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کیفیتسنجی و تحلیل کارآمدی بازگشت عیسی
از منظر عهدین و منابع اسالمی
محمدهادیمنصوری 1
مبشرهنصیری 2
چکیده
در معار وآموزههای مسیحیت و اسالم ،حضالرت عیسالی جایگالاه ویالژهای
دارد و رخداد رجعت ایشان در آخرالزمان به عنوان امری حتمالی پذیرفتاله شالده
اسالالت .امالالا همانگونالاله کالاله دیالالدگاه اسالالالم در کیفیالالت صالالعود حضالالرت بالالا دیالالدگاه
تحریالالف ش الالده مس الالیحیت متف الالاوت اس الالت ،در چرای الالی ،چگ الالونگی و کارآم الالدی
بازگشت ایشان نیز اختالفات قاب توجهی دیده میشود.
نوشالت پالیش رو تالشالالی اسالت در کیفیالالت سالنجی بازگشالالت عیسالی و تحلی ال
گسالالتره و ابعالالاد نقالالش آفرینالالی عیسالالی در عصالالر ظهالالور کالاله بالالا روش توصالالیفی _
تحلیلالی باله مسالئله مالالیپالردازد و حضالور مسالالیح را در ابعالاد اعتقالادی ،فرهنگالالی،
اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و اقتصادی حکومت قائم برمی رسد.
بر اساس آموزههای اسالمی ،بازگشت عیسی حکیمانه و در راستای جهانی
سازی دین توحیدی و نصرت منجی حقیقی است .از سویی ،این بازگشت باله
عنالالوان یکالالی از شالالرو قیامالالت ،بالاله تقویالالت بالالاور ظهالالور منجالالی و بیالالنشزایالالی و
بصیرتافزایالی پیالروان مالیانجامالد .اقتالدای مسالیح باله حضالرت مهالدی در
 .1استادیار دانشگاه معار اسالمی قم.
 .2کارشناسارشد مدرسی معار اسالمی (نویسنده مسئول) (.)nasiri.m63@gmail.com

نماز طلیعه ظهور ،نمونهای است از کنشی برخاسته از والیتپذیری که در ارائه
الگالالو بالاله پیالالروان مسالالیح

نقالالش بسالالزایی دارد .وزارت عیسالالی

صلیب ،حضور چشم گیر ایشان در نابودی دشمنان مهدی

 ،شکسالالتن

و اعتالی کلمالۀ

توحیالالد در جهالالان ،ریشالاله کالالن کالالردن فقالالر و ...از ابعالالاد نق الالش آفرینالالی حض الالرت

مسیح

در عصر ظهور است.

واژگان کلیدی

رجعت ،عیسی

 ،کارآمدی رجعت ،عصر ظهور.

طرح مسئله
موضالالوع نجالالات جامعالاله بشالالری از ظلالالم و سالالتم از مهالالمتالالرین موضالالوعات مطالالرح شالالده در ادیالالان

مختلالف و نحلالاله هالالای فکالالری اسالالت .رهالالا شالالدن از اوضالالاع نالالامطبوع و نالالامطلوف موجالالود و امیالالد بالاله
آینده از دیر زمان ،ذهن و ضمیر بسیاری از انسالانهالا را باله خالود مشالغول کالرده و البتاله هالر گالروه و

نحله دینی و غیر دینی با توجه به نگرشها و مبانی خاص خالود در ایالن وادی گالام نهادهانالد .در
این میان رجعت از موضوعات چالش برانگیالز اسالت کاله در آیالات و روایالات و کتالب مختلالف بالدان

پرداخته شده است .در اندیشههای موعودگرایی ،چه در باورهای مسلمانان و چاله در اعتقالادات

مسالالیحیان و چالاله در معالالار دینالالی یهودیالالان ،نقالالش حضالالرت عیسالالی

است .اص باور به بازگشت حضرت عیسی

 ،پالالر رنالالگ و قاب ال توجالاله

ونقش موثر ایشالان درسالعادت بخشالی بشالر ،مالورد

اتفاق آراء ادیان ابراهیمی است ،لکن در جایگاه و مقام حقوقی ایشان میان پیالروان ایالن ادیالان،
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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اختالفات فراوانی دیده میشود .از یالک منظالر ،اخالتال در میالان اهال کتالاف و مساللمانان مطالرح

اسالالت ،کالاله اه ال کتالالاف حضالالرت عیسالالی

را بالاله عنالالوان رهبالالر و منجالالی جهالالانی میداننالالد ،ولالالی

مسالاللمانان ایشالالان را بالاله عنالالوان معالالاون و دسالالتیار حضالالرت مهالالدی

دانسالالته بالالهطوری کالاله امالالر

پیشبرد نهضت جهانی و تشکی حکومت جهانی مهدوی با یاری این پیامبر بزرگوار امکان پذیر

میشود.

از منظری دیگر ،اختال در میان اهال کتالاف مطالرح اسالت .یهودیالان باله عیسالی

کاله بالرای

اولین بار از آسمان فرود آمده و بنیاسرائی را به سعادت میرساند ،اعتقاد دارند ،ولی مسیحیان

در انتظار رجعت عیسی به م ابه «داور جهان» که برای دومین بار به میان بشالر آمالده و بشالر را باله

سعادت رهنمون میشود اذعان دارند.

اعتقاد پیروان ادیان ابراهیمی (یعنی یهودیت ،مسیحیت و اسالالم) ،پیرامالون آمالدن حضالرت

عیسی در آخرالزمان ،دست مایه مناسبی برای زمینهسازی اتحاد و هم بستگی میالان باورمنالدان

به ادیان ابراهیمی است .نزدیک بودن دیالدگاه دو دیالن مسالیحیت و اسالالم ،زمیناله بهتالری بالرای
رفع موانع وحدت فراهم میآورد .با وجود اذعان جرارد آنتونی مسیحی در مقاله مهدی ،مسیح،
ضد مسیح و خشونت مقدس ،مبنی بر همکاری حضرت مهدی

و حضالرت عیسالی

بالرای

ایجاد حکومت هزارسالاله و جهالاد علیاله ضالد مسالیح و مکافالات آخرالزمالانی ،بارقالههای وحالدت هالر

چه بیشتر میان ادیان اسالم و مسیح شدت مییابد.

بحث از منجی در عهدین ،ابتدا به دیالن یهالود برمالیگالردد کاله در آن منجالی بالا عنالوان ماشالیح

آمده و آن را از نس حضرت داوود معرفی میکند (مزمور  )51 :18در میان ادیان مسالیح و اسالالم،

منجالالی ،جایگالالاه خالالاص خالالود را دارد بالالهطوری کالاله فرهنالالگ انتظالالار در ایالالن ادیالالان نس ال بالاله نس ال

منتقال شالده اسالالت (هالا کس .)806 :1383 ،کتالالب زیالادی در بالالاف مهالدویت نگاشالالته شالده اسالالت،
لکن بحث از جایگاه عیسی در آخرالزمان ،چرایی بازگشت و کیفیت سنجی آن و همچنالین ابعالاد
کارآمالالدی ایشالالان نیازمنالالد کاوشالالی جالالامع اسالالت .بالالا توجالاله بالاله تالالأثیر ایالالنگونالاله پژوهشهالالا بالالر ایجالالاد

وحدت پیروان ادیالان الهالی و نقالش آن در آمالادهسالازی زمینالههای ظهالور ،بایسالتگی پالرداختن باله

این مسئله انکارناشدنی است .در زمینه بازگشت عیسی

و نقش ایشالان در آخرالزمالان مقالاالت

و کتبی به زیور چاپ آراسته شده است؛ از جمله "نقش مسالیح در دولالت امالام مهالدی

 ،مجیالد

مساللمانان ،اسالداهلل آژیالر ،پژوهشهالای فلسالالفه کالالم ،ش22و" ،"23عیسالی در روایالات الکالالافی در
مقایسه با عیسی در مسیحیت ،محمالدکاظم شالا کر ،علالوم حالدیث ،ش  ،"51و کتالافهالایی ماننالد
"امام مهدی موجود موعود ،عالمه جوادی آملی"" ،نزول مسیح و ظهور موعالود ،میرتقالی حسالینی
گرگانی"" ،منجیبالاوری در کالیش زردشالتی و ادیالان ابراهیمالی ،اسالداهلل آژیالر" و...؛ امالا تالک بعالدی

بودن آنها و نیز ننالرداختن باله ابعالاد مختلالف مسالئله (چرایالی ،چگالونگی و تحلیال کارآمالدی) و...
نویسندگان این مقاله را واداشت تا پژوهشی نو ارائه نمایند .از این رو مقاله پیشرو هم در هد

و هم در نوع پردازش مطالب و نیز توجه به ابعاد مختلف مسئله دارای نوآوری است و پنجرهای

عیسی

...

نو به روی خوانندگان محترم میگشاید .انشاءاهلل.
از منظر قرآن

در قرآن کریم ،اسالم به عنوان کام ترین دین و حضرت محمد

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

یعقوفزاده ،پژوهشهای حدی ی ،ش " ،"17جایگاه عیسی در آخرالزمان باوری و منجی بالاوری

به عنوان آخرین پیامبر

معرف الالی ش الالدهان الالد ،ام الالا در ع الالین ح الالال ،دیگ الالر پی الالامبران در ق الالرآن از جایگ الالاه و عظم الالت وی الالژهای
برخوردارنالالد .ازجملالاله پیالالامبرانی کالاله در قالالرآن مالالورد مالالدح قرارگرفتالاله و زنالالدگی پالالر رمالالز و راز او مطالالرح
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شده ،حضرت عیسالی

اسالت .عیسالی یکالی از پیالامبران اولالوالعزم اسالت کاله نالامش در قالرآن باله

صورت «عیسی»  25بار و به صورت« مسیح»  11بار به کار رفته است.

قرآن به عنوان کام ترین و دقیقترین منبع وحیانی ،به جنبههای مختلفی از زندگی عیسی

بن مریم

پرداخته و بر اساس روش الگودهی که یکی از روشهای تربیتی قرآن است ،ایشان

را الگالو و نشالالانهای از نشالانههای الهالالی معرفالی کالالرده اسالت .لالالذا آیالات متعالالددی از قالرآن کالالریم ،بالاله
تبیین ابعاد گونا گون زندگی حضرت عیسی

محوریت توحید به جهانیان میآموزد.

میپردازد و از این رهگذر ،شیوه پاک زیستن را با

آفالرینش عیسالالی در قالالرآن ،همچالالون آفالالرینش آدم معرفالی شالالده اسالالت( .آلعمالالران .)59 :قالالرآن

مادر عیسی را نیز از لحاظ تقوا و قداست ،الگالویی بالرای بشالریت معرفالی کالرده و او را از برگزیالدگان

خوانالده اسالالت( .آلعمالران )42 :حضالالرت مالریم بالاله سالبب احسالالان ،صالیانت ،عفالالت و دریافالالت روح
غیبی به مقامی رسید که خداوند در مورد ایشان در آیه 12تحریم فرمود:
َ َ ْ َ
ُ
َْ
َ َ
اْ َب ِ َ ا َول ُ ِب ِه َولا ِْ :م َن القا ِ ِا نَی .
َو َصدوِ :بَ ِه ََ ِ

مسیح در قرآن ادامهدهنده و اسالتمراربخش رسالالت پیالامبران پیشالین و مکمال جهالانبینالی و

ایدئولوژی آنهاست .صفاتی برای حضرت عیسی

در این کتاف الهی مطرح میشود که چهره

واقعی مسیح را به تصویر میکشد .در آیاتی ،حضرت عیسی

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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خود را چنین معرفی میکند:

َ
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َ َ
َ
ُ
َ َ
َ ُ
رای ْال َِ َ َ
اهلل َآت ِ َ
راب َو َ َعه ِرین ِبیرا * َو َ َعه ِرین ُم َب َارلرا أ ْیر َن َمرا ل ْن ُرَ :وأ ْو َصر ِرای
وراا ِإ ِی َ ْبرد ِ
َ
َ
ْ
َ َ
َ َ َ
ََ
َ
ُ
َ
الهرًل ُم ََر َ َیر ْو َم
ِبال ًل ِة َوالنل ِاة َما د ْم َُ :تیرا * َو َبرَا ِب َو ِالرد َِت َو ْف َی ْح َعه ِرین َ َبرارا ش ِرقیا * و
ُ ُ
ُول ْد ُْ َو َی ْو َم َأ ُم ُ
وْ َو َی ْو َم أ ْب َعث َتیا (من می33-30 :؛ ماسدُ)110 :؛
ِ
نعمتهایی را که خداوند به عیسی بخشیالده ،متالذکر میشالود .تاییالد باله وسالیله موجالود
یا فرشالته بزرگالوار و واالمقالام باله نالام روح القالدس ،تکلالم بالا مالردم در گهالواره و در کهولالت،

تعلیم کتاف و حکمت وتورات و انجی  ،ساختن مر غ از خاک و دمیدن و زنده شالدن آن

به اذن خدا ،شالفای کالور مالادر زاد و پیسالی باله اذن خداونالد ،بیالرون آوردن و زنالده کالردن
مردگان به اذن خدا و ...از نعمتهای یاد شده است.

قرآن بیانگر معیارها و مقیاسهای رهبری و رسالت و اولوا العزمی حضالرت عیسالی اسالت ،ولالی

اناجیال نتوانسالالته انالالد چهالالره واقعالالی عیسالالی را ترسالالیم کننالالد و معیالالار درسالالتی بالاله دسالالت نمالالیدهنالالد.

انجی های موجود قابلیالت ندارنالد تالا مضالامین عالالی وحالی کاله را بالر عیسالی نالازل شالده بالود نشالان

دهند" .گفتمان اسالم درباره حضرت عیسی در مقایسه با گفتمان مسیحیت ،بیشالتر بالر واقعیالات
تاریخی و نیز الهیالات عقالنالی متکالی اسالت کاله ایالن گفتمالان از سالوی برخالی دانشالمندان مسالیحی

ماننالد جالان هیالک مالورد اسالتقبال قالرار گرفتاله است(".شالا کر )105 :1388 ،وجالود تالاریخی عیسالی،

تجسد خدا در عیسی ،تصلیب ،مرگ و رستاخیز از ارکان اناجی مسیحی هستند که پژوهشگران
غربی در همه این موارد تردید ایجاد کرده و آثار مستقلی در خصالوص افسالانههالای هالر یالک پدیالد

آوردهاند( .همان)107 :
در قرآن ،عیسی

نیالز هماننالد دیگالر پیالامبران ،گفتالار و کالردارش بالا آنچاله پالیش از او آمالده و

آنچه بعد از او خواهد آمد منطبق است .در عین حال او زمینه را برای ظهالور پیالامبر خالاتم فالراهم

میکند( .بقره89 :؛ صف ) 6 :خدا از انبیاء می اقی مبنی بر وحدت آنان گرفته است( .آلعمالران:
 )81که عالمه طباطبایی منظور از گرفتن می اق از پیامبران را چنین تبیین مینماید:

دین خدا واحالد اسالت و آن همالان اسالت کاله از هماله انبیالا و امالتهالای آنالان بالر آن پیمالان
گرفته شده که هر پیامبر متقدم به آمدن پیغمبر بعالد از خالود بشالالارت دهالد و باله آنچاله او

ایمان میآورد ایمان آورد و تصدیقش کند( .طباطبایی :1390 ،ج)335 ،3

عیسی

گرامی اسالم

یکی از حلقه های سلسله رسال و بنالدگان صالالح خداسالت کاله ایالن سلسالله تالا پیالامبر
در قالب رسالت و امامت ادامه مییابد .قرآن در معرفی عیسی به گونهای عم

کرده کاله او را از گذشالته و آینالده جالدا نکالرده و در خطالی قالرار مالیدهالد کاله تالا قیامالت اسالتمرار دارد.
بازگشت عیسی

در آخرالزمالان و منجالی بالودن ایشالان امالری حتمالی الوقالوع اسالت؛ امالا آنچاله

اذهالالان را بالاله خالالود مشالالغول سالالاخته ایالالن اسالالت کالاله چالالرا از میالالان پیالالامبران اولالالوالعزم عیسالالی

آستانه ظهور مهدی

در

رجعت مالیکنالد و رجعالت ایشالان در هندساله نظالاممنالد حکومالت مهالدوی

چه جایگاهی دارد و چه تأثیری در سعادت جامعه بشالری و ایجالاد مدیناله فاضالله خواهالد داشالت؟
در پاسخ به این گونه پرسشها میتوان به محورهای ذی اشاره نمود:

کیفیتسنجی بازگشت عیسی

اسالالت کالاله میالالان فالالرق اسالالالمی و ادیالالان الهالالی دیگالالر مطالالرح شالالده اسالالت .ایالالن ادیالالان در چگالالونگی

بازگشالت مسالالیح ،اختالفالالات قابال تالالوجهی دارنالالد .تقریالب بالالاور بازگشالالت منجالی در معالالار اسالالالم و

مسیحیت ،ما را بر آن داشت تا بازگشت عیسی را در دو دین یاد شده مورد بررسی قرار دهیم.
الف) بازگشت عیسی

بازگشت عیسی

در عهدین

یکی از نشانههای رستاخیز است .رستاخیز در عهدین بهطور آشالکار اشالاره

...

همالالانگونالاله کالاله در بالالاال گذشالالت ،بازگشالالت حضالالرت عیسالالی

از جملالاله نشالالانههای آخرالزمالالان

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

(بقره136 :؛ آلعمران85 :؛ انعام85 :؛ نساء163 :؛ احزاف)7 :
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شده است .در کتالاف دانیالال فصال رسالتاخیز و مکافالات ،زنالده شالدن دوبالاره مردگالان آمالده اسالت.

(کتالالافهالالایی از عهالالد عتیالالق )695 ،ابالالن میمالالون ،عالالالم یهالالودی ،اعتقالالاد بالاله رسالالتاخیز را در شالالمار
اصالالول سالالیزدهگانالاله دیالالن یهالالود بیالالان کالالرده اسالالت( .برنجکالالار )98 ،89 ،آیالالاتی از کتالالاف مقالالدس،

(سالالنهدرین91 ،ف92 ،الالالف ،دانیالالال ،13 :12سالالفر اعالالداد تالالورات  )28 :18نشالالان از رسالالتاخیز بالاله
عنوان یکی از عقاید دین و ایمان یهود دارد( .برنجکار)99 ،89 ،

موعود در دین یهود با نام ماشیح از پسران داوود شناخته شده است(مزمور  )51 :18در کتاف

دانیالالال آمالالده :امیالالر عظالالیم میکالالاییلی کالاله بالالرای پسالالران توسالالت نالالامش قالالائم اسالالت .او برخواهالالد

خواست(دانیال ) 1 :14 ،مسیح موعود یهودیان غیر از مسالیح موعالود مسالیحیان اسالت .یهودیالان
با توجه به پیشگوییهای منسوف به عهد عتیق ،در انتظالار آینالدهای درخشالان در آخرالزمانانالد

که به دست ماشیح انجالام مالی شالود و از جانالب خالدای مالأمور اسالت تالا ایالن دوران را آغالاز کنالد .امالا

مسالالیحیان ایالالن پیشالالگویی را دربالالاره حضالالرت عیسالالی

مالالیداننالالد و معتقدنالالد بخشالالی از آرمالالان

مسالالیحایی در زمالالان مسالالیح تحقالالق یافتالاله و تحقالالق کام ال آن در زمالالان بازگشالالت مجالالدد عیسالالی از
آسمان است .اما یهودیان تا کنون به ظهور مسیح دیگالری امیالد دارنالد( .برنجکالار )97 ،89 ،بالن

مایه مسیحا باوری قوم یهود را در سه محور رهایی و نجات محرومین ،برگزیدگی بنیاسالرائی و

محوریت اورشلیم میتوان جست و جو کرد که صهیونیسالم امروزه بر محور سوم تأ کیالد بیشتالالری
دارد .گرینستالون مینویسد:

صهیونیسالت هالالای یهالالودی بالالرخال سالنت انتظالالار بالالا تشالالکی رژیالم اشالالغالگر کوشالالیدند تالالا

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

اندکی از محنتها و حقارتهای قوم یهالود بکاهنالد ...امالا نتوانسالتند از شالور آنالان بالرای

جامعه بشری بر خال عقیده یهود یعنی نجات جامعه یهودی) شک گرفت.
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انجی مسیحی هستند .در کتالاف انجیال برخاسالتن عیسالی از قبالر و نیالز بازگشالت او در آخرالزمالان

انتظار مسیحا بکاهند .از دیدگاه ا کهر یهودیان تشکی چنین دولتی نه تنهالا منافالاتی بالا

آرمان مسیحایی ندارد بلکه ز مینههای پیداش عصر ظهالور مسالیحا را آمالادهتالر مالیکنالد.
(باغبانی)112 ،96 ،

اندیشالاله مسالالیحاباوری بعالالد از یهالالود در مسالالیحیت (بالالا تفالالاوت در مبنالالا و اهالالدا یعنالالی نجالالات
تجسد خدا در عیسی ،تصلیب ،مرگ و رسالتاخیز ایشالان پالس از ساله روز ارکالان تشالکی دهنالده

آمده است( .یوحنا 34 :6لوقا  .)22 :24بنا برگزارش اناجی  ،عیسالی در روز جمعاله مصاللوف و در

غروف همان روز جسدش توسد مردی به نام یوسف از رومیان تحوی و در قبالری دفالن گردیالد.

اما در روز یکشنبه آنها متوجه شدند که قبالر عیسالی خالالی اسالت .در نهایالت عیسالی بالر شالا گردانش

ظاهر شده و آنها را بخاطر باور نکردن زنده شدنش سرزنش کرده و بعد از بیالان سالفارشهالایی در

مورد جهانیسازی پیامش به سوی آسمان باال رفت (مرقس .)16 ،به باور مسیحیان عیسالی

در روز سوم پس از مصلوف شدن از مرگ برخواست و به سوی آسمان باال رفت(.مرقس 9/16 ،و

لوقا ).51/24 ،با اعالن این خبر ،انتظار برای برقراری پادشاهی خداونالد 1ناله تنهالا فالروکش نکالرد
بلکالاله فزونالالی گرفالالت؛ زی الرا جنبالالههایی از پیالالام عیسالالی رازگشالالایی مالالیشالالد .عیسالالی کالاله در حیالالات

زمینیاش رنف کشیده و کشته شده بود به م اباله مسالیحایی روحالانی باله آسالمان و نالزد خالدا رفالت

(آژیالالر )308 ،1392 ،و در آخرالزمالالان از آسالالمان سالالوار بالالر ابالالر پالالایین خواهالالد آمالالد(.مرقس )9 :1 ،در

رسالالههای پالالولس کالاله بالالین سالالهای  50تالالا  65پالالس از مالالیالد نوشالته شالالده؛ بازگشالالت قریالالب الوقالالوع
عیسی در چند رساله دیده میشود(.آژیر .)309 :1392 ،اما طبالق نظالر "هلمالان جاسالت" در مقالاله

"رسالتاخیز و بازگشالت دوبالاره" بسالیار پالیش از آنکاله پالولس نامالههالایش را نوشالته باشالد ،هالم انتظالار

آمدن عیسالی در شالکوه و جالالل و هالم رسالتاخیز فرجالام شالناختی بخشالی از بالاور مسالیحی بالود .کالار
پولس صرفا ربد دادن این انتظارات بود( .آژیر.)302 :1392 ،
از جمله عبارات مربو به رجعت حضالرت عیسالی

در اناجیال  ،بحالث از کلماله پسالر انسالان و

آمالالدن او در پایالالان جهالالان اسالالت .از هنگالالامی کالاله خداونالالد پسالالر انسالالان را برگزیالالد ،یعنالالی از پالالیش از

برآورده سازد .ک مسائ مربالو باله او سالر اسالت(.آژیر )274 :1348 ،طبالق نوشالته مسالتر هالا کس
آمریکایی در قاموس کتاف مقدس این عبارت  80بار در انجی و ملحقات آن ،آمده است که 30

مورد آن با حضرت عیسی مطابقت دارد و  50مورد دیگر از نجات دهندهای سخن میگوید که در
آخرالزمالان ظهالالور کالالرده و عیسالالی

(هاشمی)341 :1384 ،

نیالز بالالا او خواهالالد آمالالد و او را عظمالت و جالالالل خواهالالد بخشالالید.

در اناجی بر خال روایات اسالمی بازگشت عیسی همراه با نوعی ترس و وحشت است:

و داوری و جنگ مینماید و چشمانش چون شعله آتش و بالر سالرش افسالرهای بسالیار...

...

و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و باله عالدل

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

آفرینش ،او را همچون سری نزد خود نگه داشت تا در وقتی مناسالب غالرض خالود را باله واسالطه او

تیالالز بیالالرون مالالیآیالالد تالالا بالاله آن امالالتهالالا را بزنالالد و آنهالالا را بالاله عصالالای آهنالالی حکمرانالالی خواهالالد
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 .1پادشاهی خداوند اصطالحی است که بیش از صد بار در اناجی همدید تکرار شده است.آن یک امر نزدیک(متی)17 :4 ،و
ناگهان (متی )29 :24 ،است که زمان دقیق آن را کسی جز پدر نمیداند (متی.)30 :24 ،

جارتبا

و جامه خون آلود سرخ در بالردارد و نالام اورا کلماله خالدا خواننالد ...و از دهالانش شمشالیری

نمود( . ...مکاشفه یوحنا باف  19به نق از حسینی گرگانی)178 ،1390 ،
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قرآن گرچه باور تاریخی یهودی _ مسالیحی مربالو باله مصاللوف شالدن عیسالی

را رد می کنالد

(نساء )158 _157:اما اعتقاد مسیحیان به عروج عیسی به آسمان را تأیید مینماید(.آلعمران:

 )55روایت قرآن با روایت انجی برنابا همخوانی دارد( .انجی برنابالا ،فصال  ،215ص )375امالا

مسیحیان این انجی را قبول ندارند(.پوریازاده )159 ،1376 ،انجی برنابا انجیلی است کاله در
آن بشارات متعدد و صریح بر نبوت حضرت ختمی مرتبت به اسالم مبالارک محمالد

آن ب زرگوار و اثبات توحید باری تعالی و عبودیت حضرت عیسی
کبری آمده است.

ب) بازگشت عیسی

و خاتمیالت

و نفی تهلیث و اثبات قیامالت

در منابع اسالمی

رجعالالت در اصالالطالح متکلمالالان شالالیعی یعنالالی بازگشالالت برخالالی مردگالالان بالاله دنیالالا ،هنگالالام ظهالالور

حضالالرت مهالالدی ،بالاله همالالان صالالورتی کالاله در دنیالالا بالالودهانالالد( .طبرسالالی :1372 ،ج367 ،7؛ مفیالالد،

 .) 77 :1413آیات و روایالات فراوانالی در اثبالات رجعالت باله معنالای اصالطالحی آن وارد شالده اسالت.
شالالیخ حالالر عالالاملی در کتالالاف االیقالالاظ خالالود قالالرآن را اولالالین منبالالع و مصالالدر رجعالالت معرفالالی مالالیکنالالد.

(حرعاملی1362 ،ش :النص )27 ،از جملاله آیالات مربالو باله رجعالت ،آیالات (ابالراهیم5 :؛ فصاللت:

19؛ کهف 19-18 :و 25؛ بقره259 :؛ ص )43:است .کتب عهدین نیز باله بحالث رجعالت اشالاراتی
دارنالالد کالاله مربالالو بالاله رجعالالت عیسالالی

اسالالت( .ر.ک :مقالالاله پیشالالگویی رجعالالت در آخرالزمالالان در

تورات و انجی و قرآن ،رضا برنجکار ،فلسفه دین ،ش )8رجعت در روایات اسالمی جایگاه ویالژه

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

داشته و از عقائد حقه شیعیان است ،به عنوان م ال رسول گرامی اسالم

میفرماید:

شده است .کتب فراوانی نیز در این زمیناله تالالیف شالده اسالت نظیالر "اثبالات رجعالت اثالر محمالدباقر
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رجعت برخی انسانها به دنیا پس از مردن مستلزم هیچ گونه محذور عقلی نیسالت ،عالالوه بالر

روزه الالای اله الالی س الاله تاس الالت ،روزی ک الاله ق الالائم قی الالام م الالیکن الالد ،روز رجع الالت و روز قیام الالت.

(مجلسی1403 ،ق :ج )63 ،53امام رضا

رجعت را حق خوانالده و آن را در امالتهالای

قب محقق شده مالیدانالد( .مجلسالی1403 ،ق ،ج59 ،53؛ ابالن بابویاله1378 ،ق :ج،2

)202

روایاتی بال بر  200مورد توسد عالماله مجلسالی در کتالاف بحالاراالنوار در بالاف رجعالت گالردآوری

مجلسی ،الرجعه اثر عبدالکریم بهبهانی ،الشیعه و الرجعه تألیف محمدرضا طبسی و)...
آنکه در مواردی اتفاق هم افتاده است.

قرآن کریم بنابر فهالم بسالیاری از مفسالران ،باله بازگشالت عیسالی

در مالواردی اشالاره دارد .باله

عقیالالد بسالالیاری از مفسالالران آیالالهی «و او [مسالالیح] سالالبب آ گالالاهی بالالر روز قیامالالت اسالالت( .زیالالرا نالالزول

َ َ ْ
َ َ َ
الاع ِّ فالال َت ْم َت ُالر َن ِّبهالا
عیسی گواه نزدیکی رستاخیز است) هرگز در آن تردید نکنید َو ِّإن ُه ل ِّعلالم ِّللس
(زخالالر  (61 :اشالالاره بالاله همالالین معنالالا دارد( .طبرسالالی :1372 ،ج82 ،9؛ بیضالالاوی1418 ،ق :ج،5

94؛ طباطب ال الالایی :1390 ،ج118 ،18؛ زمخش ال الالری1407 ،ق :ج )261 ،4حت ال الالی در کت ال الالب روای ال الالی
اه سنت نیز ،این آیه داللت بر نزول عیسی مسیح قب از قیامالت دارد( .احمالد ابالن حنبال  ،ج،5

)86

آیه  157سوره نسالاء باله صالعود روحالانی و جسالمانی حضالرت عیسالی

اشالاره دارد.خداونالد در

این آیه امر تصلیب را باط اعالم کرده و آن را بر پیروان مسیح امری مشتبه خوانده است.
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َو َی ْو َم ال ِق َی َام ِة َیَ ُ ََه ْ ِی ْم ش ِهیدا ( هاء)15۹ _157 :؛
و گفته ایشان که« :ما مسیح ،عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم» و حال آن کاله آنالان

او را نکشالالتند و مصالاللوبش نکردنالالد لالالیکن امالالر بالالر آنالالان مشالالتبه شالالد و کسالالانی کالاله دربالالاره او
اختال

کردند قطعا در مورد آن دچار شک شدهاند و هیچ علم بدان ندارند جزء آنکه از

گمان پیروی می کنند و یقینا او را نکشتند .بلکه خالدا او را باله سالوی خالود بالاال بالرد و خالدا
او ایمان بیاورد و در روز قیامت (عیسی نیز ) بر آنان شاهد خواهد بود.

طبق روایتالی از حضالرت علالی

دنیا باز میگردد.

ذیال آیاله مالذکور ،عیسالی مسالیح در ایالام رجعالت آلمحمالد باله

در تصلیب روحانی و جسمانی و یا تصلیب روحانی حضرت عیسالی

دارد کال الاله مسال الالیحیان معتقال الالد بال الاله تصال الاللیب روحال الالانی حضال الالرت عیسال الالی

اخالتال نظراتالی وجالود

هسال الالتند ،البتال الاله میال الالان

صاحبنظالران مسالیحی نیالز در ایالن زمیناله اختالفالاتی وجالود دارد .پالولس معتقالد اسالت کاله قیالام و
اصالحاف کلیساسالالت کالاله صالعود عیسالالی

را بالالا پیکالالر جسالمانی مالالیدانسالالتند( .پوریالالازاده:1376 ،

 )164لیکن طبق نظر برخی مفسران شیعه تصاللیب مسالیح باله صالورت روحالانی و جسالمانی اتفالاق
افتاده است.

عالمه طباطبایی با دفاع از نظریه عروج حضرت عیسی مینویسد:

معلوم میشود که عیسی را با بدن و روحش باال بردهاند نه این که مانند سایر انسالانهالا
روحش از کالبدش جدا شده باشد . .این احتمالال بالا ظالاهر آیاله و بالا در نظالر گالرفتن سالیاق

...

صعود عیسی

با پیکر روحانی بالوده ناله بالا بالدن جسالمانی و مالادی و ایالن بالرخال عقیالده دیگالر

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

توانا و حکیم است .و از اه کتاف کسی نیست مگر آن که پالیش از مالرگ خالود حتمالا باله
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آن می سازد .همچنالین اضالرابی کاله در جملاله بال رفعاله اهلل الیاله واقالع شالده بالا صالر بالاال
بردن روح عیسی بعد از مردنش نمالیسالازد ....پالس ایالن خالود نالوعی تلخالیص بالوده کاله
خدای عزوج عیسی را به وسیله آن خالص کرده( . ...طباطبایی :1390 ،ج)139 ،5

از سویی در روایات بحث بازگشت ایشان مطرح شده که با ظهور _ که در مورد حضرت مهدی

به کاربرده شده _ متفالاوت اسالت .ظهالور نشالانگر غیبالت و بازگشالت نشالانگر عالروج و رفالع الالی اهلل و
نزول مجدد است.
رجعت عیسی

بهطور واضح در روایات فریقین وارد شده است .امام باقر

بالهطالالور مسالاللم ،عیسالی

فرموده است:

پالالیش از قیامالالت بالاله ایالن جهالالان فالالرود خواهالد آمالالد .پیالالرو هالالیچ

آئینی از یهود و غیر آن در روی زمالین نمالیمانالد جالز این کاله پالیش از وفالاتش باله او ایمالان

میآورد و او در پشت سر مهدی نماز میخواند( .مجلسی1403 ،ق :ج)85 ،53

روایتی از پیامبر

است که میفرماید:

لی ا ن اذا زا ابن من می و امامَم منَم؛

چگونه خواهید بود آن گاه که عیسی بن مریم در میالان شالما فالرود آیالد و پیشالوای شالما از
خود شما باشد( .مجلسی :1403 ،ج383 ،52؛ بخاری1410 ،ق :ج)85 ،5

مجلسی صحت آن را مورد اتفاق مالیدانالد .البتاله اعتقالاد باله رجعالت در نالزد مکتالب تشالیع مالورد

اجماع و در نزد فرقه سنی مورد اختال است .برخی از علماء اه سنت با انکالار رجعالت آن را یالک

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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عقیده انحرافی نزد شیعیان میدانند .ابن منظور رجعت را چنین تعریف میکند:

رجعت ،مذهب گروهی از مسلمانان است که صاحبان بدعتها و هواهای نفسالانیاند و

می گویند مردگان به دنیا باز می گردند و در ایالن دنیالا باله همالان صالورتی کاله قبال از مالرگ
میزیستهاند ،زنده میشوند( .ابنمنظور1414 ،ق :ج)114 ،8

در روایات اسالمی آمدن عیسی مسالیح یکالی از عالئالم و نشالانههالای آخرالزمالان اسالت بالهطوری

کاله بازگشالالت عیسالالی در آخرالزمالالان در برخالی منالالابع تحالالت عنالالوان «اشالرا السالالاعه» گنجانالالده شالالده

اسالالت یعنالالی یکالالی از نشالالانههالالای فالالرا رسالالیدن سالالاعت یالالا قیامالالت ،بازگشالالت عیسالالی از آسالالمان بالالا

نشانههای دیگر است ( .دیلمی1412 ،ق :ج66 ،1؛ مجلسالی1403 ،ق :ج )301 ،6امیرالمالؤمنین
نیالالز در خطبالاله  232نهالالف البالغالاله بالاله قیامالالت و اشالالرا آن اشالالاره دارنالالد(.ابن می ال م1375 ،ش:

ج )358 ،4در صالحیح مساللم حالدی ی از قالول حذیفاله غفالاری از پیالامبر نقال شالده اسالت کالاله در آن
بازگشت عیسی

یکی از ده شر قیامت است( .مسلم1416 ،ق :ج)63 ،26

طبق روایتی از پیامبر اسالم

از اهمیت موضوع نزول عیسی

منجر به کفر مالیشالود و ایالن نشالان

 ،انکار بازگشت عیسی

در آخرالزمان و نقش مهم ایشان در حکومت مهدی دارد.

َ ...ن النی  :من أ َا خنوج املهردی ققرد لنرا ِبرا ا رزا َر حملرد ،و مرن أ َرا رزوا
َیب ققد لنا ،و من أ َا خنوج الد اا ققد لنا (یجدی تاسنی :1422 ،ج.)176 ،1

آمده است:

در سخنی از پیامبر ا کرم

مررن ذر یررل املهرردی اذا خررن ررزا َیبر بررن مررن می لن رراته ققدمرره وصر خهنرره (حمهب ر،
 :1403ج.)34۹ ،14

این روایات با کمی تفاوت در کتب معتبر دیگر وارد شده است( .ابن بابویاله :1395 ،ج28 ،1؛

طبرسالالی1403 ،ق :ج48 ،1؛ سالاللیم بالالن قالالیس هاللالالی1405 ،ق :ج )707 ،2طبالالق روایتالالی دیگالالر از
پیامبر ا کرم

فرمودند:

حضرت عیسی

به عنوان یکی از سه منجی ام ِّالت نجالاتیافتاله اسالت .پیالامبر

امتی که مالن در اولالش و مهالدی در وسالطش و عیسالی در آخالرش باشالد هالالک نمالیشالود.

(حر عاملی :1425 ،ج )232 ،5نزول مسیح در این روایت بشارتی بر مومنان است.

این روایت گویای آن است که آمدن حضرت عیسی

بالالاور بالاله نالالزول عیسالالی

در آخرالزمالالان بالاله ادعالالای بسالالیاری از محالالدثان مسالاللمان ،بالالاوری غیالالر

اختالفی میان فرقههای مسلمان و مبتنی بر احادیث و روایات متواتر است.جالل الدین سالیوطی

مینویسد:

اخبار مربو به آمدن مهدی ...این که عیسالی بالا او خالروج می کنالد و ...باله تالواتر رسالیده

است( .سیوطی1385 ،ق)43 :

تحلیل کارآمدی بازگشت عیسی
است.با توجاله باله مجمالوع روایالات در زمیناله بازگشالت عیسالی

مالیتالوان گفالت کاله اصال رجعالت

ایشالان باله نقالش بالیبالدی آن بزرگالوار در اسالتقرار حکومالت مهالدوی برمالیگالردد .بنالابراین ،رسالالالت

عیسالالی

جالالز یالالاری امالالام زمالالان

نیسالالت .در روایالالات اسالالالمی کالالار آمالالدی ایشالالان در حکومالالت

مهدوی در مناصب مختلف قاب اصطیاد است که در چند بخش قاب بررسی است.

...

نقش حضرت عیسی

در نجات بخشی جامعاله بشالری نالزد ادیالان ابراهیمالی بسالیار پالر رنالگ

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

بود.

بعالد از ظهالور امالام مهالدی

خواهالد
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الف) کارآمدی در عرصه اعتقادی

بازگشالالت عیسالالی

در زوایالالا و ابعالالاد مختلفالالی دارای کارآمالالدی اسالالت .یکالالی از مهالالمتالالرین ابعالالاد

کارآمدی بازگشت حضرت در عصر ظهور ،کارآمدی بینشالی اسالت کاله در اینجالا باله اهالم آن اشالاره

میشود:

 .1اصالح و ارتقاء بینش عیسیباوران درباره منجی

مسیحیت به عنوان یک دین آسمانی ،پیروان زیادی در جهان دارد .بر اساس آمار ،جمعیالت

مسالیحیان33 ،درصالد از جمعیالت کال جهالان اسالت کاله رشالدی روز افالزون دارد .از ایالن رو پیالروان
عیسی

در آخرالزمان ،درصد قاب توجهی از افراد بشر را به خود اختصاص میدهند.

تاوی قسمتی از آیه  159سوره مبارکه نسالاء کاله باله موضالوع مالورد بحالث اشالاره دارد َو ِّإ ْن ِّم ْالن
َ ْ ْ
َ َ
َ َ ْ
تاف ِّإال ل ُیؤ ِّم َن َن ِّب ِّه ق ْب َم ْو ِّت ِّه بر طبق نقلی از حضرت علی این چنین است:
أه ِّ ال ِّک ِّ
بلکه عیسی

در ایام رجعت آلمحمد

به این دنیا بالاز مالیگالردد و هالیچ یالک از اهال

مل یهودى و غیر ایشان باقی نمیماند ،جز این که قب از مرگ عیسی

میآورند و عیسی

در پشت سر مهدى

51؛ قمی1404 ،ق :ج)158 ،1

باله او ایمالان

نماز میخوانالد( .مجلسالی1403 ،ق :ج،53

ایالالن آیالاله مالالیتوانالالد بیالالانگر آیالاله قب ال خالالود باشالالد کالاله قتال عیسالالی

را در نالالزد مسالالیحیان امالالری

مشتبه دانسالته و صالعود ایشالان باله سالوی آسالمان را مطالرح مالیکنالد.پس مالیتالوان گفالت" ،فلسالفه
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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صعود عیسی به آسمان و طوالنی شدن عمرش آن است که خداوند او را برای ایفای نقشی بزرگ

در مرحلالاله حس الاس تالالاریخ _ ظهالالور قالالائم _ ذخیالالره فرمودنالالد ،چالالرا کالاله مسالالیحیان بزرگتالالرین قالالدرت
جهالالانی را تشالالکی مالالیدهنالالد و ایالالن امالالر مالالیتوانالالد بالالزرگتالالرین مالالانع بالالرای رسالالیدن پرتالالو اسالالالم بالاله

ملتهای دنبا باشد(".حسینی گرگانی )298 :1390 ،این امر در احادیث اه بیالت
دیگر وارد شده است.

بنابر حدی ی ،حضرت عیسی

باله نالوعی

مسیحیان را به اسالم دعوت میکند:

و من یُک م القامئ املهدی الذی یبردا األرض غیرا األرض ،و بره َیبر برن مرن می حیراج
ررار ى الرن وم و ال ر نی( . ...حمهبر1404 ،ق :ج226 ،52؛ علررای :13۹7 ،الررن
َر
)268

بنابراین ،احتجاج برای اثبات حقانیت حکومت مهدوی تقریبا بالا یالک سالوم از مالردم جهالان،

راه را برای هدایت جوامع انسانی و دعوت آنها به اسالم هموارتر میسازد .این همان غلبه نهایی
اسالم بر سایر ادیان الهی و غیر الهی است.

در یک بررسی ،آیات و روایاتی که به غلباله اسالالم بالر سالایر ادیالان اشالاره دارد چنالین آمالده" :ساله

آیه شریفه از قرآن کریم ،با تعبیری مشالترک از اراده الهالی مبنالی برغلباله اسالالم بالر سالایر ادیالان خبالر

میدهند(.توبه33_32:؛ فتح28 :؛ صف )9 _8 :بنابر روایات فریقین ،تحقق این وعده الهالی باله
دست مبارک امام مهدی

و حضرت مسالیح خواهالد بالود و منظالور از ادیالان هماله ادیالان الهالی و

غیر الهی است که با توجه به سیاق آیات بالهطور ویالژه دو دیالن محالر یهالود و مسالیحیت منظالور

اسالالت .بالالا جمالالعبنالالدی آیالالات و روایالالات در ایالالن زمینالاله احتمالالال چیالالره شالالدن اسالالالم بالالر سالالایر ادیالالان و
منقرض شدن آنها توسد مهدی

و عیسی

تقویت مالیشالود .هرچنالد برخالی وابسالتگان باله

ایال الالن ادیال الالان بال الاله گون ال الهای پنهال الالانی و منافقانال الاله زیال الالر سال الالیطره حکومال الالت اسال الالالمی ادامال الاله حیال الالات

میدهند(".کهنمویی ) 127 :1391 ،واضح است مسیح پیروان خویش را به دیالن رسالمی و جالامع
در زمان قائم دعوت کند ،چرا که اسالم کام ترین دین و مسیحیت ،قب از اسالم بوده است.
 .2تأیید و تقویت باورداشت مهدیباوران

وجود مدعیان دروغالین امامالت در هالر دورانالی باله ویالژه در عصالر ظهالور ،شالناخت امالام و منجالی

حقیقی را برای کسانی که به حضرت مهدی

اعتقالاد دارنالد دشالوار سالاخته و نیالز ممکالن اسالت

تردیدهایی در باورداشت برخی از مسلمانان ایجاد نماید .اشالرا السالاعه باله عنالوان عالئالم ظهالور

این میان بازگشت عیسی

که یکی از شراید مذکور است دارای جایگاه رفیعی اسالت و روایالات

فالالریقین بالالا تفالالاوتهالالایی انالالدک بالالدان اشالالاره نمالالودهانالالد( .دیلمالالی1412 ،ق :ج66 ،1؛ مجلسالالی،

1403ق :ج301 ،6؛ ابنمی م1375 ،ش :ج358 ،4؛ مسلم1416 ،ق :ج)63 ،26

تحقق شرو ظهور منجی سالبب ثبالات قالدم مساللمانان و بسترسالاز پالذیرش حکومالت مهالدوی

است .با بازگشت عیسی

حضرت عیسی

و ظهور مهدی

در روایالات ،یالاور مهالدی

دین توحیدی اصی به جهالان عرضاله مالیشالود.

خوانالده شالده اسالت .ایالن یالاوری در جهالت تحقالق

بخشیدن به ایجاد جامعهای توحیدی است ،تا دین حقیقی در جهان بشریت حکمفرمالا شالود.بالا
آیالالات بالالا صالالراحت بیالالان شالالده اسالالت( .توبالاله33_32:؛ فالالتح28:؛ صالالف)9 _8:بنالالا بالالر آیالالات و روایالالات

حضالالرت عیسالالی

پیالالامبر ا کالالرم

و حضالالرت مهالالدی

جهانیسازی حکومت اسالمی میپردازد.

را تصالالدیق کالالرده و از ایالالن طریالالق بالاله

...

ظهالور منجالالی ادیالان محالالر و ادیالان غیالالر الهالی برچیالالده خواهنالد شالالد .برتالری اسالالالم توحیالالدی ،در

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

به مسلمانان برای شناخت امامشان یاری مالیرسالاند و باورداشالت ایشالان را تقویالت مالینمایالد .در
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 .3تصدیق پیامبر ا کرم

و حضرت مهدی

بالر اسالاس دادههالای روایالی عیسالی

است( .ابن طاووس ،بیتا)68-69 :

صاحب حلی االبرار از روایت پیامبر

حضرت مهدی

تصالالدیق کننالده اسالالم و حضالرت محمالد
مبنی بالر این کاله عیسالی

و مهالالدی
و

بعالد از پیالامبر ا کالرم

 ،آخرین دعوت کننده به دین اسالم است این احتمال را برداشت میکند کاله

عیسی تصدیقکننده امام (مهدی

)و یاری کننده و روشنگر امت است در آنچه که امام به آن

مصدقان است( .بحرانی ،ج)480 ،6
دعوت میکند؛ پس مسیح از ِّ

برخالی روایالات حالالا کی از آن اسالت کالاله عیسالی بالاله شالریعت اسالالم حکالالم مالیکنالالد .در کتالاف شالالرح

صحیح مسلم آمده:

ث یاوقررراُ اهلل.

أم ررا َیبررر ...سرررینزا م آخاالجمرررا و حیَرررم بُرررن یعة بینرررا حملرررد
(َبدالعز یج ،یبتا :ج)223 ،5
روایالات زیالادی ثابالت مالیکنالد کاله حضالرت عیسالی پشالت سالر حضالرت مهالدی

نمالاز

میخواند( .مجلسی ،ج136 ،25؛ ج51 ،53؛ نعمالانی ،نالص 10؛ حالر عالاملی ،نالص ،304
دیلمی)274 :1427 ،

اقتدای حضرت عیسالی

باله حضالرت مهالدی

خالود نشالانگر تصالدیق حضالرت مهالدی

توسد ایشان است .نکته شایان ذکر این که اختالفی مبنالایی دربالاره اقتالدای عیسالی

مهدی

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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باله امالام

وجود دارد که مبتنی بر مقامسنجی بین امال ام و نبالی اسالت و تحلیال آن مجالالی دیگالر

میطلبد .برخی از بزرگان اه سنت ،قای به برتری امام نسبت باله نبالی نیسالتند کاله ایالن مسالئله
ریشه در دیدگاه کالمی شان درباره واژه امام دارد (ر.ک :مقدماله ابالن خلالدون ،فصال  .)97 :15در

نزد شیعیان مقام امامت باالتر از مقام نبوت قرار داده شده است( .ر.ک :طباطبایی ،ج)273 ،1
برخی امامت را به نبوت و پیامبری تفسیر کردهاند( .مفاتیح الغیالب ،ج )36-34 ،4در مقابال

عده زیادی معتقد بر این هستند که ،بین دو مقام امامت و نبوت تفالاوت اسالت و بالر اسالاس آیاله
ُ َ َ
اس ِّإماما ( بقره )124 :به برتر بودن مقام امامت از مقام نبوت حکم کردهاند؛ از
ِّإ ِّنی ِّ
جاعلک ِّللن ِّ
آن جمله :عالمه طباطبایی ،شیخ طوسی ،شیخ طبرسی(التبیان فی التفسیر القرآن ،ج )380 ،1و

دیگران.

امامت همان مقام رهبرى همهجانبه مادى و معنالوى ،جسالمی و روحالانی و ظالاهرى و بالاطنی

اسالالت ،امالالام ،رئالالیس حکومالالت و پیشالالواى اجتمالالاع و رهبالالر مالالذهبی و مربالالی اخالالالق و رهبالالر بالالاطنی و

درونی است که با نیروى حکومت خویش ،اصول عدالت را اجرا مینماید.

امام انسان واالیی است که سر سلسله هدایت گران و نقطه مرکزی برای گروهی از پیالامبران و

هادیان زمان باشد و همگی زیر نظر او فعالیت و کار و تالش میکنند .این انسالان ملکالوتی از نظالر
کمال به پایهای میرسد که در میان همه مالردم حتالی پیالامبران معاصالر و کلیاله هادیالان ،آنچنالان

مالالیدرخشالالد کالاله بالالر همالاله الزم مالالیشالالود کالاله او را بالاله عنالالوان مقتالالدا و پیشالالوا ،اسالالوه و الگالالو بنذیرنالالد.
(سبحانی)303 /4 ،83

تصالالدیق امالالام مهالالدی توسالالد حضالالرت عیسالالی

 ،بالاله رسالالالت ایشالالان در زمینالاله نجالالات جامعالاله

بشری برمیگردد .در زمان ظهور آن حضرت ،مسیح

برمیگردند و در رکاف آن بزرگوار و پشالت

سالالر آن بزرگ الالوار اقام الاله نمالالاز خواهن الالد نم الالود .در روایالالت آم الالده ک الاله حضالالرت مه الالدی

عیسی

از حض الالرت

درخواست می کنند که امام جماعت شوند ولی حضرت عیسی میگوید "کسالی را نرسالد

کاله بالالر ائمالاله تقالالدم جویالالد حالالق تقالدم بالالا شماسالالت( ".ابالالن بابویالاله :1378 ،ج202 ،2؛ طوسالالی:1411 ،

النص  )191که در برخی منابع این اقتدا همراه با اشاره صریح به منصب امالارت باله دلیال احتالرام

به امام زمان

است .ا گرچه در خواست حضالرت مهالدی از حضالرت عیسالی

بالرای پیشالوایی

در نماز ،نشانه احترام حضرت مهدی به ایشان است لیکن چنانکه در روایت بیالان شالد ،شالأنیت
پیشوایی در زمان حضور امام معصوم ،مختص به ایشان است.

فرمودند:

یکالالی از نوادگالالان مالالن مهالالدی اسالالت و هرگالالاه خالالروج و قیالالام نمایالالد عیسالالی بالالن مالالریم بالالرای

نصرت و یاریش فرود آید و فرزند مالریم اورا جلالو انداختاله و پشالت سالرش نمالاز مالیخوانالد.

(ابن بابویه218 :1376 ،؛ مجلسی :1403 ،ج)349 ،14

در روایتی دیگر در الزام الناصب آمده است:

آنگاه مهدی به بیتالمقدس باز میگردد و چند روزی با مردم نماز میخواند .چون روز
جمعاله فالرا رسالد و نمالاز برپالالا گالردد ،عیسالی بالن مالالریم در آن سالاعت از آسالمان فالرود آید.بالاله

میچکد....به سوی مهدی میآید و با وی مصافحه میکند و به ایشان نوید پیروزی و

نصرت میدهد ،آن هنگام مهالدی باله او مالیفرمایالد :ای روح اهلل جلالو بایسالت و بالا مالردم
نماز بخوان عیسی گوید :ای فرزند خاتم نماز برای شما برپا گردیده است ،آنگاه مسیح
اذان گوید و پشت سر امام زمان به نماز میایستد( .یزدی حائری :1422 ،ج) 171 ،2

در روایات وارد شده که حضرت عیسی دستش را بر شانه قائم میگذارند سنس میگویند شما

...

هنگام نزول دو جامه سرخ بالرتن دارد ،گویالا این کاله از سالرش قطالرات عالرق چالون روغالن

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

شیخ صدوق در امالی و صاحب بحار االنوار به اسناد از رسول خدا

نق میکنالد کاله ایشالان
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بفرمایید( .گنجی شافعی)499 :1390 ،
عالمه مجلسی مینویسد:

سالالبب بقالالای عیسالالی

ایمالالان آوردن اه ال کتالالاف بالاله او و تصالالدیق سالالید انبیالالاءاز سالالوی

ایشالان اسالت .و او ادعالای مهالدی

را نالزد اهال طغیالان ،تصالدیق خواهالد کرد.باله ایالالن

دلی که پشت سرش به نماز ایستاده ،او را یاری کرده و مردم را باله دیالن محمالد دعالوت

میکند( .مجلسی1403 ،ق :ج)100 ،51

حکم به شریعت آخالرین پیالامبر و اقتالدا باله آخالرین امالام مساللمین از جانالب حضالرت عیسالی

بالهعنالالوان پیالالامبر گسالالتردهتالالرین دیالالن در آخرالزمالان ،بیالالانگر پالالذیرفتن رهبالالری امالالام مهالالدی

بالاله

عنالالوان جانشالالین پیالالامبر اسالالالم از جانالالب یهودیالالان و مسالالیحیان اسالالت .بالاله گون الهای ایالالن پالالذیرش
مقدمات همراهی و پیالروی بالدون جنالگ و خالونریزی را بالرای پیالروان ادیالان الهالی فالراهم خواهالد

کرد.

 .4جهانیسازی اعتقاد به دین اسالم

هدایت بشر عصر ظهور به سوی توحید و کمال ،با توجه باله فتنالهها ،موانالع ومشالکالتی کاله در

آخرالزمان رخ میدهد ،کمی دشوار مینماید .دعوت حضرت عیسی

به دین توحیالدی اسالالم

با وجود پیروان فراوان ،سهولت و سرعت جهانیسازی حکومت مهدوی را افزایش میدهد.

آیه  159سوره نسالاء اشالاره باله دعالوت جهالانی حکومالت مهالدوی توسالد عیسالی بالن مالریم دارد.

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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روایات نیز به آن اذعان دارند( .مجلسی ،ج51 ،53؛ قمی1404 ،ق :ج)158 ،1
َ
ُ َ ْ
َ َ
در حدیث دیگری در امالی صدوق آمده « َو ِّم ْن ذ ِّری ِّت َی ال َم ْه ِّد ُی ِّإذا خ َالر َ َن َالزل ِّعی َسالی ْب ُالن َم ْالر َی َم
َََ
َ ََْ
ِّل ُن ْصال َالر ِّت ِّه فقد َمال ُاله َو َصالاللی خلفال ُاله»( .ابالالن بابویالاله ،218 :1376 ،مجلسالالی :1403 ،ج )349 ،14زمالالانی
که حکومت حضرت مهدی به عنوان ناجی بشر جهانی خواهد بود و این ناجی اداماله دهنالده

راه پیامبر اسالم

است پس نصرت مهدی

حکومت جهانی اسالم نخواهد داشت.

جابربن عبداهلل انصاری از حضرت پیامبر ا کرم

توسد عیسی

 ،معنایی جز یاری در اسالتقرار

روایت فرمود:

چون اصحاف مهدی قیام کنند عیسی بن مریم از آسمان فرود آید امیر قیامکنندگان به

عیسی میگویند بیا تا با تو نماز بگزاریم.عیسی میگوید :شما خود از جانب خدا برخی بر

برخی دیگر امیر هسالتید و ایالن لطالف خالدا نسالبت باله ایالن امالت اسالت( .مجلسالی:1403 ،

ج85 ،51؛ سیوطی)43 :1385 ،

روایات با مضمون اقتدای عیسی بن مریم به حضرت مهالدی

بسالیار فالراوان و مالورد تاییالد

فریقین است.

صاحب بحار مالیگویالد ،ایالن حالدیث صالحیح و نیکالو اسالت کاله بزرگالان نقال نمالودهانالد و دال لالت

دارد بالالر این کالاله مهالالدی

بالاله جالالز عیسالالی

اسالالت( .مجلسالالی :1403 ،ج )89 ،51ایالالن بالاله معنالالی

تسلیم مسیحیت و یهودیت در برابر اسالم و در برابر قرآن و آلالبیت

خواهالد بالود .چیالزی کاله

آن را در طالالول چهالالارده قالالرن گذشالالته کمتالالر پذیرفتهانالالد .و همالالواره در برابالالر اسالالالم بالالا جنگهالالای

ص الاللیبی و صهیونیس الالتی و تهمته الالا و نس الالبتهای ن الالاروا و جن الالگ روان الالی و تبلیغ الالاتی و عملی الالات

تخریبی تالش کردهاند تا مانع گسترش و نفوذ آن در جهان بشون د و البته این ظلالم بزرگالی اسالت
که نسبت به بشریت و ارزشهای الهی و ادیان الهی و پیروان راستین این دو روا داشتهاند.

ب) کارآمدی در عرصه سیاسی

در تعالیم الهی ،دیالن و سیاسالت از یکالدیگر جالدا نیسالتند .زمالانی کاله بشالر باله دیالن اصالی الهالی

روی مالالیآورد سیاسالالت جامعالاله بشالالری نیالالز رنالالگ و بالالوی حقیقالالی خالالود را مالالیگیالالرد ،در زمالالان رجعالالت
عیسی

یهودی و غیر یهودی به ایشان ایمان مالیآورد( .مجلسالی ،ج51 ،53؛ قمالی1404 ،ق:

 )158 ،1و این نمادی از جامعه واحد است.

رهبر حکومت جهانی اسالمی ،حضرت مهدی

عیسی بن مالریم
است و ِّ

 ،باله همالراه آن

حضرت در راه جهانی شدن ارزشهای قرآنی ،ایشان را یاری مالینمایالد .یکالی از عوامال تأثیرگالذار
در پیشرفت انقالف جهانی مهدوی و برقراری حا کمیت جهانی اسالالمی در سراسالر جهالان ،حضالور

این پیامبر الهی در کنار قائم آل محمد

اسالت .ایالن حضالور بالا توجاله باله منالابع روایالی شالیعه و

سنی و برخی منابع کتب مقدس اثبات شد ،اما نقش حکومتی حضرت عیسی

قائم ،تعیینکننده برتری و خاتمیت دین الهی خواهد بود.
در حکومتی که رهبری آن بهعهده حضرت مهدی

در عصر ظهالور

است ،کارگزاران و مسالئوالن حکومالت

حضرت مهدی

را پیامبران ،جانشینان آنان ،تقواپیشگان و صالحان روزگار تشکی خواهند

داد «در روایات اشاره صریح به نصرت حضرت مهدی
(ابن بابویه 218 :1376؛ مجلسی)349 ،14 :1403 ،
برطبق برخالی روایالات حضالرت عیسالی

مینماید .در روایت آمده که حضرت عیسی

توسد حضرت عیسالی

شالده اسالت.

بالا صالراحت خالود را وزیالر حضالرت مهالدی
چنین میفرماید:

معرفالی

...

او نیالز بایالالد از بزرگالالان و نیکالان امالالت باشالالند؛ لالالذا طبالق آنچالاله در روایالالات آمالده اسالالت ،ترکیالالب دولالالت

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

 .1منصب وزارت
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من وزیر مهدی هستم نه امیر ....خلیفه مسلمین به عیسی مالیگویالد :ای مسالیح! بیالا و

نمالالاز بخالالوان (امالالام جماعالالت شالالو) ولالالی حضالالرت عیسالالی

مالالیگویالالد :شالالما نمالالاز را بالالرای

اصحابت بخالوان؛ زیالرا خداونالد از تالو راضالی اسالت و مالن مبعالوث شالدم کاله وزیالر و یالاور تالو

باشم ناله آنکاله امیالر و امالام باشالم .سالنس پشالت سالر وی نمالاز مالیخوانالد( .ابالن طالاووس،

بالالیتالالا ) 68-69 :آن را شالالیخ حالالر عالالاملی در اثبالالات الهالالداه و النصالالوص خالالود روایالالت کالالرده
است( .حر عاملی1425 ،ق :ج)245 ،5

همچنین در روایتی آمده است کاله حضالرت عیسالی

جانشین آن حضرت است( .بحرانی :1411 ،ج)307 ،6

 ،وزیالر حضالرت مهالدی

و پالردهدار و

 .2شکستن نمادهای باطل

در روایات آمده که عیسی بعد از ظهورش صلیب را شکسته و خوک را میکشد( .ابن طاووس،

بیتا67 :؛ مجلسی1403 ،ق :ج383 ،52؛ بحرانی1411 ،ق :ج307 ،6؛ ابن حنب  ،ج281 ،13؛
ابن ماجه ،ج)536 ،5

صاحب بحار االنوار شکستن صلیب را ابطال دین مسیحیت و حکم به شریعت اسالم نمالودن

میداند .شکسالتن صاللیب و کشالتن خالوک گرچاله ریشاله اعتقالادی دارد ،امالا پایالان بخشالی باله نمالاد
سیاستهای نادرست صاحبان قدرت در شرق و غرف است

دنیای سیاست ,امروزه دنیای شهوت و مادیات و تضاد است و از ایالن طریالق سیاسالتمالداران

بر جهان حکومت مالیکننالد .بالازی سیاسالی کاله مسالیحیت نیالز وارد آن شالده و همکالاری بالا یهالود و
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

کشالالورهای اسالالتعمارگر بالالرای تبعالالیض نالالژادی بالالین انسالالانهالالا و اسالالتعمار جهالالانی ،بالالا ظهالالور حضالالرت

خواهد کرد .لذا شکستن صاللیب تنهالا پایالان دادن باله بینشالی نادرسالت نیسالت بلکاله خالد بطالنالی
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ج) کارآمدی در عرصه نظامی

عیسی به پایان میرسد .دنیای سیاستزده کنونی به دلی دوری از سیاست اصی  ،انسانهالا را

به سوی نابودی میکشاند .حضور منجی و اجرای سیاست الهی ،سبب ایجالاد جامعالهای الهالی و
اصالی خواهالالد شالالد .حضالرت عیسالالی

بالالا هالالدایت پیالروان خالالود و تعالالالیم اصالی الهالالی بالاله آنهالالا در

زمینه بشر دوستی و دوری از نژاد پرستی ،سیاست دروغالین جهالان امالروزه غالرف و شالرق را تالرمیم
است بر سیاست صلیبی و....

حضور چشمگیر عیسی بن مریم

در جریان نابودی دشمنان مهدی

یکی دیگر از ابعاد

کارآمالدی بازگشالت حضالرت در عصالر ظهالور اسالت .مسالئله مقابلاله مسالیح بالا مالرد آشالوفگالر در متالون

مسیحیان نیز وارد شده اسالت .در نظالر اینالان ،یکالی از جنبالههای حکومالت کالردن مسالیح در واقالع
حکومالالت کالالردن او بالاله عنالالوان جانشالالین برحالالق پادشالالاه اسالالت مهالالمتالالرین بخشهالالای ظهالالور او نیالالز

مکافات مقابلهجویانه و رو در رو است( .انتونی)79 :1390 ،
جرارد آنتونی در مقاله خود مینویسد:

در اسالم شیعی ،نقش عیسی فقد به عنوان یک افسر نظامی در حکومت مهالدی اسالت

و در اسالالالم سالالنی او بالاله عنالالوان جانشالالین بالالرای مهالالدی مطالالرح مالالیشالالود( .انتالالونی:1390 ،

)85

ا گرچه در مقاله ایشان نکات م بت و همگرایالی بالین ادیالان اسالالمی و مسالیحی دیالده مالیشالود

امالالا ایالالن سالالخن نسالالنجیده جالالرارد آنتالالونی نشالالان از ضالالعف تحقیالالق وی در ایالالن بالالاف دارد؛ چالالرا کالاله

عیسی در روایات شیعی به عنوان جانشین برای مهدی مطرح شده و در منابع اه سنت نمالایی

سربسالالته و بالالدون تعیالالین جایگالالاه روشالالن از نقالالش حضالالرت عیسالالی

میشود .دو نمونه از کارکردهای نظامی حضرت عیسی
فرماندهی نظامی است:

در دوران آخرالزمالالان مطالالرح

در حکومت مهدوی ،قتال بادجالال و

 .1فرماندهی سپاه

قوه ادراک توأم با زیرکی و هوشیاری عیسی

در مقام فرماندهی برای معرفالی اصالول ،معیارهالا

و شاخصهای جنگ سخت و تحلی پدیدههای آن برای تعالی سطح بینشی و کنشی نیروهای

نظامی و امنیتی ،یاریرسان قیام قائم

آمده:

است .در روایتی از امیرالمؤمنین

جنگ با دجال یک چشم قرار میدهد .سنس حضرت عیسی

...

 ...قعنرد ذلرک حیعرل َیبر خهینرة َر واراا األَر ر الرد اا ث نحیرن أمیراا َر ریش
املهرردی و إ الررد اا وررد أههرک اْلرراث و النهرل و صرراح َر أغهر أهررل الررد یا و یردَو
الناس لننهه بالن ب بیة َفن أطاَه أ عم َهیره و مرن أیب واهره (یرجدی تراسنی :1422 ،ج،2
)171
 ...پس از آنکه نمالاز باله پایالان رسالید( ،بقیال اهلل) عیسالی را خلیفاله و جانشالین خالود در

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

عیسی

بهعنوان فرمانده سناه قائم ،هدایت جنگهای ایشان را به عهده دارند .بینش و

در حالالتی کاله امالارت و

فرماندهی سناه مهالدی را باله عهالده دارد و هنگالامی کاله دجالال ،کشالاورزی و محصالوالت
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مقام از سوی حضرت مهدی

صورت میپذیرد.

 .2قتال با دجال

مهالالمتالالرین جنگهالالا در زمالالان ظهالالور قالالائم

جنالالگ بالالا دجالالال و سالالفیانی اسالالت کالاله در روایالالات

فراوانی آمده است .در میان مسلمانان خروج دجال در آخرالزمان ،همانند ظهور قالائم و بازگشالت

عیسی امری متواتر است( .نعمانی :1378 ،نص  )11همانگونه که حضرت مهدی

پیوسالته

در خیر و نیکی بالوده ،نقطاله مقالابلش یعنالی دجالال در شالر و گمراهالی اسالت .روایالات اشالاره دارد باله
این که دجال به دست حضرت عیسی

کشته خواهد شد .در روایات آمده:

 ...أ ه یهک سبم سن نی و یأل األرض َدال و أ ه نحین مم َیب بن مرن می و یهراَدُ َر
واررل الررد اا ببرراب لررد بررأرض قههرر نی ،و أ رره یررؤم هررذُ األمررة و َیبرر ی ر خهنرره.
(تاَام 1425 ،ق :ج)232 ،5

در حدی ی دیگر چنین وارد شده:

 ...عیسی از آسمان نزول میکند به جهت (از بین بردن) دجالال ،چالون دجالال عیسالی را

ببیند آف میشود آنطور که پیه آف میشود و امام مردى است از ما که عیسی

اقتداء میکند( .غرراْلخبار ،274 :مجلسی ،ج257 ،33؛ ابنطاووس ،نص)85

به او

نمونه این روایت بالا کمالی اخالتال در صالحیح مساللم وارد شالده اسالت( .مساللم 1110 :1427 ،و

)1126

خروج دجال جنبشی نشات گرفته از یهود و همانند جریان هیپالیگالری غریالب اسالت کاله

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

ناشی از عیش و نوش و خوشگذرانی میباشد منتها دجال یالک چشالم بسالیار پیشالرفته و

با وجود فسادهای بسیار برای حکومت عالدل الهالی نیالاز باله نگالاه جدیالد باله علالم و فرهنالگ وجالود
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است.

دارای ابعاد عقیدتی و سیاسی گستردهای است به گونهای کاله دجالال کلیاله ابالزار علالم را
در تبلیغات و ترفندهای خویش به کار میگیرد ( ...کورانی)444 :1369 ،

د) کارآمدی در عرصه علمی و فرهنگی

کمال یک ملت با مولفههایی چون معنویت ،علم و فرهنگ ...،رشد مییابد در زمالان قالائم و

دارد .با توجه باله آیالات میتالوان در یافالت دو بعالد علالم و فرهنالگ در حکومالت مهالدوی مالورد توجاله
 .1دانشافزایی

در آخرالزمان مردم به سوی تکام علمی گام برمیدارنالد و ایالن از عنایالات خداونالد نسالبت باله

بندگان خود در آن زمان است .در حدی ی از امام باقر

آمده است:

هنگامی که قائم ما قیام کند دستش را بر سر بندگان میگالذارد و عق هالای آنالان را گالرد

مالالیآورد و اخالالالقشالالان را کامالال مالالیگردانالالد و بالالهوسالالیله او بالاله رشالالد و کمالالال مالالیرسالالند.
(مجلسی :1404 ،ج)336 ،52

همانگونه کاله در آخرالزمالان مالردم دچالار حیالرت و سالرگردانی مالیشالوند ،پالس فزونالی دانالش در

جهت تکام بشر برای فهم بهتر زندگی سعادتمندانه ،از نیازهای جامعه آخرالزمانی است.
 .2کاربست نمادهای اسالمی

در هر جامعهای برای برانگیختن عواطالف و احساسالات اعضالای خالود و دعالوت آنهالا باله انجالام

وظایف فردی و اجتماعی ،شعائر و مناسکی وجود دارد .این موضوع امروزه به صورت گستردهتالر

در سطح جهان دیده میشود .به عنوان م ال ،مسیحیان از گذشته تا به امروز از نواختن ناقوس

کلیسا برای دعوت پیروان خود و انجام مراسم دعا استفاده میکردهاند .این امر در اسالم با نوای

اذان انجام میشود .اذان ،نشانه اقرار بندگی و اطاعت و تربیت انسان است .یکی ازبرنامههایی
که مسیح پالس از نالزول خالویش انجالام مالیدهنالد ،اذان گفالتن و اقاماله نمالاز پشالت سالر مهالدی

اس الالت( .یالالالزدی حالالالایری :1422 ،ج )209 ،2اذان گفالالالتن از برنام الالههای فرهنگالالالی بالالالرای جالالالذف
دینی بین مسلمانان و اه کتاف از اذان بهره میگیرد.

هد ) کارآمدی در عرصه اجتماعی

تحقق عدالت اجتماعی ،از مهمترین اهدا ظهور قائم اسالت .در آخرالزمالان ظلالم هماله جالا را

فرا می گیرد .در برخی روایات از پر شدن جهان از ظلم و جور ،پیش از ظهالور حضالرت مهالدی و پالر
شدن از عدل بعد ظهور قائم ،سخن به میان آمده است .از جملاله در روایتالی از امالام بالاقر

شده است:

نقال

نس حسین هستند و نهمالین آنهالا قالائم ایشالان اسالت .او در آخرالزمالان باله پالا مالیخیالزد و

زمالالین را از عالالدل و داد پالالر مالالیکنالالد ،پالالس از آنکالاله از سالالتم و بالالیعالالدالتی پالالر شالالده اسالالت.
(مجلسی1403 ،ق :ج359 ،36؛ صافی گلنایگانی ،بیتا)478 :

از آنجالالا کالاله رجعالالت حضالالرت عیسالالی

در راسالالتای ظهالالور مهالالدی

و تحقالالق اهالالدا ایشالالان

است ،در زمینه ظلم ستیزی و اجرای عدالت نیز نقش کلیدی ایشان نمایان است .نزول ایشان،

...

رسول خدا فرمودنالد :امامال ان پالس از مالن باله تعالداد نقبالای بنالیاسالرائی  ،ناله نفالر از آنهالا از

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

مسلمانان به مسجد اسالت .حضالرت عیسالی

نیالز بالرای تاییالد قالائم و همچنالین ایجالاد وحالدت
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برای داوری میان همه ادیان توحیدی ،به ویژه یهود خواهد بود.

بالالر طبالالق روایالالات ،حضالالرت مسالالیح منصالالب داوری و قضالالاوت را در حکومالالت مهالالدوی بالالر عهالالده

دارند .در حدیث آمده که رسول خدا

فرمودند:

قسالم بالاله آن کسالی کالاله جالانم در دسالالت اوسالالت باله یقالالین ،باله همالالین زودی پسالر مالالریم بالاله

عنالالوان داوری دادگالالر در میالالان شالالما نالالازل مالالیشالالود ،صالاللیب را مالالیشالالکند( . ...مجلسالالی،

1403ق :ج)382 ،52

روایات با این مضمون در کتب دیگری نیز آمده (طبری آملی1383 ،ق :نص 258؛ سیوطی،

1404ق :ج)234 ،2

اندیشالاله دادگالالری مسالالیح در عقایالالد مسالالیحیان جایگالالاه ویالالژه دارد .سالالخن از داوری عیسالالی در

اناجی نیز آمده است .در انجی متی میخوانیم:

اما چون پسر انسان در جالل خود با جمیع مالئکه مقالدس خالویش آیالد ،آنگالاه بالر کرسالی

جالل خویش خواهد نشست و جمیع امتها در حضالور او جمالع شالوند و انهالا را از یکالدیگر

جدا میکند ،به قسمی که میشها را از بزها جدا میکنند( .انجی متی ،باف)28 :25

روایات اسالمی نیز به حضور همه اه کتاف و امتها در برابر مسیح اشاره دارد.

این عقیده در تورات به صراحت وارد شده است:

امتها برانگیخته خواهند شوند و به وادی یهوشافا برآینالد ،زیالرا مالن در آنجالا خالواهم

نشست تا بر همه امتهایی که در اطرافم هستند داوری نمایم( .تورات باف  3بنالد  2و
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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3؛ به نق از حسینی گرگانی)292 :1390 ،

او در میان هر دین ،با کتاف همان دین قضاوت میکند( .اربلی :1382 ،ج)174 ،1

قضاوت منصالب دشالواری اسالت و دادگالر بایالد شالراید ویالژه را دارا باشالد .ایالن شالراید در احکالام

فقهی مسلمانان وارد شده است.داوری عادالنه و دقیالق ،سالنت حسالنه پیالامبران اسالت .حضالرت

مهدی

دادگسالتر جهالان خوانالده مالیشالود .در نتیجاله حضالرت عیسالی

بالهعنالوان پیالامبری

عادل و در جایگاه قاضی حکومت مهدوی ،عدالت را به نحو احسن در قضاوت اجرا خواهد کرد.

و) کارآمدی در عرصه اقتصادی

در هر جامعهای ،مدیریت اقتصاد ،بالرای پیشالبرد اهالدا عالالی حکومالت نقالش بسالزایی دارد.

نظام اقتصادی اسالمی ،با همه عمق و اصالت ،در هر زمان و مکانی میتواند اجرایی شود .لکن
وجود زمینه هایی برای اجرای صحیح قالوانین اقتصالاد اسالالمی ضالروری اسالت .حکومالت عالادل و

اسالمی که به تمام مبانی اعتقادی ،اخالقی و معنوی اقتصاد معتقد باشالد ،توانالایی برپالایی علالم

اقتصالالاد اسالالالمی را دارد .عمالالدتا مشالالکالت اقتصالالادی کشالالورها ،ناشالالی از فقالالدان مالالدیریت صالالحیح

وتوزیالالع ناعادالنالاله ثالالروت اسالالت .حضالالرت علالالی

در نامالاله خالالود بالاله مالالالک اشالالتر بالاله خالالوبی نظالالام

اقتصادی اسالم را ترسیم کرده و راهکارهای برون رفت از آن را بیان فرمودند(.نهفالبالغه ،نامه

 )51دوران ظهور حضرت مهدی
همچون حضرت عیسی

که دوران شکوفایی اقتصادی است ،وجود پربرکت یاورانی

در این عرصه آثار متعددی دارد.

در اینجالالا بالاله برخالالی از اهالالم کارآمالالدیهالالای بازگشالالت عیسالالی

میشود.

در عرصالاله اقتصالالادی اش الالاره

 .1ریشهکن کردن فقر

بر اساس منابع روایی ،فقر ،سالبب از بالین رفالتن دیالن افالراد خواهالد شالد( .صالدوق ،نالص 259؛

مجلسی :1403 ،ج )29 ،69به همین سبب در حکومت مهدوی که هدایت مردم به دین اصی

از اهدا عالی است ،توجه به اقتصاد و رفاه در اولویت قرار مالیگیالرد .در روایتالی آمالده کاله عیسالی

بالالن مالالریم نالالازل مالالیشالالود...،جزیالاله و مالیالالات را برمالالیدارد و بالالا آمالالدن عیسالالی همالاله از مالالال بالالینیالالاز
میشوند( .مجلسی :1403 ،ج383 ،52؛ سیوطی1404 ،ق :ج)234 ،2
دربالاره اسالالناد ایالالن امالالر بالاله حضالالرت مهالدی

نالالدارد .زیالالرا حضالالرت مهالالدی

در رأس حکومالالت

مهالالدوی اسالالت و برنامالالههای اقتصالالادی حضالالرت توسالالد دولالالت کریمالاله ایشالالان محقالالق مالالیگالالردد و
عیسالی

است.

در ایالن میالالان نقشالی کلیالد ی دارد و ایالالن از روایالاتی نظیالر روایالالت مالذکور قابال برداشالالت

 .2مدیریت اقتصادی

از جملاله عرصالههای مهالالم مالدیریتی مالدیریت اقتصالالادی اسالت .مالدیریت اقتصالالاد ،نیالاز باله فالالرد

شایس الالته و ک الالار آم الالد دارد .جم الالع آوری و نگه الالداری ام الالوال حکوم الالت از کلی الالدیترین ش الالاخههای

جمعکننده اموال مهدی

معرفی

میکنند .برداشالتن جزیاله و برقالراری عالدالت اقتصالادی ،از عمالده مالواردی اسالت کاله توسالد مسالیح
انجام میشود .در روایتی از پیامبر است که در آن عیسی

شده است .پیامبر ا کرم

فرمودند:

عیسی در هنگام صبح فرود میآید ...اموال قائم را ضبد و جمعآوری میکند( ...کفایه
الموحدین ،ج286 ،3؛ به نق از حسینی گرگانی)290 :1390 ،

...

مدیریت اقتصادی است .حضرت مهدی

مسوولیت این امر را به حضرت عیسالی

وا گالذار

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی

این که بینیاز شدن مردم با آمدن عیسی

وعده داده شده ،منافاتی با باورداشت شیعیان
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در روایتی دیگر آمده که:

عیسی بن مریم نالازل مالیشالود ...،جزیاله و مالیالات را برمالیدارد و( . ...مجلسالی:1403 ،
ج383 ،52؛ سیوطی1404 ،ق :ج)234 ،2

اینگونه روایات گرچه مختصر و کوتاه به چنین مسئلهای اشاره نمودهاند اما کاربست چنالین

ویژگالالی دربالالاره حضالالرت عیسالالی

و تطبیالالق آن بالالا ظرایالالف مالالدیریت اقتصالالادی در عصالالر جدیالالد

می تواند پرده از این واقعیت بردارد که مدیریت اقتصادی هم به افراد شایسالته و امالین نیالاز دارد
و هم کسی که از ق وه مدیریتی باالیی برخوردار باشد تا ثروت جامعه اسالمی بجا و درست مصر
شالالود .وا گالالذاری امالالر ضالالبد و جمالالع آوری امالالوال بالاله عیسالالی

ایشان در مدیریت کالن جامعه مهدوی دارد.

در عصالالر ظهالالور نشالالانگر نقالالش مهالالم

نتیجهگیری
بازگشالالت عیسالالی در قالالرآن و روایالالات فالالریقین و همچنالالین اناجی ال  ،امالالری حتمالالی الوقالالوع اسالالت.

رجعت ایشان بهعنوان یکی از نشانههای برپایی قیامت نام برده شده است .از آنجا که خداونالد
حکیم است و کار بیهوده از او سالر نمالیزنالد ،بازگشالت مسالیح نیالز هدفمنالد صالورت خواهالد گرفالت.

چگالالونگی بازگشالالت مسالالیح از جملالاله مسالالائ مالالورد اخالالتال ادیالالان اسالالت .برطبالالق آیالالات و روایالالات

اسالالالمی ،صالالعود عیسالالی

بالاله سالالوی پروردگالالار ،بالاله صالالورت جسالالمانی و روحالالانی بالالوده و بازگشالالت

ایشالان نیالالز همالالانگونالاله خواهالالد بالالود .ا گرچالاله هالیچ شخصالالی بالاله حکمالالت حقیقالالی کارهالالای خداونالالد،
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نمیتواند پی ببرد ،لیکن با جست و جو در آیات و روایات میتوان به چند مورد از چرایی بازگشت
عیسالی

و خصالوص انتخالالا ف ایشالان از میالان پیالالامبران پاسالخ داد .هالدایت جامعالاله اهال کتالالاف

بالالهعنوان گسالالتردهترین دیالالن در زمالالان ظهالالور و توانالالایی انجالالام رسالالالت مهالالدوی بالالا موانالالع کمتالالر و
تقویالت بالالاور و اثبالالات ظهالالور حضالالرت مهالالدی

بالاله واسالالطه بازگشالالت عیسالالی

بالالهعنوان یکالالی از

شالالرو برپالالایی قیامالالت بالالرای مسالاللمانان و نقالالش بالالی بالالدی ایشالالان در یالالاری حکومالالت مهالالدوی از

پاسالخ هالایی اسالت کالاله باله سالوال مزبالور داده شالالد .بعالد از اثبالات بازگشالت عیسالالی
آمالالدی حضالالرت عیسالالی

 ،بایالد دیالد کالالار

در یالالاری نجالالات جامعالاله بشالالری چگونالاله انجالالام خواهالالد گرفالالت .طبالالق

روایالالات وارد شالالده ،حضالالرت در چنالالد منصالالب بالاله یالالاری قالالائم

مالالی آینالالد.اولین و مهمتالالرین آنهالالا

یالالاری حضالالرت در جهالالانیسالالازی اسالالالم و ایجالالاد و حالالدت بالالین اسالالالم و مسالالیحیت اسالالت .حضالالرت
عیسی

با تصدیق و تایید پیامبر ا کرم

و حضرت مهدی

 ،اه کتالاف و هماله جهانیالان

را به اسالم دعوت مینمایند .ایشان در منصب وزارت به ح مشکالت و موانع حکومت مهدوی

کمالالک میکننالالد ،همالالانطالالور کالاله حضالالرت در روایتالالی بالالا صالالراحت ،خالالود را وزیالالر مهالالدی

معرفالالی

مالی نمایالد .ایشالان بالالا شکسالتن نمالاد صالاللیب بالرای باطال کالردن مسالالیحیت تحریالف شالده و کشالالتن
خوک برای اعالم پایان طغیانگری اه کتاف ،به امور سیاسی میپردازند .موذن شدن ایشالان،

نشانه تأثیر فرهنگی حضور پررنگ مسیح در زمان ظهور قائم است.حضرت مسیح

بالالهعنوان فرمانالالده نظالالامی حضالالرت مهالالدی

همچنین

بالاله جنالالگ بالالا دجالالال رفتالاله و او را مالالیکشالالد .نظالالام

دادرسالالی و مالالالی حکومالالت مهالالدوی نیالالز تحالالت نظالالارت ایشالالان انجالالام مالالیشالالود .در نهایالالت ثابالالت

میشود حضرت مسالیح

مهدوی ایفا خواهد کرد.

باله عنالوان یالار و یالاور مهالدی

نقالش بهسالزایی در حکومالت جهالانی

کیفی سنجی و تحلیل کارآمدی بازگش عیسی
...
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