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  4- دانشگاه تهران/مقدمات تمدن مهدوي در بستر تمدن غربي
 /!پديد آورده »تمدن غرب«را  از آن خشيشرايطي الزمست كه ب »ن مهدويتمد«براي تحقق  :پناهيان
 »علوم تجربي«مهمترين كمك براي اثبات حقانيت دين / يبهجت(ره) از مخترع عراق اهللا تيآ ةخاطر

  +صوت خورد رقم مي »تمدن مهدوي«و تكنولوژي در نهايت به نفع  تالش تمدن غرب در رونق علم /است
كه جهان علم را  ييها مرگ بر قدرت يعني ند؛يبگو »ليو اسرائ كايمرگ بر آمر«از ما  شتريب يليخ ديجهان علم هستند، با ةفتيكه ش يكسان

امر محقق  نياز علم كوتاه شود؛ اگر ا- هستند يكيكه االن - يدو اقتصا ياسيس يها دست قدرت ديعلم، با شرفتيپ يبرا راياند. ز كنترل كرده
  خواهد كرد. شرفتيكه علم چگونه پ ديد ديشما خواه وقت شود، آن

امسال شانزدهمين سالي است كه دانشجويان دانشگاه تهران در دهة اول محرم براي شنيدن سخنراني حجت االسالم پناهيان ظهرها بـه  
عالمـة   هـاي ابتـدايي   گردد. در سـال  برمي 1373. قدمت برگزاري مراسم دهة محرم در دانشگاه تهران به سال آيند مسجد دانشگاه تهران مي

كه حجت االسالم پناهيان سخنران اين مراسم بـوده اسـت، موضـوعاتي كـه     تاكنون  1379عسكري سخنران اين مراسم بوده است. از سال 
: تعريف ديـن،  83: مقدمات بعيدة كربال، 82طلبي،  : حق81طلبي،  : عزت80ة حسيني، :  جامع79هاي خود انتخاب كرده است،  براي سخنراني

در مقابلـه   اسالم ناب: 89 ، مانيا يارزش علم و صفا: 88 ، اصالح نفس يقدم برا نياول: 87: عرفان عاشورا، 86و85: احساسات حسيني، 84
 يبـه سـو   جهان : حركت93 راه نيتر كي: محبت خدا؛ نزد92،  ت؟ماس نيد يكجا ،ي: سبك زندگ91، عبد كي تيهو :90، نيد فيبا تحر
 يروز سـخنران چهـارمين  از  ييها در ادامه بخشبوده است. » تمدن غربي«در بستر » تمدن مهدوي«: مقدمات 94، آن يها بيو آس تيمعنو

اطالع  گاهيپارا به گزارش » يدر بستر تمدن غرب يمقدمات تمدن مهدو«با موضوع  مسجد دانشگاه تهراندر  انيپناه رضايحجت االسالم عل
  :ديخوان يم يمعنو انيب يرسان

دست  امام صادق(ع) حكومت را به /از مسائل سياسي، مسائل تمدني مطرح بوده براي ائمة هدي(ع) بيش 
  وجود نداشت» تمدن پايدار«دست آمدن يك  شرايط به نگرفت چون

 توجه داريم كه بسياري از دانيم و  سياست را عين ديانت ميا ئمة هدي(ع) خيلي اهميت داشته است. مشك مسائل سياسي براي ا بي
نيسـت. تـا قـدرت     دست نيايد، امكـان هـدايت موجـود    هاي ائمة هدي(ع) جنبة سياسي داشته است. چون اساساً تا قدرت به فعاليت

از مسـائل سياسـي،    بـيش براي ائمـة هـدي(ع)    رسد نظر مي . ولي بهرا گرفت» تحميل گمراهي« در جلويتوان  دست نيايد، نمي به
ا دست بگيرند و در يك مقطعي، عرصة سياسي ر توانستند قدرت را به ائمة هدي(ع) گاهي اوقات مي مسائل تمدني مطرح بوده است.

ولـي اسـتنكاف    - آمـد هايي كه براي اميرالمؤمنين(ع) پـيش   امام صادق(ع) يا موقعيتزمان مثل - هاي الهي قرار دهند محل هدايت
دسـت بگيرنـد و تـأثيرات مثبتـي      چون براي ايشان اين مطرح نبود كه بتوانند در يك مقطع سياسي خاص، قدرت را بهورزيدند.  مي

 آمد. دست مي براي اجراي حق به »شرايط پايدار« بگذارند، بلكه بايد يك

 بـا همـان تعـداد از شـيعيان     گرفتنـد و   دست مـي  دست نگرفتند، براي اين بود كه اگر حكومت را به اگر امام صادق(ع) حكومت را به
يـك   زيراشد؛  توانستند خدمات معنوي و مادي به جامعه ارائه بدهند، باز هم داستان بعد از مدتي تبديل به غربت و مظلوميت مي مي

 بينيم كـه  دست آمدن يك تمدن پايدار، شرايط خاصي است كه ما االن در زمان خودمان مي آمد. شرايط به دست نمي تمدن پايدار به
 اما در زمان امام صادق(ع) فراهم نبود. ،شود كم كم دارد فراهم مي
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كه در آن  ريزي يك تمدن پايدار بود بال پيعلي(ع) دن /؟اصرار داشتپذيرش حكومت  عدم بر(ع) عليچرا 
 مقطع، شرايطش نبود

  قبول كردند. معلـوم اسـت   اصرارهاي زياد مردم با كردند و واقعاً  حكومت را قبول نمي خليفة سوم، در ابتدابعد از اميرالمؤمنين(ع) نيز
ـ فرمودند كه اگر شما ا ريدر همان موقع، به طلحه و زببه حدي كه ايشان كه استنكاف ايشان، از روي تعارف نبوده است،  كـار را   ني

و إِنْ  يعـان يِلَه إِنْ أَحببتُما أَنْ تُبا ماعتُهي(و قَد كانَ قال لَهما قَبلَ بولي آنها قبول نكردند كنم عتيمن حاضرم با شما ب ديريدست بگ به
نْ با  4/429/يطبر خي) و (تار11/17/ديالحد ياب البالغه ابن شرح نهج عك؛يِبافَقَاال ال بلْ نُ عتُكُمايأَحببتُما با لُ مـكَـانَ أَو و) (ي ـهنَ   ع مـ

و قَاال بعد ذَلك إِنَّما صنَعنَا  عكيِبلْ نُبا االفَقَ عتُكُمايو إِنْ أَحببتُما با يل عايِإِنْ أَحببتُما أَنْ تُبا يالَ لَهما علو قَ رُيالزُّب عهيالنَّاسِ طَلْحةَ...فَبا
  )3/191/ريالكامل ابن اث عنَا؛يِبايعلَى أَنْفُسنَا و عرَفْنَا أَنَّه لَا  ةًيذَلك خَشْ

 (ع)قـدر اصـرار داشـتند؟ بـراي اينكـه اميرالمـؤمنين(ع) دنبـال         اين - در استنكاف از پذيرش حكومت در آن مقطع- چرا اميرالمؤمنين
موضوعي نيست كه غيرسياسي باشد، بلكه فراتـر   هم يك تمدن - كه در آن مقطع، شرايطش نبود- پايدار بودند ريزي يك تمدن پي

جريان در يك مقطع و جغرافياي خـاص اسـت. لـذا وقتـي كـه از تمـدن       يك يا  يك شخص ت و پيدا كردن قدرت توسطاز سياس
نگـاهي كـه مـا     همـين  ق، بايد فراتر از سياست نگاه كـرد؛ دهيم. به حاكميت ح كنيم سياست هم در آن مدنظر قرار مي صحبت مي

 تمدني، تحليل كرد.كنيم. حاكميت مطلق حق را بايد با يك نگاه  از آن ياد مي »تمدن«امروزه با كلمة 

 اي باشد. در صـدر   تواند يك تمدن منطقه براي برقراري يك تمدن، شرايطي بايد دست به دست همديگر بدهد. اوالً اين تمدن، نمي
سهولت از يك قانوني كه پيامبر اكـرم(ص) گذاشـته بودنـد(دربارة     بينيد كه خليفة دوم، به طور بود. مثالً در تاريخ مي اسالم نيز همين

خاطر اينكه يك قانوني را كه از طرف روميان اخذ شـده بـود، را تـرجيح داد. و بـر      المال) صرفنظر كرد، به وة تقسيم غنائم يا بيتنح
با يكديگر بودند و  نامساوي) تقسيم كرد. يعني در آن زمان هم جهانيان در حال تعاملو اساس قانون روميان، ماليات را غيرمستقيم(

 شد و به ديگران كاري نداشته باشد!سي در هر شهر و دياري فقط در عالَم خودش باكه هر ك طور نبود اين

 آنهـا نيـز    هـاي مسـيحي بـود و   هايي مثل دير شدة محيط بينيد كه بستگان مادري يزيد، مسيحي بودند و خودش هم تربيت شما مي
داشت كه او پيشنهاد كرد عبيداهللا بن زيـاد را   كردند. و حتي يزيد يك مشاور غيرمسلمان فرهنگ خاص خودشان را به يزيد القاء مي

 . در واقع بايد گفت كه يك مستشار خارجي در حكومت يزيد بود كه در قتل امام حسين(ع) نقش داشت.دوالي كوفه قرار بده

آيد/براي تحقق اين تمدن شرايطي الزم است كه برخي از  ميام زمان(ع) براي يك تمدن پايدار و جهاني ام
 است غرب پديد آورده آن را تمدن

  ًائمة هدي(ع) بدون اينكه مسائل جهان را حل كنند، بتوانند صرفاً مسائل جامعة اسالمي را حـل كننـد. االن    امكانش نبوده كهاصال
نگـاه  » تمـدني «طور است، منتها خوشبختانه االن زمينة تحقق اين امر، بيشتر فراهم شده است. ما اگر بتوانيم به اسـالم   هم همين

 نگاه كنيم.» سياسي«يا » حكومتي«يم خيلي زيباتر از اين است كه كن

 براي اينكه ايـن امـر   و آيد.  آيد؛ يعني براي يك تمدن جهاني مي زماني مي جايي و همه امام زمان(ع) نيز براي يك تمدن پايدار، همه
- در جلسة قبل دربارة مفهـوم آزادي  ست.صورت بگيرد، يك شرايطي الزم است كه برخي از اين شرايط را تمدن غرب پديد آورده ا

به يكـي   نيز ر اين جلسهدكنندة آزادي برويم.  صحبت شد و گفتيم كه ما بايد به سراغ تضمين - شود كه در تمدن غرب برجسته مي
 .پردازيم ديگر از اين موارد مي
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دين، علوم  مهمترين كمك براي اثبات حقانيت دين و احكام روش برخورد با مسألة تقابل علم و دين/
 تجربي هستند

 گوينـد   ها مي است. خيلي» توجه به علم تجربي«گيرد،  يكي از مواردي كه در تمدن غرب مورد تأكيد قرار مي
باالخره نزاع علم » رفت، به سراغ ايمان برويد!اگر علم تجربي در مقابل ايمان شما قرار گ«كه مراقب باشيد؛ 

بعضـاً  علمـاي اسـالمي هـم    متاسفانه ه كه هميشه ايجاد شده و هاي كمي ساختگي بود و دين، يكي از نزاع
 گونه ة تقابل علم و دين، بايد اينكنم ما با مسأل اند. در حالي كه بنده تصور مي خيلي مشغول اين مسأله شده

اي نيست كه مقابل دين قرار بگيرد. بلكه مهمترين كمك براي اثبات  اصالً هيچ علم تجربي«برخورد كنيم كه 
 »يت دين و احكام دين، علوم تجربي هستند.حقان

 جام دهد؛ مخصوصاً در علوم انسـاني؟ تواند اين كار را ان كند؟! كدام تجربه مي كجا علم تجربي، حكمي را غير از حكم ديني تأييد مي 
شود ثابت كـرد   ت ميسهول هاي تجربي به كار كنيم؟ با بررسي جايي، يك آگاهي تجربي در مقابل دين قرار گرفت، چه دراگر ديديم 

نشده باقي مانده است،  هاي اثبات هاي مشهور روانشناسي، در حد نظريه برخي از نظريهامروزه  مثالًكه آن آگاهي تجربي غلط است. 
سال است كـه اصـالً ايـن مطلـب را در      15گفت: در انگلستان بيش از  كه يكي از اساتيد روانشناسي مي» عقدة اديپ«مثل نظرية 

 خوانند. هاي ما هنوز دارند اين درس را مي پردازند ولي در دانشگاه كنند و در مكاتب روانشناسي به آن نمي تدريس نمي دانشگاه،

رود به  جلوتر مي و علوم اجتماعي هرچه روانشناسي /گيرد وقت مغاير با دين قرار نمي علم تجربي هيچ
 شود احكام اسالمي نزديكتر مي

 ربـي در ذات  كـار كنـيم؟ علـم تج    ر در مواردي ديديم كه مغاير است، چـه اگ حاالگيرد.  دين قرار نمي وقت مغاير با علم تجربي هيچ
پذير است. پس چه اشكالي دارد كه يك كسي مطلبي كه احتمالي است(قطعي نيست) عليـه   ابطال ها گويد كه اين گزاره خودش مي

 . مشاهده كردتوان اين را  علوم انساني مي شود. خصوصاً در مسائل دين بگويد؟ دين كه با سخن او باطل نمي

 صورت قطعـي گفـت كـه     توان به در حالي كه نمي» االن در علم روانشناسي ثابت شده است كه...«گويند:  ها خيلي راحت مي بعضي
نيـز   شـود. در علـوم سياسـي و اجتمـاعي     رود به احكام اسالمي نزديكتر مـي  هرچه روانشناسي جلوتر مي». ثابت شده است«چيزي 
 طور است.  همين

 ـ   كسي نميمثل سابق، امروز ديگر مثالً  تواند مطرح كند؛ مي را هم كسي نميهاي قدي االن ديگر برخي از حرف االن «د: توانـد بگوي
تـوان ايـن    ، چطور مـي همه جنايت، نتيجه و حاصل جوامع دموكراتيك است االن كه اين» جامعة بشري به دموكراسي رسيده است!

 حرف را زد؟!

 ،يتمدن غرب با پرداختن به علوم تجرب /كنند هرچقدر جلوتر برويم، علوم تجربي بيشتر به دين كمك مي
 خودش دست زده  هيعل اشتباه بزرگ كيبه 

 كننـد. شـما يـك روزي     به دين كمـك مـي   علوم تجربيهرچقدر هم جلوتر برويم، و آيند،  مخالف دين از آب در نمي ،علوم تجربي
 .»تأييد دين«شود  كنند كه فقط كارشان مي قدر رشد مي م تجربي آنخواهيد ديد كه علو
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 را در » تجربـة علـم حقـوق   «گيرد كـه  هايي در مي بحث» علم حقوق«هايي مثل  هاي علوم انساني در رشته گاهي اوقات در دانشگاه
دهنـد. هـر جـا در علـم حقـوق، يـك        گيرند. در حالي كه نيازي نيست اين دو را در مقابل هم قرار قرار مي» مباني اسالمي«مقابل 

توانيد ثابت كنيد كه مثالً اين حقي كه شما داريـد در اينجـا طراحـي     اشتباهي خالف دين صورت گرفته، با روانشناسي اجتماعي مي
 شود.  كنيد، به مصلحت نيست و به ظلم منجر مي مي

 دست زده اسـت!   (عليه خودش)ما معتقديم كه تمدن غرب با پرداختن به علوم تجربي، به يك اشتباه بزرگ
چون اين تجربيات همه در خدمت امام زمان(ع) قرار خواهـد گرفـت و در زمـان ظهـور خـواهيم ديـد كـه        

كنند. در آن زمان  دليل مقابله مي دارند با قدرت بشريت، فطرت و قدرت ولي خدا بي ها طلب قدرت سري يك
هاي مختلف به  رود در زمينه و هرچه زمان جلوتر مي اصالً نخواهيم داشت.» تعارض علم و دين«بحثي به نام 
 رسيم. اين نقطه مي

 شهيد پاكنژاد قبل از انقالب در كتابي، مطابقت برخي دستورات ديني با علوم تجربي را روشن كرده

  اند. ايشان بر اساس علوم تجربـي   چاپ كردهكه قبل از انقالب » اولين دانشگاه، آخرين پيامبر«شهيد پاكنژاد يك كتابي دارند به نام
اند كه اينها مطابق علم است.  دستورات ديني را روشن كردهبرخي  - ويژه پزشكي كه تخصص خودشان بود به- هاي مختلف در زمينه
ممكن است ايـن  رسانيد ولي  را با تجربه به اثبات ميشما داريد حقانيت دين «گفتند  ها با اين روش ايشان مخالف بودند و مي بعضي

در حـالي كـه آن   » شـود  هم باطـل مـي   وقت اين دين شما ، آنبرسدتجربيات، تغيير پيدا كند و علوم تجربي به يك مطلب ديگري 
 اين روند را حدس نزده بودند. - كه مخالف روش شهيد پاكنژاد بودند- كساني

  حتي اقشـار  - مخاطبين برخي گويم،  ن را باالي منبر ميسال از انقالب، بنده وقتي برخي از نكات كتاب ايشا 35االن بعد از گذشت
هم مسائلي كه يكي از دانشمندان اين  كنند. چرا در فضاي فكري كشور ما نبايد اين مسائل حل شده باشد؟ آن تعجب مي - فرهيخته

 كشور، قبل از انقالب مطرح كرده است!

م و تكنولوژي در نهايت به نفع تمدن /تالش تمدن غرب در رونق عل تجربه واقعاً تعارضي با دين ندارد
 خورد رقم ميمهدوي 

  رويـم، بيشـتر بـه ايـن مطلـب پـي        كه تجربه واقعاً تعارضي با دين ندارد. و هرچه جلوتر مي شود مي گفتهكمتر  مسألهمتاسفانه اين
ي از احكـامي كـه مـا بـا آنهـا درگيـر       مثالً اينكه سجدة نماز، يا نماز به وقت خواندن، چه تأثيرات مثبتي دارد؟ االن بسيار بريم. مي

 .كنند هستيم، همه با تجربه قابل اثبات هستند كه اينها به حيات بشر كمك مي

 هايي داشته است، شما مطمئن باشـيد كـه اينهـا در     اگر تمدن غرب به فكر رونق علم و تكنولوژي است و در علوم تجربي پيشرفت
خـوب  » طـرح «حداقل به عنوان يك  كه گرفت. اين يك ذهنيت و نگرشي است تمدن مهدوي قرار خواهدتماماً در خدمت نهايت 
 فقط در اينجا دو نكته وجود دارد: به آن نگاه كنيد. موادرش هم كم نيست كه اين مدعا، به اثبات برسد. است 
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ها براي  ها توسط قدرت هاي علمي دانشگاه ها بر عرصة علم/ بسياري از سرفصل نكتة اول: تسلط قدرت
 مع جهان سوم تعيين شدهجوا

 كـار كـرده  هاست كه بر عرصة علم تسلط دارند. يكي از كساني كـه در ايـن زمينـه     يك نكته دربارة قدرت ،
ايشان در زمينة تاريخ، كار  - شاء اهللا شفاي عاجل به ايشان بدهد كه خدا ان- حضرت آيت اهللا جاودان است

هاي  سرفصلاند. ايشان دربارة  (ره) كار كردهة عسكريهاي عالم اند و روي برخي از كتاب مفصلي انجام داده
هـا   بسياري از اين سرفصـل «فرمايد:  چنين مي پردازند، ها مرسوم است و به آن مي اي كه در دانشگاه علمي

حضـرت   »اند كه جوامع جهان سوم، اينها را بخوانند ها تعيين كرده واقعاً نتيجة طبيعي علم نيست، بلكه قدرت
  اند.  كردهبه اين مطلب اشاره امام(ره) نيز 

 وانشناسـي دانشـگاه   يس انسـتيتو ر ئگفتند. مثالً استاد كـاردان(ر  برخي از اساتيد روانشناسي ما هم اين مطلب را سر كالس به ما مي
هـا در برخـي نقـاط خـاص مطـرح       دربستة يهـودي  هاي در دانشگاه فقط برخي مطالب در روانشناسي هست كه« :گفت مي تهران)

  طوري نيست كه واقعاً عرصة علم باشد! عرصة علم اينلذا  »توانيم به آن مطالب دسترسي پيدا كنيم. د و ما اصالً نميشو مي

 ها از علم كوتاه شود يد دست قدرتبراي پيشرفت علم، با

 سي و اقتصادي، يكي هاي سيا هاي اقتصادي. البته االن قدرت ها از علم كوتاه شود؛ حتي قدرت براي پيشرفت علم، بايد دست قدرت
وقت شما خواهيد ديد كه علم چگونه پيشرفت خواهد كرد. در روايت هست كه در زمان حضرت،  هستند. اگر اين امر محقق شود، آن

ميع ما الْعلْم سبعةٌ و عشْرُونَ جزْءاً فَج(كند، در حالي كه تا قبل از ظهور، فقط دو واحد پيشرفت كرده است واحد پيشرفت مي 25علم 
اسِ و    جاءت بِه الرُّسلُ جزْءانِ فَلَم يعرِف النَّاس حتَّى الْيومِ غَيرَ الْجزْءينِ فَإِذَا قَام الْقَائم أَخْ ي النـَّ ـا فـثَّهزْءاً. فَبشْرِينَ جالْع ةَ وسالْخَم رَج

با سثَّهبتَّى ينِ حيزْءا الْجهإِلَي زْءاضَمشْرِينَ جع ةً و2/841؛ الخرائج/ع( 

 بلكه  ست،يدانش و فرهنگ ن شرفتيپ يآنها ذاتاً برا ةو مسابق ستيخواران بر سر علم ن صحبت جهان«فرمايند:  آيت اهللا بهجت مي
كـه   رود ينمـ  نيا يماه برا ةو چپاول است. به كر ييجو آنان سلطه يدارد و منظور اصل تيمقدم ةآنها جنب يبرا يعلم يها شرفتيپ

 ةبتوانند در آنجا كـار كننـد كـه در كـر     نكهيا يقطب مخالف است، برا و بيدر برابر رق يريگ موضع يبه علم خدمت كنند، بلكه برا
خوب مورد هدف قـرار دهنـد و    نيزم يرا در رو بيمخالفت و رق يها و حكومت بر همه مقدم باشند و دولت استياز لحاظ ر نيزم

كه بشر دوستند، بله شرّ دوسـتند، نـه    نديگو يراست م نهاي: امييگو يو م ميخور  يآنها را م بيوجود، ما مسلمانان فر نيا نابود كنند. با
 )637 ةنكت/ 2در محضر بهجت/ج  »(بشر دوست!

اهللا  آيت خاطرةبگويند/» مرگ بر آمريكا«كساني كه شيفتة جهان علم هستند، بايد خيلي بيشتر از ما 
 خترع عراقيماز بهجت(ره) 

  بگويند؛ يعني مـرگ  » مرگ بر آمريكا و اسرائيل«كساني كه شيفتة جهان علم هستند، بايد خيلي بيشتر از ما
 اند. هايي كه جهان علم را كنترل كرده بر قدرت

   از يـك جـواني كـه در بغـداد      ،كننـد  حضرت آيت اهللا بهجت(ره) در درس خارج، يك داستاني را نقـل مـي
كنـد) آن جـوان    بدون سرنشين درست كند(ايشان زمان اين داستان را هم ذكـر مـي   خواسته هواپيماي مي
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با اين جـوان چگونـه    دهد كه (ره) توضيح ميشود چنين هواپيمايي درست كرد. آقاي بهجت گفته كه مي مي
 اًبعـد تا منصرفش كردند. امـا  » اين كار شدني نيست «اينقدر به او تلگراف زدند و گفتند كه برخورد كردند؟ 

انـد. و   ها نقل كـرده  قبيل داستان خودشان هواپيماي بدون سرنشين را ساختند. آقاي بهجت(ره) بارها از اين
گذارند رشد علمي داشته باشد. و آنها هرگز به شما اجازه  واي بر جهان اسالم، كه كفار نمي«فرمايد:  بعد مي

الي سخنان ايشـان منتشـر    مطالب در البهچندين مورد از اين » در محضر بهجت(ره)«در كتاب  »دهند. نمي
 )637 ةنكت، 2، جلددر محضر بهجت(شده است.

 ها حل شود براي اينكه علوم تجربي در خدمت تمدن مهدوي قرار گيرد، بايد مسألة سياسي قدرت

 الَّذينَ كَفَرُو«فرمايد:  ميها است. اين بحث در قرآن نيز بيان شده است.  پس نكتة اول، مسألة قدرت و مونَهخْرِجي الطَّاغُوت مياؤُهلا أَو
شود و بعد اين طاغوت  برد، بلكه كفر مقدمة واليت طاغوت مي قدر انسان را به ظلمت نمي كفر آن) 257بقره/»(إِلَى الظُّلُمات منَ النُّورِ

هاي كافر را بـه   يت طاغوت، اين انسانبرد. يعني خود كفر هم در ظلمت مطلق نيست اما وال است كه كافران را از نور به ظلمت مي
 برد.  ظلمت مطلق مي

  ،ابتدا مسـألة سياسـي   تمدن جايگزين يا همان تمدن مهدوي قرار بگيرد، بايد يعني براي اينكه علوم تجربي در خدمت تمدن بعدي
 ها حل شود. قدرت

 شخصي، گروهي، صنفي يا قومي در زمينة علمتعصبات نكتة دوم: 

 منِ هم تعصبات شخصي، گروهي و باندي و صنفي و قومي است.  - پيشرفت علم و خدمت آن به تمدن مهدويدربارة - نكتة بعدي
گـاهي  » م!ا هعلم مطلق همين چيزهايي است كه من ياد گرفتـ «وقتي رفتم يك چيزهايي را خواندم و ياد گرفتم، نبايد بگويم  طلبه

، سـوادي داشـته   اهللا بـوده و بـراي خـودش    دكتر، مهندس يـا آيـت   الًكه مث شخصيبيايد، و بعد  اي اوقات ممكن است يك آگاهي
در  ،حاشيه ببرد هاي صنعتي را به اي نانو تكنولوژي بيايد و خيلي از رشته دفعه اي بيسواد تلقي شوم. مثالً فرض كنيد كه يك دفعه يك

لم جديد را بخوانند و ياد بگيرند يا اينكه خودشان اً يا بايد دوباره اين عياند، طبيعت ها درس خوانده اين صورت كساني كه در اين رشته
 اي، با شرايط جديد تطبيق دهند.  نحوه يك را به

    .در آيات و روايات، دربارة تعصب علميِ اهل علم، مطالب فراواني ذكر شده است؛ دربارة كساني كه به علم خودشـان تعصـب دارنـد 
دانند دشمن  مردم نسبت به چيزي كه نمي«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي .يعني نسبت به چيزي كه خودشان بلد هستند، تعصب دارند

 هست و هـم در دانشـگاهيان و سـايرين.    ها طلبهما اين مسأله هم در بين  )172البالغه/حكمت  نهج»(النَّاس أَعداء ما جهِلُوا هستند؛
و زيـاد   باشد كه امام زمان(ع) در اين زمينه راحـت باشـد   قدر فراگير آيد؟ وقتي كه عشق به علم آن تمدن مهدوي چه موقع پديد مي

 صبات علمي برخي از اهل علم نباشد.درگير تع
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اعضاي هيأت علمي حوزه و دانشگاه بدون تعصب  هاي تعصبات علمي است/ خورده زخمامام(ره) يكي از 
  هاي پيشينيان، بايد ميدان را باز بگذارند نسبت به داشته

 خـواهيم. اعضـاي هيـأت علمـي در حـوزه و       و ما اين را مي هاي تازه است عرصة رسيدن به حرف است. عرصة علم، عرصة رقابت
هـاي همـين قبيـل     خـورده  زخمهاي پيشينيان، بايد ميدان را باز بگذارند. امام امت ما، يكي از  دانشگاه بدون تعصب نسبت به داشته

 تعصبات است.

 سـر   - اسـت  مطـرح كـه خيلـي   - دهي، نقد دموكراسي را هم يد دموكراسي را درس ميآقاي دكتر! شما كه دار«گوييم:  به برخي مي
كني؟ چرا خودت شيفتة دموكراسي هستي؟ عوارض آن را هـم   كالس بگو! چرا سرِ كالس نسبت به دموكراسي، شيفتگي ايجاد مي

 اندازند! شوند و دعوا راه مي كنند، بلكه ناراحت مي قبول نمي معموالً اينهاولي » بگو!

اگر كمي عرصة علم را آزاد بگذارند  نيست/ تمدن غرب بر ستون علم تكيه زده اما واقعاً مبتني بر علم
 شان معلوم خواهد شد هاي پارادوكسيكال بودن بسياري از نظريه

 ،مة خـودش  آورد و در خي او بيرون مي اين ستون علم را امام زمان(ع) از پشت ولي امروز تمدن غرب به ستون علم تكيه كرده است
قدر  ها اين دانم چرا بعضي نيست؛ حتي علوم تجربي. اما نمي دهد و او زمين خواهد خورد. چون واقعاً اين تمدن مبتني بر علم قرار مي
مقدار عرصة علـم را   اگر يك چه رسد به علوم تجربي. از جنس فلسفه هم نيست؛ علومي ستند! اين جهان امروز ما مبتني برساده ه
 معلوم خواهد شد  هايشان تئوريها و  بسياري از نظريه نبودو متناقض پارادوكسيكال  زاد بگذارند، و آ رها كنند

 ما نه به گفتيمطور كه قبالً  طور طبيعي جاي خود را به تمدن مهدوي خواهد داد. لذا همان اين تمدن غرب، به ،
حاكميت دارند كه اصالً اهل گفتگـو  ها. چون االن آنجا كساني  ها معتقديم و نه به گفتگوي تمدن جنگ تمدن

شود، چـه   يك چيزي كه خودش دارد منحل مي ما بانيستند. و نيازي هم به جنگ نيست؛ بچه كه زدن ندارد! 
 جنگيم. كنيم، ولي با يك تمدن نمي جنگي انجام بدهيم؟! بله، ما با چند تا قدرت جنگ مي

 در حالي كه اصًال جنگي در كار نيست رندكار بگذاسرِ» ها جنگ تمدن«خواهند ما را با موضوع  مي

 هاي شما برهنگي  ارزشآيا هاي شما چيست؟  ارزش«گوييم:  دوستان من اين را دقت كنيد كه ما به آنها نمي
فضـا اصـالً   » خواهيم حجاب را به كنار درياهـاي آنجـا ببـريم!    كنيم و مي در كنار درياست؟ پس ما حمله مي

هـا را درسـت    كـه داعشـي   آنهايي و خود- ها داعشيين فضايي است كه طوري نيست. مراقب باشيد! ا اين
ها سرِ كار بگذارند. در حالي كه اصالً جنگي در  خواهند ما را سرِ جنگ تمدن آنها مي اند. ايجاد كرده - اند كرده

 كار نيست. 

  ،چـون مسـيحيت    نگرفـت.  اما اين ترفند ،سپتامبر را درست كردند 11و آن داستان بوش اعالم كرد: بايد جنگ صليبي راه بيندازيم
تواننـد   كنند كه هنوز زمان عصر حجـر اسـت كـه مـي     اي ندارد با مسلمانان بجنگد. براي چه بايد بجنگد؟! آنها فكر مي اصالً انگيزه

به امام جهان خيلي پيشرفت كرده است. حتي در روايت هست: بزرگترين قومي كه امروز در حالي كه  !هاي صليبي راه بيندازند جنگ
هـا را انجـام داده و حضـرت     بينـي  خداونـد ايـن پـيش   هم زمان(ع) خواهند پيوست، مسيحيان جهان خواهند بود. البته از نظر رواني 

روايات هست كه برخي حتي در و مسيح(ع) پشت پردة غيبت است و ظهور خواهد كرد و پشت سر امام زمان(ع) نماز خواهد خواند. 
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آيند و با امـام زمـان(ع)    هايي از آن طرف مي البته يك قدرت ها خواهد بود. با غربي م(عج) براي گفتگواماحضرت مسيح(ع) نمايندة 
جنگند، بلكه ابتدا مشـكالت   هاي اول با آنها نمي حضرت در ماه وشود.  سرعت در هم شكسته مي اما مقاومت آنها به ،كنند مقابله مي

به حضرت بگروند، و جهان مسيحيت هم با بينـايي و  آشنايي كافي پيدا كنند و نها كنند كه آ كنند و صبر مي جهان اسالم را حل مي
   هوشياري و بصيرت به ايشان ملحق خواهد شد و يك تمدن پايداري برقرار خواهد شد.

  


