ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻨﺠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻬﯽ ـ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

 .1اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ_ آﻣﺮﯾﮑﺎ
 .2اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﺷﺎدﯾﻨﺎ

1

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ :دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ

2

اﺷﺎره
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻨﺠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﺳـﻼﻣﯽ را در ﻣﻔﻬـﻮم
ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻬﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﺮآن ﻋﻤﺪه ﻧﯿـﺮوی ﺧـﻮد
را ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧـﺪای ﺑـﺰرگ ﻣﻨﺠـﯽ ﻣﻌﺼـﻮم اﯾـﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺧﻮد ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ )ﻣﻬـﺪی ﻋـﺞ( .اﯾـﻦ ﻋـﺪاﻟﺖ،
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻨﺠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ

1

ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ از دامﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮﯾـﺐﮐـﺎری ،ﮐـﻪ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾـﻦ ﮐﻤـﺎل
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﻣﺴـﯿﺮ ﺧـﻼف
ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮی و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺼـﻤﺖ ﻣﺠـﺮی ﻋـﺪاﻟﺖ ،از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﺼﻮن ﺑﻮده و ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل اﺳﺖ.

ﻣﻨﺠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺠﯿـﻞ
»ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ« ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﺑﺤﺚ ﻗﺮآﻧﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻮر ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ
ﯾﮏ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻨﺠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﺳﺘﮕﺎریﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ آن اﺳـﺘﻮار
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻗﺮآن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮل رﺳﺘﮕﺎری اﯾﻤﺎن ـ ﻋﻤﻞ ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی
را ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺟﺰ در ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ و رﻫﺒﺮ اﻟﻬﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ )ﻣﻬﺪی ﻋﺞ( ﮐﻪ ﺑﺸﺮ را
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ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺘﮕﺎری ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻨﺠﯽ ﻣﻮﻋﻮد و رﻫﺒﺮی ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎدل در اﺳﻼم ،از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ آِﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب و اﻣﯿﺪ آﻓﺮﯾﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از وﻋﺪه اﻟﻬﯽ ﺑـﻪ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ )ع( را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن )ع( را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﻣﯽداﻧﺪ.

2

 1ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ »ﻣﻨﺠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ« ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻼن ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 2ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ،در ﺧﺎﻧـﺪان و ذرﯾـﻪ
آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺮات درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ذرﯾﻪ )ﺧﺎﻧﺪان ( ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ذات
ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺘﺶ را در دودﻣﺎنﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ راز و ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،آﯾـﺎت ﻗﺮآﻧـﯽ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻪ اﻋﻘﺎب ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﭘﺪراﻧﺸـﺎن را دﺳـﺖﻧﺨـﻮرده ﻧﮕـﻪ
داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از درﺳﺖﮐﺎری و رﺳﺘﮕﺎری ﮔﺮدﻧﺪ و در راه راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻮاری ﮔـﺎم
ﺑﺮدارﻧﺪ .ﮐﻠﻤﻪ ذرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زاد و وﻟﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ در ﺳﯽ و دو آﯾﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﮐﻠﻤـﻪ ﯾـﺎ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ در راﻫﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻫﺪاﯾﺘﺸﺎن در ﻧﺴﻞ ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑـﺪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽرود.
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮐﻠﻤﻪ ذرﯾﻪ در آﯾﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ در
اداﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر )ﺳﻮره  ، 2آﯾﻪ  (124ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً
اﯾﻦ آﯾﻪ را در ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را در ﻣﻮرد ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و ﺑـﺪان اﺳـﺘﺪﻻل ﻣـﯽورزﻧـﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻣﻼﺣﻈـﺎت رﯾﺸـﻪدار
ﻣﺬﻫﺒﯽ را در آن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ)ص( اﺻـﻼحﮔـﺮ
ﻣﺬﻫﺐ راﺳﺘﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در او ﺗﻘﺪس ارﺛﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪاش ﺑﻪ اﻋﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ
ﻗﻮﯾﺎً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا آدم و ﻧﻮح وﺧﺎﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺎﻧـﺪان ﻋﻤـﺮان را ﺑﺮﺗـﺮ از ﻫﻤـﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ« )ﺳﻮره ی  3آﯾﻪ ی  .(33ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ او ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﺪان و از ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ را در ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
و اذ اﺑﺘﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺑﻪ ﺑﮑﻠﻤﺎت ﻓﺄﺗﻤﻬﻦ ﻗﺎل اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻠﮏ ﻟﻠﻨﺎس اﻣﺎﻣﺎً ﻗﺎل و ﻣـﻦ
ذرﯾﺘﯽ ﻗﺎل ﻻ ﯾﻨﺎل ﻋﻬﺪی اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ) .ﺑﻘﺮه(124 /

ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ آﯾﻪ ﺟﻮﻫﺮه ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻬﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﺑـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ و
ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ،ﺑﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎدل ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد .ﺧﺮوج ﻇﺎﻟﻤﺎن
از ﻣﺤﺪوده اﺣﺮاز رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻬﯽ درﺑﺎره ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ رﻫﺒﺮان ﻏﯿﺮاﻟﻬﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮔﺮدد دﻻﻟـﺖ دارد .در اﻧﺘﺼـﺎب اﺑـﺮاﻫﯿﻢ )ع( ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
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وﯾﺎد آر ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ اﻣﻮری ﭼﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮﻣـﻮد و او ﻫﻤـﻪ را ﺑـﻪ ﺟـﺎی
آورد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﺧﻠـﻖ ﺑﺮﮔـﺰﯾﻨﻢ .اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﻋـﺮض ﮐـﺮد اﯾـﻦ
ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﺧﺪا ﻓﺮﻣـﻮد) :آری ،اﮔـﺮ ﺻـﺎﻟﺢ و ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ آن
ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ،ﺑﯿﺶ از ﻫـﺪاﯾﺖ روﺣـﺎﻧﯽ ـ اﺧﻼﻗـﯽ اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮص ﻣﻠﻬﻢ اﻟﻬﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﻗﺮآن ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﻢ اﺧﻼﻗﯽ در زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷـﻮد و
اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن دﺳﺘﻪ از رﻫﺒﺮان ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﻟﻬﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻣﺎن ﻣـﯽرﺳـﺪ .ﭼﻨـﯿﻦ
رﻫﺒﺮاﻧﯽ را ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ﺗـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اراده اﻟﻬـﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ
ارادهﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻋﺪه اﻟﻬﯽ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ،اﻧﺘﻈﺎرات
ﻗﺮآﻧﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره ﺟﻬﺎد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﻣﻄﻠـﻮب ﮐـﻪ در آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ دﻓﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد.
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻗﺮآن از ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺠـﯽ ﯾـﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ،
اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﯽ آﯾﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ در ﻗﺎﻟﺐ رﺟﻌـﺖ دوﺑـﺎره ﻣﻨﺠـﯽ

ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻘﻮا و ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯿﺘﺶ در ﻧﻈـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ از اﻋﻤـﺎل و ﺧـﺪﻣﺎت
ﻧﯿﮑﻮی آﻧﺎن در راه رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎﺷﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺗـﺎرﯾﺦ ﮐـﻪ
آﺧﺮﯾﻦ وﺻﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و اﺻﺎﻟﺖ رﯾﺸﻪدار ﻣﻘﺪس ذرﯾﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤـﯽ را در
اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻬﯽ در ﺧﻮد دارد .ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻤﯿﻖ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ،در دﻋﺎی ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺪﺑﻪ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﻟﺒـﺎد آن در
ﻓﻘﺮاﺗﯽ از اﯾﻦ دﻋﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯽ ﺑﺎر »ﯾﺎ ﺑﻦ« ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺴﺠﺎم و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ و ﻋﻤﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ و
ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ ﻓﻘﺮات دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .آری ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﻼﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری ،ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ:
از ﻧﯿﺎم آرزوﻫﺎی ﺧﻠﯿﻞ
ﺣﻖ ﺑﺮدن آورد اﯾﻦ ﺗﯿﻎ اﺻﯿﻞ
 1ﺷﻤﻮل رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ،ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدماﻧﺪ )اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻠﮏ ﻟﻠﻨﺎس اﻣﺎﻣﺎ( و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺎم ﮐﻪ اوﻟﯽ اﷲ و ﺧﻠﯿﻔـﮥ اﷲ ﻓـﯽ اﻻرض اﺳـﺖ،
ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺄن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ و آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ﮔﻮاه ﺑﺮ آن اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ در زﯾـﺎرت ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐﺒﯿـﺮه
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﻣﺎﻣﺎن »ﺑﺎب اﻟﻤﺒﺘﻠﯽ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس« )ﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(اﻧﺪ و ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻬـﯽ
ـ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره آن ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ.
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 1آﯾﯿﻦ رﺟﻌﺖ از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻗﺮآﻧﯽ و از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮت آن ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ در زﯾـﺎرت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮه ،ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎرت ﻣﺄﺛﻮرهای اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع( رواﯾﺖ ﺷﺪه و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼـﻮم )ع( ﺑـﺪان زﯾـﺎرت ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ رﺟﻌﺖ اﺋﻤﻪ)ع( ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺼﺪق ﺑﺮﺟﻌﺘﮑﻢ( .ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﺣﺪﯾﺚ در اﯾﻦ ﺑـﺎب از ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ )ع( ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ در
رﺟﻌﺖ وارد ﺷﺪه و زﯾﺎده ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از اﻋﺎﻇﻢ و اﻓﺎﺧﻢ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺮا ﻫﻢ در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد آن را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪان اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻋﺼﺮی ﻣﻨﺎﻇﺮات و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻠﻤﯽ و آﯾﯿﻨﯽ در
ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎی رﺟﻌﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺪان آﯾـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد
ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
و ﯾﻮم ﻧﺤﺸﺮ ﻣﻦ ﮐﻞ اﻣﮥ ﻓﻮﺟﺎً ﻣﻤﻦ ﯾﮑﺬب ﺑﺎﯾﺎﺗﻨﺎ ﻓﻬﻢ ﯾﻮزﻋﻮن
ﯾﺎد آر روزی ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ )ﺑﺎ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ در ﻇﻬﻮر اﻣﺎم ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ(( از ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﻪ را ﮐـﻪ ﺗﮑـﺬﯾﺐ اﯾـﺎت ﻣـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﯾﻢ و آنﻫﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ )ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ،آﯾﻪ (83
و ﺑﺎز ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
و ﯾﻮم ﻧﺴﯿﺮ اﻟﺠﺒﺎل و ﺗﺮی اﻻرض ﺑﺎرزۀ و ﺣﺸﺮﻧﺎﻫﻢ ﻓﻠﻢ ﻧﻐﺎدر ﻣﻨﻬﻢ اﺣﺪاً
ﯾﺎد آر روزی ﮐﻪ ﮐﻮهﻫﺎ را ﺑﻪ رﻓﺘﺎر آرﯾﻢ و زﻣﯿﻦ را ﺻﺎف و ﺑﺪون ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪی آﺷﮑﺎر ﺑﺒﯿﻨﯽ و ﻫﻤﻪ را ﻣﺤﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﯾﮑـﯽ را ﻓـﺮو
ﻧﮕﺬارﯾﻢ )ﺳﻮره ﮐﻬﻒ ،آﯾﻪ (47
از اﯾﻦ دو آﯾﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﺣﺸﺮ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی رﺟﻌـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ
دارد و ﻋﺪهای ﺧﺎص را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪای ﺑﺰرگ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ اﻣﺘّﻨﺎ اﺛﻨﺘﯿﻦ و اﺣﯿﯿﺘﻨﺎ اﺛﻨﺘﯿﻦ ﻓﺎﻋﺘﺮﻓﻨﺎ ﺑﺬﻧﻮﺑﻨﺎ ﻓﻬﻞ اﻟﯽ ﺧﺮوج ﻣﻦ ﺳﺒﯿﻞ
در آن ﺣﺎل ﮐﺎﻓﺮان ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ ﻣﺎ را دو ﺑﺎر ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪی و ﺑﺎز زﻧﺪه ﮐﺮدی ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐـﺮدﯾﻢ .آﯾـﺎ اﯾﻨـﮏ ﻣـﺎ را
راﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﺬاب دوزخ ﺑﯿﺮون آﯾﯿﻢ؟)ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ ،آﯾﻪ (11
ﺗﻮﺿﯿﺢ آنﮐﻪ ﻣﺮدن از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدن اوﻟﯽ اﺳﺖ ،زﻧﺪه ﺷﺪن ﭘﺲ از آن در رﺟﻌﺖ زﻧﺪه ﺷﺪن اوﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣـﺮدن ﭘـﺲ از ﺣﯿـﺎت در
رﺟﻌﺖ ،ﻣﺮدن دوم اﺳﺖ .ﺣﯿﺎت در ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺣﯿﺎی دوم اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺰﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
او ﮐﺎﻟﺬی ﻣﺮّ ﻋﻠﯽ ﻗﺮﯾﮥ ﻓﻬﯽ ﺧﺎوﯾﮥ ﻋﻠﯽ ﻋﺮوﺷﻬﺎ ﻗﺎل اﻧّﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﻫﺬه اﷲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﻓﺎﻣﺎﺗﻪ اﷲ ﻣﺎﺋﮥ ﻋﺎم ﺛﻢ ﺑﻌﺜﻪ ﻗﺎل ﮐﻢ ﻟﺒﺜﺖ ﻗﺎل ﻟﺒﺜـﺖ
ﯾﻮﻣﺎ او ﺑﻌﺾ ﯾﻮم ﻗﺎل ﺑﻞ ﻟﺒﺜﺖ ﻣﺎﺋﮥ ﻋﺎم ﻓﺎﻧﻈﺮ اﻟﯽ ﻃﻌﺎﻣﮏ و ﺷﺮاﺑﮏ ﻟﻢ ﯾﺘﺴﻨﻪ و اﻧﻈﺮ اﻟﯽ ﺣﻤﺎرک و ﻟﻨﺠﻌﻠﮏ آﯾـﮥ ﻟﻠﻨـﺎس و اﻧﻈـﺮ
اﻟﯽ اﻟﻌﻈﺎم ﮐﯿﻒ ﻧﻨﺸﺰﻫﺎ ﺛﻢ ﻧﮑﺴﻮﻫﺎ ﻟﺤﻤﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻪ ﻗﺎل اﻋﻠﻢ ان اﷲ ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﺷﯽء ﻗﺪﯾﺮ.
ﯾﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ )ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮاد ﻋﺰﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ( ﺑﻪ دﻫﮑﺪهای ﮔﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺮﺗﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﯿﺮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ زﻧﺪهاش ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد ﮐـﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﺪت درﻧﮓ ﻧﻤﻮدی؟ ﺟﻮاب داد :ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﭘﺎرهای از ﯾﮏ روز .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻـﺪ ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺨﻮاب ﻣﺮگ اﻓﺘﺎدی؛ ﻧﻈﺮ در ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده و اﻻغ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮ ﺗﺎ اﺣﻮال ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد و ﻣﺎ
ﺗﻮ را ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻌﺜﺖ را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻨﮕﺮ در اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی آنﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻫﻤﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮔﻮﺷـﺖ ﺑـﺮ
آن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر او آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﯾﻘـﯿﻦ ﻣـﯽداﻧـﻢ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ
ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾﻪ (259
و ﯾﺎ در آﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﯾﺎرﻫﻢ و ﻫﻢ اﻟﻮف ﺣﺬر اﻟﻤﻮت ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ اﷲ ﻣﻮﺗﻮا ﺛﻢ اﺣﯿﺎﻫﻢ ان اﷲ ﻟﺬو ﻓﻀﻞ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس وﻟﮑـﻦ اﮐﺜـﺮ
اﻟﻨﺎس ﻻ ﯾﺸﮑﺮون
آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ آنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻣﺮگ از دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ  .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را
زﻧﺪه ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪا را در ﺣﻖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺳﭙﺎسﮔﺰار ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾﻪ (243
ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﺸﺮﯾﺢ آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،آﯾﯿﻦ رﺟﻌﺖ ﺟﻠﻮهای دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻣﻌﺎد اﺧﺮوی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗـﺪرت
اﻟﻬﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ آنﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺠﯽ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﻬـﺪی )ﻋـﺞ( و ﻧﯿـﺰ ﺣﻀـﺮت ﻋﯿﺴـﯽ )ع( ،ﯾـﺎر آن ﺣﻀـﺮت رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺪﯾﺪه ﻇﻬﻮر اﺳﺖ ﻧﻪ رﺟﻌﺖ ،ﭼﻪ ﻫﺮ دو زﻧﺪهاﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( در  15ﺷﻌﺒﺎن  255ه.ق ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪه و در ﺳـﺎل
 260ه.ق ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻐﺮای ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و در  15ﺷﻌﺒﺎن  329ه.ق .ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮای ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ زﻣـﺎن
ﮐﻪ ﺧﺪا اراده ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻇﻬﻮر را ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﻓﺮﻣـﻮد
ﮐﻪ ))ان اﷲ ﻻ ﯾﻐﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻮم ﺣﺘﯽ ﯾﻐﯿﺮوا ﻣﺎ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﻮﻣﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ﺧﻮد
را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ )ﺳﻮره رﻋﺪ ،آﯾﻪ (11

ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺎﺳـﯽ
ﻣﯿﺜﺎق اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ را ﺑﺎز ﻣـﯽﺗﺎﺑﺎﻧـﺪ .درﻣﻘﯿـﺎس وﺳـﯿﻊ ،اﻧﮕﯿـﺰه ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﮐـﻪ در ﻣﯿﺜـﺎق اﻟﻬـﯽ ﺑـﺎ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( در ﻣﻮرد ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺪهآل ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻋﺎدل ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ،
ﺟﻬﺖﮔﯿـﺮی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ در دو ﺑﯿـﺎن ﺗـﺎرﯾﺨﯽ درﺑـﺎره
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ و در ﺻﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ ،آن را از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺎص ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﻼﺣﻈـﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻮﻋﻮدﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺠـﺎت ﺑﺨـﺶ در
ﺳﻨﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﻗﺮآن ﻫﻢ در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد ،ﻫﻤﭽـﻮن ﺗـﻮرات
»ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ« ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺠﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺛﺎﻧﻮی و اﺗﻔﺎﻗﯽ دارد .از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ،اﻫـﺪاف ﺧﺪاوﻧـﺪی در
ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮوی راﻧـﺶ در ﭘﺸـﺖ دﯾـﺪ ﻣﻮﻋـﻮدﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺠـﺎت

اﻧﺘﻈﺎر /ﺷﻤﺎره ﺳﯿﺰدﻫﻢ /ﭘﺎﯾﯿﺰ1383

ﻣﻨﺠﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﺬاﻫﺐ ﯾﻬﻮد و اﺳﻼم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻨﺠﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﻗـﺮآن

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ،
اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻬﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ را در اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻨﺠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﯿـﺮوان ﻣـﺬاﻫﺐ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.
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ﺑﻪ ﻗﻮل اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری:
ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﻮﺷﺖ
ﺧﺪا آن ﻣﻠﺘﯽ را ﺳﺮوری داد
ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺶ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﮐﺸﺖ
ﺑﻪ آن ﻣﻠﺖ ﺳﺮ و ﮐﺎری ﻧﺪارد
آنﭼﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﺪد اﻟﻘﺎی آن اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼـﯿﺮ اﻟـﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ)ره( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﺟﻮده ﻟﻄﻒ و ﻏﯿﺒﺘﻪ ﻟﻄﻒ آﺧﺮ و ﻋﺪﻣﻪ ﻣﻨّﺎ .وﺟﻮد ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( ﻟﻄﻒ اﺳﺖ و ﻏﯿﺒﺖ او ﻟﻄﻔﯽ دﯾﮕﺮ اﺳـﺖ
و ﻋﺪم ﻇﻬﻮر او ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻐﺮی ﺷﺮوع و
ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﺧﺘﻢ ﺷﺪ ،ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،از ﻇﻬﻮر ﺻﻐﺮی آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺒـﺮی ﻣـﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ .در ﻇﻬـﻮر ﺻـﻐﺮی،
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا و وﻟﯽ ﻣﻌﺼﻮم او و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و در ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻼح و
ﺳﻮاد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺼﻠﺢ اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
 .1ﻓﮑﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج ﻣﻮﻋﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻓﮑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻋﻢ از ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﺎدی ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮی دارد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻫﻢ دﯾﻮﯾﺪ ﺑـﻦ ﮔـﻮدﯾﻦ ﻧﺨﺴـﺖ
وزﯾﺮ دوﻟﺖ ﺻﻬﯿﻮﯾﻨﺴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،او در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ...» :ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑـﺮد
و آن ﻣﻮﻋﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ و ﻣﮑﺎﺗﺐ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻇﻬﻮر او را ﻧﻮﯾﺪ دادهاﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺻﻠﺢ
ﭘﺎﯾﺪار را در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .«...ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻄﻖ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ و ﻣﺴـﺠﺪ
اﻻﻗﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎل  1346اﯾﺮاد ﺷﺪه و ﻧﺎﻃﻖ در آن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺮهﻫﺎی درﺷﺖ ﻧﻈﺎم ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣـﺪه
اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج و ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﯽ در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن در ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ )ع( ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و اﺻﺎﻟﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻨﺠﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺣﻘﯿﻘـﯽ
اﺳﺖ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎن دروﻏﯿﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﯿﻌﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘـﺮ از
ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﯾـﯿﻦ ﻣﻘـﺪس ﻣﻬـﺪوﯾﺖ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ اﻋﺘﻘﺎدی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘـﯿﺶﮔﯿـﺮی ﺷـﻮد و ﺗـﺮوﯾﺞ ﻣﻬـﺪیﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻬﺪیﺑﺎوری و آنﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻬﺪیﻣﺤﻮری ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻦ ﮐﻼم ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺰرگ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ )ره( ،ﻣـﻮرد ﺗﺄﻣـﻞ
ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻇﻬﻮر ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد »ﺣﺠﺎب ﺧﻮدی ﺣﺎﻓﻆ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰ«.

ﻣﺬاﻫﺐ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ راه ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮﯾﯽ و
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﻬﺪات دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧـﺪا
آن را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ،ﺑﯿـﺎﻧﯽ ﻓـﺮدی و ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎر از راﺑﻄـﻪ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و در ﻃﻮل اﻃﺎﻋﺖ ﺣﻖ ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و ﺟﻨﺒـﻪ ﻋﻤـﻮدی دارد ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻨﺠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺬﯾﺮی ،ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﻦداری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣـﯽﭘﯿﻮﻧـﺪد و در
ﻋﺮض دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﻮده و از ﺟﻨﺒﻪ اﻓﻘﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .در ﻗـﺮآن و اﻧﺠﯿـﻞ ،ﻣﯿﺜـﺎق ﺳـﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺪا ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻬﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﺳـﺒﺎب ﻫـﺪاﯾﺖ ﻻزم را ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ واﺟﺒﺎت را در راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ )اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﯿـﺎت،
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻏﯿﺮه( ﺑﻪ دوش ﮐﺸﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ راز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮآﻧﯽ ،درک آﯾﻨﺪه ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﮐـﻪ
آﯾﺎ ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻋﺒﺮی و اﺳﻼﻣﯽ در آﺧﺮتﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ،از ﯾـﮏ ﻣﺒﻨـﺎی روﺣـﺎﻧﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄـﻪ ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮﯾﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾـﺎ راﺑﻄـﻪ ﻋﻤـﻮدی و اﻓﻘـﯽ ﮐـﻪ
ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺑﯿﻌﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد از آن اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را درک ﮐﻨﯿﻢ .در
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اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺠﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﻒ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺑﺮرﺳـﯽ
اﺑﻌﺎد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آن در ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺬاﻫﺐ اﺑﺮاﻫﯿﻤـﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان
واﮔﺬار ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻟﻬﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴـﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
اﻧﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه )ﻣﻬﺪی ﻋﺞ( ﮐـﻪ ﻣـﺮدم را در آﺧـﺮ اﻟﺰﻣـﺎن از ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ رﻫـﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﺳﺘﮕﺎریﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﺑـﯽﺷـﮏ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ،در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮتﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺠـﺎد ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﻮﻋﻮد اﯾﺪهآل ﺑﺎ رﺳـﺎﻟﺘﯽ ﺟﻬـﺎﻧﯽ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ و ﻫـﺪاﯾﺖ ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺗﻮﻗﻌـﺎت ﻧﯿـﺰ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﺣﯿﺎﮔﺮاﻧﻪ را در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﯿﺤﯽ ـ ﯾﻬﻮدی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻗـﺮون
ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی )ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻋﻼﺋﻢ و
ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎز ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ و دورهای از وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس و ﺑـﯽ ﻧﻈﻤـﯽ را در آﺧـﺮ اﻟﺰﻣـﺎن اﻋـﻼم
ﻣﯽدارد .اﯾﻦ دوره در ﭼﺎرﭼﻮبﻫـﺎی اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻣﻌﺠـﺰه ﻇﻬـﻮر ﻣﻨﺠـﯽ در
»ﺣﺮﻣﺎن ﺧﻠﻖ از اﻣﺎم و ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺒﺖ او ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و از ﺟﻬﺖ اﻣﺎم ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ ﻻﺑـﺪ از ﺟﻬـﺖ رﻋﯿـﺖ
ﺑﻮد و ﺗﺎ آن ﻋﻠﺖ زاﯾﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮدد و اﺳﺘﺒﻌﺎد از درازی ﻋﻤﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( ﻧﻤﻮدن ﭼﻮن اﻣﮑﺎﻧﺶ ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ و از
ﻏﯿﺮ او ﻣُﺘَﻔِﻖ ،ﺟﻬﻞ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد) «.ﻓﺼﻮل ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ ،ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(1338 ،

رﺳﺘﮕﺎریﺷﻨﺎﺳﯽ و آﺧﺮتﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ درک ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
دﯾﺪ ﻗﺮآﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎن
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼم در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ اﻣـﺖ
اﺳﻼم ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ و وﺣـﯽ
رﻫﺒﺮ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ و ﻣﻮﻋﻮد ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه اﻟﻬﯽ )ﻣﻬﺪی ﻋﺞ( از اﻗﺮار آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺣﻀـﺮت
ﻣﺤﻤﺪ )ص( و روﯾﮑﺮد او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﻣﻠﻬﻢ اﻟﻬﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﻣﺖ اﯾﺪهآل را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .وﺣﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎﻧﻊ اﺟـﺮای
ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﻧﮕﺮد  .ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی
ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺟﻬﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﻣﺤﻮری و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ اوﺳـﺖ ﮐـﻪ دو ﻣﻨﺒـﻊ
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اﻟﻬﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ

ﻋﻤﺪه ﺗﻌﺎرض و ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ »ﺟﻬـﺎد
اﮐﺒﺮ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻬﺎد اﺻﻐﺮ ﺑﺘﻮان از ﻋﻬﺪه دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .دﺷﻤﻦ داﺧﻠﯽ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ از اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ و ﺻـﻠﺢﺟـﻮ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻫـﻢ ﺑـﻪ
ﮐﺮات آن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .رﺳﺘﮕﺎریﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن اوﺿﺎع اﻧﺴﺎن ﺑﯿﭽﺎره ﻧﺎاﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿـﺎز
ﺑﻪ ﺣﺲ ﻧﻘﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد ﺗﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻋـﺪاﻟﺖ و
ﺻﻠﺢ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺟﻮﻫﺮه اﺻﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻨﺠﯽﮔﺮاﯾـﯽ اﻧﺘﻬـﺎی ﺗـﺎرﯾﺦ را در اﺳـﻼم
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
در زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﻧـﺪهای را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﮐﻤﺎل را از ﻣﺠﺮای اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ،ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﯿـﺪ و اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﯿﺎی اﺧﻼﻗﯽ ـ روﺣﺎﻧﯽ دﯾﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را در اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ اﻟﻬﯽ
در زﻣﯿﻦ درک ﮐﺮد ،ﺧﺪای ﺑﺰرگ ،ﻋﯿﺴﯽ )ع( را در ﻣﻌﯿـﺖ ﺣﻀـﺮت ﻣﻬـﺪی )ﻋـﺞ( ﺧﻮاﻫـﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( دﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ را اﺣﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻃـﻞ را ﺧﻮاﻫـﺪ زدود و از
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﻧﺴﺎنﻫـﺎ وﻇﯿﻔـﻪ دارﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ
اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﺠﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا )اﺳـﻼم( ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﺎن اﻣـﺎم
ﻣﻨﺼﻮر )ﻣﻬﺪی ﻋﺞ( ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ـ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻨﺠﯽﮔﺮاﯾـﯽ در اﺳـﻼم را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد.
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