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 چکیده
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 مقدمه. 1

به معنای جانشییینی پیامبر به طور خا،ّ، از مهمترین  مباحع عقیدتی و « امامت»به طور عامّ و « رهبری»و « والیت»

های جنگ کشانده شده است. تاریخ اسالم است. اما گاه این مسأله از دایره بحع و استدالل خارج و به میدان تفسیری در

لذا بیشترین کتابها به این بخش از عقاید اسالمی اختصا، دارد و در میان آنها مطالب غیر منطقی، تفرقه انگیز و تعصب 

یر های منطقی را از غباید با تکیه بر کتاب، سیینت و دالیل عقلی، بحعخورد. در این میان  آمیز نیز فراوان به چشییم می

منطقی بازشییناخت. شییناخت اسییباب نزول آیات نیز امری اسییت که ما را در فهم دقیق آیات قرآن و به ویژه آیات بحع 

که ما را در فهم هایی به عمد یا سهو در مورد آیات نقل شود که ممکن است سبب نزولرساند. همچنانبرانگیز یاری می

 آیات به بیراهه بکشاند.

شده، کتاب یکی از کتاب شته  سباب نزول نو سباب النزول»هایی که در مورد ا ست. اینکه چه « ا شابوری ا واحدی نی

صحیح می ست که به دقت و تحقیق فراوان نیاز دارد. در این پژوهش تعداد از روایات مذکور در این کتاب  شد، امری ا با

/ 59/مائده(، اولی االمر )67وایات سییبب نزول در ذیل آیات والیت و امامت که شییامل آیات تبلی  )صییحّت و سییقم ر

ساء(، لیلة المبیت ) سیر 3/بقره( و اکمال دین )207ن سیر المیزان، تف شیعی )مجمع البیان، تف سیر مختلف  / مائده( را با تفا

نچه واحدی در کتاب خود ذکر نموده، پرداخته خواهد نمونه و تفسیییر نور( مورد بررسییی قرارداده و سییمق به مقایسییه آ

ّصب مذهبی شد. به نظر می صاً آیات مربوط به امامت امام علی دچار تع صو سبب نزول آیات خ سد واحدی در بیان  ر

ست، بیان دارد و از امامت امام علی که آیات قرآن به  سعی نموده روایاتی را که با نظر خود و مذهبش منطبق ا شته و  گ

بسم »ی واحدی نیشابوری، اسباب النزول را به شیوه روایی از آیهپوشی کند. حت بیانگر این موضوع هستند، چشمصرا

را از راویان مختلف نقل سییوره حمد تا انتهای قرآن پی گرفته و ذیل هر آیه سییبب و شییأن نزول آن« اهلل الرّحمن الرّحیم

، ، 1381شهیدى صالحى، ) نازل شده ذکر کرده است 7علی نموده است، همچنین آیاتی را که در شأن حضرت امام

125 .) 
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سبب نزول آیشناخت زمینه سی، از جمله شدهات هایی که  سیا ، اعتقادی و موقعیت زمانی، مکانی، فردی، اجتماعی، 

شکیل می سباب نزول را ت سباب نزول در علم ا سباب نزول، نقش مهم و مؤثر ا سران و مؤلفان کتب ا دهند. طبق نظر مف

ست. فهم بهتر و صحیح شدنی ا سباب نزول بیانتر آیات قرآن، مطلبی انکار ن شناختا ست و   کننده قرائن خارجى کالم ا

ت توجّه مفسران به روایا. تسبب نزول در واقع همان شناخت مقتضاى حال است که در تفسیر آیات به آن نیاز جدى اس

سیر سباب نزول در تف سگدهد که آنان برای این روایات جایشان میقرآن ن ا جا که اند، تا آنمهم در نظر گرفته یاراهی ب

صحابه و  سیر  شکیل میر تابعانحجم فراوانی از تف سباب نزول آیات ت ست. حتی در ا بیان ا به  علمصحابه  زمانداده ا

که آیات آن در چه زمان و مکانی و درباره چه کسییانی یا چیزهایی نازل شییده اسییت ارزش و افتخار و این تنزیل قرآن

در میان  این امر .دیگران یا برخی از صحابه بر دیگر صحابیان بوده استصحابه بر  و تقدم فضلآمد و معیار شمار میبه

گرچه بسیییارى از روایاتى که از آنها به ما رسیییده مورد تردید یا انکار ، تابعان نیز به همان اندازه یا بیشییتر بوده اسییت

 :دنویسین رشته از علوم قرآن میواحدی نیشابوری درضرورت و اهمیت ا.شناسان و مفسران  بعدى قرار گرفتحدیع

ترین بیان کنم، زیرا ضروری علوم قرآن بسیار است ولی من از میان آن همه، برآن شدم تا شرایط و اسباب نزول آیات را

شرایط  ای بدون آگاهی از تاریخ ومعرفت و سزاوارترین رشته به بذل عنایت است، بدان سبب که معرفت به تفسیر هرآیه

 (.22: ،1361)واحدی نیشابوری،  ر نیستنزول آن میسّ
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 تبلیغ آیه  .3-1   

ل ﴿  الَ ََل  َ الغََّ ُ ل لَغْ م اَا نلِلَ َ لَلَكم َ اَر بَّلْ َ   َ لَل لَّ م فَعملَ م مَاَا لَغَّتم َ بَسَُُ ال َ يَأَيهَّا الرَّسُُل َ لَا يَيَلمصَُُ َدى هاَرَ النَّاسَ لَلَّ الغََّ

اى پیامبر! آنچه را از سوى پروردگارت به تو نازل شده است )در مورد والیت و جانشینى »( 67/مائده) المقَُممَ المكَامَرَيرَ

)و اى و )بدان که( خداوند تو را از )شییرّ( مردم اعالم کن و اگر چنین نکنى، رسییالت الهى را نرسییانده 7حضییرت على

 «کند.کند. همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمىکسانى که تحمّل شنیدن این پیام مهم را ندارند( حفظ مى

 روایات اسباب النزول واحدی ذیل این آیه:

چون خداوند مرا به رسییالت برانگیخت احسییاس عجز کردم و  کند که فرمود:[ از پیغمبر روایت می]بصییری حسیین

و در  دروغگو شیمارند حضیرت از قریش و یهود و نصیاری بیم داشیت و آیه نازل گردید.مرا  دانسیتم که بعضیی مردم

کند که آیه فوق روز عید ابوسییعید محمد بن علی صییفار با اسییناد از ابو سییعید خدری روایت می گوید:روایتی دیگر می

 (.131:1361نیشابوری،  )واحدی نازل شده است 7غدیر خم در مورد علی
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ضرت این آیه درباره  ست نازل گردید. به همین جهت، پیامبر  7علىح على را برگرفت و فرمود: هر کق من مولى د

شمن دارد،  ست بدار و هر که على را د ست دارد، دو ست. خداوندا هر که على را دو و رهبر اویم، على مولى و رهبر او

به پیامبر وحى کرده بود على را جانشین  خداوندکه  در روایات مشهورى از امام باقر و امام صادق نقل شده دشمن بدار.

است  کار تشجیع کند. مقصود اینترسید این کار بر گروهى گران آید. این آیه نازل شد تا پیامبر را بر اینخود گرداند. مى

ستور ده چه بکه اگر از تبلی  آن ست خوددارى کنى، گویى هیچتو د شده ا ى اهاى خود را انجام ندادهموریتأیک از ماده 

 (.344/ 3: 1372)طبرسی  و از لحاظ استحقاق کیفر، تفاوتى ندارند
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ست ستور اکیدی ا سول به تعالى خداى که مراد آیه د شت اللَّه داده ر شار سرش و پ ست، به تهدید و ف  یغامپ اینکه ا

شر به را اىتازه سول به تعالى خداى که اىوعده همچنین و کند ابالغ ب  ابالغ این در که خطراتى از را او که داده خود ر

 بر ای هست خطر بیم آن تبلی  در که کندمهمى را بیان می آیه امر موقعیت کند، اما نگهدارى شود وى متوجه است ممکن

 متوجه خطرى آنان ناحیه از که نبوده طورى روز آن نصییاراى و یهود احوال دینیش، و پیشییرفت بر یا و اللَّه رسییول جان

 یهود «ِاس» از مراد بحع مورد آیه در بکشد. لذا اگر خود تبلی  کار از اللَّه دست رسول که باشد این مجوز تا بشود پیامبر

 هک اىوعده و تهدید این شود. بودند، نازلاوایل هجرت که یهودیان دشمنان سرسخت پیامبر  در آیه این داشت بود، جا

سول مى به امروز ضوعاتى تازه، خطرناکترین پیغام شودمى نداد، معلوم روز آن دهدر ست مو سول که ا  تازگى به اللَّه ر

ست. شده آن تبلی  مأمور صود ا سوی دیگر مق ست که در این بعثت اوایل در دین مجموع «نلِملَ َ اا» از از  صورت و ازنی

سالت، مجموع از مراد اگر اینکه بر عالوه. شدمی نیز لغو ، آیه«فَعملَ م لَ م لَلم» جمله بودن لغو جهت صول یا و ر د، بو دین ا

 آن احکام از حکمى و دین از بعضیییى معناى به را آن باید پق ناگزیر باشییید. بعثت اول جز آیه نزول تاریخ نبود ممکن

 اثربى راىب وسایل تمام با جسته و بیزارى دین از یا و باشند کافر یا که کرد خواهند مخالفت حکم این با کسانى دانست.

 هدفشییان سییوىبه و کرد خواهد خنثى را آنها فعالیتهاى که دهدمى وعده خداوند لذا کوشییید. خواهند حکم این گذاردن

ست ( حکمى43، ،6، ج1417نمود )طباطبایی،  نخواهد هدایت ستدرجه به اهمیت در که ا شدنش تبلی  که ای ا  ن

شدن تبلی  ست و دین دین احکام همه ن ست جسدى آن نبود با ا صیتى و نه حرکت و دارد دوامى نه که روح بدون ا  خا

سول آیه این (. در46، ، 6)همان، ج ست زیادى القاب داراى اینکه با اللَّه ر سالت بعنوان ا گرفته،  قرار خطاب مورد ر

، ، 6، جکند )همان آن اشاره عظمت به نبرده، تا اسم شود تبلی  باید که مطلبى آن خود و از است تبلی  از چون گفتگو

49.) 
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د که دهسمق براى تأکید بیشتر اخطار مى. کنددر این آیه روى سخن، فقط به پیامبر است و تنها وظیفه او را بیان مى

سالت  اگر از این کار خوددارى کنى شته، سمق به پیامبر اى!خداوند را تبلی  نکردهر صى نگرانى دا  که گویا از واقعه خا



و در پایان آیه به عنوان یک تهدید و  گوید از مردم در اداى این رسیییالت وحشیییتى نداشیییته باشدهد و مىدلدارى مى

ران خداوند کاف گویدبورزند مى کفر، مجازات، به آنهایى که این رسالت مخصو، را انکار کنند و در برابر آن از لجاجت

 (.3، ،5، ج1377)مکارم شیرازی،  کندلجوج را هدایت نمى

شیعه و اهل  بدر کت ستروایات زیادى  سنتمختلف  شین پیامبراین که  ا شت آینده  آیه درباره تعیین جان سرنو و 

 (.7، ،5، ج1377)مکارم شیرازی،  اسالم و مسلمین در غدیر خم نازل شده است

 

 تفسیر نور. 3-1-1-4

صادیق، آیه را همه سنت به عنوان یکى از م ّسران اهل  ضى از مف شیعه به اتکاى روایات اهل بیت و بع ّسران  ى مف

ضرت على صب ح سته مربوط به ن ست که پیامبر در غدیر خم به والیت و امامت دان اند. در تمام قرآن تنها در این آیه ا

رود. پق باید اى هدر مىسال رسالت گفته 23شده که اگر نگویى، تمام آنچه را که در نسبت به کتمان پیام، تهدید  اکرم

 ( 128/ 3: 1375)قرائتی،  شود؟دید چه پیام مهمى است که این گونه بیان مى

باب ولی در اس، مؤمنین نازل شدهالوالیت خاصه امیرمورد آیه در است که این تفاسیر شیعه به صراحت بیان شده در

سنده ب به ذکر نام علی نیز تنهادر روایت دوم ، وع نشدهضای به این مواشاره نخستدر روایت ، واحدی نیشابوری النزول

ست. ولی با توجه به  شده شن مىکه جهت وجود دارددر این آیه چند نکته  قرائن موجودا  د:کنگیرى محتوایى آن را رو

ُ ل»در این آیه -2 اسییت.سییوره مائده، در اواخر عمر شییریف پیامبر نازل شییده  -1 سل ى یک آمده، که نشییانه« يا نَيُّهَا الرَّ

پیامبر نسبت به  -4 .استى ابالغ قطعى و رسمى آمده که نشانه« لَغْ م»، فرمان «أبل »به جاى فرمان  -3 رسالت مهم است.

از عواقب کارى هراس  رسول خدا -5 رود.ى زحماتش به هدر مىنرساندن یک پیام مهم تهدید شده که اگر نگوید، همه

ترسیید. زیرا در پیامبر، از جان خود نمى -6 داریم.دهد که ما تو را از شییر مردم نگه مىخداوند او را دلدارى مى و دارد

سید درحالىها از خطرها نمىکرد و در جنگها مبارزه مىروزگار تنهایى با بت شدتر سنگباران  شکنجه  هکه  و یارانش 

سد؟!در اواخر عمر و در میان این کنونشدند، امى ستپیام این آیه به اهمیّت -7 همه یار بتر که اگر این پیام به  قدری ا

سد، گویا همه سأله -8 شود.ها محو مىى پیاممردم نر سائل جزئى و محتواى پیام، باید م شد، و گرنه در م سى با سا اى ا

 (.130 /1 )همان: فردى، این همه تهدید و دلدارى الزم نیست
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ُ َ  َ نل لَي المأَامرَ اَنمكل م مَإَلم فَنازَعم ل م مَي ﴿  سل ا الرَّ َ  َ نَطَكلُل ا الغََّ ا نَطَكلُل ُ َ لَلم َشيميا نَيُّهَا الَّذَيرَ آاَنُل سل َ  َ الرَّ ءٍ مَرلدُّ هل لَلَى الغََّ

َ  َ المكَُممَ  َسرل فَأم َيالًكلنم ل م فلؤماَنلُلَ لَالغََّ اید! خداوند را اطاعت اى کسانى که ایمان آورده»( 59/)نساء المآخَرَ ذلَ َ خَكمرٌ  َ نَحم

کنید و از رسیییول و اولى االمر خود )جانشیییینان پیامبر( اطاعت کنید. پق اگر درباره چیزى نزاع کردید آن را به حکم 

ایمان دارید. این )رجوع به قرآن و سیینّت براى حلّ اختالف( بهتر  خداوند و پیامبر ارجاع دهید، اگر به خداوند و قیامت

 .«و پایانش نیکوتراست



بخاری و مسییلم با اسییناد از ابن عباس و ابوعبدالرحمن بن ابی حامد عدل ه: اسییباب النزول واحدی بیان شییددر    

از قبایل  ای به سوی یکیر او را به سریهاین آیه درباره عبداهلل حذافة بن قیق بن عدی نازل شد که پیغمب د:نکنروایت می

ه جاسوسی ب خالد پیش رفت و شب را اتراق کرد تا صبح حمله کند. و عمار یاسر هم جزء سماه بود. عرب اعزام فرمود

 و اش را آماده حرکت کرد و خود به لشکرگاه خالد آمدخانوادهد. تنها مسلمانی در آن میان بو اعراب خبر داد و گریختند.

ستم، قبیله من با خبرِا: یااباگفت شما ه شما گریختند و من به  لیقطان من از  سلمانی ماندم. خاطرآمدن  ه حال آیا این ب م

ست یا مثل قبیله  صبح خالد فرمان حمله داد و جز آن. عمار گفت بر جا باش که برایت فایده دارد ها بگریزم؟من مفید ا

این مرد را رها کن مسییلمان اسییت و من امانش  :عمار نزد خالد گفت آوردند.مرد کسییی را نیافتند. او و مالش را گرفته 

یز مرد را ن پیغمبر. آمدند بلی! و با همین بگو مگو نزد پیغمبر: دهی؟ عمار گفتمن امیرم و تو پناه می :خالد گفت ام.داده

 در حضیییور پیغمبر زه فرماندهش کار کند.اجان پق بیآ زاولی او را نهی کرد از اینکه  امان داده، عمار را تأیید فرمود.

باید ) دهی این برده به من فحش بدهد؟و گفت یا رسییول اهلل اجازه می دشییعمار سییخنان تند راند و خالد خشییمگین 

دهد  را دشنام هر که او، بازدار دست از عمار به خالد گفت:ر دانست که پیشتر عمار از موالی هاشم بن مغیره بود( پیغمب

ستخداوند را  شم آورده ا شم آورد خداوند را به خ شنام داده و هر که او را به خ شد و خالد به دنبالش  .د عمار بیرون 

 اش را گرفت و رضایت طلبید و عمار اظهار رضایت نمود و آیه فوق در باب اطاعت اولی االمر نازل گردیدرفت و جامه

 (.110: 1361)واحدی نیشابوری، 
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دین خود تا روز ه بدیهى اسیییت او همه جهانیان را ب. پق از مرگش واجب اسیییتو نیز اطاعت پیامبر در حیاتش  

بلخى و ، ابن عباس، مختار جبایى، ابوهریرهاز نظر عامه همچون  قیامت دعوت کرد و رسالت او جهانى و همگانى است.

علما ، حسییین و عطا، جابر بن عبد اللَّه، مجاهد.همچنین در نظر اسیییت یهر امیر و زمامدار، الْأَمْرأُولِی ، منظور از طبرى

منظور از  (.100 /3 :1372)طبرسییی،  نه زمامداران شییودمیرجوع  به علما احکام و در موقع نزاع بارهزیرا در اسییت

طور مطلق واجب سییاخته هطاعت ایشییان را با که خداوند هسییتند ائمه اهل بیت باقر و صییادق انامام نظر از« اولى االمر»

صورتى واجب مى شخا، در  شخص یا ا ست. اطاعت مطلق  شت، ا شتباه و امر به کار ز شد و از ا صوم با شود که مع

شند.  صون با شرط چون م ست که مردم را به اطاعت بدون قید و  صفاتى ندارند و خداوند برتر از این ا زمامداران چنین 

اولى » زخداوند اطاعت ا چونشییوند یا میان گفتار و کردارشییان اختالف اسییت. ر کند که مرتکب معصیییت مىافرادى ام

شان مى« االمر از همه مردم باالترند و پیامبر از « اولى االمر»دهد را در ردیف اطاعت از پیامبر و خداوند قرار داده و این ن

 . امامت وداز آل پیغمبر چنین مزیتى دارن ت که تنها ائمه بعدبرتر اسیییت. بدیهى اسییی گانایشیییان برتر و خداوند از هم

 ( 101/  3: 1372، طبرسی) .عصمت ایشان به ثبوت رسیده و تمام مسلمین بر بلندى رتبه و عدالت ایشان اتفاق دارند
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شویق مى سول و اولى سمق که خدا و  کندخداوند در این آیات مردم را ت دعوت به سمق  االمر را اطاعت کنند ور

تا بفهماند اطاعت خدا یک نحوه اطاعت است و اطاعت  بیان نمود( را دوباره اطكلُاکلمه ) .نموده استجهاد در راه خدا 

ست سول یک نحوه دیگر ا شند، بهرهاالمر هر طایفهو اما اولى ر صادر نمودن اى که با اى از وحى ندارند و کار آنان تنها 

صحیح مى یآرائ شان  ست که به نظر سدا سخ آناز آنجا که اولى .ر شرایع و یا ن شریع   قطفندارند و  االمر اختیارى در ت

شریفه شده، آیه  سمرده  سنت به آنان  سول یعنى کتاب و  مر االى اولىأر األمر دارد.اولى داللت بر عصمت حکم خدا و ر

ست یعنى خطا به هیچ سخن مؤید این توجیه .کندآنان راه پیدا نمىوجه در نیز مانند خبر متواتر ا سول خدا ،  ستر که  ا

 شوند(.فرمود: ال تجمع امتى على خطاء )امت من هرگز بر خطا مجتمع نمى

ندن اولى األمر  جواب نظریهدر  خلفا و یا امیران جنگ و یا علماى بزرگ که مردم از اقوال و آراى آنان پیروى خوا

داشتند عصمت ن قطعاو طبقاتى که نام برده شد  دارد االمرآیه شریفه داللت بر عصمت اولى که اوالًتوان گفت کنند میمى

ستاقوال نام برده هیچ و ثانیاً شکال گرفتهو اما  یک همراه دلیل نی صریح ازکه اولىاند ا  االمر بودن ائمه احتیاج به معرفى 

و هم در مانند آیات والیت و تطهیر. جواب این اسیییت که هم در کتاب آمده ، ناحیه خداى تعالى و پیامبر گرامى او دارد

 .حدیع سفینه و حدیع ثقلینمانند  سنت

 وقتى مشروط به این شرط ؛منوط بر این است که مردم آنان را بشناسند االمراولىنمودن اطاعت  همچنین پاسخ اینکه

 یرازگردد، چون آیه مطلق است. این است که عین این اشکال به خود وى بر مى ؛کندشد، آیه شریفه آن شرط را دفع مى

بین گفتار او با گفتار ما این اسییت که او  تنها فرق اسییت. گفته مشییروط به معرفت به طور مطلق طور که اواطاعت همان

شخیص مىاالمر و اهل حل و عقد را خود ما مىگوید: اولىمى صداقش را ت سیم و م م و هیچ احتیاج به معرفى و دهیشنا

 .االمر گناهکار چه احتیاج به معرفى خدا و رسییولش داردزیرا اولى .گویدهم مى درسییتبیان خدا و رسییول او نداریم و 

ق پ .االمر بى گناه و معصوم از هر معصیت و خطا احتیاج به معرفى خدا و رسول او داردگوییم شناختن اولىولى ما مى

شرطى نیامده و ما هر دو آن را هم قول ما و هم قو ست در آن  ست، زیرا آیه مطلق ا شکال مخالف با آیه ا صاحب ا ل 

شکال کند. عالوه بر اینأمشروط کردیم، پق دیگر جا ندارد که مس که معرفت مربوط به تحقق بلوغ له شرط را او بر ما ا

ست نه مربوط به خود تکلیف و یا مکلف به آن ضوع و مت تا تکلیف به یعنی .تکلیف ا سد و به آن و به مو علق مکلف نر

 .کلف استم شود و اگر معرفت مثل سایر شرایط قید تکلیف یا مکلف به آن بودآن معرفت پیدا نکند، تکلیف منجز نمى

یف داشت چون تکلشد و اصال تکلیف مطلقى وجود نمىواجبات به دو قسم مطلق و مشروط تقسیم نمىصورت در این

 اشکال سوم به ست.اخره مشروط به شرایط عامه یعنى علم و قدرت و امثال آن قید و شرط باشد باالهر قدر هم که بى 

صرى زندگى مى ست که ما در ع صوم و دریافت علم دین از او که  کنیم پیروان ائمه اهل بیت این ا سى به امام مع ستر د

سخ  نداریم. صومپا سى به امام مع ستر سالم د ست که اگر امروز امت ا سند اعمال  ، به دلیلندارد این ا ستناپ  .خود او ا

شکال چهارم صوم بود، باید مىاگر مراد از اولى: ا شى" فرمود:االمر امام مع جواب  ."الى االمام ء فردوه...فان تنازعتم فى 

وم مام معصگویند فایده اند، مىهست آنها که قائل به امام معصوم: اشکال پنجم. منظور همان رد بر امام است است کهاین 



به وحدت کلمه و اتفاق برسییند، ، و پیروى از او این اسییت که زیر سییایه او از ظلمت تفرقه و نزاع و خالف نجات یافته

و فرمود اگر نزاعى بین شیییما را داد به  دانسیییتهاالمر اولى وجودبه پا شیییدن تنازع را در  که آیه شیییریفه فر ِدرحالى

ید، پق اولىاولى که مىمر معصیییوم هم نمىاالاالمر مراجعه کن یه  مام نابراین ا یاورد، پق ب مه ب ند وحدت کل ند توا گوی

صوم مى االمراولى شد چه فایده زایدى در وجود امام مع صوم با براى این که تنازعى که در آیه آمده تنازع  بینند؟باید مع

آید به عنوان ولى که پیش مى مؤمنین در احکام کتاب و سییینت اسیییت، نه در احکام والیت، که امام آن را در حوادثى

اى که با هم نزاع دارند حال اگر دو طایفه. کند و غیر از خدا و رسول او کسى اختیار تشریع حکم نداردمسلمین صادر مى

توانسییتند حکم کتاب و سیینت را بفهمند باید آن را از کتاب و سیینت اسییتنباط و اسییتخراج کنند و اگر نتوانسییتند از امام 

 فهم حکم خدا از کتاب و سنت عصمت دارد بمرسند.معصوم که در 

 

 تفسیر نمونه. 3-2-1-3

کند و مراجع درباره یکى از مهمترین مسییائل اسییالمى یعنى مسییأله رهبرى بحع مى همگیاین آیه و چند آیه بعد،  

سییازد. بدیهى اسییت براى یک فرد با ایمان همه واقعى مسییلمین را در مسییائل مختلف دینى و اجتماعى مشییخص مى

و طبق فرمان او  و هرگونه رهبرى باید از ذات پاک او سییر چشییمه گیرد گرددها باید به اطاعت پروردگار منتهى اطاعت

ه بعد در مرحل زیرا حاکم و مالک تکوینى جهان هستى اوست و هرگونه حاکمیت و مالکیت باید به فرمان او باشد. .باشد

گوید، پیامبرى که معصییوم اسییت و هرگز از روى هوى و هوس سییخن نمى. اطاعت کنید پیامبر خداوند را :فرمایدمى

ست و این منصب و موقعیت را خداوند به او ا ردم است و سخن او سخن خداوندپیامبرى که نماینده خداوند در میان م

ست شیرازی،  داده ا سوم مى (.434، ،3، ج1377)مکارم  صیاى پیامبر را که از و در مرحله  فرماید: اطاعت کنید او

 (.435، ،3)همان، ج متن جامعه اسالمى برخاسته و حافظ دین و دنیاى مردمند

شیعه در سران  صوم مى« االمراولى»این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از  همه مف شند که رهبرى مادى و امامان مع با

ش سالمى در تمام  شامل نمىئمعنوى جامعه ا شده و غیر آنها را  سمرده   شودون زندگى از طرف خداوند و پیامبر به آنها 

 (.436، ،3)همان، ج
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شاره هبه وظیفشریفه این آیه   ، المرا. با وجود سه مرجع خداوند، پیامبر و اولىداردى مردم در برابر خداوند و پیامبر ا

ست قرار نمىهرگز مردم در بن سه مرجع براى اطاعت، با توحید قرآنى منافات نداردب چون اطاعت از  .گیرند. آمدن این 

در  .و به فرمان خداوند اطاعت از این دو الزم است است االمر نیز، شعاعى از اطاعت خداوند و در طول آنپیامبر و اولى

بلکه تنها مرجع حلّ نزاع،  است؛ آیه اطاعت از أولی األمر مطرح شده ولى به هنگام نزاع، مراجعه به آنان مطرح نشدهاین 

شد به خداوند  األمر و مصداق آن نیز نزاعاند و این نشانه آن است که اگر در شناخت أولیخداوند و رسول معرفى شده

در  (.2/312 :1375)قرائتی،  اندو رسیییول مراجعه کنید که در روایات نبوى، أولی األمر اهل بیت پیامبر معرفى شیییده



ى ام را دربارهگوید: من عقیدهمی العالء حسیییین بن ابىتوان روایاتی در این خصیییو، یافت. مثالً منابع روایی نیز می

حضرت فرمود: آرى چنین است، اینان همان  .عرضه کردم نها واجب است، بر امام صادقاوصیاى پیامبر و اینکه اطاعت آ

ستند که خداوند درباره سانى ه َ...»ى آنان فرموده: ک ا الغََّ سانى« نَطَكلُل لََِّاا  َلَكُّكل ل »ى آنها فرموده: اند که دربارهو همان ک

ل   (25، ،2:ج1379، )کلینی«  َ هل م باكَللُلَ»، «الغََّ

شده شیعه بیان  سیر  ستند در حالی اولی االمر اهل بیت، با توجه به آنچه درمورد این آیه در تفا سبب  که با توجه بهه

ست که اطاعت اولیبیان نموده، نزولی که واحدی  سی مثل عمار ا . ستنیمانند اطاعت خداوند و پیامبر واجب  اواالمر ک

ام ن .چون و چرا باشییدباشییند تا اطاعت از آنها در ردیف اطاعت پیامبر بى االمر باید همچون پیامبر معصییوماولىچرا که 

اولى االمر در کنار نام خداوند و رسول، همراه با اطاعت مطلق، نشان آن است که مسئول حکومت و نظام اسالمى باید از 

 .و مانند پیامبر از معصومیت برخوردار باشد قداست واالیى برخوردار باشد
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رَ  اَرم النَّاسَ اَرَ  َ﴿  ُُم َل يَش َُُ َ اَرمضُُا َ الم َتاءَ َِعمس ل  َ الغََّ  راه در که اندمردم از بعضییى»( 207)بقره/ لَالملَبادَ بَؤلفٌ الغََّ

 «است. رئوف و مهربان بندگانش به خداوند و میفروشند را خود جان او خوشنودى براى و خداوند

سبب نزول  ست: آنچه در  شده چنین ا سوی پیغمبر هجرت می»واحدی بیان  صهیب به  سیب گوید  رد. کسعید بن م

شرکان قریش تعقیبش کردند. از مرکبش فرود آمد و تیرها از ترکش بیرون آورد و کمان برگرفت و گفت: ای عده ای از م

سوگند به خداوند که تا آخرجماعت قریش می سید و دانید که من از بهترین تیر اندازانم،  ین تیر ترکش به من نخواهید ر

های خانه اموالت را به ما بده تا از گاه هر چه خواهید کنید. گفتند نشانیجنگم. آنپق تا شمشیر خرد شود با شما میآن

شانی ست برداریم و عهد کردند تا اگر آن کار را بکند رهایش کنند و او ن های خانه اموالش را داد )وجان خویش را تو د

د(. وقتی خدمت پیغمبر رسید حضرت فرمود: ابایحیی معامله خوبی کردی و سود بردی و آیه باال نازل شد مفسران خری

سود و می شما  ستم و بود و نبودم برای  صهیب گفت من مردی پیر ه شکنجه کردند.  صهیب را گرفته  شرکان  گویند م

شرط رهایی ب شان داد و به مدینه آمد و به ابوبکر و عمر و چند زیانی دربر ندارد و مرکوب و توشه راه خویش را به  ه ای

سود بردی شی چطور مگه؟ خداوند درباره تو تن دیگر برخورد. ابوبکر گفت:  صهیب جواب داد بی زیان با ای ابا یحیی! 

 (.46: 1361)واحدی نیشابوری، « این آیه را فرستاده است

 

  . دیدگاه تفاسیر شیعه 3-3-1

 البیان . تفسیر مجمع 3-3-1-1

 وجود دارد: قول چند آیه این نزول سبب درباره» 

شرکان که هنگامى شد نازل 7طالب ابى بن على درباره آیه این که کرده نقل عباس ابن از سدى -أ صمیم م  قتل بر ت

سول شتند ر ضرت آن  اکرم دا سول رختخواب در! على شب آن در .برد پناه «ثور» بغار و شد خارج مکه از ح  اکرم ر



 باالى رد جبرئیل خوابید پیغمبر رختخواب على در وقتى که شییده نقل و آمد فرود آیه این مدینه و مکه بین در و خوابید

 مالئکه بر به تو وندخدا که باد تو مثل بر آفرین، آفرین» میزد فریاد جبرئیل و بودند ایستاده پایش پائین در میکائیل و على

  .کرد مباهات

سلمانان از نفر سه) سنان بن صهیب و سکن بن غفارى، جندب ابوذر درباره آیه این گویدمی عکرمه -ب ( ارفداک م

 سییمق و آورد ایمان آمده اکرم رسییول نزد تا کرد فرار او و گرفتند را او ابوذر طائفه دارند داسییتانى کدام هر و شیید نازل

سالم تبلی  براى سوى ا  اما مد وآ خداوند رسول نزد دوباره او کردند دورى او از اشقبیله ولى بازگشت اشقبیله و قوم ب

 کرد.  هجرت اکرم رسول سوىبه و خرید را خود مالش با صهیب گرفتند فامیلش از را او صهیب، مشرکان

 هکشت منکر از نهى و به معروف امر به سبب که است مردى آیه از مراد که است شده نقل عباس ابن و 7على از -ج

  .شودمی

  .است شده نازل انصار و مهاجر درباره آیه این میگوید قتاده -د

شود )طبرسی، می شامل را خداوند راه در فداکاران و مجاهدان همه و دارد عمومیت آیه این که است معتقد حسن -ه

1372 :2 /535.) 

 

 . تفسیر المیزان3-3-1-2

 آوردن دست برای به جز که داشته وجود مردى روز آن در شودمى فهمیده ...َِعمَسَل يَشمرَ  اَرم النَّاسَ اَرَ  َ﴿جمله  از

د شمى احقاق حق او وسیله به و کردمى اصالح را دنیا و دین امر کرد و رفتارشنمى دنبال را هدفى هیچ خداوند رضاى

شر و سالم برکات از ب شن خوبى به آن صدر با آیه ذیل ارتباط بیان این با .شدمى برخوردار ا  ه خدااینک و گرددمى رو

سبت ست. رئوف بندگان به ن سانها میان در فردى چنین وجود چون ا ست رأفتى خود ان نش. بندگا به سبحان خداى از ا

سیله به را هاباطل همواره تعالى خداى ست. در بین از هاحق این و سین بن على از امالى برده ا  در که آمده روایت 7الح

 ، طوسى خدا خوابید )ر.ک شیخ رسول بستر در هجرت شب در که شد على نازل درباره جمله این این آیه فرمود ذیل

ست المنثور الدر در ( و185 ستممى وقتى: گفت که کرده روایت صهیب از مردویه ابن که ا  ولرس سوى به مکه از خوا

ست آمدى ما شهر به که روز آن تو صهیب اى گفتند من به قریش کنم خدا هجرت  خواهىمى که حال و بودى خالى د

شان به من گذاریم.نمى برى؟ هرگزمى هم را اموالت کنى کوچ ست کنم واگذار شما به را اموالم اگر آیا: گفتم ای  نم از د

شان به را اموالم ناچار به بله: گفتنددارید؟ مى بر س مدینه به آمده بیرون مکه از و شدم آزاد و کردم پرتاب طرف  یدم، اینر

که (. در حالی239 ، 1ج المنثور برد )الدر سیود اشمعامله در صیهیب: رسیید، دوباره فرمود ، خدا رسیول به خبر

 عناىم به شریفه آیه فروختن که در این هم و است خریدن معناى به هم لغت در بلکه) باشد.نمى خریدن معناى به شراء

 (.100 -98، 2، 1417)طباطبایی، ( است انطباق قابل المبیت لیلة در 7على معامله با تنها و است فروختن

 

 . تفسیر نمونه3-3-1-3



صمیم پیغمبر که هنگامى سالم ت شرکان کند، و مهاجرت گرفت ا صره به حمله براى را او خانه اطراف م  دهکر او، محا

ستور بودند ستر در 7على داد د صو، که رنگى سبز پارچه و بخوابد او ب شد خود روى بود پیغمبر خود به مخ  در .بک

سیر ل  َ» جمله تف سب و« لَالملَبادَ بَؤلفٌ الغََّ شن می آغاز با آن تنا  میان رد ایثارگر و وفادار افراد گردد که وجود چنینآیه رو

سبت خدا مهربانى و رأفت مردم، از شمه بندگانش به ن سانهاى چنین اگر زیرا گرفته سرچ شته خود از ان  امعجو در گذ

سانى شته وجود ان شند،  ندا ضایل بزرگترین از بیان کننده یکى آیه این ریزد.مى فرو اجتماع و دین ارکانبا ست 7لىع ف  ا

سالمى منابع اکثر در که شمنى خاطر معاویه، به و آمده ا صى د شت با که خا شان دا ض این از چنان روایتى طبق ای  یلتف

م، ملج بن الرحمن عبد درباره آیه این بگوید که کرد تطمیع درهم هزار چهارصد با را "جندب بن سمرة"که  بود ناراحت

 ترفمى انتظار که همانطور کرد، ولى چنین نیز پیشییه جنایت منافق آن و شییده نازل( مجعولى حدیع طبق) 7على قاتل

 شیییده، ولى نازل 7على فداکارى و پیغمبر هجرت مورد در آیه این چه گر نمذیرفت را مجعول حدیع این نفر یک حتى

مکارم شیییرازی، ) بود شییده وارد منافقان مورد در قبل آیات در که اسییت چیزى مقابل نقطه واقع در و دارد کلى مفهوم

 (.80، ،2، ج1377

 

  



 . تفسیر نور3-3-1-4

ران بیان نموده تمام البالغه نهج شییرح الحدید در أبی ابن  شییده زلنا  طالب ابى بن على درباره آیه این اندگفته مفسییّ

ست ستر در المبیت لیلة در که ا سول ب ضوع این و. خوابید آله و علیه اللَّه صلى خداوند ر س تواتر از حدى در مو  که تا

 . کندنمى انکار را آن دیوانه یا کافر جز

 جمعى ستهد را حضرت آن و کنند پیامبر انتخاب کشتن براى را نفر یک اىقبیله هر از گذاشتند مکّه، قرار مشرکانِ    

 با آنان ىشهنق از  پیامبر. شوند راحت پیامبر دعوت از عمل این با و نکنند قیام او خونخواهى به شمهابنى تا ببرند بین از

ستر شود، در خارج مکّه از سالمت به پیامبر اینکه براى 7على و شد خبر  رتحض آن شأن در آیه این و خوابید ایشان ب

 و جبرئیل فرشته دو به خوابید، خداوند پیامبر جاى به خطرناک شب آن على در که (. همین1/326)همان،  .گردید نازل

 اینک :فرمود خداوند. نشییدند حاضییر آنها از هیچکدام! شییوید؟ دیگرى فداى حاضییرید شییما از کدامیک: فرمود میکائیل

شاهده ضر ابى بن على چگونه که کنید م ست طالب حا سول فداى را خود جان ا  احیاى براى باید گاهى .کند خداوند ر

 ( 1/327)همان:  .کرد تسلیم را منکر، جان یک محو یا و معروف یک

سبب نزول واحدی نامی      ست. در حالی که در  شده ا شأن امیر المؤمنین نازل  شیعه این آیه در  سیر  با توجه به تفا

صی به نام  از شخ سبب نزول آیه را مربوط به  شان به میان نیامده و  ود از ان خداند که فقط برای حفظ جمی« صهیب»ای

ستند،  سنت نیز به آن معترف ه سیر، که خود اهل  ست *اموالش گذشت. در حالیکه با توجه به مطالب تفا که  مشخص ا

 نیز آن سیود ترینو بزرگ. اسیت ارزش شیدن، یک خداوند اولیاى مرگِ کند اینکه پیشمی زنده را ایثارگران این آیه یاد

ست سان که ا ست جان که را متاع بهترین ان شد، آن خود خالق به او شت براى نه هم بفرو  دوزا، بلکه از نجات یا و به

و مشخص است که . است خطر دریافت همچون فشانىجان براى آمادگى و خطر از استقبال. او رضاى کسب تنها جهت

این جان و برای . نیفتاد اتفاق اىحادثه چند داد، هر قرار خطر معر  در را خود جان که اسییت کسییى از آیه، سییتایش

 آیه این در اسیییت، امّا داده قرار پاداشیییى کارى هر براى خداوند. اسیییت پاداش خداوند، بهترین فشیییانی و ایثار رأفت

ل» است: رئوف خداوند: فرمایدمى  ( 325 /1 :1375. )قرائتی، «لَالملَبادَ بَؤلفٌ الغََّ

 . آیه اکمال دین 3-4

َضك ل  َ َِلماَ َي عَغَكمكل م نَفماَام ل  َ دَينَكل م لَكل م نَكماَغم ل المكَُممَ﴿ المَ لَكل ل بَ سم شما کامل ( »3. )مائده/دَيناً المإَ امروز دینتان را بر

 «کردم و نعتتم را بر شما تمام کردم و اسالم را آیین شما پسندیدم

سباب النزول واحدی وارد شده، بدین قرار است:  عرفه در حجة الوداع این آیه روز جمعه بعد از ظهر روز »آنچه در ا

سناد از حارق بن  شکافته( عبدالرحمن بن حمدان با ا ضباء )گوش  سوار بر نقه غ شد و پیغمبر  سال دهم هجرت نازل 

سلمانان آیهشهاب روایت می شما م ه خوانید کای در کتابتان میکند مردی یهودی نزد عمر آمد و گفت یا امیر المؤمنین 

عمر  «دَينَكل م لَكل م نَكماَغم ل المكَُممَ»گرفتیم. عمر پرسییید آن آیه کدام اسییت؟ گفت را عید میاگر برما نازل شییده بود آن روز 

دانم غروب روز عرفه بود آن روز که عرفه به جمعه افتاد  پاسیییخ داد به خداوند من روز و سیییاعت نزول آن را هم می

سلم نیز این روایت را به طریق دیگر آورده سناد از عباد بن عمار روایت بخاری و م شادیافی با ا اند حاکم ابو عبدالرحمن 



رد، یک یهود که آنجا بود گفت: اگر این آیه بر ما نارل شییده بود روز نزول آن را کند که ابن عباس آیه باال را قرائت کمی

ست.عید قرار می شده ا سخ داد اتفاقاً این آیه در یک عید توأمان جمعه و عرفه باهم نازل  )واحدی « دادیم. ابن عباس پا

 ( 100: 1361نیشابوری، 

 

  . دیدگاه تفاسیر شیعه 3-4-1

 لبیان. تفسیر مجمع ا3-4-1-1

 هافزود چیزى نه دیگر. ساختم کامل شما براى را خود حرام و واجبات، حدود، حالل آن بیانات و قرآن بوسیله امروز»

سخ، چیزى راه از نه و شودمى سته ن  مختار و سدى و عباس ابن از قول این. بود الوداع حجة سال عرفه روز، روز آن .کا

ست بلخى و جبایى شد حرمت، نازل و حلیت و واجبات درباره اىآیه، آیه این از بعد: گویند. ا  پیامبر بعد شب 81 و ن

 زمان آن در و بود افزونى و نسیییخ معر  در قبال بود، لکن کامل همواره خداوند باید گفت دین.رفت دنیا از خداوند

سیله سد اىمرحلهبه  دین که هنگامى که ندارد منافات مطلب این شد، ومى حرام یا حالل چیزهایى وحى بو  ره از که بر

 ترصد، بیش عدد چون و است کامل ده عدد: گویند اینکه مثل .شود خوانده باشد، کامل کاست، ایمن و کم و فزونى گونه

ست، عدد کاملتر و صا، شما به را حرام بلد و کردم کامل را شما حج امروز .شودنمى شمرده ده، ناقص ا  و دادم اخت

 .نیست شما همراه مشرکى امروز

 حین خم، در غدیر روز در پیامبر که گردید نازل آیه، هنگامى این که اسیییت روایت 7صیییادق و 7باقر امام از     

شت شوا و علم مردم براى را الوداع، على حجة از بازگ فرمود،  نازل خداوند که واجبى امر آخرین: فرمایندمى. ساخت پی

 ( 247/  3: 1372)طبرسی،  «.نشد نازل اىدیگر، فریضه آن از بعد. است همین

 

 . تفسیر المیزان3-4-1-2

 نومید بین یکدیگر دارند. زیرا به مرتبط مفهومى دَينَكل م لَكل م نَكماَغم ل المكَُممَ﴿ة: آی و ...كَعَرل ا الَّذَيرَ يَئَسَ المكَُممَ﴿ :ةدو آی

سلمانان دین از انکار شدن ستقیم  ارتباط دین اکمال بین و م ست. کلمه نزدیک و م ست در دو جمله یک« یوم»ا  ممکن ا

شد؛ نظر در را روز شته با سلمانان دین از کفار هم که روزى یک دا سیده خود کمال به خدا دین هم و شدند مأیوس م  ر

 ماه نهم روز یعنى عرفه روز بین ىتأمل، رابطه و دقت با دیگر جهتى از (.168، ،5، ج1417اسیییت )طباطبایی، 

شود. بحع نمایان می مورد آیه در َِلماَ َي عَغَكمكل م نَفماَام ل  َ دَينَكل م لَكل م نَكماَغم ل المكَُممَ﴿ :جمله با هجرت دهم سال الحجهذى

سا چه سید. کمال حد به حج امور روز آن در که بوده این از نظر برخی افراد، رابطه ب سول چون ر  شریف نفق به خدا ر

سم آن در خود  را احتمال این کرد. امامى پیاده خودش هم و گفتمى هم را حج احکام تک تک و بود کرده شرکت مرا

 بعد تنگذش چیزى بود، که تمتع حج داد تعلیم مسلمانان به سال آن در که مناسکى از یکى پذیرفت، چون تواننمى هم

شتش از ست ممکن شد. لذا چطور متروک درگذ  و حج و روزه و نماز تعلیم و بنامیم دین اکمال را حکمى چنین تعلیم ا



 از یکى تعلیم اسییت ممکن نیز چطور و ندانیم؟ دین تکمیل بود شییده تشییریع قبالً که را معارف سییایر و جهاد و زکات

 دین. مجموع اکمال به رسد چه تا نیست هم واجب آن خود اکمال اینکه با شمرد دین آن اکمال را دین واجبات

 یارىبس روایات و بود ربا آیه شد خدا نازل رسول بر که اىآیه آخرین که شده روایت عباس ابن از بخارى صحیح در

شمندى هیچ دیگر همانند آن و شمارد ضعیف را روایات این تواندنمى دان  هشریف آیه زیرا دهد. ترجیح آنها بر را آیه و ب

 دلیل محتمل چند میان از محتمل یک اسییت و تعیین روزى چه «الكُم» کلمه از منظور که نیسییت خود مفاد در صییریح

 از خدا خانه شیییدن خالص دین اکمال از مراد توان گفتکند. همچنین نمى معیّن را پق باید روایات، آن خواهد.مى

شرکین شرکین کردن کوچ و م ست شهر بیرون به مکه از م سلمانان تا ا شرک با که کنند حج طورى و شوند داخل م  ینم

شوند. مخلوط ضعى چنین زیرا ن  شدنن مخلوط که کنیم قبول که فر  شد. به پیدا سوره نزول سال از قبل سال در و

سلمانان شرکین با م شد نعمت اتمام م ست آورخنده که -با شدن مخلوط این بمذیریم چگونه -ا سلمانان ن شرک با م ین، م

 افراد عدد به تواننمى را آن اکمال که احکام و عقاید از اىمجموعه از اسییت عبارت دین اینکه با اسییت؟ نیز دین اکمال

همه روایات برای فهم  دارد؟ کفار شییدن نومید با ارتباطى چه جوى چنین شییدن دانسییت. به عالوه، پیدا آن به متدینین

را  حج موسییم در یکمارچه و جمعیت دین شییوکت مردم تا اسییت الوداع حجة سییال عرفه روز در آیه شییدن نازل معناى

 شییرک از مکه محیط شیید، چون تمام روز آن در خدا نعمت نیسییت. آنان بین در مشییرک یک حتى که کنندمى مشییاهده

 مسییلمانان که اسییت دینى ظواهر آن و نعمت، تمامیت دین کمال از رسییید. پق مراد کمال به خدا دین گردید و خالص

شمن و ضور د سم از واهمه بدون ح ست کردند. این عملى را ظواهر آن و داده انجام را آن، مرا  تمامیت و کمال از مراد ا

شریع تعالى خداى ناحیه از تدریج به که احکامى معارف و شرایع کمال دین، نه سالم از مراد همچنین و شدمى ت  ظاهر ا

، 5، ج1417شییدند )طباطبایی، مى خوانده مسییلمان ظاهر همان خاطر به روز آن مسییلمانان که اسییت اسییالم از موجود

،170- 182.) 

 

 . تفسیر نمونه3-4-1-3

 دین هم و اندشییده مأیوس آن در کافران هم که اسییت شییده، روزی تکرار جمله دو در که( امروز) «الكُم» از منظور

سالم آئین خداوند هم و یافته تکامل خداوند نعمت هم و شده کامل ست پذیرفته جهان مردم نهایى آئین عنوان به را ا  .ا

 همىم بسیار روز باید روزى چنین که است این نیست شک جاى چهآن ولى است بسیار سخن اینجا در مفسران میان در

 در لذا ندارد. معنى عادى روز یک براى اهمیت همهاین زیرا معمولى. و عادى روز یک پیامبر باشیید، نه زندگى تاریخ در

 شده قلن ما آسمانى کتب در اىآیه چنین اگر گفتند آیه این شنیدن با نصارى و یهود از بعضى که آمده روایات از اىپاره

 شییده؟ نازل حرام و حالل هاىگوشییت درباره احکام که اسییت روزى منظور دادیم. آیامى قرار عید روز را روز بود، آن

ست. چنین قطعاً ست اهمیت همه این واجد احکام این نزول زیرا نی ست دین تکمیل باعع و نه نی  احکامى آخرین زیرا ا

ست. همچنین فراهم نیز دیگرى احکام سوره این دنباله در اینکه دلیلشده، به پیامبر نازل بر که نبوده شده ا  اختنس بیان 

شتوانه سالم سبب آینده براى محکمى پ  در ندانىچ تأثیر آن مانند و احکام این نزول دیگر عبارت شود. بهمى کفار یأس ا



شت اینکه و ندارد کافران روحیه شد حرام یا حالل هایىگو سیتى آنها با سا شیرازی،  آن روى ح ، 1374ندارند )مکارم 

 ؤالس این مفسران، پاسخ از بنابر احتمال جمعى! است؟ پیامبر حج آخرین در عرفه روز آن از منظور (. آیا264، ، 4ج

 روز آن در شود کفار یأس باعع که خاصى حادثه چون نمیکند. تطبیق نیز روز آن بر فوق هاىنشانه است، زیرا منفى نیز

شد. واقع سلمانان اجتماع انبوه منظور اگر ن ست م  نظورم اگر و بودند مکه در پیغمبر خدمت در نیز عرفه روز از قبل که ا

 مامت که هسییت دیگرى احتمال اینجا در .نبود کفار براى وحشییتناکى چیز نیز آن که اسییت روز آن در فوق احکام نزول

سران س سازگار کامال آیه محتویات با و کندمى تأیید را آن متعددى روایات و اندآورده خود کتب در را آن شیعه مف ت، ا

 بود روز آن کرد. تعیین خود جانشینى براى رسماً را 7على مؤمنان امیر اسالم پیامبر که است خم غدیر روز منظور :اینکه

 اسالم و رگرددب سابق حال به اوضاع پیغمبر رفتن میان از با که داشتند انتظار زیرا رفتند. فرو یأس امواج میان در کفار که

شاهده که هنگامى شود، امّا برچیده تدریجاً  انمی در پیامبر از بعد عدالت و قدرت و تقوا و علم نظر از که مردى کردند م

 نسبت ناامیدى و گرفت، یأس وی بیعت براى مردم پیامبر از و شد انتخاب پیامبر جانشینى عنوانبه بود نظیربى مسلمانان

 و یامبرپ براى جانشییین تعیین بدون زیرا .پایدار و دارریشییه اسییت آئینى که فهمیدند و گرفت فرا را هاآن اسییالم آینده به

 رهبر نتعیی با خداوند نعمت که بود روز آن .رسیدنمى نهایى تکامل به آئین مسلمانان، این آینده وضع شدن روشن بدون

 دخداون طرف از نهایى آئین عنوانبه هایشبرنامه تکمیل با اسیییالم یافت و تکامل مردم آینده براى 7على همچون الیقى

 (.265، ، 4، ج1374شد )مکارم شیرازی،  پذیرفته

 

 . تفسیر نور3-4-1-4

شت تحریم به هم، مربوط از جداى مطلب دو  شده  بیان آیه این در کفّار یأس و دین شدن نیز کامل و حرام هاىگو

 .داردن ارتباطى آن نخوردن یا مردار گوشت خوردن به دین از کفّار که یأسدلیل این به است. مستقلّ کاملًا بخش دوم که

 نَكماَغم ل  المكَُممَ﴿ و كَعَرل ا الَّذَيرَ يَئَسَ المكَُممَ﴿ جمله بیان مقام در آمده نیز آیه نزول شأن در سنى و شیعه طریق از که روایاتى

، سنّى و شیعه روایات همچنین طبق .است مردار احکام درباره که آن بعد و قبل جمالت به مربوط است، نه دَينَكل م لَكل م

 لدالئ از غیر .است شده نازل خم غدیر در امامت طالب به ابى بن علىّ نصب از پق« ...نَكماَغم ل المكَُممَ: »آیه از قسمت این

 کافران، روز یأس روز: اسییتشییده بیان روز آن براى مهم ویژگى چهار چون رسییاند.مى را همین نیز عقلى نقلى، تحلیل

 قرار خداوند پسند کامل، مورد مذهب یک و «دین» عنوان به اسالم که مردم و روزى بر الهى نعمت اتمام دین، روز کمال

 در زىمکّه، پیرو بعثت، هجرت، فتح مانند مهمى روز کنیم، هیچ بررسى را اسالم تاریخ روزهاى وقایع است و اگر گرفته

شاملارزش ىهمه با... و هاجنگ شان،  ستند آیه این در شده مطرح مهم صفت چهار های  این به هم الوداع حجّة حتّى. نی

ست، چون اهمیّت ست دین از جزئى حج نی سالت شروع روز بعثت، اوّلین .دین ىهمه نه ا ست اکرم پیامبر ر  زهرگ که ا

 و بدر جنگ در پیروزى روزهاى (. و25/ 3: 1375)قرائتی، اسیییت  شیییده کامل بعثت، دین اوّل روز گفت تواننمى

 المكَُممَ» :فرمایدمى قرآن که حالى در کفار. همه شدند، نهمى مأیوس بودند نبرد ىصحنه در که کفّارى تنها وغیره نیز خندق

 حج پیامبرآموختند، تنها محضییر در را حج آداب مردم که الوداع حجّة امّا .شییدند مأیوس کفار همه« ...كَعَرل ا الَّذَيرَ يَئَسَ



نیز  غدیرخم .دَينَكل م لَكل م نَكماَغم ل المكَُممَ﴿: فرمایدمى قرآن که حالى در دین ىهمه نه شییید کامل پیامبر آموزش با مردم

ست روزى صب فرمان خداوند که ا شینى به را 7على حضرت ن صادر جان ست روز آن کرد، تنها پیامبر   عنوان چهار که ا

َضك ل»، «نَفماَام ل»، «نَكماَغم ل» آیه در شده ذکر ست منطبق آن با «كَعَرل ا الَّذَيرَ يَئَسَ»، «بَ  که دبو آن خاطر کفّار، به یأس امّا .ا

 همه الب بهط ابى بن علىّ نصب. بود پیامبر مرگ آنها امید تنها ماند پیامبر، نافرجام ضد قصد سوء و جنگ و تهمت وقتى

 لىّ ع چون شخصى شود، زیرانمى محو او دین او مرگ وبا نبود على از داشت، بهترمى پسرى حضرت آن اگر که فهماند

 (.1/26بود )همان،  خواهد اسالم امّت رهبر پیامبر و جانشین طالب ابى بن

با توجه به مطالب بیان شده نسبت به آیه مذکور مبرهن است که آنچه واحدی در مورد سبب نزول این آیه گفته است 

صرفاً به ذکر  ضوع که در  حجةتمام واقعیت نبوده و ست و به این مو سنده کرده ا که  چه اتفاقی افتاده حجةالوداعالوداع ب

به چهار موضوع طور که در تفسیر نور به آن اشاره شد در این آیه مانای نکرده است. زیرا هباعع اکمال دین شده اشاره

ست:  شاره کرده ا سالم که روزى. 4مردم  بر الهى نعمت اتمام روز .3 دین کمال روز .2 کافران یأس روز .1ا  عنوان به ا

بزرگی این اتفاق و اسییت و این چهار موضییوع نشییان دهنده اهمیت و  گرفته قرار خداوند پسییند مورد کامل «دین»یک 

 7حادثه است و با توجه به دالیل عقلی و نقلی وتفاسیر مهم شیعه و نظر خود اهل سنت این حادثه نصب حضرت علی

 به عنوان  جانشین پیامبر و رهبر امت اسالمی است که موجب اکمال دین است.

 

 نتیجه

ه به مسأله امامت به ویژه امامت امیر المؤمنین واحدی نیشابوری پیرامون سبب نزول آیاتی ک« اسباب النزول»آنچه در 

سبب نزول  شده منافات دارد. درباره  شیعی بیان  سیر  شاره دارد، با آنچه در تفا شان ا و روایت د« آیه تبلی »و حاکمیت ای

های پیامبر که بر همگان آشییکار اسییت، مردود بیان شییده؛ روایت نخسییت در مورد عجز پیامبراسییت که با وجود ویژگی

سنده کرده، می ست. در مورد روایت دوم نیز تنها به ذکر نام علی ب صری روایت نموده ا سن ب شود و واحدی آن را از ح

شاره دارد. در مورد که این آیه با توجه به تفاسیر شیعی به مسألهدرحالی شینی پیامبر ا نیز « لواالمرآیه او»ای مهم یعنی جان

صی به نام  شخ سبب نزول آیه را  معرفی نموده « عمّار»داند. همچنین اولواالمر را می« بن قیق بن عدی افةحذ»واحدی 

ست. در حالی شد. پیرامون ا ست که اطاعتش همچون اطاعت خداوند و رسول واجب با آیه »که مصداق اولواالمر کسی ا

یه و سبب حقیقی نزول آ فشانی ایشان در راه خداوند و رسول که امری قطعیای به نام علی و جاننیز اشاره« لیلة المبیت

به میان نیاورده  7به ذکر حجة الوداع بسنده کرده و نامی از علی« آیه اکمال دین»است، ننموده است. همچنین واحدی در 

شین پیامبر می ضرت به عنوان جان صاب ح سبب نزول آیه انت ست. حال آنکه  شد. در نتیجه به نظر میا سد تبا ّصب ر ع

شابوری مانع سته از آیات را  مذهبی واحدی نی سبب نزول این د ستین،  صفانه و همچون یک محقق را شته که من از آن گ

 بیان، و حق آنها را ادا نماید. 

 

 منابع



 (.فوالدوند مهدی محمد )ترجمه «کریم قرآن»

 ، بیروت: دار األضواء.الذریعه الی تصانیف الشیعهتا، آقابزرگ تهرانی، محمد محسن، بی .1

 ، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة.مسند اإلمام احمد بن حنبلم، 1971احمد بن حنبل،  .2

 .دار المعرفة :، به کوشش رمضان، ابراهیم، بیروتالفهرست، ق1417ابن ندیم، محمد بن اسحاق،  .3

 .مؤسسه انتشارات امیر کبیرتهران: ، فرهنگ نامه علوم قرآن، ش1385اقبال، ابراهیم،  .4

 ، قم: دائرة معارف الفقه اإلسالمی، . الغدیر فی الکتاب و السنة و األدبق 1422، امینی، عبدالحسین .5

 .میراث حدیع شیعه، بی جا: :غایةُ المرام فی فضائل علیٍّ و أوالده الْکرامش، 1380، حسن بن حسین شیعى، بیهقى سبزوارى .6

 فرهنگ اسالمی، .، تهران: دفتر نشر فرهنگنامه موضوعی قرآن کریمش، 1383خاتمی، احمد،  .7

 تحقیق یوسف عبد الرحمن مرعشلی، بیروت: دار المعرفة.، البرهان فى علوم القرآنتا(. زرکشی، محمد بن عبداهلل، )بی .8

 .دار الکتاب العربى: ، بیروتاإلتقان فی علوم القرآن، ق1421سیوطى، جالل الدین،  .9

 نجفی. مرعشى اهلل آیة قم: کتابخانه، المأثور تفسیر فى المنثور الدرق، 1404الدین،  سیوطى، جالل .10

 .حدیع امروز :، قزوینتفسیر و تفاسیر شیعه، ش1381شهیدى صالحى، عبد الحسین،  .11

 علمیه. حوزه مدرسین جامعه اسالمی انتشارات ، قم:القرآن تفسیر فی المیزانق، 1417طباطبایی، محمدحسین،  .12

 خسرو. ناصر ، تهران: انتشاراتالقرآن تفسیر فى البیان مجمعش، 1372طبرسی، فضل بن حسن،  .13

 العرب. التراث احیاء ، بیروت: دارالقرآن تفسیر فى التبیانتا(، حسن، )بی بن طوسى، محمد .14

 .مرکز جهانى علوم اسالمىقم: ، آشنایى با تاریخ تفسیر و مفسران، .ش1384علوى مهر، حسین،  .15

 از قرآن.، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی تفسیر نورش، 1375قرائتی، محسن،  .16

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.، معجم المؤلفینتا(، کحاله، عمررضا، )بی .17

 ای، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.ش، مترجم آیت ا.. محمد باقر کمره1379، اصول کافیکلینی،  .18

 اسالمی. ، قم: دارالکتبای در تفسیر قرآنپیام قرآن روش تازهش، 1377مکارم شیرازی، ناصر،  .19

 اإلسالمی. الکتب ، تهران: دارتفسیر نمونهش، 1374شیرازى، ناصر،  مکارم .20

 .دارالقراء :، دمشقالوحدة التاریخیة للسور القرآنیة، ق1427نزال، عمران سمیح،  .21

 ، بیروت: دارالمکتبه الهالل.اسباب النزولش ابی الحسن علی بن احمد، 1361واحدی نیشابوری،  .22

 


