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 :التبيــان؛ ق١٤١٤ دار الفکــر، شــيري، بيــروت،

 العــاملي،  كوشــش بــه ، .)ق٤٦٠.م( الطوســي

ــاء  ــروت، دار احي ــراث بي ــي الت ــير ؛العرب  تفس

ــي ــي :العياش ــه، .)ق٣٢٠.م( العياش ــش ب  كوش

ــولي ــي، رس ــران محالت ــة ،ته ــةا المكتب  لعلمي

 بـه ، .)ق٣٠٧.م( القمي :القمي تفسير ؛ةاالسالمي

؛ ق١٤٠٤دار الكتــاب،  الجزائــري، قــم، كوشــش

ديگران، تهـران،   و شيرازي مكارم :نمونه تفسير

 الحكام الجامع؛ ش١٣٧٥ دار الکتب االسـالميه، 

، بيروت، دار احيـاء  .)ق٦٧١.م( القرطبي :القرآن

 لشريفا :التأويل حقائق؛ ق١٤٠٥التراث العربي، 

ــا، .)ق٤٠٦.م( الرضــي ــرح ب ــاء،  كاشــف ش الغط

 السـيوطي  :الـدر المنثـور   ؛دار المهـاجر  ،بيروت

 روح؛ ق١٣٦٥، بيروت، دار المعرفـه،  .)ق٩١١.م(

 علـي  كوشش به، .)ق١٢٧٠.م( اآللوسي :المعاني

ــدالباري، ــروت، عب ــان روض؛ ق١٤١٥ بي  :الجن

 و ياحقي كوشش به، .)ق٥٥٤.م( رازي ابوالفتوح

؛ ش١٣٧٥ رضـوي،  قـدس  آستان د،مشه ناصح،

 كوشش به، .)ق٥٩٧.م( الجوزي ابن :المسير زاد

؛ ق١٤٢٢ عبدالرزاق، بيروت، دار الکتاب العربـي، 

، بيـروت،  .)ق١٠٩١.م( الكاشاني الفيض :الصافي

، .)ق٣٢٩.م( الكلينـي  :الكافي؛ ق١٤٠٢اعلمـي،  

 غفاري، تهران، دار الکتب االسـالميه،  كوشش به

 قم،، .)ق٥٣٨.م( مخشريالز :الكشاف؛ ش١٣٧٥

ــت،  ــز؛ ق١٤١٥بالغ ــدقا كن ــهدي :قئال  المش

ــه، .)ق١١٢٥.م( ــش ب ــاهي، كوش ــران، درگ  ته

ــاد،  وزارت ــع؛ ق١٤١١ارشـ ــرين مجمـ  :البحـ

 الحسـيني،  كوشـش  بـه ، .)ق١٠٨٥.م( الطريحي

 :البيان مجمع؛ ق١٤٠٨اسالمي،  فرهنگ تهران،

، بيـــروت، دار المعرفـــه، .)ق٥٤٨.م( الطبرســي 

 الشــــيعي الطبــــري :دالمسترشــــ؛ ق١٤٠٦

ــرن.م( ــه ،)٤ق ــش ب ــودي، كوش ــران، محم  ته

ــانپور، ــردات؛ ق١٤١٥ كوشــ ــب :مفــ  الراغــ

ــاب، نشــر، .)ق٤٢٥.م( ــزان؛ ق١٤٠٤ الكت  :المي

ــايي ــي، .)ق١٤٠٢.م( الطباطبـ ــروت، اعلمـ ، بيـ

ــورالثقلين؛ ق١٣٩٣ ــي :نـ ــويزي العروسـ  الحـ

ــه، .)ق١١١٢.م( ــش ب ــولي كوش ــي، رس  محالت

 الحـر  :عهالشـي  وسـائل  ؛ش١٣٧٣ اسماعيليان،

ــاملي ــم،، .)ق١١٠٤.م( العـ ــت آل قـ ، :البيـ

  .ق١٤١٢

  محمد مهدي فيروزمهر

���  

  آيه تبليغ � :آيه ابالغ

  اسراء � :آيه اسراء

 دربارهسومين آيه سوره مائده : آيه اکمال

 7کامل شدن دين اسالم با تعيين امام علـي 

  9به جانشيني پيامبر

پس از يادآوري  ۵/مائده ۳در بخشي از آيه 

ي کافران از ناکـامي ديـن مسـلمانان، بـه     نوميد

کامل شدن دين و خشنودي خداوند از اسـالم  

ا)ـوَم {: به عنوان دين مردم تصريح شده اسـت 

َشــوُهم 
َ

L 
َ
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َ
ِيــَن كَفــُروا ِمــن ِديــنِكم ف

"
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َ
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َ
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َ
َواخَشـوِن ا)ــوَم أ

كُم اِإلْسـ
َ
يكم نِعَمVِ َوَرِضيُت ل

َ
َم ِديًنـاَعل

َ
، از }ال

اين رو، بخش ياد شده، آيه اکمـال ديـن و بـه    

   ١.شود خوانده مي» آيه اکمال«اختصار 

ن کامـل شـده   آکمال هر چيز يعني اجـزاي  

از آن که غـرض  است هنگامي و اکمال  ٢باشد
�����������������������������������������������������������

.٢٣٤ ، ص١الغدير، ج؛ ١٩٢الحق، ص نهج .١

  .»کمل«، ٥٩٩، ص٥، ج؛ لسان العرب٣٧٨، ص٥ج العين،. ٢
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اتمام نيز بـه معنـاي رسـيدن هـر      ١.به دست آيد

چيز به حدي است که به چيزي بيرون از خـود  

ته باشد و در برابر، ناقص چيزي است نياز نداش

  ٢.که به غير خود نياز داشته باشد

زمــان نــزول آيــه را روز جمعــه يــا دوشــنبه  

ــه ــد گفت ــه  ٣ان ــزول آن در روز عرف ــا  *و در ن ي

قريب بـه اتفـاق    ٤.اند خم اختالف کرده *غدير

دانشمندان حـديث و تفسـير شـيعه و برخـي از     

وز ر(حجه  سنت، نزول آن در هجدهم ذي  اهل

هـاي فـراوان    در روايـت . انـد  را پذيرفتـه ) غدير

شيعي، نزول آيـه در روز غـدير خـم و در پـي     

بـه جانشـيني پيـامبر دانسـته      7نصب امام علي

  ٥.شده است

ــز ا  در ميـــان اهـــل ــنت نيـ ــه بـــنسـ  مردويـ

ــت  .) ق۴۱۰.م( ــدين روايـ ــعيد در چنـ از ابوسـ

كه آيه کند  نقل ميخدري، ابوهريره و مجاهد 

نـازل   7علير شأن حضرت اکمال در غدير د

روايت  نيز پنج) ۵قرن.م( حاکم حسکاني ٦.شد

بـه  عبـاس    از ابوهريره، ابوسعيد خـدري و ابـن  

�����������������������������������������������������������

  .»کمل«، ٦٣٨ص، ؛ المصباح٧٢٦، صمفردات. ١

، ٢٩٦-٢٩٥ص ،١، جالبحـرين  مجمع ؛»تم«، ١٦٨ص مفردات،. ٢

  .»کمل«

.٢٩٦-٢٩٥، ص١التبيان، ج؛ ١٤٤ص ،٢ج ،الطبقات. ٣

، ٣؛ مجمـع البيـان، ج  ٨٩ص ،٨ج، تاريخ طبري: براي نمونه نک. ٤

.٢٧٣ص

؛ الصـافي،  ٢٨٩، ص١؛ الکـافي، ج ١١٨تفسير فرات کـوفي، ص . ٥

.٥، ص٢ج

  .٢٣٣-٢٣١طالب، ص  بن ابي مناقب علي. ٦

ســــيوطي  ٧.همــــين مضــــمون آورده اســــت

هـايي چنـد از صـحابه و     در روايت.) ق۹۱۱.م(

آيه سنت، نزول   تابعين و دانشوران مشهور اهل

بـه   7در غدير بعد از انتصـاب علـي  را اکمال 

ابـن   ٨.گـزارش کـرده اسـت   ت و خالفـت  والي

ــر ــال  ٩.)ق۷۴۴.م( کثيـ ــمي و جمـ ــدين قاسـ  الـ

نيز از جملـه دانشـوران معـروف     ١٠.)ق۱۳۳۲.م(

هـاي نـزول آيـه     سنت هسـتند کـه روايـت     اهل

اکمال در غدير خم را نقل کرده و بر آن صحه 

هـر چنـد    .انـد  اي نگرفته گذاشته يا از آن خرده

را ضعيف ها  چون ابن تيميه، اين روايتبرخي 

با توجه به توثيق  ،اند يا از مفتريات شيعه دانسته

ــر      ــث از منظـ ــن احاديـ ــندهاي ايـ ــال سـ رجـ

هــا از  و پـذيرش آن سـنت    شناسـان اهـل   رجـال 

سوي گروهي از دانشوران حديث سـني و نيـز   

نبود دليل و مستندي معتبر براي جعل و تزويـر  

پايــه بــه نظــر  هــا، اعتراضــات يــاد شــده بــي آن

از سوي ديگر در تالش براي جمـع   ١١.رسد مي

هــاي نــزول ايــن آيــه در عرفــه و  ميــان روايــت

آيـه اکمـال دو   از نزول جوزي   سبط بنغدير، 

يـاد   بار در عرفه و بار ديگر در غـدير يك  ،بار

کرده است و البته در هر حال آيه را مربوط بـه  

�����������������������������������������������������������

.٢٠٨-٢٠٠ص ،١شواهد التنزيل، ج. ٧

.١٧-١٦ص ،٣ج الدر المنثور،. ٨

  .١٥ص، ٢، جکثير بناتفسير . ٩

.٣٣ص ،٤ج ،محاسن التأويل. ١٠

  .٢٩٨-٢٩٤ص ،١ج ،الغدير: نک. ١١
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ــي از امامــان شــيعه،   در روايــت هــايي فراوان

بـه   7اکمال دين بـه معنـاي نصـب امـام علـي     

 حجــة الــوداعجانشــيني پيــامبر در بازگشــت از 

و بر اين اساس، همه مفسران شيعه  ١دانسته شده

بـا  عالمـه طباطبـايي    ٢.انـد  به همين نظر گراييده

هاي آيه و ذکر ادلـه   بررسي تناسب ميان بخش

فراوان قرآني و روايي، قسمت معروف به آيـه  

اي معترضه در ميان آيه شـمرده   اکمال را جمله

و موضوع اکمال دين را در پيونـد بـا نوميـدي    

کافران دانسته که هر دو ناظر بـه روز مشـخص   

ــا بررســي  گــاه آن. واحــدي هســتند يكايــك ب

ن، موارد نقض هـر کـدام را   هاي مفسرا احتمال

ذکر کرده، روز مـورد نظـر آيـه را لزومـاً روز     

دانـد کـه در غـدير     مي 9تعيين جانشين پيامبر

ــان     ــافران از امک ــد ک ــبب ش ــم رخ داد و س خ

نابودي اسالم پس از پيامبر نوميد گردند و بدن 

انتقادهاي عالمه  ٣.سان، دين خداوند کامل شد

مستند به ادلـه  طباطبايي بر احتماالت ياد شده، 

انــد؛ از  قرآنـي و تــاريخي مــورد قبــول همگــان 

جمله آن که نزول برخي احکام مانند حکم ربا 

ناقض نظريه تکميـل شـريعت و احکـام فقهـي     

نيـز فـتح   . اسالم پيش از نزول آيه اکمال اسـت 

�����������������������������������������������������������

، ٨؛ ج٢٨٩، ١٩٩، ص١؛ الکـافي، ج ٢٩٣ص، ١ج، تفسير عياشي .١

.٢٠١-٢٠٠، ص١، جشواهد التنزيل: ؛ نک٢٧ص

؛ الصــافي، ٤٧٤، ص١مــع الجــامع، ج؛ جوا٤٣٥، ص٣التبيــان، ج .٢

  .١٠، ص٢ج

  .١٧٥-١٧٠، ص٥الميزان، ج .٣

ــزاري     ــان برگ ــالم و امک ــترش اس ــه و گس مک

آزادانه حج فاصله زماني نسبتا بسياري با زمـان  

هـاي يـاد    برخي احتمـال . ه اکمال داردنزول آي

شده نيز آن قدر کـم ارزش هسـتند کـه نـزول     

ها غيـر حکيمانـه و    آن دربارهاي با اين بيان  آيه

  ٤.نامعقول است

  منابع �

، بـه  .)ق٥٢٠.م(ابومنصور الطبرسـي   :االحتجاج

؛ ق١٣٨٦محمد باقر، دار النعمـان،   كوشش سيد

، بــه ).ق٧٧٤.م(ابــن كثيــر  :البدايــة و النهايــه

شيري، بيـروت، دار احيـاء التـراث     كوشش علي

تـاريخ االمـم و   (تاريخ طبري ؛ ق١٤٠٨العربي، 

ــوك ــري  ):المل ــش  .)ق٣١٠.م(الطب ــه كوش ، ب

ــروت، اعلمــي،     ــا، بي ــي از علم ؛ ق١٤٠٣گروه

ــان ــي  :التبي ــش  .)ق٤٦٠.م(الطوس ــه كوش ، ب

تذکرة ؛ العاملي، بيروت، دار احياء التراث العربـي 

، قــم، .)ق٦٥٤.م(زي ســبط بــن جــو :الخــواص

تفسـير  (تفسـير ابـن کثيـر     ؛ق١٤١٨الرضي، 

ــيم ــرآن العظ ــر  ):الق ــن كثي ــه .)ق٧٧٤.م(اب ، ب

؛ ق١٤٠٩مرعشلي، بيروت، دار المعرفه،  كوشش

ــي  ــير العياش ــي  :تفس ــه .)ق٣٢٠.م(العياش ، ب

ــ    ــم، هكوشــش الدراســات االســالمية ـ البعث ، ق

الفخـر الـرازي    :التفسير الكبير؛ ق١٤٢١البعثه، 

تفسير ؛ ق١٤١٣، قم، دفتر تبليغات، .)ق٦٠٦.م(

، بـه  .)ق٣٠٧.م(الفـرات الكـوفي    :فرات الكوفي

محمــد كــاظم، تهــران، وزارت ارشــاد،  كوشــش

 ):محاسـن التأويـل  (تفسير قاسمي ؛ ش١٣٧٤

محمد باسـل،   ، به كوشش.)ق١٣٣٢.م(القاسمي 

 تفســير؛ ق١٤١٨بيــروت، دار الکتــب العلميــه، 

ــليمان  ــن س ــل ب ــ  :مقات ــن س ــل ب ليمان مقات

�����������������������������������������������������������
.١٧٥-١٧٠، ص٥الميزان، ج. ٤
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، به كوشش احمد فريـد، دار الكتـب   .)ق١٥٠.م(

ــ ــان ؛ ق١٤٢٤، هالعلمي ــري  :جــامع البي الطب

، به كوشش صدقي جميـل، بيـروت،   .)ق٣١٠.م(

الطبرسـي   :جوامـع الجـامع  ؛ ق١٤١٥دار الفکر، 

الدر ؛ ق١٤١٨، قم، النشر االسالمي، .)ق٥٤٨.م(

ــور ــيوطي  :المنث ــروت، دار .)ق٩١١.م(الس ، بي

ــه،  ــل ؛ق١٣٦٥المعرف ــواهد التنزي الحــاكم  :ش

محمـودي،   ، بـه كوشـش  .)ق٥٠٦.م(الحسكاني 

الفـيض   :الصافي؛ ق١٤١١تهران، وزارت ارشـاد،  

، بيــــروت، اعلمــــي، .)ق١٠٩١.م(الكاشــــاني 

ــري ؛ ق١٤٠٢ ــات الكبـ ــعد   :الطبقـ ــن سـ ابـ

 خليــل :العــين؛ ، بيــروت، دار صــادر.)ق٢٣٠.م(

، السـامرائي  و المخزومي كوشش به، .)ق١٧٥.م(

ــر ــدير؛ ق١٤٠٩ ه،دار الهجــ ــي :الغــ  االمينــ

 تهــران، دار الكتــب االســالميه،  ، .)ق١٣٩٠.م(

ــرآن ؛ ش١٣٦٦ ــالل الق ــي ظ ــيد :ف ــب  س قط

ــاهره.)ق١٣٨٦.م( ــروق،  ،، قـ ؛ ق١٤٠٠دار الشـ

، به كوشش غفاري، .)ق٣٢٩.م(الكليني  :الكافي

؛ ش١٣٧٥تهــــران، دار الکتــــب االســــالميه، 

ــاف ــري  :الكش ــطفي  ،.)ق٥٣٨.م(الزمخش مص

ــرب؛ ق١٣٨٥البــابي،  ــان الع ــن منظــور  :لس اب

مجمـع  ؛ ق١٤٠٥، قم، ادب الحـوزه،  .)ق٧١١.م(

، بـه كوشـش   .)ق١٠٨٥.م(الطريحـي   :البحرين

؛ ق١٤٠٨الحسـيني، تهــران، فرهنـگ اســالمي،   

، به كوشـش  .)ق٥٤٨.م(الطبرسي  :مجمع البيان

ــروت، اعلمــي،     ــا، بي ــي از علم ؛ ق١٤١٥گروه

ــه  ،)٤قــرن.م(الطبــري الشــيعي  :المسترشــد ب

؛ ق١٤١٥كوشـانپور،   ،محمودي، تهـران  شكوش

، قـم، دار  .)ق٧٧٠.م(الفيـومي   :المصباح المنيـر 

، .)ق٤٢٥.م(الراغـب   :مفردات؛ ق١٤٠٥الهجره، 

به کوشـش صـفوان داودي، دمشـق، دار القلـم،     

ابن شـهر آشـوب    :طالب ابي مناقب آل؛ ق١٤١٢

، به كوشش گروهي از اساتيد، نجف، .)ق٥٨٨.م(

ــه،  ــة الحيدريــ ــزان؛ ق١٣٧٦المکتبــ  :الميــ

ــايي  ــي، .)ق١٤٠٢.م(الطباطبـ ــروت، اعلمـ ، بيـ

 العالمـة  :الصـدق  كشـف  و الحق نهج؛ ق١٣٩٣

 االرموي، الحسني كوشش به، .)ق٧٢٦.م( الحلي

ــره،  ــم، دار الهج ــوده ؛ ق١٤٠٧ ق ــابيع الم  :ين

، به كوشش علي جمـال  .)ق١٢٩٤.م(القندوزي 

  .ق١٤١٦اشرف، تهران، اسوه، 

  علي درزي
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 دربـاره سوره شـعراء   ۲۱۴يه آ: آيه انذار

  9انذار خويشاوندان پيامبر

و » رـ   ذـ   ن« ريشهفعال از انذار مصدر باب ا

ــه معنــاي آگــاه ســاختن همــراه بــيم و پرهيــز   ب

ن آجا در قـر  ۱۲۴اين مفهوم در بيش از  ١.است

و در کنار تبشـير از وظـايف مهـم     ٢رفته به كار

  .رفته استپيامبران به شمار 

؛ از انـد  انـذار ناميـده شـده    آيـه  ،چنـد  يآيات

ــه ــد :جملـــ ــه۲-۱ ،۷۴/رثّمـــ ؛ ۱۲۲ ،۹/؛ توبـــ

 ۲۱۴آيـه  هـا   آناما مشـهورترين   .۷ ،۴۲/شوري

را است که فرمان خداوند بـه پيـامبر    ۲۶/شعراء

ــراي  ــذار خويشــاوندانش در آغــاز دعــوت  ب ان

َو {: کنـد  ، در سال چهارم بعثـت بيـان مـي   علني

قـَرب3ِ
َ ْ
نِذر َعِشـaَتََك األ

َ
اونـد بـه رسـول    خد ٣.}أ

از ابـالغ دعـوت    پـيش دهد که  مي فرمانخود 

خاندان خود را از عذاب الهي  نخستعمومي، 
�����������������������������������������������������������

.»نذر«، ٥١٧، ص٧جالعروس، ؛ تاج٤٨٧صمفردات،  .١

.١٥٤٢، ص٣المعجم االحصائي، ج. ٢

.١٤٨، ص١٩جامع البيان، ج. ٣


