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به  این اعتقاد  .پایبندی به مهدویت و اعتقاد به منجی موعود دارای زمینه ای جهانی است: چکیده

.ریشه ی مهدویت را بایست در متون اسالمی اصیل جستجو نشده استگروه و فرقه ای خاص محدود 

در برابر مفهومی  اسالم از جهتدیدگاه در بستر ارزش های انسانی جهانشمولی معارف اسالمی با .کرد

را در تقابل معنایی با یکدیگر  کلمهاین دو  با آنچه اما در نگاهی متفاوت ؛قرار می گیرد ستیزه جویی

از اهداف  است. این اصلبیداری اسالمی با و انطباق بازگشت به معارف اسالمی اصیل  ،قرار داده است

در سایه ی آیات و روایات متعدد  .مهدویتظهور مهدی موعود است اصیل اسالمی و مقدمه مهم در

در  آیات قرآنی و روایات اسالمی .گردیده است مطرح وحدت اسالمیجهانشمولی  عنوانبه اسالمی 

و  به فرهنگ بنابراین مقاله در مراجعه هستند؛و حرکت به سمت آگاهی بردارنده تشویق به بیداری 

به  وحدت با نگاه .ینه مهدویت و تفکر پویای شیعی بررسی نموده استدر آرا تمدن اسالمی، وحدت 

حضرت مهدی با برکت وحدت انقالب همگرایی  اثبات امام زمان)عج(به تفکر مهدوی اهداف جهانشمول

قرآن کریم  از  آیات متعددی دراز دیگر سو . ه استپرداخت اسالمی مسلمانان وحدت در ایجاد)عج(

اسراء، سوره های از جمله این آیات را در ؛آمده استمسلمانان سخن به میان  وحدت  درباره

در سایه معرفت شناسی  در این مقالهگردید.پژوهشگر،مشاهده أنفال، مومنون، أنبیاء، آل عمران،حجرات،

وحدت   تا پرداخته است مقدمات زمینه سازی ظهور در جامعه اسالمیبه واکاوی  ،مقدمات ظهور

  .به نظاره بنشیندمعارف مهدوی مهدی )عج( و در سایه  اسالمی را

 وحدت اسالمی ؛بیداری اسالمی مهدویت ؛ ؛مهدی موعود قرآن کریم؛ کلمات کلیدی:
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 مقدمه

اندیشه پیروزی نهائی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم ، گسترش جهانی ایمان اسالمی، استقرار »

کامل و همه جانبه ارزش های انسانی، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده آل، و باالخره اجراء این ایده عمومی و انسانی به 

که کم و یات متواتر اسالمی ، از او به مهدی تعبیر شده است، اندیشه ای است وسیله شخصیتی مقدّس و عالیقدر که در روا

 (1:ش6919)مطهری، «بدان مومن و معتقدند–با تفاوتها و اختالف هایی –بیش همه فرق و مذاهب اسالمی 

انسان، پیشتر و بیشتر از آن که یک موجود طبیعی و مادی باشد ، یک موجود الهی و ماورایی است.امتیاز و ارزش او در  

اینست که مختار باشد ، و به جهت برخورداری از همین ویژگی است که خداوند متعال همواره این موجود را که توانایی حرکت 

این (601،602،603: )طباطبایی،بی تا سی را دارد مورد خطاب قرار می دهد.و عروج به سوی کمال روحانی و معرفت شنا

قدرت اختیار در حرکت را به عنوان مهمترین زمینه در حرکت به سمت کمال در متن آیات قرآنی، بزرگترین الگوی کمال 

 ( 43)کهف،آیه بشری، مشاهده می کنیم

می دانند که این جوهر نفیس ، بالذّات از ماده و لوازم آن از قبیل  نفس ناطقه و روح آدمی را جوهری مجرّد از عالیق ماده»

زمان، مکان، وضع، و جهت و ... مجرّد است ، و به حسب فعل ، مستغنی از ماده نیست و تعلّق آن به بدن ، تدبیری است و از 

 (4:ش 6926،احسائی)«ات تجرّد دارد به کماالت الیق خود می رسدذناحیه بدن با آنکه بالّ 

 روش و پیشینه پژوهش

روش پژوهش در این مقاله با شیوه کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.آثاری که پیش از این در زمینه وحدت اسالمی و 

 مهدویت نگارش شده است ، به صورت متفاوت به مسأله مهدویت پرداخته اند.، مانند:

محمد حسین امیر اردوش، مجله اندیشه تقریب، مولفه ها و مقوم های نظریه وحدت اسالمی در سده سیزدهم هجری، -6

6921 

نگارنده مسأله وحدت را در سده سیزدهم هجری بررسی نموده است و معنای پان اسالمیسم ، پان ژرمنیسم ، پان عربیسم ، 

ت اسالمی از میان پیامبران وحدت اسالمی به معنای اتحاد بین مذاهب پان ترکیسم می داند.در حالی که داعیه داران وحد

 بوده است.

 6930وحدت اسالمی و فعالیت های قرآنی بحرینی ها، احمد بحرینی، اندیشه تقریب، -4

مولف   نگارنده در این مقاله آثار هفتاد عالم بحرینی درباره نقش قرآن کریم در وحدت اسالمی را از قرن هشتم هجری تا زمان

 بررسی نموده است.

 جنبه نوآوری مقاله حاضر: در این پژوهش تکیه بر وحدت اسالمی با نگاه مهدویت در قرآن کریم صورت پذیرفته است 
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 هدف پژوهش

با نزول قرآن کریم نگرش ها پیرامون وحدت جامعه اسالمی شکل گرفت، از این رو این مقاله بر آن است تا با بیان جایگاه 

اسالمی اندیشه مهدویت را در قرآن کریم مورد کنکاش قرار دهد تا خوانندگان تفکر وحدت اسالمی مهدوی را در وحدت 

 تعالیم واالی قرآنی با وضوح بیشتری بنگرد.

 فرضیه پژوهش

 نموده است.تفکر مهدویت حلقه اولیه وحدت اسالمی را با ایدئولوژی انسجام اجتماعی در سایه صلح جهانی تأیید  -6

 پژوهشپرسش 

شناخت منجی عالم بشریت این وحدت که بارها در قرآن کریم به  پیش از این بامهدوی و حکومت بر حقآیا در سایه -6

 صراحت بیان می گردد محقق گردیده است؟

آن نظام از همین رو حرکت به سمت جدایی به گسترش نفوذ استکبار غربی در سرزمین های اسالمی می انجامد.و به دنبال  

قدرت ما را با سیطره بر گروه های محدود از طریق رخنه در شکاف های موجود در دست خواهند های استبدادی توانایی و 

گرفت.قرآن کریم به عنوان راهگشاترین وسلیه و آسانترین داروی شفابخش نگاه به معارف اسالمی و متن قرآن را مهمترین راه 

إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم و  "اند. و در همین زمینه در قرآن کریم آمده است:در هدایت همگانی ابنای بشر می د

 (3یبشّربالمومنین الّذین یعملون الصّالحات أنّ لهم أجراً کبیرا)اسراء آیه 

 از همین سوره ی مبارک آمده است: 24و در آیه ی 

 المین الّا خساراآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و ال یزید الظو ننزّل من القر "

هدایت عامّه با توجه به وحدت اسالمی در  دو آیه پیش گفته کامال مشهود است. ما در ادامه با تقسیم بندی به جستجوی  این 

 وحدت در متن آیات قرآنی در متن آیات می پردازیم:

 آيات وحدت اسالمی-1

 امت و وحدت اسالمیعبادت 1-1

 (34آیه  ءربّکم فاعبدون)انبیاإنّ هذه أمّتکم امّه واحده و أنا 

را در مسیر دیت هم راستا می داند و بندگان با پرستش  ذات اح در همراهیخداوند متعال در قرآن کریم ندای وحدت را 

این پرستش دعوت می نماید.موصوف گردیدن لفظ امت با صفت یگانگی و تأکیدهای عبادت به ایجاد وحدت همگانی در سایه 

بودن جمله و استفاده از إنّ که وسیله تأکید است همه از اهمیت این وحدت در حرکت به سوی هدف فراوان که اسمیه 

خداوند از انسان ها می حکایت دارد. هر یک از این دو به توسعه دامنه دیگری کمک کرده و انسان را به تعالی خواهد رسانید. 
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مان پرستش است حفظ کرده و در حرکت به سوی خداوند عز خواهد تا با پرستش خداوند یگانه این وحدت را که نتیجه ی ه

 و جل بکوشند.

 تقوای الهی و وحدت اسالمی 1-2

 (14و إنّ هذه امّتکم امّه واحده و أنا رّبکم َفاتّقون)مومنون آیه 

گویا خداوند متعال در این آیه کریمه به بندگان می فرمایند در راه وحدت امت خودتان که از واجب ترین واجبات است آیا به 

راستی تقوای الهی م واجبات و ترک محرّمات است به این وحدت نخواهد انجامید؟آنان که در دل انسجام جامعه اسالمی را به 

که راه اصلی گذر از دودستگی و نزدیکسازی پذیرفته اند به این حقیقت اعتقاد دارند عنوان آن کریم در هدایت انسان ها 

معارف اسالمی پوششی در مذاهب اسالمی است.خداوند پرستش را به عنوان مهمترین عامل ایجاد وحدت فرا روی انسان قرار 

 داده است و با معرفی این دیدگاه انسان ها را از جدایی و تفرقه باز می دارد.

 ريسمان الهی و وحدت اسالمی 1-3

فألّف بین قلوبکم فأصبحتم بتعمته إخواناً و کنتم و اعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و ال تفرّقوا و اذکروا نعمه اهلل علیکم إذ کنتم أعداء 

 (609علی شفا حفره من النار فأنقذکم منها کذلک یبیّن اهلل لکم آیاته لعلّکم تهتدون)آل عمران آیه 

در این آیه خداوند متعال خطر تفرق و جدایی را به انسان  یادآور می گردد و انسان ها را با تمسک به ریسمان الهی به یگانگی 

و اتحاد همگانی مسلمانان دعوت می نماید.انسان ها با همین وحدت است که دشمنان را شکست داده و همه انسان ها را در 

رابری در سایه هدایت خداوندی همراه و همگام با خویش می یابند.خداوند این هدایت را سایه این وحدت در سایه برادری و ب

 و این را از آیات و نشانه های هدایت الهی به شمار می آورد.راه نجات انسان ها از تفرقه معرفی می کند 

 صبر در کشف حقیقت و وحدت اسالمی 1-4

 (21 مع الصابرین)أنفال آیه و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا إنّ اهلل

درگیری همواره باعث از میان رفتن اتحاد و یکدستی انسان ها بوده است.صبر بر کشف حقیقت و تأمل بر فهم و درک متقابل 

درگیری به عنوان وسیله ای مهم در حفظ وحدت به شمار می آید.آنچه در این زمینه شایسته یادآوری است ذکر صبر در کنار 

دوری از درگیری ها مطرح می گردد.گویا خداوند متعال صبر را که به عنوان صفت ستوده  به عنوان وسیله ی ها است که

صفت جداناپذیر این ذات مقدس است که صابر نام دارد در روح و جان انسان انسانی و متجلی از نام مقدس خداوند متعال که 

س تا دستیابی به شناخت حقیقی در امور به صبر الهی پرورش یافته مقداز این ذات است تا با برداشت و الگوبرداری  ها دمیده

و نزاع ها است با این وسیله از نفس خود و به دنبال آن از که نتیجه درگیری  در وجود خویش ایمان داشته باشند و شکست را

 جامعه بشری دور بدارند.
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 و وحدت اسالمی انسانیمتقابل  ارتباط 6-1

خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبًا و قبائل لتعارفوا إّن أکرمکم عند اهلل أتقاکم إنّ اهلل علیم یا ایها الناس إّنا 

 (69خبیر)حجرات آیه 

خداوند انسان ها را در رنگ و نژادهای  مختلف آفریده است و مردها و زن ها را در قالب جنسیت زنانه و جنسیت مردانه به 

یش که به گونه ای حیرت انگیز به تفاوت رنگ و گوناگونی و دسته بندی ها می انجامد تنها عرصه آفرینش آورده است.این آفر

هدف شناخت متقابل را به عنوان نتیجه و هدف متعالی حرکت همگانی به سمت کمال دنبال دارد .در نظر خداوند متعال 

این آشنایی یت در حلقه پرستش آورده است.تمامی بندگان خداوند در پیشگاه ذات حق به نام احد و یگانه را در نهاد بشر

متقابل که نشانه ای از نگاه خداوند متعال به یکدستی و وحدت جامعه اسالمی است با تقوای الهی به عنوان مهمترین میزان 

 سنجش برتری انسان ها قرار می گیرد.

 نظام وحدت در سايه باورهای مشترک 1-6

نا و بینکم ألّا نعبد إّلا اهلل و ال نشرک به شیئًا و ال یتّخذ بعضنا بعضا اربابًا من قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بین

 (12دون اهلل فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأّنا مسلمون)آل عمران، آیه 

قرآن کریم به جهت ایجاد روحیه ی انسجام اجتماعی در میان انسان ها همگان را به اصل مشترک و دوری از 

مظاهر اختالف فرا می خواند.این باور تنها از یک راه محقق می گردد و آن وحدت همگانی در سایه ی پرستش 

یک وحدت قرار می دهد این اندیشه است خداوند یگانه می باشد و قرآن کریم تمامی ادیان را با لفظ مسلمان در 

که به وحدت و روش اتحادگرایانه خداوند متعال که ناشی از وحدت وجودی و تجلی آن بر سراسر جهان آفرینش 

است می باشد.پذیرش این حقیقت که تمامی ما انسان ها با پذیرفتن اصل توحیددر سایه ی یگانگی خداوند به 

دشمنی و کینه ت تا با تمسک به آن به تحقیق و پژوهش بپردازیم و به دور از اتحاد خواهیم رسید مقدمه ای اس

 ها به تحکیم باورها و عقاید اسالمی بپردازیم

 تاريخنامه وحدت اسالمی -2

 واکاوی وحدت در تاريخ اسالمی 2-1

نده قرار می گیرد.این معلم تاریخ به عنوان بزرگترین معلّم بشر تنها واسطه ای است که پل ارتباط میان گذشته ، حال و آی

چیره دست با در آمیختگی با علوم گوناگون این توانایی را به انسان خواهد داد تا با برنامه ریزی های منطقی مسیر های 

و به موفقیت های چشمگیرتر از گذشته های دور و نزدیک در آینده بپردازد.از همین دوردست و فرارو را با چشمانی باز بنگرد 

ه به تاریخ را نگاه به گذشته ای مرده و بی جان نمی دانند بلکه این نظاره در حقیقت واکاوی چیردستانه در ژرفای جهت نگا

تاریخ است که به آگاهی در برابر هستی و چستی های فرا روی انسان خواهد انجامید.چه نیکو است که این برداشت و نگاه با 

مگام باشد به گونه ای که الگوبرداری ها جلوه ای از حقایق اسالمی به خود غوطه ور گردیدن در معارف اسالمی همراه و ه

گرفته و افق فرا روی انسان را بیش از پیش روشن بسازند.درست است که یگانگی و یکی شدن با وقایع تاریخی چه بسا به 
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یر و آزادی در آفاق گسترده و بی جمود و خشکی ذهن ها بیانجامد به گونه ای که قالب فکر و اندیشه های انسانی توانایی س

حد و مرز اندیشه های فلسفی را نداشته باشند اما همین نگاه هر چند گذرا به معارف تاریخی به ما خواهد فهمانید که دانش 

 رو جلوه پویا به خود می گیرند و انسان را از غوطه و های بشری تنها در ارتباط با گذشته و در مقایسه با وقایع پیشین نمو

شدن در باتالق الطائالت ذهن انسانی باز می دارند.انسان ها همواره خود را در وحدت با شخصیت ها و وقایع را در وحدت با 

.همین نگاه به اندیشه های گوناگون است که انسان را با معارف (10ش:6914)امام خمینی)ره(، رویدادهای امروز نگریسته اند

بافی های بیهوده و به دور از منطق باز می دارد . و به حق این سخن را درست گفته اند که اهل بیت آشنا می سازد و از فلسفه 

 تاریخ چراغ راه انسان ها برای حرکت به سمت افق های روشن فردا است.

 وحدت اسالمی در تقابل با جاهلیت عربی 2-2

مصطفی )ص( نگاه ها به دنبال جانشینان از نخستین روزهای دعوت اسالمی و ختم رسالت آخرین فرستاده ی بشریت محمّد 

در همان نخستین روز ها پیامبر اکرم امام علی)ع( (11ش:6921)مظفر، بر حق آخرین فرستاده ی خداوند بر زمین خاکی بود.

را به عنوان همراه و جانشین به همگان معرفی کردند و راه حرکت در مسیر حقیقت را در پیروی و دنباله روی از خاندان 

پیش از اینکه پیامبر اکرم رسالت خود را در سایه آیات نورانی وحی بر انسانها عرضه دارند نوید پرچم و طهارت دیدند. عصمت

 داری اسالم در سایه وحدت به پیامبر اکرم داده شد و در آیات متعدد بر وحدت جامعه ی اسالمی تأکید گردید.

هاد نوع انسان بر آورده نامیدند درگیری های قبیله ای چنان ناله  از ن در آن زمان که جامعه را جاهل و زمانه را جاهلیت می

گ های خونین جایی برای صلح و آشتی و همزیستی باقی نمی گذاشت.همگان در سرگردانی و گمراهی راه می بود که جن

آنچه بر جامعه آن زمان حاکم  (16،14ش:6911)ضیف، پیمودند و برای اموری هر چند ناچیز صف های نبرد را می آراستند.

گردیده بود سنت های خشک قبیله ای و جنگ های خونین چندین ساله و چند صد ساله بود به گونه ای که در تاریخ جنگ 

هایی همچون نبرد بسوس و داحس و غبراء به عنوان خونین ترین و طوالنی ترین جنگ های جاهلی در تذکره ها و کتاب های 

در مثالی آشکار جنگ بسوس را که در تاریخ مشهور است در کشته شدن یک ماده شتر و جنگی است و  تاریخی وارد گردیده

که میان دو قبیله در گرفت و سالیان متمادی ادامه یافت ثبت آورده اند. از این وقایع سخن های بسیاری در کتاب ها آورده اند 

در کنار این (623،630ش:6920)الفاخوری، ین دوره اشاره دارد.ادرگیری در که به گونه های کامال واضح به کشتار و جنگ و

سخن ها به علم و دانش عربهای جنوب شبه جزیره عربستان در منطقه ی حیره اشاره ها داشته اند که در ارتباط با شاهان 

ی آورند به سه خط ساسانی به توسعه بسیار زیاد دست یافته بودند.در این دوره که آن را دوره تاریکی عرب ها به شمار م

صفایی، ثمودی، مسند ، سنگ نبشته های بساری بر جا مانده است که از آثار تمدنی و تاریخی بازمانده از دوره های جاهلیت 

عرب ها حکایت دارد.درست است که در این دوره هنوز کاغذ و کتابهای امروزی که جلد داشته و میان دو غالف قرار گیرند 

مردم با خطهای ویژه بر روی سنگ نبشته ها به کتابت می پرداخته اند و در پی انتقال معارف به دیگران وجود نداشته است اما 

فل بود که جاهلیت را که مدلول نادانی است و قرآن کریم از آن در متن کتاب مقدس قرآن اند.البته نباید از این نکته غابوده 

ز وجود این دوره تاریخی دارد در انتساب به این ویژگی ها به انسان کریم یاد کرده است و به جاهلیت اول تعبیر واضحی ا

آن دوران تاریک بشری است که در شمال شبه جزیره عربستان به زندگی پرداخته اند هاسی کوچ رو و به دور از مظاهر تمدنی 

ن گروه است که برای رشد و و از دانش های آن زمان اطالعی نداشته اند و در حقیقت مدلول معنای نخستین آیات قرآنی ای

تعالی خویش تالش الزم را به کار نمی برده اند.بسیاری از اندیشمندان در پی برداشت اندیشمندانه از این عبارت قرآنی جاهلت 
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دوم را نیز از این عبارت برداشت کرده اند و بازگشت انسان ها به سوی جهل و نادانی را در ادوار مختلف تاریخی از سنت های 

د شده در قرآن کریم به شمار می آورند.اینجا است که لزوم توجه به وحدت اسالمی یاد شده در گفته های پیشین نمود یا

حال با وجود این همه دالیل روشن بازتری می یابد و حرکت به سمت این حقیقت تاریخی بیش از پیش هویدا می گردد.

به سوی جاهلیت  با حرکت عه را به حال خود رها ساخته باشد تا بار دیگرتاریخی، به دور از ذهن می نماید که پیامبر اکرم جام

جامعه را به کام خودکامگی ها بکشاند.چنان که پیشتر آوردیم نخستین روزهای دعوت از این دغدغه و درگیری های قبیله ای 

حق خویش برگزیدند و بر  حفظ جریان در ضمیر آگاه پیامبر اکرم خبر می داد .ایشان بارها علی )ع( را به عنوان جانشین بر 

وحدت در جامعه اسالمی تأکید داشته اند.عمل به آیات روشن کالم وحی به عنوان آشکارترین راهنمای انسان ها به سوی 

در زمینه حفظ وحدت اسالمی با جستجو در معارف اهل بیت نمونه های ه است.احقیقت بر این دیدگاه روشن ترین گو

فت می گردد که از ذخیره های مهم و راهبردی در حرکت به سمت تحقق جامعه فاضله اسالمی ارزشمند بسیاری یا

است.مهمترین سخنی را که در این زمینه در معارف بازمانده از اهل بیت به دست آمده است حدیث ارزشمندی است که امام 

آتش جاهلیت گروه های اموی که دیگربار از به ضرورت ایستادگی در برابر  (16ش:6931)اکبرنژاد،6زمان )عج( در این حدیث

بستر تاریخ سر بر می آورند به پیروان هدایتیافته آن حضرت هشدار داده می شود.دریافت چنین سخن ارزشمند با ایجاد زمینه 

اصل ی هشیاری در برابر ایجاد گروه ها و فرقه هایی که در پی بر هم زدن اتحاد همگانی مسلمان هستند لزوم پایبندی به 

 اتحاد همگانی را در میان مسلمانان بیش از پیش آشکار می سازد.

 وحدت، مقدمه ی بیداری اسالمی 2-3

اکرم راسالم ودعوت پیامبرعنوان یک حقیقت محض تاریخی ریشه در آغازین دوران ظهو هاز آنجا که عقیده مهدویت ب

لزوم نگاه به وحدت در این حقیقت ما را به نکته ای شایسته رهنمون خواهد ساخت.این نکته  (20ش:6922)عبداللهی،4دارد؛

 که در ذهن همگان به عنوان ریشه ای ترین بنیان ادامه ی ایدئولوژی اسالم مطرح می گردد بیداری اسالمی است.

شودن مسیری نوین فراروی بشریت هموار حقیقتی که بارها به وسیله ی پیامبر اکرم در جامعه پیاده گردید و راه را در گ

دربردارنده ی معانی می گردد  و صحوه عنوان این حقیقت که در زبان عربی با واژه ی یقظه(631ش:6921)طباطبایی،  ساخت.

 را از خواب ها انسانآگاهی، توجه،بیداری، هوشیاری، مراقبت و... می باشد که در تمامی معانی بر آگاهی هایی تکیه دارد که 

د.همگان در ناریخی نگاه موشکافانه داشته باشیت های تعت نهفته در ورای واققغفلت بیدار می سازد تا با چشمانی باز به حقی

پیشگاه خداوند متعال از همان نخستین روز های دعوت به چشم وحدت نگریسه شده اند و با انتخاب شایسته خاندان اهل بیت 

فرا روی انسان ها در طول تاریخ انتها پذیر انسان خاکی بیان گردیده است تا با پیوستن  به عنوان چراغ ها و الگوهای شایسته

به ذات احدیت روزی همانگونه که از ذات حق جدا گردیده ایم به سوی او باز گردیم و در آغوش معبود حقیقی خویش آرام و 

ار می سازد تا در سایه ی وحدت به این حقیقت بنگرند قرار بیابیم.این بیداری اسالمی است که انسان ها را از خواب غفلت بید

که روزی به سوی حق خواهند شتافت . در این روز است که انسان ها دیگر خودکامگی ستمگران و فرعون ها و نمرودها و 

هند قارون ها را نخواهند پذیرفت و تنها در همراهی با مقتدایان راستین خویش امامان برحق به سوی حقیقت روانه خوا

گردید.این روز را روز وحدت و این اندیشه را اندیشه ی خدا مدار می نمانند که همه چیز و تمامی لحظه ها رنگ خدایی به 

                                                           
اِهِلیَِّه یَحُششَها َعَصٌب أَُمِویَّه تَُهوُل بَِها فِرَقهً َمهِدیَّهً)ص  3 ِ نَاِر الجَّ د تقی ، کلمات قصار امام زمان علیه الس الم، م13اعتَِصُموا بِالتَِّقیَّه ِمن َشب  حم 

 (3031اکبرنژاد، 
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خود می گیرد و سایه ها کنار رفته و روشنایی مطلق فرا روی بشریت جلوه خواهد کرد تا حقیقت را همانگونه که هست بی 

 پرده و حجاب بر انسان خاکی بنمایاند.

 مهدی موعود)عج( -3

 وعده منجی بشريت در قرآن کريم 3-1

در قرآن کریم کتاب هدایت و آخرین صحیفه ی جاودانی نور از جانب پروردگار هستی، درباره آینده پرده هایی را از برابر 

با لزوم دوچندان آشکار دیدگان انسان ها بر می دارد که هدایت را به عنوان مهمترین وسلیه و پایدارترین اندیشه اصالح انسان 

وجود می سازد و خبر از نجات دهنده از این نشانه ها است که در قرآن کریم وعده این میعاد به وضوح بیان گردیده است.

جانشین برحق که عالوه بر جانشینی پیامبران برحق در سایه یگانگی خداوند وعده ای است که در قرآن کریم بر طالبان 

ب این وعده کسانی هستند که ایمان آورده و به  کارهای صالح بپردازند.این جانشین شایسته آرامش هدایت آشکار است.مخاط

 سوره ی نور( 11)آیه را بر انسان ها حاکم خواهد ساخت و و با ایجاد امنیت ترس را به آرامش تبدیل خواهد ساخت.

مشاهده می گردد به این حقیقت اشاره دارد که قرآن  این نکته بسیار مهم در کنار قومیت زدایی در قرآن کریم که در لفظ ها

و تنها در یک  هده نمی گردددر قرآن کریم مشا "عرب" .لفظکریم در پی ایجاد وحدت در سایه رسالت پیامبر اکرم )ص( است

ه موحدانه از همین رو وجود اندیش( 611ق: 6926)الفروخ،جا است که این امکان وجود دارد که از عربی برداست قومیت نمود.

و به دور از درگیری در قرآن کریم از جمله وعده هایی است که با صراحت آمده است.نویدبخشی اتحاد انسانی در سایه 

جانشین تمامی پیامبران و ادیان پیشین نویدی است که قرآن به مسلمانان داده است تا این امانت الهی که اتحاد همگانی و 

 ن طنین انداز گردیده و انسان ها در سایه ی این انسجام همگانی به آرامش دست یابند.انسجام اسالمی است در سراسر جها

 آيینه سخنان پیامبر اکرم)ص( و امامام برحق)ع(دعوت جهانی مهدی موعود)عج( در  3-2

در میان ملت ها و گروه های مختلف و از جمله برهمنان هندی، کاهنان معابد تبت، عالمان بودایی و دیگر فرقه ها و مذاهب 

انتظار منجی بشریت و وعده منجی موعود به چشم می خورد.این دست از آثار که با جهانشمولی فراتر از روش و مسلک 

ر الزمان پرداخته اند نه تنها به بیان این نکته می پردازند بلکه در تفصیل و بیان خبرهایی از آخمذهبی در وحدت همگانی به 

)پیشگوییها و آخر الزمان،  آثار و عواقب فتنه ها پیش از ظهور و در هنگام ظهور و پس از ظهور به روایت اخبار می پردازند.

دیم از نخستین لحظه  ی دعوت پیامبر اکرم این اخبار به این فرقه ها محدود نمی گردد  بلکه چنان که یاد کر(64ش:6922

سال دعوت آن حضرت در احادیث معراج، خطبه ی غدیر و دیگر احادیث به این ظهور  49)ص( بیان گردیده است و در طول 

ه دانجامی متنوع به بیداری اسالمی جامعه  فراوانی داشته اند.این بیانات به گونه هایسودمند و تفصیل های ها پر برکت اشاره 

 . است

در طول دوره امامت امامان بر حق شیعه )ع(این دعوت را بارها مشاهده می کنیم. امام علی )ع( نهج البالغه ی هدایتگر خویش 

.و دیگر امامان نیز به فراخور شرایط زمانه و دوره خویش به بیان بارها با توصیف های گوناگون به بیان این مطلب پرداخته اند

)الفضلی، و حیاة االمام الهادی، ی های ظهور و نام و نشان حضرت مهدی)عج( پرداخته اند.اخبار و توصیف ویژگ

 (10،16ش: 6922م،6313
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 در سایه وحدت اسالمیعج( امام جعفر صادق )ع( و دعوت مهدی موعود  9-9

شمار می آید تا آنجا که در امام جعفر صادق )ع( با تعالیم گسترده در مسیر اعتالی روحیه مذهبی از بزرگترین امامان شیعه به 

سایه ی این تعالیم و با توجه به اهمیت فقه امام جعفر صادق)ع( شیعه ی دوازده امامی را شیعه ی جعفری نامیده اند.این امام 

بزرگوار مانند جد بزرگوار خویش  خاتم پیامبران محمّد مصطفی)ص( به تبیین اندیشه ی مهدویت پرداخته است و به ظهور 

( با ویژگی وحدت همگانی می پردازد.در حدیث وارد شده در بحار األنوار عالمه مجلسی امام جعفر صادق)ع( در مهدی )عج

 خطاب به شاگرد خود مفضل می گویند:

همه حاکم می ویک دین بر  مفضّل، سوگند به خداوند که امام قائم )ع( از میان ملّت ها و آیین ها اختالف را بر می دارد

 (2ش: 6914)مجلسی،گردد

در دوران ظهور حجّت حق وحدت سراسر زمین را فرا می گیرد و اختالف ها در سایه اندیشه ی مهدی )عج( که خواست 

خداوند متعال است به یگانگی خواهد رسید.این وحدت اسالمی که بر اساس ایدئولوژی توحید اسالمی بنیان می گردد، 

جامعه ای یکپارچه پیش خواهد برد و در دنیا اختالف و درگیری ها همه در سایه  هممگان را در سایه عدالت به سوی تحقق

وجود مبارک امام زمان)عج( به اتحاد خواهد انجامید.این مفهوم در حدیث امام صادق )ع( به عنوان بنیادی ترین اندیشه ظهور 

الب جمله هایی روشن بیان فرموده اند.بدون مطرح می گردد و ایشان نوید این اتحاد همگانی را به شاگرد خویش مفضّل در ق

شک امامان هدایت همگی با توجه به آگاهی این نوید را به جامعه می دهند تا زمینه را برای ظهور منجی موعود و شرایط 

 عدالت گستر مهدی)عج( فراهم آورند.وحدت همگان در سایه پرچم 

 ذاهبنه اديان و م)عج( در آياعتقاد جهانی به مهدی موعود3-4

ترف هستند و در اعتقاد به قیام مهدی موعود)عج( اعتقادی جهانی است.پیروان سه دین بزرگ به این انقالب و وقایع آن مع

و گروه ها به تصریح سخنان بسیاری آورده اند.به عقیده تمامی این ادیان  ،عظیم یچنین رخداد متون دینی خویش درباره

خواهد بست.یهودیان به این ظهور ایمان دارند، مسیحیان بر این بر ظلم ستم از زمین رخت  شی خواهد آمد که با آمدنکس

اعتقاد راسخ استوارند که عیسی مسیح علیه السالم بار دیگر رجعت خواهد کرد.زردشتی ها در انتظار بازگشت بهرام شاه 

مجوسیان تظار بازگشت فیشنو را  در دل دارند.هستند.مسیحیان حبشه در انتظار بازگشت پادشاهان تئودور هستند.هندوان ان

)محمد هستند.بوداییها در انتظار بودا ، و مغول ها در انتظار بازگشت چنگیز می باشند. "اوشیدر"معتقد به زندگی دوباره 

 (29،22م:6319حسن،  

واهد گرفت و در تمامی آفاق این اعتقاد که در حقیقت جلوه ای جهانی دارد با آمدن مهدی موعود)عج( سراسر جهان را فرا خ

نوید صلح و عدالت سر خواهد داد.این دعوت یک دعوت قومی و محدود به منطقه و مکان خاص نیست.از آنجا که مهدی)عج( و 

به صراحت بشارت به ظهور حضرت به عنوان جلوه ای از اتحاد و برقراری آرامش و صلح جهانی در سراسر زمین در روایات 

جود این اعتقاد در متن متون دینی سایر ادیان دور از ذهن نمی نماید اما آنچه بیشتر از پیش اهمیت می واستنباط می گردد.

یابد تدوین کیفیت ظهور و رخدادها با نگاه به روایت های اصیل و از زبان پیشوایان و جانشینان برحق آخرین فرستاده هدایت 

ر توصیف امام زمان)عج( و تبیین شخصیت آن حضرت کوشیده اند و از بر انسان ها است.امامان ما پس از پیامبر اکرم)ص( د

 این رخداد عظیم در سایه علم به آینده فرا روی بشریت پرده ها برداشته اند.از همین رو نگاه به مهدویت از پنجره عقاید شیعه
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در عرصه ای  ماده سازی مقدمات ظهوردر سایه علم به جهانی بودن این دعوت در آ با نگاه و تحلیل عقاید دیگر ادیان و مذاهب

 اهمیت بسیاری دارد. جهانی

 ينه ظهور حضرت مهدی)عج(وحدت اسالمی در آ 3-5

دیدگاه عاشقان تماشای این تجّلی ، و  منتظران حقیقی ظهور ، و مشتاقان درک فیض حضور، به قدری وسیع و پردامنه است »

 بیشتر و وسعت و امتداد دیدگاهشان افزونتر می شود.، که هر چه ببینند و بیندیشند،عشق و شوقشان 

عالوه بر آنکه مصدر امامت مصدر توحیدی و اصطفا و اجتبا و گزینش الهی است ، و هر امام در عصر خود ، در تصرّف در امور و 

که از نعمت وجود امام استقالل به رتق و فتق، واحد و بی شریک است، در هنگام ظهور حضرت بقیه اهلل ارواحنا فداه ، برای این

بیشترین استفاده ممکن برده شود، شرایط الزم فراهم می شود و موانع ظهور و فعلیت یافتن شوون و ابعاد امامت ، که در عصر 

و  "العادل"و  "الولی"، مرتفع می گردد.اشماء حسنای الهی مثلسایر امامان و در عصر غیبت خود آن حضرت وجود دارد

به طور بی سابقه ای متجلّی خواهد شد؛ و به عبارت  "الظاهر"و  "القاهر "و  "المبیر"و  "المنتقم"و  "نالسلطا "و "الحاکم"

دیگر آن حضرت مظهر این اسماء وکارگذار و عامل خداوند متعال می باشد، و مقام خلیفه الهی او در این ابعاد ظهور عملی و 

را در ظهور حضرت مهدی علیه السالم روشن می سازد ، این است که  فعلی خواهد یافت....و از جمله اموری که تجلی توحید

اهداف توحیدی اسالم مثل وحدت حکومت و نظام، وحدت قانون، وحدت دین، و وحدت جامعه ، به وسیله ی آن حضرت 

 (19ش: 6923)صافی گلپایگانی،  «تحقّق می یابد

از وحدت بیان می گردد در حقیقت برداشت شخصی این عالم این وحدت چنانکه در سخنان آیت اهلل گلپایگانی در هاله ای 

برجسته ی دینی نبوده است ؛ بلکه نتیجه مطالعات عمیق و آگاهانه در قرآن و احادیث و منابع مورد اعتماد در علوم اسالمی 

به گونه ای که  است.این اعتقاد در کنار وحدت اسالمی به ایجاد روحیه ی همبستگی میان تمامی مسلمانان خواهد انجامید

دیگر در جامعه ها شاهد اختالف و دودستگی ها و چنددستگی ها نخواهیم بود.شکی نیست که امام زمان)عج( بر این وحدت 

که در سراسر زندگی و عقاید پیامبر اکرم)ص( و امامان پیشین حضرت حجّت مشاهده  تکیه دارند و در سایه عدالت اسالمی

در جامعه اسالمی حاکم دالت گسترانه ی خویش این وحدت را در سایه عنایت حضرت حق می گردد امام برحق با تدبیر ع

در  آمادگیوتالش در درک معارف و ایجاد زمینه های مناسب  ی اسالمی.هیچ شکی نیست که بیداری جامعه خواهند ساخت

 ظهور امام زمان )عج( و تحقق جامعه یکپارچه ی اسالمی تأثیرگذار خواهد بود و از مقدمات مهم ظهور به شمار می آید.

 حکومت اسالمی در زمان غیبت امام زمان)عج( 3-6

 خطاب به مسلمانان می گوید: "دادگستر جهان"کتاب  مقدمه ی درنویسنده ارزشمند علوم اسالمی ابراهیم امینی 

ی مسلمانان غیور ! دوران غفلت سپری شده است .از خواب غفلت بیدار شوید؛ از اختالف و تشتت دوری کنید.همه زیر پرچم ا»

نیرومند توحید گرد آیید.اختیار خود را به شرق و غرب ندهید و همه جا پیشرو و  طالیه دار کاروان تمدن بشر باشید.کاخ 

های محکم اسالم استوار سازید.از روح قرآن مجید الهام بگیرید؛ در راه عزّت و عظمت و استقالل و تمدن خویش را بر پایه 

سربلندی اسالم گام بردارید؛ افکار شوم و خطرناک شرق و غرب را مهار کنید.قافله ی تمدن بشری را رهبری کنید...برنامه های 

که دین اسالم نیامده است تا در معابد گوشه نشین اصالحی متین اسالم را به جهانیان عرضه بدارید و عماًل به آنان بفهمانید 



 43-24، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 2163-4622 

   http://www.joih.ir  
 

 

02 
 

بلکه آمده است تا سعادت و ترقی بشر را تأمین کند.شما خیر اندیشان جهان را امیدوار گردد یا در درون دل ها النه بسازد 

 «ی کنید.سازید و در این پیکار مقدّس به همکاری دعوتشان نمایید و قافله ی تمدن و خیرخواهی جهان انسانیت را رهبر

 ( 61ش:6920)امینی،

حکومت اسالمی چنان که پیشتر نیز گفته شد در آموزه های ارزشمند خویش که همه برگرفته از یک اصل نخستین که ریشه 

.در حقیقت هدف پیامبران، امامان و به دنبال آنها امام زمان )عج(  در قرآن کریم دارد به بیان و تبیین راهبردها می پردازد

حکومت اسالمی در سایه ی عدالت همگانی است.این حکومت که با مبنای دوستی اهل بیت )ع( در جامعه جریان می ایجاد 

با ایجاد وحدت به زندگی و شیوه  یابد همانگونه که در طول سالیان پیوسته در رگ و پی و استخوان انسانی رسوخ یافته است

ی توحید مطلق الهی می بخشد.این حکومت، حکومت انسان بر های حکومت و تعیین مسیر حرکت جلوه عدالت در سایه 

انسان نیست بلکه حکومتی است که خارج از چارچوب ظلم و نیکی در سایه آگاهی امام زمان )عج( زمینه ی تفویض عدالت را 

 در سرتاسر جهان پیاده خواهد کرد.

 رجعت-4

  در اثبات وحدت مفهوم رجعت 4-1

زن در میان آنها است.این  10نفر هستند و  969هی از پیامبران و دیگر انسان ها که حضرت مهدی)عج( با گروبازگشت 

واقعیت که به عنوان یک حقیقت حتمی در باورداشت تاریخ مهدویت مطرح می گردد در قرآن کریم دلیلی بر اثبات این 

در این باره از  امام (21م:6313ضلی، )الفزندگی دوباره در قرآن کریم مورد و مصداق حقیقی داشته است  .بازگشت آمده است

و کسی که مرده است برانگیخته می  باقر )ع( حدیث نقل شده است: کسی که کشته شده است برانگیخته می شود تا بمیرد

 9(404)العیاشی،التا:شود تا کشته شود.

ها از یک تولد و مرگ طبیعی بهره مند بنا بر این حدیث امام زمان )عج( نیز باید یک رجعت داشته باشند تا مانند دیگر انسان 

گردند.منظور از قسمت دوم روایت که برانگیخته شدن مردگان است به کسانی اشاره دارد که یکبار مرده اند و در زمان ظهور 

 دوباره زنده می شوند .مصداق قسمت دوم که مردگانند به انسان های زنده و یکبار زنده و مرده شدن آنها اشاره ای ندارد.

رجععت را که در  (429)بقره،آیه  الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم اهلل موتوا ثّم أحیاهم

)العیاشی،التا:ماده زبان عربی از ریشه ی فعل رَجَع یَرجِعُ آورده اند.که به بازگشت دوباره چیزی یا بازگشت کاری داللت دارد

پیش از ظهور در ارتباط است به گونه ای که تمامی دعا ها به این بازگشت داللت دارند و ما در  با دعاهای.این مفهوم رجع(

 تمامی دعاها تقاضای بازگشت دوباره را با طلب از خداوند خواستاریم.

 و اصحاب کهف پیامبر عزير  ياران امام زمان )عج(؛ داستان بازگشت 4-2

باره بازگشت یاران امام زمان )عج( همراه با ظهور ایشان در کنار داستان اصحاب کهف و زنده شدن دوباره داستان عزیر در 

ایشان پس از مرگ در غار از نونه هایی است که در قرآن کریم بر این حقیقت اشاره دارد که این بازگشت جسمانی ، روحانی 

                                                           
 «من قتل ینشر حت ی یموت و من  مات ینشر حت ی یقتل» 0
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قرآن به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر و به وقوع پیوسته؛ بیان گردیده  در همه ابعاد و وجوه محقق بوده و امکان این واقعه در

از کنار یک آبادی گذر کرد که بام هایش فرو ریخته بود و اجساد مردم ؟آن بر روی زمین »است.عزیر پیامبر کسی است که 

را به مدت صد سال میراند و سپس پراکنده بود.با خود گفت: چگونه خداوند اینها را پس از مرگشان زنده می کند؟خدا هم او 

زنده کرد و به او فرمود: چه اندازه درنگ کردی؟به غذا و نوشیدنی خود که به همراه داشتی نگاه کن،هیچ تغییری نکرده 

است.خدایی که این مواد غذایی را به مدت صد سال نگاه داشته است ، بر آنچه اراده کند قدرت دارد. و به االغ خود بنگر که 

از هم متالشی شده است، این حیات پس از مرگت هم پاسخی برای تو درباره ی معاد است و هم آنکه تو را نشانه ای  چگونه

درباره قیامت قرار دادیم.اکنون به استخوان مرکب خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته و به یکدیگر پیوند می برای مردم 

قتی زنده شدن خود و مرکبش برای او آشکار گردید گفت: می دانم که خداوند بر هر دهیم.و آنگاه گوشت بر آنها می پوشانیم. و

این نمونه و اصحاب کهف از جمله آیات و نشانه های قرآن در اثبات رجعت به این دنیا پس از (413)بقره، آیه  «چیزی تواناست

ت مهدی)عج( توانا است.آنچه در روایات ست که خداوند متعال در بازگشت همراهان و یاوران حضرنمرگ است.حال باید دا

را هم سو با اسالمی درباره  بازگشت یاران حضرت مهدی آمده است با تطبیق بر آیات قرآنی قابل اثبات است.این بازگشت 

آیات  قرآنی و از تحلیل داستانهایی مانند اصحاب کهف و عزیر پیامبر تحلیل پذیر و به عنوان وعده ی حق پروردگار در می 

 ابیم.ی

 

 نتیجه گیری -5

ما با بررسی اندیشه ی مهدویت در همسویی با معارف اصیل اسالمی هدف نهایی انقالب حضرت حجّت)عج( را با وحدت -6

 .اسالمی هم راستا می بینیم

سایه با رجوع به آیات در مبانی اسالمی نوعی وحدت به چشم می آید که با ظهور مهدی موعود)عج( این وحدت اسالمی در -4

 .بیداری اسالمی تمامی جوامع بشری به ظهور و فعلیّت کامل خواهد رسید

دعوت به منجی موعود در تمامی ادیان و مذاهب و گاه فرقه ها مشاهده می گردد که در حقیقت به وحدت و بیداری تمام -9

 یافت می گردد.جوامع  در زمان ظهور امام زمان )عج( و در سایه ی حکومت عدل ایشان به خوبی هضم و در

بیداری اسالمی با ایجاد زمینه آگاهی در نهاد بشری در حقیقت نوعی از ایجاد زمینه برای ظهور است و جامعه را در نهایت -2

  .برای مقدمه ظهور را در سایه خودسازی معنوی فراهم می آورد

در نهادینه ساختن این مناسب شیعه به عنوان الگویی  بر حق و امامان)ص( فرهنگ انتظار برای ظهور را در گفتار پیامبر  -1

فراهم  زمینه سازی برای ظهور به این وسیله از گفتارها می توان برداشت و استنباط کرد تا  بشری امروزی فرهنگ در جامعه

 .گردد
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