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 مونجی یا موعود آخرالزمان در ادیان مختلف
و  یکیها را از تارانسان یاله یکه با رسالت کندیظهور م یبرآنند که سرانجام مرد انیاز اد یشمار

ادیان  .آوردیم ریو خ یخوشبخت انینیو زم نیزم یو برا رهاندیم یو گناهکار یظلم و گمراه

براهیمی ، زردشتی ، هندو  ، بودائی  از موجودیت مونجی یاد نموده هرادیان شخصی را مونجی ا

خویش قرارداده است.  بعضی موعود را روز فقیامت می دانند بعضی ها گویند که بشریت با ظهور 

ه ب یسرانجام جهان رو پر از عدالت آغاز نموده و  ومونجی از بربادی نجات یافته دوباره به زندگی ن

در  لی و است  به فرزندخدا معروف تیحیمس نییدر آ یمنج نیکه ا ،آورد یم شیو آسا یخوشبخت

به مبارزه با ظلم و ستم  یاست که منج یدرحال نیاسالم به فرزند انسان معروف است و ا نییآ

 .بخشدیم یلباس آزاد ایدن دگانیو به تمام ستم د پردازدیم

   مختلف انیموعود در اد
یا دهمین آواتارا، یاد مى شود. در کیش « آواتاراى دهم»و از موعود آخرالزمان به نام در آیین هند

، شرح مفصلى درباره دوران آخر عصر کالى یعنى آخرین دوره پیش از «پورانا»هندو، در کتاب 

 .ظهور دهمین آواتاراى ویشنو، آمده است. مقصود از عصر کالى نیز آخرالزمان است

بهاى مقدس دینى نزد هندیان چنین آمده است:پس از خرابى دنیا، پادشاهى در از کتا« دید»درکتاب 

باشد و تمام عالم را بگیرد و به « منصور»آخرالزمان پیدا مى شود که پیشواى خلق باشد و نام وى 

 ...دین خود درآورد و همه کس را از مؤمن و کافر بشناسد و هر چه از خدا خواهد، برآید

دیگر کتاب هاى مقدس هندیان آمده است: دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلى در از « باسک»در کتاب 

آخرالزمان که پیشواى فرشتگان، پریان و آدمیان باشد و حق و راستى با او باشد و آنچه در دریا و 

شد خبر دهد و از او زمین ها و کوه ها پنهان باشد، همه را به دست آورد و از آسمانها و زمین آنچه با

 .بزرگ تر کسى به دنیا نیاید

یکى دیگر از کتب مقدس هندیان نیز آمده است: در اواخر، دنیا به کسى « وشن جوک»در کتاب 

بگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد و خلق را 

 .زنده کند

 

 .دانندیود مرا موع یهودی ماشیبخ  نیدر د *

 .دانندیرا موعود مفارقلیط و بعضاً  مسیحت حضرت عیسی مسیح  نیدر د *

 .دانندیرا موعود م شوسیانسدین زردشتی  در  *

 .دانندیرا موعود م میتریا  بودائی  نی* در د

 * مسلمانان افغانستان ابو حنیفه غازی را مهدی می دانند.



زمین رزنده شده از نورستان سکه روزی سکندر دوباره  *. بعضی از مردم نورستان عقیده دارند

 بزرگ می سازد.

 حجت بن حسن نموده است.  امامی اشاره بهدوازده اهل تشیع  مهدی در* 

 *در مذهب اسماعیلیه از حسن پسر جعفر صادق منحیث مهدی ذکر گردیده است.

 را منحینث  مهدی اخرزمان می پندارندمردم سودان محمد احمد سودانی * 

  موعود در آیین بودایى

است و آمدنش را بشارت داده و بوداییان «بوداى پنجم»نیز موعود و منجى آخرالزمان در دین بودایى 

 .منتظر ظهورش هستند

 در باره موعود چنین آمده است.قرآن استنباط شده و  اتیلقب موعود از آ  * در اسالم

م  یَ َوال  » ِ   و  ٍد َو َمش هوٍد عده زیادی از مسلمانان  شیعه و سنی مهدی    (۲۲/اتیذار«)ال َموعود  َو شاه 

معتقدند  انیعیاختالف است، ش ستیک یمهد نکهیاما در ا زمان را منحیث منجی می شناسند.آخرال

م خود در روایات است که پیغمبر اسالامام زمان آنها است.   امام دوازدهم ،یپسر حسن پسر عل یمهد

 بحث نموده است.امام برای مسلمانان مورد منجی و موعود حرفی نزده است بلکه از ظهور 

 

 منجی در آیین زرتشت

شود. اینان منتظر سه موعود هستند و میان نامیده می« سوشیانس»از نگاه زرتشتیان، موعود مزدیسنا 

هر یک از آنها هزار سال فاصله قرار داده شده است. آنان طول جهان را دوازده هزار سال تقسیم 

گردد. در چهارمین دوره سه هزار ساله، ، که مجموعاً به چهار مقطع سه هزار ساله تقسیم میاندکرده

، شمرده می شود. در آغاز هر یک از هزاره یازدهمین و «زردتشت»دهمین هزاره عهد سلطنت 

زاره، پسر سوم دوازدهمین، دو تن از پسران زردتشت ظهور خواهند نمود. در انجام دوازدهمین ه

انگیزد و قیامت و جهان پدیدار گشته، جهان را نو خواهد نمود، مردگان را برمی« سوشیانس»یعنی 

 .معنوی خواهد آراست

 

 مونجی در دین اسالم
مسلمانان به این اتفاق رسیده اند که در اخرالزمان شخصی ظهور می کند که از نسل انسان بوده جهان 

را از بد بختی وفالکت نجات می دهد. در مراحل اول در اسالم مذاهب و فرقه های زیادی وجود 

 ج(نرا مونجی )عداشت که هر کدام آن شخص را که در جنگ آوری دالوری شهرت داشت آ

فرق مونجی خود می دانند مهدی را می پنداشت. اکنون اکثر مسلمانان اهل سنت و تشیع لزمان خراآ

ولی  در وهابیت وسایر مذاهب اسالمی  پیامبر اسالم می دانند.از نسل  اینست که اهل تشیع مهدی را 

 نفر زیاده است. از۲۰اشخاص دیگری را مونجی می پندارند که 

 

 مونجی از لحاظ دانشمندان ساینس

عقیده دارند که بشر در کره زمین بارها  یاتتمامی دانشمندان ساینس و اجتماعتقریبا 

بوجود می آورند. حتی زمانی می رسد که قحطی و آتش سوزی سراسر جهان بدبختی را 

جود می آید که در امن نخواهد بود بالخره قدرتی بودر هیچ گوشه جهان  بشررا می گیرد 

 باالی همه ناکامی ها پیروز شده از این جهان بهشت می سازد.



را همه دانشمندان عقیده دارند. عده گویند که با از بین رفتن وسقوط زمین  بالخره  مفکوره

از بین رفتن آفتاب  زمین ما روشنائی خودرا از دست داده همه از سردی منجمد میشوند. 

ماننده میلونها سیاره وستاره روزی از مدار خود سقوط نموده در  عده عقیده دارند که زمین

ظرف یک دقیقه همه از بین میروند. مونجی زمان پدیدار میشود که زمین زنده است ولی 

از دست حوادث طبیعی و انسانی متضرر گردیده ضرورت به احیا دارد. در حقیقت 

رت در جهان پخش شده مونجی  یک مفکوره عالی است که توسط یک شخص یا یک قد

 بالخره جهان را تسخیر نموده از فالکت نجات خواهد داد.

 

 پایان
 


