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 1چکيده

اعتقاد به موعود، باور مشترک پیروان ادیان الهی است. آموزه مهدویت در دین اسالم به عنوان آخرین دین آسمانی اهمیتی ویژه 
تحلیلی و با رویکردی تطبیقی به سنجش داللی آیه استضعاف به  –با روش توصیفی  تا دارد. پژوهش حاضر در صدد است

نی و ن درویت بپردازد. در این راستا با واکاوی مفاهیم کلیدی آیه و با تکیه بر قرامهدوی مربوط بهآیات مهم  عنوان یکی از 
است که آیه از باب جری و تطبیق به این قانون کلی اشاره دارد که اراده الهی به پیشوایی  برونی کالم، به این نتیجه دست یافته

 دلعو کامل آن ظهور حکومت حق و  نمونه گسترده مستضعفان و وراثت آنها در حکومت بر روی زمین تعلق گرفته است و
 باشد.می در تمام کره زمین توسط حضرت مهدی
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 مقدمه

روزی برای نجات بشر و زدودن ای دارد که اند که خداوند در روی زمین ذخیرههمه ادیان آسمانی این اصل را پذیرفته
بشر فصل جدیدی از زندگی آحاد گونه، خواهد آمد و این لای بر مبنای قسط و عدها و ایجاد جامعهظلم از ملت

ه کد کرد. تمام مذاهب اسالمی نیز بر این مسئله اتفاق نظر دارند و معتقدند ننوعی خود را در زمین تجربه خواه
باشد. در آیات قرآن نیز هرچند به صراحت و با داللت مطابقی از حکومت می موعود از فرزندان حضرت زهرا

سوره  9-8سوره نور و آیات  55سخنی به میان نیامده است، اما ظهور برخی آیات )مانند آیه  حضرت مهدی
(، بر حکومت آن حضرت تأویل و 213؛ توبه: 1صف( بر این موضوع داللت دارد و بعضی از آیات )مانند نحل: 

 .(671/ 2: 1395؛ صدوق، 198 :1397؛ نعمانی، 254/ 2: 1380)عیاشی، تطبیق شده است 
سوره قصص است که در این  6و  5تطبیق شده، آیات  ز جمله آیاتی که بر حکومت جهانی حضرت مهدیا

 :فرمایدنام گرفته است. خداوند در این آیات می« آیه استضعاف»پژوهش با توجه به محتوای کلی این دو آیه، عنوان 
ا و حکومتشان را در زمین پابرج دهیم ارثان قرارخواهیم بر مستضعفان در زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و ومیما 

َ»سازیم:  ِكَ َو  ُنم  َو  اِرِثین  ُهُمَاْلو  ل  ن ْجع  ًةَو  ِئمَّ
 
ُهْمَأ ل  ن ْجع  َاْسُتْضِعُفواَِفىَاألْرِضَو  ِذین  ىَالَّ ل  َع  ْنَن ُمنَّ

 
یُدَأ ُهْمَفَُِنِر َل  ىَن 

اند و تنها له مهدویت بررسی نکردهئناظر به مس پژوهان این آیه را به طور خاص و مستقل ولکن قرآن...«. األْرِضَ
 برخی مباحث ادبی و تفسیری تبیین شده است. ،ذیل آیه مزبور

شناسی و واکاوی این پژوهش به بررسی ظهور آیه بر حکومت مستضعفان پرداخته و در صدد است تا پس از مفهوم
بررسی دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت به فهم بهتر  های ادبی از آیه و توجه به سیاق آیات وها و با طرح پرسشواژه

 مقصود آیه رهنمون گردد. 

 شناسیمفهوم

هایی مانند تطبیق، اراده، منت، استضعاف، ائمه و وارث در آیه مورد بحث رسد روشن ساختن معنای واژهبه نظر می
 کند. ی به دیدگاه برگزیده هموار مین دیگر راه را برای دستیابیای برخوردار است و با کمک قرااز جایگاه ویژه

 تطبيق. 1

ر.ک: )به طوری که آن را کاماًل بپوشاند  باشد،میچیزی بر چیزی مانند خودش  ی گذاشتنواژه تطبیق در اصل به معنا
امروزه واژه تطبیق به معنای کاربردی کردن و اجرایی  ،رسد با توجه به این اصلبه نظر می .(439/ 3: 1404ابن فارس، 

 :1377)دهخدا، شود. اما تطبیق در پژوهش حاضر به معنای مقایسه و برابر نهادن دو چیز است نمودن نیز استعمال می
 .«(تطبیق»ذیل واژه 

سران شیعه و اهل های مفتوان دیدگاهبر این اساس، در کنار بررسی آیات قرآن به صورت ترتیبی و موضوعی می
توان به سنت را با یکدیگر مقایسه کرد. منظور از بررسی تطبیقی در این پژوهش همین معناست. با این نوع نگاه می

بررسی نقاط اشتراک و افتراق فریقین در حوزه مورد پژوهش پرداخت و از این طریق نقاط قوت و ضعف هرکدام را 
 افت. شناسایی کرد و به دیدگاه برگزیده دست ی



 

 اراده. 2

در لغت به معنای  (،457/ 2: 1404)ابن فارس، است « رود»واژه اراده که اجوف واوی و مصدر باب افعال و از ریشه 
آمده است. برخی  (245/ 2تا: )فیومی، بیو طلب و اختیار  (188/ 3: 1414؛ ابن منظور، 478/ 2: 1410)جوهری، مشیت 

اراده لوازمی مانند تردد، حالت  یاین معنا :اصل این ماده را به معنای طلب با اختیار و انتخاب دانسته و معتقدند
این واژه در لغت به معنای مشیت،  .(269/ 4: 1402)مصطفوی، اضطراب، نظر و... تا هنگام انتخاب را در خود دارد 

ها گاهی اوقات با تردید و تأمل اما در انسان،َدون تردید و اضطراب استطلب و خواستن است که در خداوند ب
 است.

داشتن و پسندیدن، تصمیم گرفتن و قصد کردن، دوستاراده در اصطالح به معانی گوناگونی به کار رفته است. 
ح داده شده است گونه که در فلسفه اسالمی توضیاز معانی اراده است. آن تاتصمیم برخاسته از ترجیح عقالنی سه 

، خداوند متعال، خواه فاعل بالعنایه باشد یا فاعل بالرضا و یا فاعل بالتجلی به معنای اول (121/ 2: 1391)مصباح، 
گرفتن معنا ندارد. از این رو، تنها به معنای ها اموری مانند اندیشیدن و تصمیمگونه فاعلدارای اراده است؛ زیرا در این

دهد. هنگام بررسی داللی آیه، تکوینی یا تشریعی بودن اراده در آیه شریفه راده کرده و انجام میاول است که کاری را ا
 و معنای هر کدام را بررسی خواهیم کرد.

 منت. 3

کار خیر کردن، نعمت  .2؛ قطع و انقطاع .1 :(267/ 5: 1404)ابن فارس، اند دو اصل بر شمرده« من  »دانان برای لغت
راغب اصفهانی  (.581/ 2تا: ؛ فیومی، بی418/ 13: 1414؛ ابن منظور، 2207/ 6: 1410)ر.ک: جوهری، دادن و احسان نمودن 

ت را به معنای نعمت سنگین و منت خدا را همان نعمت ها داند که به انسانهای سنگین و ارزشمند خداوند میمن 
به اعتقاد  .(20/ 16: 1417)طباطبایی، اند برخی مفسران این معنا را پذیرفته .(777 :1412ی، )راغب اصفهانشود ارزانی می

« منت»به معنای فرستادن نعمت مخصوصی است که قطع شده است. اطالق « من  »برخی محققان، اصل در ماده 
/ 11: 1402)مصطفوی، د شوبر قطع به همین مناسبت صورت پذیرفته است. به همین مناسبت منت بر قطع اطالق می

181).  

 استضعاف. 4

استضعاف به معنای ضعیف شمردن، ناتوان دیدن، خوارکردن و ضعیف کردن است. به گفته جوهری، َضعف و ُضعف 
؛ راغب 1390/ 4: 1410)جوهری، د نخالف قوت است و استضعاف آن است که کسی را ضعیف شمارند و ناتوان ببین

به اعتقاد برخی محققان، استضعاف آن است که کسی طلب ضعف شخصی را کند و  .(506  :1412اصفهانی، 
شهید مطهری با استناد به تفاسیر  .(30 /7: 1402)مصطفوی، مستضعف کسی است که ضعیف شمرده شده است 

عنای م، واژه استضعاف را نه فقط امری ذهنی و حالتی روانی )به معنای خوارشمردن(، بلکه به البیان مجمعو  کشاف
 .(19/ 16: 1374؛ مکارم شیرازی و همکاران، 905/ 15: 1389)مطهری، داند استذالل و به ضعف کشاندن می

نکته قابل توجه در آیه استضعاف این است که منظور از مستضعفین، کسانی هستند که در زمین به ضعف کشانده 



 

مقید شده است. چنین کسانی در آسمان « فی االرض»اند، نه مطلق مستضعفان؛ زیرا استضعاف در آیه به شده
هایی است که خداوند متعال برای ها دارند. شاهد این ادعا ویژگیمستضعف نیستند، بلکه جایگاه رفیعی در آسمان

ُهْمَ»آنها برشمرده است، مانند:  ل  ةًَ ن ْجع  ِئمَّ
 
َ»، «أ اِرِثین  َاْلو  ُهُم ل  ْرِضَ»، «ن ْجع 

 
َِفىَاأْل ُهْم َل  ن  كِّ ُنم  َ»، «و  ْون  ُنِریَِفْرع  و 

ُرون َ اُنواَیْحذ  اَک  اَِمْنُهمَمَّ ُهم  ُجُنود  َو  ان  ام  ه    .(1391/ 7/ 2)جوادی آملی، دروس تفسیر مسجد اعظم قم، « و 

 ائمه. 5

ائمه؛ جمع امام به معنای پیشوا و مقتداست، خواه پیشوای حق باشد یا باطل و به گفته راغب اصفهانی، خواه انسان 
شود شود که به او اقتدا میدانان، امام به کسی گفته میبه گفته لغت .(87: 1412)راغب اصفهانی، ا غیر آن باشد یا کتاب ی

منظور از  .(24/ 12: 1414؛ ابن منظور، 1865/ 5: 1410؛ جوهری، 28/ 1: 1404)ابن فارس، دارند و در کارها او را مقدم می
گیرد. درباره خداوند متعال به پیشوایِی ایشان تعلق می هه ارادمورد بحث، همان مستضعفانی هستند ک هائمه در آی

 مصداق ائمه بحث خواهیم کرد.

 وارث. 6

. یابدی کسی است که بدون معامله و داد و ستد، چیزی به وی انتقال میا، به معن«ورث»اصل وارث، اسم فاعل از 
 .(105/ 6: 1404)ابن فارس، به گروه دیگر به نسب یا سبب منتقل شود  و ارث یعنی چیزی که برای گروهی بودهبنابراین 

َ.(7/ 13: 1402)مصطفوی، اند شود اشاره کرده و ارث را مقید به امور مادی ندانستهبرخی به اطالق چیزی که منتقل می
َدر ادامه مقاله منظور از وارثان در آیه استضعاف روشن خواهد شد.

 تفسير آیه استضعافبررسی دیدگاه فریقين در 

 به طور کلی در تفسیر آیه شریفه دو دیدگاه عمده وجود دارد: 
و داللت  و یاران او مرتبط دانسته بیشتر مفسران اهل سنت آیه شریفه را به داستان فرعون و حضرت موسی. 1

حکومت جهانی حضرت اند. طبیعی است که این دیدگاه به نفی داللت آیه بر آیه را در همین مورد منحصر کرده
 گردد. منجر می مهدی
ده داللت آیه را به این مورد منحصر ندانسته و آیه را از قبیل یک قاع ،بیشتر مفسران شیعه بعد از نقل تفسیر فوق. 2

ترین مصادیق آن را از کامل توان حکومت جهانی حضرت مهدیاند. از این رو، میکلی و یا سنت الهی دانسته
 . به شمار آورد

بنابراین در دیدگاه اول به ظاهر آیه استناد و اکتفا شده است، در حالی که در دیدگاه دوم شاهد فراروی از ظاهر و 
 سریان مورد نزول آیه به مصادیق دیگر هستیم.

کوشیم سر  اختالف نظر مزبور را با بررسی برخی نکات تفسیری و توجه به قراین درونی و بیرونی آیه در ادامه می
 یین کرده، دیدگاه برگزیده را ارائه دهیم. تب



 

 «نرید»استمراری بودن فعل . 1

است که داللت بر « نرید»در این آیه شریفه، مضارع بودن فعل  یکی از قراین حکومت جهانی حضرت مهدی
سوره قصص ثابت  6و  5استمرار اراده الهی دارد. این ویژگی نه تنها برای فعل نرید، بلکه برای دیگر افعال آیات 

رسد اراده الهی مبنی بر منت نهادن بر مستضعفان به کیفیتی که در آیه استضعاف آمده است در همه است. به نظر می
.ک: )ر استدارد و این قرینه باعث برتری دیدگاه مزبور نسبت به دیدگاه رقیب و جریان ها سریان ها و مکانزمان

 .(131/ 8تا: طوسی، بی
نازل شده و اگر فقط حکایت  ها از زمان حضرت موسین، آیات مورد بحث پس از گذشت قرنافزون بر ای

َعلىَ»یا « وأردنا ان نمن  »رفت، مانند: بایست به صورت فعل ماضی به کار میبود میگذشته می نا ولقدَمن 
ذینَاستضعفوا منان به خداوند متعال بر مؤ، به ویژه با توجه به اینکه در برخی دیگر از آیات، منت گذاشتن «ال 

َاللهَعلىَالمؤمنین...»صورت ماضی به کار رفته است، مانند:  ناَعلیكَ»، (164آل عمران: )«  لقدَمن  وَلقدَمن 
ناَعلىَموسىَوَهارون» (،37)طه: « مرهَاخری بنابراین به کار رفتن افعال آیات مورد  (.114)صافات: « وَلقدَمن 

 ان سنتی کلی توسط خداوند متعال است.بحث به صورت مضارع نشانه بی
واو  دانستناند و چه بسا این دیدگاه ریشه در عاطفه را حکایت حال گذشته دانسته« نرید»بیشتر مفسران اهل سنت، 

فعل ماضی است که خبر از علو « عال»است. « انَفرعونَعالَفىَاالرض»داشته باشد. در این صورت، آیه عطف بر 
؛ 392/ 3: 1407)زمخشری، ، اما حکایت حال گذشته است باشدمیهم فعل مضارع « نرید»دهد و فرعون در گذشته می

گویا مفسرانی مانند زمخشری، مضارع محقق الوقوع را در حکم ماضی دانسته و این دیدگاه  .(579/ 24: 1420فخررازی، 
ح ظاهری آیه مورد پذیرش ادبای عرب اما چنین توجیهی هرچند در سط .(392/ 3: 1407)زمخشری، اند را توجیه کرده

های استضعاف در آینده کارآیی ندارد. افزون بر این، چه منعی قرار گرفته است، اما در سطح باطنی و تطبیق آن در جریان
منعی  :برای اخبار الهی از تحقق رویدادی در آینده و رخ دادن آن در زمان خبر داده شده وجود دارد؟ به عبارت دیگر

آینده ظرف تحقق رویداد است و زمان  ،لق اراده الهی به پیدایش رویدادی در آینده وجود ندارد. در این صورتبرای تع
زمان خبردادن از رویداد آینده. آری، اگر اراده الهی به چیزی تعلق گرفته و چیزی بخواهد مانع تحقق اراده  حال، صرفاً 

 تام الهی بشود، اشکال وارد خواهد بود.

 «االرض»الف و الم در  بارهدربحثی . 2

از  و نقش آن در برداشت حکومت جهانی حضرت مهدی« االرض»در این بخش به بررسی نوع الف و الم در 
 ؛. عهد بودن الف و الم1: وجود دارددست کم دو احتمال « االرض»پردازیم. در معنای الف و الم آیه استضعاف می

 . جنس بودن الف و الم. 2

 عهد بودن الف والم الف. 

َاْسُتْضِعُفواَ» :در آیه پنجم سوره قصص« االرض»الم  به اعتقاد بیشتر مفسران، الف و ذین  ىَالَّ ل  َع  ْنَن ُمنَّ
 
یُدَأ َُنر و 

ْرض
 
ْرض» :الف والم عهد ذکری و برای اشاره به االرض در آیه چهارم «ِفىَاأْل

 
َفىَاأْل ال  َع  ْون  َِفْرع  )ابن است  «ِإنَّ



 

از سوی کسانی مطرح شده  سیاق و ظاهر آیه با این دیدگاه موافق است. دیدگاه مزبور عمدتاً  .(13/ 20 :تا، بیعاشور
ای از مفسران، منظور و فرعون ارتباط دارد. به همین دلیل عده است که معتقدند آیه فقط به جریان حضرت موسی

البته حتی اگر الف و الم برای عهد باشد، باز  .(392/ 3 :1407)زمخشری، اند از سرزمین معهود را مصر و شام دانسته
بودن  یعهد :هم احتمال فراگیر بودن قانون عام استخالف مستضعفان در هر سرزمینی منتفی نیست. به عبارت دیگر

ن را آ الف و الم منافاتی با جری و تطبیق آیه بر جریانات مشابه ندارد؛ زیرا عالوه بر مصداق اولیه که الف و الم عهد
یعنی در عین اینکه آیه  ؛جاودانگی قرآن است دلیلهای دیگر هم برای آن وجود دارد و این به مصداق ،کندبیان می

اسرائیل است، قابل تطبیق بر مصادیق دیگر هم هست و نیازی در مصداق اولی خود بیانگر حال مستضعفان بنی
و این مفاد قاعده جری و تطبیق است که آیه در مورد نزول خود  نیست که الفاظ آیه به تمامی بر آن داللت داشته باشد

کند که در صفات و خصوصیات با مورد نزول آیه شریک است سرایت می یمخصص نیست، بلکه به هر مورد
توان احتمال در آیه مورد بحث نیز بر اساس قاعده جری و تطبیق می .(72/ 3: 1390؛ همو، 69 - 68 :1388)طباطبایی، 

 مورد نزول را تقویت نمود. غیر 

 جنس بودن الف والم ب. 

رو تنها از این .مورد نزول آیه، خصوصیت ندارد :توان گفتمی« االرض»در احتمال جنس بودن الف و الم  بیانبا 
و فرعون نیست، بلکه آیه عمومیت دارد. شاهد این ادعا روایات تفسیری است که  شامل جریان حضرت موسی

 .(313: 1410؛ فرات کوفی، 306/ 1: 1407)کلینی،  اندبه مستضعفان اعصار و امصار دیگر نیز تطبیق دادهرا آیه مورد بحث 

 به صورت اسم ظاهر نه ضمير« الذین استضعفوا»استعمال . 3

الَِفى»فرماید: خداوند متعال در آیه چهارم سوره قصص می َع  ْون  َِفْرع  هاَِشََِإنَّ ْهل 
 
َأ ل  ع  َج  ْرِضَو 

 
ْضِعُفَاأْل یعًاَیْست 

ْحیى َیْست  ُهْمَو  ْبناء 
 
ُحَأ بِّ ًةَِمْنُهْمَیذ  َاْلُمْفِسدینَطاِئف  َِمن  ُهَکان  ُهْمَِإنَّ در آیه  فه مستضعفیبرای اشاره به طااما «. ِنساء 

ابهامی وجود ندارد و مرجع ضمیر کاماًل روشن  هاگونه کاربردتوانست ضمیر جمع به کار رود؛ زیرا در اینبعد می
ىَ»خوانیم: گونه میاست. در عین حال، در آیه بعد این ل  َع  ْنَن ُمنَّ

 
یُدَأ َُنر َاْسُتْضِعُفواو  ذین  ُهْمََالَّ ل  َن ْجع  ْرِضَو 

 
ِفىَاأْل

ُهُمَاْلواِرثین ل  َن ْجع  ًةَو  ِئمَّ
 
 «.أ

َا»ذکر  ،به گفته برخی مفسران ذین  ىَالَّ ل  به جای َعَلیِهم برای اشاره به علت یاری کردن خداوند به  «ْسُتْضِعُفواع 
ای ندارند را ن مظلوم که قدرت فرار و راه چارهااین طائفه است؛ خداوند نسبت به بندگانش رحیم است و مستضعف

 ن حضرت موسیاسرائیل در زمابا این توضیح، آیه استضعاف به بنی .(13/ 20تا: )ابن عاشور، بیکند یاری می
 شود.اختصاص ندارد و شامل مستضعفان عالم در هر عصر و سرزمینی می

 امامت؛ منت و لطف هميشگی خداوند. 4

گذشت، این واژه به معنای نعمت دادن و احسان کردن است. خداوند متعال « منت»شناسی گونه که در مفهومهمان
اشاره کرده و آن را  ها از جمله بعثت پیامبر اسالمنعمت ترینبه بزرگ (18)نحل: شمارش های بیاز میان نعمت

ای اشاره شده است که مفسران هدر آیه استضعاف نیز به نعمت ویژ .(164)آل عمران: منتی از جانب خود دانسته است 



 

نبوت و جاودانگی با توجه به ختم  .(1391/ 7/ 2)ر.ک: جوادی آملی، دروس تفسیر مسجد اعظم قم، اند دانسته« امامت»آن را 
گونه همان -در آیه استضعاف به صورت مضارع به کار رفته است و  ودین، منت در آیه بعثت به صورت ماضی آمده 

معنای استمرار را در خود دارد. فعل مضارع به کار رفته در آیه استضعاف بیانگر آن است که  -که توضیح داده شد 
ا بشر و جوامع انسانی در روی زمین هستند به پیشوایان معصوم نیاز دارند زمین هرگز از امام و حجت خالی نیست و ت

 .(50: 1391)جوادی آملی، 

 اصل کلی و سنت الهی. 5

تواند شاهدی برای این نکته الغیر میسوره قصص به صورت فعل مضارع و متکلم مع 6و  5به کار رفتن افعال آیات 
اصلی کلی و سنتی الهی است و قضایای تاریخی و شخصی سهمی در آن ندارد. از  ،باشد که استخالف مستضعفین

 .(1391/ 7/ 2)ر.ک: جوادی آملی، دروس تفسیر مسجد اعظم قم، گیرد رو گذشته و حال و آینده را در برمیاین
به مفضل درباره آیه استضعاف  دهند. برای نمونه، امام صادقبرخی روایات بر درستی این ادعا گواهی می

؛ حسکانی، 111/ 4: 1415؛ حویزی، 79: 1403)صدوق، « بیت جاری استاین آیه تا روز قیامت در باره ما اهل»فرمود: 
به فرزندش امام  همچنین از ابو صباح کنانی نقل شده است که امام باقر .(313: 1410فرات کوفی،  ؛555/ 1: 1411

بینی؟ او از کسانی است که خداوند رمود: ای ابوصباح! اباعبدالله را میکه در حال راه رفتن بود نگاه کرد و ف صادق
َ»فرماید: شان میدرباره ْنَن ُمن 

 
یُدَأ َُنِر ْرِضََو 

 
َاْسُتْضِعُفواَِفىَاأْل ِذین  ىَالَّ ل  ََع  ُهُمَاْلواِرِثین  ل  َن ْجع  ًةَو  ِئمَّ

 
ُهْمَأ ل  َن ْجع  « و 

 .(306/ 1: 1407)کلینی، 

 وارثين در آیه استضعافمنظور از ائمه و 

هایی مانند پیشگامی در دین و دنیا، پیشوایی در خیر، و والیت و دیدگاه ،مفسران در تبیین معنای امامت و وراثت
به نظر  (.375/ 7: 1372؛ طبرسی، 579/ 24: 1420؛ فخر رازی، 392/ 3: 1407)ر.ک: زمخشری، اند حکومت را ارائه کرده

رت از جمله حض -بیت او یری از روایات تفسیری، مراد از ائمه و وارثین را پیامبر اسالم و اهلگتوان با بهرهمیرسد می
 دهیم: دانست. بحث را با تحلیل و بررسی این دسته از روایات ادامه می -بقیه الله االعظم

 بندی روایات تفسيری آیه استضعافدسته

 توان به سه دسته تقسیم کرد: روایات ذیل آیه استضعاف در منابع فریقین را می
روایتی که آیه را مربوط به یوسف و فرزندان وی دانسته است. تنها روایتی که در این دسته جای دارد  دستهَاول:

حاتم عن علی بن شیبة و ابن المنذر و ابن أبی، أخرج ابن أبیالدر المنثوردر منابع روایی اهل سنت آمده است: فی 
ْرِضَ»عالی: : فی قوله تطالبأبی

 
َاْسُتْضِعُفواَِفىَاأْل ِذین  ىَالَّ ل  َع  ْنَن ُمنَّ

 
یُدَأ َُنِر ی، )سیوطقال: یوسف و ولده « و 

 .(14/ 16: 1417)طباطبایی، این دیدگاه، شاذ و ناهماهنگ با ظهور آیه است  .(120/ 5: 1404
 د.ندانو فرعون می اسرائیلو بنی روایاتی که آیه را مربوط به جریان حضرت موسی دستهَدوم:

و أخرج عبد بن »نویسد: این دسته از روایات، عمدتا در منابع اهل سنت آمده است. برای نمونه، سیوطی می
ْرِض قال هم بنو إسرائیل... حمید و ابن جریر عن قتادة

َ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْْل « فی قوله َو ُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلی الَّ



 

 .(120 /5: همان)سیوطی، 
اسرائیل به شاهد چند رسد با صرف نظر از صحت سند روایات دسته دوم، انحصار مورد آیه به بنیبه نظر می

تواند دلیلی بر ناروایی تعمیم مورد آیه باشد. محتوای این دسته از روایات، روایت وارد شده در منابع اهل سنت نمی
العبرة بخصوص »پژوهان: ختصاصی به مورد نزول آیه ندارد و به تعبیر قرآنما ابا ظاهر آیه و سیاق هماهنگ است، ا

ها ها و مکانبا توجه به جاودانگی دین و قرآن کریم، ادعای جریان آیه در همه زمان .(261/ 1: 1415)معرفت، « المورد
 موجه است.

از باب جری و تطبیق است؛ زیرا مورد اند. این روایات دانسته بیتروایاتی که آیه را مربوط به اهل دستهَسوم:
 ؛بیت و وارث بودن آنهاستروایت مخصص نیست و آیه در طول زمان جریان دارد و از مصادیق آن امامت اهل

های قبلی مقاله به برخی از روایات هرچند در مقاطعی از زمان این امر به واسطه موانعی محقق نشده است. در بخش
 کنیم: از این رو، به ذکر دو نمونه دیگر اکتفا میایم. این دسته اشاره کرده

 لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها و تال عقیب ذلك»آمده است:  نهج البالغهدر  .الف
ًةَوَنجعلهمَ» ِئمَّ

 
ُهْمَأ ل  َن ْجع  ْرِضَو 

 
َاْسُتْضِعُفواَِفىَاأْل ِذین  ىَالَّ ل  َع  ْنَن ُمنَّ

 
یُدَأ َُنِر  :1414)شریف رضی، « الوارثینو 

کند اش خودداری میهمچون شتری که از دادن شیر به دوشنده -دنیا پس از چموشی و سرکشی .(506 /209حکمت 
َ»آورد ... سپس آیه به ما روی می -دارداش نگه میو برای بچه ْنَن ُمنَّ

 
یُدَأ َُنِر ز ادر روایتی دیگر،  .کردرا تالوت ...« و 

، )صدوقبیت نازل شده است و آنگاه آیه را تالوت فرمود که فرمود: این آیه برای ما و در مورد ما اهلقل شده نایشان 
 .(111/ 4: 1415حویزی،  ؛479 :1376

 به روشنی قابل دریافت است که فرمود:  این معنا در سخن امام سجاد .ب
وَشیعتهمَبمنزلهَموسىَوَشیعتهَوَإنَعدوناََإنَاألبرارَمناَأهلَالبیتَوَنذیراًََوَالذیَبعثَمحمداَبالحقَبشیراًَ

دهنده قرار داد که دهنده و بیمرا به حق بشارت سوگند به کسی که محمد؛ وَأشیاعهمَبمنزلهَفرعونَوَأشیاعه
منزله فرعون و ه منزله موسی و پیروان او هستند، و دشمنان ما و پیروان آنها به البیت و پیروان آنها بنیکان از ما اهل

 شوند و حکومت حق و عدالت از آن ما خواهد بود(شویم و آنها نابود میباشند )سرانجام ما پیروز میپیروان او می
 .(109/ 4: 1415؛ حویزی، 314: 1410)فرات کوفی، 

گفتنی است در میان دسته سوم، روایاتی وجود دارند که به ظهور حضرت مهدی به عنوان مصداقی از این آیه 
ذیل آیه استضعاف نقل شده است که فرمود:  شیخ طوسی از امام علی غیبت. برای نمونه، در کتاب اشاره دارند

خداوند مهدی آنها را بعد از زحمت و فشاری هم آل محمد یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم و یذل عدوهم؛ »
 .(184 :1411)طوسی،  «کندذلیل و خوار می دهد و دشمنانشان راانگیزد و به آنها عزت میشود برمیکه بر آنان وارد می

  نتيجه

ها، کم دو دیدگاه کلی در تفسیر آیه استضعاف مطرح است. بر اساس بررسیدستکه از آنچه گذشت روشن شد 
توان حکومت اسرائیل و فرعون( است و نمیو بنی هرچند سیاق آیه ناظر به مورد نزول )جریان حضرت موسی

دهند، خداوند ن نشان مییکه قرارا در سطح ظاهری آیه و ظواهر الفاظ به دست آورد، اما همچنان حضرت مهدی 
در آیه استضعاف، در صدد بیان این قانون کلی است که مستضعفان بر اساس اراده الهی بر دشمنان پیروز شده و 



 

 ول آیه و کشف مناط حکم و تعمیم آنوارث زمین خواهند بود. بنابراین آیه در سطح باطنی، با تجرید خصوصیات نز
اسرائیل ناظر نیست. استمراری همانند جریان بنی ،بر موارد مشابه به یک برنامه موضعی و مقطعی خاص از زمان

، به کار رفتن واژه «علیهم»به جای « الذین استضعفوا»استعمال  ،«االرض»بودن فعل نرید، الف و الم جنس در 
در تفسیر آیه استضعاف وارد  توجه به سنن الهی و باالتر از همه، روایاتی که از ائمههای ویژه، در نعمت« منت»

توان آیه استضعاف را از شواهد حکومت جهانی امام بهترین شاهد برای مدعای مزبور است. بر این اساس، می ،شده
 به شمار آورد. زمان
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