
q
بسم اهلل الرحمن الرحیم

منجی، انسان و عقالنیت

مولف :

امین کارگر

انتشارات ارسطو 
)چاپ و نشر ایران(

1399



نام کتاب : منجی، انسان و عقالنیت
مولف : امین کارگر

ناشر : ارسطو )سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران( 
صفحه آرایی، تنظیم و طرح جلد   : پروانه مهاجر

تیراژ : 1000 جلد   
نوبت چاپ : اول – 1399  

چاپ : زبرجد
قیمت : 15000 تومان

فروش نسخه الکترونیکی - کتاب رسان :
https://chaponashr.ir/ketabresan 

   شابک : 978-600-432-615-5 
تلفن مرکز پخش : 09120239255 

www. chaponashr. ir

انتشارات ارسطو

  سرشناسه : کارگر، امین،   1360 - 
  عنوان و نام پدیدآور : منجی، انسان و عقالنیت/ امین کارگر.

  مشخصات نشر :  ارسطو )سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران( ،   1399. 
  مشخصات ظاهری  :   46ص. 

:   150000 ریال  :  978-600-432-615-5      شابک  
 وضعیت فهرست نویسی : فیپا

  موضوع  : اخالق اسالمی -- مطالب گونه گون
Islamic ethics -- Miscellanea :  موضوع  

  موضوع  : اخالق اسالمی -- احادیث
Islamic ethics -- Hadiths :  موضوع  

 BP247/8     : رده بندی کنگره 
 رده بندی دیویی :     297/61 

 شماره کتابشناسی ملی : 7538857
: فیپا  اطالعات رکورد کتابشناسی  



q3

بسم اهلل الّرمحن الّرحمی  

الحمد هلل رب العالمين. الّلهم صل علي محّمد و آل محّمد و 

عّجل فرجهم واحشرنا معهم و العن اعدائهم   

این کتاب را تقدیم مي کنم به:  

منجي عالم بشریت، امام زمان، حضرت مهدي موعود )عجل ا... 
تعالي فرجه الشریف(

اخالقي  ارزشهاي  به  پایبند  که  فطرتي  پاك  انسانهاي  همه 
مي باشند،  

سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیماني )ره( و خانم لي یونگ آئه.  
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در قرآن کریم، سوره مبارکه آل عمران، آیه 64 خداوند مي فرماید:  

بگو: اي اهل کتاب، بیایید از آن کلمه اي که پذیرفته ما و شماست پیروي 
کنیم؛ آنکه جز خداي را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او نسازیم و بعضي از 
ما بعضي دیگر را سواي خدا به پرستش نگیرد. اگر آنان رویگردان شدند بگو: 

شاهد باشید که ما مسلمان هستیم.  

محاسن  علموا  لو  الناس  اّن  فرمایند:  مي  السالم(  )علیه  رضا  امام  همچنین 
کالمنا التبّعونا.  

اگر مردم زیبایي هاي سخنان ما را مي شناختند، بي شک از ما پیروي مي 
کردند. )معاني االخبار ص 180(

 در بین همه انسانها اشتراکاتي وجود دارد که از فطرت پاك آنها سرچشمه 
مي گیرد.  

عدالت خواهي، صلح طلبي، احترام به حقوق مردم، محبت و دوستي و ...؛ 
همچنین مبارزه با بي عدالتي، ظلم، تبعیض، نژاد پرستي، قتل و غارت و.....   
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اشتراکات ویژه اي که بخصوص در کشورهاي آسیایي و آسیاي شرقي از 
جمله ایران، چین، کره، هند و ... وجود دارد. بعضي از این ویژگیها و خصلتها 
در این نقطه از کره زمین بیشتر وجود دارد و مردم این کشورها پایبند به آداب 
و رسوم کهن و قدیمي خود مي باشند. از جمله: اهمیت خانه و خانواده. اهمیت 
از  برخي  به  که  خانه  فیزیک  به  مربوط  مسایل  و  ظاهر  شکل  لحاظ  از  خانه 
خانه،  فضاي  کل  در  حریم  رعایت  کنیم.  مي  اشاره  آن  خاص  هاي  ویژگي 
از  بهینه  و  استفاده کامل  بویژه  مهندسي  مسایل  ایمني، رعایت  مسایل  رعایت 
امکانات آن براي فصل هاي تابستان و زمستان؛ که با رعایت مسایل ذکر شده، 

آرامش و امنیت افراد ساکن در آن تأمین خواهد شد.  

و امّا بحث خانواده که در کشورهاي آسیایي بسیار حائز اهمیت بوده و بطور 
خاص و ویژه مورد توجه مردم قرار دارد. از مهمترین این ویژگي ها مي توان 
به احترام به بزرگترها )پدر، مادر، استاد و معلم( و مؤدب بودن در حضور افراد، 
تشکر و قدرداني از زحمات آنها، حفظ حریم هاي موجود براساس اعتقاد و 

فرهنگ مردم و احترام به کرامت انسانها اشاره کرد.  

حال باید دید و توّجه داشت که هدف از خلقت انسان که به عنوان اشرف 
مخلوقات است،  چیست؟ انسان چگونه مي تواند با استفاده از امکانات موجود 
و بهره گیري صحیح از آنها که در دنیا براي او فراهم شده ،راه تعالي و سعادت 
برای  انسانهاست  همه  جمعي  دسته  تالش  راه،  یک  گیرد؟  پیش  در  را  خود 
به  احترام  و  صلح  ،آرامش،  دوستي  محبت،  مهر،  از  سرشار  جهاني  ساخت 
یکدیگر. کمک گرفتن و یاري خواستن از انسان کامل که مي تواند دنیا را از 
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پلیدیها و زشتي ها پاك کرده و جهاني سرشار از عدالت و انسان دوستي بوجود 
آورد و او منجي است.  

آن منجي که هنگام ظهور در کنار کعبه خود را اینگونه معرفي مي کند.  

آگاه باشید اي جهانیان که منم امام قائم )عجل ا... تعالي فرجه الشریف( 

  آگاه باشید اي اهل عالم که منم شمشیر انتقام گیرنده

کام  تشنه  را  السالم(  )علیه  من حسین  جّد  که  عالم  اهل  اي  باشید  بیدار    
کشتند، بیدار باشید اي اهل عالم که جّد من حسین )علیه السالم( را برهنه روي 

خاك افکندند،

 آگاه باشید اي جهانیان که جّد من حسین )علیه السالم( را از روي کینه 
توزي پایمال کردند. ) الموائد (

 آیا مي دانید تمام ادیان به منجي آخر الزمان اعتقاد دارند؟ منجي که پس 
از دوراني پر از ظلم و جور خواهد آمد و زمین را سرشار از عدل و داد مي 
کند و پیامبران الهي بشارت ظهورش را داده اند. او را در اسالم مهدي )عجل 
ا...( مي خوانند. در مسیحیت، پسر انسان. در آیین یهود ما شیح، در آیین بودا 
میتریه، در آیین هندوئیسم کالکا. حضرت محّمد )صلي ا ...علیه و آله و سلم( 
پیامبر اسالم مي فرمایند: اگر از عمر دنیا یک روز باقي مانده باشد، خداوند آن 
روز را طوالني مي کند تا مردي از فرزندانمن را مبعوث کند و زمین را پر از 
عدل و قسط کند، همان گونه که پراز ظلم شده بود.  )من ال یحضر الفقیه، شیخ 
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صدوق( 

عیسي مسیح )ع( در انجیل مي گوید: همان گونه که برق از طرف آسمان 
مشرق خارج مي شود و تا مغرب درخشندگي دارد، همچنین است آمدن فرزند 
انسان، سپس عالمت پسر انسان در بهشت ظاهر مي شود. بر روي ابرهاي بهشت 

با قدرت و جالل بزرگ.  

دین یهود منجي را در مزامیر چنین خطاب مي کند: او راستي را در شما 
سازد.  مي  بارور  خورشید،  مانند  میانتان  در  را  عدالت  و  چراغ  یک  همانند 
صبورانه در انتظارش باشید. آنها که بدي مي کنند، هالك مي شوند و آنها که 

منتظر پروردگار مي مانند، زمین را به ارث مي برند.  

بودا در کتاب دیگانیکا یا چنین گفته: در آن زمان، برادران، واال مقامي به 
نام میتریه در جهان ظهور خواهد کرد؛ او کاماًل هوشیار است و سرشار از خرد 
و خوبي. شادماني و علم به جهانیان. عالیترین راهنما براي انسانهاي فاني که مي 
خواهند هدایت شوند و بشارت حضور منجي در ویشنو پورانا کتاب مقدس 

هندوها این گونه است:  

وقتي آموزه هاي وداها دیگر اجرا نشد، بخشي از آن وجود الهي که ازذات 
معنوي خود حیات یافته است، بر زمین فرود خواهد آمد. او باردیگر عدالت را 
بر زمین خواهد گسترانید. با هر نامي که باشد، اعتقادواحد به منجي آخرالزمان، 
در میان تمام ادیان ابراهیمي و غیرابراهیمي ،امید و انتظار فردایي بهتر را در دلها 

زنده نگه مي دارد و قلبهایمان را به یکدیگر پیوند مي دهد.  
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با مشاهده ي اوضاع جهان، اکنون زمان آن فرا رسیده که جهان و دلهایمان 
را براي حضور نورانیش آماده کنیم و همدل و یکصدا ظهورش را مضطرانه از 

خدا بخواهیم.1  

بیان کرده و  در بخش دوم، حدیث ارزشمند امام صادق )علیه السالم( را 
در ادامه قصد داریم براي چند مورد از ویژگیها و خصلتهاي پاك انساني که 
در فطرت هر انساني است، سخناني را از برترین و کامل ترین انسانها، بزرگان 
علم و اخالق و ادب و دانش و برخي از اشعار شاعران را ذکر کنیم. سخناني از 
قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( به عنوان کاملترین و 
برترین کالم از اسالم، ازپیامبران الهي دیگر ادیان از جمله یهودیت و مسیحیت 
و از هر انسان پاك فطرتي که از تفکر و سخن او مي توان در جهت تعالي و 

رشد هرانساني بهره برد.  

ستایش از آن خداوندي است که آسمانها و زمین را بیافرید و تاریکي ها 
و روشنایي را پدیدار کرد، با این همه، کافران با پروردگار خویش دیگري را 

برابر مي دارند.        سوره مبارکه انعام- آیه 1 

امام ششم امام جعفر صادق )علیه السالم( مي فرمایند: عقل و سپاهیانش و 
جهل و سپاهیانش را بشناسید تا هدایت یابید. امام صادق )علیه السالم(، ضمن 
اشاره به نحوه آفرینش عقل و جهل، عقل را اولین موجود روحاني که از سمت 

1. براي مطالعه بيشتر و آگاهي از مطالب مورد بحث درباره منجي به كتاب، منجي در اديان نوشته آقاي 
روح ا... شاگري زواردهي مراجعه كنيد. 
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راست عرش و از نور خدا خلق شد، معرفي مي کند که تابع فرمان خدا و مورد 
اکرام او بود. )اصول کافی ج 1 ص 24(

 سپس نحوه خلق جهل را بیان مي کنند که از دریاي شور ظلمت و سیاهي 
آفریده شد و از فرمان خدا سرکشي کرد و مورد لعنت خداوند قرار گرفت. 
و جهل  عقل  جنود  در حدیث  السالم(  )علیه  امام صادق  فرمایش  به  توجه  با 
مي توان این نتیجه را گرفت که هر انساني مي تواند با بهره گیري و عمل به این 
دستورات، راه رشد و سعادت خود را یافته و به آن سر منزل مقصود برسد. با 
عمل کردن به فرمانهایي که از عقل صادر شده و با دوري کردن و مخالفت با 

آنچه از ناحیه جهل صادر مي شود.  

و امّا لشکریان عقل یا همان فضایل اخالقي که عبارتند از:  

نیکوکاري و خیرخواهي- ایمان به خدا و آرامش روح- تصدیق حقیقت و 
حق- امیدواري به حق عدل و داد- رضا و خوش بیني- شکر و سپاسگزاري- 
دانش-  و  علم   – رحمت  و  محبت  خدا-  به  توکل  تکامل-  و  ترقي  آرزوي 
از  شستن  دل  و  زهد   – پارسایي  و  عفت  زیرکي-  و  فهم   – شفقت  و  رأفت 
دنیا- خوشخویي و مدارا کردن- بیم و ترس از خدا- تواضع و فروتني- سکینه 
و آرامش – حلم و حوصله- خاموشي و کم گویي- پذیرش حق و عدالت- 
مردم-  مال  به  نداشتن  و چشم  غنا  و گذشت-  عفو  شکیبایي-  و  یقین- صبر 
یادآوري- عاطفه و  بودن( حافظه قوي و  بودن )حواس جمع  امورات  متوجه 
مهرباني – قناعت و اندازه نگه داشتن- وفاي به عهد- مواسات و کمک رساني 


