
           

 

 42-1400/29 بهار وزمستان /ششمشماره  /سومسال  /موعودپژوهی

کيد بر نظر  مائده بر جامعه سوره 54تبيین داللت آیه  عصر ظهور با تأ
 عالمه طباطبایی ؟هر؟

 2نيا، فاطمه حسينی1فاطمه احمدی

 چکيده
غير مسللللتقيم به بحث مهدویت اشللللاره  وجود دارد کهآیات متعددی  قرآن کریمدر 
کند. مسلللللمانان به ویژه شلللليعيان با ضللللميمه کردن روایات متواتر در تفسللللير و می

با استفاده از کنند. مقاله حاضر تأویل آن آیات، داللت آنها بر مهدویت را اثبات می
کيد بر دیدگاه عالمه طباطبایی ؟هر؟ وایی و تفسيریمنابع ر   به روش توصيفی و تأ
جامعه و اقوام عصلللر به بررسلللی  شلللواهد رواییو  اراده مسلللتندات با هدفو تحليلی 

 پردازد.می وره ماددهس 54در آیه برده نام 
گان کليدی:  سوره مادده، ارتداد. 54آیه مهدویت، عصر ظهور،  واژ

 . مقدمه1

 قرآن کریمترین اعتقادات مسلمانان است، خداوند متعال در از آنجا که مسئله مهدویت یکی از مهم
توان آیات را به سلللله دسللللته می قرآن کریماین مسللللئله را در آیات متعددی بيان کرده که با رجوا به 

 تقسيم کرد:
که مبنا و چرایی نظریه مهدویت را تبيین کرده و ویژگی ها و عوامل تحقق حکومت ال ( آیاتی 

کند، البته آیات صریحی دال بر این مطلب وجود ندارد، اما آیاتی هستند که اینمهدوی را بيان می

 
                                                                            

العالميه، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصلللطفی؟ص؟   افغانسلللتان، آموخته کارشلللناسلللی مطالعات زنان از . دانش1
 قم، ایران.
پژوه سلط  چهار رشلته تفسلير و علوم قرآن. مجتمع آموزش عالی بنت تربيتی مطالعات اسلالمی، دانش –. مدرس گروه علمی 2

 العالميه، قم، ایران.؟ص؟ الهدی، جامعه المصطفی 
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لت دارند بر اینکه تمام موجودات در حال حرکت نظریه را تایید می  که دال کنند؛ مانند آیاتی 
 سمت کمال هستند.به

د. در واقع روایات، تأویل و معنای باطنی شو آیاتی که با تکيه بر روایات ظهور، داللت آن ثابت می
 کنند.این دسته از آیات را تبيین می

شلوند ی به بحث مهدویت دارند. این دسلته از آیات به چند نوا تقسليم میآیاتی که داللت اثبات
 از جمله:

که بيان می کنند بندگان صللللال  خدای متعال وارثان زمين خواهند شللللد و عاقبت، اول( آیاتی 
سلللوره قصلللص و  5سلللوره انبياء و آیه  105حکومت در زمين به دسلللت ایشلللان خواهد افتاد، مانند آیه 

 سوره توبه. 33و  32دهد، مانند آیات ه وعده غلبه دین حق بر سایر ادیان میهمچنين آیاتی ک
های عصللللر ظهور و مهدویت اشللللاره دارد. البته این آیات با کمک روایاتی دوم( آیاتی که به ویژگی

 سوره نور. 55سوره مادده و آیه  54شوند، مانند آیه که در تفسير آمده است تبيین می
سللوره مبارکه مادده و آیات مرتبط با آن بر اسللاس تفاسللير مشللهور  54رسللی آیه مقاله حاضللر به بر  

سللللوره مادده،  54 پردازد. مخاطبان آیهفریقين و با اشللللاره به اسللللتدالل خاص عالمه طباطبایی می
مسلمانان سست ایمانی هستند که گاهی از تعاليم اسالمی و تکالي  شرعی خود به ویژه جهاد در 

پندارند که تنها خودشان امت محبوب کنند و میاز دین مبين اسالم شانه خالی می راه خدا و دفاع
شللللوند(. خداوند متعال پندار آنها را باطل گردند )مرتد نمیخدایند که هرگز از دین خویش باز نمی

به تعاليم اسللللالمی عمل دارد که چنانچه از تکالي  خود سللللرباز زنند و داند و آنان را بر حذر میمی
که اهداف جامعه اسللللالمی توسللللط آنان  نکنند، خداوند متعال قومی را جایگزین آنها خواهد کرد 

 ور های مذکمحقق شود. مفسران مشهور فریقين در خصوص جایگزین کردن قومی که دارای ویژگی
هسللللتند، بدل مرتدین، اتفاه نظر دارند، اما در مفهوم ارتداد و تعيین مصلللللادیق مرتدین و قوم، 

های نظرهایی وجود دارد. در این پژوهش با بررسی مفهوم و مصادیق ارتداد و قوم به تفاوت اختالف
 شود.آنها اشاره می
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 سوره مائده 54. بررسی آیه 2
ا یللا» یهلل 

 
ذین   أ ُنوا الللّ  ْن  آم  ّد   م  ْنُکْم  یْرتلل  ْن  م  ه   ع  ْوف   دینلل  سلللل  ت ی ف 

ْ
ْوم   اهّلُل  یللأ ُهْم  ب ق  ّبُ ُه  و   یح  ونلل  ّبُ ة   یح 

لللّ  ذ 
 
ی أ ل   ع 

نين   ة   اْلُمْؤم  ّز  ع 
 
ی أ ل  رین   ع  ُدون   اْلکاف  بيل   فی یجاه  ة   یخاُفون   ال  و   اهّلل   س  ْوم  ك   الد م   ل  ْضُل  ذل  ْن  یْؤتيه   اهّلل   ف   م 
ع   اهّلُل  یشللاُء و   ؛  واسلل  ليم  )به خدا  ،اى کسللانی که ایمان آورده ایده هرکس از شللما از دین خود بازگرددع 

آورد که آنان را دوسلللت دارد و آنان )نيز( او را دوسلللت و در آینده خدا گروهی را می زیانی نمی رسلللاند؛(
کنند و از هيچ دارند؛ در برابر مؤمنان فروتن، و در برابر کافران شکست ناپذیرند؛ در راه خدا جهاد می

 )و شللایسللته بداند( بخواهد بخشللش خداسللت آن را به هرکس سللرزنش مالمتگرى ترس ندارند؛ این
 (54)مادده: «. دهد؛ و خدا گشایشگرى داناستمی

های کليدی آیه مذکور، تبيین برخی واژه اثبات مهدویت از آیه ور و عصللر ظه برای بررسللی جامعه
 ضروری است.

 ارتداد .1-2
به کسی که استخوان شکسته و « تقاعس فی الذقن»به معنای فرورفتگی چانه است « رد»ارتداد از 
(. از آنجا که این عمل موجب بازگرداندن 8/8 ،1410،فراهيدىشلللود )گفته می «رداد»اندازد را جا می

در مفردات اند. هشود، اهل لغت کلمه ارتداد را در معنی بازگشت و رجوا به کار بردبه حالت قبل می
منصرف کردن یا بازگرداندن « رد»؛ «ء بذاته، أو بحالة من أحوالهصرف الشیالرد: »چنين آمده است: 

به معنای بازگشلللتن از « ارتداد»در اصلللطالح قرآنی . (1412 اصلللفهانی، راغبچيزی یا حالتی را گویند )
کرم مراد از مرتدین کسانی هستند که پس از فو اسالم به کفر است و  از دین برگشتند  ؟ص؟ت رسول ا

مراد خدای متعال از مرتد در این آیه کسلی اسللت (. طبق نظر اغلب مفسلرین، 1/485، 1423)بلخی، 
که پس از اسللللالم آوردن از دین حق به آیین سللللابق خود )کفر( بازگردد و یا به آیین یهود یا نصللللاری 

 /12، 1420؛ رازی،182/ 6، 1412 طبرى، ر.ک.،( درآید و یا اینکه به اهل کتاب، تولی و ابراز محبت کند
 (.5/134تا، عاشور، بی؛ ابن3/328، 1415؛ آلوسی، 397
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 . مفهوم ارتداد از نگاه عالمه طباطبایی ؟هر؟1-1-2
در اصطالح اهل دین ارتداد به معناى برگشتن از ایمان به »فرماید: عالمه در شرح معنای ارتداد می

اینکه ایمانش مسلللبوه به کفرى دیگر باشلللد مثل کسلللی که کافر بوده، سلللپس کفر اسلللت؛ حال چه 
اى که قبل از ایمان آورده و دوباره به کفر قبلی خود برگردد و یا مسللللبوه نباشللللد مثل مسلللللمان زاده

گویند که در حقيقت به کفر نداشللته و بعدا کافر شللود که اولی را مرتد ملی می اسللالمش هيچ سللابقه
 (5/624 ،1374 ،طبلاطبلایی)«. نلامنلدخود برگشللللتله و دومی را مرتلد فطرى می مللت و کيش قبلی

منظور از ارتداد در این آیه دوسلللتی با یهود و نصلللاری اسلللت، چرا که سلللياه آیات قبل در مورد نهی از 
دوسللتی مؤمنان با یهود و نصللاری بود و خطاب این آیه نيز مانند آیات پیشللين مؤمنان هسللتند. آیه 

ن این موضلوا اسلت که دین حق از مؤمنينی که ایمانشلان آميخته با دوسلتی دشلمنان در مقام بيا
است. از آنجا که خداوند ولی و یاور دینش نياز است و خداوند آن را شرک و کفر دانسته خداست، بی

کند که از دشللللمنان اسللللت یکی از مصللللادیق یاری این اسللللت که قومی را جایگزین این مرتدین می
کننللد و بلله آنهللا محبللت دارنللد )ر.ک.، جوینللد و تنهللا از اوليللاء الهی تبعيللت میری میخللداونللد تب
(. عالمه با تقسليم ارتداد به ظاهری یا باطنی و فردی یا اجتماعی، 626 - 5/624 ،1374 ،طباطبایی

آیه خبر از نامند؛ یعنی خداوند در این جمعی میاین ارتداد را ارتداد اجتماعی از نوا باطنی و دسته
گر جامعه اسللللالمی دچار آن شللللود، خدای متعال قومی را با ویژگینوعی ارتداد می که ا های دهد 

کند که هرگاه در کند و آن را نوعی سللنت الهی ذکر میمذکور جایگزین جامعه اسللالمی مرتد شللده می
جامعه مرتد  هر زمانی چنين ارتدادی در جامعه اسالمی رخ دهد این سنت محقق خواهد شد. در 

، 1417 طباطبایی،ر.ک،. های اسالمی از بين رفته است )شده و دارای ظاهر اسالمی، اخاله و ارزش
5/380.) 

 در این آیه شریفه« مرتدین». مصادیق 2-1-2
گونی را نقل  مفسران مشهور فریقين بر اساس روایات تفسيری در تعيین مصادیق مرتدین اقوال گونا

کند؛ سه گروه از اهل رده را یازده گروه معرفی میلب آنان بر اساس روایتی است که اند. تفسير اغکرده
کرم  شلللامل بنومدلج، بنو حنيفه قوم مسللليلمه کذاب و بنو أسلللد  بودند که ؟ص؟آنان در زمان رسلللول ا
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شدند. هفت گروه دیگر در زمان خالفت ابوبکر، معروف به فزاره قوم عيینه قوم طليحه بن خویلد می
حصللن، غطفان قوم قره بن سلللمه القشلليری، بنو سللليم قوم الفجاه بن عبد یاليل، بنو یربوا قوم بن 

تميم قوم سلللجاح، کنده و قوم أشلللعث بن قيس و بنو بکر بن وادل در مالك بن نویره و بعضلللی از بنی
در عهد که أبوبکر با آنها جنگيد و همه را از بين برد و گروهی نيز  ودندبحرین قوم الحطم بن زید ب

، 1420 ؛ فخررازی،7/2، 1408رازی، عمر ظاهر شدند با نام غسان قوم جبله بن أیهم )ر.ک.، ابوالفتوح
 (.3/328 ،1415؛ آلوسی، 12/378

عرب از اسلللالم مرتد شلللدند عموم قبایل  ؟ص؟در روایتی دیگر آمده که بعد از رحلت پیامبر اعظم 
ر.ک.، طبری، اهل بحرین که از قبيله عبدالقيس بودند )مگر سللله مسلللجد: اهل مدینه و اهل مکه و 

گوینللد این آیلله در گروهی از (. بعضللللی مللاننللد ابن کثير می5/134تللا، بی عللاشللللور،؛ ابن6/183، 1412
(. علی بن ابراهيم قمی مصللللادیق ارتداد را 3/123، 1419کثير، مرتدین سللللران قریش نازل شللللد )ابن
که حق آل محمد کسلللللانی از اصللللحاب رسللللول خدا می ، 1363اند )قمی، را غصلللللب کرده ؟ص؟داند 

1/170.) 

 قوم .2-2

 مائده 54در آیه « قوم». مصادیق 1-2-2

اختالف نظر فراوانی دارند. اغلب مفسللللران ذیل این آیه روایات « قوم»مفسللللران در تعيین مصللللداه 
کنند و دالیلی نظرشللللان اسللللت دفاع میاند، اما تنها از یک روایت خاص که موافق با متعددی آورده

آورند. برای مثال طبری، فخررازی، سلللليوطی، ابن کثير و... پس از آنکه روایات و برای تأیید آن می
کند و داند، تأیید میرا ابوبکر و یارانش می «قوم»کنند، روایتی که مصلللداه تمام مصلللادیق را ذکر می

را مصلللللداه آن قوم معرفی  ؟ع؟مقلابلل روایتی کله املام علیآورنلد. در دالیلل متعلددی برای آن می
 ؛ فخررازی،6/183، 1412طبری، کنند )ر.ک.، کند، رد کرده و دالیل مفسللللرین شلللليعه را نقد میمی
 (.3/328 ،1415؛ آلوسی، 378 /12، 1420
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طوسللی، طبرسللی، ابوالفتوح رازی، پس از آنکه تمام مصللادیق را  مانندهمچنين مفسللران شلليعی 
که امام علی داند و با آوردن دیگر روایات مؤید را مصلللللداه اتم آن قوم می ؟ع؟ذکر می کنند روایتی 

ترین اقوال مفسللللران برای قوم کنند. مهماین قول را تقویت می« العطين الرایة غدا...»مانند روایت: 
 شود:به طور خالصه ذکر میجانشين مرتدین 
؛ 12/397، 1420کردند )فخررازی، کارزار  مرتدان جماعت با که اوسللت اصللحاب و  ابوبکر  اول( مراد
 (.2/293، 1404؛ سيوطی، 7/7، 1408رازی، ابوالفتوح

 (.12/397، 1420دوم( این قوم، انصار هستند )فخررازی،
که 2/293، 1404ار کردند )سلليوطی، سللوم( اهل یمن هسللتند که در زمان عمر با اسللود کارز (؛ چرا

که دل»فرمود:  ؟ص؟پیامبر  تر دارند به سللللوى شللللما آمدند. ایمان و تر و رقيقهایی نرماهل یمن 
داند؛ چرا اسللاس می. البته ابوالفتوح این قول را بی(7/78 ،1372)طبرسللی، « حکمت از یمن اسللت

 که افزوده کردن نسخه بدل است.
 و سؤال کردند  ؟ص؟(. از پیامبر گرامی اسالم 3/322، 1372چهارم( قوم فارس هستند )طبرسی، 

وطنان اوست )طبرسی، ایشان دست خود را بر دوش سلمان زدند و فرمودند مقصود این مرد و هم
 (.12/378، 1420داند )فخررازی، (. رازی این روایت را مرفوعه می7/78، 1372

هنگامی که این آیه نازل شلللد »گوید: اشلللعری، عيان بن غنم اشلللعرى می پنجم( قوم ابوموسلللی
 ،1372)طبرسلللی، « به ابوموسلللی اشلللعرى اشلللاره کرد و فرمود: آنان قوم این مرد هسلللتند ؟ص؟پیامبر 
7/78.) 

و اصحاب ایشان هستند. فرات کوفی از حسين بن سعيد  ؟ع؟علی ششم( منظور اميرالمؤمنين
و شلليعيانشللان هسللتند  ؟ع؟کند که منظور از قوم، علینقل می ؟ع؟جعفر  با نقل چند واسللطه از ابی

کنند مقصللللود، (. اغلب مفسللللران شلللليعی از عمار و حذیفه و ابن عباس نقل می1410)فرات کوفی، 
شلللکنان جنگ جمل و سلللتمکاران جنگ با بيعت ؟ص؟و اصلللحاب اوسلللت که پس از پیامبر  ؟ع؟علی

(. طبرسلللی در 7/78 ،1372؛ طبرسلللی، 3/555تا، نهروان جنگيدند )طوسلللی، بیو صلللفين و خوارج 
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کرم  کند که در روز فت  اشلللاره می ؟ع؟در مورد اميرالمؤمنين ؟ص؟تأیید این قول به توصلللي  رسلللول ا
 خيبر ایشان را با این اوصاف ندا دادند.

کند که امام باقر و امام اسلللت، روایتی نقل می ؟ع؟ید اینکه مقصلللود علیمرحوم طبرسلللی در تأی
کرد. را به همان صفتی که در این آیه آمده است وص  می ؟ع؟علی ؟ص؟پیامبر »فرمود:  ؟ع؟صاده

دست کسی خواهم داد که خدا و فردا پرچم را به" هنگامی که او را براى فت  خيبر مأمور کرد، فرمود:
بدارد و خدا و رسول او را دوست دارند. او کسی است که همواره به سوى دشمن  رسولش را دوست

کند. از ميدان نبرد باز نخواهد گشلللللت تا خداوند ور اسلللللت و هيچگاه از دشللللمن فرار نمیحمله
 داد. ؟ع؟آنگاه پرچم را به دست علی« هاى خيبر را به دستش فت  کندقلعه

ی با کافران، جهاد در راه خدا و بيمناك نبودن از سرزنش صفات دیگر مانند نرمی با مؤمنان، سخت
تواند منکر آن شللود؛ زیرا سللختگيرى او نسللبت به جمع اسللت و هيچ کس نمی ؟ع؟مردم همه در علی

اهل شللللرك و مهربانی او نسللللبت به مؤمنان و مواردى که اسللللالم را از خطر سللللقوط حفظ کرد بر احدى 
با ایشان  ؟ع؟قریش را تهدید کرد که بعد از او علی ؟ص؟یامبر پوشيده نيست. مؤید دیگر این است که پ

جنگ خواهد کرد. هنگامی که سهيل بن عمرو با جماعتی از قریش حضور پیامبر آمدند عرن کردند: 
گر تسللللليم »، پیامبر به آنها فرمود: «اند آنها را به ما باز گردانگروهی از غالمان ما به تو پیوسللللته» شللللما ا

 قرآنطور که من شما را بر تنزیل مانبزند ه قرآننشوید خداوند مردى را مأمور کند که شما را بر تأویل 
کنون در اطاه مشلللغول »یا رسلللول اهّلل او ابوبکر اسلللتد فرمود: »گفتند: «. سلللرکوب کردم نه. کسلللی که ا

 بود. ؟ص؟مشغول تعمير کفش پیامبر  ؟ع؟در اطاه علی«. تعمير کفش است
یه تا امروز جنگ به خدا قسم اهل این آ»فرمود:  ؟ع؟در روایت است که در روز جنگ بصره علی

و همين آیه را تالوت کرد. ابواسللحاه ثعلبی در تفسللير خود نقل کرده که پیامبر فرمود: « نکرده بودند
آیند ولی آنها را از من دور می کنند. روز قيامت گروهی از اصللحاب من بر سللر حون کوثر نزد من می»

دانی بعد از تو چه کارها د: نمیگوینخواهم گفت: خدایا اصللحابم، اصللحابم. به من میدر این لحظه 
عروسللللی ؛ 80-7/78 ،1372)طبرسللللی، « اند. اینها پس از مرگ تو بازگشلللللت به قهقرى کردندکرده

(. مفسللرین شلليعه با اسللتفاده از حدیث رایت و ارتباط سللياه این آیه با 643 - 1/642 ،1415، حویزى
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دانند، می ؟ع؟از قوم را شيعيان امام علی است، مراد ؟ع؟بعد که آیه والیت و مختص به امام علی آیه
اما اغلب مفسللران اهل سللنت مانند فخر رازی و ابن عاشللور و... نظریه مفسللرین شلليعه و دالیل آنها را 

تنها کسللی که با اهل رده جنگيد ابوبکر و اصللحابش »گویند: و میشللمارند بسلليار سللسللت و واهی می
، 1412؛ ابن عاشور، 12/379، 1420فخررازی، )« این آیه هستندبنابراین، آنان مصداه قوم در ؛ بودند
5/137.) 

 (.3/322، 1372هفتم( امام زمان و اصحاب ایشان مصداه این قوم هستند )طبرسی، 

که به نقل نظر مفسللللران و تبيین آن از دیدگاه عالمه می پردازد. این قول برگزیده مقاله اسلللللت 
شللامل تمام کسللانی که تا روز قيامت در روى زمين داراى چنين  گویند این آیه عام اسللت و برخی می

این آیه درباره مهدى موعود و اصلللحاب اوسلللت. »علی بن ابراهيم گوید:  شلللود.صلللفاتی باشلللند، می
ظلم کردند آنها را کشللللتند و  ؟ص؟مخاطبين قسللللمت اول آیه کسللللانی هسللللتند که در حق آل محمد 

قومی که خداوند به »ورت این قول تأیید شلللود: ممکن اسلللت بدین صللل«. حقشلللان را غصلللب کردند
شللود که تا روز دهد در وقت نزول آیه نيسللتند، بنابراین شللامل تمام کسللانی میمی آوردن آنها وعده

 (.8/222، 1419، اهّللفضل؛ 7/80 ،1372)ر.ک.، طبرسی،  قيامت این صفات را دارند

 مصداق قوم. نظر عالمه طباطبایی ؟هر؟ درباره 2-2-2
عالمه در بحث روایی مربوط به این آیه روایاتی را که مفسللرین فریقين در تعيین مصللداه قوم آوردند 

داند نه اینکه کند یا در حد تأیید میکشللللاند و تضللللعي  میذکر کرده، اما بيشللللتر آنها را به چالش می
نحوى متصل به آیات قبل است و در این آیه به » فرماید: مصداه حقيقی و اتم بشمارد. ایشان می

نياز اسلللت، زیرا مردمی که از باز بیاین مقام اسلللت که روشلللن سلللازد دین خدا از اینگونه مردم نيرنگ
کنند در فکنند و با یهود و نصلللارا دوسلللتی میاترس منافع مادى خود را در ورطه مخالفت با خدا می

کند و قبل از گرفتار شللللدن به نفاه به هاشللللان رخنه میلصللللراطی قرار دارند که آرام آرام نفاه در د
کی ندارند از اینکه با از دسللللت  بيمارى دل مبتال هسللللتند. جماعتی که جمعی از آنان بيمار دلند و با
هاى دادن سللللرمایه دین، دنيا را به دسللللت آورند و آنچه در نزد دشللللمنان دین از عزت کاذب و مقام

که تنها از آن خدا و رسللللول او و مؤمنين اسلللللت و بر حيوانی و فانی سللللراغ دارند را  بر عزت حقيقی 



           

 

37  

 آیه 
اللت

ن د
تبیی

54 
 سوره

معه
 جا

ه بر
مائد

 
؟هر؟

یی 
طبا

طبا
المه 

ظر ع
 بر ن

کید
 با تأ

ظهور
صر 

ع
 

 

، 1374طباطبایی، (« دارندسللللعادت واقعی که هم شللللامل زندگی دنياسللللت و هم آخرت، مقدم می
5/626(. 

دهد و بنابر این احتمال، آیه شللللریفه مورد بحث از قدرت خداى سللللبحان در زمين خبر می
گر آنها از عبادت پروردگار تواند مردخداوند می»فرماید: می می بياورد که همواره او را عبادت کنند. ا

آورد که مالزم دین او باشللند و مرتد نشللوند، چنانچه در آیه روی گردان شللوند، اقوامی دیگر پدید می
ر ین  " فرماید:دیگر می ها ب کاف  وا ب  يسللللُ

ْومًا ل  ها ق  ْلنا ب 
ّک  ْد و  ق  ها هُؤالء  ف  ْن یْکُفْر ب  إ 

گر اینها به 89)انعام:  ف  (؛ ا
  «ایم کلله هرگز بلله آن کللافر نخواهنللد شللللللد دین خللدا کفر بورزنللد قومی را موکللل بر این دین کرده

 (.5/626، 1374طباطبایی، )
بيشتر مفسرین هر چند متوجه این معنا شدند که آیه شریفه »فرماید: عالمه ؟هر؟ در ادامه می

آیند چيستد ی کردند که منظور از آن قومی که بعدها میهاى طوالندهد و بحثخبرى از غيب می
ایشللللان  (5/627 ،1374طباطبایی، )«. انداما حق معناى اوصللللافی را که در آیه ذکر شللللده ادا نکرده

دانند، بلکه با اسللتفاده از سللياه آیه و برخی شللواهد مانند تعبير به را اشللخاص نمی« قوم»مصللداه 
داند که آن قوم مردمی هسلتند که دسلته جمع به این معنا می يغهصل با افعال قوم، آوردن اوصلاف و 

طور نيسللت که خداى تعالی در هر زمانی و قرنی شللخصللی را آیند نه فردی، همچنين اینجمعی می
گمارد که او را دوسلللت دارد و او خدا را دوسلللت دارد که در برابر مؤمنين خاضلللع و در به یارى دین می

گرى کند و از سللرزنش هيچ مالمتناپذیر اسللت و در راه خدا جهاد میکسللتبرابر کفار قدرتمند و شلل
بنابراین عام بودن آیه از دیدگاه ایشلللللان نيز مورد ؛ (5/630 ،1374ر.ک.، طباطبایی، هراسلللللد )نمی

 تأیید است.

 . صفات قوم برگزیده3-2-2
نسللللبت به صللللفات این قوم از آنجا که عالمه داللت آیه بر عصللللر ظهور را منوط به شللللناخت حقيقی 

 شود. صفات برشمرده در آیه عبارتند از:داند این صفات از دیدگاه مفسران تبيین میمی
ُهْم »اول(  ّبُ ُه  و   یح  ون  ّبُ کند محبت اسللللت که آنچه که بين خداوند و این قوم ارتباط برقرار می «:یح 

کند و این محبت خداوند به کسللی را یارای درک ارزش آن نيسللت مگر آن کسللی که خداوند وصللفش 
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( از آنجا که محبت 2/918، 1364ای از بندگانش امری فراتر از هر تعبير و وصفی است. )قرطبی، بنده
به صلللورت مطلق و بدون قيدی آمده، الزمه محبت به خدا برتری دادن او بر هر چيزی اسلللت که به 

این گروه تنها اولياء الهی را به واسللللطه نفس انسللللان تعلق دارد از مال و مقام و قبيله و غير آن، پس 
 از  طایفه این که اسللت این اشالزمه داردمی دوسللت را آنان خدا والیت خداوند دوسللت دارند. اینکه

 مغفرت با یا و  الهی عصمت به یا حال باشند، مبرا فسق و  کفر  معنوى، یعنی پليدى هر  از  و  ظلمی هر 
دليل این مالزمه از بيان عالمه به صللللورت قياس زیر (. 5/383، 1374توبه )طباطبایی،  راه از  و  الهی

 شود:تنظيم می
 ؛ مادده:141 ؛ انعام:57و  32 عمران: است )ر.ک.، آل تعالی خداى مبغون هست ظلم و  گناه آنچه -
 (.58 ؛ انفال:23 ؛ نحل:190 ؛ بقره:64
 نباشد. مبرا معنوى هاىيدىپل و  ظلم از  که نيست ممکن دارد دوست را او  خدا که کسی -
-76-31 عمران: خداوند صاحبان فضایلی چون تقوی، احسان و صبر را دوست دارد )ر.ک.، آل -
 (.195 بقره: ؛146
 چون خداوند این قوم را دوست دارد، پس آنها متص  به فضایل نامبرده هستند. -

با  هسللللتند. فضللللادل به متصلللل  و  رذادل از  مبرا دارد دوسللللتشللللان خدا که نتيجه اینکه کسللللانی 
توان می بسلليارى سللتوده خصللال به دهندمی شللرح را فضللادل و  اوصللاف این آثار  که آیاتی برشللمردن
 که هسللتند افرادى همان خصللال این صللاحبان که گردندباز می معنا این به آنها همه یافت. دسللت

 است.کرده  معرفیالدار  عاقبة دارندگان و  خوانده زمينشان وارث کریم قرآن
ة  »دوم( 

ّل  ذ 
 
ی أ ل  ين   ع  ن  صللللفت دیگر آنها مهربانی نسللللبت به برادران مؤمن خود اسلللللت. : «اْلُمْؤم 

 و  ذليل اسللللت جمع از ریشلللله ذل به معنی نرمی گرفته شللللده نه از ذل به معنی خواری. أذلة« أذلة»
 (.1/647، 1407ذلل است )زمخشری،  ذلول به معنی خوار. جمعش

گوید همانند پدر با فرزند یا بنده نسللللبت به با یکدیگر چنانچه ابن عباس می ؤمنانرابطه م
بودن مؤمنان به معنی مبالغه در  (، بنابراین أذلة3/322، 1372موالی خویش اسلللللت )طبرسللللی، 

اینها برادرانی  (.12/382دوسللتی و نرمی و به دور از تکبر و برتری نسللبت به یکدیگر اسللت )فخررازی، 



           

 

39  

 آیه 
اللت

ن د
تبیی

54 
 سوره

معه
 جا

ه بر
مائد

 
؟هر؟

یی 
طبا

طبا
المه 

ظر ع
 بر ن

کید
 با تأ

ظهور
صر 

ع
 

 

آميخته دارند، نفسلللشلللان با یکدیگر در میهسلللتند که موانع و سلللختی را از سلللر راه یکدیگر بر  خدایی
 (.1/648، 1407دهند )زمخشری، این محبت معنوی را در بين خود رواج می شده و 

ة  »سلللوم(  ّز  ع 
 
ی أ ل  ر ین   ع  کنند. خداوند به وسللليله آنها با کفار با شلللدت و سلللختی برخورد می .«اْلکاف 

، 1420کنند )فخر رازی، اسللللت. آنها شللللدت و برتری خود را بر کافران اظهار مینش را محکم کرده دی
(. نکته قابل توجه اینکه عزت و طلب برتری آنان برای نفسشان نيست، بلکه برتری عقيده 12/382

که به غلبه دین خدا بر دین نفسانی و  آنان و برانگيختن کفار به خيری که به همراه دارند است؛ چرا
 (. همچنين جمله کنایه1/648، 1407برتری حزب خدا بر حزب جاهلی اطمينان دارند )زمخشللللری، 

 کنند؛ کفار  کاذب عزت به اعتنایی که دانندمی آن از  بزرگتر  را خود خدا اولياى این اینکه از  اسلللللت
 (.5/383، 1374طباطبایی، ) ندارند دین امر  به اعتنایی که کفارى

ُدون  »چهارم(  ی یجاه  يل   ف  ب  سللومين صللفت این قوم جهاد در راه خداسللت که بزرگترین «: اهّلل سلل 
(؛ جنگ با دشمنان برای برتری دادن نام اهّلل و عزت 5/137ایمان راستين است )ابن عاشور،  نشانه

برگزیدن  مقام در  برای این است که آیه صفت از ميان صفات زیاد بخشيدن به دینش. نام بردن این
 (.5/384خداست )طباطبایی،  راه در  جهاد خدا بوده و این امر مستلزم برای یاری دین افراد

ة   یخاُفون   ال  و  »پنجم(  ْوم  طور که از صللللفت چهارم نترسلللليدن از مالمتگران اسللللت. همان«. الد م   ل 
 (5/137، 1412عاشور، هراسند. )ابنیعنی آنها در راه دین از سرزنشی نمی؛ آیدسياه آیه برمی

 . دو احتمال در مورد اعراب جمله مطرح شده4-2-2
که چون جهادشلللللان برای ال ( واو حاليه اسلللللت و جمله، حال مجاهدان راه خدا را بيان می  کند 

هراسللللند. بر خالف منافقان که دوسللللتی با یهود را خداسللللت هرگز از سللللرزنش هيچ مالمتگری نمی
که با سلللل برگزیدند کاری پاه مؤمنان همراه گردند از دوسللللتان یهودی خود میو هنگامی  ترسللللند و 
گاهی یابند؛ چرا که این سرزنشی از جانب یهودیان نمی کنند که آنها از ملحق شدنشان به مؤمنان آ

 نسبت به آنهاست.
 به این معنی که صفت دیگرشان مجاهده در راه خداست. آنها در دینشان عط  است ب( واو 

سخن و اعتران کسی موجب وحشتشان نشده، سرزنش هيچ مالمتگری جدیت محکم هستند، 
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به معنی یک سلللرزنش اسلللت و نکره آمدن آن برای « اللومة» برد؛ چرا کهآنها را در امر دین از بين نمی
کيد کند بر اینکه حتی از یک سرزنش هم واهمه ندارند )زمخشری،  (. 1/648، 1407مبالغه است تا تأ

نللامالیمللات  و  شللللللدادللد تحمللل و  نفوس اتالف و  اموال رفتن هللدر  از  را دین ورانیللا گران،مالمللت
کنند )طباطبایی، هم مالمت می کافران براى تعزز  و  مؤمنين براى تذلل بر  همچنين ترسلللللانند،می
1374 ،5/385.) 
ْوف  » - س  ت ی ف 

ْ
اینکه کند بر جواب شرط در آیه به صورت فعل مستقبل آمده و داللت می«: اهّلُل  یأ

(، بنابراین بسياری از مصادیقی که 3/322، 1372این قوم هنگام نزول آیه موجود نبودند )طبرسی، 
شللللود. فخررازی برخالف توجه به این نکته معتقد اسللللت باز هم برای قوم ذکر شللللد را شللللامل نمی

که هم اهل رده که ابوبکر با آنها جنگيد موجود نبودند و  هم ابوبکر در  مصللداه آیه، ابوبکر اسللت؛ چرا
کرم  این امکان برایش  ؟ص؟آن زمان به طور مسللللتقل متمکن از امر به قتال نبود، اما پس از رسللللول ا

گر دليل اول ایشلللان پذیرفته همان(. 12/381، 1420مهيا شلللد )فخررازی، طورکه واضللل  اسلللت حتی ا
امر اسللت که توجيه عقالنی باشللد، دليل دوم به نوعی دسللت و پا زدن بيهوده برای جا انداختن این 

 ندارد.
ك  » - ُل  ذل  ضللْ ْن  یْؤتيه   اهّلل   ف  ع   اهّلُل  و   یشللاُء  م  ليم   واسلل  اینکه خداوند گروهی مؤمن را برگزید برای «: ع 

این است که برقراری دین در زمين، تسلط آن در حيات بشر و تحقق صالح و خير و طهارت و رشد 
گيرد، پس اختيار این امر تنها از فضل و منت خداوند ورت میدر زمين با این روش و این شریعت ص

(؛ 2/918، 1364است که به وجود کسانی که شایستگی این فضيلت بزرگ را دارند علم دارد )قرطبی، 
 رو، خداىاز مصللادیق فضللل خداوند اسللت. ازاین در راه او نيز  جهاد با خدا و  چنانکه افتخار دوسللتی

 را آنان خدا فرموده و  داده نسللللبت خود به آیندمی خودشلللللان اینکه با ار مردم چنين آمدن تعالی
 (.5/382، 1374آورد )طباطبایی، می
يم  »- ل  ع  ع  ای که از پایان یافتن آنچه نزد اوسللللت ترسللللی به دل ندارد و به یعنی بخشللللنده« واسلللل 

گاه اسلللت )طبرسللللی،  کندکند عطاء نمیو جز به آنکه حکمتش اقتضلللاء می جایگاه بخشلللش خود آ
1372 ،3/322.) 
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 گيری. نتيجه3

مشللللهور مفسللللران شلللليعه و اهل تسللللنن، آراء و نظرات مختلفی در خصللللوص مفهوم و مصلللللادیق 
هایشان دارند که در این پژوهش تا حدی تبيین شد. عالمه طباطبایی و ویژگی« قوم»و « مرتدین»

گر انحطاطی در امت و جامعه اسلللالمی رخ دهد، قومی برتر خواهد آمد و  معتقد اسلللت در هر زمانی ا
ون تا کن های ذکر شللدهویژگیای با تمام سللنن الیتغير الهی اسللت. از آنجا که چنين جامعه این امر از 

از دشللمنان خداوند تبری ومی خواهد آمد که ، پس قناپذیر اسللتالهی تخل  محقق نشللده و وعده
یات متواتر با ضللميمه کردن روا .کنند و به آنها محبت دارندتنها از اولياء الهی تبعيت می جویند و می

که از ظهور امام عصللللر در آخرالزمان خبر می ها بر عصللللر ظهور امام زمان دهد، این ویژگیشلللليعه 
 ؟جع؟تواند امت حضلللرت مهدی قابل تطبيق اسلللت. حداقل یکی از مصلللادیق آن قوم می ؟جع؟
که تمام ویژگیاز نگاه عالمه طباطبایی جامعه باشلللللد. که «قومی»ها را دارد همان ای  مطلوب اند 
 شوند.و در عصر ظهور امام زمان تشکيل می وند هستندخدا
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