
 
  فریقین تفاسیر در »اهللا بقیت« تعبیر مصادیق تطبیقی تحلیل

 
  1علیرضا طبیبی

  )10/11/1401 :مقاله پذیرش تاریخ ـ15/8/1401 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

مذکور تنها در  تعبیرهاي قرآن تنها در سوره هود ذکر شده است. یادکرد از میان سوره» اهللابقیت«قرآنی  تعبیر
سوره هود باعث شده است برخی مفسران آن را در قالب سیاق و محتواي آیات سوره هود تفسیر کنند و برخی دیگـر  

اند. تحلیل تفسیرها و مصادیق ارائه شده از جانب مفسران مطلبی است که در را فراتر از سیاق سوره تشریح کردهتعبیر 
ي فناناپذیر منسـوب بـه   مانده، به معناي باقی»بقیت اللَّه«این تحقیق به آن پرداخته شده است. که در پایان حاصل شد 

ماند  ى خداوند براى بشریت باقى مى دهباشد و هر وجود مبارك و نافعی که به اراشماري میخداوند، داراي مصادیق بی
 تعبیـر موارد بیان شده در تفاسیر اهل سنت و اغلب تفاسیر شیعه، تنها بیان برخـی از مصـادیق ایـن    را شامل است. لذا 
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 . مقدمه1

 آنکـه  بر عالوه هاسوره نیاز ا کیسوره است. هر  114متشکل از  یقرآن کتاب آسمان
فرد اسـت.  ه منحصر ب هایییژگیمشخصه و و يدارا کندیرا دنبال م مختلفی غرض و هدف

است که تنهـا در   یواژگان ایوجود واژه بعضاً منحصر به فرد هر سوره،  هايیژگیاز جمله و
ـ م نی. در اشودینم افتیه واژ نیا اهسوره ریهمان سوره آمده و در سا سـوره هـود از    انی

 نیکار رفته است که منحصر به همه ب» اهللا تیبق«قرآن است که در آن واژه  هايجمله سوره
باعـث برجسـته    یمسأله به نوع نیکار نرفته است. هم سور قرآن، به ریسوره است و در سا

ظران مختلف راجع بـه آن  صاحبن وواژه شده است تا توجهات به آن معطوف شده  نیشدن ا
ـ دق يمختلف از واژه مذکور باعـث شـده اسـت معنـا     يرهایاظهارنظر کنند. ارائه تفس و  قی

ـ بق«واژه  ریمفسران در تفس یخوانندگان دشوار شود. برخ يآن برا یواقع  اقیاز سـ » اهللا تی
 ریتفس يات برایاز روا زین يکمک گرفته و تعداد اتیآ اقیاز س برخی اند؛ سوره بهره گرفته

را که تنهـا در سـوره   » اهللا تبقی« واژه است درصدد حاضر پژوهش حال .اندجسته ياریآن 
ـ  هـاي مصداق وارائه کرده  یهود آمده است و مفسران راجع به آن نظرات گوناگون  یمختلف

و  عهیمفسران شـ  يکه از سو يمتعدد هايمصداق انیکه از م ندبنشی بحث به را اندذکر کرده
 یبانیرا پشـت  دهیمصداق برگز نه،یرسد؟ و کدام قریبه نظر م ترقیدق کیده کدامارائه ش یسن
 يت راجع به معنـا و اهل سنّ عهیصورت است که نظرات مفسران ش نیروش کار بد کند؟یم

ـ خواهد شد سـپس بـا تحل   انیآن ب قیواژه مذکور و مصاد نظـرات مفسـران    یو بررسـ  لی
مستندات و قرائن را بـه دنبـال دارد ارائـه     یهمراهو  باشدیم دهیکه برگز یمصداق ن،یقیفر

  خواهد شد. 
  

  . پیشینه موضوع2
و یـا سـایر    .تاکنون راجع بـه مفهـوم ایـن واژه و کـاربرد آن در مـورد امـام عصـر       
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پژوهشـی  «ي تحقیقات مقالـه  از جمله ایندر برخی روایات انجام شده است؛  %معصومان
است که در مقاله خـود بیشـتر بـه    حمدعلی محمدي اثر م »اهللاي مصطلح قرآنی بقیتدرباره

در  اهللا پرداخته و آن را سود حالل در نظر گرفته اسـت.  مفهوم و کاربرد اقتصادي تعبیر بقیت
به مصادیق مختلف را از باب ورود به معانی ثـانوي و  » بقیت اهللا«این مقاله نویسنده تطبیق 

  1است.فرعی دانسته که بیشتر در دوره متاخران باب شده 
اما مقاله حاضر درصدد است از طریق ورود به تفاسیر فریقین و با اسـتفاده از روایـات   

» اهللا بقیـت «یـابی حـداکثري    تفسیري و آراء مفسرّان فراتر از سیاق ظاهري آیات به مصداق
برخی از  بپردازد. در این جهت ذکر توضیحاتی در خصوص اقسام تفسیر بدون فایده نیست.

داننـد:  شود، بر دو قسم مـی وم قرآنی، تفسیر را به اعتبار آنچه که تفسیر مینظران علصاحب
تفسـیر   -2تفسیر لفظ و یا تفسیر لغوي که عبارت است از بیان معناي لفظ از نظر لغت.  -1

معنا و یا تفسیر معنوي و یا مصداقی کـه عبـارت اسـت از مشـخص کـردن مصـداق و یـا        
). در حقیقـت مفسـر در مسـیر    303صدر، است (بق مصادیق خارجی که آن معنا بر آن منط

ها در نیل به سعادت بشري کـه  کشف مراد خداوند در آیات قرآن و یاري رساندن به انسان
هدف از نزول قرآن است، ابتدا معناي لغت را تبیین نموده و در گام بعد بـه تطـابق واقعیـت    

هاي فکري اطالعات و زمینه پردازد. در این مرحله است که معنا با  حقیقت خارجی آن می
تري قرار داشـته باشـد،   آیند و به هر میزان که ذهن او در مسیر صحیحمفسر به کمک او می

شود. در دیدگاه شهید صدر تفسیر معناي لفـظ و  به مصادیق صواب الفاظ قرآن رهنمود می
ی کـه آن  گردد و یافتن صورت یا شکلکنکاش درباره مصداقی که مفهوم لفظی به آن باز می

تأویـل در قـرآن، نـه بـه معنـاي      «بخشد، در حقیقت تأویل کالم اسـت.  مفهوم را پیکره می
گردد و منظور از ایـن معنـا همـان    تفسیر، بلکه به معناي چیزي است که شیء به آن باز می

تفسیر معنا یا شکل بخشیدن و مجسم ساختن یک معناي کلـی در صـورت ذهنـی خـاص     
  .)313، (صدر» است؛ نه تفسیر لفظ

                                                                                                                                        
  .27/1/1388تاریخ انتشار  ،3شماره  ،پژوهی . محتوي این مقاله را نکـ دو فصلنامه اسالم1
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در نتیجه تبیین معناي لفظی آیات و الفاظ قـرآن تفسـیر و واکـاوي و یـافتن مصـادیق      
با توجه به این دیدگاه به سراغ تفاسـیر  نگارنده خارجی آن تأویل نام دارد. در این نوشتار، 

ي در آیـه » اهللابقیـت «ي تطبیقی و واکاوي نظرات آنان ذیل عبارت تا با مطالعهرفته فریقین 
یابی) در بیانـات آنهـا   ي هود اوال به مرزبندي بین تفسیر و تأویل (مصداقوره مبارکهس 86

  . واکاوي کندیابی را ي این مصداقمالك و فلسفه و ثانیاً بپردازد
  

 در تفاسیر فریقین» اهللابقیت«ي تفسیر لفظی واژه. 3

ش سـوره هـود از زبـان شـعیب پیـامبر خطـاب بـه قـوم         86و  85خداوند در آیـات  
و یا قَومِ أَوفُوا الْمکْیالَ و الْمیزانَ بِالْقسـط و ال تَبخَسـوا النَّـاس أَشْـیاءهم و ال     «فرماید:  می

 »بقیت اللَّه خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ و ما أَنَـا علَـیکُم بِحفـیظ     * تَعثَوا فی الْأَرضِ مفْسدینَ
و در ى قوم من، پیمانه و ترازو را به داد، تمام دهید، و حقوق مردم را کم مدهید، و ا«یعنی: 

اسـت،   ] خدا براى شما بهتر اگر مؤمن باشید، باقیمانده [حالل *زمین به فساد سر برمدارید 
  » و من بر شما نگاهبان نیستم

بـین   در این دو آیه شعیب پیامبر قوم خویش را به رعایت عدل و انصـاف در تجـارت  
یکدیگر سفارش نموده و عدم رعایت حقوق اقتصادي یکدیگر را عامـل فسـاد در جامعـه    

کند کـه بعـد از مسـاله اعتقـاد بـه       آیات فوق این واقعیت را به خوبى منعکس مى« داند.می
ریختگـى   اى برخوردار است و بهـم  صحیح، یک اقتصاد سالم از اهمیت ویژه عقایدتوحید و 

در این آیات به  %فساد وسیع در جامعه خواهد بود. شعیب پیامبرنظام اقتصادى سرچشمه 
ثروتى کـه از راه ظلـم و سـتم و اسـتثمار      -کند که افزایش کمیت ثروتقومش گوشزد می
نیازى شما نخواهد بود، بلکه سرمایه حاللى که براى شما باقى  سبب بى -دیگران بدست آید

خدا و دستورش داشـته باشـید بهتـر اسـت؛      ماند هر چند کم و اندك باشد اگر ایمان به مى
   )9/203 (مکارم شیرازي،» بقیت اللَّه خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ

با توجه به این شرحی که از آیه گذشت، بسیاري از مفسران فـریقین بـه معنـاي لفظـی     
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که با توجه به در نظـر   و آن را همان باقیمانده و سود حاللیکرده اشاره » بقیت اهللا«عبارت 
اند. زمخشـري، طنطـاوي، طبرانـی و    گردد، تفسیر کردهمی» اهللا«داشتن خداوند منسوب به 

با عباراتی نزدیک به هم چنـین  » اهللابقیت«فخر رازي از مفسران اهل سنت در شرح معناي 
ـ  نوشته مانـد،  یاند که بعد از دوري از حرام در کیل و وزن، آنچه از حالل براي شما بـاقی م
باشـد.  اهللا است و نسبت به مال زیادي که از راه کم فروشی بر مردم جمع کنید بهتر میبقیت

). در 18/38  ؛ فخـررازي، 7/258  ؛ طنطـاوي، 3/452  ؛ طبرانـى، 2/418   زمخشري،نکـ : (
ازي، هاشـمی  میان مفسران شیعه نیز، عالمه طباطبایی، شیخ طبرسی، کاشـانی، ابوالفتـوح ر  

اهللا، طیب، از جمله کسانی هستند که در تفسیر آیه تنهـا بـه تفسـیر     ، عالمه فضلرفسنجانی
حقـى برسـوى،     ؛3/305 ؛ کاشـانی،   12/110 انـد (طبرسـی،   لغوي و لفظی آن اشاره کرده

ــایی،10/321  ؛ رازي،4/172    اهللا، ؛ فضــل8/168  رفســنجانی، هاشــمی؛ 10/545  ؛ طباطب
  ).  7/105  ؛ طیب،12/110

نامبرده طبق تعریف شهید صدر از تفسیر و تاویل، تنها به تفسیر، و نه تاویل این مفسران 
اند. این در حالی است که تعداد دیگـري از مفسـران از همـان ابتـدا     عبارت قرآنی پرداخته

و یا پس از بیان معنـاي لغـوي آن؛ بـه ذکـر     » اهللابقیت«بدون اشاره به معناي لغوي عبارت 
  اند.  ن پرداخته(تاویل) آ مصادیق خاص

  
  در تفاسیر فریقین  »اهللابقیت«ي تفسیر مصداقی واژه. 4

ي پند و اندرزها و سـخنان خـویش، خطـاب بـه قـومش بیـان       شعیب پیامبر، در ادامه
 تفسـیر و مفهـوم دو  » بقیت اللَّه خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ و ما أَنَا علَیکُم بِحفـیظ «دارد:  می

کند و آنـان را  ي هود که سخنان شعیب پیامبر براي قومش را بازگو میسوره 86و  85آیه 
دارد، روشن اسـت.  از گرانفروشی و فراموش کردن خداوند در معامالت خویش بر حذر می

نظر بین مفسران گشـته اسـت و    ، منجر به اختالف86، در آیه »اهللابقیت«تنها، مفهوم عبارت 
اق در تفاسیر گوناگون را بیان مصادیق و حقایق خارجی این واژه دانست توان وجه افترمی
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  اي متفاوت بیان کرده است.گونه که هر مفسري آن را به
، مانند $ي تابعین پیامبر اسالمو مفسران برجسته %ي اطهاردر روایات تفسیري ائمه

ن پس از آنان تا بـه  ... معانی متفاوتی براي آن ذکر شده است. مفسراحسن، قتاده، مجاهد و
اند که در ایـن  امروز نیز، هر یک به تبعیت از یکی از آن بزرگان، به دیدگاهی متمایل گشته

شود و سعی بر آن است تـا در پایـان بـه    پژوهش دیدگاه شماري از آنان ذکر و بررسی می
ذکر یک مالك و معیار براي انتخاب مصداق صحیح بین مصادیق گونـاگون بیـان شـده در    

  اسیر بپردازیم.           تف
  

 در شماري از تفاسیر اهل سنت » اهللابقیت«تفسیر مصداقی عبارت . 4-1

هاي متفاوت مفسـران  حاتم، تنها به ذکر دیدگاهبرخی از مفسران اهل سنت مانند ابن ابی
قتاده  ـ2داند. اهللا میاهللا را طاعهـ مجاهد بقیت1اند که عبارتند از: ي تابعین پرداختهبرجسته

بیان کرده است. هواري » کم من ربکم خیر لکمحظّ«را » اهللا خیر لکمبقیت«مراد از عبارت 
کم را  کم من رب ـ ربیـع مفهـوم آن   3) 2/242 (هواري،  داند.می» بهشت و ةجن«مراد از حظّ

رزق اهللا خیـر  «ـ حسن در بیان مفهوم آن گفته: 4بیان داشته است. » اهللا خیر لکموصیه«را 
ـ عبد الرحمن بن زید بن أسلم در بیان مفهوم آن چنین نوشـته  5و » من بخسکم الناس لکم

) ماتریـدي در  6/2072  حـاتم، ابـن ابـی  » (حمـة فی الرالبقیة الهالك فی العذاب و «است: 
 را تفسیر خویش عالوه بر این نظرات، دیدگاه ابن عبـاس را نیـز بیـان کـرده کـه بقیـت اهللا      

أي: ما جعل اهللا لکم مما یحل خیر لکم مما یحـرم علـیکم مـن    : «اینگونه تفسیر کرده است
) ثعلبی نیز در تفسیر این عبارت، عالوه بـر بیـان   6/168  (ماتریدي،» نقصان الکیل و الوزن

دیدگاه تفسیري ابن عباس، مجاهد، قتاده و ابن زیـد، نظـر سـفیان را نیـز بیـان نمـوده کـه        
) خازن نیز در لباب التأویـل بـه   5/186   داند. (ثعلبى،می» رزق اهللا«را به معناي » اهللا بقیت«

اهللا را به معناي ثواب و پـاداش الهـی   بیان نظرات ابن عباس و مجاهد و نظر کسانی که بقیت
  )2/499  اند پرداخته است. (خازن،دانسته
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اند. گروهی دیگر از مفسران اهل سنت، نظر خاصی را برگزیده و تنها به ذکر آن پرداخته
یعنـى:   «نویسد: کند و میرا ثواب خداوند در آخرت تفسیر می» اهللابقیت«اتل بن سلیمان مق

) راغب نیـز در   2/294  (مقاتل بن سلیمان،» لکان ثوابه خیر لکم من نقصان الکیل و المیزان
بقیت اهللا به معنـاي ثـواب   «مفردات همین دیدگاه را قائل شده و به شرح آن پرداخته است. 

است که به قصد توجه و قربـت بـه خـداي تعـالی انجـام شـود و در ایـن آیـه          هر عبادتی
) 1/300  (راغـب اصـفهانی،  » پایداریش به وجود حقّ تعالى پیوسته و اضـافه شـده اسـت.   

اعتقاد و باور به اینکه منافع مال کم و حالل بیشتر از مال زیاد و حرام است، همان تعریـف  
دهد. به همین دلیل است که بعضـی  ال برخی قرار میو مفهوم برکت است که خداوند در امو

  )68 اند. (یمنی،را تعبیر به برکت نموده» اهللابقیت«از تفاسیر نیز 
اساس تعریف شهید صدر از تفسیر لغـوي فراتـر   سنت، با وجود آنکه بر مفسران اهلدسته اخیر 

مصادیقی معدود اشاره داشته و  اند، اما از سویی به لحاظ کمی بهرفته و پاي به عرصه تاویل گذارده
  اند.از سویی و به لحاظ محتوایی، طبق اجتهاد شخصی و نه ذکر ادله متقن به تاویل پرداخته

  
  در شماري از تفاسیر شیعه» اهللابقیت«تفسیر مصداقی عبارت . 4-2

را بـا  » اهللابقیـت «تفسیر مصداقی مفسران و دانشمندان علوم قرآنی شیعه ذیـل عبـارت   
  توان به چهار دسته تقسیم کرد:ي آن، میه گسترهتوجه ب
  

  گرا تفاسیر تقلیل. 4-2-1
ن اهل سنت، تنها به ذکر شـمار  اکه همنوا با مفسر» من هدي القرآن«مانند مفسر تفسیر 
رضوان خدا و ثواب خداوند دانسته که بـر  پرداخته و آن را » اهللابقیت«معدودي از مصادیق 

  )5/108 د. (مدرسی،آیاثر اعمال خیر، بدست می
  
  در مصداق عینی آیه .قائالن به اختصاص امام زمان .4-2-2

را مصداق  .مفسرین و دانشمندانی هستند که عالوه بر بیان تفسیر لغوي آیه، امام عصر
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. توجه آنان بـه روایتـی اسـت کـه براسـاس آن، امـام       دانندمی» اهللابقیت«خارجی عبارت 
کند کـه مـردم   کنند و یا روایتی که بیان میاهللا معرفی میپس از ظهور خود را بقیت .زمان

(روایـات   )193 ؛ کـوفی، 6/299 امین، ( دهند.پس از ظهور با این عنوان به ایشان سالم می
    در بخش روایات آورده شده است)

  
  در مصادیق عینی آیه) معصوم 14قائالن به ورود  .4-2-3

را  )بیـت  تمام اهلا توجه به روایاتی دیگر، دهند که باین گروه را مفسرانی تشکیل می
؛ فـیض  6/772؛ بـرازش،  5/246 مشـهدي،  دارند. (قمـی بیان می» اهللابقیت«مصداق عبارت

). در این بـاب  2/571  ؛ بحرانی،1/367  ؛ قطب راوندي،2/392؛ حویزي، 3/772 کاشانی، 
را بقیت اهللا معرفـی   %، امام رضا%دو روایت ذکر شده که در یکی از آنها امام موسی کاظم

اهللا هسـتیم.  کند که ما (اهل بیـت) بقیـت  سوگند یاد می %کند. در روایت دیگر، امام باقرمی
در روایات فوق بر اهل بیت مطلق و معرفی یـک امـام بـه عنـوان     » اهللابقیت«صدق عنوان 

تـوان   مـی شـود  باشد. از آنجا که مقید با وجود دلیلی حمل بر مطلق میمقید می» اهللابقیت«
بـه دلیـل برخـورداري از     )در این روایات، تمام اهل بیت» اهللابقیت«ادعا کرد که مراد از 

ابن شهرآشوب مازندرانی نیز مـراد از  باشند. عصمت و همچنین نافع بودن براي بشریت می
) 3/103 شـهر آشـوب مازنـدرانى،     داند. (ابـن و اوالد او می %در قرآن را علی» بقیت اهللا«

ي خلفـاي خداونـد بـر روي    در روایات را همه» بقیت اهللا«عالمه مجلسی مراد از  همچنین
 ،مـالء االخیـار   دانـد. (مجلسـی،  باشـند، مـی  زمین که شامل تمام انبیاء و اوصیاء الهی مـی 

  ).25/282  ،العقول ةمرا؛ 9/255 
  

  ي دوم و سومروایات مورد اتکاي دسته .4-2-3-1
  ته دوم و سوم عبارتند از:برخی از روایات مورد اتکاي دس

ي عـنْ    . 1 یم الـدینَورِ ـرَاه نُ إِباقُ بح س د قَالَ حدثَنی إِ محنِ مفَرِ ب عنْ جى عی حنُ یب د محم
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ه ع قَالَ سأَلَه رجلٌ عنِ الْقَائمِ (عجل اهللا تعالی فرجه الشـ  د اللَّ بنْ أَبِی عرٍ ع اهنِ زرَ بمریف) ع
ینَ ( ن م یرَالْمؤْ أَم ه ه بِ ینَ قَالَ لَا ذَاك اسم سمی اللَّ ن م رَه الْمؤْ م ه بِإِ لَیع لَّمسی%   ـدأَح ـه م بِ سی م ) لَ

   قَـالَ ی ـه لَیع ـلَّمسی فکَی اكد ف لْتعج رٌ قُلْت لَّا کَاف ده إِ عب ه ـلَام   قَبلَه و لَا یتَسمی بِ قُولُـونَ الس
ینَ ن م م مؤْ تُ م إِنْ کُنْ رٌ لَکُ اهللاِ خَی تی ققَرَأَ ب م ه ثُ ه اللَّ ی قا بی کلَیع. 

با عنوان امیرمؤمنـان   .آیا] به امام قائم«[پرسید:  %زاهر گوید: مردي از امام صادق بنعمر
نهاده اسـت، پـیش    % علی ،یرالمؤمنیننه! خداوند آن نام را مخصوص ام«فرمود: ؟»کنند سالم می

عرض کـردم:  ». از او کسی به این نام، نامیده نشده و بعد از او هم جز کافر آن نام را برخود نبندد
ـک یـا    «گویند:  ؟ فرمود: می»قربانت شوم! پس چگونه بر او سالم کنند« لَیع ـلَام اهللابَقِیَّـةَ  الس !«

ـ سپس این آیه را قرائت فرمود:  شـیخ  ؛ 1/411  ،(کلینـی  اهللا خَیـرٌ لَکُـم إِنْ کُنْـتُم مـؤْمنین     ةُبَقِیَّ
  .)24/211 ،بحاراالنوار مجلسی، ؛191 ؛ استرآبادي،14/600عاملی، حر

2 .کُلَی قُوب الْ عنُ یب د محَثنَا مدقَالَ ح ه ه عنْ د بنِ عصامٍ رضی اللَّ محنُ مب د محَثنَا مدح  ـی ن
قَزْوِینی قَـالَ حـدثَنی   یلُ بنُ علی الْ اعمس قَاسم بنُ الْعلَاء قَالَ حدثَنی إِ ـنُ     قَالَ حدَثنَا الْ ب ـی لع
ا جأَب تعمقَالَ س یقَف د بنِ مسلمٍ الثَّ محنْ مع نَّاطح د الْ یمنِ حمِ باصنْ عیلَ ع اعمس د إِ محفَرٍ م ع

رَ ع یقُولُ اقب لَى  .....بنَ علی الْ رَه إِ ظَه نَد أَس ج ذَا خَرَ إِ ـا  الْکَعْبَةِفَ ثَلَاُثم ه لَی تَمع إِ اج ثَلَاثَـۀَ   ئَـةٍ و و
ه هذه الْآ قُ بِ نْطا یلُ مأَو لًا وجشَرَ رإِنْ کُ یَةُع م رٌ لَکُ خَی ه یت اللَّ قینَب ن م م مؤْ تُ ـۀُ    نْ ی ققُولُ أَنَا بی م ثُ

ـ  لَیع لَاملَّا قَالَ الس ه مسلِّم إِ لَیع لِّمسفَلَا ی م کُ لَیع تُه ج ح و یفَتُه خَل و ه ضی أَرف ه ـۀَ   ک یـا اللَّ ی قب
ه ضی أَرف ه   .  اللَّ
کند و سیصد و سیزده  کند به کعبه تکیه می ما ظهور .ید: وقتی قائمافرم می %امام باقر

بقیت اللَّه خَیرٌ لَکُم نفر نیز، دور او جمع می شوند و اولین سخنی که می گوید این آیه است: 
در روي زمیـنش هسـتم و خلیفـه او و    » بقیـت اهللا «سپس می گوید مـن   إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ

گوید: سالم بر تو یا  سالم نمی کند مگر اینکه می حجت او بر شما می باشم. پس کسی بر او
 )463 ،؛ طبرسی1/331، شیخ صدوق ؛52/192 ،(مجلسیدر زمین خدا. اهللا  بقیت

3 . ـارمنْ عع ،ي د أَز یى اَلْ حنُ یَثنَا لُوطُ بدقَالَ: ح ،ي حسنُ بنُ معاذ اَلرَّضَوِ ى اَلْ ور ـنِ   ةَو ب
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د اقاَلْو د یانَ زرْونِ مب کلاَلْم د بنُ عب شَام ه جقَالَ: ح ،ـی   سَنَةً ي ف ـجح کَانَ قَد ینَ، و ن نَ اَلسم
ـ   عـی ب فَرٌ ف عفَقَالَ ج ،( الَم اَلس هِم لَیفَرٌ (ع عج نُه با رُ و اقب د بنُ علی اَلْ محۀِ م نَ اَلس لْکت :ـه ضِ کَالَم 

...»........ م أَعلَی) السالم علیه( أَبِی نَادي ثُ ه بِ توص لی و م مدینَ إِ باً أَخاه یلَی شُع ـه  إِ ل بَقِیّـةُ  قَو 
رٌ اهللاِ خَی م م إِنْ لَکُ تُ ینَ کُنْ ن م ه و نَحنُ مؤْ ه�ُ اللَّ ی قب ه ه فی اللَّ ضأَر.« 

 %صـادق  امام. شودمی ذکر آن از حاجت ارمقد به اینجا در و است طوالنی حدیث این
لی و: زد فریاد بلند صداي با سپس پدرم .........: فرماید می م مدینَ إِ ا أَخَاهب یمِ  قَالَ شُع ـاقَوی 

بدواْ ا اهللاَ اعم م لَاه منْ لَکُ یالَ تَنقُصواْ لَا و غَیرُ إِ کْ الْم یزَانَ و الْم م ِ إِنی  أَخَـاف  ِ إِنـی  و یرٍبخ أَرئکُ
م کُ لَیع ذَابمٍ ع ویط ی مح .مِ و اقَوفُواْ ی ـالَ  أَوی کْ الْم یـزَانَ  و الْم  ـط س ق خَسـواْ  لَـا  و بِالْ تَب  ـاس  النَّ

م هاءی أَرضِ فیِ تَعثَواْ لَا و أَشْ دین الْ س یت. مفْ قرٌ اهللاِ ب خَی م م إِنْ لَکُ تُ م  کُنْ ینَ؛مـؤْ بـه : «فرمـود  و ن 
 ابـن  ؛10/154  مجلسـی،  ؛1/471 (کلینـی،  »خداییم ي گذارده باقی زمین، روي در ما خدا

  .)4/190  شهرآشوب مازندرانی،
ـنِ    . 4 ب ـه ـد اللَّ بنُ عب یم َثنَا تَمدح لَامالس ه لَیالرِّضَا ع د ل ورِ م بارِ فی بابِ ذکْ أَخْ فی عیونِ الْ

تَمنِ مب یلنْ عع ي أَنْصارِ ه قَالَ: حدثَنی أَبِی عنْ أَحمد بنِ علی الْ ه عنْ قُرَشی رضی اللَّ مٍ  یمٍ الْ یـثَ
   ـت ـا حملْ تَقُولُ: لَم لَامالس ه لَیالرِّضَا ع ۀَ أُم مج یه قَالَ: سمعت أُمی تَقُولُ: سمعت نَ نی  عنْ أَبِ ـاب بِ

ـی      ن ـنْ بطْ یـداً م یلًـا و تَمجِ لتَه یحاً و ـبِ ی تَسنَامی مف عم أَس کُنْت لِ، و مح لِ الْ قْ رْ بِثأَشْع م ، علی لَ
أَرضِ لَى الْ تُه وقَع إِ ضَعا وئاً، فَلَمشَی عم أَس م تَبهت لَ ذَا انْ إِ زِعنی ذَلک و یهولُنی. فَ واضعاً یـده   فَیفْ

ه یتَکَلَّم، فَدخَلَ ه کَأَنَّ شَفَتَی رِّكحی اءملَى الس سه إِ أَرضِ رافعاً رأْ ـنُ       علَى الْ ـى بوسم ـوهأَب ـه لَی إِ
تُه إِ ۀُ ربک، فَنَاولْ ۀُ کَرَام مج یئاً لَک یا نَ نی: هفَقَالَ ل لَامالس ه لَیفَرٍ ع عیجف اهفَأَذَّنَ  خِرْقَةٍ ی ضَاءیب

ه کَه بِ فُرَات فَحنَّ سرِ و دعا بِماء الْ أَی أَیمنِ و َأقَام فی الْ ه الْ ی أُذُنف    ـه إِنَّ لَی و قَالَ: خُذیه فَ م رده إِ ثُ
ه.بَقِیَّةُ  ضی أَرلَّ فج زَّ وع ه  اللَّ

دم از یگفت: من شـن  که او گفت: من شنیدم از پدر خود که مى مرویست از على بن میثم
نیافتم گرانى حمـل   ،گفت که: چون من حامله گشتم به پسرم که می %نجمه مادر امام رضا

ترسـانید مـرا، و    شنیدم در خواب تسبیح و تهلیل و تحمید را از شکم خود. پس می را و مى
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ار نهادم بر زمین واقع دستهایش بر زمـین  شنودم چیزى را؛ و چون ب شدم نمی چون بیدار مى
کنـد، پـس    داد لبهاى خود را گوئیا که تکلـم مـی   بود و سرش بجانب آسمان، و حرکت می

فرمود که: گوارنده باد ترا اى نجمه کرامت پروردگار  %درآمد بسوى من پدرش امام موسى
ـ  اتو. پس داد او را به پدر در خرقه سفیدى پیچیده، پس آن حضرت ب ت در گـوش  نـک گف

راست وى، و اقامت گفت در گوش چپ وى، و بعد از آن آب فرات را طلب فرمود و کـام  
ـه اسـت در    بقیةاو را بآن گرفت، بعد از آن رو کرد بمادرش و فرمود که: بگیر این را که  اللَّ

  ) 49/9 ،بحاراالنوار ؛ مجلسی،3/131  اربلی،زمین او. (
 آیه، به مصادیقی معدود» تاویل«دسته اخیر مفسران نیز همچون مفسران اهل سنت، در 

  .که به مستند به ادله نقلیاند؛  اهللا اشاره نموده از عبارت بقیت
  

  »بقیت اهللا«تفاسیر حداکثرگرا در بیان مصادیق عینی عبارت  .4-3-2-3-2
و حسینی همدانی) بـا تفکـر   برخی از مفسرین (قرائتی، مکارم شیرازي، صادقی تهرانی 

تـر از سـایر مفسـران    ي مصادیق آن را گسترده، دایره»اهللابقیت«ي اضافی عبارت در رابطه
را به معناي آنچه که فناناپذیر است و نزد » اهللابقیت«اهللا صادقی تهرانی اند. آیتمعرفی کرده

ربوبیت الهـی قـرار داشـته    ي کند که هر آنچه در رابطهداند و بیان میخداوند باقی است می
ه«صورت فناپذیر است.  باشد، این ویژگی بقا و دوام را دارد و در غیر این یت اللَّ قاینجـا  » ب

است که باقى است، و آنکه و آنچه در رابطـه ربوبیـت الهـى نیسـت     » ما عند اهللا«به معناى 
ر کـار حضـرت   ن و در آخـ اش بقیه رسالتى شـعیب و سـایر رسـوال    فانى است، و از جمله

  )2/417  (صادقی تهرانی،» است که آخرین معصومان است. .بقیةاللَّه
داند و از این جهت کـل رسـوالن   وي دوام و فناناپذیري را در پرتو رسالت خداوند می

خداوند، از آن جهت که در مسیر رابطه با خداوند و در پرتو رسالت الهی قرار دارند باقی و 
 )رسول گرامی اسالم و تمام معصـومان م، از باب جري و تطبیق، به پایدارند. این بقا و دوا

  )231 یابد. (صادقی تهرانی،نیز سرایت می .پس از ایشان و از جمله امام زمان
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ي ربوبیـت  استدالل این مفسر بر این اصل استوار است که هر آنچه و هر آنکه در رابطه
ـ       اقی برخـوردار و ویژگـی بقـا از    الهی قرار دارد، از پیونـدي عمیـق بـا خداونـد حـی و ب

صورت هر آنچه به خداوند متصـل   گردد. در ایني جاودانگی به او نیز منتقل میسرچشمه
ي بشـر بـا   گردد. شیعه معتقد است امامت تـداوم رابطـه  می» اهللاما عند«و » اهللابقیت«است، 

دسـت بشـریت    ي امامت هنوز تداوم دارد،خداوند پس از رسوالن است. از آنجا که سلسله
نیز هنوز در دست خداوند است و این رابطه همچنان پابرجاسـت و نیـز هـر کسـی و هـر      

  گیرد.     قرار می» اهللابقیت«ي مصادیق چیزي که به این رابطه متصل است در دایره
پـردازد و فوایـد ربـح    مفسر تفسیر انوار درخشان نیز پس از آنکه به توضیح ظاهر آیه می

س فطرت بشري است و مضرات کـم فروشـی و ربـا خـواري بـراي زنـدگی       حالل که بر اسا
دهد، به معارف حقیقی نهان در آیه که همان تفسیر معنـوي  دنیوي و اخروي انسان را شرح می

کند که غرض اصلی از خلقت بشـر، اعطـاي دو   و یا تأویل آیات است نیز پرداخته و بیان می
و  $ب قرآن و تعلـیم و تربیـت رسـول   مکتنعمت و دو خیر محض به بشریت یعنی تأسیس 

اي که اهل ایمان و پیـروان  است که این دو وابسته به یکدیگرند و به دلیل رابطه )اوصیاء او 
برنامه مکتب قرآن با آنها دارند، در نتیجه همواره در ارتباط با پروردگار هستند و هر چه ایـن  

  )8/474  (حسینی همدانی،نیست. » اهللابقیت«تر سازد، چیزي جز رابطه را قوي
، )تفسیر(از بیانات این دسته از مفسران روشن است که در کنار تعهد به مفهوم لغوي آیه 

آن داشته اند. ایشان پایبند به ظهور آیاتند و معناي ظاهري آیه را » تاویل«توجهی ویژه به 
م و سـوم از  ي اول و دواند و همچنین آن مصادیقی را کـه اهـل سـنت و دسـته    کنار ننهاده

در مصـادیق عبـارت    کنند و تنها قائل بـه توسـعه  مفسران شیعه بیان داشتند را نیز تأیید می
درست است که در آیه مورد بحث، مخاطب، قوم شـعیب هسـتند، و   «باشند. می» اهللابقیت«

وایات، سود و سرمایه حالل و یا پاداش الهى است، ولى با توجه به ر " بقیت اللَّه "منظور از
رساند که هر موجود نافع که از طرف خداوند بـراى  تفسیر معنوي و یا تأویل آیه این را می

شود. تمام پیـامبران   محسوب مى "اللَّهبقیت"بشر باقى مانده و مایه خیر و سعادت او گردد، 
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من اند. تمام رهبران راستین که پس از مبارزه با یک دش"بقیت اللَّه"الهى و پیشوایان بزرگ 
هسر سخت براى یک قوم و ملت باقى می انـد. همچنـین سـربازان    مانند از این نظر بقیت اللَّ

ه اند.  گردند آنها نیز بقیت مبارزى که پس از پیروزى از میدان جنگ باز مى و از آنجا کـه  اللَّ
است  $یام پیامبر اسالمآخرین پیشوا و بزرگترین رهبر انقالبى پس از ق .مهدى موعود

ه "روشنترین مصادیق یکى از تـر اسـت،    باشد و از همه به ایـن لقـب شایسـته    مى "بقیت اللَّ
  )203-9/205  (مکارم شیرازي، »و امامان است.  بخصوص که تنها باقیمانده بعد از پیامبران
ي چهارم از مفسران شیعه قرار دارد، بـا عبـاراتی   مفسر تفسیر نور نیز که در شمار دسته

ـه « «مونه به تببین این آیه پرداخته است. شبیه عبارات تفسیر ن یت اللَّ قدر ایـن آیـه بـه    » ب
ى حالل و خداپسـندانه بـراى انسـان بـاقى      معناى درآمد و سودى است که از یک سرمایه

ى خداوند  ماند و صد در صد حالل است. اما در روایات به هر وجود مبارکى که به اراده مى
ه«ماند،  براى بشریت باقى مى یت اللَّ قشـود. از جملـه بـه سـربازان مـؤمنى کـه        گفته مى» ب
ـه «نیز  .گردند. به امام عصر ى جنگ برمى هپیروزمندانه از جبه یت اللَّ قگوینـد. بـه    مـى » ب

  )4/107  (قرائتی،» داده شده است.» بقیةاللَّه«نیز لقب  )سایر معصومین 
 

  جري و تطبیق مفهوم بقیت اهللا. 5
تواند در اعصار مختلف  صداقی و خارجی موجود در قرآن محدود نیست و مىمفاهیم م
تطبیق آیات قـرآن بـر مصـادیق متعـدد، از     تري، تطبیق شود.  هاى متعدد و وسیعبر مصداق

طلبـد کـه اندیشـمندان    هاي خاصـی مـی  ها و آگاهیي هر فردي خارج است. مهارتعهده
اند. یکی هاي آن پرداختهها و روشوزش مهارت، به آم%اسالمی با استفاده از روایات ائمه

کردنـد و  بسیار از این روش استفاده می )ها جري و تطبیق است که اهل بیتاز این روش
نمایاندند و باعـث پرهیـز از   با توسل به آن، جاودانگی آیات قرآن را به پیروان خویش می

مفهوم آیه به افـراد مختلـف    شدند. این سرایت دادنجمود آیات قرآن در زمان نزولشان می
عالمـه  نامنـد.  مـی » جـري و تطبیـق  «هاي متفاوت را در اصطالح علـوم قرآنـی   در زمان
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اي که اي، مخصص آن آیه نخواهد بود؛ یعنی آیههرگز مورد نزول آیه«نویسد:  طباطبایی می
ي درباره شخصی یا اشخاص معین نازل شده، در مورد نزول خود منجمد نشده، به هر مورد

که در صفات و خصوصیات، با مورد نزول آیه شریک است، سـرایت خواهـد نمـود و ایـن     
  ) 3/67 (طباطبایی،» شود.نامیده می» جري«خاصه، همان است که در عرف روایات به نام 

ي صحیح آن در تبیین آیات قرآن بوده و نحوه )بیتهاي اهلاین روش یکی از روش
اند. ائمه اطهار آیات قرآن را کـه  می خویش آموزش دادهرا به شاگردان و پیروان مکتب عل

صدد کردند. روایات جري، که درقابل انطباق با مواردي غیر از موارد نزول باشد، تطبیق می
 هاي گوناگون، بسیار ویا بر دشمنان آنان است، در بخش )تطبیق آیات قرآن بر اهل بیت

 ).1/42 ،بلکه افزون بر صدها روایت است (همو

ي چهارم از مفسران شیعه نیز، براي نیل به تفسیر صحیح و جامع، در تبیین عبارت ستهد
با استمداد از روش جري و تطبیـق، پـس از دریـافتن روح آیـه بـه ذکـر تمـام        » اهللابقیت«

اند. بدیهی است در ایـن مسـیر، مفسـر بایـد     مصادیق آن در گذشته و حال و آینده پرداخته
ه را بر تمام مصادیق آن بیابد و بیان کند. بر ایـن اسـاس مصـادیق    ي تطبیق مفهوم آیفلسفه

ي دوم و حتی سوم از مفسران شیعه، با برخی از مفسران اهل سنت و دسته بیان شده توسط
یابی آنان ناتمام است و در شرح و بیانـات و برشـمردن مصـادیق    ي مصداقتوجه به فلسفه

 گردد.شیعه، کامل می ي چهارم از مفسرانتوسط دسته» اهللابقیت«

  
  هاي اختالفن و ریشهابررسی تطبیقی نظرات مفسر .6

بنـدي شـهید صـدر در     از تقسـیم  اسـتفاده پس از غور و بررسی در تفاسیر فریقین و با 
سـنت و شـیعه در بیـان مفهـوم      یابیم بخشی از مفسـران اهـل  تعریف تفسیر و تأویل، در می

شان به مصادیق عینـی  اند، ایلفظی این واژه بسنده کرده تنها به ذکر تفسیر» اهللابقیت«ي  واژه
انـد. بخشـی دیگـر از     اي مشـابه رسـیده   و به نتیجه اي نداشتهتأویل) اشارهو خارجی آن (

سـنت در قسـم اخیـر، بـاوجود آنکـه       اند. مفسران اهـل  مفسران فریقین به تاویل آیه نیز پرداخته
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اند، اما در مقایسه با مفسران شیعه، به لحـاظ   اختهنیز پرد» تاویل«براساس تعریف شهید صدر به 
اند. نیز آنکه، بیـان همـین مصـادیق معـدود، طبـق اجتهـاد        کمی به مصادیقی معدود اشاره داشته

انـد، ضـمن    شخصی و نه ذکر ادله متقن بوده است. اما مفسران شیعه اي که به تأویل آیه پرداختـه 
  اند.تکیه بر ادله نقلی اظهار نموده تر، نظرات خود را با بیان مصادیق گسترده
فریقین در خصوص عبـارت قرآنـی   هاي اختالف میان نظرات مفسران  در بازخوانی ریشه

یابیم در اصل پذیرش بیان مصادیق متعدد و جري و تطبیـق و یـا بـه عبـارتی     اهللا، در می بقیت
نکـه در منـابع روایـی    تأویل آیات قرآن، بین این مفسران اختالف مبنایی وجود ندارد. چه، ای

و از اطـالق آن   1انـد خوریم که وجود بطن براي آیات را مطـرح کـرده  آنان به احادیثی بر می
ي آیات قرآن داراي بطن هستند. به عالوه اینکـه بطـن در نصـوص    آید که همهروایات بر می

 2ده اسـت. روایی شیعه و اهل سنت به معناي تأویل آمده و از نظر هر دو فرقه تلقی به قبول ش
از دیدگاه بسیاري از دانشمندان معناي تأویل نیز، همان تطبیق آیه بر مصداق هـاي دیگـر بـه    

هاست کـه پـس از   دلیل وجود علت و مالك حکم و یا اقوي بودن مالك حکم در آن مصداق
در این معنا چون در نگاه ابتدایی شـمول و   3گیرد.تجرید آیه از خصوصیات نزول صورت می

شـود. لذاسـت کـه در مقـام     ه بر این مصادیق مخفی است به آنها بطن قرآن گفته میانطباق آی
  اند. عمل نیز بخش مهمی از مفسران اهل سنت به جري و تطبیق و تاویل آیات پرداخته

ي هـود و در تبیـین   ي مبارکـه سـوره  86پس از بررسی سندي روایاتی کـه ذیـل آیـه    
سند  یابیم که ضمن شیعه بودن راویان سلسلهر میرسیده است، د» اهللا بقیت«ي مصادیق واژه
هـاي  صادر شده است که بـه اعتقـاد شـیعه روایـت     )ي این روایات از اهل بیتآنها، همه

 $تفسیري ایشان (در صورت دارا بودن شرایط صحت) همچون روایتهاي تفسیري پیـامبر 
                                                                                                                                        

کـه منـابع زیـر    » ر و بطنانزل القرآن علی سبعه احرف لکل آیه منها ظه«د از پیامبر خدا که می فرماید: : الف) ابن مسعومانند. 1
؛ ابـن  11579، ح 7/316، ی ، مجمـع الزوایـد و منبـع الفوایـد    ؛ هیثم2879، ح 1/622، اند: هندي، کنزالعمال آن را نقل کرده

  .1/22، ؛ طبري، جامع البیان43و  42، ؛ ابن سالم، فضایل القرآن1/287حزم، االحکام فی اصول االحکام، 
ن حقیقتی است کـه مـا نیـز آن را    امامیه می گویند: قرآن ظاهري و باطنی دارد، ای«نویسد:  ذهبی در این زمینه میب) 
 . 2/28، ذهبی، التفسیر و المفسرون.. .» پذیریم، چون نزد ما روایات صحیح در این باره هست. می

 .  2/150سیوطی، الدر المنثور، »  ظهر قرآن، تالوت آن و بطن قرآن، تأویل آن است.: «... . روایتی از ابن عباس2
  . 399و3/398؛ شاطبی، موافقات، 1/55، الفرقان، ؛ صادقی1/44؛ مدرسی، من هدي القرآن، 3/28معرفت، التمهید، . 3
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  حجت و در تفسیر معتبر است.
 وارد روایـات  بـه  سنت اهل نامفسر توجه عدم وشیعه  مفسران روایی منابع به توجه با
به ریشـه اصـلی    »اهللا بقیت« ي واژه مصادیق به نیافتن دست آن تبع به و آیه این ذیل شده

 را خود آنان که این جز نیست چیزي اختالف تفسیر این آیه میان فریقین دست میابیم و آن
آیه » تفسیر«احصل آنکه، یا به م .ساخته اند محروم قرآن حقیقی و واقعی مفسران تفسیر از

با تکیه بر اجتهاد شخصی خویش و یـا حـداکثر اجتهـاد    » تاویل«بسنده کرده و یا در مقام 
  اند.نایل آمده يشخصی مفسران تابعین، به مصادیق معدود

را به مثابه مفسران واقعی در نظر داشـته و بـراي اثبـات     %شیعیان اما، اهل بیت پیامبر
است کـه   1ترین آنها، حدیث ثقلینکنند. از جمله مهمزیادي مطرح میادعاي خویش دالیل 

ي علماي اهل سنت نیز به صورت متـواتر  نه تنها توسط علما و راویان شیعه، بلکه به وسیله
) این حدیث شرط عدم گمراهی مسلمانان را 2/308از پیامبر حکایت شده است. (ترمذي، 

  و در کنار هم برشمرده است. تمسک به قرآن و اهل بیت به صورت با هم
انـد:  موجود اسـت کـه فرمـوده    )ثقلین، احادیث متعددي از اهل بیتعالوه بر حدیث 

عـادل و موثـق    )بیـت و روشن است که اهل » گوییم کالم پیامبر است.هر چه را ما می«
آنـان   اند و نقل آنان از پیامبر نیز معتبر است. بنابراین، احادیث تفسیري و غیر تفسیريبوده

همان مطالب پیامبر است که باواسطه به ما رسیده است؛ ولی مفسران اهل سنت مقام علمـی  
آن بزرگواران را نشناخته و به روایات آنان در تفسیر قرآن حتـی در حـد روایـات برخـی     

کـه بـه اعتـراف     )اند. مطمئنا این بی توجهی به روایات اهـل بیـت  صحابه نیز اعتنا نکرده
انـد، سـبب دسـت نیـافتن ایشـان و       ن و عالمان صـحابه و تـابعین بـوده   اخودشان از بزرگ

  گردد.پیروانشان به تأویل و حتی تفسیر صحیح بسیاري از آیات قرآن می
 مقاله نتایج. 7

                                                                                                                                        
یتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا حتـی یـردا الـی الحـوض؛ در     انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل ب .1

حقیقت من دو چیز گرانبها را در میان شما باقی گذاشتم: کتاب خدا و اهل بیت خودم را، تـا مـادامی کـه بـه آنـان      
 کوثر) بر من وارد شوید.راه نمی شوید تا اینکه نزد حوض (تمسک جویید، هرگز گم
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عـالوه بـر معنـاي ظـاهري و لفظـی آن، داراي مصـادیق       » اهللابقیـت «ي آیه و واژه -1
یر اهل سنت و شماري از تفاسیر شیعه شماري است که موارد بیان شده در تفاسخارجی بی

  باشند.  تنها بیان مفهوم لفظی آن و یا برشمردن تعداد اندکی از مصادیق متعدد این واژه می
نقطه عزیمت دست نیافتن مفسران اهل سنت به جامع مصادیق بقیت اهللا، نـه از سـر    -2

تفسیر ایـن آیـه یعنـی     مخالفت با تاویل، بلکه بخاطر محروم ماندن از منابع روایی شیعه در
  باشد.  می )بیتروایات اهل

گیري از ظرفیت روایات بوده که برخی از تفاسیر شیعه به حقیقت اصلی ایـن  با بهره -3
  اند.واژه دست یافته

هر وجود مبارك و نـافعی کـه   «عبارتست از: » بقیت اهللا«ي واژه معناي برگزیده برا -4
. که البتـه  ماند ى خداوند براى بشریت باقى مى به ارادهي ربوبیت الهی قرار دارد و در رابطه

 باشند.می )چهارده معصوم» بقیت اهللا«مصداق کامل واژه 
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  ق.1425:  بیضون، بیروت
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