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 چکیده 

حاضر آن است که نظام تعلیم و تربیت مهدوی، با وجود نقش راهبردی در پژوهش مسئله اصلی 
از جمله نظام علم و فناوری قرار  های مختلم،مؤلفهانتقال اندیشه وحیانی به جامعه، خود تحت تأثیر 

 اما این تأثیرات باشد؛بنیادین بر آن دارای آثاری جریان نوپدید همگرایی فناورانه آن است، دارد و انتظار 
های همگرا مبهم است.   که سرنوشت نظام یادشده در مواجهه با فناوری  آن ،تر   چندان روشن نیست و مهم

های دلفی و سناریونگاری   برای یافتن پاسخ این پرسش، پژوهش کیفی حاضر با استفاده از تکنیک
روندهای   فهرستی از کالنابتدا  ،های محتمل در این جریان را تصویرسازی کند. در این راه  کوشد آینده  می

های ناظر بر این   قطعیت   همگرایی فناورانه احصا و اولویت بندی شد و در ادامه با تالقی دادن عدم
روندها، چهار سناریو از آیندۀ نظام تعلیم و تربیت مهدوی )شامل شجرۀ طیبه، ملک سلیمان، شجرۀ 

تواند مسئوالن نظام تعلیم و تربیت دینی   مطالعه میهای این   خبیثه و ابراهیم در آتش( طراحی شد. یافته
های همگرا راهنمایی   به ویژه فناوری ،نگرانه با جریان توسعه علم و فناوری  و مهدوی را در مواجهۀ آینده

 کند.
 پژوهی.های همگرا، آیندهمهدویت، تعلیم و تربیت مهدوی، همگرایی فناورانه، فناوری: یدیواژگان کل
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 مقدمه 
علوم  ساختن ینید به گواهی مستندات متعدد و مدارک معتبر، تالش علمی و دقیق برای

آید   به شمار میشمندان مسلمان یاند یت، از مباحث مهم فرارویدانش ترب ویژه به ،انسانی
ی به ساز  نهیزم زیرساختی برای منزلۀبه  ،ینیت دیترب(. مفهوم کلی 187: ص1385)هاشمی، 
 ،فردی و اجتماعیدستاوردهای  کسب مان ویا مراتب به ،اعضای جامعه یابیدست منظور 
: 1392شود )توسلی،   باور محسوب می  ای کلیدی در توسعۀ اجتماعی جوامت دین  پدیده
از اهمیت « مهدویتربیت نظام تعلیم »(. عالوه بر این و به صورت خاص، استقرار 153ص

های مختلفی از قبیل   گروه ،دار است و از همین روراهبردی و سرنوشت ساز در مکتب اسالم برخور
ها و جامعه برای همراهی در اجرای این تعهد مشترک به همکاری   خانواده، نظام آموزشی، رسانه

(. در نظام جمهوری اسالمی نیز 129: ص1389، لک زایی و قاسمی نژاداند )  دعوت شده
بر اساس  ،م از کودکان، نوجوانان و جواناناع ،یجامعه اسالم اعضایت یتربو تعلیم پرداختن به 

ای کلیدی به شمار   ویژه آرمان انتظار و مهدویت، مسئله های ارزشمند مکتب تشیت و به  ذخیره
، دینی بهیات طیح مختصات نظام آموزشی و پرورشی متناسب باتحقق  یو تالش برا آید  می

)بقایی و همکاران،  بوده استنظام جمهوری اسالمی  مسئوالن ارشد یها  همواره از دغدغه
جا  (. اهمیت و حساسیت نظام تعلیم و تربیت مهدوی برای جامعه کنونی ما از آن165: ص1392

بتوان موجی از  یمهدو مبانی تعلیم و تربیت ییق شناسایاز طررود   شود که امید می  مضاعم می
 از جمله ،ه ساختارها و ارکان جامعه مدرن امروزیساز اسالمی را ب  های معنوی و انسان  اندیشه
: 1390دهکردی و همکاران،  )فروزندهکرد  ها تزریق  ها و مدارس و رسانه  و دانشگاه ها  سازمان
 (.107ص

تعالیم جا که بخش مهمی از  از آنبسیاری از متفکران و دین پژوهان معاصر، براساس دیدگاه 
، رو به آینده بایستگی آمادگی ،توجه به آینده ی از قبیل، در برگیرندۀ موضوعاتمهدویت مکتب
میان این بخش از  ؛گیری آینده مطلوب استسازی برای شکلزمینه همچنین ریزی وبرنامه
فراوانی تناسب و قرابت  ،پژوهیآیندهی ناظر بر مفهوم هاها و نگرشروش های اسالمی با  آموزه

 تا حدی است که بعضی از صاحبهمسویی اسب و (. این تن65: ص1397وجود دارد )کارگر، 
جنبه از ترین مهدویت به عنوان مهم های  اسالم، آموزه شریعت آسمانی در نظران معتقدند 
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کبریدینی قابل معرفی و ترویج است ) پژوهیآینده رویکرد (؛ و بر همین 143: ص1392، علی ا
پژوهانه مورد بررسی، تبلیغ و   آینده اند که تعالیم متعالی مهدوی با نگاهی  توصیه کرده ،اساس

پژوهی و نظام   آیندهنو جاست که میان دانش  (. این123: ص1392تعلیم قرار گیرد )قربانی، 
ای   پدید آمدن رشته ،گیرد که حاصل آن  شکل میپیوندی راهگشا ارزشی تعلیم و تربیت مهدوی 

نگارانه خواهد بود که چشم انداز   شناسی مدرن آینده   از تحقیقات و مطالعات مبتنی بر روش
 کنند.  رو از پدیدار تعلیم و تربیت مهدوی را تصویرسازی می  پیش

گون، آنچه با   های تأثیرگذار بر آینده تمدن بشری در ابعاد و الیه  در میان جریان های گونا
آورترین   گروهی از شگفت ؛شود  شناخته می« های همگرا  فناوری»یا « همگرایی فناورانه»عنوان 

شود و تا   های فیزیکی و ذهنی انسان شروع می  دهد که از ارتقای توانایی  دستاوردها را بشارت می
اتصال همواره و یکپارچه میان تمامی عناصر زنده و غیرزنده جهان طبیعی و مصنوعی ادامه 

ر دانش پیشرفته افزایی و ترکیب هوشمندانه میان چها  که از هم این پدیده بسیار جدیدیابد.   می
چنان تحوالتی را در  ؛آید  فناوری، فناوری اطالعات و علوم شناختی حاصل می  نانوفناوری، زیست

یا  «رنسانس جدید»با عنوان  ،سرتاسر حیات فردی و اجتماعی بشر ایجاد خواهد کرد که از آن
گیر » شود که   نی می( و پیش بی106: ص1397یاد )کارگر شورکی و همکاران،  «انقالب تمدنی فرا

از جمله نظام تعلیم و تربیت مهدوی از دامنه تأثیرات شگرف ناشی از آن به دور  ،ای  هید پدیده
 نخواهد ماند.

ساز اسالمی و   با توجه به جایگاه کم نظیر نظام تعلیم و تربیت مهدوی در نهضت فرهنگ
آماده رت توجه به آینده و های رسیده از بزرگان مکتب تشیت مبنی بر ضرو  همچنین بنا بر توصیه

با کند میه حاضر تالش بر آینده جهان، مقالجامعه مهدوی برای حضور تأثیرگذار و موفق کردن 
پژوهانه، پدیده تعلیم و تربیت مهدوی را مورد تحلیل و تصویرسازی قرار دهد. در    نگاهی آینده

افزا میان نانوفناوری،   ب هماین راه، تمرکز اصلی بر جریان نوپدید همگرایی فناورانه )ترکی
های محتمل از تعلیم و   فناوری، فناوری اطالعات و علوم شناختی( است تا بتوان آینده  زیست

. کردهای همگرا ترسیم   بینی از فناوری  تربیت مهدوی را در سایه تحوالت برخاسته و قابل پیش
تاثیرات جریان همگرایی فناورانه رو آن است که ابعاد مختلم از   در واقت، هدف از مطالعه پیش

نگارانه، سناریوهای ممکن از آینده این   بر تعلیم و تربیت مهدوی را شناسایی و با رویکردی آینده
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 پدیده را به روشی علمی معرفی کند.

 پیشینه نظری و پژوهشی
های   یپژوهی نظام تعلیم و تربیت مهدوی با رویکرد فناور  رسد که در زمینه آینده  به نظر می

همگرا، سوابق نظری و پژوهشی کافی در دسترس نیست؛ چرا که با وجود مطالعات اندکی که در 
کنون است؛  های مختلم انجام شده  های همگرا در حوزه  نگاری تاثیرات فناوری  زمینه آینده تا

ار تحقیق مستقلی که تاثیرپذیری نظام تعلیم و تربیت مهدوی را از این جریان مورد تحلیل قر
با توجه به این سطح از کمبود سوابق تحقیقاتی، ضرورت اجرای . داده باشد، صورت نگرفته است

شود.   به صورت مضاعم درک می مطالعه حاضر و همچنین تمایز و نوآوری این پژوهش
ح زیر گزارش   ای از مبانی نظری مرتبط با قلمروی موضوعی این پژوهش را می  خالصه توان به شر
 کرد:

 تعلیم و تربیت مهدویالف( 
ها و   تحقق اهداف توسعه جوامت در ابعاد مختلم فردی و اجتماعی، مستلزم وجود زیرساخت

نظام آموزش و پرورش    ها خرده  ای است که در میان آن  های متعدد و به هم پیوسته  نظام   خرده
کامی سایر  از جایگاهی مرکزی و اهمیتی بنیادین برخوردار است؛ به صورتی که موفقیت یا نا

به میزان  ،امنیت و از قبیل رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، سالمت ،عناصر و اجزای نظام توسعه
دار در   نظام پراهمیت و اولویت  کارآمدی نظام تعلیم و تربیت وابسته خواهد بود. این خرده 

تعالیم دینی شوند و مناسبات اجتماعی شهروندانش بر   جوامعی که با نگاه مذهبی مدیریت 
(. 157-155: ص1392ای برخوردار است )توسلی،   از خصوصیات و شرایط ویژه ؛باشدمبتنی 

ها و   ها، خانواده  کوشد تا بینش و رفتار انسان  نظام تعلیم و تربیت دینی در چنین جوامعی می
کم تنظیم کند و از این راه،   ها را مطابق با آرمان  گروه همسویی های مورد انتظار مکتب دینی حا

نظران، نظام  . برخی صاحبکندالگوهای رفتاری شهروندان با هنجارهای معنوی را تضمین 
اند که ترکیب   ها تعریم کرده  ساختارها، فرایندها و دیدگاه ای از   مجموعهتعلیم و تربیت دینی را 

ن و یاستخراج، تدو باوران را  اظر بر توانمندسازی دانشی و بینشی دینن ینیاز معارف د یهماهنگ
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 (.187: ص1385کند )هاشمی،   می منتقل

با استناد به تعالیم برخاسته از  ،ای از نظام تعلیم و تربیت دینی در مکتب اسالم  ساحت ویژه
. کندانسان نهادینه  سازی را در ذهن و رفتار   فرهنگ انتظار و آینده مهدویت، تالش دارد اندیشه

چنین گفته شده است که این  مهدویت  های  آموزهدر تبیین اهمیت تعلیمی و جایگاه تربیتی 
بسیاری وجود دارد های که در آن ظرفیت دانستعصاره ناب تمام معارف اسالمی  مفاهیم را باید

ظهور  ط ضروری برایشرای سازیزمینه به منظور  جامعه افراد پرورشبرای  ها  که الزم است از آن
: 1393، موسوی نسب و عبداللهیبرداری شود )  بهرهتراز اسالمی  ،در جهت تحقق جامعه

توان در این واقعیت نیز   های مهدویت را می  (. پیوند میان نظام تعلیم و تربیت با آموزه81ص
های مهدویت   ترین آرمان  که از جمله اصلی عدالت اجتماعیگستر   سراغ گرفت که مفهوم جهان

های متعددی است که بخش مهمی از آن در ساختار تعلیم و   دارای ابعاد و مولفه ؛آید  به شمار می
 (.211: ص1387تربیت نمودار خواهد شد )نصیری، 

ریزی و   برنامه، مهدویت یها  آموزه بر  یت مبتنیترب باید پذیرفت که هسته مرکزی نظام تعلیم و
مصلح  واقعی نده و منتظر یدوار به آیا، امیپو موحد، ییها  انسانت یترب یبرا مند  تالش هدف

به  یابیدست یانه، در تکاپویگرا  پوچ یها  شهیاز اند یضمن دورها این انساناست که  یجهان
: 1392)بقایی و همکاران،  دارند  ینه ساز و منتظر گام برمیبه و ساختن جامعه زمیات طیح
س و فرهنگ و اندیشه و باور است، باید از دوران خردسالی و (. چنین حرکتی را که از جن165ص

از همین روست که در تجارب  محقق کرد.متناسب با اقتضائات کودکی و نوجوانی طراحی و 
نمایش برای  و نظیر شعر، قصه، نقاشی هایی  عملی مروجان نظام تعلیم و تربیت مهدوی، رسانه

 و عبداللهی) است شدهپیشنهاد  دینی و تربیتیهای این نظام   اهداف و آرمانیابی به دست
ها و   گیری هوشمندانه از این قالب  که از طریق بهرهاست ( و امید 107: ص1393، موسوی نسب

های مخاطبان خردسال این جریان،   ها و خواسته  ورزانه با ویژگی همچنین ضمن مواجهه خرد
سازان   م و تربیت مهدوی در آیندهکامل و دقیق نظام تعلیتحقق سازکارهایی مطمئن برای 

 جامعه دنبال شود.
ترین کارکرد مکتب  ورزان اسالمی، مهم  متفکران و اندیشهدیدگاه جا که به استناد  از آن

شود )محمدی،   بخشی به اخالق و معنویت در سطح جامعه دینی محسوب می  مهدویت، تعالی
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تربیت مهدوی برای دوران معاصر که الگوی جامعی از است انتظار چنین (؛ 114: ص1392
جوامت مسلمان را  ها و ابتالئات امروز پردازی شود که بتوان با تکیه بر آن بلیه  طراحی و نظریه

ورزان آمادگی نسبی   جدید و ناشناخته در دیناوضاع که برای مواجهه با   ؛ ضمن آنکردبرطرف 
که چنین ضرورتی تنها از طریق رسد   (. طبیعی به نظر می92: ص1392پدید آورد )موسوی، 

انداز بلندمدت نظام تعلیم و تربیت مهدوی قابل پیگیری است که خود، از   تدوین چشم
هوشمندانه شکل  ن باور یبر ا ی کهنگاههای اساسی این عرصه خوانده شده است. چنین   بایسته

 یفرارو یها و باورها  از ارزش یابیو قابل دست یمطلوب و آرمان یری، ضمن ارائه تصوگرفته باشد
کم یمبتن یا  ندهیکه آ خواهد بود امیدوارین یا کنندۀ   تقویتجامعه،  د یت توحیبر عدالت و حا

چنان  بر آفرینی موثر   نماید که برای نقش  ضروری میلذا و  در سراسر جهان در انتظار ماست
 (. 100: ص1392، اندازی آماده شویم )کارگر   چشم

 ب( همگرایی فناورانه
میالدی از  2001گزارشی که در سال براساس های قرن بیست و یکم و   طی نخستین سال
مفهومی جدید در ادبیات علم و فناوری  ؛کا منتشر شدیعلوم آمر یاد ملیاجالسی علمی در بن
 2های همگرا  یا فناوری 1که امروزه آن را با عنوان همگرایی فناورانهگردید جهانیان متولد 

 ؛چند برخوردهای اولیه با این اندیشه، سرشار از بهت و ناباوری و حتی انکار بودشناسیم. هر  می
به تدریج، مبانی فکری مستحکمی یافت و به سرعت در میان محافل علمی و اجرایی کشورهای 
پیشرفته دنیا نفوذ کرد. واضعان این تفکر معتقد بودند که جهان در آستانه انقالب تمدنی 

فناوری بسیار -افزایی میان چهار دانش  ت که دلیل آن همگرایی و همعظیمی قرار گرفته اس
ها را با استفاده از حروف اولشان در   های چهارگانه که ترکیب آن  پیشرفته است. این فناوری

، عبارتند از: نانوفناوری )یا اند  نامگذاری کرده« 4شزان»و در فارسی « 3انبیک»انگلیسی 
ات و ارتباطات )فاوا( و علوم )یا )فناوری حیاتی(، فناوری اطالعریزفناوری(، زیست فناوری 

__________________________________   
1. Technological Convergence 

2. Convergent Technologies 

3. NBIC: Nanotechnology, Biotechnology, Information technology, Cognitive science 

4 . یستی، اطالعات، نانو  . شزان: شناختی، ز
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 (.109: ص1397های( شناختی )کارگر شورکی و همکاران،   فناوری
های   ها و فناوری  افزایی میان دانش  که هرچند، مفهوم همگرایی و هماست یادآوری قابل 
؛ آشنایی دارند ران با این ادبیاتآوتر صنعتگران و فن  و بیشاست قدمتی دیرینه  دارای  مختلم
ای که در ترکیب این چهار فناوری خاص وجود دارد، دنیایی کامال جدید   های بسیار ویژه  قابلیت
های آن   حتی درک تمامی جنبه ،شود  بسیار بدیت را به وجود خواهد آورد که گفته میوضعیتی و 

جا که دستکاری مواد شناخته شده در  آنبرای ذهن امروز بشر، دشوار و چه بسا ناممکن است. از 
گریزی   نشده از ماده را پدید آورد )مانند آب   انگیز و تجربه  شگفتهای ویژگیتواند   مقیاس نانو می

تواند   های حیاتی موجودات زنده می  یا تغییر رنگ و وزن( و همین مداخالت در سازکارها و سامانه
ها منجر شود )مثًال پرورش گیاه یا جانورانی بدون   های آنبه تحوالتی شگرف در نیازها و کارکرد
کسیژن یا غذای محیطی( تلفیق این دو دانش با فناوری چنین است که انتظار  ؛نیاز به ا
آورد، دنیایی یکپارچه و   ها را فراهم می  ها و سامانه  ای بر داده  اطالعات که قدرت کنترل لحظه

اش به یکدیگر متصل هستند   اجزا و عناصر زنده یا غیرزندهقابل کنترل را شکل دهد که تمامی 
گانه را بتوان در ابعاد شناختی انسان وارد و   چیز(. چنانچه این ترکیب سه  )اینترنت همه

سیطره ذهن بشر است که امید چنین سازکارهای مربوط به کارکرد مغز را نیز برایش طراحی کرد، 
 (.2: ص1398همان، کران حاصل آید )  متکامل و بی بر این جهان جدید، به صورتی مداوم،

 ،طرفداران جریان همگرایی فناورانۀ شزان مدعی هستند که بازسازی ذره به ذره جهان طبیعت
پذیر است و در این دنیای نوساخته، تمامی ابعاد و وجوه فردی   های همگرا امکان  به مدد فناوری

یست، سالمت و بهداشت، آموزش و پرورش، اخالق و از قبیل اقتصاد، محیط ز  ،و اجتماعی انسان
آن اوضاعی معنویت، فلسفه و... تاثیراتی عمیق و بنیادین خواهند پذیرفت. دستاورد اولیه چنین 

محیطی، کمبود آب و غذا، کاهش منابت   های مزمنی همچون آلودگی زیست  است که بحران
واهند شد؛ هرچند منتقدان این به سرعت حل خ؛ رشد جمعیت و ها و ترورها  سوخت، جنگ

تر   هایی جدید و البته چالشی  ها، بحران  اند که حتی پس از رفت این نگرانی  رویکرد، هشدار داده
است؛ چرا که انسان  «ناشناسی  هویت»ها   فراروی بشر همگرا قرار خواهد گرفت که یکی از آن

ها استفاده   وشیدنی یا کاشتنی از آنهای همگرا که به صورت پ  مجهز شده به انبوهی از فناوری
ها از قدرت جسمی )سرعت، انعطاف، قدرت و...( و همچنین   کند و به یاری این فناوری  می
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های   های ذهنی )هوش، حافظه، قدرت یادگیری و...( بسیار باالتری نسبت به انسان    توانایی
: 1398 ی،مختاران بشر بداند )تواند خود را همچن  نمی ؛واقعی و پیش از خود برخوردار است

 (. 33ص
های همگرای شزان روز به روز در حال گسترش است و هید سکون و ثباتی هرچند قلمرو فناوری

ترین شدهتوان برخی از شناختهفناورانه وجود ندارد؛ می-در حوزه نفوذ این جریان جدید علمی
شناسی مصنوعی، بدین ترتیب برشمرد: زیستهای معرفی شده از همگرایی فناورانه انبیک را حوزه

فناوری، نانوپزشکی، هوش مصنوعی، سنجش زیستی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، نانوزیست
شناسی، چا  سه بعدی، اینترنت نانوالکترونیک، نانوفوتونیک، سایبرنتیک، روباتیک، عصب

شود که (. یادآوری می116: ص1397ن، سازی )کارگر شورکی و همکاراسازی و مدلچیز، شبیههمه
دستاوردهای این همگرایی، به مصنوعات ملموس و مشهود )مانند کاالها یا محصوالت جدید( 

ها به جنبه شناختی انسان و افزایش تری از این خروجیمحدود نخواهد بود و بخش مهم
 های ذهنی بشر مربوط است. قابلیت

 ج( آینده پژوهی
با آینده، همواره با انسان همراه بوده است و دلیل اصلی آن را باید نااطمینانی ترس از مواجهه 

شده ها حاصل   ن  از ادامه روندهای موجود دانست که از تجربیات چه بسا تلخ بشر در طی قر 
 :1387)فیروزآبادی،  ساخت توان آن را  ینده، بهتر میآ ینیب  شیبا پاند که   ها آموخته  است. انسان

گرفته شکل  «پژوهی  آینده»است که ساحتی در علم با عنوان  بنای همین نکته( و بر م145ص
لحاظ گستردگی و تنوع   است که به از معارف بشر  نسبتا جدیدی  پژوهی، حوزهآینده. است
دستاوردهای بسیارمهمی برای کشورها و  شود و  دانشی کم نظیر محسوب می های مرتبط،حوزه
در  سازیترین ابزارهای تصمیممهم در زمره آن راای که گونه؛ بهن آورده استبه ارمغاجوامت 

 یها  از حوزه یکیبه عنوان  ،یپژوه  ندهیآ(. 123ص :1392اند )قربانی،   دانسته دنیای کنونی
ای   کند تا بتوان آن را به شیوهم ینده جهان را ترسیآ وضعیتدارد  مأموریت، یمطالعات
پژوهی، هنر شکل دادن آینده(. به بیان دیگر، 98ص :1392، )کارگر مدیریت کرد آمیزتر   موفقیت
را در اختیار  رو  پیش محیطی تغییرات و تحلیل شناخت قدرت که از این منظر و  استبه آینده 
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آید   جوامت و مکاتب به شمار میترین علوم مورد نیاز از حیاتی ؛دهد  می ر انسان هوشمند قرا
پژوهی، به عنوان دانش   امروزه، آیندهبه همین دلیل است که  (.31ص :1392، پوررستمی)

های مختلم زندگی دهی به آینده، جایگاه مهمی در دنیا پیدا کرده و به عرصه  شناخت و شکل
کبری) ها وارد شده استانسان  (.143ص :1392، علی ا

وعه اقداماتی مطالعاتی توان مجم  را می پژوهیآیندهبرخی محققان، فرایند براساس دیدگاه 
های مختلم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، شناخت آینده در موضوعات و پدیده دانست که بر 
گاهانه و مدبرانه امکان انتخاب، برنامهکوشد   تمرکز دارد و میفّناوری سیاسی و  ریزی و مواجهه آ
در صدد ایجاد دوراندیشی و آورد. این دانش نسبتا  نو، ها را در حد مطلوب و مؤثر فراهم   با آن
ان اهمیت و ضرورت توجه به شناسی در سطوح مختلم زندگی بشری است تا ضمن بیآینده
ها را فراهم و یا الگوها   ها و تحوالت فراروی جهان، توانایی برخورد سنجیده و مناسب با آنرویداد

صرف نظر از حوزۀ (. 65ص :1397)کارگر، کند و سناریوهای مطلوب و موجهی برای آن ارائه 
تا بتوان  پردازدی ممکن و مطلوب جامعه میهاآینده هپژوهی به شناخت یا مطالعآیندهپژوهش، 

و متناسب با  جامعه را تخمین زد پیش رویهای کنونی، آیندهاوضاع براساس شناخت گذشته و 
کری زواردهی)کرد ریزی و اقدام   ها برنامه  هرکدام از آن  (.7ص :1392 ،شاهرخی ساردو و شا

 پژوهی همگرایی فناورانه  پیوند مهدویت با آینده د(
نظران حوزه   ان استادان و صاحبیدر مآمیز انقالب اسالمی در ایران،   گیری موفقیت  بعد از شکل

ت یتواند از ظرف  یمها   هرکدام از آن که است شکل گرفته یمختلف علمی یکردهایت، رویمهدو
 یکرد راهبردیکردها، روین رویاز ا یکیرد. یبهره گ اسالمی تمدن های  نآرما تحقق یژه خود برایو
 ت مطرح شده استیمهدو عرصه متفکران یبرخ یت بوده که از سوینگارانه به مهدو  ندهیو آ

 ،نوپا رویکردیبه عنوان  (. در واقت، این رشته82ص :1397آبادی،  فیض جهانگیری و، )برزویی
به دست  های معنوی مکتب مهدویت  با آموزه پژوهی  رشته آینده از طریق امتزاج مبانی علمی

ی ختشنا  ی و هستیختشنا  معرفت مبانیتفاوت (؛ هرچند 57ص :1398نژاد،  آمده است )الهی
 عرصهدر این  الگوهای رایجاز سایر  مهدویپژوهی   شناسی آینده  شود روش  اسالمی موجب می

نظام پذیرفت که این نکته را باید  ؛(951ص :1397ان، و متمایز باشد )منطقی و همکار متفاوت
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ها برای ها و ابزارهایی است که برخی از آنپژوهی، متضمن مفاهیم، روششناختی آیندهمعرفت
)قربانی،  کاربرد دارند ، قابلیتهی و وحیانی مهدویتهای االو فهم آموزه  مطالعات گسترده

 (.123ص :1392
 محور   قلب تپنده تحقیقات آیندهدر آیین اسالم به عنوان  مهدویتبه ادعای برخی متفکران، 

های ها و آموزهتواند در تحقیقات خود از ظرفیت  پژوه مسلمان نمیو آینده شود  شناخته می
در  پژوهی  (. از این منظر، رویکرد آینده31ص :1392، پوررستمی) فرهنگ مهدوی بهره نبرد

سازی در ظهور ، آیندهبرخوردار است؛ زیرا از منظر دینخاصی از جایگاه  و شیعی جوامت اسالمی
های فطری و بنیادین بشر در خصوص پاسخی روشن و جامت به پرسش ؟جع؟امام منتظر 

کری زواردهی) زندگی مطلوب و آرمانی آینده است رو   از این (.7ص :1392، شاهرخی ساردو و شا
پژوهانه،   ندهیبا نگاه آشده است که  پژوهان و محققان مکتب مهدویت توصیه   به اسالم
تحوالت و  دین باور از  یریتفس دینی، شناسی  روشاز  گیری  و با بهره تحلیلرا  های مهدوی  آموزه

الزم  یراهبردهااین تعالیم آسمانی نده بر اساس یآ دهی بهشکل  یو براارائه نده یآ یرخدادها
کیپژوه  ندهین جنس از آیدر ا (.161ص :1387)فیروزآبادی، کنند پیشنهاد  گاه ید بر جای، با تا
مدار، با   تجدد یپژوه  ندهیاد در آیبن  انسان یها  نظام حق در عالم و با گذار از نگرش یخاستگاه
در  یمدارانه جوامت انسان  نی، کنش دییوال یگاهیعالم در جا یهبه ساحت اال یت بخشیمحور 
 :1394، خزایی نژاد و گیرد )مطهری  ید قرار میکأ مورد ت های مهدوی  مبتنی بر آموزه یافتیره
 (.117ص

کی از آن است که اولویت  تحقیقات پژوهش دارترین عرصه برای اجرای   گران معاصر حا
پژوهانه دینی و مهدوی، نظام علم و فناوری است که در مقایسه با قلمروهای    مطالعات آینده
 و، تر برخوردار است )برزویی  از جایگاهی برجسته ،هنر  و از قبیل اقتصاد، سیاست ،مشابه و مکمل
(. بدین ترتیب، دور از تصور نخواهد بود که مطالعات 110ص :1397آبادی،  فیض جهانگیری

های بسیار نوپدید علمی و فناورانه از قبیل   با جریان ،پژوهانه در مکتب مهدویت  آینده
که پس از  رسد آیندۀ مطلوبی  به نظر می همسویی و تناسب داشته باشد.های همگرا نیز   فناوری

منتظر تصویرسازی شده است،  برای انسان مسلمان ظهور و حکومت حضرت حجت؟جع؟
بر اساس دانیم که   میبرای مثال،  .کند  مگرایی فناورانه شزان را القا میهایی از جریان ه  نشانه
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د؛ به طوری نلوبی قرار دارهای دینی در عصر ظهور، طبیعت و محیط زیست در شرایط مطآموزه
کری زواردهی) دنرسوری و کمال مادی و معنوی خود میکه به اوج شکوفایی و بهره  و شا

های زیست شناسی   گیری از فناوری  ای با بهرهو تحقق چنین آینده (37ص :1390 ،گورکانی
ترین   که اصلیتعلیم و تربیت مهدوی نیز مصنوعی باورپذیرتر خواهد بود. از سوی دیگر، نظام 

 :1393، موسوی نسب و عبداللهیکند )  ی از قبیل تلقین و باور دنبال میراهکار خود را در مفاهیم
های ذهنی و   تواند از طریق ارتقای تواناییی فناورانه میبه مدد جریان همگرای (؛82ص

 های شناختی بشر، از بهره وری و اثربخشی بسیار باالتری بهره مند شود.  ظرفیت

 ق یروش تحق
که رویکرد کرد توان به این نکته اشاره   های روش شناختی مطالعه حاضر، میدر تبیین ویژگی

کم بر این تحقیق، کیفی است و در  های دلفی و سناریونگاری استفاده شده   آن از تکنیککلی حا
اصلی آن  ، بیست ساله لحاظ شده است و مراحلیپژوه  ندهین مطالعه آیدر ا یزمانبازه است. 

تاثیرپذیری پدیده تعلیم و بر اند که ابتدا فهرستی از روندهای مهم   بدین ترتیب تنظیم شده
ها، سلطه   وری در داده  تربیت مهدوی از جریان همگرایی فناورانه تهیه شد که عبارتند از: غوطه

هوش مصنوعی، نوسازی اقتصادی، اتصال همیشگی و همگانی، انعطاف پذیری، ظهور 
از  ،پذیری رفتارهای ارادی و غیرارادی. در ادامه و ضمن مشورت با خبرگان  رانسان و کنترلَابَ 

تا دو  ندگانه مورد پاالیش قرار گرفت  طریق اجرای سه دور تکنیک دلفی، این روندهای هفت
های   ان مشخص شوند. در بخش دوم، عدم قطعیتین جریعنوان از روندهای محوری ا

ها و سلطه خیر یا   روندها )شامل جایگاه انسان در نظام حکمرانی داده  الندهنده این ک  تشکیل
متمایز از آینده  ها چهار سناریوو از تالقی آن قرار گرفت شر بر نظام کنترل رفتار( مورد شناسایی

فرایند تدوین  ند.های همگرا طراحی گردید  نظام تعلیم و تربیت مهدوی در سایه فناوری
گروهی خبرگان تکمیل شده است. جامعه آماری مباحثه محققان آغاز و از طریق سناریوها توسط 

اند که در هر دو   تشکیل داده از خبرگان دانشگاهی و اجراییتن تحقیق خبره محور حاضر را شش 
کید بر فناوری  حوزه آینده کید بر   پژوهی فناوری )با تأ های همگرا( و تعلیم و تربیت دینی )با تأ
سابقه تدریس، پژوهش، تألیم و یا فعالیت اجرایی باشند. شرح دارای بیت مهدوی( تعلیم و تر
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آمده است. ابزار اصلی تحقیق،  یک مشخصات تفصیلی خبرگان این مطالعه در جدول
ها به تایید متخصصان مرتبط رسیده   که اعتبار آناند ای بودههای محقق ساخته  پرسشنامه

های خبرگان مورد کردن دیدگاهتکنیک دلفی برای همگرا  است و در مراحل سه گانه اجرای
 اند.   استفاده قرار گرفته

 مشخصات خبرگان مطالعه. 1جدول

 رشتۀ تحصیلی مدرک تحصیلی جسنیت ردیف

کتاب، مقاله،  تعداد آثار علمی )
 نامه و...(پایان

های فناوری
 همگرا

تعلیم و تربیت 
 دینی

 3 1 حقوق دکتری تخصصی مرد 1
 19 2 االهیات دکتری تخصصی مرد 2
 7 4 فلسفه دین دکتری تخصصی زن 3

مدیریت منابت انسانی  کارشناسی ارشد مرد 4
 3 2 اسالمی

 2 7 مدیریت فناوری دکتری تخصصی مرد 5
 5 1 نهج البالغه کارشناسی ارشد مرد 6

  ها  افتهی
هایی   یافته گویای مطالعه حاضر،های جمت آوری شده در مراحل مختلم   تجزیه و تحلیل داده

 ها در ادامه این بخش از گزارش آمده است.  که شرح مختصر آنهستند 

کلیدی همگرایی فناورانه   الف( یافته  های پژوهش: ابرروندهای 
های علمی منتشر   برای شناسایی اولیه فهرست روندهای همگرایی فناورانه، به یکی از گزارش

روند   عاتی فارسی زبان استناد شده است. در این فهرست، هفت کالنهای اطال  پایگاهشده در 
اند   روند فرعی حاصل آمده 59اند که از ترکیب   ریان همگرایی فناورانه معرفی شدهناشی از ج

فهرست این کالن روندهای هفتگانه را نشان  2(. جدول4: ص1398)کارگر شورکی و همکاران، 
 داده است.
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 (همانروندهای همگرایی فناورانه )  کالن .2جدول
 روند روندهای تشکیل دهنده کالن روندکالن ردیف

وری در غوطه 1
 هاداده

شناختی، رواج محاسبات شناختی،    جامعه یریگتولید نامحدود اطالعات، شکل
شده پویا، نفوذ حسگرهای جاسازی شده، استفاده از منابت توزیت یهاتوسعه پردازش

 اطالعات و حکمرانی دانش

سلطه هوش  2
 یمصنوع

های هوشمند، استقالل بازیگران هوشمند نفوذ بینش ماشینی، انسجام فناوری
 ها به کنترل انسانی شبکه، رشد خودکارسازی و عدم نیاز ماشین

نوسازی  3
 اقتصادی 

ظام پرداخت، تغییر ساختار مشاغل، ارتقای کیفیت زندگی، تغییر راهبردهای اصالح ن
 وری از منابت سازمانی، رشد کارایی و کاهش هزینهبهره یسازمانی، ارتقا

4 
اتصال 
همگانی و 
 همیشگی

تحقق جهان واحد )به هم پیوسته(، تسهیل ارتباطات، کیفیت ارتباطات سازمانی، 
سازی برای تعامالت بین مشارکت گسترده، ارتباطات نامحدود، شبکه گرایی، فرصت

-سیستمی، اتصال و یکپارچه سازی جهانی، تعامالت شبکه محور، ارتباطات انسان
ماشین، تعامالت متقابل -شینماشین، اینترنت تجهیزات )اشیا(، ارتباطات ما

 ها و ترکیب اشیا فناوری

 پذیریانعطاف 5
پذیر، تغییر ساختارهای سازمانی، پویایی کسب و های انعطافتوسعه کاربرد روبات

پذیری، غیرقابل سازی ساختارها، محو شدن مرزها، تحول محیطی، انعطافکار، افقی
 ها ها و فعالیترشتگی مرز دانشنها و ابزارها و میامشاهده شدن رسانه

ظهور َاَبر  6
 انسان

العمر، جوامت توانمندشده، رفت های توانمندشده، یادگیری مادامانسان
های شناختی انسان، تقویت ذهن اجتماعی، ارتقای عملکرد انسان، محدودیت

 تقویت یادگیری و ادراک و انسان مدرن 

7 

 یریپذکنترل
 یرفتارها
و  یاراد
 یرارادیغ

گیری، تحول در نظام آموزش، کنترل فرهنگ سازمانی، مشارکت گسترده در تصمیم
های داوطلبانه در مدیریت، انگیزش کارکنان، مهندسی فرهنگ سازمانی، مشارکت

شده، فرایندهای تحت کنترل، کاهش نیاز به کنترل و استانداردهای کنترل توزیت
 شمول جهان

از تن روندهای هفتگانه، از طریق اجرای تکنیک دلفی و نظرخواهی از شش  بندی این  اولویت
خبرگان تخصصی انجام شده است. با برگزاری سه دور از دلفی، دو ابرروند اولویت دار و کلیدی از 

 ؛ترین تاثیر را بر نظام تعلیم و تربیت مهدوی خواهند داشت  جریان همگرایی فناورانه که بیش
 .یرارادیو غ یاراد یرفتارها یریپذ  کنترل و اه  در داده وری  غوطهیی شدند: بدین ترتیب شناسا
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 همگرایی فناورانه  یها  تیهای پژوهش: عدم قطع  ب( یافته
پس از تعیین ابرروندهای کلیدی همگرایی فناورانه، از خبرگان خواسته شد تا عدم قطعیت 

. منظور از اصطالح عدم قطعیت، کننداصلی ناظر بر هرکدام از این ابرروندهای کلیدی را معرفی 
حدی باشد و وقوع هرکدام از این دو وضعیت  ای مفهومی است که حاوی دو کرانهبرساخته
بینی کرد که کدام یک از   یز محتمل به نظر برسد و با اطمینان کافی نتوان پیشای ن  کرانه

د. بدین ترتیب و پس ری دارت  د داد یا احتمال بسیار بیشهای دوگانه در آینده رخ خواهوضعیت
های مرتبط با هرکدام   عدم قطعیت (،با رویکرد بحث گروهی)ای   از برگزاری یک جلسه نود دقیقه

ها بدین   ( شناسایی گردید. شرح مختصری از این عدم قطعیت3وندها به شرح جدول )از کالن ر
 قرار است:
، «هاوری در دادهغوطه»جا که کالن روند ها: از آنجایگاه انسان در نظام حکمرانی دادهالم( 

گیری نظام های متنوع و همچنین ضرورت شکلرویه داده  به مفاهیمی از قبیل تولید بی
های نظام تعلیم و ترین نااطمینانی در این عرصه که بر آیندهاصلی ؛پردازدحکمرانی داده می

موقعیت بشر در تنظیم مناسبات میان ارکان مختلم این  ؛تربیت مهدوی تأثیر خواهد گذاشت
م ترین عدبر این اعتقادند که مهم ،کننده در این مطالعهبوم جدید است. خبرگان مشارکتزیست

ها را جایگاه انسان در این نظام جدید وری جهان در حکمرانی دادهقطعیت ناظر بر روند غوطه
اسارت انسان در  :تواند دربرگیرندۀ دو آستانۀ حّدی باشد که عبارتند از دهد که میتشکیل می

کمیت و نظام حکمرانی داده گر بشر بتواند حا کمیت وی بر این ساختار. طبیعی است که ا خود  حا
آفرینی انسان دینی در نظام تعلیم و تربیت را در نظام حکمرانی داده به فعلیت برساند، نقش

اما در صورتی که بشر به اسیری تحت سلطه در این کارزار اطالعاتی  ؛ریزی خواهد بودقابل برنامه
موزش و گیرندۀ اصلی در نظام آتبدیل شود، عناصری غیرانسانی )مانند هوش مصنوعی( تصمیم

 پرورش خواهند بود. 

سلطه خیر یا شر بر نظام کنترل رفتار: آنچه از دیدگاه خبرگان مورد مشورت در این مطالعه ب( 
روند های ناظر بر عدم قطعیت مرتبط با کالنترین اهمیت در میان گزارهدارای بیش

کم بر شود؛ ماهیت اارزیابی می« پذیری رفتارهای ارادی و غیرارادیکنترل» رزشی اندیشه حا
دهی به رفتارهای آدمی در نظام کنترل رفتارهاست. به بیان دیگر، این موضوع که سازکار شکل
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های پیش روی نظام تعلیم و تربیت آینده به اختیار کدام جریان تفکری و ارزشی باشد؛ بر آینده
که هرکدام از بینی است ساز خواهد داشت. قابل پیشدینی و مهدوی تأثیری سرنوشت

های حّدی مورد انتظار در این پیوستار، شامل سلطه دستگاه شر یا تسلط نظام خیر بر آستانه
ای متفاوت و حتی دهنده به رفتارهای ارادی و غیرارادی بشر، آیندهفرایندها و ساختارهای شکل

کم بر که دیدمان متضاد از نظام تعلیم و تربیت دینی رقم خواهد زد. بسته به آن ارزشی حا
های خیرخواهانه باشد یا برخاسته از تفکرات رفتارهای انسان آینده، برخاسته از اندیشه

کامی فعاالن عرصه آموزش و پرورش دینی هم دستخوش نوسان خواهد  شرطلبانه؛ موفقیت یا نا
 بود.

 ناظر بر همگرایی فناورانه در نظام تعلیم و تربیت مهدوی یها  تیعدم قطع. 3جدول

روند عنوان کالن ردیف
 تیعدم قطع یاکرانه یهاتیوضع تیعنوان عدم قطع یمحور

وری در   غوطه 1
 ها  داده

جایگاه انسان در نظام 
 ها  دادهحکمرانی 

کم نظام حکمرانی داده  ها/   انسان، حا
 ها  حکمرانی دادهانسان، اسیر نظام 

2 
 یریپذ  کنترل
و  یاراد یرفتارها
 یرارادیغ

یر یا شر بر نظام سلطه خ
 کنترل رفتار 

 سلطه خیر بر نظام کنترل رفتار/ 
 سلطه شر بر نظام کنترل رفتار 

 نده نظام تعلیم و تربیت مهدوی یآ یوهایهای پژوهش: سنار   یافته ج(
دو کالن روند کلیدی ناشی از همگرایی فناورانه شزان و موثر بر نظام تعلیم و تربیت اینک 

برای هرکدام از این ابرروندها، دو که ، با توجه به ایناز سوی دیگر  .اند  مهدوی شناسایی شده
کالن توان با تالقی دادن این دو   ل )عدم قطعیت( معرفی شده است؛ میای محتم  وضعیت کرانه

. کردهای پیش روی نظام تعلیم و تربیت مهدوی را تصویرسازی   روند، چهار سناریو از آینده
ز در ادامه یها ن  و شرح مختصر هرکدام از آنشود مالحظه می 1ر نمودار دعنوان این سناریوها 

 آمده است.
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 ان همگرایی فناورانه ینده نظام تعلیم و تربیت مهدوی در جریآ یوهایسنار  .1نمودار 

 و اول یسنار 
به از یک سو، انسان  ؛نامگذاری شده است« شجره طیبه»نده که با عنوان یت از آین روایدر ا
کم نظام حکمرانی دادهعنوان  دارای اقتدار و تسلط کافی بر جریان تولید و انتشار داده و  ،ها  حا

اطالعات در سرتاسر گیتی است؛ و از طرف دیگر، نظام کنترل رفتارهای ارادی و غیرارادی 
اعتقاد دارند  ،نظران مورد مشورت در این مطالعه  ها در اختیار نظام خیر قرار دارد. صاحب  انسان

های   خواهد توانست به شایستگی، اهداف و آرماناوضاعی نظام تعلیم و تربیت دینی در چنین 
به خدمت اهداف آموزشی و  ،های همگرا در جهان  که توسعه فناوری چرا کند؛خویش را محقق 

از تعالیم  ترین زمان یا انرژی، انبوهی  توان با صرف کم  و می خواهد آمد پرورشی این سیستم در 
ها در میان   . سطح پذیرش این آموزهکرددینی برخاسته از اندیشه مهدوی را به مخاطبان عرضه 

ها   بود و نمادهای رفتاری از تأثیرگذاری فرهنگ انتظار بر کنش جامعه هدف نیز بسیار باال خواهد
کنش خبرگان  نظر مشود. از   های شهروندان جامعه اسالمی به صورتی ملموس مشاهده می  و وا

آن است که نظام  «شجره طبیه» گذاری این سناریو بهمشارکت کننده در پژوهش، دلیل نام
برکت، همواره در حال رشد و نمو است و  تعلیم و تربیت دینی در این آینده، همچون درختی پر 

ه از های گردآوری شد  دارد. به استناد داده  ارزانی میخود را به جامعه پیرامونش دستاوردهای 
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تعلیم و تربیت  پدیدهای از   توان به این برداشت دربارۀ چنین آینده  فرایند همفکری با خبرگان می
بهینه، فراهم اوضاع مهدوی دست یافت که مفهوم واقعی انتظار سازنده در سایۀ تحقق این 

د انتظار در این تصویر از آینده، سازگاری محیطی برای تقویت رویکر ،خواهد آمد. به عبارت دیگر 
آن است که ناب از وضعیتی مناسب و قابل قبول برخوردار است و به مدد چنین ظرفیتی، امید 

ویژه نسل جوان و در حال تعلیم شیعیان به شناخت و ادراک شایسته از  جامعه اسالمی و به
 .یابدهای متعالی مکتب مهدویت دست   مفاهیم و آموزه

 و دوم یسنار 
گر  اما بشر  ؛سلطه نظام خیر بر فرایند کنترل رفتارها همچنان برقرار بماندپدید آید که وضعیتی ا

کم   نتواند خود را بر نظام حکمرانی داده دوم از سرنوشت نظام تعلیم و تربیت  کند؛ سناریوها حا
نامیده شده است. بنا بر آنچه خبرگان « ملک سلیمان»دینی رقم خواهد خورد که با عنوان 

که نتوانسته است   در چنین فضایی، انسان با این ،اند  العه اعالم داشتهکننده در مط مشارکت
خوشبختانه تحت  ؛ارشدیت و تفوق باستانی خود را بر سایر مخلوقات و یا مصنوعات حفظ کند

کمیت نظام خیر قرار دارد و اختیار رفتارهای ارادی و غیرار ادی خود را به حکومت دینی حا
اندیشمندان طرف مشورت دیدگاه کند. برآیند   صالح وی را دنبال میپرده است که ای س  شایسته

همانند سایر  ،نظام تعلیم و تربیت دینی، انساندر آینده مورد نظر در این پژوهش آن است که 
در سیطره  ،ها  و نه برتر از آن (ها  روبات و ها، هوش مصنوعی  موجودات احتمالی )مانند سایبورگ

جا که سرشتی خیرخواهانه و دین باور بر سامانه کنترل  ا قرار دارد و از آنه  نظام حکمرانی داده
تعالیم آسمانی مکتب مهدویت به شایستگی در اختیار اذهان و افکار  ؛رفتارها تسلط یافته است

ز نظام حکمرانی داده، این جامعه مخاطب قرار گرفته است؛ اما به دلیل سلطه پذیری بشر ا
حال رقابت و هماوردی با اطالعات متفاوت و حتی متناقضی است که از  ها همواره در   اندیشه

کم بر نظام حکمروایی دادهسوی هوش مص نظام شود. تحقق اهداف   ها ارسال مینوعی حا
ولی چالشی و مستلزم صرف انرژی و توان  ،یافتنی   ، دستمورد نظر  آینده تعلیم و تربیت دینی در 

چنین سناریویی با عنوان ملک سلیمان، ناشی از این  قابل توجه است. منطق نامگذاری
کم است )سلطۀ عام پیامبر خدا حضرت بر برداشت است که نظام خیر بر کلیت جهان  رفتارها حا
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اما موجودی به نام بشر تنها عضوی از مجموعۀ عناصر طبیعی است که در چنین  ؛سلیمان(
ات و پرندگان و...( تفوق چندانی ندارد؛ چه برد و بر سایر موجودات )حیوان  ای به سر می  سیطره

بسا همچون ملکۀ سبا در مقابل برخی از این موجودات غیرانسانی )مثًال اجّنه( کامًال ناتوان و 
شود. آنچه در چنین موقعیتی باعث صالح و فالح انسان خواهد شد، در وهلۀ   اسیر محسوب می

کمیت اال  ی پیامبر خدا( خواهد بود.هنخست قرار گرفتن در نظام سلطۀ خیر )حا

 سوم  ویسنار 
شکل خواهد اوضاعی در  ،ترین آینده برای نظام تعلیم و تربیت دینی  تلخ دشوارترین و البته
ها به اسارت درآمده باشد و از طرف   بشر در سیطره نظام حکمرانی داده گرفت که از یک سو،

در تسلط پدیدۀ شر واقت شده باشد.  دیگر، نظام کنترل رفتارهای ارادی و غیرارادی انسان نیز 
به  ،بر این باورند که در این سناریو از آینده ،رو  ر پژوهش پیشکننده د   نظران همکاری صاحب

کم بالمناز  ،هایی که از سوی نظام شر   ها و ممانعت  دلیل مزاحمت ع فرایند کنترل به عنوان حا
به جامعه انسانی مخاطب به درستی  ،تعالیم ارزنده مکتب مهدویت ؛شود  رفتارها اعمال می

ممکن خواهد شد؛ ضمن  ها بسیار دشوار و حتی غیر   شود و دسترسی به این دادهمنتقل نمی
های متفاوت و متناقض با اندیشه وحیانی و مهدوی   چنان در گردابی از دادهنیز آن که بشر   آن

ای آسمانی را ندارد و به همین ه  ن تحلیل منطقی همان اندک دریافتیگرفتار آمده است که توا
اند. عنوان   های نظام تعلیم و تربیت دینی، نامحقق و دست نایافته مانده  دلیل، اهداف و آرمان

تعیین شده است تا نشان دهد در فقدان نظام اثربخش تعلیم و « شجره خبیثه»این سناریو 
گسترش هستند و پیامدهای های مغایر با مهدویت در حال   تربیتی مهدوی، انبوهی از اندیشه
تر خواهد فشرد. به بیان دیگر، درختی که   را هر لحظه بیش منفی این رشد ملعون، گریبان جامعه

بر رفتارهای آدمی و تسلط موجودات غیرانسانی بر نظام حکمرانی داده  ،در بستر سلطۀ نظام شر 
ت رشد سریت و غیرقابل کنترل گیری از ظرفی  یاه رونده و مضری است که با بهرهگ ؛رشد خواهد کرد

های وحیانی و آسمانی( را غصب و از رشد   خود، فضای بالندگی برای سایر گیاهان سالم )اندیشه
. لطمات و کندرو   هها را نیز با چالش روب  و چه بسا ادامۀ حیات آنخواهد کرد آنان جلوگیری 

بوم حیات   و عناصر زیستپیامدهای منفی حاصل از گسترش این درخت شوم بر تمامی ارکان 
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گیر خواهد شد.  ،بشر   پایدار و فرا

 چهارم  ویسنار 
های   های محتمل نظام تعلیم و تربیت دینی در سایه پیشرفت فناوری  آخرین تصویر از آینده

زمانی به وضوح قابل تصویرسازی است که سلطه شر بر نظام کنترل رفتارها  ،همگرای شزان
ها را در اختیار بگیرد.   اما انسان بتواند تسلط بر نظام حکمرانی داده ؛همچنان تداوم داشته باشد

ای از نظام   چنین آیندهمعتقدند  ،اند  که در مطالعه حاضر همکاری داشته نظرانی تر صاحب  بیش
هی و ؛ زیرا تعالیم االکردنامگذاری « ابراهیم در آتش»توان با عنوان   تعلیم و تربیت دینی را می

شکن، با    الشأن، حضرت ابراهیم بت  مهدوی در این عصر، همانند دوران پیامبر عظیم های  آموزه
های دشواری مواجه است که به دلیل سلطه نظام شر بر رفتارهای ارادی و   ابتالئات و چالش
های مهدوی و دینی خواهد شد. در این سناریو،   دامنگیر مسئوالن ترویج آموزه ،غیرارادی انسان

ها، از حجم اطالعات متفاوت و یا متناقض با اندیشه   سلط بشر بر نظام حکمرانی دادهل تبه دلی
کنترل نظام  ها تحت  جا که رفتارهای فردی و گروهی انسان ولی از آن ؛مهدوی کاسته شده است

اند، در   ستهیافته در زمینه ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت نتوان های انتشار   شر قرار دارد، آموزه
کارآمدی فناورانه ناشی از رو، تغییر بینش و رفتار مخاطبان اثربخشی الزم ایجاد کنند و از این  نا

اختالل در کارکردهای مورد انتظار از نظام تعلیم و تربیت  ،عدم تسلط بر فناوری کنترل رفتار 
مینه، کافی به ز های انجام شده در این  که اثرگذاری تالش شده است؛ به طوریرا باعث مهدوی 
توان تحلیل نهایی از این آینده را بدین شرح   می ،خبرگانبه دیدگاه استناد با رسد.   نظر نمی
که مسئوالن و متولیان نظام تعلیم و تربیت مهدوی که حقانیت و اصالت اندیشۀ زالل کرد گزارش 

ها به   غ این آموزهدر زمینۀ ابال ،برای پیگیری مأموریت خیر خویش ؛م استمهدویت بر آنان مسلّ 
که از برتری   های متعدد خواهند بود و با آن  ها و دشواری  دچار چالش ،جامعه جوان معاصر خویش

با ؛ هی برخوردارندنسبی در عرصۀ ماهیت این تعالیم در مقایسه با مکاتب شیطانی و غیراال
کم بر نظام کنترل رف  ها و مانت تراشی  اندازی  سنگ تار مواجه هستند که از های جریان کلی حا

 شود.  دستگاه شر ناشی می
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  یریگجهینت
ن مطالعه نشان داد که نظام تعلیم و تربیت مهدوی، ضمن برخورداری از یا یها  افتهی

در تعامل  ؛اجتماعی جامعه اسالمی-مأموریتی حیاتی و نقشی پر اهمیت در نظام توسعه فرهنگی
خود تحت تأثیر نظام علم و فناوری قرار دارد و در این میان، جریان نوپدیدی اطراف با محیط 

شود، نامیده می« های همگرای شزانفناوری»یا  «همگرایی فناورانۀ انبیک»که با عنوان 
تواند بر این پدیده تأثیراتی عمیق و سرنوشت ساز اعمال کند. نحوه تاثیرپذیری نظام تعلیم و   می

های متعددی است که هفت   های همگرا، وابسته به روندها و پیشران  ز فناوریتربیت مهدوی ا
 یریپذ  کنترل»و « اه  در داده وری  غوطه»ها عبارتند از:   ترین آن  ها احصا شد و مهم  مورد از آن
ای ناظر بر این دو کالن ه  بدین ترتیب و از تالقی عدم قطعیت«. یرارادیو غ یاراد یرفتارها
های نظام تعلیم و تربیت مهدوی را متصور شد که از این   توان چهار سناریو از آیندهیروند، م
 قرارند:

 کمیت انسان بر نظام حکمرانی داده سناریو به همراه سلطه  ،اول )شجره طیبه(: حا
 خیر بر نظام کنترل رفتار؛

 لطه به همراه س ،دوم )ملک سلیمان(: اسارت انسان در نظام حکمرانی داده سناریو
 خیر بر نظام کنترل رفتار؛

 به همراه سلطه  ،سوم )شجره خبیثه(: اسارت انسان در نظام حکمرانی داده سناریو
 شر بر نظام کنترل رفتار؛

 کمیت انسان بر نظام حکمرانی داده سناریو به همراه  ،چهارم )ابراهیم در آتش(: حا
 سلطه شر بر نظام کنترل رفتار.

کی از وجود شباهت  این مطالعه با دیگر پژوهشهای حاصل از   مطابقت یافته ها   های مشابه حا
ح قابل   و تفاوت ( 1394رسد. تحقیق بلندیان )  به نظر میگزارش های چندی است که بدین شر

های مهدوی بر عناصر زندگی   پژوهانۀ منبعث از آموزه  از این منظر که بر ضرورت نگاه آینده
کید دارد،  اما در معرفی  ؛شود  با نتایج مطالعۀ حاضر ارزیابی میسو هممعاصر مسلمانان تأ

هایی میان این دو پژوهش وجود دارد که دلیل   شهری تفاوت   های آیندۀ مطلوب و آرمان  ویژگی
های این تحقیق در   ها دانست. همچنین خروجی  موضوعی آن اصلی آن را باید اختالف در قلمرو
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های تحقیقاتی   شناسی در تمدن اسالمی و مهدوی، یافته  یندههای دانش آ  زمینۀ معرفی ظرفیت
که هر دو این مطالعات بر  کنند، عالوه بر آن  ( را تأیید می1397آبادی )  برزویی و جهانگیری فیض
ترین بسترهای تأثیرگذاری این جریان دینی   به عنوان یکی از مهم ،اهمیت نظام علم و فناوری

پژوهی گزارش شده توسط   رو در مقایسه با آینده  ایز پژوهش پیشوجه تماند.   اذعان داشته
های   به عنوان یکی از پیشرانجدید (، تمرکز بر تحوالت فناورانۀ 1399ضمیری و همکاران )

همسویی نسبی در واقت با وجود  .اصلی شکل دهنده به آینده اخالق و تربیت مهدوی است
ها   هایی متفاوت از آن  شناختی، یافته  ر مبانی روشفروضات این دو پژوهش و به دلیل تفاوت دم

استخراج شده است. به صورت کلی همپوشانی دستاوردهای این پژوهش در عرصۀ ضرورت نگاه 
از جمله  ،چه از برخی تحقیقات قبلی  با آن ،پژوهانه به مفهوم تعلیم و تربیت مهدوی  آینده

کری 1398(، الهی نژاد )1392(، کارگر )1394نژاد و همکاران )  (، مطهری1387فیروزآبادی ) (، شا
 رسد.  روشن به نظر می ؛استشده حاصل ؛ (1392زواردهی و شاهرخی ساردو )

شود ضمن   ام تعلیم و تربیت مهدوی توصیه میبه مسئوالن نظ ،بر مبنای نتایج این پژوهش
مدت  کشور، به پایش دراز تقویت تعامالت موثر با ساختارها و مسئوالن نظام علم و فناوری در 

ویژه جریان همگرایی فناورانه شزان بپردازند و از طریق ترغیب مسئوالن  ،جریانات توسعه فناوری
مرتبط در نظام سیاستگذاری علم و فناوری کشور، تأسیس رصدخانه همگرایی فناورانه را در 

های همگرا در کشور،   وریاولویت کشور قرار دهند تا بتوانند با تاثیرگذاری مثبت بر توسعه فنا
پدید آمدن آینده مطلوب )سناریوی نخست با عنوان شجره طیبه( را زمینه سازی های بایسته

های محقق ساختۀ   شود بر اساس محدودیت  مند نیز پیشنهاد می محققان عالقهکنند. به 
های رایج در رویکرد کّمی به   مطالعه حاضر )به ویژه در عرصه روش شناختی( استفاده از تکنیک

هایی از ذینفعان مختلم نظام تعلیم   قرار دهند و ضمن گردآوری دادهاین پژوهش را مورد توجه 
های همگرا، نقشه راه تحقق آینده   اصلی نظام توسعه فناوریآفرینان نقشو تربیت دینی و 

 مطلوب این نظام را طراحی کنند.
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 منابع
یت پژوهی با کاربست دانش آینده پژوهی»(. 1398ستان. الهی نژاد، حسین )تاب1 یت دانش مهدو ، «مدیر

یت دانش اسالمی  . 74-56، ص1، شمدیر
یی، محمدرضا و جهانگیری فیض آبادی، احمد )بهاروتابستان2 یکرد »(. 1397. برزو ظرفیت شناسی رو

ین اسالمی یت در بستر تمدن نو یت راهبردیاندی، «راهبردی و آینده نگارانه به آموزه مهدو ، 23، ششه مدیر
 . 121-81ص

(. 1392. بقایی، حسین، میهماندوست، حمید، قهرمانی فرد، فاضل و قهرمانی فرد، کامیار )تابستان3
بیت مهدوی در نظام آموزشی کشور  -الگوی مفهومی» ، مشرق موعود، «عملیاتی راه انداز راهبردهای تر

 . 189-165، ص26ش
پژوهِی آرمانشهری در شهرهای امن اسالمی در بستر   گفتمان آینده»(. 1394. بلندیان، محمدمهدی )تابستان4

یت  . 163-135، ص39، شمدیریت شهری، «دکترین مهدو
 . 48-31، ص40، ش، انتظار موعود«پژوهی مهدویهای علمی در آیندهبایسته»(. 1392. پوررستمی، حامد )بهار 5
، تربیت سکوالر »(. 1392. توسلی، طیبه )تابستان6 ، 26، شمشرق موعود، «تربیت دینی، تربیت زمینه ساز

 . 163-143ص
، رضوانه )بهار 7 یت و آینده»(. 1392. شاکری زواردهی، روح اهلل و شاهرخی ساردو ، انتظار موعود ،«پژوهیمهدو

 . 30-7، ص40ش
یست محیطی در عصر ظهور »(. 1390. شاکری، روح اهلل و گورکانی، حجت )پاییزوتابستان8 ق ز انتظار  ،«اخال

 .60-37، ص35ش، موعود
پشتی، عبدالهادی و مصباحی 9 . ضمیری، محمدرضا؛ بطحائی گلپایگانی، سیدحسین؛ رضایی تاالر

قی جهان، با »(. 1399جمشید، پرستو )تابستان کید بر ظرفیتترسیم آینده اخال انتظار  ،«های عصر ظهور تأ
 . 77-53، ص69، شموعود

سازی نقش روش تلقین در نهادینه»(. 1393. عبداللهی، ابراهیم و موسوی نسب، سیدمحمدرضا )زمستان10
یت برای کودکان  آموزه  . 110-81، ص47، شانتظار موعود ،«مهدو

کید بر کارکرد وحدت امت اسالمیپژوهی در آینده»(. 1392. علی اکبری، راضیه )بهار 11 یا با تأ  ،«پرتو انتظار پو
 . 163-143، ص40، شانتظار موعود

؛ صفیان، مهدی و امیری، محمدهاشم )12 زنده دهکردی، لطف اهلل؛ بهمنی، اکبر شناسایی »(. 1390. فرو
یک یکرد استراتژ  . 129-103، ص19، شمشرق موعود ،«عوامل موثر بر استقرار حکومت مهدوی بر اساس رو
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زآبادی، سیدحسن )تابستان13 یت»(. 1387. فیرو ، مشرق موعود، «آینده نگاری راه بردی در دکترین مهدو
 . 162-143، ص6ش

، انتظار موعود ، «امام رضا و تربیت نسل منتظر »(. 1389. قاسمی نژاد، زهرا و لک زایی، صغری )تابستان14
 . 160-129، ص33ش
یت از نگاه آیندهتحلیلی کارکردگرایانه برآموزه» (. 1392. قربانی، سعید )بهار 15 ، انتظار «پژوهیهای متعالی مهدو

 .142-123، ص40ش ،موعود
یت به »(. 1398، سیدحبیب اهلل )اردیبهشتینژاد، فاطمه و میرغفور ایت؛ پاک، هدی. کارگرشورک16 آیا مدیر
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