
 

 

وش  شناسی طرح موضوع مهدویت در قرآن ر
 1پور مهدی حائریدحمم

 1/1/1411 تاریخ پذیرش:      14/6/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
 شویعه مخالفوان ولوی. دارد فوریقین روایوات و قورآن در ریشوه که است فرام هبی و اسالمی عقیده ی  مهدویت

 مهودی و شویعه مهودویت کوه کننود موی توالش ؟مهع؟بیت اهل مکتب با مبارزه و شیعیان کشیدن چالش به برای
 هوی  مهودویت کوه کنند القا گونه این کنند تالش می ویژه به . آنها دهند جلوه خیالی و موهوم امری را شیعیان
 رتحنوو آن  یبووت و مهوودویت بوواب در شوویعی تفکوور مبووانی تنووعیف بووه رهگوو ر ایوون از و نوودارد قرآنووی مسووتند
آشونایی بوا ، راه یوافتن و شوناختن مووارد و مصوادی  بیوان مسولله مهودویت در قورآن ۀالزم که حالی در  بپردازند

که مهدویت در قرآن در قالب ذکر هدع و  ایت بعپت انبیا و نیز  ایت  ءزبان قرآن است   ادعای ما این است 
گردیده است  .و هدع از خلقت انسان بیان 

کلیدی  واژگان 
 .قرآن، اهداع، عدالت، عبودیتمهدویت، 

 مقدمه
 نیوز و قورآن آیوات، دینوی بواور یو  مسوتندات، اسوالمی مسولم عقیوده براسواس کوه اسوت گفتنی
 و ثقلووین از یکووی بووه تمسوو  معنووی بووه تنهووایی بووهقوورآن  بوور تکیووه و اسووت اسووالمی معتبوور روایووات
 دو هور بوه خوود دینی عقاید اثبات در مسلمانان بنابراین است  ؟ص؟پیامبر وصیت صریح برخالع

 و سوند، نوورانی منبوع دو ایون از هری  در و شوند می متمس  ؟ص؟عترت پیامبر وقرآن  یعنی ثقل
 پاسوو ، بحووث از در ایوون مقالووه  وور  ولووی کننوود مووی اخوو  آن بووه بیابنوود را نروور مووورد عقیووده موودرک
 2،ویقرضوا کوه چنوان اسوت مهودویت موضووع در قرآنوی شوواهد وجوود عدم باطل ادعای به دادن

                                                        
 .(mm.haeri313@gmail.comایران) ،آینده روشن)پژوهشکده مهدویت( قم مؤسسهعنو هیلت علمی  .1

مصووور، در  یاسوووتان  ربووو یحوموووه محلوووه الکبووورا یاز روسوووتاها یکووویدر  4856در سوووال  یعبوووداهلل قرضووواو وسوووفیدکتووور . 2
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 لوم و القورآن یفو لهوا أصول ال کلهوا یالمهود حیقنو»: اسوت کورده ادعوا گونوه ایون وهوابی بوزرگ مفتوی
 بووه نوه و صووراحت بوه نووه _ قورآن ت، دریمهوودو هییعنووی قنو 1 «باِشوارة ال و بالعبووارة عنهوا تحود ی

کتواب نویسنده القفاری ناصر است و امدهین _ اشاره  نیوز و نقاد و رار  الشایعه ماذهال اصا ل وهوابی 
 .اند داشته ادعاهایی راستا همین در تاریب دروغ تجین رمیال کتاب نویسنده الخمیس عپمان
 القفاری در رد استناد به قرآن در موضوع مهدویت نوشته است: ناصر

نسبت به اقامه برهان بر اثبات  یبوت مهودی دارنود از هموین رو آنهوا ای  هامامیه عنایت ویژ
کتاب خداوند رو آورده و کوه  خواهند در آن می به  برای اعتقاد خود سندی بیابند ولی وقتوی 

کووه هموراه بووا تکلووف بسوویار و أبوه خواسووته خووود دسوت نیافتنوود از سوور عووادت بوه ت ویوول بوواطنی 
کردندأگویی فراوان است رو آوردند و بسیاری از آیات قرآن را به همین روش ت بیهوده  .ویل 

وین سوخن خداونود دربواره ایو قموی( ردر اصل اصول تفاسیرشان)تفسی َذا َتَجّلَ َهوارژ ِژ
)لیول: َوالّنَ

کتووب  و در صووحیح بیووت اسووت... همووان قووائم مووا اهوول ،روز فرمووود:، چنووین آمووده اسووت (5 توورین 
وینع شان درباره این آیه  اربعه َمواءع َمعژ یُکم بژ تژ

ْ
ْصَبَح َماُؤُکْم َ وْورا  َفَمون َیوأ

َ
ْن أ ْیُتْم ِژ

َ
َرأ
َ
 (03)ملو : ُقْل أ

که امام فرمود:، تچنین آمده اس کسوی بورایئتان از شما  ا وقتی  توان اموام جدیودی  ب شوود چوه 
عیاشووی دربوواره ایوون سووخن خداونوود سووبحان  تاساایردر  و (003، 4ق: ج4032)کلینووی، خواهوود آورد

ْکَبوورژ 
َ
وواسژ َیووْوَم اْلَحووّجژ اأْل َلووی الّنَ هژ ِژ ووَن اهللژ َوَرُسووولژ َذاٌن مژ

َ
کووه (0)توبووه: َوأ کوورده  ]امووام[  چنووین روایووت 

، 5ق: ج4073)عیاشوی، مقصود خروج قائم اسوت و اذان دعووت اوسوت بوه سووی خودش فرمود:

                                                                                                                                  
کوور یآموود. در سوون پوونج سووالگ ایووبووه دن نیمتووّد  یا خووانواده از ده  شیخانووه رفووت و پوو بووه مکتووب میبووه منرووور حفوو  قوورآن 
کل قرآن شد سپس در ش یسالگ گ ران ینوید یعوال یسورا و دانوش یماتمقود یسورا دانش یها هر طنطا دورهحاف    دیورا 
و  قوواتیبووه مؤسسووه تحق 4822در سووال  .افووتیراه  نیووبووه قوواهره رفووت و بووه دانشووکده اصووول د لیادامووه تحصوو یو بوورا

کشورها یمطالعات زبان عرب نموود و  افوتیرا در یعربو اتیوزبوان و ادب یعوال پلمیوارد شد و د یعرب یوابسته به جامعه 
. در سوال دیرسوان انیوبه پا 4863در سال  تیبا موفق زیرا ن نیدانشکده اصول د یها دوره سه ساله دکترا سال نیدر هم
انجموون  یریمسوواجد و سووردب یو سرپرسووت سیوزارت اوقوواع مصوور در رابطووه بووا خطابووه و توودر ینوویامووور د یسرپرسووت 4824

گرد ائمووه جماعووات را عهووده کووار شوود و مطبوعووات و  یاسووالم نووگدر اداره فره 4828و در سووال  دیوودار  األزهوور مشوو ول بووه 
گرفوت. در سوال  ریوانتشارات را ز کشوور قطور دعووت شود.  ادیونوبن ینویمدرسوه علووم د  یو تیریمود یبورا 4864نرور  بوه 

بووه آن دانشووکده  یگووروه مطالعووات اسووالم سیشوود و بووه عنوووان اسووتاد و رئوو سیقطوور تأسوو یتوویسووپس دانشووکده علوووم ترب
متوقوف  یاو در محدوده علووم اسوالم یپژوه است. اما دانش سیمرکز مش ول به تدر نیو تا به امروز، در ا دیگرد منتقل

که در ادب اقتصواد  ،یشناسو جامعوه ،یشناسو روان ،یتویفلسفه، علووم ترب  ،یتار ات،ینمانده و همواره اصرار داشته است 
کنووو ینرووور باشووود. قرضووواو صووواحب زیووومعاصووور ن یفکووور یهوووا و مکتوووب مسووولمان  یعلموووا یجهوووان هیوووحادات سیون رئوووا

 (.fa.alkawthartv.com شبکه الکوثر: گاهیپا)است

 ؟جع؟.عصر ر.ک: پایگاه تحقیقاتی حنرت ولی. 1
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26). 
کتاب فراوانی وجود دارد تا آنهای  ویل، مپالأدر این قسم از ت که درباره آن  مسوتقلی های  جا 

عاصور آن مهای  که یکی از رافنوه التبمه ف  ما نال ف  القائ  البمهبه رشته تحریر درآوردند مانند 
کرده است و م کتاب خداوند را بوه مهودی منتررشوان ت 453لف آن بیش از ؤرا تحقی   ویول أآیه از 

کوردن نیسوت ولوی محقو  بوه ایون تعوداد از آیوات قوانع أکرده ت کوه افتنواحش قابول پنهوان  ویالتی 
کتاب به عنوان مستدرک المحجه آن را آورده است  .نشده و دوازده آیه به آن افزوده و در آخر 

که برای اثبات  یبت مهدیأبیند در این ت می ... انود  شان به آن تمس  جسته ویالت باطنی 
کتاب خداوند است نه استدالل به آن  می یابد و مشاهده می  لو شدیدی کار تحریف  که این  کند 

 (.4302تا:  )القفاری، بیاین دیدگاه داللت دارد اساس و این به وضوح بر فاسد بودن
گرچه تفسیر قرآن با عنایت به روایات اهلسخن ما این ا که  که ؟مهع؟ _ بیت ست  حتی روایاتی 

کوه در  _ ویول بورده اسوتأآیات را بوه ت مسویر درسوت و صووابی اسوت زیورا ایشوان بهتورین مفسورانند 
آیات)و تأویل  و در این مقاله ما نه از راه گفتار ایشان هی  خطایی نیست ولی این تنها راه نیست

که از مسیر دیگری به اثبات مهدویت در قرآن خواهیم پرداخت.روایات ذیل آ  نها(، 

وم آشنایی با زبان قرآن  لز
کتاب هدایت انسان منزل سعادت است و برای این آنچه بشر در ابعاد مختلف  ها به سر قرآن 

کرده است: به آن نیاز داشته است را با زبانی  شیوا و رسا بیان 
وَ َللَ  لس ِ تَیَو َنز َ ِ َش یَب ِتبس َف ْللس

ًَ ِلِ ن  ... َب  (؛31)حنن: ءا
کردیو بر تو ا کتاب را نازل  که روشنگر هر چین   . ز است...یم 

گونواگون هوای  قالب معوارع را در یو  قالوب و بوا شویوه واحود نفرمووده اسوت بلکوه از ۀولی همو
کوه در جسوت بیوانی وجووی معوارع قرآنوی هسوتند بایود بوا ایون تنووع  بیانی بهوره بورده اسوت و آنهوا 

 قرآن آشنا باشند.
کلوی و در، برای مپال گ شتگان، بیوان مصوادی   بخشوی  شیوه قرآن در تبیین و توضیح تاری  

کوه بوه آینوده جهوان و عاقبوت انسوان موارد بیان مصادی  جزئی است ولوی آن از من و ؤهای مو گواه 
ها  ز آفرینش و  ایتها و نیز اهداع الهی ا پردازد به بیان سنت و جوامع صالح و  یرصالح می کافر

 کند. می پردازد و از مجموعه این فرآیند تصویر روشنی از آینده ارائه و نتایج می
گفووت  مووی بنودی در یو  تقسوویم کورتووان  معوارع خووود از سوه روش بهووره  نیوویدر تب میکوه قوورآن 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 برده است:
 یه نام حیمصداق و تصر انیب (الف
کوه در مووار موی روشنقرآن،  اتیمطالعه آ با از بیوان ، بیوان معوارع یقورآن بورا فراوانوی، دشوود 

کرده است  ؟ص؟از جمله رسول مکورم اسوالم یاله امبرانیاز پ یتعدادکه  اینمانند  صریح استفاده 
کورده و اطاعوت از ایشوان را  کرده و بوه موردم معرفوی  را با صراحت به عنوان نبی و رسول از آنها یاد 

 که فرموده است:  چنان واجب ساخته است.
ِا َِحَ 

َِر ِ مَحَِء مَ یَ َ ت َ ِسشِل ْلِی َو ْلل َ ِ ف َ ْلِء َلَی ْللس َ   ِ
َ
حیَ  َاَعِ. ب  (.43)فمح:  هَنِ

 و نیز فرموده است: 
ِسشَل  ِطیِعُْل ْللر َ

َ
ِطیِعُْل ْلَی َوب

َ
ِایَ  سَاِنُْل ب

َ ْلل َ َ ّي ِ
َ
 (.11)بنَء: و... َیَب

گیمصداق یا توره یه و انیب (ب  ها یژ
کوووریم بوووه جوووای تصوووریح بوووه یووو  حقیقوووتهوووای  در بخش صوووفات و ، زیوووادی از آیوووات قووورآن 

 رهنموون، کند و مخاطبان را از این رهگ ر بوه آن حقیقوت یوا معرفوت نواب می هایی را بیان ویژگی
 مانند نمونه زیر: گردد می

ةةةَ َوِلةةة ةةةِا یِإمن َ
ةةةِا یِ ِح ْلِی َو َ ِسةةةُِلِ. َو ْلل َ

ةةةَلَة یِق طَ  یَ  سَاِنةةةُْل ْلل َ ةةةشَن ْللم َ ِتةةةشَن ْللز َ ةةةََة َو ِوةةةحس یَو  َِ ؤس
ِ ِعشَن    .(11)اَت ه:  رْل

 یمنان معرفؤم یبه عنوان ول زین ؟ع؟یرسول او، عل خدا و تیبه وال حیتصر پس از هیآ نیا در
آن حنورت هوای  یژگیو انیوو ب فیبه توص، به نام آن حنرت حیتصر یبه جا یاست ول دهیگرد

کوه  یسون و عهیمتکلموان شو اسوت. مفسوران و کورده یراه او را معرفو نیپرداخته و از ا اجمواع دارنود 
 (.577، 5ق: ج4038)تفتازانی، نازل شده است ؟ع؟ین امام علأش رد هیآ نیا

 انسان ۀ ندآ و قواعد ر ان وسنن  انیب ( 
کوریم بوه بیوان سونت، در آیات بسیاری کلوی حواکم بور جهوان و زنودگی انسوان  قرآن  هوا و قواعود 

حوواکم بوور های  حقووائقی بلنوود از زنوودگی بشوور و بووه ویووژه سوونت، گونووه بیووان پرداختووه و در قالووب ایوون
کرده است مانند آیات زیر:  اجتماع انسانی را بیان 

ةةةةةةِا طةةةةةةَو ِنرِ 
ةةةةةة  َ َلةةةةةةَی ْلل َ نس َّنِ

َ
ةةةةةةِعِفُْل ِف یِ  ب ِتضس َعَلِهةةةةةةِح  َ  ْلسس ةةةةةةًة َو ََنس ِِئ َ

َ
َعَلِهةةةةةةحس ب ِض َو ََنس َ س   ْلألس

ُْلِرثِ   (.1)بم :  یْللس
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وَ ِف َو َلَق س  َض  َ َتبس َ س ن َ ْلألس
َ
ِر ب ِ س ِ  ْللا  ِمشِر ِا س َمعس شن  یِرُِثَ ِلضَِد یْللز َ ََِحِ  (.511)ْلبضیَء:  ْللم َ

کووه براسوواس سوونت، در ایوون آیووات او در های  سووخن از یوو  اراده قطعووی و حتمووی الهووی اسووت 
 1.حاکمان زمین خواهند شد، جهان رخ خواهد داد و صالحان

وش ح موضوع مهدو ر  قرآن  یت درهای طر
کوه چشوم، با توضیح فوق گفوت مسولله مهودویت  انوداز روشون بشور در هموه ادیوان الهوی و  بایود 

کوافران و مشورکان ؤعاقبت نی  م های انسانی است و بلکه آرمان منان در این عوالم و فرجوام بود 
گردیووده اسووت و البتووه نووه بووا تصووریح بووه نووام  را رقووم خواهوود زد در جووای جووای آیووات قوورآن بیووان 

 ها و تبیووین روشوون سوونت حکومووت او و نیووز بووا تعریووف وهووای  بلکووه بووا توصوویف ویژگی ؟ع؟دیمهوو
که نتیجه قهری و طبیعی آن حکومت صالحان بر زمین خواهد بود .  اهداع الهی 

که برخالع ادعا دیبا نیبنابرا  اتیودر آ ؟ع؟یو امام مهد تیبحث از مهدو ،مخالفان یگفت 
کوه از مهوم نیوا ن مطورح شوده اسووت وآاز قور یفراوانو جهووان  اتیوو واقع یمعوارع الهو نیتوور مسولله 

از منرور قورآن  توانود یاسوت نمو تیروشون بشور نودهیو آ ءایوو اول ءایوبعپت انب خلقت و تیاست و  ا
کووه در ایوون بخووش بووه زبووان قوورآن در چگووونگی توصوویف و  .شووددور مانووده با ولووی مهووم ایوون اسووت 

 و لطائف قرآنی در این بخش  افل نمانیم. توجه داشته باشیم و از اشارات ، ترسیم مهدویت

یت  ۀندیانداز آ چشم  در قرآنبشر

کمووالانسووان  بلنوود و هووای  شووه بووا داشووتن آرمانیهم، خووواه خووود جووو و سووعادت براسوواس فطوورت 
ینوده را ظورع آخوود  ۀو دوسوت دارد در اندیشو با و باشوکوه داردیزای  هندی، رو به آیمتعال یآرزوها

گواهی سونگینی مشوکالت و تباهی هوا و اهوداع تحق  خواسوته روزافوزون هوای  خوود بدانود و البتوه 
وحی به معنای عام ، ولی در این میان اندازد می روشن سایه ۀبر این امید به آیند، جوامع انسانی

کاملقرآن آن و  کتاب آسمانی و  ای  هجامعو رسویمبوا تسعادت بشر،  ۀترین نسخ به عنوان برترین 
انسوان  ۀندده حرکوت شوتابباعوث  گوزارد و موی ریثأها ت و خواست انسان و مطلوب، بر اراده یآرمان
شووه ی، افکووار و اندیقرآنوو یوویگرا آرمووانتوور،  بووه عبووارت روشوون گووردد. ، موویالهوویهای  من بووه وعوودهؤموو

کرده و آنان را برایمسلمانان را همواره متوجه آ کامول تشوویرس ینده    نمووده یدن بوه آن جامعوه 
که خداشایسته و  یمهم، قطع یان امر به اندازهیاست. ا ، بوا صوراحتمتعال خود  یتوجه است 

                                                        
کرد.. 1  در ادامه به تفصیل در این موضوع بحث خواهیم 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 ن وعده داده است: یزم یرا بر رو یاسالم یتحق  جامعه آرمان
ةةِا 
 
َِت لَ یَوَلةةَ ْلَی ِ ْلَل ةةََِحَ ِ حس َوَلِمِلةةُْل ْللَم  حس ِف یَ  سَاِنةةُْل ِاةةنس ِ ِلَفهَن  ةةَتخس َلَ   نس ةةَتخس ةةَ ْلسس ََ  َ ِض  َ س ْلألس

ِا 
 
ِلِب یْلَل حس ِد یحس َولَ َ  ِا س َببس َنَ  هَلِ   ِ ِا طََ

 
ِح ْلَل ة یهَنِ َتَضى ةحس  ْل س حس یَولَ  هَلِ ِ َلهَن  ةِ   ِاة س  َبةِ   ِفِبحس  َمعس ُس ًنةَ َخة اس

َ
 ب

ِبِ وَنىِن ط ِرِ شَن ط َ   عس َ  َرى َو  ًئَیَ   ِب  شس َ َفَر َمعس ِتَف  ِلَف َا س 
ى
وَل
ِ
َفَِسِقشَن  ِوِح  َفل  .(11 :)بشرْللس

کوه همانوا در دن بوه یرس ن جامعهین هدع و برنامه ایتر مهم عبودیوت و بنودگی خوالر اسوت 
  بوه یو، بوا نگواه جوامع و دقیقدسو یگورا جامعوه آرموان آیود. موی پرتو ایمان و عمل صالح به دست

کم یاعوووال ینوووده بووورایآ کوشووود. براسووواس  یت و عووودالت میوووت، معنویوووت عقالنیوووکلموووه اهلل و حا
ها  توانمنود و پور توالش انسوان یهواادهن جامعه مطلووب، اریدن به ای، شرط رسیقرآن ییگرا آرمان
 است. 

همووه  ءایووو انباسووت ع آن( یوسوو ینش انسووان، عبووادت خوودا)در معنووایاز نروور قوورآن هوودع از آفوور
های  و سونت ین هودع، بوا جهوان هسوتیوانود توا انسوان بوا وصوول بوه ا ن معنا آمدهیان همیب یبرا

 هماهنگ باشد. حاکم بر آن 

ن یاست. ا ی، روشن و واقعی، حتمینده قطعی  آیباور به ، یقرآناین رویکرد ن رکن یتر مهم
کانون محور، جامعه موعود و بور هموه منوان اسوت ؤمهوای  یزیر هوا و برناموه تیوفعال یچرا. راه و 

  ارد. گ می اثر ایشان یون زندگلش
که برای بشریت تنها ی  ، منانؤم، با این رویکرد ای  هیندآدارد و آن نده وجود یآایمان دارند 

َبوووووُح کوووووه بارهوووووا در قووووورآن عزیوووووز فرمووووووده اسوووووت:  ت متعلووووو  بوووووه ایشوووووان  چنووووواناسووووو ... َواْلَعاقژ
وویَن  قژ ْلُمّتَ کوووه در  ینوووده موعوووود الهووویقوورآن و آ ین هموووان جامعوووه آرموووانیوووو ا (457 :)اعوووراعلژ اسوووت 
 .افته استی یت تجلیمهدو

 یانیوا، پایوان دنیونانه بووده و پایب خوش یدگاهیدگاه قرآن درباره سرانجام بشر، دید، بنابراین
کامول  ور  یآم روشن و سعادت ز دانسته شده اسوت. سورانجام سوعادتمند جهوان، هموان تحّقو  

کووه چ نش انسووانیآفوور ت الهووی یاز نروور قوورآن مشووو جووز عبووادت خداونوود نخواهوود بووود یزیووها اسووت 
که دریبرا گرفته   :ین خواهند بودنده، فقت صالحان وارثان زمیآ ن تعل  

َنَ َ َتبس َض  ِف  َوَلَق س  َ س َن  ْلألس
َ
ِر ب ِ  ْللِا  س ِمشِر ِا س َمعس َ ِلَبَِد یْللَز  شَن  یِرُِثَ ََِحِ  .(511: )ْلبضیَءْللَم 

که  گرفت ویعنی ایشانند  قت در یحق ح  و حکومت جهان و اداره امور آن را به دست خواهند 
لحان ر لوواپ حکوموت صوایوان زیوده خواهود شود. هموه جهانیوموضع خود استوار بوده و باطل برچ

گرفته و حکومت واحدپ بر جهان مستولی خواهد شد. آ کوریقرار  بور وعوده  یم مبتنوینوده در قورآن 
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کاموول و مطلوووب، تشووکیووتحقوو   ن اسووالم، یوواسووالم، بسووت د یل حکومووت واحوود جهووانی  جامعووه 
 حزب اهلل است.  یروزیاقت و پیصلحا و ارباب ل یان، زمامداری لبه آن بر همه اد

جامعووه آرمووانی تشووکیل موعووود و  یام منجوویوونووده جهووان و ظهووور و قیآ ۀبوواردرکووه  نتیجووه ایوون
 :ر را از قرآن به دست آوردیفات و اشارات زیتوان توص مهدوپ، می

کفر قطعی ی حّ  بر باطل و شکست ی لبه نها  که فرموده است:  و نفاق چنانجبهه 
ضَِطَن  ََن َزِو  ضَِطِن ِإن َ ْللس َ  ِ َو َزَوَ  ْللس ًَ َو ِبنس جََء ْلَحس  .(35: )ْلسرْلءُب

کمینی و خالفت مستنعفان بر روپ زمیجانش کوه فرمووده  چنوان کوانیت صوالحان و نین و حا
 است: 

ةةةةةةِا طةةةةةةَو ِنرِ 
ةةةةةة  َ َلةةةةةةَی ْلل َ نس َّنِ

َ
ةةةةةةِعِفُْل ِف یِ  ب ِتضس َعَلِهةةةةةةِح  َ  ْلسس ةةةةةةًة َو ََنس ِِئ َ

َ
َعَلِهةةةةةةحس ب ِض َو ََنس َ س ْلألس

ُْلِرثِ   .(1 :)بم َی ْللس
گ  که فرموده است: چنان اپ خای از زمان در برهه )اسالم(ن حّ  یرپ دیگسترش و فرا

ةةةِا 
َُ ْلل َ ةةة   یِوةةة ِ َسةةةَن َ ِسةةةَُلِ. ِمَهلس  س

َ
ِ لِ یةةةَو ِد   ب ةةة   َ

ِ یِ  ْلَحس ِبةةةَرِه َلةةةَی ْللةةة   َ ةةةِرَه یظس ُس  ةةةِ. َو َلةةة ِ ل ِ   ِ
ِرِ شن شس ِ  .(88: )قش . ْلمس

بووا ایوون  اسووت و ؟ع؟همووان مهوودویت و حکومووت جهووانی مهوودی یشووهر قرآنوو آرمووان، بنووابراین
کریم به تبیین مهدویت، رویکرد بیانی گرچوه در هوی  یو  از ایون بیانوات، قرآن  ، پرداختوه اسوت 

 به صراحت از مهدی و حکومت او نام نبرده است.

 ؟ع؟ و اهداف انبیاءحکومت مهدی
کوه  اهداع بعپت انبیاست و این، برجسته قرآن در داستان پیامبران الهیهای  یکی از موضوع

کوورده، انسووانی ۀدر جامعوو، چووه هوودع و یووا اهوودافیایشووان بوورای  کووه در روایووات  انوود. چنووان قیووام 
اهوداع عوالی ایون قیوام و ، در موضوع مهدویت نیز یکی از محورهای مهم؟مهع؟ و ائمه ؟ص؟پیامبر

کامول قورآن و  انقالب پایانی تاری  اسوت. دقوت در ایون موضووع و بررسوی تطبیقوی آن، همواهنگی 
کوه اندیشوه  دهود و ایون حقیقوت مهوم را اثبوات می موی ها نشان آرماناهداع و  مهدویت را در کنود 

 قرآن داشته و تحق  عینی و عملی اهداع انبیاست. مهدویت ریشه در
کووه  توضویح ایوون حقیقوت ایوون کووه یکوی از اهووداع مهووم انبیواء اجوورای عودالت اسووت  گونووه اسوت 

گوناگون آن در قرآن به شرح زیر است:  ابعاد 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

  قرآن مسئله عدالت در. 1
کریم درباره اهمیوت عودل و  گونواگون فوردی وهوای  حوزه در دارد و آن آیوات فراوانوی آثوار قرآن 

کرده است:أآن ت اجتماعی بر  کید 
 فرماید: می جایی در

ِارِ ط ْلَی  ِإن َ 
س
ِل  ل َع س نَِن... َو  ِمَلس زس ِ

 1.ْلإلس
 و در جای دیگر:

ِ ِلُْل َُ  ... ْللس َرِب  ِو بس
َ
ُ ... ب قس  2.ِللت َ

کوه در هموه مووارد واز  که خداوند به عدالت به شکل مطل  امور می این کنود بوه معنوی آن اسوت 
کرم پیامبر که خواهد  چنان می همگان عدالت را بوه عودالت و  مورأبه عنوان رسوول الهوی، مو ؟ص؟ا

تا به پیروی از او دیگران به دنبوال اجورای عودالت باشوند و از ایون  3 شود می اجرای آن در اجتماع
کتوب آسومانی تحقو  یابود و هدع و  ایت ارسال رسول و رهگ ر هموه بورای اجورای عودالت  انوزال 

کنند چنان البتوه ایون  4.مور بوه اجورای عودالت اجتمواعی بودنودأکه همه پیوامبران خداونود مو قیام 
کوچ  مانند خانه و خوانواده  خواهی قرآن محدود به اجتماع نبوده بلکه حتی حوزه عدالت های 
 5شود. مل میرا نیز شا

                                                        
 و ناپسووند و زشووت هوواپکار از و دهوود مووی فرمووان شوواوندان،یخو دادن)حوو ( و احسووان و عوودل بووه را( خداونوود)مردم همانووا. 1

   (.83 :د)نحلیشو مت ّکر که باشد کند می موعره را شما او دیفرما می نهی تجاوز،
 هرگووز و دیووده گووواهی عوودالت و انصوواع بووه و دیووکن امیووق وجووود تمووام بووا خوودا بووراپ همووواره دویووا آورده مووانیا کووه کسووانی اپ. 2

 کوه دیکن پروا خداوند از و است تر مینزد تقوا به که دیکن رفتار تعدال به نکند. وادار عدالتی بی به را شما قومی، با دشمنی
گاه دیده می انجام آنچه به خدا همانا  (.7 :است)مائده آ

توابع فرمایود:  قرآن در این زمینه می. 3 کژ وْن  ْنوَزَل اهلُل مژ
َ
موا أ ْهوواَءُهْم َو ُقوْل آَمْنوُت بژ

َ
وْع أ بژ وْرَت َو ال َتّتَ مژ

ُ
َکموا أ ْم  وْرُت ... َواْسوَتقژ مژ

ُ
َو أ

َل بَ  ْعوودژ
َ
روپ یووهوواپ آنووان پ اپ اسووتقامت نمووا، و از هوووا و هوووس مور شوودهأکووه موو چنووان ... و آن  (42 :)شوووریَنُکُم...یووألژ

که از سوپ خدا نازل شده ا کتابی  کنم... یمورم در مأام و م مان آوردهیمکن، و بگو: به هر   ان شما عدالت 

ْرَسْلنا فرماید:  قرآن می. 4
َ
اْلبَ َلَقْد أ تواَب َو اْلمژ یُرُسوَلنا بژ ْنَزْلنوا َمَعُهوُم اْلکژ

َ
ْنَزْلَنوا اْلَحدژ یزاَن لژ یونواتژ َو أ

َ
ْسوتژ َو أ اْلقژ واُس بژ هژ یوَد فژ یوُقووَم الّنَ

ٌس َشدژ 
ْ
اسژ َو لژ یَبأ لّنَ ُع لژ اْلَ  یْعَلَم اهلُل َمْن یٌد َو َمنافژ ّنَ اهلَل َقوژ یْنُصُرُه َو ُرُسَلُه بژ موا رسووالن خوود را بوا   (52 :حدیود)ٌز یوَعزژ  یبژ ِژ

کتاب)آسمانی( و میدالئل روشن فرستاد کوردیی ح  و قوانیزان )شناسایم، و با آنها  ام یوم، توا موردم قین عادالنه( نوازل 
کرد کنند، و آهن را نازل  که در آن قوت شدیبه عدالت  کسوی یم  دپ است، و منافعی بوراپ موردم، توا خداونود بدانود چوه 

 ر است. یناپ  نند، خداوند قوپ و شکستیکه او را بب آن کنند بی ارپ مییاو و رسوالنش را 

سواءژ َمْپنویفرماید:  قرآن می. 5 وَن الّنژ ُحوا ما طواَب َلُکوْم مژ ْو موا َمَلَکوْت   ... َفاْنکژ
َ
وَدة  أ ُلوا َفواحژ  َتْعودژ

اّلَ
َ
ْفوُتْم أ ْن خژ ْژ َو ُثوالَ  َو ُربواَع َفو

 
َ
ْدنییأ

َ
َم أ اّلَ   ماُنُکْم ذلژ

َ
کنیو با زنوان پواك)د  (0 :)نساء َتُعوُلواأ گور موییوا سوه یود، دو یوگر( ازدواج  د یترسو ا چهوار همسور، و ا

کوه مالوم آنهوا هسوتیود و یوم همسور قناعوت نمائیود تنهوا بوه یوت نکنیوعدالت را)درباره همسران متعودد( رعا د یا از زنوانی 
کن کار بهتر از ظلم و ستم، جلوگید. ایاستفاده   کند...  رپ میین 
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که انبیوا می یات قرآن استفادهآ از دادن  بورای تحقو  عودالت فکوری و اعتقوادی و پرهیوز ءشود 
هوا  ناهنجواری جلووگیری از عبادت و پرستش و نیز برای تحق  عودالت اخالقوی و مردم از شرک در

 جامعووه بشووری و انحرافووات رفتوواری و نیووز بوورای تحقوو  عوودالت اجتموواعی و رفووع ظلووم و سووتم در و
کلموه  نجات مرلومان و همچنین بورای تحقو  عودالت سیاسوی و حکوموت شایسوتگان و در یو  

اند ولی تاری  ایشان شاهد اسوت  های فردی و اجتماعی مبعو  شده تحق  عدالت در همه حوزه
کاموول ایوون هوودع بازماندنوود و هووم چنووان ظلووم و  کووه بووه دالئوول مختلووف، پیووامبران خوودا از تحقوو  

 ری حکمفرماست. عدالتی در جوامع بش بی
 حکومت مهدی ظرف تحقق عدالت قرآنیالف( 
کورم پیوامبر حتموی اسوت و آینده جهان، تحق  عودالت جهوانی، قطعوی و انداز چشم در و  ؟ص؟ا
کووه عوودالت همووه زمووین را پوور داده روزگوواری خبوور بیووت پوواک او از اهل کوورد و انوود  آن در زمووان  خواهوود 
آینوده اسوالم  انوداز چشوم بوه اعتقواد مسولمین در به بیوان دیگور 1 است ؟ص؟مهدی آل محمد ظهور

کووه بووه تعبیوور کرم حکوومتی بووه پووا خواهوود شوود  فووریقین: یمووال االر   از بووه نقوول متووواتر و ؟ص؟پیووامبرا
کما مللت ظلما و قسطا و گیر خواهود شود و یعنی با ظهور 2 جورا عدال  هموه  او، عدالت حقیقی، فرا

گرفت و به  ابعاد زندگی بشر را در بر ء، و اولیوا ءآن حکومت هودع بوزرگ انبیوا بیان دیگر درخواهد 
 عینی خواهد یافت.  تحق  عملی و

 ناپذیر عدالت و مهدویت دو حقیقت جدایی ب(
هوم قورار داده اسوت  کنار عدالت را در ، مهدویت و؟مهع؟بیت اهل و ؟ص؟پیامبر روایات فراوانی از

که این دو حقیقت گویی   ؟ص؟رسوول خودا  ناپو یر عیوت جوداییانود و دو واق دو روی یو  سوکه، تو 
گیر ؟جع؟مهدی ظهور ۀدربار  اند:  فرموده با هدع اجرای عدالت فرا

د توا یوفرما م روز بواقی نمانوده باشود خوداپ متعوال آن روز را طووالنی موییوا به جز یهرگاه از دن
                                                        

کتاب منتخب االثر فی االمام الپانی عشر. 1 کورده اسوت  ؟ص؟جلد اول، روایات فراوانوی از منوابع عاموه از رسوول خودا در  نقول 
ء  واطییو یخور  رجول مون أّمتوی»عدالت جهانی در زمان اوست مانند روایت:  که منمون آنها بشارت به ظهور مهدی و

کی، فی، و خلقووه خلقوویاسوومه ِسووم  یعلووی مووا فوو (574ی ،4مسووند البووّزار: ج)«مووا مللووت ظلمووا و جوووراملؤهووا قسووطا و عوودال 
کشووف  یم: علووی مووا فووینعوو یعقوود الوودرر  أربعووون أبوو یم: علووی مووا فووینعوو یألبوو یر  صووفح المهوودیووالکب یهووامش الطبرانوو

نیوز روایوات فوراوان  و. (423ی ، 4ج ،معجم احادیوث االموام المهودی  43558ح  ،467ی ،43ر: جیالمعجم الکب)ال ّمح
کتوواب بووه ترتیووب امامووان از امووام علوویدیگوور نقوول  ؟ع؟تووا امووام عسووکری ؟ع؟ی در همووین مووورد در مجلوودات بعوودی ایوون 

که نمونه  هایی از آن در متن آمده است.  گردیده است 

 .06 ش:4026 صدوق،  55، 4ج ق:4082 ،صدوق  68، 4ج ق:4030 ،طبرسی  74 ق:4082 ر. ک: نعمانی،. 2
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کند و دن که همنام من است ظهور  ز چه پر از ظلوم و جوور شوده، ا ا را چنانیمردپ از خاندانم 
 1کند. عدل و داد پر

 اند:  اهداع او فرموده و ؟جع؟در معرفی امام مهدی ؟ع؟منینؤنیز امام امیرالم و
کمووان او)مهوودی( یقووین بووه  گمووراه کنوود ظووالم و جووائر را برکنووار موویحا کننوودگان و  و زمووین را از 

 2.کند کند و ترازوی عدل را برقرار می گرداند و به عدالت رفتار می پاک میبازان  نیرنگ

هوم  هوم قطعوی بوودن آن و و ؟جع؟بنابراین هم اصل اجورای عودالت بوه وسویله اموام مهودی
گستردگی آن نسبت به همه حوزه کیف و کم ّ  های زندگی بشر بوه روشونی در روایوات آموده اسوت  و 
که قیام امام مهدی و گیوری  پوی در در اداموه بعپوت انبیواء الهوی و ؟جع؟بیانگر این حقیقت است 

هوودع نهووایی بووا آنچووه قوورآن بووه عنوووان هوودع   ایووت و نروور اسووت و ایوون حرکووت ازاهووداع ایشووان 
کرده ءبعپت انبیا کوریم نوه بوا  کامال  ، بیان  کوه قورآن  هماهنگ است. بنابراین ادعای ما این است 

که با توصیف مهدویت در قالب اهوداع و هوا بوه بیوان ایون آینوده روشون پرداختوه  انگیزه صراحت 
 ءاهوداع انبیوا خواهی خدا و نیز سخن از ه رویکرد قرآن در مسلله عدالتبه تعبیر دیگر هم است و

 به نوعی تبیین مهدویت به عنوان آینده موعود بشر است. ، جامعه بشری در اجرای عدالت در
 آن و مسئله عبود تقر. 2

کووریم در را  ءاساسووی دیگوور بوورای بعپووت انبیووا هوودع مهووم و، بووه جووز عوودالت، آیووات متعوودد قوورآن 
کرده و مردم به مقام عبودیت ورساندن   فرماید: می در این زمینه بندگی خداوند بیان 

وَ َلَق س  َو  ِ  ِف  َمَعثس
ةا  ِ ن  ا َ

ِ
ِن  َ ِسُ ً  ب

َ
ِبِ وْل ب َتِوِبُْل َو  ْلَی  ْللس َِغَُت... ْلجس    3.ْللع َ

کرده است: که  ایت خلقت و آفرینش جن و چنان  انس را عبادت خدا معرفی 
  ِ ِبِ اِن َوَاَ َخَلقس بَس ِإ  َ ِلَیعس ِ

ِ  َ َوْلإلس
طَت: ْلْلس  (.16)رْل 

که خداوند حکیم بورای تحقو  هودع خلقوت هوایی دارد و بایسوته اسوت  برناموه، بدیهی است 

                                                        
َن   ْبَ  ی  لوَلْم . 1 اّلَ ینْ الّدُ   مژ ِژ َم الْ یا  َل اهلُل َذلژ ٌد َلَطّوَ ی یْوٌم َواحژ وْن ُوْلودژ یوْبَعوَث اهلُل فژ یْوَم َحّتَ ُئ اْسوُمُه اْسومژ یو یهژ َرُجوال  مژ ْمَلُؤَهوا ی یَواطژ

َلْت ُظْلما  َو َجْورا) َکَما ُملژ ْسطا    .(003، 5ج ق:4040 ،مفیدعدال َو قژ

َلَن ی... َو لَ  .2 َموووَر   َعوووْنُکْم   ْعوووزژ
ُ
ُکوووّلژ َ ووواّشع َو َلووویاَء اْلَجوووْورژ َو لَ أ وووْن  ْرَ  مژ

َ
وووَرّنَ اأْل اْلَعوووْدلژ َو لَ یَطّهژ ووویْعَمَلّنَ بژ ْسوووَطاسژ یُقووووَمّنَ فژ اْلقژ ُکْم بژ

 .(8، 0ج ق:4053 ابن میپم بحرانی،)میاْلُمْسَتقژ 
 معبوودپ هور طوا وت)و از و دیرسوتبپ را خودا کوه نود(یبگو موردم بوه م)توایختیبرانگ را امبرپیپ اّمتی هر انیم در ما همانا و. 3

 :ذاریوات  46 :عنکبوت  50 :منونؤم  72 و 20 ،62 ،28 :اعراع   25 :مائده مانند .(06 :د)نحلیئنما دورپ خدا( جز
6. 



ش
رو

 
ناس

ش
 ی

هدو
ع م

ضو
ح مو

طر
ی

 ت
رآن

در ق
 

               

 

 

011 
 
 

کوه  کامل عبودیوت انسوان تودوین شوده باشود  که در نرام تشریع ح ، برنامه روشنی برای تحق  
کجا و با چه مکانیزمی بشر کندنتواند به عبود می کی و   یت اهلل دست پیدا 

کریم در آی حتموی و قطعوی  ۀال پاس  داده است و در قالب ی  وعدؤدیگر به این سای  هقرآن 
گفته است:  از چگونگی اجرایی و عملی شدن این هدع سخن 

ةةِا  ْلِی  َوَلةةَ  
ِ حس  سَاِنةةُْل َ  یْلل َ ةةََِحَِت  َلِمِلةةُْل َو  ِاةةنس حس یلَ  ْللم َ ِ ِلَفهن َ ةةَتخس ِض  ِف  نس َ س ةةَ ْلألس ََ َلَ   َ  ةةَتخس  ْلسس

ِا 
ِلِبحس  ِا س  َ  یْلل َ َن َ یلَ  َو  َببس حس  ََ  ِ ِح طِد  هَلِ ِا  هَنِ

َتض یْلل َ حس   ْل س حس یلَ  َو  هَلِ ِ َلهن َ ِ ةِ   ِاة س  َبة   ِفِبحس  َمعس ُس ًَ  َخة وة اس
َ
 ب

ِبِ وَنىِن ط ِرِ شَن ط   عس ًَ یَ   ِب  شس َ   َ َفرَ  َا س  َو  ت ولِتَف  رِلَف  َمعس
ِ
فَِسِقشَن  ِوِح  َفل  1. ْللس

کووه در آینووده جهووان در کریمووه بووا صووراحت خبوور داده اسووت  منووان ؤحکومووت زمووین از آن م، ایوون 
هوا از  دین مورد رضای ح )اسالم( بوده و خوع و نگرانی، صالح خواهد بود و دین حاکم بر عالم

گیوور بوور ایشووان حوواکم خواهوود شوود و شوواهد ؤمختلووف زنوودگی مهووای  بخش منووان رفتووه و امنیووت فرا
که نتیجه استخالع مفراز پا اصلی بحث در منان و تمکن دین اسالم و رفع خوع ؤیانی آیه است 

کامل و  جامعه دانسته است. نفی هرگونه شرک از از اهل ایمان را تحق  عبودیت 
 ؟ع؟آرمان یلند حكومت م دی، عبود ت. ۵

 ؟جع؟حکوموت اموام مهودی هوم بوا شوواهد تواریخی بور وق هوم بوه دلیول قورائن داخلوی وف ۀآی
تنهوا مصوداق آن حکوموت  التیا انو مطاب  تقریر و بیان شیوای عالمه طباطبوایی در تطبی  شده 

که آنچه به عنوان وعد گردیده در هوی  آخدا برای مسلمین در این  ۀآن بزرگوار است چرا  یه بیان 
کنون ییودی اسوت بور همواهنگی و یکسوانی أایون ت رخ نوداده اسوت و، ی  از مقاطع تاری  اسالم تا

 قرآن. در ءبا اهداع انبیا ؟جع؟ام مهدیاهداع حکومت ام

 نویسد: می بندی تفسیر آیه جمع در ؟هر؟عالمه طباطبایی
که ا کسانی  کوه  دهند، وعده موی مان آورده و عمل صالح انجام مییخداپ سبحان به  دهود 

که جامعه به تموام معنوا صوالح باشود، و از لکوه  ن مییشان تکو یاپ برا به زودپ جامعه کند 
کفر و ن شوان جوز  د افوراد آن و اعموالیون را ار  بورد و در عقایفاق و فس  پواك باشود، زموننگ 

کنند، ترسی از دشمن داخلی یزپ حاکم نباشد، این ح ، چید ا خارجی نداشته یمن زندگی 

                                                        
که ا. 1 کسانی از شما  کارهاپ شایخداوند به  کوه حتموا  آنوان را در زمو سته انجام دادهیمان آورده و  ن یاند، وعوده داده اسوت 

کسووانی پوو رار دهوود، همووانین قووجانشوو کووه  کوورد، و قطعووا  دیشووان را جانشوویش از ایگونووه  کووه خداونوود بووراپ آنووان ین  نووی را 
کنود، تا)تنهوا( مورا بپرسوتند و یگزیت را جوایوشوان امن ده است، براپ آنوان اسوتقرار و اقتودار بخشود و از پوی تورسیپسند ن 
 .(22: م من نکنند...)نوریزپ را شریچ



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

  ی ئپا، 42
141

1
 

 

 

018 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

ک ن مجتموع یوو ا ان آزاد باشوندیوی زورگویبازان، و ظلم ستمگران و زورگو رنگید نیباشند، از 
کوه ازیط کنون در دنیفنو ب و طاهر بوا صوفاتی  ا منعقود نشوده، و یولت و قداسوت دارد هرگوز توا
کووه پیوودن کنون، چنوو ؟ص؟امبریووا از روزپ  گشووته تووا اپ بووه خووود  ن جامعووهیمبعووو  بووه رسووالت 
گزیند گر مصداقی پیده، نا کند، در روزگار مهدپیر ا خواهد بود، چون اخبار متوواترپ  ؟ع؟دا 

یات آن جنوواب وارد شووده از انعقوواد بیووت؟مهع؟ در خصوصوو ائمووه اهوولو  ؟ص؟کووه از رسووول خوودا
 .(542، 42 ش: ج4020دهد)طباطبایی،  اپ خبر می چنین جامعه

که درباره مهدی در روایات فریقین آن، باال ۀعالوه بر داللت آی، بنابراین  دولوت او در و ؟ع؟گاه 
عواری از هرگونوه  ای الهوی و س اهوداع آن حنورت تشوکیل جامعوهأر شوود در آخرالزمان بحوث می

 :ک تصریح شده استشر
ةةِ ْلِی  ِمَُلبس

َ
َ ْلَ َة َبةةََل َبةةََل ب ِب ؟ع؟َلةة س ِ 

َ
ِل ْلِی  : ِسةةِتَن ب ةةِر ِ   َلةة س َبةةشس شس ِ َ مةةَ َی بةةَِتِلُْل ْلمس ةةًة  َ َف َ  

ًة، َزه َ َ  ط َ َف َ ةِررت طقَِتِلَُنِ حس  ِ طَو   ِ ةشَن ِاشس ةِ. ِی َِ یِ ةشَن ْللة  
ِ ل ِ ةِ. َ س  ِ   قلایةن  ئس ِیة، مِث َ َبةََل ِإن َ

َنَ َس طَوِاِه ْللس  ُس َب س َبََ  َبَِِئِ ِرِ ِ. َاَ طَر  َا س یِة َو َل ِلَغ  َ ِدیةِ  ِ شِن ِا س ط س طِة َو َلیةبس یِن َوِاِه ْللس ِا
س
َتل

َ َ ا  رت  ؟ص؟َِحَ یِن َزه َ َ  طِ شَن ِ رس َ َبََل ْلِی)  َاَ َمَلَغ ْللل َ ََ  َ ِض  َ س ِر ْلألس ق: 5218جملیسة، َلَی َظهس
 .(11 ،15 ج

تحق  هدع بزرگ آفرینش در دولوت  و این حقیقت به معنی تحق  جامعه آرمانی پیامبران و
کووه مهوودویت ایوون نکتووه مهووم را می اسووت و ؟جع؟امووام مهوودی گیری  در راسووتای شووکل، رسوواند 

 ءی انبیوا هوا موریتأها و م براسواس هموان رسوالت ؟ع؟جامعه مطلوب پیامبران خداست و مهودی
ک  رد و منویات ایشان را عملی خواهد ساخت. قیام خواهد 

 نقل شده است:  ؟ع؟امام علی در بیانی جامع از
کندیمصلح موعود ق یوقت)  گردانود)و  یت برمیرا بوه هودا ینفسوان یها و هواهوا خواسوته (ام 

که مردمان هدا کند( آن یم یتابع وح ها  هیشتن قرار دهند و نرریخو یت را تابع هواهایگاه 
خوود را  یها هیوکننود و نرر یر بوه رأیکوه تفسو یسوازد هنگوام یلف را تابع قرآن مو افکار مخت

 1ند.یل نمایدهند و به قرآن تحم یبرتر

بنوودگی خداسووت زیوورا بنوودگی خداونوود تنهووا  ره عبودیووت وئووایوون همووان برگردانوودن مووردم بووه دا و
 پ یر است.  نفی هواهای نفسانی امکان براساس عمل به قرآن و

                                                        
 نهووج)یالورأ یعلو القورآن عطفووا اذا القوورآن یعلو یالورأ عطوفی و یالهوو یعلو یالهوود عطفووا اذا یالهود یعلو یالهوو عطوفی. 1

 (.482 :البال ه
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 گیری  جهینت
کوه  از ن آقور یواتآمطواب   ءدو هودع عموده بورای بعپوت انبیوامجموعه بیانوات بواال روشون شود 

عنوووان همووین دو هوودع بووه  وخداسووت خووالر بوورای و عبودیووت  در جهووان گسووتری کووریم، عوودالت
کالن گردیوده اسوتدر روایوات مهودویت  ؟ع؟انقوالب جهوانی اموام مهودی قیام و اهداع  و از  بیوان 

کوه آنچوه قورآن از عبودیوت و بنودگی و نیوز عودالت و  می روشن تطبی  و تقریب این مجموعه شود 
کورده و ایون اهوداع  ابعاد مختلف آن فرمووده و آن را بوه عنووان اهوداع بوزرگ انبیواء الهوی معرفوی 

 ۀینودآانوداز  تحقو  نیافتوه اسوت و در چشوم، گیوری جواموع مختلوف و شکل ءگاه در تاری  انبیا هی 
که در آن ولی خدا به حکومت برسد و تمام دین حو  را ای  هجامع توان به می جوامع انسانی تنها

کووه ایوون اهووداع قرآنووی گردانوود امیوود بسووت   ۀگونووه بیووان دربووار محقوو  شووود. بنووابراین ایوون حوواکم 
 هاست. به معنی ترسیم مهدویت در قرآن در قالب اهداع و برنامه، اهداع

 منابع
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