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  )55 :وعد (نور ۀتفسیر آی یتطبیق یبررس
  (با تأکید بر شناخت قوم موعود) از دیدگاه مفسران فریقین

 نجارزادگان اهللا فتح

 چكيده
 نظر اختالف در اين آيه و تعيين مصداق قوم موعود، )۵۵(نور:  وعد ةمفاد آي ةفريقين دربار

 موعود قوم تطبيق توانند فريق، با توجه به عموم الفاظ آيه نمي دو از كي هيچ هرچند. دارند
 دليلى نند؛كيكى از مصاديق انكار  مثابةبه  كم يارانشان دست و مهدى را بر امام آيه اين در
ـ  شيوة به كه پژوهش اين. نيست انكار اين بر هم  بـاور  اين بر يافته، انجام انتقادى تحليلى 

ويـژه تمكـين و اسـتقرار     ـ به آيه تعابير اطالق و موعود قوم هاى ويژگى درك با كه است
و نيز پيوند مفاد اين آيـه   فريقين روايات به توجه با كامل دين و برقراري امنيتي فراگيرـ و

 مصـداق،  يگانـه  عنوان به ظهور عصر بر آن تطبيق بر توان ) مى۳۳ :دين (توبه ةسيطر ةبا آي
 .كرد تأكيد

 وعد، امام مهدى، تفسير تطبيقى، عصر ظهور، استخالف، تمكين دين. ةآيها:  كليد واژه
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 مسئلهطرح 
بیان مراد جدي آیات قرآن است. هرچند  طبق یک اصطالح، کشف مفاد استعمالی وتفسیر، 

طبق این تعریف، تعیین مصداق براي مفاهیم کلی آیات رسالت اصلی یک مفسر بـه شـمار   
اي است که گویا براي اشاره به مصادیق خاص بیـان   رود، گاه لسان برخی آیات به گونه نمی
یابـد.   اي مـی  ویـژه در این موارد تعیین مصداق یا مصادیق مورد نظـر آیـه، اهمیـت    . اند شده

ذینَ   «: فرمایـد  یمـ  نور است.خداوند در این آیه ةسور 55 ۀاین آیات، آی ۀازجمل د اهللاُ الـَّ عـو
         هِملنْ قَـب ذینَ مـ تَخْلَف الـَّ ا اسـ ضِ کَمـی األَر فـ مفَنَّهتَخْل سـلَی حاتال لُوا الصـمعو نْکُمنُوا مآم

مدینَه مکِّنَنَّ لَهملَیتَض وي ارشْرِکُونَ بی  یالَّذونَنی ال یدبعناً یأَم هِمفخَو دعنْ بم ملَنَّهدبلَیو ملَه
 کـه  شـما  از یکسـان  بـه  خداونـد )؛ 55: (نور »شَیئاً ومنْ کَفَرَ بعد ذلک فَأُولئک هم الْفاسقُونَ

، کنـد  جانشـین  زمـین  در را آنان که است داده وعده اند کرده شایسته يکارها و آورده ایمان
 گمـان  یو [نیز به آنان نوید داده] به پیش از آنان بودند جانشین گردانید کسانی را ک که چنان

 یایمنـ  هـراس  از پـس  را آنان و سازد پابرجا آنها يبرا است پسندیده آنان يبرا که را یدین
 ایـن  از پـس  کـه  یکسان و دهند ینم قرار من شریک را يچیز و پرستند یم منرا آنان. بخشد

 ».ندا آنان همان فاسقان ورزند کفر
از . داق قـوم موعـود، اخـتالف نظـر دارنـد     مفاد آیه مذکور و تعیین مصـ  ةفریقین دربار

نْکُم «در » منْ« آیا: هاست اختالف آنان در پاسخ به این پرسش، جمله تبعیضـیه اسـت یـا    » مـ
زمین اسـت یـا    ةاز کر ی، مکان خاص»ارض«اد از تبیینیه؟ ماهیت این استخالف چیست؟ مر
تنظیـر اسـتخالف آورده، چـه     يکـه قـرآن بـرا    ناسراسر زمین مراد است؟ مـراد از پیشـینی  

است؟ خوف قوم موعود  ي؟ تمکین دین به چه معناست و قلمرو آن تا چه حدوداند یکسان
دونَنی ال یشْـرِکُونَ بـی   «است؟ تعبیـر فرازمنـد    یچه نوع خوف بـعئاً  یدر ایـن آیـه چـه    » شَـی

کننده در  نقشی تعیین ها در شناخت اوصاف قوم موعود دارد؟ پاسخ به این پرسش یجایگاه
 موعـود  قـوم  مصـداق  تعیـین  در این مقاله ما پژوهش مسئلۀ اما. مورد بحث دارد ۀتفسیر آی

اثبـات   يبـرا  سـنت  بسـیاري از اهـل  . اسـت  تـر  که اختالف فریقین در آن محسـوس  است
بـر آنـان   رده و آیـه را  کبه این آیه استناد ، اول ۀبه ویژه سه خلیف، ي چهارگانهیت خلفاحقان

 و يمهـد  امام را موعود قوم مصداقیگانه  شیعه مفسران از یبرخدر مقابل،  .اند تطبیق کرده
 امـام  و گیرنـد  یمـ  نظـر  در موعود قوم يبرا متعدد یمصادیق دیگر یبرخ و دانند یم یارانش
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 ها، تطبیق گونه این. آورند یم شماره ب اتم مصداق یا مصادیق این از ییک را یارانش و يمهد
آیا قـوم موعـود    1.است زده رقم فریقین یکالم منابع و تفاسیر در را یمتنوع یکالم مباحث
، ند و مفاد آیـه ا شانای و یاران يچهارگانه منحصر است یا اینکه این قوم، امام مهد يبه خلفا

ایـن قـوم در    ينیـز بـرا   يدیگر مصادیق توان یعصر ظهور خواهد بود یا اینکه م يبرافقط 
هاي آیه و تحلیل مفاهیم آنهـا و   ؟ براي پاسخ به این پرسش، ابتدا به بررسی واژهنظر گرفت

پردازیم و سپس به نقد و بررسی مستندات فـریقین دربـارة    نیز مباحث ادبی مرتبط با آن می
 نشینیم. آنها می قوم موعود و داوري میان

 هاي آيه  تحليل معناي واژه
 یاصل يسه معنا» خلف« يبرا فارس ابناست. » خ ل ف« ة: از باب استفعال از مادیستَخلف

 ،»شـود  یدیگـر کـه جانشـین آن مـ     يپس از چیـز  يقرار گرفتن چیز«در نظر گرفته است: 
 يمعنـا  به را معنا سه این اند  کوشیده یبرخ 2».تغییر و یدگرگون« و »رو هروب ضد سر، پشت«
 3دهند. کاهش »)روبرو( تقدم و ظَهر« برابر در »)سر پشت( تأخّر و وراء«

بـر   )ضـد تقـدم  (تـأخّر   يرا بـه معنـا  » خَلـف «در این باره ضمن اینکه  یراغب اصفهان
یـا   يیـا مـرگ و   عنه منوب غیبت دلیل به یا که داند یم غیر از نیابت را »خالفت«، شمرد یم

: نویسـد  یمـ  يو. گیـرد  یاو و یا به دلیل شرافت بخشیدن به مسـتخلَف، صـورت مـ    یناتوان
 بـه  دادن شـرافت  دلیل به خداوند؛ األرض فی أولیاءه اهللا إستخلف األخیر الوجه هذا یوعل«

 4».کرد قلمداد زمین، در خود خلیفه عنوان به را آنان خود، ياولیا
مورد بحث ارتباط مستقیم دارد، درك ماهیت استخالف در این آیـه   ۀآنچه با موضوع آی

 رسد یم نظر به. استخالف درنگ کرد یقرآن يبردهارشناخت این امر باید در کا ياست. برا
 :کرد تقسیم نوع سه به توان یم را قرآن آیات دررا  استخالف

اهـل زمـین    يبراکه در آن خداوند جانشینی مطلق  يبه معنا ینوع اول: استخالف طبیع
مالـک   یآنـان شـود و بـه طـور طبیعـ     جانشـین  بیاید و پس از نسل دیگر  یمقرّر کرده نسل

ی األَرضِ «شریفه:  ۀگردد. مانند آی یشانها ییدارا فـ فخَالئ لَکُمعالَّذي ج و؛ 39 :(فـاطر  »... ه
از شـما   ی)؛ اوست که شما را در زمین جانشین گذشتگان قـرار داد [و هـر نسـل   165 :انعام

 .»]... نسل پیشین کردجانشین آدمیان را 
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جانشـین سـاختن مـردم در     5.جانشـین اسـت   يجمع خلیف یا خلیفه به معنا» خالئف«
در نتیجـه آنچـه را    کنـد؛ گذشـتگان  جانشـین  زمین به این معناست که خداوند آینـدگان را  
 یاین یک وواگذارد به جانشینان آنان  کردند یگذشتگان در اختیار داشتند و در آن تصرف م

 .است يبشر يها نسل ةدربار الهی يها از سنت
 خداوند بـر مؤمنـان راسـتین   که در آن ان وراثت از پیشینی ينوع دوم: استخالف به معنا

دچـار ظلـم و فسـاد و    قوم مستکبر و عنودي را که  خود ۀحکیمان دخالت با و نهد یمنت م
و مستضـعفان را کـه در خـوف و     رسـاند  یکـت مـ  هال بـه ، پس از اتمام حجـت اند،  تباهی

 سازد. گرداند و از اقتدار برخوردار می یم آنان سرزمین وارث اند محرومیت به سر برده
  بــه اســرائیل یبنــ قــوم بــه مربــوط ۀشــریف آیــات ایــن در خــاص طــور بــه معنــا ایــن

تَعینُوا بِـاهللاِ و    یقـالَ موسـ  «: فرمایـد  یمـ  که خورد یم چشم اسـ ه مـقَوهللاِِ ل ضبِرُوا إِنَّ األَر اصـ  
 هبادنْ عم شاءنْ یورِثُها مۀُیبالْعاقتَّقینَ  ولْملِ أَ   *ل نْ قَبـ مـا    قالُوا اُوذینا مـ د عـنْ ب مـنـا وینْ تَأْت  

ف تَعملُـونَ        یجِئْتَنا قالَ عس نْظُـرَ کَیـضِ فَیی األَر فـ فَکُمتَخْل سـیو کُمود عـ ک لـهأَنْ ی کُمبر« 
 ).129ـ  128 : (اعراف

 يو پایـدار  صـبر  و تعـالی  در این آیات، قوم خود را به مددجویی از حق یحضرت موس
 بـه  بخواهـد  بندگانش از که هر آن را به و زمین، فقط خداست مالک: فرماید می و کند دعوت می

 فرعونیـان  آزار و اذیـت  از آنـان . بـود  خواهـد  تقواپیشگان يبرا سرانجام یول، دهد یم ارث
 امیـد : فرمایـد  یم یموس حضرت؛ کنند یم شکوه آن از پس و یموس حضرت بعثت از پیش
 و گردانـد  آنـان  جانشـین  زمین در را شما و کند هالك را شما دشمنان خداوندگارتان است

 6.کنید یم عمل چگونه که بیازماید را شما ها، اذیت و آزار از یرهای و وراثت این در
مؤمنـان قـوم عـاد    ، )83 :یـونس  (مؤمنان قـوم نـوح    ةقرآن از این نوع استخالف دربار

. نیـز خبـر داده اسـت    )101ـ   97 :) و دیگران (اعـراف 74 :قوم ثمود (اعراف ،) 73 :(اعراف
 خداونـد  که است الهی يها از سنت یهمانند استخالف نوع اول سنتاین نوع استخالف نیز 

 و زمـین  وراثـت  ییعن استخالف مقام آنان به آنان، یشایستگ احراز و مؤمنان آزمون از پس
 .بخشد یم امنیت و اقتدار

 به باید که يا نکته اما دانند، یمورد بحث را از این نوع م ۀخالف در آیاست مفسران تربیش
  ةوعـد  اسـتخالف،  ةوعـد  ضـمن  بحـث  مـورد  ۀآیـ  در قـرآن  تصـریح  کـرد  ویژه توجه آن
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دونَنی « فرازمنـد  هـدف  ذکـر  آن یپـ  در و »امنیـت  بـه  خـوف  تبدیل« ،»دین تمکین« بـعال ی 
آنهـا   موعود است که در سایر آیات در موضـوع اسـتخالف بـه    قوم يبرا »شَیئاً بی یشْرِکُونَ
 .است نشده تصریح

است. خداوند آنان را به طـور   یتعال حق ۀانبیا و اوصیا از ناحی ةویژنوع سوم: استخالف 
ماننـد  ؛ ي آنـان جعـل کـرده اسـت    خالفت را بـرا و  خود در زمین قرار داده ةخاص نمایند

 پیش يها که نوعاً مفسران فریقین آن را خالفت از خدا ـ نه از نسل  خالفت حضرت آدم
خـود در   ۀرا خلیفـ  يکـه خداونـد متعـال و    یا خالفت حضرت داود 8و7دانند یم ـ آدم از

 » ... فی األَرضِ فَاحکُم بینَ النّـاسِ بِـالْحقِّ   خَلیفَۀًیا داود إِنّا جعلْناك «زمین قرار داد و فرمود: 
 يپس بـین مـردم بـه حـق داور    ، ۀ خود قرار دادیمتو را در زمین خلیف، ي داود)؛ ا26: (ص
 حـد  در و کنـد  یمـ  يبین مـردم داور  یتعال از حق یمایندگحضرت داود در زمین به ن». کن

 یبرخـ  در و اسـت  یتعال حق ياسما از ییک کهـ  را »الحاکم هو« اسم خود، توان و ظرفیت
)؛ همانا خداوند بین بندگانش حکم 48 :(غافر »إِنَّ اهللاَ قَد حکَم بینَ الْعباد« ۀآی مانند آیات از

 .بخشد یشده است، تحقق مبه آن اشاره ـ  خواهد کرد

قـوم   يآن را بـرا  مورد بحـث از نـوع سـوم باشـد بایـد اوالً      ۀاگر ماهیت خالفت در آی
این نوع از خالفت احـراز   يقوم موعود را برا یشایستگ ثانیاً؛ موعود، با جعل خاص بدانیم

 قلمرو استخالف قوم موعود را بشناسیم که بحث آن خواهد آمد. ثالثاً؛ کنیم

: نویسـد  یدر مکان اسـت. راغـب مـ    يقرار دادن چیز يتمکین، در اصل به معناتمکین: 
 9.»[و تثبیـت شـد]   گرفـت  يجا پس دادم قرار مکان در را ءیش؛ فَتَمکَّنَ له ومکّنت مکّنتُه«

 يچه اصل معنـا  10.اند اصل این ماده را استقرار همراه با قدرت دانسته پژوهان از لغت یبرخ
 ةوعـد  11،الزم آن بـه حسـاب آوریـم    يتثبیت بدانیم یا تثبیت را معنا این ماده را استقرار و

 ي، بـه معنـا  »لَهم یولَیمکِّنَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَض«قوم موعود  يخداوند به تمکین دین برا
آنان پسندیده کـه   يکه خداوند برا یآن هم دین؛ تثبیت دینشان بدون زوال و اضطراب است

 همان اسالم است.
مراد از تثبیت از مفسران  یبرخ ت.چیستثبیت دین و استقرار آن  از مراد اکنون باید دید

شـأن   ارتقاي يآن را به معنا یبرخ 12.دانند یاسالم بر سایر ادیان م ةو سیطر یرا چیرگدین 
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را در  دیـن  اهـل  و کنـد   یـت تقو را دین ارکان خداوند یعنی اینکه اند؛ دین در جامعه دانسته
 مـأیوس  دیـن  از مـردم  يجداسـاز  از را دشـمنان  و دهـد  چشم دشمنانشـان بـزرگ جلـوه    

نیز تمکـین دیـن را کنایـه از اسـتوار سـاختن دیـن و اسـتحکام         یعالمه طباطبای 13.گرداند 
 ياثر اختالف سسـت نگـردد و در اجـرا    بر آن اصول که يا گونه به، داند یبخشیدن به آن م

 يدر مجموع آنچه مفسران در معنـا  14.شود عمل آن احکام و به نشود يانگار قوانینش سهل
 .است سازگارتر زمین ةکر تمام در دین یجغرافیای ةسیطر با اند این تعبیر آورده

 فريقين يها ديدگاه نقاط اشتراك و افتراق يبررس
را خلفاي چهارگانـه و  سنت شأن نزول آیه  که پیش از این گذشت، برخی مفسران اهل چنان

انـد؛ در مقابـل    اند، اما دربارة سایر مصادیق آن در گذر زمان سکوت کرده پیروان آنان دانسته
خصوص آخرین امـام  به و شیعیان ایشان،  بیت مفسران شیعه این آیه را در شأن ائمه اهل

  اند. و پیروان ایشان دانسته بر حق، حضرت حجت
  ازهـا   ایـن دیـدگاه   افتـراق  ۀنقطـ  یـابیم کـه   فریقین درمـی  يتفسیر يها با مقایسه دیدگاه

به طور عام یا بـه عصـر ظهـور      یک سو، قول به انحصار تحقق وعده نسبت به اهل بیت
  کـه تفاسـیر   15اسـت  یاز دانشـمندان شـیع   یبرخـ  از منظـر به طـور خـاص    يامام مهد

 شیخین به نسبت وعده تحقق به قول دیگر يسو از و تابند یآن را بر نم سنت اجتهادي اهل
 وصـف،  ایـن  با. باشد یکه از نظر شیعه مردود م 16است تسنن اهل نظر از گانه سه يخلفا یا

 از یبرخـ  اگـر  بـا ایـن توضـیح کـه     .دارد وجـود  اشتراك میان دو دیدگاه ۀنقط یافتن امکان
ـ  ظـاهراً انـد،   سـاکت  دیگر در گذر زمان مصادیق بر آیه تطبیق امکاندربارة  یسن مفسران  هب

در را تفسیر خـود   یاصل ۀجهان وآن چون که است دلیل این به بلکه نیست، آنان انکار دلیل
 مجـدد  تحقـق  ةدربـار  یبررسـ  از یگوی که چنان اند، امر خالفت خلفا قرار داده ياین آیه برا

اند ـ بـا توجـه     گفته یسن مفسران از یبرخ که گونه همانوگرنه  اند ورزیده غفلت وعده این
 در اسـالم  صـدر  مسـلمین  ۀهمـ  یـا  صحابه به آیه انحصار بر یدلیل بودن الفاظ آیه ـ به عام 
بنابراین حتی اگر شأن نزول آیه را برخی مؤمنان صدر اسالم بدانیم، هنوز با  17ست.نی دست

تـوان مفـاد    قطعـاً مـی   »المورد العبرة بعموم االلفاظ ال بخصوص«توجه به قاعدة مورد اتفاق 
هاي مـورد نظـر آیـه را     الفاظ عام آیه را در گذر زمان بر مصادیق دیگر که اوصاف و ویژگی

 داد.دارند، تطبیق 
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 یپس اگر در دیدگاه فریقین، امکان تطبیق آیه بر غیر از خلفا یا صحابه یـا بـه طـور کلـ    
گرفت  نظر در فریقین اهدیدگ مشترك نقطه را آن توان یوجود دارد، م صدر اسالممسلمانان 

  از تحقق این وعده در عصر ظهور پرداخت. یتطبیق یآن به بررس یو در پ
تـوان   آیا تنها مـی  و استتطبیق  قابل باید دید، مفاد آیه تا چه اندازه بر این مصداق حال

وعده قلمداد کـرد و یـا    این مصادیق از یو یاوران ایشان را به عنوان یک حضرت حجت
هایی که این آیه براي قوم موعود برشمرده، باید مصـداق تـام و یـا     توجه به ویژگیاینکه با 

و یـاوران ایشـان و    تنها مصداق قوم موعود و تحقق کامل وعدة الهی را حضرت حجت
 عصر ظهور دانست؟

 انحصار تحقق وعده به عصر ظهور ةنظري يبررس
ه در مصـادیق متعـدد را ابطـال    تحقق وعد ۀادلّه انحصار مصداق آیه به عصر ظهور که نظری

 در تأمـل  اسـاس  بـر  مـتن  درون؛ اند شکل گرفته یمتن و برون یمتن درون ۀدو پای بر ،کنند می
و مصـادیق مـورد نظـر آیـه      شـود  درك »موعـود  قـوم  يها یویژگ« آن در تا است آیه مفاد

. اسـت  زمینـه  این در »فریقین احادیث مفاد در تأمل« اساس بر متن برون و، شناسایی گردد
انحصار وعده به عصر ظهـور اذعـان    ۀصحت نظری بر کنیم یبررس دقت به را ادله این چون

 خواهیم کرد.
یاد کرده  یقوم موعود در این آیه را با اوصاف خداوند موعود: قوم هاي درك ویژگی. الف

 يدارا را آنـان  و برشـمرد  آنـان  ۀهمـ  نه و امت این از یبرخ تنها را آنان شود یکه موجب م
 از یبرخـ  اینـان  کنـد  یکه اثبات مـ ۀ ز جمله ادلّا. دانست فرد به منحصر نسبتاً يها یشایستگ

 :از ندا عبارت فردند به منحصر يها یویژگ با امت این
استخالف در زمـین و   ةاقوام گذشته از پیروان انبیا که به آنان وعد ۀهم ةقرآن دربار اوالً

که در این آیـه اسـت، یـاد نکـرده بـدین       يهالکت دشمنانشان را داده، از آنان با نوع تعابیر
الحات     «گونه که در صدر آن با عبارت  لُـوا الصـمعنْکُم و نُـوا مـو در ذیـل آن بـا    »الّـذینَ آم

یعبدونَنی ال یشْـرِکُونَ بـی   «تعبیر آنان را وصف کند.  »یعبدونَنی ال یشْرِکُونَ بی شَیئاً«عبارت 
 يا قرینـه  پرسـتند،  ی، خداونـد را مـ  یو جلـ  یخفـ  شرك بدون آنان کند یکه داللت م »شَیئاً

ـ  حالیـه  ۀجمل را تعبیر این چه؛ است تبعیضیه »منکم« در »منْ« که است امر این بر روشن ه ب
 یـا  و »وإخالصـهم  عبـادتهم  حالِ فی ذلک اهللاُ وعدهم«: بگوییمبشماریم و  وعده قید ۀمنزل
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د خَـوفهِم أَمنـاً   ( در »هم« ضمیر از حالیه ۀجمل عـنْ بم ملنَّهدببـدانیم و چـه آن را جملـه     )لَی
 یسـتَخْلفون  لهـم  مـا «: پرسـد  یمـ  یقـائل  یمستأنفه قلمداد کنیم که بدین معناست کـه گـوی  

 18....)»یعبدونَنی: (فقال. »دشدن امنیت و استخالف شایسته آنان چرا؛ ویؤمنون

 و نیسـتند  موصـوف  خالص عبادت این بهمسلمانان  عموم چون، ها در تمام این صورت
 موجـب  امـر  ایـن ، دارد وجـود  شـرك  رذیلت به آنان یدنتغل در امکان افراد، این خالف بر
ن، انامسـلم  ۀجامعـ  افـراد  از یبرخ به را آنان و ندانیم مسلمین ۀهم را موعود قوم تا شود یم

 اختصاص دهیم.

 بـه  کـه  هـا  آموزهاین  از ییک یابیم یمدر نور ةسور يها با درنگ در ساختار و آموزه ثانیاً
 بین آشکار تقابل نمایاندن خورد، یم چشم به بحث مورد ۀآیاز  بعد و قبل در مشخص طور

ویقُولُـونَ آمنّـا   «قان این اسـت:  مناف منطق. است آنان منطق و مؤمنان با آنان گفتار و منافقان
 و)؛ 47 :(نور »فَریقٌ منْهم منْ بعد ذلک وما أُولئک بِالْمؤْمنینَ یبِاهللاِ وبِالرَّسولِ وأَطَعنا ثُم یتَولّ

 ایـن  از پـس  آنان از یگروه آنگاه. کردیم اطاعت و آوردیم ایمان پیامبر و خدا به گویند یم
إِنَّما کـانَ قَـولُ   «: است چنین مؤمنان منطق یول. »نیستند مؤمن آنان و گردانند یم يور ادعا،

م          یالْمؤْمنینَ إِذا دعوا إِلَ هـ ک أُولئـنـا وأَطَعنا وعم قُولُـوا سـأَنْ ی منَه یـب کُمحی لـ هول سـراهللاِ و
)؛ همانا منطق مؤمنان این است که چون به نزد خدا و پیامبرش دعـوت  51 :(نور »الْمفْلحونَ

 نهـادیم  گردن پیامبرش و خدا از اطاعت بر و شنیدیم: گویند یشوند تا بین آنان حکم کند م
ولَه    «فرمایـد:   مـی  بعـد  ۀآی در سپس .»ندا رستگاران حتم طور به آنان و سـرعِ اهللاَ و طـنْ ی مـو

اهللاَ و خْشیزُونَوالْفائ مه کفَأُولئ تَّقْه؛ و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند 52 :(نور »ی(
 ۀایـن آیـه، در آیـ    یدر پ». ندا و از خدا بترسد و از او پروا کند باشد پس آنان همان کامیابان

راه هــدایت  54و در آیــه دارد  برمــیســخن بــا عمــل منافقــان پــرده  یبــاز از دوگــانگ 53
قُلْ أَطیعوا اهللاَ وأَطیعوا الرَّسولَ فَإِنْ تَولَّوا فَإِنَّما علَیه ما «آورد:  میرا با این دستور  يورستگار

)؛ 54 :(نـور  »الرَّسولِ إِالَّ الْبالغُ الْمبـینُ  یحملَ وعلَیکُم ما حملْتُم وإِنْ تُطیعوه تَهتَدوا وما علَ
و پیامبر را فرمان [گرداندید  يپس اگر رو. پیامبر را اطاعت کنید اعت کنید وبگو خدا را اط

اوست آنچه بر او تکلیف شـده و بـر    ةبدانید] بر عهد[] همانا رسد ینم یزیان ينبردید به و
 بـر  بدانیـد  و یابید یم هدایت کنید، اطاعت را او اگر و اید، عهده شماست آنچه تکلیف شده
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آیه مورد بحـث   ییعن 55 ۀبه آیسرانجام تا » ] نیستها یام[پ آشکار رساندن جز يچیز پیامبر
 .رسد یم

 نفـاق  ۀشـائب  از مـدنظر  ۀآیـ  در مؤمنان کهآید  آشکارا بر میاز سیاق حاکم بر این آیات 
 از یبرخ و مندند بهره یاله خشیت و تقوا از و اویند رسول و خدا محض تسلیم اند، خالص

 اند نه همۀ آن. امت این
ـ  » صـابئین «، »ينصـار «، »هـادوا «در قرآن نوعاً در برابر » الذین آمنوا«تعبیر  ثالثاً  ۀبـه منزل

 یابهـام  یـا  اجمال تعبیر این در بنابراین،. رود یخطاب به این امت به کار م يبرا یاصطالح
 .شود تبیین »منْکم« در »منْ« با تا ندارد وجود دیگر يها گروه بر اشتمال اثر بر

در پایـان آیـه    »ومنْ کَفَرَ بعد ذلک فَأُولئک هم الْفاسقُونَ«دیگر تأمل در تعبیر  ۀقرین رابعاً
 موعـود  قوم افراد از گرایند یورزند یا به کفر م ینکه پس از تحقق این وعده، کفر مااست. آن
نْ «: فرمـود  یم قرآن بود یم چنین اگر نیستند، مـو    ک ذلـ د عـمـنهم ـ    ــ  کَفَـرَ ب   م هـ ک فَأُولئـ

و نه  ـ   تبیین يدر صدر آیه برا» منکم«در » منْ«و در این صورت استعمال حرف » الْفاسقُونَ
مسـلمانان را در بـر    ۀهمـ  موعـود،  قـوم  صـورت  ایـن  در چون؛ رسید ـ به ذهن میتبعیض  

ورزنـد جـدا    یمـ  کفـر  نعمـت  ایـن  بـه آنـان را کـه    از يافراد آیه پایان در آنگاهگرفت،  می
 »...محمد رسولُ اهللاِ والَّذینَ معه«: فرمود آن صدر در که فتح ةسور آخر ۀآی مانند. ساخت یم

: فرمـود  و آورد را »منهم« تعبیر آیه پایان در یول، گیرد یمسلمین را دربرم ۀ) که هم29 :(فتح
» منْهم حاتاللُوا الصمعنُوا واهللاُ الَّذینَ آم دعرَةًوغْفظیماً مراً عأَجاز آنـان را   یتا تنها برخـ  »و

 فـتح  ةسـور  ۀآیـ  بـا  وعـد  ۀآیـ  يبنـد  جمله ۀبا مقایس مشمول حکم خود قرار دهد. بنابراین
 .کرد تأکید بحث مورد آیه در »منْ« بودن یتبعیض بر توان یم

نهفته است.  »لَهم یالَّذي ارتَضلَیمکِّنَنَّ لَهم دینَهم «دیگر این قوم در تعبیر  یویژگ خامساً
از یک سو خداوند این تعبیـر را ـ    چون ؛بسزا دارد يدر شناخت قوم موعود اثر یاین ویژگ

افراد آنان را جانشـین پیشـینیان    ۀکه هم نااز گذشتگ یهیچ قوم ةـ دربار  یهمانند تعابیر قبل
قـوم   یاصـل  ۀت دارد که دغدغحکایآن دیگر این تعبیر از  يکرده، به کار نبرده است. از سو

پـاك   یخفـ  و یکه خودشان در عبـادت خـدا از شـرك جلـ     ناآن .است يورز موعود، دین
 ۀقرینـ  نیـز  ایـن  و انـد  يبشر ۀجامع در یتعال حق رضایت مورد دین یبرپای صدد در اند شده
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امـت چنـین    ۀهمـ  چـون ؛ آنهـا  ۀهمـ  نـه انـد   امت این از یبرخ اینان اینکه بر است يدیگر
 دیـن  تثبیـت  يبـرا  زمـین  در موعـود  قوم استخالف اگر دیگر، عبارت به. ندارند يا دغدغه

و  یبایـد ایـن خلفـا چنـین شایسـتگ     ، این امرند ۀواسط آنان و است یتعال حق يرضا مورد
 خبـر  حـق  دیـن  يهـا  آموزهدر برابر از تعبد آنان  یرا احراز کرده باشند. این شایستگ یلیاقت

ون امر دین در ابتدا در بین خود آنان تثبیت گردیده است. همان گونه کـه تعبیـر   چ؛ دهد یم
 .کند یاز آن حکایت م »یعبدونَنی ال یشْرِکُونَ بی شَیئاً«

آمـده   »ولَیبدلنَّهم منْ بعد خَـوفهِم أَمنـاً  «عبارت تبدیل خوف به امنیت نیز که در  سادساً
 کـه  اسـتخالف  هدف يراستا در تبدیل این. دهد یموعود خبر م از شأن قوم یبه نوع، است

 خوف کرد تضمین خداوند. شود یم معنا است، یتعال حق ۀخالصان عبادت و حق دین تثبیت
 در شرك جمله از شرك ۀشائب هیچ بدون خالصانه را خداوند تا کند تبدیل امنیت به را آنان

تبعـیض اسـت. چـون بایـد      يبرا» منْ« که است يدیگر ۀقرین نیز این. کنند پرستش خوف،
 يبـرا  زمینـه  که أمن يا جامعه یبرپای هنگام تا باشد پاك ها یضمیر این افراد از انواع آلودگ

 در يگـر  فتنـه  و کشـمکش  به... و ریاست طلب يبرا آنان آید یم فراهم ها یآلودگ این بروز
 .ننشانند امنیت يجا به را یناامن و خوف و نپردازند جامعه داخل

 ایـن  در موعود قوم که رسید نتیجه این به توان یآیه مهاي  بخشحاصل آنکه با تأمل در 
 يهـا  یشایسـتگ  و واال اوصاف ازاند؛ آنان که  امت این از یبرخ تنها نیستنند، امت ۀهم آیه،

 .برخوردارند فرد به منحصر
ماننـد جانشـینی در زمـین، تمکـین و      وعد ۀآی يها عبارتاگر : اطالق تعابیر در آیه. ب

باشـند،   یبر اطالقشـان بـاق   شائبه استقرار دین مرضی خداوند، امنیت و عبادتی خالص و بی
یگـر یـا   د یاز این وعده تاکنون در خارج تحقق نیافته تا عصر ظهور، مصداق یهرگز مصداق

 آن و نـدارد ر بلکه آیه با فرض این اطالق یـک مصـداق بیشـت   ، مصداق أتم آن قلمداد شود
خداوند وعده داده مؤمنان موحد نـاب و خـالص    چون در این صورت 19.است ظهور عصر

 جـز  و شـوند  زمـین  ۀهمـ  وارث؛ کننـد  برپـا  شایسته يا از عیب کفر و نفاق و فسق، جامعه
زمـین و در   ير تمـام جغرافیـا  د حـق  دیـن  نشود. حاکم آنان یزندگ بر حق دین يها آموزه

تثبیت شود و غالب آید و آحاد مردم بـه آن گـردن نهنـد؛ چـون دیـن مـورد        یسطح جهان
) بـر آن  33 و 32 :رضایت خداوند در این آیه، همان دین حق اسـت کـه آیـه اظهـار (توبـه     
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چون تثبیـت دیـن از   ؛ معناست افق و هم دین حق، هم ةداللت دارد و تمکین آن نیز با سیطر
 استوار آن ارکان که يا گونه به، آید یادیان پدید م دین حق بر سایر ةهر جهت، تنها با سیطر

 هـیچ  بـدون  دیـن  احکـام  و گـردد  واال يبشـر  جوامع تمام در يدینورز و دین شأن و شود
 عوامـل  تمـام  از نیـز  امنیـت  بـه  خـوف  تبدیل. گیرد قرار عمل مورد یبرون و یدرون یمانع
 رخ نماید. خاص یمحدودیت به سرزمین بدون یبرون و یدرون

 اهـل  کـه  باشـد  یکه با این اطالق ناسازگار است، حدیث شأن نزول آیه مـ  یمانعیگانه 
 از خود سند با که يطبر جریر ابن حدیث جمله از. اند کرده نقل صحیح خبر با را آن تسنن

 :کند یچنین نقل م 20العالیۀ یاب
بـه   پیامبر خدا ده سال در شرایط ترس و وحشت [در مکـه] مـردم را در نهـان و آشـکار    

 بـا  حضـرت . خداوند یکتا دعوت کرد. سپس خداوند دسـتور هجـرت بـه مدینـه را داد    
ـ  سالح با همواره ناگزیر و بودند وحشت و ترس شرایط در نیز مدینه در یارانشان  سـر ه ب

 بریم سره ب امنیت در که آید یبر ما نم يبه [پیامبر اکرم] گفت: آیا روز يمرد پس. بردند یم
ـ  ياندك سپر یپیامبر فرمود: زمان؟ گذاریم فرو سالح و  امنیـت  بـه  آنکـه  جـز  کنیـد  ینم
ـ  در خداوند. یافت خواهد حضور سالح بدون زیاد جمع در شما از يمرد و رسید یم  یپ

 چیـره  العـرب جزیرة در را دینش خداوند: گوید یالیه مع ابو. کرد نازل را آیه این خبر این
 نعمـت  خداونـد  پـس ؛ درآورنـد  عناد از سر آنگاه آوردند، ایمان دیار آن مردم و ساخت

 21.چون با قتل عثمان به این نعمت کفر ورزیدند، [امنیت] را تغییر داد

از آنـان نیـز    یجمعـ  22.اسـت  آمده سند همین با سنت اهل یروای يها در کتاب این حدیث
 جملـه  از. انـد  بن کعب با سند صحیح نقل کرده یاز اُب العالیۀ واز این حدیث را از اب یبخش

 را بدین صورت آورده است: حدیث که مستدرك در حاکم
چون پیامبر خدا با یارانشان [از مهاجران] از مکه به مدینه آمدند و انصار آنان را پناه دادند، 

آنان دست بـه سـالح بردنـد، نـاگزیر     برضد با یکدیگر دست به هم داده،  یعرب، جملگ
 آیـا  دهید خبر ما به: گفتند چنین آنان پس. بردند یسر مه همواره با سالح ب اصحاب پیامبر

 و رسـانیم  صبح به را شب کامل امنیت در که کنیم يسپر يا گونه به را یزندگ دارد امکان
 23. این آرزو این آیه نازل شد... ی؟ پس در پنترسیم خدا از جز

آن را از  نیـز  یسـیوط . این حدیث را صحیح دانسته است مستدركدر تعلیقه خود بر  یذهب
 24و ابن مردویه نقل کرده است. ی، بیهقیتن از محدثان مانند ابن منذر، طبرانچند 
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سـبب نـزول   . واحد است و دو پیام دارد یک يخبر که حدیث شأن نزول از اهل سنت
کو  اسـاس  بـر  که کند یآیه را بیان م اسـت  گرفتـه  شـکل  مدینـه  در ینـاامن  از صـحابه  ةشـ .

 بـوده  آیـه  نزول شاهد خود که رسد یم یصحاب کعب بن یاُب به امر این سند چندحدیث هر
زمان تحقق ایـن وعـده را   . . دواست ساکت وعده این وقوع زمان ةدربار يو حدیث، است
نخسـتین   يبـرا  ياست. و ی) تابع93یا  90از شخص ابوالعالیه (د  يکه اجتهاد کند یبیان م

گـاه سـایر   آن ؛سـوم دانسـت   ۀتحقق این وعده را از اواخر بعثت تـا اواخـر عصـر خلیفـ     بار
ناگزیر در تطبیق این وعده به آن عصـر بـا    یکردند. مفسران سن يپیرو ياز و یمفسران سن

 يتمکین دین را به جغرافیـا  ن بر اساس این حدیث ناگزیرندآنا. اند شده مواجه یهای مناقشه
شـأن   سوم بدانند. تبدیل خوف به امنیـت را بـر اسـاس همـان     ۀمحدود تا پایان عصر خلیف

به کار برند نه خوف از هجوم دشمن  یبیرون یامنیت از دشمنان تهاجم ينزول، تنها به معنا
 گانـه  سـه  يدشمن که در عصـر خلفـا   به حمله در یتهاجم يها و نه خوف از جنگ یدرون
 لحـاظ  بـه  را ینسـب  امنیـت  نـوع  ایـن  بایـد  نـزول،  شأن اساس همان بر باز. است بوده برپا

 از پـس  آنان: گوید یم حدیث متن در چون؛ بدانند مدینه شهر به منحصر تنها نیز یجغرافیای
الح  إِالّ یبیتُـونَ  ال کانوا« مدینه شهر به هجرت ونَ  وال بالسـصـبِحآنـان از   ؛...إِالّ فیـه فقـالوا   ی

کوه  پـس  بردنـد،  یمـ  سره ب سالح با شب و روز و ترسیدند یهجوم دشمن م کردنـد  شـ...« .
 .دید خواهید را باره این در بیشتر توضیح
صداق آیه به عصر ظهور، انحصار م ۀسومین دلیل از ادل: تأمل در مفاد احادیث فریقین. ج

 یجا به تفکیک حدیث سنفاد احادیث فریقین است که در اینتأمل در م یمتن یعن دلیل برون
 مالحظه خواهید کرد. یو شیع

دیگر را  یه ذکر شد، احادیثاهل سنت غیر از حدیث شأن نزول آیه ک :سنت اهلاحادیث 
 تأکیـد  آیـه  يهـا  آموزه اطالق بر یشیع احادیث مفاد با همسو که اند در تفسیر آیه نقل کرده

 بـه  را آن نـاگزیر  و دارد داللـت  حاضـر  عصر تا وعده ایننشدن  واقع بر اطالق این. کند یم
 .دهد یم اختصاص يمهد امام ظهور عصر

 کـه  کنند یدر ذیل این آیه نقل م است که از پیامبر اکرم یاین احادیث، حدیث ۀاز جمل
 فـرا  را جا همه گیرد، یاین دین همان گونه که شب همه جا را در بر م: «است فرموده آن در
از اهـل   یاسـت کـه برخـ    از پیامبر اکرم یو نیز حدیث مقداد بن اسود صحاب 25»گیرد یم
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 در را آن کثیـر،  ابـن  ،یقرطبـ  ،يمـاورد  چـون هم یتسنن به صحت آن اقرار دارند و مفسران
 :گوید یمقداد بن اسود م 26.اند کرده نقل آیه این تفسیر
 ۀ[کنایـه از همـ   نیسـت  مـویین  یـا  گلـین  يا از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: هیچ خانـه «
 27».کند ی] جز آنکه خداوند آیین اسالم را در آن وارد مها مکان

، تا بـا آن آیـه را تفسـیر کننـد    اند  آیه نقل کردهسران مذکور ذیل آین دیگر که مف یحدیث
 :فرماید یم این حدیث مشهور است که در آن پیامبر اکرم

رد آورد [کنایـه از اینکـه تمـام       يهمانا خداوند خاوران و باختران زمین را بـرا « مـن گـ
 28.»امت من تمام زمین را فرا خواهد گرفت یفرمانروای يزوده زمین را دید] ب ةگستر

آن  یاز مفسران سـن  یدین نیز همسو است که باز برخ ةسیطر ۀاین احادیث با آی اطالق
 ةگسـتر  ةدربـار  که است سازگار عباس ابن قول ظاهر با باز و اند را در تفسیر این آیه آورده

 راآنهـا   تـا  گشـاید  یآنـان مـ   يبرا را شهرها خداوند«: کنند یم نقل چنین يو از دین تمکین
 29.»] و دینشان را بر تمام ادیان چیره سازدکنند یفرمانروای نآنا [بر شوند مالک

با یارانشان  يقوم موعود را ائمه اهل بیت و نیز امام مهد روایات شیعه :شیعهاحادیث 
 گفتـیم  کهـ  اسالم صدر در را وعده این وقوع آنکه ضمن احادیث این از یبرخ در. داند یم

 عصـر  بـه  را وعـده  این تحقق کند، یم ابطال و رد کرده ـ  طرح یتابع العالیه ابو بار نخستین
وم صدوق اسـت کـه چنـین    مرح حدیث آنها ۀجمل از. دهد یم اختصاص يمهد امام ظهور

 امـام  محضـر  بـه  تغلـب  بـن  ابـان  و بصـیر  ابو عمر، بن مفضَّل ،یصیرف سدیر: کنند ینقل م
بـا سـایر انبیـا     يامام مهـد  ۀاز این حدیث به مقایس یشرفیاب شدند. امام در بخش صادق

 :فرماید یم و پردازد یم
 یچگـونگ : سه چیز از قائم ما را مانند سه چیز از سه پیامبر الهی قرار داده اسـت  خداوند
و تأخیر ، یو غیبتش را همانند غیبت حضرت عیس ،یرا همانند تولد حضرت موس تولدش

 ةبنـد  یطـوالن ظهورش را همانند تأخیر [نجات] نوح [از قومش] قـرار داد و سـپس عمـر    
 .داده است قرار ایشان یطوالن عمر دلیل را ـ خضر حضرت  صالحش ـ

در  صادق امام. بپردازند ها آموزه این تفصیل و شرح به که خواهند یجمع حاضر از امام م
آن  ۀکـه خالصـ  کننـد   مطالبی بیان میعصر حضرت نوح با عصر ظهور  ۀضمن شرح مقایس

نجات حضرت نوح و یارانش چند بـار بـه    يد را براخو ةخداوند تحقق وعد«چنین است: 
 ریسـمان  به و ندبود ناب توحید به باور در و مبرّا نفاق يها از رگهآنان که تأخیر انداخت تا 
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تةند، شناخته شوند. خداوند بـا تحقـق وعـد   بود زده چنگ صدق سر از نوح حضرت نبو 
آنان تثبیت کرد  يدینش را برا. آوردي مؤمنان در آن عصر فراهم خود، این استخالف را برا

من  يتا عبادت اینان برا«تا این هدف واال بر آورده شود: آنان پدید آورد  يامن برا ۀو جامع
دونَنی ال  «تحقـق   حـدیث  این طبق. »گردد خالص هایشان با رفتن شک [و شرك] از دل بـعی

 پدید ناب موحد مؤمنان که است پذیر امکان يشریفه تنها در بستر ۀدر آی »یشْرِکُونَ بی شَیئاً
 در اگـر «: است چنینآنها  که مضمونفرماید  مطالبی می نظریه این تحلیل در امام آنگاه. آیند
 فـراهم  نفـاق  ایـن  بـروز  ۀزمینـ  امن، ۀجامع تشکیل با باشد، نفاق پنهان يها رگه مؤمنان بین

 آن یپـ  در و پردازنـد  یمـ  يگـر  فتنـه  و کشـمکش بـه  ... و ریاست طلب يبرا آنان و آید یم
از ، ی نیسـت تعال حق ۀانخالص عبادت جز يچیز که امنیت و استخالف این از یاصل مقصود
 يسـپر  هـا  زمـان اسـت؛   منوالو قوم موعود نیز به همین  يامام مهدماجراي  .رود یدست م

] تا مؤمنـان نـاب از دیگـران جـدا شـوند و بـه       رسد یم فرادرپی  پی یهای [و آزمون شود یم
 امنیت و تمکین با استخالف این و رسد یخدا سر م ةگاه زمان وعدوجود در آیند. آن ۀعرص

 .پذیرد یم صورت خالصانه عبادت ارج پر هدف آن، یپ در و پیوندد یآنان به وقوع م يراب
 برنـد  یم گمان دیگران«: گوید یند ما مفضّل بن عمر در میان این جمع که در محضر امام

امـام بـا   . »نازل شده است یعل امام و عثمان عمر، ابوبکر، چهارگانه يخلفا ةدربار آیه این
 :فرماید یابطال این توهم م

 ۀکه مورد رضـایت خـدا و رسـولش بـود در سـای      یدر عصر اینان [خلفا] دین یچه زمان
 تحقق ها، سینه از شک شدن برطرف و ها گسترش امنیت [یا امر دین] و با رفتن ترس از دل

ـ و داشت وجود ها نبود و شک در سینه ی؟! با آنکه در عصر آنان [امنیتبود یافته از  ی] جمع
ـ  کفـار  بین جنگ و بود برپا ها ن [از درون] مرتد شدند و فتنهانامسلم ] و مسـلمین  ی[بیرون
 30.[همه جا] وجود داشت یور و ناامن شعله

 سـند  بـا  یکلینـ  از دانـد،  مـی عصر ظهور ویژة دین پسندیده را  ۀکه اقامعبارت شبیه به این 
 31.است شده نقل صادق امام از صحیح

؛ شریفه به دست آمد، هماهنگ اسـت  ۀتأمل در درون متن آی ازمفاد این حدیث با آنچه 
 از آنـان انـد؛   امـت  ایـن  از یبرخـ  موعـود  قومو  به اینکه این وعده هنوز تحقق نیافته است

 يدیگـر  توجـه ۀ درخور نکت . ...و برخوردارند فرد به منحصر يها یشایستگ و واال اوصاف
 بیـت  اهـل  ائمه تنها آیه این در موعود قوم که است این شود یم استفاده حدیث این از که
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 از نیـز  دیگـر  یحـدیث  بـاره  این در. اند شمول این وعدهم نیز آنان خاص یاران بلکه، نیستند
 چنین نقل شده است: سجاد امام از یعیاش

ن [قـوم موعـود] شـیعیان مـا     آیه فرمود: به خدا سوگند آنـا امام سجاد پس از قرائت این 
ـ    يآنان به دست مرد يند، خداوند این وعده را براا بیت اهل  يو. بخشـد  یاز مـا تحقـق م
 یـک  جـز  دنیا از اگر: فرمود او ةدربار اکرم پیامبر که یکس همان؛ است امت این يمهد
و  نـام  هـم  کـه  مـن  عترت از يمرد تا کند یم یطوالن را روز آن خداوند نباشد یباق روز
پس از آنکه از جور و ، از قسط و عدل پر کند من است به والیت رسد و زمین راۀ کنی هم

 32.ستم پر شده است

ایـن آیـه    ةبـار در نیز از امـام صـادق  ، از دانشمندان قرن چهارم، یمحمد بن ابراهیم نعمان
 33.»نازل شده است ایشانو اصحاب  يامام مهد ةاین آیه دربار« چنین آورده است:

 :فرماید ی، همین معناست که مزیارت امام حسین ةدربار ظاهراً مراد امام صادق
 يهـا  درود و رحمت و برکاتت را بر عترت پیامبرت، دو چندان گـردان... و دل ، خداوندا
 يآنـان روزهـا   يبـرا . سـاز  اسـتوار  بیت، اهل طاعت بر هستند تو حزبآنان که  شیعیان
 حاصـل  آنان گشایش آن در تا ده قرار سعادتمند، و پسندیده يها آشکار و زمان] ي[پیروز

 ضـمانت  قـرآن  در خود ياولیا يبرا که گونه همان. آید فراهم پیروزیشان و تثبیت و شود
که از شما ایمان  یخداوند به کسان«: تو حق محض استۀ گفت و ـ يا گفته چنین و يا کرده

 34»....بخشد استخالف زمین در را آنان داده وعده اند شایسته کرده يآورده و کارها

اختصـاص   ، مفاد آیه را تنهـا بـه ائمـه اهـل بیـت     یدیگر از روایات در مصادر شیع ۀدست
که با سند خود از جابر بن ، از دانشمندان قرن چهارم، »یخزاز قم«جمله حدیث  از. دهد یم

 :کند یچنین نقل م يعبداهللا انصار
از ، مـرا  ي پیامبر خدارسید و گفت: ا ز یهودیان، خدمت رسول خداا، جندب بن جناده

، جندب يپس پیامبر خدا فرمود: ا. پس از خود آگاه فرما تا به آنان تمسک جویم ياوصیا
 تـالوت  را آیـه  ایـن  حضـرت  سپس... اند اسرائیل یبن ينُقباشمار پس از من به  ياوصیا
 35»....منْکُموعد اهللاُ الّذینَ آمنُوا «: فرمود

 36.مرحوم صدوق نیز این حدیث را نقل کرده است
 بـا  کـه  است یکلین مرحوم از دهد یدیگر که آیه را به ائمه اهل بیت اختصاص م یحدیث

از این سخن  يمعنا ةدربار از امام صادق« :کند یم نقل چنین سنان بن عبداهللا از خود سند
 37.»باشند ی[اهل بیت] مفرمود: آنان ائمه . خداوند جل جالله پرسیدم
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آورده ...» خلفاء اهللا عزّ وجلّ فی أرضه و األئمۀإنّ «این حدیث را در باب  یمرحوم کلین
اسـتخالف در ایـن حـدیث کـه آن را از نـوع سـوم        يمعنـا  ةاست تا دیدگاه خود را دربـار 

 .کند بیان داند، یم
اسـاس   بـر  حدیث نای سند«: نویسد یحدیث مذکور م ةنیز دربار یمرحوم عالمه مجلس

 38.»اما مضمون آن با أسانید فراوان نقل شده است، ي مشهور ضعیف استمعیارها
 .است أطهار ائمه یالله خلیفۀکه با اسناد زیاد نقل شده، مقام  یمراد عالمه از مضمون

بـاس بـن الحـریش در    به دلیل شخصیت حسن بن الع یتضعیف مشهور از نظر مجلس
 یمبنـای  یبر این باور است که این تضعیف در کتب رجال يولیکن خود ، سند روایت است

مـذکور   يراو ۀسـبب آن، نقـل روایـات بـا مضـامین واال و غـامض از ناحیـ       یگانه ندارد و 
محمـد ایـن    بـن  احمـد  و بـوده  مشهور محدثان نزد العباس بن حسن کتابوگرنه  باشد یم

لیل نقل روایات ضعیف بیـرون  را از شهر قم به د یبرق يبا آنکه و، ه استکتاب را نقل کرد
 بـر  شـواهد ؛ کثیـرة  عنـدي  صـحته  یعلـ  والشـواهد «: نویسد یرانده است. عالمه در پایان م

مضمون این نوع احادیث کـه قـوم    يبه هر رو 39».است فراوان من، نزد حدیث این صحت
 نمونهاست. براي  شده نقل نیز یشیع غیر مصادر در داند یموعود را به ائمه اطهار منحصر م

 :نویسـد  یاز ابن عباس درباره آیه مـذکور مـ   ياز سد یبه نقل از فرات کوف یحاکم حسکان
 40.»نَزَلَت فی آلِ محمد«

 از عبد اهللا بن مسعود بدین شرح است: یحدیث دیگر حاکم حسکان
آدم به ایـن دلیـل از    يبرا: سه نفر خالفت قرار داده شد يخداوند در قرآن برا ۀاز ناحی«

 خلیفـه  و ،»وإِذْ قالَ ربک للْمالئکَۀِ إِنِّی جاعلٌ فی األَرضِ خَلیفَۀً«که فرمود:  یتعال سخن حق
ی األَرضِ  خَلیفَـۀً یا داود إِنّا جعلْناك «: فرمود اینکه به است داود دوم سـرزمین   یعنـی در » فـ

کـه   یتعـال  طالب است بـه دلیـل ایـن سـخن حـق      یبن اب یسوم عل ۀو خلیف، بیت المقدس
تَخْلَف  «فرمود:  ا اسـضِ کَمی األَرف مفَنَّهتَخْلسلَی حاتاللُوا الصمعو نْکُمنُوا ماهللاُ الَّذینَ آم دعو

هِملنْ قَب41منظور از پیشینیان، آدم و داود است.». الَّذینَ م 
از ابـن مسـعود ایـن     یبـن حـرب طـائ    یده و علـ عبی یابن شهر آشوب نیز از تفسیر اب

 42.حدیث را نقل کرده است
  :کرد استنباط توان یاز مجموع روایات مذکور چند نکته را م
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ویژه در مورد تمکـین دیـن و تبـدیل خـوف بـه       به بر اطالق تعابیر آیه در این روایات یک.
  کید شده است.أت امنیت

گسـترش   ۀتمکـین دیـن در سـای    انـد،  شرح کـرده طبق مفاد آیه که برخی روایات آن را . دو
  .افتد یم بر ها اختالف و نهند یم گردن حق دین احکام به همه و آید یامنیت پدید م

 یبیرونـ  و یدرونـ  ینـاامن  و یثبات یمؤمنان با هر نوع ب ۀتبدیل خوف به امنیت در جامعسه. 
  .تابد ینم بر را یداخل يها جنگ و ها فتنه و است ناسازگار

به دلیـل تحقـق نیـافتن تمکـین کامـل دیـن و        صدر اسالم يتطبیق آیه به عصر خلفاچهار. 
 مردود شناخته شده است. گسترش امنیت

و یاران خـاص ایشـان قلمـداد     يقوم موعود در این روایات، ائمه اطهار یا امام مهد. پنج
 پـاك  ینفاق و شرك نوع هر از خود وجود يزوایا و اضالع تمام زیرا ایشان دراند؛  شده

 تنها در عصر ظهور حضرت حجتو تمکین کامل دین و گسترش امنیت،  مطهرند و
 تحقق خواهد یافت.

از مفـاد  ، ستخالف قوم موعود تصـریح نشـده اسـت   در نوع این روایات به ماهیت ا هرچند
که استخالف در این آیه از نـوع دوم اسـت کـه در آن خداونـد از     آید  برمیمجموع روایات 

 اسـاس  ایـن  بر. بخشد یم اقتدار و زمین وراثت آنان به و زداید یعود، استضعاف را مقوم مو
 کـه  روایـات  از يا دسـته . آید یم فراهم موعود قوم ةدربار روایات دسته دو بین جمع امکان

دیگر که موحدان ناب از شیعیان اهل بیـت را   ۀهار دانسته است و دستاط ائمه را موعود قوم
؛ آیـد  یمـ  شمار به جمع وجه این بر يشاهد نیز روایات از یبرخ. داند یدر این معنا داخل م

 يمهد امام ةدربار آیه این؛ وأصحابه القائم فی نَزَلَت«: بود اینآنها  مفاد که یاحادیث مانند
یا سایر اقوام  یشریفه شبیه قوم موس ۀبر این اساس، مفاد آی». شده است نازل او اصحاب و

 خود را درباره آنـان تحقـق بخشـید بـا آنکـه در میـان آنـان       ة است که خداوند وعد یانبیای
 یحضرت موسـ ة اما خالفت ویژ، یا سایر انبیا نیز حضور داشتند یشخص حضرت موس

ائمـه   يت. بنابراین، استخالف از نوع سوم بـرا دیگر، دلیلِ خاص خود را داشته اس يو انبیا
ـ   ـ   یتعـال  که به جعل خاص حقـ اهل بیت مانند استخالف داود، هارون و...    ۀاسـت، بـا ادل

 در نیـز  یطباطبـای  عالمـه . نیسـت  استخالف نوع این به ناظر آیه این و شود یدیگر اثبات م
 :نویسد یکرده، ما استفاده ر معنا همین آیه متن درون قراین از آیه تفسیر
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این استخالف همانند استخالف پیشینیان قائم به وجود اجتماع صالح است بدون آنکـه بـه   
ـ  جـا بـه   ی در ایناشخاص خاص از این جامعه اختصاص داشته باشد. بنابراین خالفت اله

 امثال حضرت داود، سلیمان و یوسف يبرا یتعال حق ۀوالیت بر جامعه که از ناحی يمعنا
الذین «بزرگوار خود تنها با تعبیر  يچون بعید است که خداوند از انبیا؛ نیست تشریع شده

این تعبیر و همانند آن در بیش از پنجاه مورد در قرآن به کار رفته بدون . یاد کند» من قبلهم
رسـل مـن   «خداوند از آنان بـا تعبیـر    يدر یک مورد انبیا باشد. آر یآنکه مراد از آن حت

 43.کند یو امثال آن یاد م» ن قبلیرسلٌ م«یا » قبلک

 قـوم  يهـا  یشـناخت ویژگـ  « يانحصار وعده به عصر ظهور که بر مبنـا ۀ حاصل آنکه از ادل
رفـت، ایـن   گ شـکل  »فـریقین  احادیث مفاد در تأمل« و »آیه تعابیر اطالق بر تأکید« ،»موعود

الهی در تمکین و استقرار دیـن الهـی و برقـراري     ةیابیم که تحقق وعد یدیدگاه را صواب م
 تنها در عصر ظهور حضرت حجـت شائبه،  و آرامش و عبادت خالص و بیکامل امنیت 

و یـاوران   عصـر  بنابراین قوم موعود، در آیه شـریفه، حضـرت ولـی   تحقق خواهد یافت. 
از این باب اسـت  ه، و ائمه نیز نام برده شد ناو اگر در برخی روایات از امیرمؤمن اند ایشان

نـد، لـیکن ایـن    ا ت معصومین و شیعیان راسـتین ایشـان  که مخاطبان اصلی این وعده حضرا
 تکمیـل  يبرا اکنون. به صورت کامل تحقق خواهد یافت وعده تنها در عصر امام مهدي

 .گوییم پاسخ شده، وارد نظریه این بر کهرا  یهای مناقشه باید ناگزیر نظریه این تثبیت و

 هاآن نقد و انحصار ةنظري در ها مناقشه
یـا ائمـه    یایـن آیـه از دیـدگاه شـیعه، تنهـا بـر امـام علـ         نویسد: میق)  606(د  يفخر راز

 چـه  باشد، گانه سه يبدون آنکه ناظر به دیگران از جمله خلفا است؛تطبیق قابل   بیت اهل
 گونـه  ایـن  همفسران شـیع ز ا را مطلب این يو. دهیم اختصاص خلفا به را آیه اینکه به رسد

 نقل کرده است:
  و اگر آیه از ایشان با لفظ جمع؟ است یتنها امام عل، چرا نگوییم مراد از قوم موعود«

ی    «آیـه  در » أنزلنـاه «ماننـد تعبیـر   ؛ تعظیم اسـت  يیاد کرده برا فـ و »القَـدرِ  لَیلَـۀِ إنّـا أَنزَلنـاه  
  ه در حــقکــ )55 :(مائــده »وهــم راکعــونَ الزکـاةَ ویؤتُــونَ  الصــالةَالّــذینَ یقیمــون  ...«آیـه  
 حمـل  دوازدگانـه  ۀائمـ  بر جمع الفاظ: گوییم یاگر این را نپذیرید م. نازل شده است علی
 44».شود
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 :نویسد یدر مقام پاسخ به این مناقشه م يسپس فخر راز
 دلیـل  دو به نیز گانه دوازدهحمل لفظ جمع بر یک نفر، مجاز و خالف اصل است و حمل آیه بر تمام امامان 

در این آیه داللـت بـر ایـن دارد کـه خطـاب بـه       » منکم«با تعبیر  یتعال : یک: خطاب حقباشد یم باطل
. دو: خداوند به اینان، وعـده بـه   اند موجودین است و حال آنکه این ائمه در عصر نزول آیه حاضر نبوده

ائمه شیعه به وقوع نپیوست، بنـابراین،   ير نیز براقدرت، شوکت و تدبیر در امور جامعه داده است این ام
 باطـل  زنند، یطعنه م ابوبکر و عمر و عثمان بر که رافضه قول و شود یچهارگانه ثابت م يخلفا یپیشوای

 45گردد. یم

ق) نیز پس از شش قرن همین مناقشـه را تکـرار کـرده و سـپس کوشـیده       1270(د  یآلوس
و  يتطبیق آن را بر خصوص امام مهدت، اهل بی ۀاست ضمن ابطال تطبیق آیه بر ائم

 نقـد  ظاهراً وي نخستین مفسر سنی اسـت کـه بـه    اصحاب ایشان نیز، نقد و ابطال کند.
در تفسیر خود دیدگاه مرحوم  ياخته است. وپرد یارانشان و يمهد امام بر آیه تطبیق
 آن چنین است: ۀباره آورده که خالص را در این یطبرس

 امـام . نبودن پیوندد یبه وقوع م ياین وعده در عصر امام مهد. ندا بیت ایشان و اهل پیامبر اکرمقوم موعود 
است و به موجودین  ییه اجتماعآ خطاب چون؛ ندارد قول این با یمنافات نیز آیه نزول زمان در يمهد

. نیسـت  سـاز  تمکین دین و رفع خوف در عصر ائمه نیز مشـکل محقق نشدن نخواهد داشت.  یاختصاص
ـ  مراد که کشتند را شخص فالن قبیله فالن: شود گفته که است این همانند آیه تعبیر چون  افـراد  از یبرخ
لیکن وقوع این وعـده، تنهـا در عصـر امـام     ، ائمه است ۀ[همین طور در این آیه، وعده به هم است قبیله
 ].پذیرد یصورت م يمهد

احادیـث   بیـان است که پیش از این در  از امام سجاد ی، روایت عیاشیدلیل مرحوم طبرس
 :نویسد یسپس در مقام نقد این دیدگاه م، ی متن آن را آورده. آلوسر شدکذ یشیع

این روایت افزون بـر ضـعف   . نیز نقل شده است  صادق امام و باقر امام از این حدیث برده گمان یطبرس
چـه  ؛ نقل شده، ناسـازگار اسـت   زول آیهسبب ن ةکه دربار ینهفته در آن با سیاق آیه و نیز اخبار صحیح

 ایـن  در یحـدیث  نیـز  ما طریق از البته... نیست پوشیده یکس بر شیعه، احادیث ياعتبار یاینکه ضعف و ب
 شـیعه  احادیـث  سـایر  ماننـد  حـدیث  این به لیکن، کند یم تأیید را شیعه حدیث مفاد که شده نقل زمینه
ـ  یه از نبعطی از که است حمید بن عبد از حدیث آن. نیست یاعتنای  کـه  کنـد  یمکرم اسالم چنین نقل م
 46.ند و به طرف قبله اشاره کردندا بیت [از قوم موعود] اهل مراد ندفرمود کرد، قرائت را آیه حضرت چون

 :گفت باید ها در پاسخ این مناقشه
عشر باطل است چون آنان  یآیه بر ائمه اثن حمل«: گویند یو دیگران م ياینکه فخر راز اوالً

 بـین  خلـط  اثـر  بـر  ـ گوید یم یطباطبای عالمه که گونه همان ـ »اند زمان نزول آیه نبوده
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 نـوع  از آیـه  ایـن  در خطـاب . اسـت  یاجتمـاع  يهـا  خطـاب  با قرآن يفرد يها خطاب
 خطـاب  مـورد  را خـاص  اوصاف يدارا مؤمنانِ ۀجامع قرآن؛ است یاجتماع يها خطاب

هر کس از این امت به این اوصاف متصف گردد، مشمول این خطـاب  و  قرار داده است
 یبنـ  بـه  کـه  آیـه  ایـن  ماننـد ؛ اسـت  فراوان قرآن در ها خطاب قبیل این از. گیرد یقرار م

وؤا وجـوهکم   اآلخـرةِ فإذا جاء وعد «: دهد یم وعده چنین اسرائیل سـیبـا  . )7 ء:(اسـرا  »ل
 یـا ، آیند یمخاطبان آن چند قرن بعد به وجود م یولدر آیه به کار رفته » کُم«اینکه ضمیر 

) کـه زمـان   187 :(اعراف »ثَقُلَت فی السماوات واألرضِ ال تأتیکُم إالّ بغْتَۀً«ۀ شریف ۀآی در
 خطاب با زمان وقوع آن بسیار فاصله دارد.

ي اضالع وعده از استخالف، تمکین دین، تبدیل خوف به امنیـت بـرا   ۀندارد هم یلزوم ثانیاً
تحقـق یابـد،    يبلکه اگر تمام این ابعاد در عصر امام مهد، همه ائمه تحقق یافته باشد

است. بنابراین، بر این فرض که قوم موعود ائمه باشند، ایـن وعـده بـه همـه ائمـه       یکاف
 فـالن : شـود  یمانند اینکه گفته م؛ است ياست لیکن وقوع آن تنها در عصر امام مهد

 47از افراد قبیله است. یکه مراد برخ الن شخص را کشتندف قبیله
 :چون؛ نقد به تا است تر به فرار از اشکال، شبیه یآلوس ياما نقدها

نیـز از همـین    یبلکه موافق آن است. مرحوم طبرسـ ، سیاق آیه مخالف این قول نیست اوالً
ـ ، خود مدد گرفته بـود  ۀنظری يسیاق برا آن را نیـاورده و مغفـول گذاشـته     یآلوسـ  یول
 کـل  بـه  را زمـین  در اسـتخالف  تا شود یمباعث اطالق تعابیر آیه  یز نظر طبرساست. ا
[و خوف را از هـر نظـر    یگیت سرتاسر بر را دین تمکین و دهیم توسعه زمین يجغرافیا

منطبق است و روایات فریقین  يکه تنها بر عصر ظهور امام مهد يامر ؛] بدانیمیمنتف
اگر بنا بـه قـول   و گرنه بر آن داللت دارد که پیش از این مالحظه کردید.  اکرم یاز نب
 نـدارد  یمنافـات  یعل امام و عثمان زمان يها فتنه با خلفا استخالف«: گوید یکه م یآلوس
قتـل   ۀباید از فتن 48،»است یدشمنان بیرون از خوف امنیت، به خوف تبدیل از مراد چون

 کـافران  از خـوف  راآنهـا   و کنـیم  یپوش چشم یعل امام عصر يها عثمان و نیز جنگ
 عصـر  بـه  را امنیـت  و دیـن  تمکـین  استخالف، چرا صورت این در. ندانیم دین ياعدا

 .است بوده تر ه گسترش ندهیم؟ با وجود آنکه این امور در آن عصر گستردهامی یبن
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 تنهـا ؛ خطاسـت  شده، وارد آیه نزول سبب ةدربار گوید یم یآلوس که يا اخبار صحیحه ثانیاً
 نقل بر یداع آنکه با شده نقل زمینه این در ـ ر شدکذ این از پیش که ـ صحیح خبر یک
ـ    . بوده است فراوان و تابعین صحابه بین در خبر این بـن   یضمن آنکـه از مـتن خبـر اب

 تحقـق  یزمـان  چـه  در وعـده  ایـن  کـه  کرد استفاده توان ینم که شاهد نزول بوده، کعب
 اختصـاص  خلفـا  عصـر  به را وعده تحقق خویش اجتهاد با یتابع ابوالعالیه تنها. یابد یم

به این خبر اعتنـا دارد نبایـد    یکردند. افزون بر آن اگر آلوس يپیرو ياز ودیگران  و داد
و نیـز   یبن کعب صحاب یچون اب؛ ی دیگر مخالفت کنداز آن را بپذیرد و با بخش یبخش

در آیـه را معنـا کـرده،    » ومن کفر بعد ذلـک... «در متن همین خبر تعبیر  یابو العالیه تابع
این کفر، به نعمت تمکین دین و امنیـت   49.»بالنعمۀعنی ی ذلک بعد کفر ومن«: گویند یم

 ایـن  یآلوسـ  اما. شود یارتداد که شخص پس از ایمان دچار آن م ياست نه کفر به معنا
تـا   50»المؤمنین من ارتد ومن أي؛ کَفَر ومن«: ویسدن یمو  داند یارتداد م يا به معنار کفر

در عصر عثمان را که به قتل او منجر شد، توجیـه کنـد و چنـین     یبتواند شورش و ناامن
کـه   یبگوید: مراد از امنیت، امنیت از کافران و دشمنان دین است نـه امنیـت از مؤمنـان   

  .داشتند برپا را یعل امام زمان يها قتل عثمان و جنگ ۀکفران نعمت کردند و فتن
  محققانه است؟! يآیا این داور؟ ی غیر قابل اعتناستچرا اخبار شیعه از نظر آلوس ثالثاً
را که اجمـاع اهـل    یبسنده کرده و دلیل طبرس یطبرس يتنها به ذکر مدعا یچرا آلوس رابعاً

 قوم که  در این قول ـ  یدلیل طبرس ؟!است فرو گذاشته و به آن پاسخ نداده است بیت
 دلیـل  بـه  را آن و اسـت  عتـرت  اجمـاع  ــ  هسـتند  بیت اهل و اکرم پیامبر موعود
  .شمرد یم حجت ثقلین، حدیث

 ۀکـه از کیفیـت تمکـین دیـن دارد و آن را در سـای      يتفسـیر  ةدربـار  یدیدگاه آلوس خامساً
 کنـد،  یمـ  تطبیـق  خلفـا  عصـر  بـه  تنها را آیه که يو قول این با داند، یگسترش امنیت م

  .نداشت تحققی داخل يها جنگ دلیل به امنیت عصر، آن در چون؛ است ناسازگار
با آنکه مضمون آن از طـرق دیگـر در مصـادر     51ندارد يچرا حدیث ابن حمید اعتبار سادساً

این روایات، حدیث ابن عباس است که ـ همان گونـه کـه     ۀاز جمل ؟!سنی نیز نقل شده است
 52».محمد نزلت فی آل«این آیه چنین نقل شده است:  ةمالحظه کردید ـ از وي دربار
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یش از ایـن  رسـیده ـ و پـ    یکه از اهل بیت در مصـادر شـیع   یمفاد این حدیث با روایات
امـام   ۀتطبیق وعده به عصر ظهـور کـه بـه وسـیل    ، افزون بر آن. مالحظه شد ـ یکسان است 

 اهـل  از روایت چه هر بلکه؛ کند یم مطابقت آیه اطالق با دهد، ی، رخ مبیت ي از اهلمهد
 .است مشترك معنا همین در رسیده باره این در بیت

 گيري نتيجه
و نیز تعیین مصداق قوم  نور ةسور 55 ۀآی مفاد ةدربار فریقین يها هرچند اختالف دیدگاه.1

با توجه بـه عـام    ـ  از دو فریق یک هیچ، ي مواجه ساخته استموعود، بحث را با دشوار
بر  به عنوان یکی از مصادیق تطبیق قوم موعود در این آیه راتوانند  بودن الفاظ آیه ـ نمی 

 .نیست آن انکار بر یدلیل زیرا کنند؛و یارانشان انکار  يامام مهد
این آیه، تحقق وعده را به  ةدربار، بیت اهل احادیث با همسو یشیع پژوهان از قرآن یبرخ. 2

 متعـدد  مصـادیق  بـا  را وعـده  ایـن  تحقـق  دیگـر  یجمعـ . کننـد  یعصر ظهور منحصر م
 در خطـاب  متـیقن  قـدر  که ندا القول نیز در تفسیر آیه تقریباً متفق سنتاهل  .شناسند یم

 است. پیوسته وقوع به خلفا عصر در وعده این و اند صحابه آیه این
 ییعن ی،متن درون ۀکه بر دو پای يانحصار تحقق وعده به عصر ظهور امام مهد ۀاگر در ادل. 3

ویژه استقرار کامل دین در زمین  آیه ـ به  تعابیر در اطالق و موعود قوم يها یدرك ویژگ
تحقـق   مفاد احادیث فریقین درنگ کنـیم،  ییعن ی،متن رونب و ، و برقراري امنیتی فراگیرـ

و آن بزرگـوار  و قـوم موعـود را    ظهور حضرت حجتکامل وعدة الهی را در عصر 
 .یاوران ایشان خواهیم یافت

 ابطـال  و رد قابـل  که شده ظهور عصر به آیه انحصار ۀنظری به یهای در این فرایند مناقشه. 4
 قرآن در یاجتماع يخطابها با يفرد يها خطاب بین خلط دلیل به ها مناقشه چون؛ است

 یمتن ی آیه و برونمتن شیعه در استفاده از قراین درونۀ ادل از یپوش چشم دلیل به یبرخ و
  روایات است.
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
؛ على 265، ص 5ج  ،المقاصد؛ مسعود تفتازانى، 368، ص 8ج  ،المواقفطور نمونه ر.ك: عبدالرحمن ایجى،  . به1

 .98ـ  90ص  ،اإلفصاح؛ محمد بن نعمان (شیخ مفید)، 364، ص 8ج  ،المواقفشرح جرجانى، 
 .249، ص 1ج  ،معجم مقاییس اللغۀ. احمد بن فارس، 2
التحقیق فـى کلمـات   ؛ حسن مصطفوى، 561، ص 2ج  ،بصائر ذوى التمییز. ر.ك: محمد بن یعقوب فیروزآبادى، 3

 .106، ص 3ج  ،القرآن
 .156ص  ،ت الفاظ القرآنمفردا. حسین راغب اصفهانى، 4
 .562، ص 2ج  ،بصائر ذوى التمییز. محمد بن یعقوب فیروزآبادى، 5
ك: ر. خبـر داده اسـت (   اسرائیل استخالف بنى وکت فرعونیان هال ةقرآن کریم در آیاتى دیگر از تحقق وعد . 6

  ).137 :اعراف
مفـردات  شرافت بخشیدن به خلیفه است (خالفت براى ارج نهادن و  . هرچند به تعبیر راغب اصفهانى این نوع7

دانسـت کـه ایـن اسـتحقاق را پدیـد       اى مناسبت تامـه  ،خالفت اولیاى خدا را معیار)، باید 156ص  ،الفاظ القرآن
 صدر ابراهیم بن محمد ر.ك:. (بود خواهد جایگاهش غیر در چیزى دادن قرار صورت این غیر در آورد؛ چون مى

 ۀ(بـه عنـوان خلیفـ    طباطبایى مالك خالفت حضرت آدم عالمه )300 ص ،2 ج ،یمالکر القرآن تفسیر المتألهین،
(وعلَّم آدم  آیه در که). 117 ص ،1 ج ،المیزان طباطبایى، سیدمحمدحسین( داند اسما مى همۀ علم وى به ،خدا) را

ظهور و بروز احکام  از دیدگاه وي علت غایى این استخالف نیز است. شده اشاره آن به )31 :األَسماء کُلَّها...)(بقره
عنه حکایت کند  چون خلیفه باید از تمامى شئون وجودى، آثار، احکام و تدابیر مستخلف ؛تعالى است و تدابیر حق

ده است کر معین جانشین و نماینده خود براى ها،تأمین آن ايالبته آن شئونى که خداوند بر ؛)115، ص 1ج  ان،(هم
 .سازد مى نمایان را هار حد ظرفیت خود آنو خلیفه نیز ناگزیر د

؛ 263، ص 1ج  ،الجامع الحکام القرآن؛ محمد قرطبى، 176، ص 1ج  ،مجمع البیان. ر.ك: فضل بن حسن طبرسى، 8
 .213، ص 1ج  ،تفسیر نمونه؛ ناصر مکارم شیرازى، 165، ص 2ج  ،مفاتیح الغیبفخرالدین رازى، 

 .772ص  همان، . حسین راغب اصفهانى،9
 .150، ص 11ج  همان، . ر.ك: حسن مصطفوى،10
 .297، ص 10ج  ،روح المعانى. ر.ك: محمود آلوسى، 11
 .239، ص 7ج  همان،. ر.ك: فضل بن حسن طبرسى، 12
 .298، ص 10ج  همان،. ر.ك: محمود آلوسى، 13
 .152، ص 15ج  همان، محمدحسین طباطبایى،سید. ر.ك: 14
، ص 4ج  ،روض الجنان؛ ابوالفتوح رازى، 239، ص 7ج  همان، ى،. به طور نمونه، ر.ك: فضل بن حسن طبرس15
؛ 449، ص 3ج  ،الصافى؛ محمدمحسن فیض کاشانى، 69، ص 2ج  ،طالب مناقب آل ابى؛ محمد بن شهرآشوب، 53

 .151، ص 15ج  همان، محمدحسین طباطبایى،سید
؛ 412، ص 24ج  همـان،  ن رازى،؛ فخرالـدی 355، ص 3ج  ،معالم التنزیل. به طور نمونه، ر.ك: حسین بغـوى،  16

؛ عبـدالرحمن ایجـى،   152، ص 2ج  ،تفسـیر نسـفى  ؛ عبـداهللا نسـفى،   252، ص 3ج  ،الکشافمحمود زمخشرى، 
 .265، ص همان ؛ مسعود تفتازانى،368، ص 8ج  ،المواقف
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 .298، ص 12ج  همان، . ر.ك: محمد قرطبى،17
 .339، 9ج  ،الدقائقکنز ؛ محمد قمى مشهدى، همان . ر.ك: محمود زمخشرى،18
تنها براى اصل استخالف خواهد بود بدون » استخالف«. باید به این نکته توجه کرد که تنظیر در آیه در مورد 19
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