
 نگاهی به آینده جهان در پرتو قرآن و روایات
*محمدمهدیلطفیدکترسلمیناالسالموالمحجت

 مقدمه
ههای  از دیرباز آینده و شناخت نسبت به آن، مورد توجه بوده اسهت و انسهان کوشهیده اسهت از راه

دارد تا به دنبهال بهه  نگری انسان را وا می گوناگون نسبت به آینده خود اطالعی به دست آورد. آینده
به راستی آینده جامعهه انسهانی چگونهه  دست آوردن خبری از آینده جهان و سرنوشت خود باشد.

کند یا باید منتظر دنیهایی تیهره و تاریهک  ای روشن حرکت می خواهد بود  آیا جهان به سوی آینده
برای شناخت و ترسیم آینده و نیز پاس  به سهؤاالتی کهه دربهاره آن وجهود  1960باشیم   در دهه 

های مختلهف وارد شهد و  سهرعت در عرتههپژوهی به وجود آمد کهه بهه  دارد، دانشی به نام آینده
تأ یرات قابهل تهوجهی در رویکردههای گونهاگون جوامهع از خهود بهر جهای گذاشهت. از جملهه 

های متفهاوت در رابطهه  اندیشمندان جوامع، ادیان و مکاتب فکری مختلف، با رویکردها و شهیوه
های خود، به ترسهیم  و آموزههایی را مطرح کردند و بر اساس باورها  با فرجام و آینده جهان، نظریه

ویژه شهیعی نیهز کوشهیدند بها اسهتفاده از  و تفسیر آینده همت گماشتند. اندیشمندان اسالمی و به
شهر موعود بپردازند. قرآن و به تبع آن روایات اسالمی با اشهاره بهه  آیات و روایات، به ترسیم آرمان

ای  ه جهان و انسان دارنهد. اسهالم، آینهدهزوایای گوناگون زندگی بشر، نگاهی دقیق و عمیق به آیند
روشن و سرشار از کامیابی و بهروزی را برای بشریت به تصویر کشیده و بها مهژده ظههور آخهرین 

که بر اساس اراده حتمی خالق قادر حکیم تورت خواهد گرفت، نور امیهد را در  ذخیره الهی
امعهه دینهی را بهه دنبهال خواههد قلب و جان باورمندان روشن کرده است. این بشارت، پویایی ج

داشت و آنان را در مسیر ایجاد تمهدن نهوین اسهالمی و آمهادگی بهرای طلهوع خورشهید والیهت 
قرار خواهد داد. در این مقاله برخی از مسائل مطرح شده در آیات و روایات نسبت بهه  عظمی

                                                           

 کارشناس ارشد مهدویت، دکتری مطالعات تطبیقی ادیان.* 

 علمی ـ تخصصی ویژه مبلغانفصلنامه 

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  

 



260       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 شود.  آینده جهان بیان می

 پيروزی اهل ایمان . 1
ای یکی از آنها  اری ، همواره میان حق و باطل نزاع و ستیز بوده و در هر برههاگر چه بنا بر گواهی ت

نگری قرآن، نظهام اجتمهاعی آینهده بهر اسهاس پیهروزی  بر دیگری غلبه کرده است؛ اما بنا بر آینده
ُف ِباْلَحق  َعَلی اْلباِطذِ  »نهایی نظام توحیدی بر نظام شرک و طاغوت شکل خواهد گرفت:  ِِ َبْ  َنْق

گونهه،  نیسهازد و ا کم تها آن را ههالیوبک ه ما حق را بر سر باطل میکبل 1؛َيْدَمُغُه َفِإذا ُهَو زاِهق  َف 
 «.شود باطل محو و نابود می

های  هر چند پیامبران الهی از آغاز تاری  بشریت در جهت تروی  و تثبیهت دیهن حهق مجاههدت
گاه شاهد  از این رو هیچ 2اند؛  رو بوده روبهستیزان  های دین اند، ولی همواره با دشمنی بسیاری کرده

َو َلَقْد »ایم. از سوی دیگر این وعده حتمی خداوند است:  غلبه کامل و فراگیر دین و دینداران نبوده
ُهْم َلُهُم اْلَمْنُصوُروَن َو ِإنَّ ُجْنَدنا َلُهُم اْلغاِلُبوَن  وعده قطعی مها  3؛َسَبَقْت َكِلَمُتنا ِلِعباِدَنا اْلُمْرَسليَن ِإنَّ

م شدهیبرای بندگان فرستاده ما از پ خداونهد در «. روزندیر ما پکشدگانند و لش ارییه آنان ک  د مسل 
باطهل   حهق بهر اههل  شده، یعنی پیروزی اهل این آیه به یک حکم و قضای قطعی و از پید تعیین

دان را هم در دنیا و اشاره کرده است. وعده حتمی الهی این است که خداوند فرمانبرداران و مجاه
مهی کن یهاری و غلبهه، حیهنمایهد. ا کند و آنها را بر گروه باطل پیهروز می می هم در آخرت یاری 

زمهان تحقهق  4ه لشکر خدا هسهتند.کشود  ن واقعی مییا و مؤمنیاجتماعی است که تنها شامل انب
نی خهود، این وعده، عصر ظهور آخرین وتی آخرین پیهامبر خواههد بهود کهه بها انقهالآ جهها

پیچهد.  زند و طومار لشکر شهیطان را بهرای همیشهه در ههم می فرجامی خوش برای عالم رقم می
ام یهشهود کهه ق  ات و روایهات اسهتنباط مییهاز مجموع آ»نویسد:   در این باره می د مطهرییشه

ن حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغهاز جههان ی، آخرمهدی موعود
ا و مهردان مبهارز راه حهق یها و اولیهآل همه انب دهیبخد ا ، تحققده است. مهدی موعودبر پا بو

   5«.است
                                                           

 .18. انبیاء: 1
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با پیروزی اهل ایمان و حاکمیت آنان بر جهان، دین حق نیز بر تمهامی ادیهان غلبهه خواههد کهرد. 
ل انهد؛ یعنهی در مقابه رو بوده ها و ادیان خودساخته بشری روبه ادیان الهی پیوسته با چالد مکتب

اند  و متأسهفانه توانسهته  دعوت انبیای الهی، افراد دیگری هم مردم را به سوی خهود دعهوت کهرده
آینده جوامع بشری چگونه »های بسیاری را از مسیر حق جدا کنند. سؤال مهم این است که  انسان

دامهه ها برای همیشه به وضهع موجهود ا ها و ملیت  ها و این جامعه ها و تمدن است  آیا این فرهنگ
در پاس  به این سؤال «. دهند یا حرکت انسانیت به سوی تمدن و فرهنگ و جامعه یگانه است می

ای جهز حرکهت بهه  باید گفت که انسان برای رسیدن به کمال مطلوآ و جامعه آرمانی خود، چاره
 سوی اتحاد و یگانگی و دوری از تفرقه و پراکندگی ندارد. 

سوی یگانه شدن، متحدالشکل شدن و در نهایت، ادغام شهدن  ها به ها و فرهنگ ها، تمدن جامعه
کنند و آینده جوامع انسانی، جامعه جهانی واحد تکامل یافته اسهت کهه همهه  در یکدیگر سیر می

رسد و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی خهود  های امکانی انسانیت در آن به فعلیت  ارزش
رسید. از نظر قرآن این مطلب مسلم است که حکومهت و در واقع به انسانیت اتیل خود خواهد 

   1نهایی، حکومت حق و نابود شدن یکسره باطل است و عاقبت از آن تقوا و متقیان است.
ِه ِبَأْفواِهِهْم »کوشهند:  اگرچه سردمداران باطل می نهور خهدا را بها دههان خهود  2؛َأْن ُيْطِفُؤا ُنوَر اللَّ

ِ  َأْرَسَ  َرُسوَلُه ِباْلُهذدی»دیگری است: ، اما اراده الهی چیز «خاموش کنند َو ديذِن اْلَحذق    ُهَو الَّ
هِ  يِن ُكل  ن حق فرستاد تا آن را بر همه ییت و آیه رسولد را با هداکسی است کاو  3؛ِلُيْظِهَرُه َعَلی الد 

د بهر مطرح شده است که نشان از اراده قطعی خداونه 4این وعده در سه آیه«. ها غالب گرداند نییآ
همانا »درباره زمان محقق شدن این وعده الهی فرموده است:  پیروزی دین حق دارد. امام باقر

مانهد، مگهر  است. پس هیچ کس بهاقی نمی محمد تحقق این آیه، هنگام خروج مهدی از آل
اش شرق و غهرآ  و سلطنت»است:   همچنین فرموده 5«.کند اقرار می اینکه به ]نبوت[ محمد

ان کره گرداند؛ گر چه مشهریان چیاش را بر همه اد نیرد و خدای تعالی به واسطه او، دیا گعالم را فر
 6«.دیرا ناخوش آ
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 . حکومت صالحان2
دهد که همهه  قرآن کریم، ضمن معرفی تالحان به عنوان وار ان و حاکمان آینده جهان، وعده می

 کنیم:   ه دو آیه اشاره میجهانیان تحت حاکمیت تالحان قرار خواهند گرفت. در این زمینه ب
اِلُحوَن » الف. ْرَض َيِرُثها ِعباِدَ  الصَّ ْكِر َأنَّ اْأَ  ِ ُبوِر ِمْن َبْعِد ال در زبور بعهد از  1؛َو َلَقْد َكَتْبنا ِفي الزَّ

 «.ن خواهند شدیومت  زمکام وارث هح ستهیم بندگان شایر هتورات  نوشتکذ
است کهه آینهده جههان از   نیز گفته کتب پیامبران پیشینکند که در  خداوند در این آیه اعالم می

 فرماید:  می« ورا ت»در معنی  اش خواهد بود. عالمه طباطبایی آِن بندگان تالح
ات زندگی که تسلط بر منافع آن، به تالحان منتقل شود و برکن است ین ایمراد از ورا ت زم

ه بهه حیهات دنیهوی کوی است یدنا یات کن بریشان اختصاص خواهد یافت. این به ایدر زم
ن تهورت یهای زمین که در ا مندی انسان تالح از امکانات و زیبایی گردد، مثل بهره بر می
گشهته و جامعهه بشهری   کو گناه پها کن از لوث شریه به زودی زمکشود  ه چنین مییمفاد آ

اکن ورزنهد، در آن سه  ی نمیکننهد و نسهبت بهه وی ههیچ شهرک ه خدا را بندگی مهیکتالح 
ه در زنهدگی کهه عبارت است از مقامات قربی کات اخروی است کن بریا ایشوند. ... و  می

  2اند. ردهکسب کشان  ایییدن
 فرماید:  الله مکارم شیرازی نیز درباره تالحان می آیت

شهود و بها توجهه  د آنها روشن مییمان و توحیبا توجه به اضافه شدن بندگان به خدا، مسأله ا
د: یهآ ها بهه ذههن می  سهتگییعی دارد، همهه شایه معنی گسترده و وسک« حونتال»لمه کبه 
گاهی، شا  ستگی از نظر علمیستگی از نظر عمل و تقوا، شایشا ستگی از نظهر قهدرت و یو آ

ن یهمهان ایاجتمهاعی. هنگهامی بنهدگان بها ا کر و نظهم و دریستگی از نظر تهدبیقوت و شا
نهی ینهد تها آنهها بک اری مهییهو  کمهکز یاوند نها را برای خود فراهم سازند، خد ستگییشا

ننهد و وارث کوتهاه کن یومت زمکشان را از ح های آلوده بمالند، دست کبران را به خاکمست
 3های آنها گردند. راثیم

ْرِض َكَما ا» ب. ُهْم ِفي اْأَ اِلحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّ ُه الَّ ذِيَن َوَعَد اللَّ ْسَتْخَلَف الَّ
انهد، وعهده  سهته انجهام دادهیارههای شاکمهان آورده و یه اکسانی از شما کخداوند به  4؛ِمْن َقْبِلِهْم 
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ان آنهها خالفهت ینیشهیه به پکگونه  رد؛ همانکن خواهد یمران روی زمکه قطعًا آنان را حکدهد  می
 «.دین را بخشیروی زم

عالمهه  1«.ایهن آیهه دربهاره قهائم نهازل شهده اسهت: »درباره این آیه فرموده است امام تادق
کند که هیچ دلیلی وجهود  گیری می گونه نتیجه در شرح نسبتًا مبسوطی از این آیه، این طباطبایی

ندارد مراد از کسانی که ایمان آوردند و عمل تالح انجهام دادنهد، همهه امهت اسهالمی از زمهان 
آورنهدگان و  ظاهر آیهه بهر اطهالق آن بهر تمهام ایمانتا قیامت بوده باشد. از طرف دیگر  پیامبر
. ایهن بیهت و یها اهل خدا دهندگان عمل تالح داللت دارد، نه فقط تحابه رسهول انجام

تها بهه امهروز  آمیز و قداست، از هنگام بعثت پیهامبر اسهالم جامعه پاک با آن اوتاف فضیلت
گهردد و اخبهار  منطبق می ور مهدیتحقق نیافته است و اگر بخواهد منطبق گردد، بر زمان ظه

 2باره وارد شده است. در این بیت و ائمه اهل متواتر از پیامبر

 مداری . اخالق3
مراد از اخالق در این بحث، فضایل اخالقی مانند تبر، تداقت، احسان، تواضع و اموری شهبیه 

نسانی بر اساس آنهها به آن است که در دوران ظهور در جامعه جهانی حاکم خواهند شد و روابط ا
 شکل خواهد گرفت.

هاسهت، امها بها کمهال  ت روحی انسانیآل، تکامل اخالق و ترب  یکی از لوازم تشکیل جامعه ایده
تأسف یکی از معضالت در دوره آخرالزمان، فاتله گرفتن انسهان از اخهالق و جهایگزین شهدن 

 به جای اخالق الهی است. 3شبه اخالقیات
 ییها انهد کهه بهرای خهود رسهالت ل تفکرات دینهی، مکهاتبی ظههور کردهدر قرون متأخر در مقاب

ردن عهدالت کهفهراهم »، «ت قهانونیهحاکم»، ییایجاد آزاد»، «تیتلح و امن یبرقرار»همچون 
اند. عصر حاضر،  را در نظر گرفته « یساالر هدموکراس جاد نظام مردمیحقوق بشر و ا»، «یهمگان

سهتیزان تمهام تهالش خهود را بهرای جهدا  هاست. دین زشها با ضد ار عصر در هم آمیختن ارزش
گرایی بهه کهار  گرایی و لهذت ههای دینهی و جهایگزینی فرهنهگ مهادی کردن مردم از دین و ارزش

 4اند. گرفته
                                                           

 .240؛ ص الغیبة؛  . محمد بن ابراهیم نعمانی1
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به عنهوان حکومهت آینهده جههان شهده اسهت،  ومت مهدویکاز این رو در ترسیمی که از ح
وقتهی »در این باره فرموده اسهت:  . امام باقرهای بنیادین خواهد بود حاکمیت اخالق از برنامه

دههد و اخهالق  وند مییهای آنان را به هم پ نهد و عقل ند، دستد را بر سر بندگان میکام یقائم ما ق
ههای  ت عقل، عامل مهؤ ری در تقلیهل و جلهوگیری از ناهنجارییحاکم 1«.سازد امل میکآنان را 

 د: یفرما دن مفهوم عدالت در زمان ظهور میدرباره فراگیر بو نییاخالقی است. امام خم
 یکهه مهردم عهاد یا اجهرا خواههد کهرد، نهه آن عهدالتیهعدالت را در تمام دن حضرت مهدی

ت... یرفاه مردم باشد؛ بلکه عدالت در تمام مراتب انسهان ین برایفهمند که فقط عدالت در زم یم
خاص کامهل ههم در آنهها نفهوس اشه یکه هستند، انحرافهات در آنهها هسهت؛ حته یتمام نفوس

. در اخالق انحراف هست، در عقاید انحهراف هسهت، در ه ولو خودش ندانده هست  یانحرافات
شان مأمورنهد یکند، انحرافد معلوم است و ا یاعمال انحراف هست و در تمام کارهایی که بشر م

 2د به اعتدال.ن انحرافات را برگرداننیم کنند و تمام ایها را مستق ین کجینکه تمام ایا یبرا
 پهس از بیهان دورنمهایی از جامعهه قبهل از ظههور، دربهاره جامعهه مههدوی امام حسهین

ها[ را از  کند و همهه ایهن ]زشهتی قیام می همه خیرها در آن زمان است که مهدی»فرماید:  می
م کند، ایو چون قائم ما ق»... د: یفرما نیز در توتیف آن دوران می امام علی 3«.دارد بر می  میان

 کوچهکگهری برتهری نهدارد و بهزرگ، بهر یسی بر دک»در این زمان  4«.رون رودیها ب ها از دل نهیک
   5«.دارد ، بزرگ را محترم میکوچکند و ک ترحم می

 محوری . عدالت4
ها، بهه دنبهال  ها، مثل انقالآ اسالمی ایران و بعضی از انسان در جهان معاتر برخی از حکومت

ات متعددی که از شیعه و سنی نقل شده اسهت، یهستند؛ اما اخبار و روا اجرای عدالت در جهان
شاظهور و حاکمیت عدالت کامل در حکومت آینهده جههان یعدالتی در عصر پ  رگی بییانگر چیب

روز باقی نمانده باشد، خداونهد مهردی  یکا به جز یحتی اگر از عمر دن»فرمود:  امبریاست. پ
که از ظلم و جور پر شده  ند، آنچنانک ن را پر از عدل و داد میید و زمزیانگ ت من را بر مییب از اهل
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اران ککه حتی بهد  شود؛ به طوری امل و تمام اجرا میکر و به تورت یعدالت مهدوی، فراگ 1«.بود
نهد... در میهان مخلوقهات کام یهه قهائم مها قکهنگامی »فرمود:  رد. امام باقریگ را هم در بر می

در نتیجهه ایهن عهدالت،  2«.کنهد وکار باشند په بدکار، عدالت را برقرار میخدای رحمان، چه نیک
گونهه  نهد، همانک ن را از عدل و داد سرشار مییزم»... آید:  رضایت عمومی در جهان به وجود می

 3«.ن و آسمان و مرغان هوا راضی باشندیه از ستم پر شده بود. به خالفت او اهل زمک
آل، افهزون بهر  مهدوی، عدالت اقتصادی است. تحقق جامعه ایهدههای مهم عدالت  یکی از جنبه

های مادی نیز احتیاج دارد. از یک سو در دوران ظهور، عصر حاکمیهت  سرمایه معنوی به سرمایه
ها و برکهات خهود را در   کند و نعمت ایمان و آشتی بشر با خداست، طبیعت هم با انسان آشتی می

ذماِء َو   ْو َأنَّ َأْهَ  اْلُقریَو لَ »دهد:  اختیار انسان قرار می َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَركات  ِمذَن السَّ آَمُنوا َو اتَّ
ن یات آسمان و زمهکردند، برک شه مییآوردند و تقوا پ مان مییها ا  و اگر اهل شهرها و آبای 4؛ اْأَْرض

 «.میگشود را بر آنها می
شهود.  م مییبه تورت برابر بین همه افهراد جامعهه تقسه المال و اموال عمومی از سوی دیگر بیت

... مهال را  دهم بهه مههدی   بهه شهما مهژده مهی»فرمود:  امبریگوید: پ ابوسعید خدری می
بهه طهور مسهاوی بهین مهردم. پهس »گفتیم: تحاحًا یعنی چه  فرمود: «. کند تحاحًا تقسیم می

 5.«کند نیازی پر می های امت محمد را از بی خداوند قلب
نتیجه آن فراوانی نعمت و این تقسهیم عادالنهه  هروت، آن اسهت کهه فقهر از جامعهه انسهانی رخ 

هنگهامی کهه قهائم قیهام » :فرمایهد می محمد درباره مهدی آل برخواهد بست. امام تادق
یابهد؛ چهون  کند، به عدل حکم نماید ... پس کسی از شما شخصی را که به او تدقه بدهد، نمی

   6«.گیرد همه مؤمنان را در بر می غنا و توانگری

 . برپایی صلح5
یکی از اهداف تمامی ادیان الهی، ایجاد تهلح در تمهامی جوامهع اسهت. اکنهون یهک تشهنگی 
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عمومی نسبت به تلح، همه جهان را فرا گرفته است. قرآن همه مؤمنان را به تلح دعهوت کهرده 
ِيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي ال»است:  َها الَّ ذ   يا َأيُّ ْلِم َكافَّ د! همگهی در یها مهان آوردهیه اکهسهانی کای  1؛س 

م بودن در برابر فرمهان یمان را به تلح و سالم و تسلیافراد با ا ه همهین آیا«.  دییآتلح و آشتی در
ه همه مؤمنان را بدون استثنا از ههر زبهان و نهژاد و که ین آیند. از دعوت عمومی اک خدا دعوت می

ه در پرتهو کهشهود  نهد، اسهتفاده میک قشر اجتماعی به تلح و تفا دعوت می ی ویایمنطقه جغراف
ار گهردد، که آن همهه جها تهلح آشهیه در سهاکهومت واحهد جههانی کل حکیمان به خدا، تشیا

 2ر است.یپذ انکام
دههد کهه از آن جملهه  برای برپایی تلح جهانی، اقهدامات گونهاگونی انجهام می امام مهدی

له او یخداونهد بهه وسه» لح اشاره کهرد. در عصهر حکومهت مههدویتوان به رفع موانع ت می
کن  شههیاسهتکبار و اسهتعمار ر 3،«گهردد ن امهن مییسازد و زم  های جانکاه را آرام و ساکن می فتنه
 5«.گردد ل مییها از دل بندگان خدا زا ها و ناراحتی نهیک»و  4روند شوند و عامالن آن از بین می می
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