
  
 

  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1388بستان ، تا29 شماره ،9سال 

  ان و اسالماحد جهاني از منظر اديحكومت و

  �1شاكري زواردهياهللا  روح

  10/8/1388: تاريخ تأييد    5/3/1388: تاريخ دريافت

  چكيده

. . . . اين مقاله بر آن است تا به بحث آينده حكومت در نگاه اديان ـ به ويژه اسالم ـ بپردازد  اين مقاله بر آن است تا به بحث آينده حكومت در نگاه اديان ـ به ويژه اسالم ـ بپردازد  اين مقاله بر آن است تا به بحث آينده حكومت در نگاه اديان ـ به ويژه اسالم ـ بپردازد  اين مقاله بر آن است تا به بحث آينده حكومت در نگاه اديان ـ به ويژه اسالم ـ بپردازد  

نگاه اديان آسماني همچون اسالم به آينده، مثبت و سرشار از اميد است و اين اميدواري، نگاه اديان آسماني همچون اسالم به آينده، مثبت و سرشار از اميد است و اين اميدواري، نگاه اديان آسماني همچون اسالم به آينده، مثبت و سرشار از اميد است و اين اميدواري، نگاه اديان آسماني همچون اسالم به آينده، مثبت و سرشار از اميد است و اين اميدواري، 

در ايـن  در ايـن  در ايـن  در ايـن  . . . . هـا از گيتـي شـده اسـت    هـا از گيتـي شـده اسـت    هـا از گيتـي شـده اسـت    هـا از گيتـي شـده اسـت        ث تالشي براي پاك زيستن و پاك كـردن آلـودگي        ث تالشي براي پاك زيستن و پاك كـردن آلـودگي        ث تالشي براي پاك زيستن و پاك كـردن آلـودگي        ث تالشي براي پاك زيستن و پاك كـردن آلـودگي        باعباعباعباع

نوشتار، تالش شده است ضمن بررسي ديدگاه اديان دربارة آينده بشر، به كمك عقـل و     نوشتار، تالش شده است ضمن بررسي ديدگاه اديان دربارة آينده بشر، به كمك عقـل و     نوشتار، تالش شده است ضمن بررسي ديدگاه اديان دربارة آينده بشر، به كمك عقـل و     نوشتار، تالش شده است ضمن بررسي ديدگاه اديان دربارة آينده بشر، به كمك عقـل و     

بحـث حاضـر در   بحـث حاضـر در   بحـث حاضـر در   بحـث حاضـر در   . . . . نقل و استقرا به مهدويت و آينده بشر از جنبه حكومت نيز توجه شود          نقل و استقرا به مهدويت و آينده بشر از جنبه حكومت نيز توجه شود          نقل و استقرا به مهدويت و آينده بشر از جنبه حكومت نيز توجه شود          نقل و استقرا به مهدويت و آينده بشر از جنبه حكومت نيز توجه شود          

        ....حوزه اديان و دين شناسي مطرح شده استحوزه اديان و دين شناسي مطرح شده استحوزه اديان و دين شناسي مطرح شده استحوزه اديان و دين شناسي مطرح شده است

        .... اديان، اسالم، مهدويت، حكومت واحد جهاني اديان، اسالم، مهدويت، حكومت واحد جهاني اديان، اسالم، مهدويت، حكومت واحد جهاني اديان، اسالم، مهدويت، حكومت واحد جهاني:ها كليد واژه

  مقدمه

بحث حكومت واحد جهاني، با موضوعات گوناگوني عجين و مـرتبط اسـت؛ ماننـد               

پژوهي از ديد روايت وحي يـا درايـت        آيندهسازي،  شدن يا جهاني  موضوعات جهاني 

  .جهان، فلسفه تاريخبيني آينده عقل، مباحث آخرالزمان، امكان يا عدم امكان پيش
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شود آينده تاريخ و بشر، در قالب يك حكومـت واحـد   در اين نوشتار، تالش مي    

جهاني الهي از ديدگاه آموزه ديني ـ به خصوص اسالم ـ ترسيم گردد؛ يعني يـك    

نوع نگاه به آينده از دريچه تعاليم اديان درباره منجي موعود، بـدون ايـن كـه بـه                   

برآيند چنين پژوهشي، اثبات و . شودپژوهي پرداخته هاي ديگر آينده مشروح روش 

 است كه بشر امروز را …، انساني واستقرار يك حكومت اخالقي، كمال خواه، الهي

رسد بحث از نوع حكومـت بـشر بـر اسـاس            به نظر مي  . كند  اميدوار و متحرك مي   

 بخـش اسـت؛  متون ديني به ويژه آيات و روايات اسالمي ـ راهي مطمئن و نتيجـه  

ثانياًَ تا امروز برخـي     . كندگاه خطا نمي    چون اوالً به وحي مستند است و وحي هيچ        

   1.ها به وقوع پيوسته و اين راه، از آزمون، موفق به درآمده استگوييپيش

يكي از مباني مشترك ميان اديان در موضوع مهدويت، باور بـه يـك حكومـت                

  : است اثبات اين امر، از دو راه ممكن.واحد جهاني است

  راه تحليلي. الف

با تحليل و بررسي مباني مشترك اديان، ضرورت حكومـت واحـد جهـاني آشـكار                

اميد به نجـات در پرتـو موعـود و منجـي            : اگر از پيروان اديان سؤال شود     . شود  مي

هـا و بيـداد و فـساد،     شود؟ آيا ايـن نجـات و رهـايي از نارسـايي           چگونه محقق مي  

ن است؟ آيا اصوالً چنين چيزي امكان دارد؟ آيا         خودجوش و بدون رهبري و سازما     

ترين ارمغـان منجـي     خواهي كه مبناي مشترك اديان و مهم      خواهي و عدالت  كمال

موعود است، در فقدان يك تشكيالت و سازمان كارآمد ميسر اسـت؟ آيـا كمـال و         

  خواه، ممكن است؟خواه و عدالتعدالت بدون يك نيروي كمال

خ منفي است؛ چون اگر جامعه بـشري بـدون برنامـه و             در همه اين موارد، پاس    

رهبر الهي توان نجات كامل و نجات حقيقي را داشت، تاكنون چنين كرده بود يـا                

را   كـشد و آن   اين كه هنوز نجات كامل را انتظار مي       . داددر آينده نزديك انجام مي    
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عـود  نيز منجـي مو . كند، گواه بر مطلب است  وجو مي   در سايه منجي موعود جست    

بدون استمداد از نيروهاي موفق وكارآمد و بدون ايجاد سازمان و تشكيالت منظم              

چـون در هـر برهـه مخالفـان و          . توان برقراري كمال و عدالت را نـدارد       ) حكومت(

  .فاسداني حضور دارند كه مقابله با آنان در گرو حكومت و تشكيالت است

ت حكومت آن هم از نوع با يك تحليل كوتاه و رويكرد سياسي اجتماعي، ضرور 

. شـود هـاي موعـود اديـان، آشـكار مـي       حكومت واحد و جهاني، براي تحقق آرمان      

هـا، از نظـر     بهبودي حيات اجتماعي و آينده تاريخ و سامان يافتن سرنوشت انسان          

گيري تاريخ روند شكل . ها است بيشتر فالسفه و سياستمداران به دست خود انسان       

ها است؛   اجباري نيست؛ بلكه در اختيار و اراده انسان        ها يك امر قهري و    و حكومت 

همه پيروان اديان و مكاتب كه در انتظار منجي موعود و تحقـق   : توان گفت لذا مي 

ها، در سايه تحقق    آغاز كار و تحقق آرمان    . ها هستند، بايد دست به كار شوند      وعده

  :حكومت قدرتمند است؛ چون

يك دولت و در معناي عام، يعني هر نوع          يعني علم و هنر راهبري       1سياست. 1

ــا اجتمــاع  ــا بهبــودي امــور شخــصي ي ). 262ص: 1374آقابخــشي، (روش اداره ي

ها در هـر لحظـه از         انسان. ناپذير زندگي بشر است     سياست، يكي از حقايق اجتناب    

تنهـا از راه    ). 11ص: 1374رابرت دال،   (زمان، به نوعي با مسائل سياسي درگيرند        

تواند اميدوار باشد زندگي خود را بر پايـه خـرد و            ت كه انسان مي   روند سياسي اس  

  ).24ص: 1379عالم، (ها قرار دهد كمال مطلوب

و . يابـد ها است كه در درون آن زندگي جريان مـي         دولت چارچوبي از ارزش   . 2

: 1383كـارگر،   (بـرد   ها به كار مي   خود قدرت عمومي را در جهت تحقق آن ارزش        

. كنند و رشد و رفاه آنان، به دولت بستگي دارد         دولت زندگي مي  افراد، درون   ). 78

: 1372قاضـي،  (توان زندگي را بـدون دولـت تـصور كـرد          از نظر علمي مشكل مي    

                                                 
1. Politics. 
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دولت، تجلي و نتيجه قدرت ناشي از تشكّل سياسي يك جامعه است كه ). 177ص

 سـازمان و (، حكومـت )كـشور و مملكـت  (، سـرزمين   )ملت يا امت  (از عناصر مردم    

: عـالم، همـان   (برخـوردار اسـت     ) اقتدار داخلـي و خـارجي     (و حاكميت ) تشكيالت

  ). 70، ص1ج: 1377؛ عميد زنجاني، 139ص

ها ـ با دولت و حكومت،  نتيجه اين دو امر ـ يعني سياست و تدبير حيات انسان 

تـرين ارمغـان منجـي      نجات و استقرار كمال و عدالت، مهم      . پيوند ناگسستني دارد  

ه به برقراري حكومت نياز دارد؛ از اين رو، الزمه رسـيدن بـه نجـات    موعود است ك  

فردي و اجتماعي، نجات كامل و نجات همگاني در گرو حضور رهبـر و تـشكيالت                

است و نيز الزمه تحقق كمال و عدالت، تشكيل يك نظام كارآمد و جهـاني اسـت؛           

  .چون كمال و عدالت، جهاني است

  راه استقرايي. ب

ها و ديگر مناسبات منجي موعود در اديان، نـشان          ها، برنامه ويژگيمطالعه اهداف،   

هـا و   اخبـار، نـشانه   . دهد ظهور و پيروزي آن، با تشكيل حكومت همـراه اسـت           مي

رساند كه تشكيل حكومت اوصافي كه در اديان براي منجي حكايت شده است، مي    

را و بررسي سـيره  از اين استق. و سيطره بر اوضاع سياسي، از لوازم كار منجي است 

هاي او كه در اديان و مكاتـب نقـل شـده اسـت، بـه خـوبي               منجي موعود و برنامه   

توان نتيجه گرفت كه تشكيل حكومت، آن هـم از نـوع واحـد و جهـاني آن، از              مي

اين امر، مورد پذيرش پيروان اديان موجود و يكي از       . هاي اصلي منجي است   برنامه

  .مباني مشترك است

  1حكومت واحد جهانيآيين زرتشت و 

طبق عقايد اين دين، بعد از زرتشت، سه نجات دهنده به صورت پياپي و هر كدام به        
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 است كه يك هـزار  1نخستين ايشان به نام اوشيدر. فاصله يك هزار سال خواهند آمد     

 نام داشـت، دوهـزار سـال        2دومين كه اوشيدر ماه   . سال بعد از زرتشت پديدار گشت     

نام دارد، در پايان  3سرانجام آخرين ايشان كه سوشيانت.  آمدبعد از زرتشت به جهان

-آيد و روزگار با او پايان مي      سه هزاره چهارم هزاره دوازدهم كه آخرالزمان است، مي        

بر اساس منـابع زرتـشتيان تـاريخ، بـه قـول            ). 319 ص :1354ناس،    جان بي (پذيرد  

موعودهـاي  . شـود    مـي  مشهور، دوازده هزاره است كه به چهار تا سه هـزاره تقـسيم            

گانه، در سه هزاره چهارم خواهند آمد؛ يعني در هزاره دهـم، اوشـيدر، در هـزاره                  سه

: 1388شـاكري،  (يازدهم، اوشيدر ماه و در هزاره دوازدهم، سوشـيانت خواهـد آمـد          

دين را به جهان رواج دهد و فقـر و         ) نجات دهنده بزرگ  (سوشيانت  ). 213-182ص

ايزدان را از دست اهريمن نجات داده، مـردم جهـان را            . تنگدستي را ريشه كن سازد    

  ).13ص: 1405كامل سليمان، (فكر و هم گفتار و هم كردار كند  هم

از اين ديدگاه، آخرالزمان، يك دوره هـزار سـاله شـكوهمند اسـت؛ بـر خـالف                  

آخرالزمان، عـصر  . بينندهاي بدبينانه كه پايان تاريخ را تاريك و با تباهي مي          نظريه

دهـد و رواج   و دين باوري است؛ چون سوشيانت ديـن را در جهـان رواج مـي            دين

. جهاني، بدون فرمانروايي بر همه جهان و تشكيل حكومت جهـاني ممكـن نيـست    

مسلماً چنين . ارمغان مهم اين حكومت جهاني، رفاه عمومي و ريشه كني فقر است

مهم ديگـر ايـن   ارمغان . موهبتي بدون عدالت و دولت عدالت گستر، ممكن نيست        

تـرين  اين ارمغان عـالي   . حكومت، برقراري هم فكري و هم سخني و هم دلي است          

آخرالزمان كه عـصر دينـداري اسـت، داراي ديـن واحـد        . كمال براي بشريت است   

شود؛ پس جايي براي    داند، همان رايج مي   است؛ يعني آنچه سوشيانت شايسته مي     

 .نيست) ها  متعدد با تعدد صراطاديان(و پلوراليزم) دين زدايي(سكوالريزم 

در منابع مربوط به زرتشتيان، سخن از آخرين پيكار ميان اهورامزدا و سپاهش             
                                                 

1. Aushetar. 
2. Aushetar mah. 
3. Saoshyan. 
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نـاس،   جـان بـي  (انجامـد   با اهريمن و لشكريانش است كه به پيروزي اهورامزدا مي         

مسلم است جنگ و پيروزي بدون تشكيل سپاه كارآمـد و تـدبير        ). 319همان، ص 

در جاي ديگـر    .  حفظ پيروزي، در گرو حكومت كارآمد است       .معنا است جامعه، بي 

او . اداره جهان، حكومت و رهبري آن، در دست سوشيانت خواهد بـود           : آمده است 

را بر عهده دارد، با ياري شش ياور نزديـك خـويش كـه              » خونيره«كه فرمانروايي   

  1.افراد خاصي هستند، بر جهان حكمراني خواهد كرد

  د جهانيآيين هندو و حكومت واح

كلكي يا كلكين، منجي موعود هندوان چنان توصـيف و معرفـي شـده كـه عهـده             

دهمـين و   . هـاي اصـالحي او اسـت      داري حكومت و نوع حكومت جهاني، از برنامه       

 كه كلكي يا كلكين نام دارد، سوار بر اسبي سفيد و با          2ويشنو) اوتاره(آخرين تنزل   

ارت و ظلم را ريشه كن و عـدالت و          كند، تا شر   شمشير آخته و شهابگون ظهور مي     

 يا مرگ را 3او يمه. اسب سفيد، نماد قدرت و فراگيري است. فضيلت را برقرار سازد 

شـود  كند و بر همه نيروهـاي مخـالف پيـروز مـي           شكند و تار و مار مي     در هم مي  

او كسي است كه بر تمام نيروهـاي بـشر پيـروز            ). 21ش: 1383موحديان، عطار،   (

 همه اشقياي جهان، نابود خواهند      …بخشدين را به برهمنان مي    و زم . …شودمي

  ).294-293ص: 1381جاللي مقدم، (شد 

نوع آن در منجي موعـود هنـدو نمايـان           از اين اوصاف، به خوبي اصل حكومت و       

بر خالف ظاهر نژادمدارانه دين هندو، انديشه موعودگرايي هندو به هيچ روي،            . است

در ). 117 ص:موحديان عطار، همان( جهان شمول است     قوم مدار نيست؛ بلكه كامالًً    

دور دنيا تمام شـود بـه پادشـاه         «: ، از كتب آسماني هندوان، آمده است      +���كتاب  

                                                 
1. R#� =�}� !/ ,>� ¯° =����� ¤;�Re� &
��>� ={SSp:±� i°S©iSj©ijS�/!� �� �!�!� �*#�  
   ;n	 )


,	
 y���� ��	
 �!�!� )Re� .� ���� �� ����.  
2. Vishnu. 
3. Yama. 
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عادلي در آخرالزمان كه پيشواي مالئكه و پريان و آدميان باشد و حق و راست بـا او                  

  :  آمده است@��A��3در كتاب  ).246 ص:صادقي، همان(» …باشد
بزرگـوار تمـام    » كـشن «هي و دولت دنيا به فرزند سيد خاليق دو جهان           پادشا
هاي مشرق و مغرب دنيا حكـم برانـد و فرمـان            او كسي باشد كه بر كوه     . شود
جن و انس، در خـدمت      . بر ابرها سوار شود، فرشتگان، كاركنان او باشند       . كند

يـر قطـب    از سودان كه زير خط استوا است، تا سرزمين تسعين كه ز           . او باشند 
 …شمال است و ماوراي بحار را صاحب شود و دين خـدا يـك ديـن شـود                 

  ).242 ص:صادقي، همان(

  آيين بودا و حكومت واحد جهاني

هـاي فـردي توجـه دارد و بـه مـسائل           كه به آداب و رياضت      آيين بودا، با وجود آن    

پردازد، دربارة پايان تاريخ و برقـراري يـك حكومـت             اجتماعي و سياسي كمتر مي    

  .ارآمد، سخن و برنامه داردك
.  وجـود دارد 1در دين بودا يـك دور مكـرر از انحطـاط اخالقـي و بـاخيزش          

شود كه بدون نيـاز بـه زور و    آغاز مي2»دالهانمي«اسطوره با فرمانروايي به نام   
راند؛ اما بين وارثان او در نسل      خشونت، به درستي و عدالت بر جهان حكم مي        

فرمانرواي اين نسل، قانون و  . شود اشتباه دچار مي   سوم، جريان امور به نقص و     
-دارد؛ اما دربارة انتقال ثروت به مستمندان كوتاهي مـي نظم را محفوظ نگه مي   

گـويي و نهايتـاً       به دنبال اين امر، دزد و دزدي و در پي اعدام دزد، دروغ            . كند
عمـر  زند و انحطاط اخالقي و كاهش طول ها به خشونت متقابل دامن مي     اعدام

رسد كه طول عمـر بـشر، از هـشتاد    جا مي اين انحطاط، تا آن   . آيدبه وجود مي  
هاي لذت بخش هم از بـين خواهـد         هزار سال به ده سال خواهد رسيد و طعم        

به مدت يك هفته هر كـس       . رفت و در نهايت، حضيض ذلت فرا خواهد رسيد        
ـ              ديگر براي ديگري به صورت حيواني وحشي در خواهد آمد و به شكستن هم

  . دست خواهند زد
انـد و از      ها پناه برده و مخفـي شـده       ها و جنگل  اي كه به كوه   در اين ميان، عده   

                                                 
1. Resurgence. 
2. Dalhanemi. 
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آينـد و   ها بيرون مـي  گاه اند، پس از يك هفته از مخفي   ريشه گياهان تغذيه كرده   
كشند و به هم تبريك گفته، بـه پـاس زنـده مانـدن،     ديگر را در آغوش مي      يك
و به ياد خواهند آورد كه بـر اثـر شـرارت و             .  داد هاي شادي سر خواهند   نغمه

شوند كه از هر گونه كـشتار و      لذا مصمم مي  . بدكاري دچار اين امر شده بودند     
-بدين ترتيب، تسلسل جهنمي به جهت مخالف مـي        . تبه كاري خودداري كنند   

طول عمر، دوباره بـه هـشتاد هـزار         . دارندافتد و مردم دست از بدكاري بر مي       
در اين زمان، بـودايي بـه نـام         . رسد و سن بلوغ به پانصدسالگي     ميسال قبلي   

شود و پس از سير و سلوك به نيروانـا            تولد يافته و به اشراق نايل مي      » مني يه «
بنـارس كـه آن زمـان بـه         (همچنين فرمانرواي بزرگـي در هنـد      . خواهد رسيد 

همان اين فرمانروا را با     . حكومت خواهدكرد ) شهرت خواهد داشت  » كتوماني«
را » دالهـانمي « كلمات و عبارات توصيف خواهند كرد كه در آغاز، فرمانروايي       

  ).235-232ص: 1374ين، وآلن (كردند  وصف مي

داننـد كـه هنـوز      يا بوداي پنجم و آخرين بـودا مـي        ] منجي[ در الهيات بودايي او را    

د برخـي او را بـوداي هفـتم نامنـ    . نيامده و خواهد آمـد، تـا همگـان را نجـات دهـد           

آيين بودا هر چند به وظايف و اخالق فردي توجـه دارد،     ). 222ص: 1383لنگستر،  (

-اصالح نهايي را در گرو يك خيزش جمعي و يك حركت حساب شده اجتماعي مي       

اين خيزش، ماهيت اصالحي دارد و پس از فراگيري خـشونت و ظلـم، پـا بـه                  . بيند

، فرمانروا و رهبري پـا بـه        همزمان با اين خيزش و نهضت اصالحي      . گذارد  ميدان مي 

 ).كامل و مطلوب(گذارد كه مانند همان رهبر اوليه بودايي است عرصه وجود مي

  يهود و حكومت واحد جهاني

منجي و موعود باوري در فرهنگ ديني يهود و مسيحيت، بـا موضـوع حكومـت و                 

 1» مسيح«از كلمه» مسيحا باوري«واژه. پادشاهي و قدرت سياسي عجين شده است

اسـت و در اصـل بـر        ) تـدهين شـده    (2ته شده كه ترجمه واژه عبـري ماشـيح        گرف

                                                 
1. Messiah. 
2. Mashiah. 
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-كرد كه سلطنت او با مراسم مسح با روغن مقدس اعالم مـي            پادشاهي داللت مي  

هميشه براي اشاره به پادشـاه وقـت       ) عهد عتيق (هاي مقدس يهودي    در كتاب . شد

دوره بين دو عهـد،     ؛ اما در    )طالوت، داود و سليمان   (اسرائيل به كار رفته است        بني

اسـرائيل را   رفت پادشاهي بنيشد كه انتظار مياين واژه به پادشاه آينده اطالق مي 

يكـي از اشـكال اميـد بـه         . اصالح كند و مردم را از شر تمام شياطين نجات دهـد           

  :مسيح موعود در يهوديت اين است
اي هقدرت. او با خرد و عدل، حكومت خواهد كرد       . مسيح، فرزند داوود است   

بزرگ جهان را شكست خواهد داد، مردم را از قيد حكومت بيگانه رها خواهد              
ساخت و سلطنتي جهاني وضـع خواهـد كـرد كـه در آن، مـردم در صـلح و                

  ).265ص: 1381جندقي، (سعادت زندگي خواهند كرد 

  : گويدجاي ديگر، از ميراث بردن منتظران عدل و پيروزي جهاني صالحان سخن مي
ن و اشرار، دلتنگ مباش كه به زودي ريشه ظالمان بريده خواهد            از وجود شيطا  

انـد،  و آنان كـه لعنـت شـده   . شد و منتظران عدل الهي، زمين را به ميراث برند 
پراكنده شوند و صالحان از مردم همان كساني هستند كه زمـين را بـه ميـراث                 

  ).9ص: 37مزامير داود، (برند و تا فرجام حيات جهان، در آن زندگي كنند 

  : در كتاب تورات دربارة منجي آخرالزمان آمده است
 مسكينان را به عدالت داوري خواهد كرد و به جهـت مظلومـان زمـين بـه        …

راستي حكم خواهد كرد و جهان را به عصاي دهان خويش زده، شريران را به               
هاي خود خواهد كشت؛ زيرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهـد             نفخة لب 

  ).10-1: 11اشعياي نبي، (پوشاند هايي كه دريا را مي ببود؛ مثل آ

داوري عادالنه، بـدون در دسـت داشـتن         : آيداز اين عبارت نكات زير به دست مي       

جهان «حكومت ممكن نيست؛ حكم به راستي كردن، شامل مظلومان جهان است            

و ؛ يعني برنامـه ا »زند و جهان از معرفت خدا پر خواهد شد  را به عصاي خويش مي    

 .جهاني است و عدالت و داوري او، همراه معرفت خدايي است

 بر تمام زمين پادشاه     ]خداوند= [و يهوه   «: در جاي ديگري از تورات آمده است      

-9: 14زكرياي نبـي،    (» آن روز، يهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد         . خواهد بود 
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گير اسـت؛     لهي، عالم دين واحد ا  : رسانداين فراز به خوبي دو نكته مهم را مي        ). 10

جـايي بـراي حكومـت اومانيـستي،     . حكومت جهاني كه از نوع حكومت الهي است       

 .گذارد نمي…سكوالريستي، ليبراليستي، كمونيستي و

ها را داوري خواهـد    امت] منجي موعود [= و او   «: در جاي ديگر تورات آمده است     

مـسلماً  ). 5و4: 2 اشـعياي نبـي،   ) (…هاي بسياري را تنبيه خواهـد كـرد       كرد و قوم  

هـايي  در قسمت. ها و تنبيه اقوام، بدون حكومت واحد ممكن نخواهد بودداوري امت 

و بسياري از آنان كـه      «: از تورات، حوادث ظهور منجي، بسيار جالب بيان شده است         

اند، بيدار خواهند شد؛ اما اينان براي حيات جـاوداني و آنـان             در خاك زمين خوابيده   

ايـن فقـره، بـه خـوبي از      ). 3و2: 12دانيال نبـي،    (» ارت جاوداني براي خجالت و حق   

در پايان كار، خداوند منتظـران      .گويدرجعت نيكان و بدان و فلسفه رجعت سخن مي        

  ).30 و29 و10 و9: 37مزامير داوود، (كند را وارث زمين معرفي مي

كنـد كـه بـه پرهيزكـاران         نقـل مـي    7قرآن مجيد نيز از زبان حضرت موسي      

�D�1!        �: دهد به خيري و وراثت زمين را مژده مي        عاقبت�*+ ��$�)!�,��"�� !D�!	"�,<! A'��#	 ,E�,%

              '�)�!<1�#34�! $i�'h!%�'�4�'� !I!���'h!� "��!	 �\�,O'6 "�'	 �'($l*��#6 !D1�! ,L"�,?4� M>*H ��#�*h4V�'�). 128اعـراف،   (�

  : گويديكتاب اشعياي نبي، پس از بشارت بهروزي براي قوم خدا م
زيرا فرزندي براي ما به دنيا آمده است؛ پسري براي ما بخـشيده شـده و بـر مـا                    

نام او عجيب، مشير، خداي قدير، پـدر جـاوداني و سـرور             . سلطنت خواهد كرد  
او بر تخت پادشاهي داوود خواهد نشست و بر سـرزمين او            . سالمتي خواهد بود  

دل و انـصاف اسـتوار خواهـد        پايه حكومتش را بر ع    . تا ابد سلطنت خواهد كرد    
خداونـد قـادر    . پرور او را انتهايي نخواهد بـود      كرد و گسترش فرمانروايي صلح    

  ).7-1 :9اشعياي نبي، (متعال، چنين اراده فرموده است و اين را انجام خواهد داد 

در زمان ماشيح، تمام شهرهاي ويران شده، از نـو          «: در كتاب حزقيال نيز آمده است     

حتي شـهرهاي سـدوم و   . د و در جهان، جايي ويرانه يافت نخواهد شد     آباد خواهد ش  

در فصل هفتم كتـاب حيقـوق نبـي         ). 12: 47حزقيال،  (» عمورا نيز آباد خواهد شد    

 و گرچه تاخير كند، برايش منتظر باش؛ زيـرا البتـه خواهـد آمـد و       …«: آمده است 
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رد و همه را بـراي      ها را نزد خود جمع خواهد ك      درنگ نخواهد كرد؛ بلكه جميع امت     

در فصل دوم كتـاب حكّـاي   ). 55تا، ص  مكارم شيرازي، بي  (» سازدخويش فراهم مي  

آورم و مرغوب همگي طوايف خواهم آمد         تمام امم را به هيجان مي     «: نبي آمده است  

  ).338: صادقي، همان(» و پركنم اين خانه را از جالل، امر خداي لشكرهاست

  مسيحيت و حكومت واحد جهاني

از ) 7بازگـشت عيـسي   (1ات عالم و ايجاد عصر بـا شـكوه بـه دنبـال ظهـور دوم           نج

هاي خود را افروختـه     كمرهاي خود را بسته، چراغ    «. اعتقادات جدي مسيحيان است   

» آيـد بريد، پـسر انـسان مـي       مستعد باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نمي        …بداريد

د كــه پــيش از بازگــشت برخــي از مــسيحيان بــاور دارنــ). 41 و36 و35: 12لوقــا، (

 اتفـاق   2)آرماگـدون يـا هارمجـدون     ( آخرين نبرد تاريخ، جنگ آخرالزمـان      7مسيح

طبق مباحث كتاب مكاشفه، نبـرد عـصر        ). 50 ص :1377هال سل،   (…خواهد افتاد 

-تفـسير مـي   » هـسته اي  «را نبرد   ظهور، جنگي بسيار وحشتناك است كه برخي آن       

  : كتب مقدس مسيحيان آمده استدر يكي از ). 49-37ص: هال سل، همان(كنند 
و ديدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبي سفيد كه سوارش امين و حق نام دارد و      

چشمانش چون شعله آتشي است و بر سرش . نمايدبه عدل، داوري و جنگ مي
-اسمي مرقوم دارد كه جز خودش هيچ كس آن را نمـي           . افسرهاي بسيار است  

لـشكرهايي  . خوانند و نام او را كلمه خدا مي       جامه خون آلوده در بر دارد     . داند
هاي سفيد و به كتان سفيد و پـاك ملـبس از عقـب او            كه در آسمانند، بر اسب    

هـا   ها را بزند و آنآيد، تا به آن، امتاز دهانش شمشيري تيز بيرون مي  . آيندمي
  ).17-11: 19مكاشفه يوحنا، (را به عصاي آهنين حكمراني خواهد نمود 

اعـالم آمـادگي    : آيـد ي اجمالي فرازهاي مذكور، مطالب زير به دسـت مـي          از بررس 

سراسري براي استقبال از منجي موعود؛ اعالم نبرد آخرين و سرنوشت ساز؛ رهبـر              

                                                 
1. second coming. 
2. Armageddon. 
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كند؛ مرحلـه نهـايي     اين قيام، امين و حق نام دارد كه به عدل، داوري و جنگ مي             

 .حكمراني بر مردمان است

جـاي  . منشي دارد سيحيت، بار معنوي و عدالت    پس حكومت واحد جهاني از نظر م      

گويد كه در حكومت آخرالزمـان       و پرستش توحيدي سخن مي     1ديگر، انجيل از رجعت   

  :كندرا تاييد مي شود؛ يعني اصل حكومت نيز جهاني و الهي بودن آنمحقق مي
ها نشستند و به ايشان حكومت داده شد و ديدم نفوس           ها ديدم و بر آن    و تخت 
و نشان او   … را كه به سبب شهادت عيسي و كالم خدا سر بريده شدند             آناني  

را بر پيشاني و دست خود نپذيرفتند، زنده شدند و با مسيح هزار سال سـلطنت            
  ).5-4: 20مكاشفه يوحنا، (كردند 

هنگامي كه من، مسيح موعود، با شكوه و جالل خود و همـراه تمـام فرشـتگانم                 
هـاي روي زمـين،   سپس تمام قوم  .  خواهم نشست  بيايم، آن گاه بر تخت با شكوه      

  ).32-31: 26متي،  (…مقابل من خواهند ايستاد و من ايشان را جدا خواهم كرد

ما اعتقـاد داريـم كـه صـهيون         «: گفتندمي) هاي مذهبي مسيحي  فرقه(ها  مورمون

عيسي شخصاً بر زمـين حكومـت   . شودبنا مي ) آمريكا(بر اين قاره    ) حكومت يهود (

زمين از نو ساخته خواهد شـد و شـكوه بهـشتي خـود را بـاز خواهـد            . كردخواهد  

اند كـه در آينـده،        عموم مسيحيان براين عقيده   ). 142ص: 1378استفان،  (» يافت

. روزي فرا خواهد رسيد كه حكومت اخالقي خداوند، بر سرتاسر زمين جاري شـود            

بـه  » لهـي ملكـوت ا  «و  » هـا   سلطنت آسمان «و  » حكومت و سلطنت الهي   «عبارت  

سـلطنت يـا   (واقعيت حكومت نهايي خدا . خوردها به چشم مي   طور مكرر در انجيل   

 يعنـي   2سـلطنت خـدا   . ترين اعتقاد مسيحيان است     بدون شك مهم  ) ملكوتي الهي 

در . »برقراري حكومت خداي بر زمين و غلبه نيـروي الهـي بـر نيـروي شـيطان                «

نيـز بـه ميـان      » رو روحاني دولت آسماني و قلم   «سخن از   ) متي(هابرخي از انجيل  

                                                 
1. » ...3X        ��.� �0 �/��2�8� =�}  
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2. Kingdom of God. 
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هاي هم نوا، سخن از وارد شدن به حكومت         آمده است؛ اما در بيشتر روايات انجيل      

  . خدا يا قلمرو دولت خدا است

- م نوشته شـده 150م تا . ق200هاي   كه بين سال -در منابع مسيحي و يهودي    

 دربـاره   نويـسندگان، . شـود اند، دنيا ميدان نبرد بين نيروهاي خير و شر معرفي مـي           

عذاب دردناك و بي عدالتي و درباره انتظـار طـوالني بـراي مداخلـه الهـي و آوردن                   

شود و در آن، قوم نيكـوي خـدا در    عصري جديد كه معموالً سلطنت خدا ناميده مي       

  ).101-100ص: كارگر، همان(نويسند كنند، مطالب ميكمال سعادت زندگي مي

  تحليل و تطبيق منجي موعود 

 چهره منجي موعود در قالـب تـشكيل حكومـت و رهبـري سياسـي                در اين مقال،  

نتيجه گفتار و باور يهود و مسيح دربارة حكومت آن موعود اين        . جامعه ترسيم شد  

كنـد؛ ظالمـان و   شد كه او حكومت واحد جهاني را بر پايه عدل و داد تاسيس مـي     

  .شودكند و بشر را به سعادت رهنمون ميگردنكشان را سركوب مي

ها محقـق  ن نوبت اين پرسش است كه آيا آن موعود، ظهور كرده و آن وعده         اكنو

  آيد؟  باشد، چه مشكلي پيش مي4شده است؟ اگر آن موعود، همان مهدي

حـل درسـت،    وجـوي راه    پردازان يهود و مسيح به جـاي جـست        برخي از نظريه  

دست به تأويل و توجيه عقيـده مـسلم ديـن خـود زده، و از حكومـت و سـلطنت                

، حجـم   7در طـول دو قـرن قبـل از تولـد عيـسي            . اندي موعود، عدول كرده   منج

ها درباره آمدن سلطنت خدا و زوال نيروهاي شيطاني موجود بود           وسيعي از نوشته  

و تصور رايجي از آنچه اتفاق خواهد افتاد، وجود داشت؛ جهـان كـه تحـت سـلطه                  

كه خدا برخيـزد و   نهاي فراوان است، تا اينيروهاي شيطاني است، جاي درد و رنج     

، »مـسيحا «ها درباره   در اين حال، بسياري از انديشه     . بر سلطنت شيطان غلبه كند    

ممكن است مسيحا خردمند باشد؛ اما بيـشتر از         . متوجه فتح و پيروزي نظامي بود     

هر چيز بايد پادشاهي جنگجو و مقتدر باشد كه بتوانـد بـر شـيطان غلبـه كنـد و                    
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زندگي خود  ) اي از يهوديان  فرقه(ها  اسني«. آغاز كند عصري از بركت و سعادت را       

بـه اعتقـاد آنـان،      . گذراندند و براي آمدن سلطنت خدا آماده بودند       را در بيابان مي   

پايان جهان نزديك است و خدا در شرف آغـاز سـلطنت مـسيحايي روي زمـين و                  

  ).108 ص:كارگر، همان(» پيمان جديدي با آنان است

كـرد؛   سلطنت مسيح و پادشاهي خداوندگار را مطرح مـي كليسا در آغاز، همان    

همان گونه كه در مكاشفه يوحنا به سلطنت هزارسـاله مـسيح اشـاره شـده اسـت          

هاي متمادي گذشت و از سـطلنت مـسيح خبـري           پس چون قرن  ). كارگر، همان (

نشد و هنوز هم پس از دو هزار سال اثري ظاهر نشده است، بـا اسـتفاده از تـذكر                    

ا، حكومت خدا را يك دولت روحاني تعبير كرد كه به زمان و مكان مقيد انجيل لوق

  :در انجيل لوقا آمده است. نيست و دردل مومنان برپا خواهد شد
ملكوت خدا كـي آغـاز خواهـد        «: روزي بعضي از فريسيان از عيسي پرسيدند      

ملكوت خدا با عاليم قابل ديدن آغاز نخواهد شـد و  «: عيسي جواب داد » شد؟
هند گفت در اين گوشه يا آن گوشه زمين آغاز شده است؛ زيـرا ملكـوت              نخوا

  ).11 و20: 7لوقا، (خدا، ميان شما است 

-سخن گفته مـي   » دولت آسماني و قلمرو روحاني    « در انجيل متي به صراحت از       

گونـه كـه در مـرقس     هاي ديگر نيز ـ همان در انجيل. شود؛ نه از پادشاهي خداوند

شود كه حاكميت از سـلطنت يـك    لمرو به نحوي توجيه ميشود ـ اين ق  ديده مي

كه در آن خدا فرمانروا و او شاه -هاي انساني فرد شبيه نظام شاهنشاهي و حكومت

؛ بلكه اشاره به يك دوران الهي و روحاني و يك دولت آسـماني          به نظر نيايد   –باشد  

ا، سـخن از  هاي هم نـو   در بيشتر روايات انجيل   ). 2940ص: 1379آشتياني،  (است  

  .وارد شدن به حكومت خدا يا قلمرو دولت خدا است

گفتني است كليسا هيچ گاه اميد آمدن مجدد عيسي را از دست نـداد و هنـوز           

هم به آن اعتقاد دارد؛ اما رفته رفته تأكيد تعاليم خود را از اين اميدواري برگرفت                

عيـسي قـادر اسـت      و به آينده افكند و بيشتر و بيشتر به سوي اين باور رفت كـه                

  ).109 ص:گر، همانركا(اكنون مؤمنان را رستگاري دهد 
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: كند كه براي پادشـاهي نيامـده اسـت    نيز به صراحت اشاره مي 7خود عيسي 

جنگيدند، تا در جنگ سـران      اگر بودم، پيروانم مي   . من يك پادشاه دنيوي نيستم    «

). 36: 18حنـا،   يو(» پادشاهي من، متعلق بـه دنيـا نيـست        . قوم يهود گرفتار نشوم   

 در دوران پيامبري خود، تنها به ابالغ پيام الهي و ارتبـاط           7اصوالً حضرت عيسي  

از . جويي و پرخاشـگري نيامـد  با مستمندان و نيازمندان بسنده كرد و از در ستيزه    

و » گـري منجـي «هـا و عالمـات مـورد انتظـار يهـود دربـارة              طرفي برخـي نـشانه    

ها بهبود نيافت؛ پس، از در مخالفت با او            آن در او محقق نشد و وضع     » مسيحايي«

در واقع نيز چنـين بـود؛       . نپذيرفتند» مسيحاي موعود «در آمدند و او را به عنوان        

چون بعضي از عاليم و معيارهاي مطرح در كتب عهد قديم، در او وجـود نداشـت؛         

  .براي مثال، او جنگ نكرد و پادشاهي تشكيل نداد

 7 خدا پيوند يافته است، بازگشت عيسي مسيح  يكي از مطالبي كه با حكومت     

است؛ اما سؤال اين است كه اين بازگشت براي چيـست؟ بـراي تـشكيل حكومـت          

بخشي و رهـايي مؤمنـان؛ داوري بـين گنـاه كـاران و              خدا؛ پادشاهي مسيح؛ نجات   

توان اين موارد را يافت؛ مـثالً در          با توجه به متون كتب مقدس مي      ! ؟…مؤمنان يا 

  : آمده استانجيل متي 
هنگامي كه من، مسيح موعود با شكوه و جالل خود و همراه تمـام فرشـتگانم                

هـاي روي   سپس تمام ملـت . گاه بر تخت باشكوه خود خواهم نشست     بيايم، آن 
زمين، مقابل من خواهند ايستاد و مـن ايـشان را از هـم جـدا خـواهم كـرد؛                    

ـ   همانطور كه يك چوپان، گوسفندان را از بزها جدا مي          گوسـفندها را در    . دكن
  ). 33-31: 25متي، (دهم و بزها را در طرف چپم  طرف راستم قرار مي

» …زمين از تباهي آزاد خواهد شد بـا آمـدن مـسيح    «: نيز در روميان آمده است  

من با فرشـتگان خـود در شـكوه جـالل           «: يا در متي آمده است    ) 21: 8روميان،  (

: 16متـي،   (» لش داوري خواهم كرد   پدرم خواهم آمد و براي هر كس از روي اعما         

  :هاي زير ضروري استدر اين رابطه توجه به انگاره. ها نمونه ديگر و ده) 27
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در دنيا تحقق خواهد يافت؛ اما چگـونگي آن از          ) سلطنت الهي (ملكوت خدا   . 1

  .نظر مسيحيان مبهم است

 و تحقق سـلطنت خـدا نيـز روشـن اسـت و              7پيوند ميان بازگشت مسيح   . 2

 .ن به آن اعتقاد دارندمسيحيا

 بيان كرده است كه پادشاهي من در دنيا نيست؛ پس ممكن        7خود عيسي . 3

حتـي از  . آيـد ها برسد كـه او بـراي تـشكيل دولـت نمـي       است اين مطلب به ذهن    

 .ديدگاه برخي، ملكوت خدا در آن جهان است

ند پنداشتاي به غلط مي   عده. تا كنون تحقق نيافته است    » پادشاهي مسيح «. 4

، او به زودي براي برپايي حكومت خواهـد آمـد كـه چنـين               7بعد از مرگ مسيح   

 .نشد و حتي ديدگاه هزاره گرايان نيز نادرست از آب درآمد

تنهـا در   . ، هيچ وقت ادعـاي پادشـاهي نكـرده اسـت          7خود عيسي مسيح  . 5

 به صورت رمزي به سلطنت هزارساله او اشاره شده          1)مثل مكاشفه (بعضي از متون    

رسد و دليل ديگري نيز براي اثبـات آن ارائـه            كه معتبر و روشن به نظر نمي       است

 .نشده است

هـا اسـت و سـلطنت او        طبق تفسير برخي اربابان كليسا، مسيح سلطان دل       . 6

ها است؛ يعنـي بازگـشت زمينـي نـدارد،          باشد؛ بلكه در ملكوت آسمان    دنيايي نمي 

 ).16: 4تسالونيكان اول، (بلكه فرازميني است 

 نيز منتظر ظهور قريب الوقوع حكومت خدا بـوده و عبـاراتي     7خود عيسي . 7

هـا  ويژگي). نه خودش (كرده، براي شخص غايب بوده است         باره بيان مي    كه در اين  

يابـد و  و صفات بر شمرده شده دربارة منجي موعود، با شخص ديگري تطبيق مـي            

 خواهـد    نيـز بـه يـاري او       7 نيست كـه عيـسي     4آن، كسي جز حضرت مهدي    

 .شتافت و در بازگشت نهايي خود، در جايگاه وزير و مشاور او عمل خواهد كرد

                                                 
1.          �� 3��
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 آمده است، اين حقيقت را 7نگاه گذرا به آيات قرآن كه درباره حضرت عيسي

 7در همين دنيا بـه حقيقـت عيـسي        ) يهود و مسيحيت  (رساند كه اهل كتاب   مي

برنـد و مـسيحيت نيـز از       پي مي  7آورند؛ يعني يهود به حقانيت عيسي     ايمان مي 

  .شوددارند و به اين ترتيب، زمينه ظهور فراهم ميادعاي الوهيت او دست بر مي
�               #I�#h,��,V ��'	'� #I�$�,�,% �'	'� !D1�� ,E�#�'� '�'6"�'	 '�"+� A';)!� 'U)!;'34� �,�4�,�,% �1�*H "�*(!"�,%'�

     $�,�,�4r� '�6!01� M>*H'� "�#(, 'D9h$@ "�!�,'�             ��1*H B��4�!� "�!	 !D*+ "�#(, �'	 #D4�!	 �5,@ A!�, !D)!� ��
    �7�)!<'6 #I�$�,�,% �'	'� 9�1�� '��'h-K�        ��3)!�'N �7J6*J'� #D1�� '>�,.'� !D"),*H #D1�� #D'�,�'� 4 '+    "��!	 ">*H'�

4� 'C"�'6'� !D!K"�'	 , "h,% !D*+ M�,�!	"}#), �1*H *u�,�!�4� * "�,8��:)*(,@ "�*("),�'� #>�$�'6 !i'	�')!<�)  ،نساء
157-159.(  

 كـشته نـشده و نمـرده        7حضرت عيـسي    : آيداز اين آيه چند نكته به دست مي       

قبل از مـرگ  ) يهود و مسيح (است؛ او به آسمان نزد خداوند رفته است؛ اهل كتاب         

آورنـد؛ ايمـان همـه اهـل كتـاب بـه حـضرت              ، به او ايمان مـي     7حضرت عيسي 

 هنـوز اتفـاق نيفتـاده اسـت و ايـن پديـده سـترگ، قبـل از مـرگ آن                      7سيعي

اين، يعني يك انتظـار و يـك تحـول و چـون از مقـام              . شود محقق مي  7حضرت

شـود او سـمت      چيزي نگفته است، معلوم مـي      7خالفت و زعامت حضرت عيسي    

 A;)� >�7 «: فرمايد در تفسير آيه مي    7امام باقر . وزير و معاون را خواهد داشت     

                   � �(K��	  h% D+ ���	v ZH I�)mZ � /��(6 i�	  �� A<h6W� �)�:� A� D	�)<� C�6  h% EJ�6

   /:(3� `�r A;)� AS�Y6 .قبل از فرا رسيدن قيامت به دنيا نزول خواهد          7عيسي 

كـه بـه او قبـل از        ) مسيحي(كرد و هيچ ملّتي نيست اعم از يهودي و غير يهودي            

 در نمـاز بـه امـام     7ن در حـالي اسـت كـه عيـسي         آورند، و اي    مرگشان ايمان مي  

  ). 237ص: 1385قندوزي، (»  اقتدا خواهد كرد7مهدي
���              �� ��	
�� ������ ������� �� �� ����� ��� � !�������� "� �#� $
�%

&�� � � �����
' (��� :  

اين، يك حقيقت است؛ ولـي      . در انجيل نوشته است مسيح، ظهور خواهد كرد       
آقـاي  . كننـد  همين بحث را غالباًً به حكومت جهاني تعبير نمـي  )مسيحيان(آنان
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ترين شخصيت علمي كاتوليك است و پاپ و امثال او نظـر              رات سينگر بزرگ  
وقتي با او صحبت كردم، ديدم زيـر بـار حكومـت            . گيرند  علمي را از وي مي    

مـسيح، ظهـور خواهـد      «: گفتاو مي . پذيردرود و حكومت جهاني را نمي     نمي
كرد  وصل مي  - كه همان عالم آخرت باشد     – ولي آن را به اسكاتولوژي       ؛»كرد
در عالم آخرت است كه عدل خداوند، ظهور تـام دارد و حـضرت              «: گفتمي

-جا است كه همه به كيفر و پـاداش مـي            آن. مسيح، مجري عدل خداوند است    

  ).5420ش: تا امامي كاشاني، بي(» رسند

  دين اسالم و حكومت واحد جهاني

اديان، داعيه دار حكومت واحد جهاني در آخرالزمان هستند؛ اما در اين ميان، همه 

اسـالم، حكومـت    . پردازي كرده اسـت   اسالم به صورت جدي و بسيار روشن نظريه       

هاي رسيدن به آن را بيان و رهبـري     واحد جهاني را بسيار روشن ترسيم كرده، راه       

 را كامالً بيان … نزديك شدن وهايهاي استراتژيك، نشانهو اهداف قيام، سرزمين 

قرآن و سنت دو منبع اصلي اسالم، درباره حكومت واحد جهاني سخن    . كرده است 

�1!Q#�<'             �: فراوان دارند Y�� '/!���'h!� �'($l*�'6 ,L"�s]� M>,8 *�4.-0� !:"�'+ �!	 *��#+1J� A!� �,�"h,�,. ":,<,'�� 

: 1411قمـي،   ( و اصحاب اويند     7 قائم ،»عباد صالح «طبق روايت،   ). 105انبياء،  (

؛ يعنـي همـه زمـين در قلمـرو          »األرض«: فرمايـد آيه، به صراحت مـي    ). 77، ص 2

�!�A    �: كه در آيه ديگر آمده اسـت        حكومت صالحان است؛ چنان    "�#���1�1�'	 ">*H '�6!0�1�

 ,Kv'� ,{�,�1Y� ��#	�,%,8 *L"�,?4�#�,{�,.1J تفـسير ايـن آيـه     در7حـضرت بـاقر  ). 42حـج،  ( �� �

� 	��X+)��               « :فرمود L�]� ���O�	 A���K �� �(��36 D+�QV� � /:(3� :3Q	 E� I0� 

براي آل محمد است مهـدي    ) مژده(؛ اين   )134، ص 3، ج 1419صافي گلپايگاني،   (

در . »دهـد   و يارانش خداي تعالي ايشان را در مشارق و مغارب زمين پادشاهي مي            

0�1!/ 8,�"�'� ,   �: بان با دين حق همراه شده اسـت آيه ديگر، غلبه جهاني حق طل � '�#�

               '>�$.*�4O�#34� 'I*��,. "��,'� !D�-�$. *�69:�� A,�'� #I'�*(4�#)! 9R'Q4� *�6!�'� /':#(4�*+ #D,: 33توبـه،   ( ��'�#�
  : فرمايد مي7امام صادق ). 9صف، 

 _�	 �6 ���� ! >��6 � �W�rZ� >�6�]� �  �3� �� [��) 7�:N�� D�� �6:�
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   I��G  e E�% �3� :»   CW�Z� ��:�� �6:� >� «   A��K �� E�% � :»   ���h6 �	
             ��6���j� �	 {�r�� A� �� � D�	  h<6 ��� 7��6� CW�Z� �)m    پس به خـدا

كنـد و     ها اختالف را برطـرف مـي        ها و دين    همانا كه از آيين   ! مفضلاي    سوگند
: ونه كه او ـ كه يادش واال بـاد ـ فرمـود    گ اش يكي خواهد شد همان دين همه

هركس از ديني جز : فرمود) باز(همانا دين نزد خدا اسالم است و خداي تعالي   
شود و او در آخرت از زيانكـاران خواهـد          اسالم پيروي كند از او پذيرفته نمي      

  ).5-4، ص53 ج:1404مجلسي، (بود 

  : كندداف آن نيز اشاره ميآيه ديگر، عالوه بر تأييد حكومت جهاني، به برخي اه
�            ��'3,. *L"�,?4� A!� �#(1�,�!�4j,�";'), !2�'Q!�1Y� ��$�!3'�'� "�$�4�!	 ��$�'	v '�6!01� #D1�� ':'�'�

            "�#(1�,9:�'h#),'� "�#(, A,_,K"�� /!01� "�#(,�6!� "�#(, M�,�-�'3#),'� "�*(!�"h,% "�!	 '�6!01� '̀ ,�4j,�"��
"�!	�7F"),@ A*+ '>�$.*�4O#6 �, A*�,��#:#h"�'6 �7�"	,8 "�*(!�"�,r !:"�'+ …� ) b���  .(   

شود اين آيه، مربوط به  در تفسير اين آيه، معلوم مي 7طبق روايتي از امام صادق    

حكومت آخرالزمان است كه هـم جهـاني اسـت و هـم بـه دسـت منجـي موعـود                     

  .  است4مهدي
      � � i6�� I0�  6��K ¡k6 �          ��	 >��6�	 D��:6 �	 /�)� b:�+ ��3o�% C�% 

      :3Q	 �6� T�X�h) � i6�� I0�  6��K6       ¢�O	 >��6Z A�N b )�� ��+ �	 
      A��K �� E�% �3� L�]� �(� A�� :»      �7�F)@ A+ >���O6 Z A���:h�6 تأويل

اين آيه نيامده است و اگر بعد از اين قائم ما برخيزد هـر كـه او را درك كنـد                     
 بـه هرجـا كـه    6شود را خواهد ديد و دين محمد تأويل اين آيه ميآنچه از  

رسد به حدي كـه مـشركي بـر پـشت زمـين       رسد به يقين مي    مي) به آن (شب  
مرا بپرستند و چيزي را بـا مـن   : نباشد، همانگونه كه خداي تعالي فرموده است     

، 15ج: 1411؛ طباطبـايي،    55، ص 51ج: مجلـسي، همـان   (شريك قرار ندهند    
  ).168ص

آيه ديگر، از اراده حتمي خداوند مبني بر امام و پيشوا قرار گـرفتن مستـضعفان و                 

0�1!�6'       �. به ارث رسيدن زمين و تمكن بر زمين حكايت دارد         � A�,�'� M��#3,� ">,8 #:�6*�$�'�

        #(, '�-�'3$�'� '�)!l*��'�4� "�#(,�'�"k,�'� 7iM3!o,8 "�#(,�'�"k,�'� *L"�,?4� A!� ��$�!�4_$�"��  *L"�,?4� A!�قـصص،   (��" 

�7777��+ ��*� ). 6و5,��� +��� % 7777���
��- ��. ����� �� :   
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ان هذه اآلية مخصوصة بصاحب األمر الـذي يظهـر فـي آخـر الزمـان و يبيـد               
ها عدالً كما ملئت جوراً؛  الجبابرة و الفراعنة و يملك األرض شرقاً و غرباً، فيمأل         

كند و جباران  آخرالزمان ظهور مي اين آيه مخصوص صاحب االمر است كه در         
نمايد و زمين را از شرق و غرب در اختيار گيـرد و               كن مي   ها را ريشه    و فرعون 

، 3ج: 1417بحرانـي،   (گونه كه از ستم پرشده است         آن را از عدل پر كند همان      
  ).230ص

. ها و برقراري عدالت جهاني اسـت        در اين روايت، سخن از نابودي جباران و فرعون        

�!�i�,�4£          �: دهد، براي تثبيت حكومت صالح دستور مي      اسالم '>��$�,K ��, A�1�'N "�#��$�!K��,%

!D1�! #D¤�$. #�69:� '>�$�'6'�دستور جهاد، مطلق و فتنه بدون قيد است و هر ). 39انفال،  (�

  : امام فرمود. دو، به مقصد سلطنت بخشيدن به دين الهي است
دوا اهللا         لم يجئ تأويل هذه اآلية، فاذا ج       اء تأويلها، يقتل المشركون حتـي يوحـ

عزوجل و حتي اليكون شرك، و ذلك في قيام قائمنا؛ تأويل ايـن آيـه نيامـده                 
شـوند تـا خـداي عزوجـل را بـه             است وقتي تأويل آن آمر مشركان كشته مي       

نباشـد و آن در مـورد قيـام         ) در ميان (يگانگي عقيده بورزند و تا آنكه شركي        
  ).78ص: 1398ني، بحرا(قايم ماست 

ترين تأييد براي مفهوم اين آيه و تاييد جهاني بودن حكومت منجـي موعـود،                 مهم

كنـد  آيات و روايات متواتري است كه خاتميت و جهاني بودن اسالم را اعـالم مـي               

؛ چون حكومت مهدوي، ادامه حكومت نبوي اسـت كـه           )158؛ اعراف،   27تكوير،  (

 والدت  7امـام عـسكري     . را  و هم تجربـه آن    هاي جهاني شدن را دارد      هم قابليت 

�        «: دهدحضرت مهدي را به مادر او چنين مژده مي         7�%��@ �)�:�� ��36 :�+ /�O+8

        7Z:�� � 7�f;�% L�]� ¥36 � 7�+�m«)    ،2ج: 1390؛ صـدوق،    128ص: 1411طوسـي ،


 %�� Ev �o	�3Q:      «:  فرمود 7امام باقر ). 423ص�r :%�6         � C���� D� �� U���6 

  �)Y�             �J�j� � I��@  �+�� � :��(� � :�;�� � ¢���� � ).122 ص:1383نعمـاني،   (»
� ���� �Z	��C        «.  تمام جهانيانند  7مخاطب پيام و نداي حضرت مهدي     ���  �� �6 Z�

�o�<  ).282، ص2ج: 1404حايري،  (»�

هـا، دسـتاوردها و كاركردهـاي حكومـت واحـد           تحليل و بررسي اوصاف، برنامه    
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كند كه هدف   ز مكتب اسالم و تشيع، اين حقيقت را تأييد مي         اندامهدوي در چشم  

اين هدف نيـز    . حكومت مهدوي، برقراري عدل و انصاف بر اساس دين اسالم است          

سازي عبادت و عبوديت است و تحقق عبادت و مقام عبوديت نيز هدف براي زمينه

اين . نهايي خلقت است؛ بنابراين ظهور دولت مهدوي ريشه در هدف آفرينش دارد           

جا است كه موعود باوري در اسالم و شيعه بسيار فراتر از دنيـاي مـادي و حيـات                   

  . رسانددولت مهدوي حركت همه انبيا را به نتيجه مي. فردي است

خداوند حكيم نيز . كه هر فاعل حكيمي در كارش داراي هدف است        توضيح اين 

�,h!;'Q"�$�" 1�,8 �از خلقت جهان و انسان هدف داشته است         ,8       ��, �,�"),*H "�$�1�,8'� �7p'h'� "�$.�,�4<,�,r �'3

'>�#�'e"�$K�) هدف از خلقت جهان خـدمت بـه انـسان بـوده اسـت             ). 115 ،مؤمنون 

�     ���)!3'e *L"�,?4� A!� �'	 "�$�, 'R,�,r�)   ،و هدف از خلقت انسان هم رسيدن بـه         ) 29بقره

a�*̂4'     �مقام عبوديت   �'� M�*k4� $g4<,�,r �'	'�  >�#:�#h"�')! �1*H�)    ،و برگـشت بـه     ) 56ذاريـات

,("e�'� !D*�#�<'� سوي خدا است*H �1�*H'� !D1�! �1�*H�)  ،اين هدف به شكل عمومي و ). 156بقره

�'�'3!�$���          � شود  همگاني اش در دولت مهدوي محقق مي       "�$�4��!	 ���$�'	v '�6!0�1� #D1�� ':'�'�

 ,�!�4j,�";'), !2�'Q!�1Y��#(1�…   �7F"),@ A*+ '>�$.*�4O#6 �, A*�,��#:#h"�'6�)  ،55نور( ،� "�#��1�1�'	 ">*H '�6!01�

,{�,�1Y� ��#	�,%,8 *L"�,?4� A!�عبادت خالصانه خدا و نماز كه تجسم عبادت ) 41حج،  (�…

  .شود است، در عصر حكومت مهدوي همگاني مي

اسـت و همـين عامـل       » عدالت «قالب و نمودار كلي حكومت مهدوي بر اساس       

جامعـه شناسـان، همـواره      . شـود موجب جهاني شـدن و مقبوليـت دولـت او مـي           

افالطون، بـا طـرح    . اندآرمانشهر و مدينه فاضله خود را بر عدالت پايه گذاري كرده          

وي وحـدت   . مدينه فاضله در صدد آفرينش پيوندي عميق ميان جامعه بشري بود          

). 51ص: 1360كـويره،   (دانست  دف اوليه خود مي   بخشيدن به جوامع متفرق را ه     

  .اي بدون استقرار عدالت، نشدني است مسلماً چنين ايده
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  جمع بندي

گـرا و     اصوالً رسيدن به نجات و كمال و عدالت فراگير بدون يك نظـام واحـد هـم                

از همين روي اديـاني كـه خواهـان         . باشد  يكسان، دشوار، بلكه چه بسا ناممكن مي      

ند به دنبال يك نظم واحد و يك حكومت واحـد جهـاني هـستند؛     موارد فوق هست  

 گم شد و اميد ديرباز بشر       …هائي نظير عدالت، كمال، نجات، سعادت و        زيرا مقوله 

البتـه  . برنـد  اند و همه انسانها در طول تاريخ در آرزوي تحقق آنها به سـر مـي        بوده

؛ اما مالزمه ميان ها تصريح به حكومت واحد نشده باشد ممكن است در برخي آئين

گويد، حكومت مطلوب آنان      تحقق آرزوها و آرمانهاي موعود با تشكيل حكومت مي        

اي   شود كه هر ايده و انديـشه        است، چنانچه در فرهنگ سياسي جهان مشاهده مي       

براي بسط و ترويج افكار خود بايد به تشكيل حكومت و در دست گـرفتن قـدرت                 

  .همت گمارد

تـرين   ابراهيمي همـه بـا توجـه بـه آمـوزه هايـشان جـدي        اديان به ويژه اديان     

مطالبات موعود منجي را اقامـه عـدل و داد و برپـايي نظـامي عادالنـه و اسـتقرار                    

دانند؛ چون تمام پيامبران به دنبال تحقـق هـدف            حكومت و بسط قدرت الهي مي     

هر هاي مختلف اجتماع بشر با  ها و طيف واحدي بودند كه بر مبناي آن، همه گروه       

اديـان غيـر   . اي، در يك جا و زير يك پرچم جمـع شـوند          نوع رنگ و نژاد و سليقه     

  .كنند ابراهيمي نيز همين اهداف را در مراتب پايين تري دنبال مي

اديان ابراهيمي بعضاً مثل يهوديت اگرچه در ابتـداء يـك نگـاه قـومي و بعـضاً                  

ديشه قوم مـدار بيـرون      نژادي و محدود به جهان نگريسته، ولي به تدريج از اين ان           

در . نگرد و امروزه داعيه حكومت موعود بـر تمـام گيتـي را دارد          آمده و جهاني مي   

شمولي داشته و در تمامي قرون گذشته اين          مقابل اسالم از بدو تولد، دعوت جهان      

تـوان   لذا با توجه به آيات و رواياتي كـه مطـرح شـد مـي    . ايده تداوم داشته و دارد   

 بـر تمـامي     4ترديدي نخواهد بود كه حكومت حـضرت مهـدي        اوالً هرگز   : گفت

به حكم ضـرورت، آينـده جهـان روزي را در بـر             «زمين فراگير خواهد شد، و ثانياً       
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خواهد داشت كه در آن، جامعه بشري پـر از عـدل و داد شـده و بـا صـلح و صـفا         

: 1374طباطبـايي،   (» همزيستي نمايند و افراد انساني غرق فضيلت و كمال شوند         

  .و اين امر در پرتو حكومت واحد جهاني محقق خواهد شد) 308ص

  

  

  

  

  منابع
  . ش1379، تهران، نشر نگارش، چاپ دوم،  �6� �� A<)<QK	U);آشتياني، جالل الدين،  .1
��¦ ���A��)� C، …آقابخشي، علي و .2��  .ش1374، تهران، مركز اطالعات و مدارك، 
  .ش1374صر موفقيان، تهران، نشر ني، ، ترجمه نا��x)� I:�6v A6آلن وين، لئوها واو،  .3
�gT6امامي كاشاني، محمد،  .4:)	 ��y�	 D+ g(Q);	 ���� I�Q� 5420، رسالت، شماره.  
>�v<بحراني، هاشم،  .5� �);�K A� >���h  .ق1417، قم، مؤسسه بعثت، �
iTkQبحراني، هاشم،  .6� �o�<� A� EJ� �3)� iTkQ3 .ق1398، قم، �

  .ش1354ترجمه علي اصغر حكمت، تهران، نشر پيروز، چاپ سوم، ، 6��K~ ���6<بي ناس، جان،  .7
��جاللي مقدم، مسعود،  .8 A���+ � 2Z�<	 71ش، دفتر1381، تهران، دانشكده الهيات دانشگاه تهران، سال.  
� ��m >����@ CW�A+        جندقي، بهروز،    .9 >����� �6� I��:6� &� gT6�ش، 1381، انتظار موعـود، سـال دوم،        	):

  .وم، چاپ د6شماره
  .ش1381، ترجمه حسين قنبري، قم، مركز مطالعات اديان و مذاهب، ��v	 D+ /:	g)Q);جوويور، مري،  . 10
J	��E������)     >  ،  …جي گولد، استفان و    .11��rv {��+�� ����� ��(�(         ،ترجمـه حـسن مرتـضوي، تهـران ،

  .ش1378بهنام، چاپ اول، 
���Vحائري يزدي، علي،  .12� C�J� �o�X� ikQ� 2�hl� A� .ق1404 اعلمي للمطبوعات، بيروت، ، نشر

� g��)� :6:e  )�QKدال، رابرت،  .13 D6JkK ،ش1364، ترجمه حسين ظفريان، تهران، نشر مترجم .  
  .ش1344منصور، تهران، مرواريد، .م:  ترجمهO+ �6v� I:�6v ����§راسل، برتراند،  .14
  .ش1380گاه، چاپ دوم، ، ترجمه مرتضي كالنتريان، تهران، نشر آ%������ �A��3�eروسو، ژان ژاك،  .15

  .ش1388، قم، 4، نشر بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود	�Ak �� ���6<اهللا،  شاكري، روح .16
  .ش1385، 35، ترجمه حسين مسعودي، معارف، شماره�(�	h� ���� �+ I��:6� &��3O��� &� Ar:�<شاملي،  .17
��D3    شيخ صدوق، محمدبن علي بن بابويه،        .18� C�3K � �6:� E�3.اكبر غفاري، تهران، نشر ، تصحيح علي 

  .ق1390مكتبه الصدوق، 
  .ق1411، قم، مؤسسه معارف اسالمي، �ih)Xشيخ طوسي، محمد بن الحسن،  .19
  .ش1336، دارالكتب االسالميه، +K b�6:(� 2���O)��<صادقي، محمد،  .20



 

 

134 

م
نه
ل 

سا
/

ه 
ار
شم

29
 / 

ن 
تا
س

تاب
13

8
8

  

  

  .ق1419، 3، قم، مؤسسه انتشاراتي حضرت معصومه	��lZ� �j�اهللا،  صافي گلپايگاني، لطف .21
 .ش1374، قم، انتشارات اسالمي، @(�CW�� �� Dئي، محمدحسين، طباطبا .22

  .ق1411، بيروت، مؤسسه اعلمي، چاپ اول، ��J)3<طباطبايي، محمدحسين،  .23
  .ش1379، تهران، نشر ني، چاپ ششم، +�(����/ ��� �(��gعالم، عبدالرحمن،  .24
  .ش1377، تهران، نشر اميركبير، �>A��)� Dعميد زنجاني، عباسعلي،  .25

، چاپ دوم، 4، تهران، بنياد فرهنگي حضرت مهدي��N4	� A��(e g	�Y� C�، محمدتقي،   فلسفي .26
  .ش1379

��/ �(��Aقاضي، ابوالفضل،  .27��(� � A���� ��<N ،ش1372، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم.  
  .ق1411، تصحيح موسوي جزايري، بيروت،دارالسرور، );�K� A3%قمي، علي بن ابراهيم،  .28
، تحقيق محمدمهدي خراسـان، كاظميـه، دارالكتـب         ��6+(] �I��3 ليمان بن ابراهيم،    قندوزي حنفي، س   .29

  .ق1385العراقيه، 

  .ش1383، 4، قم، بنياد فرهنگي امام مهدي موعودe I:�6v)�<كارگر، رحيم،  .30
��A6كامل، سليمان،  .31� ���&� .ق1405، ترجمه علي اكبر مهدي پور، تهران، نشر آفاق، سال �

���W<�كويره، الكساندر،  .32� ��� &� g��) ،ش1360، ترجمه حسين جهانبگلو، تهران، خوارزمي.  
� �(A6��O    گريس، هال سل،     .33����+ ¨�J+ ¦�e ©��:K      )o���� A�+ /�)h�� /��، ترجمـه خـسرو اسـالمي،       

  .ش1377تهران، نشر رسا، 
  .21 شماره،1383، علي اصغر شجاعي، هفت آسمان، سال ششم، بهار	(�� D6	���� A6���+لوئيس، لنكستر،  .34
  .ق1404، بيروت، مؤسسه الوفاء، +����Z���Qمجلسي، محمد باقر،  .35

� ��>uW 	):/   مطهري، مرتضي،    .36 C�)%4  ~6��K D�;�� I��:6� &�   ،ش و 1374، قم، صدرا، چاپ پـانزدهم
��lv D��3k	نشر صدرا، جلد دوم ،.  

  .جا تا، بي ي، قم، انتشارات مطبوعاتي هدف، ب	):/ ��>�J+ A+W¨مكارم شيرازي، ناصر،  .37
�gT6موحديان عطار، علي،  .38:(	 DO6:�� A���@ D21ش، شماره1383 ، هفت آسمان، سال ششم، بهار���.  
  .ق1383، تبريز، �ih)Xنعماني، ابوعبداهللا محمدبن ابراهيم،  .39


