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 چكیده

اعتقاد به بررسی اثباتی  ادیان ابراهیمی است،که درباره موعود از دیدگاه  ن پژوهشای

شیوه  موجود مهدی موعود و تبیین آن پرداخته است؛ هر چند در اثبات به موعود

 استداللی متکی بر مبانی عهدین نبوده، و در منطق اسالمی بحث شده است.

 براهیمیودباوری، ادیان امهدویت، موع: واژگان کلیدی

 

 مقدمه 

 که در همه مذاهب بزرگ جهان از اهمیت ،انتظار موعود، موضوعی است

یک مصلح بزرگ آرزوی ظهور  ؛ لذا هموارهخاصی برخوردار است

و از اصول مسلم  ،مشترک بوده امری -ادیان و مذاهبدر همه  -جهانی

 . رودادیان به شمار می اعتقادی
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الیم دینی کتب آسمانی، مانند تورات، که از تعاین امر، عالوه بر این

 آید، از اموری است که به سرنوشتانجیل و قرآن کریم به حساب می

 . ارتباط دارد نیزبشریت و تکامل انسان 

بیند که با وجود این همه و می ،شودبه عبارت دیگر، وقتی انسان ناامید می

تباهی بیشتری های فکری و علمی، روز به روز به فساد و ترقی و پیشرفت

آور، نتوانسته انسان را از و اختراعات و اکتشافات حیرت ،شودکشیده می

 ،شودمتوجه درگاه خداوند می -بنا به فطرت ذاتی خود -سردرگمی نجات دهد

 طلبد.استمداد می ،های روحی و معنویی رفع ظلم، ستم و بحراناو بر

های در دل نیآرزوی موعود جها در همه قرون و اعصار، از این رو

 ادیانمیان پیروان  تنها در و این آرزو ،خداپرستان وجود داشته است

بلکه آثار آن را در  ؛سابقه ندارد -اسالمو  ت، مسیحیتیهودی -بزرگ

قدیم چینیان، عقاید  آثارهای میترا در ایران، های یونانی، افسانهافسانه

ن مصریان قدیم و و حتی در میا ،هندیان و در بین اهالی اسکاندیناوی

  ١.توان یافتها نیز میبومیان وحشی مکزیک و نظایر آن

توان به میهای آسمانی و تاریخ ادیان، با مطالعه کتاببر این اساس و 

عقیده به موعود و مصلح کل، اختصاص به شیعه یا  این مطلب رسید، که

 رکند.بلکه تمام ادیان و مذاهب آسمانی در این عقیده مشت ؛اسالم ندارد

که جهان را فساد،  ،پیروان همه ادیان معتقدند که در یک عصر تاریک و بحرانی

و به واسطه نیروی غیبی،  ،کندبزرگ طلوع می ینی فرا گرفته، نجات دهندهببیدادگری و بد

 . دهدگری غلبه میدینی و مادیو خداپرستی را بر بی ،کنداوضاع آشفته جهان را اصالح می
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در مورد  -مذاهب حتی سایرو  -سی دیدگاه ادیان آسمانیبرربنابراین، 

ن کمتر به این مسلمانا هر چند ؛موعود و مصلح جهانی، قابل توجه است

 اند.توجه کرده ،مهممسئله 

که  کند،به این مهم توجه پیدا شریت وقتی باین در حالی است، که 

 ،ستجهانی، یک عقیده مشترک دینی ا به ظهور یک نجات دهندهعقیده 

ن بشارت ه آبالهی و همه پیامبران  ،که از مصدر وحی سرچشمه گرفته

ویژه ه ب -در این صورت، مسلمانان ؛و همه ملل در انتظار او هستند ،داده

 . گردندبافی، عقاید خرافی و نظایر آن متهم نمیبه خیال -شیعیان

حیت مسی -یهودیت -ادیان ابراهیمی، دیدگاه پژوهشدر این به همین قرائن 

  .گیرددرباره انتظار موعود و مصلح کل، مورد توجه قرار می -و اسالم

 یتدر آئین یهودالزمان موعود آخر

 و محورهای آن  انتظار مسیح أ.

و موعود که شخص منجی  ،شودد روشن میاز برخی تعالیم دین یهو

عقیده، یکی از اشتراکات  این .نیست منتظر، کسی جز حضرت عیسی

 .استاین دین با مسیحیت 

 :گویددر این باره می توماس میشل

 ن،یهودیا هایدر بر افروختن آتش شوق قیام مسیح در دل تعالیم انبیا

  .داشت عمیقیثیر أت

باقی نخواهد  خود را در حالت نکبت و ذلت خدا قومها معتقد بودند آن

 ١.برای نجات مردم خواهد فرستادو بلکه خود او کسی را مسح کرده، ؛ گذاشت

                                                           

 .آیدمي جااین از مسيح عنوان -1

http://www.alvadossadegh.com/fa/article/92-monji-dar-adyan/7279-1389-10-07-12-52-50.html


92  / ( PURE LIFE, Vol.3.No.8, (Jumada al-Thani 1438. Isfand 1395. March. 2017) 

که آرزوی آمدن مسیح بر گرد سه  ،شودهای نبوت معلوم میاز کتاب

 گانه به گونهی سهکه البته این محورها ،چرخیدمحور اساسی می

 ١.انداز یکدیگر جدا نشده یمشخص

 محور اول: مسیح پسر داوود  -

زودی یک ه که خدا ب ،اعالم داشتند برخی از انبیا مانند حزقیال و مالکی

 . فرستاداسرائیل خواهد مسیح را از نسل داوود برای بازگرداندن شکوه بنی

حاکمان مشرک  مسیح یاد شده، قوم خود را از دست رسدبه نظر می

برای گروه کوچکی که در زمان  خدا را و قدرت شریعت ،رهایی بخشد

 . ند ماند، بسط و اعتال ارزانی کندتنگی، وفادار و مطیع فرمان خدا باقی خواه

جدید، عدالت و نیکی به مستمندان و  در این سلطنت یا ملکوت

خدا نیز از طریق  ؛خالصانه خدا، حکمفرما خواهد بود پرستش درست و

 خواهد کرد.ش، بر قوم خود حکومتمسیح خوی

 ؛که این سلطنت تنها برای یهود نیست ،مژده دادندنیز برخی از انبیا 

 .ی جهان از آن برخوردار خواهند شدهابلکه همه ملت

 بنده خدا  مسیح محور دوم: -

به دور از هر  او ؛که خواهد آمد، سخن گفته است ی نبی از بنده خداااشعی

 ؛اهد آمدکوه ظاهری و نفوذ کلمه خوو هر ش ،قدرت نظامی و اقتصادی

 چنین از روی ایمان و تسلیم به اراده خدا، مخالف هر گونه شدت عملهم

و با  ،ها خواهد بود، دارای صبر و بردباری برای تحمل دردها و ستمبوده

 . ی برای نجات، عمل خواهد کرداچون وسیلهتحمل بار گناهان قوم، هم
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 پسر انسان مسیح محور سوم:  -

آن کتاب، به شیوه ادبی ؛ دانیال آمده است پیچیده، در کتاباین شخصیت 

شکال و رموز زیرا اَ ؛دشوار است آنفهم البته و  ،مکاشفات نوشته شده

 . چیده و ناآشنایی در آن وجود داردپی

که  ،از تاریخ یهود تعلق دارد ایادبیات مکاشفه به دورهبه طور کلی، 

ای خود را در قالب آمال و آرزوه دلیل و به همین ،زیر ستم بود هاآن قوم

 . کرداشارات و رموز بیان می

ی اکه خدا برو این ،گویدسخن می های مکاشفه از روز خداوندنوشته

اصالح مفاسد و اشرار و رهایی بخشیدن به کسانی که بر ایمان خود 

 . شوداند، در جهان وارد عمل میاستوار مانده

 وز خداوند، پسر انسانه نشانه فرا رسیدن ربه گفته ادبیات مکاشفه، ب

 ١.الهی را بر پا خواهد ساختو ملکوت  ،از آسمان فرو خواهد آمد

 بحران پیش از ظهورب. 

 . اسرائیل خواهد بودهمراه با ستم به قوم بنی از نظر یهود، دوران پیش از ظهور

 اسرائیل بر یکدیگر سبقتها در ستم کردن به بنیامتبر این اساس، 

که  ،چنان شدید خواهد بود ر گرفتاری تازهو ه ،خواهند گرفت

 . های قبلی را از یادها خواهد بردگرفتاری

بعضی از  تا جایی که ،گونه استقدری خرافه های یهود در این بارهگفته

هر چند این  ؛بیشتری دارد های کتب قدیم شباهتمطالب بیان شده، با افسانه

 . اخذ شده است -تورات -تاب مقدسمطالب مربوط به دوران پیش از ظهور، از ک

                                                           

 .61 .ص ،1999 ،طي: انسان پسر مورد در نيز و؛ 37–38 .صص ،1377 ميشل، -1



94  / ( PURE LIFE, Vol.3.No.8, (Jumada al-Thani 1438. Isfand 1395. March. 2017) 

 گوید: می در این ارتباط، -دانشمند یهودی -١جولیوس کرینستون

و  ،پیش از آمدن مسیحا، یک ستون آتش در جهان ظاهر خواهد شد

گاه، آن ؛چهل روز در برابر چشمان اقوام روی زمین، بر پا خواهد بود

 م النه گنجشکمسیحی پادشاه، برای حرکت از مکانی در فردوس به نا

زیرا  ؛ظاهر خواهد شد فرمان خواهد یافت. او نخست در ایالت جلیل

 ؛ پسکه به دست رومیان ویران گردید ،بود ایجلیل نخستین ناحیه

ستاره دیگر، آن  و هفت ،یک ستاره تابان در آسمان ظاهر خواهد شد

 را محاصره خواهند کرد. 

ا آن ستاره تابان خواهند ها به مدت هفتاد روز، روزی سه بار بآن

 ؛و هر صبح بیرون افکنده خواهند شد شده، و هر شب بلعیده ،جنگید

 پس از هفتاد روز، آن ستاره از میان خواهد رفت. 

و به دوازده ماه  ،آتش پنهان خواهد شداین مسیحا در ستون پس 

سپس وی را به آسمان برده، تاج پادشاهی بر سر  ؛نامرئی خواهد بود

یک پادشاه را به او عطا  و تمام قدرت و شوکت ،د گذاشتاو خواهن

و ستون آتش،  ،آنگاه، وی به زمین فرود خواهد آمد ؛خواهند کرد

 دوباره مرئی خواهد شد. 

ها و ملت ،مسیحا در سراسر عالم معروف خواهد گردیددر نتیجه، 

 ؛ایمان، با او به جنگ برخواهند خاستهمراه با بسیاری از یهودیان بی

 ١3١3سال  -از ششمین هزاره آفرینش جهان ٧3سپس در سال 

و خدا بر آنان باران آتش،  ،گرد خواهند آمد تمام اقوام در رم -میالدی

ی پادشاهانی که او ایشان به استثن ،تگرگ و سنگ فرو خواهد ریخت

 اند، هالک خواهند شد. به رم نیامده

                                                           
1. Julius Cranston 
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ندان اسماعیل در و فرز ،کنندمیبا مسیحا جنگ این پادشاهان نیز 

اما او که بر آسمان  ؛محاصره کردن اورشلیم به آنان خواهند پیوست

  .خنددنشسته است، می

گونه و بدین ،بسیاری در پرستش خدا با یهودیان همراه خواهند شدپس 

ی بری بازماندگان ایجاد ازیرا خدا ارواح تازه ؛ی خواهند یافتاخلقت تازه

 ١.ورود به هزاره هفتم آماده خواهد ساخت و آنان را برای ،خواهد کرد

 منجی های ظهور. نشانهج

ی مصلحی که در انتظارش اهایی برعالئم و نشانه ،یهوددین  هایدر کتاب

  شود:میاشاره  هاآناز که به چند نمونه  بیان شده است،هستند، 

و در مقابل حکومت واحد  ،کنندمیگانه اجتماع های دههمه سبط -١

 . هستندوود، خاضع از بیت دا

 خورند. جوج شکست میأجوج و مأی -2

 دارد. می کوه زیتون شکاف بر -3

 شود. وادی مصر خشک می -4

 آید. المقدس بیرون می آبی گوارا در اورشلیم و از بیت -5

و از  ،چسبندهای مختلف به لباس یک یهودی میده نفر مرد از قومیت -6

 اند که خدا با یهود است. هزیرا شنید ؛کنند که با او باشنداو التماس می

 2.شوندمیشرورهای زمین نابود  -٧
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 های ظهور مصلح یهود، چنین آمده است:نشانه« تلمود»در تعالیم چنین هم

که کوشش کند تا حکومت دنیا را به  ،بر هر یهودی واجب است

و قبل  ،و بقیه امم با کمال خواری و ذلت قرار بگیرند ،بگیرد دست

؛ و دو ثلث عالم از بین برود ،اید جنگی به پا شوداز سلطه نهایی، ب

هایی را که به دست و سالح ،ماندسال باقی می یهود هفت پس

اسرائیل های دشمنان بنیو در این هنگام دندان ،سوزانداند، میآورده

  .ها بیرون آمده استو از دهن ،ذراع شده 22به اندازه 

زودی مسیح ه و ب ،ایر امم استزندگی یهود در این دوره، در جنگ با س

یهود به اوج  تلو م ،رسدو شخص منتظر، به پیروزی می ،آیدحقیقی می

به  ؛شودچون مالک تمام امالک دنیا می ؛رسدداری و ثروت میسرمایه

 ١های آنان، حداقل سیصد االغ الزم است.ی حمل کلید گنجاطوری که بر

در نزد  صل ظهور منجیشود که ا، روشن میمطالباین با توجه به 

در عین حال، بغض و کینه آنان  ؛روان دین یهود، ثابت و مسلم استپی

 . قابل انکار نیست ،مسیحیت -به ویژه -به همه ادیان نسبت

که از طریق ظهور موعود  ،از آرزوهای یهود آن استبه طور کلی 

ود و م یهتسلی و همه ملل و اقوام دنیا ،منتظر، بر همه بشریت مسلط شوند

 . تحت استعمار آنان باشند

 منجیکیفیت ظهور د. 

 -مطابق با معتقدات دین یهود -در کیفیت ظهور مصلح و منجی آخرالزمان

 چنین آمده است:
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. نمایدو اصالح می ،اخالق فاسد مردم را تطهیر کردهاو کسی است، که 

اگر  به طوری که ؛ظهور کندیهود منتظرند که قائمی از اوالد داوود پیغمبر 

این موعود منتظر،  ؛ها نابود شوندهایش به دعا حرکت کند، تمام امتلب

  ١.که وعده او به یهود داده شده استبه گمان یهود، همان مسیح است 

از  -در تعالیم این دین -ین، در باب کیفیت ظهور مصلح یهودچنهم

 چنین آمده است:  ء،یکی از پیامبرانشان به نام اشعیا زبان

، و روح رب بر او نموده داوود خروجسی از اصل و نسب ابیبزودی ک

خوف رب بر او  و روح حکمت و فهم و قدرت و معرفت ،کندحلول می

و بر آنان انصاف  ،کند. او به نفع بیچارگان، حکم به عدل میشودحاکم می

به  ؛امنیت و آرامش برقرار خواهد کرد و ،کندو منافق را نابود می ،نمایدمی

 2.کنندراحتی و در کنار هم زندگی میه که همه ب طوری

  آیات عهد عتیق در موضوع منجینگاهی به مطالعه موردی: 

. از استناد شده است عهد عتیقخی از آیات در ارتباط با جهان آینده، به بر

ها و که از نظر یهود، جنگ ،شودمجموع این عبارات، این نکته استفاده می

ی رستگار و عده بیشتری اعده ؛ پسروی بشر استفرا های فراوانی سختی

ی قوم یهود اهای فراوانی برمشکالت و دشواری هر چند د؛گردننابود می

جات در رستگاری و ن اما در نهایت ؛ین وجود داردئو پیروان حقیقی این آ

 . انحصار یهودیان خواهد بود

                                                           

 .133 .ص ،1376 قرشي، -1

 .122 .ص ،همان -2
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ظهور  ، که مرتبط با مقولهعهد عتیقدر ادامه به برخی از فرازهای 

 شود:منجی و نعمات پس از ظهور است، اشاره می

در آن زمان میکائیل، امیر عظیمی که برای پسران تو ایستاده است،  -

که امتی  زمانیکه از  ،و چنان زمان تنگی خواهد شد ؛خواهد برخاست

و در آن زمان هر یک  است؛ نبودهچنان به وجود آمده است تا امروز، 

و  ،د شدند، رستگار خواهنشو توب یافتاز قوم تو که در دفتر مک

اما  ؛هند شدبیدار خوا ،اندبسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده

خجالت  و آنان به جهت شوند؛بیدار می حیات جاودانی اینان به جهت

 ١خواهند شد. جاودانی ،و حقارت
ی و ماه با درخشندگی برا ،بار دیگر آفتاب در روز، نور تو نخواهد بود -

و خدایت زیبایی  بوده، نور جاودانی تو 2زیرا که یهوه ؛تو نخواهد تابید

 3.تو خواهد بود

آن نهر ی در هر جایی که احیات جنبندهکه هر ذی ،واقع خواهد شد -

 4.داخل شود، زنده خواهد گشت

خوراکی خواهد  و بر کنار نهر به این طرف و آن طرف، هر قسم درخت -

 ،ها الینقطع خواهد بودهای آنو میوه ؛رده نشودهای آن پژمکه برگ ،یدئرو

 ،شودزیرا که آبش از مقدس جاری می ؛خواهد آورد ایو هر ماه میوه تازه

 5.ها به جهت عالج خواهد بودهای آنها برای خوراک و برگو میوه آن

                                                           

 .1-3ات ، آی12باب نبي، دانيال عهد عتيق، صحيفه -1
2. Yahweh 

 .19، آیه 60عهد عتيق، صحيفه اشعياء نبي، باب -3

 .9، آیه 47باب ،نبي حزقيالعهد عتيق، صحيفه  -4

 .11-12، آیات47همان، باب -5
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و  ،و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید ،خواهد داشت گرگ با بره سکونت -

ها و طفل کوچک آن ،او پروار با هم خواهند زیستگوساله و شیر و گ

ها با هم های آنو بچه ،و گاو بر خرس خواهد چرید ،را خواهد راند

و طفل شیرخواره  ،و شیر مثل گاو، کاه خواهد خورد ،خواهند خوابید

و و کودک از شیر باز داشته شده،  ،بر سوراخ مار بازی خواهد کرد

 ١.هد گذاشتخود را بر النه افعی خوا دست

 آئین مسیحیت درالزمان موعود آخر

 أ. رویكرد عمومی به منجی موعود

در عهد  و در مسیحیت؛ لذا معتقد به بازگشت مسیح هستند ،یحیانمس

زیرا او  ؛نسبت داده شده است ه حضرت عیسینجات دهندگی ب ،جدید

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

و  ؛اندمسیحیان با تعابیر زیادی از آمدن مصلح جهانی خبر دادهبر این اساس، 

، روح 2شیلو ماننداز الفاظی اند؛ و یا کردهتعبیر  ملکوت خدا گاهی از آن بهحتی 

 .اندکردهاستفاده  -الزمانبرای بیان دوره آخر -در آیات انجیلپسر انسان  و راستین

 فرزند انسانمعرفی ب. 

 ، کهفرزند انسان -انجیل -ها از کتاب مقدس مسیحیانبنا به برداشت

 ، مسیحسلطنت جهانی در آینده معرفی شده است یدار و حامل لوازمام

دهد که و از شخصی بشارت می ،است بشارت دهندهمسیح، زیرا  ؛نیست

 .آینددر آینده جمیع ملل نزد او گرد می

                                                           

 .6-8، آیات 11باب نبي، اشعياءعهد عتيق، صحيفه  -1
2. Shiloh 

http://www.alvadossadegh.com/fa/article/92-monji-dar-adyan/7279-1389-10-07-12-52-50.html
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نزد او جمع » ،«قرار خواهد گرفت» ،«او خواهد آمد»از جمالت 

که شخص مورد  ،آیددست میه بگونه این و امثال آن «خواهند گشت

 .بلکه بعداً خواهد آمد ؛نبوده اومسیح، در عصر  بشارت

 ،زرگترین نمونه انسانیتفردی است که ب ،مقصود از فرزند انسانبنابراین، 

 و ،آیندتمام امم نزدش گرد می است، که ترین مولود عالم انسانیو شاخص

مسیح درباره فردی غیر از  ؛ لذاد گرفتزمام امور اجتماع را در دست خواه

 .الزمان استکه او همان مصلح و منجی آخر ،گویدخود سخن می

 ابی است؛ از جمله:گیری از برخی جمالت انجیل، قابل ردیاین نتیجه

تسلی دهنده دیگر به شما عطا  ،از پسر خواهم خواست ن ]پدر[م

یعنی روح راستی، که جهان  ؛خواهد کرد تا همیشه با شما بماند

اما شما  ؛شناسدبیند و نمیو را نمیزیرا که ا ؛تواند او را قبول کندنمی

 ١.واهد بودو در میان شما خ ،ماندزیرا که با شما می ؛بینیداو را می

یعنی روح راستی  -چون تسلی دهنده که او از جانب پدر نزد شما آید

و شما نیز  ،او بر من شهادت خواهد داد -گرددکه از پدر صادر می

 2.شهادت خواهید داد

تسلی  ،زیرا اگر نروم ؛که رفتن من برای شما مفید است ،گویمراست می

و  ،فرستمو را نزد شما میا ،اما اگر بروم ؛دهنده نزد شما نخواهد آمد

اما  ؛جهان را بر گناه و عدالت داوری و ملزم خواهد نمود ،چون او آید

اما بر عدالت، از آن سبب که  ؛آوریدزیرا که به من ایمان نمی ؛بر گناه

اما بر داوری، از آن رو  ؛و دیگر مرا نخواهید دید ،رومنزد پدر خود می

                                                           

 .16 ، آیه14باب، ایوحن انجيل عهد جدید، -1

 .27، آیه 15همان، باب -2
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و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم  ،که بر رئیس این جهان حکم شده است

 -چون او لیو ؛ها را نداریدطاقت تحمل آن -اآلن -اما ؛به شما بگویم

او زیرا  ؛ها هدایت خواهد کردشما را به جمع راستی ،آید -روح راستی

و  ،سخن خواهد گفت ،چه شنیده استبلکه به آن ؛کندم نمیاز خود تکل

  از امور آینده به شما خبر خواهد داد.

و به  ،من است خواهد گرفت چه آنزیرا از آن ؛او مرا جالل خواهد داد

از این  ؛من است از آن ،پدر است هر چه از آن ؛شما خبر خواهد داد

 ١.و به شما خبر خواهد داد ،گیردمن است می چه آنکه از آن ،جهت گفتم

 هاکه بر آن ،وی را بر قبائل اقتدار خواهم داد ،هر کس که غالب آید

به نوعی که من از پدر خود  ؛به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد

و من او را ستاره سحری خواهم داد. هر کس که گوش دارد  ،امیافته

 2.گویدکه روح به کلیساها چه می ،بشنود

 ،که مورد بشارت در این قیام جهانی ،ای از مسیحیان اصرار دارندعدههر چند 

و زمام امور بشریت را در دست  ،آیدمی آسمان فرو الزمان ازت که در آخرمسیح اس

دار انقالب و پرچمبلکه  ، مسیح نیست؛مورد بشارت مطابق با این آیات،ولی  ؛گیردمی

 .به قدرت و نصرت الهی بر جهان حکومت خواهد کرداست، که عدل جهانی 

 آیات انجیل در موضوع منجینگاهی به مطالعه موردی: 

های کتاب الزمان، در برخی قسمتظهور موعود در آخرباط با منجی و در ارت

 شود:ها اشاره میمقدس، تعابیر و جمالتی بیان شده، که برای نمونه، به برخی از آن

                                                           

 .7 ، آیه16باب، ایوحن انجيل عهد جدید، -1

 .48متي، بشارت  انجيل عهد جدید، -2
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شود، ظهور که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر میچنانهم -

گاه عالمت پسر انسان در آسمان آن ؛پسر انسان نیز چنان خواهد شد

و پسر  ،زنی کنندو در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه ،ددپدیدار گر

اما از آن  ؛آیدت و جالل میببینند که برابرهای آسمان با قو انسان را

شما نیز  پس ؛حتی مالئکه آسمان ؛کس اطالع نداردروز و ساعت هیچ

 ١.آیدپسر انسان می ،زیرا در ساعتی که گناه نبرید ؛حاضر باشید

با جمیع مالئکه  ،در جالل خود خواهد آمد و چون فرزند انسان -

و همگی قبائل نزد وی  ،سه بر کرسی بزرگی قرار خواهد گرفتمقد

که چنان ؛ها را از یکدیگر جدا خواهد نمودو آن ،جمع خواهند گشت

گاه ملک به اصحاب یمین آن ؛ها را از بزها جدا بنمایدی میششبان

و آن مملکت را که از  بیایید !ی برکت یافتگان خدااخواهد گفت: 

 2.تصرف نمایید ،ابتدای عالم برای شما مهیا شده بود

و  ،آیدابرها می ت و جالل عظیم برکه با قو ،گاه پسر انسان را ببینیدآن -

از جهات اربعه از انتهای زمین تا  -در آن وقت فرشتگان خود را

 ،رولی از آن روز و ساعت غیر از پد ؛فراهم خواهد آورد -اقصای فلک

و  ،پس بر حذر باشید -نه فرشتگان و نه پسر -کس اطالع نداردهیچ

در چه ، و شودوقت کی میدانید که آنزیرا نمی ؛بیدار شده و دعا کنید

در سام، یا نصف شب یا با بانگ خروس یا  ؛آیدوقت صاحبخانه می

گویم چه به شما میاما آن ؛صبح. مبادا ناگهان آمده و شما را خفته یابد

 3بیدرا باشید. :کهگویم اینبه همه می و

                                                           

 .27 آیه، 24باب ،يمت انجيل عهد جدید، -1

 .31باب همان، -2

 .26، آیه 13باب ،مرقس انجيل عهد جدید، -3
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 به خوشاد. های خود را افراشته بداریکمرهای خود را بسته، چراغپس  -

 نیز شما پس یابد؛ بیدار را ایشان ،آید چون ایشان آقای که غالمان آن حال

 ١.آیدمی انسان پسر ،بریدنمی گمان که ساعتی در زیرا ؛باشید مستعد

و چیزهای  ،آیدها و وباها پدید میها و قحطیهای عظیم در جایزلزله -

 پایمال اورشلیم شد.مات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد هولناک و عال

 و ماه و آفتاب در و ،رسد انجام به هاامت هایزمان تا شد خواهد هاامت

ها ز برای امتا حیرت و تنگی ،زمین بر و ،بود خواهد عالمات ستارگان

 انتظار و خوف از کرد خواهد ضعف مردمان هایدل و ود،وی خواهد نمر

 خواهند را انسان پسر گاهآن ؛شودمی ظاهر مسکون ربع بر که وقایعی آن

 2.آیدمی عظیم جالل و تقو با ، وشده سوار ابری بر که ،دید

 :شوداستفاده می نکات زیر، های اناجیلدر آموزهکه نتیجه آن

حکومت جهانی به نام شخصی برای اصالح جامعه بشری و تشکیل  -١

 ،روح راستی یا تسلی دهنده یا روح خدا و یا پسر انسان خواهد آمد

 3.و مسیحیت انتظار او را دارد

 -خصوصاً در منطقه فلسطین -های عالمگیرقبل از آمدن او جنگ -2

که چنان  تا جایی اندازدکه همه را به وحشت می ،دهدروی می

 4.است مصیبت بزرگی در عالم واقع نشده

                                                           

 .35-36، آیات12باب ،لوقا انجيلعهد جدید،  -1

 .21همان، باب -2

 .27، آیه 24ابعهد جدید، انجيل متي، ب -3

 .21عهد جدید، انجيل لوقا، باب -4
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و زیر  ،کنندهای جهان و تمام مردم دنیا از او پیروی میهمه ملت -3

رئیس ، و او بر جهان حکومت خواهد کرد ؛ پسنفوذ او خواهند بود

 ١.جهان خواهد بود

 جهان فعلی به خاطر عدم رشد فکری و یا جهل و نادانیالبته  -4

 .و وجودش را احساس نماید ،دتواند او را قبول کننمی

ه همیشه با مردم جهان خواهد بود، مردم جهان او را کاو در عین آن

یعنی ممکن است در بین مردم  ؛شناسندو اگر ببینند نمی ،بینندنمی

که او روزی قیام خواهد  ،ولی او را نشناسند و ندانند ؛زندگی کند

 2.و تشکیل حکومت جهانی خواهد داد ،کرد

اسر جهان را و سر ،شودقبل از آمدن او دنیا پر از ظلم و جور می -5

و  ،کنداو مردم را به عدالت ملزم می؛ لذا کنندستمگران احاطه می

ظلم و ستم را از روی  ؛ پسنمایدخودش به عدالت داوری می

و اثری از  ،گذارد احدی به کسی ظلم کندو نمی ،کندزمین محو می

 3.ماندستمگران روی زمین باقی نمی

ز خداوند و پیامبران شنیده چه ابلکه آن ؛کنداو از خود تکلم نمی -6

 .خواهد گفت ،است

ها هدایت خواهد مردم دنیا را به همه راستی ،وقتی او بیایدچنین هم

زیرا به  ؛مردم دنیا را از امور آینده، با خبر خواهد کرد، و نمود

 .جمیع علوم اولین و آخرین احاطه دارد

                                                           

 .21، آیه 13عهد جدید، انجيل مرقس، باب -1

 .16، آیه 14عهد جدید، انجيل یوحنا، باب -2

 .21عهد جدید، انجيل لوقا، باب -3
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که دشمنان او و او را از تمام اتهاماتی  ،را جالل خواهد داد مسیحاو  -٧

 مسیحبه پیامبری ، و دهدنجات می ،اندیا دوستان نادانش به او بسته

 ١.دهدشهادت می

حتی  ؛زیرا وقت ظهورش مشخص نیست ؛همه باید منتظر او باشندپس  -8

جز خداوند کسی از آمدنش اطالع  ؛ چرا کهدانندنمی نیزها مالئکه آسمان

 2.ش را انتظار داشته باشندو آمدن ،همه باید بیدار باشند لذا ؛ندارد

 آئین اسالم درالزمان موعود آخر

 در منظر اهل سنتمهدویت أ. 

دختر رسول و از فرزندان از نسل پیامبر  موعود،سنت به این مورد که اهل 

-؛ همین را پر از عدل و داد خواهد کرد، شکی ندارندو زم ،ستا اخد

پشت و  ،از آسمان نازل خواهد شد معتقدند که حضرت عیسی چنین

  .سر آن حضرت نماز خواهد خواند

مردم از دیگر معتقدات اهل سنت در موضوع مهدویت، این است که 

 وعود،ند که مو عقیده دار ،کننددر رفاه زندگی میایشان در عصر ظهور 

 .است ایشاندر  ای امام حسینهو خصلت ،حسینی و از نسل اوست

مثل صحاح  -ت متواتر زیادی در مآخذ اهل سنتدر این زمینه روایا

دو نمونه از که به  ،وارد شده است -مسانید اهل سنت و سایر سته

 شود:منقوالت بزرگان اهل سنت، اشاره می

                                                           

 .7، آیه 16عهد جدید، انجيل یوحنا، باب -1

 .26، آیه 13عهد جدید، انجيل مرقس، باب -2

http://www.alvadossadegh.com/fa/article/92-monji-dar-adyan/7279-1389-10-07-12-52-50.html
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در کتاب  -سده هفتم شافعی از علمای -حافظ ابوعبداهلل گنجی -١

 :گویدمی «في اخبار صاحب الزمان البيان»

 ؛«تواترت االخبار واستغاثت بکثره رواتها عن المصطفی فی امر مهدی»

 ١درباره مهدی نقل شده است. پیامبرپی در پی و فراوان از ر خباا

در کتاب  -از علمای سده نهم شافعی -ابن حجر عسقالنی -2

  :گوید، مینوشته است «صحيح بخاري»رح که در ش «فتح الباری»

یصلی ان عیسی سینزل وتواترت االخبار بأن المهدی من هذه األمه و»

از میان امت اسالمی  مهدیکه  ،در اخبار متواتر آمده است ؛«خلفه

 اوو پشت سر  ،و عیسی به زودی از آسمان نازل خواهد شد ،است

 2.نماز خواهد خواند

 امامیهاز منظر شیعه مهدویت ب. 

یک امر بسیار مهم،  ،، بحث انتظار موعود الهیپیروان مکتب تشیعاز نظر 

 . مقدس و قطعی است

گان ضی از واژپردازش این موضوع، بیان این نکته الزم است، که بعقبل از 

جنبه  اید انسان،در عق ممکن است، مفهوم صحیح آن روشن نشود ضروری، اگر

هایی مانند شفاعت، واژهلذا ؛ و موجب انحراف در دین گردد ،تخریبی پیدا کند

پی  آناگر به مفهوم واقعی ، رجعت، جبر و اختیار و غیره صبر ،تقیهتوسل، 

بلکه به عنوان یک انحراف در عقیده  ؛دننه تنها اثر مثبت ندار برده نشود،

  خواهد شد. نیزباعث تخریب اعتقادات 

                                                           

 .35-36صص.  ،1380ایگاني، ر. ک: صافي گلپ -1

 .35 .ص ،ر. ک: همان -2



 107/ موعودباوري در ادیان ابراهيمي 

 است. اژگان کلیدی نیز از جمله این وانتظار  واژه

  :دو مفهوم قائل شدبه توان درباره انتظار میبه طور کلی، 

 انتظار منفی و تخدیر کننده -1

 ،گونه استاین روان عقیده به ظهور حضرت مهدیدر میان بعضی از پی

 از، دانندمیجهانی و الهی  یمصلح به وسیلهرا چون پایان کار عالم که 

رسالتی در اصالح  هستند، و البته لهیرهبر عدل ا منتظران آن مصلح و

  دانند.بر عهده خود نمیجامعه 

، اخالقی و اعتقادی و امور های اجتماعی، دینینابسامانی ،بنابراین

به تمامی امور را و  ،تا آن مصلح الهی بیاید نشینندمیجهان به انتظار 

  .سامان برساند

اما  ؛باشیم قط باید مواظب شخص خودمانما فاین گروه معتقدند: 

مواظب شخصیت و رفتار جامعه و اصالح اوضاع اجتماعی بودن کار ما 

باید به انتظار روزی  ؛ چرا کهو از حدود اختیارات ما خارج است ،نیست

 -خداوند مصلح عالم -گیر شدن فساد در جامعهکه با همه ،بنشینیم

و  ،دو فساد عالم را به دست او از بین ببر ،را برساند زمانال صاحب

 . قسط و عدل را حاکم کند

 روایات از بعضی -ا تأویلب -مفاهیمی که این گروه، بر اساس

 : زیر ال، روایت مشهورمث کنند؛ به عنواناستخراج می

 از را زمین ١؛«»

 باشد. شده پر چور و ظلم از کهچنان کند؛می پر عدل و قسط

                                                           

 .142 .ص ،1380صافي گلپایگاني،  -1
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  معتقدند:

تأخیر  عثباعث با -چه بسا -با ظلم و فساد و جور مبارزه کنیم اگر

نباید کاری به این کارها  پس ؛باشیم افتادن ظهور حضرت حجت

 ؛ به این سبب کهاز حدود اختیارات ما خارج است ؛ چونداشته باشیم

 . گذاشته است حجت آخرینشهمه چیزها را خدا به عهده 

 ،تواند مفهوم واقعی انتظار باشدچنین مفهومی نمینا به مراجعه به عقل، ب

  .آیدچنین مفهومی بر نمینیز از مذهب و دین مترقی اسالم به طریق اولی،  و

 انتظار مثبت و سازنده -2

سازی این نوع انتظار، که نقطه مقابل انتظار نوع اول است، به مفهوم آماده

است، که در منطق  ی ظهور حضرت مهدیسازی براخود و تأمین زمینه

 شود.شیعه، موعود موجود نیز گفته می

 و گذاشتن دست روی دست معنای به بودن منتظربنابر این نوع انتظار، 

 به دست یا نداشتن توجهی جامعه و دیگری به و ،پرداختن خود به فقط

 .استاز انتظار  ناصواب و نابجا یمفهوم این بلکه ؛نیست ،نزدن اقدام

 تكمله: اهمیت انتظار در قرآن و حدیث

ز دیدگاه قرآن و اهمیت انتظار ابررسی به مناسب است در این بخش، 

 ، به درستی شناخته شود.تا مفهوم صحیح انتظار پرداختروایات 

منطقی را که اسالم از مفهوم انتظار دنبال  انتظار به مفهوم نوع اول باشد، اگر

 کریم، قرآن از سوره هشت در حداقل کهه اینکند، تأمین نخواهد کرد؛ چمی
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 و مشابه جا، دو در نمونه عنوان به اند، کهپرداخته انتظار مسئله به آیاتی

 ١به کار رفته است. یکدیگر عین

از دیدگاه که  وجود دارد،با همین مفهوم و معنا  نیزآیات دیگری 

 زمان امام ظهورتظار و منتظر ان -از معانی آن -مفسرین بزرگ شیعه

 . تعبیر شده استبودن 

دستور  به انسان -در عصر غیبت -ی متعالانتظاری که خدا بنابراین،

به معنی دست روی دست گذاشتن و همه کار را به عهده مصلح  ،دهدمی

و با مفسد و ظالم برخورد  ،با فساد و تباهی کاری نداشتن، و الهی گذاشتن

 . تری داشته باشدرقیبلکه باید معنی و مفهوم مت ، نیست؛نکردن

این مقوله در روایات اسالمی نیز به فراوانی قابل مشاهده است، که 

 شود:از این دسته روایات، اشاره می چند نمونهتنها به 

  فرمایند:می علی امیرالمؤمنین -1

«

و از روح  ،منتظر فرج و گشایش باشید 2؛«

 ،؛ زیرا بهترین عمل در پیشگاه الهیهرگز ناامید نباشیدالهی و رحمت 

  است.انتظار فرج 

 ؛ لذانتظر فرج و گشایش الهی بودن است، مبهترین عملبر این اساس، 

 . باشد، مراد نمیستنی نشاگوشهدر  و سکوت و سکون ،گیری از عملکناره

                                                           

 .20و102ر. ک: یونس،  -1

 .616،610و625، صص. 2، ج1377صدوق،  -2
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  :فرمودندبه فردی به نام اباخالد،  حضرت امام سجاد -2

 ١؛«»

امامتش و  و معتقد به ،اهل آن دورانی که امام زمان در پس پرده غیبت است

  .های هر روزگارندبهترین آدم ،منتظر ظهور آن حضرت باشند

نشین و دست روی دست اگر فرض کنیم آدم گوشهبر این اساس، 

کار به ظالم و ظلم و ، ه کار فساد و تباهی جامعه نداشتهای که کاری بگذاشته

 ایبلکه گوشه ؛م و مظلومیت و عدل و ظلم نداشتهمظلو نیز و ،و ستمگران

تواند ، میگذاریممی همه چیز را به عهده امام زمانما  :گویدنشسته و می

  آید؟به عنوان بهترین شخص یا اشخاص دوران و اهل زمانه به حساب 

داشته باشد؛  منطقیمبنای تواند چنین تفکری، نمی روشن است، که

چرا که مفهوم انتظار، همراه با حرکت و تالش است؛ مثل کسی که منتظر 

 .  اش استمدن مهمانی عزیز و بزرگ، به خانهآ

  فرمایند:می صادقحضرت امام  -3

«

 2؛«

 است، کسی مثل بمیرد؛ غائب امام به ظهور انتظار حال در شما از کس هر

 مقابل در او با که است، کسی مثل بلکه باشد؛ نه او خیمه در قائم با که

 رکاب در که است، کسی مانند بلکه نه کند؛ جنگ شمشیرش با دشمن

 .باشد شهادت جویای خدا رسول

                                                           

 .299-300، صص. 1ج ،1395صدوق،  -1

 .126 .ص ،42ج ،1407مجلسي،  -2
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به اندازه آن  نتظر ظهور امام زمانشأن و منزلت و مقام مبنابراین، 

، شربت و در نبرد با دشمنان دین که در کنار رسول خدا ،کسی است

 مثبت و ی، مفهومشود مفهوم انتظارپس معلوم می ؛ه باشدشهادت نوشید

  و سازنده است.مترقی 

 گیرینتیجه

را به دست او پر از عدل و داد زمین  ، روزیکه خداوند ،اعتقاد به موعود

ادیان و مذاهب گوناگون بر آن اتفاق نظر  مطلبی است که در تمام کند،می

از کسی  ،همه ادیان و مذاهب حاکم بر جهان؛ به همین دلیل، دداروجود 

سخن به میان  ،که نجات دهنده بشر و خاتمه دهنده به ظلم و ستم است

 اند.و آمدن او را نوید داده ،آورده

چشم به راه  -خواسته یا ناخواسته -معها و جواانسانهمه بنابراین، 

پا به عرصه ظهور است، تا  ترین انسان روی زمینکه شایستهکسی هستند، 

 را ارزانی بدارد. ها و کمال واقعی انسان ،گذاشته

امری  -در پایان دنیا -ه عقیده به ظهور مصلح جهانیئلمسکه نتیجه آن

 تی ندارد.اختصاص به هیچ قوم و ملو  ،همگانی و عمومی است

اق درونی و میل عالوه بر اشتی ،دارسرمنشأ این اعتقاد کهن و ریشه

که به طور طبیعی خواهان حکومت حق و عدل و  ،باطنی هر انسانی

 هشائبنویدهای بی ،صلح و امنیت در سراسر جهان است برقراری نظام

خواه جهان مردم مؤمن و آزادیبه  ،در طول تاریخ بشریت پیامبران الهی

 ناپذیر است.تخلف ،این وعده الهی، و است
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