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 مقدّمه

 نيست نكته اين بيان افتراق و اشتراک نقاط به پرداختن و اديان در موعودگرايی ةمقايس از هدف

 ايرن  در هآننر . اسرت  گذاشته تأثير آن بر يا گرديده رثّأمت خاص ةلأمس اين رد ديگر دين از دينی که

 اين و گيرند قرار هم کنار مسيحيّت و يهوديّت اسالم، اشتراکات که است اين ،باشد می نظر مورد مقاله

 اديران  ةهمر  در آمد، خواهد جهان پايان در که موعودي و منجی ةانديش که آيد دست به یکلّ جةنتي

 مورد مسائل جمله از «کرد؟ خواهد ظهور کجا و موقع چهو  کيست؟ موعود اين» اينكه اامّ .دارد وجود

 .است اختالف

 اجتمراعی،  عردالت  علم، و حقّ حاکميّت کفر، بر ايمان پيروزي بر ابراهيمی گانه سه اديان پيروان

 گفرت  تروان  مری  کلمه يک در ،دارند راسخ اعتقاد صالحان به زمين وراثت و ستم و ظلم از بشر نجات

 در موعودبراوري  ةپيشينکند.  می پيدا معنی منجی هورظ به اعتقاد با ابراهيمی اديان در تاريخ ةفلسف

 و سراختگی  امرري  يعنری  گرردد   مری  بر دين سه آن ةاوّليّ تعاليم به مسيحيّت و يهوديّت اسالم، آيين

 و عردل  برقراري او هدف که هستند معتقد  منجی آمدن به ابراهيمی اديان همننين. نيست دروغين

 براي را مناسبی ةزمين که دارد وجود فراوانی اشتراکات اديان ناي موعود بين اساس، اين بر .است داد

 زندگی ضرورت ،تطبيقی مطالعاتآورد.  می فراهم ها آن بين افتراق و اشتراک وجوه بررسی و مقايسه

 عرصرة  در انسران  توفيرق  عدم با گذشته، در شود. می ناشی ارتباطات شگرف تحوّل از که ماست عصر

 از اي گوشه در که اطّالعی و فكر هر ارتباطات، عصر در امّا نداشت، ضرورتی چندان مهم اين ارتباطات،

 در. دارنرد  را آن بره  دسرتيابی  امكان جهان، مردم تمام بعد، لحظاتی شود، طرح جهانی بزرگ دهكدة

 بسيار عقايد ر حوزة و دين عرصة در ويژه به ر ها زمينه همة در تطبيقی مطالعات شدن، جهانی آستانة

 ايرن  در و کند می ايفا شدن جهانی روند در را ممتازي نقش ،دين و فرهنگ مقولة که چرا ست ا الزم

 سخن ترين عقالنی و بهترين که است کسی دست در برنده برگ ،ديگر هاي زمينه ساير همنون زمينه

ـ ... ﴿کنرد:   مری  استقبال گفتارها بهترين از خود فطرت مقتضاي به انسان زيرا  کند عرضه را  رْفَبَشِّ

مان کسرانى  * ه !ده بشارت مرا بندگان پس ...:أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ*  عِبَادِ

هم  یقينگاه تطب نيا (.17ر18 /مرزّ)ال ﴾...کنند شنوند و از نيكوترين آنها پيروى مى که سخنان را مى

 .رديآن صورت پذ يها و هم در حوزة آموزه انيتواند در حوزة اصول اد یم
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 نقاط اشتراک سه دین بزرگ یهود، مسیحیّت و اسالم در اعتقاد به منجی موعود

 (غلبة حق بر باطل)جهان و بشریّت  ندةیبه آ دیام

هرر سره   . مشترک سه دين اسالم، يهود، مسيحيّت، اميدواري به آينده اسرت  يها یژگييكی از و

اميرد بره نجرات     ،انرد  وادث ناگوار و تلخ را پيشگويی کررده از زمان، ح يا دين، با وجود آنكه در برهه

ات نيز با يّئالبتّه ممكن است منشأ اين اميد متفاوت باشد و در جز .اند خود داده يها تانسان را به امّ

مردم را به صربر   ها یاديان ابراهيمی بعد از ذکر حوادث ناگوار و سخت. يكديگر اختالف داشته باشند

با اين اميد که آينده در نهايت به کرام آنهرا خواهرد     ،اند از اين مرحله سفارش کردهو بردباري و گذر 

خرود   يهرا  خواسرته  ةاميد بستن به جهانی روشن و نورانی که در آن آدمی برر همر   عهديندر  .بود

زشت آن رهايی يابرد و بره    يها ي و جلوهمادّ يها یدلبستگ ةکاميان و از گناهان پاک شود و از هم

در دين يهود اين عقيده يعنی اميد به آينرده  . شود ی موعود ايمان بياورد آشكارا ديده میوجود منج

که روزي به حكومت خواهند رسيد و اقروام ديگرر برابرر آنهرا خاضرع      همراه است قوم برتر  ةبا عقيد

در يهود قايل است که با توجّه به قادر و مهربان بودن خداوند نظم حاکم بر جهان بايرد  . خواهند شد

دان زنردگی  ست شرود و موحّر  شيطانی سُ يها آينده به نظم الهی سازمان يافته تبديل گردد و قدرت

 داد به پادشاه که باشد .شد خواهد برقرار عدالت و سالمتی ما سرزمين سراسر در آنگاه»: جاودانه يابند

، داوود مزاميرر  ،يقعت عهد) «نمايد سرکون را ظالمان و کند حمايت فقير فرزندان از و برسد مظلومان

72 :3.) 

 روشرنی  و وضوح به (ها دوره واپسين در باطل بر حق )غلبة اعتقاد همين نيز مسيحی فرهنگ در

 حكومرت  در همره  و آيرد  می اي دهنده یتسلّ و منجی زمان آخر در که است اين بر اعتقاد .دارد وجود

 ر  داوود مزامير دررسند.  می بديا زندگی به نيكوکاران و صالحان و شوند می دادگاهی و حاضر منجی

 و شو ساکت خدا نزد» خوانيم: ر می است قرآن در شده ذکر زبور همان محقّقان، از برخی تةگف به که

 مزبرور ) «ذمتلرذّ  سالمتی و نعمت فراوانی از و شد خواهند زمين وارث ،حليمان امّا و ...!باش او منتظر

 بره  کامل صفاي و صل  در منجی آن ظهور از پس نجها و آيد می مسي » ( 17ر18و  9ر12 بند ،37

 «نيسرت  انتهرايی  را ايشران  خرزائن  و گشرت  خواهرد  پرر  طال و نقره از ،ايشان زمين و برد خواهد سر

 برا  گرگ گردد. می تأمين همگانی آسايش و شود می آباد شده، ويران شهرهاي» ( 2: 7 ،)اشعياي نبی

 برر  شيرخواره طفل و هم، با شير و وگوساله خوابيد واهدخ بزغاله با پلنگ و داشت خواهد سكونت برّه



 پور، مرتضی خرّمی و سيّده فاطمه حسينی محمّدهادي يداهلل/ عهدین وقرآن موعودگرایی در  38

 

 خواهد ايمان را زمين روي آمد، خواهد انسان پسر وقتی»(  11)همان:  «کرد خواهد بازي مار سوراخ

 (.همان) «بيابد را ايمان زمين تمام که آيد می مسي  وقتی و گرفت

 قرآن ةآي تصري  زيرا  است معنوي عدبُ و آخرت عالم جوامع، ةآيند از اعمّ اسالم، در آينده به اميد

 است «حقّ و خير» ماند، می آننه و است «ها خوبی» آن  از . آيندهنشويد نااميد خدا رحمت از که است

 همانا که شد نابود باطل و آمد حق بگو و» :باشد داشته نيز اندکی جوالن گرچه است، رفتنی باطل و

 و حرقّ  پيرروزي  برر  مبنی الهی اديان بشارت که شود می هگفت (.81ء/ سراإلا« )است محوشدنی باطل

 شرود  می روشن تاريخ به نگاهی با زيرا است  عاادّ صرف و نشده تجربه تاريخ در تاکنون باطل، نابودي

 هرر  و» فرمايد: می صراحت به مجيد قرآن .اند داشته اکثريّت حق اهل به نسبت باطل اهل همواره که

/ نبيراء ألا) «برند می ميراث به من ةشايست و نيک بندگان را زمين که شتيمنو ذکر از پس زبور در آينه

 را آنان و نهيم تمنّ شدند، می شمرده ناتوان سرزمين آن در که کسانی بر خواستيم می و» نيز و (105

 ترر  فررو  رپُ آنگراه  اسرالمی  فرهنگ در اميد . اين(5/قصص)ال «سازيم وارثان را آنان و کنيم پيشوايان

 مردي تعالی خداي باشد، نمانده باقی روز يک جز روزگار از اگر» فرمايد: می رسوالن خاتم که دشو می

 شرده  جرور  و ظلرم  از پرر  کره  گونههمان نمايد، داد و عدل از پر را دنيا تا گمارد می بر مرا بيت اهل از

 کره  باشريد ن مأيوس بماند، باقی جهان عمر از روز يک فقط اگر(. 74 :51 ج ،1364 مجلسی،) «است

 .آمد خواهد ،المالسّ عليه ،موعود منجی ،مهدي و است حتمی ،بدي بر خير غلبة و نيک فرجام وعدة

 دکتررين  ترا  باشرد  جهان بر غالب تفكّر بايد ،است خداوند جانب از شده تشريع که( اسالم) حق دين

 س اه پيروزي بر لیدلي نشود، محقّق امر اين اگر که چرا  شود عملی زمين در خداوند مطلق حاکميّت

 از .دارد منافرات  اسرت،  خداونرد  عبرادت  کره  جن و انسان خلقت راز با امر اين .است زمين در ابليس

 دين ةغلب .شود برچيده س اهيانش و ابليس بساط و شود محقّق زمين در الهی تفكّر اين بايد رو، همين

 ﴾الْغَـالِبُونَ  هُـمُ  اللّـهِ  حِـزْبَ  فَإِنَّ...﴿ :است شيطان حزن بر  اهلل حزن ةغلب همان همگان بر حق
 (.56/مائده)ال

 است الهی مردی مطلق، منجی و کلّ مصلح

 ،معمرولی  و عادي بشر ابراهيمی، اديان منظر از و است دين سه هر مشترک نقاط از يكی نيز اين

 ننرد هما اسرت  انسرانی  دهنرده  نجرات  ،يهوديران  اعتقاد به. ندارد را عادالنه قانون کامل اجراي قدرت

 کره  اعتقراد  ايرن  بره  جا هيچ در تلمود. است شده یخاصّ ةوظيف انجام مأمور خدا سوي از که ديگران
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 که داند می انسانی را او بلكه ،کند نمی اشاره ،باشد انسانی فوق موجود و ناجی يک است ممكن ماشي 

 گويد: می نبی اءاشعي در. کرد خواهد روشن خويش نور با را جهان و است خدايی جبروت از برخوردار

 بره (. 13:7)اشعيا، « است گرديده طالع تو بر خداوند جالل و آمده تو نور زيرا  شو درخشان و برخيز»

 شد خواهد ظاهر او و باشند می او منتظر که کسانی براي آيد می ديگر بار مسي »نيز  انيمسيح اعتقاد

 «اسرت  عرالم  دهنردة  نجرات  مسري   کره  ايم شنيده حقيقت در»(  9: 28 ،)عبرانيان «.نجات جهت به

 هرل  أَ نمِر  لٌجُر رَ» کره  اسرت  اسالمی هاي فرقه همة قبول مورد نكته اين ،روايات در (.42: 4 ،)يوحنّا

 اخرتالف  آن خصوصريّات  در گرچره  اسرت،  آخرالزّمران  منجی ،(1 ح :5 ج ق، 1411 کورانی،) «بَيتِی

 .دارد وجود نظر اتّفاق است، کلگ منجی پيامبر )ص( ساللة از الهی مردي اينكه در امّا هست،

 منجری  ايرن  بلكره  ،(است او نژاد از) کند اي نامه شجره اثبات فقط خواهد نمی ،«وَلَدِي نمِ لٌجُرَ»

نبری   سراللة  از الهری  مأموري،کره  اسرت  اين بيان نيز« مِنگی» کلمة .است او بيت  اهل و «او» از موعود

 ةويرژ  ةبرگزيد و انسانی مثبت هاي ويژگی اوج در منجی (عتشيّ) اسالم ديدگاه از و کند می قيام ص( )

 باعرث  و هسرتی  محرور  خردا،  برکات و مواهب نزول ةدرين الهی، فيض ةواسط عصمت، .است خداوند

 منسون (عج)عصر ولی حضرت به اسالم که است اي برجسته هاي شاخصه جمله از هستی نظام آرامش

 از هايی گوشه که شده ياد زيبايی بهموعود  منجی شكوه و جالل از همواره نيز اديان ساير در دارد. می

 .است برداشت قابل  منقول متون خالل در آنها

 موعود ظهور زمان در آسمان از انبیاء از یکی آمدن فرود

 بره  آسرمان  از الهی انبياء از يكی موعود منجی ظهور از بعد و حين قبل، که آمده دين سه هر در

 برراي  تيّر حجّ اتمام براي (ع)عيسی حضرت که آمده اسالمی منابع متون در .آمد خواهد فرود زمين

 پرا  بر نماز (عج) زمان امام سر پشت و آمد خواهد آسمان از اسالم به آنان گرايش و اسرائيل بنی اديان

 خواهنرد  منؤمر  (عج)حضرت آن به يهوديان از بخشی نيز و زيادي مسيحيان ،ترتيب بدين و دارد می

 .شد

 موعود منجی ظهور زمان در (ع)یسیع حضرت نقش

 و حرقّ  سروي  بره  بشرريّت  هدايت و موعود مهدي ظهور زمان در یمهمّ نقش (ع) مسي  حضرت

 آسرمان  به او که است کرده اقتضا چنين خداوند لط  و حكمت بزرگ، هدف همين براي .دارد اسالم
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 پرذيرفتنی  و شرود  آسران  ممررد  انبوه اين دستگيري و هدايت زمين به خود فرود هنگام تا شود برده

 از قبرل  ولری  ،باشرد  داشرته  نقش همه اين زمين به خود دمجدّ بازگشت در مسي  حضرت که نيست

 (.219 :1 ج ،1386 ،الهاشمی)ر.ک   باشد نياورده ميان به ذکري آن از اصالً آسمان به صعود

 بشرارت  ،سرت ا رانده سخن آن از (ع) عيسی حضرت که موضوعی ترين مهم که است اين واقعيّت

 .است ناميده «خدا ملكوت» را آن که است الهی دولت همين برپايی

 عهدین در خدا ملکوت

 کرد خواهد داوري عدالت به را ... مسكينان» :است آمده آخرالزّمان منجی دربارة تورات کتان در

 يرانشر زده، خويش دهان عصاي به را جهان و کرد خواهد حكم راستی به زمين مظلومان جهت به و

 هرايی  آن مثل بود  خواهد پر خداوند معرفت از جهان که زيرا کشت  خواهد خود هاي لب ةرنفخ به را

 داوري آيرد:  مری  دسرت  بره  زير نكات عبارت اين از (.10ر1: 11 ،نبی )اشعياي «پوشاند می را دريا که

 جهران  انمظلوم شامل کردن، راستی به حكم  نيست ممكن حكومت داشتن دست در بدون عادالنه،

 جهانی او ةبرنام يعنی  «شد خواهد پر خدا معرفت از جهان و زند می خويش عصاي به را جهان: »است

 .است خدايی معرفت همراه او، داوري و عدالت و است

 روز، آن .بود خواهد پادشاه زمين تمام بر (خداوند )= يهوه و: »است آمده تورات از ديگري جاي در

 را مهرم  ةنكتر  دو خوبی به فراز اين (.10ر9: 14 ،نبیّ )زکرياي «واحد او اسم و بود خواهد واحد يهوه

 برراي  جرايی  .است الهی حكومت نوع از که جهانی حكومت است  گير عالم الهی واحد دين رساند: می

 آمده تورات ديگر جاي در گذارد. ... نمی و کمونيستی ،ليبراليستی ،سكوالريستی ،اومانيستی حكومت

 «…کرد خواهد تنبيه را بسياري هاي قوم و کرد خواهد داوري را ها امّت (موعود )= منجی او و: »است

 .برود  نخواهد ممكن واحد حكومت بدون اقوام، تنبيه و ها امّت داوري ماًمسلّ (.5و  4: 2 ،نبیّ )اشعياي

 در که انآن از بسياري و» :است شده بيان جالب بسيار ،منجی ظهور حوادث ،تورات از هايی قسمت در

 حقارت و خجالت براي آنان و جاودانی حيات براي اينان اامّ شد  خواهند بيدار ،اند خوابيده زمين خاک

 سخن رجعت ةفلسف و بدان و نيكان رجعت از خوبی به فقره اين (.3و  2: 12 ،نبی )دانيال «جاودانی

 9: 37 داوود، مزاميرر )ر.ک   کنرد  مری  معرّفری  زمين وارث را منتظران خداوند کار، پايان درگويد.  می

 (.30و 29و 10و
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 بره  عاقبرت  پرهيزکراران  بره  کره  کند می نقل ،المالسّ عليه موسی، حضرت زبان از نيز مجيد قرآن

 لِلّهِ األَرْضَ إِنَّ وَاصْبِرُواْ بِاللّهِ اسْتَعِینُوا لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ﴿ دهرد:  می مژده را زمين وراثت و خيري

 و جوييرد  يرارى  خردا  از: گفرت  خود قوم به موسى :لِلْمُتَّقِینَ وَالْعَاقِبَة  عِبَادِهِ مِنْ یَشَاء مَن یُورِثُهَا

 واگرذار  بخواهرد،  کره  بنردگانش  از کس هر به را آن و خداست آن  از زمين که کنيد پيشه استقامت

 از پرس  ،نبری  اشرعياي  کتران  (. 128 /عرافألا) ﴾است پرهيزکاران براى( نيک) سرانجام و ،کند مى

 مرا  برراي  پسرري  اسرت   آمرده  دنيا به ما براي فرزندي زيرا»گويد:  می خدا قوم براي بهروزي بشارت

 ر سرروَ  و جراودانی  پردر  ،قردير  خداي ،مشير ،عجيب او نام .کرد خواهد سلطنت ما بر و شده بخشيده

 خواهرد  سرلطنت  ابد تا او سرزمين بر و نشست خواهد داوود پادشاهی تخت بر او .بود خواهد سالمتی

 را او پررور  صرل   فرمرانروايی  گسترش و کرد خواهد استوار انصاف و عدل بر را خود حكومت پاية .کرد

 )اشعياي« داد خواهد انجام را اين و است فرموده اراده چنين متعال، قادر خداوند .بود نخواهد انتهايی

 (.1ر7: 9 ،نبی

 شد خواهد آباد نو از شده ويران شهرهاي مامت ماشي  زمان در» :است آمده نيز حزقيال کتان در

 «شرد  خواهرد  آبراد  نيرز  عمرورا  و سردوم  شرهرهاي  حتّری  .شد نخواهد يافت ويرانه جايی جهان در و

 بررايش  کنرد،  ترأخير  گرچره  و»... :اسرت  آمرده  نبی حيقوق کتان هفتم فصل در (.12: 47 ،)حزقيال

 خواهرد  جمرع  خود نزد را ها امّت جميع بلكه ،کرد نخواهد درنگ و آمد خواهد البتّه زيرا باش  منتظر

 حكّراي  کتران  دوم فصرل  در (.55تا:  بی ،شيرازي )مكارم «سازد می فراهم خويش براي را همه و کرد

 خانره  اين کنم رپُ و آمد خواهم طواي  همگی مرغون و آورم هيجان می به را تمامم: »است آمده نبی

 (.388: 1336 )صادقی، «لشكرهاست خداي امر جالل، از را

 در برار  39 ،مررقس  انجيرل  در برار  14. است رفته کار هب زياد جديد عهد در خدا ملكوت اصطالح

 اسرت   آمده «ها آسمان ملكوت»ة صيغ به موارد از برخی درو نيز  انجيل متّی در بار 32 و لوقا انجيل

 و ملكروت  آوردنرد.  مری ن زبان بر خشيت و احترام جهت به را خداوند اسم که بود آن يهود عادت زيرا

 به وخود  قوم به آن ابال  جهت به ،المالسّ عليه ،مسي  حضرت که است بشارتی همان خداوند سلطنت

 حضررت  که دارد اي ويژه تاهميّ چه و چيست کلمه اين از مقصود حال .است شده مبعوث عالم تمام

 است؟ شده مبعوث نداب ،المالسّ عليه ،مسي 

 ،خالفرت  ،حكومرت  همان الهی ملكوت از مقصود که بريم می پی جيلانا ديگر نصوص ةمالحظ با

 بره  ،المالسّ عليه ،مسي  حضرت: »است آمده لوقا انجيل در. است زمين روي خداوند سلطنت و دولت
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 ترو  نرام  بايرد  ،هسرتی  هرا  آسمان در که ما پدر اي :بگوييد ،گزارديد نماز هرگاه :فرمود خود شاگردان

 در بايد ،است آسمان در که آنگونه کند، پيدا وجود تو تمشيّ بايد بيايد، تو ملكوت بايد شود، تقديس

 بايد بيايد، تو ملكوت بايد: »است آمدهنيز   متّی انجيل در (.11، 14: 2 ،لوقا انجيل) «باشد نيز زمين

 (.6، 52: 10،انجيل متّی) «يابد تحقّق است آسمان در که آننه همانند خواهی، می زمين در که آننه

 جانرب  از زمرين  روي ،جلّ و عزّ ،خداوند سلطنت و حكومت بايد که است آن جمالت اين معناي

 عمرل  آن و کند می پيدا تحقّق مالئكه ةناحي از آسمان در که همانگونه ،کند پيدا تحقّق بشر از فردي

 شرده  دهفرسرتا  بشرر  براي انبيا طتوسّ که است نواهی و اوامر از او دستورات و الهی شريعت به کردن

 آن به ،المالسّ عليه ،مسي  حضرت تنها که نيست امري ها آسمان ملكوت يا خدا ملكوت موضوع. است

 ةدربار خود انجيل در متّی جمله آن ازاند.  داده خبر آن به نيز او از قبل انبياي بلكه ،باشد داده بشارت

 نردا  رود مرردم  برين  در معردان  يوحنّرا  روزها آن در»کند:  می نقل چنين ،المالسّ عليه ،يحيی حضرت

 (.2و  3، 41: 1 ،انجيل متّی) «است نزديک ها آسمان ملكوت زيرا  کنيد توبه گويد: می و دهد می

 لتحمّر  و کشرش  زمران  آن مرردم  تموقعيّر  کره  نبوده اي مسأله ها آسمان يا خدا ملكوت موضوع

 آنران  برراي  یکلّر  خطوط يينتب با و رمزي و مثال صورت به لذا باشند، داشته را آن تفصيل فهميدن

 دوازده برا  او دور به که افرادي ،شد پراکنده تجمعيّ که چون»گويد:  می مرقس لذا. است شده عرضه

 سررّ  شرما  بره : »فرمرود  آنان به حضرت کردند؟ الؤس گفت، می مردم براي که هايی مثل از ،بودند نفر

 مررقس،  انجيرل « )اسرت  ها مَثَل با شود، می القا آنها به چه هر مردم ساير ولی ،شده داده خدا ملكوت

 چرا :گفتند و آمده او نزد به شاگردانش: »است آمدهنيز  انجيل متّی در(. 10ر11رقم  137 : 4 اصحاح

 و گرفتره  قرار خدا لط  مورد که هستيد شما زيرا داد  جوان را آنها ؟گويی می سخن مَثَل به مردم با

: 10 ،انجيل متّری ) «اند نرسيده مقامی چنين به آنان ولی هميد،بف را ها آسمان ملكوت اسرار توانيد می

 (.11: 3و  73

 ملكروت  شردن  پيراده  برودن  نزديرک  همان که را خود بشارت ،المالسّ عليه ،مسي  حضرت اينكه

 يرا  نكررده  عمرل  خرود  رسالت ةوظيف به که معناست يندب نه ،کرده بيان رمزي طور به ،است خداوند

 اي مرحلره  تاکتيرک  يک رسالت اهداف کردن بيان اينگونه بلكه است، داشته روا تقصير و قصور درآن

 صردها  از بعد است قرار که موضوعی درک زيرا شود  مطرح جامعه ميان در سط  دو در بايد که است

 حضررت  لرذا  ،رسرد  می نظر به دشوار مردم عموم براي ،يابد تحقّق ديگر سال هزاران شايد بلكه ،سال

 تفصريل  بره  خرود  افرراد  از خرواصّ  برراي  و است کرده بيان مثال و رمزي صورت هب مردم عموم براي
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 مرن  نرزد  هميشه: »است آمده ،المالسّ عليه ،مسي  حضرت قول از يوحنّا انجيل در. است داده توضي 

 «نداريرد  را آن فهم کشش و حمل طاقت ناال شما ولی کنم، می نقل شما براي که است بسياري امور

 (.343: 12 ،ايوحنّ انجيل)

 [لوقرا  و مررقس  ی،متّر ] ديد هم اناجيل اساس بر که است اي پردامنه البتّه و مهمّ باور خدا ملكوت

 تحقّرق  حقيقرت  در «خردا  ملكوت»دهد.  می تشكيل را )ع( عيسی هاي آموزه و تعاليم مرکزي ةهست

: 16، سرموئيل  دوم) «ساخت خواهد پايدار ابد تا را او سلطنت» که داده او به خدا که است هايی وعده

 عيسی آمدن با الهی ةوعد اين حال (.83: 3 ،مزامير) «بود کرده تأکيد آن به سوگند با بارها و»(  7ر8

 اجتمراعی  و معنروي  هراي  ة آرمران مجموع ها وعده اين در خدا ملكوت از مراد .شد خواهد محقّق )ع(

 عيسری  ها، وعده اين اساس بر .اختس خواهد عملی را آنها شاهانه تاليّفعّ يک در )ع( عيسی که است

 عملری  را خرود  بخش رهايی اهداف، شده ياد« خدا ملكوت» به آن از که الهی حكومت تشكيل با )ع(

 (.238: 1389 ار،عطّ ديانموحّ)ر.ک   خواهدکرد

 هم هنگام آن در (ع)مهدي امام از (ع) مسي  حضرت گزارش که است اين ،دارد وجود که مشكلی

 برا  ايشران  زمان زيرا  است مختصر و رمزآلود بسيار ،غيبی ليمسا ديگر و خدا كوتمل از گزارش چون

 شراگردان  پرس  .برود  نيامرده  اسالم دين هنوز یحتّ ،داشت بسيار اي فاصله (ع)مهدي حضرت دوران

 الزّمران  آخر در را او دولت و مهدي امام موضوع توانستند می چگونه حضرتآن  پيروان عموم و مسي 

 و لتحمّر  قردرت  نداشرتن  و مرردم  آمادگی عدم خاطر به (ع) مسي  حضرت اينكه عالوه هب !دريابند؟

 ،بگرويم  شرما  بره  که دارم نيز ديگر چيزهاي بسيار و: »داشت کتمان را بسياري حقايق ،ليمسا درک

 از کره  نداريم راهی ،رو اين از(. 12 بند :16 بان ،ايوحنّ انجيل) «نداريد را آنها لتحمّ طاقت االن لكن

 آن اتخصوصريّ  و (ع) مهردي  امام مورد در را هايی بشارت آشكار و صري  طور به انجيل خود عبارات

 برر  بلكره ، نيامده( ع)موعود مهدي ةدربار بشارتی که نيست معنا بدان اين ولی بيابيم، بزرگ پيشواي

 ربرط  ،لتحلي و تجزيه با و کنيم نظر امعان (ع) مسي  سخنان در و بگشاييم بصيرت چشم که ماست

 بيران  خرود  شراگردان  بره  اشرارات  و رمروز  ،امثرال  قالب در که را حقايقی تا بيابيم را سخنان آن بين

 .کنيم کش  داشتند،

 پسر از منظور که شده پيدا اعتقاد اين مسيحيان براي عيسی سخنان بودن رمزآلود همين پی در

 در ،انرد  کررده  خلرط  ،بررده  کرار  بره  مسي  معناي به را واگه اين بسياري موارد در و اوست خود ،انسان

از هم  واگه دو اين ،(ع)عيسی خود روزگار در البتّه. است متفاوت بسيار مسي  با «انسان پسر» که حالی
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 مررا  مردم :پرسيد خود شاگردان از (ع)عيسی که هنگامی و»نداشت:  انطباق يكديگر بر و متمايز بود

 يرا  ارميرا  بعضری  و الياس بعضی و ددهنده،ميتع یيحي :گفتند ؟گويند می شخص چه ،انسانم پسر که

 (.13ر14 بند: 16 بان انجيل متّی،) «انبياء از يكی

 از گفتن سخن به کرد شروع )ع( مسي  حضرت پس .است مسي  «انسان پسر» گويند: نمی مردم

 را او از پيروي دستور خود شاگردان به و داشت خواهند «انسان پسر» آن با يهوديان که برخوردهايی

 ...خويش، پدر جالل در آمد خواهد انسان پسر که زيرا  نگهدارند دور بال و فتنه از را خود اينكه و داد

 (.27: بند 16بان ،انجيل متّی) «

 داوري وقروع  و وي ظهرور  و بيايرد  مسري   آمردن  از پيش بايد که الياس ی،متّ و مرقس انجيل در

 آيد می الياس البتّه» :گفت باره اين در خود شاگردان خپاس در (ع)عيسی البتّه کند. می اعالم را بزرگ

 ماشي  ظهور از قبل يهود در العهدينی بين متون برخی در همننين «.کند می اصالح را چيزها تمام و

 کنرد.  مری  همروار  او آمردن  برراي  را راه و کند می ظهور (الياس يا ارميا موسی،) گذشته انبياء از يكی

 اسرت  اسرالم  در تمهردويّ  زيررين  هراي  نمايره  و باطن در مسي  بازگشت و مسيحيّت در خدا ملكوت

 (.156: 1385 موسوي،)

 ملکوت در اسالم

 آن به مبالغه و کيدأت براي« ت» و« و» است، تمالكيّ و حكومت معنیه ب لکمُ از اصل در ملكوت

 .اسرت  تیهسر  سراسرر  برر  خداونرد  ةمطلق حكومت اينجا در آن از منظور ،بنابراين .است شده اضافه

 معنری ه بر  نيرز  و است سماوي داتمجرّ و عقول عالم نام و چيرگی بزرگی، معنیه ب ملكوت همننين

 شرايد  انسران  مرورد  در اين البتّه .ندارد خارجی واقعيّت که اعتباري معنی يک  است فتصرّ بر قدرت

 از نيراز  بری  وديموج هيچ و خداست فعل ،است عالم در چه هر که خدا مورد در اامّ ،باشد توجيه قابل

إِنَّمَـا  ) يس ةسور 83 ةآي بر بنا (.341:  7 ج، 1364 ی،ئطباطبا) ندارد استقاللی خود از و نيست خدا

فرمان او چنين است که هرگاه چيرزى را اراده کنرد،    :أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ

 ةکلمر  همران  چيرز  هرر  ملكوت ،(شود درنگ موجود مى ز بىگويد: موجود باش، آن ني تنها به آن مى

 ملكروت  کره  شرود  می معلوم پس .است ايجاد و فعل عين او گفتن و گويد می خداوند که است «نکُ»

 معلروم  و دارد او اقردس  ذات به که قيامی و رددا خدا به که انتصابی جهت از، است ءاشيا وجود انمه

 .نيست بردار شريک امري چنين که است
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 است مخفی ظهور، زمان

 مشرخّص  خاصّری  وقت منجی ظهور براي که است اين مكتب سه هر مشترک نقاط از ديگر يكی

 نگره  نرورانی  و رفررو  پُ را اميد مشعل هميشه براي توقيت( عدم) خاص وقت تعيين عدم. است نشده

 جرز  کسری  ار منجی ظهور وقت اصوالً. شوند نمی مأيوس منجی آمدن از عصري هيچ مردم و دارد می

 عقايرد  نيرز  يهوديّرت  در ظهرور  زمران  مرورد  درآيد.  می شمار به غيب علم مصاديق از و داند نمی خدا

 هرا  وعرده  اين تحقّق عدم اامّ دادند، ظهور وعده زمان، تعيين با يهوديان از جمعی  دارد وجود بسياري

. کردنرد  منع را ظهور انزم تعيين يهود علماي آن، از بعد و شد جامعه در بحران و سرخوردگی موجب

 تنهرا  و اسرت  داده قرار لعن موردپردازد،  می ماشي  ظهور زمان دقيق ةمحاسب به که را کسانی تلمود

 اشراره  مقردّس  کتان در مكرّر طور به الم،السّ عليه عيسی،  حضرتکند.  می توصيه را انتظار به تشويق

 آن از کرس  هيچ امّا، داند نمی را آن ندخداو از غير کس هيچ و نيست مشخَّص ظهور زمان که کند می

 پرس »(، 24: 36،انجيرل متّری  )ر.ک   )!(من پدر جز آسمان ماليكة حتّی ندارد، اطّالعی ساعت و روز

 (.25: 13 ،)همان «دانيد نمی را ساعت و روز آن که زيرا  باشيد بيدار

 از کس هيچ و است یمخف ظهور زمان که شده بيان نكته اين وضوح به نيز اسالمی تفكّر حوزة در

 شرده  رد (موعرود  منجری  ظهرور  براي وقت تعيين) «توقيت» نيز زيادي روايات در .ندارد اطّالعی آن

 ناگهرانی  فررج  امرر  .باشد «منجی» منتظران سردي دل ماية نبايد بودن، نامعلوم و ابهام اين امّا است،

 وقرت  ظهرور  آيرا  کره  سرؤال  ايرن  به اسخپ در، المالسّ ، عليهباقر امام. بود او منتظر بايد آن هر و است

 ،المالسّ موسی، عليه که زمانی گويند. می درو  کنند، می تعيين وقت که : کسانیفرمود ،دارد مشخّصی

 وقتری  اامّ گردد، برمی ديگر روز سی تا داد وعده آنها به کرد، ترک را خود قوم خود پروردگار دعوت به

 آننره  کردنرد  و کررده  وعده خل  ما با موسی :گفتند او قوم افزود ديگر روز ده روز سی آن به خدا که

 (.305 .:ق1422 ،( )نعمانیشدند پرست گوساله برگشتند دين ازکردند )

 کسی که است قيامت مانند موعود قيام زمان»کند:  می نقل پيامبر )ص( از ،المالسّ عليه ،رضا امام

 در کارش ما مهدي» :فرمود پيامبر )ص( نيز و ناگهانی مگر رسد، نمی فرا و داند نمی را آن خداوند جز

 (.160 :2 ج ،1387،اصفهانی) «رسد می سامان به شب يک

 آنران  و شرود  مؤمنان قساوت و يأس ،افسردگی باعث نبايد ظهور، زمان بودن مخفی است گفتنی

 زمان» مايد:فر می ،المالسّ ، عليه علی حضرت. باشند داشته اميد نيز ها نااميدي اوج در حتّی ،لحظه هر

 (.123 :52 ج ،1364 مجلسی،) «شود اميد بی و سخت دلهايتان که ن نداريد دور را آن



 پور، مرتضی خرّمی و سيّده فاطمه حسينی محمّدهادي يداهلل/ عهدین وقرآن موعودگرایی در  46

 

 ظهور عالیم

 از. است شده مطرح آن براي ،دين سه هر در عاليمی امّا است، مخفی ،منجی ظهور زمان چند هر

 اشرراط ) دارد یعاليم قيامت که همننان زيرا است  شده تشبيه قيامت به «موعود» ظهور لحاظ، اين

 و عاليرم  وجرود  اصرل پيونردد.   می وقوع به آن از قبل که دارد هايی نشانه و عاليم نيز ظهور ،(ةواعالسّ

 .است ابراهيمی اديان آخرالزّمان مشترک نقاط از ها نشانه آن از بعضی و ظهور هاي نشانه

 یهود آیین در ظهور میعال

 يهود ةجامع اخالقی عدبُ به فقط ،دارد دين سه در ظهور ميعال ةمقايس به اختصاص که قسمت اين در

 شود. می اشاره

 شود. می زياد جامعه در گناهر 

 شود. می مخالفت آشكارا خداوند هايدستور بار 

 تنهاست. و ندارد ياوري هيچ که کند می ظهور« منجی» زمانیر 

 رود. می بين از آن قب  و شود می عملی منكراتر 

 شوند. می منفور ترسند،ب خطاکردن از که کسانیر 

 .شد خواهد فاسد دبيران دانش و لمبدّ فساد اماکن به مطالعه و تحصيل محملر 

 مسیحیّت درمنجی  ظهور عالیم

 و عاليم ،المالسّ عليه عيسی،  آمدن و منجی ظهور براي مسيحی تفكّر عرصة در و مقدّس کتان در

 د:شو می اشاره آنها از بعضی به که شده ذکر هايی نشانه

 بايد (خدا) من اسم چرا: »است فراگرفته را دنيا ظلم و نداَ مجرم مردم که کند می ظهور زمانی ر مسي 

 ايرن  و( 48: 11 ،)اشرعياء  «کنم می را کار اين (خدا احترام )هتک خود ذات جهت به شود، حرمت بی

 بگيرد. انجام کار او براي که شود نمی يافت نيكوکاري و عادل ديگر که است معنا بدان

 .دارد بستگی يهود قوم ذلّت بامسي   ظهورر 

 (.356 :1382، کهن) بود خواهد همديگر با آنها جنگ و ها دولت رقابت هنگام مسي  ظهورر 
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 الدجّر  ،ايرد  شرنيده  که چنان و است آخر ساعت اين !ها هبنّ اي»آيد:  می الدجّ مسي  ظهور از قبلر 

 را پسرر  و پردر  که است دجّال او ؟کند! انكار را عيسی نبود مسي  که آن جز کيست دروغگو آيد. می

 آن ترا  کره  زيررا   نفريبرد  را شما وجه هيچ به کسی زنهار»(  2: 18 ،يوحنّا اوّل )رسالة« کند می انكار

 دوم نامة« )آمد نخواهد روز آن نگردد، ظاهر هالکت فرزند يعنی  شرير مرد آن و نشود واقع اوّل ارتداد

 (.2: 3 ،انتسالونيگي به پولس

 و خورشيد در افتد، می عجيبی اتّفاقات آسمان در وقت آن: »ستارگان و ماه و آسمان در هايی ر نشانه

 هرم  در آسرمان  ثبرات  و نظمکند.  می حكايت بد خبرهاي از که شد خواهد ديده عاليمی ستاره و ماه

، لوقرا ) «شرود  مری  آغاز داخ سلطنت زودي به بدانيد شود، واقع گفتم که پيشامدهايی وقتی ريزد... می

 (.25ر21: 23

 اسالم در ظهور میعال

 از بعضری  بره  که شده ذکر هايی نشانه و عاليم مهدي )عج( حضرت ظهور براي اسالمی روايات در

 شود: می اشاره آنها

 مٌلعِلَ هُنَّإ » فرمايد: می پيامبر )ص(: »است آخرالزّمان ميعال از يكی ،المالسّ ، عليه عيسی حضرت وجودر 

 آخر نشانة خود ،المالسّ ، عليه عيسی حضرت :الزّمانر آخِ فِی هُونَرَتَ حَيثُ ةِواعَالسَّ عاليم نمِ أَي ةِواعَلسَّلِ

 دمتعردّ  احاديرث  در الًاوّ زيررا   اسرت  قيامرت  عاليم از (ع) عيسی نزول رسد می نظر به «.است الزّمان

 حضررت  آمرده  روايرات  در ثانياً .است يامتق عاليم از يكی عيسی نزول که است فرموده (ص) پيامبر

 اسرتقبال  بره  گويا و شود می (ع)عيسی نزول منتظر ،برده تشري  المقدّس بيت به ظهور از بعد تحجّ

 (.209 :52 ج ،.ق 1412 مجلسی،) «روند می (ع) عيسی حضرت

 يُنَرادِي   المُنَرادِي  وَ السُّفيَانِی وَ یاليَمَانِ :م ائِالقَ قِيام  بلَقَ مسٌخَ» فرمايد: می ،المالسّ ، عليه صادق امامر 

 :دارد وجرود  عالمرت  پرنج ( عج) قائم قيام از پيش) :الزَّکِیَّوةِ فس النَّ تلُقَ وَ ب البَيدَاءِ س ٌخَ وَ اءِمَالسَّ فِی

 فرس نَ شردن  کشرته  بيداء، سرزمين در سفيانی س اه رفتن فرو آسمانی، نداي سفيانی، يمانی، خروج

  (.651 :2 ج ،1390 ،)صدوق «هزکيّ

 .است ميعال ديگر از مردم اغواي و مهدي )عج( حضرت قيام از قبل دجّال خروجر 
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 صالحان و مؤمنان جان و قلب در يأس ايجاد مانع ظهور، زمان خفاي که شده باعث ها عالمت اين ذکر

 .آمد خواهد صالحان و مستضعفان اميد ،نااميدي اوج در که بدانند آنان و باشد

 ةمقايسر  و يهوديّت و مسيحيّت اديان در میيعال افتراقات و اشتراکات بيان در نكته اين ييادآور

 و نامفهوم و رمز شكل به بيشتر آخرالزّمان حوادث عهدين متون در که است ضروري اسالم دين با آن

 ماسرال  در آنهرا  بررخالف  شرود.  می پرهيز حوادث اتيّئجز به پرداختن از وشوند  می بيان یکلّ خيلی

 شود. می پرداخته نيز اتيّئجز به و شود می مطرح واض  و دقيق خيلی حوادث

 و شدند مطرح یکلّ شكل عهديندر  آخرالزّمان عاليم و حوادث اينكه از غير ديگر توجّه قابل ةنكت

 يهآ ظهور، براي تماماً عاليم اين اسالم در اامّ شود، نمی مشاهده خداوند، به آنها بودن الهی از تینسبيّ

 کمری  برا  و شرود  داده تمييز دروغين و حقيقی موعود تشخيص در شود می باعث که است معجزات و

 .است نمايان آنها الهی منشأ داشتن اسالمی منابع در تدقّ

 منجی( )موفقیّت ظهور از پس جهان

 .جور و ظلم ةسلط شدن برچيده و جهانی صل  و عدل برقرارير 

 الهری  دسرتورهاي  کامرل  اجراي در آخرالزّمان منجی موفّقيّت و پيروزي ،مشترک نكات از ديگر يكی

 .است نداده رخ جهان در گستردگی اين با موقع آن تا که است

: اسرت  تامنيّر  و رفراه  با همراه و برکت و خير سراسر دورانی يهوديان منظر از ماشي  ظهور عاليم

 و شريون  و گريره  و شد نخواهد يافت ويرانه جهان در و کرد خواهد آباد نو از را ويران شهرهاي تمام»

 .است فراوان دست اين از هايی نمونه و (65: 19، اشعياء) «بود نخواهد جهان در زاري

 .ندارد عجز و شكست باطل، نابودي و حق احقاق در ر  مصلحان بقيّة خالف بر ر  آخرالزّمان مصل 

 آرمان کند. می صفا و صل  ،آبادي ،خوبی مساوات، داد، و عدل از پر را جهان و رسد می خود هدف به او

 تحقّرق  منجری  آمدن با بود، کرده مشغول خود به را صال  هاي انسان ذهن ،تاريخ طول در که شهري

 يابد. می
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 یهود، مسحیّت و اسالم در فاضله ةمدین

 توجّره  مرورد  کره  اسرت  مشترکی مفاهيم جمله از آرمانی جامعة يا آخرالزّمان در موعود حكومت

 زمان آن مردم هاي ويژگی و داري حكومت موعود، ظهور چگونگی پيرامون و گرفته قرار  مختل اديان

 مكاترب  جملره  از اديان ابراهيمی ميان، اين در ديد. توان می مكاتب اين کهن متون در زيادي مطالب

 قررار  اهميّرت  مرورد  را موعود منجی حكومت مختل  جهات از و است بوده زمينه اين در نظر صاحب

 و انديشرة اسرالم   در مهردويّت  چگونگی از تفصيلی بيان ضمن شده سعی پژوهش اين در لذا اند، داده

 آينرده  در آنها حكومت فرايند يهود و حكومت عيسی مسي  در مسيحيّت، مكتب در ماشي  حكومت

 مقايسه به آن، ضمن در، داده قرار بررسی مورد امروزي ساختارهاي با مطابق و تر ملموس صورت به را

 شركل  بره  نگرش سه اين تشابهات و ها تفاوت گونه  بدين تا ،ب ردازيم زمينه اين در سه دين تطبيق و

 .گردد بيان روشنتري

 خرود  به را زيادي انديشمندان ذهن ها سال که است مفاهيمی جمله از فاضله مدينة يا شهر آرمان

 درک را بشرري  ةجامعر  هروم مف توانست بشر که ابتدا همان از گفت بتوان شايد و است کرده مشغول

 آرزوي ايرن  کررده اسرت.   می همراه خود با را اي جامعه چنين آرزوي مصائب، و ها سختی پس از کند،

يابد. هرر يرک از    می حقيقت است، جهان منجی که مردي ظهور با و رسد می خود اوج به اديان با بشر

 صردد  در اي جامعره  چنرين  هراي  ويژگری  و شرايط سلسله يک بيان با اديان يهود، مسيحيّت و اسالم

 :کره  شويم می مواجه الؤس اين با پژوهش ابتداي در پس .هستند پيروان براي الهی آرمانشهر ترسيم

 در کره  سرؤالی  «؟چيست اديان ابراهيمی سياسی انديشة در آرمانشهري نظريّه تمايز و تشابه وجوه»

 کارکردهاي و مربوطه نظري مبانی ،سياسی ساختار جهت از را آرمانشهر شود تا می سعی آن به پاسخ

 روش از الهرام  برا  ،گرردد  مری  مطرح الؤس اين به پاسخ در که اي فرضيّه و دهيم قرار بررسی مورد آن

سراختارگرايی   رويكررد  به توجّه ضمن در آرمانشهري الگوي ،سياسی نظام نظريّة و اي مقايسه تحليل

 .است کارکردي

 شركل،  ،ويژگی دربارة ارزشمندي العاتاطّ به تا شود می ثباع اي مقايسه تحليل روش از استفاده

 مشرابه  نهادهراي  و هرا  نظريّه با مقايسه در و نظريّه همان درون در نهاد يا نظريّه يک عملكرد و دامنه

 با را اسالم آرمانشهري نظام توان می آن از گيري بهره با که است الگويی نيز اينجا در و کرد پيدا دست

 .درآورد مقايسه به شود، می ارائه يهود و مسيحيّت آرمانشهر درون در نهاد و ساختار انعنو به که آننه
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 یهود ینیآ در منجی ظهور و آرمانشهر باور

 در واسرت   داشرته  وحيانی اديان تاريخ در اي ديرينه ةسابق که است ينیيآ و کهن دينی يهوديّت

گنجرد.   مری  ابراهيمری  اديران  دسرتة  در اسرالم،  و مسريحيّت  دين دو همراه پژوهان دين بندي تقسيم

 کره  اند بوده فات  و گبزر رهبري يک انتظار در همواره المقدّس بيت ويرانی نخستين از پس يهوديان

 قروم  اقتردار  و شركوه  ،نمروده  بنرا  قدس شهري هاي ويرانه روي بر را آنان فاضله ةمدين و آرمانی شهر

 اتادبيّر  در آرمرانی  و آل ايرده  تشخصيّ اين .بازگرداند داوود و سليمان عصر به دوباره را خدا ةبرگزيد

 تعبيرر  هر باشد. می يهود آرمانی و دهنده نجات پادشاه لقب که شود می خوانده مسي  يا ماشي  يهود

 اامّ ،آمده دمتعدّ و مختل  موراد در (121: 1384 توفيقی،) تلمود در يهود آرمانی انسان براي ماشي 

: 25 دانيرال،  کتران  ،عتيرق  هرد ع) است يافته انحصار تعبير چنين دانيال نکتا در تنها عتيق عهد در

 ةجامعر  نجرات  که است آمده نبی اشعياي کتان در يهود ينيآ در یيمسيحا ةمژد ترين مهم (.26ر29

 بيرون( داوود پدر) يسّی تنة از نهالی: »است داده نويد ها پراکندگی و ها سختی و ها گرفتاري از را يهود

 حكمت روح يعنی گرفت  خواهد قرار او بر خداوند روح و فتگش خواهد هايش ريشه از اي خهشا آمده،

 و بود خواهد خداوند ترس در او خوشی .خداوند از ترس و معرفت روح و تقوّ و مشورت روح و فهم و

 بلكه ،نمود نخواهد تنبيه خويش هاي گوش سمع وفق بر و کرد نخواهد داوري خود چشم رؤيت موافق

 نمرود،  خواهرد  حكرم  راسرتی  به زمين مظلومان جهت به و کرد خواهد داوري عدالت به را كينانمس

 کمرر  کمربنرد  .کشرت  خواهد خود هاي لب ةرنفخ به را شريران زده، خويش دهان عصاي به را جهان

 خواهد بزغاله با پلنگ و داشت خواهد سكونت بره با گرگ. امانت ميانش کمربند و بود خواهد عدالت

 پر خداوند معرفت از جهان که زيرا کرد  نخواهند فسادي و ضرر من مقدّس کوه تمامی در و ...بيدخوا

 علم جهت به يسّی ريشة که شد خواهد واقع روز آن در و پوشاند می را دريا که آبهايی مثل  بود خواهد

 جهرت  بره  و ...برود  دخواه جالل با او سالمتی و طلبيد خواهند را آن ها امّت و شد خواهد پا بر ها قوم

 چهرار  از را يهرود  پراکنردگان  و کرد خواهد جمع را اسرائيل شدگان رانده و افراشته، بر علمی ها امّت

 (.12ر2: 11، اشعيا) آورد خواهد فراهم جهان طرف

 و زيبرا  تصرويري  نبری  اشرعياي  ،شرود  مری  مالحظره  مسريحايی  یيپيشگو اين درکه  گونه همان

 يسّری  فرزنردان  از يكی طتوسّ که يهود آرمانی شهر و فاضله ةمدين و ي ماش حكومت از را انگيزي دل

 کره  آرمرانی  حكومرت  يهرود،  براور  ه وانديشر  در کشرد.  می تصوير به يافت، خواهد تحقّق (داوود پدر)

 و خواهرد  محقّرق  جهران  در روزي ،کشرد  مری  را آن انتظار ها بدبختی و ها سختی تمام با اسرائيل بنی
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 شرهر  وي ةعادالن حكومت پرتو در و يافت خواهد نجات اسرائيل فرزندان از يكی طتوسّ انسانی ةجامع

 .يافت خواهد عينی و خارجی وجود آرمانی

 ،نخسرتين  هراي  بخرش  در است، يهوديّت انديشة و اعتقادات و اساسی اصول مبناي که تورات در

 منجری  ظهرور  ،وّليّره ا پيامبران تاريخ ذکر و انسان خلقت ،هستی جهان تكوين چگونگی شرح از پس

 شرهر  و فاضرله  ةمدينر  ايرن  و دهد می نويد بشر به را نشسته انتظار در يهود که آرمانی شهر و موعود

 آمده نبی اشعياي کتان در که چنان  باشد می عدالت از آن آکندگی و جهان کلّ آبادانی همان آرمانی

 نخواهرد  اي ويرانره  هريچ  جهان تمامی در و شد خواهد ساخته نو از شده ويران شهرهاي ةهم: »است

 خواهنرد  خرود  نخستين حالت به (دخترانش و سدوم يعنی) خواهرانت و عمورا و سدوم در یحتّ بود،

 شما براي و»... خوانيم:  می چنين نبی مالکی کتان در .(16: 55 اشعياء، کتان عتيق، عهد« )برگشت

 همران، « )برود  خواهد شفا وي هاي بال بر و کرد خواهد طلوع عدالت آفتان ترسيد، می من اسم از که

 (.2: 4 مالکی، کتان

 ها زمان همة در انسان پويايی موجب و يهوديّت اصلی جوهرة انتظار يهود، مقدّس متون اساس بر

 اصرل  .اسرت  گئروال  يرا  نجرات  دورة ماشري   ظهور به ايمان ،يهود آيين اساسی هاي پايه از يكی .است

 بره  مربروط  شده، مطرح ميمون( ابن) هارامبام طتوسّ که نيز يهود نايما گانة سيزده اصول از دوازدهم

 آمردن  بره  کامرل  ايمران  با من» :است اينگونه و است آرمانی حكومت تشكيل مژدة و آرمانشهر بحث

)آبرايی،  « بيايرد  ترا  هسرتم  او انتظرار  در روز هرر  حال، اين با .کند تأخير او اگرچه ،دارم اعتقاد ماشي 

1384 :45.) 

 سرخنان  منكرر  باشرد،  نداشرته  قبرول  را اصل اين که يهودي فرد هر ميمون ابن موسی نظر طبق

 ظهور به اصل، اين اساس بر نيز يهوديان .است اسرائيل بنی انبياي ديگر و ،المالسّ عليه موسی، حضرت

 بره  که باد چنين ما خداي خداوند، ةاراد» :معتقدند آرمانی حكومت تشكيل و موعود منجی يا ماشي 

: 1385)تروفيقی،  « دهرد  نوازش را ما گوش ،مسيحا ورصُ نفخ و باشيم آزادي دم س يده شاهد او لط 

124.) 

 مسیحیّت ینیآ در منجی ظهور و آرمانشهر باور

 منجی ظهور و جهان ةآيند به نسبت ،دهد می تشكيل را مقدّس کتان از بخش يک که جديد عهد

 آرمانی شهر تحقّق و عادالنه حكومت تشكيل و منجی ظهور براي و دارد هايی پيشگويی آخرالزّمان در
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 .اسرت  داده بشرارت  دمتعدّ موارد در بود، خواهد برخوردار يكسان و برابر حقوق از آن در ها انسان که

 و هفتمرين  .اسرت  مسريحيّت  دينی باور و اعتقادي ممسلّ اصول از يكی آخرالزّمان در مسي  بازگشت

 برر  مسري   یسعي که است دورانی ،اَند قايل تاريخ طول در شريّتب براي مسيحيان که اي دوره آخرين

 بر .بود خواهد او فرمان و سيطره تحت انسانی ةجامع و مردم ةهم کرد، خواهد حكومت جهان سراسر

 جهانی منجی که بود خواهد دورانی بشر حيات ةمرحل آخرين مسيحيّت، هاي آموزه طبق اساس، اين

 (.351ر352: 1، ج1386بد )امامی کاشانی، يا سيطره خاکی رةک اين سراسر بر و ايدنم ظهور

 نيسرت،  بخرش  رضرايت  چنردان  آخرالزّمان منجی ظهور از قبل عالم اوضاع مسيحيّت، ةانديش در

 و داينم ظهور منجی تا شد خواهد انسانی ةجامع دامنگير مختل  هاي مصيبت و گرفتاري و ها سختی

 اسرت،  نشسرته  آن انتظار در ها سال که را بشريّت ةديرين رمانیآ رؤياي اش عادالنه حكومت پايی بر با

 از بشريّت کاروان نجات و منجی ظهور با نكرده، تجاوز خيال عالم از که آرمانی شهر اين .بخشد تحقّق

 ستارگان و ماه و آفتان در و» :يافت خواهد عينی وجود انسان پسر حكومت ،ها سردرگمی و ها بدبختی

 و دريرا  شروريدن  بره  نمرود  خواهرد  روي ها امّت براي از حيرت و تنگی زمين بر و بود خواهد عالمات

 ظراهر  مسركون  ربع در که وقايعی آن انتظار و خوف از کرد خواهد ضع  مردمان هاي دل و ،امواجش

 و شده سوار برابري که ديد خواهند را انسان پسر آنگاه و شد خواهد متزلزل آسمان قوات زيرا  شود می

 از کنيد  بلند را خود سرهاي شده راست بشود چيزها اين ابتداي چون و آيد می عظيم جالل و تقوّ با

 (.37ر28: 21 لوقا،« )است نزديک شما خالصی که جهت آن

 ينيآ تعاليم هاي آموزه از يكی عدل، حكومت برپايی و عالم آبادانی و منجی ظهور ةلأمس بنابراين،

 منجری  بشرارت  واست  شده اشاره لهأمس اين به جديد عهد از دمتعدّ موارد در که باشد می مسيحيّت

 اين بر .است شده داده نويد «انسان پسر» عنوان تحت مسي  حضرت بازگشت با را نهمگا آخرالزّمان،

 تشركيل  سرحرگاهان  و شرامگاهان  مسريحيّت  ينيآ تعاليم اساس بر مؤمن مسيحيان که است اساس

 انتظرار  بره  آخرالزّمران  منجری  طتوسّر  جهران  در را آرمانی رشه و فاضله ةمدين تحقّق عدل، حكومت

 اند. نشسته

 اندیشة اسالم در آرمانشهر

 اي چهرره  و سيما خود، فرد به منحصر و خاصّ هاي ويژگی بودن دارا دليل به هاي اسالمی انديشه

 شركوهمند  جهرانی  حكومرت  برا  تاريخ پايان نمايد )مسألة می ترسيم خود مطلون آرمانشهر از خاص
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 بيران  قررآن  در زمرين  روي منران ؤم و مستضرعفان  برراي  بردن زمين ارث تحقّق وعدة و کامل انسان

. اسرت  اسرالمی  انديشرة  در فرردي  به منحصر هاي ويژگی و صفات داراي آرمانشهر اين (.است گرديده

 تر )هيچ کريم قرآن الخصوص علی و اسالمی هاي ارزش و اصول به مربوط مراجع و منابع از گيري بهره

وَالَ رَطْبٍ وَالَ یَابِسٍ إِالَّ فِی کِتَـابٍ  ...﴿( است گرديده ذکر کريم قرآن در اينكه مگر نيست خشكی و

 و اسرالمی(  امّرت  حسرنة  اسوة عنوان بهاکرم )ص( ) رسول سيرة و تسنّ نيز و( 59/ نعامألا) ﴾مُّبِینٍ

 اسرالمی  آرمانشرهر  فررد  بره  حصرمن هاي ويژگی و صفات به را ما تواند می معصومان از رسيده روايات

 در تاريخ درخشان آيندة به اميد مفهوم به گرايش با انتظار و مهدويّت آرمان همننين  .باشد رهنمون

 غايرت  و اسرالمی  آرمانشهر کامل ابعاد تحقّق و آخرالزّمان در (عج) موعود مهدي حضور و ظهور پرتو

 ،(عرج ) موعرود  مهردي  حكومرت  در« هِرضِر أ فِری  اهللةخلیفو»کاملة  ابعاد تحقّق در آدمی جويی کمال

وَلَقَدْ ﴿: است شده داده وعده آن به کريم قرآن در که است اسالمی آرمانشهر عينی تحقّق از اي نمونه

بعد از ذکرر )ترورات(    زبوردر  :کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ

وَنُرِیدُ أَن نَّمُـنَّ  ﴿(  105)األنبيراء/   ﴾ام وارث )حكومت( زمين خواهند شد نوشتيم: بندگان شايسته

خرواهيم برر    ا مرى مر  :وَنَجْعَلَهُـمُ الْـوَارِثِینَ   أَئِمَّةةً عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْـأَرْضِ وَنَجْعَلَهُـمْ   

 (.5/ قصص)ال ﴾ارثان روى زمين قرار دهيممستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و و

 اسالمی آرمانشهر های ویژگی و صفات

 عدالت شهر

 اعتردال  و تعرادل . است اسالمی آرمانشهر هاي ويژگی ترين مهم از قسط و عدلو  عدالت برقراري

 :اهَطُوسَر أَ ور مُر األُخَيررُ  »فرمايرد:   . امام کاظم )ع( مری است اسالمی آرمانشهر در عدالت مفاهيم از نيز

 آرمانشرهر  در (.565: 3، ج1386شرهري،   )محمّدي ري« ترين آنهاست بهترين کارها ميانه و معتدل

 پروردگار کالم از پيروي در ،است خدايی اعمالی بازآفرينی در مناسب زيستی مكان تحقّق که اسالمی

(« عردل  حقيقری  )معنراي  خرود  جراي  در چيرز  هرر  مناسب دادن قرار نيز و عدالت عينی برقراري به

 نمايد. می اقدام مناسب هاي اندازه با فضاها مناسب خلق و (102و 184: 40، ج1363 ،)طباطبائی
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 امن شهر

« اَند امن ريشة از نيز منؤم و ايمان: »است خاطر اطمينان و صل  و امنيّت شهر ،اسالمی آرمانشهر

 شرهر  برودن  امن از حكايت ،اسالمی آرمانی شهر در منؤم افراد و ايمان وجود(. 134: 1379 ،)نوحی

 رشد آورد. امنيّت می فراهم شهروندان براي عمل و نظر در را امنيّت اسالمی آرمانشهر بالعكس. و دارد

 خاطر . اطميناناست صل  و امنيّت شهر اسالمی آرمانشهر .است موجود اسالمی آرمانشهر در تعالی و

 .است جاري شهري هاي ذهنيّت و عينيّت در شهروندان روح و جسم

 الهی خلیفة مقام در انسان واقعی شأن شهر

 مناسربت  بره  نسان. ادارند اشاره هستی جهان در انسان مقام به نحوي به کريم قرآن آيات برخی

 به پاسخ در اسالمی آرمانشهرطلبد و  می را خود مقام با متناسب  زيستی مكان خود الهیةخلیفو مقام

 برر  کره  اسرت  آدمری  اسالمی ايرن  آرمانشهر در. است میآد حقيقی شأن با متناسب شهري نياز اين

 ابعراد  تمرامی  برر  تأکيد اسالمی آرمانشهر در .آدمی بر مصنوع محيط نه و دارد تسلّط مصنوع محيط

 واقعی شأن با تناسب در اسالمی آرمانشهر فضاهاي .وي مادّي عدبُ بر انحصاراً نه و است آدمی وجودي

 آرمانشرهر . غربرت  نره  اسرت  قررن  احساس القاي و زيست محيط ،نیانسا ابعاد به پرداختن با انسان،

 .بيفزايد آدمی مادّي و معنوي ارتقاء بر که است  معانی و مفاهيم تداعی بر تالش در اسالمی

 ابعراد  تمرامی  نره  و اسرت  اسرالمی  آرمانشهر هاي ويژگی و و صفات برخی صرفاً گرديد ذکر آننه

 و عرام  طرور  به اسالم آرمانشهر، به رويكرد انديشة درالمی. اس آرمانشهر هاي ويژگی متحقّقة وجودي

 تحقّرق  امكران  و نگرانة آينده رويكرد از نشان که است  گيري جهتاي  گونه داراي خاص طور به تشيّع

 موعود مهدي شيعيان دوازدهم امام ،کامل انسان حضور و ظهور در اسالمی آرمانشهر پيدايش تاريخی

 قيامرت  ترا  خردا  از شريطان  كهاين با»فرمايد:  می الميزان در طباطبائی مهعالّ .داراست را (عج) اهللبقیة

 (.159: 12، ج1363طباطبائی، « )است معلوم وقت تا الهی مهلت اامّ ،خواهد می مهلت

 هرا  انسران  برر  شريطان  ديگرر  روز آن و دنياسرت  خوش زمان که آيد می دورانی ،آيه اين اساس بر

 وفرا  زمران  امرام  بره  مربوط هاي وعده ةهم موقع درآن و يابد می تحقّق هفاضل مدينة و ندارد حاکميّت

 ظهور او که گردد. زمانی می ريزي پايه دنيا سراسر در اسالمی جامعة زمان آن شيعه اعتقاد درشود.  می

 هراي  انسان (عجمهدي) حضرت ظهور با که است خونريزي و جنگ ،عدالتی بی از آکنده دنيا ،کند می
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 هراي  انسران  تمام بين در امنيّت و آرامش ترويج در سعی که آنانند و گرداند می زمين ثوار پرهيزگار

 کنند. می دنيا

 را دنيرا  سراسر اسالم که است امر اين بيانگر خدا سوي از مسلمانان مقدّس کتان عنوان به قرآن

بَـلْ  ﴿، گرردد  پيرروز مری   جرا  همره  در ايشان و هدايت زمان امام ظهور با حقيقی اسالم و گيرد میفرا

بلكه ما حق را بر سر  :نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

امّا واى بر شما از توصريفى   ،شود گونه باطل محو و نابود مىا آن را هالک سازد و اينکوبيم ت باطل مى

 .(18)األنبياء/  ﴾کنيد مى فرينش(خدا و هدف آ ةکه )دربار

 تمرام  ،تماميّرت  و کمرال  و کرد خواهد مسلمانان حال شامل را خويش موهبت خدا زمان اين در

 مثرال  برراي  گردنرد.  می مند بهره تكامل و پيشرفت از همگان و گرفت خواهد فرا را معتقد هاي جامعه

 خواهرد  لتحوّ اين هاي گام جمله از علمی و صنعتی ،اقتصادي ،اجتماعی ،آموزشی هاي نظام پيشرفت

 را جهران  تمام اسالم خدا، دين و شد خواهند مسلمان خاکی ةکر اين ساکنان تمام ميان، اين در .بود

 حكومرت  گونره  هرر  اوآورنرد.   مری  آن سروي  بره  رو نيرز  ايمران  بی هاي انسان حتّی گرفت، خواهد فرا

 و پرداخرت  خواهرد  مبرارزه  بره  عردالتی  بری  و کامگیخود استبداد، با ،کند می کن ريشه را ديكتاتوري

و  سرليم  عقرل  ،فكرري  روشرن  دوران دوران، آن .رسرد  مری  تكامل به معنوي و مادّي جهت از انسانيّت

 .يافت خواهد ادامه مادّي جهان پايان تا و است شكوفايی

 ةفاضرل  مدينرة  ايرن  در کره  اسرت  اين گردد می معلوم اسالمی هاي آموزه از که آننه ،حال هر در

 کرردن  برقررار  و اثرر  بی و لغو اعتبارات و امتيازات ديوار برداشتن و ها ملّت کردن حدمتّ هدف اسالمی

 که اي دوره است، نداب ايمان و توحيد ةکلم آن پاية و ريشه که است و ارتباطی همكاري و واحد کلمة

 ايرن  .گيررد  میفرا ار زمين جاي همه آرامش و کامل امنيّت و شده برطرف ناامنی و ترس عوامل تمام

 خرود  بره  منحصرر  هاي ويژگی و صفات داراي آرمانشهر، آرمانی شهر به حصول و ظهور تحقّق انديشة

حاصرل سرخن آنكره     پرذيرفت.  خواهد خود به عينی صورت ن )عج(زما امام ظهور از پس که باشد می

 نروعی  بره  هرا  انديشه و ها مكتب تمامی در آرمانی شهري خلق و پيدايش و پيدايی و آرمانشهر انديشة

 خاصّ هاي ويژگی و نگر توحيد خاصّ رويكردهاي سبب به اسالم دين ميان، اين در .است بوده موجود

 ،اسرالمی  آرمانشهر .است خواهان خود مطلون آرمانشهر براي را مشخّصی هاي ويژگی و صفات خود،

 تحقّرق  شرهر  و امن شهر ،شكر شهر ،اصالح شهر و تذکّّر، شهر ذکر پاکی، و طهارت شهر ،عدالت شهر

 واقعی دارالقرار از هجران در آدمی هب تذکّّر عين در اسالم. است الهیخلیفة مقام در انسان واقعی شأن
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 سريطرة  در آن کالبردي  صرورت  کره  دهد می ارائه را آرمانشهري حتمی تحقّق وعدة موعود، بهشت و

 اميد و فرج انتظار پذيرفت. خواهد نیعي نمود (عج) موعود مهدي اهللبقیة حضرت ،دوازدهم امام دولت

 افررادي  بره  نياز خود حضرت، آن عصر در اسالمی آرمانشهر کاملة ابعاد تحقّق و کامل انسان ظهور به

 را ما اسالمی موعود آرمانشهر صفات و ها ويژگی شناختطلبد.  می را صال  افرادي انتظار «.دارد صال 

 فررا رويمران   مسير پيمودن در را مشخّصی خطگ مشی و دهد می ياري مطلون به رسيدن به تالش در

 نهد. می

 .مضمون چهار قالب در (عج)موعود مهدي اسالمی آرمانشهر تحقّقر 

 (.عج)موعود مهدي اسالمی آرمانشهر جهانی و حكومت بودن شمول جهانر 

 (.عج)موعود ديمه اسالمی آرمانشهر در مادّي و نيروهاي ها قدرت و ها قابليّت تمامی از گيري بهرهر 

 (.عج)موعود مهدي اسالمی آرمانشهر در علوم شگرف ر تكامل

 غيب. و شهود عالم و باال هاي عالم به (عج)موعود مهدي اسالمی آرمانشهر صالاتّر 

 موعود منجی به اعتقاد در عهدین و اسالم افتراق نقاط

 در شايد اامّ است، انكارناپذير و مهمّ کامالً اديان، در موعودباوري هاي تفاوت رسد می نظر به اگرچه

 و سرط   در قتعمّر  و لمّر أت قردري  برا  و ،هرا  موعودباوري تفاوت نقاط و تمايز وجوه همين تبيين پرتو

 به. نيست جوهري چندان ها تفاوت و تمايزات اين که گردد آشكار حقيقت اين تمايزات، اين مستواي

 تاهميّر  از اديران  در موعرود  منجری  ةانديشر  مختلر   مصراديق  ميران  اشرتراک  نقراط  ديگرر،  عبارت

 کافی ،شود آسانتر مقايسه اين آنكه براي. است برخوردار آنها ميان تمايز وجوه به نسبت تري جوهري

 دليرل  بره  مقالره  ايرن  رد شرود.  انداختره مری   هرا  اوريبموعود ميان تمايز وجوه به دوباره نگاهی است

 اشراره  عهدين و اسالم هاي آموزه بين ها تفاوت ترين مهم از نكته چند به تنها مطالب حجم محدوديّت

 مسريحيّت  و يهرود  اسرالم،  اديران  در موعرود  ةانديش گونی گونه هاي جنبه ترين مهم از يكی شود. می

 .پردازيم می آن بررسی به که موعود ماهيّت به است مربوط

 اسالم در موعود منجی ماهیّت

 و اسرت  اديران  جهان در انديشه اين مصاديق ترين قوي از عتشيّ مذهب و اسالم در موعود منجی

 لحاظ از شيعه مذهب در موعود منجی. است برخوردار بيشتري ةگستر و تاهميّ از امامی دوازده ةشيع
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 با خاص انسانی صورت به موعود منجی اديان برخی در) است «نمتعيّ» شخصی و «شخصی» ماهوي

 مكان و زمان یحتّ ،نسب و حسب مادر، پدر، نام که اي گونه به. است فرد به منحصر فردي صاتمشخّ

)ر.ک   ناميرد  شخصری  موعود يا خاص يا نمتعيّ توان می را موعودها اينگونه .کردند معلوم را وي دتولّ

 (.20: 1388 عطار، ديانموحّ

 از (81: ح5ق.، ج 1411( )کرورانی، ص) اسرالم  پيرامبر  نسرل  از قريشری،  تبرار  برا  است فردي او

 در امرام  آخررين  و (ص) پيرامبر  همنرام  و (ع) حسرين  فرزندان از و (س) فاطمه و (عی )عل فرزندان

. اسرت  (ع)عسركري  امرام  فرزند او .است (امام و وصیّ آخرين) «وصياءاأل خاتم» و شيعه امامان ةسلسل

 اوالد از کره  اسرت  روم پادشراه  قيصرر  فرزنرد  و يشروع  دختر او. است (ع)مهدي حضرت مادر نرجس

 .است منسون (ع)مسي  حضرت وصیّ معونش به و بود نحواريّو

 ساير خاصّ اوصاف از امامت مقام بودن دارا جهت به که است انسانی فردي عتشيّ ديدگاه از مهدي

 او، بدون و دارد خاص یجايگاه تكوين نظام در که است اي العاده فوق انسان او. است برخوردار امامان

 ،اسرت  برخوردار الهی ةويژ هاي نصرت و ييداتأت از وا. گسيخت خواهد هم از هستی نظام دوام و قوام

 غيرمعمول باوري امامان، ةدربار اعتقادي چنين. نيست او براي الوهی ةجنب به عقيده معناي به اين اامّ

 در انحراف هاي سرچشمه ترين مهم از يكی پيشوايان دربارة «غلو» ةمسأل) است «غاليانه» اصطالحاً و

 و کرده است گوشزد را انبياء بودن بشر مختل  هاي مناسبت در کريم قرآن .است بوده آسمانی اديان

 در موعود منجی براي که صاتیمشخّ و صفات ( (.11 )ابراهيم/ است داده پرهيز آنها دربارة غلو از را ما

 برا  را حضررت  آن هرگز ،بگيرد نظر در را آن کس هر که است صاتیمشخّ شده ذکر روايات و احاديث

 مرن  فرزنردان  از مردي آخرالزّمان در» :است فرموده( ص)اکرم پيامبر .کرد نخواهد اشتباه رديگ افراد

 ،کنرد  مری  پر عدل و قسط از را زمين او .است من يةکن و نام همانند اش کنيه و نام که کند می خروج

، 1364 مجلسری، « )اسرت  تامّر  ايرن  (ع)مهدي مرد آن پس باشد، شده پر جور و ظلم از آنكه از پس

 (.65: 51ج

 مسیحیّت آیین در موعود منجی ماهیّت

 از چنردان  و دارد کمرنرگ  حضوري که است( ع)عيسی حضرت مسيحيّت منابع در موعود منجی

 گرديرد،  ذکرر  کره  گونره همان چرون ، است طبيعی اين و شود نمی بحث ايشان اتخصوصيّ و ها ويژگی

 همرين  و است شده نگاشته( ع)عيسی حضرت وفات از بعد سال 35 حداقل جديد عهد مطالب بيشتر
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 الي البره  از فقرط . باشريم  نداشته دسترس در باره  اين در زيادي گزارشات که است گرديده سبب امر

 .پردازيم می نداب که يابيم می دست حضرت آن رفتاري صفات از برخی به اناجيل و مقدّس کتان

 نفرر  يرک  موعود منجی حيّت،مسي اعتقاد بر بنا يعنی  باشد می نمتعيّ و شخصی مسيحی، موعود

 منجی .شود فراهم برايش شرايط لو و باشد منجی بتواند کس هر که نيست چنين و است بوده خاص

 دوداو بره  او نسرل  طريرق،  اين از و است مريم فرزند که (ع)عيسی نام به است فردي مسيحيان موعود

 متفاوتی نظر اناجيل از يک هر و ندارد وجود واحدي داستان عيسی ةدربار شود. می صلمتّ (ع) پيامبر

 .کرد ابداع واحدي داستان توان می آنها ةهم ةمطالع با اامّ دارند، او ةدربار

 (ع)عیسی حضرت اسماء و القاب

 کردام  هرر  کره  دهريم  مری  قررار  بررسری  مورد اناجيل در نيز را ( ع)مسي  حضرت اسماء و القان

 کند. می بيان را آن حضرت رسالت از هايی جنبه

 و عبري اي واگه که ناميدند ( میيسَوع يَهوُشَع،) يشوع ابتدا در را مسيحيان موعود منجی: یعیس

 در واگه همرين  و کردنرد  تبرديل  «يسوع» به يونانيان و روميان را کلمه اين .خداست نجات معناي به

 (.130 :1384 توفيقی،) شد «عيسی» عربی زبان

 خواهد گناهانشان از را خويش تامّ که است کرده امعن« دهنده نجات خداوند» را واگه اين انجيل

 (.1: 21 متّی  انجيل) رهانيد

 شرده  اطرالق  حضررت  آن بر جديد عهد در بار هشتاد از بيش «انسان پسر» عنوان :انسان پسر

 تنگی از قبل که کند می مطرح تیشخصيّ عنوان به را او و برد می نام انسان پسر از دانيال کتان .است

 (.69: 1381 ،ميشل) س رد خواهد او به را پادشاهی و داوري خدا و آمد خواهد روز واپسين

 :1 ج ،1386 اردسرتانی،  سرليمانی ) دارد وجرود  شناسری  مسي  نوع دو جديد عهد در :خدا پسر

 خردا  پسر او به هم اگر و است انسان پسر و خدا ةبند خدا، پيامبر انسان، ،مسي  بخش يک در (.166

 .هستيم رو روبه «بشري عيسی» يک با يعنی: خداست ةبرگزيد و نمقرّ ةبند معناي به شود، می اطالق

 خداسرت  با ذات هم که معنا اين به خداست، پسر و زمين و آسمان خالق ،خدا خودِ او ،ديگر بخش در

 کند. می رتصوّ را « خدايی عيسی» يک يعنی است  شده ساکن ها انسان ميان و گرفته جسم که
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 لفرظ  از پرر  چهرارم  انجيرل  (.7 :1381ميشل، ) دانست عيسی دوم نام توان می را مسي  :مسیح

 جهرت  بره  را افرراد  يهرود  ديرن  در. اسرت  شرده  تردهين  مفهروم  بره  «ماشياح» عبري ةکلم از مسي 

 یخاصّر  هراي  ويژگری  از ايشران  پرس  کردنرد.  می مس  مخصوص روغن با مذهبی مهمّ هاي مأموريّت

 نرژاد،  زيبرايی شردند )ر.ک    مری  شرناخته  محترم و مقدّس افرادي م،مرد ميان در و اند بوده برخوردار

 (.18 :1 ج ،1382

 که چنان باشد، می دهنده نجات و بخش  نجات ،انجيل )ع( درعيسی حضرت القان ديگر از :منجی

 ،باشرد  خداونرد  مسري   که اي دهنده نجات دوداو شهر در شما براي امروزه» :است آمده لوقا انجيل در

 (.2: 11 ،لوقا) «شد دمتولّ

 کاهنران  رئريس  و رنّ جديد، عهد کاهن، خداوند، به توان می جديد عهد در عيسی ديگر القان از

 (.71 :1381 ميشل،) کرد اشاره

 یهود آیین در موعود منجی ماهیّت

 داننرد  می انسانی را ماشي  يهود دانشمندان ةهم و دارد نام ماشي  يهود، آيين در موعود ماهيّت

 برودن  انسانی فوق يا ناجی به تلمود گاه هيچ .است کرده مورأم ويژه اي وظيفه براي را او خداوند که

 آيرات  مرتن  از ماشري   براي هايی . نامبود خواهد دوداو پادشاه نسل از ماشي  .ندارد اي اشاره ماشي 

 برن  مرنجم  هناسی، يهودا ربی يينون، حنينا، شيلو، يوس ، فرزند :باشد می شرح بدين مقدّس کتان

 . ... و داود فرزند و حيزقيا

 است شیعه موعود همان یهود موعود

 از ماشري   معتقدنرد  يهوديران  کره  چرا است، شيعه منجی همان يهود موعود که معتقدند اي عدّه

 فرزنردان  از مرادرش  و روم قيصرر  پسرر  دخترر  نيرز  موعود مهدي مادر که حالی در ،است اسرائيل بنی

 از بعضری  از ،حال عين در .دارد مطابقت شيعه موعود بر گفت توان می وسيله بدين که است شمعون

 در آننره  جمله از يابند، میدر را شيعه موعود همان رانمفسّ ،گرديده بيان يهود بتُکُ در که سخنانی

 (عرج ) مهدي حضرت و )ص( اسالم بزرگوار پيامبر نظر به واست   شده بيان زبور کتان در 27 مزمور

 به را کتو قوم اينكه تا فرما عطا زاده ملک به را عدالت و ملک را خود  احكام و شرع !خدا اي»باشد:  می

 ...«. و برساند عدالت کويرها و سالمت ها کوه قوم به نمايد، حكم انصاف به را او فقراي و عدالت
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 زاده کلِر مَ عنروان  بره  را( ع)مهردي  و ملرک  عنوان به را اسالم پيامبر بشارت شيعه اين ةعقيد به

 خرود  زبران  از کره  جهرت  آن از و نمايرد  می اشاره نيز ديگر هاي ويژگی بعضی به و است کرده فیمعرّ

 ،باشرد  داشرته  اشاره سليمان و ودودا حضرت بر تواند نمی رانمفسّ اين نظر به ،بوده (ع)دوداو حضرت

 و عدالت رمظه او فرزند و است کتان و شرع صاحب و آيد می آينده در که است پيامبري از سخن بلكه

 شريعه  موعود همان نظر بهگردد،  می مطرح دعا شكل به چون و است جهان مردم عموم انتظار مورد

 تو اسماعيل خصوص در اامّ ....است ابراهيم تو نام: »است آمده اينگونه تورات پيدايش سفر در يا .است

 وي از رئريس  دوازده. گرردانم  يرکث بسيار را او و بارورگردانم ،داده برکت را او اينک .فرمودم اجابت را

 آن و پيامبر يک تنها اسماعيل حضرت نسل از گفت بايد. ...آورم وجود به او از عظيم امتی و آيند پديد

 نسل از حضرت آن جانشينان تمامی عالوه به و شده برگزيده رسالت به اکرم پيامبر مقدّس وجوه هم

 .«هستند اسماعيل حضرت

 حيرات  قيرد  در و منجری  غيبرت  به اعتقاد در مسيحيّت و اسالم با يهود افتراق نقاط از ديگر يكی

 زمرين  و است خداوند حجّت عنوان به موعود منجی شيعه، خصوصاً و اسالمی اعتقاد در .اوست بودن

 اسرت  سال هزار از بيش و اند آمده دنيا به یخاصّ تاريخ در ايشان. نيست خالی خدا تحجّ از گاه هيچ

 عيسی آن مصداق يهود خالف بر مسيحيان موعود و منجی .باشند می ظهور تظرمن و هستند زنده که

 رجعت و دوم برگشت تا هست پدر خداي نزد و رفت آسمان به شدن مصلون از بعد که است مريم بن

 لقباش، که است مسلمانان مانند ها مسيحی موعود جهت اين در و دهد می رخ الزّمان آخر در که خود

 اوّلرين  و دارد جاي ها آسمان بلنداي در مسيحيّت موعود منجی و است صمشخّ و معين همه نسبش

 و پرمحنرت  هراي  سرال  گذشت از پس آنگاه باشد. می همراه (منانؤم) کليسا ربودن با او ظهور ةمرحل

 فردفررد  با تعاملی تواند نمی طبيعتاً پس (.224: 1391 ،جوانشيرگردد )ر.ک   میباز زمين به مصيبت

 گونه  هيچ توانند نمی ظهور از قبلمردم  و است ظهور منتظر ها آسمان در او .باشد داشته دوستدارانش

 نيست اينگونه يهود ديدگاه ولی (.87: 1ج ،1387 ،سروستانی شفيعی)ر.ک   باشند داشته او با ارتباط

 خردا  اسرت خو برا  فرد که اصل اين در البتّه باشد، زنده و باشد شده دمتولّ قبل ساليان حاال منجی که

 الياس» مورد در که همانگونه .ندارد يهوديّت با منافاتی اين و است موافق ،بماند زنده ها سال تواند می

کنرد.   نمی نگاه ديد اين با منجی به نسبت اامّ است، ايشان بودن زنده به ليقا« خضر حضرت» يا «نبی

 کاره ب تلمود که عبارتی و باشند شايستگی اين داراي نفر چندين يا يک است ممكن دوره هر در البتّه

 يعنی  «کرده طلوع ديگري خورشيد کند، غرون خورشيد اينكه از قبل هميشه» :است چنين بردَ، می

 ،برود دنيا از باشد، داشته را مسيحيايی ةدرج آن به رسيدن استعداد و لياقت که فرد آن اينكه از قبل



 61 1393، بهار 14، شمارة 5سال  سراج منیر؛

 

 هراي  جنبره  از يكری  و آمد خواهند دنيا اين به ،ندهست شايستگی همان داراي که ديگري افراد يا فرد

 ةدرج يک به بايد ها انسان که است اين مسيحيّت و اسالم دين دو خالف بر يهود آيين در ظهور بحث

 و رسريدند  لياقرت  و درجره  آن بره  هرا  انسان اگر .کند ظهور منجی آن تا برسند ،است الزم که لياقتی

 ايشان بعثت از قبل تا شايد که ديگر انبياء ساير مثل کند  می حیو فرد آن به خداوند ،بود الهی تقدير

 ةجنبر  از ماًمسرلّ  و کنرد  مری  زنردگی  ديگر افراد بين هم فرد آن .هستند نبی که باشند نداشته العاطّ

 کره  دانرد  نمری  هم خودش اامّ است، ديگران از باالتر و تر عالی سط  در ايمان و تقوا رفتاريو  اخالقی

 تقدير که زمان آن تا کنند می نگاه او به باايمان فرد يا عالم يک صورت به هم افراد ايرس .است ماشي 

 (.23: 1386 زار، اللره  حمّامی)ر.ک   کند ظهور و برسد تنبوّ مقام به که شود وحی او به و باشد الهی

 گونره  هرر  از را آخرالزّمران  کره  آينرده  بره  مربروط  شخصيّتی عنوان به تنها ،شيعه موعود منجی پس

 زيسرت  پيرروانش  کنرار  در و زمرين  در او بلكره  نيست، مطرح سازد، می پيراسته نابرابري و عدالتی بی

 کند. می کمكشان ،کنند خواهی مدد او از که زمانی در و است همراه و آشنا مشكالت آنان با ،کند می

 ايرن  همة در ما ايبر و کند می زندگی وجودش تمام با ما کنار در که است معيّن انسان اسالم مهدي

 برا  جامعره  در او سوزد. می دردمندان گداز و سوز و ستمگران تازهاي و تاخت آتش و عنصرها و دردها

 رمقررّ  هنگام تا ناگزير به اامّ کند، می ارشادايشان را و گويد می سخن آنان با و کند زندگی می مردمان

 عنوان به توان می را موضوع اين (.62 :1 ج ،1387 ،سروستانی شفيعی)ر.ک   ماند می باقی ناشناخته

 نقراط  ديگرر  از يكی همننين. آورد شمار به اسالم موعود با اديان موعود هاي تفاوت ترين مهم از يكی

 بره  بخرش  اين در که است در اديان يهود، مسيحيّت و اسالم موعود ةانديش هاي ويژگی ةدربار افتراق

 شود. پرداخته می آن بررسی

 اامّر  .دارد وجرود  اديران  اکثر در موعودگرايی و موعود منجی انديشه اصل كهاين است ممسلّ آننه

 هريچ  تقريباً که است اين تفاوت آن و دارد وجود مسيحيّت و اسالم به نسبت يهود در اي عمده تفاوت

 زمانی فضاي در آزادانه مسيحيّت و اسالم دين .ندارد یخاصّ ةنقط به مكانی و تاريخی وابستگی دينی

 ديگرري  ديرن  هريچ  در تقريبراً  که دارد تیخصوصيّ يک يهود دين ولیروند،  می پيش جهان انیمك و

 و اسررائيل  سررزمين  به تشدّ به مكانی لحاظ از دين اين .است مكانی و زمانی وابستگی آن و نيست

 آن در حكومرت  و اسررائيل  در حضرور  دوران همان به هم زمانی لحاظ از و است وابسته المقدّس بيت

 به بازگشت به نياز که باشند داده دست از را چيزي آنها که نيست اينگونه اديان رگيد در .است ستهواب

 دو تبعيردي  دانرد.  مری  تبعيرد  را خرودش  ،باشرد  جهران  از اي نقطه هر در يهود يک .باشند داشته آن
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 ايرن  .رددبرگر  طاليری  دوران آن بره  کره  کند می دعا بار سه روز هر سال هزار دو اين در که هزارساله

 .است يهود اعتقادات اصلی ةنقط لهأمس

 آمدن به اميد ةريش چون بگذارد، کنار تواند نمی را باور اين ،بگذارد کنار را اتشرعيّ ةهم اگر يهود

 اصرل  اين به که يهودي و است شده عجين يهوديّت اصل با کند، بازسازي را دوران آن که منجی يک

 عنصرر  يرک  ماشري   داشتن درنظر اقلحدّ يا ماشي  به ايمان ،رو اين از .نيست يهودي ،نباشد معتقد

 و اسرالم  نرزد  در تمهدويّ انديشة ميان يآشكار تفاوت عنوان به توان می که را آننه امّ. استا يهودي

 نرزد  در انديشه اين که است اين کرد، مشاهده اقوام و ملل ساير ميان دربه صورت خاص  انديشه اين

 اسرالمی،  انديشرة  در مهردي  که معنا اين به .است جهانی فلسفة نوعی و نیجها انديشة يک شيعيان

 و اي قبيلره  و قرومی  نره  و است جهانی دعوتی و قيام او دعوت و قيام .ندارد یخاصّ تامّ به اختصاصی

 و است مظلومان ياور او .خاص قوم و نژاد دادن سروري براي نه و آيد می بشريّت نجات براي او .نژادي

 نرزد  در تمهردويّ  انديشرة  برارز  ويژگری  ديگرر،  تعبيرر  به است  گستري عدالت و ستيزي لمظ او هدف

 را او و نرد دان مری  جهرانی  اي برنامره  و جهانی هدفی با جهانی موعودي را مهدي که است اين شيعيان

 به تشيّع و اسالم خود در هم اعتقاد اين ريشة .دانند نمی خاص مذهب و دين يا قبيله و قوم مخصوص

 بره  تشريّع  و اسرت  جهانی دعوتی و دين اسالمی، دعوت و اسالم زيرا  است نهفته کلمه واقعی نايمع

 حقيقرت  در اسرت،  مطرح عتشيّ در که تمهدويّ انديشة و است نان اسالم همان کلمه حقيقی معناي

 جهرت  در آن ريرزي  برنامره  و اسرالم  انديشری  جهرانی  از حراکی  و اسرالم  مرتن  از برآمرده  اي انديشره 

 کره  داد اجرازه  نبايرد  اسرت،  چنرين  اگرر  پس .است تمعنويّ و صميميّت و صل  و عدل سازي یجهان

 .شود توصي  اي قبيله و قومی انديشة يک شكل به انديشه اين ديگر مكاتب و اديان از برخی همنون

 و قرومی  و «کودکانره  آرزوي» يک شكل به را جهانی و بلند ةانديش اين نبايد ريمطهّ شهيد تعبير به

 :کشانيد پايين توزي کينه و گيري انتقام قصد به آيد می که فردي سط  تا را آن کرده، ترسيم اي بيلهق

 مثالً که بدهند اجازه ايشان به تعالی و تبارک خداوند کی که دارند انتظار فقط تحجّ حضرت گويی»

 ما که اي شيعه هم نآ کنند، سعادت در غرق را شيعه يا کنند سعادت در غرق را ايران مردم ما بيايند

 از تفسريري  و تصروير  چنرين  (.180 رر  181 :18 ج ،1377 ري،مطهّر « )نيسرتيم  شريعه  که هستيم

 کسی يهوديان پايانی موعود آنكه توضي  .است موعود منجی از يهوديّت تفسير شبيه بسيار تمهدويّ

 سراسرر  در يهوديران  .برهانرد  فالکت و سختی از را آنان و دهد نجات را يهود قوم خواهد می که است

 شكنجه و تحقير انواع همة« مسيحا» ظهور اميد به همواره خود، سختی و رنج از پر و بار محنت تاريخ

 و تذلّر  از را آنران  و آمد خواهد موعودشان و منجی آخرالزّمان در که معتقدند آنان .اند کرده لتحمّ را
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: 1377کرينسرتون،  )ر.ک   کررد  خواهرد  جهان فرمانرواي را يهود قوم و ساخت خواهد رها رنج و درد

76.) 

 گیری نتیجه

 مسريحيّت  و يهرود  اسالم، توحيدي اديان متون به سريع و اجمالی نگاه ،آمد تارجس اين در آننه

 جدا که شود می آشكار واقعيّت اين پردازد، می متون اين ةمقايس و مطالعه به که پژوهنده هر براي .بود

 اديان هاي آموزه و متون ميان اشتراک و همسويی نيز ظاهر و سط  در يان،اد هاي آموزه بّلُ و گرفا از

 همره  از نكتره  دو ،مشرترک  نقاط و ها زمينه ميان در. است اختالف و تفاوت نقاط از بيشتر مراتب به

 که هايی تفاوت با) او دستورات به کردن عمل و خدا برابر در تسليم و بندگی يكی نمايد: می تر برجسته

 بره  حرکرت  و (دارد وجرود  اجتماعی هاي زمينه و زمان نيازهاي لحاظ به دستورات اين از اشتبرد در

 و هرا  خروبی  اسراس  برر  ديگرران  برا  انسانی و اجتماعی روابط نهادن بنياد ديگر و ،شدن خدايی سوي

 ديگرران،  برا  روابط کالبد در اخالق روح دميدن و خدا به نسبت بندگی يعنی ،مطلب دو اين ها. ارزش

 .است اديان متون هاي آموزه ةهم بيت اهش

 دين و تملّ و قوم يک به اختصاص که است مشترک و عمومی اي عقيده منجی ظهور براي انتظار

 اخرتالف  موضروع  جزئيّرات  در اگرچه ،اند داده خبر را او ظهور عموماً گوناگون مذاهب و اديان و ندارد

 تشخصريّ  و تهويّر  وجرودي،  عظمت مورد در و رفته راههبي به اديان اين پيروان غالباً البتّه که دارند

 گمراهری  و غفلرت  دچار موعود ظهور از قبل و غيبت دوران در خود وظاي  همننين و موعود منجی

 و اسرالم  که است جهانی ميل و اشتياق يک جهانی حكومت تشكيل و موعود منجی به اعتقاد. شدند

 بره  و انرد  نگذاشرته  پاسخ بی را درونی شوق و خواسته اين بزرگ، منجی ظهور ةوعد با نيز ديگر اديان

 در گذشرته،  اديران  دينری  هراي  کتران  تحري  رغم اند. علی داشته نگه زنده و تازه را عطش اين نوعی

 رسريده،  هايشران  امّرت  بره  الهی انبيا طتوسّ که نويدهايی هاي نمونه به کُتُب اين از زيادي هاي بخش

 دم خود آسمانی وکتب انبيا سخنان از گرفتن الهام با مذهبی و دين هر راستا همين در و خوريم برمی

 داد و عردل  از پرر  را جهران  و آمرد  خواهد مصل  فردي است معتقد و زند می جهانی واحد حكومت از

 انسرانی  ضردّ  هراي  خيانت و ها جنايت به مصلحی چنين .است شده پر جور و ظلم از چناننه ،کند می

 نهاد، خواهد بنيان واقعی وآزادي عدالت اساس بر را جهانی واحد حكومت شالودة و داد خواهد خاتمه

 دانند. می حتمی را آن و داده نويد را او ظهور الهی سفيران و پيامبران که کسی
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 يا است گرفته صورت اديان هاي آموزه و متون ميان تاکنون که تطبيقی هاي پژوهش در فانهمتأسّ

 .است شده نگاه آنها به اختالف و تفاوت فرض پيش و منظر از يا و نشده عمل عينی و جزئی صورت به

 نگاه با ثانياً .گيرد صورت موردي ر  جزئی صورت به ها ارزيابی و سنجش الًاوّ تطبيقی، مطالعات در اگر

 در مترون  همسرويی  و اشرتراک  شرود،  نگريسرته  آن بره  منفری  فررض  پيش بدون کم دست يا مثبت

 و اختالفری  مروارد  از بسرياري  زيررا   شرود  مری  رتصوّ که است چيزي آن از بيش گوناگون هاي بخش

 عامل و فرصت يک عنوان به تمهدويّ ةانديش به توان می و است پذير توجيه و تفسير متفاوت، تعبيرات

 نوشرتار  ايرن  و ،نزاع و تفرقه براي اي بهانه نه وحدت و توافق براي عاملی کرد، نگاه شدن نزديک براي

 .بود واقعيّت اين از اهکوت گزارشی تنها

 تعرابير  برود  کوشا معارف کسب در بتوان حقيقت زالل ةسرچشم اين قرآن به کتمسّ باکه  اميد

 جرزء  تقريبراً  و اسرت  رسريده  تحجّر  حضررت  بره  راجرع  خراتم  ترا  ازل از انبياء ةهم از بلندي بسيار

 همره  و اسرت  منجی ةوعد و موعود بشارت ابراهيمی و الهی اديان ةهم بين موضوعات ترين اجتماعی

 کره  اند گفته .شد خواهد کامل بزرگ مرد اين دست به اديان و انبيا ناتمام و تمام نيمه کار که اند گفته

 .است تاريخ مرد بزرگترين کار تاريخ، تكلي  بزرگترين

 و مآخذ منابع

 .کریم قرآن

 .مقدّس کتاب

 انجمن کليميان ايران.. چاپ چهارم. تهران: فرهنگ و بینش یهود(. 1384آبايی، آرش. )

. ترجمة منصور پهلروان.  الدّین و تمام النّعمه کمالق.(.  1395بابويه )صدوق(، محمّد بن علی. ) ابن

 البيت. چاپ اوّل. تهران: انتشارات معارف اهل

. قرم:  پنجم چاپ .قزوينی حائرية مهدي ترجم .2 ج .المکارم مکیال (.1387. )دتقیمحمّ اصفهانی،

 .جمكران مسجد انتشارات

. چراپ اوّل. قرم: دفترر نشرر     الزّمـان  صـاحب خطّ امان در والیت (. 1386امامی کاشانی، محمّد. )

 فرهنگ اسالمی.
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 .سمت انتشارات. تهران: هفتم چاپ .تهران بزرگ ادیان با آشنایی (.1384. )حسين توفيقی،

 فرهنگری  نيراد ب :قرم . لاوّ چراپ  .مسـیحیّت  و اسالم آیین در موعود (.1391موسی. ) ،جوانشير

 مهدي. حضرت

 23. ص 50ةشمار .معارف «.يهود موعود منجی ماشي » (.1386يونس. ) زار، الله حمّامی

 .سروش انتشارات :تهران. لاوّ چاپ .ای مقایسه شناسی مسیحیّت (.1382. )درضامحمّ نژاد، زيبايی

 .طه کتان تانتشارا :قم. لاوّ چاپ .یهودیّت(. 1386. )حيمعبدالرّ اردستانی، سليمانی

 انتشرارات  :تهرران . لاوّ چراپ . 1 ج .نبایدها و بایدها انتظار (.1387ابرراهيم. )  ،سروستانی شفيعی

 .عصر موعود

 . چاپ اوّل. تهران: دارالكُتُب اإلسالميّه.بشارت عهدین(. 1336صادقی، محمّد. )

وسوي همردانی.  . ترجمة محمّدباقر مالمیزان فی تفسیرالقرآن(. 1364طباطبائی، محمّدحسين. )

 چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسالمی.

. ترجمة حسين تروفيقی. چراپ اوّل.   انتظار مسیحا در آیین یهود(. 1377کرينستون، جوليوس. )

 قم: انتشارات مرکز مطالعات اديان و مذاهب.

. تهرران:  لاوّ چراپ  .فریـدون گرگـانی   امیر ترجمه تلمود از ای گنجینه (.1382. )ابراهرام  کهن،

 .اساطير انتشارات

 .اسالمی معارف ةسسّؤم نشر. قم: 1 ج .المهدی ماماأل حادیثاأل معجمق.(. 1411) .علی کورانی،

 :هران. تلاوّ چاپ. 51. ج همدانی مولوي ابوالحسن ةترجم .نواربحاراأل (.1364. )دباقرمحمّ مجلسی،

 )عج(. عصر ولی مسجد انتشارات

 . چاپ هفتم. قم: نشر دارالحديث.3. ج ان الحکمهمیز(. 1386ي، محمّد. )شهر يرمحمّدي 

. چراپ اوّل. قرم: بنيراد فرهنگری     آخرالزّمان در ادیان ابراهیمی(. 1388محمّدي، محمّدحسين. )

 موعود.

 . تهران، انتشارات صدرا.مجموعه آثار(. 1377مطهّري، مرتضی. )
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 نتشارات دارالكُتُب اإلسالميّه.. چاپ اوّل. تهران: ا7. ج پیام قرآن(. 1377مكارم شيرازي، ناصر. )

. قرم:  لاوّ چراپ . ادیـان  در موعـود  منجی ةاندیش شناسی گونه(. 1388. )علری  ار،عطّ ديانموحّ

 .مذاهب و اديان دانشگاه

 اديان. مرکز انتشارات :قم. دوم چاپ توفيقی. ة حسينترجم .مسیحی کالم (.1381. )توماس ،ميشل

 . چاپ اوّل. قم: انوارالمهدي.الغیبه. ق.(1422نعمانی، محمّد بن ابراهيم. )

 . چاپ اوّل. تهران: گام نو.شهر ربّانی(. 1379نوحی، سيّد حميد. )

 چراپ  نيا. ة محسن احتشامیترجم .مسیحیّت و اسالم روایت به منجی (.1386باسم. ) ،الهاشمی

 .آفاق انتشارات :تهران. دوم


