولَئِک َعَلی هُـًدي مِْن َربِِّهْم َوُأولَئِک ُهُم الُْمفْلُِحوَن؛ الم (بزرگ است خداوندي که این کتاب عظیم را، از حروف ساده الفبا به وجود آورده. آن کتاب باعظمتی است که شک در آن راه ندارد و
مایه هدایت پرهیزکاران است. (پرهیزکاران) کسانی هسـتند که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمت ها و مواهبی که به آنان روزي داده ایم، انفاق می کنند. و آنان که به آنچه

بر تو نازل شده، و آنچه پیش از تو (بر پیامبران پیشین) نازل گردیده، ایمان می آورند و به رستاخیز یقین دارند. آنان بر طریق هدایت پروردگارشان اند و آنان رستگاران اند}. (1)

ِه َوالْیْوِم الْآِخِر ُأولَئِک َسنُْؤتِیِهْم َأْجًرا َعِظیًما؛ ولی راسخاِن در علم از آن کاَه َوالُْمْؤمِنُوَن بِاللَّ َلاَه َوالُْمْؤتُوَن الزَّ اِسُخوَن فِی الِْعلِْم مِنُْهْم َوالُْمْؤمِنُوَن یْؤمِنُوَن بَِما ُأنِْزَل ِإلَیک َوَما ُأنِْزَل مِْن َقبْلِک َوالُْمِقیِمیَن الصَّ {لَیکِن الرَّ
ها، و مؤمنان (از اّمت اسـالم،) به تمام آنچه بر تو نازل شـده، و آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان می آورند. (همچنین) نمازگزاران و زکات دهندگان و ایمان آورندگان به خدا و روز قیامت، به زودي

به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد}. (2)

َه َعِزیٌز َحکیٌم؛ مردان و زنان باایمان، ولّی ُه ِإنَّ اللَّ یْرَحُمُهُم اللَّ َه َوَرُسولَُه ُأولَئِک سَـ کاَه َویِطیُعوَن اللَّ َلاَه َویْؤتُوَن الزَّ ُهْم َأْولِیاُء بَعٍْض یْأمُُروَن بِالَْمعُْروِف َوینَْهْوَن َعِن الُْمنْکِر َویِقیُموَن الصَّ {َوالُْمْؤمِنُوَن َوالُْمْؤمِنَـاُت بَعْضُـ
(و یار و یاور) یکدیگرنـد؛ امر به معروف، و نهی از منکر می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ به زودي خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می

دهد؛ خداوند توانا و

1- بقره، 1 تا 5.
2- نساء، 162.
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(1) تسا .} میکح 

زگره سپـس  دنا ، هدروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  یعقاو  نانمؤم  َنُوقِداَّصلا ؛ ُمُه  ِکَئلوُأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  اوُدَهاَجَو  اُوباَتْری  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  }
(2) دنا .} نایوگتسار  اه  نآ  دنا ؛ هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ياه  ناج  لاوما و  اب  هدادن و  هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و 

ْتکَلَم اَم  ْوَأ  ْمِهِجاَوْزَأ  یَلَع  اَّلِإ  َنوُِظفاَح *  ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلاَو  َنُولِعاَف *  ِهاکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلاَو  َنوُضِْرعُم *  ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو  َنوُعِشاَخ *  ْمِِهتاَلَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا *  َحَْلفَأ  ْدَق  ِمیِحَّرلا *  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  }
.َنیِمُولَم ُریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناَمیَأ 

( یتفع یب  هب  ندـش  هدولآ  زا   ) ار دوخ  ناماد  هک  اه  نآ  .دـنهد و  یم  ماجنا  ار  تاکز  هک  اه  نآ  .دـنا و  نادرگ  يور  یگدوهیب  وغل و  زا  هک  اه  نآ  .دـنراد و  عوشخ  ناشزامن  رد  هک  اه  نآ  .دـندش  راگتـسر  نانمؤم 
(3) دنوش .} یمن  تمالم  نانآ  زا  يریگ  هرهب  رد  هک  دنراد ، ناشنازینک  نارسمه و  اب  یسنج  شزیمآ  اهنت  .دننک  یم  ظفح 

اوُمَلَظ ْوَأ  ًهَشِحاَف  اُولَعَف  اَذِإ  َنیِذَّلاَو  َنِینِسْحُْملا *  ُّبِحی  ُهَّللاَو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاَْعلاَو  َظیَْغلا  َنیِمِظاْکلاَو  ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفنی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل * ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  اَهُضْرَع  ٍهَّنَجَو  ْمکِّبَر  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  َیلِإ  اوُعِراَسَو 
تسا و نیمز  اه و  نامسآ  نآ ، تعسو  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  هب  ندیسر  يارب  دینک  باتش  و  َنوُمَْلعی ؛ ْمُهَو  اُولَعَف  اَم  یَلَع  اوُّرِصی  َْملَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغی  ْنَمَو  ْمِِهبُونُِذل  اوُرَفْغَتْـساَف  َهَّللا  اوُرکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ 

یتقو هک  اه  نآ  دراد و  تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  و  دـنرذگ ؛ یمرد  مدرم  ياطخ  زا  دـنرب و  یمورف  ار  دوخ  مشخ  دـننک و  یم  قافنا  یتسدـگنت ، يرگناوت و  رد  هک  اه  نامه  .تسا  هدـش  هدامآ  ناراگزیهرپ  يارب 
هک ادخ  زج  تسیک  و  دننک ، یم  شزرمآ  بلط  دوخ ، ناهانگ  يارب  دنتفا و  یم  ادخ  دای  هب  دننک ، متس  دوخ  هب  ای  دنوش ، یتشز  لمع  بکترم 

.71 هبوت ، - 1
.15 تارجح ، - 2
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گناهان را ببخشد؟ و بر گناه، اصرار نمی ورزند، با این که می دانند}. (1)

آري، امام عصر؟عج؟ اخالق انسان ها را به آیات قرآن برمی گرداند؛ اخالقی که اکنون بسیاري از انسان ها را به حضیض ذلت کشانده است، او را به اوج عزت خواهد رساند.

1- آل عمران، 133 تا 135.
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فصل دهم: دسترسی بشر به علم قبل و بعد از ظهور

خالصه فصل

افرادي فکر می کننـد که امروزه بشـر به پیشـرفت هاي زیادي دست پیدا کرده و آینده روشـنی نیز با پیشـرفت هاي بعدي در انتظار اوست. بنیان گذاران و پیروان تمدن کنونی که یک تمدن صـنعتی است،
چنین القا می کنند که صورت دیگري از تمدن در ابعاد مختلف علمی، صـنعتی، حکومت داري، امنیت و سایر مقوله ها وجود نداشته و بشر ناگزیر بوده است همین طریق کنونی را آغاز کرده و ادامه دهد.
اکنون بسـیاري از مردم آن قـدر با فناوري و راه و روش هاي زنـدگی در دنیاي کنونی گره خورده اند که نه تنها باور ندارند طریقی بهتر از این روش زندگی وجود داشـته باشد، بلکه براي آینده نیز روش
بهتري غیر از ادامه همین مسـیر کنونی متصور نیستند. بخشی از هوش و استعداد بشري نیز در خدمت پاسخ به شهوت روزافزون و غیرقابل ارضاي او قرار گرفته و صرف ساخت انواع داروها و مواد شیمیایی
براي لذت جنسـی بیشتر می شود که انواع شبکه هاي غیر اخالقی ماهواره اي دائمًا در حال تبلیغ آن ها هستند. بر اساس روایات و عقل سلیم، دانش کنونی بشر در مقابل آن مقدار دانش که می توانست از
طریق واسطه فیض، از منبع علم الهی کسب کند بسیار ناچیز است. بر اساس آموزه هاي الهی، روایات مهدوي و اصول عقلی، این تنها سبک زندگی و کسب علم نیست که انسان می توانست داشته باشد و

اگر مجتمع انسان چنگ به والیت اهللا زده و پیرو اولیاي الهی بود، این تمدن به وجود نمی آمد و تاریخ بشر از مسیر دیگري عبور می کرد.

دسترسی بشر به علم در عصر حاضر (قبل از ظهور)

اشاره

شاید افرادي فکر کنند که امروزه بشر به پیشرفت هاي زیادي دست پیدا کرده و آینده روشنی
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: دوش یم  هراشا  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  دراد  دوجو  رکف  نیا  سپ  رد  يرامش  یب  تالاوس  اما  تسوا  راظتنا  رد  يدعب  ياه  تفرشیپ  اب  زین 

، رت عیرس  یهار  دبای و  تسد  نآ  هب  هتسناوت  یم  نیمز  هرک  يور  رب  یگدنز  لاس  رازه  دنچ  زا  دعب  رـشب  هک  تسا  یلدم  نیرتهب  یگدنز  کبـس  یگنهرف و  یـسایس ، يداصتقا ، یتعنـص ، لدم  تفرـشیپ و  نیا  ایآ  _ 
؟ تسا هتشادن  دوجو  وا  يارب  رتررض  مک  رت ، هداس  رت ، هنیزه  مک  رتدیفم ،

؟ تسا هدرک  داجیا  شدوخ  يارب  ههار  یب  هب  نتفر  تلع  هب  وا ، دوخ  هک  تسا  ییاهزاین  هب  خساپ  نآ  زا  یشخب  ای  تسوا  یعقاو  زاین  تلع  هب  تسا  هدرک  عادبا  هک  ییاه  شور  هتخاس و  رشب  هک  یمزاول  مامت  ایآ  _ 

؟ دزاسب وا  يارب  لبق  ياه  نرق  هب  تبسن  يرتهب  تسیز  طیحم  ناور و  حور ، مسج ، تسا  هتسناوت  وا  تاعونصم  یگدنز و  کبس  ایآ  _ 

؟ دننک يزاب  رشب  یگدنز  طیارش  دوبهب  رد  یشقن  چیه  دنتسناوت  یمن  شناربمایپ  ناسنا و  هدننیرفآ  ایآ  _ 

هدروآ تسد  هب  ادخ  يایلوا  تیمکاح  نودب  دوخ ، هچنآ  اب  ار  نآ  زا  لصاح  جیاتن  دـناوتب  ات  تسا ، هدرک  هبرجت  رمتـسم  هجوت و  لباق  ینامز  هرود  کی  رد  ار  ادـخ  ءایلوا  زا  تعاطا  قافتا ، هب  رـشب ، هاگ  چـیه  ایآ  _ 
؟ دنک هسیاقم  تسا 

زا لقن  لمح و  يارب  رشب  هک  لبق  ياه  هدس  اب  ار  ینونک  نارود  هدرک و  یفرعم  رجحتم  داوس و  یب  ار  دقتنم  درف  دننک  یم  یعـس  هدش و  هتفـشآرب  رـشب  تاعونـصم  اه و  هتخاس  تسد  زا  داقتنا  ضحم  هب  دارفا  یخرب 
؟ هن ای  دشاب  هتشاد  تسوربور  نآ  اب  نونکا  هچنآ  زا  رتهب  یطیارـش  تسناوت  یم  دوخ  یخیرات  ریـسم  رد  رـشب  ایآ  هک  تسا  نیا  لاوس  .تسا  يرگید  هنوگ ي  هب  تقیقح  اما  دننک ، هسیاقم  درک  یم  هدافتـسا  تاناویح 

یم دوخ  یخیرات  ریسم  رد  رشب  ایآ  .ییایمیش  ياهدوک  مومس و  عاونا  هب  هدولآ  ییاذغ  داوم  فرصم  ردخم ، داوم  فرصم  یقالخا ، لزلزت  هنتف ، گنج ، زا  رپ  ییایند  ینعی  تسوربور ؛ نآ  اب  رشب  هزورما  هک  یطیارش 
.دوش یم  هتفگ  هبیط  تایح  نآ  هب  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  یندمت  دشاب ، تراهط  اوقت و  وترپ  رد  دنوادخ  تیدوبع  یناهج و  حلص  اب  هارمه  تلادع  قالخا ، اب  هارمه  ملع  نآ ، ناکرا  هک  دسرب  یندمت  هب  تسناوت 
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نگـاه مردم در برخی جوامع به خداونـد به مثـابه یـک پـدر پیر بازنشسـته و فرتوت است. در نگـاه آنـان خداونـد پس از خلقت جهان در کناري نشسـته است و در این میان وظیفه ي ما تنها احترام و عبادت
اوست. اما شـناخت مبتنی بر قرآن کریم رویکرد متفاوتی دارد. بر این اساس نخستین صـفت خداوند «فرمانرواي مطلق جهان هستی» است که این مهم در سوره جمعه ذکر شده است. بر مبناي آیه 54 سوره

اعراف، خداوند تنها آفریننده نیست، بلکه لحظه به لحظه جهان را وجود و نیرو و هستی می بخشد.

ُه َربُّ الَْعالَِمیَن؛ پروردگار َراٍت بَِأمِْرِه َألَا لَُه الَْخلُْق َوالَْأمُْر َتَباَرك اللَّ ْمَس َوالَْقَمَر َوالنُُّجوَم مَُسخَّ َهاَر یْطلُبُُه َحثِیًثا َوالشَّ ِه َأیاٍم ثُمَّ اْسَتَوي َعَلی الَْعْرِش یغِْشی اللَّیَل النَّ تَّ َماَواِت َوالَْأْرَض فِی سِـ ُه الَِّذي َخَلَق السَّ {ِإنَّ َربَّکُم اللَّ
شما، خداوندي است که آسـمان ها و زمین را در شـش روز (شش دوران) آفرید؛ سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت؛ با (پرده تاریک) شب، روز را می پوشاند و شب به دنبال روز، به سرعت در حرکت
است و خورشـید و مـاه و سـتارگان را آفریـد، که مسـّخر فرمان او هسـتند. آگاه باشـید که آفرینش و تـدبیر (جهان)، از آن او (و به فرمان او) ست پر برکت (و زوال ناپـذیر) است خداونـدي که پروردگار

جهانیان است}. (1)

پاسخ هاي روشنی براي هر یک از این سواالت مطرح شده وجود دارد. به روشنی می توان دریافت که این پیشرفت و مدل صنعتی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و سبک زندگی، بهترین مدلی نیست که بشر
بعد از چند هزار سال زندگی بر روي کره زمین می توانسـته به آن دست یابد و راهی سـریع تر، مفیدتر، کم هزینه تر، ساده تر و کم ضـررتر براي او وجود داشته است. براي درك بهتر این ادعا کافی است

مفهوم دو آیه زیر را درك کنیم:

یٍء قَـْدًرا؛ و هر کس تقواي الهی پیشه کنـد، خداونـد راه نجاتی براي او ُه لِکلِّ شَـ َه بَالُِغ َأمِْرِه قَـْد َجَعَل اللَّ بُُه ِإنَّ اللَّ ِه َفُهَو َحسْـ ا * َویْرُزقُْه مِْن َحیُث لَا یْحَتِسُب َوَمْن یَتَوکْل َعَلی اللَّ ْل لَُه َمْخَرجًـ َه یْجعَـ {َوَمْن یتَِّق اللَّ
فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزي می دهد؛ و هر کس بر خدا توّکل کند، کفایت امرش را می کند؛ خداوند فرمان خود را

1- اعراف، 54.

http://www.ghaemiyeh.com


ص:304

(1) تسا .} هداد  رارق  يا  هزادنا  يزیچ  ره  يارب  ادخ  و  دناسر ؛ یم  ماجنا  هب 

زا نایرب  غرم  نداتسرف  ینعی  يزور  قزر و  ایآ  .دوش  یم  نیمأت  وا  يزور  قزر و  .دوب  دهاوخ  دنوادخ  شتالکـشم  لاّلح  هفیرـش ، هیآ  ساسا  رب  دزاس  هارمه  یگدنز  رد  شالت  یعـس و  اب  ار  یهلا  ياوقت  ناسنا  یتقو 
یناور و رظن  زا  ار  وا  .تشاد  دهاوخ  دوخ  شالت  زا  ار  تفایرد  نیرتشیب  تمحز ، نیرت  مک  اب  وا  دزاس و  یم  دنم  هرهب  ار  ناسنا  دوخ  ملع  زا  دنوادخ  هکلب  تسین ، نیا  يزور  قزر و  موهفم  هک  تسا  مولعم  نامسآ ؟
، دهد شوگ  دنوادخ  دای  رکذ و  هریغ و  تشادهب و  تیاعر  هیذغت ، هرابرد  یهلا  يایلوا  نیمارف  هب  ناسنا  رگا  .تسا  اوقت  نتشادن  زا  یشان  رشب  یمسج  ياه  يرامیب  زا  يرایسب  هک  اریز  تشاد ، دهاوخ  ملاس  یمـسج 

.دنور یم  نیب  زا  تسوا  ریگ  نابیرگ  نونکا  مه  هک  یحور  یمسج و  ياه  يرامیب  زا  يرایسب 

یفاک هزادنا  هب  ناراب  رگا  دراد ؟ دوجو  تاغاب  عرازم و  يرایبآ  يارب  يژرنا  فرص  يرایبآ و  تازیهجت  همه  نیا  هب  يزاین  ایآ  دبای  همادا  لصف  ياهتنا  ات  مظنم  روط  هب  درابب و  ناراب  هایگ  ِتشاک  ِلصف  يادتبا  زا  رگا 
یگدـنز رد  تکرب  دوبن  تلع  هب  نوزفا ، زور  ِیناسنا  یهایگ و  ياه  يرامیب  تافآ و  نایغط  یلاس ، کشخ  لکـشم  ایآ  دراد ؟ دوجو  ینونک  زاسرـسدرد  رب و  يژرنا  نارگ ، هدـیچیپ ، يژولونکت  هب  يزاـین  اـیآ  دراـبب 

یتحار و ناسنا  ایآ  تسین ؟ وا  درکیور  نیا  لصحام  بآ ، نیمأت  يارب  روآ  شِدـنِچ  ًاضعب  يژولونکت  ایآ  تسین ؟ دـنوادخ  ربارب  رد  وا  نایغط  بیذـکت و  هانگ و  دوخ ، تسیز  طیحم  هب  رـشب  مجاهت  رطاخ  هب  ناـسنا ،
زا يا  هنومن  هب  .تسادـخ  ربارب  رد  نایغط  جـیاتن  زا  هنومن  کی  طـقف  نیا  تسا ؟ هدرکن  بآ  لاصحتـسا  يارب  هدـیچیپ  ياـه  حرط  يارجا  تخاـس و  یحارط ، یتخـس  هب  لیدـبت  دوخ  درکلمع  تلع  هب  ار  دوخ  یکاـپ 

: میرگنب بآ  لاصحتسا  يارب  يروانف  نیرخآ 

مامح رد  بآ  هیفصت  یشخرچ  شود 

نآ هب  هک  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  لزانم  رد  یلومعم ، ياه  مامح  رد  نونکا  مه  يروانف  نیا  .دوش  یم  هدافتسا  مک  رایسب  بآ  فرصم  اب  شود  کی  زا  نادروناضف  مامحتسا  يارب 

2 و 3. قالط ، - 1
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دوش آب چرخشی (Recycling Shower) می گویند. این دوش آخرین فناوري براي اسـتحمام با آب کم است. در این فناوري آب گرم، بعد از اسـتفاده، به سوراخ فاضالب وارد و در آنجا با روش
هاي نانوتکنولوژي تصفیه می شود و آب، بعد از کمی گرم شدن دوباره به لوله دوش برمی گردد (1).

هیـچ کس طراح این ایـده را مورد شـماتت قرار نمی دهـد و او را توبیـخ نمی کنـد، چراکه مجتمع بشـر سـرنوشت خود را به گونه اي تغییر داده و در مرز هالـکت قرار داده است که اکنون مغزهاي متفکر
انسانی، مجبورند براي غلبه بر محدودیت هایی که بشر به خاطر تهاجم به محیط زیست خود و طغیان در برابر خداوند و از بین رفتن برکت در زندگی خود به وجود آورده است از تمام ظرفیت فکري خود
اسـتفاده کرده و هر محـدودیت و حقارت و پیچیدگی را بپذیرند، اما تا کی می توان براي محدودیت هاي اعمال شده از طرف خداوند و طبیعِت داراي شـعور، راهکار پیدا کرد و به جنگ با خدا و شـعور
طبیعت ادامه داد. به حقارت زندگی در خانه هاي تنگ و تاریک تن دادیم، به حقارت زندانی شدن در حصار سنگ، آهن و آجر، بدون آب، سبزه و نسیم تن دادیم، به حقارت عبور فاضالب ها از زیر پا

و باالي سر و بیخ گوش و کنار رختخوابمان تن دادیم، به حقارت خوردن فاضالب تن دادیم، تا کی می توانیم این حقارت ها را تحمل کنیم؟

شایـد این سؤال پیش بیایـد که چرا پیش از این انسان آن طور که در این نوشـتار اشاره می گردد از برکت علم خداونـد بهره مند نشده است؟ در پاسخ باید گفت، چه زمانی بشـر به اتفاق، زیر چتر والیت
الهی قرار گرفته است، تا برکت اتصال او با خداوند در پیشرفت او جاري شود. در دوران هاي کوتاهی که بشر تا حدي از ولی خدا اطاعت نموده از مواهب سرشار آن بهره مند شده است.

«تفکر انتظار دست کم به این معناست که جهان و تاریـخ از سـنگ ساخته نشـده انـد و قابل تغییرنـد. کمترین پیام مهـدویت و انتظار این است که میشود اوضاع را در گستره جهانی تغییر داد. با این شـرایط
یکی از شرح وظایف ما این خواهد بود که به اوضاع حاکم بر جهان و تاریخ تن ندهیم و تسلیم نشویم. انتظار یعنی تسلیم نشوید و به زانو درنیایید. انتظار یعنی ادامه

.www.elmefarda.com .1- علم فردا، وبگاه علمی فنی. 1392. دوش چرخشی
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.(1) تیرشب » همه  تاجن  هب  فوطعم  یناهج و  داعبا  رد  هزرابم  تمواقم و 

رشب تسد  هتخاس  عیانص  تیصوصخ 

: لاثم يارب  .دنا  هدمآ  دوجو  هب  رشب  طسوت  یعیبط  هخرچ  ای  یهلا  تبهوم  کی  نتفر  نایم  زا  تلع  هب  زین  ینونک  عیانص  زا  يرایسب  .دنک  یم  جیگ  ار  ناسنا  رشب  هتخاس  تسد  عیانص  یگدیچیپ 

.دنا هتفای  شرتسگ  رشب  هدعاق  یب  ياه  تیلاعف  زا  یشان  یمیلقا  تارییغت  يزرواشک و  تالوصحم  زا  تکرب  نتفر  تلع  هب  یتابن  تافآ  عفد  مومس  عیانص  _ 

.دنا هتفای  شرتسگ  تینما  قالخا و  دوبن  تلع  هب  یماظن  عیانص  _ 

هتخاس اه  نآ  زا  يرایـسب  هتفای و  شرتسگ  طاشن  اب  ملاس و  ناور  حور و  ملاس ، تسیز  طیحم  یتشادهب ، بآ  ملاس ، ییاذغ  داوم  قالخا ، تشادهب ، تکرب ، دوبن  تلع  هب  يزاسوراد  عیانـص  دح  زا  شیب  شرتسگ  _ 
.دنتسه رشب  تسد 

.دنا هتفای  شرتسگ  یبورکیم  ییایمیش و  تاحیلست  بمب و  نیم ، گنج ، زا  یشان  تاراسخ  تلع  هب  یعونصم  ياضعا  تخاس  عیانص  یکشزپ و  یسدنهم  عیانص  زا  يرایسب  _ 

.دنا هتفای  شرتسگ  هدولآ  ییاذغ  داوم  ییایمیش و  داوم  وراد ، ردخم ، داوم  فرصم  گنج ، تلع  هب  نیلولعم  هاگشیاسآ  _ 

ملکت اب  يروانف  نیا  ایآ  تسا ؟ هسیاقم  لباق  ملاع  طاقن  یـصقا  زا  تاعالطا  عاونا  هب  نانآ  یبایتسد  عالطا و  هدام و  ملاـع  ءارواـم  اـب  یهلا  ياـیلوا  ناربماـیپ و  طاـبترا  شور  اـب  تنرتنیا  هارمه و  نفلت  تارباـخم ، اـیآ 
يارب هتخیسگ  راسفا  رشب  هک  یگدیچیپ  همه  نیا  زا  دناوت  یمن  یهلا  ملع  ایآ  دوش ؟ هداد  رشب  هب  دناوت  یمن  یهلا  يروانف  نیا  ایآ  .نایز  ررـض و  جاوما ، میـس ، نودب  یملکت  تسا ؟ هسیاقم  لباق  ناربمایپ  اب  ناگتـشرف 

؟ تسا هدمآ  نیمز  يور  رب  جاوما  عاونا  یکیرتکلا و  نادیم  نزاخ ، میس ، عاونا  رد  تراسا  يروانف و  عاونا  داجیا  يارب  رشب  ایآ  دهاکب ؟ هتخاس  دوخ 

هک یملع  اب  ددرگ ، ناسنا  بیصن  نامیا ، اوقت و  شالت ، لیلد  هب  ادخ ، تیانع  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  .میرامشب  دودرم  ار  رشب  یتحار  یگدنز و  تلوهس  يارب  رترب  ياه  يروانف  زا  هدافتـسا  هک  تسین  نیا  دوصقم 
، هدوب نییاپ  رایسب  اه  نآ  هنیزه  هک  دبای  یم  تسد  ییاه  يروانف  هب  رشب  ادخ ، يایلوا  ینعی  یهلا ، ضیف  هطساو  اب  رشب  لولقع  لامکا  اب  دوش ، یم  هداد  وا  هب  دنوادخ  بناج  زا 

.http://mahdisarbandi.blogfa.com/post-254 راظتنا .» هفسلف   » ینارنخس .نسح  يدغزا ، روپ  میحر  - 1
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سهولت استفاده از آن ها بسیار بیشتر باشد و بدون ضرر در خدمت انسان قرار گیرند.

شیر مادر که یک فناوري الهی براي تولید غذاي کودك است، یکی از نمونه هاي مثال زدنی است. کدام ماده غذایی ساخت بشر توانسته است جایگزین شیر مادر شود. تمام مراکز علمی و بهداشتی جهان
شیر مادر را تبلیغ می کننـد. کـدام صـنعت بشـري جاي مهر مادر را گرفته است؟ کـدام آواز، هنر، فناوري صوتی و تصویري ساخته بشـر جایگزین نگاه پرمهر مادر به نوزاد خود شده است؟ در صورتی که
بشـر، ایمان به خـدا داشـته باشد و تقواي الهی را در پیش گیرد چرا علم تغذیه پاك به بشـر تعلیم نشود؟ مگر انسان خلیفه خدا روي زمین نیست؟ چرا خداوند عقل بشـر را کامل نکند؟ چرا از مهر خود در

زندگی او ندمد؟

تامین انرژي در دنیاي کنونی

انسان براي تامین انرژي خود که در طبیعت به وفور و رایگان وجود دارد با دشواري هاي زیادي روبروست. اسـتفاده از سوخت هاي فسـیلی براي تولیـد انرژي باعث آلودگی محیط زیست شـده و صدمات
جبران ناپـذیري به چرخه طبیعت و محیـط زیست وارد نموده است. این آلودگی سـهم مهمی در تغییرات اقلیمی و تبعات ناگوار ناشـی از آن داشـته است. تامین انرژي به شـیوه هاي به اصـطالح پاك نیز با

دردسرهاي مخصوص خود همراه است.

شکل 33 نیروگاه تولید برق با استفاده از کالکتورهاي خورشیدي_

کالکتورهاي انرژي خورشـیدي در تعـداد زیاد، با هزینه گزاف تولید شده و با صـرف هزینه زیاد نگهداري می شوند و به تعداد زیادي متخصـص و کارشـناس نیاز داشـته و با اشـغال فضاي زیاد به دریافت
مقدار کمی انرژي خورشیدي مشغول اند. براي تولید یک مگاوات برق خورشیدي
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.تسا زاین  روتکلاک  راتکه  هب 1000  قرب  دیلوت  تاواگم  اب 1000  یلومعم  یبیکرت  لکیس  هاگورین  کی  لداعم  قرب ، دیلوت  يارب  ینعی  .تسا  زاین  اهروتکلاک  نیا  زا  عبرم  رتم  هب 000/10 

: دیامرف یم  نایب  نینچ   (1) اَهِّبَر » ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأ  َو   » هفیرش هیآ  وترپ  رد  رمالا  بحاص  ترضح  روهظ  نامز  رد  ار  ناهج  لوحت  ؟ع ؟ قداص ماما 

یلع سانلا  اهارت  یتح  اهزونک  ضرالا  رهظتو  یثنا  مهیف  دـلوت  ال  رکذ ، فلأ  هل  دـلوی  یتح  هکلم  یف  لجرلا  رمعیو  هملظلا ، تبهذو  سمـشلا ، ءوض  نع  دابعلا  ینغتـساو  اهبر ، رونب  ضرالا  تقرـشأ  ماق  اذإ  اـنمئاق  نا 
.هلضف نم  هللا  مهقزرامب  سانلا  ینغتسا  .کلذ  هنم  لبقی  دحأ  دجوی  ال  هتاکز ، نم  ذخأیو  هلامب ، هلصی  نم  مکنم  لجرلا  بلطیو  اههجو ،

: دنک مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 

.دوش یم  نشور  شراگدرورپ  رون  اب  نیمز   - 1

.دنوش یم  زاین  یب  دیشروخ  رون  زا  مدرم   - 2

.دور یم  نیب  زا  یکیرات   - 3

.دنک یم  تمحرم  وا  هب  رسپ  رازه  دنوادخ  هک  دوش  یم  ینالوط  يردق  هب  ناسنا  رمع   - 4

.دریگ یم  رارق  اه  نآ  ناگدید  ربارب  رد  دوش و  یم  رهاظ  مدرم  رب  نیمز  هتفهن  نیازخ   - 5

.دنبای یمن  دریذپب و  تاقدص  تاکز و  اه  نآ  زا  هک  دنور  یم  یسک  لابند  هب  مدرم   - 6

.دنوش (2) یم  زاین  یب  ناشراگدرورپ  لضف  هب  مدرم   - 7

: دومرف هک  مدینش  ؟ع ؟ قداص ماما  زا  دیوگ  یم  رمع  نب  لضفم 

زاین یب  هام ، دیشروخ و  رون  زا  مدرم ، زور ، نآ  رد  ، » دومرف دوش .»؟ یم  هچ  دنک  جورخ  ترضح  یتقو  ، » مدیـسرپ تسا .» نیمز  ماما  دارم   » ضرالا ماما  ینعی   (3) اّهبر » رونب  ضرألا  تقرشأو   » هیآ رد  ضرألا » ّبر  »
افتکا ؟ع ؟ ماما رون  هب  دنوش و  یم 

.69 رمز ، - 1
ص 337. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 2
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می کنند». (1) محدث نوري؟ره؟ چند روایت از تفسـیر علی بن ابراهیم و ارشاد شـیخ مفید و غیبت طوسـی و کمال الدین شـیخ صدوق و کفایه االثر شـیخ خّراز و غیبت فضل بن شاذان نقل می کند و می

گوید به قرینه حدیث اول، معلوم می شود مراد، نور ظاهري است وگرنه ممکن است گفته شود مراد نور معنوي است که نور علم و حکمت و عدل باشد (2).

مراد از «امام» در این روایت، حضـرت مهـدي؟عج؟ است؛ زیرا اوًال ، در خود روایت می گوید، «وقتی قیام کند، چه اتفاقی می افتد؟». ثانیًا، هیچ زمانی این گونه نبوده و فقط در زمان آن حضـرت، مردم از
نور خورشید و ماه بی نیاز می شوند.

دلیل این مطلب، روایتی است که باز خود مفضل بن عمر از امام صادق؟ع؟ نقل می کند که فرمود:

إذا قائمنـا قـام، أشـرقت األـرض بنور ربّها و اسـتغنی العباد عن ضوء الشـمس و ذهبت الظلمه؛ وقتی قائم ما قیام کنـد، زمین، به نور پروردگارش روشن می شود و مردم، از نور خورشـید بی نیاز می شونـد و
ظلمت به طورکلی از بین می رود (3) (4).

بی شک تأمین انرژي می توانـد با یک شاه کلیـد از علم الهی به روش بسـیار ساده تر انجام شود و این نوشـتار به دنبال القاي تأمین انرژي بشـر با نور امام نیست، بلکه هـدف از طرح این موضوع فهم بیشتر
درباره گستره و قله تکامل بشـر است، با تدبر در این روایت و آیات قرآن درمی یابیم که قله اسـتعداد و تکامل بشـر، اشراق زمین با نور ولی خداست، پس چرا انسان در مسیر زندگی خود تا رسیدن به آن
قله هـاي شـرف نتوانـد از طریق علم الهی با واسـطه فیض، یا تکمیل عقول انسانی براي تأمین انرژي در زنـدگی خود بهره منـد شود و مجبور باشـد با تخریب محیط زیست، زیرساخت هاي زنـدگی خود و

طبیعت و به خطر انداختن حیات جانوران و گیاهان انرژي موردنیاز خود را تأمین کند.

خداوند در قرآن کریم درباره آفتاب و سرما در بهشت می فرماید:

1- تفسیر نورالثقلین، العروسی، شیخ عبدالعلی، ذیل آیه 69 سوره مبارکه زمر، ح 121.
2- نوري طبرسی، میرزا حسین. 1377. نجم الثاقب. انتشارات مسجد جمکران، چاپ دوم، بهار 77.

نورالثقلین، ج4 ذیل،   ، آیه، ح 122. تفسیر 484؛ 3- الغیبه، شیخ طوسی، ص 467 ح
4- مصلحی، علی. 1383 حضرت. زهرا و حضرت مهدي؟عهما؟. مجله انتظار. بهار و تابستان 1383 شماره، 11 و 12.
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(1) ار .} امرس  هن  دننیب و  یم  اجنآ  رد  ار  باتفآ  هن  دنا ، هدرک  هیکت  ابیز  ياه  تخت  رب  تشهب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  اًریِرَْهمَز ؛ َالَو  اًسْمَش  اَهِیف  َنْوَری  َال  ِکئاَرَْألا  یَلَع  اَهِیف  َنِیئکَّتُم  }

.دراد ناکما  دیشروخ )  ) نآ ینونک  عبنم  زا  ریغ  يرگید  عبنم  زا  رون  نیمات  تسا  تمایق  زا  يا  هبترم  هک  زین  روهظ  رصع  رد  هک  تفایرد  ناوت  یم  هکرابم  هیآ ي  نیا  موهفم  هب  هجوت  اب 

، دـناوتب ناسنا  رگا  .دـنهد  رارق  هدافتـسا  دروم  هدرک و  راهم  ار  دوخ  يرکف  تردـق  دادعتـسا و  زا  یناوارف  شخب  دـنا  هتـسناوتن  نونکات  اه ، ناـسنا  هک  دـنا  هتفاـی  تسد  رواـب  نیدـب  دوخ ، تاـقیقحت  رد  نادنمـشناد ،
رـشب هک  نیا  تسا و  زیزع  نآ  تبیغ  زا  اه ، تیمورحم  نیا  همه ي  دنک (2) . رارقرب  طابترا  يا ، هناسر  رازبا و  چیه  نودب  ملاع ، فرط  نآ  اب  ملاع  فرط  نیا  زا  دناوت  یم  دـنک ، افوکـش  ار  دوخ  نورد  ياهدادعتـسا 

تیمورحم و ددرگن ، یلمع  تبیغ  نارود  فیاظو  دریگن و  ماجنا  نکمم ، ياه  مادقا  وا و  هب  رارطـضا  كرد  رـشب و  غولب  دوشن و  هدامآ  اه  هنیمز  ات  تفای و  دهاوخن  ییاهر  اه  نامرح  اه و  يراتفرگ  نیا  زا  وا ، نودب 
.تساه شناد  یمامت  هنیجنگ ي  نزاخ و  وا  يرآ  .تفرگ  دهاوخ  ار  ام  نابیرگ  نانچمه  نامرح ،

دیلوت ار  ییاذغ  هدام  کی  تسا  هتسناوتن  نونک  ات  رشب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .تسین  ریذپ  ناکما  نآ  هب  طوبرم  یهلا  زار  زمر و  نتشاد  رایتخا  رد  نودب  ناسنا ، زاین  دروم  ییاذغ  داوم  یخرب  دیلوت  ملع  هب  یبایتسد 
: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .تسادخ  هدیرفآ ي  ییاذغ  داوم  زا  یبیکرت  دنک  یم  فرصم  رضاح  لاح  رد  هک  ییاذغ  داوم  مامت  هکلب  دنک ،

کُّبَر یَحْوَأَو  َنُولِقْعی *  ٍمْوَِقل  ًهیَآل  ِکلَذ  ِیف  َّنِإ  اًنَـسَح  اًقْزِرَو  اًرکَـس  ُْهنِم  َنوُذِـخَّتَت  ِباَنْعَْألاَو  ِلیِخَّنلا  ِتاَرَمَث  ْنِمَو  َنِیبِراَّشِلل *  اًِغئاَس  اًِصلاَخ  اًنََبل  ٍمَدَو  ٍثْرَف  ِنَیب  ْنِم  ِِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم  ْمکیِقُْـسن  ًهَْربَِعل  ِماَْـعنَْألا  ِیف  ْمَکل  َّنِإَو  }
و َنوُرکَفَتی ؛ ٍمْوَِقل  ًهیَآل  ِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِساَّنِلل  ٌءاَفِش  ِهِیف  ُُهناَْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌباَرَش  اَِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخی  اًُللُذ  کِّبَر  َُلبُس  یُکلْـساَف  ِتاَرَمَّثلا  ِّلک  ْنِم  ِیلک  َُّمث  َنوُشِْرعی *  اَّمِمَو  ِرَجَّشلا  َنِمَو  اًتوُیب  ِلاَبِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ 

نیگرس نایم  زا  تساه ، نآ  مکش  يالبال ]  ] رد هچنآ  زا  تسا ؛ یتربع  امش  يارب  ًاعطق  اه  ماد  رد 

.13 ناسنا ، - 1
هرامش 4. ناتسبات 81 ، راظتنا ، هلجم  جع .)»  » رمالا بحاص  ترضح  ترایز  رب  يرورم  هار (  اهنت  .قداص 1381 . یبارحس ، - 2
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و خون، شـیري ناب به شـما می نوشانیم که براي نوشـندگان گواراست و از میوه درختان خرما و انگور، باده مستی بخش و خوراکی نیکو براي خود می گیریـد. قطعًا در این [ها] براي مردمی که تعقل می
کننـد نشانه اي است. و پروردگار تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزي] کرد که از پاره اي کوه ها و از برخی درختان و از آنچه داربست [و چفته سازي] می کنند، خانه هایی براي خود درست کن. سـپس
از همه میوه هـا بخور و راه هـاي پروردگـارت را فرمانبردارانه، بپوي. [آنگاه] از درون [شـکم] آن، شـهدي که به رنگ هاي گوناگون است بیرون می آیـد. در آن، براي مردم درمانی است. راستی در این

زندگی زنبوران] براي مردمی که تفکر می کنند نشانه [قدرت الهی] است.} (1)

دسترسی بشر به علم الهی و تسلط بر عالم ماده در عصر ظهور

با بررسی روایات مشخص می شود که در عصر ظهور امام زمان، علم الهی به چند علت یا طریق مختلف در دسترس بشر قرار می گیرد:

_

_

 برنامه هاي علمی، آموزشی و تربیتی با شیوه هاي جدید و موثر توسط یاران امام در جامعه اجرا می شود.

 همـانگونه که در آیـات قرآن وعـده داده شـده است، به خـاطر ایمـان و تقوا، برکـات خداونـد بر مومنین نازل می شود که یکی از مهم ترین این برکات تکمیل عقول، حکمت و فهم مومنین و علم الهی

_

است.

 کسب انواع توانایی و علم، به برکت حضور ولی خدا در بین مردم و اطاعت مومنین از امام.

 کمک گرفتن بشر از استعدادهاي طبیعی._

با مراجعه به روایات می توان به دورنمایی از گوشه اي از پیشرفت هاي علمی و صنعتی در عصر ظهور دست یافت که به آن ها اشاره می شود:

امام صادق؟ع؟ دراین باره می فرمایند:

َها فِی النَّاِس َو َضمَّ ِإلَیَْها ُسُل َحْرَفاِن َفَلْم َیعِْرِف النَّاُس َحتَّی الَْیْوِم َغیَْر الَْحْرَفیِْن َفِإَذا َقاَم َقائُِمَنا َأْخَرَج الَْخْمَسَه َو الِْعْشِریَن َحْرفًا َفَبثَّ الِْعلُْم َسبَْعٌه َو ِعْشُروَن َحْرفًا َفَجِمیُع َما َجاَءْت بِِه الرُّ

1- نحل، 66 تا 69.
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مئاق هک  یماگنه  اما  .دنا  هتخانـشن  ار  فرح  ود  نآ  زج  نونکات  مدرم  دوبن و  شیب  فرح  ود  دـندروآ ، مدرم  يارب  یهلا  ناربمایپ  هچنآ  مامت  .تسا  فرح  شناد 27  ملع و  ًافْرَح ؛ َنیِرْشِع  ًهَْعبَـس َو  اَهَُّثبَی  یَّتَح  ِْنیَفْرَْحلا 
.ددرگ (1) رشتنم  لماک و  فرح  ات 27 دنک  یم  همیمض  نآ  اب  ار  رگید  فرح  ود  دزاس و  یم  رشتنم  مدرم  نایم  رد  راکشآ و  ار  رگید  هبعش  هخاش و  فرح و  دنک 25 مایق  ام 

: تسا هدومرف  زین  ؟ع ؟ رقاب ماما 

لماک و نآ  اب  ار  اه  نآ  لوقع  دراذـگ و  یم  ناگدـنب  رـس  هب  ار  شتبحم  تسد  دـنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  مُهُماَـلْحَأ ؛ ِِهب  ْتَلَمَک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِـهب  َعَمَجَف  ِداَـبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدَـی  ُهَّللا  َعَضَو  اَـنُِمئاَق  َماَـق  اَذِإ 
.دنک (2) یم  لیمکت  هداد ، شرورپ  ار  ناشراکفا 

: دومرف روهظ  رصع  رد  نآرق  یناگمه  شزومآ  تسرد و  میلعت  دروم  رد  ؟ع ؟ یلع ماما 

دنا و هدرک  اپ  هب  نآرق  میلعت  تاسلج  هدز و  اه  همیخ  هفوک  دجسم  رد  هک  منیب  یم  ار  نامنایعیش  انامه  نارود  نآ  رد  َلِْزنُأ ؛ اَمک  َنآْرُْقلا  َساَّنلا  َنوُمِّلَعی  َطیِطاَسَْفلا  اُوبَرَض  ْدَق  ِهَفوْکلا َو  ِدِجْـسَِمب  اَِنتَعیِـش  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأک 
.دننک (3) یم  انشآ  هدش ، لزان  هک  هنوگنآ  نآرق  فراعم  اب  ار  مدرم 

: دیامرف یم  ؟ع ؟ رقاب ماما 

باتک قیرط  هب  شا  هناخ  رد  نز  کی  هک  دش  دـهاوخ  هداد  مهف  تمکح و  امـش  هب  يا  هزادـنا  هب  يدـهم  راگزور  رد  هللا ؛ لوسر  هنـسو  یلاعت  هللا  باتکب  اهتیب  یف  یـضقتل  هأرملا  نأ  یتح  هنامز  یف  همکحلا  نوتؤتو 
.دنک (4) یم  تواضق  ربمایپ  تنس  ادخ و 

: دندومرف ؟ع ؟ داجس ترضح  دوخ  یمارگ  ردپ  لوق  زا  ؟ع ؟ رقاب ماما 

رـسارس رد  دـنک ، مایق  ؟ع ؟ مئاق هاگره  اهیف ؛ امب  لمعاو  کفک  یلإ  رظناف  هیف ، ءاضقلا  فرعت  الو  همهفت  الام  کیلع  درو  اذإف  کفک ، یف  كدـهع  لوقی  الجر  میلقإ  لک  یف  ضرالا  میلاقأ  یف  ثعب )  ) مئاـقلا ماـق  اذإ 
وا هب  دتسرف و  یم  ار  يدرم  ینیمزرس  ره  رد  نیمز ،

ص 336. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1
ح 21. ص 25 ، ج 1 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  - 2

ص 369. ج 3 ، يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم  - 3
ص352. ج 53 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 4
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می گوید؛ فرمان تو در کف دست توست. پس هرگاه چیزي به تو وارد شد که آن را نمی فهمیدي و حکم قضاوتی را در آن نمی دانستی، پس به کف دست خود بنگر و به آنچه در آن است عمل کن...
(1) .

در آن عصر، پیشرفت تکنولوژي و علوم به گونه اي برق آسا و غیرقابل مقایسه با دنیاي کنونی خواهد بود؛ به گونه اي که همه ي دستاوردهاي خیره کننده ي جهان بشري کنونی و آینده در برابر آن بسیار
اندك و ناچیز است.

خداوند در سوره طالق می فرماید:

ُه لِکلِّ َشیٍء َقْدًرا؛ و هر کس تقواي الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی براي او فراهم َه بَالُِغ َأمِْرِه َقْد َجَعَل اللَّ بُُه ِإنَّ اللَّ ِه َفُهَو َحسْـ َه یْجَعْل لَُه َمْخَرًجا. َویْرُزقُْه مِْن َحیُث لَا یْحَتِسُب َوَمْن یَتَوکْل َعَلی اللَّ {َوَمْن یتَِّق اللَّ
می کنـد و او را از جایی که گمان نـدارد روزي می دهـد؛ و هر کس بر خـدا توّکل کنـد، کفایت امرش را می کنـد؛ خداونـد فرمان خود را به انجام می رسانـد؛ و خـدا براي هر چیزي اندازه اي قرار داده

است}. (2)

در این آیه و سایر آیات قرآن وعده داده شده است که هر کس تقوا داشـته باشد راه خروجش از هر مسـئله اي و روزي خوردن از راه هاي غیر معمول ضمانت شده است که این تضمین در مقیاس اجتماع
نیز وجود دارد.

عصـر ظهور، زمان گسترش و شـکوفایی علم و دانایی است، و مدینه فاضـله اسـالمی، شـهر علم و دانش است. با آمدن منجی عالم، همان گونه که ظلم و بیداد جاي خود را به عدل و دادگري می سپارد و
نابسامانی هاي اجتماعی به سامان می گرایـد؛ جهل و نادانی نیز جاي خود را به علم و دانایی می دهـد و جهان از نور عقل و دانش آکنده می شود. علوم و دانش هایی که در طول اعصار و قرون در پشـت

پرده ها مکنون مانده بود، ابراز می گردد و مرز دانایی و یادگیري تا سراپرده منازل و اعماق وجود تک تک انسان ها، گسترش می یابد.

1- همان، ج 52، ص 365.
2- طالق، 2 و 3.
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روهظ زا  دعب  لبق و  رشب  رب  یهلا  تاکرب  لوزن  مهدزای : لصف 

لصف هصالخ 

یعوضوم تورث  اریز  تسا ، تورث  زا  رت  مهم  يرما  تکرب  .تسا  تکرب  دریگ ، یم  همـشچرس  يونعم  روما  زا  هک  یمیهافم  زا  یکی  .تسا  لیخد  وا  یگدـنز  رد  يونعم  روما  تسین و  يدام  ًافرـص  يدوجوم  ناسنا 
تکرب و هملک  .دریگ  یم  رب  رد  ار  نامز  یتمالـس و  يزور ، ملع ، دـنزرف ، رمع ، دـننام  يرگید  نوئـش  هکلب  دریگ ، یمن  قلعت  لام  هب  اهنت  تسا و  رادـیاپ  تکرب  اما  دریگ  یمرب  رد  ار  يداـم  روما  اـهنت  تسا و  یتقوم 
، یعمج تادابع  زا : دـنا  ترابع  لماوع  نیا  زا  یخرب  میرب ، یم  یپ  ناسنا  یگدـنز  رد  از  تکرب  لماوع  هب  مهع ؟ ؟ نیموصعم تایاور  نآرق و  تایآ  هعلاطم  اـب  .تسا  هدـش  رکذ  میرک  نآرق  رد  راـب  نآ 32  تاقتشم 

یلاس کشخ  .تسا  هتـسب  رب  تخر  ناسنا  یگدنز  زا  تکرب  ایرد ، یکـشخ و  رد  ناسنا ، طسوت  داسف ، روهظ  لیلد  هب  نونکا  مه  .محر  هلـص  يزیخرحـس و  هقدـص ، تخادرپ  تاکز ، تخادرپ  ناگرزب ، میرکت  اعد ،
ییازریوک يزرواشک ، تالوصحم  شهاک  یگدنز ، يالاب  هنیزه  زوس ، نامناخ  ياه  گنج  نوزفازور ، یهایگ  ياه  يرامیب  تافآ و  هتخانشان ، ياه  يرامیب  عاونا  رگناریو ، ياه  نافوط  هلزلز و  لیس ، موادتم ، ياه 

ماما روضح  تکرب  هب  روهظ  رـصع  رد  .تسا  ناسنا  یگدـنز  رد  تکرب  شهاک  ياهدـمایپ  زا  عماوج  یخرب  رد  یچوپ  ساسحا  شرتسگ  یناور و  ياه  يرامیب  عاونا  یناهگان ، ياه  گرم  اه ، لگنج  نتفر  نیب  زا  و 
جراخ ار  شتاکرب  نیمز  تسا ؛ هدمآ  تایاور  رد  هک  هنوگ  نآ  دوش ، یم  لزان  رـشب  رب  نامـسآ  نیمز و  زا  تسا ، هدش  هداد  هدـعو  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنوادخ ، تاکرب  اه  نآ  ياوقت  نامیا و  مدرم و  نایم  رد 

همه اریز  دـبای ؛ یمن  یلام  کمک  هقدـص و  قافنا و  يارب  ار  يدروم  یـسک  دـنک و  یم  رهاظ  ار  دوخ  تاکرب  دزاس و  یم  راکـشآ  ار  شیاه  جـنگ  نیمز  ماگنه  نیا  رد  دـسر ، یم  شبحاص  هب  یقح  ره  دزاس و  یم 
.دش دنهاوخ  ینغ  زاین و  یب  نانمؤم 
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کاهش نزول برکات الهی بر بشر در عصر حاضر

اشاره

برخی از حوادث و بالیـاي طبیعی ناشـی از خسـارتی است که انسـان به محیـط زیست خود وارد کرده یا ناشـی از اشـتباهاتی است که در محاسـبات و عملکردهاي خود داشـته است، اما ازجمله مباحثی که
درباره بالیاي طبیعی در ادیان و مذاهب مختلف مطرح گردیده، معناداري و جهت دار بودن برخی پدیده ها و حوادث غیرمترقبه طبیعی می باشد، چنان که خداوند در قرآن کریم می فرماید:

ُهْم یْرِجُعوَن؛ فساد، در خشـکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده انـد آشـکار شـده است؛ خدا می خواهد نتیجه َبْت َأیـِدي النَّاِس لِیـِذیَقُهْم بَعَْض الَِّذي َعِملُوا لََعلَّ {َظَهَر الَْفَساُد فِی الَْبرِّ َوالَْبْحِر بَِما کسَـ
بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید (بسوي حق) بازگردند}. (1)

بنـابراین اگر نگویم در همه ي ادیان این اعتقاد وجود دارد که گناهان و کارهاي زشت و ناپسـند، آثار فردي و اجتماعی بـدي را به دنبال دارد، این تلقی و اعتقاد در بین مسـلمانان و مسـیحیان که بیشترین
جمعیت جهان را تشـکیل می دهنـد رایـج است. مسـلمانان معموًال حوادث و بالیاي طبیعی را معنادار می داننـد و آن ها را یا به عنوان امتحان و آزمایش و یا به عنوان نتیجه اعمال (عمران، صـنعت، تخریب

محیط زیست و ...) و یا رفتار و گناهان می دانند.

در آیه 155 سوره بقره سخن از خشک سالی و قحطی به میان آمده و خداوند از آن به عنوان وسیله اي براي آزمایش انسان ها یاد کرده است:

ابِِریَن؛ قطعـًا همه شـما را بـا چیزي از ترس، گرسـنگی و کـاهش در مـال ها و جان ها و میوه ها، آزمایش می کنیم و ِر الصَّ ـَأنُْفِس َوالثََّمَراِت َوبَشِّ ْ ـَأمَْواِل َوال ْ یٍء مَِن الَْخْوِف َوالُْجوِع َونَقٍْص مَِن ال {َولََنبْلَُونَّکْم بِشَـ
بشارت ده به استقامت کنندگان}.

در آیه 112 سوره نحل چنین آمده است:

ُه لَِباَس الُْجوِع َوالَْخْوِف بَِما کانُوا یْصَنُعوَن؛ خداوند (براي آنان ِه َفَأَذاَقَها اللَّ ًه یْأتِیَها ِرْزقَُها َرَغًدا مِْن کلِّ َمکاٍن َفکَفَرْت بَِأنُْعِم اللَّ ُه مثًال َقْریًه کانَْت آمَِنًه مُْطَمئِنَّ {َوَضَرَب اللَّ

1- روم، 41.
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یم ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دنوادخ  دندرک و  یساپسان  ادخ  ياه  تمعن  هب  اّما  دیـسر ؛ یم  اج  ره  زا  شیزور  هراومه  دوب و  نئمطم  مارآ و  نما و  هک  يدابآ  هقطنم  تسا ؛ هدز  یلثم  دننک )، یم  تمعن  نارفک  هک 
{. دیناشوپ ناشمادنا  رب  ار  سرت  یگنسرگ و  سابل  دنداد ،

.دومن دهاوخ  تاکرب  شهاک  تارمث و  شهاک  سرت و  یگنسرگ ، راچد  ار  ناسنا  دنوادخ  اوقت  نامیا و  نتشادن  یساپسان و  اب  هک  دننک  یم  نایب  ینشور  هب  نآرق  تایآ  زا  رگید  یخرب  هیآ و  نیا 

: دومرف ؟ع ؟ قداص ماما 

تاناویح دوشن  تخادرپ  لاوما  ِسمخ  تاکز و  هچنانچ  .دوش  ناوارف  یناهگان  گرم  هلزلز و  ددرگ  جـیار  انز  هچنانچ  دـیآ ؛ دـیدپ  يراتفرگ  الب و  عون  راهچ  ددرگ  جـیار  عیاش و  هعماج  رد  زیچ  راهچ  هک  یماـگنه 
.دنیآ (1) زوریپ  نیملسم  رب  نیکرشم  دنوش  تیوقت  هّمذ  لها  رگا  دراب و  یمن  دنوادخ  تمحر  ناراب  دنیامن  یتلادع  یب  متس و  تاُضق  هعماج و  نامکاح  رگا  .دنوش  دوبان 

: دنیامرف یم  ؟ع ؟ رقاب ماما 

تیـشم و هب  نآ  لوزن  اّما  تسین ، رتمک  رگید  لاس  زا  یلاس  چیه  رد  ناراب  دینادب  مدرم  يا  ءاشی ؛ ثیح  کلذ  لجو  زع  هللا  لعجیف  رطمت  اهیف  ءامـسلاو  الإ  لجو  زع  هللا  اهقلخ  ذنم  دـحاو  موی  ایندـلا  لهأ  یلع  یتأ  ام 
.دنک (2) یم  لزان  اه  نآ  ریغ  رب  تسا ، هدش  رّدقم  اه  نآ  يارب  هک  ار  یناراب  لاعتم  دنوادخ  دننک ، هانگ  یموق  رگا  اریز  تسا ؛ دنوادخ  هدارا 

: دنیامرف یم  لیمک  ياعد  رد  ؟ع ؟ یلع ماما 

.دنک یم  لزان  باذع  رفیک  نم  رب  هک  ار  یناهانگ  نآ  شخبب  ایادخ  َمَقِّنلا ؛ ُلِْزُنت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللَا 

.ددنب یم  نم  يور  هب  ار  تتمعن  رد  هک  ار  یناهانگ  نآ  شخبب  ایادخ  َمَعِّنلا ؛ ُریَُغت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللَا 

لوبق عنام  هک  ار  یناهانگ  نآ  شخبب  ایادخ  َءاَعُّدلا ؛ ُسِبْحَت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللَا 

ص 13. ج 8 ، یلماع ، رح  هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 1488. ج 1 ، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2
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روایات فراوانی درباره پدیـده خشک سالی وجود دارد که در آن ها ریشه اصـلی قحطی انجام گناه بیان شـده است. نکته ظریف و جالب توجهی که در قرآن به آن اشاره شده است، بارش باران به عدد و
مقدار معین است:

اُه فِی الَْأْرِض َو ِإنَّا َعَلی َذَهاٍب بِِه لََقاِدُروَن؛ و از آسـمان، آبی به اندازه معیّن نازل کردیم و آن را در زمین (در جایگاه مخصوصـی) ساکن نمودیم و ما بر از بین بردن آن کنَّ َماِء َماًء بَِقَدٍر َفَأسْـ {َوَأنَْزلَْنا مَِن السَّ
کامًال قادریم}. (2)

َماِء َماًء بَِقَدٍر َفَأنَْشْرنَا بِِه بَلَْدًه َمیًتا کَذلِک تُْخَرُجوَن؛ و آن کس که آبی به اندازه از آسمان فرود آورد، پس به وسیله آن، سرزمینی مرده را زنده گردانیدیم؛ همین گونه [از گورها] بیرون َل مَِن السَّ {َوالَِّذي نَزَّ

ص:318

دعاهایم می شود.

نُوَب الَّتِی تُنِْزُل الَْبَالَء؛ خدایا ببخش آن گناهانی را که بر من بال می فرستد. َاللَُّهمَّ اْغِفْر لِی الذُّ

رسول خدا؟ص؟ می فرماید:

قحطی و خشکسالی جز به سبب نافرمانی از خدا بر قومی چیره نشود. (1)

آورده می شوید}. (3)

لُُه ِإلَّا بَِقَدٍر َمعْلُوٍم؛ و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هاي آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه اي معین فرو نمی فرستیم}. (4) {َوِإْن مِْن َشیٍء ِإلَّا ِعنَْدنَا َخَزائِنُُه َوَما نَُنزِّ

تعبیر به قـدر، اشـاره لطیفی به نظـام خاص حاکم بر نزول باران است که بارش باران بر مقتضاي تـدبیر الهی است و به انـدازه اي می بارد که مفیـد و ثمر بخش است و زیانبار نیست. بر اساس تحقیقاتی که
دانشـمندان بر روي تناسب قطرات باران انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که مقدار قطراتی که سالیانه از زمین بخار می شود در حدود 16 میلیون تن می باشد و به همین میزان آب از آسمان فرود می

آید.

1- کنز العمال، متقی هندي، ج 7، ص 833، ح 21593.
2- مومنون، 18.
3- زخرف، 11.

4- حجر، 21.
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: تسا هدش  هراشا  تمعن  نارفک  ادخ و  زا  ندنادرگ  يور  رثا  رد  لیس ، هب  ابس  موق  ندش  راتفرگ  هب  ابس  هروس  تایآ 16 و 17  رد 

ْنِم ٍءیَشَو  ٍْلثَأَو  ٍطْمَخ  ٍلکُأ  یَتاَوَذ  ِنیَتَّنَج  ْمِهیَتَّنَِجب  ْمُهاَْنلََّدبَو  ِمِرَْعلا  َلیَس  ْمِهیَلَع  اَْنلَسْرَأَف  اوُضَرْعَأَف  .ٌروُفَغ  ٌّبَرَو  ٌهَبیَط  ٌهَْدَلب  َُهل  اوُرکْشاَو  ْمکِّبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولک  ٍلاَمِـشَو  ٍنیِمی  ْنَع  ِناَتَّنَج  ٌهیآ  ْمِِهنکْـسَم  ِیف  ٍإَبَِـسل  َناک  ْدََقل  }
وا دیروخب و  ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ ] نانآ  هب   ] پچ تسار و  زا  ناتسغاب  ود  دوب ؛ یتمحر ]  ] هناشن ناشتنوکس  لحم  رد  ابـس  مدرم ]  ] يارب ًاعطق  َروُفْکلا ؛ اَّلِإ  يِزاَُجن  ْلَهَو  اوُرَفک  اَِمب  ْمُهاَنیَزَج  ِکلَذ  .ٍلِیلَق  ٍرْدِس 

تشاد کنت  رانک  زا  یعون  زگ و  هروش  خلت و  ياه  هویم  هک  غاب  ود  هب  ار  اه  نآ  ناتسغاب  ود  میدرک و  هناور  ار  مِرَع  ّدس ]  ] لیس نآ  رب  دندینادرگ و  يور  سپ  .هدنزرمآ  ییادخ  شوخ و  تسا  يرهش  .دینک  رکش  ار 
(1) میناسر .}؟ یم  تازاجم  هب  ار  ساپسان  زج  ایآ  میداد و  ازج  نانآ  هب  دندرک  نارفک  هک  نآ  يازس ]  ] هب ار  تبوقع ]  ] نیا .میدرک  لیدبت 

: تسا هدش  هراشا  حون  نافوط  هب  هیآ 14  توبکنع  هروس  رد 

نافوط ات  درک ، گنرد  لاس  هاجنپ  دصهن و  نانآ  نایم  رد  سپ  میداتسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  یتسار ، هب  و  َنوُِملاَظ ؛ ْمُهَو  ُناَفوُّطلا  ُمُهَذَخَأَف  اًماَع  َنیِـسْمَخ  اَّلِإ  ٍهَنَـس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  اًحُون  اَْنلَـسْرَأ  ْدََقلَو  }
{. تفرگ ارف  دندوب  راکمتس  هک  یلاح  رد  ار  اهنآ 

: هک تسا  هدش  هراشا  لافنا  هروس  هیآ 53  رد  نینچمه 

نانآ هکنآ  رگم  دهد ، یمن  رییغت  هتـشاد  ینازرا  یموق  رب  هک  ار  یتمعن  دنوادخ  هک  تسا  ببـس  نادـب  رفیک ]  ] نیا ٌمِیلَع ؛ ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنَأَو  ْمِهِـسُْفنَِأب  اَم  اوُریَغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یَلَع  اَهَمَْعنَأ  ًهَمِْعن  اًریَغُم  کی  َْمل  َهَّللا  َّنَِأب  ِکلَذ  }
{. تساناد ياونش  ادخ  دنهد و  رییغت  دنراد  لد  رد  ار  هچنآ 

(2) دنک .} كاله  متس  هب  دنرگ ، حالصا  شمدرم  هک  ار  ییاهرهش  هک  تسا  هدوبن  نآ  رب  زگره ]  ] وت راگدرورپ  و  َنوُِحلْصُم ؛ اَُهلْهَأَو  ٍْملُِظب  يَرُْقلا  ِکلْهِیل  کُّبَر  َناک  اَمَو  }

ات 17.  15 ءابس ، - 1
.117 دوه ، - 2
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بنابراین به روشنی می توان دریافت علت اصلی بر هم خوردن نظام اصلی طبیعت و حادث شدن وقایع خانمان برانداز طبیعی چیزي جز تخریب محیط زیست براي دستیابی به منافع زودگذر، گناه و معصیت
خود انسـان هـا و از یـاد بردن خـالق هستی و دل سپردن به امور دنیایی نیست که در این زمان اذن و اراده خداونـد بر این امر حاکم می گردد که ملت گنه کار را عـذاب و به تعبیري دیگر از کرده خویش
آگاه نمایـد. چنانچه در سوره عصـر صـریحًا به این نکته شـده است که انسان در خسارت و زیان است، مگر اینکه به خـدا ایمان آورد و کارهاي شایسـته انجام دهد و دیگران را به راستی و درستی، صبر و

شکیبایی سفارش نماید. این درحالی است که انسان از این آیات عظیم الهی که براستی روشنگر راه زندگی و نجات بخش او از تمامی خسارات و زیان هاي جانی و مالی است غافل است (1).

حضرت علی؟ع؟ در خطبه اي در طلب باران می فرمایند:

بدانید، زمینی که شـما را بر پشت خود حمل می کند و آسـمانی که بر سـرتان سایه گسترده است، فرمان بردار پروردگار شـما هستند و اگر برکات خود را بر شما ارزانی می دارند، بدان سبب نیست که بر
شما دل می سوزانند یا می خواهند به شـما تقرب جویند یا از شـما امید خیري دارند، بلکه، خداوند آن دو را فرمان داده است که به شما سود رسانند و آن دو هم اطاعت کرده اند. خداوند، زمین و آسمان
را براي مصالـح شـما بر پاي داشـته و آن دو نیز برپاي ایسـتاده اند. ایزد تعالی بندگانش را که مرتکب اعمال ناشایست شوند، به کاسـته شدن میوه هایشان و نگه داشـتن برکات از ایشان و فرو بسـتن خزاین
خیرات به روي آنان می آزمایـد. تا توبه کننـدگان توبه کننـد و گناهکاران از گناه کردن باز ایسـتند و پندگیرنـدگان پند گیرند و آن که اراده گناه کرده منزجر گردد. خداوند، آمرزش خواسـتن را سـبب
فراوانی روزي و رحمت بر آفریـدگان قرار داده، که فرمایـد: (از پروردگارتان آمرزش بخواهیـد که او آمرزنـده است. تا از آسـمان برایتان پی درپی باران فرسـتد و شـما را به اموال و فرزنـدان مـدد کند و
برایتان باغها قرار دهد و نهرها براي شـما پدید آورد). پس، خداوند رحمت کند کسـی را که به توبه روي آورد و از خطاهاي خود بخشـش طلبد و بر مرگ خود پیشی گیرد و تدارك امر آخرت کند. اي

خداوند، ما به سوي تو بیرون آمده ایم، از درون خیمه ها و

.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/13933 .1- قوام عربانی، منصوره. 1393. پیشگیري از حوادث غیرمترقّبه طبیعی از نگاه دین. گروه فرهنگی مشرق
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دوخ ناراب  هب  ار  ام  ایادـخ ، راب  .میکانمیب  وت  مشخ  باذـع و  زا  میا و  هتـسب  وت  تمعن  لضف  هب  دـیما  میبلط و  یم  ار  وت  تمحر  هک ، یلاح  رد  .تسا  دـنلب  نآ  زا  نامناکدوک  ناروتـس و  داـیرف  هلاـن و  هک  ییاـه  هناـخ 
وت رب  هک  ار  هچنآ  ات  میا ، هدمآ  نوریب  وت  يوس  هب  ام  دـنوادخ  يا  .ناگدـنیاشخب  نیرت  هدـنیاشخب  يا  .نکم  تذـخاؤم  دـنا  هدرک  ناهیفـس  هچنآ  هب  يامنم و  كاله  طحق ، هب  نادرگم و  زاب  نامدـیمون  امن و  باریس 

، راجنهان ياه  هنتف  هدنکفا و  نامجنر  هب  ینتفایان  تسد  ياه  هتساوخ  هدنار و  وت  هاگرد  هب  ار  ام  راب  تقـشم  ياه  یلاس  کشخ  هدناشک ، یگراچیب  هب  نامراوشد  ياهانگنت  اریز  مینک ، تیاکـش  وت  هب  تسین  هدیـشوپ 
راب .یهدن  رفیک  ناملامعا  ربارب  یهدن و  رارق  باطخ  دروم  نامناهانگ  هب  ار  ام  یتسرفن و  سپاو  نیگهودنا  ینادرگنزاب و  دـیمون  دوخ  هاگرد  زا  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ ، راب  .تسا  هدـش  نامریگ  نابیرگ 

رب یناراب  .تسا  هدرم  هک  ار  هچ  ره  دنادرگ ، هدنز  هدش و  دوبان  هک  ار  هچ  ره  دنایورب  هک  ناهایگ ، هدننایور  هدننک  باریـس  دنمدوس ، رابب  یناراب  ام  رب  .نارتسگب  دوخ  تمحر  يزور و  تکرب و  ناراب و  ام  رب  ایادخ ،
یهاوخب هک  يراک  ره  هب  وت  هک  دنکـشب  ار  اه  خرن  دـنایور و  گرب  ار  ناتخرد  دـنکفا و  بالیـس  اه  هرد  رب  دـنک و  باریـس  ار  تسپ  ياه  نیمز  دزاس و  نوزفا  ار  اه  هویم  دـنادرگ و  فرطرب  ار  یگنـشت  هک  رابب ، ام 

.ییاناوت (1)

يدوب و مه  وت  شاک  دیوگ : یم  وا  هب  دور و  یم  شردارب  ربق  رس  رب  صخش  روهظ  زا  دعب  دوب و  اه  نآ  ياج  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  دور و  یم  ناگدرم  ربق  رـس  رب  درف  روهظ ، زا  شیپ  هک : تسا  هدمآ  تایاور  رد 
يدش (2). یم  معنتم  میا  هدش  دنم  هرهب  ام  هک  یتاکرب  نیا  زا 

ینادان و لهج و  نآ  أشنم  هک  تشاد  يدایز  ياه  نارحب  رـشب  هتـشذگ ، رد  .تسا  اوقت  نامیا و  نادـقف  اه  نارحب  نیا  هشیر  .یقالخا  يونعم و  تسا  ییاه  نارحب  رـشب ، زورما  تالکـشم  یندـشان و  لح  ياه  نارحب 
.تسین یفاک  ییاهنت  هب  ملع  اما  تسا ، هدش  رتشیب  رشب  ملع  زورما  یلو  دوب  تیونعم  هوالع  هب  ملع  نادقف 

ضرع .دنک  یم  هیرگ  هتفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  ؟ص ؟ مالسا مظعم  لوسر  مدید  دیوگ : یم  هفیذح 

 . هبطخ 143 هغالبلا ، جهن  - 1
ص236. رظتنملارابخا ، یف  رردلادقع  زا  لقن  هب  هرامش 45 ، دادرم 1383 ، ریت و  .دوعوم  هلجم  ؟ع .؟ يدهم ترضح  یناهج  تموکح  نامزلارخآ و  .نیدلا 1383 . مجن  یسبط ، هللا  تیآ  - 2
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: دندومرف ترضح  تسا ؟ هدروآ  هیرگ  هب  ار  امش  زیچ  هچ  هللا ! لوسر  ای  مدرک :

تبلق هب  میوگ  یم  هک  یبلاطم  دندومرف : دـشاب ؟ ایند  رد  یعـضو  نینچ  عوقو  رب  لاد  هک  تسه  یمئالع  ایآ  داب  تنابرق  هب  مردام  ردـپ و  مدرک  ضرع  .يدوبن  ایند  نیا  رد  وت  هکنیا  لثم  ای  هتفر  نیب  زا  ایند  هفیذـح  يا 
: نک هرامش  تناتشگنا  اب  نیبب و  تمشچ  اب  راپسب و 

.دننک عیاض  ار  زامن  نم  تما  هک  یتقو  _ 1

.دننک يوریپ  تاوهش  زا  _ 2

.دوش دایز  مدرم  نایم  رد  تنایخ  _ 3

.دوش مک  يراد  تناما  تناما و  _ 4

.دنشونب یلکلا  تابورشم  _ 5

.دوش کیرات  اضف  _ 6

.دوش یم  مک  اه  هاچ  اه و  تانق  بآ  یلاس ، کشخ  هطساو  هب  _ 7

.دولآرابغ یهانتیال  ياضف  نیا  نامسآ و  _ 8

.دوش هتشادرب  ییاوه  ینیمز و  ياههار  زا  تینما  _ 9

.دننک نعل  بس و  ار  رگیدمه  مدرم  _ 10

.دننک طوقس  داسف  نماد  رد  اه  هداوناخ  _ 11

.ددرگ كورتم  يور  هنایم  تعانق و  ماجنارس  دنوش و  یتسرپدم  تالمجت و  راتفرگ  یگدنز  رد  مدرم  _ 12

.دنکفا هیاس  هعماج  رب  دامتعا  مدع  نظءوس و  دنوش و  نیبدب  رگیدکی  هب  تبسن  هعماج  دارفا  _ 13
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.دوش مک  رایسب  نآ  همانرب  یگدنز و  زا  ندوب  یضار  يدونشخ و  _ 26
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.دننادب يدرخ  یب  ار  یشومخ  _ 40

.دننادب ینادان  ار  شلمع  لهاج و  ار  وا  دنزب  فرح  هعماج  دوخ و  عفن  هب  شیوخ  ملع  زا  دهاوخب  رگا  دنمشناد  _ 41

یگدنز www.Ghaemiyeh.comکبس ناهفصا هیمئاق يا هنایار تاقیقحت 398زکرم زا 334 هحفص

http://www.ghaemiyeh.com


ص:324

.ددرگ رهاظ  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  تمالع  دوش و  رایسب  اه  هناشن  _ 42

.دنیوگب تقیقح  زا  رود  نانخس  هدرکن  قیقحت  _ 43

.دخرچب هعماج  رس  رب  گرم  يایسآ  _ 44

.دننیبن ار  قیاقح  دنوش و  روک  یبلق  دید  شنیب و  رظن  زا  مدرم  _ 45

.دنک ادیپ  هبلغ  بوخ  لامعا  رب  دنسپان  ياهراک  _ 46

.دوش هتشادرب  مدرم  ياه  لد  زا  محر  هلص  رگیدکی و  هب  تبسن  تبحم  _ 47

.دننادب وکین  ار  زیچان  لطاب و  ياهراک  مدرم  دوش و  دایز  یناگرزاب  تراجت و  _ 48

.دننک لذب  دنراد ، هک  يدایز  ياه  توهش  رطاخ  هب  رگیدکی  هب  ار  دوخ  ناج  _ 49

.دنرامش ناسآ  ار  گرزب  ياهراک  _ 50

.دنشاب هتشادن  یکاب  هدشن ) یعرش  حبذ  ای   ) تشوگ مارح  تاناویح  تسوپ  ندیشوپ  زا  _ 51

.دنشوپب كزان  ابیز و  مرن و  ياه  هماج  _ 52

.دنرادب مدقم  ترخآ  رب  ار  نآ  دننک و  ادیپ  ایند  هب  تبغر  _ 53

.دورب مدرم  همه  ياه  لد  زا  محر  _ 54

.دنک ادیپ  یمومع  هبنج  داسف  _ 55

.دنریگب يزاب  هب  ار  نآرق  _ 56

.تسا نامدوخ  لام  دنیوگب  دنهدن و  ار  دوخ  لام  هیعرش  قوقح  ای  دننادب  دوخ  یصخش  لام  ار  لاملا  تیب  لاوما  _ 57

.دننادب لالح  مان ، رییغت  اب  ار  تارکسم  _ 58

.دننک تنایخ  دوخ  لام  تاکز  نداد  تقو  رد  _ 59

.دنریگب ضورقم  زا  یلحم  نداد  هراجا  شورف و  دیرخ و  مان  هب  ار  ابر  _ 60

.دننک يربارب  اه  نز  اب  اه  نز  اهدرم و  اب  اهدرم  روجف  قسف و  رد  _ 61

.دننک تاهابم  ندرک ) هانگ   ) دنوادخ زا  ینامرفان  هب  _ 62

.دوش رهاظ  نتفر ) ملظ  راب  ریز   ) مدرم رد  ینادان  ناهاشداپ و  رد  روج  ملظ و  دوش و  توخن  ربکت و  زا  رپ  مدرم  ياه  لد  _ 63

یگدنز www.Ghaemiyeh.comکبس ناهفصا هیمئاق يا هنایار تاقیقحت 398زکرم زا 335 هحفص

http://www.ghaemiyeh.com


ص:325
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میریقف (1). دنیوگب  زاب  دوش  دایز  ناشتورث  ردقره  _ 72

ایرد یکشخ و  رد  داسف  زورب  روهظ و  اوقت و  نامیا و  نادقف  لیلد  هب  رضاح  رـصع  رد  کش  یب  .تسا  هداد  خر  يرـشب  هعماج ي  رد  شیب  مک و  نونکا  نآ  دافم  همه  دوش ، هجوت  تیاور  نیا  هب  يرتشیب  تقد  اب  رگا 
اه هدـیدپ  نیا  يارب  يدام  یملع و  هیجوت  لابند  هب   (2) تسا ، دـنوادخ  هزاجا  اب  تخرد  زا  یگرب  نداتفا  یتح  هکنیا  هب  هجوت  یب  زین  يریثک  هدـع  .دوش  یم  فلتخم  ياه  نارحب  راچد  یناسنا  عماوج  ناسنا ، طـسوت 

.تسا ریخا  نرق  رد  اه  نارحب  هنایلاس  شیازفا  رگنایب  اهرامآ  .دننک  یم  مهتم  مهوت  ینادان و  هب  دنناد  یم  اه  ناسنا  راتفر  لامعا و  ار  اه  يراوگان  نیا  همه  أشنم  هک  نامیا ، اب  دارفا  هدوب و 

.ردص هناخباتک  تاراشتنا  .روهظلا  مئالع  یف  روهدلا  بئاون  .نسح 1369 . دمحم  دیس  یناهجریم ، هللا  تیآ  - 1
وا زج  .تسوا  دزن  اهنت  بیغ ، ياهدـیلک  و  ٍنِیبُم ، ٍباَتک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َالَو  ٍبْطَر  َالَو  ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ٍهَّبَح  َالَو  اَهُمَْلعی  اَّلِإ  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اَـمَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  اَـم  ُمَْلعیَو  َوُه  اَّلِإ  اَـهُمَْلعی  اـَل  ِبیَْغلا  ُحـِتاَفَم  ُهَدـْنِعَو  - ) 2

یباتک رد  هکنیا  رگم  تسین  یکشخ  رت و  چیه  و  نیمز ، ياهیکیرات  رد  يا  هناد  چیه  و  دناد ، یم  ار  نآ  هکنیا ]  ] رگم دتفا  یمن  ورف  یگرب  چیه  و  دناد ، یم  تسایرد  یکـشخ و  رد  هچنآ  و  دناد ، یمن  ار  نآ  یـسک ] ]
(. 59 ماعنا ، ( ؛( تسا  [ تبث  ] نشور
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شکل 34 آلودگی هوا، نتیجه عملکرد بشر

نمونه هایی از وضعیت بحرانی جهان در مسائل طبیعی

چند مورد از پرخرج ترین فجایع طبیعی دنیا در 30 سال اخیر که بیشترین خسارت هاي مالی و جانی را موجب شده اند، عبارت اند از:

زلزله و سونامی توهوکو، کشور ژاپن، سال 2011. خسارت مالی، 100 تا 300 میلیارد دالر

میزان خسـارات اقتصادي وارد شـده به ژاپن پس از زلزله و سونامی یازدهم مارس سال 2011 به 309 میلیارد دالر رسـیده است. شـمار کشته شدگان و افراد مفقوداالثر، در نتیجه سونامی و زلزله مخرب در
ژاپن از مرز 25 هزار نفر تجاوز کرده است (1).

شکل 35 تصویري از خسارات سونامی ژاپن_

زلزله سیچوان، کشور چین، سال 2008. خسارت مالی، 147 میلیارد دالر

زمین لرزه اي که در سال 2008 استان سیچوان چین را لرزاند، نه تنها پرخرج ترین فاجعه

.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001075237 .1- خبرگزاري فارس، وبگاه خبري. 1390. زلزله ژاپن زیانبارترین زلزله جهان
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اب ار  یناسردادما  راک  یناتـسهوک  هداتفا و  رود  قطانم  رد  هلزلز  نیا  .دندش  نامناخ  یب  رفن  نویلیم  هدش و 11  هتشک  رفن  رازه   70 هثداح نیا  رد  .دشاب  یم  زین  اه  نآ  نیرت  رابگرم  هکلب  دـشاب ، یم  تسیل  نیا  یعیبط 
.تخاس وربور  يرایسب  لکشم 

ناوچیس هلزلز  تاراسخ  زا  يریوصت  لکش 36 _

رالد درایلیم   144 یلام ، تراسخ  لاس 1995 . نپاژ ، روشک  نیشناه ، هلزلز 

هزرل نیرتشیب  هک  هبوک  رهش  .درک  لیمحت  روشک  نیا  هب  ار  یعیـسو  تاراسخ  دیماجنا و  لوط  هب  هیناث  طقف 20  هلزلز  نیا  .تسویپ  عوقو  هب  لاس 1995  رد  هک  دوب  يرتشیر  هلزلز 9/8  نپاژ  هلزلز  نیرت  هدننک  ناریو 
.تفرگ ینابرق  رفن  تیاهنرد 6434  نیشناه  لاس 1995 ، هلزلز  .داد  تسد  زا  ار  شنانکاس  زا  رفن  ییاهنت 4600  هب  دوب  هدرک  تفایرد  هزرل  نیمز  نیا  زا  ار  اه 

رالد درایلیم   137 یلام ، تراسخ  لاس 2005 . اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  انیرتاک ، نافوط 

.دیماجنا رفن  گرم 1800  هب  تیاهن  رد  دوب و  هدیسر  تعاس  رد  رتمولیک  تعرس 280  هب  نافوط  نیا  .دوب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  خیرات  رد  نافوط  نیرت  تراسخ  رپ  يداصتقا  رظن  زا  انیرتاک ، نافوط 
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شکل 37 تصویري از طوفان کاترینا

زلزله ایرپینیا، کشور ایتالیا، سال 1980. خسارت مالی، 52 میلیارد دالر

در زمین لرزه ایرپینیا، بـدنام ترین فاجعه طبیعی ایتالیا، 3000 نفر کشـته شدند. این زلزله گریبان ساختمان ها و بناهاي شـهر را تا شـعاع 26 هزار کیلومتر مربعی گرفت و خسـارات شدیـدي را به آن ها وارد
ساخت.

زلزله نورث ریج کالیفرنیا، ایاالت متحده آمریکا، سال 1994. خسارت مالی، 43 میلیارد دالر

در اثر ایـن زمین لرزه 9000 نفر در آزادراه سانتـا مونیکـاي ایاالت کالیفرنیا زخمی و مجروح شدنـد. شـدت خسارات وارده به این بزرگراه، که از آن به عنوان پر رفت و آمـد ترین بزرگراه آمریکا یاد می
شود، به حدي بود که 3 ماه طول کشید تا این مسیر دوباره قابل رفت و آمد شود.

طوفان اندره، ایاالت متحده آمریکا، سال 1992. خسارت مالی، 41 میلیارد دالر

آنـدره، قوي ترین طوفـانی بود که در قرن 20 میالـدي بخش هـایی از آمریکـا را فرا گرفت. طوفان انـدره که در اوت سال 1992 میالـدي اتفاق افتاد تا 272 کیلومتر در سـاعت سـرعت گرفته بود و باعث
تخریب هایی در فلوریداي جنوبی و در خط ساحلی ایالت لوییزیانا گردید.

سیل رودخانه یانگ تسه، کشور چین، سال 1998. خسارت مالی، 40 میلیارد دالر

بارش هاي پیاپی باران در بهار سال 1998 باعث شد که استان هاي شمالی کشور چین، سه
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لماک روط  هب  روشک  زا  يدایز  یحاون  دندش و  هدـنار  دوخ  ياه  هناخ  زا  ینیچ  نویلیم   14 دنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  لیـس  نیا  رثا  رد  رفن   4000 .دننک مرن  هجنپ  تسد و  نآ  تالکشم  يراج و  لیـس  اب  مامت  هام 
.دیدرگ هیلخت 

.رالد درایلیم   32 یلام ، تراسخ  لاس 2004 . نپاژ ، روشک  وستوئچ ، هلزلز 

.دندش هتشک  رفن  یمخز و 40  نت  زا 3000  شیب  .دش  دیدج  ياه  هزرل  ثعاب  يدج  هزرل  سپ  هثداح 15  نیا  عوقو  زا  دعب  لوا  تعاس  رد 66  .دنازرل  ار  نپاژ  زا  یقطانم  وستوئچ ، هلزلز 

.رالد درایلیم   30 یلام ، تراسخ  لاس 2008 . اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  کیا ، نافوط 

.تشاذگ ياج  رب  زین  ویراتنا  ندنل و  ياهرهش  رد  یتارثا  اکیرمآ ، رد  سازگت  بیئاراک و  زا  یقطانم  هب  یتاراسخ  لیمحت  ندومیپ و  زا  دعب  هک  دوب  يوق  يا  هزادنا  هب  کیا  نافوط 

.رالد درایلیم   26 یلام ، تراسخ  لاس 1999 . هیکرت ، روشک  تیمزیا ، هلزلز 

.دیدرگ نت  رازه  ندش 17  هتشک  رفن و  رازه  ندش 44  یمخز  هب  رجنم  دیشک و  لوط  هیناث  اهنت 37  يرتشیر  هلزلز 6/7  نیا 

.رالد درایلیم   14 یلام ، تراسخ  لاس 2010 . یتیئاه ، روشک  سنرپ ، وتروپ  ردنب  هلزلز 

هک هزرل  نیمز  نیا  .درک  دراو  رهش  نیا  هب  ار  يرایـسب  تاراسخ  دوب و  یتیئاه  روشک  تختیاپ  سنرپ ، وتروپ  بونج  يرتمولیک  رد 15  نآ  نوناک  هک  دش  ثداح  رتشیر  تردق 7  اب  لاس 2010  رد  یتیئاه  هزرل  نیمز 
نآ اب  رـشب  هک  هدـناوخ  رـصاعم  نامز  یعیبط  يالب  نیرترگناریو  ار  هزرل  نیمز  نیا  للم  نامزاس  .دـناشک  گرم  ماک  هب  ار  رفن  رازه  دودح 300  دـش  ساسحا  زین  نکینیمود  يروهمج  رد  دـنازرل و  ار  یتیئاه  روشک 

.تسا هدوب  وربور 

.رالد نویلیم  درایلیم و 300  کی  یلام ، تراسخ  یسمش .)  1382  ) لاس 2003 ناریا ، روشک  مب ، ناتسرهش  هلزلز 

نیمز نیا  یمـسر ، رامآ  قبط  .داتفا  قافتا  دندوب  باوخ  رد  مب  نانکاس  رثکا  هک  یماگنه  هام 1382  يد  دادماب 5  نیزاغآ  تاعاس  رد  داد ، خر  نامرک  ناتسا  قرـش  رد  هک  مب  یخیرات  رهـش  يرتشیر  هزرل 6/6  نیمز 
مب گرا  .دندش  بیرخت  یلک  هب  مب  رهش  ياه  هزاس  زا  دصرد  هثداح 90  نیا  رثا  رد  .تشاذگ  ياج  رب  نامناخ  یب  رفن  رازه  دص  زا  شیب  حورجم و  رازه   50 ینابرق ، رازه   42 هزرل ،
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که با 2500 سال قدمت بزرگ ترین سازه گلی جهان بود، به کلی ویران شد (1).

کسب روزي در دنیاي کنونی

خداونـد انسان را به کسب و خوردن روزي حالل و پاك فرمان داده است. کسب روزي حالل و غـذاي پاك مقارن برکت در زنـدگی، قبولی طاعات و عبادات و موجب انجام عمل صالـح برشـمرده شده
است. روزي حالل همچنان که تأمین کننـده نیاز مادي انسان است بر روح و روان، اخالق و گرایش هاي معنوي او نیز تأثیر دارد. اسـالم هرگز اجازه نـداده است که انسان در کسب روزي مسـیري را پیش
گیرد که اخالق را فاسد گرداند و او را در معرض سقوط قرار دهد و یا موجب فساد در جامعه شود. بدین جهت، نه تنها مشروبات الکلی، مواد مخّدر و همه منکرات و فواحش را حرام شمرده، بلکه تولید،
خرید و فروش و اسـتعمال آن ها را نیز تحریم کرده است. زنا، فحشا و رقّاصـی را شـغل و منبع درآمد انسان نمی داند، غنا و آوازه خوانی را راه کسب صحیح نمی شناسد. اگر اندکی به دنیاي اطراف خود
بنگریم می بینیم که امروزه بسـیاري از کشورها براي تأمین زندگی مردم خود راه هاي غیرانسانی و ظالمانه را انتخاب کرده اند، اگرچه کشورها و ملت هایی نیز هستند که براي تأمین رزق و روزي خود از
راه هـاي انسـانی اسـتفاده می کننـد، امـا این کشورهـا نیز روز به روز به فرهنـگ عمومی حـاکم بر جهان نزدیک می شونـد. در این فرهنگ برخی کشورها، کمپانی ها و ملت ها سـعی دارنـد با یک روش
غیرانسـانی کاالـي بیشتري به فروش برساننـد و درواقع آنچه در ادبیـات دینی به آن رزق و روزي گفته می شود را به جـاي روش شـرعی، انسانی و حالل از روش غیرشـرعی و غیر حالل تأمین کننـد. براي

بررسی بهتر وضعیت کنونی، به چند روش غیرانسانی یا اغواء کننده براي کسب درآمد بیشتر در جهان امروز اشاره می شود:

_

_

_

_

_

 پخش ویروس و بیماري سازي براي فروش دارو.

 جنگ براي تسلط بر منابع.

 آزمایش دارو و مواد شیمیایی روي انسان هاي مظلوم و فقیر براي تولید دارو و مواد شیمیایی.

 خرید، فروش و قاچاق اعضاي انسان.

 خرید و فروش انسان به خصوص زنان که در جهان به اصطالح متمدن اروپا در حال

.http://www.asriran.com/fa/news/201837 .1- عصر ایران، وبگاه خبري. 1390. پرخرج ترین فاجعه هاي طبیعی دنیا
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.تسا شرتسگ 

.یملع دیاتراپآ  عقاورد  اه و  هتفای  راشتنا  مدع  یملع ، تادیلوت  یشورف  نارگ  _ 

.الاک قاچاق  دیلوت و  رد  بلقت  _ 

.الاک شورف  يارب  بذاک  زاین  داجیا  _ 

.نوزفازور شورف  يارب  الاک  دیلوت  رد  دیفم  رمع  ای  رمع  همین  نتفرگ  رظن  رد  _ 

.رتشیب فرصم  يارب  تاغیلبت  _ 

.یسنج هبذاج  هلمجزا  الاک ، رتشیب  شورف  يارب  بذاک  هبذاج  داجیا  _ 

.رتشیب شورف  يارب  زیاوج  عاونا  هئارا  _ 

.دیدج لدم  دیرخ  هب  نارادیرخ  رابجا  يارب  یلبق  ياه  لدم  ییآراک  شهاک  اهالاک و  عاونا  رد  رتدیدج  ياه  لدم  هئارا  _ 

هب ار  دوش  یم  هتفگ  يزور  قزر و  نآ  هب  ینید  تایبدا  رد  هچنآ  عقاورد  دـنناسرب و  شورف  هب  يرتشیب  يالاک  یناسناریغ  شور  کی  اب  دـنراد  یعـس  اه  تلم  اـه و  یناـپمک  اـهروشک و  یخرب  اـه  شور  نیا  همه  رد 
يزور قزر و  نیمأت  رب  تسا  هداتسرف  ناربمایپ  طسوت  رشب ، تیاده  يارب  هک  ینامـسآ  بتک  رد  دنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دننک  نیمأت  لالح  ریغ  یعرـشریغ و  شور  زا  لالح  یناسنا و  یعرـش و  شور  ياج 

.تسا هدرک  دیکأت  لالح 

دیاـش هک  دوش  یمن  هدـید  بلطم  نیا  هب  يا  هراـشا  يرـشب  ندـمت  ناگدـننادرگ  زاـس و  میمـصت  تردـق و  زکارم  دـید  قفا  رد  یـشهوژپ و  زکارم  یملع و  عماـجم  رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدـید  حوـضو  هب  هچنآ 
.دشاب ادخ  یلو  ادخ و  ربارب  رد  یشکرس  یهلا و  ياوقت  ادخ و  هب  نامیا  زا  يرود  تیونعم و  ءالخ  زا  یشان  تسا  هدش  هجاوم  نآ  اب  رشب  هک  یتامیالمان 

: هک مینک  یم  یگدنز  ییایند  رد  نونکا  تفگ ، ناوت  یم  هصالخ  روط  هب 

.دشاب بآ  رس  رب  هدنیآ  ياه  گنج  دوش  یم  ینیب  شیپ  دنک و  یم  دیدهت  ار  رشب  شیازفا ، هب  ور  هقباس و  یب  یلاس  کشخ  _ 

.تسا هتفای  يریگ  مشچ  شیازفا  نافوط  یمانوس و  هلزلز ، لیس ، دننام  یعیبط  ثداوح  عاونا  _ 

دیدهت ار  اهروشک  زا  يرایسب  اهدرگزیر  نش و  ياه  نافوط  هتفای و  شیازفا  تدش  هب  ییاز  ریوک  _ 

یگدنز www.Ghaemiyeh.comکبس ناهفصا هیمئاق يا هنایار تاقیقحت 398زکرم زا 342 هحفص

http://www.ghaemiyeh.com


ص:332

.دش بجوم  ار  یسایس  ياه  نارحب  نیا  رب  هوالع  هدرک و  لیطعت  ار  یتلود  تارادا  یتدم  دش و  هقطنم  ياهروشک  ناریا و  یبرغ  ياه  ناتسا  رد  نارحب  بجوم  اهدرگ  زیر  لاس 1393  رد  .دننک  یم 

.دوش یم  هدوزفا  دیدج  جالعال  سانشان و  ياه  يرامیب  دادعت  رب  هزور  ره  _ 

هتفرگ ناناوج  یتح  دارفا ، يرایـسب  زا  ار  دوش  ادخ  یگدنب  فرـص  دیاب  هک  یتاقوا  یگدنز و  تذل  رگید ، ياه  يرامیب  يرایـسب  نوخ و  یبرچ  دـنق و  ییازان ، ینومروه ، یناور و  ياه  يرامیب  درداپ ، دردرمک ، _ 
.تسا

.تسا شیازفا  هب  ور  هدش و  دایز  رایسب  ردخم  داوم  قالط و  یگداوناخ ، ياه  نارحب  _ 

.تسا مامتا  هب  ور  هدش و  دیدهت  ناهج  یعیبط  عبانم  _ 

.تسا هدش  از  نارحب  ییایمیش ، داوم  مومس و  عاونا  هب  ییاذغ  داوم  تسیز و  طیحم  یگدولآ  _ 

.دنک یم  دادیب  كاخ  رقف  تیمومسم و  _ 

.دنک یم  دیدهت  ار  ایند  لهاج ، یتسیرورت  ياه  هورگ  ملاظ و  ياهروشک  يزیر  همانرب  زا  یشان  ینامناخ  یب  گنج و  یشکردارب ، يدعت و  ملظ ، _ 

.درب یم  رس  هب  ینارحب  طیارش  رد  ناهج  داصتقا  _ 

.دنک یم  دیدهت  ار  وا  يایند  نید و  تمالس ، تزع ، مسج ، حور ، رشب ، یگدنز  کبس  _ 

.تسا يدوبان  لاح  رد  رگید  ياهروشک  رد  هدش و  دوبان  اهروشک  زا  يرایسب  رد  محر  هلص  _ 

.تسا شرتسگ  لاح  رد  ییارگدم  یتعنص و  یگدنز  یگنهرب ، گنهرف  تسا و  يدوبان  هب  ور  اه  شزرا  اه و  گنهرف  _ 

: اما ناهج  زا  يرگید  ياه  شخب  رد 

.دننک یم  فرص  رشب  تداعس  یلک  روط  هب  ناج و  تاجن  شیاسآ ، یلاعت ، يارب  ار  دوخ  رمع  اه  هناخباتک  اه و  هاگراک  اه ، هاگشیامزآ  رد  یهورگ  _ 

.دنا هدرک  ساسحا  ار  یهلا  ياه  هزومآ  ألخ  هتشگ و  زاب  ادخ  نید  يوس  هب  یهورگ  _ 

.تسا هتفای  شیازفا  رارطضا  طیارش  ساسحا  یجنم و  هب  شیارگ  _ 

.دنزرو یم  تماقتسا  هار  نیا  رد  هتساوخ و  رب  ناملاظ  ملظ  اب  تفلاخم  هب  یهورگ  _ 

.دنتسه ادخ  یلو  نیرخآ  هلیسو  هب  یهلا  تموکح  لیکشت  يارب  هنیمز  داجیا  لاح  رد  یهورگ  _ 
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: دومرف ؟ع ؟ یلع ماما 

زا رت  لکـشم  نمؤم  يارب  لالح  نان  ندروآ  تسد  هب  هک  تسا  ینامز  اه  نیا  دیـشاب و  امـش  رب  ناتنادنزرف  ندـش  مکاح  ناتداحتا و  عامتجا و  ندـش  هتخیـسگ  مه  زا  ناتیاهراک و  ندرک  تشپ  رظتنم  دیـشاب و  هاگآ 
نودب هدش و  تسم  تمعن  يدایز  زا  بارـش ، ندروخ  نودب  هک  تسا  ینامز  هدوب و  هدنهد  هقدص  ای  هدنهد و  هیده  زا  شیب  وا  شاداپ  دزم و  هدنریگ  هیدـه  ای  ریقف و  هک  تسا  ینامز  هدوب و  ریـشمش  تبرـض  لمحت 

تبیصم الب و  نیا  ردقچ  دیامن و  یم  یمخز  ار  وا  ندرگ  رتش  زاهج  هک  نانچ  دنز  یم  مخز  امـش  هب  هداد و  رارق  راشف  تمحز و  رد  ار  امـش  اهالب  هک  تسا  ینامز  دییوگ و  یم  غورد  هدرک و  دای  دنگوس  رارطـضا ،
.دشاب (1) یم  رود  روهظ )  ) وزرآ نیا  ردقچ  ینالوط و 

روهظ رصع  رد  يداصتقا  ییافوکش  رشب و  رب  یهلا  تاکرب  لوزن 

: دیامرف یم  روهظ  رصع  رد  یهلا  تمحر  تاکرب و  لوزن  هرابرد ي  ؟ع ؟ یلع ماما 

تشادرب دم  دصتفه  دراک و  یم  دم  کی  ناسنا  يدهم ) ترضح  رصع  رد  ( ؛ ءاشی نمل  فعاضی  هللاو  هبح  هام  هلبنس  لک  یف  لبانس  عبس  تتبنا  هبح  لثمک  یلاعت  هللا  لاق  امک  دم  هامعبـس  هل  جرخی  ادم ، ناسنالا  عرزی 
.تسا (2) نآرق  هفیرش  هیآ  نومضم  هک  نانچ  دنک ، یم 

: دنیامرف یم  روهظ  رصع  رد  رشب  رب  یهلا  تاکرب  لوزن  هرابرد  زین  ؟ص ؟ ادخ لوسر 

.دنک (3) یم  شخپ  مدرم  نایم  رد  هبساحم  هرامش و  نودب  تورث  وا  دتسرف و  یم  نوریب  وا  يارب  ار  دوخ  دبک  تاعطق  رصع  نآ  رد  نیمز  ادع ؛ هدعیالو  اوثح  لاملاوثحیو  اهدبک  ذالفا  ضرالا  هل  جرخی  و 

: دیامرف یم  ؟ع ؟ قداص ماما 

ضرالا رهظتو  یثنا  مهیف  دلوت  ال  رکذ ، فلأ  هل  دلوی  یتح  هکلم  یف  لجرلا  رمعیو  هملظلا ، تبهذو  سمشلا ، ءوض  نع  دابعلا  ینغتساو  اهبر ، رونب  ضرالا  تقرشأ  ماق  اذإ  انمئاق  نإ 

ص 212. ج 34 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1

ص 159. فسوی ، یملس ، یعفاش  رردلا ، دقع  - 2
ص 68. ج 51 ، یسلجم ، همالع  راونألا ، راحب  - 3
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کنوزهـا حتی تراهـا النـاس علی وجههـا، ویطلب الرجـل منکم من یصـله بمـاله، ویأخـذ من زکـاته، ال یوجـد أحـد یقبل منه ذلک. اسـتغنی الناس بمارزقهم اهللا من فضـله؛ چون قائم ما قیام کنـد، زمین با نور
پروردگارش روشن گردد، و مردم از نور خورشـید بی نیاز گردند... و زمین گنج هاي خود را آشـکار می کند، به طوري که مردم آن ها را روي زمین می بینند و مردي از شـما فرد مستمندي را می جوید

که به او انفاق کند و زکات مال را از او بپذیرد، ولی کسی را پیدا نمی کند که آن مال را از او بگیرد، زیرا مردم به آنچه خدا به آنان از فضل خود ارزانی می کند، بی نیاز شده اند. (1)

در پرتو تحول فرهنگی و اخالقی بشر و رشد تقوا و نیکی ها، نعمت هاي الهی از هر سو بر بندگان سرازیر می شوند؛ زیرا این وعده ي تخلف ناپذیر پروردگار است:

کْرتُْم لََأِزیَدنَّکْم َولَئِْن کَفْرتُْم ِإنَّ َعَذابِی لََشِدیٌد؛ و آنگاه که پروردگارتان اِعالم کرد که اگر واقعًا سپاسـگزاري کنید، [نعمت] شـما را افزون خواهم کرد، و اگر ناسپاسی نمایید، قطعًا َن َربُّکْم لَئِْن شَـ {َوِإْذ َتَأذَّ
عذاب من سخت خواهد بود}. (2)

در پرتو این عنایت الهی است که یکی از آرزوهاي دیرین بشري، که همان برچیده شدن و ریشه کن شدن فقر است، تحقق می یابد.

پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ دراین باره می فرماید:

هنگامی که حضرت مهدي ظهور کند... اموال و زکات ها را در کوچه ها می برند، ولی کسی پیدا نمیشود که حاضر به دریافت آنها باشد. (3)

آري در این عصر طالیی، فقر رخت بربسته و هیچ ویرانه و ویرانه نشینی باقی نمی ماند.

امام باقر؟ع؟ دراین باره می فرماید:

قائم ما به وسیله رعب (در دل دشمنان) یاري می شود، و با نصرت الهی تأیید می گردد. زمین براي او در هم پیچیده می شود و گنج هاي زمین براي او ظاهر

1- همان، ج 52، ص 337.
2- ابراهیم، 7.

3- عقد الدرر، شافعی سلمی، یوسف، ص166. به نقل از چشم اندازي از حکومت مهدي، آیت اهللا نجم الدین طبسی، ص 222.
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دهاوخن یقاب  یناریو  ياج  ناهج  رساترس  رد  دنشاب و  هتشادن  تسود  ناکرشم  هک  دنچره  دنادرگ  یم  زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  دوخ  نید  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  دسر و  یم  ناهج  برغ  قرـش و  هب  وا  تلود  دوش و  یم 
.تخاس (1) دهاوخ  دابآ  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دنام 

تفرشیپ روما ، زا  یکی  جع ؟ ؟ يدهم یناهج  بالقنا  رصع  رد  دنک ، یم  عفر  ار  لماکت  هار  رس  تالکشم  زا  يرایسب  دراد و  ناسنا  لماکت  رد  ییازس  هب  شقن  یگنهرف  يرکف و  دشر  شناد و  ملع و  هک  تسین  یکش 
.دمآ دهاوخ  دیدپ  زین  هریغ  يداصتقا و  یتعنص و  مولع  رد  هکلب  یناسنا ، مولع  رد  اهنت  هن  تفرشیپ  نیا  .تسا  اه  هنیمز  مامت  رد  مولع  بیجع 

: دومرف ؟ع ؟ قداص ماما 

رد ار  دوخ  ردارب  تسا ، نیمز  قرـش  رد  هک  یلاحرد  مئاق  نامز  رد  نمؤم  صخـش  قرـشملا ؛ یف  يذلا  هاخأ  يری  برغملا  یف  يذلا  اذکو  برغملا ، یف  يذـلا  هاخأ  يریل  قرـشملاب  وهو  مئاقلا  نامز  یف  نینمؤملا  نإ 
.دید (2) دهاوخ  نیمز  قرش  رد  ار  شردارب  تسا ، نیمز  برغ  رد  هک  یصخش  نینچ  مه  دنیب و  یم  نیمز  برغ 

دمآرد .دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  فشک و  ینیمزریز ، عبانم  مامت  مه  دسر و  یم  دوخ  یقرت  جوا  هب  يزرواشک  تعارز و  هلئـسم  مه  هک  دهد  یم  ناشن  اه ، جـنگ  ندـش  جراخ  نیمز و  تاکرب  ندـش  رهاظ  نایب 
.دنسر یم  ییافکدوخ  يزاین و  یب  دح  رس  هب  همه  دوش و  یمن  ادیپ  يریقف  يا ، هعماج  چیه  رد  هک  دور  یم  الاب  ردق  نآ  دارفا  هنارس 

: دومرف ؟ص ؟ ادخ لوسر 

هب ار  اه  تورث  لاوما و  دنوش و  یم  یضار  وا  زا  نیمز  اه و  نامسآ  نانکاس  .تسا  هدش  متس  روج و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  تلادع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  مهد  یم  تراشب  ؟ع ؟ يدهم ترـضح  روهظ  هب  ار  امش 
اجنآ ات  دریگارف ، ار  همه  شتلادع  دنک و  يزاین  یب  زا  رپ  ار  دمحم  ناوریپ  ياه  لد  دوش و  میسقت  مدرم  نایم  رد  يواسم  روط  هب  دومرف : تسیچ ؟ تورث  حیحص  میسقت  دیسرپ  یصخش  .دنک  یم  میسقت  حیحص  روط 

هک

ص 331. ج 1 ، قودص ، خیش  نیّدلا ، لامک  - 1
ص 391. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 2
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دسـتور دهد کسـی با صداي بلند صدا زند که هر کس نیاز مالی دارد، برخیزد. هیچ کس جز یک نفر بر نمی خیرد، سپس امام دستور می دهد مال قابل مالحظه اي به او بدهند؛ اما او به زودي پشیمان می
شود که چرا آزمند و حریص بوده است و مال را برمی گرداند. (1)

رزق و روزي در عصر ظهور

«انسان اگر بصـیرت نداشـته باشـد در ابتدا خیال می کند که تقوا همچنان که محدودیت است، محرومیت هم هست، هم محدودیت است و هم محرومیت، این طور می گوید: آدم باید زندگی کند، با تقوا
که نمی شود زندگی کرد، با تقوا زندگی کردن یعنی انسان خودش را از همه چیز محروم کند. اما قرآن عکس قضـیه را ذکر می کند؛ درست است، انسان وقتی که تقوا پیشه کند راه هایی از روزي را که
البته راه هاي نامشـروع است «از دست می دهـد». آدم متقی هرگز از راه هاي نامشـروع به دنبال روزي نمی رود ولی خـدا راه دیگري از روزي به روي او باز می کند که آن راه مزیتی دارد که راه عادي و
معمولی ولو حالل هم باشـد ندارد و آن این است که رزق «ال یحتسب» به او می رسد، یعنی از راه هایی روزي به او می رسد که خود گمان نمی برد، چون راهی است که عادتًا از آن راه به آن نمی رسد،
یعنی حس می کنـد که از دست خـدا دارد می گیرد. گفتیم که روزي همیشه به دست خـداست، از راه عادي هم به انسان برسـد باز به دست خداست، اما فرق است میان این که انسان طوري زندگی کند
که دست خـدا را و لطف خـدا را در مورد خودش حس و مشاهده کند و این که آن را حس و مشاهده نکند. آدم متقی و پرهیزکار، در روزي گرفتن از خدا دست خدا را مشاهده می کند، می بیند که او

چطور آن محرومیت هاي از راه نامشروع را تحمل کرد و چگونه خداوند در دیگري به روي او گشود و باز کرد» (2).

خداوند در آیات زیادي در قرآن بر این نکته تأکید کرده است که اگر انسان ها ایمان به خدا داشته باشند و تقوا در پیش گیرند به زندگی و رزق و روزي آن ها برکت می دهد، همچنین در

1- بحاراألنوار، عالمه مجلسی، ج 51، ص 92.
8 انتشارات.   . صدرا. صفحه 25 تا 27. با قرآن آشنائی 2- آیت اهللا مطهري، مرتضی. 1387
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: زا دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  یفرعم  ناسنا  یگدنز  رد  تکرب  بجوم  یهلا  ياه  هزومآ  یضعب  تیاعر  تایآ  نیا 

اوقت ادخ و  هب  نامیا  _ 1

نامسآ تاکرب  دندرک ، یم  هشیپ  اوقت  دندروآ و  یم  نامیا  اه ، يدابآ  اهرهـش و  لها  رگا  و  َنُوبِـسکی ؛ اُوناک  اَِمب  ْمُهاَنْذَخَأَف  اُوبَّذک  ْنَکلَو  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِهیَلَع  اَنْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  }
(1) میدرک .} تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  دندرک ؛ بیذکت  ار ) قح  اه  نآ   ) یلو میدوشگ ؛ یم  اه  نآ  رب  ار  نیمز  و 

.تسا هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

رثا یب  دوبان و  یناف و  دوز  هک  تکرب  یب  تادوجوم  ربارب  رد  ددرگ ، یم  قالطا  دنامب  رادیاپ  هک  یتبهوم  تمعن و  ره  هب  تسا و  يزیچ  رارقتـسا  و  تابث )  ) ینعم هب  لصا  رد  هملک  نیا  .تسا  تکرب  عمج  تاکرب ) »)
زورما لثملا  یف  دوش ، هتفرگ  راک  هب  زاین  دروم  فراصم  رد  هتفرگ  رارق  ناسنا  راـیتخا  رد  هچنآ  هک  ددرگ  یم  ثعاـب  هکلب  دوش ، یم  یهلا  تاـکرب  لوزن  ببـس  اـهنت  هن  اوقت  ناـمیا و  هک  نیا  هجوت  لـباق  .دـنوش  یم 
يدوز هب  تکرب ، هنوگره  دقاف  دنتسه  یبهاوم  اه  نیا  ددرگ ، یم  فرص  هدننک  دوبان  ياه  حالس  نتخاس  یتاحیلست و  هقباسم  ریسم  رد  يداصتقا  عبانم  یناسنا و  ياهورین  زا  یمهم  رایـسب  تمـسق  مینک  یم  هظحالم 

راثآ ًاعبط  دیآ و  یمرد  اه  نآ  نایم  رد  يرگید  لکـش  هب  یهلا  بهاوم  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  اوقت  نامیا و  یناسنا  عماوج  رگا  یلو  دنروآ ، یم  راب  هب  مه  یناریو  تشاد ، دنهاوخن  يا  هجیتن  اهنت  هن  دـنور و  یم  نایم  زا 
(2) دوب .» دنهاوخ  تاکرب  هملک  قادصم  دنام و  دهاوخ  رارقرب  یقاب و  نآ 

وا يارب  یتاجن  هار  دـنوادخ  دـنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  و  اًرْدَـق ؛ ٍءیَـش  ِّلِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَـق  ِهِْرمَأ  ُِغلَاب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلکَوَتی  ْنَمَو  ُبِسَتْحی  َال  ُثیَح  ْنِم  ُْهقُزْریَو  اًـجَرْخَم *  َُهل  ْلَـعْجی  َهَّللا  ِقَّتی  ْنَمَو  }
ار دوخ  نامرف  دنوادخ  دنک ؛ یم  ار  شرما  تیافک  دنک ، لّکوت  ادخ  رب  سک  ره  دهد و  یم  يزور  درادن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  دنک و  یم  مهارف 

.96 فارعا ، - 1
ص 267. ج 6 ، يزاریش ، مراکم  رصان  هللا  تیآ  هنومن ، ریسفت  - 2
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به انجام می رساند و خدا براي هر چیزي اندازه اي قرار داده است}. (1)

2 عمل به آموزه هاي کتاب خدا

َدٌه َوکثِیٌر مِنُْهْم َساَء َما یعَْملُوَن؛ و اگر آنان، تورات و انجیل و آنچه را از سوي پروردگارشان بر ٌه مُقَْتصِـ {َولَْو َأنَُّهْم َأَقامُوا التَّْوَراَه َوالِْإنِْجیَل َوَما ُأنِْزَل ِإلَیِهْم مِْن َربِِّهْم لََأکلُوا مِْن َفْوقِِهْم َومِْن َتْحِت َأْرُجلِِهْم مِنُْهْم ُأمَّ
آن ها نازل شده (قرآن) برپا دارند، از آسمان و زمین، روزي خواهند خورد؛ جمعی از آن ها، معتدل و میانه رو هستند، ولی بیشترشان اعمال بدي انجام می دهند}. (2)

3 استغفار_

ْل لَکْم َجنَّاٍت َویْجَعْل لَکْم َأنَْهاًرا؛ به آن ها گفتم؛ «از پروردگار خویش آمرزش بطلبیـد که او بسـیار* اراردـم مکیلع ءاـمسلا لـسری * ارافغ ناـک هنإ مکبر اورفغتـسا تلقف{ ـَأمَْواٍل َوبَنِیَن َویْجعَـ ِ ِدْدکْم ب ً َویمْـ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ َّ ِ ِ ْ ً َّ َ َ ُ َّ ِ ْ َّ َ ُ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ
آمرزنده است. تا باران هاي پربرکت آسمان را پی درپی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغ هاي سرسبز و نهرهاي جاري در اختیارتان قرار دهد}. (3)

4 یاد خدا_

{َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذکِري َفِإنَّ لَُه َمِعیَشًه َضنْکا َونَْحُشُرُه یْوَم الِْقیاَمِه َأْعَمی؛ و هر کس از یاد من روي گردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت و روز قیامت، او را نابینا محشور می کنیم}. (4)

همچنین درباره روزي در قرآن آمده است.

ِمیُع الَْعلِیُم؛ چه بسا جنبنده اي که قدرت حمل روزي خود را ندارد، خداوند او و شما را روزي می دهد و او ُه یْرُزقَُها َوِإیاکْم َوُهَو السَّ {َوکَأیْن مِْن َدابٍَّه لَا َتْحِمُل ِرْزَقَها اللَّ

1- طالق، 2 و 3.
2- مائده، 66.

3- نوح، 10 تا 12.
4- طه، 124.
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(1) دننک .}

: دیامرف یم  دعب  هیآ  رد  .دناسر  یم  ار  ناشقزر  دنوادخ  دننک  تدابع  ار  ادخ  مدرم  رگا  هک  دنهد  یم  ناشن  هیآ  ود  نیا 

(2) تسا .} تردق  تّوق و  بحاص  هدنهد و  يزور  دنوادخ  ُنِیتَْملا ؛ ِهَّوُْقلا  وُذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  }

اه ناسنا  رشب ، رمع  لوط  رد  نیاربانب  تسا ؛ هتفرگن  شیپ  اوقت  هدرواین و  ادخ  هب  نامیا  ناسنا  عمتجم  اما  دنا ، هدوب  تایآ  نیا  قادصم  نینمؤم  یهلا و  ناربمایپ  .تسا  هدشن  نآرق  تایآ  قادصم  هاگ  چیه  رـشب  عمتجم 
یهلا تایآ  هکاجنآزا  .دنا  هدزن  گنچ  یهلا  ياوقت  ادخ و  هب  نامیا  يوس  هب  زگره  اما  دنا  هدیزرون  هک  اه  كرـش  هچ  دـنا ، هدرکن  هک  اه  گنج  هچ  دـنا ، هدیـشکن  هک  یتاقـشم  هچ  دوخ  يزور  قزر و  بسک  يارب 

داد لدع و  دیـسر و  دهاوخ  دوخ  هجرد  تیاهن  هب  یهلا  ياوقت  نامیا و  هک  رـصع  ماما  روهظ  نامز  رد  نیاربانب  تسویپ ، دهاوخ  تقیقح  هب  ایند  رد  نآ  لمکا  قادصم  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز  هکلب  دنتـسین ، یموهوم 
.دیسر دهاوخ  ناشیا  هب  روفو  هب  تمحز ، نیرتمک  اب  یهلا  يزور  قزر و  دش و  دنهاوخ  یهلا  تایآ  نیا  قادصم  ناسنا  عمتجم  دش ، دهاوخ  مکاح  ایند  رد  تسا  تکرب  هیام  هک 

ناسنا هک  تسا  شالت  نامه  يدام  لماع  .دراد  هطبار  يدامریغ  يدام و  لماع  ود  اب  ناسنا  يزور  قزر و  هک  دومن  طابنتـسا  ناوت  یم  دراد  دوجو  قزار  يزور و  قزر ، هراـبرد ي  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  هعومجم  زا 
: زا دنا  ترابع  يدامریغ  لماوع  یخرب  دهد و  یم  ماجنا  يزور  بسک  يارب 

.(3) اعد » دنوادخ و  ینامرفان  ملظ و  هانگ ، زا  يرود  مئاد ، يوضو  ناهاگحبص و  يرادیب  قافنا ، ینابرهم ، یقالخا و  شوخ  يراکوکین ، وا ، ياه  تمعن  زا  يرازگساپس  دنوادخ و  دای  يراکزیهرپ ، اوقت و  »

یگدنز ياه  هصرع  همه  رد  تکرب  هدوشگ و  ناگدنب  رب  ار  دوخ  تمحر  ياهرد  دنوادخ  تسا  لدع  زا  ایند  ندش  رپ  ناحلاص و  تموکح  ادخ ، یگدنب  رصع  هک  رصع  ماما  روهظ  نارود  رد 

56 و 57. تایراذ ، - 1
.58 تایراذ ، - 2

هرامش 95. نمهب 1378 ، .نز  مایپ  هلجم  .هافر  يزور و  قزر ، .دمحا 1378 . ینامقل ، - 3
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انسان جاري می شود. این به معنی توقف سـعی و تالش نیست، بلکه انسان در پرتو برکت، با کم ترین تالش بیشترین نصـیب را از زنـدگی مادي خود می برد و از مخزن علم الهی نیز، به علت حضور ولی
معصوم در جامعه نصـیب خواهـد برد. علم بشـر، متکی بر عقل، که البته همان هم نعمت الهی است، با «عقل انسان متصل به منبع علم الهی»، «عقل انسان متصل به بصـیرت» و «عقل انسان متصل به برکت و

موهبت» جایگزین خواهد شد. به زبان امروزي عقل انسان به روز خواهد شد.

امام باقر؟ع؟ فرمود:

گویی من این دین شـما را چنان می بینم که پیوسـته در حالی که در خون خویش دست و پا می زنـد در حرکت است (با پیکر به خون کشـیده که به خاطر وارد شدن ضـربه ها و جایگزینی بدعت به جاي
سنت ها، زخمی از میان شـما بیرون رفته و از دسترس شـما خارج شده است) و هیچ کس آن را به شـما باز نمی گرداند مگر مردي از ما اهل بیت، پس در هر سالی دو نوبت به شـما بخشش خواهد کرد و
در هر ماه دو نوبت روزي به شـما خواهد داد، در دوران او شـما از حکمت برخوردار می شوید تا آنجا که یک زن در خانه خود برابر کتاب خداي تعالی و روش پیامبر خدا؟ص؟ به انجام تکالیف شـرعی

خود پردازد. (1)

امام باقر؟ع؟ فرمود:

هنگامی که قائم؟ع؟ ظهورکند با پرچم رسول خدا؟ص؟ و انگشتري سلیمان و سنگ و عصاي موسی ظهور خواهد کرد، سپس منادي خود را دستور می دهد و او ندا در می دهد که: توجه کنید هیچ کس
از شـما هرگز غذا و آشامیدنی و علوفه به همراه بر ندارد. یاران او خواهند گفت، حتمًا او می خواهد که ما و چهارپایانمان را از گرسـنگی و تشـنگی هالك کند، پس او حرکت می کند و آنان به دنبالش

به راه می افتند. در نخستین منزلی که در آن فرود می آیند ضربه اي به سنگ می زند و خوراك و آشامیدنی و علوفه از آن به بیرون جریان می یابد، آنان و چهارپایانشان می خورند و

1- الغیبه، نعمانی، ص 239، باب 13، ح 30.
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.دنیآ (1) یم  دورف  هفوک  نوریب  فجن ، رد  هک  نیا  ات  دنماشآ  یم 

: دومرف ؟ع ؟ رقاب ماما 

یلزنم چیه  رد  سپ  تسا ، يرتش  راب  نآ  هک  درب  یم  هارمه  هب  ار  نارمع  نب  یسوم  گنـس  دوخ  اب  وا  درادن و  رب  یندیماشآ  اذغ و  سک  چیه  هک : دهد  یم  رد  ادن  وا  يدانم  دنک  جورخ  هکم  زا  مئاق  هک  یماگنه  رد 
نوریب رد  فجن  هب  هک  نیا  ات  دنوش ) یم  باریس   ) زین ناشنایاپراهچ  ددرگ و  یم  باریس  دشاب  هنشت  هک  ره  دوش و  یم  ریس  دشاب  هنـسرگ  هک  ره  سپ  ددرگ ، یم  يراج  نآ  زا  اه  همـشچ  هک  نیا  رگم  دیآ  یمن  دورف 

.دنیآ (2) یم  دورف  هفوک 

: دنیامرف یم  مدرم  هب  نامز  نیا  رد  جع ؟ ؟ رصع ماما  دنیامرف : یم  ؟ع ؟ رقاب ماما  نینچمه 

یم شیوخ  نادنواشیوخ  زا  نآ  رطاخ  هب  امش  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دییایب ، هلبق ؛ ناک  دحأ  هطعی  مل  ائیـش  یطعیف  لجوزع ، هللا  مرح  ام  هیف  متبکرو  مارحلا ، ءامدلا  هیف  متکفـسو  ماحرالا ، هیف  متعطق  ام  یلإ  اولاعت 
ایند رد  هک  دنک  یم  اطع  اه  نآ  هب  تورث  ردق  نآ  سپس  .دیدش  یم  بکترم  دوب  هدرک  مارح  یلاعت  كرابت و  يادخ  ار  هچنآ  دیتسکش و  یم  ار  ماکحا  تمرح  دیتخیر و  یم  ار  رگیدکی  نوخ  نآ ، هار  رد  دیدیرب و 

.دشاب (3) هدیشخبن  یتورث  نینچ  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هتشادن و  هقباس 

: تسا هدمآ  یبن  يایعشا  باتک  رد  لاثم  يارب  .تسا  هدش  یتاراشا  زین  یهلا  نایدا  ریاس  بتک  رد  یهلا  ياه  تمعن  يزور و  رد  تکرب  هرابرد 

نم اریز  تفر ، دهاوخ  نیب  زا  هدش ، شومارف  یلک  هب  هتشذگ  ياه  یتخس  .دنار  دهاوخ  نابز  رب  قح  يادخ  مان  اهنت  دنک ، دای  يدنگوس  ای  دبلطب  یتکرب  دهاوخب  سکره  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  دیامرف : یم  دنوادخ 
منیرفآ یم  ون  زا  زین  ار  میلشروا  اریز  دیشاب ، رورـسم  داش و  دبا  ات  دیدج ، شنیرفآ  نیا  زا  نم ، موق  يا  .دش  دهاوخن  هدروآ  دای  هب  رگید  هدش ، شومارف  ًالماک  هدوب  هتـشذگ  رد  هچره  .تخاس  مهاوخ  يدیدج  نیمز 

.دش دهاوخن  هدینش  يراز  هیرگ و  يادص  رگید  اجنآ  رد  .درک  مهاوخ  يداش  شنانکاس  میلشروا و  يارب  زین  دوخ  نم  .دشاب  امش  رورس  يداش و  رهش  ات 

ح 28. نامه ، - 1
تیاور 29. باب 13 ، ص 238 ، نامه ، - 2

ح 26. باب 13 ، ص 237 ، نامه ، - 3
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1- کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب اشعیاي نبی، باب 66، بند 16 تا 25.
2- کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب الویان، باب 26، بند 3 تا 10.

اگر تمامی اوامر مرا اطاعت کنیـد، به موقع براي شـما باران خواهم فرسـتاد و زمین، محصول خود را و درختان، میوه ي خود را خواهنـد داد. خرمن شـما به قـدري زیاد خواهـد بود که کوبیدن آن تا هنگام
چیدن انگور ادامه خواهد داشت و انگور شـما به قدري فراوان خواهد بود که چیدن آن تا فصل کاشـتن بذر طول خواهد کشید. خوراك کافی خواهید داشت و در سرزمین خود در امنیت زندگی خواهید
کرد، زیرا من به سـرزمین شما صلح و آرامش خواهم بخشید و شما با خاطري آسوده به خواب خواهید رفت. حیوانات خطرناك را از سرزمینتان دور خواهم نمود و شمشیر از زمین شما گذر نخواهد کرد.
دشـمنانتان را تعقیب خواهید کرد و ایشان را با شمشیرهایتان خواهید کشت. پنج نفر از شما صد نفر را تعقیب خواهند کرد و صد نفرتان ده هزار نفر را، تمام دشمنانتان را شکست خواهید داد. شما را مورد
لطف خود قرار خواهم داد و شـما را کثیر گردانیده، به عهدي که با شـما بسته ام وفا خواهم کرد. به قدري محصول اضافی خواهید داشت که در وقت به دست آمدن محصول جدید ندانید با آن چه کنید.

(2)

در کتاب الوین آمده است:

نوزادان دیگر در سن کم نخواهنـد مرد و صد سالگان جوان محسوب خواهند شد. تنها کسانی پیش از وقت خواهند مرد که گناه می کنند و زیر لعنت هسـتند. در آن روزها، هر که خانه اي بسازد خود در
آن ساکن خواهد شد و هر که باغ انگوري غرس کند خود از میوه آن خواهد خورد، زیرا که دیگر خانه ها و باغ هاي انگور قوم من به دست دشمن نخواهد افتاد. ایشان مانند درختان، عمر طوالنی خواهند
کرد و از دسترنـج خود بهره مند خواهند شد و لذت خواهند برد. دیگر زحمت هایشان بر باد نخواهد رفت و فرزندانشان رنگ مصـیبت نخواهند دید، زیرا هم آنان را و هم فرزندانشان را برکت خواهم داد
و پیش از آن که دعایشان را تمام کننـد آن را اجابت خواهم کرد. گرگ با بره با هم خواهنـد چرید، شـیر مانند گاو کاه خواهد خورد و مار دیگر کسـی را نیش نخواهد زد. در کوه مقدس من هیچ چیز و

هیچ کس صدمه نخواهد دید و نابود نخواهد شد. (1)

ص:343

ص:344

در کتاب حزقیال نبی آمده است:

درختان را وادار می کنـد تا هر ماه میوه آورند و انسان از آن میوه ها می خورد و شـفا می یابد و بر لب آن نهر (نهري که اورشـلیم جاري است و هر کس به واسـطه آن، شـفا خواهد یافت) در این طرف و
آن طرف هر نوع درخت خوراکی خواهـد روییـد که برگ آن پژمرده نخواهـد شـد و میوه اش تمام نخواهـد گشت و هر ماه میوه اي تازه خواهـد آورد، زیرا که آبش از َمقـِدس جاري می شود و میوه آن

براي خوراك و برگ آن به جهت عالج و شفا خواهد بود. (1)

1- کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب حزقیال نبی، باب 47، بند 12.
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روهظ زا  دعب  لبق و  نید  مهدزاود : لصف 

لصف هصالخ 

يداقتعا ناکرا  لوصا و  دنا و  هدرک  توعد  هناگی  يادخ  ربارب  رد  تیدوبع  میلست و  مالـسا ، ینعی ، دحاو ؛ نید  هب  ار  مدرم  ناربمایپ ، همه  .دناوخ  یم  ناملـسم »  » ار ناربمایپ  همه  و  مالـسا »  » طقف ار  نید  میرک  نآرق 
داجیا زین  ناهج و  رد  ینید  يدازآ  ۀـشیدنا  ۀـعاشا  قیرط  زا  هژیو  هب  یهلا  نایدا  بیرخت  فیرحت و  تهج  رد  يا  هفقو  یب  ياه  شـالت  مسینویهـص ، هژیو  هب  يا ، هدـع  ینونک  ناـهج  رد  .دـنا  هدرک  غیلبت  ار  يدـحاو 

، تیحیسم مالسا و  رد  زیگنا  تریح  ياه  يزاس  هقرف  اب  یللملا  نیب  مسینویهص  نارس  .دنهد  یم  ماجنا  نانآ  رب  هبلغ  يارب  نایدا  نیا  زا  کی  ره  ِنوگانوگ  ياه  هقرف  یهلا و  نایدا  ناوریپ  نیب  رد  يزیرنوخ  ینمـشد و 
رکف هب  ناهج  رب  مکاح  یبرغ  گنهرف  ینومژه  هک  تسا  هتفر  شیپ  ییاج  هب  ات  یهلا  ناربمایپ  ياه  هزومآ  زا  رشب  نتخاسرود  .دنا  هتساک  تساه  نآ  هجوتم  یهلا  نایدا  ۀیحان  زا  هک  ییاه  بیـسآ  زا  رـضاح  لاح  رد 
ۀنیمز راتاوآ  نوچ  ییاه  ملیف  تخاس  اب  زین  دراد  رارق  یگنهرف  نابلقتم  نیا  رایتخا  رد  هک  ییاـه  هناـسر  .تسین  يربخ  یهلا  ناـیدا  رب  مکاـح  لوصا  زا  نآ  رد  هک  دـنا  هداـتفا  رـشب  يارب  یناـهج  نیون  نید  کـی  هئارا 
هدیسر ریخا  ۀهد  ود  یط  رد  دوخ  جوا  هب  رضاح  لاح  رد  ییاکیرمآ ، فلتخم  ياه  لایرـس  اه و  ملیف  رد  یتسیلاباک  ياه  هزومآ  هب  عاجرا  .دنزاس  یم  مهارف  نابطاخم  ناهذا  رد  ار  هزات  یتفرعم  راتخاس  کی  شریذپ 

یم زاب  دوخ  یلـصا  تلزنم  هب  ار  اه  نآ  فرـصت و  دـنا  هدرک  ادـیپ  تیلباق  تیالو  شریذـپ  يارب  هک  ییاه  ناسنا  بولق  رد  ادـخ  یلو  .دـنک  یم  ادـیپ  روهظ  مه  نید  رـصع ، ماما  روهظ  عبت  هب  روهظ  رـصع  رد  .تسا 
.دسر یم  هبیط  تایح  هب  دوش و  یم  یهلا  زین  وا  ياه  هتساوخ  اهزاین و  تشگزاب ، دوخ  یهلا  تلزنم  ناش و  هب  ناسنا  یتقو  .دنادرگ 
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دین در عصر حاضر

ادیان به دو مجموعه تقسـیم می شوند؛ توحیدي و غیرتوحیدي. ادیان توحیدي شامل یهودیت، مسـیحیت، آیین زردشت و اسالم داراي سه اصل توحید، نبوت و معاد می باشند، ولی ادیان غیرتوحیدي هیچ
یک از این سه اصل را قبول ندارند.

در یک نگرش کلی، حقیقت همه ادیان توحیدي که پیامبران الهی مروج و مبلغ آن بوده اند، یکی است. در منطق قرآن کریم، «ادیان» وجود ندارد؛ بلکه تمام پیامبران الهی، منادي یک دین بوده اند که از
آن به «اسالم» (تسلیم در برابر خداوند واحد) تعبیر شده است:

ِه الِْإْسَلاُم؛ در حقیقت، دین نزد خدا همان اسالم است}. (1) یَن ِعنَْد اللَّ {ِإنَّ الدِّ

{َوَمْن یبَْتِغ َغیَر الِْإْسَلاِم ِدیًنا َفَلْن یقَْبَل مِنُْه َوُهَو فِی الْآِخَرِه مَِن الَْخاِسِریَن؛ و هر که جز اسالم، دینی [دیگر] جوید، هرگز از وي پذیرفته نشود و وي در آخرت از زیانکاران است}. (2)

قرآن کریم دین را فقط «اسالم» و همه پیامبران را «مسلمان» می خواند:

{َما کاَن ِإبَْراِهیُم یُهوِدیا َولَا نَْصَرانِیا َولَکْن کاَن َحنِیًفا مُْسلًِما َوَما کاَن مَِن الُْمْشِرکیَن؛ ابراهیم نه یهودي بود و نه نصرانی، بلکه حق گرایی فرمانبردار بود، و از مشرکان نبود}. (3)

بنابراین از دیـدگاه قرآن مجیـد، همه ي پیامبران، مردم را به دین واحـد؛ یعنی، اسـالم، تسـلیم و عبودیت در برابر خـداي یگانه دعوت کرده انـد و اصول و ارکان اعتقادي واحـدي را تبلیغ کرده اند. بر این
اساس، همه پیامبران از یک سلسـله اصول مشترك و سـنت هاي ثابت و واحـد پیروي می کردند. متأسـفانه پیروان آئین توحیدي، پس از رحلت پیامبران و گاهی حتی در زمان حیات پیامبران، انحرافاتی در

ادیان الهی به وجود آوردند. برخی از انحرافاتی که در سه دین مهم ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسالم به وجود آمد عبارت اند از:

1- آل عمران، 19.

2- آل عمران، 85.

3- آل عمران، 67.
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تیدوهی

نینمؤم تدحو  روحم  ناونع  هب  شناوریپ  طسوت  هک  نیا  ياج  هب  درک ، هئارا  رـشب  هب  ؟ع ؟ یـسوم ترـضح  ادـخ  گرزب  ربمایپ  هک  یهلا  نید  .تسا  میرک  نآرق  مالـسا ، زا  شیپ  نایدا  فارحنا  دروم  رد  عبنم  نیرتهب 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  دمآرد  ناتسرپادخ  نینمؤم و  اب  ینمشد  روحم  ناونع  هب  دریگ ، رارق 

هک ار  یناسک  نایدوهی و  ًاملـسم  َنوُِربکَتْـسی ؛ َال  ْمُهَّنَأَو  اًناَبْهُرَو  َنیِـسیِِّسق  ْمُْهنِم  َّنَِأب  ِکلَذ  يَراَصَن  اَّنِإ  اُولاَق  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًهَّدَوَم  ْمَُهبَْرقَأ  َّنَدِجََتل  اوکَرْـشَأ َو  َنیِذَّلاَو  َدوُهْیلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًهَواَدَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِـجََتل  }
نادنمشناد و نانآ  زا  یخرب  اریز  تفای ، یهاوخ  نانمؤم  اب  یتسود  رد  مدرم  نیرت  کیدزن  میتسه ،» ینارصن  ام  : » دنتفگ هک  ار  یناسک  ًاعطق  تفای و  یهاوخ  نانمؤم  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  نمـشد  دنا ، هدیزرو  كرش 

(1) دنزرو .} یمن  ربکت  هک  دنا  ینانابهر 

: دنا هدش  یفرعم  نینمؤم  رازآ  هیام ي  نیرت  گرزب  میرک  نآرق  رد  هک  دنا  هتفر  فارحنا  هب  ردق  نآ  یمیهاربا  نید  نیا  ناوریپ  یخرب 

زا دش و  دـیهاوخ  هدومزآ  ناتیاه  ناج  اه و  لام  رد  ًاعطق  ِرُومُْألا ؛ ِمْزَع  ْنِم  ِکلَذ  َّنِإَف  اوُقَّتَتَو  اوُِربْصَت  ْنِإَو  اًرِیثک  يًذَأ  اوکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِمَو  ْمِکْلبَق  ْنِم  َباَتْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْـسََتلَو  ْمکِـسُْفنَأَو  ْمِکلاَْومَأ  ِیف  َّنُوَْلُبَتل 
زا یکاح  یگداتسیا ]  ] نیا دییامن ، يراگزیهرپ  دینک و  ربص  رگا  یل ] و[ دینـش ، دیهاوخ  يرایـسب  رازآ  لد ] نانخـس  ، ] دنا هدییارگ  كرـش  هب  هک  یناسک  زا  زین ]  ] هدش و هداد  باتک  نانآ  هب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک 

.تساهراک (2) رد  امش ]  ] راوتسا مزع 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هراب  نیارد  .دننک  یم  یفرعم  ادخ  ناتسود  نادنزرف و  ار  دوخ  هک  دنداد  همادا  ییاج  ات  ار  فارحنا  اه  نآ 

ُْمْتنَأ َْلب  ْمِکبُونُِذب  ْمُکبِّذَعی  َِملَف  ُْلق  ُهُؤاَّبِحَأَو  ِهَّللا  ُءاَْنبَأ  ُنَْحن  يَراَصَّنلاَو  ُدوُهْیلا  َِتلاَقَو  }
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یُر؛ و یهودان و ترسایان گفتنـد: «ما پسـران خـدا و دوسـتان او هستیم.» بگو: «پس چرا شـما را به [کیفر] َماَواِت َوالَْأْرِض َوَما بَیَنُهَما َوِإلَیِه الَْمصِـ ِه مُلْـک السَّ اُء َولِلَّ ُب َمْن یشَـ ذِّ اُء َویعَـ ْن َخَلَق یغِْفُر لَِمْن یشَـ ٌر مِمَّ بَشَـ
گناهانتان عـذاب می کنـد؟ بلکه شـما [هم] بشـرید ازجمله کسانی که آفریده است. هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و فرمانروایی آسـمان ها و زمین و آنچه میان آن دو می

باشد از آن خداست و بازگشت [همه] به سوي اوست}. (1)

در قرآن کریم اشاره شده است که پیروان این دین درباره خداوند نیز به انحراف رفته و خداوند را دست بسته و بدون قدرت در برخورد با خود معرفی می کنند. درباره این عقیده انحرافی آنان آمده است:

َداَوَه َوالَْبغَْضاَء ِإلَی یْوِم الِْقیاَمِه کلََّما ا َقالُوا بَْل یـَداُه َمبُْسوَطَتاِن ینِْفُق کیَف یَشاُء َولَیِزیـَدنَّ کثِیًرا مِنُْهْم َما ُأنِْزَل ِإلَیک مِْن َربِّک ُطغْیانًا َوکفًْرا َوَألَْقیَنا بَیَنُهُم الْعَـ ِه َمغْلُولٌَه ُغلَّْت َأیـِدیِهْم َولُِعنُوا بِمَـ {َوقَـالَِت الْیُهوُد یـُد اللَّ
ِدیَن؛ و یهود گفتند: «دست خدا بسـته است». دسـتهاي خودشان بسـته باد. و به [سـزاي] آنچه گفتند، از رحمت خدا دور شوند. ُه لَا یِحبُّ الُْمفْسِـ َعْوَن فِی الَْأْرِض َفَساًدا َواللَّ ُه َویسْـ َأْوقَـُدوا نَاًرا لِلَْحْرِب َأْطَفَأَها اللَّ
بلکه هر دو دست او گشاده است، هرگونه بخواهـد می بخشـد. و قطعًا آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو فرود آمـده، بر طغیان و کفر بسـیاري از ایشان خواهد افزود و تا روز قیامت میانشان دشـمنی و

کینه افکندیم. هر بار که آتشی براي پیکار برافروختند، خدا آن را خاموش ساخت و در زمین براي فساد می کوشند و خدا مفسدان را دوست نمی دارد}. (2)

اگرچه در بین پیروان آئین یهود افراد مؤمن که دست کم با سایر مؤمنین به دشـمنی نمی پردازند و به همان عقایدي که دارند مشـغول اند وجود دارند، ولی درصحنه کنونی جهان، در بین پیروان این دین،
جریانی مانند صهیونیسم خودنمایی می کند که بیش از نیم قرن است که در جهان به چپاول مادي، کشتار انسان ها، تهدید و ارعاب، ایجاد تفرقه و جنگ در بین

1- مائده، 18.

2- مائده، 64.
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.دنا لوغشم  اه  تلم 

: تسا هدمآ  نآرق  رد  اریز  تسا ، هدوب  لومش  ناهج  ماع و  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دننام  زین  ؟ع ؟ یسیع ترضح  و  ؟ع ؟ یسوم ترضح  توعد 

(1) هتساخرب .} یشکرس  هب  وا  هک  دیورب  نوعرف  يوس  هب  یَغَط ؛ ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  َیلِإ  اَبَهْذا  }

، دوش یم  نومنهر  هتکن  نیمه  هب  ار  ام  زین  يوبن  هریس  .دندوبن  هناگ  هدزاود  طابسا  لیئارـسا و  ینب  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  درک ، دوخ  تعیرـش  هب  توعد  دندوب ، رـصم  نکاس  هک  ار  نوعرف  نایطبق و  یـسوم ، ترـضح 
ینب هب  صاصتخا  تیدوهی  رگا  هک  یلاح  رد  درک ؛ باتک  لها  هلماعم  دنتـشادن ، لیئارـسا  ینب  طابـسا و  اب  یتبـسن  چـیه  يداژن  ظاحل  هب  دـندوب و  نکاس  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  هک  تیدوهی  ناوریپ  اـب  ربماـیپ  اریز 

.دنتسناد یم  يدوهی  ار  نانآ  دیابن  مالسا  ربمایپ  صخش  ناناملسم و  تشاد ، لیئارسا 

دعب دوهی ، نیئآ  غیلبت  رشن و  رد  هک  تسا  هدش  ثعاب  اه  نآ  تایـصوصخ  نیا  هک  تسا  یگژیو  دنچ  ياراد  دوهی  موق  دومن ، هئارا  اه  تلم  همه ي  هب  ماع  تروص  هب  ار  ادخ  نید  هک  ؟ع ؟ یـسوم ترـضح  فالخ  رب 
ظفح يارب  اهنت  دیدش  بصعت  نیا  .دنناد  یم  دوخ  هب  صوصخم  ار  نآ  دنراد و  ناشنید  هب  تبسن  يدیدش  بصعت  دوهی  زا  يرایسب  .دنـشاب  هجوت  مک  ؟ص ؟ دمحم ترـضح  و  ؟ع ؟ یـسیع ترـضح  ندش  ثوعبم  زا 

هب رهاظت  نامدرم  رگید  ربارب  رد  اهنت  دنا و  هداد  رییغت  دوخ  یناسفن  ياوه  قباطم  ار  نآ  دنتـسین و  دنبیاپ  ؟ع ؟ یـسوم ترـضح  نید  یعقاو  لوصا  هب  نانآ  اریز  تسا ، ناش  یعامتجا  تیعقوم  يرادـهگن  يدام و  عفانم 
.دندرک نایصع  مه  دنوادخ  ربارب  رد  هک  دندوب  رورغم  ردق  نآ  هنیمز  نیا  رد  تسا و  اه  نآ  ینیبرترب  دوخ  دوهی  زا  يرایسب  یتیصخش  زراب  تافص  زا  .دننک  یم  يراد  نید 

لخاد اه  نآ  زج  هب  سک  چیه  دندقتعم  دنناد و  یم  دوخ  صوصخم  ار  تشهب  تسا و  ربتعم  بوبحم و  هکئالم  زا  شیب  دـنوادخ  دزن  رد  يدوهی  اه  نآ  داقتعا  هب  هک  دـنراد ، طارفا  يدـح  هب  ینیبرترب  دوخ  رد  دوهی 
دزن دوهی  ياه  حور  نیاربانب  دشاب ، یم  شردپ  ءزج  دنزرف ، هک  نانچمه  تسا ، دنوادخ  ءزج  دوهی  حاورا  اریز  تسا ؛ لضفا  نارگید  حاورا  زا  دوهی  حاورا  دنیوگ  یم  اه  نآ  .دوش  یمن  نآ 
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خدا عزیز است. زیرا ارواح دیگران شـیطانی و مانند ارواح حیوانات است. آن ها دین خدا را براي خود مصادره کرده و بر اساس راي خود آن را به انحراف کشانده اند. یهودي ها در طول تاریخ از دعوت
دیگران به آئین خود خودداري نمودنـد، به عالوه یهودي ها به قـدري سـرگرم امور اقتصادي بودند، که اصـًال فرصت چنین کاري را پیدا نمی کردند. شاید عدم دعوت دیگران به خاطر این باشد که یهود

ادعا دارد که هدایت در انحصار قوم یهود است و پیروان دیگر ادیان گمراه هستند.

ِرکیَن؛ و [اهل کتاب] گفتند: یهودي یا مسـیحی باشید، تا هدایت یابید، بگو: نه، بلکه [بر] آیین ابراهیم حق گرا [هستم] و وي َه ِإبَْراِهیَم َحنِیًفا َوَما کاَن مَِن الُْمشْـ {َوَقالُوا کونُوا ُهوًدا َأْو نََصاَري َتْهَتُدوا قُْل بَْل مِلَّ
از مشرکان نبود}. (1)

مسیحیت

برخی پیروان آئین مسـیحیت نیز آن چنان این آئین ابراهیمی را به انحراف برده اند که از دل این آئین پاك، جوامعی سکوالر به وجود آمده و جز ظاهري از آئین مسیحیت از آن باقی نمانده است. بسیاري
از پیروان این آئین الهی نیز با برنامه ریزي یهودیان به صورت پیاده نظام پشتیبان صهیونیسم درآمده و تحت عنوان پروتستانیسم در جهان فعالیت می کنند.

باورهاي انحرافی برخی از مسـیحیان ماننـد عقیـده به تثلیث (پـدر، پسـر، روح القـدس) از اساسـی ترین انحرافاتی است که در این دین به وجود آمـده است. عقیده ي تثلیث اساسـی ترین عقیده ي برخی از
مسیحیان است. عقیده ي تثلیث می گوید: «خدا در عین یکی بودن، سه تاست و در عین سه تا بودن، یکی است» (2) و (3).

تثلیث، تنها مشکل عقالنی عقاید مسیحیت نیست بلکه برخی اصول دیگر مسیحیت نیز به همین اندازه خالف عقل می باشند.

برخالف روح ادیان و آموزه هاي الهی و تاکید پیامبران، پیروان مسیحیت در عصر حاضر به سه فرقه بزرگ شامل کاتولیک، ارتودوکس و پروتستان تقسیم شده اند، که در بطن این ها

1- بقره، 135.
2- میلر، و. م. 1382. تاریخ کلیساي قدیم در امپراتوري روم و ایران. نشر اساطیر. مترجم، علی نخستین، ص 244.

3- پایگاه اطالع رسانی حوزه، وبگاه اینترنتی. 1384. سیماي یهود در قرآن. سروش وحی. مهر و آبان 1384، شماره 19.
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اه نآ  نیرت  مهم  زا  هنومن  راهچ  هک  دراد  جاور  هعماج  رد  توافتم  ياه  تئارق  اب  زین  لیجنا  ینامـسآ  باتک  .دسر  یم  بهذم  هقرف و  هاجنپ  دـصکی و  هب  اه  نآ  دادـعت  هک  دـنا  هدـمآ  دوجوب  زین  یکچوک  ياه  هقرف 
.دشابیم یتوهال ) لیجنا   ) انحوی لیجنا  و  اونمه ) لیجانا   ) سقرم اقول ، یتم ، لیجانا 

، يربع ياه  هخسن  نایم  هک  تسا  هدش  نشور  سدقم  باتک  ياه  هخـسن  یـسررب  اب  .دش  یم  هدوزفا  نآ  دادعت  رب  مه  زور  ره  هک  دوب  يددعتم  لیجانا  تسا ، هدوب  وربور  نآ  اب  هیلوا  ياسیلک  هک  یتالکـشم  زا  یکی 
رد نوچ  تسا و  هدـش  فیرحت  سدـقم  باتک  هک  میوش  میلـست  تسخن  تسا  بوخ  : » دـنک یم  فارتعا  نینچ  تسا ، هدوب  تاروت  رـسفم  دوخ  هک  كرالک  مادآ  .دراد  دوجو  شحاف  یتافالتخا  يرماـس ، یناـنوی و 

دوخ رظن  زا  مه  هدنـسیون و  هب  دانتـسا  رظن  زا  مه  هک  مینیب  یم  نیاربانب ، تسا ؛» هدوهیب  فازگ و  يراک  نآ  ِهیجوت  دراد ، دوجو  يرت  ناوارف  فیرحت  نآ  ياه  باتک  رگید  هب  تبـسن  قیتع  دـهع  یخیرات  ياه  باتک 
تسا (1). رابتعا  دقاف  سدقم  باتک  هدنسیون ،

یخرب نابز  هقلقل  طقف  نید  .دنناد  یم  كرشم  رفاک و  ار  نیریاس  رگید  یخرب  دنناد و  یم  دوخ  صتخم  ار  نید  یخرب  .تسا  هدش  هدیشک  فارحنا  هب  هدش و  هراپ  هراپ  نآ  ناوریپ  طسوت  ادخ  نید  رضاح  طیارش  رد 
ادخ نید  يدایز  دارفا  .دوش  یمن  تیاعر  لماک  روط  هب  مه  یصخش  دعب  رد  هدشن و  رـشب  یللملا  نیب  یعامتجا و  هنحـص  دراو  نید  .دراد  دوجو  هتفه  زا  یـصخشم  زور  رد  طقف  نید  عماوج ، یخرب  رد  هدش و  مدرم 

.دنا فلاخم  تدش  هب  نآ  اب  زین  يرایسب  هداد و  رارق  دوخ  قازترا  هیام  ار 

مالسا

درایلیم و کی  نونکا  دش و  داجیا  مالـسا  رد  ییارگ  هقرف  بهذم و  دنتفر ، افلخ  تمـس  هب  دـندز و  سپ  ار  دوش  یم  نییعت  دـنوادخ  طسوت  هک  ربمایپ  نیـشناج  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ناناملـسم ، یتقو 
حیرـص فالخرب  یمالـسا  ياهروشک  یخرب  هک  دور  یم  شیپ  يا  هنوگ  هب  راک  دوشن  تفایرد  یهلا  یلـصا  نوناک  زا  ادـخ  نید  یتقو  دنتـسه و  نارگید  عبات  ادـخ ، یلو  زا  تیعبت  ياج  هب  ناملـسم  نویلیم  تسیود 

نادان و ياه  هورگ  ناناملسم و  نیب  رد  فلتخم  بهاذم  قرف و  دوجو  .دنزادرپ  یم  يزیگنا  هنتف  گنج و  هب  نینمؤم  هیلع  هدش و  گنهامه  دوهی  اب  نآرق 

ص 24-5. ناتسمز 1390 ، لوا ، هرامش  موس ، لاس  .نایدا  تفرعم  یشهوژپ  یملع _  همانلصف  .نآرق  تایآ  هاگدید  زا  لیجنا  تاروت و  نیودت  .نیسح 1390 . يوقن ، - 1
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طبق دیـدگاه اسـالمی، بشـر تکوینًا و تشـریعًا بنـده خداونـد متعال است و برخالف متفکران غربی که انسان را در برابر خـدا هم آزاد می پندارند، بر تسـلیم و فرمان برداري انسان ها در برابر خدا تأکید می
ورزد. از فرداي پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، درصدد تشکیل سازمان ملل برآمدند.

اعالمیه حقوق بشـر هیچ اشاره اي به تسـلیم انسان در برابر خداوند و آموزه هاي الهی ندارد و برخی از مفاد این اعالمیه با فرامین الهی اسـالم و سایر ادیان الهی در تعارض است. می توان گفت، در تدوین
این اعالمیه اصل و اساس دین و خـداپرستی در نظر گرفته نشـده است. تطبیق نداشـتن این اعالمیه با قوانین مترقی الهی را می توان از نتایجی که به بار آورده است نیز مشاهده کرد. هم اکنون کشورهاي به

اصطالح حافظ حقوق بشر با پشتیبانی ساختارهاي حقوقی همین پیمان بین المللی حمله نظامی به یک کشور مستقل را به تصویب رسانده و به ظلم جنبه قانونی می دهند.

اعالمیه جهانی حقوق بشـر که یک پیمان بین المللی است در مجمع عمومی سازمان ملل متحـد در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسـید. این اعالمیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و
براي اولین بار ظاهرًا حقوقی که تمام انسان ها مسـتحق آن هسـتند را به صورت جهانی بیان می دارد. متن کامل این بیانیه بر روي وبگاه سازمان ملل متحـد منتشـرشده است. اعالمیه مذکور شامل سـی ماده
است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد. مفاد این اعالمیه حقوق بنیادي مدنی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی اي را که تمامی ابناي بشر در هر کشوري باید از

آن برخوردار باشند را مشخص کرده است. در سال 1976 هنگامی که الیحه جهانی حقوق بشر توسط تعدادي از دولت ها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین الملل تبدیل شد.
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خشن باعث ایجاد اختالف، درگیري و جنگ در بین مسلمانان، به نفع دشمنان اسالم و به ویژه صهیونیسم شده است.

حقوق بشر غیر دینی
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ایمان و دین داري غذاي روح

دین نه تنهـا براي انسان یک نیاز عقلی و فکري است بلکه انسان از لحاظ روحی و روانی نیز به دین نیاز دارد، چراکه انسان موجودي است مرکب از جسم و روح و همان طور که جسم انسان براي رشـد و
ادامه حیـات نیـاز به غـذا دارد، روح او نیز نیازمنـد غـذاست. ولی غـذاي روح چیست؟ با عنایت به این واقعیت که روح انسان ماننـد جسم او به غـذا نیاز دارد، آراء صاحب نظران دراین باره متفاوت است.
برخی موسـیقی را غـذاي روح می داننـد، برخی هم علم و دانش را غـذاي روح می داننـد. دیل کارنِِگی روانشـناس معروف آمریکایی می گویـد: «روانشـناسان دریافته اند که ایمان قوي و پایبندي به دین

ضامن چیره شدن بر نگرانی ها و اضطراب و باعث درمان بیماري ها می شود».

ایمان و دین داري غذاي روح است و اگر انسان از این دو غذا محروم گردد، با مشکالت جدي روحی و روانی دست وپنجه نرم خواهد کرد و شاید حتی به حد خودکشی هم برسد.

می دانیم کشور ژاپن در آسـیا، سوئـد در اروپا و ایاالت متحـده در قاره آمریکا، از مرفه ترین کشورهاي دنیا محسوب می شونـد، ولی آمارها نشان می دهند که باالترین میزان خودکشـی در دنیا مربوط به
کشورهاي ژاپن، آمریکا و کشورهاي اسـکاندیناوي است. اگر این اتفاقات مثًال در ایران بیفتـد، (که می افتـد) شایـد تحلیل گران اجتماعی بگوینـد که علتش فقر، بیکاري، نداشـتن تفریح براي جوانان و یا
افسردگی است، ولی کشوري مثل سوئد که از لحاظ زیبایی طبیعی به قطعه اي از بهشت می ماند و از لحاظ رفاه مادي به «بهشت تأمین اجتماعی» معروف است، چرا باید باالترین آمار خودکشی را در دنیا

یا اروپا داشته باشد؟ ژاپن و آمریکا چطور؟

چرا بیشتر مواد مخدري که در افغانسـتان و کلمبیا تولید می شود، به کشورهاي اروپایی و آمریکا سـرازیر می گردد؟ چرا اروپا و آمریکا بیشترین آمار مصـرف انواع داروهاي آرام بخش و مواد مخدر را به
خود اختصاص داده اند؟ چرا آمار افسردگی در این کشورها روز به روز در حال افزایش است؟ و باالخره این که چرا این کشورها باالترین آمار خودکشی را دارند؟

جواب همه سؤاالت این است که این افراد از لحاظ مادي کامًال سیر و اشباع شده اند، ولی از لحاظ روحی از قحطی زدگان آفریقا هم گرسنه ترند. علتش هم این است که آن ها براي اشباع
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.دنا هتفر  بارس  لابند  هب  دوخ  یحور  ياهزاین 

یم هجوتم  هزات  میسر ، یم  هلحرم  نیا  هب  یتقو  یلو  میا ، هتفای  تسد  یعقاو  یتخبـشوخ  هب  تروص  نآ  رد  دوش ، هدروآرب  نام  يدام  ياهزاین  همه  رگا  هک  مینک  یم  رکف  یتاغیلبت ، نارابمب  ریثأت  تحت  ام  زا  يرایـسب 
: دنوش یم  هتسدود  اه  ناسنا  هک  تساجنیا  .میراد  زاین  مه  ناور  شمارآ  هب  مسج  شیاسآ  رانک  رد  ام  تسام و  ياهزاین  همه  زا  یئزج  اهنت  يدام ، ياهزاین  هک  میوش 

، كایرت راگیـس ، نوچمه  یـشخب  مارآ  داوم  هب  درکن ، عابـشا  ار  اه  نآ  اه ، ییوج  ماک  اه و  تذل  نیا  همه  یتقو  یلو  دننک ، یم  هبرجت  ار  يدام  ياه  تذل  همه ي  ناور ، شمارآ  هب  نتفای  تسد  يارب  يا  هدـع  - 1
نیا زا  دوخ  نامگ  هب  ات  دننک ، یم  یشکدوخ  دننز و  یم  رخآ  میـس  هب  درکن  عابـشا  ار  اه  نآ  اه  نیا  همه  رگا  دنرب و  یم  هانپ  هریغ  یلکلا و  تابورـشم  روآ ، يداش  داوم  شخب ، مارآ  ياه  صرق  شیـشح ، نیئوره ،

.دنبای یصالخ  دنا  هدش  راتفرگ  نآ  رد  هک  یمنهج 

یتخبـشوخ حور و  شمارآ  اذل  دننک ، یم  هاگن  هنایارگ  يدام  يدید  اب  ناهج  ناسنا و  هب  و  دنرادن ) يدنبیاپ  یلو  دنراد ، داقتعا  مه  دـیاش   ) دـنرادن يداقتعا  ادـخ  نید و  هب  هک  اجنآ  زا  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  تلع 
زا هکلب  تسین ، هدام  سنج  زا  حور  ياذغ  هکارچ  درک ، ریس  هدام  اب  ناوت  یمن  ار  هنسرگ  هنـشت و  حور  .دنـسر  یمن  دوخ  دارم  هب  مه  ًاتیاهن  دننک و  یم  وجتـسج  شخب  مارآ  داوم  يدام و  ياه  تذل  رد  اهنت  ار  ناور 

.تسا هداتسرف  تیرشب  همه  يارب  ار  نآ  هک  تسا  ینید  لاناک  زا  وا  هب  لاصتا  ادخ و  هب  نامیا  نآ  تسا و  حور  سنج 

دنروآ و یم  يور  وا  هب  یلکلا ، تابورشم  ردخم و  داوم  زا  نتـسج  ددم  ياج  هب  دننک و  یم  رارقرب  طابترا  وا  اب  دنروآ و  یم  يور  ناور  حور و  قلاخ  هب  ناور ، حور و  شمارآ  هب  نتفای  تسد  يارب  مه  يا  هدع  - 2
.دنسر یم  مه  دوخ  بولطم  هب  ًاتیاهن 

يزاس نید 

لباق اه  ناسنا  يارب  درادن و  ار  نیمز  رد  ییارجا  ندش و  هدایپ  تیلباق  ادخ  نید  هللا و  تیالو  هدوب و  دمآراکان  هدش  هئارا  رشب  هب  ینامـسآ  نید  ناونع  تحت  هچنآ  هک  دننک  یم  ءاقلا  ار  رکفت  نیا  یهورگ  نونکا  مه 
یلسکاه نایلوج  .تسین  يربخ  یهلا  نایدا  رب  مکاح  لوصا  زا  نآ  رد  هک  دنا  هداتفا  رشب  يارب  یناهج  نیون  نید  کی  داجیا  رکف  هب  اه  نآ  ور  نیمه  زا  .تسین  لمحت 
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تا 1948) یکی از این افراد بوده است که بـا بازتولیـد انـدیشه هـاي بـاروخ اسـپینوزا (زاده 1632 - ((JulianHuxle زیست شـناِس داروینیسِت بریتانیـایی و اولین رئیس سازمـان یونسـکو (از سـال 1946 
درگذشته 1677) فیلسوف مشهور هلندي "دین جهانی بدون وحی" را به صورت عملیاتی وارد صحنه جهانی نموده و به عنوان مبانی نظري فعالیت هاي یونسکو تحکیم بخشید.

یونسکو در یک گزارش 40 صفحه اي که در سال 1976 به مناسبت 30 سالگی یونسـکو و با محوریت جولیان هاکسلی به پانزده زبان مختلف منتشر کرد، تفکرات او را به صورت مبسوط شرح داده است.
هاکسلی که عالوه بر زیست شناسی به مطالعات فلسفی و مذهبی نیز مشغول بوده، هسته اصلی «دین بدون وحی» را بنیاد می نهد. در صفحه 12 این گزارش آمده است:

«از خیلی سال هاي پیش، هاکسـلی هیچ اعتقادي به هیچ نوعی از منبع ماورا الطبیعی و متافیزیکی نداشـته است. او در این فکر بوده که یک سیسـتم اخالقِی صرفًا علمی که قابلیت اشاعه به عنوان دین متحد
جهانی براي نوع بشـر باشد، ایجاد کند. با این نگاه «عشق به خدا»، جاي خود را به «عشق به طبیعت» و «عشق به انسانیت» خواهد داد. دینی بدون اصول عقاید وحیانی، بدون خدا و بدون [تفکیِک] بهشت یا

زمین».

وي براي تشـریح و تفسیر بیشتر عقاید خود در سال 1927، کتابی با عنوان «مـذهب بدون وحی» تألیف می کند. مبانی فلسـفی اي که بعدها به عنوان مبانی نظري اقدامات یونسـکو در حوزه آموزش، علم و
فرهنـگ قرار گرفت. او بعـدها در سال 1946 و قبل از تأسـیس رسـمی یونسـکو نیز مقاله اي جنجالی با عنوان «تعصـبات غیرمذهبی» منتشـر کرد. بنابراین چشم اندازي که یونسـکو در 70 سال گذشته براي

جهان متصور است «ناتورالیسم» یا «دین واحد غیر وحیانی» براي جهان است (1).

همـانگونه که دوست داران والـیت اهللا در تالش براي برپایی حاکمیت والیت اهللا در جهان، با محوریت حضـرت صاحب االمر؟عـج؟ هسـتند، جناح مخالفان والیت اهللا نیز به دنبال بر پایی یک نظام جهانی
هستند که مولفه هاي مختلف آن تحت عنوان تجارت جهانی، دولت

.Huxley, J. 1976. The UNESCO Courier, Unesco’s First 30 Years. Published by UNESCO -1
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نیمز رد  ادـخ  رون  ندرک  شوماخ  يارب  شالت  رد  هتبلا  هورگ  نیا  .دنتـسه  رـشب  هتخاس  تسد  هتبلا  یناهج و  كرتشم  نید  تیاهن  رد  یناهج و  شزومآ  دنـس  یناهج ، كرتشم  نابز  یناـهج ، هدـکهد  کـینورتکلا ،
.دش دنهاوخن  قفوم  هک  تسا  نیا  یهلا  هدعو  یلو  دنتسه 

روهظ رصع  رد  نید  روهظ 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دنک  یم  ادیپ  روهظ  مه  نید  ماما ، روهظ  عبت  هب  رصع  ماما  روهظ  زا  دعب 

اب ار  ادخ  رون  دـنهاوخ  یم  اه  نآ  َنوکِرْـشُْملا ؛ َهِرک  َْولَو  ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َنوُِرفاْکلا *  َهِرک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأیَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفْطی  ْنَأ  َنوُدـیِری  }
بلاغ اه  نییآ  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف ، قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا  .دنشاب  دونـشخان  نارفاک  دنچره  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هک  دهاوخ  یمن  نیا  زج  ادخ  یلو  دننک : شوماخ  دوخ  ناهد 

(1) دنشاب .} هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچره  دنادرگ ،

ادخ هک  تسا  یفاک  دـنک و  زوریپ  نایادا  همه  رب  ار  نآ  ات  هداتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  اًدیِهَـش ؛ ِهَّللِاب  یَفکَو  ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  }
(2) دشاب .} عوضوم  نیا  هاوگ 

دوخ ناهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  ناـنآ  َنوکِرْـشُْملا ؛ َهِرک  َْولَو  ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َنوُِرفاـْکلا *  َهِرک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ْمِهِهاَْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفْطِیل  َنوُدـیِری  }
ناکرـشم دنچ  ره  دزاس ، بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  وا  ات  داتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا  .دنـشاب  هتـشادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنک  یم  لماک  ار  دوخ  رون  ادخ  یلو  دـنزاس ؛ شوماخ 

(3) دنشاب .} هتشاد  تهارک 

.تسا هدش  هداد  عالطا  نایدا  همه ي  رب  مالسا  نید  هبلغ  يارب  دنوادخ  تساوخ  زا  تایآ  نیا  رد 

32 و 33. هیوت ، - 1
.28 حتف ، - 2

8 و 9. فص ، - 3
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در تفسیر نمونه آمده است:

مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان از امام باقر؟ع؟ درباره آیه 33 سوره توبه چنین نقل می کند:

ان ذلک یکون عنـد خروج المهـدي فال یبقی احـدا اال اقر بمحمـد؟ص؟؛ وعـده اي که در این آیه است به هنگام ظهور مهـدي از آل محمـد؟ص؟ صورت می پـذیرد، در آن روز هیچ کس در روي زمین
نخواهد بود مگر این که اقرار به حقانیت محمد؟ص؟ می کند.

و نیز در همان تفسیر از پیامبر اسالم؟ص؟ چنین نقل شده است که فرمود:

ال یبقی علی ظهر االرض بیت مـدر و ال وبر اال ادخله اهللا کلمه االسـالم؛ بر صـفحه روي زمین هیـچ خانه اي باقی نمی مانـد، نه خانه هایی که از سـنگ و گل ساخته شده و نه خیمه هایی که از کرك و مو
بافته اند، مگر اینکه خداوند نام اسالم را در آن وارد می کند. (1)

و نیز در کتاب کمال الدین شیخ صدوق از امام صادق؟ع؟ در تفسیر این آیه چنین نقل شده است:

و اهللا مـا نزل تاویلها بعـد و ال ینزل تاویلها حتی یخرج القائم فاذا خرج القائم لم یبق کافر باهللا العظیم؛ به خـدا سوگنـد هنوز محتواي این آیه تحقق نیافته است و تنها زمانی تحقق می پـذیرد که (قائم) خروج
کند و به هنگامی که او قیام کند کسی که خدا را انکار نماید در تمام جهان باقی نخواهد ماند. (2)

مسـئله خاموش کردن نور خدا در دو مورد از قرآن آمده است، یکی آیه 32 سوره توبه و دیگري آیه 8 از سوره صف و در هر دو مورد به عنوان انتقاد از تالش هاي دشـمنان اسالم ذکر شده ولی در میان
این دو آیه مختصر تفاوتی در تعبیر دیده می شود، در آیه 32 سوره توبه محل بحث یریدون ان یطفئوا ذکر شده در حالی که در سوره صف یریدون لیطفئوا آمده است و مسلمًا این تفاوت در تعبیر اشاره به

نکته اي است.

1- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، شیخ طبرسی، ج 5، ص 38.
2- کمال الدین، شیخ صدوق، ج 1، ص 670.
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ینعی .تسا  بابـسا  تامدقم و  هب  لسوت  اب  مأوت  ندرک  شوماخ  هب  هراشا  مود  هیآ  رد  یلو  تسا ، همدقم  نودب  ندرک  شوماخ  هب  هراشا  تسخن  هیآ  دـیوگ : یم  ریبعت  ود  نیا  توافت  حیـضوت  رد  تادرفم  رد  بغار 
؟ تسا تردق  هبلغ  ای  یقطنم  هبلغ  يزوریپ ، نیا  اما  .دش  دنهاوخ  وربور  تسکش  اب  دنزیخ ، اپب  قح  رون  ندرک  شوماخ  يارب  فلتخم  بابسا  هب  لسوت  اب  هاوخ  تامدقم و  زا  هدافتسا  نودب  اه  نآ  هاوخ 

دنیوگ یم  دنا و  هتسناد  یلالدتـسا  یقطنم و  يزوریپ  اهنت  ار  يزوریپ  نیا  یـضعب  .تسا  وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  دوب ؟ دهاوخ  لکـش  هچ  هب  يزوریپ  نیا  و  ددرگ ؟ یم  زوریپ  نایدا  همه  رب  هنوگچ  مالـسا  هکنیا  رد 
.تسین دوجوم  ياه  نیئآ  اب  هسیاقم  لباق  لالدتسا  قطنم و  رظن  زا  مالسا  اریز  تسا ، هدش  لصاح  عوضوم  نیا 

: میناوخ یم  فهک  باحصا  ناتساد  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدمآ  يرهاظ  تردق  ینامسج و  هبلغ  ینعم  هب  رتشیب  هدام  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نآرق  تایآ  رد  ...نیدلا ) یلع  هرهظیل   ) راهظا هدام  لامعتسا  دراوم  یسررب 

يور زگره  تروص  نآ  رد  دننادرگ و  یمزاب  دوخ  شیک  هب  ار  امش  ای  دننک  یم  ناتراسگنس  دنبای ، تسد  امش  رب  نانآ  رگا  هک  ارچ  اًَدبَأ ؛ اًذِإ  اوُِحْلُفت  َْنلَو  ْمِِهتَِّلم  ِیف  ْمکوُدیِعی  ْوَأ  ْمکوُمُجْری  ْمکیَلَع  اوُرَهْظی  ْنِإ  ْمُهَّنِإ  }
(1) دید .} دیهاوخن  يراگتسر 

: میناوخ یم  ناکرشم  هرابرد  زین  و 

ار يدـنواشیوخ  هن  امـش  هرابرد  دـنبای ، تسد  امـش  رب  رگا  هک  نیا  اب  تسا ] يدـهع  نانآ  يارب   ] هنوگچ َنوُقِـساَف ؛ ْمُهُرَثکَأَو  ْمُُهبُوُلق  َیبْأَتَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ْمکَنوُضْری  ًهَّمِذ  َالَو  الِإ  ْمکِیف  اُوُبقْری  َال  ْمکیَلَع  اوُرَهْظی  ْنِإَو  َفیک  }
(2) دنفرحنم .} ناشرتشیب  دزرو و  یم  عانتما  ناشیاهلد  هکنآ  لاح  دننک و  یم  یضار  ناشنابز  اب  ار  امش  ار ، يدّهعت  هن  دننک و  یم  تاعارم 

موهفم اب  اریز  مینادب  هبناج  همه  هبلغ  ار ، قوف  هبلغ  يزوریپ و  هک  تسا  نیا  رت  حیحص  لاح  ره  هب  .تسا  ینیع  یلمع و  هبلغ  هکلب  تسین ، یقطنم  هبلغ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هبلغ  تسا  یهیدب 

.20 فهک ، - 1
.8 هبوت ، - 2
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آیه که از هر نظر مطلق است نیز سازگارتر می باشد، یعنی روزي فرا می رسد که اسالم هم از نظر منطق و استدالل و هم از نظر نفوذ ظاهري و حکومت بر تمام ادیان جهان پیروز خواهد شد و همه را تحت
الشعاع خویش قرار خواهد داد. (1)

عالمه طباطبایی کلمه اظهار را غلبه می داند. یعنی اسالم بر همه سبک ها غلبه می کند (کله یعنی همه ادیان غیر خدایی). (2)

از آیات، روایات و تفاسـیر مشـخص می شود که روزي فرا می رسـد که دین اسـالم بر همه سـبک ها غلبه می کند، غلبه منطقی و غلبه عینی؛ یعنی آموزه هاي دین مبین اسـالم بر جهان حاکم خواهد شد.
سؤال این است که آیا این امر تاکنون اتفاق افتاده است یا خیر؟

پاسـخ کامًال واضـح است، تاکنون این اتفاق حتی در یک برهه کوتاه نیز نیفتاده است. حتی در زمان رسول خدا و امیر مؤمنان علی؟ع؟ تصور غلبه صـحیح نیست، زیرا همه ي آن دوران به جنگ با کفار و
مشرکین و منحرفین گذشت و هرگز حتی یک دوره کوتاه وجود ندارد که دشمنان اسالم منکوب شده و اسالم غلبه عینی پیدا کند، اگرچه منطق اسالم همیشه پیروز است.

سؤال دوم این است که این اتفاق کی خواهد افتاد؟ با بررسـی روایات و تفاسـیر ارائه شده از آیات قرآن، این اظهار و غلبه در دوران ظهور امام عصـر اتفاق می افتد و دین اسالم بر همه ادیان غلبه می یابد.
درواقع دین خـدا ظهور می کند. تاکنون دین خدا فقط ارائه شده و منتشـر شده ولی ظهور نکرده است. با شـنیدن کلمه غلبه بیشتِر افراد به فکر غلبه با زور و شمشـیر می افتند اما بهتر است بدانیم که غلبه ي

دین اسالم بر سایر ادیان را از سه منظر می توان دید:

1. غلبه منطق اسالم و پاك سازي آموزه هاي الهی از تحریف

اصوًال چیزي به نام ادیان الهی وجود نـدارد. اسـتاد شـهید مرتضـی مطهري در این رابطه می فرمایـد: «علماي دین شناسـی و نویسـندگان تواریخ مذاهب معموًال تحت عنوان «ادیان» بحث می کنند، مثًال می
گویند دین ابراهیم، دین یهود، دین مسیح و دین اسالم و هر یک از

1- تفسیر نمونه، آیت اهللا مکارم شیرازي، ذیل آیه 32 و 33 سوره توبه.
2- تفسیر المیزان، عالمه طباطبایی، ذیل آیه 8 و 9 سوره صف.
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نید نآرق  رظن  زا  .دریگ  یم  همشچرس  ینآرق  صاخ  شنیب  زا  هک  دراد  يا  هژیو  نایب  زرط  حالطصا و  نآرق  یلو  تسا  نیمه  زین  مدرم  نایم  عیاش  حالطصا  .دنناد  یم  نید  کی  هدنروآ  ار  تعیرـش  بحاص  ناربمایپ 
.تسا هدوب  یکی  دوش  یم  هدیمان  نید  هک  ءایبنا  بتکم  لوصا  .دنا  هدرک  یم  توعد  بتکم  کی  هب  تعیرـش  بحاص  ریغ  ناربمایپ  تعیرـش و  بحاص  ناربمایپ  زا  معا  ناربمایپ  همه  تسا ، یکی  متاخ  ات  مدآ  زا  ادخ 

لکش همه  تسا و  هدش  یم  توافتم  دنا  هدش  یم  توعد  هک  یمدرم  ياه  یگژیو  طیحم و  تایصوصخ  نامز و  تایضتقم  بسحرب  هک  هدوب  يا  هخاش  یعرف و  لئاسم  هلسلس  کی  رد  یکی  ینامسآ  عیارـش  توافت 
هک ار  شیوخ  تامیلعت  يرتالاب  حطس  رد  رـشب ، لماکت  تازاوم  هب  يدعب  ناربمایپ  هک  هدوب  تامیلعت  حطـس  رد  رگید  تسا و  هدوب  دوصقم  فده و  کی  يوس  هب  تقیقح و  کی  فلتخم  ياه  مادنا  توافتم و  ياه 
رد رشب  رگید ، ریبعت  هب  تسا و  نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت  لئاسم ، حطس  رظن  زا  نیـشیپ  ناربمایپ  فراعم  ناهج و  داعم و  أدبم ، دروم  رد  مالـسا  فراعم  تامیلعت و  نایم  ًالثم  .دنا  هدرک  ءاقلا  هدوب  هنیمز  کی  رد  همه 
زا .تسا  هدرواین  نایدا )  ) عمج تروص  هب  ار  نید »  » هملک زگره  نآرق  .نایدا  فالتخا  هن  تسا  نید  لماکت  نیا  .دـنا  هدرب  الاب  سالک  نیرخآ  ات  لوا  سالک  زا  ار  وا  هک  هدوب  زومآ  شناد  کی  دـننام  ءایبنا  تامیلعت 

« اه هفسلف   » ناهج رد  هشیمه  ور  نیا  زا  دنا ، هتـشاد  دوخ  هب  صوصخم  بتکم  مادکره  هفـسالف  هک  تسا  نیا  گرزب  هفـسالف  غباون و  اب  ناربمایپ  توافت  کی  .نایدا  هن  هدوب  نید  تسا  هتـشاد  دوجو  هچنآ  نآرق  رظن 
لمعلاروتـسد نوناق و  وا  دننام  دوب  یم  رگید  ربمایپ  نامز  طیحم و  رد  رگا  ناربمایپ  زا  مادکره  دنا ، هدرکن  یفن  ار  رگیدکی  دنا و  هدوب  رگیدکی  قدصم  دیؤم و  هشیمه  یهلا  ناربمایپ  یلو  هفـسلف ،»  » هن هتـشاد  دوجو 

همه زا  هک  دنک  یم  حیرصت  مه  دنا و  هدوب  ناینشیپ  قدصم  دیؤم و  ناینیسپ  دنا و  هدوب  نیسپ  ناربمایپ  رشبم  نیشیپ  ناربمایپ  دنهد و  یم  لیکشت  ار  يدحاو  هتشر  کی  ناربمایپ  هک  دنک  یم  حیرـصت  نآرق  .دروآ  یم 
: دیوگ یم  نآرق  .تسا  هدش  هتفرگ  دیدش  دیکا و  نامیپ  دنشاب  رگیدکی  دیؤم  رشبم و  هک  بلطم  نیا  رب  ناربمایپ 

و َنیِدِهاَّشلا ؛ َنِم  ْمکَعَم  اَنَأَو  اوُدَهْشاَف  َلاَق  اَنْرَْرقَأ  اُولاَق  يِرْـصِإ  ْمِکلَذ  یَلَع  ُْمتْذَخَأَو  ُْمتْرَْرقَأَأ  َلاَق  ُهَّنُرُْـصنََتلَو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمکَعَم  اَِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمکَءاَج  َُّمث  ٍهَمکِحَو  ٍباَتک  ْنِم  ْمُکتیَتآ  اََمل  َنیِیبَّنلا  َقاَثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإَو  }
ناربمایپ زا  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  نک ] دای  ]
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پیمان گرفت که هر گاه به شـما کتاب و حکمتی دادم، سـپس شما را فرستاده اي آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد، البته به او ایمان بیاورید و حتمًا یاریش کنید. آنگاه فرمود؛ «آیا اقرار کردید و در
این باره پیمانم را پذیرفتید؟» گفتند: «آري، اقرار کردیم»، فرمود: «پس گواه باشید و من با شما از گواهانم}. (1)

قرآن کریم که دین خـدا را از آدم تا خاتم یک جریان پیوسـته معرفی می کنـد، یک نام روي آن می گذارد و آن «اسـالم» است. البته مقصود این نیست که در همه دوره ها دین خدا با این نام خوانده می
شده است و با این نام در میان مردم معروف بوده است، بلکه مقصود این است که حقیقت دین داراي ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسالم است» (2).

بـا توجه به نظر شـهید مطهري می توان دریـافت که صاحبـان سایر ادیان الهی به برکت وجود نازنین امام زمان؟عـج؟ به حقیقت دین خـدا می رسـند و آموزه هاي مسـیحیت، یهود و سایر کتب آسـمانی از
تحریف پاك می شونـد و با پاك شـدن آموزه هاي اهل کتاب از تحریفات، هیـچ نکته مخالفی بین آن ها و شـرع مقدس اسـالم نخواهد بود و لذا با حفظ دین حقیقی مسـیح و یهود، اسـالم را نیز خواهند
پذیرفت. بنابراین یهود و نصارا در دوران حکومت حضـرت مهدي؟عج؟ باقی خواهند ماند و از عقاید شـرك آلود خود مانند تثلیث دست برمی دارند و تحت حمایت حکومت اسـالمی مهدوي به زندگی

خود ادامه می دهند و دین اسالم دین جهانی شده و غالب می گردد.

2. غلبه حکومتی

عالوه بر اینکه اسـالم غلبه منطقی بر سایر سـبک ها پیـدا می کند و اندیشه هاي پیروان اهل کتاب را از آلودگی می زداید، از بعد حکومتی نیز غلبه می یابد، یعنی حاکم عالَم، امام عصـر خواهد بود و تنها
اوست که در جهان حکومت می کنـد و تنها اوست که قواعـد حکومتی را تـدوین خواهـد کرد. ولِی خدا چهارچوب حکومت را طرح ریزي خواهد کرد و فرامین اسـالم به وسـیله او در دنیا بر تمام قوانین

اداري، قضایی، مسائل خانوادگی، روابط بین الملل، حقوق بشر، تجارت، مهاجرت و در همه عرصه ها جاري خواهد شد.

1- آل عمران، 81.
2- آیت اهللا مطهري، مرتضی. 1371. وحی و نبوت. انتشارات صدرا. . ص 38 – 41.
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یبلق هبلغ  . 3

نامیا .دسر  یم  دوخ  هبترم  نیرت  یلاع  هب  قالخا  .دبای  یم  روهظ  نینمؤم  نورد  رد  نید  .درک  دـهاوخ  نشور  ادـخ  رون  هب  ار  اه  تلم  بولق  هدرک و  ادـیپ  ولع  مالـسا  ياه  هزومآ  یتموکح ، یقطنم و  هبلغ  رب  هوالع 
نورب ملاع  رد  نینمؤم و  نورد  رد  یهلا  ياه  هزومآ  مامت  ینعی  نید  روهظ  .دسر  یم  دوخ  جوا  هب  ینورب  ینورد و  شمارآ  .دریگ  یم  رب  رد  ار  رشب  یگدنز  داعبا  همه  تلادع  .دنک  یم  ادیپ  یلجت  نینمؤم  بولق  رد 

.دنک یم  ادیپ  تینیع  دبای و  یم  روهظ 

دبای یم  روهظ  نید  هنوگچ 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .داد  دهاوخ  هبلغ  ار  دوخ  نید  رون ، مامتا  اب  دنوادخ  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  تایاور  تایآ و  زا 

ٍرُون یَلَع  ٌرُون  ٌراَن  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْولَو  ُءیِضی  اَُهتیَز  ُداکی  ٍهِیبْرَغ  َالَو  ٍهِیقْرَش  َال  ٍهَنُوتیَز  ٍهکَراَبُم  ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقوی  يِّرُد  ٌبکْوک  اَهَّنَأک  ُهَجاَجُّزلا  ٍهَجاَجُز  ِیف  ُحاَبْصِْملا  ٌحاَبْصِم  اَهِیف  ٍهاکْشِمک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  }
رد غارچ  نآ  دشاب ، غورفرپ )  ) یغارچ نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  دـننامه  دـنوادخ  رون  لثم  تسا ؛ نیمز  اه و  نامـسآ  رون  دـنوادخ  ٌمِیلَع ؛ ٍءیَـش  ِّلِکب  ُهَّللاَو  ِساَّنِلل  َلاَْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضیَو  ُءاَشی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهی 

نانچ نآ  شنغور  ( ؛ یبرغ هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  هدـش  هتفرگ  ینوتیز  تکربرپ  تخرد  زا  هک  دوش  یم  هتخورفا  ینغور  اب  غارچ  نیا  نازورف ، هراتـس  کی  نوچمه  هدنـشخرد  فافـش و  یبابح  دریگ ، رارق  یباـبح 
(1) تساناد .} يزیچ  ره  هب  دنوادخ  و  دنک ، یم  تیاده  دوخ  رون  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  يرون و  زارف  رب  تسا  يرون  دوش ؛ رو  هلعش  شتآ  اب  سامت  نودب  تسا  کیدزن  هک ) تسا  صلاخ  فاص و 

.نامز ماما  ندمآ  ینعی  رون  مامتا  دنیوگ  یم  تایاور  تسیچ ؟ هب  رون  مامتا  دوش ؟ مامتا  تسا  رارق  هک  تسیچ  هللارون 

: دومرف ؟ع ؟ رقاب ماما  هک  نانچ 

بلق رد  ؟ص ،؟ شربمایپ تنس  لیلج و  زیزع و  يادخ  باتک  هب  یهاگآ  یتسار  هب 

.35 رون ، - 1
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1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 317 _ 318، ح 16.
2- کمال الدین، شیخ صدوق، ص 257.

بدانیـد که خداونـد نظري به اهـل زمین نمـود و از بین آنـان من را انتخـاب کرد. سـپس نظر دیگري کرد و علی را انتخـاب نمـود به عنوان برادر، وزیر، وارث، جانشـین و خلیفه ام دربین امتم و ولِی همه ي
مومنین بعـداز من. هر کس ولیش علی است، ولیش خـداست و هرکس او را دشـمن بـدارد خـدا را دشـمن داشـته است. هر کس او را دوست بدارد خدا را دوست دارد و هرکس به او بغض بورزد به خدا
بغض ورزیـده است. او را جز مؤمن دوست نمی دارد و جز کـافر مبغوض نمی دارد. او نور زمین بعـد از من است. او قوام زمین بعـد از من و بـاعث آرامش آن است. او کلمه ي تقواي خداونـد و ریسـمان

محکم اوست. سپس حضرت این آیه را تالوت نمود:

پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ بر روي منبر فرمود:

خداي تعالی بر زمین نگاهی افکند و مرا از آن میان برگزید و پیامبر گردانید، سپس دوم بار نظري افکند و علی را برگزید و او را امام گردانید، سپس به من فرمان داد که او را برادر و ولی و وصی و خلیفه
خود سازم، پس علی از من است و من از علی و او شوهر دخترم فاطمه و پـدر دو سـبطم حسن و حسـین است. بدانیـد که خـداي تعالی مرا و ایشان را حجت هاي بر بنـدگانش قرار داده است و از فرزنـدان
حسـین امامانی را قرار داده است که به امر من قیام کنند و وصـیت مرا نگهدارند و نهمین آن ها قائم اهل بیتم و مهدي امتم است که در شـمایل و اقوال و افعال شبیه ترین مردم به من است، او پس از غیبتی
طوالنی و حیرتی گمراه کننـده ظهور کنـد و دین خـداي تعالی را چیره گردانـد و به یاري خـدا و نصـرت مالئکه خـدا مؤیـد باشد، زمین را از عدل و داد آکنده سازد همان گونه که پر از ظلم و جور شده

باشد. (2)

عبد اللَّه بن عبّاس از رسول خدا؟ص؟ روایت کند که فرمود:

مهدي ما می روید، مانند روییدن زراعت بر نیکوترین حالت؛ پس کسی که از شما باقی بماند تا او را ببیند، باید در آن هنگام بگوید: سالم بر شما اي اهل بیت رحمت و معدن دانش و محل رسالت، سالم
بر تو اي باقی مانده خدا در زمین او. (1)
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؛ مریگ یم  دهاش  مدرم  نیا  رب  ار  ادخ  نم  .دنیوگب  نابیاغ  هب  نادهاش  مدرم  يا  دیاین .» شوخ  ار  نارفاک  هچ  رگا  دناسر  یم  لامک  هب  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  یلو  دـننک  شوماخ  ناشناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  »
بئاغ يا  هراتس  ره  هک  دنتـسه  نامـسآ  رد  ناگراتـس  لثم  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  .داد  رارق  متما  ناگدیزگرب  ار  نانآ  دومن و  باختنا  متیب  لها  زا  یـصو  هدزاود  ام  زا  دعب  دومن و  یمود  رظن  دنوادخ  هک  دینادب 

ياه تجح  نانآ  .دنز  یمن  ررض  نانآ  هب  دننک  راوخ  ار  ناشیا  هک  یناسک  يراوخ  دننک و  هلیح  نانآ  رب  هک  یناسک  هلیح ي  هک  دنا  هدش  تیاده  هدننک ، تیاده  ناماما  نانآ  .دنک  یم  عولط  يرگید  هراتـس ي  دوش 
یچیپرـس نانآ  زا  سک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  نانآ  زا  سک  ره  .دنتـسه  شتمکح  ياه  ندعم  شیحو و  ناگدـننک  نایب  شملع و  ناراد  هنازخ  شقلخ و  رب  وا  نادـهاش  نیمز و  رد  دـنوادخ 

.دنوش (1) دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  نآرق  زا  .تسا  نانآ  اب  نآرق  نآرق و  اب  نانآ  .تسا  هدرک  ادخ  تیصعم  دنک 

: دنیامرف یم  ریدغ  هبطخ  رد  ؟ص ؟ مالسا یمارگ  ربمایپ 

هک دنگوس  ادخ  هب  .دیوش  هدنار  دندروآ ) گنرین  ادخ  رب  هک  ینایدوهی   ) هبنش زور  باحـصا  نانوچ  ای  مینک  هنوگژاب  هابت و  ار  اه  هرهچ  هک  نآ  زا  شیپ  دیروآ (2)  نامیا  شهارمه  رون  لوسر و  ادخ و  هب  مدرم  يا 
دنادب و   ) دهد رارق  لد  رد  یلع  مشخ  ای  رهم و  ار  شیوخ  راک  هیاپ  سک  ره  کنآ  .مرومأم  ناشراک  یـشوپ  هدرپ  هب  نکیل  مسانـش  یم  بسن  مان و  اب  ار  نانآ  هک  دنا  هباحـص  زا  یهورگ  هیآ  نیا  زا  دـنوادخ  دوصقم 

(. تسا نآ  هب  هتسباو  وا  لمع  شزرا  هک 

یهاتوک رب  ار  ام  لجوزع  دنوادخ  هک  ارچ  هتفرگ ؛ ياج  دناتـس ، یم  ار  ام  ادخ و  قح  هک  يدهم ، مئاق  ات  وا  لسن  رد  هاگ  نآ  بلاط ، یبا  نب  یلع  ناج  رد  سپـس  نم ، ناج  رد  لجوزع  دنوادخ  يوس  زا  رون  نامدرم !
نانئاخ و ناراگزاسان ، نارگ ، هزیتس  ناگدننک ،

ص 320. ج 23 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1
(. 8 نباغت ، ( ؛( تسا هاگآ  دینک  یم  هچنآ  هب  ادخ  و  دیروآ ، نامیا  میداتسرف  ورف  ام  هک  يرون  نآ  وا و  ربمایپ  ادخ و  هب  سپ  ٌرِیبَخ ؛ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  اَْنلَْزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف   ) هیآ هب  هراشا  - 2
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گنه کاران و ستم کاران و غاصبان از تمامی جهانیان دلیل و راهنما و حجت آورده است.

روایات نشان می دهند که نور نازل شده با پیامبر گرامی اسـالم که در آیه 8 سوره تغابن به آن اشاره شده است امامان معصوم؟ع؟ است و با قیام حضـرت ولی عصـر این نور کامل می شود. در همین عصر
خداوند با اتمام نور، دین خود را بر همه ادیان غلبه می دهد.

از امام کاظم؟ع؟ درباره قول خداوند در قرآن که می فرماید: «یریدون لیطفئوا نور اهللا بأفواههم» سوال شد؛ ایشان فرمودند:

یعنی می خواهنـد والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ را با پف دهانشان خاموش کننـد. گفتم سـپس خـداي تعالی فرمایـد: «و خدا کامل کننده نور خویش است». فرمود: یعنی و خدا کامل کننده امامت است و امامت
همان نور است و همان است که خداي عزوجل فرماید: «به خدا و رسولش و نوري که فرو فرستاده ایم ایمان آورید» مقصود از نور همان امام است.

عرض کردم: «اوست خدایی که رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاده است»؛ (صف، 9) فرمود: یعنی اوست که رسولش را به والیت وصیش امر کرد و والیت دین حق است. عرض کردم: «تا آن را
بر هر دینی غالب کنـد» فرمود: یعنی آن را در زمان قیام قائم بر همه دین ها غلبه دهـد، خـدا می فرماید: «و خدا تمام کننده نور خود است» یعنی والیت قائم «اگر چه کافران (به والیت علی؟ع؟ ) نخواهند»

عرض کردم: این تنزیل است؟ فرمود: آري، این حرف تنزیل است و اما غیر آن تاویل است. (1)

دین در عصر ظهور

آن گونه که از آیـات و روایـات برداشت می شود بـا ظهور امام عصـر، دین اسـالم بر همه ادیان غلبه می کنـد. در یک بررسـی جامع و کامل در روایات و سـخنان ائمه معصومین؟عهم؟ به جرات می توان
گفت که یکی از ویژگی هاي انکارناپذیر حکومت امام مهدي؟ع؟ جهان شمولی آن است.

1- اصول کافی، شیخ کلینی، ج 1، ص 432.

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_364_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14781/AKS BARNAMEH/#content_note_364_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:366

دنک (1). یم  راشرس  ار  یتیگ  رسارس  داد ، لدع و  زاون  ناج  میسن  دوش و  یم  هدینش  نآ  زا  دیحوت  گنابلگ  هکنیا  رگم  تسین ، نیمز  رد  يدابآ  دریگ و  یم  ارف  ار  ملاع  برغ  قرش و  ترضح ، نآ  تموکح 

هریچ نایدا  یمامت  رب  ات  داتـسرف ، ّقح  نید  تیاده و  اب  هارمه  ار  شربمایپ  هک  یـسک  تسوا  َنوکِرْـشُْملا ؛ َهِرک  َْولَو  ِلک  ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع    ُ هَرِهْظِیل ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب    ُ َهلوُسَر َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » دـیامرف یم  فیرـش  نآرق  »
هبلغ ي زا  روظنم  و  ؟ع ؟ وا يایـصوا  ای  و  ؟ص ؟ مرکا لوسر  نامز  رد  هچ  تسا ، هدرکن  هبلغ  یهلا  ناـیدا  همه ي  رب  وا  نید  نونکاـت  یلو  (، 9 فص ، 33 و  هبوت ، ( ؛» دشاب دنیاشوخان  ناکرـشم  يارب  دنچ  ره  دنادرگ ،

مالسا نید  هک  دشاب  ینامز  دیاب  سپ  .یعیرشت  هبلغ ي  هن  تسا ، ینیوکت  هبلغ ي  دارم  نیاربانب ، .تشاد  دوجو  يا  هبلغ  نینچ  مه ، ؟ص ؟ مرکا لوسر  ترـضح  نامز  رد  اریز  تسین ، یناهرب  هبلغ ي  نایدا ، رب  مالـسا 
؛» َنوکِرْشُْملا َهِرک  َْولَو  : » دیامرف یم  اریز  دنا ، كرـشم  جع ؟ ؟ ترـضح نیفلاخم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا  نینچ  مه  .تسا  جع ؟ ؟ تجح ترـضح  روهظ  زا  دعب  نآ  دنک و  ینیوکت  هبلغ ي  نایدا  رب 

.(2)

: دومرف ؟ع ؟ یلع ترضح 

؛ ضرالا یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرنو  کلاذ  بیقع  یلتو  اهدلو  یلع  سورضلا  فطع  اهسامش  دعب  انیلع  ایندلا  نفطعتل 

.دروآ (3) یم  يور  ام  هب  دراد ، یم  هگن  شا  هچب  يارب  دنک و  یم  يراددوخ  شا  هدنشود  هب  ریش  نداد  زا  هک  يرتش  نوچمه  یشومچ ، زا  سپ  ایند 

: دندومرف ناشیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ؟ع ؟ قداص ماما  زا  ریصب  یبا 

تسین و دنوادخ  زج  یشتسرپ  هتسیاش  چیه  هک  نیا  هب  نداد  یهاوگ  دومرف : .هلب  متفگ : دریذپ ؟ یمن  ناگدنب  زا  لمع ، نآ  هب  زج  هک  ار  یلمع  چیه  لالج ، تزع و  بحاص  يادخ  هک  هچنآ  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ 
تدهاجم شالت و  يراکزیهرپ و  نانآ و  هب  ندش  میلست  ناماما و  صوصخ  ینعی  نامنانمشد ، زا  يرازیب  ام و  تیالو  هدومرف و  رما  نآ  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  ندرک  رارقا  تسوا و  هداتسرف  هدنب و  ؟ص ؟ دمحم هک  نیا 

.؟ جع ؟ مئاق راظتنا  نانیمطا و  و 

هرامش 45. رهم 1382 ، رویرهش و  .ناغلبم  هلجم  .یناهج  دحاو  تموکح  اهنت  ؟ع ؟ يدهم ترضح  تموکح  .دارمادخ 1382 . نایمیلس ، - 1
.تـجهب هللا  تـیآ  ترــضح  راــثآ  رــشن  مـیظنت و  رتــفد  .فیرـّـشلا  هـجرف  یلاــعت  هــّللا  لـّـجع  تــجح _  ترــضح  روــهظ  ناــمز  رد  ناــیدا  رب  مالــسا  هــبلغ ي  .یقت 1380 . دـــمحم  تــجهب ، هللا  تـــیآ  - 2

.http://www.bahjat.org/index.php/2011-09-08-10-59-52/15-2011-09-06-08-12-19/1041-2012-07-12-07-52-05.html
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سپس (امام) فرمود: براي ما دولتی است که هر زمان خداونـد بخواهـد، آن را محقق می سازد. آنگاه (امام) فرمود: هر کس دوست می دارد از یاران حضـرت قائم؟عـج؟ باشد باید که منتظر باشد و در این
حال به پرهیزکاري و اخالق نیکو رفتار نمایـد، در حالی که منتظر است، پس چنان چه بمیرد و پس از مردنش قائم؟عـج؟، به پا خیزد، پاداش او همچون پاداش کسـی خواهـد بود که آن حضـرت را درك

کرده است، پس کوشش کنید و منتظر بمانید، گوارا باد بر شما اي گروه مشمول رحمت خداوند. (1)

امام حسین؟ع؟ دراین باره فرمود:

منا اثنا عشـر مهـدیا اولهم امیر المؤمنین علی بن ابیطالب؟عهما؟ و آخرهم التاسع من ولـدي و هو القائم بالحق یحیی اهللا تعالی به االرض بعـد موتها و یظهر به دین الحق علی الدین کله و لو کره المشـرکون؛
(2)

دوازده هـدایت شده از ماست؛ اولین آن ها علی بن ابیطالب؟ع؟ و آخر ایشان نهمین فرزند از فرزندان من است و او قائم به حق است که خداوند به وسـیله او زمین را بعد از مردنش حیات می بخشد و دین
حق را بر تمامی ادیان غلبه می دهد؛ اگرچه مشرکان را خوش نیاید.

امام رضا؟ع؟ از پدرانش از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل کرده است که خداوند در شب معراج فرمود:

 و الطهرن االرض بآخرهم من اعدائی و الملکنه مشارق االرض و مغاربها؛...

و به درستی زمین را به وسیله آخرین آن ها، (ائمه معصومین؟عهم؟) از دشمنانم پاك خواهم ساخت و گستره زمین را در فرمانروایی او قرار خواهم داد. (3)

امام مهدي؟ع؟ با ایجاد مرکز واحد و مدیریت و حاکمیت یگانه الهی براي همه نژادها و کشورها، سبب اصلی جنگ و ظلم را از بین می برد. در روایتی از رسول گرامی اسالم؟ص؟ می خوانیم:

االئمه من بعدي اثنا عشر اولهم انت یا علی و آخرهم القائم الذي یفتح اهللا تعالی ذکره علی یدیه مشارق االرض و مغاربها؛

1- بحاراالنوار، عالمه مجلسی، جلد 52، ص 140، ح 50.

2- عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج 2، ص 69، ح 36.
3- همان، ص 262 ح، 22 اصول؛ کافی، شیخ کلینی، ج 1 ص، 432 ح، 91.
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.درک (1) دهاوخ  حتف  ار  نیمز ) هرک  یمامت  زا  هیانک   ) اه برغم  اه و  قرشم  وا  تسد  هب  دنوادخ  هک  ومه  تسا ؛ مئاق  اه  نآ  نیرخآ  و  یلع ، يا  یتسه  وت  اه  نآ  نیلوا  دنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  سپ  نایاوشیپ 

ماما روهظ  اب  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ یناهج » دحاو  تموکح   » موهفم دمآرد  نایعیش  زا  يرایسب  ینید  دیاقع  رامـش  رد  دمآ و  دیدپ  نیرخآ  یجنم  روهظ  تیودهم و  اب  طابترا  رد  ادتبا  نامه  زا  هک  یمیهافم  زا  یکی 
یناهج تموکح  نآ  زا  سپ  دش و  دنهاوخ  هدیشک  ریز  هب  تردق  دنسم  زا  نارابج  نارگمتـس و  نامز ، نآ  رد  دش و  دهاوخ  ناگمه  لوبقم  تسا ، عماج  تعیرـش  ياراد  لماک و  یهلا و  نید  اهنت  هک  مالـسا  بیاغ ،

.تشگ دهاوخ  ارجا  یناهج  یسایقم  رد  قالخا  تناید و  داینب  رب  تلادع  دش و  دهاوخ  اپ  رب  لداع  موصعم و  ماما  نیرخآ  میقتسم  يربهر  تماعز و  اب  مالسا 

.دوب دهاوخ  مالسا  ناهج ، رب  مکاح  نید  اهنت  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  ینامز  دیدرت ، یب  .تسانعم  نیا  دیؤم  مالسا  نید  ندوب  یناهج  هب  طوبرم  تایآ  همه  .تسا  هدش  هراشا  تیمکاح  نیا  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد 
ییایفارغج هقطنم  هب  هدوب و  یناگمه  مالسا ، توعد  هک  دنناد  یم  دنرادن  نآ  هب  نامیا  هک  یناسک  یتح  تسا و  یهلا  نییآ  نیا  تایرورض  زا  یصاخ ، هقطنم  ای  موق  هب  نآ  صاصتخا  مدع  مالسا و  نید  ندوب  یناهج 

.تسا هدوبن  دودحم  یصاخ 

همان ...و  برع  فلتخم  لیابق  ياسؤر  هب  زین  تاماش و  هشبح و  رـصم و  نایاورنامرف  ناریا و  هاشداپ  مور و  رـصیق  دـننام  اهروشک  نارـس  هب  ؟ص ؟ مرکا ربماـیپ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یخیراـت  دـهاوش  نیا ، رب  نوزفا 
نینچ دوبن  یناهج  مالسا  نید  رگا  .دنتشاد  رذح  رب  مالسا ، زا  ینادرگ  يور  رفک و  میخو  ياهدمایپ  زا  دندرک و  توعد  سدقم  نید  نیا  نتفریذپ  هب  ار  ناگمه  دنتشاد و  لیسگ  هژیو  کیپ  نانآ  يوس  هب  دنتـشون و 

دنتشاد (2). یم  يرذع  شریذپ ، مدع  يارب  مه  اه  تما  ماوقا و  ریاس  تفرگ و  یمن  ماجنا  یمومع  یتوعد 

: تسا هدرک  ریوصت  هنوگ  نیا  ار  تقیقح  نیا  دیجم  نآرق 

ُمُهَءاَج اَم  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  َباَتْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتْخا  اَمَو  ُماَلْسِْإلا  ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  }

ح 9. ص 97 ، قودص ، خیش  یلاما ، - 1
ص 116. ج 2 ، لوا 1390 . پاچ  للملا ، نیب  رشن  پاچ و  تکرش  .دیاقع  شزومآ  .یقت 1390 . دمحم  يدزی ، حابصم  هللا  تیآ  - 2
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ِریُع الِْحَساِب؛ دین در نزد خدا، اسـالم (و تسـلیم بودن در برابر حق) است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد، اختالفی (در آن) ایجاد نکردند، مگر َه سَـ ِه َفِإنَّ اللَّ الِْعلُْم بَغْیا بَیَنُهْم َوَمْن یکُفْر بِآیاِت اللَّ
بعد از آگاهی و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود و هر کس به آیات خدا کفر ورزد، (خدا به حساب او می رسد؛ زیرا) خداوند، سریع الحساب است}. (1)

ِریَن؛ و هر کس جز اسـالم (و تسـلیم در برابر فرمـان حق،) آیینی براي خود انتخاب کنـد، از او پـذیرفته نخواهـد شـد و او در آخرت، از ـآِخَرِه مَِن الَْخاسِـ ْ َلاِم ِدینًـا َفَلْن یقْبَـَل مِنُْه َوُهَو فِی ال {َوَمْن یبَْتِغ َغیَر الِْإسْـ
زیانکاران است}. (2)

{الْیْوَم َأکَملُْت لَکْم ِدیَنکْم؛ امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم}. (3)

با بهره گیري از این سخنان نورانی، مسلمانان به حقانیت، جامعیت، خاتمیت، جهان شمولی، و سرانجام جهان گستري و پیروزي و غلبه نهایی دین اسالم دست یافته اند.

در روایتی از امام باقر؟ع؟ چنین نقل شده است:

القائم منا منصور بالرعب مؤید بالنصـر تطوي له االرض و تظهر له الکنوز یبلغ سلطانه المشرق والمغرب و یظهر اهللا عزو جل به دینه علی الدین کله و لو کره المشرکون فال یبقی فی االرض خراب اال قد عمر
و ینزل روح اهللا عیسـی بن مریم؟عهما؟ فیصـلی خلفه؛ قائم ما با انـداختن بیم و هراس در دل سـتمگران یاري می شود؛ با پشتیبانی (و حمایت از جانب خداوند) تائید می گردد؛ زمین برایش خاضع و تسـلیم
می شود؛ گنج ها و خزائن برایش آشـکار و نمایان می شود؛ حکومت او شـرق و غرب عالم را فرامی گیرد. خداوند به وسـیله او دینش را بر تمامی ادیان چیرگی می بخشد؛ هرچند مشـرکان کراهت داشته

باشند. در زمین خرابی و ویرانی نمی ماند، مگر آن که آباد شود و عیسی بن مریم؟ع؟ از آسمان فرود آید و پشت سر او نماز گزارد. (4)

1- آل عمران، 19.

2- آل عمران، 85.
3- مائده، 3.

4- کمال الدین، شیخ صدوق، ج 1، ص 330، ح 16.

ص:370

به استناد این نوع روایات، هرگز تردیدي نخواهد ماند که حکومت حضرت مهدي؟ع؟ تمامی زمین را فرا خواهد گرفت. امام صادق؟ع؟ درباره ي غلبه دین خدا روي زمین می فرمایند:

ِه الَْعِظیِم َو لَا کافٌِر ِإلَّا کِرَه ُخُروَجُه؛ زمانی که قائم خروج کند، باقی نمی ماند بر روي زمین، مشرك و کافري مگر این که اکراه دارد از خروج او (1) (2). ِإَذا َخَرَج الَْقائُِم لَْم یبَْق مُْشِرك بِاللَّ

1- بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج 52، ص 347.
.http://www.askdin.com/thread28860-6.html .2- مرکز پاسخگویی به علوم دینی، وبالگ مذهبی. 1393. غلبه اسالم بر همه ادیان
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