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65-49 /1399موعودپژوهی/ سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان   

 ، مسیحیت و یهودیتاسالمر د بررسی تطبیقی موعودباوری

 2، مرضیه سادات سجادی1رحیمی بریک

 چکیده

 بشر درماند ی و های رفتار شودمی منجی ظهور اندیشه ایجاد باعث آنچه امروزه

 و هاتهخواس از مطلوب وضع یک به ورود برای انتدار و موجود وضع زا ان(جار .است

 وعده را فردی آمدن ،پيشين پيامبران از بسياریت. سبشر امروزی انيازهای 

 قدم بشر نجات و اجتماعی عدالت برقراری و ستم زدودن برای که داندادهمی

 و دین هر و سته ابود مطرح منجی ظهور به اعتقاد ،ادیان همه درد. دار برمی

 به یهودیان .است کرده یاد نامیهب موعود از خود دینی فرهنگ تناسببه مکتبی

 به مسلمانان و عيسی حضرت آمدن به مسيحيان اسرائيل، نسل از حمسي

 هدف در اینها همه. دارند اعتقاد زهرا حضرت نسل از موعود مهدی ظهور

 حال .دارند ندر وحدت  مراهی و نادانی از بشر نجات و ارشاد و هدایت ،یعنی کلی

 داشته متفاوتی هایدید اه هاویژ ی برخی و ج(ئی اهداف و امور در است ممکن

 و تطبيقی ازروش استفاده با و اول دست کتب به مراجعه باحاضر  مقالهر د. باشند

 بررسی دیگر ادیان و اسالم در موعود به اعتقاد مسئلهاست شده  سعی ایمقایسه

 شود. تبيينني(  نآ هایتفاوت و شباهت و شود

 ت.مسيحي یهودیت، اسالم، عود،مو گان کلیدی:واژ 

 مقدمه. 1

 کندمی بيداد درآن ظلم و فساد که جهان بحرانی عصر یک در که دارند عقيده الهی ادیان پيروان همه

 را عدل و کندمی اصالح ار  جهان آشفته اوضاع، کندمی ظهور جهانی مصلح و ب(رگ دهندهنجات

 جهانی به رسيدن برای و موجود عصر ایهی رفتار از رهایی برای افراد تمام .دهدمی  سترش

 با را او دینی هر .است منجی همان شخص آن که دارند دهندهاتنج شخصی ظهور به نياز مطلوب

 

                                                                    
 العالمیه، افغانستان. المصطفی، جامعهالهدیپژوه کارشناسی حقوق، مجتمع آموزش عالی بنتدانش .1

 ایران. ،العالمیهالمصطفیالهدی، جامعهتربیتی مطالعات اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت –استاد همکار گروه علمی . 2
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 ادیان در باوریدموعو پيشينه .دانندمی خودشان از را او و شناسدیم هایییویژ  و مخصوص لقب

 باور براساس نيست. دروغين و ساختگی امری یعنی؛  رددبرمی ادیان آن اوليه تعاليم به توحيدی

 خواهد استوار زمين بر را خدا ابدیی پادشاه ،ماشيح نام به داوود نسل از پادشاهی یهودیان، دینی

 نجات برای خدا نقشه را آن که دارد یهود ومق ميان در جایگاهی چنان او آمدن و ماشيح به کرد.اعتقاد

 و آمد خواهد زودیهب عيسی که اندهعقيد این بر مسيحيان بيشتر همچنين. دانندمی بشر

  راه(اره نامهب کوچکی های روه دیرباز از رو این از. داد خواهد تشکيل را خود ه(ارساله حکومت

 درآخرال(مان عيسی دوباره ظهور برای آماد ی صرف را ودخ تالش و سعی تمام که مدندآ وجودهب

 معتقدند.  زهرا حضرت نسل از موعود مهدی ظهور به اسالم ينیدرآ اما ،کنندمی

 شگرف تحول از که ستدر هر عصری ا زند ی ضرورت ،ایمقایسه و تطبيقی مطالعات

 چندان امر این ارتباطات، عرصه در هاانسان توفيق عدم با  ذشته در. شودمی ناشی ارتباطات

 مطرح جهان از ای وشه در که ایندیشها و فکر هر کنونی ارتباطات عصر در امات، نداش ضرورت

 تطبيقی مطالعاتدارند. بنابراین،  را آن به دستيابی امکان جهان مردم تمام بعد لحداتی شود

 تواندمی ایمقایسه و تطبيقی نگاه این رسد.ر ضروری و الزم به ندر میبسيا ادیان زمينه در

 ی کند.بررس را منجی زمينه در ادیان اعتقادات

 یهودیت دین در موعود به اعتقاد. 2

 هاآن معتبر هایکتاب در واست  بوده ثابت یهودیان ن(د جهانی مصلح ظهور به اعتقاد و ایمان

 تاریک های ذشته در را خود تاریخ طالیی دوران که اقوام دیگر برخالف یهودیاند. شومی یافت

 هنوز کهخر آ روزهایاز  بارها اسرائيلیبن انبيای و انددوخته چشم آینده به بينندیم دور بسيار و

 آینده به اميد. اندکرده یاد یهود ملی عدمت و نهایی اعتالی دورانبه عنوان  است نرسيده فرا

 یایؤر به بلکهاست  یافته شدت تنها نه روز بهز رو ،مردم عامه دل در سعادت از سرشار و نورانی

 از که مقدس روغن با شدهتدهين  یا (Mashiah ماشيح .است زده دامن هم انگي(یشگفت

 از بسياریاست.  آینده این محور است شگفتی از پر و تازه دوران این آغاز مأمور خدا جانب

 و اند فته سخن یانیهود اعتقاد این درباره يلصتف هب غرب جهان در ویژهر بهمعاص نویسند ان

 د.انکرده ليفأت کتاب موضوع این در

سبب شده  جهانی منجی ظهور برای شدنآماده هدف به اخير قرون در به منجی اعتقاد نتيجه 

 1914 سال از مقدماتی تحرکات اینرقم زده شود.  المللبين سطح در وسيعی تحرکات است
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 به را عالم در پراکنده یهودیان آن پی در که آغاز شد اول جهانی جنگ روعش سال ،یعنی ميالدی

 به آن تشکيل که دولتی. دادند تشکيل سرزمين آن در را یهودی دولتی و ندداد باز شت فلسطين

 فلسطين، به باز شتشان که معتقدند هاآن. بود آنان ن(د موعود منجی ظهور سازیزمينه عنوان

 ملکوت هنگام آن در و شد خواهد منجر جهان در شر انتهای به که است ایهمعرکسر آغاز  و شروع

 مستر  32، ص1385 رضوانی،) شد خواهد برین فردوس ،زمين و شودمی شروع زمين روی در

 انتدارو  ظهور به اعتقاد شيوع درباره مقدس كتاب قاموس کتاب امریکایی نویسنده هاکس

 مبارک قدوم منتدر عبرانيان»د: نویسمی چنين یهود قوم ميان در جهانی ب(رگ منجی پيدایش

  مبارک وجود آن وعده و بودند نسل به نسل مسيح،
ً
 اشعيا کتاب در ویژهبه انبيا کتب و زبور در مکررا

 ،یهود ليکن داد، بشارت وی مبارک قدوم به آمدهه هنددتعميد یحيای که وقتی است تا شده داده

 و شد خواهد  زمان سلطان) مسيح که ندیشيدهامی خود به و نفهميده را  هاگوییشپي) نبوات آن

 ترقی جالل و مجد درجه اعال به و داد خواهد رهایی ظالمان و جورپيشگان دست از را ایشان

  33، ص 1386پور ، ، به نقل از مهدی806، ص 1377)هاکس، « ددا خواهد

 .ندارد وجود موعود و ماشيح درباره ریحیص سخن هيچ  انه،پنج اسفار درویژه هب تورات در

 این در چي(ی صراحتبه ولی کنند، وانمود چنيناین آن، آیات برخی تأویل با خواستند برخی

 ماشيح یا مسيحا بحث، تلمود نامبه یهودیان دیگر مقدس کتاب در اما، ندارد وجود زمينه

 که انسانی» :است قرار این به رفتههمروی ماشيح شخص پيرامون تلمود شود.نگاهمی مشاهده

 .است او طبيعی هایموهبت سبببه تنها او قداست و است داوود سلطنتی خاندان نهال از

 .رسيد خواهند جهانی قدرت به اسرائيلیبن و شد خواهند نابود او دستبه مشرک هایامت

 است.جلوه شده اشاره هاامت شدنیهودی و سياسی استقالل به تلمود آ ادای در همچنين

 هایحکم از یکی زمينه این در .است سياسی استقالل اندیشه مسيحا عصر آ ادای در مهم

 سياسی آزادی حاضر، عصر با مسيحا زمان تفاوت تنها که معتقد است سموئيل نامبه تلمودی

 ذکر را ارقامی زمينه این در او .است محدود مسيحایی حکومت دوران آ ادا  فته به .بود خواهد

 یهود مردم ميان در دروغين مسيحای وجود شودمی دیده تلمود در که دیگری مطلب .کندمی

  76، ص 1377 کرینستون،)«. است

 این حاضر عصر رهبران ميان در است آمده یهود دین متن در که موعود و منجی به عقيده

 درخور مورد این در ایران يانکليم انجمن نماینده آوایی، مهندس سخند. دار  وجود ني( دین
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 کتاب ،موسی حضرت نبوت توحيد، از بعد یهود، ایمان  انهسي(ده اصول در»: است توجه

 آمده ماشيح مختص یاهجمل دوازدهم بند در...و عالم نهایی مجازات و پاداش و رستاخي( تورات،

 او که هرچند و ماشيح ظهور و آمدن به دارم اعتقاد کامل ایمان با من»ه: ک مضمون این به است

 انه )اصل دوازدهم از اصول سي(ده« دبو خواهم او ظهور منتدر روز هر حال این با کند خيرأت

 ایمان یهود .

. ستآنها ایمانی اصول ج(ء که دهدمی نشان را یهود آیين در منجی تفکر جایگاه جمله، این

 شودمی ادا شب و عصر صبح، نوبت سه در روز ره که یهودیان  انهسه نمازهای در این برعالوه

 یک و است ماشيح ظهور تسریع درخواست مختص ني( دعاها این از یکیدارد  بند 18ز ا بيش و

 سر و کار دارد اعتقادی قضيه این با مرتب خود، نمازهای در هم و ایمان اصول در هم یهودی فرد

 شدهبيان آینده ناجی یا ماشيح هویت هر دربا مختلفی عقاید . 60، ص1391، زواردهی شاکری)

 سعادت تأمين و جهان وضع بهبود راه در او هایفعاليت و ماشيح ظهور که معتقدند بيشتر .است

 هستی عالم آنکه از پيش»: است بوده جهان آفرینش آغاز در خداوند هنقش از بخشی بشر،

 االهی، جالل اورنگ جهنم، ، بهشت) عدن باغ توبه، تورات،د: ش آفریده چي( هفت آید وجودهب

 آغاز از» :است آمده چنين خرمؤ ميدراشی در . الف 54 پساحيم،)« ماشيح نام هميقداش، بيت

 شود آفریده جهان آنکه از پيش حتی او وجود ل(وم زیرا ؛آمد دنيا به ماشيح پادشاه عالم، خلقت

 اتفاق مسئله یک بر یهود نداندانشم همهب .  152 رباتی، پسيقتا)« کرد خطور خداوند ذهن به

 خاص وظيفه انجام مورأم خدا طرف از که بود خواهد انسان یک ماشيح اینکه آن و دارند ندر

 فوق موجود و ناجی یک است ممکن ماشيح که عقيده این به جاهيچ در تلمود و شد خواهد

  . 112، ص1398 کوثری،) کندنمی یااشاره ،باشد بشری

 این بر کلی عقيده و است شده بحث بسيار دیهو علمای و تلمود در اشيحم شخصيت مورد در

 فردی دوره، هر در یعنی؛ آیدمی دنياهب ایدوره هر در و هاستانسان سایر مانند ماشيح که است

 مندبهره ناب معارف از و عالم بسيار اوت. اس منجی نقش ایفای مستعد که دارد وجود جامعه در

 هم خداوند و باشد داشته شایستگی دوران آن ا ر ورد دا را ندر مورد صوصياتخ تمام و است

 او در شرایط که دیگری فرد دیگری زمان در و رنه  يردمی عهده به را نقش این او باشد مایل

 که بودند صالحان یا علما از بسياری یهود تاریخ طول در. بود خواهد نقش این ایفای است جمع

: فتند می سفأت با علما یا مردمبسياری از  آنها مرگ از بعد و داشتند عهدهبه را جامعه رهبری
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 این از که بودند هم کسانی البته «.بودمی ما ماشيح حتما فرد این شدمی مهيا شرایط ا ر»

 شاکری) کردند ظهور یهود تاریخ در دروغين هایمنجی عنوان به و کردند استفاده سوء اعتقاد

 آینده به روز: ا عبارتند برشمرد ماشيح برای توانمی که هاییویژ ی . 62، ص1391 زواردهی،

 همه برای که معنا بدین) است نوعی، است خاکی و انسانی، است متشخص، دارد

 ،است  رفته بهره العادهخارق امور از و است زمينی یعنی؛ دارد کيهانی کارکرد ، هاستانسان

 تاریخ در زیرا ؛است زمانمند شدتبه، دهدمی حکومت تشکيل ییعن د؛دار  اجتماعی کارکرد

  .13، ص1393، عطار موحدیاند )کنمی تمام را کار دیگر تاریخ در و کندمی ظهور خاصی

 شرایط این از بخشی. است شده بيان ماشيح آمدن شرایط مورد در بسياری هاینشانه

 آنها»  مثل این جمله که: ب 49 سوطا ای مار  تلمود. )هستند نندهکنگران و آمي(اضطراب

 هاییقيچ به را خود هایني(ه و کرد دنخواه تبدیل هنآ او به و شکسته را خود هایر شمشي

 همواره یهود دانشمندان  .3آیه  - 4فصل  -ميخا  4آیه - 2فصل  -یشعيا ) «دکننمی مبدل زنیشاخه

 حد به جهان در فساد و آشفتگی ماشيح، ظهور از پيش که کردندمی یادآوری مردم به را نکته این

 در مطلبی بارهاین در. شد خواهد تحمل غيرقابل زند ی هایدشواری و هاسختی و رسدمی اعلی

 آنها از برخی که دهندمی نوید را او آمدن هایینهنشا ماشيح، ظهور از پيش»: است آمده تلمود

 د از: عبارتن

  ؛2/3)عهد عتيق، حبقوق، « شد خواهد شدید و سخت ماشيح ورهره ظدو زایمان دردهای -

 جلوی در پيران و داد خواهند خجالت را آنان و کرد خواهند احترامیبی پيران به جوانان -

 ؛ایستاد خواهند پا به جوانان

 ؛کندیا نميفرزند از پدر خود ح -

سد خواهد  شت و ران فايدانش دب ه،ل و مطالعه به اماکن فساد مبدل شديمحل تحص-

 الف ؛ 97)سنهدرین،  که از خطاکردن بترسند منفور خواهند بود یکسان

و عدالت  شودمیان دور يانصاف از آدم. ها به شرارت آلوده استها به خون و انگشتدست -

  يرد؛میآنان فاصله  از

اه يتورات، اشع). دهدیم یه آنان  واهيار شده است و علي رفته و خطاها بس ی ناهان ف(ون -

  15-3ات ی، آ59، فصل ینب
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 سال بارانی،بی اول سال»: است چنين کند،می ظهور آن در ماشيح که ایسالههفت دوران

 تورات، فراموشی و متقيان کودکان، زنان، مردان، مردن و شدید قحطی سوم سال قحطی، دوم

 سویبه تورات باز شت م،عدي فراوانی و سيری پنجم سال نعمت، وفور سيری چهارم سال

 در و جنگ در رفتن هفتم سال آسمان، از صداهایی رسيدن  وشبه ششم سال موزند انش،آ

 سهمگين، و سخت شرایط کنار در . 53/4 اشعيا،) آیدمی ماشيح ،سالههفت دوران این پایان

 بينیپيش ماشيح آمدن از قبل زمان درباره ني( اميدوارکننده و بخشمسرت هاینشانه و عالئم

 زیاد خوشبختی و پيشرفت . الف 117ل او جلد وزهور الف ،98 سنهدرین  مارای) است شده

 و باال در عقالنی هایدروازه بازشدن دینی، علوم و تورات مطالعه در حيات تجدید دنيا، مردم

 آسمانی، تبک و تورات در عرفانی و رم(ی تعاليم پيشرفت و ظهور با .پایين در حکمت هایچشمه

 اکتشافات و هاپيشرفت به اشاره پایين در حکمت هایچشمه بازشدن و است مشهود بسيار

 عالئم پاخي(دبه ماشيح که هنگامی است شده فته همچنين. است امروز تکنولوژی و علمی

  .1379، آبایی، شوحط) پيونددمی وقوع به دنيا در بسياری معج(ات و انگي(شگفت

 )نجات نهایی(  گئوال عصر هایویژگی. 3

 که است قرار رفته هاقربانی تقدیم بر یهود عبادت اساس: یهود عبادت اوليه هایسنت حيای -

 دوباره مراسم آن، ماشيح ظهور با .اندشده جایگ(ین  نماز) تفيال خواندن با عبادات این امروزه

 ؛شد خواهند احيا

 هابت اسامی من  نجات) روز آن در»: فرمایدمی رتقد صاحب خداوند:  ناه و بدی پایان -

  ؛زخریا)« شد نخواهند وریآیاد دیگر آنها و کرد خواهم منقطع زمين از را

 مانند شد خواهد الهی مملو دانش از زمين: خداوند وجود از واقعی آ اهی و الهيت درک -

  ؛یشعيا) پوشانندیم را دریا که هاییآب

 تبدیل من(ه و پاک زبانی به را هاملت زبان، هنگام آن در :خداوند انیجه ستایش و پرستش -

  ؛صفنياکرد ) خواهند عبادت یکسان را او و خوانده را خداوند نام نهاآ که کرد خواهم

 با  ماشيح) و رودمی بين از جنگ کمان و تير: جهانی صلح و مي(آمسالمت زیستیهم -

  ؛زخریا) کرد خواهد صحبت صلح از هاملت

 و است یهود  انهسي(ده اصول از اصل آخرین مرد ان، رستاخي(: مرد ان ستاخي(ر  -

 شده واقع نهایی نجات از بعد چون حال این با. مج(است  ئوال و ماشيح موضوع از دودیحتا
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 خفتگان از بسياری. است شده ذکر مبحث این در شودمی محسوب  ئوال مرحله خرینآ واست 

 بود خواهند ابدی زند ی برای باشند صالح که اینهاز ا  روهی و شد خواهند بيدار نزمي از خاک

  ؛دانيال)

  وش و شدهشنرو نابينایان چشم ،زمان آن در: هابيماری پایان و سعادت و برکت -

 الل انسان زبان و کرده وخي(جست  وزن انندم لنگ فرد زمان نآ در. شد خواهد باز ناشنوایان

  یشعيا) کرد اهدخو ترنم

 مسیحیت دین در موعود به اعتقاد. 4

 محيط در و زديهتک یهود قوم بشارات بر، شد متولد یهودی فضای در که است دینی مسيحيت

 مسيحيت  يریشکل تاریخ تحليل ظ،لحا ن. به ایکرد سپری را کودکی یهود دوران مدارشریعت

 ،راستين مسيحيت ، پسنيست ممکن یهودی عهجام تحوالت و فرهنگ جغرافيا، با آشنایی بدون

، 1389 نژاد،ییزیبا. )است یهود واقعی دین استمرار بهتر، تعبير به یا و یهود دین از ایشاخه

 دین این. کرد دنبال ناصری عيسای از را آن سرچشمه توانمی که است دینی مسيحيت  5ص

 شورای آنکه از پيش و ميالدی 46ل سا ات .شد عرضه جهانيان به او تعاليم و مسيح عيسی آمدن با

 ایفرقه را خود مسيحيان کند صادر را انجيل پيام عموميت بر مبنی سازسرنوشت حکم ،اورشليم

 انجام را خود ویژه مناسک و شدندمی حاضر هاکنيسه در یهودیان مثل و انستنددمی یهودی

 این سوم، روز در عيسی شدنمصلوب با . 221، ص1393 ،)جمعی از نویسند ان دادندمی

 از. کردند تبليغ را هایشآموزه و عيسی  ذشته، از رساتر و ندآمد بيرون هاخانه از جماعت

 خود حيات به مستقل دینی عنوان به و کرد جدا یهود از را خود خط مسيحيت که بود تاریخ این

 خداوند که است این بر مسيحيان اعتقاد  223، ص1393)جمعی از نویسند ان،  داد ادامه

 انسان، تمرددليل به اما فرستاد، قانون و شریعت با را  ذشته پيامبران انسان، نجات و رهایی برای

 کرده آماده بخشینجات برای را زمينه فقط عيسی از قبل پيامبران و نيافت تحقق نجات این

 را خود خدا پسر یعنی؛ است کرده ایفا بخشینجات سير در را اساسی نقش عيسی و بودند

 که شودیم آشکار صورت ینبه ا صليب . رازشود آزاد ذاتی  ناه اسارت بند از انسان تا کرد فدیه

 مسيح و آدم بين ب(رگ تفاوت . در اینجاکرد فدیه بخشینجات برای را خود ،انسان پسر

 لطف روی از مسيح ولی شد، دیزیا عده مرگ باعث خود  ناه با آدمشو؛ زیرا مشخص می
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 زیادی عده شد باعث دخو  ناه اولين با آدمشد.  بسياری  ناهان بخشش باعث خداوند عديم

 که شودمی باعث و کندمی پاک رایگان را بشر مسيح کهدرحالی شوند مرگ به محکوم

  .82، ص1381 ،)سعدی بشناسد  ناهبی را بسياری عده خداوند

 است کرده آلوده را بشر همه که دمآ نخستين  ناه به توجه و انسان به نگرش نای براساس

 از او نجات و انسان پاکی باعث خود کردنقربانی و فداکردن با تا است آمده مسيح عيسی

 عنایم نجات از نوع این اما، است نجات نوعی هم این هرچند .شود  ناه ظلمت و سياهی

 تکوینی یا اتوماتيکی اپدیده نجات، نيست.این ارتباط در عودباوریمو با و ندارد ناسانهشآخرت

 و خدا خشم مورد انسان بين اش ریميانجی و عيسی شخصيت و وجود صرفبه و است

. دهد انجام پيامبرانه یا و شاهانه کاری باشد الزم آنکهبی کندمی برقرار شتیآ خدا خود

 که دارند ندر اتفاق مسيحيان همه نجات، مفهوم از یگرد  ونه در  37، ص1391 جوانشير،)

 در که امری. است نابسامانی و ظلم پراکند ی، از نجات، درحقيقت عيسی بخشینجات

 ارتباط در عيسی عملکرد با نجات  ونهاین . يردمی صورت مرک(ی حکومتی تشکيل سایه

. است عيسی پيامبر ونه تالش اصلح بلکه نيست ماشينی ایپدیده فقط اشرهایی و است

 دارد شناسانهآخرت مفهومی نجات این. شودمی کيدأ ت عيسی دوباره باز شت بر بنابراین،

 رجعت منتدر عيسی شدنمصلوب از بعد مسيحيان  . بنابراین،23، ص1391 جوانشير،)

 باریک چون ني( يحمس. بخشد نجات را تباهی و ظلم در  رفتار انسان تا هستند او دومين

هستند  او منتدر که کسانی برای  ناه بدون دیگر بارکند  رفع را بسياری  ناهان تا شد قربانی

  .928/9 عبرانيان، به رساله) شد خواهد اهرظ انآن نجاتبرای 

 اوریبموعود با عميق پيوندی که است دوم نوع همينحاضر  مقاله در بخشینجات از مراد

 اهبررسی. داد خواهد ظفرمندانه باز شتی رجعت، از پس را خویش پيروان عيسی و رددا

 همان پرده، یک در: است شده نمودار  ونهسه به مسيحيت در  راییمنجیکه  دهدمی نشان

 که کندمی ایفا را بخشنجات مسيح نقش ناصری عيسای آن در که است یهودی موعود اندیشه

 مانند آخرال(مان در عيسی رجعت نوید با دیگر پرده در. وردآیم سرهب را یهود پاییرد انتدار

 از سخنم سو پرده در و است موعود هاندیش از دیگری سنخ نمایشگر جهان داور و انسان پسر

 راستی روح و دهندهتسلی چونان که دهدمی را آمدنش وعده عيسی خود که است شخصی

 مسيحيت پایه، این بر. دهدمی شهادت او حقانيت بر و بخشدمی لتجال را عيسی و آیدمی
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 مسيحيان عموم هرحال به  106، ص1388 حيدری،. )است اوریبمنجی  ونهسه دربردارنده

 جاری زمين سرتاسر بر خداوند اخالقی حکومت که رسيد فراخواهد آینده در روزی معتقدند

شدت و به مکرر طوربه الهی حکومتو  هاآسمان لطنت، سالهی سلطنت و حکومت عبارتشود. 

 بدون  الهی ملکوت یا سلطنتا )خد نهایی حکومت واقعيت. خوردمی چشم به هاانجيل در

  .100ص ،1383، کار ر) است مسيحيان اعتقاد مهمترین شک

 نمسیحیا مقدس کتاب انجیل در منجی ظهور به اشاره. 5

 مغرب به تا شدهساطع مشرق از برق کههمچنان» :است آمده 27 آیه 24 باب متى انجیل در

 پدیدار آسمان در انسان پسر عالمت آنگاه. شد خواهد چنان ني( انسان پسر ظهور شود،می ظاهر

 آسمان هایر اب بر که ببينند را انسان پسر و کنند زنیسينه زمين طوایف جميع وقت آن در و  ردد

. آسمان مالئکه حتی ،ندارد اطالع کسهيچ ساعت و روز نآ از اما، یدآمی جالل و قوت با

 در همچنين «.دیآمی انسان پسر نبرید مان  که ساعتی در زیرا؛ باشيد حاضر ني( شما ،بنابراین

 چي(های و یدآیم پدید بادها و هاقحطی و عديم هایزل(له» است: آمده 21باب لوقا انجیل

 تا شد خواهد هاامت پایمال اورشليمشد. خواهد هرظا آسمان از (رگب عالمات و هولناک

 تنگی زمين بر و بود خواهد عالمات ستار ان و ماه و آفتاب در و رسد انجام به هاامت هایزمان

 انتدار و خوف از کرد خواهد ضعف مردمان هایدلو  نمود خواهد روی هاامت برای از حيرت و

 سوار ابری بر که دید خواهند را انسان پسر آنگاه و شودمی ظاهر مسکون ربع بر که وقایعی آن

 «.آیدمی عديم جالل و قوت با شده

 فوق آیات در که انسان فرزند ،اندپنداشته انجيل مفسرین و علما از  روهی آنچه برخالف

؛ نيست مسيح حضرت است شده معرفی آینده در جهانی سلطنت یلوا حامل و دارزمام

 از و است مسيح حضرت خود دهندهبشارت شودمی معلوم فوق عبارات از چنانچه زیرا

 در ملیأت اندک از. آیندمی  رد او ن(د ملل جميع آینده در که هددمی بشارت شخصی

 نمونه ترینب(رگ که است فردی انسان فرزند از مقصود که  رفت نتيجه وانتمی فوق ایهبشارت

  رد ن(دش امم تمام که است عصر ولی حضرت انسانی، عالم مولود رینتشاخص و انسانيت

 مذهبی قضاوت و داوری بدون و  رفت خواهند خود دست در را اجتماع امور زمام و آیندیم
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 همان او که  ویدمی سخن خودش از غير فردی درباره مسيح که کرد رات برداش این توانمی

 ت.اس آخرال(مان منجی و مصلح

 (مسیح رجعت) مجدد ظهور مورد در هاییپیشگویی. 6

 نشده مشخص آن دقيق زمان اما ،است شده مطرح جدید عهد در مسيح مجدد آمدن زمان

 آن عبارتند از: مورد چند به که است شده مطرح زمان آن شرایط فقط و

 ندر از. تاس مردم همه شدناز مسيحی غير تعبير این عنای: مانجيلی ایمان فرا يرشدن

 که است این بر تکيه بلکه وندشمی مسيحی آخرال(مان در مردم همه که نيست مهم فعلی انجيل

 ایمان مقابل در انجيلی ایمان که باشد این مراد هم شاید. شودمی غالب و فرا ير، ایمان این

 انجيلی انایم پس، بشارت ،یعنی انجيل زیرا؛  يردمی قرار شریعت مقابل در یعنیی انجيل غير

 .هاستمسيحی مختص که بشارت به ایمان فرا يرشدن ،یعنی

 عيسی مجدد ظهور زمان که است آن مراد: مسيح بودنماشيح به ادیان عمومی باور

 آن از»آمده است:  متى انجیل در. است ماشيح همان او که اندرسيده عمومی باور این به یهودیان

  .39آیه ،23باب متی،)« یدآمی خود نامبه مبارک او يدیبگو که انیزم تا دید نخواهيد را من پس

 از پيش. باشيد مسيح مجدد ظهور منتدر افتاد اتفاق اول ارتداد وقتی: اول ارتداد

 خواهد اتفاق ارتداد این   ناه انسان یا هالکت انسان) شریر انسان آمدن با همراه و مسيح

  2آیه ،3باب دوم، تسالونيکان. )افتاد

 به اعتقاد زمان آن در»:  ویدمی پطرسی دوم رساله: منتدران و انتدار  رفتنسخره به

  4و 3آی ،3باب پطرسی، دوم، رساله. ) رفت خواهند تمسخر به را مسيح مجدد رجعت

 اسالم دین در موعود به اعتقاد. 7

 چون ولیدارد،  هروز  هر طماتاز تال پایدار آرامش به رسيدن برای روحی شدید نياز امروز انسان

 که افتدمی هاییورطه به شودنمی سيراب اشروحانی عطش ود یابنمی دست واقعی حقيقت به

 مصلح ظهور اندیشه .ودشمی اشروحی بيماری اف(ایش سبب بلکه هددنمی نجات را او تنها نه

 رهایی برای اميد تنهات. اس هانج بر حاکم وضع از طرابضا و نگرانی ثيرأت تحت جوامع این در

 مسائل از یکی. است جانبههمه اجتماعی انقالب یک بروز و منجی ظهور ها رفتاری این از

 پایند ی، بالند ی، و درخشدمی تابناک خورشيد چون شيعه فکری مندومه در که عقيدتی
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 تنها اسالم ین. داست مهدویت و امامت ندام به اعتقاد است آن مرهون شيعه طراوت و زند ی

 هم کسی و است نشده تحریف و تبدل تغيير، دستخوش آن وحيانی هایآموزه که است دینی

 روز هر و است بوده بشرروزانه  نياز مطابق همچنين. بياورد آن برای مانندی و مثل نتوانسته

ه نگرفت خود به کهنگی رنگ زمان بستر در  اههيچو  است  شوده انسان روی به جدیدی چهدری

 . هست و بوده راهنما را نسر ردا و وامانده بشر همواره و است

 اجداد و مادر نام پدر، نام نام، که است مشخصی فرد کندمی معرفی اسالم که منجی

 او. است شده بيان او برای سنی و شيعه کتب در روایت صدها و است معلوم و معين طاهرینش

 وعده كریم نآقر  کهچنانمه است معين و مشخص اهدافش و روش و راه و است حاضر و حی

 مذاهب همه. آیدمی جهانی حکومت برپایی و فساد و ظلم بردنينازب برای موعود است داده

 فردی ظهور آنهاه هستند. عقيدهم باوریمهدی کليات در دارند که اختالفاتی باوجود اسالمی

 نقش سنت ،ميان این در و اندداده بشارت رال(مانخآ در اکرم پيامبر دودمان و عترت از را

 به كریم قرآن طرفی از. است محدود عقل ندر اظهار موارد زیرا؛ دارد برعهدهای را ویژه و اصلی

 به را ج(ئيات بيانو پرداخته  هدایتی هایبرنامه و کليات به بيشتر اسالم اساسی قانون عنوان

 امام فرزند الحسن بنحجت ،امامی دوازده شيعيان داعتقا بنابر. است کرده وا ذار سنت

 مرگ از پس و دش متولد سامرا در قمری هجری 255 سال شعبان نيمه در عسکری حسن

 آن بودنغيبت پرده پس در. شد غيب دید ان مندر از و رسيد امامت هب سالگی پنج در پدرش

 دیگر، سوی از و حاضر و حی موعود ينب را ملموس و روحی عميق، ایرابطه وسیک از حضرت

 و دارند روحی و قلبی ارتباط او با شيعيان. کندمی ایجاد موعود آن راندمنت و شيعيان و پيروان

 .نندکمی نجوا او با

 جهت دو از حضرت آن شناخت که  فت باید ب(ر وار آن اوصاف و مهدی حضرت درباره

 به و است واجب از ندر شرع و عقل امام ناختنش زیرا؛ تکليف ندر از یکی :دارد اهميت

م ماَت  َمن» معروف حدیث حکم
َ
ف َول ماَم  َیعر  ه   ا  لَيه َميَتهَ  ماَت  َزمان  لجاه 

َ
 امام و بميرد هرکس؛ ا

  2/409، 1395)شيخ صدوق،  «جاهليت مردند همانن است مرده باشد نشناخته را خود زمان

 موتش و مرگ پس است، جهالت حال اب اشزند انی و تحيا که کسی و آیدمی حيات پی در مرگ

 که کسانی دعاوی بودنباطل و دروغ شناختن، دیگرجهت  و است نادانی و جهالت حال با ني(
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 و کذب واقعی موعود مشخصات همالحد با زیرا؛ بنمایند یا اندکرده مهدویت ادعای دروغ به

 د.انبوده صیخصا و صفات این فاقد چون شودمی واضح و روشن افراد این دعوای بطالن

  غیبت علت. 8

همه  بر اصلی علت و است آن آثار و فواید به مربوط بيشترآمده است  غيبت اسراردرباره  آنچه

 سر اینکه به است شده تصریح آنها در که ایشریفه احادیث معنای. است مجهول و پوشيده

 از بعد مگر شودنمی آشکار هادرخت آفرینش سر چنانچه ظهور، از بعد مگر نشود آشکار غيبت

 شدنخرم و سب( و زمين شدنزنده از بعد مگر نشود آشکار باران حکمت و ميوه و ثمره ظهور

 روایت هاشمی فضل بنعبدالله»: است آمده روایتی در نمونه. برای م(ارع و هابوستان و هاباغ

 است غيبتی امر این صاحب برای البته: رمودف صادق امام حضرت شنيدم که است کرده

. شوم فدایت چرا کردم عرض .افتدمی شک و ریب به جولباط هر آن در. نيست نآ از ایچاره که

 در حکمت وجه پس  فتم. است نشده داده آن کردنفاش در اذن ما به که امری برای: فرمود

. بود حضرت آن از پيش هایحجت غيبت در که حکمتی وجه: فرمود؟ چيست او غيبت

 حکمت وجه چنانچه او ظهور از بعد مگر دشونمی کشف غيبت حکمت وجه که درستیبه

 حضرت برای از دیوار داشتن پا به و غالم کشتن کشتی، کردنسوراخ از خضر حضرت کارهای

  .2/482، 1395)صدوق، « یکدیگر از آنها مفارقت هنگام در مگر نشد کشف موسی

 است شيعيان ایمان و معرفت ،تسليم مرتبه امتحان و تخليص غيبت، مصالح از یکی

 از مهدی حضرت غيبت به امتحان جهت دو به شودمی استفاده اخبار از کهطوریهب

 :است امتحانات شدیدترین

 در برخی و افتندمی شک و ریب در مردم بيشتر شودمی طوالنی بسيار غيبت اصل چون -

 آزموده و بامعرفت، مخلص اشخاص ج( و کنندمی شک حضرت آن بقای در بعضی و دتوال  اصل

 د.مان نخواهد باقی حضرت آن امامت به عقيده و ایمان بر کسی

 مردم و است دادهروی غيبت دوره در که است تحوالتی و رتغيي و رنا وا آمدهایپيش و شدتها -

 در افراد ایمان وشود یم دشوار بسيار استقامت و انایم حفظ کهطوریکند بهیم روو  زیر را

: فرمود صادق حضرت  331، ص1377  لپایگانی، صافی. )شودمی واقع سخت مخاطرات

 شاخه که است کسی مثل باشد ملت(م و متمسک دینش به غيبت عصر در بخواهد که کس آن»

 کار این به خود دست با ماما سپسشود،  قطع خارهایش تا ب(ند دست با را خاردار درخت
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 خدای بنده هر باید پس است، غيبتی امر این صاحب برای کهدرستیبه»: فرمود  اهآن کرد اشاره

  .10، ح 7، باب 2، فصل 1377)صافی  لپایگانی، « شود متمسک دینش به باید و بپرهي(د

 غایب امام فواید. 9

 داشته دخالت و تصرف کارها در اینکه و آخرال(مان در او قيام و ظهور به منحصر ماما وجود فایده

 حفظ و شرع ایبق و خدا اذن به زوال و فنا از خلق امان امام وجود فواید از یکی بلکه نيست باشد

 از خالی اه هيچ زمين آنکه بر دارند داللت بسياری احادیث همچنين .خداست بينات و هاحجت

 قائم که کسی از زمين نماند خالی آری خدایا» :فرمود نينلموماامير  حضرت. شودنمی حجت

 ميان از او بينات و خدا هایحجت تا پنهان و بيمناک یا آشکار و ظاهر یا حجت به خدا برای از باشد

 جسد به نسبت است قلب مثل جهان این در امام مثل . 170، ص 1404)ابن شعبه،« نرود

 به وابسته جسد بقای و است یکدیگر با جوارج و اعضا ارتباط سبب خدا امر به که روح مانند و انسان

 تعالی الله اذن به ني( است امام شخص همان که کامل انسان و ولی و است او تصرف و تعلق

 در منؤم وجودکه  است این دیگر هفاید. است من(لت و رتبه چنين صاحب مخلوقات سایر به نسبت

 کثيری دافع و خاص عنایات کنندهبلجاست،  رحمت ن(ول سبب و اتبرک و خيرات أمنش مردم بين

 وجود که است معلوم باشد، داشته را برکات و دیفوا این وجودش منؤم وقتی پست، اس بليات از

 ناصریطاقانکی.،  باقری) است مهم و عديم بسيار برکاتش و دیفوا اعدم اللهولیو  امام

  .117، ص1390نژاد،

 (روایات-آیات) اسالمی منابع در مهدی امام. 10

 آیات مربوط به امام مهدوی. 1-10

 و كریم نآقر  از متعددی آیات به اسالم دین شدنر  يجهان و مهدی حضرت ظهور به ایمان

 و نآقر  به معتقد مسلمان هر که دارد استناد و اتکا اجماعات ترینقوی و روایات ترینر متوات

 نآقر  در داوند. خباشد داشته ثابت و راسخ ایمان ظهور، این به باید مالاس پيغمبر رسالت

 آن غلبه اسالم، دین بسط اسالمی، جهانی حکومت یک تشکيل متعددی کریمه آیات در كریم

ذ ُهوَ ». است فرموده وعده را لياقت اربابو  صلحا زمامداری ادیان، کليه بر
ّ
  یال

َ
رَسل

َ
هُ  أ

َ
 َرُسول

الُهدی َرُه  الَحق   َودین   ب  ُيده  ی ل 
َ
دین   َعل

ّ
ه   ال

ِّ
ن حق یت و دیامبرش را با هداي؛...؛ خداست که پُکل

َقد وَ »  .33: )توبه« دا کند...يان برتری پیفرستاده تا بر تمامی اد
َ
ی َکَتبنا ل ُبور   ف  ن ال(َّ کر   َبعد   م 

ِّ
 الذ
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نَّ 
َ
رَض  ا

َ
ها اال

ُ
ث َی  َیر  باد  ُحوَن  ع  وارث زمين، بند ان صالح  که نوشتيم از ذکربعد زبور کتاب در؛ الّصال 

ذیَن  َوَعَداللهّ . » 105: اي)انب« من خواهند شد
َّ
م آَمنوا ال

ُ
نک وا م 

ُ
ل حات   َوَعم  ُهم الّصال  َفنَّ َيسَتخل 

َ
ی ل  ف 

رض  
َ
اند وعده ده انجام دادهیمان آورده و کارهای پسندی...؛ خداوند به آنانی که از شما ااال

  . 55: )نور« نشان کند..ين جانشيدهد که در روی زممی

 ت مربوط به امام مهدویروایا. 2-10

 خروج منکر که ایونه به است مهدی آمدن به اعتقاد اسالم، دین در مهم واجبات از یکی

 مهدی کسی هر» د:کنمی نقل پيامبر از عبدالله نابرب. جاست شده شمرده کافر او

   157، ص 1382، سلمی شافعی)«. است کافر راستیبه کند انکار را

ا ر یک روز از عمر دنيا  :فرموداکرم يامبر: پمهدی امام ظهور بودنحتمی -

کند که صاحب این امر بر ردد. )صدوق، قدر طوالنی میمانده باشد خداوند آن روز را آنباقی

 است  د-م-ح-م) ایشان ميان در امتم مهدی»: فرمایدمیاسالم پيامبر  1/280، 1395

  .1/286، 1395 ،)صدوق« دساز  آکنده داد و عدل از را زمين که

 مهدی را او»: فرمود صادق امام  ویندمی مهدی ،حضرت آن به چرا اینکه درمورد -

  . 327، ص1397)نعمانی، « ندکمی هدایت پنهان امر به را مردم زیرا؛ ناميدند

 های ظهور نشانه. 11

 به بعضی از عالئم ظهور امام عصرآمده است که  اکرمنبی ی ازروایت الوافىکتاب در 

 کند که فرمود:عبدالله انصاری از آن حضرت نقل میجابربن . در این روایتکنداشاره می

َطعتم»
َ
م ق

ُ
کاه و َزکاَتک  ،«ندکن تلقی ضرر و زیان را دادنزکات و شود متروک دادنزکات َمغَرما؛ ال(َّ

مَوا»
ُ
ذب  َحدیَثک م»، «و سخن معمول و همگانی شما دروغ ؛لک 

ُ
َهَتک ميوه و نقل  ؛َوالَغيَبه فاک 

م» ،«مجالس شما غيبت
ُ
نيَمَتک

َ
َوال َیرَحُم »، «حرام باشد ،آوریددست میو آنچه به؛ َوالَحرام غ

ُر َصغيُرُکم َکبيَرُکمَوال یُ »، «کننددر آن زمان ب(ر ان بر کوچک رحم نمی ؛َکبيُرُکم َصغيَرُکم
ّ
و  ؛َوق

 َزوَجَتهُ » ،«دارندکوچک ني( احترام ب(ر ان را نگه نمیافراد 
ُ

ُجل مرد از همسر خود ؛ َواطاَع الرَّ

َمهُ »، «درباره همسایه جفا کنند ؛َوَجفا جاَره»، «اطاعت کند َطَع َرح 
َ
با ارحام قطع ارتباط  ؛َوق

ر»، «کنند صاغ 
َ
 َحياُء اال

َّ
ل

َ
ُدو الُبنياَن » ،«ترها کم  رددکوچکحيای  ؛َوق يَّ

َ
ها را ساختمان؛ َوش

الَهویو » ،«محکم بنا کنند دوا ب  ه 
َ

 » ،«شان از روی هوی و هوس باشدو شهادت ؛ش
ُ

ُجل َوال َیُسبُّ الرَّ
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باُه 
َ
خاُه »، «و مرد پدرش را لعنت کند ؛ا

َ
 ا

ُ
ُجل ، «برادر نسبت به برادر حسد ورزد ؛َوَیحُسُد الرَّ

ياَنهَوُیعام  » الخ  َرکاُء ب 
ُ

 الش
ُ

 الَوفاُه »، «شرکا در معامالتشان به یکدیگر خيانت کنند ؛ل
َّ

ل
َ
وفا کم  ؛َوق

ساء  » ،«شود ياب  النِّ ث   ب 
ُ

جال َن الرِّ ناُع »، «مردان خود را به لباس زنان بيارایند؛ َو َتَ(یَّ َب َعنُهنَّ ق  َوُسل 

 »، «ها برداشته شودهای حيا زنپرده ؛الَحياء  
َ
 الَمعروف  َوَظَهرتَو ق

َّ
ُم ’ل کارهای خوب کم  ؛الَجرائ 

ره»، «ها ظاهر شودشود و جرایم و بدی نيا َعن  االخ  الدُّ َغلُوا ب 
َ

از آخرت غفلت کنند و تمام  ؛َو ش

 الَوَرُع » ،«توجه خود را به دنيا معطوف دارند
َّ

ل
َ
َمع»، «ورع و پرهي( اری کم شود ؛َو ق و  ؛َوَکُثَرالطَّ

ُق َ »و ،«دطمع زیاد شو ليال َو الُمناف 
َ

ن  و ذ صَبَح الُمؤم 
َ
بند ان خدا و مؤمنين در جامعه ذليل و ؛ ا

 َهوان» ،«منافقان در ميان مردم ع(ی( و محترم باشند
ّ

ُن َعنُهم ُکل َغ الُمؤم 
َ
ها انواع خواری ؛َو َبل

َک َتری ُوجوَهُهم ُوجوَه » ،«درباره مؤمن و اهل ایمان اعمال کنند نَد ذل  ع 
َ
لوَب ف

ُ
لوَبُهم ق

ُ
 االَدمّييَن َو ق

ياطين  
َّ

 اهای آنهاما قلب ،بينی که صورت این مردم چهره آدمی استدر این هنگام می ؛الش

حلی » ،«های شياطين است )پر از مکر و حيله و تکبر و امثال این صفات رذیله و بد دل
َ
َکالُمُهم ا

ل  
َ

َن الَحند َمرُّ م 
َ
لوُبُهم ا

ُ
َن الَعَسل  َو ق يابم  م ث  يه 

َ
ئاب َوَعل ُهم ذ 

َ
اما  ،ترسخنان آنان از عسل شيرین؛  ف

هایی درنده هستند )یعنی دلشان خالی از رحمت و اینان  رگ ،تر از زهر کشندههایشان تلخدل

که به لباس آدميان  شود هایشان یافت نمیعطوفت و انسان است و چي(ی از مهر و محبت در دل

 «. انددر آمده

تی َزمان َتکُثُر فيه  االراءُ »حضرت فرمود: باز آن  مَّ
ُ
زمانی بر امت من بيایند که مردم  ؛یاتی َعلی ا

 »، «مختلف خواهند شد یدارای آرا
ُ

َخذ رآن  َوُیتَّ َغير  الق   ب 
ُ
یِّ ُیقَرا غان 

َ
لحان  اال

َ
َم(اميَر َو یوَضُع علی ا

ها  بدون اینکه از د )با سازها و نوازندهخواننصورت غنا میرا با آواز و م(امير و به قرآنو  ؛َخشَيه

لحان  »، «خداوند ترسی داشته باشند
َ
ُفوَس الی طيَب اال َک َتُهشُّ النُّ نَد ذال  ع 

َ
پس در چنين ؛ ف

 هایشان  ویی در طربکه نفسچنانآورد آنمی بها و سازها و آوازها آدميان را به طرعصری ترانه

 ب  » ،«آیدمی
ُ

جال ی الرِّ ساء  َو َتکَتف  انِّ ساُء ب  جال َوالنِّ کنند و زنان به و مردها به مردها اکتفا می ؛الرِّ

ر َبل » ،«)اشاره به لواط و مساحقه  زنان ُرُه ُمنک  ال ُینک 
َ
ذوَن َضَرَب الَقصيب  فيما َبيَنُهم ف خ 

َوَیتَّ

ن َدّیا ُهم م 
َ
َویل ل

َ
ه  ف ر الَخفيَّ بائ 

َ
حدَی الک ن ا  ه  َو ُهَو م  َمن َیَتراضوَن ب 

َ
فاَعتی ف

َ
ُهم ش

ُ
ن  َیوم  الّدین ال َتنال

نُه بریءُ  َنا م 
َ
ياَمه  َو ا َک َیوَم الق  ذل  َم ب  م َینَهُهم َند 

َ
نُهم و ل َک م  ذل  َی ب  ساز و آواز در ميان آنان رواج  ؛َرض 

کند بلکه تشویق کنند و کسی آنها را نهی نمییابد و در مجامع خودشان از آن استفاده میمی

پس وای بر ، د با اینکه یکی از  ناهان کبيره است که کبيره بودنش بر آنان پوشيده استکننمی
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ا از ج(ادهنده روز رستاخي( و شفاعت من به آنان نخواهد رسيد و کسی که راضی به اعمال هآن

« آنها باشد آنان و آنان را از این عمل نهی نکند ني( در روز قيامت پشيمان شود و من از او بي(ارم

شنيدم که فرمود:  از امام باقر» وید: محمدبن مسلم ثقفی می . 141تا، صشعيری، بی)

ماء  » :قيام قائم ما زمانی خواهد بود که الدِّ ری(ی در ميان مردم رواج قتل و خون ؛َواسَتَخفَّ الّناُس ب 

ام  » ،«یابد
ّ

َن الش فيانی م  َن الَيَمنَواليَ » ،«سفيانی از شام بيرون آید ؛َو َخَرَج السُّ یُّ م  یمانی از  ؛مان 

  .2/465، 1406)فيض کاشانی، « یمن حرکت کند

 گیریجهنتی. 12

 به باتوجهبود.  دیگر ادیان و اسالم در منجی موضوعآنچه در مقاله حاضر مورد بحث قرار  رفت 

 شد. روشن جهانی مصلح و منجی ضرورت و اهميت بشری جامعه در او ظهور و منجی برکات

 آیين پيامبران های فته و تعاليم درستی و صحت به آنکه دليلبه دیرباز از ابراهيمی ادیان نپيروا

 دنيا کهانیمز در درست آخرال(مان در که هستند شخصی انتدار در دارند اطمينان و اعتقاد خود

 کمک با و کند ظهورت او اس شده کشيده ابتذال به اجتماعیو  اعتقادی سياسی، ابعاد تمام در

 خداوند دستور براساس و داد و عدل معيار با ندامی وکند مبارزه  تباهی و ستم و ظلم با خودن یارا

 دری منج ظهور موضوع در ادیان این تمامی که است این است توجه مورد که آنچهدهد. تشکيل 

ت. در ادیان سا ادیان سایر از ترمحکم اسالم دین در اعتقاد این اما، دارند ندر اتفاق آخرال(مان

 منجی اسالمد، اما داننمی خود دین و سرزمين به متعلق را ، اوخود منجی معرفی هنگام دیگر

 که است سه مطلب با رابطه در  انهسه ادیان اختالف .داندمی بشر تمام برای ایدهندهنجاتا ر 

خالل مقاله فوق روشن  . ازکندمی ظهور کجا در و زمانی چه، دارد هاییویژ ی چه، کيست منجی

معنای عدم در جامعه حضور دارد و غيبت او بهموعود  شد که براساس عقيده شيعيان، منجی

و  فعال واقعی، است. او حضوری بودن از دید انغایب هلکب حضور و تعامل او در اجتماع نيست

او را بخواند عنایت و  ی کهضطرمندان و مریدانش و هر مقهدارد و به عال تماعجا هدر ميانو  مؤثر
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