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 يودر دولت مهد مسیححضرت نقش 
   hosn.azizi@gmail.com استادیار تاریخ دانشگاه اصفهانحسین عزیزي /  
  کارشناس ارشد مدرسی معارف اسالمی دانشگاه اصفهان/  زاده ید یعقوبجم

 25/10/96پذیرش: ـ  11/4/96دریافت: 

 چکیده
روش کنـد.   مـی و در دولـت او بررسـی    مهـدي موعـود  حضـرت  را در عصر ظهـور   بن مریم حضرت مسیح عیسیاین مقاله نقش تاریخی 
بـه عنـوان یکـی از     حضـرت عیسـی  از ، در احادیث مهدویتاست. استنادي، و روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی  ها  گردآوري اطالعات و داده

کـه حتـی پیـامبر    کنـد   نماز ثابت میگزارد. این  نماز میبا آن حضرت و  آید می از آسمان ،ظهور عصردر . او یاد شده است مهديحضرت یاران 
، مهـدي حضـرت  دین خداسـت. در روایـات اسـالمی،     ۀبه منظور اقام ي است و ماهیت قیام او، ماهیت دینی ووخدا، خادم و وزیر دولت مهد

فرهنگ دادگـريِ اسـالم خواهـد کوشـید و     سازي  در راه جهانیشان یا کناردر نیز  بن مریم عیسی. است جهانی دینی وانقالب دادگستر  رهبرِ
 حضرت مهـدي در کنار  حضور مسیحور ، ظهانقالب جهانیاین گذار در پیشرفت رثیأیکی از عوامل تاساس،  موانع را از میان خواهد برد. براین

و وزیـر  القضـاة   قاضـی و مـأجوج را برخواهـد انـداخت،    جوج أیـ  ي است و نماد صـلیب و دجـال و  وستیز دولت مهد . او با اینکه سردار دغلاست
کارهـا و   جوج و سـتیز نـرم او بـا دغـل    أجوج و مـأ دهد که جنگ سخت مهدي موعود با امثال ی همه نشان می این او نیز خواهد بود.داري  خزانه
 هاي دجال، چقدر سخت و پرماجراست. فریب

 .مأجوجو  ي، مسیح، دجال، یأجوجومهدي، دولت مهد ها: واژه کلید
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 مقدمه 
حضور معنادار حضرت مسیح در ادبیات مهدویت، و ظهـور دولـت   
عدل و نجات، آنچنان پررنگ و جدي است که گاهی تصور شده 
مهدي بجز مسیح نیست، اما تواتر معنـوي یـا استفاضـۀ روایـات     

پیام دیگري دارد و آن حضور تأثیرگذار حضـرت   حضرت مهدي
این روایات، مسیح عضوي از  در دولت مهدوي است. در مسیح

دولت فراگیر و جهانی حضرت مهدي امم اسـت، نـه رهبـر ایـن     
دولت. حال باید دید معنا و ابعـاد ایـن حضـور چیسـت و چگونـه      
است؟ هرچند شاید در حجاب الفاظ و اسناد، درك درست حقیقت 

نایـافتنی   در کنار موعود امـم دسـت   حضور فرزند جضرن مریم
تـر   تواند گام نخستین در راه فهـم واقعـی   می است، اما این گفتار

 شمار آید. به ماجراي مسیح و مهدي
پژوهشی اسـت، بـه دنبـال     ۀگونه پیشینفاقد هرکه  ،این تحقیق

مسیح در دولت حضرت جایگاه و نقش  پاسخ به این پرسش است که
ـ دست کـم   ـ ي از منظر روایات چیست؟ پاسخ به این پرسش  ومهد

مسـیح در  حضـرت  اید که روایات مربوط به حضور زد می این ابهام را
اگر او به نمـاز   چه ضرورت و چه معنا و مفهومی دارد؟ و ،عصر ظهور

سـتیز دولـت    ، بـا اینکـه سـردار دغـل    کنـد  می اقتدا مهديحضرت 
خواهـد  أجوج و مـأجوج را بر یـ  ي است و نماد صلیب و دجـال و ومهد

کـدام   ۀخواهد بود، نشان زدار او نی و وزیر خزانه القضاة قاضیو انداخت، 
 دینی است؟ ۀحقیقت نهفت

  مهديحضرت اقتدا به نماز 
دادنـد و از   مـی  تمام اعمال را به بهترین وجه انجام بیت پیامبر اهل

نیـز   مهـدي موعـود  روي، حضـرت   . بـدین آن غافـل نبودنـد   فضایل
نمـاز جماعـت باشـکوهی در     خـود،  آغـاز قیـام   در ،براساس روایـات 

او بـا ایـن حـال     .خواهد کرد برگزار مسلمانان،اول  ۀبلق ،المقدس بیت
کـه   ،از ایـن عمـل مهـم    ،ل قیام را پـیش رو دارد یاواهاي  که سختی

 غافـل نخواهـد بـود    ،دهـد  دیگر نشانهاي  عظمت اسالم را به امت
ــات، )15-14ص ،85جق، 1404، (مجلســی ــن روای ــاس ای ــر اس  . ب

مسلمانان ماعت کند و در نماز ج می از آسمان نزول حضرت عیسی
کند که امامت نمـاز را   می به او پیشنهاد شود. امام مهدي می حاضر

پذیرد و دلیل آن را احتـرام   نمی ولی حضرت مسیح ،به عهده بگیرد
امـارت و   به منصببه صراحت، داند و  می نزد امت مهديحضرت 

پس تو امامت کن و من بـه  « گوید: می کند و می اشارهایشان امامت 
 .)844ص  ق،1409حلی، ( »کنم می تداءتو اق

 مهـدي حضـرت  به نماز  مسیححضرت در خصوص اقتداي 
بـه   ،خاصه نقل شده است. در اینجا روایت در منابع عامه و 20بالغ بر 

 شود: می چند نمونه از آنها اشاره
: گفتشهربن حوشب ه نام ببه شخصی بن یوسف ثقفی  حجاج. 1
 شـهربن حوشـب   .سته کرده اسـت اي در کتاب خداست که مرا خ آیه

لِ  « سوره نساء: 159ۀ گفت: اي امیر! کدام آیه؟ گفت: آی نْ أَهـإِنْ مو
 مویو هتولَ مقَب نَنَّ بِهؤمۀِالْکتابِ إِالّ لَییامشَهِیداً الْق هِملَیکونُ ع؛ و از »ی

اهل کتاب کسی نیست، مگر آنکه پیش از مـرگ خـود، حتمـاً بـه او     
آورد، و روز قیامت [عیسی نیز] بر آنان شاهد خواهد  سی) ایمان می(عی

 اهل کتاب گواه و ۀعلیه هم ،در روز قیامت عیسىبود. آري، حضرت 
چه به وى ایمانى سودمند آورده باشند و چه ایمانى  بود،شاهد خواهد 

در طول زندگى به وى ایمان داشته باشند و  ،به عبارت دیگر .دهیبى فا
ایمان بیاورنـد؛   ، قبل از جان دادن به حضرت عیسیمرگ یا هنگام

زیرا در آیات قرآن آمده که پیامبران از گواهان قیامت هستند. حضرت 
نیز گواه امت خود، یعنی مسیحیان خواهد بود و بر اعمـال و   عیسی

 ).41رفتار آنها شهادت خواهد داد (نساء: 
ن یهـودي و  گرد دهم می من دستور ،به خداگفت: سوگند  حجاج
نگـرم تـا وقتـی کـه خـاموش       می و او را به دقت زنند می نصرانی را

گفت: خدا امیـر را   بن حوشبشهر. کند نمی حرکت دهانششود و  می
گفت: پس چگونه  .به سالمت دارد! آیه چنین نیست که تأویل کردي

 بـه دنیـا فـرود    ،پـیش از قیامـت   عیسیحضرت است؟ شهر گفت: 
د، مگـر  نـ مان نمـی  آنهـا غیر اعم از یهودي و ،آید و اهل هیچ ملتی می

ـ آور مـی  ایمـان  ایشـان آنکه پیش از مرگ بـه   د و پشـت سـر امـام    ن
طلب از کجـا بـه   گفت: شگفتا! این محجاج  .دنخوان می نماز مهدي

بـن   بـن علـی   بـن الحسـین   محمـدبن علـی  از  :تو رسیده است؟ گفت
 قمی،( اي ۀ زاللی گرفتهاز سرچشم ،حجاج گفت: به خدا .طالب ابی

 ).158ص ،1جق، 1404
مراد آیه آن است که اهل کتاب در « :نویسد می عالمه طباطبائی

و  ،آورنـد  مـی  به او ایمان ،و پیش از مرگ حضرتزمان نزول مسیح 
را  ،روي از رهبـر اسـالم، حضـرت مهـدي     این ایمان موجبات پـی 

 ).233و219ص  ،5ج، 1374ئی، (طباطباکند  فراهم می
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اي خیثمـه،  «: نـد فرمود خیثمـه خطـاب بـه    قرامام محمدبا. 2
دانند، تا اینکه ن توحید را و ،نشناسند زمانی خواهد آمد که مردم خدا را

خداونـد   از آسـمان فـرود آیـد. و    بن مریم دجال خروج کند وعیسی
 بیت من نماز با مردي از اهل رساند، و می دجال را به دست او به قتل

 ،خواند می بیت نماز ی پشت سر ما اهلبینی که عیس نمی آیا .خواند می
» برتـریم او  بیـت از  که او پیامبر است. آگاه باش که مـا اهـل   درحالی
 .)287ق، ص 1417 ،(صدوق
از امامـت   بن مـریم  آمده است که عیسی ي. در روایت دیگر4

حضـرت   ۀورزد و آن مقـام را شایسـت   می جماعت مسلمانان خودداري
پسـندیده نیسـت کـه پیـامبر      ،الهیداند؛ زیرا در حکمت  می مهدي

در غیر این صورت، امت اسالمی  .آیین پیشین، حاکم مسلمانان گردد
 روي، بـدین محـروم خواهـد بـود.    و از داشتن رهبري بـزرگ نـاتوان   

از ماسـت  «نـد:  کند که فرمود می نقل از رسول خداابوسعید خدري 
سـیوطی،  ( »خوانـد  مـی  پشت سرش نماز بن مریم کسی که عیسی

 ).61، ص 2ق، ج 1421
تعجـب  موجب  محمد به مهدي آل مسیححضرت . اقتداي 5

بـه   ،شود و تعداد زیادي از آنان بـا دیـدن ایـن صـحنه     می مسیحیان
 ؛ زیـرا شـوند  مـی  یاران امام زمان پیوندند و جز می نیروهاي انقالب

یـد انقـالب و   ین، تأاناپیامبر مسـیحیان بـه امـام مسـلم     يعمل اقتدا
اسـت. در حـدیث آمـده اسـت کـه       حضرت مهـدي حرکت جهانی 

ایشـان  آیـین   پیـامبر اسـالم و   ةکننـد  چون تصدیق بن مریم عیسی
نیـز شـهادت    جانشین او، یعنـی حضـرت مهـدي    ، به درستیِاست

 .)147ص، 2ج ق،1421سیوطی، (خواهد داد 
، پیـامبري  بـن مـریم   عیسـی  شود که می معلوم ،از این روایات

بـه وظـایف    ، صـرفاً مهديحضرت گ است که در عصر ظهور بزر
 آن حضـرت خواهـد   ۀجانب تأیید ظهور و یاري همه وزارتی خود، یعنی

. معلوم است که دیدن اقتداي پراخت و رسالت دیگري نخواهد داشت
مسـیحیان و یهودیـان را   ۀ ، جامعمهديحضرت مسیح به حضرت 

 برد و در بر انگیختن همراهی آنان با حضرت مهدي می به فکر فرو
تعـداد زیـادي از مسـیحیان و    تـا جـایی کـه     ،گذارد می تأثیر بسزایی

 اقتـدا  در نمـاز بـه امـام مهـدي    ، مسـیح حضرت یهودیان به تبع 
ع رکنـی  که فـر  ،در نمازآنان وقتی  معلوم است که همچنین. کنند می

که  استمعن اینبه  ،کنند میاقتدا  مسلمانانبه امام  ،اسالم استدین 
این تبعیـت  توان  می ،بنابراین .اند هیم دین اسالم شدتسل ،طور کامل هب

 حساب آورد.ه بیک تبعیت سیاسی را و پیروانش  حضرت مسیح
بـه  ، مهـدي بـا حضـرت   ، در نمـاز  بن مـریم  عیسی این،بنابر

 ایهود و نصـار  ایماندر آن دوره،  .کند می عملشریعت آخرین پیامبر 
اسالم و قبول کـردن   ایمان و التزام به دین مبین حضرت عیسیبه 

و  ،خواهد بود به عنوان جانشین پیامبر اسالم رهبري امام مهدي
است. در پی ایـن همراهـی و    مسلمانانهمراهی آنان با  این مقدمات

ریزي کمتري فتح خواهد شد و کسانی  پیروي، جهان با جنگ و خون
مسـیح بـه او   حضرت با اقتداي  ،شناختند نمی را مهديحضرت که 

 شوند. دارند و جز پیروان ایشان می میاز جنگ بردست 
حضـرت  بـه نمـاز    مسیححضرت توان تأثیرات اقتداي  می پس
 را در اموري چند برشمرد: مهدي
 رسد. می به اثبات مهديحضرت حقانیت جهانی  .یک
 شوند. می طاغیان یهودي و مسیحی با این اقتدا، ساکت و تسلیم .دو
 شوند. می دياهل کتاب تابع امام مه .سه
 .شود فتح میریزي  جهان با کمترین جنگ و خون .چهار

 يودر دولت مهدوزارت 
، جهـانی حضـرت مهـدي    در حکومتتوان گفت:  تردید، می بی

از روایـات اسـتفاده    .انـد  نیکان امـت  از بزرگان و دولتکارگزاران 
از پیـامبران، جانشـینان   ترکیبـی  را  شود که وزیران این دولت می

 هـاي پیشـین، و   امـت  صالحان زمان ظهور و قواپیشگان وآنان، ت
دهنـد کـه    تشکیل می بزرگان اصحاب پیامبر از سران وبرخی 

از  تـن ، هفت حضرت عیسی گونه است: نام برخی از آنان بدین
فرعـون،   ، مؤمن آلموسیحضرت اصحاب کهف، یوشع وصی 

قبیلـه   و مالـک اشـتر نخعـی   ، ابودجانـه انصـاري   ،سلمان فارسی
 .)17 ، ص1380(طبسی، مدانه

 آمـده اسـت کـه    دیگري نیز در روایاتافزون بر روایات یادشده، 
ایـن  در  .شـود  انتخـاب مـی   امام زمـان  وزارتبه  حضرت عیسی

مشاور، فرمانده سپاه  حاجب، ،وزیربه عنوان  از حضرت مسیح ،روایات
به یاد شده است. از افراد دیگر نیز ایشان مسئول اموال در حکومت  و

حضرت مسـیح خطـاب بـه حضـرت      است. عنوان وزیر نام برده شده
 امیر نیستم. ام، و من به عنوان وزیر مبعوث گردیده گوید: می مهدي

حضـرت  فرزند  گزارند و با امام خود نماز می در این هنگام، مسلمانان
 .)347 ق، ص1424حماد،  بناکند ( به آن حضرت اقتدا می مریم
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هنگـام   عیسی«است: آمده  ول خدااز رس يدیگرحدیث  در
بدنش سفید،  .آید می زرد زعفرانی فرود ۀجام میان دو در ،صبح ةسپید

 گـویی از سـرش روغـن    ،زلفش از هم بـاز اسـت   ۀمیان مویش بور و
 خـوك را  ،شـکند  مـی  صـلیب را  .سالحی در دسـت دارد  چکد، و می
 او مسـئول امـوال قـائم    .رسـاند  می دجال را به هالکتو  کشد می
 او وزیر دست راست و. شود، اصحاب کهف معاونان او خواهند بود می
بن الحسن امنیـت   ۀحجبه کرامت هم او  ب قائم است، وینا و دار پرده
 .)344 ق،1416 ،(مقدسی »گستراند می مشرق در مغرب و را

در  یسـ یعحضـرت  کنـد کـه    می تیروا از رسول خدا یثعلب
آن ۀ لیاست که به وسـ  يا حربه در دست او و دیآ می طلوع صبح فرود

 را ضـبط و  اموال قائم کشد و می راها  خوك شکند و می راها  بیصل
ب اوسـت  یـ ، حاجـب و نا قـائم  نِیامـ  ر،یـ او وز .کنـد  می يآور جمع
 ).307ص، تا یب ،ی(بحران

ایـن وزیـران در   تـوان حـدس زد کـه     می بر اساس این روایات،
 در عیسـی حضـرت   د وسیاست قرار دارن بعدي حکومت وهاي  رده

 ،2جق، 1428، کورانی(القضاة  الوزراء، قاضی این میان، به عنوان رئیس
 ،کــورانی( مهـدي حضــرت و فرمانـده کــل قـواي    )429-428ص

س امور مهـم دولـت فراگیـر او خواهـد     أدر ر )313ص ،3جق، 1428
یـاران  از  ،روایـات در  کـه  اصـحابی  ؛اند معاونان او اصحاب کهفبود. 

حضـرت  . معلوم است کـه معاونـان   اند هشمار آمد به حضرت مهدي
این، حضرت مهـدي موعـود هسـتند. بنـابر    در واقع معاونان  عیسی

حضـرت  هیچ تعارضی میان روایاتی که اصـحاب کهـف را از یـاران    
  عیسـی حضـرت  با روایاتی کـه آنـان را از یـاران     اند دانسته مهدي

وظـایفی دارد کـه در    ،شود. او در این پسـت  نمی دیده اند معرفی کرده
قتـل   روایات به بخشی از آنها، یعنی شکستن صلیب، کشتن خوك و

 دجال اشاره شده است.

 شکستن صلیب
صـلیب نمـادي چلیپـایی اسـت کـه      هـا،   بر اسـاس برخـی گـزارش   
شان بـه   ار آن را به عنوان نماد دین تازهمهرپرستان ایرانی نخستین ب

نمایانگر چهار عنصر اصـلی   یپاییاین نشان چل ۀچهار شاخ .کار بردند
یان نخستین، بدان بـاور داشـتند.   ی) بود که آریاك و آتشآب، باد، خا(

نشان چلیپا از ایران برخاسته و در سیر زمانی و مکـانی خـود، در روم،   
نخسـت بـه سـتاره و سـپس بـه نمـاد شـیر و         به صلیب و در ایران،

از این در این نماد از شش هزار سال پیش  خورشید تبدیل شده است.
رفتـه و بـه همـراه قـدرت یـافتن       بین مهرپرستان ایرانی به کار مـی 

بـه   ،طـوالنی بـین ایـران و یونـان    هاي  مهرپرستان و به سبب جنگ
 ).5-4ص  ،1387 زاده، ربیع(غرب رفته است 

توسط یهودیـان بـه صـلیب     حضرت عیسی ،در باور مسیحیان
، 27انجیل متی، بـاب ( جان داد ه شد و در راه گناهان مسیحیانکشید

 .)8 – 3، بندهاي 15رساله اول قرنتیان، باب ؛ 44 – 32بندهاي 
پرسـتی اسـت، در بـین     ، که نماد شرك و خرافهحال، این صلیب

بـه   ،در عصـر ظهـور   ،به گـواهی روایـات   و مسیحیان رواج داده شده
در این زمینـه   ل خدارسوشود.  می شکسته دست حضرت عیسی

قسم به آنکه جانم در دسـت اوسـت، بـه زودي فرزنـد     : «فرمایند می
و شـود. او حـاکم و امـامی عـادل اسـت       می مریم در میان شما نازل

ر در روایتـی دیگـ  . )344ق، ص1416 ،(مقدسی» شکند میصلیب را 
که جانم در دسـت اوسـت، زود اسـت کـه     سوگند به آن: «فرمایند می

مسیح) به عنوان داوري عادل در میانشـان فـرود آیـد و    فرزند مریم (
قـدر از   ا بکشـد، جزیـه را برقـرار کنـد و آن    صلیب را بشکند، خوك ر

گونـه   و وضـع آن  ،اموال [به مردم] بدهد که دیگر کسی آن را نپذیرد
شود که یک سجده براي خدا بهتر از دنیـا و هـر چـه در آن هسـت     

ق، 1424 ،ماجـه  ابـن ؛ 642، ص 3ج ق،1414 ،حنبـل  ن(اب خواهد شد
 ،عیسـی  میان من و« :فرمایند می پیامبر همچنین .)1363، ص 2ج

را  پـس هنگـامی کـه او    .او نزول خواهد کرد پیامبر دیگري نیست. و
درشت اندام و سرخ و سـفید   ،چهارشانه مردي او :را بشناسید دیدید او

بـا اینکـه آبـی بـر      ،چکـد  می گویی از سرش قطرات آب .گونه است
، 4ق، ج 1420،ابوداود.» (شکند.. می او صلیب را .سرش نریخته است

 .)101ص 
صـلیب،    که حضـرت عیسـی  توان فهمید  می گوو از این گفت
حکومـت   شکند. این سیره و عمل ایشان در بدو می را ،نماد مسیحیت

مسیحیان است تا براي آنان و پیروان  ۀپای مهدوي، مقابله با رسوم بی
هـاي غلـط    رو نمادهـا و عالمـت   دنبالـه  باشد کـه  دیگر ادیان درسی

نـابود کـردن    :یعنـ ی بیشکستن صـل مانده از اجدادشان نباشند.  جا هب
راه شدن اذهـان مـردم    گم موجبکه  یینمادها ؛کفر و الحاد ينمادها
توسـط   امبرشـان یکننـد پ  مـی  هاست فکر که سال یمردماست؛ شده 

واقع نشـده   اي هیقض نیکه چن یحال در ،شده دهیکش بیبه صل انیهودی
 مـت بـه ا  خواهـد  مـی  ،آلودنماد کفر نیابا شکستن حضرت  آناست. 
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و نـه   اند هدیکش بیاو را نه به صل رایز ؛اند هبفهماند که اشتباه فکر کرد
 .)517ص، 1384(صدر،  اند هکشت

 کشتن خوك
العین و حرام  کند حیوانی است نجس می خوکی که در خشکی زندگی

 :خوردن گوشت آن را حـرام شـمرده اسـت    ،قرآنخداوند در  گوشت.
بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوك و آنچه به نـام  «

خوك نجاستش ذاتـی اسـت و    .)3مائده: (» غیر خدا کشته شده باشد
اي  گانه است و به هیچ وسـیله  اسات یازدهیکی از نج ،در فقه اسالمی

ـ در عصـر ظهـور   شود. حضرت عیسی نمی تطهیر ا کشـتن ایـن   ، ب
بـه تمـام کسـانی کـه گوشـت خـوك را حـالل         ،العین حیوان نجس

 فهماند که خوك نجس و خوردن گوشتش حرام است. ، میدانند می
بعـد از توصـیف حضـرت     در روایتـی دیگـر، رسـول اکـرم    

شـکند و   پردازند کـه او صـلیب را مـی    به این مطلب می عیسی
در نقلـی  ). 101، ص 4ق، ج 1420ابـوداود،  (کشـد   خوك را مـی 

» کشـد  پس از نـزول، خـوك را مـی    عیسی« :ندفرمود دیگري
. معلـوم اسـت کـه خورنـدگان گوشـت      )307ص، تا بی (بحرانی،

خورنـد و بـا کشـتن آن مشـکلی      خوك، خوك کشته شده را مـی 
ندارند. عالوه بر این خوك در اینجا به معناي جنس خوك است، 

را نه یـک رأس خـوك؛ زیـر یـک خـوك کشـتن پیـام خاصـی         
هـا   رساند. از سوي دیگر، منقرض کردن و کشتن همۀ خوك نمی

نیز عمالً ناممکن است. همچنین کشتار فراگیر حیوانـات توسـط   
یک وزیر الهی براي بر اندازي و تغییر یک رفتار غلط، قابل درك 
نیست. حال، سخن بر سر این است که کشتن خـوك در روایـات   

د منظور روایات این باشد رس به نظر می چه معنا و مفهومی دارد؟
کنـد و رسـم    خوردن خـوك را تحـریم مـی    عیسیحضرت  که

 .)517ص  ،1384(صدر، اندازد  خوردن آن را براي همیشه برمی

 دجالکشتن 
کـه در مقابـل    ،عنوان یک جریان انحرافی در عصر ظهور هب »دجال«

 گیرد، در روایات زیادي مطرح شـده اسـت.   می قرار مهديحضرت 
هـاي   با چالش ،که با این مقوله برخورد کرده يیاري از افراداذهان بس

آیـا دجـال یـک     مانند آنکه دجال چیست؟ ؛استشده فراوانی مواجه 
و یا بـه یـک دسـتگاه انحرافـی      ست؟ا یشخص و یا اشخاص خاص

که وي بـه دسـت چـه کسـی و چـرا بـه       ی اشاره دارد؟ و نیز اینخاص
 رسد؟ می هالکت
از دجل بـه مفهـوم    است و مبالغهصفت  ،عربدر لغت  »دجال«
اب موعود کـذّ  ،»دجال«پس است. گرفته شده دروغ  نیرنگ و، فریب

او  و ،آمیـزد  می که حق را با باطل شود می گفته ،رو ازاین .منافق است
د کنـ  مـی  خـروج  مهـدي حضـرت   یـا همـراه ظهـور   بعد از ظهـور  

ـ  نیواژه نخسـت  نیا ،لیدر انج .)80ص ،6ج ،تا بیفراهیدي، ( بـه   ،ارب
 ،وحنـا یاول  ۀ، نامـ عهـد جدیـد  ( به کار رفته اسـت  حیضد مسي معنا
 .)4،3ب

 را بـه بیراهـه  هـا   انحرافـاتش کـه امـت    وجـود دجـال و   ۀدغدغ
 در کتاب مقـدس  .دارددیرینه  اي سابقه انمسیحی میاندر  ،کشاند می
فالن ه کسی به شما بگوید که مسیح ب اگر ،آن روزها در«خوانیم:  می
ها  این مسیح چون از ؛نکنید باور ،آنجاست یا اینجا او یا ،آمده است جا
 حتی معجزه نیز خواهنـد کـرد،   و پیغمبران دروغین زیاد خواهند آمد و
 راه هـم گـم   را حتـی برگزیـدگان خـدا    ،ممکن بـود  گرکه ا اي گونه هب

 این عبـارت نشـان   ).24و23بندهاي ،24ابب (انجیل متی، »کردند می
، حتـی بـه ابـزار    بـراي فریـب دادن مـردم   دهد که دجال چگونه  می

و همین اسـت کـه مبـارزه بـا وي را      .شود می آسا نیز متوسل معجزه
شناس و یک انسان  ند و ضرورت ظهور یک پیامبر انسانک می دشوار

 کند. می الهی براي مبارزه با او را اثبات
دجـال در   :توان گفـت  شد، می ذکر میآنچه از انجیل با توجه به 

یک جریانی بدیل در برابر پیـامبر و پیـامبران راسـتین     ،یحادبیات مس
 ،کارانـه  ترفنـدهاي فریـب   وهـا   است. او بدل واقعیت است که با حیله

ایـن   ،که خواهیم گفـت  فریبد. چنان می آگاه راناداران  حتی برخی دین
حتـی در  است و در زمان هر مصلح و پیامبري بوده  جریان همیشه و

زمـین از آن   ۀهمـ  ،الیـزال خداونـدي   ةبه اراد قرار است ،پایان تاریخ
روایـاتی کـه    ،صالحان باشد. در هر حال، اگر دجال خاص را بپذیریم

آوریـم بیـانگر آن اسـت کـه توسـط حضـرت        مـی  سرنوشتش ةدربار
رسد. اگر دجال عـام را   می به هالکت و یا حضرت عیسی مهدي

 اسـتعمار بـا   بـا یـاري حضـرت عیسـی     بپذیریم، حضرت مهدي
چینـد و ایـن    مـی هاي فریبش و مظاهر فسـاد و گمراهـی را بر   روش
 .انی است براي جریان عمومی دجاالنپای

که خبر از کشـته شـدن   وجود دارد ی یها ، عبارتدر کتاب مقدس
دیـن ظـاهر    گـاه آن بـی   آن«دهد:  می دجال توسط حضرت عیسی
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هـد  او را هالك خوا ،س دهان خودفَخواهد شد، که خداوند عیسی با نَ
عهـد  (» او را نابود خواهد سـاخت  ،کرد و با درخشندگی ظهور خویش

 .)8، بند2جدید، دوم تسالونیکیان، باب
دو نوع گـزارش بـه    ،سرنوشت دجال ، دربارةدر روایات شیعه

 خورد: در گزارش اول، آمـده اسـت: حضـرت مهـدي     چشم می
رساند. در گزارش دوم، دجال توسط  دجال را به سزاي عملش می

آن « :ندفرمود اکرمپیامبر  رسد. به هالکت می عیسی حضرت
آنهـا داراي   ۀبا دجال هفتاد هزار یهودي خواهد بود که همـ ، روز

نظر  وقتی دجال به عیسی. شمشیر زینت شده هستند اسلحه و
سرب  که قلع و آنچنان؛ شود آب می خجالت) یاو (از ترس  کند می
گـاه فـرار    آن آب. رکـه نمـک د   یا آنچنـان  ،آتش] ذوب گردد [در
آن  اي به تو بزنم که از من باید ضربه گوید: می عیسی و کند می

سـیدبن  ( »رساند به قتل می ،را گرفته او و نبري، جان سالم به در
 .)67تا، ص  طاووس، بی

قائم همان است « :ندفرموداست که شده روایت  امام صادقاز 
 از زمـین را  کشـد و  مـی  دجال را کند و می قیام ،از غیبت خود که بعد

جعفربن . )5، ص2ج، 1374 صدوق،( »کند ستمی پاك می هر جور و
 ةسـور  158 ۀآیـ  تفسـیر  در گوید: امام محمدباقر می الفزاري محمد
 ،آنهـا برسـد   بـر  غضب خداي تـو  و روزي که بعض آیات قهر«انعام 

آن پـیش ایمـان    از اگـر  ،ایمان نفع نبخشـد  کس را چهی البته آن روز
 .»سعادت نکرده باشد... ایمان کسب خیر و در ه یانیاورد

در کنـار   کـه حضـرت عیسـی   است در روایات غیرشیعی آمده 
رسـاند   مـی  دجال را به سـزاي عملـش   »لُد شرقی«اي به نام  دروازه

ص ، 2ج ق،1424، ماجـه  ابن؛ 155و84ص ، 2ج  ق،1421سیوطی، (
بن مریم  عیسی« :ندفرمود رسول خدا ،دیگرروایتی مطابق . )1361
 ؛شـود  مـی  دیـد، ذوب  پـس زمـانی کـه دجـال او را     .کنـد  مـی  نزول
 یهـود از  و کشد. می سپس دجال را شود. می که دنبه ذوب گونه همان

گویـد:   مـی  تا جایی که سـنگ  شوند، می کشته شوند و می جدامسیح 
حمـاد،   ابن( »بکش را او بیا و ؛مسلمان خدا، این یهودي است ةاي بند
خروج خواهد دجال در امتم «: همچنین فرمودند ).352ق، ص 1424
اسـت،  بـن مسـعود    ةعـرو بن مریم را، که شـبیه   و خداوند عیسیکرد 

 .)94-93ص  ،1384کثیر،  ابن(» کشد می او را ،فرستاده
خـدمت  که در  ،دجال توسط حضرت مسیح شاید بتوان گفت که

اتی و روایـ  ،رسـد  به هالکت می ،قرار دارد امام مهديو دولت سپاه 

بـاب   این ، ازدارداشاره  که به کشته شدن دجال توسط امام مهدي
اسـت.   امام مهدي بردار کارگزار و فرمان که حضرت عیسیاست 
ل توسـط  اهالکت دج ۀمثاب به هالکت دجال توسط مسیح این،بنابر

 است. امام مهدي

 مأجوج نابود ساختن یأجوج و
جریانی است انحرافی در  »یأجوج و مأجوج«بر اساس روایات موجود، 

گیـرد. یـأجوج و مـأجوج     عصر ظهور که در مقابل موعود امم قرار می
چه کسانی هستند؟ آیا آنان یک قـوم خـاص و یـا دو قـوم متحـد و      

چه پیونـدي بـا یـأجوج و     اند هبود منحرفند؟ اگر آنان جریانی در تاریخ
سرنوشـت آنـان در عصـر ظهـور      مأجوج عصر ظهور دارند؟ نقـش و 

 ه خواهد بود؟چگون
آمـده   گونـاگون هـاي   در فرهنگ لغت »یأجوج و مأجوج«مفهوم 

یـأجوج و مـأجوج از   «: استآورده  المفرداتدر  راغب اصفهانیاست: 
»انـد بـه آتشـی کـه      هبتشدید جیم أخذ شده و این دو تشبیه شد »أج

سوزاند، و به آبـی   میبر گرفته و همه جا را در ور و افروخته است شعله
این قوم در همه جا ظلـم و   ؛ زیراوج دریا در اضطراب استکه مثل م

کننـد   مـی  اي تبـدیل  و به هر جا برسند آن را به خرابـه کنند  می ستم
 .)64ق، ص 1412، اصفهانی راغب(

یأجوج و مأجوج دو اسم اعجمـی هسـتند کـه بـا      :برخی معتقدند
 اند هقرائت شد مجوج) همزه (یأجوج و مأجوج) و بدون همزه (یجوج و

 ).285، ص 3ق، ج 1414زبیدي، (
برخـی اقـوام ذکـر کـرده کـه بـراي        ةقرآن کریم وقایعی دربـار 

قوم یأجوج و مـأجوج   ةبار، در. از جملهۀ پند و عبرت استآیندگان مای
را تبیـین  آیاتی آمده که تفاسیر آنها » کهف«و  »انبیاء«هاي  در سوره
از نسل حضـرت   که یأجوج و مأجوج دو قبیله معتقدند. برخی اند کرده
ر . د)91ص  ،7ج  ،تـا  بـی  ،طوسـی ( اند از فرزندان یافث بن نوحو آدم 

 یأجوج و مأجوج در زمـین که راستى  به« وند که فرمود:شرح قول خدا
 و آنهـا را مـی   بردنـد  مـی  یـورش مردم ه ب آنان که اند هگفت» مفسدند

 زمـان  .خوردنـد  کشتند و گوشت آنهـا و گوشـت حیواناتشـان را مـی    
را خوردنـد و هرچـه    هـا را مـی   سـبزه  ۀهم . آنهابهار بوده شانخروج

طبرسـی،  ( فسـاد خواهنـد کـرد   نیـز  در آینـده   .بردند خشک بود می
 قرآن اشاره دارد به اینکه ایـن دو  همچنین. )387، ص 6ج  ق،1415
راه بـر   تـا وقتـی کـه   «:  خوانیم می شریفه ۀدر آی .اند هبین نرفت قوم از
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 .)96: انبیاء( »بتازند اي پشته آنها از هر ومأجوج گشوده شود  یأجوج و
گفت: این سد رحمتی اسـت   ،بعد از آنکه سد را ساخت ذوالقرنین

یعنی نعمت و سپري بود که خداوند بـا آن اقـوامی    ؛از جانب پروردگار
کهـف   ةسـور  98ۀ در آیـ  .کرداز مردم را از شر یأجوج و مأجوج حفظ 

ي است که خداوند در خصوص آن سـد  ا وعده» انَ وعد ربی حقًّاوک«
ــه زودي در نزدیکــی  ــوده کــه ب ــان هــاي  داده ب قیامــت آن را از می

 .)506ـ505، ص 13، ج 1374ئی، طباطبا(دارد.  میبر
بـه   ذوالقرنینبه دست  مأجوج یأجوج و، کهف 98ۀ آیتوجه به  با

ورود آنها به میـان  فساد و از  ،ساختن سد بااو بلکه  ،هالکت نرسیدند
بـه   »انبیـاء «سورة  96که آیه  ،باز شدن سد اما .کرد جلوگیري مردم
سـد   ،قیامـت اسـت. در عصـر ظهـور    هاي  نشانهاز  ،کند می اشارهآن 

 ،1374ئی، آیند (طباطبا می شود و آنها از پشت سد بیرون می شکسته
 ).460، ص 14ج 

انـد:   کـه آنهـا سـه صـنف     اسـت  در روایات آمده ،این قوم دربارة
ن صـد وجـب و   اي قدشـا  امتشان بیست وجـب؛ عـده  طول قاي  عده

اي دیگـر یـک گـوش را تشـک و گـوش       عرض هفتاد وجب؛ و عده
وحشـی و اهلـی    به هر حیوانی،آنها دهند.  می دیگرشان را لحاف قرار

 .آشامند می خورند و به هر آبی هم برسند آن را می برخورد کنند آن را
 از آنـان  يدمـر هـیچ  عمرشان طوالنی و زیاد است، بـه حـدي کـه    

طبرسـی،  ( را ببینـد  ، مگر آنکـه هـزار فرزنـد از نسـل خـود     میرد نمی
 ).387، ص 6ق، ج 1415

:  نقل شده است که فرمودند امام صادقدر روایت دیگري از 
یأجوج و مـأجوج، روم، چـین، زنـج، قـوم      :دنیا هفت اقلیم است«

عالمـه  ). 357، ص 2ق، ج 1403(صدوق، » موسى و اقالیم بابل
شاید مقصود بیان اقالیم «: نویسد در بیان این حدیث می مجلسی
و بیان اختالف صورت و رنگ و  ،ست از نظر ساکنان آنهاا جهان

اقلـیم بابـل شـامل     ،اگر منظور حصر بشر در آنها باشد .طبع آنها
ها و اقلـیم زنـج    ترك ۀعرب و عجم است و اقلیم چین شامل هم

و این باشد، ب آدمى بسا مقصود بیان اصناف عجیدیان. شامل هن
تر است، و مقصـود از قـوم موسـى اهـل جابلقـا و جابرسـا        روشن
 ).118، ص 57ق، ج 1404(مجلسی،  »است

برخی بر این باورند که ممکن اسـت یـاجوج و مـأجوج از اقـوام     
اراضى شمالى و شمال شـرقى   ها و سکاها باشند که در وحشی سیت

 »گـوگ و مـاگوك  «به  ییهاى اروپا زیسته و در زبان دریاى سیاه می

هستند اقوام وحشى تاتارى  به گمان برخی دیگر، آنان .اند خوانده شده
ر.ك: ( شـوند  مـی  شـناخته  »ترك«و  »تتر«و  »خزر«هاى  نامه بکه 
، ص 13ج  ،1374 ،طباطبـــائی؛ 75–71، ص 2، ج 1374دوق، صـــ
514–515.( 

جو  جنگ ،هایی وحشی رسد که یأجوج و مأجوج انسان می به نظر
صفات و خصوصیاتی که در روایات آمده  برخی اما .ریز هستند خون و

هـایی پهـن و    گوشو قد بلند،  از جمله:؛ زیادي دارد ۀبا واقعیت فاصل
که توصیفات عجیب و غریبـی   ،این دسته روایات را توان . میعریض

گري و کشـت   وحشی شدت به ،دهند می به دست از یأجوج و مأجوج
هایی کـه بـر    تمام گروه .و ترسناك تفسیر کرد ار این قوم ظالمو کشت

دارنـد، بـا    مـی ضد یک انقالب نوظهور و یا بر ضد یک ملت قـدم بر 
برنـد و در   مـی  بنـدي مشخصـی کارهایشـان را پـیش     برنامه و زمان

منظمی دارند  ۀشان برنامخصوص زمان و مکان حرکت و محل فرود
ت و خروجشان یأجوج و مأجوج نیز زمان حرک تا به مشکل برنخورند.
 .)376صق، 1416 ،مقدسیر.ك: (برند  می را طبق برنامه پیش

برخی روایات آمده است که آنهـا بـا    در ،فرجام آن قوم ةباراما در
رسـند.   مـی  طبریه ۀبه دریاچ ،هاي هموار ها و سرزمین گذشتن از کوه

فرسـتد کـه    مـی  وحـی  خداوند به حضـرت عیسـی   ،این هنگام در
توانـد دسـت بـه     نمـی  کـس  م را فرستادم که هیچهای بندگانی از بنده
داري فرمـا. و   پس بندگانم را در کوه طـور نگـه   .کند کشتن آنها دراز
 انگیزاند و آنها از هر فراز و نشیبی بـر  میا برمأجوج ر خداوند یأجوج و

رسند  می طبریهۀ تازند. گروه پیشتاز آنها به دریاچ می جهند و پیش می
از آن  اش به سبب تلخیرسند و  می گروه آخر بعد ،آشامند می و از آن
 آنها قرارة . پیامبر خدا حضرت عیسی و یارانش در محاصرآشامند نمی
 .)910ص  ،2ج ق،1424، ماجه ابن(» گیرند می

: نـد روایت کرده است کـه فرمود  از پیامبر اکرم ابوسعید خدري
وده که خداوند فرمـ  گونه شود و همان می راه یأجوج و مأجوج گشوده«

 در همـه جـاي زمـین حاضـر    » تازنـد  مـی  اي آنها از هر پشته« :است
گیرنـد و بـه شـهرها و دژهـاي      می شوند و مسلمانان از آنها کناره می
 آن را ۀگذرنـد و همـ   مـی  رونـد. یـأجوج و مـأجوج از نهـري     می خود
 ،گذرنـد  می که از آنجا ،گروهی دیگر .نوشند تا آن که خشک شود می
] بـر اهـل زمـین پیـروز     اینجا آب بوده است. [پسدر  گویند: قبالً می
گویند: کار مردم زمین را تمام کـردیم. حـال بایـد بـا اهـل       می ،شده

آلـود   ما خـون ا ،افکند می آسمان بجنگیم. یکی از آنها تیري به آسمان
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 »گوینـد اهـل آسـمان را کشـتیم     مـی  گردد. پـس  می بر اوبه سوي 
 .)916ص  ،2ق، ج1424 ،ماجه ناب(

قوم یأجوج و جوج یا یـاجوج و   ةدربار ،مقدس مسیحیان در کتاب
سـپاه عظیمـی را بـراي     ،ماجوج آمده است که آنها با نیرنگ شیطان

بـا اراده الهـی    ،دهند و سرانجام می جنگ و حمله به اورشلیم تشکیل
پس از پایـان آن  «: خوانیم می بیستم ۀمکاشف رسند. در می به هالکت

اد خواهد شد. او بیرون خواهد رفـت تـا   هزار سال، شیطان از زندان آز
جوج و ماجوج را فریب داده، بـراي جنـگ   یا هاي گوناگون، یعنی  قوم

متحد سازد. آنان سپاه عظیمی را تشکیل خواهنـد داد کـه تعدادشـان    
شمار خواهد بود. ایشان در دشت وسـیعی،   هاي دریا بی همچون ماسه

صره خواهند کـرد.  خلق خدا و شهر محبوب اورشلیم را از هر سو محا
اما آتـش از آسـمان، از سـوي خـدا خواهـد باریـد و همـه را خواهـد         

 .)9–7بیستم، بندهاي  ۀعهد جدید، مکاشف(» سوزاند.
ن بعـد از  انابـا مسـلم   حضرت عیسـی در روایتی آمده است که 

گویند  می .گردند میالمقدس باز مأجوج به سوي بیت یأجوج و غلبه بر
سپس زمـین بـه اذن خداونـد     .ش کردفروک سختی جنگ تمام شد و

اسـت،  که از اول دنیا در خودش جـاي داده  را هایی  تمام گنج ،متعال
المقـدس   هـا در بیـت   ن سـال امنؤم و بن مریم کند. عیسی می خارج
ن امنؤفرستد تا ارواح م می سپس خداي عزیز بادي را .کنند می زندگی

 .)313ص ،3جق، 1428 ،کورانی( را قبض کند
کننـد و   مـی  مـأجوج خـروج   یأجوج و«آمده است:  دیگرر نقلی د

بـه   مـأجوج را بـه دسـت حضـرت عیسـی      خداوند متعال یأجوج و
 ،مقدسی( »اند...م نمی آنان در زمین باقی اثري ازو رساند  می هالکت
 کـه  ه استبه صراحت بیان شد ،این دو قول. در )387ق، ص 1416

را  آنها ۀنجام، هماسر جنگد و می مأجوج یأجوج و با حضرت عیسی
 .دسانر می هالکت به

مـأجوج بـا    کـه یـأجوج و  اسـت  گفته شده  ،برخی روایات دراما 
 در. ریـزي  خـون  جنگ و نه با ،شوند می نابود دعاي حضرت عیسی

 و پس خـداي متعـال دعـاي عیسـی    « :استگفته شده  این زمینه
سـپس   ،کنـد  مـی  مأجوج مسـتجاب  اصحابش را بر هالکت یأجوج و

 ،3جق، 1428 ،کــورانی( »کننــد... ر کنــار هــم زنــدگی مــیمــردم د
بـه طـرف آسـمان     دستش را عیسی دو:«... آمده استنیز  .)313ص

 خـدا  از ؛کننـد  را مـی  ایـن کـار   ،او ن هم بـه تبـع  امؤمن برد و باال می
خداونـد دودي   .به هالکـت برسـاند   مأجوج را یأجوج وکه خواهند  می

کننـد   صبح میو  شود، می ا داخلدماغ آنه این دود در و ،کند می خلق
 .)382-381صق، 1416 ،(مقدسی »ندا هکه مرد یدرحال

 طبق برخی از روایات، هالکت این دو قوم توسط جنیان صـورت 
بعـد از بیـان مـاجراي نـزول      پیـامبر  :گویـد  میابوجریح پذیرد.  می

مأجوج  این درحالی است که یأجوج و«...  :ند، فرمودحضرت عیسی
درآنجـا   و بـرد  مـی  به کوه طـور  پس عیسی مؤمنان را .خروج کردند

هـاي   ریـت خداوند عف. )844ص ،ق1409 حلی،( »شوند می متحصن
قـوم   آنهـا ایـن دو   .فرسـتد  مـی  مأجوج براي مقابله با یأجوج و جن را
شروع  ،رسد می ناناوقتی خبر به مسلم ؛رسانند می به هالکت ظالم را

 .)387 ق، ص1416 ،مقدسی( کنند می به شادمانی
: نـد روایت کرده است کـه فرمود  از پیامبر اکرم ابوسعید خدري

ـ هم جانورانی دخداون« آورد کـه گـردن آنهـا را    مـی  پدیـد  رمچون ک 
افتنـد.   مـی  مرده بر روي یکدیگرهاي  گیرند و مانند انبوهی از ملخ می

گویند: چه کسی  می شنوند، نمی صبحگاهان مسلمانان صدایی از آنها
کنـد   می ؟ مردي اظهار آمادگیبیاورد ند و از آنها خبريک می فداکاري
 . پـس مسـلمانان را صـدا   اند هآنها مرد ۀبیند هم می ،رود] می و [وقتی

مــردم از  !دشــمنانتان هـالك شـدند   !زنـد: بشــارت بـاد شـما را    مـی 
آنها  .کنند میشوند و راه را براي چارپایانشان باز می هایشان خارج خانه

که گـویی از گیاهـان    چنان ؛کنند می تغذیهها  هنیز از گوشت بدن کشت
 .)1364ص ، 2ج ق،1424 ،ماجه ابن( »کنند می تناول

 در دولت مهدوي مسیححضرت  داوري
قضـاوت  منصب  ،در هر حکومت ها مناصب و پستترین  یکی از مهم

. در که از سختی و پیچیدگی خاصـی برخـوردار اسـت    داوري است و
است؛ از ذکر خاصی براي قاضی هاي  یشرایط و ویژگ ،منابع اسالمی

بـاهوش   زیرك و ،صادق ،تقوابا ،امین مجتهد،باید قاضی  اینکه جمله
باشد تا قبل از باید از پشتکار و همت باالیی برخوردار  . همچنینباشد

مسـائل   بـه بررسـی   ،ی و با دقـت خوببه داوري کردن،  حکم دادن و
مـام پیـامبران الهـی    تۀ این داوري دقیق سـنت حسـن   .بپردازدپرونده 

نـد.  حکومت بود دار عهدهعمرشان  که مدتی ازپیامبرانی  ویژه بهست، ا
یـک  هر؛ پیامبراسالم و حضرت سلیمان ،حضرت داود ،از جمله

شــرایط و عصــر مقتضــاي کــه  یخاصــ از ایــن بزرگــان بــه روش
 ند.ا هقضاوت کردبوده حضورشان 

از دنیـا بـاقی    اگر«آمده است:  از امام حسین يدیگر در روایت
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دراز گرداند تا مـردي از   نماند مگر یک روز، خدا آن روز را طوالنی و
که  نهمچنا ؛پر کندقسط  دنیا را از عدل و که ن خروج کندفرزندان م
ـ  از جور و  .)435-434، ص 1، ج 1374صـدوق،  (» ودظلم پر شده ب

صورت متواتر معنوي از رسول خـدا و   هب ـ دست کم ـ این حدیث که  
ت ورا در قضـا  حضرت مهدي ةسیر ،رسیده است مان معصوماما

 .کند می بیان
اش،  مانند روش ظهور و پیروزي روش قضاوت حضرت مهدي

 انسانی و صدیقش، عادالنه و نیاکان پاك وهمانند  . اواست سابقه بی
بـا یـک ویژگـی از آنهـا      و کنـد  مـی  قضاوتعدالت  بر اساس حق و

 دسـتگاه  ین اسـت کـه آن حضـرت در   آن ویژگی ا و ،شود می متمایز
 رخـدادها و  خود دربـارة اطالعات  بر اساس آگاهی و ،قضایی خویش
مانـد،   می نه به انتظار گواهی گواهان ،رو ازاین .کند می حوادث داوري

 (مجلسـی،  شواهدي کـه ادعـا را ثابـت کنـد     مدارك و نه دالیل و و
 ).339و320ص ، 52ق، ج1404

 را مهــديحضــرت  قضــاوت ةامــام ششــم شــیعیان شــیو
اینکـه   و کنـد،  بیـان مـی   »آگاهی درونی خود قضاوت با علم و«

روایـت   امام صـادق از  درون همه اطالع دارد. باطن و ازایشان 
 قضـاوت  همچـون داود  ،در بـین مـردم   او: «است که فرمودنـد 

کنـد تـا مطـابق     یخدا به او الهام م ندارد.دلیلی نیاز ه ب کند و می
از روي  دهـد و  از باطن همه اطالع مـی  و ،علم خود قضاوت کند

فرمایـد:   مـی خـدا   .دهـد  قیافه، دوست را از دشمن تشخیص مـی 
آن  هـایی بـراي هوشـمندان اسـت و     نشانه ،همانا در این عذاب«

بـه   تاین روایـ ). 361، ص 2تا، ج  بی (مفید، »راهی استوار است
 کند. اشاره می روش قضاوت حضرت مهدي شیوه و

، مهـدي  القضـاة  قاضـی یکی از قاضیان و  ،وایاتاما بر اساس ر
براي تسـریع   امام زمان ،. بنابر برخی روایاتاست حضرت عیسی

 و کند می واگذار به حضرت عیسی ، امر قضاوت راحکومت ةادار در
 به خوبی انجام ،دیگر امورهمانند  را این امر القضاة قاضیاو به عنوان 

 اننـد حضـرت مهـدي   هم روش قضاوت حضرت عیسی دهد. می
پـس   عیسیحضرت ترین کارهاي  از مهمبدون نیاز به شاهد است. 

و او هـر   ،هاسـت  از بازگشت، قضاوت عادالنه و ستاندن حقوق انسان
روش  ةبـار در کس را موافق اعمالش جزا خواهـد داد. پیـامبر خـدا   

قسم به آن کسـی کـه جـانم در    « :ندفرمود عیسیحضرت داوري 
پسر مریم بـه عنـوان داوري    ،ن، به همین زوديدست اوست، به یقی

ــازل  ــان شــما ن  ،2جق، 1428، کــورانی(» ...شــود مــی دادگــر در می
 .)429ص

 بـن مـریم   عیسی از آن حضرت آمده است که در روایتی دیگر
دشمنی را از میـان   داوري دادگر خواهد بود؛ کینه و ،در میان امت من
ریزد کـه دیگـر    مال می واي ثروت  به اندازه سازد و مردم برطرف می

 اي برداشـته  آزار از هـر جنبنـده   کنـد؛ خشـم و   کسی آن را قبول نمی
، بن طـاووس (سـید  »شود سرتاسر زمین مانند نقره نرم می شود و می
بـین   ،بین اهل تورات بـه تـورات  ، او پیامبر ۀ). به گفت67ص ،تا بی

ن بـه  بـین اهـل فرقـا    و ،بین اهل زبور به زبور ،اهل انجیل به انجیل
 رســول اکــرم ،در روایتــی دیگــر» کنــد فرقانشــان قضــاوت مــی

 تـا اینکـه قضـاوت   کنـد،   جمع میها را از انطاکیه  کتاب« :ندفرمای می
بین اهل تورات با نماید؛  می حکم مغرب و کند. بین اهل مشرق و می

اهـل   اهل زبور بـا زبورشـان و   اهل انجیل با انجیلشان و توراتشان و
 .)428ص ،2جق، 1428 کورانی،(» ...فرقان با فرقانشان

اما چون پسـر انسـان در جـالل خـود بـا      «خوانیم:  می در انجیل
گاه بر کرسی جالل خود خواهد  ، آنمقدس خویش آید ۀجمیع مالئک
دیگر هـا را از همـ  آن جمع شوند و در حضور اوها  جمیع امت نشست و

(انجیـل   »کنـد  مـی  جداها  را از بزها  کند، به قسمی که میش می جدا
 .)33 - 31، بندهاي25ابب متی،

 داري خزانه
 دست دارد و در را یبودجه حکومت کسی است که يدار خزانه مسئول

ود اشـراف و نظـارت   چگونه مصرف ش کجا و درو چه مقدار بر اینکه 
 موعـود  توسطو خطیر این مسئولیت مهم دارد. در روایات اسالمی، 

شـان محـدودیتی بـراي    ایامـا   .شـده اسـت  واگذار مسیح حضرت  به
زمان ظهور، زمین تمام اموال خـود را بـه    در ؛ زیرادمصرف اموال ندار

دولـت مهـدوي مشـکل    وجود ایـن،   کند. با می عرضه مسلمانانامام 
 شـود بـه هـرکس کـه     داده مـی  دستور .کمبود بودجه نخواهد داشت

بـین  ها  این ثروت به حدي از و ،اموال حکومتی ببخشند خواهند از می
شـود تـا بـه او مـال      شود که هیچ نیازمندي پیدا نمی م تقسیم میمرد

 .)356-355ص ،2ج ،ات بی (مفید، بخشیده شود
ـپید   بن مریم عیسی: «فرمودند پیامبر اکرم ـبح  ةهنگـام س در  ،ص
میانـه   بدنش سفید، مویش بـور و  ،آید زرد زعفرانی فرود می ۀمیان دو جام

ـندگی    ] گـویی از سـرش روغـن    زلفش از هم باز اسـت، [از فـرط درخش
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ـلیب را مـی     چکـد، و  مـی  خــوك را  ،شـکند  سـالحی در دسـت دارد و ص
ـال را بـه هالکـت مـی     کشد و می ـاند  دج ـئول امـوال قـائم    .رس  او مس
 :فرمودنـد حضرت . همچنین آن )428ص ،2ج، 1428 ،کورانی( »شود می
ـین زودي    « ـین، بـه هم قسم به آن کسی که جانم در دست اوست، به یق

ـلیب را    ه عنوان داوري دادگر در میان شما نازل مـی پسر مریم ب شـود، ص
دهد کـه   آنقدر اموال می گیرد، و جزیه می کشد، و خوك را می شکند و می

 .)429صق، 1428 ،کورانی( »کند دیگر کسی قبول نمی

 گیري نتیجه
دیگري از مهدویت  ةپرد ،مهديامام مسیح در دولت حضرت نقش 

حضـرت  و بـا اقتـداي    مهـدي ضـرت  حنماز به امامت  ۀاست. اقام
نماد پیوستگی عنصر دیانت و امامت در نظام سیاسی به ایشان مسیح 

حضـرت مسـیح در ایـن دولـت، جایگـاه      است. جایگـاه  ه موعود امت
حضـرت  اسـت. او وزیـر    محمدحضرت طالب در دولت  بن ابی علی

هـاي   هـاي ایـن وزارت شکسـتن بـت     است. نخستین گـام  مهدي
شکستن صـلیب، کشـته شـدن     اریخ ادیان است.ۀ تتاعتقادي بر ساخ

جوج بـه دسـت وي   أجوج و مـ أخوك، کشته شدن دجال و نابودي یـ 
هاي نخستین و مهم وي در جایگاه وزارت است. با برداشته شدن  گام

، یعنـی  ترین ارکان دولت جهـانی مهـدي   ها، نوبت به مهم این آفت
ح در جمـع  مسـی حضرت نقش  رسد. پس اصوالً می قضاوت و اقتصاد

و القضاة  قاضیاین، او ، نقش طولی است. بنابرمهديحضرت یاران 
و  وزیرالوزراي دولت جهانی خواهد بود و بـه احتمـال قـوي، سیصـد    

که کارگزاران منویـات دولـت جهـانی او     ،مهديحضرت سیزده یار 
بر  خواهند بود. شاید تأکید روایات مسیححضرت در فرمان  ،هستند
ـ  مسـیح د حضـرت  نقش  داري، عطـف توجـه بـه     هر قضـاوت و خزان
یعنی نظـام دادرسـی و مـالی     مهديحضرت ترین رکن دولت  مهم
 ست. انیر 
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