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 چکیده :

اعتقاد به منجی برای جامعه بشری ، سرمایه ای ارزشمند است چرا که یأس و ناامیدی را از بین می برد و باعث 

می شود ارزش ها و هنجارهای انسانی در جامعه زنده نگه داشته شود. اعتقاد بر وجود منجی عالوه بر اینکه 

، جهان بعد ختی ها و مشکالت. همچنینبرابر س امری خطری است ، عاملی است برای پایداری و شکیبایی در

از ظهور منجی همان هدف متعالی ست که ادیان به آن توجه داشته اند. پس به تبع آن ، پرداختن به مسأله منجی 

 ضرورت پیا می کند.

در این تحقیق از روش کتابخانه ای و کاربردی و توصیفی استفاده شده. و از منابعی مانند نجات بخشی در ادیان 

ررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت ، مصلح جهانی از نظریه تا تحقیق و منابع دیگر بهره ، ب

 برده است.

منجی به معنای نجات دهنده و موعود به معنای وعده داده شده در مذاهب مختلف ، مصداق های متفاوتی دارد. 

حیت بحث شده و ه رکدام با ویژگی های در این تحقیق ، در مورد مصداق موعود و منجی در اسالم و مسی

خاص خود ، معرفی شده اند. و همچنین نشانه ها و وقایع پیش از ظهور در اسالم و مسیحیت ، هر کدام با 

توجه به اعتقاد خود ، نشانه ها و وقایعی را پیش بینی کرده اند. و رد آخر اعتقاد به رجعت در اسالم و مسیحیت 

 است.، مورد بررسی قرار گرفته 

 

 

 کلید واژه : منجی ، انتظار ، ادیان ، اسالم ، مسیحیت
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 مقدمه :

موعود باوری و منجی گرایی به معنای اعتقاد به رهاننده ای که با آمرزش رنج ها و سختی ها ، ناکامی ها و بی 

 عدالتی ، به خوشبختی و آرامش تبدیل می شود ، مورد اتفاق همه ادیان الهی است.

نجات بخشی ازمهمترین دغدغه های عمومی بشر به خصوص بشر امروزی است که از رنج و سختی های 

 زندگی و بی عدالتی ها به ستوه آمده و راه نجات و رهایی را جست و جو می کند.

ی در میان ادیان ابراهیمی دو دین اسالم و مسیحیت )که رابطه تنگاتنگی با دین یهود دارد( اهمیت ویژه ای برا

 این مسأله قائل شده اند.

در این تحقیق ، به مصداق موعود و منجی در اسالم و مسیحیت و ویژگی های هر یک پرداخته شده است. 

سپس وقایع پیش از ظهور مسیح و حضرت مهدی )عج( مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان به مسأله 

جی واقعی کیست؟ که این امر فضایی مناسب را رجعت در مسیحیت و اسالم پرداخته شده است. و اینکه من

 برای گفت و گو میان اسالم و مسیحیت را فراهم می آورد.
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 تبیین

س در افراد رسوخ پیدا ارزشمند چرا که اگر ناامیدی و یأ جامعه بشری سرمایه ای ست اعتقاد به منجی برای

عنصر شکست خورده ای هستند که ممکن است دست به هر کاری بزنند و از سعادت و کند آن افراد مانند 

هنجارهای انسانی  خوشبختی دور شوند. بنابراین اگر یک جامعه انسانی مأیوس شود نمی تواند ارزش ها و

آنچه سبب  مانند عدالت اجتماعی را در خود زنده نگه دارد و ظلم ها و بی عدالتی ها و جنایات را از بین ببرد.

شده اعتقاد به منجی در ادیان شکل بگیرد ، گرفتاری و بحران هایی ست که با آن ها دست و پنجه نرم می 

کشیدند. این تحقیق بر آن است اعتقاد بر منجی در اسالم  کردند و برای رهایی از آنها ظهور منجی را انتظار می

 و مسیحیت را به صورت تطبیقی واکاوی نماید.

 ضرورت

وع این تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که مهمترین امری که در حال حاضر باید به آن موض

 پرداخته شود بحث منجی عدالت گستر در عالم است.

اعتقاد به منجی و موعود آخرالزمان اصلی ضروری برای همه ادیان است. هر جریان زنده و مستحرکی در 

هدفی معین داشته باشد. جهان بعد از ظهور منجی همان هدف متعالی ست صورتی بقا و دوام خواهد داشت که 

که ادیان به آن توجه داشته اند. از طرف دیگر منجی باوری عاملی ست برای پایداری و شکیبایی در برابر 

سختی ها و مشکالت. پیامبران نیز برای رسیدن به این آرمان برانگیخته شده اند و تمام تالش خود را برای 

دایت مردم صرف کردند ولی هیچیک از آنها در زمان حیات خود نتوانستند به هدف نهایی و حکومت دلخواه ه

برسند بنابراین اصالح کامل در حکومت مصلح جهانی برقرار خواهد شد. همچنین اعتقاد بر وجود منجی امری 

وجود شخصی ها پناهگاه و  فطری ست همانطور که ما در خطراتمان به امنیت و زیبایی و پاکی میل داریم

نجات بخش انسان ها باشد نیز ضروری ست پس به تبع آن پرداخت به این مسئله نیز ضرورت پیدا می کند. 

اعتقاد به منجی آثار و نتایج ارزشمندی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد. از جمله آثار فردی آن می توان 

ت ، قرآن ، معاد ، که ظهور ، خود یک قیامت صغری ست که انسان را توجه به مبدأ عالم ، همچنین نبوت ، امام

متوجه قیامت کبری می کند نام برد. همچنین انسان در دوران پیش از ظهور بیشتر مراقب دین خود می شود و 

اعی تقوا پیشه می کند و این اعتقاد ، انسان را در مسیر تربیت و تزکیه نفس و خودسازی قرار می دهد. آثار اجتم

اعتقاد به منجی نیز ، امر به معروف و نهی از منکر چرا که منجی بزرگترین امر کننده به معروف و نهی کننده از 

منکر است ، همچنین اعتقاد به منجی ما را به اصل نیابت هدایت می کند و والیت تشریعی همچنان برقرار است 

که این مقاومت یعنی حفظ ارزش های انسانی و  و دیگر آنکه روح مقاومت را در جامعه زنده نگه می دارد

ایستادگی در برابر فشارها   تهدیدها و از طرف دیگر روح امیدواری و امید به نجات و رهایی را زنده می کند. 

از جمله آثار منفی عدم اعتقاد به منجی نیز می توان ، پوچ گرایی ، بحران خانواده ، نا امنی ، تبعیض ، فقر ، بی 

 اری جنسی ، اقتصاد بیمار و پیامدهای دیگر نام برد.بند و ب
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 پیشینه تاریخی

ترسیم خطوط فکری برای روز موعود به شروع خلقت باز می گردد. زیرا این روز هدف و غرض اساسی برای 

خلقت است. برای برپایی حکومت عدل جهانی دو شرط اساسی وجود دارد. یکی شناخت کامل عدل به معنای 

آمادگی برای فداکاری در راه پیاده کردن عدالت در سطح جهان. بشر این دو شرط اساسی را از  وسیع و دیگری

ابتدای خلقت نداشته است بلکه انبیا در صدد تربیت بیشتر برای رسیدن به آن دو بوده اند اگرچه انبیا در شرط 

اطر حضور در انجام وظایفشان بلکه اول موفق بوده اند اما نتوانسته اند شرط دوم را محقق سازند و این نه به خ

قصور از جانب مردم بوده است. از طرف دیگر انبیا در طول تاریخ بعثت خود مردم را به هدف و غرض اساسی 

 از خلقت بیشتر که همان رسیدن به حکومت عدل توحیدی ست گوشزد می کردند. 

 1«االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی»خداوند متعال می فرماید : 

و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند ، منت نهیم و آنان را پیشوایان )مردم( گردانیم و »

 «ایشان را وارث )زمین( کنیم.

 2« شرکونهو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین حق لیظهره علی الدین کله ولو کره الم»و نیز می فرماید : 

او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد ، تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند. هر »

 «چند مشرکان خوش نداشته باشند.

در طول تاریخ نیز اگر تاریخ تولد زرتشت را قرن هفتم پیش از میالد بدانیم باید گفت این یهود پیش تر موضوع 

 داده و اخبار زرتشت در این مورد تازه نیست.آخرالزمان را وعده 

اما در چگونگی تولد زرتشت اختالفات زیادی وجود دارد و برخی حتی دوران حیات وی را تا یازده هزار سال 

قبل از میالد ذکر کرده اند به این ترتیب آئین مزدیسنا در طرح مسدله موعود می تواند بر دین یهود و البته اسالم 

 پیشی بگیرد.

ولی آئین زرتشت حداقل در ایران پیشگام اندیشه موعود بوده است و دین اسالم از پیشینه کمتری برخوردار 

 است. مسیحیان نیز به لحاظ تاریخی با یهودیت مشترک هستند یعنی پیشینه تاریخ یهودیت و مسیحیت یکی

 یلی آن را جدا و دین مستقل است چرا که مسیحیت دینی ست که از دل دین یهود بیرون آمده ولی بنا به دال

 .5سوره قصص ، آیه -1

 .33سوره توبه ، آیه -2
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 دانیم. می

 پیشینه پژوهشی :

کتاب نجات بخشی در ادیان اثر محمدتقی راشد محصل ، نجات بخشی را در ادیان مورد بررسی قرار داده و در 

گفته است. این کتاب با مقدمه مؤلف  گفتار دوم در مورد وقایع پیش از ظهور در دین مسیحیت و اسالم سخن

شروع شده دارای پاورقی است و همچنین فهرست منابع. کتاب بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و 

اهل سنت. نوشته دکتر مهدی اکبرنژاد نیز دارای فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع در انتها می باشد. از 

سوم نشانه های ظهور حضرت مهدی )عج( را تحت عنوان نشانه های  پاورقی نیز استفاده کرده و در بخش

حتمی و غیرحتمی مورد بررسی قرار داده است. کتاب مصلح جهانی از نظریه تا تحقق اثرپذیر یحیی حسنی در 

صدد معرفی مصداق مصلح جهانی و مهدی موعود است که در بخش سوم به آن پرداخته شده است و همچنین 

 نه های ظهور را بیان کرده است. دارای فهرست مطالب و فهرست منابع ، پاورقی است.در فصل نهم نشا

کتاب منجی در ادیان پژوهشی نو در اندیشه نجات بخشی ادیان ، تألیف روح اهلل شاکری زواردهی ، در صدد 

به تصویر در است تالش بشر برای ایجاد یک آینده امیدوار کننده همراه با سعادت و انتظار مصلح مشترک را 

آورده. این کتاب با مقدمه مؤلف آغاز شده و مطالب در دو بخش و هر بخش در چندین فصل بر اساس تقسیم 

ادیان به ابراهیمی و غیر ابراهیمی ، نجات بخشی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. رد بخش اول ، فصل 

بخش دوم نیز اعتقاد به منجی در ادیان غیر  دوم به بررسی مسیحیت در جهت مجرد مسیحیت پرداخته است. در

 ابراهیمی و در بخش سوم موعودهای ادیان دیگر را مورد بررسی قرار داده است.

کتاب آخرالزمان در ادیان ابراهیمی اثر محمدحسین محمدی تألیف مشخص و جامعی است که به مقایسه 

ه که در بخش پنجم آخرالزمان در ادیان آخرالزمان در ادیان الهی پرداخته است. از پنج بخش تشکیل شد

 ابراهیمی را به صورت مقایسه ای بیان کرده است.

 پیش فرض

فتوریسم به معنای اعتقاد به ظهور یک نجات دهنده بزرگ آسمانی و امید به آینده روشن ، یک اعتقاد عمومی 

مذاهب از منجی با نام ها و  ثابت است که همواره در تمامی ملت ها رایج بوده است. در کتاب های مربوط به

القاب مختلفی یاد شده به طور مثال در مذهب یهود : ماشیح ، در مسیحیت : مسیح ، در زرتشت : سوشیانس و 

 در مذهب اسالم : مهدی ، قائم است.

، مصلحی در آخرالزمان به نام منجی پس با توجه به تاریخ امت ها مسأله عقیده به ظهور یک رهبر مقتدر و آمدن

به قدری اصیل و ریشه دار است که در اعماق دل ملت ها و پیروان همه ادیان الهی جا گرفته است تا جایی که 

انسان ها در فراز و نشیب های زندگی. با یادآوری ظهور ، پیوسته خود را از یأس و نا امیدی نجات می دهند و 

 در انتظار ظهور مصلح جهانی لحظه شماری می کنند.
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 فرضیه :

ن اسالم مسأله موعود و منجی به روشنی مطرح شده است. قرآن در آیات متعددی به حاکمیت صالحان بر دردی

سوره انبیا که خداوند در این آیه تصریح می کند که زمین را  105زمین و غلبه دین حق اشاره دارد. از جمله آیه 

نیز روایات متعددی درباره منجی ذکر بندگان صالح من به ارث می برند. عالوه بر قرآن کریم در کتب روایی 

در دین « مهدی از عترت من از نسل فاطمه )س( است.»شده است به طور مثال پیامبر )ص( می فرمایند : 

مسیحیت نیز در انجیل کنونی که مشتمل بر چهار انجیل متی ، مرحس ، یوحنا و لوقا است ، بشارت هایی آورده 

و فورا بعد از مصیبت آن ایام ، آفتاب ، »بیست و چهارم آمده است :  شده است. از جمله در انجیل متی باب

تاریک گردد و ماه ، نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت های افالک متزلزل گردد. آن گاه 

ان را عالمت پسرا انسان در آسمان پدیدار گردد و در آن وقت ، جمیع طوایف زمین. سینه زنی کنند و پسر انس

پسر »در انجیل و ملحقات آن ، هشتاد بار کلمه «. ییینند که بر ابرهای آسمان ، با قوت و جالل عظیمی می آید

آمده است که فقط سی مورد آن با حضرت مسیح )ع( قابل تطبیق است اما پنجاه مورد دیگر از نجات « انسان

 خواهد کرد. دهنده ای سخن می گوید که در آخرالزمان و پایان روزگار ظهور

 روش :

در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و کاربردی ست چرا که در صدد 

حل مشکلی از جامعه است و همچنین توصیفی ست و در آن به گزارشی از موضوع پرداخته شده است بدون 

 اینکه به دنبال تحلیل باشد.

 هدف :

ی آفرینش رسیدن به کمال و قرب پروردگار است. رسیدن به کمال در تمام زمینه ها یکی از اهداف نظام تکوین

 فطرتاً در بشر نهادینه شده است و این کمال محقق نمی شود مگر در سایه حکومت عدل توحیدی.

با مقایسه دالیل اثبات موعود و منجی در اسالم و مسیحیت در بحث مصداق و وقایع پیش از ظهور و همچنین 

مسأله رجعت در می یابیم دین به حق اسالم است و مسیحیان اگر واقعاً پیروان مسیح هستند باید به اسالم 

 گرویده و مسلمان شوند.
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 مفاهیم و اصطالحات کلیدی :

 ادیان 

 1کیش ها  ←دهخدا  

 2دین  ←معارف و معاریف  

اداره فرد و جامعه انسانی و  مجموع عقاید ، اخالق و قوانین و مقرراتی ست که برای ←اصطالحی 

 3پرورش انسان ها از طریق وحی و عقل در اختیار آنان قرار دارد 

 انتظار 

 4چشم به راه بودن ، نگرانی  ←دهخدا  

 5چشم داشتن ، انتظار گشایش گره ها ، زندگی از جانب خداوند  ←معارف و معاریف  

الهی و آماده شدن برای یاری او در برپایی چشم به راه بودن برای ظهور واپسین ذخیره  ←اصطالحی 

 6حکومت عدل در جهان 

 منجی

 7ه رهاننده ، نجات دهند ←دهخدا  

 8رها شده  ←معارف و معاریف  

 

 

 

 .1373علی اکبر ، دهخدا ، لغت نامه دهخدا ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، -1

 .1385سید محمد ، حسینی دشتی ، معارف و معاریف ، چاپ اول -2

 .25، ص 1391روح اله ، شاکری زواردهی ، منجی در ادیان ، قم ، انتشاراات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی ، -3

 علی اکبر ، دهخدا ، لغت نامه دهخدا -4

 .934سید محد، حسینی دشتی ، معارف و معاریف ، ص -5

 ، ج دوم. 91خدامراد ، سلیمیان ، درسنامه مهدویت ، انتشارات بنیاد فرهنگی ، آذر -6

 علی اکبر ، دهخدا ، لغت نامه دهخدا -7

 .554سید محد، حسینی دشتی ، معارف و معاریف ، ص  -8
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 1وعده داده شده و از پیش خبر داده شده  ←دهخدا  ←موعود 

 2وعده داده و از پیش خبر داده شده  ←معارف و معاریف 

 3مسیحی بودن ، آیین مسیحی ←دهخدا  ←مسیحیت 

 4از  مسیحی ، منسوب به مسیح ، کسی که بر دین عیسی مسیح باشد   ←معارف و معاریف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی اکبر ، دهخدا ، لغت نامه دهخدا -1

 .605سید محد، حسینی دشتی ، معارف و معاریف ، ص  -2

 علی اکبر ، دهخدا ، لغت نامه دهخدا -3

 .1976ص سید محد، حسینی دشتی ، معارف و معاریف ،  -4
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 ساختار

          بخش اول : کلیات-1

    بخش دوم : مصداق موعود و منجی در اسالم و مسیحیت-2

    فصل اول : مصداق موعود و منجی در مسیحیت-1-2

        تولد معجزه آسا-1-1-2

        اسماء و القاب-2-1-2

      مصلوب شدن و عروج آسمانی-3-1-2

       ویژگی های ظاهری-4-1-2

      ویژگی های اخالقی و رفتاری-5-1-2

        نقش و جایگاه-6-1-2

     فصل دوم : مصداق موعود و منجی در اسالم-2-2

        تولد معجزه آسا-1-2-2

        اسماء و القاب-2-2-2

       ویژگی های ظاهری-3-2-2

      ویژگی های اخالقی و رفتاری-4-2-2

    و وقایع پیش از ظهور در اسالم و مسیحیتبخش سوم : نشانه ها -3

     نشانه ها و وقایع پیش از ظهور در مسیحیت-1-3

       زمان قیام و ظهور مسیح-1-1-3

      نشانه های عمده ظهور مسیح-2-1-3

      دوران هفت ساله پیش از ظهور-3-1-3
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      دیگر نشانه ها به روایت اناجیل-4-1-3

   ه ها و وقایع پیش از ظهور در اسالم فصل دوم : نشان-2-3

        ندای آسمانی-1-2-3

         سفیانی-2-2-3

        خسف در بیداء-3-2-3

        مرد یمانی-4-2-3

        قتل نفس زکیه-5-2-3

      ظاهر شدن دست در آسمان-6-2-3

      فراگیر شدن جهان از ظلم و جور-7-2-3 

     رجعت در اسالم و مسیحیت بخش چهارم : اعتقاد به-4

      اعتقاد به رجعت در مسیحیت-1-4

   پیش گویی هایی در مورد ظهور مجدد مسیح )رجعت(-1-1-4

      اهداف و ثمرات بازگشت مسیح-2-1-4

       مراحل بازگشت مسیح-3-1-4

     فصل دوم : اعتقاد به رجعت در اسالم -2-4

     غافر سوره 11اثبات رجعت طبق آیه -1-2-4

 سوره قصص 5اثبات رجعت طبق آیه -2-2-4
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 مصداق موعود و منجی در اسالم و مسیحیتبخش دوم : 
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 فصل اول : مصداق موعود و منجی در مسیحیت -1-2

 مصداق موعود در مسیحیت ، عیسی بن مریم )ع( است. در عهد جدید با دو چهره اساسی موعود روبرو هستیم: 

 چهره اول( موعود یهودی مسیحی که پیشینه ای یهودی دارد و هم یهودیان و هم مسیحیان آن را قبول دارند.

 1چهره دوم( موعود مسیحی ست که فقط مسیحیان آن را قبول دارند. 

اور به موعود یهودی مسیحی )چهره اول( ، یهودی بوده است ولی با موعود یهودی اختالف مصداقی اصل ب

دارد. یهودیان مصداق را اشیح می دانند و می گویند ماشیح نجات دهنده هست اما نه نجاتی که ما فکر می کنیم 

 می دهد. بلکه انسان را از عواقب گناه اولیه که آدم ابوالبشر مرتکب شده است ، نجات

مسیح دانستن عیسی را جامعه یهودیان به راحتی نپذیرفتند یعنی اینطور نبود که عیسی یا دیگران بگویند عیسی ، 

ماشیح است و لذا یهودیان ، عیسی و آن گروه از یهودیانی که عیسی را ماشیح می دانستند مورد آزار شدید قرار 

 2همین کاهنان یهود بوده است. دارند و در حقیقت بر سر دار شدن عیسی )ع( کار 

اما موعود مسیحی )چهره دوم( مختص مسیحیت است و ربطی به یهودیت ندارد. این موعود بازگشت دوباره 

عیسی به جهان ، تفسیر شده است. بر اساس این باور ، ماشیح که همان عیسی بود. پس از آنکه صلیب شد ، 

هستند که عیسی خود به صورت ناگهانی و بدون اطالع قبلی  دوباره به جهان با زخواهد گشت. همچنین معتقد

، در جالل و هیبت پدر ، به همراه فرشتگان و همراه با پیروزی و فتح خواهد آمد. یعنی خود او می آید نه آنکه 

یهود می گوید شخصی از نسل داوود خواهد آمد. بر خالف موعود چهره اول ، موعود مسیحیت در چهره دوم ، 

کومت است و برای پادشاهی می آید. از دیگر ویژگی های موعود مسیحی ، مفاهیم کلیدی و پراهمیت دارای ح

 3بار به آن اشاره شده است.  300که بیش از « عیسی دوباره باز می گردد»کتب مقدس است مانند 

 تولد معجزه آسا:-1-1-2

( آمده است. مادر حضرت عیسی )ع( ، منجی موعود مسیحیان بدون واسطه پدر و از 18-25:  1در انجیل متی )

روح القدس باردار شد. شوهرش یوسف اراده کرد او را پنهانی رها کند ؛ اما فرشته ای در خواب ، بر او ظاهر 

 یرا آنچه در وی قرار گرفته از روح شد و گفت : ای یوسف ، پسر داوود! از گرفتن زن خویش ، مریم مترس ز

 القدس است و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد ، زیرا او امت خویش را از گناهانشان

 .72، ص  1388روح اله ، شاکری زاوردهی ، منجی در ادیان ، تهران ، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی )عج( ، -1

 .73همان. ص -2
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 .81و  80همان. ص -3

 

 

خواهد رهانید. چون یوسف از خواب بیدار شد ، چنانچه فرشته به او امر کرده بود عمل کرد و زن خویش را 

 1گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت و او را عیسی نام نهاد. 

یی درباره حضرت اما از نگاه منابع اسالمی ، یهودیان در هنگام تولد حضرت مسیح ، تهمت ها و نسبتهای ناروا

مریم رواج دادند که گویی او زنی آلوده دامن است. در قرآن کریم این اتهام زشت یهودیان به حضرت مریم ، 

می  156قلمداد شده است و سخت به نکوهش یهودیان می پردازد. چنانچه در سوره نساء آیه « بهتان عظیم»

 2« زدند ، آنان را به عقوبت گرفتار می کنیم. به سبب کفر ایشان و آن تهمت بزرگ که به مریم»فرماید: 

 اسماء و القاب :-2-1-2

القاب و اسماء بیان شده برای حضرت مسیح )ع( در اناجیل و قرآن کریم ، هر یک جنبه هایی از رسالت او را 

 بیان می کند. مهمترین این اسماء و القاب به شرح ذیل است:

یشوع )یهوشاعا ، یسوع( می نامیدند که واژه ای عبری و به معنای عیسی : منجی موعود مسیحیان را ابتدا م-1

تبدیل گردید و همین واژه در زبان عربی « یسوس»نجات خدا است. این کلمه در میان رومیان و یونانیان به 

معنا کرده است که امت خویش را از گناهان خویش « خداوند نجات دهنده»شد. انجیل این واژه را « عیسی»

 هانید.خواهد ر

پسر انسان : این عنوان بیش از هشتاد بار در عهد جدید بر آن حضرت ، اطالق شده است. کتاب دانیال از -2

پسر انسان نام می برد و او را شخصیتی مطرح می کند که پیش از تنگی واپسین روز خواهد آمد و خدا داوری 

 ی ، آن روزها تحقق می بخشد.و پادشاهی را به او خواهد سپرد. مسیحیان ایمان دارند که عیس

پسر خدا : این لقب در عرف مسیحیان به معنای تولد جسمانی عیسی از خدا نیست ، بلکه منظور از این لقب -3

 ، آن است که ایمان خود را به ارتباط صمیمانه و استوار عیسی با خدا بیان می کند.

مسیح : مسیح را می توان نام دوم عیسی دانست. انجیل چهارم پر از لفظ مسیح از کلمه عبری ماشیح به -4

، « مبارک»، « عبداله»، « روح اله»، « مسیح»در قرآن کریم نیز از عیسی )ع( با نام های «. توهین شده است»معنای 

لقب عیسی بن مریم است. از دیگر القاب وی « هروح ال»نامبرده شده است. همچنین در منابع روایی « کلمه اله»

 3می توان به علم الخیر )استاد نیکی( و روح االمین اشاره کرد. 

 صلوب شدن و عروج آسمانیم-3-1-2
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 ماجرای مصلوب شدن حضرت عیسی )ع( از دیدگاه مسیحیان با اسالم متفاوت است. اناجیل چهارگانه به طور 

 .34، شماره  1390موعود ، مقایسه گونه شناسی موعود مسیحیت با موعود شیعه ، بهار موسی ، جوانشیر ، انتظار -1

 همان.-2

 همان.-3

 

مشروح به بیان ماجرای دست گیری و مصلوب شدن حضرت عیسی )ع( پرداخته اند. بنابر آنچه مسیحیان گفته 

که می دانست چه کسی به او اند ، حضرت عیسی )ع( نه تنها قتل خود را بدست مخالفان پیش بینی کرده بل

خیانت خواهد کرد و او را خواهد فروخت ، از این رو یک مجلس ساده آراست و غذایی با یاران خود برای 

 1آخرین بار صرف کرد تا آنکه ده تن از حواریان خود را آماده مفارقت خویش کند. 

وم به یهودای اسخریوطی او را به اندکی بعد از آن در باغی که جثسیمانی نام داشت یکی از شاگردان موس

جمعی که با چوب و شمشیر به سراغ او آمده بودند ، تسلیم کرد. آن ها را رئیس کاهنان در پی او فرستاد بود ؛ 

پس آن ها عیسی را نزد کاهنان برده همه او را به جرم گفتن کفر ، به قتل محکوم ساختند. آن گاه او را نزد 

 2خواستند که حکم را اجرا کند.  پیالطس رومی بردند و از او

سه ساعت از نیمه روز گذشته بود که او را به پای پوبه دار در آوردند ... جماعت در »در انجیل لوقا آمده است : 

ای پدر! این ها را بیامرز زیرا که نمی دانند »اطراف او فریاد بر می آوردند و او برایشان دعا می کرد و میگفت : 

 «.مسیح به آواز بلند گفت الهی! الهی! چرا مرا ترک کردی؟ و جان تسلیم کردپس « چه می کنند

به عقیده مسیحیان ، عیسی تحمل رنج کرد تا اینکه ابنای نوع را کفاره داده ، آمرزیده سازد. برای آنکه در روز 

ی شورای کاهنان سبت ، جد او بر فراز صالبه باقی نماند ، شخص دولتمندی به نام یوسف آریماتیا که از اعضا

 بود ، کالبد او را در قبری نو که از سنگ برای خود تراشیده بود ، گذاشت.

صبح روز سوم ، بعضی از زنان اقارب عیسی )ع( به سراغ قبر ایشان رفتند ، ولی آن را خالی یافتند. هنگامی که 

 «.مردگان برخاسته استعیسی از »سرگردان برگشتند ناگهان فرشتگانی ظاهر شدند و به آن ها گفتند : 

اما برخالف کتاب مقدس ، منابع اسالمی مصلوب شدن حضرت عیسی )ع( را تأیید نکرده و به صراحت ، 

او را »اشاره شده :  158و  157مصلوب و کشته شدن حضرت را رد می کند. همانطور که در سوره نساء آیات 

ین او را نکشتند بلکه خداوند! او را به سوی خود باال نکشتند و به صلیب نکشیدند و امر بر آنان مشبه شد. به یق

 3«. برد

 ویژگی های ظاهری :-4-1-2

در منابع مسیحیت ، حضرت عیسی )ع( حضوری کمرنگ دارد و چندان از ویژگی ها و خصوصیاتش گفت و 

گو نشده است. جیمز هاکس در قاموس کتاب مقدس ، عیسی )ع( را شخصی معتدل القاحه با موهای می گون 
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ه دو نیم و طالیی رنگ و صاف که در مقابل گوش ها مجعد و درخشان بود توصیف می کند. موهایش را ب

 تقسیم می کرده است. پیشانیش مستوی و نرم بود ، رویش بی عیب و مایل به قرمزی بود و ریش کامل و تمام ،

 همان.-1

 همان.-2

 همان.-3

 

به رنگ موی سرش داشت. دارای چشمانی کبود رنگ و درخشنده و دستانی خوش ترکیب بود. در مقابل ، در 

بیت )ع( درباره شخصیت حضرت عیسی )ع( اطالعات مفیدی ارائه می  منابع اسالمی خصوصاً در روایات اهل

دهد که به آن اشاره می شود. از نظر ظاهری دارای قامتی میانه ، سیمایی سفید مایل به سرخ و موهای مجعد 

بوده است. همچون برخی پیامبرن ، مختون متلد شد. در سه سالگی ، جهت خدا بر بندگان خدا و حتی بر یحیی 

بوده و در هفت سالگی به رسالت رسید. اما در سی سالگی بود که مأمریت یافت رسالت خود را بر بنی )ع( 

اسرائیل آشکار کند. در کوه ساعیر بود که از طرف خداوند به وی وحی رسید و در زمان عروج ، سی و سه 

 1ساله بود. 

 ویژگی های اخالقی و رفتاری :-5-1-2

ناه کبیره و صغیره و ترک اوالیی را مرتکب نشد. برخالف شریعت موسی )ع( بسیار کم حرف بود. هیچ گاه گ

که هم سیاسی و هم درمانی بود ، اصول و تعالیم عیسی )ع( فقط روحانی است. آن حضرت از اقدام سیاسی بر 

ضد حکومت ممانعت می کرد. ایشان به شدت از جنگ و خونریزی و خشونت متنفر بود و برای ایجاد آشتی و 

ح و اصالح از حق خود می گذشت )متی( و به دیگران نیز توصیه می کرد که چنین کنند. مطیع مقررات صل

حکومتی و مخالف به کارگیری شمشیر بود. در عین حال ، وی شخصی شجاع بود که در مقابل روحانیت فاسد  

م آخر ، پای شاگردان را به ، آشکارا قیام کرد )متی(. او شخصی بسیار فروتن و متواضع بود. )یوحنا( و در شا

دست خویش شست و شو داد. حضرت عیسی )ع( بسیار غیور ، مظلوم ، صبور و حلیم ، با محبت و مطیع 

خداوند بود او خود را عبد و بنده خدا می دانست عالوه بر این حضرت عیسی )ع( شخصی سخندان و منطقی 

 ن اناجیل گویای این حقیقت است.، زیرک ، هوشیار و حاضر جواب بوده است )متی( که مضامی

از نظر اخالقی و زهد و ورع و کثرت عبادت ، مثال زدنی بود. بسیار روزه می گرفت ، لباس خشن می پوشید و 

نان جو می خورد. گاه که آفتاب غروب می کرد ، هرجا بود به نماز می ایستاد و در حال عبادت بود تا خورشید 

همان که غذای »می کرد برای خود غذایی ذخیره نمی کرد و می فرمود :  طلوع می کرد. به محتاجان رسیدگی

او از نگاه شهوت آلود به زنان و معاشرت با آن شدیداً « صبح مرا داده است شامگاهان نیز مرا طعام خواهد داد.

اه ذی گریزان بود. عیسی )ع( گریه را با خنده می آویخت. گاهی لبخند بر لب داشت و گاهی می گریست. در م

 2الحجه حج به جا می آورد. 

 نقش و جایگاه:-6-1-2
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 در مسیحیت دو گونه نجات و به تنبع آن دو گونه منجی تصور می شود:

 این درک از نجات به رستاخیز حضرت عیسی )ع( ارتباط الف( نجات سیال ، شخصی و میانجی گرایانه :

 همان.-1

 همان.-2

 

اولیه سازگار است. این نجات ، ثمره میانجی گری عیسی )ع( است نه  چندانی ندارد و کامالً با همان زندگی

منجی گری اش. در این معنا از نجات است که عیسی )ع( با فدیه کردن خود ، رابطه میان انسان و    را اصالح 

این این بنابر«. مسیح بره بود که گناهان جهان را بر می دارد»می کند. همانطور که در انجیل یوحنا آمده است : 

گونه نجات به معنای رهایی از تقصیر یا گناه یا رهایی از پیامدهای آن ، د راین جهان و حیات امروزی است. بر 

این اساس نجات بخشی عیسی )ع( سیال و غیر زمان مند )هر زمان به عیسی )ع( ایمان آورده شود ، نجات می 

 ریخ( است.یابد( فردی و غیر آخرت شناختی )بی ارتباط با پایان تا

در این نگاه ، عیسی )ع( در بازگشت مجدد خود ، کار شاهانه  : ب( نجات جمعی ، زمان مند و منجی گرایانه

ای انجام داد که همان تشکیل حکومت فراگیر است که پیام انجیلی را به همه مردم می رساند. در این درک از 

نجات به اجماع تمام مسیحیان ، رهایی بخشی  نجات ، با یک منجی روبه رو هستیم؛ یک میانجی. این گونه

عیسی )ع( به معنای نجات بخشیدن از پراکندگی ، ظلم و نابسامانی است. امری که در سایه تشکیل یک 

حکومت مرکزی عملی می شود. نجات بدین معنا ، نجاتی زمان مند )در زمان شخصی طبق پیش گوییها محقق 

جات معنوی می اندیشد هم به رفاه دنیوی( ، فرا ملی )دارای رسالت می شود( ، اجتماعی و معنوی )هم به ن

جهانی( و رو به آینده است. در این گونه نجات ، با منجی ای روبه رو هستیم که عالوه بر توجه به رستگاری 

 1معنوی ، اهدافی چون برپایی عدل امنیت و رفاه اجتماعی را هم مد نظر دارد. 

 فصل دوم : مصداق موعود و منجی در اسالم -2-2

موعود و منجی اسالم ، نزد شیعه و سنی ، مهدی )عج( نام دارد. مهدی به معنای هداست شده است که از 

 2مشهورترین القاب آن حضرت می باشد که گاهی نیز در حالت فاعلی به معنای هدایت کننده به کار می رود. 

و قائم را از آن جهت مهدی گفته اند که مردم را به آیینی که از دست داده اند ، : »امام صادق )ع( می فرمایند 

 3 «هدایت می کند.

به درستی »اما آنچه بیشتر در روایات آمده ، همان معنای نخست است. امام باقر )ع( در این باره می فرمایند : 

او تورات و سایر کتاب های الهی را از  که مهدی نامیده شد ، به جهت این که به امر مخفی هدایت می شود.

 4« غاری در انطاکیه بیرون خواهد آورد

 نکته جالب این که لقب مهدی ، بیشتر درباره آن حضرت ، بعد از ظهور و قیام و لقب قائم ، بیشتر درباره آن
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 5حضرت ، قبل از ظهور و قیام استفاده می شود. 
 همان.-1

 .106ی در ادیان ف صروح اله ، شاکری زاوردهی ، منج -2

 .107همان. ص -3

 همان.-4

 .همان-5

 

 

 تولد معجزه آسا: -1-2-2

ق  255والدت حضرت مهدی )عج( در شب جمعه ، نیمه شعبان در شهر سامرا ف پایتخت عباسیان در سال 

بوده است. بین حاکمان و زمامداران غاصب خالفت و دستگاه حکومت طاوت ، اضطراب و نگرانی هایی وجود 

 داشت.

اخبار و احادیثی به خصوص از پیامبر اکرم )ص( رسیده بود که از تولد فرزندی برای امام حسن عسکری )ع( 

خبر می داد ، فرزندی که تاج و تخت ستمگران را واژگون و عدل و داد را در سراسر جهان برقرار خواهد کرد 

 و این مطلب به گوش زمامداران رسیده بود.

ق آغاز شده بود ،  218ط معتصم عباسی ، هشتمین خلیفه عباسی که حکومتش از سال در این اوضاع و شرای

دستور داد از تولد نوزادان جلوگیری کنند و این به کشته شدن شماری از مادران بی گناه منجر شد. او قابله 

عج( مشیت الهی بر هایی را پنهانی به خانه ها فرستاد تا از زنان باردار خبر دهندو اما در مورد حضرت مهدی )

این قرار گرفت که آثار حمل در نرجس خاتون ، مادر آن حضرت پوشیده ماند و جهت حق از گزند آسیب ها 

 نجات یابد و برخالف همه تالش ها پا به عرصه وجود بگذارد.

منثب پدر حضرت مهدی )عج( ، حضرت امام حسن عکسری )ع( و نرجس خاتون مادر آن حضرت است که 

دختر یشرع ، غرزند قیصر ، پادشان روم است. آن بانو ، از اوالد حواریین و به شمعون ، و حضرت  )ملیکه( ،

 1مسیح )ع( منسوب بود که هنگام اسارت ، نام خود را نرجس نهاد تا شناخته نشود. 

 اسماء و القاب :-2-2-2

استو هر یک از این القاب به  در روایات و احادیث رسیده ، لقب های متعددی برای امام زمان )عج( ذکر شده 

است که در برخی « م ح م د»بخشی از صفات و ویژگی ها و آثار وجودی آن امام اشاره دارند. نام آن حضرت 

روایان از بردن نام ایشان نهی شده است. مشهورترین لقب آن حضرت ، همانطور که قبالً ذکر شد ، مهدی 

، « حجت»، « بقیه اهلل»به معنای قیام کننده به حق ، « قائم»به )عج( است. از القاب دیگر آن حضرت می توان 

 2و ... اشاره کرد. « غریم»، « منصور»، « منتظر»، « صاحب الزمان»

 ویژگی های ظاهری :-3-2-2
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با توجه به روایات و برخی مالقات های معتبر می توان گفت : حضرت شبیه ترین مردم به پیامبر )ص( است و 

 ین سی تا چهل ساله به نظر می رسد. او جوانی ست زیباروی که چهره اش همانند ماه یا ستاره هنگام ظهور ، ب

 

 

 تابان است. رنگ چهره و پوست آن حضرت سفید مایل به سرخ )گندم گون( است که کمی به زردی میل دارد.

 .34شیعه ، شماره موسی ، جوانشیر ، انتظار موعود ، مقایسه گونه شناسی موعود مسیحیت با موعود -1

 همان.-2

گونه های حضرت ، کم گوشت است. بر گونه راست او خال سیاهی وجود دارد و بر پیشانی وی اثر سجده 

 نمایان است. دارای پیشانی بلند و درخشان و بینی کشیده و باریک است. 

ابروهایش بلند و کشیده ، رخ او درخشان و چشمانش درشت ، براق به رنگ سیاه است. دندان های پیشین او 

از هم فاصله دارد و هیکلش همانند مردان بنی اسرائیل است ولی قامتی متوسط دارد. دارای شانه های قوی و 

 1خالی وجود دارد. بزرگ و سینه فراخ ، ساقهایی باریک و دستانی ستبر که بر کف دست راست 

 ویژگی های اخالقی و رفتاری :-4-2-2

حضرت مهدی )عج( مانند پیشوایان معصوم دیگر دارای کماالت اخالقی ویژه ای است. از آنجا که معصومان 

)ع( انسان های کاملی هستند و از هر جهت اسوه و الگوی بشریت هستند ، در باالترین حد دارای اخالق نیکو 

فات امامان شیعه را نیز دارا می باشند. ترس از     و زندگی زاهدانه ، دانیا ، بردباری ، هستند و تمام ص

پرهیزگاری ، بخشندگی ، شجاعت و عبادت از صفات اوست که در روایات بیان شده است. امام زمان )عج( 

 شباهت های فراوانی به پیامبران گذشته و امامان )ع( دارد.

در نام و کنیه ، به حضرت یوسف )ع( و حضرت موسی )ع( در غیبت ، با بسیاری  شباهت به پیامبر اسالم )ص(

از انبیای الهی در ارائه معجزه و کرامت ، همچنین شباهت به حضرت ابراهیم )ع( در پنهان ماندن والدت و ... از 

 2این موراد است.

یحیت منجی ، جداگانه ای را معرفی با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد هر یک از دو آیین اسالم و مس

می کنند بر این اساس آیا در آخرالزمان دو منجی می آیند که یکی منجی شیعه )اسالم( و دیگری منجی 

 مسیحیت است؟

 برای یافتن پاسخ باید به نکاتی توجه شود:
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ری او مشخص و مسیحیان معتقدند که موعود وعده داد شده آنان ، هنوز نیامده است و زمان آمدن و نجات گ

نداشته است. یعنی « مسیحا»معین نیست ولی در آینده خواهد آمد. محققان متفقند که عیسی )ع( خود ادعای 

خود را منجی موعود معرفی نکرده و ادعای مسیحا بودن او از سوی پیروان و مدیران او پس از رستاخیزش از 

 بین مردگان مطرح شده است.

یاد می کند « پسر انسان»ی فرازهای اناجیل ، حضرت عیسی )ع( از شخصی به نام نکته قابل توجه اینکه رد برخ

 که قابل تطبیق با خود او نیست که  وی چون دارای صفات ممتاز و ویژگی های برجسته ای است ، از موقعیت 

 وشته مسترعیسی )ع( نیست. چنانکه مطابق ن« پسر انسان»باالتر از عیسی )ع( قرار دارد. بنابراین مقصود از 

 .5، شماره 1381جواد ، جعفری ، انتظار موعود ، جمال یار ، پاییز -1

 34موسی ، جوانشیر ، انتظار موعود ، مقایسه گونه شناسی موعود مسیحیت با موعود شیعه ، شماره  -2

فقط هاکس آمریکایی در قاموس کتاب مقدس ، این عبارت هشتاد بار در اناجیل و ملحقات آن آمده است و 

سی مورد آن با حضرت عیسی مسیح )ع( قابل تطبیق است. اما پنجاه مورد دیگر از نجات دهنده ای سخن می 

گوید که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و حضرت عیسی )ع( نیز با او خواهد آمد و او ر ا جالل و عظمت 

بنابراین عیسی )ع( هیچ گاه خود  خواهد داد و از ساعت و روز ظهور او جز خداوند تبارک کسی اطالع ندارد.

پادشاهی من از این جهان »نمی داند چرا که تصریح می کند: « پادشاه مسیح»یا « پسر انسان»را برپاکننده سلطنت 

نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می بود ، خدام من جنگ می کردند تا به یهود تسلیم نشوم )یوحنا(. بلکه 

د که آمده است تا حکومت خداوند را مژده دهد ، حکومتی که متعلق به کسی خود را رسولی معرفی می کن

دیگر است ، نه عیسی )ع(. برای نمونه در انجیل مرقس پس از بیان حوادث آخرالزمان و بالها و مصیبت های 

 «.ا می آیدآن گاه پسر انسان را ببینید که با قوت و جالل عظیم برابره»... پایانی از زبان عیسی )ع( می گوید: 

بنابراین ما یک منجی موعود بیشتر نداریم و آن هم حضرت مهدی )عج( منجی شیعه می باشد که با تشکیل 

حکومتی فراگیر فرامین الهی را اجرا می کند و در این راستا حضرت عیسی )ع( پس از بازگشت در رکاب آن 

 حضرت به عنوان وزیر انجام وظیفه می کند.
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 فصل اول : نشانه ها و وقایع پیش از ظهور در مسیحیت-1-3

 زمان قیام و ظهور مسیح -1-1-3

برای ظهور مسیح و قیام او تاریخ مشخصی وجود ندارد. مآخذ مختلف گاه کلی است و زمانی به سال های غیر 

 اشاره می کند. دقیق و نا مشخص

پندارند که مسیح ، فرزند داوود ، زمانی ظهور می کند که مردم یا مجرم اند یا بی گناه ، گروه نخست  برهی می

 به آیه ای در کتاب اشعیاء مبنی استناد می کنند که می گوید:

را برای او  و او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کننده ای وجود نداشت و از این جهت بازوی وی

 (16، 59نجات آورد و عدالت او وی را دستگیری نمود )اشعیاء 

 و یا در جای دیگر که می گوید :

به خاطر ذات خود ، به خاطر ذات خود این را می کنم زیرا که اسم من چرا باید بی حرمت شود و جالل 

 (11، 48خویش را به دیگری نخواهم داد. )اشعیاء 

 1و این بدان معنی است که دیگر عادل و نیکوکاری یافت نمی شود تا به خاطر او این کار را انجام دهد. 

 و گروه دوم به آیه زیر استناد می کنند:

 (21، 60و جمیع قوم تو عادل خواهند بود و زمین را تا به ابد متصرف خواهند شد. )اشعیاء 

 ده است و جز خدا هیچ کس از تاریخ آن باخبر نیست:برای ظهور مسیح روز و ساعت مشخصی تعیین نش

 (36،  24اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطالع ندارد حتی مالئکه آسمان جز پدر من و بس. )متی. 

 (13، 25پس بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نیم دانید. )انجیل متی. 

برق در زیر آسمان می درخشد و یا چون دزد در همچنین ظهور مسیح ناگهانی و غیرمنتظره است و هم چون 

 شب می رسد:

 زاد )مسیح( پرسیدند که ملکوت خدا کجا می آید؟ او در جواب ایشان گفت در فالن یا فالن آو چون فرییان 

 جاست ... زیرا چون برق که از یک جانب زیر آسمان المع شده تا جانب دیگر زیر آسمان می درخشد. پس

 (.25تا  20،  17خود هم چنین خواهد بود )انجیل لوقا.  پسر انسان در یوم
 .116، ص1381محمدتقی ، راشد محصل ، نجات بخشی در ادیان ، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، -1
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 او درست در ساعتی می آید که گمان برده نمی شود :

 (44،  24)متی.  1د پسر انسان می آید. لهذا شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی که گمان نبری

پس خود حفظ کنید ، مبادا دلها از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر 

 شما آید ، زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد.

جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد  پس در هر وقت دعا کرده و بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از

 (38تا  34،  21پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید. )لوقا. 

 نشانه های عمده ظهور مسیح:-2-1-3

هر چند برای ظهور روز و ساعت مشخصی یاد نشده و قیام مسیح ناگهانی دانسته شده است اما نشانه هایی 

 نیز در متون آمده است.مبهم و غیرمشهود و گاه مشهود 

 نشانه های عمده ای را که برای ظهور مسیح یاد شده است می توان تحت چند عنوان خالصه کرد :

 ظهور مسیح با ذلت قوم یهود بستگی دارد ، هر وقت او آشکار شود ذلت یهود پایان می پذیرد.-1

 ظهور هنگام رقابت دولت ها و جنگ آنان با یکدیگر خواهد بود.-2

 2عهد جدید به ظهور مسیح دروغین )دجال( نیز اشاره شده است.  در-3

ای بچه ها این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که دجال می آید. الحال هم دجاالن بسیار ظاهر شده اند 

و از این می دانیم که ساعت آخر است ... دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند. آن دجال 

 (32،  22،  18،  2که پدر و پسر را انکار می کند. )رساله اول یوحنا. است 

 و دجال آن کسی است که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند :

 و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند. از خدا نیست و این است روح دجال که شنیده اید که او

 (3،  4یوحنا  می آید و االن هم در جهان است )رساله اول

پیدا شدن نشانه های مشخصی در آفتاب و ماه و ستارگان ، خرابی اورشلیم و بروز تنگی و حیرت برای امت -4

 ها نیز عالئم ظهور است.

 لیکن وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام زیرا تنگی سخت بر روی زمین و غضب بر این قوم حادث 
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 خواهد شد. و به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان جمیع امت ها به اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال

امت ها خواهد شد تا زمان های امت ها به انجام رسد ، و در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواهد بود و ر 

دریا و امواجش دلهای مردم ضعف  زمین تنگی و حیرت زاز برای امت ها روی خواهد نمود به سبب شوریدن

خواهد کرد. از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می شود زیرا اقوات آسمان متزلزل خواهد 

 (28تا  23،  21)لوقا.  1ید. آشد و آن گاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری شده با قوت و جالل عظیم می 

پیش از آن در عهدین توصیف شود مجموعه ای است که خیچ نظمی بر آن جهانی که مقارن ظهور مسیح یا 

دردهای »حاکم و هیچ اصلی در آن پایدار نیست. رنج ها و دردهایی که پیش از ظهور مسیح رخ می دهد به 

 تعبیر می شود :« زایمان

ای خداوند ، ایشان در حین تنگی تو را خواهند طلبید و چون ایشان را تأدیب نهایی دعاهای خفیه خواهند  

ریخت. مثل زن حامله ای که نزدیک زاییدن باشد و درد زه او را گرفته. از آالم خود فریاد بکند. و همچنین ما 

ت و باد را زاییدیم و در زمین هیچ نجات به نیز ای خداوند در حضور تو هستیم ، حامله شده درد زه ما را گرف

 (.18تا  16،  26ظهور نیاوریم. )اعیاء 

... و زلزله ها حادث خواهند شد و قحطیها و اغتشاشات پدید می آید ، اینها ابتدای دردهای زه می باشد. 

 (.8،  13)انجیل مرقس ، 

 دوران هفت ساله پیش از ظهور مسیح:-3-1-3

تورات ، جهان پیش از ظهور درست همان حالت و موقعیت را خواهد داشت که پیش  بر مبنای برخی اشارات

 2از قیام ابراهیم داشت. 

 بنا به برخی روایت ها طی دوران هفت ساله پیش از ظهور مسیح ، جهان وضع خاصی خواهد داشت. نخستین

(. مصداق 7،  4)عاموس. « رانیدمبر یک شهر بارانیدم و بر شهر دیگر نبا»سال از هفت سال پیش از ظهور مفهوم 

خواهد یافت. در سال دوم و سوم قحطی شدید حکمفرما خواهد شد و مردان و زنان و کودکان و پارسایان 

 خواهند مرد و آموزندگان تورات آن را فراموش خواهند کرد.

 ی باشند.در سال چهارم نعمت خواهد آمد اما نه به طور کامل و نه چنان که مردم خرسند شوند و راض

در سال پنجم فراوانی خواهد بود و مردم خواهند خورد و خواهند پوشید و تورات به سوی آموزندگانش باز 

 خواهد گشت. در سال ششم ، نداهایی از آسمان به گوش خواهد رسید و باالخره در سال هفتم جنگ ها در 
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 1ه مسیح قیام خواهد کرد. خواهد گرفت و در پایان این دور

 دیگر نشانه ها به روایت اناجیل-4-1-3

باب پنجاه و نهم کتاب اشعیاء منبی دورنمایی روشن و واضح از این جهان تیره و تاریک ارائه می دهد ، دنیایی 

انگشتها که همه ارکانش تباه است وخرابی و نابودی زودرس ، آن را تهدید می کند. جهانی که دستها به خون و 

 (3به شرارت آلوده است )آیه 

( احدی به عدالت دعوی نمی کند و هیچ کس به 5و  4زبان ها به بدی گشوده و لب ها به دروغ گویاست )آیه 

( پای ها برای بدی دوان 5( به ظلم باردار شده اند و جز شرارت و بدی نمی زایند )4راستی داوری نمی نماید )

(. راه های کژ و مخوف می پیمایند و طریق سالمت وعافیت را 7تابان است )آیه و به ریختن خون بی گناهان ش

( 8( اندیشه ها جز بدی و زشتی را نمی اندیشد و جز راههای کژ و نادرست را نمی پیماید )8نمی شناسند )آیه 

 (.9انصاف از آدمیان دور شده و عدالت با آن فاصله گرفته است )آیه 

 9ق ظلمت هستند ، مانند کوران دیوار را لمس می کنند و کورکورانه راه م یپیمایند )مردمان عصر ، سالکان طری

( گناهان فزونی گرفته و خطاها بسیار شده 11کشند و چون فاخته می نالند )آیه  ( چون خرس زوزه می10و 

را سرباز زده اند ( خدای را انکار کرده و از پیروی زمان های او آشکا12است و علیه آنان گواهی می دهد )آیه 

 2 (15و  14( راستی ، مفقود است ، انصاف رانده و عدالت با آدمیان فاصله گرفته است )آیه 12)

در جای دیگر از به هم ریختن مبانی خانوادگی و بی شرمی و بی آرزمی مردم زمان سخن می رود ، جوانانی که 

مخالفند ، محل آموزش به مکان فساد تبدیل شده حرمت پیران را نگاه نمی دارند و دخترانی که با مادر خود 

است و خطا کردن شیوه پسندیده و ستوده زمان و این است که از خدا خواسته می شود جهان تباه شده را 

 برهاند :

ای محبوبه من و ای زیبایی من برخیز و بیا ، زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است ... درخت 

تا  11،  2خود را می رساند و موها گل آورده و رایحه خویش می دهد . )غزل غزل های سلیمان  انجیر میوه

13.) 

مسیح پیروان خویش را بر نکاتی که پیش از ظهور مجددش رخ خواهد داد ، آگاه می سازد. در این گفته ها نیز 

 دورنمای جهان بی ثبات و آشوب و ناامنی و هرج و مرج را می توان دید :

(. مسیح پیروان را از 6ا رسیدن جنگ جنگ ها و خبرهای مربوط به آن ، نشانه آغاز ظهور است. )متی آیهفر

 حمایت مسیح های دروغین بر حزر می دارد و توصیه می کند که به حیله های ناراست فریفته نشوند و از 
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( او برای روز نجات نشانه آشکاری که بر زبان دانیال 7و  6)ا. متی شنیدن اخبار جنگ ترس به خود راه ندهند 

( و آن گاه است که دیگر روز موعود فرا رسیده 15نبی رفته است یاد می کند و آن خرابی اورشلیم است )آیه 

در است و باید منتظر وقایع جدید بود. بنابر اندرزهای او ، ظهور به مانند درخشش نور از شرق به غرب است. 

این روز آفتاب تاریک می شود و ماه نور خویش را از دست می دهد و ستارگان از آسمان فرو می ریزند )آیه 

( 30( آن گاه است که پسر انسان در آسمان پدید می آید و بر ابرها با قوت و جالل عظیم می آید )آیه 29

ان به تباهی کشیده شده است. مانند روزی که عیسی ظاهر می شود روزی است که به سبب گناهان فراوان ، جه

( و هم چنان که 27، 27روزی که نوح در کشتی نشست و نجات یافت اما امت نافرمانش نابود شدند )ا. لوقا ، 

در ایام لوط بود. که همه مردم فارغ از اندیشه تباهی به کار اشتغال داشتند ، اما آتش قهر خدایی گریبانشان را 

 1ح نیز بر این منوال خواهد بود و بیخبر فرا خواهد رسید. ( ظهور مسی28گرفت )آیه 

بر مبنای گواهی های دیگر ، مردم پیش از ظهور آزمند و خودپرست و بی مهر و بددل و دور از صفات انسانی 

و متنفر از نیکی و حریص بر خیانت و دروغ و بی دین و خوشگذران و ریاکار و دورو و ناراست و بی خرد 

فریب شیطان را خواهند خورد و بر راه او خواهند رفت و از راه حق و دین درست منحرف خواهند بود 

 خواهند گشت. منع ازدواج و احتراز از خوردن خوراک های مجاز رواج خواهد یافت :

اما این را بدان که در ایام آخرزمان های سخت پدید خواهد آمد ، زیرا که مردمان خودپرست خواهد بود و 

فزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کینه دل و غیبت گو و ناپرهیز  طماع و ال

و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تندمزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست دارند که 

د آنانی که به حیله داخل خانه ها صورت دینداری دارند ولیکن قدرت آن را انکار می کنند زیرا که اینها هستن

گشته و زنان کم عقل را اسیر می کنند. که بار گناهان را می کشند و به انواع شهوات ربوده می شوند و دائماً 

 تعلیم می گیرند لکن هرگز به معرفت راستی نمی توانند رسید ... )رساله دوم پولس یه تیموتاؤس ، باب سوم(

وق انتظار و با رقه امید است که آدمیان را وادار به تحمل می کند و آرزوی رسید در جهانی چنین آلوده فقط ش

 به زندگی مطلوب آنا را زنده نگه می دارد.

ای خداوند بر ما ترحم فرما زیرا که منتظر تو می باشیم و هر بامداد بازوی ایشان باشد و در زمان تنگی نیز 

 (.2و  33نجات ما شو. )اشعیاء 

 ( 11،  59نتظار می کشیم و برای نجات ، و از ما دور می شود. )اشعیاء برای انصاف ا

 (14،  24هر که تا به انتها صبر کند نجات می یابد )ا. متی ، 
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زیرا که شما را صبر الزم است تا اراده خدای را به جای آورده و وعده را بیابید زیرا که بعد از اندک زمانی آن 

 1(. 36،  10آینده خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود. )رساله عیرانیان ، 

 د.در کتاب های روایی امامیه برای ظهور حضرت ولی عصر )عج( نشانه ها و عالئمی را ذکر کرده ان

بیان عالیم و نشانه ها قبل از وقوع یک انقالب ، آن هم قرن ها قبل ، محقق الوقوع بودن این قیام را نشان می 

 دهد.

همچنین این عالئم و نشانه ها باعث امیدواری منتظران شده و از آن طرف هشداری جدی برای مستکبران و 

 ظالمان خواهد بود.

 2مالک و معیار برای مدعیان دروغین مهدویت خواهد بود.  از طرف دیگر ، این نشانه ها ، بهترین

 و وقایع پیش از ظهور در اسالم نشانه هافصل دوم : -2-3

 ندای آسمانی-1-2-3

منظور از ندای آسمانی صدایی است که به هنگام ظهور امام مهدی )ع( همه مردم آن را از آسمان می شنوند. 

از این واقعه شده ، همه آنها بیانگر این واقعیتند. آن صدای آسمانی هرچند در روایات ، تعبیرهای گوناگونی 

است که ظهور مهدی )عج( را به جهانیان می رساند. بسیاری از احادیث شیعه این نشانه را از نشانه های حتمی 

نقل کرده ظهور مهدی )ع( دانسته اند و بر تحقق آن ها تأکید فراوان کرده اند. نعمانی از امام صادق )ع( چنین 

 است :

 النداء من المحتوم ...

 ندا )آسمانی( از نشانه های حتمی است.

در شماری از روایت های شیعه و سنی عالوه بر این که ندای آسمانی را از نشانه ها بر شمرده اند مضمون و 

 محتوای این ندا را نیز توضیح داده اند از جمله :

 ه است :نعیم بن حماد از پیامبر )ص( چنین نقل کرد

 فی المحرم ینادی من السماء : اال ان صوه اهلل من خلقه فالن. فاسمعوا له و اطیعوه ...

 در ماه محرم بانگی از آسمان بر آید بدین مضمون که برگزیده خداوند فالن است. پس سخنش را بشنوید و از 
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 1وی پیروی کنید. 

 ابن المنادی از علی ابن ابی طالب )ع( نیز چنین نقل می کند :

 هنگامی که بانگ برآورنده ، از آسمان بانگی برآورد که حق در آل محمد )ص( است در این هنگام مهدی ظهور

 خواهد کرد ...

 نعمانی درباره ندای آسمانی و ویژگی های آن ، از امام باقر )ع( چنین نقل می کند: 

... آن گاه که منادی با نام مهدی بانگ برآورد ، تمام ساکنان شرق و غرب عالم آن را بشنوند و هر انسان 

ین که از هراس این خوابیده ای بیدار خواهد شد و هر انسان ایستاده ای می نشیند و هیچ نشسته ای نیست جز ا

 ندا برخیزد ...

 وی در ادامه حدیث زمان ندا را روز جمعه مشخص کرده و درباره مضمون ندا ، چنین می فرماید :

 ینادی باسم القائم و اسم ابیه ...

 بانگ به نام مهدی و پدر او برآورده می شود.

ز مجموع آنها می توان به نکته های زیر هرچند این گونه احادیث درباره ای از موارد اختالف هایی دارند ، ا

 اشاره کرد :

 صیحه یا ندا : از نشانه های حتمی ظهور است که به این مطلب در برخی روایات تصریح شده است.-1

محتوای این پیام آسمانی ، دعوت به حق و حمایت و بیعت با امام مهدی )عج( است و این معنا با تعبیرهای -2

 .گوناگونی بیان شده است

 این صدا ، از آسمان است به گونه ای که همه مردم شرق و غرب ، آن را می شنوند و به خود می آیند.-3

 سفیانی :-2-2-3

از نشانه های دیگر ظهور مهدی )عج( قیام سفیانی است. وی در منطقه شام خروج می کند و با مکر و فریب 

گروه زیادی را به خود گرد می آورد و بر بخش گسترده ای از سرزمین های اسالمی از جمله شام و فلسطین 

عظیم را برای جنگ با وی گسیل سیطره می یابد. هنگامی که از ظهور امام مهدی )عج( باخبر می شود. سپاهی 

 میان مکه و مدینه ، با نیروهای امام برخورد می کند و به امر خداوند ، همه لشکریان « بیداء»می دارد و در منطقه 

 وی به جز چند نفر در زمین فرو می روند و هالک می شوند.
 .144، ص  1386م ، مؤسسه بوستان ، مهدی ، اکبرنژاد ، بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت ، ق-1
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در برخی احادیث شیعه ، بر حتمی بودن خروج سفیانی تأکید شده است و آن چه از این روایت ها به دست می 

آید این است که از جمله نشانه ای که هم زمان یا نزدیک به ظهور امام مهدی )عج( تحقق می یابد ، خروج 

 سفیانی است.

 باره می فرمایند : امام باقر )ع( در این

 ... ال و اهلل! انه لمن المحتوم

 به خدا قسم ، آمدن سفیانی از موارد حتمی است.

 امام صادق )ع( نیز می فرمایند :

  ان امر السفیانی من االمر المحتوم ... 

 سفیانی از مسائل حتمی است.

 در جای دیگر با همین محتوا از آن حضرت نقل شده است: 

 ز ظهور مهدی )عج( خواهد بود که یکی از آن ها سفیانی است.پنج نشانه پیش ا

 روایات شیعه در این باره به حدی است که برخی در مورد آن ها ادعای تواتر کرده اند.

برخی از احادیث گویای این است که ظهور سفیانی از نشانه های قیامت است. با توجه به اینکه در برخی از 

مهدی )عج( نشانه قیامت معرفی شده است ، بنابراین نشانه های ظهور امام مهدی احادیث حتی اصل ظهور امام 

 )عج( همانند خود ظهور آن حضرت ، می تواند به گونه ای نشانه قیامت هم به شمار آید.

اما در مورد شخص سفیانی ، از برخی روایات شیعه چنین بر می آید که وی شخصی است از تبار ابوسفیان که 

ان و پدرش عنبسه است. برخی دیگر از احادیث وی را از فرزندان عقبه ابن ابی سفیان معرفی کرده نام وی عثم

 اند.

 علی )ع( وی را فرزند معاویه می شمارد و در نامه ای به معاویه می فرماید :

ای معاویه ! مردی از فرزندان تو ، بدخوی و ملعون و سبک مغز و ستم کار و واژگون دل و سخت گیر و 

عصبانی است. خداوند رحمت و مهر را از قلب او برده است ... لشکری به سوی مدینه گسیل می دارد ، ... در 

این حال مردی پاک و پرهیزکار از آنها فرار می کند ، کسی که زمین را از عدل و داد سرشار خواهد شاخت 

 همان گونه که از ظلم و جور لبریز شده است ...
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سخن از ویژگی های جسمی او به میان آمده و او را مردی چهار شانه با چهر ای  در شماری از احادیث ،

 وحشت زا و سری بزرگ و آبله روی معرفی کرده اند که وقتی انسان او را ببیند می پندارد که یک چشم دارد.

که  فرقی نیست–آنچه از مجموع احادیث و غیر آن بدست می آید این است که وی از تبار ابوسفیان است 

و خود ابوسفیان نیز  -فرزند عقبه باشد با عنسبه و یا معاویه ، چرا که هر سه از فرزندان ابوسفیان می باشند

ظهور شرارت و دشمنی بر ضد رسول خدا )ص( بوده و فرزندان او نیز همیشه با خاندان رسالت سر ستیز 

 داشته اند.

پنج گانه : شام ، حمص ، فلسطین ، اردن و قنسرین همچنین دوران حکومت او به یکسال نمی رسد و بر مناطق 

 1مسلط می شود. 

 : ءسف در بیداخ -3-2-3

 واژه خسف ، به معنای فرو رفتن و پنهان شدن است و بیداد نام سرزمینی است میان مکه و مدینه.

می شود و منظور از این نشانه این است که سفیانی با لشکری عظیم ، به قصد جنگ با مهدی )عج( عازم مکه 

در میان مکه و مدینه در سرزمین بیداد به گونه ای معجزه آسا و با ندای آسمانی یا چیزی شبیه آن ، در زمین 

 فرو می روند.

 از امام باقر )ع( چنین نقل شده است :

 ... وخسف البیداء من المحتوم ...

 همچنین از امام صادق )ع( نیز چنین روایت شده است :

 بد ان یکون من قبل قیام القائم .. . خسف البیداء ...من المحتوم الذی ال

 از موضوعات حتمی که پیش از قیام قائم تحقق می یابد ... خسف در بیداء است...

است ، اما در شمار دیگری از روایات ، « خسف در بیداء»هر چند خسفی که نشانه حتمی معرفی شده همین 

احی دیگر سخن گفته اند. این نشان دهنده این است که در خسف در مشرق و خسف در مغرب و نیز برخی نو

دیگر نقاط زمین نیز ، چنین حوادثی رخ می دهد و به امر خداوند دشمنان مهدی )عج( بدین وسیله نابود می 

 2گردند. 

 
 .146همان. ص -1

 .147همان. ص -2
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 مرد یمانی :-4-2-3

 از مرد یمانی نامی به میان نیاورده اند. اما در شماری ازبرخی روایات که نشانه های محتوم را برشمرده اند 

 روایات بر این نشانه تأکید کرده اند و آن را جزو حتمیات شمرده اند

 «یمانی جزء حتمیات است.»نعمانی به نقل از ابی عبداله آورده است که : 

سین )ع( به این نشانه اشاره کرده چند تن از ائمه از جمله امام صادق )ع( و امام رضا )ع( و قبل از آن امام ح

 .اند

 بعضی نیز گفته اند روایات مربوط به این نشانه فراوان و از نظر تاریخی قابل اثبات است. بعضی از روایات به

هیچ پرچمی همچون پرچم »ویژگی های پرچم یمانی پرداخته اند ، ابوجعفر محد بن علی )ع( فرموده است : 

یمانی راه نمی نماید ، چون شما را به صاحبتان می خواند وقتی یمانی بیرون می آید ، فروش سالح را بر مردم 

یوند چون پرچمش ، پرچم هدایت است و که همگی مسلمان اند حرام م یکند. وقتی یمانی قیام می کند به او بپ

هیچ مسلمانی را نرسد که از وی روی بگرداند و هر کس چنین کند اهل آتش خواهد بود ، چون یمانی مردم را 

 1«. به حق و راه راست فرا می خواند

 قتل نفس زکیه :-5-2-3

ای ظهور بر شمرده شده که در کشته شدن نفس زکیه که به معنای فرد بی گناه و پاک می باشد از دیگر نشانه ه

 روایات از آن نام برده اند و حتی از نشانه های حتمی شمرده شده است.

 از امام صادق )ع( نقل شده که فرمود :

 از مسائل ضروری که پیش از قیام قائم به وقوع می پیوندد .. ، کشته شدن نفس زکیه است...

ور نخواهد کرد مگر آن که نفس زکیه کشته شود ، پس آن ابن ابی شیبه از پیامبر )ص( نقل می کند:مهدی ظه

هنگام آسمانیان و اهل زمین بر آنان )قاتالن( غضب می کنند و به دنبال آن ، مردم به حضور مهدی )عج( آیند 

... و او زمین را پر از عدل و داد می کند.آن گونه که اشاره شد ، کشته شدن نفس زکیه از نشانه های حتمی 

مرده شده و در اصل تحقق چنین حادثه ای به عنوان نشانه ظهور ، تردیدی نیست ولی در تعیین ظهور بر ش

مشخصه ها و جزئیات که این کشته شدن مطالب زیادی در احادیث نیامده و تنها به چند نکته جزئی که نمی 

 تواند روشن کننده اصل موضوع باشد ، اشاره شده 

 .193و  192از نظریه تا تحقق ، ص نذیر یحیی ، حسنی ، مصلح جهانی -1
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و قتل غالم من آل محمد )ص( ... اسمه محمد بن الحسن "است از جمله اینکه وی از آل محمد )ص( است :

 "النفس الزکیه ...

 چه کسی است؟« حسن»در این حدیث وی محمد بن الحسن معرفی شده ، ولی روشن نیست که منظور از این 

 از نسل امام حسن مجتبی )ع( است یا نام پدر وی حسن است؟آیا منظور این است که او 

برخی نیز گفته اند منظور از نفس زکیه ، همان محمد پسر عبداله بن الحسن ، معروف به نفس زکیه است که در 

 زمان امام صادق )ع( با حمایت برخی از بنی هاشم و بنی عباس قیام کرد.

 تبعیت کردند به جز امام صادق )ع( که او را از این کار نمی کرد.و نیز مدعی مهدویت شد و بسیاری با او 

ولی باید گفت این تطبیق صحیح نیست چرا که الزم است پیش از دنیا آمدن امام مهدی )عج( یکی از نشانه 

های ظهور وی که صدها سال پس از والدت او باید رخ دهد به وقوع پیوسته باشد. همچنین خود نفس زکیه و 

تنها ادعای مهدی بودن او را داشته اند نه این که کشته شدن او را نشانه ظهور مهدی )عج( بدانند و پروانش 

همین ادعای کاذب ، سبب می شود که آن فرد آرمانی که کشته شدنش در روایات از نشانه های ظهور معرفی 

بین قتل نفس زکیه و ظهور امام  شده بر این ادعا کننده دروغگو منطبق نشود. عالوه بر این با توجه به روایات

بیش از پانزده روز فاصله نیست ، در حالیکه آن شخص کشته شد ولی هنوز امام ظهور نکرده اند. همچنین نفس 

 1زکیه مذکور در روایات بین رکن و مقام کشته می شود در حالیکه این مرد در آن جا کشته نشده است. 

 دستی که از آسمان ظاهر می شود :-6-2-3

نعمانی در کتاب الغیبه روایتی آورده که حاکی از حتمی بودن این نشانه است. او به سند عبداله بن سنان از ابی 

 عبداله )ع( نقل می کند که فرمود :

 2)دستی که از آسمان ظاهر می شود از نشانه های حتمی است.( «. و کف یطلع من السماء من المحتوم»

 جور: فراگیر شدن جهان از ظلم و-7-2-3

این نشانه از نشانه های معروف ظهور حضرت  مهدی )عج( به شمار آمده است و در روایات بسیاری به چشم 

 می خورد از جمله این روایت معروف که می فرماید :

خداوند ، به وسیله ظهور مهدی )عج( زمین را پر از عدل و داد می سازد. پس از آنکه از ظلم و ستم پر شده 

 باشد.

 152ص  همان.-1

 .198، ص 1389نذیر یحیی ، حسنی ، مصلح جهانی از نظریه تا تحقق ، ابراهیم خاکپور ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی ،  -2
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 یا از حضرت مهدی )عج( نقل شده :

نشانه آشکار شدن من زیاد شدن هرج و مرج و فتنه ها و آشوب هاست. گاهی نیز زیاد شدن گناهان و مفاسد 

 1اخالقی و اجتماعی در میان مسلمانان ، به عنوان نشانه های نزدیک شدن ظهور پیش گویی شده است. 

ه در آن بیش از یکصد نوع عالمه مجلسی )ره( در باب نشانه های ظهور ، روایتی از امام صادق )ع( آورده ک

گناه و انحراف اخالقی ، اجتماعی ، اعتقادی و فرهنگی که در دوران غیبت ، دامن گیر جوامع اسالمی می شود ، 

 پیش گویی شده است. از جمله : رشوه خواری ، شراب خواری ، زیاد شدن زنا ، لواط ، قطع صله رحم ، از 

 کم فروشی ، بی اعتنایی به اوقات نماز ، آراستن مساجد به زیور میان رفتن شرم ، نپرداختن خمس و زکات ، 

 آالت ، پیروی از ثروتمندان ، صراف کردن سرمایه های عظیم در فساد و ابتذال و بی دینی ، چاپلوسی و تملق

 گویی و...

ها بر خوبی ها  البته فساد و گناه ، کم و بیش در میان مردم بوده ، مهم فراگیر شدن آن است به گونه ای که بدی

 و ضد ارزش ها بر ارزش ها غلبه یابد.

افزون بر این گسترش حاکمیت استکبار جهانی در روی زمین و محرومیت قرار گرفتن پیروان حق ، نمود 

 دیگری از بی عدالتی و زیاد شدن ظلم و جور است.

این نکته نیز اشاره می کند که  در روایات در حالیکه از زیاد شدن ستم ، به عنوان نشانه ظهور یاد می کند به

جامعه منتظر ، باید در به پا داشتن ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها ، تالش جدی بکنند و منتظران به تهذیب 

 نفس بپردازند.

 شهید مرتضی مطهری )ره( روایتی را از شیخ صدوق )ره( می آورد مبنی بر این که :

ر یک از شقی و سعید ، گروه حق و باطل ، به نهایت کار خود می منظور از فراگیر شدن ستم ، آن است که ه

رسند. ستم کاران و بدکاران به نهایت درجه بدی و نابکاری می رسند و لهیب آتش آنان همه را فرا می گیرد. 

در این هنگام ، صالحان در مظلومیت به سر می برند و همه راه های چاره بر آنان بسته می شود ، مهدی )عج( 

 2ور می کند و دنیا را پر از عدل و داد می کند. ظه

و  243،ص1382ستاد احیاء گسترش فرهنگ مهدویت مؤسسه فرهنگی انتظار نور،برترینهای فرهنگ مهدویت در مطبوعات،قم،مؤسسه بوستان کتاب، -1

244 

 .245همان. ص -2
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که به حتمیت آنها ، تصریح نشده است ،  پس از بیان امور و نشانه های حتمی ، به بیان نشانه هایی می پردازیم

 از جمله :

 اختالف مردم شرق و غرب -1

  جنگ های روم و مسلمین-2

 فتح قسطنطنیه-3

 خلع عرب از رهبری و سادت-4

 1خروج دجال -5

 و نشانه های فراوان دیگری که در کتب مختلف ذکر شده اند ، از جمله :

 سینه و صورت در خورشید ، صورتی که در ماه ظاهر می خسوف و کسوف ناهنگام خورشید و ماه ، پیدا شدن

شود ، شرت یافتن فقر و تنگدستی و دشمنی مردم با یکدیگر ، گرسنگی ، فقر و قتل و ظهور فساد و منکرات و 

 ...2 

بنابراین برای ظهور مسیح در دین مسیحیت ، تاریخ مشخصی تعیین نشده است و به صورت ناگهانی و 

هد اما با این حال ، نشانه هایی برای ظهور مسیح بیان شده است مانند ظهور مسیح با ذلت غیرمنتظره رخ می د

 قوم یهود بستگی دارد و یا ظهور هنگام رقابت دولتها و یا ظهور مسیح دروغین و)دجال( و ...

از بنا به برخی روایات دوران هفت ساله پیش از ظهور مسیح جهان وضع خاصی خواهد داشت و برای هر یک 

 سالها ، نشانه هایی را ذکر کرده اند.

مسیحی ها معتقدند ، مسیح پیروان خود را در مورد وقایعی پیش از ظهور مجددش ، آگاه ساخته و می فرماید 

 در آن زمیان ، جهان بی ثبات است و ناامنی و هرج و مرج فرهنگ ها رخ خواهد داد.

 غیرحتمی وجود دارد.برای ظهور حضرت مهدی )عج( نیز نشانه های حتمی و 

 نشانه های حتمی مانند ندای آسمانی ، سفیانی ، خسف در بیداء ، مردیمانی ، قتل نفس زکیه و ...

و نشانه های غیرحتمی مانند : اختالف مردم شرق و غرب ، جنگ های روم و مسلمین ، خروج دجال و ... بیان 

  شده است.
 .201تا  199تا تحقق ، ص نذیر یحیی ، حسنی ، مصلح جهانی از نظریه -1
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 فصل اول : اعتقاد به رجعت در مسیحیت -1-4

تعبیر می کنند. نیز زنده شدن مسیح را بعد « اجماع زنده»در دین مسیح ، اعتقاد به رجعت وجود دارد و از آن به 

در منابع کنونی آیین مسیح ، رجعت به معنای  1از مصلوب شدن به دلیل رستاخیز و زنده شدن مجدد می دانند. 

 2بازگشت نیکوکاران و مؤمنان برای درک سلطنت مسیح است و از آن به قیامت اول نیز تعبیر شده است. 

 ( چنین آمده است:14:  15در کتاب عهد جدید )قرنطیان اول ، 

و ایمان و اعتقاد شما نیز به خدا ، اگر مسیح زنده نشده است ؛ پس تمام پیغام ها و موعظه های ما دروغ است 

 بی اساس و بیهوده می باشد.

این عبارات اهمیت اعتقاد به رجعت در دین مسیح را می رساند. حتی در برخی موارد ، شاگردان و حواریون 

 اظهار کرده اند که بعد از مردن ، زنده خواهند شد : چنانچه در نامه دوم به قرنطیان چنین آمده است:

م همان خدا که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده کرد ، ما را نیز مانند عیسی مسیح ، زنده خواهد می دانی

 کرد ، تا به همراه شما به حضور او ببرد.

 3به اعتقاد مسیح ، هر کسی به او ایمان آورد ، مشمول این قانون می شود. 

 پیش گویی هایی در مورد ظهور مجدد مسیح )رجعت( :-1-1-4

آمدن مجدد مسیح ، زمان های متعددی را مطرح کرده اند. البته زمان دقیق را مشخص نکردند بلکه شرایط  برای

 زمان را مطرح و پیش گویی کرده اند. از جمله شرایط آن می توان به چند مورد اشاره کرد :

 فراگیر شدن ایمان انجیلی :-1

است. زیرا اینها کاری ندارند که همه مردم در این تعبیر ، معنایش غیر از تعبیر مسیحی شدن همه مردم 

آخرالزمان مسیحی می شوند یا نه ، بلکه می گویند این ایمان فراگیر و غالب می شود. این االن محقق شده یعنی 

 اکثر مردم مسیحی هستند.

 موسی )ع((شاید مراد این باشد که این ایمان انجیلی در مقابل ایمان غیرانجیلی است یعنی در مقابل شریعت )

 قرار می گرد. زیرا انجیل یعنی بشارت ، پس ایمان انجیلی یعنی فراگیر شدن ایمان به بشارت که مختص

 .297. ص 1388محمدحسین ، محمدی ، آخرالزمان در ادیان ابراهی ، قم ، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود ، -1

 .103، ص 8، شماره  1389رجعت در آخرالزمان در تورات انجیل و قرآن ، زمستان  رضا ، برنکار ، محمدمقداد ، امیری ، فلسفه دین ، پیشگویی-2

 .298همان ، ص-3
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 مسیحی هاست.

 1در پاره آیات ، زمان ظهور مجدد مسیح )ع( را به زمان لوط و نوح )ع( تشبیه کرده اند. 

 باور عمومی ادیان به ماشیح بودن مسیح )ع( :-2

دوباره ظهور می کند ، زمانی خواهد بود که یهودیان به این باور عمومی رسیده یعنی وقتی عیسی مسیح )ع( 

از آن پس مرا نخواهید دید تا زمانی که بگویید که او »باشند که او همان ماشیح است. در انجیل متی آمده است: 

 «.مبارک به نام خود می آید

 ارتداد اول-3

 ین باره نوشته است :. در ا2. آیه 3در کتاب تسالو نیکان دوم. باب 

وقتی ارتداد اول اتفاق افتاد ، منتظر ظهور مجدد مسیح باشید. پیش از مسیح و همراه با آمدن شخصی شدید ، »

 «.انسان هالکت یا انسان گناه ، این ارتداد اتفاق خواهد افتاد...

 به سخره گرفتن انتظار و منتظران -4

 باره چنین نقل می کند : در این 4و  3، آیه 3رساله دوم پطرسی ، باب 

 2« در آن زمان اعتقاد به رجعت مجدد مسیح را به تمسخر خواهند گرفت»

 اهداف و ثمرات بازگشت مسیح )ع( :-2-1-4

 پذیرش ایمان داران-1

یعنی عیسی مسیح وقتی ظهور می کند ، همانند گذشته ، همه مؤمنان دور او جمع می شوند. انجیل یوحنا در 

نزد پدر من )خدا( جا بسیار است. من می روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه »د : این باره می گوی

 «.چیز آماده شد ، باز خواهم گشت و شما را هم خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید

 بازگست دوباره عیسی مسیح )ع( برای دادرسی و دادن پاداش-2

 در انجیل متی آمده است :

 «.ا من با فرشتگان خود در شکوه جالل پدرم خواهم آمد و هر کس را از روی اعمالش داوری خواهم کردزیر»

 .86روح اهلل ، شاکری زواردهی ، منجی در ادیان ، ص-1

 .88همان ، ص-2
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 یعنی به او قدرت بخشیده شده که داوری هم بکند و در آن وقت هر کس را مطابق عملش جزا دهد. البته جزا

داوری به معنای محاکمه کردن نیست. بلکه فقط می خواهد ببیند مؤمن اند یا نه و سنجش استعدادی آنها را و 

 بیان کند.

 نجات بنی اسرائیل :-3

نجات به معنی اتحاد و متشکل حکومت برا یبنی اسرائل است. این مطلب در برخی خرقه های مسیحی خیلی 

 ...«همگی بنی اسرائیل ایمان خواهند یافت »آمده است:  .26. آیه 17نمایان است. در رومیان. باب 

 1)نجات آن دسته از بنی اسرائیل که به عیسی )ع( ایمان بیاورند ، نه همه بنی اسرائیل( 

 داوری در میان همه امت ها :-4

 ( آمده است :33تا  31، ایات  25در انجیل متی )باب 

د )همراه با تمام فرشتگانم بیایم ، آن گاه بر تخت باشکوه هنگامی که من ، مسیح موعود با شکوه و جالل خو»

خود خواهم نشست. سپس تمام ملت های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا 

خواهم کرد. همان طور که یک چوپان ، گوسفندان را از بزها جدا می کند ، گوسفندها را در طرف راستم قرار 

 «ا را در طرف چپم.می دهم و بزه

 ازاد ساختن و برکت دادن-5

و در اشعیا )باب ...« زمین از تباهی آزاد خواهد شد با آمدن مسیح »( آمده است : 21، آیه  8در رومیان )باب 

 ...«( نیز آمده است : در زمین و درختان پربرکت و سرسبز می شوند 1- 10. آیات 35

 برقراری ملکوت -6

د ، ملکوت خدا را برقرار می کند. مراد از آن حکومتی است که نمایاننده جالل و وقتی عیسی )ع( می آی

جبروت خداوند باشد. در سایه چنین حکومتی تعالیم خداوند توسط عیسی )ع( در زمین عملی گردد. ملکوت 

 2خداوند همان حکومتی است که خداوند به داوود )ع( وعده داده بود. 

 مراحل بازگشت مسیح-2-1-4

همچنین بر اساس منابع مسیحیان ، مسیح در دو مرحله باز خواهد گشت : سلطنت هزار ساله در دنیا و داوری 

 نهایی در قیامت. همچنین رستاخیز مردگان درقیامت نیز ، در دو مرحله قیامت اول و قیامت دوم )نهایی( خواهد

 .84همان ، ص-1

 .86و  85همان ، ص -2
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بود. دنیوی یا اخروی بودن سلطنت مسیح پس از بازگشت از آسمان ، از جهتی به اعتقاد به دوره هزار ساله در 

 1مسیحیت برمی گردد. 

در کتاب التفسیر التطبیقی للعهد الجدید سه نظر از علمای الهوت مسیحی در این باره بیان شده است که عبارت 

 اند از :

عد از گذشتن این هزار سال است. در پایان این هزار سال ، شیطان مجدداً بازگشت مجدد مسیح به زمین ب-1

آزاد خواهد شد. اما در این زمان مسیح باز خواهد گشت ، او را شکست خواهد داد و تا ابد سلطنت خواهد 

 کرد.

ین بازگشت مجدد مسیح به زمین قبل از این هزار سال و سلطنت او در طول مدت مذبور است. با پایان ا-2

 هزار سال ، سلطنت دنیوی او به پایان رسیده ، شیطان نیز ، از بین خواهد رفت.

هزار سال تنها رمزی است برای مدت زمان صعود مسیح به آسمان و بازگشت مجدد او. این دوران ، دوران -3

این دوران کلیسا است. از این رو سلطنت هزار ساله مسیح ، سلطنت او در قلب های مسیحیان و در کلیساست. 

 با بازگشت مجدد مسیح پایان خواهد پذیرفت.

در کتاب الکنز الجلیل فی تفسیر االنجیل از ذیل شرح آیه سوم از باب بیستم مکاشفه یوحنا نظر دیگری نیز 

مطرح شده است که بعضی معتقدند : مدت مزبور گذشته و اکنون زمانی است که شیطان آزاد شده و به گمراهی 

 2. به دلیل نقل اقوال مختلف در این باره ، هیچ یک از این آرا در خورد اعتقاد و پذیرش نیست. مردم می پردازد

 همچنین دو نظر از علمای الهوت مسیحی برای قیامت اول نقل شده است )التفسیر التطبیقی للعهد الجدید(

با مسیح خواهند داشت ،  قیامت اول تنها رستاخیز روحی ارواح برای سلطنت هزار ساله ای است که مؤمنان-1

سلطنت روحی او در فاصله زمانی صعود او به آسمان و بازگشت مجدد او بوده ، قیامت دوم رستاخیز جدی 

تمام بشر برای داوری است. طبق این نظر ، همه مؤمنان اکنون کاهنان خداوند به شمار می آیند ، زیرا مسیح ، 

 بر قلب ها حکومت می کند. اکنون

قیامت اول پس از به بند کشیده شدن شیطان واقع خواهد شد. این قیامت رستاخیر جدی مؤمنان )یعنی -2

رجعت به دنیا( است که با مسیح )پس از بازگشت از آسمان( هزار سال در زمین حکومت خواهند کرد و در 

 3 پایان هزار سال رستاخیز بقیه مردگان برای داوری غیر مؤمنان صورت خواهد گرفت.

 .104رضا ، رنجکار ، محمد مقداد ، امیری ، فلسفه دین ، پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات انجیل و قرآن ، ص-1

 .105و  104همان ، ص -2

 .106همان. ص -3
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 فصل دوم : اعتقاد به رجعت در اسالم -2-4

بیان شده است. بنابراین رجعت در اسالم نیز مسأله رجعت و زنده شدن مردگان هم در دنیا و هم در آخرت 

یکی از مسائل مهم آخرالزمان است که جایگاهی مهم در اعتقادات شیعه دارد. طبق تصریح برخی از علمای 

شیعه ، اعتقاد به آن از ضروریات مذهب شیعه است. به جز مسئله رجعت ، بیشتر مسائل مطرح شده درباره 

اهل سنت نقل شده اند که پیروان مذهب اهل سنت به رغم  آخرالزمان ، هم در منابع شیعی و هم در منابع

 داللت بعضی از روایات آنا بر رجعت ، به آن اعتقاد ندارند.

طبق روایات شیعه ، رجعت به معنای بازگشت جمعی از نیکان و بدان پیش از قیامت ، در زمان ظهور حضرت 

 1مهدی )عج( امت تا به بخشی از جزای خود برسند. 

 سوره غافر  11ت رجعت طبق آیه اثبا-1-2-4

 سوره غافر : 11در قرآن کریم نیز آیاتی به منزله دلیلی بر اثبات رجعت وجود دارد. از جمله آیه 

پروردگارا ! ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی ، پس ما به گناهان خود اعتراف کردیم. آیا اینک راهی 

 هست تا )از عذاب( بیرون آییم؟

لت دو مرگ و دو زندگی در این آیه ، اقوال مختلفی نقل شده است. سه قول اول از تفاسیر شیعه و درباره ع

 سنی و قول چهارم از روایات نقل شده است که عبارتند از :

الف(مرگ اول پس از زندگی دنیا و مرگ دوم پس از زنده شدن د رقبر برای سؤال در قبر ، زنده شدن اول پس 

 و زنده شدن دوم پس از مرگ دوم در قیامت است.از مرگ اول در قبر 

ب(مرگ اول در حال نطفه بودن و مرگ دوم پس از زندگی دنیا ، زنده شدن اول پس از مرگ اول و حال نطفه 

 بودن زنده شدن دوم پس از مرگ دوم در قیامت است.

بر ، زنده شدن اول ج(مرگ اول پس از زندگی دنیا و مرگ دوم پس از زنده شدن در قبر برای سؤال در ق

 زندگی دنیا و زنده شدن دوم پس از مرگ اول در قبر است واشاره ای به زنده شدن قیامت نشده است.

د(مرگ اول پس از زندگی دنیا و مرگ دوم پس از زنده شدن در رجعت است. زنده شدن اول پس از مرگ اول 

 در رجعت و زنده شدن دوم ، پس از مرگ دوم در قیامت است.

شیخ صدوق )ره( در کتاب االعتقادات فی دین االمامیه در باب االعتقاد فی المسأله فی القبر ، این آیه را به 

عنوان شاهدی بر اثبات سؤال در قبر )یعنی نظر اول( آورده است. اما شیخ مفید در المسائل السرویه ، این آیه را 

 2آورده است. در شمار آیاتی که برای اثبات رجعت استفاده می شوند ، 
 .17همان. ص -1
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 .123همان. ص -2

 

 

 سوره قصص 5اثبات رجعت طبق آیه -2-2-4

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و »سوره قصص نیز بیانگر رجعت است :  5همچنین آیه 

 «نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین

شمرده شدند ، منت گزارده ، آنان را پیشوایان خلق قرار و ما اراده کردیم که بر آن طایفه ای که در زمین ضعیف 

 دهیم و وارث ملک گردانیم.

این آیه ، با توجه به سیاق به نجات بنی اسرائیل از ظلم و ستم فرعون اشاره می کند اما مطابق روایات ، به 

وایات ، در ظهور حضرت مهدی )عج( و برقراری حکومت عدل الهی توسط اهل بیت اشاره می کند. مطابق ر

زمان ظهور حکومت عدل در زمین ، رجعت مؤمنان محض و کافران محض برای متنعم شدن از برکات آن 

 دوران و مجازات به دنیا محقق خواهد شد.

 این آیه نیز می تواند در شمار آیاتی باشد که به منزله دلیلی بر اثبات رجعت به آن استناد شده است.

از رجعت ، به مسائلی چون عذاب کفار و منافقین و پاداش مؤمنان ، تحقق  در قرآن و روایات درباره هدف

 1 وعده های خداوند ، نصرت دین و حکومت عدل جهانی و ... اشاره شده است.

بنابراین بازگشت دسته ای از مردگان به دنیا یا رجعت مسئله ای است که در کتب مقدس مسیحیان و مسلمانان 

 به آن اشاره شده است.

گشت مردگان در زمان بازگشت عیسی مسیح )ع( از آسمان که در آیات مختلف عصر جدید به آن اشاره باز

شده است بحثی است که در مسیحیت با مسئله بازگشت مسیح از آسمان و سلطنت هزار ساله او متبط است. 

مبتنی بر دلیل و  درباره رجعت مردگان دو نظر از علمای الهوت مسیحی بیان شده است که نظر دسته دوم که

 شواهد موجود در کتب مقدس بوده ، با ظاهر عبارات عصر جدید نیز سازگار است ، صحیح تر به نظر می رسد.

و همچنین مسئله رجعت در قرآن و روایات نیز به آن اشاره شده است و یکی از مسائل مهم آخرالزمان بوده 

یات ، پیش از قیامت ، در زمان حضرت مهدی )عج( است و از ضروریات مذهب شیعه امامیه است. بر طبق روا

 جمعی از نیکان و بدان به دنیا برخواهند گشت تا به بخشی از جزای اعمال خود برسند.

بنابراین ، اساس اعتقاد به رجعت در اندیشه شیعه و دسته ای از علمای مسیحیت مشترک است. نظر آن دسته از 

علمای مسیحی که زنده شدن دسته ای از مردگان ، پیش از قیامت را قبول نداشته ، آمدن مسیح را تنها در روز 
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ات مبروط به آن را تأویل ند و آیات و روایقیامت نهایی می دانند ، مشابه نظر اهل سنت است که منکر رجعت ا

 همان.-1 می کنند.

 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی :

نتیجه این تحقیق این است که منجی موعود در هر دو دین مسیح و اسالم یکی می باشد که همان حضرت 

 حجت بن الحسن العسکری علیه السالم است.

و باز می گردند اما در کنار حضرت مهدی )عج( به عنوان علیه السالم( نیز قطعاً رجعت دارند 0حضرت عیسی 

وزیر الیق و همراهی صادق انجام وظیفه می کند. چرا که حضرت مهدی و حضرت عیسی )علیه السالم( هر دو 

دارای اهداف مشترک می باشند و آن ، حاکمیت دین الهی و برقراری عدل و داد و اجرای دستورات الهی است. 

حیانی که ادعای پیروی از او را دارند. اگر در گفتار خود صادق باشند باید به دین اسالم و آن دسته از مسی

 گرویده و مسلمان شوند.

بنابراین ما یک منجی بیشتر نداریم و آن هم حضرت مهدی )عج( است که با تشکیل حکومتی فراگیر ، فرامین 

 الهی را اجرا کرده و عدل و داد در زمین برقرار می کند.
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