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ن شده ييش تعياز پ يونده به سمت هدفرن جهان ين باورند که ايو بر ا *ت محورنديغا يميان ابراهيادتمام .۱
ان وعده داده ين اديا ين اساس، در آموزه هايبر هم .ستين ،شدهبه خود وانهاده و  رها  و **فهد يو ب است 

 يمد و امور را سامان نک يم يرياز ابناء بشر دستگ کهآخرالزمان ظهور خواهد کرد در  يدو موعو يشده که منج
مواخذه خواهد کرد و را ستاند و ظالمان  يآکند و داد مظلومان را م يد و جهان را از قسط و عدل و داد مبخش

ن يک روز از عمر ايها اگر تن يآمده، حت يت اسالمايمطابق با آنچه در روا. خود خواهد نشاند يشان را بر جايا
ف محوله را انجام يظهور کند و وظا يتا منج مانده باشد، خداوند آن روز را چنان بلند خواهد کرد يکره خاک

مشهور  ينيدو روشنفکر د  يکوشم درک و تلق يممختصر  ن نوشتهيدر ا .فا کنديخود را ا يخيدهد و نقش تار
 يعيه در سنت شرا ک ينيد يياز مقوله موعود گرا ، م سروشيکرو عبدال يعتيشر يعل ر گذار، مرحوميتاثو 

  .رامون آنها متذکر گردميپچند  يسه کرده، نکاتيگر مقايکدياست، با » تيمهدو«   کننده مفهوم يتداع

است؛ » تيمهدو«ن مولفه و مقوم يمهمتر» انتظار«کند که  يد ميتاک انتظار مکتب اعتراضکتاب در  يعتيشر .۲
عه يک شي  يو انقالب يزيو ظلم ست يانگريه عصيادآور روحياست و » اعتراض«الئم با تمتناسب و مکه  يانتظار

ه سرکش و يآورد، بر روح يان ميسخن به م» عه بودنيش يت هايمسئول« از  يعتيکه شر يهنگام.  يملتزم و واقع
دهد  يح مي، توضيهجر ۶۱ال س ينهد و با الهام گرفتن از واقعه عاشورا يد ميانگشت تاک يعه علويمعترض ش

ا يو  گذرد يم يو برابردالت تحقق ع يش در راستايکند و از جان ناقابل خو يم ينيسا کار حي يعه علويکه ش
. دينما يسازد و حاکمان را رسوا م يان ميش به نظام موجود را عيوکند و اعتراض خ يم يتيترب -  يآموزشکار 
ر و زبر يرا زکه جامعه   يستياليسوس ينيبا طن ينيد يانقالب ؛ است، انقالب ين حرکت اعتراضيا يقصوات يغا
گستراند و اختالف  يعدالت را در جامعه مو ي، آزاد يچون برابر يل انسانيواال و اص يکند و آرمان ها يم

 »يگرانيعص«و  »انقالب« م مدرنيشد تا با وام کردن مفاهکو يم يعتيدر واقع، شر .دارد يان بر ميرا از م يطبقات
. ن از آن به دست دهديامروز يگمارد و قرائت سنت همت يها از مولفه يکيبه مثابه » تيمهدو« يبه بازخوان

و  ن سنخ کنديبر ا يپرتو» شدن سنت يدئولوژيا«با برساختن مفهوم » ست؟يچ ينيانقالب د«گان در يوش شايدار
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 يزه کردن سنت به لحاظ روش شناختيولوژدئيگان، ايشا يبنابر را. افکند يم يعتيشر  انهروشنفکر يکاوها
 يعتياست که شر يبيمکاتب رق ياز اسباب و ادوات نظر مدد گرفتنمتضمن ؛ چرا که يو فرو نهادن ناموجه است

ر کار او ب » ناآگاهانه يغرب زدگ« يگان  نوعير شايبه تعبانگارد؛  يرا خصم م هاجنگد و آن يم هاا آندر نهان ب
کارآمد و دلربا از اسالم به دست دهد  يد تا قرائتيکوش يم يعتين است که شريمگر نه ا **.*ه افکنده است يسا

ب تواناست؛ اگر يکند که در مصاف مبارزه و دست و پنجه نرم کردن با مکاتب رق يرهگشا معرف يو آن را مکتب
و » اعتراض«چون  يميمفاه از گرفتنمدد ، » تيمهدو«چون  يا يو سنت ينين مفهوم دييتب ي، بران است يچن
و انسان  ي، معرفت شناختيمفروضات وجود شناختادآوري زيش از هر چيب وکه نسب نامه مدرن دارند » انقالب«

 و به مقصود نبوده يوافر در جهان مدرنند، يخا يدر سده ها ياسيو س ين اجتماعياديتحوالت بن د ويجد يشناخت
  .دنينشستن است و بن بربر سر شاخ 

 در يو. انگارد يعود آخرالزمان مو مو تيمفهوم مهدورا گوهر » ينيتجربه د ياياح« سروش ،گريد يواز س.۳
اب است يرياب و دي، آنچه کميشده کنون ييدهد که در جهان راززدا يح ميتوض" نيد يايت و احيمهدو" مقاله 
ر و يضم يکه فراخ ييبه هاتجر ل است؛يستانسيو اگز يوال خوش معنواح ،يو برگرفتن ين حال خواستنيو در ع

را  يده ايد عديکه اذواق و مواج يبا کس يو هم صحبت ينيهمنش .آورد ينه را به همراه ميابتهاج و گرما و سک
  :ان رهگشا و عبرت آموز استين ميا برپا شده، در يامتيب برده و در درونش قينص

  نقد هست امتيقدر درونشان صد 

  تـه مسـين آنکه شود همسايکمتر

، »شيشت انديعم ينداريد« :کند يک ميتفکگر يکديرا از  ينداريسه نوع د خود ين شناسيش در دسرو
 ي، جمعيتي، هوي، مناسکيني، آئشيشت انديمع ينداريد. »شيتجربت اند ينداريد« و» شيمعرفت اند ينداريد«

 يدعاو يناختت معرفت شيحجصدق و کذب و  يابيارزش ناظر به يمعرفت اند ينداريد .است يو اسطوره ا
تجربت  ينداريد .استگذشته  يسده ها يطن ين و فالسفه با مقوله ديکننده مواجهه متکلم يتداع واست  ينيد

 يدچار آب«که  يکسان ؛شود يم ينوادرب ينصتنها است و  يفرد و ي، وصالي، بهجتي، ذوقيکشف يب، لش ياند
 يب يوسعت«شوند و  يگم م» ال دوستيسمت خ«روند و در  يم» سر وقت خدا«به  و شوند يم» کرانيب يايدر

  :کشد يکران آنها را در کام ميب يبحر و » واژه
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  شيبحر من غرقه گشت هم در خو

  مـــران که منـکير بـــب بحـبوالعج

  را مطلبـآن جهان  م ان وــن جهيا

   ن دو گم شد در آن جهان که منميک

حضور گرم و سان و پاکان است و با يش و قديجربت اندت ندارانيسروش، موعود آخر الزمان از تبار د يدر تلق
 يو غنا م قکند و بدانها عم يح ميرا تصح ومنانم ينيو د يباطن يها ز، تجربهياز هر چ شيخود، ب ييحايدم مس
  . بخشد و به دوران باران يکان گوهر ميا صفت به نزدي، در ين حضور گرميچن .بخشد

 عه ين شيده آخرالزمان که در آئيو سروش با ا يعتيجه گرفت که مواجهه شرين نتيتوان چن يبنابرآنچه آمد، م .۴
انگارد و  يت ميمهدو يمقوم اصلرا » اعتراض« يعتيشر. شود، متفاوت است يم يت صورتبنديل مفهوم مهدويذ

 يرا مقوم اصل »ينيدتجربه «حال آنکه سروش،  کند؛ ين مييآن را تب برن انقالبا مدد گرفتن از مفهوم مد
موعود   يو اساس يکار اصلرامون را يشده پ ييان راز زدادر دل جه يباطنن تجارب يا يايند و احدا يت ميمهدو

  :ز و سکرآورنديکه گرمابخش و دل انگ ي؛ تجاربکند يقلمداد مآخرالزمان 

  

  خورند يم يشاد آن مستان که چون م

      برنـــد يپختـــه حســرت م يعقـل ها

*teleologistic 

**purposeless 
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