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The holy Quran is the last and the most comprehensive divine book which is descended for the 
guidance and happiness of humans; therefore, it reflects all required components of man for reaching 
happiness in different ways.One of the promises of Islam is forming universal, comprehensive, and 
complete civilization for real happiness of man in the last period of man’s history, in the present article, 
the components and criteria of the civilization of the Apocalypse from the viewpoint of the Quran are 
dealt with.In the present article, with the aim of extracting the features of the civilization of  the 
Apocalypse from the holy Quran, using an analytical method, first by referring to the narrations on the 
similarity of monotheistic (Tawhidi) governments, like Prophet Solomon and Prophet David (A.S.) and the 
civilization of the Apocalypse the features of the civilization of the Apocalypse are explained from the 
viewpoint of the Quran; therefore, by investigating the narrations of the Apocalypse era, we will discover 
the similarities between them and governments like Prophet Solomon and Prophet David (A.S).The result 
is that the aim of the holy Quran in presenting these civilizations and great and wonderful powers is 
strengthening the possibility of realization of such a civilization at universal and pervasive level which 
some verses of the Quran promise; therefore, it is tried in the present article to extract these components 
regarding the mentioned similarities of previous civilizations. 
Keywords: The Holy Quran, Civilization of the Apocalypse, Civilization of Prophet David, Civilization of 
Prophet Solomon. 
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  آخرالزمان نتمد هایویژگی

  کریمقرآن منظر از

 35/50/9939 پذیرش: تاریخ   50/50/9939  دریافت: تاریخ
 خوشدونی مهدی

(031-011) 

 چکیده
 سعاات  و هدایت منظوربه که است آسمانی کتاب ترینکامل و واپسین کریمقرآن
  انحای هب را، ساات  برای انسان نیاز مورت هایمؤلفه تمام رو،ازاین شده؛ نازل بشر

  .است تاته بازتاب خوت تر مختلف،
 بععرای کامععل و فراگیععر جهععانی، تمععدنی تشععکیل اسعع م مکتعع  نویععدهای از یکععی

 بعه رو پعی  مقالع  تر اسعت، انسعان تعاری  از برهعه آخرین تر بشر حقیقی ساات 
   .است شده پرتاخته قرآن نگاه از آخرالزمان تمدن هایشاخصه و هامؤلفه

 روش بعه  کریمقرآن از آخرالزمان تمدن هایویژگی استخراج هدف با مقاله این تر
 توحیعدی، هعایحکومعت شعااهت بعه نعارر روایعا  به استنات ضمن ابتدا تحلیلی،

 تمععدن هععایویژگععی آخرالزمععان، تمععدن بععا تاووت و سععلیمان حضععر  همچععون
 عصعر روایعا  بررسعی بعا بنعابراین گعرتت؛معی تایعین کعریمقرآن منظر از آخرالزمان
 و سعلیمان همچعون هعاییحکومعت و هعاآن بین هاییشااهت وجوت به آخرالزمان

  .برت خواهیم پی نای تاووت
 امکعان تثایعت شعگفت، و بزرگ هایقدر  و هاتمدن این ارائه از کریمقرآن هدف

 را آن وععد  قعرآن از آیعاتی کعه است جهانی و فراگیر سطح تر تمدنی چنین تحقق
 بعهباتوجعه هعامؤلفعه ایعن تعا اسعت شعده ت ش رو پی  مقاله تر رو،ازاین تهد؛می

  .شوت استخراج پیشین هایتمدن از یاتشده هایهمانندی
  نای سلیمان تمدن تاووت، تمدن آخرالزمان، تمدن کریم،قرآن :کلیدی واژگان
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  مقدمه .1

 چشام باه ادیاان تمام در که است ایوعده توحیدی حکومت و آخرالزمان تمدن گیریشکل
 آیاا کاه اسات ایا  پرسا  اسات  شاده اشاره آن جزئیات تمام به نیز اسالم در و خوردمی
 ایا  در کارد  اساتررا  کرآم قرآن  از مستقیم طوربه را هاشاخصه و هاویژگی ای  توانمی

 که است ای  واقعیت اما گردد  استررا  کآم قآن  از یادشده هایویژگی تا شده تالش مقاله
 و هااویژگی ای  تحلیل برای و دارد اشاره موضوع ای  به غیرصریح طوربه آیاتی کآم  قآن در

 همچاون قارآن در موجود توحیدی هایتمدن و دینی هایحکومت سراغ به باید هاشاخصه
 در سرزی تمرن  و توسعه» چون مقاالتی در هرچند رفت  نبی سلیمان و داوود حکومت
 تمدن و توسعه هایشاخصه به سلیمانی زهرا و منتظرالقائم اصغر نوشته «دمنی هز حکومت

 نشده ایاشاره آخرالزمان تمدن با هاآن ارتباط وجه به ولی شده، پرداخته حکومت دو ای  در
 مقالاه در کاه همچناان اسات، شاده برداشات آن از تمادن و توساعه هاایشاخصاه تنها و
 نویساندگان دیگر و مشهدی وحانیر نوشته «الهی پیزمبآا  بز .مهن  حضآت هز شبزهت»
 هااآن در اماا اسات  شاده پرداختاه انبیا دیگر و .مهدی حضرت بی  هاشباهت از برخی به

 شاده توجاه ملک صاحب انبیای فقط نه انبیا، تمام هم آن و... غیبت تولد، شباهت به بیشتر
  کآم .قآن  در هاتمدن ای  با آخرالزمان تمدن هایهمسانی وجود تا است

 هاایشاخصاه اساتررا  باه نگاه ای  با که جهت ای  از حاضر مقالۀ شد گفته آنچه بهباتوجه
 ناوآوری دارای پرداختاه، یادشاده هااهمساانی از مندیبهره با کآم قآن  خود از آخرالزمان تمدن

 اولیاا و انبیاا توساط کاه توحیادی هاایتمادن به ویژه، طوربه حاضر، مقاله در همچنی ، است 
 وجاود باه کاه روایااتی باهباتوجاه بناابرای ، است  شده توجه شده یاد هاآن از قرآن در و لتشکی

 تمادنی هاایویژگای بیاان ضام  دارد، اشااره نبای سلیمان و داوود حکومت بی  هاشباهت
 آنکاه نتیجاه اسات. گردیاده اساتررا  آن از آخرالزمان تمدن هایویژگی یادشده، هایحکومت

 قارآن، در شاده بیاان دینای هایحکومت در را آخرالزمان تمدن هایشاخصه و هاویژگی توانمی
 روایاات در هااییشاباهت کاه چارا کارد  جساتجو سالیمان و داوود حضرت داستان ویژهبه

  دارد. وجود حکومت دو ای  دربارۀ قرآن تفصیل با آخرالزمان حکومت
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 آخرالزمان نشانگر آیات بعضی .2

 آیااتی اما ندارد، وجود کند، اشاره آخرالزمان به صریح طوربه که یاآیه کآم قآن  در هرچند
 افتد.می اتفاق زمی  روی در بشر برای آخرالزمان تحقق اینکه گویای هستند
 جمله: آن از
ه َََوَعَدَ» .9 ذ ََاللَّ

واَ ََنَیالَّ واَ ََوََمنکمََءاَمن  ل  َََعم  َحت  ل  م َیلَََالصَّ ه  َفنَّ ل  َتخ  ََس  ََفى  ض  َر  َََماکَاْل  َلَفَاس  ذ َََتخ 
نََنَیالَّ َم 

م َ ه  ل  َکَمَیلََََوَََقب  ىَنَهم َیدَ َلَهم َََننَّ ذ 
َتضَىََالَّ میلََََوََلَهم ََار  َلنهَّ نََبدِّ ََمِّ د  م َََبع  ه  ف  ًناََخو  م 

َ
َیَأ وَننى  د  ب  ر  َیََلََع 

ََوَنَکش  َبرى 
َدَََفَ َکََمنََوََئاًَیَشَ َلئَکَذالَ ََبع  و 

 
م ََکَفأ وَنََه  ق  َفاس   ایمان هک شما از سانیک به خداوند ( 00 )نور: «ال 

 زمای  روی مارانکح را آناان قطعاا   هکا دهدمی وعده اندداده انجام شایسته ارهایک و آورده
 هک را آیینی و دی  و برشید را زمی  روی خالفت هاآن پیشینیان به هک گونههمان رد،ک خواهد

 مباد  آراما  و نیتام به را ترسشان و ساخت خواهد دارریشه و پابرجا پسندیده، آنان برای
 و سااخت. نرواهناد م  کشری را چیزی و پرستید خواهند مرا تنها هکچنانآن کرد  خواهد

 هستند. فاسقان هاآن شوند، افرک آن از پس هک سانیک
 همراه ام  ایآینده زمی  در که دهدمی وعده ایمان اهل به صراحتبه خداوند آیه ای  در

 داشت. خواهند خوفی و ترس هرگونه بدون خدا، عبادت و حکومت، و قدرت با
 شاده دانساته -رجعات هنگاام-پادران  و .قائم حضرت به مربوط آیه ای  روایات، در 

 حضارت شانن در نیاز روایاات بعضای در ( 946 :3  ق،4141 حاویزی، )عروسی است
 .(96 :1  ق،4149 )بحرانی، است شده تفسیر اصحاب  و .مهدی
َََوَ» .2 َناکََلَقد  َََتب  ورَ َفى  ب  نَالزَّ ََم  د  َََبع  ََ  َکالذِّ نَّ

َ
َضََأ َر  َهایَاْل  ث  َىََ   َباد  وَنََع  ح  رل   در  (950)انبیاا:: «الصَّ

 شد. خواهند زمی  ومت(ک)ح وارث امشایسته بندگان نوشتیم: ر)تورات(کذ از پس زبور
 خاود، خاا  بنادگان میراث را آن حکومت و زمی  آینده صراحت به خداوند آیه ای  در

 زمینای کههمچنان است  داده نوید حکومتی چنی  گیریشکل به و داده قرار لحانصا یعنی
  داند.می خود وعده را ستمگری هر سلطه از عاری

 و شاود منتقال صالحان به دیگران از منافع، بر سلطنت هک است ای  زمی  وراثت از مراد
 حیاات از صاالحان منادیبهره به اتکبر ای  و گردد، ایشان مرتص زمی  در زندگی اتکبر

 از زمای  زودیباه ه:کا باود خواهد ای  آیه مفاد خالصه صورتدرای  و است مربوط دنیوی
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 کشار وی باه و ننادک بنادگی را خادا هکا صالح بشری جامعه و شده کپا گناه و کشر لوث
 کاالم یاک در و (199 ،191 :41  ،4331)طباطباائی، کرد خواهند زندگی آن در نورزند

 بود. خواهد صالحان آن زا زمی  ومتکح
  َََوَ» .3

َیررن  نَد 
َ
ََأ ررنَّ م  ررذ َََعلررَىََنَّ

واَ ََنَیالَّ ف  ررع  ض  ت  ََاس  ََفررى  ض  َر  ررم َََوََاْل  رر ًََنَجَعَله  ئمَّ
َ
ررم َََوََأ ثَ َنَجَعَله  ررَوار   «َنَیال 

 روی وارثاان و پیشاوایان را آنان نهاده، منت زمی  مستضعفان بر خواهیممی ما  (0)قصص:
 دهیم. قرار زمی 

 حکومات و امامات وعاده و نهااده منت شده ظلم بدان که بشری به خداوند ،آیه ای  در
  دهد.می هاآن به را زمی 

 قصاص، سوره مفاد و غرض اما است  موسی حضرت دربارۀ قبل آیات سیاق هرچند
 داساتان یاادآوری باا یعنای اسات  فرعاون و موسی داستان رکذ با مؤمنان به جمیل وعده

 ماا گوید:می آیه ای  در خداوند دهد. تعمیم مؤمنان برای را آن خواهدمی موسی حضرت
 گرانباار آن سنگینی از هک داریم ارزانی نعمتی هرجهت، از شدگانضعیف همان بر خواستیم

 پیشارو نتیجاه در و نموده اقتدا ایشان به دیگران تا نیمک پیشوا را آنان خواستیم هکاین و شوند،
 دیگران دست در زمی  هکآن از پس نیز و بودند  دیگران تابع سالها هکدرحالی باشند، دیگران

 ناتکم آناان باه زمای  در تاا خواستیم و نیم ک زمی  در دیگران وارث را آنان خواستیم بود،
 باشاند آن کمالا و یابناد اساتقرار آن در تا نیمک آنان کمل را زمی  از برشی هکاین به دهیم،

 خواهاان و آزاده انساانهای همه برای است شارتیب ای  ( 9 :91  ،9301طباطبائی، )ر.ک.
 (.90 :91  ،9301شیرازی، جور)مکارم و ظلم بساط شدن برچیده و داد و عد  ومتکح

 آن وقوع و اشاره آخرالزمان تحقق امکان به مشابه، آیات برخی و آیات ای  در ترتیببدی 
 بشار بارای خداوناد ویسا از آن تحقق که ایوعده است  شده تلقی قطعی زمی  مردم برای

 است. حتمی

   آخرالزمان تمدن با هاآن شباهت و توحیدی هایتمدن .3

 و توحیادی هاایحکومات و آخرالزماان تمادن بای  بسایاری هایشباهت قرآن قصص در
 مثا  را پیشینیان سرگذشت که فرمایدمی بارهدرای  کآم قآن  دارد  وجود یادشده هاییتمدن
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م َ» است: برشمرده گانآیند برای اینمونه و ناه  ََ ًَََوَََسرَلفاًَََفَجَعل  یَنَََمر ر   آلخ   و ( 19 )زخار:: «ل 
 هاانموناه و هاامثال ای  در خواسته آنان از و «دادیم. قرار آیندگان برای مثلی و پیشینه را آنان

 (.14 حشر:  13 است)عنکبوت: دانسته اندیشیدنی چنی  شایستۀ را دانایان تنها و بیندیشند
 باورهاای از کاه - مهادویت برای قرآن در خداوند گمانبی که دریافت توانمی ای ،بنابر

 کارده ارائاه هااییمثل - (41 :4111 گلپایگانی، )صافی رودمی شماربه اسالم تردیدناپذیر
 کاه است گذشتگان داستان ها،مثل ای  ازجمله یابیم  بصیرت آن به نسبت تنمل، با تا است

 روایاات در کهچنان ( 19 )زخر:: شماردبرمی آیندگان برای اینمونه را آن قرآن صراحتبه
 همچاون اسات  شده اشاره مرتلف جهات از انبیا دیگر به .قائم امام هایشباهت از متعدد

یه َ» فرماید:می ایشان دربارۀ که روایت ای  ط  ع  ه ََی  َطىََماََعزََََّوَََجلَاللَّ ع 
َ
َیراَءََأ ب 

ن  َ یرد  َ ََوََاْل  هََوَََیز  رل  َفضِّ  ی 
 بلکه کرد  خواهد عطا ایشان به است، داده انبیا به هرآنچه خداوند ( 413 :4363)نعمانی،

  «آن. از باالتر و بیشتر
َ» است: آمده صادق امام از روایتی در ول  َََلَََیق  َه   َیاََترذ  ن  رىَالردن َ َََحتَّ ر   َََیخ  رل  رىََرج  نِّ ََم  َم َکرَیح 

َ ح  ََوَم  َکب  َََلَََوََداوودَآل 
َ
أ ََیس  َن ًََل  ىََبیِّ ط  ع  َکَی  ََلَّ س  َهراََنف   پایان به دنیا ( 390 :9   ق،9150 )کلینی، َحقَّ

 و )داوود داوود آ  وماتکح طبق که کرد، خواهد خرو  ما از مردی آنکه مگر رسید، نرواهد
 «دهد.می تمام به را هرکس حق و خواهدنمی دلیل و شاهد ند،کمی مکح (نبی سلیمان

 (شاما)ائمه از یکای چنانچاه کاه شاد پرسیده صادق امام از هکهنگامی همچنی ،
َ» فرمودند: پاسخ در کرد  خواهد حکومت و حکم چگونه گیرد دستبه را قدرت ح  َکب  ه ََم  ََوََاللَّ

َ َکح   داوود حضرت داوری الگوی و خدا حکم به ( 390 9  ، ،9150 )کلینی، داوودَم 
 «بینه(. )بدون

 روایت در نیز سلیمان حضرت با .مهدی حضرت تحکوم همانندی و نزدیکی دربارۀ
  فرماید:می ایشان حکومت شیوه و حضرت آن قیام دربارۀ باقر امام که است

َلَ ی َضََم  َر  لًََاْل  طاًَََوَََعد  س  َََماکَق  َئت  ل  ماًََم  ل  راًَََوََظ  َیََوَََجو  َتح  ه ََف  َ َََلره ََاللَّ َََشر   ض  َر  َبَهراََوََاْل  ََوَََغ  
َی َتل  ََق  اس  ىَحََالنَّ َقىیََلََتَّ ََب  لَّ َیدَ َإ  ََن  د  َحمَّ ریَصَم  رَ  َیس  س  رلََََ ةَ یب  َََماَنَیس  رن  َ)الطوسرى َداوودَب 

َ.(591َ:25 َ 1141مجلسى َ؛171َ:1111
 خداوندد باشدد  شده ستم و ظلم از پر هکهمچنان ند،کمی داد و عدل از پر را زمین او
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 هکد رسداندمی قتلبه دینبی مردم از چندان و گشایدمی او برای را زمین غرب و شرق

 ند.کمی ومتکح داوودبنسلیمان روش به او و نماند  باقی محمد دین جز

 نبای سالیمان همچاون او حکومات سایره» عبارت یک با نهایت در گفتهپی  روایت
 نبای سالیمان حکومات شیوۀ به را مراطبان توجه تمدن، و حکومت ای  تشبیه در «است

 او عصار تمدن و او حکومت بدانید خواهیدمی چنانچه گویدمی تیعبار به و نموده معطو:
 تحلیال و بررسای با که است نبی سلیمان عصر تمدن آن، قبلی نمونه بود، خواهد چگونه

  نمود. استررا  آن از را آخرالزمان تمدن هایویژگی توانمی سلیمان حکومت زمان آیات
 حقاایق از بسایاری روایای، و قرآنای هاایزارهگ فراوان دالیل به شد گفته آنچه بهباتوجه 

 حضرت و .مهدی امام میان بسیاری هایشباهت و شده طرح قآن  قصص آیات در مهدوی
 را مساائل هماۀ تفصایلبه که قرآن هایداستان بنابرای ، دارد  وجود نبی سلیمان و داوود

 زیارا اسات  ظهاور راندو و .مهادی امام دربارۀ ارزشمند نکاتی حاوی تردیدبی کرده، بیان
 آیاات راهنماایی بار بنا و بوده مسلمانان باورهای میان در اساسی اصو  از مهدویت اندیشۀ

 زیارا گرفات  عبرت آن از و اندیشه آیات ای  در باید نکات ای  کشف و فهم برای گفتهپی 
 از رتعب است  آن همانند و موازی معاد ، که دیگر صحنۀ به ایصحنه از عبور یعنی عبرت

 حاوزۀ در برشامرده چیازی هار تفصایل دربردارنادۀ را آن متعا  خداوند که نیز انبیا قصص
 هماواره و نیسات شرایع بی  نسخ محل اعتقادی مسائل زیرا گیرد می جای اعتقادی مسائل

 :9392 مشاهدی، روحاانی اسات)ر.ک. اساالم آن و است یکی پیامبران همۀ اعتقاد   و دی 
 بای  هااشاباهت و هاهمسانی وجود جهت به را یادشده هاییژگیو بنابرای ، ( 00،01 

 کرد. استررا  توانمی پیشی  توحیدی هایتمدن

 نبی داوود حکومت تمدنی هایویژگی .3-1

 ساوی از ماادی جنبه در چه و معنوی ُبعد در چه بسیاری، مواهب مشمو  داوود حضرت
 :49   ،4331 شایرازی، )مکاارم اسات آن گویاای قارآن آیات هکچنان بود  شده پروردگار

 و داد قدرت و حکومت مکنت، ایشان به خداوند که است الهی انبیای جمله از ایشان ( 19
 خداوند کهچنان سازد  بنا مقتدر حکومتی و یافته چیرگی خدا دشمنان از بسیاری بر توانست
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َدَناَ  َکَواذَ » فرماید:می او وصف در ودََََعب  ََََذاََداو  َیاْل  ه ََد  نَّ ََإ  اب  وَّ
َ
َناَ*َأ لَ ََوَشَدد  َََنا َ یَوآتَََه َکم  ح 

َلَََم ََکال  ََوَفص 
َ َطاب  خ 

 و علمای ]قادرت باود نیارو و قادرت دارای هک را داوود ما بنده ( 11 و 43 ) : «ال 
 را او سالطنت و باود. ما[ سوی ]به نندهکبازگشت بسیار او زیرا آر، یاد به سلطنتی[ و جسمی

 شرایع و اجتماعی و عقلی های)دان  متکح را او و نمودیم تقویت ه(عّد  و عّده زیادی ]به
 .ردیمک عطا باطل( و حق )میان دهندهفیصله سرنانی و دینی[
 در کههمچنان کندمی اشاره شده عطا ایشان به که ویژه نعمت چهار به خداوند آیه ای  در

َََوَ» گوید:می هانعمت ای  دربارۀ دیگر جای اَداوودَاَنَیَءاتََََلَقد  نَّ  داوود به ما و (95 )سبا: َفض  ًََم 
 «برشیدیم. بزرگ فضیلتی خود سوی از

 األیاد: ذا از: بودناد عباارت برشاید حضارت آن باه خداوند که هاییفضیلت نرست:
 و حکومات دانا ، لحاا  از (911 :1  ،4149 بحرانی، توانمندی)ر.ک. و قدرت نعمت
 قاوی را حکاومت  ه:کمل شددنا دوم: ( 199 :43   ،4331 طباطبائی، .)ر.ک آوریجنگ

 )ر.ک. باودیم ردهکا فراهم برای  را سلطنت شدن مکمح وسائل همه عبارتیبه و گردانیدیم
 کاردیم  عطاا او به دان  و حکمت مة:کالح و:اتینه سوم: ( 161 :43، 4331 طباطبائی،

 (.93 :14  ،4391)طبرسی، ومتکح و قضا به علم و فهم الرطاب: فصل چهارم:
َََوََالجبال....َداوودَمعَوسّخ نا» فرماید:می دیگر جای در خداوند  ماا ( 09 )انبیاا::   َیالطَّ

 «دادیم. قرار داوود حضرت تسریر در نیز را پرندگان و کوهها
اَداوودَای» فرماید:می و نموده اتمام او بر را نعمت خداوند نهایت، در و نَّ نراَإ  ََفر ًَیَخلَ َکَجَعل 

َََىفَ  َاْل  ض   زمای  روی خاوی  جانشای  و خلیفاه را داوود حضرت خداوند (21 ) : «...ر 
َ» فرماید:می آن پی در و داده قرار َََنَیبَََم َکَفاح  اس  ََالنَّ َحقِّ ال   حاق باه ماردم درمیاان ( 19 ) : ب 

 «ک . داوری
 قدرت اعطای دریافت توانمی داوود حضرت به مربوط آیات بررسی در آنچه مجموع از

 نیاز پرنادگان جمعیت و کوهها که چنانآن بود  حضرت آن به زمی  روی در مقتدر تحکوم و
 هک ردیم،ک تسریر هم را طیر ما فرماید:می کهچنان (46 و 49 ) : بودند  ایشان سلطه تحت

 دیگر امتیاز ( 196 :43  ،4331طباطبائی، )ر.ک. شدندمی جمع او گرد اجباربه و اختیاربی
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 باه خداوناد الهای، مقتادر حکومت تشکیل و انتراب ای  از پس که است الهیخالفت مقام
 بپردازد. مردم بی  قضاوت و داوری به بینه بدون اینکه تا دهدمی اجازه ایشان

 دوران در وماتکح و تمدن وجود به   سورۀ 46 تا 43 آیات در قرآن اینکه سر کوتاه
 مقدمه بایستمی که کوچک تمدنی د دار اشاره زمی ، روی بر خداوند خلیفه ،نبی داوود

 باشد. نبی سلیمان زمان در تریبزرگ تمدن تشکیل

  مهدی حضرت حکومت با هاشباهت .3-1-1

 توحیدی  حکومت .4
  ( 46 تا43 ) : زمی  روی بر الهی تمدن یک ایجاد و فراگیر قدرت .1
 ( 44،41 )سبن: حکومت در شگفت هایتوانمندی وجود .3
ینا» اوان:فر اناتکام .1 وت 

 
ََأ ن  َکَم  ََلِّ ََشى   ( 91 )نمل: «ء 

 ( 19 ) : گستری:عد  .1
 (.19 ) : بینه بدون قضاوت .9
 باه قارآن در نبای داوود داساتان در کاه دریافات تاوانمای شاد بیاان آنچه مجموع از

 باا اا ایشاان زماان تمادن و حکومت چه و حکم بحث در چه ا هاییشباهت و هاهمسانی
  شود.می دیده آخرالزمان تمدن

  نبی سلیمان حکومت تمدن هایویژگی .3-2

 بسایار انااتکام و عظیم نیروهای خداوند که است ایبرجسته انبیای از سلیمان حضرت
 حیواناات و چرنادگان پرندگان، همۀ و انس و ج  رعدوبرق هکتاآنجا داد  قرار او اختیار در

 زمای  سراسار بار و دانساتمای را هاانآ همۀ زبان او بودند  حضرت آن فرمان تحت دیگر
  نمود.می فرمانروایی
 قارار  اجابات مورد که نمود درخواست را نظیربی حکومتی اعطای خداوند از نبی سلیمان

لَلىَوَه َلىَاغف  ََرّبََقاَلَ» گرفت: ََنَبغىیَلَاکم  َحد  نَل  رََبعردىَم   تاا و (30  :«)الَوّهرابَانرَتََکانَّ
 تعبیار شاد. نرواهاد تشاکیل آن همانند است، آخرالزمان تمدن عصر که .مهدی حضرت زمان
   است. تمدن ای  شکوه بازگوکنندۀ (411 )بقره: «سلیمان ملک» عنوان با او حکومت از قرآن
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 باا سالیمان زماان تمادن نزدیک بسیار هایشباهت به سلیمان ملک تحلیل و بررسی با
 قادرت   و حکومات کاه اسات قاتحقی ای  دهندهنشان که خوریممی بر ظهور عصر تمدن
 زماان ظهور عصر تمدن به نبی سلیمان حکومت و ملک اندازه به الهی انبیای از یکهیچ

 خادا از حضارت آن درخواسات از کاه اسات حقیقتی ای  ندارد  شباهت .مهدی حضرت
 از حکومات ایا  بناابرای ، (.30 ) : دریافات تاوانمای مانندبی حکومتی اعطای دربارۀ

 ایا  تاردقیاق بررسای اهمیت خود ای  و داشته نزدیکی آخرالزمان تمدن به فمرتل جهات
 تمادن از نظیاربی تبلوری الهی تعلیم و تنییدات با که حکومتی سازد می نمایان را حکومت

  است. مهدوی عصر آخرالزمان
  از: اندعبارت حکومت ای  هایویژگی

 :قلمرو گستردگی با همراه نظیربی حکومتی .1ـ2ـ3

 اماام از گزارشای برابار کاه اسات سراساری و گساترده چناان سلیمان حضرت حکومت
 آن اناد داشاته حکومات و سالطه روز آن دنیاای بار کاه اسات کسانی ازجمله او صادق

َضََکَملََ فرمود: بارهدرای  حضرت َر  َهاکَاْل  َبَع َ َلَّ ر 
َ
ََأ َنان  م  ؤ  ؛کَوََم  َ ان  راَاف  مَّ

َ
َََفأ َنران  م  ؤ  م  َمََال  رَلی  ََفس  ََان  رن  َب 

وََوََداوود ََذ  ن  َنی  َق   َکَوالَ َال  َ ان  ودَ َاف  م    َتَََوََن  خ   بار نفار چهار (111 :4  ،4391 بابویه، )اب  َنصَّ  ََب 
 عبارت مؤمنان کافران: از نفر دو و بودند مؤمنان از نفر دو هک ردندک فرمانروایی زمی  سراسر
 نمرود. و النصربرت از دبودن عبارت افرانک و ذوالقرنی  و سلیمان از بودند
 کاه گفات بایاد البتاه اسات. سالیمان حضارت حکومات گساتردگی گویای روایت ای  

 نیسات  خااکی کاره هایسرزمی  جز:جز: بر سلطنت معنای به الزاما   زمی  سراسر حاکمیت
 دنیاسات  از اعظمای برا  بر کلی سیطره یا و جهان از عمده بر  حاکمیت منظور بساچه

 طاوربه بعضی البته، بود. خواهد ترپذیرفتنی و پذیرترانطباق دنیا حاکمیت بر لیلتح ای  چراکه
 از (.11  ،10  ،9153مجلسی، )ر.ک. انددانسته زمی  تمام حاکم و ملک را هاآن حقیقی

لََََوَ» آیه: در همچنی  و شد گفته آنچه س  هاََحَیال ََِّماَنَیل  ون د  هاََوَََشه   ََغ   یعنی ( 92 )سبا:«...َشه   َََرواح 
 هکطوریبه ردیم،ک مسرر نندکمی طی انسانها هک راهی ماهکی شعاع در را باد سلیمان برای ما

 عصارش به تا ظهر از یعنی مسیر"رواح" و باشد، ماهکی آن ظهر تا روز او  از یعنی مسیر"غدو"



 771     / مهدی خوشدونی میکرقرآن منظر از آخرالزمان تمدن یهایژگیو

 ناادک طاای را مسااافت ماااه دو غااروب بااه تااا صاابح از درنتیجااه، و باشااد، ماااه کیاا نیااز
 از ساالیمان حضاارت حکوماات کااه دریافاات تااوانماای (،010 :91  ،9301طبااائی،)طبا

 داشات  نیااز مسافت طی ماه دو به آن در سفر کهچنان است، بوده برخوردار قلمرو گستردگی
 کرد.می طی روز یک در را دوماه مسافت باد تسریر با الهی امر به او اما

  الهی مکنت و عظمت .3-2-2

 باازگو را سلیمان گسترده اناتکام و عظمت از ایگوشه سبن، سورۀ 43و 41 آیۀ در خداوند
 را مااه کیا مسایر صابحگاهان هکا ردیمکا مسارر را باد سلیمان برای فرماید:می و ردهک

 سااختیم  روان او بارای را )ماذاب( مس چشمه و را، ماه کی مسیر عصرگاهان و پیمود،می
 ما فرمان از هک هاآن از هریک و ردندکمی ارک پروردگارش اذن به او رویپی  ج  از گروهی

 خواساتمی سلیمان هرچه هاآن چشاندیم.می سوزان آت  عذاب را او رد،کمی سرپیچی
 ثابت هایدیگ و ها،حوض همانند غذا، بزرگ ظرو: ها،تمثا  معبدها، ساختند،می برای 

 را نعمات همه ای  رکش داوود! آ  ای گفتیم: آنان به و ا نبود نقل و حمل قابل بزرگی از هک ا
واَ » گزارند رکش م  بندگان از اندکی گروه ولی آورید! جا به َمل  ََداوودََءاَلََاع    (.93 )سبن:َ«ً اکش 

 زمین روی الهی خالفت .3-2-3

 شاد  زمای  روی خلیفه و برد ارثبه را زمی  برروی الهی خالفت پدرش از پس سلیمان
راَداوودَایر» گویاد:می ووددا به خداوند کههمچنان یعنی نَّ نراَإ  رََفر ًَیَخلَ َکَجَعل  ََىف  ض  َر   «اْل 

َثَََوَ» فرمایاد:مای دیگار جای در (،19 ) : رلََََور  َیس   آن روازایا  ( 49 )نمال: «داوودَمان 
  برد. ارث به پدرش از خداوند امر به را زمی  برروی الهی خالفت حضرت

  العادهفوق و عجیب هایقدرت .3-2-4

 هاایپدیاده گویی العادهخارق هایقدرت نیز و بزرگ و شگفت کارهای وجود ملک ای  در
 درباریاان میاان در العاادهخارق قدرت از برخوردار افرادی حضور رسند می نظر به طبیعی

 ساپاهیان درمیاان برگزارشاده دشاوار آزمون از نمل سورۀ در نیست  شگفتی چیز سلیمان
 بارای نماایی قادرت اسات  آماده میاان باه سار  اناس و جّ   از اعم سلیمان حضرت

 آوردن باا سارانجام و اسات بوده نبی وصّی  که انسی و ج  بی  ترت، یک سریع جاییجابه
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 پایان نماییقدرت ای  جنیان برابر در انسان شدن برنده و زدنبهمچشم یک از کمتر در ترت
ذ ََاَلَق» اوست: نزد الکتاب علم از برشی تنها که انسانی و یابدمی

َد َ َىالَّ ن  م ََع  ل  َنََع  َکالَ َم  َناَتاب 
َ
َأ

ه ََیکآتَ  َلََب  َََقب  ن 
َ
َیَأ َتدَّ لَََ   فَ َیکإ  اَکَط   اََرآ َ ََفَلمَّ َتق  ًّ س  َد َ َم  ن  ََهذاَقاَلََع  ن  ََم  رل  رََفض  بِّ  ( 11 )نمال: ...ىَر

 بارهم را خود چشم آنکه از پی  را آن م  گفت: بود، ]الهی[ کتاب از دانشی او نزد کهکسی
 از ایا  گفات: دیاد، مستقر خود نزد را ]ترت[ آن ]سلیمان[ چون پس آورم می برایت زنی

 هارکس و کانممای ناسپاسای یاا سپاساگزارم آیا که بیازماید مرا تا است م  پروردگار فضل
 گماانبای کناد، ناسپاسای کاس هار و گازاردمای سپاس خوی  سود به تنها گزارد، سپاس

 .«است کریم و نیازبی پروردگارم
 میزان خواهدمی ایشان از او  «الملؤاَاّیها» است: گونهای  قوم بزرگان به سلیمان خطاب

 بیازمایناد. کیلاومتر( هازار )حادود طوالنی ایفاصله از بلقیس ترت آوردن در را خود توان
 سالیمان ازجابرخاسات  میزان به را مزبور ترت آوردن سرعت ج ، طایفۀ عفاریت بزرگ
 مکاارم )ر.ک. زدنای.بارهم چشام انادازه باه را خاود عمال سرعت آصف، و کندمی طرح

 (119،110 :90  ،9301 شیرازی،

 جنیان حضور الف(

 اسات. العاادهخاارق و عجیاب هاایقادرت هااینمونه از خود ملک ای  در جنیان حضور
 حضور است. وی ومتکح اقتدار نشانه اش،ومتیکح قلمرو در جنیان از سلیمان استفاده

 جملاه از بازرگ، و گوناگون کارهای انجام در کمک و تمدن و حکومت ای  خدمت در آنان
 ایا  عجایاب دیگار از العاادهفاوق و مهم کارهای انجام و لشکریان در حضور شهرسازی،

 کنند:می غواصی هم و سازندمی زیبا قصرهای هم که جنیانی است  قدرت
َنَ»َ- ََوم  یطین  مَّناکوَکذلَ َدوَنَََعَم ًَََنَوَیعَملوََله َََیغوصوَنَََمنَالشَّ ظیَنَََله  َ(.28َ)انبیا:َحف 
یطیَنَ»َ- َکَوالشَّ ََلَّ َ(.73َ)ص:َ«وَغّواصََبّناء 

یَنَََوَ :شودمی بند در و زنجیر در ندارد همکاری سر   هرکه و یَنََآَخ   ن  َق َّ رىَم  رفادَ َف  َص   (39 ) : اْل 
 شیدیم)نشاانک زنجیر و غل در ،او دست به بودند، خلق اضال  درپی هک را، شیاطی  از دیگران و
 قدرتمندی(. از

 است: آمده کردند، ارائه سلیمان حضرت به جنیان که خدماتی دربارۀ سبن سورۀ در
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 دساتور از هاآن از هرکس و کردندمی کار او پی  پروردگارشان فرمان به ج  از برخی و
 هرچاه او بارای مترصصاان[ ]آن چشااندیم مای او باه ساوزان عذاب از تافتبرمی سر ما

 هاایدیاگ و هااحوضاچه مانناد بازرگ، ظرو: و هامجسمه و ها،نمازخانه از خواستمی
 انادکی ما  بنادگان از و باشاید! شاکرگزار داوود! خانادان ای ساختند می زمی  به چسبیده

 (.43،41 )سبن: سپاسگزارند
 است: شده مطرح جنیان با پیوند در موضوع پنج کمدست آیات، ای  در
 راستا  ای  در اجّنه کارگیریبه و مس هایچشمه جریان .4
 ( 163 :44   ق،4141قصر)آلوسی، یا هابر  ها،محراب محاریب: ساخت .1
 ها تمثا  ساخت .3
 حوض  همچون هاییظر: ساخت .1
 انتقا . غیرقابل بزرگ   و ثابت هایدیگ ساخت .1

 را بشر آشکار دشم  که مرلوقات :اشر و است اللهخلیفاة انسان، ای  تربیت، جریان در
 سار ، ناوع میان، ای  در گیرد.می کاربه الهی منافع تنمی  جهت در را آنان و گرفته خدمت به

 ُملک» گرارائه تواندمی موجود وضعیت تری پیچیده در سلیمانی تربیت نوع و تعامل چگونگی
ک» یک توانایی دهندۀ نشان و «الهی  باشد. جامعه یک یدیتوح ادارۀ در «الهی َمل 

 واقتدار قدرت .3-2-5

 در کاه اسات، نظیاربای و نامحادود اقتادار و قادرت ملک، ای  دیگر بارز هایمشرصه از
 جمله: از شود می نمایان مرتلفی هایجلوه

 و...( پرندگان انس، )جن، هاگونه انواع از انبوه لشکری الف(

 غیار حتی صنو:، انواع از انبوه ریلشک وجود سلیمان حضرت قدرت هایابزار جمله از
 خاود خلیفه به خداوند که است ابزاری هایقدرت جمله از و پرندگان تا گرفته جنیان از بشر

 در آوریشاگفت و العاادهفوق توانمندنی و ابزاری آمادگی بنابرای  است  داده زمی  روی بر
 بودند: حضرت آن نظامی هاینیرو از برشی پرندگان، و جنیان عبارتی به و بود ایشان اختیار

«َ َ ش  لَََح  س  ود  َ َماَنَیل  ن  َنََج  ََم  نِّ ج 
َََوََال  س  ن   

َََوََاْل   (.43 )نمل: «  َیالطَّ
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 لشاکرهایی است: داشته لشکر نوع سه سلیمان که است مشرص نمل سورۀ آیات در
 هکچنان بود  روش  و آشکار نیز مرتلف جانداران برای موضوع ای  پرندگان  و انس ج ، از

 و کندمی حکایت سلیمان «جنود» از نمل، سوره در سلیمان لشکر دربارۀ مورچه سر 
 جاز آیاا دارد  جنیاان از لشکری سلیمان که بود مطلع کجا از مورچه سلیمان  «جند» نه

 دید می ماّدی هیبتی در پرندگان، و هاانسان لشکر همچون را آنان که است ای 
 و اناس جا ، از ساپاهیان  سالیمان بارای و» اسات: دهآما نمل سورۀ در پیوند ای  در

 مورچگاان وادی باه که آنگاه تا گردیدند  دستهدسته رژه[ ]برای و شدند آوریجمع پرندگان
 مباادا شوید، داخل هایتانخانه به مورچگان ای گفت: خوی [ زبان ]به ایمورچه رسیدند،
 (49 و 43 )نمل: «نند.ک پایما  را شما ندانسته و ندیده سپاهیان  و سلیمان

 العادهفوق نظامی آمادگی ب(

 افاراد با نظیربی نظامی آمادگی و قدرت داشت، اختیار در سلیمان حضرت که عطایای دیگر از
 هکامل تهدیاد مانناد نداشت  را آن برابر در ایستادگی توان ارتشی هیچ که بود قدرتمند و بسیار

 صورت در نبرد، برای فراوان، افراد با قدرتمند مینظا نیروهای ارسا  به سلیمان سوی از سبن
تَ » فرمایاد:مای کرآم قرآن  در سالیمان زبان از خداوند کهچنان آنان  نشدن تسلیم

 
م َیَفَلَنرأ ه  َنَّ

ودَ  ن  ج  َبَلَََلََب  م ََق  َهراََله   تواناای را کسای کاه داشت خواهم گسیل آنان سویبه لشکری (33)نمل:َب 
 تربیات سالیمان حضرت نظامی آمادگی نمونه دیگر از ندارد. انندیهم و نباشد آن با مقابله
ذَ » بیند:می سان هاآن از نماییقدرت برای ایشان و است تیزرو و نفیس هایاسب َضََإ  ر  

َه َیرَعلَََع 
ى َعش  ال  ََب  َنات  اف  ََالصَّ ج 

*یال  نَََِّفَقاَلََاد  ََىإ  ت  َبب  ح 
َ
ََأ َخََح  َّ  (.31 و 34 ) : «...  َیال 

 یانجن ج(تسخیر

 و جنیاان تسریر توانایی سلیمان حضرت حکومت فراوان قدرت و اقتدار هاینشانه دیگر از
 از بعضای کاههمچنان بود  حضرت آن دستگاه در آنان فرسایطاقت و سرت ارهایک اجرای

نا» بودند: سلیمان حضرت زندان و دربند شیاطی ، رََوَََح...یالر َََِّله َََفَسخَّ   ََنَی  َآَخرََوَََن...یاط َیالشَّ
نَ  َق َّ فادَ َىفَ ََنَیم  َص   را شایاطی  از دیگران و دادیم قرار او ترسیر در را شیاطی  و (39 ،39 ) : اْل 

 شدن خبردار تا جنیان و «شیدیم.ک زنجیر و غل در او[ دست به بودند، خلق اضال  پی در هک]
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رَنَََوَ» مایاد:فرمای دیگر جایی در قرآن ( 41)سبا: بودند سرت و مهی  عذاب در او مرگ از َم 
َیََمنَالجن َمل  ََه َیَدَیَبینَع  ن 

ذ  إ  ه ََب  غَ یََمنََوَََربِّ م ََز  نه  ََم  َناََعن  م   
َ
ره ََأ ق  ذ  ََن  رن  ََم  رع َََعرَذاب   از و (41 )سابا: « یالسَّ

 از کهری و ردندکمی ارک سلیمان خدمت در او پروردگار اذن به هک بودند سانیک جّ   طایفه
 چشاندیم.می او به ورشعله آت  از تافتبرمی رو ما فرمان از هک هاآن

  بزرگ هایقدرت شدنتسلیم د(

 سراسر حاکم ایشان است آمده روایت در چنانچه و بودند ایشان تسلیم عصر آن بزرگ قدرت
 باوده خوی  عصر قدرتمند و بزرگ هایسرزمی  از اعظمی بر  حاکم کمدست یا زمی ،
 مشااوران و باوده انباوه و قاوی لشاکری دارای ا،سب ملکه بلقیس، داستان در کهچنان است 
َ» گفتند: بلقیس به و کرده. تنیید را ای  نیز او نظامی واَ َنحن  ل  و 

 
ةَ َأ روَّ رواَ ََوََق  ل  و 

 
ََأ س 

 
َََبرأ  نمال:«)دیَشرد 

 و سازش به مجبور سلیمان شگفت و مرتلف هایقدرت درک با سبا ملکۀ همه ای  با (،33
 قصار در موجود عرش با او عرش یکسانی دربارۀ که مانیز خود او شود.می تسلیم درنهایت
وتَ ََوَ» گوید:می شد، سؤا  سلیمان

 
َمَََنایأ ل  ع 

ََال  ن  هاَم  ل  اکََوَََقب  م ََنَّ رل  س   از قابال   (ماا11 )نمال: «َنَیم 
 از پای  ماا نیسات  رکتاذ و اشااره ای  به نیازی یعنی بودیم، باخبر قدرتی و سلطنت چنی 
 در روازای  و بودیم شده او تسلیم و داشته خبر ویژگی ای  از و او تقدر از معجزه، ای  دیدن

 .(114 :41  ،4331ایم)طباطبائی،آورده فرود سر او فرمان و اطاعت

  انبوه ثروت .3-2-6

 مکنات و ثاروت از انباوهی وجاود اسات، نمایاان و مشاهود کاه آنچه سلیمان ملک در
 و قصارها گرفتاه، شاکل تمادن آن در فراگیر اهیرف آن سایه در که کرانیبی ثروت باشد می

 حکومات و الهای قادرت از نماادی همگای کاه شادند سااخته باشکوه و مجلل هایکاخ
 حملاه و جناگ از جلوگیری برای سبا ملکه وقتی کهطوریبه است  زمی  برروی اللهخلیفة

 باه ماالی کماک کارد، کا پای  را توجاهقابال ماالی او سارزمی  باه سلیمان حضرت
 فرمود: وی اقدام پاسخ در و شده حضرت آن ناخشنودی موجب ،سلیمان

َ
َ
ََأ وَنن  دن م  ََت  مال  ه ََىآتانَ ََفماَب  اَ  َیَخََاللَّ مَّ ََم َکآتاَم  م َََبل  ت  ن 

َ
ََأ َهد  وَنََم َکت َیب  َ ح  ََ؛(13َ)نمل:َتف 

 مدال و کملد ]از مدن بده خددا آنچده رسدانید  یاری من به دنیا مال با خواهیدمی شما
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 داده شدما بده هکد شماسدت هدیده مختصدر ایدن از بهتدر بسدیار فرموده عطا شمار[بی

 شوید.می شاد هدایا بدین خود دنیا مردم شما هکبل است 

 مجبور سلیمان حکومت در که هستند سرکشی جنیان همان اساسا   که شیاطی  سویی از
 غواصای اهاادری در او بارای دانستندمی غواصی هک هاآن از کی هر شدند، گزاریخدمت به

 ( 392 :90  ،9301 )طباطبائی، کردندمی استررا  را دریایی منافع دیگر و مروارید کرده
 باه ملاک و دولت ای  برای را ثروت خود، مروارید، استررا  برای شیاطی  غواصی بنابرای 
 را و... جاواهر و ُدر چاون بااارزش و گرانبهاا اشایای از دیگر بسیاری هاآن آورد.می ارمغان
 و لؤلاؤ دریاا از که کسی نرستی  کهچنان کردند می استررا  ایشان برای مروارید بر افزون

 (.30 :0  تا،بی بروسوی، حقی )نک: بود سلیمان حضرت کرد استررا  مرجان

  سلیمان دورۀ تمدن از نمادی قصرسازی، و شهرسازی .3-2-7

 و بلاور باه مازی  و زیبا اخیک ایدار و معمور و آباد بس یالتیکتش و قصر دارای سلیمان
 ساازیبار  و قصرساازی شهرسازی، در الهی عنایت به بود توانسته وی بود  بلوری  نقوش
 و هااکاخ از ایافسانه هاینقل بکشاند. نمای به را خوی  عصر تمدن در مانندبی اینمونه

 از سالیمان قصار شادنسااخته اسات. حقیقات ایا  گویاایی خاود سالیمان معبد یا
 (.319 :49  ،4399 )هاشامی، اسات دوران آن در عظایم تمدن نشانه نما،آب هایآبگینه
 کااخ باه سبا ملکه ورود داستان نظیربی هنر و معماری ای  از اینمونه بیان هنگام کآم قآن 

 باا نیاز بلقایس چون بادرایتی و باهوش زن که کشدمی تصویر به را سلیمان آبگون و بلوری 
 اگار کاهدرحالی پندارد می آب از مملو را قصر ای  صح  و شده دید خطای اردچ آن دیدن

 بود: شفا: بلور از آن سطح و بود شده مزی  بلور از روکشی با داشت وجود نیز آبی
لَ ََلَهاَقیَلَ خ  َحََىاد  اَالصَّ   ه َََفَلمَّ ت 

َ
ه َََرأ َبت  جَّ ًَََحس  َکََوََل  َََشَفت  ه ََقاَلََهایساقََََعن  نَّ ََإ  ح  دَ م َََص   َََم َّ رن  َم 

  ؛(11َ)نمل:َ َیَقوارَ 

 ]چدون فدراوان آبدی پنداشت دید، را آن هک هنگامی درآی! قصر حیاط به گفتند: او به

 آب وارد خدود خیدال بده هکد] زد بداا پایش ساق دو از جامه دامن پس است  [دریاچه

  شیشه. از هموار و صاف است ایمحوطه این گفت: سلیمان شود[،

 و معمااری در هاآن کمک و جنیان حضور حاصل پیشرفت، از گونه ای  هک نماند ناگفته
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َنَََوَ» بود: سازیکاخ ََم  نِّ ج 
ََال  َیََمن  َمل  ...یَدَیََنَیبَََع  وَنَیَه  َمل  َیَماََله ََع  ََشاء  ن   و 92 سبن:) ...«َ َیَمحارَ َم 

 ( 293 :99  ،9190 اند)آلوسی،دانسته قصر و کاخ معنای به را محاریب واژۀ بعضی ( 93
َ» فرماید:می صراحت به نیز خداوند َکرََنَیاط َیالشَّ ََلَّ راء  َََوَََبنَّ اص   ایا  از بعضای ( 30 ) :َغروَّ
  «کردند.می غواصی و معماری ایشان برای ج  شیاطی   

  فراوان اختیارات و فراگیر رفاهی .3-2-8

 خداوند ویژه عنایت و خدا نبی حکومت سایه در فراگیر آسایشی و رفاه تمدن، از دوره ای  در
وتَ » بود: گرفته شکل جامعه در ایشان، به

 
ََنایأ ن  َکَم  َىَشََلِّ ََء  نَّ َوَََهَذاَإ  ََله  رل  َفض  رَال  ب  م   )نمال:...نیال 

 علام، مانناد هاایینعمت  «است اریکآش فضیلت ای  گردیده، عطا ما به چیز هر از ( 49
 )طباطبائی، معنوی و مادی هاینعمت دیگر و صحیح( داوری بر م)قدرتکح ،کمل نبوت،
 گویاد:مای بلقایس ماالی کماک باه پاساخ در سالیمان کاهچنان ( 111 :41  ،4331

 به آنچه از است بهتر داده، م  به خدا آنچه دهید ! فریب و نیدک کمک ما  با مرا خواهیدمی
 چناان سلیمان ومتکح تحت سرزمی  در آبادانی و عمران و ( 39 )نمل: است داده شما

َنراََهرَذا» گویاد:مای سالیمان باه خداوناد کاه اسات گیار فرا َََعَطاؤ  ن  ن  َََفرام  و 
َ
رَأ س  م 

َ
َغیر  ََکأ َب 

َساب  نای،ک برشا  و بذ  زیاد آن از تو اگر هک ندارد اندازه و حساب ما عطای  (36 :)ح 
  (341 :43  ،4331طباطبائی،«) کب برش  و بذ  خواهیمی هرچه پس شود. مک

 یافت. ظهور مرتلف جهات از مانندبی و بزرگ نیتمد سلیمان دوران در آنکه نتیجه

  آخرالزمان تمدن با نبی سلیمان حکومت هایشباهت .3-2-9

 ایا  کاه دریافت توانمی سلیمان تمدن و حکومت با مرتبط آیات تحلیل از که گونههمان
 وجاود گویاای نیاز روایااتی است، آخرالزمان تمدن به تمدن تری شبیه و تری نزدیک تمدن

کیاد و فراوانی بیشتری  اما است، الهی انبیای به موعود مهدی حکومت هایشباهت  ایا  تن
 است. نبی سلیمان حکومت با مهدوی دولت همسانی و شباهت دربارۀ روایات، از دست

 دولات باه ملک و حکومت تری شبیه که دریافت توانمی روایات و قرآن آیات از عبارتی، به
 و سازیعینی با دارد تالش کآم قآن  منظوربدی  است. نبی نسلیما حکومت آخرالزمان،

کید  آن دوباره تحقق تمدن، و عظمت صاحب توحیدی حکومتهای چنی  وجود واقعیت بر تن
  نماید. جلوه مسّلم و شدنی عادی، امری بشر برای را
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 حضارت حکومات و ملاک روش و شیوه که است آمده صراحتبه روایات در رو،ازای 
ی  َ» است: سلیمان حضرت همانند .مهدی یَ ةََیس  س  َماَنََب  َلی  ََس  رن   ق:9199 )طوسای، «داوودَب 
 و بیناه بدون پدرش و سلیمان حضرت همچون او ( 299 :02  ،9153مجلسی  101

 کاههمچناان ( 390 :9  ،9150نمایاد)کلینی،مای قضااوت و کارده محکمه اقامه شاهد،
 :9305طااوس،)سیدب  دارند اشاره .مهدی حضرت مانز در مردم رفاه و آسای  به روایات

 و هاانمااد از بسایاری ساویی از است  بوده سلیمان حضرت زمان در که گونهآن (،910
 خواهااد ایشااان هماراه بااه .مهادی حضاارت ظهاور زمااان در سالیمان حضاارت وساایل

 :9   ق،9150کلینای،  230 ق:9390 )نعماانی، داوود(. آ  سایو: و خاتم بود)همچون
 حضارت حکومات وضاعیت از ظااهری شاباهت هم و تشابه روایات هم بنابرای ، ( 211

  است. واقعیت ای  مهم دالیل .مهدی حضرت با سلیمان
 در آخرالزماان تمادن باا حکومات ایا  هاایشاباهت کلای نگاه یک در گفت توانمی

 از: اندعبارت هاویژگی و هاشاخصه
  توحیدی  حکومت .4
 ستیزی ظلم .2
  محوری قسط و گستریدالتع .3
 دنیا  سطح در حکومت قلمرو پهناوری و گستردگی .1
  کران بی ثروت و فراگیر رفاه .0
 و...(  شیاطی  باد، )تسریر شگفت هایقدرت وجود .1
 بینه. بدون قضاوت .0

   قرآن منظر از آخرالزمان تمدن هایشاخصه .4

 از کرآم قرآن  در که هاییتمدن با آخرالزمان تمدن هایارتباط و هاشباهت شد گفته آنچه از
 را تمدن هایمؤلفه و هاشاخصه توانمی مستقیم طوربه روازای  شود می روش  یادشده هاآن
  نمود. احصا آخرالزمان تمدن هایشاخصه عنوانبه

 مقاام .نیسات آن هاینعمت و دنیا پایان معنای به آخرالزمان تمدن که نماند ناگفته البته
  فرماید:می بارهدرای  رهبری معظم
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ه بقیة حضرت ظهور دوران نندکمی خیال بعضی
َّ
 نمکدمی عرض من دنیاست. آخر الل

دهبقیة ظهور دوران
َّ
 مسدتقیم صدراط در انسدان تکدحر  شدرو  اول دنیاسدت  اول الل

 بدرای انداتکام همه بودن فراهم با بیشتر  سرعت با مانع  بدون یا مترک مانع با است 

   ت.کحر  این

 ندیم،ک فدرض همدواری و مسدتقیم وسدیع، جداده کی مثل را الهی مستقیم صراط اگر

 جداده ایدن بده هداراهورهک از را بشر تا اندآمده گذشته سال هزار چند این در انبیا همه

 یدا ضدایعاتبدی تدر،موفد  تر،عمومی تندتر، مسیر رسید، جاده این به وقتی برسانند.

 راحتدی نفس تواندمی بشریت هک است ایدوره ظهور، دوره بود. اهدخو ترضایعاتمک

 عدالم در موجدود اسدتعدادهای همده از تواندمی ند.ک طی را خدا راه تواندمی شد.کب

 .(70/1/7111 ای،)خامنه ندک استفاده بهینه لکش به انسان وجود در و طبیعت

 کلای نگااه یاک در هساتند  آخرالزماان تمدن از کوچکی هاینمونه یادشده هایتمدن
 از: اندعبارت کآم قآن  بهباتوجه آخرالزمان تمدن در موجود هایمؤلفه و هاشاخصه

 توحیدی حکومت .4-1

 یک تشکیل و توحید پرچم اعتالی آخرالزمان در حکومت تشکیل از یلاص هد: اساسا  
َ  َ یلَ » است، توحید پایه بر معنا تمام به و اعال حد در تمدن ه 

ََلَىََعََظ  َیالدِّ هکَن   او تا (9)صف: «ل ّ
 تشاکیل و آیاه ایا  شادن عملای باه نیاز روایاات در رو،ازایا  سازد. غالب ادیان همۀ بر را

 :2  ،9390 بابویاه،اسات)اب  شاده داده وعاده .قائم حضرت زمان در توحیدی حکومت
 دهاد:مای را توحیادی حکومات تشاکیل وعاده صراحت به خداوند دیگر ایآیه در (.109

َی» وَننى  د  ب    َیََلََع 
ََوَنَکش   را چیازی هایچ ]و[ بپرساتند مرا فقط [هک جایی ]تا ( 00 )نور:َایَشََبى 

 اصالی هاایشاخصه از آن فراگیر و حقیقی معنای به «توحید» بنابرای  «.نگیرند م  کشری
 مهادی، حضارت عصار در» فرمایاد:مای باارهدرای  صادق امام است. آخرالزمان تمدن

 معصیت و برشدمی الفت یکدیگر با را ناسازگار قلوب و آوردمی پدید کلمهدتوح خداوند
 رساو  کاهچناانآن (.920 :02   ق،9153 )مجلسای، «نپذیرد صورت زمی ، روی در او

َقىیََلََ....فرماید:می تمدن ای  توحیدی دی  دربارۀ نیز خدا ََب  لَّ َیردَ َإ  ََن  رد  َحمَّ  )طوسای، ...م 
 (.101 ق:9199
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 زمین روی بر یافتنقدرت و مکنت .4-2

 داوود که گونههمان است  داده قرار زمی  روی بر خود خلیفه را مهدی حضرت خداوند
 نماود  عطاا قادرت و مکنات هااآن باه و داد قرار زمی  روی بر خود خلیفه را سلیمان و

 بار یایافزامکنت و گیریقدرت به شروع و گرددمی اصالح ایشان کار شب یک که طوریبه
  (.11 :43   ،4113مجلسی، کند)ر.ک.می زمی  روی

 و کارده اشااره قادرت و مکنات ایا  باه صاراحت باه خداوناد ناور سوره از 11 آیه در
َکَمَیلََ» فرماید:می ىَنَهم َیدَ َلَهم َََننَّ ذ 

َتضَىََالَّ  هاایزمیناه خداوناد آخرالزماان در بنابرای  «.لَهم ََار 
 باه را قادرت و مکنت که گونههمان سازد،می فراهم را ایشان حکومت یافت قدرت و مکنت
  داشت. ارزانی سلیمان و داوود

  فراگیر و عظیم تمدن ایجاد .4-3

 عصار چراکاه اسات  مهادوی جامعاه دنیاا، پایان تا آفرین  آغاز از بشری جامعه تری مترقی
 و روایات مجموع از است. برخوردار ایبرجسته ابعاد از مهدوی، حکومت و .زمان امام ظهور

 کاهطوریبه گردد،می برداشت گسترده فراگیری با همراه تمدنی چنی  تحقق وعده آیات فضای
 زمای  وراثت وعده همان ای  و شد  خواهد حاکم دنیا بر شمو جهان و پیشرفته کامل، تمدنی

 :فرمایادمای باارهدرایا  رهبری معظم مقام کهچنان ( 11نور:  1قصص:  411)انبیای: است
ه حضرت ظهور دوران در کامل صورتبه اسالمی تمدن»  دوران در اسات  فداه ارواحنا بقیةالَلّ

 ای،آمد)خامناه خواهاد وجاودباه اساالمی حقیقای دنیاای و اساالمی حقیقای تمدن ظهور،
 نبی سلیمان خصوصا و داوود دوران در هاتمدن ای  از اینمونه کهچنانآن ( 41/3/4336

َی» اسات: زمای  کال حاد در تمادن ای  راگیریف اما گرفت  شکل رَتح  ره ََف  َ َََلره ََاللَّ َََشر   ض  َر  ََوََاْل 
َبَها   گشود. خواهد او دستبه را زمی  غرب و شرق خداوند ( 131، 4144 )طوسی «...َغ  

 فراوان اختیارات و امکانات .4-4

 و گیاردمای قارار ایشاان اختیار در خداوند اذن به فراوان امکانات مهدی حضرت زمان در
 تاا گرفات خواهاد قرار اعظم ولی اختیار در استعدادشان تمام با معنوی و مادی امکانات تمام

نراَهرذا» آیه: ذیل چنانچه گیرد. شکل آرمانی جامعۀ َََعطاؤ  ن  ن  َََفرام  و 
َ
رَأ س  م 

َ
َغََکأ سرابَ  َیرب    :«)ح 
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 درباارۀ آیه ای  مشمو  به روایات است سلیمان حضرت به خداوند ویژه اختیار دربارۀ که (36
 تصاریح .زماان اماام و ائمه آن درپی و (199 :4  ق،4113کلینی، .)ر.ک.خدا رسو 
 حضارت باه کاه گوناههماان را ویاژه اختیاارات ای  خداوند که است آن گویای بنابرای  دارد 

   برشد. خواهد نیز زمی  روی بر خدا رسو  جانشی  و خلیفه به برشید، سلیمان

 محوریقسط و گستریعدل .4-5

 تقسایم در تبعای  نباودن معناای باه عاد ، و قساط ،پیاامبر بیاتاهال کنندهقیام حکومت در
 در (314 :11  ق،4113 شد)مجلسای، خواهد اجرا طورکاملبه مردم، حقوق رعایت و الما بیت

 طلابثرتکا سودجویان   تعدی   و اجحا: از و شده توزیع عادالنه شیوۀ به امکانات طالیی، عصر آن
 چناان تقاوا و معرفات اخالق، سطح و روحی غنای نظر از نیز مردم نهایت، در و شودمی گیریجلو
 برچیاده اسات، تناازع و احتکاار و برال و تکااثر سرچشمه که آز، و حر  دامنه که گیرندمی او 

ذا» است: آمده روایات در کهچنان شد  خواهد مناَقامَا  هَقائ  نَّ مَفا  الّسرویَیَقسِّ ََوَهب  ل  ََفرىَیعرد  حمرانََخلرق  َال َّ
مَالب َِّ نه   مسااوی طوربه را اموا  کند، قیام قائم که زمانی (،16 :14  ق،4113 )مجلسی، «الفاج  ََوََم 

 نماید.می رفتار عدالت به بدکار، چه و نیکوکار چه مردم، همه میان و کندمی تقسیم

 ستیزیظلم .4-6

 و ظالماان تماام کاهطاوریباه اسات  لزماانآخرا تمدن و حکومت بارز صفت ستیزیظلم
 وعادۀ اساساا   چراکاه بود  خواهند مهدوی حکومت برابر در تسلیم به مجبور دنیا زورگویان
 تمادن ساتیزانهظلام روش و ظالمان با مقابله هد: همان زمی ، روی مستضعفی  حکومت

 توساط کاانیم و زمان در محدود طوربه که گونههمان و (1 قصص: است)ر.ک. آخرالزمان
 افتااد، اتفااق قاطع طوربه شدند دولت و حکومت تشکیل به موفق که الهی انبیای از بعضی

 روازایا  پرداخت  خواهد زمی  تمام روی بر ستیزیظلم و گستریعدالت به نیز حضرت آن
 فرمایاد:مای و کارده اشااره آخرالزمان تمدن عصر ستیزیظلم و دادگستری به خدا رسو 

َلَ ی» َضَاَم  َر  لًََْل  طاًَََوَََعد  س  َََماکَق  َئت  ل  ماًََم  ل  راًَََوََظ   تماام ( 164 :11  ق،4113)مجلسای «...َجو 
 در همچنای  «اسات. شاده ساتم و ظلام از پار کهچنانآن کند می داد و عد  از پر را زمی 

  نماید.می معطو: نبی سلیمان سیرۀ به را آن روایت همی  انتهای
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 دنیا سطح در حکومت قلمرو یپهناور  و گستردگی .4-7

 کاهچنان است  حکومت گستردگی نبی سلیمان با مهدوی حکومت هایشباهت دیگر از
 مورد دو که است شده اشاره تاریخ طو  در فراگیرجهانی توحیدی حکومت سه به روایت در
 بود. خواهد آخرالزمان منجی ازآن   آن سومی  و شده ایجاد بشر تاریخ در آن از

َذوَفالمؤمنرانَاف انکروَمؤمنرانَأربع َاْلرضَکمل» :اللهرسو  قا  قا : بزس،ع ابن عن
 )شااریف«ىترریبَأهررلَمررنَخررامسَهاکملیوسررَنصرر .َوبخررتَنمرر ودَاف انکرروالَمان یوسررلَنیالقرر ن

  ( 301 ق:9125البستوی، عبدالعظیم  200 ق:9190قریشی،
 آنان از تا دو که ودندب نفر چهار زمی  تمام ملک که کندمی گزارش پیامبر از عباساب 

 نمرود کافران، و سلیمان حضرت و ذوالقرنی  مؤمنان، بودند  کافران از نفر دو و مؤمنان از
 و سالطنت نفار، پنجمای  عناوانباه م  بیتاهل از فرزندی زودیبه بدانید و النصربرت و

  گرفت. خواهد عهدهبر را زمی  تمام حکومت
 که ملک چهار از شیعه منابع در است. شده نقل نیز تسن اهل منابع در گفتهپی  روایت

 پنجمی نفر شدن حاکم از روایت ای  در اما است، شده برده نام اندبوده زمی  حاکم کنون تا
 در شد گزارش کههمچنان آن بر افزون است. .مهدی حضرت آن و دهدمی خبر زمی  کل بر

َی» که است آمده روایت َتح  ه ََف  َ َََله ََاللَّ َََش   ض  َر  َبَهاََوََاْل   خداوناد ( 101 ق:9199 )طوسای ...َغ  
  «گشود. خواهد او دستبه را زمی  غرب و شرق

 بینه بدون قضاوت .4-8

 بسایار سالیمان حضارت و نبای داوود همچون آخرالزمان حاکم قضاوت دربارۀ روایات
 برا  در آن از هاییهنمون به البته، کرد  تواتر ادعای آن در توانمی کهنچناآن است  فراوان

 از: اندعبارت روایات ای  از دیگر بعضی شد  اشاره داوود حضرت به مربوط
م   َی
 
َنادَ َأ َََهَذاَىَنادَ یفَََاًَیم  د  َمه  َیَىال  ض  ََىق  َقَضاء  لََََوََداوودَب  َیَلََماَنَیس  ل 

َ
أ رََعَلرىَس  َ.َنر ًَیبَََکَذل 

ََ.(111َ :1191َ)نعمانى 
 آن بدر و ندکمی قضاوت سلیمان و داوود ادرسید مانند هک است .مهدی همان این

 طلبد.نمی شاهد دو قضاوت،

َذا م َََقاَمََا  َََقائ  ََآل  د  َحمَّ َََمَکَحََم  ح  َکب  لََََوََداوودَم  ََیَلَََمانیس  ل 
َ
أ َ(.197َ:1 َ  1147)کلینى ََنً .یبَََس 
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 بدددون نبددی سددلیمان و داوود هماننددد کنددد، قیددام محمددد آل قددا م کدده وقتددی

  کند.می قضاوت بینه و یلدل درخواست

 قضاوت و داوری اجازه سلیمان و داوود حضرت به کآم قآن  در کههمچنان بنابرای ،
 خواهاد تحقاق دوبااره امار ایا  نیز آخرالزمان دینی   حکومت در است، شده داده بینه بدون

  یافت.

 کرانبی ثروت و نعمت فروانی فراگیر، رفاه .4-9

 از نمونه برای است  شده اشاره آخرالزمان تمدن زمان در ثروت و دهگستر رفاه بر روایات، در
 فرمودند: ایشان حکومت زمان دربارۀ که است شده گزارش اکرم رسو 

َ«قر َزمرانَىفرَکذلرَقبلَتعشهَلمَشاًَیعَزمانهَىفَىامتَشیتعَوَتهاکب َاْلرضَتخ  
َ.(132َ:1174طاووس َبنَ)سید
 و مرفده زنددگی چندان مدن امدت مدردم و ازدسدمدی نمایدان را خدود برکدات تمدام زمین

  است. نیافتده اتفاق هنوز بشر برای آن از پیش تا که داشت خواهند آسایشی

َََوَ» آیۀ ذیل در کهچنانآن َََلو  نَّ
َ
َلََأ ه 

َ
َ ىَأ ق  واَ َال  اَ ََوَََءاَمن  َقرو  َنراَاتَّ میَعَلرََلَفَتح  َکرَبَ ََه  رَنََات  ََمِّ رَماء  ََوََالسَّ

َ ض  َر  بَ کَنکلََََوََاْل   پیشاه تقاوا و آوردنادمای ایمان آبادیها، و شهرها اهل اگر و (91 )اعرا:: واذَّ
 کاه اسات شده گزارش روایت در  «گشودیممی هاآن بر را زمی  و آسمان اتکبر ردند،کمی
 عروسی داد)ر.ک. خواهد رخ .مهدی حضرت زمان در نعمت فروانی و برکت و آسای  ای 

 (.11 :1   ق،4141 حویزی،
 ویاژهباه جهاانی، جامعاۀ آحااد آن، در کاه وضاعیتی ایجااد و آسای  و رفاه ردنآو فراهم

 نکنناد، احساس نگرانی و اضطراب و داشته قرار خوبی وضعیت در معیشتی نظر از مسلمانان،
 ایا  باه پارداخت  رو،ازایا  دارد  قرار .مهدی حضرت حکومت کاری هایبرنامه سرلوحۀ در

 گساترده و جانباههماه پیشارفت حضارت، آن برا نتیجاه و قطعی هایبرنامه از که موضوع
 آن دارد. بسایاری اهمیات اسات، مردم اقتصاد و زندگی وضعیت در نظیربی رونق و اقتصادی
 و اجرایای هاایدساتگاه باه دقیاق نظاارت و درآمادها و الماا بیت عادالنه توزیع با حضرت
 که ایگونه به کرد  خواهند فراهم را همگانی آسای  و رفاه برای الزم زمینه حکومت، اقتصادی

 شد. خواهند خشنود و راضی وجودآمده،به وضعیت از زمی ، و هاآسمان ساکنان
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 برخاوردار نعمات از چنان م  امت زمان، آن در است: آمده اکرم پیامبر از روایتی در
 محصاو  زمای  سرتاسار باشاد: نشاده برخوردار نعمت از چنانآن امتی هرگز که شوندمی

 و آمده حضرت نزد که هرکس گردد می انبوه اموا  و ندارد دریغ آنان از را چیزهیچ و دهدیم
 ( 00 :09  ق،9153 )مجلسای، «بگیر» گوید:می درنگبی او «بده مالی م  به» بگوید:

 او بارای را هاای گانج زمای ، که: است شده گزارش ایشان از باز دیگر روایتی در همچنی 
 تقساایم مااردم باای  در را شااماریباای امااوا  و سااازد،ماای  خااار (.مهاادی )حضاارت

 (.10 :09   ق،9151 کند)مجلسی،می

 العادهفوق و شگفت هایدرتق وجود .4-11

 شادمای انجاام سالیمان دولت در بشر توان مافوق کارهای و عجیب هایقدرت کههمچنان
 دهد.می خبر نیز آخرالزمان حکومت دوران در هاییویژگی چنی  وجود از روایاتی

 ،.موعاود مهادی زماان در بودناد، دربناد شیاطی  از برخی سلیمان زمان در چنانچه
 رهاایی او دسات از بشار همیشاه بارای و شاده ساربریده نافرمان( جنیان نابزرگ )از ابلیس

  .یابندمی
َأخرذیفَ-ومیرالَهرذاَمرنَلرهیوَایرَقرول:یفَهیربتکرَعلىَهیدیَنیبَجَویَحتىَسیإبلَجاءَو

َ؛(515َ:5 َ 1114َ)عیاشى َالمعلومَالوقتَهوَومیالَکفذلَ-عنقهَض بیفَتهیبناص
 زمدین بده زاندو و آیددمدی حضدرت آن حضور به شیطان ندک ظهور ما قا م هک هنگامی

 را شدیطان پیشدانی مدوی قدا م. امدام گاهآن  «روز این از وای ای» گوید:می و زندمی

 رساند.می تکهال  به را او و زندمی را گردنش و گیردمی

 اختیار در سلیمان )انگشتری( خاتم قائم، ظهور هنگام که است شده گزارش همچنی 
 در را آن وقتی هک شده گفته سلیمان خاتم دربارۀ اما ( 230 ق:9390 )نعمانی، است ایشان
 همچنای  و فرمود.می مسّرر او برای را فرشتگان و پرندگان باد، متعا  خدای ردکمی دست

 سارزمینی هار باه الهای امار به باد کند قیام .مهدی حضرت چون که است آمده یاتروا در
 در بادها بنابرای ، ( 201 :02  ،9153دهد)مجلسیمی خبر .مهدی حکومت از و رودمی

 هماراه مالئکه نزو  آخرالزمان، تمدن هایشگفتی دیگر از هستند  آخرالزمان دولت تسریر
 (.359 ق:9390 ،)نعمانی است حکومت ای  رهبر با
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 بهباتوجه اما اند،شده گزارش روایات در آخرالزمان تمدن هایشاخصه و هاویژگی از بسیاری
 روایات که ا کآم قآن  در هاآن عصر تمدن و توحیدی هایحکومت بی  هاییشباهت وجود

 کرآم قرآن  از یلتفصا باه را هااشاخصاه و هااویژگای ای  توانمی -دارند تصریح بدان نیز
 توحیادی، حکومت همچون آخرالزمان تمدن هایشاخصه که چرا نمود  استررا  مستقیما  

 هماه و... عجیب هایقدرت حکومت، گستردگی گستری،عدالت ستیزی،ظلم فراگیر، رفاه
 گویاا اسات. مشاهده قابل نبی داوود و سلیمان حضرت داستان در ویژهبه ،کآم قآن  در

 از اینموناه را خاا  مکاانی و زماان باه محادود هرچند دینی   حکومت دو ی ا کآم قآن 
  نماید.می معرفی الهی موردنظر تمدن دارای دینی حکومت

  کتابنامه
   کریم.قرآن

 تدد کدارال ،بیددروت ،میالعظاا القاار   ریتفساا فاا  المعااى   روح ق(.0101سددیدمحمود) آلوسددی،

 العلمیة.

 مدرسین. جامعه ،قم ،الخصىل .(0311)علی بن محمد بابویه، ابن

 اسالمیه. تهران، ،النعمة تمىم و نیالد مىلک ق(.0331) ددددددددددددددددددد

 والموضوعة. الضعیفة ،یالمهد اإلمىم ثیأحىد  ف موسوعة ق(.0111) عبدالعظیم البستوی،

 بعثت. بنیاد تهران، ،القر   ریتفس ف  البرهى  ق(. 0101سیدهاشم) بحرانی،

 ر.کدارالف ،بیروت ،ى یالب روح ریتفس تا(.)بیاسماعیل وسوی،بر  حقی

 فصاننىم  ،«مهددی امدام هدایشباهت» (.0331نویسندگان) دیگر و فرزانه مشهدی، روحانی

 .11 ش بهار، ،موعود مشرق

 رضی. شریف ،قم ،المنتظر الغىئب ظهور  ف الفتن و المالحم (.0331)طاووسسیدابن

  المؤلف. ابن قم، ،یالمهد اإلمىم ىةیح ق(. 0103باقر) القرشی، شریف

 جمکران. مسجد قم، ،مهدویت اصىلت ق(.0111الله)لطف گلپایگانی، صافی

 موسددوی سددیدمحمد ترجمدد  ،القاار   تفساایر فاا  زا یااالم (.0331محمدحسددین) طباطبددا ی،

 قم. علمیه حوزه جامع مدرسین اسالمی انتشارات دفتر قم، همدانی،

 فراهانی. تهران، ،القر   ریتفس ف  ى یالب مجمع ترجمۀ (.0311حسن) بن فضل طبرسی،



 7000بهار و تابستان / یکم/ شمارۀ  اول/ سال  تمدنی انقالب اسالمیگفتمان های پژوهش      710

 ناصرخسرو. تهران، ،القر   ریتفس ف  ى یالب مجمع (.0331) ددددددددددددددددددد

  العربی. التراث احیاء دار ،روتیب ،القر   ریتفس ف  ى یالتب تا(.)بیحسن بن محمد طوسی،

 اإلسالمیة. المعارف دار قم، للحجة، بةیالغ تابک /)لنطوس ( بةیالغ ق(.0100) ددددددددددددددددددد

 اسماعیلیان. قم، ،نیالثقن  ور ریتفس ق(، 0101) جمعة بن علی عبد حویزی، عروسی

 العلمیة. المطبعة تهران، ، ىشیالع ریتفس (.0331مسعود) بن محمد عیاشی،

 آخونددی، و غفداری بدرکاعلدی تحقید  ، ىفکاال ق(. 0113اسحاق) بن یعقوب بن محمد لینی،ک

 اإلسالمیة. ت کال دار ،تهران

 ،«دیندی هدایحکومدت در سدازیتمددن و توسدعه» (.0333) سدلیمانی زهرا و اصغر القا م منتظر

 .1ش زمستان، ،پژوهش  ین  در اسالم تىریخ  ىم دوفصل

 سدازمان نتهدرا ،الغرائب بحر و الدقىئق نزک تفسیر (.0313) محمدرضا بن محمد مشهدی، قمی

 اسالمی. ارشاد وزارت وانتشارات چاپ

 العربی. التراث إحیاء دار بیروت، ،بحىراأل وار ق(.0113) تقی محمد بن باقر محمد مجلسی،

  اإلسالمیة. ت کال دار تهران ، مو   ریتفس (.0331) ناصر شیرازی، ارمکم

 صدوق. نشر تهران، ،)لننعمى  ( الغیبة ق(.0333ابراهیم) بن محمد زین ، أبی ابن نعمانی

 .تابک بوستان ،قم ،قر   فرهنگ (.0331) دیگران و برکا رفسنجانی، هاشمی
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