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چکیده
. را مورد بررسی قرار داده است) ره(ی مقالۀ پیش رو موضوع آینده جهان از دیدگاه عالمه طباطبائ

علمی بودن وتازگی آن هم ازاین جهت است که موضوع ذکر شده ازنگاه قرآن و از دیدگاه 
ویژة تفسیري عالمه و با بررسی تحلیلی وي از روشاین مسئله با . است) ره(طباطبائیعالمه 

گرا و فطري انسانی و ام حقایشان ضمن بررسی نظ. احادیث مربوط مورد بررسی قرار گرفته است
براین مسیر بنا. استفرماید گرایش انسان مطابق فطرتش به صالح و رفع فساد و ظلمجوامع بشري، 

نهایی وي به سوي حاکمیت حق است و نهایتاً عواملی دست بدست هم داده و آیندة جهان را از 
و با ) عج(ظهور مهدي موعود وي وقوع کامل چنین واقعه را در زمان . آنِ صالحان خواهند کرد

داند و باتفسیر آیاتی، فرماید در آن عصر دینی غیر از اسالم نخواهد حاکمیت سراسري اسالم می
. نزول خواهد کرد، ایمان می آورند) عج(که براي امام مهدي ) ع(ماند و تمام اهل کتاب به عیسی

سئلۀ رجعت و قیامت را که در برخی با م) عج(ایشان براي رفع ابهام مسئلۀ رابطه ظهور امام مهدي
رجعت و یا قیامت دانسته شده، پرداخته و آن را به این ) عج(ادله پایان جهان، عالوه برقیام حجت

.داند که حقیقت این سه موضوع در ظهور حق یکی استجهت می

، آینده، جهان نظام انسانی، ظهور، امام مهدي )ره(عالمه طباطبائی : واژگان کلیدي
).عج(
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مقدمه

هاي مؤثر فکري گذاري آن در زندگی، از حوزهشناسی و تأثیرفرجام تاریخ بشري از نظرغایت
از نظر پیشینه، از دیرباز در مباحث اجتماعی براي جوامع بشري . بشر و ازمسائل مهم پژوهشی است

ت این پرسش مطرح است که آیا تاریخ بشري نهایتاً به سوي تکامل و صلح و عدالت در حرک
در صورت نخست، . شودعدالتی میاست یا سرانجام دچار انحطاط و جنگ و تخاصم و بی

بخش حیات کار استقرار صلح و عدالت جهانی چیست؟ اگر حکومت و قانون دو رکن انتظامسازو
کنند، فاقد هاي فعلی که خود را در چارچوب مرزهاي جغرافیایی تعریف میبشري باشد، حکومت

روشن است که اگر نگرش به تاریخ بشري به سوي کمال، توسعه و ترقّی باشد، . اندچنین توانمندي
بینانه به فلسفه تاریخ و فرجام تاریخ بشري است؛ و اگر، فرجام تاریخ با نگرشی مثبت و خوش

پرسش نوشته حاضر این است که آیندة . ؛ نگرش کامالً منفی و بدبینانه است. انحطاط تحلیل شود
چگونه است؟ اگر از دید آن مرحوم آینده تاریخ بشري، از ) ره(گاه عالمه طباطبائی جهان از دید

لحاظ تفکر اسالمی و تفسیر قرآن به سوي تکامل است، در این صورت حکومت در جامعه، 
چگونه مجال جهان شمولی دارد؟ 

مصلحان و آل اندیشمندان،دنیاي ایدهشود کهبا مرور اجمالی بر افکار دانشمندان معلوم می
هاي اعتباري، مکاتب فکري، دنیایی است که در آن تمام بشریت بتوانند فارغ از هرگونه مرزبندي

برخی از فالسفۀ سیاسی . در کنار هم و تحت حکومت واحد، زندگی توأم با آرامش داشته باشند
.اندنیز از منظر خود به تبیین الگویی براي تشکیل حکومت واحد جهانی پرداخته

یس حکومت واحد جهانی و طرح ایده منجی و مصلح آینده بشر با تعابیر مختلف، یکی از تأس
ها به تشکیل نشد و در مرحلۀ طرح و یک از آن ایدهوعده هاي حتمی ادیان الهی است، اما هیچ

اسالم از روز اول با زبان مبارك . البالي کتب شاید بدلیل نقص و غیرتمام بودنشان متروك ماند
د بر پایۀ نیاز فطري بشر و استدالل حکیمانه، بر این باور است که تنها راه عملی حل مؤسس خو

یابی به زندگی آرام و امنیت پایدار، همچنین تعالی و رشد انسانیت، در مشکل بشریت و دست
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با ایجاد حکومت واحد جهانی مهدویت بر ... فروپاشی مرزهاي ساختگی و اعتباري ملی، نژادي و
. و احترام به کرامت انسانی، تحت حاکمیت قانون آسمانی اسالم استپایۀ عدالت

در سراسر تفسیر گرانبهاي المیزان سعی کرده است ایدة ) ره(از این رو، عالمه طباطبائی 
صدد است تا نویسنده در. مهدویت و آیندة جهان را با استفاده از آیات و روایات مرتبط تبیین کند

را به ) ره(اي و فیش برداري، دیدگاه عالمه و منابع دیگر به روش کتابخانهبا مراجعه به آن تفسیر 
:تحلیلی تحت عناوین ذیل تبیین نماید-صورت توصیفی

مهدویت، نظام انسانی و آینده تاریخ . 1

وي در . براین باور است که آیندة جهان با حاکمیت صالحان خواهد بود) ره(عالمه طباطبائی 
سوره آل عمران با بیان این که 200هایی ازتفسیر شریف المیزان در ذیل آیه سمتبیان این امر در ق

هاي نوع بشر است ، با بررسی ویژگیگرایش نوع انسان مطابق فطرتش به صالح و رفع فساد و ظلم
داند؛ وي گوید این بنابراین آیندة جهان را از صالحان می. کندو جوامع بشري این امر را اثبات می

ش فطري بشري در اثر برخی عوامل محیطی و نیز سلطۀ زورگویان و مستکبران از انسان گرفته گرای
در این جاست که انسان و جوامع . شودشده است و از آزادي فطري و فکري و عملی محروم می

.کنندها روز گار سپري میانسانی با ظلم و سختی
رسد که روزگاري می. گی نیستالهی در کتب آسمانی چنین وضعی همیشبر اساس وعدة

رسد و پیوندد که حاکمیت صالحان و پرهیزکاران فرا میاي به هم میهاي تاریخی، به گونهحلقه
طبعاً پس )ساالري استکه طبق آیۀ کریمه مطابق فطرت و خواستار شایسته(دین توحیدي اسالم 

و جوامع بشري به بلوغ فکري بر از ایجاد انگیزه و آمادگی عمومی و جهانی و رسیدن مردم جهان 
بدین ترتیب دین اسالم با طرح مهدویت در راستاي تحقق این . شودتمام عالم، غالب و حاکم می

و ذلك انك ... یابد گیرد و روزي اسالم به کل جهان حاکمیت میفطرت و غایت و عاقبت قرار می
. 1و كامله هو بعزيزته متوجه اليهعرفت ان اإلسالم باملعني الذي نبحث فيه غاية النوع اإلنساين

132، ص4ق، ج1390طباطبائی، محمد حسین، . 1
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، همان طورکه گفته شد این است که اسالم، به هر دو نوع )ره(خالصه کالم عالمه طباطبائی 
براساس . خواه انسان استبهره و سلوك دنیوي و اخروي انسان توجه دارد و مطابق فطرت کمال

د بود و تحقق این با ظهور آیات و روایات، عاقبت از آن مؤمنان پرهیزکاران و صالح خواه
روشن است که رسیدن به این غایت، نیاز به همت و عزم قطعی و . است) عج(حضرت مهدي

.کنندآمادگی نوع انسانی دارد که شایستگان و صالحان، آن را فراهم می
داند که ، کل نظام هستی را داراي مسیري به سوي صالح و شایستگی می) ره(با این بیان، عالمه 

ان و جامعه انسانی هم در همین نظام و تحت همین قانون قرار دارد که مجموعۀ متون غنی دینی، انس
هاي هاي متفکر و شایسته رهبري و در رأس آن ها، اراده الهی، حلقهآمادگی جوامع و انسان

. 2تاریخی را به سوي آن، پیش خواهد برد
:کندمیبه این مطلب به دو نحو استدالل) ره(عالمه طباطبائی 

از این طریق که اسالم آئین حق است و سرانجام دنیا تسلیم دین حق خواهد شد، چون این . 1
ْو العاقبة للتقوى«وعده خداوند است  َُّ ِ َِ .3».و عاقبت نیک براى تقوا استَْ

شده طالب سعادت حقیقى از طریق اینکه نوع انسانى به آن فطرتى که در او به ودیعه سپرده. 2
است و سعادت حقیقى او این است که بر کرسى فرماندهى بر جسم و جان خویش مسلط خویش

زیرا سعادت . شودو زمام حیات اجتماعیش را به دست بگیرد، این با دین توحیدي اسالم است
َفأقم وجهك «واقعى آن است که خلقت و ایجاد، طبق آیۀ مقابل، براى بشر در نظر گرفته است  َ ْ َ ْ ِ َ َ

َللدين ح ِ ِّ ِنيفا فطرت اهللاَِّ التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللاَِّ ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس ال ِ َّ ِّ َ َّ ََ ُ ِّ ْ َ ََ َ َ ًْ َ َّ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََّ ِ َ َ ْ
َيعلمون ُ ََ روى خود را متوجه آئین خالص پروردگار کن این فطرتى است که خداوند انسانها را بر ْ

رینش خدا نیست این است دین و آئین محکم و استوار ولى اکثر مردم آن آفریده دگرگونى در آف
.بر این اساس، باآلخره چنین روزي دیر یا زود محقق خواهد شد4».دانندنمى

131، ص4،ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین،. 2
132طه،. 3
30:روم آیه. 4
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رساند، چرا تا کنون اش مىوي در پاسخ این سوال که اگر فطرت بشر او را به سعادت حقیقى
سعادت و کمال نرسیده و این همه انحرافا ت دامن نرسانده، و بشر در سیر انسانی خود به سوى آن 

انسان فطرتا طالب سعادت است سوال شده : که فرمود) ره(در باره این سخن عالمه وي راگرفته؟
تا به امروز چنین اتفاق ) ع(که اگر فطرت انسان وي را به سعادت سوق می دهد چرا از زمان آدم 

ري می رود؟ وي در پاسخ این سوالنیفتاده است بلکه بشر هرروز به سوي گرفتا
از جهت بطالن فطرت و یا بطالن این انحرافات: فرمایدضمن تأیید درستی حکم فطرت می

نیست بلکه بشریت در تشخیص سعادت کندغایتی که نظام خلقت و ایجاد الهی در جهان دنبال می
اقعى پنداشته خویش دچار خطا شده و در نتیجه مصداق موهوم را مصداق وفطري واقعى

5)131-132همان، ص.(است

آن مرحوم عالوه بر دو دلیل گفته شده، در تأیید این که سرانجام آئین حقِ اسالم حاکم خواهد 
: فرمایدشد از آیات ذیل کمک می گیرد و می

َليكفروا بام آتيناهم فتمتعوا فسوف«: فرمایدکمی بعد از آیه گفته شده قرآن می َّ َ َْ ُ َُ َ ْ ْ ُ ََ َ ِ ُ ْ َتعلمونِ ُ َ ْ َ
از نعمتهاى زودگذر دنیا هر چه (ایم کفران کنند و نعمتهایى را که ما به آنها داده) بگذار(

که نتیجه کفران و کامجوئیهاى بیحساب شما (بهره گیرید اما به زودى خواهید دانست ) توانیدمى
ُظهر الفساد«: فرمایدو بعد از چند آیۀ دیگر مى.6»).چه بوده است َ ْ َ َ ِيف الرب و البحر بام كسبت أيدي َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ ِّْ ِ

َالناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ُ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ْ ُُ َُّ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َ ِ فساد در خشکى و دریا به خاطر کارهایى که مردم َّ
خواهد نتیجه بعضى از اعمال آنها را به آنها بچشاند شاید اند آشکار شده، خدا مىانجام داده

.7».بازگردند) سوى حقبه (
روشن است که آیات یاد شده ضمن اشاره به انحراف بشراز فطرت و گرفتاري برمشکالت با 

اشاره به همیشگی » .بازگردند) به سوى حق(شاید لَعلَّهم یرْجِعونَ«و یا »فَسوف تَعلَمونَ «تعبیر 
.نبودن انحراف از فطرت دارند

132،ص 4، ج .ق139طباطبائی، محمد حسین، . 5
34: روم آیه. 6
41روم، . 7
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َفسوف يأيت اهللاَُّ بقوم حيبهم و حيبونه، أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل «ستناد به آیۀ در ادامه با ا) ره(عالمه  َ ََّ َ ُ ُّ َ ُّ ْ ٍْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِّ ََ ََ ُْ ُْ َ ُ ُْ َ ٍَ َ َِ ِ ْ
ٍالكافرين، جياهدون يف سبيل اهللاَِّ و ال خيافون لومة الئم ِ ِ َِ َُ َْ َ ََ َْ ََ ُِ ِ ِِ اید هر کس از شما اى کسانى که ایمان آوردهُ

آورد، که آنها را خداوند در آینده جمعیتى را مى) رساندبه خدا زیانى نمى(باز گردد از آئین خود
او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران نیرومندند، ) نیز(دوست دارد و آنها 

َو لق«: و نیز آیۀ8».آنها در راه خدا جهاد میکنند و از سرزنش کنندگان هراسى ندارند َ ِد كتبنا يف َ ْ َ َْ
َالزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون َُّ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ُُ ِ َِ َْ َ َِ ْ ِّ ْو العاقبة للتقوى«وآیۀ 9»َّ َُّ ِ َِ و عاقبت نیک براى َْ

فهذه و امثاهلا آيات ختربنا ان االسالم سيظهر ظهوره التام فيحكم عيل الدنيا ... می فرماید 10».تقوا است
دهد که اسالم به زودى بطور کامل غلبه خواهد کرد، این آیات و امثال آن به ما خبر مىپسقاطبة

. 11.و بر سراسر گیتى حکومت خواهد نمود
اسالم دین : دهند که اوالًاین آیه و امثال آن به ما خبر مى: حاصل فرمایش ایشان این است که

لى در تطبیق با مصداق خطا رفته، و فطرت است، و ثانیا بشر به حکم فطرتش حرکت کرده است، و
و ذلك .ثالثاً اسالم به زودى بطور کامل غلبه خواهد کرد و بر سراسر گیتى حکومت خواهد نمود

أنك عرفت أن اإلسالم باملعنى الذي نبحث فيه غاية النوع اإلنساين و كامله الذي هو بغريزته متوجه إليه 
اختی، این بدین جهت است که اسالم به آن معنایى که و همان طورکه شنشعر به تفصيال أو مل يشعر

رود، مورد بحث است هدف نهایى نوع بشر و کمالى است که بشر با غریزه خود رو به سویش مى
.12چه اینکه به طور تفصیل توجه به این سیر خود داشته باشد و یا نداشته باشد

54مائده، . 8
105انبیاء، . 9

32طه، . 10
132،  ص4، ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین،. 11
132،  ص4، ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین،. 12
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مهدویت و سرنوشت اهل کتاب. 2

شود که در صورت حاکمیت اسالم سرنوشت اهل مطلب مطرح میدر تعقیب بحث قبلی این 
آورند و غیر مسلمان وجود نخواهد کتاب و پیروان ادیان دیگر چه می شود؟ آیا همگی اسالم می

داشت یا غیرمسلمان تا قیامت وجود خواهد داشت؟ 
دربارة سرنوشت اعتقادي اهل کتاب و ایمان آوردن یکایک آنان ) ره(مرحوم عالمه 

َوإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم «:سورة نساء159، قبل از مرگ، آیۀ )ع(به عیسی َ َ ُ ِّْ َ ْ ْ َّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َْ َّ ِ ِِ ِ َ
ًالقيامة يكون عليهم شهيدا ِ َِ ْ ْ َ َ ََ َْ ُ ُ ِ يا )ع(عييس [کس از اهل کتاب نیست مگر آن که قبل از مرگش و هیچِ

را آورده و : »باشدها گواه می آورند و او روز قیامت بر آنبه او ایمان می] يكايک اهل كتاب
َوكل واحد من اهل الكتاب يؤمن قبل موته بعييس : فرمایددرمعناي آیه می ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ُ ُ ََ َُ َِ ِ ِاي يظهر له قبيل املوت عند ُ ِ َِ َ َ ُ ُ ََ

َاحتضاره أن عييس كان رسول اهللاِ و عبده حقا و ان كان  َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ُ ُ َ َ ِهذا االيامن منه ايامنا الينتفع به، و يكون عييس ِ ِ ُِ ُُ َ ََ ُ ُُ َ ً َ َ ِ
ِشهيداعليهم َِ َ ً َ....13.

به خدا گوید من تا زمانی )ع(مائده که عیسی 117وي بعداز بیان معناي آیه، با استفاده از آیۀ 
اب به اهل کت- همۀ–وبا توجه به آیۀ قبلی که یک یک [ «که زنده بودم شاهد اعمال آنان بودم

هنوز زنده است و بعد از همه اهل کتاب می میرد ) ع(عیسی : فرمایدمی] ایمان می آورد) ع(عیسی
. آورندکند و در این زمان تمام اهل کتاب به او ایمان مینزول میو آن حضرت در آخرالزمان

) ره(بدین ترتیب عالمه . 14...ًاملراد به ايامهنم به عند نزوله يف آخرالزمان من السامء استنادا ايل الروايه 
و باور نصارا در مصلوب شدن و ) ع (گمان یهود برکشتن حضرت عیسی دانستنضمن نادرست

همۀ اهل کتاب قبل از مرگش به وي ایمان ) ع(دارد که درزمان نزول عیسی بیان می15مرگ عیسی
.آورند که ایمان به وي چیزي جز ایمان به اسالم نیستمی

ِإذ قال اهللاَُّ يا عيسى«آل عمران55ذیل آیۀ همچنین درایشان َ ْ َإين متوفيك و رافعك إيل و مطهرك من ِ َ ُ َ َِ َِ ُ ُ ُِّ َِّ َّ َ ِ َِ َ ِّ َ
ُالذين كفروا َ َ َ ِ گیرم و به سوى من تو را بر مى: هنگامى را که خدا به عیسى فرمود) به یاد آورید(...َّ

134، ص 5، ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین، . 13
135همان، ص. 14
31، انجیل یوحنا باب 24، انجیل لوقا باب 28ى باب ، انجیل مت16انجیل مرقس باب . 15
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پس از انتخاب منظور مورد نظر » ...سازمپاك مىبرم و تو را از کسانى که کافر شدند، خود باال مى
با استناد ) ظاهري یا باطنی(، نوع طهارت )باال بردن(، رفع )کامل گرفتن( خود دربارة معناي توفی 

به آیات دیگر قرآن، ضمن اشاره به این که این آیه نیز حاکی از زنده بودن حضرت عیسی است 
دهد و این رفع و تطهیر، پس از این ه از آینده خبر میظاهر فرمایش قرآن، آن است ک: فرمایدمی

َِين متوفيك و رافعك إيل و مطهرك من ا«فَاِنَّ ظَاهِرَ قَولُه(. واقع خواهد شد) زمان تکلم خداوند(زمان  َ ُ َ َِ َِ ُ ُ ُِّ َِّ َّ َ ِ َ َ ِّ َ
ُالذين كفروا َ َ َ ِ برم و تو را از باال مىگیرم و به سوى خود، من تو را بر مى":) به عیسى فرمود(خدا ...َّ

َاخبار عن املستقبل 16»...سازم، و کسانى را که از تو پیروى کردندکسانى که کافر شدند، پاك مى َ ُ ٌ ِ
ُو انه سيتحقق فيام يستقبل حال التكلم توف و رفع و تطهري و جعل عيل ان قوله  َ َ َ َ ٌ َ َّ َ َ ُ ََ َ ٌ ُ َُ َ َ ََّ ٌ ِ َِ ٌ َ َ َ ََ َ َ َِ َ ََّ ِ َو جاعل الذين «ِ َِ َِّ َاتبعوك ُ ُ َ َّ «

ِوعد حسن و برشي و ما هذا شأنه اليكون اال يف ما سيأيت َِ َ َ َ َّ ِ ُ ُ ُُ َ ُ َ ٌ َ ََ َ َإين متوفيك و رافعك إيل، و ": مهانا ظاهر عبارتٌ ُ َ ََّ َ ِ َِ َِ ِّ َ ُ ِّ
َمطهرك من الذين كفروا و جاعل الذين اتبعوك  َُ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِّ ُ َُّ ُ َُ َ ِّ ر دهد و خواهد از آینده خباین است که مى"...َ

یابد، عالوه بر اینکه به زودى و بعد از این سخن توفى و رفع و تطهیر و جعل تحقق مى: بفرماید
َو جاعل الذين اتبعوك ":جمله ُ َ َ ََّ ِ َِّ اى حتما باید وعده خوشحال کننده و بشارت است و چنین وعده"...ُ

ع حجت نیست مگر آنکه دانیم که هیچ حجتى براى پیروان عیسى در آینده تحقق یابد و ما مى
براى خود آن جناب هم حجت است و این حجت همان است که خداى تعالى در ضمن آیات 

.17بشارت
، این قول خداوند را بشارت و وعدة الهی دانسته است که در )ره(براین اساس، مرحوم عالمه 

به او ایمان )ع(شود؛ و بر اساس آن وعده، اهل کتاب قبل از مرگ حضرت عیسی آینده محقق می
.غلبه خواهند یافت) ع(خواهند آورد و تابعان وي بر کفار و یهودیان منکر حضرت عیسی 

زنده است ) ع(طبق آنچه در برخی اخبار آمده است عیسی : می فرماید) ره(از طرفی عالمه 
نزول یافته و اهل کتاب، یهود و نصارا، براو ایمان ) درظهور حضرت مهدي( و درآخر الزمان 

ُما ورد يف بعض االخبار ان عييس حي مل يمت و انه ينزل يف آخر الزمان فيؤمن به اهل «. آورندمی ُ ََ َ َ َ َّ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َِ َ ُ ٌّ َ ََّ ِ ِِ َِّ ِ ِ
َالكتاب من اليهود و النصاري َ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِِ هنوز زنده است و از دنیا ) ع(در بعضى از روایات آمده که عیسى َ

55آل عمران . 16
208، ص3، ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین، . 17
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آید و همه یهود و نصاراى موجود در آن روز به وى مان از آسمان مىنرفته و اینکه در آخر الز
. 18»؛آورندایمان مى

بر آن خواهد بود که افرادي که نزول ) ره(نویسندة مقاله، با این بیان نتیجۀ سخنان عالمه 
آورند و کسانی که واقعه نزول را را درك نکرده باشند، هنگام مرگ، به او ایمان می) ع(عیسی 
و تحقق این . کنند، به صورت اختیاري یا اضطراري و اجباري به او ایمان خواهند آورددرك

وعده، به وسیلۀ مسلمان شدن اهل کتاب و قبول اسالم به عنوان ناسخ ادیان قبلی خواهد بود در 
ماند؛ جز این که همه اسالم می آورند، گرچه هیچ شخص کتابی نمی) عج(زمان ظهور امام مهدي

.خالص استها اجباري و غیراي از آنهایمان عد
یعنی ظهور درباقی (بر خالف این نظریه اشاره دارد شود که بعضی از آیاتی کهیاد آوري می

ها را نپذیرفت و وجود اهل کتاب تا روز قیامت آن) ره(عالمه ) ماندن اهل کتاب تا قیامت را دارد
ان، ممکن است اضطراري باشد؛ ولی به هر حال، پذیرد البته ایمنمی» اهل کتاب«را با حفظ عنوان 

.19، اهل کتابی وجود نخواهد داشت)ع(پس از عیسی 
) عج(در آخرالزمان و ظهور امام عصر ) ع(، این معنا را که در زمان نزول عیسی)ره(عالمه 

َهو«: توبه است33اهل کتابی نخواهد ماند از آیۀ دیگر نیز بیان داشته است و آن آیۀ مبارکه  ِالذي ُ َّ
ُْأرسل رسوله باهلدى ِ ُ َ َُ َ َ ْ َو دين احلق ليظهره عىل الدين كله و لو كره املرشكونَ ُ َ ُِ ْ ُْ ََْ ْ َ َ ُ َِ َ ِّ َِ ِ ِِ ِِّ َ ُِ ْ او کسى است که رسولش ِّ

ها غالب گرداند هر چند مشرکان کراهت را با هدایت و آئین حق فرستاد تا او را بر همه آئین
خداي : این که گوید منظور ازدین حق اسالم است، می فرمایدوي ضمن است » .داشته باشند

آن را بر سایر ادیان را با آیات و بینات و دین فطري اسالم فرستاد تا ) ص(تعالی، حضرت محمد 
و املعنى أن اهللا هو الذي أرسل رسوله و هو حممد (.غلبه دهد هر چند مشرکان نخواهند و ناراحت شوند

عىل ] اإلسالم [ و دين فطري ليظهر و ينرص دينه الذي هو دين احلق -يات و البيناتأو اآل-مع اهلداية) ص(
خدا آن کسى است که رسول خود : ومعناى آیه این است کهكل األديان و لو كره املرشكون ذلك

و با دینى فرستاد که با فطرت و حقیقت -و یا با آیات و معجزات-را با هدایت) ص(محمد 

134، ص5، ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین، . 18
136، ص5همان، ج. 19
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ست، فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غلبه دهد هر چند مشرکان نخواهند و ناراحت آفرینش منطبق ا
. 20.شوند

داللت دارند بر اینکه خداى تعالى خواسته ]آیه قبلیاین آیه با [این دو آیه : فرمایدسپس می
الدين يف العامل فإهنام تدالن عىل أن اهللا أراد انتشار هذا ... است دین اسالم در عالم بشریت انتشار یابد، 

این دو آیه داللت می کنند که خداوند انتشار دین اسالم در جهان بشریت را اراده نموده البرشي
.21است

» فتح«نیز آمده و با تفاوت مختصرى در سورة » صف«آیۀ فوق که عیناً و با همین الفاظ در سورة 
ها حاکی از اهمیت آن است رهدهد که این تکرار در سوتکرار شده است، از واقعۀ مهمی خبر مى

جانبۀ اسالم مفهوم آیۀ پیروزى همه.گیر شدن این آئین استو آن خبر از جهانى شدن اسالم و عالم
بر همۀ ادیان جهان است؛ یعنی سرانجام اسالم همۀ کره زمین را فرا گرفته و بر همه جهان پیروز 

وعده حتمى خدا تدریجاً در ته اما ایندر حال حاضر تحقق نیافاز آن جا که این خبر. خواهد شد
حال تحقق است؛ سرعت پیشرفت اسالم در جهانو به رسمیت شناخته شدن این آئین در کشورهاى 

اما طبق روایات مختلف .رودگیر شدن پیش مىدهد که اسالم رو به سوى عالممختلف نشان مى
. هور کندظ» )عج(امام مهدى «تکمیل این برنامه هنگامى خواهد بود که 

ان ذلک «: کنددر تفسیر این آیه چنین نقل مى) ع(از امام باقر در مجمع البیان» مرحوم طبرسى«
این فراگیرشدن اسالم هنگام خروج )ص(یکون عند خروج المهدى فال یبقى احد اال اقر بمحمد 

نمی ماند جز این که اقرار به نبوت حضرت روى زمین است پس کسی ) عج(حضرت مهدي 
.»22می کند) ص(مد مح

247، ص9، ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین،. 20
همان. 21
38، ص5ش، ج1372طبرسی، علی بن حسن، . 22
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اال ... ال يبقى عىل ظهر االرض بيت مدر و ال وبر«:نقل شده که فرمود) ص(و نیز از پیامبر اسالم 
مگر اینکه خداوند نام اسالم را در آن ... مانداى نمىبر روى زمین خانه...ادخله اهللاَّ كلمة االسالم

. 23»کندوارد مى
و اهللاَّ ما نزل تاويلها بعد و ال ينزل «: چنین نقل شده استدر تفسیر این آیه) ع(از امام صادق 

به خدا سوگند هنوز محتواى این .. .تاويلها حتى خيرج القائم فاذا خرج القائم مل يبق كافر باهللاَّ العظيم
خروج کند و به هنگامى که او قیام "قائم"پذیرد کهآیه تحقق نیافته است و تنها زمانى تحقق مى

.24»نخواهد ماندخدا را انکار نماید در تمام جهان باقىکند کسى که

َهو الذي أرسل «در تفسیر آیۀ ) ع(از تفسیر برهان بحرانی نقل کرده که امام صادق ) ره(عالمه  ََّ ْ َ ِ َ ُ
ُْرسوله باهلدى ِ ُ َ ُ ِّو دين احلق َ َْ ِ ِ تا به خدا سوگند هنوز تأویل این آیه نازل نشده و نخواهد شد : فرمود»...َ

ماند خروج کند، وقتى او خروج کرد دیگر هیچ کافر به خدا و منکر امامى باقى نمى) ع(آنکه قائم 
شود حتى اگر کافرى در دل سنگى پنهان شود، آن مگر اینکه از خروج حضرتش ناراحت مى

.25... در دل من کافرى پنهان است! اى مؤمن: گویدسنگ مى
و نیز از سماعه ) ع(از ابى المقدام از ابى جعفر26یت را عیاشىنظیر این روا: فرمایدمی) ره(عالمه 

در . روایت کرده است) ع(مثل آن را از ابى جعفر 27نقل کرده و همچنین طبرسى) ع(از امام صادق
. نازل شده است) ع(نیز آمده است که این آیه در بارة قائم آل محمد28تفسیر قمى
معناى اینکه در باره آن جناب نازل شده این است که : یدفرمادر توضیح روایت می) ره(عالمه 

و . شودهم استفاده مى29جناب تاویل این آیه است، هم چنان که از روایت صدوقخروج آن
ِليظهره عىل الدين كله«سیوطی در درمنثور در تفسیر آیۀ ِِّ َُ ِ ِّ َ ُ َ ُِ یاد »ها غالب گرداندتا او را بر همه آئینْ

همان  . 23
338، ص2، ج.ق1415فیض کاشانی، . 24
7، ص1، ج.1415بحرانی، هاشم بن سلیمان، . 25
87، ص2،ج.ق1380عیاشی، محمد بن مسعود،. 26
38، ص5، ج.ش1372طبرسی،. 27
289، ص1، ج.ش1363قمی، علی بن ابراهیم . 28
16، ح 670ص 2کمال الدین، ج . 29
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معناى این آیه صورت وقوع به : گفته است! آمده است6نبع درذیل شماره آوري می شود که م
گیرد مگر وقتى که هیچ یهودى و مسیحى و صاحب ملتى جز اسالم نماند و نیز صورت خود نمى

گیرد مگر وقتى که گرگ و گوسفند، شیر و گاو و انسان و مار با هم زندگى کنند و از نمى
ها شکسته و مگر وقتى که جزیه بکلى لغو شود و صلیب... شودمىیکدیگر ایمن شوند و نیز واقع ن

) ره(عالمه . 30ها کشته شوند، و این وقتى است که عیسى بن مریم از آسمان فرود آیدخوك
منظور از لغو جزیه به قرینه صدر روایت این است که موضوعى براى جزیه : فرمایدمی

شت بر اینکه در آن روز کفر و شرکى در روى زمین این که این روایت داللت دا. ماندباقى نمى
ماند، معنایى است که روایات دیگر نیز بر آن داللت دارند و همچنین روایات دیگرى باقى نمى

بعد از ظهورش جزیه را از اهل کتاب بر ) عج(ها نیز داللت دارند بر اینکه مهدى هست که آن
. 31داردمى

حضرت . یث به همین مضمون از پیشوایان اسالم زیاد استنویسنده مقاله معتقد است که احاد
در تفسیر نمونه بحث فشردة مفیدى در زمینۀ روایات مربوط به ظهور ) حفظه اهللا(مکارم ...استاد آیه 

. و پیرامون آثار این عقیده در پیشرفت جامعه اسالمى و مبارزه با ظلم و فساد دارد) ع(امام مهدى
در پایان این قسمت مطلبی که باید روشن شود این است که منظور از نزول . 32طالبین مراجعه نمایند

نزول عیسی با آوردن روایات متعدد شیعه و سنی به ارتباط) ره(عالمه در اخبار چیست؟) ع(عیسی
دهد که و نشان میپردازدمیهمان طور که در روایات آمده، ) عج(با ظهور حضرت مهدي) ع(

واقعیت - به عنوان منجی و موعود اهل کتاب- )ع( تبعیت عیسیو ) عج(رهبري امام مهدي
استناد نموده، تقدیم خوانندگان ) ره(اینک یکی از آن روایات را که عالمه . مسلم آئین اسالم است

:نماییممی
َيوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكام عدال يق): ص(قال رسول اهللا : نبوي به طریق اهل سنت َ َ َ َ ًُ ََ ً َ َُ ِ ِ ِ َ ُ ُتل َ ُ

َالدجال، و يقتل اخلنزير، ِ ِ ُ َُ ََّ چیزى نمانده که پسر مریم به عنوان حکم عدل : فرمود) ص(خدا رسول...َ

231، ص3، ج.ق1404سیوطی، عبدالرحمان، . 30
256، ص 9المیزان فی تفسیر القرآن، ج. 31
374: ، ص7ش، ج1371مکارم شیرازي،:ن ت. 32
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- بکشد) دانندکه مسیحیان حالل مى(در بین شما نازل شود و دجال را به قتل برساند و خوك را 
.33...-احتماال منظور تحریم خوك است

) ع(در هنگام ظهور مهدى ) ع(یات در بارة نازل شدن عیسى روا:می فرماید) ره(سپس عالمه 
بسیار زیاد است و به اصطالح، مستفیض است، هم از طرق اهل سنت و هم از طرق شیعه، هم از 

. 34)ع(و هم از ائمه اهل بیت ) ص(رسول خدا 

آیندة دنیا، رجعت یا مهدویت. 3

ز این دید، در حدي است که در ، از باورهاي شیعه است و اهمیت اعتقاد به آن ا»رجعت«
حتی در برخی از روایات، نام افراد رجعت . بسیاري از روایات و دعاها به آن تصریح شده است

اما تفسیر توام برخی آیات به قیامت، . ها پس از رجعت ذکر شده استهاي آنکننده و فعالیت
چگونه است؟ اینک حل در مسئله ابهام ایجاد کرده که آینده) عج(رجعت و ظهور حضرت مهدي

. داریممسئله را بیان می
سورة مبارکۀ بقره، 210، در خالل بحث از آیاتی ازجمله در بحث روایی آیۀ شریفۀ )ره(عالمه 

ٍهل ينظرون إال أن يأتيهم اهللاَُّ يف ظلل« َ ُْ ُِ ُْ َ َ ُ َُ ِ ْ ََ َّ ِ ْ هاى ها و برنامهپیروان فرمان شیطان، پس از این همه نشانه(آیا ...َ
که این آیه در » !...هایى از ابرها به سوى آنان بیایندانتظار دارند که خداوند ، در سایه) روشن

تفسیرشده است، ) عج(قیامت و گاهی به رجعت، باري به ظهورامام مهديبه) ع(روایات معصومین 
ها را به اینوي علی رغم این اختالف ظاهري روایات، آن.35متعرض شده استبه مسئله رجعت
کردند هاي مختلف بیان میمراتب یک واقعیت را به گونه) ع(گاهی ائمه: کند کهترتیب جمع می

این جا نیز بین این سه معنا . معانی متفاوت وجود داردو این به خاطر وحدت و سنخیتی است که در
داند هاي زنجیروار میاي از حلقهلذا وي مهدویت، رجعت و قیامت را حلقه. سنخیتی وجود دارد

242، ص 2ج . ق1404سیوطی، عبدالرحمان،. 33
144، ص5، ج.ق1390طباطبائی،محمد حسین،. 34
106، ص 2ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین،. 35
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که نهایت آن، بندگی محض الهی و بروز کامل قدرت، عظمت و حاکمیت خداوند است و در 
:گویدتوضیح روایات رجعت، می

َّو الروايات املثبة للرجعة و إن كانت خمتلفة اآلحاد إال أهنا عيل كثرهتا متحدة يف معنَي واحد و هو أن ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َّ َّ ِِّ ٌ َ َّ َ َِ َ ُ ََ َ َُ ّ ِ ِ
ِسري النظام الدنيوي متوج َ ََ ُُّ َِ ِ ِ ِإيل يوم تظهر فيه آيات اهللاِ كل الظهور؛ ۀَ ُ َ َ َُ َّ ُ ُ ِ ِ ُ َ ٍ روایاتی که رجعت را اثبات ...َ

ها، همگی در یک یک با همدیگر اختالفاتی دارند؛ ولی با توجه به فراوانی آنکند، گرچه یکامی
به سوي روزي در جریان است که آیات خداوند، که مسیر نظام دنیا، معنا متحد هستند و آن، این

فَال یعصى فِیه سبحانَه و تَعالَى بل یعبد عِبادةً خَالِصۀً، ال شود؛ به طور کامل، در آن روز ظاهر می
شود، بلکه در آن روز، معصیت خداوند انجام نمی...یشُوبها هوى نَفسٍ، و ال یعتَرِیهِ إِغواء الشَیطانِ،

شیطان در فریبشود وشود و هواي نفس با آن عبادت مخلوط نمیو به طور خالص عبادت میا
بنا براین ازنظر ایشان، این معنا ؛ یعنی اتحاد به حسب حقیقت و اختالف . 36... گرددآن داخل نمی

به حسب رتبه ، باعث شده است ائمه، در تفسیر خود از آیات، گاهی به قیامت، گاهی به رجعت و 
.گاهی به ظهور تعبیر کنند

بیند که آید که وي، قیامت، رجعت و ظهور را حوادثی نمی، چنین بر می)ره(از این کالم عالمه 
مقطعی از تاریخ به حساب آیند و ارتباطی به قبل و بعد نداشته باشند، بلکه بر اساس سنت الهی که 

هاي زنجیروار و مترتب به اي از حلقههها حلقسازد، ایندهد و حقایق را مکشوف میحق را غلبه می
اي که ابتدا در سازند؛ به گونههم اند که در چند مرحله در دنیا و آخرت، این هدف را عملی می

هاي شود و آیات و قدرتکند و دین حق غالب می، حق غلبه پیدا می)عج(هنگام ظهور مهدي
ود و نظام عادي دنیوي که مردم با آن ششود؛ اما پس از آن که رجعت واقع میخداوند، ظاهر می

دهد که سازد و نشان میشود، خداوند، قدرت خود را آشکارتر میاند، دگرگون میانس گرفته
ها را تواند رهبران دینی را که در اهداف دنیوي ناکام ماندند، برگرداند و استعداد آنحتی می

ت دنیوي خود را ندیدند، برگرداند و همچنین رهبران کفر که مجازا. شکوفا سازد و تجلی بخشد
شود و قدرت و ظهور الهی تماماً اما در رجعت نیز صفات الهی کامالً بارز نمی. مکافات نماید

اند، ها که رسیدهرسند و آنها به ثواب و عقاب نمیشود؛ زیرا از سویی تمام انسانآشکار نمی

109، ص2، ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین، . 36
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گرچه به صورت فرضی و غیر ( ال تخلف زندگی محدود و غیر ابدي دارند و از سوي دیگر، احتم
اما ظهور کامل حق در . وجود دارد و مالکیت و ملک الهی کامالً آشکار نشده است) خارجی 

امروز، حاکمیت از چه : ؛ ترجمهّملن امللك اليوم هللا الواحد القهار«: فرمایدقیامت است که خداوند می
، مهدویت، رجعت و قیامت را امور )ره(مه بنابراین، عال37کسی است؟ از خداوند یکتاي غالب 

داند که در نهایت، بندگی محض الهی و بروز کامل قدرت، عظمت و حاکمیت مترتب بر هم می
داند؛ بدین معنا که ظهور خداوند است، لذا این ایام را داراي مراتب مختلف و درجات متفاوت می

. هی در رجعت، کمتر از آن استحاکمیت خداوند در قیامت کامل است، اما ظهورحاکمیت ال
:باشدنیز کمتراز رجعت و قیامت می) عج(روز ظهورمهدي

َيوم الرجعة من مراتب يوم القيامة و إن كان دونه يف الظهور إلمكان الرش و الفساد فيه يف اجلمله،  ُ َ َ ُّ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ ََ ُ ُ ُ َ َ َ َِّ َّ ِ َ ِ ِ َ َ ِ ِ ِ
ِدون يوم القيامة، و لذالك ربام احل ِ ُِ َ ََّ َ َ ُُ ََ َق به يوم ظهور املهديِ ُِ ُ َُ ِ ًأيضا لظهور احلق فيه ايضا) عج(َ ُ ًِ ِ ِ ِِ َِ : ترجمه...ُ

اش از قیامت پایین تر روز رجعت، از مراتب روز قیامت است؛ گرچه در شدت ظهور الهی رتبه
اجماالً امکان شر و فساد هست؛ ولی در روز قیامت، آن امکان هم ] روز رجعت[است؛ زیرا در 

] قیامت[را با عنوان زمان ظهور کامل حق، به ) عج(؛ از این رو، گاهی روز ظهور مهديوجود ندارد
وارد : از اهل بیت هم.تر از رجعت داردرتبه پایین) عج(اند؛ گرچه روز ظهور مهدي ملحق کرده

.38... ایام اهللا، سه روز هستند؛ روز ظهور، روز رجعت و روز قیامت : شده است

ر مهدویت، عالئم ظهو. 4

ذیل بعضی از آیات، با توجه به روایات متناسب، مواردي از عالئم ظهور را از باب ) ره(عالمه 
وحِیلَ بینَهم وبینَ ما «سورة سبأ 54کند، براي نمونه، ایشان در آیۀ بر آن آیات منطبق میجري،

ها وخواسته هایشان جدایی افکنده شد؛ ان آنمی] سرانجام...[یشْتَهونَ کَما فُعِلَ بِأَشْیاعِهِم من قَبلُ
:فرمایدمی». ها عمل شدگونه که از پیش، با پیروان آنهمان

16سوره غافر آیه . 37
109، ص 2ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین،. 38
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َو اعلم أن ما قدمناه من الكالم يف هذه اآليات األربع مبني عىل ما يعطيه ظاهر السياق و قد  َ ََّ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ ِ َ ِ ِ َّ َ َ
ِاستفاضت الروايات من طرق الشيعة ِ ِ ِِ ُ ُ َِّ َو أهل السنة أن اآليات ناظرة إىل خسف جيشالسفياين بالبيداء و َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َُّ َ َُ

َهو من عالئم ظهور املهدي  ُِ ُ َِ ِ َِ َاملتصلة به فعىل تقدير نزول اآليات يف ذلك يكون ما قدمناه من املعنى ) ع(ُ َ ُ َ ُِ ِ ُِ َ ََّ ُ َ َّ ِ ِ ُ ِ ِ ِ
ِمن باب جري اآليات فيه ِ ِِ َ عنا و تفسیر این چهار آیه گذشت ظاهر آیات مزبور و بدان که آنچه در مِ

آیات مورد بحث ناظر است به فرو رفتن لشکر :بود و روایات بسیار از طرق شیعه و سنى رسیده، که
و متصل به آن است، و بنا بر اینکه ) ع(که یکى از عالمتهاى ظهور مهدى "بیداء"سفیانى در بیابان

آن گاه معنایى که ما ذکر کردیم از باب جرى، و حمل کلى بر آیات در این باره نازل شده باشد،
.39.شودمصداق مى

سپس با اشاره به . داندایشان معناي آیه را فاصله افتادن بین مشرکان و آمال دنیوي آنان می
را ) فرو رفتن سپاه سفیانی در سرزمین بیداء(روایات مستفیضه از شیعه و سنی، جریان خسف بیداء 

. داندي، به آیه مرتبط میاز باب جر
، جریان سفیانی را طبق 40وي در ذیل آیهکرده کهاز اهل سنت، به تفسیر درمنثور سیوطی اشاره 

رسد، در زمین فرو خداوند سفیانی و همراهانش را وقتی به بیداء می: روایت اهل سنت آورده است
.41.کندن خبر را نقل مییابد، جز یکی که ایها نجات نمیکدام از آنبرد؛ پس هیچمی

ذیل آیه ) ع(از امیرالمؤمنین ) آدرس به پاورقی منتقل شود(همچنین به روایتی از تفسیر قمی
:کند که فرموداشاره می

به ) عج(وقتی مهدي فاذا جاء ايل البيداء خيرج اليه السفياين فيأمر اهللا عزوجل فياخذ باقدامهم،...«
ها ، آن)زمین(کند پس امر می) به زمین(کند؛ پس خدا روج میرسد سفیانی به سوي او خبیداء می

» 42. کندرا درخود گرفتار می
به روایت امام سوره اسراء ازتفسیر البرهان بحرانی5وي همینطور در قسم روائی تفسیر آیۀ 

، توسط خدا )ع(شود که قبل از قیام قائمدهد که در آن به گروهی اشاره میتوجه می) ع(صادق

391، ص16،ج.ق1390طباطبائی،محمد حسین،. 39
242، ص5، ج.ش1363سیوطی، عبدالرحمان،. 40
393، ص16،ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین، . 41
394، ص16،ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین، . 42
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ضمن اشاره ) ره(عالمه . کنندرا شناسایی و دستگیر می) ع(شوند و مخالفان اهل بیت نگیخته میبرا
گوید داند نه تفسیرآیات و میبه روایات دیگر در این معنا، این روایات را از باب جري و تطبیق می

این امت تطبیق حوادثى است که در میان بنى اسرائیل اتفاق افتاده است و درسیاق این روایت، 
: است که فرموده است) ص(واقع خواهد شد و در حقیقت در مقام تصدیق فرمایش رسول خدا 

این امت به زودى همان را که بنى اسرائیل مرتکب شد دقیقاً و طابق النعل بالنعل مرتکب خواهد 
. 43....شد

چند دراین هر. در بیان عالئم آخرالزمان به روایات مالحم نیز توجه کرده است) ره(عالمه 
ها اعتماد و استناد به آن) ره(هاي سندي و داللی قابل توجه وجود دارد، اما عالمه روایات، بحث

سورة مائده شرایط فعلی امت اسالمی را منطبق بر روایات 54ذیل آیۀکند؛ به عنوان نمونهمی
: داندهاي الهی نمیدههاي الزم براي تحقق وعمالحم دانسته و جوامع فعلی اسالمی را داراي قابلیت

ُو يستفاد باالمعان يف التدبر فيها تفاصيل الرذائل التي تنبئ اآلي َِّ ُِ َ َّ َِ ِِ ِ ِِ ِ ُ ُ ُ َِ ِان املجتمع االسالمي سيبتيل هباۀِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ُ َّ با َ
دهد، ها خبر میهایی که آیه، از ابتالي جامعه اسالمی به آندقت در آن روایت، تفصیل ناپاکی

.44شودروشن می
و رد این که روایات مالحم قابل استناد وي با پذیرش تحریف و دس در روایات مالحم

هآورد که در آن اشراط الساعرا می) ص(، روایت مفصل گفت و گوي سلمان با پیغمبر45نیست
زیادي از جمله، خیانت در امانت، تصدیق دروغگو، تشبه زنان به مردان و ) عالئم آخرالزمان(

آالت لهو و لعب، امر به منکر و نهی از معروف، ذلت مؤمنان، گسترش ربا و برعکس، گسترش
روایت ذکر وي در ادامه روایتی شبیه.مطرح شده است... رشوه، کاهش و نامنظم شدن باران و

.46در عالئم آخرالزمان می آورد) ع(شده را از امام صادق

44و 43، ص13ج، .ق1390طباطبائی، محمد حسین، . 43
394، ص5،ج.ق1390طباطبائی، محمد حسین،. 44
همان. 45
396همان، ص. 46
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هاي ختامۀ مسک به برخی از نشانهبه دنبال بحث عالئم ظهور به عنوان جامعۀ آرمانی مهدوي
حکومتی که در ظهور امام حکومت در عصر ظهور: جامعۀ آرمانی عصر ظهور اشاره می شود

مستقر خواهد شد، حکومت صالحان و بر مبناي ایمان به خداي یگانه و توحید خالص ) عج(مهدي 
ید کلمه و ایجاد است و هدفش برداشتن دیوار امتیازات نا صحیح طبقات و برقرار کردن توح

برادري و آسایش عموم، آزادي گسترده و تشکیل یک سازمان عدل الهی بدون تفاوت بین اقوام و 
. است... قبایل و نژاد ، سیاه ، سفید و

به برکت چنین حکومت الهی، بشریت از آسیب ظلم و ستم نجات یافته، از ترس فقر، پریشانی، 
تمام . حاکم در آن، مجري قوانین الهی است. زاد خواهد شدها آهاي گوناگون و بی عدالتیناامنی

هاي گوناگون پدید آمده، به وسیلۀ عقیدة توحیدي، از میان برداشته می اختالفات طبقاتی که به نام
هاي ها به عنوان اصل اساسی اسالم و یکی از فلسفهدر آن حکومت، اقامۀ عدل در تمام زمینه. شود

ف اصلی است، مردم طوري تربیت می شوند که خودشان قسط و عدل را بعثت پیامبران الهی و هد
ْلقد «: فرمایدقرآن کریم می. به عدالت تن دهندنه آن که به زور قدرت حاکم;دارندبه پا می َ َ

ِأرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و امليزان ليقوم الناس بالق ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ِْ ُِ َ َ َ َ ََّ ََ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ ُْ َ ْ ُ ْ َ ِسطَ ما رسوالن خود را با دالئل ... ْ
نازل کردیم، تا ) شناسایى حق و قوانین عادالنه(و میزان ) آسمانى(روشن فرستادیم، و با آنها کتاب 

در آیۀ شریفه، نشانگر آن است »ليقوم الناس بالقسط«که عبارت . 47»... مردم قیام به عدالت کنند
ليقيموا «: ه خود قیام به قسط نمایند لذا نفرمودکه هدف قرآن، چنان تربیت یافتن مردم است ک

تا معنایش این باشد که پیامبران باید مردم را با نیروي اجرایی، به رعایت عدل وا »الناس بالقسط
بلکه خود مردم باید از نظر کماالت و درك عقالنی به جایی برسند که خود اقامه عدل ;دارند
تر بودن فرد نزد نزدیک به تقوایی است که شاخصۀ گرامیلذا ازدید قرآن، عدالت نمودن. نمایند

ْاعدلوا هو أقرب للتقوى«: خدا است َّْ ِ ُِ َ ُ َْ َ 48. »، عدالت ورزید که عدالت به تقوا نزدیک تر است ُ

25سوره حدید آیه . 47
8سوره مائده آیه . 48
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هاي عصر ظهور است، در احادیث در این مورد آمده است این اقامۀ عدل یکی از شاخصهبنابر
ُبه يمأل«) عج(که امام مهدي  َ ْ َ ِ َاألرضاهللاَُِّ ْ َ ًقسطا و عدال بعد ما ملئت ظلامْ ْ ًُ ًْ َ َِ ُ َ َْ ْْ َ َ او زمین را پر خدا با و جوراًِ

» 49. طور که پر از ظلم و ستم شده استاز عدل و داد می نماید همان
عدالت همانند . دامنۀ عدالت او تا اقصی نقاط منازل و زوایاي ناپیداي جامعه، گسترده می شود

کند و مأمن و مسکن وجود آنان را سامان هاي مردمان نفوذ میو سرماي هوا در درون خانهگرما
ُّأما و اهللاَِّ ليدخلن عليهم عدله جوف بيوهتم كام يدخل احلر و القر... .بخشدمی ُّ َ َ ْ ْ َُ ْْ ُ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ َُ ُْ ْ َْ ِ ِ َ َ َِ به خدا عدالت او ...َ

50. د می شود همان طور که گرما و سرما وارد می شودبه خانه هاي مردم وار) امام مهدي عج (

در آن دوره، جهل و عصر ظهور، زمان گسترش و شکوفایی علم و دانایی خواهد بود،
ها مکنون مانده بود، ظاهر هایی که در طول قرون در پشت پردهنادانی رخت بر بسته و دانش

.شودمی
َالعلم سبعة و«: فرموده) ع(امام صادق  َُ ََ ُ ُعرشون حرفا فجميع ما جائت به الرسل حرفان، فلم يعرف ِ ِ َ َ َ ُ َ ََ َُ َ َ ً َِ ُ ُّ َِ ِ ِِ ُ

َالنَّاس حتی اليوم غري احلرفني فاذا قام قائمنَا اخرج اخلمسة و العرشين َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َِ َ َ ِ حرف و 27علم و دانش ... َّ
و حرف بیش نیست و مردم تا کنون اند، دتمام آن چه پیامبران الهی براي مردم آورده. شاخه دارد

حرف دیگر را آشکار و در 25. اما هنگامی که قائم ما قیام کند. جز آن دو حرف را نشناخته اند
حرف کامل و منتشر 27کند تا سازد و دو حرف دیگر را با آن ضمیمه میمیان مردم منتشر می

. 51» شود
طی م خواهد بود و راهی را که بشرالعاده علبراساس این حدیث، آن عصر، زمان جهش فوق

!شودهزاران سال پیموده، به میزان بیش از دوازده برابر آن در اندك زمانی پیموده می

423: ق، ص1423مجلسی، .49
362، ص 52، ج .ق1403مجلسی، محمد باقر،. 50
336همان، ص . 51
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َاذا قام قائمنَا وضع يده عىل رءوس العباد فجمع هبا عقوهلم و كملت هبا«: نیز فرمود) ع(امام باقر  َ ْ َ َ ُ ُ ُ َِ ِْ ُ َ ََ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ
ُأحالمه َْ َ هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند دست محبت او را بر سر بندگان می گذارد و با ... مَ

. 52»کندآن عقول آن ها را کامل و افکارشان را پرورش داده تکمیل می
ها شکوفا ترتیب، در عصر ظهور، مغزها در مسیر کمال به حرکت در آمده و اندیشهبدین

که سرچشمه بسیاري از تضادها و ( ها و افکار پست و پلید ظريها، تنگ نکوته بینی. شوندمی
هایی مردمی بلند نظر، با افکاري باز، سینه. شود، برطرف می)برخوردهاي جوامع بشري است

.شودحرف علم، پیاده می27یابند، لذا تمام گشاده، همتی واال و بینشی وسیع، پرورش می
باطات خواهد بود که براي آگاهی از اقصی نقاط، یکی آثار جهش علمی آن عصر پیشرفت ارت

بدین ترتیب، مرکز، به کل نواحی تحت حکومت . نیازي به وسایل ارتباطی امروزي نخواهد بود
و مردم، نامه رسانی الزم نخواهد بود چون مردمِ) عج(بین امام مهدي . تسلط کامل خواهد داشت

مردم عادي نیز با . گویندو امام با آنان سخن میکنند هر نقطه از کرة زمین، امام را مشاهده می
کنند، در حالی که یکی در مشرق عالم و گویند و همدیگر را مشاهده میهمدیگر سخن می

.دیگري در مغرب آن است
َّان قائمنَا اذا قام مد اهللاَُ«: امام صادق ع فرمود َ َ ََ َ َ َِّ ِ َّعز و جل-ِ َ َ َّ َلشيعتنَا فی اسامعهم و-َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ّأبصارهم حتىَ َ َ ْْ ِ ِ َ

ِاليكون بينَهم و بني القائم بريد يكلمهم، فيسمعون و ينْظرون إليه و هو يف مكانه ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ْ ْ ُ ْ ِْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َُ َ ِّ ْ َِ َ ُ َ َ َ ٌَ ِ ِ هنگامی که قائم ما .»َ
قیام کند، خداوند آن چنان گوش و چشم شیعیان ما را تقویت می کند که میان آنان و آن حضرت 

شنوند و او را ها سخن می گوید و آنان سخنش را میبا آن] حضرت[ه رسان نخواهد بود، نام
. 53» ]و مردم در نقاط دیگر جهان[در حالی که او در مکان خویش است ;بینندمی

در زمان حضرت «: ، در گفتار دیگر این حقیقت را چنین تکمیل فرموده است)ع(امام صادق 
بیند و همچنین کسی که در مغرب است، رادر خود در مغرب را میمؤمن در مشرق ب) عج(مهدي 

. 54»کندبرادرش را در مشرق مشاهده می

328همان، ص . 52
483، ص .ق1422صافی گلپایگانی ، . 53
391، ص 52، ج.ق1403مجلسی، . 54



125محمد صدقی االنق،/و آیندة جهان با حاکمیت اسالم) ره(عالمه طباطبائی 

سیستم نیرومند و مجهزي، براي انتقال تصویرها به وجود طبق این حدیث در عصر ظهور،
هاي زمین، مانع از خواهد آمد که تمام جهان به منزلۀ کف دست خواهد شد و پستی و بلندي

روشن است که بدون یک چنین سلطه اطالعاتی و . موجودات روي زمین نخواهد بودرؤیت 
ارتباطی، حکومت واحد جهانی و صلح، امنیت و عدالت به طور همه جانبه، امکان پذیر نخواهد 

. بود
توزیع عادالنه منابع و ثروت، . جامعۀ آرمانی عصر ظهور جامعۀ آسایش و رفاه همگانی است

اي خواهد بود که در جامعه، رفاه و تنعم به گونه. گذاردطبقه ضعیف باقی نمیجایی براي فقر و 
نیازمندي یافت نمی شود؛ در آن عصر، به جهت اجراي عدالت، آسمان از ریزش برکات خود بر 

از این . دهندکند؛ بلکه هرچه دارند در اختیار بشر قرار میورزد و زمین امساك نمیمردم دریغ نمی
ریزي است، محصولی چون رفاه و ها محور توجه و برنامهمعه که حقوق انسانرو در آن جا

حکومت او شرق و غرب جهان را فرا «. برخورداري همگانی از مواهب الهی در پی خواهد بود
گیرد و گنج هاي زمین براي او ظاهر می شود و در سرتاسر جهان جاي ویرانی باقی نخواهد می

. 55»اد خواهد ساختماند؛ مگر این که آن را آب
) در اثر پیشرفت دانش( دهد کهها، نشان میبیان ظاهر شدن برکات زمین و خارج شدن گنج

زمینی، رسد و معادن، تمام منابع زیرزراعت و کشاورزي، منابع روي زمینی به اوج ترقی خود می
.رسندکفایی مینیازي و خودگیرد و همۀ افراد به بیکشف و مورد استفاده قرار می

ها و مؤمنان مستضعف، وعدة قرآن کریم به انسان. جامعۀ عصرظهور، محیط امن و سالم است
، ائمه "56شودزندگی شما پس از خوف تبدیل به امن می«: چنین شهر امن و سالمت را داده است

) ص(منظور، عصر ظهور امام مهدي آل محمد : انددر تفسیر این آیه فرموده) ع(اطهار 
)158، ص15ق، ج1390ان، المیز.(است

َوعد اهللاَُّ الذين آمنوا منكم و عملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كام استخلف «: فرمایدقرآن می َُ َ ُ َّْ َ َّ ْ َ ْ ُ َْ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ
َالذين من قبلهم و ليمكنن هلم دينهم الذي ارتىض َ َْ ُ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َُّ َُ َّ َ ْ ْ َِّ ِ ِّهلم و ليبدَ َ َُ َْ ًلنهم من بعد خوفهم أمناَُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َُّ خداوند به کسانى َ

482، ص .ق1422صافی گلپایگانی، . 55
55سوره نور، آیۀ. 56



1395، پاییز و زمستان 5سال سوم، شمارةاندیشۀ عالمه؛ 126

دهد که آنها را قطعا خلیفه روى اند وعده مىاند و اعمال صالح انجام دادهکه از شما ایمان آورده
و دین و آئینى را که براى . زمین خواهد کرد، همانگونه که پیشینیان را خالفت روى زمین بخشید

دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدل جا و ریشهآنها پسندیده پا بر 
.57»...کندمى

:آیۀ شریفه، سه وعده صریح به مؤمنان داده است

یعنی، حکومت مومنان صالح در زمین به عنوان نمایندگی از خدا، ;استخالف در زمین. الف
؛)حکومت حق و عدل(

هاي زندگی؛حکومت قوانین الهی بر تمامی عرصهتمکین دین؛ یعنی، نفوذ معنوي و . ب
تبدیل خوف به امنیت و بر طرف شدن عوامل ترس و ناامنی و جایگزین شدن امنیت کامل و . ج

.آرامش در همه روي زمین
:درتفسیر این آیه فرموده است) ع(امام زین العابدین 

مردي از خاندان ما، این به خدا قسم این گروه همان پیروان ما هستند که خداوند به وسیلۀ
. 58»بخشد و او مهدي این امت است موضوع را تحقق می

بشر امروز هر چه امکانات علمی و تکنیکی در اختیار داشته، به استخدام در آورده است تا شاید 
بلکه،بتواند آسایش و رفاه در جهان را تأمین نماید، اما نه تنها نتوانسته آرامشی در خود ایجاد نماید

تر نموده است و بشر در آن احساس تر و بی روحتر، تنگ و تاریکهمان امکانات جهان را نا امن
.کندهاي متعدد میامنی و گرفتارينا

درجامعۀ عصر ظهور تنها آسایش تن و وفور ثروت و رفاه مادي تأمین نخواهد شد؛ بلکه در این 
تکامل و رشد مامی آن ابعاد، آرامش وشهر آرمانی، انسان ذو ابعاد مختلف با رشد متوازن ت

بهشت موعود زمینی این جامعه، تنها شهر عدالت، رفاه، امنیت نیست، در . همگانی خواهد یافت
ها عالوه بر دستیابی به غناي مالی، از غناي قلبی ، روحی، سجایا و فضایل انسانی نیز جا انسانآن

هاي انسانی نیز مزین ، به کمال اخالق و فضیلتوفور نعمت و ثروتمند خواهند شد و در کناربهره

55سوره نور، آیۀ. 57
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شود، دروغ، تزویر و نامردمی در روابط کن هم میها ریشههاي اخالقی از قلبکینه. خواهند شد
و در کنار هم چیدن جانبهچون با این نگرش همه. بخشدرنگی میاجتماعی، جاي خود را به یک

هاي این برخی از ویژگی. شودنی امکان پذیر میتأسیس چنین شهرآرمااجزاي حقیقی مورد نیاز،
. ها بیش از آن است که در یک مقاله بگنجدجامعۀ آرمانی عصر ظهور است اما آن

نتیجه گیري

علمی . است) ره(چنانچه بیان شد این مقاله در موضوع آیندة جهان از دیدگاه عالمه طباطبائی 
ۀ مباحث تفسیري آن مرحوم در مسئله این است که نتیج. بودن وتازگی مسئله هم از این ناحیه است

ویژة تفسیري خویش و با استفاده از احادیث مربوط، ضمن بررسی روشقدر با آن مفسر گران
گرا و فطري انسانی و جوامع بشري بدین نکته تأکید داشت که گرایش نوع انسان مطابق نظام حق

هایتاً عواملی دست بدست هم داده و آیندة بنابراین ن. استفطرتش به صالح و رفع فساد و ظلم
جهان را از آن صالحان خواهد کرد وي ثابت کرد که چنین واقعه در زمان ظهور قائم آل 

و با حاکمیت سرتاسري آئین مقدس اسالم خواهد بود وي دراین رابطه این موضوع را ) ص(محمد
که ) ع(تمام اهل کتاب به عیسیکند که در آن عصر غیر از اسالم دینی نخواهد ماند و روشن می

ایشان در تبیین مسئلۀ . آورنداز آسمان نزول خواهد کرد، ایمان می) عج(براي یاري امام مهدي 
با دو مسئلۀ رجعت و قیامت را که در برخی ادلۀ پایان جهان عالوه بر ) عج(رابطۀ ظهور امام مهدي

فرماید این به جهت ارتباط و میکندرجعت و یا قیامت دانسته شده، روشن می) عج(قیام حجت
حقیقت این سه موضوع در ظهور حق است؛ در خاتمۀ مقاله برخی از عالئم ظهور از دید تفسیري 

.آن مرحوم بیان شده است
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