
 
 
 
 

 ماوعاااود مشاارق پژوهشی _ علمی نامه فصا  05/02/1395 دریافت: تاریخ
  1395 ستانزم ،40 شااماااره دهاام، سال  21/06/1395 پذیرش: تاریخ

 انبیاء سوره 106-105 آیات در قرآن نگاه از تاریخ پایان
 1فر مهدیان رضا

 چکیده
 تااریخ، هگساتر و زماین عرصه در انسان دراز سفر و سیر پایان و فرجام از پرسش

 مبادأ از انساان کاه ساان هماان به است؛ بشر وجود  اتی و دار پیشینه پرسابقه،
 باه تااریخ پایاان مسائله اماروزه کناد. می رساشپ نیز پایان و مقصد از پرسد، می

کز و محاف  در غالب گفتمان  حتای و جمعای هاای رساانه پژوهشای، علمای، مرا
کز  اسات. شاده بادل غارش دنیای در نظامی های ارگان به وابسته پژوهشی مرا
 در باشااد. غاارش بااه محاادود کااه نیساات موضااوعی ،تاااریخ پایااان از سااخن امااا

 مفاهیم و آخرالزمان چون تعبیراتی با _ اسالم ینیآ ویژه به _ آسمانی های آموزه
گرچااه اساات. شااده داده توجااه موضااوع ایاان بااه دیگاار  ایاان بااه قاارآن آیااات در ا

 باه کاه رفتاه کاار باه تعبیراتای ،آیاات بعضای در اماا است، نشده تصریح موضوع
 پایااان ،غرباای معاصاار نظریااات باارخالو د.ناادار اشاااره تاااریخ پایااان و آخرالزمااان

 .رود می شمار به امیدوارکننده و بخش تسلی پایانی ،قرآن نگاه از تاریخ
 .اسااتمحتو تحلیاا  و تاااریخی نقلاای، هااای روش از ای آمیاازه ،تحقیااق روش
 و بندگی و ایمان به آراسته و کفر و شرک از پیراسته و ویژه ای جامعه به بشارت
 در اوندخد سوی از تاریخ پایان در صالح مؤمنان به مادی های نعمت از سرشار
 هااای یافتااه براباار .آیااد می شاامار بااه حاضاار پااژوهش هااای یافتااه جملااه از قاارآن

 شایسااته افااراد دساات بااه و الهاای حکااومتی ،تاااریخ پایااان در حکوماات تحقیااق،
 .شوند می مهم این انجام به مأمور خداوند سوی از که بود خواهد

 کلیدی واژگان
 .صالحان آینده، تاریخ، پایان قرآن،

                                                        
 (.Rezamahtab52@yahoo.com) قم کریم قرآن معارو و علوم دانشگاه استادیار .1
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 مقدمه
 پرسااابقه، تاااریخ،  گسااتر و زمااین عرصااه در انسااان دراز ساافر و ساایر پایااان و فرجااام از پرسااش
 پایاان و مقصاد از پرساد، می مبادأ از انساان کاه ساان هماان به است؛ بشر وجود  اتی و دار پیشینه

 کند. می پرسش نیز
 اوسات قارار بای روح از برخاساته و بشار گروجو جسات طبیعت و  ات حب مقتضای پرسش این

 نااوعی بااه کاادام هاار فکااری های نحلااه و آساامانی ادیااان دارد. هسااتی راز پاای در ساار وارههماا کااه
گزیر پرسش این گوی پاسخ   خود پیروان برای را آینده از تصویری نیز یک هر که چنان اند. بوده نا
 و اماان ساااح  بااه را او قاارار بی روح رهگااذر ایاان از تااا اند برشاامرده را آن هااا ویژگی و نمااوده ترساایم
 شوند. رهنمون آرامش

کی  کاار در انسااان زناادگی سرنوشاات فرجااام مفهااوم بااه تاااریخ پایااان  زبااان و  هاان همااواره خااا
 از خسااته بشاار شااود. ماای مطاارح دلواپساای و نگراناای بااا گاااه و داشااته مشااغول خااود بااه را هااا انسااان

 و هاااا تبااااهی ایااان شااادن برچیاااده انتظاااار در همیشاااه هاااا عااادالتی بااای و هاااا نابساااامانی نامالیمااات،
 برد. می سر به موعود منجی دست به داد و عدل برپایی و ها هیسیا

گون رخاادادهای   هااان بیسااتم، قاارن پایااانی هاااای دهااه در ویااژه بااه اخیااار هااای سااده در گونااا
 پایان از گو و گفت سوی و سمت به پیش از بیش را غربی اندیشمندان ویژه به جهان اندیشمندان

 ظهااور معنااای بااه دموکراساای لیباارال نظااام رباایغ اندیشاامندان نگاااه از اساات. داده سااوق تاااریخ
 بشار رو ازایان دهاد. مای نویاد را تااریخ پایاان و باوده مادنی و فرهنگی دستاورد آخرین و ترین کام 

گزیر اماروزی  بااه تااریخ پایااان وحای، هااای آماوزه نگاااه از برابار، در ولاای؛ اسات آن بااه دادن تان از نااا
 صاالحان و مستضاعفان یاافتن قادرت و ساتکبرانم و زورماداران ۀسلط و سیاه عصر پایان مفهوم

 و ماادی هاای نعمات از سرشاار و کاما  امنیتای باا ویاژه ای جامعاه سرانجام و است گیتی سراسر در
کی  کر ۀپهن در صالحان دست به معنوی  شد. خواهد ایجاد خا
  ،رنسااان  از پاا  بااود. قدساای اماار انکااار و عااالم از زدایاای تقاادا مدرنیتااه، انقااالش مایااه درون
  زماااااین  گساااااتر در حیاااااات ییاااااجز و کلااااای امااااور تااااادبیرگری بااااارای آدمااااای وحااااای از بریاااااده خاااارد

  کارد غاروش مادرن دنیاای در قدسای حقیقات عباارت، یاک در و شد. آسمانی های آموزه جایگزین
  خواهااد می کااه باادانجا تااا شااد ظاااهر دانااد می چیااز همااه ماادار دایاار و آخاار و اول را خااود کااه بشااری و

 کنااار زنادگی ۀصاحن از فراانسااانی و مااورایی امار هار و کنااد. تملاک خاود رایباا را قادا عاالم حتای
 شد. گذاشته

  چناااین در باااود. مدرنیتااه عصااار محتاااوم نتیجااه رهباااری، در بسااات باان و ایااادئولوژیک بحااران
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  و تااااریخ پایاااان از او امثاااال و فوکویاماااا اخیااار های دهاااه در و ماااارک  و هگااا  ای آشااافته فضاااای
  مذبوحانااه کوششاای جااز هااا تااالش ایاان امااا انااد. داده سااخن داد ریختااا پیشاارفت و تکاماا  نهایاات
  سااالطه صااادد در و سیاسااای گری هاااوچی و تکنولوژیاااک برتاااری جمعااای، های رساااانه مااادد باااه کاااه

  گیاااری موضاااع و انفعاااال حاصااا  واقاااع در نااادارد. دیگاااری تفسااایر داری، سااارمایه لیبرالیساام دادن
گزیر سااقو  براباار در آنااان   ماارده حیااات بااه دیگاار صااباحی چنااد کااه سااتا غاارش الوقااوع حتماای و نااا
 دهد. ادامه خود

 از بساایاری کااه اساات مطلباای کااه دلیاا ، باای و ناموجااه گفتاااری نااه غاارش، تاااریخ پایااان از سااخن
 یساااممدرن پست غربااای، پژوهشاااگران رو ازایاان اناااد. گفتاااه ساااخن آن از نیااز غربااای پاااردازان نظریااه

 ساااوم مااوج از خبااار داده قاارار خاااود هااای پاااژوهش موضااوع را مدرنیتاااه از بعااد عصااار )پسااامدرن(،
 است. غرش دموکراسی لیبرال پایان از نشان و گواه خود که دهند می

 و آخرالزمااان از وگو گفاات ۀزمزماا بیسااتم، قاارن های دهااه آخاارین از پایااان ایاان همگااانی ۀتجرباا
 هایچ دیگر زیرا ساخت؛ شایع مردم عموم میان در را موعود منجی ظهور فص  بودن الوقوع قریب

گزیر نیااز باه ییگو پاسخ به قادر ای سیاسی اجتماعی، نظام و دئولوژیای  او از حمایات و انساان ناا
 لفاظ حقیقات یامعنا باه آزادی و عادالت جاان، آراماش از مندی بهره حداق  به یابی دست برای
 .(1370دوبنو،  ؛51-38: 1379 کاظمی، ؛97-96: 1390 سروستانی، )شفیعی نبود

بخش  تسلی پایانی اسالم دین ویژه هب جهانی بزرگ های آیین نگاه از ن()آخرالزما تاریخ پایان
 تلاخ تجرباه از پا  -صاالحان حضاور باا و جهاانی بازرگ مصالح ظهاور باا کاه است کننده امیدوار و

 آساامانی، کتاااش آخاارین عنااوان بااه کااریم قاارآن پیوساات. خواهااد وقااوع بااه -فسااادها و ها سااتم
 قارآن آسامانی هاای آموزه اسات. بشار هادایت و سعادت برای الهی برنامه ترین جامع و ترین کام 
 خرهباااأل و هسااتی راز هسااتی، حقیقاات از پرسااش اساات. انسااان پرسااش بااه حقیقاای پاسااخ باار ناااظر

 و بنیااااادی خااااود از پیراسااااته و عاااااری قاااارآن، پاسااااخ البتااااه و هسااااتی. در او سرنوشاااات ساااارانجام
 از بشاار تشاانه کااام دئولوژیک،ایاا بحااران ایاان در اساات شایسااته بساای اساات. غرباای انگاااری نیساات
 را خاود واقعای چهاره و باختاه رناگ دیگار نماا آش های ساراش زیارا؛ شاود سایراش وحی زالل چشمه
 اند. ساخته آشکار
 باه قرآن نور سراسر آیات از استبا  با و تحلیلی _ توصیفی روش به حاضر پژوهش رو ازاین هم
 و یافتاه ترسیم چگونه تاریخ پایان وحی، آیات نگاه از که است پرسش این به نددا پاسخ دنبال

 عرصااه پژوهشااگران سااوی از ای ارزنااده هااای تالش اساات. برخااوردار ممتااازی هااای ویژگی چااه از
 و قاارآن دیاادگاه بررساای لاایکن اساات؛ یافتااه راه پااژوهش  حااوز بااه نوشااتار موضااوع درباااره تاااریخ،
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 ممتااز هاا پژوهش ساایر از را حاضار پاژوهش فریقین، مفسران نگاه از تطبیقی رویکردی با ویژه به
 و جمعاای های رسااانه ماادد بااه غاارش اسااتعمار کااه عصااری در قاارآن دیاادگاه طاارح اساات. ساااخته

 مانناااد باااه اصاااالت دارای هاااای فرهنگ ویژه باااه و هاااا فرهنگ حاااذو اندیشاااه در برتااار تکنولاااوژی
 ربرخاوردا ویاژه یاهمیتا از اسات دموکراسای لیبارال منح  فرهنگ دادن سلطه و اسالمی فرهنگ
 است. پژوهش این نتایج از بشری جامعه به امید روح دمیدن و بوده

یخ پایان آیات  تار
 بشاریت تاریخ درازای به ای دیرینه و کهن ب  تاریخی اندیشی، فرجام و تاریخ پایان از سخن

 فرجاااام باااه اش اندیشاااه افاااق فراخاااور باااه خاااود، تااااریخ از مرحلاااه هااار در بشااار، اسااات روشااان دارد.
گزیر پرساش ایان باه پاساخی دنبال به آن امتداد در و اندیشیده خود تاریخ پایان و سرنوشتش  ناا

 خاود توجاه کاانون بشار، اساسای هاای نیااز دیگر کنار در را بشر نیاز این آسمانی، ادیان است. بوده
 آخارین عناوان باه کاریم اناد.قرآن داده پرساش ایان باه کنناده امیادوار و روشان پاساخی و داده قرار

 پیش است. ردهک انیب را آن های ویژگی و اشاره موضوع این به آیات از شماری در آسمانی کتاش
 تحلیا  تااریخ، پایاان باه مرباو  آیاات گازینش معیاار اسات بایساته پاژوهش اصلی متن به ورود از

 آیاات باا و شاده روشان قارآن کلی دیدگاه رهگذر این از تا شود؛ تبیین آیات تفسیر و کلیدی واژگان
 هااایی کلیاادواژه هااا این ماننااد و وعااده اسااتخالو، عاقباات، چااون هااایی واژه م.شااوی آشاانا مربوطااه
 مربوطاه آیاات گاردآوری باه هاا واژه ایان باا پژوهش از پیش که بودند نظر مورد آیات گزینش برای

 باه تفاسایر، در ای آیاه باه مراجعاه هنگاام آیاات مفهاومی ارتباا  دلیا  باه اسات روشان پرداختیم.
 تاااریخ پایااان بااه مربااو  آیااات از یکاای بااه ای شااماره هاار در شاادیم. ماای رهنمااون نیااز دیگااری آیااات

 پرداخت. خواهیم
 شاادن تر روشاان و آن فهاام سااازی آسااان بااه آیااه کلیاادی واژگااان مفهااوم بازشناساای کااه جااا آن از

 و پژوهاان واژه نگااه از آیاات کلیادی واژگاان تحلیا  باه نخسات کند، می شایان یکمک آیه مقصود
 هاا واژه از بعضای شاک بای کرد. خواهیم بیان را آیه تفسیر و کلی مفهوم  سپ و پرداخته مفسران

 شد. خواهد بسنده مفسران بیان به ها آن تبیین در و بوده نیاز بی شناسان لغت تحلی  از

 انبیاء سوره 105 آیه
ْا  و   ْب  ک   ل    ُب  ح  یفح  ت  ْ   الز   ْ اح  مح ح  ب        ح ْک الذ 

 
هُث ی   اأْل ْرض   أ ب دح   ح ُ     ی  عح ا حلح الغا    هاذا یفح  إح     * الص   ب   ل 

ْوم  
اح  ِح    ( 106-105  )انبی ن    یع بح
 برد. خواهند ارث به ما ستهیشا بندگان را نیزم هک مینوشت تورات از پ  زبور در همانا و
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 است. روشنی امیپ خداپرستان برا  سخن نیا در راستی به
 آیه واژگان
  شااده معنااا باشااد درشاات آن هااای نوشااته کاه کتااابی و آهاان از بزرگاای ۀقطعاا بااه لغاات در «:زبوور»
ُباااوُر  باا   :یاااق و»گویااد: مااای آن دوم معنااای در راغاااب (.377: 1412 ،اصاافهانی )راغاااب اساات   الّز 

 قااال و (...184: عمااران آل ؛196ء: )شااعرا ةّیااالله تاابکال ماان هیااعل الوقااوو صااعبی تاااشک ّ  کاا
ُبوُر: بعضهم:  لماا تااش:کال و ة،یّ الّشارع امکااألح دون ةّیاالعقل مکلحا علی المقصور تاشکلل اسم الّز 

 « امکاااألح ماان ئایشاا تضااّمنی ال داود زبااور أّن  ک لاا علاای دّل یاا و م،کااالح و امکاااألح تضااّمنی
 گفتاه باشاد دشاوار آن باه یاابی دسات کاه الهای کتاب از کتاابی هار به زبور است شده گفته و (؛همو)

 خاالو باه باشاد. داشاته عقلای احکاام تنهاا کاه اسات تابیک نام زبور، اند: گفته برخی و شود... می
 کااه اساات داوود زبااور معنااا، ایاان باار دلیاا  بااردارد. در را حکاام و مااواعظ و شاارعی احکااام کااه کتاااش
 ؛377همااو: ) انااد دانسااته داوود کتاااش را آیااه در زبااور از مااراد پژوهااان، واژه ناادارد. شاارعی احکااام
 در واژه ایاااان قرآنااای کاربردهاااای (.370 ،4ج :1360 مصاااطفوی، ؛315 ،4ج :1405 منظاااور، ابااان

 )نک:ادعاسات ایان گاواه خاود شاده، اطالق داوود کتاش به است رفته کار به مفرد که مواردی
 .(377 ،19ج :1365 تهرانی، صادقی
  مفساااران بیشاااتر اعتقااااد بااه اسااات؛ زباااور مفهااوم در مفساااران میاااان کاااه وگااویی گفااات رغااام بااه
 ؛329 ،14ج :1393 طباطبااایی، ؛138 ،3ج :1415 مخشاری،ز) اسات داوود کتااش آن از ماراد
 آیاات از شاماری در داوود کتاش بر زبور نام اطالق شد اشاره (.528 ،5ج :تا بی ی،وبروس حقی
اا مانناد: آیااتی باه تاوان مای جملاه آن از ادعاسات. ایان بار نیروشا گاواه قرآن ْوح   إّن 

 
 مااک   ک  ْیاِإل   ناایْ أ

ْوح  
 
بِ  و   ُنوح    ِإلی نایْ أ ْعِدِه  ِمْن  ن  ییِّ الّن  ْوح   و   ب 

 
ْسباِ   و   ْعُقوش  ی   و   ِإْسحاق   و      یِإْسماِع  و   م  یِإْبراِه   ِإلی نایْ أ

 
 اأْل

  و    سییِع  و  
 
ُبورا   داُود   نایْ آت   و   مان  یْ ُسل   و   هاُرون   و   وُن   ُی  و   وش  ّیُ أ  ساوره 55 آیاه نیاز و (؛163: )نساء ز 

 کرد. اشاره اسراء
 ایاان باار دیگااری گااواه اساات، انبیاااء  سااور 105 آیااه بسااان کااه نیااز (داوود زبااور)مزامیر از یعبااارات
 «االرض یرثاون هم الرش ینتظرون الذین و یقطعون الشر عاملی ألن»چون تعابیری است. تفسیر
 ألن » (؛37:11 ،همان)«السالمه کثرا فی یتلذ ون و االرض فیرثون الودعاء اما» (؛37 :9، )مزمور
 یرثااون الصاادیقون» (؛37:22، )همااان «یقطعااون مناه الملعااونین و االرض یرثااون منااه کینالمباار
 در کاه هساتند تعاابیری به نزدیک آمده زبور در که (37:29، )همان «االبد إلی یسکنونها و االرض
 پروردگاااار[، باااه امیااادواران از ]کنایاااه پروردگاااار منتظاااران تعاااابیر ایااان در اسااات. آماااده قااارآن آیاااات

کنان و زماین وارثاان صادیقان، و پروردگاار متبرکاان متواضعان،  و باود. خواهناد آن همیشاگی ساا
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 رفت. خواهند بین از ملعونین و شروران که حالی در ؛برد خواهند لذت فراوان سالمتی از اینان
 اماام از روایتای در اسات. آن باه نزدیاک یاا قارآن تعاابیر بساان زباور تعاابیر از بعضی است روشن
 .(226-225 ،1ج :1375 )کلینی،است شده تفسیر داوود کتاش به رزبو نیز صادق
 باا یاا باشاد زباان باا خاواه اسات؛ فراموشای و غفلات برابار در یاادآوری معناای به لغت در «:ذکر»
 وجاود گویاا کاه شاود مای گفته  کر است، کننده یادآوری که چیزی به مبالغه، باش از گاهی و قلب.
 دارناد معناا هماین به اشاره اند کرده یاد  کر نام با «قرآن» از که آیاتی است. « کر» مظهر و خارجی

 (.319-318 ،3ج :1360 مصطفوی،)
 بیاان « کار» تفسایر در کاه هساتند مفااهیمی محفاو ، لوح و پیشین انبیاء کتب قرآن، تورات،

 یموسا تاورات و اباراهیم صاحف مانناد پیشین انبیاء کتب را آن از مراد مفسران از برخی اند. شده
 باه اساتناد باا مفساران از شاماری و (.77 ،2ج :1404 قمی، ؛302 ،5ج :1981 )مغنیه، اند دانسته
 را «تاورات» مصاداق اناد، کارده یااد « کار» عناوان باا موسای کتااش از کاه آیاتی و مزبور آیه سیاق
 ؛329 ،14ج :1393 طباطبااااایی، ؛38 ،3ج :1415 )زمخشاااری، اناااد کااارده تقویااات « کااار» بااارای
 کتاب زباور از ماراد بادانیم؛ محفاو  لوح مفهوم به را  کر چه چنان (.277 ،15ج :1419 ،اهلل فض 
 محفاو  لاوح در کاه آن از پا » باود: خواهاد چنین آیه معنای صورت این در و بود. خواهد انبیاء

 )طبرسای، «بارد خواهناد ارث باه را زماین صالحان که نوشتیم نیز انبیاء آسمانی کتب در نوشتیم،
 تااریخ از نشاان باشاد، عاام یاا خااص کتااش زبور و  کر از مراد روی، هر به .(106-105 ،7ج :1406
 اشااره هام اداماه در کاه چنان چند هر دارد. آسمانی های آموزه در _ تاریخ پایان_  اندیشه این دراز

 سرنوشااات باااه مرباااو  رخااادادهای زیااارا رساااد می نظااار باااه تر صاااحیح تاااورات معناااای شاااد خواهاااد
 را داوود کتاااش معنااای کاه جااا آن از و دارد تااریخ پایااان رویادادهای بااا ای ویاژه ناادپیو اسارائی  بنی
 کتاش دو هر زیرا نیست نظر از دور « کر» واژه برای نیز تورات معنای کردیم تقویت زبور واژه برای
 دارد. اختصاص اسرائی  بنی انبیای به

 در ماردم و داشاته قرار آسمان برابر و پایین در که است ای سیاره پژوهان، واژه نگاه از «:ارض»
 مصاااطفوی، ؛112 ،7ج :1405 منظاااور، ابااان ؛73: 1412 ،اصااافهانی )راغاااب کنناااد می زنااادگی آن

 (.68 ،1ج :1360
 سامرقندی، ؛283 ،7ج :1419 )طوسای، بهشات زماین آن از مقصود تفسیرها بعضی اساا بر
 زمااین یااا مقاادا زمااین دیگاار تفساایری پایااه باار و (.337 ،5ج :1419 کثیاار، ابان ؛445 ،2ج :1416
 از ماراد تفسایری، به بنا اما .(138 ،3ج :1415زمخشری،  ؛284 ،7ج :1419 طوسی،) است شام
 ؛313 ،6ج :1422 ثعلبااااااای، ؛330 ،14ج :1393طباطباااااااایی، ) اسااااااات زماااااااین سراسااااااار «ارض»
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  اسااات شاااده نقااا  نیاااز بااااقر اماااام از معناااا هماااین کاااه چنان .(217 ،3ج :1422 جاااوزی، ابااان
گر .(284 ،7ج :1419طوسی، ) گزیر باشاد؛ عهاد «االرض» تعبیار در «ال» ا  سارزمین آن، از ماراد ناا

 نشااده صااالح بناادگان بااه ای اشاااره «االرض» از پاایش کااه جااا آن از امااا بااود. خواهااد صااالح بناادگان
 اسااتغراق و جاان  را «ال» مفسااران برخاای کااه چنان باشااد. زمااین تمااامی آن از مااراد بایااد اساات؛
 ،13ج :1404 رازی،) اناد کارده برداشات را دنیاا زمین آن، اطالق از و زمین سراسر ادمر که اند گرفته
 نظار در زماین بارای وسایعی معناای آیاات، سیاق از استفاده با مفسران، از شماری برابر در .(288
 دو در نیاز را بری میراث نتیجه در و -قیامت و برز  -دنیا از پ  و دنیا زمین را آن از مراد و گرفته
 زحیلاای، ؛375 ،19ج :1365 تهراناای، صااادقی ؛330 ،14ج :1393طباطبااایی، ) انااد دانسااته دنیااا
 (.258 ،9ج :1421
 و اسات زماین سراسار «ارض» از مقصاود متنای( بارون و متنای )درون شاد بیاان کاه شواهدی با

  ندارد. پذیرشی قاب  دلی  شام و مقدا بهشت، زمین به آن نمودن تفسیر و کردن محدود
 تاو، باه غیار از ماالی انتقال اند: گفته «وراثت» و «ارث» معنای در پژوهان واژه از برخی «:ایرثه»
 (.863: 1412راغب اصفهانی، ) گویند ارث را معامله و قرارداد بدون

 خواهااد صااالحان بااه اساات زمااین در چااه آن و زمااین پایااان، در انااد: گفتااه آن تفساایر در مفسااران
 بار دیگاران و شاده آفریاده ایشاان بارای زماین و هساتند زماین در زنادگی شایساته اینان ؛ زیرارسید
 باه را زماین در فرماانروایی و حکومات تاریخ پایان در صالحان کنند. می زندگی آن در تبعیت وجه
 تبدی  اوامرش اطاعت و خدا به ایمان برای میدانی به را زمین خود های برنامه با و گرفته دست
کاارم پیااامبر امات و مؤمنااان اتفساایره بعضاای براساااا کننااد. مای  وارث کفااار، راناادن از پاا  ،ا

 قرطباای، ؛138 ،3ج :1415زمخشااری،  ؛284 ،7ج :1419طوساای، ) شااد خواهنااد آنااان ساارزمین
 (.277 ،15ج :1419اهلل،  فض  ؛345 ،11ج :1405
 گرفتن اختیار در و ناصالح قوم بر صالح قوم یک پیروزی و تسل  به گاهی قرآن، آیات در ارث

 آماده امعنا هماین باه اعاراو ساوره 137آیه در که چنان است، شده اطالق آنان امکانات و هبموا
 قصااص سااوره 5آیااه  یاا  در برخاای همچنااین .(516-515 ،13ج :1375 شاایرازی، )مکااارم اساات
 ارث ایان و اسات رفتاه کاار به دیگر های امت از جانشینی معنای در مجازا   جا این در ارث اند: گفته

 دیگااران دساات در آنااان از پاایش کاه اساات زمااین در حکوماات بااری میاراث مااانه کااه اساات خاصای
 .(14 ،20ج :تا بی عاشور، ابن)بود

  زمااین( سراساار باار آنااان تساال  و صااالحان سااوی از زمااین بااردن )ارث معنااا همااین اساات روشاان
  ایاان جااز کاردار شایسااته های انساان سااوی از زماین بااردن ارث ؛ زیارادارد همخااوانی آیاه مقصااود باا
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  سااابحان خااادای ساااوی از بشاااارتی وعاااده ایاان واقاااع در و باشاااد داشاااته مفهاااومی تواناااد نمی امعناا
  باااه اخاااتالو بااادون نیاااز مفساااران کاااه چناااان .اسااات کردارشاااان دلیااا  باااه کرداران شایساااته باااه
 اند. کرده اشاره آن

 رود می کار به گناه برابر در گاهی و فساد مقاب  در گاهی که است «صلح» ریشه از «:الصالحون»
 و کنناد نمای فسااد کاه است کسانی معنای به گاهی اساا براین (.489: 1412راغب اصفهانی، )

 شوند. نمی گناه مرتکب که است کسانی معنای به گاهی و کنند می اصالح
 آن یاافتن نسابت دلیا  باه اسات، «الصالحون» موصوو که «عبادی» واژه از مفسران از برخی

 صالحان( جامعه زمامداران)صالح بندگان های ویژگی بارزترین از را توحید و ایمان همسئل خدا با
 حااوزه در هاا شایسااتگی هماه کااه دارد پرشامولی و گساترده معنااای «صاالحون» انااد: گفتاه و شامرده
 شرک از زمین دیگر بیان به گیرد. می بر در را مدیریت و توانایی و قدرت شناخت، و اندیشه رفتار،

کنان و گزید، خواهد سکونت آن در صالح یبشر ۀجامع شده، پیراسته معصیت و  خادا جاز آن ساا
مکااارم شاایرازی،  ؛330 ،14ج :1393طباطبااایی، ) داشاات نخواهنااد شاارک ای  ره و نپرسااتیده را

 نظرآیه، مورد صالحان بنابراین (.377-376 ،19ج :1365صادقی تهرانی،  ؛517-518 :1375
 انجااام جامعااه در کااه اصااالحاتی بااا هبلکاا ،شااوند نماای مرتکااب گناااهی تنها نااه کااه هسااتند کسااانی

 کنند. می گناه از پیراسته و برده سعادت به رو را جامعه دهند، می
 پایاان به رسیدن معنای به «بلغ» ریشه از مصدر است: گفته واژه این معنای در راغب «:بالغ»
 باه شادن نزدیاک معناای باه گااهی و معاین؛ اماری یاا زماان یاا باشاد مکان خواه مقصد، انتهای و

 بااه نظاار بااا گاااه آن (.144: 1412راغااب اصاافهانی، ) نرسااد پایااان بااه هرچنااد اساات؛ نهااایی مقصااد
 شاااامرده بااااالغ معااااانی از را بااااودن کااااافی و کفایاااات و رساااااندن، و تبلیااااغ آن، قرآناااای کاربردهااااای
 همو(.) (106: انبیاء ؛52:است)ابراهیم

 ۀمرتبا و اعلای حاّد  باه سایدنر معناای باه اص  در واژه این اند: گفته معاصر پژوهان لغت برخی
 میااوه ؛«الثمااار وصاا » کااه چااون کنااد. ماای جاادا وصااول  ماااد از را آن نکتااه، همااین و اساات. نهااایی
 (.333 ،1ج :1360مصطفوی، ) شود نمی گفته شد بالغ کودک ؛«الصبی وص » یا رسید؛
 راغاب نباشاد. آن در شاکی که است وضوح و اعلی حّد  به رساندن مفهوم به شریفه ۀآی در بالغ

 مشاار   در مفساران، میاان رسااند. مای را معناا هماین کاه بود کرده معنا کفایت به را آیه در «بالغ» نیز
 ۀآیا مضامون برخی و سوره محتوای به اشاره را آن از مقصود برخی وگوست.  گفت «هذا» واژه إلیه
 از مراد» است: گفته الفرقان صاحب اند. گرفته قرآن به اشاره شماری و _ تعالی حق  وعد _ پیش

 قااوم شاود ماای سابب بااالغ، باه تعبیاار اسات. صاالحان سااوی از زماین بااری میاراث بااه اشااره ،«هاذا»
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 عباادت باه دشاواری و ساختی هار باا برساند موعاود ۀمعاجا آن باهکاه  این به امید با کننده عبادت
 از شاندبا کریمه دولت اعضای ازکه  این برای الزم آمادگی آوردن دست به در و شوند مشغول خدا
 فرهنگای، سیاسای، اجتمااعی، وظاایف انجاام درکاه  این بادون ناد.کن نمی فروگاذار کوششی هیچ

 (.383 ،19ج :1365صادقی تهرانی، ) «کنند سستی نظامی و اقتصادی
 تارین اساسای از کاه اسات نکتاه ایان باه اشااره کننده، عبادت قوم برای آیه در وعده بودن بالغ
 رقات سابب واقعای عباادت که چون .است آن حقیقی مفهوم به عبادت موعود قوم های شاخصه

 نیاز و کناد. مای ایجااد را وی ماواعظ و تعاالی حق های وعده پذیرش آمادگی شده، قلب خشیت و
 تفاسیر بعضی در مفهوم این است. بندگی و عبادت به آنان قوام که دارد این از نشان «قوم» واژه
  شود. می دیده نیز

 ابهاام هرگونه نفی و اعلی حد به رسیدن یعنی ،روشنی و وضوح معنای به بالغ که این نتیجه
 شاواهدی و آن لغاوی مفهوم دارد. اشاره نیز وعده این بودن قطعی و حتمیت به اص  در و است
کید ادات مانند شریفه آیه خود در که  ادعاست. این گواه است آمده تأ

 آیه تفسیر
 در داشااته، نظاار تاااریخ پایااان بااه آیااه ساانت،  اهاا مفسااران از شااماری و شاایعه مفسااران نگاااه از
گیار و سراسری حکومت با شایسته ای جامعه پایان،  دهاد مای نویاد را صاالح مؤمناان دسات باه فرا
صاادقی  ؛98 ،9ج :1415 آلوسای، ؛445 ،2ج :1416 سامرقندی، ؛192 ،22ج :1415 رازی، )فخر

 .(437-436 ،1ج :1422 دخی ، ؛376-374 ،19ج :1365تهرانی، 

 شیعه مفسران دگاهدی
 تاریخ( ظهور)پایان عصر در وعده تحقق انحصار

 زماان باه را شریفه ۀآی در تعالی حق  وعد تحقق بیت اه  روایات با سو هم شیعه مفسران
  گساتر و «الصاالحون عباادی» فاراز از مقصاود تعیین اند. داده تخصیص موعود مهدی ظهور

 بود. خواهد پراثر آیه تفسیر ۀنتیج در «االرض»
 کند: می نق  باقر امام از طبرسی

واه م  ک ل عى ا ی و ؛ الزم   آخ  یف یاملها أصح ب هم  ج ف  أبو ق    احل  ص ر
 حایت ومیاال ک لا اهلل لا   واحا ومی إال  یالان م  ب ی مل لو ق    أن  ال ی ع  ال  م و
؛ جاا  ا و ظلماا  لئااتم قااا ماا ک قسااا  و عااال األ ض لیاا یتیااب أهاا  ماا  صاا حل   جااال ب اثی
 (106 ،7ج :1406طبرسی، )
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 تااریخ پایاان در مهادی یااران آناان فرماود: الصاالحون[ عباادی  ]درباار بااقر امام
 که اند کرده نق  پیامبر از سنی و شیعه که روایتی نویسد: می طبرسی سپ  هستند.
گر فرمود:  را صالحی مرد تا دکن می طوالنی را روز آن تعالی حق نباشد؛ روز یک جز دنیا از ا

 ساتم و جاور از کاه چنان کناد؛ پر داد و عدل از را زمین وی و کند. مبعوث من بیت اه  از
 کند. می نق  سنت اه  راویان از را مشابهی روایات سپ  است. شده پر

 داند: می زمین سراسر را وعده این ییجغرافیا  گستر باقر امام دیگری روایت در
 (284ص ،7ج :1419طوسی، )؛ األ ض  یج     ی  هنمب ی  للمام  وعا ک ل إ 
 برند. می ارث به را زمین سراسر که مؤمنان برای است ای وعده این

کنون مهم این که جا آن از  آیناده در مؤمناان، کاه شاود مای ایان نتیجاه اسات، نیافتاه تحقاق تاا
کید، برای شد. خواهند زمین سرتاسر وارث  اند: گفته مفسران برخی تأ

 اهلل فااا   الفجااا   الاغااا   یایاااب  اْل    کااا ا  و األ ض، یف السااالا   و مکااااحل ا  نامل ااا و
   کاااال ال اااا  و األمااا   ااامی ع ااااه  و حم لاااة، ال   یااااألخ ی  بااایالا اىل مهیایاااأ مااا    ل یسااا

 و   یااثک ثیااأح د امل اان هااذا یف و ال اا  ،  کاا ال اا    هتاا کب  و  اهتاا یب     میاا و ة،یاأل ضاا
 (302 ،5ج :1981مغنیه، ) ؛حةیصح

کنااون هرچنااد کااه اساات ایاان آیااه معنااای  دساات بااه زمااین روی در ساالطه و حکوماات ا
گزیر تعااالی، حااق اساات؛ طاغوتیااان  و پاااک هااای انسااان دساات بااه آنااان دساات از را آن نااا
 و گرفات خواهاد فارا را گیتای سراسار عادالت و امنیات وقات آن و ساپرد. خواهد نیکوکردار

 در فراوانای احادیا  کاه چنان شاد. خواهناد مناد رهبها آن برکاات و خیرات از مردم عموم
 است. شده نق  باره این

 تااریخ پایاان در اتفااق، ایان اسات روشان و کناد. می نق  سته صحاح از را حدی  همان سپ 
 شد. خواهد محقق
 است: شده تفسیر بیت اه  و محمد آل به صالح بندگان روایات، بعضی در

ر یإب اه ب    یسف ع  َ   اهلل قا   عا -ج ف  أب  س لت ق    ص دق أى ع  ی  ریاحلج  و عا
ااْا  و   جاا    ْب اا ک   ل    ُباا  ح    یفح  ت  الغاا    هااذا یفح  إح     قلاات  قاا    هاام  حناا  قاا     الز   ب  ااْوم   ل 

 ِح  
اح   (483 ،8ج :1368 مشهدی، قمی) ؛ ت  یش هم ق       یع بح
 ماراد، فرمود: امام پرسید؛ انبیاء  سور 105 ۀآی تفسیر از باقر امام از سفیان پدر صادق

 آنان]عاباادان[ داد: پاسااخ حضاارت پرسااید؛ 106 ۀآیاا از سااپ  هسااتیم. بیاات[ ]اهاا  مااا
 هستند. ما شیعیان

 اند: کرده نق  پیامبر از روایت این با سان هم روایتی نیز سنت اه 
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     ت  ىل  اهلل ق   سلم  و  یعل اهلل صى اهلل  س   ق    ق    الا دان أى ع 
 
هُثا ی   اأْل ْرض   أ   ح

ب دح  ُ     ی  عح  (2471 ،8ج :1419 حاتم، ابی )ابن ؛الص حل   ف ح  الص   حلح
 به را زمین صالح بندگان :فرماید می خداوند فرمود: خدا رسول گوید: می الدرداء ابی
 هستیم. صالح بندگان همان ما و برند؛ می ارث

  .هستند بیتش اه  و خود پیامبر مقصود که دانند می روایات بیان با آشنایان
 را آیااه قارآن، آیاات از متنای درون شاواهد باه تمسااک باا اجتهاادی تفاسایر برخای دیگار ساوی از

گیر دولت به بزرگ بشارتی  در را زماین باری میراث ایشان کنند. می معنا تاریخ پایان در اسالمی فرا
 عمااوم جااامع را آنااان ،«لصااالحونا عبااادی» مفهااوم در و د.نااکن ماای معنااا آخاارت و دنیااا گسااتره دو

 ۀهماا باار کااه گیاارد ماای نتیجااه گاااه آن دانااد. می زناادگی یباارا الزم هااای نیکااویی و هااا شایسااتگی
کنون کاه اساات روشان وران اندیشااه و دانشامندان گزیر و اساات ناداده ر  حکااومتی چناین تااا  در نااا

 .(377-376 ،19ج :1365صادقی تهرانی، )شود می محقق تاریخ پایان
 از مااراد -شاد خواهاد اشااره -سانت اها  از برخاای و شایعه مفساران از بسایاری بااور باه بناابراین

 ؛103 ،4ج :1413 عطیااه، اباان ؛192 ،22ج :1415فخاار رازی، )اساات زمااین سراساار آیااه در «ارض»
 رغام باه (.302 ،5ج :1981مغنیاه،  ؛277 ،15ج :1419اهلل،  فضا  ؛445 ،2ج :1416سامرقندی، 

 هاای سانت اسااا بار تعاالی حاق اسات، طاغوتیاان دسات در حکومات نزماا از ای فتره در که این
اهلل،  فضا ) سااخت خواهاد منتق  صالح مؤمنان به را زمین روایی فرمان روزی خویش اجتماعی
 .(302 ،5ج :1981مغنیه،  ؛277 ،15ج :1419

 سارزمین بهشات، زماین باه «االرض» و صاحابه یاا اسالمی امت به «الصالحون عبادی» تفسیر
 است. رنگ کم بسیار شیعه تفاسیر در فرعونیان سرزمین یا مقدا

 قارارداد بادون دیگر شخص به شخصی از چیزی یا مال انتقال مفهوم به «ارث»که این نتیجه
 اسات روشن (.863: 1412راغب اصفهانی، ) است باش همین از نیز میت میراث است، معامله و

 باری میاراث شاود. مای منتق  دیگران به مدنی ای الهی قانون برابر و بوده قهری امری بری میراث
گیر حکومت  جاماه تااریخ پایان در که است، آسمانی ادیان در خداوند محتوم وعده صالحان، فرا
 معناای باه تااریخ پایاان در صاالحان ساوی از زماین بری میراث از مقصود اما پوشید. خواهد عم 

 وراثات ایان سابب باه زندگی برکات استقرار و صالحان به دیگران از زمین منافع بر تسل  انتقال»
 و آن هاای زینت و ها نعمت از شایسته استفاده معنای به دنیا در برکات، این است. آنان میان در
 هماین در شایساته جامعاه برکاات از هام آن البته که است الهی قرش مقامات به رسیدن آخرت در

 در زناادگی فرصاات از صااالح بناادگان» دیگار بیااان بااه (.330 ،14ج :1393طباطبااایی، ) «دنیاسات
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 نتیجاه وارث جاا آن تاا کنناد مای فاراهم را آخارت توشاه و زاد و کارده استفاده شایستگی به دنیا این
گر که است حالی در این شوند، شان نیک اعمال  روایای فرماان از چیز همه به دنیا این در کافران ا

 حسارت، و وباال جاز و نداشاته شاان حاال باه ساودی آخارت در یابناد دسات مقاام و جااه و ثروت و
 «انااد نبااوده باایش باماادادی یااا شااامگاه جااز دنیااا در گویااا و داشاات. نخواهااد شااان باارای ای نتیجااه

 محماد امات» اند: گفته انتقال این چگونگی با رابطه در برخی (.962 ،9ج :1970 )خطیب،
 ؛436 ،1ج :1422 دخیا ، ؛329 ،2ج :1413 )عااملی، «رساند می باری میاراث ایان به فتوحات با

 سااکونت بااه را «یرثهااا» دیگاار برخاای (.218 ،3ج :1422 جااوزی، اباان ؛508 ،3ج :1414 شااوکانی،
 وراثات از مقصاود همچناین (.445 ،2ج :1416سمرقندی، ) اند کرده معنا زمین در مؤمن بندگان

 و زمین انیانسان،آباد جانشینی از مراد اند: گفته و داده پیوند زمین روی بر انسان جانشینی با را
 هاای سارمایه باه یاابی دسات و زماین در موجاود هاای انرژی و  خایر و معادن و ها گنج کارگیری به

 شایساته کساانی اسات. الهای درمسایر انساان شایساته کماال باه رسایدن بارای زمین پنهان و پیدا
 ایر خاا از اسااتفاده و صااالح عماا  و ایمااان بااین کااه بااود خواهنااد تاااریخ پایااان در زمااین بااری میااراث
 و علماای رشااد جهاات در را مااادی امکانااات از اسااتفاده و نیاندازنااد جاادایی تماادن مظاااهر و مااادی
 (.2400 ،4ج :1400 قطب،سید ) گیرند کار به انسان اخالقی

 سنت اهل مفسران دیدگاه
 دوگوناه باه را آیاه گفات بتاوان شااید و دارناد متفااوتی هاای دیادگاه آیه این تفسیر در سنت اه 
 عادم کام دسات یاا واحاد نظار به توان می ها دیدگاه تفاوت های ریشه در تأم  با که ندا کرده تفسیر
 درصاددکاه  این ناه اند؛ پرداخته آیه تفسیر به رویکرد دو با که معنا بدین رسید. ها دیدگاه اختالو
 باشند. یکدیگر نفی

ول عصر در وعده تحقق   آن امتداد و نز
 محقاق را تعاالی حاق  وعاد و دانساته نازول عصار باه نااظر را آیه سنت، اه  مفسران از شماری
 دارد. «الصالحون عبادی» فراز و «االرض»  واژ تفسیر چگونگی در ریشه دیدگاه این اند. پنداشته

 نااک:)اساات داده نساابت مفسااران بیشااتر بااه شااوکانی کااه ساانت، اهاا  مفسااران از شااماری باااور بااه
 عصاار در اسااالمی فتوحااات بااا کااه اساات فااارک زمااین ،«االرض» از مااراد ،(508 ،3ج: 1414 شااوکانی،
 نسابت مفساران بیشاتر باه صاالح()قرطبی اساالمی)بندگان امات و یافات تحقاق خالفت و رسالت
 (.63 ،2ج :1417 ناااووی، ؛349 ،11ج :1405 قرطبااای،) شااادند کفاااار سااارزمین وارث اسااات( داده

 وارث کفااار نرانااد از پاا  مؤمنااان ۀهماا انااد: گفتااه خاصاای زمااان بااه تصااریح باادون برخاای، هرچنااد
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 از را تفساایر ایاان مفسااران، عمااوم (.528 ،5ج :تااا باای ،حقاای بروسااوی) شااوند ماای آنااان ساارزمین
 که عاشور ابن جز شویم؛ می یادآور (.192 ،22ج :1415فخر رازی، )اند کرده نق  کلبی و عباا ابن
 زمااان بااه اشاااره باادون و سربسااته صااورت بااه مفسااران سااایر گفتااه، مکااه زمااین را «االرض» از مااراد

 کاه اسات آناان گفتاار اطاالق از ماا برداشات اناد. کارده بسانده گفتاه پایش تفسایر به خاصی، ومکان
 تاریخ پایان و ظهور عصر دیدگاه، این رو، این از هم شود. می شام  اعصار ۀهم در را اسالمی امت
 کند. نمی خارج آیه شمول از را

 زمااین «االرض» از مااراد (98 ،9ج :1415آلوساای، ) مفسااران از زیاادی شاامار اعتقاااد بااه ،برابار در
 تحلیاا  و قارآن از دیگااری آیاات و آیاات ساایاق باه اساتدالل باار افازون دیادگاه، ایاان اسات. بهشات

 :1422جاوزی،  ابن ؛313 ،6ج :1422 ثعلبی،) است جسته استناد عباا ابن گفتار به اجتهادی،
 اماات بااه بشااارت مزبااور،  وعااد دیاادگاه ایاان براباار .(527 ،5ج تااا: حقاای بروسااوی، بی ؛317 ،3ج

 ندارد. دنیا این در آن تحقق با ارتباطی و است آخرت جهان در اسالمی
 از یکای عناوان باه ،سانت اه  تفاسایر در نیاز اساالمی امات سوی از مقدا سرزمین بری میراث

 ؛1422ثعلبای، ) اناد جساته اساتناد قارآن آیاات از بعضای باه کاه خاورد می چشم به تفاسیر در اقوال
 دیگار اقاوال باه نسبت قول این .(527 ،5ج تا: حقی بروسوی، بی ؛317 ،3ج :1422ی، جوز ابن

 است. یافته تحقق آن امتداد و خلفا عصر در تعالی حق  وعد آن، ۀبرپای و است. رنگ کم بسیار

یخ( )پایان ظهور عصر در وعده تحقق  تار
 مجاال تااریخ پایاان در تعاالی حاق  وعاد تحقاق سانت، اه  مفسران از دیگری شمار اعتقاد به
 اماات بااه را «الصااالحون عبااادی» و دنیااا زمااین بااه را «االرض» دیاادگاه ایاان یافاات. خواهااد ظهااور
 55 ۀآیا مانناد دیگار آیاات باه اساتناد بار افازون نیاز مفساران از گروه این است. کرده تفسیر اسالمی
آلوساای،  ؛83ص ،17ج :1412طباری، ) اناد جسااته تمساک کلبای و عباااا ابان گفتاار بااه ناور  ساور
 تعبیااااارات باااااا مفسااااران (.1620 ،2ج :1421هماااااو،  ؛139 ،17ج :1411 زحیلاااای، ؛98 ،9ج :1415

گون  صااحب دارد. تااریخ پایاان در آن تحقاق از حکایات هماه که اند کرده اشاره تفسیر این به گونا
 نویسد: می اقوال به اشاره از پ  العلوم بحر تفسیر

م  و  یااعل اهلل صااى   ال اای قاا   ماا ک ،الزماا   آخاا  یف   کاات األ ض  یااج  اا  ی و  بل یساا ساال 
یت کمل و م  أم   (445 ،2ج :1416سمرقندی، ) ؛م   ىل یز

 فرمود: پیامبر که چنان است. تاریخ پایان در زمین سراسر زمین از مراد شده، وگفته
 رسید. خواهد شد مشاهده[ ]و جمع من برای که جا بدان تا من امت فرمانروایی

 نویسد: می معنا این اختیار با دیگر معانی به اشاره از پ  مظهری
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 و  یاعل اهلل صاى اهلل  سا   ْسا  انا  امل ااد ع  اْحا روى األ ض  یج ب أل ض ف مل اد قلت
 او زیاعز ب از اإلساالم لمةک اهلل دخل  إال  ب و  ال و  ما  تیب األ ض ظه  عى بىقی ال    ی سلم
  یالاا   کیف قلت م ااد ق   هل     یایف ذهلمی او أهله  م  ج لهمیف  زهمی ام   ی ل   
 (244 ،6ج :1412مظهری،)؛ هلل ل ک

 .... است زمین سراسر «االرض» از مراد گویم می من

 ترجماه بعادی آیاات  یا  در نوشاتار ایان در کاه کناد می تمسک پیامبر از روایتی به سپ 
 است. شده

 گوید: می «رضاال» برای معنا همین تعین با نیز جزی ابن
هبا  و األ ض مش رق یف اإلطالق عى ه   األ ض  أ ض   یاق و امل اساة، األ ض   یاق ومغ ر
ة الص حل    ال ب د و أظه ، األو  و احلج ة،    ا ن ةیاْل فیف سلم و آل  و  یعل اهلل صى حمما أم 
 األ ض مشاا رق األمااة هلااذه اهلل فاات  إ  الوجااود یف مصااااق   یااغ بظهاا   إخباا   و م،هیعلاا

هب   (31 ،2ج :1416 جزی، ابن)؛ ومغ ر
 گفته و است. زمین زمین[ سراسر از مغارش]کنایه و مشارق معنای به شریفه ۀآی در زمین
 از ماراد و است. تر روشن اول معنای اما است. بهشت زمین یا مقدا سرزمین مراد شده

 از همچناین د.انا گرفتاه قرار ستایش مورد آیه در که است محمد امت صالح بندگان
 خواهاد محقاق پیاامبر امات بارای زمین سراسر گشودن با که است قرآن غیبی اخبار
کنون صاالح بنادگان ساوی از زماین سراسر بری میراث است روشن شد.  نشاده محقاق تاا
 است.

 :است گفته عاشور ابن
 مساوقة ةیاْل هذه  نتک ی  الص حل اهلل عب د ایب  ه یمص یأ  ،یالان م  أ ض  امل اد   ک إ  و

   کاافت حوهلاا ، ماا  و ةکاام أ ض یهاا و األ ى،  هیااف ل ااوا الاایت األ ض  اثیاامب ی  املااام  لوعااا
 ت اا ىل قولا  حااا عاى اْلخا   یف ماامهلم بسا  بشاا  هتم ب اا  یالاان یف حاا هلم بصاال  بشا   

 ایاب   کیسا ال ا مل سالا   أ  إل اد  صال ی ما  األ ض اسام إطاالق یف أ  عاى ( 97  )حن  
 عااى و ی  احلاا ل یف وعاااه اهلل صاااق قااا و الصااال   و   یاااإل عااى اساات  موا ماا  ی  املساالم
 و  یااعل اهلل صااى اهلل  ساا   قاا     باا   عاا  یالت مااذ و داوود أى ثیحااا ویف  ی  االحتماا ل
هب  و مش  قه  تیف أ األ ض ىل زوى اهلل إ    سلم  و ما  ها کمل بل یسا أمایت أ  و مغ ر  ىل یز
 (118 ،17ج تا: بی عاشور، ابن)؛ م  
گر و  باشد، صالح بندگان دست به آن سرنوشت یعنی باشد، دنیا زمین «االرض» از مراد ا

 و بارد خواهناد ارث باه دیدند آزار آن در که را سرزمینی که است مؤمنان به  وعد آیه این
 نیکااوی سرنوشاات بااه بشاارت آیااه، ایاان بنااابراین .اسات آن اطااراو و مکااه سارزمین، آن
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 شابیه شدند؛ داده بشارت آخرت در خوش عاقبت به که آن از پ  ،استدنی در مؤمنان
 باشااد. ایاان از باااالتر توانااد ماای آیااه معنااای امااا اساات. آمااده نحاا  سااوره 97 ۀآیاا در چاه آن

گر که آید می دست به «االرض»  واژ اطالق از چونکه  عما  و ایماان صارا  بر مسلمانان ا
 خواهاد آناان دسات باه دنیاا فرمانروایی]سراساری[ آینده در باشند پایدار و بند پای صالح
 و شااده محقااق یکاای راستگوساات]یعنی خااود  وعااد در خداونااد صااورت دو هاار در و بااود.

 معنااا ایاان بااه پیااامبر از ترمااذی و داود اباای حاادی  در شااد[. خواهااد محقااق دیگااری
 کاه جاا بادان تاا کارد جماع مان بارای را زماین سابحان خادای فرمود: که است شده اشاره

 مشااهده[ جماع]و مان بارای کاه بادانجا تا امتم فرمانروایی دیدم؛ را آن مغارش و شارقم
 رسید. خواهد شد

 است: گفته و اشاره معنا این به شده یاد حدی  و نور  سور 55 ۀآی به استناد با نیز آلوسی
 و ناز و ع ا  ت ا ىل اهلل  یض یاملهاا  میاأ ی  املاام  حا ز  یف   کی ک ل  یج ب   قل   إ  و
 (98 ،9ج :1415آلوسی، )؛  ک  م  إىل ح جة فال ىسیع
گااااار و   عصااااار در _ مؤمناااااان سراساااااری فرماااااانروایی _ رخااااادادها ایااااان ۀهمااااا بگاااااوییم ا

 نیساات. تفساایر ایان بااه نیااازی شاد، خواهااد محقااق عیسای ناازول و مهاادی ظهاور
 را آن بااه التاازام گفتااه پاایش دلیاا  بااه امااا پذیرفتااه، را تفساایر ایاان ضاامنی طااور بااه ایشااان
 است. نیافته ضروری

 زماین باری میاراث اسات: گفتاه شایعه تفاسیر برخی با سو هم و اقوال بین جمع با المنبر صاحب
 پروردگااار اطاعاات بااه بنااد پااای مؤمنااان همااان کااه شایسااته، بناادگان باارای جااز آخاارت، و دنیااا در

 .(139 ،17 ج :1411 زحیلی، نک:) نیست روا هستند،
 تعاالی حاق  وعاد کاه آیاد مای دسات باه سانت، اها  مفساران از شاماری گفتاار ازکاه  این حاصا 
 گفتااه بیشاتری صااراحت باا برخای کااه چنان یافات. خواهااد تحقاق تااریخ پایااان در و نشاده محقاق
 است. تاریخ پایان به ناظر آیه که بودند

 ساو هام شایعه مفساران دیادگاه باا آیاه ایان تفسایر در سانت، اها  مفساران دیادگاه گفتنی اسات
 مهادی دسات باه برخای ۀگفتا باه و دانساته تااریخ پایاان در را الهای  وعاد این تحقق زمان و بوده
 بود. خواهد موعود

زیابی و نقد  سنت اهل مفسران از برخی دیدگاه ار
 شماری ند.ا مختلف دیدگاه دو دارای آیه تفسیر در شیعه خالو به سنت اه  گذشت که چنان

 یافتااااه تحقااااق را آن محتااااوای و دانسااااته مربااااو  ناااازول عصاااار بااااه را آیااااه ساااانت اه  مفسااااران از
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  خیاره آخارین ظهاور زماان تا اسالم تاریخ طول در آن امتداد اعتقاد این رغم به ولی اند. پنداشته
 مؤمناان باه سابحان خادای وعاده را آیاه مقصاود آنان از گروهی برابر در اند. نکرده نفی نیز را الهی

 دیاادگاه بااا سااو هم دیاادگاه ایاان کااه اند انسااتهد مربااو  تاااریخ( ظهور)پایااان عصاار در کردار شایسااته
 ایاان اصالی پایاه «الصاالحون عبااادی» و «ارض» واژگاان تفسایر شاد، گفتااه کاه چنان اسات. شایعه
 پردازیم: می ها آن سنجش و نقد به تفسیرها این به اشاره با هاست. دیدگاه

 باه را «ارض» کاه اسات کارده نقا  العالیاه اباو و مجااهی جبیار، بان ساعید عبااا، ابان از طبری
 است شده گفته دلیلی گونه هیچ بیان بدون مفسران این سوی از معنا این .اند کرده معنا بهشت

 از آلوسای اماا پاذیرفت. تابعین و صحابه مفسران سوی از احتمال یک عنوان به توان می تنها که
 ساوره آیاات قسایا نیاز و (39زمر) سوره74 آیه به معنا این تأیید در که است آورده مفسران برخی
  اند. جسته استناد انبیاء
 دنیاا ایان زماین در ظهاور انبیااء 105 آیاه در «ارض» واژه گفات باید زمر 39 آیه به استناد نقد در
 آن انصراو و ادعاست این گواه معنا همین در قرآن در آن فراوان استعمال و لغوی کاربرد که دارد
 (39زمر: مورد) یک در تنها نیز قرآن در که چنان رددا نیاز ای کننده قانع دلی  به بهشت زمین به
  است. شده تفسیر بهشت زمین به

 گرفتاه پیشاین آیاه بار عطف از گیری سیاق این که گفت توان می سیاق به استناد از پاسخ در و
 هکاا اش قبلاای هیااآ باار عطااف بحاا  مااورد هیااآ هکاا سااتین روشاان رایااز اساات نادرساات و اساات شااده

 اسات نکمم ماند. نمی باقی نییزم گرید اعاده از بعد دییبگو تا باشد است اعاده مسئله متعرض
اْن » فرماود: مای هکا باشاد اتیاآ اول به عطف م  اْ  ی   ف  ااِلحاِت  ِمان   ْعم   چاه آن اقیسا نظار از زیارا ؛«الّص 
ااْن » جملاه هماان باار عطاف فهیشار هیااآ هکا اسات نیااا نادک مای اقتضاااء اعتباار و عقا  م  اْ  ی   ف   ِماان   ْعم 

اِلحاِت   اخارو  جزا  نظر از اختالو اه  حال  یتفص به هیآ آن چون ؛باشد ...« ُمْؤِمن   ُهو   و   الّص 
 مقصاود جاهینت در و ناد،ک می اشاره و یدن جزا  دید از آنان حال  یتفص به هیآ نیا و دارد اشاره
 قطعاه قطعاه را نیاد شاانیا نکیلا میردکا دعاوت واحاد نیید سو  به را بشر ما ه:ک است این آیه

 آوردند مانیا هک ییها آن آخرت در اما شد، مختلف هم مجازاتشان و ردندک اختالو آن در هنمود
 هکا ییهاا آن ا،یادن در اماا و -شاد نیاا خالو بر فارک از و -شد توشکم عملشان و ورکمش شانیسع
 ،14ج :1393طباطبااایی، ) گاارانید خااالو بااه -شاادند کمالاا وراثاات بااه را نیزماا آوردنااد مااانیا

331-332.) 
 نیاز دنیاا زماین باه «ارض» عبااا ابان جملاه از صحابه مفسران همان از برخی از این بر زوناف
 (.82 ،17ج :1412طبری، ) است شده تفسیر
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 باه محادود را آیاه در مزباور وعاده تفسایر ایان باا عاشاور ابان .است مکه زمین «ارض» از مقصود
 .است پنداشته یافته تحقق را آن و دانسته مکه فتح و اسالم صدر

  «ال» کاااه اسااات اساااتوار فااارض ایااان بااار و داشاااته منافاااات «االرض» واژه اطاااالق باااا معناااا ایااان
  باار افاازون اساات. نشااده مکااه ساارزمین بااه پیشااین آیااات در ای اشاااره هاایچ امااا بگیااریم. عهااد را

  پیشااین آساامانی کتاب در صااالح بنادگان بااه بشاارت یااک عنااوان باه زمااین باری میراث وعااده ایان
  مکااه فااتح تنهااا نااهگاار  و کنااد صاادق آن باار بشااارت وعااده تااا باشااد یعیوساا مقیاااا یااک در بایااد
 دانساات. باازرگ بشااارت ایاان مصااداق تااوان نمی را -بااود اسااالم تاااریخ در عطفاای نقطااه چنااد هاار _

 منافاات تااریخ پایاان باه آیاه اشاره با و باشد آن مصادیق از یکی تواند می تطبیق باش از که چنان
 باشد. نداشته
  است. مقدا سرزمین «ارض» از مقصود سنت اه  رانمفس برخی گمان به

 اسات. شاده مطارح رناگ کام و ضعیف بسیار مفسران میان در دیدگاه این شد اشاره که چنان
 است. وارد نیز جا این در گفته پیش اشکال این بر افزون

 راشاادین خلفااای بااه را «الصااالحون عبااادی» تااا اساات بااوده منظااور باادین تفساایرها ایاان همااه
 ی  ِعبااِد  تفسایر دربااره پرساش یاافتن پاساخ (.157-151 ،1394 فر، مهادیان )نک: نندک تطبیق

اِلُحون    خواهاد حقیقات شادن روشان سابب هساتند کساانی چه صالحان از مقصود که این و الّص 
 و مؤمناان ،اساالم پیاامبر امات بار آن تطبیاق سانت اها  مفساران میاان در غالب دیدگاه شد.

 است. راشدین خلفای ویژه به و امت متعبدان
 خالفاات باار را شااده ادیاا آیااه ای صااحابی هاایچ صااحابه، میااان از گفاات بایااد دیاادگاه ایاان نقااد در

 خصااوص ایان در منباع تارین کهان اسات. ناداده تطبیاق بعادی هاای حکومات یاا گانه ساه خلفاای
 کااه چنااان اساات. کاارده نقاا  مفسااران از تااابعین طبقااه از ضااحاک از کااه اساات «النقاااش» کتاااش
 ایان جاز اسااا ایان بار است. داده تطبیق گانه سه خلفای خالفت بر را آیه نیز تابعین از یهابوالعال

 اند. نکرده بیان را مطلب این مفسران از کسی تابعین، از نفر دو
 دیگااران و عرباای اباان و ،«اساات ضاعیف وی ناازد ضااحاک» سااعید؛ بان یحیاای از  هباای نقاا  باه
 (.218 ،2ج :1418 عقیلاای، ؛326 ،2ج :1963 ،) هباای «دارد تأماا  جااای او روایااات» :انااد گفته

 فقهااای از برخاای و شاایعه ناازد ،ساانت اه  علمااای سااوی از توثیااق رغاام بااه ابوالعالیااه، همچنااین
 حباان، ابان«)هیاف یالارأ سا  یالشاافع انکاو»است: گفته حبان ابن است. نشده توثیق سنت اه 

 اساااا باار دیگاار سااوی ازنداشاات. خااوبی نظاار العالیااه ابااو بااه نساابت شااافعی (؛239 ،4ج :1393
 علای امیرمؤمنان به تا است داشته می  گانه سه خلفای به بیشتر العالیه ابو تاریخی؛ یها گزارش
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 .طالب ابی بن
 رفتارشااان و ساایره و گانه سااه خلفااای هااای حکومت دوران رخاادادهای برپایااه ایاان باار افاازون

 از را دیادگاهی چناین ،سانت  اه مناابع گاواه باه زهارا فاطمه خدا رسول تن پاره با ویژه به
 (.185-171: 1394 فر، مهدیان نک: تفصی  داند)برای می اساا بی ریشه

 بندی جمع
 شایعه دیادگاه باا ساو هم سانت اه  مفساران از برخای دیادگاه کاه آماد دست به گذشت چه آن از
 خلفاای خالفات توجیاه منظاور باه اسالم صدر رویدادهای بر را آیه محتوای آنان از شماری و بوده

 امااا و اساات. اساااا بی ریشااه از و بااوده پایااه بی دیاادگاه ایاان شااد اشاااره انااد. داده تطبیااق راشاادین
 یاهآ عموماا   آیناده به ویژه توجه و مهدویت مترقی و متعالی اندیشه از اثرپذیری با امامیه مفسران

 خاارج کفاار دست از را امور و شده زمین سراسر وارثان که اند داده تطبیق مهدی اصحاش بر را
 تمساااک معصاااومین ائماااه و خااادا رساااول از روایااااتی باااه بااااره ایااان در و سااااخت خواهناااد
 آیاه متنای درون شاواهد کاه چنان .(106 ،7ج: 1406 طبرسای، ؛77 ،2ج :1404 )قمای، اند جسته

 و دهد می نوید را وسیع گستره در و آینده به اشاره که وعده ماهیت و «ارض» واژه اطالق همچون
 دیادگاه اساتواری بار (107: )انبیااء کناد می روایات را خادا رسول جهانی رسالت که بعد آیه نیز

کید شیعه  کاه خاصای تاریخی دوره در تاریخی رخداد این شیعی اندیشه در اساا براین دارند. تأ
 دوره سانت اها  دیادگاه در اماا یافات؛ خواهاد ظهاور اسات شاده آخرالزمان به تعبیر دینی متون در

 و صااحابه عصاار بااه گاااهی و حجاااز در اسااالم ظهااور زمااان بااه را آن گاااهی نشااده، تعیااین مشخصاای
 گمای در سار و تشتت از که اند داده تطبیق آن جزئیات به اشاره بدون اسالمی امت به دیگر زمانی

 امید روح که است شیعه دیدگاه دستاورد بهترین پویایی و بالندگی آن، خالو به کند؛ می حکایت
 دیدگاه برابر تعبیر ترین کوتاه به دهد. می نوید را امید از سرشار ای آینده و دمیده هجامع کالبد در را

گیاار حکوماات وعااده شاریفه آیااه ساانت اه  مفسااران برخاای و امامیااه مفساران  در صااالح بناادگان فرا
 .است داده بشارت را تاریخ پایان

 آسمانی کتب در آن زولن و انبیاء سوره105 آیه اطالق از که است اهمیت پر نکته این یادآوری
 پیروان و نبوده خاصی آیین به محدود خداوند، صالح بندگان از مراد که آید می دست به پیشین

 خواهناد زماین وارث شاریفه آیاه در شاده یااد شارای  باه یاابی دست با آسمانی های آیین از یک هر
 مفهااوم داشات نظاار باا و آسامانی آیااین آخارین ظهااور باا ساویی از داشاات دور نظار از نبایااد اماا شاد.

 بود. نخواهد میسور اسالم رهگذر از جز شرای  این به یابی دست خاتمیت
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ْ   و    ح ی   م 
ْسالمح  ر  یْ غ   ْبت  ْ       یدح  اإْلح ل  ْ ُ   ْ ب    یُ  ف  ِ   یفح  ُهو   و   مح ر  رح  مح    اْْلخح  (85: عمران )آل ؛   یاحْل  سح

  از قیامااااات در و ساااااتنی پذیرفتاااااه وی از [جویاااااد ]دیگااااار دیااااان اساااااالم جاااااز  هااااارک و
 است. کاران زیان

  و درآیاااد اساااالم آیاااین باااه ملیتااای و قاااوم هااار از گروهااای و شاااخص هااار چاااه چنان ترتیاااب بااادین
گزینااد صاااالح بنااادگان زمااره در   صاااالحان کاااه چنان دیگااار سااوی از و باااود. خواهاااد زماااین وارث جا
  در تااار وسااایع مقیااااا در الهااای وعاااده ایااان اماااا شااادند، فرعونیاااان سااارزمین وارث اسااارائی  بنااای از

  مفساااران میاااان در اسااااا بااارهمین دارد. اساااالمی امااات از صاااالحان باااه اختصااااص تااااریخ پایاااان
کیااااد آیااااه بااااراطالق طباطبااااایی عالمااااه شاااایعه   بااااه خاااااص مااااوارد بااااه آن تخصاااایص از داشااااته تأ
 کند. می دوری شدت

 یادآوری
فخار رازی، ) مفساران از برخای گفتاه براسااا چاه چنان کاه است پراهمیت نکته این یادآوری

 کتااب زبااور، از مااراد (328 ،2ج :1413 عاااملی، ؛217 ،3ج :1422جااوزی،  ابن ؛192 ،22ج :1415
 ازلای تااریخ( )پایاان موضاوع ایان ۀپیشاین باشاد؛ محفاو  لاوح  کار، از مقصود و پیشین پیامبران

 نبیاا ایان اسات روشان اسات. شاده اباالغ رسوالن ارسال با و بینی پیش بشر تاریخ از پیش و بوده
  دارد. آسمانی معارو در موضوع واالی جایگاه و اهمیت از نشان

 گیری نتیجه
  کتاااااش «زبااااور» از مااااراد کااااه آمااااد دساااات بااااه مفسااااران تحلیاااا  و واژگااااان شناساااای مفهااااوم از
  زمااااین، سراساااار مفهااااوم بااااه شااااریفه ۀآیاااا در «ارض»اساااات. تااااورات « کاااار» از مقصااااود و داوود
 خلاف باه سالف از ماال انتقاال و باری میاراث «یرثهاا» از مقصاود اسات. کفاار هاای سارزمین ویاژه باه
 ۀشایسات کاه ماؤمن و شایسته بندگان به «صالحون» و است. ستد و داد بدون -موارد حسب به-

  شاااااده اطاااااالق هساااااتند دارا را زماااااین معناااااوی و ماااااادی آباااااادانی صاااااالحیت و زماااااین در زنااااادگی
  تطبیاااق شاایعیان و تبیاا اهاا  بااار را آن بیاات اهاا  روایااات بااا ساااو هاام شاایعه مفسااران اساات.
 و انااد نیافتااه زیااادی توفیااق مزبااور فااراز ویااژه بااه آیااه تفساایر در ساانت اهاا  مفسااران امااا انااد. کاارده
کندگی و آشفتگی از شان اقوال  اقاوال نقا  به آنان بیشتر رو همین از دارد. حکایت سردرگمی و پرا
 بااین بتااوان دلیاا  ینهماا بااه شاااید و انااد. کاارده دوری خاااص مااورد باار آن تطبیااق از و کاارده بساانده
 در را تااریخ پایاان دیادگاه سنت اه  مفسران که چون کرد؛ ایجاد سویی هم فریقین مفسران اقوال
 اند. نکرده نفی آیه تفسیر
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 سالطه و گیتی ۀپهن بری میراث پیشین انبیای آسمانی کتب در سبحان خدای ،اساا  این بر
 باه اساالم امات از مؤمناان بناابراین سات.ا داده بشاارت را زماین روی بار مؤمناان سراساری نفاو  و

 ایااان کاااه چناااان باااود. خواهناااد زماااین روای فرماااان و کفاااار های داشاااته وارث کااا  مصااالح رهباااری
 پا  اسارائی  بنای مستضاعفان گرفات. صورت نیز (137: )اعراو اسرائی  بنی امت در بری میراث

 باه بشاارتی خاود کاه دندشا قادرت اوج در فرعونیااِن  هاای داشاته وارث سرانجام بردباری و صبر از
 سابحان خادای پشاتیبانی با روزی بردباری، صورت در استضعاو، رغم به که است اسالمی امت
 شد. خواهند زمین سراسر در کفار های داشته وارث
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