
 

 
 499ـ459ت ، صفحا4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّمسال 

 

 مهدویت و تأثیر آن بر فرهنگ جهانی 

 نویسندۀ مسئول() زادهبصیره مددی

  دانشجوی کارشناسی ارشد

 دانشگاه سیستان و بلوچستان
madadibasireh@gmail.com 

مهدویت از جمله مسائلی است که در ادیان مختلف از جمله دین مبین اسالم مطرح و در 
ای موارد با هم اختالف دارند. اسالمی بر آن تأکید شده است هر چند در پارهتمام مذاهب 

تواند منشأ تحوالت مثبتی در سطوح متفاوت بشود به شرط طرح صحیح این اندیشه می
اینکه درک درست و کاملی از این اندیشه داشته باشیم و در پیمودن و عملی نمودن این 

تواند در و پیامدهای مثبت یا منفی مسأله مذکور میاندیشه دچار انحراف نشویم. تحوالت 
های مختلف از جمله در مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی و غیره حوزه

ها به یک اندیشه شود یعنی تبدیل شدن تمام اندیشهباشد. وقتی که صحبت از مهدویت می
نی شدن در حال انجام جهانی که همان اندیشه مهدویت است که البته امروزه این جها

ها و اثرات سوء بسیاری دارد. به است، اما به دلیل درست هدایت نشدن این اندیشه، کاستی
رود که حکومت حضرت مهدی$ تشکیل اعتقاد شیعه این اثرات سوء زمانی از بین می

شود. ما در این مقاله قصد بررسی اندیشه مهدویت، تأثیر آن بر فرهنگ جهانی و پیامدهای 
 .ثبت آن و همچنین پیامدهای منفی جهانی شدن امروزی را داریمم

 

مهدویت، فرهنگ، تأثیر مهدویت بر فرهنگ جهانی، جهانی شدن،  های کلیدی واژه
 پیامدهای جهانی شدن.
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 . مقدمه1

فرهنگ خاص خود ای های متفاوتی تعریف شده و هر جامعهای است که در جوامع مختلف به صورتفرهنگ مقوله

را دارد که با جوامع دیگر متفاوت و خاص آن جامعه است. البته امروزه با پیشرفت جوامع و تبدیل شدن جهان به دهکده 

ها اند و تبادل اطالعات فراوانی با هم دارند که این تبدیل شدن فرهنگها با یگدیگر بسیار نزدیکجهانی تقریباً فرهنگ

های توان از بین رفتن بعضی از فرهنگاری را هم در پی داشته است، که از آن جمله میبه فرهنگ جهانی مضرات بسی

ای به نام مهدویت وجود دارد که معتقد است با تر را نام برد. اما در میان مسلمانان و به خصوص شیعیان اندیشهکوچک

رت فرهنگ هم فرهنگ ظهور حضرت مهدی$ حکومت یکپارچه و واحد جهانی تشکیل خواهد شد که در آن صو

 ای که امروزه متوجه فرهنگ جهانی است.واحدی خواهد بود، ولی بدون تأثیرات منفی

 ای که هر دینی و آئینی از وجود یک منجی یاد در تمامی ادیان الهی عقیده به منجی مورد تأکید است به گونه

نماید و با ظلم وستم و فساد به مبارزه می کند که در آخرالزمان ظهور نموده و جهان را از عدالت خویش سیرابمی

 ها از ماشیع و مسیحیان از مسیح نام خیزد. برای مثال زرتشتیان اوراسوشیانس، برهمائیان فشینو یهودیبرمی

 (.۹۹، ص ۱تا، ج شاکری، بی) اندبرده

ب بر این نکته تأکید می ورزد دین اسالم هم به این منجی اعتقاد دارد و از میان مسلمانان شیعه بیشتر از سایر مذاه

و معتقد است که منجیِ وعده داده شده، فرزند یازدهم از نسل حضرت علی$ هم نام پیامبر بوده و نام او مهدی$ 

األرض اهلل عزّ و جلّ به  تاسعهم القائم الذی یمأل» ... فرماید  است. در این زمینه حدیث داریم که امام علی$ می
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ها قائم است که خدای تعالی به واسطه او زمین را یعنی  و نهمین آن«. ا و عدالً بعد جورها...األرض نوراً بعد ظلمته

 (.۴11، ص ۱۹1۲شیخ صدوق، ) کند، بعد از آنکه از ظلمت آکنده باشدنورانی می

 در این مقاله قصد بررسی همین موضوعات را داریم.

 

 و اصطالح فرهنگ در لغت. 2

و دانش، عقل و ادب، بزرگی و سنجیدگی، نیکویی پرورش بزرگی و بزرگواری،  فرهنگ در لغت به معنای علم

 (.۴۲، ص ۱۹1۱آشوری و دیگران، ) فضیلت، وقار و شکوهمندی دانش حکمت هنر معرفت فقه و علم شریعت است

 فرهنگ در اصطالح عبارت است از  

، هنر، قانون، اخالقیات، و هرگونه توانایی و کند  فرهنگ؛ دانش، دینادوارد بارنت تایلور فرهنگ را چنین تعریف می

 (.۹۱، ص ۱۹۹۴آشوری، ) شودآورد را شامل میعادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست می

 داندبروس کوئن، فرهنگ را مجموعه رفتارهای اکتسابی و ویژگی های اعتقادی اعضای یک جامعه معین می

 (.۴۳، ص ۱۹۹۶بروس کوئن، )

ها یعنی صور ذهنی جمعی یک جامعه که به تعبیری عوامل روانی ها و اسطورهها، مسلکه، باورداشتموریس دوورژ

 (.۱۲1، ص ۱۹۳۱دوورژه، ) داندرود را فرهنگ میآن جامعه به شمار می

 

 . چیستی مهدویت3

تباط با ظهور فرهنگ مهدویت عبارت است از مجموعه باورها، ارزش ها، هنجارها، نمادها، و تکنولوژی که در ار

های اعتقادی آن، از آیات و منجی موعود از نسل پیامبر# و یازدهمین فرزند حضرت علی$ شکل گرفته و ریشه

 شود.روایات معصومین&، استخراج می
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ای ای یا تک واژهای نگریست؛ مراد از رویکرد گزارهای و آموزهتوان با دو رویکرد گزارهبه اندیشه مهدویت می

مند ای به رویکرد جامع و سامانموضوعات و مسائلی است که به صورت موردی و جزئی است. رویکرد آموزه پرداختن به

 (.۶،ص ۱۹1۶پور سیدآقایی،) گویندای و موردی میدر برابر نگاه گزاره

مند درباره حضرت مهدی$ است. وجود همیشگی حجّت و امامی آموزۀ مهدویت مجموعۀ معارف منسجم و نظام

اذن خدا در غیبت کبری به سر  شاهدی معصوم در همه اعصار، باورِ محوری فرهنگ مهدوی است. امامی که به زنده و

کس از مکانش اطالع ندارد، بر احوال مردم آگاه است و منتظر روزی است که به اذن خداوند ظهور کرده و برد، هیچمی

  .(14، ص 51نک  مجلسی، ج ) ستم ماالمال گشته استزمین را پر از عدالت کند، آنگونه که پیش از آن، از ظلم و 

 

 . باورها در فرهنگ مهدوی4

بخشند دهند. در واقع این باورها هستند که به کنش فرد معنا میهای اعتقادی هر فرهنگی را شکل میباورها ریشه

 عبارتند از دهند. مهمترین این عناصر، ترین عنصر هر فرهنگی را تشکیل میو از این حیث اصلی

 

 الف( خدامحوری

مهدوی جایگاه  ۀباورهای دینی ایمان و اعتقاد به پروردگار هستی است. و این باور در جامع ۀهم هتردید پایبی

مؤمنان فقط (. یعنی  15الحجرات،) <إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ>فرماید  باره مىخداوند در این. ای داردویژه

 اند. هایند که به خدا و رسولش ایمان آوردهآن

گردد. پس مبدأ هستی همان خداوند بر مبنای اصل توحید، جهان و هستی در وجود مقدس باری تعالی خالصه می

یگانه زنده که قائم به ذات  هیچ معبودی نیست جز خداوند»( یعنی  ۰۴۴ البقره،) است  >اهلل ال اله الّا هو الحی القیوم<

 «.خویش است و موجودات دیگر قائم به او هستند
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و فرجام همه کارها از آن »( یعنی  ۴۱الحج،) ر<وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورباشد  >از سویی دیگر بازگشت همه امور به او می

 «.خداست

گردد. به این خاطر زیربنای جهان برمی خالق مدیر و مدبر جهان هستی خداست و مبدأ و معاد هر چیزی به او

کشاند و او را از پذیرش مهدوی اصل توحید است که فرد معتقد را به سوی عبودیت و بندگی خدا و نفی غیر خدا می

 دارد.های طاغوتی باز میقوانین غیر الهی و حکومت

 

 ب( اعتقاد به نبوت 

از باورهای اساسی یک  ،اندامبرانی که از سوی او برانگیخته شدهایمان به پی ،پس از ایمان و اعتقاد به خداوند متعال

 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلى>گونه فرموده است  موحد است. خداوند ایمان به رسول را پس از ایمان به خود این

اى کسانى که ایمان آوردید، آیا »یعنی  ؛ (11و16الصف،) <سُولِهِتِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَ

 «.خواهید شما را به تجارتى راهنمایى کنم که از عذاب دردناک نجاتتان دهد؟ به خدا و رسولش ایمان آوریدمى

حکم و فرمان »( یعنی  ۶۹یوسف، ) <إِالَّ لِلَّه الْحُكْمُ إِنِباشد چرا که >رهبری جامعه اسالمی نیز بر عهده خداوند می 

وَ ما أَرْسَلْنا تواند فرمان دهد مگر آنکه از جانب او بر گزیده شده باشد و >کس غیر از خدا نمیهیچ«. تنها از آن خداست

ردم موظف هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خدا م»( یعنی  ۶۴النساء،) <بِإِذْنِ اللَّه طاعَیمِنْ رَسُولٍ إِالَّ لِ

ها پیامبران از جانب خداوند برای هدایت و رهبری جامعه اسالمی منصوب شده و تبعیت از آن«. به اطاعت از او هستند

 الزم است.

 

 ج( اعتقاد به امامت

 سایه  نیز مهدویت بر اعتقاد به مهدویت از فروع اصل امامت است و هر نگاهی که متوجه اصل مذکور باشد،
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ای کالمی تلقی گردد، مهدویت نیز باوری کالمی خواهد شد و چنانچه معنی که اگر امامت مسأله افکند. به اینمی

بر قامت امامت جامه فقهی پوشانده شود، مهدویت نیز همان حکم را دارا خواهد گردید. شیعه بر این باور است که پس از 

همانا اهل بیت پیامبر# هستند امر الزم و واجب های برگزیده که ایمان به خداوند و رسول او ایمان به امامت انسان

 است. بنابراین شاخص بعدی در بخش ایمان، باور به پیشوایان معصوم& است.

 یعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِیعُوا اللَّهَ وَ أَطینَ آمَنُوا أَطیهَا الَّذیا أَیی اطاعت >به اعتقاد شیعه که برگرفته از آیاتی چون آیه

گونه که پیامبران از جانب ین همانثقل یثحد یر،غد یثحد ینه،سف یثحدو روایاتی چون  (59 النساء،) مْ<الْأَمْرِ مِنْكُ

اند، امامان معصوم& هم که از نسل حضرت علی$ بوده و ها برگزیده شدهخداوند برای رهبری و هدایت انسان

 اطاعتشان بر همه واجب است.از جانب خدا بوده و  آخرین آن یازدهمین از فرزندان اوست، منصوب

نبوی،  حکمت ۀ... . وظیف کندشناسی بسط پیدا میاسالم شیعی، مبتنی بر نوعی پیامبرشناسی است که در یک امام

وجود اسالمی معنوی نیز وابسته به همین حفظ باطن است . تداوم و حفظ معنای معنوی وحی الهی، یعنی باطن است

های کالمی را به شد که در مسیحیت، نظامخوش همان فرایندی مین، دستهای ویژه آوگرنه اسالم با گونه

 ،نکرب) های اجتماعی و مهدویت کالمی را به عنوان مثال به مهدویت اجتماعی و به امری عرفی تبدیل کردایدئولوژی

 (.15، ص 1411

است که به اذن خداوند و با معرفی ترین باورها، اعتقاد به وجود امامانی ایبر مبنای اندیشه مهدوی یکی از ریشه

 الزمان است.ها منجی آخراند و آخرین آنپیامبر اکرم# مشخص شده

 

 د( کرامت انسانی

در قرآن کریم و روایات اسالمی تکریم انسان مورد توجه ویژه است، و این امر به خاطر خیر و شرف ذاتی انسان و 

ریم بر این امر تصریح شده که خداوند به انسان کرامت داده و در قرآن ک .گاه به جهت خیر و شرف اکتسابی اوست
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باتِ وَ یالْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ یآدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِ یوَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَن.>نداتمامی فرزندان آدم دارای کرامت

 (16اإلسرا،) <الیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیكَث فَضَّلْناهُمْ عَلى

ین اسالم نسبت بـه  ئسالم مالحظات انسانی را نسبت به تمامی آدمیان، حتی بزهکارن روا داشته و این عمق نگاه آا

هـا  لزوم حفظ حیثیت، آبرو و کرامت انسـانی تمـامی انسـان    دهد. روایات زیادی از معصومین& بررا نشان می انسان

مال و شغل تمامی شهروندان، حتی مخالفان سیاسی دولت اسالمی تأکید  روایات بر مصونیت جان، آبرو،داللت دارد. در 

 (.434ص  ،تابیا، ینقربان) شده است

های او و حرکت به سوی بعد روحانی و معنـوی اسـت. بـرای همـین امکـان      شرافت و کرامت هر انسانی به انتخاب

زندگی وجود دارد. دلیل فرستادن پیامبران و نزول ترین انسان در هر مقطع از ترین و یا کاملتبدیل شدن انسان به شقی

کتاب آسمانی، هدایت انسان به سوی برترین فعلیت وجودش بوده و شرافت و کرامت انسان نیز به پیروی از بعد روحانی 

 (.۶۰، ص ۱۹11متقی زاده، ) باشدو گام نهادن در باالترین فعلیت می

شگان و یپستم ن نه از آنِین باور را كه زمیكند و ایدار میانسان بما را نسبت به كرامت  درک ،تیعتقاد به مهدوا

، 1411، یگانیگلپا یصاف) کند، در ما ایجاد میشگان استیتقواپ یخداست و فرجام كار برا بلكه از آنِ ،استعمارگران

 (.۳ص

 

 های فرهنگ. مؤلفه1

 بینی و باورها( جهانالف

( که شامل یک سلسله ۰۲، ص ۱۹۹۳افروغ و دیگران، ) بینی استجهاننخستین مؤلفه و ریزترین الیه فرهنگ، 

مصباح یزدی، ) های کلی هماهنگ در مورد جهان و انسان و به طو ر کلی درباره هستی استاعتقادات و بینش

 (.۱۰/الف، ص ۱۹۹۳
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 ( هنجارها یا الگوهای رفتاریب

( و به معنای مقیاسی است ۹1، ص ۱۹11ربانی، ) ودرشناسی به کار میهنجار از مفاهیم اساسی است که در جامعه

 (.۱1۱، ص۱۹۹1رفیع پور، ) تری قرار گیرد، باید مقیاسش با آن شبکه متناسب باشدکه اگر چیزی بخواهد در شبکه کلی

 

 ها( ارزشج

افروغ ) کنندگذاری میها مالک داوری هستند و بین خوبی و بدی، زشتی و زیبایی و درستی و نادرستی، ارزشارزش

 (.۰۲، ص ۱۹۹۳و دیگران، 

 

 فرهنگ  ی. کارکردهای اندیشه مهدوی در حوزه6

های گوناگون اعتقادی، های مطلوبی در زمینههای مهم دین اسالم است که از ظرفیتمهدویت یکی از آموزه

زندگی حال و اکنون  کارکردهای این اندیشه هم ناظر به .اخالقی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار است

 باشد.بوده و هم ناظر به آینده می

ابعاد سازندگی . شودهایی در سطح جوامع بشری میها و ایجاد دگرگونیانتظار در فرهنگ مهدوی موجب سازندگی

در این بحث، ما . ستهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامیدر این زمینه وسیع و شامل همه حوزه

 قصد داریم به ابعاد سازندگی و پیشرفت در حوزه فرهنگی بپردازیم.فقط 

ن ین، ایبنابرا. ان گوناگون استیرپا و از باورهای مطرح در ادیامری د( تیمهدو) تیشۀ ظهور منجی عالم بشریاند

عنوان وجه اشتراک ای كه به شهیچرا كه اند. كار رودسازی فرهنگ و هنر بهكی از عوامل جهانییتواند به عنوان امر می

 (.۰۰، ص 1411 گانی،یصافی گلپا) دیشمار آک دهكدۀ جهانی بهیتواند منشاء ان جهان است، مییتمامی اد



 مهدویت و تأثیر آن بر فرهنگ جهانی  412

 

 

توانیم مدعی های اجتماعی بدانیم، میای از علوم و افکار و هنر و ادبیات و دیگر یافتهاگر فرهنگ را شامل مجموعه

منتظر راستین درصدد کسب و توسعه علوم و معارف . آوردابعاد آن سازندگی پدید میها و شویم که انتظار در تمام زمینه

داند که فضیلت آگاهی خود واجد تغییرات و تحوالت اساسی است. البته دیدی را که او از علم دارد و است، زیرا می

ز دوش جامعه بردارد و زمینه را تواند باری ادهد، دانش متعهد و مسئول است که میدانشی را که مورد تأیید قرار می

 (. ۶۲تا، صقائمی، بی) برای خیر و رفاه جامعه فراهم سازد

منتظر راستین درصدد ایجاد نظامات فکری، اعتقادی و اخالقی و باهدف است؛ هدفی که مورد تأیید شرع و در 

. سازدناروا را از جامعه دور می هایسازد و اندیشهطریق برنامه موعود منتظر است و فکرهای التقاتی را محکوم می

پردازد، نه هنری که به تخدیر بپردازد و شرف زندگی را از منتظر راستین تنها به ترویج هنر سازنده و بیدارکننده می

انسان سلب نماید. هنری که در خور شأن انسانی باشد، نه آنکه آدمی را به شئون حیوانی نزدیک نماید و عقل و شعور و 

 همان(.) ش را از او سلب نمایدفکر و دقت

داند که تنها از طریق تربیت است چنین انسانی درصدد پرورش افراد براساس معیارهای اصیل اسالمی است زیرا می

توان به ایجاد تغییر مطلوب در فرد دست یافت. او سعی دارد جسم و جان و روان را به موازات هم بسازد و که می

 پذیرش جَوی کند که در آن مهدی منتظر حکومت خواهد کرد.بپروراند و بشر را آماده 

و باالخره، انتظار، موجد کوشش و تالش در ایجاد وحدت است. فواصل فرهنگی در سایه چنین اعتقادی به تدریج از 

ت ها خواهد کرد و این خود امری اسرود و جهان حرکتی به سوی وحدت در علم، فکر، هنر، تربیت و دیگر جنبهمیان می

 (.41همان، ص ) ها را در پی داردکه سعادت و رفاه ملت

 منظور از توسعۀ فرهنگی نوعی دگرگونی است که از طریق تراکم عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت 

حساب ای بوده و یکی از فصول مشترک فرق اسالمی بهاین اندیشه در فرهنگ اسالمی دارای اهمیت ویژهگیرد. می

از اهمیت و جایگاه  ـ بیامام غا ـآید. و در فرهنگ شیعی به علت گره خوردن آن با اعتقاد به امام حی و حاضر می
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فردی و  فرهنگ هایها و کارکردهای مطلوب و آثار ملموسی است؛ و در حوزهممتازی برخوردار بوده و دارای ظرفیت

که از میان این کارکردها چند  مندی را در پی داردار ارزشاجتماعی آثار و کارکردهای بسیاری داشته و برای جامعه آث

 شود مورد از کارکردهای فرهنگی آن به شرح ذیل بیان می

 

 وضع موجود و امید به وضع مطلوب انتظار و نارضایتی ازالف( 

 هور امامشود که انسان در هیچ حالی از ظانتظار به طور کلی یک امر قلبی است و این امر قلبی زمانی حاصل می

 ناامید نباشد. $

بیشترین آثار و  گره خورده است؛ و به« انتظار»بیشترین آثار و کارکردهای فرهنگی اندیشه مهدویت با بحث 

ترین و کارکردهای فرهنگی انتظار، در روایات بسیاری مورد تأکید واقع شده و حتی برترین اعمال امت و با فضیلت

همراه و قرین شده و این همراهی در حقیقت « فرج»در این روایات، انتظار با لفظ  بهترین عبادات برشمرده شده است.

بیانگر آن است که در انتظار و چشم به راه بودن به فرج و گشایش، نگاه جامعه و سمت و سوی آن به تحول و دگرگونی 

 باشد. می ،آفرینی که مایه فرج و گشایش استمثبت و سعادت

های مختلف اعتقادی و فکری، اخالقی و تربیتی، و ایجاد آمادگی جامعه در زوایا و حوزهایده انتظار فرج، سبب 

شناسی و روح امید در افراد وظیفه، نشاط و پویایی ،گراییشود تا آرمانفرهنگی و اجتماعی، و سیاسی بوده و باعث می

گردد تا برای ایجاد و تحقق امر موجب میدارد. این زنده شود و جامعه را در این زمینه به کوشش و تالش مضاعف وا 

 ۀشود، جامعیاد می «$حکومت جهانی امام مهدی»جامعه موعود و آرمانی اسالمی که در اندیشه اسالمی از آن به 

و پتانسیل خود استفاده نماید. زیرا در جامعه موعود اسالمی، امامت و حاکمیت از آن امام  ظرفیت ۀهم منتظر از

ای که به مهدویت معتقد است و صالحان خواهد بود. بنابراین جامعه کومت و وراثت در زمین از آنِبوده و ح $معصوم

ها و اهداف بلند جامعه موعود اسالمی نزدیک بوده و با آن سنخیت الزم است با آرمان ،بردسر میدر انتظار ظهور او به
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تنها از راه معرفت و شناخت کارکردهای اعتقاد به  ،گیابی به این هدف بزرنهد. دست مگا داشته باشد و در آن مسیر

 .مهدویت و انتظار، ممکن و میسور است

انتظار فرج یعنی آماده بودن برای ظهور امام زمان$ و تشکیل دولت آل محمد# و حکومت جهانی آخرین سفیر 

غایب جهان، گشایش در کلیه امور الهی، انتظار فرج یعنی مهیا ساختن روح و جسم خود برای روزی که با طلوع پیشوای 

(. چنین انتظاری به خودی خود دارای ارزش ذاتی است، ۳۱۴ق، ص ۱۴۲۴مجلسی، ) آیدزندگی بشریت پدید می

که در روایات نیز آمده است  کسی که بمیرد و منتظر این امر باشد، مانند کسی است که در خیمه حضرت همچنان

 دهدچنین رسول خدا# ثواب شهدای بدر و احد را برای او وعده می(. هم۱۹۰۹، ص ۱۹1۴قمی، ) قائم$ باشد

هر کس دوست دارد که از یاران حضرت قائم$ باشد، باید »فرمایند  و نیز می (.۴۴۲، ص ۰، ج ۱۹1۲شیخ صدوق، )

 (.۱۴۲، ص ۴۰ق، ج  ۱۴۲۴مجلسی، ) منتظر باشد و در عین حال به پرهیزکاری و اخالق نیکو مشغول گردد

های نافرجام سراسر دوران ذخیره گشته ها و تحقّق همۀ آرمانبرای سامان بخشیدن به همه نابسامانیکسی که 

ترین دوران تاریخ انسان بوده است... ترین و نابسامانگر پرتحولاست... کسی که در دوران زندگی طوالنی خویش نظاره

خانمانی و نادانی و اندوهگین گشته است و در ماتم بی های بزرگی که سراسر جامعه بشری را فراگرفته است،و از اندوه

گمراهی آنان سوخته است... او براستی منتظر است. منتظر راستین زندگی درست در جامعه انسانی و تحقق عدالت و 

 (.۰۶۴-۰۶۹، صص۱۹۹۴حکیمی، ) قسط قرآنی است

 

 تعیین اهداف زندگی ب(

انداز آینده برای فرد و جامعه روشن ن هدف زندگی است. وقتی چشماز مهمترین کارکردهای اعتقاد به مهدویت تعیی

تواند در راستای رسیدن به آرمان مد نظر خویش خوبی ترسیم شده باشد، انسان بهتر میها بهو شفاف باشد و مطلوبیت

 های فردی و اجتماعی است.ریزیگام بردارد و در آن مسیر حرکت کند. این یک اصل اساسی در برنامه
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ای که مطلوب ماست در دست باشد، فقط هنگامی که االقل خطوط کلی اهداف ما تعیین شده باشد و طرح جامعه

 ای برای اقدامات عملی تهیه کنیم. ها و وسایل تحقق غایت نهایی بپردازیم و نقشهتوانیم به سنجش بهترین راهمی

 تر استتر و منتجبه همان اندازه عملمان خردمندانههرچه وسایل نیل به هدف را بیشتر مطابق با خود تعیین کنیم، 

 (.۴۱۹/ب، ص ۱۹۹۳مصباح یزدی، )

 

 پویایی و تحرک ج(

ای که به آینده اعتقاد دارد و بر این باور است که عصری به دور از انتظار سازنده تحرک بخش و تعهدآور است. جامعه

تواند زندگی امروز خود را براساس همین مدل خواهد رسید، میها متفاوت با وضع موجود و برابر مدینه فاضله فرا نقص

بهروز ) سنجدکامل سامان دهد. به بیان دیگر او الگویی از وضع مطلوب دارد و همواره موقعیت و منزلت خود را با آن می

 (.۶۳-۶1، صص ۱۹1۴لک، 

نصر است  عنصر نفی و عنصر مسأله انتظار حکومت حق و عدالت مهدی و قیام جهانی، در واقع مرکّب از دو ع

اثبات. عنصر نفی، همان بیگانگی با وضع موجود است و عنصر اثبات خواهان وضع بهتری بودن است... که سرچشمه دو 

دار خواهد شد... . ترک هرگونه همکاری و هماهنگی با عوامل ظلم و فساد و حتی مبارزه و درگیری با رشته اعمال دامنه

های جسمی و روحی و مادی و معنوی برای شکل گرفتن آن سازی و خودیاری و جلب آمادگیها از یک سو، و خودآن

مکارم ) حکومت جهانی واحد مردمی از سوی دیگر. ... هر دو قسمت آن کامالً سازنده و عامل تحرک و بیداری است

 (. ۱۲۰، ص ۱۹1۶شیرازی، 

های الهی در ای از سنتامام زمان$ با زنجیرهظهور »گیرد که همۀ این رویکردها از این اصل اساسی نشأت می

 (.۱1۰، ص ۱۹1۹آصفی، ) «شود، مگر به فعالیت و حرکتها متحقق نمیجامعه و تاریخ ارتباط دارد که این سنت
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 امیدآفرینی و اصالح د(

ه امیدی نداشته ای بهتر نباشند و به آیندای که دین در آن نقشی نداشته باشد و مردم آن در انتظار آیندهدر جامعه

رخوت و سستی بر آن حاکم خواهد شد. و این موجب افت فرهنگی است. در مقابل  ،ناامیدی ،سأباشند، سرخوردگی، ی

برد، هرگز دچار رخوت و سستی سر میوجود آورده و در انتظار ظهور موعود بهای که حالت انتظار را در خود بهجامعه

شود تا نشاط و بالندگی در جامعه شود. دمیده شدن روح امید در جامعه موجب میمینخواهد شد و روح امید در آن دمیده 

ای درخشان عالوه بر آمادگی بوجود آید. زیرا امید به آینده ،های مختلف مادی و اقتصادی و معنویحاکم شود و در حوزه

شود تا مردم به کار ته باشد زیرا موجب میتواند تأثیر داشدر آمادگی اقتصادی نیز می ،اینکه در آمادگی معنوی مؤثر است

 .و تالش مضاعف برای رسیدن به آینده بهتر بپردازند

گردد تا جامعه منتظر همواره درصدد اصالح خویش در انتظار و دمیده شدن روح امید در مردم موجب میهمچنین 

خود مصلح بزرگ است و  ،نتظار اوستهای مختلف اعتقادی و سیاسی و اجتماعی باشد. زیرا شخصی که جامعه در احوزه

های گوناگون یابد. این اصالحات حوزههای ظهور تحقق نمیهرگز زمینه ،اگر جامعه به سمت اصالحات حرکت نکند

سایت ) ها اصالحات فرهنگی و تغییر فرهنگ استآن ۀگیرد که برآیند همسیاسی و اجتماعی و اعتقادی و... را در برمی

ر یت در جهان امروز و در سایشود كه اعتقاد به مهدوجه گرفته مییاز آنچه گفته شد، نت. ،بی تا(شناخت رهبری، بی جا

ش یسازی پكپارچهیگر و روند جهانی شدن است. جهان امروز با سرعت به سمت یها به همدكی آنیان به علّت نزدیاد

 .ن جهانی در حال تحقّق استیجهانی و نظم نو رود و طرح دهكدۀمی

 

 تأثیر مهدویت بر فرهنگ از دیدگاه آیات و روایات. 2

آن را دارای آثار مثبتی دانسته اند که  تأثیر مهدویت به حدی است که حتی در آیات و روایات هم بر آن تأکید شده و

 در اینجا به مواردی از این آثار مثبت اشاره می کنیم 
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 ( رشد علم و آگاهیالف

ن در پی فراگیری علم و دانش خواهد بود که امام باقر$ در این زمینه در زمان ظهور حضرت مهدی$، بشر چنا

ها با کتاب خدا و سنت به همه شما حکمت و علم بیاموزند، تا آنجا که زنان در خانه در زمان مهدی$»فرماید  می

 (.۹۴۰، ص ۴۰ق، ج ۱۴۲۴مجلسی، ) پیامبر# قضاوت کنند

 

 بینی توحیدی و الهی( فراگیر شدن جهانب

های عصر ظهور فراگیر شدن اصل توحید و ایمان به وحدانیت خداوند است. از جمله روایاتی که یکی دیگر از ویژگی

جنگند تا اینکه به به خدا سوگند، مهدی و یارانش می»فرماید  پردازد، سخن امام باقر$ است که میبه این قضیه می

 (.۹۴۴، ص ۴۰همان، ج ) «یگانگی خوانده شود و هیچ شریکی برای او قرار نگیرد

 

 ( فراگیری هنجارهای اخالقیج

باره های عصر ظهور، فراگیری هنجارهای اخالقی در جامعه مهدوی است که حضرت علی$ در ایناز دیگر ویژگی

صدوق، ) گرددهایشان زدوده میهای بندگان نسبت به یکدیگر از دلهنگامی که قائم ما قیام کند... کینه»فرماید  می

 (.۴۴۱، ص ۰، ج ۱۹1۳

 

 . جهانی شدن فرهنگ در عرص حارض و مرضات آن8

امروزه دیگر فرهنگ به معنای گذشته که مربوط به باورهای یک محیط خاص بود، وجود ندارد و به دلیل جهانی 

جهانی شده است.تمام دنیا دارد به شدن، محدودیت زمان و مکان از بین رفته و در این عصر جهانی شدن، فرهنگ هم 
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سمتی می رود که در آن همه سعی بر این دارند که فرهنگ دیگری را تقلید کرده و به او نزدیک شوند و از طرف دیگر 

 های فرهنگ واحد به شکل فراگیر در تمام دنیا جریان دارد.آموزه

د انتظار یبا ،ردیگیگر قرار مید یس جوانان كشورهادر دستر ی... جوامع به راحت هنر و ،فرهنگ ،دیعقا ین وقتیبنابرا

 شود.مشاهده ی و چندفرهنگ یختگیآم یها نوعملّت ۀداشت كه در هم

 یهاشیو گرا یرفتار یهاوهیاز ش یاریاست كه بس یادر جوامع جهان سوم به گونه یو چند فرهنگ یختگیآم

 ن یبنابرا .است یغرب یبلكه متأثّر از الگوها ،شان نداردیملّ یهابا سنّت یتیچ سنخیتنها هآنها نه یو هنر یفرهنگ

رو جوامع در حال نیاز ا .است یشرفت تكنولوژیر توسعه و پیدر مسی عیو طب یك روند قهریشدن  یتوان گفت جهانیم

 .ابندیدست  از خودیتوانند به اطاّلعات مورد نیار میبس یار كم و با سرعت و گستردگیبس یهانهیتوسعه با صرف هز

ف دشوار ساخته و امكان حفظ یضع یكشورها یط را برایشرا این سرعت در گسترش اطالعات ، قت آن است كهیامّا حق

و  یفرهنگ یر گذاریتا چه رسد به تأث ،ن كشورها به شدّت كاهش داده استیا یرا برا یو هنر یفرهنگ ی،اسیت سیهو

 یشدن بر رو یر جهانین تأثیترن و گستردهیشتریب ،شدن یجهان یعیو طب ین روند قهریتوان گفت در ایم. یهنر

است. تا  یرسانشگرف ارتباطات و اطاّلع ۀتوسع ،یتكنولوژ یاصل ۀرا شاخصیز؛ كشورهاست یو ملّ یبوم یهافرهنگ

 (.16، ص 1434حصاری، ) مطرح شده است یالمللن عامل و ابزار رقابت ببنیتریكه اطاّلعات به عنوان اصل ییجا

شدن  یها در روند جهانر فرهنگیزان سهم فرهنگ غرب نسبت به سایم كه میریپذیم یل باطنیرغم مین علیبنابرا

ج یترو یدهد كه غرب برایز نشان مین یونیزیتلو یهاو برنامه ینترنتیا یهاشبكه یتا چه اندازه نابرابر است. بررس

ن یما را به ا ،غربی هاشرفتین پیا ۀانجام داده است. هم یاعمده یگذارهیشتر فرهنگ و هنر خود سرمایه بچهر

جهان  یرود و دنبالهیتقل یرا برا یاخالق ی وج ابتذال فرهنگیغرب، ترو یدارهیسازد كه جهان سرمایت رهنمون میواقع

 .رامون( در دستور كار قرار داده استیمركز ـ پ) ساختن طرح یسوّم به منظور عمل
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را به وجود  یطیشرا ،به خود گرفته است یاندهیر شتاب فزایاخ ۀكه در دو سه ده یشگرف تكنولوژ یهاشرفتیپ

ی زهایتما ین معنا كه اگر چه در گذشته جامعه انسانیبه ا ؛ل كرده استیواحد تبد یفضا کیا را به یآورده كه دن

تنفّس  یمشترك یدر فضا یانسان ۀه كه جامعرا به وجود آورد یطیبستر و شرا یاما امروز تكنولوژ ،داشته است یفرهنگ

گر را یكدیروستا  کی یكه اهال یبه همان سادگ یعنی. ( به كار رفته استیجهان ۀدهكد) رین اساس تعبیكند و بر همیم

را گر یكدیتوانند یبر موس م کیا كلیانه و ید رایمردم جهان با زدن چند كل ،كنندیزنند و با هم ارتباط برقرار میصدا م

 (.53 ، صهمان) دده و صحبت كننید یادر هر نقطه

کند، زیرا فرهنگ از قدیم به معنای ضمنی به ایده محلیت ثابت سازی ما را از فرهنگ مختل میجهانی شدن مفهوم

، 1434حاجی یوسفی، ) دادسازی را به خصوصیت و محلیت ربط میگره خورده بود. ایده فرهنگ به طور ضمنی معنی

 (.31ص

ها در برابر ای معموالً فرهنگه تمایز همگونی فرهنگی عبارت است از نوعی انفعال و استحاله. در چنین رابطهوج

های خود را شدن اقتصاد حاصل آن است، ویژگیشوند و حتی ضمن پذیرش فرهنگی که جهانیفرآیند جهانی منفعل می

 (.34، ص 1431گل محمدی، ) دهنداز دست می

های غربی غربی کردن جهان در خدمت تحمیل فرهنگ غرب بر دنیای غیر غربی. این ویژگیجهانی شدن یعنی 

داری اقتصاد، سود بازارمحور، سیاست دموکراتیک و اندیشه سکوالر، نمود یافته در خرد علمی، عبارتند از سرمایه

 (.19، ص 1435کچوئیان، ) فردگرایی و حقوق بشر که بار هنجاری و ارزش قومی دارند

شود و فرد با هنجارهای گوناگون و گاه های جدید، وارد فضای فرهنگی جوامع میها و قالبا گسترش آگاهی، نُرمب

های خاصی برخوردارند. در چنین شرایطی دیگر جمع نقیضین محال نبوده و شود که هر یک از جذابیتمتضاد روبرو می

ها بر مبنای مصالح تاریخی، دهند. هویترا شکل میاجزای مختلف و متضاد هویتی در کنار یکدیگر، هویت فرد 

شناسی، نهادهای تولیدی و بازتولید، خاطره جمعی، رؤیاهای شخصی، دستگاه و وسایل قدرت و وحی جغرافیایی، زیست
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ها با هویت چهل از این گوناگون شدن فرهنگ(. 43-44، صص 4، ج 1436کاستلز، ) شوندو الهامات دینی ساخته می

 می کنند. تکه یاد

که از نظر محتوا  ها راها و افکار مختلف، شنیدن صداها و گفتمانجهانی شدن فرصت مناسبی را برای طرح ایده

آورد، اما امکان انتشار و ابالغ آن در سطح جوامع بشری وجود ندارد و در پرتو منطقی و عقالنی است، فراهم می

 (.۱۲۳، ص ۱۹1۱سجادی، ) یابدتکنولوژی اطالعات مجال می

ها در روند جهانی شدن پذیریم که میزان سهم فرهنگ غرب نسبت به سایر فرهنگرغم میل باطنی میبنابراین علی

دهد که غرب برای ترویج های تلویزیونی نیز نشان میهای اینترنتی و برنامهتا چه اندازه نابرابر است. بررسی شبکه

های غرب ما را به این این پیشرفت ۀای انجام داده است. همگذاری عمدهرمایههرچه بیشتر فرهنگ و هنر خود س

روی جهان داری غرب، ترویج ابتذال فرهنگی ـ اخالقی را برای تقلید و دنبالهسازد که جهان سرمایهواقعیّت رهنمون می

 (.144 ، ص1414زدی تهرانی، ی) مرکز ـ پیرامون( در دستور کار قرار داده است) سوّم به منظور عملی ساختن طرح

 

 گیری. نتیجه2

ای پویا و پربار است که تأثیر فراونی توان نتیجه گرفت که اندیشه مهدویت اندیشهبر اساس مطالبی که گفته شد، می

شود و چه در زمان ظهور دارد. در این های زندگی انسان چه در حال حاضر که زمان انتظار محسوب میبر تمام حوزه

شود و در زمان ظهور موجب گسترش علم، دانش، که عصر غیبت است، باعث پویایی و تحرک و امید به آینده میزمان 

شود. البته فرهنگ در حال حاضر نیز به سمت جهانی شدن پیش اخالق، یکپارچگی و واحد شدن همه این عناصر می

تر و هضم های کوچکها از بین رفتن فرهنگنرود، اما این جهانی شدن مضرات بسیاری در پی دارد که از جمله آمی

 های بزرگتر و همچنین دچار شدن مردم به چندگانگی فرهنگی است.ها در میان فرهنگشدن آن
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