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 چکیده
گفـت تر پیش کـردیم و درباره چهار آیه از آیات مهدوی و روایات تفسیری آن  گو 

و بــه تحلیــل آیــات و روایــات تفســیری ایــل آن پــرداختیم و اســتحکام روایــات 
 را نشان دادیم. تفسیری امامان

از آیـات مهـدوی و روایـات تفسـیری آن  بـه دو آیـه دیگـر بـرآنیم نوشتار،در این 
کوتـاه پیرامـون ضـرورت تحلیـل  ای نه ولی پیشاپیش مقدمه ؛بپردازیم چندان 

تحلیـل »و « دفـای از روایـات مهـدوی» روایات مهدوی و دفای از آن، با عنـاوین
ــات مهــدوی ــات  آن، خــواهیم داشــت« روای ــات و روای ــاه در ادامــه بحــث از آی گ
 .پردازیم نجم و ششم میپ اتبه آی ،تفسیری مهدوی

کلیدی  واژگان 
 آیات مهدوی، روایات مهدوی، تفسیر، حدیث، روایات تفسیری.

                                                        
 (.mohadas14@mihanmail.ir. استاد حوزه علمیه قم )1
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هشژپو مهدیاه وی

 مقدمه
 دفاع از روایات مهدوی

 ،توجه به مجموعه روایات مهدوی در راسـتای پـرداختن بـه مسـائل مهـم مـرتبط بـا مهـدویت
 روایـــــات را بنــــابراین بایـــــد ایــــن مجموعــــه  .ماســــتتــــرین وظیفـــــه  هــــا و مهم مبنــــای پژوهش

گرفــتدرســت   ولــی بســیاری قــدر  ؛شــناخت و از آن در مباحــث متنــوی مهــدویت بهــره بــرد و الهــام 
ـــد و آن ایـــن مجموعـــه را نمی ـــات بهره دانن ـــن روای ـــه بایســـته و شایســـته اســـت از ای ک ـــه  ـــد  گون من

گـاه بـه بهانـه نمی کـه حتـی برخــی از محققـان  هایی از ایـن مجموعــه  شـوند. جـای شـگفتی اسـت 
 گیرند. یفاصله م
کـه در  وظیفه خود می نگارنده کنـد و بـه شـبهاتی  که از این مجموعـه روایـی عمیقـا  دفـای  داند 

 در خور دهد. یشود، پاسم ارتبا  با مجموعه روایات مهدویت مطره می
ی مطره پیرامون روایات مهدویت اشاره می جا ایندر  کل   :کنیم به برخی از شبهات 
ــات مهــدویت یــا بمش1 مهمــی از آن در محورهــای جعــل قــرار دارد و ایــن جهــت هــای  . روای

 سازد. پذیرش این مجموعه را با مشکل مواجه می
گروه . بمش2 گیــرد و بــه  هــایی قــرار می هــایی از روایــات مهــدویت مــورد سوداســتفاده افــراد و 

گرفت. ها آنسازی  همین دلیل باید از مطره  فاصله 
پــاالیش صــورت نگرفتــه و از ایــن نظــر ایــن . در ایــن بمــش از روایــات تهــذیب و تمحــیم و 3

 روایات پیراسته نیست.
که مربو  به آینـده و از دسـترس فهـم  . این مجموعه از روایات بیشتر به مباحیی می4 پردازد 

 ما دور است.
گردونه اعتبار خارد است. . بمش عمده5  ای از روایات مهدویت ضعی  است و از 
وظیفـه اسـت پـرداختن بـه مسـئولیت  چـه   آننیسـت و  . روایات مهدویت مربـو  بـه امـروز مـا6

 امروز ماست.
کارگشـایی نـدارد و 7 . مباحث مهدوی مباحث عقیدتی است و در مباحث عقیدتی خبـر واحـد 

ه یا خبر واحـد اطمینـان محفو ما نیازمند خبر متواتر یا خبر واحد   ؛آفرین هسـتیم به قرینه قطعی 
که در مباحث عقیدتی علم و یقین  کثرا  خبر واحد است.چرا   الزم است و روایات ما ا

کـه شـبهات دیگـری نیـز در بمش نمونه ها این ـی بـود ولـی روشـن اسـت  کل  هـای  ای از شبهات 
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گون روایـــات مهـــدویت بـــه کـــه بایـــد بـــه پاســـمگویی از آن شـــبهات  گونـــا  طور ویـــژه مطـــره شـــده 
 نیز بپردازیم.

کـــه مجموعـــه روایـــات مهـــدویت را ب وظیفـــه خـــود مـــی  هتـــر بشناســـیم و در جهـــت ارائـــه دانیم 
کنیم و یکی از مهم ترین مباحث امروز را پرداختن به مسـائل مهـدویت و روایـات  آن بیشتر تالش 

 دانیم. آن می
کتـب معتبـر شـیعی قابـل دفـای اسـت و همچنین  کـه مجموعـه روایـات شـیعه در  بر این باوریم 

اند، و دسـت تحریـ  و جعـل را  ت رساندههای روشنی به ادبا را عالمان شیعه با شیوه ها آناعتبار 
هـا  اند و در سـایه ایـن تالش در طول تـاریخ از ایـن مجموعـه دور نگـاه داشـته و بـه حـداقل رسـانده

رساند و در سرشارسازی  های مهدوی را رسا به همه می امروز میرار بزرگ روایات مهدویت، پیام
کارساز است.  مباحث مهدوی سرآمد و 

که راه آینـده ای پاک، پیر مجموعه گرفته  کارساز در خدمت عالمان شیعه قرار  استه، مهذب و 
 سازد. ای روشن می گشاید و او را برای آینده بشر را در برابرش می

ای معتبـر و قابـل پـذیرش اسـت و  این مجموعه روایی بر مبنای پذیرفته شده عقالد مجموعه
کید دار کثریت فقیهان، عالمان و محققان شیعه بر آن ت   ند.ا

کـه امـروز زنـدگی می آینده جهان مربو  بـه همـه انسـان کـه  هایی اسـت  کننـد و اینـان هسـتند 
گیری از وحی بسازند و روایات مهدویت نگاه روشنی به این آینده  باید این آینده روشن را با الهام

 روشن دارد.
کـه مــ در جهـت تبیـین مجموعــه روایـات مهــدویت و دفـای از بمش ورد هــایی از ایـن مجموعــه 

کارشناسان حوزه حدیث و متمصصان مباحث  بی کرد و از همه  گرفته تالش خواهیم  مهری قرار 
که  مهدویت به ویژه مصرانه می  مـادر میان بگذارند و  ماو نظریات خود را با  پیشنهادهاخواهیم 

 را در راه رسیدن به این هد  بزرگ یاری رسانند.
 تحلیل روایات مهدوی
ــــات مهــــدوی  تناشایســــ مت ســــفانه رجــــوی ــــه انکــــار بســــیاری از روای ــــات مهــــدوی ب ــــه روای  ب
 انجامیده است.
کتاب  که حدود هزار روایـات مهـدوی را در خـود دارد  ب اراز چند جلد  مورع  ب اراالن ارصاحب 

را بـه دلیـل عـدم اعتبـار )حدود نهصد روایت( مانده  روایت را پذیرفته است و باقی نودتنها حدود 
 د مردود دانسته است.سند یا عدم صحت مفا
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هشژپو مهدیاه وی

داننــد و شــاید در ایــن  شــاید برخــی، روایــات مهــدوی را یکــی از محورهــای جعــل در روایــات می
گیری شدیدتری در پذیرش روایات مهدوی از  گذارند و سمت روایات اساس را بر جعلی بودن می

 دهند. خود نشان می
شــود و بــه  شــروی می هــای ســندی ای بــه روایــات مهــدوی در مرحلــه اول، بــا بحث رجــوی عــده

کثــر روایــات مهــدوی را از اعتبــار و حجیــت می اندازنــد و بــر مبنــای اقلیــت عالمــان شــیعه  راحتــی ا
 دانند. وداقت راوی و اعتبار سندی را راه اعتبار روایت می

گــر در مفــاد هــم بمواهنــد  در نظــر اینــان چیــزی از روایــات مهــدوی بــاقی نمی مانــد بــه عــالوه ا
کننــد و تــا  سـمت کننــدگیری  کــه روایــت بــا چیــزی ناســازگار اســت آن را جعلــی اعــالم  ولــی ؛ دیدنــد 

کثریت قاطو عالمان و محققان شیعه همان مبنای اعتبار و حجیت خبر  که مبنای ا روشن است 
هــای اعتباریـابی روایــات بسـیار فــراوان اسـت و منحصــر بـه اعتبــار و وداقــت  مودـوق بــه اسـت و راه

 ایم. ساخته روشناالت خود سندی نیست، این حقیقت را در مق
کـه روایــات اهل سـنت را بـا روایــات  مشـکل دیگـر ایـن رجــوی غیرمحققانـه بـه روایــات آن اسـت 

که در مقام نقد روایات هـم ایـن  آمیزند و مملو  می شیعه می کنند و شاید همین امر باعث شده 
کــ عالمــان شــیعه در طـول تــاریخ دقــت داشـته کــه اینبـا  گیــرد. خلـط صــورت می ه ایــن خلــط و اند 

که دارد.دالیلهم با  آمیزش صورت نگیرد مگر در برخی از ابواب آن  ی 
کـه مراجعه های  کننـدگان در رشــته مشـکل دیگـر ایـن رجـوی غیرمحققانـه بـه روایـات آن اسـت 

کرده کار  گر شـده باشـند اند و تا حدودی خبره شده دیگر  ولـی در قـرآن و حـدیث و فهـم  ،اند البته ا
کارکشته نیستند.این دو و آشنایی   با فرهنگ روایات خبره و 

کمــی می کــه داریــم  های متنــوی روایــی از  داننـد بــا مجموعــه اینـان از بــیش از صــد هــزار روایـت 
کتاب پذیرنــد و در نتیجــه بــه ســادگی روایــات را توجیــه  هــا را نمی نزدیــک آشــنا نیســتند بــه راحتــی 

 دهند. بیق میاند تط های دیگر خوانده در رشته چه   آنکنند و بر  می
کــه تطبیــق  ــرآن و حــدیث نیســت  ــه بــر یافتــه هــا آندر حقیقــت ایــن رجــوی بــه ق های  ها و بافت

کـار مسـتمر و مـداوم و  خودشان است، باید در قرآن و حدیث سـال کـرد و از نزدیـک بـا یـک  کـار  ها 
 طوالنی با این دو آشنا شد.

کـافی نیسـت با یـد اسـتاد دیـد و از اسـتادان چند سالی در ابتدای طلبگی نگاه به قـرآن داشـتن 
کاری پی گسترده را  ماهر در این زمینه بهره جست، باید  گیر در این رابطه داشت و این مجموعه 

کــه بایــد در جــای خــود مطــره شــود. جــا اینزیـر نظــر داشــت. ســمن در  در هــر حــال  فــراوان اســت 
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 .م و این رجوی غیرمحققانه به روایات مهدویییما
گونی از روایات مهدوی از دور خارد میهای  در این رجوی دسته شود و مورد پذیرش قـرار  گونا

کنیم. ها را مشمم می ما این دسته .گیرد نمی که از این روایات دفای   سازیم و بر آنیم 
 روایات آشتی درندگان .1

که می گوید در زمان حکومت حضرت حیوانات درنـده بـا هـم در صـلر و آشـتی زنـدگی  روایاتی 
گرگ می کنار هم قرار می کنند و   گیرند. و میش در 

 روایات ایمان همه مردم .2
کــه می ــاتی  آورنــد و همــه صــالر  گویــد در زمــان حکومــت حضــرت همــه مــردم ایمــان می روای

کثریت قریب به اتفاق. می  گردند یا حداقل ا
کـه مفـاد ایـن دو  آشتی حیوانات درنـده و یـک دسـت شـدن مـردم از حیـث ایمـان و شایسـتگی 

کتـاب دسـته از رو گرفتـه و  را جعلــی و  هـا آن موةةرع  ب ةاراالن ارایـات مهـدوی اســت مـورد طعـن قــرار 
ــا این هــای ایــن روایــات و از نکــات برآمــده  کــه ایــن دو حقیقــت از زیبایی باطــل دانســته اســت. ب

 روایات مهدوی است.
که خوی درندگی در حیوانات درنده غریزه و طبیعـت آنـان اسـت  مورع  ب اراالن اردر  و در آمده 

ــ ــوده اســت. چــه معن ــات درنــده ب ــا بــه امــروز در حیوان کــه در زمــان  اطــول تــاریخ از روز اول ت دارد 
کنند. کنار هم زندگی  گرگ و میش در   حکومت حضرت تبدیل به صلر و آشتی شود و 

که ( 316، 52 ج :1403مجلسی، ) «و اصطلحت السبای» :خوانیم در این روایات می و باز آمده 
کافر اال»  .(280: همو) «آمن و ال طالر اال صلر ما من 

که می ( 239: 1397، ینعمـان_  کنـد )یقـوم بالسـی  گوید حضرت بـا شمشـیر قیـام می روایاتی 
 یضـودهد. هشت ماه شمشـیرش بـر دوشـش خواهـد بـود ) جنگد و به دشمنان امان نمی امام می

 .(164: همو_  علی عاتقه السی  دمانیة اشهر
در بسـیاری از روایـات مهـدوی ایـن حقیقـت دیـده   ت متجـاوز اسـت،این روایات از صـدها روایـ

کسـانی بـا  می کـه بـا چـه  گردد و روشـن شـود  کنار هم مطره  شود. البته باید قهر و مهر حضرت در 
گرفت. ولی هرگز نمی ،کند قهر برخورد می عد را نادیده   توان این بل

کــه می کــار نیســت و روایــات جنــ بــرخال  برخــی  کشــتار جعلــی پندارنــد قهــری در  شــت و  کل گ و 
کند، دیگران هم بسیار  است. مؤل  جزوه نسیم رحمت این روایات را ضعی  و جعلی معرفی می
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هشژپو مهدیاه وی

که روی خوشی با این روایات ندارند.  دیده شده 
 روایات قضاوت داودی حضرت .3

که می کنـد و شـاهد  حکـم می گوید حضرت در زمان حکومتش مانند حضرت داود روایاتی 
ه ن  خواهد. میو بین 

را بـرخال   هـا آنپـذیرد و  این دسته از روایـات را نمی« نسی  رثمت»باز در این زمینه نویسنده 
ت پیامبر که حضرت پیامبر می سن   فرمود: داند 

 (414، 7 ج: 1407، کلینی)  ؛اّنا اقیض  یننم بامیئ نا  ک اَلان
ه و سوگند داوری می  کنم. تنها میان شما با بین 

گونـهشـرگمـان  بی کـه قضـای بــه علـم و شـیوه قضــای داودی  ایط زمـان حضــرت بـه  ای اســت 
 ها و نکات میبت حکومت حضرت است. کند و این از زیبایی جایگاه پیدا می
کــرده در مقالـه ولــی بایــد بــیش از ایــن بــه ایــن روایــات بپــردازیم و  ،ایم ای از ایــن روایــات دفــای 

کنیم.  عمق واالی آن را رو 
 هورروایات عالئم ظ .4

کارســازترین و  ــا گشــا راهایــن دســته از روایــات هــم از   کــه  جــا آنترین روایــات مهــدوی اســت. ت
 فرماید: امام می

 (264، 8 ج همو:) .ک  سا م بامیس ای یلالمة

کفایت می ای به این  کند. ولی دسته از جهت عالمت سفیانی برای شما عالمت خوبی است و 
 یلی دارند.شوند و هرکدام دل اعتنا می روایات بی

داننـد ایـن روایـات را بـه  برخی چون روایات مهدوی و به ویـژه عالئـم ظهـور را محـور جعـل می
گویــا می پذیرنــد و خــود را از ایــن روایــات محــروم می ســادگی نمی مــا بــرای  :گوینــد ســازند و برخــی 

کار می ها آنتشمیم حق از باطل مالک و مبنا و معیار داریم،  گویـا بـه  گیـریم و نیـاز جـدی را به 
 روایات عالئم ظهور نیست.

بینـد و از ایـن جهـت از  برخی روایات عالئم ظهور را آشفته و بهم ریمته و در تعار، با هم می
گویــا دســت می کلــی  توجــه بــه ایــن روایــات بســیار  کــه اینشــویند، غافــل از  ایــن روایــات بــه طــور 

کارساز است و شاید  که  اوضای چنان بهم میضروری است و فهم و هضم این روایات بسیار  ریزد 
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هـم ریـزد ه ها هم بـ شود و شاید معیارها و مالک گشایی این عالئم در زمان خودش نمایان می راه
و این عالئم دستگیر خوبی در زمان خود باشد. توجه به این روایات ضـروری اسـت و بایـد از ایـن 

 روایات دفای شود.
کـــه در حـــدود گذشـــته  در ســـایه بررســـی روایـــات عالئـــم ظهـــور   شـــاید چهارصـــد روایـــت اســـت 

ـــه عالئـــم، حکمت از دســـت ـــم  یابی ب ـــن عالئ ـــه ای ـــار ارزشـــمند توجـــه ب ـــم و آد ـــازگویی عالئ  هـــای ب
 شود. روشن می

گـرد آورده ،در ارتبا  با موضوی همایش دکترین مهدویت  ایـم  مجموی روایـات عالئـم ظهـور را 
کـــرده  شـــویم و بـــه اعتبـــار و مفـــاد روشـــن آن ایم تـــا بیشـــتر بـــا روایـــات عالئـــم ظهـــور آشـــنا  و ارائـــه 

 تر شویم. نزدیک
 روایات مهدوی و امدادهای غیبی .5

که سمن از امدادهای غیبی عصر ظهور می گـر  :گوینـد اعتنـایی می شود بـا بی برخی هنگامی  ا
که از روز اول هم درست می کمک مبنای امداد غیبی بود  که امام با  های  شد. این هنری نیست 

گیتــی  کــه ایندهــد، غافــل از  غیبـی انجــام می کــه در پهنــه  حکومــت یــک حکومــت جهــانی اســت 
ــا  نیازمنــد  گســترده می شــود و آن هــم در اوج و نهایــت قــدرت و شایســتگی چنــین حکــومتی قطع

کاهد؛ به این روایـات  های امام و یاران او نمی امدادهای غیبی است و این هیچ از ارزش فعالیت
 نیز باید پرداخت.

 ت حکومت حضرتروایات مد .6
کرده که روایات برای زمان ظهور معین  کم می برخی مدت حکومتی را  ـهدانند و قـانو بـه  اند   نل

باطل از ابتدای تاریخ تا به  :گویند می ؛سال و بیش از صد سال نیستند چهلسال و هفت سال و 
کم بـوده و بایـد قاعـدتا  حکومـت حـق پایـانی معـادل همـه تـار یخ از حیـث امروز تقریبـا  همیشـه حـا

 ...که اینزمانی باشد. غافل از 
کشتن نسل بنی .7  امیه در زمان ظهور روایات مهدوی و 

گرفته است. که مورد مناقشه قرار   در این زمینه هم روایاتی است 
که نسـل بنی کارهـای پدران امیـه بـه دلیـل رضایت در روایت آمده  شـان در زمـان امـام  شـان بـه 

کشـتن  :گوینـد می هـا اینولی  ،شوند کشته می ایـن صـحیر نیسـت، صـر  رضـایت موجـب جـواز 
کـار نیسـت )گویـا  امیـه امیه امـروز خبـری نیسـت و نسـل بنی اصال  از بنی که اینشود. یا  نمی ای در 
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هشژپو مهدیاه وی

 .شناسند( ها را می شناس هستند و همه انسان که نسب
دسـته از روایـات تر بـه ایـن  ولی باید اساسـی ،ایم داده پاسخای  در مقالههرچند به این مسائل 

کجا می که رضایت چگونه و در  تواند راضی را مجرم سـازد. امیرمؤمنـان  پرداخت و روشن ساخت 
کرد و از این روایات دفای نمود. کار بیشتر   در مواردی به این نکته اشاره دارند. باید 

 روایات مهدوی در تفسیر آیات مهدوی .8
که  باز چون مـا بـا شـیوه تفسـیری امامـان درسـت روایات بسیاری در تفسیر آیات مهدوی آمده 

کــرده آشــنا نیســتیم و در دســت کــار  کمتــر   ،ایم یابی بــه مفــاد آیــات قرآنــی بــا شــیوه و راه امامــان 
کـه روایـات بــرای  می کـه ایـن آیـات بــا مفـاد مهـدوی  دارد ناسـازگار اســت.  بیـان مـی هـا آنپنـداریم 
توجهی قرار  مهری و بی ات بسیار مورد بیاین روایات تفسیری مهدوی به سان همه روای رو ازاین
گرفته نمی ها آناند و از  گرفته  شود. در تفسیر آیات مدد 

ایم. این  ایم و به تحلیل آن نشسته در مقاالتی به این روایات مهدوی در تفسیر آیات پرداخته
گسترده کنار آیات مهدوی مفاد درسـت خـود ر کهتر مطره شود  کار باید  ا ارائـه روایات مهدوی در 

 کند و پرده از مفاد زیبای آیات مهدوی برگیرد.
کنون پع از این مقدمه، دو آیه دیگر از آیات مهدوی را در این مقاله می هم  آوریم. ا

 آیه پنجم از آیات مهدوی
ن ییفیفهللِ ذن 

َ
َواِهِ م  َ  ذن دن َن أ ف 

َ
یفیفوَر اِ  ِ یفیف  یفیفوا نن ِسئن ن َذیفیف  

َ
َی ا ن ِإّ َ أ

 
یفیف  یفیفوَرحلن َک ذن ّن َن َنیفیفِاحَل ام  َ یفیفَمیفیفو  ِوَّ نن یفیفَو  *اِف هن

ِا 
َ
َدى  اّم ن وَمهن ِ اْل  َ َ  َر ن ر 

َ
ّقِ لِ ذَکِ    أ َ

ِ َرحلن یَلیفَع امیفّدِ ین ِت ار  یفِه َکَمیفو   ن ِت ذه  یفاِ َ یفّلِ ن    :)توبـه وَن  ن ِاحَل اْل 
32 - 33) 
کننـد؛ ولـی خـدا جـز ایـن نمی می ها آن کـه  خواهند نور خدا را با دهان خـود خـاموش   خواهـد 
ــافران ناخشــنود باشــندنــور  ک کنــد، هرچنــد  کامــل  ــا  .خــود را  ــه رســولش را ب ک کســی اســت   او 

کراهـت  نیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آییهدایت و آ گردانـد، هرچنـد مشـرکان  ها غالب 
 داشته باشند.

ـوو . بـه جـای 1آمـده اسـت تنهـا بـا دو تفـاوت:  9و  8مشابه این دو آیه در سوره صـ  آیـه  ی یو بو
ج
 

ن اهللل 
و
ال و َ هل یل   ر ورو م و نل هر آمده  تر ورر م ل نل تر اهللل مل ن . به جای 2؛ وو

و
وایل َ ئل فر وایل لر آمده  طج ئل فر  .طج

 :است آمده 28گفتنی است در سوره فتر آیه 
ِا 
َ
َو اّم َدى  هن ن وَمهن ِ اْل  َ َ  َر ن ر 

َ
ّقِ لِ ذَکِ    أ َ

ِ َرحلن یَلَع ین ِت ار  ِه َک  ن ِت ذامّدِ   ه   .دا   ِ اِ  َشِ    َ  َ  ّلِ

کـه ایـن آیـه از آیـات روشـن مهـدوی اسـت تـا  با دقت در آیه و روایـات تفسـیری روشـن می شـود 
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که می گفت نیاز به بیان ندارد. جایی   توان 
که اینان می کنند ولی در  خواهند تا نور خدا را با دهان این آیات تصریر دارد  هایشان خاموش 

ــد می ــور  برابــر خداون ــاز همــین خواهــد ن ــد و ب ــافران نمواهن ک گرچــه  ــام ســازد  کامــل و ت خــویش را 
که در آیـه قبلـی بـه ؛شود حقیقت در آیه بعدی مصداقی توضیر داده می کلـی بیـان شـده  چرا  طور 

 فرماید: بود و می
که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را )و یا آن را( بر همـه  خداوند همان است 

گردا دین  گرچه مشرکان نمواهند. ،ندها پیروز 

کــه در پایــان روزگــار تحقــق می ؛گیــرد آیــات از اراده الهــی پــرده برمی یابــد و همــان  همــان اراده 
که در نهایت در اوج محقق می  گردد. حکومت عدل جهانی 

ــــور خــــدا همان ــــر شــــمم پیــــامبر ن کــــه ب ــــه  ــــر شــــمم وصــــی او  گون صــــادق اســــت، ب
که بر قرآن هـم صـادق خواهـد  یز صادق است؛ آنو اوصیایی از فرزندان او ن امیرمؤمنان گونه 

کـه بــر قـرآن صـادق اســت بـر همــه معـار  دینــی از ابتـدا تــا  بـود و هـدایت و دیــن حـق همان گونــه 
که بر والیت و امامت علی نهایت آن صادق است؛ آن کامال  صادق  گونه  و امامان از فرزندانش 

که امامت و والیت اینان پایه و اساس  ؛است بـه دسـت  هـا اینهمه دیـن اسـت، همـه دیـن از چرا 
 گردد. آید و آموخته می می

گیتــی و  ــه  کمیــت آن در پهن ــات اوج پیــروزی دیــن اســالم و حا ــه راحتــی از ایــن آی در نتیجــه ب
کافران و مشرکان به دست می کراهت و ناخشنودی  که  ؛آید چیرگی آن بر همه ادیان در برابر  چرا 

 این اراده الهی است.
کـه  از این آیات مـیبه راحتی  کمیـت اسـالم و امامـان اسـالم  دشـمنانفهمیم  اسـالم در برابـر حا

کمیت تحقق نیابد ایستند و تالش می می یابد  ولی اراده حق در نهایت تحقق می ،کنند تا این حا
ت کمیت خدا و دین او و حج  گیتی صحنه حا شود و دیگران و ادیانشـان همـه  های او می و پهنه 

 .گردند نابود می
که این حقیقـت مـورد توجـه، ایـن دو آیـه را بـه مهـدویت پیونـد می دهـد و از آیـات  روشن است 

که روایات ما نیز در ت یید این ارتبا  بیان سازد آن مهدوی می کرده گونه   اند. های الزم را ارائه 
 آمار روایات تفسیری این آیه

-769، 2 ج: 1416، بحرانی)است  دهمسوره توبه هفت روایت آ 33آیه  درباره تفسیر البر اندر 
عروسـی ) روایـت آورده اسـت 12درباره هـر دو آیـه سـوره توبـه جمعـا   تفسیر ن ر الثقلینولی در  ،(770
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هشژپو مهدیاه وی

ولـی بمشـی  ،آمده تفسیر البر اندر  ن رالثقلینالبته برخی روایات  .(213-210، 2 ج: 1415، حویزی
که در دید ن ر الثقلینتکراری نیست و ظاهرا  دو روایت در  ولی ده روایت  ،هم آمده بود البر انه شد 

بنابراین جمعا  حدود هفده روایت پیرامون دو آیـه مـورد بحـث  .نیامده است تفسیر البر اندیگر در 
 آمده است.

که حدود سه شش روایت، ن ر الثقلیندر ایل دو آیه سوره ص  باز در  تکـراری  هـا تـای آن آمده 
در سوره ص  در ایل هرکدام از این دو آیه روایاتی  تفسیر البر اندر  .(318-316، 5 ج )همو:است 

 .(367-364، 5 ج: 1416، بحرانی) آمده است
 شش روایت، البته بیشتر روایات تکراری است.  9چهار روایت و در ایل آیه  8در ایل آیه 

که حداقل سه روایت در این میـان شـاید جد ن رالثقلیندر سوره توبه و در  یـد باشـد و آمده است 
بسیار خوب برای تفسیر این دو آیه،  ای مجموی روایات ما به بیست روایت برسد و این مجموعه

کرد و آیه را بر این اساس تفسیر نمود.بسیار باید در این روایات است. باید   دقت 
کتاب  روایت شـیعی  10روایت،  15در ایل آیات سوره توبه حدود  مع   اثادیث المددیدر 

-27)همــو:  روایــت آمــده 2و در ایــل ســوره صــ  ( 12 ،8ج: 1386کــورانی، )وایــت ســنی ر پــنجو 
 ، البته برخی جدید است و به آن مجموعه باید اضافه شود.(28

کوتاه به بیان مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر این آیات می در ابتدا اشاره کنیم و سپع  ای 
 کــهریم، بــا دقــت شایســته همــراه شــویم آو مجموعــه روایــات تفســیری ایــن آیــات مهــدوی را مــی

 ها را بشناسیم. درست حقیقت و عمق این آیه
 :(246، 9 ج: 1417، طباطبایی) عالمه طباطبایی در آیات سوره توبه سه حر  دارد

کــه آیــا در زمــان حضــرت مهــدی . در این1 و پایـان دنیــا و حکومــت عــدل جهــانی اهــل  بـاره 
گرفته می شود یا جز مسلمان در آن زمان نیست. ایشـان بـه اخـتال   کتاب هستند و از آنان جزیه 

 گیرد. کنند و از آیات نیز در این زمینه بهره می روایات در این زمینه اشاره می
که میتفسیر قمل . ایشان تعبیر 2 به ایـن « ...انها نزلت فی القائم من آل محمد»گوید:  را 

 دهد: شکل توضیر می
کما ف ه  ونه ف  یل   ؛ اک مع  نز

 همان ت ویل آیه به حضرت است. منظور از نزول آیه درباره حضرت قائم

که در  روایت شیخ صدوق عالمه طباطبایی آمده دلیـل بـر ایـن نظـر خـویش  تفسیر  ر انرا 
که حضرت صادق داند. می  درباره آیه فرمود: در آن روایت آمده 
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هللج  (770، 2 ج: 1416، بحرانی).  ام امئ... کا  ما نز  ف  یل ا بعد ک   ینز  ف  یل ا حی یخ

کةةافلهــم در ســوره توبــه و هــم در ســوره صــ  روایتــی از  الثقلین  نةة رگفتنــی اســت در   آمــده  ارةة ل 
کـامال   که در آن امـام  انـد. راوی پـع از تطبیـق از  تطبیـق داده آیـه را بـه حضـرت مهـدی است 

 :پرسد امام می
ذ  ذ  قا  نعم اما هاا اراف فتنز  212، 2 ج: 1415، عروسی حویزی)  ؛ک اما غ احل فت  ذ  هاا فنز

 (317، 5 و ج
 آری این حر  تنزیل است و ت ویل غیر آن است. :فرماید حضرت می :آیا این تنزیل است

 نویسد: . مرحوم عالمه در سوره ص  درباره بحث روایی می3
کایا  کار ة   قومه فعای  س ر ن یهللِ ذن ک هنا

َ
ورَ ذن دن َن أ وا نن ِسئن یفِا    

َ
یفَو اّم َواِهِ م  ک قومیفه هن ف 

َ
  اِ  ِ  

َدى ن وَمهن ِ اْل  َ َ  َر ن ر 
َ
ّقِ ذَکِ    أ َ

 فا ا اّن امنور ک امد  ک  ذت اریفق ک ییفة ام ااهیفیمنیخ  ِت ار 
هلل  ک امت یئ ق اک مت امیئ ت ک م یت مبسیاة.  (257، 19 ج: 1417، طباطبایی) ک هی مت ار 

که مالحظه می آن گرفتهکنید ای گونه  اند و در این  شان این بیان امامان را یا ت ویل یا بطن آیه 
 جهت نیز نیاز به دقت است.

 نکات تفسیری
ن یــرر یل . 1

و
ونو َ مج یل دل هر اهر وو

فج
و
ــ  ــورو اهللر بر ــوا نل ئل فر ونو لر یــرر یل و  طج مج یل دل هر اهر وو

فج
و
ــ  ــورو اهللر بر ــوا نل ئل فر ــا  طج نــور را ب

کنند دهانشان می  .خواهند خاموش 
ــــ  دهـــان می کـــه بــــا دمیــــدن و پل کلمـــات برخــــی از مفســــرین آمــــده   خواهنــــد نــــور خــــدا را  در 

 خاموش سازند.
ر یل لر . 2 ی الد  لو هل عو رو هر  نر یظج

هر کل  گردد یا به دین. ضمیر لیظهره یا به رسول برمی ل ر
 دهد. دلیل ایشان نزدیکی ضمیر به دین است. عالمه رجوی ضمیر را به دین ترجیر می

کتاب اعم از یهود و نصـار «یریدون» . ضمیر3  اچه در سوره توبه و چه در سوره ص ، به اهل 
کنند. گردد. اینان می برمی  خواهند تا نور خدا را با دهانشان خاموش 
ــد و  دهــد و از آنــان می . ایــن آیــات بــه مؤمنــان نویــد پیــروزی می4 کفــار بجنگن ــا  کــه ب  خواهــد 

که پیروزند.  بدانند 
گسـتردگی نـام  . اتمام نور چیزی5 گیـر شـدن اسـالم در دنیـا و  مشابه عدل و قسط جهانی و فرا

گیتی است. به جمله  هر خدا در پهنه  ورر م ل نل تر اهللل مل ن یو یا  وو
و
ال و َ ی اهللل  ر بو

ج
هل یل   ورو م و نل کنید. تر  توجه 
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هشژپو مهدیاه وی

ر یل لر . 6 ی الد  لو هل عو رو هر  نر یظج
ـهر کل یرگـی خـارجی و نـابودی آیـا چیرگـی و غلبـه اسـتداللی اسـت یـا چ ل ر

 ادیان دیگر.
که این واژه در  تفسیر نم نهدر   ها آنپع از استظهار پیروزی ظاهری و بیرونی با توجه به آیاتی 

کار رفته است می  نویسد: به 
کـه پیـروزی و غلبـه فـوق را غلبـه همه به هر حال صحیر جانبـه بـدانیم زیـرا بـا  تر این است 

که از هر نظر مطلق ا  (372، 7 ج: 1374، مکارم شیرازی) .استست نیز سازگارتر مفهوم آیه 

کـه از اول حاصــل اسـت منظــور از ایـن چیرگــی در خـارد و بیــرون  بـه نظـر مــا چیرگـی اســتداللی 
کمیت اسالم را می که حا گفته اسـت. است  که فمر رازی در تفسیرش همین را   رساند بعدا  دیدیم 

 نویسد: میوی 
ک اموفیفور ک قیفد ینیفون  بیفامنراةقد ینون بارجة ک قد ینون  ک ایللم ان ظ ور امیش یلع غ احل

وز ان ذیئّ یفا ا  بیفاما مییفت یئ  غ یفا  بامغلیئة ک ا  ت الء ک معلوم اّنه فعای بّ ا باممی ک   ی 
ر معلیفیفوم فامواجیفیف  ْحلیفیفه یلیفیفع امه یفیفور بامغلیئیفیفة.   حاعیفیف  ک ظ یفیفور هیفیفاا امیفیفدذت بارجیفیفة م یفیفهلل

 (32، 16 ج: 1420، فمر رازی)
کــه ایــن بشــارت هنــوز تحقــق پیــدا نکــرده ی اشــکالی را مطــره میگــاه فمــر راز آن  بعــد  ،کنــد 

 دهد: جواب می
 ؛ای پیروز شد . بر همه ادیان در منطقه1
که در آینده خواهد شد . به روایات ابو هریره اشاره می2  ؛کند 
که یافت . این حقیقت تنها در جزیرة العرب تحقق می3  ؛یابد 
 ؛سازد، لیظهره به این معناست می . پیامبر را بر همه دین واق 4
 .. لیظهره بالحجة و البیان5

کردیم ولی می ااین معن :گوید فمر رازی می کـرد  را قبال  تضعی   توان از آن به این شکل دفـای 
گردید بعد در سایه حجت دین از بین رفت. کنده   که ابتدا شبهات بسیار شد و پرا

 فهرست مجموعه روایات تفسیری این آیه
ها، هفده روایت مربو  به آیات فوق آمده اسـت؛ هشـت  با حذ  تکراری ن رالثقلینو  لبر انادر 

ه روایت در  البر انروایت در   .ن رالثقلینو نل
 البرهان

 ؛1، ح407، ص3. ج1
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 ؛2، ح407، ص3. ج2
 ؛2، ح246، ص7. ج3
 ؛1، ح526، ص3. ج4
 ؛3، ح527، ص3. ج5
 ؛4، ح527، ص3. ج6
 ؛2، ح528، ص3. ج7
 .3، ح528، ص3. ج8

 نورالثقلین
 ؛117، ح210، ص2. ج9
 ؛118، ح210، ص2. ج10
 ؛119، ح211، ص2. ج11
 ؛120، ح211، ص2. ج12
 ؛121، ح211، ص2. ج13
 ؛123، ح212، ص2. ج14
 ؛124، ح212، ص2. ج15
 ؛126، ح212، ص2. ج16
 .28، ح317، ص5. ج17

 معجم احادیث االمام المهدی
بـه عـالوه چنـد روایـت  ،آیه مورد بحث چهار روایت آمـده اسـتکتاب ، ایل جلد هفتم این در 

کتاب  :سنت های اهل دیگر از 
 ؛1، ح211. ص1
 ؛1، ح213. ص2
 ؛2، ح215. ص3
 ؛1، ح217. ص 4
 ؛سنت( )دو روایت از مدارک اهل 2و  1، ح221. ص5
 .سنت( )به نقل از مدارک اهل 1، ح223. و نیز ص6

کنون مجموعا   که  ییهای روا روایت از مجموعه 21تا این  مصداق روشنشیعه داللت داشت 
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هشژپو مهدیاه وی

 و نیز پع از ایشان در زمان رجعت است. آیات زمان حضرت مهدی
کامل برخی از روایات مهم این مجموعه  متن 

. حمایفیفد  یفیفت امعیئیفیفاف قیفیفا ا حیفیفد نا اْحیفیفد  یفیفت هیفیفونحلم یلیفیفت ا یفیفااهمی یلیفیفت یلیئیفیفدا   یفیفت ْحیفیفا  یلیفیفت 1
یفِا  یلزکجیف     تابیفه یلیفت قیفو  ا  ابابص ا قا ا   مت ابایلیئدا 

َ
یفَو اّم یفوَمهن   هن َ یفَ  َر ن ر 

َ
أ

َدى ن ّقِ لِ ذَکِ    ِ اْل  َ
ِ َرحلن یَلَع امّدِ ین ِت ار  ِه َکَمو   ن ِت ذه  اِ َ  ّلِ ن   ف ا ا ک انه ما نیفز  ف  یل یفا  وَن  ن ِاحَل اْل 

س ک می ینز  ف  یل ا قا ا حیخ ی وم ام امئ ان شیفاء ا  فعیفای فیفانا  بعد. قلتا جعلت فدا
مل ذیئیفیفق  یفافا اک م یفاس ا   یفیفاحل قهللکجیفه حیفی میفیفو ان  یفافاا  اک م یفا ا    ب یفیفت  هللج ام یفامئقیف

)بحرانـی،  عواة م امت امصیفواةا ییفا میفیمت   ب یف   یفافا اک م یفاس فاقتلیفه ف جیفی ف  تلیفه.
کمال1، ح407، 3؛ همو: ج7، ح688، 2، به نقل از ت ویل اآلیات، ج1، ح528، 7: ج1416 الـدین،  ، به نقل از 
 1(58، باب 16ح ،607
. حماد ت یع و  یلت یلع  ت حماد یلت بعض اعیفحابنا یلیفت ا یفت حمیئیفو  یلیفت حمایفد  یفت 2

یفوَر اِ  ین دن َن لِ یهللِ ذن قا ا   مته یلت قو  ا  فعای  اریت اها  امسض   یلت ای یفوا نن ِسئن   
َواِهِ م   ف 

َ
وا ک یة ام ااهیمنیخ ین دن َن لِ یهللِ ذن قا ا  ِ   ِسئن َو     ف 

َ
یفوِرحِل قلیفت  اِهِ م  ِ   یفِوّن نن ؟ َکا ن من

فیفیفامنور هیفیفو «  منیفیفوا بیفیفا  ک ر یفیفومه ک امنیفیفور امیفیفا  ان منیفیفا« »ک ا  میفیفو ا مامیفیفة م ومیفیفه یلزکجیفیف »
هو اما  اما ر یفومه حمایفدم »قا ا « هو اما  ار   ر ومه بامد  ک  ذت ارق»ا مامم قلت 

م ه یفاحل »قیفا  « حل یلیفع امیفدذت  لیفه؟م ه یفا»قلیفت « امو یة اموع ة ک امو ییفة هیفی  ذیفت اریفق
م یفیفة « یلیفیفع مج یفیفن ا  ییفیفان یلنیفیفد ق یفیفام ام یفیفامئ قیفیفا  ی یفیفو  ا  یلزکجیفیف  ک ا  میفیفو نیفیفورحل  و 

ذیف  ک  ام امئ ذ  قا ا نعم اما هاا اراف فتنز ک مو  احل امنافهلل ن  و یة یلع قلتا هاا فنز
کلینی،  1، ح526، 7: ج1416)بحرانی،  انا غ احل فت  ذ .  2(91، ح538، 1: ج1407به نقل از 

 آیه ششم از آیات مهدوی
خَ  وا ار  یفیفَتیِئ ن یفیفَفا    ی 

َ
یفیفَراِ  أ یفیفوا نن َت َمیفیفا فَ ذ  ِ   ِ َذیفیفیفونن

 
یفیف  یفیف  عیفیفا  ِإّنَ اَ  یَلیفیفَع  من ا ن مَجِ نن    ؛را ذءر َقیفیفیفِد  ّ ِ َش   ن

 (148 :بقره)
گیریدها  به سوی خوبی کـه باشـید خداونـد همـه شـما را بـا هـم مـی .سبقت   بـه .آورد هرکجا 
که   خداوند بر هر چیزی تواناست.درستی 

در ایـن  (.347، 1 ج: 1416، بحرانـی) در ایـل آیـه، چهـارده روایـت آمـده اسـت تفسیر البر ةاندر 
همـان سیصـد و سـیزده تـن تطبیـق داده شـده  روایات آیـه شـریفه بـر اصـحاب حضـرت مهـدی

                                                        
 اند. در سوره توبه آورده کمال الدیننیز این روایت را از  ن رالثقلینو  ن ادر الک اب .1

کافلنیز از  ن ر الثقلین .2  وره ص  آورده است.این روایت را در سوره توبه و نیز س ار ل 
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که آیه در مورد اص جا آناست تا  حاب حضرت نازل شده اسـت که در بسیاری از این روایات آمده 
 (.فیهم نزلت)

کجـــای آیــه ایـــن مفـــاد بـــه دســت می هــم کـــه از  کنـــون ســـؤال ایــن اســـت   آیـــد و ایـــن چگونـــه  ا
 تطبیقی است 

گاه به برداشتی از معصوم که در ابتدا بـا ظـاهر قـرآن  دست می در تفسیرهای روایی  یابیم 
گونـه کــه مفسـران بــه شـکلی دیگــر و مع گویـا همســاز نیسـت، بــه  گونـهای  ای دیگــر آیــه را  صـوم بــه 

کمــی تــالش و پی؛ فهمنــد می کــه  گیــری و ت مــل در روایــت و آیــه بــه زودی روشــن می ولــی بــا  شــود 
شـود  برداشت معصوم و تفسیر او از آیه چقدر به آیه و مفـاد آن نزدیـک اسـت و انسـان مطمـئن می

که حتی ظاهر آیه است.  که معنای مورد نظر معصوم بطن و باطن آیه نیست 
که در روایات ما بیش از ده مورد بـر اصـحاب ویـژه حضـرت مهـدی تطبیـق  آیه مورد بحث 

 داده شده است و آیه به آنان تفسیر شده از همین آیات است.
که آیه آن ابتدا به نظر می گفته رسد  که بسیاری از مفسران  اند در مورد حشر قیامت است  گونه 

( و این صرفا  برای کند  جا جمو می که خداوند همه مردم را یک )اینما تکونوا ی ت بکم اهلل جمیعا 
کــامال  بــه اصــحاب  ولــی بــا ت مــل همان ،رســی و جزادهــی اســت حساب کــه خواهیــد دیــد آیــه  گونــه 

 یابد. شود و معنایی ویژه می مرتبط می خاص حضرت مهدی
ن برداشـت و تطبیـق در ایل آیه ای تفسیر نم نهدر  )دام ظله العالی(اهلل العظمی مکارم شیرازی  آیت

که خدا بمواهد دانسته است  کسانی  را باطن آیه دانسته و استمراج آن را ویژه پیامبر و امامان و 
ای ویـژه ظـاهر آیـه را بـه  ولی برخـی دیگـر از مفسـران بـا شـیوه ،(501، 1 ج: 1374، مکارم شیرازی)

کرده اصحاب حضرت مهدی  اند و برخی... تفسیر 
اهلل حـاج شـیخ علـی صـفایی  شـناس توانمنـد حضـرت آیـت مند و اسالمدر این میان مفسر قدرت

کتاب  حائری قمی از همه بهتر به آیه پرداخته و آیـه را  (تفسیر سوره بقره) تأدیر با جاری قرآندر 
گونه کامال  هماهنگ و همساز با روایات تفسیری ایل آیه است. به  که  کرده   ای تفسیر 

کشــته را بیــان ایــن قرآن کــار  ر را مالحظــه  می شــناس  ــدو بینیــد و ســپع بیانــات دیگــر مفســران قو
به حال و هوا و فضای آیه وارد شده و بـه مفـاد آیـه دسـت یافتـه اسـت.  یخوببه ایشان  .کنید می

کار باقی است. کرد و بهتر آیه را فهمید و جای این  کار   البته باز باید بیشتر 
که خوب به قرآن دل داده و خ گرفتـه و جـدا  در فهـم روح این مفسر ارزشمند  وب با قرآن انع 

 !قرآن ملهم و مؤید از سوی خداوند بوده، شاد باد
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هشژپو مهدیاه وی

کامال  به روایات تفسیری ایل  در سایه بیان و توضیر ایشان و برخی دیگر از مفسران قرآن آیه 
 گردد. شود و اصالت و سالمت و اوج تفسیر امامان آشکار می آیه نزدیک می
اش در سـه مرحلـه  طبق شیوه تفسیری تأدیر با جاری قرآندر  ئریاهلل صفایی حا حضرت آیت

که می به پرده  نویسد: می ینگرید. و گشایی از مفاد آیه پرداخته و زیبا توضیر داده 
که بـر  «الحق من ربک فال تکونن من الممترین»...  چه توضیحی دارد و چه مناسبتی دارد 

« لکل  وجهـة هـو مولیهـا»چه ارتباطی با « اتفاستبقوا المیر»شود  همین طور  آن تفریو می
 سازد  ... برقرار می« این ما تکونوا ی ت بکم اهلل»دارد  و چه نسبتی با 
ها و هرکدام از شما رو به جهتی دارد و با معرفت جهت و ظهور هد   ... هرکدام از این امت

ــه خیــر چنــگ زد و از خوشــی ــه عمــل روی آورد و ب ــه خوبی بایــد ب ــا ها ب ه بــرد و در ایــن هــا پن
کـه در  کنـدگی و جـدایی نیسـت  گذاشت و با ایـن سـبقت، پرا اینمـا تکونـوا »میدان، مسابقه 

 آورد. او همه را با هم می« ی ت بکم اهلل جمیعا  
کـه او بـه آن روی آورنـده « و لکل  وجهة هو مولیها» برای هرکع جهتی مطلـوب و زیباسـت 

که هد  است و برای آن می ها از هـر  کنـد. هـد  رفتارها را هدایت می ها و ها، روش کوشد 
کـه عبودیـت و قـرب خداسـت تنهـا بـا خیـر و  ،مند شوند توانند بهره عملی می اما هـد  شـما 

پـع شـما بـه سـوی « فاسـتبقوا المیـرات»ها دست یافتنی است  خوبی نه با خوشی و هوس
که خوبی در ایـن مسـابقه  ها سبقت بگیرید و با توجه به هد  از همراهی یا تنهایی نترسید 

کـه باشـید شـما را همگـی « اینما تکونوا ی ت بکـم اهلل جمیعـا  »کند  می او همه را جمو هرکجـا 
کل شی قدیر»آورد  می کـاری « ان اهلل علی  به راستی خداوند با احاطه و نامحدودی، بـر هـر 

 (239-220 :1380 صفایی حائری،) تواناست.

 (137، ص1ج)آالء الرحمن فی تفسیر القرآن 

 و لکّل وجهة هو مولیها
 امیئ ت ش ئا    نممی. مل أجد یلت امنیب ک اه 

یفیفلِ   قومیفیفه فعیفای  (48)مائـده: ک لنیفت فسییف ا اآلییفیفة بیفامنها    یفیفورة اهائیفدة َنیفا ِمیفیفن  نن م  نن ّ ر َجَعل 
َعلَ  َ اجیفیفا  َکَمیفیفو  َشیفیفاَء ا ن َر  َ یَلة  َکِممت  یفیفِشیفیفر  یفیفة  َکاِحیفیفَدة  َکمنن ّمَ

ن
یفیفَو یَ ت لِ ِنیفیفم  أ لن وا  ن َمیفیفا  َفیفیفا ِ   م   ن ب  یفیفَتیِئ ن م  َفا  

خَ   َراِ ...ی  ار 
یعة ک حل ا  اّذاهیفا ک أمیفاحل  فاهع  کا  امعامل ک منت مت ا مم اماذت شهلل  ا  مم احنامیفا  شیفهلل

یعة ک اموج ة امی بعدها ف وی ا  امناف اّذاها.  بافیئایل ا ما مل فنیو ا ام هلل
 فاستبقوا الخیرات

نعام ک    ورة ذو ف.ک جاء قومه فا تیئ وا   متعدّذا  ای اهسعو  بنسیه هاهنا ک    یة ا 
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ک میفو  انیفت مبعیف  ا  یفتیئا  ک طلیف  « فا تیئ وا امصااط»ک    ورة ی  « ک ا تیئ ا امیئا »
یفافض   م یف  اه یفام بع یفد میفت  امییئق بنیا امییخ موج  فعدیهتا بای ک امنص  بنیفز  ارخ

  اامة ام ا ن   یلهلل یة ک فصاحته
وجه اهنا   هاحل اهیفوار  میفت طلیف  امییفیئق بسیفتح امییفیخ ک امیئیفاء ک هیفو میفا یصیفله امییفا ق فام

بییئ ه ک منه امییئق اهجعیفو    رهیفان اهییفاب ة ک   جعیف  ارخ یفاا  ک امیئیفا  ک امصیفااط   
اآلیا   یئ ا  بستح امییخ ک امیئاء  نایة م  سة یلت اّنه هو امغایة اه لوبة ک امسائدة اه صو ة 

یعة امیفیفا  بافیئایل یفیفا ک قیفیفد نییفیف  بعیفیفض   اهییفیفاب  ة ک حاعیفیف  اهعیفیف  امعیفیفامل منیفیف  امیفیفة شیفیفهلل
ام ااین فیاریلوا ای ارق ک اطلیئوا ان فنون ق اا  ا حنام ک هی امی مل فنییف  ک جیفاء  یفا 
یسة میفیفیفت  امنتیفیفا  امیفیفا  هییفیفیفد  ملیفیفی هیفیفی أقیفیفیفوم هیفیفاحل اطلیئوهیفیفیفا  یفیفیئ ا  منیفیفم ک امغاییفیفیفة ام یفیفهلل

یعة ر یفیفو  ا  می ک میفیفت نمیفیفمی ک أهیفیفم مصیفیفا ذق مییفیفاریلتنم ک میفیفا هیفیفی ا  شیفیفهلل  ک ام یفیفا ن امنیفیفهلل
 ایفا    ییفة اّنیفا کمیف نم ک حیفدید امغیفدذا ک  ارخ اا  هی امو یة  اا یلت امنا  یلت امیئاقا

ک « أذیفیفت میفیفا فنونیفیفوا ییفیف   بنیفیفم ا  مج عیفیفا  اّن ا  یلیفیفع  یفیف  ش قیفیفدذا»ام  لیفیفیخ ک غ یفیفا نمیفیفمی 
اعنم ذوم ام  امة ملحی ا  ک ار  اء مت یلاا  اک نعمی بایلتیئار امی ا  ینون اهع  ان ی 

ک   یعج  ا  ح ا م ک مجعنیفم فاّنیفه ییف یت بنیفم اینایفا فنونیفوا ک اّمیفا بایلتیئیفار یلایفوم املسیف  ک 
کاییفیفة یلیفیفت ا  یفیفة اهّنیفیفیفم   ریفیفاة مصیفیفا ی ه ف یفیفد ر     فسییفیف ا امیئاهیفیفان ریفیفیفو ا نیفیفی یل یفیفا ر
ایفیفن ا  أعیفیفحا  ارجیفیفة اهنتهیفیفا میفیفت اطیفیفااف اَرض ای اممتیفیف وض میفیفن ا ت یفیف دکا باآلییفیفة ر 

 (137، 1ج: 1420، بالغی نجفی) .ارجة
 242، ص2اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج

َومِّ نن َکمِ  َو من َهةا هن خَ هَی ّ ر ِکج  وا ار  َتیِئ ن  ی  ا َفا  
َ
یفوا نن َت َما فَ ذ  َراِ  أ ِ   ِ َذیفونن

 
یف    عیفا  ِإّنَ اَ  یَلیفَع  من ا ن مَجِ نن

 (148 :بقره) ؛ را ذءر َقِد  ّ ِ َش   ن 
گروهـی و  گردانیـده یـا بـرای هـر  کـه خداونـد آنـان را بـه طـر  آن  برای هـر امتـی قبلـه اسـت 

که خود بـه خـود بـه طـر  آن روش می هـا سـبقت  رونـد، پـع نسـبت بـه خوبی روشی است 
کند خدا بر همـه چیـز  آورد و جمو می بگیرید و بشتابید هرکجا باشید خداوند همه شما را می

 تواناست.

لر  ٌة کل وو هو جج ٍ ور
ر  ل  ل  وو وو مل ایهل کثر مفسر: هو که مالحظه نظم و سیاق آیات را میاا ایـن آیـه را  ،کنند ن 

که وجهه به معنای ما یتوجه علیه یعنی قبلـه  دانند و چنین تفسیر می نیز از آیات قبله می نمایند 
کـه خداونـد آنـان را« هو»و مرجو ضمیر  است که هر امتی قبله دارد   خداست و مفاد آیه این است 

کوتــاه  گردانیــده و بــه آن امــر فرمــوده اســت. بنــابراین نــزای و مشــاجره در ایــن بــاره را  بــه طــر  آن 
کنید. نموده و به خوبی  ها مبادرت 
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هشژپو مهدیاه وی

که  لفـظ  «هـو»ی طریقه و مشـی اسـت و مرجـو ضـمیر امعنه ب «وجهة»ولی ظاهر آیه این است 
کــه او رو آورنــده بــه آ ؛کــل  اســت ن روش و ســـیرکننده آن یعنــی هــرکع دارای طریقـــه و مســلکی 

ـلج مسـلک اسـت و ایـن آیـه نظیـر آیـه شـریفه  ـقل ـییو ل ٌ کل لو ـلل عو مو ـا  عج هر کر شو تر  م مةع الب ةریندر  اسـت. لو
کلته» ت تفسیر شدهارا به معن «شا یعنی هرکع مطـابق  ؛ی طریقه دانسته و در بعضی اخبار به نی 

کار می ت و اندیشه خود  بـا  او ایـن معنـ« انمـا االعمـال بالنیـات»ه در خبر وارد شده ک چنان ،کند نی 
مو فاد تفریو در جلمه  وا الج قل بر تو اسج
اتر یج فو که چون هر  ؛مناسبت دارد رو زیرا خطاب به مسلمین است 
که کردهکسی روشی را اتماا  گردانید و این اشکال  ، شما مبادرت به خیرات را پیشه و روش خود 

ـــ  و الم و مفیـــد ع «المیـــرات» ـــه ال ـــات و  مـــوم و شـــامل همـــه خوبیجمـــو محتمـــل ب هـــا از واجب
شــود و امــر در فاســتبقوا ظــاهر در وجــوب اســت و وجــوب اســتباق اوال  بــا اســتحباب  مســتحبات می

شـود بـه  سازش نـدارد و دانیـا  اسـتباق بـه جمیـو مسـتحبات از وسـو انسـان خـارد اسـت مرتفـو می
م عقـل بـر انسـان الزم اسـت بـه یعنی به حکـ ؛نه مولوی ،امر در فاستبقوا امر ارشادی است که این

که می  تواند. خیرات بشتابد هرقدر 
 
و
ــَ ــا تو یج ــوا کل نو مو ــونل تر بر یو

ج
ــ  مر کل دن مــردم در روز قیامــت کــرظــاهر آیــه اشــاره بــه جمــو  :عــا  یمل اهللل جو

ن اصـحاب خـاص حضـرت کردولی در اخبار بسیار از ائمه اطهار این جمله به عنوان جمو  ،است
ــا آن حضــرت تفســیر شــدهاز اطــرا  زمــ مهــدی ــرای قیــام ب از  تفسةةیر عیاشةةلکــه از  چنان ،ین ب

که فرمود: حضرت صادق  روایت شده 
ن میفیفت هیفیفاحل اآلییفیفة   اعیفیفحا  ام یفیفامئ ک اهنیفیفم اهس یفیفد ن میفیفت فاشیفیف م میفیف ال  ف صیفیفیئحون مبّنیفیفة ک 

 بعض م یی ا   امیحا  هنارا  نعاف امسه ک ا م ا یه ک حل ته ک نییئه.

کثرت مصادیق آن منافاتی ندارد.با عموم لف او این معن  ظ و 
که مراد جمو شدن همه شیعیان حضور حضرت مهدیآمده اخبار  یدر بعض اسـت،  است 
که فرمود: از حضرت رضا م مع البیانو در  تفسیر عیاشلکه از  چنان کرده   روایت 

ان ا  مج ن ش عتنا مت مج ن امیئلدان ان ا  یلع  یف    ش قیفدذا ؛نممی ک انه مو قام قا نا ی 
 (242، 2ج :1378 ،)طیب

خداوند بر جمو مردم برای حشر قیامت و بر جمو اصحاب مهدی نزد او به طرفة العین و بر 
 هر چیزی قادر است.

 انوار التنزیل و اسرار التأویل
تایفیفن  یفیفامف حم  اذیفت میفیفا فنونیفیفوا ییفیف   بنیفیفم ا  مج عیفیفا  ا    ا  مونیفیفن فنونیفیفوا میفیفت موافیفیفق ک حمخ
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 یفا م ا  ای اهح یفا ملجیف اء اک اینایفا فنونیفوا میفت ایلایفا  اَرض ک قلیف  اَج اء ک متساق ا ی
عیف   کاحنم اک ایناا فنونوا میفت ار  یفا  اهت ابلیفة ییف   بنیفم ا  مج عیفا  ک ی  یئا  ی یئض ار ار 

ف  در یلع ا مامة ک ا ح اء « را ذءر َقِد  ّ ِ َش   ن   ِإّنَ اَ  یَلَع »علوافنم  اهنا ای ج ة کاحدة. 
ا  (1418بیضاوی، ) ن.ک ار 

 یا سه مصداق برای  ااین مفسر سه معن
و
ا تو یج َ وا کل نو مو تر بر یو ونل

ج
مر کل   آورده اسـت و بـه  عا  یمل اهللل جو
 شود. این شکل با توجه به معنای سوم به روایات نزدیک می

 تفسیر نمونه
که ویژه پیامبر و امام  ایشان معنای مورد نظر روایات را بطن آیه می کـه دانند  کسـانی اسـت  و 

 .(504 - 501، 1ج: 1374، مکارم شیرازی) خدا بمواهد
 الفرقان فی تفسیر القرآن، بقرآن

 آورد: از تفسیر آیه می وگو گفتدر پایان 
ا   قاعة میف  ح یفا اعیفحا  أموییفة ام یفامئ اه یفد  میفت    « ییف   بنیفم ا  مج عیفا  »ک مت حم 

یل یفا هیفو ار یف حماد ا امعیفام م یفوم ام  یفام ک میفت ف  یل یفا هیفو ک هو مت ف  ذیف  اآلییفة فیفان فنز
اص ک   ینیئمی م   قیئ ا.  (207، 2ج: 1365، صادقی تهرانی) ار ا ارخ

 روایات تفسیری این آیه مهدوی
که هرکدام این آیـه را دربـاره  تفسیر  ر اندر  در ایل این آیه مهدوی چهارده روایت آورده است 

گرد وجود ح و اجتمای یاران حضرت مهدی  فرماید: داند و می ضرت میشان بر 
کاییفی  ک هو قو  ا  یلزکج  ک یا نممی قو  ا  یلزکج  ک یا ک هی اآلیة امی قیفا  ا  ک ییفا  ر ر

  مدحل ک هم یا جا ا ا یة امی ن اها ا     تابه.

و  نزلت فی القائم»و یا آمده:  «و فیهم نزلت هذه اآلیة»در برخی روایات آمده:  که اینباالتر 
و در  «لقــد نزلــت هــذه اآلیــة فــی المفقــودین مــن اصــحاب القــائم» :خــوانیم و یــا می «ابهاصــح

کــه آیــه در مــورد اصــحاب  کــه همــه نشــان« و الــک ت ویــل هــذه اآلیــة»روایتــی آمــده:  گــر آن اســت 
گرد هم می که به شیوه حضرت مهدی شوند تفسیر  همراه می آیند و با امام ای اعجازگونه 
 شده است.
کـه در آینـده تحقـق پیـدا  نیزت ویل  کـه ایـن مصـداق از مصـادیق آیـه اسـت  معنـایش آن اسـت 

کــه در مــورد هــر دو نــزول اطــالق  کنــد. می گونــه اســت: نــزول تنزیلــی و نــزول تــ ویلی  نــزول هــم دو 
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هشژپو مهدیاه وی

 .مصداق تنزیلی و مصداق ت ویلی ؛شود می
 ایــت آمــده اســت. شــش رو تفسةةیر نةة رالثقلینچهــارده روایــت و در  تفسةةیر البر ةةاندر هــر صــورت در 

هســت، در نتیجــه چهــارده روایــت مجموعــا  در مــورد  تفسةةیر البر ةةانالبتــه ایــن شــش روایــت هــم در 
گرچه با  تفسیر این آیه به یاران حضرت مهدی ی بیشتر حتما  بر ایـن تعـداد وجو جستداریم 

 شود. افزوده می
که متن این روایات تفسیری در تفاسیر روا  دیده شود. ییشایسته است 

آیـه ششـم از آیــات  دربــارهپیروزمنـد  محمـداالســالم والمسـلمین  ، نوشـته حجتبحـث در پایـان
گرامی می  :گردد مهدوی تقدیم خوانندگان 

 سوره بقره همراه با توضیح تلفیقی 148ترجمه عمومی و آزاد از آیه مبارکه 
قرآنــی آل  ایــن آیــه مشــتمل بــر بیــان چنــد جریــان اجتمــاعی اســت و در عــین حــال جامعــه ایــده

 فرماید: انسانی را نیز مطره می
که  که آن مجموعه « هو مولیها»ال ( و لکل وجهة: برای هر قومی و ملتی ایده و آرمانی است 

ها و  قـومی و ملــی متوجــه، و رو بـه ســوی آن آرمــان داشـته و براســاس آن ایــده بـه تمــامی خواســته
ه تحقـق همـان ایـده و آرمـان راه و روش آنـان در نهایـت بـ .دهنـد تحرکات جمعی خـود جهـت می

ه و در عین رسیدن به اهدا  اجتماعی، وحدت ملی و قومی خود را براسـاس آن ایـده شدمنتهی 
 کنند. حفظ می

ــا  کــه آی کنــون بحــث در ایــن اســت  تحقــق وحــدت اجتمــاعی براســاس یــک ایــده  صــر امــا و ا
کریم تحقق یک مل نتیجه ت و قوم همراه با اش تحقق جامعه مدنی و انسانی است. از نظر قرآن 

گـذار از ســال های  دسـتاویزهای مـدنی و حفـظ انسـجام ملـی، بــا تحصـیل منـافو و زنـدگی مرفـه و 
ــده ــافی در تحقــق یــک جامعــه ای ک ــد . از ایــن رو مینیســتآل  زنــدگی و حیــات،  ای  جامعــه :فرمای

کـه بـه سـوی خیـر و ایـده آرمانی و ایده کنـد آل انسـانی اسـت  از  .های پـاک انسـانی و الهـی حرکـت 
ــــد رو می ایــــن ــــرات :فرمای ــــده .فاســــتبقوا المی ــــه و قــــومی دارای ای ــــر جامع گ هــــای  ها و آرمان ا

گر صرفا  به منـافو  گرنهو ،آل انسانی است ای همان جامعه ایده چنین جامعه ،خیرخواهانه باشد ا
گرچــه منــافو ســایر انســان ملــی و قــومی خــود می کنــد، چنــین جامعــه اندیشــد و ا ای  ها را لگــدکوب 

 .نیستقبول اراده الهی م
کم در  ب( رکن جامعه ایده کـریم امـام عـادل اسـت. از ایـن منظـر شـر  اول حـا آل از نظر قـرآن 
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گــر ظلــم از سرچشــمه  ؛جامعــه مــدنی انســانی عــدالت اســت و ظالمــان حــق حکومــت ندارنــد زیــرا ا
کـــرده و ســـپع بـــه ســـایر  ،حکـــومتی خـــود تـــراوش نمایـــد بـــه جامعـــه محـــدود حکـــومتی ســـرایت 

کم ظـالم حرکـت  حوزه های مدیریتی و حتی به سایر جوامو انسانی وارد خواهد شـد. بـا وجـود حـا
کم ظـالم صــرفا  بـه دنبـال منــافو ملـی و تحصـیل و رضــایت  ؛بـه سـوی خیــر ممکـن نیسـت زیــرا حـا

گرچــه آن منــافو را از راه گرچــه  عمــومی اســت، ا ــد، و ا ــانونی تحصــیل نمای هــای نامشــروی و غیرق
 گرا باشد.  زده و مصر جامعه مصر 

گــذار زنــدگی بــه جــز بهره جامعــه مصــر  منــدی از مواهــب و امکانــات مــادی و طبیعــی،  گرا از 
گرچه از راه کسب شوند ا کـه بـرای او  ، غرضی نداشتههای غیرمشروی هم  کم غیرعـادل هـم  و حـا

مندی جامعــه تحــت امــر خــود  حکومــت هــد  اســت و نــه راه و وســیله، بــه جــز تحصــیل رضــایت
کم در ایران قید اسالمیت بـه اطـالق  نمی هدفی را دنبال که در نظام حا کند. بر این اساس است 

نظـام جمهـوری و دمکراتیـک و وضـو قـوانین بـر مبنـای  صـر زیـرا  ؛جمهوریت اضافه شده است
بلکـه هـر نظـامی محتـاج بـه  ،دمکراسی، مساوی با تحقـق یـک حکومـت انسـانی و عـادل نیسـت

که برای همه انسانآور است. عدال یک ایدئولوژی عدالت  ها نویدبمش باشد. تی 
ــا قومیت ج( انســان ــده ها ب هــای ممتلــ ، انشــعابات جامعــه بشــری و  ها و حتــی رنگ هــا و ای

گذشـت همان_ دهند و  اجتماعی را تشکیل می کـه در قسـمت الـ   هـا بـا  هـا و ملیت قومیت _ طور 
منـافو شمصـی و  های ممصوص به خود بـه دنبـال حفـظ انسـجام ملـی و بـه دسـت آوردن روش

 ؛ زیـراجوی انسـان اسـت طلب و لذت ند. البته این همه مقتضای طبیعت منفعتا گروهی خویش
کــه دارد لــذت و منفعــت خــود را بــرای مفســده کــه متوجــه دیگــران  انســان براســاس طبیعتــی  ای 

که نیاز بـه حکومـت در تمـام جوامـو بشـری بـه منظـور  شود ترک نمی می کند. بر این اساس است 
آیــد و بــر  های اولیــه زنــدگی اجتمــاعی انســان بــه شــمار می نظــم و اصــالح جامعــه از ضــرورتبقــای 

که مجموعه جهانی بشری نیز به نظمی جهانی احتیاج پیدا می  کند. همین اساس است 
گر همه انسان که همه به سوی یک هد  و  راه الهی شوند آن ها وارد یک شاه حال ا گاه است 

که کنند و در آ آرمان حرکت می کرده، افعالی  که افراد انسانی به سوی خیر حرکت  ن هنگام است 
تمامـا  خیرخواهانـه خواهـد  ها آنهای درونی و قلبی  شود و حتی افکار و خواسته صادر می ها آناز 

کـه همـه بـه دنبـال تقسـیم عادالنـه امکانـات طبیعـی  بود در این فضای بزرگ خیرخواهانـه اسـت 
 ها حرکت خواهند نمود. نبرای ت مین نیازهای همه انسا

که ایده و خواست همه انسان کـه جامعـه  د( تحقق مدینه فاضله  هاست با توجه به وضـعیتی 
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هشژپو مهدیاه وی

کـرده بــه جـز بــا دخالـت یــک نیــروی معنـوی برتــر و مـافوق میســر نمواهـد بــود و ایــن  بشـری پیــدا 
وجــود  های خیرخواهانــه در یــک تــراز بلنــد و وســیو صــرفا  بــا ایــدهپــذیرش حقیقتــی آشــکار اســت. 

روند و شما  ها از پذیرفتن مکاتب انسانی طفره می انسان ؛ زیرارسالت پیامبران ممکن خواهد بود
کــه تمــامی انســانیــکنتوانیــد انســان غیرمــافوقی را تعریــ   نمی گــرایش پیــدا نمــوده و  د  ها بــه او 

وق، افـواج اما در فضای رسالت پیامبران و با وجود ظهور انسان ماف پذیرند،مکتب و احکام او را 
گذاشــته و بــه ایــده عظــیم انســانی ایــده آورنــد و بــر ایــن  های الهــی ایمــان می های بشــری را زمــین 

کـه دارنـد در  کـه دارد و بـا همـه اختالفـاتی  کـه جامعـه انسـانی بـا همـه ملـل و اقـوامی  اساس اسـت 
ونو فر یو مکتب انتظار مشترک بوده و با ظهور موعود  لل خل اجیدر  یدج وو فج

و
 .ا  نر اهللر َ

 است: آمده_  145یعنی آیه _ قبل در سه آیه  (هـ
گونه معجزه گر هر  [ نیز] نند، و توک تو را پیروى نمی ۀقبل[ باز] تاب بیاورىکاى براى اهل  و ا

 ه تــو راکــدیگر نیســتند، و پــع از علمــی کــی ۀآنــان نیســتی، و خــود آنــان پیــرو قبلــ ۀپیــرو قبلــ
گــر از هــوس[ حاصــل] ــرو آمــده، ا ا  از ســتمکى هــاى ایشــان پی اران کنــی، در آن صــورت جــد 

 خواهی بود.

گروهـی از آنـان قبلـه ای را قبـول دارنـد  حتی مسئله قبله در میان خودشان نیز اختالفی اسـت. 
گروه دیگرشان نیست و در نتیجه هرکدام قبله یکدیگر را انکار می  کنند. که قبله 

 اتمام آیه
کـه حتـی در میـان متـدینان  بـه ادیـان وحیـانی نیـز اخـتال  وجـود داشـته و با توجه به این آیه 

کـه بـه  ،ناهمـه متـدین نسـبت بـهکنـد و  هرکدام مسلک و راه دیگری را انکار می کـافرانی هسـتند 
کـه مینیستندهیچ دینی ملتزم    :فرمایـد ، معنـای ایـن قسـمت از آیـه مـورد بحـث 

و
ـَ ـا تو یج ـوا کل نو مو ونل

تر بر یو 
ج
مر کل   که در مجموعه جامعه بشری و حتـی اهـالی گر آشکار می عا  یمل اهللل جو دد و آن این است 

کتاب اختالفات عقیدتی و عملی فراوانی وجود دارد و همان گذشت ادیانر دارای  که  نتیجه  ،طور 
که در ایـن فضـای چنـد طیفـی نظـم جهـانی ممتـل  این اختال  ظهور ملت گونی است  گونا های 

شمار چهره زمـین را فاسـد  های بی ایات و ظلمنظمی و هرد و مرد به صورت انوای جن گشته و بی
که خداوند متعال با فرستادن ولـی  مقتـدری همـه انسـان .کرده است کنون وقت آن رسیده  ها را  ا
ها و اعتقادات ممتل  رها ساخته و همه را تحت یک پرچم و متدین به  ها و قومیت از بند ملیت

_ شـدن خیـرات در روی زمـین اسـت  یـیکه همـان اجرا_ یک دین و متوجه به یک آرمان مقدس 
ـذر سوق دهد. با ایـن توضـیحات ت ویـل آیـاتی نظیـر 

ـوو ال و هل  یهل ـولو سل ـلو رو سو رج
و
زیـرا  ؛گـردد آشـکار می َ
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کـه چنـین  اظهار و غلبه یافتن دین حق بر سایر ادیان هنوز اتفاق نیفتاده و وعده الهی این است 
کم خدایی ممکن خواهد بـود حقیقتی محقق خواهد شد و حصول وعده الهی به دس ت ولی  و حا

کــه صــاحب  تــ ویلیو بــا ایــن توضــیحات تفســیر  نقــل  از امــام محمــدباقر کةةافلحــدیث شــریفی 
 این است: تفسیر رافلکند و آن حدیث به نقل از  کند به صورت واضر خودنمایی می می

 ارخ اا  امو یة. ک   امنا  یلت امیئاقا

کـه والیـت ولـی  به والیت ت و خیراتاز این جهت  گردیـده  خـدا و وحـی رسـول رب العـالمین  یل 
 .ستها سرچشمه همه نیکی

 گیری نتیجه
بایـد از  .پرداختن بـه روایـات مهـدوی اسـتات مهدوی وظای  مهم و سنگین مؤسسجمله از 

کرد و در مقام تثبیـت مفـاد روشـن  ای از  نبایـد بـه هـر بهانـهکوشـید.  هـا آناعتبار این روایات دفای 
کاسته شود و این مجموعه مورد بیاین مج گیـرد. ایـن میـرار ارزشـمند در اوج  موعه  مهری قـرار 

کجا و در هیچ موضوعی همپای آن یافت نمی  شود. است و هیچ 
گردد، به ویژه روایات تفسیری  گیرد و ارائه  مجموعه این روایات مهدوی باید مورد توجه قرار 

که در ایل آیات مهدوی آمده و در جهت   کند. تفسیر آیات مهدوی ما را راهنمایی میمهدوی 
کـرده نوشتار،در این  ایم و روشـنی  باز از دو آیه دیگر مهدوی در سـایه روایـات تفسـیری آن یـاد 

 ایم. تفسیر این دو آیه را با توجه به روایات تفسیری آن ارائه نموده
هـات از ارزشـمندترین شـود و بـا توجـه بـه ایـن ج قلمداد می ییو وال ییاین مقاالت قرآنی و روا

 گر هستیم. خوانندگان پژوهش پیشنهادهایمقاالت خواهد بود. در انتظار نظریات و 
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