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 چکیده 

با آفرینش  چیزي که در زمین است،آنمانند ارتباط آفرینش  ،ارتباط و نیاز مخلوقات به امام 

و  ،اي که در آن ستم مفهومی نداشته باشدو به همین دلیل تشکیل جامعهاست،  آدمآدم و بنی

 ، لذابشر از گذشته تاکنون بوده است هن مسلط نباشد، دغدغستمگر بر سرنوشت مردم آ

در عهدین، امید بستن به جهانی  .هاي آسمانی مطرح شده استمسئله مهدویت در کتاب

و از  ،و از گناهان پاک شود ،هاي خود کامیابهخواست هروشن و نورانی که در آن آدمی بر هم

 هو به وجود منجی که برآورند ،ی یابدهاي زشت آن رهایهاي مادي و جلوهدلبستگی ههم

در انتظار یت و مسیحیت یهود ادیان شود.میایمان بیاورد، آشکارا دیده  ،ستا آرزوها و نیازها

که عدالت واقعی را در آخرالزمان در سراسر جهان برقرار  ،ظهور موعود و منجی جهان

در این  ر و عالم بر همه چیز است.واقعی، خداوند قاد هدهندالبته نجات ؛برندمینماید، به سر 

مقاله سعی شد به طور اجمالی به این مسئله پرداخته شود، که منجی بشریت در ادیان بزرگ 

 کنونی چگونه بیان شده است.
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 مقدمه

ها و ها در طرز تفکر، آداب و رسوم، عشقها و امتهایی که میان ملتبا همه اختالف

 . هستندمند ها به صلح و عدالت عالقهها وجود دارد، همه آنها و مکتبها، خواستعالقه

اند که تمام اقوام جهان در تقریباً همه کسانی که در این زمینه مطالعه دارند، متفق

نامند. بنابراین، برند که هر کدام او را به نامی میانتظار یک رهبر بزرگ به سر می

بخش بزرگ، یک اعتقاد عمومی و قدیمی در میان ان به ظهور یک نجاتمسئله ایم

 (١٣٦. ص ,١٣٧8 ,مکارم شیرازي) همه ادیان و اقوام و مذاهب شرق و غرب است.

 ،بخشی و تطور آن در هر یک از ادیانهدف از مقایسه سیر اندیشه و اعتقاد نجات

این نکته نیست که دینی از دین چنین برابري ادیان در اعتقاد به ظهور منجی، بیان و هم

 و یا بر آن تأثیر گذاشته است.  ،دیگر در این مسئله خاص متأثر گردیده

که موارد همانند یا مشترک ادیان کنار هم این است،چه در این پژوهش موردنظر آن

بخشی و اشاره به که اندیشه نجات :و این نتیجه کلی به دست آید ،قرار گیرند

و نظامی منطبق با قوانین الهی و آسمانی  ،ایان جهان خواهد آمدموعودي که در پ

چه موقع و کجا  ؟که این موعود کیستاما این ؛خواهد ساخت، در ادیان وجود دارد

 .استاز جمله مسائل مورد اختالف  ؟ظهور خواهد کرد

و داراي همه  ،از خاندان نبوت است ،که نجات دهنده آخرالزمانمشترک این وجه

 باشد. میسندیده صفات پ

 .شودمیدر همه ادیان نوعی اعجاز در مسائل مربوط به موعود دیده 
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اي است که در جامعه .الگوي واحدي دارد ،وصف جهان انتظار در ادیان گوناگون

اقتصادي، علمی و فرهنگی به ابتذال کشیده شده،  ،هاي فردي، اجتماعی، سیاسیزمینه

 گاه است که فرج نزدیک است.؛ آنفساد و تباهی به اوج خود رسیده

اند. هاي عصر انتظار یاد کردههاي واحدي از ویژگیهمه ادیان با عبارات و شیوه

ها و براي همه مردم، ستم، کینه و جنایت سبب این همسانی این است که در همه دوران

از اي بدون ظلم و تصور جامعه آرمانی ناپسند بوده است. از این رو، انتظار جامعه

اي هاي دور تاکنون اندیشه بسیاري از دانشمندان و محققان بوده است، به گونهگذشته

 که هر یک از آنان طرحی جداگانه براي ایجاد جامعه آرمانی تدوین نموده است. 

 .هستنداز جمله این افراد  ٢فرانسیس بیکنو  -با طرح مدینه فاضله -فارابی و ١افالطون
 گفت برخیز که آرام دم و جان آمد ن آمدصبحدم پیک مسیحا دم جانا

 مبانی نظری -1

 بیان مسئله -1-1

 به اشکال مختلف بیان گردیده است. در عهدین حکومت منجی

 آمده است:  امثال سلیمان نبیدر 
لیکن  ؛و کامالن در آن باقی خواهند ماند ،زیرا که راستان بر زمین ساکن خواهند شد

 شه خیانتکاران از آن کنده خواهد گشت.و ری ،شریران از زمین منقطع خواهند شد

 : گویدمی داودمزمور در 
 ،اما حلیمان وارث زمین خواهند شد ؛وارث زمین خواهند بود ،منتظران خداوند

 .و از فراوانی سالمتی متلذذ خواهند گردید

                                                           
1. Plato  

2. Francis Bakon 
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 گوید: میاشعیاء نبی در 
و  ،ثابت خواهد شدها که کوه خانه خداوند بر قله کوه ،در ایام آخر واقع خواهد شد

 ها به سوي آن روان خواهند شد.و جمیع امت ،ها برافراشته خواهد گردیدفوق تل

 : گویدمیدر دانیال نبی 
بر پا خواهد  ،ها سلطنتی را که تا ابد زایل نشوددر ایام این پادشاهان خداي آسمان

ها را تبلکه تمامی سلطن ؛سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواهد شد و این، نمود

 و خود تا ابد استوار خواهد ماند. ،خرد کرده، مغلوب خواهد ساخت

 گوید: میدر انجیل متی 
زنی وقت جمیع طوایف زمین سینهو آن ،گاه عالمت پسر انسان در آسمان پدیدار گرددآن

 آید.میو پسر انسان را ببینند که بر ابرهاي آسمان با قوت و جالل عظیم  ،کنندمی

با توجه به  -شود، که در این تحقیق سعی بر آن شدههایی مطرح میویهاینک گ

 :ها پرداخته شودبه تبیین آن -دیدگاه ادیان الهی

 .و وارث زمین خواهد گردانید ،مند ساختههاي خود بهرهخداوند منتظران را از نعمت -

 .یک حکومت واحد جهانی و همیشگی ایجاد خواهد شد -

 .به عهده خواهدگرفت جهان را همه ، امامتخلیفه خداوند -

 تبیین موضوع -1-2

 اعتقاد بشریت به منجی موعود -1-2-1

 ،بلکه در همه ادیان ؛تنها اختصاص به شیعیان ندارد ،بخش بودندر انتظار مصلح نجات

 .اعتقاد به موعود وجود دارد
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که روزي با ظهور خود است، بخشی بشر از ابتداي خلقت در آرزوي مصلح نجات

 .اي از بهشت مبدل گرداندو زمین را به قطعه ،کره خاکی برپاعدالت را بر روي 

 گوید:می الدینمحمد امین زین
ابتداي تاریخ  شکی نیست که اعتقاد به اصالح جامعه از وضعیت موجود، از

 ؛اختصاصی دین اسالم نیست و از عقاید ،در ذهن مردم وجود داشته است بشر

که همگی خبر از  ،کنیماسالم مشاهده میزیرا در بین ادیان آسمانی قبل از ظهور 

کارهاي اصالحی او را نیز و حتی صفات مصلح و راه ،اندداده وقوع این حقیقت

و دعوت اصالحی او را به نام  ،نام او را مهدي هر چند ؛اندبیان کرده

 اند. نگذاشته مهدویت

نیز سرایت  .این عقیده و فکر حتی به ادیان دیگر از قبیل زردشتی و برهمنی و..

 (١١. ص ,١٣٧١ ,الدینزین) کرده است.

  :معتقد استدر این باره  عالمه طباطبایی
مانند وثنیت،  ؛کننددر ادیان و مذاهب گوناگون که در جهان حکومت می

کلیمیت، مسیحیت، مجوسیت و اسالم، از کسی که نجات دهنده بشریت است، 

در تطبیق،  هر چند ؛اندوید دادهظهور او را ن و عموماً ،سخن به میان آمده است

 اختالف دارند. 

اشاره به همین ؛ ١«دیلَوَ نْدی مِهْمَلْاَ»: مپیامبر اکر منقول ازحدیث متفق 

 ( ١٥0ص.  ,١٣8٦,طباطبایی) معناست.

 
 

                                                           

 است.از فرزندان من مهدي موعود  ؛(١٥٤ص.  ,١٣ج ,١٤09 ,شوشتري)ر. ک:  -١
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 عتقد است:در این زمینه منیز  شهید مطهري
و گسترش اندیشه پیروزي نهایی حق، صلح و عدالت بر نیروي باطل، ستیز و ظلم 

هاي انسانی، تشکیل مدینه جانبه ارزشجهانی ایمان اسالمی، استقرار کامل و همه

آل، و باالخره اجراي این ایده عمومی و انسانی به وسیله فاضله و جامعه ایده

تعبیر « مهدي»که در روایات متواتر اسالمی از او به  ،قدرشخصیتی مقدس و عالی

ها و بیش همه فرق و مذاهب اسالمی، با تفاوتاي است که کم شده است، اندیشه

 (٥ .ص ,١٣98 ,)مطهري هایی بدان مؤمن و معتقدند.و اختالف

 ترسیم خطوط کلی برای روز موعود -1-2-2

 ،گردد؛ زیرا این روزبه شروع خلقت باز می ،ترسیم خطوط کلی براي روز موعود

 هدف و غرض اساسی براي خلقت است. 

 :شودزیر اشاره میت براي توضیح این مطلب به نکا

 براي برپایی حکومت عدل جهانی دو شرط اساسی وجود دارد:  -١

  ؛شناخت کامل عدل به معناي وسیعش :الف

، بعد از آمادگی براي فداکاري در راه پیاده کردن عدالت در سطح جهان :ب

 علم و شناخت عدل.

متکفل این دو  بلکه انبیا ؛بشر این دو شرط اساسی را از ابتداي خلقت نداشته است

 . اندو درصدد تربیت بشر براي رسیدن به آن دو بوده ،امر مهم شده

و عدل را به معناي وسیع و همه ،انبیا در شرط اول به موفقیت رسیده هر چند

ولی در طول تاریخ خود نتوانستند شرط دوم را به  ؛انداش براي مردم تبیین نمودهجانبه

بلکه به  ؛به جهت قصور در انجام وظیفه آنان بودهطور کامل محقق سازند، و این نه 

 ت.خاطر قصور یا تقصیر از جانب مردم بوده اس
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مردم را به هدف و غرض اساسی از خلقت  ،در طول تاریخ بعثت خود انبیا -٢

 . اندکردهگوشزد می ،که همان رسیدن به حکومت عدل توحیدي است ،بشر

 : فرمایدخداوند متعال می

 ؛«نا فِی الزََّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَِّکْرِ أَنََّ األَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَلَقَدْ کَتَبْوَ»

ث وار امبندگان شایسته :در زبور بعد از ذکر ]تورات[ نوشتیم (١0٥، انبیاء)

 شد. ]حکومت[ زمین خواهند

و  ،شرایط اساسی و عمومی براي هدایت کل بشر ،یک از انبیابراي هیچ -١

زیرا دو شرط  ؛مت عدل توحیدي در سطح جهان فراهم نشدتشکیل حکو

  :اساسی براي تشکیل چنین حکومتی فراهم نگشت

و به معناي وسیع آن را براي مردم تفهیم  ،مفهوم عدل کاملانبیا  هر چند :الف

ولی بشر به آن درجه از فهم و شعور نرسیده است تا به حقیقت آن  ؛نمودند

 اشد. اش پی برده بدر سطح گسترده

و  ،، ترسیخ و تثبیت عقیده مردم بودهلذا هدف انبیاي سابق بر حضرت موسی

تا عصر بعثت  که از زمان حضرت موسیاند تا اینتکالیف شرعی فرعی زیادي نداشته

 .تبیین شده است ،شرایع به صورت تفصیل -خصوصاً در شریعت اسالم -رسول اکرم

که بتواند در راه پیاده شدن  ،است تاکنون هیچ امتی به حدي نرسیده -ب

 .فداکاري تام و تمام داشته باشد ،حکومت عدل توحیدي جهانی

ولی به جز  ؛سال قوم خود را به حق و حقیقت دعوت کرد 9٥0 حضرت نوح

 ١.اندکی به او ایمان نیاوردند
                                                           

 .١٤ر. ک: عنکبوت،  -١
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 ١او را در آتش انداختند. ،به جاي پذیرش دعوتش قوم حضرت ابراهیم

درخواست او را براي مقابله با حاکمان ظالم فلسطین رد  قوم حضرت موسی

 ٢ند، و او را تنها گذاشتند.کرد

 و... ٣.در قدرت خداوند شک نمودند حواریون حضرت عیسی

خطوط کلی و اساسی روز موعود از ابتداي خلقت ترسیم هر چند  :کهنتیجه این

. )مرکز نشر ته استولی هنوز شرایط تحقق و پیاده شدن آن فراهم نگش ؛شده است

 اعتقادات(, برگرفته از تارنماي اعتقادات

 ماشیح )منجی موعود( -2

 تاریخچه ظهور -2-1

  ، رازي است که از بشر خاکی پوشیده است.٤تاریخ واقعی آمدن ماشیح

 :گفته شده نبیي شعیاادر 
 (٦0 :٢٢نبی ي شعیا)اریع خواهم کرد. سنجات را در وقت مناسب آن ت

 :م ظاهراً متضاد بیان شده استدو مفهو مطلب،در این 

 :در وقت مناسب آن :الف

ابتداي آفرینش تعیین گشته است. این زمان موعود بدون قید و  از ،این وقت

 و ارتباطی با لیاقت و شایستگی مردم جهان ندارد.است، شرط 

                                                           

 .٦9ر. ک: انبیاء،  -١

 .٢٤ر. ک: مائده،  -٢

 .١١٢ر. ک: مائده،  -٣

4. Messiah 
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 :تسریع خواهم کرد :ب

ت ممکن اس ،نجات نهایی و ظهور ماشیح این معنی است، کهاین عبارت به 

  زودتر از زمان تعیین شده فوق، واقع شود.

تواند به شرط لیاقت افراد گیري از این موضوع بسیار روشن است، ماشیح مینتیجه

 هر لحظه و یا هر روز و یا حتی قبل از زمان تعیین شده ظهور کند.  ،بشر و تقدیر الهی

 : به نقل از تهیلیم
 (9٥: ٧ ,)مزامیر داوود .اگر به نداي او گوش دهید ،امروز خواهد آمد

 .زنده و حاضر است است، ولی در خفا وجود دارد؛ هر چنداي هر دوره ماشیح در

و به مجردي که از جانب الهی به او ابالغ شود،  ،هر لحظه آماده براي ظهور بوده او

 خواهد گشت.  ظاهر

هاي مخصوص و بسیار مناسبی در تمامی مدت قبل از وقت مناسب آن، زمان

که بر ما تکلیف است، توان باعث آمدن وي شد. فقط تري میکه به نحو آسان ،دهستن

  و آمدن ماشیح و نجات حقیقی را تسریع کنیم. ،ها را غنیمت شمردهاین فرصت

 تنها منکر ماشیح -2-2

  که در این باره با تردید سخن گفته است: ،تنها کسی بوده -قرن چهارم -١ربی هلیل
ی که ظهور کند، نخواهد داشت؛ زیرا که در زمان دیگر ماشیح ،یلئملت اسرا

  (98 باب ,)سنهدرین اند.هبهره خود را از او برد -سلطان یهودا -حیزقیا

                                                           
1 .Rabi Halil 
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که داوود از پیشینیان سزاوارتر بوده که ماشیح باشد؛ چرا  ،انددر رد این ادعا گفته

خدا را و  ،همه سرود در وصف جالل خدا تصنیف کرده آن ،یلئکه آن پادشاه اسرا

با آن همه معجزات و آیات که برایش نمایان شده، حتی  حیزقیاولی  ؛مدح و ثنا نموده

 یک سرود هم به درگاه خداوند نخوانده است.

  گوید:در بستر مرگ چنین می -دانشمند قرن اول -١ربان یوحان
 . آید، آماده کنیدکه دارد می -پادشاه یهود -حیزقیایک کرسی براي 

هم  حیزقیاکند که داللت می ،گویی ظهور ماشیحگونه عالوه بر پیشاین جمله رمز

 برگرفته از نشریه مشرق( ,١٣8٧ ,)قاسمی قمی ماشیح بوده است.

 منجی در عهد عتیق -3

 موعودباوری در یهودیت -3-1

درباره شیوع اعتقاد به ظهور و انتظار پیدایش یک منجی بزرگ جهانی  ٢مستر هاکس

  د:نویسمی ،در میان قوم یهود
آن وجود  هو وعد ،نسالً بعد نسل بودند ،مسیحعبرانیان منتظر قدوم مبارک 

داده  -الخصوص در کتاب اشعیاعلی -زبور و کتب پیامبراندر  مبارک، مکرراً

دهنده آمده، به قدوم مبارک وي بشارت  شده است تا وقتی که یحیاي تعمید

اندیشیدند  ، با خود همیرا نفهمیده -هاگوییپیش -تالیکن یهود آن نبو ؛داده

جورپیشگان و ظالمان  و ایشان را از ذلت ،سلطان زمان خواهد شد ،مسیح که

به نقل از ) مجد و جالل ترقی خواهد کرد. هو به اعال درج ،رهایی خواهد داد

  (80٦ص.  ,١٣٧٧ ,کرینستون

                                                           
1. Raban Yohanan 

2. Mr. Hawks  
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در کتابی بسیار بزرگ که احادیث و احکام یهود را  -تلمود در دین یهود و کتاب

 ،کسی که روزي خواهد آمد؛ است بخشی آخرالزمان اشاره شدهبارها به نجات -بردارد

  سازد.و جهان را از نو می

به عنوان دورانی که در  ،است که هنوز فرا نرسیده ،به روزهاي آخر انبیا چنینهم

 اند. اشاره کرده ،آن عظمت ملی یهود به آخرین حد اعتالي خود خواهد رسید

رؤیاي چنین همبلکه  ؛ید به آینده با گذشت زمان نه فقط شدت پیدا کرداین ام

  بر گرفت. در ،انگیزي که در جهان آینده تحقق خواهد یافتشگفت

که از جانب خداوند  ،این آینده درخشان و باشکوه در اطراف شخصیت ماشیح

تمرکز  ،ها را آغاز کندموریت خواهد داشت تا این دوران تازه و پر از شگفتیأم

 .خواهد یافت

فارسی مسیحا نیز از روي کلمه عبري ماشیح، و با توجه به تلفظ التین آن  کلمه

 ( ١0١ص.  ,١٣8١ ,توفیقی) .است ساخته شده

 ؛مشح و از ریشه عبري ،بخش استمسیح رهایی عبري به معناي ايماشیح واژه

 مشتق شده است.  ،یعنی پاک کردن با روغن مقدس

ها روغن به سر آن ،پیش از نصب پادشاه و کاهن ،اقوام و ملل باستانیهودیان مانند 

ها که روح الهی در آن ،ها و نیز عالمت آن باشدموقعیت جدید آن همالیدند تا نشانمی

  است. حلول کرده

و معناي گوناگونی  ،کندرفته گسترش پیدا میرفته ،قلمرو مفهومی واژه ماشیح

پادشاه  -چنین به کورشام پادشاهان و پیامبران قوم یهود و همکلمه ماشیح به تم یابد.می

 اشاره داشت.  ،کردمور انجام کار خاصی میأو یا هرکس که خداوند او را م -ایران
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و اشاره به کسی داشت که از سوي  ،معنی خاصی یافت، نهایت این کلمه در

  (٣١9ص.  ,٥ج ,١٣8٣ ,المسیري) و قداست خاصی دارد. ،خداوند فرستاده شده

یکی از هفت چیزي است که پیش از  ونام ماشیح جز ،طبق اعتقاد عمومی یهود

زیرا  ؛از آغاز خلقت عالم، پادشاه ماشیح به دنیا آمد است.خلق عالم هستی آفریده شده

 .به ذهن خداوند خطور کرد ،که جهان آفریده شودلزوم وجود او حتی پیش از آن

 نیز وجود دارد.  درباره مسیح اي در انجیل یوحناچنین عقیده

که خداوند قبل از خلقت جهان وي را  ،ستا انسانی آسمانی و موجودي معجزه گرا ،ماشیح

 ؛گویندپسر انسان نیز می به او ، لذاماند تا زمان فرستادن وي فرا برسدو او در آسمان می ،آفرید

  از خدا و انسان است. ايهرچند که سرشت وي آمیخته ،شودزیرا به شکل انسان ظاهر می

که پس از ظهور  ،و پادشاهی از نسل داوود است، او تجسم خدا در تاریخ است

 .بلکه بشریت را اصالح نماید ،ایلیاي نبی خواهد آمد تا مسیر تاریخ یهود

ها را رهایی خواهد بخشید. یهودیان و آن ،دهداو به رنج و محرومیت یهودیان پایان می

دشمنان قوم  .ها را به صهیون باز خواهد گرداندآن ، وا گرد هم آوردهپراکنده در تبعید ر

 را به پایتختی خود برخواهد گزید. -قدس -اورشلیمو سرائیل را از بین برده ا

بلکه همگانی  ؛که این سلطنت تنها براي یهود نیست ،اندبرخی از انبیا مژده داده

 شد.  هاي جهان از آن برخوردار خواهندو همه ملت ،است

 گوید: می، یک یهودي نویسنده درباره آمدن داوود
که حالت رفاه و آسایشی که به دست داوود پدید  ،یک عقیده عمومی وجود داشت

و ناتان نبی در پیشگویی خود مبنی بر جاودانگی  ،آمده تا ابد پایدار خواهد ماند

  (١٢-١٦ هايبند ,٧باب ,کتاب دوم سموییل). یید کردأاین نظر را ت ،تخت داوود
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را به پسرش  شود خود داوود نیز آنکه گفته می ،این باور به قدري قطعی بود

 (٢0. ص ,١٣٧٧ ,)کرینستون است.مژده داده ،سلیمان

که ماشیح چه این است،مطلبی که در این میان از اهمیت باالیی برخوردار  -

  ؟زمانی ظهور خواهد کرد

محاسبات زیادي درباره تاریخ ظهور  ،تلموددر  به همین دلیل است که در دین یهود و

 دهد. ها تاریخی در حدود قرن پنجم میالدي را نشان میکه اغلب آن ،شودموعود یافت می

 گوید: در جایی ایلیاي نبی به دانشمندي می
 .سال پایانی ظهور خواهد کرد ٥0و ماشیح در  ،سال دوام خواهد داشت ٤٢٥0دنیا در حدود 

و  ،قبیح شناخته شده ي،دانشمندان یهود بیشترمحاسبات از سوي با این حال این 

که کسانی را که تاریخ پایان ذلت اسرائیل و ظهور ماشیح را  ،اخطارهایی وجود دارد

و این بدان دلیل است که این کار امیدهایی در دل مردم  ،کندلعنت می ،کنندمحاسبه می

در ؛ شودث یأس و ناامیدي مردم میباع ،که اگر این امر محقق نشود ،کندایجاد می

 که: صورتی که در تعلیمات این دین وجود دارد
 . در انتظارش باش؛ اما اگرچه فرارسیدن پایان ذلت تأخیر یافت

 درباره چگونگی وضع جهان پس از ظهور ماشیح نیز مطالب زیادي وجود دارد. 

 : است آمدهچنین  ،در کتاب مزامیر داوود
و وفور سالمتی خواهند بود. مادامی که  ،خواهند شکفت فدر زمان او صالحان

از دریا تا دریا و از نهر تا اقصاي  ؛او حکمرانی خواهد کرد ،ماه نیست نگردد

و دشمنان او خاک را  ،جهان. به حضور وي صحرانشینان گردن خواهند نهاد

  (٧و  ١٧–١8و  9-١٢ بندهاي ,٧٢و  ٣٧مزمور ,)کتاب مزامیر. خواهند لیسید
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 است:  ر جاي دیگر از کتاب مزامیر آمدهد
 .و زمین مسرور گردد ،ها را به انصاف داوري خواهد کرد. آسمان شادي کندقوم

گاه به وجد آید. آن ،چه در آن است دریا و پري آن غرش نمایند. صحرا و هر

زیرا  ؛آیدزیرا که می ؛ترنم خواهند نمود به حضور خداوند ،تمام درختان جنگل

آید. ربع مسکون را به انصاف داوري خواهد کرد، قومي داوري جهان میکه برا

 (١0-١٣بندهاي ,9٦مزمور ,)کتاب مزامیر ها را به امانت خود.

گفتار  ١0در  ،آثار به وجود آمده توسط ماشیح را بر دنیاي آینده ،در جایی دیگرو 

 اند:بیان کرده

 او جهان را به نور خویش روشن خواهد کرد.  -١

کس بیماري دشته  و هر ،آب روان جاري خواهد ساخت ،د از اورشلیمخداون -٢

 آن شفا خواهد یافت. هواسطه ب ،باشد

هاي آن و انسان از میوه ،کند تا هر ماه میوه آورنددرختان را وادار می -٣

 یابد.و شفا می ،خوردمی

و در جایی ویرانه یافت  ،تمام شهرهاي ویران شده را از نو آباد خواهد کرد -٤

 واهد شد.نخ

 از نو بنا خواهد کرد. ،هاي یاقوتخداوند اورشلیم را با سنگ -٥

 حکمفرما خواهد شد. ،صلح جاویدان در سراسر طبیعت -٦

ها و با تمام و با آن ،خواندخداوند تمامی حیوانات و خزندگان را فرا می -٧

 اسرائیل عهد خواهد بست.

 گریه و شیون و زاري در جهان نخواهد بود. -8
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 دنیا وجود نخواهد داشت.دیگر در  ،مرگ -9

نه غم و  ؛و نه فریاد و فغانی ،رسداي به گوش میدیگر نه آه و ناله -١0

 (٢0ص.  ,١٣٧٧ ,کرینسون) ماتمی. نه حزن و و ،اندوهی وجود خواهد داشت

  ادامه دارد.کنون نیز تا و ،اي طوالنی داشتهسابقه ،اعتقاد به منجی در دین یهود

 دوره و ،ایمان به آمدن ماشیح ین یهود،یل مهم آاصو هاي اساسی وپایه یکی از

 .است -گئوال دوره -نجات

و پادشاهی خاندان  ،که ماشیح به پا خواسته ،اعتقاد داشته باشد یهودي باید هر

 .را دوباره تجدید خواهد کرد -داوود -داوید هَمِلِخ

و نباشد، نه و یا کسی که چشم به راه آمدن ا ،هر کس که به او اعتقاد نداشته باشد

را نیز  -موسی -بلکه تورات و مُشه ربنو ؛را انکار کرده اهاي سایر انبیتنها عمالً گفته

 طوري که گفته شده: همان، دهدزیرا تورات در مورد او شهادت می ؛منکر شده است
تو ترحم خواهد کرد. او  و بر ،خداوند، خداي تو، امیران تو را بازگردانیده

  (٣: ٣0 ,)سفر تثنیه. مع خواهد نمودبازگشته و تو را ج

هر فرد یهودي که به ماشیح اعتقاد  -فقیه و فیلسوف یهودي -١هارامبامطبق نظر 

 يو سایر انبیا و یا چشم به راه آمدن او نباشد، منکر سخنان موسی ،نداشته باشد

  در متون مقدس عنوان گشته است. -دفعاتبه  -زیرا موضوع ماشیح ؛اسرائیل استبنی

و به  ،ماشیح به معناي مسح و تدهین شده نام دارد، بخش نهایینجات ،در دین یهود

 برگرفته از تارنماي انجمن کلیمیان تهران( ,١٣٧8 ,)شوحط تصریح متون، از خاندان داود پیامبر است.

                                                           
1. Harambam 
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 وعده ظهور منجی موعود در تنخ -3-2

موعود  لهئاشارات و تصریحات فراوانی به مس -تنخ -هاي مقدس یهوددر کتاب

کتاب  :ها به این موضوع اشاره شدههایی که در آنو از جمله کتاب ،جهانی شده است

 .است دانیال نبی، حجی نبی، صفیناي نبی، اشعیاي نبی و زبور داوود

 .رسدکه زمین به ذریه او مى ،خداوند به ابراهیم وعده داد ،در تورات کنونى

 شود:مزامیر داود است، اکتفا میبراي نمونه، به یکی از این اشارات، که در 
فرزندان آدم،  هسرایم... تو از همدر حالی که این سرود را براي پادشاه می

چکید، و از لبانت نعمت فیض می ،هاي تو ریخته استبالغت به لب .زیباتري

  .خداوند تو را تا ابد متبارک ساخته است

و شکوهمندانه بر  ،بندشمشیر جالل و جبروت را بر کمرت ب !اي پادشاه مقتدر

اسب خویش سوار شو تا از حقیقت و عدالت و حلم و تواضع دفاع کنی، 

گرداند. تیرهاي تو نیز به قلب دشمنانت قدرتت پیروزي بزرگ را نصیب تو می

 کنند.اقوام در برابر تو سقوط می هو هم ،روندفرو می

لت و انصاف ت فرمانروایی تو را جاودان کرده است. تو با عداخخداوند ت

 و از شرارت بیزاري. ،کنی. عدالت را دوست داريسلطنت می

بنابراین خدایت تو را برگزیده و تو را بیش از هر کس دیگر شاد گردانیده است. 

 .آمیخته است -معطر -هایت را از مر و عود سلیخهتمام لباس

ا ابد مردم ت هو هم ،ها شهرت خواهم دادنام تو را در تمام نسل !اي پادشاه

 (٤٥مزمور  ,مزامیر). سپاسگزار تو خواهند بود
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 نقد و بررسی -3-2-1

زاده سلیمان و منظور از پادشاه ،گویند منظور از پادشاه، داوودبرخی از یهودیان می

رسد ولی به نظر می ؛گویند این مزمور در شان عیسی استجماعت نصاري می .است

 هر دو نظریه باطل است.

 ین دلیل است که:بطالل نظریه یهود به ا

که  ،صاحب شریعت و احکام نبوده است تا از خدا بخواهد حضرت داوود -١

 احکام خود را به او عطا کند.

که مقام خضوع و تذلل و  -در مقام دعا بسیار بعید است که حضرت داوود

 .خود را به نام پادشاه بخواند -خشوع است

ره ملک و فرمانروایی دای ،به اعتقاد اهل کتاب و گواهی صریح کتاب مقدس -٢

 تنها اورشلیم بوده است. -همانند پدرش داوود -حضرت سلیمان
 ( ٤٢آیه  ,١١باب ,)کتاب اول پادشاهان

کلی بر ه به تصریح کتاب مقدس، ظلم و شرک ب در عهد حضرت سلیمان -٣

در  که خود حضرت سلیمان ،بلکه کتاب مقدس صراحت دارد ؛چیده نشد

 .رستی شدپآخر عمر دچار شرک و بت

بیش  ،به صراحت کتاب مقدس مدت ملک و فرمانروایی حضرت سلیمان -٤

 از چهل سال ادامه پیدا نکرد. 

بر حضرت  ،آمده است ٧٢هایی که در عبارت مزمور یک از ویژگیبنابراین هیچ

  .قابل انطباق نیست سلیمان
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 :که ،به خاطر این استنیز بطالن نظریه مسیحیان 

توان عبارت کتاب بنابراین نمی ؛و نه پسر ،داشتنه پدر  حضرت عیسی -١

 مزامیر را بر او منطبق ساخت. 

 حتی یک روز هم سلطنت و فرمانروایی نکرد.  به اعتراف نصاري، حضرت عیسی -٢

 بلکه او ؛صاحب احکام نبود عیسی ،به شهادت و صراحت کتاب مقدس -٣

  (١٧-١9آیه  ,٥باب ,انجیل متی ,)کتاب مقدس تابع موسی و تورات او بود.

و منظور  حضرت محمد ،رسد منظور از پادشاه که صاحب احکام استبه نظر می

 .باشد حضرت مهدي موعود ،کنداز پسر پادشاه که جهان را پر از عدل و داد می

 منجی در انجیل -3-2-2

و به  گرفته شده یونانی لغت از انجیل مبعوث شد تا مردم را بشارت دهد. کلمه مسیح

همان قیام ملکوت  ،این بشارت. بشارت به رهایی آمده است و ،خوش خبر معناي

حکومت توحیدي در سطح کره  توان از آن بهو یا به تعبیر دیگري می ،خداوند

 .یاد نمود زمین

 : خوانیمدر کتاب مقدس می
و براي این  ،بر من واجب است تا تمام شهرها را به ملکوت خدا بشارت دهم

 (٢0٥. ص ,٤٣رقم  ,جدید عهد) ام.امر فرستاده شده

 ت: در انجیل متی آمده اس
ها مردم را و در مجامع آن ،کردحضرت عیسی در جمیع شهرها و دهات سیر می

 (٣٥/٦٢/9 ,)انجیل متید. داو به ملکوت بشارت می ،تعلیم
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اما منجی  ؛مسیحیان نیز به آمدن منجی و مصلح نهایی در آخرالزمان عقیده دارند

سه روز پس از به صلیب کشیده  ،ها معتقدند که مسیحآن .دانندینهایی را مسیح م

و در آینده از آسمان فرود خواهد  ،به آسمان رفت ،از قبر برخاست ،شدن و دفن شدن

 جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. ١مسیح بازگشتها معتقدند، که آن .آمد

؛ سبت داده شده استدهندگی به عیسی ننجات -عهد جدیدمطابق با  -در مسیحیت

 که امت خویش را از گناه نجات بخشد. ،زیرا او مأمور شده است

 گاهی از آن به ؛اندمسیحیان با تعابیر زیادي از آمدن مصلح جهانی خبر داده

پسر انسان نیز  و چون شیلو، روح راستینکنند. از الفاظی همملکوت خدا تعبیر می

 .استفاده گردیده است -آخرالزمان براي بیان دوره -بارها در آیات انجیل

 مقایسه منجی در اسالم و مسحیت -4

را در  ٢شهريآرمان نیز مسیحیانکه  ،هایی دارند به این دلیلشباهتاسالم و مسیحیت 

و جهان را از این وضع  ،گرددمی و معتقدند مسیح باز ،کنندآخرالزمان تفسیر می

  د.کنو اصالح می ،نابسامان نجات داده

ها مسیح را مسئول اما با این تفاوت که آن ؛جهت با نگاه اسالم شباهت دارند از این

یاور و وزیر حضرت  حضرت مسیح ،که در اسالم حالی در ،داننداصلی می

 برگرفته از تارنماي الف( ,١٣90 ,)صادقیشود. دانسته می يمهد

 

                                                           
1. Messiahnism 

2 .utopia 
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 تحلیل منجی در منابع اسالمی -5

از طریق وحی  -رسول خاتمبراي آرامش  -خداوند به مسئله جهانی شدن اسالم

  گردد:میاي از آن اشاره که به نمونه ،اشاره فرموده است

هُوَ الَِّذی أَْرسَلَ رَُسولَهُ بِاْلهَُدی وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظِْهَرُه عََلی الدِّیِن کُلِّهِ وَلَْو کَرِهَ »

به هدایت خلق  ،با دین حقاوست خدایی که رسول خود را  (٣٣ ،)توبه؛ «الْمُشْرُِکونَ

 چند مشرکان نخواهند. ادیان عالم او را تسلط و برتري دهد، هر هفرستاد تا بر هم

 ٢و توبه ١صفهاي مبارکه در سوره ،دهدمیاین آیه که خبر از جهانی شدن اسالم 

  نیز آمده است. ٣و با تفاوت مختصري در سوره فتح ،عیناً تکرار گشته

و به صورت مطلق ذکر شده، محدود  ،گونه قیدي نداردیه هیچکه آبا توجه به این

 .ادیان است هجانبه اسالم بر همو پیروزي همه نیست، به زمان پیامبر

و  ،زمانی خواهد بود که منجی بشریت ظهور نماید ،طبق روایات، غلبه بر همه ادیان

  برنامه جهانی شدن اسالم را تحقق بخشد.

 ؟ است سؤال شد: آیا خداوند مصداق این آیه را آشکار ساخته نیندر مورد آیه از امیرالمؤم

 حضرت فرمود: 
که ماند، مگر اینهیچ آبادي نمی ،هرگز، سوگند به کسی که جانم به دست اوست

 و رسالت رسول گرامی اسالم ،در صبح و شام در آن به وحدانیت خداوند

ادیان در انتظار آن به  در پرتو این حکومت، عدالتی را که همه شهادت بدهند.

  (١١، ص. ١٣٦٧بحرانی، حسینی ) بر سراسر گیتی حاکم خواهد کرد. ،برندمیسر 

                                                           

 .9ر. ک: صف،  -١

 .٣٣ر. ک: توبه،  -٢

 .٢8ر. ک: فتح،  -٣
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تر در خصوص منجی با توجه به مطلب اشاره شده، الزم است مقداري اختصاصی

 در میان تشیع و تسنن، اشاره شود:

 عالمه طباطباییاعتقاد شیعه در نگاه  -5-1

 نویسد: ب از نظر شیعه مییباور به امام غا در خصوص آثار عالمه طباطبایی
که مشابه اعتقاد به پاداش  ،باشدمی در ردیف تصور قیامت تصور ظهور مهدي

 شود.موجب حفاظت حیات معنوي مسمانان می ،و جزاي اعمال

پیش  بلکه پیامبر ؛این باور مربوط به دو قرن و نیم پس از ظهور اسالم نیست

 است.نقطه امید بوده ،از آغاز ،ه براي شیعیان معتقداز والدتش بشارت داده ک

که جهان بشري سرانجام روزي به  ،دهدبه انسان نوید می باور به ظهور مهدي

دست  -که حیات سراسر سعادت و خوشبختی و کامیابی است -کمال مطلوب

فایده تصور شکست خوردن و بی ،خواهد یافت. با وجود ایمان به چنین حقیقتی

 .محال است ،الش براي انسان مسلمانبودن ت

و هرگز در اثر انباشت  ،یابدمسلمان پیوسته خود را کامیاب می ی،با چنین ایمان

. ها امید نجات و رستگاري را از دست نخواهد دادمشکالت و گرفتاري

 (٦٢ص.  ,١٣٥٦ ,طباطبایی)

 اعتقاد اهل سنت در نگاه عالمان این مذهب -5-2

سنت در خصوص منجی آخرالزمان، کم نیستند، که در  مطالب منقول از علماي اهل

 شود:جا تنها به ذکر سه مطلب اکتفا میاین

 گوید: می سویدي
 ،فرمایدآن کسی است که در آخرالزمان قیام می این است که مهدي ،چه بر آن اتفاق دارندآن

 (٣١٢ ص. ,٢ج ,١٣80 ,گلپایگانی )به نقل از صافی کند.و زمین را پر از عدل و داد می
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 گوید: می -یکی دیگر از علماي اهل سنت -آلوسی
ظهور مهدي از جمله نشانه ،اندیشمندان بیشترها نزد ترین گفتهبر اساس صحیح

فاقد  ،اندو نظر برخی از اهل سنت که آمدن وي را انکار نموده ،هاي قیامت است

 (١٥8و١٦0 .ص ,٢ج ,١٤١8 ,)فقیه ایمانى .ارزش و اعتبار است

 نویسد:می -در مورد امام مهدي -در بیان عقیده مسلمانان ن خلدوناب
در آخرالزمان مردي از اهل بیت  که حتماً ،مشهور بین همه اهل اسالم این است

و مسلمانان از او  ،کندکه دین را حمایت و عدل را آشکار می ،کندظهور می

نامیده  مهدي ،شخص یابد. آنو او بر ممالک اسالمی استیال می ،کنندپیروي می

 (٥٥٥، ص. ١، ج١٣٦٣)ابن خلدون، شود. می

 .که از طرق عامه نقل شده است ،بنابراین، این اعتقاد ناشی از کثرت احادیثی است

 مشترکات مهدویت -5-3

بین دو  حضرت مهدي موعودمشترکاتی که در رابطه با به برخی از  قسمت، در این

 شود:مذهب تشیع و تسنن وجود دارد، اشاره می

 ؛حتمی بودن ظهور و قیام حضرت مهدي -١

 ؛هاي جهانی حضرت مهديویژگی -٢

حضرت،  چهره نورانیو  قدرتمند بودن هنگام ظهورتوان به: ها میاز جمله این ویژگی

 اشاره کرد.

 ؛اکرم با پیامبر مهدي نام بودن حضرتهم -٣

 ؛هاي ظهورزمینه -٤

  ظلم، اشاره کرد.فراگیر شدن  و ناامیدي کامل مردمتوان به: به عنوان مثال می
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 ؛هاي ظهورنشانه -٥

خسف ، خروج سفیانی، نداي آسمانیهاي مشهور، عبارت است از: از جمله نشانه

 .قتل نفس زکیهو  در بیداء

 ؛امور مربوط به ظهور حضرت -٦

، اصالح امر ظهور در یک شبتوان به این موارد اشاره کرد: از جمله این امور، می

و اقتدا به  نزول عیسی، ل فرشتگان براي یاري حضرتنزو، بیعت با حضرت

 .حضرت مهدي

 حضرت؛هاي حکومت ویژگی -٧

رفاه و آسایش ، گستريعدالتتوان از این موارد نام برد: ها، میاز جمله این ویژگی

و  غلبه اسالم بر سایر ادیان، نیازي در مردماحساس بی، جانبهامنیت همه، عمومی

 .مهدي جهانی بودن حکومت حضرت

 گیرینتیجه -6

و نظامی  ،بخشی و اشاره به موعودي که در پایان جهان خواهد آمداندیشه نجات

 .منطبق با قوانین الهی و آسمانی خواهد ساخت، در ادیان وجود دارد

 چون:ادیان ابراهیمی در اعتقاد به ظهور منجی در آخرالزمان، داراي اشتراکاتی هستند، هم

 .او از خاندان نبوت است -

 .باشدمیداراي همه صفات پسندیده  -

 شود.میل مربوط به موعود دیده ینوعی اعجاز در مسا ،در همه ادیان -
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 در عین حال، و در مواردي نیز با هم اختالف نظر دارند؛ به عنوان مثال:

 ؟این موعود کیست -

 ؟چه موقع و کجا ظهور خواهد کرد -

، و آن گوي واحدي داردالحکایت از وصف جهان انتظار در ادیان گوناگون  -

اقتصادي، علمی و ، هاي فردي، اجتماعی، سیاسیاي است که در زمینهجامعه

 گاهآن ؛فساد و تباهی به اوج خود رسیدهو فرهنگی به ابتذال کشیده شده، 

  .است نزدیک فرج که است

این است که  آن،هدف نهایی  که باشند،همه در انتظار برپایی جامعه آرمانی می

کمالی که جز بر اثر خداشناسی، خداپرستی، اطاعت ؛ ها به کمال حقیقی برسندانسان

و تقرب به درگاه او  ،کامل و دقیق از اوامر و نواهی الهی و کسب رضاي خداوند

اي است که اي که خداوند وعده فرموده است، جامعهشدنی نیست. جامعهحاصل

 .احکام اسالمی دارندافرادش عقاید، اخالق و اعمال موافق با تعالیم و 

توان پیروان تمام مذاهب را به یک منجی واحد که نمیچه مسلم است، اینآن

نماید؛ اما اي خاص توصیف میدعوت کرد؛ چرا که هر کدام منجی خود را به گونه

سان ها تابانید، و بدینتوان با امیدوار کردن مردم به ظهور منجی، نور امید را در دلمی

 بین منتظران و منجی آخرالزمان به وجود آورد. پیوندي قلبی
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 و مآخذ منابع

  .قرآن کریم -

، به ترجمه مؤسسه مطالعات و ئرةالمعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم(، دا1383المسیری، عبدالوهاب.، ) -

  .نیفلسط انتفاضه از تیحما یالمللنیب کنفرانسهای تاریخ خاوررمیانه، تهران: دبیرخانه پژوهش

 آیتی، عبدالمحمد ترجمه ،خلدونابن تاریخ ،(1363) ،.، ابوزید عبدالرحمنلدونخ ابن -

  .فرهنگی تحقیقات و مطالعات مؤسسه انتشارات: تهران

  ، تهران: انتنشارات سمت.آشنایی با ادیان بزرگ(، 1381توفیقی، حسین.، ) -

، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی،  الحجَّة القائم فى نزل فیما المحجة(، 1367سید هاشم.، ) حسینی بحرانى، -

  .تهران: نشر آفاق

  ، نجف: دارالنشر والتألیف.مع الدکتور احمد امین فی حدیث المهدی والمهدیه(، 1371الدین، محمد امین.، )زین -

יחַ " ،(1378) .،شوحط، ایمانوئل - . دماشیح: ناجی جهان در پرتو قوانین و اعتقادات یهو "ָמשִׁ

(www.iranjewish.com/essay/Essay_4_Mashiah_Part1.htm" HYPERLINK "http://

http://www.iranjewish.com/essay/Essay_4_Mashiah_Part1.htm  )  

  .النجفی مرعشیالاهلل مکتبة آیة :قم ،وازهاق الباطل احقاق الحق(، 1409الدین.، )بن شریفشوشتری، نوراهلل -

 اسالمی.  انتشارات دفتر: ، قممهدویت و امامت(، 1380اهلل.، )گلپایگانی، لطف صافی -

  می.دارالکتب االسال، تهران: شیعه در اسالم(، 1386حسین.، ) طباطبایی، محمد -

  ، تهران: انتشارات مرصاد.کربن پروفسور مصاحبه ضمیمه به شیعه ظهور(، 1356همان.، ) -

  .امیرالمؤمنین االمام تبةاصفهان: مک ،السنة اهل عند المهدی االمام، (1418) ، مهدی.،ایمانی فقیه -

  (.1387) 8سال دوم،  ،مشرقتلمود،  روایت به یهود منجی قمی، جواد.، ماشیح؛ قاسمی -

  کتاب مقدس: اشعیای نبی. -

  کتاب مقدس: انجیل متی. -

  کتاب مقدس: سفر تثنیه. -
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  کتاب مقدس: سهندرین. -

  کتاب مقدس: عهد جدید. -

  کتاب مقدس: کتاب اول پادشاهان. -

  س: کتاب دوم سموییل.کتاب مقد -

  کتاب مقدس: مزامیر داوود. -

ترجمه حسین توفیقی، قم: انتشارات  ،انتظار مسیحا در آیین یهود(، 1377کرینستون، جولیوس.، ) -

  مرکز مطالعات دانشگاه ادیان و مذاهب.

  ، تهران: مؤسسه انتشارات حکمت.قیام وانقالب مهدیق(. 1398مطهری، مرتضی، ) -

 ، قم: انتشارات نسل جوان. حکومت جهانی حضرت مهدی(، 1378اصر.، )مکارم شیرازی، ن -

- http://www.alef.ir/vdcgun9qtak9wy4.rpra.html?13txt 

- http://www.eteghadat.com/forum/topic-t5284.html 
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