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تطبيق امت معدوده بر آموزه مهدویت
سيده تسنيم زهرا موسوی
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چکيده
مهدویت ،یکی از بنيادیترین مبانی اعتقادی تشيع بوده که به شکلی مشابه در
ادیان و مذاهب دیگر نيز مطرح است .این حقيقت ،به صراحت در برخی آیات قرآن
آمده است .آیه هشتم سوره هود ،از آیاتی است که به عصر مهدویت اشاره دارد.
نوشته حاضر با روش توصيفی -تحليلی و منابع کتابخانهای ،بر اساس مبانی مشهور
تفسيری شيعه این آیه را بررسی کرده است .با توجه به حجيت اخبار در مسائل غير
فقهی و استظهار مفسران ،آیه هشتم سوره هود ،بر قيام امام زمان؟جع؟ قابل
تطبيق است.
واژ گان کليدی :مهدویت ،قرآن ،امام زمان؟جع؟ ،جری و تطبيق.

 .1مقدمه
تمام شئون زندگی در قرآن کریم مطرح شده که عمل به آن ،انسان را در زندگی دنيا و آخرت سعادتمند
می کند .بررسی موضوع مهدویت در قرآن ،بسياری از تردیدها و شبهات این عرصه را پاسخ میدهد.
اعتقاد به موعود و مهدویت در جهان بشریت ،مورد اتفاق تمام پیروان ادیان الهی است .تمامی ادیان
الهی این اصل را پذیرفتهاند که خدا ذخيرهای دارد و این ذخيره ،برای نجات بشریت و زدودن ظلم از
ملتها و ایجاد جامعهای بر مبنای قسط و عدالت خواهد آمد .تمام مذاهب اسالمی بر این مسئله
اتفاق نظر دارند .در اینجا سؤاالتی مطرح میشود مانند اینکه آیا حضرت مهدی؟جع؟ به دنيا آمده
است یا نه؟ آیا امام زمان؟جع؟ از نسل امام حسين؟ع؟ است یا امام حسن مجتبی؟ع؟؟ همگان
اعتقاد دارند که او از فرزندان حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ دختر پیامبر ؟ص؟ است.

 .1دانشپژوه مقطع دکتری قرآن و علوم؛ گرایش علوم تربيتی از کشور پاکستان ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعه المصطفی؟ص؟ العالميه .قم ،ایران.

درباره قيام حضرت مهدی؟جع؟ در قرآن ،آیات بسياری آمده که در این مقاله آیه  8سوره هود
َ
َ
َ
ُ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ
بررسی میشودَ « :و َلئن أ َّخرنا َعن ُه ُم ال َع َ
ود ٍة ليقول ّن ما یحب ُس ُه أال یو َم یأتيهم لي َس
ذاب إلی أم ٍة معد
ً
ُ
َ
ُ
َمص ُروفا َعن ُهم َو حاق بهم ما کانوا به یس َتهزؤن».
 .1-1معنی اجمالی آیه
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حرف الم در آغاز این آیه ،الم قسم است .برای همين ،جواب سوگند را با آوردن حرف الم و با نون
تأ کيد ،مؤکد کرده و فرمود «ليقولن» و معناى آیه این است« :و ا گر مجازات را تا زمان محدودى از آنها
به تأخير اندازیم ،از روى استهزا می گویند چه چيز مانع آن شده است .آ گاه باشيد ،آن روز که عذاب
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به سراغشان میآید ،هيچ چيز مانع آن نخواهد بود و آنچه را مسخره می کردند ،دامانشان را
می گيرد».
 .2مفهومشناسی
 .1-2امت

امت ،در لغت به معنای دین ،زمان ،جماعت است( .جوهری )1863/5 ،1376 ،قامت ،وجه ،نشاط،
طاعت و عالم آمده است (الزبيدی26/16 ،1414 ،؛ ابنفارس .)28/1 ،1420 ،به تمام گروهها و
جماعاتی که به خاطر کارى و هدفی مجتمع میشوند ،گفته میشود ،خواه آن کار دین واحد یا زمان
و مکان واحد باشد ،اجبارى باشد یا اختيارى ،آن گروه واحد ،امت و جمعش را امم می گویند (راغب
اصفهانی ،1412 ،ص.)86
 .1-1-2موارد کاربرد امت در قرآن

اول) جماعه
ماء َمدی َن َو َج َد َع َليه ُأ َّم ًة م َن َّالناس یس ُق َ
« َو َل َّما َو َر َد َ
ون...؛ و هنگامی که موسی(عليه السالم) به
(چاه) آب مدین رسيد ،گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سيراب می کنند.»....
(قصص)23 :
دوم) مذهب

َ َ َُ ً
ً
کان ّالن ُاس أ ّمة واح َدة( .»...بقره)213 :
«
سوم) حين و زمان
َ َّ
ََ
َُ
َ
« َو قال الذی نجا من ُهما َو ّادک َر َبع َد أ ّم ٍة( .»...یوسف )45 ،تفسير قمی «بعد امه» را بعد زمان معنی
کرده است (قمی.)323/1 ،1363 ،
چهارم) رجل جامع للخير یقتدى به
کان ُأ َّم ًة قان ًتا َّ
«إ َّن إبراهي َم َ
هلل( »...نحل.)120 :
چهارم) دین
َ َُ
«...إ َّنا َو َجدنا َ
آباءنا علی أ ّم ٍة( .»...زخرف )23 ،در مجمع البحرین یکی از معانی که برای امه آورده
است ،دین است (طریحی.)12/6 ،1375 ،
 .2-1-2معنای امت در آیه شریفه

اول) امت ،یعنی زمان .معنای آیه این است« :و لئن اخرنا عنهم العذاب إلی زمان ّ
معي ٍن» .بسياری
ٍ

از مفسرین ،این احتمال را پسندیدهاند .و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و الزجاج و الفراء و

غيرهم( .طوسی ،بیتا )453/5 ،مرحوم عالمه میفرماید « :کلمه امت به معناى حين و وقت است،
َ َّ
ََ
َُ
چنانکه در آیه « َو قال الذی َنجا من ُهما َو ّادک َر َبع َد أ ّم ٍة» به این معنا آمده است (طباطبایی،1374 ،
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در این مورد چهار احتمال وجود دارد.

.)230/10
دوم) امت به معنای جماعت است .مرحوم عالمه میفرماید« :و چه بسا ممکن است که منظور
از جماعت معدود ،مؤمنين باشد؛ زیرا خداى سبحان وعده داده که روزى ،این دین را به دست
قومی صالح تأیید می کند .قومی که هيچ چيزى را بر دین خدا مقدم نمیدارند و چون این قوم فراهم
آیند ،در آن هنگام خداى تعالی دینی را که براى آنان پسندیده ،بالمانع و بدون مزاحم می کند و این
احتمال عيبی ندارد»( .طباطبایی)231/10 ،1374 ،
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سوم) بعضی از مفسرین گفتهاند« :منظور از کلمه امت ،جماعت است ،اما جماعتی که بعد از
این کفار میآیند و کافرتر از اینان هستند و بر کفر خود اصرار میورزند .آن وقت خداى تعالی به عذاب
انقراض گرفتارشان می کند ،همانطور که در زمان نوح؟ع؟ چنين کرد»( .طوسی ،بیتا)454/5 ،
چهارم) وجه دیگرى که در معناى آیه گفتهاند این است که منظور از امت ،جماعت است ،ولی
34

جماعتی که بعد از این کفار میآیند و بر معصيت خدا پافشارى می کنند ،و قيامت براى آنان به پا
میشود .عالمه میفرماید« :این دو وجه سخيف و نادرست است؛ زیرا اساس آن دو ،بر یك مبناى
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غلط است و آن این است که معذبين ،کفار آیندهاند ،نه همان کفارى که استهزاءشان در آیه نقل
َ
شد .با اینکه ظاهر جمله" :أال یو َم یأتيهم" این است که معذبين ،همان استهزاءکنندگانی هستند که
گفتند "ما یحب ُس ُه"»( .طباطبایی)231/10 ،1374 ،
 .2-2عذاب

َ َ َّ
منظور از عذاب در آیه « َو لئن أخرنا َعن ُه ُم ال َعذاب» عذاب دنيوی است یا اخروی؟
احتمال اول عذاب دنيوی است .مرحوم عالمه میفرمایند« :خداى تعالی این سخن کفار ،یعنی

درنگ در فرستادن عذاب کاشف است از این است که این تهدید ،تهدید کاذب است را این گونه
پاسخ داد که آن عذاب ،به زودى خواهد آمد و هيچ عاملی نمیتواند آن را از این کفار برگرداند ،بلکه
عذابی که به آن استهزاء می کردند ،آنان را فرا خواهد گرفت .با این بيان روشن میشود عذابی که
خداى تعالی کفار را با آن تهدید کرده ،عذاب دنيوى بوده این آیه ،یادآور میشود که وقتی عذاب
موعود تا مدتی به تأخير میافتد و خبرش به آنان میرسد ،از روی استهزاء می گویند چه شد که تأخير
افتاد؟»( .طباطبایی )232/10 ،1374 ،فخر رازی دو احتمال برای عذاب بيان می کند .احتمال اول
این است که عذاب دنيوی باشد (فخرالدین رازی.)321/17 ،1420 ،
احتمال دوم اینکه عذاب آخرت است .فخر رازی احتمال دوم برای عذاب را از قول حسن نقل
می کند که می گوید« :معنی حکم اهلل فی هذه اآلیة أنه ال یعذب أحدا منهم بعذاب االستئصال و أخر

ذلك إلی یوم القيامة» .زمخشری در تفسیر کشاف ،ال َع َ
ذاب را عذاباآلخره ،و امه را به جماعت تفسير
کرده است (زمخشری.)381/2 ،1407 ،

 .3دیدگاه مفسران شيعه
 .1-3دیدگاه روايی
در بيشتر تفاسير روایی ،امت معدوده را به امام مهدی؟جع؟ و اصحاب او و عذاب را به خروج
َ
َُ
قائم؟جع؟ تفسير کردهاند .در تفسیر نورالثقلین ،ذیل آیه شریفه « َو َلئن أ َّخرنا َعن ُه ُم ال َع َ
ذاب إلی أ ّم ٍة
َمع ُد َ
ود ٍة» روایت خزاز از امام صادق؟ع؟ نقل می کند که امام؟ع؟ در تفسير امه معدوده فرمود« :هو
القائم و أصحابه» و در تفسير عذاب فرمود« :ان متعناهم فی هذه الدنيا الی خروج القائم عليه السالم
فنزدهم و نعذبهم»( .حویزی)342-341/2 ،1415 ،
در تفسیر البرهان ،روایت إسحاق بن عبد العزیز از أبی عبداهلل؟ع؟ را ذیل آیه شریفه آورده که
فرمود« :العذاب خروج القائم؟ع؟ و االمة المعدودة [عدة] أهل بدر ،أصحابه» .امام علی؟ع؟ در
دیگری از امام ابی جعفر ؟ع؟ میفرماید «:أصحاب القائم؟ع؟ الثالث مائة و البضعة عشر رجال ،هم و
َ
ذاب إلی ُأ َّمة َمع ُد َ
اهلل االمة المعدودة التی قال اهلل فی کتابه َو َلئن أ َّخرنا َعن ُه ُم ال َع َ
ود ٍة .قال یجمعون له
ٍ
فی ساعة واحدة قزعا کقزع الخریف» (بحرانی.)82/3 ،1416 ،
منظور اصحاب امام قائم؟ع؟ که سيصد و سيزده نفرند ،به خدا سوگند منظور از امة معدودة،
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تفسير این آیه شریفه فرمود« :االمة المعدودة .أصحاب القائم؟ع؟ الثالث مائة و البضعة عشر » .روایت

آنها هستند .به خدا سوگند در یك ساعت همگی جمع میشوند ،همچون پارههاى ابر پائيزى که بر
اثر تندباد ،جمع و مترا کم میشود .در تفسیر الصافی نيز روایات امام علی؟ع؟ ،امام باقر ؟ع؟ و امام
صادق؟ع؟ را ذیل آیه شریفه آوردهاند( .صافی ،بیتا )433/2 ،تفسیر قمی نيز این روایت از امام
علی؟ع؟ را ذیل آیه شریفه نقل کرده است (قمی .)323/1 ،1368 ،صاحب تفسیر جامع در ذیل آیه
َ
ذاب إلی ُأ َّمة َمع ُد َ
« َو َلئن أ َّخرنا َعن ُه ُم ال َع َ
ود ٍة» از امام صادق؟ع؟ روایت کرده که فرمودند« :معناى آن
ٍ
این است که ا گر عذاب این مردم منافق و کافر را تا خروج و ظهور حضرت محمد؟ص؟ به تأخير
انداخته و آن وقت آنان را به کيفر برسانيم ،با مسخر گی و استهزاء می گویند چرا آن حضرت را منتظر
نگاه داشته و ظهور نمی کند تا ما را عذاب کند و به یکدیگر می گویند قائمی وجود ندارد و انتظار ظهور
و خروجی را نباید داشت .خداوند در این آیه پاسخ آنها را داده و میفرماید ،بدانيد وقتی زمان ظهور
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و عذاب برسد ،دیگر مفرى براى شما نخواهد بود و به آنچه تمسخر و استهزا می کردید ،سخت گرفتار
میشوید» (بروجردی.)255/3 ،1366 ،
 .2-3روایات تفسيری

36

َ
َ
ُ
مرحوم کلينی (ره) میفرمایدَ « :علی ب ُن إب َراهي َمَ ،عن أبيهَ ،عن ابن أبی ُع َمي ٍر َ ،عن َمن ُصور بن یون َس،
َ
َ
َ ُ
َّ َ
َ َ
َ
َ َ
ُ ُ
السال ُم فی قول ُه َت َب َار َك َو َت َعالی :أی َن ما َتکونوا
َعن إس َماعيل بن َجاب ٍر َ ،عن أبی خال ٍدَ :عن أبی َجعف ٍر َعليه
ً َ َ
ً
َُ ُ
ََ َ َ
َ َ َ َ
َ َ
یأت ب ُک ُم ُ
اب القائمّ ،الثالثمائة َو البض َعة َعش َر َر ُجال .قالَ :و ُهم َو اهلل اْل ّمة
اهلل َجميعا ،یعنی أصح
َ ََ
َ
ال َمع ُد َ
ود ُةَ .ق َال :یج َتم ُع َ
ون َو اهلل فی َس َاع ٍة َواح َد ٍة ق َز ع کق َز ع الخریف» (قمی204/2 ،1363 ،؛ عياشی،
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56/2 ،1380؛ مجلسی .)288/52 ،1403 ،امام باقر ؟ع؟ میفرماید« :منظور اصحاب امام قائم؟ع؟
که سيصد و سيزده نفرند ،به خدا سوگند منظور از امة معدودة ،آنها هستند .به خدا سوگند در یك
ساعت همگی جمع میشوند ،همچون پارههاى ابر پائيزى که بر اثر تندباد ،جمع و مترا کم میشود»
(کلينی .)701/15 ،1429 ،از نظر سند و داللت ،این حدیث معتبری است.

ََ
روایت اسحاقبن عبدالعزیز از امام صادق؟ع؟ که در تفسیر نعمانی وارد شده استَ « :ح ّدث َنا
َ َ ََ َ
َ
َ َ ََ
َ َ ََ
ُ َّ
الص َّباح قال َح ّدث َنا أ ُبو َعلی
أح َم ُد ب ُن ُم َح َّمد بن َسعي ٍد قال َح ّدث َنا ُح َمي ُد ب ُن زی ٍاد قال َح ّدث َنا َعلی بن
َ َ ََ
َ
َ
ال َح َس ُن ب ُن ُم َح َّم ٍد ال َحض َرمی قال َح ّدث َنا َجعف ُر ب ُن ُم َح َّم ٍد َعن إب َراهي َم بن َعبد ال َحميد َعن إس َحاق بن
َ
َ
ذاب إلی ُأ َّمة َمع ُد َ
ود ٍةَ .ق َال ال َع َذ ُ
َعبد ال َعزیز َعن أبی َعبد اهلل ع فی َقوله َت َع َالیَ ،و َلئن أ َّخرنا َعن ُه ُم ال َع َ
اب
ٍ
َ
ُ َُ َ ُ َ
َُ ُ
ُُ ُ َ
ودة ع ّدة أهل َبد ٍر َو أص َح ُاب ُه»( .نعمانی ،1397 ،ص )241در این روایت،
وج القائم ع َو اْل ّمة ال َمعد
خر
عذاب را بر خروج حضرت بقية اهلل؟جع؟ تطبيق داده است« .و االمة المعدوده ّ
عدة أهل بدر و
اصحابه؛ اصحاب امام زمان؟جع؟ به اندازه عده اهل بدر هستند» .داللت این روایت واضح است،
ولی سند معتبر نيست؛ زیرا علی بن صباح ،توثيق ندارد و جعفر بن محمد هم مشترک است ،ولی
میتواند مؤیدی در کنار روایت قبلی باشد.
روایت عمار از امام علی؟ع؟« :علی بن إبراهيم ،قال أخبرنا أحمد بن إدریس .قال حدثنا أحمد
بن محمد ،عن علی بن الحکم ،عن سيف ،عن حسان ،عن هاشمبن عمار ،عن أبيه و کان من
َ
ُ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ
أصحاب علی؟ع؟ عن علی؟ع؟ فی قوله تعالیَ :و َلئن أ َّخرنا َعن ُه ُم ال َع َ
ود ٍة ليقول ّن ما
ذاب إلی أم ٍة معد

یحب ُس ُه .قال :االمة المعدودة أصحاب القائم؟جع؟ الثالث مائة و البضعة عشر »( .قمی/1 ،1363 ،
 )323امت معدوده ،اصحاب حضرت قائم؟جع؟ هستند که  313نفر هستند .روایت از جهت
داللت ،روشن است ،اما سند معتبر نيست؛ زیرا هاشم بن عمار توثيق ندارد.
 .3-3دیدگاه اجتهادی

عالمه طبرسی ذیل آیه میفرماید« :امت در اینجا به گفته ابن عباس و مجاهد ،به معناى زمان است،
ََ
َُ
چنانچه در آیه دیگر میفرمایدَ « :و ّادک َر َبع َد أ ّم ٍة» که در آنجا امت به معناى زمان است .علیبن عيسی
گفته ،امت به معناى جماعت است و در حدیثی که از امام باقر ؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ روایت شده
فرمودهاند :منظور از « ُأ َّمة َمع ُد َ
ود ٍة» در این آیه ،یاران حضرت مهدى؟جع؟ هستند که به شماره
ٍ
اصحاب بدر ،بيش از سيصد و ده نفر هستند و مانند ابرهاى پائيزى گرد هم جمع شوند»( .طبرسی،
)14/12 ،1372
آیه این باشد :و ا گر ما عذاب کفار را تا رسيدن جماعتی معدود تأخير بيندازیم ممکن است منظور از
جماعت معدود ،مؤمنين باشد؛ زیرا خداوند وعده داده که روزى ،این دین را به دست قومی صالح
تأیید می کند ،قومی که هيچ چيزى را بر دین خدا مقدم نمیدارند و چون این قوم فراهم آیند در آن
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عالمه طباطبایی میفرماید« :و چه بسا ممکن است که منظور از امت ،جماعت باشد ،و معناى

هنگام خداى تعالی دینی را که براى آنان پسندیده ،بالمانع و بدون مزاحم می کند»( .طباطبایی،
)231/10 ،1374
«َ ....ف َسو َف یأتی ُ
اهلل ب َقوم یح ُّب ُهم َو یح ُّب َون ُه َأذ َّل ٍة َع َلی ال ُمؤمني َن َأع َّز ٍة َع َلی الکافری َن یجاه ُد َ
ون فی
ٍ
ُ َ َ َ
ون لو َمة الئ ٍم...؛...خداوند در آینده گروهی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنها
َسبيل اهلل َو ال یخاف
(نيز) او را دوست دارند در برابر مومنان متواضع و در برابر کافران نيرومندند ،آنها در راه خدا جهاد

می کنند و از سرزنش کنندگان هراسی ندارند( .»...مائده)54 :
َ
َ َ َ ُ َّ
َ
َ
ََ
ُ َ َ ُ َّ
الصالحات ليس َتخلف ّن ُهم فی اْلرض ک َما
اهلل الذی َن َآم ُنوا منکم و عملوا
همچنين فرموده« :وعد
َ
ً
اس َتخ َل َف َّالذی َن من َقبلهم َو َلي َم ّک َن َّن َل ُهم دی َن ُه ُم ّالذی ار َتضی َل ُهم...یع ُب ُد َوننی ال یشر ُک َ
ون بی َشيئا...؛
خدا به کسانی که از شما که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند ،وعده می دهد که آنها را
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قطعا خليفه روی زمين خواهد کرد .همان گونه که پیشينيان را خالفت بخشيد و دین و آئين را که
برای آنها پسندیده ،پابرجا و ریشهدار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنيت و آرامش مبدل
می کند ...آنچنان که تنها مرا میپرستند و چيزی را برای من شریک نخواهند ساخت( »....نور)55 :
آیتاهلل مکارم ،بعد از نقل این دو روایت ،یعنی «اصحاب القائم ،الثالث مائة و البضعة عشر رجال،
38

هم و اهلل االمة المعدودة ،قال یجتمعون و اهلل فی ساعة واحدة قزع کقزع الخریف» و «و ذلك و اهلل ان
لو قام قائمنا یجمع اهلل اليه جميع شيعتنا من جميع البلدان» میفرماید« :بدون شك این تفسير از
مفاهيم بطون آیه است؛ زیرا بر اساس روایات ،آیات قرآن ،گاه معانی متعددى دارد .یکی معنای ظاهر،
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همگانی و عمومی و دیگرى معنای درونی و به اصطالح ،بطن آیه که جز پیامبر ؟ص؟ و امامان؟ع؟ و
کسانی که خدا بخواهد ،از آن آ گاه نيستند .به تعبير دیگر ،این روایات اشاره به آن است .خدایی که
قدرت دارد ذرات پراکنده خاك انسانها را در قيامت از نقاط مختلف جهان جمعآورى کند ،به آسانی
میتواند یاران امام مهدى؟جع؟ را در یك روز و یك ساعت براى افروختن نخستين جرقههاى انقالب،
به منظور تأسيس حکومت عدل الهی و پایان دادن به ظلم و ستم ،جمع کند»( .مکارم)503/1 ،1374 ،
سپس میفرماید« :معنی ظاهر آیه این است که امت معدوده ،به معنی زمان معدود و معين
است و در روایتی که از امام علی؟ع؟ در تفسير آیه نقل شده ،امت معدوده ،به همين صورت تفسير
شده است .بنابراین ،این روایات ،ممکن است اشاره به معنی دوم آیه و به اصطالح بطن آیه بوده
باشد که البته در این صورت ،بيان یك قانون کلی در مورد ستمگران است نه مسئلهای مربوط به
مشرکان و مجرمان زمان پیامبر ؟ص؟»( .مکارم)33/9 ،1374 ،
صاحب تفسیر الفرقان مینویسد«« :هم» در عبارت عنهم ،تمام مکذبين آیاتاهلل از نزول آیه تا
َُ
یوم قيامت را شامل میشود .مانند جنگ بدر و مثل آن .یومالقائم و یومالقيامه ،کلها داخلة فی أ ّم ٍة
َمع ُد َ
ود ٍة و می گوید این امت معدوده ،امت خاص از امت محمدی است که همه مکذبين را در روز
رجعت ،عذاب می کند و قرآن و تمام کتب وحی و روایات اسالمی بشارت دادهاند که خداوند این
دین را با قومی صالح با رهبری حضرت مهدی؟جع؟ تأیید می کند و أصدق مصادیق از وعدههای
الهی در آیات همان قوم است»( .صادقی تهرانی)218-217/14 ،1406 ،

صاحب اطیب البیان مینویسد« :امه معدوده در آیه شریفه ،بر زمان معدود و وقت محدود
داللت دارد و منظور از معدوده ،مدت کمی است که قابل شماره است .اخبارى وجود دارد که تفسير
به زمان ظهور حضرت مهدی؟جع؟ شده که این نوع اخبار ،بيان اهم المصادیق و اعظم المصادیق
است»( .طيب)14/7 ،1378 ،
 .4نظر مختار
 .1-4حجيت روایات تفسيری

آنچه در اینجا بررسی میشود ،این است که آیا خبر واحد معتبر ،همانطور که در احادیث فقهی
حجت است ،در احادیث تفسيری نيز حجت است و تفسير قرآن بر اساس آن جایز است یا نه؟ در
اینجا دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ اول دیدگاه موافقان حجيت خبر واحد در تفسير قرآن حجت
دیدگاه مخالفان حجيت خبر واحد در تفسير در آیات احکام ،حجت است و در آیات معارف ،حجت
نيست مانند شيخ طوسی ،عالمه شعرانی و محمد عبده.
 .2-4نظر مختار

به نظر میرسد که ادله حجيت ،خبر واحد عام است .خبر ثقه به طور مطلق ،حجت است ،هم در
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است ،یعنی هم در آیات احکام و هم در معارف حجت است( .آیهاهلل خویی و آیه اهلل معرفت)؛ دوم

احکام و هم در غير احکام؛ زیرا اصل حجيت سنت پیامبر ؟ص؟ در تفسير قرآن از یك طرف مورد تأیید
َ
َ َ
َ
ّ
َ
قرآن استَ « .و أن َزلنا إلي َك الذک َر ل ُت َبي َن ل ّلناس ما ُن ّزل إليهم»( .نحل )44 :بر اساس این آیه ،قرآن بر
پیامبر ؟ص؟ فرو فرستاده شد تا آن را برای مردم بيان کند و ا گر بيان پیامبر ؟ص؟ معتبر الزماالتباع نبود،
این مطلب لغو میشد .بنابراین ،سخنان پیامبر ؟ص؟ و توضيح و تفسير او در مورد آیات قرآن ،معتبر و
حجت است .و این مطلبی است که مفسران بزرگ قرآن نيز ذیل آیه مذکور به آن تصریح کردهاند.
همچنين روایات تفسيری اهل بيت؟مهع؟ مانند روایات تفسيری پیامبر ؟ص؟ حجت است و با
شرایط خاص خود در تفسير معتبر است ،یعنی بيان آنان به بيان پیامبر ؟ص؟ در آیه  44سوره نحل
َ
َ َ
َ
ّ
َ
میپیوندد که میفرمایدَ « :و أن َزلنا إلي َك الذک َر ل ُت َبي َن ل ّلناس ما ُن ّزل إليهم» .در حدیث ثقلين ،تمسك به
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قرآن و اهل بيت؟مهع؟ با یکدیگر و در کنار هم ،شرط عدم گمراهی مسلمانان قرار داده شده است،
پس ا گر مسلمانان به هر دوی آنان یا به یکی از آنان تمسك نکنند ،گمراه میشوند .بنابراین ،اهل
بيت؟مهع؟ در کنار قرآن ،حجت و معتبرند.
استفاده از احادیث معتبر پیامبر ؟ص؟ و اهل بيت؟مهع؟ در تفسير قرآن مانعی ندارد ،بلکه روش
40

تکاملیافته تفسير قرآن به قرآن و دستور خود قرآن ،آن است که از قراین موجود در احادیث نيز
استفاده شود .نکته مهمی که از این روایات بهدست میآید این است که در موضوع مهدویت در
مورد یک آیه ،از چند امام معصوم مانند اميرالمؤمنين؟ع؟ ،امام باقر ؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ یک
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مطلب مهم به دست آمده و آن اینکه این بزرگواران همگی درباره آیه فرمودهاند« :مراد از امت
معدوده ،اصحاب حضرت مهدی؟جع؟ هستند» .با توجه به بيانات تفاسير اجتهادی میتوان
گفت که این آیه ،به موضوع مهدویت اشاره دارد.
عالمه طباطبایی میفرماید« :ممکن است منظور از جماعت معدود ،مؤمنين باشد؛ زیرا خداى
سبحان وعده داده که روزى ،این دین را به دست قومی صالح تأیید می کند ،قومی که هيچ چيزى را
بر دین خدا مقدم نمیدارند و چون این قوم فراهم آیند ،در آن هنگام خداى تعالی دینی را که براى
آنان پسندیده ،بدون مزاحم می کند»( .طباطبایی)231/10 ،1374 ،
صاحب تفسير الفرقان می گوید« :این امت معدوده ،امت خاص از امت محمدی است که همه
مکذبين را در روز رجعت عذاب می کند و قرآن و تمام کتب وحی و روایات اسالمی بشارت دادهاند که
خداوند این دین را با قومی صالح با رهبری امام مهدی؟جع؟ تأیید می کند»( .صادقی تهرانی،
 )217-218/14 ،1406پس میتوان گفت که هم خود آیه و هم آیه به ضميمه روایات ،بر موضوع
مهدویت داللت می کند.
 .3-4دیدگاه مفسران اهل سنت

آلوسی در روح المعانی ذیل این آیه ،روایتی از امام باقر ؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ نقل کرده است« :أن
المراد باْلمة المعدودة أصحاب المهدی فی آخر الزمان و هم ثالثمائة و بضعة عشر رجال کعدة أهل
َ
ذاب إلی ُأ َّمة َمع ُد َ
بدر »( .آلوسی )215/6 ،1415 ،ابن ابی حاتم ذیل آیه « َولئن أ َّخرناَ ،عن ُه ُم ال َع َ
ود ٍة»
ٍ

اقوال را میآورد و می گوید« :امت در اینجا به گفته ابن عباس و مجاهد ،به معناى زمان است».
(ابنابیحاتم )2007/6 ،1419 ،در تفسير الدرالمنثور و جواهرالحسان ،به معنای حين آمده است
َُ
(سيوطی322/3 ،1404 ،؛ ثعالبی .)247/3 ،1418 ،ثعلبی در تفسیر الکشف و البیان می گوید« :أ ّم ٍة
َمع ُد َ
ود ٍة ،حين معدود و وقت محدود است و اصل آن ،جماعت مردماند که در زمان و هنگام موجود
بودند ،پس گویا گفته است که زمان رسيدن جماعتی و انقراض جماعت قبل از آن» (ثعلبی،1422 ،
.)159/5
 .5نتيجه گيری
با توجه به مطالب بيان شده ،این نتيجه حاصل شد که لفظ امه ،معانی مختلفی در قرآن دارد .چهار
احتمال برای لفظ امه در آیه هشتم سوره هود وجود دارد که معنای زمان و جماعه ،مهمترین این
زمان؟جع؟ تطبيق دادهاند و مفسرین زیادی بر اساس روش تفسيری ،همان معانی مذکور در
روایات را از آیه استنتاج کردهاند .با توجه به حجيت اخبار در مسائل غير فقهی و استظهار مفسران،
آیه هشتم سوره هود ،بر قيام امام زمان؟جع؟ قابل تطبيق است.
فهرست منابع
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معانی است .روایات زیادی که برخی از آنها صحيح السند است ،آیه هشتم سوره هود را به قيام امام

* قرآن کریم ( .)1377مترجم :آدینهوند لرستانی ،محمدرضا .قم :نشر اسوه.
 .1ابن فارس ،احمد الرازی ( .)1420معجم مقاییس اللغه .بيروت :دار الکتب العلميه.

 .2ابنابیحاتم ،عبدالرحمن بن محمد ( .)1419تفسیر القرآن العظیم .ریاض :مکتبة نزار مصطفی الباز .
 .3آلوسی ،سيد محمود ( .)1415روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم .بيروت :دارالکتب العلميه.
 .4بحرانی ،هاشم بن سليمان ( .)1416البرهان فی تفسیر القرآن .تهران.

 .5بروجردى ،سيد محمد ابراهيم ( .)1366تفسیر جامع .تهران :انتشارات صدر .

 .6ثعالبی ،عبدالرحمن بن محمد ( .)1418جواهر الحسان فی تفسیر القرآن .بيروت :داراحياء التراث.
 .7ثعلبی نيشابورى ،ابواسحاق احمد بن ابراهيم ( .)1422الکشف و البیان عن تفسیر القرآن .بيروت :دار إحياء التراث العربی.
 .8جوهرى ،اسماعيل بن حماد ( .)1376تاج اللغة و صحاح العربیه .بيروت :دار العلم للمالیین.
 .9حویزی ،عبدالعلی بن جمعه ( .)1415تفسیر نور الثقلین .قم :انتشارات اسماعليان.
 .10راغب اصفهانی ،حسين بن محمد ( .)1412مفردات ألفاظ القرآن .بيروت :دار القلم.

 .11الزبيدی ،سيد مرتضی الحسينی ( .)1414تاج العروس شرح جواهرالقاموس .بيروت :دار الفکر.
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 .12زمخشری ،محمودبنعمر ( .)1407الکشاف عن حقایق غوامضالتنزیل و عیوناالقاویل فی وجوهالتأویل .بيروت:
دارالکاتب العربی.

 .13سيوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ( .)1404الدر المنثور فی تفسیر المأثور .قم :کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی.
 .14صادقی تهرانی ،محمد ( .)1406الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه .قم :فرهنگ اسالمی.

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

 .16طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1372مجمعالبیان فی تفسیر القرآن .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 .17طریحی ،فخر الدین ( .)1375مجمعالبحرین .تهران :کتابفروشی مرتضوی.
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 .18طوسی ،محمد بن حسن (بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن .بيروت :دار إحياء التراث العربی.
 .19طيب ،عبد الحسين ( .)1378اطیب البیان فی تفسیر القرآن .تهران :انتشارات اسالمی.
 .20عياشی ،محمد بن مسعود ( .)1380تفسیر عیاشی .تهران :چاپخانه علميه.

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

موعود پژوهی

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

 .23قمی ،علی بن ابراهيم ( .)1363تفسیر القمی .قم :دار الکتاب.
 .24کلينی ،محمدبن یعقوب ( .)1365اصول کافی .تهران :دار الکتب االسالميه.
 .25مجلسی ،محمدباقر ( .)1403بحار االنوار .بيروت :مؤسسه الوفاء.

 .26مکارم شيرازى ،ناصر ( .)1374تفسیر نمونه .تهران :دار الکتب اإلسالمية.
 .27نعمانی ،محمد بن ابراهيم ( .)1397الغیبة للنعمانی .تهران :مکتبة الصدوق.

