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 بسمه تعالی

 صفحه اول

 فصلنامه علمی، فرهنگی، آموزشی ترنم اندیشه

 صاحب امتیاز: مدرسه علمیه حضرت ولی عصر عجل اهلل

 مدیر مسئول: زهرا رحمتی

 سردبیر: ناهید سلیمانی مقدم

 دکترای زبان و ادبیات عربریریه: فاطمه سادات ارفع:اعضای تح

 اکرم باسخا: طلبه سطح چهار فقه و اصول

 دانشجوی دکتری مدرسی معارفزهرا رحمتی: 

 مریم گلچین: سطح سه حوزه علمیه

 طراح جلد و صفحح آرا: الناز سلیمانی

 ، طبقه دوم91نشانی: خیابان جمهوری، خیابان جمالزاده جنوبی، کوچه آیرم، پالک 

 55192996دورنگار:  55192969تلفن: 

کیده، کلید واژه، مقدمه و نتیجه نامه پذیرفته خواهد شد که دارای چچاپ در فصل مقاالتی که برای

باشند حتی المقدور  در محیط  به همراه  4مقاالت باید روی یک صفحح باشند.

چکیده مقاله به زبان دیگری)عربی یا انگلیسی( در انتها آورده شود. فصلنامه در ویرایش مطالب 

های مطرح شده در مقاالت صرفا نشانگر نظر شود. دیدگاهریافتی مسترد نمیآزاد است. مقاالت د

  باشد.نویسندگان می
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 99فصلنامه 

 بسمه تعالی

 سخن سردبیر

 اهلل سالم زهرا حضرت عالم دو بی بی از برایتان باید قبلی قرار طبق خوبم، دوستان بر سالم    

 :بگویم علیها

 اگر! دهیم تشخیص خود، را اعمال نتیجه بخواهیم اگر! بدانیم خلقت هدف از بخواهیم اگر    

 زندگی از بخواهیم اگر! کنیم ترسیم هاخوبی تمام مطابق مو به مو را خود زندگی کتاب بخواهیم

 کهاین مگر نداریم ایچاره! کنیم خوشبختی و آرامش و نشاط احساس و باشیم راضی خود کردن

 .کنیم رجوع علیها اهلل سالم زهرا حضرت عالم دو بانوی وجودی لغت قاموس به

 و است؛ الشریف فرجه تعالی اهلل عجل زمان امام عالم همه حجت که ایدنشنیده را کالم این آیا    

 نیاز که خداوند این بنابر. باشدمی السالم علیه عصر امام حجت علیها اهلل سالم زهرا حضرت

 مؤمنین تا است کرده خلق برداشتن، الگو برای را المؤمنین ام مقدس وجود داندمی را هاانسان

 اذن به خود افاضات با  عالم دو بانوی مقدس وجود و.کنند پیدا حقایق به یابیدست برای راهی

 .گردانندمی رهنمون هدایت به را هاآن و کنندمی تصرف خالئق نفوس در خداوند

 و االفالک خلقت لما لوالک: )پیامبرم که کنیممی استفاده قدسی حدیث متن از را حقیقت این    

 الصحیحین علی ،المستدرک436 ،ص6 الغدیر،ج()خلقتکما لما فاطمه لوال و خلقتک لما علی لوال

: درسی،قم متون تدوین و ریزی برنامه اسالمی،دفتر فلسفه تاریخ() 4992 ،شماره529 ص ،9 ج

 خلقت هدف است، عالم اساس علیها اهلل سالم فاطمه حدیث این طبق( اسالمی علوم جهانی مرکز

 !باشدمی عالم بطن و
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 خلق بشریت، عالم به ویژه لطفی عنوان به الغیوب غیب از که است نوری علیها اهلل سالم فاطمه    

 نخستین صادر که است اول عقل وجود عالم خلق اولین فلسفی لحاظ از زیرا است؛ شده

 دینی تجربه وحی، حقیقت(9329)حسن ملکی،محمد قدردان)است

 و کننده تنظیم عالم، کل مدبر عنوان به اول عقل چون و.( 56_69،صص96یا؟،قبسات،شماره

 موجودات نفس بر خداوند اذن به را، امور تدبیر قلم، همانند  است امکان عالم امورات دهندهبرش

 .پذیردمی را قلم مدبرات که است وجود عالم نفس این و نویسدمی

 و علیه اهلل صلی پیامبر شدن متحد و معقول و عاقل اتحاد قاعده طبق بر عالم در قلم این اما     

 علیها اهلل سالم زهرا حضرت عالم، لوح و است اله و علیه اهلل صلی پیامبر اول، عقل با سلم و اله

 عقل در را ایمان او را، نوشتن جایگاه مرتبت ختمی حضرت و دارد، را پذیرش جایگاه او. است

 هاانسان همه در و دهدمی هاانسان به نفس در را ایمان این نوشتن قابلیت و نویسدمی هاانسان

 بتوانند را هدایت و ایمان هاانسان نفس تا کندمی ایجاد را پذیرش قابلیت عالم دو بانوی نفس

 .بپذیرد

 .بنددمی نقش عالم دو بی بی مبارک دست بر که است انسانی پرورش بنای این    

 من از بابی و شعبه فاطمه همانا: که فرمایدمی دخترش حق در وسلم اله و علیه اهلل صلی پیامبر

 هر و است کرده باز را نبوت اصل به ورود باب همانا کند باز کسی را باب این که مادامی و است

 بحاراالنوار، و 939 ،ص3 ج مناقب،.»است بسته خود روی به را نبوت باب ببندد را باب این که

 .«31ص ،43 ج

 بر خداوند اذن به را هدایت تمام و است عالم قلم اله و علیه اهلل صلی پیامبر خالصه طور به    

 از را هدایت تمام پذیرش و است عالم نفس علیها اهلل سالم فاطمه حضرت و نگارد می عالم نفس

 اتصال و است عالم دو بانوی عنایت با هاانسان هدایت. پذیردمی اله و علیه اهلل صلی پیامبر طریق

 .کندمی فراهم را کمال آوردن بدست و رشد یزمینه که است خیر مبدأ این به
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 موفق باشید                                                                                    

 

 

 

 

 را میرخانسرکار خانم زه از یادداشتی ادبی

 با حافظ

اما دلم عایقی بود  ،است. از کالس آمدم، ناهاری خوردم و بعد هم نماز 9351هفدهم آذر      

حتی تعقیبات نماز عصر را نتوانستم بگویم. خمار بودم مستی طلب می کردم به فکرم رسید سری 

 به دیوان حافظ بزنم، شاید حالی بیابم.

م؟ و باخواهم بگو چه کنم که حالی بی ه میچبا نثار اخالص نیت کردم و گفتم خواجه نمی دانم      

 دیوان را باز کردم و برایم گفت:

 زیادتی مطلب کار بر خود آسـان کـن        صراحی می لعل و بتی چو مـاهت بس

 لی همین گناهت بس ـام مـراد       تو اهل دانش و فضفـلک به مـردم نادان دهد زم

 حـریـم درگـه پیـر مغـان پنـاهـت بـسو گر کمین بگشایـد غمی ز گوشه دل       

 هوای مسکن مألوف و عهد یار قـدیم         ز رهروان سفر کرده عذر خواهـت بـس       

 منت دگران خو مکن که در دو جهان         رضای ایـزد و انـعـام پـادشـاهـت بـس  به

 به هیچ ورد دگر نیست حاجتت حافظ

 گاهت بسحدعای نیمه شب و درس صب
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صراحی می لعلش به کام جانم ریخت و بغض فشرده جوشید و از چشمانم سرازیر گشت.      

درودی صمیمانه به روح پاکش فرستادم و یک بار دیگر شگفت زده شدم که خداوند چه عنایتی 

 به این مرد داشته است.

تنهائی به  به یادم آمد که آخرین بار شاید نزدیک به دو سال پیش با همین سرگشتگی و در     

دیوان او پناه بردم به یاد نیمه شعبان بودم و با بیم و امید حافظ را گشودم تا تصویری از نیمه 

 شعبان در آن ببینم که آمد:

 بیا که رایـت منـصـور پـادشـاه رسـید        نـوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

 ه فـریاد دادخـواه رسـید  جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت        کمال عـدل بـ

 کام دل اکنون رسد که شاه رسید سپهر دور خوش اکنون زند که ماه آمد       جهان به

 ز قـاطعـان طریق این زمان شوند ایمن         قوافـل دل و دانش کـه مـرد راه رسـیـد 

 ماه رسـید            عـزیـز مـصـر بـه رغم بـرادران غـیور         ز قـعر چـاه بـر آمد بـه اوج 

 کجاست صوفی دجال چشم ملحد شکل        بگـو بسوز که مـهدی دیـن پناه رسـید

 صبا بگو که چها بر سرم درین غم عشق        ز آتــش دل سـوزان و دود آه رســـید

 ز شوق روی تو شاها به این اسیر فراق         همان رسید کز آتش به برگ کاه رسیـد 

 خواب که حافظ به بارگاه قبولمرو به 

 ز ورد نیمه شب و درس صبحگاه رسید

م می خواهد دلم برای حافظ تنگ شده بود دیوانش را آوردم به او گفتم ای شاعر واال چقدر دل 

ای و دلت با موال چگونه بوده است. اخالصی با آذین صلوات  نه دیدهبدانم امام علی را چگو

 و خواندم: نثارش کردم.و دیوانش را گشوده

 گوهر مخزن اسرار همان است که بود            

 حقة مهر بدان نام و نشان است که بود

 عـاشقـان زمرة اربـاب امامـت باشند  

 ال جرم چشم گهر بار همان است که بود  
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 از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح 

 بوی زلف تو همان مونس جان است که بود 

 ت وگرنه خورشید   طالب لعل و گهر نیس

 همچنان در عمل معدن کان است که بود

 

 

 

 حکومت جهانی اهل بیت علیهم السالم پس از مهدی فاطمه عجل اهلل تعالی فرجه الشریف

1 : مرضیه سادات نجفی اردبیلینویسنده

 چکیده 

 و تغییرات ساز سبب -دهد می رخ جهان پایانی دوران در که – عجل اهللظهور و قیام امام زمان     

ر روشن و تصوی روایات، در. دهد می قرار مطلوبی جایگاه در را جهان و شود می وسیع های دگرگونی

شفاف از عصر ظهور ارائه شده است اما درباره وضعیت پس از پایان زندگی منجی عالم بشریت و 

ر، وضعیت حاکمیت ماندگاری دولت عدل جهانی تا برپایی قیامت، ابهاماتی وجود دارد. در نوشتار حاض

وضعیت مطلوب عصر ظهور  ه دنبال آن، ماندگاریو ب  عجل اهللجهان پس از پایان زندگی حضرت مهدی 

علیه حکومت حضرت مسیح »، «جانشینی اولیای صالح»بررسی شده است. در این راستا، با پنج نظریه

رجعت معصومین و به دنبال آن حکومت امام »و« برپایی قیامت»، «هرج و مرج پنجاه ساله»، «السالم

مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است . در پایان، « رجعت های ویژه»با نام  علیه السالمحسین 

امام آغاز می شود سپس حاکمیت آن را  عجل اهللماندگاری دولت فاضله ای که با حکومت حضرت مهدی 

                                                           
 رضیه سادات نجفی اردبیلی، طلبه سطح دو، مدرسه حضرت ولی عصر عجل اهلل ، استاد راهنما خانم اردستانیم .1

   Marzyeee@gmail.com رایانامه:

 

mailto:Marzyeee@gmail.com
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روز قیامت   علیه السالمبه عهده می گیرند و با بررسی روایات پس از حاکمیت امام حسین  علیه السالمحسین 

به اذن خدا برپا می شود. اطالعات جمع آوری شده در این مقاله کتابخانه ای و شیوه استفاده شده در آن 

 توصیفی می باشد. -نقلی

 کلید واژه

 رجعت؛ قیامت.حکومت جهانی؛ اهل البیت؛ 

 مقدمه 

 موازات دیگر درآثارخود به  _اعم ازمحدّثان، مفسران و متکلمان  _از دیرباز عالمان مسلمان     

 عجل اهلل  مهدی نام  به نبوی، ازخاندان مردی ظهور ةوگو دربار های علمی، به گفت موضوعات و بحث

  او وضعیّت جهان به نماید و با ظهور رخ میبرپایی قیامت  از پیش و جهان پایانی ةاند که دردور پرداخته

شود. مطالعه و بررسی روایات اسالمی درباره ظهور و قیام منجی و پیامدهای آن  یکباره دگرگون می

دهد این پدیده موجبات تغییر و تحوالتی عظیم را در شئون مختلف زندگی بشری فراهم آورده،  نشان می

شهر  ی آرمان و فاضله یمدینه تحقق آن یجهدهد که نتی قرار می سعادت و کمالنیل به  جامعه را درمسیر

را از دست عجل اهلل که جهانیان برکت حضور امام   جاست که پس از این  اما سؤال اینموعود خواهد بود؛ 

دادند، چه روی خواهد داد؟ آیا حکومت سراسر عدلی که در عصر حضور امام تشکیل شد، پس از ایشان 

ماند و تا برپایی قیامت ثبات خواهد داشت، یا نه؛ با فقدان امام، موقعیت جهان متزلزل شده،  میپایدار 

شود و سرانجام در اثر روند قهقرایی، قیامت در زمان بدترین مردم برپا خواهد شد؟  دچار آسیب می

 زیادی های پژوهش آن پیامدهای و مقدّمات و ظهور بزرگ یواقعه ةواقعیّت این است که اگرچه دربار

 در جهان سرنوشت درباره و است شده منجی حیات زمان به محدود ها آن یهمه یدامنه گرفته، صورت

تی وجود دارد. در این پژوهش سعی شده از طریق ابهاما قیامت وقوع تا منجی زندگی پایان یفاصله

های مذکور پاسخ  به پرسشعجل اهلل  بررسی وضعیّت حاکمیّت جهان پس از پایان زندگی حضرت مهدی 

داده شود. در این مقاله به دلیل اختصار در کالم برای هر احتمال یک یا دو روایت را به عنوان نمونه 

 بررسی می کنیم.  
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 مفهوم شناسی لغوی و اصطالحی

 اهل البیت

هم به معنای محل « بیت»و  (92ق، ص9494) فیومی،به معنای انس و قرابت است « اهل»ریشه لغوی کلمه     

سکونت و جای بیتوته است. اصل اهل البیت در لغت به معنای خویشان فرد است که با او قرابت و 

ولی به طور مطلق در معنای عام تری که شامل تمامی افرادی که  (52) همان، صخویشاوندی داشته باشند. 

 (15ق، ص9499)راغب اصفهانی، تعمال شده است. نسبت، دین، مسکن، وطن و شهر با فردی شریک باشند نیز اس

هِبَ لِیُذْإِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ  د به مفهوم خاص به کار رفته است؛یدر قرآن مج« اهل البیت»اصطالحی  معنای

که شامل اهل بیت پیامبر، فاطمه الزهرا دخت  (33سوره احزاب: آیه ) رَکُم تَطْهِیرا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّالرِّجْسَ  عَنکم

) طریحی، نبی، زوجه وی امیر المومنین علی بن ابی الطالب، فرزندان او، حسن بن علی،حسین بن علی 

بنابر آنچه در قرآن است. در تفاسیر  السالم معلیهو نه امام معصوم از فرزندان امام حسین  (314،ص9ش، ج9326

 (936،ص9ش، ج9329) قرشی  بنایی،  .علیهم السالم هستند ائمه معصومینو اهل ذکر مراد از اهل بیت آمده 

 حکومت:

 (99ش، ص9326) بستانی، دار شدن امور ادارى کشور، داورى، قضاوت.  : عهده أَحْکَام  ج -مص، - الحُکْم    

بر جهان انسانی است. حکومت جهانی واحد بیانگر پدیده حاکمیت سیاسی یگانه و تک محور  اجماال پدیده

تشکیل و برپایی این نظام یگانه چنانچه به منظور مقاصد عالی معنوی و مادی باشد، مطلوب و پسندیده است. 

ایجاب می کند که « واحد»و « جهانی»طلوب و آسیب پذیر خواهد بود. قیددر غیر این صورت، ناکارآمد و نام

به ذهن « جهانی»ای تن دهند؛ آنچه از عنوان ام یگانهیک پارچه، به حاکمیت نظ آحاد انسان ها به صورت

متبادر می شود، استقرار حکومتی است که از تمامی جهات و در همه ساحت های زندگی فردی و اجتماعی 

رهنمایی، ) . شایستگی حاکمیت بر انسان ها را، با خط مشی واحد و اصول و مبنای یکسان احراز کرده باشد

 ش، (9324
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 حی حکومت از نگاه استاد مطهریمفهوم اصطال

ترین، بهترین و هموارترین راه برای رسیدن به هدف  دین کامل و حکومت جهانی، انتخاب نزدیک    

ترین شریعت برای رسیدن  ای است که هر انسان خردمندی به آن توجه الزم را دارد. انتخاب کامل نکته

جا  هر عقل سلیم و هر انسان دوراندیشی است. از آنبه هدف واالی انسانی، که همان کمال است، برازنده 

ن تری کامل انسان است که تر شده است، بهتر  که با گذر زمان و رشد استعدادها، دین روز به روز کامل

ای است  گوید: بشر در مسیر تکاملی خود مانند قافله د. شهید مطهری در این باره میدین را انتخاب نمای

داند، از این رو همواره به دنبال فردی  کند، ولی راه را نمی قصود معینی حرکت میکه در راهی و به سوی م

ید:الزمه تسلیم خدا شدن پذیرفتن دستورهای گو می وی است که نقشه راه را در اختیار داشته باشد.

اوست و روشن است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کرد و آخرین دستور خداوند همان 

 (92ش،  ص9329مطهری ، ت که آخرین رسول او آورده است. چیزی اس

 رجعت

. باشد مى بازگشت معناى به - ءفتح را -رجعت به  ق، ماده رجع(9494) فیومی، الرََّّجْعَةُ بِالفَتْحِ بِمَعْنَى الرُُّّجُوعِ     

) الحسینی جُوع مِنَ الرُّألْمرَّةُ ، عَةُجْمى نویسد: الرَّ زبیدى که چنان ،است برگشتن بار یک معناى به رجعت

ة« و »إیاب« هم به معناى بازگشت مى باشند. ابن کر». کلمات دیگرى نظیر (965، ص99ق، ج9494الواسطی الزبیدی، 

 ( 936، ص6ق، ج9496) ابن منظور، الرََّّجُوعُ. ، منظور مى نویسد: الکَرُُّّ

جْعَةِ إىْ بِالرُُّّجُوعِ إِلَى الدُُّّنیا بَعْدَ  المَوتِ. آورده است: فُلانٌ یُؤْمِنُ بِالرََّّ، جوهرى در معناى اصطلاحى رجعت

یعنى به بازگشت به دنیاى پس از مرگ ایمان دارد. ؛ فلانى به رجعت ایمان دارد (9995، ص3ق، ج9492) جوهری، 

و در اصطالح به بازگشت )بازگردید(.  (21، ص9)همان ،جیعنى رَجَعَ ؛ یَؤُوبُ اِیاباً، و جوهرى آورده است: آبَ

  (9912، ص9ش، ج9322)خرمشاهی،  شود. ای پیش از قیامت کبری اطالق می احیای عدّه

 درآمدی بر برپایی حکومت
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و است دامنه گسترش گرایش عمومی به دین در عصر حاضر  ارتباط  میان جهانی شدن و مذهب،    

ادیان آسمانی است. برای نخستین بار نظر جهان شمولی از سوی دین ارائه  یفعالیت و تحرک پر دامنه

شده است. تمامی ادیان بزرگ، مردم را برای تشکیل یک ملت واحد، دعوت کرده اند. از نظر ما، دین 

زهای جهان  و از بین برنده اسالم به عنوان کامل ترین دین به نحو احسن می تواند پاسخ گوی نیا

 شکالت باشد.ها و مکاستی

شناختی و  های باستان براساس یافته صل اهلل علیه و آله وسلمپیشینه تاریخی حکومت دینی قبل از پیامبر اسالم 

های انسانی با هدایت وحی و بینش توحیدی آشنا بودند و  ها و تمدن های قرآن، اولین انسان آموزه

نبیا، بینشی جدید بود که بر اساس تفکر انحراف از آن به تدریج شکل گرفته است. چون بینش سیاسی ا

دانست و خود انبیـا نیز توسط خداوند برای عدالت  توحیدی، حاکمیت را در اصل از آنِ خدای واحد می

ای پیامبرانه  توان گفت: حکومتْ پدیده شدند. ازاین رو می و احکـام الهی و هدایت مردم برگزیـده می

 اند. دهی به دولت، تالشی فراوان نموده و آنان برای برپایی و شکل است که به وسیله انبیا ایجاد شده است

 تاریخچه نظریه حکومت دینی در قرآن  

دو امر مجزا هستند )زیرا منصب نبوت از جانب خداست نه با رأی و « حکومت»و « نبوت»هرچند     

گیری و تداومش به رأی و مشورت مردم مربوط است.( اما  مشورت مردم، اما منصب حکومت در شکل

چون در مورد برخی انبیا نبوت و حکومت با هم  نشود،اینگونه نیست که نبوت و حکومت باهم جمع 

اند و  شود که برخی پیامبران، حکومت دینی تشکیل داده شده است. از آیات قرآن چنین استفاده می جمع

 اعتنا باشند.  برای برخی دیگر شرایط فراهم نبوده است، نه اینکه نسبت به ضرورت آن بی

 گردند: این آیات در قرآن به چند دسته تقسیم می

 کنند: می دسته اول: آیاتی که هدف بعثت انبیا را بیان

 ( 96) سوره حدید: آیه داند.  الف ( آیاتی که هدف بعثت انبیا را عدالت اجتماعی می

 (35) سوره نحل:  آیه داند.  ها می ب( آیاتی که هدف بعثت را دعوت به توحید و دوری از طاغوت
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) سوره کند.  می های اسارت ذکر ج( آیاتی که هدف از بعثت را تعلیم و تربیت، تزکیه نفس، رهایی از زنجیر

 (9و جمعه: آیه  962، اعراف: آیه 991های بقره: آیه 

توان عدالت را در جامعه محقق  بدیهی است که بدون داشتن نظریه حکومت دینی و تشکیل حکومت نمی

ها حاکم  ساخت و طاغوت را نابود نمود و توحید را در همة ابعادش و در حیات فردی و اجتماعی انسان

 کرد.

دهد تا با قوت و قدرت در جهت تحقق اهداف خود گام  : آیاتی که به پیامبران دستور میدسته دوم

مسلماً گام برداشتن با قوت و قدرت در جهت تحقق اهداف، در سایه  (99ومریم: آیه  53) سوره بقره: آیه بردارند. 

 حکومت دینی امکان پذیر است.

از منکر  کند:احکامی چون امر به معروف و نهی بیان می دسته سوم: آیاتی که احکام اجتماعی آئین انبیا را

)به معنای وسیع آن( جهاد، قضاء و... این احکام اجتماعی و سیاسی بدون تشکیل حکومت قابل اجرا 

توان پی برد که انبیا عالوه بر ارائه نظریة حکومت دینی در صدد  نیستند. بنابراین به داللت التزامی می

اند و بعضی به علت فراهم  بوده یا باید بوده باشند که البته بعضی موفق شده تشکیل حکومت دینی نیز

 (49) سوره حج: آیه  .اندن شرایط موفق نبودهنبود

کند:مانند آیاتی که به  دسته چهارم: آیاتی که به تشکیل حکومت دینی توسط برخی از انبیا اشاره می

 99) سوره ص: آیه السالم اشاره دارند.  معلیه حکومت دینی حضرت داود و حضرت سلیمان و حضرت یوسف

 (32و نمل: آیه 

ای از  شود که همواره نظریه حکومت دینی حداقل توسط عده از مجموع آیـات قرآنی استفـاده می    

انبیا با توجه به اهداف رسالتشان به طورمستقیم یا غیرمستقیم مطرح بوده است و تعداد قابل توجهی از 

نمودند؛ زیرا الزمه تحقق اهداف انبیا، در  آن با توجه به شرایط زمان و مکان تالش می آنان برای تحقق

 اختیار داشتن حکومت دینی بود.

در شهر مدینه تحقق یافت؛ تشکیل  صل اهلل علیه و آله و سلمنمونه کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسالم 

و در زمان غیبت،  علیهم السالمهداف ائمه معصومین سیاسی اسالم همواره از ا نظریهحکومت دینی بر اساس 



Page 12 of 56 
 

نمودند هر چند غیر از علی علیه  از اهداف فقهای واجد شرایط بوده است و در این راه تالش هم می

السالم و امام حسن مجتبی علیه السالم )درشش ماه اول( دیگران موفق به تشکیل حکومت دینی 

ه تأسیس حکومت دینی که در آن قوانین و مجریان آن مأذون از اند، اما هموار براساس این اندیشه نشده

کردند به  طرف خداوند باشند از آرزوهای آنان بوده و برای احیای آن از هیچ کوششی فروگذار نمی

های علمای شیعه  های مطرح شده از ناحیه آنان در این خصوص، سرمایة اصلی بحث طوری که اندیشه

 (66ش، شماره 9322) مجله معارف، در عصر غیبت گردید. پیرامون نظریه حکومت دینی، 

  عجل اهللحاکمیت جهان  پس از حضرت مهدی 

با برپایی قسط و عدل، سعادت را برای بشر به ارمغان آورد، عجل اهلل  که حضرت ولیّ عصر پس از این    

 ایشان از پس جهان وضعیت و امام از پس دوران ةرسد. دربار پایان می  جهانی آن حضرت به زندگی این

های مختلف  آید و تنها با توجه به گزارش تا برپایی قیامت، تصویر چندان روشنی از روایات به دست نمی

بینی کرد. برای حاکمیت جهان  توان موقعیت جهان را پیش روایات از وضعیت حاکمیت پس از امام، می

قابل استنباط است که به بررسی مختصر  چند وضعیت مختلف از روایات عجل اهللپس از امام مهدی 

 احتماالت می پردازیم:

 حاکمیت دوازده مهدی یا اولیاء صالح -9

 علیه السالمحاکمیت حضرت مسیح  -9

 هرج و مرج پنجاه ساله  -3

 برپایی قیامت -4

و به عهده گرفتن رهبری جهان علیه السالمرجعت امام حسین  -6

 حاکمیت دوازده مهدی یا اولیاء صالح

از ، نقل شده است که او از پدرانش علیه السلاماز امام صادق نمونه ای از روایت حکومت دوازده مهدی:     

نقل کرده است که فرمود: یا عَلِىّ! إِنََّّهُ و سلم صلى الله علیه وآله و آن حضرت از پیامبر علیه السلامامیرالمؤمنین 

دِهِمْ إثْنا عَشَرَ مَهْدِیّاً... فَإذا حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ فَلَیُسَلِّمُها إِلى إِبْنِهِ أوََّّلِ سَیَکُونُ بَعْدِى إثْنا عَشَرَ إمَاماً وَ مِنْ بَعْ
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پس از من دوازده امام خواهد بود و پس از آنها دوازده مهدى مى لی! اى ع (943ق، ص9499) حلی، الْمَهدیینَ. 

ه فرزندش اولین مهدى تسلیم مى کند. این تنها ( فرا رسد خلافت را بعلیه السلامباشد... وقتى وفات او )قائم 

تصریح دارد امّا در سلسله سند علیه السلام روایتى است که به حکومت دوازده مهدى و فرزندان امام زمان 

چون احمد بن محمّد بن الخلیل و جعفر بن احمد مصرى هستند که مجهول مى باشند و در  نیراویاآن 

که به  علیهم السلامبا رجعت سایر ائمه معصومین و اینکه آن استدلال کرد. نتیجه ضعیف است و نمى توان به 

جانشینى دیگران براى امام زمان ، نظر علامه مجلسى به دنیا باز مى گردند تا زمین از حجت خالى نماند
 معنا ندارد بلکه ولى امر مردم امامانى خواهند بود که رجعت مى کنند.  عجل اهلل

 لیه السالمعحاکمیت حضرت عیسی 

است که در روایتى از سوى  علیه السلامحاکمیت حضرت مسیح ، عجل اهللوضعیت دیگرِ پس از امام زمان     

نقل کرده که مى فرماید: کَیفَ  و سلمصلى الله علیه وآله شیعه و سنى بیان شده است. ابن عباس از رسول خدا 

ق، 9493) طبری آملی صغیر، ؟ و المَهْدِىُُّّ مِنْ أهْلِ بَیْتِى فِى وَسَطِها، اُمّةٌ أنَا أَوََّّلُها و عیسىَ بنُ مَریمَ فِى آخِرِها تَهلِکُ

ن اوّل آن و عیسى بن مریم آخر آن و مهدى از اهل بیت من در وسط آن مى چگونه امتى که م (443ص

ه این حدیث مى نویسد: آنچه از ابن عباس از قول على بن یونس عاملى دربار؟ هلاک مى شود، باشد

بعد دولته« بر  ةلدونقل شده و نظیر آن از انس روایت شده است »تدلان على و سلم  صلى الله علیه وآله پیامبر

امّا ظاهر این روایت افاده  (964، ص9ق، ج9324) عاملی نباطی، دلالت دارند.  عجل اهللدولتى پس از دولت مهدى 

صلى نمى کند بلکه مراد این است که امّت اسلامى با وجود مقدّس رسول خدا  علیه السلامراى مسیح حاکمیت ب

استمرار مى یابد و از این  علیهم السلامآغاز مى گردد و از این رو آغاز مبارکى دارد و با ائمه  و سلمالله علیه وآله 

 نماز با است الهى بزرگ ءکه از انبیا السلامعلیه عیسى ، جهت از میانه مبارکى برخوردار است و در پایان

که از نشانه هاى اسلام اوست از پایان مبارکى برخوردار مى  علیه السلام مهدى حضرت سر پشت خواندن

 باشد.

علیه نقل میکند که حضرت عیسی  رسول اهلل صل اهلل علیه وآله وسلمدر روایتی از اهل سنت به نقل از ابوهریره از 

با توجه به اینکه راویان این روایت از جمله  (14، ص9م، ج 9321) القشیری النیشابوری، مت می رسد. به حکو السالم

 علیهم السلامروح معارف اسلام بر تجلى رهبرى آل محمّد و عامى مذهب هستند ضعیف مى باشد ابوهریره 
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ین که در یکى از خطبه هاى منافات دارد. چه ا علیه السلامدر مقاطع پایانى عالم است که با حاکمیت مسیح 

. صلى الله علیه وآلهآمده است: ... ثُمََّّ یَمُوتُ عیسى وَ یَبْقَى المُنتَظرُ المَهدى ُُّّ مِنْ آلِ مُحمّدٍ علیه السلامامیرالمؤمنین 

صلى الله  ... آنگاه عیسى از دنیا مى رود و مهدى منتظر از آل محمّد (999، ص 3)معجم احادیث االمام المهدی علیه سالم، ج 

 باقى مى ماند. و سلمعلیه وآله 

 هرج و مرج پنجاه ساله 

یک مقطع تاریخى پنجاه ساله توأم با هرج و ، عجل اهللوضعیت دیگرى که براى پس از حضرت مهدى     

مى علیه السلام خواهد آمد. جابر جعفى گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلاممرج است که پس از آن امام حسین 

فرماید: به خدا قسم مردى از ما اهل بیت پس از مرگ خود سیصد و نه سال حکومت مى کند. عرض 

فرمود: پس از آنکه قائم از دنیا مى رود. عرض کردم: قائم ؟ کردم این حکومت در چه زمانى خواهد بود

انجامد.  فرمود: از روز قیام او تا زمان رحلتش نوزده سال به طول مى؟ چند سال حکومت مى کند

پنجاه سال این گونه خواهد بود. ، فرمود: بله؟ هرج و مرج مى شود علیه السلامعرض کردم: پس از قائم 

آنگاه منتصر رجعت مى کند و خون خود و اصحابش را طلب مى کند و مى کشد و به اسارت مى گیرد تا 

جام نمى داد. پس همه مردم از اینکه گفته مى شود اگر او از فرزندان پیامبران مى بود این همه قتل ان

سفید و سیاه دور او جمع مى شوند و جمعیت خود را علیه او افزایش مى دهند تا او را به پناهندگى به 

خانه خدا مى کشانند. وقتى بلا و سختى بر او شدت مى یابد و منتصر کشته مى شود سفاح به دنیا باز مى 

آیا مى دانى که منتصر و سفاح بر! ان ما را مى کشد. اى جاگردد تا انتقام منتصر را بگیرد پس همه دشمن

)  مى باشد. علیه السلاماست و سفّاح على بن ابى طالب  علیه السالممنتصر حسین بن على ؟ چه کسانى هستند

 بر این روایت وارد است: هایی امّا اشکال ( 962و962ق، ص9493مفید، 

حذف شده است و تنها دو راوى یعنى عمرو بن  زیرا بخشى از سلسله سند استسند آن ضعیف  -9 

نمى توان به آن  علیه السلامثابت و جابر ذکر شده اند و در نتیجه براى اثبات هرج و مرج پس از امام زمان 

نقل  علیه السلاماستدلال کرد. البته این روایت را با قدرى تفاوت امّا با سند موثق در بحث رجعت امام حسین 

 هرج و مرج پنجاه ساله و برخى از مطالب ضعیف دیگر در آن بیان نشده است. که بحث می کنیم 
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در این مدتِ پنجاه سال حجتى از سوى خداوند در روى زمین وجود ندارد و این با معارف شیعه که  - 9

 زمین بدون حجت نمى ماند مخالف است.

 برپایى قیامت 

وقوع هرج و مرج و برپایى قیامت پس از گذشت چهل   علیه السلاموضعیت دیگرِ پس از حضرت مهدى     

) و به دنبال او على بن یونس عاملى  (322، ص9ق، ج9493)مفید، روز مى باشد. برخى بزرگان نظیر شیخ مفید 

علیه نوشته اند: پس از حضرت مهدى ( 916،ص9ق، ج 9492) طبرسی، و شیخ طبرسى ( 964، ص9ق، ج 9324عاملی نباطی، 

تى نخواهد بود و پس از چهل روز که به هرج و مرج مى گذرد قیامت برپا مى شود. از آنجا حکوم السلام

کلام او را نقل کرده اند ما تنها سخن او را بیان مى کنیم و هرگونه بحثى که ، که علماى پس از شیخ مفید

روایات بر آنند  درباره سخن شیخ مفید داشتیم درباره سخن آنها نیز به همان گونه خواهیم داشت. بیشتر

که مهدى این امت چهل روز قبل از قیامت از دنیا مى رود که در این مدت هرج و مرج و نشانه هاى 

بیرون آمدن مردگان از قبرها و فرا رسیدن قیامت براى رسیدگى به حساب اعمال مردم و جزاى آنها 

 خواهد بود و خداوند به آنچه پیش مى آید آگاه تر است. 

 برپایی قیامت بررسی نظریه 

علیه پس از حکومت حضرت مهدى از سخن شیخ مفید می توان برداشت کرد این است که نکته اوّل که     

 علیه السلامزیرا روایات مختلفى درباره حکومت امام حسین ؛ پذیرفته نیست؛این امر حکومتى نباشد السلام

 خواهد آمد.وارد شده است که یکى از آنها داراى سند موثق است و بحث آن 

چهل روز پیش از قیامت رحلت کند و پس از  علیه السلامامّا نکته دوم که اکثر روایات برآنند که امام زمان 

در او هرج و مرج زمین را فراگیرد هم مورد اشکال است و اکثر روایات چنین معنایى را افاده نمى کنند. 

فرمود همواره حجتى از سوى خدا بر  علیه السلام عبداللََّّه بن سلیمان عامرى گوید: امام صادقتی از روای

روى زمین وجود دارد که حلال و حرام را مى شناسد و به سوى خداى عزّوجلّ فرا مى خواند و زمین از 

حجت خالى نمى شود مگر چهل روز پیش از برپایى قیامت. پس زمانى که حجت از زمین برداشته شود 

اینها ، هنگام ایمان نیاورده باشد ایمانش براى او سودى ندارد درِ توبه بسته مى شود و هر کس تا آن
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این روایت  (991،ص9ق، ج 9316) ابن بابویه، بدترین خلق خدا هستند و هم اینهایند که قیامت بر آنها فرا مى رسد. 

به برپایى قیامت اشاره دارد در خصوص فرا رسیدن ، پیش از چهل روز، که به ضرورت وجود حجت

علیه زیرا حجت در این گونه روایات لقب حضرت مهدى ؛ نمى باشد علیه السلاماز حضرت مهدى قیامت پس 

نیست بلکه به معناى حجت خداوند است که مى تواند مصداق هاى مختلفى داشته باشد. بنابراین هر  السلام

یى قیامت از امامى که دنیا در عصر او به پایان مى رسد حجت خداوند است که پیش از چهل روز به برپا

زمین برداشته مى شود. از همین رو صاحب کتاب مختصر بصائر الدرجات پس از بیان روایتى که در آن 

است( مى نویسد:  علیه السلاممیرد امام م علیه السلام« )آخرین کسى که مىالاما، آمده است »آخر من یموت

در این روایت مراد از امام  (419ق، ص9499) حلی، . السلامعلیه الحسین ، الّذى هو آخر من یموت، المراد بالامام هنا

است. و در بیان علّت سخن خود مى نویسد: »فى  علیه السلامکه آخرین کسى است که مى میرد حسین 

نیست بلکه  علیه السلامالجمله حجت که با ترساندن و هدایت مردم بر آنها حکومت مى کند حضرت مهدى 

را غسل مى دهد و پس  علیه السلاماست که مهدى  السلامعلیه حسین بن على  هم السلامعلیبنابر روایات معصومین 

فرمود: رسول خدا  علیه السلامهمچنین امام صادق  )همان(از او تا زمانى که خدا بخواهد حکومت مى کند«. 
رُ مَنْ أقبِضُ روحَهُ مِنَ فرمود: خداوند در شب معراج به من فرمود: یا محمّد! علىٌّ آخِ و سلمصلى الله علیه وآله 

على آخرین نفر از ائمه است که جان او را مى گیرم. نتیجه اینکه روایت یاد محمد! اى  (931)همان، صالأئِمََّّةِ. 

شده در مقام بیان وجود حجت خدا چهل روز پیش از قیامت است امّا اینکه این حجت کدام یک از ائمه 
باشد و احتمال دارد یکى دیگر  علیه السلاماحتمال دارد که امام زمان ، ستاست به آن اشاره نشده ا علیهم السلام

باشد و با وجود احتمال دیگر نمى توان براى اثبات برپایى قیامت پس از حضرت مهدى  علیهم السلاماز ائمه 
ا امیرمؤمنان به آن استدلال کرد. ترتیبى که ما از دوازده امام معصوم در ذهن داریم که اولین آنه علیه السلام

مى باشد سبب گردیده است که آخرین  علیه السلامو آخرین آنها حضرت مهدى  علیه السلامعلى بن ابى طالب 

بدانیم در حالى که آخرین امام بودن آن حضرت به معناى  علیه السلامحجت روى زمین را هم امام زمان 

دومین امام هم باشد و با توجّه به آخرین حجت بودن او نیست بلکه آخرین حجت مى تواند اولین یا 

 آخرین امام نخواهد بود.، آخرین حجت، روایات رجعت

 و به عهده گرفتن رهبری جهان  علیه السالمرجعت امام حسین 
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علیه مطرح است. حکومت امام حسین  علیه السالموضعیت دیگری که برای پس از رحلت حضرت مهدی     

می باشد که چند روایت هم درباره آن وارد شده است. در اینجا به بررسی روایات حاکمیت امام   السالم

 می پردازیم. علیه السالمحسین 

  :روایت اوّل

فرمود: إنّ أوّلََّّ مَنْ یَرجِعُ لَجارُکُمُ الحُسَیْنُ علیه السلام فیَملِکُ حتّى تَقَعَ حاجِباهُ على علیه السلام امام باقر    

است  السلامعلیه حسین بن على ، اولین کسى که بر مى گردد همسایه شما (992ق، ص9499) حلی، نَیهِ مِنَ الْکِبَرِ. عَیْ

ابروهایش بر روى چشمانش قرار مى گیرد. داوود بن ، و به اندازه اى حکومت مى کند که به خاطر پیرى

ل مى کند مجهول است و روایت او ضعیف راشد که این حدیث را به یک واسطه از امام باقرعلیه السلام نق

 مى باشد اگرچه همه راویان دیگر این حدیث موثق اند. 

  :روایت دوم

شنیدیم که مى فرماید: إنََّّ اوّلَ مَنْ یَکِرُُّّ فِى  علیه السلاممعلّى بن خنیس و زید شحّام گویند از امام صادق     

یَمْکُثُ فِى الأرْضِ اَرْبَعینَ سَنَةً حَتّى یَسْقُطَ حَاجِباهُ عَلى عَیْنَیْهِ.  الرََّّجْعَةِ الْحُسَینُ بنُ عَلِىٍ علیهما السلام وَ

است و چهل سال در روى  السلامعلیه اولین کسى که در رجعت باز مى گردد حسین بن على  (19)همان، ص

تعبیر »عن زمین مى ماند تا اینکه ابروهایش بر روى چشمانش مى افتد. یکى از راویان این حدیث که با 

سند روایت ضعیف است اگرچه سایر راویان آن ، رجل« از او یاد شده است مجهول است و به خاطر آن

 موثق اند. 

  :روایت سوم 

فرمود: به خدا سوگند یکى از ما اهل بیت پس از مرگ علیه السلام جابر جعفى گوید: شنیدم که امام باقر    

فرمود: پس ؟ بر آن مى افزاید. عرض کردم: در چه زمانى خود سیصد سال حکومت مى کند و نه سال هم

این روایت ( 422ق، ص9499) طوسی،  فرمود: نوزده سال.؟ از قائم. سؤال کردم قائم چند سال حکومت مى کند

با آن به اثبات مى رسد. البته این روایت در  علیه السلامسند موثقى دارد و در نتیجه حکومت امام حسین 

با سند و محتواى ضعیفى نقل شده است که به آن اعتمادى  395صفحه ، 9جلد ، اشىکتاب  تفسیر عی
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بیان گردیده است که راویان آن فضل بن  رحمه اللهنیست و سند معتبر آن تنها در کتاب غیبت شیخ طوسى 

هره عمرو بن ابى المقدام و جابر جعفى هستند و همه آنها موثق و اکثر آنها از چ، حسن بن محبوب، شاذان

 هاى ممتاز راویان شیعه به شمار مى روند. 

 جمع بندى روایات 

ترسیم  علیه السلامدر مباحثى که تاکنون مطرح گردید پنج وضعیت براى جهان پس از حضرت مهدى     

کردیم که درباره هر کدام از آنها روایاتى وارد شده بود. پنج وضعیت ترسیم شده به گونه اى هستند که 

علیه یعنى اگر جهان بخواهد شاهد حاکمیت دوازده مهدى پس از امام زمان ، ها ممکن نیستامکان جمع آن

 علیه السلامباشد و یا اگر شاهد حاکمیت امام حسین  علیه السلامباشد دیگر نمى شود شاهد حاکمیت مسیح  السلام

شده مى تواند عملى شود. باشد دیگر شاهد برپایى قیامت نخواهد بود. بنابراین تنها یکى از پنج مورد یاد 

 علیه السلامدر مباحثى که گذشت معلوم گردید روایات حاکمیت دوازده مهدى یا حکومت فرزندان امام زمان 

ضعیف هستند امّا برپایى قیامت و حاکمیت  علیه السلامیا هرج و مرج پنجاه ساله و همچنین حاکمیت مسیح 

هر کدام از یک روایت موثق برخوردارند که با یکدیگر تعارض دارند. با توجّه به  علیه السلامامام حسین 

و مخالفت آن با نظر اهل سنت که به برپایى قیامت پس از  علیه السلامشهرت روایت حاکمیت امام حسین 

روایت حاکمیت آن ، بیان گردیدمبحث قائلند چنان که روایت آن در همین  علیه السلامحضرت مهدى 

زیرا احتمال تقیه در صدور روایت موافق آنها وجود دارد و ؛ رت بر روایت برپایى قیامت مقدم استحض

روایتى که با آنها مخالف است مقدم مى باشد و در نتیجه جهانِ پس از ، بنابر قواعد باب تعارض روایات

 استمرار مى یابد.  علیه السلامبا حاکمیت امام حسین  علیه السلاممهدى 

رجعت یا بازگشت ایشان به دنیا است که با تعبیر رجعت های ویژه از  علیه السالمحاکمیت امام حسین الزمه 

رجعت هاى ویژه رجعت هایى هستند که از اهداف و فعالیت هاى بیشتر و گسترده ترى آن یاد می شود. 

 مربوط مى شوند.  علیهم السلامبرخوردارند. چنین رجعت هایى به معصومین 

 السلامعلیه بن على  رجعت حسین
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است که در روایات فراوان و  علیه السلامرجعت امام حسین ، یکى از رجعت هاى ممتاز و پرحادثه     

أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ وَ »فرمود:  علیه السلامزیارتنامه هاى زیادى به آن اشاره شده است. امام صادق 

سَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع، وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ لَیْسَتْ بِعَامَّةٍ بَلْ هِیَ خَاصَّةٌ، لَا یَرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحَضَ یَرْجِعُ إِلَى الدُّنْیَا الْحُ

اولین کسى که زمین بر او شکافته مى شود و  (992ق، ص9499) حلی، « الْإِیمَانَ مَحْضاً أَوْ مَحَضَ الشِّرْکَ مَحْضاً

است. و در حدیث دیگرى درباره این سخن خداوند: »یَوْمَ  السلامعلیه به دنیا باز مى گردد حسین بن على 

دگر لرزه ، آن روز که لرزاننده بلرزاند و به دنبال آن (2و5سوره نازعات: آیات« ) تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرّادِفَةُ

راجفة  (419ق ،ص9499) حلی، . علیه السلامآید. فرمود: الراجِفةُ حُسَینُ بنُ عَلىٍ  و الرادِفةُ علىُُّّ بنُ أبى طالبٍ 

از  علیه السلاماست. و در زیارت روز عرفه امام حسین  علیه السلامحسین بن على و رادفه على بن ابى طالب 

من به شما ایمان  (299ق، ص9499) طوسی، کُم مُؤمنٌ وَ بِإیابِکُم مُوقِنٌ. آمده است: إنّى بِ علیه السلامقول امام صادق 

فرمود: أمرى لأَمْرِکُم مُتََّّبِعٌ  علیه السلامداشته و به بازگشتتان یقین دارم. همچنین در زیارت اربعین امام حسین 

پیرو شما هستم و یارى من براى شما (  994ص، 5ق، ج9492) طوسی، و نُصْرَتى لَکُم مُعَدََّّةٌ حتّى یَأذِنَ اللََّّهُ لَکُم. 

آماده است تا آنکه خداوند به شما اجازه )خروج( دهد. و در زیارتنامه دیگرى از آن حضرت که ابوحمزه 

نقل کرده است مى خوانیم: و نُصْرَتى لَکُم مُعَدََّّةٌ حتّى یَحْکُمَ اللََّّهُ لِدینِهِ و  علیه السلامثمالى از امام صادق 

و یارى من براى شما آماده است تا خداوند براى دینش حکم کند و شما را  (939ش، ص9365) ابن قولیه، کُم. یَبْعَثَ

است. امام صادق  علیه السلامبرانگیزاند. اولین رجعت کننده اولین کسى که به دنیا باز مى گردد امام حسین 
) بَ الحُسَینُ بنُ عَلِىٍ علیه السلام فى خَمْسَةِ و سَبعینَ ألفاً. فرمود: أَوّلُ مَنْ یَنْفَضُُّّ مِن رَأسِهِ التُُّّرا علیه السلام

گرد و خاک از سر خود پاک مى کند ، اولین کسى که در میان هفتاد و پنج هزار نفر (419ق،ص9499حلی، 

 است. السلامعلیه حسین بن على 

ه اثبات رجعت وارد شده در مسئلدر عصر ظهور تحقق مى یابد زیرا  علیه السالمجعت حسین بن على ر   

و  (495، ص2ق، ج9496)طبرسی، خواهد بود  علیه السلامکه بازگشت مؤمنان خالص در عصر حضرت مهدى است 

پس زمان رجعت آن حضرت با ، است علیه السلاماولین کسى که رجعت مى کند امام حسین ، بنابر روایات

ه هاى عصر ظهور خواهد بود. عقبه گوید: از توجّه به مجاهداتى که در آغاز عصر ظهور دارد اولین لحظ

فرمود: آرى. گفته شد: اوّل کسى که از زمین خارج ؟ سؤال شد آیا رجعت حقّ است علیه السلامامام صادق 
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 (956ق، ص9499) حلی، است که از پسِ قدمِ قائم خارج مى شود.  علیه السلامفرمود: حسین ؟ مى شود کیست

« نشان دهنده آن است که بازگشت آن  حضرت به ظهور حضرت مهدى السلام علیهتعبیر »از پسِ قدمِ قائم 
متصل است به گونه اى که عصر ظهور با عصر رجعت شروع همزمانى دارند و پس از امام  علیه السلام

به گونه  رجعت خواهند کرد علیهم السلامو امیرالمؤمنین و سایر ائمه  صل اهلل علیه و آله و سلمپیامبر  علیه السلامحسین 

فرمود:  علیه السلاماى که با کمى تسامح مى توان گفت: آنها در یک زمان آشکار مى گردند. امام حسین 

رجعت من با  (242، ص9ق، ج9491) راوندی،  أَخْرُجُ خَرْجَةً یُوافِقُ ذلِکَ خَرْجَةَ أمیرِالْمؤمنینَ وَ قِیامَ قائِمِنا.

 خواهد بود.   بازگشت امیرالمؤمنین و قیام قائم همزمان

هم  علیه السالمدر اواخر عمر امام زمان علیه السالم از ظاهر برخی روایات می توان دریافت که امام حسین   

جابر جعفى گوید: از امام رجعت می کند، در این صورت رجعت او تکرار خواهد شد. مانند روایتی از 

لِّکَنََّّ مِنّا أَهْلِ الْبَیْتِ رَجُلٌ بَعدَ مَوتِهِ ثَلاثمائَةَ سَنَةً و یَزدادُ تِسعاً. شنیدم که مى فرماید: وَاللََّّهِ لَیُمَ علیه السلامباقر 

قال: تِسْعَ عَشَرَةَ سَنَةً ؟ قال: بَعدَ القائِمِ علیه السلام. قُلتُ: وَ کَمْ یَقُومُ الْقائِمُ فِى عالَمِهِ؟ قُلتُ: مَتى یَکُونُ ذلک

) . السََّّفّاحُ یَخْرُجَ حتّى یَسْبِى وَ فَیَقْتُلُ ،أصْحابِهِ ءلُبُ بِدَمِ الْحُسَینِ علیه السلام وَ دِماثُمّ یَخْرُجُ الْمُنْتَصِرُ فَیَط

به خدا سوگند یکى از ما اهل بیت پس از مرگ خود سیصد سال حکومت مى  کند و  (421ق، ص9499طوسی، 

فرمود: پس از قائم. ؟ نه سال هم بر آن مى افزاید. عرض کردم: این حکومت در چه زمانى خواهد بود

( علیه السلامآنگاه »منتصر« )حسین ؛ فرمود: نوزده سال؟ عرض کردم: قائم چند سال حکومت مى کند

و اصحابش خونخواهى مى کند. پس مى کشد و اسیر مى کند تا  علیه السلامکند و براى حسین خروج مى 

( خروج مى کند. این روایت معتبر است و در نتیجه رجعت دوم امام حسین علیه السلامسفاح )امیرالمؤمنین 
 روشن گردد. ثابت خواهد شد. امّا دو نکته پیرامون روایت یاد شده وجود دارد که باید  علیه السلام

 علیهما السلامحسین بن على  علیه السلامروایاتى وارد شده است که تصریح دارند پس از امام زمان  - 9

 حکومت مى کند و این روایات مصداق اهل بیت در این حدیث را تفسیر مى کنند. 

یارانش تصریح براى خود و  علیه السلامروایات دیگرى وارد شده است که به خون خواهى امام حسین  - 9

 نیز مفسر مصداق »مردى از اهل بیت ما« مى باشند که با عنوان منتصر از او یاد شده است. و کرده اند 
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 علیه السلامتوسط امام حسین  علیه السلامروایاتى نظیر روایات عهده دار شدن کفن و دفن حضرت مهدى  -3 

وارد شده است. این روایات نیز قرائنى هستند که به تفسیر مصداق اهل بیت در روایت مورد بحث به 

 کمک مى کنند.  السلامعلیه حسین بن على 

تنها به معناى رجعت نیست و به معناى قیام هم مى تواند ، نکته دوم: اگرچه استعمال کلمه »یخرج« در روایت

 علیه السلامزیرا مجموع روایاتى که به رجعت دوم امام حسین ؛ اى رجعت مى باشدباشد امّا در اینجا تنها به معن

اشاره دارند مى توانند قرینه اى باشند که خروج در روایت مورد بحث به معناى رجعت باشد به ویژه اینکه در 

هم در آن حضور دارد  علیه السلامکه پس از جنگ پیروزمندانه او که امام حسین  علیه السلاممدت حکومت امام زمان 

مطرح نیست و این بیانگر آن است که آن حضرت پس از  علیهما السلامتحقق مى یابد سخنى از حسین بن على 

از دنیا مى رود و در نتیجه خروج او در پایان  علیهم السلامرجعت خود در آغاز عصر ظهور به همراه سایر ائمه 

ه این روایت با تعبیر »یخرج الى الدنیا« هم در کتاب اختصاص حاکمیت مهدوى همان رجعت او خواهد بود. البت

ش، 9322اکبری، )  آمده است که مى تواند قرینه اى براى رجعت به دنیا در این روایت باشد. 962صفحه ، شیخ مفید

 (52-53ص

 علیه السالموضعیت جهان پس از امام حسین 

چه اتفاقی می افتد؟  شش احتمال  علیه السالمم حسین اکنون این سوال مهم ایجاد می شود که پس از حکومت اما

ذیل می تواند مطرح باشد:

 صل اهلل علیه و آله وسلمحاکمیت رسول خدا  .9

  علیهم السالمحاکمیت ائمه  .9

 علیه السالمحکومت حضرت مهدی  .3

 بازگشت به وضعیت پیش از ظهور .4

  علیه السالمحاکمیت امیرالمومنین  .6

برپایی قیامت .5



Page 22 of 56 
 

 ؟حکومت مى کندو سلم صلى الله علیه وآله آیا پیامبر

و   (936و 934ق، ص9312) ابن ابی زینب، در عصر ظهور خواهد بود و سلم صلى الله علیه وآله   با توجّه به اینکه رجعت رسول خدا

، مى باشدالسلام م علیهمعصر ظهور روزگار حکومت مهدوى است و پس از آن موسم حاکمیت حسین بن على 

در این دو مقطع زمانى حاکمیتى نخواهد داشت ولى پس از آن منعى براى حاکمیت و سلم صلى الله علیه وآله  رسول خدا

 ؟امّا آیا دلیل معتبرى بر حاکمیت او وجود دارد؛ او وجود ندارد

، دارای (999، صق9499)حلی، است علیمهم السالمو معصومین صل اهلل علیه و آله و سلم سند روایاتی که گویای حاکمیت پیامبر  

که چیزی درباره او در کتب رجالی نیامده است و ضعف عمرو بن شمر هستند  راویان مجهول مانند حسین بزاز

آن ؛ پس با وجود فقدان سند کافی (24ش، ص9354؛ واسطی بغدادی، 922ق، ص9495) نجاشی،که باعث ضعف سند شده اند. 

 ت.حضرت حکومتى نخواهد داش

 السالمعلیهم حاکمیت ائمه 

فاقد سند روایی معتبر در کتابی که روایتی با مضمون صل اهلل علیه وآله وسلم این احتمال نیز مانند حاکمیت پیامبر 

، است. پس دلیل معتبر وقابل قبولی  برای اثبات حاکمیت (991ق، ص9499) مانند: حلی، حاکمیت ائمه را مطرح کرده اند

  نداریم.لیه السالم عپس از امام حسین   علیهم السالمائمه 

 علیه السالمحاکمیت دوباره حضرت مهدی 

رجعت می کنند یا خیر، زیرا رجعت یک امر  علیه السالمدر این احتمال باید نخست اثبات شود که حضرت مهدی 

زمان رجعت ائمه  در حالی که ما دلیلی دیگری در بارهالهی است و با فلسفه و هدف خاصی صورت می گردد 
 برای آن حضرت نداریم و فلسفه رجعت شامل آن حضرت نمی شود.علیه السالم 

بودند ه روایاتى وارد شده است که هر مؤمنى یک مرگ و یک قتل دارد و کسانى که رجعت مى کنند اگر مرد 

ى یَمُوتَ وَ مَنْ مَاتَ فرمود: قُتِلَ یَنْشُرُ حَتّعلیه السلام کشته مى شوند و اگر به قتل رسیده بودند مى میرند. امام باقر

کسى که کشته شده است برانگیخته مى شود تا بمیرد و کسى که مرده ( 999، ص9ق، ج9321) عیاشی، یَنْشُرُ حَتّى یُقْتَلَ. 
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هم که از ایمان خالص  علیه السلامامام زمان ، است برانگیخته مى شود تا کشته شود. براساس این روایت و نظیر آن

د رجعت کند تا داراى یک مرگ و یک قتل باشد. پاسخ به این اشکال هم آن است که آنچه برخوردار است بای

از این روایات براى مردنِ کشته شدگان یا کشته شدنِ مردگان به ذهن تبادر مى کند عصر ظهور است و چون 

و همه کسانى که آن حضرت ، زنده است رجعت او مفهومى ندارد. بنابراین علیه السلامدر این زمان حضرت مهدى 

 در هنگام رجعت مردگان در قید حیات هستند تخصصاً از عموم روایات یاد شده خارجند.

بازگشت به وضعیت پیش از ظهور

مطرح شود بازگشت به اوضاع پیش از ظهور یعنى  علیه السلاموضعیت دیگرى که مى تواند پس از امام حسین 

یا قرار گرفتن او در پس پرده غیبت است. امّا تحقق  حاکمیت ستمگران بر زمین و محدودیت حجت خدا و

 وضعیت پیش از ظهور با چند اشکال روبروست که به آنها اشاره مى کنیم:

بازگشت به وضعیت پیش از ظهور مثل هر احتمال دیگرى که در آن آینده تاریخ ترسیم مى شود نیازمند  - 9 

دلیل روشن و معتبر است و ما دلیلى بر این بازگشت نداریم. 

بازگشت به وضعیت قبل از ظهور یک سیر قهقرایى است که نمى توان آن را به پروردگار حکیم نسبت داد. - 9

 بازگشتى پس از حاکمیت حقّ بر زمین و نزدیک شدن قیامت فلسفه صحیحى ندارد.چنین  - 3

 در نتیجه این نظریه نیز رد می شود. 

 در زمان رجعت های خود حکومتی دارد؟ علیه السالمآیا امیر المومنین 

نبود عمر دنیا منشاء بود و زیرا بود و نبود حاکمیت آن حضرت ؛ پاسخ این سؤال بسیار مهم و تعیین کننده است

و این جنبنده معرفی شده اند »دابّة الارض« )جنبنده زمین( می گردد چرا که در روایات موثق امیرالمومنین 

در روایت موثقى فرمود: به زودى نشانه علیه السلام زمین بنابر روایات از نشانه هاى قیامت است چه اینکه امام باقر

نزول عیسى بن مریم و ، دجال، ها جنبنده زمین و از جمله این نشانه هایى در آخر زمان به شما ارائه مى گردد
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پس از حضرت باشند اگر حکومتى داشته بنابراین   (912ق، ص9494) قمی، طلوع خورشید از مغرب آن مى باشد. 

 خواهد بود. علیهما السلاممهدى و امام حسین 

او را مورد بررسى قرار دهیم چه اینکه وقتى  با توجّه به اهمیت بحث باید اسناد روایات مربوط به حکومت 

بحث به نقاط حساسى مى رسد بررسى اسناد روایات جدى تر مى شود.

من ( 912ق، ص9492) کلینی، روایت شده است که فرمود: إنّى لَصاحِبُ الکَرّاتِ و دَولَةُ الدُُّّوَلِ.  علیه السلاماز امیرالمؤمنین  

مورد استدلال قرار  علیه السلامم. آنچه مى تواند براى حاکمیت امیرالمؤمنین ها هست ها و دولت دولت داراى رجعت

ها خواهد  »دولة الدول« است. اگر دولت را به معناى حکومت بگیریم حضرت داراى حکومت حکومت، گیرد

علامه بود یعنى حاکمى مى شود که حاکمان دیگر فرمانبردار او خواهند بود. امّا دولت معانى دیگرى هم دارد. 

مجلسى در توضیح این روایت درباره »دولة الدول« سه معنى ذکر کرده است که هیچکدام به معناى حکومت 

ق، 9493) مجلسی، ها است.  سببیت براى دولت هاى پیامبران و علم به دولت، نیست بلکه به معناى غلبه در جنگ ها

مطرح است نمى توان براى اثبات حکومت آن با توجّه به احتمالات مختلفى که در معناى دولت  (366، ص96ج

است زیرا این روایت در تمام کتبی که حضرت به این روایت استدلال کرد. اشکال دیگر این روایت ضعف سند 

موجود است از افراد مجهول مانند ابوعبداهلل الریاحی و ابوالصامت حلوانی نقل شده و یا) مانند کتاب المحتضر( 

بدون سند است

 نقل شده است که فرمود: علیه السلامصادق  از امام

چهل و چهار  علیه السلامامیرالمؤمنین ( 992ق، ص9499) حلی، ؛ یَمْلِک أمیرُالمؤمِنینَ علیه السلام أرْبَعاً و أرْبَعینَ ألفَ سَنَةٍ... 

زیرا در سندش عبداهلل بن قاسم حضرمی معروف هزار سال حکومت مى کند. امّا سند این روایت ضعیف است 

اساساً ( 995ق، ص9495) النجاشی الکوفی،  و نمى توان به آن استدلال کرد.به بطل، بسیار دروغگو و اهل غلو، است  

بیان شده است با توجّه به ضعف اسناد روایات آنها مورد لسلام علیه اارقامى که درباره مدت حاکمیت امیرالمؤمنین 

چنین ارقامى بسیار بعید و نامأنوس اند و بیان بدون تحقیق و بررسى آنها چنان که در اساسا قبول نیستند و 

نقل شده است اصل مسأله رجعت را در ذهن دیگران  399صفحه ، 9جلد ، ها نظیر الزام الناصب برخى کتاب
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غیر قابل قبول مى سازد. شیخ حر عاملى در توجیه این ارقام شگفت آور مى نویسد: یحتمل الحمل  مخدوش و

ممکن است این ارقام بر مبالغه و غیر آن حمل شود. امّا این توجیه  (39ص ش،9359)عاملی، على المبالغة و غیرها. 

بالغه معمول نیست و هیچ گونه که استعمال آن براى م 44999زیرا استفاده از عدد خاصى مثل ؛ ضعیف است

هم بر بیان چنین علیهم السلام قرینه اى هم در حدیث بر مبالغه بودن آن وجود ندارد و از سویى شأن معصومین 

همان ، مبالغه هاى نامأنوسى نمى باشد حمل بر مبالغه نمى شود. راه صحیح مواجهه با این روایاتِ غلوآمیز

دن ضعف سند عدم اعتبار آنها معلوم گردد. البته نیازى نیست که ما چنین بررسى سندى آنهاست تا با آشکار ش

روایات غلوآمیزى را بپذیریم که مجبور شویم ارقام آنها را توجیه کنیم و آنگاه توجیه ما مورد خدشه قرار 

که از و چگونه رجعت جنبنده زمین گیرد. ضمن اینکه این گونه ارقام با برخى از معارف دینى منافات دارند 

 مد؟!سال به طول انجا 44999نشانه هاى قیامت است 

در هیچ یک از رجعت هاى آن  علیه السلامتوجّه به مباحثى که مطرح گردید معلوم شد حکومت امیرالمؤمنین 

 حضرت دلیل معتبر ندارد و حکومت او با این روایات قابل اثبات نیست.  

 برپایى قیامت

مورد بحث قرار گرفت و هیچ کدام به علیه السلام گانه پس از امام حسین  تاکنون پنج وضعیت از اوضاع شش 

بنابراین راهى جز احتمال آخر یعنى برپایى قیامت نخواهد بود و اقتضاى طبیعى تاریخ پایان عالم ؛ اثبات نرسید

بر رسیدن حاکمیت دیگرى نباشد وعده الهى  علیه السلامزیرا وقتى پس از حاکمیت امام حسین ؛ هم چنین است

»آخر من علیه السلام پایان عالم فرا مى رسد چه اینکه حسن بن سلیمان حلى در توضیح این روایت امام صادق 

است( مى نویسد: المراد  علیه السلام)آخرین کسى که مى میرد امام  (929، ص9ق، ج9492) کلینی، یموت الامام علیه السلام« 

در اینجا مراد از امام که آخرین  (419ق، ص9499) حلی، حسین علیه السلام. ال، الّذى هو آخر من یموت، بالامام هنا

است. البته بنابر روایت موثق جابر که از امام باقرعلیه السلام نقل مى کند  علیه السلامکسى است که مى میرد حسین 

رجعت مى کند و این احتمال وجود دارد که تا پایان  علیه السلامدر عصر حکومت امام حسین  علیه السلامامیرالمؤمنین 

حکومت او زنده باشد و یا دوباره پس از رحلت او رجعت کند و پس از غسل و دفن او که بر عهده امام 

آخرین حجت خدا  علیه السلامبرداشته شود و قیامت برپا گردد. در این صورت امیرالمؤمنین معصوم است از زمین



Page 25 of 56 
 

نقل شده است که فرمود: خداوند صلى الله علیه وآله ن رخت بر مى بندد چه اینکه از رسول خدا مى باشد که از زمی

البته ( 999) همان، ص  على آخرین نفر از ائمه است که جان او را مى گیرم.محمد! در شب معراج به من فرمود: اى 

؛ ندارد علیه السلامز حکومت امام حسین تأثیرى در برپایى قیامت پس اعلیه السلام آخرین حجت بودن امیرالمؤمنین 

رجعت آن حضرت با حاکمیت او همراه نخواهد بود و زمان زیادى به طول نمى گذشت زیرا همان گونه که 

است چرا که هیچ حاکمیتى پس از او به اثبات  علیه السلامانجامد و در هر صورت آخرین حاکم زمین امام حسین 

 (993-12ش، ص9322) اکبری، د.نرسی

 نتیجه

براساس آنچه گذشت، چنین نتیجه می گیریم با توجه به روایات، موثق ترین احتمالی که برای حاکمیت جهان 

سال می باشد. در  391به مدت  علیه السالممی توان در نظر گرفت، حاکمیت امام حسین  عجل اهللپس از امام مهدی 

صل و پیامبر  علیه السالمدهد که شامل ائمه معصوم  ظرف زمانی عصر ظهور رجعتی با نام رجعت های ویژه رخ می 

پس از رجعت اول به همراه معصومین، رجعت  علیه السالمو پیامبران می شود دارند و امام حسین  اهلل علیه و آله و سلم

است و پس از تغسیل و دفن امام زمان  علیه السالمدومی دارند که قبل از رحلت یا به شهادت رسیدن امام زمان 
حاکمیت زمین را به عهده می گیرند. با بررسی روایت های وارده  درباره وضعیت جهان پس از  علیه السالم

حجت خدا که به این نتیجه رسیدیم که تنها احتمال موثق برپایی قیامت است و  علیه السالم حکومت امام حسین

بر روى زمین حضور خواهد داشت و ، انسانمى باشد تا مرگ آخرین علیهما السلام حسین بن على یا امیرالمؤمنین 

 آنگاه از دنیا رخت بر مى بندد و پس از آن قیامت برپا مى گردد.

 

 منابع

ابن ابی زینب، محمد بن ابراهیم، الغیبه النعمانی، غفاری، علی اکبر، چاپ اول ، نشر  (9

ق.9312صدوق، تهران، 

غفاری، علی اکبر، چاپ دوم، اسالمیه، ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه،  (9

 ق.9316تهران، 
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 ق.9499قم، موسسه نشراالسالمی، 
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 ش.9322

ش.9329مطهری، مرتضی، ختم نبوت، انتشارات صدرا،  (39

مفید، محمد بن محمد، االختصاص، غفاری، علی اکبر و محرمی زرندی، محمود،  (39
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ق.9499

 66، شماره 9322فروردین و اردیبهشت  -معارف  (32
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بررسی نظریه حکومت دینی /با مروری بر آیات، روایات و نظریات اندیشمندان  - (32

شیعه

 

 اند.ها در هم آمیختهها و لبخندبهار امسال، اشک

 های بهاری تقدیم به شما ای یادگار پیامبرصلی اهلل علیه و اله و سلم یا حضرت زهرااشک

 رسد از راه آن زمانیکهبهار می

 رسد از کعبه انا المهدی تو بر گوشم

 سیاهی دلم از تو اگر چه دورم کرد

 جوشممیان روضه ولی با تو زود می

 هزار و شکر که تا چند سال عیدم را

 برای مادرت از ابتدا سیه پوشم

 های مادر توستبقیع گریه کن روضه

کنار تربت زهرا نکن فراموشم

 ریک عید نوروزپیام تب

 و برآمد بهاری دیگر
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 مست و زیبا و فریبا، چون دوست

 سبدی پیدا کن

 پر کن از سوسن و سنبل که نکوست

 همره باد بهاری بفرست

 نوروزی شادی بر دوست پیک

 سال نو بر شما مبارک باد

 پیام عید ایام فاطمیه

 اندها درهم آمیختهها و لبخندبهار امسال، اشک

 تقدیم به شما ای یادگار پیامبر صلی اهلل علیه و اله یا حضرت زهراهای بهاری اشک

 کهرسد از راه آن زمانیبهار می

 رسد از کعبه انا المهدی تو برگوشم

 سیاهی دلم از تو اگر چه دورم کرد

 جوشممیان روضه ولی با تو زود می

 هزار شکر که تا چند سال عیدم را

 برای مادرت از ابتدا سیه پوشم

 های مادر توستگریه کن روضهبقیع 
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 کنار تربت زهرانکن فراموشم

 

 

 

 بسمه تعالی

 بررسی تأثیر و یا عدم تأثیراسباب نزول در تفسیر

9فاطمه محرمینویسنده:

 :چکیده

اصل روشنگری سبب نزول در فهم آیات را نمی توان منکر شد ولی باید توجه داشت که روایات 

مستقل و اساسی در بیان مقاصد الهی نیست بلکه نقش رفع ابهام اسباب نزول تنها منبع و مرجعی 

از برخی آیات را ایفا می نماید. بنابر این نقش اسباب نزول در فهم قرآن، جزئی و محدود می 

باشد زیرا اکثر مفسران معتقدند سیاق آیات، بهترین راهکار در جهت رسیدن به فهم آیه می باشد. 

میزان نقش اسباب نزول در فهم آیات را بیان کرده و در نهایت با  ،یاین مقاله با طرح نمونه های

توجه به جاودانگی قرآن و قلت وجود روایات صحیح در این خصوص این فایده را کم رنگ 

 دانسته است.

                                                           
2
 .4طلبه سطح  ـ
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 مقدمه 

از آن جا که قرآن به صورت بخش بخش و در زمانهایی جدا از هم و به جهت مناسبتهایی 

رسی و صدور حکم در مورد آن ها اقتضا که نزول آیه یا آیاتی را برای برگوناگون نازل می گشت 

نامیدند.  برای شناخت  "شأن نزول"یا "اسباب نزول"می کرد، این مناسبتها را در اصطالح، 

سباب نزول صحیح، به راههایی همچون بررسی سندی و نقل مستفیض یا متواتر که موجب قطع به ا

ریم. و هم چنین خبر باید با ضروریات دین و حکم بدیهی عقل در صحت حادثه می گردد نیاز دا

 تنافی نباشد.

% 19مفسران بسیاری در تفسیر خود از اسباب نزول کمک گرفته اند، برخی از مفسرین نسبت به

روایات اسباب نزول تلقی مثبت داشته و آن را پذیرفته اند، چنان که این موضوع را در تفسیر 

فخررازی می بینیم و بر عکس برخی دیگر، هرچند تعداد زیادی اسباب نزول نقل کرده اند، ولی 

نسبت به بیشــتر روایات آن، دیدگاهی انتقادی داشته و آن را انکار کرده اند مانند آن چه در 

پژوهش های قرآنی، ی هآماری اسباب نزول، مجلتفســیر المنار دیده می شود.) رک: گزارش 

 ( 945-944، ص9سال اول ش
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قرائن کالمی می تواند لفظی، معنوی ویا عقلی باشد، اگر قرینه لفظی در کالم نباشد اسباب نزول 

تار به بررسی تأثیر یا قرینه کمک کننده برای فهم و توضیح نص خواهد بود. ما نیز در این نوش

 عدم تأثیر این قرینه در تفسیر می پردازیم.

 مفهوم شناسی

آنچه با آن به دیگران توان رسید؛ علت، وسیله؛ رشته؛  بب که جمع آن اسباب است به معانیس

: اکناف و درجات آسمان) جبران "اسباب اسماء"نزدیکی؛ خویشی؛ پیوند، دوستی؛ راه، طریق؛ 

 (135، ص9، ج9323انزابی نژاد، مسعود، ترجمه رضا

  در اصطالح

در علم و  فلسفه عبارتست از اعتقاد داشتن به این که برای هر موجودی سبب و علتی هست که 

 آن را به وجود آورده و علتهای واحد همواره به معلولهای واحد می انجامد.)همان(

آیات رخ داده یا مطرح شده سبب نزول: خصوص واقعه یا حادثه یا مسئله ای که در زمان نزول 

، 9،ج9319است و آیات برای حل آن مشکل نازل گردیده است.) محمد علی رضایی اصفهانی، ش

 (493ص

شأن نزول: واقعه هایی است که قسمتی )از آیه، آیات یا سوره ای( از قران کریم درباره آن نازل 

ه و فرقی بین آنها قائل نیستند شده است. برخی از مفسران اسباب نزول و شأن نزول را یکی دانست
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ولی برخی معتقدند سبب نزول، خصوص واقعه و حادثه یا مسأله ای است که در زمان نزول آیات 

نازل گردیده است، ولی شأن نزول اعم است از  مطرح شده و آیات برای حل آن معظلرخ داده یا 

ش، 9326گذشته.) رجبی،  حادثه ای که در زمان نزول قران رخ داده باشد و یا در زمان های

 (963-969ص

به معنای پرده برداری و کشف مراد  "سفر"و مترادف با  "فسر"تفسیر: کلمه تفسیر از ریشه لغوی 

(  و در این جا به معنای توضیح مراد خداوند 29، ص9)مجمع البیان، ج ،است و مقصود گوینده

( یا بیان معانی آیات قرآن و کشف 499) البیان فی تفسیر القرآن، ص باشدمی متعال از آیات قرآن

( بنابراین علم فهم و بیان معانی نهفته در 4، ص9مقصود و مضمون آنهاست.)عالمه طباطبایی، ج

کلمه ها و عبارات آیات و کشف مراد خداوند از هر راه معقول می باشد.) سید رضا مؤدب، 

 (.39، ص 9313

 رنظرات مفسرین در خصوص نقش اسباب نزول در تفسی

در خصوص روایات اسباب نزول به عنوان یکی از منابع تفسیر همچون دیگر روایات، در بین 

 مفسران اختالف نظر وجود دارد.

، عالمه طباطبایی)ره( برای سبب نزول، نقش مهمی در فهم آیات قائل نیست. )عالمه طباطبایی

ه را بدست آورده و می با این حال، با استفاده از سبب نزول، معنای کــالل (995ش،  ص9321



Page 35 of 56 
 

( 999، ص4ق، ج9492عالمه طباطبایی، « ) لغوی آن بدست نمی آید. یهشاین معنا از ری»گوید: 

در برخی موارد سبب نزول را معتبر می داند و می گوید: سبب نزولی که در ذیل آیه ای ایشان 

به آیه شریفه مورد نباشد، باید  "قطعی الصدور"خبر"یا  "خبر متواتر"وارد شده در صورتی که 

بحث، عرضه گردد و تنها در صورتی که مضمون آیه و قرائتی که در اطراف آیه موجود است با آن 

( و در جای دیگر می 999، ص 9321سازگار باشد، بدان اعتماد می شود. )عالمه طباطبایی، 

قابل اغماض گوید: روایات اسباب نزول... که با سیاق آیات سازگار نیست یکی دو تا نیست که 

 (66باشد. )همان، ص

در خصوص تأثیر روایات اسباب نزول می گوید: اسباب نزول نقش مهمی در فهم  "واحدی"

 (4ق، ص9499آیات دارد و در مواردی بدون آن، آگاهی از تفسیر قرآن ممکن نیست.) واحدی، 

اسباب نزول سیوطی نیز آگاهی از معنا و زدودن اشکال  از چهره آیه را، از فوائد شناخت 

( در جای دیگرمی گوید: این واحدی است که تصمیم گرفت 29، ص9برشمرده است. ) سیوطی، ج

نتوانست از روایات ضعیف و مجهول و آن چه حجیتی  اب نزول پراکنده را گرد آورد، امااسب

لح ندارد، دوری گزیند. برای نمونه، می بینیم وی فراوان از ابن عباس، از طریق کلبی از ابی صا

گوید: سست ترین طرق تفسیر، طریق کلبی از می روایت می کند، این در حالی است که سیوطی

ابی صالح از ابن عباس می باشد، پس اگر روایات محمد بن مروان سدی صغیر بدان ضمیمه گردد، 
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سلسله دروغ شکل می گیرد. ثعلبی و واحدی به وفور از این طریق روایت کرده اند.)رک: االتقان، 

 ( 991، ص4ش، ج9353

شناخت اسباب نزول، فواید زیادی دارد و نقش مهمی در تفـسیر و فـهم آیـات الـهی ایفا می »  

کند که علت تشریع حکم و اهـداف و اسـرار آن را  زیرا اسباب نزول قرینه هایی را ارائه می ،کند

، 9ق، ج9499التفسیر المنیر، وهبه زحیلی، «) نشـان می دهد و به فهم قرآن کمک می کند.

 (91ـ 92ص

اب زرکشی در البرهان می نویسد قشیری معتقد است،  سبب نزول، راهی نیرومند در فهم معانی کت

 (99، ص 9، ج9499عزیز است. )زرکشی، 

اهلل معرفت در خصوص شناخت شأن نزول می نویسد: شناخت شأن نزول نقش مهمی در فهم  ةآی

معانی قرآن کریم و گشودن مشکالت تفسیر در هردو زمینه اصول و فروع دارد، ... آگاهی از 

ابهام زدایی از چهره آیه است.  رویداد و مناسبتی که موجب نزول آیه گشته، از بهترین ابزارهای

( 999ه.ق،ص9495، 9)معرفت، ج

اهلل جوادی آملی می نویسند: شأن نزولهایی که به صورت روایت  نقل شده و دارای سند  ةآی

صحیح  و معتبر است. این گونه روایات در تبیین شأن نزول و یا سبب نزول آیه حجیت دارد، ... 
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یه را به گونه ای تفسیر کند که با مورد خود هماهنگ و راهگشای خوبی برای مفسر است تا آ

 ( 933، ص9ش، ج9321سازگار باشد. )جوادی آملی، 

گوید: واجب است از روایات جعلی و ضعیف که فراوان نیز هست امام بدر الدین زرکشی می

سه چیز پایه و اساسی ندارد: "اجتناب کرد. میمونی گفته است: شنیدم امام حنبل می گوید: 

 ."]روایات مربوط به[ جنگ ها، فتنه های آخرالزمان و تفسیر

دوزد و با اندوه روایات اسباب نزول چشم می به عزت دروزه از کسانی است که با دید تردید    

کند و معتقد است این روایات سراپا آلوده به چند سامانی روایات اسباب نزول یاد میفراوان، از ناب

ناسازگار با روح آیات قرآن و مخالف با سیاق است و در برخی از  گانگی، تناقض، مغایرت و

تراشی برای آنان است.) رک: دروزه محمد ر بزرگ نمایی برخی صحابه و فضیلتروایات مشتمل ب

 ( 99-6ق، ص 9323عزت، 

روایات اسباب نزول در برخی موارد، سبب مخفی ماندن معنای واقعی آیه »رشید رضا می نویسد: 

شود مفسر  شود زیرا عطف توجه به سبب نزول گاه باعث می و درماندگی در فهم آیه مییا حیرت 

به خود آیه نیندیشد و تنها از دریچه سبب نزول به آیه و مفهوم آن بنگرد و در نتیجه مفهوم آیه 

)تفسیر المنار، « تحت تأثیر مضمون روایت قرار گیرد و برداشت غیر واقعی برای مفسر پیدا شود.

 (62و ص 399ص، 6ج
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نگاری نمودند. در ثبت و نگهداری حوادث، سهل ا سرزنش این رخداد متوجه پیشینیان است که

بنابراین، سرمایه ما در این موضوع، بسی اندک می باشد و جز در مواردی ناچیز، نیاز ما را در 

 (914، ص9تفسیر تأمین نمی کند. )آیه اهلل معرفت، ج

 فهم آیاتعلل نقصان اهمیت سبب نزول در 

 عواملی که اهمیت استفاده از روایات اسباب نزول را در فهم آیات کاهش می دهد عبارتند از:    

کتابی جهان شمول است و به زمان  الف: آیات قران کریم: قرآن به لسان خویش، بیان می کند که

...إِنْ هُوَ  "مکان، نژاد، آداب و سنن خاص اختصاص ندارد. خداوند تبارک و تعالی می فرماید:،

الزمه جهان شمولی و متعلق به همه  "نَذیراً لِلْبَشَر "( و 19)سوره انعام،  "لِلْعالَمین  إِالَّ ذِکْرى

 انسانها بودن این است که همیشه تازه و پاسخ گوی سؤالهای بشر تا قیامت باشد.

گشته است و فطرت از آنجا که حقائق قرآن ثابت و غیر متغیر است و برای هدایت انسانها نازل 

 انسانها تغییرپذیر نیست. به استناد آیه: 

فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ   فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی "

پس روى خود را متوجّه آیین خالص پروردگار ( 39)سوره روم، "وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُون

کن! این فطرتى است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده دگرگونى در آفرینش الهى نیست این 

 دانند. است آیین استوار ولى اکثر مردم نمى
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بنابراین قرآن هیچ گاه مندرس و کهنه نمی گردد. قرآن کریم در این میان، رابط علمی و فرهنگی 

 ت انسان با حقیقت جهان خارج و با خالق هستی بخش جهان است.فطر

مأدبه قرآن به گونه ای است که همیشه سفر ه ای باشد تا همگان در هر عصری بر سر آن بنشینند 

و از نعمتهای معرفتی آن استفاده برند. به برکت قرآن کریم در هر زمانی، معارف جدیدی به روی 

ی بهشتی معرفتش در هر عصری پرسشهای فراوانی را پاسخ داده متفکران گشوده شده و میوه ها

 (394-393، ص9،ج9322است، و صاحب نظران مستعد را تغذیه می کند.)جوادی آملی،

آیات قران کریم هرگز در محدوده سبب و شأن نزول خود، محصور نمی شود و گرنه کتاب الهی، 

 جهانی و جاودانه نخواهد بود.

ولو أنَ اآلیه إذا نزلت فی قوم مات أولئک القوم ماتت  ")ع( می فرماید: روایات: امام باقر -ب

 "اآلیه لما بقی من القرآن شیء و لکن القرآن یجری أوله علی آخره مادامت السموات و األرض

اگر آیه درباره قومی نازل "( 99ق، ص9329، تحقیق هاشم رسولی محالتی، 9)تفسیر عیاشی، ج

از بین رفت آیه نیز از بین برود از قران چیزی باقی نخواهد ماند شود و هنگامی که آن قوم 

درحالی که قرآن مادامی که آسمانها و زمین پابرجاست قرآن نیز ابتدایش برانتهایش جاری می 

  "باشد.
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یجری کما یجری الشمس و القمر "هم چنین امام باقرعلیه السالم در روایت دیگری می فرماید: 

(  یعنی قرآن همانند دو اختر پر فروغ خورشید و ماه، همیشه 12و  14، ص 21)مجلسی، ج "...

 در جریان است و زندگی انسانها را تا پایان دنیا روشن می سازد. در این سخن بلند، از باب تشبیه

معقول به محسوس جاودانگی قرآن کریم به همواره درخشان بودن دو اختر پر فروغ آفتاب و ماه 

 تشبیه شده است. 

حضرت امام صادق )ع( درباره مصونیت قرآن کریم از گزند کهنگی و آسیب فرسایش می فرماید: 

زمان جدید و عند ألنَ اهلل تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان وال لناس دون ناس فهو کل "

( یعنی تازگی قرآن برای آن است 96، ص21ق، ج9493)مجلسی، "کل قوم غضَ إلی یوم القیامه

که خدای تبارک و تعالی آن را برای زمان موقت یا مردم خاصی نفرستاده و چون همیشگی و 

همگانی است، در هر زمان، جدید است و در نزد هر مردمی تا روز قیامت شیرین و پر جذبه 

 است.

 آیا سبب خاص می تواند عموم الفاظ آیه را تخصیص بزند؟

آیات است و هرگز حکم آیه  "عموم الفاظ"عموم مفسران بر آنند که در این گونه موارد، مالک 

( مانند نزول آیه ظهار در خصوص سلمه 999، ص9منحصر به سبب نزولش نمی باشد)زرکشی، ج

یه؛ البته در مواردی اندک، مانند آیات: تطهیر، اکمال بن صخر، یا آیه لعان در خصوص هالل بن ام
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إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ  "دین، مباهله، والیت که به طور مثال در این خصوص خداوند می فرماید: 

( 66ده، )سوره مائ"رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون

اند همانها که نماز را برپا  سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده

منحصر به سبب نزول آن است و تعمیم آن به  ، حکمدهند دارند، و در حال رکوع، زکات مى مى

( و می باید تنها بر سیاق 394، ص3ق، ج9493استناد برخی روایات امکان پذیر نیست)طبرسی، 

 آیات توجه شود.

نکته: بسیاری از احادیثی که در منابع تفسیری و حدیثی شیعه در مورد آیات مربوط به ائمه علیهم 

ین مصداق اکمل است و موجب انحصار آیه در آن امام علیه السالم وارد شده است از باب تعی

 السالم نمی شود.

 اسباب نزول در تفسیر تأثیر 

دستیابی به مدلول صحیح الفاظ و مقاصد و مضامین آیات و سور، وابسته به اسباب و عواملی  

ود است که از جمله آن ها، شناخت و آشنایی با اسباب نزول است. اگر سبب نزول شناخته نش

های  اسرار و حکمت  تعبیر از آیات، ممکن است هم چنان پیچیده بماند، خصوصیات و ویژگی

نزول در این جهت مانند قراین و نشانه ها و مقتضیات کالم بلیغان است که فهم معنای حقیقی 

سازد و نادیده گرفتن آن، ممکن است تحیّر و از مجاز و غیر مقصود را ممکن می وتشخیص آن
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را در مقام برداشت و انحراف از اهداف تفسیری به دنبال بیاورد.  عالمه طباطبایی)ره(  سردرگمی

( با 995ش، ص9321که برای سبب نزول نقش مهمی در فهم آیات قائل نیست )عالمه طباطبایی، 

این معنا از »ه و نوشته است: این حال، با استفاده از سبب نزول، معنای کــالله را بدست آورد

 (999، ص4ق، ج9492عالمه طباطبایی،«) لغوی آن بدست نمی آید. یهریش

إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ  "به طور مثال خداوند متعال می فرماید: 

« مروه»و « صفا»(962نَّ اللَّهَ شاکِرٌ عَلیمٌ )بقره، فَال جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِ

دهند،  هاى( خداست! بنا بر این، کسانى که حج خانه خدا و یا عمره انجام مى از شعائر )و نشانه

رویّه  مانعى نیست که بر آن دو طواف کنند )و سعىِ صفا و مروه انجام دهند. و هرگز اعمال بى

کاهد!( و  کوه نصب کرده بودند، از موقعیّت این دو مکان مقدّس نمىمشرکان، که بتهایى بر این دو 

کسى که فرمان خدا را در انجام کارهاى نیک اطاعت کند، خداوند )در برابر عمل او( شکرگزار، و 

 )از افعال وى( آگاه است.

توضیح آنکه مناسک حج و عمره، از دوره جاهلیت رواج داشت، جز آنکه عرب ها، این مناسک 

با بدعت های خود، آلوده کرده بودند، از جمله آن که بر کوه صفا بتی به شکل مرد نهاده بودند را 

خوانده می  "نائل"که  نام داشت و بر روی کوه مروه نیز بتی دیگر به شکل زن، "اساف"که 

پنداشتند که این دو، در کنار کعبه زنا کرده بودند و بدین جهت خداوند آن دو را به شد.آنان می
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شکل سنگ، مسخ نموده است، آن گاه بر روی دو کوه نهاده شدند تا عبرت دیگران باشند. پس 

چون زمان فراوانی سپری گردید، عربها از سر جهل  و بی خردی، به پرستش آنها روی آوردند، و 

 صفا و مروه می گشتند، بر آن دو به عنوان تبرک، دست می کشیدند.  زمانی که بین

زمانی که اسالم آمد و بت ها را در هم شکست، مسلمانان از سعی بین صفا و مروه اجتناب کردند، 

از بدعتهای جاهلیت و به هدف تقرب به بت ها است. آیه نازل شد و شبهه زیرا گمان می کردند،

 ( 96ق، ص9499نمود.)واحدی، را از ذهن مسلمانان پاک

البته اگر به ظاهر آیه توجه کنیم داللت آیه در حد کلی آشکار بوده و فهم درست آن لزوماً متکی 

 ای است بر تفصیل حکم شرعی و فهم صحیح آیه است. هبه اخبار سبب نزول نیست بلکه قرین

 مثال دیگر:

موا اذا مااتّقوا و آمنوا و عملوا الصالحات فیما طع  الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ علی لیس»

 ( 13مائده/ « ) ثم اتّقوا و آمنوا ثمّ اتقوا وأحسنوا و اهلل یحبّ المحسنین

اند، و سابقه خوبی در مسیر نهضت  مطابق ظاهر آیه، مؤمنانی که به اعمال صالح اقدام کرده

ام ورزند، خـداوند ایشان را در اسالم دارند، چون تقوا پیشه کـنند و به انجام اعمال صالح اهتم

دهد و همان  مورد مؤاخذه قرار نمی -مـانند شـرب خمر -اند ارتکاب گناهانی که انجام داده

 سابقه نیک، جبران خطا کاری ایشان را خواهد نمود.
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لذا گفته شده بدون توجه به اخبار سبب نزول در این آیه دچار این فهم نادرست خواهیم شد. و 

آیه بدون آگاهی از سبب نزول گواه حالل بودن تمام خوردنی ها از جمله شراب  تصور شده که

 (992، ص9ق، ج 9353سیوطی ،  است. )

مائده  19آیة  -مـطابق روایـات اسبـاب نـزول، پـس از نـزول آیـه تحـریـم شـراب و قـمار

ل از اعـالم بـرخـی از مسلمانان نسبـت بـه بـرادران در گـذشتـه و شهـدایـی کـه قبـ -

انـد و هـنوز ایـن دو کــار را تـرک نـکرده بـودنـد نـگران شده و  تحـریـم از دنـیا رفتـه

پـرسش نـمـودنـد آیـه فـوق نـازل شـد و بـه آن ها پـاسخ داد و تـکلـیف آن دستـه از 

ودن شراب تـوان، با استـناد بـه ایـن آیـه، بـه مباح ب مسلـمانـان را روشـن کـرد. لـذا نمی

یکرب و عثمان بن مظعون یا قدامه بن د. چنان چه کسانی مثل عمروبن معدخواری،حکم کر

مظعون با استناد به این آیه چنین کردند، جالب است بدانیم وقتی عمر قدامه را احضار کرد و او 

و خمر محکوم کرد، قدامه به آیه شریفه استناد جست و عمر از پاسخ درماند،   را به حدّ شرب

ر.ک. تفسیر  امام علی )ع( با رهنمود خود در زمینه نزول آیه، حکم حدّ را الزم دانست. )

 5؛ المیزان ج 59ص 4ق، ج 9499ابوالفتوح رازی،تفسیر ؛  349، ص 9ق،  ج 9499عیاشی،

 (25ش، ص 9324، حجتی،539ش، ص 9351؛ رامیار، 934ص 
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حال پرسش این است که آیا به راستی ظاهر آیه چنان گنگ و مبهم است که صحابه را این  

چنین دچار حیرت و گمراهی نموده است ؟ و آیا راه حل ابهام، فقط آگاهی از اخبار سبب 

 نزول است؟ و فهم آیه وابسته به دانستن سبب نزول است؟ 

اخت سبب نزول نیازمند خواهیم بود و سبب اگر آیه را بدون توجه به سیاق معنی کنیم، به شن 

نزول از برداشت غلط جلوگیری می کند. ولی توجه به سیاق، این نیاز را برطرف می کند. در 

این آیه نفی جناح و بی گناهی به طور أکید، مشروط به تقوا و ایمان و عمل صالح و نیکو 

آیه حرمت آن، با این شرایط کاری شده است درحالی که شرب خمر و استمرار آن با توجه به 

نا سازگار است. نزول این آیه پس از تأکید بر تحریم خمر و قمار و توصیه به اطاعت از خدا و 

( دلیل روشنی بر نگرانی بعضی مؤمنان نسبت به حال سابق خود یا  19 -19»پیامبرش) آیه

مشمول عفو و  گذشته، حال سابق را با صیغه «فیما طعموا»دوستان شهیدشان است. تعبیر 

  شواهد  ها گذشته از این( 992، ص 5عالمه طباطبایی،  جداند. ) می مغفرت الهی

خمر را فهمیده   حرّمت  که تحریم خمر درمکه بوده و مخاطبان مکه است ازآن حاکی تاریخی

 بودند.

 آورده اند که: 

ه کذّاب یقول للناس: إنّه و کان ابوجهل کان النبی)ص( یدعو الخلق إلی اهلل وحده الشریک ل " 

، 4ق، ج 9496؛ جعفر مرتضی عاملی،51،ص9) ابن حبان، ، ج "یحرم الخمر و یحرم الزّنا

 (45ص
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اعشی بن قیس که قصیده ای در مدح پیامبر )ص( ساخته بود، به مکه آمد،تا :»نیز آورده اند 

رام کرده است، مسلمان شود، چون وارد شد ابوجهل و ابوسفیان به او گفتند: محمد خمر را ح

 (96، ص 9)رک: سیره ابن هشام، ج "اعشی منصرف شد، سال بعد مراجعت کرد و مسلمان شد

بنابراین، چگونه ممکن است به رغم تحریم خمر در مکه و و تکرار تأکید آن در سوره های  

 ول خدا)ص(،صحابه با استناد به آیهواجرای حد در مقابل شارب خمر در زمان رس متعدد،

 ها ضروری باشد؟سبب نزول این آیه در پاسخ به آن کم به اباحه خمر کرده باشند تامزبورح

رین و تالش برای دور کردن ای برای توجیه عمل حرام والی بحآیا تمسک به این آیه جز بهانه

 عقوبت از خود چیز دیگری می تواند باشد؟ یهتازیان

فهم صحیح و داللت آن شده یا معنای * بررسی برخی از آیات که روایات سبب نزول، مانع 

 آیه را محدود کرده است:

 به طور مثال در آیه:

سبیل اهلل و التلقوا بأیدیکم إلی التهلکه و أحسنوا إن ّاهلل یحبّ  وأنفقوا فی»

 (916بقره/«)المحسنین

 نیاز«. خود را به دست خود به هالکت نیفکنید»این آیه درباره انفاق در راه خداست اما عبارت

 به توضیح دارد چه ارتباطی میان صدر و ذیل آیه با عبارت وسط آن است؟ 

یزید بن ابی حبیب از حکم بن عمران نقل کرده اسـت : » در سبب نزول این آیه آمده است که:

عبید ـ صحابی  بن ةبن عامر جهنی و حاکم شام فضال ةدرقسطـنطنیه بودیم حاکم مصر عقب»

ه لشکر عظیمی به قصد روم حرکت کرد ما نیز خود را مهیا ینمداکرم)ص( ـ بود، از شهر رسول 
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نمودیم تا به مسلمانان بپیوندیم یکی از مسلمانان به صف رومیان حمله برد و به میان آنان 

رفت، مردم فریاد زدند : سبحان اهلل، خود را به هالک انداخت، ابو ایوب انصاری گفت: ای مردم 

کنید در حالی که این آیه درباره ما جماعت انصار نازل شده  می گونه تأویل شما این آیه را این

است. آن گاه که خداوند متعال اسالم را قدرت و عزت بخشیده بود، گروهی از ما به یکدیگر 

اد شده اند، ای می گفتند مـال و امـوال ما تبـاه شـد و اسالم هم عزت یافته و طرفداران آن زی

ن اموالی را که تباه شد برگردانیم، و به اصالح زندگی و دارایی داشتیم و آکاش آن را نگه می

تباه شده خود بپردازیم خداوند متعال آیه مزبور را نازل فرمود و ما را به جنگ فرمان داد. و 

مراد آن بود که ترک جهاد و ماندن برای اصالح امور زندگی مایه تباهی و هالکت است. 

 «کرد تا زمانی که کشته شد. اد میخدا جه در راه ایوب همواره گویند ابو می

 صحیح از نقل به العک،  عبدالرحمن النزول،خالدبن اسباب معرفه إلی الوصول تسهیل).9

 ابی سنن: بنگرید نیز 44 ص سیوطی النقول لباب واحدی، نزول اسباب مسلم، صحیح بخاری،

،  992ص  9میالدی، ج 9113، سیوطی، 992ص  9؛ طبری، ج 9699ق، رقم 9499، داود

 (45، ص9111ـ 9499عماد الدین رشید، 

 صاحبان تفسیر نمونه نوشته اند:

این آیه در ذیل آیات جهاد آمده است، جهاد به همان اندازه که به مردان با اخالص و قوی و   

شجاع نیازمند است به اموال و ثروت نیز احتیاج دارد، آیه با بیان این مطلب می فرماید، انفاق 
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نکردن در این راه باعث به هالکت افتادن خود و مسلمانان می شود چنان که قرآن کریم نقل 

خواستند  وسیله و ابزار جنگ بــرای آنان  کند که مسلمانان نزد پیامبر)ص( می آمدند و می می

فراهم شود و آنان را به میدان بفرستد و چون وسیله فراهم نبود غمگین و افسرده با چشمان 

 گشتند: اشکبار بر می

، 9مکارم شیرازی، ج ( )13توبه/«)تولّوا و أعینهم تفیض من الدّمع حزناً  أالّ یجدوا ما ینفقون »

 (36ص

 پس نزول آیه در باره انفاق برای جهاد، دانسته شده است. 

در کافی از امام صادق)ع(روایت شده که در ذیل این آیه فرمودند اگر مردی همه آن چه دارد 

را در راه خدا انفاق کند کار خوبی انجام نداده و نمی توان گفت مردی موفق است مگر نشنیده 

 «ال تلقوا بایدیکم الی التهلکه...»...ای متعال فرمود:که خد

یعنی خداوند اهل اقتصاد و میانه روی را « واحسنوا إن اهلل یحب المحسنین»آن گاه فرمود 

ج  حویزی، . علی بن جمعه2ح  63ص4ش، ج 9352محمد بن یعقوب کلینی، دوست دارد. )

 (921ص 9

قه نازل شده است این روایت را بخاری از حذیفه قرطبی از بخاری نقل می کند: آیه درباره نف

نقل می کند و مانند آن از حسن و قتاده و مجاهد و ضحاک نیز نقل شده است،) قرطبی، 

( از ابی داود و او از شعبی نقل شده که آیه درباره انصار نازل شده  359ص  9ق، ج9496



Page 61 of 56 
 

یـه نازل شد. عکرمه نیز گفته است: کردنـد، ایــن آ می  است که چون از انفاق در راه خدا دریغ

 (43ـ44صص ق،9499 ،... الوصول تسهیلدرباره انفاق در راه خدا نازل شده است. )

ک نقل کرده که چون انصار صدقه وهبه زحیلی از طبرانی با سند صحیح از ابی جبیربن ضحا

نمی کردند لذا دادند و بسیار اطعام می کردند سالی قحطی پیش آمد پس از آن دیگر انفاق می

این آیه نازل شد.هم چنین از شعبی نقل می کند که آیه در باره انصار نازل شد که دست از 

در این صورت نزول آیه برای ص (  9ق، ج9499الزحیلی، انفاق در راه خدا برداشته بودند. )

 انفاق به شکل مطلق است.    

)ص(فرمود: اطاعت حاکم  شیخ صدوق از ثابت بن انس روایت کرده که گفت: رسول خدا

واجب است و هر کس اطاعت حاکم را ترک کند اطاعت خدا را ترک کرده و در نهی او وارد 

 (44مجلس  922أمالی، شیخ طوسی،  ص) "ال تلقوا بایدیکم الی التهلکه "شده که فرمود:

اره با نگاه بـه تفاسیر متکی به روایات و شواهد نزول و سیاق، دو رویکرد تفسیری درب   

 معنای این آیه به دست می آید:

رویکرد اول: منظور از آیه را نهی از به هالکت انداختن از راه تفریط و قصور در هزینه نمودن  

، فخر رازی 695ص9ق، ج 9493طبرسی، اموال برای جهاد در راه خدا دانسته است. )

 (932، ص6ق، ج 9499،
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ن را خطاب به کسانی می داند که در صدد پشتوانه این رأی روایات سبب نزول آیه است که آ

زه بودند، بر این اساس خداوند شانه خالی کردن از انفاق در راه خدا و کمک به جهاد و مبار

سیوطی،  «)در راه خدا انفاق کنید و با ترک آن خود را به هالکت نیندازید.» ماید:فرمی

 انفاق در جهاد است.در این صورت معنای آیه محدود به  (992ص  9میالدی، ج 9113

رویکرد دوم : که آن هم متکی به برخی روایات تفسیری است معنای فراز مزبور را توسعه داده 

، 9ق، ج9493طبرسی،  وآن را ناظر به افراط و زیاده روی در انفاق و غیر آن  می داند. )

 (54، ص9ق، ج9492؛ عالمه طباطبایی،695ص

مطلق است هر دو طرف افراط و تفریط را در انفاق آیه شریفه »عالمه طباطبایی می نویسد:

شامل می شود، بلکه تنها مختص به انفاق نیست افراط و تفریط در غیر انفاق را هم در بر می 

 (24، ص9ق، ج9492)عالمه طباطبایی، « گیرد.

براین اساس مراد آن است که مسلمانان نباید به گونه ای رفتار کنند که زندگی خود را به 

 ه سقوط بکشانند و در واقع خداوند پس از امر به انفاق از باب استدراک، نشان می دهدآستان

گونه که روی باشد. همان که نباید انفاق شما به هالکت نفس منجر شود بلکه باید همراه با میانه

 معلوم شد استناد صرف به اسباب نزول فقط باعث تضییق معنای آیه شده است.  

 نمونه دیگر: 

 ، ابو داود، نسائی و دیگران از ابن عباس، ابن عمر، عکرمه، قتاده و مجاهد ذیل آیه:بخاری
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 (912بقره/« ) تزوّدوا فإنّ خیر الزاد التقــوی »  

نقل کرده اند که گروهی از مردم یمن در سفر حج، زاد و توشه بر نمی داشتند و می گفتند 

قوت خود، از همسفران خود گدایی می توکــل بر خدا می کنیم. در مسیر راه، برای تأمین 

کردند و از این روی آیه در مذمت آنان نازل شد.و دستور داد در این سفر برای خود زاد و 

، این سبب نزول را از بخاری از ابن عباس 994ق، ص 9499غازی عنایت، توشه تهیه کنند)

 نقل کرده است(

 ان می دهد.در حالی که ظاهر و سیاق آیات معنایی وسیع تر را نش 

رشید رضا بدون توجه به روایات سبب نزول به تعلیل موجود در ذیل آن دقت کرده و نوشته 

عمل  «الزاد»آید بلکه متبادر از آیه این است که مراد ازمیاین معنا از ظاهر آیات بر ن .»..است:

فإنّ » آیه چنان که تعلیل موجود در  صالح وآن چه انسان از خیرو نیکی ذخیـره می کند، باشد

 (991، ص9رشید رضا، ج این تفسیررا تأیید می کند. )«خیر الزاد التقوی 

« تزوّدوا باألعمال الصالحه التی تنفعکم واتخذوا التقوی زاداً لمعادکم» وهبه زحیلی می نویسد: 

 (919، ص9ق، ج9499الزحیلی، )

حتى ال یتکلوا على الناس و سؤالهم،) قوله تعالى: )وَ تَزَوَّدُوا(  فی هذا المقام، یعطی التزود للحج 

را در آیه « تقوی»( طبری، مطابق این روایت مراد از 994، ص9ق، ج9496طبرى کیا هراسى، 

می داند. محدود به پرهیز از سؤال و گدایی
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« تزوّدوا باألعمال الصالحه التی تنفعکم واتخذوا التقوی زاداً لمعادکم» وهبه زحیلی می نویسد: 

الزحیلی، ی که برای شما منفعت دارد و هم چنین تقوی را توشه معادتان نمایید.) )اعمال صالح

(919، ص9ق، ج9499

ابن عاشور نیز معنای خیر الزاد را کنایه از ترغیب در فعل خیر گرفته است و بر مبنای سبب 

المعنى و باعتبار ما فیها من الکنایة عن الترغیب فی فعل الخیر، و  "نزول ترجمه نکرده است.

 (93، ص9أکثروا من فعل الخیر. فقوله: ) ابن عاشور، محمد بن طاهر، ج

 نتیجه

به نظر می رسد اسباب نزول در کمک به فهم برخی آیات مؤثر است ولی به جهت تناقض در 

روایات و همچنین وجود کثیری از روایات جعلی در این خصوص باید ضمن اهتمام و بررسی 

ت دقت وافی صورت گرفته و معیارهایی که در این زمینه برای صحت کافی در سند این روایا

اخبار رسیده کامال رعایت گردد تا بتوان از آنها بهره جست. نا گفته نماند که در برخی موارد 

روایات اسباب نزول سبب مخفی ماندن و محدود شدن معنای آیه می گردد. زیرا موجب عدم 

از دریچه سبب نزول به آیه و مفهوم آن نظاره می شود در  تعمق مفسر در خود آیه گشته و تنها

نتیجه مفهوم آیه تحت تأثیر مضمون روایت قرار گرفته و برداشت غیر واقعی برای مفسر پیدا می 

 شود.  
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ساختن راه اندیشه و تفکر در اعتقاد به تأثیر اسباب نزول در تفسیر آیات به معنای مسدود  بنابراین

ی آوری و سطحی نگری و محدود اندیشی نسبت به پیام آن نیست، بلکه در آن آیات و رو زمینه

تفسیر، باید به اسباب نزول به  ر های علمی و عقلی موجود در زمینهکنار بهره بردن از تمامی ابزا

 عنوان ابزاری کار آمد و مؤثر نگریست.

 منابع: 

 قرآن 

  م.9124التونسیه للنشر،ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر و التنویر، الدار  .9

 تا  الثقات، ابن حبان، الثقات، بیروت، دارالفکر. بی .9

 ، 9، ج9323جبران مسعود، ترجمه رضا انزابی نژاد، .3

 ش، 9321جوادی آملی، عبداهلل، تسنیم، قم، إسراء،  .4

قرآن در قرآن، قم، مرکز نشر إسراء،  -جوادی آملی، عبداهلل، تفسیر موضوعی قرآن .6

 ش. 9322

 علی بن جمعه ، تفسیرنورالثقلین، قم، مؤسسه اسماعیلیان. الحویزی، .5

 ش.9324، دفتر نشر اسالمی، 4حجتی، سید محمد باقر، اسباب النزول، قم، چ .2

 ق،9323دروزه، محمد عزت، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیة،  .2

 ش.9319، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی،3رضایی اصفهانی، محمد علی، قم، چ .1

 .9326ی، محمود، روش تفسیر قرآن، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، رجب .99

 رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الکریم )تفسیر المنار(، بیروت، دارالمعرفه، بی تا. .99
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ـ 9499الرشید ،عماد الدین، اسباب النزول واثرها فی بیان النصوص، دارالشهاب، دمشق، .99

9111. 

 .9351انتشارات امیر کبیر، رامیار، محمود، تاریخ قرآن، مؤسسه  .93

 

 دمشق، بیروت، المنیر، التفسیر به معروف ،ةالزحیلی، وهبه، المنیر فی العقیده و الشریع .94

.ق 9499 اول، چ دارالفکر، المعاصر، دارالفکر

الزرکشی، بدر الدین، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق یوسف مرعشلی و دیگران، چ اول،  .96

 ق.9499بیروت، دار المعرفه،

السجستانی، ابوداود، سلیمان بن اشعث،سنن ابی داود، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی،  .95

 ق.9499بیروت،

 ش.9353السیوطی، جالل الدین، اإلتقان فی علوم القرآن، قم، منشورات الرضی، .92

م.9113السیوطی، جالل الدین، الدرالمنثور،  بیروت، دارالفکر  .92

 ش. 9321م، چ دوم،  قم، دفتر نشر اسالمی، طباطبایی، سید محمد حسین،  قرآن در اسال .91

 ق.9313طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه االعلمی،  .99

طبرى کیاهراسى، ابوالحسن على بن محمد، احکام القرآن، موسى محمدعلى و عزت عبد  .99

 ق.9496عطیة،  بیروت، دارلکتب العلمیة، 

 ةآی ةمجمع البیان فی تفسیر القرآن، قم، منشورات مکتبطبرسی، ابو علی، فضل بن حسن،  .99

 .ق9493 مرعشی، اهلل
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الطبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، دارالکتب العلمیه، بیروت، چ سوم،  .93

 بی تا.

 .ش 9329، ةشیخ طوسی، محمد بن حسن، األمالی، تهران، دارالکتب اإلسالمی .94

من سیره النبی األعظم، بیروت، دار الهادی، دارالسیره، العاملی، جعفر مرتضی، الصحیح  .96

  ق.9496

 بیروت، النزول، اسباب معرفه إلی الوصول تسهیل عبدالرحمن، خالدبن العک .95

 .9499عرفه،دارالم

 ق. 9499عنایت، غازی، اسباب النزول القرآنی، چ اول، دارالجیل، بیروت،  .92

شی، تحقیق هاشم رسولی محالتی، تهران، العیاشی، ابو النضر، محمد بن مسعود، تفسیرالعیا .92

 ق. 9329چاپخانه علمیه، 

 ق.9499،بیروت اول، العلمیه،چ عمر ، التفسیرالکبیر الرازی، دارالکتب فخرالدین، محمدبن .91

احمد، الجامع ألحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی،  القرطبی، ابوعبداهلل،محمدبن .39

ق.9496

ن یعقوب ، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الکلینی الرازی، محمد ب .39

ش. 9352اإلسالمیه، 

 ق.9493مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء،  .39

 ه.ق.9495معرفت، محمد هادی، تلخیص التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه نشر قرآنی،  .33

 تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی. مکارم شیرازی، ناصر، وهمکاران، تفسیر نمونه،  .34

 ش.9313مؤدب، سید رضا، مبانی تفسیر قرآن، قم، انتشارات دانشگاه قم،  .36
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واحدی نیشابوری، علی، تحقیق عصام بن عبدالحسین الحمیدان، أسباب النزول، بیروت،  .35

 ق.9499مؤسسه الریان، 

.932پژوهش های قرآنی، سال اول شگزارش آماری اسباب نزول، مجلة .32

 

 

 

 تبریک نیمه شعبان

برند که هرگز نظیر آن دیده در دولت او مردم چنان در رفاه و خوشبختی و آسایش به سر می

 نشده است.

 ارزدمژده آمدنت قیمت جان می

 ارزدتاری از موی تو آقا به جهان می

 امام سجاد علیه السالم

تعالی اجر هزار شهید از  کسی که در غیبت قائم ما بر مواالت و والیت ما پایدار بماند خدای

 شهدای بدر و احد به وی عطا فرماید.

 والدت حضرت علی علیه السالم

 و خدا علی الیه السالم را آفرید...

ی حساس تاریخ خود، جمعه بود و سیزدهم رجب از سال دهم قبل از بعثت. جهان با لحظه

ی خدا تکوین یابد و نقطهی حساس با بعثت رسول هنوز ده سال فاصله داشت، باید این لحظه
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ای که دنیای کهنه و فرسوده را از دنیای جدیدش عطفی در تاریخ بشریت به وجود آورد. نقطه

 جدا کند. خداوند در تدارک مقدمات این جهش حضوری بود.

هایی که تار و پودش را با عشق تو علی جان، امشب در خجسته شب میالدت در خانه

نشینیم تا آستان دلمان را با بهار وجودت همراه به شادی می ایم، شوق آمدنت راپرداخته

 سازی. 

 روز پدر مبارک

 

 

 

 

 زندگی نامه شهید محمد علی نادر زاده

ای مذهبی و فقیر به دنیا آمد. دوران کودکی را پشت سر نهاد و در خانواده 9341شهید در سال     

و  کرداز همان ابتدا از مدرسه فرار میکرد.  های خود را برای انقالب از زمان مدرسه آغازفعالیت

پیوست، تا جایی که انقالب به رهبری امام به پیروزی رسید و ایشان به صفوف تظاهر کنندگان می

ها و ادارات و مجامع مردم ها و نشریات سپاه را به ارگانخواند و هم مقاالت و پیامهم درس می

کرد تا این که جنگ با کار در مغازه جگرکی تأمین میامور زندگی خود را فروخت. و می بردمی

ها آغاز کرد. آن موقع در مسجد و پایگاه فعالیت خود را ایشان هم اوائلهشت ساله آغاز گردید. 

های کرد و در سرکشی به خانوادهدر سال اول راهنمایی بود. او همیشه در دعای کمیل شرکت می

 به فیض عظیم شهادت رسید. 9/4/59 تا این که در تاریخشهدا پیشقدم بود.
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 بسمه تعالی

چگونه خوب بیاندیشیم، خوب در باره اندیشه های خود تحقیق کنیم و آن ها را مکتوب نماییم

 نویسنده: ناهید سلیمانی مقدم

 معاون پژوهشی حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجل اهلل

 نظر مورد مطلب یهبارش سؤال در بارچگونگی تا به حال در باره دوستان خوبم سالم،     

 به سازد پس ابتداها تمام اساس نوشتار ما را میسؤال این که داشت توجه باید اکنون شد، کرده صحبت

ها تکراری است، بعضی قبآل کار شده است، شویم بعضی از سؤالمتوجه می کنیمها توجه میسؤال

ها غلط و بعضی از سؤال مورد عالقه پژوهشگر نیست تا بتوان در باره آن تحقیق کرد هاسؤال بعضی از 



Page 51 of 56 
 

اند برای هایی را داریم که آمادهای از سؤالحال دسته شوند.ها حذف میاست، این نوع از سؤال

هایی که با هم هماهنگی بیشتری دارند در یک ها، آنپس با دقت بر روی آن سؤالپردازش شدن؛ 

 دهیم.بندی قرار میدسته 

رسد بیشتر باشد، عالمت این مطلب است که پردازش هایی که به ذهن میهر چقدر  مقدار سؤال

گردد، پس بهتر است برای هر تر میتر شده و مطلب علمیجزئیمطلب بیشتر است و مطلب مورد نظر 

هایی که مورد کردن سؤالسؤال را در نظر بگیریم. فرض کنید بعد از جدا  999سؤال تا  29مطلب از 

توانیم سؤال داریم که می 56 سؤال حذف شده باشد در این صورت 96سؤال  29نیاز نیست از مثآل 

شود که دسته دسته تقسیم می 4سؤال را به  56این  های یکسان قرار دهیم. مثآل ها را در دسته بندیآن

هایی ؛ الزم است سؤالسؤال 6دسته آخر سؤال و  99 سؤال و دسته سوم 96سؤال و دسته دوم  99اول 

 گردند را در یک دسته قرار دهیم.را که با هم همخوانی دارند و حول یک محور می

زیرا  ، این تیترها با هم هماهنگی دارندکنیمدر مرحله بعد برای هر دسته تیتر و نامی را انتخاب می

وجه به دهند. با تار ما را نشان میهای نوشتو در واقع فصل اندحول محور یک موضوع مطرح شده

-باشد همان را به عنوان موضوع کار تحقیقی خود انتخاب میبینیم کدامیک مورد عالقه ما میتیترها می

های بعدی سؤاالت فرعی شود و تیتراضافه کلمه چیست سوال اصلی کار تحقیقی ما میکنیم. این تیتر ب

 .شودمی

را که از سؤاالت مختلف تشکیل  ها) که تیتر خاص دارند(هر کدام از این دسته در این مرحله باید

ها اول باید کنیم تا معلوم شود کدامیک از این سؤالی ها را شماره گذاربررسی کرده و آنرا است  شده

بتدا و ا ها معلوم شودیک ترتیب منطقی از سؤال ها، کهتا آخر سؤال طوربیان شود و کدام دوم و همین

 .دگردین دسته با یک سیر منطقی معلوم و انتهای مطلب ا

اکنون موقع مشخص کردن هدف و نتیجه از نوشتار است، باید برای خودمان معلوم شود که چرا 

 .بیان خواهد شد حقیق را انجام دهیم، ادامه بحث در شماره آیندهخواهیم این تمی
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 اعتکاف

 ی اعمال.پیوستن جان و صفا بخشیدن به روح و تطهیر صحیفهاعتکاف، توفیقی است برای 

 اعتکاف یعنی یه دریا پاکی

 یه دنیا صمیمیت با خلق و دلدادگی

 یه خلوتگاه دلنواز با معشوق الیتناهی

 یه عالمه زیبایی با همه سادگی
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 بسمه تعالی

 چگونه عربی را به صورت کاربردی بیاموزیم؟

 محمدی، استاد عربی حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجل اهللنویسنده: فریده جان 

در زبان فارسی از « رفت»فعل ماضی  گیرد.در این شماره فعل ماضی مورد بررسی قرار می

رفت، )  مفرد و جمع بر اساس نوع فاعل به سه قسم غایباین فعل  شود.ساخته می« رفتن»مصدر

 شود.رفتم، رفتیم( تقسیم می) متکلم مفرد و جمعرفتی، رفتید( و ) مخاطب مفرد و جمع رفتند(،

شود که در صیغه ی مفرد غایب شناسه ی فاعلی ظاهر با توجه به این شش صیغه معلوم می    

ها مفرد و شناسه ی فاعلی ظاهر است. این شناسه« ند، ی، ید، م، یم» نیست ولی در پنج صیغه ی دیگر

 کنند.جمع بودن فاعل را مشخص می

این فعل نیز بر اساس  شود.ساخته می« ذهاب» از مصدر« ذهب»عربی نیز فعل ماضیدر زبان    

 شود.نوع فاعل به سه قسم غایب، مخاطب و متکلم تقسیم می
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اندک تفاوتی با زبان فارسی دارند. در زبان عربی به  در زبان عربی های غایب و مخاطبصیغه   

ل صیغه ی مفرد غایب و مخاطب دو صیغه ی مذکر و مؤنث در علت وجود بحث مثنی و مؤنث، در مقاب

دو  مثنی مذکر و مؤنث، جمع مذکر و مؤنث() مقابل صیغه ی جمع غایب و مخاطب فارسی چهار صیغه

 صیغه ی متکلم در زبان عربی مانند فارسی دو صیغه دارد.

 صیغه وجود دارد. 94صیغه و در زبان عربی  5های فعل ماضی در فارسی بنابر این: تعداد صیغه

شناسه ی فاعلی در پنج صیغه ی فعل ماضی بارز و آشکار است و در یک صیغه مستتر و پنهان 

 است.

ذهب، ذهبت( ضمیر فاعلی مستتر و در ) در زبان عربی نیز در دو صیغه مفرد مذکر و مفرد مؤنث

 ها بارز و آشکار است.ی صیغهبقیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 کندمؤثرتر میتر و آنچه تبلیغ را شیرین
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 نویسنده: مریم گلچین

 معاون فرهنگی حوزه علمیه حضرت ولی عصر)عجل اهلل(

در ادامه بحث شماره گذشته این نشریه، از جمله حاضران و مستمعان مجالس سخنرانی دینی و    

 شوند. و با توجه بهاند که با مادرانشان در این جلسات حاضر میتبلیغی، دختران خردسال و نوجوان

 مند شوند.توانند به خوبی از این مجالس بهرهسن خود می

زدیک دختران جوان حکومت ای ناز آنجائیکه این جمع دختران خردسال و نوجوان در آینده 

ها و مشاغل مختلف اجتماعی بعنوان بانوان اسالمی و مادران آینده جامعه خواهند شد و در پست

خواهند کرد، لذا آشنایی آنان با مسائل اعتقادی و اخالقی بسیار ساز جامعه فعالیت اثرگذار و سرنوشت

آید گونه مجالس، فرصت مغتنم بشمار مینالزم و ضروری است و حضور آنان همراه با مادرانشان در ای

با آنان و جلب  توانند به خوبی از آن استفاده کنند و با برخوردی متین و شایستهکه مبلغین محترم می

ها را در بحث به بهترین وجه آنا عنوان نمودن بعضی مباحث مورد نیاز آنان و مشارکت شان و بتوجه

 های اعتقادی را در آنان تثبیت نمایند. و آموزه مند به امور دینی نمودهعالقه

مبلغین محترم در این راستا باید با متانت، صبر و تدبیر الزم در برخورد با آنان و تشویق و 

ای خوش را در اذهان آنان برای ر مستمر آنان در این جلسات کمک نموده و خاطره، به حضوترغیبشان

  همیشه به جای گذارند.

 

 مطلب پشت جلد: 

 الفصلیة العلمیة، الثقافیة و التعلیمیة لمدرسةولی العصر عجل اهلل
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 امام صادق علیه السالم:

 المطر عن الصفاان العالم اذا لم یعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یزل 

لغزد آنچنان که باران از ها میاگر عالم و دانشمند به علم خود عمل نکند موعظه و اندرز او از دل

 روی سنگ صاف، لغزان است.
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