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 چکیده 

  آن  به  نیز  مسلمانان  راهنمای  و  آسمانی   کتاب  کریم  قرآن  در  و   باشدمی  تشیع  مکتب  در  مهم  بسیار  مسائل  از جمله  ظهور  مسأله

 بررسی  به توصیفی روش  با آن با زمان امام ارتباط و ظهور عصر در قرآن جایگاه تبیین منظور  به حاضر مقاله. است شده اشاراتی

  و   باشدمی(  عج)   مهدی  امام  دولت  هایبرنامه  و  هافعالیت  محور  قرآن.  است  پرداخته  زمینه  این  در  دینی  متون  و  روایات  آیات،

  برای  مهدوی  هایفعالیت  جمله  از  داشت  خواهد  جریان  مهدوی  جامعه  در  پویا   و   زنده  فرهنگ  یک  عنوان  به  آن  هایآموزه  به  عمل

 گسترش   در  دیگر  مؤثر  عامل.  باشد می  کریم  قرآن  تفسیر  و  آموزشی  هایکالس  تشکیل  قرآنی  جامعه  تحقق  و  فرهنگ  گسترش

 قرآن   پاک  سینه  شیفته  را  همه  و  کرده  نفوذ  جان  عمق  تا  که  باشد می  ایشان  زیبای  تالوت  مهدوی،  جامعه  خوانی  قرآن  فرهنگ

 . سازدمی

 

 مهدوی، قران، ظهور. فرهنگ قرآن، حاکمیت مهدوی،   جامعه کلید واژگان:
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 مقدمه 

باشد و مراجعه و استعانت از آیات نورانی آن باب نجات  های زندگی میها در تمامی اعصار و جنبهقرآن کتاب هدایت برای انسان

وعده خالفت به مومنان صالح و مستضعف های روح بخش قرآن  هاست. یکی از مهمترین و بزرگترین آموزه و کمال بخش انسان

 داند. باشد که پایان زمان و زمین را از آن مستضعفان صالح و متقی میمی

از جمله موارد مهمی می  راهنمائیها و  مسأله ظهور  اشاره قرارگرفته است و شامل تمامی  بارها مورد  باشد که در قرآن کریم 

باشد. حضور امام و خلیفه الهی در میان امت آنها را به هدایت و  حضرت حجت میها برای یاران و منتظران واقعی  دستورالعمل 

ها و کشف نشده های قرآن کریم در زمان ایشان کشف و آشکار خواهد شد. با توجه به رابطه متقابل  رساند. ناگفتهفوز عظیم می

جایگاه قرآن در عصر ظهور پرداخته و به مدد  و دوسویه عصر ظهور و جایگاه قرآن در آن در این نوشتار سعی شده است تا به  

 روایات و بهره گیری از متون اسالمی این موضوع مورد توجه قرار گیرد. آیات،

 

 پیشینه

های انجام شده، تحقیقی با عنوان »جایگاه قرآن در عصر ظهور« یافت نشد. لکن تحقیقات مشابه و نزدیک به موضوع با بررسی 

 باشند. موارد زیر میمقاله این جانب  

علی اصغررضوانی، نویسنده در این کتاب به بررسی آیاتی از قرآن کریم پرداخته است که در آن  _قرآن و ظهور حضرت مهدی 

 اشاره به ظهور منجی در آخرالزمان آمده است و ظهور حضرت مهدی از دید قرآن را بررسی کرده است.

ی، در نوشتار حاضر سعی شده است برخی از آیات و روایاتی که در مورد شناخت کتاب موعود قرآن و عترت، احمد قاضی زاهد 

 های غیبت و ظهور ایشان وارد شده است مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.امام مهدی و ویژگی

بودن شرایط ظهور از دیدگاه قرآن کریم، محسن قرائتی، حسن طالیی، در نوشتار حاضر ضمن بیان ادله عقلی و نقلی حتمی   

ظهور، به تبیین رابطه ظهور با علل غیبت پرداخته شده و اهمیت و چگونگی زمینه سازی برای آن از منظر قرآن مورد بررسی  

 قرار گرفته است. 

مقاله کاوشی در مدیریت عصر ظهور از منظر ایات و روایات، محمد اسالمی نژاد، نویسنده در این مقاله به بررسی ابعاد مدیریت   

 و مظاهر آن در قرآن و روایات پرداخته است.عصر ظهور 

مقاله برکات علمی و فرهنگی عصر ظهور، عبدالکریم پاک نیا، نویسنده در این مقاله به برکات و ثمرات عصر ظهور که از آن   

 جمله آموزش قرآن و معارف مورد نیاز است پرداخته است. 

ین مقاله مورد نظر یک یا چند روایت در تبیین کیفیت ارتباط بعضی از  مقاله امام زمان و قرآن، سازمان تبلیغات اسالمی، در ا 

 آیات قرآنی با حضرت مهدی علیه السالم آورده شده است. 

مسآله مورد بررسی »جایگاه    در رابطه با موضوع قرآن و مهدویت تحقیقات ارزشمند زیادی یافت شده لکن در رابطه با پیشینه 

ش انجام گرفته شده اثر خاصی یافت نشد لذا شایسته است این زاویه مورد توجه جدی قرار  براساس پژوه  «قرآن در عصر ظهور

گیرد. تمایز پژوهش حاضر در مقایسه با مقاالت مرتبط با آن در این است که در آن بطور خاص به جایگاه قرآن کریم در عصر  

 ظهور پرداخته شده است.
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 مفهوم شناسی 

 ظهور 

 ی برا   یکبر  بتی)عج( پس از غ   مهدیشدن حضرت    انیو ظهور امام زمان را نما  پنهان است  ز ی آشکار شدن چ  یظهور به معنا 

 ش یپ   یامتفاوت و در مرحله  امیمعنا، ظهور با ق  نیبر اساس ا ( ۶4، ص  4ج    ن،یالع  ،یدی)فراه  اندکرده  فیعدل و داد تعر  ییبرپا

معنا و در    کیو ظهور به    ام یصورت ق  نیبه کار رفته است؛ در ا  زین  ام یق  ی ناظهور به مع  اتیروا  یاز آن قرار دارد؛ البته در برخ

  کلمه  .اشاره به ظهور استفاده شده است  یبرا  و امر   (ختنی )برانگ  بعث از واژه    اتیروا  ی در برخ  . دهدیزمان و مکان رخ م   کی

 زی ن  )عج( و حکومت آن حضرت  زمانامام    یروزیشدن امر امامان معصوم، پ   آشکار  ؛چون آشکار شدن دولت حق  یظهور بر موارد

 (1۵۵، ص 3ج  ت،یدرسنامه مهدو  ان،یمیسل) به کار رفته است.

 

 قرآن 

اند که:  ص( نازل شده اختصاص پیدا کرده است و برخی از علما گفته)  قرآن در اصل، مصدر است و به کتابی که بر پیامبراکرم 

در بین کتابوجه   این کتاب مقدس  آثارتمامی کتب  نامگذاری  فواید و  این کتاب، جامع  قرآن آن است که  به  های آسمانی، 

 آسمانی؛ بلکه جامع آثارتمامی علوم است.

 

 عصر ظهور

مت امام  که از حکو  یانتظار  ن،یقیبه  شود در واقع انتظار فرج امام دوازدهم را گویند  در عصر حاضر که عصر ظهور نامیده می 

است و    یکه جزء آرمان بشر  ی تیوجود نداشته است. عصر و حاکم  یاو دوره  تیحاکم  چیدر ه   رود یالسالم( م  هی)عل  یمهد

  ی ایوامنازل و ز همهآن به  ریاز عدل و داد است و عدالت فراگ زیکه لبر  یاند؛ جهان فاضله مدینهها همواره چشم انتظار آن انسان

و مأمن و مسکن آنان را سامان   کند یمردم نفوذ م  یهاچون گرما و سرما در درون خانهجامعه گسترده خواهد شد و هم یدایناپ 

 .ندیچیبرم  یرا به کل   گری دکیاز    یکشبهره  زمینهو    کند یها باز مرا از سر و گردن انسان  ی و پنهان بندگ  دای پ   ی و بندها  بخشدیم

 

 مهدویت جایگاه قرآن در عصر  

 قرآن مأنوسی،  قرآن  خوانی،  قرآن  -آموزی  قرآن –  باشد میدولت امام مهدی )عج(    هایبرنامهو    ها فعالیتاز آنجا که قرآن محور   

  این   گسترش  برای(  عج)  مهدی  امام.  دارد  جریان  مهدوی  جامعه   در  پویا  و  زنده  فرهنگ  یک  عنوان  به  قرآن  به  عمل  و  فهمی

آموزش و تفسیر قرآن کریم    های کالس، از جمله آنها تشکیل  دهدمیمتعددی را انجام    هایفعالیت  قرآنی  جامعه  تحقق  و  فرهنگ

 . باشدمی

مردم    یقرآن برا  یریجهت آموزش و فراگ  هایی خیمه،  کندمیآل محمد ظهور    ی: آنگاه که مهداندفرموده)ع(    باقر امام محمد   

آنچه به عنوان آموزش قرآن    شودمیتوجه به قید )علی ما انزل اهلل( معلوم  با 1( 78  : ص 17  ج  ی، اصول کاف   ی، نیکل)  .داردمیبرپا  

و راه عمل به   سازدمیقرآنی را برای مردم مشخص  هایباطنتفسیر ناب قرآن است که امام بدون واسطه  گرددمیبه مردم ارائه 

 .سازدمیقرآن را برای جامعه هموار 

 
« اذا قام القائم من آل محمد )ص( ضرب فساطیط لمن یعلم الناس القرآن علی ما انزل اهلل عزّ وجلّ»قال ابوجعفر الباقر )ع(:   .1

 78 ص: 17 ج ، یاصول کاف ،ینیکل
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و    شوند میکه دختران خردسال حافظ قرآن    یابد میو عمل به قرآن آنچنان در جامعه مهدوی گسترش    آموزیقرآنفرهنگ   

. آن قدر سطح فکر  فهمندمیو    کنندمیو از متن قرآن، حقایق دین را استخراج    کنندمیو قرآن را باز    نشینندمیزنان در خانه  

که همه مردان و زنان در سطوح مختلف، قدرت فهم دین و استنباط از کتاب الهی را دارند،    رودمیو فرهنگ اسالمی و دینی باال  

  گرامیاز ظلمت در این جامعه نیست. در روایات آمده است هنگامیکه رسول    اینقطهاین جامعه غرق در نور قرآن است و هیچ  

، همین صوت دلربا وجذاب شدند میدی ایشان وهمه مجذوب تالوت زیبا و صوت دلربای داو شدندمیت قرآن )ص( مشغول تالو

. یکی از عوامل مؤثر در گسترش فرهنگ قرآن خوانی جامعه مهدوی همین  باشدمیدر تالوت وجود نازنین امام مهدی )عج(  

 .سازد میرا شیفته سینه چاک قرآن و همه  کندمیتالوت زیبای امام مهدی است که تا عمق جان نفوذ 

است که مرکب هر نویـسندهای    جستهبهره  حضرت علی )ع( در نهج البالغه در خصوص تبیین جایگاه قرآن، از چنان تعابیر بلندی 

نده  تعابیری که تقدم و تأخر آنها در این نوشتار، از منطق خاصی، جز ذوق نویـس .خـشکاندمـیرا از آوردن تعـابیر جـایگزین  

 .کندنمی پیـروی

 

 های قرآنی در عصر مهدویتفعالیت

 هایآموزه با تنها نه که است مسائلی جمله از گستر عدالت پرور عدالت منجی یک جهانی حکومت و قیام مهدویت، مسأله 

و از    است؛ شده نهادینه هم آسمانی ادیان تمامی طلب شیعیان آمیخته شده است بلکه این مسئله مهم در عدالت و ستیز ظلم

 اند. جمله مسائلی است که مکاتب دیگر هم آن باور داشته و پیروان خود را به ظهور منجی عدالت گستر بشارت داده

 امام از  مثال بعنوان .دهدمی را آموزش فرد، قرآن به منحصر و نوین شکلی قائم به حضرت که است آن از حاکی روایات برخی 

 بر آمده  که فرود  به ترتیبی قرآن را و بزند  هائی  خیمه کند قیام  محمد آل قائم که هنگامی»   السالم نقل شده است؛علیهباقر  

ق روایت فوق و روایات مشابه بیانگر  ومنطدشوار خواهد بود.   بسیار اندکرده حفظ  را قرآن که کسانی برای روز  آن بیاموزد«، مردم

کند   مفهوم این روایات این مطلب را به ذهن متبادر رسدمینظر  به. شودمیآموزش داده  اصلی خودن با ترتیب آآن است که قر 

 گرفت نمیو چون قبل از آن قرآن به طور تام مورد عمل افراد قرار    شودمی)ع( به صورت کامل پیاده    قائمکه قرآن در زمان ظهور  

  ری قرآن فراوان بودند، در زمان ظهور به دلیل وجود مدینه فاضله و الزام قاریان الفاظ ظاه  و به دیگر بیان عامالن قرآن اندک و

تئوری بلکه به    صرفاًشکل عملی نه    تمامی کارگزاران به تمامی فرامین الهی که در قالب آیات قرآن بروز و نمود یافته، قرآن به

 ( 100  صاالئمه،    انی ب  ،ینجف )  شود.میداده    تا به کار گرفته شود، آموزش  شکل کاربردی که در اغلب موارد بر مردم سخت است

 مردم تمامی به  قرآن  عملکردی و آموزش نوین که مهدوی حکومت  از بعد این  به  ناظر مذکور روایات که رسدمی  نظر به لذا 

 فرموده به امر این  و است نیازمند خداوند نزد شائبه بی عبادت و بردباری به حلم، موردی  چنین که  است واضح .باشد نیز  است

 جدید، کتاب جدید، امر خیزد، پا به قائم که هنگامی»  فرماید می  صادق علیه السالم بر خاشعین آسان نخواهد بود. امام جز  قرآن

 1( 78 : ص17 ج  ی،اصول کاف  ی، نیکلآورد« )می خود با داوری جدید و جدید روش

 به بود خواهد آن حقیقی مفسِّر و کتاب خدا راستین کننده تالوت  حضرت، که است آن بیانگر فوق  روایت التزامی داللت 

 داده نسبت پیامبر به ویژگی این مجید قرآن در  .است گرفته لقب  وترجمانه« اللّه کتاب  تالی»حضرت   که است دلیل همین

  انی پروردگارا، در م  فرماید:می تالوت قران عطف شده است. قرآن به بندگان، بالفاصله پاکسازی و حکمت و کتاب و تعلیم شده

 
 د ید و سنّة قضاء جدی تاب جدکد و ی قوم بأمر جدیإذا خرج القائم  .1
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(  یو روانشان را )از هر زشت اموزدیتو کند و آنان را علم کتاب و حکمت ب  اتی که بر آنان تالوت آ زیاز خودشان برانگ یآنان رسول

 1.یقدرت و علم کامل دار یپاک و منزه سازد که تو بر هر کار که خواه

که بر آنها   ختیآنان برانگ ان یاز خودشان در م یمنّت گذاشت که رسول مانیخدا بر اهل ا دارد:همچنین در جای دیگر بیان می 

  شیو همانا پ   آموزدیحکمت م  قی( و حقاعتیو به آنها علم کتاب )احکام شر  گرداندیو آنان را پاک م  کند یاو را تالوت م  اتیآ

 تعلیم  پیامبر الهی هایآرمان کردن عملی جهت در  قائم  بودن پیامبرجانشین   مقام به توجه با 2آشکار بودند.   یاز آن در گمراه

معرفة حجج اهلل   یا االرشاد ف :  دیمف خیشبود. ) خواهد ظهور عصر جامعه و افراد تزکیه برای ضروری مقدمه  فرد قرآن، به منحصر

)ع( در    امیرالمؤمنین.  شودمی)عج( به آموزش قرآن اهمیت فراوانی داده    زماندر زمان حکومت امام  (  78  ص  ،2  جالعباد،    یعل

« برپا کند و قرآن را به ترتیبی که فرود آمده به مردم بیاموزد. هایی خیمههنگامی که قائم آل محمد قیام کند، » این باره فرمود: 

 3(100 )کلینی، همان: ص 

 

 حکومت مهدوی براساس قرآن 

علیه السالم برای برافراشتن پرچم اسالم و حاکمیت قرآن در تمام گیتی ظهور خواهند کرد، قهرا روش    از آنجا که امام زمان 

  ، ی اصفهان  ییرضا. )حکومتی امام علیه السالم بر اساس قرآن و سیره پیامبر صلی اهلل علیه و آله و امامان علیهم السالم خواهد بود

درباره روش حکومتی امام زمان علیه السالم روایات فراوانی از معصومین علیهم السالم وارد شده  (  ۵۵  ص  ترجمه قرآن کریم،

 .آنها را در چند موضوع و محور مورد بررسی قرار داد توانمیاست که 

مام قدرت  و با ت  دهد میامام زمان علیه السالم قرآن و سنت و شریعت نبوی را اساس و پایه تمام امور در حکومت خویش قرار   

در این باره روایات فراوانی نقل   .و به هیچکس اجازه تخطی از این حدود را نخواهد داد  کندمیبرای اجرای احکام الهی تالش  

 :کنیممیاز آن بسنده  هایینمونهشده است که در ذیل به 

کنیه من و شکل و    اشکنیهم من و  رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: قائم )امام زمان( از اوالد من است، اسمش اس 

و آنها را به سوی کتاب    دارد میشمایلش شکل و شمایل من و روشش روش من است. او مردم را بر ملت و شریعت من نگه  

 (78ص  ،17 کلینی، اصول کافی، ج ) کند. میخداوند عزوجل دعوت 

وزیرانی    و  استانداران  جهان  اداره  برای  السالم  علیه  عصر  چیزی    اردگممیامام  به  خدا  رضایت  و  اسالم  مصالح  به  جز  که 

چنانکه در روایات، ترکیب دولت مهدی علیه السالم را از پیامبران، جانشینان آنان، تقوی پیشگان و صالحان روزگار   .اندیشندنمی

رضایی،  )  .که نام برخی از آنها نیز در روایات آمده است  کنندمیو امتهای پیشین و از سران و بزرگان پیامبران علیهم السالم بیان  

 ( 78 همان: ص

 با عدالت داوری کن  میان آنها داوری کنی،

 پیروی نکن   هاآن هایهوسحکم کن و از هوا و 

 ( 20۵ صحکومت امام زمان،  در، ی)آل ح کند.می)قرآن( نیز بر طبق قرآن حکم 

 نتیجه گیری 

 
 (129،)بقره مُ«کیزُ الْحَیأَنْتَ الْعَز  کإ نَّ ه مْکیزَیمَةَ وَکتَابَ وَالْح کعَل ّمُهُمُ الْیوَ  کات یه مْ آیتْلُو َعلَیه مْ رَسُولًا م نْهُمْ یوَابْعَثْ ف رَبَّنَا » .1
انُوا م نْ  ک مَةَ وَإ نْ  کتَابَ وَالْح کعَل ّمُهُمُ الْیه مْ وَکیزَیات ه  وَیه مْ آیَعلَ  تْلُویه مْ رَسُولًا م نْ أَنْفُس ه مْ  ینَ إ ذْ بَعَثَ ف یالْمُؤْم ن   ی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ َعلَ » .2

 ( 1۶4 ،)آل عمراننٍ« یضَلَالٍ مُب  یقَبْلُ لَف 
 100 ص: کلینی، همان: ما انزَلَ اهللُ جَلَّ جَاللُه« یالنّاسَ القُرآنَ َعلَ عَلّمُ یُل مَن  طی»إذا قَامَ قَائ مُ آل  مُحَمَّد ضَرَبَ فَساط  .3
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بدیل در عصر ظهور داشته و نیز شامل  ظهور، با این فرض و تصور که قرآن نقش و جایگاهی بیمقاله جایگاه قرآن در عصر   

هایی درباره عصر ظعور است، به رشته تحریر در آمده است. بعد از بررسی و تحقیقاتی که انجام شد این  ها و بشارتدستورالعمل 

کدیگرند و از هم جدایی ناپذیرند تا اینکه در کنار حوض کوثر در نتیجه گرفته شد که امامت و قرآن تا پایان دنیا همراه و یار ی

همدیگر ناقص  ای متقابل و دوسویه دارند و بیو هر دو با همدیگر رابطه  کنار وجود مبارک پیامبر گرامی اسالم حاضر شوند؛

پس همواره در زندگی    هدایت کند  بر اساس آیات قرآن کریم، خداوند برای هر امتی فردی را انتخاب کرده تا آنها را   باشند. می

، در رابطه با ارتباط امام زمان با قرآن کریم بایستی گفت که امام زمان با توجه به اینکه با  بشر یک هدایتگر برگزیده وجود دارد

المومنین حکومت می ارتباط بسیار نزدیکی با سنت جدش پیامبر اکرم و امیر  ب  کند،  ر  مبانی و دستورات قرآن داشته وسعی 

 گسترش فرهنگ آن دارد.
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Abstract 

The issue of emergence is one of the most important issues in the Shia school, and it is also mentioned in the Holy 

Quran, the holy book and the guide of Muslims. In order to explain the position of the Qur'an in the era of 

emergence and the relationship of Imam Zaman with it, the present article has analyzed the verses, narrations and 

religious texts in this context with a descriptive method. The Quran is the center of the activities and programs of 

the government of Imam Mahdi (A.S.), and the implementation of its teachings will be a living and dynamic 

culture in the Mahdavi society. Another effective factor in the development of the Quran reading culture of the 

Mahdavi community is their beautiful recitation, which penetrates to the depths of the soul and makes everyone 

enamored with the pure heart of the Quran. 
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