
 
   

 

 42-1400/31بهار و تابستان  /پنجمشماره  /سومسال  /موعودپژوهی

 تطبيق امت معدوده بر آموزه مهدویت
1سيده تسنيم زهرا موسوی 

 

 چکيده
ترین مبانی اعتقادی تشيع بوده که به شکلی مشابه در مهدویت، یکی از بنيادی

 قرآنادیان و مذاهب دیگر نيز مطرح است. این حقيقت، به صراحت در برخی آیات 
آمده است. آیه هشتم سوره هود، از آیاتی است که به عصر مهدویت اشاره دارد. 

انی مشهور ای، بر اساس مبتحليلی و منابع کتابخانه -نوشته حاضر با روش توصيفی
با توجه به حجيت اخبار در مسائل غير تفسيری شيعه این آیه را بررسی کرده است. 

قابل  ؟جع؟فقهی و استظهار مفسران، آیه هشتم سوره هود، بر قيام امام زمان
 تطبيق است. 

گان کليدی:  ، جری و تطبيق. ؟جع؟، امام زمانقرآنمهدویت،  واژ

 . مقدمه1

سعادتمند  آخرتا و يدن یکه عمل به آن، انسان را در زندگمطرح شده  کریم قرآندر  یتمام شئون زندگ
دهد. مین عرصه را پاسخ یت اشبها و  دهایترد از  یاري، بسقرآن در  تیمهدو موضوع یکند. بررسمی

ان یاد یاست. تمام یان الهیروان ادیت، مورد اتفاق تمام پیت در جهان بشریموعود و مهدواعتقاد به 
ت و زدودن ظلم از ینجات بشر یبرا، رهين ذخیدارد و ا یارهياند که خدا ذخرفتهین اصل را پذیا یاله

ن مسئله یبر ا یقسط و عدالت خواهد آمد. تمام مذاهب اسالم یبر مبنا یاجاد جامعهیها و املت
ا آمده يبه دن ؟جع؟یا حضرت مهدیآشود مانند اینکه . در اینجا سؤاالتی مطرح میاتفاق نظر دارند

همگان ؟ ؟ع؟یا امام حسن مجتبیاست  ؟ع؟نياز نسل امام حس ؟جع؟امام زمان آیاا نه؟ یاست 
. است ؟ص؟امبر یدختر پ ؟اهع؟حضرت فاطمه زهرا اعتقاد دارند که او از فرزندان

 
                                                                            

کستان، پژوه مقطع دانش. 1  العالميه. قم، ایران. ؟ص؟، جامعه المصطفیالهدیمجتمع آموزش عالی بنتدکتری قرآن و علوم؛ گرایش علوم تربيتی از کشور پا
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سوره هود  8ن مقاله آیه یآمده که در ا بسياری اتیآ، قرآندر  ؟جع؟یمهدحضرت ام يدرباره ق
لی»شود: می یبررس َعذاَب إ  ُهُم ال  نا َعن  ر  ّخَ

َ
ن  أ ُدوَدٍة لَ  َو َلئ  ٍة َمع  ّمَ

ُ
ال یُقوُلّنَ ما يأ

َ
ُسُه أ ب  َم یح  تیو 

 
م  يأ َس يلَ ه 

م  ما کاُنوا ب ه   ه  ُهم  َو حاَق ب  ُروفًا َعن  ز ُؤنیَمص  َته   «. س 

 معنی اجمالی آیه. 1-1

ه، الم قسم است. برای همين، جواب سوگند را با آوردن حرف الم و با نون یحرف الم در آغاز این آ
ک گر مجازات را »ن است: یه ایو معناى آ« قولنيل»د، مؤکد کرده و فرمود يتأ تا زمان محدودى از آنها و ا

گاه باشيند چه چیگوم، از روى استهزا مییر انداز يبه تأخ د، آن روز که عذاب يز مانع آن شده است. آ
کردند، دامانشان را د، هيچ چيز مانع آن نخواهد بود و آنچه را مسخره مییآبه سراغشان می

 «. رديگمی

 یشناس. مفهوم2

 امت. 1-2
( قامت، وجه، نشاط، 5/1863، 1376ن، زمان، جماعت است. )جوهری، ید یامت، در لغت به معنا

ها و . به تمام گروه(1/28، 1420فارس، ابن ؛16/26، 1414الزبيدی، )طاعت و عالم آمده است 
ا زمان ین واحد یشود، خواه آن کار دشوند، گفته میجماعاتی که به خاطر کارى و هدفی مجتمع می

ند )راغب یگوارى، آن گروه واحد، امت و جمعش را امم میيا اختیجبارى باشد و مکان واحد باشد، ا
 (. 86، ص1412اصفهانی، 

 قرآن. موارد کاربرد امت در 1-1-2
 اول( جماعه

ا َوَرَد ماَء َمد  » اس   ه  يَن َوَجَد َعلَ یَو َلّمَ َن الّنَ ًة م  ّمَ
ُ
ُقوَن یأ ...؛ و هنگامی که موسی)عليه السالم( به س 

«. کنند....راب میيان خود را سید که چهارپاید، گروهی از مردم را در آنجا دين رسی)چاه( آب مد
  (23 قصص:)

 دوم( مذهب
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َدًة...» ًة واح  ّمَ
ُ
اُس أ  (213)بقره: «. کاَن الّنَ

 ن و زمانيسوم( ح
ذ  »

ٍة... یَو قاَل اّلَ ّمَ
ُ
َد أ َکَر َبع  ُهما َو اّدَ ن  را بعد زمان معنی « بعد امه»می ( تفسير ق45)یوسف، «. َنجا م 

 (. 1/323، 1363قمی، )کرده است 
 قتدى به یر يچهارم( رجل جامع للخ

راه  » ب   إ 
ّنَ َّ   َم کاَن يإ  ًة قان تًا هلل  ّمَ

ُ
 (. 120)نحل: « ...أ

 نیچهارم( د
نا آباَءنا َعلی»... ا َوَجد  ّنَ ٍة  إ  ّمَ

ُ
( در مجمع البحرین یکی از معانی که برای امه آورده 23)زخرف، «. ...أ

 (. 6/12، 1375طریحی، )است، دین است 

 شریفه  همعنای امت در آی. 2-1-2
 در این مورد چهار احتمال وجود دارد. 

 بسياری. «و لئن اخرنا عنهم العذاب إلی زماٍن معّيٍن » آیه این است: معنای. زمان ، یعنیامتاول( 
. و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و الزجاج و الفراء و انداحتمال را پسندیده ، ایناز مفسرین

ن و وقت است، يکلمه امت به معناى ح» د:یفرمایم مرحوم عالمه( 5/453تا، رهم. )طوسی، بیيغ
ذ  » هیچنانکه در آ

ٍة  یَو قاَل اّلَ ّمَ
ُ
َد أ َکَر َبع  ُهما َو اّدَ ن  ، 1374ن معنا آمده است )طباطبایی، یه اب« َنجا م 

10/230 .) 
و چه بسا ممکن است که منظور »: فرمایدمرحوم عالمه میاست.  امت به معنای جماعتدوم( 

ن را به دست ین دین باشد؛ زیرا خداى سبحان وعده داده که روزى، اياز جماعت معدود، مؤمن
ن قوم فراهم یدارند و چون ان خدا مقدم نمییدزى را بر يچ چيکند. قومی که هد میییقومی صالح تأ

ن یکند و اده، بالمانع و بدون مزاحم میینی را که براى آنان پسندیند، در آن هنگام خداى تعالی دیآ
 (10/231، 1374)طباطبایی، «. بی نداردياحتمال ع
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جماعتی که بعد از امت، جماعت است، اما  منظور از کلمه»اند: ن گفتهیاز مفسر بعضی سوم(
ورزند. آن وقت خداى تعالی به عذاب نان هستند و بر کفر خود اصرار مییند و کافرتر از ایآن کفار مییا

 (5/454تا، طوسی، بی)«. ن کرديچن ؟ع؟طور که در زمان نوحکند، همانانقراض گرفتارشان می
ر از امت، جماعت است، ولی ن است که منظویا انده گفتهیگرى که در معناى آیوجه دچهارم( 

امت براى آنان به پا يکنند، و قت خدا پافشارى میيند و بر معصیآن کفار مییجماعتی که بعد از ا
ك مبناى یرا اساس آن دو، بر یف و نادرست است؛ ز ين دو وجه سخیا»د: یفرمایعالمه مشود. می

ه نقل یهمان کفارى که استهزاءشان در آاند، نه ندهین، کفار آين است که معذبیغلط است و آن ا
ال "نکه ظاهر جمله: یشد. با ا

َ
َم یأ ت  یو 

 
م  يأ ن، همان استهزاءکنندگانی هستند که ين است که معذبیا "ه 

ُسُه یما " گفتند ب   (10/231، 1374)طباطبایی، . «"ح 

 . عذاب2-2
َعذاب»ه یمنظور از عذاب در آ  ُهُم ال  نا َعن  ر  َخّ

َ
ن  أ   ؟یا اخرویاست  یويعذاب دن« َو َلئ 

ن سخن کفار، یعنی یخداى تعالی ا»فرمایند: مرحوم عالمه می. است عذاب دنيویاحتمال اول 
گونه د کاذب است را اینید، تهدین است که این تهدیدرنگ در فرستادن عذاب کاشف است از ا

ن کفار برگرداند، بلکه یتواند آن را از اچ عاملی نمیيپاسخ داد که آن عذاب، به زودى خواهد آمد و ه
شود عذابی که ان روشن میين بیکردند، آنان را فرا خواهد گرفت. با اعذابی که به آن استهزاء می

شود که وقتی عذاب ر میادآویه، یوى بوده این آيد کرده، عذاب دنیخداى تعالی کفار را با آن تهد
ر يند چه شد که تأخیگورسد، از روی استهزاء میافتد و خبرش به آنان میر میيموعود تا مدتی به تأخ

کند. احتمال اول یان ميعذاب ب یدو احتمال برا ی( فخر راز10/232، 1374)طباطبایی، «. افتاد؟
 (. 17/321، 1420باشد )فخرالدین رازی،  یوين است که عذاب دنیا

عذاب را از قول حسن نقل  یاحتمال دوم برا یفخر راز. احتمال دوم اینکه عذاب آخرت است
عذب أحدا منهم بعذاب االستئصال و أخر یة أنه ال یهذه اآل یمعنی حکم اهلل ف»د: یگویکند که میم

َعذاَب ر کشافیتفسدر  یزمخشر«. امةيوم القیذلك إلی  ر ياآلخره، و امه را به جماعت تفسرا عذاب ، ال 
 (. 2/381، 1407کرده است )زمخشری، 

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=11&a=8
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 عهيدگاه مفسران شی. د3

 يیدگاه روای. د1-3
و اصحاب او و عذاب را به خروج  ؟جع؟ی، امت معدوده را به امام مهدییر روايدر بيشتر تفاس

لیَو »فه یه شریل آی، ذنیر نورالثقلیتفسدر اند. ر کردهيتفس ؟جع؟قائم َعذاَب إ  ُهُم ال  نا َعن  ر  ّخَ
َ
ن  أ ٍة  َلئ  ّمَ

ُ
أ

ُدوَدٍة  هو »ر امه معدوده فرمود: يدر تفس ؟ع؟کند که امامینقل م ؟ع؟ت خزاز از امام صادقیروا« َمع 
ه السالم يا الی خروج القائم عليهذه الدن یان متعناهم ف»ر عذاب فرمود: يو در تفس« القائم و أصحابه

 (342-2/341، 1415)حویزی،  «.فنزدهم و نعذبهم
فه آورده که یه شریل آیرا ذ ؟ع؟عبداهلل یز از أبیت إسحاق بن عبد العزی، روار البرهانیتفسدر 
در  ؟ع؟یامام عل«. و االمة المعدودة ]عدة[ أهل بدر، أصحابه ؟ع؟العذاب خروج القائم»فرمود: 

ت یروا«. الثالث مائة و البضعة عشر  ؟ع؟القائماالمة المعدودة. أصحاب »فه فرمود: یه شرین آیر ايتفس
الثالث مائة و البضعة عشر رجال، هم و  ؟ع؟أصحاب القائم» د:یفرمایم ؟ع؟جعفر  یاز امام اب یگرید

لی یقال اهلل ف یاهلل االمة المعدودة الت َعذاَب إ  ُهُم ال  نا َعن  ر  ّخَ
َ
ن  أ ُدوَدٍة. قال  کتابه َو َلئ  ٍة َمع  ّمَ

ُ
 جمعون لهیأ

ع الخر یف  (. 3/82، 1416)بحرانی، « فیساعة واحدة قزعا کقز
زده نفرند، به خدا سوگند منظور از امة معدودة، يصد و سيکه س ؟ع؟منظور اصحاب امام قائم

زى که بر يهاى ابر پائشوند، همچون پارهك ساعت همگی جمع مییآنها هستند. به خدا سوگند در 
کم می و امام  ؟ع؟، امام باقر ؟ع؟یات امام علیز رواين یر الصافیتفسشود. در اثر تندباد، جمع و مترا

ت از امام یز این رواين یر قمیتفس( 2/433تا، اند. )صافی، بیفه آوردهیه شریل آیرا ذ ؟ع؟صادق
 هیل آیدر ذر جامع یتفس صاحب(. 1/323، 1368فه نقل کرده است )قمی، یه شریل آیرا ذ ؟ع؟یعل
لی» َعذاَب إ  ُهُم ال  نا َعن  ر  ّخَ

َ
ن  أ ُدوَدٍة  َو َلئ  ٍة َمع  ّمَ

ُ
معناى آن »ت کرده که فرمودند: یروا ؟ع؟از امام صادق« أ

گر عذاب ا ر يبه تأخ ؟ص؟ن مردم منافق و کافر را تا خروج و ظهور حضرت محمدیاین است که ا
ند چرا آن حضرت را منتظر یگوگی و استهزاء میم، با مسخر يفر برسانيانداخته و آن وقت آنان را به ک

ند قائمی وجود ندارد و انتظار ظهور یگویگر میکدیکند تا ما را عذاب کند و به ینگاه داشته و ظهور نم
 د وقتی زمان ظهور يد، بدانیفرمایه پاسخ آنها را داده و مین آید داشت. خداوند در ایو خروجی را نبا
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کردید، سخت گرفتار گر مفرى براى شما نخواهد بود و به آنچه تمسخر و استهزا مییو عذاب برسد، د
 (. 3/255، 1366)بروجردی، « دیشویم

  یريتفس اتی. روا2-3

َراه   یَعل  » فرماید:می )ره( مرحوم کلينی ب  ُن إ  ب  يب 
َ
ب  يَم، َعن  أ

َ
ن  أ ، َعن  اب  ن  يُعَم  یه  ُصور  ب  ، َعن  َمن  وُنَس، یٍر

َماع   س  ب  يَعن  إ 
َ
، َعن  أ ٍر ن  َجاب  ب   یَل ب 

َ
ٍد: َعن  أ َفٍر َعلَ  یَخال  اَلُم يَجع  ُلُه َتَباَرَك َو َتَعالی یف ه  الّسَ  َقو 

َ
َن ما َتُکوُنوا ی: أ

ت  ب ُکُم اهلُل َجم  ی
 
ن  یعًا، يأ اَئة   یع  اَلَثم  ، الّثَ َقائ م  َحاَب ال  ص 

َ
ُة أ ّمَ

ُ َعَة َعَشَر َرُجاًل. َقاَل: َو ُهم  َو اهلل  اْل  ض  ب 
َو ال 

ُدوَدُة. َقاَل:  َمع  ُعوَن َو اهلل  ف  یال  َتم  ع   یج  َدٍة َقَز ع   َساَعٍة َواح  َخر   َکَقَز
؛ عياشی، 2/204، 1363)قمی،  «ف  یال 

 ؟ع؟منظور اصحاب امام قائم»د: یفرمایم ؟ع؟امام باقر (. 52/288، 1403؛ مجلسی، 2/56، 1380
ك یزده نفرند، به خدا سوگند منظور از امة معدودة، آنها هستند. به خدا سوگند در يصد و سيکه س

کم میيهاى ابر پائشوند، همچون پارهساعت همگی جمع می « شودزى که بر اثر تندباد، جمع و مترا
 است. تبری مع این حدیثو داللت، سند از نظر (. 15/701، 1429)کلينی، 

َثَنا »ت: وارد شده اس تفسیر نعمانیکه در  ؟ع؟بن عبدالعزیز از امام صادقروایت اسحاق َحّدَ
ن  َسع   د  ب  ُن ُمَحّمَ َمُد ب  ح 

َ
َثَنا ُحَم يأ ُن ز  يٍد َقاَل َحّدَ َثَنا َعل  یُد ب  ُبو َعل   یاٍد َقاَل َحّدَ

َ
َثَنا أ اح  َقاَل َحّدَ ّبَ ُن الّصَ  یب 

َرم   َحض  ٍد ال  ُن ُمَحّمَ َحَسُن ب  َراه   یال  ب  ٍد َعن  إ  ُن ُمَحّمَ َفُر ب  َثَنا َجع  َحم  يَقاَل َحّدَ د  ال  ن  َعب  ن  يَم ب  َحاَق ب  س  د  َعن  إ 
َعز  

د  ال  ب  یَعب 
َ
د  اهلل  ع یز  َعن  أ ه  َتَعاَلی، یف   َعب  ل  لی َقو  َعذاَب إ  ُهُم ال  نا َعن  ر  ّخَ

َ
ن  أ َعَذاُب  َو َلئ  ُدوَدٍة. َقاَل ال  ٍة َمع  ّمَ

ُ
 أ

َقائ م   ُخُروُج  َحاُبُه  ال  ص 
َ
ٍر َو أ ل  َبد  ه 

َ
ُة أ ّدَ ُدوَدُة ع  َمع  ُة ال  ّمَ

ُ ، در این روایت( 241، ص1397)نعمانی، «. ع َو اْل 
و االمة المعدوده عّدة أهل بدر و »ه است. تطبيق داد ؟جع؟عذاب را بر خروج حضرت بقية اهلل

ت واضح است، ین روایداللت ا«. داهل بدر هستن عده به اندازه ؟جع؟اصحاب امام زمان ؛اصحابه
هم مشترک است، ولی  ندارد و جعفر بن محمد قيثتو، علی بن صباحرا یست؛ ز يمعتبر ن سند یول

 د. تواند مؤیدی در کنار روایت قبلی باشمی
س. قال حدثنا أحمد یم، قال أخبرنا أحمد بن إدر يبن إبراه یعل»: ؟ع؟یت عمار از امام علیروا

ه و کان من يبن عمار، عن أبف، عن حسان، عن هاشميبن الحکم، عن س یبن محمد، عن عل
لی یف ؟ع؟یعن عل ؟ع؟یأصحاب عل َعذاَب إ  ُهُم ال  نا َعن  ر  ّخَ

َ
ن  أ ُدوَدٍة لَ  قوله تعالی: َو َلئ  ٍة َمع  ّمَ

ُ
ُقوُلّنَ ما يأ
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ُسُه ی ب   /1، 1363)قمی، «. الثالث مائة و البضعة عشر  ؟جع؟القائم . قال: االمة المعدودة أصحابح 
جهت ت از یهستند. روا نفر  313هستند که  ؟جع؟اصحاب حضرت قائم، امت معدوده( 323

 د. هاشم بن عمار توثيق نداررا یست؛ ز يداللت، روشن است، اما سند معتبر ن

 یدگاه اجتهادید. 3-3
نجا به گفته ابن عباس و مجاهد، به معناى زمان است، یامت در ا»د: یفرمایه میل آیذ یعالمه طبرس
ٍة »فرماید: گر مییه دیچنانچه در آ ّمَ

ُ
َد أ َکَر َبع  سی يبن عکه در آنجا امت به معناى زمان است. علی« َو اّدَ

ت شده یروا ؟ع؟و امام صادق ؟ع؟ثی که از امام باقر یامت به معناى جماعت است و در حدگفته، 
ُدوَدٍة »منظور از  اند:فرموده ٍة َمع  ّمَ

ُ
هستند که به شماره  ؟جع؟اران حضرت مهدىیه، ین آیدر ا «أ

)طبرسی، «. زى گرد هم جمع شونديصد و ده نفر هستند و مانند ابرهاى پائيش از سياب بدر، باصح
1372 ،12/14) 

و چه بسا ممکن است که منظور از امت، جماعت باشد، و معناى »: فرمایدمی ییطباطباعالمه 
گر ما عذاب کفار را تا رسیه ایآ ممکن است منظور از م ینداز ير بيدن جماعتی معدود تأخين باشد: و ا

ن را به دست قومی صالح ین دین باشد؛ زیرا خداوند وعده داده که روزى، ايجماعت معدود، مؤمن
ند در آن ین قوم فراهم آیدارند و چون ان خدا مقدم نمییزى را بر ديچ چيکند، قومی که هد میییتأ

)طباطبایی، «. کندمزاحم میده، بالمانع و بدون ینی را که براى آنان پسندیهنگام خداى تعالی د
1374 ،10/231 ) 

َف »....  ت  یَفَسو 
 
ٍم  یأ ُهم  َو یاهلُل ب َقو  ّبُ ن  یح  م  ُمؤ  ٍة َعَلی ال  ّلَ ذ 

َ
وَنُه أ ّبُ ر  يح  کاف  ٍة َعَلی ال  ّزَ ع 

َ
ُدوَن ف  یَن یَن أ  یجاه 

َمَة الئ ٍم...؛...یل  اهلل  َو ال يَسب   را می آورد که آنها را دوست دارد و آنها خداوند در آینده گروهی خاُفوَن َلو 
)نيز( او را دوست دارند در برابر مومنان متواضع و در برابر کافران نيرومندند، آنها در راه خدا جهاد 

 (54)مائده: «. کنند و از سرزنش کنندگان هراسی ندارند...می
ذ  »همچنين فرموده: 

ُکم  َو َعم  یَوَعَد اهلُل اّلَ ن  حات  لَ َن آَمُنوا م  ال  ُهم  ف  يُلوا الّصَ َفّنَ ل  َتخ  َکَما  یس  ر ض  
َ اْل 

ذ  
َلَف اّلَ َتخ  م  َو لَ یاس  ه  ل  ن  َقب  َنّنَ َلُهم  د  يَن م  ذ  یَمّک 

َتضی یَنُهُم اّلَ ُبُدوَنن  ی...َلُهم   ار  ُکوَن ب  یال  یع  ر  ئًا...؛ يَش  یش 
انجام داده اند، وعده می دهد که آنها را  مان آورده اند و اعمال صالحیخدا به کسانی که از شما که ا
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گونه که پیشينيان را خالفت بخشيد و دین و آئين را که قطعا خليفه روی زمين خواهد کرد. همان
دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنيت و آرامش مبدل برای آنها پسندیده، پابرجا و ریشه

 (55)نور:  «پرستند و چيزی را برای من شریک نخواهند ساخت....آنچنان که تنها مرا می ... کندمی
اصحاب القائم، الثالث مائة و البضعة عشر رجال، »ت، یعنی ین دو روایاهلل مکارم، بعد از نقل ایتآ 

ع الخریهم و اهلل االمة المعدودة، قال  ع کقز و ذلك و اهلل ان » و « فیجتمعون و اهلل فی ساعة واحدة قز
ر از ين تفسیبدون شك ا»د: یفرمایم« ع البلدانيعتنا من جميع شيه جميجمع اهلل الیلو قام قائمنا 

کی معنای ظاهر، ی، گاه معانی متعددى دارد. قرآنات یات، آیه است؛ زیرا بر اساس روایم بطون آيمفاه
و  ؟ع؟و امامان ؟ص؟امبر یه که جز پیاصطالح، بطن آگرى معنای درونی و به یهمگانی و عمومی و د

گاه ن ی که یات اشاره به آن است. خداین روایگر، ایر ديستند. به تعبيکسانی که خدا بخواهد، از آن آ
کنده خاك انسان آورى کند، به آسانی امت از نقاط مختلف جهان جمعيها را در ققدرت دارد ذرات پرا

هاى انقالب، ن جرقهيك ساعت براى افروختن نخستیك روز و یرا در  ؟جع؟اران امام مهدىیتواند می
 (1/503، 1374)مکارم، «. و ستم، جمع کند ان دادن به ظلمیس حکومت عدل الهی و پايبه منظور تأس
ن ين است که امت معدوده، به معنی زمان معدود و معیه ایمعنی ظاهر آ»د: یفرمایسپس م
ر يه نقل شده، امت معدوده، به همين صورت تفسیر آيدر تفس ؟ع؟م علیتی که از امایاست و در روا

ه بوده یه و به اصطالح بطن آیات، ممکن است اشاره به معنی دوم آین، این روایاست. بنابرا شده
ای مربوط به ك قانون کلی در مورد ستمگران است نه مسئلهیان ين صورت، بیباشد که البته در ا

 (9/33، 1374)مکارم، «. ؟ص؟امبر یمجرمان زمان پمشرکان و 
ه تا یاهلل از نزول آاتین آيدر عبارت عنهم، تمام مکذب« هم»»سد: ینویم ر الفرقانیتفسصاحب  

ٍة  یامه، کلها داخلة فيالقومیالقائم و ومیشود. مانند جنگ بدر و مثل آن. یامت را شامل ميوم قی ّمَ
ُ
أ

ُدوَدٍة و م ن را در روز ياست که همه مکذب ین امت معدوده، امت خاص از امت محمدید ایگویَمع 
ن یاند که خداوند ابشارت داده یات اسالمیو روا یو تمام کتب وح قرآنکند و یرجعت، عذاب م

 یهاق از وعدهیکند و أصدق مصادید مییتأ ؟جع؟یحضرت مهد یصالح با رهبر ین را با قومید
 ( 218-14/217، 1406)صادقی تهرانی، «. ان قوم استات همیدر آ یاله
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فه، بر زمان معدود و وقت محدود یه شریامه معدوده در آ»سد: ینویم انیالب بیاطصاحب  
ر يداللت دارد و منظور از معدوده، مدت کمی است که قابل شماره است. اخبارى وجود دارد که تفس

ق یق و اعظم المصادیان اهم المصادين نوع اخبار، بیشده که ا ؟جع؟به زمان ظهور حضرت مهدی
 ( 7/14، 1378)طيب، «. است

 نظر مختار . 4

 یريتفس حجيت روایات. 1-4

 یث فقهیطور که در احادا خبر واحد معتبر، همانین است که آیشود، اآنچه در اینجا بررسی می
ا نه؟ در یز است یبر اساس آن جا نقرآر يز حجت است و تفسين یريث تفسیحجت است، در احاد

حجت  قرآنر يت خبر واحد در تفسيدگاه موافقان حجیاول ددگاه عمده وجود دارد؛ ینجا دو دیا
ه اهلل معرفت(؛ دوم یو آ ییاهلل خوهیات احکام و هم در معارف حجت است. )آیهم در آ یعنیاست، 

ات معارف، حجت یاحکام، حجت است و در آات یر در آيت خبر واحد در تفسيدگاه مخالفان حجید
 و محمد عبده.  ی، عالمه شعرانیخ طوسيست مانند شين

 . نظر مختار 2-4
در به طور مطلق، حجت است، هم  خبر ثقه. خبر واحد عام است، ادله حجيت رسد کهیبه نظر م
د ییطرف مورد تأك یاز  قرآنر يدر تفس ؟ص؟امبر یت سنت پيرا اصل حجیر احکام؛ ز يهم در غاحکام و 

لَ »است.  قرآن نا إ 
َزل  ن 

َ
ُتَب يَو أ َر ل  ک  لَ يَك الّذ  َل إ  اس  ما ُنّز  لّنَ م  يَن ل  بر  قرآنه، ین آی( بر اساس ا44)نحل: «. ه 

گر بيمردم ب یفرو فرستاده شد تا آن را برا ؟ص؟امبر یپ االتباع نبود، معتبر الزم ؟ص؟امبر یان پيان کند و ا
، معتبر و قرآنات یر او در مورد آيح و تفسيو توض ؟ص؟امبر ین، سخنان پیبنابراشد. ین مطلب لغو میا

 اند. ح کردهیه مذکور به آن تصریل آیز ذين قرآناست که مفسران بزرگ  ین مطلبیحجت است. و ا
حجت است و با  ؟ص؟امبر یپ یريات تفسیمانند روا ؟مهع؟تياهل ب یريات تفسیهمچنين روا 
نحل  سوره 44ه یدر آ ؟ص؟امبر یان پيان آنان به بيب یعنیر معتبر است، يتفسط خاص خود در یشرا
لَ »فرماید: پیوندد که میمی نا إ 

َزل  ن 
َ
ُتَب يَو أ َر ل  ک  لَ يَك الّذ  َل إ  اس  ما ُنّز  لّنَ م  يَن ل  ن، تمسك به يث ثقلیدر حد«. ه 
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لمانان قرار داده شده است، مس یبا یکدیگر و در کنار هم، شرط عدم گمراه ؟مهع؟تيو اهل ب قرآن
گر مسلمانان به هر دو ن، اهل یشوند. بنابرایاز آنان تمسك نکنند، گمراه م یکیا به یآنان  یپس ا

 ، حجت و معتبرند. قرآندر کنار  ؟مهع؟تيب
ندارد، بلکه روش  یمانع قرآنر يدر تفس ؟مهع؟تيو اهل ب ؟ص؟امبر یث معتبر پیاستفاده از احاد

ز يث نین موجود در احادی، آن است که از قراقرآنو دستور خود  قرآنبه  قرآنر يتفس افتهیتکامل
آید این است که در موضوع مهدویت در دست میبه تروایا این مهمی که از  نکتهاستفاده شود. 

یک  ؟ع؟و امام صادق ؟ع؟، امام باقر ؟ع؟منينؤاميرالم مانندمورد یک آیه، از چند امام معصوم 
مراد از امت »اند: آیه فرموده و آن اینکه این بزرگواران همگی دربارهآمده  مطلب مهم به دست

توان یم یر اجتهاديانات تفاسيبا توجه به ب. «هستند ؟جع؟معدوده، اصحاب حضرت مهدی
 اشاره دارد. موضوع مهدویت  بهاین آیه، گفت که 

ن باشد؛ زیرا خداى يممکن است منظور از جماعت معدود، مؤمن»د: یفرمایم ییعالمه طباطبا
زى را يچ چيکند، قومی که هد مییین را به دست قومی صالح تأین دیسبحان وعده داده که روزى، ا

نی را که براى یند، در آن هنگام خداى تعالی دین قوم فراهم آیدارند و چون ان خدا مقدم نمییبر د
 ( 10/231، 1374)طباطبایی، «. کندبدون مزاحم میده، یآنان پسند

است که همه  ین امت معدوده، امت خاص از امت محمدیا»د: یگویر الفرقان ميصاحب تفس 
اند که بشارت داده یات اسالمیو روا یو تمام کتب وح قرآنکند و ین را در روز رجعت عذاب ميمکذب

)صادقی تهرانی، «. کندید مییتأ ؟جع؟یامام مهد یصالح با رهبر ین را با قومین دیخداوند ا
بر موضوع روایات،  و هم آیه به ضميمه هآی هم خود توان گفت که( پس می14/217-218، 1406

 کند. داللت میمهدویت 

 دگاه مفسران اهل سنتی. د3-4
أن »نقل کرده است:  ؟ع؟و امام صادق ؟ع؟از امام باقر  یتیه، رواین آیل ایذ یروح المعاندر  یآلوس

آخر الزمان و هم ثالثمائة و بضعة عشر رجال کعدة أهل  یف یالمراد باْلمة المعدودة أصحاب المهد
لی»ه یل آیحاتم ذ ی( ابن اب6/215، 1415)آلوسی، «. بدر  َعذاَب إ  ُهُم ال  نا، َعن  ر  ّخَ

َ
ن  أ ُدوَدٍة  وَلئ  ٍة َمع  ّمَ

ُ
« أ
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«. نجا به گفته ابن عباس و مجاهد، به معناى زمان استیامت در ا»د: یگویآورد و میال را ماقو
ن آمده است يح ی، به معناجواهرالحسانو  الدرالمنثورر ي( در تفس6/2007، 1419حاتم، ابی)ابن

ٍة » د:یگویم انیر الکشف و البیتفسدر  ی(. ثعلب3/247، 1418؛ ثعالبی، 3/322، 1404)سيوطی،  ّمَ
ُ
أ

ُدوَدٍة، ح اند که در زمان و هنگام موجود ن معدود و وقت محدود است و اصل آن، جماعت مردميَمع 
، 1422)ثعلبی، « و انقراض جماعت قبل از آن یدن جماعتيا گفته است که زمان رسیبودند، پس گو

5/159 .) 

 گيری نتيجه. 5
دارد. چهار  قرآنبا توجه به مطالب بيان شده، این نتيجه حاصل شد که لفظ امه، معانی مختلفی در 

احتمال برای لفظ امه در آیه هشتم سوره هود وجود دارد که معنای زمان و جماعه، مهمترین این 
يام امام معانی است. روایات زیادی که برخی از آنها صحيح السند است، آیه هشتم سوره هود را به ق

اند و مفسرین زیادی بر اساس روش تفسيری، همان معانی مذکور در تطبيق داده ؟جع؟زمان
اند. با توجه به حجيت اخبار در مسائل غير فقهی و استظهار مفسران، روایات را از آیه استنتاج کرده

 قابل تطبيق است.  ؟جع؟آیه هشتم سوره هود، بر قيام امام زمان
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 . یاء التراث العربيروت: دار إحيب. قرآنر الیان عن تفسیالکشف و الب(. 1422م )يشابورى، ابواسحاق احمد بن ابراهيثعلبی ن  .7

 . نیی: دار العلم للمالروتي. بهیصحاح العربتاج اللغة و (. 1376ل بن حماد )يجوهرى، اسماع .8

 . قم: انتشارات اسماعليان. نیر نور الثقلیتفس(. 1415حویزی، عبدالعلی بن جمعه ) .9

 . روت: دار القلمي. بقرآنمفردات ألفاظ ال(. 1412ن بن محمد )يراغب اصفهانی، حس .10

 . بيروت: دار الفکر. وستاج العروس شرح جواهرالقام(. 1414الزبيدی، سيد مرتضی الحسينی ) .11
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. بيروت: التأویلاالقاویل فی وجوهالتنزیل و عیونالکشاف عن حقایق غوامض(. 1407عمر )زمخشری، محمودبن .12
 دارالکاتب العربی. 

 . ة اهلل مرعشی نجفییکتابخانه آ: قم. ر المأثوریالدر المنثور فی تفس(. 1404بکر )وطی، عبدالرحمن بن ابیيس .13

 . قم: فرهنگ اسالمی. و السنه قرآنبال قرآنر الیالفرقان فی تفس (. 1406صادقی تهرانی، محمد ) .14

 . قم: انتشارات اسالمی. تفسیر المیزان(. 1374طباطبایی، محمد حسين ) .15

 . خسرو انتشارات ناصر . تهران: قرآنالبیان فی تفسیر المجمع(. 1372) فضل بن حسنطبرسی،  .16

 . تهران: کتابفروشی مرتضوی. البحرینمجمع (.1375طریحی، فخر الدین ) .17

 . یاء التراث العربيروت: دار إحيب. قرآنر الیتفس یان فیالتبتا(. )بی طوسی، محمد بن حسن .18

 ی. انتشارات اسالم. تهران: قرآنر الیتفس یان فیب البیاط(. 1378ن )يب، عبد الحسيط .19

 . هيچاپخانه علم: تهران. یاشیر عیتفس(. 1380) مسعود بن محمد، یاشيع .20

 . بيروت: دار احياء التراث العربی. مفاتیح الغیب (.1420، محمد بن عمر )فخرالدین رازی .21

انتشارات وزارت  سازمان چاپ و . تهران: تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب(. 1368قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا ) .22
 .اسالمیارشاد 

 . قم: دار الکتاب .یر القمیتفس(. 1363م )يقمی، علی بن ابراه .23

 ه. يتهران: دار الکتب االسالم. یاصول کاف(. 1365) عقوبی، محمدبن ینيکل .24

 . مؤسسه الوفاء: روتيب. بحار االنوار(. 1403) ، محمدباقر یمجلس .25

 . ةيالکتب اإلسالمدار  . تهران:تفسیر نمونه(. 1374) ناصر ، رازىيمکارم ش .26

 . تهران: مکتبة الصدوق. یبة للنعمانیالغ(. 1397م )ينعمانی، محمد بن ابراه .27

 
 


