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  ��2 اينمهراب صادق

  دهيچك

از مسـائل   ياريبسـ  يدر عرصه فرد و اجتمـاع اسـت و بـرا    يائل مهم و اساس، از مس�ديام�

 انسـان  روان پويـايي  عامـل  و زنـدگي  ياصـل  و ذاتيدارد؛ و محرك  يمحور ينقش ياجتماع

   .است

ه اصـالح فـرد و اجتمـاع را    يكه داع يميان ابراهيان، مخصوصا اديد در ادياست، موضوع ام يهيبد 
د ينده، اميد به آيام:  يدر سه مقوله اصل يميان ابراهيد در ادين اميح گردد، امطر ياژهيدارند، به نحو و

مرتبط با  ينيد يهاگر، آموزهيبه عبارت د. است ي، قابل دسته بنديد به آمدن منجيبه آخرالزمان، و ام
  :باشدين سه محور ميد در ايجاد اميدر جهت ا يميان ابراهيد در اديموضوع ام

 .ت موجود استياس از وضعينده و عدم يد به آيه اميجاد روحيها در صدد ان آموزهيا :ندهيد به آيام. 1
در بخش اول . برخوردار است ياژهيت ويد بشر و از اهميعادگاه امين دوره ميا: د به آخرالزمانيام. 2

 .و عدالت است ييبايو در بخش دوم، سراسر نور و ز  بيو خطر و آس يكيآن، تار
گردد و نسبت ياز نسل پاكان منطبق و متصور م يااله يد، بر آمدن فردين اميا: ين منجد به آمديام. 3

 يد است و از طرفيمكمل مقوله ام يبرخوردار است؛ چون از طرف ياژهيگاه ويد قبل از جايبه دو ام
و  و نشـاط  ييايـ است كه پو يد به منجيام. باشدينده و آخرالزمان ميد به آيام ين مصداق برايتر مهم

بشـر و   يساز رشد و تعالنهيمردم  و زم يبرا يمعنو يشود و پناهگاهيدر جامعه ايجاد م يمعنابخش
مصائب و مشكالت  يبرا يقو يان دهندهيگردد و تسك نبرد با ظلم و ستم و انقالب مي يبرا يمحرك

 .روديبه شمار م يباشد و طبعاً از عوامل مهم انسجام اجتماعيم

ارائه كند، در رسـيدن بـه    يد و منجينسبت به ام يتر ان كه تصور واضحيم از اداست هر كدا يهيبد 
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و هـم از لحـاظ    يهم از لحـاظ كمـ  ( يتر شيق بي، توفيموعود باور يو اجتماع يفرد يكاركردها
كند كه از يارائه م ژهيخاص و و يد نگرشيعه، نسبت به مقوله امين، مذهب شين بيدر ا. ابدييم) يفيك

 ياري، در بسيعي، در نگرش شينده و آخرالزمان و منجيد به آين اميا. ز استيو مذاهب متماان يهمه اد
  . به خود گرفته است يديو كل ينقش محور يو اجتماع ياز مسائل فرد

 .، اديان ابراهيمي، آخرالزمان، آينده، مسيحيت، يهوديتاميد، منجي: كليدي واژگان

  مقدمه 

ـ بـه فعل  يبـرا و  بـوده  انسـان  روان پويايي عامل و زندگي ياصل و محرك ذاتي اميد، ت ي

توان به قوا يد است كه ميتنها با كمك ام. باشديبستري مناسب م ،بشر يهادن خواستهيرس

 يكند و برايبا و هدفمند ميرا ز يد، زندگيام. ، جامه عمل پوشاندينهفته درون هاي پتانسيلو 

  .سازد هز ميبشر را مج يها ابنايبا مشكالت و سخت همواجه

 يچنان كه نبـ است؛ بندگان  يبرا ياز جانب حق تعال يرحمت هاي االهي و ، از نعمتديام

   :نديفرمايم 6مكرم

مـادرى فرزنـد خـود را شـير      ،اگر اميد نبود .امت من است  خدا براى  رحمت ،اميد

  . )344 :1382پاينده،(داد  نمى

مثبـت و سـازنده دارد و    ياطراف خود نگرشـ ها و جهان  دهيدوار، در رويارويي با پديانسان ام

دانـد و  يرا خسته كننده و مالل آور مـ  يوس است، زندگيش ماينده خويد، چون از آيانسان نا ام

او سست  يده و زندگيعقهاي  هيكم پانجات ندهد، كم يديد، خود را از تاريكي ناامياگر با نور ام

، بـه عنـوان   يم افسـردگ يشود كه بدانير متروشن ين مطلب، زمانيت اياهم. شوديو شكننده م

  1.است كه انسان معاصر با آن مواجه است ين اختاللين و دشوارتريتر عيقرن، شا يماريب

بـا   .گـو قـرار گرفتـه اسـت    و مورد بحث و گفت خاص، يبه نحو يميان ابراهيدر اد ،ديام

د بـه  يام :يه مقوله اصلدر س ها ران آموزهيا توانيد، ميمرتبط با موضوع ام يهاآموزه يبررس

 ينـ يد يهاآموزه ،گريبه عبارت د .كرد يدسته بند ،يد به منجيد به آخرالزمان و اميام ،ندهيآ

                                                 

، شـماره  موعـود ، رمقدمه اي بر آثار تربيتي و روان شـناختي انتظـا   شرفي، محمدرضا،: ر ك  .1

38:22. 
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  .است ن سه محوريدر ا ،ديجاد امياجهت در  يميان ابراهيد در اديمرتبط با موضوع ام

هر  وابسته است؛االهي زال يبه نوع نگاه او به قدرت ال  ،د در فردين اميكه بستر اجا  آن از

د را ينور ام ،م كنديروان خود ترسيپ يبرا يهن قدرت االيواالتر و جامع از ا يريكه تصو ينيد

تر  شيب يامهم آن بهره يهاجه از كاركرديدر نت خواهد ساخت و تر روان خود فروزانيدر دل پ

   . و واالتر خواهد برد

ه اصـالح فـرد و   يـ كـه داع  يميهان ابرايان، مخصوصا اديد در اديطبيعي است موضوع ام

عه كه نسـبت بـه قـدرت    يو در مذهب ش مطرح گردد ژهيخاص و و ياجتماع را دارند، به نحو

اصالح فرد و اجتماع در دسـتور   ين برنامه را برايارائه كرده و باالترن نگرش را يبهتر يااله

  .باشندبرخوردار  ييالگاه واياز جا ،شيد و انتظار فرج و گشايچون ام يموضوعات كار خود دارد،

  نده يد به آيام. 1

نده را روشن و دست ياو آ. نده نگر استيجلو دارد و آبه رو مسيري دوار همواره يانسان ام

ت نامطلوب يد از وضعيداند كه باياو م. ديجويدانسته و خواسته امروز خود را در فردا م يافتني

  .راه است يتنبلي، آفت اصلو  يه خموديامروز گذر كند و فردا را بطلبد و روح

 داند ميوضعيتي  را دورنما او. نگر پس نه داند، مي نگر پيش را رواني سالمت ،شولتس دوآن

 نيسـت  پـذير  دگرگون و است داده روي تر پيش چه آن نهروي دهد،  است اميدوار شخص كه

نگرند ينده ميهستند كه به آ يمعتقد است افراد سالم كساننيز  ،آلپورت .)159 :1385 ،حاتمي(

   :ديگويكنند او ميم ينده زندگيدر آ يو حت

. نده دارندياست كه از آ ييها و انتظارها اشخاص بالغ، زمان حال و هدف يراهنما

 :1388 ،ييد آقايپور س( كنند انديشند و در آينده زندگى مى افراد سالم به آينده مى

114.(  

داند و معتقد اسـت  يم يك و مقاصد پسنديدهچيزهاي ن  آرزو و انتظار برايد را يام ،هاكس

و ايشان را غيور مي دهدحاليه اين جهان تقويت مي  بر احتمال امتحاناترا مؤمنين  ،ديكه  ام

  ).108 :1377 ،هاكس( سازد

ـ  يد به آياست كه ام يتيانسان همواره تشنه معارف و معنو از . كنـد  ينـده در راس آن تجل
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نـده و  يد به آيروشن، به انسان ام ياندهيم آيالق محور، با ترسان و مذاهب اخين رو همه اديا

 يهايها و سخت ت بحرانيريمد ياند؛ مخصوصا براد وصال دادهياش نو يمتعال يهابه خواسته

تـر كـردن   روان خود همت گماشته و در صدد برافروختـه يد در دل پيه اميجاد روحيبزرگ، به ا

  .اندن شعله كم فروغ بودهيا

-يروان خود مـ ين پيدر ب ياهين روحيجاد چنيه دار ايطالكه  يميان ابراهيادن، يب نيدر ا

دن فـرج و  يروان خـود فـروزان نگـه داشـته و فـرا رسـ      ير پيد را در ضميام نورهمواره باشند، 

د بـه  يـ ج فرهنگ اميبا ترواند و د دادهيبد موجود را نونا مطلوب و ت يش و عبور از وضعيگشا

ر، نه چندان دواي  ندهيآدر اند كه متذكر شدهت كرده و يريها را مد ظار، بحراننده و آموزه انتيآ

  .ها خواهد بود ز به كام آنيهمه چ

  هود ين يينده در آيد به آيام –الف 

نـده ارائـه   ينسبت به آ يم خاص قوميش از چهار هزار سال، ترسيب ياهود با سابقهين ييآ

ي روشـني در   آينـده  داننـد و معتقدنـد  يم يده االهيزگر، خود را قوم برگيبه عبارت د. كنديم

   :ج استيان رايهوديان ين عبارت كتاب مقدس ميا و هاست انتظار آن

  ).7: 8وب يا(د يگرديم عيرف اريبس تو عاقبت بود؛يم ريصغ تيابتدا چه اگر

  : سدينوين باره ميحا در ايسنده كتاب انتظار مسينو و

خود  يها ان رنجيبهتر بودند كه پا ندهيه و تار در انتظار آريت يابا گذشتهان يهودي

نـده  يگذشته، بلكه در آ ييلت را نه در دوران طاليو فض يابيكام .نديرا در آن بجو

    .)18 :1387 ،نستونيگر(ند يجويم

  :دهدين نحو ذكر ميد را به اين اميتورات او 

 سـر ه ب شانيا سخت يروزها كه دييبگو آنان به و ديده يدلدار را مياورشل ياهال

   ).2: 40ا ياشع( است شده دهيبخش گناهانشان و آمده

د را ين اميكه دوران اوج اهمراه بوده است  ييها بيان با فراز و نشيهوديدر  ندهيبه آ ديام

د دانست و از آن دوران، همواره رسيدن يقبل از ميالد با 586در سال  هاي بابلي اسارتبعد از 

ه پـر رنـگ   ين روحيجاد ايا ين دوران، برايا در ايخود را اميد دارند و نقش انببه آرمان نجات 
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  . است

او  .ل بـود يحزق است،  ان داشتهيهودي يبرا ينه نقش مهمين زميكه در اپيامبراني از  يكي

نـد  هـودا بازگرد يخواند تـا دوبـاره بـه    يمان به خداوند و نجات او فرا ميران را به داشتن اياس

دانيال به عنـوان اول كتـاب    هدف كتاب يحت، يبه اعتقاد برخ ).192 :1ج  ،1349 ،كالپرمن(

 واالهـي   وعـده  تحقـق  و ناماليمات از قوم رهايي به اميد روحيه تقويت و ايجاد ،يامكاشفه

   ).145 :1385اشتري، كلباسي(است  بودهها  آن وضعيت تغيير و تحول

ر به انحراف و سوء برداشت از يده اخست داشت كه در يهمهود اي يبرا يبه قدر ،دين اميا

د بـه  يان، صرف امين جريا. صهيونيسم مذهبي شكل گرفتان يد و جرين اعتقاد منجر گرديا

خـود   يبـرا  يافـه يد، وظين اميداند، بلكه در كنار اينم يان را در آخرالزمان كافيهودي ييرها

د يـ ن اميـ تصرف ارض موعود بپردازنـد تـا ا   ل حكومت ويد خود به تشكيكند كه بايف ميتعر

  .هرچه زودتر محقق گردد

 تيحين مسيينده در آيد به آيام -ب

 يا و برخـ يو اعتقاد به انب ينياز موارد، همچون متون د ياريت در بسيحين مسييهرچند آ

باشـد؛ بـا گـذر زمـان در     ين ميبرآمده از آن د يهود مشترك است و به نحوين ين با ديقوان

  .افتيهود گسترش ين ييد و متفاوت با آيجد ينيت ديهو

سـنده  يشـل، نو يبنا بر نظر م يحت ؛دارد ياژهيوگاه ينده جايد و مژده به آيام ،تيحيدر مس

شان معتقد است يا .ن امر استيا يايهم گو) انجيل(نام كتاب مقدس  ،�يحيكالم مس�كتاب 

؛ )43 :1387 ،شليم( مژده است يبه معنا euangelion يونانيل برگرفته از واژه يواژه انج

 .دوار بوديوجو كرد و ام نده جستيد را در آيو امن مژده يد ايكه بابدان معنا 

به عبـارت  . مان استيكند، ايجاد ميد است وآن را ايآنچه بستر ام ،ليانجهاي  بنابر آموزه

   :ستن آمده ايچنان يدر رساله عبران .د استينه ساز اميمان به خداوند زمياگر، يد

ـ ام برآوردن هم ؛گرداندينم كامل را زيچ چيه عتيشر كه جهت آن از  كـوتر، ين دي

  ).19: 7ان يعبران(م ييجويم خدا به تقرّب آن به كه

ز اعتماد به صداقت يخداوند و ن يهااعتماد به وعده يبرا يهمان آمادگ مان،يمراد از ا 
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  .)461: 1384ك گراس، م(داده است  ييهااست كه چنان وعده ييخدا يو خوش عهد

انديشه مسيحيت را بر اميد بـه پايـان تعارضـات و     روسي اُرتدكس االهيدان ،الوت كارل

هـا دانسـته؛ آن را بسـتر     داند و ضمن آنكه اين اميد را مقبول همه نسـل  ها متكي مي مصيبت

بـه عبـارت ديگـر اميـد در     ). 149، ص1383كنـت، جـان،   ( كرده استاعتقاد به معاد معرفي 

يحيت نقش محوري و داراي كاركردي ويژه است كه هرچند يك مسـيحي از ايـن اميـد    مس

اعتقـادي در او   فاصله بگيرد در واقع از عقايد مهمه و اصلي آئين خود دور شده و موجبات بـي 

   .گرديده است فراهم

  ن اسالميينده در آيد به آيام -ج

و همواره موجبات  1نييرا تب �فرج انتظار�، مسئله يديمبارزه با خمودگي و ناام ياسالم برا

محكـم در برابـر    يكند تا درون انسان، چـون دژ يد را فراهم مين مرتبه اميرسيدن به باالتر

  .   رديت برون رفت از مشكالت را فرا گيريمات سخت گردد و مدينامال

 ديگر قرآنى و اسالمى كلى اصل يك از �فرج انتظار� كه اصلاست  معتقد يد مطهريشه

 هـى، اال عنايـات  به ،مؤمن مردم .است �اللَّه روح از يأس حرمت� اصل آن و شود مى تاجاستن

 و نااميـدى  و يـأس  تسـليم  و دهنـد  نمـى  دسـت  از را خـويش  اميد شرايطى هيچ در و هرگز

   .)406 :24 ج ،1387 مطهرى،( گردند نمى گرايى بيهوده

د بـه  ينور ام ،رديح شكل گيحو ص يانيوح يهاآموزه يمسلمان بر مبنا ياگر بستر اعتقاد

 يتـر  شيبـ ن اعتقاد از عمق يگردد و هرچه اياو فراهم م يش براينده و انتظار فرج و گشايآ

كـاهش   يبرا يبهترتر خواهد بود و موجبات  نده فروزانيد به آيشك نور ام بي ،برخوردار باشد

  .كنديفراهم مرا  يدرون يفشارها

  : دارد تيعموضو خود ديام ،اسالم ينيد متون در

  .)320 :1 ج ،1395، صدوق شيخ(  جالفر  مِاعظ من جالفر انتظار

                                                 

از مصاديق اهـم ايـن    4، مفهوم وسيعي دارد و فرج و ظهور و حضرت مهدي»انتظار فرج« .1

  .مقوله است
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ـ ام كـه  ؛ چنـان شـده  شـمرده  بـر  ،اسـت  يااله محبوب كه يعمل عنوان به اين نكته،  ري

   :نديفرمايم 7المومنان

ـ  تـا  است فرج انتظار خداوند شگاهيپ در كارها نيتر يداشتن دوست همانا  كـه  يوقت

  ).894 :1378مجلسى، ( كند حفظ را خود حالت نيا مؤمن

   :خود  عبادت است 6اسالم يمبارك نببيانات انتظار فرج در 

  .)405 :1414طوسى، ( ةعباد  ار الفرجتظان

  : استن عبادت دانسته شده يباالتر يحت 

  ).4 :1 ج  ،1385ابن بابويه،  (  جانتظار الفر  افضل اعمال امتي    

 نـده و يدوار بودن نسـبت بـه آ  يام ن را بهيهمواره مومنعمالً  ،:مكرم و ائمه اطهار ينب

  : نديفرمايمن باره يدر ا 7؛ چنان كه اميرمؤمناناند مشكالت توجه داده يريپذانيپا

ـ  ـ ت و للغاإِنّ للمحنِ غاي ـ هن  اتاي ـ ؛ اتاي هـا   درسـتى كـه از بـراى محنـت    ه ب

  .)102: 1366تميمى آمدى، (هاست  ها پايان هاست، و از براى مدت مدت

 ندهيبه آدوار بودن يروان خود، اميبه پو بروز مشكالت  يسختهاي  هنگامهدر آنان همواره 

   :نديفرمايم 7امام صادق .انددستور داده را

  ).250 :2 ج ،1407كلينى، ( جافر  فإنّ اللّه سيجعل لك

   :نديرمافيم 7يامام علكه  اند؛ چناند را جستن هدف و رسيدن به آن برشمردهين اميجه اينت 

  ).343 :2ج   ،همان(نده است يجو يدواريهر ام ؛بفإنّ كلّ راج طال

  د به آخرالزمان يام. 2

 كوتاه ينگرش و نگراني با دغدغه نيا .بوده است نگران خود سرنوشت به نسبت همواره بشر

، ينـ يد يخـود و مبـان   يفطرت االه يانسان برمبنا. ديآيم دست به بشر اتيح گذشته خيتار به

افتـه اسـت؛   ينده كه به آخرالزمان شهرت ين برهه از آيداند؛ اما نسبت به آخرينده را روشن ميآ

 .  گردديد بشر محقق مين امين برهه از زمان است كه آخريدارد؛ چون درا ياژهينگرش و

معطـوف   ين قطعـه زمـان  يد بشر را به اين دوره، امين اييد و تبييتاضمن  ،يميان ابراهياد

داننـد كـه ايـن، خـود بـه دو دوره      يز از گذشته مياي خاص و متما الزمان را برههو آخر كرده
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  :شوديم ميتقس

 يزنـدگ  يهـا در همه ابعاد و عرصه يآن، ظلم و ناعدالت يمشخصه اصل: دوره اول –الف 

ن ايـن  ييان ضمن تبين اديا. است ياريبس يهان دوره آبستن حوادث و لغزشگاهيا. بشر است

  .اندن دوره، راهكارهايي ارائه كردهيبرون رفت از مشكالت ا يروان خود، برايپ دوره و تذكر به

. بشر اسـت  يزندگ يهابا و سرشار از عدالت در همه عرصهيهمان دوره ز: دوره دوم -ب

جامـه   يسار حكومت عدل االههيانسان در سا يواال يهاد و خواستهين دوره به تمام اميدر ا

  .عمل پوشانده خواهد شد

پايان اين جهان و فرارسـيدن جهـان    آمدن موعود، جاودانگي روح،در زمينه راي مباحثي ب

  .رود به كار مي �اسكاتولوژي� واژه ديگر،

  هودين ييدر آد به آخرالزمان يام -الف 

ايـن  رد و در يـ گيدر آخرالزمان صورت م �حيماش�ن است كه ظهور يهود ايقوم  رايج باور

به ارض موعود و مقدس خـود  ها  آن د ويآيمهود باز يته قوم ت از دست رفعزاست كه دوره 

م يترسدر تورات،  ينب حزقيال يهاپيشگويي .پردازنديمان ميكل سليه يبه باز ساز ،باز گشته

 .است الزمان آخركننده 

روز انتقـام از  �و  �روز خداوند� يآخرالزمان به معنا ،هوديعبارات كتاب مقدس تر  شيب در

امت و عـالم  يان جهان و شروع قيپا ياست كه هم به معنا �كوكارانينبه اداش گنهكاران و پ

ده خداوند و حكومت آن بر سرتاسر جهان و شكست يقوم برگز يروزيپ يد و هم به معنايجد

ابـد  ييتحقـق مـ   ياالهـ  د و وعـده يـ آيهود به سر مـ يكه انتظار قوم  يمن است ؛ دورانياهر

  .)60 :1390 ،يمحمد(

. بسيار نزديك تصـور شـده اسـت    �روز خداوند� و �روز داوري� ، ي بحر الميتدر تومارها

. خواهند هرلحظه منتظر فرارسـيدن آن روز باشـند   از پيروان خود مي ،نويسندگان اين تومارها

اين تومار جنگ بزرگـي   .نام دارد �جنگ فرزندان نور با فرزندان ظلمت� ،يكي از اين تومارها

ميان نيروهاي خير و شر درخواهد گرفت و سرانجام پس از  ر الزمانآخدهد كه در  شرح مي را

بر فرزندان ظلمت و نيروهـاي شـيطاني    فرزندان نور به ياري خداوند و فرشتگان، ،چهل سال
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از داوري بـزرگ و پـاك شـدن     �سـرود شـكرگزاري  � تومار ديگري به نام .پيروز خواهند شد

هـاي پـس از    در نوشـته   يو حتـ  گويد ن ميمرگ و نو شدن هستي سخ جهان از گناه، فساد،

ـ   .پيوند خـورده اسـت   آخر الزمانبا  ،نبي سبازگشت اليا اسارت بابل، پيشـاهنگ   ةاو بـه منزل

ميان طبقـات   ريزي صلح و آرامش الياس در واداشتن يهود به توبه و پي .شود ماشيح مطرح مي

 رسـول ( مي خواهد داشـت هاي پدران و فرزندان به يكديگر نقش مه مختلف و برگرداندن دل

  .)67: 1389 زاده،

  ت يحين مسييد به آخرالزمان در آيام -ب

در آخرالزمان اسـتوار اسـت و خـود،     �حيمس�ت بر اعتقاد به بازگشت دوباره يحيات مسيح

 يح بـرا يان معتقدند مسـ يحيمس. رودين به شمار مين ديو تحرك ا ييايپو يمهم برا يعامل

كاركرد آخرت شناسانه خود، به  يشد و به آسمان بازگشت و براب ين به صليكفاره گناه نخست

د فرد ين رو همواره امياز ا. رديپذين بازگشت، در آخرالزمان صورت ميگردد كه ايزمين باز م

  .وند خورده استيبه آخرالزمان پ يحيمس

آغـاز   �روز عظيم�گردد و  عيسي بازمي ،اي است كه در آن دوره در مسيحيت، آخر الزمان

شود و انسان به پاداش و كيفر كار نيك و بد خود  داوري نهايي انجام مي در آن روز، .شود مي

 .)67: 1389 زاده، رسـول ( و آخرت انطبـاق دارنـد   آخر الزمان در مسيحيت، بنابراين،. رسد مي

  .باشديت ميحين مسيدوران آخرالزمان در دكننده ن يمكاشفه توحنا تب

 :گويـد يمـ  وا. بوده استه در اوج يان اوليحيدر مس ،آخرالزمان د بهيام ، معتقد است كهوبر

 )111: 1379، زند شجاعي( بودند آخرت به دلبستگي و معاد به اميد از سرشار اوليه مسيحيان

ن يا ،صورت پذيرفت مخصوصا در قرون وسطا ، با انحرافاتي كه در ميان آناناما در قرون بعد

  . استشده رنگ  به خود گرفته و كم يب نزوليد شيام

  اسالم ن ييدر آد به آخرالزمان يام -ج

  :ميخوريبه دو نگاه آخرت شناسانه بر م يبا مطالعه متون اسالم

امت كبراسـت كـه آن،   يو ق ييز نهايامت كه مراد، رستاخيمعاد و ق يبه معنا يآخرت -الف
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 يز زنـدگ شـود و سـرآغا  يشـروع مـ   يز همه مردگان و حضور در دادگاه عدل االهـ يبا رستاخ

  .جاودانه انسان است

ـ آخرالزمان كه ا يبه معنا يآخرت -ب امـت  يق ييا و قبـل از برپـا  يـ ن دنين دوره، در همـ ي

  :گردديم ميرد و خود به دو بخش تقسيگيصورت م

 .بشر همراه است يبخش اول كه با ظلم و انحطاط واقع) 1

ـ از نسـل پ  4يبخش دوم كه با ظهور مهد) 2 دد و بـه  گـر يشـروع مـ   6امبر خـاتم ي

ـ . ن اسالم منجر خواهد شدين مبيت ديحاكم حـق و عـدالت در    يواقعـ  ياين دوره، دوره تجل

  .ا ستين دنيهم

ن حـق  يد يروزيو پبشر است كه نجات گر، در آن ين دينسبت به دو دن اسالم ياز ديامت

ـ  يدواريـ ن باعث اميو ااست ا و هم در آخرت يهم در دن ،تيدر نها  مـردم و جامعـه  تـر   شيب

  .)276 :1390 ،يمحمد(گردد  مي

ـ ، اميث نبويقرآن و احاد يبر مبنا ،مسلمانان همه د خـود را بـه بخـش دوم آخرالزمـان     ي

هـو إمـام   « :وكنـد  يم ظهور آخرالزمان درهستند كه  معتقد يا مهدياند و به  معطوف كرده
رُخْيج ه قـدرت يكه در سا نددواريام يدورانبه و ) 9 :1397ابن أبي زينب، ( »مانِالزَّ رِفي آخ 

در وصـف يـاران منجـي عـالم      7امام علي .حكومت صالحان و عدل برپا خواهد شد يااله

   :فرمايد بشريت مي

 مـان آخـرِ الزّ  فير الْمهدي ارِجال مؤمنون عرفوا اللّـه حقّ معرِفته و هم أَنص

 .)229 :57 ، ج1403مجلسى، (

  منجي آمدن به اميد. 3

ـ نده و استقرار عدل و عدالت از مشـتركات همـه اد  ير آبزرگ د يد به آمدن مصلحيام ان ي

بشر است، مورد قبول و اتفاق همه مردم  يجا كه اين نكته بر آمده از فطرت ابنا است و از آن

 ا مـذهب منحصـر  يـ خته شـده و بـه قـوم يـا ديـن      ي، آميشه، با وجود آدمين انديباشد و ايم

  .شود نمي

روان خـود،  يـ د در دل پيـ جاد نـور ام يد و ايان جهان، نوياد پيامبران در يهان آموزهيترياز اصل
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 ينيـز بـرا   ير االهيان غياد. ستگان استيحكومت شا ييبرپا يبرا يااله ينسبت به آمدن مصلح

  .اند ارائه كرده يدرون ين ندايا يبرا يترسيم كرده و مصداق يبشر راهكار ين خواسته فطريا

 پـا بـه  رهايي بشر سـرخورده و سـتم ديـده     يااز نسل پاكان كه بر يااله يمرداميد به 

نده يد بشر به آيخواهد كرد و به ام يگذارهيرا پا يااله عرصه خواهد گذاشت و حكومت عدل

است و نسـبت بـه    يميان ابراهيدر اد يصول حتمه عمل خواهد پوشاند ؛ از او آخرالزمان جام

ـ ام يبرا يمصداق مكمل و يدارد و به نحو يژه و باالتريگاه ويد قبل جايدو ام نـده و  يد در آي

  . باشديد به آخرالزمان ميام

  هودين ييمنجي در آ به اميد -الف 

دوارند تا واسطه رساندن آنان به ارض موعود يام) حيماش(ان همواره به آمدن موعود يهودي

موهبـت   يو دارا �هوهي�افته از طرف يد ييدوار هستند كه تايام يها به آمدن موعود آن. گردد

  .هوه را با عزت به ارض موعود رهنمون گردديده يد تا قوم برگزيآياو م. است يقدرت االهو 

 :1390 ،يطـاهر (هود اسـت  ين آموزه يترياز اصل ،روشن ياندهيد به آيحا و اميظهور مس

ش از يباشند و پيح بوده و ميهمواره منتظر ظهور ماش داوود،از زمان حضرت  يهوديان). 216

  .)154 :2ج  ،1349 ،كالپرمن(ح خواهد بود يظهور ماش يمناد ،�اهويال�او 

است و  برگزيده را آنان ،ها ملت همه ميان از خدا كه ندمعتقد ديرينه باوري اساس برآنان 

 باور اين وجود با آنان. رسيد خواهد پايان به داوود نسل از فرزندي آمدن با آنان هاي روزي تيره

 تحمـل  را همسـايگان  غارت و پراكندگي تبعيد، اسارت، چون هايي سختي آينده، آن به اميد و

 ).173 :1386،نيا صادق( اند كرده

 كه ديرس خواهد فرا يروز نكيا�اند دوار بودهيا اميكتاب ارمجمله ن يان همواره به ايهودي

 بـود  خواهـد  يپادشاه او .كرد خواهم منصوب يپادشاه بهداوود  نسل از را يعادل شخص من

   ).5 :23ا يارم(نمود  خواهد اجرا را عدالت ،ايدن سراسر در ،كرده حكومت عدالت و حكمت با كه

  : كرده است وصف گونه نيمدن موعود را اروزگار آ ،انيهوديكتاب مقدس 

 هـم  كنـار  در بره و گرگ زمان آن در. كرد خواهد حكومت صداقت و عدالت با او

 خواهد راه ريش با گوساله ؛ديخواب خواهند هم با بزغاله و گپلن ؛برد خواهند سره ب
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 خـرس  كنار در گاو. راند خواهد بخواهد، كه جا هر به راها  آن ،كودك كي و رفت

 گـاو  ماننـد  ريشـ  و د،يخواب خواهند هم كنار در گوساله و خرس بچه ؛ديچر خواهد

 و كـرد؛  خواهـد  يباز خطر بدون ها،مار انيم در رخواريش بچه. خورد خواهد علف

ـ  ،كرد خواهد يافع النه داخل را خود دست ،باشد شده گرفته ريش از كه يطفل يب

  ).9-6: 11 ،اياشع(ند يبب بيآس كه آن

  مسيحيتن ييمنجي در آ به اميد -ب

ح اسـت؛ در ايـن آيـين،    يبازگشت دوباره مس يت بر مبنايحيمس يريجا كه شكل گ از آن

  .برخوردار است يتيو با اهم ژهيگاه وياز جا) يدر قالب منج(ح يد و شوق به بازگشت مسيام

، با قبول و يالديان سده اول ميهودياز  يبود كه گروه يسيز عيدر واقع، اعتقاد به رستاخ

س كـرده و  يتاسـ ) تيحيمسـ (د يـ جد ينيجدا كرده و د يهودي يهاج آن، راه را از آموزهيترو

ن اعتقـاد،  يا. اندح را در دل پيروان خود روشن نگه داشتهيد به آمدن دوباره مسيهمواره نور ام

  : ل گشتيتبد يحيمان فردي مسيا ير بنايبه سنگ ز

 مـانش يا بـه  خود يها لب با و گردد مي محسوب كين و آورد مي مانيا ،قلب با انسان رايز

  .)9 :10ان يروم(د يبا مي نجات و كند مي اعتراف

قـرار گرفتـه كـه     يصد مرتبه مـورد بررسـ  يش از سيل، بيح، در انجيمسموضوع بازگشت 

 شـكوهمند  بازگشـت  انتظـار  در همـواره  ،مـؤمن  مسيحيفرد . آن است يت وااليگوياي اهم

  .همراه گردداالهي  ملكوت دراو  با تا بود خواهدمسيح 

و بـه   گـردد يبا شكوه تمام باز م يزود به يسيباور داشت كه ع ،ت در آغازيحيجامعه مس

قـاموس  سـنده كتـاب   ينو .)100 :1387  ،شليم(بودند  يانيصبرانه منتظر روز پايب ،لين دليا

  : ديگويكتاب مقدس م

  دوبارهاوست و در آمدن  تمام اعتماد ايشان بر ؛ زيرامؤمنين است  تمام اميدمسيح 

: 1377هـاكس،  ( كندگيرد و تحقق فعلي پيدا مي صورت مي  جالل ايشان اميداو، 

108.(  

 نخواهد يطول گرياست كه داميدوار ن فراز كتاب مقدس يتحقق ابه همواره  يحيمسفرد 
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او  ).37 :10انيعبران به رساله(كرد  نخواهد درنگ و آمد خواهد ؛ديايب است قرار كه آن و ديكش

   :رساندببه كمال آنان را جامه عمل پوشانده و ها  آن ديمان و اميد تا به همه ايآيم

 از مانـداران يا تمـام  و افتي خواهد جالل خود نيمقدس از د،يآ مي او كه يروز در

 مـا  شهادت به رايز ؛بود ديخواهها  آن جزء زين شما و شد خواهند متعجب او دنيد

 شـما  ما، يخدا كه ميكن مي دعا شما يبرا شهيهم ما ،سبب نيا به .ديآورد مانيا

 يها تيفعال و برآورد را شما يوكين يآرزوها همه و گرداند خود دعوت ستهيشا را

 دوم! (رسـاند ب كمـال  بـه  خـود  قـدرت  بـا  رد،يگ مي سرچشمه مانيا از كه را شما

  ).11 -10 :1انيكيتسالون

  اسالم ن ييمنجي در آ به اميد -ج

هر انسان است ؛  يان حق و عدالت بر باطل و ظلم، خواسته فطريجر يروزيجا كه پ از آن

ـ در ا. اندن خواسته بشر نويد دادهيبه ثمر رساندن ا يارا بر يان بزرگ ظهور فردياد ـ ي ن، ين ب

صـورت   يتـر ن گسـترده يين انگاره تبيآن، نسبت به ا يعين اسالم، مخصوصا با نگرش شيد

كه عدالت را در گستره عالم  4يبه نام مهد 6امبريت پياز اهل ب يظهور مرد. داده است

  .نان بوده استد مسلمايكند، همواره مورد انتظار و ام يياجرا

  .باشديشه مين انديا يرين منبع و خواستگاه شكل گيتر مهم 6يقرآن و سنت نبو

: فـتح ( حق بـر باطـل   يروزي، پتوجه ويژه شده؛ مانندمورد نظر اسالم  يمنجدر قرآن، به 

ل حكومت مستضعفان و يو تشك) 18: اءيو انب172: ؛ صافات7: ؛ انفال56: ؛ مجادله33:؛ توبه28

ـ نو) 55: و نور 5:؛ قصص128: ؛ اعراف105: اءينبا(صالحان  د داده شـده كـه مصـداق اتـم و     ي

  .شوديم يتلق �تيمهدو�اكمل آن  

موعـود   يس آموزه منجيتاس ياست كه برا يزيدر اسالم، در بردارنده تمام چ يسنت نبو

اسم و موعود اسالم را با  يآشكارا منج يات فراوانيروا. ن الزم استيهاي د در مجموعه آموزه

حوادث  ،يدرباره شخص منج ياريات بسيئث در بر دارنده جزين احاديا. كنديم يعنوان معرف

  .)270: 1389مظفر،  يمحمد(ام اوست يج قيو ثمرات و نتا ،مقارن ظهور او ،واز اش يپ

ن نقش را داشته باشد كه خود يبهتر ييايد و پويه اميجاد روحيا يتواند برايمشه ين انديا
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ت يگر، باور به مهدويبه عبارت د. ها خواهد بودهم در همه عرصه رشد اجتماع، آن يبرا يعامل

  .د استين اميآور اامياست كه بستر و پ

برخوردار است؛ زيـرا از   يگاه واالتري، از جايعه اثنا عشري، در نگرش شيد به منجياما ام

ود و خدا و نيز موعـود را  ن خيب ياو رابطه يت را در امتداد امامت و وحيان، مهدويعيش يطرف

دانند كه يخود را متولد شده و موجود م يمنج يدانند و از طرفيض مين امام و واسطه فيآخر

اعتقاد به انتظـار و   يهاست و از طرف ر آنيها دستگيمات و سختيبر جامعه اثر دارد و در نامال

ـ رداند؛ امري در دانسته يشرع يافهيمقدس و وظ يد به فرج را امريام ف شـهادت و جهـاد   ي

  :باشديم

 كه است كسى مانند ما امر منتظر ؛اهللاِ بِيلِس يف بِدمه كالمتشحط األمرِن المنتظر

  .)548 :2 ج ،1380 ،صدوق(د تدرغل خود خون به خدا راه در

 غيبـت،  عصـر  در شـيعيان  حاضر و زنده امام آخرين ،حجت حضرت ظهور انتظار موضوع

 هـاي  فرقه ديگر از را شيعه است كه عنصر اين .باشديم شيعي تفكر عناصر ترين مهم از يكي

 بـه  آنـان  اميد و شيعيان پويايي و تحرك عامل ترين مهم و به عنوان سازد مي متمايز اسالمي

 ،آنـان  انسـاني  آرمان و دغدغه ترين بزرگ دليل، همين به. شود مي شمرده جهان روشن آينده

 شـوق  بـا  همـواره  شود مي موجب كه است 4ألعظما اهللا  تبقي حضرت قيام زمان فرارسيدن

به عبارت  ).57 :1386 ،صمدي(بخواهند  خداوند از جهاني مصلح آن ظهور در تعجيل ،فراوان

ت و ياحساس تعهـد و مسـئول   ،د و نشاطيزنده نگه داشتن روح ام ،از انتظار يهدف اصل ،گريد

 .)169 :1385 ،حاتمي( با امام موعود است يوند روحيپ

  جهينت

از  ياريبسـ  يو اجتمـاع اسـت و بـرا    يدر عرصـه فـرد   ي، از مسائل مهم و اساس�ديام�

ان يـ ان، مخصوصا اديد در اديطبيعي است موضوع ام. دارد ينقش محور يموضوعات اجتماع

  .مطرح گردد ياژهيه اصالح فرد و اجتماع را دارند، به نحو خاص و ويكه داع يميابراه

  : قرار گرفته است يحث و بررسن موضوع در سه محور مورد بيا

ت موجود ياس از وضعينده و عدم يد به آيه اميروح جاديا ين نگاه، برايا: ندهيد به آيام. 1
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بهتر از  ياندهيم آيو با ترس دهد ييرها يرا از خمودها  آن ،ديام يهاجاد بارقهياست تا ضمن ا

 .ت موجود را فراهم سازديامروز، موجبات گذر از وضع

برخوردار است كـه در قسـمت اول آن    ياژهيت وياين محور از اهم: به آخرالزمان ديام. 2

مـان  و  يحفـظ ا  يبرا يميان ابراهياد. خورديبه چشم م يفراوان يهابيو خطر و آس يكيتار

و عـدالت   ييبايقسمت دوم سراسر نور و ز. اندارائه كرده يين ورطه، راهكارهايبرون رفت از ا

 .د بشر استيعادگاه امين دوره مياست كه ا

از نسل پاكـان متصـور    يااله يد به آمدن فرديدر اين محور، ام: يد به آمدن منجيام. 3

 يبرخـوردار اسـت؛ چـون از طرفـ     ياژهيگاه ويد قبل از جايد نسبت به دو امين اميا. گردديم

. باشديم نده و آخرالزمانيد به آيام ين مصداق برايتر مهم يد است و از طرفيمكمل مقوله ام

 يپناهگاه ؛شوديدر جامعه م يو نشاط و معنابخش ييايكه موجب پو است يبه منج دين اميا

نبرد با ظلم و ستم و انقالب  يبرا يبشر و محرك يساز رشد و تعالنهيمردم  و زم يبرا يمعنو

 باشـد و از يب و مشكالت ميمصاپيروزي بر  يبرانيرومند  يان دهندهيتسكگردد؛  قلمداد مي

 .روديبه شمار م يانسجام اجتماع يعوامل مهم برا

ارائه كننـد، در   يتر تصور واضح يد و منجيان كه نسبت به امياست هر كدام از اد يهيبد

ن يدر ا. دارند يتر شيق بيتوف يفيو هم از لحاظ ك يرسيدن به موارد مذكور، هم از لحاظ كم

در  يد و منجـ يـ ن اميمذاهب است كه ا ان ويش از همه اديد بيعه از مقوله امين، نگرش شيب

  . است ياريبس يكاركردها يخود را نشان داده، دارا يديو كل ياز مسائل نقش محور ياريبس
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