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 چکیده

 این نوشتار آغازین بحثکاویده می شود مهدویت پژوهی با کاربست آینده پژوهی  حوزه نوشتار پيش رودر 

 و در مرحله بعد بهادامه پيدا می کند مفهوم شناسی واژگان کليدی و با بيان  رقم خوردهمقدمه ای  طرحبا 

شده و رسالت اصلی این مقاله پرداختن به حوزه مهدویت پژوهی به عنوان یک وی بحث اشاره تعيين قلمر

حوزه دانشی با نگرش گذشته پژوهی و آینده پژوهی تلقی می شود و در ادامه و فرایند بحث به تبيين 

 مهدویت پژوهی با دو رویکرد پسينی و پيشينی همت گماشته می شود و در آخر به بيان چشم انداز

و در نگرش اکتشافی به گرایش و رشتگی حوزه  پرداختهمهدویت پژوهی با دو نگرش اکتشافی و هنجاری 

مهدویت پژوهی و در نگرش هنجاری به ميان رشتگی مهدویت پژوهی نظر داده می شود و در فرجام، مقاله 

 .  با بيان نتيجه به پایان می رسد

 رویکرد اکتشافی، رویکرد هنجاری آینده نگاری، ژوهی، آینده پژوهی،مهدویت پ :کلیده واژه
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 مقدمه

به موازات اشاعه ی حوزه دانشی مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه معرفتی در محافل و مراکز مهدوی، و نيز اشاعه ی 

رابط و تعامل ميان آن حوزه دانشی آینده پژوهی به عنوان یک حوزه روشی و آلی با کاربرد فراسو نمائی و افق نمائی، چگونگی ت

نوشتار فرایند سير مهدویت از این رو در این . دو به دغدغه اساسی در ميان اندیشوران و فرهيختگان مهدوی تبدیل شده است

که مهدویت پژوهی  خواهيم کردادعا مطرح  یک این نکته را به عنوان .کشيده می شود بحث بهپژوهی با کاربست آینده پژوهی 

و به عنوان یک شاخه  از دل امامت پژوهی و امامت پژوهی از دل علم کالم بر خواسته دانشی زه مستقلبه عنوان یک حو

مهدویت پژوهی یک شاخه و  ،گذشته پژوهی در فضای پارادایم فکری که بر این اساس .کالمی قابل بحث و گفتگو می باشد

در قالب  اوال؛ مهدویت پژوهی ،آینده پژوهی یم فکریدر فضای پارادا و خود نمائی می کندامامت پژوهی  حوزهگرایشی از 

به عنوان  و هنجاری مطلوب های در قالب آینده ثانيا؛ و ظاهر شده به عنوان یک رشته علمی و اکتشافی احتمالی های آینده

م انداز چشاین نوشتار است  اصلی بيان چشم انداز مهدویت پژوهی رسالت بی تردید .نمایان می شودیک حوزه ميان رشته 

یعنی چشم دوختن به فراسوی و مشاهده کردن رخداد های آینده و به تصویر کشيدن آینده های مطلوب و مرجح همراه با 

پژوهی با رویکرد مهدویت و بسترهای شکل بخشی  روندها بياندر چشم انداز مهدویت پژوهی ابتدا به . مهندسی و نقشه راه

به تحليل روندها و بيان رویدادها  در مرحله بعدامامت پژوهی خواهيم پرداخت و  گذشته پژوهی به عنوان یک گرایش و شاخه

 سوق پيدا خواهيم ،مهدویت پژوهی همراه با تصویر پردازی با رویکرد هنجاری و اقدامات الزم به سوی رشتگی و ميان رشتگی

 .کرد

 مفهوم شناسی

واژگانی چون آینده پژوهی، آینده شناسی، آینده اندیشی، در عرصه مطالعات آینده، واژگان مختلفی به بازار آمده است 

که برخی از آنها از نظر مفهوم ( 6، ص6831:ریچارد اسالتر و همکاران... )آینده بينی، آینده نگاری، آینده نگری، آینده سازی و

در این ميان اصطالح . شندمترادف و برخی دیگر قریب االفق و برخی دیگر متفاوت از نظر مفهوم، کارکرد، اصول و روش می با

 :آینده پژوهی و آینده نگاری بيشترین کاربرد را داشته که در ذیل به مفهوم شناسی آنها خواهيم پرداخت

 

واژه عمومی در حوزه مطالعات آینده است که نشانگر تکثر در گزینه ها و احتماالت آینده و  :آینده پژوهی و آینده نگاری

آینده پژوهی دانش و معرفتی است که ( 22، ص 6831:ریچارد اسالتر) ها و بدیل های آن دارد برداشت های مختلف از انتخاب

دید مردم را نسبت به رویدادها، فرصت ها و چالش های احتمالی آینده باز می کند و از طریق کاهش ابهام ها و تردیدهای 

اده و به همگان اجازه می دهد تا بدانند که به کجاها می فرساینده، توانایی انتخا ب های هوشمندانه مردم و جامعه را افزایش د

و از چه مسيرهایی می توانند با سهولت ( آینده های هنجاری )و به کجاها باید بروند ( آینده های اکتشافی )توانند بروند 

 ( 1، ص6831: اسیمحمودی، عب(.)و چشم انداز راهبردهای معطوف به خلق آینده)بيشتری به آیند ه های مطلوب خود برسند 

آینده پژوهان به .آینده پژوهی رشته ای مستقل بشمار می رود که هدفش مطالعه منظم آینده است: می گوید« وندل بل»

آنان انتخاب های مختلفی راجع به  آینده . دنبال کشف، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابی آینده های ممکن، محتمل و بهترند

، 6831: ریچارد اسالتر)هند و در انتخاب و پی ریزی مطلوب ترین آینده به آنان کمک می کنندفراروی انسان ها قرار می د

  (2ص

هایی نيز ميان آنها  شود، اما تفاوت آینده پژوهی و آینده نگاری اگرچه در بسياری از متون هم معنا و مترادف انگاشته می

 .پرهيز می شودوجود دارد که در اینجا به جهت طوالنی شدن نوشتار از آنها 

انداز جامع و عملی از آینده برای اتخاذ برنامه های کارآمد  اندیشی، عبارت است از توانایی ایجاد و حفظ یک چشم آینده

 (1، ص6831: ليندگران)
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پژوهی و آینده نگاری، یک حوزه دانشی معطوف به آینده است که به عنوان یک دانش روشی و آلی  به نظر نگارنده آینده

قرار می دهد تا عالوه بر شناخت آینده  مردمروش شناسی شناخت آینده و کيفيت تعامل با آن را در اختيار ( علم منطق نظير)

و با . با رویکرد اکتشافی، قدرت مهندسی و رسيدن به آینده مطلوب و مرجح با رویکرد هنجاری، برای آینده پژوهان فراهم شود

ن و پيش بينی محتمالت و مرجحات آن، بستر شناسی فرصت ها و چالش های استفاده از تصویرپردازی آینده های ممک

فراسوی فراهم شده و با تجهيزات و ابزارهای الزم در راستای اهداف و ارزش های مقبول فردی و اجتماعی، توان برنامه ریزی و 

 .  آینده سازی و مهندسی آینده مهيا شود

ف با بيان دقيق و واضح و به معنای مشاهده آینده و تصویری روشن از یعنی نقشه راه جهت رسيدن به هد :چشم انداز

بسان دانه ی بلوطی است  ،چشم اندازجهت تقریب به ذهن، تمثيل ِ (16و  9، ص6831: مونرو)بنمایدفراسوی قبل از آنکه رخ 

چشم دل می . انه تجسم کردکه در فرایند درخت شدن قرار می گيرد و با ایمان می توان درختی را همين االن در دل این د

 .تواند این چشم انداز را از همين حاال در دانه ببيند، چون از این توان نهفته آگاه است

 : است صحيح و استاندارد دارای معيارهای ذیلچشم انداز 

ارة وضع موجود که فقط طرحی درب های منطقی دربارة آینده استوار باشد نه این محور باشد؛ یعنی بر فرضيه ـ باید آینده 6

 باشد؟

 کند؟ ـ  باید آرمانی باشد؛ یعنی تا چه حد همگرایی را به آیندة روشن بهتری هدایت می2

 .های جامعه، هم خوانی داشته باشد ـ  باید با تاریخ، فرهنگ و ارزش8

 .های بلند را منعکس نماید آل ـ باید استانداردهای تعالی را به کار گيرد و ایده1

 .جهت را روشن نماید ـ باید مقصد و1

 (11، ص6831: برنت نی نوس. )بخش اشتياق و مشوق مشارکت مردم باشد ـ باید الهام1

مهدویت پژوهی یا مهدویت شناسی به عنوان شاخه ای از حوزه امامت پژوهی و امامت پژوهی نيز به : مهدویت پژوهی

و متنوع، و دارای موضوع و روش مشخص و نيز دارای  دارای مجموع مسائل منظم شناخته شده و علم کالم از گرایشیعنوان 

هدف و غایت معين می باشد و با رویکرد درونی و جزنگرانه و با نگاه درجه یک، به توجيه ، تبيين و دفاع از مسائل درونی 

 (11، ص6896: الهی نژاد. )مهدویت می پردازد

 قلمروه بحث

مسائل  ای دو ساحت درونی و بيرونی است ساحت درونی به مباحثِحوزه مهدویت پژوهی بسان حوزه های دیگر دانشی دار

درونی و جزئی مهدویت پژوهی با رویکرد درجه یک می پردازد و ساحت بيرونی به مباحث کلی و بيرونی که معطوف به اصل 

نوان شاخه ای از مهدویت پژوهی به ع حوزه به بيان دیگر یک بار اصل. با رویکرد درجه دو می پردازد ،مهدویت پژوهی است

از  مد نظر است تا فرایند سير مهدویت پژوهی از حيث جایگاه و طبقات علوم وامامت پژوهی که خاستگاه علم کالمی دارد 

و بار  مورد توجه و بررسی قرار گيردبه رشتگی و ميان رشتگی  و کارکرد کاربرد ماهيات و چيستی و از نظر ،الزامات  حيث

مسائل و چگونگی تبيين و دیگر و چگونگی رابطه و تعامل آنها نسبت به  پژوهی نی و جزئی مهدویتدیگر تنها به مسائل درو

و به عنوان یک حوزه مستقل،  پژوهی مهدویتحوزه اصل ِبيان در این نوشتار تنها به  بی تردید. توجه می شودتحليل آنها 

گذشته های از حوزه،  این صول آینده پژوهی به فرایند سيرو با بکار گيری قواعد و ا خواهيم پرداخت مسائل کلی و بيرونی آن

 های آن، و تحليل ی موجودزمان حال که با روندها به تا ،از حوزه امامت پژوهی ی برخاسته که به عنوان یک شاخه دور

به  ت پژوهیرشته بودن مهدوی ،که با رویکرد اکتشافی و مرجح آینده های احتمالی به تاو آن توجيه می شود  بودنگرایش 

به منصه  ميان رشته بودن مهدویت پژوهی ،که با رویکرد هنجاری ایده آلآینده های مطلوب و  و همچنين تا به اثبات می رسد

به آینده می توان در قالب  تا پس فرایند سير مهدویت پژوهی را از گذشته تا به حال و از حال. ظهور می رسد، توجه می شود
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و  آینده مرجح در قالبش، رشته و ميان رشته تعریف نمود که در واقع رشته بودن مهدویت پژوهی گانه گرایسه مولفه های 

 .است توجيهقابل  ميان رشته بودن آن در فضای آینده مطلوب 

 

 مهدویت پژوهی با دو رویکرد پسینی و پیشینی

ه یک رویکرد تجربه پذیر و تاریخ مند در رویکرد پسينی ک مهدویت پژوهی با دو رویکرد پسينی و پيشينی قابل توجيه است

و در رویکرد پيشينی که یک رویکرد مطلوب و نفس  پرداخته می شود حوزه مهدویت پژوهی به شاخه و گرایش بودن است

از آنجائی که علم آینده پژوهی هميشه ناظر به  به بحث گذاشته می شودمهدویت پژوهی  رشتگیميان  رشتگی و. االمری است

آینده پژوهی در خدمت  سنجه نگری، و در رویکرد سنجی یده های در حال شکل گيری است پسینده و پدرخداد های آ

قرار گرفته و به داشته ها و موجودیت فعلی مهدویت از یک نظر و به مطلوبيت و  با نگرش اکتشافی و هنجاری مهدویت پژوهی

 به کاربرد است خيلی نمی توان یپسينی و تاریخ مندآن از نظر دیگر رأی می دهد در رویکرد اول که رویکرد  مرجوحيت

را به خدمت گرفت زیرا آینده پژوهی هميشه نگرش به آینده و با معطوفيت به پدیده های در  و آن بستدل  آینده پژوهی

يده نظر دارد ولی در رویکرد پيشينی که هنوز در انتظار رخدادش نشسته و هنوز به تجربه و مشهود بشر نرس ،دست رخداد

 .به ميدان خواهد آمدقواعد و روش آینده اندیشی آینده پژوهی با 

 علومدر ميان طبقات  خود نمائی کرده دانشی و یا گرایش هشاخبی تردید مهدویت پژوهی در رویکرد پسينی به مثابه یک 

ميان رشته با کارکرد و کاربرد  رشته و است و در رویکرد پيشينی به مثابه یک حوزه معين کردهبرای خود جایگاه و رسالتی را 

خویشاوندی بر قرار کرده و به نحوی در توجيه و  ی،به نوعی با همه حوزه های دانش و ميان رشتگی، و شاخص های رشتگی

رویکرد پيشينی که معطوف نگری به آینده است و هنوز  .حوزه های دیگر دانشی را به خدمت می گيرد ،تبيين مسائل خویش

و قوه خارج نشده است رسالت توجيه و تثبيت آن به عهده آینده پژوهی است از این رو مهدویت پژوهی به  استعداد فضای از

 . آینده پژوهی به سامان می رسد بستبا کار ميان رشته یا رشته و یک عنوان

 

 مهدویت پژوهی حوزه چشم انداز

  :در مورد آینده دو انگاره مطرح است

نحوی برایند آن به حساب می آید این انگاره  که در عمل حاميان زیادی دارد  بر این باور یکم؛ آینده فرایند گذشته و به 

 .لذا به سادگی نتيجه می گيرد که گذشته چراغ راه آینده است. است که آینده تعميم گذشته، و نسخه ی جدیدی از آن است 

م و تکنولوژی، همراه با شالوده شکنی های دوم؛ آینده متفاوت با گذشته است زیرا با پيشرفت های غيرمنتظره ی عل

آینده شبيه ”افسارگسيخته ی بشر، در دهه های اخير، گسست هایی را بين آینده و گذشته ایجاد کرده، و انگاره ی قدیمی 

. اشدنو ماهيتا با گذشته و پارادیم آن متفاوت می ببطوری که آینده با دیدمان و اصول . را به چالش کشيده اند“ گذشته است 

 بر اساس این دیدگاه دیگر گذشته چراغ راه آینده نمی باشد

 به بيان دیگر آینده پژوهی با دو رویکرد اکتشافی و هنجاری قابل توجيه است

 ـ رویکرد اکتشافی6

رویکرد اکتشافی ، یک رویکرد سنتی است که بر اساس فرایند تحليل روندها شکل گرفته و زمان را از گذشته تا به حال و 

ز حال تا به آینده رصد کرده و هر کدام از آنها را ادامه و تداوم یکدیگر می داند و از این رویکرد بعضا به عنوان آینده شناسی ، ا

 .آینده بينی تعبير می کنند

 ـ رویکرد هنجاری2

آینده نيست بلکه به  رویکرد هنجاری که از آن به رویکرد آینده سازی تعبير می کنند در اینجا انسان تنها مامور به شناخت

در دنبال تغيير و تحول آینده بر اساس اهداف و هنجارهای مورد نظر بر اساس ارزش ها و پارادایم مورد قبول جامعه می باشد 
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این رویکرد آن چه اصالت دارد، پيش بينی آینده نيست، بلکه خلق یک تصویر از آینده ی مطلوب در پرتو اصول و ارزش 

و از اینجاست که رویکرد سه گانه آینده ؛ آینده مطلوب را می توان آینده ی آرمانی و یا حتا آرمان ناميد  این آینده ی. هاست 

  .ممکن الوقوع، آینده محتمل الوقوع و آینده مطلوب الوقوع خود نمائی می کند

 

 با رویکرد اکتشافی چشم انداز مهدویت پژوهی

د زیرا بر انبه منصه ظهور می رس مهدویت پژوهی رارشته بودن  ،فیچشم انداز مهدویت پژوهی بر اساس رویکرد اکتشا

ابتدا به عنوان یک باور  حرکت خویش را آغاز کرده ومهدویت پژوهی در یک فرایند بطیء تاریخی  ،اساس گذشته پژوهی

بر  است پشت سر گذاشته در فراز و فرود تاریخی هر چه به جلو آمده و زمان را تلقی به قبول شده واسالمی در ميان مسلمانان 

شبهات و ایرادات فراوانی را نثارش کرده اند بطوری که االن حوزه مهدویت  نيز مخالفان و مسائل و مباحث آن افزوده شده

کثرت شبهات و ایرادات و نيز  مسائل و مباحث و ونیفزپژوهی از نظر مسائل و مباحث پيرامونی به فربگی الزم رسيده و بر اثر 

و به  مطرح کرده استجدا شدن از مباحث امامت پژوهی را  ادعای استقالل و مستقل، موضوع و غایت از ه مندیبهر به جهت

در  ظهور پيدا کرده و برای خود جایگاه و مرتبه ای  ،عنوان یک گرایش استقالل یافته از حوزه امامت پژوهی در طبقات علوم

تحت پوشش خود  که اآلن همه حوزه ها و گرایشات را مات تخصصی شدن الزا با ، همراهاست و این فرایند فربگی نظر گرفته

فزونگرائی مسائل و  نظير پس مولفه هایی .رشته شدن مهدویت پژوهی را در آینده نزدیک نوید می دهد ،است قرار داده

نظير جهانی شدن و وافر مردم به مهدویت، بروز شاخصه های جهانی  مندیشبهات، اقبال ویژه باورمندان به مهدویت، نياز

بر اساس مهدویت نظير انقالب اسالمی  ی جهانیها و انقالب ها و رخداد نهضت... وحدت رویه در اقتصاد، سياست، فرهنگ و

که  روندهای تغيير در هدایت بخشی مهدویت پژوهی به سوی حوزه رشتگی هستند... و خاورميانه یایران و جنبش های مردم

پس تحليل این . د که در بيان شاخصه های رشتگی مطرح خواهد شددهای دیگری نيز وجود دارنها، رونبر ایالبته عالوه 

بستر رشتگی در حوزه  ،را موجب شده و تحليل این تغيير و تعالی پژوهی برایند تغيير و تعالی در عرصه مهدویت ،روندها

       .   مهدویت پژوهی را نوید می دهد

 

 رشتگی مهدویت پژوهی
بپردازیم، بهتر است ابتدا به چيستی و ماهيتِ رشتگی و  اکتشافیپژوهی با رویکرد  بودن مهدویت  ه به دالیل رشتهقبل از آنک

بودن   شک به جهت متنوع بی. سریعتر به نتيجه برسيمگونی تعریف آن نظری بيفکنيم تا در مقام تطبيق و تحليل،  به گونه

توان به یک تعریف جامع و مانع رسيد که هم در برگيرنده تعاریف مختلف  یمفهوم رشته و گوناگونی متعلق آن، به سادگی نم

بدین جهت تنها به دو تعریف . های مورد نظر ها و شاخصه نظران باشد و هم در برگيرنده ویژگی شده از طرف صاحب  ارائه

 . متفاوت و کامل تر، اشاره می شود

ای  طور تاریخی و متعارف حول مجموعه به افته دانش است کهی ساختارهای منظم و سازمانبه معنای : ـ حوزه رشته6

ها  فلسفه، تاریخ، الهيات، متافيزیک، فيزیک یا ریاضيات؛ از این منظر، رشته مشخص از مسائل و موضوعات متمرکزند، مانند

سهم خویش با طرح  یافته و منظم دانش که هر کدام بنا به ماهيت و های مشخصی از ساختارهای انتظام از حوزه اند عبارت

اندازهای مشخص  ها، مسائل، موضوعات و ارائه چشم های مشخص و تخصصی به شناسایی و فهم جزئی خاص از پدیده پرسش

 (21، ص6831: خورسندی) .پردازد می

ی آید تعریف فوق از حوزة رشتگی بيشتر شبيه به تعریف حوزه علم است پس اگر این تعریف را برای حوزه رشتگ به نظر می

در نظر بگيریم، باید قائل شویم که ميان حوزه علم و حوزه رشتگی  تفاوت چندانی وجود ندارد بلکه بهتر است بگوئيم ميان آن 

، اقالً در برخی از موارد مثل ماهيت، تعاریف موجودشناسی و  دو رابطه تساوی بر قرار است، حال آنکه بر اساس شواهد مفهوم

 . خورد هایی به چشم می بودن موضوع، ميان آن دو تفاوت و جزئی قلمرو، ساختار، مسائل، و کلی
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شدن کار  بندی و تخصصی یافته که در متن دانش علمی قرار گرفته، موجب تقسيم ای سازمان عبارت است از مقوله ؛ـ رشته2

ی قرار دارد، به واسطۀ تر با اینکه هر رشته در متن مجموعه علمی بزرگ. گوید های علمی پاسخ می شده و به تنوع در زمينه

اند،  هایی که مختص به آن رشته واسطه نظریه کند و احتماالً به  محدود بودن، زبان تخصصی، فنونی که ایجاد یا استفاده می

 (83،ص 6831: مورن) .بودن دارد طور طبيعی گرایش به مستقل به

هایی بيان گردیده است  زیرا در آن تعریف شاخصه تر است؛ شک تعریف دوم از رشتگی که در باال آمده، به واقع نزدیک بی 

 . شود رشتگی برمال می شود و ثانياً تمایزات رشتگی با علم و ميان که اوالً جایگاه و ماهيت رشتگی مشخص می

 پس شاخصه های حوزه رشتگی بر اساس مفهوم شناسی صورت گرفته به قرار ذیل است

 .وع واحد و غرض مشخصیافته دانش حول موض ـ ساختار منظم و نظام6

 .تر قرار دارد یافته دانش که در متن علم و دانش کلی ـ مجموعه سازمان2

 .کند بندی آن را فراهم می شدن دانش و تقيسم ـ زمينه تخصصی8

دهند، اما  ا ترجيح میرکنند و برخی دیگر دو یا سه روش مجزا  ها تنها از یک روش تحقيق استفاده می ـ بسياری از رشته1

 (29، ص6831: سالتر و هيرن)  .ها نيستند هيچ یک از آنها پذیرای تمامی روش

: جنکينز) .سازند پذیر می ها دارای واژگانی خاص و اصطالحاتی تخصصی هستند که ارتباط دقيق را امکان ـ رشته1

 (23،ص6831

 .شود ـ فهم جزئی و کاربردی به دانش حاصل می1

 .آید دست می ز روشن و مشخص بهاندا ـ چشم1

ـ تحليلی با  نگرش تطبيقیحال باید دید بر اساس  .می کند توجيهرشتگی را  های ی است که حوزهموارد فوق شاخصه های

به سوی کدام یک  با رویکرد اکتشافی به کدام یک از این شاخصه ها مزین بوده و وهیپژ مهدویت کاربست اصول آینده پژوهی،

 . گام بردارد تا به جایگاه حوزه رشتگی نایل آید از آنها باید

شدن  فراهم»، «برخاستگی از دانش کلی تر»، «غرض مشخص»، «موضوع واحد»بی تردید برخی از شاخصه های فوق نظير 

، مواردی هستند که با رویکرد گذشته پژوهی «ایجاد فهم جزئی، دقيق و کاربردی»، «بسترهای تخصصی و تقسيم بندی دانش

ل شناسی و تطبيق با حوزه مهدویت پژوهی بوده و می توان وجود آنها را همين اآلن در حوزه مهدویت پژوهی مشاهده نمود قاب

که « روش مشخص و خاص»، «انداز روشن و مشخص چشم»، «یافته دانش ساختار منظم و نظام»ولی شاخصه های دیگر نظير 

به  گرایش به سوی رشتگی است با رویکرد اکتشافی در آینده های نزدیک در واقع هر کدام روندهای تغيير ِمهدویت پژوهی از

    .وقوع می پيوندد

 

 چشم انداز مهدویت پژوهی با رویکرد هنجاری

اما در این قسمت به بيان ميان رشتگی مهدویت . پرداختيمرشتگی مهدویت پژوهی با رویکرد اکتشافی  بيان در فراز قبل به

، ایده آل و آرمان را که رویکرد هنجاری که یک رویکرد توصيه ای و تجویزی است. خواهيم پرداختپژوهی با رویکرد هنجاری 

مثال در عرصه مهدویت پژوهی که یک عرصه معرفتی و . برای فرد و جامعه ارزشمند و مطلوب است، توصيه و سفارش می کند

تحليل روندهای فرایند حوزه گرایشی از طریق  ازهدف کوتاه مدت با رویکرد اکتشافی  یک دانشی است، رشتگی به عنوان

و  و ذو ابعاد بودن موضوع مهدویت پژوهی از یک سو اما با وجود فراگير شدن نظریه ترابط علوم. می شود پذیر تغيير، توجيه

با ، نظریه ميان رشتگی برای حوزه مهدویت پژوهی، نظریه ایده آل و مطلوب بوده و تحقق آن از سوی دیگر پيچيدگی آن

برای تبيين نظریه فوق ابتدا به مفهوم و چيستی شناسی ميان رشتگی پرداخته . می شودرویکرد هنجاری در آینده دور توصيه 

   و بعد به بيان تطبيق و تحليل رویکرد هنجاری نسبت به ميان رشتگی مهدویت پژوهی نظر داده می شود  شده
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 رشتگی  های میان تعریف و شاخصه

ای با نقاط مشترك متعدد  ، اما امروزه یک شبکه یا مجموعههشد بعدی تعریف می یک شالوده یا ساختار تکگذشته، علم   در

ساحتی،  باز در گذشته، ساختار و مناسبات روابط درونی ميان اجزا و عناصر دانش، خطی، تک. شود و یک نظام پویا تعریف می

ها و  ای از ساخت دید، ولی در دوران معاصر، علم به صورت شبکهگر پذیر و مطلقاً قابل کنترل توصيف می بينی قطعی، پيش

های غير خطی،  کنشی ها و هم شود که در آن ميانِ عناصر و متغيرهای متنوع و متکثر، کنش ها تصویر می ساحت

یی، تلفيق، های معرفتی است، همگرا رشتگی از دیگر حوزه هایی که سبب تمایز ميان عمده شاخصه. ناپذیر مطرح است بينی پيش

ای، وحدانيت، اتحاد، ارتباط، همبستگی، کثرت، پيچيدگی، ذوابعادبودن موضوع  اندازهای مختلف رشته یکپارچگی چشم

 .باشد می... پژوهش، گستردگی موضوع و

رشتگی یا  همه جزو خانواده ميان... ای، و رشته رشتگی، بين رشتگی، تعدد چند رشتگی، بين رشتگی، فرا رشتگی، درون

شوند، اما  به کار برده می« ها رشته ميان»های مختلف همکاری  عبارات بسيار متفاوتی برای اشاره به شکل. ای هستند رشته انمي

ای عباراتی آشنا هستند، در  رشتگی، چند رشتگی، فرارشته که ميان درحالی. شود اغلب تعریف دقيقی از این عبارات ارائه نمی

این تعدد عباراتِ مورد استفاده . خوریم ، نيز برمی«ای بينا رشته»، «ای تعدد رشته»اتی نظير ادبيات این حوزه، اغلب با عبار

 . دهد که سر درگمی زیادی در به کار بردن آنها وجود دارد نشان می

ان رشتگی است و اینکه چه رابطه و نسبتی مي ای که در اینجا الزم است یادآوری شود، بيان رابطه ميان رشته و ميان نکته

گيرد، قطعاً قبل از آن، عنوان رشتگی را به خود  رشتگی را به خود می تردید هر دانشی که عنوان ميان آن دو وجود دارد؟ بی

رشته و  پس این ميان (698، ص6831: خورسندی) .کند رشتگی از دانش رشتگی گذر می گرفته است؛ یعنی دانش ميان

آید،  ای موضوعی به ميان می رشته بر این اساس وقتی که بحث از ميان. ترشتگی رابطۀ عموم و خصوص مطلق حاکم اس ميان

گيرد، بلکه بر بستر و  رشتگی در خأل معرفتی شکل نمی باشد؛ به تعبير دیگر عنوان ميان بودن آن مفروغ می تردید، رشته بی

آید؛ به تعبير دیگر حوزة  ی نایل میرشتگ نماید؛ یعنی با حفظ رشتگی به جایگاه ميان زمين رشته یا گرایش تکوّن و نمو می

پژوهی در  رشتگی در عرض هم قرار ندارند، بلکه در طول یکدیگر قرار دارند؛ مثالً حوزة معرفتی مهدویت رشتگی و ميان 

 بستر ساز تغيير و تحول هميشه و در دوران معاصر با وجود روندهای کليدی که بوده از علم کالم گرایش شاخه و گذشته یک

و به عوامل مختلفی نظير فربگی ها  و در دوران فراسوی و آینده با توجه سوق می دهندبه سوی رشتگی  آن را هستند

از نظر مسائل و  و ذو ابعادی و چند تباری ماهيتی که در دراز مدت بر دامنه آن افزوده می شود پيچيدگی های گسترده

با رویکرد هنجاری به سوی ميان رشتگی  مهدویت پژوهی ی طلبد، مکه در آینده این حوزه بيشتر بدان دچار می شود مباحث

ای که در اینجا الزم  نکته. حرکت کرده و ایده آل و مطلوب این حوزه را که همان حوزه ميان رشتگی است دست یافتنی نماید

هند، سابقۀ معرفتی د رشتگی تعيير وضعيت می پژوهی به حوزه ميان رشتگی مهدویت وقتی که حوزه . است بيان شود این است

شدنی که  شود و این ریزشدن و تخصصی گيری رشته تنها موضوع ریز و تخصصی می ماند، زیرا در فرایند شکل آن محفوظ می

های رشته وجود  رشته با حوزه تنها تفاوتی که در حوزة ميان. رشتگی نيز ملحوظ است در قالب رشتگی رخ داده بود، در ميان

شود، اما در  کار گرفته شده است؛ یعنی در رشته، روش و اسلوب واحدی به خدمت گرفته می های به وشدارد، تفاوت اسلوب و ر

 .   پردازند کارگيری ابزار و روش گوناگون به مسائل یک موضوع می دهند و با به رشته علوم مختلف دست به دست هم می ميان

پردازیم تا با رصدکردن  رشتگی می ردید، به تعاریف مختلف ميانبعد از بيان مطالب باال که در واقع به عنوان مقدمه ذکر گ

 رشتگی پژوهی با حوزه ميان سازی حوزه مهدویت دست آورد، زمينه و بستر تطبيق توان به هایی که از آنها می ها و مؤلفه شاخصه

 . فراهم شود با رویکرد هنجاری
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اند و برخی  االفق ختلفی ارائه شده که برخی از آن تعاریف قریبرشتگی از طرف اندیشمندان تعاریف م طور کلی برای ميان به 

تر هستند که در ذیل به آنها  ای زیادی که ميانشان وجود دارد، به دوگانگی و تضاد نزدیک دیگر از آنها به جهت فاصلۀ مفهومی

 : شود اشاره می

 (61، ص6831:روالند) . شتركای یعنی فعاليت چند رشته در کنار هم برای حل یک مشکل م رشته ميان( الف

توان فرایندی از پاسخگویی به یک پرسش، حل یک مسئله و یا ارجاع به یک موضوع  ای را می رشته مطالعات ميان( ب

، 6831: خورسندی)  .نقدر وسيع و پيچيده است که پرداختن یک رشته یا یک حرفه به آن ناکافی خواهد بود معرفی کرد که آ

 (86ص

توان با آگاهی  اند که نمی قدر پيچيده ای به این دليل ضروری است که مسائل برخی دانش آن رشته همکاری ميان( ج

، 6831: تامپسون کالین) .ای بررسی کرد، چه رسد به اینکه حل کرد طور شایسته موضوعی صرف از یک رشته، آنها را به

 (202ص

های  ک مجمع به منظور تبادالت و تعامالت ميانِ رشتههای مختلف بر یک ميز و در ی ای گردهمایی رشته رشته ميان( د

رشتگی یک نوع همکاری علمی و آکادميک بين متخصصان و استادان دو یا چند رشته  مختلف دانش است؛ بنابر این ميان

ار های معين در ابعاد اجتماعی، انسانی، علمی و فناوری با یکدیگر ک علمی و آموزشی است که برای تعقيب و تأمين هدف

 (82، ص6831: مورن) . کنند می

ای را به نسبت پيچدگی مسائل توجيه  رشته ای، اهميت و ضرورت نظریه و تفکر ميان رشته پردازان ميان اکثر نظریه( هـ

ها و  اند که با دانش قدر پيچيده و چند وجهی کنند و معتقدند که مشکالت، مسائل و موضوعات مختلف علمی و اجتماعی آن می

 (81همان، ص) .توان به سراغ آنها رفت ای نمی رشته تک های روش

شود که وجود چند مؤلفه در شکل گيری ميان  رشتگی ارائه شده برداشت می تردید از تعاریف گوناگونی که از ميان بی

پيچيده   وجود مسائل یا موضوع ِمشکل و. 6: شود و با وجود آنها حوزه رشتگی توجيه و معقول می. رشتگی نقش اساسی دارند

عدم کفایت یک . 1عدم توانایی یک علم، رشته یا گرایش در تبيين و توجيه مسائل  . 8وجود مسائل یا موضوع ذو ابعاد  . 2

کار گرفته  ها و راهکارهای متنوعی به روش و اسلوب در تبيين و دفاع از مسائل، یعنی در تبيين و توجيه مسائل الزم است روش

 . شود شود تا منجر به حل مسأله

 

  هنجاریپژوهی با رویکرد  رشتگی ِمهدویت میان

های مختلف با  ابعاد و چند الیه و دارای اضالع گوناگونی است و از طرفی پرسش پژوهی موضوعی ذو موضوع مهدویت

 بينيم علوم مختلف نظير علم کالم، علم و از طرف دیگر می. باشد پژوهی می رویکردهای گوناگونی متوجه عرصه مهدویت

همه و همه به نحوی ... ، علم تفسير، علم حدیث وشناسی ، علم مردمشناسی شناسی، علم جامعه سياست، علم اقتصاد، علم روان

اند؛ بی تردید این همه اقبالی که از ناحيه  قلمرو خویش قرار داده پژوهی نظر دارند و تبين و توضيح آن را در به مباحث مهدویت

همه پيچيدگی و ذو ابعادی که دامنگير حوزه مهدویت پژوهی شده و این همه پرسشهای علوم به چشم می خورد و این 

حکایت از بروز و ظهور افق جدیدی  آنها همه گوناگون با رویکردهای مختلف معطوف به عرصه مهدویت پژوهی شده است

بدان توجه شده یا اصالً توجه نشده های دور کمتر  که در گذشته رشتگی دارد، افقی پژوهی به نام حوزه ميان فراسوی مهدویت

روشی است که در مهدویت مرسوم بوده است و حال  تباری و تک البته این عدم توجه به افق جدید به جهت نگرش تک. است

که یکی از شاخصه های ميان  اینکه االن اگر به مهدویت و مسائل آن توجه شود، به راحتی چند تباری و چند روشی بودن آن

پژوهی است، این قابليت را دارد که  که یکی از مسائل مهم مهدویت« انتظار»شود؛ برای مثال موضوع  می، نمایان رشتگی است

 : شناسی شده و جزو مسائل درونی علوم مختلف قرار گيرد های علوم مختلف مسئله با اسلوب و قالب

 : شناختی ـ انتظار با نگرش جامعه6
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 شود و انتظار در آن چه نقش و جایگاهی دارد؟ گونه توجيه میپویایی و بالندگی جامعۀ منتظران چ 

 : ـ انتظار با نگرش تربيتی2

 های روانی نظير اضطراب و افسردگی چگونه است؟  بردن بيماری نقش انتظار در ایجاد اميد و از بين

 : ـ انتظار با نگرش اخالقی8

 شود؟ چگونه توجيه می ر عصر ظهور امام زمانبررسی مبانی اخالقی منتظران و تطبيق آن با مبانی اخالقی د 

 :ـ انتظار با نگرش سياسی1

های سياسی و تشکيل حکومت اسالمی در عصر  گيری اندیشه سياسی منتظران در ایجاد جنبش نقش انتظار در شکل 

 غيبت چگونه است؟

 : ـ انتظار با نگرش کالمی1

 مبانی عقلی و نقلی انتظار چيست؟

های  آفرینی کردن آن در عرصه گون آن و همچنين نقش دن مفهوم انتظار و تبيين زوایا و اضالع گونهکر تردید کاربردی بی

طلبد علوم مختلف با نگرش و رویکردهای گوناگون در این عرصه ورود پيدا  می... مختلف فردی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و

های مهدویت باز مفهومی شود و نقش خطير و تأثيرگذار آنها  آموزه های مهدویت، جایگاه کنند تا با بازخوانی و بازآفرینی آموزه

 . رشتگی به اثبات برسد پژوهی به عنوان یک حوزه ميان برمال گردد و حوزه معرفتی مهدویت

توان  رسيم که نمی رشتگی است، به این نتيجه می های علوم ميان های باال که در واقع شاخصه پس با عنایت به شاخصه 

توان آن را تنها با قواعد،  شناسی و تعریف کرد و نمی مفهوم( مثال علم کالم)پژوهی را تنها در قالب یک حوزة دانشی مهدویت

پژوهی در حوزة معرفتیِ  اسلوب و روش یک علم تبيين و تشریح نمود، بلکه بهتر است با توجه به مطالب یادشده، مهدویت

گيری آن  ، نقشه فرایند شکلو با رویکرد هنجاری ا نگرش ثبوتی و پيشينیشناسی شود و نيز ب رشته، تعریف و مفهوم ميان

رشتگی  نمودن جایگاه حوزه ميان کردن این نظریه و نيز با توجيه و تثبيت تردید با اجرایی و عملياتی بی. ترسيم شود

پژوهی با علوم دیگر  رابطه مهدویتو تعامل و  ارتقا پيدا کردهدر طبقات علوم  این حوزه پژوهی در ميان علوم، جایگاه مهدویت

 . نظام یافته تر و منظم تر خواهد شد

 

 نتیجه بحث

رو برو بوده است  یمختلف هایبا فراز و فرود در طول تاریخ شکل گيری حوزه دانشی مهدویت پژوهی بسان حوزه های دیگر

مطرح  ر طول تاریخ اسالمی بوده و خواهد بودد مورد پذیرش همه مسلمانان که اصيل اسالمیدر ابتدا امر به عنوان یک باور 

و در فرایند  طرح گردیده استمسائل و مباحث پيرامونی  ی ازآغازین تکون خویش با همراهی اندک این حوزه در شده است

 .است افزوده شدهمسائل و مباحث آن  بر را پست سر گذاشته است، به صورت نسبی زمان به پيش آمده و هر چهسير تاریخی 

کم  ،دیگر یک حوزه وابسته با انبوهی از داشته های مسائلی و مباحثی رو برو است که وری که اآلن حوزه مهدویت پژوهیبط

خود  ، و جزئی و کلیدرونی و بيرونی مسائل و مباحث با انبوهی از بلکه در قالب یک حوزه مستقل دانشی و محدود نبوده حجم

در  ، مورد بحث و بررسی قرار می گيردگذشته پژوهی و آینده پژوهی کاربستحوزه مهدویت پژوهی با دو . نمائی می کند

 تبدیل شدن آن به تکون  و اصل پژوهی توجه شده و به اثبات وضعيت عقبه های تاریخی مهدویت به گذشته پژوهی کاربست

با دو  و ت پژوهی قرار گرفتهپرداخته می شود و در کاربست آینده پژوهی، اصول و قواعد آینده پژوهی در خدمت مهدوی گرایش

به روندهای تغيير و تحليل آنها پرداخته و در نهایت به  رویکرد اکتشافی در .می شود پی گيریرویکرد اکتشافی و هنجاری 

وضعيت این حوزه و ارزش های  بر اساس هنجاری یکردور درداده می شود و  رأیرشته بودن مهدویت پژوهی در آینده نزدیک 

 مطلوب و مرجوح نظر داده می شودبه عنوان  مهدویت پژوهی در دراز مدتبه ميان رشتگی عه موجود در جام
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Abstract 

In the following article Mahdi  research areas will be explorethed by future studies 

applying the beginning of this article marked with an introduction and explains 

meaning of key words continues And then to determine the scope of this article to 

address the areas mentioned and messianic mission as a field of research and 

futures studies is seen with past attitudes And went on to explain the messianic 

research and discussion process with backward and forward escorting two 

approaches , and in the end to express messianic vision research  with exploratory 

and normative view deals And exploratory approach to orientation and as string 

field research on Mahdism and the normative attitude to Messianism 

Interdisciplinary research will be considered and in the end , the article ends with 

the result  

Key words: Mahdi research , future studies, foresight , exploratory approach , 

normative approach 
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