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چکیده
ــوز  ــتار، آم ــن نوش ــهةدر ای ــت ب ــدغیب ــوان ای ــیر  ايهعن ــالل تفاس ــه از خ موعودگرایان

ثر از نوعِ أنشان داده شد که موعودگرایی متوشدمطالعهجمکرانکنندگان مسجد زیارت
نمـادین  یصـورت نگاه سوژه به پایان هستی (یا تاریخ) و نوعِ رسـتگاريِ موردانتظـار در   

نظر گرفته شـدند  ها مفسرانی درگیري دستگاه مفهومی الکان، سوژهشود. با وامتفسیر می
بنـدي از طریـق دو   کنند؛ این صـورت میبنديصورتکه این ایده را در ساحت نمادین 

اي عـاري از  . تحقـق جامعـه  2و ؛عـدالتی اي عاري از هرگونه بی. تحقق جامعه1:فانتزيِ
انگاري را درجهت جبرانِ فقدان بنیادي ناشی از غیبت منجـی  فساد، میل به همانهرگونه 
غیبـت در صـورت نمـادین    آمـوزة مد این میل در فـانتزي اول تفسـیر   آکند. پیایجاد می
اي است و نقش سوژه براي جبران این فقدان شرکت در مناسکی چون خوانـدن  اسطوره

غیبـت در  آمـوزة شود. در فانتزي دوم اما، ه مینظر گرفتنماز و دعا براي ظهور منجی در
شود و نقش سوژه براي جبران فقدان، مبارزه با مصادیق صورت نمادین علمی تفسیر می

ینی ظهـور را تنـد   ازمنکراتی اسـت کـه فراینـد تکـو    ها و نهیمعروفطریق امربهفساد از
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انهیموعودگرايادهیاۀمثاببهبتیغةآموز: مقدمه. 1
یکـ یحکومت عدل، ةبرپاکنندو مظلومان یمنجگانهیعنوانبهدوازدهم،امامظهوربهاعتقاد

روزي غیبت امـام  کهاصلی بسیاري از ایرانیان در زمان کنونی است. اعتقاد به ایناعتقاداتاز
گـردد در حیـات ذهنـی    رسد و او به حکم خداوند دوبـاره بـه جهـان برمـی    پایان میزمان به

هـاي  سـیاري از سـوژه  ب)identification(انگـاري  ایران وجود دارد و در فرایند همانۀجامع
ایرانی نقش دارد.

شـود؛  نـام بـرده مـی   )occultation(»غیبـت آموزة«در این نوشتار از این اعتقاد با عنوان 
عشري) اعتقاد به این اسـت کـه امـام دوازهـم     امامی (اثنیدوازدهغیبت در نزد شیعیان آموزة«

شیعیان بنابه خواست خداوند از نظرها پنهان شده و هر زمان که خداوند صالح بداند، ظهـور  
.(Arjomand 1984: 41)» خواهد کرد

گیري کـرد؛ مباحـث   ون واقعیت اجتماعی پیتوان در سطوح گوناگنمود این اعتقاد را می
و نهادهـاي گونـاگون از   ،هـا مربوط به مهدویت و ظهور امام غایب شیعه توسط افراد، گـروه 

هاي ظـاهري  د؛ عالئم ظهور، زمان و مکان احتمالی آن، ویژگیشوزوایاي مختلف بررسی می
و موضوعات مـرتبط دیگـر محـور    ،افتدظهور اتفاق میاز پسچه امام زمان و یاران وي، آن

شوند.مباحث و متونی است که در این زمینه تولید می
اسـت،  شعبان، یعنی روزي که بنابه روایات امـام دوازدهـم متولـد شـده     ۀهرساله در نیم

خورنـد و  شیرینی و شـربت مـی  ؛شوندافراد دور هم جمع می؛شوندبندي میها آذینخیابان
شـود و اسـتقبالی کـه از    گوناگونی به مناسبت این روز برگزار میهاي گیرند. جشنجشن می
تـر  مراتب بیشاست؛ این استقبال بهبرانگیزملأو تدرخورتوجه گیرد ها صورت میاین جشن

شود.یو فراگیرتر از استقبالی است که از تولد دیگر امامان شیعه م
اعتقاد ایشان امـام غایـب هـر    به.وندرجمکران میمسجدارتیزبهيادیزشمارهر هفته 

از معاون امور زائـرین  نقلکند. بهشب (شب چهارشنبه) در این مسجد حضور پیدا میشنبهسه
) و 1396پـور  هـزار زائـر اسـت (عـالی    350داري قم، مسجد جمکران در هفته میزبان استان

ن کـرده اسـت   میلیون نفر عنوا20معاون اجرایی مسجد جمکران زائران این مسجد را ساالنه 
).1396زاده ی(حاج

غیبت اشاره کـرد کـه   آموزةةتوان به حجم وسیع مطالب منتشرشده درباربراین میعالوه
انـد.  رس افـراد قـرار گرفتـه   طرق گوناگون انتشـار یافتـه و در دسـت   در اشکال مختلف و به

هـا  آنتـرین  پردازنـد؛ مهـم  هاي مختلفی تحت عناوین مختلف به ایـن موضـوع مـی   همایش
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از نقـل شـود. بـه  المللی دکترین مهدویت است که هرساله برگزار مـی هاي بینسلسله همایش
المللـی دکتـرین   همـایش بـین  1384روشـن از سـال   ةآیندۀمؤسس«سایت این همایش، وب

سـاله  ایـن مراسـم همـه   و شعبان برگزار نموده استۀمدت دو روز در ایام نیممهدویت را به
جهـانی والیـت پخـش    ۀقـرآن و معـارف و شـبک   ۀسراسري، شـبک ۀشبکصورت زنده از به
).1395(همایش دکترین مهدویت » توجهی داردها انعکاس شایانو در رسانهشودیم

 ایـران، در ایـن تحقیـق    ۀغیبت در سطوح مختلف جامعآموزةباتوجه به گستردگیِ نمود
شناسـایی  بـراي  شـود.  مطالعـه مـی  دهنـد میشکلهآموزتفسیرهایی که باورمندانِ آن از این 

غیبت نمـودي  آموزةشود و ارجاع داده می» موعودگرایی«به مفهوم ،غیبتآموزةاصلی ۀهست
ــه دراز ایــده غیبــت ذیــل مفهــوم آمــوزةشــود. طــرح نظــر گرفتــه مــیهــاي موعودگرایان

اصـلی ایـن معرفـت و درنتیجـه امکـان طـرح       ۀیـابی بـه هسـت   ، امکان دست»موعودگرایی«
کند.آن در نزد باورمندان فراهم میۀاي اصلی را براي مطالعهپرسش

اي در آینـده  شـده دادهموعودگرایی عنوانی است براي توصیف این بـاور کـه امـر وعـده    
محقق خواهد شد و باید منتظر تحقق این وعده بود. این باور

ایــی، گردر ادیــان و مــذاهب مختلــف بــا عنــاوین متفــاوتی ماننــد مســیحاگرایی، آینــده
نجـات و منجـی موعـود در    ۀگرایی و موعودباوري متـرادف شـده اسـت. اندیشـ    هزاره

هـاي  یابـد و ویژگـی  دینی و فرهنگی همان دین معنی میب ارچوهچهریک از ادیان در 
).17: 1397(تشت زرین گیردآن را می

تغییـرات  گیري کرد و توان نمود آن را در تاریخ تفکر پیاست که میاي هیداموعودگرایی 
گرفته در آن را براساس تغییراتی توضیح داد که در نوع نگاه انسان به خـود و جهـان   صورت
آمده است.وجودبهاوپیرامون 

مـل و  أجامعـه و جهـان هسـتی خـود ت    ه وو آینـد ،گذشته، حالدربارةها هموارهانسان
بشـر، تولـد و مـرگ آدمـی و     ةاند. پرسش از آغاز و پایان هستی، گذشته و آینددهکرپرسش 
هـا و در ادوار مختلـف   جوامع و فرهنگهمۀ توان در از این دست را میبسیاري هاي پرسش

هـایی گونـاگون و   هاي مختلـف، پاسـخ  نها و زماهایی که در مکانگیري کرد؛ پرسشتاریخ پی
گونـاگون،  ماعیاجتاوضاع هایی که خود در گذر زمان و باتوجه به پاسخ؛اندگاه متعارض یافته

هـایی  هایی را که به چنین پرسـش اند. البته پاسخهایی مختلف، تفسیر و بازتفسیر شدهشیوهبه
هـاي  اي از گـزاره منـد فهمیـد؛ مجموعـه   شود، نه جدا از هم، که باید در کلیتی نظـام داده می
کند.اش با خود پیداکند تا تصویري از هستی و رابطهشناختی که به فرد کمک میهستی
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ـ اهایی اسـت کـه در پیونـد بـا     ها و پاسخنظر این نوشته اهمیت دارد پرسشچه ازآن ةدی
و رسـتگاري  ،هـاي مربـوط بـه مـرگ، پایـان هسـتی      پرسـش .گیرنـد موعودگرایی قرار مـی 

ثر از مبنایی اسـت  أدیگر متوجود دارد و ازطرف» زمان«بر درکی است که از طرف مبتنیازیک
شود؛ این نـوعِ نگـاه انسـان بـه پایـان هسـتی (یـا        نظر گرفته میها درهکه براي توضیح پدید

کند و موعودگرایی یعنـی  را تعیین می» شدهدادهامر وعده«تاریخ) و نوعِ رستگاريِ موردانتظار 
شده و منتظر آن بودن.دادهباور به تحقق این امر وعده

پایـان جهـان قـبالً رخ داده اسـت،     «در درك دوري از زمان کـه در آن  شدهدادهوعدهامر 
اسـت کـه در پایـان هـر     » آواتـاري «، »وبیش دور دوباره پیش آیدکمةهرچند که باید در آیند
آیـد کـه رو بـه    هـایی مـی  هآموزها و راستی و درستی و تجدید پیامةدوره براي ترویج دوبار

هـاي مختلـف تبـاهی    هبار و براي همیشـه کـه در دور  اند. این ظهورها نه یکفراموشی رفته
نظر داشت کهبراین، بایستی دریرند. عالوهگصورت می

چراکـه  ،تواند ارتباطی با رستگاري فردي داشـته باشـد  شده نمیدادهتحقق امر وعده
به مسیر حرکت هستی وجـود دارد انسـان هـیچ نقشـی در     در نوع نگاهی که نسبت

بـازآفرینی  دنبال ایندیگر، انسان بهعبارتبه.عالم برعهده نداردةدوربهبازآفرینی دوره
پایـان هسـتی باشـد   دوره نیست و باید درپـی گریـز از بـودن در ایـن دور بـی     بهدوره

.)69-61: 1386(الیاده

نظـر  در» هـدفی «کند و بـراي جهـان   در درك خطی از زمان، زمان آغاز و پایانی پیدا می
تی حـول آن شـکل گرفتـه اسـت، متفـاوت      شود. این هدف بسته به مبنایی که هسگرفته می

شـوند  بر جوهرهایی ماورایی توضیح داده مـی ها مبتنیخواهد بود. در شناخت دینی که پدیده
مسـیري  » جهانِ زمینـی «گیري است، پیو اسالمی قابل،و در ادیان زرتشتی، یهودي، مسیحی

شروع شـده اسـت   جهان از خدا«شود؛ وصل می» جهانی ماورایی«کند و به خطی را طی می
» یابـد رود که خـدا از خلقـت دارد و در روز رسـتاخیز پایـان مـی     سمت هدفی میو دائماً به
رسند و عـدل  در این روز همگان به پاداش یا مجازات اعمال خود می).29: 1380(عبودیت 

اي را کنـد و آینـده  شـود، زنـدگی مـی   د. فرد بدون گذشته وارد جهان میشوالهی متحقق می
انجامد.به رستگاري فردي میشدهدادهوعدهزند و تحقق امر یخود رقم مبراي

عبـور از دوران فتنـه و   «آن ۀانتظار براي تحقق این امر انتظاري بس طوالنی است که الزم
» هـا و فـرج بعـد از شـدت اسـت     آن پالودگی و تمحیص آالیشۀرنج و بال [است] که نتیج

سرگذاشـتن مراحلـی پایـان    ر زمانی نامعلوم و بـا پشـت  انتظاري که د).40: 1380(حجاریان 
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دنبـال انـدوه و تـاریکی عظـیم و سـقوط      بـه کـه این ایده که رستگاري بـزرگ، با یابد و می
اي است.هاي نمادین اسطورهمبنایی در نظامةآید، ایدهاي اخالقی میشارز

که بـه  » ايدهندهنجات«شود؛ وعده داده می» ظهور منجی«این رستگاري بزرگ در شکل 
رود و پـر از بـدبختی،   درپـی رو بـه انحطـاط مـی    آید تا در جهانی که پیمیحکم پروردگار
منـان را  ؤداد را برپـا کنـد و جمـع م   وداد شده اسـت، حکومـت عـدل   و بی،بیچارگی، ظلم

جـی  جاي بدي بگستراند و مظلومان را پیروز و حاکم کنـد. ایـن من  رستگار سازد؛ نیکی را به
و در ،»مسـیح «، در مسـیحیت  »ماشیح«گیرد، در یهودیت نام می» سوشیانس«در دین زرتشتی 

1.یعنی فرزند امام حسن عسگري، امام یازدهم،»محمدقائم آل«امامی دوازدهۀشیع

هایی است که در خارج از قدرت بشـر  ادیان، موعودگرایی مستلزم باور به هستیهمۀدر 
هـاي  تـوان در شـناخت  هاي موعودگرایانه را میاست که ردپاي ایدهقرار دارند. این درحالی

ویـژه پـس  بـه است، رقیب جدي شناخت دینی کهغیردینی نیز دنبال کرد. در شناخت علمی 
هـاي خـارج از قـدرت    شده بدون ارجاع به هستیدادهگري تاکنون، امر وعدهاز دوران روشن

د.شوبشري محقق می
» خـرد «شناخت علمی، شناخت معتبر شـناختی اسـت کـه از طریـق     داران منظر طرفاز

دهـد و  هاي اصلی خود قرار میمکان، زمان و ماده را مفهوم«حاصل شده باشد. این شناخت 
).334: 1376(هـال  » کنـد دادها تعریف مـی هدف خود را آشکارساختن پیوندهاي میان روي

جوع به طبیعت و شواهدي که در دسـت  با ر«شود و طرح می» شناسینوع متفاوتی از هستی«
حـال  ـ براي گذشته، پایدار علمی استداوريۀهایی جامع و منطقی ـ که الزم است، توضیح

).331: نام(هودشفراهم می» و آینده
گیـرد؛  مـل فلسـفی قـرار مـی    أو ت» تـاریخ «در شناخت علمی ذیـل مفهـوم   » زمان«مفهوم 

ماننـد  و،معنابودن آنمسیر حرکت تاریخ و معنادار یا بیبشر، ةپرسش از گذشته حال و آیند
یابـد کـه   هایی میگیرد و پاسخقرار می» تاریخۀفلسف«شود و موضوع بررسی مطرح میهااین

بیـان  هایی است که در شناخت دینی ارائـه شـده اسـت. بـه    سو و گاه مخالف با پاسخگاه هم
زمـان دینـی از آفـرینش آغـاز     2شـود؛ مـی » مندتاریخ«زمان دینی ،شناخت علمیدر تر، دقیق
میان حال تا روز رستاخیز را چیزي جز تاریکی پـر  ۀد. فاصلیابکند و با رستاخیز پایان میمی

کنـد و  مراحل هستی را تـاریخی مـی  ،»رفتپیشۀاندیش«بر کند، اما شناخت علمی مبتنینمی
کند.می» پر«تاریخ کمال براي بهاین فاصله را با درنظرگرفتن مسیري رو

هـاي هگـل، اسپنسـر،    پـردازي خوبی در ایـده بهرا آل تاریخ بیانی پایان ایدهاین کمال یا به
تـوان مـی پایـان تـاریخ   ةدربـار ،پیشـرفت پردازان سنت فکري و دیگر نظریه،، مارکسنتاک
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آلـی  تحقق ایـده «طرف ند؛ چراکه ازیکاهایی موعودگرایانهها ایدهبینی؛ این پیشکردگیري پی
سـامان  مـثالً  سـازند.  دیگر مسـیر تحقـق آن را نیـز روشـن مـی     و ازطرف» دهندرا وعده می

و شرط تحقق آن را لغـوِ  » وعده داده«، »کمونیستیۀجامع«اي که مارکس تحت عنوان زندگی
ـ نظر گرفته است نوعی اپرولتاریا درۀمالکیت خصوصی توسط طبق موعودگرایانـه اسـت   ةدی

که در شناخت علمی تولید شده است.
موعودگرایانـه کـه   ةایـد هـر  ۀشود که پرسش اصـلی در مطالعـ  ترتیب مشخص میبدین

،انسان با ایـن پایـان  ۀپایان هستی، رابطةگیرد پرسش از نحوغیبت نیز ذیل آن قرار میآموزة
پاسـخ بـه   ایـن پـژوهش   است. در تحقق این رستگاريةشده و نحودادهنوع رستگاري وعده

قصـد  غیبت کـه در مسـجد جمکـران بـه    آموزةها از خالل مصاحبه با باورمندانِ این پرسش
ها از غیبت امام دوازدهـم شـیعیان و   درك آنةاند و کندوکار در نحوزیارت حضور پیدا کرده

شود.ظهور ایشان حاصل میةنحو

موعودگرایی در ساحت نمادینایدة. 2
شناسـی معرفـت انجـام    جامعـه ۀدینـی و از دریچـ  منظر برونکه این مطالعه ازشود میکید أت

بسته به بستري که در آن قـرار دارد،  » شدهدادهامر وعده«شود و فرض بنیادین آن است که می
یعنـی زمـان تحقـق امـر     (» شـده دادهتحقـق امـر وعـده   «شود و چگـونگی  متفاوت تفسیر می

میـان سـاحت واقـع و    کیتاي دیالکهمواره در رابطه...)و ،مات تحقق آنشده، الزادادهوعده
.شـود هاي نمادینِ مختلف تفسیر و بازتفسیر مـی کمک صورتساحت نمادین قرار دارد و به

3شود.کمک دستگاه مفهومی ژاك الکان توضیح داده میاین منظر در ادامه به

اي است که بـا ورود  غیبت سوژه است. سوژهآموزةدر دستگاه مفهومی الکان، باورمند به 
اي در زبان تبدیل شده اسـت. ایـن   نهادن بر قوانین زبان به سوژهبه ساحت نمادین و با گردن

هـایی کـه شـناخت آن    سوژه پایی در ساحت خیالی دارد و نگاهی به ساحت واقع؛ سـاحت 
)fantasy(» يفـانتز «کمـک میـل کـه خـود توسـط      اما سـوژه بـه  ،براي سوژه ناممکن است

نامـد، بارهـا و   مـی » انگـاري همان«بندي شده است و از طریق فرایندي که الکان آن را مفصل
شود.دارد و این فرایند تکرار مییبارها براي شناخت آن خیز برم

گیـرد، سـاحت خیـالی را تـرك     سوژه با تصمیمی که براي ورود به ساحت نمـادین مـی  
دیگـري و  ودلیل نیاز به همانندشدن با چیزي بیرونـی ول بهاۀدر درج«کند و این تصمیم می

امر نمـادین، در توافـق بـا کریسـتوا،     » پارچه است.یابی به هویتی یکمنظور دستمتفاوت به
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اي را که توسط یک گسیختگی ایجـاد  همیشه یگانگی«است. ارتباطی که » مندارتباطی قاعده«
). امـا  43: 1384آفـی  (مک» شکافتن وجود نداردشکافد و بدون آن امکان این یشده است، م

هرگونه توازن و تعادل با دیگري همواره داغ ناپایداري بنیـادي را بـر   «نظر داشت که باید در
خـود آن چیـز نیسـت و    دقیقـاً زیـ چهرنماد چراکه ،)40: 1392(استاوراکاکیس » چهره دارد

ـ  میان دال و مدلول رابطهۀرابط ز دخـالتی اسـت کـه سـوژه در هربـار      ثر اأاي قـراردادي و مت
نـوعی غیـاب اسـت و هرگونـه     ۀدال نشـان «طـرف  دهـد. ازیـک  کارگرفتن آن صورت میبه

یابد تا مدلول در لغزشـی  کند و این روند ادامه میگري دیگري اشاره میگري به داللتداللت
دیگر،و ازطرف» شودگري است، گم میداللتةزنجیرۀاي که مشخصهکنای

چـه بـاقی   گیـرد و آن مدلول در بعد واقعی خود در فراسوي سـاحت نمـادین قـرار مـی    
وعـده یـا اشـتیاق    .2و ؛. جایگاه مدلول است که صرفاً فقـدانی بنیـادي اسـت   1ماند یم

ا پـر کنــد  جایگــاه مـدلول غایــب ر شــده/ محـال تــا خـأل  یــابی بـه مــدلول گـم  دسـت 
).53- 52: 1392(استاوراکاکیس 

یـابی بـه   بنـدد حـول تـوهم دسـت    کار میگري که سوژه بهرایند داللتخالصه، فطوربه
مدلول در ساحت واقع قرار دارد وشود.بندي میمدلول مفصل

صورت نمادین نشان داد و نـوعی  توان آن را بهساحت واقع آن چیزي است که نمی
گري اسـت. دال  داللتۀساحت محال است. غیاب مدلول در این ساحت، سرچشم

امد تا بر غیـاب مـدلول در سـاحت    انجساحت نمادین به خلق مدلول خیالی میدر 
ـ    واقع یا به بیان دقیق عنـوان چیـزي واقعـی سـرپوش بگـذارد     هتـر غیـاب مـدلول ب

).55: 1392(استاوراکاکیس 

انگـاري مجبـور   بارها و بارها سوژه را به همـان «بودگی است که اما همین غیاب و محال
آورد، اما درسـت بـه همـین دلیـل     دست نمیبهشدهدادهوعدهچه را نکند. سوژه هرگز آمی

بنـدي  جمـع «لآایـده ). ایـن  65: 1392ماند (اسـتاوراکاکیس  یاست که همواره آرزومند آن م
.)Demandante 2014» (خواهد به آن دست یابداست که میاي سوژههمطلوبۀهم

بـه  «گیـرد و  فقدان بنیادي سوژه شـکل مـی  انگاري فرایندي است که حول پذیرش همان
کند که سوژه به موجب آن خود را به وجه، ویژگی یا صـفتی  شناختی اشاره میفرایندي روان

کنـد  طورکلی یا جزئی برمبنـاي مـدلی کـه دیگـري عرضـه مـی      کند و بهاز دیگري تشبیه می
ـ «). ایـن دیگـري خـود را در    1392:58(استاوراکاکیس » شوددگرگون می کمـک  و بـه »لمی

کند.یدر سوژه متجلی م» فانتزي«
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چیزي میل کنـد.  که سوژه به چهکندمیاز الکان، فانتزي تعییندر توافق با خوانش ژیژك
حـال، میلـی کـه در ایـن     کامالً ویژه، از آنِ سوژه اسـت. درعـین  روطدر این سطح به،فانتزي

چیـزي کـه   ۀوجه مسـتقیماً مسـئل  هیچمیل بهۀمسئل«است. دیگريیابد میل فانتزي تحقق می
). 145: 1385(مـایرز  » خواهـد خواهم نیست، بلکه چیزي است که دیگري از من مـی یمن م

نامد. مقصود وي آن است کـه فـانتزي   می)intersubjective» (سوژگانینبی«ژیژك فانتزي را 
ردي ویژه باشد، بـاز  هم براي فقدرههرچشود. فانتزي ها ساخته میصرفاً از تعامل میان سوژه

به ساحت خیالی نیست.پذیربنابراین فانتزي تقلیل؛سوژگانی استهم محصولی بین
. گیـرد نمـی قرارخیالیامرسمتدرصرفاًفانتزيخیالی،امروواقعیامرمیانتقابلدر

پیـدا رسـی دسـت واقـع امربهآنباسوژهکهاستخیالیامرازکوچکیبخشفانتزي
واقعیـت ازسوژهمعنايوحسوواقعیتبهسوژهرسیدستمتضمنکهقابی. کندمی

).Zizek 1989: 122(است

شود؛به آن متوسل میفانتزي ابزاري است که سوژه براي پرکردن فقدان بنیادي خود 
تالقی ساحت واقع با سـاحت نمـادین و از   ۀفقدانی که با ترك ساحت خیالی و در لحظ

این فقدان پـیش از هـر چیـز فقـدان     ساحت واقع پدیدار شده است.گذر نمادپردازي ره
است که همانا لذت واقعـی پیشـانمادینی اسـت کـه همـواره      )jouissance(ژوئیسانس 

رفته و بخشـی از سـوژه کـه هنگـام ورود بـه      شده، تمامیتی ازبینصورت چیزي گمبه
ــانی مــی  ــط اجتمــاعی قرب ــان و رواب ــه مــینظــر شــود، دردســتگاه نمــادین زب شــود گرفت

ایـن  انگاريهمانطریقکوشد ازکه گفته شد، سوژه میگونه). آن86: 1392(استاوراکاکیس 
تواند ژوئیسانس محال سوژه را جبـران  اي نمیانگاريفقدان را جبران کند. اما هیچ همان

وقفه از موضوعی به موضوع دیگرهاي بیاییجمیل تنها با جابهةکند، پس تعادل شکنند
ماند.باقی می

مانـدن در سـاحت   دهـد و میـلِ بـه بـاقی    تحقق ژوئیسانس را به سوژه مـی ةفانتزي وعد
مخفـی رابـزرگ دیگريفقدانکهاستاينقشهفانتزي«بخشد؛ نمادین را در وي تداوم می

کنـد مـی عملنمادینساحتدرفقدانچاردبزرگدیگريحامیشکلبهي. ... فانتزکندمی
ــدو ــبترتین[ب ــت] ی ــیماهی ــانتزيوهم ــان درف ــه هم ــل ب ــاري اســتخــدمت می » انگ

شـده همـاهنگی،   فـانتزي بـه وضـعیت گـم    ة). درواقع، وعـد 94- 93: 1392(استاوراکاکیس 
هـا در اشـتیاق   کنـد کـه سـوژه   پارچگی و تمامیت و به واقعیت پیشـانمادینی اشـاره مـی   یک

ند.ابازگشت به آن
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کـه  ،راهـی بـراي فـرار از واقعیـت    ها نهروي سوژهپیشدر» فانتزيِةساز«در فهم ژیژك 
عنوان راهی براي فرار از برخـی وجـوه واقعـی و تروماتیـک آن     خود واقعیت اجتماعی را به

ــ  ةوعـد ارچوب فانتزي از هم بپاشد، تـوهم ـ   هاگر چ«). و Dolan 1995: 346» (دهدقرار می
د، و تـوهم پرکـردن شـکاف بـین     بخشـ یابی به ساحت واقع که واقعیت را تـداوم مـی  دست

شـود  هاي سوژه از آن و شـکاف بـین دال و مـدلول نـابود مـی     ساحت واقعی و نمادپردازي
شود. ژیژك نابودي سـوژه درصـورت   ) و به بیانی سوژه نابود می102: 1392(استاوراکاکیس 

از جهـان  هایی دهد و با مثالتوضیح می)anamorphosis» (کژتاب«فقدان فانتزي را با مفهوم 
خودشـان بـه   ةهـاي جمعـی ویـژ   بـدون فـانتزي  «ها دهد که چگونه سوژهاجتماعی نشان می

» دهنـد سـت مـی  رسی به واقعیـت را از د رسند، بلکه کالً دستاي معقول و عینی نمینسخه
)152: 1385(مایرز 

فـانتزي  ۀواسـط طریـق صـورت نمـادین و بـه    ازفقط سوژه ترتیب، در تعبیر الکان،بدین
رو شود. این صورت نمادین توهم شناخت واقعیتـی را  هتواند با ساحت واقع روبکه میاست

هـاي  اي نمادین است. بررسی ماهیـت و سـاختار ایـن سـازه    کند که از اساس سازهایجاد می
انگاري سوژه اهمیت دارد.ند همانها در فراینمادین و انتخاب و ترکیب این سازه

هـاي نمـادین   سازهها و صورتماهیت و ساختار این براي کوشیده است ارنست کاسیرر 
د؛کنـ سـازي شـود، مفهـوم  هاي مختلفی که نمـادپردازي در آن انجـام مـی   در ارجاع به جهان

اي در سـاحت  عنـوان واقعـه  هاي نمادینی که از غیبت امام دوازدهم شیعیان بـه رو، سازهازاین
شود کـه کاسـیرر   ل تمایزي توضیح داده میسوژگانی وجود دارد، از خالامر واقع در فهم بین

) و صـورت نمـادین علمـی    mythical symbolic formاي (میان دو صورت نمادین اسـطوره 
)scientific symbolic formشود. این توضیح متکی بر خوانشی اسـت کـه کاسـیرر    ) قائل می

دهد.میارائه هاي سمبلیکصورتۀفلسفاي در جلد دوم از این دو صورت اندیشه
ـ هاي مختلف نمادین بـه جهانةشناخت ماهیت ویژ«دنبال کاسیرر در این کتاب به ۀمثاب

ها و قوانین حاکم بر سـاختار  بر ماهیت آنها مبتنیها، و فهم آنهاي ارتباطی میان سوژهراه
ه بـا فهـم الکـانی از سـوژه     ). تعریف کاسیرر از سوژه مشـاب Bayer 2001: 35» (ها استآن

وياست؛ 
هـاي سـمبلیکی   انسـان جهـان  «کنـد. در نظـر او،   تعریف می» جانور نمادپرداز«انسان را 

شـوند. ماننـد جهـان زبـان، جهـان      آفریند که میان او و واقعیت حائـل مـی  [نمادینی] می
سـامان اسـت و   ها مستقل و خودبهاسطوره، جهان هنر و جهان علم. هریک از این جهان

).2: 1387سیرر قوانین خاص خود را دارد (کا
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اي یـا ادراك منطقـی تئوریـک    شده از مجاري اعمال زبـانی، اسـطوره  امر ارائه«در نظر او 
» کنـد شـود، وجـود پیـدا مـی    چه طی انجـام ایـن اعمـال حاصـل مـی     د و فقط آنکنگذر می
شـده معـادل امـر واقـع اسـت و      ). با کاربست مفاهیم الکـان، امـر ارائـه   166: 1387(کاسیرر
ـ اهـاي نمـادینی  یا ادراك منطقی صورت،اياعمال زبانی، اسطورهمجاري  د کـه در سـاحت   ن

نمادین قرار دارند.
طریـق آن،  شود کـه از به هرگونه انرژي روح اطالق می«در نظر کاسیرر، صورت نمادین 

انـرژي  ). «2: 1387(کاسیرر » اي محسوس و ملموس مرتبط گرددمحتواي ذهنی معنا با نشانه
انـرژي روح در  .»چه این تفسیر یافتن معنا باشد و چه معنابخشی؛ناي تفسیر استمعروح به

انگاري سوژه است و هرچه به تجربه درآیـد مـدلولی اسـت کـه در     تعبیر الکانی فرایند همان
هـاي نمـادین   معنـاي نامحـدودبودن صـورت   اما ایـن بـه  ؛نمادپردازي خواهد شد،این فرایند
هاست.صورت» ساختار منطقی«شناخت قرار گیرد چه بایستی موضوع نیست؛ آن

اي بنیـادین در  صورت اندیشهمثابۀاي بهشناختن صورت نمادین اسطورهرسمیتوي با به
امکان غلبه بر آن را بـه پـیش   نظريشناخت ةکردن آن از حوزکند که خارجتاریخ اذعان می

ویـژه و ذاتـی آن اسـت کـه شـناخت      و معناي » ساختار«نهد، بلکه تنها از مسیر شناخت نمی
کند که گرچهکید میأتواند آن را مسخر سازد. وي تیم

نـاب را از  ةشـد ویسم، هدف راستین شناخت ایـن اسـت کـه امـر واقـع ارائـه      یدر پوزیت
عناصـر و  ۀامـا دقیقـاً همـ   ،اي یا متـافیزیکی بپیرایـد  هرگونه آمیختگی با عناصر اسطوره

اشت از همان آغاز در نظام فلسفی خود منسوخ کرده اسـت،  پندمینتاکهایی که انگیزه
اي را در تعالیم او زنده و فعال برجاي ماند. ... علم براي زمانی دراز میراث کهن اسـطوره 

.)37: 1387(کاسیرر بخشدمیدارد و صرفاً فرمی دیگر به آنیمنگاه 

وي، ۀي کـانتی فلسـف  هـا شـناخت معتبـر و ریشـه   دربارة جدا از پرداختن به نظر کاسیرر 
اي و علمـی،  تمایزات دو صورت نمادین اسـطوره رةات وي دربایهدف از مرور مختصر نظر

هـاي  انگاري است که بـه موجـب آن سـوژه   یافتن به معیاري براي توضیح فرایند هماندست
هـاي  شـده در قالـب صـورت   غیبت، با معنابخشی و تفسـیر ایـن امـرِ ارائـه    آموزةباورمند به 

کنند.میبنديدر ارتباط با دیگري مفصل» دخوۀجامع«و » خود«نمادین، تصویري را از 
صورت نمـادین  ازهایی دارد که آن را اي ویژگیدر نظر کاسیرر، صورت نمادین اسطوره

اي، ترین تمایزات آن اسـت کـه صـورت نمـادین اسـطوره     د؛ یکی از مهمکنمیمتمایز علمی 
طور منطقـی و  طریق حصر آن به، فاقد اراده براي فهم ابژه ازبرخالف صورت نمادین علمی
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سادگی مقهـور  اي بههاست. شناخت اسطورهها و معلولاي از علتکمک مجموعهتبیین آن به
هـر محتـوایی   «شـناخت اسـت؛   ةسازي در ایـن شـیو  شود و این همان فرایند مقدسابژه می

ۀز قداست قسمت برد. ... تمامی واقعیـت برپایـ  طور ناگهانی اتواند بهمقدار میهرقدر هم بی
).142: 1387(کاسیرر » شوندبندي میدي مقدس و غیرمقدس تقسیمتقابل بنیا

صورت بنیادي وجـود  غیبت بهآموزةاصلی ۀاین تقابل میان مقدس و غیرمقدس در هست
گیـرد.  مـی پـیش مفـروض   دارد و باورمندي به این آموزه پذیرش این تقابل را براي سوژه از

چـالش نخواهـد   باورمند به این آموزه، در تفسیر خود از آن، چنین تقابلی را بـه ةدرواقع سوژ
غیبت در بنیادهاي خود در صـورت نمـادین   آموزةتوان نتیجه گرفت که کشید و بنابراین، می

اي است که در بخش قبـل نیـز ذیـل مبحـث     بندي شده است. و این گزارهاي مفصلاسطوره
ه موعودگرایی در شناخت دینی توضیح داده شد.مربوط ب

اي فهـم  کنـد کـه صـورت نمـادین اسـطوره     عالوه بر این تقابل، کاسیرر اسـتدالل مـی  
به صورت نمادین علمی دارد؛ در صـورت نمـادین   متفاوتی از مقوالت فضا و زمان نسبت

که در استوار است. درحالیهاند که شناخت تجربی برمبناي آناعلمی، فضا و زمان اصولی
اي طریـق رشـد تکـوینی عناصـر آن طبـق قاعـده      اي، کـلِ فضـا از  صورت نمادین اسـطوره 

گیرد. این کل ماهیتی ایستا دارد که از ازل نوشته شده است و بنـابراین،  مشخص صورت نمی
درك سرنوشـت و تبیـین همـین سرنوشـت    ةتداوم سـاد ۀمنزلکه به،عنوان تکوینبهرشد نه

ة). در بخـش قبـل توضـیح داده شـد کـه چگونـه ایـد       158- 159: 1387شود (کاسیرر می
یابـد،  موعودگرایی در صـورت نمـادین علمـی در انتهـاي فراینـدي تکـوینی تحقـق مـی        

صورت تقدیري و بهرداي ماهیتی ایستا دابندي اسطورهکه موعودگرایی در صورتدرحالی
شود.شده در ازل متحقق میمتعین

اي، بـرخالف  کنـد کـه در صـورت نمـادین اسـطوره     زمان نیز کاسیرر استدالل میرةدربا
پـیش بـرود و طبـق    ی و انتزاعی، یعنی زمانی کـه دائمـاً بـه   کمصورت نمادین علمی، زمانِ

رتیـب، امکـان فهمـی    تاي معین تکرار شود و توالی داشته باشـد وجـود نـدارد. بـدین    قاعده
اسـت وجـود نـدارد. آگـاهی     » ازپـس «و » ازپـیش «که متکی بر تمایز میان تاریخی از زمان

کند؛ با کمک این پویـایی  اي زمان را در ارتباط با پویایی خاصی از احساس درك میاسطوره
کند. این تمـایز نیـز در بخـش    یا آینده می،خود را وقف زمانِ حال، گذشته» سوژه«است که 

نی در شناخت علمی توضیح داده شد.انِ دیمندشدن زمپیش در مبحث تاریخ
شـود و در رسـتاخیز   ودگرایی، زمان از آفرینش آغاز مـی ايِ موعبندي اسطورهدر صورت

شود و هـر آن  بندي نمیمیان حال تا روز رستاخیز تاریک است، مرحلهۀگیرد. فاصلپایان می
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بنـدي  کـه در صـورت  الیلطبیعی شکافته شود. درحءاامکان دارد که به خواست نیرویی ماورا
یـت اسـت کـه قابل  شـده دادهوعـده سـوي امـر   علمیِ موعودگرایی، تاریخ حرکتی متوالی بـه 

.داردو آینده،بندي و تمایزگذاري میان گذشته، حالهمرحل
صورت نمادین علمی، این تفکر انتزاعیِ تحلیلی و شکافنده است که عـاملی  «عالوه در به

کشـد؛ امـا در صـورت    عنوان شرط [یـا علـت] بیـرون مـی    پیچیده بهاي ویژه را در مجموعه
اي را بـه ها هیچ ارتباط علّیوالی زمانی آندادها یا تاي، مجاورت فضایی روينمادین اسطوره

).100: 1387(کاسیرر »نهدپیش نمی
یـا  موقعیـت بنـدي علمـی معلـول    در صـورت شـده دادهوعـده ترتیب تحقـق امـرِ   بدین

کـه تحقـق امــرِ   سـت کـه کــامالً متمـایز و مشـخص شـده اســت، درصـورتی      هـایی ا علـت 
باره و رعدآمیز است که نهایتاً عناصـري  اي، امري یکبندي اسطورهدر صورتشدهدادهوعده

انگـارد.  ذات مـی هـا را هـم  کنـد و آن را [که متمایز و مشـخص نکـرده اسـت] ترکیـب مـی     
جاي وجود وحدتی از عناصـر متفـاوت، وحـدتی    اي بهبندي اسطورهدیگر، در صورتبیانبه

السویه است. درواقع، روابط میـان عناصـر، در صـورت نمـادینِ     داریم که ازلحاظ مادي علی
هـا را فـراهم کنـد،    اي روابطی منطقی نیست که امکان تمایز میان عناصر و ترکیب آناسطوره

دیگـر  عناصـر را بـه یـک   تواننـد نـاجورترین   چون چسبی هستند که میهم«بلکه این روابط 
).1387(کاسیرر » بچسبانند

هـاي  مربوط بـه صـورت  فقط اي که شناخت اسطورهباید اضافه کرد ،در پایان این بخش
دهـد کـه چگونـه صـورت     نشان میدولتةاسطورکتاب درشود؛ کاسیرر فرهنگ نمیۀاولی

هاي سیاسی جدیـد در  شیوهشود و در پیوند با اي در سیاست مدرن بازتولید میتفکر اسطوره
علمـی را  هايبنديچنین، ردپاي صورت). همCassirer 1946گیرد (دولت قرن بیستم قرار می

گیري کرد.اي پیاسطورههايتوان در شناختیم
آمـوزة هاي باورمنـد بـه   درك سوژهةچه در این بخش توضیح داده شد، نحومطابق با آن

» بنـدي مفصـل «اي کـه در صـورت نمـادین اسـطوره    ،اي موعودگرایانـه ایـده مثابـۀ غیبت به
)articulateگیرد. هدف تشخیص و توضیح موضوع بررسی و پژوهش قرار می،) شده است

بنـدي ایـن ایـده در    ایرانی است که مـرتبط بـا مفصـل   ةسوژ» انگاريِهمان«وجهی از فرایند 
و واقعـی  ،لی، نمادینو تمایز میان سه ساحت خیا. فهم الکانی از سوژهاستساحت نمادین

هاي ایرانـی باورمنـد بـه    کند که سوژهابزارهاي نظري الزم را براي توضیح فرایندي فراهم می
ـ بندکار مـی غیبت، در تفسیر خود از غیبت امام زمان بهآموزة کمـک ایـن تفسـیر بـه     د و بـه ن
طریـق  ازانگـاري  د. ایـن همـان  نـ کنو سوژگی خود را متعین میزنند میانگاري دست همان
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بنـدي نمـادین   از خـالل دو نـوع صـورت   بندي میان عناصر ساحت امر واقع وفرایند مفصل
شود.اي و علمی توضیح داده میاسطوره

غیبـت، تفاسـیري کـه    آمـوزة هاي حاصل از مصاحبه با باورمندان بـه  در بخش بعد یافته
اي هاي نمادینِ اسـطوره ورتدهند، در ارجاع به صموعودگرایانه ارائه میةها از این ایدسوژه

بنـدي نمـادین   شود که چگونه این دو صورتشوند و نشان داده میتوضیح داده میو علمی
ها حضور دارد.انگاريِ سوژههمانغیبت امام زمان در فرایند ةاز طریق معنابخشی به اید

غیبتةایرانی و تفاسیر آموزةسوژ. 3
و » شـده دادهامـر وعـده  «غیبـت، از  آمـوزة هاي حامـل  رسی به تفاسیر سوژهبا هدف دست

اي غیراحتمـالی  شیوهکنندگان مسجد جمکران که بهنفر از زیارت24، با »ط تحقق آنوشر«
طـور  . هـر مصـاحبه بـه   شدایشان مصاحبه با رس انتخاب شدند و هاي دردستو از نمونه

شوندگان به تفکیـک سـن و   توزیع مصاحبه1انجامید. در جدول لطودقیقه به15میانگین 
جنس آمده است:

.1جدول 
گویانسن پاسخ

سال35تر از بیشسال35تا 25سال25تا 15

564زنگویانجنس پاسخ
342مرد

شـوندگان زن و  تـر مصـاحبه  گر بـیش است که با توجه به جنسیت و سن مصاحبهگفتنی
جوان بودند.

زیر سامان داده شد:محورهاي مصاحبه حول دو پرسش 
دهند؟غیبت ظهور امام زمان را چگونه توضیح میآموزةباورمندان به . 1
انجامـد چگونـه   غیبت فراینـدي را کـه بـه ظهـور امـام زمـان مـی       آموزةباورمندان به . 2

دهند؟یمتوضیح
بـاور دارنـد   غیبت امام زمـان  به کنندگان مسجد جمکران است که زیارتاینفرض تحقیق

دسـت دهـد؛ ایـن پرسـش کـه      تواند پاسخی براي پرسش اصلی تحقیق بهها میرجوع به آنو 
کنند؟یبندي مساحت نمادین صورتغیبت را چگونه در آموزةهاي ایرانیِ حال حاضر سوژه
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که به غیبت امام دوازدهـم  بر آنیابند، عالوههایی که در مسجد جمکران حضور میسوژه
انگـاري  در ایشان وجود دارد که خود را در ارتباط با ایـن ایـده همـان   » میل«اعتقاد دارند، آن 

کننـد و هـدف ایـن    ها در مناسکی که در این راستا تعریف شده است، شـرکت مـی  کنند. آن
کنـد و  ها ایجاد میانگاري را در آندر فانتزي[هایی] است که میل به این هماناوشمطالعه ک
بخشد.یتداوم م

مناسـک را  دايهـا و ا آمدن سـوژه کلیتی فضایی که امکان گردهممثابۀمسجد جمکران به
کند،یفراهم م

در نزدیکی روستاي جمکـران واقـع شـده    کاشانةطرف جادبهقمکیلومتري شهر 6در 
سـاخت  ۀواقعـ «گردد و ري برمیهجري قم373ساخت مسجد به سال ۀ. تاریخچاست

وي ادعا کرد که در بیـداري بـا   .شودمربوط میمثله جمکرانیبنمسجد به شیخ حسن
دسـتور سـاخت   حسـن بـن دیدار کـرده اسـت و حجـت   مهديامام دوازدهم شیعیان، 

از روزهـاي هفتـه و   چهارشـنبه شـب  شیعیانبسیاري از ... ت.ا به وي داده اسمسجد ر
رونـد و اعمـال آن   از روزهاي سال را به این مسجد میـتولد مهديـ شعبانۀنیمشب 

اسـت و دو رکعـت نمـاز    نمـاز تحیـت مسـجد   آورند. اعمال آن دو رکعـت  میجا هرا ب
ـ  شـیوه به،مشهور استنماز امام زمانکه به ، الزمانصاحباستغاثه به  جـاي  هاي خـاص ب
).16: 1385(تولیت مسجد جمکران دشوآورده می

ایـن  تـرین  مهـم اسـت.  مرمت و تجدیـد بنـا شـده    چندین بار ها این مسجد در این سال
دسـتور تجدیـد  «است؛ انجام شده 1348گرفته، در سال نظر تغییرات صورتتجدید بناها از

اي صـالح  به بنـده (ع) امامشده توسط معینۀنقشۀوسیلفضاي داخلی مسجد، بهۀو توسعبنا 
محـول  ،که مدیر هیئـت امنـاي مسـجد بـوده    ،»اهللا لطیفیاز بندگان خدا، مرحوم حاج قدرت

انـد گسـترش یافتـه  » یـاط مسـجد  هـا و ح شبستان«هاي اخیر و پس از آن در سالشده است
).14: 1385(تولیت مسجد جمکران 

شمسـی  1348تـا پـیش از سـال    ،گـذرد میده قرنبیش ازعمر این مسجد ازهرچند 
هـایی خـاص بـه ایـن     افرادي خاص و در زمـان فقط؛شده استاستقبال زیادي از آن نمی

اي جدیـد  گسـتردگی پدیـده  صورت هفتگی و به این زیارت از مسجد به.رفتندمسجد می
یلیوناز دوازده میشساله، بهمه«هاي اخیر گرفته شده است، بنابه آماري که در سال.است

مسـجد  ینکنندگان ایارتکنند. اعتقاد عموم زیمیارتمسجد زیناز ا)1387ي(ظفر»نفر
را بـرآورده مکـان نظـر خـاص دارد و حاجـات ایشـان     یـن بر آن است که امام زمان بـر ا 

اندازنـد کـه بـه    و در چـاهی مـی  نویسند میهایی را خطاب به امامشان ها نامهسازد. آنمی



43کنندگان مسجد جمکران از آموزة غیبتمطالعۀ تفاسیر زیارت

احمد قاضی زاهدي گلپایگانی در سـال  ۀاین چاه بنابه نوشت«همین منظور حفر شده است. 
ش به همت فردي که موردعنایت امام زمان بوده و حاضـر نیسـت نـامش    1349یا 1348

جـدا از مباحـث   ).24: 1426گلپایگـانی  زاهـدي (قاضـی » اسـت حفر شـده  آورده شود، 
است ایجاد و گسترش مکـانی مقـدس   مهم چه این مسجد و چاه آن، آنةدینی درباردرون
اعمال و مناسکی است که باورمندان بـه غیبـت امـام زمـان را گـرد هـم جمـع        ادايبراي 

ر در مسـجد جمکـران   این باورمندانِ حاضـ ةشناسی دربارهکند. تاکنون دو تحقیق جامعمی
انجام شده است.

طریـق  انـد و از نویسـی را در مسـجد جمکـران مطالعـه کـرده     عریضهةاي پدیددر مقاله
صـورت  گـران بـه  اند کـه کـنش  عمیق و بحث گروهی با زائران جمکران نشان دادهۀمصاحب
ـ  مـی مندانه و با وساطت نمادها و ظواهر با امر قدسـی مـرتبط   غایت اصـلی  ۀشـوند. دو مقول

نویسـان کشـف   در تبیین رفتار عریضه»اضطرارموقعیت کنش در «و »کنش برمبناي موقعیت«
داري عامیانـه نامیـده شـده    نویسان مسجد جمکران دینداري عریضهشده است و الگوي دین
).1395است (طالبی و سالمی 

نفـر از  سـی ، از خالل مصـاحبه بـا   جهان زندگی در جمکران) با عنوان 1397در کتابی (
هاي اقتصـادي و روانـی زائـران، تمـایز میـان دو      زائران مسجد جمکران و پرسش از ویژگی

در زائـران شـود کـه حضـور گـروه     نشان داده مـی ودشومیشناخته گروه زائران و منتظران 
وشـود روشـن مـی  محرومیـت  ۀبا نظریها رفتار آنحاجت است و درخواست مسجد براي 

ازلحـاظ  کننـد و  گروه منتظران با امید کسب ثواب و اجر اخروي در مسجد حضور پیـدا مـی  
).1397رند (تشت زرین تمرفهول گروه اازاقتصادي 

بـه عمـل   جمکران زائران مسجد کهاست معنایی پژوهش شناخت این موضوع اصلیاما 
وبرگشتی میـان معنـایی کـه    اي رفتطریق رابطهدهند. شناسایی این معانی اززیارت خود می

تواند ایـن معـانی   که میگیرد صورت میاي دهند و مفاهیم نظريها به غیبت امام زمان میآن
بندي نمادین و علمی توضیح دهد.ترا در قالب دو صور

شوندگان ظهور امـام زمـان   مصاحبههمۀدهد که شده نشان میآوريهاي جمعتحلیل داده
چـه متغیـر اسـت تفسـیر     گیرند. آننظر میبشر درةر و خارج از ارادرا امري به اذن پروردگا

ـ   اسـت کـه پـس   شـده دادهوعـده ط تحقق امر وها از شرسوژه ۀاز کدگـذاري، ذیـل دو مقول
توضـیح  » غیبـت آمـوزة بندي علمـی از  صورت«و » غیبتآموزةاي از بندي اسطورهصورت«

شود.یداده م
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غیبتةاي از آموزبندي اسطوره. صورت4
وظلـم گیرشـدن همـه «بـه  ظهور منجـی را منـوط  ةتحقق وعدهابندي، سوژهدر این صورت

غیبـت  آمـوزة انگـاري بـا   را بـه همـان  ها آناي که د. فانتزيندانجهان میهمۀ در » عدالتیبی
عدالتی وجود نداشته باشد.م و بیکند، تحقق جهانی است که در آن ظلترغیب می
کردنـد و  اي تفسـیر مـی  غیبت را در قالب صورت نمـادین اسـطوره  آموزةهایی که سوژه

کید داشـتند کـه تحقـق امـر     أت،نفر)هفدهدادند (تحقیق را تشکیل میۀاکثریت جمعیت نمون
عـدالتی بـه حـد    ظلـم و بـی  «دهد که و زمانی روي می» نیستپذیربینیپیش«شده دادهوعده

هـا بـر ایـن بـاور بودنـد کـه یکـی از دالیـل         بگیـرد. آن بـر زیادي برسد و کل جهان را در
کـه  کننـد بـا آن  کید میأها تآن.است» عدالتیفراگیرنشدن ظلم و بی«موعود، ۀفرانرسیدن لحظ
هنوز به آن حدي نرسیده که ظهور امـام زمـان را   ،شده استتراز گذشته بیشظلم در جهان 

کند.بایجا
گوید:یساله م22امیریان 

... دانـم آن شناختی داشته باشیم کـه مـن نمـی   ةواقعاً بحثی است که باید دربار،دانمنمی
کنـد کـه   اند که زمـانی ظهـور مـی   گفته،ایمهاي دینی خواندهجور که ما در کتابواهللا آن

نم. مـن اصـالً اعتقـاد بـه ایـن      ادتر از این، نمیبیشرظلم و ستم زیاد شده باشد، اما دیگ
بایـد آخرالزمـان   ،ایـم زمان زیادي بگذرد، هنوز نصف راه را هم نرفتهنظرم باید ندارم. به

ایم.حاالها بازیچهکنم که حاالحاالها باید بکشیم. حس میشود و حاال

گوید:یساله م21نسیم 
کـنم.  رود، خیلی به امام زمـان فکـر مـی   سمت گناه میوقتی که ممکلت ما خیلی دارد به

نظر من هنوز جو ظهـور زیـاد نشـده اسـت.     ظالم است. بهبدترین گناه زورگفتن و ظلم 
جا را نگرفته است.اند و هنوز گناه همهههنوز همه از این وضع خسته نشد

گوید:یساله م20طهماسیان 
توانم با اطمینـان بگـویم. امـا در    شاید جامعه به آن حد از بدبختی نرسیده باشد. من نمی

برد، هیچ شکی ندارم. البتـه بـدبختی زیـاد    ها را از بین میعدالتیآید و تمام بیکه میاین
بینی کنیم که در سه سـال بعـد   توانیم پیشاست، ذهن مردم خراب شده است، اما ما نمی

طور است، شاید از این که هست بدتر شود. ذهنیتی که من دارم ایـن اسـت   هوضعیت چ
د درستش کند.فقط امام زمان بتوانقدر نشده که ها آنیکه هنوز بدبخت
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گویـان  عنوان مثال، پاسخشود؛ بهسیاسی و اقتصادي تعریف میةمصادیق ظلم در دو حوز
، »هـاي طبقـاتی  تفـاوت «، »گـرفتن حقـوق دیگـران   نادیـده «هـا را  عـدالتی ها و بـی انواع ظلم

گیرند.نظر میدر» سرکوب مخالفان«و » گوییدروغ«
دعـانکردن «کیـد داشـتند؛   أهور منجی بـر آن ت عدم ظ» تبیین«ها در دلیل دیگري که سوژه

جهـان هنـوز از   همـۀ معتقد بودند افراد در شوندهفرد مصاحبه24نفر ازده بود. » ظهوربراي
صـدا آمـدن او   اند و هنوز همه یکو اعماق وجود خود براي آمدن منجی دعا نکرده» ته دل«

اند.هرا نخواست
گوید:یساله م19مینا 

دعاکردن آمادگی الزم را براي ظهور پیدا کنیم. با اخالص باید دعا کنـیم. خـدا   ما باید با 
.باید به امام زمان اجازه دهد

گوید:یساله م19سحر 
وجـود  جهانی هنوز بـه ۀاند. آن شرایط در جامعشرایطی براي ظهور امام زمان گذاشته

بایـد بخواهنـد   اسالمی نیست. کل جهانۀنیامده است. این شرایط فقط مختص جامع
د یـ که او بیاید. همه باید از ناعدالتی خسته شـده باشـند. همـه بخواهنـد کـه یکـی بیا      

هـا  هنوز خیلـی ؛. به عدالت نیاز داشته باشند. اما هنوز این شرایط نیستدن کناکمکش
جهانی است. چون امام زمان اسمش بـراي مـا   ۀاند. این یک مسئلبه این نقطه نرسیده

د، حاال در هر کشوري ید بیاهخواجهان اعتقاد دارند که یکی میۀهمامام زمان است، 
کند.یهایش فرق ماسم

گوید:یساله م21نسیم 
ۀاند که امام زمان ظهور کنـد، بـین همـ   ها هستند که هنوز نخواستهدر جامعه هنوز خیلی

را ها چون هر کسی امام زمان خـودش طور غیرمسلمانها منظورم است و همینمسلمان
مردم جهان بخواهنـد  ۀکند. باید همعنوان منجی ظهور میدارد و معتقد است یک نفر به

که منجی ظهور کند.

ساله:23پور یتق
گویند که براي فرجم دعا کنید. هنـوز  من به دعاکردن خیلی اعتقاد دارم. خودشان هم می

.کنداند که امام زمان بخواهد ظهورهمردم آن اعتقاد را پیدا نکرد
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ها ایجـاد  انگاري سوژهبندي را در فرایند هماناي که میل به استفاده از این صورتفانتزي
این فـانتزي زمـان و مکـان    ». ظلم«و » عدالتیبی«کند تحقق جهانی است عاري از هرگونه می

دهد.ی علّی نیز از آن ارائه نمیدهد و تبیینمشخصی را براي تحقق این جهان وعده نمی
گوید:یساله م20سماواتی 

کـنم  آید. فکر نمیوجود میاند بهها گفتهرود. همان چیزهایی که در کتاباز بین میظلم
.ها باشديظهور به این زود

گوید:ساله می23پور یتق
ها با خیـال راحـت   رود. حداقل مردم شبکشیم از بین میهایی که االن داریم میسختی

نظـر تکنولـوژي، از  رسـد، از قاد دارم که پیشرفت به حد اعالیش مـی خوابند. من اعتمی
به االن کـه هسـت از زمـین تـا آسـمان فـرق       شود نسبتنظر آزادي و عدالت برقرار می

کننـد  دیگر نگـاه نمـی  شود که افراد دیگر به دست همطور مینظر عدالت اینکند. ازمی
کنـد. فکـر   داد مـی عدالتی در جامعه بـی به االن که بیها کمک کند. نسبتکه یکی به آن

طوري نباشد. یعنی آن شکاف بـین فقیـر   کنم که وقتی امام زمان ظهور کند، دیگر اینمی
و غنی که االن هست و خیلی هم زیاد است، بـا ظهـور دیگـر نیسـت. ... البتـه بـه ایـن        

کند.دانم امام زمان کجا ظهور می... نمیها نیستيزود

گوید:یمساله20طهماسیان 
بینم رود. من میدارد از بین میهایی که در جامعه وجود نظر من با آمدن امام زمان گناهبه

کـه  ها دوست ندارند در مراسم عزاداري شرکت کنند، دعا بخواننـد. درصـورتی  که خیلی
توانـد  مـی ،ها را کم کند. اگر بیایدشاید این دعاها خیلی از مشکالت روانی و روحی آن

مـن  ،آیـد وقتی امام زمان می.ها آرامش بدهدمشکالت معنوي مردم را حل کند و به آن
دستی ببرم و او ناراحت نشـود. یعنـی   راحتی دست در جیب بغلتوانم بهکه محتاجم می

آورد، این تضادهاي شویم. با دالیلی که خودش براي ایشان میقدر ما با هم خوب مینآ
با خودش خواهد آورد. نصـف  راههمدرصد یک عدالتی را کند و صدطبقاتی را حل می

بینـیم.  هاي آن را حداقل در تهران خیلی میتر گناه دورشدن از معنویت است. نشانهبیش
هـا  هایی نباید بروند کـه خیلـی  خورند. پارتیها میکه نباید بخورند خیلیرا هایی قرص

جـوري باشـه؟   ت. چرا باید ایـن ها هسروند و روابط جنسی نامشروعی که بین خیلیمی
آیـد و  که امام زمان میشود تا اینروز زیاد میها همه گناه است دیگر. این گناه روزبهاین

بینی کرد و توان پیشوقت نمی... زمان ظهور او را هم هیچآید.وجود میشرایط خوبی به
کند.می. فکر کنم از کعبه ظهور..چیز دست خداست.همه



47کنندگان مسجد جمکران از آموزة غیبتمطالعۀ تفاسیر زیارت

گوید:یساله م21نسیم 
هـا و بـدها را   کنند و خوبشود. از اول رهبري میجور که ما خواندیم وضع بهتر میآن

انـد در  که اعتقاد دارند و خـوبی کـرده  را کنند. اعتقاد دارم که تمام کسانی از هم جدا می
خاطر چند تا گناه مـن را  ام اما بهدهند. درست است که من گناه کردهیک ردیف قرار می
.امحال فکر نکردهکند، تابهدانم از کجا ظهور می... نمیگذارند.در ردیف بدها نمی

گوید:ساله می20منیره 
عـدالتی و وجـود   شود. ظلم بـی ظلم برکنده میۀگویند که ریشگونه که من شنیدم میآن
برخـورد  هـا انـد بـا آن  المال به باال رسیدههاي بیتپایین است. و کسانی که از پولۀطبق
تواند زیاد باشـد. اگـر دالیـل قـوي     طبقاتی نمیۀرود و فاصلشود. تبعیض از بین میمی

گویند حضرت عیسی حضرت است، اما امـام  ها هم مسلمان شوند. میباشد، شاید غربی
سر امام زمان نماز بخواند. براي خود مـن  تواند پشتزمان امام است و یک حضرت نمی

هـا را قـانع کنـد و کـل     د بتوانـد آن یـ آن روزي که امام زمان بیاال است اما شاید ؤهم س
بـه عالئمـی   توجهگویند ظهور نزدیک است، با... میجهان قرار است دست ایشان باشد.

شـود. امـا خـودم شـک دارم،     شوند و ظلم زیاد میکه شنیدم که دخترها شبیه پسرها می
گویم پس چـرا تـا االن   د، اما من میکنگویند وقتی ظلم زیاد شود امام زمان ظهور میمی

ام کـه  دانم. ... شـنیده بینیم. ولی خوب نمیها را داریم میظهور نکرده؟ ما خیلی از نشانه
رسی راحت نباشد.جوري دستشاید اینکند. اما امام زمان از مکه ظهور می

گوید:یساله م19سحر 
و من شنیدم که جهان از این چیزي که هسـت  دنویگحال به این فکر نکردم. ولی میتابه

شـود. مـردم همـه از زنـدگی خودشـان راضـی       رود. یعنی خیلی بهتر میرو به فراتر می
)دانـم بـاز آن عـدالت چیسـت    حاال نمی(شوند. از عدالتی که قرار است برقرار شودمی

نـد او  خواهجنگنـد و مـی  شوند. من شنیدم که یک عده با امام زمـان مـی  همه راضی می
ولی باز یـک  ،دیهم همه بخواهند بیاودشجوري میکنم که چهنباشد، اما خودم فکر می

م حل نشده است.ی. و این مسئله براعده ناراضی باشند. من در این تردید دارم

ساله:22امیریان 
از عـدالت  ؛وجود بیایـد عدالت به معناي واقعی آن باید در جامعه به،دیبیارنظر من اگبه
حـداقل مـردم   ؛جتماعی گرفته تا آزادي که فقط اسم آن وجود دارد. آزادي واقعی باشدا

مـا در یـک رده   ۀاگـر همـ  .زدن داشته باشند و مساوات وجود داشـته باشـد  حق حرف
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زند، سـرش بـاالي   اما حرف حقیقت را می،س قدرت نیستأبودیم، یک آدمی که در ر
یابد.نظرم تحقق میاین چیزها بهرود. یدار نم

هفـده توان نتیجه گرفت که دست آمد میهاي کیفی بههایی که از مصاحبهاز مجموع داده
بنـدي  تـوان آن را صـورت  انـد کـه مـی   غیبت ارائـه داده آموزةگویان تفسیري از نفر از پاسخ

گونـه و  اي معجزهغیببت دانست. در این صورت نمادین، ظهور منجی واقعهآموزةاي اسطوره
شود:چنین تفسیر میدر این خوانش اینشدهدادهوعدهبشري است. امر ةارادخارج از 

رود.اخالقی در کل جهان مدام رو به افزایش میعدالتی و بییظلم، ب. 1
کند.یمنجی براي مبارزه با ظلم و برقراري عدالت و اخالق ظهور م. 2
گیـرد و بـراي   بشر (خداوند) صورت مـی ةاین ظهور با دخالت نیروهاي خارج از اراد. 3

توان دعا کرد.میفقط شدن آن نزدیک
هایی اسـت کـه بـراي    شود، این سه ویژگی بسیار مشابه ویژگیکه مشاهده میگونههمان

اي توضـیح داده شـد. منجـی در جهـانی کـه      موعودگرایانه در صورت نمادین اسـطوره ةیدا
و عـدالت را  ،د و راستی، درسـتی نکمیرود، به امر خداوند ظهور دم رو به بدترشدن میبهدم

. ظهور حاصل فراینـدي تکـوینی   1:اي است، چونبندي اسطورهسازد. این صورتبرقرار می
از ظهـور  دادهـاي پـیش و پـس   اي براي تـوالی روي . تبیین علّی2شود و نظر گرفته نمیدر

وجود ندارد.

غیبتآموزةبندي علمی از صورت. 5
ةتحقق وعـد ةغیبت، سوژآموزةی از مبندي علتدر صوري، اهاسطوربندي برخالف صورت

ویـژه در  جهـان و بـه  همۀدر » ظهوريمناسب براۀزمینشدنفراهم«ظهور منجی را منوط به 
کنـد تحقـق   غیبـت ترغیـب مـی   آمـوزة انگاري بـا  اي که وي را به همانداند. فانتزيایران می

وجود نداشته باشد.» گناهوفساد«در آن جهانی است که
هفـت کردنـد و  غیبت را در قالب صورت نمادین علمی تفسیر مـی آموزةهایی که سوژه

هـاي انسـانی   ثر از کـنش أمتـ راشـده دادهنفر بودند، تحقق این امـر وعـده  24نفر از مجموع 
ـ نبودنآماده«موعود ۀها بر این باور بودند که دلیل اصلی فرانرسیدن لحظدانستند. آنمی ۀزمین

کردنـد کـه قـرار    در فرایندي مـی » اندازيسنگ«است. ایشان اغلب دیگري را متهم به » ظهور
ایـران و  ۀاست به ظهور امام زمان منتهی شود. این دیگـري عـامالن فسـاد و گنـاه در جامعـ     

شدند.نظر گرفته میدر» منبع اصلی فساد و زشتی«ویژه غربیانی بودند که به
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فرهنگـی و  ةتر در حـوز فساد را بیشةبندي مصادیق عمدهاي قائل به این صورتسوژه
حجـابی،  هـایی ماننـد بـی   دانسـتند و رواج پدیـده  هاي اسـالمی مـی  بندي به ارزشعدم پاي

ا دلیـل اصـلی عـدم ظهـور منجـی      ... رو،هـاي مـاهواره  بندوباري جنسی، دیـدن برنامـه  بی
کردند.میاعالم

گوید:امام زمان مینکردنه در پاسخ به علت ظهورسال48حمیده 
بندوبارنـد  ها بینآبندوبارند. البته خیلی کم از کنم علتش این است که جوانان بیفکر می

آینـد. احتمـاالً   کنند، بدون چادر بیـرون مـی  کنند. آرایش میو دین اسالم را رعایت نمی
یار باوفا داشتم، ظهور 313اگر من که چون امام زمان خودش فرموده ،خاطر این استبه

کردم. البته از زمان شاه خیلی بهتر شده، اما هنوز هم یک عده هستند که اصول اسالم می
دهند. براي ظهور باید از کنند. نوارهایی را که نباید گوش بدهند گوش میرا رعایت نمی

ـ قـرآن جور کـه واقعی امام زمان باشیم. اصول اسالم را آننیارا ه رعایـت کنـیم کـه    گفت
داد.ها تذکرف کرد و به آنمعروکنند. باید آن افراد را امربهها رعایت نمیسفانه خیلیأمت

گوید:یساله م19مژگان 
د. اما هنوز کلـی کـار هسـت. همـین     یکنیم تا آقا بیاآماده میاجا زمینه رن ما داریم ایناآل

. کـار زیـاد   دنوراه راست هـدایت بشـ  خورده که باید بهاي فریبهآدماست ازتهران پر
. مشـکل اصـلی   دنوشـ خاطر این کشته میآدم هر روز بهرقدهفلسطین چدرباید بکنیم. 

هللا همـه بـه راه   اءشـا نو اودشـ جنـگ اساسـی مـی   کی،دیامام زمان بیارآمریکاست. اگ
د.نوشمیراست هدایت

ها ایجـاد  انگاري سوژهایند همانبندي را در فراي که میل به استفاده از این صورتفانتزي
الوقـوع و از کشـوري   این فانتزي قریب». فساد«عاري از هرگونه ،کند تحقق جهانی استمی

تبیـین  یابـد و حاصـل فراینـدي تکـوینی و قابـل     احتمال زیاد ایـران تحقـق مـی   و بهاسالمی 
صورت علّی است.به

و دارد تـري را  میـزان فسـاد کـم   نظر ایشـان ایـران در مقایسـه بـا کشـورهاي غربـی       در
است که ظهور از ایـن کشـور یـا دیگـر کشـورهاي اسـالمی کـه فسـاد         » منطقی«لحاظ بدین

چنـان  هـم وضع کنند که البته این کید میأها تتري دارند، مانند عربستان صورت بگیرد. آنکم
هنجارهـاي  اصـول و  نکردنکه به رعایت(بردن فساد کردن و ازبینمطلوب نیست و براي کم

اي صورت بگیرد تـا امـام زمـان در    گیرانهچنان باید تالش بشري پیهم) اسالمی ارجاع دارد
زمانی که چندان دور نخواهد بود، ظهور کند.
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گوید:یساله م37شیرازي 
اسـالمی هسـتیم   ۀما که یـک جامعـ  ۀرود. اما در جامعبا آمدن امام زمان فساد از بین می

نفر یار واقعـی امـام زمـان    313... اما تر است.ی فساد و ظلم کمهاي غرببه جامعهنسبت
هنوز وجود ندارند. افراد کامل و با ایمان خالص هنوز نیسـتند، اگـر باشـند، امـام ظهـور      

ت این را ندارد که پایش را کج بگـذارد،  ئکند. وقتی آن حضرت آمد، دیگر کسی جرمی
انـد و ایـن   هـا اصـالح شـده   بته قبلش خیلیکه نگاه عوضی به ناموس مردم بکند. الا آنی

ر این راه به امام عصر کمک کنیم.من و شماست که دۀوظیف

ساز ظهور منجی را حکومـت جمهـوري اسـالمی ایـران     ها یکی از عوامل اصلی زمینهآن
راه بـا وي بـراي   فقیه جانشین امـام زمـان اسـت و بایسـتی هـم     نظر ایشان ولیدانند. درمی

گوید:ساله می28فساد در داخل و خارج از کشور تالش کرد؛ ساناز کردنکنریشه
هاي ظهور ایشان را فراهم کند. من خودم تـوي بسـیج   خواهد زمینهحکومت ما اصالً می

کنـیم تـا جامعـه را بـراي     شهر) هستم. ما کارهاي زیـادي مـی  خواهران شهرمان (خمینی
کنـیم. سـعی   اجـرا مـی  گذاریم. دسـتورات اسـالمی را   میظهور آماده کنیم. مثالً کالس

یم.هکنند تذکر بدهایی که آرایش میها و آنحجابکنیم به بییم

هفـت توان نتیجه گرفت که دست آمد میهاي کیفی بههایی که از مصاحبهاز مجموع داده
بندي علمـی  صورتتوان آن را اند که میغیبت ارائه دادهآموزةگویان تفسیري از نفر از پاسخ

اي اسـت کـه گرچـه در    غیببت دانست. در این صورت نمادین، ظهـور منجـی واقعـه   آموزة
در تسـریع آن  » منان واقعاً منتظرؤم«هاي پروردگار است، اما تالشةتحلیل نهایی منوط به اراد

شود:چنین تفسیر میشدهدادهوعدهبندي امر ثر است. در این صورتؤم
جود در جهان یکی از موانع اصلی ظهور منجی است.فساد و گناه مو. 1
بـردن  طریق کاهش و ازبـین ظهور ازۀکردن زمینمنتظر واقعی تالش براي فراهمۀوظیف. 2
هاي این فساد است.هریش

شود، این تفسیر بسیار مشابه با موعـودگرایی در صـورت نمـادین    که مشاهده میگونههمان
در انتهـاي  » منجـی «و در ایـن مـورد   شـده دادهوعـده امرعلمی است. در این صورت نمـادین،  

تـوان گفـت کـه چنـین     شـود. مـی  هاي بشري متحقـق مـی  ثر از تالشأکمال و متفرایندي روبه
اي خارج و در قـالبی متفـاوت   اسطورهۀموعودگرایانةیداغیبت آن را از قالب آموزةتفسیري از 

گرفتـه  نظـر . حاصـل فراینـدي تکـوینی در   1قالبی که در آن ظهور منجـی  ؛دکنبندي میمفصل
دارد.از ظهور وجودپسدادهاي پیش واي براي توالی روي. تبیین علّی2شود و می
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گیري. نتیجه6
اي موعودگرا موضوع بررسی قرار گرفت. نشـان داده  ایدهۀمثابغیبت بهآموزةدر این تحقیق، 

کـه  ايگونـه بندي شده است. بهدو شناخت دینی و علمی چگونه صورتشد که این ایده در 
ظهـور  ةدر شناخت علمی، برخالف شناخت دینی، در پاسخ به چگونگی مسیر تاریخ، از اید

رود، بلکـه امـر   تبـاهی مـی  آید که هـردم روبـه  در جهانی سخن به میان نمیوار منجیمعجزه
یابد و تحقـق آن از مسـیري تکـاملی و در    نمود میآلی اجتماعیدر قالب ایدهشدهدادهوعده

شود.بهبود، وعده داده میروبهپیوند با مراحل قبلی و در جهانی
هـاي موعودگرایانـه در تـاریخ    بنـدي ایـده  صورتةها در نحوبا درنظرداشتن این تفاوت

ارچوب مفهومی ژاك الکـان و بـا بـازخوانی توضـیحی کـه کاسـیرر       هتفکر و با کاربست چ
هـاي  ی ارائـه داده اسـت، حساسـیت   مـ اي و علتمایز میان دو صورت نمادین اسطورهةربارد

غیبـت از غیبـت امـام    آمـوزة که باورمندان به شد نظري الزم براي رجوع به تفاسیري فراهم 
دهند.ظهور ایشان ارائه میةزمان و نحو

هـاي  سـوژه کنندگان مسجد جمکران نشـان داده شـد کـه   از خالل بررسی تفاسیر زیارت
. تحقـق  1کمـک دو فـانتزي   غیبـت را بـه  آموزةمستتر در ۀموعودگرایانةیدعقایرانی چگونه 

عـاري از هرگونـه فسـاد در سـاحت     ۀ. تحقـق جامعـ  2عدالتی و عاري از هرگونه بیۀجامع
کنند.بندي میتنمادین صور

دیگـر  یکاز»علمی«و » اياسطوره«ۀها در دو مقولبندينشان داده شد که این صورت
پـس از فراگیرشـدن ظلـم و    اي بنـدي اسـطوره  در صـورت ظهور منجـی  شوند؛ متمایز می

مـد ایـن   آپـی خداونـد در زمـان و مکـانی نـامعلوم روي خواهـد داد.      ةعدالتی، بـه اراد بی
انگاري بود که کـنش مناسـب را در زمـان غیبـت،     بندي براي سوژه نوعی از همانصورت

دانسـت. ایـن   مـی » فـرج آقـا  «چون خواندن نماز و دعا بـراي  اي شرکت در مناسک دینی
هاي ظهـور  شدن زمینهبندي علمی، ظهور منجی پس از فراهمدرحالی است که در صورت

با فساد و گناه در زمانی نزدیک و در یکـی  » منتظران واقعی آن حضرت«ةطریق مبارزو از
بنـدي  مد ایـن صـورت  آهد داد. پیروي خوا،زیاد ایراناحتمالو به،از کشورهاي اسالمی

گیرانـه  انگاري بود که کنش مناسب را در زمان غیبت، تالش پـی براي سوژه نوعی از همان
رسید در ظهور منجـی  نظر میگرفت که بهنظر میازمنکراتی درها و نهیمعروفبراي امربه
کنند.یخیر ایجاد مأتسریع یا ت
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هانوشتپی
ایرانیـان  ۀسوشـیانت یـا سـیر اندیشـ    هاي منجی در دین زرتشتی بـه کتـاب   براي اطالع از ویژگی.1

هـاي  مسیحیت بـه کتـاب  اصغر مصطفوي، در دین یهودیت و علیۀنوشتموعود آخرالزمانةدربار
و در دیـن اسـالم و   مسـیحیت درتحقیقـی و یهودیـت درتحقیقیالدین آشتیانی با عناوین جالل

ۀنوشـت چهـارم قـرن تـا اسـالم هايفرقهوشیعهتاریخامامی به کتاب دوازدهۀطور ویژه در شیعبه
محمدجواد مشکور رجوع شود.

تـاریخ توسـط   ۀمندشـدن زمـان دینـی و آغـازگري فلسـف     براي اطالع از مباحث مربوط به تـاریخ .2
میرچیـا الیـاده و   ۀنوشـت هـاي اسـطوره   انـداز چشـم کتاب 183ۀصفحبهبنگرید ،ايفیورهیوآخیم

سعید حجاریان.ۀنوشتاز شاهد قدسی تا شاهد بازاري کتاب 65ۀصفحچنینهم
کـار  ویژه براي متون ادبـی، بـه  بهکاوانه،هاي رواناین منظر در ایران، تاکنون اغلب در تحلیل.3
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