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نگاهی به آینده جهان در پرتو قرآن و روایات
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مقدمه

از دیرباز آینده و شناخت نسبت به آن ،مورد توجه بوده اسهت و انسهان کوشهیده اسهت از راهههای
گوناگون نسبت به آینده خود اطالعی به دست آورد .آیندهنگری انسان را وا میدارد تا به دنبهال بهه
دست آوردن خبری از آینده جهان و سرنوشت خود باشد .به راستی آینده جامعهه انسهانی چگونهه
خواهد بود آیا جهان به سوی آیندهای روشن حرکت میکند یا باید منتظر دنیهایی تیهره و تاریهک
باشیم در دهه  1960برای شناخت و ترسیم آینده و نیز پاس به سهؤاالتی کهه دربهاره آن وجهود
دارد ،دانشی به نام آیندهپژوهی به وجود آمد کهه بهه سهرعت در عرتهههای مختلهف وارد شهد و
تأ یرات قابهل تهوجهی در رویکردههای گونهاگون جوامهع از خهود بهر جهای گذاشهت .از جملهه
اندیشمندان جوامع ،ادیان و مکاتب فکری مختلف ،با رویکردها و شهیوههای متفهاوت در رابطهه
با فرجام و آینده جهان ،نظریههایی را مطرح کردند و بر اساس باورها و آموزههای خود ،به ترسهیم
و تفسیر آینده همت گماشتند .اندیشمندان اسالمی و بهویژه شهیعی نیهز کوشهیدند بها اسهتفاده از
آیات و روایات ،به ترسیم آرمانشهر موعود بپردازند .قرآن و به تبع آن روایات اسالمی با اشهاره بهه
زوایای گوناگون زندگی بشر ،نگاهی دقیق و عمیق به آینده جهان و انسان دارنهد .اسهالم ،آینهدهای
روشن و سرشار از کامیابی و بهروزی را برای بشریت به تصویر کشیده و بها مهژده ظههور آخهرین
ذخیره الهی که بر اساس اراده حتمی خالق قادر حکیم تورت خواهد گرفت ،نور امیهد را در
قلب و جان باورمندان روشن کرده است .این بشارت ،پویایی جامعهه دینهی را بهه دنبهال خواههد
داشت و آنان را در مسیر ایجاد تمهدن نهوین اسهالمی و آمهادگی بهرای طلهوع خورشهید والیهت
عظمی قرار خواهد داد .در این مقاله برخی از مسائل مطرح شده در آیات و روایات نسبت بهه
* کارشناس ارشد مهدویت ،دکتری مطالعات تطبیقی ادیان.
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آینده جهان بیان میشود.
 .1پيروزی اهل ایمان

اگر چه بنا بر گواهی تاری  ،همواره میان حق و باطل نزاع و ستیز بوده و در هر برههای یکی از آنها
بر دیگری غلبه کرده است؛ اما بنا بر آیندهنگری قرآن ،نظهام اجتمهاعی آینهده بهر اسهاس پیهروزی
َْ َْ ُ ْ َ ََ ْ
نهایی نظام توحیدی بر نظام شرک و طاغوت شکل خواهد گرفت« :ب نق ِِف ِبالحق علی ال ِ
باطذ ِ
ََْ َ ُ ُ َ
َُ
زاهق؛ 1بلکه ما حق را بر سر باطل میکوبیم تها آن را ههالک سهازد و اینگونهه،
فيدمغه ف ِإذا هو ِ
باطل محو و نابود میشود».
هر چند پیامبران الهی از آغاز تاری بشریت در جهت تروی و تثبیهت دیهن حهق مجاههدتهای
بسیاری کردهاند ،ولی همواره با دشمنیهای دینستیزان روبهرو بودهاند؛ 2از این رو هیچگاه شاهد
ََ
غلبه کامل و فراگیر دین و دینداران نبودهایم .از سوی دیگر این وعده حتمی خداوند استَ « :و لق ْد
َ ََ ْ َ َُ
َ ْ ُْ َ َ
ون َو إ َّن ُج ْن َدنا َل ُه ُم ْالغال ُب َ
ور َ
لين إ َّن ُه ْم َل ُه ُم ْال َم ْن ُص ُ
ون؛ 3وعده قطعی مها
ِ
سبقت ك ِلمتنا ِل ِع ِ
ِ
بادنا المرس ِ
برای بندگان فرستاده ما از پید مسلم شده که آنان یاریشدگانند و لشکر ما پیروزند» .خداونهد در
این آیه به یک حکم و قضای قطعی و از پید تعیینشده ،یعنی پیروزی اهل حهق بهر اههل باطهل
اشاره کرده است .وعده حتمی الهی این است که خداوند فرمانبرداران و مجاهدان را هم در دنیا و
هم در آخرت یاری میکند و آنها را بر گروه باطل پیهروز مینمایهد .ایهن یهاری و غلبهه ،حکمهی
اجتماعی است که تنها شامل انبیا و مؤمنین واقعی میشود که لشکر خدا هسهتند 4.زمهان تحقهق
این وعده ،عصر ظهور آخرین وتی آخرین پیهامبر خواههد بهود کهه بها انقهالآ جههانی خهود،
فرجامی خوش برای عالم رقم میزند و طومار لشکر شهیطان را بهرای همیشهه در ههم میپیچهد.
شهید مطهری در این باره مینویسد« :از مجموع آیهات و روایهات اسهتنباط میشهود کهه قیهام
مهدی موعود  ،آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغهاز جههان
بر پا بوده است .مهدی موعود  ،تحققبخد ایدهآل همه انبیها و اولیها و مهردان مبهارز راه حهق
5
است».
 .1انبیاء.18 :
 .2در این رابطه میتوان به داستان زندگی انبیا

اشاره کرد که به جهت رعایت اختصار ار ذکر آن پرهیز میکنیم.

 .3تافات.171 :
 .4سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،17ص .177
 .5مرتضی مطهری؛ قیام و انقالب مهدی

؛ ص .68
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با پیروزی اهل ایمان و حاکمیت آنان بر جهان ،دین حق نیز بر تمهامی ادیهان غلبهه خواههد کهرد.
ادیان الهی پیوسته با چالد مکتبها و ادیان خودساخته بشری روبهرو بودهانهد؛ یعنهی در مقابهل
دعوت انبیای الهی ،افراد دیگری هم مردم را به سوی خهود دعهوت کهرده و متأسهفانه توانسهتهاند
انسانهای بسیاری را از مسیر حق جدا کنند .سؤال مهم این است که «آینده جوامع بشری چگونه
است آیا این فرهنگها و تمدنها و این جامعهها و ملیتها برای همیشه به وضهع موجهود ادامهه
میدهند یا حرکت انسانیت به سوی تمدن و فرهنگ و جامعه یگانه است» .در پاس به این سؤال
باید گفت که انسان برای رسیدن به کمال مطلوآ و جامعه آرمانی خود ،چارهای جهز حرکهت بهه
سوی اتحاد و یگانگی و دوری از تفرقه و پراکندگی ندارد.
جامعهها ،تمدنها و فرهنگها به سوی یگانه شدن ،متحدالشکل شدن و در نهایت ،ادغام شهدن
در یکدیگر سیر میکنند و آینده جوامع انسانی ،جامعه جهانی واحد تکامل یافته اسهت کهه همهه
ارزشهای امکانی انسانیت در آن به فعلیت رسد و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی خهود
و در واقع به انسانیت اتیل خود خواهد رسید .از نظر قرآن این مطلب مسلم است که حکومهت
1
نهایی ،حکومت حق و نابود شدن یکسره باطل است و عاقبت از آن تقوا و متقیان است.
َ
َْ
ُ ُ
اگرچه سردمداران باطل میکوشهند« :أ ْن ُي ْط ِفؤا ن َور َّالل ِه ِبأفو ِاه ِه ْم؛ 2نهور خهدا را بها دههان خهود
ْ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ
َ
ديذن ال َحذق
خاموش کنند» ،اما اراده الهی چیز دیگری است« :هو الِ أرس رسوله ِبالهذدی و ِ
ْ
ِل ُيظ ِه َر ُه َع َلی الد ِين ُكل ِه؛ 3او کسی است که رسولد را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه
آیینها غالب گرداند» .این وعده در سه آیه 4مطرح شده است که نشان از اراده قطعی خداونهد بهر
پیروزی دین حق دارد .امام باقر درباره زمان محقق شدن این وعده الهی فرموده است« :همانا
تحقق این آیه ،هنگام خروج مهدی از آلمحمد است .پس هیچ کس بهاقی نمیمانهد ،مگهر
اینکه به [نبوت] محمد اقرار میکند» 5.همچنین فرموده است« :و سلطنتاش شرق و غهرآ
عالم را فرا گیرد و خدای تعالی به واسطه او ،دیناش را بر همه ادیان چیره گرداند؛ گر چه مشهرکان
6
را ناخوش آید».
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،2ص .358
 .2توبه.32 :
 .3توبه.33 :
 .4ر.ک :توبه33 :؛ فتح28 :؛ تف.9 :
 .5هاشم بن سلیمان بحرانی؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .770
 .6محمد بن علی تدوق؛ کمال الدین و تمام الیعمه؛ ج  ،1ص .331
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 .2حکومت صالحان

قرآن کریم ،ضمن معرفی تالحان به عنوان وار ان و حاکمان آینده جهان ،وعده میدهد که همهه
جهانیان تحت حاکمیت تالحان قرار خواهند گرفت .در این زمینه به دو آیه اشاره میکنیم:
ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ
َ َّ
الصال ُح َ
ْ َْ
َّ ُ
َ ََ ْ ََْ
ون؛ 1در زبور بعهد از
باد
ِ
ور ِمن بع ِد الِك ِر أن اأرض ي ِرثها ِع ِ
الف« .و لقد كتبنا ِفي الزب ِ
ذکر هتورات نوشتیم بندگان شایستهام وارث هحکومت زمین خواهند شد».
خداوند در این آیه اعالم میکند که در کتب پیامبران پیشین نیز گفته است کهه آینهده جههان از
ِآن بندگان تالحاش خواهد بود .عالمه طباطبایی در معنی «ورا ت» میفرماید:
مراد از ورا ت زمین این است که تسلط بر منافع آن ،به تالحان منتقل شود و برکات زندگی

در زمین به ایشان اختصاص خواهد یافت .این برکات یا دنیوی است که بهه حیهات دنیهوی
بر میگردد ،مثل بهرهمندی انسان تالح از امکانات و زیباییهای زمین که در این تهورت
مفاد آیه چنین میشود که به زودی زمین از لوث شرک و گناه پهاک گشهته و جامعهه بشهری
تالح که خدا را بندگی مهیکننهد و نسهبت بهه وی ههیچ شهرکی نمیورزنهد ،در آن سهاکن
میشوند ... .و یا این برکات اخروی است که عبارت است از مقامات قربی کهه در زنهدگی
دنیاییشان کسب کردهاند.

2

آیتالله مکارم شیرازی نیز درباره تالحان میفرماید:
با توجه به اضافه شدن بندگان به خدا ،مسأله ایمان و توحید آنها روشن میشهود و بها توجهه
به کلمه «تالحون» که معنی گسترده و وسیعی دارد ،همهه شایسهتگیها بهه ذههن میآیهد:
شایستگی از نظر عمل و تقوا ،شایستگی از نظر علم و آگاهی ،شایستگی از نظهر قهدرت و
قوت و شایستگی از نظر تهدبیر و نظهم و درک اجتمهاعی .هنگهامی بنهدگان بها ایمهان ایهن
شایستگیها را برای خود فراهم سازند ،خداوند نیز کمهک و یهاری مهیکنهد تها آنهها بینهی
مستکبران را به خاک بمالند ،دستهای آلودهشان را از حکومت زمین کوتهاه کننهد و وارث
میراثهای آنها گردند.

3

َْ
َ َ ْ َ َّ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
َ
َ ْ َ َ َّ َ
َّ
حات ل َي ْستخ ِلفن ُه ْم ِفي اأ ْر ِض ك َما ا ْستخلف الذِين
ب« .وعد الله الِين آمنوا ِمنكم و ع ِملوا الص ِال ِ
َ
ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم؛ 4خداوند به کسانی از شما که ایمهان آورده و کارههای شایسهته انجهام دادهانهد ،وعهده
 .1انبیاء.105 :
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،14ص .330
 .3ناتر مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،13ص .517
 .4نور.55 :
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ً
میدهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد؛ همانگونه که به پیشهینیان آنهها خالفهت
روی زمین را بخشید».
1
امام تادق درباره این آیه فرموده است« :ایهن آیهه دربهاره قهائم نهازل شهده اسهت» .عالمهه
ً
طباطبایی در شرح نسبتا مبسوطی از این آیه ،اینگونه نتیجهگیری میکند که هیچ دلیلی وجهود
ندارد مراد از کسانی که ایمان آوردند و عمل تالح انجهام دادنهد ،همهه امهت اسهالمی از زمهان
پیامبر تا قیامت بوده باشد .از طرف دیگر ظاهر آیهه بهر اطهالق آن بهر تمهام ایمانآورنهدگان و
انجامدهندگان عمل تالح داللت دارد ،نه فقط تحابه رسهولخدا و یها اهلبیهت  .ایهن
جامعه پاک با آن اوتاف فضیلتآمیز و قداست ،از هنگام بعثت پیهامبر اسهالم تها بهه امهروز
تحقق نیافته است و اگر بخواهد منطبق گردد ،بر زمان ظهور مهدی منطبق میگهردد و اخبهار
2
متواتر از پیامبر و ائمه اهلبیت در اینباره وارد شده است.
 .3اخالقمداری

مراد از اخالق در این بحث ،فضایل اخالقی مانند تبر ،تداقت ،احسان ،تواضع و اموری شهبیه
به آن است که در دوران ظهور در جامعه جهانی حاکم خواهند شد و روابط انسانی بر اساس آنهها
شکل خواهد گرفت.
یکی از لوازم تشکیل جامعه ایدهآل ،تکامل اخالق و تربیت روحی انسانهاسهت ،امها بها کمهال
تأسف یکی از معضالت در دوره آخرالزمان ،فاتله گرفتن انسهان از اخهالق و جهایگزین شهدن
شبه اخالقیات 3به جای اخالق الهی است.
در قرون متأخر در مقابل تفکرات دینهی ،مکهاتبی ظههور کردهانهد کهه بهرای خهود رسهالتهایی
همچون «برقراری تلح و امنیت»« ،ایجاد آزادیی« ،حاکمیهت قهانون»« ،فهراهم کهردن عهدالت
همگانی»« ،حقوق بشر و ایجاد نظام مردمساالر هدموکراسی » را در نظر گرفتهاند .عصر حاضر،
عصر در هم آمیختن ارزشها با ضد ارزشهاست .دینسهتیزان تمهام تهالش خهود را بهرای جهدا
کردن مردم از دین و ارزشههای دینهی و جهایگزینی فرهنهگ مهادیگرایی و لهذتگرایی بهه کهار
4
گرفتهاند.
 .1محمد بن ابراهیم نعمانی؛ الغیبة؛ ص .240
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،15ص .150
 .3اموری که در ظاهر اخالقی و زیباست ،ولی در واقع غیراخالقی و مضر است.
 .4محمدمهدی لطفی؛ «نقد موعودباوری در همگرایی ادیان ابراهیمی هپایاننامه »؛ ص .122
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از این رو در ترسیمی که از حکومت مهدوی به عنهوان حکومهت آینهده جههان شهده اسهت،
حاکمیت اخالق از برنامههای بنیادین خواهد بود .امام باقر در این باره فرموده اسهت« :وقتهی
قائم ما قیام کند ،دستد را بر سر بندگان مینهد و عقلهای آنان را به هم پیوند میدههد و اخهالق
آنان را کامل میسازد» 1.حاکمیت عقل ،عامل مهؤ ری در تقلیهل و جلهوگیری از ناهنجاریههای
اخالقی است .امام خمینی درباره فراگیر بودن مفهوم عدالت در زمان ظهور میفرماید:
حضرت مهدی عدالت را در تمام دنیها اجهرا خواههد کهرد ،نهه آن عهدالتی کهه مهردم عهادی
میفهمند که فقط عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد؛ بلکه عدالت در تمام مراتب انسهانیت...
تمام نفوسی که هستند ،انحرافهات در آنهها هسهت؛ حتهی نفهوس اشهخاص کامهل ههم در آنهها
انحرافاتی هست ه ولو خودش نداند ه .در اخالق انحراف هست ،در عقاید انحهراف هسهت ،در
اعمال انحراف هست و در تمام کارهایی که بشر میکند ،انحرافد معلوم است و ایشان مأمورنهد
2
برای اینکه تمام این کجیها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال.
امام حسهین پهس از بیهان دورنمهایی از جامعهه قبهل از ظههور ،دربهاره جامعهه مههدوی
میفرماید« :همه خیرها در آن زمان است که مهدی قیام میکند و همهه ایهن [زشهتیها] را از
میان بر میدارد» 3.امام علی نیز در توتیف آن دوران میفرماید ...« :و چون قائم ما قیام کند،
کینهها از دلها بیرون رود» 4.در این زمان «کسی بر دیگهری برتهری نهدارد و بهزرگ ،بهر کوچهک
5
ترحم میکند و کوچک ،بزرگ را محترم میدارد».
 .4عدالتمحوری

در جهان معاتر برخی از حکومتها ،مثل انقالآ اسالمی ایران و بعضی از انسانها ،بهه دنبهال
اجرای عدالت در جهان هستند؛ اما اخبار و روایات متعددی که از شیعه و سنی نقل شده اسهت،
بیانگر چیرگی بیعدالتی در عصر پیشاظهور و حاکمیت عدالت کامل در حکومت آینهده جههان
است .پیامبر فرمود« :حتی اگر از عمر دنیا به جز یک روز باقی نمانده باشد ،خداونهد مهردی
از اهلبیت من را بر میانگیزد و زمین را پر از عدل و داد میکند ،آنچنانکه از ظلم و جور پر شده
 .1سعید بن هبةالله قطبالدین راوندی؛ الخرائج و الجرائح؛ ج  ،2ص .840
 .2سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه نور؛ ج  ،12ص .207
 .3محمد بن ابراهیم نعمانی؛ الغیبة؛ ص.205
 .4محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ج  ،2ص .626
 .5محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،52ص .384
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بود» 1.عدالت مهدوی ،فراگیر و به تورت کامل و تمام اجرا میشود؛ به طوری که حتی بهدکاران
را هم در بر میگیرد .امام باقر فرمود« :هنگامی که قهائم مها قیهام کنهد ...در میهان مخلوقهات
خدای رحمان ،چه نیکوکار باشند په بدکار ،عدالت را برقرار میکنهد» 2.در نتیجهه ایهن عهدالت،
رضایت عمومی در جهان به وجود میآید ...« :زمین را از عدل و داد سرشار میکنهد ،همانگونهه
3
که از ستم پر شده بود .به خالفت او اهل زمین و آسمان و مرغان هوا راضی باشند».
یکی از جنبههای مهم عدالت مهدوی ،عدالت اقتصادی است .تحقق جامعه ایهدهآل ،افهزون بهر
سرمایه معنوی به سرمایههای مادی نیز احتیاج دارد .از یک سو در دوران ظهور ،عصر حاکمیهت
ایمان و آشتی بشر با خداست ،طبیعت هم با انسان آشتی میکند و نعمتها و برکهات خهود را در
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ
َ َّ
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ
ذماء َو
اختیار انسان قرار میدهد« :و لو أن أه القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علي ِهم ب َركات ِمذن الس ِ
َْ
اأ ْرض؛ 4و اگر اهل شهرها و آبایها ایمان میآوردند و تقوا پیشه میکردند ،برکات آسمان و زمهین
را بر آنها میگشودیم».
از سوی دیگر بیتالمال و اموال عمومی به تورت برابر بین همه افهراد جامعهه تقسهیم میشهود.
ابوسعید خدری میگوید :پیامبر فرمود« :بهه شهما مهژده مهیدهم بهه مههدی  ...مهال را
ً
ً
تحاحا تقسیم میکند» .گفتیم :تحاحا یعنی چه فرمود« :بهه طهور مسهاوی بهین مهردم .پهس
5
خداوند قلبهای امت محمد را از بینیازی پر میکند».
نتیجه آن فراوانی نعمت و این تقسهیم عادالنهه هروت ،آن اسهت کهه فقهر از جامعهه انسهانی رخ
برخواهد بست .امام تادق درباره مهدی آلمحمد میفرمایهد« :هنگهامی کهه قهائم قیهام
کند ،به عدل حکم نماید  ...پس کسی از شما شخصی را که به او تدقه بدهد ،نمییابهد؛ چهون
6
غنا و توانگری همه مؤمنان را در بر میگیرد».
 .5برپایی صلح

یکی از اهداف تمامی ادیان الهی ،ایجاد تهلح در تمهامی جوامهع اسهت .اکنهون یهک تشهنگی
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف؛ ج  ،1ص .176
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،51ص .29
 .3علی بن عیسی اربلی؛ کشف الغمة؛ ج  ،2ص .486
 .4اعراف.96 :
 .5علی بن موسی ابنطاووس؛ المالحم و الفتن؛ ص .165
 .6فضل بن حسن طبرسی؛ إعالم الوری بلعالم الهدی؛ ص .462
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عمومی نسبت به تلح ،همه جهان را فرا گرفته است .قرآن همه مؤمنان را به تلح دعهوت کهرده
َّ
ُ
َ ُّ َ َّ َ ُ
ِين َآمنوا ْادخ ُلوا ِفي الس ْل ِم َكافذ ؛ 1ای کسهانی کهه ایمهان آوردهایهد! همگهی در
است« :يا أيها ال
تلح و آشتی درآیید» .این آیه همه افراد با ایمان را به تلح و سالم و تسلیم بودن در برابر فرمهان
خدا دعوت میکند .از دعوت عمومی این آیه که همه مؤمنان را بدون استثنا از ههر زبهان و نهژاد و
منطقه جغرافیایی و قشر اجتماعی به تلح و تفا دعوت میکنهد ،اسهتفاده میشهود کهه در پرتهو
ایمان به خدا ،تشکیل حکومت واحهد جههانی کهه در سهایه آن همهه جها تهلح آشهکار گهردد،
2
امکانپذیر است.
امام مهدی برای برپایی تلح جهانی ،اقهدامات گونهاگونی انجهام میدههد کهه از آن جملهه
میتوان به رفع موانع تلح اشاره کهرد .در عصهر حکومهت مههدوی «خداونهد بهه وسهیله او
فتنههای جانکاه را آرام و ساکن میسازد و زمین امهن میگهردد» 3،اسهتکبار و اسهتعمار ریشههکن
5
میشوند و عامالن آن از بین میروند 4و «کینهها و ناراحتیها از دل بندگان خدا زایل میگردد».
فهرست منابع

 .1ابنطاووس ،علی بن موسی؛ الطرائف فی معرفة مفذاهب الطوائفف؛ چهال اول ،قهم :خیهام،
 1400ق.
 .2ههههههههههههههههههههههههههههههه؛ المالحم و الفتن؛ چال اول ،قم :شریف رضی 1370 ،ش.
 .3اربلی ،علی بن عیسی؛ کشف الغمة؛ چال اول ،تبریز :بنیهاشمی 1381 ،ق.
 .4بحرانی ،هاشم بن سلیمان؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ چال اول ،قهم :موسسهة البعثهة1415 ،
ق.
 .5سلیمان ،کامل؛ یوم الخالص؛ بیروت :مؤسسه اعلمی 1415 ،ق.
 .6تدوق ،محمد بن علی؛ الخصال؛ چال اول ،قم :جامعه مدرسین 1362 ،ش.
 .7هههههههههههههههههههههههههه؛ کمال الدین و تمام الیعمه؛ چال دوم ،تهران :اسالمیه1395 ،ق.
 .8طباطبایی ،سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چال دوم ،بیروت :مؤسسة األعلمهی
 .1بقره.208 :
 .2ناتر مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،2ص .82
 .3کامل سلیمان؛ یوم الخالص؛ ج  ،2ص .640
 .4ر.ک :محمد بن محمد مفید؛ اإلرشاد فی معرفة حججالله علی العباد؛ ج  ،2ص .384
 .5محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،52ص  316و ج  ،10ص .104

نگاهی به آینده جهان در پرتو قرآن و روایات 267 

للمطبوعات 1390 ،ق.
 .9طبرسی ،فضل بن حسن؛ إعالم الوری بلعالم الهدی؛ تهران :دارالکتب اإلسالمیة[ ،بیتا].
 .10قطبالدین راوندی ،سعید بن هبةالله؛ الخرائج و الجفرائح؛ چهال اولهع قهم :مدرسهه امهام
مهدی  1409 ،ق.
 .11لطفی ،محمدمهدی« ،نقهد موعودبهاوری در همگرایهی ادیهان ابراهیمهی»؛ مقطهع دکتهرا،
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 1397 ،ش.
 .12مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ تهران :اسالمیه[ ،بیتا].
 .13مطهری ،مرتضی؛ قیام و انقالب مهدی ؛ چال ششم ،قم :تدرا 1400 ،ق.
 .14هههههههههههههههههه؛ مجموعه آثار؛ قم :انتشارات تدرا 1390 ،ش.
 .15مفید ،محمد بن محمد؛ اإلرشاد فی معرفة حجج اللفه علفی العبفاد؛ قهم :تحقیهق مؤسسهة
آلالبیت الحیاء التراث ،دار المفید 1372 ،ش.
 .16مکارم شیرازی ،ناتر؛ تفسیر نمونه؛ چال دهم ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة 1371 ،ش.
 .17موسوی خمینی ،سید روحالله؛ صحیفه نور؛ قم :نشر آ ار امام [ ،بیتا].
 .18نعمانی ،محمد بن ابراهیم؛ الغیبة؛ چال اول ،تهران :تدوق 1397 ،ق.

