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(تاریخ دریافت مقاله - 31/9/3 :تاریخ پذیرش نهایی)31/1/19 :

چکیده

یکی از گونههای یاادررد اماام مها ی(ع) در قارنن ،اشاار هاه حقاای مها وی نام
سرگذشت پیامبران و امّتهای پیشی است .هه دالیل متع د قرننی و روایی ره در ای
پژوهش هه نن اشار میگردد ،هسایاری از ویژگایهاای اماام مها ی(ع) و دوران ظهاور
ایشان نم نیات قصص قرنن هیان ش است .در واقع نیات و روایات منظرهایی را هاه
روی ما گشود ان ره ها نگریست از نن منظرها هه قصص قرنن میتوان اشارات قرنن را
هه امام مه ی(ع) و روزگار ظهور ،دریافت .ننگا ها ت هّر در نیات قصص ندم ،نوح ،اهراهیم،
یوسف ،موسی(ع) و عیسی(ع) از ای منظرها ،اشارتهای قرنن هه امام مه ی(ع) اساتنبا
میشود .مقام خالفت ،پنهان هودن والدت ،طول عمر ،غیبت ،اهتالء قوم ،عذاب راافران
قوم و نجات مؤمنان از جمله حقایقی هستن ره قصص قرنن ه ان اشارت دارد.

کلیدواژهها :اهتالئات و ج اسازی نیکان از ه ان دوران ،امام مها ی(ع) ،پنهاانی والدت،
پیامبران الهی ،تشکیل جامعۀ صالحان ،طول عمر ،غیبت.

 .2نویسن ۀ مسئول ،استادیار پژوهشک

اعجاز قرنن دانشگا شهی ههشتی:

f_rohani@sbu.ac.ir

 .1استاد گرو علوم قرنن و ح یث دانشک ۀ الهیات دانشگا تهران.
 .9دانشیار گرو علوم قرنن و ح یث پردیس قم دانشگا تهران.
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 .1طرح مسئله
اعتقاد هه امام مه ی و نقشی ره در نین ۀ حیات هشر در زمی دارد( ،مها ویت عامّاه)
از اعتقادات اصیل و مسلم فریقی است؛ [ ]14هناهرای قرنن ره هیان هماۀ مساائل را در
خود دارد ،چگونه ممکا اسات درایا زمیناه ساکوت رارد هاشا و چگوناه هرخای از
ان یشمن ان شیعه هر ای هاورن ره «در قرنن مجیا گتتاار صاریحی درهاارۀ نخرالزماان
نیست و ای اصطالحی است ره در احادیث و مولّتات مسلمانان هه چشم میخورد» [،91
ص ]294و هرخی دیگر از ان یشمن ان مسلمان چون احم امی در اصاالت احادیاث نن
تشکیک ررد ان و ای گونه اعتبار و اصالت ان یشۀ مه ویت را مخ وش دانستهان  .البتاه
سخ ننان از سوی دانشمن ان مورد نق های ج ّی قرارگرفتاه و پاساخهاای دقیقای هاه
شبهات ننان درهارۀ اصالت احادیث مه ویت و در حوزۀ علم ح یث داد شا اسات،7[ .
ص ]216اما ها توجه هه ای ره یکی از مهمتری مالکهاای سانجش درساتی احادیاث،
عرنۀ نن هه رتاب خ است ،سخ در ای است ره نیا میتوان از ظواهر رتاب خا ا راه
تبیان همه مسائل است ،حقایقی درهارۀ امام مها ی(ع) و نقاش ایشاان در نینا ۀ جهاان
دریافت نمود؟
(ع)

(ع)

 .2دالیل شباهت سیرۀ پیامبران الهی با امام مهدی
هنا هر دالیل فراوان قرننی و روایی ،هسیاری از پیامهای قرنن درهارۀ امام مه ی و دوران
ظهور ،در داستان پیامبران الهی هیان ش و شباهتهای زیاادی میاان سایرۀ پیاامبران
الهی ها امام مه ی(ع) وجود دارد .هشت دلیل زیر از جمله ای دالیل است:
اول ا خ اون متعال سنّتهای پای اری دارد ره تغییر و تب یل نمیپاذیرد و در هماۀ
دور ها میان مردمان جاری میگردان [ .االسراء77 :؛ فااطر ]49 :یکای از ایا سانّتهاا،
سنّت استخالف است [ ،93ج ،20ص  ]29ره جامع و درهردارنا ۀ چنا ی سانّت دیگار
است ره عبارتان از سنّت ه ایت [الحجر ،]13 :سانّت اهاتالء [یاونس24 :و79؛ االنعاام:
 ،]209سنّت ج اساازی و غرهاال نیکاان از ها ان [نل عماران271-273 :و 294و،]242
سنّت عذاب ناپاران [یونس ]261 :و نجات پاران و صالحان [یاونس .]269 :ایا چرخاۀ
غرهالگری هه حررت خود در طول تاریخ ادامه میده تا در نخری حلقه و در دوران امام
مه ی(ع) هرگزی ۀ ندمیان در طول تاریخ پ یا نیا و ها ف خالفات الهای در زمای را
محق سازد[ .النّور99 :؛  ،13ج ،29ص  ]290مطالعه و تتکّر در نیات قصص قرنن ،ماا را
هه شناخت سنّت استخالف و چگونگی اجرای نن در دوران امام مه ی(ع) میرسان .
(ع)
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دوم ا قرنن رریم سرگذشت پیشینیان را مثال و نمونهای هرای نین گان خوان است.
[اهراهیم49 :؛ النور94 :؛ الزخرف ]90 :و از ننان خواسته تا در ای مثلها و نمونهها تعقّل
رنن و تنها دانایان را شایستۀ چنی تعقلی دانسته اسات [العنکباوت49 :؛ الحشار]12 :
و ماایفرمایاا هاارای هاار چیاازی مثاال و نمونااهای در قاارنن نماا [الااروم ]91 :رااه
تنها ستیز جویان [الکهف ]94 :و حقیقتپوشان [اإلساراء ]13 :از نن متاذرر نمایشاون
[الزمر.]17 :
هناهرای میتوان دریافت ره هیتردی خ اون در قرنن هرای مه ویت ره از اعتقاادات
مسلم اسالم است ،14[ ،ص ]29مثلهایی نورد است تا ها تعقّل در نن مثلها نسبت هاه
مه ویت هصیرت یاهیم و از جملۀ ای مثالهاا ،مثال داساتان گذشاتگان اسات راه هاه
صراحت نن را نمونهای هرای نین گان میخوان [الزخرف.]90 :
سوم ا خ اون در قرنن رریم ،داستان گذشتگان را نیت و نشاانهای هارای نینا گان و
جوین گان حقیقات معرفای نماود اسات [یوساف ]7 :و در ساورۀ شاعرا پاس از هیاان
سرگذشت هتت قوم ،هتت هار در فرازی مشترک ،هر نیت هودن سرگذشات نناان تیریا
ش [الشعراء 1 :و  ]3و از ننان خواسته تا ها نگریسات در ایا نیاات راه جزئیاات هار
چیزی در نن هیان ش [یوسف ،]222 :نسبت هه مسائل پیش روی خود فهم یاهن ؛ زیارا
هنا هر متاد نیۀ  9سورۀ اهراهیم ،رسوالن هه وسیلۀ نیات ،ایّام اللّاه و ایا راه ایا ایّاام در
نین واقع خواهن ش را هه مردم خاطرنشان میرردن [ ،42ص.]999از جملۀ ایّام اللّه،
همان روزهایی است ره هنا هر سنت استخالف در دنیا ،ظرف وقوع روی ادهایی عظایم در
میان امّتهای پیشی [ ،93ج ،26ص  ]171هود اسات؛ یعنای روزهاای جا ایی رامال
ه ان از نیکان ،عذاب ه ان و نجات نیکان.
امت پیامبر خاتم(ص) نیز نسبت هاه روزی راه ظارف چنای رویا ادی در دنیاسات ا
اگرچه زمان وقوع نن هه تیخیر افتاد است [هود ]1 :انذار ش انا [ ،13ج  ،26ص290؛
 ،11ج ،4ص]2193؛ و نن یوم اللّه موعود ،همان روز ظهور امام مه ی(ع) اسات ،1[ .ج،9
ص11؛  ،1ج ،0ص ]129پس یوم اللّه امّتهای پیشی در واقع نیت و نشانهای هرای یاوم
اللّه ظهور قائم(ع) است ره در روایات نیز یکی از مصادی سهگانۀ ایام اللّه هه شامار نما
است [ ،1ج ،9ص.]11
هرای نشان دادن مطلب فوق الزم است اهت ا متهوم «نیه» ،گوناههاا و مصاادی نن در
قرنن رریم تبیی گردد .در قرنن رریم در  911مورد از واژۀ «نیه» یاد شا اسات راه از
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نن جمله است نیات قرنن [البقرة ،]191 ،33 :نیات رتب نسمانی یا خود ننها [المائا ة:
44؛ الجمعه ،]9 :نیات هیّنات پیامبران یا در اصطالح علم راالم «معجاز » [البقار 122 :؛
االعراف79 :؛ طه ،]11 :نیاتاألحکام [البقر  ،]123 :پ ی هاایی در طبیعات [یاونس0 :؛
النحاال ،]07 :رویاا ادهایی در سرگذشاات مردمااان پیشاای [یوسااف7 :؛ الشااعراء،]1 :
روی ادهایی در نین [االنعام 09 :و .]291
ای فراوانی در رنار خطابها و فرمانهای اری خ اون متعاال در توجاه هاه نیاات و
عتابهای او نسبت هه غافالن از ای نیات ،مبیّ جایگا ویاژۀ ننهاا در قارنن اسات.امّاا
درهارۀ ای ره ای نیات ،نشانه هرای چه چیزی است و هه عبارت دیگر «ذی اآلیه» چیست،
نظرات گوناگونی هیان ش است [ ،27ص .]239-213از جمله عالمۀ طباطبایی در یاک
هیان رلی ،نیات را نشانهها و دالیلی هه سوی توحی و معارف واهسته هه نن میدانا [،13
ج ،29ص  ]933و معتق است ره نیات هر سه اصل اساسی دی  ،یعنی توحیا  ،نباوت و
معاد داللت دارن [ ،13ج ،20ص  ،]203اما هه نظر میرسا جاامعتاری و دقیا تاری
تعریف هرای «نیه» و «ذی اآلیه» ره معانی فوق را نیز در هردارد در خود قرنن هیاان شا
است:
وَ لَقَ ْ أَرْسَلْنا مُوسى هِآیاتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِ َ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَرِّرْهُمْ هِیَیَّامِ اللَّاهِ
إِنَّ فِي ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ [اهراهیم]9 :
«و هه راستی موسی را ها نشانههای خویش فرستادیم (و گتتیم) ره قومت را هه ساوی
روشنایی از تیرگیها هیرون هر و روزهای خ اون را هه ننان گوشزد ر  ،هایگماان در نن
نشانههایی هرای هر شکیبای سپاسگزاری است».
تناسب معنایی رلمات «نور» و «ظلمت» هاا واژۀ «یاوم» ،همچنای همراهای خاروج از
ظلمت هه سوی نور ها یادررد ایّام اللّه اشار های مهمّی در خود دارد .هر ای مبنا ،هه نظار
میرس نیات وسیلهای در دست رسوالن است ره سبب تحق رسالت ننان میشود و نن
عبارتست از نشنا نمودن انسانها ها «ایّام اللّه» و حررت دادن ننان هه سوی روشانایی نن.
هه هیان دیگر نیات ،نشانههایی هستن ره اگر انسان در قبال نن رفتار م ّ نظر خ اونا را
انجام ده  ،ها «ایّام اللّه» ره عبارتان از سه روز قیاام اماام مها ی(ع) و روز رجعات و روز
قیامت ،1[ ،ج ،9ص ]110نشنا ش و از تاریکیهای دنیا خاارج شا و هاه ساوی ایا
روزها در نین حررت خواه نمود .پس نظر علّامۀ طباطبایی هه رمک ای نیاه از قارنن
ای گونه تبیی میشود ره اگرچه همۀ معارف ریشه در توحی دارد و هماۀ موجاودات و
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اشیاء و اموری ره در عالم واقع میشود از سوی او و هه حاول و قاوۀ اوسات و در نتیجاه
همه ،نیۀ خ اون هستن و خ اون «ذیاآلیه» است ،ها نگا رردن و تتکر در ای نیاات ،از
را ها و جهتهای گوناگون هه خ اون ره ذیاآلیۀ اصلی و نهایی است متوجه مایشاویم.
در حقیقت خ اون متعال هرخی از ای اشیا و امور را هرای مب أ انسان از «إنّا لله» و هرخی
دیگر را هرای مراحل حررت او در سیر «انّا إلیه راجعون» طراحی نمود است؛ یعنای «ذی
اآلیه» در نیات و نشانههای الهی ،هللا و سه یوماللّه ظهور ،رجعت و قیامت اسات راه هار
یک از نیات و نشانهها از را و جهتی خاص ما را هه ننها متوجه میرن ؛ هنااهرای میاان
نیات و نشانههای اللّه و سه یوماللّه یادش  ،ارتبا طولی هرقرار است ،یعنای «یاوم اللّاه»
ظهور هه خاطر شباهتهای فراوان هه قیامت و مح ودتر هودن نن ،خاود نیاه و نشاانهای
هرای قیامت است .مثالً ها توجه هه نیۀ 291سورۀ انعام ره میفرمای :
هَلْ یَنْظُرُونَ إِالَّ أَنْ تَیْتِیَهُمُ الْمَالئِکَةُ أَوْ یَیْتِيَ رَهُّکَ أَوْ یَیْتِيَ هَعْضُ نیاتِ رَهِّاکَ یَاوْمَ یَایْتِي
هَعْضُ نیاتِ رَهِّکَ ال یَنْتَعُ نَتْساً إِیمانُها لَمْ تَکُ ْ نمَنَتْ مِ ْ قَبْلُ أَوْ رَسَبَتْ فِي إِیمانِهاا خَیْاراً
قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ [االنعام]291 :
میتوان مقصود از نم ن هرخی از نیات پروردگار را ،هرخی وقایع هنگام ظهور دانسات
[ ،1ج ،1ص .]961همچنی یوم اللّه «رجعات» ،نیاه و نشاانهای هارای حشار عماومی و
فراگیر در قیامت است و یوماللّه «قیامت» نیه و نشانهای هر وجاود خ اونا قا یر و علایم
است .از ای رو میتوان گتت ای نیات مراتب و درجاتی دارنا ؛ هاه عباارت دیگار رلماۀ
«نیت» هم چنان ره از نیۀ لَقَ ْ رَأى مِ ْ نیاتِ رَهِّهِ الْکُبْرى [النّجم ]21 :و نیات مشاهه دیگر
[طه ،19 :النازعات ]1 :نیز هر مینی  ،متهومی دارای ش ت و نعف است ،یعنی هعضای از
ای نیات در نیت هودن اثر هیشتر و هعضی اثر رمتر دارنا [ناک  ،13 :ج ،2ص .]196هار
ای اساس تعریف زیر هرای «نیه» هه دست مینی :
«نیات» امور عظیم ،شگتتانگیز و فوقالعاد ای در نسمانها و زمی  ،گاا در گذشاته،
گا در نین و گا در همه زمانها است ره توسط خ اون متعال طراحی ش و نشانه و
نمونهای از حقیقتی هسیار هزرگتر و عظیمتر در عالم غیب است .ای نیات گا هه دسات
پیامبران و هه اذن خ اون جاری میشون و گا در قالب روی ادهایی در زن گی پیاامبران
و میان مردمان واقع میشون و نمونهای روچکان از ننچه در نین و در «ایّاام اللّاه» رخ
میده  .همچنی گا ای نیات از سوی خ اون هه شکل پ ی هایی طبیعای طراحای و
در معرض دی همۀ انسانها قرار داد شا اسات تاا نشاانهای از وجاود ،علام و قا رت
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داد شا

اسات را

خ اون هاش و امکان تحق ننچه از طری پیامبران هه هن گان وعا
نشان دهن .
چهارم ا از دی گا قرنن رریم ،مطالعۀ داستان گذشتگان های مایاۀ عبارت و هصایرت
هن گان گردد [یوسف]222 :؛ هناهرای داستانهای قرنن ره همۀ مسائل را هه تتصایل در
خود دارد ،حتماً حاوی نکتههای ارزشمن ی درهارۀ امام مها ی(ع) و دوران ظهاور اسات؛
زیرا ان یشۀ مه ویت از اصول اساسی اعتقاادات مسالمانان هاه شامار ماینیا و هناا هاه
راهنمایی نیات فوق هرای فهم و رشف نکتههای مرهو هه نن ،های در ای نیاات تتکار و
تعقل نمود؛ زیرا عبرت یعنی عبور از صحنهای هاه صاحنه دیگار راه معاادل و ماوازی و
همانن نن است.
از سوی دیگر عبرت از قصص انبیاء ا علیهم السالم ا ره خ اون متعال نن را درهردارن
تتصیل هر چیزی شمرد است در حوزۀ مسائل اعتقاادی اسات؛ زیارا مساائل اعتقاادی
محل نسخ هی شرایع نیست و هموار دیا هماۀ پیاامبران ،اساالم و مساائل اعتقاادی
ننان واح هود است و هناهرای عبرت در مورد فروع دی مطرح نیست .پاس هار اسااس
نیۀ فوق ،جستجوی پاسخ پرسشها و شبهات اعتقادی در قصاص پیاامبران و امّاتهاای
ننان ،از نموز های قرنن رریم اسات .هار ایا اسااس ماواردی از قبیال اعتقااد هاه اماام
مه ی(ع) ،طول عمر ،غیبت و وقایع عصر ظهور او ره از مساائل مهامّ اعتقاادی و میا ان
هحثی گسترد میان فرق اسالمی است را میتوان ها تیمل در نیااتی از قارنن راه در ماورد
سرگذشت پیشینیان است مورد هررسی قرار داد و پرد از هسیاری از مبهماات نن گشاود
[ ،23ص.]1
پنجم ا در روایات نیز هر مشاههت روش پیشینیان و پسینیان تیری شا اسات [،91
ج ،3ص .]143
ششم ا در روایات متع د ،هه طور خاص هه شباهت سنّتهاای جااری خ اونا میاان
پیامبران الهی ها امام مه ی(ع) اشار ش است [ ،10ج  ،2ص911؛ ج ،1ص .]991
هتتم ا هنا هر روایتی معتبر ،13[ ،ج ،1ص 913؛ ص  ]919خ اونا پایش از دنیاا در
عالم ذرّ انسانها را هه نزمایشی نزمود و سپس از ننان ره از دیگران پیشی گرفتن هر سار
ایمان هه خ ا و رسولاللّه و نصرت مه ی(ع) پیمان گرفت و ننان ره نسبت هه ای پیماان
پاسخ مثبت داد و عزم ننان نسابت هاه اماام مها ی(ع) ثاهات شا  ،هاه عناوان رساوالن
اولوالعزم ،هرگزی ش ن [ ،99ج ،1ص  .]1در ای صورت اگر انسان ،هه زن گانی رسوالن
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اولوالعزم از ای منظر هنگرد و ه ف رسالت و میموریت ننان را زمینهسازی ظهور و یاوری
امام مه ی(ع) ه ان  ،نکتههایی را در ای خصوص از زن گی ننان مینموزد.
هشتم ا خ اون در نیاتی چن از قرنن رریم در رنار ایمان هاه خا ا و روز قیامات هار
لزوم ایمان هه پیامبران و رتاب های نسمانی و فرشتگان و هسن نکردن مؤمنان هه ایمان
اجمالی ،تیری میرن [البقر 290 :و 119؛ نلعمران14 :؛ النساء.]290 :
هر اساس تتسیر اهلهیت(ع) ایمان ،اذعان و هاور قلبی است ره اثر نن در عمل پ یا ار
میشود [ ،91ج ،00ص ]04و ثمرۀ نن عمل صالح است؛ پس شایسته است روش شاود،
اثر و خاصیت و ثمرۀ ایمان هه رسوالن ا ره سیرۀ ننان نیتی است راه هایا ها ان ایماان
داشت ا چیست .ها توجه هه ننچه درهارۀ نرمان مشترک همۀ پیاامبران گتتاه شا  ،هماۀ
ننان در زن گی خود منتظار و زمیناهسااز ظهاور نن نرماان الهای در زمای هاود انا و
نگاهشان هه نن اف دوخته ش هود و هه سوی نن گام هار مایداشاتن و از تماام قاوا و
نیاتی ره خ ا هه ننان عنایت ررد ،در نن جهت ههار مایهردنا [ ،99ج ،2ص192؛ ،91
ج ،10ص 123؛ ج ،29ص 9؛ ج ،91ص  .]921از ایاا رو خ اوناا هااه مؤمنااان تیریاا
میرن تا هه پیامبران و رتابهای نسمانی و فرشتگان در رنار خ ا و جهان نخرت ایمان
نورن و هه ایمان اجمالی هسن نکنن [ ،13ج ،9ص ]211تا در نهایت ای ایمان ،ننان را
هه تبعیت از رسوالن هه عنوان یاوران امام مه ی(ع) موف سازد.
 .3نمونههایی از شباهت سیرۀ پیامبران الهی با امام مهدی

(ع)

از ننچه در هاال هیان ش روش است ره هرای دریافت اشارات و حقای مها وی از سایرۀ
انبیاء(ع) های از منظرهایی ره در هاال هیان ش در قصاص قارنن تا هّر رارد راه در اداماه
نمونههایی از نن ارائه میشود.
 .1 .3آدم

(ع)
(ع)

(ع)

داستان ندم هه عنوان اولی داستان در قرنن ،اشار های مهمی هه امام مه ی دارد ره
موارد زیر از نن جمله است:
 .1 .1 .3مقام خالفت

خ اون در نغاز داستان ندم(ع) ،از قرار دادن خلیته هر زمی خبر مایدها [ .البقار ]96 :
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هیان مقام خالفت هه شکل عام نشان میده ره خلیته ،لزوماً نبی یاا رساول یاا شاخص
ندم(ع) نیست؛ [ ،27ص ]140-119هلکه متهومی عام و هرای نغاز تا انتهای نفرینش هشار
است.
خالفت یعنی مجرای ق رت و ت هیر و ارادۀ حا تعاالی شا ن [ ،96ج ،9ص ]410و
ای همان مقام امامت و سنّت پای ار الهی است ره رسول یا نبی نیز میتوانن هه نن نائل
شون  ،همانگونه ره اهراهیم(ع) [البقر  ]214 :و اسحاق(ع) و یعقاوب(ع) [السّاج ة ]14 :هاه
ای مقام رسی ن و هرخی از فرزن ان ننان نیز هه دلیل داشت ویژگیهاایی چاون صابر و
یقی و ظالم نبودن هه نن رسی ن ؛ هناهرای امامت منصبی است ره هم نبی و هم رسول
میتوان در نن قرار گیرد و هیچ زمانی از ای جایگا خالی نیست هه طوری ره حتی هع
از رساول خااتم(ص) رااه رساول و نبای نخواها نما [ ،91ج ،7ص ]216دوازد خلیتااه
خواهن هود [ ،90ج ،9ص  .]962در ای صورت خلیتۀ پروردگار در هر زماانی وظاایف و
شئون خالفت را هر عه دارد [ ،23ص.]73
در نیات قصص قرنن سخ از استخالف صالحان در دور هایی از زمان هه میان نما
و هنا هر نیۀ استخالف [النور ]90 :و گواهی روایات فریقی  ،تمکی و غلبۀ رامل خلتاا در
زمان امام مه ی(ع) واقع خواه ش [ ،9ج ،0ص .]71پس داستان ندم(ع) هه عنوان اولای
خلیته و نیز سرگذشت سایر رسانی ره در قرنن از خالفت ننان سخ رفته است ،نموناه
و نشانهای هرای خالفت امام مه ی(ع) و صالحان در پایان تاریخ اسات و توجّاه و تا هّر در
ای نیتها و مثلها ما را ها ذیاآلیه و مُمثّل نشنا میرن .
 .2 .1 .3بهرهمندی از علم االسماء

خ اون هرای معرّفی ندم(ع) و شایستگی او هرای مقام خالفت ،فرشتگان را در مورد علم هه
موجوداتی غیبی و اسماء ننها مینزمای [ .البقر  ]92 :علم هه اساماء موجاوداتی هاشاعور
ره در پس پرد غیبان  ،غیر از نن نحو علمی است ره ما هه اسماء موجودات داریم ،هاه
همی دلیل هرای فرشتگان قاهل تعلایم نباود [ ،13ج ،2ص ]227و توانمنا ی ندم(ع) در
خبر دادن از اسماء نن موجودات غیبی ،مایۀ هرتری و شرافت ندم(ع) هاود و او را شایساتۀ
مقام خالفت ساخته هود ،13[ .ج ،2ص ]212پس امام مه ی(ع) و تمام مؤمنان صالح راه
خ اون وع ۀ استخالف ننان در زمی را داد است ،های علمی فراتار از علام فرشاتگان و
علمی ویژ هه «اسماء هوالء» داشته هاشن  ،علمی ره ها گتت و شنی ن و خبر دادن قاهال
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دریافت نیست؛ هلکه صاحب نن را قادر میسازد نن حقای نورانی و غیبی را شهود رارد
و در معرض شهود دیگران قرار ده .
 .3 .1 .3اطاعت فرشتگان

(ع)

اولی صحنهای ره قرنن از داساتان ندم هاه تصاویر مایرشا  ،صاحنۀ ساخ گتات
پروردگار ها مالئکه درهارۀ خلیته است [البقر  .]96 :ای صحنه ها سؤال و اعتراض مالئکاه
دنبال میشود ره تعلیم اسماء هاه ندم(ع) و اِنبااء او در جماع مالئاک را در پای دارد و هاا
سج ۀ مالئک هر ندم(ع) پایان مییاه .
در نیاتی از قرنن راریم ،نقاش مالئاک در زنا گی انساان و از ساوی دیگار وظاایف
انسانها در مقام عقی و عمل نسبت هه فرشتگان هیان ش اسات ،27[ .ص]113-143
ای راهطۀ دوسویه نشان میده  ،فرشتگان در خ مت و هاه فرماان مؤمناانانا و دعاا و
سالم و استغتار و نصرت خود را نثار ننها میرنن و اگر انسان ماؤم خاود را هاه مقاام
خالفت پروردگار هرسان و حامل اسماء شود ،فرشتگان مطیع فرمان او و راارگزار وی هاه
عنوان خلیتۀ پروردگار خواهن هود [ ،10ج  ،2ص199؛  ،91ج ،26ص .]13پس مالئاک
در دوران امام مه ی(ع) ره روزگار هه خالفت رسی ن صالحان است ،در رراب خلیتۀ الهی
و تحت فرمان او خواهن هود [ ،19ج ،1ص964و  .]969در روایات نیاز هاه یااوران اماام
مه ی(ع) از میان مالئک اشار ش است ،91[ .ج ،44ص .]110
 .4 .1 .3سکونت در بهشت زمین

ههشت ندم(ع) نمونهای از ههشت امام مه ی(ع) است ره پس از ظهور ایشان در زمی هرپاا
خواه ش و نیت و نشانۀ نن است ره جانشی پروردگار در زمی  ،شایساتۀ ساکونت در
ههشت است؛ زیرا خ اون متعال در ای نیات هه ندم(ع) و همسرش میفرمایا  ،در ههشات
سکونت گزینی ؛ امّا پس از روتاهی ندم(ع) و ص ور فرمان هبو از سوی پروردگار،هه ننان
گتته میشود ،زمی محل استقرار موقت شما تا زمانی معایّ خواها هاود[ .البقار ]90 :
گویا پس از طی ای دوران موقّت امکان هازگشت دوهار فراهم میشود .هه نظر مایرسا
در وجود ندم(ع) هه لحاظ نفرینش ویژ اش ،نقصی وجود داشت راه هاا تکمیال نن نقاص
شایستۀ مقام خالفت و سکونت در ههشت میش و نن نقاص ،هاا زنا گی او در دنیاا راه
سرای سختی و امتحان و اهتالء است ،هرطرف میگردی  ،16[ .ص ]49از ای رو هایشتار
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روایتهایی ره هه هیان علّتهای تشریع احکام میپردازد ،هاه هخاشهاایی از سرگذشات
ندم(ع) استناد میرن [ ،11ج ،1ص997؛ ص973؛ ص ،916ص]466؛  2گویا احکام هرای
ای ونع ش ان تا هنیندم ها رفع رمبودها و تکامل نتس خود ،دوهاار شایساتۀ حضاور
در نن ههشت گردد.
در طول تاریخ ،هشر ها راهنمایی پیامبران هموار در تالش و جساتجوی راهای هارای
هرپایی دوهارۀ نن ههشات هاود اسات .در زماان موسای(ع) ،هنایاسارائیل نیاز در دور ای
مح ود ،در هخشی از زمی  ،در فضایی ههشتگونه زن گی رردن  ،ولی ننان نیز نتوانساتن
ههشت خود را حتظ رنن  ،درحالیره در دوران امام مه ی(ع) ا ره دوران استخالف و هاه
خالفت رسی ن صالحان است ا فضای زمی چاون ههشات ،پارنعمات شا و ههشاتی
وسیعتر از ههشت ندم(ع) در پهنۀ عالم هرپا خواه ش  .در نن زمان ،اهلیس و اهلیسایان در
نن ههشاات را نخواهن ا یافاات و صااالحان و هرگزی ا گان هشاار ،روزگاااران درازی در نن
ههر من و هرای حضور در ههشتهای اخروی نماد و ترهیت خواهن ش [ ،27ص -192
.]192
 .5 .1 .3جبهۀ دنیا ،میدان تحقق خالفت

(ع)

ها هبو ندم(ع) ،جبهۀ نبردی میان اهلیس و فرزن ان و پیروانش در هراهر ندم و فرزنا ان
او شکل گرفت [البقر  ]90 :و زمی عرصۀ ای نبرد و دنیا متاع و راالی ایا زورنزماایی
ش [الکهف ]7 :تا هنی ندم ها اهتالئات نزمود شون و نیکان از ه ان ج ا شون و شایساتۀ
مقام خالفت گردن [نلعمران ]242 :و ای رارزار تا زمان غلبۀ نهایی جبهۀ ح ره خ ا
وع ۀ نن را داد است ادامه خواه داشت [المجادلة .]12 :در واقع داستان ندم(ع) ،نیات و
نشانه و نمونهای هرای دشمنی و ج ال میان انسان و اهلیس اسات و ایا نازاع تاا زماان
مشخصی ره ها تعبیر «الی حی » در داستان ندم (ع) از نن یاد ش اداماه دارد .مقصاود از
«حی » نیز همان روز موعود ظهور امام مه ی(ع) است ره هنا هه روایت فاریقی در دوران
او دی ح هر زمی حکومت میرن و صلح و امنیت و ع الت هرقرار میشاود [ ،12ج،9
ص ]192و تنها رسانی پیروز ای می ان خواهن هود ره در اهتالئات دنیا ،شایستگی مقام
خالفت پروردگار را هه دست نورد هاشن [النور99 :؛  ،19ج ،9ص.]277
 .1علت نمازهای پنجگانه در پنج وقت؛ علت وجاوب روز ؛ علات اساتحباب روز در ایاامالبایض؛ علات
وجوب حج و هتتگانه هودن طواف؛. ...

اشارات قصص قرنن هه امام مه ی(ع) و ویژگیهای او

 .2 .3نوح
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(ع)

نوح(ع) هه عنوان اولی پیامبر اولوالعزم ،شباهتهایی هه امام مه ی(ع) دارد راه ماوارد زیار
نمونهای از ای شباهتها است:

 .1 .2 .3عمر طوالنی

هناهر روایات ،نوح(ع) تا دو هزار و پانص سال عمر ررد ره از نن ،هشتص و پنجاا ساال
پیش از نبوت ،نهص و پنجا سال در دعوت قاوم خاود ،دویسات ساال در راار سااخت
رشتی و پانص سال نیز پس از فرود نم ن از رشتی و خشکی ن نب ،هه ساخت شهرها و
جا دادن فرزن انش در ننها گذشات ،99[ .ج ،1ص ]114عمار طاوالنی ناوح(ع) نشاانه و
(ع)
نیتی است هرای عمر طوالنی امام مه ی(ع) و شباهت و سنّتی است ره خ اون از ناوح
در امام مه ی(ع) قرار داد تا حجّت را هر رافران تمام رنا و رسای نتوانا  ،وجاود اماام
مه ی(ع) را هه دلیل استبعاد عمر طوالنی هرای ایشان ،انکاار رنا  .در روایاات نیاز نما
است ره در قائم سنّتى از نوح ،یعنی طول عمر است [ ،10ج  ،2ص .]911
 .2 .2 .3مأموریت جهانی

میموریت و رسالت نوح(ع) یک رسالت جهانی و مخاطبان دعوت او تماام ماردم جهاان در
نن زمان هودن  .معجزۀ او نیز یک معجزۀ جهانی هود .مطاه نیات قرنن [القمار]21-22 :
طوفان نوح(ع) تمام زمای را درهار گرفات [ ،21ج ،4ص ]494و هاا طوفاان ناوح(ع) هماه
ظالمان در گسترۀ زمی ناهود ش ن  .پاس نا ای دعاوت ناوح و هشا ارهای او هاه هماه
رسی هود؛ زیرا خ اون هیچ قومی را پیش از ننکه رسولی هترست و ها ننان اتمام حجات
رن  ،عذاب نمیرن [ .االسراء ]29 :هه همی دلیل همۀ انسانها از فرزنا ان ناوح و اهال
رشتی اوین [االسراء9 :؛  ،11ج ،4ص ]1129و خ اونا نیاز ساالمی جهاانی هاه او داد
[الصّافات.]73 :
(ع)
هناهر روایات صحیح و مسلّم نزد فریقی [ ،7ص، ]216قیام و دعاوت اماام مها ی
نیز ،جهانی است و امام مه ی(ع) تمام جهان را از ع ل و داد پر میرن ؛ همانگونه راه از
ظلم و ستم پر ش هود؛ هناهرای دعوت جهانی نوح(ع) و طوفان و رشتی نجات او ،نیات و
نمونهای است از قیام جهانی امام مه ی(ع) ره زمی را از لوث وجود ظالمان پاک میرن
و نن را هه مؤمنان صالح اختصاص میده .
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 .3 .2 .3ابتالء قوم و جدایی نیکان از بدان

از میان مقاطع گوناگونی ره نوح(ع) در زن گی  1966ساله خود ،تجرهاه نماود ،99[ ،ج،1
ص ]114خ اون در قرنن تنها داستان هخش دوم زن گی او را هه عنوان رساول اولاوالعزم
هیان ررد است .روی اد هرجستۀ ای دوران ،عذاب رافران ها طوفان و نجاات مؤمناان هاا
رشتی است ره در همۀ موارد ذرر داستان قوم نوح(ع) در قرنن ،هه عنوان نیت و نشانه هه
نن اشار ش است .هناهر نیۀ  96سورۀ مؤمنون ،مهمتری و عبرتنماوزتاری نیات ایا
سرگذشت ،اهتالء قوم نوح(ع) است [ ،93ج  ،24ص .]191همچنی هنا هر روایتای از اماام
صادق(ع) ،تیخیر در تحق وع ۀ خ اون هه نوح(ع) هرای عاذاب راافران و نجاات مؤمناان،
اهتالء دیگر قوم نوح(ع) هود ره نمونه و مثلی هرای طوالنی ش ن دوران غیبت و تایخیر در
ظهور امام مه ی(ع) و تحق وع ۀ الهی هر عذاب رافران و نجات مؤمنان امّت خاتم اسات
[ ،10ج ،1ص994؛  ،17ج ،1ص.]19
 .4 .2 .3عذاب کافران

رسالت نوح(ع) هنا هر نیات قرنن رریم ،دارای سه ررا اساسای اسات؛ ررا اول ،دعاوت
هه پرستش خ ای یگانه و رر دوم ،دعوت هه والیات و ررا ساوم ،هشا ار نسابت هاه
عذاهی هزرگ و دردناک[ .االعراف ]93 :منظور از ای عذاب ،تنها عاذاب اخاروی نیسات؛
هلکه هه عذاهی ره در نهایت راافران قاوم او را در هرگرفات و نناان را هاه طوفاان هاالک
ررد نیز اشار دارد [ ،13ج ،1ص ،22[ ]263ج ،0ص]116؛ زیارا عاذابهاای استیصاال
در دنیا ،نیت و نمونهای از عاذابهاای نخارت و در راساتای نن اسات .هرخای متساران
نیااز چناای احتمااالی را مطاارح راارد اناا [ ،21ج ،1ص 229؛  ،93ج ،0ص116؛ ،9
ج ،4ص911؛  ،94ج ،9ص  .]224سیاق نیاات اناذار ناوح(ع) نیاز ایا مطلاب را تیییا
میرن  ،13[ .ج ،16ص 49؛  ،93ج ،19ص ]93رسول خاتم(ص) نیز نسبت هه ای عاذاب
هش ار داد و عذاب قوم عاد و ثمود را نمونهای از نن خوان است [فصّلت .]29 :از ننجاا
ره ایا سانّت تبا یل ناپاذیر الهای [ ،13ج ،29ص ، ]49هناوز در میاان امات اساالم
جاااری نشا  ،ماایتااوان نتیجااه گرفاات رااه ایا وعا در نخرالزمااان محقا خواها
ش [ ،91ج ،14ص71؛ نک  ،16 :ص .]419پس عذاب راافران قاوم ناوح(ع) و پیاامبرانی
چون هود(ع) و صالح(ع) ،نیت و نشانه و مثَلی هرای عذاب و هالرت راافران در دوران اماام
مه ی(ع) است.
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 .5 .2 .3ورود مؤمنان به سرزمین سالمت و برکت

نوح(ع) ،در رنار هش ار دادن درهارۀ عذاب ،هه نمرزش گناهان ،ریزش هررات ،افزایش ماال
و فرزن ان و ههشت و هاغهای پر نعمت ،هه شر ایمان و استغتار مژد میداد[ .نوح-26 :
 ]21مؤمنان قوم نوح(ع) هه ههشتی وارد شا ن راه قارنن از نن ،هاه سارزمی ساالمت و
هررت یاد ررد است[ .هود ]41 :دلیل ههر من ی نناان از نعماتهاای خااصّ پروردگاار
همانگونه ره ذرر ش  ،رسب شایستگی هرای مقام خالفت اسات؛ مقاامی راه اهتا ا هاه
شکل نزمایشی هه همۀ انسانها و اقوام هخشای مایشاود [یاونس 29 :و  ]24و پاس از
نزمونها و اهتالئات ،تنها هن گان صالح [،]29در ای مقام اهقاء میشون [ .االعاراف]201 :
از ای رو خ اون نوح(ع) و نجاتیافتگان از توفاان را خلیتگاان مایخوانا [ .یاونس]79 :
دوران امام مه ی(ع) نیز دوران استخالف هن گان صالح خ است و ننان نیز از نعماتهاای
خاصّه ههر من خواهن ش .
 .3 .3ابراهیم

(ع)

سرگذشت اهراهیم(ع) ،نیز حاوی اشارات زیر هه امام مه ی(ع) است:

 .1 .3 .3پنهانی والدت

در روایات هاه مختای هاودن والدت اهاراهیم(ع) ،اشاار شا [ ،10ج ،2ص291؛  ،9ج،9
ص ]102ره ها ظاهر نیات نیز سازگار است [ ،13ج ،7ص ]161و از نن هه عنوان یکای از
شباهتهای اهراهیم(ع) و امام مه ی(ع)یاد ش است [ ،10ج ،2ص  ،]911هناهرای پنهانی
والدت اهراهیم(ع) نشانه و نمونهای است تا منکران امام مه ی(ع) ،والدت ایشان را هه سبب
پنهانی هودن نن انکار نکنن و سنّت الهی در تاریخ هشر را مالحظه رنن و هبینن هر جاا
خوف و ته ی ی نسبت هه جان هرگزی گان الهی هود  ،ای سنّت جریان داشته است.
 .2 .3 .3غیبت
متهوم غیبت هه معنای «پنهانی هویت فرستادۀ الهی هرای ت هیر حتظ جان و فراهمش ن
امکان ادای وظیته و میموریت» [ ،23ص ]99در هسیاری از قصص قرنن قاهال هازشناسای
است .در روایات دو غیبت هرای اهراهیم(ع) ذرر ش اسات [ ،10ج  ،2ص  ]91راه نیاات
قرنن نیز نن را تییی میرن ؛ یکی در دوران راودری و دیگاری پاس از رناار گیاری از
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مشرران قومش ره در قرنن ها واژگان هجرت [العنکبوت ]10 :و اعتزال [مریم ]41 :از نن
یاد ش است .غیبت های دوگانۀ اهراهیم(ع) نشانه و نیتی هرای غیباتهاای دوگاناۀ اماام
مه ی(ع) است ره اولی در نغاز زن گی و دوران رودری و دومی پس از اعالم میموریات و
هرای حتظ جان صورت میگیرد.
 .3 .3 .3عذاب کافران

در سرگذشت اهراهیم(ع) پس از نن ره خ اون او را از نتش نمارود نجاات داد ،ساخنی از
عذاب رافران قوم او نیست و تنها ننها را «استلی » خوان است[ .الصّاافات ]31 :اماا در
میان قوم لو (ع) ره پیرو اهراهیم(ع) و معاصر او هود ،سانّت عاذاب راافران پاس از اتماام
حجّت و ج ایی رافران از مؤمنان جاری ش ره در سور های متع دی [اعراف ا هاود اا
حجر ا شعرا ا نمل ا قمر] شرح سرگذشت ننان نم است .ای سنّت هه همی شکل در
میان پیامبران اهراهیمی و در مح ودۀ رسالت اهراهیم(ع) نیز مشاه میشاود و در میاان
امّت پیامبر خاتم(ص) و در دوران نخری وصیّ او هم جاری خواه ش  .ای مونوع ،نیات
و نشانۀ نن است ره گسترۀ سنّت پیامبران ره در قرنن هر شباهت و تکرار نن تیری ش
[ ،13ج ،29ص ،]274پیامبران تحت امر و اوصیای ننان را ره مبلغ شریعت ننان هساتن
نیز درهر میگیرد.

 .4 .3 .3نجات صالحان و ورود به سرزمین پربرکت

خ اون متعال در سورۀ انبیاء ،در هیان داستان نجات اهراهیم(ع) از نتش نمارود ،از ورود او
هه سرزمی پرهررت هه همرا لو (ع) سخ میگویا [األنبیااء ]72 :و ایا یعنای هماان
سنت نجات صالحان و زن گی پرنعمت در دنیا ره درهار اهراهیم(ع) نیز جاری میگردد .از
ای رو هه صالح هودن ای دو پیامبر گرانق ر نیز در همی نیات اشار میشاود [األنبیااء:
 71و  ]79ره همان شایستگی ننان هرای حضور در سرزمی ظهور اسات؛ زیارا در دوران
امام مه ی(ع) تنها صالحان وارث تمام زمی خواهن ش .

 .4 .3یوسف

(ع)

خ اون در نغاز سورۀ یوسف ،سرگذشت یوسف و هرادرانش را نیتها و نشانههاایی هارای
جوین گان حقیقت مایخوانا  .در روایاات اهال هیات(ع) نیاز غیبات یوساف(ع) نشاانهای
هرای غیبت امام مه ی(ع) و داستان یوسف درسی هرای منتظاران او خوانا شا اسات
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[ ،10ج ،2ص .]244ها ت هر در نیات ای سور حقای زیر درهاارۀ غیبات اماام مها ی
رشف میگردد.

(ع)

 .1 .4 .3بشارت به تمکین و غلبه

(ع)

سورۀ یوسف ،ها هیان خواب یوسف نغاز میشود ره هه نوعی هشارت هه پیروزی و غلباه
و ق رت یافت اوست [یوسف]4 :؛ از ای رو یعقوب(ع) ،از او میخواه تا خواب خود را هاا
هرادران در میان نگذارد تا مایۀ حس و رینهورزی و مکر و ری نناان نشاود [یوساف.]9 :
ای همان مقام امام مه ی(ع) در غلبه و تمکی است،یعنی خ اون ههواسطۀ او زمی را از
ع ل و داد پر میرن  ،پس از ننکه از ظلم و ستم پر ش است و نیات متع دی در قارنن
هر ای هشارت و وع و ظهور فراگیار دیا خا ا در جهاان داللات دارد [المجادلاة12 :؛
التّوهة99 :؛ النّور ]99 :و نن دسته از متسران ره درص د تتسیری جز ای هرنم انا  ،هاه
خطا رفتهان [ ،21ص.]99ای وع ۀ فراگیر ،وع ای صاادق اسات راه در زماان رناونی
محقّ نش [ ،11ج ،0ص ]9924و هه نصّ روایاات معتبار [ ،12ج ،9ص192؛  ،90ج،7
ص  ]167امام مه ی(ع) نیز چون یوسف(ع) هرای تحق ای وعا ۀ الهای در امات خااتم،
هرگزی و اجتباء ش است [ ،23ص.]04
 .2 .4 .3آغاز غیبت در چاه

همانگونه ره غیبت یوسف(ع) از دل چا [یوسف26 :و ]29و در پی حس ورزی و توطئاۀ
هرادرانش [یوسف ]3 :نغاز میشود ،غیبت امام مه ی(ع) نیز هنا هه نقلی در سرداب غیبات
و هه دلیل خطری ج ّی ره او را ته ی میرن و هه خاطر حتظ و نگاهبانی از او صاورت
میگیرد [ ،23ص.]01

 .3 .4 .3غیبت هویت

(ع)

خ اون درهارۀ غیبت یوسف در چا هه گونهای سخ میگوی [ ،یوسف ]29 :راه گویاا
غیبتی ره از چا نغاز خواه ش و از هرادران و پ رش نهان خواه ش  ،ناپ ی شا ن در
زمی نیست؛ هلکه ای غیبت و نهانی نسبت هه احساس و شعور ننان رخ میده  .غیبات
وجودی و حضوری نیست هلکه غیبت شعوری است؛ یعنی دیگران متوجه او نمایشاون ؛
غیبت هویت است ،غیبت ختا و استتار است .هه همی دلیال هاا وصاف «ال یشاعرون» از
غیبت یوسف(ع) سخ میگوی ره هه غیبت مه ی(ع) شباهت دارد [ ،23ص .]72
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 .4 .4 .3نقش خالفت الهی در دوران غیبت

در داستان یوسف(ع) ،مرحله هه مرحله اسباب و مق ّمات ظهور او فراهم مایگاردد و ایا
داستان ،نیت نن است ره ولی موعود الهی در دوران غیبات ،چاون ساایر ماردم زنا گی
میرن و ها ننکه خ اون متعال وع ۀ پیروزی او را داد است ،امکان زن انی شا ن او نیاز
وجود دارد و ای امر نه تنها ها ت هیر الهی منافات ن ارد ،هلکاه او را وارد جریاان پیوساتۀ
(ع)
ت هیرهای الهی میرن تا در نهایت امر الهی محقّ شود .ای نکته در زن گانی یوساف
نشانۀ نن است ره غیبت و پنهانی ولیهللا ،ها وجود او در صحنه حیات و درگیری وی هاا
جریانهای نن منافات ن ارد [ ،23ص.]74
 .5 .3موسی

(ع)

هناهر روایات سرگذشت هنیاسرائیل حاوی عبرتها و اشارتهای فراوانی هرای امّت اساالم
است .حقای زیر از سرگذشت موسی(ع) در قرنن استنبا ش است:
 .1 .5 .3پنهانی والدت

موسی(ع) نیز در فضایی متول میشود ره ساران مساتکبر جامعاه از تارس وقاوع وعا ۀ
پیامبران و تولّ منجی هنیاسرائیل [القصص ،]0 :نوزادان پسر را میرشاتن و دختاران را
زن نگا میداشتن [القصص .]4 :از ننجا ره تحق وع ۀ الهی حتمی است [الحاجّ،]47 :
در شرایطی ره ظالمان در فکر ناهودی منجی الهی هستن  ،خ اون نیز هاا اجارای تا هیر
خود ،جان او را حتظ میرن و مادر موسی(ع) دوران حمل را هه طور پنهان سپری نمود
و پروردگار هه او وحی ررد ره چگونه موسی(ع) را از گزن دشمنان حتظ رنا [القصاص:
 ]7ها ای ت هیر موسی(ع) در دامان دشم رش یافت [طه.]93 :
دولت هنیعباس ها همۀ وسعتش در دوران امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) ای دو امام
را در شهر «سرّ م رأی» ره شهری نظامی هود زن انی رارد .زنا ان ایا دو اماام زنا ان
اجتماعی یا سیاسی نبود ،هلکه زن ان نظامی هود و ای مسئله هیانگر ترس شا ی نناان از
ظهور و والدت ای مصلح موعود است ره هزاران ح یث از طارق فاریقی درهاارۀ او وارد
ش هود [ ،]90اما سرانجام ،هه ق رت نامح ود الهی و علم و ت هیر او ،مصالح موعاود هاه
شکل پنهان تول یافت [ ،23ص.]99
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 .2 .5 .3غیبتهای دوگانه

غیبت نخست موسی(ع) ها تول پنهان او نغاز میشود راه هماان عا م شاعور و شاناخت
هویت اوست و ها عبارت «و هم ال یشعرون» [القصص ]3 :ره در داستان غیبت یوسف نیز
نم

هود ،هر ای متهوم تیری میرن  .خ اون متعال دوران غیبات موسای(ع) را هماننا
(ع)

یوسف دوران رش او و رسی ن هه مقام دریافت حکمت ل نّی قرار مایدها [القصاص:
 .]24همی نعمت حکمت ل نّی زمینهساز غیبت دوم [ ،27ص ]926و پنهاانی هیشاتر او

ش [ ،1ج ،4ص ]102و موسی(ع) هه م ی مهاجرت ررد [القصص .]12 :خ اون متعاال،
ولی خود را در رنار گرفت مهار قلوب انسانها ،از را اساباب طبیعای از نسایب و گزنا
دشمنان محافظت میرن [طه93 :؛ األنتال ]14 :و ای هماان معناای درسات غیبات و
همان سنّتی است ره درهارۀ امام مه ی(ع) نیز جاری ش

است .غیبت امام مها ی(ع) هاه

ای معنا نیست ره ایشان در شرایطی ویژ و اعجازگونه هه سر میهرن و از حیطۀ دنیاا و
قوانی حارم هر نن خارج ش ان  ،هلکه ایشان نیز در میان انسانها و در ای دنیا زنا گی

میرنن اما انسانها هویت ایشان را درک نمیرنن  .سرگذشت موسی(ع) نشانۀ نن اسات

ره امام مه ی(ع) نیز در زمان غیبت هه طور عادی زن گی میرن و درعای حاال در ایا
دوران ها شبکۀ اولیای الهی ارتبا دارد.
 .3 .5 .3ابتالئات و جدایی نیکان از بدان

اهتالء از سنّتهای قطعی خ اون اسات [ ،93ج ،2ص ]919و نیااتی از قارنن هار قطعای
هودن نن داللت دارن [البقر 299 :؛ نلعمران .]210 :ای سنّت هموار در طول تاریخ در
دو مقطع حساس ش ت مییافته است؛ یکی قبل از نما ن پیاامبران و در نساتانۀ ظهاور
ننان ره سختی ها و گرفتاریهایی از سوی جباران و فرمانروایان ستمگر زمان داما گیار
عموم انسانها میش ؛ مانن ننچه در سرگذشت فرعاون و هنایاسارائیل در قارنن هیاان
ش

است [االعراف .]210-216 :مقطع دیگر همزمان ها نم ن پیامبران نغاز میشود راه

هرای سرعت دادن هه فرنین غرهال و ج اسازی نیکان از ه ان و ها ه ف استخالف نیکان،
هر ش ت اهتالئات افزود میش [االعاراف213 :و ]296و همای مسائله سابب مایشا
هرخی نادانان و نانگاهان از سنّتهای الهی ،مشکالت پ ی نما

را هاه شاومی پیاامبران

نساابت دهن ا [االعااراف292 :و .]291ای ا دساات از اهتالئااات در سرگذشاات موساای

(ع)
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نمونههای فراوانی دارد و هیچ قومی چون هنیاسرائیل هه هالهای گوناگون نزماود نشا
است [االعراف.]299-299 :
خ اون ای اهتالئات را ره گا هسیار عجیب و شگتتنور و خود نشانۀ دست قا رت او
در فرو فرستادن ننها است ،نیه میخوان و نن را هالی مبی میدان ؛ یعنای هالیای راه
روش رنن ۀ ح و اهل ح است [ال خان.]99-96 :
ازای رو در روایات ،سخ از هالهایی است ره نیت و نشانهای هرای فتنهها و اهتالئااتی
هستن ره در نستانۀ ظهور امام مه ی(ع) ،ش ت خواهنا یافات [ ،19ج ،1ص941؛ ،46
ص .]167چه هسا شباهتهایی میان نوع و شکل اهتالئات هنیاسرائیل و امت خاتم هاشا
ره ای هالها ،نیت و نشانه خوان ش و در روایات نیز هر شباهت رفتار ننان هه یکا یگر
تیری ش است و در هعضی روایات هه طور خاص هه ای شباهت در نوع هاال نیاز اشاار
ش است .هرای مثال در روایتی نم ره یاران قائم(ع) هه همان رودی ره اصحاب طالوت
ه ان نزمود ش ن [البقر  ،]143 :امتحان خواهن ش [ ،46ص.]920
 .4 .5 .3عذاب فرعونیان و تأخیر عذاب کافران بنیاسرائیل بعد از فرعون

در نخر پس از ج ایی رامل اهل ح از اهل هاطل ،عذاب استیصال هماۀ ها ان را نااهود
میسازد .قرنن هه عاقبت شوم فرعونیاان در زماان موسای(ع) و غارق شا ن نناان در رود
نیل هارها اشاار رارد [االعاراف ]290 :و ایا رویا اد را هارای ماا نیات خوانا اسات
[الشّعرا]212 :؛ نیتی هرای همۀ مخاطبان قرنن در نخرالزماان تاا منتظار چنای عاذاهی
هرای رافران در پایان فتنهها و اهتالئات هاشن ؛ اما مطالعۀ داساتان هنایاسارائیل پاس از
هالک و ناهودی فرعونیان نشان میده ره سرگذشت ننان نقطۀ عطتای در تااریخ هشار
است؛ زیرا ننان هع از نجات از فرعون و پاس از هباو از سارزمی ساالمت ،هااز دچاار
اهتالئاتی ش ن و نافرمانی رردنا و هاه طاور مقطعای هاه عاذابهاایی گرفتاار شا ن و
در هیشتر موارد ،دوهار مورد عتو خ ا قرار گرفتن [ ،27ص .]912ازای رو میتوان گتات
ها ناهودی فرعونیان تاریخ هشر وارد مقطع دیگری میشاود؛ زیارا از نن پاس دیگار هایچ
امتی هه عذاب استیصال گرفتار نش  ،اگرچه هموار ههواساطۀ پیاامبران هاه ایا عاذاب
هش ار داد ش [فصلت .]29 :پس در واقع عذاب اماتهاا پاس از نجاات هنایاسارائیل،
هه تیخیر افتاد [هود1 :؛ 264؛ النحل .]02 :از ای رو خ اونا امات هاایی را راه راافران
ننها هه عذاب استیصال دچار ش ن «اولای » خوانا [الزخارف1 :؛  ،13ج ،16ص 291؛
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 ،93ج ،19ص ]467و «نخِری » را وع میده ره اگار راافر شاون  ،هاه هماان شایو
[ ]11 ،93و در زمانی دیگر ره وقت نن معلاوم ولای پنهاان اسات ،نناان را عاذاب رنا
[الزخرف .]27 :پس رافران نخِری ره اهل رتاب هستن  ،یعنی یهودیاان و مسایحیان و
مسلمانان ،هه عذاب استیصال دچار نش ن  ،هلکه نسبت هه وقوع چنای عاذاهی در نینا
(ع)
هش ار داد ش ان [ ،11ج ،4ص ]2193و ای عاذاب در دوران ظهاور اماام مها ی و
پس از ش ی تری فتنهها و غرهالها رخ خواها داد [ ،99ج ،2ص919؛  ،27ص914؛ ،9
ج ،22ص .]291
 .5 .5 .3نجات مستضعفان به عنوان وارثان زمین و نزول نعمتها بر آنان

هنیاسرائیل ره در زمان حکومت فرعون در حالات استضاعاف هاه سار مایهردنا  ،پاس
از ظهور موسی(ع) و گذران ن مراحل سختی ره خ ا نن را «هاالء عظایم» و «هاالء مبای »
نامی است و نجات از فرعونیان پس از غرق ش ن نناان در رود نیال ،هاه مقاام خالفات
و جانشینی در زمی [االعراف ]213 :رسای ن و هاه واساطۀ صابر خاود در ایا هالهاا،
وارث مشرق هاا و مغارب هاای زمای شا ن [االعاراف .]297 :فضاای زنا گی و حالات
هنیاسرائیل در دنیا پس از غرق ش ن فرعونیاان و قبال از فرماان هباو  ،هسایار شابیه
ههشت ندم(ع) است و ها واژگانی مشاهه و تیری هر ای ره خلیتةاللّه های در ههشات ساار
شود و رنج تالش هرای روزی از او هرداشته شود ،وصف شا اسات .جالاب ننراه نیاات
وصف زن گانی هنیاسرائیل قبل از هبو در هماان ساه ساور ای اسات راه سرگذشات
ندم(ع) و ههشت او در نن هیان شا اسات ،یعنای ساور هاای هقار  ،اعاراف و طاه [،27
ص .]919در واقع داستان ههشت هنیاسرائیل ،نموناه و نشاانهای هارای ههشات صاالحان
در دوران ظهااور امااام مه ا ی(ع) اساات؛ زیاارا روایااات فااریقی دوران امااام مه ا ی(ع) را،
دوران شکوفایی عقل هشر [ ،19ج ،9ص ]203و پیروزی دیا حا و غلباۀ نن هار تماام
ادیااان [ ،19ج ،9ص  ]290و نهااادانی زماای [ ،19ج ،9ص ،]201-291ریاازش هررااات
نسمانی و زمینی هر هن گان [ ،19ج ،9ص ]242و اساتقرار رامال عا الت [ ،19ج ،9ص
 ]299دانستهان .
 .6 .3عیسی

(ع)

(ع)

(ع)

در سرگذشت عیسی نیز شباهتها و اشاراتی هه امام مه ی هه شرح زیر وجود دارد:
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 .1 .6 .3آغاز مأموریت در کودکی

حضرت مه ي(ع)پس از شهادت پ ر هزرگوار خود ،در س پنج سالگی هاه امامات رسای .
اه حجر هیثمي مينویس :
«نن چه در شریعت مطهر ثاهت ش  ،ای است ره والیت طتل صغیر صحیح نیسات.
چگونه شیعیان هه خود اجاز داد و گمان هر امامت رسي دارنا راه عمار او در هنگاام
رسی ن هه امامت هیش از پنجسال نبود است]200[ ».
ای در حالی است ره عرنۀ ای ادعا هه نیات قصص قرنن ،نشان میده راه والیات
طتل صغیر در سنّت الهی ساهقه دارد و پیامبرانی چون یحیی(ع) و عیسی(ع) در رودری هاه
مقام نبوت و والیت رسی ن  .خ اون درهار یحیی(ع) میفرمای ره در رودری هه او رتااب
(ع)
و حکمت ،یعنی نبوت دادیم[ .مریم21 :؛  ،21ج ،9ص1؛  ،29ج ،12ص ]927و عیسی
در ه و والدت ،خبر از نبوت خود میده [مریم ]96-13 :و تعبیر نیاه نشاان از نن دارد
ره ای مقام در همان زمان هاه او داد شا اسات و خبار از نینا نیسات [ ،13ج،24
ص47؛  ،12،29ص .]999ازای رو نغاز میموریت امام مه ی(ع) در رودری ،نبایا موجاب
انکار ایشان شود؛ زیرا ای مسئله از سنّتهای الهی است ره در میاان پیاامبران پیشای
ساهقه داشته است.
 .2 .6 .3غیبت

(ع)

هنا هه نصّ نیات قرنن ،عیسی هه سوی خ اون رفعت یافتاه اسات [النسااء ]291 :و در
نین  ،دوهار هه دنیا نزول خواه ررد و همۀ اهل رتاب هه او ایمان خواهن نورد [النساء:
293؛  ،1ج ،1ص]237؛ هناهرای شباهت دیگر عیسی ه مریم(ع) ای پیامبر اولوالعزم ،هاا
امام مه ی(ع) همی غیبت و پنهانی و ظهور دوهار است؛ اگرچه تتاوتهایی میان رفعات
عیسی(ع) و غیبت امام مه ی(ع) وجود دارد ،ولای در همای رفعات عیسای(ع) و هازگشات
مج د وی و نقشی ره هنا هر روایات متواتر فریقی در اصالح جهاانی در نخرالزّماان و هاه
عنوان یاور امام مه ی(ع) خواه داشت ،نشانههای هسیاری هرای اهل ایمان نهتته اسات و
پاسخ هسیاری از شبهاتی است ره ستمکاران القا میرنن [ ،23ص.]179
 .3 .6 .3اختالف دربارۀ وفات

شباهت دیگر امام مه ی(ع) و عیسی(ع) ،ای است راه درهاارۀ وفاات ایشاان میاان ماردم
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اختالف نظر وجود دارد .هرخی نویسن گان مسلمان معتق ن راه اماام مها ی(ع) ،یعنای
(ع)
محم ه الحس المه ی رشته ش است .ذهبی در شرح حال امام حسا عساکری
از تولّ امام مه ی ،محم ه الحس  ،یاد میرن  ،ولی هع از نن میگوی  :او نااهود شا .
گویی دولت عباسی او را رشته است [ ،24ج ،23ص .]229ای هاور همچاون هااور یهاود
است ره گمان میرردن عیسی(ع) را رشتهان  .خ اون ای گتتاار را نتیجاۀ رتار نناان و
مهر نهاد ش ن هر دلهای ایشان دانسته اسات [النسااء]297 :؛ زیارا ایا امار مساتلزم
نادی انگاشت هرهانهای هرخاسته از وحی الهی است [ ،23ص.]109

نتیجهگیری
داستان پیامبران الهی در قرنن نیتی هرای سنّتهای پای ار الهی است و ها تا هر در نیاات
قصص از منظر نیت ،مَثَل و سنّت میتوان حقایقی را درهار پنهانی والدت ،نغاز میموریت
در دوران رودری ،طول عمر ،غیبت ،مقام خالفات ،اهاتالء قاوم ،عاذاب راافران و نجاات
مؤمنان و سکونت در ههشت زمی  ،عبارت گرفات و ایا عبارت را دساتمایاۀ ایماان و
معرفت هه امام مه ی(ع) قرار داد.

کتابشناسی
[ .]2قرنن مجی
[2914( ---------- .]1ش) .مترجم :سی علی موسوی گرمارودی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات
ق یانی.
[ .]9نلوسی ،سی محمود2429( .ق) .روح المعانی فی تتسیر القرنن العظیم .هیاروت ،دارالکتاب
العلمیه .
[ .]4اه حجر،احم ه محم اه حجر هیثمای( .؟) .الصاواع المحرقاه علای اهال الارفض و

الضالل و الزن قة.

[ .]9اه رثیر دمشقی،اسماعیل ه عمرو2423( .ق) .تتسیر القرنن العظایم .هیاروت ،دارالکتاب
العلمیه ،منشورات محم علی هیضون.
[ .]0امی ،احم 2333( .م) .نحی االسالم .مصر ،مکتبة االسر .
[ .]7اربرنژاد ،مه ی« .)2919( .نق دی گا اها خلا ون درهاار احادیاث مها ویت» .فصالنامه
قبسات،تهران،شمار  ،99پاییز.
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[ .]1هحرانی ،سی هاشم2420( .ق) .البرهان فی تتسیر القرنن .تهران ،هنیاد هعثت.

[2910( ---------- .]3ش) .المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه .مترجم :سی مه ی حاائری
قزوینی ،چاپ ششم ،تهران ،نشر نفاق.
[ .]26تاجری نسب ،غالمحسی 2917( .ش) .فرجام شاسی حیات انسان ،تهران،مررز فرهنگای
انتشاراتی منیر.
[ .]22جوادی نملی ،عب هللا2919( .ش) .تتسیر مونوعی قرنن .چاپ چهارم ،قام ،مرراز نشار
اسراء .

[ .]21دژنهاد ،حام 2932( .ش)« .هررسی ادله اهل سنت درهار نیه اساتخالف و ارتباا نن هاا
عصر ظهور» ،فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود ،قم ،سال ششم ،شمار  ،11تاهستان،
[.]29
[.]24
[.]29
[.]20
[.]27
[.]21
[.]23
[.]16

.36-99
ذواالتقار زاد  ،محم مه ی2913( .ش) .درنم ی هر م یریت صالحی  ،چاپ دوم ،تهران،
انتشارات دانشگا امام صادق.
ذهبی ،محم حسی 2467( .ق) .تاریخ االسالم .هیروت ،دارالکتب العرهی.
رازي ،فخر ال ی اهو عب هللا محم ه عمر ه حسی 2416( .ق) .متاتیح الغیاب ،چااپ
سوم ،هیروت ،دار احیاء التراث العرهی.
رسولی محالتی ،سی هاشم( .؟) .رونه رافی .تهران ،انتشارات علمیه اسالمیه ،تهران.
روحانی مشه ی ،فرزانه( .زیر چاپ) .امام مه ی(ع) و سرگذشت پیامبران الهی در قارنن.
تهران ،مررز فرهنگی انتشاراتی منیر.
زمخشرى ،محمود2467( .ق) .الکشاف ع حقائ غاوامض التنزیال .هیاروت،دار الکتااب
العرهي.
سن  ،محم 2492( .ق) .االمام المه ی و الظواهر القرننیه .نجاف اشارف،مررز ال راساات
التخصصیه فی االمام المه ی.
سی رنی ،محم ه حسی 2424( .ق) .نهج البالغه .قم ،نشر هجرت.

[ .]12سیوطی ،جالل ال ی 2464( .ق) .ال ر المنثور فی تتسیر المایثور .قام ،رتاهخاناه نیاةهللا
مرعشی نجتی.
[ .]11شاذلی ،سی ه قطب2421( .ق) .فی ظالل القارنن .چااپ هتا هم ،هیاروت-قااهر  ،دار
الشروق.
[ .]19صافی گلپایگانی ،لطف هللا2496( .ق) .منتخب االثر فی االمام الثانی عشار .چااپ ساوم،
قم ،مررز نشر و توزیع االثار العلمیة فی مکتب سماحة نیة هللا الصافی الگلپایگانی،روثر.
[2466( ---------- .]14ق) .اصالت مه ویت .قم ،انتشارات مسج جمکران.
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[ .]19ص وق ،محم ه علی ه هاهویه2466( .ق) .امالی الصا وق .چااپ پانجم ،هیاروت ،نشار
اعلمی.
[2939( . ---------- .]10ق) .رمااال ال ا ی و تمااام النعمااه  .چاااپ دوم ،تهااران ،انتشااارات
اسالمیه.
[2916( ---------- .]17ش) .رمااال ال ا ی و تمااام النعمااه .متاارجم :منصااور پهلااوان ،قاام،
دارالح یث.
[( ---------- .]11؟) .علل الشرایع .قم ،انتشارات داوری.
[.]13
[.]96
[.]92
[.]91
[.]99
[.]94
[.]99
[.]90
[.]97
[.]91
[.]93

طباطبائی ،محم حسی 2427( .ق) .المیزان فی تتسیر القرنن .چاپ پانجم ،قام ،دفتار
انتشارات اسالمی جامعه م رسی قم.
عروسی حویزی ،عب علی ه جمعه2429( .ق) .نور الثقلی  .چاپ چهارم ،قم ،انتشاارات
اسماعیلیان.
قرشاای ،ساای علاای ارباار2972( .ش) .قاااموس قاارنن .چاااپ ششاام ،تهااران ،دارالکتااب
االسالمیة.
قشیری نیشاهوری ،مسلم ه حجاج( .؟) .الصحیح .هیروت ،دارالتکر.
قمی ،علی ه اهراهیم2907( .ش) .تتسیر قمی .چاپ چهارم ،قم ،انتشارات دارالکتاب.
قمی مشه ی،محم ه محم رناا2901( .ش) .رناز الا قائ و هحار الغرائاب .تهاران،
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
رلینی ،محم ه یعقوب2901( .ش) .الکافی .چاپ دوم ،تهران ،انتشارات اسالمیه.
رورانی ،علی2910( .ش) .معجم احادیث االمام المه ی .چاپ دوم ،قم ،موسسة المعاارف
االسالمیة .
مجته شبستری ،محم 2907( .ش)« .نخرالزمان» .دایرة المعارف هازرگ اساالمی ،جلا
اوّل ،تهران ،مررز دایرة المعارف هزرگ اسالمی.
مجلسی ،محم هاقر( .؟) .هحار االنوار ل رر اخبار االئمة االطهار .تهران ،انتشارات اسالمیه.
مکارم شیرازی ،ناصر2974( .ش) .تتسیر نمونه .تهران ،دارالکتب االسالمیه.

[ .]46نعمانی ،محم ه اهراهیم2937( .ق) .الغیبة .تهران ،نشر ص وق.
[ .]42النیلی ،عالم سبیط2496( .ق) .الطور المه وی .چاپ چهارم ،هیروت ،دار المحجة البیضاء.

