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وهی  اهلل روح از یأس حرمت قرآنی اصل با فرج انتظار ارتباط بازپژ
  1زواردهی شاکری اهلل روح

 2خانی علی
 چکیده
 از «ناامیدی و یأس» مسئله مهدویت، گفتمان فراروی مهّم  های چالش از یکی
 چوالش ایون اسوت. غیبوت شودن طووالنی جهت به موعود، منجی قیام و ظهور
 منجووی ظهووور زمووان رسوویدن فوورا روایووات، برخووی در کووه شووود می تر جووّدی زمووانی
 ظاهر در روایات این است. خورده پیوند مردم ناامیدِی  و یأس تحق  با موعود

 إلوی األعموال أحوّب  فوإّن  اهلل َروح مون تیأسووا ال و الفرج انتظروا» علوی روایت با
 قرآنووِی  اصوو  بووا فوورج انتظووار آموووزه مبنووایی پیونوود مبووّین کووه «الفوورج انتظووار اهلل
 ایون که است این اصلی پرسش دارد. منافات است، «اهلل َروح از یأس حرمت»

 باشوند؟ نداشوته منافوات موذکور اصو  بوا کوه نموود تبیوین باید چگونه را روایات
 اصو  بوا فورج انتظوار معنوایی و مبنوایی ارتبواط تبیوین گرو در پرسش این پاسخ
کید به توجه است. اهلل روح از یأس حرمت قرآنی  مطلوبیوت بور دینوی تعوالیم تأ
 و اسوت حو  راه در مجاهوده و پویوایی حرکوت، موجب که الهی رحمت به امید
 دنبوال بوه را گریزی مسوئولیت و رخوت سکون، که ناامیدی و یأس از نهی نیز،
 ظهوور منتظوران حقیقوی سویمای ترسویم بوه کوه پرشوماری روایات کنار در دارد،
 راه در مجاهوده و تالش حرکت، با مالزم را فرج انتظار و پرداخته موعود منجی

 اساس، این بر سازد. می مبّین را مذکور ارتباط داند، می عدالت و ح  حاکمیت
 داننود می ناامیودی و یوأس تحقو  بوا مقوارن را موعوود منجوی ظهوور کوه روایاتی

                                                        
 (.shaker.r@uc.ac.ir) مسئول( )نویسنده تهران دانشگاه فارابی پردیس علمی هیئت عضو .1

 .تهران دانشگاه فارابی پردیس امامیه، کالم دکتری دانشجوی .2
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 بودین را روایوات این توان می بلکه نبوده ناامیدی و یأس جواز معنای به هرگز
 همووه از مووردم کووه بووود خواهوود زمووانی موعووود منجووی ظهووور کووه دانسووت معنووا

 بوه و شوند ناامید جهان، در عدالت کام  اجرای برای ها سیاست و ها حکومت
 منجووی حکوموت تنهووا کننود درک کووه برسوند فکووری و معرفتوی رشوود از ای انودازه
 .باشد حقیقی عدالت کننده مینأت تواند می که است موعود

 کلیدی واژگان
 .الهی رحمت مهدوی، فرهنگ اهلل، روح از یأس فرج، انتظار

 مقّدمه
 اسوتقرار» ،«ظلوم و زیسوت باطو ، نیروى بر عدالت و صلح ح ، نیروى نهایی پیروزى» اندیشه

 ای اندیشوه ،«آل دهیوا جامعوه و فاضوله نوهیمد  یتشوک» و ،«انسوانی هاى ارزش جانبه همه و کام 
 اسوالمی، اندیشوه در دارنود. بواور بودان هوایی اختالف و هوا تفاوت با مذاهب و ادیان همه که است
 قطعوی برتوری» ،(9 صف: ؛33 )توبه: «اسالمی ایمان نهایی پیروزی» کریم، قرآن آیات بر مبتنی

 و سووتمکاران دسووت شوودن کوتوواه» ،(55 نووور: ؛105 )انبیوواء: «زمووین بوور آنووان حکومووت و صووالحان
 )اعووراف: «بشوورّیت مندانه سوعادت و درخشووان آینووده» و ،(6-5 )قصوص: «همیشووه بوورای جّبواران
 است. شده داده نوید و وعده ،(128
 «فوورج انتظووار» اسووالمی اتیووروا زبووان در انسووانی، جهووانی کّلووی دیوونو نیووا تحّقوو  آرزوى و دیووام

 و شوود موی اسوتنتاج گورید قرآنوی و اسالمی کّلی اص   ی از «فرج انتظار» اص  است. شده خوانده
 آیوه در اصو  ایون (406-405 ،24ج :1377 )مطهوری، .است «اهلل َروح از أسی حرمت» اص  آن
وایتَ  ال تعبیر با یوسف سوره 87 سم

َ
 است: شده بیان اهلِل  َرْوِح  ِمْن  أ

َهُبمل َبیم  ای ُسمل لذم خ َو  مُسزَف ی مم م  َفَتَحّسَ
َ
ُسزملکتَ  ال َو  هم کزأ

َ
ز م  أ حم  مم وم زُه  لهللم  َر

ّنَ ُ  ییز ال إم
َ
ز م  أ حم  مم وم  َر

الَّ  لهللم  ُ   إم َقمم وَ   للم ُر کافم  ؛للم
 ناامیوود خوودا رحمووت و گشووایش از و دبجوییوو را بوورادرش و یوسووف و برویوود موون، فرزنوودان

  «.شوند نمی ناامید خدا رحمت و شیگشا از کافران گروه جز که د،یمشو

 روح از یأس حرمت» قرآنی و دینی اص  با «فرج انتظار» ارتباط بازپژوهی حاضر، نوشتار هدف
 األعموال أحوّب  فوإّن  اهلل َروح مون تیأسوا ال و الفرج انتظروا» علوی روایت از ارتباط این است. «اهلل
 فهووم قابوو  (616 ،2ج :1362 صوودوق، ؛106 :1404 ،حّرانووی شووعبه ابوون) «الفوورج انتظووار اهلل إلووی

 رهیافوووت توانووود می موووذکور اصووو  بوووا فووورج انتظوووار آمووووزه مبنوووایی و معنوووایی ارتبووواط تبیوووین اسوووت.
 فووراروی مهووّم  هووای چالش و ها آسوویب از یکووی عنوووان بووه «ناامیوودی و یووأس» مسووئله از تری روشوون
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 تبیین نیز و ،«اهلل َروح» و «یأس» معنای بیان از پس منظور بدین نماید. ارائه مهدوّیت، گفتمان
 اصوو  بووا «فوورج انتظووار» آموووزه مبنووایی و معنووایی پیونوود دینووی، اندیشووه در «فوورج انتظووار» جایگوواه

 منجووی حقیقووِی  انتظووارِ  کوه شووود می روشوون و گیوورد می قورار بحوو  مووورد ،«اهلل روح از یووأس حرموت»
 زموان» ظاهر به که روایاتی اساس، این بر پویایی. و حرکت امید، بر مبتنی است انتظاری موعود

 ای گونووه بووه انوود، نموده مقّیوود «ناامیوودی و یووأس حصووول» بووه را «موعووود منجووی ظهووور فرارسوویدن
 پایوانی بخوش در مهوم، ایون باشوند. نداشوته منافوات موذکور اصو  بوا که گردند می توجیه و تبیین
 گیرد. می قرار بح  مورد مقاله،

 «اهلل روح» و «یأس» معناشناسی
 ؛331 ،7ج :1409 )فراهیودی، «امیود ضّد » یا «امید نقی » به را «یأس» واژه لغت اه  برخی
 «امیوود قطوو » را آن برخووی، و (291 ،5ج :1367 اثیوور، ابوون ؛420 ،8ج :1414 عبوواد، بوون اسووماعی 

 بوه را واژه ایون راغوب اند. کرده معنا (7391 ،11ج :1420 حمیری، ؛153 ،6ج :1404 فارس، )ابن
 )فیروزآبووادی، «آرزو قطوو » معنووای بووه فیروزآبووادی و (892 :1412 )راغووب، «طموو  قطوو » معنووای
 از ناامیودی «قنووط» معنوای هوم را واژه ایون لغوت، اهو  از بسیاری اند. دانسته (403 ،2ج :1415
 ،(329 ،5ج :1414 عبوواد، بوون )اسووماعی  چیووزی از کووردن منوو  ،(25 ،9ج :1421 )ازهووری، خیوور

 [(113 ،4ج :1367 اثیوووور، )ابوووون شوووودید یوووأس ،(517 :1414 )فیووووومی، خوووودا رحمووووت از ناامیووودی
 ،2ج :1415 فیروزآبووادی، ؛259 ،6ج :1414 منظووور، ابوون ؛992 ،3ج :1410 )جوووهری، داننوود می
 بووه آرزو و طموو  امیوود، کووه جووا آن از (.48 ،9ج :1414 زبیوودی، ؛125 ،4ج :1375 طریحووی، ؛403

 قرار آرزو و طم  امید، مقاب  در که «یأس» بنابراین است، «مقصود حصول انتظار و توق » معنای
 (8 ،14ج :1430 )مصطفوی، است. «چیزی از انتظار و توق  انقطا » معنای به دارد،

نووک نسوویِم » معنووای بووه لغووت در «َروح» واژه  بوون اسووماعی  ؛139 ،5ج :1421 )ازهووری، «بوواد خم
 اسوت. آموده (457 ،2ج :1414 منظوور ابن ؛508 ،3ج :1421 سید،، ابن ؛196 ،3ج :1414 عباد،
 )ازهوری، اسوت. دانسته «قلب اندوه و غم از استراحت» معنای به را آن اصمعی از نق  به ازهری
 ؛509 ،3ج :1421 سووووید،، )ابوووون «فوووور  و سوووورور» معنووووای بووووه واژه ایوووون (145 و139 ،5ج :1421

 ،2ج :1375 طریحووووی، ؛2665 ،4ج :1420 )حمیووووری، «اسووووتراحت» (،58 ،4ج :1414 زبیوووودی،
 :1375 طریحوی، ؛457 ،2ج :1414 منظور، ابن ؛510 ،3ج :1421 سید،، )ابن «رحمت» و (353
 آیوه در اهلل َروح واژه اخیور، معنوای بور مبتنوی پژوهوان لغت بیشتر است. رفته کار به نیز (353 ،2ج
وووایتَ  ال سم

َ
 ،5ج :1421 )ازهووری، انوود. کرده معنووا «اهلل رحموو » بووه را (87 )یوسووف: اهلِل  َرْوِح  ِمووْن  أ
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 ؛353 ،2ج :1375 طریحووی، ؛462 ،2ج :1414 منظووور، ابوون ؛510 ،3ج :1421 سووید،، ابوون ؛145
 (59 ،4ج :1414 زبیدی،

ووایتَ  ال آیه نی  «اهلل َروح» معنای درباره فریقین مفسران سم
َ
گونی تفاسویر ،اهلِل  َرْوِح  ِموْن  أ  گونوا

 ]از گشووایش و فورج» بووه را آن واژه، ایون لغوووی معنوای بوور تکیوه بووا آنهوا از بسوویاری انود. نموده ارائوه
 ،2ج :1407 زمخشووری، ؛185 ،6ج تووا: بی طوسووی، ؛207 ،2ج :1412 )طبرسووی، «خداونوود[ سوووی
 یوا و (256 ،12ج :1419 اهلل، فضو  ؛558 ،1ج :1415 واحودی، ؛174 :1406 الرضی، شریف ؛500
 :1427 سیواسووی، ؛395 ،5ج :1372 طبرسووی، ؛274 ،3ج :1422 عطیووه، )ابوون «الهووی رحمووت»
 و فووورج» معنوووای دو هووور نیوووز ای عوووده انووود. نموده تفسووویر (551 ،2ج :1373 الهیجوووی، ؛551 ،2ج

 :1422 ثعلبووی، ؛72 ،3ج تووا: بی موواوردی، ؛124 ،5ج :1371 )میبوودی، انوود. کرده نکوور را «رحمووت
 ؛39 ،3ج :1415 کاشووانی، فووی  ؛33 :4ج :1404 سوویوطی، ؛92 ،4ج :1427 بقوواعی، ؛250 ،5ج

 ابوالفتووووح (58 ،10ج :1371 مکووارم، ؛114 ،2ج :1413 جووام ، أبوووی ابوون ؛585 ،1ج :1418 همووو،
 :1408 رازی، )ابوالفتوح است. دانسته «است لّذت به مقرون که نفعی» معنای به را «َروح» رازی
 ضوّد  کوه راحتوی از کنایوه و «شوّدت از بعود فورج» معنای به را واژه این طباطبایی عالمه (141 ،11ج

ِج  هموان اهلل َروح است معتقد و داند می است، خستگی و تعب  انن بوه کوه اسوت شوّدتی از بعود فور
 (234 ،11ج :1390 )طباطبایی، گیرد. می صورت او مشیت و خدا
 تووان می موذکور، آیوه در «اهلل َروح» از شوده ارائوه تفاسیر و ،«روح» واژه لغوی معنای به توجه با
 دانست. «الهی رحمت پرتو در شّدت و سختی از بعد آسایش و گشایش» معنای به را تعبیر این

 دینی اندیشه در «فرج انتظار» آموزه جایگاه
 و رحموت و لطوف بوه داشوتن امیود مفیود کوه اسوت عواّمی عنووان روایوات در «فرج انتظار» تعبیر
 گواه هیچ موؤمن انسوان اسوالمی، تعوالیم مطواب  هاسوت. سختی و مشکالت همه در الهی گشایش
 بلکوووه بدهووود، دسوووت از را الهوووی واسوووعه رحموووت بوووه خوووویش امیووود شوووداید و هوووا گرفتاری در نبایووود
 از هرگووز و باشوود داشووته الهووی فورج و لطووف بووه چشووم هموواره وظووایف، انجووام ضوومن در بایسوت می

ِج  انتظووار معنووای بووه تنهووا فوورج انتظووار بنووابراین، نباشوود. ناامیوود خداونوود رحمووت نسوویم  نهووایی فوور
 است. شدن گشوده قاب  مؤمن انسان زندگی در بستی بن هر که است این معنایش بلکه نیست،
 چوون بلنودی تعابیر با آن از که است حّدی به انتظار عاّم  معنای بیان در دینی های آموزه اهتمام
 برتوورین ،(37 :1404 ،حّرانوی شوعبه ابون) «الفوورج إنتظوارم  أّمتوی ِجهواد أفضوو » اموت: جهواد برتورین
 ترین محبووف ،(287 ،1ج :1395 بابویه)صودوق(، )ابون «الفورج إنتظوارم  العبواد، أفضو » عبادت:
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: علووی عوون سووئ » خداونوود: نووزد عموو   «الفوورج انتظووار قووال؟ع؟: اهلل، إلووی أحووّب  األعمووال أّی  رجوو  
 «اهلل فورج انتظوار الموؤمن عباد، أفض » مؤمن: عبادِت  بهترین و ،(122 ،52ج :1403 )مجلسی،
 است. شده یاد (291 ،1ج :1371 )برقی،

 أفضوو » دانوود: می سووبحان خوودای جانووب از فورج انتظووار را امووت عموو  بهتوورین خوودا؟ص؟ رسوول
 :1403 مجلسوووی، ؛644 ،2ج :1395 بابویه)صووودوق(، )ابن«اهلل مووون الفووورج إنتظوووار أّمتوووی أعموووال

 مبوارک وجوود فورج انتظوار را کلوی عنووان ایون مصوداق ترین برجسته بیت؟مهع؟ اه  و (128 ،52ج
 حقیقوی گشوایش حضورت آن ظهوور موؤمن، های انسوان بورای که چرا اند، دانسته عصر؟جع؟ ولّی 

 پیوامبر؟ص؟، فرموایش بوه اسوتناد بوا عسوکری حسون اموام (163 :1388 آملی، )جوادی است.
 ایشوووان از چنوووین هم انووود، نموده سوووفارش فوورج انتظوووار و صوووبر بوووه را بابویووه بووون حسوووین بووون علووی

 خوانند: فرا فرزندشان ظهور فرارسیدن تا کردن صبر به را حضرت شیعیان تا اند خواسته
 انتظوار مون اّموت اعموال نیبرتر فرمود: ؟ص؟امبریپ چون فورج، انتوظار و صوبر به باد تو بر

 گلپایگوانی، )صوافی کون. امور صوبر به مرا شیعیان و کن پیشه صبر علی ای ...است فرج
 (207 ،2ج :1380

 شده: روایت حسنی عبدالعظیم جناف از
 شوما قائم آیا که بپرسم او از داشتم تصمیم شدم، وارد جواداالئمه؟ع؟ حضرت سرورم بر

 ما قائم اباالقاسم، ای فرمود: بگویم، سخن که آن از پیش او، غیر یا است مهدی همان
 را وی ظهوورش زموان در و بوود، او منتظور غیبوتش زموان در بایود کوه اسوت مهودی همان
 پیوامبری بوه را محّمد؟ص؟ که خدایی به قسم است. من فرزند سومین او و کرد، اطاعت
گر داد، اختصاص ما به را امامت و برگزید  خودای باشود، بواقی روز یوک دنیوا عمور از تنهوا ا
 کوه گونوه آن و کنود، خوروج و ظهوور موا قوائم کوه کنود می طووالنی قودری به را روز آن تعالی
 او کوار سوبحان خودای گردانود. پور قسط و عدل از را آن است، شده پر جور و ظلم از زمین

 را موسوی؟ع؟ کوار کوه چنان گرداند، می او نف  به را اوضا  و کند می اصالح شب یک در را
 اسوووتفاده بووورای آتوووش از ای شوووعله گووورفتن بووورای موسوووی؟ع؟ کووورد، اصوووالح شوووب یوووک در

 بووود. رسوویده نبوووت افتخووار و رسووالت شوورافت بووه بازگشووت هنگووام امووا رفووت اش خووانواده
 اعمووال بهتوورین الفوورج؛ انتظووار شوویعتنا أعمووال أفضوو  فرمودنوود: جووواد؟ع؟ امووام سووپس
 بابویه)صوودوق(، )ابن اسووت. حضوورت( آن دسووت بووه )امووور گشووایش انتظووار مووا شوویعیان
 (377 ،2ج :1395

 دربواره سوخن از پوس شویعیان، اعموال بهتورین عنووان بوه «فورج انتظوار» تعبیور روایوت، این در
 اسوت آن گویوای ایون و اسوت، شوده مطور  ایشوان ظهوور قطعیت مسئله و مهدی؟جع؟ حضرت
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 است. اسالم دین در «فرج انتظار» آموزه بارز مصادی  از موعود، منجی فرج انتظار که
 است: آمده بکیر بن عبداهلل از دیگری روایت در

 حضرت شد. مطر  مطالبی پیامبر؟ص؟ وصی دوازدهمین به راج  باقر؟ع؟ امام خدمت
 القوائم الصوائم أجور مث  له األمر لهذا المنتظر أّن  اعلموا» فرمود: و نمود حاضر جم  به رو
 م  قت  من و شهیدا   عشرین أجر مث  له کان عدّونا فقت  معه فخرج قائمنا ادرک من و

 امور ایون انتظوار کوه کسوی همانوا بدانیود ؛«شهیدا   عشرین و خمس  أجر مث  له کان قائمنا
 کوس هور و بوود خواهود نمازگزار و دار روزه پاداش او برای باشد، داشته را قائم( ظهور )امر

 قتوو  بووه را مووا دشومنان و نمایوود همراهووی را او و کنوود پیودا را ظهووورش فووی  درک توفیو 
 موا قوائم رکاف در شخص آن چه چنان و بود خواهد شهید بیست پاداش او برای برساند

 ،2ج :1407 )کلینووی، شووود. می داده شووهید پوونج و بیسووت ثووواف او بووه برسوود شووهادت بووه
222) 

 کرده: روایت نیز عمر بن مفض 
 بخش نجوات پوذیرش و آموادگی و انتظوار از سوخن کوه بوودیم صوادق؟ع؟ امام محضر در

 مون» فرموود: صوادق؟ع؟ حضرت آمد. میان به است خدا؟ص؟ رسول فرزندان از که الهی
 الضوارف بمنزلو  کوان بو  ال فسوطاطه فوی القوائم م  کان کمن کان االمر لهذا منتظرا   مات
 بوا و بورد سر به قائم( ظهور )امر امر این انتظار در کس هر ؛«بالسیف اهلل رسول یدی بین

 سر به او فرماندهی خیمه در که است کسی همانند برود، دنیا از قائم ظهور برای آمادگی
 رکواف در خدا راه در که است کسی همانند او باالتر، بلکه باشد، او فرمان به گوش و برده
 (338 :)همو کند. جهاد شمشیر با خدا؟ص؟ پیامبر

 گوید: می مهزیار بن علی
 :فرموود حضورت پرسویدم؛ «فورج» دربواره ایشوان از و نوشوتم ؟ع؟هوادی اموام به ای نامه
 و ظالموان بوین از شوما اموام هرگواه ؛«الفورج فتوّقعووا دارالظالمین عن صاحبکم غاف إنا»

 (380 ،2ج :1395 )صدوق، .باشید فرج راه به چشم شد، مخفی ستمگران

 روشنی، به فوق، روایات در «الفرج فتوّقعوا» و ،«األمر لهذا منتظرا  » ،«األمر لهذا المنتظر» تعبیر
 سازد. می آشکار را موعود منجی ظهور مسئله در فرج انتظار آموزه کاربرد
 و عوواّم  معنوای در فورج انتظووار کوه گفوت چنوین توووان می الوذکر فوق روایوات مجمووو  بوه توجوه بوا
 بووه نسوبت یوأس عوودم و نامالیموات و مشوکالت در الهوی فوورج و رحموت بوه امیوود لوزوم بیوانگر کلوی،

ِج  انتظووار کلووی، عنوووان ایوون مصووداق بووارزترین و توورین مهم تردیوود بی و اسووت، امووور در گشووایش  فوور
 است. محمد؟جع؟ آل قائم ظهور امر در گشایش و نهایی
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وح از یأس حرمت» اصل با «فرج انتظار» معنایی پیوند  «اهلل ر
 قرآنوی اصو  بوا فورج، انتظوار آمووزه معنوایی و مبنوایی ارتبواط تبیین حاضر، نوشتار اصلی محور
 تعوالیمی جملوه از الهوی، فورج و رحموت بوه نسبت ناامیدی از پرهیز است. اهلل روح از یأس حرمت
کیوود مووورد کووریم قوورآن از متعووددی آیووات در کووه اسووت ووْ   آیووه در خداونوود اسووت. گرفتووه قوورار تأ  ایوو قم
ووذ یِعبواِد  وا َن یاّلَ ْسووَرفم

َ
ِسووِهْم   َعلووی أ ْنفم

َ
وووا ال أ وَف  ْغِفوورم ی اهلَل  ِإّنَ  اهلِل  َرْحَمووِ   ِموْن  َتْقَنطم نم ووهم  عووا  یَجم الووّذم ووَو  ِإّنَ  هم

ووورم  ح اْلَغفم  نهووی خداونوود، رحمووت از ناامیوودی بووه نسووبت را خووود کار گنووه بنوودگان ،(53 )زموور: میالووّرَ
وِه  َرْحَموِ   ِموْن  ْقوَنطم ی َمْن  َو  قاَل  است: خوانده «گمراه» را خویش رحمت از قانطین و فرموده،  ِإالَّ  َرّبِ
وَن  اّلم  یوأس بوه نسبت یعقوف؟ع؟ حضرت فرزندان نیز، یوسف سوره 87 آیه در .(56)حجر: الّضَ

وایتَ  ال اند: شده داشته برحذر اهلل َروح از سم
َ
 صوفِت  الهوی فرج و رحمت از ناامیدی و اهلِل  َرْوِح  ِمْن  أ

هم  است: شده دانسته کافران سم یی ال ِإّنَ
َ
ون اْلَقْومم  ِإالَّ  اهلِل  َرْوِح  ِمْن  أ  و یوأس نیوز، روایوات در . اْلکاِفرم

 «اهلل َروح من الیأس و اهلل رحم  من القنوط الکبائر» کبیره: گناهان از خداوند، رحمت از ناامیدی
 (186 :1410 )آمووودی،«الرجوواء انقطوووا  الووبال اعظوووم» بووال تووورین بزر  و (280 ،2ج :1407 )کلینووی،
کیوودات بووه توجووه بوا بنووابراین، اسووت. شووده خوانوده  حرمووت در تردیوودی دینووی، نصوووص فوراوان تأ
 ماند. نمی باقی الهی فرج و رحمت از ناامیدی و یأس
 نووووورانی بیوووان از ،«اهلل َروح از یوووأس حرمووووت» قرآنوووِی  اصووو  بوووا «فوووورج انتظوووار» آمووووزه ارتبووواط 

 عموالاأل حوّب أ فواّن  اهلل وحَر  مون تیأسووا ال و الفورج انتظوروا» فرماید: می که علی؟ع؟ امیرالمؤمنین
 قابو  1(616 ،2ج :1362 صودوق، ؛106 :1404 حّرانی، هشعب )ابن «الفرج انتظار عّزوجّ   اهلل لیإ

 در «اهلل َروح مون تیأسووا ال» و «الفورج انتظوروا» تعبیور دو نشوینی هم و تقوارن اسوت. دریافت و فهم
 نقطوه و امیود، ناامیودی و یوأس از پرهیوز بوا فورج انتظوار مسوئله کوه اسوت آن گویوای حضرت، کالم
 بور واقعی و حقیقی انتظار که معنا این به دارد، ارتباط الهی فرج و رحمت به امید یعنی آن مقاب 
 آموزه که هایی مؤّلفه و است گردیده بنا خداوند گشایش و رحمت به امید و یأس، از پرهیز مبنای
 و حقیقووی معنووای تحقوو  در اساسووی شوورط کننوود، می توصوویف قرآنووی و دینووی فرهنووگ در را امیوود

 دینوی، تعوالیم بوه توجوه بوا امیود آمووزه دیود بایود دیگور، بیوان بوه بوود. خواهود فرج، انتظار صحیِح 
 مشاهده قاب  منتظران اعمال در آثار و ها ویژگی آن چه چنان و است آثاری و ها ویژگی چه دارای

                                                        
 طریق  علی االعتبار و الوثاق  غای  فی الخبر هذا أص  أن اعلم ثم» نویسد: می حدی  این اعتبار درباره مجلسی عالمه .1

کثر نکر و الکلینی علیه اعتمد و المتأخرین بزعم صحیحا یکن لم إن و القدماء  و الکوافی أبوواف فوی متفّرقو  أجزائه أ
کابر من غیره کذا  (117 ،10ج :1403 )مجلسی، «.المحّدثین أ
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 دانست. دینی های آموزه بر مبتنی و حقیقی انتظار را آنها انتظار توان می بود،
 َروح از یوأس حرموت قرآنوِی  اصو  و فورج انتظوار معنوایی و مبنوایی پیوند تبیین برای بنابراین،

: است الزم اهلل  دینوی فرهنوگ در «پویوایی و حرکوت» یعنوی آن مؤّلفوه ترین مهم و امید جایگاه اوال 
: و گردد، تبیین  مهوم ایون گوردد. اثبوات و یوابی ره موعوود منجِی  انتظارِ  فرهنگ در مؤّلفه این ثانیا 

 شود: می گیری پی زیر عنوان دو در
 «امید» مؤّلفه مهمترین «پویایی و حرکت» یک:
 قوورآن اسووت. همنشووین و قوورین پویووایی، و تووالش حرکووت، بووا «امیوود» آموووزه اسووالمی، تعووالیم در
 فرماید: می کریم

 َ ّ ززهم  إم
َ
ززهم  َو  آَمُنززمل َ  یلّل

َ
ول َ  یلّل ززَك  لهللم  لم کَسززبم  یفم  جاَهززُیول َو  هززاَجُر ولئم

ُ
ُجزز َ  ی أ ززَ   ّم َ  لهلُل  َو  لهللم  َرمحم

 (؛218 )بق ه:  می  َرحم  َغُف ر  
 اند، کرده جهاد خدا راه در و نموده مهاجرت که کسانی و اند آورده مانیا که کسانی همانا
 .است مهربان و آمرزنده خدا و هستند داواریام پروردگار رحمت به آنها

 یعنوی ،اسوت «جهاد و هجرت مان،یا» به مشروط پروردگار، رحمت و لطف به دیام آیه این در
 اهوو  کووه افوورادی بنووابراین باشووند، عموو  و ایمووان اهوو  کووه دارنوود خداونوود رحمووت بووه امیوود کسووانی
 امیودی آن «رجواء» باشوند. امیدوار خدا رحمت به توانند نمی نیستند صالح عم  و تالش حرکت،
 در نیسوت. بویش آرزویوی عمو ، بودون امیوِد  اساسوا   و سوازد، فوراهم را آن مقّدمات انسان که است
 است: شده بیان چنین حقیقت این دیگری آیه

ُجملی کاَ   ََفَ م  قاَ   ّم هم  لم ّبم   َر
َملم کَفلم ا   َةَم    عم كم ی ال َو  صاام باَد م  شم م عم هم  بم ّبم َحیا   َر

َ
  (110 )کهف: أ

 امیرالموؤمنین؟ع؟ از اسوت. شوده معرفوی پویایی، و تالش و حرکت مایه «امید» نیز، روایات در
؛ راج   کوووّ  » شوووده: روایوووت  بیوووان در (207 :1413 )مفیووود، «.اسوووت جوینوووده امیووودواری، هووور طالوووب 
 فرماید: می است، امیدواری مّدعی که کسی درباره دیگری،

 رجزا مز  فکزّل  ةملزه، یف رجزاهه یتبزّیخ  ال بالزه ما وللعظمی کهب لهلل، ی جم أّنه باةمه یّیةی
 ةمله؛ یف رجاهه ة  
  گرنه و گوید می دروغ که بزر  خدای به دارد، امید خدا به که کند می ادعا خود گمان به
 و اعموال در او امیود دارد، امید که کسی هر پس نیست، پیدا کردارش در او امیدواری چرا

 (160 خطبه ،225 :1414 الرضی، )شریف شود. می مشخص رفتارش

 فرماید: می نیز
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 للعمل؛ بغک  لآلخ   ی جم ّم  تک  ال
 (150 حکمت ،497 :)همو بندد. می امید آخرت به عم  بدون که مباش کسی چونان

 و فائوده بی عمو ، و تالش حرکت، بدون آرزو و امید که است آن بیانگر آن مانند و روایات این
 و یوأس» مقابو ، در اسوت. پویوایی و عمو  بوه واقعوی، و حقیقوی امید و رجا ِقوام و است، دروغین
 فرماید: می صادق؟ع؟ امام است. وظایف و تکالیف انجام در کوتاهی و سکون موجب «ناامیدی

وح مم  للکأ  ی  م  َب دا   أشّی  لهلل َر لس، للامهش  ؛(338 ،69ج :1403 )حمج
 است. زمهریر از سردتر الهی رحمت از امیدی نا

 شوود می انسوان سسوتی و رخووت موجوب ناامیدی، که است آن بیانگر «زمهریر از سردتر» تعبیر
 انجام در کوتاهی و تفریط به که رخوتی کشاند، می رخوت به را انسان شدید سرمای که چنان هم

 (230 ،74ج )همو: «.التفریط القنوط فی» امیرالمؤمنین؟ع؟: بیان به انجامد، می وظایف
 حرکوت، ،«امیود» ویژگوی و مؤّلفوه تورین مهم کوه شوود می روشون شد، بیان که چه آن به توجه با
 است. تفریط و رخوت سکون، ،«ناامیدی» اثر ترین مهم و است پویایی و تالش

 «پویایی و حرکت» با مالزم انتظار فرهنگ دو:
 ظهووور مسووئله بوه نوووعی بوه کووه تعوابیری و مهوودویت مسووئله بوه مربوووط روایواِت  و آیووات در تأّمو 
 انتظارِ » که است آن بیانگر دارند، اشاره غیبت زمان در منتظران وظایف و مهدی؟جع؟ حضرت
 اسوت، الهوی رحموت بوه امیود اصولی موّلفوه کوه پویوایی و تحوّرک و تعّهود بوا هموواره «موعود منجی
 و توالش از ایسوتادن و مسوئولیتی بی سوکون، موجوب که ناامیدی و یأس با گاه هیچ و بوده همراه
 باشد. نمی سازگار است، حرکت
 برخوی مطواب  و دارد اشواره زموین در صوالحان حکومت و جانشینی به که نور، سوره 55 آیه در
 «صوالح عمو  و ایموان» از سوخن شوده، تطبیو  مهدی؟جع؟ حضرت جهانی حکومت بر روایات
 است. شده داده وعده هستند صالح عم  اه  که کسانی به زمین در جانشینی یعنی است،
 شووده تبیووین روشوونی بوه واقعووی، منتظووران هووای ویژگی و انتظوار حقیقووی معنووای نیووز روایوات در
 فرماید: می زمان؟جع؟ امام حقیقی منتظر توصیف در صادق؟ع؟ امام است.

 ،2ج :1395 )صزیوق، ةنزه یزّهب لهلل رسز   یزیی بزیخ  سزکفه کالشزاه  ةشز  للثزای لملنتظ 
 ؛(647
 خوودا؟ص؟ پیووامبر رکوواف در کووه اسووت کسووی ماننوود باشوود، دوازدهووم امووام منتظوور کووه کسووی
 کند. می دفا  حضرت آن از و کشد می شمشیر
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 حضورت آن از امور اصالح امید و داند می مهدی؟جع؟ حضرت ظهور خواهان را خود که کسی
 کوه منتظر، نه حقیقت در و گفته گزاف به سخن نیست، تالش و حرکت و جهاد اه  خود اّما دارد

ووّده و ِعووّده سووازی آماده معنووی بووه حضوورت آن ظهووور حقیقووی انتظووار اسووت. ایشووان از منووزوی  در عم
 مبوارزه از سخن راستین، انتظار در خداست. راه در جهاد و نظامی مسائ  جمله از ها زمینه تمامی

 اسوت بلنودی معنوای هموان ایون کردن. بلند دعا به دست صرفا   و قعود و سکون نه است جهاد و
 علویکم» فرمایود: می غیبوت عصور در شویعیان وظیفوه بیوان در و اشواره بودان معصووم؟ع؟ اموام کوه

 «فوورج انتظووار» بووا «دعووا» بووه اموور همراهووی (،332 :1411 طوواووس، )ابن «الفوورج انتظووار و بالوودعاء
 و خودسوازی بور عوالوه توا تکاپوسوت و توالش در هموواره ظهوور، راسوتین منتظور که است آن گویای
 باشد. عام  نیز ستم و ظلم با مبارزه در خود اجتماعی رسالت به فردی، تکالیف به توجه

 فرماید: می ؟ع؟امیرالمؤمنین
 ؛(3 :1428 حمققا ، لز )گشوهی لهلل سبکل یف بیمه کاملتشحط ألم نا لملنتظ 
 زنود غلوت خوود خون در خدا راه در که است کسی مانند باشد، ما فرج امر منتظر که کسی
 .برسد( شهادت به )و

 خدا، راه شهیدان رتبه و مقام به ؟جع؟مهدی حضرت ظهور امر منتظران رتبه و مقام تشبیه
 در جهواد و قیوام و حرکوت بودون شوهداء که است روشن است. انتظار مسئله واالی عظمت بیانگر
 راه در مبوارزه و جهاد ثمره ممقا این آیند، نائ  شهادت واالی مقام به توانستند نمی هرگز خدا راه
 و حرکووت و جهوواد مسوویر در گووام کووه اند کسووانی نیووز ظهووور اموور حقیقووی منتظووران بنووابراین سووت،خدا

کمیوت و عودالت گسوترش جهوت در کوششوی هویچ از گوذارده، بیوداد و ظلوم با مبارزه  دریو  حو  حا
 کنوود می گمووان و دارد مووی خوووش دل مجاهووده و آوری رزم از تهووی انتظوواری بووه کووه آن کننوود. نمی
 بوه انتظارش رکا و دارد باط  خیالی بود، موعود منتظر توان می شهادت و جهاد برای آمادگی بی

 رسید. نخواهد سامان
کرم؟ص؟ پیامبر تعبیر این  شوعبه ابون) «اسوت فرج انتظار من امت جهاد برترین» فرمودند: که ا
 های زمینوه )در جهواد بوا کوه اسوت اموری فورج انتظوار کوه است آن گویای خود (37 :1404 ،حّرانی

 غیبوت زموان در اموور اصالح برای تالشی هیچ که دارد باور که کس آن پذیرد. می صورت مختلف(
 ها دشوواری برابور در مقاوموت و طاغوتیوان با مبارزه برای هرگز نیست، ثمربخش عصر؟جع؟ ولی

 ظهوور بوه امیود از مملوّو  قلبوی و سوپرده راستین انتظار به دل که آنان اما داشت، نخواهد ای انگیزه
کمووان صووالحان، نهایووت در کووه داننوود می و دارنوود  بوواز صوواحبانش بووه حوو  و بووود خواهنوود زمووین حا
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 چنوین بوه رسویدن بورای پوذیرد، می سوامان و اصوالح جامعوه امور بیوداد و سوتم محوو بوا و گردد، می
 مختلوووف های زمینوووه در خوووود جامعوووه اصوووالح در و کووورد خواهنووود اصوووالح را خویشوووتن ای جامعوووه

 آورند. فراهم را کریمه دولت آن تشکی  و ایجاد زمینه تا کوشند، می
 تالشوی و دائموی حرکتوی منتظور انسواِن  که کند می اقتضا انتظار معنای روشن و صحیح ادراک

 فرموایش سوازد. منتَظور اموام ظهوور مهیوای را خوویش جامعوه و خوود آن اثور بور تا باشد، داشته پویا
عوودّن » کووه صووادق؟ع؟ امووام مبووارک وجووود  :1397 )نعمووانی، «سووهما   لووو و القووائم لخووروج أحوودکم لیم
 واقو  بوه بخواهود کوه هور روایوت، ایون مطواب  است. خجسته راه این بخش روشنایی چراغ (320
گر سازد، مهیا را خویشتن است الزم باشد حضرت آن مبارک وجود منتظر  یوک کردن آماده با چه ا
 نشوود، مبوارزه و جهواد میودان مورد توا انسوان کوه فهمانود می شوریف روایوت ایون در تأّمو  باشد. تیر
 بلنوودی معنووای همووان ایوون و بدانوود حضوورت آن راسووتین منتظووران زمووره در را خویشووتن توانوود نمی
 سوبیل  فوی قوتال   و» اسوت: شوده اشواره آن به رمضان مبارک ماه شبهای نورانی ادعیه در که است
 یوک هور باید» فرمود: صادق؟ع؟ امام که این (117 ،95ج :1403 )مجلسی، «.لنا فوّف  ولّی  م 
 زیرا تعیین، نه دارد تمثی  صبغه ،«تیر یک با لو و کند آماده حضرت آن ظهور برای را خود شما از

 حوّ   بورای توالش رسالتش اقتصادی، کارشناس و اوست وظیفه رزمی آمادگی نظامی، متخصص
 اتراف و اسراف تعطی  و طبقاتی آور رنج فاصله تقلی  عرضه، و تقاضا تعدی  بیکاری، رف  تورم،

 برابوور در ایسووتادگی و زدایی جهوو  دار عهووده سیاسووی، یووا حقوووقی یووا فقهووی مجتهوود و اسووت ترّفووه و
 )جووادی اسوت. اعتقوادی مبانی از عالمانه حمایت و تعلی  و تبیین نهایت، در و فرهنگی هجوم
  (190-185 :1388 آملی،

 فرهنووگ در و اسووت پویووایی و حرکووت وظیفووه، بووه عموو  اهوو  حقیقووی منتظوور کووه، آن خالصووه
 اسوت، ناامیودی و یأس مهم آثار از که گریزی مسئولیت و رخوت سکون، با فرج انتظار مهدویت،
 نوودارد. دینووی معووارف نظوور از مطلوووبیتی گونووه هیچ عموو ، بوودون انتظووارِ  اساسووا   و باشوود نمی سووازگار
 مون الفورج انتظوار» اسوت: دانسوته هوا عم  برتورین را آن کوه «فرج انتظار» از سجاد؟ع؟ امام تعبیر

 فرهنووگ در کوه انتظوواری اسوت. مطلوب همووین گویوای (،14 ،4ج :1411 )بحرانووی، «العمو  فضو أ
کوان از را منتظوران و رود موی شومار بوه عبادت اسالمی  بور اسوتوار و پابرجوا معتقودان و صوالحان و پا

کمیت راه در جهاد و مطلوف آینده به امید با آمیخته است انتظاری شمارد، می  تعبیور به حّ . حا
 مطهری: شهید

 )مطهوری، حو . راه در بوودن مجاهود حقیقوی و واقعوی آرزوی یعنوی داشوتن فورج انتظار
1385: 172-173) 
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کید به توجه بنابراین،  حرکوت، موجوب کوه الهوی رحموت بوه امیود مطلوبیوت بور دینوی تعالیم تأ
 و رخوووووت سووووکون، کووووه ناامیوووودی و یووووأس از نهووووی نیووووز، و اسووووت حوووو  راه در مجاهووووده و پویوووایی
 موالزم را موعود منجی فرج انتظار که پرشماری روایات کنار در دارد، دنبال به را گریزی مسئولیت

کمیووت راه در مجاهوووده و تووالش حرکووت، بووا  و مبنوووایی ارتبوواط مبووّین دانووود، می عوودالت و حوو  حا
 است. اهلل َروح از یأس حرمت قرآنی اص  با فرج انتظار معنایی

ج، رسیدن فرا  ناامیدی! و یأس هنگام فر

ِج  انتظار مسئله به که روایاتی میان در  کوه دارد وجود روایاتی دارند، اشاره زمان؟جع؟ امام فر
 ایون بوه انود، زده پیونود ناامیودی و یوأس تحقو  بوا را عصور؟جع؟ اموام فورج رسویدن فرا ظاهر، به

 در روایوات ایون اند. دانسوته انسوان ناامیودی و یوأس زموان را حضورت ظهوور و فرج هنگام که معنا
کنون چه آن با ظاهر  بیوان اهلل َروح از یوأس حرمت قرآنِی  اص  با فرج انتظار آموزه ارتباط درباره تا
 و یوأس بوه زموان؟جع؟ اموام ظهوور کوه اسوت آن گویوای روایوات ایون ظاهر زیرا دارد؛ منافات شد،

 بوردارد، گوام بیشوتر ناامیودی و یوأس مسویر در انسوان کوه قودر هور پس خورده، گره انسان ناامیدی
 ایجواد انسوان، بور ناامیودی و یوأس اثور تورین مهم کوه این چوه شد، خواهد تر نزدیک حضرت ظهور

 چه هر و شود، تقویت انسان در روحیه این چه هر بنابراین است، مسئولیتی بی و سکون رخوت،
کن انسان  شوبهه ایون شود. خواهود تر نزدیوک حضورت ظهوور انودازه هموان بوه تر، تفواوت بی و تر سا
 تقویوت «باشود شوده ظلوم از پور جهان که دهد می ر  زمانی ظهور» گوید می که روایاتی با تواند می

 مقابوو  در رو ایوون از نوودارد، تووالش و حرکووت بوورای ای انگیووزه ناامیوود، و مووأیوس انسووان زیوورا شووود،
 در و ظلوم، گسترش موجب تفاوتی بی و سکون این و بود، خواهد تفاوت بی ستم و ظلم گسترش
 شد. خواهد حضرت ظهور رسیدن فرا نتیجه
 پردازیم. می ظاهری تنافی این رف  و آنها توضیح به سپس و روایات این نق  به ابتدا
ْسَناِد  ِبَهَذا َو  .1 ِدْبِن  َعْن  اإْلِ َحّمَ ود   مم َثنِ  َقاَل  َمْسعم وَصاِلح   یَحّدَ بم

َ
اد   ْبنم  َخَلفم  أ َثَنا َقاَل  یاْلَکّشِ  َحّمَ  َحّدَ

َثنِ  َقووواَل  اد  یوووزِ  ْبووونم  َسوووْه م  ْبنم  یَحوووّدَ ووودم َحّمَ َسووو مم ْحَموووَدْبِن  َعوووْن  ِن یاْلحم
َ
وووِدْبِن  أ َحّمَ ِبووو مم

َ
 َقووواَل  َقووواَل  َنْصووور   یأ

َضا  ؟ع؟:الّرِ
َسززَ   َمززا حم
َ
َّ  أ ززبم َظززارَ  َو  للّصَ تم َفززَرجم  لنم

  للم
َ
ززَ   َمززا أ عم َ   مَسم َوَجززَل  لهللم  َقزز م ُبززمل َو   َةّزَ َتقم ّیم  لرم      کززَرق   َمَعُکزز م  إم

ول ُر َتظم ّیم  َفانم َ   َمَعُک م  إم شم  مم َتظم نم ُ
بم م  ُک م کَفَعلَ   َ  یلْلم الّصَ ُه  بم ّنَ ا َفإم َ

ّّنَ َفَرُج  ُ   ییجم  إم  م کزللم  َةَ   للم
م
 َفَقزیم  أ

ززهم  َکززاَ  
َ
زز م  َ  یلّل ُک م  مم لم َّ  َقززبم ززَب صم

َ
ُک م  أ ززنم  ؛380 :1413 محکززشی، ؛645 ،2ج :1395 )صززیوق، مم

 ؛(21 ،3ج :1374 ب لی، ؛441 ،2ج :1406 کاشای، فکض
 ایوآ ،اسوت کووین دنیکشو فورج انتظوار و گورفتن شوهیپ صبر چقدر فرماید: می رضا؟ع؟ امام
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 و راهوم هبو چشوم زیون مون کوه دیباشو راه هبو چشوم :فرمود که را خداوند سخن دیا دهینشن
 آل فوورج کوه دیوریگ شوهیپ صووبر پوس باشوم؟ یمو منتظوور شوما بوا هوم موون کوه دیباشو منتظور
 کوه آنهوا دیوبدان را نیا و دیرس خواهد دىینوم و أسی هنگام ح ( دولت ظهور )و محمد

  .اند کرده صبر شما از شیب بودند شما از شیپ

ْبنم  .2 دم َحّمَ د   ْبنم  اْلَحَسنم  َو  ییْح ی مم َحّمَ د   َجْعَفِرْبِن  َعْن  مم َحّمَ ود   ْبوِن  اْلَحَسِن  َعِن  مم َحّمَ و مم  یَرِف یالّصَ
د   َجْعَفِرْبِن  َعْن  َحّمَ بِ  َعْن  َقِ  یالّصَ  مم

َ
ور   َعْن  ِه یأ  َقاَل: َمْنصم

لهلل یلم  َقاَ   یم ُبمَةبم
َ
ُص رُ  ای  :؟ع؟أ ّ َ  َمنم َّ  َهَهل إم َمم تم ی اَل  لألم

م
اّلَ  ُک م کأ َی  إم ولکزُتَ  َحّ َ  لهللم  َو  اَل  َو  ا   یإم  َبعم  َو  ُز

ُصمل َحّ َ  لهللم  َو  اَل  ّحَ َی ی َحّ َ  لهللم  َو  اَل  َو  ُتَ زَی ی َم م  شم زَعَی ی َو  شم زَعُی ی َمز م  سم  ،1ج :1407 )کلکزی، سم
لس، ؛130 :1404 مّقی، باب یه لب  ؛346 ،2ج :1395 صیوق، ؛370  ؛(184 ،4ج :1404 حمج
 خودا هبو نوه .شودن وسیموأ از بعود مگور رسوید نخواهود فورا شوما بورای امور ایون منصور اى
 کوه مووقعی مگور دیوآ نموی خدا هب نه ابند،ی ازیامت شما بد و خوف که آن از بعد مگر دیآ نمی
 شووقاوتش اسوت، شووقی کوه کوس آن کووه هنگوامی مگوور دیوآ ینمو او خوودا هبو نووه د،یشوو پواك
 .شود شناخته است سعادتمند که کس آن و گردد آشکار

ْبنم  .3 دم َحّمَ ام   مم َثَنا َقاَل  َهّمَ ْبنم  َحّدَ وِدْبِن  َجْعَفورم َحّمَ َثَنا َقواَل  َماِلو    مم ْبنم  َحوّدَ ودم َحّمَ ْحَموَد  مم
َ
  ینِ یاْلَموِد  أ

َثَنا َقاَل  ْسَباط   ْبنم  یَعلِ  َحّدَ
َ
ِدْبِن  َعْن  أ َحّمَ َدْبِن  َعْن  ِسَنان   مم ّقِ  ر  یَکثِ  َداوم  َقاَل: یالّرَ
  ُ یبم  ُقلم
َ
لهلل ألم یم زُ   :؟ع؟َةبم لم زَیلَك  ُجعم ُّ  َهزَهل َطزاَ   َقزیم  فم ز َمم ُبَنزا َضزاَق م  َحزّ َ  َنزاکَةلَ  لألم َنزا َو  ُقُل  تم  مم
ّ َ  :َفَقزاَ   َکَمیا   َّ  َهزَهل إم ز َمم زُه   ُکز ُ  ی َمزا  َ  یزآ لألم نم ُه  َو  مم َشزّیَ

َ
زَ   ُمَنزاد   یَنزادم ی َغّمزا   أ زَما م  مم ز م  للّسَ اسم  بم

م  َقامئم بم  لسم م  َو  للم
َ
ُ   هم یأ ُ   َلُه  َفُقلم لم َیلَك  ُجعم ُه  َما فم ُ ُه  َفَقاَ   لمسم ُ ُ   لمسم زُ   َو  َنزیبم  لسم بم  لسم

َ
زُ   هم یزأ  َوصم  لسم

لس، ؛181 :1397 )نعمای، ّّ  ؛38 ،51ج :1403 حمج  ؛(157 ،5ج :1425 ةام ، ح
 عنویی) امور نیوا شووم تیفودا کوردم: عورض ؟ع؟صوادق اموام بوه د:یوگو رّقّی  ریکث بن داود

 بوه جانموان اندوه از و میشد دلتنگ که دیکش درازا به ما بر چندان الهی( و حّ   حکومت
 مرتبوه نیتور سوخت و )موردم( ىناامیود هیوپا نیآخور در امور نیوا همانوا فرمود: د،یرس لب
گوواه کووه باشوود انوودوه و تنگووی دل کننووده نا  سوور آواز پوودرش و قووائم نووام بووه آسوومان از اى ندا
  یو اسوم او اسوم فرموود: حضورت آن سوت؟یچ او نام شوم تیفدا کردم: عرض دهد، می
 .است نییجانش نام پدرش نام و امبریپ

ْبنم  .4 دم َحّمَ د   ْبنم  یَعلِ  َو  اْلَحَسِن  مم َحّمَ وِدْبِن  َعوْن  اد  یوزِ  ْبِن  َسْهِ   َعْن  مم َحّمَ وِدْبِن  َعوْن  ِسوَنان   مم َحّمَ  مم
ور   بِ  َعْن  َقِ  یالّصَ  َمْنصم

َ
 َقاَل: ِه یأ
  ُ َنا ُکنم
َ
ُ   َو  أ ارم َ

ُ   لام غم  بم ُ اَة    َو  َّ   کلْلم َنا مم م  مَجَ َحابم صم
َ
لهللم  َو  ُجُلمسا   أ یم ُبمَةبم

َ
َمُع ی ؟ع؟أ  َکَ َمَنزا، سم

  یفم  َلَنزا: َفَقزاَ  
َ
ززمُتم      َش  یأ نم

َ
وَ   َمززا ُکز ُ  ی اَل  لهللم  َو  اَل  اَ  هَیززَه  اَ  هَیزَه  أ زّیُ لَ   َتُ ةم  هم کززإم

َ
 َحززّ َ  َنُک م کزأ
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َبُلمل وَ   َما ُک ُ  ی اَل  لهللم  َو  اَل  ُتَغرم ّیُ لَ   َتُ ةم  هم کإم
َ
ُصمل َحّ َ  َنُک م کأ ّحَ وَ   َما ُک ُ  ی اَل  لهللم  َو  اَل  ُتَ ّیُ لَ   َتُ  هم کزإم

ةم 
َ
ول،کُتَ  َحّ َ  َنُک م کأ وَ   َما ُک ُ  ی َما لهللم  َو  اَل  ُز ّیُ لَ  َتُ ةم  هم کإم

َ
اّلَ  َنُک م کأ زَی  إم  ُکز ُ  ی اَل  لهللم  َو  اَل  ا   یزإم  َبعم

وَ   َما ّیُ لَ  َتُ ةم  هم کإم
َ
َی ی َحّ َ  َنُک م کأ َی ی َم م  شم زَعَی ی َو  شم زَعُی ی َمز م  سم  ؛249 ،2ج :1407 )کلکزی، سم

 ؛(335 :1411 طمیس،
 ؟ع؟صوادق اموام خودمت ان(یعی)شو موان اصوحاف از جمواعتی بوا رهیومغ بن حارث و من

 شنید، یم را ما سخن حضرت آن م(یگفت یم سخن ح  دولت ظهور از )و میبود نشسته
 چشووم شیسووو هبوو چووه آن خوودا هبوو نووه هووات،یه هووات،یه شووما؟ دکجائیوو فرمووود سووپس

 واقو  دیکشو یمو چشوم شیسوو هب چه آن خدا هب نه د،یشو غربال تا نشود، واق  دیکش یم
 جودا توا نشوود واقو  کشوید یم چشوم شیبسوو چوه آن خودا هبو نوه د،یشوو بررسوی توا نشود،
 هبو نوه دى.یونوم از بعود جوز نشود، واق  دیکش یم چشم شیبسو چه آن خدا هب نه د.یشو

 سووعادت و برسوود بشووقی شووقاوت تووا نشووود، واقوو  دیکشوو یموو چشووم شیبسووو چووه آن خوودا،
 .دیبسع

 :؟ص؟اهلل رسول قال .5
َبزاد، فم َضزعم  َو  للبم د، َّ کَتَغ  یخَ حم  َك لم َذ  َو   م َة  ای زَ   أ م کزلل َو  للعم ، مم ز للَفزَرجم نم زَك  َی َفعم ُّ ی ذلم  ظَهز

 ؛(125 ،13ج :1409 )م ةش، یَوَلیم  مم م  ییم لَْلهم  للقامئم 
 دگرگوون شوهرها کوه اسوت هنگوامی در مهودى ظهوور علوی، اى فرمودنود:  ؟ص؟خودا رسول
 نیوا در گردنود. موی وسیموأ مهودى ظهوور و فورج از و شوند می فیضع خدا بندگان شده،
 .گردد می ظاهر من فرزندان از قائم مهدى هنگام

ْخَبَرَنووا .6
َ
ْبنم  أ ْحَمووودم

َ
ووِدْبِن  أ َحّمَ ْقوووَدَ،  اْبوونم  د  یَسوووِع  مم َثنِ  َقووواَل  عم ْبنم  یَحووّدَ ْحَمووودم

َ
ووَف ی أ ووووَف ی ْبوووِن  وسم  ْعقم

واْلَحَسِن  بم
َ
ْعِف  أ َثَنا َقاَل  ِکَتاِبِه  ِمْن  یاْلجم َثَنا َقاَل  ِمْهَراَن  ْبنم   م یِإْسَماِع  َحّدَ ِبو ْبوِن  یَعِلو ْبنم  اْلَحَسنم  َحّدَ

َ
 یأ

بِ  َعْن  َحْمَزَ، 
َ
َه  َو  ِه یأ بِ  َعْن  َحْفص   ْبِن  ِب یوم

َ
بِ  َعْن  ر  یَبِص  یأ

َ
ِدْبِن  َجْعَفر   یأ َحّمَ هم  ی؟ع؟َعلِ  مم ّنَ

َ
 َقاَل: أ

ُ  ُقمُ  ی اَل  َقاَ   َو  َقامئم اّلَ  ؟ع؟ للم زَ   ی  ی]َشزیم  ی  یَسیم  َخمم    َةَ   إم زا م  مم
َ   َو  للّنَ زم َنز    َو  َزاَل تم  َبزَ     َو  فم

اَ   ُ  کصم ی َل  َطاُة     َو  للّنَ َك  َقبم ع   ف  کَس  َو  َذلم بم  یخَ َبز َقاطم َّ َعز
َ     َو  للم زتم زا م  یفم  ی  یَشزیم  لخم

 َو  للّنَ
م م یدم  یفم  َتَشّتُ    م م  مم م     کَتَغ  َو  هنم َتَمّیم  َتَمّیَ ی َحّ َ  َحاهلم ُ

َ   لْلم مم َ ز م  َمَسزا    َو  َصَباحا   لْلم َظز م  مم  َمزا ةم
ا م  َکَل م  مم م  َّ ی

لم  َو   للّنَ
کم
َ
هم م  أ ضم ضا   َبعم وُجُه  َبعم َذل  َفُخُر َی   َخَرَج  إم نم  م کللم  ةم

م
ُقُنمطم  َو   أ ز م  للم  م  مم

َ
 أ

لی وم جا   َر َّ ز م  ُطز یَب  اکفَ  َف َ َرَکزُه  ْلم دم
َ
ز م  َکزاَ   َو  أ ه   مم َصزارم نم

َ
َ   َو  أ َ   ُکزّلُ  ُل یزللم ز م  لم یزللم َ  َو  َخاَلَفزُه  َو  َنزاَولُه  ْلم

مم  َخاَلَف 
َ
ُه أ هم  مم م  َکاَ   َو  َّ َیل م ةم

َ
لس، ؛253 :1397 )نعمای، أ  ؛(231 ،52ج :1403 حمج

 و ها بتیمص و دیشد ترس و خوف که دورانی در مگر کند، نمی امیق ؟جع؟قائم حضرت
کم جامعووه( )بوور هووا فتنووه  آن، از شیپوو و شووود مووردم ریووگ داموون بووال و گرفتووارى و باشوود حووا

 اخوتالف افتود، اتفواق عورف انیوم مهلکوی و دیشود رىیودرگ ابود،ی و یشو طاعون مارىیب
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کم موووردم نیبووو دىیشوود  و دهووود ر  آنوووان نیووویآ و نیووود در ختگییگسووو هووم از شوووود، حوووا
 از کووه چووه آن از _ روز و شووب هوور آرزومنوودى هوور کووه ییجووا تووا کنوود رییووتغ مووردم تیوضووع
 و کنوود موی موور  آرزوى _ نودیب مووی گورید  یو حقوووق بوه آنووان تجواوز و مووردم ییخوو درنوده
 از مووردم دىیوناام و أسیو بوا زموان هوم کنود مووی خوروج کوه هنگوامی بوه حضورت آن خوروج

 واى اوسوت، اورانیو از و ابدی می در را او که کس آن حال به خوشا پس است، فرج دنید
 روى او فرمووان از و کنوود مخالفووت و ورزد دشوومنی او بووا کووه کووس آن بوور تمووامی بووه واى و

 .باشد او دشمنان از و گرداند

 األمور هوذا إّن » ،«إیواس بعود إاّل  یوأتیکم ال األمور هوذا إّن » ،«الیوأس علوی الفرج یجیء اّنما» تعابیر
 و ،«الفوورج مون الیوأس» ،«إیوواس بعود إاّل  أعیونکم الیوه تموودون موا یکوون موا» ،«منووه یکوون موا آیوس

 بور نووعی بوه یوک هور فووق، روایوات در «فرجوا   یروا أن من القنوط و الیأس عند خرج إنا فخروجه»
 و یووأس کووه بووود خواهوود زمووانی مهوودی؟جع؟ حضورت ظهووور هنگووام کووه دارنوود داللووت مطلووب ایون

کم ناامیودی  مشووخص یعنوی اسوت، نشووده بیوان یوأس متعّلوو  چهوارم توا اول حوودی  در باشود. حوا
 أن مون» و «الفورج من» قید ششم و پنجم حدی  در اما است، منظور چیزی چه از یأس که نشده
 زموانی حضورت خوروج یعنوی اسوت، فورج از ناامیودی و یوأس موراد، کوه اسوت آن گویوای «فرجا   یروا

 و فورج یوا و غیبوت( شدن طوالنی جهت )به حضرت ظهور در فرج مشاهده از مردم که بود خواهد
 اند. شده مأیوس خویش امور در گشایش
 گفت: باید بح  این صدر در شده مطر  شبهه به پاسخ در
:  را بحوو  محوو  روایووات کووه اسووت ایوون داد توووان می شووبهه ایوون بووه کووه پاسووخی توورین مهم اوال 

گیر زمان در را مهدی؟جع؟ حضرت ظهور که دانست روایاتی از دسته آن نظیر توان می  شدن فرا
جم ی »... :ماننود انود، نموده معرفوی جهان، در ستم و ظلم ْرَض  ْمََلم یَفو ْخورم

َ
ِلَئوْت  َکَموا َعوْدال   اأْل  َو  َجوْورا    مم

ْلما    در توانود می شود، داده روایات از دسته آن به پاسخی هر بنابراین، (93 :1397 )نعمانی، «.ظم
 جملوه از ها نشوانه و عالئوم ظهوور بوه اموتالء روایوت باشود. قبوول موورد نیز بح  مح  روایات مورد

 ارتکواف جوواز معنوای بوه هرگوز ایون و دارد اشاره آخرالزمان در منکرات و گناه عدالتی، بی گسترش
 گنوواه و ظلووم ارتکوواف جووواز معنووای بووه روایووات ایوون کووه گونووه همان پووس .باشوود نمی گنوواه و ظلووم
 هوا انسوان بر ناامیدی و یأس غلبه با مقارن را ظهور هنگامه که نیز بح  مح  روایات باشد، نمی

 آن پوی در و ناامیدی و یأس جواز معنای به هرگز و کند نمی آن مطلوبّیت بر داللت ،است دانسته
 روایوووات و کوووریم قووورآن در سوووتم و ظلوووم کوووه گونوووه همان زیووورا نیسوووت، گریزی مسوووئولیت و سوووکون
ع انکار مورد نیز ناامیدی و یأس گرفته، قرار نهی مورد بیت اه   عملوِی  اثور اسوت. مقودس شور
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گر که است این مؤمنان برای احادی  این  یناامید سایه و دیدند جور و ظلم از پر را زمین زمانی ا
 هور از بویش شورایط آن در و نشووند مأیوس خودشان یافتند، گسترده ها انسان سرِ  بر هم را یأس و

 باشند. داشته را خود موالی فرج انتظار دیگری زماِن 
:  چشوم بشوریت توا کوه باشوند نکتوه ایون بوه تنّبوه و توذکر مقوام در روایوات ایون است ممکن ثانیا 

 را خوود اسوت بایسوته و شایسوته کوه گونوه آن توانود نمی ،باشد داشته الهی غیر های قدرت به امید
 همووه از مووردم کووه بووود خواهوود زمووانی حضوورت ظهووور بنووابراین، سووازد. آموواده حضوورت ظهووور بوورای

 و معرفتوی رشود از انودازه ایون بوه و شوند ناامید عدالت کام  اجرای برای ها سیاست و ها حکومت
 عودالت کننوده تأمین توانود می مهودی؟جع؟ حضورت حکوموت تنهوا کننود درک کوه برسوند فکوری
 نکتوه ایون بوه توجوه بلکوه نیسوت، پویایی و حرکت و تالش نافی تنها نه معنا، این باشد. حقیقی

 گردد. حضرت ظهور زمینه آوردن فراهم جهت بیشتر تالش برای ای انگیزه تواند می
:  است: شده روایت جواد؟ع؟ امام از ثالثا 

 شوب یوک در را (؟جع؟مهودی )حضورت ایشوان ظهوور امور تعوالی و تبوارک خداونود همانا
 اصوالح شوبه( )یوک را ؟ع؟موسوی حضورت خود کلیم کار که طور همان فرماید، می اصالح
 کوه حوالی در پوس ،رفوت خوویش اهو  برای آتش آوردن دست به برای که گاه آن فرمود،
 .باشوود مووی فوورج انتظووار مووا شوویعیان اعموال بهتوورین .بازگشووت بووود شووده فرسووتاده پیوامبرِ 

 (377 ،2ج :1395 )صدوق،

 مقدموه و زمینوه گونوه هویچ بدون حضرت ظهور انن که فهماند می «شب یک در اصالح» تعبیر
 ممکون .شوود موی صوادر نودارد، وجوود آن بودن نزدیک بر داّل  ای نشانه ظاهرا   که وقتی در و قبلی
 لحوا  بوه حضورت ظهوور از موردم کوه زموانی در کوه باشود ایون نیوز بحو  محو  روایات از مراد است

گهوان نودارد، وجود ایشان ظهور بودن نزدیک بر ای نشانه و ند ناامید ظاهری  ایشوان ظهوور امور نا
گهوانی بوه بواور بلکوه نودارد، منافوات پویوایی و توالش و حرکوت بوا تنهوا نوه معنوا این رسد. می فرا  نا

 هور در و نگوردد ناامیود آن تحقو  از شورایطی هویچ در انسوان کوه شوود می موجب ظهور زمان بودن
 )بووا ظهوور اموور بورای را خوود آمووادگی هموواره لووذا بدانود، عملوی و ممکوون اموری را فوورج وقوو  لحظوه
 فورج انتظار خصوص در شیعیان وظیفه پس نماید. حف  خود( اجتماعی و فردی وظایف انجام
 امامشان ظهور به امیدی بشری عادی محاسبات مبنای بر وقتی که است این ؟جع؟زمان امام

 حسواف ظواهری( قورائن مبنوای )بور آن روی کوه زمانی تا باشند داشته فرج به امید بیشتر ندارند،
 فرماید: می باره این در صادق؟ع؟ امام کنند. می

 امیوودوارتر داری، را( )وقوووعش امیوود چووه آن از نووداری را( )وقوووعش امیوود کووه چیووزی بووه
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 آورد، دسوت بوه آتشوی خود اه  برای تا رفت ؟ع؟عمران بن موسی حضرت همانا باش،
 و بنوده کوار خداونود پوس بازگشوت. ایشوان سووی بوه بوود مرسو  پیوامبرِ  کوه حوالی در پس

 مووورد در تعووالی و تبووارک خداونوود و فرمووود اصووالح شووب یووک در را موسووی؟ع؟ پیووامبرش
 یوک در را ایشوان ظهوور() کوار کنود. موی عمو  چنوین نیز ؟ع؟دوازدهم امام قائم حضرت
 را ایشوان و کورد، اصوالح را ؟ع؟موسوی پیامبرش کار که طور همان فرماید، می اصالح شب
 ،1ج :1395 )صوودوق، .آورد مووی در ظهووور و فوورج روشوونایی سوووی بووه غیبووت و حیوورت از

151) 

:  شوودن جوودا و مووردم شوودن غربووال بووه ؟جع؟عصوور امووام ظهووور تحقوو  چهووارم حوودی  در رابعووا 
 سوه از پوس ؟ع؟صوادق اموام حودی ، ایون در اسوت. گردیده منوط یکدیگر از آنها َبدان( و )نیکان
 تموّدون موا یکوون موا واهلل ال» فرماینود: می «تمّیزوا حتی» و «تمحصوا حتی» ،«تغربلوا حتی» تعبیر
 تعوابیر آن از پوس و قبلوی عبوارات سیاق در «إیاس بعد ااّل » عبارت نکر «.إیاس بعد ااّل  أعینکم الیه
 یکودیگر از آنهوا شودن جودا و موردم شودن غربوال محورهوای از یکوی کوه باشود ایون گویوای تواند می

 هنگوامی حضورت ظهور که بود خواهد چنین حدی  معنای بنابراین، است. «امید و یأس» محور
 در کوه دهود می نشوان بیوان ایون شووند. جودا یکدیگر از ناامید و امیدوار های انسان که رسد می فرا

 کوه نیسوت گونه این و دارند وجود امیدوارند الهی فرج و ظهور به که افرادی چنان هم ظهور زمان
 باشووند. شووده خوود وظووایف انجووام در کوتواهی نتیجووه در و یناامیود و یووأس ایوون دچوار مووردم هموه

 و یشووقی مون یشوقی حّتوی أعیونکم الیوه تموّدون موا یکوون ال واهلل ال» فرمایود: می کوه بعودی عبوارت
 باشد. مطلب این شاهد تواند می «دیسع من یسعد

 گیری نتیجه
 معنایی ارتباط اهلل َروح از یأس حرمت قرآنی اص  و فرج انتظار آموزه میان اسالمی اندیشه در

 َروح» از مووراد و «چیووزی از انتظووار و توقوو  انقطووا » معنووای بووه «یووأس» واژه دارد. وجووود مبنووایی و
 یأس حرمت قرآنی اص  و فرج انتظار آموزه میان پیوند فهم است. الهی گشایش و رحمت ،«اهلل
 ایون یوابی ره و پویوایی و حرکوت یعنوی آن مؤّلفوه تورین مهم و امیود جایگاه تبیین گرو در اهلل َروح از

کید است. موعود منجی انتظار آموزه در مؤّلفه  کوه ناامیودی و یوأس از پرهیوز بر دینی های آموزه تا
 سویمای ترسویم بوه کوه روایواتی بوه توجوه نیوز گوردد، می گریزی مسئولیت و رخوت سکون، موجب

 کوه دهود می نشوان ،انود پرداخته غیبوت عصور در ظهوور منتظوران وظوایف بیان و حقیقی منتظران
 اساسوا   کوه ای گونوه بوه اسوت، مهدوی فرهنگ در فرج انتظار معنای مقّوم پویایی و حرکت عنصر
 هنگوام کوه روایواتی میوان، ایون در .یافوت نخواهود تحقو  حقیقوی انتظار مجاهده، و تالش بدون
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 اهلل َروح از یووأس حرمووت اصوو  بووا ظوواهر در و داننوود می ناامیوودی و یووأس تحقوو  بووا مقووارن را ظهووور
گیور زموان در را موعوود منجوی ظهور که روایاتی همچون توان می را دارند منافات  و ظلوم شودن فرا
 کوه دانسوت معنوا بودین را روایوات ایون تووان می نیوز نموود. توجیوه انود، کرده معرفی جهان در ستم
 کاموو  اجوورای بوورای هووا سیاسووت و هووا حکومووت همووه از مووردم کووه بووود خواهوود زمووانی حضوورت ظهووور
 حکوموت تنهوا کننود درک کوه برسوند فکوری و معرفتوی رشود از انودازه ایون به و شوند ناامید عدالت
 .باشد حقیقی عدالت کننده مینأت تواند می ؟جع؟مهدی حضرت
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 منابع
 کریم قرآن
 البالغه نهج

 .1413 الکریم، دارالقرآن قم، ،العزیز القرآن تفسیر فی الوجیز حسین، بن علی جام ، أبی ابن _
 محّمووود ومحمووود یالوووزاو أحموود الطوواهر تحقیووو : ،واألثاار الحااادیث غریااب فاای النهایااا  اثیوور، ابوون _

 ش.1367 إسماعیلیان، همؤسس قم، ،یالطناح
 اإلمووووام مدرسوووو  قووووم، ،الحیاااارة ماااان التبصاااایر و اإلماماااا  ،حسووووین بوووون علووووی قّمووووی، بابویووووه ابوووون _

 .1404 ،؟جع؟المهدی
 مدرسووووین، جامعوووه انتشووووارات قوووم، ،الخصاااال علووووی، محّمووودبن صوووودوق(، بابویه)شووویخ ابووون _

 ش.1362
کبووور علوووی تحقیووو : ،النعمااا  تماااام و الااادین کماااال ، _______________________ _  تهوووران، غفووواری، ا

 .1395 اسالمی ،
 هنووداوی، عبدالحمیوود تحقیوو : ،األعظاام المحاایط و المحکاام اسووماعی ، بوون علووی سووید،، ابوون _

 .1421 العلمی ، دارالکتب بیروت،
کبور علوی تحقیو : ،الرساول آل عن العقول تحف علی، بن حسن حّرانی، شعبه ابن _  قوم، غفواری، ا

 .1404 مدرسین، جامعه به وابسته اسالمی نشر مؤسسه
 و کرمووانی ابوطالووب تحقیوو : ،العبااادات ماانهج و الاادعوات مهااج موسووی، بوون علووی طوواووس، ابوون _

 .1411 دارالذخائر، قم، محرر، محّمدحسن
 دارالکتووب بیووروت، ،العزیااز الکتاااب تفساایر فاای الااوجیز المحاارر غالووب، بوون عبوودالح  عطیووه، ابوون _

 .1422 العلمی ،
 األعووالم مکتووب قووم، هووارون، محّموود عبدالسووالم تحقیوو : ،اللغاا  مقااائی  معجاام فووارس، ابوون _

 .1404 ،یاإلسالم
 .1414 دارالفکر، بیروت، ،العرب لسان مکرم، محّمدبن منظور، ابن _
 آسووتان مشووهد، ،القاارآن تفساایر فاای الجنااان رو  و الجنااان روض علووی، بوون حسووین رازی، ابوالفتوووح _

 .1408 رضوی، قدس
 .1421 ،یالعرب التراث إحیاء دار بیروت، ،اللغ  تهذیب احمد، محّمدبن ازهری، _
 عوالم بیوروت، یاسوین، آل محّمدحسون الشویخ تحقیو : ،اللغا  فای المحایط عبواد، بن اسماعی  _

 .1414 الکتب،
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 قوووم، رجوووائی، سووویدمهدی تحقیووو : ،الکلااام درر و الحکااام غااارر محّمووود، عبدالواحووودبن آمووودی، _
 .1410 اإلسالمی، دارالکتاف

 ش.1374 بعث ، مؤسسه قم، ،القرآن تفسیر فی البرهان سیدهاشم، بحرانی، _
 المعوووارف مؤسسووو  قوووم، ،؟مهع؟األطهاااار وآلاااه محّماااد أحاااوال فااای األبااارار حلیااا  __________________، _

 .1411 اإلسالمی ،
 العلمیوو ، دارالکتووب قووم، محوودث، الوودین جووالل تحقیوو : ،المحاساان محموود، احموودبن برقووی، _

1371. 
 العلمیوو ، دارالکتووب بیووروت، ،السااور و االیااات تناسااب فاای الاادرر نظاام عموور، بوون ابووراهیم بقوواعی، _

1427. 
 .1422 ،یالعرب التراث إحیاء دار بیروت، ،البیان و الکشف محّمد، احمدبن ثعلبی، _
 ش.1388 اسراء، قم، ،موعود موجود مهدی؟ امام عبداهلل، آملی، جوادی _
 دارالعلووم بیووروت، عطووار، عبوودالغفور أحموود تحقیوو : ،الصااحا  حموواد، بوون اسووماعی  جوووهری، _

 .1410 للمالیین،
 .1425 اعلمی، بیروت، ،المعجزات و بالنصوص الهداة إثبات حسن، محّمدبن عاملی، حّر  _
 .1413 ،؟ع؟البیت آل مؤسسه قم، ،االسناد قرب جعفر، بن عبداهلل حمیری، _
 بوون حسووین تحقیوو : ،الکلااوم ماان العاارب کااالم ودواء العلااوم شاام  سووعید، بوون نشوووان حمیووری، _

 .1420 ،اول دارالفکر، دمش ، ،یالعمر عبداهلل
 .1412 دارالقلم، بیروت، ،القرآن ألفاظ مفردات محّمد، بن حسین اصفهانی، راغب _
 دارالفکوور، بیووروت، شوویری، علووی تحقیوو : ،القااامو  جااواهر ماان العاارو  تاااج ،مرتضووی زبیوودی، _

1414. 
 ،یالعربوو دارالکتوواف بیووروت، ،التنزیاا  غااوامض حقااائق عاان الکشاااف عموور، محمووودبن زمخشووری، _

1407. 
 .1427 دارصادر، بیروت، ،التفاسیر عیون محمود، احمدبن سیواسی، _
 ،نجفووی مرعشوی اهلل آیوت کتابخانوه قوم، ،بالماأثور التفسایر فای المنثاور الادرّ  الودین، جوالل سویوطی، _

1404. 
 .1406 داراألضواء، بیروت، ،القرآن مجازات فی البیان تلخی  حسین، محّمدبن الرضی، شریف _
 ،یالصواف العظموی اهلل آی  مکتب  قم، ،عشر؟ الثانی االمام فی االثر منتخب اهلل، لطف صافی، _

 ش.1380
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 للمطبوعووات، األعلمووی مؤسسوو  بیووروت، ،القاارآن تفساایر فاای المیاازان محّمدحسووین، طباطبووایی، _
1390.  

 .1412 علمیه حوزه مدیریت مرکز قم، ،الجامع جوامع حسن، بن فض  طبرسی، _
 ش.1372 خسرو، ناصر تهران، ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ، _______________________ _
 المکتبووو  تهوووران، ،یالحسوووین أحمووود السوووّید تحقیووو : ،البحااارین مجماااع فخرالووودین، طریحوووی، _

 ش.1375 المرتضوی ،
 تا. بی ،یالعرب التراث إحیاء دار بیروت، ،القرآن تفسیر فی التبیان حسن، محّمدبن طوسی، _
 .1411 دارالمعارف، قم، تهرانی، عباداهلل تحقی : ،الغیب  ، _______________________ _
 دارالهجور،، مؤسسو  قوم، ،یالمخزومو یمهود تحقی : ،العین کتاب احمد، بن خلی  فراهیدی، _

1409. 
 .1419 دارالمالك، بیروت، ،القرآن وحی من محمدحسین، اهلل، فض  _
 .1415 العلمی ، دارالکتب بیروت، ،المحیط القامو  یعقوف، محّمدبن فیروزآبادی، _
 اإلعوالم لمکتوب التواب  النشور مرکوز قوم، ،القارآن تفسایر فای األصفی محّمدمحسن، کاشانی، فی  _

 .1418 اإلسالمی،
 .1406 ،؟ع؟امیرالمؤمنین امام کتابخانه اصفهان، ،الوافی ، ______________________________ _
 .1415 الصدر، مکتب  تهران، ،الصافی تفسیر ، ______________________________ _
 .1414 دارالهجر،، قم، ،للرافعی الکبیر الشر  غریب فی المنیر المصبا  محّمد، احمدبن فیومی، _
کبووور علوووی تحقیووو : ،الکاااافی یعقووووف، محّمووودبن کلینوووی، _  تهوووران، آخونووودی، محّمووود و غفووواری ا

 .1407 اإلسالمی ، دارالکتب
 مسوجد قم، ،المهدی؟ اإلمام أحادیث معجم اسالمی(، معارف )مؤسسه محققان از گروهی _

 .1428 جمکران، مقدس
 ش.1373 داد، نشر تهران، ،الهیجی شریف تفسیر علی، محّمدبن الهیجی، _
 تا. بی العلمی ، دارالکتب بیروت، ،العیون و النک  محّمد، بن علی ماوردی، _
 التووراث إحیوواء دار بیووروت، ،األطهااار األئماا  أخبااار لاادرر الجامعاا  بحاااراألنوار محّموودباقر، مجلسووی، _

 .1403 العربی،
 محالتوی، رسوولی سیدهاشوم تحقیو : ،الرساول آل أخبار شر  فی العقول مرآة ،__________________ _

 .1404 اإلسالمی ، دارالکتب تهران،
 .1409 نجفی، مرعشی اهلل آیت مکتب  قم، ،الباط  إزها  و الحق إحقا  نوراهلل، قاضی مرعشی، _
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  .1430 العلمی ، دارالکتب بیروت، ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق حسن، مصطفوی، _
 ش.1385 صدرا، تهران، ،معنوی آزادی مرتضی، مطهری، _
 ش.1377 صدرا، تهران، ،(؟مهدی انقالب و )قیام آثار مجموعه ، ________________ _
کبوور علووی و اسووتادولی حسووین تحقیوو : ،األمااالی محّموود، محّموودبن مفیوود، _  کنگووره قووم، غفوواری، ا

 .1413 مفید، شیخ
 ش.1371 االسالمی ، دارالکتب تهران، ،نمونه تفسیر ناصر، شیرازی، مکارم _
ة و األسرار کشف محّمد، احمدبن میبدی، _  ش.1371 امیرکبیر، تهران، ،األبرار عدّ
کبر علی تحقی : ،الغیب  ابراهیم، محّمدبن نعمانی، _  .1397 صدوق، نشر تهران، غفاری، ا

 .1415 دارالقلم، بیروت، ،العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز احمد، بن علی واحدی، _
 


