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امروزه جهان با شتاب به سمت آينده پيش ميرود و فرجام جهان ،هر انسان متفکري
را به انديشيدن واميدارد .حاصل اين تفکرات ايجاد ديدگاههاي فرجامگرايانة
متعددي بوده است که برخي از آنها در ميان انديشهورزان معاصر غربي شکل گرفته
است .البته در اديان مختلف الهي و غيرالهي نيز از ديرباز نظراتي در زمينة پايان اين
جهان وجود داشته است .اين پژوهش بر آن است تا مقايسهاي در زمينة مباني هريک
از اين ديدگاهها انجام دهد .در همين خصوص ،ابتدا مهمترين ديدگاههاي
انديشهورزان معاصر غربي از جمله مکلوهان (دهکده جهاني) ،هانتينگتون (برخورد
تمدنها) ،تافلر (موج سوم) و فوکوياما (پايان تاريخ) بيان شده است .در ميان اديان
نيز ،ديدگاه اسالم بهويژه تفکر شيعة اماميه مورد نظر قرار گرفته است .پس از بررسي
ديدگاهها ،تمايزات مبنايي آنها بدين شرح به دست آمد :ديدگاه انديشهورزان
معاصر غربي بر مبناي اومانيسم ،ليبراليسم ،سکوالريسم و اباحهگري شکل گرفته
است و در مقابل ديدگاه شيعة اماميه بر مباني توحيدي و خدامحورانه تأکيد دارد.
فرجامگرايي ،دهکده جهاني ،برخورد تمدنها ،موج سوم ،پايان تاريخ،
شيعة اماميه.
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مقدمه

انسان فطرتاً نگاهي رو به آينده دارد .مردم دوست دارند بدانند آيندة جهان چگونه
خواهد بود .آيا همراه با آرامش و امنيت است؟ يا از جنگ و خونريزي آکنده است؟
امروزه فرجامگرايي ) )Eschatologyرويکردي است که بسيار مورد توجه است .اين طرز
تفکر به دو دسته تقسيم ميشود .يک دسته ديدگاههاي فرجامگرايانهاي هستند که
رويکرد ديني دارند و در ميان اديان از ديرباز وجود داشتهاند .هر يک از اديان زندة جهان
در بارة آيندة اين عالم نظراتي دارند که در قالب موعودباوري

((Soteriology

يا

منجيباوري شناخته ميشوند .در تمام اديان نگاهي خوشبينانه به پايان جهان وجود دارد.
دوراني که تنها با ظهور يک منجي حاصل ميشود .موعود مورد نظر هريک از اديان در
نام و نشان با يکديگر متفاوتند اما در کارکرد نهايي که همان برپايي حکومتي عادالنه و
سراسر سعادت و نيک بختي و به دور از جنگ و تبعيض است ،اشتراک دارند .البته ذکر
اين نکته نيز الزم است که ديدگاه دين مبين اسالم در مقايسه با ديدگاههاي ديگر اديان از
استحکام بيشتري برخوردار است و با نگاهي جزئيتر و دقيقتر به پايان جهان پرداخته
است .دستة دوم ديدگاههاي فرجامگرايانه ،در چند قرن اخير به وجود آمدهاند و به دليل
کثرت و تنوع ،انسان را دچار سردرگمي کردهاند .اين ديدگاهها رويکردي سکوالر
دارند و بيشتر از دامان تمدن غرب و عصر مدرنيته به وجود آمدهاند .در اين ديدگاهها،
ديگر سخني از آمدن منجي يا موعودي الهي نيست بلکه هر چيزي از اطالعات و فناوري
گرفته تا حکومت ليبرال دموکراسي ميتواند اين آينده را رقم بزند .تأثيرات مباني هريک
از اين دو ديدگاه بر زندگي انسان و روند حرکت او به سمت آينده کامالً متمايز است.
همانطورکه بيان شد اديان چون نگاهي الهي و خدامحورانه به آيندة جهان دارند پس با
اتکا به اين منشاء پر قدرت هرگز هراسي به دل راه نميدهند؛ چراکه کار را به دست
کاردان سپردهاند .اما ديدگاههاي معاصر بيش از حد به انسان و خواست او بها ميدهند تا
جاييکه انسان به جاي خدا مينشيند و ارادة الهي را به حاشيه ميراند .انساني که خود
مخلوق است چگونه ميتواند در مقام خالقيت قرار گيرد؟ به دليل همين طرز تفکر که
مهد آن تمدن غرب است حاکميت جهان پاياني نيز به دست تمدن غرب سپرده ميشود
که از بحرانهاي روحي و هويتي آکنده است .شايد در ظاهر اين ديدگاهها همانند
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ديدگاه اديان درپي تأمين سعادت بشر باشند؛ اما بسيار بعيد است که با اين مباني سعادت
و امنيتي که نتيجة عدالت است در آينده مورد نظر آنها ايجاد گردد.
الف .ديدگاهاي فرجامگرايانه متأخر

در اين نوشتار با رعايت ترتب تاريخي به چهار ديدگاه اصلي ميپردازد که با استفاده از
مفاهيمي چون تمدن ،موج ،فناوري اطالعات و ليبرال دموکراسي آيندة جهان را
پيشبيني کردهاند.
 .3ديدگاه دهکدة جهاني

اين ديدگاه را هربرت مارشال مکلوهان ( )1111-1108ارائه کرده است .فهم نظرات
1

او از طريق نوشتههايش چه به زبان اصلي و چه ترجمة آثارش دشوار است .وي در
مباحث ،تنها سرنخي ميدهد و از استدالل منطقي استفاده نميکند و خواننده را در ابهام
واميگذارد( .تهرانچيان ،ص .)62او ميگويد:
منطق من موزاييکي است .سعي دارم تمام حوادث ،رويدادها و پديدهها را کنار هم
قرار دهم؛ آنها را مثل قطعات موزاييک کنار يکديگر ميچينم و بعد قالبهاي
کلي تغييرات را از ميان آنها بيرون ميکشم .منطق من ،منطق پيکاسو ،اينشتين و
تلويزيون است(رشيدپور ،ص.)7

از نظر او جزء الينفک زندگي انسان وسايل ارتباطجمعي است که بر تمام زندگي او
تأثير ميگذارد و مسئول تغييرات است .اين وسايلند که باعث توسعة انسان ميشوند؛ مثالً
کتاب باعث توسعة چشم ميشود ،اما اينکه فرد کداميک از وسايل ارتباطي را انتخاب
کند و از اين طريق کداميک از حواس خود را توسعه دهد ،باعث ميشود کلية
خصوصيات فکري و رفتاريش تحت تأثير قرار گيرد و درک متفاوتي از جهان داشته
باشد (تهرانچيان ،ص .)62-67او ميگويد« :وسيله همان پيام است» (همان ،ص.)67
از آنجاييکه ديدگاه مکلوهان براساس وسايل ارتباط جمعي شکل گرفته است براي
فهم بهتر ديدگاه او ذکر سه اصطالح الزم است .اول اينکه در فرهنگ سمعي يا شفاهي
حسشنوايي حکمفرماست و به عقيدة مکلوهان متعلق به دوران پيش از اختراع چاپ و
مشخصة مشرق زمين است؛ اين فرهنگي است که احساسات ،سنت و مذهب بر آن حاکم
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است .دوم در فرهنگ بصري حسبينايي حکمفرماست؛ اين فرهنگ نيز خاص جوامع
غربي است و از بعد از اختراع چاپ بيشتر مورد توجه قرار گرفت و جايگاه قدرت
تکلم ،منطق ،تفکر و رياضي است ،اما در فرهنگ الکترونيکي تمامي حواس دخيل
هستند .از نظر لوهان با نشر فرهنگ الکترونيکي بار ديگر فرهنگ شفاهي بر جوامع مدرن
غالب ميشود(همان ،ص .)60-08با توجه به سه اصطالح فوق ،مکلوهان تاريخ بشر را
6

به سه دوره تقسيم ميکند:

 .1دورة اول طوالني است .در آن فرهنگ شفاهي و حس سامعه غالب بوده و از مظاهر
فرهنگي آن ميتوان به نقل اشعار و افسانهها اشاره کرد .اين دوره با اختراع چاپ پايان
يافت؛ .6دورة دوم کوتاه است؛ از زمان اختراع چاپ تا ظهور وسايل ارتباطي الکترونيکي
در نيمه دوم قرن بيستم به طول انجاميد .اين دوره را «کهکشان گوتنبرگ» نيز مينامند؛
 .0دورة سوم دورة کنوني است؛ يعني عصر ارتباطات الکترونيکي و غلبة حس المسه و
بازگشت به خصوصيات فرهنگ شفاهي(همان ،ص.)67
در جهان الکترونيک همه چيز در آن واحد اتفاق ميافتد و انسان قرن بيستم به سوي
اين جهان پيش ميرود .اين انسان هر آنچه پشت سرهم است را به دور ميافکند و به
جهاني کلي؛ يعني جهان الکترونيکي قدم ميگذارد(همان ،ص .)08لوهان ميگويد:
نقل و انتقال سريع اطالعات که حاصل امکانات الکترونيکي است ،باعث شده است
جهان روزبهروز کوچکتر شود تا جاييکه گويي در يک دهکدة بزرگ زندگي
ميکنيم(مکلوهان ،ص.)176

از تقسيمبندي مکلوهان اين چنين برميآيد که او دوران پيش از اختراع صنعت چاپ
را دوراني ميداند که در آن سنت و مذهب پررنگتر بوده است و با شروع عصر اختراع
چاپ ،حضور اين عناصر کمرنگتر ميگردد و ميان انسانها فاصله ميافتد .ولي اکنون با
شروع عصر ارتباطات الکترونيکي انسانها دوباره دوران بازگشت به ويژگيهاي فرهنگ
شفاهي که همان سنت و مذهب و فرهنگ است را تجربه ميکنند .قطعاً با وجود اين
عنـاصر و انتقـال سـريع اطـالعات توسـط امکـانات الکتـرونيکي فـاصلهها کم ميشود و
انسانها بيشتر به هم نزديک ميگردند و دهکدة جهاني شکل ميگيرد.
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در اين دوران ،حوادث و اشياء و موجودات و به طورکل جهان ،مانند يک رشته اعصاب
به هم پيوند خوردهاند و ديگر تمايزي ميان آنها نيست ،تنها شباهتهاست که خودنمايي
ميکند(رشيدپور ،ص .)0به دليل انفجار اطالعات در اين دوران انسانها درپي تغيير در
جهات فرهنگي و تکنولوژيکي هستند و اين امر نابسامانيهايي را به وجود ميآورد
(همان ،ص .)08مکلوهان از نتايج غيرقابل انکار محيط الکترونيکي دخالت مؤثر هر
انسان در زندگي انسان ديگر ميداند (همان ،ص .)62او ميگويد:
انسان امروزي در مقابل اطالعات صادرشده از محيط ،عکسالعملهاي پذيرا و
غيرخالقانهتري از خود بروز ميدهد و چون نميتواند در مقابل آنچه ميگيرد،
فعاالنه برخورد کند در الک بياعتنايي فرو خواهد رفت(همانجا).
آيندة جهان از نظر مک لوهان

مکلوهان بر اين باور است که درپي انقالب اطالعات و تسهيل در امر ارتباط ساکنان
کرة زمين با يکديگر ،جهان به سمت يکنواختي و يکساني فرهنگي و اجتماعي پيش
ميرود .زمانيکه تمام فرهنگها ساختار و محتواي واحد بيابند زمينة ايجاد حکومت
جهاني نيز فراهم ميشود .دهکدة جهاني از جمله نظراتي است که با فرايند جهانيشدن
در ارتباط است .مکلوهان معتقد است که در آينده ،ارتباطات الکترونيک اين دهکدة
جهاني را ايجاد ميکند .او غرب را سلسلهجنبان حکومت جهاني واحد در اين دهکده
جهاني ميداند؛ چراکه سرچشمة انقالب اطالعات تمدن غرب است و در پرتوي اين
انقالب ،ليبرال دموکراسي پيش از هر انديشهاي مجال گسترش مييابد و رفتهرفته زمينة
حاکميت جهاني ليبرال دموکراسي فراهم ميشود .درحال حاضر آمريکا نمايندة تمامعيار
غرب و فرهنگ غربي به شمار ميرود ،پس نقش اول در حاکميت جهاني واحد نيز ازآن
آمريکا خواهد بود(رضواني ،ص.)67
ديدگاه دهکدة جهاني مکلوهان قابل نقد و بررسي است .وي عامل اساسي
شکلپذيري جهان پاياني را تنها در انقالب اطالعات ميداند و به ساير عوامل فرهنگي و
اجتماعي توجهي ندارد .از طرف ديگر در اين دوران ،جايگاه احساسات و عواطف
چگونه تعريف ميشود؟ به نظر ميرسد در اين تفکر ،تنها روابط ماشيني ،انسانها را به
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هم مرتبط ميکند؛ يعني يک رابطة خشک و بيروح .همچنين تمدن غرب با انحطاطات
موجود در آن براي برپايي حکومت جهاني و تنها به دليل آنکه سرچشمة ارتباطات
محسوب ميشود ،امري نامعقول به نظر ميرسد .در ضمن تمدن غرب با رويکرد سکوالر
و مدرني که دارد هرگز نميتواند ايدة مکلوهان مبني بر بازگشت به ويژگيهاي
فرهنگ شفاهي يعني سنت و مذهب را در عصر ارتباطات الکترونيکي تحقق بخشد.
 .2ديدگاه برخورد تمدنها ()The Clash of Civilization
0

ساموئلپي .هانتينگتون

()Samuel P. Huntington

( )1167 -6880در تابستان  1110با

ارائة مقالة برخورد تمدنها به بيان ديدگاه خود در مورد پايان جهان پرداخت .ديدگاه او
يک ديدگاه بدبينانه يا هشداردهنده است .از نظر او در دوران جنگ سرد ،دنيا به سه
جهان اول ،دوم و سوم تقسيم ميشد اما اکنون اين تقسيمبندي موضوعيتي ندارد و آنچه
مهم است تمدنهاي مختلف است که يک موجوديت فرهنگي است و با توجه به اينکه
هر منطقه اي در جهان داراي فرهنگ خاصي است ،آن فرهنگ به معناي همان تمدن آن
است( .)Akhavan and Rkhshanfar, P.36-37هانتينگتون تمدن و فرهنگ را به يک معنا
ميداند؛ همچنين معتقد است که در آينده ،جهان بر اثر کنش و واکنش بين هفت تمدن
بزرگ شکل ميگيرد (هانتينگتون ،ص)01؛ شامل تمدنهاي:
غربي (آمريکا و اروپا) ،کنفوسيوسي (چين) ،ژاپني ،اسالمي (کشورهاي مسلمان)،
هندو ،اسالو -ارتدوکس (روسيه و بخشي از کشورهاي بلوک شرق) و آمريکاي
التين(کشورهاي آمريکاي جنوبي)(همان ،ص.)66-60

پس درگيرهاي آينده ميان اين هفت تمدن يا به گفتة خود او در امتداد خطوط گُسَل
فرهنگي خواهد بود .خطوط گُسَل ميان تمدنها به عنوان نقاط بروز بحران و خونريزي،
جانشين مرزهاي سياسي دوران جنگ سرد شده است .در زمان جنگ سرد اروپا را
سياست تقسيم ميکرد اما اکنون جدايي فرهنگي بين مسيحيت غربي و مسيحيت
ارتدوکس و اسالم باعث تقسيم اروپا ميشود (همان ،ص.)66-26
از نظر هانتينگتون مهمترين دليل اين برخورد آن است که هر تمدني داراي زبان،
تاريخ ،فرهنگ ،سنت و مذهب خاصي است که با تمدنهاي ديگر متفاوت است .با
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کوچک شدن جهان و تعامالت بيشتر ميان ملتها ،مردمان سرزمينهاي مختلف بيشتر با
اين اختالفات آشنا ميشوند .درنتيجه درگيري و برخورد ميان تمدنها بروز ميکند
(همان ،ص .)01-68به نظر ميرسد هانتينگتون در مورد کوچک شدن جهان با ديدگاه
دهکدة جهاني مکلوهان هم عقيده باشد .به اعتقاد هانتينگتون کانون اين برخورد دو
تمدن غرب و تمدن اسالمي-کنفوسيوسي خواهد بود(همان ،ص .)60وي به دليل تقابل
تمدن غرب با دو تمدن ياد شده ،تمدنهاي اسالمي و کنفوسيوسي را در يک طبقه قرار
ميدهد و دليل آن را اينگونه بيان ميکندکه مفاهيم رايج در فرهنگ غرب ،مانند:
فردگرايي ،ليبراليسم ،حقوق بشر و  ...قابل پذيرش در فرهنگهاي اسالمي و
کنفوسيوسي نميباشد و به واکنشهايي از نوع بنيادگرايي اسالمي يا نوزاييديني از

جانب دو فرهنگ ياد شده ميانجامد و اين امر زمينه ارتباط را فراهم مينمايد (همان،
ص.)01-02
آيندة جهان از نظر هانتينگتون

به اعتقاد هانتينگتون امروزه غرب در مقايسه با ديگر تمدنها در اوج قدرت است؛ چه از
نظر سياسي ،نظامي و چه از نظر اقتصادي .بخش عظيمي از ارزشهاي فرهنگ غربي مانند
فردگرايي ،ليبراليسم ،حقوقبشر ،برابري ،آزادي ،حاکميت قانون ،دموکراسي ،بازار آزاد
اقتصادي ،جدايي دين از سياست و  ...نيز به ديگر نقاط جهان سرايت کرده است و منبع
اين ارزش ها تنها تمدن غرب است و همين امر است که غرب را منحصر به فرد ميسازد.
همانطورکه بيان شد تمدن اسالمي-کنفوسيوسي با اين ارزشهاي غربي و جهاني شدن
آنها مخالف است و درمقابل تبليغ اين انديشهها واکنش نشان ميدهد و بر ارزشهاي
بومي خود پافشاري ميکند(همان ،ص .)27-78به طورکلي هانتينگتون مذهب را مربوط
به فرهنگ بومي و متعلق به گذشته ميداند و معتقد است که مذهب در برابر نوگرايي
مي ايستد و طبيعتاً تمدن غرب نيز که مظهر نوگرايي است در تعارض با مذهب قرار
ميگيرد .از نظر او اسالم نيز از اين قاعده مستثنا نيست .حتي او معتقد است که خشونت
برچسبي براي اسالم است و ميگويد؛ «اسالم مرزهاي خونين دارد» (همان ،ص.)101
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بنابراين اينگونه مي توان نتيجه گرفت که هانتينگتون برخورد نهايي را ظاهراً ميان
تمدنهاي اسالمي-کنفوسيوسي و غرب معرفي ميکند اما در حقيقت برخورد ميان تمدن
اسالمي و تمدن غرب است .همچنين به نظر هانتينگتون تمدن اسالمي به دليل مقابله با
نوگرايي ،آزادي ،برابري و ...و داشتن برچسب خشونت صالحيت حاکميت بر جهان را
ندارد پس تمدن غرب بهترين گزينه براي برپايي حکومت پايان جهان است.
ديدگاه هانتينگتون قابل نقد و بررسي است .اولين مطلب اينکه مبناي نظرية هانتينگتون
دچار اشکال است؛ چراکه او بدون توجه به معناي تمدن و فرهنگ اين دو را به يک معنا
و به جاي يکديگر استفاده کرده است و پايههاي ديدگاه خود را بر همين اساس قرار
داده است .دوم اينکه هانتينگتون در ديدگاه خود به هشت تمدن اشاره ميکند و جهان
آينده را صحنة برخورد آنها ميداند .اما توجية براي چنين تقسيمبندي از تمدنها ارائه
نمي دهد و از طرف ديگر با داليلي که دقيقاً مشخص نيست به برخورد نهايي تمدن
اسالمي-کنفوسيوسي و تمدن غرب در آينده تأکيد دارد.
همچنين داليلي که براي ارتباط دو تمدن اسالمي و کنفوسيوسي ارائه ميدهد نيز
چندان قابل قبول نمي باشد .سومين مطلب اين است که هانتينگتون تضاد ميان اسالم و
غرب را مسلم ميداند در حالي که اديان الهي به ويژه اسالم منشأ وحياني و اصول
مشترک اعتقادي چون توحيد ،نبوت و معاد را دارند و اين باعث ارتباط نزديکتر آنها با
يکديگر ميشود (مظفري ،ص .)022-027حتي در روايات شيعه آمده است که در
آخِرالزمان پس از ظهور حضرت مهدي (ع) ،حضرت عيسي (ع) نيز براي کمک به ايشان
ميآيند.
در نتيجه طرح چنين تضاد و برخوردي ميتواند تنها براي تأمين منافع دولتهاي غربي
باشد از طرف ديگر او بدون شناخت دقيق از اسالم برچسب خشونت به آن ميزند و اين
درحالي است که اسالم دين رأفت و حضرت محمد (ص) پيامبر مهربانيهاست .او به
طور مغرضانه بر جنايات امروزة تمدن غرب و کشتار مردم بيگناه در سراسر جهان و
همچنين تبعيض و نژادپرستي و استعمار کشورهاي جهان سوم چشم ميپوشد.
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 .9ديدگاه موج سوم ()The Third Wave

اين ديدگاه متعلق به آلوين تافلر )1160( 0است .وي معتقد به برخورد تمدنهاست .از نظر
تافلر تمدن به امري اطالق ميشود که با نظام خاصي از توليد ثروت مانند کشاورزي،
صنعت و امروزه نيز نظام مبتني بر علم و اطالعات سروکار دارد .در طول تاريخ
تمدنهاي اصلي و فرعي بسياري ظاهر و محو شدهاند ،اما تنها دو تمدن فراگير وجود
داشته است که تمام تمدنها را دربرميگيرند .اولين تمدن ،تمدن کشاورزي است که ده
هزار سال قدمت دارد و تافلر آن را موج اول مينامد(تافلر ،موج سوم ،ص.)61-66
دومين تمدن ،تمدن صنعتي يا همان موج دوم است که از آمريکاي شمالي و اروپاي
غربي آغاز و تا زمان حال نيز گسترش آن در نقاط مختلف جهان ادامه دارد (هانتينگتون،
ص .)107-117اين موج سيصد سال به طول انجاميد .با آغاز موج دوم،کشاورزان به
سوي شهرها آمدند و افکار جديدي چون سکوالريسم ،جدايي دين از سياست ،انتخاب
رهبران براساس خواست مردم و نه بر مبناي حق الهي ،رواج يافت .حتي ساختار خانواده
از شکل سنتي و بزرگ خود که چندين نسل در زير يک سقف زندگي ميکردند،
خارج شد و به صورت خانوادههاي کوچک هستهاي درآمد .محرک بسياري از
دگرگونيهاي جديد ،شيوهي جديد کسب ثروت؛ يعني خط توليد کارخانهاي بود .در
حقيقت با شروع عصر صنعتي ،انسانها با يک جهان دو بخشي متشکل از موج اول و دوم
روبهرو شدند که اين امر باعث ايجاد جنگهاي بسياري ميان اين دو موج و همچنين ميان
قدرتهاي موج دوم گرديد (تافلر ،جنگ و پادجنگ ،ص .)01-02البته به اعتقاد تافلر
علت برخورد امواج مشخص نيست و هرکس به فراخور حال خود به آن پاسخ ميدهد؛
يکي ،از تحوالت فرهنگي يا مذهبي ،جنبش دينپيرايي و يا روشنفکري سخن ميگويد
و ديگري در بارة تکنولوژي ماشين بخار ،انهدام جنگل و يا تحوالت اجتماعي و سياسي
(تافلر ،موج سوم ،ص .)012-011اما در آينده با فراگير شدن موج سوم يعني فناوري
اطالعات ،جهان به سه بخش تقسيم خواهد شد .به نظر تافلر در عصري که زندگي
ميکنيم ،تمدني درحال تکوين است که انسانهاي بيبصيرت آن را سرکوب مينمايند.
اين تمدن با خود اشکال جديد خانواده ،نظام اقتصادي ،تعارضات جديد سياسي به همراه
خواهد آورد .امروزه تاريخ ،به سرعت بستر موج سوم را فراهم ميسازد و طي چند دهه
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خود را به کمال ميرساند .بسياري از وجوه اين تمدن با تمدن صنعتي در تعارض است و
در عينحال که بسيار فني است ،ضد صنعت نيز هست(همان ،ص .)16-17به نظر تافلر
علت حرکت به سمت موج سوم ،شرايط نابساماني است که موج دوم براي بشريت به
ارمغان آورده است .از جمله اين شرايط عبارتند از؛
 .1تشکيل خانوادههاي هستهاي :خانوادههاي گسترده که در آنها چند نسل با هم
زندگي ميکردند و با هم يک واحد توليد اقتصادي را تشکيل ميدادند؛ به خانوادههاي
هستهاي که تنها شامل پدر و مادر و فرزندان ميشد ،تبديل شدند که عمدتاً به دگرگون
شــدن روابــط والدين و فرزندان و مفاهيمي چون آداب معاشرت انجاميد (همان،
ص .6 .)08-01ماشينزدگي :مردم در موج دوم کامالً تحت تأثير ماشين قرار گرفته
بودند و هر چيز را چه اجتماعي و چه سياسي و اقتصادي ،با شيوة ماشين تنظيم ميکردند.
تا جاييکه دوالمتري فيزيکدان و فيلسوف فرانسوي ميگفت« :انسان خود يک ماشين
است»(همان ،ص . 0 .)11رواج فرضيات جديد :اين فرضيات با ارائه تعاريفي نو از مفاهيم
خدا ،عدالت ،عشق ،قدرت و زيبايي؛ با ارزشها و معنويات موج اول در تعارض بود
(همان ،ص .)102از جمله:
الف .طبيعت شيئي است که بايد مورد استثمار ما قرار بگيرد؛ پس ما اجازه داريم جنگلها
را بسوزانيم و محيط را آلوده کنيم؛ ب .با توجه به نظرية تکامل داروين موج دوم
عاليترين تمدنهاست و تنها حق حيات دارد و حتي ميتواند تمدنهاي ديگر چون موج
اول را نابود کند؛ ج .اصل پيشرفت ،توجيهکنندة دو باور قبل است .اين اصل بيان ميکند
که ما درحال پيشرفت هستيم پس چرا نابودي طبيعت و عقبماندن تمدنهاي ديگر بايد
برايمان مهم باشد(همان ،ص)100 -101؟!
 .0تأثيرات رواني :برخورد موج اول و دوم بر روان انسانها نيز اثراتي گذاشته است .از
جمله اين اثرات افسردگيهاي رواني ،فشارهاي عصبي ،جنون ،بيهدفي ،پوچي و
بيمعنايي است .از عواقب اين موارد روي آوردن به مواد مخدر و پيوستن افراد به
کيشهاي نوظهور است (همان ،ص .)680-660به عقيدة تافلر انسان درصورتيکه نتواند
خود را با اين تغييرات تطبيق دهد ،دچار شوک خواهد شد (تافلر ،شوک آينده ،ص.)0
او اين شرايط را شوک آينده مينامد و ميگويد:
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شوک آينده يعني واکنش انسان در برابر تحريک بيش از حد(همان،ص.)000
آيندة جهان از نظر تافلر

در آيندة پيش رو و تمدن موج سوم منابع تکنولوژيکي مختلفي وجود خواهند داشت که
متکي بر علوم زيست شناسي ،ژنتيک ،الکترونيک هستند و نيز از کاوشهاي فضاي
ماوراي جو و اعماق درياها منشأ ميگيرد و از شاخصههاي اين مورد آن است که با
وجود مصرف باالي انرژي در اين تکنولوژيها سعي شده است ،آنها را کممصرف و
مانع آلودگي محيطزيست بسازند .در آينده اهميت اطالعات افزايش مييابد و در
راستاي آن نظام آموزش و پرورش نوسازي ميشود و پژوهش علمي از نو تعريف
ميگردد و حتي رسانههاي ارتباطي نيز تغيير ميکنند .در آينده تودههاي مردم به جاي
اينکه پيامهاي مشابهي را دريافت کنند ،گروههاي کوچک غيرتودهاي به ميزان وسيع
تصاوير ذهني خود را براي يکديگر ارسال ميکنند و متقابالً از آنها پيام دريافت
ميکنند .در نتيجه رسانهها و به خصوص رسانههاي گروهي تبديل به رسانههاي
غيرتودهاي 6خواهند شد .اين شرايط به معناي از بين رفتن روابط انساني نيست بلکه در
اين شرايط نيز مردم ميخندند ،ميگريند ،همديگر را رنج ميدهند اما به شيوهاي ديگر.
جهان آينده با يک آرمان شهر فرقي ندارد .در چنين جامعهاي انسآنها ذاتاً درپي جنگ
نيستند و محيطزيست را آلوده نميکنند (تافلر ،موج سوم ،ص .)002-012به اعتقاد تافلر
موج سوم درپي ايجاد يک اَبرانسان يا اَبرمرد نيست؛ بلکه صرفاً ميخواهد نژاد يا تمدني
که شايستگي نام انسان را داشته باشد به وجود بياورد(همان ،ص .)608نکتة آخر اينکه با
شروع موج سوم بشر با جنگهاي خونيني مواجه خواهد شد .اما از نظر تافلر راه نجات از
اين موقعيت ،صلح است .البته به عقيده تافلر برپايي صلح نميتواند به درمان شدن تمام
دردهاي جهان منوط گردد و از نظر او سادهانگاري است که بگوييم جنگ ثمرة
تهيدستي ،بيعدا لتي ،فساد ،زيادي جمعيت و بدبختي است و برطرف شدن اين عوامل
صلح را به همراه ميآورد؛ چراکه در اين صورت پيشگيري و يا کاستن دامنة جنگ در
آينده تنها رويايي است دست نيافتني! (تافلر ،جنگ و پادجنگ ،ص )611-000با توجه
به مطالب فوق موج سوم همان فراگيري فناوري اطالعات در سطح جهان است و تافلر نيز
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همانند مکلوهان تمدن غرب را که محور اصلي فناوري اطالعات است براي حاکميت
جهان آينده مناسب ميداند.
ديدگاه موج سوم تافلر نيز قابل نقد و بررسي است :نخست آنکه از نظر تافلر ،موج اول
يعني تمدن کشاورزي و موج دوم که همان تمدن صنعتي است و مشکالت بسياري از
دامان آن برخواسته است ،با هم برخورد کردهاند؛ اما اين موج سوم است که ميتواند اين
مشکالت را حل نمايد .اکنون اين پرسش مطرح است که موج سوم که همان فناوري
اطالعات است چگونه ميتواند تمامي اين مشکالت را رفع نمايد درحالي که هريک از
مشکالت ذکر شده توسط تافلر ،ريشه در حوزههاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي،
ديني و حتي رواني دارند .علت بروز بسياري از اين مشکالت ،دوري از معنويات است
که موج سوم و سردمدار آن يعني تمدن غرب از آن خالي است .دوم آنکه او در جاي
ديگري از ديدگاه خويش به مسئلة صلح اشاره ميکند و ميگويد که با درمان شدن تمام
دردهاي اخالقي ،اجتماعي ،اقتصادي و از بين رفتن بيعدالتي ،فساد ،فقر و  ...نميتوان به
صلح رسيد؛ زيرا درمان شدن تمام اين دردها رويايي است دست نيافتني .اما در پاسخ به
اين نظر بايد گفت که تافلر به دليل اينکه ميخواهد تحقق صلح را با فناوري اطالعات
حاصل نمايد به چنين نتيجهاي ميرسد .به طور قطع فناوري اطالعات امري است ساختة
دست بشر و عجيب نيست که نتواند صلح را آنگونه که بايد برقرار کند .شايد اگر تافلر
از قدرت دولت حضرت مهدي (عج) آگاهي داشت ،هرگز تحقق صلح را رويا
نميپنداشت.
 .4ديدگاه پايانتاريخ ()The End of History

فرانسيس فوکوياما )1166( 2در سال  1101با نوشتن مقالة «پايان تاريخ و واپسين انسان» به
شهرت جهاني رسيد .ديدگاه فوکوياما در بارة پايان جهان بسيار خوشبينانه است .اساس
نظرية او را نگرش انسانشناختي فريدريش هگل( )1778-1001فيلسوف نامدار آلماني
تشکيل ميدهد .هگل در نظرية خود در باب انسانشناسي مخالفت خود را با نگرش
کساني که انسان را موجودي ذاتاً مادي که تنها درپي بهرهبرداري از منافع مادي و
اقتصادي محض است ،ابراز ميدارد .نتيجة اين نگرش آن است که نظامهاي اجتماعي از
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ويژگيهاي اصلي انسان ،يعني معنيآفريني و جستجوي معني غفلت ورزند .فوکوياما نيز
همانند هگل معتقد است که انسان موجودي است در جستجوي شناخت و آزادي و اين
تفاوت اصلي انسان با حيوان است(فوکوياما ،ص .)1-18او ميگويد:
انسان ميخواهد به عنوان يک انسان شناخته شود و شأن ،منزلت ،ارزش و اعتبار
خاص خود را داشته باشد .اين اعتبار نخستين علت خواست انسان جهت به خطر
انداختن زندگي خود در مبارزه براي پرستيژ و حيثيت و شهرت ناب است
).)Fukuyama, p. 6

اگر انسان تنها درپي ماديات بود ،هرگز به منازعات بزرگ وارد نميشد اما در سراسر
تاريخ ديده شده است که انسانها خود را آگاهانه به خطر مياندازند و در شرايطي قرار
مي گيرند که کمترين امکان منفعت براي آنان وجود ندارد و تنها در اين مسير درپي
شناخته شدن به عنوان يک انسان برتر هستند و دليل پيدايش تضادهاي تاريخي نيز همين
امر است (فوکوياما ،آيندة پسا انساني ما ،ص .)18-11از نظر او در يک سوي اين منازعة
تاريخساز دستگاههاي عقاليي قرار دارند که در پي توجيه بردگي انسانها هستند و در
سوي ديگر دستگاههاي عقاليي که در پي تحقق آزادي هستند؛ پس تضاد ،ميان اربابي و
بندگي و توجيه يکي از اين دو مورد است .فوکوياما تحت تأثير انديشة هگلي اين
نظامهاي عقاليي را در قالب ايدئولوژي نشان ميدهد و سرتاسر تاريخ را حوادثي ميداند
که در اثر تقابل ايدئولوژيها با يکديگر پديد ميآيند .از نظر هگل تکامل جوامع بشري
بينهايت نيست و هنگاميکه انسان به شکلي از جامعه برسد که بنياديترين آرزوهايش
را تأمين کند تاريخ به پايان خود رسيده است ).(Fukuyama, p.2

بر همين اساس فوکوياما نيز معتقد است هرگاه انسان به ايدئولوژي دست يابد که
اساسيترين نيازهاي او را تأمين نمايد و بر رقباي تاريخي خود غلبه کند؛ آنگاه تاريخ
پايان مييابد (فوکوياما ،آيندة پسا انساني ما ،ص .)11البته بايد توجه داشت که پايان
تاريخ به معناي توقف جوامع بشري و وقوع حوادث بزرگ نيست بلکه به معناي پايان
پيشرفت در اصول زيربنايي است .به عبارت ديگر پايان درگيري ميان ايدئولوژيهاي
مختلف و رسيدن عقل بشر به ايدئولوژي است که براي آن هماوردي در جهان وجود
نداشته باشد(p.2

 .)Fukuyama,از نظر فوکوياما پس از جنگ سرد ،ايدئولوژي برتر ليبرال
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دموکراسي است؛ زيرا بر رقباي ايدئولوژيکي خود اقتدارگرايي سنتي ،فاشيسم و
کمونيسم فائق آمده است (.)ibid, p. 1

به اعتقاد وي ليبراليسم از مهمترين همپيوندهاي دموکراسي است .دموکراسي کلمهاي
يوناني و در کاربرد اجتماعي و سياسي ،به معناي «حاکميت مردم» يا «حق همگاني» در
تصميمگيري است .از شروط اساسي دموکراسي آزادي و برابري است .ليبراليسم نيز به
مجموعه روشهايي گفته ميشود که هدفشان فراهمآوردن آزادي هرچه بيشتر براي فرد
است و اعتقاد به اينکه انسان اختيار دارد و بايد هرگونه که ميخواهد ،رفتار کند .سلب
آزادي از انسان توسط هرچيزي يا هرکسي اعم از دولت ،مذهب و  ...به معناي نفي
خردمندي اوست .بنابراين ،آزادي فردي ،ضامن مصالح عقالني بشر است و بايد آن را
حفظ کرد (اخوانکاظمي ،ص.)160-166
همانطورکه گفته شد فوکوياما ليبرال دموکراسي را ايدئولوژي پايان تاريخ ميداند؛
چراکه داراي مباني آزادي انسان است .همچنين او با بررسي انديشههاي مذهبي و
غيرمذهبي از جمله اسالم و کمونيسم به اين نتيجه رسيده است که هيچيک نميتوانند در
تضاد با ليبرال باشند .به اعتقاد وي شايد دموکراسي معاصر با مشکالتي چون مواد مخدر،
بيخانماني و مصرفگرايي مواجه باشد اما اين مشکالت براي ليبرال الينحل نيستند و
آنقدر نيز جدي نميباشند که باعث فروپاشي جامعه گردند )! (Fukuyama, p. 11

از مطالب فوق دو نکته به دست ميآيد؛ اوالً انسان ،تنها درپي منافع مادي نيست ،او
موجودي آزادي خواه است که اين امر به تضادهاي تاريخي چون اربابي و بندگي
ميانجامد؛ چراکه هميشه ايدئولوژيهايي هستند که طرفدار اربابي يا بندگي باشند .ثانياً
اگر زماني يک ايدئولوژي بتواند به اين تضادها خاتمه دهد ،آنگاه پايان تاريخ خواهد
بود .اکنون ليبرال دموکراسي با دارا بودن مباني آزادي و برابري به اين مرتبه رسيده است.
آيندة جهان از نظر فوکوياما

به اعتقاد فوکوياما زمانيکه تاريخ از حرکت ميايستد ،آخِرالزمان ميشود .از
آنجايي که درآخِرالزمان کمال مادي و معنوي تاريخ توأمان به وجود ميآيند؛ زمينه
براي حکومت جهاني فراهم ميشود .به اعتقاد او در پايان تاريخ لزومي ندارد ،همة دنيا به
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صورت جوامع ليبرال درآيند؛ تنها کافي است که آنان ادعايي مبني بر ارائة الگويي بهتر
از ليبرال دموکراسي نداشته باشند .فوکوياما انسان پايان تاريخ را آخرين انسان مينامد و
معتقد است که اين انسان را حکومت ليبرال دموکراسي ميآفريند .انساني که جوهر
وجوديش «بنده پيروز شده» است؛ يعني پيروزي انسان ضعيف (بنده) نسبت به قويترها
(خدايگان) .از نظر او مسيحيت ايدئولوژي بندهها و دموکراسي همان مسيحيت
دنيويشده است و آرمان مسيحي نيز تحقق برابري تمامي انسانها در مقابل قانون ،در
پيشگاه خداوند است(بخشايش اردستاني ،ص .)71-01بنابراين ،انسان با توسل به
دموکراسي مي تواند به آزادي و برابري دست يابد .از نظر فوکوياما انسان پايان
تاريخ انساني درندهخو نيست ،بلکه «آخرين انسان ايستاده است تا انسان باشد»
) ،(Fukuyama, p.12البته از جهتي او نگران است که آخرين انسان بشري بيروح باشد
که انگيزهاي براي دستيابي به ارزشهاي متعالي نداشته باشد

(.)Loc.cit

بنابراين به نظر

مي رسد که حکومت جهاني مورد نظر فوکوياما که ايدئولوژي آن ليبرال دموکراسي
است ،تمدن غرب خواهد بود.
ديدگاه پايان تاريخ نيزقابل نقد و بررسي است .اوالً فوکوياما معتقد است که پايان
تاريخ زماني است که يک ايدئولوژي پيدا شود و بتواند تمام نيازهاي اساسي انسان را
تأمين نمايد .او ليبرال دموکراسي را يگانه ايدئولوژي پايان دهندة تاريخ ميداند؛ آن هم
تنها به دليل اين که بر رقباي پيشين خود چون کمونيسم و فاشيسم پيروز شده است و
داراي مباني آزادي و برابري است .اما آيا نيازهاي اساسي انسان ،تنها در آزادي خالصه
ميشوند؟ آن هم آزادي که نتيجة آن خيانت ،فساد ،موادمخدر ،از هم پاشيدگي خانواده
و ..است .البته جاي تعجب است که فوکوياما اين مشکالت را براي ليبرال دموکراسي
الينحل نميداند و معتقد است که با چنين مشکالتي جامعه ازبين نميرود!! ثانياً خود
فوکوياما در بارة آيندة ليبرال دموکراسي ترديد دارد؛ زيرا بيان ميکند که در آينده بشر
يا تبديل به آخرين انسان ميشود که تنها به آسايش خود ميانديشد و گرايشي به اهداف
متعالي ندارد و يا تبديل به اولين انسان ميشود يعني انسانهايي که درگير جنگهاي
خونين و بيحاصل با سالحهاي پيشرفتهاند.ثالثاً فوکوياما معتقد است که نياز اساسي و
فطري انسان «به رسميت شناخته شدن» است و اين نياز در نظام ليبرال دموکراسي تأمين
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ميگردد .اما آنچه مسلم است آن است که فوکوياما يک اصل اساسي در فطرت انسان
را در حد موضوع «به رسميت شناخته شدن» فروکاسته است و در واقع اصل اساسي و
مبنايي ،يعني «عدالتخواهي» را که در فطرت هر انساني وجود دارد و نياز ذکر شده نيز
بخشي از آن به شمار ميآيد ،به دست فراموشي سپرده است .عدالت به معناي احقاق حق
در مقابل ظلم و جور است .اين عدالت فراگير است و بايد در تمام ابعاد زندگي انسان
محقق شود .بنابراين اگر بشر درپي به رسميت شناخته شدن از جانب ديگران است پس
بايد با ديگران به عدالت رفتار کند و هر مکتبي و مذهبي که اين نياز را تأمين نمايد
صاحب پايان تاريخ است .اين پرسش مطرح ميشود که ليبرال دموکراسي با روش
سرمايه داري که اساساً بر ظلم و نابرابري بنا شده است و از اصولي چون اومانيسم،
فردگرايي ،سکوالريسم ،عقلگرايي و ...تبعيت ميکند چگونه ميتواند عدالتخواه
باشد؟ به قول فالسفه؛ فاقد شيء معطي شيء نميشود .رابعاً فوکوياما معتقد به همراهي دو
ايدئولوژي ليبراليسم و دموک راسي است اما او توجه ندارد که اين دو با هم در تعارضند؛
زيرا ليبراليسم تأکيد بر آزادي فردي دارد و به ديگران حق دخالت در زندگي افراد را
نمي دهد اما دموکراسي بر حيات جمعي تأکيد دارد و به دولت حق دخالت در زندگي
افراد را ميدهد!
پيش از پرداختن به ديدگاه شيعة اماميه ذکر مقدماتي الزم است .در اين نوشتار تنها
ديدگاه شيعة اماميه بيان ميگردد .در دين اسالم فرقههاي بسياري وجود دارد که مسئلة
آخِرالزمان و ظهور يک منجي در تمام اين فرقهها مورد توجه است و همة فرق ظهور
منجي را در آخِرالزمان پذيرفتهاند ،تنها در تحوالت آن دوران و شخصيت منجي اختالف
دارند (طباطبايي ،شيعه ،ص.)011
در قرآن گفتار صريحي در بارة آخِرالزمان وجود ندارد اما آياتي در بارة آيندة جوامع
انساني ،برپايي عدل و حکومت توحيد ،پيروزي حق بر باطل و به ارث بردن زمين توسط
نيکوکاران آمده است .به عنوان نمونه به دو آيه اشاره ميشود.
در زبور از پى آن کتاب (تورات) چنين نوشتيم که زمين را بندگان شايسته من به
ميراث مىبرند( انبياء186 /؛ وَ لَقَد کَتَبنا فِي الزبُورِ مِن بَعدِ الذکرِ اِن الَارضَ يرِثُها
عِبادِي الصالِحُونَ)
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خداوند چنين تقدير کرده است که من و رسوالنم سرانجام غالبيم ،آرى خدا قوى و
عزيز است(مجادله61 /؛ کَتَبَ اهللُ لَاَغلِبَن اَنَا وَ رُسُلي اِن اهللَ قَوِي عَزيزٌ).

اما آخِرالزمان در روايات بيشتر به چشم ميخورد و به دو معنا به کار رفته است:
 . 1به اعتقاد مسلمانان ،منظور از آخِرالزمان دوران نبوت پيامبر اسالم از آغاز تا وقوع
قيامت است . 6.آخِرالزمان تنها آخرين بخش از دوران گفته شده را شامل ميشود که در
آن منجي موعود ظهور ميکند .در فرهنگ عامة مسلمانان مخصوصاً شيعه ،آخِرالزمان به
همين معنا در نظر گرفته ميشود (اصغري ،ص.)62
در روايات اسالمي دو مطلب در بارة آخِرالزمان وجود دارد که به حد تواتر رسيده
است :اوالً پيش از ظهور منجي ،فساد اخالقي و ستم در عالم فراگير ميشود .ثانياً پس از
ظهور منجي ،فساد و ستم از بين ميرود و عدل و توحيد بر جهان حاکم ميگردد.
معروفترين حديث در اين زمينه حديث زير از پيامبر اکرم (ص) ميباشد:
خداوند زمين را از قسط و عدل آکنده خواهد ساخت هنگاميکه از ظلم و ستم پُر
شده باشد(مجلسي ،ص100؛ نعماني ،ص.)607
ب .موعود آخِرالزمان از نظر شيعه اماميه

از نظر شيعيان موعود آخِرالزمان مهدي (ع) آخرين امام از امامان دوازدهگانه است .پدر
ايشان امام حسن عسکري (ع) هستند که نسبشان به پيامبر اکرم (ص) و حضرت زهرا
(س) ميرسد؛ پس بيترديد امام مهدي (ع) از خاندان نبوت هستند( .حکيمي ،ص)00
مادرشان نرجس ،دختر يوشع بن قيصر پادشاه روم هستند .ايشان در پانزدهم شعبان سال
 666هجري در سامره به دنيا آمدند .نامشان محمد و کنيه ايشان ابوالقاسم يا ابوصالح
است (طباطبايي ،شيعه در اسالم ،ص .)110پيامبر اکرم (ص) فرمودهاند:
مهدي قائم از اوالد من است ،نامش نام من و کنيهاش کنيه من و از نظر سيرت و
صورت شبيهترين مردمان به من است(مجلسي ،ص.)76

براي حضرت القابي مانند مهدي ،قائم ،بقيهاهلل ،صاحبالزمان و ...ذکر شده است
(راشدمُحِصل ،ص .)106بعد از شهادت امام حسن عسکري (ع) فرزندشان در پنج سالگي
به سال 628هجري به امامت رسيدند .در آن زمان به دليل شرايط نامناسب جامعة
مسلمانان ،امام از نظرها پنهان شدند (طباطبايي ،تعاليم اسالم ،ص .)108-101غيبت به اين
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معناست که حضرت متولد شده و زنده و حاضر در ميان مردم هستند اما به دليل فقدان
شرايط در پردة حجاب قرار دارند و مردم ايشان را نميبينند؛ وقتي ظهور کنند خيلي از
مردم خواهند گفت که ايشان را ديدهاند (مظفري ،ص .)110-111پيامبر (ص) فرمودهاند:
شيعيان در زمان غيبت ميتوانند از نور واليت قائم (ع) بهرهمند شوند همچون
بهرهمندي مردم از نور خورشيد که در پشت ابر است(مجلسي ،ص.)10

از آنجاييکه براي عدهاي مسئلة غيبت و وجود حضرت مهدي (عج) نامعقول است
در ادامه با ذکر داليلي از عقل و نقل معقول بودن اين امر اثبات خواهد شد.
براي اثبات وجود حضرت مهدي (ع) ابتداً بايد با استفاده از داليل عقلي ،ضرورت وجود
امام را به طورکلي و عام اثبات نمود و پس از آن به اثبات امامت خاصه پرداخت.
متکلمان شيعه بر اين اعتقادند که نصب امام از سوي خداوند ضروري است و مهمترين
استدالل در اين زمينه ،قاعده لطف است .اين قاعده اثبات ميکند که نصب امام از سوي
خداوند ،لطف است؛ زيرا بيترديد ،حضور امامِ منصوب از جانب خدا در جامعه اسالمي
زمينه را براي روي آوردن مردمان به اطاعت الهي و پرهيز از گناهان آمادهتر ميسازد و با
برقراري عدالت در جامعه ،مقدمات رستگاري امت فراهم ميگردد .از سوي ديگر ،به
حکم عقل ،لطف بر خداوند الزم است؛ زيرا به واسطه لطف غرض لطفکننده حاصل
مي گردد و غرض خداوند در ضرورت نصب امام هدايت بندگان است .پس براساس
قاعده لطف وجود امام ضرورت دارد (حلي ،ص  .)28اين لطف نميتواند به زمان يا
مکان خاصي محدود شود؛ پس هيچگاه زمين و زمينيان و حتي آسمانها نميتوانند خالي
از لطف مستمر الهي باشند .اما به لحاظ نقلي در روايات نيز آماده است که امامان
دوازده گانه چه کساني هستند و اين تکميلي براي دليل عقلي خواهد بود؛ از جمله اين
روايات ،روايتي از پيامبر اکرم (ص) است که ميفرمايند:
امامان پس از من دوازده تناند ،اي علي ،نخستين آنها تو هستي و آخرينشان قائمي
است که خدا به دست او مشرق و مغرب زمين را فتح ميکند(مجلسي ،ص .)662

با توجه به اين دو دليل عقلي و نقلي وجود امام مهدي (ع) اثبات ميگردد.
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آيندة جهان از نظر شيعه اماميه

آينده جهان که در ميان اديان آسماني از آن با نام آخِرالزمان نيز ياد ميشود؛ از نظر شيعه
اماميه ميتواند در چند بخش مختلف بيان گردد.
 .1آخِرالزمان نشانههايي دارد از جمله؛ فراگيري جور و ستم ،رواج رباخواري ،افزايش
فقر ،افزايش مردمان شراب خوار ،قمارباز و اهل احتکار ،تحريف قرآن ،حالل شدن حرام
خدا و برعکس ،فروش دين به دنيا ،آرايش مردان همچون زنان و برعکس .فراموشي
امربه معروف و نهي از منکر ،نامهرباني فرزندان با والدين ،رشوهگيري قاضيان و عدم
عدالت ،افزايش جنگ و ناامني( ...راشدمُحِصل ،ص.)120-122
 .6نشانههاي ظهور حضرت مهدي (ع) به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف .نشانههاي قطعي :اين نشانهها بدون شک اتفاق ميافتند و هيچ چيز نميتواند مانع
آنها گردد .امام حسين (ع) مهمترين نشانههاي قطعي را اينگونه بيان ميکنند:
پ يش از ظهور قائم (عج) پنج نشانه است :سفياني ،يماني ،نداي آسماني ،قتل نفس
زکيه 7و خسف بيداء(نعماني ،ص666؛ مجلسي ،ص.)680

ب .نشانههاي موقوف :اين نشانهها در صورت بروز شروطي محقق ميگردند .ازجمله؛
خسوف و کسوف در ماه رمضان (نعماني ،ص ،)676ظهور آتش در آسمان(مجلسي،
ص ،)608فتنه «صائد بن صيد» ملقب به دجال(همان ،ص.)110-110
 .0با فراهم شدن نشانههاي ظهور زمينة انقالب حضرت فراهم ميشود .قيام ايشان زمان
مشخصي ندارد و تنها خدا زمان آن را ميداند .پيامبر اکرم (ص) فرمودند:
اگر از عمر دنيا فقط يک روز مانده باشد در آن روز مردي از خاندانم خواهد آمد
تا زمين را از عدل پر کند همانطورکه از ستم پر شده(عسکري ،ص.)6

ايشان نهضت خود را از کنار خانة خدا آغاز ميکنند .جبرئيل اولين کسي است که با
ايشان بيعت ميکند(راشدمُحِصل ،ص .)121-178بعد از جبرئيل  010تن از مؤمنان پاک
با نداي آسماني؛ «و چون از شما بيم داشتم از دستتان گريختم و پروردگارم به من
فرزانگى و دانش بخشيد و از پيغمبرانم کرد( ».شعراء61 :؛ «فَفَرَرتُ مِنکُم لَما خِفتُکُم
فَوَهَبَ لي رَبي حُکماً وَ جَعَلَني مِنَ المُرسَلينَ») به امام ميپيوندند (راشدمُحِصل ،ص.)171
گروه ديگري از ياران امام بالغ بر ده هزار نفر ميباشندکه «حزب خدا» نام دارند (همان،
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ص .)170حضرت عيسي (ع) نيز از آسمان به زمين ميآيند و پشت سر امام مهدي (ع)

نماز ميخوانند و ايشان را در کشتن دجال ياري ميکنند (طباطبايي ،معجم مهدويت در
تفاسير شيعه و اهل سنت ،ص .)06-00بنابراين امام با کمک ياران خود و امدادهاي غيبي
حکومت خويش را برپا مينمايد.
 .0در زمان ظهور امام زمان (ع) عدالت به نحوه کامل آن اجرا ميشود .عدالتي که تنها
حفظ منافع ديگري نيست ،عدا لت براي بشر مثل يک معبود است يعني تربيت فرد کامل
ميشود و حکومت عادل جهاني بر مبناي ايمان و خداشناسي به وجود ميآيد (مطهري،
ص .) 601در زمان ايشان صلح و امنيت حاکم است؛ چون تمام عوامل ناامني مانند فقر،
دزدي ،قتل ،جنگ و  ...نابود شدهاند .قوانين کتاب و سنت که متروک مانده ،دوباره
زنده ميشوند .انسان از تمام غرايز حيواني آزاد ميشود و به تکامل عقلي ميرسد .تمامي
مفاسد اخالقي از بين ميرود (طباطبايي ،رسالت تشيع در دنياي امروز ،ص.)118-111
آنقدر علم پيشرفت مي کند که نه تنها درهاي زمين بلکه درهاي آسمان به روي انسان
گشوده ميشوند(حسني ،ص .)626انسان اين دوران نيز عدالتخواه ،خداپرست ،و به
عبارتي عبد صالح الهي است .او داراي عقلي شکوفا و علمي باالست و به همين دليل
نسبت به انسانهاي ماقبل خود انساني کامل به حساب ميآيد (مظفري ،ص.)120
ج .وجوه تمايز مباني ديدگاه شيعه اماميه با ديگر ديدگاههاي فرجامگرايانه

همانطور که بيان شد چهار ديدگاه فرجامگرايانه متأخر براي آيندة جهان نويد يک جامعة
جهاني را داده اند که بتمدن غرب را بهترين گزينه براي حاکميت اين حکومت جهاني به
حساب آوردهاند .در حوزه علوم اجتماعي به در نظر گرفتن حکومتي واحد براي جهان،
جهاني شدن ميگويند .اين واژه در سالهاي پاياني قرن بيستم با ادعاي حاکميت بر جهان
سر برآورد .در فرآيند جهانيشدن ،جهان کوچکتر ميشود و به قول مکلوهان به يک
دهکدة جهاني تبديل ميشود .جهانيشدن عمدتاً ماهيت اقتصادي دارد اما در واقع
فرآيندي است که ابعاد مختلف زندگي انساني را در برميگيرد (مشکات ،ص .)680به
طورکلي ديدگاههاي فرجامگرايانة متأخر براي رسيدن به اين حاکميت جهاني از مباني و
اصولي بهره ميبرند که همگي ريشه در مدرنيسم دارند .مدرنيسم به معناي نوگرايي
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است .مدرن به معناي جديد و مدرنيته نيز به معناي شيوة زندگي جديد است .مدرنيته
همواره با کهنهپرستي و توسعه نيافتگي مخالف است و متمايل به آينده است .مدرنيته
مدعي ارائة بهترين شيوة زندگي است و مدرنيسم خواستار جهاني شدن مدرنيته است.
جوامع غربي با جوامع غيرمدرن در تعارض هستند و به عنوان مظهر مدرنيته شناخته
ميشوند .در نتيجه مدرنيزاسيون يا مدرنسازي در صورتيکه بخواهد کامل حاصل شود
با غربيسازي معادل خواهد بود (مشکات ،ص .)068-060اما شالودة اصلي مدرنيسم را
اومانيسم تشکيل ميدهد که به عنوان اصليترين محور در مباني نظري ديدگاههاي
فرجامگرايانة متأخر است؛ زيرا همة مباني ديگر مانند ليبراليسم ،سکوالريسم و اباحهگري
سرچشمه ميگيرند .اما در ديدگاه شيعة اماميه رهبريت جهان پاياني به دست امام
معصومي است که مبرا از گناه و خطا ميباشد و با آمدنش تمامي مشکالت در شئون
مختلف زندگي انسان حل مي گردد .او انساني کامل است که تنها به فکر خويش نيست و
در همه حال به فکر رشد همه جانبه و تعالي پيروان خويش است .اين ديدگاه بر اصولي
استوار است که مهمترين آنها خدامحوري است و البته اين اصل ،مباني ديگر را نيز
پوشش مي دهد .در ادامه به تمايز مباني ديدگاه شيعه اماميه با مباني ديدگاههاي
فرجامگرايانه پرداخته خواهد شد.
 .3خدا محوري :در اين تفکر ،خواست خداوند بر نظر اکثريت غالب است .اين بدان
معنا نيست که نظر اکثريت مورد توجه نباشد بلکه نظر آنان تا جاييکه از دايرة حق و
شريعت الهي خارج نشود مورد احترام است(اخوانکاظمي ،ص .)116از آنجاييکه
قوانين الهي با فطرت انسان سازگار است دين نه تنها در حاشيه قرار نميگيرد بلکه در
بطن زندگي خواهد بود .بنابراين در ديدگاه شيعة اماميه ،معنويات و اخالق حرف اول را
ميزنند نه ماديات .اما در مقابل در ديدگاههاي فرجامگرايانه متأخر ،مبناي اومانيسم به
معناي انسانگرايي و انسانمداري حاکم است که با محور قرار دادن انسان در مرکز
تـأمالت خـود ،اصالت را به رشد و شکوفايي ابعاد مادي انسان ميدهد (مشکات،
ص .)06-00اومانيسم تا جايي پيش ميرود که انسان به جاي خدا مينشيند (همان،
ص )07و معتقد به کفايت عقل در تمام حوزههاي حيات انساني از قبيل دين ،اخالق،
علم و  ...است(همان ،ص .)010-010پس اعتقاد به يک جهان غيردنيوي براي حل
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مشکالت بشري ،تالشي براي بيارزش کردن عقل انساني است؛ بنابراين دين بايد از
شئون مختلف زندگي کنار گذاشته شود (همان ،ص .)07از ديگر مباني که در مقابل نگاه
خدامحورانه قرار دارد مبناي سکوالريسم است .آنچه دنيوي است را سکوالر مينامند.
معادلهايي چون دنياگرايي ،عرفيگرايي ،جداانگاري دين و دنيا براي آن استفاده
ميشود (همان ،ص .)678-671سکوالر ،طرفدار حذف يا به حاشيه راندن نقش دين در
ساحتهاي مختلف حيات انساني است (خطيبي ،ص .)606مهمترين مؤلفههاي آن عالوه
بر اومانيسم و راسيوناليسم ،ماترياليسم است که به معناي مادهگرايي است؛ يعني به عوامل
مادي بيش از عوامل معنوي اهميت داده شود و البته اين امر باعث بياعتنايي به امور
مقدس ميگردد و در نتيجه خدا نيز در زندگي نقشي نخواهد داشت.
 .2عدالتمحوري و حق محوري :عدالتخواهي نيازي فطري است که در اثر نامساعدي
وضع موجود و ناتواني در بهبود شرايط در انسان ايجاد ميشود .عدالت در ديدگاه شيعة
اماميه با حضور دين در شئون مختلف زندگي انسان حاصل ميشود .عدالتي واقعي و
کامل که تمام ابعاد زندگي انسان را در برميگيرد .به دليل اينکه ،اين عدالت در
چارچوب قوانين الهي است و براساس سليقه اعمال نميشود حق به حقدار خواهد رسيد.
از آثار اين عدالتمحوري ،پايان دادن به تمام جنگها و ايجاد امنيت و صلح و همچنين
ظهور حق در سايه آن ميباشد و براي اين ادعا داليلي نيز ذکر شده است از جمله اينکه
امام مهدي (ع) حجت و خليفة خدا بر روي زمين هستند پس چگونه ميتوانند از حقانيت
خالي باشند؟ از طرف ديگر ايشان هدايتگرند و اين گواهي ديگر بر حقانيت ديدگاه
شيعة اماميه خواهد بود .همچنين غيبت امام زمان (عج) نيز نشانهاي براي تحقق حق است؛
زيرا ايشان با غيبت خويش زمينهاي را فراهم کردهاند تا انسانها اهل حق را از باطل
تشخيص دهند آنگاه اميدها از غيرخدا بريده ميشود و به اذن الهي ،مهدي (ع) که درپي
حق است ظهور ميکند (موحديانعطار ،ص .)020-021شکست و نابودي يک به يک
مکاتب مادي موجود نيز ميتواند دليلي بر حقانيت ديدگاه شيعة اماميه باشد .اما در مقابل
آن مبناي ليبراليسم قرار دارد؛ ليبراليسم به معناي آزاديخواهي و محصول انسانگرايي
عصر جديد است .براساس اين نگرش انسان براي دستيابي به اميالش بايد کامالً آزاد
باشد و هيچ چيز حتي دين نبايد او را محدود گرداند و انسان در مقابل قانون الهي
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موجودي محق است نه مکلف (مشکات ،ص .)070 -000انسان خود به تنهايي ميتواند
راه درست را پيدا کند و نيازي به دين ندارد (همان ،ص .)070 -001بنابراين انسان مختار
است و حتي گاهي به او مجوز داده ميشود تا حقوق ديگران را نيز زير پا بگذارد و در
اينجاست که ديگر عدالت و احقاق حق معنا ندارد.
 .9توجه به کرامت انساني :با وجود آنکه در ديدگاه شيعة اماميه ،محوريت امور با
خداوند است ،اما همان خداوند انسان را گرامي داشته است و از آنجا که انسان
موجودي مادي و رحماني است ،پس بنابراين به انسان استقالل و آزادي داده است تا با
توجه به پيام دين ،راه درست را برگزيند و هيچگاه اجبار يا تحميلي قرار نداده است.
حتي عقل انسان نيز مي تواند حاکميت يابد اما عقلي که تکامل يافته باشد و باعث رشد و
تعالي انسان گردد؛ و اما در مقابل اين مبنا اباحهگري ديگر مبناي ديدگاههاي
فرجامگرايانه متأخر قرار دارد .در اين نگرش ،اعتقاد بر اين است که همه چيز براي انسان
در صورتيکه با خواست او موافق باشد مباح است و هيچ چيز نميتواند خواست او را
محدود کند (اخوانکاظمي ،ص .)06-00در واقع اباحهگري به معناي پايبند نبودن به
ارزشهاي ديني و حتي اخالقي است که در دو حوزه نمود مييابد؛ يکي در حوزة فردي
که انسان وظايفي را که در برابر خود و خدا دارد ،انجام نميدهد و با مباح دانستن حرام
الهي راه بيقيدي را پيش ميگيرد .و ديگري در حوزة اجتماعي که شخص با مباح
دانستن نبايدهاي اجتماعي و ناديده گرفتن قانون ،به هرکاري دست مييازد (خطيبي،
ص .)66-62در نتيجه انسان با اين طرز تفکر به هر کاري که موافق خواست اوست دست
ميزند ولو اينکه با کرامت انساني او در تضاد باشد.
نتيجه

در اين نوشتار به منظور بيان تمايزات مبنايي ميان ديدگاه شيعه اماميه و ديگر ديدگاههاي
فرجامگرايانه متأخر ،به چهار مورد از اين ديدگاهها اشاره شد .در نهايت بر اين مطلب
تأکيد شد که تمام مباني ياد شده براي ديدگاه شيعة اماميه به دليل نگاه خدامحورانه،
نقش دين را در زندگي انسان پر رنگ مينمايند اما مباني ديدگاههاي فرجامگرايانه
متأخر با نگاهي اومانيستي به حذف دين و يا به حاشيه راندن آن ميانجامند .وقتي انسان،
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اصل و اساس هر چيز باشد و هيچ مانعي متوجه او نباشد؛ به عبارت ديگر انسان به جاي
خدا قرار گيرد آنگاه اين امکان وجود دارد که به هر شرارتي دست يازد و ناامني و
بيعدالتي به وجود آورد .همچنين برميآيد انسان موجودي مغرور ،خودخواه ،منفعت
طلب ،قدرت طلب گردد و وقتي به دليل محدوديتهاي خويش نتواند به برخي از
خواستههاي خود دست يابد دچار يأس و پوچي شود .اما در نگرش خدامحورانه اثري از
اين تبعات وجود ندارد؛ زيرا مجري حکومتي که فرجام جهان را رقم ميزند از جانب
خدا است ،همه چيز براساس قوانين الهي صورت خواهد گرفت و دين در بطن امور قرار
ميگيرد نه در حاشيه و از آنجاييکه اين مجري ،انساني کامل است که تنها به فکر
خويش نيست و در همه حال به فکر پيروان خويش است ،ايثار و نوعدوستي معنا مييابد
و زيادهخواهي ،غرور و قدرتطلبي کنترل ميشود .بنابراين اگر قرار است که انسان در
انتظار فرجام جهان باشد بهتر نيست مسيري را انتخاب کند که به سرانجامي نيکو دست
يابد و شرايطي براي او حاصل شود که از شرايط کنوني او بهتر باشد؟ و چه سرانجامي
نيکوتر از آنکه انسان به کمال مادي و معنوي با هم دست يابد البته عوامل مادي ،تنها
توسط عوامل معنوي در جهت پايهبندي به ارزشهاي اخالقي قرار ميگيرند و ميتوانند
به تکامل انسان در هر دو بعد کمک نمايند؛ اما آنچه از مباني ديدگاههاي فرجامگرايانة
متأخر بر مي آيد آن است که معنويات يا بايد حذف شوند و يا بايد در حاشية زندگي
انسان قرار گيرند .از طرف ديگر ديدگاههاي فرجامگرايانة متأخر تنها منافع تمدن غرب
را تأمين مينمايد و کمتر به سرنوشتي که در انتظار بشريت است توجه ميکنند .بنابراين
اگر جوامع انساني مسير حرکت به آينده را با اعتقاد به اين ديدگاهها تنظيم کنند ،در
آينده نه تنها شرايطي بهتر براي آنان ايجاد نميگردد بلکه بر مصائبشان نيز افزوده
خواهد شد.
يادداشتها

 .1مکلوهان پرفسور مرکز مطالعات رسانهاي تورنتو و استاد ادبيات و نظريهپرداز
ارتباطات جمعي است .اثر مهم وي براي درک رسانهها نام دارد.
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 .6در نظرات مربوط به ارسطو تا آگوست کنت و سپس تونيس و رايزمن تحول جامعه
انساني بيش از پيش با عامل معرفت ،چگونگي انتقال و انتشار معرفت و سرانجام با
ارتباط جمعي ،آن هم نه به طور قاطع و تعيينکننده مطرح شده است .آنان بين
دگرگوني فنون ارتباطي و تحوالت اجتماعي فقط يک نوع رابطه همبستگي قائل
بودند اما مک لوهان کوشيد پا را فراتر گذارد و تغيير موضع وسايل ارتباطي را
شرط اصلي و عامل تحوالت زندگي اجتماعي و گذر از يک مرحله به مرحلة ديگر
معرفي نمايد.
 .0ساموئلپي .هانتينگتون آمريکايي ،متخص علوم سياسي ،استاد و رئيس مرکز مطالعات
استراتژيک دانشگا ه هاروارد بوده است .آثار مهم وي نظريه برخورد تمدنها ،ارتباط
تمدنهاي اسالمي و کنفوسيوسي ،موج سوم دموکراسي در پايان سده  68است.
 .0آلوين تافلر فيلسوف آمريکايي خودش را در درجة اول يک نويسنده و تحليلگر
جامعه ميداند و در درجة بعد يک آيندهنگر .از جمله آثارش ميتوان به موج سوم،
چرخش قدرت ،جنگ و پاد جنگ و خلق تمدني جديد اشاره کرد.
 .6رسانههاي غيرتودهاي شامل اينترنت ،ويدئوکاست ،ماهوارههاي محلي ،کامپيوتر و ...
ميشودکه در مقابل آنها رسانههاي تودهاي يعني روزنامه و تلويزيون قرار دارند.
 . 2فرانسيس فوکوياما فيلسوف آمريکايي و استاد اقتصاد سياسي دانشگاه جان هاپکينز
واشنگتن است .آثار مهم وي پايان تاريخ و آخرين انسان و آينده پسا انساني ما هستند.
 .7نفس زکيه شخصي است به نام محمد ابن الحسن و بدليل عابد و زاهد بودن در
روايات به او لقب نفس زکيه داده شده است .وي از اوالد امام حسين (ع) و به
عبارتي سيد حسيني است .اما برخي به گمان اينکه نام حسن -که جزء اسم
ميباشد -نام جد او است وي را سيد حسني مينامند در حاليکه او با سيدحسني
متفاوت است.
منابع

قرآن کريم
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بينالمللي دکترين مهدويت :مقاالت برگزيده ،قم ،موسسه آينده روشن.1006 ،
اصغري ،محمدجواد« ،آخِرالزمان» ،دانشنامه کالم اسالمي ،زير نظر جعفر سبحاني ،قم،
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حکيمي ،محمدرضا ،خورشيد مغرب ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.1028 ،
حلي (عالمه) ،حسن بن يوسف المطهر ،کشف المراد في شرح تجريد االعتقاد ،چ ،6
ترجمة علي شيرواني ،قم ،دارالعلم.1002 ،
خطيبي ،محمد ،فرهنگ شيعه (کالم) ،قم ،زمزم هدايت.1006 ،
راشدمُحِصل ،محمدتقي ،نجاتبخشي در اديان ،چ ،6تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.1001 ،
رشيدپور ،ابراهيم ،آيينههاي جيبي آقاي مکلوهان ،چ ،6تهران ،سروش.1060 ،
رضواني ،علياکبر ،موعودشناسي و پاسخ به شبهات ،قم ،مسجد جمکران.1384 ،
طباطبايي ،محمدحسين ،تعاليم اسالم ،بهکوشش :سيد هادي خسروشاهي ،قم ،بوستان
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_______  ،شيعه (مجموعه مذاکرات با پرفسور هانريکربن) ،بهکوشش :سيد هادي
خسروشاهي ،چ ،6قم ،انتشارات بوستانکتاب.1007 ،
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کتاب.1000 ،
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