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 27-9 /1399 بهار و تابستان /مسو شماره /دوم سال /موعودپژوهی

 و مکاتب انیمشترك اد باور، ظهور منجی

 2مریم السادات موسوی، 1مرضیه سادات حسینی

  چکیده

ن فرازهای یترحساسکی از یای مشترك در جهان و دهيده به ظهور منجی، عقيعق

ان و یادت است. ین بشریریان و مذاهب و مکاتب و ني( از آرزوهای دیدتی اديعق

اند وردهان آيت است سخن به میدهنده بشرمذاهب  ونا ون از کسی که نجات

تا  اندد دادهیظهور او را نو، ولی دارندندر اختالف برخی موارد با یکدیگر ا رچه در

شود. ده میی( دين مکاتب و اقوام مختلف بشری نيع آن در بحدی که حتی شعا

را ، ظهور منجی است شده ميتند یليتحل-یفيکه با روش توصحاضر پژوهش 

که  استکند و به این نتيحه رسيدهمی یان و مکاتب بررسیباور مشترك ادعنوان به

ه ( بر این باورند کينان يحي ذرانند. مسد به ظهور ماشيح، روز ار میيان با امیهودی

مندی را به ارمغان ش و بهرهین بازخواهد  شت و آسايبه زمسیيعاقبت ع

ای صورت  ستردهده به ظهور منجی ب(رگ آسمانی بهيخواهد آورد. در اسالم ني( عق

 عنوان شده است.

 منجی، ادیان ابراهيمی، ادیان غير ابراهيمی، مکاتب.واژگان کلیدی: 

 مقدمه. 1

منحصر به مذهب  هاانسان انيشدن بساط ظلم و ستم از مدهيب(رگ و برچ منجی ه ظهورب دهيعق

 ونا ون مذاهب و مکاتب مختلف آن در  یهااست که چهره یجهان یبلکه اعتقاد ستين خاصی

 .دارددر فطرت انسان  شهیکهن ر داعتقا نیکه ا است قتيحق نیگر ابيانشود و همه یم دهید

ها یو از بد است شده فتوصي اهیدهنده به همه خوباست که نجات نیا این باورها وجه اشتراک

 یاما بعضها وجود دارد، البته وجوه اختالفی ني( در تطبيق این ویژ ی ها به دور است.یو زشت

قتيحق ورود یبرا کنند و راهیمیفطرت خود را آلوده  جاهای نابهبا مقاصد شوم و تعصب گرید
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مغرضانه  ی واسيسمختلف از جمله اهداف افراد  اه با اهداف  نی ذارند. امین یخود باق سویبه 

کنند. از سوی میدور  تقياز حق یافکنبا شبهه (يرا ن یاعده کنند و از این طریقمی ليتحلرا مسائل 

دارند آرامش و عدالت را در جهان  صلح،در این زمينه ادعای تالش برای ایجاد  های ب(رگ جهانیقدرت

دهد میاما متأسفانه  ذشت زمان نشان دادن زند ی بشریت باشند، تا به این وسيله سببی برای سامان

اند و از این رهگذر شده هاتیش جرم و جنایاف(ا بلکه باعث اندرا حل نکردهنه تنها مشکل بشر  اینها که

اند. بنابراین، ضرورت دارد در زمينه ظهور های روانی و عدم آرامش فراهم کردهزمينه را برای انواع بيماری

ای صورت  يرد تا نه تنها به این منجی به عنوان عقيده مشترک بين ادیان و مکاتب تحقيقات  سترده

(ایی در جهت اف رایی ادیان و ني( همای وارد نشود بلکه باعث همباور اصيل و مشترک بين ادیان خدشه

 سازی ظهور منجی شود.زمينه

 رفته است. تحقيق حاضر ني( در ادامه های فراوانی صورتدر این زمينه تحقيقات و پژوهش

تحقيقات  ذشته با نگاه جدیدی به مسئله از جهت چيدمان پژوهشی و بيان بيشترین دید اه با رعایت 

 ، همهاستعتیان، شریمراد از ادذکر است که مختصر ویی مطرح شده است. این نکته ني( قابل 

ان معنای عام آن است که ین مراد از اديدی. همچنير توحيمی و غير ابراهيغ هم دی ويمی و توحيابراه

ن، مکتبی است که ید از د. براساس این بيان، مراشود( میيرالهی مانند مکاتب بشری نيان غیشامل اد

ی انسان یو هدف آن راهنمااست شده  ليی تشکیمقررات اجرا ن وياخالق و قوان د،یاز مجموعه عقا

   ۲۴، ص1389)جوادی آملی، است.  برای سعادت

 منجی در ادیان ابراهیمی. 2

ف ين حنیدو می از سنت يهای ابراهنیهمه دتوان  فت که میان یقی اديدر مطالعات تطب

می يان ابراهیاد . برای مثالگر اشتراك دارندیکدیاز جهاتی با  نایداین ارند. ي الهام می ميابراه

و برای  عنی معتقدند خداوند افرادی را انتخاب کردهی ؛هستند امبريپوجود همگی معتقد به 

ان یروان اديپ. از طرفی ني( است کردهك فرشته ارسال یا به واسطه یم يطور مستقی را بهیهاغاميآنها پ

ت حق و علم، عدالت اجتماعی، نجات بشر از ظلم و ستم ي، حاکمحق بر باطلروزی يمی بر پيابراه

ان یخ در ادیتوان  فت فلسفه تارمیم ك کالین به صالحان اعتقاد راسخ دارند. در يو وراثت زم

   3/343، 1378. )عسگری، کنددا میيمی با اعتقاد به ظهور منجی معنی پيابراه
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 . منجی در یهودیت1-2

بخش ییل از ناجی و رهايهودی به تفصیدر منابع  .هود استیی دتياعتقاد به منجی از ارکان عق

ی، شاکری زوارده. )اد شده استیبخش واقعی جاتی، نعنی دقنويح صياشمهود به عنوان یقوم 

هود در یهای مختلف خی و مدارک باستانی زیادی که از قومیان اسناد تاري  در م112، ص1388

دهای فراوانی در مورد منجی آمده است و ابراز یها و نویی وشيدست آمده است پها بهیحفار

 . 123، ص1384، پورمهدیخورد )خی به چشم میین اسناد تاریاق و نوید به انتدار او در اياشت

 مونيبن مموسیمثال  اند. براینگاشته یهای فراوانن رابطه کتابیدر ای هودی ب(ر اناری از يبس

راه بها چشمیح اعتقاد نداشته باشد و يهودی که به ماشیهر فرد تقد است مع هارامبام معروف به

را موضوع یز ؛ل استياسرائامبران بنیير پیو سا آمدن او نباشد منکر سخنان حضرت موسی

ها با تمام هودیی . 81ص، 1388پور، مهدی) کرات در متون مقدس عنوان شده استح بهيماش

ح موعود هستند که عدالت واقعی را در آخرال(مان در سرتاسر يانتدار ظهور مس شان دریهافرقه

ان به یهودیجای کتب مقدس  . در جای58ص، 1387دی، يهاشمی شهجهان برقرار کنند )

شعيای نبی، کتاب مقدس، کتاب االهی و ظهور منجی اشاره شده است ) دن وعدهيفرارس

  .10تا 1، بند11باب

 ول امت یهود متون مورد قب. 3

 شیدایسفر پ1-3

 «.افتیع قبائل جهان برکت خواهند يدا کنم... و از تو جميم پياز تو امتی عد  فت خداوند به ابرام»

تو را  هیخداوند باز به او )هاجر   فت که ذر و فرشته»  3ا۲، بند12بابکتاب مقدس، سفر پيدایش، )

د و یيای و پسری را خواهی زانك تو حامله شدهیا .اری، شمردن نتوانيم که از بسیار نمايچنان بس

  .۱۱ا۱۰، بند1۶بابکتاب مقدس، سفر پيدایش، ) «ل خواهی خواندياسمش را اسمع

 ریمزام. 2-3

رون يعدالت تو را مثل نور ب .را به تو خواهد دادو پس مسئلت دل ت ،ی بکنیکويبر خداوند توکل نما و ن»

که منتدران خداوند  رایز ؛ن(د خداوند ساکت شو و منتدر او باش. خواهد آورد و انصاف تو را مثل ظهر

اما متواضعان، »  ،10ا 3، بند37، بابريمام( کتاب مقدس، عهد قدیم، )« ن خواهند بوديوارث زم

خداوند .  اه استهيقان را تکیشود و خداوند صدران شکسته مییبازوهای شر ن شدهيوارث زم
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، ريمام( کتاب مقدس، عهد قدیم، ) «شان ابدی خواهد شدیث ارايداند و مروزهای صالحان را می

. دیشوند و دشمنان خداوند مثل دخان فانی خواهند  ردران هالك مییشر»  .18-۱۲، بند37باب

دارد و مقدسان خود را ترك خداوند انصاف را دوست می .ن  ردنديابند وارث زمیآنانی که از وی برکت 

صالحان  .ر منقطع خواهد شدیاهند بود تا ابداآلباد و اما نسل شرشان محفوظ خوینخواهد فرمود. ا

، ريمام( کتاب مقدس عهد قدیم، )« ودن خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نميوارث زم

« ن بلند خواهد کرديدار که تو را به وراثت زمبه خداوند پناه برده راهش را نگاه»  .۳۰-۲۰، بند37باب

  .34، بند37، بابريمام( قدیم،  کتاب مقدس عهد)

 الیکتاب دان. 3-3

و به  آمدنك در ابرهای آسمانی، شخصی مانند فرزند انسان مییستم و ایاهای شبانه نگریدر رؤ»

 .ندیها او را خدمت نماها و زبانها و امتکه تمام قومناو سلطنت و عدمت و مملکت داده شد تا آ

کتاب مقدس، )« دید و مملکتش فانی نخواهد  ردسلطنتش سلطنت ابدی است که در نگذر 

اما مقدسان حضرت اعلی سلطنت را خواهند »  ،14ا13 ، بند7باب، اليکتاب دانعهد قدیم، 

کتاب کتاب مقدس عهد قدیم، )« دافت و مملکت را تا به ابد و ابداآلباد متصرف خواهند بوی

   .۱۸، بند7باب، اليدان

 منجی در مسیحیت. 4

هودیت است و به عبارتی خاستگاه مسيحيت، یهودیت ین یدنبال در واقع بهت ديحين مسید

ان است. یهودیق است و این همان کتاب مقدس ياست. از منابع مورد قبول این دین، عهد عت

( يهودی اشاره شد در عهد جدید نیبر آنچه در متون   عالوه428، ص1388)سليميان، 

ش یهاحی از همه  روهيره منجی آخرال(مان آمده است. مستری درباشتر و روشنيهای ببشارت

تی استوار يح پاك است که شالوده عدالت را در آخرال(مان در سرتاسر  يدر انتدار باز شت مس

  .58ص، 1387دی، يهاشمی شهکند )
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 مقدس مسیحیان درباره ظهور منجی  کتب. 5

 ل متیی. انج1-5

ع مالئکه مقدسه بر کرسی ب(ر ی خود قرار يهد آمد با جمو چون فرزند انسان در جالل خود خوا»

که گر جدا خواهد کرد چنانیل ن(د وی جمع خواهند شد و آنها را از یکدیخواهد  رفت. همه قبا

   33ا31، بند۲۵ل متی، بابي، انج)کتاب مقدس، عهد جدید«. ها را از ب(ها جدا کندشيشبانی م

 ل لوقایانج. 2-5

د مانند آن يهای شما و خود باشاشد کمرهای شما و افروخته باشد چراغست که بسته بیپس با»

د و در زند، دفعتا در ید که چون آیکشند آقای خود را که کی از عروسی بازآکسانی که انتدار می

م که ی وابد آنها را و من به شما مییدار يد بیند. خوشا به حال آن نوکران که چون آقا آیرا  شا

)کتاب «. د و ن(دشان آمده آنان را خدمت خواهد نموديخود را بسته آنها را نشان درستی کمربه

   37ا35، بند۱۲باب ل لوقا،يانج مقدس، عهد جدید،

 ل مرقسیانج. 3-5

کس مطلع  چينه مالئکه آسمان و نه فرزند، ه -سوای پدر-قت آن روز و آن ساعت يو بر حق»

دن آن زمان مطلع يرا از هنگام رسید؛ زیيدعا نماد و يد که با حذر باشیياط نمايست. احتين

دی رفته و خانه خود را  ذاشته و مالزمان خود را قدرت داده يد چنانچه شخصی به سفر بعيستين

دار يداربودن امر فرموده است، پس بيو هر کس را به شغل خاص مقرر فرموده و دربان را به ب

ا وقت بانگ یا نصف شب یخواهد آمد. در شام  د ب(رگ خانه چه وقتيداند از آنجا که نمیيباش

م به همه ی وابد و آنچه من به شما مییا صبح. مبادا که نا اه آمده شما را در خواب یخروس 

، به نقل 37ا32، بند۱۳ل مرقس، بابيانج)کتاب مقدس، عهد جدید، «. ديدار باشيم، بی ومی

در آخرال(مان  سیيکه حضرت عان معتقدند يحي  بنابراین، مس477، 1388از سليميان، 

های کتب آسمانی باز خواهد  شت و جهان در پرتو ای الهی و مژدهيهای انببرای تحقق وعده

 حکومت او آکنده از صلح و صفا و محبت و عدالت خواهد شد. 

 منجی در اسالم. 6

و  ل سنتان اهيی در می رادر اسالم دو خاستگاه کلی در مورد منجی وجود دارد: یکی منجی

 رایی در ميان شيعيان. البته مسلمانان با وجود مذاهب مختلف در انتدار ظهور دیگری منجی
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است که حکومت عدل واقعی را در آخرال(مان در سراسر جهان از کران تا  حضرت مهدی

   5۸ص، 1387دی، يهاشمی شهان نهند. )يکران بن

 تسنن منجی در مذهب اهل. 7

ن یين اسالم است و منکر آن از آين مبیات دیکی از ضروری( ير ان اهل سنت نباور به منجی ن(د ب( 

اند که آن ت کردهیامبر  رامی اسالم روايباره علمای اهل سنت از پنیرون است. در اياسالم ب

ب بالمهد»حضرت فرمود: 
ّ

راستی کافر را انکار کند به فقد کفر؛ هر کس مهدی یمن کذ

ه انصاری روا  29/318، 1409 ،)قاضی مرعشی«. است
ّ
ت یدر جای دیگری از جابربن عبدالل

؛ هر فقد کفر بما ان(ل علی محّمد یمن أنکر خروج المهد»فرمود: امبر اکرمياند که پکرده

، مرعشی )قاضی« ده استینازل شده کفر ورزرا انکار کند به آنچه بر محمد که ظهور مهدی

ث اهل سنت کتاب مسند احمدبن ین مدرك حدین و معتبرتریترکی از کهنی  .13/213، 1409

ت شده است. پس از یروا ث درباره حضرت مهدییحد 136ن کتاب مجموعا یحنبل است. در ا

داشته است در کتاب  تيل بخاری با همه تعصبی که نسبت به امامان اهل بياو محمدبن اسماع

ش خواهند بود و ع(ت و سربلندی یهمگی از قر را که غمبرين پيث دوازده جانشیاحاد االحكام

 اسالم به وجود آنها بستگی خواهد داشت را نقل کرده است.

نکه مانند بخاری یهجری با ا 261شابوری متوفای سال يبن حجاج ندر همان عصر، مسلم

و باب ن(ول  الفتن و اشراط الساعهنبرد در کتاب  اصرار دارد که نامی از حضرت مهدی

ات ین کتاب صحاح اهل سنت است قسمتی از روايح خود که دومياز کتاب صح سیيع

خود  سنننی در کتاب یرا نقل کرده است. بعد از او ابن ماجه ق(و مربوط به حضرت مهدی

را در بخش  ث مربوط به حضرت مهدییکی از کتب صحاح اهل سنت است احادی( يکه آن ن

خود  سنن ( در کتابيرده است. ابوداوود سجستانی نآو نام باب خروج المهدیمخصوصی به

را در بخشی از آن کتاب  ات مربوط به حضرت مهدییکه از کتب صحاح سته است روا

خود که از  سنن سای ترمذی در کتابيان کرده است. محمدبن عيب عنوان کتاب المهدیبه

 به حضرت مهدی ات مربوطیروا یالمهد یباب ما جاء فالفتن کتب صحاح است در کتاب 

ثی یخی و حدی  آنچه از مجموع منابع تار71، ص1387 دی،يهاشمی شهت کرده است. )یرا روا

مورد اتفاق و اجماع  ن است که مسئله ظهور حضرت مهدییشود ااهل سنت استفاده می

ت در ن(دشان است. اعتقاد به منجی در ميان یت مسئله مهدوين خود نشانه اهمیآنهاست که ا
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وضوح چهار انه اهل تسنن هم که شامل حنفيان، مالکيان، شافعيان و حنبليان است بهمذاهب 

ن یحدی است که تندروترندر بهن اتفاق ی . ا159ص 1388پور، مهدیقابل مشاهده است )

طور جدی دفاع اند و از آن بهرفتهین موضوع را پذی( ايان نيهای اهل سنت یعنی، وهاب روه

  .37، ص1388کار ر، دانند )د مسلم اسالمی مییآن را از عقاکنند و می

 منجی در مذهب شیعه اثنی عشری. 8

اتی اسالم و يار حيکی از مسائل بسید ظهور آن مصلح الهی یت و نویاز ندر شيعه مسئله مهدو

 ن روزهای طلوع فجر اسالم و دوران شخص نبی اکرميدار است. پيشينه آن به نخستشهیر

ام مانند ين ظهور و قیدرباره ا میقرآن كرات نورانی ید آی  بدون ترد128ردد. )اعراف:  برمی

از صورت اصولی و کلی بحث کرده و ات شود بهينکه وارد ج(ئیگر بدون ایهای دنهياری از زميبس

ن سخن  فته است. يسته در روی زمیروزی کامل بند ان شايل حکومت عدل جهانی و پيتشک

 ونه نیو دانشوران ب(رگ اسالمی ا نيعه به استناد سخنان نورانی معصوميرگ شمفسران ب( 

اند. از مجموع ام جهانی آن حضرت دانستهيو ظهور و ق ات را مربوط به حضرت مهدییآ

توان چند شتری در این زمينه دارد، میين موضوع است و صراحت بیات قرآنی که ناظر به ایآ

 مورد زیر را ذکر کرد:

َقْد َکَتْبنا ف  »
َ
ْرَض  یل

َ ْ
نَّ اْل

َ
ْکر  أ

ِّ
ْن َبْعد  الذ ُبور  م  باد  یال(َّ ها ع 

ُ
ث ُحوَن؛ در کتاب زبور بعد از  یر  ال 

الصَّ

االرض به مجموع کره   105ا: ي)انب .«ن، بند ان صالح من خواهند شديم که وارث زميذکر نوشت

عنی، آنچه بدون معامله و یارث  نه خاصی در کار باشد.ینکه قریشود مگر ان  فته میيزم

روزی قوم صالح بر ي اهی به معنای تسلط و پ میقرآن كرابد. در یدادوستد به کسی انتقال می

  .1/331، 1381)ارفع، ها و امکانات آنها  فته شده استار رفتن موهبتيقوم ناصالح و در اخت

شود. از طرفی با توجه به روشن مید آنان يمان و توحیشدن بند ان به خدا ابا توجه به اضافه

هایی مانند عمل و تقوا، علم و د. شایستگییآها به ذهن میستگییکلمه صالحون همه شا

ن یمان ایر و ندم و درك اجتماعی. هنگامی که بند ان باايآ اهی، قدرت و قوت و تدب

ابند و یمستکبران غلبه  کند تا آنان براری میی( يها را برای خود فراهم کنند خداوند نستگییشا

ن، وجود ین کوتاه کنند و وارثان زمين شوند. بنابرايشان را از حکومت بر روی زمهای آلودهدست

روزی بر دشمنان و حکومت بر روی زمين است بلکه يل بر پيها دلستگییمان و کسب شایا
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د. ين نخواهند رسين دو اصل را زنده نکنند به حکومت روی زمیمستضعفان جهان تا زمانی که ا

ن است يوی صالحان که حکومت روی زميهای دنن پاداشیترکی از روشنیه به ین آیخداوند در ا

ك یرش یل روشنی بر پذينش دلیآید این است که ندام آفراشاره کرده است. آنچه به دست می

ه یکه از آ(ی است ين همان چیت خواهد بود و ايجهان انسان ح اجتماعی در آیندهيندام صح

 ،یرازيمکارم ششود. )ام مصلح ب(رگ جهانی استفاده میيث مربوط به قیمورد بحث و احاد

1374، 13/515-524   

وراثت در »سد: ینوهای  ونا ون درباره انواع وراثت مید اهیی پس از طرح دیعالمه طباطبا

نی که یشود. مفسرشامل میست بلکه هر دو را يی و آخرتی نیايهای دنکی از دو وراثتیاین آیه 

ن معنا مقصود است؛ زیرا پس از اعاده ياند: هماند و  فتهآن را به وراثت آخرتی اختصاص داده

ه یست که آياند چون مشخص نست تا صالحان آن را ارث ببرند حرف درستی ن(دهينی نيگر زمید

جه بگيرید، پس از اش باشد که متعرض مسئله اعاده است و نتيه قبلییمورد بحث عطف بر آ

ی اختصاص داده یايه را به وراثت دنینی هم که آیماند. آن مفسرنی باقی نمیيگر زمیاعاده د

در اخبار متواتره  که رسول خدا ا دوران مهدییاند بر دوره ظهور اسالم و حمل نموده

اه درستی اند، پس این مفسرین ني( ر عه و سنی آنها را نقل کردهياز آن خبر داده است و ش

زند. بنابراین، ص نمیيه را تخصیات مذکور هر چند متواتر و مسلم است، اما آیرا روایاند؛ زنرفته

اق آنچه که عقل ي(ی که هست از نگاه سيشود. چفه مطلق است و شامل هر دو وراثت مییه شریآ

َمْن »فه عطف بر همان جمله یه شرین است که آیکند او اعتبار اقتضا می
َ
حات  ْعَم یف ال 

َن الصَّ  م 
ْ

ل

ن   کرد ل حال اهل اختالف از نگاه پاداش آخرتی اشاره میيه به تفصیباشد چون آن آ« َو ُهَو ُمْؤم 

ن یجه حاصل کالم ايکند و در نتی اشاره مییايل حال آنان از نگاه پاداش دنيه به تفصین آیو ا

قطعه کرده در آن ن را قطعهیشان دیم، ولی اینی واحد دعوت کردیسوی دشود که ما بشر را بهمی

مان آوردند سعيشان یی که ایاختالف کردند و مجازاتشان هم  ونا ون شد، اما در آخرت آنها

ن را به وراثت مالك شدند به يمان آوردند زمیا آنها که ايمشکور و عملشان مکتوب شد، اما در دن

   330-14/320، 1417 ،ییطباطبا«.)گرانیخالف د

ات یاست و روا تيه درباره ائمه اهل بین آیبر این باور است که ا زانیالم ریتفسصاحب 

جری ل ين باب از قبیات ایروا د که همهیآت برمیین روایده است و از ايعه رسيق شیاری از طريبس

( ين انیالبمجمعر ي  در تفس330-14/320، 1417 ،ییطباطباق، مصداق بر کلی است. )يو تطب
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دانسته است  فه آن را مربوط به حکومت حضرت مهدییه شریل آیاتی چند در ذیرواپس از ذکر 

  .7/106، ۱۳۷۲ ،یطبرس)

ذ  یَو ُنر  »
َّ
ی ال

َ
ْن َنُمنَّ َعل

َ
ُفوا ف  یُد أ ث   یَن اْسُتْضع  وار 

ْ
ُهُم ال

َ
ًة َو َنْجَعل مَّ ئ 

َ
ُهْم أ

َ
ْرض  َو َنْجَعل

َ ْ
َن؛ و ما اراده ياْل

م و آنان را رهبران مردم کرده و ین منت  ذاريده در روی زمف شيم که بر آن مردم ضعیکرد

نکه اراده یك اصل مهم مطرح شده است و آن ایه ین آیدر ا  5)قصص:  «.میيوارثانشان نما

سته خداوند وارثان و یکن شوند و بند ان شاشهیخداوند بر آن تعلق  رفته است که ستمگران ر

دی است یمان بر کفر نویروزی حق بر باطل و اينه پيزمن بشارتی است در ین شوند. ايحاکمان زم

ه ین آیو داد هستند. ا جو و کسانی که خواهان حکومت عدلهای آزاده و آزادیبرای همه انسان

ات یدهد. بنابراین، در روان حکومتی را میيروشنی بشارت ظهور چناتی است که بهیاز جمله آ

اند ن ظهور ب(رگ کردهیه اشاره به این آیر ايدر تفس تياسالمی آمده است که ائمه اهل ب

   1/385، 1381 . )ارفع، 8/129، تابیطوسی، )ر.ک.، 

ذ  »
َّ
ُه ال

َّ
 یَوَعَد الل

َ
حات  ل ال 

وا الصَّ
ُ
ل ْم َو َعم 

ُ
ْنک ُهْم ف  يَن آَمُنوا م  َفنَّ ذ   یْسَتْخل 

َّ
َف ال

َ
ْرض  َکَما اْسَتْخل

َ ْ
َن یاْل

 
َ
ْم َو ل ه  ْبل 

َ
ْن ق ُهْم د  َم يم 

َ
َننَّ ل

ِّ
ذ  یک

َّ
  اْرَتضی یَنُهُم ال

َ
ُهْم َو ل

َ
 يل

ً
ْمنا

َ
ْم أ ه  ْن َبْعد  َخْوف  ُهْم م  نَّ

َ
ل ال  یْعُبُدوَنن  یَبدِّ

ُکوَن ب  ی ر 
ْ

  یش
َ

ُقوَن؛ خداوند به آنانی که از شما ايش فاس 
ْ
َك ُهُم ال ولئ 

ُ
أ

َ
َك ف  َو َمْن َکَفَر َبْعَد ذل 

ً
مان یئا

نشان کند ين جانشيدهد که در روی زماند، وعده میجام دادهده انیآورده و کارهای پسند

ده، مستقر سازد و بعد ینشان را که برای آنها پسندین کرد و دي( جانشيان را نينيشيطورکه پهمان

ك من قرار ی( را شريچچيد، هيت مبدل خواهد کرد. مرا بند ی کنيها ترس آنان را به امنیاز نگران

صورت مؤکد این آیه به  55)نور: «. ن استين کافر شود از  روه فاسقیاز اد و ا ر کسی بعد ينده

دهد اند، وعده میاند و اعمال صالح انجام دادهمان آوردهید خداوند به کسانی از شما که ای ومی

ن يان را خالفت روی زمينيشي ونه که پن خواهد کرد همانيفه روی زميطور قطع خلکه آنها را به

ن يدار و پابرجا در صفحه زمشهیطور رده است بهینی را که برای آنها پسندیين و آیو دد يبخش

   357، ص1381ت و آرامش مبدل خواهد کرد. )ارفع، يمستقر سازد و ترس آنها را به امن

د داده است: یکی یمان و عمل صالح دارند سه نویژ ی ایخداوند به  روهی از مسلمانان که دو و

جا و سوم از دار در همهشهیطور اساسی و رن حق بهیين، دیگری نشر آيکومت روی زماستخالف و ح

ت آزادی خدا را بپرستند و یکه با نهاطوریان رفتن تمام اسباب ترس، وحشت و ناامنی بهيم

جا پرستی خالص را در همهگانهیك برای او قائل نشوند و یچ شريهای او را  ردن نهند، هفرمان
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ت کامل را به ين و امنین دين و تمکيه آمده است که خدا وعده حکومت روی زمیبگسترانند. در آ

ن  روه از نگاه مصداقی ینکه مندور از ایمان دارند و اعمالشان صالح است داده، اما در ای روهی که ا

 امبريو و است. بعضی آن را مخصوص صحابه پان مفسران  فتيچه اشخاصی هستند در م

ن شدند )البته مندور از يصاحب حکومت در زم امبريروزی اسالم در عصر پياند که با پانستهد

کند . بعضی مفهوم آن را ست بلکه مفهومی است که بر ج(ء و کل صدق میين نيارض تمام روی زم

و دانند ن صفت را دارند، میین وعده را شامل تمام مسلمانانی که ایاند که اچنان  سترده دانسته

ر لوای حکومتش یدانند که شرق و غرب جهان در زمی مهدی  روهی آن را اشاره به حکومت

شود ده میين برچيکند، ناامنی و ترس و جنگ از روی زمن حق در همه جا نفوذ مییيرد، آي قرار می

 ابد.یان تحقق میيو بند ی بدون شرك برای جهان

که  و بدون شك حکومت امام مهدیشود ن میيه شامل مسلمانان نخستیبدون شك آ

کند، و داد می ن را پر از عدليعه و سنی، سراسر زميده عموم مسلمانان اعم از شيبراساس عق

ن حال مانع یه است، ولی با این آیجا را  رفته باشد مصداق کامل اپس از آنکه ستم و جور همه

ای دهد که حداقل نمونه( نشان میيه نیه نخواهد بود. همچنين شأن ن(ول آیاز  سترش مفهوم آ

دست برای مسلمانان )هرچند در اواخر عمر آن حضرت  به امبرين حکومت در عصر پیاز ا

ن ی  عالمه طباطبایی معتقد است که ا532-14/530، 1374ی، رازيمکارم شآمده است. )

ا منعقد نشده و يلت و قداست دارد، هر ( تاکنون در دنيب و طاهر با صفاتی که از فضيجامعه ط

ده یای به خود ندن جامعهيمبعوث به رسالت شده است تاکنون چن امبريا از روزی که پيدن

، 1374 ،ییطباطباخواهد بود ) دا کند، در روز ار امام مهدیياست، پس ا ر مصداقی پ

وارد شده است و  میقرآن كرات متعددی که در یبر آعه عالوهي . به اعتقاد ش15/154-155

ث معتبر یاند صدها حدل کردهیر و تأويتفس نی آنها را به وجود مقدس مهدی موعودیب(ر ان د

نان آن حضرت صادر شده است که در آنها تمام صفات، يو جانش و متواتر از رسول اکرم

بت خواهد داشت و ينکه پس از تولد دو بار غیات زند ی آن منتدر موعود و ايات و ج(ئيخصوص

ل حکومت واحد جهانی، جهان را پر از عدل و يالنی ظهور خواهد کرد و با تشکبت طو يپس از غ

 ان شده است. يداد خواهد کرد، ب

؛ هرکس که حضرت یفقد أنکرن یمن أنکر القائم من ولد»د: یفرمامیامبر اکرميپ

 ایشان در حدیث دیگری«. راستی که مرا انکار کرده استاز فرزندان مرا انکار کند به قائم
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ه؛ هرکس که مهدی يتة جاهليبته مات ميزمان غ یف یمن أنکر القائم من ولد»: فرمایدمی

همچنين «. ا رفته استيت از دنيبتش انکار کند به مرگ جاهلياز فرزندان مرا در زمان غ قائم

به فقد  یبته فقد أنکرنيغ یو من أنکره ف یو من عصاه عصان یمن أطاعه أطاعن»فرمود: 
ّ

و من کذ

بن
ّ

؛ آن کس که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و آن کس یو من صّدقه فقد صّدقن یکذ

بتش او را انکار کند يده است و آن کس که در دوران غیکه با او مخالفت ورزد با من مخالفت ورز

ب نموده است و آن کس که او را ید مرا تکذیب نمایمرا انکار کرده است و آن کس که او را تکذ

   51/73، 1403مجلسی، )«. ق کرده استیق کند مرا تصدیدتص

 له و من تبعه نجا، ین يقوم القائم الحّق مّنا و ذلك حیال تقوم الساعة حّتی »
ّ

ه عّ( و جل
ّ
أذن الل

ه! فأتوه و لو علی الثلج، فإّنه خل
ّ
ه عباد الل

ّ
ه الل

ّ
ف عنه هلك، الل

ّ
 و يو من تخل

ّ
ه عّ( و جل

ّ
فة الل

ن هنگامی است یام کند و ايشود تا هنگامی که قائمی از ما به حق قپا نمیامت بري؛ قیفتيخل

ابد و کسی که از او یروی کند نجات میيکه خدای تعالی اذن ظهورش دهد، کسی که از او پ

د ا رچه يابید او را دريد ای بند ان خدا، هر کجا باشيشود. از خدا بترستخلف کند، هالك می

«. ن من استيفه خدای تبارك و تعالی و جانشيد که او خليرکت کند بر روی برف حیمجبور شو

نبودن زمين از حجت خدا بر زمين خبر ني( از خالی امام علی  44/51 ، 1403)مجلسی، 

ه بحّجة، إّما ظاهرا مشهورا و إّما خائفا »د: یفرماداده است آنجا که می
ّ
ال تخلو اْلرض من قائم لل

 تبطل حج
ّ

ه و بمغمورا، لئال
ّ
ام کند و حجت ين هر ( از وجود قائمی که برای خدا قيناته؛ زميج الل

ل یها و دال ا ترسان و نهان تا حجتیا ظاهر و آشکار است و یحق را برپا دارد، خالی نخواهد بود که 

 . در روایت دیگری از امام حسن 4/26، 1404، مجلسی)« روشن حضرت پرورد ار باطل نشود

 ف»ه است: آمد مجتبی
ّ

ه جعلنا أهلها فيإّن اْلئّمة مّنا و إّن الخالفة ال تصلح إال
ّ
 ینا و إّن الل

ست و خدای يسته نیاز ما هستند و خالفت ج( برای ما شا - انهدوازده -ه؛ امامانيکتابه و سّنة نب

، 1403مجلسی، )« اهل خالفت قرار داده است امبريتعالی ما را در کتاب خود و سنت پ

44/100.  

بة، و هو ي، و هو صاحب الغیقائم هذه االّمة هو التاسع من ولد»د: یفرمامی نيامام حس

ذ
ّ
ب یها غادهین فرزند من است. اوست که از دين امت، نهمی؛ قائم ایراثه و هو حيقّسم می یال

  51/133، 1403 ،مجلسی)«. شودم میيراثش تقسيکه زنده است مشود و درحالیمی

سری از اسرار حق و رازی از رازهای  ده دارند که مهدی موعوديات عقیساس رواان برايعيش
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ب شده است یده الهی است که پس از تولد از ندرها غاین بر (ینهفته خداوند است. ایشان آخر

ه، خلکند و او حجهو بعد از مدت زمانی طوالنی ظهور می
ّ
ه و بقفهيالل

ّ
ه است. مهدی هيالل

ّ
الل

ن نفر از فرزندان امام يو نهمو زهرا و از علی امبر خداياز نسل پاك پ موعود

امامی ان دوازده يعياست. ش است. ایشان فرزند بالفصل امام حسن عسکری نيحس

اکنون زنده است و است، هم امبريه پيکنهمنام و هم معتقدند که حضرت مهدی

کند. از دیگر ن را پر از عدل و داد میيکند و زممی اميهنگامی که خداوند اذن ظهورش دهد، ق

ن باقی يچ حکومت باطلی روی زميه باورهای شيعيان این است که با ظهور مهدی موعود

روند، مرزهای ن میيگری از بیکی پس از دیهای مقتدر زمان ماند بلکه همه حکومتنمی

رود، مینيعدالتی ازبر، الحاد و بیشود، مداهر شرك، کفن کشورها برداشته میيی بیايجغراف

ش یرسد، همه در رفاه و آساآید، هر حقی به صاحب حقش میوجود میعدالت اجتماعی به

کند که آن هم ندام عادالنه ك ندام حکومت مییکنند و در سرتاسر جهان هستی، تنها زند ی می

 است. میقرآن كربخش آسمانی اسالم و احکام نجات

 های شیعهی در فرقهمنج. 1-8

به  ایشانهستند.  یبن علنيبن حسدبن علییرو زيعه و پيهای معروف شاز فرقهزیدیه 

است و او  نيحسامام مهدی از فرزندان »اند که فرمود: تمسك کرده امبريتی از پیروا

پس  ، 216، ص1397)نعمانی،  «(ان خواهد بودين کنیمادرش بهتر (د ويخپا میر بهيبا شمش

 ،ان آغاز کردیه امويام خود را عليق بن ابی طالببن علینيبن حسدبن علییکه ززمانی

ی فرزند یه ظالمان کرده و از سويف عليام به سياست و ق نيحسامام  فتند چون او از نسل 

  .1/105، ۱۳۸۷، )سليميان است ر است، پس او مهدی موعودياس

 ی در صوفیهمنج. 2-8

اند بلکه ه بحثی در مورد منجی نداشتهين در صوفيای از شيعيان هستند. متقدمها فرقهیصوف

ده به امام معصوم پيدا يکردند و بعد از مدتی عقصحبت میدر مورد ریاضت، و مجاهده و... 

در آثار صورت موضوعی مستقل، چندان مهدویت به  بحث 1/43، 1374، صدوقکردند. )شيخ 

جو واین آموزه در تصوف را باید ذیل بحث والیت و ختم والیت جست .صوفيه مطرح نشده است

اصطالحاتی  قرن دوم تا پنجم هجرییعنی،  در آثار مکتوب عرفانی قرون نخستين تصوفد. کر 
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حکيم  .یابدبحث ختم والیت معنا می ه.. زیر سای.مانند قائم، موعود، منجی، حجت مصلح و

درباره ختم  غیبت صغریالوالیه در دوران مختصوفی است که با نگارش کتاب  يننخست یترمذ

ن  فت که توا . بنابراین، می3-2، ص۱۳۹1 رحمان،)اسفندیار،  والیت سخن  فته است

شتر به ظهور مردی که احکام ملت و رسوم حق و عدالت را تازه کند، اشاره يان معاصر بيصوف

است و بعضی ند او از اوالد فاطمهی ودانند. بعضی از آنها میك مییکنند و ظهور او را ن(دمی

  .1/48، 1374، صدوقکنند )شيخ ر میيمطلق تعب

 منجی در اسماعیلیه. 3-8

ه هم از طوایف يليطایفه اسماع»ذکر منجی در اسماعيليه هم در کتاب شيخ صدوق آمده است:  در

   1/44، 1374، صدوق)شيخ «. دآمد و منتدر آمدن امامی هستند که موت او قطعی استیعه پديش

 منجی در کیسانیه. 4-8

است. شيخ صدوق در های تشيع خالی از ذکر و باور به منجی نبوده فرقه کيسانيه یکی از فرقه

های شيعه است که ای از شاخهه ني( شاخهيسانيک» وید: این باب هم در کتاب نفيس خود می

  .1/44، 1374 ،صدوق)شيخ « دانند و منتدر ظهور او هستندیفه را امام غائب ميمحمدبن حن

 منجی در واقفیه. 5-8

های شيعه در باور ایشان به وجود منجی از فرقه ایشيخ صدوق با ذکر فرقه واقفيه به عنوان فرقه

ا امام موسی ی واقفيه هم باز شاخه دیگری از شيعه هستند و بر امام جعفر صادق»فرمود: 

، صدوق)شيخ « دانند و منتدر ظهور آنها هستندیمعتقدند و آنها را امام غائب موعود م کاظم

يعه باور به حقيقتی است که در آینده زمين ظهور خواهد  . باور به منجی در فرق ش1/44، 1374

 کرد، اما آنچه ذکر شد در ادیان ابراهيمی بود. 

 باور به منجی در ادیان غیر ابراهیمی . 9

 . هندوئیسم1-9

ان هندوها به عنوان کتاب آسمانی شناخته شده است يالی کتبی که از روز ار  ذشته در مدر البه

كتاب شود. در ده مییت کامل ديون مصلح آسمانی با صراحت و شفافراميدهای بسياری پینو

ن به فساد يدر اواخر دوره چهارم، اهل زم»های مقدس هندوها آمده است: از کتاب ماللهند

http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
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های ب(رگ را انجام داده و حاکم آنها افراد تيشوند. آنان معصده شده و اکثر آنها کافر میيکش

کنند. درند و غارت میگر را مییه هستند که همديها شبز به  رگپست خواهد بود. مردم در آن رو

ر يشود و افراد باتقوا و زاهد را تحقشوند و حق با دزدان مین فاسد مییکاهنان و مردان د

ر ين را با شمشيکند و زمدار ظهور مینیعنی، مردی شجاع و دیکنند. در آن زمان، برهمن کال می

 ،رضوانی)« ها پاك کرده و افراد پاك و طاهر را حفظ خواهد کرددیين و پلیاش از مفسدبرنده

  .107، ص 1388

ق ید خاليه سیدست مردی از ذرحکومت و دولت جهانی به»آمده است:  كتاب شاكمونىدر 

های شرق و غرب عالم حکومت ان، کشن ب(رگ ختم خواهد شد. او کسی است که بر کوهيعالم

ه است دیك دیهی ان الیخواهد کرد و تمام اد
ّ
ن ین خواهد شد. او که اسمش قائم و عارف بالل

های هندوها از کتاب كتاب وشن جوك  در 107، ص1388رضوانی، )«. ا خواهد نموديخدا را اح

دست مردی خواهد افتاد که خداوند متعال را دوست دارد ن بهيو در آخرال(مان زم»آمده است: 

 . در 107، ص1388رضوانی، او فرخنده و خجسته است )و او از خواص بند ان خداست. نام 

دوره آخرال(مان به حکومت حاکم عادلی ختم »های هندوها آمده است: از کتاب كتاب باسك

طره يها سا و خشکی و کوهیخواهد شد که رهبر مالئکه و جن و انس است، حق با اوست. او بر در

تر از او متولد نشده دهد و کسی ب(رگخبر می ن است،يها و زمکند و از آنچه در آسماندا میيپ

شنو  در ین مدهر )ویا»آمده است:  شادیأوپان . در کتاب 107، ص1388رضوانی، )« است

ری برهنه است و به يدست او شمشد سوار و بهيکه بر اسبی سفکند درحالیآخرال(مان ظهور می

نی را یرساند و زند ی نوبه هالکت می درخشد و همه افراد پست رادار میماننده ستاره دنباله

، 1388پور، مهدی؛ 107، ص1388 ،رضوانی)«  رداندبرپا کرده و طهارت و پاکی را برمی

  .126ص

 برهما . 2-9

دهنده و موعود آمده است. ها سخن از نجاتنیيان و آیگر ادیهای بودا ني( مانند دنیيدر آ

توما معروف به بوداست. او در نپال متولد شد و ن بودا شخصی به نام سدهار تاجویيمؤسس آ

ت یکند و بشردانند و معتقدند که درآخرال(مان یک بودی ظهور میها او را فرزند خدا میییبودا

فه خود با يکردن وظند بودا با کاملی وها نجات خواهد داد. آنان میرا از ظلم و ستم و  رفتاری
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 ردد تا صلح و برکت را به مردم باز رداند. ن بازمیيگر به زمیجسدش به آسمان رفته است و بار د

   1۴، ص۱۳۸۶رضوانی، )

 زرتشت. 3-9

دن به حق و وصول به پيروزی يشه رسیدر آیين زرتشت ني( سخن از منجی به ميان آمده است. اند

شود. ده میید وفوران بهيها برآورده شود ن(د زرشتهای انساننهایی و جهانی که در آن خواسته

ه يروزی و نصرت از ناحين هنگام فتح و پیدر ا»آمده است:  زندان به نام يدر کتاب معروف زرشت

منان عالم به سعادت اصلی ی(دان و نابودی نسل اهریاری ایشود و بعد از نصرت و (دان واقع مییا

، 1388رضوانی، )« رسد و فرزندان آدم بر کرسی سعادت و برکت خواهند نشستخود می

کند خروج می»از زرتشت نقل کرده است که فرمود:  جاماسبنامه  . جاماسب در کتاب۱۰۸ص

ن یم، ساقی بلند، بر ديمردی با سری ب(رگ، جسمی عد .هاشم هیان از ذرین تازيمردی از سرزم

دل ( آن را پر از عيکند و نن را آباد میيآورد و زمران روی مییار به ايجدش، همراه با لشکری بس

  . او بعد از بشارت به نبوت رسول اکرم۱۵، ص۱۳۸۶رضوانی، )« و داد خواهد کرد

د عالم و شاه زمان معروف است، مردی يکه به خورش امبريه دختر آن پیو از ذر»د: ی ومی

امبر يفه آن پين خلی(دان حکم خواهد نمود. او آخریا به حکم يد که در دنيبه خالفت خواهد رس

، ۱۳۸۶رضوانی، )« امت دوام خواهد داشتيعنی، مکه است و دولتش تا روز قی در وسط عالم

د و زردشت یآن کسی است که مییانس آخريسوش»آمده است:  سنیزند بهمن  . در کتاب ۱۵ص

  .109، ص1388رضوانی، )« را در عالم نجات خواهد داد

 منجی در مکاتب دیگر . 10

توان به اقوام و مکاتب ان و مذاهب و فرق آن بيان شد، مییرامون موعود در اديبر آنچه پعالوه

ن اقوام یمختلف جهان ني( مراجعه کرد که هر کدام معتقد به منجی و موعود هستند. از جمله ا

ر یان، ساکنان ج(ايان باستان، نژاد اسالو، نژاد ژرمن، اهالی صربستان، برهمائيرانیتوان به امی

ان، اقوام اروپای يونانیناوی، یها، اقوام اسکاندها، شلتانگلستان، ملل مختلف هند، آسن

پوور و... اشاره ای یی از مصر باستان و قبایکای مرک(ی،  روههایها، اقوام آمرنیيمرک(ی، چ

ن یان و مذاهب  ونا ون نقل شد فقط برای اثبات ای  آنچه از اد۱۴، ص1385ان، يميسلکرد. )

قت مسلم يك حقینوعی منتدر موعودی هستند و همه از به اينکته است که تمام ملل و اقوام دن
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ده به ظهور يده است و عقيکنند، اینکه بشارت مصلح ب(رگ جهانی به  وش آنها رست مییحکا

ها منجی در آخرال(مان در اعماق وجودشان جای  رفته است. البته ممکن است آنچه در کتاب

دادن امری مشکل باشد؛ زیرا هر یک دها برای تطبيقینوها و ذکر شده است درباره تمام بشارت

اند، ولی با این وجود در خالل بررسی نی خاص به خود را اقامه کردهيها و براهبرای خود استدالل

دها با آنچه در اسالم آمده است، یها و نون بشارتیاری از ايشود که بسخوبی مشخص میبه

است هر چند مختصر به نقاط اشتراک و افتراق منجی در ادیان و  مطابق است. بنابراین، نيک

 اقوام مختلف اشاره شود.

 و مکاتب  نقاط افتراق و اشتراک منجی در ادیان. 11

و در انتدار مصلح  ی چه توحيدی چه غير توحيدی، همه و همهجهانادیان و مکاتب و اقوام  -

دل پر خواهد کرد ا رچه از جور و ستم پر ن را از عيهستند. مصلح هر دین، زمموعود جهانی

 شده باشد.

دانند؛ زیرا می حضرت داووددهنده را از نسل ، نجاتاز لحاظ نسب، بسياری از یهودیان -

از طرف مادرش  سیيان معتقدند که حضرت عيحيشود. مساختالف اقوال در این زمينه دیده می

بر این معتقدند ایشان رسد. مسلمانان عالوهمی فش به حضرت داوودینسب شر میحضرت مر

 ای از نسل زرتشتدهیاو بر (  زرتشت او را 1/161، 1387نسب، تاجریاست. ) از فرزندان فاطمه

  .202ص، 1388شاکری زواردهی، دانند )، میرساندبن او را به کمال یکه مأمور است د

نام حضرت دیان آن را ماشيح، مسيحيان بهمسلمانان اسم مصلح جهانی را م ح م د، یهو -

 دانند.می انتيبه نام سوش يانزرتشت ،عيسی

ان معتقدند که حضرت يحيدانند. مسان، منجی را موجود و زنده میيحيو مس انيعيش -

ات است. يد حياکنون در قمدتی پس از آنکه به صليب آویخته شد، زنده شد و هم سیيع

دری، يح  و برخی از اهل تسنن )103-98، ص1388پور، مهدیهود )یوم برخالف برخی از ق

ان باستان معتقد يرانیا  211ص، 1388شاکری زواردهی،   و ني( زردتشتيان )91ص، 1382

کند و صده(ار فرشته او زنده است و در کابل زند ی می هاخی آنیقهرمان تار ،بودند که  رزاسپه

 . 139ص، 1384پور، مهدیکند )کند و جهان را اصالح  اميکنند تا روزی قرا پاسبانی می

ده به ید 255مه شعبان يان اعتقاد راسخ دارند که موعود جهانی و مصلح آسمانی، شب نيعيش
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بت يدن فرمان حق تعالی است که پرده غياکنون زنده است و در انتدار فرارسجهان  شوده و هم

 را ظاهر کند.آرای خود را کنار زند و چهره پرفروغ و عالم

نکه یج( ااعتقاد قطعی دارند  سیيان بر ن(ول حضرت عيحي( مانند مسيمسلمانان ن -

-98، ص1388پور، مهدی) داننداور منجی مییار و یبخش و مسلمانان او را ان او را نجاتيحيمس

ظهور اوردند، موعود آنها هنوز يمان نیا حيان به حضرت مسیهودیجا که  ، ولی از آن103

  .۱۷، ص1385، نکرده است )سليميان

برخالف  مان  حيو شهادت سنت باور دارند که حضرت مس قرآنت یمسلمانان به هدا -

شان یجای اگری را بهیان به اشتباه، دیهودیروانش، مصلوب و مقتول نشده است بلکه يپ

ن باورند که یبر ا شیبنابر متون و منابع مقبول و مقدس خو یهودیانعموم اند، ولی کشته

و  هودییش با فتوای کاهنان یخون ویکی از حواریانت يدر پی خ حيامبرشان حضرت مسيپ

ش یسپاری از مرقد خواما سه روز پس از خاك ،ده شديب کشيرومی به صل شمناندست دبه

آنان را  شت و ش ظاهر مییمان خوی اه بر کسانی از شا ردان باابرخاست و تا چهل روز  ه

. کردشان به آسمان صعود یران ايد ان حی اه در برابر دآن کردی مییراهنما داد ومیدلداری 

الهی  یايهای انبدر آخرال(مان برای تحقق وعده سیيمعتقدند که حضرت عني( ان يحيمس

 آکنده از صلح و صفا و های کتب آسمانی بازخواهد  شت و جهان در پرتو حکومت اوو مژده

   1/189، 1387نسب، تاجریشد. )محبت و عدالت خواهد 

 بسياری از ادیان و اقوام به تعيين روز و ساعت ظهور اعتقاد ندارند. -

شود. در د و ماه ظاهر میيکند که نشانه ظهور در خورشد میيتأک سیيحضرت ع -

شود. مید ظاهر يد شده است که نشانه ظهور در قرص خورشي( تأکيث اسالمی نیاحاد

ش از همه يب ،های ظهوران نشانهيدر مهم م زرتشت يدر تعال  103-98، ص1388پور، مهدی)

، 1388پور، مهدی. )ه شده استيشود، تکد و ماه و آسمان ظاهر میيی که در خورشیهابر نشانه

   119ص

و  کند که همواره به دعاه میيی از شرور توصیبرای درك حضور و رها سیيحضرت ع -

-98، ص 1388پور، مهدیش بپردازند. در احادیث ني( در این رابطه سفارش شده است. )یاين

   البته اکثر ادیان توحيدی ني( به این مسئله معتقدند.103
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ار طوالنی موعود سخن به ميان آمده يل و ني( در احادیث اسالمی از حکومت بسيدر انج -

 است.

ها در آستانه ظهور خبر ها و اغتشاشها، جنگقحطیها، از وقوع زل(له سیيحضرت ع -

ص  ،1388پور، مهدیث مربوط به عالئم ظهور آمده است. )ین مطلب در صدها حدیدهد و امی

ری(ی   در بسياری از ادیان و اقوام ني( صحبت از صلح بعد از ظلم، ستم و جنگ و خون98-103

 است.

سان سوار بر ابر با شوکت و احتشام خاصی کند که پسر اند میيتأک سیيحضرت ع -

د شده است که ياران خاص آن حضرت تأکیث اسالمی حتی در مورد شماری از ید. در احادیآمی

 شود.گر منتقل میید همگان سوار بر ابر از شهری به شهر دیدر روز روشن و در معرض د

نقش انتدار و سختی آن ت انتدار، يفيها مورد بر انتدار فرج، کدر ده سیيحضرت ع -

ث از انتدار فرج، نقش ی( در صدها حديث اسالمی نیطور که در احادو و کرده است همان فت

های آن سخن به ميان آمده است. ژ ییگر ویانتدار، پاداش انتدار، اوصاف منتدران و از د

   ۱۰۳ا  98ص ،1388پور، مهدی)

ر جهانی و اداره همه يل حکومت فرا يتشک هدیهای امام مبرنامه مسلمانان معتقدند از -

در یهودیت و مسيحيت ني( اعتقاد به تشکيل است و برنامه است. يك سیك نقطه و با یاجتماعات از 

  در آیين هندوها ني( سخن از ۱۶، ص1393ی، نيحسی و خرم، پورداللهحکومت وجود دارد. )ی

خنی از تشکيل حکومت نيست بلکه در حد تشکيل حکومت است، ولی در برخی ادیان و اقوام س

 نجات مردم از ظلم و ستم سخن به ميان آمده است مثل آیين زردتشت و برهما و... .

 گیرینتیجه. 12

ان و مذاهب مختلف است و دامنه آن یم ادیده به ظهور منجی موعود و آسمانی از مسائل قديعق

توان دریافت که ( قابل رؤیت است، پس میيتب نن اقوام و مکايحدی است که حتی شعاع آن در ببه

نی و مذهبی و تمایلی درونی است که در فطرت بشر جا دارد. هر یل دياص دهين مسئله مهم، عقیا

گانه مصلح یابند انتدار ظهور آن يند و راه نجات دیگری نیبه ستوه آت بر اثر ظلم و ستم یزمان که بشر

ل ين میان و مذاهب مختلف به ایرو، ادنجات خواهند یافت. ازاینالهی را در دلشان، نوری برای 

ان جهان یك رهبر الهی و منجی آسمانی را در پایباطنی و خواسته درونی توجه خاصی دارند و ظهور 

ت، یهودیاند. این منجی موعود در روان خود دادهيدر کتب مختلف ذکر کرده است و نوید آن را به پ
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اند. در هر یک از نام برده شده ح و در اسالم حضرت مهدیيرت مست، حضيحيح، در مسيماش
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