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چکیده
در قرآن کـریم ،آیـاتی وجـود دارد کـه در آنهـا بحـث از وارثـان نهـایی زمـین ،مالکـان و
خلفای الهی بر زمین مطرح و در آیاتی چون  905سـوره انبیـا  55 ،سـوره نـور و  5سـوره
قصص سخن از وراثت مستضعفان بر زمین رفته است .از سـویی برخـی از مفسـران ایـن
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حسین سروش

1

آیات را در ارتباط با مهدویت ندانسته و مراد از زمین در این آیـات را زمـین بهشـت تفسـیر
کردهاند .این نوشتار ایـن آیـات را در سـه محـور «تحلیـل لوـوی ،تحلیـل روایـی و تفسـیر
مفسران» بررسی میکند و بر اساس قرائن «لووی ،ظهور آیات ،تصریح روایـات و تحلیـل
اقوال مفسران» به این نتیجه میرسد که این آیات در بحث مهدویت هم کـاربرد دارنـد و
حکومت جهانی امام عصر(عر) بر زمین خاکی را مطرح میکنند.
کلید واژهها :وارثان زمین ،حکومت جهانی ،آیات مهدویت.

مقدمه

باورداشت امام مهدی

و مسائل پیرامون آن ما را با آموزهها و مفاهیم گوناگونی روبرو میکند.

مهــدیبــاوری در دیــن اســالم در زمــان نبــی مکــرم اســالم

شــکل گرفتــه و نبایــد بــا آمــوزه

 .1دانشجوی دکتری علوم و معارف نهر البالغه دانشگاه قرآن و حدیث.
 .2دانشجوی دکتری کالم امامیه دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگر پژهشکده کالم اهل بیت
 .1دانشجوی دکتری کالم امامیه دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگر پژهشکده کالم اهل بیت

.
.
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منجیباوری که میتواند امری روانشناختی باشد یکـی دانسـته شـود .مسـائل اساسـی مهـدویت
ریشه در متون دینی دارد که از قـرآن کـریم سرچشـمه مـیگیرنـد .یکـی از اساسـیتـرین مسـائل
مهدویت این است که آن حضرت بر تمام زمین سیطره خواهد یافت و به قدرت الهی ،حکومت آن
حضرت جهانی خواهد بود و احکام الهی در جهان به اجرا در خواهد آمد .آیاتی در قرآن وجود دارد
که با توجه به روایات داللت آنها بر حکومت جهانی امام عصر (عر) در نزد شیعه غیر قابل انکار
است .اما برخی از مفسران به ترتیبی استدالل بر این آیات را بر حکومـت جهـانی مهـدی موعـود،
مورد خدشه قرار دادهاند .این پژوهش تالن میکند با استناد به آیات مشابه «وارثان زمین» اثبات
کند که حکومت حضرت مهدی حکومتی جهانی است .در تحلیل این مس له عالوه بر بحـث
لووی و نقل اقوال مفسران ،بر روایات تفسیری نیز تکیه خواهیم کرد؛ زیرا فهم قرآن بدون مراجعه
1
به روایات ،فهمی ناقص خواهد بود.
اگرچه آیات بسیاری مربوط به بحث مهدویت وجود دارد که در روایات به آنها اشـاره گردیـده
است ،ولی حکومت جهانی بیشتر به آیاتی گره خورده که صحبت از «وارثان زمین ،ائمه و خالفای
بر زمین» میباشد .این آیات عبارتند از:
الف) آیه  905سورۀ انبیا ؛ ب) آیه  55سورۀ نور؛ ج)آیه  5سورۀ قصص؛
تحلیل آیه  50۵سوره انبیا
َ
َ
ْ
َ
َ(و َل َق ْد ک َت ْب َنا فی َّ
الز ُبور من َب ْعد الذکر أ َّن اْلْر َض یر ُث َها ع َباد َی َّ
الص ِال ُحون؛ در زبور از پـی آن کتـاب
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
(تورات) چنین نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به میراث میبرند.
بحث لغوی

در تحلیل این آیه ،معنای لووی واژه «ورث» راهگشا خواهد بود .از این رو نظر لوت پژوهان را جویا
میشویم .خلیل فراهیدی ارث بردن به معنای «االبقا للشئ؛ چیزی را بـاقی گذاشـتن» مـیدانـد
(العین ،ج ،8ص .)712در این برداشت اصل معنا بر این نهاده شده است کـه شـئ بـاقی بمانـد و
بیش از آنکه وارث یا میراثگذار در معنا دیده شود این مطلب برجسته شـده اسـت کـه شـئ مـورد
ارث ،باقی بماند.
َ .1ق َال َأ ُبو َع ْبد َّالله ع َما م ْن َأ ْمر ْیخ َتل ُف فیه ْاث َنان إ َّال َو َل ُه َأ ْص ٌل فی َکتاب َّالله َع َّز َو َج َّـل َو َل ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ
ـال؛
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
کـن ال تبلوـه عقـول الرج ِ
ً
ً
(کافی ،ج ،2ص .)۶1نیز رک :بحار األنوار ،ج ،89ص ،78باب  8أن للقرآن ظهـرا و بطنـا و أن علـم کـل شـی فـی
القرآن و أن علم ذلک کله عند اْلئمة علیهم السالم و ال یعلمه غیرهم إال بتعلیمهم.

معجم مقاییس اللغة ماده «ورث» را چنین معنا کرده است:
«ورث» انتقال مالی از گروهی (قومی) به گروه دیگر (قومی دیگر) است به خاطر نسبت سببی
یا نسبی»(معجم مقاییس اللغة ،ج ،6ص )905با این حساب در اصل این لوت ابـن فـارس وجـود
نسبت یا سبب را شرط میداند.
گویا جوهری (صحاح ،ج ،)755 ،9اسماعیل بـن عبـاد(المح یط ف ی اللغ ة،ج ،90ص،)967
ازهری(تهذیب اللغة ،ج ،95ص )86معنای آن را واضح دانستهاند؛ به طوری که جوهری تنهـا بـه
توضیح ریختشناسی و صرفی آن پرداخته است.
راغب معتقد است انتقال چیزی به انسان از فرد دیگـری بـدون ایـن کـه میـان آنهـا چیـزی
همانند عقد جاری باشد ارث نام دارد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص.)861
آن را الزم میداند و همین نکته تفاوت او با ابن فارس است.
مرحوم مصطفوی نیز ورث را انتقـال چیـزی از شـخص یـا مـوردی کـه مـدت آن گذشـته بـه
شخص یا مورد دیگر معنا کرده است.

ّ
ّأن اْلصل الواحد فـی ّ
المـاد ::هـو انتقـال شـی جـز ا أو کـال مـن شـخص أو موضـوع
انقضی حیاته ،الی آخـرّ ،
مادیـا أو معنویـا؛ انتقـال تمـام یـا بخشـی از یـک شـئ از فـرد یـا
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در نگاه راغب لزومی به وجود ارتباط نسبی یا سببی نیست بلکه او عدم وجـود معاملـه و شـبه

موضوعی که زندگی آن سپری شده است(التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،91ص.)28

در نگاه مرحوم مصطفوی شیوه انتقال برجسته نشده است ،بلکه مهم این است که حیات فرد
یا موضوعی که شئ به عنوان ارث از او او منتقل میشود ،تمام شده باشد.
به نظر میرسد هر کدام از لوتپژوهان جهتی را برجسته کردهاند بدون این که جهت دیگـر را
نفی کنند ،پس در مجموع میتوان گفت در تحقر ارث نکات زیر بایسته است:
.9

شئ مورد ارث باید متعلر به فرد یا گروهی (قومی) باشد و بعد منتقل شود.

.7

شیئی از یک فرد یا گروه (قوم) به فرد یا گروه (قوم) دیگر ،منتقل گردد.

.1

حیات فرد یا گروه اول به اتمام رسیده باشد.
ً
ارث بردن نوعی ماندگاری برای شئ به ارث رسیده است ،پس شئ حتما باید

.2

باقی بماند.
.5

انتقال ،از نوع معامله و شبیه آن نباشد؛

7

تحلیل روایات

برخی از روایات در تفسیر این آیه به مصداق آن اشاره کرده و به صراحت بیان میکنند که مقصود
از بندگان صالح حضرت مهدی و یارانش هستند.
َ َّ ْ َ
َ
اْلْر َض یر ُثها عبادی َّ
الص ِال ُحون قال :القائم و أصحابه»(تفسیر قمی،
... « .2أن
ِ ِ ِ
ج ،7ص22؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص)828
َ َّ ْ َ ْ َ ُ
َّ ُ َ
ُ
آخـر
ی
فـ
ی
المهـد
أصـحاب
هـم
ون
ح
ـال
الص
ی
بـاد
ع
ها
ث
« .2أن اْلرض ی ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الزمان»(البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص)828
.3

در تفســیر ن ور اللقل ین در ذیــل ایــن آیــه روایــت معروفــی از پیــامبر گرامــی

اسالم

آمده است که «اگر تنها یک روز از عمر دنیـا بـاقی باشـد ،خداونـد آن روز را
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آنقدر طوالنی میگرداند تا این که مردی از من و خاندان من در آن روز ظهور کند کـه
نامش نام من است و زمین را از قسط و عدل پر میکند همانگونه که از ظلم و ستم پر
ً
شده است»(نور اللقلین ،ج ،1ص .)265در این روایـت از تعبیـر «یمـ اْلرض قسـطا و
ً
ً
ً
عدال کما ُملئت ظلما و جورا» ،استفاده شده است.
اگرچه در روایت اول مقصود از ارض معین نشـده اسـت ،ولـی در روایـت دوم مقصـود روشـن
است؛ زیرا وجود ظلم و جور در زمین برزخی و بهشتی معنـا نـدارد .البتـه در روایـت بیـان ایـن کـه
مقصود تمام زمین است یا بخشی از آن نیامده است و مانند خود آیه مطلر است و ظهـور مطلـر
در کل است ،مگر این که به علت وجود قرائنی از اطالق دسـت بـرداریم و در مـتن آیـه یـا روایـت
قرینهای بر این مطلب وجود ندارد .باید توجه داشت همان زمینی که پر از ظلم و جور بود ،تبـدیل
به زمین پر از عدل و داد میشود؛ در واقع زمین به مانند بهشت میشود.
ُ
َ َّ ْ َ َ
َ
َّ
ـال ُحون.
بادی الص ِ
روایت امام کاظم نیز به همین معنا اشاره میکند« :أن اْلْرض ی ِرثها ِع ِ
ّ
قال :آل محمد (صلوات الله علیهم أجمعین) و من تابعهم علی منهاجهم و اْلرض أرض الجنـة؛
امام کاظم

در ذیل این آیه فرمـود :مـراد از صـالحان آل محمـد و پیـروان آنـان در روششـان

هستند و زمین زمین بهشت است»(البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص .)828بدین معنـا کـه آل
ّ
محمد (صلوات الله علیهم) میراثداران زمینند؛ زمین خاکی همان زمـین بهشـت اسـت و تمـام
خصوصیات آن را دارد ،ولی این میراث داری در همین دنیا و در آخرالزمان رخ خواهد داد بـا ایـن
8

تفاوت که زمین خاکی چهرهای بهشتی پیدا خواهد کرد؛ چراکه در روایتی امام باقر

این آیه را

در آخرالزمان میدانند و نه در قیامـت« .عـن البـاقر

مربوط به اصحاب حضرت مهدی
المهدی فی آخر ّ
ّ
الزمان»(تفسیر جوامع الجامع ،ج ،1ص.)19
هم أصحاب

:

ارزیابی اقوال مفسران

اقوال مفسران را میتوان در دو محور اصلی خالصه کرد .اگرچه میتوان قـول بـه تفصـیل را نیـز
اضافه کرد ،ولی بحث اصلی در این است که آیا مـراد از «االرض» زمـین دنیـوی اسـت یـا زمـین
اخروی .از این رو بحث را در این دو محور پیش میبریم.
الف) گروهی که زمین را همان بهشت اخروی میدانند؛
ب) گروهی که زمین را زمین بهشتی میدانند
مفسرانی چون آلوسی بر این باورند که مراد از زمین همان زمـین بهشـتی و اخـروی اسـت .طبـر
نظریه عالمه طباطبایی این نظریه تقویت میشود .در نگاه اولیه چنین به نظر میرسد که مرحـوم
طبرسی نیز با این دیدگاه همداستان است ولی در تحلیل دقیر مرحوم طبرسی را نمیتـوان قائـل
بــه نظریــه دانســت .ابــن عاشــور در حــد احتمــال ایــن نظــر را مطــرح م ـیکنــد ،ولــی آن را ت ییــد
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زمین اخروی (بهشت)

نمیکند(التحریر و التنویر ،ج ،92ص .)998برای روشن شدن مطلب ابتدا نظر مرحوم طبرسی را
تحلیل میکنیم و سپس دیدگاه آلوسی و عالمه طباطبایی را ارزیابی مینماییم.
مرحوم طبرسی در مجمع البیان مراد از ارض را در این آیه زمین بهشت دانسته و این به دلیل
وجود روایاتی از ابن عباس و سعید بن جبیر و با توجه به آیه  22سوره زمر میباشد .البتـه احتمـال
این که مراد از ارض ،زمین دنیا باشد را نیز نادیده نگرفته است(مجمع البیان ،ج ،2ص.)906
طبرسی روایاتی نقل میکند که مقصود از صالحان اصحاب امام زمان

در آخر الزمانانـد

(تفسیر جوامع الج امع ،ج ،1ص .)19طبرسـی نظـر تفسـیری قطعـی در مـورد زمـین و مصـادیر
صالحان نداده است ،البته در تفسیر جوامع الج امع مقصـود از صـالحان را مؤمنـان دانسـته ولـی
روایتی از امام باقر

نقل کرده که مقصود اصحاب امام زمان

میباشند .در مـورد «ارض»

وقتی تفسیر «زمین بهشت» را بیان میکند ،از تعبیر «قیل» استفاده میکند که نشان میدهد این
نظر را احتمال ضعیفی میداند(همان) .حاصل این که در ارزیابی نظر تفسیری طبرسی مـیتـوان
اینگونه نتیجه گرفت که وی نظر قطعی در این که مراد از زمین ،همان بهشت اخروی است ندارد

9

ً
و قرائنــی در تفاســیر او وجــود دارد کــه بــاور را ضــعیف م ـیکنــد مــثال وی صــالحان را اصــحاب
مهدی

معرفی میکند پس نظر طبرسی با روایات منافات و تعارضی ندارد.

آلوسی در تفسیر خود چند وجه را در مورد این که مراد از ارض در این آیه چیست ذکر میکند.
یکی این که مراد زمین بهشت است .دوم این که مراد تمام زمین دنیاست .سوم این که مراد زمین
بیت المقدس است و چهارم شام و در نهایت قول اول را مناسب میداند( .روح المعانی فی تفسیر
القرآن ،ج ،5ص )58آلوسی هیچ دلیلی برای این ترجیح ذکر نمیکند و همـین امـر بـرای نقـد او
کافی است.
عالمه طباطبایی معتقد است «ارض» در آیـه زمـین دنیاسـت( .المی اان ف ی تفس یر الق رآن،
ج ،92ص ) 110اما ارث بردن زمین را به دو احتمال بیان کرده است :یکی به معنـای برخـورداری
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از نعمتهای زمین در دنیا و دیگری برخورداری از نعمـات زمـین در آخـرت .بـه نظـر عالمـه ارث
بردن زمین به این معنا است که با ارث بردن زمـین تسـلط بـر منـافع زمـین بـه صـالحین منتقـل
میشود و برکات زندگی در دست آنها قرار مـیگیـرد .ولـی برکـات زمـین را بـه دو دسـته تقسـیم
میکند:
دسته اول برکاتی که مربوط به زندگی دنیایی است(همان).
دسته دوم برکاتی هستند که مربوط به زندگی اخـرویانـد .مقـام قربـی کـه در همـین زنـدگی
ََ
ُ ْ ُ ّ َّ
َ َ َ
دنیایی و زمینی کسب کردهاند .شاهد این مطلب ،آیه « َو قالوا ال َح ْمد لله ال ِذی َصدقنا َو ْعد ُه َو أ ْو َرث َنا
ْ َ َ ََ ُ
ْ
ُ َ
اْلْرض نت َب َّوأ ِم َن ال َج َّن ِة َحیث نشا ُ ؛ بهشتیان میگویند خدا را سپاس که وعدهان را به مـا تحقـر
بخشید و زمین را به ارث به ما سپرد که از بهشت هرگونه که بخواهیم بهرهمند شویم» (الزمر)22،
ُ
ُ َ ْ
ُ ُ ْ ُ َ َّ
وارثون ال ِذی َن ی ِرثون ال ِف ْر َد ْو َس» آنان وارثان هستند که بهشت را به ارث میبرند)
ال
م
ه
ک
ولئ
أ
و آیه «
ِ
ِ
(نور )99،است(همان).
اشکال سخن عالمه در این است که در ارث انتقال شئ از فرد یا گروهی به گروه دیگر شـرط
است در حالی در دسته دوم(نعمات اخروی) که ایشان ذکر میکنند ،فرد چیزی را به ارث نمیبرد
و در واقع جز خودن و عملش چیز دیگری در میان نیست؛ به این بیان که اگر کسی مالک نتایر
اعمال خود باشد ،ارث گفته نمیشود .دیگر این که برای توییر معنا ما نیاز به قرینه داریم؛ یعنی در
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ارث واژه زمین برجسته شده است .پس نباید آیه را به گونهای معنا کرد کـه معنـای آن توییـر کنـد

مگر این که برای توییر معنا قرینهای داشته باشیم؛ همانگونه که درآیه  22زمر این قرینـه وجـود
دارد .ارض را در آیه به معنای «ارض الجنة» بگیریم.
مهم این است که در کالم عالمه قرائنی وجود دارد که احتمال اول را تقویـت مـیکنـد و ایـن
قرائن در قول دوم به تفصیل میآید.
حتی اگر بپذیریم که سخن عالمه احتمال اول راتقویـت نکنـد سـخن وی بـه معنـای تقویـت
احتمال دوم نیز نخواهد بود؛ زیرا عالمه معنای آیـه را اعـم از هـر دو احتمـال مـیدانـد و بـا ایـن
برداشت که ما وراثت را تنها در یک مورد بدانیم مخالف است .پس در هر صورت عالمـه احتمـال
اول را قبول دارد و آن این که در یک زمانی تسلط بر منافع زمین به صالحان منتقل خواهد شـد و
زمین از کفر و نفاق و معصیت پاک خواهد گردید.
وسیعتر از وراثت دنیایی میداند.
زمین دنیوی

طبر یک احتمال از نظر عالمه طباطبایی ،زمین همان زمین دنیوی اسـت .وی برکـات زمـین را

وارثان زمین در آیات مهدویت

نتیجه این که نظر عالمه با نظر روایات سازگار است و مؤید آنهاست؛ اگرچه عالمه وراثـت را

دو دسته کرده است :دسته اول برکاتی که مربوط به زندگی دنیایی است .اگر ارث بـردن زمـین را
در این مورد صادق بدانیم در این صورت مقصود و مؤدای آیه این خواهد شد که جهان از شرک و
کفر وگناه پاک خواهد گردید .عالمه برای این احتمال شواهد قرآنـی نیـز مـیآورد( .المی اان ف ی
تفسیر القرآن ،ج ،92ص 1)110برای این سخن در کالم عالمه قرائنی وجود دارد که این مطلب را
تایید و تقویت میکند .عالمه در بخش تفسیر روایی میگوید:
روایات در مورد مهدی

و ظهور او و پر شدن زمین از قسط و عـدل بعـد از ایـن کـه از

ظلــم و ســتم پــر شــده در طــرق عامــه و خاصــه از پیــامبر و اهــل بیــت بــه حــد تــواتر
میرسد(.همان ،ج 92ص)112

ابن عاشور ابتدا دو احتمال «ارث بردن زمـین بهشـت و ارث بـردن بخشـی از زمـین (مکـه و
اطراف آن)» را به عنوان نظر خود بیان میکند و در نهایت اضافه مینماید:
ْ ْ َ َ ُ
َ َ ْ َ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ
َّ
حات ل ْیسـتخ ِلف َّن ُه ْم ِفـی
َ .1شاهد قرآنی عالمه :کما یشیر إلیه قوله
ـال ِ
تعالی« ً :وعد اللـه ال ِـذین آمنـوا ِمـنکم و ع ِملـوا الص ِ
ْ
َ
ُ َ
ْ َ
اْل ْر ِض[إلی قوله] ْیع ُبدون ِنی ال یش ِرکون ِبی شیئا» (نور.)۵۵،

00

«اطالق اسم زمین صالحیت دارد بر این که خداوند اراده کرده تسلط بر جهان به دسـت
مسلمانان باشـد تـا زمـانی کـه بـر ایمـان و اصـالح اسـتقامت داشـته باشـند»(التحری ر و
التنویر ،ج ،92ص)998

ً
احتمال نهایی وی با بحث حکومت جهانی کامال سـازگار اسـت؛ امـا بـه نظـر وی ایـن تسـلط
مربوط به زمان ظهور نیست بلکه اتفاق افتاده و میافتد .باید توجـه داشـت کـه در بیـان احتمـال
سوم وی از قرینه درون متنی اسـتفاده مـیکنـد و بیـان مـیکنـد در اسـتعمال لفـ «االرض» بـه
صورت مطلر این صالحیت وجود دارد کـه مـراد خـدا ایـن باشـد کـه حکومـت جهـان بـه دسـت
مسلمانان خواهد بود تا زمانی که بر ایمان و صالح پایداری کنند .ولـی بـرای دو احتمـال نخسـت
هیچ قرینهای نمیآورد.
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بنابر این میتوان ابن عاشور را از طرفداران این نظریه دانست.
جمعبندی

در تعیـین مــراد از ایــن آیــه حــرف تعیــین «ال» در «االرض» از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
همچنین تحلیل آیه  82سوره زمر که در آن آیـه اکثـر مفسـران ارض را بـه معنـای زمـین بهشـت
تفسیر کردهاند .حرف تعریف «ال» در «االرض» را میتـوان عهـد ذهنـی یـا ذکـری و یـا اسـتوراق
گرفت .اما از آن جا که دلیلی بر استوراق در اینجا وجود ندارد و اصل بر تعریف است ،ما نیز «ال»
را تعریف ذهنی یا ذکری میدانیم .در این صورت مراد از ارض به دلیل استعمال در اکثـر مـوارد و
غلبه زمین دنیاست .اما نمیتوان مراد از آن را بخشی از زمین دانست؛ زیرا استعمال کل در جـز
نیاز به قرینه دارد و در این آیه چنین قرینهای یافت نمیشود.
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
قالوا ْال َح ْم ُد ّلله َّالذی َص َدقنا َو ْعـد ُه َو أ ْو َرث َنـا اْلْرض نت َب َّـوأ م َ
ـن
اما در مورد آیه  82سوره زمر «و
ِ
ِ
ْ
ُ َ
ال َج َّن ِة َحیث نشا ُ » در این آیه بیشتر مفسران ارض را به معنای بهشت دانسـتهاند و دلیـل بـر ایـن
ََ ُ
ْ
ُ َ
مطلب نیز عبارت «نت َب َّوأ ِم َن ال َج َّن ِة َحیث نشا ُ » میباشد .باید به این نکته نیز اشاره کنیم کـه تنهـا
جایی در قرآن که ارض به معنای زمین بهشت آمده همین آیه است .بنـابراین اسـتعمال ارض بـه
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بهشت خالف اصل است و در صورتی که بپذیریم در این آیه نیز بر این مطلب داللت کند به دلیل
ََ ُ
ْ
ُ
خالف اصل بودن نیاز به قرینه دارد و میتوان گفت که قرینه همان عبارت «نت َب َّوأ ِم َن ال َج َّن ِة َحیث
َ
نشا ُ » باشد .بر این اساس نمیتوان این آیه را دلیل بر این دانست که در آیـه  905سـوره انبیـا نیـز

ارض به معنای زمین بهشت باشد؛ چرا که در مورد خالف اصل به مورد آن اکتفـا شـده و قابلیـت
قرینه بودن در سایر موارد را نخواهد داشت.
قرینه دیگر در این آیه بحث به ارث بردن زمین است .از آن جا که به ارث بردن زمـین در ایـن
آیه پس از بحث بهشت و حمد بهشتیان آمده است اکثر مفسـران آن را بـه معنـای بـه ارث بـردن
بهشت تفسیر کردهاند ،اما با نگاهی به آیات قرآن مشخص میشود که قرآن ارث بردن زمین را در
اغلب موارد در به ارث بردن همین زمین دنیوی استعمال کرده است .از جمله میتوان آیات زیر را
یاد کرد .اعراف 900،و  978و  ،912مریم ،20،شعرا ،55،قصص 5،و  ،58احـزاب ،72،دخـان،78،
حدید .90،به دلیل این آیات حتی این که ارض در این آیه نیز به معنای ارض الجنة باشد خود قابل
ت مل است .زیرا اگرچه در آیات بسیاری از به ارث بردن بهشت از سوی بهشتیان سخن رفته است
بوده است .از این رواستعمال ارض در معنای بهشت ،اختصاص به همین آیـه دارد و ایـن آیـه بـر
خالف ادعای اغلب مفسران نمیتواند قرینه باشد بر این که مراد از ارض در آیه  905سوره انبیا نیز
بهشت خواهد بود .پس آیه را چنین ترجمه میکنیم:

وارثان زمین در آیات مهدویت

اما در آن موارد هیچگاه از ارض به عنوان بهشت یاد نشده و هر جا ارث ارض آمده ،زمین دنیا مراد

ما در زبور پس از ذکر نوشـتیم کـه بنـدگان صـالح مـا زمـین را بـه ارث خواهنـد بـرد؛ یعنـی از
نعمتهای دنیوی آن بهرهمند خواهند گشت.
آیه  ۵۵سوره نور
َ
ْ
َ ْ َ َ َّ
« َو َع َد ا ّلله َّالذی َن َ َام ُن ْوا منک ُم َو َعم ُل ْوا َّ
الصال َحات َلی ْس َت ْخل َف َّن ُه ْ
فی اْلْر ِض ک َما ْاستخلف ال ِذی َن ِمن
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ ِ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً ْ ُ ُ َ َ
َ ُ َّ
َ
َ
َّ
َق ْبله ْم َو َلی َ
ْ
نی ال
ون
ـد
ب
ع
ی
ـا
ن
م
أ
م
ه
ف
ـو
خ
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ع
ب
ـن
م
م
نه
ل
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ب
ی
ل
و
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له
ضـی
ت
ار
ی
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ال
م
نه
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د
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له
ن
ن
ک
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ََُْ
َ َ َ ََ َْ َ َ
ُ ُ َْ ُ َ
ْ َ
یش ِرکون ِبی شیا و من کفر بعد ذ ِالک ف ولئک هم الف ِاسقون»؛ خداوند به کسانی از شما که ایمـان
ً
آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند وعده میدهد که قطعا آنان را حکمران روی زمـین خواهـد

کرد ،همان گونه که به پیشینیان آنها خالفت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنـان
ّ
پسندیده ،پابرجا و ریشهدار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل میکند ،آن چنان
که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت .و کسانی که پس از آن کافر شوند،
آنها فاسقاناند.
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بحث لغوی

در میان واژگان این دو آیه واژه «خلف» و «تمکن» در فهم مراد آیه به ما کمک میکند .از ایـن رو
ابتدا معنای این دو واژه را در کتب لوت بررسی میکنیم.
معنای خلف

معجم مقاییس اللغة در معنای خلف سه اصل مطرح کـرده اسـت ،ولـی از میـان ایـن سـه اصـل
معنای اولی با خالفت در آیه مورد نظر سازگار است:
«خلف سه اصل دارد .یکی از آنها این است که چیـزی پـس از چیـز دیگـری بیایـد و در
جای آن قرار بگیرد و معنای دوم مقابل جلو است و سوم به معنای ّ
تویـر اسـت» (معج م
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مقاییس اللغه ،ج ،7ص)790

مقابل جلو و اسـتقبال
مرحوم مصطفوی یک اصل برای این ماده در نظر گرفته که آن معنای ِ

است .این معنا میتواند از نظر زمانی یـا مکـانی و یـا کیفـی در نظـر گرفتـه شـده باشـد .وی بیـان
میکند:
در خلیفه و جانشینی تقدم و تاخر زمانی لحاظ میشـود( .التحقی ق ف ی کلم ات الق رآن،
ج ،1ص 905ـ )990

از این جهت ،برداشت مرحوم مصطفوی نظیر قول ابن فـارس اسـت؛ زیـرا وی بـا اسـتفاده از
تعبیر «بعد» میخواهد تقدم و ت خر زمانی را برساند.
التحقیق در معنای استخالف نیز با توجه به معنای وزن استفعال داللت بر میل و اقتضا را در
معنای استخالف در نظر گرفته است.

َ ً
ْ
و ّأما االستخالف :فهو لطلب الفعل و استدعاء الخلفَ ،و ی ْس َتخ ِل ُف َر بی ق ْوما
َْ
ْ َ َّ
َ
َ
َ
ْ َ
غی َرک ْم ... ،لی ْس َتخ ِلف َّن ُه ْم ِفی اْل ْر ِض ک َما ْاس َتخل َف ال ِذی َن ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم... ،التعبیر
ّ
ّ
باالستفعال یدل علی المیل و االقتضاء و تحقق الطلب منه تعالی لوجود المقتضی
له(التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،3ص)113

پس در استخالف سخن از این است که هنوز جانشـینی نیامـده ولـی بـه خـاطر وجـود
مقتضــی فاعــل اســتخالف (خداونــد تبــارک و تعــالی) میــل دارد در آینــده جانشــینی
04

برانگیزد.

معنای تمکن

ابن فارس در معنای تمکن معنایی ارائه نکرده است ولی جوهری در صحاح اللغة آن را به معنـای
قدرت داشتن دانسته است.

ّ
«مکنه الله من الشیء و أمکنه منه بمعنی و فالن ال یمکنه النهوض أى ال یقدر

علیه»(الصحاح ،ج ،6ص)0022

راغب گرچه در معنای تمکن چیزی نگفته ولـی فـرد مـتمکن را انسـانی دارای قـدر و منزلـت
دانسته است( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص)221
اما التحقیق فی کلمات القرآن معنـای اسـتقرار را در تمکـن ثابـت دانسـته و مفـاهیمی چـون
عظمت ،برتری ،سلطه ،قدرت ،شدت و مانند آنها را از آثار آن معنا به شمار آورده است.

القرآن ،ج ،11ص)122

مرحوم مصطفوی به همین دلیل عبارت لیمکنن را به معنای ثابت ،مستقر و محکم همراه بـا
قوت به شمار آورده است( .التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،99ص )957به نظر میرسـد برداشـت

وارثان زمین در آیات مهدویت

« ّأن اْلصل الواحد فی ّ
المادة :هو استقرار مع قدرة ،و من آثاره :العظمة و االرتفاع
و السلطنة و القدرة و ّ
الشدة و التی ّسر و الکون علی موضع» (التحقیق فی کلمات

مرحوم مصطفوی برداشت مناسبی است و نقصی در آن مشاهده نمیشود.
روایات

روایات این آیه را به اهل بیت و مهدی

و شـیعیان آنـان تفسـیر کردهانـد .صـاحب تفسـیر ن ور

اللقلین پس از ذکر روایات زیر و چند روایت دیگر به اظهار نظر پرداختـه و مـراد از «الـذین آمنـوا و
عملواالصالحات» در این آیه را پیامبر و اهلبیت

معرفی کرده است .از تبیین روایات چنین بـر

میآید که معنای تمکین و ارض را روشن گرفته و بحث را به مصداق کشاندهاند و به روشنی بیـان
خالفت الهی را برپا خواهند کرد.
کردهاند که در همین زمین خاکی اهل بیت
َْ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
اْلْرض ک َمـا ْاس َـت ْخ َل َف َّالـذینَ
َو َع َد ا ّلله َّالذی َن َآم ُنوا م ْنک ْم َو َعم ُلوا َّ
الصالحات لی ْستخلفنه ْ
ی
ف
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم» قال :هم االئمة؛ عبدالله بن سـنان مـیگویـد از امـام صـادق از سـخن خداونـد
پرسیدم که میفرماید :خداوند وعده داده است که کسانی از شما را که ایمان بیاورند و عمل صالح
انجام دهند در زمین خالفت بخشـد همانگونـه کـه کسـانی را کـه پـیش از شـما بودنـد خالفـت
بخشید .امام فرمود :آنان امامان هستند(کافی ،ج ،9ص.)952
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نوراللقلین روایتی از امـام سـجاد

در ایـن بـاره آورده اسـت کـه تصـریح آن جـای هرگونـه

شبههای را از بین میبرد.
امام علی بن الحسین

فرمود :آنان به خدا قسم شیعیان ما اهـل بیـت هسـتند .خداونـد

این استخالف را به دست مردی از ما که مهدی این امت است انجام میدهد و او کسی است که
پیامبر خدا فرمود :اگر از دنیا فقـط یـک روز بـاقی مانـده باشـد خداونـد آن روز را آنقـدر طـوالنی
میگرداند تا این که مردی از خاندان من بیاید که نامش نام من است و زمین را از قسط و عدل پر
کند همانگونه که از ظلم و ستم پر شده است(نور اللقلین ،ج ،1ص.)670
روایت اخیر عالوه بر مصداق خلفای الهی ،مکان خالفت را نیز به صراحت بیان میکند و بـه
روشنی تصریح مینماید که قبل از برپایی خالفت الهی زمین پر از ظلم و جور خواهـد بـود و ایـن
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زمین نمیتواند زمین بهشت باشد .البته در این جهـت کـه مـراد از «ارض» تمـام زمـین اسـت یـا
بخشی از آن روایات نیز مثل آیات اطالق دارند و طبر قواعد فهم باید آن را بـه کـل زمـین حمـل
کرد و اختصاص آن به بخشی از زمین نیاز به قرینه دارد که در متن موجود نیست.
ارزیابی اقوال مفسران

آلوسی به تحلیل آیه پرداخته ،ولی متعلر استخالف را بیان نکرده است .وی معنـای تمکـین را
قرار دادن شی در مکان دانسته که سپس در الزمه این معنا استعمال گردیده است .او تمکین
دین را به معنای ثبوت و استقرار دین و تقویت ارکان آن از سـوی خداونـد دانسـته اسـت( .روح
المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،ج ،5ص ) 152ابن عربـی هـم دسـت بـه ت ویـل عرفـانی زده
است(تفسیر ابن عربی ،ج ،7ص ) 80طبر این برداشت ،آیه ارتبـاط مسـتقیم بـا مهـدویت پیـدا
نمیکند.
در این آیه اختالف بر این نیست که آیا مراد از زمین ،زمین دنیوی است یا اخروی بلکه همه بر
دنیوی بودن زمین اتفاق دارند ولی از نظره گستره زمانی و مکانی حکومت در زمین با هم اختالف
دارند:
 .9حکومت بر کل زمین در زمان ظهور
 .7حکومت بر کل زمین به صورت امتداد زمانی
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 .1حکومت بر بخشی از زمین

حکومت بر کل زمین

صاحب مجمع البیان سه احتمال در مورد أرض موجـود در آیـه مطـرح کـرده اسـت .معنـای اول
تمامی زمین است و معنای دوم سرزمین بنی اسرائیل است و احتمال سوم بخشی از زمین یعنـی
مکه است .اما مرحوم طبرسی احتمال اول را پذیرفته و آیه را مربوط به زمـان ظهـور و اسـتخالف
اهل بیت دانسته است .بدین ترتیب که وی هم در مورد مصداق بحث کرده و هم در مورد گسـتره
خالفت و به نظر وی خلفا همان اهل بیت

هستند و گستره خالفت در کل زمین است 1.وی

مقصود از خالفت را نیز خالفت الهی در تدبیر شؤون بندگان دانسته است( .مجم ع البی ان ،ج،2
ص)715
عالمه در بحث تالن کرده ابتدا مشخص کند افرادی که قبال استخالف یافتهاند چه کسانی
پیشین بر زمین و تسلط بنی اسرائیل بر مصر .احتمال اول و سوم را با ارائه قرائنی احتمـالی بعیـد
میداند( .المیاان ،ج ،95ص 959ـ  )957سپس تـالن مـیکنـد تـا معنـای « َلی ْس َـت ْخل َف َّن ُه ْ
فـی
م
ِ
ِ
َْ
اْلْر ِض» را روشن نماید .وی در اینجا دو احتمال مطرح کرده است:
الف) مقصود از خالفت ،همان خالفت الهی است؛ همانند آن چیـزی کـه خداونـد بـه انبیـا

وارثان زمین در آیات مهدویت

هستند .در این باره سه احتمال مطرح ساخته است .اعطای خالفت الهی به انبیا،تسلط مـؤمنین

خود مانند آدم عطا کرده است؛ عالمه این معنا را به دالیلی بعید دانسته است (همان ،ص)959
ب) ارث بردن زمین توسط مؤمنان .عالمه این نظر را میپسندد و قائـل اسـت زمـین میـراث
مؤمنان است (همان).
عالمه در معنای تمکین استقرار در مکان را پذیرفته و آن را کنایه از ثبات شـی بـدون زوال و
اضطراب دا نسته است .بر این اساس تمکن دین را به معنای استقرار دین در جامعه بـدون وجـود
کفر و سبک شمردن امور دینی و اتخاذ اصول و معارف دین بدون هیچگونه اختالفی و مخاصـمه
تعریف کرده است و از این جهت استفاده کرده است تا بگوید خلفای پیشین بنی اسـرائیل نبودنـد
زیرا آنان دست به عصیان زدند و قرآن خبر از عصیان و بیثبـاتی آنهـا داده اسـت .عالمـه بـا ایـن
رون خواسته است تفسیر کسانی را باطل کند که این آیه را در حر بنیاسرائیل صادق دانسـتهاند
و به کلی منکر این شدهاند که این آیه در مورد مسلمانان باشد (همان ،ص.)951
 .1مرحوم طبرسی توجه داشته است که به کار بردن «فی» نشان از این دارد که کل مظروف نیسـت ولـی بـا ایـن وصـف
مراد از زمین را کل زمین دانسته است( مجمع البیان ،ج ،7ص.)239
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عالمه با این استدالل راه را برای استدالل بعدی باز میکند که اگر آیه به صورت مطلر است
و در مورد بنیاسرائیل نیست پس این استخالف وعدهای است که خبـر از میـل و خواسـت الهـی
برای تحقـر آن میدهـد .ایـن معنـا بـا معنـای لوـوی نیـز سـازگار اسـت؛ همانگونـه کـه محقـر
مصطفوی آن را اثبات کرده است .بدین معنا که در استخالف طلب و میل و خواست الهی نهفتـه
است.
عالمه تصریح میکند که این آیه تنها بر جامعه موعـودی کـه بـا ظهـور مهـدی

تشـکیل

میگردد انطباق دارد و مراد از استخالف مؤمنان استخالف امت با نوعی غلبه است (المیاان فی
تفسیر القرآن ،ج ،95ص.)956
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حکومت بر کل زمین به صورت امتداد زمانی

ابن عاشور در تفسیر این آیه معتقد است که در این آیه ایما و اشاره به این مطلب وجود دارد که در
معظم زمین خالفت اسالمی برپا خواهد شد ولی او در تفسیر معظم زمین از تعبیر «یقبل االمتداد
و االنقباض» استفاده میکند و معتقد است که در برقراری حکومت بر معظم زمین نیازی نیسـت
که در یک زمان بر همه آن استقرار صورت گیرد بلکه به صورت جریـانی و دورهای هـم مـیتوانـد
برقرار شود( .التحریر و التویر ،ج ،98ص .)775البته این استدالل و بیان او قرینـه متنـی نـدارد و
وی تنها با استشـهاد بـه وقـایع تـاریخی چنـین حکمـی میدهـد .ابـن عاشـور در معنـای تمکـین
میگوید:
«تمکین دین به معنای انتشار آن در قبائل و امتها و کثرت پیروان آن است .تمکین کـه
حقیقتش تثبیت و رسوخ است در معنای شیوع و انتشار استعاره گردیده است؛ زیرا زمـانی
که چیزی انتشار یافت دیگر در معرض نابودی قرار نمیگیرد و مانند شی ثابـت و راسـ
مــیگــردد در حــالی کــه اگــر پیــروان چیــزی در قلــت باشــند ماننــد شــی متزلــزل
میباشد»(التحریر و التنویر ،ج ،98ص 775ـ .)710

بدین ترتیب صرف انتشار در میان قبایل را همان تمکن و ثبوت و استقرار میداند؛ زیرا به نظر
وی در صورت انتشار یک عقیده در میان قبایل مختلف آن عقیده از زوال و نابودی در امان است.
08

طبر برداشت ابن عاشور این آیه تحقر یافته است.

حکومت بر بخشی از زمین

فخررازی تالن کرده است آیه را به گونهای تفسـیر کنـد کـه تنهـا شـامل صـدر اسـالم و خلفـای
چهارگانه گردد (مفاتیح الغیب ،ج ،72ص.)292
جمع بندی

بر اساس آن چه در معن ای لووی و متون تفسیری گذشت مراد از ارض در ایـن آیـه همـان زمـین
دنیاست و حرف تعریف آن نیز عهد ذهنی یا ذکری است .واژه وعد و صیوه مضارع به همراه حرف
استقبال نشان میدهد که این وعدهای مربوط به آینده است و در زمان نزول آیه این امـر محقـر
نگردیده است .تشبیه به کار رفته در آیه نیز بیانگر این مطلب است که این استخالف از نوع تسلط
آیه چنین خواهد بود :خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند وعده داده است
که آنان را بر زمین مسلط کند همانگونه که پیشینیان از آنان را مسلط گردانید.
آیه  ۵سوره قصص
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ
ْ
ً
فـی اْلْر ِض َو ْنج َعل ُه ْـم أ َّئمـة َو ْنج َعل ُه ُـم ال َـو ِار ِثی َن» مـا اراده
وا
«و ن ِرید أن نمن علی ال ِذین استض ِعف ِ
کردهایم که بر مستضعفان زمین ّمنت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.

وارثان زمین در آیات مهدویت

بر زمین است و مراد از آن جانشینی خدا که در آیه  10بقره مطرح گردیده نیست .بنابراین معنـای

بحث لغوی
المنه

دو واژه در این آیه باید مورد بررسی واژگانی قرار گیرد یکی ماده « ّ
من» و دیگری «استضعاف» .ابن
فارس برای « ّ
من» دو معنای اصلی در نظر میگیـرد .یکـی بـه معنـای قطـع کـردن و دیگـری بـه
معنای ساختن چیزی به نحو زیبا و نیکو(.معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص)726
امــا مرحــوم مصــطفوی هــر دو معنــا را بــه یــک اصــل بــاز مـیگردانــد و آن را نعمــت معــین و
مخصوص و مقطوع دانسته است .از این رو میگوید« ّ
من» بـه همـین معنـا «نعمـت مقطـوع» در

معنــای قطــع هــم اســتعمال م ـیشــود امــا بــرای ایــن معنــا مراتبــی در اســتعمال معــین کــرده
است(التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،99ص .)987ابو هالل عسکری ّمنت را نعمت قطعی از هر
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جانب میداند بطوری که قطعیت جزئی از آن شده است(الفروق اللغویة ،ص .)959حاصل این که
از نظر لووی میتوان ّمنت را نعمتی دانست که از هر جهت قطعیت یافته است.
استضعاف

ابن فارس در معنای استضعاف دو اصل برای ماده «ضعف» ذکر میکند که با هم متبایناند .وی
یکی از این معانی را در مقابل قدرت و قوت گرفته و دیگری را به معنای این که چیزی به اندازه دو
برابر خود بشود ،دانسته است(معجم مقاییس اللغة ،ج ،1ص .)167ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه
معنای دوم جایی است که «ضاد» به کسره خوانده شود.
در این مورد نیز التحقی ق دو معنـا را بـه یـک معنـا بـاز مـیگردانـد و آن معنـای مقابـل قـوت
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میباشد .همچنین استضعاف را به معنای این دانسته که کسی را ضـعیف بخواهنـد و مستضـعف
کسی است که ضعیف نگاه داشته شود(التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،2ص.)19
به نظر میرسد ضعف در مقابل شدت و قدرت باشد و مستضعف به کسی اطالق شود کـه در
موضع ضعف قرار داده شده است .هرچند ممکن است این امر تنها در پندار رخ دهد؛ یعنی فردی
افرادی را مستضعف پندارد و این امر تنها در ذهن او جامه عمل بپوشد؛ گرچه در خـارج اینگونـه
نباشد.
روایات

روایات این آیه را نیز در مورد اهلبیت پیامبر تفسیر کردهاند .این در صورتی است که ظهور آیه مورد
بنیاسرائیل و تمکن آنان در زمین پس از فرعون نشان میدهد .اما باید توجه داشت که در روایات
به نوعی تشبیه میان اهل بیت و مستضعفان از بنـی اسـرائیل صـورت گرفتـه کـه نشـان میدهـد
روایات در مقام ت ویل آیه هستند.
صاحب تفسیر نوراللقلین به همـین جهـت در ذیـل روایـت امکـان ایـن کـه آیـه هـم در شـ ن
بنیاسرائیل و هم در ش ن اهل بیت باشد را ت یید میکند؛ چراکه ممکن است ظاهر آیه مربوط بـه
بنی اسرائیل و باطن آن مربوط به اهل بیت باشد(تفسیر نوراللقلین ،ج ،2ص.)908
ً
روایاتی نیز وجود دارند که این آیه را مستقیما درباره اهلبیت دانستهاند؛ از جملـه ایـن روایـات
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احادیث زیر هستند.

َْ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َّ
َ َ َ ً
ُ ْ ُ
«و ن ِری ـد أن نمـ
ـن َعلــی الـ ِـذی َن ْاستضـ ِـعفوا ِف ـی اْلْر ِض َو ن ْج َعل ُهـ ْـم أ ِئ َّمــةو نجعلهــم الــوارثین»

امیرالمؤمنین

فرمود :دنیا پـس از آنکـه از مـا روی برگردانـد ماننـد شـتر بـدخو کـه بـه سـوی

فرزندن باز گردد به ما روی خواهد آورد سپس حضرت این آیـه را تـالوت کردنـد»(نه البغه ه،
ص .)506این روایت داللت میکند بعد از این که دنیا از اهل بیت روی بر میگرداند ،دوباره به آنها
روی میآورد اما در این روایت داللتی بر این نیست که این امر به چه صورت ،درچه زمانی و در چه
محدودهای رخ میدهد.
در روایت زیر سنتی از سنن الهی بیان میشود و آن این است پس از آنکه در حـر اهـل بیـت
ظلم صورت گرفته است خداوند بر این استقرار یافته که نعمت و قدرت به آنان بازگردد.
مفضل بن عمر میگوید از امام صادق

شنیدم که میفرمود :پیامبر خـدا

بـه علـی و

به امام گفتم ای پسر رسول خدا معنای این چیست؟ حضرت فرمود :معنای آن این است که شما
امامان پس از من هستید که خداوند عزوجل در مورد آنان میگویـد« :و مـا اراده کـردهایم کـه بـر
مستضعفان زمین ّمنت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم» پس این آیه تـا روز
قیامت در مورد ما جاری است(معانی األخبار ،ص.)25
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حسن و حسین نگاه کرد و گریست و فرمود شما مستضعفان پس از من هستید .مفضل میگویـد

همچنین شی طوسی روایتی نقل کرده است که این آیه با مس له ظهور گره میخـورد و تمـام
ابهامها را حل کرده و مطلب را روشن میکند:
«امیرالمؤمنین

در مورد این آیه فرمود :آنان آل محمـد

هسـتند کـه خداونـد مهـدی

آنان را پس از تالششان بر میانگیزد و آنان را عزت میبخشد و دشمنان آنـان را ذلـت»(.الغیب ة،
ص)982
برایند روایات ای ن است که سنت الهی بر این قرار گرفته است که در دنیـا مستضـعفین دوبـاره
قدرت یابند .باالترین مصداق این سـنت در اهـل بیـت
حضرت مهدی

تبلـور مییابـد کـه آغـاز آن بـا ظهـور

است و بعد از آن حضرت ،امامان رجعت میکنند و قدرت مییابند.

تفاسیر

ً
تفاسیر شیعه و سنی عموما این آیه را در مورد بنیاسرائیل دانستهاند .از جمله عالمه ظرف این آیه
را زمان برتریجویی فرعون و به استضعاف کشیدن بنی اسـرائیل دانسـته اسـت .بنـابراین مـراد از
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کســـانی کـــه ائمـــه قـــرار مـــیگیرنـــد و کســـانی کـــه وارث زمـــین و مـــتمکن از آن مـــیشـــوند
بنیاسرائیلاند(.المیاان فی تفسیر القرآن ،ج ،96ص)5
مرحوم طبرسی نیز مانند عالمه این آیه را در مورد بنیاسرائیل دانسته است ،با این تفـاوت
که مراد از ائمه ،بنی اسرائیل و دستیابی آنان به والیت و ملک و حکومت است و مـراد از وارث
بودن آنان به ارث بردن سـرزمین فرعونیـان و امـوال آنـان شـمرده اسـت( .مجمعالبی ان ،ج،2
ص)125
ابن عاشور نیز این آیه را به مورد آن یعنی استضعاف بنیاسرائیل توسط فرعون منحصر کـرده
است(.التحریر والتنویر ،ج  ،70ص)92
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جمع بندی

با توجه به آن چه گذشت باید گفت اگرچه ظاهر آیه به دلیل سیاق مربوط به بنیاسرائیل است ،اما
در صورتی که آیه را در خارج از سیاق بنگریم ،میتواند مصداق برای هر امتی کـه بـه استضـعاف
کشیده شدهاند باشد .یعنی تحلیل مفردات و ترکیبات آیه دلیلی بر انحصار آن بر قوم بنیاسـرائیل
نیست؛ زیرا قرآن در صدد بیان یکی از سنتهای الهی است که یکـی از مصـادیر ایـن سـنت در
بنیاسرائیل تبلور یافته است؛ اما سیاق بر منحصر بودن ظـاهر آیـه در مـورد بنـی اسـرائیل ت کیـد
دارد .البته بحث از حکومت جهانی در این روایات نیز استفاده نمیشود؛ زیرا روایات در صدد بیان
رجعت است و از ظهور تنها به عنوان مقدمهای بر رجعت نام میبرد.
نتیجه گیری

.1

در نزد مفسران اهل سنت واژه ارض در آیه  55سوره نور و آیه  905سوره انبیا بـر زمـین

بهشت را در داللت میکند و نظر اصلی مفسران شیعه این اسـت کـه مـراد از ارض همـان زمـین
دنیوی است .اگرچه در میان اقوال آنها اشاراتی بر اخروی بودن زمین نیز یافت میشود.
.2

روایات اهل بیت

دو معنا را بیان کردهانـد .نخسـت مـراد از ارض را زمـین بهشـت

دانســتهاند و دوم روایــاتی کــه مــراد از ارض را زمــین دنیــا در حکومــت جهــانی امــام عصــر(عر)
شمردهاند .در جمع بندی روایات به این نتیجه میرسیم که روایات دسته اول روایاتی ت ویلی هستند
22

و مقصود این است که زمین در حکومت امام عصر(عر) ویژگی بهشتی مییابد.

.1

در مورد آیه  5سوره قصص غالب مفسران آیه را در مورد بنیاسرائیل مـیداننـد .و البتـه

به نظر میرسد دال بر این سنت الهی است که روزی قدرت و نعمت به مستضعفین عالم بازخواهد
گشت و رجعت اهل بیت
بیت

یکی از مصادیر این سنت است .بازگشت قـدرت و نعمـت بـه اهـل

با ظهور حضرت مهدی(عر) آغاز میشـود .در ایـن آیـه و روایـات تفسـیری آن دامنـه و

کیفیت ظهور بیان نشده است ،اما تصریح شده است که مستضعفین ائمه خواهند بود.
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