
سیره دینی عصر امام مهدی؟جع؟
انعم زهرا عمرانی1، طاهره سپهریان2 

چکیده
بشریت در انتظار یک منجی جهانی است. حضرت مهدی؟جع؟ آخرین وارث پیامبر؟ص؟ 
کامل دین پیامبر؟ص؟  و خلیفه خدا در زمین است. چون مأموریت اصلی حضرت، تحقق 
کالمی، ویژگی ه���ای دینی حکومت  اس���ت در این مقاله با اس���تفاده از مناب���ع مهدویت و 
امام زمان؟جع؟ مانند احیای دوباره اس���الم، برداشتن تقیه، اصالح انحرافات، بازگشت 
گیر دین اس���الم بررس���ی می ش���ود. چون امام زم���ان؟جع؟ برای  کمیت فرا ب���ه قرآن و حا
کرد، روش حکومتی  کمیت قرآن در تمام جهان ظهور خواهد  برافراشتن پرچم اسالم و حا
ایشان، بر اساس قرآن و سیره پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ خواهد بود. امام مهدی؟جع؟ با 
کم کردن توحید و فرهنگ اس���المی بر جامعه جهان���ی و از بین بردن زمینه های ظلم و  حا
فساد و فقر، توفیقی بزرگ و بی مانند در ساختن جامعه بشری یافته، همه علل و عوامل 
ناس���ازگاری ها و تضادهای اجتماعی را از بین برده و با عرضه اس���الم راس���تین، راه هرگونه 

اختالف و تفرقه را خواهد بست.
کمیت اس���الم،  کلی���دی: عص���ر ظهور، امام مه���دی؟جع؟، اصالح انحراف، حا گان  واژ

برداشتن تقیه.

 1. مقدمه

کامل و خلیفه خدا بر روی زمین و آخرین وارث پیامبر؟ص؟ است. همان طور  امام زمان؟جع؟ انسان 

کنار تزکیه افراد جامعه، تشکیل حکومت مبتنی بر تعالیم اسالم بوده،  کرم؟ص؟ در  که رسالت پیامبر ا

وجود نازنین ایشان نیز وظیفه تشکیل حکومت عدل الهی را بر عهده دارد. تشکیل این حکومت با 

تکیه بر احکام الهی هدایت گر بش���ر در هر عصر و زمان خواهد بود. علت پرداختن به این موضوع در 

که عقاید، ایمان، جان، مال و ناموس مردم در خطر اس���ت، ارتق���ای بینش افراد و نیازهای  عص���ری 

که آغاز نهضت  گفت  فکری عموم افراد جامعه نسبت به حکومت عدل الهی است. به یقین می توان 

تألی���ف پیرام���ون مهدویت با ظهور نهضت تدوین حدیث در تاریخ اس���الم در میانه قرن دوم هجری 

کستان. کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از پا کارشناسی  1 . دانش آموخته 
کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه  کارشناسی ارشد فلسفه و  گروه علمی-تربیتی مطالعات اس���المی،  2. مدرس 

المصطفی العالمیه، از ایران.
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کتاب هایی  که پیش از آن تاریخ،  هم زمان بوده و پیش از این تاریخ بوده است؛ زیرا به نظر می رسد 

مستقل درباره مهدویت، توسط شیعیان نوشته شده است. به دلیل اهمیت موضوع و نیاز جامعه 

کوشش  در بس���یاری از مقاالت، ویژگی های دینی عصر ظهور بررس���ی ش���ده اس���ت، اما در این مقاله 

ش���ده تا با جمع آوری اطالعات به صورت مفصل تر، چند خصیصه اصلی حکومت دینی آن حضرت 

به صورت دسته بندی جدید ارائه شود. 

2. سیره دینی عصر امام مهدی؟جع؟
امام مهدی؟جع؟ آخرین حجت الهی بر روی زمین اس���ت. س���یره دینی امام مهدی؟جع؟ در عصر 

کامل دین  کرم؟ص؟ اس���ت؛ زی���را مأموریت اصلی ایش���ان، تحقق  ظهور، همان س���یره جدش پیامبر ا

کمال و اتمام دین از نظر  گرچه ا پیامبر؟ص؟ و تعالی و ش���کوفایی جامعه دینی در عصر ظهور اس���ت. ا

گرفت، اما در زمان ایشان، شرایط برای اجرای  کرم؟ص؟ ش���کل  بیان و تبلیغ با بعثت مقدس پیامبر ا

کامل آن در س���طح  کامل آن به نحو جهانی و برای جمیع بش���ریت فراهم نبوده اس���ت، پس اجرای 

جهانی به وسیله آخرین وصی پیامبر؟ص؟ یعنی، حضرت مهدی؟جع؟ انجام می شود.

3. احیای دوباره اسالم
چندین هزار سال است که بشر به خاطر چشم پوشی و زیرپا نهادن ندای فطرت، سرشت خداپرستی 

کرنش در بارگاه قدس خداوند، سر تسلیم  خود را به زنگارهای جهل و نادرستی پوشانده و به جای 

که  کرده  در براب���ر نابکاران فرود آورده اس���ت. برای همین، مصیبتی برای زندگ���ی دنیوی خود فراهم 

گرداب بگردد، نابودی دنیا و آخرت خود را بیشتر فراهم می کند، ولی خدای  گرد این  هرچه بیشتر در 

که در آینده، این انس���ان سرگش���ته، دوباره به س���وی حضرت یزدان بازگش���ته و  تعالی وعده فرموده 

گوش جان ش���نیده و با س���فیر الهی هم س���و می ش���ود. )برنجیان، 1380،  ن���دای عقل و وجدان را به 

ص88( چنانکه فرمود: 

َکِرَه اْلُمْشِرُکوَن.  ِه َو َلْو  ُکّلِ یِن  ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی  َو دیِن اْلَحّقِ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الّدِ
َ
ذی أ

َ
ُهَو اّل

او کسی است که رسولش را با دین حق و هدایت فرستاد تا دین خود را بر همه ادیان چیره 
گرداند، هر چند مشرکان نپسندند. )توبه: 33(

که امام صادق و امام باقر؟ع؟ درباره آیه   در روایت آمده 

ِ َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإّنَ اهلَل ِبما َیْعَمُلوَن َبصیٌر.
ُه هلِلَّ

ُ
ُکّل یُن  ی ال َتُکوَن ِفْتَنٌة َو َیُکوَن الّدِ َو قاِتُلوُهْم َحّتَ

که در زمین فتنه و فسادی دیگر نماند و آیین همه دین  کنید  کافران جهاد  ای مومنان با 
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گردد«. )انفال: 39( فرمودند: تأویل آیه هنوز نیامده و در زمان قائم؟جع؟ دیگر مشرکی  خدا 
کاشانی، 1415: 303/2(  روی زمین نمی ماند.)فیض 

 این وعده تخلف ناپذیر الهی است، یعنی دین مرضی او بر همه ادیان پیروز می شود و ظفرمندانه 

که فرزن���دان آدم، دینی جز دین واحد نداش���ته  گون���ه ای  ب���ر عال���م و آدم، فروغ توحی���د  می افکند به 

ْسالَم  ِ
ْ

که پس���ند او باش���د و چنین دینی جز اسالم نیس���ت: »...َو َرِضیُت َلُکُم اإل باش���ند، همان دینی 

کل ادیان، خبر از جهانی ش���دن اس���الم و عالم گیرش���دن  ِدینًا...« )مائده:  3(. آیه اظهار دین حق بر 

ای���ن آیی���ن می دهد؛ زیرا آیه مطلق ب���وده و دلیلی بر محدودکردن آن در عصر پیامبر؟ص؟ نیس���ت. در 

که این وعده حتمی خ���دا به تدریج در  ح���ال حاض���ر، این موضوع تحقق نیافته، ولی روش���ن اس���ت 

کشورهای  حال تحقق اس���ت. سرعت پیشرفت اسالم در جهان و به رسمیت شناختن این آیین در 

مختلف اروپایی و نفوذ س���ریع آن در آمریکا، آفریقا و...، اسالم آوردن بسیاری از دانشمندان و مانند 

که اس���الم، رو به سوی عالم گیرش���دن دارد. طبق روایات، این برنامه،  اینها، همگی نش���ان می دهد 

هنگام ظهور حضرت مهدی؟جع؟ است. )مکارم شیرازی، 1374، 372-373(

کمال الدی���ن ش���یخ ص���دوق از ام���ام ص���ادق؟ع؟ روایت ش���ده: »به خدا س���وگند هنوز  کت���اب ا در 

کند. در هنگام  ک���ه قائم؟جع؟ خروج  محت���وای ای���ن آیه تحقق نیافته و تنها زمانی تحقق می پذیرد 

َنّنَ َلُهْم دیَنُهُم  کند، نخواهد ماند«. در آیه »...َو َلیَمّکِ که خدا را انکار  کس���ی  قیام او در تمام جهان، 

کنایه از ثبات دین و تزلزل ناپذیری آن اس���ت و اینکه  ���ِذی اْرَتضی... « )ن���ور: 55(. نیز تمکین دین، 
َ
اّل

کفری جلوگیر آن نش���ود و امرش را س���بک نش���مارند؛  گرفته و هیچ  دی���ن در جامع���ه، مورد عمل قرار 

که اخالص  اصول معارفش مورد اعتقاد همه باشد و درباره آن اختالفی نباشد. در این هنگام است 

کرامت تقوی منهدم می شود )طباطبایی،  کرامتی، غیر از  کرده و بنیان هر  در عبادت، عمومیت پیدا 

که در آی���ه دیگری از قرآن به  1417، ص152(. بنابرای���ن، هدف نهایی، عبادت خالی از ش���رک اس���ت 

 ِلَیْعُبُدوِن« )ذاریات: 56(.
َ
ْنَس ِإاّل ِ

ْ
عنوان هدف آفرینش ذکر شده است: »َو ما َخَلْقُت اْلِجّنَ َو اإل

که عبادت خالی از هرگونه ش���رک و نفی هر قانون غیر خدا، جز از  البته توجه به این نکته الزم اس���ت 

طریق تأسیس یک حکومت عدل، امکان پذیر نیست. ممکن است با استفاده از تعلیم و تربیت و تبلیغ 

کرد، ولی تعمیم این مس���ئله در جامعه انس���انی، جز از طریق تأسیس  گروهی را متوجه خلق  مس���تمر، 

حکومت صالحان با ایمان، امکان پذیر نیست. برای همین، بزرگترین فکر انبیا، تشکیل چنین حکومتی 

بوده است. )مکارم شیرازی، 1374، ص533( محمد بن عجالن، عن ابی عبداهلل؟ع؟ قال: 

اذا قام القائم؟ع؟ دعا الناس الی االسالم جدیدًا و هداهم الی أمر قد دثر و ضل عنه الجمهور 
و إنما سمی القائم مهدیًا النه یهدی الی أمر مضلول عنه و سمی القائم لقیامه بالحق. 
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چ���ون قائ���م؟جع؟ ما قیام کرد مردم را از نو به س���وی اس���الم دعوت می نماید و به س���وی 
کهنه ش���ده و عموم م���ردم از آن دور افتاده اند، هدای���ت می کند. آن جناب، مهدی  که  چیزی 
که مردم از آن دور ش���ده اند هدایت می شود و قائم نامیده شده  نامیده ش���ده، چون به چیزی 

چون برای به پا داشتن حق قیام می کند. )مجلسی،1403،ص30/51( 

گری دینی امام مهدی؟جع؟ آمده امام صادق؟ع؟ فرمودند:  در روایت دیگری، درباره احیا

ِنُف 
ْ
ِة َو َیْسَتأ ْمَر اْلَجاِهِلّیَ

َ
َکَما َهَدَم َرُسوُل اهلِل أ َکاَن َقْبَلُه  َقاَل َیْصَنُع َما َصَنَع َرُسوُل اهلِل َیْهِدُم  َما 

َم َجِدیدًا. 
َ

ْسال ِ
ْ

اإل

که رس���ول خ���دا؟ص؟ انجام داد، مه���دی؟جع؟ انجام می ده���د. بدعت های  همان کاری 
کرد. آن گاه اسالم  موجود را خراب می کند، چنان که رس���ول خدا؟ص؟ اساس جاهلیت را منهدم 

را از نو بنا می کند. )مجلسی، 1403، ص352/52(

بدون شک در این گونه روایات، مراد از تجدید اسالم، آیین تازه و راه و روش جدیدی غیر از اسالم 

که تمامی ائمه؟مهع؟ از س���نت و س���یرت واحدی برخوردار بوده اند و ش���یوه  نیس���ت؛ زی���را همان گونه 

کرم؟ص؟ اس���توار بوده، دین و س���یره حضرت  زندگ���ی هم���ه امامان معصوم؟مهع؟ بر پایه س���یره پیامبر ا

مه���دی؟جع؟ نیز چی���زی جز همان دین و س���یره جدش رس���ول خدا؟ص؟ نخواهد ب���ود. )صمدی، 

که احکام  1392، ص284( بنابرای���ن، تعبیرهایی مانند آیین نو و جدید و روش تازه، برای آن اس���ت 

گذش���ته بنا به عللی تبیین نش���ده و یا متناس���ب با  و مع���ارف فراوان���ی از مجموعه فرهنگ اس���الم در 

گذش���ته نبوده و یا زمینه عملی آنها وجود نداش���ته است. بازگویی  س���طح فرهنگ و فکر اجتماعات 

چنین معارف و علوم و مس���ائلی، بی گمان برای جامعه اس���المی ناش���ناخته خواهد بود و چون امام 

کرده و به مردم می آموزد، برای آنان تازگی  مهدی؟جع؟ این تعالیم را از ظاهر و باطن قرآن استنباط 

کتاب جدید انگاشته می شود. چون بسیاری از اصول و احکام دینی از نظر معنوی  دارد و آیین نو و 

کرده، تحریف ها  که در اس���الم اصیل بوده، دوباره مطرح  یا موضعی دگرگون ش���ده، امام آنها را چنان  

را روشن می کند و این با طرز تلقی و برداشت عمومی مردم و علم سازگاری ندارد، پس برنامه جدید 

و راه و روش تازه حساب می شود )صمدی، 1393، ص75(.

که  گفت  کتاب جدید، این چگونگی هاس���ت، پ���س می توان  ب���ر این اس���اس، معنای آیی���ن تازه و 

کرده و برای جامعه های اسالمی، تازه و جدید جلوه می کند،  که امام به آنها توجه  بیشترین مسائلی 

گذشته  که انسان  مس���ائل مربوط به عدالت اجتماعی و امور مالی و معیشتی است، یعنی موضوعی 

س���خت نیازمند به آن بوده و بدان نرسیده است. همین امر نیز مشکل نابسامانی اصلی زندگی بشر 

گیتی از اقدام های اصلی  امروز را تش���کیل داده و اجرای آن، یعنی برقراری عدل و دادگری در سراس���ر 

امام مهدی؟جع؟ خواهد بود. )حکیمی، 1381، ص175( بنابراین، سیره دینی امام مهدی؟جع؟ 
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کمیت دین اس���الم و اجرای عدالت اس���توار اس���ت. در دولت عدل مهدوی، اندیش���ه  ب���ر اس���اس حا

کم می ش���ود و راه و روش و برنامه ها نیز یکی اس���ت و  واحدی مبتنی برآموزه های اس���الم بر جهان حا

مردم به سوی سعادت و صالح حرکت می کنند )صمدی، 1393، ص76(.

که حضرت حجت؟جع؟ در هنگام  یکی از احتمال ها در ذهن برخی مردم سطحی نگر این است 

گرامی اسالم؟ص؟ پس  که پیامبر  ظهور، دین و شریعت جدیدی غیر از دین اسالم می آورد. همان طور 

از دین مس���یح، دین جدیدی آورد و حضرت عیسی؟ع؟ پس از حضرت موسی؟ع؟ دینی جدید ارائه 

کرد. در میان دانشمندان امامیه، کسی این احتمال را قبول ندارد و این، تصور نادرست برخی از مردم 

که برخی از مخالفان شیعه امامیه به آنها نسبت می دهند. )قفاری، 1431، 510/2( سطحی نگر است 

که   ای���ن احتم���ال، هرگز پذیرفتنی نب���وده و به طور قطع، مردود اس���ت؛ زیرا روایتی وج���ود ندارد 

حض���رت مهدی؟جع؟ دین یا ش���ریعتی جدید می آورد، بلکه وصف جدی���د و امثال آن صفت، برای 

که در زیر بیان می شود. چند امر ذکر شده 

ْمٍر َجِدیٍد«. )مفید، 1414، 384/2(
َ
- امر جدید: »َجاَء ِبأ

ِکَتاٍب َجِدیٍد«. )نعمانی، 1422، ص238(  ْمٍر َجِدیٍد َو 
َ
کتاب جدید: »َُقوُم اْلَقاِئُم ِبأ  -

ٍة َجِدیَدٍة«. )نعمانی، 1422، ص235(  ْمٍر َجِدیٍد َو ُسّنَ
َ
- سنت جدید: »َُقوُم ِبأ

ْمٍر َجِدیٍد... َو َقَضاٍء َجِدیٍد«. )نعمانی، 1422، ص255( 
َ
- قضای جدید: »َیُقوُم ِبأ

ْمٍر َجِدیٍد... َو ُسْلَطاٍن َجِدید«. )نعمانی، 1422، ص270(
َ
اَس ِبأ - سلطان جدید: »ُیَباِیُع الّنَ

ا ُدَعاًء َجِدیدًا َکَما َدَعا َرُسوُل اهلِل«. )مجلسی، 1363، 194/13( اِعی ِمّنَ
َ

ِنُف الّد
ْ
- دعوت جدید: »َیْسَتأ

گونه ای  که امام زمان؟جع؟ دین یا ش���ریعت جدیدی می آورد. باید به  ولی هیچ روایتی نیس���ت 

که امامیه نیز  که با اصول قطعی و مسلم اسالم، مانند ختم نبوت و جامعیت شریعت،  تفس���یر شود 

گی هایی  کتاب جدید نیز همین قرآن است و البته ویژ به آن معتقد اس���ت، ناس���ازگار نباش���د. مراد از 

مانند ذکر اس���باب نزول، تفس���یر صحیح و بیان برخی مصادیق و زیرمجموعه ها نیز همراه آن است. 

)طباطبایی، 1393، 116/12؛ عاملی، 1410، ص56(

ک���ه آنچه حض���رت مهدی؟جع؟ ب���ه آن دعوت   هی���چ  ی���ک از روای���ات بیان ش���ده به این س���خن 

گر چنین روایاتی هم وجود  که ا می کند، دین جدیدی اس���ت، داللت ندارد. دومین دلیل این است 

داشته باشد با قرآن، سنت و اجماع مسلمانان سازگار نیست. قرآن، سنت، ضرورت اسالم و اجماع 

که مخالف قرآن و س���نت  مس���لمین بر ختم نبوت اس���ت. در این صورت از جمله روایاتی خواهد بود 

کنار گذاشت، پس  است و به دستور پیامبر؟ص؟ و اهل  بیت؟مهع؟ باید روایات مخالف با قرآن و سنت را 

از درجه اعتبار ساقط است. در روایتی از رسول خدا؟ص؟ آمده: 
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ِکَتاَب  ِکَتاَب اهلِل َفُخُذوُه َو َما َخاَلَف  ُکّلِ َصَواٍب ُنورًا َفَما َواَفَق  ُکّلِ َحّقٍ َحِقیَقًة َو َعَلی  ِإّنَ َعَلی 
اهلِل َفَدُعوُه.

همان���ا هر مطلب حقی، نش���انه ای و هر مطلب درس���تی، نورانیتی دارد. ب���ه هر چه با قرآن 
کنار بگذارید. )برقی، 1330، 226/1( سازگار بود، چنگ زنید و هر چه را با قرآن مخالف بود 

ِکَتاَب   ُیَواِفُق 
َ

 َحِدیٍث ال
ُ

ُکّل ِة َو  ���ّنَ  َش���ْی ٍء َمْرُدوٌد ِإَلی اْلِکَتاِب َو الّسُ
ُ

امام صادق؟ع؟ می فرماید: »ُکّل

که با قرآن س���ازگار نبود  کتاب و س���نت س���نجیده می ش���ود و هر حدیثی  اهلِل َفُهَو ُزْخُرٌف؛ هر مطلبی با 

س���خنی بی اساس اس���ت«. )برقی، 1330، 221/1( در نتیجه، صدور چنین روایاتی از معصومان؟مهع؟ 

محرز نیست.

گونه ای  سومین دلیل اینکه در صورت محرزشدن نیز صدور چنین روایاتی از معصوم؟ع؟ باید به 

که حضرت،  گفت مراد این است  که با ادله معتبر قطعی ناسازگار نباشد. چگونه می توان  تفسیر شود 

که حضرت  که مفاد آنها این اس���ت  که روایات فراوانی وجود دارد  ش���ریعت جدیدی می آورد در حالی 

حجت؟جع؟ به قرآن، شریعت و سنت پیامبر؟ص؟ دعوت می کند، بدعت ها در دین را از بین می برد 

و سنت صحیح دینی را احیا می سازد. رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

اَس  ِتی ُیِقیُم الّنَ ُتُه ُسّنَ ُکْنَیِتی َو َشَماِئُلُه َشَماِئِلی َو ُسّنَ ُکْنَیُتُه  اْلَقاِئُم ِمْن ُوْلِدی اْسُمُه اْسِمی َو 
ی. ِکَتاِب َرّبِ ِتی َو َشِریَعِتی َو َیْدُعوُهْم ِإَلی 

َ
َعَلی ِمّل

قائم از فرزندانم اس���ت. اس���مش با اس���م من، کنیه اش با کنیه من، ش���کل و ش���مایلش با 
ش���مایل من و سنتش با س���نت من یکی است. مردم را به دین و ش���ریعت من هدایت می کند 
و م���ردم را ب���ه کتاب خ���دای من ف���را می خواند. )ص���دوق، 1363، ص411؛ طبرس���ی، 1417، 

)227/2

رسول خدا؟ص؟ در جای دیگر می فرماید: 

ْرُض 
َ ْ
ُج األ ���َماِء َو ُتْخِر ُل اهلُل َلُه اْلَبَرَکَة ِمَن الّسَ ِتی َو ُیَنّزِ ْهِل َبْیِتی َو َیْعَمُل ِبُس���ّنَ

َ
ُج َرُجٌل ِمْن أ َیْخُر

َکَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َو َجْورًا.   
ً

ْرُض َعْدال
َ ْ
 ِبِه األ

ُ َ
َبَرَکَتَها َو ُتْمل

ش���خصی از اهل  بیتم قیام می کند و به س���نت من عمل می کند. خداوند برکت را از آسمان 
که از  فرو می فرس���تد و زمین برکتش را برون می ریزد. خداوند به واسطه او، زمین را همان طور 

ظلم و جور پر شده بود از عدل پر می کند. )مجلسی، 1403، ص82/51(

4. برداشتن تقیه
یکی از ویژگی های دینی حکومت امام زمان؟جع؟ برداش���تن تقیه اس���ت. تقیه، یعنی پرهیزکردن، 

پرهیزکاری و پنهان کردن مذهب خویش. )دهخدا، 1372، ص6039( تقیه در اصطالح، یعنی کتمان 
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که  حق و پوشاندن اعتقاد خود در مورد آن، پنهان کاری در مقابله با مخالفین و ظاهر نکردن اموری 

ضرر دینی یا دنیوی به همراه داش���ته باش���د. )زنجانی، 1370، 241/2( تقیه، یعنی مخفی کردن حق 

که مهم تر از مصلحت اظهار آن اس���ت. با توجه به  از دیگ���ران یا اظه���ار خالف آن به جهت مصلحتی 

کرد.  که برای آن ذکر شده را می توان در موارد زیر خالصه  معنای تقیه، اهدافی 

- برای ذخیره نیروها )تقیه محافظ(؛

کتیکی(؛ - برای مکتوم کردن برنامه )تقیه تا

- برای حفظ دیگران )تقیه ایمنی بخش( )مکارم شیرازی، 1391، ص76- 80(

در اینک���ه تقی���ه، حکمی عمومی اس���ت یا اختصاص به غیر معصوم دارد، اختالف اس���ت. بیش���تر 

عقیده دارند که امامان معصوم؟ع؟ نیز به دلیل مصالح یا اهدافی که ذکر شد، تقیه کرده اند و روایات 

کی از تقیه ائمه؟ع؟ اس���ت. )مجلس���ی، 1403، 264/46 و 316( در توقیعی از  که حا فراوانی هس���ت 

ناحیه مقدسه آمده است: 

گر پاسخش  اما اینکه چرا غیبت واقع شده است، خداوند فرمود ای مؤمنان از چیزهایی که ا
را بدانید خوشایند شما نیست، پرسش نکنید. همه پدران من تقیه کرده و با طاغوتیان زمان، 
بیعت کردند، ولی من در پس پرده غیبت قرار گرفته ام تا بیعت طاغوتیان بر گردنم نباشد و در 

کنم. )طوسی، 1411، ص273( هنگام خروج، آزادانه قیام 

در مقابل، برخی از دانش���مندان معاصر ش���یعه، منکر تقیه ائمه شیعه شده و آنها را تنها آمرین به 

کیفیت وفات خود بوده و نیازی به تقیه  تقیه دانس���ته اند؛ زیرا می گویند امامان، عالم به واقعی���ت و 

نداشتند. )مجله نور علم، بی تا، ص50 51( تقیه حضرت مهدی؟جع؟ را می توان در دو دوره بررسی 

کرد؛ دوران غیبت صغری و دوران ظهور و قیام.

دوره غیب���ت صغری حضرت، س���ال های )260- 329( را ش���امل می ش���ود. در ای���ن دوره، امام به 

کرده و در حقیقت  وسیله چهار نائب خاص با شیعیان خود در ارتباط بود و همه آنها به نوعی تقیه 

از جان���ب امام عص���ر؟جع؟ مأمور به تقیه بودند. )مجلس���ی، 1403، 344/51 -356( اما اینکه خود 

کرده باش���ند، دلیلی در دس���ت نیس���ت؛ زیرا حضرت به ظاهر در می���ان مردم نبودند و  حضرت تقیه 

دسترس���ی به ایشان فقط برای افراد خاصی ممکن بود. به همین دلیل خطری هم متوجه حضرت 

گرچه می توان اصل غیبت آن حضرت را هم نوعی تقیه دانس���ت. در بعد  کند، ا نبود تا بخواهد تقیه 

کتب مختلف ذکر شده  تقیه فقهی نیز از آن حضرت، روایات مختلفی با عنوان توقیعات یا نامه ها در 

است )مجلسی، 1403، 157/53(.

که به  عص���ر ظه���ور امام مهدی؟جع؟ عصر اقتدار و عظمت ش���یعه در جهان اس���ت. در عصر تقیه 
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خاط���ر حفظ جان ش���یعه به عنوان روش���ی اضطراری در طول تاریخ ش���یعه بر پی���روان اهل بیت؟مهع؟ 

کم بود با ظهور آخرین حجت الهی، حضرت مهدی؟جع؟ رخت بربس���ته و جامعه ش���یعی در اوج  حا

کرد. در آن زمان، زمینه ای برای تقیه نمی ماند. مهمترین دلیل بر تأیید  شکوه و عزت زندگی خواهند 

که ممکن است برای  که تقیه در اصل، برای حفظ جان و ترس از خطری اس���ت  این مدعا این اس���ت 

خود یا دیگران پیش آید و این حالت برای هر شخص در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد، اما زمان 

که زمان غلبه و قهر و سیطره قدرت الهی به دست اوست و قدرت های دیگر  ظهور امام زمان؟جع؟ 

کار نیست. بنابراین، در این زمان تقیه  همه مقهور و مغلوب این قدرتند، دیگر ترس از جان و مال در 

که آن حضرت با وجود غیبت از  مفهومی ندارد. در حقیقت علت غیبت امام مهدی؟جع؟ این است 

کمی را برعهده ندارد تا بتواند در  یوغ بیعت با طاغوت های زمان آزاد می شود و تعهد و بیعت با هیچ حا

کند. دیگر امامان از روی تقیه، حکومت ها را به رسمیت می شناختند،  زمان قیام خود آزادانه تالش 

ولی امام مهدی؟جع؟ مأمور تقیه نیس���ت، پس با حکومت ها و طاغوت های زمان بیعت نمی کند و 

گر غیبت آن حضرت نباشد، این امر شدنی نیست. )گروهی از نویسندگان، 1389، ص272( ا

عالم���ه محمد باقر مجلس���ی در این زمینه می گوید: »در زمان ظهور حض���رت، امنیت در همه جا 

کلی ترس از  کس���ی نمی ش���ود و به طور  کس و هیچ چیز ضرر یا خطری متوجه  گیر اس���ت. از هیچ  فرا

گروهی از مفس���رین امامیه آیه 55  گذش���ته از روایات،  میان می رود«. )مجلس���ی، 1403، 384/52( 

سوره مبارکه نور را درباره حکومت حضرت مهدی؟جع؟ تفسیر می کنند. 

ذیَن 
َ
َکَما اْسَتْخَلَف اّل ْرِض 

َ ْ
ُهْم ِفی األ اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفّنَ ذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الّصَ

َ
َوَعَد اهلُل اّل

ْمنًا َیْعُبُدوَننی 
َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أ َلّنَ ِذی اْرَتضی َلُهْم َو َلُیَبّدِ

َ
َنّنَ َلُهْم دیَنُهُم اّل ِم���ْن َقْبِلِهْم َو َلُیَمّکِ

ولِئَک ُهُم اْلفاِسُقوَن.
ُ
َکَفَر َبْعَد ذِلَک َفأ ال ُیْشِرُکوَن بی َشْیئًا َو َمْن 

کرده اند، وعده  کارهاى شایس���ته  که ایمان آورده و  که از ش���ما )بندگان(  کس���انی  و خدا به 
ک���ه قطع���ا آنها را در روى زمین جانش���ین )خ���ود( کند و حکومت بخش���د، همان گونه که  داده 
ک���ه پیش از آنه���ا بودند، مانند مؤمنان ق���وم نوح و قوم هود و صال���ح و قوم یونس،  کس���انی را 
جانشین ساخت و حتما آن دینی را که براى آنها پسندیده است )دین اسالم( براى آنها مستقر 
کند به طورى  و اس���توار س���ازد و بی تردید حال آنها را پس از بیم و ترس به امن و ایمنی تبدیل 
که تنها مرا بپرس���تند و چیزى را ش���ریک من قرار ندهند و هر که پس از این نعمت بزرگ کفران 

ورزد، چنین کسانی به حقیقت نافرمانند. )نور: 55( 

عالمه در المیزان درباره این آیه بعد از بحث مفصل می گوید: 

که با ظه���ور مهدى؟جع؟ برپامی ش���ود با هیچ  وع���ده اس���تخالف در آیه، جز ب���ا اجتماعی 
مجتمعی قابل انطباق نیس���ت و این مجتمع طیب و طاهر با صفاتی که از فضیلت و قداس���ت 
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که پیامبر؟ص؟ مبعوث به رسالت شده تا  کنون در دنیا منعقد نشده، دنیا از روزى  دارد، هرگز تا 
گر مصداقی پیدا کند در روزگار مهدى؟جع؟  گزیر ا کن���ون، چنین جامعه اى به خود ندی���ده، نا

خواهد بود. 

که از رسول خدا؟ص؟ و ائمه؟ع؟ در خصوصیات آن جناب وارد شده از انعقاد  چون اخبار متواترى 

که روى س���خن در آی���ه متوجه مجتمع  چنی���ن جامع���ه اى خبر می دهد، البته این در صورتی اس���ت 

صالح باشد، نه فقط حضرت مهدى؟جع؟. )طباطبایی، 1417، ص209-219/15( 

5. اصالح انحرافات
بع���د از ظه���ور امام زمان؟جع؟ و مبارزه ایش���ان ب���ا انحرافات فکری و عقیدتی از طریق روش���نگری و 

گستردن عدالت و محبت و نیز نزول حضرت عیسی؟ع؟ و اقتدای او به  استدالل و تسخیر قلب ها و 

حضرت مهدی؟جع؟ در بیت المقدس، تمامی مسیحیان و بسیاری از پیروان دیگر ادیان به اسالم 

مهدی؟جع؟، ایمان می آورند. )مجلس���ی، 1403، 52 /182-184( در زمانی اندک، دین واحدی بر 

کم خواهد شد و پرچم اسالم در تمامی نقاط جهان به اهتزاز در خواهد آمد. جهان حا

کم کردن توحید و فرهنگ اس���المی بر جامع���ه جهانی و از بین بردن  حض���رت مهدی؟جع؟ با حا

زمینه های ظلم و فس���اد و فقر در س���اختن جامعه یگانه بش���ری به توفیقی بزرگ و بی مانند دس���ت 

که علت اصل���ی آن در اختالف  می یاب���د و همه عل���ل و عوامل ناس���ازگاری ها و تضادهای اجتماعی را 

که آثار عمل ب���ه آن به طور  عقای���د و ارزش ه���ا نهفته اس���ت از بین می برد و با عرضه اس���الم راس���تین، 

عینی و ملموس برای همگان روشن می شود، راه هرگونه اختالف و تفرقه را خواهد بست. )عابدی، 

1388، ص95(

کارکردهای مهم دیگر حکومت امام مهدی؟جع؟ در عرصه دینی، زدودن بدعت ها، تصحیح  از 

که به نام اس���الم و به مرور زمان به  انحرافات و حذف برداش���ت های غیراس���المی و نادرس���تی اس���ت 

که  جامع���ه القا ش���ده و در مبانی دین، تحری���ف معنوی یا موضعی پدید آورده  اس���ت. از روایت هایی 

حرکت های فکری و فرهنگی حضرت را در عصر ظهور بیان می کند، دریافت می شود که در این روزگار، 

کرده و  توجیهات، تأویالت، تحریفات، انحرافات و پیرایه ها، بسیاری از باورهای اسالم ناب را تهدید 

ساخته های ذهنی مدعیان دین به عنوان باورهای دینی ترویج می شود. )صمدی، 1393، ص82( 

گی مهم و اساس���ی اصالحات  گذرا به آیات و روایات عصر حکومت امام زمان؟جع؟ دو ویژ با نگاهی 

ایش���ان دریاف���ت می ش���ود. اول اینکه اصالحات و سامان بخش���ی های حکومتی ام���ام زمان؟جع؟، 

کی  کره خا جهانی اس���ت و در بردارنده س���عادت، امنیت و آرامش برای همه انس���ان ها در تمام این 
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که آن حضرت فرمود:  کرده  خواهد بود )عابدی، 1388، ص91(. ابی الجارود از امام باقر؟ع؟ نقل 

یَن َو ُیِمیُت اهلُل ِبِه َو  ْرِض َو َمَغاِرَبَها َو ُیْظِه���ُر الّدِ
َ ْ
کُهُم اهلُل َمَش���اِرَق األ ْصَحاُبُه ُیَمّلِ

َ
اْلَمْه���ِدّیُ َو أ

ْلم. 
ُ

َثٌر ِللّظ
َ
 ُیَری أ

َ
ی ال َفُه اْلَحّقَ َحّتَ َماَت الّسَ

َ
کَما أ ْصَحاِبِه اْلِبَدَع اْلَباِطَل 

َ
أ

کم بر شرق و غرب  که خداوند آنان را مالک و حا حضرت مهدی؟جع؟ و یاران او هس���تند 
جهان خواهد کرد و دین را به دست آنها غالب می کند و باطل و دین های ساختگی را به همت 
او و یاران���ش از می���ان برمی دارد، چنانچه پیش از ظهور او س���فاهت و نادانی پرده بر روی حق 
که اثری از ظلم باقی نمی ماند.  گس���ترش می یابد  کش���یده اس���ت به طوری عدالت  و حقیقت 

)قمی، 1404، 87/1؛ حویزی، 1370، 506/3(

که حضرت مه���دی؟جع؟ و یاران با وفای ایش���ان، بر ش���رق و غرب  ای���ن روای���ت تصریح می کن���د 

گیتی تس���لط خواهند داشت؛ زیرا ظاهر تعبیر مش���ارق االرض و مغاربها همین است. دوم آنکه،  این 

اصالحات امام زمان؟جع؟ مطابق با فطرت و ذات خداجوی انسان هاست و در قوانین آن هیچ گونه 

تبعیض و برتری نژادی وجود ندارند و تمامی جامعه بش���ری در برابر آن یکس���ان  هس���تند. به همین 

که بیشترین جمعیت جهان را تشکیل می دهند در سایه  دلیل، اقشار و توده های مستضعف جهان 

این اصالحات، خشنود و خرسند خواهند زیست. )عابدی، 1388، ص91( 

گوش���ه خواهند نشس���ت  که مردم فقط در  درباره اصالحات در عرصه دینی، منظور این نیس���ت 

و ب���ه عبادت و دع���ا و نیایش می پردازند، بلکه منظور اصالحات همه جانبه اس���ت. برای مثال امروز 

در جامعه، اقتصاد مش���کلی اساس���ی است، ولی در حکومت حضرت مهدی؟جع؟ این مشکل حل 

خواه���د ش���د؛ زیرا یک���ی از برنامه ه���ا و اقدامات مهم حض���رت مهدی؟جع؟ اصالح���ات اقتصادی و 

کی  معیش���تی و پدیدآوردن رفاه در جامعه بش���ری اس���ت. آیات و احادیث مربوط به عصر ظهور، حا

که همه افرادش  که در سراس���ر زمین، جامعه ای یکپارچه و منس���جم تش���کیل می ش���ود  از آن اس���ت 

کمال صمیمی���ت، زندگی می کنند و عوام���ل اصلی فقر و  کنار ه���م در  مث���ل ی���ک خانواده ب���ا هم و در 

که  گرس���نگی و مظلومیت، چپ���اول و غارت ثروت ها از بین خواهد رفت. تردیدی نیس���ت  بیچارگ���ی، 

که لحظه ای آسایش و آرامش برای وی باقی نگذاشته  گرسنگی است  بدترین اسارت برای بشر، فقر و 

و زمینه های رشد و تکامل علمی و معنوی او را نابود می کند و همواره انسان را در اندیشه سیرکردن 

گرفتار می کند و فرصتی  ش���کم و پوشاندن بدن و دست یابی به سایبان و بهبودی از درد و بیماری، 

باقی نمی گذارد تا انس���ان به نیازهای روحی و معنوی بیندیش���د و برای رش���د علمی خویش اقدامی 

انجام دهد. )سقازاده، 1385، ص28(

با اصالحات اقتصادی امام زمان؟جع؟، بش���ر از این اسارت جان سوز فقر و تبعیض رهایی یافته 
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گرفتاری ها آزاد می ش���ود و به تکامل و رش���د علمی و معنوی می اندیشد و در راه  و از بند مش���کالت و 

گام برمی دارد. در احادیث عصر ظهور، اصالحات اقتصادی و رفاه مردم جهان از جمله مس���ائلی  آن 

کید ش���ده و با این اصالحات، نابس���امانی ها س���امان یافته، نیازها برآورده  که به آن بس���یار تأ اس���ت 

شده و رفاه اقتصادی و آسایش معیشتی بر تمامی زوایای زندگی بشری پرتو خواهد افکند. حضرت 

مهدی؟جع؟ س���الی دو بار به مردم، مال می بخشد و در ماه نیز دو بار، امور معیشتی مردم را تأمین 

کیسه ها می گذارند  که مردم، زکات مالش���ان را در  می کند تا نیازمندی به زکات پیدا نش���ود، تا جایی 

کن���د. ثروت های  کس���ی پیدا نمی ش���ود آنه���ا را بردارد و اس���تفاده  کوچ���ه قرار می دهند، ولی  کن���ار  و 

گرفته و به او  گرفته می شوند و حضرت مهدی؟جع؟ حق هر حق داری را  غصب شده نیز از غاصبان 

گر زیر دندان غاصبان باش���د. )مجلسی، 1403، 224/52؛ عیاشی، بی تا، ص64/1(  می دهد، حتی ا

کرد. کلی، اصالحات اقتصادی امام مهدی؟جع؟ را می توان در سه محور اصلی خالصه  به طور 

- به استخدام گرفتن ثروت های زمین و بهره برداری از آنها به نفع تمام جامعه جهانی.

گرفتن ثروت های غصب ش���ده و اموال بادآورده و اس���تفاده از آنها برای ارتقای س���طح زندگی   -

انسان ها.

- برق���راری عدالت اجتماعی و مس���اوات، همراه با برنامه ریزی درس���ت و صحیح برای آس���ایش و 

آرامش انسان ها. )سقازاده، 1385، ص28(

برای دس���ت یابی به خودکفایی و رفاه در منابع زیرزمینی و اس���تخراج و بهره برداری از آنها، باید از 

تمام امکانات وطن انسان، یعنی زمین بهره برداری شود. بسیاری از ثروت ها و مواد الزم برای زندگی 

که برای بش���ر امروز ش���ناخته ش���ده نیست در  از معادن به دس���ت می آید. این معادن و مواد دیگری 

کرم؟ص؟ می فرماید:  دوران ظهور، بهره برداری می ش���وند. )هاشمی شهیدی، 1375، ص11( پیامبر ا

گنج ه���ا و معادن زمین را آش���کار  کن���وزاالرض و معادنها؛ خداوند ب���رای قائم؟جع؟  »و یظه���راهلل ل���ه 

کبدها و تلقی  ج له االرض افالیذ  می کند« )نجفی، 1428، ص780(. امام علی؟ع؟ می فرماید: »و تخر

الیه س���لما مقالیده���ا؛ زمین آنچه را در اعماق خوی���ش دارد برای وی بیرون ده���د و همه امکانات و 

گذارد« )نهج البالغه، 1379، ص425(. برکات خویش را در اختیار او 

که وقتی ولی خدا حکومت می کند از آس���مان و زمی���ن روزی وافر نصیب مخلوقات  واض���ح اس���ت 

می شود. همچنین برای تشکیل جامعه واحد جهانی، وحدت دینی مردم جهان، یکی از ضروریات 

گون به طور قطع در صورت نقش داشتن در  گونا اس���ت. ادیان مختلف با فرهنگ ها و آداب و رس���وم 

اداره جوامع، س���بب تفرقه و ناس���ازگاری اجتماع���ی و مانع وحدت و یگانگی خواهن���د بود؛ زیرا دین 
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و جهان بین���ی، زیربن���ای تفک���ر و روابط اجتماعی انس���ان اس���ت. )س���قازاده، 1385، ص28( یکی از 

زیباتری���ن مراحل اصالحات دینی و فرهنگی حکومت مهدی؟جع؟ رش���د عقلی انس���ان ها و تکامل 

علم و دانش اس���ت. انس���ان در بعد عقلی و رشد فرهنگی، سیری طوالنی داشته و زحمات زیادی در 

کوشش انسان در مسیر تکامل و رشد،  این راه، متحمل شده و دستاوردهایی نیز داشته  است، ولی 

بیش���تر به بعد مادی جهان و زندگی انس���ان، معطوف بوده و در مس���ائل ماورای طبیعی، پیش���رفت 

چندانی نداشته و همچنان مجهوالت بی شماری پیش روی اوست.

در حقیقت ، شناخت انس���ان از جهان های ماورای طبیعت ، هنوز بسیار محدود، اندک و رازآلود 

گون علوم بشری با این همه پیشرفت به دستاوردهای اندک و  گونا اس���ت و متخصصان رشته های 

ناچیز علوم در این زمینه ها اعتراف دارند. از سوی دیگر، چون هدف از خلقت انسان، رشد و تکامل 

علم���ی و معرفتی اوس���ت، باید روزی این هدف، تحقق یابد. بدون ش���ک، این مه���م در زمان ظهور 

که به خاطر اتصال  حضرت مهدی؟جع؟ تحقق یافته و بش���ر به محضر اس���تاد و معلمی راه می یابد 

به منبع علم، هیچ مجهولی در عالم برایش وجود ندارد و هدف او پرده برداری از مجهوالت و ارتقای 

انس���ان ها تا اوج تکامل علمی و عقلی اس���ت. )عابدی، 1388، ص95( ام���ام صادق؟ع؟ می فرماید: 

کنون آورده اند دو حرف اس���ت  »علم و دانایی از 27 حرف تش���کیل می ش���ود. تمام آنچه پیامبران تا 

که مهدی ما قیام می کند، 25 حرف دیگر را  کنون بیش از دو حرف را نش���ناخته اند. آن گاه  و مردم تا 

آشکار می کند« )مجلسی، 1403، ص336/52(. این حدیث، حقایق علمی را به صورت تمثیل بیان 

که قبل از ظهور، هر چه پیشرفت شود، باز هم بعد از ظهور، حقایق علمی  کرده و به دنبال این است 

که به برکت آن مردم به بلوغ عقلی و فکری خواهد رسید. کشف می شود  دیگری 

کرده، شناخت ها و معارف ناب  امام زمان؟جع؟ مردم را به دانش های یقینی و درست، هدایت 

کرد  و خالص را برای آنان به ارمغان آورده و تمام نقطه های ابهام و سرگردانی در علوم را محو خواهد 

کتاب خدا  که زنان در خانه ها با  و در سایه حکومتش، علم و عقل انسان ها آنچنان متحول می شود 

و سنت پیامبر؟ص؟ قضاوت می کنند. )نعمانی، 1422، ص239( این حدیث به وضوح بر این مطلب 

کتاب و س���نت اس���ت و از ای���ن منبع، علوم دنیوی و  که علم در آن زمان، همان علم  دالل���ت می کند 

کم می شود یا به آن نیاز  اخروی اس���تخراج ش���ده و مردم به اجتهاد خواهند رس���ید و تقلید، یا خیلی 

نخواهد بود.

6. بازگشت به قرآن
که تا قیامت باقی  مانده و بشر را به سعادت ابدی راهنمایی می کند، ولی  کتاب آسمانی است  قرآن، 
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که  کسانی  متأس���فانه امروز بشر قدر این سفره الهی را نش���ناخته و بیشتر مردم، منکر قرآن هستند و 

گرفته اند. بدیهی  ب���ر وحیانی ب���ودن قرآن اعتقاد دارند ه���م از عمل به قرآن و فهم آن، بس���یار فاصله 

که ب���دون راهنمایی از ق���رآن، آرمان حکومت اس���المی ب���ر جهان محقق نخواهد ش���د. چون  اس���ت 

گیتی ظهور می کند، روش  کمیت قرآن در تمام  امام زمان؟جع؟ برای برافراش���تن پرچم اس���الم و حا

حکومتی اش نیز بر اساس قرآن، سیره پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ خواهد بود. امام زمان؟جع؟ قرآن، 

سنت و شریعت نبوی را اساس و پایه تمام امور در حکومت خود قرار داده و با تمام قدرت برای اجرای 

اح���کام الهی ت���الش می کند و به هیچ کس اجازه تخطی از این حدود را نخواهد داد. )اس���دعلی زاده، 

1385، ص92( قال رسول اهلل؟ص؟: 

اَس  ِتی. ُیقیُم الّنَ ُتُه ُسّنَ َاْلقاِئُم ِمْن ُوْلدی، ِاسُمُه ِاْسمی و کْنَیُتُه کْنَیتی َو َشماِئُلُه َشماِئِلی َو ُسّنَ
 .

َ
و جّل کتاِب اهلِل َعّزَ تی َو َشریَعتی َو َیْدُعوُهْم إلی 

َ
َعلی ِمّل

کنیه  کنیه اش  رس���ول خدا؟ص؟ فرمود، قائم؟جع؟ از اوالد من اس���ت. اسمش اس���م من و 
من و ش���کل و ش���مایلش ش���کل و شمایل من و روش���ش، روش من اس���ت. او مردم را بر ملت و 
ش���ریعت من نگه می دارد و آنها را به س���وی کتاب خداوند عزوجل دعوت می کند. )مجلس���ی، 

)73/51 ،1403

امام علی؟ع؟ در مورد تعلیم درست و آموزش همگانی قرآن در عصر ظهور فرمود:

ْنِزَل.
ُ
اَس اْلُقْرآَن کَما أ ُموَن الّنَ ْنُظُر ِإَلی ِشیَعِتَنا ِبَمْسِجِد اْلکوَفِة َو َقْد َضَرُبوا اْلَفَساِطیَط یَعّلِ

َ
ّنِی أ

َ
کأ

گردآمده اند و خیمه هایی  کوف���ه  که در مس���جد  گویا ش���یعیان ما اهل بیت؟مهع؟ را می بینم 
که نازل ش���ده  است به مردم یاد می دهند. )مجلسی،  برافراش���ته اند و در آنها قرآن را آن چنان 

)366/52 ،1403

بنابراین، محور حرکت نهضت جهانی امام مهدى؟جع؟ قرآن است و آن حضرت با تعلیم قرآن، 

آن را سرمش���ق زندگی انس���ان ها قرار خواه���د داد. حضرت علی؟ع؟ در بیان اح���وال زمان ظهور امام 

مهدى؟جع؟ می فرماید:

���رأی َعلی الُقرآِن ِاذا 
َ
 َیْعِط���ُف اْلَه���وی َعلَی اْلُهدی إذا َعَطُفوا الُه���دی َعلَی الَهوی َو َیْعِطُف اّل

ِة.  ّنَ َت الکتاِب َو الّسُ أی َو ُیحیی َمّیِ َعَطُفوا الُقرآَن علی الّرِ

که مردم  ام���ام مهدى؟جع؟ هواى نف���س را به هدایت و رس���تگارى برمی گردان���د، زمانی 
هدای���ت را ب���ه هواى نفس تبدیل کرده باش���ند و رأى را به قرآن برمی گردان���د، زمانی که مردم 

کرده باشند. )نهج البالغه، 1379، ص138(  قرآن را به رأى و اندیشه مبدل 

که در عصر حکومت امام مهدی؟جع؟ تعلیم قرآن و تفس���یر  از این دو روایت مش���خص می ش���ود 

قرآن، مورد اهتمام ویژه قرار خواهد گرفت و تفسیر به رأی، جایگاهی نخواهد داشت. امام صادق؟ع؟ 
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کتاب جدید و رفتار و قض���اوت تازه، پدیدار  کند، امر جدی���د و  که قائ���م ظهور  می فرمای���د: »هنگام���ی 

که بر عرب سخت است«. )عاملی، 1425، ص75/7( در زمان غیبت، بدعت هایی در دین  می شود 

گذاش���ته ش���ده و احکامی از قرآن و اسالم، بر اس���اس میل مردم تأویل و تفس���یر می شود. بسیاری از 

گویا از اس���الم نبوده است. وقتی حضرت مهدی؟جع؟  که  حدود و احکام چنان فراموش می ش���ود 

که صادر ش���ده ظاهر می کند. حدود  کرده و احکام خدا را همان طور  کرد، بدعت ها را ابط���ال  ظه���ور 

که چنین برنامه ای، برای مردم تازگی دارد.  اسالمی را بدون سهل انگاری اجرا می کند و معلوم است 

کوچه  کرده اند. در بازار و  کتفا  کرده به بعض ظواهر آن ا که ارکان و اصول مس���لم اس���الم را رها  مردمی 

و خیابان و خانه، اثری از اسالمشان نیست. صفات زشت در نظرشان هیچ اهمیتی ندارد، محرمات 

گر  کتفا می کنند و ا گون جایز می ش���مارند. از قرآن، فقط به ظواهر قرائ���ت ا گونا اله���ی را با حیله های 

گوهر دین ب���ه دور افتاده اید و آیات  ام���ام زمان؟جع؟ ظاهر ش���ود و به آنان بگوید ش���ما از حقیقت و 

کرده به  کرده اید، چرا حقیقت اسالم را رها  قرآن و احادیث پیغمبر؟ص؟ را برخالف واقع تفسیر و تأویل 
کردید؟ شما اعمال و رفتارتان را با دین تطبیق نکرده اید، باید دستورات اخالقی و  ظواهرش قناعت 

کنید، چنین دین و  کنید و خالف واجب را انجام دهید و فالن بدعت را رها  اجتماعی اسالم را عمل 

برنامه ای برایش���ان تازگی داشته از آن وحشت می کنند و اسالمش نمی دانند؛ زیرا اسالم را جور دیگر 

کرده بودند. )مالمحسنی، 1381، ص21( تصور 

که اعجاز، حکم یک  در عصر حکومت ایش���ان همه  این مس���ائل از طریق اعجاز حل می ش���ود؛ چرا 

اس���تثنا را دارد و ب���رای مواق���ع ضروری و مخصوص���ًا اثبات حقانیت دعوت پیامبر؟ص؟ اس���ت، نه برای 

تنظیم زندگی روزمره و جریان عادی زندگی که هیچ پیامبری برای این مقصد از معجزه استفاده نکرده 

اس���ت. بنابراین، مس���یر حکومت جهانی او از همان نمونه اس���ت نه اعجاز. )مکارم ش���یرازی، 1380، 

که زمامداران ناالیق و دیگران در طول تاریخ به اس���الم  79/11-83( در نتیج���ه ب���ه دلیل پیرایه هایی 

که وارد آن شده است، امام می کوشد حقیقت را آشکار  بسته اند و بدعت ها و تحریف های بی شماری 

کند. با این حال، مردم می پندارند مکتب جدید، روش جدید و قضاوت جدیدی به جز اس���الم آمده 

است. پس سیره  حضرت مهدی؟جع؟ همان سیره  پیامبر؟ص؟ و علی؟ع؟ و دیگر ائمه؟مهع؟ است.

گیر دین اسالم کمیت فرا 7. حا
با عصر ظهور حضرت مهدی؟جع؟ نه تنها توحید و معنویت و ایمان به اهلل و پرستش یگانه معبود 

کامل عالم گیر ش���ده و دین اس���الم، بر  حقیق���ی عال���م، سراس���ر جهان را می گی���رد، بلکه توحید ناب و 

کرده و دین رسمی جهان، خواهد شد. ِرفاعه بن موسی می گوید از  گسترش پیدا  کره زمین  سرتاسر 
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که در تفسیر آیه 83 سوره آل عمران فرمود:  امام صادق؟ع؟ شنیدم 

دًا َرُسوُل اهلل.  ّنَ ُمَحّمَ
َ
 اهلُل َو أ

َّ
 ِإَلَه ِإال

َ
ْن ال

َ
 ُنوِدَی ِفیَها َشَهاَدُه أ

َّ
ْرٌض ِإال

َ
 َیْبَقی أ

َ
ِإَذا َقاَم اْلَقاِئُم ال

هنگامی که مهدی؟جع؟ قیام کند، زمینی نمی ماند مگر اینکه در آنجا بانگ شهادت به 
کرم؟ص؟ بلند می شود. )مجلسی، 1403، 340/52( یگانگی خدا و رسالت پیامبر ا

در مورد جهانی شدن اسالم و غلبه آن بر سایر ادیان در قرآن آمده است: 

َکِرَه اْلُمْشِرُکوَن. ِه َو َلْو  ُکِلّ یِن  ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی َو دیِن اْلَحِقّ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الِدّ
َ
ذی أ

ّ
ُهَو اَل

که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد، تا او را بر همه ادیان غالب  اوست خداوندی 
کراهت داشته باشند. )توبه: 33( که مشرکان  گرداند، هر چند 

در آیه دیگر آمده است: 

ذیَن 
َ
َکَما اْسَتْخَلَف اّل ْرِض 

َ ْ
ُهْم ِفی األ اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفّنَ ذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الّصَ

َ
َوَعَد اهلُل اّل

ْمنًا َیْعُبُدوَننی  
َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أ َلّنَ ِذی اْرَتضی  َلُهْم َو َلُیَبّدِ

َ
َنّنَ َلُهْم دیَنُهُم اّل ِم���ْن َقْبِلِهْم َو َلُیَمّکِ

ولِئَک ُهُم اْلفاِسُقوَن. 
ُ
َکَفَر َبْعَد ذِلَک َفأ ال ُیْشِرُکوَن بی  َشْیئًا َو َمْن 

خدا به کس���انی از ش���ما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، وعده داده که خالفت 
که به پیش���ینان آنها خالف���ت روی زمین را  روی زمی���ن را به آنها خواهد بخش���ید، همان گونه 

کند. )نور: 55( که برای آنها پسندیده، پابرجا و مستقر  بخشید و دین و آیینی را 

ْس���الَم  ِ
ْ

ْتَمْمُت َعَلْیُکْم ِنْعَمِتی َو َرِضیُت َلُکُم اإل
َ
ْکَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َو أ

َ
 در آیه س���وم نیز آمده اس���ت: »أ

گردانیدم و اس���الم را برای شما به  کامل و نعمت خود را بر ش���ما تمام  ِدینًا؛ امروز دین ش���ما را برایتان 

عنوان آیینی برگزیدم«. )مائده: 3( 

که اسالم، بر تمام ادیان غالب خواهد شد و در زمین،  آنچه از این آیات دریافت می شود این است 

مستقر و پابرجا می شود. 

کرم؟ص؟ در رابطه با دین آینده جهان می فرماید: »در آن روز، آیین مقدس اسالم، سراسر  پیامبر ا

گرفته شده و حکومتی جز حکومت اسالمی نخواهد  کفار  روی زمین را فرا می گیرد، حکومت از دست 

بود«. )هاشمی شهیدی، بی تا، ص360(

همچنین تصریح بسیاری از روایات این است که در زمان امام مهدی؟جع؟ دین اسالم همه کره 

گیرشدن  زمین را فرا گرفته و بر همه ادیان جهان پیروز خواهدشد. امام علی؟ع؟ عصر ظهور را عصر فرا

اسالم دانسته که همگان در برابر حضرت مهدی؟جع؟ تسلیم می شوند، کافری نمی ماند مگر اینکه 

ایمان می آورد و بدکاری نمی ماند مگر اینکه به نیکی ها رومی آورد. ایشان می فرماید: 

ِئَکِتِه َو 
َ

ُدُه اهلُل ِبَمال اِس ُیَؤّیِ ْهِر َو َجْه���ٍل ِمَن الّنَ
َ

َکَلٍب ِمَن الّد َماِن َو   ِفی آِخِر الّزَ
ً

َیْبَع���َث اهلُل َرُجال
ْرَض 

َ ْ
 األ

ُ َ
َکْرهًا َیْمل ی َیِدیُنوا َطْوعًا َو  ْرِض َحّتَ

َ ْ
ْهِل األ

َ
ْنَصاَرُه َو َیْنُص���ُرُه ِبآَیاِتِه َو ُیْظِهُرُه َعَلی أ

َ
َیْعِص���ُم أ
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 َطاِلٌح 
َ

 آَمَن ِبِه َو ال
َّ

َکاِفٌر ِإال  َیْبَق���ی 
َ

ِد َو ُطوُلَها ال
َ

 َو ُن���ورًا َو ُبْرَهانًا َیِدیُن َلُه َعْرُض اْلِبال
ً

ِقْس���طًا َو َع���ْدال
 َصَلح. 

َّ
ِإال

خداوند در آخر الزمان، روزگار س���خت و دش���وار و جهل غالب مردم، مردی را مبعوث فرماید 
کرده و با آیات و معجزات خود، او را نصرت  که او را توسط فرشتگانش تأیید و یارانش را حفظ 
بخشد و او را بر تمام اهل زمین غالب و چیره سازد به نوعی که همه مطیع او شوند چه با میل 
که تمام س���رزمین ها  کند، تا جایی  کراهت. او زمین را پر از قس���ط و عدل و نور و برهان  چه با 
کافران به او ایمان آورده و مردم تبهکار صالح ش���وند. )مجلس���ی، 1403،  پیرو او ش���وند، همه 

)280/52

گرفته و بر همه ادیان  کره زمین را فرا  که سرانجام دین اسالم همه  از این روایت دریافت می شود 

کرده و حکومت  که حضرت مهدی؟جع؟ ظه���ور  جهان پیروز خواهد ش���د و این در هنگامی اس���ت 

واحد جهانی را تش���کیل دهد. در حکومت امام مهدی؟جع؟، مردم به طور بی س���ابقه ای به اسالم 

روی خواهند آورد و روزگار خفقان و س���رکوب دین داران و ممنوعیت مظاهر اس���المی به س���ر می آید. 

در همه جا آوای اس���الم طنین انداز خواهد ش���د و آثار مذهب تجلی می کند. حذیفة بن یمان از قول 

گزارش  پیامب���ر؟ص؟ رضایت اهل آس���مان و زمی���ن از خالفت جهانی حضرت مه���دی؟جع؟ را چنین 

کرده است: 

مهدی؟جع؟ از فرزندان من است، سیمایش مثل ماه شب چهارده است. زمین را از عدل 
و داد پر می کند، همان طور که از س���تم لبریز ش���ده است. اهل آسمان ها، اهل زمین و پرندگان 

در هوا از خالفات و حکومت جهانی او راضی و خشنود هستند. )مجلسی، 1403، 91/51(

در ای���ن حدی���ث، دوب���ار واژه زمی���ن و یک ب���ار واژه م���ردم آم���ده اس���ت. ای���ن دو، جهانی ب���ودن و 

کرده و زمینیان  جهانی ش���دن اقدامات حضرت مهدی؟جع؟ را می رس���اند. او زمین را پ���ر از عدالت 

کش���ور یا  از او رضایت دارند. ثروت را بین مردم با رعایت مس���اوات توزیع می کند. هرگز س���خن از یک 

که  کره زمین نیس���ت، بلکه تحول جهانی است و خشنودی مردم جهان را  گوش���ه ای از  یک ملت در 

از بی عدالتی، ظهور ظلم، تبعیض، شکاف های طبقاتی و توزیع نادرست ثروت، خسته و بیزارند به 

همراه دارد. نزول عیس���ی بن مریم؟ع؟ در زمان ظهور حضرت مهدی؟جع؟ و همکاری با ایش���ان در 

انقالب جهانی مهدوی در متن احادیث نبوی به صراحت برای همگان بیان ش���ده اس���ت. در قرآن 

که آشکار می شود  مجید نیز این حقیقت بیان شده است، البته در پرتو تفسیر قرآن با حدیث است 
کمک رهنمودهای امامان معصوم؟مهع؟ قابل درک می شود.  و پیام قرآن در ارتباط با این موضوع با 

کریم درباره سرنوشت حضرت عیسی  بن مریم؟ع؟ می فرماید:  قرآن 
َه َلُهْم َو  ا َقَتْلَنا اْلَمسیَح عیَسی اْبَن َمْرَیَم َرُسوَل اهلِل َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِکْن ُشّبِ َو َقْوِلِهْم ِإّنَ
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ّنِ َو ما َقَتُلوُه َیقینًا.
َ

باَع الّظ  اّتِ
َ
ذیَن اْخَتَلُفوا فیِه َلفی  َشّکٍ ِمْنُه ما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإاّل

َ
ِإّنَ اّل

و نیز گفته آنها که ما مسیح عیسی بن مریم، رسول خدا را کشتیم در حالی که او را نکشتند 
کردند در جنگ کشته شد، یا شخص  کار بر آنها مش���تبه ش���د و خیال  و به دار نیاویختند، ولی 
دیگرى به قیافه او کش���ته ش���د یا عیس���ی نامی، مدعی نبوت پس از مدتی کش���ته ش���د و حتما 
کسانی که درباره او اختالف دارند در این باره در شک و تردیدند و جز پیروى ظن و گمان، هیچ 

علمی بدان ندارند و یقینا او را نکشتند. )نسا: 157(

کرد: از این آیه سه نکته را می توان برداشت 

کشته نشده و نمرده و به دار آویخته نشده است؛ - حضرت عیسی؟ع؟ 

- حضرت عیسی؟ع؟ به آسمان در نزد خدا، باال رفته و زنده است؛

کتاب پیش از مرگ مسیح؟ع؟ به او ایمان می آورند. - اهل 

کتاب به حضرت مسیح؟ع؟ پیش از مرگ او ایمان می آورند،  که تمام اهل  منظور قرآن این است 

یهودیان او را به نبوت می پذیرند و مس���یحیان نیز دست از الوهیت او می کشند. این در زمانی است 

که حضرت مس���یح؟ع؟ طبق روایات اس���المی در موقع انقالب حضرت مهدی؟جع؟ از آسمان فرود 

کتاب به او ایمان آورده اند و حضرت عیسی؟ع؟ در انقالب  می آید و پیش از رحلت ایشان، همه اهل 

که یهودیان به حک���م اینکه آیین  جهان���ی حضرت مهدی؟جع؟ نیز ایمان می آورند. روش���ن اس���ت 

آنه���ا پیش از آیین مس���یحیت بوده، باید به حضرت مس���یح؟ع؟ ایمان  آورن���د و مجموعه یهودیان و 

که با آمدن اسالم، تاریخ آنها سپری  گذشته بوده  مس���یحیان نیز به حکم اینکه آیینش���ان مربوط به 

ش���ده، وظیف���ه دارند در زم���ان انقالب جهانی مه���دوی به آیین ح���ق و نهایی مکتب اس���الم ایمان 

گذشته بوده، وظیفه  که حضرت عیسی؟ع؟ نیز به حکم اینکه آیینش مربوط به  بیاورند، همان طور 

که رهبر و مجری آن حضرت مهدی؟جع؟ اس���ت، ایمان آورد. از عوامل سرعت  دارد به آیین اس���الم 

گسترش اسالم در انقالب جهانی مهدوی، فرودآمدن حضرت عیسی؟ع؟ و شناسایی ایشان توسط 

کتاب، یهودیان، مسیحیان و روی آوردن همه آنها به او و ایمان به شخصیت آن حضرت  همه اهل 

اس���ت. ایمان آورندگان به حضرت مس���یح؟ع؟ به اس���الم و انقالب جهانی امام مهدی؟جع؟ ایمان 

می آورند و جهانی ش���دن اس���الم و جهانی س���ازی اس���المی روی می دهد و آیین جهانی، جاویدان و 

کم خواهد شد. )هاشمی ش���هیدی، 1384، ص141( امام باقر؟ع؟  جامع اس���الم بر سراس���ر جهان حا

درباره این سخن خدای متعال: »و إن من أهل الکتاب إاّل لیؤمنّن به قبل موته و یوم القیامة یکون 

علیهم شهیدًا« )نساء: 159( می فرماید: 

عیسی پیش از روز قیامت به دنیا فرود می آید و اهل هیچ ملتی باقی نمی ماند، مگر اینکه 
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پیش از مرگشان به حضرت مسیح؟ع؟ ایمان می آورند و حضرت عیسی؟ع؟ پشت سر حضرت 
مهدی؟جع؟ نماز می گزارد. )قندوزی، بی تا، 237/3(

که  کتاب به حضرت مس���یح؟ع؟ زمانی روی می دهد  بر اس���اس این حدیث ش���ریف، ایمان اهل 

گزارد و با اقتدا به حضرت مهدی؟جع؟  حضرت عیس���ی؟ع؟ پشت س���ر حضرت مهدی؟جع؟ نماز 

پی���روان خ���ود را به ی���اری حضرت مهدی؟جع؟ و ایمان به آیین اس���الم ن���اب محمدی؟ص؟ هدایت 

گس���ترش اس���الم ناب ب���ر روی زمین اقدام می کند و س���ایر  می کن���د. امام مهدی؟جع؟ به توس���عه و 

توس���عه ها مانند توسعه  سیاسی و اقتصادی به پیروی از توسعه  اسالم و در سایه توسعه دین، پدید 

کند در دنیا  گس���ترش می دهد. وقتی امام عصر؟جع؟ ظهور  خواهد آمد. او آیین اس���الم را در جهان 

که غیر خدا را پرس���تش می کنند، باقی نخواهند ماند مگر  هی���چ یهودی و نصرانی و هیچ یک از آنان 

کرد و آن روز یک دین در سراسر عالم خواهد  اینکه به آن حضرت ایمان آورده و او را تصدیق خواهند 

بود و آن دین مقدس اسالم است. )صمدی، 1393، ص90(

8. نتیجه گیری
کمیت  کرم؟ص؟ بر اساس حا سیره دینی امام مهدی؟جع؟ در عصر ظهور، همان سیره جدش پیامبر ا

کامل دین پیامبر خاتم؟ص؟  دین اس���الم و اجرای عدالت است؛ زیرا مأموریت اصلی حضرت، تحقق 

تعالی و شکوفایی جامعه دینی در عصر ظهور است. بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی، دین مرضی 

او توس���ط ام���ام مهدی؟جع؟ بر هم���ه ادیان پیروز ش���ده و ظفرمندانه ب���ر عالم و آدم، ف���روغ توحید  

که فرزندان آدم، دینی جز دین واحد نداشته باشند. جهان، روزی را در پیش  گونه ای  می افکند به 

کشور تبدیل می شود، مرزهای جغرافیایی  که در آن روز، تمام کشورهای کوچک و بزرگ به یک  دارد 

کش���ورها برداشته شده و حکومت واحد جهانی براس���اس عدالت و آزادی تشکیل می شود و بر تمام 

جهان یک دین و آیین، یک قانون اساسی و یک رهبر حکومت می کند. به این ترتیب، اسالم دوباره 

کمیت قرآن در تمام جهان  احیا می ش���ود. چون امام زمان؟جع؟ برای برافراشتن پرچم اسالم و حا

کرد، روش حکومتی او بر اس���اس قرآن و س���یره پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ خواهد بود. از  ظهور خواهد 

کارکردهای مه���م امام مهدی؟جع؟ در عرصه دینی، زدودن بدعت ه���ا، تصحیح انحرافات و حذف 

که به نام اس���الم و به مرور زمان به جامعه القا شده و در  برداش���ت های غیراس���المی و نادرستی است 

مبانی دین، تحریف معنوی یا موضعی پدید آورده است.

 



س
اه

 یی
وی

ر تی
ر

ی ع
دسا

رن 
رم

85

فهرست منابع
کریم )1378(. مترجم: مکارم شیرازی، ناصر. قم: انتشارات سپهر. *     قرآن 

*    نهج البالغه، تحقیق صبحی صالح.
کوثر، . 1 احمدی نژاد، فاطمه،. و سلطانی نژاد، محمدمهدی )1394(. ویژگی های حکومت امام مهدی؟جع؟ در قرآن، مجله 

53، ص7.
کبر )1383(. روش حکومت امام زمان؟جع؟، مجله مبلغان، 58، ص92.. 2 اسدعلی زاده، ا
برقی، احمد بن خالد )1470(. المحاسن. تهران: دارالکتب االسالمیه.. 3
برنجیان، جالل )1380(. آینده جهان. تهران: مؤسسه تحقیقات و انتشارات طور. . 4
حر عاملی، محمد بن حسن )1414(. وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسه آل البیت؟ع؟ الحیاء التراث.. 5
حر عاملی، محمد بن حسن )بی تا(. اثبات الهداه. قم: چاپخانه علمیه.. 6
کتاب.. 7 حکیمی، محمد )1381(. عصر زندگی، چگونگی آینده انسان و اسالم. قم: بوستان 
حویزی، عبد علی بن جمعه العروسی )1412(. تفسیر نور الثقلین. قم: مؤسسه اسماعیلیان.. 8
زنجانی، ابوعبداهلل )1370(. تعلیقه بر اوئل المقاالت. بی جا. بی نا. . 9

سقازاده، سید محمد )1385(. اصالحات در حکومت مهدی؟جع؟، مجله حدیث زندگی، 28، 28 - 32.. 10
صدوق، محمد بن علی ) 1403(. الخصال. قم: انتشارات اسالمی.. 11

صدوق، محمد بن علی )1385(. علل الشرایع. نجف اشرف: المکتبه الحیدریه.. 12
صم���دی، قنبرعل���ی )1392(. آخری���ن منج���ی، ش���ناخت نامه ام���ام مه���دی؟جع؟. ق���م: انتش���ارات بنی���اد حض���رت مهدی . 13

موعود؟جع؟.
صمدی، قنبرعلی )1393(. سیره امام مهدی؟جع؟. قم: انتشارات بنیاد حضرت مهدی موعود؟جع؟.. 14
طباطبایی، محمدحسین )1417(. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسالمی.. 15
طبرسی، احمد بن علی )1386(. االجتحاج. نجف اشرف: دارالنعمان.. 16
طبرسی، فضل بن حسن )1417(. اعالم الوری باعالم الهدی. قم: مؤسسه آل البیت الحیاء التراث.. 17
عابدی، حمید )1388(. زندگی در دولت مهدی؟جع؟. قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.. 18
عیاشی، محمد بن مسعود )بی تا(. تفسیر العیاشی. تهران: المکتبه العلمیه االسالمیه.. 19
کاشانی،محمدبن شاه مرتضی )1415(. تفسیر الصافی. تهران: مکتبه الصدر.. 20 فیض 
قفاری، ناصر بن عبداهلل )بی تا(. اصول مذهب الشیعه االمامیه االث�نی ع�شریه. بی جا: انتشارات  دارالرضا.. 21

کنز الدقائق و بحر الغرایب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.. 22 قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا )1368(. تفسیر 
قندوزی، سلیمان )بی تا(. ینابیع الموده لذوی القربی. قم: دار األسوه.. 23
گروهی از نویسندگان )1389(. تاریخ عصر غیبت. قم: آینده روشن.. 24
مجلسی، محمد تقی )1403(. بحار األنوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.. 25
مفید، محمد بن نعمان )1414(. االختصاص. بیروت: دارالمفید.. 26
مکارم شیرازی، ناصر )1391(. تقیه سپری برای مبارزه عمیق تر. قم: نسل جوان.. 27
مکارم شیرازی، ناصر )1374(. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب االسالمیه.. 28
مالمحسنی، محمدعلی )1381(. سیره حکومتی امام زمان؟جع؟، مجله صباح، 4، 21.. 29
نجفی، سید بهاء الدین )1420(. منتخب االنوار المضیئه. قم: مؤسسه اإلمام الهادی؟ع؟.. 30
نعمانی، محمد بن ابراهیم )1422(. الغیبه. قم: انوار الهدی. . 31

هاشمی شهیدی، اسداهلل )1375(. رفاه اقتصادی و معیشتی، مجله موعود، 1، ص11.. 32
هاشمی شهیدی، اسداهلل )1384(. جهانی شدن و حکومت جهانی حضرت مهدی؟جع؟، مجله پژوهه، 13، ص141. . 33
هاش���می ش���هیدی، اس���داهلل )1384(. ظهور حضرت مهدی؟جع؟ از دیدگاه اس���الم و مذاهب و ملل جهان. قم: انتشارات . 34

مسجد مقدس جمکران.


