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فصال نامه علمی _ پژوهشی مشرق مالوعالود
سال یازدهالالم ،ش المالالاره  ،41بهار 1396

ماشیح و دولت ماشیحانی موعود در یهودیت
محمدحسین طاهری آ ِكردی
چکیده

انتظار موعود براساس پیشبینیهای متون دینی ،در همه ادیان وجالود دارد.

یهالالود نی الز از ای الن قاعالالده مسالالتثنا نیسالالت .تالالنخ (کتالالاف مقالالدس یهالالود) و تلمالالود،

وعده ظهور شهریاری از نسال داوود را بالا شالرایطی مطالر مالیکنالد .در فلسالفه و

عرفالان یهالالودی نیالز ایالن شالیوه ادامالاله مالییابالالد .رنالج ،فسالالاد و سالختی ،پ الیش از
ماش الیح وجالالود دارد و او پالالس از ظهالالور ،یهودی الان را بالاله اورشالاللیم برم الیگردانالالد و

سپس حکومت عدالت و رحمت ماشیحانی را تشکی میدهد و هماله ملالتهالا

تابع او خواهند شد .یهودیان هنوز منتظالر ایالن ماشالیح هسالتند .ایالن تفکالر ،باله
صهیونیسم دینی معرو استخ اما ملیگراها و یهودیان ناسیونالیسالت ،درپالی
تشالالکی دولالالت یهالالودی پ الیش از ظهالالور ماشالیح هسالالتند کالاله بالاله آن صهیونیسالالم

سیاسی یهود گویند که تحت تکثیر صهیونیسالم مسالیحی اسالت .آنالان بالا کمالک

مسیحیان صهیونیست ،دولت یهودی اسرائی را بنا کردند .ارتباط هرتص با
هرک در همین راستا معنالا مالییابالد .ایالن نوشالتار بالا بررسالی ایالن مالوارد ،نتیجاله

میگیرد که دولت کنونی یهودی در فلسالطین ،بالا دولالت موعالود ماشالیحانی در
تالالورات و تلمالالود ،فاصالالله دارد و ای الن دولالالت بالاله تفکالالرات صهیونیسالالم مس الیحی
نزدیکتر است تا صهیونیسم دینی توراتی و تلمودی.

واژگان کلیدی

ماشالالیح (مس الالیحا) ،دول الالت ماش الالیحانی ،ت الالورات ،تلم الالود ،صهیونیس الالم دین الالی،

صهیونیسم سیاسی ،اسرائی .

 .1استادیار و عضو هیبت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم)taheri-akerdi@iki.ac.ir( .
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مقدمه
اعتقاد به موعود و منجی ،از ارکان اعتقادی همه ادیان به شالمار مالیرودخ چنان کاله مالذها یالا

دینی یافت نمیشود که اعتقاد به ظهور موعود را در مباحث اعتقالادی خالود مطالر نکالرده باشالد.
پیش بینالالی تحقالالق ظهالالور منجالالی در آخرالزمالالان نیالالز از مالالواردی اسالالت کالاله در ادیالالان ،ذی ال بحالالث

موعود ،بررسی میشالود .دیالن یهالود نیالز باله تفصالی  ،دربالاره منجالی آخرالزمالان یالا ماشالیح و دولالت
ماشیحانی بحث کرده است.

بسالالیاری از اقالالوام ،بالاله گذشالالته خالالود اهتمالالام مالالیورزنالالدخ امالالا یهودیالالت از آنجالالا کالاله گذشالالتهای

زریالالن نالالدارد ،همالالواره بالاله آینالالده امیالالدوار اسالالت .یهودیالالان کالالامیالالابی خالالود را نالاله در گذشالالته خالالویش،

بلکه در آینده میجوینالد .ایالن عبالارت کتالاف مقالدس کاله «گرچاله ابتالدایت صالییر مالیبالود ،عاقبالت

تالو بسالیار رفیالالع مالیگالردد» (ایالالوف )7 :8 ،در میالان یهودیالالان رایالج اسالت .از ایالالنرو ،انتظالار ماشالالیح
و ظهور شخصی کاله بتوانالد بالا تشالکی دولالت ماشالیحانی ،رفالاه ،عالدالت و آزادی بیالاورد ،اهمیتالی

بسزا یافت.

در تورات به نق از حضرت یعقوف

آمده است:

عصای تکدیا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمانفرمایی از میان پایهالای وی (یعنالی
سلطنت از میان او ترک نمالیشالود) تالا شالیلو بیایالد و مالر او را اطاعالت امتهالا خواهالد بالود.
(پیدایش)10 :49 ،

تشالکی دولالت ماشالیحانی در تلمالود ،فلسالفه و عرفالان یهالودی نیالز از اهمیتالی خالاص برخالوردار

سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396
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استخ بهطوری که اص دوازدهالم از اصالول سالیزده گانه ایمالان یهالودی _ کاله برگرفتاله از دانشالمند
بالالزرش یهالالودی ،موسالالی بالالن میمالالون در کتالالاف دال لالالة الحالالائرین اسالالت _ بالاله ظهالالور ماشالالیح و دولالالت

ماشیحانی ارتباط دارد (ابنمیمون ،بیتا.)115 ،

این نوشتار درصدد اسالت پالس از بررسالی بحالث اعتقالاد باله ماشالیح و پالیشگالویی تحقالق دولالت

ماشالیحانی در کتالاف مقالالدس یهالود ،تلمالود و نیالالز در تفکالر فلسالفی و عرفالالانی یهودیالان ،باله تحلیال

دولالت جدیالد یهالودی در کشالالور اسالرائی بپالردازد و بیالان کنالالد کاله آیالا مالیتالالوان تشالکی ایالن دولالالت

یهالودی را مطالابق آرمالالانهالای دیالن یهالالود دانسالت و آیالا کشالالور و دولالت اسالرائی  ،مالالیتوانالد همالالان

ماشیحانی موعود در کتاف مقدس و تلمود باشد؟ ا گالر پاسالخ مثبالت باشالد ،آمالوزه انتظالار در
دولت
ِ
سروری یهودیان بر عالمیالان بالا ایالن دولالت تازهتکسالیس
یهودیت به سر آمده و باید منتظر تحقق
ِ

در فلسطین بود و ا گر این دولت ،براساس پالیشبینالیهالای دینالی یهودیالان شالک نگرفتاله باشالد،

نباید انتظار داشت یهودیان مؤمن ،همفکر آنان باشند و برای بقای این دولت تالش کنند.

در ایالالن نوشالالتار ،اعم الالال و رفتالالار دولالالت یه الالودی قالالدس ،مالالدنظر نیس الالت .بررسالالی رفتالالار رژی الالم

صهیونیستی در فلسطین و تطابق آن با پیشبینیهای تورات و تلمود ،تحقیقی جالدا مالیطلبالد.

این مقاله تنها درصدد بررسی مشروعیت این رژیم با مبانی تورات و تلمود است.

بررسالالیهای انجالالام شالالده در پیشالالینه ایالالن بحالالث ،نشالالان مالالیدهالالد کالاله چنالالین تحقیقالالی بالالا ایالالن

رویکرد ،کمتالر مالورد دقالت محققالان قالرار گرفتاله اسالت .ا گرچاله ویژگیهالا و شالرایط ماشالیح و دولالت

ماشیحانی باله ویژه در میالان یهودیالان ،بررسالی شالده و حتالی در کتالافهالایی ماننالد «گنجینالهای از

تلمود» و «دایرة المعار بزرش جودائیکا» ،درباره ماشیح و دولت ماشیحانی باله تفصالی بحالث و
بررسی شده استخ در هیچیک با رویکرد مورد نظر بحث نشالده اسالت .از ایالنرو ،نوشالتار پالیش رو

درصدد است با بررسالی متالون دینالی و دیالدگاههالای بزرگالان یهالودی دربالاره دولالت ماشالیحانی ،باله

تحلی مشروعیت بنای رژیم صهیونیستی بپردازد.
ماشیح و دولت ماشیحانی در کتاب مقدس

کت الالاف مق الالدس یهودی الالان ی الالا ت الالنخ ،هم الالان نس الالخه عب الالری کت الالاف مق الالدس اس الالت ک الاله از س الاله

بخ الالش ت الالورات (ت الالوراه) ،انبی الالا (ن الالووییم ی الالا نبی الالبم) و مکتوب الالات (کت الالوویم ی الالا کت الالوبیم) تش الالکی

ش ال ال الالده و درب ال ال الالر دارن ال ال الالده  39ص ال ال الالحیفه ،مع ال ال الالادل عه ال ال الالد جدی ال ال الالد در مس ال ال الالیحیت اس ال ال الالت (ر.ک:
Ginsberg, 1996: Vol 4, 814-96خ و طاهری.)136-113 :1390 ،

است« .ماشیح» ( Masihg-hoیا  messiahyیا  _ )Messhiaکه در فارسی باله مسالیحا شالهرت دارد

_ بالاله معنالالای مسحشالالده یالالا تدهین شالالده بالالا روغالالن مقالالدس اسالالت .ابتالالدا ایالالن کلمالاله لقالالا پادشالالاهان

بنی اسرائی بود ،اما به مرور به کاهنان و حتی گالاه غیربنالیاسالرائیلیان ماننالد کالوروش نیالز اطالالق
شد .در زمانهای بعد ،به پادشاه آرمانی یهود نیز ماشیح گفتنالد (المسالیری :1382 ،ج.)319 ،5

نخستینبار در داستان تدهین شائول (طالوت) به دست سموئی نبی

(اولسموئی  6 :24 ،به بعد) و بر پادشاهان بعد ماننالد داوود و ساللیمان

 ،این واژه به کار رفالت

نیالز اطالالق شالدخ امالا

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

تنخ همواره بر ظهور منجی تک کیالد دارد .تعبیالر ماشالیح در یهودیالت ،دربردارنالده مفهالوم منجالی

بالاله مالالرور از لق الالا پادشالالاهان ،بالاله منج الالی تیییالالر مفه الالوم داد و بنالالیاسالالرائی هرگ الالاه دچالالار مش الالک

میشدند ،منتظر ظهور یک ماشیح و منجی بودند (شاله.)317 :1368 ،

تالاریخ سراسالالر درد و رنالالج یهودیالالان سالالبا شالالد آنالان همالالواره درپالالی طالالر مفهالالوم ماشالالیح و گبالالوال

(نجات) باشند و از این طریق به آینده امیدوار شوند و از سالوی دیگالر ،ماشالیح ،وعالده خداونالد بالر

قوم یهود بود .خداوند در کتاف مقالد س ،بارهالا باله آنالان وعالده داده ا گالر بالر پیمالان و عهالد خالود بالا
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خدا باشند ،خداوند نیز باله وعالده خالود عمال مالی کنالد و ماشالیح را خواهالد فرسالتاد .بالر ایالن اسالاس،
علمالالای یهالالود معتقدنالالد پالالس از آشالالفتگی و فسالالاد در جهالالان و تحم ال ناپذیرشالالدن جهالالان ،خداونالالد

ماشیح را برای اصالح امور و برپایی عدالت میفرستد (کهن.)262-261 :1382 ،

جولیوس گ رینستون در کتاف خود بالا تقسالیم مفهالوم ماشالیح در پالیش از جالالی بابال و پالس از

آن ،به تحلی این مفهوم پرداخته است (ر.ک :گرینستون.)52-17 :1377 ،
یهودیان پس از موسی

هربار با مشکلی روبهرو میشدند ،از خداونالد تقاضالای داور داشالتند

تا این که تصمیم به تشکی حکومت واحد گرفتند و سموئی  ،شائول را به عنوان مسیحا برگزید
(اول سالالموئی 1 :24 ،ب الاله بع الالد)خ امالالا نخس الالتین مس الالیحای واقعالالی ،داوود

سالاللیمان

ب الالود .عص الالر داوود و

عصالالر شالالکوفایی آرمالالان مسالالیحایی و تشالالکی دولالالت ماشالالیحانی و رهالالایی از دسالالت

دشالالمنان سالالتمگر بالاله شالالمار مالالیرود .پالالس از سالاللیمان

اندیشه مسیحا جدیتالر شالد .انبیالای پالس از ساللیمان

بالالا تجزی اله دولالالت وی و فرا گیالالری ظلالالم،
بارهالا باله ظهالور منجالی موعالود یالا همالان

ماشیح ،وعده دادند و گاه از لفظ مسیحا و ماشیح و گاه از مفهوم مسیحایی و دولت ماشالیحانی

نام برده میشد .اشعیا از تولد کودکی با نام عمانوئی  ،یعنی «خدا با ماست» (اشالعیا )14 :7 ،یالاد

می کند و از ویژگی عصر مسالیحایی مالیگویالد کاله «گالرش بالا بالره سالکونت خواهالد داشالت و پلنالگ بالا
بزغاله خواهد خوابید و( » ...اشعیا .) 6 :11 ،در این میان ،گاه از صهیون و اورشلیم نیز نالام بالرده

میشود و میگویند:

شالالریعت از صالالهیون و کالالالم خداونالالد از اورشالاللیم صالالادر خواهالالد شالالد و او امالالتهالالا را داوری

سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396

خواهد نمود( .اشعیا4-2 :2 ،خ میکاه)3-1 :4 ،

آمالدخ زیالرا خداونالالد بالرای داوود سالالوگند خالورده کالاله ساللطنت وی را تالالا ابالد اسالالتوار بالدارد (ارمیالالا:33 ،
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حکومت میکند و همه ملالتهالا بالهسالوی آن شالهر کشالیده مالیشالوند (ر.ک :ارمیالا17 :3 ،خ  3 :30و

در کنار اشاره به شخص ماشیح ،گاه دوران ماشیحانی و مسیحایی به میان میآیالد و دیالدگاه

جهانشمولی مسیحایی مطر میشود .صفنیا دیدگاهی جهانشالمول دارد و معتقالد اسالت عصالر

مسیحایی زمان اصالح ک جهان خواهد بود (صفیا.)11-8 :3 ،

ارمیا نیز ماشیح را شهریاری از جنس بشالر و نهالالی از خانالدان داوود مالیدانالد کاله روزی خواهالد

 .)26-25او معتقالالد اسالالت ایالالن شالالهریار منصالالوف بالاله خداسالالت و بالالر تختگالالاه خالالود ،یعنالالی اورشالاللیم
 .)22-21حزقیال و یوئی نیز آمدن ماشیح را بالا معجالزهای از جانالا خداونالد مصالاد مالیداننالد

(حزقیال12-11 :37 ،خ یوئی .)16-15 :3

شاید جهانشمولترین دیدگاه در باره ماشیح در کتالاف مقالدس ،مربالوط باله اشالعیای تبعیالدی

باشد که بافهای  40تا  66کتاف اشعیا به او منسوف است و در دورانی که امپراتوری باب آنان
را بالاله اسالالارت بالالرد و اورشالاللیم ویرانالاله ای بالالیش نبالالود ،او از شکسالالت باب ال و پیالالروزی یهالالوه ،خالالدای

یهودیان سخن میگوید و کوروش فارس را همان ماشیح خدا میدانالد کاله منجالی بنالیاسالرائی و

سپس جهان خواهد شد (اشعیا .) 1 :45 ،به دستور کوروش ،زروباب مکمور بازگشت یهودیالان باله
اورشلیم شد .از اینروّ ،
حجی و زکریا از زروباب به نالام مسالیحای منتظالر نالام بالردهانالد (حجالی:2 ،

23خ زکریا .)17-14 :1

در تمام این موارد ،حکومت ماشیح ،محدود به اورشلیم و بنیاسرائی بودخ اما پس از اسالارت

بابلی و بازگشت به اورشلیم و تشکی حکومت کاهنان و قدرت یافتن سوفریم (کاتبان) و عزرای
نبی و عم به شریعت توراتی ،بار دیگر اندیشه مسیحایی رونق یافت و مال کی نبی ،از آمدن ّ
ایلیا
ی ا همان الیاس نبی خبر داد (مال کالی .)6-5 :4 ،مال کالی از آمالدن پسالر داوود خبالر نمالیدهالدخ بلکاله
شرط تحقق وعده الهی را عم به شریعت موسی میداند .کتاف مال کی نبی ،آخرین کتاف از
کتا تنخ (یا همان عهدعتیق) ،بیان گر الهیاتی نالوین در بالاف ماشالیح اسالت .اعتقالاد باله رسالتاخیز

مردگان در عصر مسیحایی ،همراه با جاودانگی قالوم یهالود ،از مهالمتالرین ایالن دیدگاههاسالتخ باله
گونهای که بسیاری از مؤمنان یهود معتقد بودند پس از مالرش خالود و هنگالام قیالام ماشالیح ،بالرای
دی الالدن ش الالکوه آین الالده ق الالوم برخواهن الالد خاس الالت (گرینس الالتون39 :1377 ،خ ط الالاهری.)213 :1390 ،
دانیال نبی نیز در کتابش بار دیگر اعتقالاد باله ماشالیح را مطالر مالیکنالد و مالیگویالد« :نیکالان بالرای

بنالابراین ،آنچالاله در کتالاف مقالالدس یهودیالان (تالالنخ) دربالاره ماشالالیح و دولالت ماشالالیحانی وجالالود

دارد ،عبارت اسالت از قیالام پادشالاهی بالزرش و باشالکوه از خانالدان داوود

کاله بالا قالرائن الهالی و بالا

دمیده شدن روح خدا در او ،حکومتی شایسته را با معجزههایی در تپه صهیون برپا خواهد کرد و
این حکومت در جهان نمونه خواهد شد و سرور عالم میگردد.

ماشیح و دولت ماشیحانی در تلمود
تلمود _ که منبع شالریعت و الهیالات یهالودی باله شالمار مالیرود _ همالان سالنت شالفاهی اسالت کاله

پالالس از سالالال 450ق.م و نگالالارش تالالنخ ،بالاله سالالبا این کالاله بالالا تالالنخ و کتالالاف مقالالدس اشالالتباه نشالالود،
مکتالالوف نشالالد و سالالینه بالاله سالالینه ادامالاله یافالالت .تلمالالود در .220م توسالالط یهالالودا هناسالالی از شالالا گردان
مکتا هیل مکتوف شد و نام مشینا را بر آن نهادند و دو شر در اورشلیم (تا .300م) و باب (تالا

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

گرفتن فرد و بدان برای دیدن مجازات برخواهند گشت» (دانیال.)3-2 :12 ،
بر این اساس ،اندیشه رجعت هم راه با رستاخیز مردگان و عصر مسیحایی در هم گالره خالورد و
انتظار ظهور ماشیح به امری مسلم در میان یهودیان تبدی شد.
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 .500م) بر آن نوشته شد که به گمارا معرو

گشت .ترکیالا میشالنا و گمالارا ،کتالابی بالزرش باله نالام

تلمود شد که منبع الهیات و شالریعت یهالود اسالت (ر.ک :سالالتز29-21 :1383 ،خ طالاهری:1390 ،

145-137خ .)Gilat, 1996: Vol. 15, 750-779

تلمالالود از دو بخالالش هالخالالا (مشالالتم بالالر مباحالالث حقالالوق و فقهالالی) و آ گالالادا (مشالالتم بالالر مباحالالث

تفسالالیری و روایالالی از تالالاریخ گذشالالتگان) تشالالکی شالالده اسالالت .ا گرچالاله مباحالالث هالخالالایی اهمیالالت
بیشتری دارند ،تفکیک آنان کاری دشوار است (سالتز.)368-353 :1383 ،

اندیشه مسیحا در تلمود بسیار پیچیده است .این کتاف صدها بار از ماشالیح و امیالد باله آینالده

سخن گفته است .همه یهودیان ،جز ربی هیل در قرن چهارم مالیالدی _ کاله منکالر ماشالیح بالود و

مالالیگفالالت« :ملالالت اسالالرائی دیگالالر هالالیچ ماشالالیحی نخواهالالد داشالالت» ( _ )Sanhedrin 98bبالاله ظهالالور
ماشیح معتقدند .ا گرچه انتظار ماشیح در سنت شفاهی یهود ،پیش از ویرانی دوم معبد در سالال

.70م نیز وجود داشت ،تخریا دوم معبد ،سبا تقویت باور به ماشیح و امید به آیندهای روشالن
ّ
شالالد تالالا حالالدی کالاله یوحانالالان بالالن زکالالای رئالالیس نخسالالتین سالالنهدرین در یاونالاله ،پالالیش از مالالرگش بالاله
شالالا گردانش گفالالت « :یالالک کرسالالی بالالرای حزقیالالا (پسالالر داوود) پادشالالاه یهالالودا کالاله دارد مالالیآیالالد ،آمالالاده
کنید» (.)Barachoth 28b

در کلمالات معلمالان پالیش از ویرانالی معبالالد ،مطالالبی دربالاره ماشالیح بیالالان مالیشالودخ امالا تخریالالا

معبالالد سالالبا تالالدوین تلمالالود شالالد کالاله میالالراث یهودیالالت از بالالین نالالرود .بالالر ایالالن اسالالاس ،اندیشالاله ظهالالور
ماشیح و تشکی دولت ماشیحانی در کالم ربانیون گسترش یافت و گاه متناقض و متضالاد شالد.

سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396
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دریافت نویسندگان تلمود از نسا ،شخصیت ،فعالیت مسیحا و پیشآهنگ او الیاس و حوادث

مربوط به ظهور ،مختلف بود .تلمود از محنتهای مسالیحایی خبالر مالیدهالدخ یعنالی سالختیهالای

قبال از ظهالالور کالاله شالالام افالالزایش فسالالاد و بالالیبنالالدوباری ،احتالالرام نکالالردن بالاله والالالدین و صالالاحبان از

سوی جوانان ،سستی روابالط خویشالاوندی ،کالاهش نسال هالا ،بالیاعتبالاری عالمالان دیالن ،تبالدی

شدن محال تحصالی باله امالا کن فسالاد ،نالزا میالان حکیمالان ،طالرد مؤمنالان و تالرویج هالر ومالر و

ماننالالد آن مالالی شالالود و بایالالد توسالالط ماشالالیح و عالالدالت دولالالت ماشالالیحانی برطالالر

.(Kethuboth 112b ; Shabbath 118a Sanhedrin 97a ; 62-61 :1377

گالالردد (کرینسالالتون،

از منظ الالر تلم الالود ،الی الالاس پ الالیش از ماش الالیح م الالیآی الالد و مقدم الالهس الالاز ظه الالور خواه الالد ش الالدخ ص الاللح را

پ ال الالیش از ماش ال الالیح م ال الالیآورد ،م ال الالواد ش ال الالریعت را تنظ ال الالیم و کت ال الالاف مق ال الالدس را تفس ال الالیر م ال الالیکن ال الالد

( )Menahoth 45a; Baba Mezia 3aو هم اله نسالالانامالالههالالایی را کالاله بالالا گذشالالت زمالالان تیییالالر

مالالییابالالد ،اصالالالح مالالیکنالالد ( .)kiddushin 71aاو بنیاسالالرائی را بالاله توبالاله وادار می کنالالد و پالالس از

این که جهالان باله خالدا روی مالیآورد ،صالدای شالیرور میکائیال رئالیس فرشالتگان مالیآیالد کاله آمالدن
مسیحا را اعالم می کند (گرینستون65 :1377 ،خ طاهری.)218 :1390 ،

تصور تلمالود دربالاره شالخص ماشالیح متفالاوت اسالتخ امالا در مجمالو  ،هماله او را انسالانی از نسال

داوود

میدانند که به سالبا موهبالتهالای طبیعالی ،مقالدس شالده اسالت و امالتهالای مشالرک را

نابود میسازد و بنیاسرائی را صاحا قدرت جهانی میکند (گرینسالتون .)65 :1377 ،در تلمالود
برای ماشیح ،نام هایی متعدد مانند داوود ،پسر داوود ،مناحم بن حزقیا ،صالمح ،شالیلو ،یینالون،
حنینا و برنفله بیان شده که برخی برگرفته از کتاف مقدس است (گرینستون.)65 :1377 ،

تلمالالود دربالالاره امالالتهالالای پالالس از ماشالالیح نیالالز معتقالالد اسالالت کالاله همالاله امالالتهالالا یهالالودی و دارای

استقالل سیاسی خواهند شد .سموئی _ از امورائیم و حکمای تلمالودی _ مالیگویالد :تفالاوت زمالان

مسالالیحا بالالا عصالالر حاضالالر ،آزادی سیاسالالی آن اسالالت ( )Sanhedrin 99aو برخالالی معتقدنالالد پالالس از
ماشیح ،مصر و فرزندان اسماعی باید به دولت ماشیحانی خراج بپردازند (.)Pesachim 118b

از مهالالمتالالرین مباحالالث تلمالالود ،محاسالالبه تالالاریخ ظهالالور ماشالالیح اسالالت .براسالالاس تفکالالری عرفالالانی

در یهودیال الالت قال الالدیم ،جهال الالان شال الالشهزار سال الالال ادامال الاله خواهال الالد داشال الالت و در هال الالزاره هفال الالتم نال الالابود

مالالی شالالود (متناسالالا بالالا روزهالالای آفالالرینش) .نخسالالتین دوهالالزاره را دوران بالالایر و آشالالفتگی (در عبالالری
« ُتهالو») مالیگفتنالالدخ چالون در آن هالیچ وحیالی نبالود .دوهالزاره دوم را دوران شالالریعت و تالورات (تالالورا)
مالالینامیدنالالد کالاله دوران وحالالی بالاله شالالمار میرفالالت و دوهالالزاره سالالوم را روزگالالار انتظالالار ماشالالیح و دوران
در تلمود ،رنجهای زیادی برای ظهور ماشیح پیشگویی کردنالدخ ماننالد ظهالور ماشالیح پالس از 85

یوبی  1که برخی گفتند 4231 :سال پس از آفرینش و برخالی گفتنالد :پالس از جنالگ تمسالاحهالا ،یالا
جنگ یالکجوج و مالکجوج و ماننالد آن ( .)Ibidالبتاله سالالهای بسالیار دیگالری را نیالز مطالر کردهانالد

(کهن.)362 :1350 ،

ب الالر ای الالن اس الالاس ،ع الالده زی الالادی ب الاله عن الالوان ماش الالیح در یهودی الالت ظه الالور کردن الالد ک الاله نتوانس الالتند
موفالالق شالالوند .آنالالان بالاله ماشالالیحهای دروغالالین معرو انالالدخ ماننالالد موسالالی در جزیالالره کالالرت ،سالالیرین
اه ال سالالوریه در سالالال .720م ،عوبالالدیا بالالن اسالالحاق اصالالفهانی در .750م ،منسالالی بالالن اسالالرائی در
.1657م ،ش الالبتای زوی در .1666م و( ...ر.ک :گرینس الالتون75-72 :1377 ،خ ط الالاهری:1390 ،
.)237-235
پس از آنکه این اتفاقات روی داد و این تالاریخهالا محقالق شالد ،ولالی ماشالیح نیامالد ،ربالانیون و

 .1یوبی  ،جشن پنجاهساله یهود است.

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

ماشیحانی (یوموت هماشیح) مینامیدند ( .)Sanhedrin 97aبر این اساس ،بسیاری از ربانیون
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حکمالای یهالالودی ،مالالردم را از چنالالین محاسالباتی منالالع کردنالالد و آمالالدن ماشالیح را مشالالروط بالاله انجالالام

کارهای نیک کردند و حتی به لعن کسانی پرداختند که برای ظهور ماشیح تاریخ تعیین کنند ،تا

از ناامیدی نسبت به ماشیح جلوگیری شود (.)Sanhedrin 97b

در مجمو  ،تلمود معتقد است جهان قب از ماشیح ،دچار ظلم و فساد شده و الیاس پالیش از

ماشیح ،مقدمات ظهور او را فراهم میکند و با ظهور ماشالیح و تشالکی دولالت ماشالیحانی ،صاللح،
امنیت و عدالت بر جهالان حالا کم مالیشالود و بنالیاسالرائی سالرور عالالم مالیگالردد و معبالد همیقالداش

(بیتالمقدس) دوباره بازسازی و مرکز حکومت میشود.
ماشیح و دولت ماشیحانی در فلسفه یهودی

ویرانالی معبالد اورشاللیم در سالال .70م ،باله آوارگالی بالزرش یهودیالان در عالالم انجامیالد و عمال باله

تلمالالود و توصالالیههالالای ربالالانیون یهالالودی ،سالالبا بقالالای یهودیالالت شالالد .ظهالالور اسالالالم در قالالرن هفالالتم
میالدی و دادن آزادی عم به یهودیان و بازگشایی مرا کز گائونی (حوزههالای علمیاله) در سالورا و

پومبدیتا _ که در واقع سنهدرین جدید بود _ بار دیگر سبا شکوفایی یهودیالت شالد .ایالن دورانالی
ف
است که تلمود تقریبا با کتاف مقدس یهود (تنخ) برابری می کرد و گالائونیم (حکمالای تلمالودی)

ب الالا تفس الالیر و ت الالرویج تلم الالود ،یهودی الالت را حف الالظ کردن الالد .حا کم الالان اس الالالمی ب الاله گ الالائونیم احتالالالرام

میگذاشتند .ا گرچه خلیفه دوم علیه یهودیالان و مسالیحیان رفتالار می کالرد ،از زمالان امالام علالی

بدینسالالو ،یهودیالالان در باب ال (عالالراق) آزادی قاب ال تالالوجهی پیالالدا کردنالالد و ر س الجالالالوت (رهبالالری
یهودیان در تبعید) مورد پذیرش امام علی

و حا کمان بعدی قرار گرفت .آزادی عم حا کمان

سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396

اسالالالمی بالاله یهودیالالان شالالرق و ارتبالالاط آنالالان بالالا آموزههالالای وحیالالانی اسالالالم و نگالالاه عقالنالالی و فلسالالفی

چنین جریانی بود (طاهری.)222 :1390 ،
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داد .ربی شمعون بن یوحای نیز مدعی بالود دارای مکاشالفه اسالت و خالود را ماشالیح نامیالد و اعالالم

مسلمانان ،سبا شد یهودیان ضد ربانیون رفتار کنند و حتی فرقه «قرائیم» در نفی تلمود شالرو
به کار کرد (گرینستون.)79-77 :1377 ،

همزمان با رشد جریان عق گرایی در یهودیان ،اندیشه مسالیحایی نیالز عقالنالی شالد و از قالالا

متون دینی باله سالمت اسالتدالل عقلالی تکامال یافالت .ظهالور ماشالیحهالای دروغالین نیالز گالاه معلالول
برای نمونه ،سیرین (حدود  .720م) با نام ماشیح قیام کرد و بسیاری از احکام تلمود را تیییر

کرد فرشتهای به نام مطاطرون ،وقایع آخرالزمان را به او گفته است .همچنین عنان بن داوود با

فرقالاله «عنانیالاله» و بعالالدها بنیالالامین نهاونالالدی بالالا تیییالالر آن بالاله فرقالاله «قالالارئون» ،بالالا نگالالاهی عقلالالی بالاله
تحلیال عقایالالد و احکالالام یهودیالالت پرداخالالت و دیالالدگاه تلمالالودی را رد کالالرد (المسالالیری :1382 ،ج،5

 .)322یهودا یودغان نیز تحت تکثیر عق گرایی معتزله بود و با تفسیر عقلی از ماشیح ،یهودیالان
عربستان و مصر را تحت تکثیر قرار داد (رهبر ،بیتا.)195-194 :

همه این افراد در تضاد بالا یهودیالت بودنالدخ امالا جریالان عقال گرایالی فلسالفی در میالان یهودیالت،

سبا تفسیرهایی خاص شالد و اندیشاله ماشالیحانی نیالز تفسالیرهای عقلالی یافالت .از میالان فالسالفه

یهودی میتوان از سه شخص باله نامهالای سالعدیا گالائون ،یهالودا هلالوی و موسالی بالن میمالون باله

طور ویژه نام برد که در تحلی عقلی از ماشیح تالش بسیار کردند.
سعدیا بن یوسف ّفیومی معرو به سعدیا گالائون (.942 _ 882م) _ کاله باله پالدر فلسالفه یهالود

معرو است _ فلسفهای یهودی مبتنی بر کتاف مقدس و سنت پدید آورد .او بافهای هفالتم و
هشتم کتاف عقاید و باورهای 1خود را باله رسالتاخیز مردگالان و رهالایی نهالایی اختصالاص داد .وی

در بالالاف رهالالایی ،نظریالاله ای جدیالالد ارائالاله نالالدادخ امالالا اندیشالاله ماشالالیح را عقالنالالی سالالاخت و بالالا پالالذیرش
رستاخیز مردگان _ که در تلمود آمالده _ مالیگویالد :علالت تالکخیر ظهالور ماشالیح ،گنالاه قالوم یالا آزمالایش
استحکام ایمان بنیاسرائی است و هرچه سختی آزمون بیشتر شود ،ظهور نزدیکتر خواهد شالد
ف
و باید توبه حقیقی کرد .او معتقد بود براساس کتاف دانیال ،موعود حتما خواهد آمد و با این کاله

توقیالالت در تلمالالود نهالالی شالالده بالالود ،وی براسالالاس کتالالاف دانیالالال بالاله محاسالالبه تالالاریخ ظهالالور ماشالالیح
پرداخت و مورد انتقالاد ربالانیون نیالز قالرار گرفالت .وی در آخالرتشناسالی خالود ،بالرای الیالاس و حتالی
در دوران ماشیح رخ خواهد داد و به جهان بعد کشالیده نخواهالد شالد (شالرباک83-77 :1383 ،خ

گرینستون88-84 :1377 ،خ اپستاین242-240 :1385 ،خ طاهری.)223 :1390 ،

یهودا هلوی (.1142-1075م) از دیگر فالسفه بزرش یهودی بود که با وجود فیلسالو بالودن،

بالاله تخ الالیالت مس الالیحایی رایالالج در یهودی الالت ایم الالان داشالالت و آنه الالا را ب الاله شالالعر تب الالدی ک الالرد .او ب الاله

جاودانگی قوم یهود اعتقاد داشت و رهایی بنی اسرائی از طریق الیالاس و ماشالیح را در دو کتالاف

شعر خود _ یعنی کتاف «اشعار» 2و «کوزری» (خزری) 3که اولی شعر و دومی ترکیالا شالعر و فلسالفه

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

ماشیح ،نقشی اندک قائ استخ زیرا خداوند را نجاتدهنده قوم میداند .او معتقد بود رستاخیز

است _ مطر میکندخ قوم بنیاسرائی را نسبت به سایر اقوام برتالر مالیدانالد و ماننالد نسالبت قلالا

به بدن برمیشمارد .وی پرا کندگی یهود را تقدیر الهالی مالیدانالد و باله عنصالری اشالاره مالیکنالد کاله
پیش از او کمتالر باله آن توجاله شالده بالود .او مالیگفالت :وجالود بنالیاسالرائی بالرای ظهالور ماشالیح الزم
1. The Boom of Beliefs and Opinions
2. poems.
3. kuzari.
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اسالالت و آنالالان پالالیش از عصالالر ماشالالیحانی ،بایالالد رسالالالت گسالالترش پیالالام وحالالی الهالالی را میالالان امالالتهالالا

ب الاله انج الالام رس الالانند .از ایال النرو ،س الالایر مل الالته الالا نی الالز بای الالد ب الاله یهودی الالت ار نهن الالد و آن را بپذیرن الالد

(شال ال ال الالرباک116-108 :1383 ،خ گرینسال ال ال الالتون ،93-90 :1377 ،اپسال ال ال الالتاین250-247 :1385 ،خ

طاهری.)224 :1390 ،

تکام فلسفه یهودی ،با آثار موسی بن میمون ،معرو به هارمبالام (.1204-1135م) اسالت.

او توانست با دیدگاه عقلی ،تمام آموزههای یهودی را به سبک مسلمانان معقول کنالد (شالرباک،

.)148-141 :1383

او در آثالالارش همچالالون «دال لالالة الحالالائرین» و «تفسالالیر بالالر رسالالاله تلمالالودی سالالنهدرین» ،بالالا نگالالاهی

عقلی به بحث ماشیح پرداخت و اعتقالاد باله ظهالور ماشالیح را از اصالول سالیزدهگاناله ایمالان یهالودی

برشمرد که تا کنون مور د پذیرش یهودیان اسالت .وی در شالر رسالاله سالنهدرین ،مالردم را باله ساله

طبقالاله تقسالالیم مالالی کنالالد کالاله برخالالی منتظالالر رفالالاه در عصالالر ماشالالیح هسالالتند ،برخالالی بالاله رس الالتاخیز و
جاودانگی میاندیشند و برخی باله هالردو معتقدنالد .او مالیگویالد :چالون مالردم از فهالم حقالایق عالالی

معنویت ناتواناند ،تنها به امالور مالادی م اننالد عالدم وجالود فقیالر و غنالی یالا ضالعیف و قالوی در عصالر
ماشیح ،فکر میکنند و کمتر به آرمان واقعی ماشیح میاندیشالند .مالردم ماننالد کالودک دبسالتانی _

که ارزش دانش را نمیفهمد _  ،ارزش هدایای انبیا و ربانیون را درک نمیکنندخ از اینرو ،تنهالا در
پالالی امالالور دنیالالوی هسالالتند (گرینسالالتون ،95-94 :1377 ،اپسالالتاین260-258 :1385 ،خ طالالاهری،

.)226-225 :1390
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او با نگاهی عقالنی معتقد بالود در دولالت ماشالیحانی ،بنالیاسالرائی حا کمیالت خالود را باله دسالت

میآورد و به رهبری ماشیح به فلسطین بازمی گرددخ ماشیح بزرشتر و مشهورتر از سلیمان خواهد

شدخ تمام امتها مسالخر او خواهنالد گردیالد و هماله در کنالار هالم بالا آرامالش خواهنالد زیسالت .بالا ایالن
حال ،در روند طبیعت هیچ تیییری رخ نخواهد داد و تنهالا تحصالی معالاش آسالانتالر خواهالد شالد،
ولی باز غنی و فقیر و ضعیف و قوی وجود خواهند داشت.

وی تعابیر ربانیون ،مبنی بر وجود لباسهای دوخته یا نانهای پختاله را حمال بالر سالهولت در

معاش میکند و مجاز میشمارد و با نگاه معجزهآسالای عصالر ماشالیحانی ،مخالالف اسالت .باله بالاور
او ،در دولت ماشیحانی جنگ وجود نالدارد و هماله باله دنبالال مطالعاله حکمالت و عمال باله شالریعت

الهالالی هسالالتند .او معتقالالد اسالالت مسالالیحا خواهالالد مالالرد و پسالالرش جانشالالین وی مالالیشالالود و جالالاودانگی

انسانها معنا ندارد .او با قبول رستاخیز میگویالد« :الیالاس پالیش از ماشالیح مالیآیالد ،امالا چگوناله و
چه زمان ،مهم نیست و نباید در این جزئیات غرق شویم» .نظریات اعتقادی موسی بن میمالون

تالالا کنالالون مالالورد حمایالالت علم الالای یهالالودی بالالوده اسالالت (گرینسالالتون ،95-94 :1377 ،اپس الالتاین،

260-258 :1385خ طاهری.)226-225 :1390 ،

در مجمالالو  ،فالسالالفه کوشالالیدهانالالد مفالالاهیم خیالالالی و مالالادی ماشالالیح را حالالذ و حالالوادث فالالوق

طبیعالالی مالالورد اشالالاره تلمالالود را توجیالاله عقالنالالی کننالالد و در عالالین حالالال ،از تلمالالود و سالالنت یهالالودی نیالالز

فاصله نگیرند.

ماشیح و دولت ماشیحانی در عرفان یهودی
در قرون وسطا ،در کنار فالسفه _ که مخالف ربانیون شریعتمحور و تلمودی بودنالد و ماشالیح

را تفسیر عقالنی میکردند _ ،عرفای یهودی به مخالفالت بالا ربالانیون و فالسالفه پرداختنالد .عرفالان
یهودی به « ّقباال» معرو استّ .قباال به معنای قبول است و گرایشی عرفالانی و رمالزی اسالت کاله

دربالالاره عالالرش الهالالی ،اسالالم اعظالالم ،حالالوادث آخرالزمالالان ،ظهالالور ماشالالیح ،رجعالالت و قیامالالت بحالالث

می کند .علم حرو و عددهای ابجدی در قرن دوم پالیش از مالیالد ،در ایالن علالم ظالاهر شالد و در
آن با حرو  ،کلمات ،اعداد و ابزار به خالدا مالیرسالیدند .آنالان حتالی ماشالیح ،زمالان ظهالور و عالیالم
پیش از ظهور را نیز بر همین اساس تحلی مالیکردنالد و معتقالد بودنالد در هماله چیالز رمالوزی نهفتاله

است که باید کشف شود ).(See: Scholm, 1996: Vol. 10, 489-653

تسکینی بر دردها به شمار می رفت .یهودیانی که هم از عقالنیت ارسالطویی در یهودیالت و هالم از
سختگیری مکاتا تلمودی خسته شده بودند ،شیفته علم ّقبالاالیی شالدند .در ایالن دوران _ کاله
مسالالیحیت بالالا شالالعار محبالالت آمالالد _ ،بالالرای ثبالالات قالالدم در ایمالالان ،بالاله چیالالزی بالالیش از عقال مجالالرد یالالا
شریعت نیاز بود و ّقباال این نیاز را برطالر می کالرد .ا گرچاله تالوده مالردم از فهالم رمالوز عرفالانی عالاجز
بودن الالد ،ش الالارحان ب الالزرش عرف الالانی ای الالن ک الالار را انج الالام م الالیدادن الالد (گرینس الالتون105-104 :1377 ،خ

اپستاین269 :1385 ،به بعد).

از جمله عوام ظهور ماشیحهای دروغالین ،پیش گالویی ّقبالاالیی زمالان ظهالور توسالط مالدعیان
ماشالالیحانی ب الود کالاله مالالردم زودبالالاور ،طرفالالدار آنالالان مالالیشالالدندخ امالالا پیالالروان واقعالالی ّقبالالاال بالاله شالالریعت

تلمودی پایبند بودند (طاهری.)227 :1390 ،

در اینجا تنها باله دو تفسالیر عرفالانی دربالاره ماشالیح اشالاره مالیشالود کاله در یهودیالت طرفالدارانی

یافالالت .از جملالاله ایالالن مباحالالث ،مالالیتالالوان بالاله دیالالدگاه ربالالی موسالالی بالالن نحمالالان گرونالالدی معالالر بالاله

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

آموزه هالالای عرفالالانی بالاله سالالرعت گسالالترش یافالالت و حتالالی بالالر عبالالادات ،آیالالین و قواعالالد فقه الی اثالالر
گذاشالالت .در دوران محنالالت ،امیالالد بالاله نجالالات از طریالالق امالالور فالالوقطبیعالالی کالاله در ّقبالالاال مطالالر بالالود،
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نحمانی الالد.1270-1195( 1م) اش الالاره ک الالرد .ب الاله عقی الالده او ،ش الالش روز خلق الالت در ت الالورات ،براب الالر ب الالا

هزارههای شش گانه سال های جهالان اسالتخ در بالاف اول و دوم سالفر پیالدایش آمالده اسالت کاله در
ششالمین روز ،حیوانالالات و سالالپس انسالالان آفریالده شالالدهاند .حیوانالالات یعنالالی ملتهالایی کالاله بالالر یهالالود

تسلط دارند و مراد از انسان ،ماشیح است که بهصورت خالدا آفریالده شالده و در هالزاره ششالم ظهالور
خواهد کرد و ّ
سبت (روز هفتم و استراحت) هزاره هفتم را نشالان مالیدهالد کاله در آن زنالدگی آینالده
آغ الالاز خواه الالد ش الالد .او معتق الالد ب الالود در س الالال .1358م _  5118یه الالودی عب الالری _ ماش الالیح م الالیآی الالد

(گرینستون107 :1377 ،خ شرباک.)129 :1383 ،

در تفسیر دیگر میتوان به دیدگاه کتاف بسیار مهم زوهر اشاره کرد .زوهر به معنای روشالنایی

اسالالت کالاله بالاله تفسالالیر اسالالرار موجالالود در تالالورات میپالالردازد .دربالالاره مالالؤلفش اخالالتال نظالالر وجالالود داردخ

ام الالا موس الالی دولب الالون _ ک الاله اول الالین ویرایش الالگر آن ب الالود _ مش الالخص اس الالت .در ای الالن کت الالاف ،اس الالرار
خلق الالت جه الالان ،مق الالام انس الالان در ع الالالم موج الالود و چگ الالونگی پی الالروی و نزدیک الالی ب الاله خداون الالد ب الالا

مطالعه جهان اطرا مطر شالده اسالت و دربالاره ظهالور ماشالیح نیالز بالرای محاسالبه تالاریخ ظهالور و

پایالالان ذلالالت یهالالود ،روشهالالایی پیچیالالده مطالالر مالالیسالالازد (شالالولم270-219 :1385 ،خ اپسالالتاین،

.)285-283 :1385

زوهالالر بالالا روش هالالای پیچیالالده و بالالا بررسالالی اسالالم اعظالالم خداونالالد ،زمالالان ظهالالور را تعیالالین مالالیکنالالد.

وی میگوید:
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در کلمه یهوه (اسالم اعظالم خالدا)« ،هالال» برابالر اسالت بالا  5000کاله باله پنجهالزار سالال بردگالی

بنیاسرائی در برابر بیگانگان اشاره دارد .پس از این پنجهزار سال ،هنگامی که شصت
سال (در اسم اعظم یهود یعنالی یهالوه« ،ی» ضالربدر و یعنالی  )60 =10× 6از هالزاره ششالم

بگالالذرد ،بنالالیاسالالرائی از زمالالین برخواهنالالد خاسالالت و پالالس از آن هالالر شصالالتسالالال یکبالالار،
محبت خدا به بنیاسرائی افزایش خواهد یافت تا این کاله در سالال  600از هالزاره ششالم،
ابالواف حکمالالت آسالالمانی گشالالوده خواهالالد شالالد و جهالان بالالرای هالالزاره هفالالتم و ظهالالور ماشالالیح

آماده میشود(Zohar, Vol. I, 1778) .

از این محاسبات درمییابیم که کتاف زوهالر توقالع داشالت ماشالیح در سالال .1300م ظهالور کنالد

(گرینسالتون .)112 :1377 ،بنالابراین ،ا گرچاله نگالاه خشالک شالریعت تلمالودی یالا نگالاه جالزمانالدیش

منطقی فلسفی در دوران محنت و رنج ،پاسخ گوی ایمان یهودی نبود ،ایمان به ظهور ماشیح با
عنایت الهی و اعمال فوق طبیعی ،امیدها را زنده کالرد و ایمالان یهالودی را حفالظ نمالود .از ایالنرو،

1. Nahmanides

توجالاله بالاله تالالاریخ ظهالالور ماشالالیح مهالالم شالالد و ماشالالیحهای دروغالالین بسالالیاری در ایالالن دوره بالاله وجالالود
آمدند .بر این اساس میتوان گفت ایمان یهودی در دوران محنت ،مدیون قباال و نگاه عرفالانی

امید به آینده بود.

ماشیح و دولت ماشیحانی در جنبشهای اصالحی یهود
در قرن هیجدهم و نوزدهم ،اروپا دچار جریانی مهم به نالام روشالنگری شالد .ایالن جریالان _ کاله

ابتدا با رنسانس و اعتراض به کلیسا آغاز شد _ سرانجام به اومانیسم و ضدیت با دیالن انجامیالد.

تحوالت اعتقادی و سیاسی در اروپا ،آزادیهای مالدنی و دینالی ،ترجماله کتالاف مقالدس و حمایالت
پادشاهانی مانند ناپلبون ،همه از عوام آزادی قومی بود که همواره مورد آزار و اذیت مسالیحیان
قرار داشتند .یهودیان شیفته دنیای مدرن شدند و از بسالیاری اصالول یهودیالت دسالت برداشالتند.

البتالاله برخالالی سالالنت گالالرا ماندنالالد و برخالالی نیالالز کوشالالیدند بالالا اصالالالحاتی یهودیالالت را بازسالالازی کننالالد.
سالالردمدار ایالالن حرکالالت در یهودیالالت ،موسالالی مندلسالالون بالالود (ر.ک :اپسالالتاین355-349 :1385 ،خ

گرینستون.)151 :1377 ،

وجالالود آزادیه الالای دین الالی و م الالدنی ،سالالبا ک الالمرن الالگ ش الالدن اعتقالالاد ب الاله ماش الالیح ش الالد .داش الالتن

حقال الالوق مسال الالاوی ،بال الالا اسال الالتقالل در اورشال الاللیم در تضال الالاد بال الالود .از ایال الالنرو ،بسال الالیاری از ربال الالانیون و

مؤمنان یهودی از پذیرش امتیاز شهروندی سر باز زده و برای تشکی دولالت ماشالیحانی ،منتظالر

غیرعبری شدند و گفتند:

نمالالاز عبالالری مربالالوط بالاله دولالالت ماشالالیحانی در فلسالالطین اسالالتخ امالالا ا کنالالون هالالرکس در هالالر

سرزمینی زندگی میکند ،باید به زبان آن سرزمین عبادت کند.

در عصر روشنگری ،یهودیان باید میان اندیشه ماشیحانی و حقوق برابر با دیگر اقوام ،یکی را

برمالالیگزیدنالالد .ا گرچالاله اصالالالحطلبالالان د عالالا بالالرای ظهالالور ماشالالیح را از نمالالاز حالالذ نکردنالالد ،در برابالالر

سالنتگراهالا طرفالالدار حقالوق برابالر شالالدند .بالا آن کالاله در نمازهالا و دعاهالای عصالالر روشالنگری یهالالودی،

مانند مراسم عبادی اصالحشده توسط جکوبسون در .1815م ،نمازنامه کمیته اصالحی بالرلین و

نمازنامه معبد اصالحی هامبورش در .1818م ،مفهوم ماشیح و انتظار حفظ شالد ،امالا سالرانجام در

.1841م ،در چاد جدید نمازنامه هامبورش _ که برای آشتی میان اصالحطلبان و سنتگراها بالود

_ همالاله مطالالالا مربالالوط بالاله صالالهیون ،اورشالاللیم ،ظهالالور ماشالالیح و رسالالتاخیز مردگالالان حالالذ شالالد کالاله

برابری با دیگر انسانها ،تبلور عملی یابد .افرادی مانند گالایگر و هیالرش بالا اصالالح نمازهالا موافالق

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

مسالالیحا بودنالالد .اصالالالحطلبالالان خواسالالتار لیالالو دعاهالالای مشالالتم بالالر ماشالالیح و حتالالی نمالالاز بالاله زبالالان
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بودنالد ،امالا برخالالی ماننالد برنالز و تسالالفرتس ،هرگوناله تیییالالر در نمازنامالههالا را مخالالالف اصال یهودیالالت

دانستند و اعتقاد به ظهور ماشیح را شرط یهودیبودن برشمردند .حذ مفهوم انتظار و ماشیح
ف
از نمازناماله .1841م ،سالالبا اخالالتال جالالدی میالالان یهودیالالان شالالد و آنالالان عمالالال در دو جریالالان عمالالده

اصالالحطلبالان و سالالنتگراهالا در مقابال یالکدیگالالر قالرار گرفتنالالد .سالنتگراهالالا باله دنبالالال انتظالار ظهالالور
ماشالیح ،بازگشالالت بالاله فلسالالطین و ارض موعالالود و دعالالا بالالرای تشالالکی دولالالت ماشالالیحانی بودنالالدخ امالالا

اصالالالح طلبالالان دعالالا بالالرای ظهالالور ماشالالیح و کسالالا اسالالتقالل سیاسالالی را مالالانعی بالالرای مالالیهنپرسالالتی و

حقوق برابر میدانستند .این اختال حتی به نشریات و کنفرانسهای ربانیون در آلمان ،امریکا
و دیگالالالر منال الالاطق کشالالالیده شال الالد (ر.ک :اپسالالالتاین363-355 :1385 ،خ گرینسال الالتون152 :1377 ،خ

طاهری.)231 :1390 ،

در مجمو باید گفت جنبش اصالح در یهودیت ،سبا تضعیف اندیشه ماشیح گردید و حتی

در کنفرانس فیالدلفیالا در .1869م ،و کنفالرانس پیتسالبورش در .1885م ،تشالکی دولالت مسالتق

یهالالودی بالاله رهبالالری فرزنالالد داوود توجیالاله شالالد و اص ال آزادی برابالالر یهالالود بالالا سالالایر اقالالوام بالالر اندیشالاله

ماشالالیحانی در برتالالری قالالوم یهالالود ،غلبالاله یافالالت .البتالاله یهودیالالان شالالرق همچنالالان بالاله ظهالالور ماشالالیح

مع تقد بودند و کسا حق شهروندی را در برابر تشکی دولت ماشالیحانی کالمارزش مالیدانسالتند.
آنالالان بالالاور داشالالتند کالاله ظهالالور ماشالالیح و تشالالکی دولالالت ماشالالیحانی ،آنهالالا را از درد و رنالالج در تبعیالالد

نجات میدهد (ر.ک :گرینستون162-152 :1377 ،خ طاهری.)231 :1390 ،
ماشیح و دولت ماشیحانی در اندیشه صهیونیسم
سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396
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یهودیالت در تالاریخ خالود دوبالار توسالط موسالالی و کالوروش باله فلسالطین بازگردانالده شالد و در سالالال

.70م ،بالالار دیگالالر بالالا تخریالالا معبالالد و اورشالاللیم ،در جهالالان پرا کنالالده شالالدند .از سالالال .70م بالاله بعالالد،
یهودیان در انتظار ظهور ماشیح هستند که دولت ماشیحانی خود را بالرای بالار سالوم در آخرالزمالان

ب رپا سازند و یهودیان را وارد آن سرزمین کنند (المسالیری :1374 ،دیباچاله هشالت) .ایالن تفکالر در
اصالالطالح ،صهیونیسالالم نامیالالده میشالالودخ یعنالالی کسالالانی کالاله بالاله تشالالکی دولالالت آرمالالانی یهالالود در

آخرالزمالالان در فلس الالطین قائ ان الالد و مش الالهورترین تقس الالیم آن ،تقسالالیم ب الاله صهیونیس الالم دین الالی (ی الالا

فرهنگی) و صهیونیسم سیاسی است.

صهیونیسالالم فرهنگالالی در اندیشالاله اف الالرادی ماننالالد موسالالی هالالس ب الالودخ امالالا نخسالالتینبار توس الالط

آحالالاد هالالا عالالام _ 1نویسالالنده برجسالالته یهالالودی (.1927-1856م) _ بالاله کالالار رفالالت .او بالاله دنبالالال یالالک
 .1نام مستعار آشر کنیزبرش.

مرکال الالز فرهنگال الالی _ ملال الالی یهال الالودی بال الالرای یهودیال الالان بال الالود کال الاله در اقص ال الینقاط جهال الالان پرا کندهانال الالد

) .(Medoff & Waxman, 2009: 60-83از دیدگاه وی ،با تکسیس مرکالز فکالری و معنالوی ،روح

جوامع پرا کنده قوم یهود خواهد رفت و وحدتشالان حفالظ خواهالد شالد (ایوانالف،
یهودیت به تمام
ِ

.)82 :1353

البته جنبش صهیونیسم دینی یا مذهبی نیز در قرن نالوزدهم توسالط هیالرش کالیشالر (-1795

.1874م) پدیدار شد که اصول آن به قرن .13م و تفکرات حاخام موسی بن نحمان (معرو به
نحمانید یا هارامبان) برمی گردد .این تفکر محصول پیش گوییهای دینالی یهالود و نوشالتههالای

حاخامهای تلمودی است (ماضی137 :1381 ،خ .(Medoff & Waxman, 2009: 166

ای الالن دو اص الالطالح ب الالا وج الالود تف الالاوت ،ی الالک معن الالا دارن الالد .آن الالان مخ الالالف صهیونیس الالم سیاس الالی

هرتص بودند و عقیده داشتند صهیونیسم یعنی مکتبی که معتقد است در آخرالزمالان ،شخصالی

از نس ال ال پادشال الالاه داوود (فرزنال الالد داوود) ،دولال الالت یهال الالودی _ مسال الالیحایی خال الالود را در تپال الاله صال الالهیون

(اورشلیم) برپا می کند .به بالاور آنالان نبایالد پالیش از ظهالور ماشالیح باله سالرزمین موعالود رفالت ،بلکاله

ماشیح پس از ظهور ،شهر مقدس اورشلیم و سپس معبد را _ که به سبا گناهان ما تخریا شده

بود _ بازسازی میکنالدخ آن گالاه بنالیاسالرائی ِ پرا کنالده را گالرد هالم مالیآورد .آنالان معتقدنالد اسالتقالل
سیاسی ،مربالوط باله دوران ماشالیح اسالت .از ایالنرو ،بالرای رهالایی از رنالجهالا بایالد صالبر داشالت و باله

دولت ها خدمت کرد تا ماشیح ظهور کند و ملت اسرائی  ،زیردست هیچ دولالت بیگانالهای نباشالد
آنان معتقد بودند شیوه بازگشت به ارض موعود نیز توسط خالدا تعیالین مالیشالود و ایالن کالار باله

دست بشر انجامپالذیر نیسالت (جالریس .)72 :1977 ،از ایالنرو ،یهودیالت سالنتی حاخالامی ،تالالش
صهیونیستهای سیاسی برای بازگشت دستهجمعی به فلسالطین را نالوعی بالدعتگالذاری و حالرام

میدانند ( )Avineri, 1981: 147و می گویند :حتی دعالوت موسالی بالن نحمالان باله مسالکنگزینالی
در ارض موعود ،از باف فریضاله دینالی بالود (ماضالی .)127 :1391 ،حتالی گالروه عشالاق صالهیون باله

دنبالالال پالال اداش اخالالروی بودنالالد ،نالاله ایجالالاد یالالک حکومالالت سیاسالالی و اسالالتیال بالالر مالالردم آن منطقالاله
(گاروری12-11 :1364 ،خ ژیلبرت و لیبی کالپرمن :1354 ،ج.)155-154 ،3

در مقابالال  ،تفکالالر صهیونیسالالم سیاسالالی اسالالت .ایالالن نالالام نخسالالتینبار توسالالط تبالالودور هرتصال ال

(.1904-1860م) مطالالر شالالد (ایوانالالف .)83 :1353 ،آنالالان _ ک اله در یهودیالالت بالاله ملالالیگالالرا شالالهرت

داشالتند _ بالاله دنبالال تکسالالیس یالالک دولالت ملالالی بالالرای یهودیالان در فلسالالطین بودنالالد & (Medoff

) .Waxman, 2009: 161; Wolff, 2006: 2110-211ریش اله ایالالن تفکالالر نیالالز بالاله اندیشالاله

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

(کهن 352 :1350 ،و .)361-360

135

صهیونیسالالم مسالالیحی پیوریتالالانه الالا بالالازمیگالالردد (ر.ک :نص الالیر صالالاحاخلالالق ،پروتستانتیس الالم،

پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی).

صهیونیسم مسیحی _ که به بازگشت مجدد حضرت عیسالی

به چند مرحله قائ است:

و ملکالوت الهالی بالاور داشالت _

 .1پرا کندگی یهود در عالم :با حکومت پیوریتنها در انگلیس ،طر مقدمالهسالازی بالرای ظهالور

مسیح با کمک به مهاجرت یهودیان به سراسر عالم ،از جمله انگلسالتان و امریکالا باله عنالوان گالام

نخست مطر شد .این افراد به هوادار یهود یا « »Juduizerمعرو شدند .آنالان بالرای هالمکالاری
بهتر با یهودیان ،حتی آداف یهالودی را جالایگزین اصالول مسالیحیت کردنالد (ر.ک :سالایزر:1386 ،

70خ صاحا خلق38 :1385 ،خ گرینسالتون132 :1377 ،خ ;Roth, Cecil, 2007: Vol. 11, 520

.)Katz, 2007, Vol. 21, 542

 . 2تغییررر رویکرررد نسرربتی یهودیرران و تشرروی برررای سررفر برره ار

موعررود :مسالالیحیان پیالالوریتن

یهودیان منتظر ظهالور ماشالیح _ کاله حاضالر باله مهالاجرت باله ارض موعالود نیسالتند _ را
می کوشیدند
ِ

ب الالرای رف الالتن ب الاله فلس الالطین و تش الالکی دول الالت یه الالودی راض الالی کنن الالد .ای الالن ب الاله معن الالای تییی الالر در

اساسالالیتالالرین آمالالوزه یهالالودی ،یعنالالی انتظالالار ظهالالور ماشالالیح بالالود (ر.ک :المسالالیری9-8 :1374 ،خ
اپستاین373 :1385 ،خ و .)Malachy, Yona, 2007: Vol. 21, 631

 .3بازگشت به فلسطین و تشکیل دولت :پیوریتنها براساس باور کتاف مقدس خالود اعتقالاد

داشالالتند کالاله از جملالاله مقالالدمات ظه الور مجالالدد مسالالیح ،بازگردانالالدهشالالدن یهودیالالان بالاله فلسالالطین و
سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396
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تشکی دولت یهودی است .آنان برای نخستینبار معتقد شدند که بشالر باله جالای تکیاله باله خالدا

الرد «تقالالدم انسالالان بالالر
بالالرای بازگشالالت یهالالود بالاله فلسالالطین ،بایالالد خالالود بالاله مداخلالاله بپالالردازد .ایالالن رویکال ِ

خدا» ،تحت تکثیر اومانیسم در پروتستان بود .پیوریتنها با مهاجرت به امریکا ،کسا قالدرت در
این سرزمین ،تکسیس شهر ماساچوست در سال .1630م ،تکسیس دانشالگاه هالاروارد در .1663م

و نیز قت عام سرخ پوستان امریکا ،به دنبال ساخت اورشلیم جدید بودند .آنان در قرن هجدهم
مالالیالدی ،بالالرای فالالراهم کالالردن مقالالدمات ظهالالور مجالالدد حضالالرت عیسالالی

بالاله حمایالالت از مهالالاجرت

یهودیان به فلسطین پرداختند .از اینرو ،در قرن  17و .18م ،در پی ارتباط با یهودیالان بودنالد و
ف
در قرن نوزدهم رسما پیونالد میالان صهونیسالم مسالیحی و صهیونیسالم سیاسالی یهالود ،برقالرار شالد.

میتوان از جان وینترود حا کم ماساچوست در سال .1630م ،لالرد بالالفور وزیالر وقالت امالور خارجاله
انگلسالتان در .1917م ،لالالرد شافتسالالبری از سیاسالالتمالداران انگلسالالتان (م.1885م) ،جالالان نلسالالون

داربی ،رهبالر وقالت پیوریتنهالای انگلسالتان (م.1882م) ،ویلیالام یالوجین بال کسالتون ،رهبالر وقالت

پروتسال الالتانهای امریکال الالا (م. 1935م) و ...در ایال الالن راه اشال الالاره کال الالرد .آنال الالان جنال الالگ جهال الالانی اول را

ب ال ال رای تجزیال الاله عثمال الالانی و مقدمال الاله آزادی فلسال الالطین بال الاله راه انداختنال الالد و از جنال الالگ جهال الالانی دوم

نیالز بیشالالترین بهالره را بردنالالد کالاله دولالت یهالالودی در فلسالطین شالالک گیالالرد و سالرانجام موفالالق شالالدند

(ر.ک :هالل71-47 :1383 ،خ گرینستون132 :1377 ،خ سایزر72-71 :1386 ،خ ماضالی:1381 ،

59خ النجیالالری58 :1384 ،خ نالالویهض71 :1373 ،خ ایوانالالف110 :1352 ،خ المسالالیری )5 :1374 ،و
(See: Malachy, 2007: Vol. 21, 621; Mcgrath, 1998: 40 ; Katz, 2007: Vol.21,
.1987: 17-18; Wolff, 2006: 2110-211) 542; Bernavi, 1992: 140; Tivnan,

 .4سرراخت معبررد و جنررگ ورماگرردون :پیالالوریتنهالالا معتقدنالالد گالالام آخالالر پ الیش از بازگشالالت مجالالدد

مسیح ،این است که یهودیان معبد را در مح پیشین آن _ یعنی محال کنالونی مسجداالقصالی _

بازسازی کنند .این کار سبا نزا میان یهودیان و مسلمانان و در نتیجه جنگ جهانی یا همالان

آرما گدون خواهد شدخ جهان درگیر جنگ مالیشالود ،لشالکریان شالیطان (اعالراف و اسالالم) شکسالت

میخورند و فضا آماده ظهور مجدد عیسی مسیح

میشود .آنان براساس تفسیر ادبی از کتاف

مکاشالالفه یوحنالالا (آخالالرین کتالالاف از عهالالد جدیالالد) بالاله هزاره گرایالالی قائ انالالد و پالالس از سالالال .2000م را

زمالان ظهالالور مجالالدد مسالیح

میداننالالد (ر.ک :سالالایزر463-462 ،445 ،316 :1386 ،خ ماضالالی،

55 :1381خ و Malachy, 2007: Vol. 21, 621خ .)Raskas, 2001: 199
 .5بازگشت مجردد مسری

 :سالرانجام پالس از طالی مراحال چهارگاناله ،عیسالی مسالیح

بالار

خواهند ماند و هرکس مخالفت کند از بین خواهد رفت .حتی معتقدند دوسالوم یهودیالان عالالم از

بین میروند و بقیه به دین مسیح درخواهند آمد (سایزر ،همانخ .)Malachy, Ibid

تفکالالر صهیونیسالالم سیاسالالی در یهالالود ،ریشالاله در تفکالالر صهیونیسالالم مسالالیحی دارد .ملالالیگرایالالان

یهودی _ که درپی تشکی دولتی یهالودی بالرای فالرار از رنالج و تحقیالر و برابالری بالا دنیالا بودنالد _ بالا

آ گاهی از اندیشاله صهیونیسالم مسالیحی _ کاله در انگلسالتان و امریکالا قالدرت داشالت _ باله هالمکالاری

پرداختند .میتوان از همکاری تبودور هرتص _ روزنامهنگار و ملیگالرای یهالودی و مؤسالس تفکالر
صهیونیس الالم سیاس الالی در یه الالود _ ب الالا ویلی الالام هکل الالر _ صهیونیس الالت مس الالیحی وابس الالته ب الاله س الالفارت

انگلستان _ نام برد .هکلر در سال .1894م کتاف «بازگشت به فلسالطین» را نوشالت و هرتصال در

.1896م کتالالاف «دولالالت یهالالودی» را تالالدوین کالالرد .سالالپس شالالش کنفالالرانس صهیونیسالالم سیاسالالی از

 1897ت الالا  .1905م در ب الالازل س الالوئیس برگ الالزار ک الالرد ک الاله هم الالان تفک الالر صهیونیس الالم مس الالیحی را پ الالی

می گرفت .بنابراین ،اواخر قرن نالوزدهم ،زمالان جالدایی تفکالر صهیونیسالم سیاسالی از صهیونیسالم
دینی در یهودیت و پیوند صهیونیسم سیاسی یهود با صهیونیسم مسیحی انگلیس و امریکا بود

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

دیگر بازخواهد گشت و یهودیان و همه مردم از سراسر جهان که سلطنت مسیح را بپذیرند ،باقی
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کالاله سالالرانجام بالاله تکسالالیس کشالالور یهالالودی در فلسالالطین اسالالالمی انجامیالالد (ش الالریف147 :1406 ،خ

نویهض.)59 :1384 ،

بحث در اینباره بسیار استخ امالا تنهالا باله ایالن بسالنده مالیشالود کاله تفالاوت عمالده صهیونیسالم

سیاسالالی بالالا صهیونیسالالم دینالالی در یهودیالالت ،در ایالالن اسالالت کالاله صهیونیسالالم سیاسالالی توسالالط افالالراد

الئیالک و ملالالی گالالرای یهالودی تکسالالیس شالالد کالاله تنهالا بالاله دنبالالال تکسالالیس دولالت یهالالودی بودنالالد و بالاله

ش الالخص ماش الالیح ،دول الالت ماش الالیحانی و وع الالدهه الالای ت الالورات و تلم الالود اعتق الالاد نداش الالتندخ ب الالرخال
ف
طرفالداران صهیونیسالم دینالی کاله شالدیدا سالالنتگالرا بودنالد و تشالکی دولالت در فلسالطین را پالالیش از
ظهالالور ماشالالیح منالالع مالالیکردنالالد .تکیالاله صهیونیسالالم دینالالی ،بالالر ظهالالور ماشالالیح و تک کیالالد صهیونیسالالم

سیاسی ،بر دوران ماشیحانی است.

بنابراین ،فرمول صهیونیسم فرهنگی و دینالی چنالین اسالت :تبعیالد ،انتظالار ،بازگشالت ماشالیح،

بنالالای مجالالدد اورشالاللیم و معبالالد بالاله دسالالت ماشالالیح ،بازگشالالت تبعیالالدیان ،تشالالکی دولالالت مسالالتق  .از

اینرو ،تلمود از مؤمنان یهودی میخواهد در همان مکانهای تبعید به انتظار ماشیح بمانند تالا

او ظهور کند (المسیری ) 46 :1374 ،و بازگشت به فلسطین نیز نا گهانی و به صورت معجزه و بالا
دخالت مستقیم خداوند خواهد بود (اپستاین.)373 :1385 ،

فرمول صهیونیسم سیاسی در یهودیت نیز عبارت است از :تبعید یهودیالان ،بازگشالت از تبعیالد

و تشکی دولت برای زمینهسازی ظهور ماشیح ،انتظار ،بازگشالت ماشالیح (المسالیری46 :1374،

و  )60-59و در تحقق آن معجزهای رخ نخواهد دارد.

صهیونیسالالم سیاسالالی در یهودیالالت ،فرمالالول و مراح ال صهیونیسالالم دینالالی در یهودیالالت را مالالردود

سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396
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دانسالالت و بالاله جالالای آن ،فرمالالول صهیونیسالالم مسالالیحی در یهودیالالت را اجالالرا کالالرد و از ایالالنرو مالالورد

حمایت صهیونیسم مسیحی انگلستان و امریکا قرار گرفت .آنان حتی بعدها هولوکاست را نشانه

بخشش قوم توسط خداوند معنی کردند که زمینهساز بازگشت یهودیان به فلسطین اسالت .ایالن
مطلا نیز در میان یهودیان مخالفانی دارد (آنترمن.)144-140 :1385 ،

آیاا دولاات کناونی یهااودی در فلساطین ،همااان دولات ماشاایحانی موعاود در تااورات و تلمااود

است؟

بالا توجاله بالاله آنچاله گفتالاله شالد ،میتالالوان داوری کالرد کاله آیالالا دولالت کنالالونی مسالتقر در فلسالالطین،

همان دولت ماشیحانی موعود در تورات و تلمود است؟

ا گرچه بسیار تالش شده است این دولت همان دولت ،جلالوه گر شالود ،امالا بررسالی متالون دینالی

نشان می دهد دولت ماشیحانی باید به دست ماشالیح تکسالیس شالود و پالیش از آمالدن ماشالیح نیالز

معج الالزات بس الالیاری رخ خواه الالد دادخ ماش الالیح ب الاله ط الالور نا گه الالانی ظه الالور می کن الالد و تبعی الالدیان را ب الاله
فلسطین برمی گرداند و سپس دولت ماشالیحانی تشالکی میشالودخ آن گالاه دنیالا پیالرو آنالان خواهالد

شد و همه مردم جهان به دین ماشیح درخواهنالد آمالد .یهودیالان نیالز اجالازه ندارنالد پالیش از ظهالور
ماشیح ،برای تشکی دولت ماشیحانی اقدام کنند .این دیالدگاه نالهتنها در تالورات و تلمالود وجالود

دارد _ که شواهد آن ذکالر شالد _ بلکاله در میالان فالسالفه و عرفالای یهالودی نیالز اجمالاعی بالوده اسالت،
ا گرچه در چگونگی ،زمان ظهور و برخی مسائ جزئی با هم اختال دارند.
ف
چنان که گفته شد ،اساسا ظهور ماشیحهای دروغین بر همین اساس بوده است .در هیچیک

از متالالون کهالالن _ اعالالم از تالالورات ،تلمالالود ،کتالالا فلسالالفی و عرفالالانی _ بالاله ایالالن مسالالبله اشالالاره نشالالده

است که یهودیان باید پیش از ظهور ماشیح ،در فلسطین دولت یهودی برپا کنند .نیالز چنان کاله

بیالالان شالالد ،تشالالویق کالالردن یهودیالالان بالاله مسالالکنگزینالالی در فلسالالطین از سالالوی افالالرادی همچالالون

موسالالی بالالن نحمالالان ،بالالرای انجالالام فالالرایض و بحالالث تقالالدس ارض موعالالود بالالود ،نالاله تشالالکی دولالالت

یهودی ماشیحانی.

همچنالین گفتاله شالد کاله پالس از دوران اصالالحات و جریالان روشالنفکالری یهالودی بالود کاله ایالده

دوران ماشالیحانی بالالهجای فالالرد ماشالالیح ،مطالالر گردیالالد .اهمیالت یالالافتن برابالالری یهودیالالان بالالا دیگالالر

اقالالوام مل ال  ،سالالبا تضالالعیف بحالالث ماشالالیح و دولالالت ماشالالیحانی در فلسالالطین و حتالالی حالالذ آن از

نمازنامالههالا شالالد .ایالن جریالان _ کالاله بعالدها در جریالان ملالالیگرایالی صهیونیسالتی مطالالابق وعالدههالالای

فلسطین انجامید .این دولت ،هم خواسته صهیونیسم سیاسالی و ملالیگراهالای یهالودی را تالکمین

می کرد و هم مطابق افکار صهیونیسم مسیحی بود که قرنها در پی مقدمهسازی برای بازگشت
مجدد مسیح بودند .از اینرو ،سنتگراهای یهودی ،هنوز مخالف دولت اسرائی هستند.

بنابراین ،میتوان گفت تشکی دولت یهودی در فلسطین پیش از ظهور ماشیح ،ایالدهای نالو

و بدعتی در یهودیت به شمار میرفت که نه ریشه در کتافمقدس و تلمود دارد و نه حتی بعدها

در دوران غلبه فلسفه و عرفان یهودی ،در میان یهودیان طرفدارانی داشت .این اندیشه از قرن

هجدهم به بعد مطر شد و در قرن نوزدهم و بیستم به بار نشست.

در پایال ال ال ال ان ،ب ال ال الالرای مقایس ال ال الاله می ال ال الالان دول ال ال الالت ماش ال ال الالیحانی و دول ال ال الالت یه ال ال الالودی کن ال ال الالونی در

فلسالالطین ،ویژگالالی هالالای دولالالت ماشالالیحانی بالالر مبنالالای کتالالاف مقالالدس ،تلمالالود ،فلسالالفه و عرفالالان
یهودی را برمیشماریم:

 . 1ماشیح ،انسان و بشری خا کی اسالت و حتالی نالامهالای متعالددی در کتالاف مقالدس و تلمالود،

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

صهیونیسالالم مسالالیحی تقویالالت شالالد _ بالالا هالالمکالالاری هرتص ال و هکلالالر بالاله تشالالکی دولالالت یهالالودی در
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مانن الالد داوود ،پس الالر داوود ،من الالاحم ب الالن حزقی الالا ،ص الالمح ،ش الالیلو ،یین الالون ،حنین الالا و برنفل الاله ب الالرای او

بیان شده استخ

 .2ماشیح ،فردی اشرا زاده ،شهریار و از تبار داوود

 .3ماشیح ،زاده بیت لحم در فلسطین استخ

استخ

 .4ماشالالیح ،پالالس از دوران رنالالج خواهالالد آمالالد .تلمالالود از محنالالتهالالای مسالالیحایی و سالالختیهالالای

پیش از ظهور خبر میدهد که شام افزایش فسالاد و بالیبنالدوباری ،احتالرام نکالردن باله والالدین و
صاحبان توسط جوانان ،سستی روابط خویشاوندی ،کاهش نس ها ،بیاعتباری عالمان دیالن،
تبالالدی ش الالدن محالال تحص الالی ب الاله امالالا کن فس الالاد ،نالالزا می الالان حکیم الالان ،طالالرد مؤمن الالان و ت الالرویج

هر ومر و مانند آن میشود که باید توسط ماشیح و عدالت دولت ماشیحانی برطر

 . 5ماشیح ،منصوف از طر خداست و همه را به خدا و احکام الهی دعوت می کندخ

گرددخ

 .6آمدن ماشیح با رفتار ماورای طبیعی و معجزهای از جانا خداوند مصاد استخ

 .7ماشیح ،یهودیان در تبعید را به اورشلیم بازخواهد گرداندخ

 .8ماشیح ،پس از برگرداندن یهودیان ،دولت ماشیحانی را براساس عدالت و رحمت تشکی

خواهد دادخ

 . 9در دولت ماشیحانی ،نیکان به پاداش و بدان به جزای عم خود خواهند رسیدخ

 .10همه جهان تابع او خواهند شد .او همه امتهای مشرک را از بین میبرد و دولالت او سالرور

عالمیان است .دولت او از دولت داوود و سلیمان

نیز بزرشتر و مشهورتر خواهد شدخ

سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396

 .11دولت ماشیحانی تا ابد به کار خود ادامه خواهد دادخ

هم در تلمود ،فلسفه و عرفالان یهالودی ،ویژگیهالایی مشالخص بالرای ماشالیح ذکالر شالده اسالت .در
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در دولت رژیم صهیونیستی وجود ندارد .دولالت رژیالم صهیونیسالتی براسالاس اصالول ناسیونالیسالم

 . 12رستاخیز مردگان در زمالان ظهالور ماشالیح رخ خواهالد داد .بسالیاری از منتظالران ،بازخواهنالد

گشت و شکوه دولت ماشیحانی را خواهند دیدخ

 .13الیاس ،پیش از ماشیح میآید و مقدمهساز ظهور خواهد شد.

این ویژگیها مربوط به پیش گوییهای متون مقدس یهودیان است .هم در کتاف مقالدس،

مقایسه دولت کنونی یهودی در فلسطین ،با دولت ماشیحانی ،باید گفت هیچیک از این مالوارد
یهودی و صهیونیسم سیاسی یهودیت _ که تحت تکثیر صهیونیسم مسیحی است _ شک گرفته

و با اصول صهیونیسم دینی در یهودیت _ که ریشه در تورات و تلمود دارد _ بسیار متفاوت است.

ازجمله تفاوت های دولت ماشیحانی موعود با دولت کنونی یهودی در فلسطین ،میتوان به

موارد زیر اشاره کرد:

 . 1دولالالت موعالالود ماشالالیحانی براسالالاس شالالخص ماشالالیح و شالالهریاری از نس ال داوود

استخ اما این دولت کنونی قائ به دوران ماشیحانی است ،نه شخص ماشیحخ

اسالالتوار

 .2دولت موعود ماشیحانی ،پس از ظهور شک میگیردخ درحالیکه این دولت ،پیش از ظهور

تشکی شده استخ

 .3دولت موعالود ماشالیحانی پالس از این کاله یهودیالان باله فلسالطین بر گردانالده شالدند ،تشالکی

می شودخ اما دولت کنونی ،ابتدا شک گرفت ،سپس دستور مهاجرت به فلسطین صادر شدخ

 .4دول الالت ماش الالیحانی ام الالر ب الاله خ الالدا و ف الالرامین اله الالی میده الالدخ ام الالا دول الالت کن الالونی یه الالودی،

دولتالالی سالالکوالر و لیبالالرال اسالالت و از قالالوانین حقالالوق بشالالر اسالالتفاده مالالیکنالالد ،نالاله قالالوانین تالالورات و

تلمودی .آنان این مسبله را چنالین توجیاله مالیکننالد کاله چالون معبالد سالاخته نشالده اسالت ،قالوانین

تورات الزامی نیستخ

 .5ظهور ماشیح و تشکی دولت ماشالیحانی ،بالا معجالزه و امالور مالاورایی اسالتخ امالا ایالن دولالت
ف
کامال طبیعی و بشری تشکی شده استخ
 . 6دولالالت ماشالالیحانی قالالرار اسالالت بالاله عالالدالت و رحمالالت عم ال کنالالدخ امالالا ایالالن دولالالت بالاله راحتالالی

انسانهالا را اسالیر و زنالدانی مالیکنالد و باله قتال مالیرسالاند ،چنان کاله سالازمان ملال نیالز بارهالا باله ایالن

موارد وا کنش نشان داده استخ

تالابع او شالوندخ امالا دولالت کنالونی یهالودی در فلسالطین نالهتنها این گوناله نیسالت ،بلکاله بالرای بقالالای

خود ،محتاج به دیگران است و ا گر تحت حمایت انگلستان و امریکا قرار نداشالت ،شالاید تالا کنون

نابود شده بود.

 .8براساس وعدههای متون مقدس ،همزمان با ظهالور ماشالیح و تشالکی دولالت ماشالیحانی،

رسالالتاخیز مردگالالان رخ خواهالالد داد و بسالالیاری دوبالالاره زنالالده مالالیشالالوند و شالالکوه دولالالت ماشالالیحانی را

میبینندخ اما تشکی این دولت با هیچ رستاخیزی مواجه نبودخ

 .9قرار بالود الیالاس پالیش از ماشالیح ،مقدمالهسالاز ظهالور او شالودخ امالا دولالت کنالونی ،بالدون هالیچ

الیاسی تشکی شده استخ

 . 10دولت ماشیحانی منصوف از طر خدا و به دنبال احیای شریعت است ،در حالی که ایالن

دولت ،منصوف قدرتهای انسانی استکباری استخ

 . 11توجیه الهیاتی هولوکاست برای تکسیس دولت کنونی ،مبنی بر اینکه این قت عام سبا

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی

 .7براساس وعده تورات و تلمود ،قرار است دولت ماشیحانی سرور عالم گردد و هماله امالتهالا
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بخشش یهودیان شد و آنان ا کنون اجازه بازگشت باله اورشاللیم بالرای تشالکی دولالت یهالودی را از

باف مقدمه ظهور دارند ،بیشتر با اندیشههالای صهیونیسالم مسالیحی سالازگار اسالت تالا صهیونیسالم

دینی یهودی.

 . 12بیشال الالترین مخالفال الالان دولال الالت کنال الالونی یهال الالودی در فلسال الالطین ،یهودیال الالان سال الالنتی و م ال الؤمن
ف
ماننالالد نط الالورای کارتاه الالا هس الالتند کالاله ش الالدیدا ت الالوراتی و تلم الالودی و منتظالالر ظه الالور ماش الالیح از نسال ال

داوودند .حذ دعاهای مربوط به ماشیح از نمازهای یهودی در قرون اخیر توسط اصالحطلبان
و حامیالالان دولالالت اسالالرائی و مقابلالاله یهودیالالت سالالنتی ارتدکسالالی بالالا ایالالن قضالالیه ،خالالود گالالواه بالالر ایالالن

مطلا است.

در مجمالو مالیتالوان گفالت دولالالت کنالونی یهالودی در سالرزمینهالالای اشالیالی ،نالهتنها باله دولالالت

موعود توراتی و تلمودی ،هیچ شباهتی ندارد ،در بسیاری موارد ،برخال وعدههای الهی است.

البته ایالن مالوارد در کالالم بسالیاری از محققالان و مؤلفالان یهالودی نیالز وجالود دارد .بالرای نموناله،

گرینستون _ محقق بزرش یهودیت و صاحا کتاف «آموزه ماشیح در تاریخ یهود» 1کاله در فارسالی

به «انتظار مسیحا در آیین یهود» ترجمه شده است_ می گوید:

با آن که صهیونیسم نزد بسیاری از هواداران خود مقالدس اسالت ،نمیتوانالد جالای آرمالان

مسیحایی را بگیرد .هد صهیونیسم ،تکسیس دولت یهود در فلسطین تحت حمایالت

قدرتهای اروپاست .آرمان مسیحایی وعده میدهالد کاله یهالود ،یالک قالدرت جهالانی در

فلسالطین تکسالیس خواهنالد کالرد و هماله اقالوام زمالین در مقابال آن کالرنش خواهنالد نمالود.
صهیونیسالالم حتالالی در ُبعالالد سیاسالالی خالالود تنهالالا یالالک مرحلالاله از آرمالالان مسالالیحایی را محقالالق

سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396
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خواهد ساخت (گرینستون.)171 ،1377 ،

آنترمن _ از دیگر محققان بزرش یهودی در کتاف «یهودیان :آیینها و باورهای دینی» 2که در

در فارسی به «آیینها و باورهای یهودی» ترجمه شده است _ نیز می گوید:

در میالالان یهودیالالان دربالالاره اهمیالالت و ضالالرورت کشالالور اسالالرائی  ،مخالفتهالالای روزافزونالالی

وجود دارد .چندان روشالن نیسالت کاله آیالا پ یالدایش کشالور اسالرائی سالرآغاز دوران ماشالیح
ف
اسالالت یالالا صالالرفا اسالالتثنایی از تجربالاله آوارگالالی اسالالت .در خالالود اسالالرائی نیالالز گروهه الالایی از
ف
صهیونیستهای دینی که عمیقا معتقدند حکومت جدید از شالکنی مسالیحایی برخالوردار
اسالالت ،متقاعالالد شالالدهاند کالاله ایالالن دیالالدگاه دینالالی خالالویش را وارد عرص اله واقعیالالات سیاسالالی
کردهاند (آنترمن..)1385،142،

1. The Messiah Idea in Jewish History
2. The Jews, Their Religious Beliefs and Practices

در مجمو بایالد گفالت نمیتالوان دولالت کنالونی یهالودی در فلسالطین را بالا آرمالان ماشالیحانی در

یهودیت مقایسه کرد و این دولت را همان دولت مسیحایی خواند.
نتیجهگیری

ایالن نوشالتار بالالرای تبیالین حجیالت شالالرعی دولالت کنالالونی یهالودی (دولالت اسالالرائی ) ،باله بررسالالی

کتاف مق دس ،تلمود ،فلسفه و عرفان یهودی پرداخت و در پی اثبات این مطلا اسالت کاله ایالن

دولت نمیتواند همان دولت موعود ماشیحانی در دین یهودیت باشد.

در کتاب مقدس :آنچه در کتاف مقدس یهودیالان (تالنخ) دربالاره ماشالیح و دولالت ماشالیحانی

وجالالود دارد ،عبالالارت اسالالت از این کالاله تالالا پالالیش از جالالدایی بابال  ،بنالالیاسالالرائی  ،ماشالالیح (مسالالیحا) را

جنگاوری می دانستند که قوم را در برابر دشمنان و بیگانگان حفظ خواهد کالرد .ایالن اندیشاله باله
مرور تحول یافت و به انتظار قیام پادشاهی بزرش و باشکوه از خاندان داوود

مبدل شد کاله بالا

قرائن الهی و با دمیده شدن روح خدا در او ،حکومتی شایسته را در تپه صهیون برپا خواهد کرد و
ایالالن حکومالالت در جهالالان نمونالاله خواهالالد شالالد و سالالرور عالالالم مالالیگالالردد .از ایالالنرو ،یهودیالالان براسالالاس
کتاف مقدس ،همواره منتظر تشکی چنین دولتی بوده و هستند.

در تلمود :تلمود نیز مانند کتالاف مقالدس معتقالد بالود دولالت ماشالیحانی پالس از تحمال رنالجهالا،

توس الالط ش الالهریاری از نسال ال داوود

تش الالکی میش الالود .او منص الالوف از جان الالا خداس الالت و س الالخن

تلمود معتقد است جهان پیش از ماشالیح ،دچالار ظلالم ،تالاریکی و فسالاد میشالود و الیالاس پالیش از

ماشیح ،مقدمات ظهور او را فراهم می کند و بالا ظهالور ماشالیح و تشالکی دولالت ماشالیحانی ،ماننالد
دوران داوود و سلیمان  ،صلح ،امنیت و عدالت بر جهان حا کم مالیشالود ،بنالیاسالرائی سالرور
ف
عالم میگردد و معبد همیقداش (بیتالمقدس) دوباره بازسازی و مرکز حکومت میشالود .اساسالا

این تصویر مثبت و امید به آیندهای روشن با اندیشه ماشیح بود که قوم غالرق در فشالار ،سالختی،
تمسخر و شکنجه را پایدار نگه داشت تا روزی انتقام خالود را بگیالرد و جهالان در برابالر بنیاسالرائی

سر تعظیم فرود آورد .از اینرو ،یهودیان تمام سختیهالا و شالکنجهها را تحمال مالیکردنالد کاله باله
سرزمین موعود برسند و توسط ماشیح ،دولت ماشیحانی را تشکی دهند.

در فلسفه یهودی :دیدگاه فلسفی در نوشتههای بزرگان یهودی در قرون وسالطی رشالد یافالت.

آنان با حفظ خطوط کلالی آمالوزه ماشالیح براسالاس تلمالود ،کوشالیدند مفالاهیم خیالالی و مالادی آن را

حذ

کنند و حالوادث فالوق طبیعالی مالورد اشالاره تلمالود را توجیاله عقالنالی نماینالد .البتاله فیلسالوفان
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تالش داشتند در این تبیینهای عقالنی ،از تلمود و سنت یهودی فاصله نگیرنالد و ظهالور ماشالیح
از نس داوود

و تشکی دولت ماشیحانی مورد تک کید بالود .از ایالنرو ،آنالان نیالز در بقالای سالنت

تلمودی موفق بودند ،ا گرچاله در تالوده مالردم چنالدان تالکثیر نگذاشالتند .در ایالن میالان نقالش سالعدیا

گائون ،یهودا هلوی و موسی بن میمون به اختصار بیان شد.

در عرفان یهودی :نگاه خشک شریعت تلمودی یا نگام جزم منطقی فلسفی در دوران محنت

و رنج ،پاسخ گوی ایمان یهودی نبود .از اینرو ،توجه به ظهالور ماشالیح بالا عنایالت الهالی و اعمالال

فوق طبیعی ،امیدها را زنده کرد و ایمان یهالودی را حفالظ نمالود .بنالابراین ،توجاله باله تالاریخ ظهالور

ماشیح مهم شالد و در ایالن دوره ،ماشالیحهای دروغالین بسالیاری باله وجالود آمدنالد .بالر ایالن اسالاس،
میتوان گفت ایمان یهودی در دوران محنت ،مالدیون ّقبالاال و نگالاه عرفالانی امیالد باله آینالده بالود.
کتاف زوهر ،مهمترین کتاف این دوره به شمار میرود.

در دوران اصالحات :جنبش اصالح در یهودیت سالبا تضالعیف اندیشاله ماشالیح گردیالد و حتالی

گاه ،تشکی دولت مستق یهودی به رهبری فرزند داوود توجیه شد و اص آزادی برابالر یهالود بالا

سایر اقوام ،بر اندیشه ماشیحانی در برتری قوم یهود ،غلبه یافت .البته یهودیان شرق همچنان
معتقالالد بالاله ظهالالور ماشالالیح بودنالالد و کسالالا حالالق شالالهروندی را در برابالالر تشالالکی دولالالت ماشالالیحانی

کمارزش مالی دانسالتند و معتقالد بودنالد ظهالور ماشالیح و تشالکی دولالت ماشالیحانی ،آنالان را از درد و
رنج در تبعید نجات میدهد .حالذ دعاهالای مربالوط باله ماشالیح از نمازهالا ،توجیاله الهیالاتی ارض

موعود و ماشیح و نیز بحالث عصالر ماشالیحانی باله جالای شالخص ماشالیح ،از مهمتالرین مالوارد قابال
سال یازدهم ،شمههاره  ،41بهار 1396

ذکر این دوره است.

دنیالا بودنالالد .آشالالنایی آنالان بالالا مسالالیحیان صهیونیسالم ،فرصالالتی بالالرای تشالکی دولالالت بالاله یهودیالالان
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در یهودیت _ و هرک _ نماینده دولت انگلستان و از مسیحیان صهیونیسم ال ،در دیالدارهای خالود

در تفکر صهیونیسرم :صهیونیسالم ،تفکالری معتقالد باله تشالکی دولالت یهالودی در آخرالزمالان در

فلسطین است .یهودیان سنتی براساس تورات و تلمود درپی ظهور ماشالیح بالرای تشالکی دولالت

یهودی بودند که به آن صهیونیسم دینی می گویندخ اما ملیگراها کاله هالدفی جالز رهالایی از رنالج و

گرفتاری و نیز برابری با دیگر اقوام نداشتند ،تنها به دنبال تشکی دولتی یهودی در گوشهای از

صهیونیسم _ که قائ به صهیونیسم سیاسی بودند _ داد .هرتص _ نماینده صهیونیسم سیاسی

تصمیم می گیرند هرتص  ،یهودیان و هرک  ،دولتهای دنیا را قانع کنند پالیش از ظهالور ،دولالت
یهودی در فلسطین شک گیرد و همین نقشه نیز اجرا میشود.

بدین ترتیا ،تفکر ماشیح از فرد ماشیحانی ،به عصر ماشیحانی تبدی شالد و یهودیالان دیگالر

منتظر ماشیح نبودند که بیاید و یهودیان را به فلسطین ببرد و سپس دولت یهودی شک دهد.

بنابراین ،دولت کنونی یهودی مستقر در فلسطین ،بیشتر تحت تکثیر صهیونیسالم سیاسالی در

یهودی الالت اس الالت ک الاله مت الالکثر از صهیونیس الالم مس الالیحی انگلس الالتان و امریکاس الالت و اص الالول آن بیش الالتر

براساس تفکالرات صهیونیسالم مسالیحی اسالت تالا صهیونیسالم دینالی یهالودی کاله از تالورات و تلمالود

سرچشمه دارد .پروتک های کنفرانسهای صهیونیسم در بازل سوئیس گواه این مطلا است.

بنالالابراین ،در پاسالالخ بالاله ایالالن پرسالالش کالاله آیالالا دولالالت یهالالودی کنالالونی در فلسالالطین همالالان دولالالت

موعود ماشیحانی در یهودیت است ،به آسانی میتوان گفت :خیالرخ آن دولالت موعالود در تالورات و

تلمود ،ویژگیهایی دارد که این دولت مستقر در فلسطین ،نهتنها فاقد آنهاست ،بلکه خالال آن

را در خود دارد.

ماشی و دول ماشیحانی موعود در یهودی
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