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  چكيده

كه بـراي گـذر از ايـن     رو هستند ي روبهمشابه اًنسبت هاي چالش با انياد جهان معاصر،در 
با وجود همه اختالفات فكـري و عملـي،   همگرايي اديان، . اي انديشيد ها، بايد راه چاره چالش

مل و عوا در زمينهتحقيق و بررسي از اين رو،  .ها را هموار سازد تواند راه عبور از اين چالش مي
روش  ازدر ايـن پژوهـه،   . مي نمايـد راهكارهاي رسيدن به همگرايي ضرورتي اجتناب ناپذير 

متون مقـدس اديـان ابراهيمـي و    در اين روش با مراجعه به  .تحليل محتوا استفاده شده است
محملي  از آن به عنوان كشف نقاط اشتراك،همچنين توصيف و تحليل آموزه موعودباوري و 

در اين مقاله، مدلي بـراي همگرايـي اديـان ابراهيمـي بـر       .استفاده شده استبراي همگرايي 
در اديـان   بـاوري موعود آمـوزه بـر اسـاس ايـن مـدل،      .مبناي باور به موعود ارائه شده است

ايـن  . دهد هم، وضعيت نابسامان موجود و آينده مطلوب را نشان مي دو مؤلفه مشابه ابراهيمي
بـه   صـرف  از بـاور  و كـرده  بودن خارج »انگاره«از ابراهيمي را  در اديان يموعودباورها  مؤلفه

در ايـن   .كنـد  مـي  ليتبد هاي اجتماعي پيروان اين اديان و زيرساختي براي فعاليت »گفتمان«
هاي همانند در پيروان ايـن اديـان    ها و كنش ها، گرايش باوري به كشف بينشدگفتمان، موعو

  .يي خواهد بودانجامد و نتيجه اين همانندي، همگرا مي

ــدي ــاوري، :واژگــان كلي ــوب،  موعودب ــده مطل  گفتمــان وضــعيت نابســامان موجــود،آين
   .موعودباوري، همگرايي اديان ابراهيمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه

بررسي پيشينه تاريخي اديان ابراهيمي، گواه اين مطلب اسـت كـه متأسـفانه در گذشـته،     
هـا   تفـاهم  هاي سـاير اديـان و سـوء     اطالعي از آموزه عوامل مختلفي چون تعصبات ديني، بي

هاي بسياري در ميان پيروان اين اديان را موجب شده و اين امر  اختالفات، منازعات و درگيري
در . داران را در پي داشـته اسـت   دينان بر دين ي و در مواردي نيز تسلط بيتضعيف جامعه دين

ـ  هاي از نظر چالش انياد ي نيزكنون طيشرا ـ رو. دارنـد  يمشـابه  تيرو، وضـع  شيپ بـا   يياروي
ديني و  به رشد بي فراوانيو الزامات آن و نيز مسايل اجتماعي اين روزگار كه تا اندازه  تهيمدرن

در شـرايط هماننـدي قـرار    ) با همه اختالفاتي كه دارند(ست، اديان را انجاميده ا مسكوالريس
از  ،همـه اديـان بايـد در ايـن شـرايط     . ها به وجود آورده است و نيازهاي مشتركي در آنداده 

تا بتواننـد   انسان مدرن تأكيد ورزنداداره امور معناداري خود دفاع كرده و بر كاركرد خود براي 
اديـان را بـه    1اين وضعيت پيچيـده، همگرايـي فرهنگـي   . امه دهندبه حيات اجتماعي خود اد

براي تحقق همگرايي در اديـان بايـد بـر مفـاهيمي     . كند انكار ناپذير ايجاب مي يعنوان نياز
براي آينـده   نسناريويي كه اديا. دهد ها نشان مي ترين شباهت را ميان آن تأكيد كرد كه بيش

چنان شباهتي به هم دارد كه ضمن اشـاره بـه خاسـتگاه مشـترك،      ،اند جهان و انسان نوشته
معتقد  »مينهاام«. تواند بستر مناسبي براي همگرايي و پيروزي بر شرايط دشوار مشابه باشد مي

   :است
 رييـ تغ يبـرا  يطبقـات اجتمـاع   يسامان دادن به عمل جمعـ  ايوتوپينقش و كاركرد 

 نيـي تب بـراي  ديـ شناسي معرفت با هاز جامع ياست و بخش مهم يخيهاي تار واقعيت

اي مصـروف   ياجتماع يو قشرها ايوتوپيمختلف  يها شكل انيم كيهمبستگي نزد

  ). 213ص :1380 م،ينهاام( كنند يخوش تحول م موجود را دست يها كه نظامگردد 

جـا   از آن. پردازد مي اديان ابراهيمي همگرايينقش انديشه موعود در اين مقاله به واكاوي 
روش  بـه  پژوهـه  ايـن ، ريشه دارد ادياناين در متون مقدس  موعود بحث نجات و منجيكه 

 مراجعه به متـون مقـدس و اسـتخراج    ضمن در اين روش. صورت گرفته است تحليل محتوا
ايـن   همگراييدر موضوع منجي موعود، به ارائه راهكارهايي براي ايجاد ها  آنشترك م نقاط
   .پردازيم مي ها بر مبناي اشتراكات آن اديان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Convergence Caltural  
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  گرايي بر مبناي موعودباوري نظريه هم

ارائـه كنـد كـه     جديدي يتئور تواند يم معاصر ياجتماع نابسامان طيشرا يي درموعودگرا
بـراي تغييـر ايـن     نيآفـر  انقالب اي آموزهبه  ،دانستن وضع موجود و نامعقول ضمن نامشروع

 يو از سو »وضع موجود«اعتراض به  يسو به معنا كيباور به موعود از  .شود ليتبدوضعيت 
ابراهيمـي دو  اديان در ميان پيروان  باوريموعودبنابراين، . است »ع مطلوبضو« يمعرف ،گريد

  :كند مؤلفه مشترك ايجاد مي
به گونه بسيار مشابهي  ،اين وضعيت كه براي جوامع انساني وضعيت مطلوبي وجود دارد. 1

است و پيروان اين اديان بايد به منظور ايجـاد ايـن    كشيده شده تصوير در اديان ابراهيمي به
  .وضعيت گام بردارند

بسيار فاصله دارد و پيـروان اديـان    جامعه انساني با آن وضعيت آرماني وضعيت موجود. 2
  .ابراهيمي بايد براي تغيير اين وضعيت نابسامان تالش كنند

و اهـداف مشـترك    )موجـود  نامطلوبي وضعيت(ها  از اين رو، موعودباوري با ترسيم زمينه
در حـال   .باشـد پيـروان اديـان ابراهيمـي     1گفتمان مايه بنتواند  يم) رسيدن به آينده مطلوب(

 نيو به هم استشده  ليتبد »گفتمان«بودن خارج و به  »انگاره«از صرف  يحاضر، موعودباور
   2.كند يو همگرايي را فراهم م يگرياريامكان  ليدل

بـر فرهنـگ و    اسـت كـه   و قابـل دفـاع   اي انسجام يافتـه  انديشهارائه گفتمان به معناي 
جامعـه  گيرد و بـر سرنوشـت    ها قرار مي فعاليتو ها  يگير محور جهتبوده و  اعتقادات مبتني

   .گذارد تأثير مي
 متضـمن  همواره ها گفتمان. است زبان از بيش چيزي متضمن گفتمان »گي«نظر  به

 احسـاس،  داشـتن،  بـاور  گـذاري،  ارزش تعامـل،  عمـل،  شيوه با زبان هماهنگ كردن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Discoures                 . 

 يروش مطالعـات  كيـ گفتمان به مثابه  لياست كه مراد ما از گفتمان، تحل ينكته ضرور نيتوجه به ا . 2

شـل  يم اتيـ در ادب چـه  ي شـبيه آن زيچ يعني ؛باشد يمن سخن گفتن و مباحثه كرد ،بلكه مراد ست،ين

 و گرايي نسبي مثل هايي ويژگي در تعديل صورت در فوكو قابل ذكر است كه نظريه .است جيفوكو را

غـالم   بهـروزي لـك،  : براي آگاهي از نظريه فوكو و نقد آن نـك (قابل استفاده است  گرايي ذات ضد

 مطالعــات سياسـي   در شناسي روش اسالمي و سياسي مطالعات در گفتماني هاي تحليل كاربرد رضا،

 ).اول مقاله ،4بخش همكاران، و خاني علي اكبر علي اسالم،
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اسـت   مكـان  و زمان ها، تكنولوژي ابزارها، اشيا، غيرزباني، ها، نمادهاي لباس ها، بدن

 James Paul Gee, An Introduction to :، به نقـل از 82ص: 1383 فاضلي،(

discourse analysis: Theory and method. Routledge. 1999 :P.25.(   

. يابـد  مـي قابليـت تحقـق    ،»گفتمـان «از راه تبـديل شـدن بـه     ،اهداف كـالن  ها و آرمان
جامعه و تبلور  حاكم برها به روح  به معناي تبديل شدن آن ،ها ها و ارزش آرمان سازيِ گفتمان

 باعـث  دينـي  گفتمان. است  اجتماعي و حيات اجتماعي يها ها در شيوه زندگي، زيرساخت آن
، بـه  احساس مسـئوليت  و با تعهد همراهي در صورت كه شود يجامعه مدر  ديني انديشه رشد

 يخواه آرمان ،اعتقاد به موعود ،يمدل گفتمان طبق. گردد كنش مشترك و همگرايي منجر مي
 در 1.كنـد  يمـ  ليتبـد  »دار برنامه يِا پروژه تيهو«را به  به وضعيت نابسامان موجود و اعتراض

شـود كـه وظيفـه را بـه      باور به موعود، به مثابه نوعي ادراك ذهني فهم نمـي  ،گفتماني مدل
نشستن و چشم به راه بودن براي فرا رسيدن روزگار طاليي حكومت موعـود منحصـر بدانـد؛    

و بلكه همـه  -اي است كه همه منتظران  بلكه در مدل گفتماني، ظهور منجي به مثابه پروسه
هاي خاص خود كه  با ويژگي-ند و تأسيس حكومت موعود كن در آن ايفاي نقش مي -ها انسان

 دنيرس يبرا. باشد سازي جامعه منتظر مي  منوط به تالش و زمينه -از آن سخن خواهيم گفت
بـه  بـه آن فراينـد    يمـ يابراه انيـ شود كه نگـاه اد  يط يفرايند ديبا ،موعود يبه جامعه آرمان

ها به بازتوليد بيـنش، گـرايش و كـنش     شباهتتوجه به آن  .دارد ياديز يها شباهتيكديگر 
 آنبـه   دنيو رسـ  به رونـد ظهـور   دنيسرعت بخش نتيجه درو  مشترك در پيروان اين اديان

  .منجر خواهد شدهدف مقدس 
آينـده  «با توجه به مدل ارائه شده مذكور، ابتدا بايد اشتراكات اديان ابراهيمي در دو مؤلفه 

كاركرد موعودباوري  بررسي شود و سپس بر مبناي آن، »نامطلوبي وضعيت موجود«و  »مطلوب
از  .رددگـ تبيـين   در پيروان ايـن اديـان   ايجاد بينش، گرايش و كنش مشترك همگرايي و در
هاي مشترك اديان ابراهيمي در آموزه منجي در آثار متعددي بررسي شده و به  جا كه مؤلفه آن

  .قاله در نظر گرفته شده استاين موضوع به عنوان پيش فرض اين م 2اثبات رسيده؛
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقاومـت،  بـر  عـالوه  و شـود  مـي  ساخته مردم توسط» اي پروژه هويت«كاستلز  طبق تعريف مانوئل . 1

   .كند مي ارائه سلطه نظام برنامه برابر در اي برنامه

 ابراهيمـي،  اديان در آخرالزمان نويسندگان؛ گروه ،»اديان در موعود منجي انديشه شناسي گونه«: ك.ر . 2
� 



  

 

81 

حل
ت

ي
 ل

رد
رك

كا
 ي

ور
دبا

عو
مو

ي
… 

  موعودباوري و همگرايي

سـازنده   ،علـم و شـناخت  . اسـت  »هاراد«و  »ادراك«دو خاصيت اساسـي  داراي  انساني هر
كه  است اراده سازنده و ميل، رغبت و انگيزش شود ميتعبير  »بينش«به  از آن كهاست ادراك 

رفتـار   يـا  »كنش«موجب پيدايش  هم، توأماً بينش و گرايش. گردد اطالق مي »گرايش«آن به 
هاي مشترك درباره آينده مطلـوب و   با خلق مؤلفه موعودباوري در اديان ابراهيمي، .گردند مي

ايـن گفتمـان، پيـروان    . انجامد نامطلوبي وضعيت موجود، به پيدايش گفتمان در اين اديان مي
  . كند ا دعوت ميه ها و كنش ها، گرايش اين اديان را به همگرايي در سه حوزه بينش

  موعودباوري و بازتوليد بينش مشترك. 1

باشــد؛  هـا و رفتارهـاي وي مـي    جـا كـه شـناخت و بيـنش انسـان شــالوده گـرايش       از آن
ابراهيمـي منجـر گـردد تـا      موعودباوري در گام نخست بايد به ايجاد بينش مشترك در اديـان 

  .بتواند بر همگرايي اين اديان مؤثر واقع شود
ها است، همه آدميان را به سوي باور بـه يـك    كه برخاسته از فطرت انسانميل به نجات 

بررسي و تبيين صحيح اين آموزه و كشـف زوايـاي   خواند كه  فرامي »بخش نجات«و  »منجي«
درباره  »جان هيك« .اديان ابراهيمي است بازتوليد بينشي همانند دراي براي  مايه پنهان آن، بن

  : گويد مي انمشترك بودن بحث نجات در ادي
بـه نـوعي اعتقـاد بـه رسـتگاري و مبحـث        ،در كليه اديان بزرگ و متكامل جهـاني 

بار  در اين اديان عقيده به انتقال از يك حيات اساساً مصيبت. وجود دارد شناسي نجات

  ).18ص: 1376 هيك،( به وضعيتي كامالً اميدبخش و بهتر در كار است

پيـروان اديـان ابراهيمـي كـه بـر مبنـاي       در اين قسـمت، مصـاديق بيـنش مشـترك در     
  .موعودباوري بازتوليد شده است، بررسي خواهد شد

                                                                                                                    
�  

 شـريعتي؛  ، محسـن )پايان نامـه (ابراهيمي  اديان در موعودباوري كاركردهاي حمدي؛م حسين محمد

ابراهيمـي،   اديان و زرتشتي كيش در باوري منجي محصل و راشد تقي اديان، محمد در بخشي نجات

 .آژير اسداهللا
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  خدا محوري و توحيد. 1ـ1

. خداوند اسـت  تيوحدان و يگانگيبه  مانيا ،اديان ابراهيمي يهسته مركزو  يمحور اصل
از شـرك وجـود    يكـه در آن اثـر  را  يديـ تحقق جامعه توح هاي مقدس اين اديان نيز كتاب

  .است ظهور منجي و تشكيل حكومت وي برشمرده فاهد، از ااشته باشدند
در  .اسـت  بازگرداندن قـوم بـه يكتاپرسـتي و توحيـد     ،اسرائيل بني يترين تالش انبيا مهم

، خداي واحـد را عبـادت   خوانند ميرا  « هوهي«همدالنه  ها ي ملتتمام »ماشيح«دوران حكومت 
گيـرد و   عالم را فرا مي خداوند قدرت ).8-9: 3صفنيا ( شوند و داراي دين توحيدي مي كنند مي

   .ادامه دارد تا ابد
كه  اشاره شده است وندخدا سلطنت ملكوت، پادشاهي و مسيحيت نيز به متون مقدسدر 

: 11مكاشـفه  (كنـد   به حاكميت خداوند بر جهان و اطاعت محض همگان از خداوند اشاره مي
ها نيز  بخشد امت آورند، نجات مي  او ايمان  به  را كه  ييها تا امتمبعوث شد   مسيح  عيسي). 15

  .)8-13: 15روميان (نند او تمجيد ك  رحمت  سببه خدا را ب
همـه مـردم   . بر جهان حاكم خواهد شد توحيد با استقرار حكومت مهدوي، ،اسالمدر دين 

يگانه را عبادت  دهند و خداي بر محور توحيد و تسليم در برابر خداوند به حيات خود ادامه مي
او كسى است كه رسول خود را با هدايت و دين «: در قرآن كريم آمده است. كنند و اطاعت مي

: توبـه  ( »هر چند مشركان كراهت داشته باشـند  ؛حق فرستاد تا او را بر همه اديان غالب سازد
؛ »باشـند حتي اگر مشركان كراهت داشته «: از اين كه در آخر آيه فرموده است). 9: صف و 33

  .شود كه دين حق همان دين توحيدي و تسليم در برابر خداوند يكتا است معلوم مي
اين عالم، انساني االهي خواهد  در نهايتنظر بر اين است كه اديان ابراهيمي، بنابراين، در 

ـ  .آمد و با كمك و عنايت خداوند، امور عالم را اصالح خواهد كرد تأييـد   بايـد  انمنجي يهودي
اقنـوم  «و  »پسر خدا«، »كلمه خدا« ان عالوه بر آن،مسيحيمنجي  باشد و جانب خداوندشده از 

جانشـين  «و  »امـام معصـوم  « ،»خـدا  حجت« ،»خدا ولي«، »منجي« نيز در اسالم. باشد مي »دوم
از  است كـه  ي در جامعههاال يها ارزشو  يدينظام توح گاه يتجلجامعه موعود  .است »پيامبر
پس، موعودباوران براي رسيدن به حاكميت . باشد يمي االهي ايدعوت انبف در اهداترين  مهم

  .توحيد در جهان بايد با همگرايي و همكاري به سوي جامعه موعود حركت كنند
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  انكار حكومت غير خدا. 2ـ1

و طـاغوت  شرك  چه در بحث قبل گفته شد، در جامعه موعود تمامي مظاهر با توجه به آن
، نـدارد  يهو اال يشرع يمبنا كومت، نظام و قانوني در اين عالم كههر ح .خواهد رفت از بين

خـاص طـرح همگرايـي اديـان و     گيري  جهت، اساس نيبر همآيد و  به حساب مي »طاغوت«
يعنـي پيـروان اديـان بايـد در     . ات صورت گرفته، بايد در جهت تأمين چنين هدفي باشداقدام

دين و ضد دين باشند  هاي بي نابودي گروهتر جامعه ديني و تضعيف و  صدد تقويت هرچه بيش
  .شود داري حاصل مي و رسيدن به چنين هدفي در سايه همگرايي و تقويت جبهه دين

  معنا بخشي به زندگي. 3ـ1

در گام نخسـت، هـدفي متعـالي بـراي     «ابراهيمي،  منجي موعود در اديانباور آخرالزماني 
كند كه ذهني و رؤيـايي نيسـت، بلكـه حقيقـي و دسـت       زندگي بشر تعريف مي خلقت عالم و
معنـوي ارائـه    زندگي مـادي و در خصوص در گام دوم، الگويي به جامعه منتظر . يافتني است

پوچي و سسـتي، ايسـتايي و سـكون     ،و ابتذال سردرگمي، انحراف تحير و ازكه او را  كندمي
  .بخشد مصونيت مي

توانـد   كه به دليل پيوستگي آن به اصول ارزشي و اعتقادي، مي ستاي موعودباوري بينش
گستره اين باور، گذشـته،  . به او بدهد پاسخ بسياري از مجهوالت انسان را درباره سير حياتش

  .گيرد حال و آينده زندگي انسان را دربر مي
-تر اديان بزرگ و تاريخي به لحاظ نظري مي انديشه نجات و منجي موعود در بيش

پذير، عالوه بر مفهوم كردن حيات جمعي امـت   مند و توجيهواند با ارائه هدفي ارزشت

  ).487ص: 1393موحديان عطار، (تاريخي بشر را قابل فهم كند  خود، حيات

انـدازد و بـا سـير در     ، نگاهي به گذشته خود مييهودي با توجه به ادبيات موعوديفردي 
رسد كه در آن روزگار،  اليي پادشاهي داوود ميبار خويش به عصر ط گذشته تاريك و مصيبت

پادشاهي داوود و روزگار خـوش آن، الگـويي   . اسرائيل به زندگي مطلوب خود دست يافت بني
انتظـار   صبرانه ظهور ماشـيح موعـود را بـه    يهوديان بي. شود براي آينده مطلوب و آرماني مي

يهودي منتظـر، جايگـاه   . يش را بيابنداند تا با احياي پادشاهي داوود، دنياي آرماني خو نشسته
آيد تا در اين سير تاريخي  شناسد و در صدد برمي باز مي) زمان حال(خويش را در عصر انتظار 

  . خوبي ايفا كند نقش خود را به
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كند و  انه؛ ظهور، صليب و رستاخيز عيسي را نظاره ميمنجي باوربا نگاهي مسيحي فردي 
باور بـه عيسـاي   . زند مسيح، گذشته خود را به آينده پيوند مي اره عيسيبازگشت دوببا باور به 
سـبك زيسـتن   ) كه در آينده خواهد آمد(و انتظار عيساي منجي ) كه در گذشته آمده(ميانجي 

  .كند امروزين مسيحي معتقد را مشخص مي
ر سـي  )آينـده (تا انتهـا  ) گذشته(از ابتدا  ،باور به آخرين ذخيره خداوند پرتو مسلمان درفرد 

چرا انسان خلق شد و در اين دنيا «كه  باوري پاسخي است به اين مهدي. كند تاريخ را درك مي
غايـت سـير   «و  »خداوند پيامبراني را از آدم تا خـاتم فرسـتاد   چرا در طول تاريخ«؛ »قرار گرفت

مسلمان  .»توان به آن هدف نهايي دست يافت انسان و جامعه انساني تا كجاست و چگونه مي
، با عبرت از گذشـته و نگـاه بـه آينـده، امـروز خـويش را       4باورمند به ظهور مهدي موعود

  .باشد »شهر مهدوي آرمان«ساز  سازد كه زمينه اي مي گونه به
بخشد و گذشـته، حـال و    فرد و جامعه منتظر معنا مي زندگي ي بهباوركه موعود نتيجه آن

با نگاه موعودباورانه، تالش منتظرانـه،  . دهد جلوه مي و هدفمند آينده را در پيوست با يكديگر
توانـد بـا    رو، اين باور مـي  ازاين. است حركتي هدفمند و معنادار در فرايند تكامل جامعه بشري

  .ايجاد همگرايي در اديان ابراهيمي در اين حركت سرعت ايجاد كند

 موعودباوري و بازتوليد گرايش مشترك. 2

ها اسـت كـه    ها و تعلقات آن ها از ناحيه گرايش ارتباط انسان گيري ترين اليه شكل عميق
ها و افعال  اگر فردي نسبت به آرمان. گردد پيدايش عواطف و احساسات مشترك را موجب مي

 .جامعه گرايش پيدا كند، عضوي از آن جامعه خواهد بود

 تنـي مب آن موضـوع  از وي شـناختي  ارزيـابي  موضوع بر سو، گرايش انسان به يك از يك
ابراهيمـي از آمـوزه موعـود و نيـز از      رو، شناخت مشترك و مثبت پيروان اديان از اين .باشد مي

سـويي بـراي    هـاي هـم   توانـد در آنـان گـرايش    هاي عصـر ظهـور، مـي    جهان آينده و زيبايي
  .شهر موعود به وجود آورد سازي و درك آرمان زمينه

هـا و   بيـنش  ، تغييـر در هـاي اجتمـاعي   در كـنش  مالك تحقـق تغييـرات  از سوي ديگر، 
در اين زمينه نيز باورهاي مشترك اديان ابراهيمي . افراد آن اجتماع استتر  بيش هاي گرايش

سو، به خلق پويشـي همگـاني منجـر     هاي هم تواند با ايجاد گرايش در عرصه موعودباوري مي
 »گـرايش افـراد  «ارد، صـرف  كه منجي آخرالزمان حركت و حكـومتي جهـاني د   جا آناز  .شود
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تواند اثر چنـداني داشـته    نمي ،سازي براي ظهور دين به ايجاد تحول و زمينه پيروان جامعه يا 
وجـود   رسد، به نظر مي. نيز الزم است »گرايش جهاني«باشد، بلكه براي ايجاد تحول جهاني، 

 موعـود  منجي »يجهان انقالب«براي  »پيش انقالب«نوعي به مثابه  همگرا،حركت عظيم  اين
هـاي آن   از پيش، زيرسـاخت  است كه آن انقالبي هرالزمه شروع و تداوم زيرا ؛ باشد ضروري
به تأمين   جهاني موعود اديان انقالببر اساس همين قاعده  .باشد دهش فراهم مختلف در ابعاد

 بدان معنانكته اين . شود مييي پيروان اديان حاصل نهمگرادارد كه بدون نياز هايي  زيرساخت
بـه ايجـاد تحـول در     همگـرا، ست كه پيروان همه اديان وظيفه دارند در يك جنبش عظـيم  ا

  .آورند رين منجي فراهمـور آخـردازند و زمينه را براي ظهـجامعه جهاني بپ
كه در مقابـل افـراد فعـال خواسـتار تغييـر در      آن است  ،تحقق تغيير اجتماعي شرط ديگر

. هاي اجتماعي مؤثر هستند، مخالف اين تغيير نباشند ر حركتبه اجتماع، گروه فعال ديگري ك
ـ ز و انياد يمانياصول ا ا هجمه بهب كه گروهي بر آن هستند تا يدر روزگار  بـردن سـؤال   ري
ميـان اديـان بـه جـاي      »تفاهم«و  وگو گفتبدون ترديد  تيشه به ريشه آن بزنند؛ ن،ياساس د

در بازتوليـد   توانـد  يمـ  از امـوري اسـت كـه    »واگرايـي «به جـاي   »ييهمگرا« ، و»تفاهم سوء«
باعـث حفـظ، دوام و   هاي مثبت و همسوي پيروان اديان، مفيد واقع شود و در نهايـت   گرايش
  .گرددن ادياتقويت 

  :كند كه عبارتند از هاي مشتركي كشف مي موعودباوري در پيروان اديان ابراهيمي، گرايش

  خواهي كمال. 1ـ2

در  .ي استهاال انيآرمان مشترك تمام اد هاي اخالقي، بندي به ارزشمداري و پاي اخالق
مردم بر مبنـاي توحيـد و نفـي    . ي خواهند رسيدقيحق الها به كم انسان ي موعود،آرمانجامعه 

فقط به و روي خواهند آورد  يهاال ياز اوامر و نواه قياطاعت كامل و دق شرك و طاغوت به
شود تا اخالق االهي  اين امر موجب مي .انديشند مي او خداوند و تقرب به درگاه يكسب رضا

موعود با حاكميـت ايمـان و    جامعه .ها به كمال برسند بر جامعه حاكم شود و در نتيجه انسان
جامعه منتظر نيز بايد بر اساس باور به ايمان حركت كند و تالش . داران اداره خواهد شد ايمان

چنـين تالشـي كـه برخاسـته از روحيـه      . ار ببـرد خود را براي حاكميت اخالق االهـي بـه كـ   
  .كند خواهي است، جامعه منتظر را به سوي همگرايي دعوت مي كمال
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  خواهي ستيزي و عدالت ظلم. 2ـ2

اي زورمدار و زرساالر بر آن حاكميت  اند از زندگي در دنيايي كه عده ها خسته عموم انسان
 يجامعه بشر ي،هبر اساس سنت اال .خواهند يخود م يجهان را برامنابع و منافع تمام و  دارند

رود تا شاهد ظهـور منجـي    مي بزرگ و شگرف ياستقبال تحولبه  ،ددر روند رو به تكامل خو
ي را بنيان ا نهعادال كامالً نظام ،يهاال نياصول و قوانگستري باشد كه بر مبناي  عادل عدالت

م است كه پيـروان اديـان ابراهيمـي بـا     الز. اي ظلم در آن راه ندارد گذارد؛ نظامي كه ذره مي
ساز برقراري عـدالت در همـه    همگرايي، براي دستيابي به اين هدف بزرگ اقدام كنند و زمينه

  .ها در سطح جهان شوند عرصه

  طلبي صلح. 3ـ2

خود، نيازمند  هاي آرمانبراي رسيدن به استوار است و بشر  »طلبي صلح« فطرت انسان بر
بر اساس تجربه تاريخي، براي استقرار صلح پايـدار، انسـان بايـد حقـوق     . امنيت و صلح است

ديگران را به رسميت بشناسد و با احترام متقابل زمينه زنـدگي در جهـاني عـاري از جنـگ و     
 پيروان اديان ابراهيمي، بر اين باورند كه صلح مطلق در زمان حكومت. خشونت را فراهم كند

ـ به صلح و آرامش پا يابيدست. آخرين منجي، بر جهان حاكم خواهد شد  آرمـان مشـترك   ،داري
است كه متأسفانه بشر در تحقق آن موفقيت چنداني به دسـت نيـاورده اسـت كـه      انياد اين
  .رسيدن به صلح و دوستي باشد يبرا نيتضم نيتر بزرگ تواند مي همگراييترديد  بي

  كنش مشتركموعودباوري و بازتوليد . 3

. پـذيرد  تحقـق مـي  هـاي او   گـرايش شـناخت و  انسان، بر مبنـاي  ارادي و اختياري افعال 
برخي  براي ترجيح اي د و به عنوان ضابطهنكن گر مي جلوهآدمي ر رفتار بخود را  ها آثار گرايش

 شـناخت باور بـه موعـود و    ،هاي ديني در ميان آموزه. روند به شمار ميهاي دروني  از محرك
در پيروان اديان ابراهيمي چنان رغبت وگرايشي بـه زيسـتن در جامعـه     قادر است ،آن درست

در  جا كـه  گردد تا آنبخش  پويايي و حركت تعالي مبنا و آغازي براي كه موعود به وجود آورد
  .شده استمنجر باور به موعود به ايجاد نهضت و انقالب  ،بعضي جوامع

رك پيـروان اديـان ابراهيمـي بـر مبنـاي      هـاي مشـت   چه گفتـه شـد، كـنش    بر اساس آن
  :موعودباوري به اين قرار است
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  حفظ دين و ايمان. 1ـ3

او است و  »دين«هاي هر انسان مؤمني  ترين داشته ترين و با ارزش بدون شك يكي از مهم
پيروان اديان ابراهيمي معتقدنـد   .هاي مؤمنان است ترين دغدغه لذا حفظ اين مقوله نيز از مهم

كه حكومت منجي موعود حكومت ديني است كه در آن صالحان و نيكان به رهبري انسـاني  
از  پـس «خواهنـد در دوران   پس كسـاني كـه مـي   . وارسته و االهي، وارثان زمين خواهند شد

يمـان  ديـن و ا  »ظهـور ز ا پيش«در حكومت موعود سهمي داشته باشند، بايد در دوران  »ظهور
  .كاران به ثبت برسانند خود را حفظ كنند و نام خود را در دفتر نيكو

يي همـراه  فرسا طاقت هاي سختي و ها مشقت در زمان پيش از ظهور منجي، با داري دين
هاي دوران ظهور و لذت حضور و مشاركت در حكومت منجي،  است كه البته توجه به شيريني

 مسـير  در را ظهـور  راستين منتظران مسئله اين انستند .كند ها را آسان مي تحمل اين سختي
 اسـتعدادهاي  پـرورش  هاي ناب ديني بـه  بري از آموزه قرار داده تا با بهره »تهذيب«و  »تعليم«

توان اديان ابراهيمي را به سوي همگرايي دعوت كرد  با چنين باوري مي. بپردازند خود دروني
ستيز تقويت شود و در سايه ايمـان بـه خـدا راه     دينتا در پرتو آن جامعه ديني در برابر جامعه 

  .براي رفتن به جامعه آرماني موعود هموار گردد

  شريعتعمل به . 2ـ3

است كه با تمامي  متون مقدس دين و ازبرآمده ، باوري موعودانديشه  ،در اديان ابراهيمي
هم با اصول عقايد و باورها، هم با فـروع   موعودباوري. اجزاي دين ارتباط وثيق و عميق دارد

بخشي تمـامي   لذا در پيدايش و عمق. دين و احكام و هم با مسائل اخالقي پيوند خورده است
  .تواند مفيد واقع شود ها مي اين عرصه

 »شـريعت موسـوي  «و عمـل بـه    »مـداري   يهـوه «براي  را ابزاري موعودباوري ،»انيونرب«
  . دانند مي

ره اين بوده كه نجات و موعودباوري بدون عمل به شريعت موسـوي  هموا ها آنباور 

تعهد گرايي است و  باوري فرع بر شريعتموعود ،هاي يهودحتي در آموزه .معني ندارد

اميد به آمدن ماشيح را زنـده   وتواند تاريخ با شكوه يهودي را احيا نسبت به دين، مي

  ). 113ص: 1383كوهن،  ( كند

معـين  زمان مشخصي  مسيحاييآغاز دوران  كه خداوند براي معتقدندگروهي از يهوديان 
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 :فرمايد خداوند مي .كرد مردم تغير خواهدبر اساس اعمال و رفتار  اين زمان، بلكه ،استنكرده 
   ).22 :60 اشعيا ( »نمود  خواهم  در آن  ليتعج  در وقتش ، هوهي ، من«

دانان مسيحي ايمان و عمل به شريعت را در كنار هم عامل نجات انسان  االهي اي از عده
و  آيد اعمال نيك به دست مىوسيله كه رستگارى به  استمعتقد  »پالگيوس«. اند قلمداد كرده

). 69ص: 1384گـراث،   مك( دارد كه خود را رستگار سازد را قابليتاين هر يك از افراد بشر 
راه  داننـد و  انسـان مـؤثر نمـي    نجـات را بـر  ايمان بدون عمل  ،»هاسارتدوك«و  »هاكاتوليك«

 اعمـال نيـك  انجـام دادن  و  )كه در ايمان متبلور اسـت (فيض خدا در  انسان را سعادت ابدي
، همراهي ايمان با عمل را براي نجات ضروري »ترنت شوراي« كليساى كاتوليك در .بينند مي

  . خود اعالم كرده است اه رسمىديدگ دانسته و اين رويكرد را به عنوان
ميـزان باورمنـدي فـرد     گر تواند نمايان هايي كه مي يكي از شاخصباوران  در ميان مهدي

خداوند بر عهـده   تكاليف و وظايفي است كه اجراي او به اهتمام منتظر به موعود باشد، ميزان
 بـه  را ظهـورش  منتظـران  4مهـدي  امام ).243ص: 1371فيض كاشانى، (او گذاشته است 

ــل ــه عم ــام ب ــتورهاي و احك ــي،اال دس ــك    ه ــامش نزدي ــه ام ــاور را ب ــه انســان موعودب ك
گريزي، كه ناراحتي و خشم امام را باعـث   گريزي و شريعت و از تكليف كرده سفارش كند؛ مي
 ياران صف درموعودباوران براي آن كه ). 200ص: 1397،  نعمانى(شود، برحذر داشته است  مي

زنـدگي خـود قـرار دهنـد و پيونـد       عملـي  يالگوقرار بگيرند،  بايد آن حضرت را  مهديامام 
  ).199ص: همان(معنوي خود را با ايشان محكم كنند 

بـر عمـل   بر اساس آنچه گفته شد، باورمندي به موعود و عصر زرين ظهور، عامل مؤثري 
ـ    احكام ديني است و مي به شريعت و پايبندي به ه همگرايـي بـراي   تواند جامعـه ايمـاني را ب

هـاي خـود سـاخته     هاي ديني فراخواند و از اين رهگذر از فراگير شـدن ارزش  حاكميت ارزش
  . انسان مدرن و ضد دين جلوگيري به عمل آيد

  ترك گناه. 3ـ3

اديان ابراهيمي گناه و سرپيچي از دستورات خداوند، داراي آثار منفي زيادي بر زنـدگي   در
انتهـاي   ث خشم خداوند بر انسان و دوري انسـان از رحمـت بـي   ارتكاب گناه باع. انسان است

شود كه خداوند انسان را تنبيه و  در فرهنگ اديان ابراهيمي، گناه موجب مي. گردد پروردگار مي
انسان با ارتكاب گنـاه، خـود مـانع    . او را از رسيدن به سعادت و نجات عظيم خود محروم كند
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شـهر موعـود    دهد و خود را از فـيض حضـور در آرمـان    بزرگي بر سر راه ظهور منجي قرار مي
توانـد آمـدن    بر همين اساس، دوري از گناه بر روند ظهور مـؤثر اسـت و مـي   . كند محروم مي

  .منجي را تسريع بخشد
شـمرده   مانع نجـات  االهي را در پي دارد و به عنوان عذاب و كيفراز منظر يهوديت،  گناه

ند با ابراهيم عهد بست كه اين سرزمين را به فرزنـدان او  خداو، يهوديانبنابر باور  .شده است
  . اسرائيل بيان كرده است بدهد و در عهدش با موسي، شرط حضور در آن را بندگي بني

از هر وقـت انسـان    دانند و معتقدند كه مي علت اصلي سقوط انسانرا  گناهنيز  انمسيحي
 در سـلطنت انسـان فـارغ از گنـاه،    . شود مي »پسرخوانده خدا« يابد و مي نجاتپاك شود، گناه 

دگي راحـت و بـدون   زن ،ملكوت خداوند االهي و پادشاهي خداوند سهيم است و سر انجام در
مراقـب باشـد شـريعت و     بايـد  از نگاه مسيحيت، مسيحي معتقـد  .كردخواهد  ي را تجربهرنج

داشتن  ديگران را به نگه كه در حفظ آن كوشا باشد، احكام خداوند را زير پا نگذارد و ضمن اين
برپايي ملكـوت  زمينه مسيحيان در بنابراين، ). 19: 5 امت(شريعت و احكام خداوند تشويق كند 

 پس. شود مجدد عيسي مسيح ميخير در ظهور أتباعث گناه آنان مؤثري دارند و آسمان نقش 
 مسـيح  سـي بازگشـت عي  آمادهاين، وظيفه همگاني است كه با تقويت ايمان و ترك گناهان، 

  .باشند و بازگشت آن حضرت را تسريع بخشند
هاي بشري دانسـته   و تمدن انسانرا علت نابودي  عالم پروردگاربا و مخالفت  گناه ،اسالم

انسان و رسيدن او به سـعادت  مانع نجات  هاي اسالم، گناه ديگر، از نظر آموزه عبارت به .است
گنـاه  ارتكاب  7غيبت امام مهدي علل ترين مهميكي از در روايات اسالمي  .شود حقيقي مي
گناه موجـب دور   ).381ص: تا بيحميرى قمى، ( است از سوي مردم برشمرده شده و معصيت

گردد و ترك آن تأثير بسيار مثبتـي بـر    و تأخير در ظهور ايشان مي 7شدن ما از امام مهدي
  .تعجيل در ظهور دارد

ه نقش گناه بر سرنوشـت انسـان و مسـئله ظهـور     با توجه به ديدگاه اديان ابراهيمي دربار
منجي؛ بايد گفت كه موعودباوري بر كنش مشترك پيروان اين اديان براي پيشگيري از گنـاه  

 شخصيت تأثيرگذار بر ارتكاب گناه آن است كه از عوامليكي . سزايي دارد و ترك آن تأثير به
جـا كـه دولـت و حكومـت      از آن. شكل نگرفته است و باورهاي ديني ها ارزش افراد بر مبناي

منجي آخرالزمان از آنِ صالحان و نكوكاران است و براي سهيم شـدن در آن، بايـد از پـيش،    
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جلـب   و باورهـاي دينـي   ها ارزشباور به موعود توجه منتظران را به سوي  خود را آماده كرد؛
بـدين ترتيـب بـا     .كند ها را در دل و جان مشتاقان ظهور منجي نهادينه مي كرده و اين ارزش

  .شود انطباق شخصيت افراد با ارزش هاي ديني، مانع بزرگي بر سر راه ارتكاب گناه ايجاد مي
 حاكم بـر جامعـه، مثـل موعودبـاوري،     ديني هاي ارزشبه ايمان و عقيده از طرفي ديگر، 

ها  آن تعهدشود و به همان ميزان  خود مي به جامعهافراد وابستگي و تعلق خاطر باعث افزوني 
تر كرده و شخص نسبت به جامعه متبوع و بلكه بـه جامعـه جهـاني،     را نسبت به جامعه بيش

را افـزايش داده و تـالش افـراد را بـراي      مشاركت اجتماعياين عامل، . كند ين مياحساس د
  .بخشد پيشگيري از گناه و نيز اصالح جامعه فزوني مي

  توبه. 4ـ3

سازي  توبه بر آمادگي و زمينه. مرتبط است »توبه«باوري در اديان ابراهيمي با بحث دموعو
  . براي ظهور و همچنين برخورداري از مواهب دوران ظهور تأثيرگذار است

 »ماشيح«ظهور  و سكونت در آن، با سرزمين مقدسبازگشت به  و اشتياق يهوديان به شور
كـه توبـه موجـب توجـه      شـدند  يم ادآوري ائيل هموارهاسر ي بنيايانب به بار خواهد نشست؛ اما

اعتقاد ربـانيون ايـن   «. كه با اين قوم بسته است استي در عهد شهاي خداوند به وعده دوباره
 »حتى يك روز از گناهان خود توبه كنند، آمدن او جلـو خواهـد افتـاد    ،اسرائيل بود كه اگر بنى

  : آمده است نيز در تلمود ).72ص: 1387گرينستون، (
پايان ذلت هايي كه براي زماني. كندزيرا نجات را نزديك مي ؛توبه كاري عظيم است

وابسـته  و ظهور او فقط به توبه مردم و اعمال نيكـي  ... معين شده بود، سپري گشت

  ).ب 97سنهدرين  :به نقل از 357ص: 1350 كهن، ( دهنداست كه انجام مي

اين «او ). 13 :9 امت(ي گناهكار را به توبه دعوت كند ها عيسي مسيح مبعوث شد تا انسان
ـ  : 1389فيشـر،  ( »كـرد  دانسـت و توصـيه مـي   د الزم مـي توبه را براي ورود به ملكوت خداون

؛ و )31: 5اعمـال رسـوالن   ( اسرائيل بنيتا فرصت توبه را به عيسي به آسمان رفت ). 439ص
يمـت شـمرده شـود و بايـد پـيش از      بدهد اين فرصت بايـد غن  ؛)18: 11 همان،( انيهوديريغ

 كنـد و  مي تشويق موعودباوري به توبه ،به اين دليل ).3: 3مكاشفه (بازگشت مسيح توبه كرد 
  .شود تأخير در توبه باعث تأخير در بازگشت عيسي مسيح مي

، بر توبه از گناهان و بازگشت بـه سـوي خـدا تأكيـد     :و روايات معصومين كريم قرآن
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 يكي از وظايف). 31 :نور(اند  را راهي به سوي رستگاري و نجات دانستهبسياري ورزيده و آن 
انسان موعودباور براي رسيدن به خوان  .توبه حقيقي از گناهان است ،منتظر مهم موعودباوران

 ، مجلسى(معنوي محبوب بايد آثار گناه را از زندگي خود پاك كند تا موانع ديدار برطرف شود 
كـه توبـه باعـث     يكـي ايـن  : دو جهت بايد در توبه كردن عجله كرد از). 177، ص53 ج :تا بي

، در زمـان ظهـور امـام    )بنـابر برخـي روايـات   (كـه   شود و ديگر ايـن  تسريع در روند ظهور مي
  ).315، ص52 ج: تا بي ، همان(، توبه براي همگان ممكن نيست 4مهدي

  خودسازي و تزكيه نفس . 5ـ3

رعايت قوانين االهي باشـد  براي  ايبستر و زمينهتواند  اديان ابراهيمي مي درموعودباوري 
 وعلم  بر روز  به روز موعودباوران بايد. نفس باال ببرد تزكيهخودسازي و  و انگيزه انسان را در

گرايـي   و علم و معرفت آن را بستري براي عمـل  بيفزايند نسبت به معارف ديني خودمعرفت 
 و نفس تهذيب با بايدمنتظران موعود  .وسيله مقدمات ظهور را فراهم كنندقرار دهند و بدين 

هاي بلند جامعه موعود قدم  ياران منجي بيارايند و در جهت آرمان صفاتخود را به  خودسازي،
 راهبـردي  پايـداري،  ايجـاد روحيـه اميـد و    باباور به موعود و روزگار دلنشين پاياني، . بردارند
اي كـه مؤمنـان و    اميـد بـه آينـده   . رود مـي  شـمار  بهدروني و بيروني  سازندگي براي اساسي

هـاي عمـل    شايستگان وارث زمين خواهند شد، بر استقامت شخص منتظر در تحمل دشواري
. كنـد  هاي آن زياد مـي  پوشي از گناه و لذت به تكاليف االهي افزوده و شكيبايي او را در چشم

بـه  هـا را   ا و آنكوشـ  كسب معنويت منتظران را در  ،يمكانيزم درونبا ايجاد  اعتقاد به موعود
  .كند هنجارها دعوت مي ها و ارزش هپايبندي ب از خويش و دائمي مراقبت

  اميد. 6ـ3

، ي، فرهنگـ يشخصـيت  در ابعـاد   جامعههر فرد و هر  بالندگي ترين عوامل پويايي و از مهم
در برابـر مشـكالت و   افـراد اميـدوار   . اي مطلـوب اسـت   به آينـده  »اميد« ي؛و سياس ياقتصاد
 شـرايط سـخت و  اي اميد آفرين،  كنند با نگاه به آينده شوند و تالش مي ها تسليم نمي سختي

هايي وجود دارند كه باعث پـرورش حـس    ، آموزهدر فرهنگ ديني .دشوار را پشت سر بگذارند
  . شود اميد در جامعه مي

ايفاي چنين نقشـي پديـد نيامـده باشـد،     انديشه منجي موعود، اگر چه در اصل براي 

ويژه در ميان پيروان اديـان و حتـي   توان بااليي براي ايجاد و حفظ اميد بهروزي، به
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هـا و  گويا به همين سبب باشد كه اين انديشه در هنگامه دشـواري . ملل و اقوام دارد

: 1393موحـديان عطـار،   (افتـد  تـر مـي  و مقبول شود ميتر فشارهاي اجتماعي بالنده

  ).486ص

بود كه ماموريت دين را  منجياميد به ظهور يك  ،يكي از خصايص جالب توجه دين يهود
ران اوليه، با همه شوق و دلگرمي در مورد درستكاري و عـدالت، بـه   بپيام. رسانيدبه كمال مي

 هي جاري خواهد شد و كاخ ظلم را نابود خواهد كردقضاي اال دست آخرآموختند كه مردم مي
گرينستون، (ها  در آيات كتاب مقدس، اصول اعتقادي، آيين اين اميد ).293ص: 1388هيوم، (

  .عنوان شده است) 76ص ، همان(و مسير تاريخ يهود ) 181ص :1387
اميد مسيحايي پيروانش به نا اميدي مبدل شد؛ اما با  7با به صليب كشيده شدن عيسي

طولي نكشيد كه آموزه اميد به ظهور دوباره آمد و اي در آنان به وجود  وي اميد دوباره رستاخيز
شـد  ل و تمام ماهيت و معناي كليسا بر آن استوار يبدتترين آموزه مسيحيت  مسيح، به كليدي

  : از كاركردهاي اين اميد آن است كه). 236ص: 1393نيا،  صادق(
ه بـا  سـازد كـ   و ايشان را غيـور مـي  كند  اين جهان تقويت مي  امتحاناتدر  را نامؤمن

 گردنـد  شكل مسيح متشـكل ه ب ،شوند كه نمو نموده  و ساعي و ترقي جلو روند  دقت

   ).واژه اميد :1383هاكس، (

اعتقاد به ظهور انسان كاملي در آخرالزمان كه حجت خدا، امام معصوم و فردي از سـالله  
امـام   ظهوراميد به . پيامبر است؛ اميد به آينده روشن را در بين مسلمانان به وجود آورده است

زنـدگي آنـان را روشـن     مسير ،و دولت كريمه او همچون چراغي فرا راه منتظران 7مهدي
اين اميـد در  .  ه پويايي و حركت جامعه اسالمي شده استماي ر تاريخ اسالمو در سرتاس كرده

حفظ اميد به آينده . ها بوده است هاي حساس تاريخي ياريگر آنان براي غلبه بر بحران موقعيت
هاي ديني و صدها روايت اسالمي مـورد تأكيـد قـرار     روشن و انتظار رسيدن به آن، در آموزه

 و 428ص: تـا  بـي طبرسى، (ر، پاداش فراواني در نظر گرفته شده است گرفته و براي اين انتظا
  ).323، ص1 ج: 1359، شيخ صدوق

و همچنين لزوم همساني جامعه منتظـر   شهر در آينده باور به ظهور منجي و پيدايي آرمان
هـاي دينـي،    وقفه بـراي رشـد جامعـه در عرصـه     ساز اميد و تالشي بي با جامعه آرماني؛ زمينه

از لوازم اصلي اين شكوفايي و بالنـدگي  . اجتماعي، نظامي، سياسي و اقتصادي استفرهنگي، 
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در عرصه جهاني، اتحاد و همگرايي پيروان اديان ابراهيمي است تا در پرتو آن، جامعه منتظـر  
  .تري به سمت جامعه موعود حركت كند با شتاب بيش

عمـال،  دهـد و هـم ا   مـي  ي منتظـران جهـت  ها انگيزه و مايالترات، تتفك ، هم به»اميد«
ديگر، افـراد جامعـه منتظـر تمـامي      عبارت به. بخشد وسو مي ي آنان را سمتها كنش و رفتارها

جا كه آموزه  از آن. بخشند خود را همسو با رسيدن به عصر ظهور سامان مي هاي برنامه و افكار
ها و اهداف مشـتركي اسـت، اميـد رسـيدن بـه جامعـه        موعود در اديان ابراهيمي داراي بنيان

و  وحـدت هاي مشترك اين اديان مـؤثر بـوده و بـه     تواند بر بازتوليد افكار و برنامه موعود، مي
  .ها منجر شود همگرايي آن

  صبر. 7ـ3

هـا بـوده    در اديان ابراهيمي عامل بسيار مؤثري در تحمل شدايد و سـختي  »موعودباوري«
هر زمان كه ناماليمات، پيروان اين اديان را مورد هجوم قرار داده است، اميد به آمـدن  . است

ها از چنگال مصايب، باعث شده تا در برابـر مشـكالت    كسي از جانب خدا، براي رهانيدن آن
  .نندصبر ك

وند داراي شأن و جايگاهي آرماني هستند كه غالبـاً از  برگزيده خدا به عنوان قوم يهوديان
امـا   اند؛ ها شده ترين ستم و همواره در بردگي و اسارت، متحمل بدترين و سخت  آن دور مانده

هـا، تبعيـدها،    ، اسـارت يهوديـان در طـول تـاريخ   باعث شده است تا  »ماشيح«اعتقاد به ظهور 
ها معتقد بودند كه حتي اگـر بـر اثـر ايـن      آن .كنندها را تحمل ها و شكنجهسختي ها، نيويرا

و شـاهد   دونشـ  ميدوباره زنده  اسرائيل ها جان بدهند، با ظهور منجي بني ها و شكنجه سختي
  .ها خواهند بود عزت قوم خداوند و ذلت دشمنان آن

 هـا  دشـواري و آنـان را در برابـر    اراگو مسيحيان كام به اميد به آينده طاليي، مشكالت را
 اهبال و جفاها گويد كه و مي دهدمي قرار مخاطب را داران ايمان ، رسوليعقوب. كند مي صبور

در برابـر   اسـت  الزم كنـد،  مي مراجعت زودي به مسيح و چون آمد خواهد داران ايمان سوي به
ها را تحمل كننـد و   سختي كه ياندار ايمان). 7-11: 5يعقوب ( كرد استقامت و صبر ها سختي

در آسمان اجري بـزرگ   و )13: 13 مرقس( دنياب مي نجاتها سربلند بيرون بيايند،  از آزمايش
 بـه را  جاويـدان  زندگي هديه و نيز پيروزي و افتخار تاجآنان  ).11-12 :5 امت(خواهند داشت 

  ). 12: 1يعقوب ( آورد ندخواه دست
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هايي از تاريخ، دشمنان داخلي و خارجي مسلمانان را مورد تعرض و تهـاجم قـرار    در برهه
جا كه  اما از آن. اند داده و مسلمانان  به اين دليل خسارات جاني و مالي فراواني را متحمل شده

بينـد كـه عـدالت كامـل بـر جهـان سـايه         اي مـي  گونه را به فرجام جهان ،موعودباور مسلمان
بـراي درك   .كنـد  ها صـبر مـي   در برابر ناگواري شوند؛ ، عزيز و عزتمند مينامؤمنو افكند  مي

ـ هـاي الزم بـا    دوران ظهور بايد از كوران حوادث سخت عبور كرد و بـا كسـب آمـادگي     يدل
 و 304، ص52 ج :تـا  بي ، مجلسى(هايي استوار چون كوه  با گامهاى آهن  مانند پارهنفوذناپذير، 

زمـانش را   مسلمان، امـام   ).339ص: 1411طوسى، (ياوران موعود قرار گرفت ؛ در زمره )308
 :تـا  بـي مجلسـى،  ( هـا  ها و دشواري سختي گشايندهداند و او را  شاهد و ناظر بر احوال خود مي

هاي بسياري دست  هاي عصر غيبت به پاداش كند و با صبر بر سختي قلمداد مي) 84، ص99 ج
  ).124، ص52 ج: همان(يابد  مي

در جامعـه منتظـر، بـه تحمـل      »صبر«به موعود با ايجاد و پرورش نيروي  »باور«بنابراين، 
. باعث انحراف موعودباوران از مسير حق نشوندتا كند  مصايب دنياي تاريك كنوني كمك مي

بديهي است، احساس تنهايي و غربت، هنگام مصيبت و بال، خود رنج دوچنداني به همراه دارد 
البته استراتژي صـبر  . تواند باعث تقليل اين آالم شود وان اديان ابراهيمي ميكه همگرايي پير

سستي در اجراي وظيفه نيست، بلكـه   هرگز به معناي پذيرش ظلم و سكوت در برابر آن و يا
به عنوان آخـرين راهكـار    در مواقعي كه تغيير وضعيت نامطلوب موجود ممكن نيست، »صبر«

   . شود توصيه مي

  انتظار. 8ـ3

اين راهبرد، رويكردي در فرد  انسان استو نهاد  فطرتحالتي برخاسته از  »انتظار«راهبرد 
كند كه به وضعيت موجود قانع نباشد و همواره براي رسيدن به شرايط بهتر تـالش   ايجاد مي

سـازنده  برنـده و   حيات آفـرين، پـيش   ،بخش تحرك زا،  آور، مسئوليت تعهد، كنشي انتظار .كند
با تأثير بر مكانيسم دروني، فرد و به تبع آن، جامعـه را   ها ارزش  و باورهادر اين راهبرد،  .است

پذيري افزايش  و در نتيجه حس مسئوليت كند به حركت در جهت فكر و انديشه خود وادار مي
كننـد،   در چنين شرايطي منتظران نسبت به خـود و محيطـي كـه در آن زنـدگي مـي     . يابد مي
روي و  باعث كاهش كج) درون فردي و درون محيطي( هاي دروني كنترله و با تفاوت نبود بي

  .شود گناه شده و در نتيجه زمينه رشد و پويايي فراهم مي
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حكومت جهـاني منجـي    منتظر تحقق كه اينبه دليل فرد و جامعه منتظر،  از سوي ديگر،
گسـتره كنتـرل بيرونـي    زنند و  سرنوشت خود را با سرنوشت مردم دنيا گره مي هستند، موعود

هـا و   پس با احساس مسئوليتي كه نسبت به سرنوشت همه انسان. دانند خود را كل جهان مي
جوامع دارند، ناهنجاري ها را در سطح جهاني مالحظه كرده و نسبت بـه اصـالح آن سـعي و    

  . ورزند تالش مي
»سرمايه اجتمـاعي «افزايش نقش مهمي در  بخش، تعاليعنصري پويا و به عنوان انتظار 

1 
كه همكاري بين افراد  داند سرمايه اجتماعي را هنجاري غيررسمي مي »فوكوياما«. كند ايفا مي

عناصـري هماننـد اعتمـاد اجتمـاعي، روابـط متقابـل        وي،ر اساس تعريـف  ب. دهد را ارتقا مي
را سـرمايه اجتمـاعي    هم هم نتيجه سرمايه اجتماعي هستند و ،اجتماعي و مشاركت اجتماعي

مشـاركت  «، »اعتماد اجتماعي« .)156ص: 1386، آخوندي( دهند آورند و شكل مي وجود ميه ب
عناصـر  از  »روابط اقتـدار «و  »بندي اخالقي و ديني پاي«، »روابط متقابل اجتماعي«، »اجتماعي

 جامعـه و وابستگي و تعلق خاطر بـه گـروه   موجب  اند كه شمرده شده اصلي سرمايه اجتماعي
هاي اجتماعي  افزايش ناهنجاريباعث  ،رو شدن با ضعف و سستي در صورت روبه گردند و مي

  . شدخواهند 
چنين  هستند كه منجي موعود جهاني حكومتگيري  منتظر شكلپيروان اديان ابراهيمي، 

همـه  تا دارد  را بر آن مي ها آن اين انتظار، .االهي شكل خواهد گرفت دين اي بر اساس جامعه
خاص قومي، ملي، نژادي  هاي هنگامي كه گرايشاي واحد ببينند و  به مثابه مجموعهجهان را 

همـه بـا هـم روابـط دوسـتانه       پررنگ شود،) اشتراكات( هاي عام گرايشرنگ و  و مذهبي كم
كـاهش تضـادهاي ارزشـي و     از طريق ،اجتماعيهمدالنه گسترش روابط . برقرار خواهند كرد

 را افـزايش و روابـط عـاطفي و دوسـتانه    را ت اجتمـاعي  تعهـدا  هاي مشـترك،  ارزشافزايش 
. شـود  ميروابط  گسترش در نتيجه وباعث افزايش اعتماد  ، خوداين شرايط. دهد گسترش مي

 تر در اديان شده و اتحاد بيشانسجام و  موعودباوري و گسترش فرهنگ انتظار، موجب ترويج
 وجوامع ايماني را فراهم آورد در  تر يشب همگرايي د زمينهتوان ميسرمايه اجتماعي  افزايش با

  .آرماني موعود حركت كند جامعهدر ادامه به سوي تشكيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . Social Capital   
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  گيري نتيجه

هاي مختلف به دليل منافع مشترك، با حفظ  روندي است كه بر اساس آن، گروه »همگرايي«
هـاي آن بـه نفـع تمـامي      يابند كه فعاليت استقالل داخلي خود، به تشكيالت جديدي دست مي

توان به مدل جديدي در همگرايي اديان ابراهيمي دست  بر مبناي باور به موعود، مي. اعضا باشد
عي مدل گفتماني است، موعودباوري به عنوان محور همگرايـي مـورد   در اين مدل كه نو. يافت

رسيم كه اديان ابراهيمي بر مبناي  گيرد و با روش تحليل محتوا به اين نتيجه مي مطالعه قرار مي
باور به موعود، نگاه بسيار مشابهي به آينده آرماني جهان دارند و بر همين اساس، ارزيابي نسـبتاً  

همين نگاه يكسان بـه حـال و آينـده،    . كنند ي وضعيت كنوني عالم ارائه مييكساني از نابهنجار
 آفـرين  ي تحـول به گفتمـان  و خارج گرايانه باوري مقدس و آرزوي ذهن از صرفي را موعودباور

ها و  ها، گرايش بينش ها از مرز زبان فراتر رفته و به وادي در مدل گفتماني، آموزه. كند مي ليتبد
جامعـه را  سرنوشـت  ي اجتمـاعي، تغييـر   هـا  فعاليتبخشي به  جهترند و با گذا ها قدم مي كنش

ظهور منجي موعود بـه مثابـه يـك لحظـه در نظـر گرفتـه       ، يمدل گفتمان در .سازند ممكن مي
ـ نگـاه اد  .والني است كه جامعه منتظر را درگير خود كـرده اسـت  ط يفرايند شود، بلكه نمي  اني
به همگرايي توجه به آن كه  است يكديگربه  فراواني يها تشباهداراي  ،ن فرايندايبه  يميابراه

  .مؤثر باشد اريبس به ظهور منجي دنيسرعت بخش جهتدر  تواند يمگردد و  اين اديان منجر مي
بـا ظهـور   . اي روشن براي انسان و جهان ترسيم شده اسـت  از نگاه اديان ابراهيمي، آينده

حكومت . شود افكن مي سرتاسر جهان سايه منجي آسماني و حاكميت صالحان، دين االهي بر
آورد و عـالوه بـر جامعـه بشـري، عـالم طبيعـت از        االهي عدالت و صلح را بـه ارمغـان مـي   

  .شود هاي موجود رها مي نابساماني
هـاي   و آكنـده از سـختي   در اين اديان، جهان پيش از ظهور، جهاني پـر از ظلـم و سـتم   

 ،يزيست نيددوران قبل از ظهور منجي، دنيا گرفتار در . سابقه  به تصوير كشيده شده است بي
 ،مهلـك  يهـا  يماريب وعيش شود و مي ومرج، فتنه و جنگ هرج ،ها افول عاطفه ،يزيگر اخالق

  .كند ، مردم را دچار مصيبت ميشهرها يرانيو و محيطي زيست يايحوادث و بال
رسند  اين بينش مشترك ميي، پيروان اديان ابراهيمي به منجدر پرتو نگاه مشابه به آموزه 

 يها نهياز زم ياريكه در بس ينجات جهان يپاكان را براتبار از  يخداوند در آخرالزمان مرد كه
 ،در جامعـه موعـود  . ؛ خواهـد فرسـتاد  شده است دهيبه انحراف و ابتذال كش يو اجتماع يفرد
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 هـا،  و طـاغوت  انظالمـ  ،سلطه اشرار افتني انيپاو با  ابندي يجهان دست م تيبه حاكم كانين
 سـت ياو بـوده اسـت ز   نيريـ د يكـه آرزو  آل ي ايدها و در جامعه ديبشر به سعادت خواهد رس

آرمـاني بـه    جامعـه ترسـيم  ، بـا  ابراهيمـي  منجي موعود در اديانباور آخرالزماني  .كردخواهد 
 لم وفرينش عا اين باور در گام نخست، هدفي متعالي براي آ. پردازد بازتوليد معناي زندگي مي

در . كند كه ذهني و رؤيايي نيست، بلكه حقيقي و دست يـافتني اسـت   زندگي بشر تعريف مي
 ازكـه او را   كندمعنوي ارائه مي زندگي مادي ودر خصوص گام دوم، الگويي به جامعه منتظر 

  .بخشد پوچي و سستي، ايستايي و سكون مصونيت مي ،و ابتذال سردرگمي، انحراف تحير و

زيباي عصر ظهور ترسـيم   يابراهيمي با چشم دوختن به تصويري كه در تابلوپيروان اديان 
از جملـه  . دهند گرايي خود پاسخ مي خواهي و آرمان اي يكسان به حس كمال شده است، به گونه

طلبي  خواهي و صلح ستيزي، عدالت كند، ظلم نوازي مي هايي كه در تابلو عصر ظهور چشم زيبايي
هـاي همسـان    هاي حكومت منجي پاياني است و بدين طريق گـرايش  است كه از اصول برنامه

  . انجامد به همبستگي اجتماعي مي گيرد و برخاسته از باور به موعود نيز شكل مي
هاي مشترك در پيروان اديان ابراهيمي نسبت به جهان  موعودباوري، با بنيان نهادن بينش

هـا و   هـا را بـه كـنش    توانـد آن  يهـاي پيـروان، مـ    و اتفاقات آن و جهت بخشيدن به گرايش
رفتارهايي كه ايمان توحيدي و شريعت مقدس االهـي را در جامعـه   . رفتارهاي همگون وادارد

كنـد؛   گـر مـي   االهـي را جلـوه   -گذارد و اخالق نيـك انسـاني    منتظر ابراهيمي به نمايش مي
راه رسيدن بـه  رفتارهايي مثل حفظ ايمان، عمل به شريعت، ترگ گناه، توبه و خودسازي، كه 

هاي روشن  جامعه موعودباور ابراهيمي، با نگاه به افق. كند تر مي جامعه آرماني موعود را كوتاه
آينده، اميدوارانه و صبورانه روزگار طاليي ظهور آخرين منجي را چشم انتظار است؛ انتظـاري  

ـ   شود، بلكه پويـا و حركـت   كه به نشستن و چشم به راه دوختن خالصه نمي وده و در آفـرين ب
  . آفريند هاي همساني مي منتظران كنش
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