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جلسه روز چهارشنبه مورخه 39/50/22
موضوع جلسه :گفتگو پیرامون تعیین موضوع همایش سال 49

حاضرین جلسه :آقایان :پورسیدآقایی ،سهرابی ،هادیزاده ،حسینیان ،حائریپور ،آیتی ،نوریفررد ،امیرر مسسر
عرفان و دکتر همایون.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :یکی از پیشنهادهای مطرح شده موضوع همایش سال آینده
فرهنگ و تمدن زمینهساز بود.شاید شما پیشنهاد بهترری داشرته باشرید یرا در حری ایر ا تهوهرا بره موضروعا
مناسبتری دست پیدا کنیم.اما االن میخواهیم ببینیم ای موضوع آیا ظرفیت ای همایش را دارد یا نره برر فرر
هم بهوییم فرهنگ و تمدن زمینه ساز موضوع خوبی است ممک است ظرفیت همایش را نداشته باشرد ورون بایرد
منابع و ماخذ هم باشد نه فقط یک همایش بهذاریم و ویزی به دست نیاید .به لساظ اهمیت و ظرفیتهایی که دارد
ممک است یک موضوعی مناسبتراز موضوعا دیهر باشد .وند جلسهای در رابطه با ظرفیت سنجی ای موضروع
ا تهوهایی داشتیم به خصوص در بخش تمدن مشکال یک مقداری بیشتر است .موضوع فرهنگ هم مشکل دارد
که خودش یک شهری است و موضوعا مختل ی را در زیر مجموعه خودش دارد  ،ما ای زیرمجموعرههرا را ملرل
اخالق و تربیت و جامعه و ...را بسث کردیم حاال میخواهیم از فرهنگ زمینهسازا تهو کنیم  ،اما بسث عمدهای که
بیشتر میخواهیم از حضور شما(دکتر همایون) است اده کنیم بسث تمدن است که آیا ای ظرفیت را دارد یرا نره  .در
ای زمینه کتابهایی هم مطالعه شده و یک سری کتابها و مقاالتی نوشته شرده .کترابی از ا ترار ن رری در براب
تمدن آقای دکتر علیاکبر والیتی است که بیشتر در پژوهش فرهنگ و تمدن و ا تهوهرایی کره در ایر زمینرههرا
انجام شده نوشته شده است .ن ر شما به عنوان کسی که در ای زمینه کار کردید و صاحب ن ر هستید آیرا موضروع
تمدن ظرفیت همایش را دارد یا نه
دکتر همایون :در مورد رویکرد تمدنی ای رویکرد در پاسخ به ای سوال خیلی کلی شکل میایرد که قرار اسرت برا
ماجرای ظهور وه ات اقی بی تد یعنی ای ویزی که ما به عنوان یک عقیده کالمی جدی بره ایر معتقرد هسرتیم و
کنیم بهوییم تا حاال در جهان عدالت حراکم نبروده قررار

میدانیم ات اق خواهد افتاد قرار است وه بشود ملالً فر
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است در همه جهان عدالت حاکم شود .ملالً وحد بی مسلمی خدشه دار شده بود قرار است مسلمی با هم متسرد
شوند و ...بر اساس ای ملالً ممک است بعضیها تصورشان به عنوان یک واقعه از ظهور ویزی باشد که ما در سر
کمتر از ای تصور میکردیم یک آقایی یک روزی قیام میکنند و اردن ما را هم میزننرد یرا نهایتراً ممکر اسرت
ویزی در حد انقالب خودمان تصور کنیم بهوییم قرار است حکومتی عو

شود و خداوند پرستیده شرود وغیرره.،....

میشود تصویر کرد ولی اار بخواهید شما اسم برایش بهذارید در ای اسامی که ما داریرم مریشرود برر اسراس آن
اسامی با هم ارتباط برقرار کنیم فکر میکنم بزرگتری واژهای که برای ای ات اق داریم تمدن است که حتما معتقد
هستم آن ات اق از تمدن بزرگتر است ما فعال برای آن اسم نداریم و اال شما بهویید حکومت اسرت نره از حکومرت
باالتر است بهوییم موضوع در سطح جامعه دارد مطرح میشود که ما به مباحث جامعه وجامعهشناسی ارتباط بردهیم
بازهم باالتر است .بهوییم یک حکومتی است در سطح بی الملل و قرار است یک حکومت واحد شکل بهیرد از ایر
باالتر است وون عمق هم دارد یعنی در عمق زندای انسانها دارد ن وذ میکند فعال بزرگتری واژهای که داریم به
ن ر میرسد که واژه تمدن باشد .م فکر میکنم از ای واژه بزرگتر نداریم که هرم اسرتره و هرم عمرق را در برر
بهیرد .برای ای که ای را تبی کنیم دو کار باید انجام بدهیم:
 .1در خود علوم معاصر ما تمدن یعنی وه که ما میاوییم بزرگتری واژه تمدن است .
 .2یک تالشی است که ببینیم صرف ن ر از واژه تمدن خود ای ات اق آیا میشود اسم دیهری هم برایش جعل کرد
یا اذاشت.به ن رم ای دو موضوع را باید بسث کنیم .در مورد خود واژه تمدن مستسضر هستید یک روزی غربیهرا
در سال  1541واقعهای به نام فتح قسطنطنیه ات اق افتاد دانشمندان به سمت روم شرقی ایتالیا آمدند و کمکرم یرک
ویزی شکل ارفت اینها در ای دوره و دورههای بعدی ملالً قرن  11و  11شروع کردن ات اقی که افتراده را تسلیرل
کردن .ای که االن موجود است با قبل فرق داشته است .اسم ای تسولی که در دل سررزمی هرای اروپرایی شرکل
ارفته بود بعضیها فرهنگ اذاشتند و بعضی ها تمدن اذاشتند .هر دو هم وجود دارد وون دو نروع نامهرذاری از دو
طرف شد ،بعد یک مساله جدیدتری به وجود آمد که فرقش با هم دیهر ویست که در ادبیا اینها وجود دارد ،اینهرا
با هم هستند یا مادی و معنوی دارد یا نه مقدمه و موخره دارد ولی در اسماذاری هنوز به توافق جدی کسی نرسیده
است ،بعد از یک دورهای اینها احساس کردند که بنیان و پشت ندارند وقتی به عقب میروند ونی پدیردهای ورون
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میخواستند از ای سکو وارد جهان بشوند ا تند بهردیم در تاریخ برای خودمان سنت پیدا کنیم دیدنرد یرک دورهای
در یونان حوادث مشابه ای ات اق افتاده است آنجا متاخراً روی آن پدیدهای که در یونان شکل ارفته بوداسم تمردن
اذاشتندند و ا تند ای که ما درست کردیم ادامه سنتی و تاریخی همی ماجرا است .ای کم کم شد موضروع تمردن
که بعضیها می ا تند فرهنگ .بعد ما آمدیم (مت کران مسلمان) ا تیم ما از شما وه کم داریم آرام آرام یک هرویتی
برای خودمان پیدا کردیم ا تیم حوادثی که در قرن  5و  4و  1هجری و بعدتر در سرزمی های اسالمی ات راق افتراد
متاثر از دی اسالم ای هم تمدن است .ای هم همان است که شما میاویید وون ای دقیقا شربیه همران ویرزی
است که شما از ماجرای یونان نقل می کنید و اسم ای را هم ما اذاشتیم تمدن اسالمی .ای داستان ادامه پیدا کررد
کم کم هر کس دیهری هم که خواست یک خطی دور یک فعالیت منسجم بکشد اسم تمردن روی آن اذاشرت ترا
رسید به ماجرای جنگ تمدنهای آقای پائی ت که ا ت آفریقاییاش تمردن اسرت و ...تمردن اسرت اسرالمیاش
تمدن است .یک ات اق بعدی افتاد و آن اینکه قرار شد ما حاال یک مقدار عمیقتر وارد منابع اسرالمی شرویم ببینریم
مشابه تمدن وه ویزی داریم که اسم اذاری کنیم خود ایر واژه را براور کرردیم وقتری خواسرتیم بره مترون اصرلی
خودمان ملالً به قرآن کریم مراجعه کنیم اشتباهی که کردیم همی واژه را اصل ارفتیم ،آمردیم دنبرال واژه مدینره
اشتیم ا تیم هر کجا در قرآن کریم مدینه آمده یعنی تمدن و هر کجرا قریره آمرده یعنری بردون تمردن ورون مرا
میاوییم روستا توسعه نیافتهتر است یک ادبیاتی تولید شد که به ن ر میرسد قابرل بسرث باشرد .مر مروقعی کره
خواستم به قرآن کریم مراجعه کنم ببینم برای ای ماجرا وه داریم سعی کردم اول اینکه ذهنم را از همه ویزی کره
تا به حال ا ته شده به ویژه ادبیا غربی که دارد خودش را تسمیل میکند پاک کرنم و دوم حتمراً ملرل هرر ویرز
دیهری از ادبیا مهدویت است اده کنم؛ یک تسلیلی آوردم روی جریان معاد و مهدویت که مهدویت بره وره شرکل
مقدمه معاد است و دو تا واقعه ات اقی جدا از هم نیستند که از ن ر توالی زمانی یک واقعره ای کره خداونرد خواسرته
زودتر ات اق بی تد مساله ظهور است و یک واقعه هم بعد از آن ات اق میافتد که مساله قیامت اسرت .اینهرا برا هرم
نسبتی دارند ای نسبت را تبیی کردم آنجا به ای رسیدم ای فرایندی که داریم بره سرمتش مریرویرم( از مبنرای
ظهور تا قیامت فرایندی است که در پی آن با جنبههای دیهری که دارد) مهم ای است کره ملرک خداونرد آشرکار
میشود یعنی فرایندی است انکشافی مبتنی بر کشف برای انسانها که انسانها رشدی کنند و در اثر آن رشد ملرک
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خداوند را آشکار ببینند .یعنی همان ویزی که وجود دارد آخر ماجرا ای است (لم ملک الیوم هلل واحد القهرار) قررار
است تا پایان داستان قیامت آنکه ات اق بی تد هر وه ما میبینیم ملک میبینیم یعنی هر وه وشم باز میشود ملرک
دیده میشود .ای آن ویزی است که از مهدویت میبینیم برر اسراس ایر در واقرع درقررآن کرریم یرک واژه پیردا
میکنیم ،در قرآن کریم یک مرور کنیم ببینیم میشود حوادث قبلی را با ای ملک درست کرد .اوالً تقسیمی که شما
در قرآن کریم میبینید هم ملک و هم نمرود و فرعون به کار بردهاند از آن طرف در آیا که دقت میکنید میبینید
فرعون و نمرود به کار بردهاند وون اصل ملک ،ملک خداوندی است اینها استعارهای ا تند مرا هرم همران هسرتیم
وون اینها ادعای خدایان را داشتهاند .از آن طرف شما میبینید که در تاریخ وند مقطع است که موضوع ملک مطرح
میشود یکی خود داستان ظهور است (ام یسسدون الناس علی ما آتهم )...که ای ملک ع یم آل ابراهیم اسرت کره
ت اسیر و تعبیر ذیلش همان ملکی است که در آخر الزمان شکل میایرد و مردم هم در تاریخ حسرد ورزیدنرد .ایر
ملک غیر از ای که وظی ه دارد رشد انسانها را به حدی برساند که انسانها پردهها از جلوی وشمشان کنرار بررود و
ملک ع یم خداوند را ببینند شکل ظاهری زمینیاش حکومت است پس نشان میدهد که موضوع حکومت در ایر
انکشاف نقش اساسی دارد یعنی اار حکومت شکل نهیرد ما نمیتوانیم ای انکشاف ملک خداوند را به دست بیاوریم
حکومت نقش دارد .مراحل قبل تری هم دارد که ماجرای ملک سلیمان نبی و حضر داود هست که ای دو ترا بره
هم متصل است اول تشدید ملک میشود و بعد میآید می رسد بره جرایی کره حضرر سرلیمان ملکری را تشرکیل
میدهد یعنی تا آن موقعی که ما به آخرالزمان برسیم دیهر ملکی با ایر ع مرت شرکل نمریایررد .ویژاریهرای
تمدنیاش هم میتوانیم کنارش بهذاریم که وه ات اقی افتاده بود آن ملک به اوج خودش رسیده بود .یک ملک قبل
از آن زمان حضر یوسف(ع)را داریم آنجا حضر یوسف می اوید بخشی از ملک وون حضر یوسف ملرک نبرود
در بی ملک حکومت میکرد توانست یک بخشی از ملک را با منصب عزیزی مصر مسقرق کننرد و شراهکارهایش
هم معلوم است و از همه اینها است اده کرد که اهل مصر مسلمان شوند .شما نهاه کنید میبینید که در پایران دوران
حضر موسی ملک سلیمان ات اق میافتد و در پایان دوران حضر ابراهیم به عنوان اولوالعزم دوم بخشی از ملرک
حضر یوسف تسقق یافت قبل از ای هم یکی دو ماجراست .اار شما ذوالقرنی را متعلق به آن قرن بدانیرد یعنری
آخر دوران حضر نوح و ابراهیم بدانید که ملک ذوالقرنی است و اار بالفاصله بعد از طوفران در روایرا دیردیم و
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داریم که حضر نوح دولت تشکیل میدهد  ،یعنی اولی حکومتی کره شرکل مریایررد (از حضرر آدم ترا نروح
حکومتی نبوده) پس تمدنی هم شکل نهرفته است .به ای زبان امروز ما حضر آدم نقش وندانی در تمردنسرازی
یا ساخت تمدن زمینهساز برای ملک ع یم خیلی کار انجام نداده است که اولوالعزم بشود ،زمران حضرر نروح کره
قیامت اول شکل میایرد و مهمتر از همه ای که حضر نوح حکومت تشکیل میدهد باعث میشرود کره بره نرام
خودش ثبت کند و قدم اول اذاشته بشود .قبل از حضر نوح حضر ادریس را داریم که مقدما ای تمدنسرازی
با جریان علمی راه میافتد پس اولی قدم را حضر ادریس برمی دارد .مرا ایشران را اولروالعزم نمریدانریم ااروره
جریان علمی برای تمدنسازی خیلی مهم است ولی به عنوان مقدمهای است که حکومت شکل بهیرد .ایر کرار را
حضر نوح انجام داده و بعد از ای علم استرش پیدا کرده و رسیده به بتپرستی داشرته خرراب مریشرده و زمران
حضر ابراهیم قیام بعدی را انجام می دهندند در پایان تالش انبیای ابراهیمی ما بخشی از ملک حضر یوسرف را
داریم دوباره فرعون میآید و حضر موسی ظهور می کند در پایان دوران حضر موسی ای ملرک کامرل مسقرق
می شود و بعد انسرافا است و حضر عیسی که همچنان دوره شان ادامه دارد ملک ع یم پیامبر و آخرالزمان کره
منت ر تسققش هستیم.
بر اساس ای یک ات اق دیهر هم است و آن جایی است که در ماجرای جنرت برزخری شریطان کره خواسرت آدم را
فریب بدهد ا ت( :هل ادّ لکم )...شیطان که صد در صد دروغ نمیاوید برای ای که بتواند فریب بدهد یک بخشری
از واقعیت را میاوید و یک بخشی را دروغ میاوید ،یا وینش مقدما درست را یک طوری انجام میدهرد کره بره
نادرست بیانجامد احتماال آنجا هم مساله ملک بوده است احتماال شیطان از ای نیراز فطرری آدم برا اطرالع بروده و
میدانسته آدم میخواهد به آن ملک برسد( .ملک یا یبلی) دوباره ای یک ملکی است که خلود دارد ا ت میخواهی
هبوط کنی که آخرش به ای ملک برسی .آن روز اول خلقت انسان ماجرای ملک بود و تا روز آخر هم کره مراجرای
ن خ صور است دوباره قضیه ملک است .اار ما ای است اده را بکنیم و معنایش ای باشد که واژه ملک را مریاروییم
حقیقتش حکومت نیست بلکه آن انکشاف ملک خداوندی است به ای میرسیم که موضوع حکومت موضوع بسریار
مهمی در شکل ایری ملک است یا به تعبیر ما تمدن سازی .حاال مسائل دیهرش ویسرت بلره علرم هرم کنرارش
است .باید بنشینیم درباره آن صسبت کنیم فر

کنیم عملیا دینی ،جامعه ،سبک زندای همه اینهرایی کره آمرده
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است .نکته دیهر ای است که با ای الهو ما میتوانیم تمدن غرب امروز را ت سیر کنیم که وه ات اقی افتاده به ن رر
م تمدن غرب ت سیرش ای میشود یک بخشی از ای ملک در صدر اسالم تسقق پیردا کررد ترا آمرد تسققرش را
کامل کند به انسرافا خورد ای اسالم یا تمدن اسالمی تعریف و تضرعیف شرده منسررف شرده آمرد ترا رسرید بره
حکومتهای شیعی قرن وهارم و پنجم که با هم دعوا داشتند ای که تمدن اهل بیت (ع) نبوده اسرت ایر مراجرا را
بعضی ها زدند خرابش کردند یعنی حمله ترکان و مغول و ...آمد تا جنگهای صلیبی آن مقدار از ای تمدن اسرالمی
له شده تسریف شده که البته به تکنولوژی رسیده بود که دوربی و ساعت ساخته بودنرد و از ایر طررف ترا شرعر و
عرفان رسیده بود در جنگهای صلیبی به دست اروپاییها میافترد و ایر را مبنرای رشدشران مریکننرد و ایر را
استرش میدهند .درست ملل ای که شما ای ایاه را بچینید و در آب بهذارید آن تمدن به خاطر ای که از مبردائش
جدا شده خشک شده است و یک مدتی یک مقدار به صور تکنولوژی شاخ و برراش رشرد کررده واال علرم رشرد
نکرده ای همان تمدن خودمان است .یعنی باز هم میشود ا ت تمدن است .به ن ر میرسد از زمانی که حضرر
ادریس ماجرای توسعه علم را شروع کردند ای جریان را پیمودن مسیر از حس و تجربه به شهود و عقل طری شرده
است .در زمان حضر سلیمان که حکومت کاملی بوده هر سه مرحله را طی کرده بود به همی دلیل است که وقتی
حضر سلیمان در دربارش میاوید وه کسی میرود تخت را بردارد و بیاورد هیچ کرس نمریاویرد ایر خرافرا
ویست یعنی نشان میدهد که سطح فرهنهی و تمدن جامعه به حدی رسیده بوده که در بی درباریان ایر موضروع
قابل فهم بوده و اقدام هم میکردند .بعد از حضر سلیمان ای حکومت فرو می پاشد و ای سقوطی که میکنیم از
اوجی است که به آن رسیده بودیم .در دوران یونان ما از سطح جا افتادن از موضع شهود به سطح عقلی میرسریم و
ای که میاوییم یونان شکوفایی عقل است از با ال آمده که بره اینجرا رسریده اسرت .همری سریر سرقوط  1541در
رنسانس پیدا کرده و در عقلش هم کنار رفته و به حس و تجربه رسیده و همان است که ما را وارد مراحل پایی ترر
میکند و ای دوباره رشد خواهد کرد .با ظهور ای جریان رشد میکند تا برسد به لم الملک.،....
پس نتیجه ایری کنیم ما میتوانیم به ای اعتبار هم بهوییم داریم تمدنسازی میکنریم هرم مریتروانیم بهروییم
تمدن زمینهساز داریم درست میکنیم هم میتوانیم بهوییم آن ماجرا خودش تمدن است و ای مقدمره اش اسرت و
هم میتوانیم بهوییم ای تمدن ملک است .اار آن اصطالح را بپذیریم .فعالً نسبت اینها برایمان روشر اسرت کره
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ای دارد ما را به همان سطح میرساند و ما هم باید همه حلقههایی که در تمردنسرازی مهرم اسرت وره موضروع
حکومت و وه بسث علمش و ویزهایی که وجود دارد وه بسث مرکزی اش همه را بایرد حاصرل کنریم ترا بتروانیم
زمینهسازی تمدن کنیم.
حجة االسالم دکتر سهرابی :در بسث تمدنسازی می خواهیم کاری کنیم که تمدنی را بسازیم و برای ایر
هدف رویکردی را اتخاذ میکنیم آیا درست هست یا نه
دکتر همایون :ای سوال خیلی خوبی است که آیا میشود تمدن ساخت .مر در مرورد تمردن غررب ونرد برار
حواسم بود که تاکید کنم اار خوشبینانه ببینیم اعتقاد خود م با اسنادش همی است که طراحی شده و ساخته شده
است .ای که ما می اوییم ساخته شده خیلی پدیده بزرای است .ملل ای نیست که ای لیوان سراخته شرده اسرت و
م قالبریزی کردم و فرمول دارد .ساخته شدن تمدن در ابعاد خودش ،می شود ا ت ساخته شدن یعنی شما ممک
است وند سناریو را اجرا کنید که اار یکی ارفت ممک اس مقدمه یک ویز دیهری شود .ملالً وقتی مریخواسرتند
ماجرای جدایی دی از سیاست را به هم بزنند از کجا شروع شده ممک بود بهیرد و یا نهیرد .وند تا جریان در کنرار
ای به وجود آمده که ای ات اق افتاده است .تمدن غرب ساخته شده است در مورد انبیا هم که نهاه کنیم مریبینریم
کامالً آااهانه به وحی ساخته شده است و آنها میدانستند وه میکنند و قدم به قدم ساختند و جلو رفتند و دشرمنان
هم ای کار را میکنند .از ای سطح که به واقعه امروز برسیم شرما نهراه مریکنیرد مریبینیرد ایر عنروان االن در
جمهوری اسالمی دارد است اده میشود یعنی حضر آقا میفرمایند تمدنسازی مهمتری پالکاردی که براالی سرر
ن ام خورده اسم تمدنسازی است و برای ای تمدنسازی هم دارنرد فرمرول مریدهنرد و شرعار سرال مریدهنرد و
خودشان هم ای را تصریح کردند که قدم به قدم بر اساس ای شرعار سرالهراجلو مریرویرم ،اصرطالحسرازی کره
میاویند الهوهایی که میدهند مخصوصا ای دوره آخر خیلی شد میایرد .اینها همان فرمولهایی است که شرما
ادبیا تمدن را نهاه میکنید میبینید در آن است .پس به ن ر میرسد ما میتوانیم تمدنسازی کنیم بسث هرایش
هم شده در دل ادبیا غربی و وه اسالمی که باید برویم بهرردیم پیردا کنریم ولری ایر کره کرامال پوزیتیویسرتی
تصورمان ای باشد که ملل راه اندازی یک سازمان یا مرکز تسقیقا است نه ما آن قدر ذهنمران احاطره نردارد کره
ای توضیسا را بدانیم ولی امام معصوم(ع) و پیامبر خدا(ص) بله می توانند ای کار را انجام بدهند ما ممکر اسرت
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بخشی را با سعی و خطا جلو برویم ،االن آقا میفرماید ما در مورد جمعیت حواسمان نبرود از دسرتمان در رفرت اارر
حواسمان میبود سر لس ه خودش باید ای کار را میکردیم کما ای کره یوسرف نبری سرر موقرع خرودش اینهرا را
مساسبه کرد و جالب ای است که آن هم بر اسراس خرواب برود اارر مرا در ایر دوره بهروییم برر اسراس خرواب
می خواهیم مملکت را اداره کنیم ظرفیتش نیست .ولی بر اساس یک خواب است حاکم را راضی میکنرد کره سریلو
بساز و اندم جمع کند وون قرار است قسطی بیاید و ه ت سال هم طول کشید تا قسطی آمد .بر ایر اسراس فکرر
میکنم ما از لساظ مطالعا ادبیا خیلی عقب هستیم اار وارد شویم شاید بر اساس فرمولهایی به آن برسیم.
حجة االسالم دکتر سهرابی :آیا غرب هم به ای ادبیا تمدن سازی توجره جردی دارد وره در اذشرته یرا
حال یا نه ای بسث تمدنسازی بسث نوظهور است در ای حوزه بسث جدی بوده یا نه
دکتر همایون :آن قدری که م ادبیا تمدن آن طرف را دیدم همه پسی است یعنی آمدند واقعهای که ات راق
افتاده نهادهای اقتصادی و سیاسی درست کردند و اینها را بعدا بررسی کردند یعنری عرصره علرم ،علرم بره معنرای
ظاهری آن عقب بوده ولی نه به ای معنا که علم نبوده آن علمری کره بره سرمت عرصره مردیریت مری رود ،شرما
می بینید همه دانشمندان یهودی پای ای ماجرا هستند یا در رسانه با وهار ن ر یک شربکه بسریار اسرترده جردی و
تاثیراذار میسازند یک سازمان میسازند از وند تا وزارتخانه ما موثرترهستند ،تقریبا علما از ای ماجرا متراخر بودنرد
ولی نه به ای معنا که فرایند علمی نبوده ای مقداری که در دانشهاهها ازارش میرسد ای ات اقا بوده است .شرما
هم مطالعاتان همی را نشان میدهد.
امیر محسن عرفان :االن مطالعا تمدنپژوهی وه در ایران در وه غرب سه حوزه را در بر مریایررد .یکری
تمدن پژوهی با رویکرد فلس ه ن ری تاریخ به تمدن ،به معنای کشف قوانی حاکم بر تمدنها ملالً تمردن اسرالمی
یک ثوابت تمدنی دارد یک متغیرا دارد ملالً میاوییم تمدن اسالمی مبتنی بر امت واحده است آموزه امت واحرده
از آموزه های قرآنی است دکتر عبدالسسی زری کوب در کتاب کارنامه اسالم می نویسرد شرما مسراجد را کره در
تمدن اسالمی نهاه میکنید می بینید معمار شیعی است نقاش هندی اسرت جالرب ایر اسرت کره فقره امرام جع رر
صادق(ع) هم فقه امتمدار بود .کشف قوانی حاکم بر تمدنها هنوز کار هم نشده است .همی کتابی کره حراج آقرا
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معرفی کردند میلیونها دانشجوی ما دارند در دانشهاهها در رشتههای مختلف میخوانند اما تعری ی کره از تمردن در
ای کتاب شده مبتنی بر تعریف غربی است و معطوف به م اهر تمدنی اسرت یعنری تمردن اسرالمی در بیمارسرتان
جندی شاپور دیده شده است و ثوابت تمدن اسالمی ا ته نشده است جهانبینی ارزشی ،انسانشناسی دینی ،تمردنی
اسالمی و ...مبتنی بر رویکرد خاص اسالم است .مکتب اهل بیت که اصال تاریخ اسالمی تاریخ اختیراری اسرت و در
مباحث فلس ه ن ری تاریخی سوال می شود مسرک تاریخ ویست املال فیلسوفان ن ریره تراریخ مریا تنرد نرزاع
طبقه کارار و سرمایهدار در اسالم مبتنی بر آموزه مهدویت  ،میاوییم نزاع جبهه حق بر باطل علت رویکرد سطسی
به تمدن اسالمی ای است که سرمنشأ مطالعا تمدنی در غرب بوده به عنوان نمونه از اولی کتاب هرای مطالعرا
فرهنهی و تمدنی را جرجی زیدان نوشته که سال  1111شمسی آقای دکتر حس جرواهر الکرالم در ایرران ترجمره
کرده و االن همه دانشجویان آن کتاب را میخوانند که آن هم م اهر تمدنی را دیده و یک نهاه بسیار حداقلی برای
نقش فرهنهی تمدنی برای اهلبیت در ن ر ارفتیم که نتیجهاش میشود که حسنا فاخوری لبنانی مریاویرد نقرش
معاویه در تمدن فرهنگ اسالمی به مراتب از امیرالمومنی (ع) بیشتر اسرت ورون معاویره بیسرت سرال خلی ره برود
کشتیسازی راه انداخت ضرب سکه داشت و امیرالمومنی (ع) وهار سال و نه ماه حکومرت کررد سره جنرگ برزرگ
داشت .علت ای است که تمدن را به م اهر تمدنی دیده است ما میاوییم فرهنگ جنبه وهونهی دارد تمدن جنبره
کمی دارد پشتوانه هر تمدنی یک فرهنگ است و نقش اهل بیت (ع) نقش فرهنهی بوده است .دومری رویکررد بره
معنای رویکرد راهبردی به تمدن است یعنی نهاه به حال که م بببینم در پیشتازی رقبرا در عرصره تمردنسرازی
راهبردها و راهکارهایم ویست .سومی رویکرد به تاریخ تمدن باز می اردد  .ویل دورانت در ای عرصه پیشتاز است
یعنی فرایند تاریخی فرهنگ و تمدن را ببینم .غرب به شد درصدد کشف راهبردهای حاکمیت تمدنی اسرت یکری
از فرماندهان سپاه ایشان میا ت در جزوهای که به ما دادند یکی از راهبردپرردازان آمریکرا ا تره بودنرد ترا جنرگ
جهانی دوم  1554ابرقدر در دنیا کشوری بود که مستعمره داشت و از جنگ جهانی دوم تا سرال  2212ابرقردر
کسی بود که استعمار مغز را به دست آورد ،او میهوید اار آمریکا در دنیا حرف اول را میزند به خاطر ای کره علرم و
دانش را در انسصار داشت .از سال  2212به بعد راهبردهای ما باید معطوف بشود که ایدئولوژی برتر را داشته باشریم
زیرا ابر قدر کسی است که ایدئولوژی برتر را داشته باشد م احساس میکنم در ایر زمینره رویکررد بنیرادی بره
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تمدن است که در حقیقت به تکاپو افتادند که برنامهریزی برای آینده داشته باشند .ای اونههای رویکررد بره تمردن
االن است در جامعه فعلی که با توجه به همی رویکردها ما میتوانیم زاویه دیردمان را نسربت بره آمروزه مهردویت
مت او برنامهریزی کنیم .رویکرد تاریخی یعنی اونه شناسی رویکرد تمدن به آموزة مهدویت نقش باور داشت آموزه
مهدویت در فرایند فرهنگ و تمدن اسالمی .نقش باور به مهدویت در پیردایش بعضری از کترابهرا نقرش براور بره
مهدویت در تکاپوی فقهی فقهای ما بخش عمدهاش را شما در نماز جمعه روزاار ص ویه مریبینیرد براور بره غیبرت
حضر مهدی ای یک تکاپوی علمی که در خیلی از مباحث فقهی ما نقش داشته است ،باور به مهدویت و پیدایش
حکومتها که بزرگتری قدر انهیزشی بوده است .باز رویکرد فلس ه ن ری و تراریخی بره مهردویت مریتروانیم
داشته باشیم .ما ببینیم ابعاد تکامل از دیدااه آموزه مهدویت که در حد یک مقاله فقط کار شده اسرت  .اصرال آینرده
روش است یا تاریک اار روش است به فناوری تکنولوژی است یا به بسط عبودیت است .یک رویکرد دیهری کره
میتوانیم داشته باشیم نقش باور به مهدویت در احیای تمدن اسالمی است .یعنی در حقیقت ببینیم در جوهره و بر
مایه مهدویت ویست در اونهشناسی رویکرد تمدنی به آموزة مهدویت رویکردی است که احساسم بر ای است کره
صسبت جناب آقای دکترهمایون بیشتر معطوف به آن بود که ما نهاه کنیم که تمدن عصر ظهور که البته فرا تمردن
وهونه است کشف الهوهای تمدنی حضر در عصر ظهور که برای ساخت جامعه امروزی بهره بهیریم یعنی ببینریم
دستاورد های بسیار بزرای که در عصر ظهور ات اق بی تد مبتنی بر وه سازکارهایی است رسالت حضرر ویسرت و
اهداف ویست
دکتر همایون :از همی دل تمدن غرب ما باید رشد کنیم نه ای که اینها را کامال نادیده بهیریم .یرک تاکتیرک
است از اینجا شروع میکنیم ولی به آنجا میرسیم.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :ای ا تهرویی کره االن دارد مطررح مریشرود آنچره کره آقرای
دکترهمایون فرمودند یک بخشش والش عمده روشی دارد که اصال ای اونه سراغ آیا و روایا آمدند وه مقدار
می تواند اعتبار داشته باشد که بسث م صلی است .اما تعبیر قشنهی است .در همایش به ن رم آمد آنچه که در رابطه
با همایش به عنوان سوال مطرح بود در فرمایشا دکتر همایون پاسخش نبود .حاال یک مقدار بسثهایی که آقرای
امیر مسس عرفان مطرح کردند یک مقدار در ای سمت آمدند شاید براردیم به جای آن ای تسلیل را ا تهو کنیم
12

یا روشی که ایشان به کار ارفتند براردیم به اصل مساله خودمان یک بسلی اسرت کره در جامعره مرا ونرد سرالی
مطرح شده به عنوان تمدنسازی و پیامد ای فرمایش رهبری یک سری پژوهشهایی شروع شده کره ایر را یرک
مقدار سر و سامان بدهند در جای خودش یک کار مطلوب و مناسبی است .در جای خودش یعنی در نهراه کرالن در
بسث تمدنسازی وقتی می خواهد بومی شود از یک جهت کالن نهاه اسالمی خرودش بسرث مناسربی اسرت .ایر
مطالعا سمت و سویی درستی دارند یا ندارند جای ا تهو دارد که آیا برای فراهم کردن خواست رهبری ای سمت
و سوی مطالعا درست بوده یا نه باید به سمت و سوی دیهری هدایت میشده ای هرم جرای ا تهرو دارد امرا آن
بسث کالنی را آوردند در یک بسث خاص (بسث مهدویت) ای یک مقدار مساله دار است تمدنسرازی در حروزهای
که هنوز در ابتدای راه است و در قالب کالن خودش قواعدش را پیدا نکرده و وقتی مریآیرد در بسرث فرهنرگ مرا
قواعد خودش را در حوزه فرهنگ اسالمی یا به تعبیری یک بخشش میشود آقای امیر مسسر عرفران ا تنرد کره
ایشان به ثوابت ا تند که ای جای تامل دارد که ما مبانی را داخل در تمدن بهیریم یا پایههای اندیشه بهذاریم کره
میتواند تمدن را متسول کند و تغییر بدهد یا تمدنی نو ایجاد بکند ای بسث که در بسث مهردویت مریخواهرد وارد
شود با آن سابقه کوتاهش اینجا دشواری دارد .شما وقتی تمردن سرازی را هنروز قروانینش را پیردا نکررده در حروزه
اسالمی که میآید پیاده است بعد میخواهید بیاورید در عرصهای به عنوان مهدویت و از ای عرصه هم مریخواهرد
بیاید در یک همایش یک ویزی را مطرح کنید ملالً بهویید دکتری مهدویت فرهنگ و تمدن زمینهساز یعنری یرک
پسوند به ای می زنید ای وه مقدار جای بسث و ا تهو دارد به عنوان یک موضوع برای همایشی که ده سال سابقه
دارد و خوب است یک نهاهی به ای همایش بشود که از کجا شروع شده و امروز بره کجرا رسریده اسرت و از یرک
مسور دیهری باید بررسی شود که ای ده سال وه بازخورد و مخاطبانی داشته است  ،آیا میشود همایش را در ایر
ونی موضوعی آورد یا نه به ن رم ای را باید ا تهو کنیم.
دکتر همایون :در بررسی ای ماجرا ای اختالف برمی اردد به نوع نهاه ما به حوزه مهدویت .م در اسرتنتاق و
کی یت عرضه به مسائل مهدویت یک ظرفیت فوق العاده زیادی میبینم که بر ایر اسراس برا اصرطالح شرما کره
میفرمایید حوزه خاص به نام مهدویت موافق نیستم ای حوزه را عام میبینم وون یک زاویهای به شما میدهد کره
شما بر اساس ای نهاه همه معارفتان را ملال میزنم در سوره یاسی میفرماید (ما ین رون اال صسیه )...صیسهای
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میآید میایرد در حالی که در آن اختصام میکنند و بعد ما میاوییم که اختصام نمیشود اینها البد دارند در بازار با
هم وانه میزنند .اار ما داریم به پدیده قیامت مهدوی فکر میکنیم یعنی قبلش حکومت امرام شرکل ارفتره اسرت
پس جنهی نباید باشد مردم در حالی که با هم جنگ میکنند قیامت ات اق بی تد .م میخواهم بهویم وقتی شما بره
مهدویت قائل هستید با ای که سنی منشانه اصال قبول نداریم ونی ویزی است حتی نهاهمان به قیامت مریتوانرد
مت او باشد .یک موضوع در کشور ات اق افتاده و بسیار هم ضروری است ای هم اضافه کرنم آقرا در ایر جریران
بسیار تنها هستند ما وند تا مؤسسه داریم که آقا وقتی میخواهند شعار سال اعالم کنند ملل رند و کجرا و کجرا .در
آمریکا استراتژی بدهند که بهوییم همه اینها آمدند کمک کردند ولی مقام مع م رهبری خودشان تنهایی ای کار را
انجام می دهند و ما نتوانستیم سطح علمی موسسا پژوهشی را به حدی برسانیم که پشتیبانی علمری کنریم و ایر
کار را نکردیم .مبانی ن ری را ب رمایید دستمان پر است که سابقه مطالعاتی و موضوع جای خرالی داریرم .از لسراظ
سوابق تاریخی برای خودش هم یک داستان است .از جهت توجه جهان معاصر به ای موضوع در قالب آیندهپژوهری
بسیار ای موضوع از همی زمانی که اینها عملی کردند دیهر آرام آرام دارد تولید ادبیا میکند .صبر کنیم در غررب
ای ادبیا تولید شود بعد ما اسالم مالیاش بکنیم میشود ملل بقیه علومی که ما در آن ایر کردیم .آیندهپژوهی در
اثر انقالب اسالمی جدی شد ما نشستیم آنجا ادبیا تولید شود به ما بدهند که فرصت برای ای کار کم اسرت .آیرا
همایش جواب میدهد همایش یعنی یک ادبیا اولیهای وجود دارد یک عدهای بر ای میشروند کره یرک شرلوغی
بکنند و بهویند ای موضوع مهمی است کسانی که حرف دارند میزنند آن حرفها ا ته میشود و دیهرران متوجره
میشوند و رشته شکل میایرد کم کم جلو میرود اار همه حرفها قبال زده شده بود دیهر به همایش نیراز نرداریم
اار ویزی هم وجود نداشته باشد اصالً همایش نمیشود برازار کرد ما در یک وضعیت هستیم هم ویزهایی داریم و
هم کامل نیست ای یعنی همایش.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :من ور از خاص در حوزه مهدویت ای نیست که در دایره روایرا
یا مطالبی که در حوزه مهدویت است کم است یک وقت شما میخواهیرد بهوییرد تمردنسرازی در حروزه فرهنرگ
اسالمی میاویید میخواهیم تمدن اسالمی بسازیم یک مجموعه معارف دینی را شامل میشود وقتی از ای فروترر
میآیید و به سراغ مجموعه فرهنگ اسالمی یک بخشی را میایریرد و از آن بخرش یرک عنروانی را مریایریرد و
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میاویید تمدن زمینهساز ای مسدود کردن را م ا تم  ،به جای آنکه در آن مجموعه کار خودمان را انجام بردهیم
بهوییم ما می خواهیم تمدن اسالمی ایجاد کنیم و از تمدنسازی سخ میاوییم که دستمان باز است در مجموعه
معارف دینی ما میتوانیم ا تهو کنیم و بسث را پیش ببریم بسث هنوز در دایره وسیع خودش شکل نهرفتره آمردیم
در حوزه خاص با همایش در حوزه تمدن سازی در استره فرهنرگ مخرالف نیسرتم .یرک همایشری برارزار شرود و
تمدنسازی را در فرهنگ اسالمی مورد مطالعه قرار بدهد .نکتة دوم ای بود کره نهراه مر بره مطالعرا مهردویت
اندیشه مهدوی یک نهاهی است که جهتدهی و شکلدهی کل معارف اسرالمی را دارد نره ایر کره بهروییم یرک
بخشی داریم مهدویت که در قیامت هم میشود به آن ای طوری نهراه کررد .مرا فرهنرگ اسرالم را در آن شرکل
واقعی اش اار بخواهیم ببینیم یک مجموعه ن امند منسجم است که در راس ای هرم یک ایردهای بره نرام امامرت
قرار دارد و شخصی به نام امام قرار دارد همه آنچه که در اسالم مطرح میشود در سایه ای ایده معنا پیدا میکنرد و
جایهاه خودش را پیدا میکند واال ما به یک مجموعه پراکندهای مواجه هستیم
دکتر همایون :آیا مهدویت بخشی از معارف ماست یا وتر روی معارف ماست یا هیچ کدام
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :مهدویت وقتی شما میآیید مستروای موجرود را نهراه مریکنیرد
بخشی از اینها است بخشی از روایا و آیا و مطالعا ما است اما وقتی اندیشه اسالمی را بره عنروان یرک ن رام
دارید نهاه میکنید قله و آن ایدهای که همه اینها را پوشش مری دهرد و هرر جرایی و هرر ویرزی را بررای خرودش
مشخص میکند همه اینها بر اساس آن انجام میایرد و در اینجا بسث تمدن هم مطرح نیست.
دکتر همایون :مهر تمدن اسالمی یک مساله نیست .حاال ما فقهش را وارووب بندی کرردیم درسرت کرردیم.
ت سیرش را هم ای طوری کردیم .تمدن هم اار مساله ما میبود و ادبیا رشد کرده بود مریتوانسرت در آبرشخرور
مهدویت سیراب شود در حالی که نشده است.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :اار نهاه علمی به معنای مطالعا علمی میکنیم .بله .میاوییرد
توحید یک بخش است و اار تمدن را هم بسث کرده بودیم مباحث تمدن هم یک بخش است .اصالً نهاه مر ایر
نیست م وقتی میاویم ن ام اندیشه اسالمی من ورم ای مطالعا نیست یک ن امی است که از زبان وحی بررای
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ما آمده است در اندیشه پیامبر اسالم(ص) وجود داشته است در نهاه ائمه(ع)هم وجود داشرته و برر اسراس آن نهراه
ویزهایی را در اختیار ما اذاشتند ما یک مرحله باید ای دادهها را بررسی کنیم تا به ن ام ای دادهها برسیم .ولری در
ای نهاه اصال تمدن جایی ندارد .تمدن برونداد ای مجموعه است البته ای برونداد فقط هرم متراثر از ایر ن رام و
فرهنگ نیست بلکه متاثر از اقبال روی آوردن مردم و شرایط زندای مردم هم هست .یعنری اارر پیرامبر (صرلی اهلل
علیه و آله) در مدینه آن روز آمدند با یک شرایط و یک مردمی یک طور تمدن بروز پیدا میکنرد ،اارر در زمران مرا
بیایند با یک شرایط علمی تاریخی اجتماعی دیهر و با یک مردم دیهری ای تمردن یرک طرور دیهرری برروز پیردا
میکند حتی در فرمایش شما که میاویید از دل تمدن غرب باید برویم به سمت آن یعنی همی تاثیر شرایط ،وون
امروز ای تمدن تسقق دارد ما باید بر اساس ای تمدن حرکت کنیم نمیتوانیم اینها را وشرم بپوشریم .پرس تمردن
برونداد آن ن ام است و فقط هم تابع آن ن ام نیست .وقتی ن ام اندیشهای میخواهرد تسقرق پیردا کنرد یرک پایره
اساسیاش اقبال و پذیرش مردم است .اار مردم اقبال نکنند تا یک حدی تسقق پیدا میکند.
دکتر همایون :شما درباره رجعت وه می اویید آیا رجعت یک بخشی از معرارف ماسرت .در رجعرت یرک نهراه
متکاملتر به ظهور است که عالی است .ای وهطوری و ویست
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :رجعت را اار از دیدااه مطالعا نهراه کنیرد یکری از موضروعا
حوزه فرهنگ اسالمی به ای دید است که پشتوانه اش یک مجموعه روایا است که فقط هرم مسردود بره بعرد از
ظهور نیست .اما در ای ن ام اندیشهای اار بخواهید نهاه کنید یرک مجموعره را دارد کره در ایر مجموعره خرود
رجعت هم در ای ن ام جایهاهی ندارد که بهوییم یکی از مبانی است .لذا در بسثهای کالمی هرم بره ایر اشراره
میکنند اما یکی از ویزهایی است که نسبت به آینده ازارشاتی میدهد که ای روندی که شما دارید طی مریکنیرد
یک ای طور مرحلهای هم دارد .ای که میاویم ازارش و جزء ن ام نیست شاهدش ای میتواند باشد کره اارر مرا
اقبال مردم در زمان معصومی (ع) به اونه دیهری بود و مردم غالبا هدایت را میپذیرفتند نه در حد نمراز خوانردن در
سطح باالی بندای میپذیرفتند داستان به اونه دیهری تسقق پیدا میکرد و شاید رجعت مطرح نمیشد برا ایر کره
اندیشه اسالمی همچنان جای خودش است.
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حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :آقای دکتر ن رش ای است که ما در ای زمینه مقدما کار
را داریم و البته کارهای نشدهای هم داریم که ای همایش میتواند زمینهای باشد بررای بخشری از کارهرای نشرده.
ایشان میاوید با توجه به ای که در حوزه تمدن اسالمی آن قواعد و ساز و کارهایش هنروز خیلری کرار نشرده شرما
می خواهید در عرصه مهدویت که در ای عرصه هم بخش زمینهسازی اش را میخواهید مطرح کنید برای همرایش
مناسب نیست با توجه به ای که سابقه همایش را میدانیم .آقای دکتر فرمودند ما داریم .آقای امیرر مسسر عرفران
شما وه میفرمایید
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :آنچه که آقای دکتر میاویند ما داریم آنها هرم زمینره مطالعره
تمدن در مورد فرهنگ اسالمی است و م هم مخالف نیستم .ما یک تاریخی از تمدن داریم که میتروانیم مطالعره
کنیم و ببینیم انیدشه اسالمی و مبانی اسالمی وقدر در آن تاثیر داشته است اینهرا را مریتروانیم بررسری کنریم .در
مبانی یک ویزهایی دارند که میتوانند فرهنگ را تغییر بدهند و تغییر فرهنگ مریتوانرد بررونداد تمردنی مت راوتی
داشته باشد بسث ما ای بود وقتی که تمدنسازی بسث نویی است وهطور میخواهیم ای بسث را مسردود کنریم و
به آن بپردازیم.
امیر محسن عرفان :عنوان همایش مهدوی آسیب زا است .ای که شما میاویید فرهنگ و تمدن زمینرهسراز
راهبردها و راهکارها .ما در حقیقت یعنی بسث میشود انتزاعی و ذهنی و معیار راستی آزمراییاش ویسرت کره اارر
طرف در مقاله اش ا ت ای نوع نهاه را ما داشته باشیم ما به تمدنسازی میرسیم یرا در تمردن بایرد بسرث کنریم
مول ه های اقتصادی اجتماعی فرهنهی دارد .یک آسیبی دارد که شاید انبوه مقاالتی که به دست ما میرسد ما هریچ
معیار راستی آزمایی نداریم.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :در حوزه تمدن اسرالمی کره ایشران مریاویرد ایر قواعرد
استخراج شده است و به اندازه کافی مباحث فروج است یا نه
امیر محسن عرفان :با کمال تاسف م احساسم بر ای است انبوه کتابهایی کره پیرامرون فرهنرگ و تمردن
نوشته شده نوع نهاهش به تاریخ تمدن جهان بوده و م اهر تمدنی واکاوی شده است ما اثرر فراخر پیرامرون تمردن
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نوی اسالمی که مقام مع م رهبری وندی سال پیش شعارش را مطرح کردند نداریم یعنی اخیرا کتابی واپ شرده
با عنوان نقش امامان معصوم
است یعنی ا ته نقش امام صادق

در فرهنگ و تمدن اسالمی که با کمال تاسف ظلم به امامان معصوم
در شیمی ملالً شاارد جابرب حیان نقش امام باقر

بوده

در ضرب سکه مشاوره

با فالن خلی ه .اینها ظلم است هنوز درک واقعی از نقش فرهنهی امامان معصوم (ع) وجود ندارد .اما ااهی وقرتهرا
میاوییم فرهنگ و تمدن اسالمی نهاه تاریخ تمدنی داریم .ااهی وقتها میاوییم تمدن و مراد از تمردن رویکررد
جامع و بنیادی است ملالً ما در اندیشهشناسی پیرامون آموزه مهدویت میاوییم با سه نوع اندیشه سکوالریته  ،نص
مسور و جامع مواجه هستیم داریم نوع نهاه سکوالرهای مسلمان به آموزه مهدویت که مریاوینرد آمروزه مهردویت
کامل است اما جامع نیست برای االن ما که بخواهیم از آن درس بهیریم ناکافی است  .نهاه نصمسور که پیامردش
عالئم ظهورارایی افراطی است در اندیشه بنیادی راهبردی و تمدنی بره آمروزه مهردویت ایر آمروزه خاسرتهاهی
فرهنهی دارد .معتقدم مرحوم امام ،مقام مع م رهبری ،شهید صدر یا مطهری اینها نوع نهاهشان به آموزه مهردویت
تمدنی بوده است .به ای معنا که ما بهوییم مرادمان از تمدن در کالسهای روش تسقیق میاویند تعریف اصطالح
بر عهده مسقق است یعنی ممک است کسی فراتر از آنچه که مصطلح است مراد اراده بکند م مررادم از واژه ایر
است که یعنی رویکرد عینی به آموزه مهدویت که االن عینی بوده است تا االن من عالنه بوده و م میخواهم فعال
شود به تعبیر شهید صدر ایشان در کتاب ابساثٌ حول المهدی می اوید تا االن ما هرر موقرع از سروی اهرل سرنت،
مستشرقی و زیدیه مواجه با شبهه زنده بودن حضر شدیم ما من عالنه جواب میدادیم هنوز نتوانستیم به اونرهای
تقریر بکنیم که لزوماً منجی باید زنده باشد و آن کسی که منجیاش در آسمانهاست یرا متولرد نشرده او بره تکراپو
بی تد .ما کارکردها را نه تیم ،اینها شاخصههای نهاه تمدنی است .یعنی ببینیم اار ملالً فقه ما تمدنسراز اسرت وره
ویژایهایی دارد ما همان نهاه سیستمی را در آموزههای مهدویت مطرح کنیم اما یک مشرکلی کره دارد کره وقتری
شما عنوان را میاذارید فرهنگ و تمدن زمینره سراز راهبردهرا و راهکارهرا یعنری موضروع را در انرواع نهراهی کره
میتوانیم به آموزه مهدویت داشته باشیم خاص کردیم به یک موضوع بسیار جزئی که باز دوباره آنجا معیراری بررای
راستی آزمایی نداریم .
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حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :راهبردها یک بخشری اسرت .مبرانی ن رری اارر بنرا باشرد
والشهایی داشته باشد اینها بخش های عنوان همایش است .راهبردها هم به ای معنرا نیسرت کره معیراری بررای
راستیآزمایی ندارد .یعنی اار شما آمدید معیارهایی را استخراج کردید برای تمدنی که ایر تمردن اارر ایجراد شرود
زمینه ظهور حضر است حاال وه طور برسیم به آن م راهبرد بخواهم برای دستیابی از ای وضع موجرود بره آن
تمدن مطلوبی که شما آمدید بعضی از شاخصه هایش را میاویید .ملالً اار آمردیم ا تریم تمردن زمینرهسراز یرک
شاخصه اش وحد اسالمی است با توجه به ای اختالفا از ای وضع موجود آن هم ملالً ایران اسالمی شیعی اار
بخواهد برسد به آن باید وه کار کند وند تا راهبرد میدهید و بر اساس آن راهکار میدهید .ملالً در عرصه آموزش
و پرورش و سیاست خارجی و رسانه ممک است شما وند تا راهبرد بدهید اما مبانی ن ری والشها و ا تهوهرایش
را در مسورهای دیهر است راهبردها و راهکارها یکی از مسورهای فراخوان ما است .فراخوان ما سه تا وهار تا مسور
اساسی دارد که هر کدام ریز مسور دارد .راهبردها کار تخصصی هم است .معموال کسانی که به آن میپردازند خیلی
مسدود است .ما بیشتر خود حوزه کاری ما آن تروقعی کره از دانشرهاه و حروزه داریرم همری اسرت کره در مبرانی
ن ریاش مسورهای ن ری ،ایشان ن رش ای است که با توجه به دستمایههای کرم ایر بررای همرایش مناسرب
نیست .شما معتقدید دست مایههای ما در آن قسمت خیلی کم است
امیر محسن عرفان :اار مراد ای باشد جایهاه آموزه مهدویت یا پیوند آموزه مهدویت و تمدن نروی اسرالمی
طبیعتا وون میتوانیم با اونههای مختلف نهاه کنیم نه خوب است .یک مقداری کار شده و یک مقداری باید دنبرال
تولید باشیم ،یکی از ضرور های اتخاذ رویکرد تمدنی به آموزه مهدویت پیشتازی رقبای دینی ما در ای امر اسرت .
در بسبوبه جنگ اسرائیل با غزه  222میلیون دالر سنای آمریکا تصویب میکند بره اسررائیل داشرته باشرد پشرتوانه
فکریاش مبتنی بر ت کر است صهیونیست مسیسی است برای آمریکا و ای سرزمی مقدس است و ای پرول بایرد
داده شود که مسیسا بیاید کما ای که در کتاب هزارهارایی نوشته دکتر حسی کلباسی اشتری اشاره شرده اسرت بره
نهاه سیستمی جریانی غیر ساک مجموعی نسبت به آموزه موعود در غرب در جنرگ آمریکرا و عرراق  2222عمرده
مردم آمریکا مخالف جنگ بودند اتاقهای فکر آمریکا یک کلمه در دیالوگ سخنرانی جرج بوش اذاشتند و روی آن
مانور دادند ایشان در سنای آمریکا ا ت ایران ،عراق ،کره شمالی مسور شرار شما به کتاب اشعیای نبری را ببینیرد
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در عهد عتیق عی عبار است که اینها معتقدند یکی از زمینهسازان ظهور مسیسیان الیاس اسرت ونرد کرار انجرام
می دهد و یکی از کارهایش مبارزه با کانون شرار است .یعنی در حقیقت جنگ آمریکا و عراق جنگ زمینرهسرازی
ظهور میشود .ایشان میاوید وقتی که آمار میایرند با همی کلمه مقدار مخال ی کم مریشرود.در مرت دیرالوگ
سیاستمداران آمریکایی هم مضامی آخرالزمانی آمده است اار میاوییم نهاه تمدنی صرفا نهاه خاص نداشته باشریم
مراد ما نهاه جامع و بنیادی باشد که در آن اندیشه شناسی باشد نهاه به اذشته باشد تبیی مبانی فکری باشد اتخراذ
الهو سازکار فراتمدن عصر ظهور باشد و در ضم راهبردها و راهکارها هم باشد.
دکتر همایون :م هم به ای دسته بندی رسیدم .ما یک سری مباحث ن ری داریم که هم دستمان پر است از
جهت مصالح اولیه و هم نیازمان بسیار شدید است .یک سری بسثهای تراریخی مصرداقی اسرت و حتری تطبیقری
داریم که میتوانیم در مورد اینها کار کنیم و مصداقشان را در موضوع مهردویت ببینریم ملرل خرود تمردن اسرالمی
خودمان االن ویزهایی که ایشان میفرماید وه خبر است وه در طول تاریخ که وه ات اقی افتراده اسرت و همرانطور
که فرمودید ال ای ماجرا راهبردهاست که نویسنده هایش آدمهای خاصی هستند و شما هم توقع ندارید  1422ن ر
مقاله بدهند.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :آیا شما به ضرور و اهمیت ای موضوع معتقیرد و از یرک
طرف هم الاقل برای بخش مبانی ن ری تاریخی معتقدید که ما یک حدّی و ک ی از مقاال و پژوهشها را داریرم
که بتوانیم ای همایش را برازار کنیم
حجة االسالم دکتر سهرابی :نکتهای را اضافه کنم در واقع مرا تمردن را یرک تعریرف متناسرب برا خراص
خودمان بکنیم از ای مقوله بیاییم بیرون نه ای تمدن کالسیکی که تعریف کردهاند  ،فکر کرنم شرما برا ایر دیرد
صسبت میکنید
امیر محسن عرفان :ااهی وقتها شما می اویید فرهنرگ و تمردن اسرالمی قیرد اسرالمی برر فرهنرگ زده
میشود یعنی فرهنهی که زاییده اسالم است ای نسبت ملکی است و قید اسالم بر تمردن مریشرود وصر ی یعنری
تمدن اسالمی جلوااه فرهنگ اسالمی است .ای نوع تعریف میشرود تعریرف بره تراریخ م راهر تمردنی مجموعره
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دستاوردهای مادی اجتماعی سیاسی اسالم مبتنی بر فرهنگ اسالمی نمونرههرایش هرم برمریشرمارد ولری اراهی
وقتها فراتر از ای را میبینید که اونههای مختل ی تمدنپژوهیاش دیده بشود کشف مبانی شود آن ارائه راهبردها
باشد .در غرب و ایران تمدنپذیری به ملابه ارائه راهبردها یعنی همان بسلری کره مطررح مریشرود احیرای تمردن
اسالمی است اار بخواهید با ای زاویه نهاه کنید یک تعریف توصی ی به اذشته را نمریتوانیرد داشرته باشرید غالبرا
تعریفهایی که برای فرهنگ و تمدن شده است .ناظر به اذشته تاریخ است.
حجة االسالم دکتر سهرابی :اجازه داریم ای کار را بکنیم یعنی تصرف بکنریم .یرک تعریرف جدیرد نروئی
داریم و ساختارشکنی کردیم.
امیر محسن عرفان :نه ای کار را نکردیم .ناظر به تمدن پژوهی و کشف راهبردها و قوانی نبوده اسرت شرما
فراتر از ای را باید نهاه کنید.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :نهاه توصی ی است.
دکتر همایون :حتی اار تسلیلی هم باشد پسی است اول واقعه ات اق افتراده آنهرا از روی آن دارنرد فرمرول در
میآورند .شما میتوانید در اندیشه آینده نهرانیتان جلو بی تید .یک مقداری مطالعه تاریخ دارید و یک مقداری مبانی
ن ری دارید که میتوانید فرمول در بیاوری.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی  :قواعرد ایجراد یرک تمردن ویسرت برا توجره بره ایر کره
شاخصها برای ایجاد تمدن را داریم یک تمدن موعودی هم داریم ما میتروانیم بهروییم آن تمردنی کره بررای مرا
توصیف کردند ای است .ما برای آن تمدن اار بخواهیم از وضع موجود برسیم به آن تمدن موضوع ،بایستی ایر را
واسطهای طی بکنیم باید برسیم به ای حد شما میاویید میتوانیم.
امیر محسن عرفان :کار قشنهی میشود در ای زمینه کرد کشف قوانی است وند نوع کشف مبانی داریم.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :اصل همایش راهبرد است.
دکتر همایون :دکتری واقعیت تسقق همیشهیاش راهبرد است همایش همی است که ن رشان را میدهنرد و
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کمکم ادبیاتی تولید میشود که کدام شاخه علم مجمع علیه است.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :اار االن ما بی دو اونه همایش مختار باشیم یک تمردنسرازی
اسالمی ،دوم تمدن زمینهساز کدام مقدم است
دکتر همایون :م فرقی بی ای دو تا نمیبینم .م مهدویت را نقطه پایان همه مراجرا مریبیرنم .وقتری شرما
دارید تمدنسازی اسالمی میکنید اصالً نمیتوانید از سیطره موضوع مهدویت فرار کنید.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :ای معنایش ای میشود شما میاویید وقتی ما داریرم از تمردن
زمینهساز صسبت میکنیم یعنی از تمدن اسالمی داریم صسبت میکنیم .اار ای فرمایش شما را بپذیرند که وقتری
میاوییم تمدن زمینهساز من ورمان تمدن اسالمی است یعنی مریشرود آن همرایش را اذاشرت فرهنرگ و تمردن
اسالمی راهبردها و راهکارها ،میشود اذاشت فرهنگ و تمدن زمینهساز راهبردها و راهکارها ،م میارویم ایر دو
یکی نیستند .ایشان که میاویند موادش همانند است به خاطر همی اسرت کره ایر دو را یکری مریداننرد یعنری
میاویند تمدن زمینهساز همان تمدن اسالمی است .یعنی ایشان که میاویند مطالعا الزم بررایش فرراهم اسرت
برای تمدن اسالمی را میاویند فراهم است.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :ایشان تمدن اسالمی را میاویند که حقیقتش مسور امامرت
است .اار نباشد اسالم نیست صریح آیه قرآن است .اار امام و امامت نباشد اسالمی نیست .ای که ایشان مریاوینرد
همی است .ایشان میاویند م که دارم میاویم مهدویت و اسالم مرادم به خاطر نقش برجستهای آموزه امامرت و
مهدویت در اسالم دارد که اار ای نباشد یا وه و وه به خاطر ای است که میخواهد اهمیت موضروع را بهویرد نره
ای که امامت مساوی با اسالم است.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :ما ونی ویزی را برداشت نکردیم شما اار مشکلی با ای بسرث
ندارید بیایید راحت موضوعتان را عو

کنید بهویید فرهنگ و تمدن اسالمی یا تمدنسازی اسالمی ای همایش را

موضوع قرار بدهید و مشکلی ندارد.
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دکتر همایون :تمدن اسالمی سه رک دارد که از بعلت رسول اکرم
وهار خلی ه بعد از پیامبر اکرم

شروع شرده و آمرده جلرو رسریده بره

و بعد آمده در بنیامیه که فرمودند خیلی رشد کرده است و قصر ساختهاند اینهرا

آثار تمدنی است آمده تا  141حمله مغول فروپاشیده است و بعد اار ای طررف و آن طررف فراطمیون و آل بویرهای
داریم و بعد ص ویه و شیعه و غیر شیعه و بعد افول ملل بمبی بوده که زمی خورده و تمام شده است .نهراه دوم کره
نهاه شیعی تری است و ملل کتاب آقای دکتر والیتی است که تمدن در آن تمدن واقعی نیست .مریاویرد تمردن از
بعلت پیامبر اکرم شروع شده و جلو آمده غصب شده و به امیرالمومنی (ع) رسیده زمان امام مجبتی (ع) دوبراره ایر
ماجرا ات اق افتاده است عاشورا پیش آمده در دل اهلبیت (ع) آمده جلو و بعد مرلالً قیرام مخترار و زیرد هرم در آن
معنادار است و آل بویه و ...معنی دار است و آمده در سال  1114حمله سلطان مسمود افغان دیهر فراتر از ای نرفتره
که دیهر شما وهار باغ و مسجد شاه اص هان را هم مریآوریرد جرزء تمردن اسرالمی و بیمارسرتان منصروریه و ...را
میآوریم آنجا می اوییم تمدن اسالمی است و یک نهاه هم ای است که تمدن از روز اول قرار بوده به همی شکل
استرش پیدا کند و یک مقطع جدیاش در بعلت پیامبر اکرم

شکل ارفته است که مرا ایشران را پیرامبر آخرر

زمان میدانیم و اصل تسققش هم در زمان ظهور خواهد بود بقیه ای سیر تاریخی بر اساس ای قابل ارزیابی اسرت
که کجا ای تمدن شکل ارفته است.
حجة االسالم و المسلمین حسینیان :ایشان تمدن مهدوی را تمدن اسالمی میدانند نه با امامت که یرک
بخش عمده است .وه بهویید تمدن اسالمی وه بهویید مهدوی یک بخش است.
دکتر همایون  :شما ای را بهذارید ملرک و ایر کراری کره مرا االن در جمهروری اسرالمی داریرم مریکنریم
تمدنسازی است .ای طوری که میاویید مساله حل است .آقا فرمودند تمدنسازی میکنیم و کاری هم نرداریم بره
کجا متصل میشود ما باید کار داشته باشیم ولی تمدنی که ما درست کنیم متصل میشود به آن ات راق کره ممکر
است اسمش تمدن نباشد و فراتمدن باشد.
حجة االسالم دکتر آیتی :ما فقط میخواهیم بدانیم نقش عنصر مهدویت ویست
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دکتر همایون :ای دو نوع نهاه است .آنکه میفرماید تمدنسازی نقرش دارد تولیرد علرم و حکومرت و سراختار
است موضوع سبک زندای است .وند عامل میشود که هیچ کدامش مهدویت نیست.
امیر محسن عرفان :من ورشان ای است که تمدن اسالمی زاییده فرهنگ اسالمی است و فرهنگ اسالمی
خودش یک شاخصههایی دارد همه تمدنها دنبال یک هویت غایی هستند یعنی در هویتشناسی میاوینرد هویرت
تأسیسی داریم تداومی داریم و هویت غایی داریم فرهنگ اسالمی است آن هویت غرایی کره بررای تمردن در ن رر
ارفته است حکومت جهانی حضر مهدی

است در ای فرهنگ اسالمی است کره پشرتوانه تمردن اسرالمی و

تمدن جلوهااه فرهنگ اسالمی است ای فرهنگ اسالمی است که امرام معصروم (ع) و قررآن نقرش دارد و هویرت
غایی اش آموزه مهدویت است.
دکتر همایون :کل ای آموزهها که شما میاویید همه اینها کجا تجلی پیدا میکند آن واقعه آخر.
امیر محسن عرفان :آنها معتقدند که تمدن مهدوی همان اسالمی است اما وقتی میاویید تمدن زمینرهسراز
قید میزنید تمدن را یعنی تمدن را در جامعه اسالمی که ارفتید یک بار معنوی دارد.
دکتر همایون :االن یک مرحلهای را ما میبینیم و میاوییم وظی ه ما االن نسبت به آن جریان کرالن ویسرت
هم داریم اذشته را تسقیق میکنیم و هم حال و هم رویمان به سمت آینده است.
حجة االسالم و المسلمین حائریپور :یک سوالی مطرح بود ای که اصال مرا بررای رسریدن بره تمردن
مهدوی وظی ه داریم تمدنی را بسازیم یا میاوییم در عرصه فرهنگ باید یک کاری بکنیم ولری واقعراً از کجرا ایر
حرف درآمده که برای رسیدن به آن تمدن بزرای که شما میاویید فراتر از تمدن است ما االن وظی ره داریرم یرک
بابی را بلند کنیم که ببینیم وه نوع تمدنی را بسازیم.
دکتر همایون :ای بسث خیلی مهم است به دالیلی ما باید تمدن بسازیم که کمش فرمایش آقا است کره ایر
ات اق باید بی تد و یکی دیدااه حضر امام (ره) که برای وه انقالب کردیم امام ای اسم را نمیآورند آقا ای اسم را
با همی اصطالح تمدنسازی میاورند .حاال ای مبانی ن ری خارج از فرمایش آقا و امام هم داشته باشد باید وند تا
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مقاله نوشته شود.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :با توجه به مطالعهای که شما داریرد در ایر زمینره کارهرای
بال عل انجام شده است یا نه
دکتر همایون :خیلی کم.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :کالً راجع به عرصه تمدنسازی کارهایی شده است
دکتر همایون :کارهای عمومی شده است آن آقا باید متوجه شود که باید کار یا مقاله اش را یک برار دیهرر برا
رویکرد مهدوی بازنهری کند.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :تمدن در غرب وه قدر رشد کرده است
حجة االسالم دکتر سهرابی :در بسث تمدنسازی درست است خرده ن امهرایی وجرود دارد ولری در عری
حال میاویند در ای تمدن سازی آنچه که بسیار مهم است عنصری است که بتواند نقش مسوری داشته باشرد هرم
حیث رویکردی را وتر میکند و هم وتری است که همه را پوشش میدهد لذا اارر بسرث مهردوی و زمینرهسراز را
اینجا مالح ه کردید ای بخش مسوری و کلیدی است .حتی در بسث فرهنگ که به عنروان یرک ن رام فرهنهری
است در اینجا هم یک روحی باید داشته باشد وون در عرصه فرهنگ به عنوان یرک ن رام در بسرث تمردنسرازی
میتوانید یک ویزی را به عنوان مسور قرار بدهید غیر از مهدویت .در حالی که میبینیم با ای ا تهوها غررب هرم
به ای رویکرد رسیده است .غرب هم نهاه آخرالزمانی را در نقش مسوری در عرصه تمدنسازی دارد یعنی غرب بره
بسث آخرالزمانی رسیده است.
امیر محسن عرفان :یعنی تمدن غرب برای ای که پویا شود تن س مصنوعی که میدهند تن س آخرالزمرانی
است یعنی برای جلوایری از میرایی می اویند ای حرکت جهان باید به سرمت و سروی ظهرور مسریح باشرد تمرام
تسوال دنیا را در ای زمینه معنا میکنند .کما ای که آقای حامد الهار انهلیسی اصلی که رفت آمریکرا و بعرد سرنی
شد و تست تأثیر کتابهای مرحوم سید مجتبی موسوی الری شیعه شد ایشان میاوید تسوال دنیا براساس نرزاع
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حق و باطل شکل میایرد بعد میاوید تعجب ای است که در ای روزااری که ما داریم زندای مریکنریم دعروای
حق و باطل بی دو کشوری است که هر دو اعتقادا آخرالزمانی بسیار عمیق دارند کشرور اسررائیل کره برر اسراس
زمینهسازی ظهور مسیسا شکل ارفته است و ایران اسالمی که معتقد به ظهور مهدی است .ایشان مریاویرد تمرام
تسوال دنیا را که می بینید پشت سرش دعوای ای دو تاست که هر دو اعتقاد عمیرق آخرالزمرانی دارنرد .در غررب
میاویند تاریخ جبری است .کانت میا ت تاریخ جبری است .ماکس هم همی را میا ت .اسالم میاوید تاریخ را
انسان میسازد در حقیقت خدای متعال نمیخواهد ما انسانها به قیمت جبر بهشتی شویم .خدای متعال مریخواهرد
ما مختار باشیم به هر قیمتی ،مهم اختیار انسانهاست و جالب ای است که مرا در کشرف قروانی حراکم در تمردن
میاوییم تمدن اسالم انسانها را تمدن میسازند .برا اسرالم شناسری دینری متعرالی اسرالمی کره مبتنری برر اراده
انسان هاست و جالب ای است برای رسیدن به دستاوردهای فراتمدنی اسالمی اراده اسالمی بایرد باشرد در حقیقرت
لزوم زنده بودن مهدی موعود هم در اینجا معنا پیدا میکند .یعنی دارد درس مریدهرد کره بایرد بخواهیرد و تمردن
زمینهساز هم یعنی همی  .یعنی اراده خاصه آن بلوغ اجتماعی که ما به آنجا برسیم و کشف قانون در تمردنپژوهری
جواب میدهد و در همی جا معنا پیدا میکند .شما بسث تکامل که میکنید میاوییرد آنجرا بسرث عبودیرت تروان
حضر و در تمدن از فناوری تکنولوژی است .در تمدن غرب انسانمسور اسرت تمردن اسرالمی خردامسور اسرت و
انسان مسئول سرنوشت خویش است .توده مردم مخاطب تمدن غرب هسرتند امرا در تمردن اسرالمی امرت واحرده
مخاطب است یعنی در تمدن اسالمی ما مرز نداریم نژاد معنا ندارد .
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :ما ای نقشها را داشتیم .
امیر محسن عرفان :م میخواهم بهویم هنر مرحوم شهید مطهری ای بود که در نقرد کتراب عبدالسسری
زری کوب کتاب خدما متقابل ایران و اسالم را نوشت و نام بسیار زیرکانره ای انتخراب کررد و در جشرنواره شریخ
طوسی دیدم یک عرب شیعی اعترا

کرد ا ت تمدن اسالمی قیدش باید اسالم باشد نه عرب نه ایران باشد و نره

تمدن شیعه و اهلسنت باشد تمدن اسالمی است که البته خدمت امامران معصروم (ع) بره تمردن اسرالمی از همره
بیشتر است .در نژادها هم خدمت ایرانیها بیشتر است .وقتی شما آن مبانی فکری که درآوردید دیدید تمردن مبتنری
بر امت واحده است.
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دکتر همایون :غرب در ادعای توجهش به آخرالزمان صادق نیست یعنی ای طوری نیسرت کره اسررائیل واقعرا
دنبال آخرالزمان خودش است فقط وون آخرالزمانش یک تصویر دیهری دارد با ما فرق میکند یا آقای بوش که آن
ادعاها را میکرد واقعا دنبال ای است که مسیح برمی اردد آنها بهطور کلی دقیقاً آخرالزمان ما را میشناسند و یکی
هم بیشتر نیست ما وون داریم ایندهسازی میکنیم و تمدنسازی میکنیم اینها ناوار هستند یرک تصرویر اشرتباه از
آخرالزمان ایجاد کنند که آن کسانی که از سر صدق میخواهند به ما بپیوندد به ما نپیوندند و به آنها بپیوندند یعنری
حزب شیطان هیچ باوری ندارد.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :به ن رم میآید بی تمدن اسالمی و تمدن مسلمی باید ت کیرک
کرد .تمدن اسالمی در هیچ کجای تاریخ تا االن تسقق نیافته است و اار بخواهد تسقق پیدا کند فقط در آخرالزمران
خواهد بود .اار ای ت کیک را پذیرفتیم نتیجتاً آنچه که تاکنون ات اق افتاده و آنچه که ما دنبالش هستیم و حتی اارر
دنبالش هم نباشیم تسقق پیدا می کند اینها تمدن مسلمی است .تمدن مسلمی رنگ و برویی از فرهنرگ مسرلمی
خواهد داشت یعنی م ایرانی ای ن ام جمهوری اسالمی که در ایران است وقتی دنبال رویکرد تمردن اسرت آنچره
که تسقق پیدا میکند تمدن اسالمی که متأثر از فرهنگ است و در ای نهاه دیهر تمدنهرای مت راوتی مریتروانیم
داشته باشیم میتوانیم تمدن عربی و ایرانی داشته باشیم میتوانیم تمدن را از حیث تاریخی بهوییم ص وی و آلبویه
و ...تنوعهایی از تمدن میتوانیم داشته باشیم.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :ظواهر غیر از ثوابت است اشکال ندارد.
دکتر همایون :به آن سمت می رویم اار ماجرای رجعت هم حل شود دلیلی نرداریم بهروییم ورادر بررای شربه
جزیره عربستان است و اار رفتیم نروژ وادر نیست .وادر اار واقعاً اسالمی باشد و نماد اسالمی باشد آنجا هرم ورادر
است و اینجا هم وادر است.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :معیارهای اسالمی ونری جهتری نردارد .حتری حکومرت واحرده
جهانی هم تصویرهای مت اوتی میتواند داشته باشد از آنچه که از روایا و آیا برمی آید ای که در آن تنوع وجود
دارد .در حدی که ملالً آدمی که در آفریقا زندای می کند پوششش غیر از آدمری اسرت کره در روسریه دارد زنردای
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می کند و آنچه که مشترک است معیارها است یعنی معیارهای کلی که برای دی دادند رعایت میکنرد .منتهرا ایر
معیار ای طوری نیست که دست روی مصداق بهذارد و بهوید ظرف وای خوردن شما ای است وال غیرر .آن معیرار
استرهای از مصداقها را در اختیار میاذارد .ای موضوع نیست ولی جای بسث است.
امیر محسن عرفان :تمدنی که در اذشته به وجود آمده مورد رضایت اسالم نبوده است .آرمرانی اسرالم هرم
نبوده ولی دستاوردها به خاطر توجه مسلمی با آموزههای اسالمی بوده است ای را جدا نکنیم یعنی اار در قرن  5و
 4هم ما به فناوری و تکنولوژی رسیدیم به خاطر ای است که مسلمانها به فرهنگ قرآنی ونگ زدند و تعصبا را
کنار اذاشتند.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :تأثیر اسالم در بیان م ن ی نشد بلکه ت کیرک شرد بری تمردن
اسالمی و تمدن مسلمی  .اصال خود ای مسلمی بار دارد وقتی میاوییم تمردن مسرلمی یعنری جامعرهای کره برا
اندیشه اسالمی ولو با کمرنهش دارد زندای میکند یک تمدنی برای خودش دارد.
امیر محسن عرفان :اینها عنوان کتاب را اذاشتند فرهنگ و تمدن اسالمی ناظر به اذشته اسرت کره عمردتاً
زمان بنیعباس و آلبویه بوده است یعنی عمده تعاریف تمدنی ما تعاریف تمدنی مصداقی است.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :بسث از تمردن اسرالمی در قالرب ن رری مریشرود یعنری شرما
میتوانید آنچه از اندیشه اسالمی منجر به تمدن می شود را شناسایی کنید تعریف کنید و آنچره کره از ایر اندیشره
اسالمی تاثیر میاذارد که تمدن اسالمی را مت او از دیهر تمدنها نشان بدهد آن هم میتوانید روش کنید .ولری
از بیرونش و تسقق خارجیاش نمیتوانید بسث کنید تسقق خارجی برای یک دورهای است که تمام شررایط فرراهم
شود .پیامد ای بسث ای است که ما اار بخواهیم در رابطه با تمدنسازی بسث کنیم باید اامهایی از بسرث را طری
کنیم یک اام اول ما بررسی اذشته تمدن ها است که یک بررسی تاریخی است که ما بتوانیم قواعد حاکم بر آمرد و
رفت تمدنها طلوع و غروب تمدنها را به دست بیاوریم که بر اساس آن قواعد شاید بتوانیم یک سرری از کارهرا را
سامان بدهیم یک اام بسث دیهر ای است که بهطور خاص بیراییم در حروزه فرهنرگ اسرالمی بررسری کنریم در
اذشته تاریخ وه عناصری از اندیشة اسالمی باعث شده است فرهنگ مسلمی در اونههای مخرتل ش تسقرق پیردا
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کند .اام دیهری که میتوانیم داشته باشیم ایر کره فرارغ از بیررون بیراییم برا یرک سرری سروالهرای در حروزه
تمدن سازی به منابع مراجعه کنیم و از منابع است اده کنیم و ببینیم در حوزه تمدنسازی وه ویزی به دست میآید و
البته لغزشهاه اام سوم هم یک بسث روشی است یعنی ما نمیتوانیم هر ویرزی را یرک حلقره واسرط قررار بردهیم
بیاییم بهوییم از ای روایت ای است اده میشود روش در فهم آنچه که وحی در اختیار ما اذاشته اسرت خیلری مهرم
است یک پایه روشی در مطالعه کالن ای ونینی است که اوال آن ن ام اندیشهای را فهمیده باشیم تا آن را ن همیده
باشیم یک سری مطالعا پراکندهای میکنیم که به ن ر میآید ویزهای خوبی به دست آوردیم اما اینها مطرابق برا
آن ن ام نیستند به هر روایتی که بخواهیم مراجعه کنیم باید آن سازمان را فهمیده باشریم .مرردم اراهی بره جمرال
حرف نهاه می کند نه به استنادش و باید حواسمان جمع باشد جایی که مخاطب م به زیبایی حرف نهاه میکند م
در معر

خطر هستم و کم کم خودم باور میکنم ای که حرف خوبی است در حالی که معیار برای خوب برودن یرا

بد بودن حرف ای که باید ببینم استنادش کجاست آیا با روش مناسب ات اق افتاده یا نه
دکتر همایون :دکتری را تسلیل نکردید و کمک کردید از لساظ روشی رشد کنیم.
حجة االسالم و المسلمین هادیزاده :اار دغدغه روشی نداشته باشیم ایر مطالعرا از حیرث دقرت و
استناد روش به ما کمک نمیکند وون وقتی دقت روشی نداریم یک ویزی آوردیم و همه هم میپذیرند کره خیلری
هم خوب است .ما مبتال به ای آفتیم م یک حرفی بزنم مخاطب نهاه نمیکند ای کجا مستند است نهاه میکنرد
که وقدر حرف جدیدی است .م میتوانم ده جلسه را حرف بزنم و همه را جذب کنم.
دکتر همایون :خود استناد هم یک م هوم روشی است.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :اار فر

ب رمایید که ای موضوع را با توجه بره مطالعرا و

دست مایههای شما زمینه هایش است با همه کمبودهایی است که حاال فر

ب رمایید ای موضوع را اار نخرواهیم

مطرح کنیم با توجه به فرمایش مقام مع م رهبری و دالیل دیهر که ای موضوع مناسب میآید حاال فکر میکنیرد
موضوع دیهری است که بردیهی باشرد و اهمیرت بیشرتری داشرته باشرد .مثالال الوثوی اسثالمی ایرا ثی
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پیشرفت و زمینهسازی ظهور یا ا دیشه مهدویت .بیاییم پیشرفت را با بسث زمینهسرازی ببینریم
وه رابطهای دارد .ملالً آقای دکتر آیتی مطرح کردند بحث ا دیشه جات که در ادیان مختلف  .به ن ر شرما
موضوعا دیهری برای همایش هست به لساظ اهمیت مناسب تر باشد .
دکتر همایون :اار میشد براردیم به روز اول عر

میکردم اول یک تمدن زمینهساز بهذاریم ای نهاه کلری

روش شود و بعد در آن اجزا را باز کنیم یعنی ملالً خانواده ،هنر ،سازمان و ...االن فکر میکنم دیرر شرده اسرت نره
ای که ازینه های دیهری نداریم ملالً سازمان ازینه خوبی است ن ام ساختار سازمانی و اداری ما همی بسلری کره
آقا فرمودند پارلمان مهمتر است یا رئیسجمهوری و هزاران موضوع دیهر .خود الهوی اسالمی ایرانی پیشرفت همره
اینها را اجزای نهاه تمدنی میدانم که البته برای آن غیر از ای اجزا هویت مستقلی قائل هستم .ولی اارر ایر ارره
تمدنی را خوب متمرکز شویم و باز کنیم و بعد از ای شاه کلید است یک جعبهای است که طراحی میکنیم و هروه
که داریم میاذاریم سر جای خودش.
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :آیندهپژوهی و مهدویت ،آیندهپژوهری زمینرهسراز را یکری از
اجزای تمدنی میدانید
دکتر همایون :بله میدانم .آیندهپژوهی روش مطالعهای است که خیلری جردی بره تمردن و موضروع مهردوی
وسبیده است.
امیر محسن عرفان :به عنوان مهندسی فرهنگ دینی که خود مهندسی تعریف خاصری دارد .مرلالً مهندسری
فرهنگ مهدوی در جامعه راهبردها و راهکارها اعم از حوزه و دانشهاه و دولت و رسانه اار فراتر از ای که مرا رسرانه
دینی داشته باشیم نه دی رسانهای باید وه کار کنیم حوزه علمیه ما برای مهندسی فرهنگ مهدویت باید وره کرار
کند االن تنها کاری که کردند کتاب داداستر جهان را طلبهها خودشان میخوانند میشود دو واحد امتسران .اصرالً
ما وقتی میاوییم فرهنگ مهدوی یعنی وه و بعد مهندسی فرهنگ مهدوی یعنی وره آیرا مرا مهندسری فرهنرگ
مهدوی داریم اوال فرهنگ مهدوی در جامعه ما است یا نه کره بایرد بهروییم برا کمرال تاسرف نیسرت .رسرانه مرا
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نمادسازی ناموجه می کند ما کهنه ارا هستیم و نماد نساختیم .ما وقتی میاوییم مهندسی فرهنرگ یرک ویرزی را
تعریف میکنیم .ملالً میاوییم امام صادق

مهندسی فرهنگ شیعی کرد برای نمونره خرانم الالنری تانزانیرایی

است رساله دکتری اش در انهلستان کتابی نوشت با عنوان نخستی تعالیم شیعه امام مسمد باقر
را خواندم بین یر است پیرامون ای که اصالً وهونه امام باقر

م ای کتراب

دست شیعیان را ارفت و از یک مقطع تاریخ سرالم

تسویل امام بعدی داد .در بسث والیت و امامت روی وه ویزی زوم میکررد و خیلری زیبرا آورده امرام براقر

در

مناظره با فالن سنی استناد که میکند به ای مورد تکیه میکند .ایشان هم اشاره میکند یعنی مریاویرد مهندسری
فرهنگ شیعی ،ای تعبیر یعنی مهندسی فرهنگ مهدوی راهبردها و ضرور ها که اعم از رسانه ما و حوزه ما اسرت
و آنچه که در جامعه ما با آن مواجه هستیم ما مواجه با مهندسی فرهنگ مهدوی نیستیم نمونرههرایش را در رقبرای
دینی در غرب میبینیم که مهندسی میکنند .بیش از  42سال است که انبوه فیلمها و دیالوگ سیاستمداران در ای
مورد هست .
حجة االسالم و المسلمین پورسیدآقایی :خود همی فرهنگ مهدویت جدایی از ریز موضوعا هویت
مستقل دارد هویت مستقل قائلید یا قائل به ریز موضوعا هستید ما اخالق و تربیت و رسانه را ا تیم.
امیر محسن عرفان :خود فرهنگ مهدوی هم به معنای عام جای ا تهو دارد .ریز موضوع مهندسی فرهنرگ
مهدوی ویژایشناسی اندیشهها پیرامون مهدویت است .االن آقای ابوال ضل هدایتی انتشرارا عرروج تهرران همره
سخنان مرحوم امام را پیرامون مهدویت جمع کرده است .در هیچ صسبتی مرحوم امام معتر

بسث عالئرم ظهرور

نمیشود نشان میدهد برای ایشان اولویت درجه اول بسث عالئم ظهور نیست .خود عالئرم و ظهرورارایی افراطری
یک آسیب مهدوی است که در جامعه ما با کمال تاسرف وجرود دارد .یعنری امرام زمران را برا سر یانی و دجرال و...
میشناسند ای ات اق میافتد .م احساس میکنم غربیها هم ای را میخواهند .وقتی ما تبیی میکنریم مهندسری
فرهنگ مهدوی دیهر مباحث غیر ضروری جایی ندارد.
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