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Abstract
The issue of the "promised expectation" is very important in all
the major religions of the world. The desire for the emergence
of the "great world reformer" is common to all religions and is
one of their indisputable tenets. This, in addition to being one of
the religious teachings of the holy books such as the Torah, the
Bible and the Holy Quran, is one of the matters related to human
destiny and human evolution. But before the advent of the Savior, events take place on earth that are signs of the advent that
each of the divine religions has expressed. In the present study,
we have examined the signs of emergence in the two major religions of Islam and Christianity. Examining these cases will
lead to a better understanding of these events. In this research,
which has been prepared by descriptive-analytical method, we
have comparatively examined only the views of Islam and Christianity about the "signs of the appearance of the promised and
the general reformer" and we have come to the conclusion that,
first, the promise of that reformer The world, in addition to the
Qur'an, is also given in Christianity, stating that at the end of
time, divine government will be realized and will be established
on earth forever. All people become monotheists and secondly,
these signs are in many cases close to each other in the various
fields of natural, social, and moral affairs of society before their
emergence . The most important sources of this research are
the Qur'an, hadiths, the Bible and some books on the history of
religions and the like.
Keywords: Promised, Islam, Christianity, Abrahamic religions,
Apocalypse.
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چکیده
موضــوع «انتظــار موعــود» در همــه ادیــان بــزرگ جهــان ،اهمیــت
بســیاری دارد .آرزوی ظهــور «مصلــح بــزرگ جهانــی» در همــه ادیان،
مشــترک اســت و از اصــول مســلم اعتقــادی آنهــا به شــمار مــیرود.
این امر ،عالوه بر اینکه از تعالیم دینی کتابهای آســمانی مانند تورات ،انجیل
و قرآن کریم محســوب میشود ،از اموری است که به سرنوشت بشر و تکامل
انســان ارتباط دارد .اما قبل از ظهور منجی ،اتفاقاتی در زمین واقع می شود که
نشانههای ظهور است که هر یک از ادیان الهی ،این نشانه ها را بیان داشته اند.
در پژوهش حاضر ،ما به بررســی نشــانه های ظهور در دو دین بزرگ اسالم و
مسیحیت پرداخته ایم .بررسی این موارد ،سبب شناخت بیشتر این رویدادها می
شود .در این پژوهش ،که با روش توصیفی -تحلیلی آماده شده ،تنها دیدگاه دین
اسالم و مسیحیت را درباره «نشانه های ظهور موعود و مصلح کل» به صورت
تطبیقی مورد بررســي قرار داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که او ًال ،نوید آن
مصلح جهانی ،عالوه بر قرآن مجید ،در مســیحیت هم داده شده است مبنی بر
اینکه در آخر الزمان ،حکومت الهی تحقق می یابد و تا ابد بر زمین مستقر می
شود ،همه مردم نیز موحد و یکتا پرست می شوند و ثانیًا ،این نشانه ها در زمینه
هــای مختلف امور طبیعی ،اجتماعی و اخالقی جامعــه قبل از ظهور ،در موارد
زیادی بین هر دو دین به هم نزدیک هستند .مهمترین منبع این پژوهش ،قرآن،
احادیث ،انجیل و برخی کتابهای تاریخ ادیان و مانند آن است.
کلید واژهها :موعود ،اسالم ،مسیحیت ،ادیان ابراهیمی ،آخرالزمان.
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مقدمه
اعتقاد به «ظهور مصلح» به شیعه یا مسلمان اختصاص ندارد .بلکه تمام ادیان آسمانی
در این عقیده مشــترکند .پیروان همه ادیان معتقدند که در یک عصر تاریک و بحرانی
که جهان را فســاد ،بیدادگری و بیدینــی فرا گرفته ،نجاتدهنــدهای بزرگ طلوع
میکنــد و به واســطه نیروی فوقالعاده غیبی ،اوضاع آشــفته جهان را اصالح میکند
و خداپرســتی را بر بیدینی و مادیگری غلبه میدهد  .به عبارت دیگر ،وقتی انســان
ناامید میشود و میبیند که با وجود این همه ترقی و پیشرفتهای فکری و علمی ،روز
به روز به فساد و تباهی کشیده میشود و اختراعات و اکتشافات محیرالعقول ،نتوانسته
انســان را از سردرگمی نجات دهد ،بنا به فطرت ذاتی خود ،متوجه درگاه خداوند بزرگ
میشــود و از او برای رفع ظلم و ســتم و بحرانهای روحی و معنوی کمک میجوید.
از این رو ،در همه قرون ،آرزوی «موعود جهانی» در دل خداپرستان وجود داشته است
و ایــن آرزو تنها در میان پیروان دینهای بزرگ ،مانند :زرتشــتی ،یهودی ،مســیحی
و مســلمان ســابقه ندارد ،بلکه آثار آن را در افســانههای یونانی ،افسانههای میترا در
ایــران ،کتابهای قدیم چینیها ،عقاید هندیان و در بین اهالی اســکاندیناوی و حتی
در میــان مصریان قدیم و بومیان وحشــی مکزیک و نظایر آنها نیــز میتوان یافت.
البتــه هر ملتــی او را بــه لقبــی مخصــوص میشناســد ،زرتشــتیان او را به نام
«سوشــیانس»؛ یعنــی نجاتدهنــده جهان ،عیســویان بــه نام «مســیح موعود»،
یهودیان به نام «ســرور میکائیلی» و مســلمانان به نام «مهدی موعود» میشناسند.
هر ملتی نیز آن «موعود نجات بخش» را از خودش میداند .برای مثال ،زرتشتیان او را
ایرانی و از پیروان زرتشت میدانند ،عیسویان او را همکیش خودشان میدانند ،یهودیان
او را از بنیاسرائیل و از پیروان موسی میشمرند و مسلمانان او را از دودمان بنیهاشم
و فرزند پیامبر میشمارند ،که البته اسالم ،به طور کامل و مشخص این شخصیت
جهانی و موعود کل را معرفی نموده که در سایر ادیان چنین نیست.
بررســی دیدگاه ادیان آســمانی و بلکه همه مذاهب در مورد «موعود و مصلح جهانی»
بســیار قابل توجه اســت که مســلمانان کمتر به این مهم توجه کردهاند .وقتی جامعه
بشــری به این مهم توجه کند که عقیده به ظهور یــک نجات دهنده فوقالعاده جهانی،
یک عقیده مشــترک دینی است که از مصدر وحی سرچشــمه میگیرد و همه پیامبران
الهی بدان بشــارت دادهاند و همه ملل در انتظار او هســتند ،در این صورت ،مســلمانان
و به ویژه شــیعیان را بــه «خیالبافی»« ،عقاید خرافی» و نظایــر آن متهم نمیکنند.
در این پژوهش ،دیدگاه دین اســام و مســيحيت ،در مورد نشانه های «ظهور منجی»
بــه صورت تطبیقی مورد توجه قــرار میگیرد .در ارتباط با پيشــينه بحث الزم به ذکر

 -1نشانههای ظهور
هر چند زمان ظهور منجی ،دقیقًا مشخص نیست و مخفی است ،امّا نشانه هایی در هر
دو دین اســام و مسیحیت برای آن بیان شده است .از این جهت ،ظهور «منجی» به
قیامت تشبیه شده اســت؛ زیرا همچنانکه قیامت نشانههایی دارد ،ظهور نیز عالئم و
نشانههایی دارد که قبل از آن به وقوع میپیوندد .اصل وجود عالئم و نشانههای ظهور
و بعضی از آن نشــانهها بین دو دین اســام و مسیحیت مشــترک است که ما در این
پژوهش به بعضی از آنها اشاره می نماییم.
 -1-1وقایع طبیعی قبل از ظهور ،در دین مسیحیت

در منابــع انجیل ،قبل از آمدن منجــی ،اتفاقاتی ذکر کرده اند که ایــن اتفاقات را از
نشانههای ظهور منجی دانسته اند که آن حوادث عبارت است از:
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است ،اگرچه پژوهشهایي درخصوص بررسی نشانه های ظهور در ادیان مختلف از جمله
مســیحیت صورت گرفته است ،اما اين پژوهشها بيشتر پيرامون نشانه های کلی ظهور
در بین ادیان مختلف بوده ،اما چون پژوهشی مستقل به صورت بررسی تطبیقی در مورد
نشانههای ظهور در دو دین اسالم و مسیحیت در زمینههای مختلف امور طبیعی ،اجتماعی
و اخالقی رؤیت نشــده؛ از این رو نگارنده را برآن داشت تا به بررسي تطبیقی نشانههای
ظهور در دو دین اســام و مســیحیت بپردازد .ناگفته نماند که ما درصدد اثبات «مهدی
موعود» با استدالل به بشارتهای کتابهای ادیان دیگر نیستیم و اصو ًال به آنها احتیاج
نداریم .بلکه با مطالعه دیدگاه مسيحيت در این زمینه ،روشن میشود که عقیده به «انتظار
موعود» و «نجاتدهنده فوقالعاده جهانی» یک عقیده مشترک دینی است.

 -1-1-1قحطی و بیماریهای مهلک

طبق آموزههای دین مسیحیت از نشانههای ظهور ،قحطی ،وبا و بیماری های کشنده
اســت « .و قحطی ها و وباها و زلزله ها در جایهــا پدید آید»( .مرقس )11 :21 :در
جای دیگر بیان می کند« :در روی زمین عســرت و تنگی در جامعه روی خواهد داد و
بر زمین تنگی و حیرت برای امت ها روی خواهد داد»( .متی)7 :24 :
 -2-1-1خسوف و کسوف متعدد و اتفاقات آسمانی

در این باره در کتاب مقدس چنین آمده « :و در آفتاب و ماه و ستارگان ،عالمات خواهد
بود و بر زمین ،تنگی و حیرت از برای امت ها روی خواهد نمود .به سبب شوریدن دریا
و امواجش و دل های مردم ضعف خواهد کرد و از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع
مســکون ظاهر می شود ،زیرا قوات آسمان متزلزل خواهد شد»( .متی )30-29 :24 :از
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آیات فوق چند مطلب برداشت می شود:
الف .خسوف و کسوف که آن را عبارت «و در ستارگان عالمات خواهد بود» بیان میکند.
ب .اتقاقات آسمانی که مربوط به ستارگان خواهد بود؛ مانند پیدا شدن ستاره های دنباله
دار و مانند آن که عبارت «و در ستارگان عالمات خواهد بود» بیانگر آن است.
ج .خشــکی و اتفاقات غیر عادی بر روی زمین که عبارت «و بر زمین تنگی و حیرت
از برای امتها روی خواهد نمود» آن را میفهماند.
د .طوفان و ناامنی در دریا از عبارت «به سبب شوریدن دریا و امواجش» نیز اتفاقاتی که بر
ربع مسکون ظاهر می شود؛ مانند سیل و زلزله .حتی جای دیگر ،تاریک شدن و خاموش
شدن خورشید و ماه و فرو ریختن ستارگان از آسمان بیان شده است « :بعد از مصیبت آن
ایام ،آفتاب تاریک گردد و ماه ،نور خود را بدهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوّتهای
افالک متزلزل شود .آن گاه عالمت پسر انسان در آسمان پدیدار گردد»( .مرقس)25 :13 :
 -3-1-1وقوع زلزله و حوادث طبیعی

«و زلزلهها حادث خواهد شــد ،قحطیها و اغتشــاشها پدیــد میآید .اینها ،ابتدای
دردهای تازه می باشــد»(.مرقس )13 :8 :آیه فوق و نظایر آن ،چند مســئله را پیش از
ظهور منجی و دوره آخرالزمان بیان می کند:
الــف .آمدن زلزله ،از این که زلزله را به صورت جمع آورده ،معلوم می شــود که متعدد
است و از عبارت بعد از آن هم مخرّب بودن آن فهمیده می شود.
ب .قحطی و کم شدن نعمت نیز یکی از وقایع این دوره است که هم میتواند بر اثر درگیری
و جنگ ملت ها و قدرت ها باشد و هم به سبب نبودن باران کافی و اختالالت جوی.
ج .وجود اغتشــاش و بی نظمی که شاید مراد ،بُعد طبیعی آن باشد؛ یعنی در طبیعت و
زندگی روزمره مردم ،اغتشاش به وجود می آید و ممکن است منظور جنبه اجتماعی آن
باشد که بر اثر جنگ و ناامنی پیش می آید.
 -4-1-1بروز مرگ و بالیا
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«لهذا بالیای او از مرگ و ماتم و قحط در یک روز خواهد آمد و به آتش سوخته خواهد
شد»(.یوحنا )18 :8 :در این آیه ،به آمدن بالیا و مرگ فراوان بین مردم هشدار می دهد
که یا بر اثر قحطی و بیماری اســت یا به سبب جنگ و اختالف .احتمال دیگر این که
هر دو باعث مرگ و میر فراوان می شود« .قوم ها و ممالک جهان ،با یکدیگر ستیز بر
خواهند خاســت .در جاهای مختلف ،قحطــی و زمینلرزه روی خواهد داد؛ ولی این ها
پیش درآمد بالهای بعدی است»(.متی)7 :24 :
 -2-1وقایع طبیعی قبل از ظهور ،در دین اسالم
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که ایشان فرمودند :پیش از قیام قائم ،نشانههایی جهت آزمایش از جانب خداوند نسبت به
بندگان مومنش است ،عرض کردم :آن گرفتاریها چیست؟ فرمود :همان است که خدای
ع ّز و ّ
جل میفرماید« :ولنبلونکم بشی»؛ یعنی هرآینه بیازماییم شما مومنان را «بشی من
الخوف» به مقداری و چیزی از ترس یعنی از پادشاهان فالن خانواده در پایان سلطنتشان
و«الجوع» و گرســنگی به خاطر باال بودن قیمت ها «ونقص من االموال» و کاســتی از
مال ها (یعنی فســاد تجارتها) «واالنفس» و جانها(یعنی مرگ سریع) «والثمرات» و

تیحیسم و مالسا نید هاگدید زا نامزلارخآ دوعوم روهظ یاه هناشن یقیبطت یسررب

موعود ادیان است .خداوند به وسیله او به تمام وعده های خود لباس وجود می پوشاند
که برخی نشــانه های آخرالزمان ،قبل از آمدن منجی و برخی دیگر ،بعد از آن محقق
می شــود .این نشــانه ها ،در ابعاد مختلف طبیعی ،اجتماعی ،اخالقی و معنوی است.
معمو ًال نشــانه هایی که جنبه منفی و نامطلوب دارد و بیانگر پریشانی ،آشفتگی و هرج
و مرج اســت ،قبل از ظهور می آید و نشانههایی که مثبت و امیدوار کننده هستند بعد
از آمدن منجی تحقق می یابند .در حدیثی از پیامبر اســام نشانههای آخرالزمان
که قبل از برپایی قیامت رخ خواهد داد ،شمرده شده است که یکی از آنها ظهور مصلح
اســت( .مجلسی )209 /52 :1412 ،نشانه ها نیز چند دسته هستند ،گاهی قابل تغییر و
دگرگونی نیســت؛ زیرا در صورت عدم تحقق آن ،خلف وعده الزم می آید؛ مثل ظهور
منجی در آخرالزمان و قبل از قیامت .برخی دیگر نیز حتمی است؛ اما نه به اندازه دسته
قبل؛ بلکه می تواند محقق شــود یا نشود و خالف عدلی پیش نمی آید .دسته آخر نیز
نشانههایی است که به قید و شرط وابسته است که با تحقق آن شروط محقق می شود
که اصطالحًا به آنان ،اتفاقات غیر حتمی می گویند ( .محمدی) 87 :1388 ،
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محصوالت (یعنی کم شدن کشــاورزی و کمبود برکت محصوالت) «و بشرالصابرین»
بشــارت ده صابران را در چنین وقت به خروج قائم(عج) سپس به من فرمود :ای محمّد!
ْ
َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ
این است؛ تأویل قول خداوند ع ّز و ّ
الرا ِسخون ف
جل که می فرماید{:وما یعل تأویله إل الل و
ِ ِ
ِ
ْ ْ
ال ِعل} تأویل آن را به جز خدا و پایداران در دانش کسی نمیداند»( .نعمانی 250 :1363 ،؛
قندوزی حنفی )71/3 :1375 ،در این آیه و روایت ،ابتدا بیماریها و قحطی و مشکالت
زندگی بیان شــده است؛ ولی در نهایت به کسانی که صبر میکنند و با وجود مشکالت
بر دین خود پایداری می کنند مژده داده شده است( .خادمی شیرازی)18 -17: 1390 ،
در احادیث ،عالئمی برای ظهور بیان شده است که عبارتند از:
 -1قحطی شدید؛ از جمله عالئم ،آمدن قحطی شدید در جامعه است؛ به گونهای که
ترس تلف شدن بین مردم ایجاد می شود ،قیمت اجناس باال میرود ،تجارت بی رونق
می شــود و در روایتی از امیرالمؤمنین آمده اســت که سه سال قحطی و گرانی
پیش میآید ،به محصوالت کشاورزی هم آفت زده و باعث از بین رفتن آنها می شود.
(مجلسی 185/52 :1412 ،و )219
 -2وقوع بیماری طاعون؛ در روایات آمده اســت که بیشــتر مــردم ،با مرگ عادی
از بیــن مــی روند که علت آن هم بیماری طاعون اســت یا بر اثــر جنگ و درگیری
کشــته می شــوند که از اولی به مرگ ســفید و از دومی به مرگ قرمز تعبیر شــده
اســت( .مفید378- 368 /2 :1414 ،؛ صافی گلپایگانــی .)85-81/3 :1422 ،پیامبر
اکرم مرگ ناگهانی را از عالئم آخرالزمان شــمردهاند( .طوسی)277 /2 :1403 ،
 -3وقوع زلزله در شام قبل از خروج سفیانی؛ زمین لرزه ای در شام اتفاق می افتد
کــه صد هزار نفر بر اثر آن هالک می شــوند که برای مومنان ،رحمت و برای کافران
عذاب است( .همان )277 /2:و در روایتی از امام باقر آمده است در شام اختالفی
پیش می آید و صد هزار نفر از بین می روند .این ،رحمتی برای مومنان و عذابی برای
کافران است( .مجلسی 216 :1412 ،و )253
 -4اتفاقات آســمانی؛ در حدیث آمده است که ستارههای دنباله دار در آسمان پدیدار
گشته و ستارهها به یکدیگر نزدیک میشوند .و برخالف قواعد نجومی کسوف در وسط
ماه رمضان و خســوف در آخر آن رخ می دهد .همچنین طلوع خورشــید از مغرب رخ
میدهد( .مقدسی شافعی)73 :1416 ،
 -5آمــدن باران فراوان؛ در آخرالزمان ،باران فراوانی می آید؛ به گونهای که مثل آن را
مردم ندیدهاند و باعث برکت و زنده شدن زمین میشود( .مجلسی212 /52 :1412 ،؛ امین،
 ) 143/4 :1403در روایت آمده اســت که نشانه های پیش از آمدن منجی در آخرالزمان
یعنی آخرین عالمت آن دوره ،باران های پی در پی است ،به اندازه ای که همه جا سرسبز

 -2وقایع اجتماعی پیش از ظهور منجی در دین مسیحیت
 -1-2اختالفات اقوام ،جنگ و درگیریها

در بعضی موارد در کتب آسمانی آمده است که کشورها و اقوام مختلف در آخرالزمان با
هم جنگ و اختالف دارند و از این بابت ،فســاد و اضطراب بین مردم زیاد می شود؛ اما
مومنــان را به صبر توصیه می کند و می گوید« :وجود این امور در آخرالزمان ،ضروری
است :و چون اخبار جنگها و فســادها را بشنوید ،مضطرب مشوید؛ زیرا که وقوع این
امور اول ضروری است؛ لکن انتهای عالم نیست .سپس به ایشان گفت :قومی با قومی
و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند کرد»( .لوقا)10-9 :21:
 -2-2وجود ظلم و بیعدالتی حکام

تیحیسم و مالسا نید هاگدید زا نامزلارخآ دوعوم روهظ یاه هناشن یقیبطت یسررب

و خرم می شود و این ،آغاز زندگی همراه آسایش و راحتی است( .مفید1414 ،ق)370/1 :
 -6طلوع ســتاره ای از مشرق؛ طلوع ستاره از شرق که مانند ماه نور دارد و شرق را
روشن می کند از دیگر عالئم است .و نیز تراکم ستارگان از جمله آن عالمت ها است.
(حائری یزدی)52 :1422 ،
 -7خسوف و کسوف بسیار؛ از دیگر عالئم ،خسوف و کسوفهای متعدد به ویژه در
ماه شعبان و رمضان با آشکار شدن نشانههایی در خورشید و ماه و تغییرات غیر منتظره
در آسمان است .از امام باقر روایت شده است در آخرالزمان دو عالمت ظهور می
کند :یکی گرفتن ماه در پنجم ماه و دیگری گرفتن خورشید در نیمه ماه که تا آن زمان
بی سابقه است( .مجلسی)922/52 :1412 ،

«قبل ازاین ،همه بر شــما دســت اندازی خواهند کرد و جفا نموده شما را به کنائس و
زندان ها خواهند ســپرد .و در حضور ســاطین و حکام به سبب نام من ،خواهند برد و
این برای شما به شهادت خواهد انجامید»(.مرقس)13:9 :
 -3-2ظهور ضد مسیح

چند فصل از انجیل ،به آمدن شخصی مستبد و اهریمنی در آخرالزمان اختصاص داده شده
که به ضد مســیح موسوم است و با تشکیل حکومت ،دنیا را مطیع خود می کند( .یوحنا:
 )18 :2در برخی آیات ،ضد مسیح که همان دجال است ،کسی معرفی شده که مسیح را
انکار می کند « :و هر روحی که عیســی مسیح مجسم شده را انکار کند ،از خدا نیست و
این است روح دجال که شنیده اید او می آید و االن هم در جهان است»( .یوحنا)3 :4 :
 -4-2آمدن الیاس قبل از ظهور مسیح

در عهد جدید به آمدن الیاس قبل از ظهور منجی اشــاره شــده است .ابتدا باید الیاس
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ظهور کند و با اصالح جامعه زمینه را برای آمدن مسیح ،آماده سازد و این اتفاق حتمی
است .عیسی در جواب شــاگردان که پرسیدند« :آیا الیاس می آید؟» جواب می
دهد« :الیاس البته اول میآید و تمام چیزها را اصالح خواهد کرد»( .مرقس)12 :9 :
 -5-2ویرانی و سقوط اورشلیم

در کتاب مقدس ،خرابی و محاصره اورشلیم و سقوط آن در دوره قبل از متن آخرالزمان
و آمدن منجی پیشبینی شده و به پیروان خود توصیه کرده است که به بیرون بیابانها
بگریزند « :آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد»( .متی)24 :16 :
 -6-2ظهور پیامبران دروغین

عیسی به حواریون و پیروان خود مکرر توصیه نموده که قبل از آمدن پسر انسان،
افرادی به دروغ ادعا می کنند منجی و پســر انسان هستند و شما را به قصد فریب ،به
جانب خود دعوت می کنند؛ اما هوشــیار و آگاه باشید و شما منتظر منجی واقعی باشید:
« زنهار کســی شــما را گمراه نکند؛ از آن رو که بســا به نام من آمده و خواهند گفت:
من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد»( .متی )5 :4 :از این عبارت فهمیده
میشود که عدهای به دنبال مدعیان دروغین مسیح خواهند رفت و در جامعه ،گروههای
منحرف تشــکیل می گردد .در چند بند بعدی می گوید « :و بسا انبیای دروغین ظاهر
شده ،بسیاری را گمراه می کنند»( .متی)13 :4 :
 -3وقایع اجتماعی پیش از ظهور منجی در دین اسالم
 -1-3جدایی و تفرقه در اجتماع

پیــش از آمدن مصلح و در آخرالزمان ،جوامع بشــری از جدایی و تفرقه رنج می برند.
انســان ها آرزوی یک دل و یک ســو بودن را دارند و اکثر جامعه با یکدیگر در تضاد
و اختالف به ســر می برند هر کســی و گروهی ،از آموزه های دینی ،برداشت و تفسیر
ی شود.
متفاوتی دارد که باعث اختالف در مسائل و رفتارهای اجتماعی م 
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 -2-3رواج فساد و ظلم در جامعه

آن زمان ،گناه ،ظلم و کفر در جامعه رواج پیدا میکند و ظلم بر عدل غلبه می یابد .آن هنگام،
مسلمانان برای هویت خود ارزشی قائل نیستند .اکثر مردم هم به حاالت کافران و مشرکان
گرایش مییابند و سعی می کنند در زندگی و حرکات خود شبیه آنان شوند .حتی در تربیت
فرزندان خود نیز از الگوی آنها پیروی می کنند .ارزشهای اخالقی و ادب اجتماعی بین افراد
از بین می رود و دیگر نه کوچک تر به بزرگتر احترام میگذارد و نه بزرگ تر به کوچک تر
رحم می کند( .مقدسی شافعی 217 :1416 ،؛ مجلسی)266-191 /52 :1412 ،

 -3-3آمدن فتنه های پی در پی

 -4-3شورش و قیام ها

قبل از ظهور منجی ،شورش ها و قیام هایی رخ می دهد از جمله:
 خروج ســفیانی؛ طبق روایات ،سفیانی شخصی اســت که در آخرالزمان و قبل ازظهور ،در منطقه شــام قیام کرده و باعث انحراف عده زیادی از مســلمانان می شود و
مناطق مهم شــام ،فلسطین ،عراق و اردن و چند منطقه دیگر را به تصرف خود در می
آورد اما در نهایت ،در منطقه بیداء با ســپاه امام درگیر می شــود و با امدادهای الهی،
شکست خورده و در زمین فرو میرود.
 خروج یمانی؛ از نشــانههای قبل از ظهور منجی و نزدیک به آن ،خروج یمانی بیانشــده است .یمانی شخصی اســت که از منطقه یمن خروج نموده و مردم را به حق و
عدل دعوت می کند .همزمان با آن ،در نقاط دیگر ،قیام هایی رخ می دهد ولی مســلم
و مشهور ،قیام یمانی است؛ گرچه تفصیل کیفیت آن بیان نشده است( .طوسی:1403 ،
267؛ صدر)525 :1412 ،
 قتل نفس زکیه؛ منظور از نفس زکیه ،شخصی با ایمان و از اولیای خداست نزدیک آمدنمنجی ،کنار رکن و مقام ،به ناحق کشــته می شود .نام دیگری که برای او ذکر شده است،
سید حسنی یعنی از نسل امام حسن است(.صافی گلپایگانی)102 -86 /3 :1422 ،
 خروج دجال؛ این اتفاق نیز از وقایع مهم و غیرقابل انکار اســت؛ اگرچه در تفسیردجال اختالف نظر وجود دارد .ظهور قیام های بسیار در نقاط مختلف؛ از جمله این قیام
ها قیام در یمن ،به رهبری ســید یمانی که گذشت و نیز بیرون آمدن پرچم های سیاه
از خراسان و قیام سید خراسانی و امثال آن.
 -4بررسی نشانههای ظهور در قرآن
َّ َّ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ً
{إناللق ِادر 
عأن ُين ّزل َآیة} (انعام)17/؛ به درســتی که خداوند قادر اســت که نشانه ای
ِ
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فتنه ها یکی پس از دیگری ظاهر می شود و هر فتنه ،از فتنه قبل بزرگ تر و مخرب
تر است .طبق نقلی از پیامبر اکرم در فتنه اول ،ریختن خون ،در فتنه دوم ،عالوه
بر خون ،مال مردم و در فتنه ســوم ،خون ،مال ،جان و نیز ناموس ،مباح شــمرده می
شــود و فتنه چهارم هم دجال است( .محامی223 :2000 ،؛ متقی هندی)103 :2003 ،
در روایتی از حضرت علی آمده اســت :چند حادثه مهم ،پیش از ظهور منجی و
در آخرالزمــان رخ می دهد؛ از جمله خونهایی که در بصره ریخته میشــود ،تخریب
خانههای بصره و هالکت اهل آن ،ترس و وحشــت عمومی در همه عراق پدید آمده و
موجب سلب آسایش و آرامش مردم می شود( .مفید)340 :1414 ،
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فرو فرستد» .در تفسیر این آیه در روایت امام باقر به چند نشانه از نشانه های ظهور
حضرت ولی عصر اشــاره شده اســت«:في ِروا َيةِ أبِي الجارودِ  ،عَن أبي جَع َف ٍر عليه
َ
َ َ َ َُ ّ َ َ ً َ ُ ُ
َّ َّ َ َ
َّ
الزمانآيات:منها َّ
اللقاد ٌ
السالم في َقولِهِ«:إن
دابةاألرض،
ر
آخ
يف
يك
ي
وس
»
ة
آی
ل
ز
ن
ي
ن
أ
ع

ر
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ُ
ُ َّ
َ َ َ
ُ
ُ ُ
َ َّ
َ
َ
و
الد ّجال،ونزولعيسبنمري،وطلوعالشمس ِمنمغربا» .امام باقر فرمودند:
ِ
ِ
ِِ
«زود است که در آخرالزمان آیات و نشانه هایی از قدرت خداوند می بینی .1 :دابة االرض؛
 .2دجال؛  .3نزول حضرت عیســی بن مریم؛  .4طلوع خورشید از مغرب(.مجلسی،
1412ق)181/52 :
َ
َ
َ
ُ ْ ُ ْ
َ َْ
ُ
ُ
ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َْ ُ ْ َ ً ْ َ ْ ُ
ك ْم أ ْو م ْن ت ْح
ت أ ْر ُج ِلك ْم أ ْو يلب َســك ْم
{قــل ه َو ال
قــادر ع أن يعث عليكم عذابا ِمــن فو ِق
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
ُ ْ
ُْ َْْ َ
َ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ ًَ ُ
فُ َ
ذيــق َب ْع َض ُك ْم َبأ َس َب ْ
ن ِّ
ــون} (انعام) 65/؛ بگو
يــات لعلهم يفقه
ال
ف
ر
ي
ك
ر
ظ
ان
ــض
ع
ي
ِشــيعا و
ِ
ٍ
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او قادر اســت كه از فرازتان يا از زير پاى شــما ،عذابى بر شــما بفرســتد؛ يا بهصورت
دســتههاى پراكنده شــما را با هم بياميزد؛ و طعم جنگ و اختالف را به هريك از شما
بهوسيلهی ديگرى بچشاند ،ببين چگونه آيات گوناگون را شرح مىدهيم؛ شايد بفهمند».
در ذیــل این آیه هم روایتــی از امام باقر در مورد بعضی از عالئم ظهور اشــاره
ْ
َ
شــده اســت «:في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر في قوله «قــل َ
قــاد ُر ع
هو ال
ِ
َ
َ
ً ْ َ ْ ُ
َ ْ َْ َ َ َ َْ ُ
ْ َ
ــم» قال :هو الدجــال و الصيحة« أ ْو م ْ
ك ْ
ــن ت ْح
ت
و
ف
ــن
م
ذابــا
ع
ــم
ق
ك
أن يعــث علي
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
َ ْ َْ َ ُ
ُ
َ
ْ
أ ْر ُج ِلك ْم » و هو الخســف« أو يلبسكم ِشــيعا » و هو اختالف في الدين و طعن بعضكم على
َ َ ُ ْ
ِ
ُ
ــض » و هو أن يقتل بعضكم بعضا و کل هذا فی اهل القبله.
بعــض« َو ي ِذيق َب ْعضك ْم َبأ َس َب ْع
ٍ
َ
ُ ْ
َ
ْ َْ َ َ َ َْ ُ ْ َ ً ْ َ ُ
ــن ف ْو ِقك ْم »
قــاد ُر ع أن يعــث عليكم عذابا ِم
از امــام باقر در مورد آيه «قل ه َو ال
ِ
َ
منقول است که فرمودند :آن دجال و صیحه است (عذابی آسمانی و از باال) و مراد از« أ ْو
َ
َ
ُ
ِم ْن ت ْح ِت أ ْر ُج ِلك ْم » (يا از زير پاى شما) ،خسف و فرو رفتن در زمين است .و مراد از«أَوْ
َيلْبِس ُ
َــكمْ شِيَعًا» (يا به صورت دســتههاى پراكنده شما را با هم بياميزد) ،همانا اختالف
َ َ ُ ْ
در دين و طعن به یکدیگر زدن است ومنظور از« َو ُي ِذيق َب ْعضك ْم َبأ َس َب ْع ٍض »(و طعم جنگ
را به هر يك از شــما به وسيله ديگرى بچشــاند) ،كشتن شدن دسته اي از شما توسط
گروه ديگر اســت و تمام این حوادث در میان اهل قبله و مسلمانان به وقوع میپیوندد.
(مجلسی)182/52 :1412 ،
َ
َ َ
َ
َ ُ
ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ً ْ َ َ ً َ َ ي ْس َت ْعج ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
{ُل أرأيت ِإن أتاك عذابه بياتا أو نارا ماذا ل ِمنه الرمون} (یونس) 51/؛ بگو :مرا خبر
ِ
ِ
دهید که اگر شــب یا روز عذاب خدا شما را فرا رسد (چه راه مفری دارید و) گناهکاران
چه چیزی را از او به تعجیل میطلبند؟ .از امام باقر نقل شده که فرمودند :مراد از
عذاب در این آیه ،بالهایی است که در آخرالزمان بر مردم نازل می شود.
َ َ َ
ْ َ
َ َ
ُ ُ
ََ َ
{ول ْو ت َرى ِإذ فز ُعوا فل ف ْو َت َوأ ِخذوا ِم ْن َمكان قريب} (سباء) 50/؛ و اگر تو سختی حال
ِ
ٍ ِ ٍ
مجرمان را مشــاهده کنی هنگامی که ترسان و هراسانند ،در آن حال هیچ (از عذاب و

قهر الهی) فوت نشــوند و از مکان نزدیکی دستگیر شوند» .از امام باقر در مورد
این آیه نقل شده است که فرمودند در مقدمه قیام جهانی حضرت مهدی صیحه
ای از آسمان بلند می شود که همه مردم در هرحالی که هستند این صدا را می شنوند
َ َ
َ َ َ
َ
و در زمین بیداء ،لشکریان سفیانی به زمین فرو خواهند رفت .ع ْن أب َج ْعفر ف ق ْول ِه ت َعال
ِ
ِ

دهن باز کند و آنها را فرو برد»( .مجلسی)185/52 :1412 ،
َ
َ َ َ
{ســأل َس ِــائ ٌل ب َعذاب َو ِاقع} (معارج)1/؛ ســائلی از عذابی که وقوع آن حتمی است سؤال
ٍ
ِ
ٍ
نمود» .از امام باقر در رابطه با این آیه مبارکه سؤال کردند که َمنظور از این عذاب
َ
َ َ َ
َ َْْ
ُ َ ُ
َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ٌ ْ ُ
ار تخ ُرج ِم َن الغرب َو
چیست؟ فرمودند «:س ِئل أب َج ْعفر عل ْي ِه الســام عن معن هذا ،فقــال :ن

ْ ٍ
ْ َ َ ْ
ْ
ُ
ْ َ َ َ َ ُ َ ً ِ ُ َِ َ
َ َ ٌ
ار َبن َس ْــعد ْبن َ َّ
ك َي ُســوق َها م ْن َخلف َها َح َّت َتأت َي َد َ
هام ِعند مســج ِده فال تدع دارا ل َبن أم َّية
مل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ ِ
َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ً َ ِ َ ْ
ُ ِم َح َّ ٍ َّ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُّ
ٌ
ِإال أحرقتهــا و أهلهــا و ال تــدع دارا ِفيها وتــر ِل ِل م ٍــد ِإال أحرقتها ،و ذ ِلــك اله ِدي؛

عذاب در اینجا آتشى است که از طرف مغرب شعله ور مى شد و پادشاهى آن را رهبرى
مى کنــد و تمام خانه هاى بنى امیه و همه غاصبان حقوق اهل بیت را آتش مىزند و
مخصوصا از بنى امیه آثارى باقى نخواهد گذاشــت و اوست مهدى آل محمد.»
(مجلسی188/52 :1412 ،؛ خادمی شیرازی)21- 20 :1390 ،

 -5عالمات اجتماعی آخرالزمان در حدیث پیامبر
خوردن ربا در جامعه ،گســترده و عادی می شود در حالی که از گناهان کبیره و حرام
است .مردم در آخرالزمان برای انجام کار از یکدیگر رشوه می گیرند .سفها و نادانان را
به کار می گمارند که شــاید به سبب نبود افراد صالح و کاردان یا به دلیل کناره گیری
آنان از اجتماع اســت .ارتباط با خویشــاوندان و رفت و آمد با آنان ،در آخرالزمان قطع
میشــود .ریختن خون و از بین بردن نفوس ،بی اهمیت می شود .ظلم در جامعه ،فخر
و ارزش می شود و حاکمان فاجر و مشاوران ظالم سر کار میآیند .در جامعه ،به ناحق،
شــهادت داده می شود و بدون اینکه شاهد مطلبی باشــند ،در آن شهادت می دهند.
قلــوب مردم ،از هم فاصله می گیرد و الفت و مهربانی از بین میرود .به عهد و پیمان
خود عمل نمی کنند از این رو به یکدیگر اطمینان ندارند .بزرگ و سردمدار قوم ،پست
ترین و بی ارزش ترین آنها می شود و شایسته ساالری وجود ندارد( .صدوق:1416 ،
525/2؛ مجلسی)195-192/52 :1412 ،
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ت
«و لــو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
َ
ِ َ َ ْ َت ْح َ ْ َ ْ ُ
ََْ
َ
ت أقدامم خ ِســف به .امام باقر در تفسیر آیه{ :ولو تری
م ْن مکان قر
یب» قالِ :من ِ
ِ ِ
ِ
ِْ َ ُ ٍَ ِ ٍَ
ِإذ فزعوا فال ف ْو َت} ،فرمود« :ترس آنها از صدایی بود که منبع آن صدا از آسمان بود.
ِ
َ
ُ ُ
و اینکه میفرمایدَ :و أ ِخذوا ِم ْن َمکان قریب؛ یعنی میترسند که زمین از زیر پاهایشان
ٍ ِ ٍ
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 -6وضعیت اخالقی جامعه پیش از ظهور منجی در دین مسیحیت و اسالم
در این بخش ،جنبه معنوی جوامع بشری ،قبل از ورود به دوران ظهور در دین مسیحیت
و اســام بررسی می شود .این بخش ،شامل ابعاد فردی و اجتماعی بشر ،در زمینههای
عبادی ،اخالقی ،تربیتی و دیگر امور می شــود .در این دوره ،بشر از معنویت و فطرت
خود دور شــده و ارزش های انسانی و معنوی رو به فراموشی رفته و ضد ارزش نشان
داده می شود .برعکس ،ضد ارزش ها ،ارزش شمرده می شوند.
 -1-6اشاره به سردی عواطف در منابع مسیحی

در دین مســیح ،بیان شده اســت که در دوره قبل از ظهور منجی ،بر اثر رواج گناه در
ی گراید« :و به جهت
جامعــه ،عواطف بین مردم از بین می رود و روابط به ســردی م 
افزونی گناه ،محبت بسیاری سرد خواهد شد»(.متی)24:12،
 -2-6اشاره به از هم پاشیدن خانوادهها در منابع مسیحی

در این دوران ،کانون خانواده سست می شود و فرزندان برخالف روش پدر و مادر عمل
میکنند و با آنان در اختالف و ستیزند که این امر ،موجب ناهنجاریهای اجتماعی خواهد
شــد« :برادر به برادر خود خیانت خواهد کرد و پدر به فرزند خود .فرزندان نیز پدر و مادر
خود را به کشتن خواهند داد»( .مرقس )12 :13 ،این وضعیت و رابطه ناهنجار خانوادگی،
طرفینی اســت؛ یعنی هم پدر به فرزند و هم فرزند به پدر جفا می کند و حقوق یکدیگر
را رعایت نمی کنند .همچنین ســایر اعضای خانواده برابر یکدیگر .حتی گاهی فردی از
خانواده برای نجات خود ،عضو دیگر خانواده را تســلیم دشمن می کند و باعث هالکت
او می شود .تمام روابط خانوادگی ،خویشاوندی و دوستی ،دست خوش عدم اعتماد و بی
رحمی خواهند شــد « :پدر و مادر ،برادران ،بســتگان و دوستانتان به شما خیانت خواهند
کرد شما را تحویل دشمن خواهند داد و برخی از شما کشته خواهید شد»( .لوقا)16 :22 ،
 -3-6اشاره به رواج فساد و گناه در جامعه در منابع اسالمی
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فســق و گناه در جامعه رواج پیدا می کند؛ به گونهای که گناه ،علنی و آشــکار می شود.
بیشــتر مردم ،به حاالت کفار و مشرکان میل پیدا می کنند و سعی می کنند در زندگی و
حرکات خود ،شــباهتی به آنان داشته باشــند .حتی در تربیت فرزندان خود از الگوی آنها
تبعیت می کنند .تقریبًا کفر تمام عالم را فرا می گیرد و ارزش های اخالقی و مالک های
معنوی بین افراد نیز از بین می رود( .مجلسی266 /52 :1412 ،؛ محامی)222 :2000 ،
 -1-3-6وضعیت دین

از نظر دینی نیز جامعه رو به زوال و انحطاط میرود .مساجد ،ظاهری آراسته همراه منارهها و
گلدسته های بلند و زیبا دارند و از آنها صدای اذان بلند میشود؛ اما نمازگزاران واقعی اندکند؛

 -2-3-6زمینههای اخالقی

در بُعد خانوادگی؛ جامعه رو به انحطاط می رود و خانواده به معنای واقعی کمرنگ می
شود .دیگر کانون گرم خانواده وجود ندارد و افراد خانواده به اصول و ارزش های خانواده
پایبند نیستند .امنیت و حرمت خانواده از بین میرود .فساد و گناه حالت طبیعی و انسانی
به خود می گیرد و کسی توانایی تغییر این وضعیت را ندارد .فرزندان ،احترام چندانی برای
پدر و مادر قائل نیستند در مقابل ،والدین هم در فکر تربیت صحیح فرزندان خود نیستند.
اخالق در جامعه از بین می رود و منکر ،معروف و معروف منکر می شود .پیامبر اکرم
در حدیثی می فرماید« :قبل از قیامت ،به طور آشکارا به زنان تجاوز و بی حرمتی می شود
و هیــچ کس نکوهش نمیکند و حداکثر می گویند :ای کاش در کناری این کار را انجام
می دادی»( .ســید بن طاووس )101 :1403 ،مردان ،خود را شبیه زنان و زنان نیز خود را
شــبیه مردان می کنند .زنان پاکدامن در چنین جامعهای بسیار اندک هستند .مردم ،ظاهر
خوب و آراسته و باطنی گرگصفت دارند .حق افراد ضعیف و ساکت ،ضایع می شود و حیله
گران و ریاکاران از موقعیت خوبی در جامعه برخوردارند ( .مجلســی-256 /52 :1412 ،
260؛ حائری یزدی )182 :1422 ،روابط اجتماعی ،جنبه خدایی و انسانی ندارد و کمک به
دیگری از روی عشق و محبت نیست؛ زیرا دوستی ها و اظهار عالئق ،واقعی نیست و تنها
صوری و برای منافع دنیایی خود است و برعکس ،دشمنی و کینهها واقعی و درونی است.
جنبه های فردی؛ بیشتر مردم در این دوران ،مسائل اخالقی را رعایت نمی کنند .همیشه
منافــع مــادی را برای خود می خواهند و بــه دیگران ضرر و زیان می رســانند و حال
همسایگان ،فقیران و تهی دستان را رعایت نمی کنند .به عهد و پیمان خود پایبند نیستند
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زیرا دل ها بر اثر گناه و غفلت ،تیره و سیاه شده و دیگر لذتی از عبادت نمی برند .در مساجد،
به جای عبادت و وعظ و تحصیل تقوا ،گناه و غیبت وجود دارد .به تعبیر روایت ،دیندار بودن
در آخرالزمان مانند نگه داشتن آتش بر کف دست است .قرآن هم زیبا و آراسته چاپ می شود؛
ولی عمل به آن ،فراموش می شود .قاریان ،به حسب شماره زیادند؛ ولی قاریانی که حافظ
دستورات آن باشند ،اندکند .علما و فقها هم آنچنان که باید به وظایف دینی خود عمل نمی
کنند .فتواهای آنها طبق امیال افراد و قدرت هاست و به جای اینکه طبق شرع و دین باشد،
در آن مصالح دنیوی لحاظ میشود .اعمال عبادی ،تحریف و حقایق دگرگون می شوند .مردم
بعضی عبادات مثل حج را برای تظاهر و فخر فروشــی انجام می دهند و عالم واقعی کمتر
وجود دارد .عدهای فاسق ،خود را عالمان جامعه معرفی می کنند و علم ،جای خود را به جهل
می دهد .در روایتی اســت که امام صادق می فرمایند :زمانی فرا می رسد که مردم،
به اوقات نماز اهمیتی نمی دهند( .صافی گلپایگانی50-42/3 :1422 ،؛ ســید بن طاووس،
131 :1403؛ مجلسی190 /52 :1412 ،؛ حائری یزدی)185 -182 :1422 ،
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و برای به دســت آوردن دنیا و منافع زود گذر آن ،دین و آخرت خود را می فروشند .آنان
برای جلب رضایت شخص بزرگ تر و باالتر هرگونه تملق ،چاپلوسی و کرنشی را انجام
مــی دهند( .صافی گلپایگانی48 -44/3 :1422 ،؛ مجلســی118 / 52 :1412 ،و )418
عواطف مردم رو به ســردی می رود و روابط خانوادگی و خویشــاوندی سست می شود.
پیامبر اکرم می فرماید :قیامت برپا نمیشود ،تا زمانی فرا رسد که شخص از شدت
فقر ،به اقوام و بســتگان خود مراجعه میکند و آنان را به خویشــاوندی سوگند می دهد
تا بلکه به او کمک کنند؛ ولی به او چیزی نمیدهند .همســایه نیز از همسایه خود کمک
می خواهد و او را به حق همسایگی سوگند میدهد ولی کمکش نمیکند( .متقی هندی،
240/14 :1431؛ ســیوطی )50/6 :1404 ،شاید بتوان از این حدیث شریف و مشابه آن،
عالوه بر نبود عواطف انسانی ،زوال اطمینان و شروع دروغ و نیرنگ را نیز استنباط کرد.
نشانههای معنوی آخرالزمان در حدیث پیامبر
در یک حدیث ،نشانههای معنوی آخرالزمان این گونه آمده است :نماز از بین مردم رخت
بر می بندد و می میرد .امانت ،بین مردم ضایع و بی اهمیت می شــود .دروغ گفتن حالل
شــمرده و در جامعه زیاد می شــود .به سبب زندگی چند روزه دنیا و برای اینکه به منافع
زودگذر آن برســند ،دین خود را به دنیای خود می فروشند .مردم ،به جای عقل ،از هوای
نفس تبعیت می کنند .زنان به مردان و مردان به زنان شــبیه می شــوند .گناه و فجور در
جامعه علنی و آشکار می شود .قرآن زیبا چاپ می شود؛ اما عمل کننده به آن و قاری واقعی
کم است .مســاجد به زیورآالت ،آراسته و مناره های مسجد ها بلند می شود .خوانندگان
قرآن ،فاسقند؛ یعنی قرآن می خوانند؛ ولی به آن عمل نمی کنند( .صدوق525/2 :1416 ،؛
مجلسی195 -192 / 52 :1412 ،؛ صافی گلپایگانی)48 -47/3 :1422 ،
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بشارت حضرت عیسی در مورد ظهور منجی
مهمترین اصل تعلیمات حضرت عیســی ،که مرکز رسالت او قرار گرفته ،بشارت
ظهور قریب الوقوع دولت آســمانی اســت .در انجیل های همگون ،حکومت خدا هسته
تعلیمات عیسی است و رستگاری انســان فقط در این قلمرو تحقق میپذیرد .در انجیل
مقدس ،حکومت خدا را با ظهور پســر انسان معرفی می کند که الزم است متحمل رنج
های فراوان شود و به وسیله رهبران ،سران کاهنان و علمای یهود ،طرد و کشته شود .او
به شاگردان خود می گوید « :هرکه از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد ،عار
داشته باشد ،پسر انسان هم هنگامی که در جدال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید ،از او
عار خواهد داشت .یقین بدانید که بعضی از آنها که در اینجا ایستاده اند ،تا حکومت خدا را
که با جالل ظاهر خواهد شد نبینند ،نخواهند مرد»( .مرقس )38 :8 :حضرت عیسی

در جای دیگر گفته اســت « :ساعت مقرر فرا رســیده است ،حکومت خدا نزدیک است.
متحول شوید و به این بشارت ایمان آورید»( .همان )15 :1 ،در این گفتار ،سه نکته بسیار
اساســی وجود دارد -۱ :انجیل یا همان مژده اصلی حضرت عیسی که مسیحیت
بر آن بنا شــده ،ظهور حکومت خداوند و قلمرو آســمانی است -۲ .برای شرکت در این
قلمرو ،باید متحول شد -۳ .حکومت خدا ،نزدیک و قریب الوقوع است.
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نتیج ه
در تمام ادیان و مذاهب مختلف از جمله اسالم و مسیحیت ،از مصلحی که در آخرالزمان
ظهــور خواهد کرد و به جنایتها و خیانتهای انســانها خاتمه خواهد داد و شــالوده
حکومت واحد جهانی را ،بر اساس عدالت و آزادی استوار خواهد نمود ،گفتوگو به عمل
آمده که ما این نشــانهها را به صورت تطبیقی در این پژوهش بررسی کردیم و نتیجه
پژوهش این است که:
 -1نوید آن مصلح جهانی ،عالوه بر قرآن مجید ،در مسیحیت هم داده شده است؛
 -2هــر دو دین ،اعتقــاد دارند که در آخرالزمان ،اتفاقات غیر طبیعی و بی ســابقه رخ
خواهد داد؛
 -3هر دو دین معتقدند از جهت اجتماعی دوران قبل از ظهور با اختالفات اقوام ،جنگ
و درگیری ها ،وجود ظلم و بی عدالتی حکام ،جدایی و تفرقه در اجتماع ،آمدن فتنههای
پی در پی همراه است؛
 -4نقطه اشــتراک دیگر بین دو دین این است که در دوران قبل از ظهور منجی ،بشر
از معنویت و فطرت خود دور شده و ارزشهای انسانی و معنوی رو به فراموشی رفته و
ضد ارزش نشان داده می شود .برعکس ،ضد ارزشها ،ارزش شمرده می شوند؛
 -5هر دو دین ،در این مطلب اشتراک دارند که بعد از ظهور منجی در آخرالزمان ،دوره
ای از زندگی بشر شکل می گیرد که ظلم و فساد از بین میرود و ظالمان و ستمگران،
به جزای عمل خود میرسند و صالحان و مومنان وارث زمین میشوند؛
 -6نقطه اشــتراک دیگر بین دو دین ،این است که در آخرالزمان حکومت الهی ،تحقق
می یابد و تا ابد بر زمین مستقر می شود .همه مردم نیز موحد و یکتا پرست می شوند؛
 -7همچنین هر دو دین معتقدند این دوره با آمدن منجی موعود آغاز می شــود؛ اما در
مســیحیت درباره انتها و مدت آن به طور دقیق سخنی گفته نشده اما در منابع اسالمی
به این موضوع اشــاره شده است که این دوره منجر به رجعت شده و تا پایان دنیا ادامه
خواهد داشت.
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