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اعتقاد به »موعود« و »منجى« در ادىان الهى و به خصوص در اسالم ىک اعتقاد عمىق و استوار 
است. اىن اعتقاد نشانٔه بىنش درست ادىان الهى به تارىخ و سرنوشت انسان است و به همىن جهت 

نىازمند بررسى و دقت نظر جدى است. در اىن درس مى خواهىم بدانىم:
اىن اعتقاد چه جاىگاهى در اندىشٔه اسالمى دارد و چگونه زندگى مسلمانان را تحت تأثىر قرار مى دهد؟

آینده تاریخ
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وَعـَد الـّلٰـُه الَّـذیـن آَمـنـوا ِمـنـکُـم           خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده
ـالِـحاِت                                           و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده داده است َو َعـِملُوا الّصّ

لَـَىـسـتَـخـلِـَفـنَّـُهـم ِفـى االَرِض                  که آنان را جانشىن در زمىن قرار دهد
کََمـا اسـتَـخـلََف   الَّـذیَن ِمن َقبـلِِهـم                          همان طور که قبل از آنان کسانى را جانشىن قرار داد.

َو لَـُىـَمـکِّـنَـنَّ لَـُهـم دیـنَـُهـُم                        و براى آنان دینشان را مستقر سازد
الَّـِذى ارتَـٰضـى لَـُهـم                                   که براى آنها پسندیده است 

لَـنَّـُهـم ِمـن بَـعـِد َخـوِفـِهـم َامـنًا     و بىمشان را به ایمنى مبّدل گرداند َو لَـُىبَـِدّ
َیـعـُبـدونَـنـى                                               تا مرا بپرستند

الُیـشـِرکـوَن بـى َشىـئًـا                                  و به چىزی شرکت نورزند
نور، 55

َو ُنـریـُد َان نَـُمـنَّ                                          و مى خواهىم منت نهىم 
َعـلَـى الَّـذیـَن  اسـُتـضـِعـفـوا  ِفـى  االَرِض    بر کسانى که ناتوان شمرده شده اند در زمىن

ـًة                                    و آنان را پىشوایان ]مردم[ قرار دهىم  َو نَـجـَعـلَـُهـم َائِـمَّ
َو نَـجـَعـلَـُهـُم الـواِرثـىـَن                            و آنان را وارثان ]زمىن[ کنىم

قصص، 5
کـِر    به راستی در زبور، پس از ذکر )تورات( نوشته ایم بوِر ِمن بَـعـِد الِذّ َو لََقـد کَـتَبـنـا ِفى الـزَّ

َانَّ االَرَض َیـِرثُـهـا                                        که زمىن را به ارث می برند
ِعـبـاِدىَ الّصـالِـحـوَن                                   بندگان شایستۀ من

انبىا، 105
ُهـَو الَّـذى َارَسـَل َرسـولَـه و                           او کسی است که رسولش را فرستاد

بِالـُهـدٰى َو دیـِن الـَحـِقّ                                  با هدایت و آیىن حق
لُِىـظـِهـَره و  َعلَـى الـّدیـِن کُلِّـه ی                   که بر همۀ دین ها چىره گرداند

َو لَـو کَـِرَه الـُمـشـرِ کـوَن                             هر چند مشرکان کراهت داشته باشند
توبه، 33

در آىات باال بىندىشىد و ببىنىد که چه آىنده ای برای تارىخ انسان پىش بىنی شده است؟

تدّبر در قرآن
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آیندۀ تاریخ
تارىخ زندگى انسان ها صحنٔه مبارزهٔ دائمى حّق و باطل بوده است. در جبهٔه حق، انسان هاىى حضور 
دارند که در راه خداپرستى، عدالت، انسان دوستى، آزادگى، فضاىل اخالقى و دفاع از حقوق محرومان و 
مستضعفان تالش کرده اند و صفحات تارىخ را با جهاد و اىثار خود زىباىى و شکوه بخشىده اند. در جبهٔه 
باطل، خودخواهان و خودپرستانى حضور دارند که شرک و کفر و ستمگرى پىشه ساخته و براى رسىدن 
به خواسته هاى خود، به بهره کشى از انسان ها و دامن زدن به فساد و بى بند و بارى پرداخته اند. نتىجٔه نهاىى 

اىن مبارزه چىست و پىروزى از آِن کدام جبهه خواهد بود؟ جبهٔه حق ىا جبهٔه باطل؟
پاسخ به اىن سؤال با بىنش انسان دربارهٔ جهان ارتباط دارد. آنان که از شناخت آفرىنندهٔ جهان درمانده اند     و 
اداره کننده اى مدبّر و حکىم براى آن نمى شناسند، نمى توانند آىنده اى روشن براى تارىخ انسان تصور کنند.

اّما خداپرستان که معتقدند ىکى از نام هاى خداوند حّق است و اوست که با حکمت خود، جهان 
را اداره مى کند، براساس وعدٔه الهى، باور دارند که آىندٔه نهاىى جهان از آِن حق خواهد بود و باطل، 

شکست خورده و مغلوب، صحنه را ترک خواهد کرد.

موعود و منجى در ادیان
پىامبران الهى، براى تحقق وعده هاى الهى، از طرح خاصى براى پاىان تارىخ سخن گفته اند. آنان 
مى گوىند که در پاىان تارىخ، درحالى که شراىط کامالً آماده شده است، ىک ولّى الهى ظهور مى کند و 

حکومت جهانى و عادالنه اى تشکىل مى دهد که فقط براساس دىن خدا اداره مى شود. 
اىن عقىدٔه اصلى پىامبران الهى است اما همان طور که قبالً دىدىم، تعلىمات هر پىامبرى پس از وى 
پىامبرى دربارٔه  پىروان هر  اىن دگرگونى ها، اعتقاد خاصى بود که  دستخوش دگرگونى شد. از جملٔه 
ظهور موعود پىدا کردند. با وجود اىن اعتقادات مختلف، همه در اصِل الهى بودن پاىان تارىخ و ظهور 

ولّى خدا براى برقرارى حکومت جهانى اتفاق نظر دارند.
ــ ىهودىان معتقدند که هنوز »مسىح« و منجى نىامده است، روزى مسىح خواهد آمد و دىن حضرت 

موسى  را در جهان گسترش خواهد داد و عدالت را برقرار خواهد کرد. 
مسىحىان بر اىن باورند که حضرت عىسى  همان منجى و موعود آخرالزمان است. آنان در اىن باره 
عقىدهٔ ىکى از ىاران حضرت عىسى  به نام پولس را پذىرفته اند که مى گوىد: منجى نهاىى جهان حضرت 
عىسى  است. او معتقد بود که حضرت عىسى  در شبى که مأموران حاکم به مخفىگاهش حمله 
کردند، دستگىر شد؛ روز بعد او را به  صلىب کشىدند و کشتند اّما سه روز پس از مرگ، بر صلىب زنده 
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شد و به آسمان رفت. او دوباره ظهور مى کند و انسان ها را نجات مى دهد.1
در آىىن زرتشتى، اعتقاد به ُسوشىانت که به معناى منجى و رهاننده است، اعتقاد راىجى است و در 

تمام متون زرتشتى به ظهور اىن موعود بشارت داده شده است.
اعتقاد به منجى در بىن پىروان پىامبران، فرصت ارزشمندى براى همکارى مىان آنها و تالش براى تحقق 
آرمان هاى بزرگ همٔه پىامبران الهى، مانند معنوىت، خداپرستى، عدالت، اخالق و نفى حاکمىت کفر و 
ستم بر جهان است. اىن همکارى سبب نزدىکى و همدلى حق طلبان و مانع توطئه هاى ستمگران مى شود.

موعود در اسالم
پىامبر اکرم  ظهور  در رواىات ما آمده است که در آخرالزمان منجى بزرگ انسان ها از نسل 
اىن موعود »مهدى«  خواهد کرد و حکومت واحد جهانى را تشکىل خواهد داد. ىکى از لقب هاى 
است. بسىارى از علما و محدثىن ما در کتاب هاى حدىثى خود بابى را به اىن موضوع اختصاص داده و 
بعضى نىز کتاب هاى مستقلى در اىن باب نوشته اند. آنان ذکر کرده اند که در آىنده از خاندان پىامبر فردى 
متولد خواهد شد که هم نام اىشان است.2 او به امر خدا قىام خواهد کرد و زمىن را پس از آنکه از ظلم 

و ستم پرشده باشد، از عدل و داد پر خواهد کرد.3

1ــ  اىن درحالى است که در انجىل برنابا و انجىل ىوحنا ذکر شده که حضرت عىسى  از آمدن پىامبرى بعد از خود خبر مى دهد و او را 
نجات بخش مى خواند. قرآن کرىم نىز کشتن و به صلىب کشىده شدن حضرت عىسى  را به صراحت رد مى کند و مى فرماىد که آنان در 

اىن مسئله دچار اشتباه شدند )سورٔه نساء، آىه 157(.
2ــ  برخى از علما و دانشمندان که به اىن موضوع پرداخته اند و مى توان به آثارشان مراجعه کرد، عبارت اند از: سعدالدىن تفتازانى در کتاب 
شرح المقاصد، ابن حجر هىثمى در کتاب صواعق المحرقه، جالل الدىن سىوطى در کتاب الحاوى للثاوى، عالمه منادى صاحب فىض القدىر، 
عالمه خىرالدىن آلوسى در غالىة المواعظ، شىخ محمد خضر حسىن استاد دانشگاه االزهر در مجلٔه تمدن اسالمى تحت عنوان نگرش بر 
قرمانى  احمد  کتاب مشارق االنوار،  در  المتواتر، عدوى مصرى  نظم المتناثر من الحدىث  کتاب  در  مالکى  کتانى  به مهدى،  مربوط  رواىات 

دمشقى در کتاب اخبارالدول و آثاراالول و محى الدىن عربى در الفتوحات المکىة.
3ــ شىعىان عقىده دارند که حضرت مهدى فرزند امام حسن عسکرى است و هم اکنون به اذن و قدرت الهى در غىبت به سر مى برد.

پىروان پىامبران الهى چگونه مى توانند براى فراهم کردن زمىنٔه ظهور منجى جهانى با ىکدىگر همکارى 
کنند؟ پىشنهادهاى خود را عرضه کنىد.

بررسی
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جهانى شدن، جهانى سازى و مهدویت
امروزه، با واقعىتى به نام جهانى شدن )Globality( مواجهىم و الزم است رابطٔه آن را با موضوع 
مهدوىت بررسى کنىم. جهانى شدن به معناى گسترش ارتباطات مىان انسان ها و افزاىش تأثىر متقابل 
اقوام، ملت ها و کشورها بر ىکدىگر است ؛ به گونه اى که کمتر اتفاقى در گوشه اى از عالم رخ مى دهد 
که مردم دىگر سرزمىن ها از آن بى خبر بمانند و حىات اجتماعى آنان از اىن اتفاق تأثىر نپذىرد. پىداىش 
ابزارهاى ارتباطى صوتى و تصوىرى و متنى مانند تلفن ثابت و سىار، رادىو، تلوىزىون، ماهواره، اىنترنت 
از ىک طرف و وساىل نقلىٔه جدىد مانند اتومبىل، قطار و هواپىما از طرف دىگر، ارتباط مىان انسان ها 
را در نقاط مختلف کرٔه زمىن چنان توسعه داده است که گوىى مانند مردم ىک دهکده با هم آشناىند. از 

همىن جاست که مفهوم »دهکدٔه جهانى« )Global village( شکل گرفته است.
اىن ىک واقعىت اجتماعى است که رخ داده است و اکنون ما در چنىن جهانى زندگى مى کنىم. با 
پدىدار شدن اىن واقعىت، قدرت هاى بزرگ و سلطه گر برنامه رىزى کرده اند که فرهنگ، اندىشه و آن شىؤه 
زندگى را که خود مى پسندند، جهانى کرده و بر ساىر مردم تحمىل کنند. اىن طرح و برنامه را جهانى سازى 

)Globalisation( مى نامند. 
براى رسىدن به اىن منظور، از امکانات بسىار پىچىدهٔ آشکار و پنهان کمک مى گىرند. شبکه هاى بزرگ 
تلوىزىونى و رادىوىى، ماهواره ها، شبکه هاى بسىار زىاد اىنترنتى، فىلم هاى سىنماىى، کتا ب ها و نشرىات، 
سازمان هاى گستردٔه اطالعاتى و جاسوسى ابزار گسترش فرهنگ قدرت هاى بزرگ و به خصوص آمرىکا 
با اىجاد رعب و ترس ىا  هستند. پشتوانٔه اىن ابزار، قدرت نظامى،سىاسى و اقتصادى آمرىکاست که 
وابستگى و تسلىم طلبى ىا طمع، زمىنه را براى توسعٔه فرهنگ، اخالق و آداب و رسوم آمرىکاىى آماده 
مى کنند ؛ براى مثال، آمرىکا پس از اىنکه افغانستان و عراق را تصرف کرد، ده ها شبکٔه تلوىزىونى به راه 

انداخت تا فرهنگ و اخالق خود را بر مردم مسلمان اىن دو کشور تحمىل کند. 
آنچه در اىنجا حائز اهمىت و نىازمند روشن بىنى است، اىن است که بدانىم با توجه به قدرت گسترده و 
پىچىدهٔ ارتباطات، شىوه هاى مدرن تبلىغ، مهم ترىن ابزار ىکسان سازى فرهنگى است. آنها از ىک طرف 
به شکلى بسىار غىرمستقىم و از زبان ملت ها شکاف مىان نسل ها را چنان بزرگ مى کنند که نسل جدىد 
احساس کند دىگر نمى تواند با فرهنگ خود ارتباط برقرار سازد و از طرف دىگر، عناصر فرهنگ خودى 
مانند نوع پوشش، سبک معمارى، نوع غذا، شىوه هاى معاشرت و حتى اىده آل ها و آرمان هاى زندگى و 
به طور کلى شىوهٔ زندگى خود را در زىباترىن قالب هاى ممکن تبلىغى عرضه مى کنند تا عالوه بر جلب نظر 
ملّت ها، اندىشٔه آنها را دنباله رو خود سازند. در اىنجاست که ذکاوت و زىرکى ملت ما، به خصوص نسل 
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جوان، باىد به کمک ما بىاىد تا به جاى پىوستن به جهانى سازى تحمىلى، با تکىه بر کرامت و عزت خود و 
با اعتماد به قدرت ابتکار و خالقىت و پىشه کردن بردبارى و صبر، فرهنگ خود را تعالى بخشىم و در اىن 

رقابت جدى و سخت، موفق باشىم.
حال که جهانى شدن ارتباطات و تبدىل جهان به ىک دهکده، اىن فرصت را اىجاد کرده است که 
افکار و عقاىد در مىدان جهانى به رقابت برخىزند، کدام عقىده و کدام روش زندگى لىاقت دارد به طور 
طبىعى مورد پذىرش ملت هاى مختلف قرار گىرد؟ چنىن به نظر مى رسد که عقىده اى با شاخصه هاى زىر 

مى تواند جهانى شود:
1 با فطرت انسان و وىژگى هاى فطرى او سازگار باشد.

2 مبتنى بر عقالنىت و قابل دفاع عقلى باشد.

3 تواناىى پاسخ گوىى به نىازهاى اصلى دنىاى امروز، مانند عدالت اجتماعى، را دارا باشد.

4 از پشتوانه و تأىىد الهى برخوردار باشد.

با تأملى در عقاىد اسالم اىن وىژگى ها را در دىن اسالم مى بىنىم. با تشکىل حکومت جهانى اسالمى، 
و  پىامبران  همٔه  دىرىنٔه  آرزوى  و  مى پذىرد  تحقق  انسانى  و خانوادٔه  بشرى  بزرگ  آرمان واالى جامعٔه 

مصلحان و انسان دوستان برآورده مى گردد.
بخش بزرگى از تضادها، ستىزها، استکبارها و استضعاف ها، در کّل جامعٔه بشرى از حکومت هاى 
طاغوتى و از درون کاخ ها سرچشمه مى گىرد و به دست اىن گونه دولت ها و حکومت ها گسترش مى ىابد. 
اغلب مردم در همٔه جوامع به خىر و نىکى گراىش دارند و نوع دوست و مهربان اند و اىن حکومت ها و 
قدرت هاى فاسد هستند که به کژى ها و بدى ها دامن مى زنند و جوامع را به فساد مى کشانند. آنان براى 
جذب و جلب منافع بىشتر تضاد و درگىرى پدىد مى آورند و با تبلىغ، تلقىن و اجبار توده هاى نجىب انسانى 

را به ناسازگارى و تخاصم وامى دارند و روىاروى هم قرار مى دهند.
در دوران رهبرى حضرت مهدى  با اىجاد مدىرىت واحد الهى و حاکمىت ىگانٔه قانون اسالمى، 
عامل اصلى فساد و تباهى و ظلم نابود مى شود و انسان ها بدون ترس از فشارها برادر و مهربان در کنار 
ىکدىگر زندگى مى کنند، کمبودها و عقب ماندگى ها جبران مى گردد و امت واحد انسانى شکل مى گىرد.




