
 
 
 
 
 
 

 یی اسالمیگرا عدالت مهدوی در منجی
  ابراهیمی ـتجلی میثاق الهی 

 
 1ایندادکتر عبدالعزیز عبدالحسین ساش: نویسنده 

 2دکتر سید محمد تقی آیت اللهی: ترجمه و بررسی
 

                                              
  آمریکا_استاد مطالعات مذهبی دانشگاه ویرجینیا .1
 استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز .2
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 اشاره
گرایی اسـالمی را در مفهـوم         مقاله  حاضر عدالت مهدوی در منجی      

قرآن عمده نیـروی خـود     .  می نماید  قرآنی میثاق الهی ابراهیمی تبیین    
کند و خـدای بـزرگ منجـی معصـوم ایـن            را بر محور عدالت متمرکز می     

ایـن عـدالت،   ).  مهـدی عـج  (عدالت حقیقی را خود هـدایت مـی نمایـد         
کـاری، کـه در      های معمول فریـب   آورد که از دام     به وجود می   1نظامی را 

وی ایـن کمـال     بخشی در پیشرفت انسان به س      طول تاریخ به نام نجات    
های آن مسـیر خـالف      مطلوب بر سر راه بشر قرار گرفته و دیگر پیامد         

 از  ،عدالت را پیموده است، بری و با عنایت به عصـمت مجـری عـدالت              
 .شمول است هرگونه خطا مصون بوده و جهان

 
گرایی انتهای تاریخ در قرآن به صورت یک ساختار کالمی در مقایسـه بـا انجیـل       منجی

بحث قرآنی انتهای تاریخ بـر محـور شخصـیتی       . بسیار کمتری دارد    بنیادی جنبه» عهدجدید«
شناسی مسیحیت بـر پایـه آن اسـتوار          یک موعود منجی انسانی در آینده که مبحث رستگاری        

ـ قرآن با ارائه فرمول رستگاری ایمان. گرددگردید، متمرکز نمی  نتیجه هرگونه نیازی  ـ  عمل 
که بشر را   ) مهدی عج ( در نقش راهنما و رهبر الهی جامعه دینی           جز ،را برای مداخله انسانی   

 باید گفت که بذرهای امید به وجود ،به عالوه. کندبه چنین رستگاری هدایت فرماید نفی می
منجی موعود و رهبری صالح عادل در اسالم، از نتایج اعتقاد قرآنی به آینده مطلوب انسانیت         

را ) ع(ب و امید آفرین، بخشی از وعده الهی بـه ابـراهیم             این آِینده مطلو  . گیردسرچشمه می 
 2.داندرا شایسته آن می   ) ع(های آینده فرزندان خلیل الرحمان      دهد  که قرآن نسل    تشکیل می 

                                              
 .شهر میالن کشور ایتالیا ارائه شده است» گرایی تطبیقی منجی«ضر در کنفرانس مقاله حا 1
اند که تأیید خداوندی برای هدایت مردم، در خانـدان و ذریـه              ها، مردم را به ویژه به این نکته توجه داده          پیامبران الهی در همه زمان     2

کردند و از ذات خود دعا می) خاندان (به درگاه خداوند برای ذریه      پیامبران که    قرآن مجید به کرات درباره    . آنان قرار گرفته است   
ـ    گوید در پاسخ به این       سخن می  ،شان قرار دهد   نمودند تا هدایتش را در دودمان     باری تعالی مسألت می    ت قرآنـی   اراز و نیازها، آی

نخـورده نگـه     را دسـت  ی پدرانشـان هاتا میثاق  شدکنند که لطف خاص خداوندی به اعقاب بالفصل پیامبران اعطا می           تصدیق می 
رستگاری گردند و در راه راستی که به وسیله پیامبران نهاده شده اسـت، بـا اسـتواری گـام                    و  کاری   هایی از درست    داشته و نمونه  

یـا در   ایـن کلمـه     . کلمه ذریه به معنی زاد و ولد و فرزند یا نسل بدون واسطه در سی و دو آیه قرآنی به کار رفته اسـت                       . بردارند
. رودرابطه با امر شخص پیامبر که فرزندشان باید در راهشان باقی بماند یا کار هدایتشان در نسل خویش ادامه یابـد بـه کـار مـی                      

 درستی و راستی در کنند خداوند آنان را انتخاب نموده است که نمونهرود که پیامبران ادعا می   غالباً کلمه ذریه در آیاتی به کار می       
کلمان معموالً  تم. منعکس شده است  ) 124 ، آیه    2سوره  (این عالقه نسبت به نسل پیامبر در آیه مذکور          . ادامه نسل پیامبران باشند   

. ورزنـد برنـد و بـدان اسـتدالل مـی        کنند و آن را در مورد عصمت امامان به کار می          این آیه را در فصول مربوط به امامت نقل می         
دار   مالحظـات ریشـه    ،ترین موضوع مذهبی است که عالوه بـر مصـالح سیاسـی           ، اساسی ی پیامبر و رهبری جامعه اسالمی     جانشین

گـر   اصـالح ) ص(حضـرت محمـد  . شـود مذهبی را در آن باید در نظر گرفت و رهبری جامعه باالتر از هر مقام مذهبی تلقی مـی           
این نظر را قرآن کـریم      . رسید ترین سطح می   علیااش به     تقدس ارثی طایفه   ب راستین اسماعیل و ابراهیم بود و بنابراین در او         همذ

همانا خدا آدم و نوح وخاندان ابراهیم و خانـدان عمـران را برتـر از همـه                  « :فرماید مثالً جایی که اعالم می    . قویاً تأیید کرده است   
اندان ابراهیم، که در این آیه بدان اشاره شده         را وابسته به خ   ) ص(مفسرین حضرت محمد    ). 33 آیه ی    3سوره ی   ( »مردم برگزید 

ها  توانند باشند که از همان خاندان و از همان فضایل و شایستگی             جانشینانش تنها کسانی می    ،پس از رحلت او    بنابراین. اند دانسته
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 :دهد قرآن کریم این رویداد عالم هستی را در عبارت زیر ادامه می
           ماماً قال و مـن     و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس ا

 )124/ بقره(. ذریتی قال ال ینال عهدی الظالمین
ویاد آر هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمـود و او همـه را بـه جـای                       

ابـراهیم عـرض کـرد ایـن        .  من تو را به پیشوایی خلـق برگـزینم         : خداوند به او گفت    ،آورد
آری، اگـر صـالح و شایسـته آن         : (کرد؟ خدا فرمـود   پیشوایی را به فرزندان نیز عطا خواهی        

 .کار نخواهد رسید که عهد من هرگز به مردم ستم) باشند
رساند و طرح الهی بـه تعیـین و          را می ) ع(محتوای این آیه جوهره میثاق الهی با ابراهیم       

ان خروج ظالم . دارد ، بنده صالح عادل حق را به عنوان امام مردم بیان می           )ع(گزینش ابراهیم   
عدالتی که تحت    از محدوده احراز رهبری جامعه بر توجه الهی درباره خطرهای سهمگین بی           

بـه عنـوان    ) ع(در انتصـاب ابـراهیم      . گردد داللـت دارد    حکومت رهبران غیرالهی پدیدار می    
 اخالقـی انسـان اسـت و تعیـین      ـ  بیش از هـدایت روحـانی  ،پیامبر، توجه خداوندی به بشر

یجاد یک نظام مطلوب الهی را به رهبری شایسته امام منصوص ملهم الهی   ابراهیم به امامت، ا   
 1.نتیجه می دهد

شـود و    انتظار موعود نجات بخش قرآن، به ایجاد یک نظم اخالقی در زمین مربوط می             
چنـین  . رسـد  این هدف عالی به وسیله آن دسته از رهبران هدایت شده الهی بـه سـامان مـی                 

بخشـد تـا ثابـت کننـد کـه اراده الهـی در تـاریخ برتـرین                   میرهبرانی را خدای عالم قدرت      
 انتظارات  ،در این مفهوم خاص   . است) ع(هاست و این مهم نتیجه وعده الهی به ابراهیم         اراده

بیشتر موارد با باورهای انجیل درباره جهاد انسان به ایجاد نظم مطلـوب کـه در آن                 در  قرآنی  
 .پردازد، هماهنگی دارد ی ضد الهی میگاهی با مداخله به دفع نیروها خداوند گه

کنـد،   توان گفت که حتی وقتی قرآن از مسیح بـه عنـوان منجـی یـاد مـی                  با اطمینان می  
بخشی آینده تاریخ در قالب رجعـت دوبـاره منجـی            اعتقادات اسالمی در مورد پدیده نجات     

                                                                                                                
ونـد از اعمـال و خـدمات         باید به مفهوم قرآنی خاندان تقوا و تعالی، که مطلـوبیتش در نظـر خدا               ،در این مورد  . برخوردار گردند 

بخش جهانی انتهای تـاریخ کـه         موعود نجات  ،در همین رابطه  . شود توجه کرد   نیکوی آنان در راه رضای خداوند متعال ناشنی می        
دار مقدس ذریه ابراهیمـی را در    ز همین مبانی شایستگی و اصالت ریشه      یاست ن ) ص(آخرین وصی پیامبر رحمت حضرت محمد     

  در دعای شریف ندبه بیـان شـده اسـت و البـاد آن در               ، به نیکوترین وجه   ،تفسیر این اصالت عمیق   . د دارد این میثاق الهی در خو    
شود با زیبایی انسجام و آگاهی بخشی و عمق ارائه گردیـده اسـت و    پی در پی شروع می» یا بن«فقراتی از این دعا که با سی بار      

 :آری، به قول عالمه دکتر محمد اقبال الهوری، متفکر اسالمی. خوانیم را میخواننده را به دقت و تأمل در این فقرات دعای ندبه ف
 از نیام آرزوهای خلیل          حق بردن آورد این تیغ اصیل

ـ و تعیین امام که اولی اهللا و        ) انی جاعلک للناس اماما   (اند    همه مردم  ، طبق این آیه   ،شمول رهبری امام   1  فـی االرض اسـت،       اهللا ۀخلیف
همین مفاهیم قرآنی در زیـارت جامعـه کبیـره          . شأن خداوند متعال است که این آیه و آیات متعدد دیگر گواه بر آن است              تنها در   

اند و مجریان این میثاق الهـی  )شوند بابی که مردم  به آن امتحان می(» باب المبتلی به الناس«تفسیر شده است به ویژه آنکه امامان       
 .ستری استگ  ابراهیمی که عصاره آن عدالتـ
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گیـر بـه    پیبخشی به صورت یک جهاد        بلکه امیدهای قرآنی به نجات     1.گردد انسان بیان نمی  
                                              

ای کـه در زیـارت      به گونه  ،آیین رجعت از مسلمات قرآنی و از ضروریات مذهب شیعه است و شهرت آن چون آفتاب تابان است                  1
شـوند   بـدان زیـارت مـی     ) ع(روایت شده و امامان معصـوم       ) ع(ای است که از امام هادی        ترین زیارت مأثوره   جامعه کبیره، جامع  

بـه صـراحت در     ) ع(بیش از دویست حدیث در این بـاب از معصـومین            ). مصدق برجعتکم (ود  ش می) ع(تصدیق به رجعت ائمه   
. اند و به حد تواتر رسیده اسـت  رجعت وارد شده و زیاده بر پنجاه نفر از اعاظم و افاخم علما و محدثین شیعه آن را روایت کرده           

د و در هر عصری مناظرات و مباحثات علمی و آیینی در ان حتی شعرا هم در اشعار خود آن را مطرح ساخته و بدان استدالل کرده       
مبنای رجعت و اعتقاد بدان آیـات متعـدد         . های متعددی در این باب نوشته شده است        بین علمای اسالمی صورت گرفته و رساله      

 :خدای متعال می فرماید. جا به برخی از آنان اشاره می شود قرآنی است که در این
وجاً ممن یکذب بایاتنا فهم یوزعونو یوم نحشر من کل امۀ ف 

 یک دسته را کـه تکـذیب ایـات مـا            ، از هر قومی   ))عج(با رجعت به دنیا در ظهور امام عصر         (ر روزی که خلق به عرصه قیامت        آیاد  
 )83 آیه ،سوره نمل( ها بازداشته خواهند شد کنند برانگیزیم و آن می

 :و باز خدای متعال می فرماید
ل و تری االرض بارزۀ و حشرناهم فلم نغادر منهم احداًو یوم نسیر الجبا 

ها را به رفتار آریم و زمین را صاف و بدون پست و بلندی آشکار ببینی و همه را محشور نماییم و یکـی را فـرو    یاد آر روزی که کوه   
 )47 آیه ،سوره کهف(نگذاریم 

قیامت که همگانی است و دیگری رجعـت کـه جنبـه اختصاصـی      یکی در   . شود که دو نوع حشر وجود دارد       از این دو آیه روشن می     
 .گیرد و همگانی نیست ای خاص را در بر می دارد و عده

 :چنین خدای بزرگ در جایی دیگر می فرماید هم
لیقالوا ربنا امتّنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سب 

یـا اینـک مـا را       آ .تو ما را دو بار بمیراندی و باز زنده کردی تا ما به گناهان خود اعتراف کـردیم                 در آن حال کافران گویند پروردگارا       
 )11 آیه ،سوره غافر(راهی هست که از این عذاب دوزخ بیرون آییم؟

در مـردن پـس از حیـات    . که مردن از این زندگی مردن اولی است، زنده شدن پس از آن در رجعت زنده شدن اولی است               توضیح آن 
 . دوم استیحیات در قیامت احیا.  مردن دوم است،رجعت
 :فرماید  در حکایت عزیر پیامبر می،عالوه بر این

                   قال کم لبثت قال لبثـت  بعثه او کالذی مرّ علی قریۀ فهی خاویۀ علی عروشها قال انّی یحیی هذه اهللا بعد موتها فاماته اهللا مائۀ عام ثم
انظـر  و انظر الی حمارک و لنجعلک آیـۀ للنـاس      و  ۀ عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه          یوما او بعض یوم قال بل لبثت مائ       

 .الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اهللا علی کل شیء قدیر
یرتم که  ح گفت به    . ویران شده بود   ای گذر کرد که خراب و      به دهکده ) فتند مراد عزیر پیامبر است    گن  ابرخی از مفسر  (که   یا بمانند آن  

اش برانگیخت و به او فرمود کـه          سپس زنده  ، پس خداوند او را صد سال میراند       .خدا چگونه باز این مردگان را زنده خواهد کرد        
 بلکه صـد سـال اسـت کـه          ؛ نه چنین است   : خداوند فرمود  .ای از یک روز    پارهیا   یک روز    : جواب داد  ؟چند مدت درنگ نمودی   

 نظر در طعام و شراب خود بنما که هنوز تغییر نکرده و االغ خود را نیز بنگر تا احوال بر تو معلوم شود و ما ؛مرگ افتادیبخواب 
که چگونه در همش پیوسته و گوشـت بـر    های آن نکنند و بنگر در استخوان تو را حجت بر خلق قرار دهیم که امر بعثت را انکار         

دانـم کـه خداونـد بـر همـه چیـز         گفت همانا اکنون به حقیقت و یقـین مـی    ، و روشن گردید   آن پوشانیم چون این کار او آشکار      
 )259 آیه ،سوره بقره(تواناست 

 :و یا در آیه دیگری می فرماید
               ثـر  کالم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم اهللا موتوا ثم احیاهم ان اهللا لذو فضل علی الناس ولکـن ا

 ناس ال یشکرونال
سپس آن ها را    . همه مردند .  خدا فرمود بمیرید     .هایی را که از ترس مرگ از دیار خود بیرون رفتند که هزارها تن بودند               آیا ندیدید آن  
 )243 آیه ،بقره سوره( ق نیستندحگزار   لیکن بیشتر مردم سپاس؛ زیرا خدا را در حق بندگان فضل و کرم بسیار است،زنده کرد

ای دنیایی از معاد اخروی اسـت کـه قـدرت             آیین رجعت جلوه   ،به هر حال  .  و تشریح آیات مذکور در کتب تفسیر آمده است         تفصیل
، یـار آن حضـرت رخ       )ع(و نیـز حضـرت عیسـی        ) عـج (چه در مورد منجی اسالم حضرت مهـدی          اما آن . دهد الهی را نشان می   

ق بـه دنیـا آمـده و در سـال         . ه 255 شعبان   15در  ) عج( حضرت مهدی  .اند  پدیده ظهور است نه رجعت، چه هر دو زنده         ،دهد می
غیبت کبرای خویش را شروع کرده است و هر زمـان           . ق. ه 329 شعبان   15ر  دق غیبت صغرای خود را آغاز کرده است و          . ه 260

هور خواهـد فرمـود      ظ ،که خدا اراده فرماید و جامعه شایستگی ظهور را یابد و تصمیم جدی به تغییر مثبت سرنوشت خود گیرد                  
 مگر که آنان نفسانیات خود      ،دهد  خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی      ؛ان اهللا ال یغیر ما بقوم حتی  یغیروا ما بانفسهم همانا           ((که  

 )11 آیه ،سوره رعد(را تغییر دهند 
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این مهم، جنبه اساسـی     . شود منظور ایجاد جامعه عادالنه با رهبری هدایت یافته الهی بیان می          
درمقیـاس وسـیع، انگیـزه مـذهبی کـه در میثـاق الهـی بـا                 . تابانـد  میثاق ابراهیمی را باز مـی     

آل با هدایت امام شایسته عادل به وجـود آمـده اسـت،              در مورد نظم عمومی ایده    ) ع(ابراهیم
سـازد کـه در دو بیـان تـاریخی دربـاره             گیـری سیاسـی و اجتمـاعی را مشـخص مـی            جهت
گرایی در قـرآن     وقتی که به اعتقاد منجی    . شود گرایی در مذاهب یهود و اسالم دیده می        منجی
 آن را از نقطه نظر خاص مسیحیت مالحظـه          ،آییم نگریم و در صدد مطالعه تطبیقی بر می        می

در مسیحیت بود که نمونه نهضت موعودگرایی نجـات بخـش در            می کنیم؛ زیرا در تاریخ ص     
قرآن هم در بیشـتر مـوارد، همچـون تـورات            در عین حال، در   . سنت ابراهیمی به وجود آمد    

از طـرف دیگـر، اهـداف خداونـدی در          . نقش منجی جنبه ثانوی و اتفاقی دارد      » عهد قدیم «
 دیـد موعـودگرایی نجـات       میثاق الهی با کنش ابراهیمی به صورت نیروی رانـش در پشـت            

درنتیجه، . دهد کند و استقرار تمام و کمال عدالت را بر سراسر زمین نتیجه می          بخش عمل می  
گرایی را در اعتقاد به موعود منجی جهانی در میان پیـروان مـذاهب          این میثاق الهی، نقطه هم    

 1.ابراهیمی به وجود می آورد

                                                                                                                
 :به قول اقبال الهوری

 که تقدیرش به دست خویش بنوشت   خدا آن ملتی را سروری داد
 که دهقانش برای دیگری کشت   سر و کاری نداردبه آن ملت 

 مشارکت فعال جامعه در ظهور منجی است و این همان اصلی است که خواجه نصـیر الـدین         ،چه نویسنده در صدد القای آن است       آن
سـت  لطف است و غیبت او لطفی دیگر ا       ) عج(وجود مهدی   . وجوده لطف و غیبته لطف آخر و عدمه منّا        : می فرماید ) ره(طوسی

گونه که غیبت به صورت تدریجی صورت گرفت و از غیبت صغری شروع و  و بنابراین همان . و عدم ظهور او نیز از خود ماست       
 ،در ظهـور صـغری    . انجامـد   از ظهور صغری آغاز و به ظهور کبـری مـی           ،به غیبت کبری ختم شد، ظهور نیز بر اساس این قاعده          

طریق صالح و  تنظیم رابطه خویش با خدا و ولی معصوم او و جامعه نشان دهند و درهای منتظر باید شایستگی خود را در      انسان
 . خود باید صالح باشد،سواد فعاالنه گام بردارند؛ چه قومی که در انتظار مصلح است

مادی مشترک  ها اعم از موحد و       فکر انتظار فرج موعود جهانی، فکر ترویج حق و حاکمیت در دنیاست که این فکر در میان انسان                  .1
نگارنده وقتی به دقت سخنان هم دیوید بـن گـودین نخسـت             . تری دارد  است و در میان مذاهب ابراهیمی این فکر نقش برجسته         

آید و از سردمداران تروریسم دولتـی بـود    گذاران این دولت غاصب به شمار می وزیر دولت صهیوینستی اسرائیل که خود از بنیان      
تواند همیشه در حال جنگ و ستیز به سر بـرد   جهان نمی...«:  در نطق خود به صراحت اظهار داشت او،  بررسی و مطالعه می کرد    

 سرانجام خواهد آمد و صلح ،اند و آن موعود جهانی که همه مذاهب و مکاتب و از جمله مذهب ما یهودیان ظهور او را نوید داده
ت که این نطق حدود دو سال بعد از اشغال صحرای سینا و مسـجد               جاس جالب این . »...پایدار را در جهان استقرار خواهد بخشید      

آمـده   های درشت نظام صهیونیستی به شمار می        ایراد شده و ناطق در آن زمان یکی از مهره          1346االقصی توسط اسرائیل در سال      
ر آخر الزمان در مکتب اهل       نقطه تمایز مکتب ما با سایرین در این است که فکر انتظار فرج و ظهور منجی د                 ،در عین حال  . است
شده و حقیقـی     یافته و فعال است و هویت کامل و اصالت و شرافت خانوادگی منجی عالم کامالً شناخته                منظم و سازمان  ) ع(بیت  

همین امر موجب شده است تا مدعیان دروغین مهدویت در جوامع شـیعی بسـیار کمتـر از                  . است و از هرگونه ابهامی تهی است      
 گرچه ضروری است تا بیش از گذشـته آیـین مقـدس مهـدویت در                ؛المی بتوانند نفوذ کنند و عرض اندام نمایند        جوامع اس  رسای

شناسـی بـه    گیـری شـود و تـرویج مهـدی     سیاسی و اجتماعی پـیش  ـ  جوامع تعمیق و گسترش یابد تا از هرگونه آسیب اعتقادی
 مـورد تأمـل     ،)ره( خواجه نصیر الدین طوسـی       ،نه متفکر بزرگ  محوری بینجامد و این کالم حکیما      گاه به مهدی   باوری و آن   مهدی

 .»حجاب خودی حافظ از میان برخیز «عمیق قرار گیرد و تالشی به رفع موانع ظهور گردد که خود
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گـویی و    ئه می دهند که هم به تمام پاسـخ        مذاهب ابراهیمی راه کلی زندگی انسان را ارا       
طلبد و هر فردی باید به عنوان بخشی از تعهدات دینی خود به خـدا              ولیت انسانی را می   ؤمس

گویی در امور دینی، بیـانی فـردی و خودمختـار از رابطـه               در حالی که پاسخ   . آن را ادا نماید   
ی دارد، مسـئولیت  گیـرد و جنبـه عمـود    شخص با خداست و در طول اطاعت حق قرار مـی   

پیونـدد و در     ها مـی   داری است که انسان مؤمن را به دیگر انسان         پذیری، عینیت خارجی دین   
در قـرآن و انجیـل، میثـاق سـبب          . عرض دیگر افراد بوده و از جنبه افقی برخـوردار اسـت           

شود تا خدا خود به تعهد الهی خویش عمل کند و اسـباب هـدایت الزم را بـرای انسـان                      می
احترام به حیـات،  (آورد تا مسئولیت سازگاری با واجبات را در رابطه متقابل با جامعه          فراهم  

به عبارت دیگر، این امر بر این فرض استوار اسـت           . به دوش کشد  ) مالکیت، عدالت و غیره   
 .  اخالقی می انجامدـگویی معنوی به مسئولیت پذیری اجتماعی  که پاسخ

بخش انسان را کشف کنیم و بـدانیم کـه           ینده نجات برای آن که راز منابع قرآنی، درک آ       
شناسی ایـن جهـانی، از یـک مبنـای روحـانی و       آیا کتب آسمانی عبری و اسالمی در آخرت  

گـویی و مسـئولیت یـا رابطـه عمـودی و افقـی کـه                 اخالقی برخوردارند، باید رابطـه پاسـخ      
در . گیرند را درک کنیم    آن الهام می   ها و تعهدات مذهبی خود از      های ابراهیمی در بیعت    سنت

شـود و بررسـی     گرایی در مفهوم قرآنی میثاق مذهبی کشف مـی         این نوشتار، بنیادهای منجی   
ای و تطبیقی آن در کتب آسمانی مذاهب ابراهیمـی در ایـن زمینـه بـه دیگـران                    ابعاد مقایسه 
 .گردد واگذار می

ی از طریـق تعیـین      بخش در مفهوم مداخله الهی در تاریخ انسـان         اعتقاد به موعود نجات   
کـه مـردم را در آخـر الزمـان از ظلـم و سـتم رهـایی                  ) مهدی عج (شده   انسان صالح هدایت  

شـک،  بـی . دهـد  شناسـی اسـالمی را تشـکیل مـی          جنبه برجسته مبحث رستگاری    ،بخشد می
شناسـی   ، در این موضع آخرت    )ص(مسلمانان صدر اسالم اعتقاد داشتند که حضرت محمد         

ر آخر الزمان است و انتظار داشتند تا انسانیت را به سوی ایجـاد جامعـه                خاتم النبیین و پیامب   
ایـن توقعـات نیـز بخشـی از         . آل با رسـالتی جهـانی راهنمـایی و هـدایت کنـد             موعود ایده 

یهودی عربستان در قـرون  ـ طلبانه و احیاگرانه را در بین جوامع مسیحی   های اصالح گرایش
مفاهیم قرآنی روز قیامت و عالئم و       . داد شکیل می ت) قرن اول هجری  (ششم و هفتم میالدی     

ای از وحشت و ترس و بـی نظمـی را در آخـر الزمـان اعـالم        تاباند و دوره   ساعت را باز می   
 ظهـور منجـی در      هـای ایـدئولوژیک و فرهنگـی و معجـزه          این دوره در چارچوب   . دارد می

                                                                                                                
حرمان خلق از امام و علت غیبت او چون معلوم است که از جهت خدای سبحانه و از جهت امام نبود، پس البـد از جهـت رعیـت                           «

نمودن چون امکانش معلـوم اسـت و از   ) عج(آن علت زایل نشود، ظاهر نگردد و استبعاد از درازی عمر حضرت مهدی   بود و تا    
 )1338فصول نصیریه، چاپ دانشگاه تهران، ( ».غیر او مُتَفِق، جهل محض بود
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 .شناسی مذهب ابراهیمی درک پذیر است شناسی و آخرت رستگاری
 بخش انسان د قرآنی آینده نجاتدی

ـ تفسیر عمده این جهانی اسالم در ایجاد یک جامعه سیاسی  مذهبی موسـوم بـه امـت     
امت اسالمی با عضویت همه کسانی که بـه خـدا معتقدنـد و وحـی                . شود اسالم خالصه می  

درنتیجه، اعتقاد مسلمانان به    . گیرد پذیرند، شکل می   می) ص(الهی را از طریق حضرت محمد     
از اقرار آنان به موقعیـت حضـرت        ) مهدی عج (شده الهی    بخش و موعود هدایت    رهبر نجات 

گیرد که سرانجام    شده ملهم الهی نشأت می     و رویکرد او به عنوان پیامبر هدایت      ) ص(محمد  
وحی اسالمی در ارزشیابی شرایط انسانی که مـانع اجـرای           . آورد آل را به وجود می     امت ایده 

تمدن انسانی، بنا به باورهای     . نگرد   شود خود را فعال می     ی انسانیت می  هدف غایی الهی برا   
های جزئی اوسـت کـه دو منبـع          قرآنی، جهاد مستمر انسان علیه خودمحوری و خودخواهی       

جهـاد  «این همان دشمنی است که از طریـق         . آیند عمده تعارض و نابودی انسان به شمار می       
که از طریق جهاد اصغر بتوان از عهده دشمنان خارجی            پیش از آن   ،باید بر آن چیره شد    » اکبر

 جـو  دشمن داخلی نفس سرکش از ایجاد جامعه انسانی عادالنـه و صـلح            . سربلند بیرون آمد  
که تجربه تـاریخی هـم بـه         آید، چنان  کند و مانع اصلی استقرار آن به شمار می         جلوگیری می 

 انسان بیچاره ناامید است که نیـاز        شناسی بیان اوضاع   رستگاری. کرات آن را نشان داده است     
به حس نقادی به سرنوشت مشترک انسانی دارد تا حماسه انسانی جست و جوی عـدالت و               

گرایـی انتهـای تـاریخ را در اسـالم           این بیان جوهره اصلی پدیده منجی     . صلح را فراهم آورد   
 . دهد تشکیل می

ای را   های زنـده   ند و نمونه  ک  خداوند بزرگ مداخله می    ،های گوناگون در تاریخ    زمان در
پیامبران طبیعت حقیقی و کمال را از مجرای ایمان به خدا، به انسان یادآوری              . آورد فراهم می 

های انسانی بـه ناکـامی گراییـد و انسـانیت            که همه تالش   در آخر الزمان، پس از آن     . کنندمی
 را در ایجاد نظم الهی  روحانی دید و مسئولیت تاریخی خودـخود را نیازمند احیای اخالقی  

خواهـد  ) عـج (را در معیـت حضـرت مهـدی         ) ع(در زمین درک کرد، خدای بزرگ، عیسی        
دین خالص را احیا خواهد کرد و باطـل را خواهـد زدود و از               ) عج(حضرت مهدی   . فرستاد

هـا وظیفـه دارنـد تـا ماهیـت           در این میان، انسان   . بندگان صالح خدا فریادرسی خواهد نمود     
بازشناسـند و بـه فرمـان امـام         ) اسـالم (صالت خویش را از مجرای تسلیم به خدا         اساسی و ا  

ـ این نگاه تفسیر اخالقی. گردن نهند) مهدی عج(منصور  گرایـی در اسـالم را     معنوی منجی 
 .دارد بیان می


