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 چکیده
داِن پروتستان آلمانی، برای حل مشکالت االهیات مسیحی در دوره مدرن،  ، االهی«یورگن مولتمان»
تحّقق ملکوت در سازی  ، انسان را واجد نقشی فعال در زمینه«االهیات امید»را مطرح کرد. « االهیات امید»

که بر جنبه عمل)پراکسیس( داشت، در زمینه شکل  آخرالزمان می گیری   داند. این االهیات با توجه به تاکیدی 
که امکان  رهایی  االهیات سیاسی، همانند االهیات بخش در آمریکای التین موثر واقت شد. مسئله این است 
قالب برای تبیین آموزه مهدویت در دوره مدرن، مورد بررسی عنوان صورت و   کاربست االهیات امید مولتمان، به 

کتابخانه -قرار بگیرد. این تحقیق، با روش توصیفی ای به سامان رسیده است. به   تحلیلی و با استناد به منابت 
گفتمانی به االهیات امید، در آموزه مهدویت شیعی و انتظار موعود نیز بتوان بر جنبه   نظر می عمل رسد با نگاهی 

کرد؛ همان گفتمانی تاثیرگذار   بیش از جنبه اعتقادی و نظری تاکید  که نهضت امام خمینی؟حر؟، انتظار را به  گونه 
کرد و موجب برپایی نظام جمهوری اسالمی ایران شد.  تبدیل 
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 مقدمه 

ها،   ای روشن، بر اساس منابت دینی و ایجاد شور مؤمنانه در آن مؤمنان به آینده« نامید داشت»
ها و  های هر دینی، از جمله مسیحیت و اسالم است. امید دادن، بخشی از آموزه از مؤلفه
که تأمین گزاره نگری  های دیندار و مومن در ُبعد امید و مثبت  نیاز انسان  کننده های هر دین است 

که شور ایمانی پیروانش به سردی نگراید و باورهای آن فلسفهاست و  ها به مرور ایام   اش آن است 
که بالفعل نزد او  سست نشود. آدمی همواره چشم به آینده دوخته است و چیزی را می جوید 

جهان مسیحیت، بعد از جنگ جهانی دوم  آینده، ناامید و سرخورده است. حاضر نیست. بشر بی
کید بر آموزه به سرخوردگی  و نومیدی دچار شد. یورگن مولتمان برای حل این مشکل، با تا

کرد و انسان را در ظهور ملکوت االهی دارای « االهیات امید»، مقوله «فرجام شناسی» را مطرح 
نقشی موثرخواند. او آینده را زاییده حال و بر اساس آن دانست و زندگی مبتنی بر عدل و 

گرایانه انسانشکوفایی را با زندگی عم کرد.  ل   ها، همسو با امیدی فعال تعریم 

ای تطبیقی بین اسالم و  ماهیت امید؛ مقایسه»توان به مقاله   درباره پیشینه این تحقیق می
نقد و تحلیل االهیات »(؛ و نیز مقاله 26-7: ص1391)محققیان و پرچم، زمستان« مسیحیت

کرد. 102-75: ص1398ییز و زمستان )رسولی پور و سرایلو، پا «امید یورگن مولتمان (؛ اشاره 
که با بررسی االهیات امید به بازخوانی آموزه مهدویت پرداخته  نوآوری مقاله پیش رو، آن است 

 کند.    است تا آن را در دوره مدرن بهتر قابل فهم

 اجمالی از زندگینامه یورگن یولتمان

گفتهای سکوال  م، در خانواده1926یورگن مولتمان، در سال  خودش، در   ر به دنیا آمد و به 
کلیسا و انجیل دور بود. در همان زمان با شاعران و فیلسوفان ایده آلیست آلمانی، مانند  جوانی از 

گوته و نیچه آشنا شد. مولتمان در سال  م و در زمان جنگ جهانی دوم، در هفده 1944لسینگ، 
گردید. او سه سال م، به دست ن1945سالگی به ارتش فرا خوانده شد و در  یروهای انگلیسی اسیر 

کرد  در اردوگاه های جنگی در بلژیک، اسکاتلند و انگلستان اسیر بود. در این ایام مشاهده 
شوند و  کنند و به خاطر یأس و نومیدی، ضعیم و بیمار می زندانیان چگونه از درون افول می

گرفت و اموری را میرند. در این ایام به مطالعه انجیل پرداخت و تحت تأ می ثیر این مطالعات قرار 
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که خود از آن کرد  حضور خداوند در   خدا، به عنوان نیروی امید و هم تجربه«ها به تجربه  تجربه 
که بعدها به جنبه« رنج و آالم کرده است؛ دو موضوعی  های مکّمل االهیات امید او شد )لین،    یاد 
االهیات را در دانشگاه   م، مطالعه1948ن در (. مولتمان پس از بازگشت به آلما460: ص1396

کرد و تحت تأثیر برخی از استادان خویش، مانند ُاتو وبر، چشم انداز فرجام  گوتینگن شروع 
کتاب 1964دست آورد و در   کلیسا را نسبت به ظهور ملکوت خداوند به   شناسانه االهیات »م، 
کتاب، به عنوا« امید کرد. وی با چاپ این  ن یکی از پیشروان االهیات مسیحی مطرح را منتشر 

شد. از االهیات مولتمان با عناوین دیگری مانند االهیات امید، االهیات رستاخیز، االهیات 
و 169: ص1390بخش نام برده شده است )االهی راد،  صلیب، االهیات سیاسی و االهیات رهایی 

 (. 460: ص1396لین، 
که به نظر میهای غن  کالم شیعی، سرشار از آموزه   رسد در برخی موارد به بازخوانی نیاز   ی است 

که ممکن است به   شود. از جمله باورها و آموزه   دارد تا برای دوره مدرن بهتر قابل فهم هایی 
کافی نشده باشد،  کارکرد آن توجه  « باور به مهدویت و انتظار فرج»خوبی فهمیده نشده، یا به 

نگریسته شده « باور»تر به عنوان نوعی   عیان در طول تاریخ بیشاست. به این آموزه در میان شی
گونه حرکت و قیامی  قبل از ظهور   است. حتی برخی جریان که هر  ها، مانند انجمن حجتیه 
تافتند؛ ممکن است تحت تاثیر فضای مدرن برخی افراد، از انتظار موعود   حضرت حجت را بر نمی

که آموزه معنابخش و فهم درستی نداشته باشند. بنابراین ، مسئله ما در این مقاله آن است 
کنیم. به   پویای مهدویت نزد متکلمان شیعه را با استفاده از ادبیات االهی دان مسیحی بازنمایی 

کمک می  نظر می کار به توسعه فهم این آموزه   سازد.   کند و ادبیات آن را غنی می  رسد، این 
کید بر   مفهومی االهیات امید مولتمان؛ به بازخوانی آموزه مهدویت در چارچوب ویژه تأ

کارکرد باور به مهدویت در دوران   جنبه کسیس( و رهایی بخش آن؛ به تبیین  های عملی )پرا
که رویکرد نظری  که این نکته به معنای آن نیست  کرد. البته روشن است  کمک خواهد  معاصر 

   ه ابعاد مهدویت شیعی را دارد و یا اینمولتمان به موعود باوری مسیحی، ظرفیت بازنمایی هم
که تقریر او از آخرت شناسی مسیحی بر تقریر متکلمان مسلمان از مهدویت ترجیح دارد؛ بلکه 
نویسندگان این مقاله مایل هستند با استفاده از ادبیات او، تقریری تازه از مهدویت ارائه و ضمن 

ه مطالعه و درک این اصل اعتقادی اسالمی و تری را ب افزایش ادبیات این حوزه، مخاطبان بیش
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کنند. برای رسیدن به این هدف، ابتدا االهیات امید مولتمان تبیین و بررسی و  شیعی دعوت 
چارچوب مفهومی آن برجسته خواهد شد. در ادامه، ضمن اشاره به نگاه متکلمان شیعه به آموزه 

اجتماعی و پویایی و تحول خواهی  های عملی و حرکت زای آن برجسته و امید  مهدویت، جنبه
 توضیح داده خواهد شد. 1357معطوف به آن، با اشاره به انقالب اسالمی 

 های پیدایش االهیات امید مولتمان زمینه
که   تجربه مولتمان از جنگ جهانی دوم، اسارت وی در اردوگاه های دشمن و مشاهده این 

لتمان(، انسان را در برابر مشکالت محکم و )دو جزء مکمل االهیات مو« امید»و « رنج»چگونه 
کنند؛ اولین منبت تدوین االهیات مورد نظر او بود. وی پس از مدتی، رویکرد  بردبار می

کاتولیک،  گرفت و این ایده را با نشان دادن تالش مسیحیان  سیستماتیک در االهیات را پیش 
کار، بر همه تری از االهیات مسیحی ت ارتدوکس و یهودیان برای فهم عمیق کرد و با این  قویت 

گذاشت )گرنر و  ویژه االهیات  ها، به این االهیات های رهایی بخش جهان سوم تأثیر بسزایی 
 (.108: ص1394و میرتبار و دیگران،  261: ص1389اولسن، 
کننده60  دهه کشتار  م، دوران ناامید  ای برای بسیاری از متألهان و خداباوران مسیحی بود. 
های بزر  شر،  گناه و از بین بردن یهودیان و بمباران اتمی ژاپن، به عنوان سمبل مردم بی

گویا خدا انسان را   های جّدی رو به خداباوری سنتی را با چالش گمان بسیاری،  رو ساخت. به 
گر امیدی هم  گرایش معنوی و دینی )مسیحی( امیدی وجود ندارد. ا کرده است و به  فراموش 

که بر توانایی بشر اتکا دارد. از منظر  یدی اومانیستی و انسانوجود دارد، تنها ام گرایانه است 
که باید  مولتمان، مؤمنان مسیحی در این موج جدید ارتداد، نومیدانه مانند سیزیم هستند 
که به انتهای مسیر  سنگی بزر  بر روی شیبی ناهموار تا باالی قله بغلتانند؛ ولی پیش از آن 

 شود.  رها میبرسند، سنگ از دستش 

که در تالش خود صادق بود؛  بنابراین، خدمتگزار مؤمن و پیرو خدا به فردی تبدیل شده بود 
گویا خدا عملکرد خود را در این . :p.24) (Moltmann,1975 خورد ولی همواره شکست می

که از ملکوت و آرمان دوره نشان نمی نچه ها و بهشت سخن به میان آمده بود، آ داد و با وجود آن 
که مولتمان  ها نشان می در جهان در جریان بود، خالف تمام آرمان داد. در این دوران بود 
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که االهیاتی فرجام شناسانه بود؛ با این انگیزه االهیات امید که مشکالت االهیات   را نگاشت؛ 
کند )لین،  .(461ر  460: ص1396معاصر را حل 

کارآمدی االهیات نظری در مقام عمل و زندگی مزبور،   از مشکالت االهیات مسیحی در دهه نا
ها و  ای نداشت و نسبت به رنج مسیحی بود. به عبارت دیگر، چنین االهیاتی در مقام عمل فایده
کنشگری اجتماعی از خود نشان نمی گونه  ایستاد.  داد و تنها به نظاره می آالم بشری، هیچ 

کرده بود؛ اما در عمل « انتزاعی»ت ای را به صور االهیات سنتی همواره حقایق مکاشفه ارائه 
که میگوئز بونینو در این مقام  گامی برای بهبود شرایط جهان برنداشته بود؛ چنان  تقریبًا هیچ 

کردن آن»گفته بود:  کردن باز ایستد و دگرگون  کند  االهیات باید از تبیین  )همان، « ها را آغاز 
 .(34: ص1390و مهرجردی، 521ص

کاربست   های مولتمان، از بین بردن جدایی مخرب بین نظریه غولیمش  از جمله دل االهیاتی و 
کالسیک مسیحی، خدا یا  آن بود. در مقوله رجعت و بازگشت مسیح و فرجام دنیا، از نظر االهیات 

که انسان در آن  کرد و ملکوت خود را تشکیل می او در آینده رجعت می  نماینده داد؛ بدون آن 
که انسان حاضر در زمان حال، با نقشی داشته باشد . در مقابل این آرا، دیدگاه مولتمان این بود 

کند. به این ترتیب االهیات امید، االهیات به  تحّقق ملکوت را فراهم می  امید به آینده، زمینه
کردن زمان حال معطوف است و تحّول حال، زمینه را برای ظهور ملکوت خدا  آینده برای منقلب 

گفتمان،  اهم میدر آینده فر کار انسان؛ اما خدا « ملکوت خدا»کند. در این  کار خدا است، نه 
کار مشارکت می مولتمان،   دهد تا انسان در این مورد دارای نقش باشد. به عقیده انسان را در این 

کامل جالل خدا در آزادی و  بنیان حقیقی مسیحیت، ظهور ملکوت جالل خدا است و تحّقق 
ها است. تحّقق این ملکوت باعث رهایی انسان و تمام مخلوقات از تباهی  انمشارکت جمیت انس

که مسیحیت از  می شود. به این ترتیب، مولتمان در االهیات امید مورد نظر خویش، بر آن است 
ابتدا تا انتها بر فرجام شناسی، امید، نگاه به آینده، حرکت به سوی آن و در نتیجه دگرگونی و 

گذشته، حال و آینده را نمیانقالب زمان حال  سازد،  بر اساس آینده مبتنی است. در این نگاه، 
گذشته و حال رخ داده، در جهت تحّقق آینده و به  بلکه امید به آینده، حال را می سازد و هرچه در 
 .(262: ص1390 انگیزه آن است )گرنر و اولسن،
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 االهیات امید مولتمان
کاربردی از  کرد مفهومی جدید و  گام نخست تالش  مسیحی « فرجام شناسی»مولتمان در 

کند. فرجام کند و آن را از فرجام شناسی به معنای رایج در مسیحیت تفکیک  که  عنوان  شناسی  
که در آن  به معنای رایج آن در مسیحیت، هم ناظر به آخرالزمان است و هم ناظر به عالم آخرت؛ 

ج از تاریخ بر تاریخ انسان تحمیل  ان میتاریخ به پای رسد و مردگان زنده و خلق جدیدی خار
که فرجام مولتمان مورد آسیب شناسی قرار می  شوند؛ در نوشته می شناسی از  گیرد. به این ترتیب 

که از آن طریق، همه چیز در  منظر مولتمان، نه بخشی از مسیحیت، بلکه قلب مسیحیت است 
تواند با نگاهی رو به جلو، حرکتی رو  خورد. مسیحیت از آن طریق می می مسیحیت به هم پیوند

کند  کنونی خود را دگرگون  به  (Moltmann, 1967: P.15-16).به رشد داشته باشد و وضعیت 
کننده برای نجات و رستگاری است  این ترتیب، االهیات امید، االهیاتی امیدبخش و امیدوار 

 (.191تا: ص  )تیسن، بی
کلیسا از دید گاه مولتمان، هدف مأموریت مسیحی صرفًا نجات فردی و روحانی نیست، بلکه 

باید با تغییر شرایط  اجتماع برای تحقق امید، عدالت اجتماعی، صلح و آرامش برای همه 
رو، طبق این االهیات، این مأموریت فقط بر دوش مسیحیان نیست،   ها بکوشد. از این انسان

(. 111: ص1394ادیان این وظیفه را بر عهده دارند )میرتبار و دیگران،   مردم از همه  بلکه همه
کلیسا باید رو به خدا، انسان گشودگی و امید به آینده،  درهای  گشوده باشد. البته این  ها و آینده 

که تناقض میان آنچه  کی از این است  صرفًا به معنای سازگاری با شرایط زمانه نیست، بلکه حا
کند و   ه داده شده است؛ باید انسان و بههست و آنچه وعد کلیسا را برانگیزد تا تجدید حیات  ویژه 

کنونی جهان را در مسیر آینده فرجام شناسانه سوق دهد. از دیدگاه مولتمان، این   همه امکانات 
کلیسا باید همواره در حال اجرای  که اوال،  کلیسا دارای ابعادی است  تجدید حیات درونی 

  خود، در آن سوی موانت جغرافیایی، نژادی، مّلی و طبقاتی باشد و همه مأموریت االهِی 
که به رهایی انسان از بردگی و فقر می فعالیت کلیسا دارای  انجامد، عهده هایی را  دار شود؛ ثانیا، 
های  گیری سیاسی باشد و برای دفاع از حقوق ستمدیدگان و محرومان در برابر نظام  جهت

 ,p.154-155) 1967: .(Moltmann اقتصادی و اجتماعی بایستد سیاسی،   ناعادالنه
گذشته کلیسا باید بر اساس زندگی در میان تاریخ  که در   مسیح و آینده  در االهیات امید،  جهانی 
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آن تاریخ تکمیل خواهد شد؛ مأموریت خود را مبنی بر هدایت جهان به سوی آینده انجام دهد. 
کلیسا باید با ای در میان مریدان خود، « رفاقت وابسته به انتظار مسیح»جاد یک به همین دلیل 

  که در آن، روح القدس به همه _ای آرمانی   مسئولیت خود و سایر مسیحیان را در تشکیل جامعه
کند. االهیات مولتمان االهیات  _مسیحیان آزادی و قدرت خواهد داد  کاماًل تبیین، اجرا و عملی 

د. از دیدگاه او ظلم و ستم دو طرف دارد: در یک سو مالک و ارباب و شو بخش نیز تلّقی می رهایی
که در هر دو طرف، ظلم و ستم، بشریت و انسانیت را ویران می کند.  در سوی دیگر برده است 

گزینش فقرا از سوی خداوند؛ این  پس هدف، آزادی هر دو طرف است و با توجه به اولویت در 
 .(112: ص1394نیز قرار بگیرد )میرتبار و دیگران،  گزینش باید مورد توجه ثروتمندان

کلیسا و مسیحیان  به این ترتیب، مولتمان با تفسیر خاّص خود از برخی آموزه های مسیحیت، 
گری حوادث مربوط به فرجام دنیا و آخرالزمان، به حضوری فّعال،  را از منفعل بودن و نظاره

أموریت مسیحی را صرفًا نجات فردی، شخصی و خواند. او هدف م ساز فرا می اثرگذار و تاریخ
ها را  انسان  داند، بلکه همچنین تحّقق عدالت اجتماعی و صلح و آرامش برای همه روحانی نمی
گرفته شده  هدف آن می کلیسای مسیحی نادیده  که این امر در  داند. مولتمان بر این باور است 

کلیسا بر اساس امید به آینده، ب کنونی اجتماع فعالیت است. به عقیده او  اید برای تغییر شرایط 
ای برای انفعال در  کند و از منظر عهد جدید، انتظار نجات االهی در آینده، نه به عنوان بهانه

زحمت شما برای خداوند »زمان حاضر، بلکه در حکم تشویق و دلگرمی برای عمل است؛ زیرا 
 (.331تا: ص  )تیسن، بی «باطل نیست

که جدا از خواست و مشّیت و تقدیرات در مجموع، مولتم ان در پی بیان دو معنا  است: اّول، آن 
االهی برای رقم زدن آن فرجام باشکوه آخرالزمانی؛ مؤمنان در تحّقق آن سهم و مأموریتی دارند. 
که هدف مأموریت مسیحی صرفًا نجات فردی و روحانی نیست، بلکه تحّقق عدالت  دوم، آن 

 ها است.  انسان  ش برای همهاجتماعی و صلح و آرام

کید بر محرومیت کشورهای آمریکای التین( کارکردهای االهیات امید مولتمان )با تأ  زدایی از 
کتاب مقدس نسبت به آینده از نظر مولتمان، جهت   گیری فرجام شناسانه ایمان مسیحی 

ایالِت به رکود و کارگیری امکانات برای تغییر در جهان در برابر تمامی تم  جهان، مستلزم به
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کلیسا موظم است این امکانات را  به سوی ملکوت آینده بی خداوند جهت دهی   عملی است. 
 گوید: های خود در این زمینه چنین می کند. او در یکی از مصاحبه

که باین اید، در عیدنظر طلب و جدیساهاى تجدیکل دارى یندارى شخصی و بید بر دین 
کیا کنند، الزیمان فردى تأ اسی و اجتماعی همانند آنچه را در یم است مسائل سد 

ن نهضت نه تنها یرند. ایار جدى بگیگذرد؛ بس ن مییکاى التین آمریرنشیهاى فق محله
کند، بلکه باید قلوب را بیبا گر ناعادالنه-د ساختارها را یدار  ن یر دهد. اییتغ -اند  ا

هاى شخصی آن  به جنبهنی را یروى دیاسی و اجتماعی پیهاى س د جنبهیها با نهضت
 1شنهاد است نه قضاوت. ین تنها پین همه، اید. با ایفزایب

که در آمریکای التین به ظهور  بخش، یکی از جنبش االهیات رهایی  های بسیار مهمی بود 
کلیسا در قبال برقراری عدل و داد در میان فقرا و  پیوست. االهیات رهایی بخش بر مسؤولیت 

کید داشت. هرچند برخی از االهی یق فعالیتویژه از طر  ضعفا؛ به دانان پروتستان  های سیاسی تأ
کاتولیک  در این نهضت درگیر بودند؛ االهیات رهایی کلیسای  بخش را بایستی جنبشی در متن 
کلیسا را به تعّهد و مسؤولیت که  خواند و پیامد  پذیری جدیدی در قبال نیازمندان فرا می دانست 

: 1396؛ لین، 241: ص1395تمام عیاری در سراسر این منطقه بود )ادگار، آن، تحّوالت اجتماعی 
 .(31: ص1390و مهرجردی،  518ص

کارکردها و خدمات مذهبی جدید این جنبش، می توان به خدمات مذهبی، انتظام  از جمله 
دینی، توضیح مسائل دینی، پرستاری از بیماران، آموزش خواندن و نوشتن به مردم و   جامعه
که بهترین تعبیر برای این تجربه دستگ گراث ادگار بر آن است  کرد. مک  یری از نیازمندان اشاره 

کلیسا»تعبیر مصطلح   .(242: ص1395است )ادگار، « بازآفرینی 
کلیسا، به که در آمریکای التین و احتمااًل نقاط دیگر، به   چنین نگاه متفاوتی به  ویژه پس از آن 

کارکرد موفقی برای ایده پردا  تجربه کلیسا لزومًا از  که نگاه سنتی به  زان آن بدل شد؛ نشان داد 
که جنبش توانند بر  های جدید تا چه اندازه می مؤثرتری برخوردار نیست. همچنین نشان داد 

هایی، در حقیقت انقالب در  ها و آالم عینی بشر مؤثر باشند. چنین جنبش کاستن از دردها و رنج

__________________________________   

گفت1  http://forsat3000.mihanblog.com/post/767وگو با یورگن مولتمان در  . 
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که چند قرن به خویش   پرداخت و این سیستم بیش از بیان وظیفه کلیسا می  اداره سیستمی بود 
گفته کید داشت. به  کلیسا تأ ها و  لئوناردو بوف، اسقم  در قبال جامعه، بر وظایم مؤمنان در قبال 

گذار شده به آن ها، فقط به عنوان امانتداران مسؤولیت پاپ کامل   های وا ها بودند و محور قدرت 
گونه  کلیسا دانسته شده که در تقابل با جامعه بودند؛ به  کشیده شدند. چنین   ای  دینی به تصویر 

کنندگان و مصرف   جامعه کنندگان، تولید  کمان و زیردستان، پیش نمازان و اقتدا واقعی، به حا
کلیسای محلی، فقط نماینده  کنندگان شعائر، تقسیم شده است. در چنین نظام سلسله مراتبی، 

کلیسا به عنوان جامعهکلیسای جهانی است. ا که مسؤولیت   ین تصویر بر تصویر دیگر  مؤمنان 
کلیسا دارند؛ غالب است. در آن  مشترک جهانی در قبال همه که  جا از شبانانی شروع می  امور  شود 

گله مقدم است و سپس  کردن نظم طبیعی امور است؛ زیرا  گله هستند؛ اما این، وارونه  محافظ 
کلیسا امری ضروری است؛ اما این  شبان قرار دارد )به تبت گله( عملکرد سلسله مراتبی، در  وجود 

کارکرد سلسله مراتبی را باید در متن جامعه ایمان و در   به خودی خود منشأ بقای آن نیست. 
 .(243-242امور است )همان، ص  خدمت آن نگریست. این نگرش ساده و طبیعی درباره

که به نظر میبخ های االهیات رهایی از دیگر ویژگی رسد از بنیانگذاران االهیات امید الهام  ش 
که االهیات رهایی بخش نقطه های  عزیمت خود را توجه به روح آموزه  گرفته شده است؛ آن است 

دهد و توجه به بهبود زندگی در   دینی، به جای اولویت دادن به برخی اصول و مناسک قرار می
 .(38: ص1390اند )قاسمی قمی،د  سعادت ابدی می  این دنیا را الزمه

که مفاهیم و نظریه ویژگی دیگر االهیات رهایی سیاسی در مورد اقدام  یها بخش، این 
کرد و با دادن خصلت اجتماعی به  کادمیک خارج و آن را وارد ادبیات عوام  اجتماعی را از مباحث آ

گفتمان قدرتمن  مسیحی، آن یها ارزش طلب در قلمرو  د اصالحها را عملیاتی و مذهب را به نوعی 
کرد.  اجتماعی تبدیل 

اجتماعی علیه اخالق  یها ستم»در واقت، پیام االهیات رهایی بخش بسیار ساده است: 
که به انسانیت و معنویت نفوذ می توان با جهاد مسلحانه علیه دیکتاتورها،  کند و می مسیحی 

گرفت. داران و سلطه سرمایه بخش یکی از  رتیب، االهیات رهاییبه این ت« گران خارجی جلو آن را 
که در شرایط اجتماعی و سیاسی جنگ  یها  ترین جریان مهم االهیاتی در مسیحیت معاصر است 

کشورها را  عقب یها ترین ریشه جهانی اول و دوم ریشه دارد. این نهضت االهیاتی، مهم ماندگی 
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کشورها یها  دار حکومت ظلم ریشه در  .داند الی و اروپایی میشم یآمریکا یخودکامه، استعمار 
کلیسا در   رو، وظیفه  شود. از این این االهیات، رسیدگی به تهیدستان مسئله مهم محسوب می

کتاب مقدس نیز باید از منظر فقرا خوانده  رسیدن به ملکوت، فقرزدایی و مبارزه با ظالمان است و 
 .(518: ص1396شود )لین، 

و  یفترت، در پی سقوط شورو  پس از یک دوره بخش اخیر، االهیات رهایی یها در سال
گروه یمارکسیسم، سقوط نظامیان و دیکتاتورها یشکست ایدئولوژ کمیت   یها  منطقه و حا

سیاسی در  یالتین، فعال شد. این مسئله، با رویش موج بیدار یخواه در آمریکا  ینسبتًا آزاد
چون هوگو چاوز در ونزوئال، دانیل  یجمهور یکار آمدن رؤسا یمنطقه، از جمله رو یکشورها

گوئه، اوو موراِلس در بولیو گوئه، یاورتگا در نیکارا کوادور و فرناندو لوگو در پارا کورئا در ا ، رافائل 
گرچه امروزه در قاره رخ داد. االهیات رهایی دیگر نیز طرفدارانی یافته است؛ به دلیل  یها بخش، 
گستر التین، در این  یکرامت انسانی در جوامت آمریکا ه و فقدان هویت ودفقر، عقب ماندگی 
های االهیات رهایی بخش، چنان  تری برای آن فراهم آمد. امروزه آموزه  منطقه بستر مناسب

که پیام  که شناخت مسیحیت بدون آن در عالم معاصر ناممکن است؛ چرا  مهم و برجسته شده 
ان معاصر است. االهیات ترین اهداف مسیحیت در جه صلح و دوستی در جهان از مهم

کل بشر اعالم می یبخش با دنیو رهایی که  کردن مسئله نجات، به مسیحیان و بلکه به  دارد 
کردن چهره ینهایی خداوند تنها در سایه تالش برا  نجات و تحقق وعده ها  جهان از شرارت  پاك 

است.  مسیحیان باید  ، نیکی و انسان دوستی ممکنیها و آراستن آن با عدالت، برابر یو نابرابر
به  .رستاخیز مجدد عیسی مسیح فراهم آید  جهاِن خود را طبق فرمان االهی بیارایند تا زمینه

از مسیحیت است تا بتواند  یعبارت دیگر، االهیات رهایی بخش به دنبال تقریر و روایت دیگر
ترین  ند. مهمآن پرک یها خأل موجود را در باور دینِی مذهب پروتستان و شعارها و آرمان

که قرن بیستم  یو برابر یجریان پروتستان در بعد اجتماعی، آزاد یها آرمان است؛ در حالی 
طبقاتی در میان ملل آسیایی   ویژه در سطح اروپا و نیز فاصله  المللی، بهشاهد منازعات ملی و بین

کردن این نابسامانی ها، در  یا و نابرابره و آفریقایی بوده است. االهیات رهایی بخش با برجسته 
گونه، اصالح آموزه گسترش و تثبیت  صدد اصالح آن برآمده تا بدین  ها و عقاید مسیحی و 

: 1396و لین،  105: ص1394)میرتبارو دیگران،  مسیحیت را در جهان معاصر موجب شود
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 .(519ص
ارد. مولتمان در االهیات امید، به بحث فرجام شناسی و بازگشت عیسی مسیح نگاهی مدرن د

که خود مسیحیان باید با عمل خود ملکوت االهی یا  بازگشت « هزاره طالیی»او معتقد است 
کنند تا حکومت صالحان برپا شود. فرجام شناسی مولتمان به تفسیر خاصی از  عیسی را محقق 

گرایی» کمیت « هزاره  کنون زمان حا که ا گرایی به معنای تاریخی  تکیه دارد. از دیدگاه او، هزاره 
که سبب شده انسان  ار ساله مسیحی و عصر پایانی بشر فرارسیده است، مردود میهز باشد؛ چرا 

کشورهای جهان  کمیت اوست، با استثمار  کنون دوران حا که ا غربی عصر روشنگری، با این تصور 
مولتمان به هزاره  .(99: ص1399سوم به تأسیس امپراتوری مسیح در جهان بپردازد )مهدور، 

گرایی، حاکمیت مسیحی در آیندهگرایی فرجام  ای   شناختی معتقد است. طبق این تفسیر از هزاره 
گرایی خود را به تقسیم بندی تاریخ   رخ می که امید مسیحی وعده داده است. این هزاره  دهد 

گرایی را االهیاتی تاریخی   محدود نمی کند و تنها به دنبال آینده است. مولتمان این هزاره 
که نس  می گشوده است و آن را نظریهداند  گویی   ای تاریخی یا پیش  بت به آینده تاریخ نا

 .(Moltmann,1996: p. 141-146)داند   آخرالزمانی نمی
از منظر او سرزمین آرمانی، دیگر جایی مخفی زیر دریاها نیست، بلکه با اعتقاد به تاریخ در حال 

که مورد آرزوست؛ م  آمدن، به آینده نتقل شده است. تاریخ در معرض تأثیر ای ممکن و محتمل 
گرایی آخرالزمانی و اشتیاق آخرالزمانی ذهن و جان قرار می که برایش پایان، غیر از   هزاره  گیرد 

گذشته است )همان،  اصل و مبدأ است. هدف، از آغاز بزر  تر بوده و آینده چیزی بیش از تمامی 
که با   ی می«فرآیند»داند، بلکه   نمی «لحظه»و « رویداد»(. او ملکوت را نوعی 189: ص1967 داند 

که 268: ص1390)گرنر و اولسن، شود  تر مسیحیان محقق می  عمل بیش (. او بیش از این 
دنبال چرایی شر نیست،   دغدغه نظری داشته باشد، دغدغه عمل دارد. مثال او در مسئله شر، به

که او امید را جایگزین عقالنیت دنبال تحقق نجات و رهایی است. نکته دیگر این   بلکه به
ای دارد. توجه به درد و رنج مردم، رنج طبقه پایین   مند توجه ویژه  کند و به االهیات زمینه  می

دنبال راهکاری االهیاتی برای رفت آن است. او در چهارچوب فرجام شناسی سیاسی،   جامعه و به 
مندان   داند: زورمندان و فقرا. قدرت  را عرصه جنگ قدرت میان دو نیروی متخاصم می« تاریخ»

که آینده آن ها پیشرفت دائمی را به همراه   طالب ادامه شرایط زمان حال در آینده هستند؛ چرا 
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کنونی آن  دارد و امتداد مالکیت که در .  (Moltmann, 1996: p. 44-46)هاست  های  گروهی 
که به ادامه  معرض فقر و استثمار هستند؛ مستضعفانی ای ندارند و در  روند فعلی عالقه اند 

اند. آخرالزمان برای آنان تحقق آزادی   جای روند فعلی  وجوی جایگزینی مسیر دیگری به جست
رو در تکاپو برای پایان سریت حال هستند )هر چند با خشونت(. مولتمان فرجام   است. از این

کتاب مقدس به برخاستن مسیح از صلیب و پایا ن حکومت قدرتمندان جهان جهان را بر وعده 
که االهیات رهایی بخش، 139-134)همان، ص داند  مبتنی می (. بر همین مبنا او معتقد است 

گاه نگاه او به 68: ص1999)همان،  به عنوان بدیل سرمایه داری باید در جهان همگانی شود  .)
تر   ل و تالش بیشبحث آخرالزمان و بازگشت عیسی، نگاهی مدرن و درگیر با جامعه است و بر عم

کید جدی دارد. این نوع نگاه، اعتراض و مقاومت و مسئولیت  در جهت تحقق ملکوت االهی تأ
طلبد. توجه مولتمان به بازگشت مسیح، صرف انتظار نیست. این نگاه به جامعه   پذیری می

کید می د ملکوت را کند. در این دیدگاه، اهل ایمان باید با تالش خو  توجه دارد و بر جنبه عمل تا
کنند.  محقق 

 چگونگی استفاده از االهیات مولتمان در آموزه مهدویت  
کنون می که با توجه به رهاوردهای مثبت اجتماعی االهیات  ا کرد  توان این پرسش را مطرح 

کلیسا در برخی از جوامت  امید مولتمان و تأثیرگذاری آن بر االهیات رهایی کارکردی  بخش و تحّول 
کارکردی وجود   آمریکای التین؛ آیا در آموزهمحروم، مانند  های شیعیان دوازده امامی نیز چنین 

توان از االهیات امید مولتمان   دارد و نیز برای تبیین آموزه مهدویت برای انسان مدرن، چگونه می
کرد و ویژگی گرایانه آن را بیش استفاده  کید قرار داد؟ های عمل   تر مورد تا

که منظور از طرح این بحث، خدشه در غنی نبودن البته به این نکته با ید توجه داشت 
که باوجود آموزه  باورهای شیعی نیست. نکته این گاه به خوبی از این سنت   های غنی  جاست   ،

که در دوره مدرن مطرح شده است؛ به  غنی استفاده نمی شود. با بازخوانی االهیات امید مولتمان 
کم  ظرفیتیابیم از چه  این نکته راه می تر استفاده شده است. از جمله   هایی در باورهای شیعی 
کید بر جنبه   این ظرفیت که در االهیات امید خود را نشان می« عمل»ها، تا دهد. به عبارت  است 
گفتمانی داشته باشیم و از توجه به جهان مدرن، االهیات   دیگر، می خواهیم به االهیات امید نگاه 
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کید   زمینه  بر عمل و رهایی بخش بودن باور آخرالزمانی بهره ببریم.مند و تا
که در سنت شیعی وجود دارد و به نوعی می  از جمله آموزه  توان آن را با االهیات امید  هایی 

است. در امامیه به مسئله انتظار فرج توجه بسیاری شده و « انتظار فرج»مرتبط دانست، بحث 
کید شده است. به عنوان نمونه از امام های پیامبر اسالم و امامان؟مهع؟ در آموزه  بر آن تأ

: 1405)ابن بابویه،  «أفضل أعمال شیعتنا انتظار الفرج»صادق؟ع؟ چنین روایت شده است: 
ترین اعمال امت من،   با فضیلت»(. از پیامبر اسالم؟لص؟ نیز چنین روایت شده است: 377ص

 (.318، ص50: ج1403)مجلسی، « انتظار فرج است
فضل انتظار الفرج »(، بابی را تحت عنوان 122، ص52: ج1403) بحار األنواره مجلسی در عالم
به این احادیث اختصاص داده است و حتی در میان اهل سّنت، هیثمی در مجمت الزوائد « …

دارد. بنابراین روایات، دستور « انتظار الفرج»(؛ بابی تحت عنوان 147، ص10: ج1408)هیثمی، 
که امامان شیعه؟مهع؟ باشند؛ زیرا تا جامعه در حالت انتظار « منتظر» به شیعیانشان این است 

که مطابق عقیده کنونی و بلکه   نباشد، ظهوری نخواهد بود؛ مضافًا این  امامیه، عّلت محرومّیت 
اّمت، عدم ظرفّیت و آمادگی برای امامت و فرمانروایی حجت خدا؟جع؟ است   چند صد ساله

 (.63: ص1404)حلبی، 

کشیدنی منفعالنه و نظاره  وظیفه گر بودنی غیرمسؤوالنه  منتظر در فرهنگ امامیه، صرفًا انتظار 
گونه نیست، بلکه نقش منتظران در تاریخ که تا  منتظران واقعی نباشند،  سازی به  ای است 

گرفت و این، همان نقش اثرگذار و غیرقابل انکار منتظران مؤمن در  ظهوری صورت نخواهد 
کردن شرایط به دست آنان در پایان دوران حیات انسان و چگونگی  رقم خوردن تاریخ و فراهم 

که برخی از   آن  نقش سازنده ها در رقم زدن فرجام و پیروزی مؤمنان در آخرالزمان است؛ چنان 
 اند.   محققان معاصر در آثار خویش مستقاًل به صفات منتظر پرداخته

وری از حرام، دعوت به دین خدا در پنهان و آشکار، احادیث شریم، صفات فرد منتظر را د
حسن همنشینی، بذل نیکویی، آزار ندادن، خوشرویی، نصیحت و مهربانی با مومنان و ادای 

که 231: ص1418اند )انصاری،  امانت نسبت به فرد فاجر و نیکوکار برشمرده گفتنی است  (. نیز 
ه فرد منتظر از تحقق آن صفات در خود های فردی نیستند، بلک  صفات فرد منتظر فقط ویژگی

کند تا این صفات در جامعه رواج یابد؛ زیرا با ترویج این صفات در جامعه، فرج نزدیک و   شروع می
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که مهم  ها به لطم خدا برطرف می  آسیب ترین تکالیم در عصر غیبت است؛   شود. تکلیم اصلی 
کرده و از جمله به گرایش و التزام منتظران به اجرای تکالیم شرعی است  که او را به خدا نزدیک 

که بر همه عبادات فردی خیمه می کمالی است   عبادات اجتماعی مقید باشد  اندازد، این، حالت 
که در   برد و موجب زندگانی با عزت برای او می  دهد و سطح او را باال می  که انسان را رشد می شود 

لت و رویکردی، چرا انتظار فرج باالترین عبادت آن بدبختی و خواری راه ندارد. در چنین حا
 (.232نباشد؟ )همان، ص

که چگونه منتظر فرج باشیم؛ به واقعی بودن  جعفر مرتضی عاملی نیز در پاسخ به این سؤال 
کند. او انتظار را به معنای  عدم فعالیت و تالش در جهت سازندگی و   عمل انتظار فرج اشاره می
در اقامه احکام االهی و اصالح امور و بی مسئولیتی و تکیه بر اتفاق عدم مساعدت به رهبران  

که منتظر مدام به آن بیندیشد و در جهت رفت  داند، بلکه معنای انتظار را این می  غیبی نمی داند 
که بین او و محبوبش فاصله می کند. فرد منتظر دقایق و لحظاتی  اندازد،  موجبات آن تالش 

که بشود، رهایی از این فاصله  یلهشمارد و به هر وس برمی گر خطایی یا   ها را آرزو می ای  کند. پس ا
دهد تا آن را از میان ببرد.  سببی مایه تاخیر از وصول به آرزویش شد، همه تالشش را صورت می

که زندگی پوچ و غیرمسئوالنه شود )عاملی،  ای دارد، منتظر محسوب نمی  انسان خواب زده غافل 
 (.125، ص5: ج1424

کلیسا، مؤمنان را به حضوری اثرگذار و  همان که مولتمان با بازتعریم مأموریت مسیحی و  گونه 
خواند؛ زندگی منتظرانه نیز در مجموع نوع  امیدوارانه در رقم زدن فرجام در آخرالزمان فرامی

که  خاصی از زندگی را برای منتظر رقم می . بر های آن است از مؤلفه« امید»و « اثرگذاری»زند 
های امامان؟مهع؟، منتظران نه تنها ناامید نیستند، بلکه ظهور امام غایب را در هر  اساس آموزه

گر   و مؤلفه  هفته و هر ماه، متوّقعند و امید، شاخصه انتظار و از لوازم انفکاک ناپذیر آن است. ا
که در برخی احادیث، تأویل ا ین عبارت را: امیدی نباشد، انتظار مفهومی نخواهد داشت؛ چنان 

«آن را دور می بینند و ما نزدیک می بینیم»
؛ ظهور امام عصر؟جع؟ عنوان شده است )ابن 1

 (.96، ص53: ج1403و مجلسی،  665: ص1417مشهدی، 
__________________________________   

ونه بعيدا  و نراه قريبا  >. 1  (.7-6)معارج:  <إنهم ير
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که مؤمنان بر زمان آمدن منجی و تقدیم و تأخیر آن نقشی  از مسلمات مذهب امامی این است 
سازی این مسئله، در طول تاریخ به  به منظور فرهنگ کننده و مؤثر دارند. عالمان امامی تعیین

کتاب کرده تألیم رسائل و  و  411، ص1: ج1422اند )یزدی حائری،  های متعددی مبادرت 
 (. 115، ص25و ج182، ص22، ج160، ص18: ج1403ابزر  طهرانی، قآ

بر تحّقق  آفرینی در آخرالزمان و فرارسیدن ملکوت و تأثیرگذاری مولتمان  هدف تحّول را نقش
کرده است. تأمل در جوامت روایی  انسان  عدالت اجتماعی و صلح و آرامش برای همه ها معرفی 

که هر جا از ظهور امام موعود شیعیان امامی؟ع؟ ذکری شده باشد، به  گویای آن است  امامی، 
کردن ظلم و جور از صفحه  اقامه گردیده و در بسیاری از ر  عدل و قسط و پاک  وایات با زمین اشاره 

کید شده است « یمأل األرض قسطًا و عداًل بعد ما ملئت ظلمًا و جوراً »عبارت  به این معنا تأ
و فتال 161، ص1: ج1385؛ همان، 396: ص1403؛ همان، 419و  78: ص1417، صدوق)

که در روایات، از منافت وافر دوران ظهور برای انسان32تا: ص  نیشابوری، بی ها و   (؛ مضافًا این 
یر جانداران و از شکوفایی و آسایش آن زمان سخن به میان آمده است )موسوی سا

 (.291: ص1363اصفهانی،

کلیسا در این تحّول و تاریخ سازی شگرف، نقش خود را   نکته که  که مولتمان برای آن  دیگر آن 
کلیسا باید در حال اجرای مأموری کلیسا معتقد است. از نظر او  کند، به  تجدید حیات  ت االهی ادا 

کردن خدا باشد ها از بردگی ناشی از ضرورت  در جهت رهایش انسان و  1های اقتصادی و فراموش 
-518: ص1396گیری سیاسی داشته باشد )لین،  به طرفداری از ستمدیدگان و درماندگان جهت

519.) 
که امامان؟مهع؟، به م نظور همین طور بسیاری از فقیهان امامیه از قرون اولیه معتقد بودند 

خواهان، همواره در پی تشکیل   اجرای قسط و عدل و مبارزه با زورگویان و ظالمان و زیاده
اند؛ زیرا اجرای احکام االهی بدون وجود حکومتی به پیشوایی  حکومت و عمل سیاسی بوده

کردن احکام و مناسک و شعائر  حجت های خداوند، ممکن نیست و برای جلوگیری از تعطیل 
  ن اجرایی وجود ندارد. برخی تشکیل حکومت دینی را از باب وجوب مقدمهاالهی هیچ ضام

__________________________________   

1. http://bashgah.nonegar4.ir/fa/category/show/68185 



 

 

98 

ال 
س

ستم
بی

اره 
شم
 /

68 /
هار 
ب

139
9

 

کاماًل سیاسی دانسته  دانستند. از این  واجب، واجب می که بسیاری از  رو اسالم را دینی  اند؛ چرا 
کاماًل با سیاست درهم تنیده شده است. به همین دلیل، تقریبًا همه عالمان امامی،   احکام اسالم 

، 21: ج1367؛  نجفی، 51-50: ص1245اند )نراقی،  الیت را برای فقها قائل بودهمراتبی از و
که قائل 337و همان، ص 70: ص1415؛ انصاری، 197، ص22ج و 14ص (. بر خالف برخی 
گفتمان غالبی از امامیه، اسالم را  بوده اند ورود در سیاست مذموم و با مفهوم انتظار مخالم است؛ 

آماده شدن برای ظهور، پایان دادن به عصر غیبت با عمل سیاسی و دین سیاسی دانسته است. 
که مقدمه ساز ظهور امام غایب؟جع؟ است؛  کردن طواغیت و ایجاد حکومت صالح،  سرنگون 

 ها بوده است.   مورد وفاق آن
؛ با نگاه از منظر درونی «موعودیت در انقالب روسیه و انقالب اسالمی ایران»حجاریان  با عنوان 

که در مواجهه با بحرانبه د کستر دانسته  های   ین، ادیان دارای عناصر موعودی را، آتش زیر خا
کستر دست  -فرهنگی تمدنی، برای حل مسئله بقا به تجدید حیات و سربرآوردن از زیر خا
کانون موعودیت در درون آن  می ور شده و دین را مجددا به منظور به   ها شعله  زنند. در این حال، 

کنند. از دیدگاه او در این حال، آرمانشهر   ردن عناصر ارتجاعی و وجوه ایستا بازسازی میمحاق ب
کند. در فرآیندی مستقل،   فرجام شناختی موعودیت، از دین دستگیری و آن را جوان می

شود و با تطبیق بر شرایط، مقبولیت   خارج می« گرا نخبه»های فرجام شناختی از باورهای   اسطوره
شود،   ای صرف، به جنبشی موعودی منجر نمی  رو انتظارات هزاره  کند. از این  پیدا می« ای  توده»

بلکه سقوط و فروپاشی شرایط عینی، برای دین حافظ وضعیت موجود، ناپایداری و برای دین 
های مقاومت، فرجام   آورد. در این حال، ادیان حامل آموزه  مقاومت، فرصتی جدی به ارمغان می

کامیابی میشناسان شوند. پس سه عنصر برای تبدیل دین وضعیت   ه و موعودی، مستعد نیل به 
گسسته عینی اجتماعی و نارضایتی  موجود به دین مقاومت الزم است:  اول، شرایط از هم 
عمومی؛ دوم، توانایی دین مقاومت در ساختن تئوری مشروعیت نوین سیاسی؛ سوم، یارگیری 

که قبال در آنهایی   دین مقاومت از بخش  ها حاضر نبوده است.   از جامعه 
همین عوامل اجتماعی و روان شناختی به ایجاد زمینه اجتماعی برای فعال شدن عناصر 

 (.288: ص1373)حجاریان،  شود  ها از جامعه منجر می  موعودی یا حذف و رانده شدن آن
نتظر فرج بودن، باوری فردی تا قبل از انقالب اسالمی در ایران، نگاه به مقوله انتظار و م
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کثر با پارسایی می  محسوب می که از جرگه مقربان درگاه االهی و امامان   شد. هر فرد حدا کوشید 
گرایانه گانه قرار بگیرد. این نگاه سمت  دوازده که فساد در  ای نیز داشت؛ مبنی بر این  وسوی افراط 

یدگاه، تقوای شخصی را ترویج و تحقق کند. این د  زمین، رسیدن به زمان ظهور را نزدیک می
کرد. از  میان فقهای امامی، امام خمینی، با نگاه   حکومت اسالمی قبل از ظهور را مذمت می

گماشت. نگاه او به وضعیت جامعه، با اعتراض  جدیدی، در قیام علیه حکومت طاغوت همت 
گفتمان م کم در اذهان را به  گرایانه حا که با ایجاد یک همراه بود. او انتظار ذهن  کرد؛ چرا  بدل 

کم، خواستار تغییرات اساسی در قدرت شد )صادق نیا،  : 1394ایدئولوژی در مقابل ایدئولوژی حا
کم بر 51ص که به تغییر نظام حا (. امام خمینی عالوه بر تدوین ایدئولوژی مقاومت در ایران 

کشور منجر شد؛ نهضت خود را  کار آمدن نظام شیعی در  ها توسعه داد.   در بین ملتایران و روی 
های   ها به قدرت  او در سخنانی با اشاره به همین روند مقاومت و ایستادگی، به روند ابتالی ملت

، 11: ج1368کند )امام خمینی،   ها دعوت می  خودکامه اشاره و همه را به قیام علیه حکومت
ها در   ا و ایستادگی و فریاد آنه  (. ایشان خیزش ملی مردم ایران را مبدأ حرکت سایر ملت336ص

داند و نهضت مردم ایران را سرآغاز شکستن ابهت طواغیت عنوان   های تحمیلی می  مقابل قدرت
 کنند:   کند و معنای صدور انقالب را این طور بیان می می

که می کنیخواه م انقالبمان را میییگو ما  که پین معنایم همیخواه م؛ مییم صادر  دا یی 
که پین معنویشده؛ هم که در ایران؛ همیدا شده است در ایتی  دا شده؛ یران پین مسائلی 
کنیم ایخواه ما می م و حمله یم و تفنگ بکشیر بکشیم شمشیخواه م. ما نمیین را صادر 
که ایخواه م. ما مییکن مان را  مان را، انقالب اسالمی ن انقالبمان را، انقالب فرهنگییم 

ک گر اینبه همه ممالك اسالمی صادر  ن ین انقالب صادر شد، هر جا صادر بشود ایم و ا
که براى اسالم دلشان مییها  شود. آن انقالب، مشکل حل می که براى یها  سوزد، آن ی  ی 
کنند تا ایهاى خودشان را ب  سوزد، ملت کشورشان دلشان می که در یدار  ن تحول االهی، 

که  ماتید تعلیدا بشود. بایجاها پ دا شد، در آنیران پیا گرفت و همان طورى  اسالم را 
که مؤمن کرده   1ن در همه جا برادر هستندین، همه مؤمنیاسالم دستور داده است  و امر 

__________________________________   

ما الُمؤِمنوَن اخَوٌة >»سوره حجرات:  10ه ی. بخشی از آ1 که مؤمنان ین نی؛ جز ا<ان َ  «برادرند.ست 
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که اعتصام به حبل اهلل بکنیاست به ا و دستور داده است به  1دید و متفرق از هم نشوین 
ع با هم نکنیا که تناز گتوا ن وقتی میی؛ مسلم2دیشو د، وااّل َفَشل میین  ر ینند از 

گ  ابرقدرت که ا  ر حکومتیها و از  ن امر خدا را اجابت یهاى فاسد خودشان خالص بشوند 
گر دعوت ین دعوت االهی است. از صدر اسالم تا آخر، ایکنند. ا کنند. ا ن دعوت را اجابت 

که آقا! بیرا اجابت نکنند و هی بخواهند بگو کار را، تا اید اید بکنییایند  ن دعوت ین 
کارى از ما نمیاجابت  کنیآ نشود،  که اسالمی فکر  کار وقتی از ما ساخته است  م و به ید. 

گرا کنیش پیقرآن و اسالم  کنیم و به تعلیدا  ، 13)همان، ج میمات صدر اسالم عمل 
 (.92ص

که با این تعریم صادر شود، حرکت آفرین و براندازنده طواغیت است  از دیدگاه ایشان، اسالمی 
کند. انتظار در معنای رخوت و بی عملی از دیدگاه ایشان   وغ مستکبران رها میها را از ی  و ملت

که با طرح درست آموزه کمان  مردود و انتظاری ممدوح است  های اسالمی، مسلمانان را از شر حا
کند.  فاسد خود رها 
 هایی جدی دارند. ایشان درباب  ای نیز، در مقوله موعودیت و انتظار بحث  آیت اهلل خامنه

که در هیچ جای دنیای اسالم، مثل ایران بحث انتظار ظهور، روح   انتظار موعود اظهار می دارند 
که در ایران مطرح  آن _را پرامید و پرتپش   اند:  مطرح نکرده _است گونه 

که به آینده امید دارد، می که روزگار ظلم و ستم و زورگویی و تجاوز و طغیان   آن ملتی  داند 
که امروز در جهان به وجود آورده است؛ یک روزگار   همهو استکبار، با  حجم عظیمی 

که قدرت قاهره تمام های فساد و ظلم  قله  حق، همه  شدنی است و دورانی خواهد رسید 
کرد؛ معنای  را از بین خواهد برد و چشم انداز زندگی بشر را با نور عدالت منور خواهد 

که در آن، ظلم  د زمینه را برای آندوران امام زمان این است ... بای انتظار چنان دورانی 
تر و  تر و خالق و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد و اندیشه و عقول بشر، از همیشه فعال

__________________________________   

قوا>»سوره آل عمران:  103ه ی. بخشی از آ1 ِه َجميعا  َو لاَتَفر َ د و پراکنده یسمان خدا چنگ بزنی؛ به ر<َو اْعَتِصموا ِبَحبِل الل َ
 «د.ینشو

ُلوا َو َتذَهَب ريُحُکم َو اْصبِ >»: 46ه ی. سوره انفال، آ2 َه َو َرُسوَلُه َو لاَتناَزُعوا َفَتفشَّ اِبريَن َو اطيُعوا الل َ َه َمَع الص  وا ان َ الل َ ؛ و همه <ُر
که در اثر تفرقه، سست و ترسو شده، قدرت و عظمت یید و هرگز راه اختالف و تنازع را نپویرو فرمان خدا و رسول باشیپ د 

که خدا همیدار و صبور باشید پایشما نابود خواهد شد، بلکه همه با  «شه با صابران است.ید 
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که ملت آفریننده کنیم؛ دورانی  جنگند؛ و در مقیاس   ها با یکدیگر نمی  تر است، آماده 
کامل هست )بیانات رهبری  (.11/1370/ 30عالم، صلح و امنیِت 

که در طول تاریخ   از نظر اسکاچپول، جامعه شناس نظریه پرداز در حوزه انقالب ها، تنها انقالبی 
های جامعه شهری تحت هدایت اسالم شیعی به رهبری روحانی عالی رتبه،   در آن، بخش

اهلل خمینی با هدف سرنگونی شاه ایجاد شده؛ انقالب ایران است. از دیدگاه او اسالم شیعی   آیت
کرد. از دیدگاه او انتشار ایدهب های   ه لحاظ سازمانی و فرهنگی در ایجاد انقالب ایران نقش ایفا 

کرد. صورت بندی های اجتماعی به هماهنگ   سیاسی روحانیان رادیکال، برای شاه چالش ایجاد 
کم منجر  شدن توده مردم و ایجاد اراده اخالقی الزم در آن  ها برای سرکوب نیروهای حکومت حا

کرد که منابت سیاسی حیاتی  را برای ایجاد جنبش انقالبی با ظاهری مدرن فراهم   شد؛ چرا 

 (. 132: ص1382)اسکاچپول، 
گرایانه انتظار  بنابر آنچه ذکر شد، به نظر می گفتمان عمل  رسد االهیات امید مولتمان با 

گرایی در بحث شود ظرفیت عمل   مهدویت در شیعه همگرایی و همسویی جدی دارد. معلوم می
گرفته است. همان  انتظار شیعی وجود داشته است؛ اما قرن کم توجهی قرار  که  ها مورد  طور 

کارکرد برای تبیین آموزه  گرایی انتظار را بروز و ظهور دارد؛ از این  انقالب اسالمی ایران عمل 
 توان بهره برد.  مهدویت در جهان معاصر می
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گیری  نتیجه 
دهد و هر یک از  های مسیحی قرار می را محور آموزه« فرجام شناسی»ن، االهیات امید مولتما

کند. از منظر وی، بازگشت عیسی مسیح و برقراری ملکوت  ها را در ارتباط با آن بازخوانی می  آموزه
کلیسا با حضور فعاالنه«. رویداد»است، نه « فرآیند»االهی نوعی  تر در   بنابر االهیات امید مولتمان، 
کتاب مقدس، وظیفه امیدآفرینی و حرکت بخشی در میان   جتماع و بازتفسیر آموزهعرصه ا های 

مسیحیان را برعهده دارد و با جهت دهی فرجام شناسانه، به سوی ملکوت آینده خدا بر بیداری 
کرده و ساختارهای ناعادالنه را تغییر می کید  دهد. االهیات مولتمان، االهیاتی   ایمان فردی تا

د است و دغدغه درد و رنج طبقه محروم را دارد. مولتمان فرجام شناسی تاریخی مورد من زمینه
که بر جنبه  داند. از این می« فرجام شناسی سیاسی»نظر خود را  های معرفت   رو، بیش از آن 

کید می کسیس( تأ کند، بر جنبه عمل )پرا کید  ورزد. او مباحث  شناختی آموزه آخرالزمان تا
کادمیک را وارد  گفتمانی قدرتمند )در اصالح امور آ کرده و باور آخرالزمانی را به  ادبیات عوام 

کرده است. او از مومنان مسیحی می خواهد جهان خود را مطابق فرمان االهی   اجتماعی( تبدیل 
که همچون  بیارایند تا زمینه رستاخیز مجدد عیسی مسیح فراهم آید؛ یعنی به جای این 

ار تحقق اراده خدا در یک لحظه باشند؛ حضوری فعال و اثرگذار داشته گری منفعل در انتظ نظاره
کنند. این  کنونی فعالیت  باشند. آنان باید بر اساس امید به آینده، برای تغییر شرایط نامطلوب 

کشورهای  -گیری االهیات رهایی بخش و موج بیداری سیاسی دیدگاه بر شکل اجتماعی در 
 است. گذار بوده آمریکای التین تاثیر

کالم شیعی به پیروی از جوامت روایی منقول از پیامبر اعظم و ائمه اطهار؟مهع؟؛ روح امید و  در 
انتظار برپایی حکومت عدل االهی وجود داشته است. مومنان منتظر شیعه در طول تاریخ تشیت، 

های االهی و  در جهت تعهد به آموزه انتظار فرج، در اجرای عمل فردی متناسب با آموزه
کمک به هم همین کیشان سعی و تالش داشتند؛ با این امید  طور انجام دادن عبادات اجتماعی و 

کنند و بتوانند زمینه ساز حکومت عدل االهی بشوند؛  که به وسیله آن به امام خود تقرب پیدا 
که به  گرچه همواره به علت در اختیار نداشتن زمام حکومت در اجرای بسیاری از احکام دینی  ا

کام میجای ماندند. قبل از انقالب اسالمی ایران، آموزه مهدویت و   گاه حکومتی نیاز داشت؛ نا
شد و این باور، به حرکتی اجتماعی و تغییر وضت   تر باوری فردی محسوب می مسئله انتظار  بیش
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ر ای به نام اعتراض به وضعیت موجود و مقاومت در براب نامطلوب موجود ناظر نبود و انتظار مقوله
کم گرفته بود.  ظلم و ستم نداشت. در مسئله انتظار،  تر جنبه مسئولیت پذیری مورد توجه قرار 

که در آن اعتراض و مقاومت و تغییر وضت موجود به  کرد  گفتمانی تبدیل  امام خمینی، انتظار را به 
است؛  های شیعی وجود داشته شود جنبه عملگرایی در آموزه  وجود آمد. به این ترتیب، معلوم می

کم ولی ممکن است در برهه گرفته باشد.  هایی از تاریخ مورد   توجهی قرار 
کید بر جنبه عملی و حرکت زای   که با تا قالب تفکر مولتمان، دارای این ظرفیت جدی است 

دین، به عنوان ظرف ارائه تفکر مهدوی در جهت زمینه سازی امر ظهور به پویایی و امید 
توان از آن در   طور می حال به نفت آینده موعود استفاده شود. همین اجتماعی؛ برای تغییر زمان

کرد و مخاطبان بیش تری را به مطالعه و درک این آموزه   توسعه ادبیات مهدویت استفاده 
اجتماعی آن را  -فراخواند. به عنوان نکته پایانی، االهیات امید مولتمان و تاثیرگذاری سیاسی

سیاست دانست. البته شاید دیدگاه مولتمان لزوما تشکیل حکومت  توان موید رابطه دین و  می
گفت یکی از جنبه  دینی نباشد؛ اما می گیری حکومت  های االهیات امید مولتمان، با شکل  توان 
 دینی همخوانی دارد. 
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