
           

 

 59-1400/43 پاییز و زمستان /ششمشماره  /سومسال  موعودپژوهی/

 در تفسير آیات مهدویت قيو تطبقاعده جری 

 أحالم المصری1، طاهره ماهرو زاده2
 چکيده

ها ، برنامه هدایتش برای تمامی انسللللان؟ص؟معجزه جاوید پیامبر خاتم  قرآن کریم،
شود. قاعده ها جاری است و به زمان و مکان محدود نمیها و مکاندر همه زمان

 کند.مند میجری چگونگی تطبيق آیات الهی را بر مصللللادیق هر عصللللری ضللللابطه
م شللده اسللت که با اسللتفاده از منابع تحليلی انجا –مقاله حاضللر به روش توصلليفی 

تفسلليری و روایی، مبانی قاعده جری را تبيین نموده و با تطبيق آیاتی که بر اسللاس 
، را مصلللللداه آن معرفی کرده اسلللللت ؟جع؟روایللات تفسلللليری، حضللللرت مهللدی 

را بيان نموده اسلللللت.  ؟جع؟و ادله تطبيق آیات بر امام مهدی  کرده آوریجمع
دهد که بسللللياری از آیات الهی بر این بررسللللی نشللللان می نتایج به دسللللت آمده از 

شللللود و این انطباه از اسلللللاس قاعده جری و تطبيق، بر امام دوازدهم تطبيق می
سطوح و  برخورداری از  ،قرآنزمان شمولی و جهان شمولی متعددی مانند  مبانی
 اصلللللل بودن عموميت، ادمه؟مهع؟ مرجعيت علمی آیه،  های متعدد معناییالیه

 آید.ی و تطبيق آن به دست میارتباط مفهومی ميان ظاهر آیه و جر
گااان کلياادی : جری و تطبيق، مهللدویللت، مصللللللداه جری و تطبيق، امللام واژ

 .؟جع؟مهدی 

 مقدمه. 1
گون  بيت؟مهع؟ اهلبسياری از روایات  ترین اند و از مهمپرداختهبه تطبيق آیات الهی بر مصادیق گونا
و  وار است لللللللها در شماری از آنها دشاما توجيه این تطبيق ،است ادمه؟مهع؟ بر  قرآنآنها تطبيق آیات 
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ها را در شللللمار علم برخی از این آموزه و همين امر موجب شللللده اسللللت تا پیروان اهل بيت؟مهع؟ 
را نوعی ؟مهع؟ بيتبه طعن بزنند و تفسللير اهلبدانند و برخی مخالفان ایشللان دسللت ؟مهع؟ غيب ادمه

 تفسير به رأی قلمداد کنند.

ولی کمتر مورد توجه مفسران  مطرح بوده، بيت؟مهع؟ اهلدر احادیث  قاعده جری از صدر اسالم
در منابع تفسلللليری و و  قرآندرباره آیات مهدویت در  رفته اسللللت.گقرار  نآقرنظران علوم صللللاحب و 

تفسیییر  ؛مرحوم طبرسللیلبیان امجمعتفسللير مانند  اهل سللنت مطالبی آمده اسللتحدیثی شلليعه و 
فيض  تفسیییر صییافی ؛محدث بحرانی تفسیییر البرهان ؛اثر عروسللی حویزی تفسیییر نور الثقلین؛ عیاشییی
جلد شيرازی؛ ناصر مکارم  از  تفسیر نمونه ؛عالمه محمد حسين طباطبایی تفسیر المیزان ؛کاشانی

از  امام مهدی از دیدگاه قرآن و عترت و عالئم بعد از ظهور ؛عالمه مجلسللللیاز  ربحاراالنواسلللليزدهم 
)جلد سلللليزدهم  گزیده کتاب مهدی موعودو  ه(، ترجمه علی دوانی 1037محمد باقر مجلسللللی )

 تألي  شلللده اسلللت مانند در این مورد بسلللياری مسلللتقل مقاالت ها،کتاب این بر  عالوه . (بحاراالنوار
 اهّلل عجل المهدی االمام احادیث معجم بحرانی؛ هاشم سيد الحجة از  القادم فی نزل فيما المحجة»

کری از  موسوعة المصطفی و العترة؛ تحت اشراف شيخ علی کورانیتعالی فرجه الشری   ؛ حسين شا
کبر مهدی پور  از  قرآندر آیینه  ؟جع؟ سيمای امام زمان  از  االمام المهدی فی القرآن و السنة ؛علی ا

 بيان ادله تطبيق و  تطبيق و  بعد از تعری  جری و اسللت  هدر این مقاله سللعی شللد. «ابومعاشللر  سللعيد
یات معرفی آن آند یا امام مهدی مصللللداه اهتطبيق شللللد ؟جع؟ که بر امام مهدیی یاتآن آمبانی 

 وری شود.آجمع شده است،

 . مفاهيم2

 جری .1-2
که برای دویدن اسب، وزیدن  (194ص ، 1412)اصفهانی، است سریعمعنای حرکت ه ب لغتدر جری 

(. این تعبير در 6/174 ،1410فراهيدی،) شللللودباد و حرکت خورشلللليد و روان شللللدن آب اسللللتفاده می
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به داشللتن حرکتی مانند حرکت خورشلليد و ماه برای اسللتمرار  قرآنروایات مختل  برای تشللبيه آیات 
 (.14/140، 1414)ابن منظور،  «الّشمس و القمر  کما تجرى یجری»پیام آن استفاده شده است. 

 . تطبيق2-2
مسلللاوی  معنای قرار دادن چيزی بر چيز دیگر به طوری که آن را بپوشلللاند و ه واژه تطبيق در اصلللل ب

عبارت است از  در اصطالح علوم قرآنی «قيجرى و تطب»( 7/77، 1416. )مصطفوی، یکدیگر باشند
که مشلللللابه مورد شلللللأن نزول اسلللللت  گرىیبر موارد د قرآن تایبه دسلللللت آمده از آ ميمفاه قيتطب

بر  قرآنانطبللاه الفللاا آیللات  :تطبيق عبللارت اسلللللت از  جری و  رو،. ازاین(159ص  ،1380 ،)رسللللتمی
. عالمه طباطبایی نيز جری و تطبيق را آیات درباره آنها نازل شللللده اسللللتکه  مصللللادیقی غير از آنچه

کنند هر ، تطبيق میرا بر مواردی که قابل انطباه اسلللت قرآنآیات داند که می بيت؟مهع؟ اهلشللليوه 
در روایات  قرآن کریم(. آیات بسياری در 41ص ، 1379چند که خارج از مورد نزول باشد )طباطبایی، 

قرآن ده شللده اسللت که در ادامه به ادله تطبيق تطبيق دا ؟جع؟بر حضللرت مهدی  معصللومان؟مهع؟
 شود.اشاره می ؟جع؟ یمهدبر امام  کریم

 ؟جع؟مام مهدی ادله تطبيق قرآن بر ا. 3

 . ادله نقلی1-3
چند در نقلی است که  ،تواند توجيه کننده امر تطبيق در روایات تفسيرى باشداى که میعمده ادله

 به شرح زیر قابل طرح است. دسته از روایات

 اخبار جرى. 1-1-3
کيد کرده و حاوى تعبير  قرآنی بودن احکام و معارف دممراد از اخبار جرى اخبارى اسللللت که بر دا تأ

ْنت  » درباره آیه ؟ع؟ابوبصير از امام صادهدر روایت آمده است که  تا قيامت است.« قرآنجرى »
 
ما أ ّن  إ 

ْوم  
ُکّل  ق  ر  و  ل   و علی« منذر »رسول خدا »  :فرمایدمیآن حضرت  کند و ( پرسش می7)رعد: «  هاد  ُمْنذ 

 کيسلتد عرن کردم: امروز شلما هادى هسلتيد.« هادى»دانی در این زمان آیا میو  اسلت« هادى»
گر قرار بر این باشللد آیه درباره فردى نازل شللده  اى کهامام فرمود: درود خدا بر تو باده اى ابا محمده ا
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 قرآن [چنين نيسللت، بلکه ]احکام، نه [ از بين رود کتاب خدا از بين خواهد رفتبا مردن او ]حکمش
مفسران با  برخی (. 192ص ، 1407)کلينی، « درباره آیندگان همچون گذشتگان سارى و جارى است
 یا دشللللمنان آنها در  بيت؟مهع؟ اهلبر  قرآناسللللتناد به این روایات اخبار فراوانی را که در تطبيق آیات 

 (.42ص ، 1379د )ر.ک.، طباطبایی، اندانسته« جرى» هاى مختل  نقل شدهباب

 هاى قرآنمربوط به بخش ر اخبا. 2-1-3
 انددانسته بيت؟مهع؟ اهلبه  مرتبط را قرآنبخشی از همه یا بندی آیات، با دسته از روایاتبرخی در 

همه آیات کتاب »... فرمود:  ؟ع؟که امام صللللاده اسللللت نقل شللللده از عمر بن حنظلهاینکه  از جمله
، 1380)عياشلللی، «آنها هسلللتند [ اسلللت و مقصلللود از آیاتبيتخدا از آغاز تا انجام درباره امامان ]اهل

درباره ما و شللليعيان  قرآندو سلللوم »که فرمود: اسلللت نقل شلللده  ؟ع؟علیامام از (. همچنين 13ص 
از نيز بصللير واب(. 10ص ، 1380)عياشللی، «سللت و مردم در یك سللوم باقی مانده با ما شللریك هسللتندام

یك چهارم درباره ما، یك چهارم  ؛در چهار بخش نازل شلللللده قرآن»: اسلللللت نقل کرده ؟ع؟امام باقر 
، 1407)کلينی،  «درباره دشمنان ما، یك چهارم در سنن و امثال و یك چهارم در فرایض و احکام است

ارتباط مستقيم دارند  قرآن کریمبا  بيت؟مهع؟ اهل(. این دسته از روایات بيانگر این است که 628ص 
 منزلت آنهاست. کننده جایگاه و مقام و و بسياری از آیات تبيین

 اخبار ظاهر و باطن قرآن. 3-1-3
تفسللللير  بيت؟مهع؟ اهل، بطن آیات را با قرآن کریمبرخی از روایات ضللللمن تبيین ظاهر و باطن آیات 

 قرآنآیات  آنهایی هستند که قرآنظاهر »: نقل کرده است ؟ع؟امام باقر  از حمران بن اعين کنند. می
ص ، 1380)عياشی، «عمالشان همانند آنهاستاکسانی هستند که  ها نازل شده و باطن آنندرباره آ
هاى انبيا و اقوام گذشللللته و مخالفان پیامبران براى مردم مایه طورکه آشللللنایی با داسللللتانهمان(. 11

کرمطالعه فراز و نشيب (11)ر.ک.، یوس :  عبرت است و مسلمانان صدر  ؟ص؟م هاى زندگی پیامبر ا
تواند رهپویان را و منافقانی که با اسللالم و آنان سللر ناسللازگارى داشللتند، می اسللالم و کافران و مشللرکان

در هر زمانی ممکن اسلللت فرعون و موسلللی، ابراهيم و نمرود و عاد و  آموز باشلللد.عبرت در هر عصلللرى
بنابراین مردم باید با توجه  کنند،و حق و باطل خود را به شکلی نمایان  ظاهر شوندثمود به صورتی 
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لگوهاى قرآنی را بر و ا ضلللاللت باز شلللناخته هدایت را از اهلاهل ،کندمعرفی می قرآنوهایی که به الگ
برخی از روایات شيعه ناظر به این نوا تطبيق است و هدف آن معرفی اهل حق و کنند. آنها منطبق 

 باطل به مردمی است که خواهان هدایت هستند.

 . ادله عقلی2-3
 ؟جع؟ یمهدتطبيق آیات بر امام کند، عقل و عرف نيز عالوه بر نقل که صللللحت تطبيق را تأیید می

باید هميشلللله در امر هدایت فرد و جامعه  رو،. ازاینکتاب جاودانی اسللللت ،قرآن گذارد.صللللحه میرا 
يق نقش اسللاسللی داشللته باشللد و آیات آن بر مصللادیق، افراد، شللرایط و مقتضلليات هر زمان قابل تطب

که اصلللل تطبيق امرى شلللود (. از مطالب مطرح شلللده مشلللخص می1/42، 1390)طباطبایی،  باشلللد
کند، اما توجه به این نکته الزم اسللللت که اسللللت که نه تنها نقل بلکه عقل و عرف نيز آن را امضللللا می

 و سللللنت باشللللد قرآنمخال  عقل و عرف و نصللللوص  نباید بر مصللللادیق خارجی قرآنتطبيق الفاا 
کر،  آخرین امام معصوم و حی و  ؟جع؟ یمهدرو، در عصر حاضر که امام (. ازاین149ص ، 1382)شا

 شوند.زنده، اما غادب از انظار هستند در آیات تطبيق داده می

 جری مبانی قاعده. 4
به لحاا لغوی به معنای ریشلللله چيزی یا پایه و بنيان اسللللت. در علوم مختل  مبانی  و  مبانی جمع

شود که آن بحث یا دیدگاه هایی اطاله میفرنه یا علم به اصول موضوعه و پیشیك بحث یا دیدگا
 :مبانی جری عبارت اسللللت از ، بنابراین. (10، ص 1389روشللللن،  )سللللعيدی یا علم بر آن مبتنی اسللللت
 .پایه آنها استوار استر هایی که فرایند جری بفرناصول موضوعه و پیش

 قرآنزمان شمولی و جهان شمولی . 1-4
 قرآنجری بر آن مبتنی است اعتقاد به جاودانگی پیام و خطاب  هاولين مبنایی که به کارگيری قاعد

بشللللر نازل شللللده و تمام جهانيان را از جن و انس با  هکه برای هدایت هماسللللت کتابی  قرآناسللللت. 
 رفتللهبر گ تحلدی بله چلالش کشلللليلده و طنين پیلام آن نله تنهلا عوام و خواص مردم یلك زملان را در 

منعکس شلللللده ، بلکه مرزهای زمان را هم درنوردیده و در تمام تاریخ (60ص ، 1425)طباطبایی، 
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ها مانند امت که به امتی از امتآن اسلللت به این معنا جهانی بودن  ،قرآنهای ویژگی. یکی از اسلللت
خن امام ای از طوای  مانند مسلمانان اختصاص ندارد. این حقيقت به روشنی در سعرب یا طایفه

 فرماید:بود، می قرآنگزارش شللده که در پاسللخ به کسللی که جویای دليل طراوت و تازگی  ؟ع؟صللاده
زیرا خداوند آن را برای زمانی خاص و مردمانی خاص نفرسلتاده، پس قرآن در هر زمانی نو و برای »... 

به  حمد هسلللور 6 هیدر آغاز تفسلللير خود ذیل آطباطبایی عالمه «.  هر قومی تا روز قيامت تازه اسلللت
و امام واجب االطاعه معرفی  ادمه؟مهع؟ پردازد که در آنها مراد از صللراط مسللتقيم را گزارش روایاتی می

 نهدکند و بر آن نام جری میکند. ایشللان پس از نقل این روایات آنها را از مصللادیق آیه معرفی میمی
اسللت که آیات را  بيت؟مهع؟ اهلاین سللليقه » :نویسللدو در توضللي  آن می (41ص ، 1425)طباطبایی، 

گرچه از مورد نزول آیه خارج باشدآنچه قابل تطبيق باشد، منطبق میر بر ه این امری است  .کنند، ا
از  قرآنآنچه «. اسللتقرآن برای راهنمایی عموم بشللر نازل شللده زیرا کند، که عقل هم آن را تأیید می

و آنچه از فضللادل یا رذادل يسللت کرده به شللرایط و زمان خاصللی محدود ند نظری بيان یمعارف و عقا
 به فرد یا دوران خاصلللی مقيد نيسلللت کرده اسلللتای که تشلللریع اخالقی شلللرح داده یا احکام عملی

 (.42ص ، 1425)طباطبایی، 

 های متعدد معناییبرخورداری از سطوح و الیه. 2-4
( به همين 30، ص 1379)طباطبایی، اسلللللت نداده مخاطب قرار را تنها گروه خاصللللی از مردم  نقرآ

مخاطبان باشللد که در درك معانی و مفاهيم عاليه آن در  هخطاب آن باید متناسللب با درك هم دليل
که در آن درجه از فهم  آنجلا درجات مختلفی قرار دارند. از  که طرح مطلالب عميق برای کسلللللانی 

ترین تعليم خود را مناسلللب با سلللطوح سلللاده قرآنوجب کج فهمی و انحراف خواهد بود، م نيسلللتند
و به این منظور  ه استعمومی سخن گفت هقرار داده و با زبان ساد ،ها که فهم عامه مردم استفهم

که در روایات از این سللللطوح متعلدد معلانی عميق، ظاهری از معنلا در پس هر سللللط  تری نهفتله 
وان للقرآن ظهرًا وبطنًا » و در حدیث نبوی آمده اسللللت: هاطن در مقابل ظاهر یاد شللللدمعنایی به ب

 (.1/31، 1415)کاشانی، « ولبطنه بطنًا الی سبعة ابطن
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را از آیه محتمل جری و باطن هر دو  با توجه به آنکه عالمه در موارد متعددی توضللللي  امام
جری از جهت انطباه بر  کند لللللللللیك معنا تلقی میواقع آنها را دو اعتبار مختل  برای  داند و در می

موارد یا مصادیق دیگر و باطن به جهت مخفی بودن نسبت به الیه و سط  ظاهری معنالللل اعتقاد به 
یکی از مبانی عالمه در بحث جری هم تلقی  قرآنها و سللللطوح متعدد معنایی برای وجود این الیه

ن اشلللاره شلللده و با پذیرش آن چتر ه آب معصلللومين؟مهع؟که در روایات  قرآنواقع باطن  شلللود. در می
گون گسللتربه درازای زمان و مکان و فهم قرآنهدایت  گونی دارداسللت، شللده  دههای گونا . انواع گونا

تر یا مصادیقی که آیه به تناسب شرایط جدید بر برخی از آنها از نوا مصادیقند، خواه مصادیق کامل
که از ظاهر لفظ با کند و برخی از نوا مفاهيم عميقآنها تطبيق می که از مفاهيم عامی هسللللتند  تر 

این اقسام به  ههم .های لفظی خارجندنشانه هشوند یا به کلی از دایرالغاء خصوصيت استنباط می
هرچند به دشواری ل قابل دستيابی  جز قسم اخير به نظر عالمه از معانی است که برای عموم مردم ل

 است.

 ائمه؟مهع؟ مرجعيت علمی . 3-4
گاه به معارف قرآنی دانسللللته قرآن کریمخداوند در   او را موظ  به تبيین آیات الهی و  پیامبر خود را آ
و آل عمران:  129بقره:  ،2جمعلله: )ر.ک.،  دانللدهللا و معللارف آن میو تعليم آموزه (44نحللل: )ر.ک.، 
و  که پیامبر آنها را در این مقام قرار داده هسللتندکسللانی  ادمه؟مهع؟  . به شللهادت حدیث ثقلين،(164

از آن  مطهران  فقط علم به کتاب الهی را و  خداوند هم جایگاه علمی ایشللللان را تصللللدیق کرده اسللللت
اختصللاص دارد. این حقيقت در روایات متعددی به  ادمه؟مهع؟ که به شللهادت آیه تطهير به  دانسللته

 .اختصاص دارد ادمه؟مهع؟ به  قرآنه ظاهر و باطن کامل ب هکه احاط هصراحت بيان شد

 اصل بودن عموميت آیه. 4-4
آیه در  ،بلکه در این موارد ،کنندکنند، لزومًا معنای آیه را محدود نمیروایاتی که مواردی را تعيین می

و انحصاری نيستند  دهند کهعموميت خود باقی است و این روایات تنها مصادیقی از آن را اراده می
کند که چه بسا به نوعی جری تکرار می عالمه بر همين اساس استحصر خالف ظاهر آیه اعتقاد به 
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که آیه عام اسلللت ) ؛باشلللد نه مثل، عام ( یا اینکه این جری اسلللت وگر17/394، 1377طباطبایی، چرا
 هطورکه عالمه در تحليل صحت جری به قاعدهمان و این جری است و داللت آیه عام است. است

معتقد اسلللت و همين  «العبرة بعموم اللفظ البخصلللوص السلللبب»پذیرفته شلللده در سلللبب نزول که 
منين هر ستایشی که در حق گروهی از مؤ بنابراین،داند؛ جری میه قاعده را شاهدی بر صحت قاعد

باشللد. سللت، میهایی در آنهاویژگی دليلیا هر نکوهشللی که در حق غير ایشللان نازل شللده باشللد به 
واقع باید گفت  همين تحليل در دفاع از صللحت جری، مالزم با نپذیرفتن حصللر در روایات اسللت. در 

 منحصر کردن مصادیق آیات در مصداقی خاص، مخال  با مضمون احادیث جری است.

 ط مفهومی ميان ظاهر آیه و جریارتبا. 5-4
که بر آن تطبيق شللللده، ارتباطی مفهومی وجود دارد.  که بين ظاهر آیه و مصللللادیقی  بدیهی اسللللت 

به تبيین و معتقد اسلللللت، برای همين عالمه به وجود ارتباط مفهومی بين ظاهر آیه و مورد جری 
کند؛ مانند به ظاهر آیه تبيین می این مصللللادیق دور و نزدیك را هپردازد و رابطتوضللللي  این موارد می

کرم هسور 7 هآنکه در توضي  روایاتی که ذیل آی انا » نقل شده است که فرمودند: ؟ص؟ رعد از پیامبر ا
را یکی از  ؟ع؟عالملله ضللللمن آنکلله حضللللرت علی (.2/203، 1380)عيللاشللللی،« المنللذر وعلی الهللادی

که »  :کندیمطور تفسللللير را اینروایت ، کندمصلللللادیق هادی معرفی می و معنی سللللخن حضللللرت 
فرمودند: انا المنذر وعلی الهادی این اسللللت که من مصللللداه منذرم و انذار هدایتی همراه با دعوت 

ظ منذر نه اینکه مراد از لف ،مصلللداه هادی اسلللت و او امام اسلللت که دعوتی ندارد ؟ع؟اسلللت و علی
  «خوانللدنمی هبللاشللللللد، چلله این معنللا بللا ظللاهر آیلل ؟ع؟و مراد از هللادی، علی ؟ص؟رسلللللول خللدا 

کنند که این عنوان ایشللان سللپس به روایات دیگری اشللاره می(. 328 – 11/327،  1390طباطبایی،)
ات را هم پردازند و این اختالف روایو سللللپس به گزارش آن روایات می هرا به دیگر ادمه نيز تعميم داد

 (.328 - 11/327، 1390 طباطبایی،داند )میجری بودن آن  هنشان
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 و تطبيق مند بودن جریضابطه. 5

 تقطيع از سياق. 1-5
گر هدف، تطبيق آیات سللياه رعایت  بر مصللادیق متعدد باشللد  قرآنامری ضللروری و الزم اسللت، اما ا

گان تحمل معانی مختل  را دارند، اما در سللللياقی قرار این قاعده باید کنار رود . برخی آیات یا واژ
که معنای خاص و معينی از آنها اراده میگرفته گان از اند  یا واژ شللللود. در برخی روایات این آیات 

مصللللداه یا معنایی  به خود عبارت به تنهاییاند، جدا شللللده و با توجه سللللياقی که در آنها قرار گرفته
عالمه در موارد مختلفی اظهار  ،همين اسلللللاس متفاوت با معنای قبل از آن اراده شلللللده اسلللللت. بر 

جز اینکه احتمال دارد مراد از آن بيان جری  ،کند که ظاهر این روایت مخال  سلللياه آیات اسلللتمی
این روایت به دليل سازگار نبودن سياه آیات با  ،در ظاهر و یا  (5/144، 1390)طباطبایی،  باشد قرآن
 هسلللور 7 هجمله این موارد روایاتی اسلللت که اهل الذکر را در آی از  .از قبيل جری اسلللت و نه تفسلللير  آن

ُلوا »تطبيق داده اسللت. این در حالی اسللت که عبارت  ادمه؟مهع؟ نحل بر  هسللور 43 در آیه انبيا و  ئ  سللْ ف 
ْن کُ   الّذْکر  إ 

ُمون  أْهل  ْعل  ای کامل و معنادار است که با فاء به بخشی از یك آیه است، اما جمله «ْنُتْم ال ت 
 قبل از خود عط  شده است.

داننللد و تطبيق آن را بر اهللل کتللاب می را عالملله بللا توجلله بلله سلللليللاه آیللات، مراد از اهللل الللذکر 
معنا ندارد که خداوند مشللرکين را به  ؛ زیراندندابا تقطيع از سللياه در شللمار جری می بيت؟مهع؟ اهل

گر می قرآناهل رسلللول و اهل  خواسلللتند از ارجاع دهد درحالی که ایشلللان دشلللمنانشلللان هسلللتند و ا
دانند که مضمون روایت را با ظاهر آیه سازگار نمیایشان  .پذیرفتندایشان بپذیرند از خود پیامبر می

 واقع بر عدم رعایت سياه داللت دارد. در 

 تقطيع از زمان نزول. 2-5 

گر تقطيع نشللللوند منحصللللر به زمان نزولآیات باید از زمان نزول شلللللان شلللللان تقطيع شللللوند؛ زیرا ا
رسلليده،  بيت؟مهع؟ اهلاعراف از  هسللور 29 هبرای نمونه عالمه در تحليل روایاتی که ذیل آیمانند. می

، 1380)عياشلللی،« لمسلللجد الحرامفأمروا أن یقيموا وجوههم شلللطر ا همحدث»مبنی بر اینکه مسلللاجد 
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وجوه  هشریفه منظور از اقام هظاهرًا مراد حضرت این است که در آی»  :هددچنين توضي  می (2/12
گزارید با رو کردن به قبله به خدا رو کنيد و قبله هم در آیاتی این است که در هر مسجدی که نماز می

 هدر پیش و پس آی («. 8/90، 1390)طباطبایی،  اسللت بقره معين شللده که کعبه هسللور 144همانند آی
سياه این  ،بنابراین. شود برداشتکه موجب شود معنایی جز این از آیه  مورد بحث مطلبی نيامده

اما در اینجا زمان نزول مانند سياه در تعيین مراد خاصی از آیه نقش  ،مخال  معنای روایت نيست
مراد از  ،اعراف مکی است و هنوز توجه به کعبه تشریع نشده هسوردارد. عالمه با در نظر گرفتن اینکه 

وجه در عبادت به پرداختن به عبادت و بریدن از غير آن  هاقام ،بنابراین. داندآیه را غير این می
اند، رد سلللخن مفسلللرانی که مراد از آیه را توجه به قبله دانسلللته شلللود و بر همين اسلللاستفسلللير می

داند، اما آنها را نه در مقام تفسير بلکه در مقام بيان روایات را باطل نمی ،این برخورد به رغم د.کنمی
کيد میمصللداه می با توجه به آنچه در مقام تفسللير آیه آوردیم، این روایت در شللمار که  کندداند و تأ

گرچه  ،بنابراین .جری و تطبيق است مشابه آن بدون ، اما است آیه از سياه جدا نشده این مورددر ا
 در نظر گرفتن زمان نزول تفسير شده است.

 تیبر مهدو اتیآ قيتطب. 6

ترین مالك برای تميیز روایات تفسيری از روایات مصداقی این است که روایات مصداقی، عام را مهم
که هم تقيید میزند و مطلق را تقيید نمیتخصلللليص نمی کند هم کند، بر خالف روایات تفسلللليری 
ا به همراه دارد. بين مفسللللران در تشللللخيص روایات اختالف نظر وجود دارد، اما در این تخصلللليص ر

 شود:مقاله به دو معيار و مالك مهم اشاره می
روایت تفسيری مفهوم و داللت کلی و عمومی از آیه را  اول( زبان روایت )مفهومی یا مصداقی(:

 کند )بيان مصداه آن مفهوم(.را بيان میکند، اما روایت مصداقی مصادیق مختل  از آیه بيان می
تنوا و وحدت اسلللللت؛ یعنی روایات  در تشللللخيص روایات یکی از قراین دوم( تنوع و وحدت:

تفسلللليری مفهومش واحد اسلللللت، اما روایات تطبيقی مصلللللادیقش متعدد و مختل  و به حدی 
که برخی فکر میمی که بين روایات تناقض و تنافی وجود دارد و رسللللند  ممکن نيسلللللت این کنند 

 روایات از معصوم باشند.
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روایات در هر باری با مصداه جدید به حسب اقتضای » در این مورد فرمود:  ؟هر؟خمينی امام 
)خمينی، «. کند که بين روایات تعارضللی وجود داردشللود و آنگاه جاهل فکر میمناسللبت تفسللير می

و تنوا و تعدد آن طبيعی اسللت و همه که این روایات از باب مصللداه هسللتند ( درحالی2ص ، 1387
 لیکه ذ یثیاز احاد یاريبسلللل در گردند. با توجه به این دو معيار این مصللللادیق به یك مفهوم بر می

کمل آن در مسللادل مهدو ایبر مصللداه  هیآمده آن آ تیمهدو اتیآ شللده که به  قيتطب تیمصللداه ا
 (.1388شود )اصفهانی، یموارد اشاره م یبرخ

 شرایط جری و تطبيق دارند. آیاتی که 7

 اهلل امیو ا بيغ قیاز مصاد ؟جع؟امام عصر  اميروز ق. 1-7
ذ  »
ُنون  ی ن  یال ّ نقل  ؟ع؟یامام عل از (. 3)بقره: « آورندمی مانیا بي؛ )همان( کسانی که به غب  يب اْلغ   ْؤم 

آل  یاسللللت و آنها روزها ؟جع؟ و روز امام عصللللر  امتيهمان روز رجعت و ق بيغ» : شللللده که فرمود
. (325-1، 1395)صللدوه، « به آنها اشللاره شللده اسللت« خدا یروزها یادآوری» هیمحمد اسللت که در آ

که از حس پوشلللل یزيچ یبه معنا «بيغ» واژه به  تیروا نیدر ا یو پنهان اسلللللت، ول دهياسلللللت 
 ر يدر تفاسلل بيالبته غ ،اسللت ؟ع؟و ظهور امام عصللر  امتيآن اشللاره شللده که روز رجعت، ق قیمصللاد

 .،شللللده اسللللت )ر.ک قيتطب ز ين« بهشللللت و جهنم»و  «یوح»، «خدا»مثل  گر ید قیبر مصللللاد قرآن
 ،1393 ،ی؛ طبر7/72 ،1364 ،یرازي؛ مکارم ش1/31 ،1383 ،یزیحو ی؛ عروس1/121 ،1395 ،یطبرس
در ادامه «( من امن بقيام القادم انه حق)» ؟ع؟(. عالمه طباطبایی بعد از روایت امام صللللاده1/163
، 1425)طباطبایی، « این معنا در غير این روایت ذکر شللللده و این از باب جری اسللللت»نویسللللد: می
 .صينه تخص مصداه است نيیاز باب تع اتیروا نیا(. باید توجه داشت که 1/46

 جاری است ؟جع؟مهدی درباره امام  ؟ع؟ابراهيم. موحد بودن حضرت 2-7
 ز يپس از من چه چ وقتی که به پسرانش گفت: ددیشاهد بود د،يفرا رس عقوبیهنگامی که مرگ  ایآ»

کانت،يمعبود تو و معبود نگفتند:  دديپرسللللترا می را  گانهیمعبود  و اسللللحاه را ليو اسللللماع ميابراه ا
درباره  ؟ع؟امام باقر نقل شده که از ی ثیحد در ( 133 :)بقره«. مياو هست ميو ما تنها تسل ميپرستمی
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؛ 1/61 تا،بی ،یاشللي)ع« اسللت یقادم جار هدربار هیآ نیا»و حضللرت فرمود:  دنديپرسلل هیآ نیا ر يتفسلل
و  یبه قاعده جر یروشللللنبه ثیحد نیا(. 1/309، 1390،یی؛ طباطبا1/192، 1415،یکاشلللللان ضيف
 یموحللد بودنللد و خللدا ؟ع؟عقوبیطور کلله فرزنللدان حضللللرت همللان یعنی ؛اشللللللاره دارد قيتطب
از آنان پرسللللش  کردندیو به فرزندان خود سللللفارش م دنديپرسللللتمی را …و  ليو اسللللماع ؟ع؟ميابراه
 قیاز مصاد یکیکه نیا ای کندیرفتار م طور  نيهم ز ين ؟جع؟ امام عصر  گرفتند،یم و تعهد کردندیم
 .است ؟جع؟ متعال، امام عصر  یشدگان )مسلمون( برابر خدا ميتسل

 اهلل هيبقمصداق کامل  ؟جع؟ امام عصر . 3-7
ق  » ن   ر  ياهّلل ّ  خ   ُت يب  ن ُکنُتم ُمْؤم  ُکْم إ 

ل   ن  يل  ا ع  ن 
 
ا أ م  ف   ُکْم يو  گر  ،الهی براى شللللما بهتر اسللللت رهيذخ؛ ظ  يب ح  ا

شده که  تیحکا ؟ع؟از امام باقر  یثیحد در (. 86 :)هود «ستميو من بر شما نگهبان ن ديمؤمن باش
که آن  یاجمله ني. اولندیآیاو گرد م ار ی 313و  دهدیم هيهنگام ظهور به کعبه تک ؟جع؟ امام عصر 
ارضلله و  یاهّلل ف ةي: انا بققولیثم  ن،يان کنتم مؤمن رلکمياهّلل خ ةيبق»اسللت:  نیا دیفرمایحضللرت م

صدوه، ) «…ارضه یاهّلل ف ةيبق ای کيمسلم ااّل قال: السالم عل هيعل سّلمیفال  کميعلو حجته  فتهيخل
در  یاله رهيمن ذخ»: دیفرمایفوه م هیاز آ یبعد از تالوت قسمت ؟جع؟ عصر  امام(. 330ص  ،1395
که  نیمگر ا کندیکس بر او سلللالم نم چيپس ه« و حجت او بر شلللما هسلللتم یاله نيو جانشللل نيزم
کالم حضلللرت  هیآ نیروشلللن اسلللت که اصلللل ا البته. «نيدر زم یاله رهيذخ یا سلللالم بر تو »: دیگویم
که  کندیم انيرا ب یقاعده کل کی ؟ع؟بيحضرت شع یول، (84لللل 87 :هود .،است )ر.ک ؟ع؟بيشع
گر مؤمن باشلللل شللللما بهتر هسللللتند یبرا یاله امبرانیمانند پ یاله رهيذخ فوه  ثیطبق حد یول ،ديا

کامل آن ایرا بر مصللللداه خاص  هیآ یلمفهوم ک ؟ع؟امام باقر   -؟جع؟امام عصللللر  یعنی- مصللللداه 
 .کرده است قيتطب

 مضطر است ؟جع؟عصر . امام 4-7
کند و خواند، اجابت میهنگامی که او را می( کسللللی که درمانده را ای)معبودان شللللما بهترند  ایآ بلکه»

گرفتارى( بد را برطرف می ( زم ای)خود  نانيسللازد و شللما را جانشلل)  ایدهدد آقرار می نيگذشللتگان در
 ینزلت ف»: فرمود ؟ع؟صللللاده امام( 62)نمل: «. دیشللللومعبودى با خداسللللتد چه اندك متذکر می
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ودعا اهّلل  نيالمقام رکعت یف یو واهّلل المضطّر اذا صلّ و آله و سلم ه هياهّلل عل یالقادم من آل محمد صل
 /3، 1334 ،ی؛ بحران4/71 ،1415 ،یکاشللان ضي)ف «األرن یف فةيخل جعلهیالسللوء و  کشلل یفأجابه و 
 تیحکا ؟ع؟و امام صلللللاده ؟ع؟از امام باقر  یمتعدد ثیاحاد در (. 48 /51، 1403 ،ی؛ مجلسلللل208

کعبه(  کینزد مقام )نزد، کندیکه ظهور م یهنگام. است ؟ص؟د اره قادم آل محمبدر هیآ نیشده که ا
و مشللللکل  دیفرمایم اباو را مسللللتج یدعا ز يخدا ن .کندیو دعا و تضللللرا م گزاردیدو رکعت نماز م

 ،1403 ،یمجلسلل .،)ر.ک شللودیم نيدر زم یاله فهيو آن حضللرت )ظهور کرده و( خل گرددیبرطرف م
 یعنی؛ یمصللللداه اسللللت نه شللللأن نزول اصللللطالح نيیتع ثیاحاد نیواژه نزول در ا(. مراد از 51/59

 ؟جع؟ است که در اثر مشکالت به اضطرار دچار شود و امام عصر  یمفهوم مضطر شامل هر شخص
 .است بتيکامل مضطر در زمان غ قیاز مصاد یکی

 . امام مهدی و یارانش جزء مظلومان هستند5-7
ذ  »

ل ّ ن  ل  ذ 
ُ
ُلون  ی ن  یأ ات  ُموا؛ به کسللانی که جنگ بر آنان تحم ق  ُهْم ُظل  ن ّ

 
شللده اسللت، رخصللت )جهاد(  ليب أ
به مظلومان اجازه جنگ این آیه  (39 :)حج «اندآنان مورد ستم واقع شده نکهیداده شد؛ به سبب ا

شلده اسللت  قيآن حضلرت تطب ارانیو  ؟ع؟بر امام عصلر  هیآ نیا ؟ع؟از امام باقر  یثیدر حد .دهدیم
را « رابطوا» عبارت ؟ع؟از امام باقر  یتیآل عمران در روا 200 هیآ لیذ ز ي(. ن227 /24 ،1403 ،ی)مجلسلللل

نقللل  ؟ع؟یاز املام عل یتیدر روا(. 1/334، 1334 ،ی)بحران نللداکرده قيبر ارتبللاط بلا املام منتظر تطب
 /3 ،1294 ،یشده است )قندوز قيتطب ؟جع؟ یمهدحضرت بر  سوره مادده 54شده است که آیه 

و  »: هیآ لیذ نيهمچن(. 337 اط  السلللل ّ ر  اُب الصلللل ّ ح  صللللْ
 
ْن أ ُمون  م  ْعل  ت  سلللل   که به ديپس انتظار بکشلللل ی؛ف 

 ؟ع؟از امام کاظم یتیروا در (، 135 :)طه« دانسلللت چه کسلللی اهل راه درسلللت اسلللت ديزودى خواه
، 1403 ،ی؛ مجلسللل3/50، 1334 ،یشلللده اسلللت )بحران قيتطب ؟جع؟بر امام عصلللر  «یصلللراط سلللو»
24/150.) 
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 . امام مهدی مستضعف و وارث زمين6-7
( ني)زم انیشوایو آنان را پ ميمستضع  شده بودند، منت نه نيکسانی که در زم بر  ميخواهو می»
املام و  ؟ع؟از املام بلاقر  یمتعلدد ثیلاحلاد در ( 5 :)قصللللص«. ميآنلان را وارثلان )آن( قرار ده و  ميکن

االمر اسلت مربوط به صاحب هیآ نیمستضعفون هستند و ا امامان؟مهع؟است که  آمده ؟ع؟صاده
 ،ی)بحران کندیو جهان را پر از عدل و داد م شللللودمی روز یو بر جباران پ شللللده که در آخرالزمان ظاهر 

و  شماردیرا بر م هیآ نیمصداه ا ثیاحاد نیاست ا روشن(. 184ص ، 1411 ،یطوس ؛3/220، 1334
اما واژه  ،اسلللت انيبر فرعون لياسلللرادیبن یروزیپ هدربار هیوگرنه اصلللل آ، اسلللت قيو تطب یاز باب جر

ا آمده و اراده مستمر اله «دینر» است که  یسنت اله ینوع انيب کندیم انيرا ب یکه به صورت مضار
 قیاز مصلللاد ؟ع؟امام عصلللر  اميدارد و ق یدیهر عصلللر مصلللداه جد و در  اسلللت یجار خیدر طول تار 
 است. هیکامل آ

 . اصحاب امام مهدی از جمله مهتدین7-7

ک  » ولئ 
ُ
ل   أ ميع  ُدون   ه  ک  ُهُم الُمهت  ة  و  أولئ  ْحم  م و  ر  ه  ب ّ ْن ر  وات  م 

ل  ی عن أب ر،يبصللللی أب( 157)بقره: «. صلللل 
جابربن عبداهّلل یقال  أب»  قال: السالمهيعل عبداهّلل رنّی األنصار ل  ذ ی:... أخب  وح  ال ّ

ن  الل ّ أ یع  ُه یر   د  ی   یف ت 
ُد ب ا هاالسلالميفاطمة عل یأّم  شله 

ُ
أ ی أنّ هّلل  ... فقال جابر: فأ ذا ر  کتوبا: یف   ُتُه یهک  وح  م 

ک   الل ّ ُل ذل  ّ م  ک 
ُ
... و أ

م لعال  ًة ل  ؛يب ابنه  م ح م د ر حم  ل   ن  ماُل موس ه  يع  هاُء ع یک  بُر أ یسيو  ب   ُي . ف  وب  ّی و  ص 
ّ
ُل مان ه   یف یاديأول   ذ    ¨ز 

هللادی و   هللاد ُتت  مللا ُتت  ُهم ک  م،یُرؤوُس الُترک  و  الللد   یُرُؤوسللللُ لون  ُي ف   ل   ن  يخللاد ف کونون  ی  و   حر قون  یُ و   قت 
ل ن  يرعوبم   ج  ،يو  م و   ن  ماد ه  ُغ األرُن ب د  و ی  ُتصلللب  ُة ف ُل یالو   فشلللُ ن ّ ک  أول یو  الر ّ م. أولئ  م  ییاين سلللاد ه  ه  حّقا؛ ب 

م ًة ع  تن   ف 
ُع ُکل ّ ؛  اء  يأدف  ُع ااصللار  و  األغالل  ل  و  أدف  ُ  الز الز  کشلل  م أ ه  س، و  ب  ند  ل  »ح  ک  ع  ولئ 

ُ
ميأ وات   ه  ل  صلل 

م  ه  ب ّ ْن ر  ُدون   و  م  ک  ُهُم الُمهت  ة  و  أولئ  ْحم   ؟ع؟طبق روایت امام صلللللاده .(1/725، 1407)کلينی،  «ر 
توان الغای خصللوصلليت توان گفت که این آیه عام اسللت و مختص زمان نزولش نيسللت، بلکه میمی

 کرد و به اصحاب امام مهدی تطبيق داد.
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 . امام مهدی از جمله برگزیدگان )مصطفون(8-7
فرزندانی بودند، برخی اد. نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برترى د خدا آدم و »

 ی:الجعف دیزیجابربن ( 34-33)آل عمران: «. از نسللل برخی دیگر پدید آمده و خدا شللنوا و داناسللت
ذ  ی  و القللاد ُم » :؟ع؟قللال أبوجعفر البللاقر  ئلل  ه إل   وم  هر  د  ظ  د أسللللنلل  ، قلل  ة  کلل ّ ج ت  يللالب   یب م  رام  ُمسللللت  ،  رايالح  ه  بلل 

اُیّ أ ایلل: ینللادُي ف   ن هلل  ن حللاج ّ اُس ... م  ب یف   یالنللّ ا أول   ن  ّيیالن ّ أنلل  ب یفلل  الن ّ اس  بلل   یف قوُل ی   اهّلُل  س  ي. أل  ن  ّيیالنللّ
 : تاب ه  م  ک 

ف»ُمحک  ط  م م  آد   یإن ّ اهّلل  اصللْ ل ع  يو  نوحا... و  اهّلُل سلل  ق   د«م  يع  أنا ب  خ ة  ي ّ ف  م  و  ذ  ن آد  ة  يم  ن نوح   ر  م 
ن إبراه ًی و  ُمصطف لّ  م  يم  د  ص  م ّ ن ُمح  ة  م  ْفو  ل   اهّللیو  ص  ميع  (. 281ص ، 1397)النعمانی، « ...نيأجمع ه 

 اند.از جمله مصطفون الهی معرفی کرده ؟جع؟امام مهدی  ؟ع؟باقر طبق این روایت، امام 

 . مالئکه یاران مهدی هستند9-7

دُکمیُ ... » م مد  و ّ ة  ُمس 
الد ک  ن  الم  ة  آالف  م  مس  ُکم ب خ 

ُبّ خدا با پنج هزار از فرشتگان صاحب عالمت  ؛نير 
انی گهمانا فرشت» قال: ؟ع؟جعفر ی عبدالملک، عن أب بنسیُضر  (. 125)آل عمران: « شما را یارى کند

تا صاحب این امر  کرد ندصعود نخواه نکردند و  هنوز صعودیاری کردند یامير را روز بدر در زمين پکه 
 .(1/220، 1407کلينی، )« )امام مهدی( را یاری کنند

 یات اهللآهای ظهور مهدی از نشانه .10-7
که معجزهو گفتند: چرا معجزه» نازل نشلللللدهد بگو: خدا قادر اسلللللت  اى فرو اى از پروردگارش بر او 

إن ّ »: یقوله تعال یف ؟ع؟عن الباقر  أبوالجارود، (37: )انعام«. ...دانندولی بيشللترینشللان نمی ،فرسللتد
... ر  مان  آ یف   ُکْم یرُي سلللل  »: قال  « اهّلل  قاد 

ر  الز ّ ة  ف   ات  یآخ  نها: داب ّ ّجاُل، و  ُنزوُل ع یم  ، و  الد ّ  بنیسلللل  ياألرن 
ر ها م  یم  غر ب  ن م  مس  م 

 .(1/198، 1404 )قمی،« و  ُطلوُا الش ّ

 مخفی. امام مهدی نعمت 11-7

هاى خود ها و زمين اسلت رام شلما کرده اسلت و نعمتاید که خدا هر چه را که در آسلمانآیا ندیده»
هيچ دانشللللی یا  اى از مردم بیرا چه آشللللکار و چه پنهان به تمامی بر شللللما ارزانی داشللللتهد و پاره

قال:  ،ّی األزد ادیز محّمدبن ( 20)لقمان:«.  کنند...میل راهنمایی و کتاب روشللللنی، درباره خدا جدا
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:  السالم همايجعفر عل بنیموس   یدي ّ سأْلُت س  » ل ّ ز ّ و  ج  ول  اهّلل  ع 
ن ق  ل  »ع  غ  ع  ة  و   ُکمْي و  أْسب  ر  ُه ظاه  م  ن ع 

ة   ن  :« باط  قال  که خداوند او را ظاهر  نعمت ظاهر امام ظاهر است و نعمت باطنه امام غایب تا روزی» ف 
(. این روایت تفسللير ظاهری آیه نيسلللت 361ص ، 1395)صللدوه، « دل و قسللطکند و زمين را پر از ع

 بلکه نوعی تطبيق است.

 گيریجهيت. ن8
هایش در معجزه جاوید خاتم پیامبران و کالمی وحيانی مبتنی بر علم الهی اسللللت. آموزه قرآن کریم
دت اسلللت که بر ها جاری اسلللت و آیاتش بهترین طریق برای رسللليدن به سلللعاها و مکانتمامی زمان

 گيرد.های قرآن راهنمای سعادت بشری قرار میاساس قواعد تفسير آموزه
شود و این تطبيق می ؟جع؟بسياری از آیات الهی بر اساس قاعده جری و تطبيق بر امام زمان 

برخورداری از  ،قرآنشللللمولی شللللمولی و جهانزمانمتعددی برخوردار اسللللت مثل  انطباه از مبانی
اصلللللل بودن عموميت ارتباط ، ادمه؟مهع؟ مرجعيت علمی آیه،  های متعدد معناییسللللطوح و الیه

دارای مصلللللادیق  ؟جع؟ی و تطبيق آن. تطبيق آیات بر امام مهدی مفهومی ميان ظاهر آیه و جر
 اهّلل امیو ا بيغ قیاز مصللللاد ؟جع؟امام عصللللر  اميروز قمتعددی اسللللت که برخی از آنها عبارتند از: 

مضطر است؛ امام مهدی و  ؟جع؟است؛ امام عصر  اهّللهيبقمصداه کامل  ؟جع؟امام عصر است؛ 
مسلللتضلللع  و وارث زمين اسلللت؛ اصلللحاب امام  ؟جع؟یارانش جزء مظلومان هسلللتند؛ امام مهدی 

از جمله برگزیدگان )مصطفون( است؛  ؟جع؟از جمله مهتدین هستند؛ امام مهدی  ؟جع؟مهدی 
اسلللت؛ بهشلللت و  یات اهّللآاز  ؟جع؟های ظهور مهدی نشلللانههسلللتند؛  ؟جع؟ن مهدی مالدکه یارا

 نعمت مخفی است. ؟جع؟است؛ امام مهدی  ؟جع؟طوبی برای محبان و انصار مهدی 

 فهرست منابع
 . مترجم: رضایی اصفهانی، محمد علی . قم: موسسه تحقيقاتی فرهنگی دارالذکر.قرآن الکریم*       
 ، بيروت: دارصادر.لسان العرب(. 1414ابن منظور، محمدبن مکرم ) .1
 يه.دارالکتب العلم :قم .القرآن ریتفس یالبرهان ف(. 1334ی )نيهاشم الحس ديس ،یبحران .2
. نشر انيتب یو اطالع رسان یقم : موسسه فرهنگ التوحید و الفطره.(. 1387خمينی، سيد روح اهّلل الموسوی ) .3

 الکترونيکی.
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