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چکیده

موعالالودگرایی آمالالوزه مشالالترک بیشالالتر ادیالالان بالاله شالالمار مالالیرود و در همالاله ادیالالان و

مکاتالال  ،در کنالالار فرجالالامشناسالالی ،نقشالالی محالالوری و کلیالالدی داش الالته و دارد .از
ایالالنرو ،بررسالالی دکتالالرین موعالالود و فرجالالامشناسالالی همالالواره یکالالی از دغدغالالههالالای

متألهان و متفکران ژر اندیش غرف بوده است .افزون بر ضرورتهای دینالی

و اعتقالالادی ،تیییرهالالای اجتم الالاعی و سیاسالالی کالاله در جه الالان معاص الالر ش الالاهد آن

هستیم ،به پدیده موعودگرایی ،اهمیتی ویژه داده است .از اینرو ،جریانها و

جنبشهالالای فک الالری کالاله از ای الالده موعالالودگرایی ب الالرای ط الالرح منوی الالات نظ الالری _

تمالالدنیش الالان اسالالتفاده م الالیکنن الالد ،گسالالترده و متن الالوع هس الالتند .شناس الالایی ای الالن

جریانه الالا و آش الالنایی ب الالا آنه الالا از مهمت الالرین خَله الالا و نیازه الالای فک الالری امالالالروز
حوزههای علمیه شیعه _ به مثابه مولدان و مروجان معار ناف مهدوی _ باله

شمار میرود .این نوشالتار بالا روش مطالعاله اسالنادی و کتالافخانالهای ،باله رصالد

موع الالودپژوهی در غ الالرف م الالیپ الالردازد و س الاله جری الالان و گ الالرایش اص الاللی در ح الالوزه

 .1استادیار و مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق
 .2استادیار دانشگاه مالک اشتر تهران.
 .3دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی.

(.)emami.irdc@gmail.com

موعودپژوهی معاصر را معرفی می کند که عبارتند از :موعالودپژوهی تالاریخی _

کالمی ،موعودپژوهی سیاسی و موعودپژوهی انتقادی .توجه باله جهالت گیری،

مسائ و افقهای مفهالومی ایالن ساله جریالان ،شالرط مهالم شالک گیری دانالش و

ادبیالالات موعودگرایانالاله شالالیعی ،در گفتمالالان جهالالانی و گفالالتوگالالو بالالا غالالرف در ایالالن
زمینه ،تمدنکاوانه است.

واژگان کلیدی

موع الالالودپژوهی ،موع الالالودپژوهی سیاسالالالالی ،موع الالالودپژوهی ت الالالاریخی _ کالمالالالالی،

موعودپژوهی انتقادی ،موعودگرایی در غرف ،غرفشناسی.

مقدمه
از آنجا که اعتقاد و انتظار موعالود در بیشالتر ادیالان (موحالدیان )1383 ،و مکاتال بالزر وجالود

دارد ،مستظهر به عقبهای تأسیسی ،نظری و فکری است .این عقباله را موعالودپژوهی مالینالامیم

که البته میتواند از نظر روششناسی بنیادین (مبانی وجودی ،معرفتی و روشی) به گونههایی از

جملاله سالالکوالر ،التقالاطی و ماننالالد آن تفکیالالک شالود .همچنالالین موعالالودپژوهی را از نظالر تمالالدن مبالالدأ
مالیتالالوان بالاله غربالی 1و غیالالر غربالالی تفکیالالک کالرد .هالالد ایالالن مقالالاله ،معرفالی و تحلیلالالی از یالالکسالالویه
همین سطح بحث است؛ یعنی موعودپژوهی که در نظام معرفتی غرف انجام میشود .از اینرو،

دوره معاصالالر و جریانهالالای فکالالری جدیالالد را هالالد گالالرفتیم تالالا بالالر نالالوآوری مقالالاله بیفالالزاییم .یکالالی از

مهمترین گامهایی که پس از این مرحله میتوان برداشت ،بازنگری در جیرافیای موعالودپژوهی

شالالیعه در دوره معاصالالر ،بالالا توجالاله بالاله آرایالالش جریالالان تمالالدنی غالالرف اسالالت کالاله بالاله مطالعالالات تطبیقالالی
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بعدی جهت میبخشد.

بالالا م الالرور ادی الالان و مکاتال ال مختلالالف در ط الالول ت الالاریخ ،موع الالودگرایی و بالالاور ب الاله س الالعادت انس الالان

در آخرالزمالالان و ظهالالور فالالردی عالالدالتگسالالتر ،در اندیشالاله و آیالالین همالاله اقالالوام و مل ال و همالاله فالالرق و

نحال وجالالود دارد .موعالالودگرایی اعتقالالادی اسالالت کالاله در همالاله اقالالوام بشالالری مشالالترک اسالالت و ادیالالان

ابراهیمال الالی و غیرابراهیمال الالی ،همگال الالی بال الاله نحال الالوی بال الالا موضال الالوع دارای مضال الالامین موعودباورانال الاله و
آخرالزمانشناسانه هستند.

در اناجی اربعه مسیحیان ،به ایالن موضالوع بالیش از دیگالر کتالافهالای آسالمانی پرداختاله شالده

اس الالت (ه الالا کس .)25 :1377 ،در ادی الالان ش الالرقی مانن الالد آی الالین هن الالدو نی الالز نمون الالههای متع الالددی از

موعالالودگرایی دیالالده میشالالود (تهران الی .)242 :1390 ،سوشالالیانت ،مصالاللح آخرالزمالالانی وعالالده داده
 .1آنچه در نظام معرفتی غرف مدرن است.

شده زرتشتیان به شمار میآیالد کاله باله معنالای راهبالر اسالت (بالویس .)43 :1393 ،یهودیالان نیالز بالر
اساس آموزههایشان ،در انتظالار آمالدن مسالیح (نویالدبخش و نجالاتبخالش) هسالتند (کرینسالتون،

.)13 :1377

موعودگرایی در ادیان و گرایشها ،نقشی محوری و کلیدی دارد و شاید باله همالین دلیال  ،ایالن

آمالوزه در طالالول تالالاریخ دسالتخوش تحریفالالات و تیییالالرات متعالدد شالالده اسالالت .گالاهی ایالالن تیییالالرات و

تحریفات ،به دلی کجفهمی و تعصال های نالاروا پدیالد مالیآیالد و گالاه محصالول اغالراض سیاسالی و

مصاللحتاندیشالالیهالالای اصالالحاف قالالدرت اسالالت .بالا وجالالود ایالالن تحریالالفهالالا و کالالجفهمالالیهالالا ،همالالواره
کسانی در برابر این تحریفها مقاومت کالرده و کوشالیدهانالد مالانی از تحریالف حالق و حقیقالت شالوند.

به همین دلی  ،شالناخت گالرایشهالا و رویکردهالایی کاله در گذشالته و حالال باله مساللله موعالودگرایی
میپردازند ،ضرورت دارد.

موعودگرایی و جهانیسازی
اف الزون بالالر ضالالرورتهالالای دینالالی و اعتقالالادی کالاله پالالرداختن بالاله ایالالن مسالاللله را ضالالروری مالالیکنالالد،

تیییرهالالای اجتمالالاعی و سیاسالالی کالاله در جهالالان معاصالالر شالالاهد آن هسالالتیم ،بالاله پدیالالده موعالالودگرایی
اهمیتی ویالژه داده اسالت .در چنالد دهاله اخیالر ،در نتیجاله رشالد و گسالترش فنالاوریهالای ارتبالاطی و

توسعه رواب تجاری و مالی در جهالان و البتاله حا کمیالت سالرمایهداری شالرکتی (فراملالی) بالا پدیالده
جهانیسازی روبهرو هستیم .جهانیسازی ،مرزهای ملی و بومی را درمینوردد و افراد مختلف را
هر کدام در بسالترها و زمینالههالای مختلالف شالک گرفتاله و رشالد کردهانالد _ متحالول مالیکنالد و سالب

آمیالالزشهالالای فرهنگالالی و ارزشالالی مالالیشالالود .بالاله طالالور کلالالی ،جهالالانیسالالازی ایالالن ظرفیالالت را دارد کالاله

مشالابهتهالا را در جهالان افالزایش دهالد و فرهنگالی یکپارچاله و هماهنالگ پدیالد آورد .هرچنالد برخالی
متفکران معتقدند جهالانی شالدن باله همالان انالدازه کاله مالیتوانالد همالاهنگی و یکسالانی ایجالاد کنالد،

میتواند تفاوتهای فرهنگی و هنجاری را نیز به نمایش بگذارد (گیدنز .)14 :1388 ،به همالین
دلی  ،در عصر جهانی شدن ،شاهد افزایش شالباهتهالا و یکپالارچگیهالا در جهالان و شالدت یالافتن

تنشهالالا و درگیالالریهالالای قالالومی و نالالژادی و تالالالش بالالرای احیالالای می الراث تالالاریخی از دسالالت رفتالاله
هستیم .با وجود این اوصا  ،اندیشه موعودگرایی به ایالن دلیال کاله دربالاره فرجالام تالاریخ موضالی

می گیرد ،باعث میشود در عصر جهانیسازی ،جبههها و گالرایشهالای مختلالف فکالری و سیاسالی

بکوشند از آن به سود خود استفاده و به گونهای این اندیشه را مصادره به مطلوف کننالد (امالامی،
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از سراسر جهان به یکدیگر پیوند میدهد .جهانیسازی ،فرهنگها و هویتهای مختلفی را _ که

69

.)166 _143 :1391

موع الالودگرایی مالالالالزم مفهالالالومی جهالالالانیسالالالازی اسالالالت و بالالاله دلیال ال وجالالالود مفالالالاهیمی مشالالالترک

ماننال الالد «نجال الالات» و «فرجال الالام» ،از قابلیال الالت ایجال الالاد تعال الالاملی مناس ال ال در میال الالان تمال الالام جوامال الالی نیال الالز

بهرهمند است (درویشی متولی .)80 _ 66 :1388 ،البته نباید از نظر دور داشت کاله موعالودگرایی
َ
صالالرفا اندیشالالهای متعلالالق بالاله ادیالالان نیسالالت و در تفکالالرات و ایالالدئولوژیهالالای غیالالر دینالالی نیالالز شالالاهد

ب الالروز اندیشالالالههالالالای موعودگرایان الاله هسالالالتیم .بالالاله هم الالین دلیال ال  ،حتالالالی نظ الالام سالالالرمایهداری کالالاله
اندیش الالهه الالای مرب الالوط ب الاله ای الالن مقول الاله را بیم الالاری فوتوریس الالم( 1امی الالد واه الالی ب الاله مدین الاله فاض الالله)

میپنداشالت ،بالا درک ایالن حقیقالت ،باله طراحالی سالناریوهایی در ارتبالاط بالا پایالان تالاریخ دسالت زد.
این سناریوها بر پیروزی نظام سالرمایهداری تأ کیالد دارنالد ،امالا تیییالر رفتالار اندیشالهورزان ایالن طالرز

تفکر با اهمیت است (همو).

در نتیجاله ،مالیتالوان دریافالت در جهالان معاصالر ،جریانهالایی کاله از ایالده موعالودگرایی اسالتفاده

میکنند ،گسترده و متنوع است و شناسایی این جریانها و آشنایی با آنهالا از مهالمتالرین مسالائ

حالالال حاضالالر ماسالالت؛ زیالالرا از راه نقالالد مسالالتمر ایالالن گالالرایشهالالای فکالالری مالالیتالالوان سالالره را از ناسالالره
تشخیص داد و از مکت و عقیده اصی دفاع کرد.
از موعودگرایی تا موعودپژوهی
نکتالاله مهالالم در ایالالن بحالالث ،رفالالت و برگشالالت مالالداومی اسالالت کالاله ب الین دو مفهالالوم موعالالودگرایی و
َ
موعالودپژوهی در جریالان اسالالت .اساسالالا زمالالانی مالیتالوانیم از حالالوزهای بالاله نالالام موعالالودپژوهی سالالخن
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بگوییم که پیش از آن ،گرایشی به نام موعودگرایی وجود داشته باشالد .بنالابراین ،هنگالامی کاله از
موعودپژوهی سخن به میان مالیآیالد ،یالک گالرایش موعودگرایاناله را مفالروض گالرفتیم؛ زیالرا در غیالر

این صورت ،سخن گفتن از موعودپژوهی ،بالوجاله خواهالد بالود .از ایالن رو ،وقتالی از موعالودپژوهی

سیاسال الی س الالخن مال الیگ الالوییم ،در ح الالال س الالخن گف الالتن از موعودگرایال الانی هس الالتیم ک الاله در تالشان الالد
آرمالالانهالالای سیاس الی را بالالا آرمالالانهالالای الهی الاتی پیونالالد زننالالد .در نتیجالاله ،توجالاله بالاله موعالالودگرایی در

نوشتار حاضر ،از این باف است که موعودپژوهان به آن توجه کردند.

در این نوشتار ،هر جا از موعالودگرایی سالخن باله میالان مالیآیالد ،مالیخالواهیم توجاله خواننالده باله

تالأمالتی جلال شالود کاله موعودپژوهالان دربالالاره موعالودگرایی انجالام داهانالد .ایالن یالادآوری از ایالنرو

اهمیالالت دارد ک الاله گمالالان ن الالرود بالالا اش الالاره بالاله موع الالودگرایی ،از موضالالوع اص الاللی ایالالن نوش الالتار ،یعنال الی
1. Futurism

موعالالودپژوه الی غفلالالت کالالردیم و بالاله مسالالائ جالالانبی و فرع الی پالالرداختیم .ا گالالر موعالالودپژوهی را تأم ال

درباره موعودگرایی در نظر بگیریم ،میتوانیم بگوییم تأم درباره یکی از این دو ،بدون تأم در

دیگ الالری ،ن الالاممکن و بال الیحاصال ال اس الالت .مقدم الاله نظ الالری دیگ الالر ای الالن اس الالت ک الاله پای الالانگرای الالی 1ب الالا
موعالالودگرایی ،متفالالاوت اسالالت ،ولالالی بسالالیاری از ظرفیتهالالای موعودپژوهانالاله ایجالالابی یالالا سالاللبی در
غرف ،بهویژه در دروه پسامدرن ،تحالت ادبیالات پایالانبالاوری و فرجالامشناسالی پی گیالری میشالود

که نگارنده در تحقیق دیگری به سطحی از آن پرداخته است (امامی.)166 _143 :1391 ،
موعودپژوهی تاریخی _ کالمی

در ح الالال حاض الالر ،موع الالودپژوهی ت الالاریخی _ کالم الالی ،یک الالی از گ الالرایشه الالایی اس الالت ک الاله در ح الالوزه

موعودپژوهی وجود دارد .در مقایسه با دیگر روندهای موعودپژوهی در غرف میتالوان گفالت ایالن

گالرایش ،آ کادمیالکتالر از بقیالاله اسالت و بیشالتر از دیگالر گالالرایشهالا ،در چالارچوف دانشالگاه و آ کالالادمی،

مانده است .البته این بدان معنا نیست که گرایشهای دیگر به آ کالادمی تعلالق خالاطر ندارنالد ،امالا

پیامالالدهای سیاسالالی و اجتمالالاعی آنهالالا یالالا صالالبیه روشالالنفکرانه و انتقالالادیشالالان باعالالث مالالیشالالود

مرزهای آ کادمی را درنوردند و خارج از مباحث دانشگاهی بررسی شوند.

این گرایش بیشتر بر دین یهود متمرکز است .به عبارت دیگر ،با مرور تحقیقات و تألیفهایی

که در این حوزه انجام شده است ،میتوان گفت بررسی و مطالعه موعود در دین یهالود ،مضالمون

رایجی در این مطالعات است .این مسلله ممکن است یا به دلی ظرفیتهالای خالا

ایالن دیالن

خاصی در این مورد وجود داشته باشد .نکته مهم این است که تحقیقات موعودپژوهاناله در ایالن
مورد ،به دوره و بازه زمانی خاصی محدود نیست.

ایالالن تحقیقالالات ،بالاله شالالک همزمالالان بالاله جنبالالههالالای کالمالالی و تالالاریخی موعالالودگرایی در ادیالالان و

فرهنگهای مختلف میپردازد .در برخی از این تحقیقات ،بعضی از متالون مربالوط باله تهجد قجدیم

َ
یالالا تهججد جدیججد ،از ایالالن منظالالر بررسالالی مالالیشالالوند ( .)Collins, 2010بالاله سالالخن دیگالالر ،کالالامال ایالالن
تحقیقالالات ،بالالا وفالالاداری بالاله متالالون دینالالی ،تفس الیری ،کالمالالی و الهیالالاتی از مسالاللله مالالورد نظالالر ارائالاله

میشود .برخی دیگر از این تحقیقات ،مسائ کالمی را در پیوند با مسائ نظری و فلسفی بررسی
َ
میکنند ( .)Kavka, 2004این تحقیقات صرفا کالمی نیستند و تالش دارنالد روی مسالائ کالمالی
در پرتو مسائ فلسالفی تأمال کننالد .باله عبالارت دیگالر ،ایالن نالوع مطالعالات ،ذیال عنالوان مطالعالات

1. Endism

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

برای تحقیق و مطالعه در ایالن زمیناله باشالد یالا ممکالن اسالت دالیال سیاسالی ،اجتمالاعی و فرهنگالی
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َ
تطبیقی قرار میگیرند و در مقایسه با مطالعات صرفا کالمی ،پیچیدهتر و دشالوارتر هسالتند .برخالی

مطالعالالات انجالالام گرفتالاله در ایالالن حالالوزه ،بالاله بررسالالی تالالاریخی موعالالودگرایی در دورههالالای مختلالالف

تالاریخی مالیپردازنالد ( .)Frankel, 1991, McMichael, 2004, Nagunga, 2013ایالن دورههالا

بسته به عالقه محقق ،متنوع هستند و از دوران باستان تا دوران معاصر را دربر میگیرند .بهطالور
کلی ،موعودگرایی تاریخی _ کالمی ،گالرایش متنالوع و گسالتردهای اسالت و مسالائ متعالددی را دربالر

مالیگیالالرد و همالالین امالالر ،بالاله جالذابیت و غنالالای ایالالن حالالوزه مالالیافزایالد .دانشالالگاههالالایی همچالالون ییال

(نانالالت سالالتال) 1،لیورپالالول (برنالالارد جکسالالون) 2،سالالامر (مایک ال میلالالر 3،ماتی الاس ری الدل) 4،کمبالالریج

(پی الر بالالورتز) 5،آریزونالالا (بالالن هورلبالالوت) 6،اینالالدیانا (میش ال مورگالالان) 7نی الز در ایالالن زمینالاله فعالیالالت
و آثار فراوانی دارند .البته فعالیت در این عرصه ،به دانشگاههایی که گفته شد ،محالدود نیسالت.

بالالرای نمونالاله ،دانشالالگاه پرینسالالتون ،کارگالالاههالالای متعالالددی دربالالاره مسیانیسالالم در سالالنت یهالالودی
برگالالزار می کنالالد .در ایالالن کارگالالاه از دانشالالمندان و محققالالان در ای الن حالالوزه دعالالوت مالالیشالالود کالاله بالالا

یکدیگر به تبادل نظالر بپردازنالد .کارگالاه بالر ایالده مسالیح ،باله عنالوان یالک فالرد ،روی نقالش عاملیالت

اله الی در ای الن زمینالاله و نقالالش کالالنش بشالالری ،ارتبالالاط ب الین مس الیحا و توسالالعه تالالاریخی ،نحالالوه تییی الر

ایدههای موعودباورانه در قرون وسطا ،مدرنیته اولیه و قرن بیسالتم ،ارتبالاط بالین موعالودگرایی و

سیاست و نقش اخالق در موعالودگرایی ،تمرکالز دارد .یکالی از اهالدا کارگالاه ایالن اسالت کاله در پرتالو

چنالالین مطالعالالات و مبالالاحثی بالاله ایالالن موضالالوع پرداختالاله شالالود کالاله تصالالوری کالاله در حالالال حاض الالر از
موعودگرایی وجود دارد ،در فهم سیاست و اخالق در جهان معاصر میتوانالد بالرای سالنت یهالودی
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چه نقشی ایفا کند.

8

امیالالد ،یک الالی از مباحالالث مه الالم و پرطرفالالدار در ب الالین همالاله ب الالهویالالژه دانش الالمندان الهیالالات اس الالت.

دانشالالمندی همچالالون یالالورگن مولتمالالان ،الهیالالات خالالویش را «الهیالالات امیالالد» 9نامیالالده اسالالت .وی از
اله الیدانالالان شالالاخص روزگالالار ماسالالت کالاله دیالالدگاههاى بالالدیی وی ،بالالر برخالالی جریانهالالاى سیاسالالی و
اجتمالالاعی جهالالان جدیالالد ،تالالأثیرات مهمالالی نهالالاده اسالالت .مولتمالالان از  1967تالالا  ،1977سالاله کتالالاف

اساسی چاپ کرد که مهمترین آنها کتاف الهیات امید بود .او ایمان مسیحی را عبارت از امیالد باله

1. Nanette Stahl
2. Bernard Jackson
3. Michael Miller
4. Mathiass Riedl
5. Pierre Bouretz
6. Ben Hurlbut
7. Michael Morgan
8. http://www.princeton.edu/tikvah/projects/messianism/
9. Theology of Hope

آینده آدمیان و این جهان طبق وعدهای میداند که خداونالد در کتالاف مقالدس بیالان کالرده اسالت؛
امید به آینده ،آیندهای مبتنی بر ظهور مجدد عیسی مسیح ،یعنی امید باله حا کمیالت الهالی .او در

همین باره به مفهوم رستاخیز و معادشناسالی توجاله خالا

دارد و رسالتاخیز مسالیحی را باله صالورت

نظریه فعالی مبتنی بر امید عرضه می کنالد .باله بالاور مولتمالان ،تالاریخ ،واقعیتالی اسالت کاله بالا وعالده

خالدا در حضالالور خالالدا سالالامان و بنیالالان پیالالدا می کنالد و انسالالانها بالاله عنالالوان افالالق وعالالده ،آن را تجربالاله
می کنند .بسیاری از اندیشههای او به عقاید خا

مسیحی درباره مسیح و تثلیث و رنج و کلیسا

مربوط است ،اما رهیافت کلی او در الهیات که ناظر به مفاهیمی همچون امید و انتظار و رستاخیز
و آغازهای نوست و تجربه و سلوک فکری و دیالو و همپرسی را محالور روش خالود قالرار میدهالد

و میتوان الالد ب الالرای الهی الالاتدان الالان و اندیش الالمندان دیگ الالر ادی الالان نی الالز اله الالامبخش باش الالد 1.از دیگ الالر

حالالوزههالالای جدیالدی کالاله در ایالن زمینالاله در سالالالهالالای اخیالر رشالالد کالالرده ،موعالالودگرایی تکنولوژی الک

2

است .این گرایش جدید ،تلفیقی از زیست _ اخالق 3،نظریه سیاسی و مطالعات تکنولوژی و علالم
است .در سالهای اخیر ،توجاله باله مالدیریت تکنولالوژیهالای نوظهالور در سالایه توسالعه و پیشالرفت

تاریخی افزایش یافتاله اسالت .ایالن گالرایش بالر مطالعالات گفتمالانی ،علالوم سیاسالی و مطالعاله دربالاره
شک گیالری نهادهالای جدیالد مبتنالی اسالت و بالر اسالاس ایالن مطالعالات تلفیقالی و ترکیبالی ،باله تأمال

درباره مسائ و معضالت پیچیده فنی و اخالقی میپردازد.

4

بالرای نموناله ،بالالن هورلبالوت ،در ایالن حالوزه بالالر جنبالههالای علمالی ،سیاسالی و اخالقالی مربالوط بالاله

جنین تمرکز کرده است .وی میکوشد نشان دهد چگونه ایدههایی مانند دموکراسی ،تکثرگرایی

این است که رویکردهای تاریخی و کیفی در علوم اجتماعی را برای پرداختن به مسائ هنجاری

زیست_ اخالق و نظریه سیاسی به کار گیرد 5.بنابراین ،این شک از مطالعاله دربالاره موعالودگرایی،
َ
شیوهای نوست که با اشکال سنتی و کالسیک این مطالعاله کالامال متفالاوت اسالت؛ زیالرا باله مسالائلی

میپردازد که پیش از این ،محال تأمال موعالود پژوهالان نبالوده اسالت .باله هالر حالال ،موعالودپژوهی
َ
کالمی ،بستری جز ادیان و معنویتها ندارد و طبعا نیازمند متون و منابی مقدس و اصیلی اسالت.
�1. Revisiting Moltmann
s Theology of Hope in the light of its renewed impact on emergent
theology Noel B. Woodbridge, Wall Rich 2010. Review of J Moltmann, Theology of hope. Accessed from www.amazon.com, 2010-03-09
2. Technological Messianism
3. Bioethics

 .4مقاله یورگن مولتمالان ،و مقالاله الهیالات امیالد ،نویسالنده :فیلیال اسالتراترن ،متالرجم :مسالعود فریالامنش در :باشالگاه اندیشاله:
. http://www.bashgah.net/fa/content/show/10655

https://csrc.asu.edu/index.php?q=programs/conference/singularity-university-and-technologicalmessianism

5.

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

دینی و اخالقی و خرد عمالومی در ایالن زمیناله نقالش دارنالد .یکالی از اهالدا وی در چنالین تحقیقالی
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از اینرو ،تفکر یهودی بر ایالن رویکالرد حالا کم اسالت و ادیالان شالرقی ،بیشالتر باله شالک درجاله دو و از

باف آشنایی در این عرصه ابژه محققان قرار می گیرند ،ناله آن کاله خالود سالنت مسالتقلی را در غالرف

طالرح کالالرده باشالالند .بالاله همالالین دلیال  ،در ایالالن فضالالای یالالکسالالویه ،آ کادمیسالالینها بالاله طالالرح ادبیالالات
َ
شیعی و مهدویت ،به شدت توجه خواهند کرد؛ زیرا اینان غالبا از زبان قاصر صوفیه یا اسماعیلیه

با معار شیعه ،روبهرو شدند و میشوند.
موعودپژوهی سیاسی

موعالالودگرایی سیاسالی ،گرایش الی اسالالت کالاله بالالر تحالالوالت تالالاریخ غالالرف ،تالالأثیری بسالالیار داشالالته و بالاله

همین دلی  ،مطالعات و تحقیقات متعددی درباره آن انجام شده است .در واقی ،همانگونه که

موعودپژوهی تاریخی _ کالمی بر اسالناد و متالونی متمرکالز اسالت کاله دربالاره موعالودگرایی ادعاهالایی

مطالرح کردنالد ،موعالودپژوهی سیاسالی نیالز بالالر پدیالدههای تالاریخی و متفکرانالی متمرکالز اسالت کالاله در

مورد نسبت وقایی تاریخی _ اجتماعی و موعودگرایی ،ادعاهایی را بیان کردند.

به عبارت ساده ،موعودگرایی سیاسی به هر شک از نظام اعتقادی ارجاع دارد که پالاک شالدن

و تطهیالالر شالالدن جامعالاله یالالا جهالالان را کالاله مشالالوش و باله هالالم ریختالاله فالالرض میشالالود ،از راه تیییرهالالای

نمایشی و ریشهای مورد نظر دارد .از این منظر ،مهم نیست این نظام اعتقادی ،دینی یا سالکوالر

باشد .برای نمونه ،در حال حاضر ،موعالودگرایی کاله در امریکالا رواج دارد ،صالبیهای مالذهبی دارد.
این شک از موعودگرایی مذهبی در امریکا ،در دهه هفتالاد مالیالدی شالک گرفالت و تالا جالایی رشالد

یافت که سیاستهالای امنیتالی ایالاالت متحالده امریکالا را تحالت تالأثیر قالرار داد (.)Stuckert, 2008
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این شک از موعودگرایی ،بالر پالیشبینالی جالدالی مبتنالی اسالت کاله بالین خیالر و شالر رخ خواهالد داد.

همچنین در کتاف مقدس نیز وعده آن داده شده است .این باور در فرهنگ امریکایی ،به شدت
َ
رواج یافالالت ،تالالا جالالایی کالاله ریچالالارد رورتالالی می گویالالد ،مالالردم امریکالالا جامعالاله خالالود را جامعالالهای عمیقالالا
مسیحی میدانند و باور دارند تحت الطا و نظر خا

حضرت مسیح هستند.

1

یک الی از نویسالالندگان و متفکالالران فعالالال در ایالالن حالالوزه ،مالالارک بالالازور 2اسالالت .وی معتقالالد اسالالت

نظامهای پادشاهی و امپراتوری در غرف که برخی از آنها تا زمان جنگ جهانی اول نیالز اسالتمرار

داشتند ،بیشتر در موعودگرایی سیاسی ریشه داشتهاند که برای نمونه عبارتاند از ایتالیا ،آلمان،

روسیه و حتی فرانسه و انگلستان ( .)Bazower,1998در واقی ،این شالک از موعالودگرایی ،یکالی
از اشکال ایجاد مشروعیت در نظام سیاسی غرف بوده و به همین دلی  ،پالژوهشهالا و مطالعالات

1. http://www.nilgoon.org/pdfs/rorty_in_tehran.pdf
2. Mark Bazower

متعددی در این زمینه در غرف انجام شده است .بازور معتقالد اسالت ایالن شالک از موعالودگرایی را

مالیتالالوان بالاله کالالارکرد نادرسالالت دموکراس الی نی الز پیونالالد زد .در واقالالی ،زمالالانی کالاله دموکراس الی بالالا بحالالران
روبهرو شود و نتواند به درستی اهدا و آرمانهالایش را محقالق کنالد ،موعالودگرایی سیاسالی بالرای

ح این بحران و جبران کاسالتیهالای دموکراسالی وارد عمال مالیشالود .بالازور معتقالد اسالت حتالی بالا

وجالالود تیییرات الی کالاله در نظالالام سیاس الی غالالرف رخ داده ،همچنالالان موعالالودگرایی سیاس الی ،در تفکالالر

سیاسی غرف ،نقشی مهم دارد.

ب الاله نظ الالر ب الالازور ،در موع الالودگرایی سیاسال الی ،توجیال اله یال الک عمال ال و نیال الروی مح الالرک آن ،ناشال الی از

فرایندی تعریف شده نیست؛ چون آنگونه کاله در دموکراسالی کالسالیک مطالرح اسالت ،توجیاله یالک
عم را باید بر اساس فراینالدی کاله مالیپیمایالد ،باله دسالت آورد یالا نقالد کالرد .از سالوی دیگالر ،توجیاله

یک عم بر اساس پیامدها و موفقیتها نیز ارزیابی نمالیشالود .در موعالودگرایی سیاسالی ،مبنالای

عم ال افالالراد ،ایالالدهآل و آرمالالانی اسالالت کالاله پ الیگی الری م الیشالالود .بالاله عبالالارت دیگالالر ،ی الک موعالالودگرای

سیاسی به دنبال ارض موعودی است که در پایان راه وعده داده شده و چون اولویت بالا غایالت و
آرمانی است که از پیش وعالده داده شالده ،هرگوناله وسالیلهای بالرای رسالیدن باله ایالن اهالدا قابال

توجیه است (.)ibid

از دیگر متفکران مطرح در اینباره ،ج .ل .تالالمون 1اسالت .وی بالر آثالار و پیامالدهای سیاسالی و

اجتماعی موعودگرایی سیاسی در تاریخ غرف تمرکز دارد و بر اساس مطالعالات تالاریخی و تطبیقالی

میکوشد که نشان دهد در طول تاریخ ،چاله کسالانی از ایالن ایالده حمایالت مالیکردنالد و فعالیالتهالا و

از نظال الالر تال الالالمن ،مطالعال الاله تال الالاریخی موعال الالودگرایی سیاس ال الی ،بال الالار دیگال الالر نشال الالان م ال الیدهال الالد کال الاله

عشالالق بالاله آزادی و تمنالالای رسالالتگاری بالالا یکالالدیگر آشالالتیناپذیرنالالد ( .)Talmon, 1960: 155وی

ب الالرای اثب الالات ادع الالایش ،س الالرا متفک الالران و نویس الالندگانی مال الیرود ک الاله ه الالر ک الالدام ب الاله ن الالوعی م الالدافی
ایال الده موع الالودگرایی سیاسال الی بودن الالد .البت الاله ممک الالن اس الالت ایال الن اف الالراد ب الاله ط الالور مس الالتقیم از چنال الین
واژهای بهالره نگرفتالاله باشالالند ،امالا تالالالمن از افکالالار و آرای آنهالا چنالین ایالدهای را اسالتنباط مالیکنالالد.

وی از متفکرانال الی همچ الالون س الالن سال الیمون 2،ف الالوریر 3،فیش الالته 4،م الالارکس 5،المنیال الاس 6،میش الالله،

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

نظرهای آنها برای جامعه چه پیامدهایی در پی داشت.

7

1. J. L. Talmon
2. Saint-Simon
3. Fourier
4. Fichte
5. Marx
6. Lammennais
7. Michelet
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مازینی 1و افرادی مانند آنها ،به عنوان موعودگرایالان سیاسالی نالام مالیبالرد .ویژگالی مشالترک ایالن
افراد در این است که همگی دنبال آزادی و رهالایی جامعاله هسالتند و راه رسالیدن باله ایالن هالد را

فدا کالردن فالرد در راه منالافی جامعاله مالیداننالد .باله همالین دلیال  ،تالالمون ،موعودگرایالان سیاسالی را

توتالیتر یا تمامیتخواه میداند .این متفکران به نوعی فرایند تاریخی معتقدند کاله در نهایالت باله

جالایی خالتم مالیشالود کالاله از نظالر آنهالا ،نقطاله مطلالوف و دلخالالواهی اسالت .از نظالر تالالمون ،چنالین
عقیدهای درباره تاریخ ،در توتالیتاریسم ریشه دارد .وی به نق از میشله میگوید:

ا گرچه میشله غایت و انجام تاریخ را تحقق قابلیتها و ظرفیتهای افالراد مالیدانالد ،امالا

در نهای الت ،کالالامی الابی جمع الی را بالالر آزادی فالالردی مقالالدم م الیدارد .در واقالالی ،ای الن رویکالالرد،
مفروض اصلی طرح جهانی تاریخ است)ibid: 248( .

هر کسی که عقیده داشته باشد برای انسالان یالا یالک ملالت تقالدیری تعیالین شالده اسالت کاله بایالد

افراد یا طبقه یا ملتی خا

محقق شود ،در حال پیشبرد پروژه و عقیدهای است که بالرای آزادی

خطرنالالاک و زی الانبالالار اسالالت .بالالا توجالاله بالاله رویکالالردی کالاله تالالالمن دارد ،مشالالخص اسالالت نسالالبت بالاله
گرایشهای انتقادی ،نگاه مثبتی ندارد و به نظریههای لیبرال قائ است؛ چون در کنار محکالوم

کالالردن متفکران الی کالاله نامشالالان بیالالان شالالد ،از کسالالانی ماننالالد توکوی ال  2و جالالان اسالالتوارت می ال  3دفالالاع

میکند و سالمت فکر و نظرشان را ستایش میکند.

تالمون در برخی موارد ،قضاوتهای شتافزده نیز دارد و خواننده را با احکالام دور از انتظالاری

روبهرو میکند .برای مثال ،قضاوت وی درباره مارکس در یکی از بخشهای کتاف چنین است:
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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اهمیت دکترین از خودبیگانگی در نظریههای مارکس جوان ،به قدر کالافی گرایشهالای

تمامیالتخواهاناله در افکالار او را ثابالت مالیکنالد .دغدغاله شالورمندانه بالرای آزادی و رهالایی
افراد ،به الگوهای تمامیتخواهانه منجر میشود)ibid: 208( .

البتالاله آشالالکار اسالالت کالاله اندیشالالمندانی معتالالدلتالالر از مالالارکس ،در قالالرن نالالوزدهم وجالالود داشالالتند کالاله

تالمون با آنهالا هالمدلالی بیشالتری دارد ،امالا معلالوم نیسالت چگوناله تالالمون باله ایالن نتیجاله رسالیده
است که دکترین از خودبیگانگی در آثار مارکس ،در نهایت به تمامیتخواهی میرسد.

تالمون درباره المنیاس نیز چنین مینویسد کاله در زمالان او ،دموکراسالی اصاللی پذیرفتاله شالده و

مقبول بود و خود او نیز از آزادی بیان دفالاع مالیکالرد ،امالا تالالمون در عالین حالال یالادآور مالیشالود کاله

1. Mazzini
2. A. Tocqueville
3. J. S. Mill

َ
داللت مهم استداللهای المنیاس ،مبنی بر این بود که این صرفا اراده مردم اسالت کاله همالواره و
َ
همیشاله معتبالر و قابال دفالالاع اسالت .در عالین حالالال تالالمون توضالیح نمالیدهالالد کاله دقیقالا تصالالورش از

اعتبالالار مطلالالق اراده مالالردم کالاله المنی الاس از آن دفالالاع م الیکنالالد ،چیسالالت .ای الن مسالاللله از ای الن جهالالت

اهمیت دارد که ممکن است بتوان به گونهای آرای المنیاس را تفسالیر کالرد کاله اعتبالار مطلالق اراده

عمومی ،تناقضی با آزادی بیان نداشته باشد .هرچند به نظر مالیرسالد تالالمون منظالور المنیالاس را

در این باره تدقیق نمیکند و از آن داللتی تمامیتخواهانه به دست میآورد.

همالالان طورکالاله گفتالاله شالالد ،رویکالالرد تالالالمون ،رویکالالردی لیبالالرال اسالالت .بالالر هم الین اسالالاس هالالم بالاله

متفکرانی که تالش دارند جامعه را در جهتی خا

هدایت کنند ،بدبین است .از ایالن جهالت هالم

میتوان گفالت کاله رویکالردی شالبیه باله رویکالرد کالارل پالوپر دارد .کالار پالوپر نیالز از ایالن منظالر ،کسالانی
مانند کارل مارکس را از دشمنان جامعه باز میداند (پوپر.)1385 ،
موج جدید موعودگرایی سیاسی

در دهه هفتاد ،سیاستهای نلولیبرال ،با پشتیبانی اقتصاددانان مکت شیکاگو ،در امریکا و

دیگالالر کشالالورها بالاله اجالالرا در آمالالد .اجالالرای ایالالن سیاسالالتهالالا ،بالالرای کشالالورهای مختلالالف ،بحالالرانهالالای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جبرانناپذیری باله وجالود آورد کاله پیامالدهای آن تالا سالالهالا وجالود

داشت .در واقی ،سیاستهای نلالولیبرالی ،چیالزی جالز نسالخههالای تجالویزی صالندوق بالینالمللالی
پول و بانک جهانی نبود .به موج این سیاستها و نسخهها ،الزمه توسعه و پیشرفت جامعه،

طر مردم پذیرفته نمیشود ،در وضعیت بحرانالی پذیرفتاله شالود و اعضالای جامعاله ،جالز پالذیرش

ایالالن برنامالالههالالا و دسالالتورهالالا ،راهالالی نداشالالته باشالالند .اقتصالالاددانان مکتالال شالالیکاگو ،ایجالالاد ایالالن

بحرانها را برای پیشرفت جامعه ضروری میدانستند و معتقد بودند در درازمالدت بالرای جامعاله،
آثار مثبت و مطلوبی به ارمیان خواهد آورد.

ویژگی مهم سیاسالت نلالولیبرال ،تأ کیالد بالر رشالد و ترقالی بخالش خصوصالی و کوتالاه کالردن دسالت
َ
دولت در امور اقتصادی است ،به گونهای که بازار آزاد بتواند کالامال بالر اسالاس قواعالد خالود و بالدون

مداخله بیرونی و کنترل دولتی عمال کنالد .نتیجاله چنالین رویکالردی ایالن بالود کاله باله تالدریج ،تمالام

سیاسالالتهالالای حمالالایتی دولالالتهالالا ،ماننالالد تعیالالین حالالداق دسالالتمزدها ،تخصالالیص یارانالاله ،تعیالالین

حالداق قیمالتهالا و نظالایر آن ،بالاله تالدریج حالذ شالد و رفتاله رفتالاله اقتصالاد دولتالی جالای خالود را بالاله
اقتصاد خصوصی داد .صنایی بزرگی که پیش از ایالن ملالی بودنالد ،باله تالدریج باله بخالش خصوصالی

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

وارد کردن شوکهای شدید باله جامعاله اسالت تالا برنامالههالا و دسالتورهایی کاله در وضالعیت عالادی از
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وا گذار شدند و در نتیجه ،افراد آسی پذیر جامعه ،فشالارهای بسالیاری را تالاف آوردنالد .در نتیجاله،

به تدریج نابرابریهای طبقاتی بیشتر شد و برخی سرمایهداران با تصاح و تملک سالرمایههالای

دولتی ،به این نابرابریها دامالن زدنالد و طبقالات پالایین جامعاله را باله اسالتثمار کشالیدند .در نتیجاله

اجالالرای ایالالن سیاسالالتهالالا ،آس الالی هالالای اجتمالالاعی زیالالادی در ای الالن کشالالورها پدیالالد آمالالد .فروپاش الالی

خالالانوادههالالا ،رواج یالالافتن فحشالالا ،بالالیکالالار شالالدن بسالالیاری از کالالارگران ،بالاله وجالالود آمالالدن انحصالالارهای
بزر اقتصادی ،از بین رفتن امکان رقابت اقتصادی ،حا کم شدن جو خفقان و انسداد سیاسی،

جالالزو پیامالالدهای ایالالن سیاسالالتهالالا بالالوده اسالالت .بنالالابراین ،از دهالاله هفتالالاد ،بحالالرانهالالای اقتصالالادی،

سیاسالالی و اجتمالالاعی بسالالیاری در نتیجالاله اجالالرای ایالالن سیاسالالتهالالا بالاله وجالالود آمالالد و ایالالن بحالالرانهالالا

خوشبینیهای مفرطی را که در دهه شصت به وجود آمده بود ،از بین برد (کالین.)24 :1390 ،

بر اساس این توضیح مختصر میتالوان گفالت بالین اجالرای سیاسالتهالای بحالرانزای نلالولیبرال

در دهاله هفتالاد و رشالد رویکردهالای موعودگرایاناله در دهاله هفتالاد ،پیونالدی وجالود دارد .ایالن نکتاله

جال است که پس از آن که در دهه شصت ،شاهد ظهور نظریههای پستمدرن در غرف بالودیم،

در دهالاله هفتالالاد ،گالالرایشهالالای موعودگرایانالاله سالالر برمالالیآورنالالد .شالالاید بتالالوان گفالالت ایالالن دو مالالوج بالاله

مالالوازات یکالالدیگر پالالیش مالالیرونالالد؛ زیالالرا سیاسالالتهالالای نلالالولیبرال مالالیتواننالالد بنیالالان مالالادی و عینالالی

نظریالالالههای پسالالالتمال الالدرن را فالالالراهم کننالالالد .ایال الالن سیاسالالالتهالالالا بال الالا میالالالدان دادن بالالاله سال الالودجویی
افسارگسیخته و هموار کردن راه برای تبدی کردن ک جهان به بازار مصر سرمایهداری ،تمالام

امور ثابت در نظم اجتماعی را به امور سیال و بیثبات تبدی میکنند .دیگر هیچ سلسالله مراتال

از پیش تعیین شدهای نباید مانی رشد و گسالترش سالرمایه شالود و هالیچ اصال اخالقالی یالا تجالویزی

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

نباید بیرون از حوزه اقتصاد برای امور اقتصادی تعیین تکلیف کند .این امر متأثر از اندیشالههالای

(.)Zizek, 2004: 184
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اجتمالالاعی و سیاسالالی ،پاسالالخی بالاله شالالمار مالالیرود .رناتالالا سالالالک  2نشالالان مالالیدهالالد بالالین بحالالرانهالالای

پسالتمدرنیسالالتی هالالم اسالت کالاله هالالیچ نظالالم و قاعالده پیشالالینی بالالرای عمال وجالود نالالدارد و مالالیتالالوان
سرخوشانه خود را به دست سیالن امور سپرد .نسخه تجویزی سیاسالت نلالولیبرال نیالز هسالت .باله
همین دلی  ،اسالوی ژیژک ،فیلسوفی مانند ژی دلوز 1را ایالدئولو سالرمایهداری متالأخر مالینامالد
در چنین موقعیتی ،ظهور ایدههای موعودگرایانه میتواند برای بیثباتی و سیالیت مفالرط امالر

اجتم الالاعی و تمایال ال اعض الالای جامع الاله ب الاله فرق الالهه الالای م الالذهبی و عرف الالانه الالای نوظه الالور ،از جمل الاله
1. Gille deleuze
2. Renata Salecle

مسیانیسم ،ارتباط و همبستگی معنالاداری وجالود دارد ()Salecle, 2004: 115؛ باله ایالن معنالا کاله

هر چه افراد بیشتر در زندگیشان دچار بحران معنا میشوند و هر چه بیشتر مراجی اقتداری که در

گذشالالته مالالیتوانسالالتند قواعالالد عم ال و زنالالدگی درسالالت را بالاله افالالراد جامعالاله توصالالیه و تجالالویز کننالالد،

بالالیاهمیالالت مالالیشالالوند و اقتدارشالالان را از دسالالت مالالیدهنالالد ،گالالرایش بالاله امالالور عرفالالانی و خرافالالی و
آخرالزمانی افزایش مییابالد .در واقالی ،بالا موقعیالت پارادوکسالیکالی روبالهرو هسالتیم کاله از یالک سالو،

ایدئولوژی نلولیبرال و پست مدرن از افراد جامعه میخواهند که باله مراجالی اقتالدار قالدیمی ،ماننالد

خانواده و مذه بیاعتنا باشند و خودشان سرنوشت خویش را در زندگی باله دسالت گیرنالد ،امالا از

سالالوی دیگالالر ،ایالالن تأ کیالالد بالالر خالالود آفریننالالده بالالودن و دوری از مراجالالی اقتالالدار سالالنتی باعالالث نگرانالالی و
ناامنی شدیدی میشود که به رواج فرقهگرایی ،افکار و اعتقادات متعصبانه و خرافی و نیز اوهالام

موعودگرایانه میانجامد .بنالابراین ،در چنالین وضالعیتی بالا مثلثالی روبالهرو هسالتیم کاله اضالالع آن را

پستمدرنیسم ،نلولیبرالیسم و موعودگرایی تشکی میدهند .تصادفی نیست کاله دولالت جالورج

بوش پسر ،در ایاالت متحده که سیاستهای نلولیبرال (پسامالدرن) را تالا بیشالترین حالد ممکالن در
امریکا و دیگالر کشالورها اجالرا کالرد ،دولالت باله شالدت موعالودگرایی بالود .یکالی از دالیال مهالم حمایالت

همهجانبهاش از اسرایی نیز اعتقادات بنیادگرایانهاش ،مبتنی بر بازگشت مسیح بود.

آنچه به اختصار مطرح شد ،به خوبی نشان میدهد بسیاری در عصر کنونی مالیکوشالند از راه

پیونالالد زدن سیاسالالت و متافیزیالالک بالاله مالالدیریت بحالالرانهالالا و چالالالشهالالای پالالیش رو بپردازن الالد .از

همینرو ،الهیات سیاسی ،یکی از شاخههای مهمی است کاله باله موعالودگرایی مالیپالردازد .امالروزه
ایده پایان تاریخ که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و هژمونیالک شالدن ایالدئولوژی لیبالرال

دموکراسی در جهان از سوی فوکویاما مطرح شد ،به وضوح ایدهای الهیالاتی اسالت .شالعار معالرو

مارگارت تالاچر ،در مقالام سالردمدار نلولیبرالیسالم انگلیسالی مبنالی بالر این کاله هالیچ آلترنالاتیوی وجالود

ندارد ،به روشنی نشاندهنده پیوند سیاست و الهیات در دیدگاه سیاستمداران انگلیسالی اسالت و
نلوکانها در امریکا موعودگرایی اوانجلیستی را دکترین خود میدانند.

یکی از دالی مهمی که باعث پیوند خوردن الهیات و سیاسالت مالیشالود ،ایالن اسالت کاله هالر دو

مالالیکوشالالند تصالالویری از آینالالده ترسالالیم کننالالد .بالاله همالالین دلیال  ،ایالالن دو حالالوزه بالالا یکالالدیگر بالاله شالالدت

تداخ دارند و هر دو میتوانند درباره ماهیت عم سیاسی ،بینشهای مهالم و اثرگالذاری مطالرح
کنند .به همین دلی  ،مداخله همزمان الهیات و سیاست میتواند در وضعیتی که عالدم قطعیالت

و بیثباتی در جامعه رواج یافته ،مؤثر و مفید باشد .الهیات در سنت یهودی _ مسالیحی ،همیشاله

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

بسیاری از ادعاهالایی کاله سیاسالتمداران مطالرح مالیکننالد ،دال لالتهالای الهیالاتی دارد .بالرای مثالال،
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با فرض یک آینده فردی ،ورای وضالعیت موجالود همالراه بالوده اسالت .باله طالور کلالی ،بالاور باله آینالده

جهالالان ،تصالالور پایالالان آن و تأ کیالالد بالالر حفال امیالالد در میانالاله آشالالوف و بحالالران ،از جملالاله موضالالوعهالالای

همیشگی و مشترک ادیان بزر است .در نتیجه ،الهیات و سیاست ،این ویژگی مشترک را دارند
که از تنشی که بین آنچه هست و آنچه در آینده محقق خواهد شد ،سخن میگویند.

ب الاله تب الالی ای الالن مس الالائ  ،در چن الالد ده الاله اخی الالر ،ش الالاهد ش الالک گی الالری جریانه الالای موعودباوران الاله

در سیاسالالت و اقتصالالاد غ الالرف هسالالتیم .ایالالن مس الالائ و بحالالرانهالالا ب الاله شالالکلی دیگالالر در کش الالورهای
اروپال الای ش الالرقی نی الالز در دهالالالهه الالای اخی الالر رخ داده اس الالت .در واقالالالی ،گ الالذار بس الالیاری از کشالالالورهای
کمونیستی به دموکراسی ،ایالن جوامالی را دچالار بحالرانهالا و مشالکالتی کالرد کاله باله ظهالور و گسالترش

موعودگرایی انجامید.

تالالا پالالیش از فروپاشالالی اتحالالاد جمالالاهیر شالالوروی در  ،1989در ایالالن کشالالورها حالالزف تعیالالینکننالالده

سیاستهای کشور بود .در این کشورها ،سیاستهای کلی و تصمیمگیریهای اساسی به شالکلی

تمرکزگرایانالاله از سالالوی حالالزف واحالالد در پالالیش گرفتالاله مالالیشالالد و تصالالمیمهالالای حالالزف بالالرای همگالالان

الزماالجرا بود ،اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،نظام تکحزبی به نظام چنالدحزبی تبالدی

شالالد و بالاله تالالدریج ،احالالزاف متعالالدد و بالالیشالالماری سالالر برآوردنالالد ،امالالا ایالالن نظالالام سیاسالالی جدیالالد بسالالیار

بیثبات بود و نمیتوانست باله راحتالی خالود را بالا وضالعیت جدیالد هماهنالگ کنالد .از آنجالا کاله ایالن

کشورها در زمینه سیاست دموکراتیک تجربهای نداشتند تا بتوانند در کوتالاه مالدت بالر بحالرانهالا و

مشکالت غلبه کنند ،احزاف در این جوامی بالا بحالرانهالای بسالیاری روبالهرو مالیشالدند کاله قالادر باله
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

رفی و ح آنها نبودند .آنها از یکسالو مالیکوشالیدند از سیاسالتهالای سوسیالیسالتی قبلالی دوری
َ
کنند و دیگر مانند قب عم نکنند و از سوی دیگر ،تالش مالیکردنالد باله شالکلی کالامال دموکراتیالک

و بالاله مالالردم معرفالالی کننالالد .در چنالالین وضالالعیتی بالالود کالاله رهبالالران در احالالزاف ،اهمیالالت و جایگالالاهی
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رهبالالران قدرتمنالالد و اثرگالالذار بودنالالد کالاله بالاله شناسالالنامه احالالزاف تبالالدی شالالدند .در نتیجالاله ،رهبالالران از

عمال کننالالد .در ایالالن وضالالعیت ،احالزاف هالالیچ بنیالالان اجتمالالاعی باثبالالاتی نداشالالتند و حتالالی هالیچگونالاله

برنام الاله و دکت الالرین منظمال الی در ح الالوزهه الالای مختل الالف سیاس الالی و اجتم الالاعی نداش الالتند .در نتیج الاله،
نمیتوانستند خود را بر اساس برنامهها و ایدههای اجتماعی ،سیاسی و اجتماعیشان به جامعاله

فالالوقالعالالاده یافتنالالد؛ زیالالرا در نبالالود برنامالاله و دکتالالرین مشخصالالی کالاله نمالالاد هویالالت احالالزاف باشالالد ،ایالالن
ایدئولوژی ،اهمیت بیشتری پیدا کردند (.)Skolky, 2000

در چنین موقعیتی است که پدیدهای به نام «موعودگرایی سیاسی» ،به تدریج ظهالور مالیکنالد.

بالاله دلیالال شالالک گالالرفتن چنالالین گالالرایشهالالا و رویکردهالالایی اسالالت کالاله مجموعالالهای از مطالعالالات و

تحقیقات نیز در این زمینه در غالرف شالک گرفتاله اسالت کاله باله طالور کلالی مالیتالوان آن را باله عنالوان
موعودگرایی سیاسالی قالرار داد .باله عبالارت دیگالر ،شالک گالرفتن پدیالدهای باله ایالن نالام باعالث شالده
است تا رویکردی تحقیقاتی و مطالعاتی با همین نام نیز به وجود بیاید.

ب الاله دلیال ال تییی الالر اوضالالالاع سیاس الالی جامع الاله ،ح الالاال رأیدهنالالالدگان و ش الالهروندان ب الاله ای الالن امیالالالد

رأی مالالیدهنالالد کالاله رهب الالر سیاسالالی یالالک کش الالور بتوانالالد بالاله ش الالکلی مسالالیحا گونه ،مسالالائ جامع الاله و
کشالالور را ح ال کنالالد .مهالالمتالالرین ویژگالالی ایالالن گونالاله از سیاسالالتورزی ،پیونالالد زدن سیاسالالت بالالا رهالالایی

و رسالالتگاری اسالالت .بالاله عبالالارت دیگالالر ،در ایالالن وضالالعیت ،سیاسالالت و رهالالایی دو مقولالاله جالالدا از هالالم

تلق الالی نم الالیشالالالوند و سیاس الالت چی الالزی جالالالز ره الالایی و رس الالتگاری نیسالالالت .ممک الالن اس الالت در آغالالالاز،

چن الالین تییی الالری در سیاس الالتورزی ،تییی الالری مب الالارک و مثب الالت پنداش الالته ش الالود ،ام الالا موع الالودگرایی
سیاسی در دراز مدت میتواند برای جامعه پیامدهای منفالی بسالیاری باله همالراه داشالته باشالد .باله

همالالین دلی ال  ،برخالالی نویسالالندگان ،موعالالودگرایی سیاسالالی را نشالالانه بحالالران دموکراسالالی مالالیپندارنالالد
(.)Jones, 2007; Todorov, 2007

بحرانی شدن دموکراسی در چنین موقعیتهایی نشان میدهد چگوناله موعالودگرایی سیاسالی

مالالیتوانالالد بالاله راحتالالی بالالا سیاسالالتهالالای پوپولیسالالتی ترکی ال شالالود .در واقالالی ،بالالا یالالک حلقالاله معیالالوف

مواجهیم که از یک سو ،بیثباتی و بنبستهای پروژههای دموکراتیزاسیون باعث شالک گالرفتن

موعالودگرایی سیاسالالی و پوپولیسالالم هالالمبسالالته آن مالیشالالود و از سالالوی دیگالالر ،همالالین موعالالودگرایی و

پوپولیسالالم مالالانی تثبیالالت شالالدن پالالروژههالالای دموکراتیزاسالالیون در جامعالاله و نهادینالاله شالالدن ثبالالات
یکالالی از ایالالن بالالنبسالالتهالالا ،محصالالول اجالالرای سیاسالالتهالالای اقتصالالادی جهالالانی اسالالت .در حالالال

حاضر ،بسیاری از کشورهای اروپای شرقی ،خواهان عضویت در اتحادیه اروپالا هسالتند ،امالا بالرای

این کالاله از سالالوی اعضالالای اتحادیالاله بالاله عضالالویت پذیرفتالاله شالالوند ،بایالالد تعهالالدات مالالالی و اقتصالالادی

متعددی را بپذیرند که خود این تعهدات میتواند به ثبات اجتماعی و فرهنگی و اقتصالادی ایالن

کشورها ضربه وارد کند .این تعهدات اقتصادی ،ثبات کشورها را به چالش مالیکشالد و در نتیجاله،

شک گیری همین چالشهاست که گرایشهای موعودباورانه قدرت بیشتری مییابند و از سالوی

دیگالالر ،ظهالالور ایالالن گالالرایشهالالا در راه پذیرفتالاله شالالدن ایالالن کشالالورها در اتحادیالالههالالای جهالالانی ،مالالانعی

جدی است .در نتیجه ،میبینیم چگونه موعودباوری ،محصالول بحالرانهالای آن دسالته از نظالام

سیاسی است که نمالیتوانالد کاسالتیهالا و کمبودهالا و مشالکالت و بالنبسالتهالای خالود را باله رسالمیت

بشناسد .البته نکته مهم این است که نباید این بحالرانهالا را منحصالر باله اروپالای شالرقی بالدانیم.

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

دموکراتیک در فرهنگ سیاسی آن میشود.
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همان گونه که سالک به تفصی بیان میکند ،امروزه گرایشها و رویکردهای آخرالزمانی در اروپا

و امریکا ،بسیار گسترش یافته است و در این جوامی ،افراد زیادی جذف این فرقهها میشوند .در

چنین موقعیتهایی میبینیم چگونه دموکراسی و پوپولیسم با یکدیگر پیوند میخورند .یکی از

شالالاخصهالالای مهالالم ایالالن پیونالالد ،شخصالالیت کاریزماتیالالک رهبالالران اسالالت .شالالیوه سالالخن گفالالتن و
ویژگیهای شخصیتی رهبران در این زمینه نقش مهمی ایفا میکند .در نتیجاله ،چنالین پیونالدی

است که ادعاهای موعودباورانه در پیوند بین دموکراسالی و پوپولیسالم مالیتوانالد ظالاهری موجاله و

مقبول به خود گیرد ،همان گونه که جرج بوش ادعا کرد به عنوان مأموریت الهی باله عالراق حملاله
کرده است.

ویژگیهای موعودگرایی سیاسی
همان گونه که پیشتر بیان شد ،درباره موعودگرایی سیاسی در غالرف ،تحقیقالات و مطالعالات

گستردهای انجام شده اسالت .توتالان تالودورو  1در سالخنرانی خالود کاله در ا کتبالر  2011در دانشالگاه

کمبال الالریج ارائ ال الاله داد ،از سال الاله م ال الالوج موعال الالودگرایی سیاسال ال الی در غال الالرف خب ال الالر داد کال الاله عبارتان ال الالد از

استعمارگرایی ،کمونیسم و بشر دوستی 2.از آنجا که موعودگرایی سیاسی در وضعیت بیثبالاتی و

ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی ،امکان بروز و ظهور مییابد ،با گرایشهای پوپولیستی در پیوند
و ارتباط است .به عبارت دیگر ،این دو رویکرد برای حف و تقویالت خالود باله یکالدیگر نیازمندنالد.

همان گونه که هانا آرنت 3نیز اشاره میکند ،زمانی توتالیتاریسم امکان رشد و گسترش مییابد که

به هر علتی ،سلسله مرات و نظام ارزشی و هنجالاری حالا کم بالر جامعاله ،دچالار اخالتالل و فروپاشالی
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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شده باشد .افراد در این وضعیت ،به دلی از دست دادن پایگاه اجتماعی خود به توده بیشکلی

تبالالدی مالالیشالالوند کالاله یالالک حالالا کم توتالالالیتر مالالیتوانالالد بالالا تکیالاله بالالر شالالعارهای پوپولیسالالتی بالالر آنهالالا

حکمفرمانی کند .نکتاله جالال ایالن اسالت کاله ایالن حکالام توتالالیتر کاله آرنالت باله تفصالی در کتالابش

دربالاره آنهالا سالخن مالالیگویالد ،باله شالکلی موعودگرایانالاله ،از آینالده نزدیکالی سالخن مالالیگفتنالد کاله بالاله
زودی فراخواهالالد رسالالید و پیالالروزیهالالای دورانسالالاز بالالرای آنهالالا بالاله ارمیالالان خواهالالد آورد (آرنالالت،

 .)1388بالاله همالالین دلی ال  ،توجالاله بالاله پیونالالدها و قرابالالتهالالای موعالالودگرایی و پوپولیسالالم 4،اهمیالالت
1. Tzvetan Todorov
2.
http://boston.eventful.com/events/three-waves-political-messianism-colonialism-c-/E0-001042468408-1
3. Hanna Arendt

 .4پوپولیسم را میتوان ایدئولوژیای دانست که جامعه را به دو گروه تقسیم میکند :مردم بیآالیش و باصفا و نخبگان فاسد.
هرکدام از این دو گروه ،در درون خود منسجم و هماهنگ هستند اما با یکالدیگر تضالادی آشالتیناپالذیر دارنالد .عالالوه بالر ایالن



ویژهای دارد که پژوهشهایی را هم سامان داده است.

پوپولیسالالتهالالا در برخالالی ویژگالالیهالالا بالالا یکالالدیگر مشالالترکند .آنهالالا همالالواره بالالین مالالردم عالالادی و

نخبگالالان فاسالالد تمالالایز قائ ال مالالیشالالوند ( .)Smilov, 2008; Canovan, 1999بالالر اسالالاس ایالالن
َ
تفکیک ،معموال احزاف مستقر و افرادی که در قدرت هستند ،نخبگالان فاسالد باله شالمار مالیآینالد و

نیروی سیاسی پوپولیست نیز خود را نماینده اراده عمالومی مالردم مالیدانالد .همالان گوناله کاله گفتاله
شد ،این احزاف و رهبرانشان ،شخصیت کاریزماتیک ویژهای دارند و این شخصیت منحصالر باله
فرد در پیشبرد سیاستهای پوپولیستی نقش ویژهای دارد (.)Canovan, 1999: 6

بر اساس چنالین ویژگالیهالایی اسالت کاله سیاسالتمداران پوپولیسالت ،در نهایالت باله موعالودگرایی
َ
َ
سیاسی رو میآورند .آنها معموال هیچ برنامه منظم و منسجمی ندارند و صرفا وعده میدهند در
آینده به انتظارات مردم پاسخ خواهند داد ( .)Smilov, 2008: 17آنها بر مشکالت و معضالالتی
که در جامعه وجود دارد ،تکیه میکنند و این مشکالت و معضالت را در برنامههای تبلییاتی خود

مالیگنجاننالالد کالاله بالر اسالالاس آن ،محبوبیالالت بالاله دسالت آورنالالد .شالالواهد نشالان مالالیدهالالد موعودگرایالالان
سیاسی در بیشتر موارد برای نقد وضعیت موجود و ارائه برنامهای تبلییاتی قالانیکننالده بالر مساللله

فقالر در جامعاله تأ کیالد مالیکننالد ( .)Chrittova, 2010: 228ایالن سیاسالتمالداران بالر اسالاس چنالین

ترفنالالدهایی ،بالاله تالالدریج خالالود را نجالالاتبخالالش ملالالت معرفالالی مالالیکننالالد؛ یعنالالی کسالالی کالاله بیالالرون از

مناسالبات سیاسالالتورزی ،موجالالود اسالالت و خالالود را بالاله آن نیالالوده اسالالت و ا گالالر بتوانالالد بالاله کمالالک رأی

مردم انتخاف شود ،رستگاری و سالعادت را بالرای آنهالا باله ارمیالان خواهالد آورد .آنهالا در نهایالت،

نکتالاله جالالالبی کالاله دربالالاره چنالالین سیاسالالتمدارانی کالاله خالالود را مسالالتق و نماینالالده اراده عم الالومی

مالیداننالالد ،ایالن اسالالت کاله بیشالالتر آنالالان هالیچ تجربالاله سیاسالی ندارنالالد یالالا ا گالر هالالم داشالته باشالالند ،ایالالن

تجرباله سیاسالالی بسالالیار انالالدک و نالالاچیز اسالالت ( .)Canovan, 1999: 14افالالزون بالالر ایالالن ،بالالا این کالاله
موعودگرایان سیاسی ،همواره حسابشان را از سیاستمداران فاسد جدا میکنند و باله دولالتهالای

پال الالیش از خال الالود بال الالیاعتمادنال الالد ،امال الالا بال الاله شال الالکلی تکنوکراتیال الالک ،دولال الالت خال الالود را اداره مال الالینماین ال الد
تقسیمبندی ،رویکرد پوپولیستی بر این باور است که سیاست باید عرصه نمود و تجلی اراده عمومی مردم باشد ( Mudde,

 .)2004: 543برخال آنچه که ممکن است در بدو امر به نظر بیاید ،در کشورهای دموکراتیک نیز رویکردهای پوپولیستی
رایج اسالت .معمالوال نظریالهپالردازان توسالعه سیاسالی ،دموکراسالی را در تقابال بالا پوپولیسالم در نظالر مالیگیرنالد (بالهعنالوان مثالال
هانتینگتون1392 ،؛ باربیه1383 ،؛ پای)1380 ،؛ به گونهای که اگر در یک جامعه توسالعه دموکراتیالک تثبیالت و نهادیناله
شود ،گرایشهای پوپولیستی به ندریج کمتر و کمتر میشود .اما برخی تحقیقات نشان میدهد که گرایشات پوپولیستی در
دموکراسیهای غربی نیز به وفور دیده میشود ( ،Mudde, 2004زکریا.)1384 ،
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خود را منجی مردم میخوانند و از آنها انتظار همدلی و همراهی دارند.
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(.)Mudde, 2004: 547

موعودگرایان از نقش رسانهها در دنیای جدید غاف نیستند و همواره از رسانهها بالرای تالرویج

رویک الالرد موعودگرایان الاله خ الالود به الالره ک الالافی م الالیبرن الالد .در واق الالی ،رس الالانه ،ن الالوعی می الالانجی اس الالت ک الاله

موعودگرایان از آن بالرای برقالراری ارتبالاط بالا مالردم اسالتفاده مالیکننالد .ایالن ویژگالیهالا کاله باله شالک

مختصالالر بررسالالی م الیشالالود ،نشالالان مالالیدهالالد موعودبالالاوری سیاسالالی ،محصالالول پشالالت کالالردن بالاله امالالر
سیاسی و تالالش بالرای ارائاله آلترنالاتیوی اسالت کاله از فسالاد و تبالاهی سیاسالت مبالرا باشالد .باله همالین

دلیال  ،شالالرط مهالالم بالالرای ظهالالور موعالالودگرایی سیاسالالی ،میالالزان پالالایین اعتمالالاد سیاسالالی اسالالت .یالالک

موعودگرای سیاسی ،به دولت و نظام سیاسی اعتمالاد کمالی دارد و از آن ناامیالد اسالت .در نتیجاله،

ا گالالر اعتمالالاد سیاسالالی شاخصالالی باشالالد کالاله بتالالوان بالالر اسالالاس آن ،کالالارآیی یالالک نظالالام سیاسالالی از منظالالر

شهروندان را ارزیابی کرد ،میزان پایین اعتماد میتواند نشاندهنده ایالن باشالد کاله نظالام سیاسالی
عملکرد قاب قبولی ندارد.

پیامالالدهای چنالالین نگرشالالی ،بسالالیار نالالاگوار و منفالالی اسالالت .موعودگرایالالان سیاسالالی بالالرای آن کالاله

بتوانند نزد مردم مقبولیت کس کنند ،میکوشند میزان اعتماد سیاسی در جامعه را کاهش دهند
و از این راه برای خود مشروعیت به دست آورند .نکته مهم ایالن اسالت کاله انالواع مختلالف سالرمایه

در یک جامعه با یکدیگر ارتباط دارنالد .در نتیجاله ،چنانچاله میالزان اعتمالاد سیاسالی در جامعالهای

کاهش یابد ،میالزان اعتمالاد اجتمالاعی نیالز در آن جامعاله کالاهش خواهالد یافالت .ایالن مساللله نشالان
َ
مالالیدهالالد موعودگرایالالان سیاسالالی بالالرای احالالراز موفقیتشالالان ضالالرورتا بالاله بنیالالانهالالای جامعالاله ضالالربه

میزنند .عملکرد آنها سالب مالیشالود تالا اخالالق اجتمالاعی افالول کنالد ،سلسالله مراتال اجتمالاعی و
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تثبیت و نهادینه میکند .بر این اساس ،موعودگرایی سیاسی با تکیه بر ادعاهای رهاییبخشی،

جامعاله کالاله راهنمالای عمال افالالراد باله شالالمار مالیرونالالد ،تضالالعیف شالوند و فضالالایی آنومیالک بالالر جامعالاله
حا کم شود.

موعودگرایی سیاسی بیشتر از منظر نلو لیبرالها ،زیرمجموعهای از رویکرد پوپولیستی اسالت.

موضیگیریهای راستگرایاناله متمرکالز و تکیاله بالر شخصالیتهالای کاریزماتیالک خالود را در جامعاله،

فقالدان تجرباله سیاسالی و اسالتفاده از امکانالات رسالانههالا ،خالود را در جامعاله بازتولیالد مالیکنالد .البتالاله

نبایالالد از نظالالر دور داشالالت کالاله نبالالود سالالنت دموکراتیالالک و اعتمالالاد سیاسالالی و اجتمالالاعی در جامعالاله ،در
شک گیری و قدرت یافتن این رویکردها نقش زیادی دارد.

موعودگرایی انتقادی
گرایش موعودگرایی انتقادی ،یکی دیگر از گرایشهای موجالود در حالوزه موعالودپژوهی اسالت.

این گرایش با موعودگرایی سیاسی ،تفاوتهای بنیادین دارد .به عبارتی ،میتوان گفت ایالن دو

رویکالرد را بایالد در تقابال بالا هالم تعریالالف کالرد .ا گالر موعالالودگرایی سیاسالی باله راسالالت گالرایش دارد ،بالاله

یقالین ،موعالودگرایی انتقالالادی ،گرایشالی چال گرایانالاله اسالت .ایالن رویکالالرد در الهیالات یهالودی ریشالاله
دارد و از چهرههای شاخص و پیشتاز آن در قرن بیستم میتوان از گرشوم شولم و والتر بنیامین

نام برد ،اما ایالن گالرایش پالس از آنهالا نیالز اداماله داشالته و در سالنت فکالری نویسالندگان و متفکالران
معاصر ،از جمله اسالالوی ژیالژک ،آلالن بالدیو و جورجیالو آ گالامبن ،اسالتمرار یافتاله اسالت .بالرای مثالال،

دانشالالگاه شالالیکاگو در سالالال  ،2012کارگالالاهی بالاله نالالام «مسیانیسالالم و نبالالوت» برگالالزار کالالرد و در آن بالاله

بررسی آرای متفکران انتقادی درباره موعودگرایی پرداخت.

البتاله ایالن متفکالالران بالا یکالالدیگر قرابالت فکالالری کالاملی ندارنالد و هرکالالدام از منظالر خالالا

خالود بالاله

موعالودگرایی مالالیپردازنالالد ،امالا وجالاله مشالالترک هماله آنهالالا ،رویکالالردی انتقالادی اسالالت کالاله بالا اتکالالا بالاله

الهیالالات ،نسالالبت بالاله وضالالعیت موجالالود در پالالیش می گیرنالالد .در واقالالی ،آنهالالا نیالالز ماننالالد موعالالودگرایی

سیاسی ،الهیات و سیاست را به هم پیوند میزنند ،اما آنهالا در عمال باله دنبالال تیییالر رادیکالال و

ریشهای وضعیت موجود هستند و اصالحات گالام باله گالامی را کاله در نهایالت بنیالانهالا و مختصالات

اصالاللی وضالالعیت را دسالالت نخالالورده مالالیگالالذارد ،بالاله شالالدت رد مالالیکننالالد .در نتیجالاله ،موعودپژوهالالان

صورت مختصر ،به رویکردها و نظرهای برخی از این متفکران اشاره میشود.
اسالوی ژیژک :احیای کمونیسم از دل تجربه مسیحی

اسالوی ژیژک ،متفکری پرکالار و فعالال اسالت و زمینالههالای فکالریاش نیالز از ادبیالات و سالینما و

سیاست گرفته تا الهیات و فلسفه و تاریخ و موسیقی ،در نوسان است .آثار اولیه ژیژک ،ارجاعالاتی

به الهیات ،به ویژه مسیحیت دارد ،اما این اشارات چندان جدی نیست .برای نموناله ،در اولالین

کتالابش ،یعنالی ابجه واالی ایججدئ لو ی ،باله سالنت پال ارجاعالالاتی دارد ،امالا در واقالی ،ایالن ارجاعالالات را از

مقالالاله آلتوسالالر 1گرفتالاله اسالالت ( .)Zizek, 1989: 146بالاله تالالدریج ،عالیالالق الهیالالاتی در پالالروژه فکالالری
ژیژک ،جدیتالر شالد و در کتالافهالایی ماننالد «مطلالق شالکننده» و دربالاره بالاور «عروسالک و کوتولاله»

میکوشد قرائت خا

خود را از مسیحیت ارائه کند .ژیژک ،استاد خوانشها و تفاسالیر نامتعالار

1. Louis Althusser

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

انتقادی ،با پیوند الهیات و سیاست ،از الهیات نیز خوانشی انتقادی ارائه میکننالد .در اداماله ،باله
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و نامالالأنوس اسالالت .وی معتقالالد اس الت بالالرای این کالاله بتالالوانیم یالالک ماتریالیسالالت دیالالالکتیکی واقعالالی

بشویم ،باید از تجربه مسیحی گذر کنیم (.)Zizek, 2003: 97

ژیژک در پیشبرد پروژه الهیاتیاش ،به شدت تحت تأثیر الهیات انتقادی والتر بنیامین است.

او بر اساس تزهای تاریخ بنیالامین ،تعریفالی روانکاواناله از تالاریخ ارائاله مالیدهالد کاله باله موجال آن،

تالاریخ یالالک هسالته غیالالر تالاریخی یالالا نقطاله صالالفر دارد .ایالن هسالالته غیالر تالالاریخی ،چیالزی نیسالالت مگالالر
امیالالدهایی کالاله در گذشالالته از دسالالت رفتالاله و شکسالالت خالالورده اسالالت .پالالس بنیالالامین از تالالاریخی دفالالاع

میکند که بر گسست و شکا مبتنی است؛ چون تاریخی که روند مستمر پیشرفت را روایت کند،

چیالزی جالز تالالاریخ فاتحالان نیسالت ،امالالا ا گالر امیالد از دسالالت رفتاله در تالاریخ را کالاله باله فراموشالی سالالپرده
شده ،بازگردانیم و در لحظه حال ،برای تحققش بکوشالیم ،مالیتالوانیم تالاریخ و گذشالته را رسالتگار
کنیم (بنیامین.)12 :1385 ،

ژیالژک از ایالده بنیالامین در مالالورد تالاریخ باله شالالدت دفالاع مالیکنالد .وی معتقالالد اسالت مسالیحیت بالالر

اساس چنین تجربهای از تاریخ شک گرفته است .از نظالر ژیالژک ،مسالیحیت هسالتهای منحرفاناله

دارد؛ این که خدا برای نجات دادن بشر ،اول او را به هبوط میفرستد و بعالد بشالر را بالا اسالتفاده از

مسیح و یهودا نجات میدهد .این نوعی انحرا است؛ زیرا این رخداد باعث میشود انسالان تالا
ابد در بند احساس گناه بماند.

به عقیده ژیژک ،درو مسیحیت این است که پیام رسمیاش درباره آرامالش درونالی و رهالایی

را با تحریک و هیجان بیمارگونه ،ممکن میکند؛ یعنی بالا ثابالت مانالدن بالر رنالج و بالدن مثلاله شالده
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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مسیح .در نتیجه ،تنها راه برای رسیدن به پتانسی انقالبی مسیحیت ،رهالا کالردن همالین هسالته
منحرفانه است.
صلیب و اجتماع

از نظ الالر ژی الالژک ،واقع الاله تص الاللی  ،امک الالان خوانش الالی انتق الالادی و در ع الالین ح الالال ،ماتریالیس الالتی از

مسیحیت ارائه میکند که هم از بار گناه رها شده و هم پتانسی انقالبی دارد و میتواند در جهت

آرمان کمونیستی مؤثر باشد؛ زیرا مسیح چرخه سوژهای را که فرض میشود ایمالان دارد ،بالر بالاالی
صلی میشکند .در اینجا ژیالژک بالر یکالی از باورهالای الهیالاتی مسالیحیت پافشالاری مالیکنالد و آن

خدا بودن مسیح است .هنگامی که مسیح مصلوف میشود ،فریاد میزند« :پدر چرا مالرا فرامالوش
َ
کردی؟» ژیژک معتقد است ا گر مسیح صرفا پیالامبری ماننالد دیگالر پیالامبران بالود ،فریالادش بالاالی
صلی چندان مهم نبود ،ولی مسیح ،خالدا بالود و فریالادش بالر بالاالی صاللی باله ایالن معناسالت کاله

برای یک لحظه ،خدا خودش کافر شد (.)Chesterton, 1995

از نظر ژیژک ،نبو پ قدیس در این است که او درک میکند کفر ورزیدن خدا بر باالی صلی

خبالالر خالالوبی اسالالت .ا گالالر خداونالالد بالاله خالالودش کفالالر ورزیالالده باشالالد ،پالالس رسالالتاخیز همالالان شالالک گیالالری
روحالقدس است که بر اساس عم مسیح پایهگذاری شده است .اجتماع مسالیحی پالس از واقعاله

تصلی  ،بر اساس ناتوانی خدا ،انسجامشان را به دست میآورد .این اجتماع دیگر پشالتگالرم باله

هیچ حقیقت الهی و استعالیی مانند وجود خدا نیست؛ زیرا خدا ،خودش بر باالی صاللی از خالود

تبالالری جسالالته اسالالت .در نتیجالاله ،اجتمالالاع پلالالی اولالالین نمونالاله از یالالک هالالمبسالالتگی را بالالرای مالالا فالالراهم
مالیکنالد کالاله بالر اسالالاس الگالوی ادیپالالی شالک نگرفتالاله اسالت .ایالالن اجتمالاع ،خالالود را از چرخاله معیالالوف
قانون و گناه میرهاند .این رهایی را باید رهایی از خالدا دانسالت و ناله بشالارتی بالرای پالاداشهالای

اخروی؛ زیرا پس از مر مسیح ،هیچ جایی برای خالدایی در مالاورا وجالود نالدارد و تنهالا چیالزی کاله

میماند ،اجتماع مؤمنان است.

با وجود پتانسالی رهالاییبخالش در مسالیحیت ،مسالیحیت موجالود جریالانی انحرافالی اسالت و بالا

اجتماعی که پ بنا نهاد ،تفاوت اساسی دارد .به گمان ژیالژک ،بالرای این کاله مسالیحیت بتوانالد از

این هسته منحرفانه رها شود ،باید به لحظه مؤسالس خالود باله عنالوان دیالن الحالاد و کفالر بالازگردد؛

دینی که در آن ،حتی خدا هم ملحد است .برای همین است که ژیالژک ،ماتریالیسالم حقیقالی را در

تجربالاله مسالیحی قابال دسالالترس مالالیدانالالد؛ زیالالرا هسالالتهبراندازانالاله مسالالیحیت ،تنهالالا بالالرای رویکالالردی
ماتریالیستی قاب دسترس است.

فالالار از این کالاله بالالا رویکالالرد ژیالالژک موافالالق باشالالیم یالالا مخالالالف ،بایالالد اعتالالرا کالالرد تفسالالیر وی از

ماتریالیستی ارائه کند و آن را به خدمت آرمانها و پروژه انقالبیاش درآورد .از همین رو ،با ژیژک

میتوان از شکلی از الهیالات ماتریالیسالتی سالخن گفالت کاله هسالته اصاللی آن ،وفالاداری باله موعالود و
تالش برای تجربه مجدد ظهور اوست.
جورجیو آ گامبن و الهیات سیاسی

رویکرد آ گامبن به الهیات ،از متفکرانی همچون کارل اشمیت ،میش فوکو و والتر بنیامین اثر

پذیرفتاله اسالت .آ گالامبن بالاله کمالک ایالن متفکالالران و بالا ترسالیم مختصالالات کلالی و عمالومی سیاسالالت،

میکوشد به نوعی عم رهاییبخش در عرضاله سیاسالت دسالت یابالد .یکالی از مهالمتالرین وجالوهی
که آ گامبن را از دیگر نظریهپردازان متعار متمایز میکنالد ،ایالن اسالت کاله وی از الهیالات سیاسالی

سخن میگوید .از این رو ،آن گونه که مرسوم است از فلسالفه سیاسالی سالخنی باله میالان نمالیآورد.

البته کارل اشالمیت ،پالیش از وی ،مفهالوم الهیالات سیاسالی را باله کالار بالرد ) .(schmit, 1985از نظالر

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

مسالالیحیت ،تفسالالیری بالاله غایالالت خالقانالاله و بالالدیی اسالالت .وی توانسالالت از دل الهیالالات ،تجربالالهای
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َ
اشمیت ،مفاهیم سیاسالت و متافیزیالک مالدرن ،مسالتقیما برگرفتاله از سالنت مسالیحی غالرف اسالت و

بین این دو وجود هیچ گسستی ندارد .اشمیت ،سیاست مدرن را امتداد سالنت مسالیحی مالیدانالد
َ
و قائال بالاله هالالیچ مفهالالوم مسالالتقال مالالدرنی در سیاسالالت نیسالالت .در واقالالی ،الهیالالات سیاسالالی نیالالز همالالان
جریانی است که قائ به پیوستگی و عدم گسست در تاریخ اسالت .اشالمیت معتقالد اسالت مفالاهیم

مهالم نظریالاله حقالالوقی و سیاسالالی مالالدرن کالاله مهالالمتالرین مفالالاهیمش ،خالالدا و حالالا کم اسالالت ،چیالالزی جالالز
مفاهیم الهیاتی سکوالر شده نیست.

از نظر اشمیت ،هالیچ مقولاله درونمانالدگاری وجالود نالدارد کاله از راه ارجالاع باله آن بتالوان باله یالک

نظم سیاسی مشروعیت بخشید ) .(ibidاو معتقد است به شک درونمانالدگار ،از درون وضالعیت
سیاسی نمیتوان به هیچ مقوله ،عنصر یالا شالالودهای ارجالاع داد و از راه آن ،باله مشالروعیت دسالت

یافت .این بیان دیگری برای این عبارت است که هیچ حکالومتی مشالروع نیسالت ،ولالی مالیتوانالد
قانونی باشالد .عبالارتی کاله البتاله اشالمیت آن را در الهیالات یهالودی _ مسالیحی برجسالته مالیکنالد و از
این راه ،بین مشروع بودن) (Legitimacyو قانونی بالودن) (Legalityتفالاوت مالیگالذارد .آ گالامبن

نیز بر اساس این رویکرد معتقد است که دولت فالی نفساله و قالائم باله ذات از درون خالودش قالانون

مشروعیت ندارد .از این رو ،چیزی به نام قانون دولت ناممکن است .در واقی ،آ گامبن بر همالین
اساس میکوشد بین الهیات و سیاست پیوندی برقالرار کنالد .وی بالا تکیاله بالر همالین امالر اسالتعالیی

اس الالت ک الاله ب الالرای ح الالا کم جایگ الالاهی مح الالوری در س الالنت سیاس الالی غ الالرف قائال ال اس الالت .ای الالن جایگ الالاه
استعالیی ،حا کم را در جایگاهی خداگونه قالرار مالیدهالد؛ جایگالاهی کاله از آغالاز شالک گیالری فلسالفه

سیاسی در غرف وجود داشته و همچنان نیز واجد اهمیت حیاتی است.

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

قدرت هر حا کمی در ایالن اسالت کاله مالیتوانالد و حالق دارد گروهالی را باله هالر دلیلالی کاله تشالخیص

ما با دولت سر و کار پیدا میکنیم .از نظر آ گامبن ،سیاست همواره این چارچوف حقوقی را داشته
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مسلله ،مسلله قانون است ،باید سیاست و نظم اجتماعی را در ارتبالاط بالا قالانون بسالنجیم؛ البتاله

میدهد ،به قت برساند .به عبارتی دیگالر ،ا گالر درد و مالر و کشالتن نباشالد ،چیالزی باله نالام قالدرت

پدید نمیآید و حا کمیت نیز معنایش را از دست میدهد؛ زیرا حا کمیت جایی معنا مییابد که زور

عریانی که میتواند بکشد یا درد ایجاد کند ،به چارچوف حقوقی تبالدی شالود .همالین جاسالت کاله

و با زندگی آمیخته بوده و حق تعیین زندگی و مر را در انحصار خود داشته است .بنابراین ،ا گالر

قانونی که به دلی داشتن جنبه الهی و فراقانونی میتواند خود را به عنوان قانون بازتولید کند.
سیاست رهاییبخش

آ گالالامبن در مبالالاحثی کالاله بالاله طالالور مختصالالر مطالالرح شالالد ،مختصالالات کلالالی امالالر حا کمیالالت در سالالنت

سیاسالالی غالالرف را تبیالالین مالالیکنالالد ،امالالا پالالروژه سیاسالالی او بالالر فالالراروی از ایالالن سالالنت و تناقضهالالای آن

متمرکالالز اسالالت .مسالاللله حا کمیالالت در غالالرف ب الر دور بالالاطلی متکالالی اسالالت کالاله بالالر اسالالاس آن ،قالالانون و
وضالالعیت اسالالتثنایی یکالالدیگر را بازتولیالالد م الیکننالالد ،امالالا آ گالالامبن بالاله دنبالالال تلالالوریزه کالالردن شالالکلی از

حا کمیت است که بتواند از الهیات سیاسی غربی و ناخرسندیهای آن آزاد شود .در واقی ،تأ کیالد
آ گامبن بر مسیانیسم ،محصول همین تالش فکری و نظری است.

آ گامبن در تدوین و بس سیاست مسیانیستیاش« ،تزهای فلسفه تالاریخ» بنیالامین را مبنالای

کالالار خالالود قالالرار مالالیدهالالد .از نظالالر او ،غایالالت مسیانیسالالم ،بالاله حالالال تعلیالالق درآوردن قالالانون اسالالت و نالاله

راهانالالدازی دین الالی ت الالازه .نق الالد اص الاللی آ گ الالامبن ب الالر ای الالن مبن الالا ،معط الالو ب الاله ت الالاریخب الالاوری ی الالا ت الالاریخ

جهالالانشالالمولی اسالالت کالاله ادعالالای پیشالالرفت و اسالالتمرار دارد .ایالالن همالالان تصالالوری از تالالاریخ اسالالت کالاله
مدرنیته پیش مینهد و انسان را از فهم نیروی رهاییبخش تاریخ ،نالاتوان مالیکنالد ،امالا آ گالامبن
در پی این است که نوعی ماتریالیسم تاریخی ملهم از الهیات را تدوین و تلوریزه کند.

ایالالن برداشالالت از ماتریالیسالالم تالالاریخی ،بالالرای آ گالالامبن از ایالالن نظالالر اهمیالالت دارد کالاله مالالیتوانالالد

قالالدرت برآشالالوبنده و اخالالاللگالالر لحظالاله تالالاریخی را آزاد کنالالد و آن را در ارتبالالاط بالالا ا کنالالون قالالرار دهالالد.
از نظر بنیامین ،زمانی میتوانیم گرایش پیشرفتگرا و خطی تالاریخ را باله حالال تعلیالق درآوریالم کاله

به امیدهای نا کام مانده و تحقق نیافته در گذشالته ،وفالادار بمالانیم و بالرای تحقالق آنهالا در زمالان

حالالال بکوشالالیم .آ گالالامبن از همالالین منظالالر ،زمالالان مسالالیحایی را زمالالانی مالالیدانالالد کالاله در آن ،گذشالالته

همچون تصویری آنی و گذرا پدیدار میشود و این تنها ماتریالیسم تاریخی است که میتواند این

نالاله تنهالا در پیوسالالتار تالالاریخی نمالالیگنجالالد ،بلکالاله ایالالن پیوسالالتار را از درون منفجالالر مالالیکنالالد .سیاسالالت
حقیقی از نظر آ گامبن ،به معنای رسیدن به چنالین لحظالهای اسالت؛ لحظالهای کاله نالام دیگالر آن،
مسیانیسم است.

بودریار ،پست مدرن علیه موعودگرایی

بودریار در کتاف ت هم پایان با نفی انگاره «پایان» استداللهایش را درباره سال  2000به عنوان

پایان هزاره کنونی ارائه می کند .به اعتقاد بودریار ،اعالن پایان هالزاره چیالزی جالز سالراف ،تالوهم و
فری بیش نیست .توهم پایان ،همانند بسیاری از دیگر نقالاط ،پایالانی خیالالی اسالت کاله در طالول

زمان در بستر تاریخ و در مسیر تکام انسان انباشالته شالدهانالد .بنالابراین ،باله گمالان وی ،انگالاره و

تصور «پایان» ،بخشی از خیالپردازیها و توهمهای تاریخ خطالی اسالت .امالروزه نالهتنهالا در حالال

نزدیک شدن به پایان تاریخ نیستیم ،بلکاله درسالت در جهالت عکالس آن در حالال حرکالت هسالتیم؛

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

لحظه را درک کند و آن را از زیر بار توسعهگرایی و می بیپایان باله پیشالرفت برهانالد .ایالن لحظاله
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به سوی فرایند محو شدن یا اسالتحالهای نظالاممنالد حرکالت مالی کنیم .بشالر در حالال محالو کالردن و
زای ساختن ک قرن بیستم ،زدودن همه آثار و نشانههای جنالگ سالرد ،یکالی پالس از دیگالری ،و

حت الالی از می الالان برداش الالتن هم الاله نش الالانههای جنگه الالای جه الالانی اول و دوم و عالی الالم و ع الالوارض
نشالالانههای انقالالالفهالالای سیاسالالی و ایالالدئولوژیک عصالالر خالالویش اسالالت.کتاف «تالالوهم پایالالان» کالاله در
واقی ،از دیدگاه پست مدرن ،به تجزیاله و تحلیال مدرنیتاله و پیامالدهای آن پرداختاله ،بالا بالر عهالده

گرفتن رسالت کشف راهبردهای مهلک و تقدیری زمان ،گستره وسیعی از معضالت دو دهه اخیالر

را بررسی کرده است (نوذری.)255 _ 254 : 1388 ،
نتیجهگیری

ایالالن نوشالالتار بالاله معرفالالی سالاله گالالرایش اصالاللی در زمینالاله موعالالودپژوهی معاصالالر غربیالالان پرداخالالت.

رویکرد اول ،رویکرد تاریخی _ کالمی بود .محققان در این رویکرد ،به مطالعه و تفسیر متون تهد

قدیم و جدید میپردازند و میکوشند به عنوان پژوهشگران حوزه تاریخ و الهیات ،حقایق دینی را
از دل متون اسالتخراج کننالد .البتاله همالواره ایالن مطالعالات ،باله جنباله دینالی محالدود نمالیمانالد و بالا

مطالعات تاریخی نیز تکمی میشود .برای مثال ،برخی از این پژوهشگران ،موعودگرایی پالیش
از ظهور یهودیت و مسیحیت را در یونان باستان رصد میکنند .البته مطالعات تاریخی ،باله دوره

خاصی محدود نیست و از دوران باستان تا دوران معاصر را دربر میگیالرد .نکتاله مهالم دربالاره ایالن
نحله موعودگرایی این است که بیشتر بر یهودیت تمرکز دارد.

رویکرد دوم ،موعودپژوهی سیاسی است .این گالرایش باله بالاور برخالی متفکالران و نویسالندگان،

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

در سالالنت سیاس الی غالالرف ،قالالدمت زی الادی دارد ،امالالا از دهالاله هفتالالاد مالالیالدی ،مالالوج جدی الدی را از سالالر

روی الارویی واقالالیبینانالاله بالالا آن را ندارنالالد و بالاله همالالین دلی ال  ،بالالا توس ال بالاله شالالعارهای آخرالزمالالانی و
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پنهالالان مالالیکننالالد و هالالم اشالالتباهات و گالالاهی جنایالالاتشالالان را در لفالالا ادعاهالالای متالالافیزیکی توجیالاله

گذرانالالده و بالالا رویکردهالالای سیاسالالی ،پیونالالد جدی الدی برقالالرار کالالرده اسالالت .در واقالالی ،موعالالودگرایی

سیاسی ،از دهه هفتاد ،زمینهای را برای توجیه گرایشهای راست افراطالی در غالرف فالراهم آورده

است .این رویکرد ،وسیلهای برای غلبه بر بحرانهالا و تالنشهالایی اسالت کاله سیاسالتمداران تالوان

موعودگرایانالاله و دادن وعالالدههالالای پوپولیسالالتی ،هالالم نالالاتوانی خالالود در ح ال مسالالائ و مشالالکالت را

مالالیکننالالد .از ای الن شالالرح مختصالالر پیداسالالت کالاله ای الن رویکالالرد بالالرای دفالالاع از سالالرمایهداری و تخطلالاله
گرایشهای چ و انتقادی عم میکند و البته نباید آن را با نولیبرالیسم خل کرد.

رویکالالرد سالالوم ،موعالالودپژوهی انتقالالادی اسالالت .ایالالن رویکالالرد ،در تقاب ال بالالا موعالالودگرایی سیاسالالی

اس الالت و ب الاله ش الالدت از محافظ الالهک الالاری آن انتقال الاد م الالیکن الالد .گرش الالوم ش الالولم 1و والت الالر بنی الالامین 2،از
پیش گامالالان موعالالودگرایی انتقالالادی در قالالرن بیسالالتم هسالالتند .تفکالالر ایالالن دو ،در الهیالالات و عرفالالان
یهال الالودی ریشال الاله دارد .متفکال الالران انتقال الالادی پال الالس از ایال الالن دو نیال الالز همال الالین راه را ادامال الاله دادهانال الالد .از

اندیشمندان معاصر در ایالن حالوزه مالیتالوان باله بودریالار ،اسالالوی ژیالژک 3،جورجیالو آ گالامبن 4و آلالن

بالدیو 5اشالالاره کالالرد .اهمیالت کالالار چنالالین متفکرانالی در ایالالن اسالالت کاله مالالیکوشالالند بالا محوریالالت اندیشالاله
رهایی و رستگاری ،بین الهیات و سیاست ،پیوندی برقرار کنند کاله باله تیییالر رادیکالال و ریشالهای

مختصات وضعیت موجود بینجامد .مشاهده شد ،موعودگرایی در ادبیات تخصصی اجتماعی و
َ
سیاسی و کالمی غرف ،طبعا حتالی بالا تخصصالیتالرین برداشالتها از موعالود و مهالدویتپژوهالی نالزد

مسالاللمانان و شالالیعیان ،فاصالالله بسالالیاری دارد .البتالاله جالالای تعج ال نیسالالت کالاله بالاله دلی ال اهمیالالت

موضوعی در یک جهان معرفتی ،چنالان رشالدی کالرده باشالد کاله تتبعالاتی از ایالن دسالت (گالاه خیلالی

سطحی به نظر میآید مانند مطالعه در سق جنین با رویکردی که دنبال رفی تشویش اخالقی از

دنیالالای ماسالالت) ،خالالارج از موضالالوع و منصالالر از جهالالت قلمالالداد شالالوند .بهتالالرین جمالالیبنالالدی بالالرای

چنین پژوهشی ،تطبیق و طرح عناصر مشالترک ،متفالاوت و متقالارن در دو مکتال اسالت .دکتالرین

موعودگرایی در تشیی ،از سوی دانشمندان و متفکران اسالمی ،به درستی بررسی و آثار گرانقدر و
ارزشمندی در این زمینه چاپ شالده ،ولالی کمتالر زبالان اجتمالاعی و تمالدنی باله خالود گرفتاله اسالت .از

ایالن رو ،شالاید در نگالاه نخسالت ایالن تطبیالق و بررسالالی ،غریال و دشالوار باله نظالر آیالد .موعالالودپژوهی

شیعی ،از دل موعودگرایی و ریشههای کالمی اصال امامالت اسالتخراج میشالود کاله والی امالام را تالا

کاربسالالت انتقالالای موعالالودپژوهی امالالروز در غالالرف ،ب الرای کاربردهالالای تفسالالیری و تبیینالالی ایالالن آمالالوزه

هدایتبخش ،جایی باقی نگذاشته و فرصت را برای طرح جهانی و تمدنی دکترین شالیعی پدیالد

آورده است .ا گالر عالمالان شالیعی نتواننالد بالا توجاله باله پرسالش موعودگرایاناله یالا پایالانگرایاناله (نالک:

امالامی )1391 ،دنیالالای نومالالدرن ،باله بازسالالازی مهالالدویت بپردازنالالد ،فرصالتی تالالاریخی را بالالرای نشالالر و

تحقالالق معالالار اسالالالم اصالالی از دسالالت میدهنالالد کالاله نیازمنالالد توسالالعه مطالعالالات و گفالالتوگوهالالای
بیناتمدنی و میان دینی ،با توجه به بحرانهای غرف است.

1. Gershom Scholem
2. Walter Benjamin
3. Slavoj Zizek
4. Georgio Agamben
5. Alain Badiou

موعودگرایی در غرب ،از اعتقاد تا انتقاد

سطح تصر و والیالت تکالوینی اثبالات می کنالد .موعالودگرایی در چنالین فضالایی ترسالیم مالیشالود و
َ
حرکت به سوی حیات طیبه انسان است و صرفا شالأن انتقالادی نالدارد .تمرکالز و محصالور شالدن در
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