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  يپژوه آيندهو  تيمهدو

� يزوارده يروح اهللا شاكر
1
   

 ساردو يرضوانه شاهرخ
2

��  

  چكيده

به بررسـي مفهـوم    كه است �يپژوه آيندهمهدويت و �، موضوع مورد بررسي در اين پژوهش

 .يك پرداخته استد ميان آن دو و نيز كاركردهاي هر ي و روابط موجوپژوه آيندهمهدويت و 

، پـردازد  مـي  جامعه ممكن و مطلوبهاي  مطالعة آيندهي به شناخت يا پژوه آيندهكه  جا از آن

هاي ممكن و محتمل جامعه را تخمين  دهناخت گذشته و شرايط كنوني، آينتوان براساس ش مي

 ،زيـرا از منظـر دينـي    از جايگاه خاصـي برخـوردار اسـت؛   اين بحث در جوامع اسالمي . زد

ن بشر فطري و بنياديهاي  پاسخي روشن و جامع به پرسش 4سازي در ظهور امام منتظر ندهآي

در پـيش  هـا كـه    ي تفـاوت وجـود برخـ  بـا  . است آينده مطلوب و آرمانيدر خصوص زندگي 

تشابهات موجود ميان  ،ي و مهدويت پژوهي استپژوه آيندهميان  ،ها و غايات مسئله ها، فرض

تفصيلي را موجب گشته كه امكان تعامل متقابل و تنگاتنگي را با حفظ استقالل ، نسبتي آن دو

   .آورد مي ها فراهم معرفتي و روشي آن

ي، مهدويت، مهدويت پژوهي، پژوه يندهآآينده نگري، آينده، آينده مطلوب،  :واژگان كليدي

  .انتظار
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 rezvane.shahrokhi@yahoo.com  ارشد فلسفه اخالق؛  يكارشناس ��



 

 

8 

ل 
سا

سي
م

ده
ز

 /
ه 

ار
شم

40 
 /

ر 
ها

ب
13

92
  

  لهطرح مسئ

ناشي از كنجكاوي بشر در جهت كاهش خطـرات و مقابلـه    ،گرايش به كشف اسرار آينده

ينـده تقسـيم كـرده    زمان را به سه بخش گذشته، حـال و آ  ،بشر از ديرباز. بوده است ها آن با

 ز در حوزه تاريخ شـكل اخت گذشته نيشن زمان حال، به اندازه كافي شناخته شده است؛. است

يـا   �آينـده شناسـي  �پاياني قرن بيسـتم در قالـب علـم    هاي  شناخت آينده در دهه گيرد و مي

اما تاريخي كه هنوز نگاشته  ي ادامه تاريخ لقب گرفت؛گذاري شد و به نوعبنيان �يپژوه آينده�

العه منظم آينده است، اين رشته جديد كه هدفش مط ).65: 1386 عصاريان نژاد،( نشده است

، �تحقيقـات در خصـوص آينـده   �، �قلمـرو آينـده  �، �يپژوهـ  آينـده مطالعـات  �گاهي اوقـات  

شود و متخصصان آن را كه به دنبال كشف، ابـداع،   مي ناميده �پيشگويي�، يا �1يپژوه آينده�

  . گويند مي �پژوه آينده�ممكن، محتمل و بهترند، هاي  ارائه، آزمون و ارزيابي آينده

اسـتفاده از   بـا  ،هاي محتمل و بـالقوه  ي، فرايند مطالعه و بررسي آيندهپژوه آينده، بنابراين

ايـن فراينـد دربردارنـده مراحـل     . ، الگوها و عوامل تغيير و ثبـات اسـت  تجزيه و تحليل منابع

ترسـيم   ،شناخت تغيير و دگرگـوني، نقـد و تحليـل و بررسـي آن     :خاصي است كه عبارتند از

و تعيـين   برنامـه ريـزي   ترسـيم آينـده مطلـوب و در نهايـت     ،ختلـف و محتمـل  مهاي  آينده

 �امـروز �كـه چگونـه از دل تغييـرات     كنـد  اين دانش مشخص مي. ي رسيدن به آنراهبردها

و  �محتمـل � ،�ممكـن �هـاي   دربرگيرنده گونه موضوعات آن نيز. يابد مي تولد �فردا�واقعيت 

  .ه آينده استاز حال ب گونيو دگر تغيير براي �مطلوب�

، با اين نوع آينده شناسي. شناسي ديني بوده است همواره شاهد آينده ،بشر در طول تاريخ

 بينـي  ها پيش محتوم و فراگير را براي انساناي  ، آيندهرنگاهي روشن و جامع به كل تاريخ بش

اين . است �آموزه مهدويت� ،بعد آينده شناسي اسالم و در واقع فرجام تاريخترين  مهم. كند مي

ي بشـر در طـول تـاريخ و    هـا  سـؤال  و مشـكالت و هـا   گوي بسياري از دغدغـه ، پاسخ آموزه

از منظـر   ).68: 1388كارگر، ( مطلوب و آرماني استاي  هي و ايماني به جامعهي االانداز چشم
                                                 

1. Futures Study. 
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آرماني يا آرمان شـهري درسـايه مقـام     اي جامعه جهان به سوي) مسلمان( ان دينيپژوه آينده

و كـردار  آحاد مردم منتظر بـا پنـدار و گفتـار     رود و هرچند ماي االهيه به پيش ميواليت عظ

، از ايـن طريـق بـه ظهـور     جامعه آرمـاني بـوده  و مروج آن توانند منادي، مبلغ،  نيك خود مي

شكل گيـري آرمـان شـهر قدسـي در پرتـو ظهـور حضـرت         كمك كنند؛ 4حضرت مهدي

 ن را بگيـرد تحقـق آ  تواننـد جلـو   شـر نمـي  يكي از حتميات تـاريخ اسـت و اراده ب   4مهدي

  ).10: 1387فر،  ملكي(

كه در متون اسالمي  طوريه ب ه است؛به بحث مهدويت ارتباط يافت ،ي در ايرانپژوه آينده

 اين، وجود با. ي به ميان آمده استپژوه آيندهسخن از مهدويت و  ،يپژوه آيندهضمن بحث از 

، كـه از ايـن مـوارد   . قاله و گفتار انجام شده اسـت شامل چند م در اين زمينه تحقيقات اندكي

و همكـاران، الفبـاي    فـر  عقيـل ملكـي   .ك. ر( �ي بـه مثابـه علـم االنتظـار    پژوه آينده�گفتار 

 ،رحـيم كـارگر  ( �ي مهـدوي پژوه آينده�و مقاله ) فصل هشتم ،كرانه علم ،تهراني، پژوه آينده

شـايد بتـوان    باشـد و  مـي  ابل توجهق) 28ه شمار ،سال نهم ،تخصصي انتظار ـفصلنامه علمي  

كـه در فصـل هفـتم كتـاب      را اثر محسن الويري �يپژوه آيندهتأمالتي ديني پيرامون �مقاله 

در . در يك نگاه كلي به مهدويت مربـوط دانسـت   به چاپ رسيده است؛ �يپژوه آينده الفباي�

بحـث مهـدويت   كـه در نهايـت    ي ديني پرداختـه شـده  پژوه آيندهبه نوعي به  ،همه اين آثار

  . دنظر قرار گرفته استورم

  :در اين نوشتار برآنيم به اين سؤاالت پاسخ دهيم

مهدويت پژوهي چيست و  -2باشد؟  مي ي چيست و جايگاه و اهميت آن چهپژوه آينده -1

توان مفهوم مهدويت پژوهي را در ارتبـاط بـا    مي چگونه -3 باشد؟ مي اهداف و غايات آن چه

ي و مهدويت پرداخته شـده و در نهايـت   پژوه آيندهدر ابتدا به مفهوم  كرد؟ي تبيين پژوه آينده

   .رابطه بين آن دو بيان شده است

اي است  ه گردآوري اطالعات كتابخانهو شيوتحليلي  -ق حاضر از نوع توصيفيروش تحقي

  .مجالت مختلف به انجام رسيده است و ها از كتاب بهره گيري كه با
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  يپژوه آيندهدرآمدي بر  

آن گونه كه اسناد . ساله است 2500سابقه  داراي مطالعات تاريخي و تحليل حوادث آينده،

البتـه  . دهد، اين گونه مطالعات ابتدا در خاورميانه و چين صورت گرفته است مي تاريخي نشان

تحليل رويدادها در جهت كسب آمـادگي، بـراي پـذيرش فـردا، در گذشـته دور بـا مطالعـات        

بـه   ،در گذشـته . روبه رو بوده استاي  اين روزگار با تحوالت عميق و گستردهي در پژوه آينده

كردنـد؛ امـا    ، حوادث پيش رو را ترسيم مـي مدد علم نجوم و رابطة ستارگان و حركت افالك

 انـد  مناسـب اي  امروزه با تحليل علمـي اوضـاع و حـوادث، درصـدد سـاختن آينـده بـه گونـه        

  ).54: 1390منطقي،(

انتشار . ي شدجديد علوم پايه ريزهاي  ي به عنوان يكي از رشتهپژوه ندهآي، 1960دهة  در

بـارز آن و  هـاي   يكـي از نشـانه   ،1951در سـال  1ال پوالك . نوشته اف �تصوير آينده� كتاب

منتشر شـد، نشـانه ديگـر آن     1964سال  كه در 2دجوونل.نوشته بي �هنر حدس زدن�كتاب 

رشته جديـد   ديگر اينهاي  ي از نشانهپژوه دهآينتخصص هاي  تشكيل انجمنهمچنين  .است

يكي از . مسيرهاي تكاملي مختلفي را پشت سر گذاشته است ،ي معاصرپژوه آيندهرشته  .است

تجزيه و تحليل روندهاي اجتمـاعي و  و همكارانش براساس  3اگبرن. اف.مسيرها در كار دبليو

 ، از طريـق برنامـه ريـزي   يگـر مسير د. ريزي شد پايه اجتماعيهاي  نقش فناوري در دگرگوني

و  �تحقيق در عمليـات �ي، پژوه آيندهمسير در تكامل مطالعات سومين  .لي بودم )تژيكاسترا(

 2000راجع به سال  ،كميسيوني كه فرهنگستان ادبيات و علوم آمريكا. بود �تفكرهاي  كانون�

كه  تر اين مه مهمي بود و از هپژوه آيندهپيشرفت مطالعات  تشكيل داد، نقطه عطف ديگري در

هـاي مشـابه در علـوم     پيشـرفت  .ي اعتبار علمي و دانشـگاهي بخشـيد  پژوه آيندهبه مطالعات 

اسـالتر و  ( بوده اسـت ي مؤثر پژوه آيندهگذاري و ارزيابي تحقيقات نيز در پيشبرد رشته سياست

تكامل  با در نظر گرفتن تمامي شواهد مربوط به رشد و با وجود اين،). 8 -5: 1384همكاران، 

                                                 

1. F.L. Polak. 

2. B. de jouvenels. 

3. W. F. Ogburn. 
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ي بـه يـك   پژوهـ  آينـده ترين ترديدي وجود ندارد كه مطالعات  تخصصي اين رشته، امروزه كم

  .شده است تبديلديد در محافل علمي جپژوهشي رشته 

و هـا   دانش و معرفتي است كه ديد مـردم را نسـبت بـه رويـدادها، فرصـت      ،يپژوه آينده 

ي فرسـاينده،  هـا و ترديـدها   ابهـام از طريـق كـاهش   كند، و  مي احتمالي آينده بازهاي  شلچا

دهـد تـا    مـي  همگان اجازه هوشمندانه مردم و جامعه را افزايش داده و بههاي  توانايي انتخاب

هـاي   آينـده ( تواننـد برونـد؛ بـه كجاهـا     مـي  )اكتشافي يا محتملهاي  آينده( به كجاها بدانند

تواننـد بـا    مـي  )آينـده راهبردهاي معطوف بـه خلـق   ( بايد بروند و از چه مسيرهايي) هنجاري

  ).3: 1384 محمودي و عباسي،( مطلوب خود برسندهاي  تري به آينده سهولت بيش

ي ممكـن مـا در   و روياهـا ها  چرا كه برنامه ؛اي دارد نقش عمدهدر زندگي كنوني ما آينده 

ي از ديربـاز مـورد   آينده و آينده نگـر  ، تفكر در زمينهبه همين خاطر. كند آينده تحقق پيدا مي

عالقه آدمي به ن در طول تاريخ بشر نيز گوياي گويان و پيشوجود اخترشناسا توجه بشر بوده؛

و ممكن است به وقوع درست است كه تحقق آينده از احتماالت است . آينده نگري بوده است

ج آن سپرد تا هر اخود را به امو ،بيني نيست به اين بهانه كه آينده قابل پيش توان نپيوندد؛ نمي

 ؛، ما نيز به آن سو رويـم روند ، به هر طرفي كه امواج ميشويم رو مي هروباي  كه با واقعه زمان

آينده را با  ،بنابراين. بلكه بايد با برنامه ريزي قبلي و با آمادگي كامل عكس العمل نشان دهيم

مختلـف  هـاي   جهـان از جنبـه   بايد پذيرفت و به اسـتقبال آن رفـت؛ زيـرا   تمام احتماالت آن 

در حال تغيير است و هر روز دسـتاوردهاي گونـاگوني در    و تكنيكيعلمي  ،اجتماعي ،يسياس

ما نيز براي ورود به قـرن جديـد بايـد آن را بشناسـيم و     . رسد مي مختلف به ظهورهاي  زمينه

توانايي گريز از پذيرش منفعالنـه آنچـه    ،با مطالعه آينده ،بنابراين. توانمندي خود را باال ببريم

 م آوردمشاركت فعال در ايجاد آينده مطلوب را به دست خـواهي  نيز اتفاق بيفتد و ممكن است

  ).1: 1379ناصرآبادي، (

است كه روندي پيوسـته و طـوالني   عادي در جامعه هاي  يكي از پديده ،تغيير و تحوللذا 

آينده  .از گذشته تا حال و آينده امتداد داشته و خواهد داشت ها، دگرگوني در همة زمينهدارد و 

ــه چــا  ــه ب ــه و حكيمان ــد آمــدههــاي  لشنگــري در حقيقــت پاســخي خردمندان ــي  پدي در پ
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تـرين   د در آينده، از مهـم كنجكاوي و نگراني انسان دربارة سرنوشت خو زيراهاست؛  دگرگوني

 .ي استپژوه آيندهضرورت  داليل

حيات  مهاداهاي  و ظرفيت حفظ و گسترش بهروزي و رفاه بشر ان،پژوه آيندههدف عمده 

هـاي منظمـي كـه بـه      ان اين هدف را مشخصاً با كـاوش پژوه آينده. زمين است بر روي كره

ها بـه تفكـر    آن. كنند گيرد؛ دنبال مي مختلف براي آينده صورت ميهاي  منظور كشف انتخاب

عالوه بـر   .اي از آينده بيافرينند كوشند تصويرهاي بديل تازه پردازند و مي ه آينده ميمعطوف ب

دارد تا بـه دفـاع از آزادي و    ها را وا مي ان نسبت به آينده، آنپژوه آيندهعهد و التزام بارز ت ،آن

و در زمـان حـال   اند  كه هنوز به دنيا نيامده بپردازند هايي ؛ يعني انسانهاي آينده سعادت نسل

 وظايف خود، درصدد ان براي اجرايپژوه آيندههمچنين . شود ها شنيده نمي هيچ صدايي از آن

شناسايي كنند  خواهند فرايندهاي پويايي را مي ؛ يعنياخت عوامل تغيير و دگرگوني هستندشن

سياسـي،  هـاي   مز سـوي ديگـر نظـ   فناورانه بـوده و ا هاي  كه از يك سو علت اصلي پيشرفت

ــد ، اجتمــاعي و فرهنگــي را دگرگــون مــي اقتصــادي ــين مــي. كنن كوشــند تحــوالت  همچن

چارهـاي نيسـت و سـرانجام     هـا  جـز تسـليم در برابـر آن    مشخص كنند كه اي را غيرمنتظره

عـالوه بـر    .گيرند، معلوم كننـد  ميكوشند تحوالت قابل انتظاري كه در كنترل آدمي قرار  مي

اجتمـاعي را  هاي  كنند پيامدهاي پيش بيني نشده، ناخواسته و ناشناخته فعاليت مي تالش ،اين

     ).12-11: 1384اسالتر و همكاران، ( ف كنندكش

  يپژوه آيندهمهدويت پژوهي و ارتباط آن با 

اساسي كه از يك سو، براستمرار جريان نبـوت و امامـت و   اي  به عنوان آموزه �مهدويت�

نهايي و ايده آل حيات در  انداز چشمتاريخ ديني بشر استوار است و از سوي ديگر، در بردارنده 

ـ  رود؛ مـي  پايان تاريخ زندگي بشر در اين دنيا به شمار كـانون مطالعـات    مهـدويت ذا آمـوزه  ل

بـراين اسـاس، مسـلمانان در پيگيـري     . شود مي اسالمي محسوبعلوم انه ديني در پژوه آينده

رو هستند كه مبتني  هروشن و مشخصي دربارة آينده روب انداز چشمو معارف اسالمي با ها  آموزه

شود و  مي ر توضيح دادهبر آن، خاستگاه و سرنوشت نهايي نيروهاي فعال در تاريخ زندگي بش
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 ي ديني ياد كردپژوه آيندهتوان از آن به عنوان  مي است كهاي  شكل دهندة حوزه ،مطالعة آن

  ). 109: 1390آئين،(

حياتي و هاي  مهدويت پژوهي، بررسي علمي و نظام مند در يكي از آموزه ،به بياني ديگر 

و شـناخت   سرانجام حيـات بشـر  و  يابي به ديدگاهي جامع دربارة هستيبنيادين اسالم و دست

مهـدويت پژوهـي،   . برنامه و راهبرد اساسي دين براي زندگي مطلوب، معقول و انساني اسـت 

ي، حـق خـواهي، حقيقـت    يـ رويكرد نوين پژوهي و نظريه پردازي ديني در عرصه نجـات گرا 

.. ...و ب شناسي، اصالح گري، جهان گرايـي خواهي، چشم به راهي پويا، حجت شناسي، انقال

و چگونگي قرار گـرفتن در   هي براي آينده بشرمهدويت پژوهي شناخت طرح كالن اال. است

  ).80: 1388كارگر، ( ي استمدار مشيت او براي رسيدن به جامعه آرمان

روشن و سعادت اي  دين اسالم، همانند ساير اديان آسماني، براي جامعه بشر غايت و آينده

متعدد در اين زمينه گوياي اين مطلب است كه انسان در آيات و روايات . كند مي بخش ترسيم

يابد كه در آن ظلم و فسـاد ريشـه كـن     مبتني بر حق و حقيقت دست مياي  نهايت به جامعه

نيـز در   4نويد اسالمي قيام و انقالب مهدي موعـود . شده و عاقبت از آن پرهيزگاران است

گردد كه در منابع فراوانـي بـه    ه ميچهارچوب همين نظريه در ضمن آيات و رواياتي چند ارائ

  .ها اشاره شده است آن

اند؛ بـه دو دسـته كلـي قابـل      مجموعه آيات و رواياتي كه در زمينه مهدويت مطرح شده 

اشاره دارنـد   �عصر ظهور و جامعه آرماني�هاي  ها به ويژگي يك دسته از آن: باشند تقسيم مي

  .اند ي براي عصر ظهور پرداختهساز و زمينه �انتظار�و دسته ديگر، به مفهوم 

كننـد؛ در عصـر ظهـور     مصداق كامل جامعه مطلوبي كه قرآن و روايـات آن را تـرويج مـي    

نگريسته شود كه تنها ترسـيم كننـدة   هايي  گردد؛ اما نبايد به عنوان مجموعه شناخت محقق مي

الگوپـذيري از   وضعيت آينده جهان است و با وضعيت كنوني جوامع هيچ نسبتي ندارد؛ يعني اگر

به صورت يك فرهنگ درآيد و همه اركان جامعه، خـود را نسـبت بـه شـناخت     اي  چنين جامعه

توجـه بـه همـين    . يابد گاه معناي واقعي انتظار تحقق مي ظف بداند، آنوهاي آرماني آن م ويژگي

لـذا   .دهـد  مي نكته است كه ما را در تفكيك و تمايز جامعه مطلوب و جامعه آرماني اسالم ياري
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آرماني نگريست، كه از سـوي انديشـمندان   هاي  نبايد به جامعه عصر ظهور به مثابه ساير جامعه

ارائه شده است؛ بلكه بايد آن را به الگويي مناسب و كاربردي براي سامان دهي زندگي اجتماعي 

را ) ينيي دپژوه آينده( يپژوه آيندهاز اي  توان گونه مي با چنين رويكردي. عصر حاضر تبديل كرد

گام به گام، به عنوان ابـزار هـدايت اجتمـاعي عمـل و     هاي  به خدمت گرفت تا در برنامه ريزي

  ).61: 1388قانع، ( جامعه موجود را در رسيدن به شرايط مطلوب ياري كند

براي تحليل و بررسي حـوادث   �آموزه مهدويت�كه در  الب مذكور، اينتوجه به مط نتيجه

هـاي   ي زمينـه پژوهـ  آينـده در واقع در اين آموزه بـراي   .وجود دارد هاي فراواني ظرفيتآينده 

، بـا وجـود داشـتن برخـي     كه اين بر حسب تشابهات موجود ميان آن دواست وجود مفراواني 

هـا مـورد    گشـته كـه در ادامـه، برخـي از آن     ها ست كه سبب تعامل و ارتباط بين آنها تفاوت

  :گيرند تحليل و بررسي قرار مي

  مطلوبآينده )الف

از . است �آينده� ورزي آدميان، تأمل و تفكر در زمينهيكي از مسائل قابل توجه در انديشه 

واهد خورد و در مرتبـه  خواست و اراده خداوند رقم خ ه مطابقآيند ،اين رو در رويكرد اسالمي

با . دگريزي ندارن ،ها مقرر كرده است با حوادثي كه خداوند براي آن ها از رويارويي كلي، انسان

توانند انتخاب كنند كه در برابر اين حوادث چـه موضـعي داشـته باشـند و      مي ها اين حال، آن

 هـا  در ايـن جهـت، انسـان   . وشـتي برخـوردار شـوند   چگونه رفتار كنند و در نهايت، از چه سرن

ه ها بياموزند و از ايـن طريـق دربـارة آينـد     ها و گذشته ، از نشانهبا آينده توانند در رويارويي مي

همچنين تحقق آينده ايده آل درنگاه اسالمي، مستلزم تغيير در درون . شناخت به دست آورند

ها از يك سـو بايـد    ، انسانبر اين اساس. و بيرون و به تعبير قرآن سير در انفس و آفاق است

هي رقم زده است، تسليم باشند و سازگاري پيشه كنند و در واقع درون نسبت به آنچه اراده اال

از سـوي ديگـر، اقتضـاي    . تغيير ناپـذير حيـات تغييـر دهنـد    هاي  را هماهنگ با واقعيت خود

اطـراف   كننـده  نازيبا و ويرانهاي  لوهاين است كه در برابر تمامي ج ،مسئوليت اسالمي انسان

زمينه سـاز شـكل گيـري آينـده مطلـوب خـود،        ها، خود بشورد و از طريق حذف يا تبديل آن

  ).106: 1390ين،آي( كند مي ه در آن زندگيو جهاني باشد ك ديگران
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و  ممكـن هـاي   بدون شناخت امكانات آينـده يـا آينـده    ،ارائه تصويري روشن از آيندهلذا 

به محقق ساختن آيندة دلخواه ممكن  چگونگي سير تحول حال به آينده ممكن نيست و طبعاً

ق پـذير را در  ه مطلوب تحقبا شناخت سير حركت از حال به آينده، آيندنگر  آينده. نخواهد بود

بـا بـه    و دسـت آخـر  بررسـي  را راه رسيدن از وضعيت موجود به آينـده مطلـوب    ذهن انتزاع،

  .كند زم براي تحقق آن آينده تالش ميكارگيري همه عوامل ال

معطوف به آينـده و در حقيقـت رويكـردي آينـده      نيز نوعي تفكر و نگرش تفكر مهدويت

شته، حال و آينده جهان حركتي مستمر، پويا، هدفمند و به سوي در اين تفكر، گذ. نگرانه است

در اين تفكر، . نيست ياج، انحراف و ارتجاعجگونه اعو هيچ در آن، كمال ترسيم شده است كه

طور كه خلقت انسان بـا آفـرينش    چون آغاز آن در اختيار صالحان است و همان ،پايان جهان

ار عدالت بـود، در پايـان   استقر ،ي در زمينصورت گرفت و مأموريت نهايي و 7حضرت آدم

در . شـود  يحكومت صالحان و استقرار عدل جزو اركان اصلي اين تفكر برشمرده مـ جهان نيز 

   :فرمايد اين خصوص قرآن كريم مي

و نا لَقَدي كَتَبورِ فنْ الزَّبم دعأَنَّ الـذِّكْرِ  ب  ضرِثُهـا  الْـأَري  يبـادون  عحـالالص 

  . )105: ياانب(

هـا غيبـت    پس از سـال  4فرض اساسي آن است كه حضرت مهدي ،در تفكر مهدويت

و داد پـر  و با تجلي قيام پربركت خويش جهان را از عدل  كند هي ظهور ميو به اذن اال كبرا

  ).179 :1386گودرزي، ( خواهد كرد

اهميت  شن است؛رواي  به آينده كه مهدويت در دين مبين اسالم، اميدواري ، از آن جاحال

مختلـف زنـدگي   هاي  توجه به آينده نگاري در حوزه مهدويت، محدودة بسيار وسيعي از جنبه

هـا   به تعبيري ديگر، آينده نگاري كاركردها و توانمندي. د پوشش دهدتوان جوامع انساني را مي

   :دهد؛ كاركردهايي چون مي كند و در معرض برنامه ريزي قرار مي را پردازش

 توانيم مي با تصور حوادث ممكن و ارزيابي احتماالت، :سازي جامعه در برابر آيندهآماده -1

هـا، و   ، فرصـت در اين حالت. خود و ديگران را براي آينده آماده و تحقق آن را مديريت كنيم

  .ريزي كنيم ها برنامه يا براي به دست آوردن آن ،توانيم بشناسيم و در برابر آن مي تهديدها را
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بـا اسـتفاده از آينـده نگـاري      :و شبيه سازي نمايي كلي از آينده در حال ظهورترسيم -2

توانيم بشناسيم و دربارة آنچه در حال ظهـور و   مي موعود، بذر تحوالت آينده را در زمان حال

و جامعه را در آن  تري كسب كنيم و نقش خود به وقوع پيوستن است، اطالعات و دانش بيش

  .بستر برويانيم

و تهديـدها، آينـده   هـا   عالوه بر شناسايي فرصـت  :ت و درك زودهنگام هشدارهادرياف-3

  .ساندر م اين حوادث و مديريت آن ياري مينگاري ما را دربارة درك زود هنگا

بعد از ترسيم و ادراك واليي فرايند ظهور، به دليل بررسي  :و اعتماداعطاي خودباوري -4

 تـوانيم  مي ده و فراهم سازي اقدامات الزم براي آن،گستره وسيعي از حوادث و اتفاقات در آين

  .ا قدرت و اعتماد بااليي پيش برويمب

ه آينـده  در حقيقت تصميم گيري دربار ،نگاري آينده: كسب موقعيت برتر و اقتدار آفرين-5

گيـريم و انـرژي و    مـي  تصـميم  ه مسائل آينـده دربار در زمان حال است؛ يعني در زمان حال،

ه از آينـده نگـاري دريافـت    دانش و بينشي ك. كنيم مي رآفرين خود را ترسيمبرتهاي  موقعيت

  .كند ات ياري مي، ما را در كسب موقعيت برتر و در عرصة دفع تهديدكنيم مي

اگر دقايقي دربارة آينده در زمان حال تأمل كنـيم، از  : ايجاد تعادل ميان رخدادها و اهداف- 6

در ايـن  . يـابيم  مـي  رهايي �نداختن نگراني درباره آيندهدل خوشي به حال و به تعويق ا�ذهنيت 

  .ناپذير رابطه و تعادلي سازنده ايجاد كنيم بيني توانيم ميان اهداف و رخدادهاي پيش حالت مي

ي، پژوهـ  آينـده از مزايـاي ديگـر    :كسب اطالعات دربارة نيروهاي مؤثر و ظرفيت سـاز -7

شناسايي اين نيروها و . وزة مورد هدف استر حعات دربارة نيروها و عوامل مؤثر بكسب اطال

  .و فهم آينده بسيار ضروري استعوامل در توان درك 

ر حـوزة  فهم و درك نيروها و عوامل مؤثر ب :مديريت و نظارت راهبردي سطح تغييرات-8

با  سازد ها را قادر مي كند و آن ييرات احتمالي آينده هوشيارتر ميرخدادها، طراحان را دربارة تغ

و رخدادها و امواج  خود يا جامعه را در برابرتهديدها ريزي كنند و ، برنامهيت قواعد راهبرديرعا

يم و بـه آن عمـل   ظـ ت خـود را تن معارض آماده گردانند و براساس آن سناريو، مديريت تغييرا

  ).78-77: 1388فيروزآبادي، ( كنند
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  تالش در جهت بهبود زندگي و ساختن آينده بشر)ب

گيرد، با هدف  مي ست و تقريبا هر كاري كه انجاموضوع و هدف اقدامات ماآينده، م جهان

طـور كـه گذشـته     بهبود شرايط در آينده است؛ يعني آينده قلمرو اهداف و روياها است؛ همان

طـابق  تـوان آن را م  مي جا كه جهان آينده هنوز وجود نيافته است، از آن. قلمرو خاطرات است

 ،بنابراين. سپري و تمام شده است ؛ برخالف جهان گذشته كهآمال و آرزوهاي خود شكل داد

تواند براي همة افراد، صرف نظـر   ، ميبهتر يفرداي و شكل بخشيدن به گي كشف آيندهچگون

و افكار ذهني  ها ها مفيد باشد؛ چرا كه تمام رويا، ايده از ميزان تحصيالت و موقعيت شغلي آن

هـا در آينـده    آن و آثـار انـد   آينده نشانه گيري شده گيرند، براي مي ما كه در زمان حال شكل

 گذارنـد؛  مـي  يا غيرمستقيم بر آينده ديگران تأثير ممستقي عملكرد افرادي كه. شود مي اننماي

 :1384محمودي و عباسي، ( ري خواهد شدبدون هيچ اغماضي به وسيله خرد جمعي آينده داو

مسئوليت سنگيني . آور است عميقاً مسئوليتتي اخالقي دارد و ي سرشپژوه آينده ؛ زيرا)32-33

شود، انديشيدن به سرنوشت آينـدگان   مي ي بردوش ما گذاشتهپژوه آيندهكه از طريق معرفت 

بـه   آينده بي تفـاوت باشـيم؛  هاي  لي نسلما نمي توانيم نسبت به نيازها و مسائل احتما. است

ن آينـده از  لكـه آن را بـراي سـاخت   ب ايـم؛  مروز را از گذشتگان به ارث نبردهما ا� :قول معروف

چيـزي بـراي    ،امروز وقتي حقيقتاً باارزش خواهـد بـود كـه در آن   . �ايم آيندگان به وام گرفته

  ). 1384فر،  ملكي( آينده بكاريمهاي  بهروزي نسل

 و اين باور را تـرويج  ها دانسته ن را شايسته برتري در تمام زمينهمؤمنا ،پژوهي ديني آينده

 قابـل انجـام  اي  هر كار بايسته و شايسـته  ،پرتو اتكال به خدا و تالش هدفمند كند كه در مي

تـر يـا ممكـن سـازي     اي به متضـمن بـاور بـه آينـده    تنها  ،يپژوه آيندهاين گونه . است دادن

ازايـن رو،  . نيـز هسـت  اهـداف  يابي بـه  ها براي دست ها نيست؛ بلكه بركشندة همت غيرممكن

ميـدي، خمـودگي،   انا وارد شـود؛  از هر دري كه هاي اسالمي زهي برآمده از متن آموپژوه آينده

ي همواره خالق اميد و مشـوق  پژوه آيندهگونه  اين. شوند خارج مياز در ديگر  سستي و كاهلي

 .عي استتعامل فردي و جم

تـوان   مـي  ان معتقدنـد كـه آينـده را   بر خالف جبرگراي �نقش سازندگي انسان�طرفداران 
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ز اسـت و آينـده در گـرو اعمـال     سان موجودي آينده نگر و آينده ساان .د و ساختدگرگون كر

واقع گرايانه او بسـتگي  هاي  به ميزان آينده نگري و برنامه ريزي ،رشد و كمال انسان. اوست

 11كـه در آيـه    كند؛ چنان ميساز معرفي  نگر و آينده قرآن كريم انسان را موجودي آينده. دارد

   :فرمايد سورة رعد مي

، مـردم  خداونـد بـدون تغييـر    ؛بِأَنْفُسـهِم  ما يغَيرُوا حتَّى بِقَومٍ ما يغَيرُ ال للَّها إِنَّ

  . كه خود انتخاب كنند جز آن ؛رساند جامعه را به رشد و كمال نمي

ـ      ،ساز در اين تفكرات حركت ه انسان مسئول است و بايد نسبت بـه آينـدة خـود همـه گون

سستي و كوتاهي امروز  مناسب را پديد آورد؛ زيراهاي  د و زمينهالزم را داشته باشهاي  آمادگي

عامل نابودي و سقوط فرداهـاي   ،ها فرار و گريز از مسئوليت و استا عامل ذلت و خواري فرد

  ).16-15: 1381 دشتي،( تاريخ است

 نامروزه ذهنيت بشر، از اين زمينه بايد برخوردار باشدكه بفهمد، بداند و يقين كند كه انسا

 ات دهد وسازد و او را از زير بار ظلم و ستم نجپر از عدل و داد  وااليي خواهد آمد تا جهان را

و پروردگار متعال، در قرآن اند  آن تالش كرده همان چيزي است كه همة پيغمبران براي ،اين

   :وعده داده است آن را به مردم كريم

و ضَعي منْهع مرَهإِص تـي الَّ الْأَغْاللَ و   هِم؛  كانَـتلَـيقيـد و   ،وش آنـان و از د ع

  ). 157: اعراف( دارد ي را كه بر ايشان بوده است، برميبندهاي

هي با آثار گونـاگون خـود،   از اين رو انتظار ظهور منجي صالح و عدالت گستر و موعود اال

را بـه  پرورانـد و منتظـران    مـي  هاي صالح، مصلح، اميدوار، انقالبي، مـؤمن و متحـرك   انسان

 انـداز  چشمبا نشان دادن افق نوراني و  ،از طرفي نيز. كشاند ميهاي سياسي و اجتماعي  صحنه

دهنـد و   كند كه به وضـع موجـود رضـايت نمـي     اي تربيت مي ها را به گونه دنياي عادالنه، آن

چنين تربيتي بـه  . كنند تر فكر مي تر و عدالت كامل تر با مهرورزي بيش هميشه به دنياي پاك

 انجامـد  مـي  تماعي و سياسي اصالح گرايي و نعمتـي بـراي زمينـه سـازي ظهـور     وجبات اجم

  ).132-87: 1388فيروزآبادي، (

آخـرين حلقـه از    4شود كـه ظهـور مهـدي موعـود     مي آيات و روايات استفادهاز بعضي 
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 هـل حـق منتهـي   كه بـه پيـروزي نهـايي ا    است باطلبا جريان حق جريان مبارزة هاي  حلقه

حـق  موقوف است كه آن فرد عمالً در گروه  به اين ،فرد در اين سعادت هيم بودنس. شود مي

مظهـر   4مهدي موعـود  دهد مي ، نشاناستناد شده است ها به آن در روايات آياتي كه. باشد

و تحقـق   پيروزي نهايي اهل ايمـان  ان و عمل صالح داده شده ونويدي است كه به اهل ايم

  ).56 :1386مطهري، ( مبارز راه حق است و مردان ابخش ايده آل همة انبيا و اولي

  نفي جبرگرايي و تأكيد بر قدرت اختيار انسان )ج

شـود و در ايـن    مـي  آوري تحجر و درجازدن، سبب ارتقا، رشد و بـه  برخالف ،يپژوه آينده

 النه است، به اختيار و ارادة بشـر زمينه، كاركردي مهم دارد و برخالف گذشته پژوهي كه منفع

ي نقـش احتمـالي خـود در آينـده     ا به اجـرا داردكه خداوند در او به وديعت نهاده است ت توجه

  . عملي سازد بينديشد و آن را

 ها فرايندي است كه با اراده انسـان انجـام   در واقع از نظر قرآن، نجات و رستگاري انسان

ظريه اشتياق منجر ن. رساند مي هي هم به تحقق و توفيق ارادة بندگان ياريگيرد و اراده اال مي

هي مبتني است؛ اما ايـن كـاركرد   به ظهور و پايان درخشان و نيكوي تاريخ بشر، بر سنتي اال

هي كه در نهايت اگر به كسب رضاي االاست  ها مبتني ، به شكل گيري اراده در انسانهياال

هور زمـاني  به عبارت صريح تر، ظ. نمايد مي هي، ارادة ظهور را محققبينجامد، بنا به وعدة اال

ظهور هاي  دهد كه جوامع منتظر در جهان، هر كدام به نوعي با بهره گيري از ضرورت مي رخ

ظهور منجي را كه به جهان د عقالنيت نهفته در پيام ها و تجربيات تاريخي خود، بتوان و آگاهي

لح منتظران صالح بايد خود صـا . دو براي تحقق آن، عالمانه تالش كند شود؛ در ياب عرضه مي

طور خستگي ناپذير تالش ه ب ،باشند و صالح كسي است كه آگاهانه برگزيند و براي تحقق آن

     اي پديـد  گيـرد و جامعـه   مـي  هـي شـكل  اراده االراستاي در آن صورت، اراده جمعي در . كند

  ).40-39: 1388فيروزآبادي، ( يد داده استهي تحقق آن را نوآورد كه سنت اال مي

ـ  ؛سـزايي دارد ، تـأثير ب در تحقق ظهور منجـي ها  تالش انسان ،شدطور كه گفته  همان ه ب

ي براي ظهور زودتر حاصل شود، منجي زودتر ظهـور  تر و آمادگ كه هر چه تالش بيش طوري

فتـار خـود و   آيد كه انسـان مسـؤل ر   مي اين نكته به دست ،از بررسي آيات قرآن. دخواهد كر
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كه در آن اي  ير و دگرگوني در زندگي و جامعهاوست و هرگونه تغي حوادثي است كه در اطراف

است كـه در  هايي  پديده ظهور منجي نيز از جمله. معلول عملكرد انسان است ،كند مي زندگي

كـه جامعـه جهـاني     ا نيست و تا زمـاني ده مستثني اتفاق خواهد افتاد و از اين قاعجامعه بشر

 ،فداكار پيدا نشوند تا بـا فـداكاري   ييها مادگي الزم را حاصل نكند و انسانآ ،براي آن تحول

بنابراين، عدم وقوع ظهور . آن تحول عظيم اتفاق نخواهد افتاد ،زمينه آن تحول را فراهم كنند

اده نبـودن  هور، حضور نداشتن ياران مخلـص و آمـ  توان معلول فراهم نشدن مقدمات ظ مي را

 ).152ـ  139: 1388 مرتضوي،( مردم دانست

در احاديث متعدد آمـده اسـت، موجـب برچيـده      ، بر اساس آنچه،يجا كه ظهور منج از آن

انتظار مهدي در حقيقت، انتظار  هان و گسترده شدن عدالت خواهد شد؛شدن بساط ستم در ج

ـ �توان  مي از اين رو اين انتظار را. تغييري مبارك و تحولي شكوهمندخواهد بود  �رانتظار تغيي

است كه به عملكرد افـراد وابسـته    نيازمند ات و لوازميمقدم هر گونه تغيير و تحول، به. ناميد

تغيير و تحول از يك منظر در دو حوزة فردي و اجتمـاعي   ،با توجه به آيات قرآن كريم. است

ها  سرنوشت آن اوقات گاهي ،در حوزه تغيير فردي، تحوالت دروني افراد. باشد مي قابل تقسيم

، از مسـير  سازد يا متقابالً او را مي يت رهنمونور هدادهد و فرد را از گمراهي، به ن را تغيير مي

 ،طور كه گفته شد، منشأ اين تحوالت اساسـي  همان. كشاند يبه گمراهي م ،هدايت و نورانيت

ي نيـز  در بعد اجتمـاع  .شود مثبت و هم تغيير منفي را شامل ميرفتار آدمي است كه هم تغيير 

چنان در دست افـراد  مقدمات و لوازم آن، همين شرط كه با ا تغيير و تحول در دست خداست؛

تواننـد بـا ايجـاد تغييـر و تحـول       ، افراد جامعـه مـي  به عبارت ديگر، در حقيقت. اجتماع است

پـيش از آن كـه    ،اين تغيير ،در حقيقت .فراهم آورندخود، زمينه تغيير اجتماعي را  شخصي در

ظهـور حضـرت   . ير اجتماعي اسـت فردي، تغي ورد اين تغييردستااجتماعي باشد، فردي بوده و 

سـاس مبـاني   و برچيده شدن بساط ستم و برپا كردن حكومت عدل مهـدوي بـر ا   4مهدي

در ايـن جهـان    يري است كه در سرتاسر تاريخ بشـر تغيترين  مهم حكومتي دين مبين اسالم؛

يـن امـر را تصـريح    كه آيات و روايـات فراوانـي تحقـق ا    طوريه ب ؛مادي اتفاق خواهد افتاد

  ).22-15 :1388سبحاني نيا، ( اند هكرد
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اعتقاد بـه دورة آخرالزمـان و انتظـار ظهـور      وان گفت در تمامي تفكرات، در خصوصت مي

سمت و سوي جهان رو به پيروزي عدالت و نجات قطعي  ؛منجي غيبي و مصلح بزرگ جهاني

بخش بـه   عامل نيروبخش و ايمان ،همين انتظار .و نابودي حتمي ظلم و ظالم است ها انسان

ا هـ  ناين ايمان قطعي نه تنها آ. گردد ها به پيروزي مي و باعث اميدواري آن ستمديدگان است

بلكه به آنان نيرو، قدرت و اطمينان به پيروزي و روحيه  ،آورد را بي مسئوليت و منفعل بار نمي

تر كل نظـام و تفكـر مهـدويت در بسـ     ،بنابراين ).195ـ   194 :1386گودرزي، ( دهد مي فعال

در حقيقت در اين نوع تفكـر، ذات   .يابد و تحليل خواهد شد ، انسجام و قوام ميهيمشيت اال

 هـاي  سـنت پروردگار در عين وجود اختيار براي انسان، داراي قدرت تأثيرگذاري بوده اسـت و  

در اين جاست كه تفاوت تفكر مهدويت با . در حيات بشري وجود دارند چون بدا و ابتال ،هياال

  .رايانه مشخص خواهد شدبرگرايانه و تفويض گتفكر ج

  ترسيم جامعه مطلوب)د

انسان، از منظر عدالت و آزادي، بايد . ي استپژوه آيندهمستلزم ) ديني( تحقق جامعه ايده آل

خـوب و  اي  بايد جامعـه . دنها برگزي گوناگون را تصور كند و سپس يكي را از ميان آنهاي  آينده

عه دربارة آينده، چيستي آينده و چگـونگي امكـان تحقـق آن را از    شايسته آراست و بصيرت جام

ها را به سـمتي هـدايت كـرد كـه آگاهانـه و بـا اراده خـود         طريق منجي باوري برآورد و انسان

تحقق عـدالت، مقابلـه بـا حكومـت سـتمگران و نامشـروع       . �آينده چه بايد باشد�بينديشند كه 

ورهاي اساسي گفتمان آرمان شـهر دينـي در اسـالم    دانستن همكاري و همراهي با آنان، از مح

كوشند جهت اجراي عدل و قسط  برهمين اساس، معتقدان به مهدويت در عصر انتظار مي. است

در جامعه و مبارزه با ظلم و بيداد قدم بردارنـد و از ايـن طريـق، جامعـه را بـراي ظهـور بـزرگ        

اكميت ظالمـان و طاغوتيـان در قـاموس    سازش و تسليم در برابر ح. پرچمدار عدالت آماده سازند

مكتب منتظران واقعي جايي ندارد و همراهي و همنوايي با مفسـدان و سـتمگران و سـكوت در    

منتظر حقيقي با تكيه بر وعدة حق االهـي، در  . شود مي هدبرابر مظالم و مفاسد بسيار زشت شمر

يد فتح نهايي مستضـعف بـر   كند و نو مسير دفع ظلم و مبارزه با حاكميت مستكبران مقاومت مي

  ).106ـ  83: 1388فيروزآبادي، ( رساند مي مستكبر را با قيام و مبارزه خود به اثبات
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پـيش از عصـر ظهـور، محـرك تهـذيب نفـس        هـاي مهـدوي   به مبـاني و آمـوزه   رغبت

برخالف مدينـه  . نگرند مي و جامعة آرماني او عاشقانه 4هايي است كه به امام مهدي انسان

طون كه تنها تئوري و آرمان ذهني و انتزاعي است و در جهت عملي شدن آن هيچ فاضله افال

، جنبه قدسي و دهد و تقدسي در آن وجود ندارد مهدويت، نزد پيروان آن صورت نميانگيزشي 

 كوشـند و آن را امـري حتمـي    مـي  دلبري دارد؛ انگيزاننده است و مؤمنان در جهت تحقق آن

و ولي  ها انساني كامل و الگوي كامل انسانالت امام زمان كه خود در باور ديني، رس. دانند مي

امكـان  �و  �شـدن �آيـد كـه    مـي  الگوي عيني به شـمار  ايده آل انساني است؛و رهبر جامعه 

انگيزاند تا بـه سـوي آن كمـال مطلـوب      كند و برمي د و جامعه را احيا ميو فر را بيان �تحقق

ادبيـات   .را انـدك سـازد   �وضـعيت مطلـوب  �و  �وضعيت موجـود �، فاصله هي حركت كنداال

گيرد؛ اشتياقي كه متضمن درك  مي اشتياق و رغبت، تنها در گام برداشتن در اين مسير شكل

و ماهيتي عملگرايانه و  مت عاشقانه و راغب او در انجام دادن هدف مقدس اوستشرايط و خد

ز فرد مشتاق و راغب سرزند و هر عمل نيكي كه ا ،در اين بستر و حوزه. ي داردمسئوليتي عين

هر تالشي كه در جهت اجراي عدالت و اعطاي حقوق عامه و جلوگيري از بروز منكر از سوي 

وضـعيت   ي بـه سـوي  شـود و گـام   مـي  محسوب �منتظرانه�هر فردي صورت پذيرد، اقدامي 

  .)52-50 :همان( بديا در عصر ظهور تجلي مي مطلوب و پايداري است كه

  جامع و مطلوب از آينده ازاند چشمخلق )   ه

آن اسـت كـه بـه هنجارهـا و رفتارهـاي       �سـازي انداز چشم�ي، پژوه آيندهوجه ترين  مهم

و تالش براي محقق ساختن آن، تجلـي بخـش    انداز چشمخلق . باشد گرايانه نيازمند مي كنش

فراگيـر   اندازهايي ان را بر آن داشته تا چشمپژوه آيندهي هنجاري است كه بعضي از پژوه آينده

بدون نقص و اي  متعالي، تصويرهايي خالقانه و انديشمندانه از جامعههاي  لفهؤو برخوردار از م

كاستي و متفاوت از ساير جوامع را ترسيم كنند و پيدايش و شكل گيري جهاني جديد را نويد 

از  انه است كه با ارائه تصويري واضح و مطلـوب پژوه آينده، شگردي انداز چشمدهند؛ چرا كه 

بخشد و توانايي نگريستن به فراتر از واقعيات موجود و خلق و ابداع آن  مي آينده، به آن، شكل

  . چيزي است كه هم اكنون موجود نيست
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هاسـت؛ زيـرا هـيچ امـر      آن انـداز  چشمتوان گفت رشد و پويايي جوامع در گرو ترسيم  مي

و ترين  قيت نيست؛ ضروريمحقق نشده است و گرچه يگانه عامل موف انداز چشممهمي بدون 

محـور، از   انـداز  چشـم هـا و جوامـع    سـازمان  ،به همين خاطر. آيد مي عامل به شمارترين  مهم

تمامي اديان آسـماني، بـويژه   . بسيار توانمندتر هستند انداز چشمها و جوامع محروم از  سازمان

قدسـي بشـر، بـي    هايي حركت آفرين و الهام بخش از آينـده  انداز چشمدين اسالم، با ترسيم 

  .روند ها به شمار ميانداز چشممنابع خلق ترين  نظير

ديدگاه قرآن درباره سرانجام بشر، ديدگاهي خوش بينانه بـوده و پايـان دنيـا، پايـاني روشـن و      

سرانجام سعادتمندانه جهان، همـان تحقـق كامـل هـدف آفـرينش      . سعادت آميز عنوان شده است

روشني سخن قرآن درباره سرنوشت جوامع ب. بودند نخواهد هاست كه چيزي جز عبادت خداو انسان

از نظر قرآن، مشيت االهي بر اين تعلق گرفته كه در آينده، فقط صالحان وارثان زمـين  . گفته است

خواهند بود و حكومت جهان و اداره امور آن را به دست خواهند گرفت و حق و حقيقت، در موضـع  

اي  جامعـه  در واقع، آينده در قرآن كريم بر وعده تحقق. هد شدخود استوار بوده و باطل برچيده خوا

كامل و مطلوب، تشكيل حكومت واحد جهاني اسالم، گسترش ديـن اسـالم و غلبـه آن بـر همـه      

  ).139: 1389كارگر، ( اديان، زمامداري صالحان و ارباب لياقت و پيروزي حزب اهللا مبتني است

آينده بشـر را تاريـك و ظلمـاني دانسـته و معتقدنـد       انداز چشمبرخالف ديدگاه برخي افراد كه 

روشـن  اي  ها را بـه آينـده   فرجام بدي در انتظار اوست؛ اسالم آينده بشر را مثبت ارزيابي كرده و آن

اسـالمي  هاي  در واقع، آينده نگري مثبت، از باورهايي است كه در ميان آموزه. اميدوار ساخته است

قوله مهدويت، باورداشتي است كه آينده نگري مثبـت اسـالم را   م. از جايگاه خاصي برخوردار است

ها را به آينده و فرجامشان  دين اسالم، با عهده دار شدن اين مسئوليت بزرگ، انسان. دهد مي نشان

توان گفت  بنابراين، مي. ها معرفي كرده است اميدوار كرده، مهدويت، را سمبل آينده مثبت به انسان

يابـد و از   مـي  اوليا و انبياي االهي در حكومت مهدوي به طور كامل تحقـق  آرماني همه انداز چشم

يابد و افراد برخالف عصر قبل از ظهور، از زمان تحقـق   مي اين دوره است كه تكامل جهاني شدت

در . به رشد و كمال دست يابنـد و تالشي كمتر از قبل توانند با هزينه  مي اين دوره تا انتهاي جهان

  .كند همان آرمان شهري است كه قرآن معرفي ميواقع مهدويت، 
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  فراگيري و همه جانبه نگري) و

ها با مليت و نژاد  است كه ميان همه انساناي  مقوله آينده نگري، ايده فراگير و همه جانبه

نمي توان آن را به گروه، يا يك ملت يا نژاد و ديني منحصـر دانسـت؛    مختلف مطرح است و

هـاي   از انسـان  ،ثابت شده است كه ايده آينده نگري در طـول تـاريخ   بلكه با تجربه و استقرا

هاي معاصر و نيز از مردمان مشرق تا مردمـان مغـرب و نـژاد سـفيد      نخستين گرفته تا انسان

تـوان گفـت آينـده نگـري      پس، نمي. گرفته تا سياه و زرد؛ در ميان همه، به نحوي وجود دارد

اي  خوردگان و بحـران زدگـان اسـت؛ بلكـه ايـده     مخصوص مسلمانان يا جوامع مذهبي يا سر

  ).100: 1386 نژاد، الهي(است  انساني

از اين . كند مي در نگرش اسالمي، مهدويت نيز از رويكردي كالن به آينده تاريخ حكايت

چنـين  . شـود  مي عملي مطرح -منظر، مهدويت ابعاد گوناگوني يافته و به منزله نظامي فكري

مختلـف حيـات   هـاي   نسبت بـه عرصـه  اي  فراگيري چنين آموزه نگرشي به مهدويت، گوياي

اصلي هاي  مدرن سكوالر، دين، امري فراگير است و عرصههاي  برخالف نگرش. هاست انسان

بنابراين، باور و اعتقاد به مهدويت، بخشي از نگرش كالن ديني . زندگي بشر را در برمي گيرد

ديـن كـامالً در ارتبـاط اسـت و تجلـي      اي ه با ديگر بخشاي  چنين عرصه. شود مي را شامل

مهدويت، از اين جهت، نگرش اسالم به آينده جهـان را  . آيد مي بخش زندگي آرماني به شمار

لـك،   يبهـروز ( كند و بخش كالني از فلسفه نظري تاريخ در نگرش اسـالمي اسـت   مي بيان

1386 :83-85 .(  

زنـدگي انسـان را تعريـف كننـد و      توانند تمـام ابعـاد   مي اديان با قدرت معنابخشي بسيار،

. تري دارنـد  بدين سبب، پيروان اديان و مومنان، در زندگي خويش آرامش بيش. پوشش دهند

اين ويژگي در اسالم به منزله مكتب االهي و آخرين پيام االهي براي بشر، به صورت كامـل  

بـا وجـود   . اسـت اعتقاد به مهدويت از اين حيث، بخشي از مكتب فراگير اسالمي . وجود دارد

تواند با توجه به تجلي و تبلور كمال اسالم در عصـر مهـدوي، يـك مكتـب      مي اين، خود نيز

وجه . چنين مكتبي با مكتب اسالم رابطه طولي دارد و از آن متمايز و جدا نيست. شمرده شود

دهـد و بـا    مـي  تفكيك مهدويت به مثابه مكتب، آن است كه جامعه آرماني اسالمي را نشـان 
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تـوان مكتـب    مـي  بنـابراين، . ق آن، اسالم به صورت كامل و عيني تحقق خواهـد يافـت  تحق

وجـو   مهدوي را عصاره كليت اسالم دانست و كليت مكتب اسالم را در مكتب مهدوي جست

  ). 102: همان( كرد

هـاي   توان گفت تمامي اديان االهي، به خصـوص اسـالم، بـرخالف ديـدگاه     بنابراين، مي

هاي مختلف زندگي كل بشـر در   و دربرگيرنده تمام عناصر و لوازم عرصه سكوالر، جامع بوده

هاي زندگي، بشـر داراي ديـدگاه خاصـي     باشند و در تمامي عرصه ها مي ها و زمان همه مكان

در اين ميان، دين اسالم به . اند ها را تبيين و راهكارهاي الزم را ارائه كرده هستند و آن عرصه

مكتب مهدوي نيز كـه عصـاره   . مكتب استترين  خرين دين، جامععنوان مكتبي آسماني و آ

موجود در مكتب مهدوي، شكل هاي  طبعاً ويژگي. آيد، جامع است مي مكتب اسالم به حساب

حكومـت  هاي  دولت مهدوي از اين جهت، تمام ويژگي. متكامل و عيني مكتب اسالمي است

مختلـف  هـاي   ن اسالمي در عرصـه كالهاي  بنابراين، بر ديدگاه. سازد را محقق مي 9نبوي

  .مبتني است

  و تحوالت جهانها  پديده) ي

رو هستيم كـه   اي روبه جهاني مختلف و پيچيدههاي  در عصر حاضر، ما با تحوالت و پديد

عصر هاي  از جمله اين پديده. ساخته است مختلفي مواجههاي  ها ما را با چالش هر كدام از آن

وري اطالعات اه از آثار و نتايج دوران مدرنيته و پيشرفت فنّجديد، فرآيند جهاني شدن است ك

پديده جهاني شدن به دليل تأثيرات فراواني كه بر سياست، اقتصاد و فرهنـگ  . شود قلمداد مي

  .ها دارد؛ بسيار حائز اهميت است ملت

از سده بيستم به اين طرف، ما شاهد حوادث و رويدادهايي هستيم كه مفهوم جهاني شدن 

بديهي است آگاهي از تغييرات، الزامات و راهكارهاي . وضوع تفكر و انديشه قرار داده استرا م

موجود در جهت فرآيند جهاني شدن، بخصوص از بعد ديني و فرهنگي، براي تمام مسـلمانان  

  .باشند؛ ضرورتي انكار ناپذير است جهان كه از غناي فرهنگي خاصي برخوردار مي

جهان شمول و عالم گير است؛ جهان شمولي تعـاليم ايـن ديـن    جا كه اسالم، ديني  از آن

سبب شده است براي رسيدن به هدف نهايي كه همان كمال و سعادت بشري است؛ بسـط و  
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خـاص آغـاز كنـد و تـا مـرز      اي  ديني و بويژه عدالت اجتماعي را از حوزههاي  گسترش ارزش

مكانيزم اجرايي دستيابي بـه   در اين جهت، اسالم. عدالت گستري در سطح جهان امتداد دهد

كـه گسـتره حاكميـت    . كند اهداف مورد نظر را تحت عنوان تشكيل حكومت ديني مطرح مي

از طرفي ما در متون ديني . كند مي وجو خود را در وراي مرزهاي ملي و در سطح جهان جست

 اي را بـه گونـه   4اسالم به رواياتي برمي خوريم كه جامعه عصر ظهور حكومت امـام عصـر  

اند كه درك اين تحوالت جز از طريق رشد تكنولوژي علم و اطالعـات امكـان    توصيف كرده

مستقيم يـا غيرمسـتقيم جهـاني شـدن      همچنين آيات متعددي از قرآن كريم،. باشد پذير نمي

رسالت اسالم و محدود نبودن آن را به مكان و زماني خاص بيان و نگرش جهاني دين اسالم 

  .اند را ترسيم كرده

هدويت، به عنوان مدينه فاضله اسالمي و ظهور منجي موعود، تدبيري االهي است براي م

تحقـق چنـين   . ها تحقـق يابـد   ها در طول قرن سرانجام تاريخ تا آمال و آرزوهاي همه انسان

هـاي الزم در   يكي از شرايط و زمينه. ها و شرايط الزم است اي مستلزم آماده بودن زمينه دوره

بـدين جهـت   . است �جهاني شدن�تر به آموزه فرج شده؛ پديده  ث توجه بيشاين باب كه باع

 لـك،  بهـروزي ( به نام جهاني شدن ارتباط يابداي  تواند با پديده است كه مهدويت اسالمي مي

1381 :149.(  

هـا   است كه در مطالعـه تطبيقـي، توجـه بـه آن    هايي  مدينه فاضله مهدوي داراي ويژگي 

  :دهيم ها و ابعاد را مورد بررسي قرار مي ي از اين ويژگيدر ذيل برخ. ضرورت دارد

در اديان ابراهيمي، تاريخ سرانجامي داشـته و داراي غـايتي   : مهدويت و غايت تاريخ) الف

از ديدگاه اسالمي، سـرانجام تـاريخ بشـر، تحقـق     . باشد مي است كه در حال حركت بدان سو

قطعي و سنتي اي  تحقق چنين مدينه. توعده االهي حاكميت حق و مدينه فاضله اسالمي اس

جامعه بشري مبتني بـر   تحقق چنين غايتي، وضعيت جديدي براي بشر است كه. االهي است

  . اي غايت و آمال تمامي انسان هاست تحقق چنين جامعه. آورد مي فطرت االهي را به وجود

ت ذاتي جهـان  به دليل وحد. اديان، خلقتي جهاني دارند: بعد جهاني مهدويت اسالمي) ب

هاسـت و تنـوع    هستي كه همه امور به ذات حق برمي گردد، پيام االهي براي تمـامي انسـان  
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پيـام  . عصري آن هاستهاي  اديان آسماني، نه به دليل تنوع در محتوا و پيام، بلكه در ويژگي

يت اسـالمي  واز اين رو مهد. ها هستند االهي، واحد است و در نتيجه مخاطب آن تمام انسان

بلكه تدبير االهي براي تمـامي انسـان    ؛يز هرگز به سرزمين يا قوم و نژاد خاصي تعلق نداردن

 مهدويت اسالمي تحقـق بخـش فطـرت بشـري نيـز     . هاست و از اين رو گستره جهاني دارد

هـا، آرمـان    از اين رو مهدويت اسالمي به دليل ابتنا بر هويت فطري و االهي انسان. باشد مي

  .دربرمي گيرد و بعدي جهاني دارد ها را تمامي انسان

در جامعه مهـدوي، امـام معصـوم، لطفـي     : 4ديني، در دولت مهدوي -صبغه االهي) ج

االهي است كه با هدايت خويش و اجراي احكام االهي در عرصه فردي و اجتماعي، جامعه را 

 از اين رو ويژگي جامعه اسالمي عصـر مهـدوي، بـرخالف   . شود مي به سوي سعادت رهنمون

باشد؛ در حالي كـه عصـر جديـد صـرفاً بـر       مي نگرش عصر جديد، تأكيد بر فضيلت و سعادت

 حكومـت جهـاني، از  . آزادي انسان مبتني است و دغدغه فضيلت و سعادت بشر را دارا نيست

  . باشد هويت بخش فراگير، ناگزير مي توجه به عنصر دين به عنوان عنصر

به رغم انحرافات فكري در ادوار مختلـف  : ها تكامل فكري بشري و رشد آگاهي انسان) د

و اند  ها در طول تاريخ، شناخت تكامل يافته تري از جهان اطراف خويش داشته تاريخي، انسان

ناشناخته جديـدي حركـت كـرده    هاي  سير تفكر بشر همواره به سمت و سوي تسخير عرصه

كـه در   رده است؛ اما چنانهاي بسيار گسترده و عظيمي را فتح ك البته دانش بشر عرصه. است

پيشـرفت شـگرفي خواهـد     4روايات مالحم آمده است، علم در عصر ظهور حضرت مهدي

  . ها نيز فزوني خواهد يافت فهم و آگاهي انسان ،داشت و از سوي ديگر

هاسـت   انسانهاي  ايده عدل و داد از جمله آرمان: گسترش عدل و داد در سراسر گيتي) ه

حكومـت عـدل و داد و رفـع    . به دسـت منجـي تحقـق خواهـد يافـت     كه در جامعه موعود و 

از ايـن رو، آن حضـرت جامعـه    . وعده االهي براي مستضعفان اسـت  ها، ها و نابرابري تبعيض

هر چند غايت اصلي جامعه مهدوي، زمينه سازي سعادت، . مبتني بر عدالت را برپا خواهد كرد

الزم تحقق چنين آرمـاني  هاي  كي از زمينههاست؛ طبعاً عدل و داد، ي فضيلت و تكامل انسان

  ). همان( خواهد بود
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ها و تفسيرهاي متفاوتي است كه بدون ترديـد مهـدويت    براي فرآيند جهاني شدن، قرائت

اگر منظور از جهاني شدن، فرآيند . جهاني شدن سازگاري نداردهاي  اسالمي با همه اين قرائت

يتي سخت افزاري و ابزاري بـه آن نگريسـته   گسترش تكنولوژي ارتباطي باشد و در حد وضع

گيرد؛ با مهدويت اسـالمي كـامالً سـازگار و بلكـه      مي شود كه با محتوا و نرم افزار خود رنگ

باشد و به طوري كه عناصر چهارگانه ذاتي جهاني شدن، يعنـي تحقـق ابـزاري     مالزم آن مي

هميت يابي فضـا و تحقـق   فضاي ارتباطي، آگاهي تشديد يافته، جدا شدن هويت از مكان و ا

  .جامعه بشري در جهان؛ بر اين اساس قابل تأمل است

   نتيجه 

ي و مهـدويت  پژوه آيندهو غايات ميان ها  مسئله ها، در پيش فرض ها به رغم برخي تفاوت

تفصيلي را موجب گشته است كه امكان تعامـل   ينسبت ،تشابهات موجود ميان آن دوپژوهي؛ 

بـر ايـن   . آورد مـي  فراهم )ها لبته با حفظ استقالل معرفتي و روشي آنا( متقابل و تنگاتنگي را

اسـت و   �ي قدسـي پژوهـ  آينده�با توجه به سطوح كالن آينده نگري ديني كه همان  ،اساس

دهـد و   مي ي شفاف از فرجام هستي ارائهيي روشن از فرجام جوامع انساني و دورنماانداز چشم

اليت مؤثرتر براي ساختن دنيايي مبرا از هرگونه ظلـم و  تر و فع ما را به هوشياري و دقت بيش

و همچنين سطح خرد آينـده  خواند؛  مي ا و عدالت و سعادت فرانابرابري و مملو از صلح و صف

چرا كه اين دو سطح در تعامل با يكـديگر  ( اجتماعي استهاي  كه ناظر به سنت نگري ديني

به شـرايط مطلـوب و   جامعه را در راه رسيدن  توان مي ؛ آري، با توجه به موارد مذكور،)هستند

  . دهي را در جامعه فراهم كراالهاي  و شرايط تحقق آرمان آرماني ياري
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