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بررسي تشابهات كارويژههاي حكومت موعود
در انديشه شيعه و يهود


سعيده معين نجف آبادي

1

چكيده
جامعه آرماني يا حكوم موعود در آخرالزمان ،از مفاهزم مشتركي اس كه مورد توجه
اديان م تلف قترار گرفتته است  .دربتار چگتونگي ظهتور موعتود ،حكومت داري و
ويژگيهاي آن زمان ،مطالب زيادي در متون اين مكاتب ميتوان يافت  .در ايتن مزتان،
مكتب شزعه و يهود در اين زمزنه صاحب نظر بوده ،از جهات م تلف ،حكوم منجتي
موعود را مورد توجه قرار دادهاند .دراين پژوهش ،سعي شده اس فرايند كارويژههتاي
حكوم موعود در آينده به صورت ملموس تر و مطابق با ساختارهاي امروزي بررسي
شود و در ضمن ،به مقايسه و تطبز ق دو مكتب در اين زمزنه بپتردازيم ،تتا بتدين وستزله
تشابهات اين دو نگرش به عنوان دو مكتب الهي به شكل روشن تري بزان شود.
كليد واژهها :حكوم موعود ،شزعه ،ماشزح ،كارويژه ،يهود.

مقدمه

انتظار براي وهور منجي ،عقيدهاي عمومي و مشترك اسات ادياان و ماااهب
گوناگون ،عموماً وهور او را خبر دادهاند و هر مكتب و انديشهاي با اتهام گارفت از
سخنان انبيا وكتب يسماني خود از حكومت واحد جهاني سخ ميگويد و معتقاد
است فردي مصلو خواهد يمد و جهان را پر از عدل وداد ميكند؛ مصلثي كاه باه
جنايتها و خيانتهاي ضد انساني ،خاتمه داده و شاتوده حكومت واحد جهااني را
 .كارشااس ارشد علوم سياسي.

بر اسا

عداتت و يزادي واقعي بنيان خواهد نهااد در ايا مياان مايتاوان از دو

نگرش بلند شيعي و يهودي نام برد كه هر يك باا بررساي سااختارهاي دروناي و
شيوههاي اداره چني حكومتي ،در صدد ترسيم حكومت موعود براي پيروان خود
هستند
در اي پژوهش به دنبال پاسخ اي سوال هستيم كه« :وجوه تشابه كارويژههاي
حكومت موعود در انديشه سياسي شيعي و يهودي چيست؟» سؤاتي كه در پاساخ
به ين ،سعي ميشود ساختار سياسي و كاركردهاي چني حكومتي را بيان كارده،
با اتهام از روش تثليل مقايسهاي و نظريه نظام سياسي ،ين را بررسي نماييم اتبته
016

بايد گفت كه تفاو هايي در نگاه اي دو مكتب به مسأته حكومت منجاي وجاود
دارد؛ اما در اي پژوهش به جنبه تشابها پرداخته ميشود
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كارويژههاي حكومت

براي فهم بهتر اي پژوهش ،ابتدا زم است با بعضي از واژهها يشنايي بيشتري
حاصل شود چنانكه روش تثليل مقايسه اي ،روشي است كه سابب ميشاود باه
اطالعا ارزشمندي درباره ويژگي ،شكل ،دامنه و عملكرد يك نظريه ياا نهااد در
درون همان نظريه و در مقايسه با نظريهها و نهادهاي مشابه دست يافت ،اينجا نيز
اتگويي است كه با بهره گيري از ين ،ميتوان نظام مهدوي شيعه را با ينچه كه باه
عنوان ساختار و نهاد در حكومت موعود يهود ارائه ميشود ،به مقايسه در يورد
براي كارايي بهتار رهيافات تثليال مقايساهاي ،از مادل هاايي باراي تنظايم
مطاتعا استفاده ميشود مدل تثليل سيستمي نظام سياسي ،يكي ازمهامتاري
ينها است كه به وسيله ين ،بهتر ميتوان ساختار و كااركرد نظرياههاي دوتات را
تشريو كرد .در اي رويكارد ،مثاور ،نظاام سياساي اسات و هار نظاام سياساي،
مجموعهاي از كنشهاي متقابل است كه از طري ين ارزشها ،خادما و كا هاا
براي همه بخشهااي جامعاه ساهم بنادي ميشاود نظاام سياساي باراي انجاام

فعاتيتهاي خود داراي ساختارهايي است كه هر ياك از ايا سااختارها ،كااركرد
خاص خود را انجام ميدهد (يتموند :1381 ،ص ز)
عالوه بر اي  ،نظام سياسي ،مجموعهاي به هم پيوسته از فعاتيتهااي سياساي
است كه شمار بزرگي از كارگزاران باا هادف خاصاي ين را تعهاد كارده و انجاام
دادهاند اتبته همان سيستم سياسي است كه از عناصري همبساته تشاكيل شاده
است و نهادها و گروههاي معيناي را شاامل ميشاود كاه ايا ويژگاي را عناصار
ساختاري يا در كل ساختار نظام سياسي مينامند در مقابل ،ناو رواباط تعرياف
شده بي ساختارهاي موجود در درون نظام سياسي را كاركردهاي همان سااختار
يا به طور خالصه ،كارويژه نظام سياسي گويناد باه عباارتي ديگار ،هار سااختار،
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كاركردها يا كارويژههايي را به اجرا ميگاارد كه سازمان سياسي را قادر به تدوي
در اي پژوهش ،ضم بررسي كارويژههاي فرايندي ،سيستمي و ساختاري كه
از كارويژههاي اصلي يك حكومت است ،كارويژههااي حكومات موعاود را بررساي
ميكنيم
الف .كارويژههاي فرايندي

كارويژه فرايندي ،داراي فعاتيت مشخصي است كه براي تدوي و اجاراي خاط
داراي نقشي مستقيم و ضروري است فرايند سياسي ،هنگامي ي از ميگاردد كاه
مناف  ،بيان يا تصريو شوند و سپس به صور دروناداد وارد نظامگردناد در ايا
مرحله ،خط مشيهاي بديل ،مد نظر قارار ميگيرناد و ايا  ،يكاي از مهام تاري
اقداماتي است كه حكومتها براي شهروندان خود انجام ميدهند در مرحله بعاد،
وض قواني يا سياستگااري يمرانه قرار ميگيرد كاه مرحلاهي مثاوري فرايناد
سياسي است
اما هر سياستي بايد تنفياا گاردد ،باه اجارا گااارده شاود و در صاور باروز

سعیده معین نجف آبادی

مشيها در هر نو نظام سياسي ضرور دارد و در فرايند تادوي روناد حكومات،

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

و اجراي خط مشي هايش ميسازد (فيرحي :1382 ،ص)15

مخاتفت در برابر ين يا نق

ين ،بايد نوعي فرييند قضاوت صاور گيارد در ايا

مرحله اهداف سياسي عملاي شاده ،پيامادهاي ين ،بررساي ميگردناد (يتموناد،
 :1381ص)189
در جامعه موعود نيز اي كارويژهها وجود دارد؛ اما به صورتي متفاو با جوام
امروزي درچني جامعهاي مطمئناً فرايند تصميم گيري حكومات و خواساتههاي
مردم به دشواري امروز نيست؛ زيرا يكرنگي و يگانگي ميان مردمان جاري ميشود،
رحمت و مثبت ،قلبها را پر ميسازد ،مساوا و مواسا اجتماعي جلوه ميكند،
كسي به ديگري ستم نمينمايد و ياري و دستگيري از يكديگر ،واجباي همگااني
018

ميشود در خبري از امام صادق

يمده است:

به ياگام اهور قارم ما اياكه به ييزديگير وسيايل زنيدگاني برسياناد و نييرو
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بخخاد ،واجب يمگاني ميشود (حرعاملي1108 ،ق :ج ،1ص.)815

در ين دوران ،حرص ،بخل وطم ورزي در زندگي و روابط اجتماعي جايي نخواهد
داشت و صداقت بر رفتار اجتماعي چنان حاكم ميشود كه همگان برادروار زندگي
كنند؛ به طوري كه هر كس هر چاه نيااز داشاته باشاد از جياب بارادر ايماانيش
بردارد؛ نه اي شرمنده باشد و نه ين ناراحت چني رابطه و پيماني ميان بارادران
ايماني از ويژگيهاي سير اجتماعي ين دوران اسات (مصاطفي دتشااد تهراناي،
 :1382ص)53
تصريح و تأليف منافع

در چني جامعهاي ،خواستهها و بيان مردم براي نيازها و منافعشان به صورتي
متفاو است و شايد كمتر كسي نيازمناد طاي مراحال باراي بياان خواساتهها و
منافعش باشد و امور افراد به راحتي و بدون نياز به اعتراض و اموري از اي قبيل،
حل ميشود
در اي ميان ،تمامي نيازهاي انسان مثق ميشود؛ زيرا ابتدايي تري نيازهاي
انسان ،نيازهاي مادي و معيشتي اوست و در ين دوره ،نيازهاي ديگري كه تاأمي

ينها در حركت كماتي انسان نقش اساسي دارند ،مثوريت مييابد امام صادق

فرمودهاند:
سه چيز است كه يمه مردمان بدان محتاجاد :امايت ،عيدالت و فراوانيي( .ابالن
شعبةالحراني1298 ،ق :ص.)226

و اي سه معنا در دوتت حضر مهدي

در حد يرماني خود تثق مييابد

عالوه بر تمام ينچه گفته شد ،در دوتت حضر مهدي

تسلط حضر بر اماور

چنان است كه اگر خواسته و نيازي باشد ،خود متوجه ميشود
بر اي اسا  ،ارتباط امام و مردم به گونهاي اسات كاه باه طاور مساتقيم از
خواسته و سخ يكديگر يگاه ميشوند و در نتيجاه ارتبااط ،مساتقيم باوده ،باه

019

واسطه هايي چون احزاد و واسطهها نيازي نيست و تأتيف و تصريو مناف بادون
وض قواني و تصميم گيريها نيز در اي حكومت ،قاط و عظايم اسات و در
اي ميان ،اصالحا  ،برخاسته از رسااتت عظايم و جهااني اساالم اسات و برناماه
ريزيهاي عمدهاي براي مبارزه با ولام و ساتم وجاود دارد در ايا زماان ،از ين
جهت كه امكانا  ،فراوان و گستردگي حكومت ،افزون است ،حكومت مهادوي باه
برنامااه رياازي جااام و جهاااد و مبااارزه خسااتگي ناپاااير نياااز دارد درين دوران
سياستگااريها به گونهاي دقي صور ميگيرد كاه در ماد كماي امنيات باه
بنابر كتب يهود نيزدر ين زمان ،صلو و صفا و صميميت بر زمي حاكم شاده،
تمام انسانها نام خدا را ميخوانند و او را عباد ميكنند صلو و صفا هام باراي
گسترش رفاه مردمان ين روزگار برقرار ميشود؛ به گونهاي كه صلو ،سراسر جهان
را فرا گرفته و فقر ،برچيده ميشود ملتها ابزار ويرانگر خود را به ابازار ساازنده
مبدل خواهند ساخت و تمام مردم ،دوستدار يكديگر و فضيلت طلب خواهند شد؛
به گونهاي كه در كتاد يهود يمده است:

سعیده معین نجف آبادی

جامعه بازگردانده ميشود و همه جا را فرا ميگيرد

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

مشكل صور ميگيرد

او صلح را براي قوم به ارمغان مييآورد ،تميام ابزاريياي جاگيي ،لبياسهاا و
چكمههاي سربازان از بين ميرود( .اشعيا.)9 :8

يا در جايي ديگراز اشعياء يمده است:
ينهااا شمشاايرهاي خااود را شكسااته و بااه گاااويه و نيزههاااي خااود را بااه
قيچيهاي شاخه زني مبدل ميكنند ،ملتي بر ملت ديگر شمشير نخواهد كشيد و
ديگر جنگ نخواهند يموخت
از مجمو مطاتب عهد عتي در اي زمينه ،ميتوان فهميد كه از ينجا كه ايا
حكومت يك حكومت يرماني است ديگر به اساتفاده از وساايل ارتبااط جمعاي و
011

احزاد براي دادن اطال به حكومت از نيازهاي مردم نيازي نيسات؛ بلكاه تاأمي
خواستههاي مادي از نخستي مسائلي است كه باا ورود باه ين دوره ،اوتويات باه
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مسائل معنوي داده ميشود؛ چرا كه نيازهاي اساساي ماردم در ين دوره و منااف
ينها به بهتري نثو تامي ميگردد و از ينجا كاه باه دنباال فضايلت هساتند ،از
بعضي منفعتهاي مادي چشم پوشي ميكنند و به قدر نياز بهره مند ميشوند
وضع قوانين

در اي حكومت ،مثور و رك تمام قانونگااريها و وض مقررا  ،احكام اتهي
و قرين است اتبته ير از قواني و دستورا  ،خود امام ،يكسري قواني ماييورد
كه احكام رانوي است و خود او ينها را وض و به كارگزاران و مردم ابالغ ميكند
اميراتمؤمني

درباره اينكه امام مهدي

نظرا  ،قاواني و خواساتهها را باا

قرين منطب ميكند ،ميفرمايند:
او تواستهها را تابع يدايت وحي ميكاد ياگيامي كيه ميردم ييدايت را تيابع
يوسهااي تويش قرار ميدياد .و در حيالي كيه بيه نيام تفسيير ،نظرييههااي
گوناگون تود را بر قرآن تحميل ميكااد ،او نظريهها و انديخهها را تيابع قيرآن
ميسازد( .سيدرضي ،تطبه  ،121ص .)112

در واق  ،مهمتري اقدام حضر در بعد سياستگااري و احياي قواني اسالم،
ارائه برداشت صثيو و درست از ينها و اجراي كامل اي قواني است بار اساا

اي اعتقاد ،يموزههاي حيا بخش اسالم هميشه و در هر مكااني ،تواناايي پاساخ
گويي به نيازهاي مختلف جوام را دارد و در صور ضرور ميتوان با مثور قرار
دادن قرين ،مقررا و قواني جديدي وض كرد
در مكتب يهود هم اشعياي نبي به خوبي به بيان سياستگااري ماشيو در ين
دوران ميپردازد و بيان ميكند كه در ين زمان ،بساط ولم و ستم ،برچيده خواهد
شد و عاداتت ،گساترش خواهاد يافات فقار اقتصاادي از مياان خواهاد رفات و
نيازمنديهاي مادي و معنوي مردم ،تامي خواهد شد همگان به اخاالق حمياده
يراسته خواهند شد و پردههاي ولمت وتاريكي كنار خواهد رفت و مردمان در نااز
ونعمت ،زندگي خواهند كرد:
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برگزيدگان من از عمل دستياي تود تمتع تواياد برد ،زحمت بيجا نخواياد
تداوند يستاد و ذريت ايخان با ايخاناد و قبل از آنكيه بخوانايد ،مين جيواب
توايم داد( .اشعياء.)65 :22،25

پس با وجود تكامل در اي حكومت ،ديگر در زمينه وض قواني مشكلي وجود
ندارد و ماشيو ،خود فرامي اتهي را وض و سپس اجرا ميكند
قضاوت

از طرفي موعود ،حكم خدا را در زمي اجرا ميكند و حا مظلاوم را از وااتم
در ياگامي كه قارم آل محمد

قيام كاد ،به حكم و قضياوت داوود پييامبر،

قضاوت ميكاد و به شايد و بريان نيازي ندارد .تداوند ،احكام الهي را بيه او
الهام ميكاد و او نيز بر طبق دانش تود رفتار ميينماييد و طبيق آن ،قضياوت
ميكاد (طبسي :1210 ،ص.)195

در واق او در بثد اجرا و قضاو به بهتري نثو عمل ميكند و اتبته در اي
امر ،ياران و كارگزاران حضر  ،او را همراهي و احكام اتهي را اجرا ميكنند
حضر مهدي

بر اسا

كتاد خدا به عداتت مديريت ميكند و هواپرستي

سعیده معین نجف آبادی

ميستاند امام صادق

ميفرمايد:

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

كخيد ،اوالد به جهت اضطرار نخواياد زايييد؛ زييرا كيه اوالد ،بركيت يافتگيان

را به خداپرستي سوق داده و همه افكاار و انديشاهها را تااب قارين ميساازد ين
حضر براي حفظ اي اسا  ،مسؤو ن و كارگزاران ستمگر را باا دقات مؤاخااه
ميكند و هر كس را پا از سير عداتت بيرون نهااده اسات ،باه ساختي مجاازا
ميكند وي در اداره امور براي حفظ عداتت و حقوق مردمان و حيثيات ديا باه
روشي نو و مناسب با عصر خود و تثو تي كه در طول تاريخ رخ داده است عمال
ميكند در دوره حكومت حضر مهدي
روايتي از امام باقر

اسا

هر كسي به ح خاود ميرساد بار

:

پس از اهور مهدي

ييچ حقي از كسي بر عهده ديگيري نمييمانيد ،مگير

آنكه او آن را بازمي ستاند و به صاحب حق ميديد.
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در اي ميان ،قضاو ين حضر نيز بي نظير است به گونهاي عاد ناه حكام
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ميشود كه سرسوزني ولم و بيداد به كسي نشده و هيچ رنج و مثنتاي بار دتاي
نمينشيند حضر مهدي

بر طبا احكاام خااتص ديناي حكام و حكومات

ميكند ،ميزان عدل را در ميان مردم مينهد و بدي گونه هيچ كس نميتواند باه
ديگري ستم كند (عسكري :1362 ،ج ،1ص)82
امام عصر با پيگيري خط مشي پيامبر اكرم

از طري نساخ و براناداخت

همه بدعتهاي بريمده از فضاي جاهليات ،اساالم را باه صاورتي حقيقاي تثقا
ميبخشد و اجاراي احكاام اساالم را هماانگوناه جااري ميكناد كاه بار پياامبر
اكرم

نازل شده در ايا مياان ،كاارگزاران حكاومتي در و ياا و شاهرهاي

گوناگون ،حضر را ياري ميرسانند و زير نظر امام ،كار اجراي احكام و قضاو را
بر عهده دارند و مسؤوتيت هايي را به دست خواهند گرفت
در اي زمان ،استيفاي حقوق به طاور قطعاي صاور گرفتاه ،در قضااو ها و
مثاكم ،ديگر امكان هيچ خطا و اشتباهي پيش نخواهد يماد؛ زيارا اماام خاود در
ميان مردم زندگي كرده و بي ينها قضاو و داوري خواهد كارد و در ايا امار،
متكي بر اتهام و علم اتهي است؛ پاس همانناد داوود و ساليمان حكام كارده ،باه

درخواست بينه و شاهد نياز ندارد
از نظر يهود نيز ،اشاعيا در كتااد خاود مساأته قضااو و اجاراي سياسات را
اي گونه مطرح ميكند:
بلكه مسكياان را به عدالت داوري توايد كرد و به جهيت مظلوميان زميين بيه
راستي حكم توايد نمود (اشعياء.)11 :9،1

پس ماشيو با عداتت خود به خوبي به اداره امور پرداخته و جلوي هرگونه كام
و كاستي گرفته ميشود؛ زيرا او رهبري يرماني است كه از همه امور به تطف اتهي
يگاه گشته و جلوي زيان را ميگيرد
در باد عداتت عاتم گير او نيز سخنان بسياري به چشم ميخاورد در مزماور،
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اي گونه يمده است:
جهالت بر نگرديد .راستي ،از زمين و از آسمان بيه عيدالت تواييد نگريسيت،
تداوند چهرههاي نيكو توايد بخخيد و زمين ،محصول تود را تواييد داد و
عدالت ،پيش روي او توايد تراميد (مزمور.)15 :1،12

پس با اي حساد او عالوه بر اينكه به خوبي امور حكومات جامعاه را كنتارل
ميكند با توجه به خواستهها و نيازهااي ماردم ،برناماه ريازي كارده و عاداتت را
سرتوحه خود قرار ميدهد؛ به گونهاي كه از جمله خصائل پسر انسان يا مسيثا را
نقش او در داوري جهاني نام بردهاند كاه گااه منزتتاي شابيه منزتات خادا باه او
نهايتاً در مزمور ،قضاو شايسته او را به خوبي بيان ميكند كه:
قومها را به انصاف داوري توايد نمود ،آسمان شاد و زمين مسرور مييگيردد،
دريا و پري آن غرش نماياد ،صحرا وير چه در آن است به وجيد آييد ،آنگياه
تمام درتتان جاگل ترنم تواياد نمود به حضور تداوند؛ زيرا كه ميآيد؛ زيرا
كه براي داوري جهان ميآيد ،آسمانها عيدالت او را اعيالم مييكاايد و جمييع
قومها جالل او را ميبيااد (مزمور.)96،92.

و بدي گونه او به قضااو در جهاان ميپاردازد در هار حاال ،زمااني كاه از

سعیده معین نجف آبادی

ميدهد

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

زيرا به قوم تود و مقدسان تويش بيه سيالمتي تواييد گفيت ،تيا بيه سيوي

جامعهي يرماني سخ به ميان ييد ،اي نكته در نظار ماردم جلاوه مايكناد كاه
خواستهها و نيازها چگونه مرتف ميشود؟ بايد گفت اي سوال در نظر مردمي كه
از دور به اي جامعه مينگرند ،مطرح ميشود و گر نه با ينچه كه از درجا معنوي
و كمال براي مردم ين زمان گفته شد ،مسلماً اي مسأته بدي شاكل مهام جلاوه
نميكند
با اي حال از ينجا كه رفا نيازهااي ماادي زماه زنادگي بشاري اسات ،در
حكومت يرماني كه چه در دي يهود و چه در شيعه مطرح ميگاردد ،باه مساأته
نيازها و خواستههاي مردم هم پرداخته شده و روايا زياادي در چگاونگي اداماه
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جريان زندگي در ين دوران بيان گرديده است
طب احاديد شيعه به دتيل اينكه درين زمان هايچ اماري بار صااحب ا مار
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پوشيده و مخفي نيست ،با تسلط كامل ين حضر  ،بر اوضا  ،نيازها به راحتي رف
ميشود؛ چون يگاهي از نيازها به راحتي و به صاور مساتقيم صاور ميگيارد
بنابر متون كتب مقد

يهود هم موعود بر جهان حكومت رانده ،امنيت و صالو و

صفا را كه زمه زندگي بشري است ،به ارمغان مييورد در سخ اشعيا يمده كاه
«قبل از ينكه بخوانند ،م جواد خواهم داد» كه اي مطلب را ميتوان بر يگااهي
از نياز مردم بدون بيان خواسته منطب كرده و در حقيقت ،همان مفهومي را كاه
در شيعه مطرح ميشود ،در اينجا هم بيان شده است
در زمينه سياستگااري نيز ،موعود شيعه نيازها و خواستههاي مردم را مطاب
با قرين و شر اجرا ميكند در دي يهود هم اي تصميم گياريهاا باا توجاه باه
قواعد اتهي در رأ

حكومات اتخااذ ميشاود از ينجاا كاه مسالماً رهبار چناي

جامعهاي از خواستههاي مردم يگاهي دارد ،تصميما مستقيماً توسط رهبر اتهاي
و با عنايت خداوند ،اتخاذ شده ،سپس به اجرا در ميييد
يكي ديگر از مهمتري ويژگيهايي كه براي هر جامعه يرماني ذكار مايشاود،
چگونگي قضاو و اجراي احكام است در ييي تشي  ،ينچنان از چگونگي قضااو

و اجراي عداتت مهدي موعود سخ گفته ميشود كه بي نظير و بي همتا خواناده
شده و شيعيان معتقدند در هيچ دورهاي مشاهده نشده اسات در منصاب قضاا و
داوري حتي اعتقاد بر وجود عنايا و امدادهاي يبي است؛ به گونهاي كاه هايچ
خطا و اشتباهي صور نگرفته ،حتي مردگان نيز يرزوي بهره مندي از اي عداتت
و رعايت حقوق را دارند
در دي يهاود نياز ايا مساأته بسايار ماورد تأكياد قارار گرفتاه اسات و در
پيشگوييهاي انبيايي چون دانيال و اشعيا ،اي موعود با صفاتي چاون عاداتت و
انصاف شناخته شده ،قضاو و عداتت از شاخصههاي ين دوران مثسود ميگردد
در هر حال بايد گفت از جمله مسائل مثوري كه مورد اشاتراك هار دو ديا
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است پيرامون كارويژه فرييندي و به خصوص نثاوه قضااو و اجاراي عاداتت در
گرفته و ين را از مهمتري اقداما موعود در جامعه يرماني ميدانند
ب .كارويژههاي سيستمي

يكي ديگر ازكارويژههاي اساسي در جامعه ،كارويژههااي سيساتمي اسات كاه
تعيي كننده تغيير يا حفظ نظام هستند ساه كاارويژه جامعاه پاايري ،گازينش
كارگزاران و ارتباط گيري را كارويژههاي سيساتمي ميخاوانيم كاه در تادوي و
اهميتي بنيادي بوده ،در تقويت فرايند سياسي و نفوذ يافت در اركان ين ،نقاش
تعيي كننده دارند جامعه پايري راهي است براي انتقال انديشهها و باورهاي يك
نسل به نسل بعد؛ همان فرايندي كه انتقال فرهناگ خواناده مايشاود گازينش
كارگزاران سياسي ،به انتخاد افراد براي فعاتيتهاي سياسي و مناصاب حكاومتي
اشاره دارد و نهايتاً ارتباط گيري كه ناور بر جريان يافت اطالعا در دل جامعه و
ساختارهاي مختلف تشكيل دهنده نظام سياسي است
در اي باره ميتوان گفت در ين دوران ،اساساً سااختارهاي اجتمااعي دگرگاون

سعیده معین نجف آبادی

اجراي سياستهاي عمومي ،دخاتت مستقيم ندارند؛ وتي براي نظام سياسي داراي

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

درون يرمانشهر موعود است كه به نظر در هر دو مكتب ،بسيار مورد تأكياد قارار

ميشود؛ زيرا در ين زمان به حكم و سنت جديد قيام خواهد شاد ،بيشاتر احكاام
جاهلي و قواني باطل نسخ خواهد گرديد و فرمان و روشي نوي جاايگزي ينهاا
خواهد شد خردهاي مردمان به كمال ميرسد و در نتيجه يرمانهاي اصالحي در
وجوه سياسي ،اجتماعي و اقتصادي تثق يافتاه ،پاا برجاا ميماناد ايا انقاالد
فرهنگي ،چنان عمي و فراگيراست كه همه مردم ،علم و حكمت را مييموزند
جامعه پذيري

روايا  ،ين حضر همه اجتما بشري را اصالح ميكند و جامعاهاي

بر اسا

اسالمي به معناي واقعي ايجاد مينمايد از وساايل تربيتاي باه طاور كامال بهاره
016

ميگيرد و از اي طري  ،تعليما مربوط به تربيت درست و اتهاي گوناه را صاادر
ميكند از ينجا كه مردم به كمال ميرسند ،در جامعاه پاايري نياز هماان اتگاو،
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راهگشاي افراد است اتبته اي امر به سبب گسترش علم و فرهنگ است؛ چنانكاه
از امام باقر

روايت شده است:
يرگاه قارم ما تروج كاد ،دست تود را بر سر بادگان ميگذارد؛ پس به سيبب
آن عقلهاي ايخان را جمع ميكاد و ترديايخان كامل ميشود.

پس عقول مردم ،كامل شده و فرهنگ متعاتي در جامعه رواج مييابد؛ چرا كه
هر فرد در درون خودش به كما

رسيده ،از صفا رذيله پاك ميشود و كساي

هم مثتاج ديگري نيست با اي حساد ،جامعه پايري مردم و ارتقااي فرهناگ و
علم ينها در جامعه يخراتزمان از درون هر انسان ي از ميشود و با عنايتهاي امام
زمان

تكميل ميگردد

درحكومت يرماني يهود هم رشد و تعاتي مردم ،مورد توجه قرار مايگيارد در
ين زمان ،زمينه مطلود براي كسب كمال اخالقي و عقالني فراهم ميشود كه اي
امر ،زمه تشكيل حكومت يرمااني از نظار يهاود اسات ابا ميماون فيلساوف و
دانشمند يهودي ،معتقد است ينچه كه عصر مسيثا را ممتاز ميكند ،دانش اتهي و
دي است ،نه مواهب و معجزا طبيعي ،به گوناهاي كاه بازرگتاري نعمات ين

روزگار در نظر او اي است كه انسان خواهد توانست فارغ از موان جنگ و ساتيز،
تمام وقت خود را وقف مطاتعه حكمات و عمال باه شاريعت اتهاي كناد او علام،
حكمت و حقيقت را از ويژگيهاي ين دوران شكوهمند دانسته و معتقد است كاه
خود مسيثا ،از سليمان حكيم تر و تقريباً به عظمت موسي خواهد باود او كلماه
خدا را به همه خواهد يموخت و تمام امتها به او گوش فرا خواهند داد در اشاعيا
يمده است:
جهان از معرفت تداوند پر توايد شد؛ مثل آبيايي كيه درييا را مييپوشياند
(اشعياء.)11 :9

بااا ايا اوصاااف ميتااوان گفاات در ين زمااان ،چنااان تثااول عظاايم علمااي و
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فرهنگياي به وجود ميييد كه همه مردمان به خداي يگانه ايماان خواهناد يورد،
سطو معلوما بشري با خواهد رفت
در بخشهاي گوناگون از كتاد مقد

نيز بر اتثاد و يكي شدن قومها و مردم

همه جهان تاكيد شده است؛ اما در بعضي روايا كتاب مقاد

نياز صاهيون ياا

اورشليم ،تنها منب اتهام ديني معرفي شده است در جايي يمده است:
بياييد تا به كوه تداوند و تانه تداي يعقوب برآييم ،تا طريقتهاي تويش را
به ما تعليم ديد و به راهياي وي سلوك نماييم؛ زيرا كه شريعت از صيهيون ،و

بنابراي بايد گفت تمام علوم و دانشهاي اتهي در ين زمان ،ماورد توجاه قارار
گرفته ،مردم به دنبال كمال هستند در چني شرايطي مردم به يكرنگي رسايده،
جامعه يرماني شكل ميگيرد
گزينش كارگزاران

كارگزاران براي هدايت جامعه نقش مهمي ايفا ميكنند و در اي ميان ،افرادي
كه در يرمانشهر ،اي نقش را به عهده ميگيرند بايد از شرايط وياژهاي برخاوردار

سعیده معین نجف آبادی

كالم تداوند از اورشليم صادر توايد شد (كرياستون :1222 ،ص.)26

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

درهاي رشتههاي گوناگون علم و دانش به روي انساانهاا گشاوده خواهاد شاد و

باشند ياران حضر مهدي

بزرگواراني هستند كه بسان ينان در تااريخ بشار،

كم پيدا شده است در عي حال اي نيروها از مليتهاي گوناگون تشكيل شدهاند
و به هنگام قيام با شيوه خاصي فراخواني ميشوند ايا افاراد كاه از پايش باراي
فرماندهي تعيي شده اند ،هدايت تشكريان و عمليا جنگي را به عهده ميگيرند
در روايا نيز تركيب دوتات اماام مهادي

از پياامبران ،جانشاينان يناان،

تقواپيشاگان ،صاااتثان روزگااار ،امتهاااي پيشااي و از سااران و بزرگااان اصااثاد
پياامبران معرفاي شاده اسات كاه ميتااوان در ايا مياان ناام بعضاي از ينااان و
مسؤوتيتشان را به نقل از روايا فهميد؛ همچون حضر عيسي
018

كه در روايا

از ايشان با واژههاي گوناگون مانند وزير ،جانشي  ،فرمانده و مساؤول در حكومات
ياد شده است در روايتي نقال شاده اسات كاه حضار عيساي
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مهدي

باه حضار

ميفرمايد:
يمانا من به عاوان وزير فرستاده شده ام ،نه امير و فرمانروا (مجلسيي1210 ،ق:
ج ،12ص.)1122

در اي ميان از افراد ديگري نيز ياد ميشود ،چنانكه امام صادق
ياگامي كه قارم قيام ميكاد 25 ،تن از قوم موسي

ميفرمايد:

 ،آنان كه به حق قضياوت

كرده و با عدالت رفتار ميكاايد ،يفيت نفير از اصيحاب كهيف ،يوشيع وصيي
موسي ،مؤمن آل فرعون ،سلمان فارسي ،ابودجانه انصياري و ماليز اشيتر را از
پخت كعبه بيرون ميآورد (رجالي تهراني :1229 ،ص.)212

عالوه بر اي  ،امام مهدي

ياوراني دارد كه او را در جهاد و جناگ بار ضاد

دشمنان ياري ميكنند در كتاد كمال الدين به نقل از امام ششم

يمده است:

در يمين مسجد شما يعاي در مكه به زودي  212مرد مي آياد كه ايل مكه بيه
تيوبي مييدانايد آنيييا را پيدران و نياكيان آنيان نزاييييدهاناد بير دسيت آنييان
شمخيريايي باشد و بر ير شمخيري كلمهاي نوشته باشد كه از آن ،ييزار كلميه
گخوده گردد .پس تداي تبارك و تعالي بادي فرستد تا در ير وادي جار كخيد
كه« :اين است مهدي به روش داوود و سليمان قضاوت كاد و گيواه بير حكيم
تود نطلبد» (ابن بابويه :1210 ،ج ،2ص.)212

در ميان احاديد از اي  313نفر به تكرار ياد ميشود كاه هماراه و يااور اماام
عصر هستند اميراتمومني

در وصف ينان فرموده است:

تداوند ،دلياي آنيا را انس و الفت بخخيد .آنييا از رفيتن كسيي وحخيت
نكرده ،از آمدن كسي ابراز مسرت نمينماياد .تعداد آنيا به شمارهي اصيحاب
بدر  212نفر است كه در ميان گذشتگان آنها نظير نداشته ،درآيايده نييز نظيير
نخواياد داشت .شماره آنيا به تعداد اصيحاب طيالوت  212اسيت كيه از آب
رودتانه گذشتاد (سليمان :1226 ،ص)810

كارگزاران حكومت را جزء اي  313نفر ميدانند كه از اي گروهها با نامهااي
نجباء ،رفقا ،نقبا ،عصائب ،اوتاد ،رجال اتهي ،اعوان و قواد ،فقها ،خزان ،اهل قضاو
و…ياد شاده اسات اتبتاه باياد توجاه داشات كاه در ي ااز وهاور ،يااران اماام
زمان

019

 313نفرند و بعد از ين به طور سري بر ياران ين حضر افزوده خواهاد

ين حضر  313ت بيش نيستند كه در واق فرماندهان تشكري و كشوري دوتت
كريمه مهدي موعود

ميباشند و ين حضر حركت اصالح گرانه خويش را باا

تشكر ده هزار نفري ي از ميكند
اي كارگزاران داراي ويژگيهاي خاص خود هستند اماام خميناي

فرماوده

است:
از كارگزاران امام زمان المي صادر نميشود؛ چون افيراد صيالحي يسيتاد .در
در حكومت ايخان به حداقل ميرسد (تمياي :1211 ،ص)11

پس در واق  ،مسأته ناشايستگي و باي عاداتتي در ماورد كاارگزاران حكومات
مهدوي ناممك ميشود؛ زيرا در گام نخست ،كارگزاران اي يرمانشهر ،انسانهاي
ساخته شده و تربيت يافتهاي هستند كه تر

خدا و پايبندي به تعهد و تكليف ،با

خون ينان عجي شده و ايمان به خدا ،روحشان را در خود گداخته و از نو ساخته
است ينان در سير باطني و روحي كه خود ،از قياد امياال ،شاهوا و گارايشهاا

سعیده معین نجف آبادی

صورت الم ،االم تحت پيگرد قرار ميگيرد و مجازات ميشود .جيرم و گاياه

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

شد؛ به طوري كه در همان ي از به ده هزار نفر ميرسد بر اي اسا  ،ياران خاص

نفساني يزاد شده و به ملكه عداتت راستي دست يافتهاند
كساني كه قرار است جامعه يرماني يهود را به رهبري ماشايو اداره كنناد نياز
برگزيدگان خدا هستند در اشعيا يمده است:
و قوم تو يمگي عادل و نيكوكار تواياد بود و براي يميخه زمين را به ميرا
تواياد برد (اشعياء.)60 :21

در مزمور هم اي گونه يمده است:
اما ماتظران تداوند ،وار

زمين تواياد بود؛ اما حليمان ،وار

زمين توايايد

شد و از فراواني سالمتي متلذذ تواياد شد (مزمور.)22 :29
061

بنابراي ميتوان فهميد كساني كه در حكومت ماشيو خدمت ميكنند ،افرادي
هستند كه خدا ينها را براي اي مقام برگزياده اسات يناان از زشاتي و دوروياي
بركنار بوده ،به دنبال خدمت به ماشيو و جامعه يرماني هستند ،در مكاشفه عازرا
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يمده است:
عبد من مسيحا ااير توايد شد ،يمراه با آنياني كيه در ايخيان ،نفيس انسياني
است (دوم عزرا.)21 :2

با اي توضيو ،او همراهاني دارد كه تزومااً معاادل جامعاه يساماني نيسات و
ممك است برخي افراد سعادتمند زميني او را همراهي كنند؛ افرادي كه به علات
تقدسشان و اعماتشان در دنيا برگزيده شده افتخار همراهي با منجي يهود را براي
كمك به او در هدايت جامعه دارند اتبته بسياري از ينچه كاه خادا باراي جامعاه
يرماني انجام ميدهد ،به دتيل وجود همي كارگزاران و برگزيدگان اسات و خاود
اي افراد ،زمينه ساز وهور هستند:
«و من آسمان را دگرگون ميسازم و آن را بركت و نور توايم داد ،و من زمين
را دگرگون توايم ساتت وآن را بركت توايم داد ،و مين برگزييدگانم را بير
روي آن سكاا توايم داد؛ اما گاايكاران و شروران ،بر روي آن قيدم نخوايايد
گذاشت» (دوم بارك)20 :1

با اي حساد ،كارگزاران در حكومت ماشيو كساني هستند كاه از طارف خادا

برگزيده شدهاند و مسلماً چني افرادي جز تالش باراي ساعاد جامعاه يرمااني،
هدف ديگري را دنبال نخواهند كرد
ارتباطات

ارتباطا نيز در ين دوران به اوج خود ميرسد مسافتهاي طاو ني در ماد
اندكي طي ميشود و دريا زير پاي مردمان درنورديده ميشود برخي روايا نيز به
سوار شدن بر ابرها اشاره دارد حتي گاهي ساخ از مساافر بادون وسايلههاي
واهري چون سفرهاي سليمان است
از نظر ارتباطا صوتي و تصويري جهااني نياز ين دوران ويژگيهااي خاصاي
دارد درروايتي به برقراري ارتباطا بدون نياز به وسايل خارجي اشاره دارد:

060

ياگامي كه قارم ما قيام كاد ،تداوند به گوشيا و چخمهاي شيعيان ما نيروييي
حضرت يرجا باشد بيا ايخيان سيخن ميي گوييد و آنيان سيخن حضيرتش را
ميشاوند و او را ميبيااد؛ در حيالي كيه حضيرتش در مكيان تيود مييباشيد
(مجلسي :1802 ،ج ،52ص)226

و بدي تثا در ين دوره ،يك سامانو نيرومند و مجهز براي انتقال تصويرها به
وجود ميييد؛ چنانكه ناه موانا مرتفا و ناه گوديهااي زماي  ،ماان از رؤيات
موجودا نخواهد بود
اشاره شده اسات رساول خادا

دربااره چگاونگي حمال و نقال درين زماان

ميفرمايد:
پس از شما قومي توايد آمد كه زمين زير پايخيان طيي و پيميوده مييشيود و
درياي جهان به رويخان باز ميگردد… زمين در كمتر از ييز چخيم بيه ييم
زدن پيموده ميشود ،به گونهاي كه اگر كسي از آنان بخوايد ،شرق و غيرب را
در ساعتي بپيمايد ،اين كار را انجام ميديد (طبسي :1210 ،ص.)115

اي روايا  ،همگي بيانگر ارتباطا ساهل و يساان ،در جامعاه مهادوي و در

سعیده معین نجف آبادی

سهوتت رفت ويمد و جابه جايي ،از ديگر مواردي است كاه در احادياد باه ين

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

عطا ميكاد كه ميان آنان و قارم پيز نخوايد بود كه ارتباط برقرار كاد .پس آن

ساختارهاي نظام است و در پي ين ،ماردم بادون مشاكل باا كاارگزاران و حااكم
جامعه ،سخ ميگويند
در جامعه يرماني يهود نيز ارتباطا به بهتري وجه تثق مييابد ايا اماردر
مكاشفه عزرا اي گونه توصيف شده است:
آن روز ،نه تورشيد توايد بود و نه ماه و نه ستارگان ،نه ابر و نيه رعيد و نيه
برق ،نه باد و نه يوا ،نه تاريكي و نه شامگايان و نه بامدادان ،نه تابسيتان و نيه
بهار ،نه پاييز و نه زمستان ،نه يخبادان و نه سرما ،نه تگرگ و نه باران و شيبام،
نه ماه و نه شب و نه سپيده دم ،نه تابش و نه درتخش و نه روشاايي ،مگر تاها
جالل و شكوه تداي بلاد مرتبه كه به وسيله آن ،يمگان ير آنچيه را در پييش
061

رويخان نهاده شود ،مخايده تواياد كرد؛ زييرا آن روز مانايد يفتيه ،سيالييا

0

توايد بود (كرياستون :1222 ،ص.)52
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بنابراي در ين زمان مردم به راحتي ميتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند
در ين زمان ،چشمان بينندگان ،تار نخواهاد شاد و گوشهااي شانوندگان ،شانوا
است ،و دل شنوندگان ،معرفت را خواهد فهميد طب ينچه در اشعيا يمده اسات،
حتي كساني كه نميبينند و نمي شنوند ،در ين زمان ،بينا و شنوا خواهند شد باا
اي حساد ديگر براي ارتباط بي حكومت و مردم ،مشكلي وجود ندارد عالوه بار
افزايش بينايي و شنوايي تمام افراد ،رفت و يمد نيز به راحتي صور ميگيرد:
اما آناني كه ماتظر تداوند ميباشاد ،قوت تيازه توايايد يافيت و مثيل عقياب
پرواز تواياد كرد ،تواياد دويد و تسته نخواياد شد (اشعياءنبي.)8 :21

با وجود اي قدر  ،ديگر مشاكلي در رواباط اجتمااعي و مساائل ناشاي از ين
وجود نخواهد داشت و روابط ميان افراد ،گروهها ،حكومت كنندگان و عموم ماردم
به راحتي صور ميگيرد مسلما در اي شرايط به كسي ولم نميشود و در حا
كسي اشتباه صور نميگيرد؛ زيرا رهبر جامعه عالوه بر اينكه از مشكال جامعه
يگاه است ،جلوي رواج ولم و ستم را هم ميگيرد
 0ماظور ،يفت روز آفرياش جهان است.

در نهايت بايد گفت كه در يرمانشهر يهود و شيعه ،اصاالح و تربيات ماردم از
جمله اصول اساسي در برنامه ريزي اي حكومت يرماني است؛ چرا كه بنا بر ينچاه
كه گفته شده است ،مردم در ين دوره به سطثي از عقل و يگااهي ميرساند كاه
باعد افزايش ميزان درك ينها ميشود و عقول ينها به كمال ميرسد؛ به گونهاي
كه همه به پرستش خداي يگانه روي يورده ،فقط او را ميخوانند
دربارة ديگر مسائل هم به سبب تربيت اتهياي كه بر جامعه حااكم مايشاود،
مردم از كژيها و نادرستيها حفظ گرديده ،ضم گسترش علم و حقيقت و فهام
عمي  ،به كمال اخالقي و عقالني دست مييابند
اتبته تفاوتي كه در اي قسمت به نظر ميرسد ،اي است كه در ماهب تشي ،

061

اي نو كمال و تعاتيم اخالقي ،صرفاً به فرد يا مردم يك منطقه اختصاص ندارد و
اي تعليم و تربيت بشري و تنها منب اتهي ،اورشليم معرفي شده است و هرچناد
براي تمام مردم جهان نيز اي تعليم صادر ميشود ،مكان اصلي اي علوم و احكام
از ميان يهوديان و توسط ينهاست و از اورشليم به عنوان مثل صدور قواني اتهي
ياد شده است
از سوي ديگر ،يكي از بديهياتي كه در هر دو مكتب بر ين تاكياد شاده وجاود
افرادي از پاكان و برگزيدگان براي اداره حكومت است كسااني كاه قابال اعتمااد
بدي وسيله او را در امر بزرگ نجا جهان از ولم و فساد و هدايت ين به سعاد
همراهي ميكنند؛ چرا كه ينها برگزيدگاني هستند كه تا پيش از ايجاد حكومات
يرماني اي شايستگي را از خود نشان دادهاند و ماورد تطاف و عنايات اتهاي قارار
گرفتهاند ينها كساني هستند كه مورد تأييد خدا قرا گرفتهاند و ايا از هار ناو
تأييدي برتر است
دربارة ارتباطا نيز بايد گفت :در اي يرمانشاهرها ساخ از وساايل ارتبااط
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بوده ،با تطف و عنايت اتهي ،تياقت خدمت در كنار موعود برگزياده را داشاتهاند و

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

امري فراگير است؛ در حاتي كه در بعضي سخنان نقل شده در كتب يهاود ،مكاان

جمعي پيشرفته است كه باعد سهوتت رفت و يمد و ارتباط ميشاود؛ چنانكاه در
روايا شيعه از بهره گيري از ابزاري همچون ابار و در كتاب يهاود هام از پارواز
همچون عقاد سخ گفته شده كه واهراً همه اي ها مثالهايي باراي فهام بهتار
پيشرفت ارتباطا در ين زمان است عالوه بر اي به تكرار ،سخ از نوعي ارتبااط
ديداري و شنيداري بي امام يا موعود با مردم يا بي مردم با يكديگر است كه به
نظر ،نوعي معرفت و بصير است كه باه سابب دساتيابي باه كماا

روحاي و

معنوي براي ينها حاصل ميشود در واق  ،سخ از نوعي بصير و شهود در دل
مردم ين زمان است كه عالوه بر اينكه همراهي و همدتي مردم را بيشتر ميكناد،
061

ارتباط ينها با رهبر و موعود خود را به بهتري طري صور ميدهد
ج .كارويژههاي سياستگذاري
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سومي دسته از كارويژههاي نظام سياسي ،مربوط به بروندادها يعني نمودهاي
اجرايي فرايند سياسي است كه هماان ارارا اساساي وارد بار جامعاه ،اقتصااد و
فرهنگ هستند اي بروندادها در واق انوا سياستهاي عمومي است كاه دوتات
براي دستيابي به اهدافش اتخاذ ميكند ايا كارويژههاا شاامل اشاكال مختلاف
عملكرد تنظيم به معناي تنظيم رفتار و اعمال كنترل بر رفتار افاراد و گاروههااي
موجود در جامعه ،استخراج مناب يا به دسات يوردن منااب در قاتاب ماتيا هاا و
نظاير ين و عملكرد توزي يا تقسيم مزايا و خدما ميان گروههاي مختلف مردم و
در واق  ،استخراج ،تنظيم وتوزي است
استخراج منابع

يكي از مهم تري ويژگيها درحكومت موعود ،وفور نعمت است؛ زيرا از ينجا كه
مردم به اطاعت خدا روي مييورند و بر فرماان حجات او گاردن مينهناد ،ديگار
دتيلي ندارد كه زمي و يسمان از بركا خود بر بندگان خدا مضايقه كنند؛ از اي
رو بارانهاي موسمي شرو باه باريادن ميكناد ،رودخاناهها پار از يد ميشاود،

زمي ها حاصلخيز ميگردند ،كشاورزي شكوفا ميشود و وضعيت عمومي جامعاه
به بهبودي اوضا اقتصادي ميانجامد
يكي از مشكالتي كه باعد ناكامي دوتتها ميشود ،عدم تامي مناب مورد نياز
مردم است؛ اما خداي متعال گنجينههاي پنهاني خويش را در اختيارحجات خاود
قاارار ميدهااد و در دوران ين حكوماات ،مشااكلي مطاارح نميشااود خاادا تمااام
تواناييهاي پيامبران پيشي و قدر هاي پيامبر اسالم و امامان
مهدي

را به حضر

ارزاني داشته است ،تا بدي وسيله حكومت خود را در سراسار جهاان،

مستثكم سازد
در زمينه انبوهي نعمت و مناب و اموال ،روايا بسياري ذكر شده است پيامبر
اكرم

061

در حديثي ميفرمايد:
در آن روزگار ،مال و ثروت ،ترمن ميشود.ير كسي در برابر مهدي بايسيتد و
بگويد« :اي مهدي به من مالي بده» مهدي بيي درنيگ گوييد بگيير» (مجلسيي،
يمان :ج ،51ص.)11

اي ها نيست؛ مگر به سبب نيكي و پارساايي ماردم و عادل و انصاافي كاه در
جامعه برقرار ميشود خدا در قرين كريم به اي امر در جامعاه تقاوا پيشاه گاان
اعتراف كرده است؛ ينجا كه ميفرمايد:
برايتان پي درپي باران فرستد و شما را به اموال و فرزندان ميدد كايد و برايتيان
بستانيا و نهريا بيافرياد (نوح.)12 :

اي ييه حكايت از فراواني نعمت دارد در حديد ديگاري در بحجار االنجوار نياز
يمده است:
زمين ،گاجياه يايش را براي او ]= حضرت مهدي

[ تيارج مييكايد و وي

مال و سرمايه بي شمار بين مردم پخش مينمايد.

همه اي روايا  ،از اي حكايت دارد كه در دوره حكومت مهدوي ،زمينه براي

سعیده معین نجف آبادی

پس گفتم« :از پروردگارتان آمرزش بخواييد كه او آمرزنده است ،تيا از آسيمان

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

زمين ،بار محصول تويش را ميديد و در دل تود ،چيزي بر جاي نميگذارد.

مردم فراهم است تا از زمي و ينچه كه از معادن و مزار در ين است ،بهاره مناد
شوند؛ در نتيجه ررو هاي ماردم و بركاا  ،افازون خواهاد گردياد و از ين پاس
مثروميت و گرسنگي از ميان مردم رخت برخواهد بست از طرف ديگر ،عالوه بار
سرمايه و ررو  ،امكانا رفاهي و امور ديگر ،سامان مييابد
در احاديد به يباداني راهها نيز اشاره شده و اي گونه يماده اسات كاه احاداث
يبراهها ،ساخت پلها و بست سدها بر روي رودخانه ها ،به ويژه بي كربال و نجف
صور ميگيرد و در مسير ين يدها ،يسيادها ساخته ميشود كه در ين ،داناهها
يرد ميشوند و براي هركس اي امكان وجود خواهد داشت كه از ين يسيادها باه
066

طور رايگان استفاده نمايد
اي  ،دورهاي است كه در ين ،همه نيازهاا و خواساتهها باريورده شاده ،منااب
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موجود در مثيط ،استخراج ميگردد در حديثي امام باقر

فرمود:

يرگاه قارم ما اهور كاد ،جارچي از مكه جيار كخيد« :ييال كسيي تيوردني و
نوشيدني با تود برندارد» .آن حضرت حجر موسي بن عمران

را كه يز بار

شتري است با تود بردارد و به مازلي بار نيادازد ،مگر آنكه از آن ،چخمه روان
شود و يركس گرساه باشد و از آن نوشد ،سيير شيود و ييركس تخياه باشيد،
سيراب گردد و مركبياي ايخان يم سيراب شوند تا وارد نجف بخوند كيه در
وادي كوفه است( .ابن بابويه :1210 ،ج ،2ص.)212

در حكومت يرماني يهود نيز براي بريورده شادن نيازهااي ماردم در ين دوران
كمبودي احسا

نميشود ،به طوري كه برقراري صلو و امنيات كاه از نيازهااي

عمدهي مردم است ،به بهتري وجه در ين زمان تامي ميشود در روايت است:
در آن روز به ايخان با حيوانات صيحرا و مرغيان ييوا وحخيرات زميين عهيد
توايم بست و كمان و شمخير و جاگ را از زمين توايم شكست و ايخيان را
به امايت توايم توابانيد (يوشع.) 2 :11

نيز در حزقيال يمده است:
شما را از تمام ناپاكييا و پليدي يايتان نجات ميديم ،غله را بيارور نميوده و
آن را زياد توايم كرد و ديگر براي شما قحطي قرار نخوايم داد.

در سخنان ديگر بعضي از نعمتها را بر شمرده و بدي وسيله وفاور نعمات ين
دوران را گوشزد ميكند؛ زيرا از وعده هايي كه به بني اسرائيل داده شاده ،وجاود
يباداني و فراواني است؛ چنان كه يمده است:
ترمن شما به قدري زياد توايد بود كه كوبييدن آن تيا ياگيام چييدن انگيور،
ادامه توايد داشت و انگور شما به قدري فراوان توايد بود كيه چييدن آن تيا
كاشتن بذر ،طول توايد كخيد .توراك كيافي توايييد داشيت و در سيرزمين
شما صلح و آرامش توايم بخخيد و شما با تاطري آسوده به تواب توايييد
رفت (الويان.)26 :5،2

بر اي اسا  ،وضعي كه جهان تثت نظر ماشيو خواهد داشت ،به بهتري وجه
توصيف شده است نيروي باروري طبيعت تا ميزاني شاگفت انگياز و معجازه يساا
فزوني خواهاد يافات در ايا مياان ،پيراماون چگاونگي بعضاي مثصاو

067

نياز

در دوران ماشيح ،انسان يز حبه انگور را بيا گياري ييا قيايق مييآورد و آن را
گوشه تانه تود ميگذارد و از آن به قدر يز تم بزرگ آب انگور ميگييرد و
بقاياي آن را در آشپزتانه ميسوزاند و يز حبه انگور كيه سيي پيمانيه شيراب
نديد يافت نخوايد شد (كتوبوت111 ،ب).

در حزقيال نيز مواردي ذكر شده است؛ از جمله:
درتتان را وادار ميكاد تا ير ماه ميوه آورند و انسان از آن ميوهها مييتيورد و
واسطه آن ،شفا تواييد يافيت) در ايين طيرف و آن طيرف يير نيود درتيت
توراكي توايد روييد كه برگ آن پژمرده نخوايد شد و ميوه اش تمام نخوايد
گخت و ير ماه ميوهاي تيازه تواييد آورد ،زييرا كيه آبيش از مَقيدِس جياري
ميشود و ميوه آن براي توراك و برگ آن به جهت عالج و شيفا تواييد بيود
(حزقيال.)82 :12 ،

بر اي اسا  ،مناب در حد فراوان استخراج شده ،مورد استفاده قرار ميگيرند
در دي يهود عالوه بر اي موارد ،نكاتي ديگر نيز دربارة گسترش مناب و وفاور

سعیده معین نجف آبادی

شفا مييابد و بر لب آن نهر (نهري كه اورشيليم جياري اسيت و يير كيس بيه

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

توصيفاتي در كتب يهود يافت ميشود؛ از جمله:

ينها ذكر شده است كه همگي بر گسترش رفاه و يسايش تكيه دارند اتبتاه باياد
گفت كه وعدههاي بعضي از ربانيون دربارة بعضاي از ماوارد همچاون تباا هااي
دوخته و نانهاي پخته كاه زماي توتياد خواهاد كارد ياا ماواردي شابيه ايا ،
تعبيرهايي كامالً مجازي هستند كه بر يساان شادن تثصايل معااش در ين دوره
د تت دارند و همگي نشانگر وفور نعمت و گسترش رفاه در ين زمان است
عملكرد تنظيم و توزيع

برنامه ريزيهاي دقي  ،كنترل امور و به كارگيري ينهاا در حكومات مهادوي
همراه با استفاده از دانش بي كران اتهي توسط امام است كه ميتواند همه مناط
068

را يباد كرده ،براي تأمي زندگي و رفاه مردم راه و روشهايي عرضه نمايد هماي
طرحها و برنامهها از عوامل پيشرفت جامعه است و تنظيم دقي  ،عاملي مايشاود
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در جهت بهره وري و استفاده بهتر از مزار و مناب قابل برداشات تاا زمااني كاه
كنترل اوضا به دست رهبري حكيم باشد ،از نظر جلوگيري در هدر رفت اماوال،
مشكلي وجود ندارد
همچني از ينجا كه كنترل جامعه در دست مستمندان اسات و يناان در ايا
امر ،نقش اساسي دارند ،دقات زم را باراي كنتارل اوضاا و جلاوگيري از ساوء
استفاده انجام ميدهند در عي حال ين حضر در اداره اماور از نظار اقتصاادي
گشاده دست بوده ،اموال را براي يسايش و رفاه مردم به كار ميگيرد پس از ين ،و
ديگر كسي دچار فقر نميشود و سراسر گيتي در كنترل او و ياورانش خواهد بود
در حكومت موعود شيعه ،توزي مناب موجود بي افراد نيز به شاكلي عاد ناه
صور ميگيرد و همه از حقوق خود برخوردار ميشاوند؛ بناابراي رعايات قااط
اصل مساوا و عداتت ،موجب تعديل ررو ها و براباري در توزيا كا هاا و ماواد
مورد نياز همه مردم است كه از تراكم و ذخيره سازي جلوگيري ميكند و زميناه
بي نيازي را فراهم مينمايد

رسول خدا

ميفرمايد:

در آترالزمان ،تليفهاي اهور ميكايد كيه ميال را بيدون شيمارش مييبخخيد
(طبسي :1210 ،ص.)192

ين حضر همچني ميفرمايد:
در آترين دوران امت من ،تليفهاي توايد بود كه اميوال را مخيت مخيت بيه
مردم ميديد و آن را نميشمارد (طبسي ،يمان :ص.)192

ين دوران عالوه بر اينكه دوره وفور و فراواني است ،توزي اموال نيز به گونهاي
صور ميگيرد كه حتي مردم براي دادن صدقه و زكا كسي را پيدا نميكنند و
همه در بي نيازي به سر ميبرند؛ چنانكه امام باقر
مهدي

فرمود:

اموال را ميان مردم چنان به مسااوا تقسايم ميكناد كاه ديگار

مثتاجي ديده نميشود تا به او زكا

دهند (مجلسي1210 ،ق :ج ،12ص.)18

گويي دين شما را يمچون پرندهاي مخايده ميكام كه مييگرييزد و در تيون
تود مي تپد و كسي آن را به شما باز نميگرداند ،مگر مردي از تاندان ما اييل
بيت .در آن ياگام ،وي در سال دو پاداش و در ماه دو روزي به شما ميديد و
در زمان او به حكمت دست مييابيد (مجلسي ،يمان.)1122 :

اي روايت ،هر شش ماه يك پاداش و بخشش ماتي از بيات اتماال و

توزي مواد اايي و خواروبار هر دو هفته يكباار صاور ميگيارد و باه گوناهاي
اي مطلب خود به خوبي گواه است كه بخشندگي امام در توزي  ،باه گوناهاي
است كه به هر كس كه بخواهد ،ميبخشد و اتبته نيازمندي نيست
بر اسا

ينچه كه از عداتت و مساوا ماشيو يهود نيز ذكر شده است ،بعيد به

نظر ميرسد كه مناب به خوبي كنترل نشود؛ بلكه با وجود چناي حكاومتي ،باه
اعتقاد يهود ديگر نه تنها بي عداتتي دربارة مردم وجود ندارد ،بلكه منااب نياز باا
كنترل حكومت تنظيم ميشوند ،خود ماشيو و ياران او در نقاط مختلف جهان باا

سعیده معین نجف آبادی

تنظيم شده است كه از زياده روي و كوتاهي در توزي اموال جلوگيري گردد

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

همچني دربارة چگونگي توزي و پرداخت اموال فرمود:

بر اسا

069

عداتت و درستكاري در جهت سعاد و رفاه مردم تالش ميكنند و به خاوبي بار
رفتار افراد و گروهها و به خصوص كاارگزاران حكومات ،در جهات اوضاا رفااهي
مردم ،نظار دارند:
بلكه بر اساس عدالت حكم ميكاد و داد ضعيفان را ميستاند (اشعيا.)11 :5 ،

به دتيل برنامه ريزي ماشيو ،امور به خوبي و از جها مختلف تنظيم و كنترل
ميگردد و مناب كسب شده و برنامه ريزي شده هم به خوبي توزي ميگردد هار
چند در كتب عهد عتي دربارة وفور نعمات و گساترش رفااه در باي قاوم بناي
اسرائيل تاكيد شده ،در عي حال به گسترش در بي اقوام و ملل ديگر نيز اشااره
071

گرديده است؛ به گونهاي كه تمام شهرهاي وياران شاده را از ناو يبااد كارده و در
جهان ويرانهاي يافت نخواهد شد در حزقيال يمده است:
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و توايرانت شهر سدوم و دتترانش (ديات اطراف) بيه حاليت نخسيتين بياز
تواياد گخت (حزقيال.)16 :55 ،

همچني مناب بي جمي امتها تقسايم ميشاوند تاا هايچ گلاه و شاكايتي
صور نگيرد و همه از نعما اتهي بهره مند گردند:
تو را حفظ نموده ،عهيد قيوم تيوايم سياتت تيا زميين را ميأمور سيازي و
نصيبياي تراب شده را تقسيم نمايي

بنابراي عالوه بر گسترش و وفور مناب زميني ،اي مناب به خوبي بي هماه
مردم جهان توزي و كنتارل ميگردناد و هماه از ايا اتطااف اتهاي ،بهاره مناد
ميشوند
بر اسا

ينچه گفتيم ،يكي از مهمتري عواملي كه سبب ايجاد يسايش و رفااه

در يرمانشهر يهود و شيعه ميشود ،وجود نعمات فاراوان و يبااداني اسات اتبتاه
همانطور كه در دو مكتب گفته شد ،روح متعاتي و كمال طلب مردم ين دوران در
ساايه حكوماات رهبااري خردمنااد باعااد ميشاود تااا مااردم از بسااياري نيازهااا و
خواستههاي امروزي چشم بپوشند و از حرص و طم دوري جويند در عي حال
ين دوران ،دوراني است كه گفته ميشود وفاور نعمات و سرسابزي و يبااداني باه

يخري حد خود ميرسد؛ به گونهاي كه زمي  ،هماه منااب و گانجهااي خاود را
يشكار كرده و ديگر فرد مثتاج و نيازمندي پيدا نمايشاود اتبتاه در ايا زماان،
بركت نعمتها نيز افزون ميشود
پس يباداني و زيادي نعمت و روزي از ويژگيهاي دوران حكومت موعود در هر
دو مكتب است كه خود ،عاملي در جهت افزايش ميل و اشتياق مردم دورانهااي
مختلف به ديدن ين دوران است
تنظيم و كنترل امور نيز با وجود بصير و يگااهي منجاي موعاود و عاداتت و
انصافي كه او از خود بروز ميدهد ،مسلماً باه بهتاري نثاو صاور ميگيارد ين
حضر  ،عالوه بر اينكه با عداتت به امور رسيدگي ميكند ،براي مردم در شهرهاي
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مختلف حكم كرده و به بهبود امر ينها ميپردازد در نهايت باياد گفات حكومات
شايد بتوان ين را ناشي از اتهي بودن ينها دانست در اي مقاته سعي شد تاا حاد
امكان به بررسي اي ويژگيها بپردازيم وگوشاهاي از ايا حكومات موعاود را باه
تصوير بكشيم
نتيجه

حكومت موعود و وهورمنجي ازمهمتري مسائلي است كه اديان اتهاي درباارة
يهود دربارة كارويژههاي حكومت موعود ،مطرح است ،مقايسه شود
همانگونه كه ديديم ،كارويژهها يا همان روابط بي ساختاري حكومت موعاود
در اي دو مكتب از شباهتهاي زيادي برخوردارند و شايد اي به دتيل اتهي بودن
ينهاست؛ براي مثال عاداتت و انصااف در قضااو باي ماردم ،وجاود يااوران و
كارگزاران صدي كه در كنار منجي باه اصاالح و اداره جامعاه ميپردازناد ،وفاور
نعمت و يباداني زمي و تثول علمي و فرهنگي جامعه ،از موارد مشابهي است كاه

سعیده معین نجف آبادی

ين ،بسيار سخ گفتهاند در اي پژوهش ،سعي شد ينچه كه در دو مكتب شيعه و

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 

موعود مطرح شده در اي دو مكتب ،داراي شباهتهاي زيادي در اي زمينهاند كه

هر دو مكتب در متون خود به ين اشاره كردهاند در مقابل ،ماواردي چاون تعاداد
ياوران و معرفي ينها در مكتب يهود ،كمتر مورد توجه بوده است
در يخر ،اي نكته قابل ذكر است كه اي تشابها  ،صارفاً درباارة كارويژههااي
حكومت موعود است ،وگرنه يهود به مسائلي چون مساوا و برابري كاه ماد نظار
شيعه است ،اهميتي نداده و قائل به برتري نژاد يهود حتي در يخراتزمان است
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منابع
 .1قرآن كريم.
 .2نه البالغه.
 .2ابن بابويه ،محمدبن علي ،كمجال الجدين و تمجام النعمجة ،ماصيور پهليوان ،قيم ،دارالحيديث،
1210ش.
 .8ابن شعبه حراني ،ابومحمد حسن ،تحف العقول ،قم ،مكتبة بصيرتي 1298 ،ق.
 .5حرعاملي ،محمد بن حسن ،وساي الشيعه ،بيروت ،دار احياء الترا

العربي ،ج 1108 ،1ق.

 .6تمياي ،سيد روح اهلل ،صحيفه نور ،تهران ،مركز مدارك فرياگي انقالب اسالمي1261 ،ش.
 .2دلخاد تهراني ،مصطفي ،دولت مهدي ،سيرت مهدي ،چ ،5تهران ،دريا1212 ،ش.
 .1رجالي تهراني ،عليرضا ،يكصد پرسش و پاسخ پيرامون امام زمان
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 ،چ ،5قم ،نبوغ1229 ،ش.

طبسي ،نجم الدين ،چشم اندازي به حكومت مهدي
عسكري ،نجم الدين جعفربن محمد ،المهجدي الموعجود المنتظجر عنجد علمجاء ااج السجنة و
االمامية ،تهران ،موسسه امام مهدي 1260 ،ش.
عهد عتي .
فيرحي ،داوود ،نظام سياسي و دولت در اسالم ،تهران ،سمت1212 ،ش.
كامل سليمان ،روزگار راايي ،علي اكبر مهدي پور ،تهران ،آفاق1226 ،ش.
كرياستون ،جوليوس ،انتظار مسجيحا در آيجين يهجود ،حسيين تيوفيقي ،قيم ،مركيز مطالعيات
 ،چ ،2قم ،بوستان كتاب1210 ،ش.

وتحقيقات اديان ومذايب1222 ،ش.
تهران :مركز آموزش مديريت دولتي1211 ،ش.

 .16مجلسي ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بيروت ،موسسة الوفاء1802 ،ق.
 .12دواني ،علي ،مهدي موعود ،چ ،15تهران ،دارالكتب اسالميه 1210 ،ق

سعیده معین نجف آبادی

 .15گابريل آلموند ،جي بياگهام جونيور ،رابرت جي مونت ،سياست تطبيقي ،عليرضيا طييب ،چ،2

…حكومت موعود در انديشه شيعه و يهود 
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