
 
 

  
  

  
  
  

  آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟
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  مقدمه
چشم  ان بهپژوه قرآنشده، اختالف نظرهاي جدي میان  نازل سورهآخرین  درباره

نصر، برائت و مائده  سورهسه  ،انوهپژ قرآنطور کلی در میان دیدگاه  خورد. به می
 خاطر نصر به سوره ،اند. در این میان قرآن مطرح شده شدهنازل  سورهآخرین  عنوان به

دیگر،  سورهویژه عدم تعارض ظاهري آیات آن با دو  بافت ویژه و کوتاه بودن آن و به
 رش خواهدها پیرامون آن گزا دیدگاه ،طور خالصه حل بحث این مقاله نیست و تنها بهم

مائده و برائت است.  سورهبودن دو  »نُزِل ما آخَرُ« دربارهشد. اما نزاع اصلیِ محققان 
شده میان این دو سوره،  نازل سورهدر تعیین آخرین  میان منابع مختلف که چنان

 سورهوجود روایات خاص در مورد آخرین از یک سو تعارض چشمگیري وجود دارد. 
، صحابه و تابعین، اجتهادات :وت منسوب به معصومینهاي متفا شده، فهرست نازل

هایی که در مورد آیات  نزول حقایق و شأناز سوي دیگر، و  ،محققان قدیم و جدید
که به  است. در حالی دانشمندان شده يسبب تفاوت آرا ،شده مشخص هر سوره مطرح

ست ها سورهد حلقه مفقوده در این بحث، تأمل در سیاق داخلی و بافت خود رس مینظر 
ن بیرونی نیز یاند. افزون بر آنکه قرا سادگی از کنار آنها گذشته ه محققان اغلب بهک

هاي وحی را تعیین  آخرین پاره ،وضوح گرفته و به قرار ها هنی سورورد قراینمؤیدي بر 
 درباره ها دیدگاهرو در این مقاله، پس از گزارش و بررسی روایات و  است. ازاین نموده

برائت و مائده  سورهداخلی و سیاق دو  قراینطور خاص به  شده، به نازل رهسوآخرین 
شد. در انتها نیز  ، پرداخته خواهدمطرح استآخر بودن آنها پیرامون  ها دیدگاهکه بیشتر 

زند،  بودن هر سوره رقم می »آخَرُ ما نُزِل«طور گذرا به برخی از نتایجی که اعتقاد به  به
 است. گردیده به پژوهشی دیگر موکولشده و تفصیل آن  اشاره

  
  نازل شده سورهآخرین  دربارهها  بررسی گزارش

ان مسلمان و غیرمسلمان که برخی پژوه قرآن سخنانباره افزون بر روایات،  در این
 سورهآخرین  دربارهبه داوري  ،به تبعِ روایات ترتیب نزول و برخی از روي اجتهاد

 توان مید که به نوعی ده میها را تشکیل  ي از گزارشا اند، مجموعه شده پرداخته تعیین
  تلقی کرد.  »آخَرُ ما نُزِل«با محوریت تعیین  ها هبرونیِ هریک از سور قراینآنها را  تمام
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  روایات الف)
به دو دسته روایات توان  مینازل شده را  سورهروایات مرتبط با تعیین آخرین 

ل تقسیم نمود که به ارزیابی هریک اختصاصی ذیل هر سوره و روایات ترتیب نزو
  د. شو می پرداخته

  
  روایات ترتیب نزول . 1

هاي قرآن از جمله روایاتی است که شیعه و سنی آن را  روایات ترتیب نزول سوره
ارده تن از صحابه و هاین روایات به لحاظ سندي از چ اند. نقل و بدان استناد کرده

، زید نبجابر، 7امام سجاد، ابن عباس، 7لیع : امامعبارتند ازکه  تابعان نقل شده
 امام، خراسانی عطاء، زهري، بصري حسن، عکْرِمه، ضحاك، مجاهد، نعمان بن محمد
تنها  ،از میان چهارده روایت مذکور. اما واقد بن حسینو  سلیمان بن مقاتل، 7صادق
ه راوي دهد که نُ ینشان منیز قراین  است. به دست ما رسیدهکامل طور  بهه روایت نُمتن 

اند. شاگردان  عباس بوده واسطه یا باواسطه ابن شاگرد بی ،گانه از راویان چهارده
بصري، و شاگردان باواسطه، زهري،  ضحاك، عکرمه و حسن  جابر، مجاهد، ،واسطه بی
به عالوه برخی از آنان خود در طرق روایات ترتیب  .واقد، عطاء و مقاتل هستند ابن
  ).128نکونام، ( کرمه و عطاءع  دارند؛ مثل مجاهد، ضحاك، عباس قرار ابن

، با دو سیر ترتیب ها هي موجود از ترتیب نزول سورها روایتدر نهایت از مجموع 
که به ذکر ترتیب  7نزول مستقل مواجه هستیم. نخست روایت منسوب به امام صادق

رغم تشابه فراوانی  بهز عباس. این دو روایت نی و دوم روایت ابن ،پرداخته ها هسور همه
اند.  نازل شده متفاوت عمل کرده سورهدارند، در آخرین  ها هسورسیر نزول  که در ارائه

 نموده معرفی نازل شده سوره، مائده را آخرین 7صادق روایت منسوب به امام
نازل شده  سورهتوبه را آخرین  ،عباس و روایت منسوب به ابن ،)1/9شهرستانی، (

واقد نقل نموده  هرچند شهرستانی روایتی از ابن .)10/612طبرسی، ( تاس اعالم کرده
  ).1/9شهرستانی، ( است داده قرآن قرار سورهمائده را آخرین  سورهکه او نیز 
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  روایات اختصاصی هر سوره. 2
مائده، توبه و نصر  هاي هافزون بر روایات ترتیب نزول، مفسران ذیل هر یک از سور

  . اند نمودهنازله اعالم  سورهرا آخرین ها  سورهیک از  که هر اند پرداختهنیز به بیان روایاتی 
  

  مائده سوره ویژهروایات . یکم
  مائده  سورهنزول چگونگی 

 که چنان ؛ندا همائده را دفعی و برخی تدریجی دانست سورهان نزول پژوه قرآنبرخی 
  د. شو می چند گزارش یافت در زمینه نزول دفعی این سوره

مائده را  سورهکه نزول است  7ثمالی از امام صادق حمزهوایت ابونخست ر
؛ 2/105فیض کاشانی، ( است یکباره و با همراهی هفتاد هزار فرشته توصیف نموده

یزید  بنت حنبل با سلسله سندي از اسماء بن روایت دوم را احمد .)1/582حویزي، 
سوار  اآمد، پیامبر در من دمائده فرو سورهکه همه  هنگامی«. وي گفت: است نقل نموده

؛ 3/3ابن کثیر، ( »بر شتر بود که از شدت سنگینی وحی، شتر پیامبر بر زمین فرود آمد
مائده را  سورهکه نزول است انس  بن سوم روایت ربیع .)4/78 شعب االیمان، بیهقی،

 سورهکعب که او نیز نزول  . چهارم روایت محمدبناست الوداع خواندهحجۀدر مسیر 
. ابوهریره نیز زمان نزول است الوداع دانستهحجۀئده را در مسیر میان مکه و مدینه در ما

 است الحجه خوانده ذي 18 الوداع در روزحجۀمائده را هنگام برگشت پیامبر از  سوره
  ).5/6ابن عاشور، (

مائده، همچنان گروهی از  سورهی مبنی بر نزول دفعی قراینرغم  به ،با این وجود
، 9/9دروزه، ؛ 2/143ابن عطیه، ( ندا هنزول این سوره را تدریجی دانست ،انوهپژ قرآن

از  اخد برخی نزول آن را هنگام بازگشت رسول .)6/96عبده، ؛ 21/485جوادي آملی، 
و گروهی نزول برخی آیات  ،بعضی هنگام بازگشت آن حضرت از حدیبیه ،الوداعحجۀ

  ).6/96عبده، ؛ 6/30قرطبی، ( دانند روز غدیر میدر اي  آن را روز عرفه و دسته
مائده،  سورهزمان نزول  دربارهعاشور پس از بیان اقوال گوناگون  در این میان، ابن

توبه و مائده، آغاز  سورهمحتواي دو ه به داوري میان آنها پرداخته و با عنایت به مقایس
یان آن را در و پا ،الوداعحجۀنزول مائده را در مدینه قبل از خروج پیامبر براي 
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گفته که  سخنفراوان  ،برائت از وضعیت منافقان سورهزیرا در  است؛ الوداع دانستهحجۀ
جز یک  ،مائده سورهکه در  حالی در تناسب با وقایع سال نهم هجرت است،این م
مائده  سورهافکنان به میان نیامده که این خود حاکی از آن است که  سخنی از نفاق ،مورد

کتاب و  معضل نفاق و زمانی که تنها موضوع تعامل با اهل پس از حل نسبی
  .)7-5/5ابن عاشور، ( است بود، نازل شده اندازي آنان باقی مانده دست

) 6/96عبده، ( کرده الوداع اعالمحجۀدر  امائده را در من سورهبیهقی نیز ابتداي نزول 
ایام، دیدگاه بیهقی را  که با توجه به اتفاق نظر مفسران بر پایان این سوره در همین

صورت قطعات پشت سرهم  مائده به سورهبه صورت اعتقاد به نزول تدریجی  توان می
  کرد.  و بدون فاصله معنا

مائده را دفعی یا تدریجی  سورهنزول در نهایت وجه مشترك اعتقاد کسانی که 
هم هجري و الوداع سال دحجۀ، آن است که حدود زمان نزول این سوره را در اند هدانست

 سورهروایات تاریخی بیانگر زمان نزول  ،که در نتیجه اند هکرد توبه اعالم سورهمؤخر از 
  حساب آورد.  بودن این سوره به »آخَرُ ما نُزِل«نخستین قرینه مبنی بر  توان میمائده را 

  
  زمان نزول سوره مائده 
مائده را دو  هسورشده که نزول  نقل 7روایتی از حضرت علی ،در منابع گوناگون

که خود مؤید عنوان پیشین این نوشتار  اند هکرد یا سه ماه قبل از رحلت پیامبر اعالم
در  7بر این روایت، حضرت علی الوداع است. بناحجۀمائده در  سورهنزول  درباره

مسح بر کفش با استناد « فرمود: خفین)( جواز مسح بر کفش دربارهبرابر پرسش صحابه 
 گردیده شده، نسخ مائده که تنها دو یا سه ماه قبل از رحلت پیامبر نازل سورهبه احکام 

  ).2/214بحرانی، ( »است
  

  مائده  سورهبودن  ناسخ
از است.  منسوخه خوانده غیره مائده را ناسخ سورهروایاتی است که  ،سومین قرینه

 برخی از آیات قرآن با برخی دیگر نسخ« که فرمود: 7روایتی از حضرت علیجمله 
ست که نازل شد و آیات قبل از خود را نسخ ا اي مائده آخرین سوره سورهگردد و  می

پیامبر بدین سوره عمل رو  ازاینچیزي از محتواي آن نسخ نگردید.  در حالی کهنمود؛ 



 

 

91 

به؟
 تو

ه یا
ائد

ل؛ م
نزو

ن 
خری

آ
  

فیض ؛ 3/231طبرسی، ؛ 1/288عیاشی، ( »کردیم مینمود و ما نیز از آن پیروي  می
نقل نموده که وي معتقد بود  ومیسرهباروایتی از سیوطی نیز نخست  .)2/105کاشانی، 

که است عون نقل کرده  . سپس روایتی از ابناست مائده نسخ نگردیده سورهچیزي از 
 مائده نسخ گردیده که او پاسخ منفی سورهبصري پرسیدم: آیا چیزي از  از حسن«گفته: 

ابومیسره مشابه از  قرطبی نیز روایتی با مضمون .)2/252 الدر المنثور، سیوطی،( »داد
 دانست، بلکه به میمائده را آخرین سوره و غیرمنسوخه  سورهنقل نموده که نه تنها 
  ).6/30قرطبی، ( نمود می فرد آن اشاره هجده حکم منحصر به

کرده و حالل و حرام آن را  مائده را آخرین سوره معرفی سورهتهرانی نیز  صادقی
غیرقابل  ،هاي وحی وره را برخالف سایر پارهاست. وي سپس آیات این س ابدي دانسته
 این موضوع، به معناي نسخ در ادوار گذشته پرداخته لینموده و در تکم نسخ معرفی

پیشینیان که مشمول معناي نسخ در  ي. وي با عنایت به معناي فراگیر نسخ در آرااست
دین معنا شده، غیرمنسوخ بودن سوره مائده را ب می معناي امروزي، تقیید و تخصیص

پذیرد، بلکه تقیید و تخصیص نیز  مینه تنها نسخ ن دانسته که آیات و احکام این سوره
 دشو میخورد و شاخص اصلی در هرگونه تعارض با دیگر آیات وحی محسوب  مین
  ).8/9صادقی تهرانی، (
  

  مائده سورهاحکام ابدي 
مائده نقل شده که  سورهروایتی از پیامبر مبنی بر حالل و حرام بودن ابدي احکام 

 ،تبر این روای است. بنا طور موقوف، از قول صحابه نیز مکرر بیان گردیده البته به
کرده و همگان را به  نازله معرفی سورهالوداع، مائده را آخرین حجۀدر  6پیامبر

سیوطی، الدر المنثور، ( است خوانده التزام به حالل و حرام احکام این سوره فرا
 .)1/430بحرانی، ؛ 9/69مجلسی، ؛ 3/2ابن کثیر، ؛ 1/288عیاشی، ؛ 4/5ثعلبی، ؛ 2/252

 سورهاست. پس آنچه از حالل این  نازل شده سورهمائده آخرین « :عایشه نیز گفته
حاکم در  .»کنید بدان عمل ،افتید، آن را حالل بشمارید و آنچه از حرام آن یافتیدی

حاکم نیشابوري، ( است ح دانسته، این روایت را طبق شرایط شیخین، صحیالمستدرك
3/311(.  
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م به حالل و التزا 6بغدادي بر روایت مذکور چنین تحلیل نوشته که اگر پیامبر
طور خاص متذکر شده، به سبب آن است که مخاطبان را به  حرام این سوره را به

م نه مسلمانان موظفند به تمام احکام الهی التزا رگو ،مضامین این سوره توجه ویژه دهد
نازل  سورهمسلمانان به آخرین ه توجه ویژ ،هدف از روایت مذکوربدین جهت ورزند. 

فرد نیز  حکم ویژه و منحصر بهافزون بر غیرمنسوخه بودن، داراي هجده است که  شده
  ).2/3بغدادي، ( هست
  
  توبه سوره ویژهروایات دوم. 

برائت تأکید  سورهن بود »آخَرُ ما نُزِل«ان بر پژوه قرآندر منابع گوناگون هرگاه 
عازب مستند  بن عباس یا به سخن براء ، سخن خود را به فهرست ابناند هورزید
مائده، جز تصریح سه  سوره رغم بهتوبه  سوره درباره. الزم به ذکر است که اند هساخت

 . بنااست دیگري وارد نشدهه بودن این سوره، قرین »آخَرُ ما نُزِل«تن از متقدمان مبنی بر 
این  رفت، بر میشمار  عازب که از انصارِ صحابه و خزرجی به بن براء ،ک روایتبر ی

دو روایت نیز از ). 1/35ابن ضریس، ( است نازل شده سورهباور بود که توبه آخرین 
 است وحی دانستهه توبه را آخرین پار سورهآخر ه کعب نقل شده که او دو آی بن بیاُ
  ).38همان، (

 سورهقرین ساختن دو  خاطر اس نقل شده که وي به عثمان بهعب روایتی نیز از ابن
میان ه برائت و انفال که اولی از سور مئین و دومی از سور مثانی بوده و حذف بسمل

به اقدام  ،است. عثمان در پاسخ اعتراض کرده ،دادنشان در سور سبع طوال آنها و قرار
یات نازله در هر سوره گذاري آ پیامبر در دستور به کُتّاب وحی در خصوص جاي

ل مدینه و نزول توبه در آخر یبه نزول انفال در اوا ،استناد کرده که در خالل پاسخش
  ).2/341 نیشابوري، حاکم( است قرآن اشاره نموده

چنین آمده که وي و شیعه در منابع رجالی  7براء با حضرت علیه رابط درباره
آن دو را  7موجب شد حضرت علیمالک به انکار غدیر پرداختند که همین  بن انس

 اما ،نفرین نمایند. انس توبه نمود و عهد بست فضایل حضرتش را هرگز کتمان ننماید
-44کشی، ( نابینا شد 7براء از انکار خویش بازنگشت و در اثر نفرین حضرت علی
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مرگ وي  ،عاملی روابط نیکوي او با معاویه نیز گزارش شده و شیخ حرّ که چنان .)45
 .)3/452عاملی،  حرّ( است سبب عدم معرفت به امامش، مرگ جاهلی خواندهرا به 
مائده شامل آیاتی همچون اکمال، تبلیغ و والیت است  سورهبا عنایت به اینکه رو  ازاین

ه مائده در آخرین بره سورهغدیر مستلزم نزول ه که لزوم انطباق این آیات با واقع
عازب را با توجه به عنادي که با حضرت  بن دیدگاه براء توان میحیات پیامبر است، 

توبه را  سورهداشته، یک اظهار نظر سیاسی دانست. بدین معنا که شاید وي  7علی
مائده و تصریح  سورهنازل شده توصیف نموده تا انطباق آیات مذکور در  سورهآخرین 

  را انکار نماید.  7واسطه اعالم والیت حضرت علی پروردگار بر اکمال دین به
بلکه است نازله نشده سورهاي به آخرین  کعب نیز هیچ اشاره بن در روایات ابی ،

چه بسا حتی  رو است، ازاین پرداخته ،شده آخري که نازله اُبی تنها به توصیف دو آی
  آورد.  حساب توبه به سورهبودن  »آخَرُ ما نُزِل«اي مبنی بر  نتوان اظهار نظر وي را قرینه

س و عثمان نیز موضوع سؤال و جواب میان آن دو امر دیگري عبا ابنه در مکالم
انفال  سورهتوبه که آخر قرآن واقع شده، در برابر  سورهعثمان به ه بوده و چه بسا اشار

قرآن  سوره، به معناي تعیین دقیق آخرین است که ابتداي دوران مدینه نازل گردیده
د رس میبه نظر  رو ازایناست.  مودهتوبه را بیان ن سورهلکه حدود زمانی نزول ب ،نبوده

 سورهصدد تعیین دقیق آخرین  اولی اظهاري باطل و عامدانه بوده و دومی و سومی در
   باشد. مائده بر توبه نبوده سورهقرآن و مقدم دانستن 

  
  نصر سورهویژه روایات سوم. 
یت است. از جمله آنکه روا نازل شده سورهنصر آخرین  سوره ،بر برخی روایات بنا

 بن جز عباس ،نصر نازل گردید، اصحاب شادمان شدند سورهکه  شده هنگامی
کنم این سوره از پایان عمر پیامبر خبر  میگمان  عبدالمطلب که گریست و گفت:

طبرسی، ( سال بیشتر زندگی ننمودنیز پس از آن شادمان نشد و دو 6برد. پیامده می
 است قرآن، نصر بوده سورهرین نیز آخ 7بر روایتی از امام صادق بنا .)10/844

مسلم نیز روایتی از ابن عباس نقل نموده که بر خالف روایات ترتیب  .)1/69بحرانی، (
االتقان فی علوم سیوطی، ( است نصر را آخرین سوره اعالم کرده سورهنزول، وي 
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ع الوداحجۀنصر در  سورهابراهیم نیز ادعا شده که  بن در تفسیر علی .)1/117القرآن، 
 تودیع نیز لقب گرفته سورهنصر به  سوره که چنان ،)2/446قمی، ( است نازل گردیده

  ).5/344بیضاوي، ( است
 اند هنصر را مژده به فتح مکه دانست سورهمفاد اصلی  ،مفسران به اتفاق در حالی که

مردم به اسالم را نیز بر وقایع ورود گروهیِ شد و  داده 6که پیش از آن به پیامبر
کردند، منطبق  میدسته به مدینه آمده و بیعت  العرب دستهةفتح که مردم جزیر پس از

؛ ابن 20/650طباطبایی، ؛ 10/843طبرسی، ؛ 5/344بیضاوي، ؛ 30/214طبري، ( اند هدانست
 با عنایت به حوادث متعددي از جمله اعالم برائت از مشرکان،اما ). 30/524عاشور، 

که  7لوداع و اعالم والیت حضرت علیاحجۀجنگ حنین، جنگ تبوك، مراسم 
وحی را بشارت به فتح مکه ه آخرین پار توان میجملگی پس از فتح مکه رخ داده، ن

  کرد.  اعالم
مطلب سخن گفته، به رحلت عبدال بن عباسه افزون بر آنکه در روایتی که از گری

وفات  قتاده نیز که چناناست.  دوسال پس از نزول این سوره تصریح کرده 6پیامبر
 در صورتی .)10/426طوسی، ( است نصر توصیف کرده سورهسال پس از پیامبر را دو

روز پس از پایان وحی  70 روز و یا 15 روز، 9 6که دیگر روایات از رحلت پیامبر
  سال پس از آن.، نه دو)1/115 االتقان، سیوطی،( اند هگفت سخن

و به منظور ه أخر از نصر دانستبرائت را مت سورهان بدون تردید، پژوه قرآنرو  ازاین
النزول  کوچک دفعی سورهنصر را آخرین  سورهجمع میان این روایات متعارض، 

  ).1/128 التمهید فی علوم القرآن، معرفت،؛ 20/654طباطبایی، ( اند هدانست
  

  بندي جمع
و  7تأمل در روایات ترتیب نزول در نهایت مخاطبان را به دو روایت امام صادق

معرفی  »نُزِل آخر ما«توبه را  مائده و دومی سوره د که اولی سورهده میسوق ابن عباس 
بلکه روایات دیگري از  ،منفرد نیست 7است. اما روایت امام صادق کرده
 سورهبودن  »آخَرُ ما نُزِل«و همین امام همام در وصف  7، حضرت علی6پیامبر

دن مائده را بیش از پیش خارجی مبنی بر آخرین سوره بو قراینشده که  مائده وارد
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بودن آن  »آخَرُ ما نُزِل«توبه از چنین روایاتی که  سورهکه  حالی بخشد. در میاستحکام 
نصر نیز اذهان را به سوي تعیین آخرین  سورهرا تأیید نماید، تهی است و روایات اندك 

  د.ده میکوچک قرآن سوق  سوره
  
  ین سورهاندیشمندان مسلمان در تعیین آخر هاي دیدگاهب) 

اندیشمندان مسلمان از مستشرقان تفکیک شده و مسلمانان نیز  نظریاتدر این زمینه 
  .اند هزمانی، به دو گروه متقدم و متأخر تقسیم گردیده بر مبناي دور

  
 ان متقدمپژوه قرآنهاي  فهرست. 1

که اغلب همان روایات ترتیب ـ  ی که در دست داشتندقراینان با پژوه قرآنبرخی از 
در این میان، نخست مکی و مدنی پرداختند.  هاي هبندي سور به فهرست ،ـ زول بودهن

مائده  سورهبودن  »آخَرُ ما نُزِل«تصریح متقدمان از عصر صحابه و تابعین مبنی بر 
ترمذي نیز در  .است گفته عایشه از آخر بودن مائده سخن که چناندرخور اعتناست. 

مائده را به  سورهخوانده، اعتقاد به آخر بودن  »حسنٌ غریب«روایتی که خود آن را 
 ،یشیخ طوسی نیز با اندك تفاوت .)3/3 ابن کثیر، ( است عمر نسبت داده بن عبداهللا

قرطبی نیز  که چنان .)3/413طوسی، ( است عمر نقل نموده همین مضمون را از ابن
  ).6/30قرطبی، ( است نسبت داده همیسروبامائده را به  سورهاعتقاد به آخرین بودن 
  را گزارش کرده ها هترین کتابی که جدول ترتیب نزول سور قدیمیپس از این دوره، 

. وي در ابتداي کتاب، باشد میهري مسلم ز بن محمد »تنزیل القرآن«کتاب  ،است
 ،هاي حمد، همزه و قمر جز در سوره که  قرآن ارائه کرده هاي سورهنزول ترتیبی از 

 نازله معرفی سورهتوبه را آخرین  سورهوي رو  ازاینعباس است.  نهماهنگ با ترتیب اب
  ).42زهري، ( است نموده

ه کرده که پس از فتح مکه تا فاصل مائده اشاره سورهسلیمان به  بن سپس مقاتل
 عطاء، دو روایت مسند از پس از آن .)1/447مقاتل، ( است شده جنگ تبوك نازل

نقل شده که او نیز توبه را آخرین سوره  »فضائل القرآن«در کتاب  عباس بناز ا خراسانی
  ).1/35ابن ضریس، ( است قرار داده
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 حسناز طریق عکرمه و  ها سورهدولی از ترتیب نزول ج »ةدالئل النبو«بیهقی در 
، ةدالئل النبو بیهقی،( است که در آن نیز توبه آخرین سوره ذکر شدهکرده  ارائه بصري

 یا 113در ردیف  مائده را سورهف دیگر روایات نزول که خال این دو تابعی بر .)7/142
 95 یعنی در مقام ،برائت سورهسوره قبل از  23 مائده را سوره، اند هقرار داد 114
  . اند هگذاري کرد جاي

است. وي نیز  پرداخته ها هانسان، به ترتیب نزول سور سورهپس از آن طبرسی ذیل 
 است نازله اعالم کرده سورهرائت را آخرین ب سورهعباس،  با استناد به روایت ابن

منسوب  »مفاتیح االسرار و مصابیح االبرار«در همین زمان در تفسیر  .)10/612طبرسی، (
 س،عبا ابن ،7از مقاتل، امیرالمؤمنینسند  بی پنج جدول ترتیب نزولِ ،به شهرستانی

 است قات اخذ کردهشهرستانی ادعا کرده آنها را از ثآمده که  7صادقواقد و امام  ابن
  ).1/7شهرستانی، (

 از منتخب و سند و البته ترکیبی بی جدولیه به ارائ »تفسیر خازن«بغدادي در سپس 
است. وي  و به توثیق رجال سلسله سندش تصریح کرده  پرداخته ها هسور نزول ترتیب
 شهر ابن .)1/10بغدادي، ( است نازل شده معرفی کرده سورهمائده را آخرین  سوره

مائده، اقتضاي  سورهبا تصریح بر غیرمنسوخه بودن  »القرآن متشابه«آشوب نیز در 
ابن شهرآشوب، ( است مائده دانسته سورهدانستن  »آخَرُ ما نُزِل«مذهب تشیع را 

2/229.(  
نیز ترتیبی نزدیک به ترتیب نزول تفسیر خازن ارائه  »البرهان«پس از آن زرکشی در 

 مائده را آخرین سوره قرار سورهوثیق نموده و همچنان داده و رجال سندش را نیز ت
 سیوطی نیز صرفاً به نقل اقوال مختلف پرداخته است .)1/280زرکشی، ( است داده

  ).1/116 االتقان، سیوطی،(
  

  ان متأخرپژوه قرآنهاي  فهرست. 2
داده و البته  توبه را پس از مائده قرار سورهغازي  آل مالحویش ،در دوران معاصر

 وي ذیل آیه در حالی که .)6/399مالحویش، ( است دانسته نصر را آخرین سوره رهسو
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مائده را غیرمنسوخه توصیف  سورهصریحی که آیات با اتکا به روایات  ،مائدهدوم 
  ).287/همان، ( است قرآن معرفی نموده سورهرا آخرین  سورهاین ، اند نموده

و نصر را آخرین سوره قرار  113را ، توبه 110در ردیف  مائده را سورهنیز  هدروز
مائده و  سورهمتنی دو  درون قراینعاشور با استناد به  اما ابن). 9/5دروزه، ( است داده

  ).5/7ابن عاشور، ( است مائده را متأخر دانسته سورهبرائت، 
بودن  »آخَرُ ما نُزِل«خویی هم در مبحث نسخ، مکرر به روایات گوناگون  اهللا تآی
 است کرده و مائده را آخرین سوره معرفی نموده و ناسخ بودن آن اشارهمائده  سوره

تهرانی نیز با عنایت به  صادقی اهللا تطباطبایی و آی عالمه که چنان). 340خویی، (
؛ 2/204طباطبایی، ( اند هدانست روایات ناسخه بودن مائده، این سوره را آخرین سوره

   .)8/9صادقی تهرانی، 
هاي وحی پرداخته،  گیري طول پاره ازهاند هکه ب ر تحول قرآنسیبازرگان در کتاب 

سوره قبل از آن پنج توبه را  سورهکرده و نزول  معرفی قاطعانه مائده را آخرین سوره
معرفت با اعتماد به روایت ترتیب  اهللا تپس از آن نیز آی). 567بازرگان، ( است دانسته

 تاریخ قرآن، معرفت،( است ودهعباس، توبه را آخرین سوره معرفی نم نزول ابن
یعقوبی در خصوص آیه اکمال که  واضح ایشان پس از نقل دیدگاه ابنولی  ،)1/137

  افزایند: میآخرین آیه نازله است، 
سال نهم هجرت نازل شده و سوره مائده در سال  مکه در سوره برائت پس از فتح«

وره مائده مشتمل بر است. عالوه بر آن س سال حجۀالوداع) نازل شده( دهم هجرت
ویژه آیه  هرساند، ب یک سرى احکام است که پایان جنگ و استقرار اسالم را مى

دهد و با آخرین آیه در آخرین سوره تناسب  اکمال که از پایان کار رسالت خبر مى
  ) 46 التمهید فی علوم القرآن، ،همو( »دارد.

باید اذعان  ،ري مسلماناننگا فهرست درباره هفده منبع نهایت با رجوع به این در
ه به بیان اقوال پرداخته و منابع متأخر با استمداد از قوبیشتر داشت که منابع متقدم 

بیشتر که حاصل  اند هصدد یافتن راهی براي جمع اقوال پراکنده برآمد در ،اجتهاد
است. هرچند در  آخرین سوره انجامیده عنوان بههاي اجتهادي، به برگزیدن مائده  نگاه
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بودن  »آخَرُ ما نُزِل«متعددي در خصوص ه ها و اظهارات قاطعان قول منابع متقدم نیز نقل
  خورد. میچشم  مائده به سوره
  

  هاي مستشرقان فهرست. 3
، نولدکه، گریم و  دانشمندان غربى همچون مویر، ویلنوزده میالدي،  از اواسط قرن

ه ه دنیاي غرب، به مقولب 6بالشر، به منظور تفهیم بهتر قرآن و پیامبر اسالم
خالف مسلمانان، تقریباً به  خاورشناسان بربیشتر آوردند.  گذاري قرآن روي تاریخ

ولى تا حدود بسیارى به روایات اسباب نزول و  ،اند روایات ترتیب نزول اعتمادى نکرده
به آهنگ و مضمون و سبک  ،اند. البته بیش از روایات مکى و مدنى و سیره تکیه نموده

 بیشترنگاري آنان  فهرست بدین جهت .)10نکونام، ( اند هاى قرآن توجه داشته هسور
نفر از پنج  . در این میانآنهامتنی  برون قراینست تا ها سورهمتنی  درون قراینمتکی به 

که گزارش آنان از آخرین  اند پرداخته ها هنگاري دقیق تمامی سور مستشرقان به فهرست
  چنین است:  نازله سوره
، به »ترکیب و تعلیم« و» زندگانی پیامبر و قرآن«ش از همه، مویر در دو کتاب پی
مدنی  هاي هسور ،آخره در طبق و مکی و مدنی پرداخته هاي هگانه از سور بندي شش طبقه

مدنی از میان  سورهاست. وي سوره مائده را هفتمین  را به ترتیب گزارش نموده
نهمین سوره مائده را صدو سورهوي  ،یگر بیاناست. به د مدنی دانسته سورهیک و بیست

 است توبه را آخرین سوره اعالم نموده سورهگذاري کرده و  جايدر ترتیب نزول 
 ).246 گذاري وحی به روایت مویر، نقد تاریخ اسکندرلو،(

، به ها سورهمند قرآن و سبک و ساختار  سپس ویل عمدتاً با اتکا به حوادث زمان
آخر را ه آن را مکی و دوره از دوران نزول قرآن پرداخت که سه دورگانه چهار بندي طبقه

  .)297، همان( تعیین نمود مائده را آخرین سوره سورهوي  .)13نکونام، ( مدنی قرار داد
ترتیب ه نولدکه سومین مستشرقی بود که با تأثیر از نتایج تحقیقات ویل، به ارائ

نی، مائده را آخرین سوره و توبه را قبل مده وي نیز در دور .)15، همان( نزول پرداخت
  ).3/97 گذاري قرآن، مستشرقان و تاریخ اسکندرلو،( است از آن قرار داده
مائده  سورهاو اما  ،)17نکونام، ( آورد بندي مشابه ویل روي گریم به طبقه ،پس از او

  ).297، همان( است داده پنجمین سوره و توبه را آخرین سوره قراررا نودو
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تر از دیگران، بالشر، مستشرق فرانسوي است که با تأثیر از تحقیقات ویل و متأخر
) و او نیز دیگربار، مائده را آخرین 20، همان( روي آورد ها هبندي سور به طبقه ،نولدکه
 ).297، همان( کرد قرآن معرفی سوره

  

   بندي جمع
و مستشرقان  نگاري مسلمانان در نهایت پس از بررسی روایات ترتیب نزول و فهرست

انتخاب هاي نازل شده  آخرین پاره عنوان بهتوبه را  سورهمائده و گروهی  سورهکه برخی 
آخرین سوره  عنوان بهتوبه را  سورههرگاه  معلوم گردید که اغلب، اندیشمندان، اند هکرد

مائده  سورهعباس بوده و هرگاه  ، تحت تأثیر روایت ترتیب نزول ابناند هانتخاب کرد
آخرین قطعات وحی انتخاب شده، مبتنی بر روایات متعدد معصومین و البته  عنوان به

است. اما در داوري میان این اقوال، بدون تردید روایت  درونی این سوره بوده قراین
 »آخَرُ ما نُزِل«مائده که آن را  سورهو روایات اختصاصی  7ترتیب نزول امام صادق

گرداند که  می نصر و توبه چنان سنگین سورها در قیاس با این سوره ره نموده، وزن معرفی
مائده حکم نمود. با این وجود در کنار  سورهبودن  »آخَرُ ما نُزِل«به  توان میصراحت  به

 قراینسازد، تکیه بر  میمائده را مسجل  سورهبیرونی که آخر واقع شدن  قراین ههم
مائده نسبت به بافت  سورهبافت  که انچنگرداند.  میاین داوري را قطعی ه نتیج ،درونی
گردیده، جملگی بر متأخر بودن  مندي که در دو سوره بدان اشاره توبه و وقایع زمان سوره
رو در راستاي تحکیم رأي به  نماید. ازاین میتوبه داللت  سورهمائده در قیاس با  سوره

مند دو  بافت و آیات زمان دو عنصره مائده، در ادامه به مقایس سورهبودن  »آخَرُ ما نُزِل«
  د. شو می توبه و مائده پرداخته سوره

  
  مائده سورهنی ورد قراین
 سورهبودن  »آخَرُ ما نُزِل«هاي این پژوهش، افزون بر روایات متعددي که از  بر یافته بنا

این معنا  که چنانمستحکمی در نص آیات بر این امر داللت دارد.  قراینمائده خبر داده، 
  دریافت.  توان میتوبه و مائده  سورهمند و بافت هر یک از دو  تطبیق آیات زمانرا از 
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 با استناد به نص آیات وحی ها هگذاري سور تاریخه مقایسالف) 
 سوره. هر دو  گذارى قرآن است آیات قرآن تنها منبع اصیل و غیرمحرّف براى تاریخ

به رخدادهاي مشخصی در زمان  یی هستند که در آنها سورهه مائده و توبه نیز در زمر
  گذاري این دو سوره دست یافت. به تاریخ توان می ،که با استمداد از آنها شده پیامبر اشاره

  

  توبه  سورهگذاري فقرات وحی در  تاریخ. 1
ه است. نخست جنگ حنین که به فاصل مشخص اشاره شدهه توبه به سه واقع سورهدر 

عازم  ،پیامبر پس از فتح مکه ،بر تصریح مورخان ت. بنااس بسیار اندکی از فتح مکه رخ داده
اما جمعیت مسلمانان،  فراوانی رغم بهحنین گشت. ه هوازن در منطقه جنگ با قبیل

سرعت پراکنده ساخت و در معرض  به آنان را با اولین حمالت ،ه پیامبرچنددستگی سپا
ود که تعداد اندکی از آنان داد. پیامبر از مردم در حال فرار درخواست کمک نم شکست قرار

 آیات .)1/634جعفریان، ( یافت جنگ به نفع مسلمانان خاتمه ،بازگشتند و با رشادت ایشان
  . است برده صراحت از حنَین و کمک غیبی خداوند نام توبه به 27- 25

حوادث  اماجنگ تبوك است که هرچند از آن در آیات نام برده نشده، ه دومین واقع
است. در این جنگ  مفصل نقل گردیدهطور  بهاین سوره  118 تا 38 ز آیهمرتبط با آن ا

که در ماه رجب سال نهم هجري واقع شد، مسلمانان در فصل گرماي تابستان و در 
العرب حرکت نمودند که سختی ةبه شمال جزیر ،برداشت محصوله هنگام
اف شدن از جویی بسیاري از منافقان براي مع موجب بهانه ،فرساي این جنگ طاقت

 نازل گشت در نکوهش آنان، آیات فراوانی قبل و بعد از جنگ ،جهاد شد که در پی آن
  ).644، همان(

گردد  می آخرین واقعه نیز به اعالم برائت از مشرکان در مراسم سال نهم هجري باز
در مراسم  7باره نازل گردیده و توسط حضرت علی این که آیات ابتدایی سوره در

  .)657همان، ( است حج اعالم شده
گردیده و  مندي که در این سوره به آنها اشاره در نهایت با استناد به وقایع زمان

توبه  سوره، متأخرترین آیات است اغلب آیات این سوره را به خود اختصاص داده
شده و  سال نهم هجري نازل الحجه مرتبط با اعالم برائت از مشرکین است که در ذي

  گردد.  میه پیش از این زمان برنزول دیگر آیات ب



 

 

101 

به؟
 تو

ه یا
ائد

ل؛ م
نزو

ن 
خری

آ
  

  مائده سورهگذاري فقرات وحی در  تاریخ. 2
، این ـ شد تر بدان پرداخته که پیشـ  مائده سورهبر روایات متعدد از زمان نزول  بنا

نازل  ـ توبه سورهسال پس از نزول  یکـ  سوره در مراسم حج سال دهم هجرت
اعالم  ،شده که آن تاریخی اشارهه است. در این سوره مشخصاً به یک واقع گردیده

تبلیغ و اکمال در ارتباط با آن ه الوداع بوده که دو آیحجۀدر  7والیت حضرت علی
اکمال در روز عرفه در ه نزول آی دربارهاندیشمندان را  ،عاشور است. ابن نازل گردیده

همانا شیطان « این مراسم را که فرمود:ه متفق دانسته و عبارت پیامبر در خطبالوداع حجۀ
اما همین که اعمال نیک  ،گشته از اینکه در شهر شما مورد پرستش واقع شود، نومید

، مؤیدي بر نزول این »است. پس مراقب او باشید شما را تحقیر نماید، راضی گشته
  ).5/7عاشور،  ابن( است آیات در این برهه دانسته

  ید:گو میتبلیغ  آملی پیرامون زمان نزول آیات اکمال و جواديآیت اهللا 
له والیت را روز أ، از جمله آیه اکمال دین و مسمائده سورهبخش اعظم خداوند «

 پیامبر ضمن تالوت آنها در روز عرفه، بیان والیت را تا روز غدیرو  عرفه نازل کرد
روایاتی که نزول آیه والیت را روز  لذا. خم به جهت مصالحی به تأخیر انداخت

جوادي ( ».ندشو میختم  بر تالوت آیه در روز غدیر ،)204، واحدي( دانند غدیر می
  )21/485آملی، 

چه نزول این آیات را در روز عرفه و چه در روز غدیر بدانیم، نزول  ،در هر صورت
پس از نزول سورة برائت  ،طور قطع هاي حیات پیامبر و به آنها بدون شک در آخرین ماه

  شد.  خواهد
  

  هسوردو  متنی بافت درونه مقایسب) 
 مائده و توبه، از لحن این دو سوره و بافت دورن سورهگذاري دو  پس از تاریخ

  برد.  به تقدم و تأخرشان پی توان میمتنی آنها نیز 
  

  توبه سورهبافت . 1
مند آن هویداست، در اوج درگیري میان  از رخدادهاي زمان که چنانتوبه  سوره

رو مؤمنان را به  ازاین است، گشته نازلکتاب  مسلمانان و مشرکان مکه و سپس اهل
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را خوانده و حتی مسلمانانی  تر و برخورد دفعی با غیرمسلمانان فرا مقاومت هرچه تمام
این بدین جهت است.  با شدیدترین عبارات عتاب نموده ،ورزند میکه در جهاد سستی 

  بندي کرد. در چند بخش کامالً مرتبط دسته توان میشدیداللحن را  سوره
که قاطعانه از جهاد با باشد  می 15 نخست قسمت ابتدایی سوره از اول تا آیه

 است. هرچند در این برهه نیز اخالق بر روح جهاد اسالمی غلبه گفته مشرکان سخن
، است نیامده سر مدتش به نکرده یا کرده و پیمان با مشرکان تا زمانی که آنان نقض

کتاب منحرف  در این زمینه اهل .)12 و 4آیات ( است حکم به جهاد را متوقف ساخته
یا منحط در رفتار که حرام الهی را حرام  )30آیه ( اند هیدیدر عقیده که به شرك گرا

) نیز داخل در 34( اند هآورد اندوزي ناروا و گمراهی مردم روي ) و به مال29( نشمرده
ن خویش تبعیت پروا از عالما مقلدین آنان نیز که بی که چنان. اند هحکم جهاد گشت

) و خداوند پیشاپیش بشارت غلبه بر این 31( شده نمایند، مورد غضب الهی واقع می
  ).33-32( است بددینان را داده

در دومین برهه به اقتضاي لزوم تهییج مسلمانان بر جهاد علیه بددینان، به تفصیل 
توبه، الفاضحه،  هایی همچون به نام رو این سوره ازاین .است شده سخن از منافقین گفته

) که در ارتباط با رسوایی منافقان 5/3(طبرسی، نامیده شده است و العذاب نیز  هالمبعثر
در این سوره ابتدا منافقان به بدین سبب . باشد میبرخی از آنان ه و عذاب ایشان و توب

سبب دلبستگی به منافع دنیوي و سستی در جهاد با مشرکان و به دوستی گرفتن 
سپس به سبب ترس از فقرِ ناشی از  .)24( اند هنکوهش شدخویش ك خویشان مشر

 اند هگشتمالمت  ،اند هقطع روابط تجاري با مشرکانی که از سفر به مکه محروم شد
 انگیزي آنان در میان مسلمانان در سومین مرتبه به میل منافقان به دشمن و فتنه .)28(
 ) اشاره61( کردن وي لوح قلمداد اده) و س59-58( ) و پرتوقعی آنان از پیامبر48-49(

د، مالمت رس میهایی که به مسلمانان  شده و به سبب خشنودي ایشان از آسیب
پس از آن مفصل در رابطه با سستی در عزیمت به جنگ تبوك  .)52-50( اند هگردید

صدد جبران  ) و پس از بازگشت آنان که منافقان در47-38( پیش از حرکت مسلمانان
) و 65-62( پنجم به تمسخر بخش. در اند هعتاب شد ،)96-80( یش بودندنیامدن خو
 عذاب و رسوایی به آنان دادهه شده و وعد آنان مبنی بر قتل پیامبر اشارهه سپس توطئ
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در ششمین نقد نیز منافقان مدینه به سبب ساخت مسجد ضرار  .)74( است شده
  ).110-107( اند هشد انگیزي مؤاخذه کانون فتنه عنوان به

خودي و ه اوج درگیري آیات وحی با جامعه نقط توان میدر مجموع این سوره را 
ه به پاکسازي جامع ،نظیر هاي قاطعانه و کم غیرخودي مسلمانان دانست که با عتاب

اي به  اسالمی پرداخته و آنان را در برابر دشمنانی که سد راه الهی کرده و از هیچ ضربه
  است.  ورزند، متحد ساخته میدریغ ننهاد نوپاي مسلمین ه پیکر

  
  مائده سورهبافت . 2

توبه  سورههمانند گستردگی  اماجریان نفاق مستور نیست،  مائده هرچند سورهدر 
جوادي آملی، ( بود موج نفاق در آن سوره به اوج خود رسیده زیرا ؛دامنه ندارد

اسالمی متمرکز  هوحی بر اصالحات محوري جامع هاي آخرین پارهرو  ازاین .)21/489
نشده و بر تنظیم  کیشان نیز غافل هم از مناسبات آنان با غیر در حالی کهاست.  شده

مائده  سورهبافت  ،همین اساس است. بر روابط با آنان در ابعاد گوناگون اهتمام ورزیده
  نمود.  بررسی توان میرا از چند زاویه 

ا، شعائر الهی و از جمله اذن ه نخست آیات آغازین سوره که به بیان احکامِ پیمان
ورود مشرکان به مکه، مأکوالت حرام، شکارها، وضو و تیمم و خوراك و ازدواج با 

  ).6-1مائده/( است کتاب پرداخته اهل
کتاب و خیانت آنان به عهدهایی که با پروردگار  سرگذشت اهل ،در دومین بخش

بودند و عذابی که به آن مبتال  بستند، سستی ایشان در راه جهاد و عجبی که بدان گرفتار
  ).26-12( است گشتند، بیان شده

برخی احکام قضایی همچون مجازات قتل، محاربه، سرقت و  ،در سومین بخش
  ).40-27( است اسالمی بیان گردیدهه فسادانگیزي در جامع

 ،شده و افزون بر قرآن کتب آسمانی متمرکزه چهارمین بخش نیز بر بیان اهمیت هم
اساس  تا براست ساخته  را نیز چنان داراي اعتبار دانسته که پیامبر را مأمور دیگر کتب

سو نیز متخلّفان احکام کتب الهی را به کفر،  دهد. از دیگر کتاب حکم آنها میان اهل
 است کرده فسق و ظلم مذمت نموده و حتی بر التزام پیامبر به دستورات الهی تأکید

)41-50.(  
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 کتاب منع ولی مسلمین پرداخته و آنان را از تبعیت اهله لأبه مس ،در پنجمین فقره
  ).58-51( است هاي شاخص ولی مؤمنان را بیان کرده کرده و ویژگی

گري در  آسیب افراط ،کتاب پرداخته و از جمله هاي اهل در ششمین بخش به آسیب
ه و کرد کتاب هم یاد سو از مؤمنان اهل است. از دیگر میان آنان را نکوهش نموده

  ).84-59( است کرده ترین گروه به مسلمانان توصیف برخی عالمان مسیحی را نزدیک
حدود پرداخته و به احکامِ مأکوالت، سوگندها، شراب مجدد هفتمین بخش به بیان 

  .)108-88( است کتاب اشاره کرده و قماربازي، حج و وصیت به اهل
گفته و پس از  سخنحضرتش ه هشتمین بخش نیز از تولد مسیح و معجزات ویژ

حضرت مسیح با پروردگار در روز محشر و ه مکالم ازآسمانی، ه داستان نزول مائد
 است کرده گري پیروانش و از سویی شفاعت او در حق آنان، یاد برائت او از افراط

)109-120.(  
ه مائده، بافت این سوره را از زاوی سورهگوناگون  هاي پس از گذري بر بخش

کرد. از جمله تأمل در واژگان شاخص این سوره، همچون  ترسیم وانت میدیگري نیز 
 است شده مذکور با تشویق مؤمنان بر التزام به عقود آغاز سوره که چنانعقود و اکمال. 

کتاب را به سبب  ) و اهل12( نموده سپس به میثاق یهودیان با پروردگار اشاره. )7 و 1(
مؤمنان را به توبیخ بر  که چنان .)70 و 14-13( است شکنی مؤاخذه کردهعهد

موضوع در نهایت  .)89( است عهدشکنی هشدار داده و براي آن مجازات تعیین نموده
به خداي سبحان   حضرت مسیح که چنان. است وفا به پیمان در پایان این سوره نیز آمده

ن کند که به پیمان خود وفا کرده و چیزي به مردم نگفته، جز آنچه خدا فرما عرض می
 اند همائده را به نام عقود نیز خواند سورهرو  ازاین .)21/488، جوادي آملی( است داده

  ).5/5ابن عاشور، (
. است شده ارتباط نیست، یاد اکمال و نعمت که با عقود نیز بیه همچنین از واژ

اتمام نعمت بر حواریون  عنوان بهآسمانی که ه به داستان مائد ،در پایان سوره که چنان
نموده و آنان را در صورت نادیده انگاشتن نهایت لطف پروردگار و  گشته، اشاره لناز

در ابتداي این سوره نیز  .)115-112( است نظیر تهدید نموده به عذاب بی ،ناسپاسی
) و در کنار تأکید به حفظ 3( مؤمنان را به اکمال دین و اتمام نعمت بشارت داده
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نعمت  توان میرو  ازاین .)7( است را نیز متذکر شدهآنان  ها، اتمام نعمت خود بر میثاق
ترین میثاق الهی با بندگان دانست که نعمت را بر آنان تمام ساخته  اکمال دین را بزرگ

بدیل را  عقوبت سنگین و بی ،و همچون حواریون، ناسپاسی و عهدشکنی در برابر آن
ترین  برجستهان شیعی، برخی مفسراین اساس،  برآورد.  براي مسلمین به همراه خواهد

که از  اند هدانستله والیت و رهبري و اطاعت از ولی امر أمس را موضوع این سوره
ویژه  به ،: بیت ترین مصادیق آن پیمان، وفاداري به والیت و امامت اهل روشن

جوادي ( دشو میترین عقد خداوند با بندگان محسوب  است که مهم 7علیحضرت 
  ).21/489آملی، 

 مرتبه بدان فراشانزده  تقواست که مؤمنانه پرکاربرد این سوره، واژه ژسومین وا
 ،)112، 108، 100، 96، 93، 88، 65، 57، 35، 11، 8، 7 ،4، 2( اند هشد خوانده

همتاست. افزون  بی ها هاي که این میزان امر به تقوا و پرهیزگاري در دیگر سور گونه به
ه به داستان رقابت پسران حضرت آدم پرداخته مائده، تنها موضعی است ک سورهبر آنکه 

اما در کنار تقوا، صفاتی  .)27( است و تقوا را تنها شرط پذیرش اعمال از متقین خوانده
گشته که  ) نیز از پروردگار ذکر4( الحساب ) و سریع98، 2( همچون شدیدالعقاب

 ه تبشیري این سورهجنب در حالی کهخواند.  می ها فرا مسلمانان را به تقوا و حفظ پیمان
از  )101( »غفور حلیم«) و 98، 74، 39، 34، 3( »غفور رحیم«نیز با اوصافی همچون 

  است.  پروردگار تقویت شده
هاي پروردگار به  ها که جملگی متناسب با آخرین سفارش این کلیدواژه اما افزون بر
سی شنا مائده نیز که آسیب سوره، موضوع محوري است شده بندگان طراحی

 سورهاست. برخالف  یافتن وحی ساخته توحیدمداران پیشین بوده، آن را درخور خاتمه
 اسالمی پرداختهه به اصالح یکی از اقشار جامع ،توبه که عمدتاً با عتاب به منافقان

شناسی گشته و مورد نقد  مسلمانان آسیبه جامعه پیوسته مجموع ،مائده سوره، در است
مائده در  سورهیابد که محتواي  میبیشتري موضوع اهمیت است. زمانی این  واقع شده

از پرداختن به موضوع مشرکان خارج شده و همواره از توحیدباوران  ،غالب آیات
. از جمله آنکه به داردموضوعات نیز نگاهی انتقادي به آنان بیشتر گفته و در  سخن

)، سستی 18( موضوعاتی همچون آسیب خودبرتربینی و تصور مصونیت از عذاب الهی
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 عهدشکنی )،63-62 و 42( خواري حرام )،70 و 25-22( در همراهی با پیامبر الهی
)، کتمان حقایق 82، 64، 14( کیشان هم کیشان و غیر )، ظلم و عداوت به هم12-14(

 هاي اهتمام به تبعیت از آموزه عدم، )41 و 13( الهی تحریف آیات )،15( آسمانی کتاب
 توحیدي )، تمسخر مناسک عباديِ ادیان57-51( ه دشمنانسرسپردگی ب، )68( وحی

 اجتماعی هاي خردانه از سنت )، تقلید بی79، 64( فحشا و فسادانگیزيه )، اشاع57-58(
باوران  هایی است که دین آسیب ،که همگیاست ) پرداخته 77-72( گري ) و افراط104(

 کرده میانان را نیز تهدید داده و نهاد نوپاي مسلم کتاب را به وادي انحراف سوق اهل
تمام این سوره که سعی بر حفظ مسلمانان از ه شناسان بافت آسیبرو  ازایناست. 

ترین عهد  اصلی عنوان به ،هاي دینداران گذشته نموده و ایشان را به التزام به دین آفت
که در مقام آخرین سخنان را دارد آن  گی، شایستاست خوانده بشریت با خداوند فرا

  شود.  ردگار با بشر واقعپرو
از بررسی بافت دو سوره هویداست، از احکام فقهی ویژه و  که چناندر مجموع 
جانشینی پیامبر و تعیین حدود تعامل با  دربارهخصوص  به ،هاي کالمی گسترده، آموزه

دیگر ادیان و دستورات اخالقی همچون سفارشات مؤکد بر التزام به تقوا، اهتمام به 
  برد.  مائده پی سورهبودن  »آخَرُ ما نُزِل«به  توان میوضوح  یز از ظلم، بهنیکی و پره

  
  مائده سورهبودن  »آخَرُ ما نُزِل«نتایج اعتقاد به 

چگونگی تعامل ه نتایج متعددي در حوز ،مائدهسوره بودن  »آخَرُ ما نُزِل«اعتقاد به 
دینی، اجتماعی، اقتصادي  هاي گوناگون کیشان در زمینه هم کیشان و غیر مسلمانان با هم

د که ده میاسالمی را تشکیل ه جامعه آورد که زیربناي ادار میو سیاسی به ارمغان 
نتایج آن را در دو مقوله ترین  اما مهم ،گنجد میهرچند تفصیل آن در این نوشتار ن

  بیان نمود.  توان می
 اي که به ههمابه پس از مهلت چهارتو سورهمواجهه با مشرکان که در  مسألهنخست 

 است اي نموده آنان داده، مسلمانان را موظف به قتال و جنگ با آنان در هر نقطه
سپس آنان را نجس خوانده و وروردشان به مسجدالحرام را براي همیشه  .)5-2توبه/(

به سبب آنکه سفر مشرکان به مکه افزون بر مراسم عبادي، به  ،)28( است ممنوع نموده
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توبه پس از آنکه ورود  28 آیه است. الت اقتصادي نیز بودهترین تباد منظور مهم
خوردن روابط  مشرکان به مسجدالحرام را ممنوع نموده، به مسلمانانی که به سبب برهم

روابط  ،اساس این سوره بررو  ازایناست.  خاطر داده تجاري خوف فقر داشتند، تسلی
  است.  یافتهاقتصادي مسلمانان با مشرکان نیز به حداقل ممکن کاهش 

حتی ( کهرا کسانی ه ورود هم اند همسلمانان موظف شد ،مائده سورهدر  در حالی که
محترم  ،کنند میبراي زیارت کعبه یا تجارت و روابط اقتصادي به مکه سفر  )مشرکان

با  ابر احسان و تقو ،شمرده و از هرگونه تعدي و ظلم به آنان بپرهیزند و فراتر از آن
  ).2مائده/( ندگرد یکدیگر متحد

توبه فرمان  سورهگردد. در  می کتاب باز مسلمانان با اهله دومین مقوله به مواجه
 نمایند جزیه پرداخت ،تجنگ به آنان صادر شده تا زمانی که اسالم بیاورند و یا با خفّ

 ،اندیشهه نموده که در حوز هاي فکري و رفتاري آنان اشاره سپس به آسیب .)29توبه/(
از عالمان کورکورانه  ،رفتاره و در حوز ،)30( اند یر را پسران خدا پنداشتهزمسیح و ع

این عالمان خود به فساد مبتال بوده و پیروان  در حالی که ،)31( کردند میخویش تقلید 
  ).34( نمودند میخواري  رسیدن به قرب الهی بازداشته و حراماز خویش را 

هاي آن در بررسی  کتاب که نمونه ب اهلمائده نیز بارها به عقاید ناصوا سورهدر 
تعامالت اجتماعی و ه آیات وحی در حوزاما  ،شده بافت این سوره گذشت، اشاره

. است سیاسی بر ایجاد پیوند و قرابت میان توحیدمدارانِ ادیان گوناگون اهتمام ورزیده
که در این ، بلاند هخلق با سایر موحدان شد مسلمانان نه تنها مأمور به حسنرو  ازاین
کنند، مأمور  میبه عفو و صفح از یهودیانی که خیانت کرده و نقض پیمان  ،سوره
. اند هکتاب گردید وآمد با اهل مجاز به معاشرت و رفت که چنان ،)13مائده/( اند هگردید

 هایشان بر مسلمانان حالل گردیده که استفاده از طعام آنان و ازدواج با زن طوري به
است،  شده هاي دینی آنان نیز نهایت احترام نهاده ین وجه به آموزه. در سوم)5( است

کتاب آسمانی خویش ه قرآن، مأمور به اقام سورهکتاب در آخرین  که اهل طوري به
اساس کتاب  ) و پیامبر نیز مأذون شده تا بر66( یابند تا به سعادت دست اند هگشت

موارد مذکور ه در نتیجه هم .)47 و 42( در میان آنان داوري نماید ،کتاب آسمانی اهل
نشانگر توصیه به حفظ باورهاي دینی مسلمانان و حتی تالش براي احیاي شریعت 
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و ترویج ارتباط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی  8اصیل حضرات موسی و عیسی
  کتاب است.  مسلمانان در ابعاد گسترده با اهل

از نسخ استفاده  توان میراه ترین  اما در حل تعارض میان آیات دو سوره، در ساده
نمود. در این راه حل با عنایت به آخرین بودن مائده، امکان نسخ آیات آن با دیگر 

از جمله  ،ماند و آیات متعارض پیش از آن میتوبه باقی ن سورهاز جمله آیات  ها، هسور
از گروه اخیر است که منسوخ  ،کتاب و دریافت جزیه حکم به جهاد با مشرکین و اهل

  گردد. می
توبه  سورهراهی جز نسخ نیز باقی است. با تمرکز بر  ،اما به اعتقاد نگارندگان

اسالمی در مواجهه با منافقان ه به فضاي متشنج جامع توان میوضوح  گذشت، به که چنان
مرزي همچون  و دشمنان برون ،مرزي اعم از مشرکان و یهودیان و دشمنان درون

رو آیات این سوره در پی تثبیت قدرت پیامبر و مسلمانان،  نبرد. ازای وري شام پیتامپرا
نی که از رشادت در جنگ حنین و ایمانان و منافقا ها را به سست ترین عتاب سنگین

همین  که چنان .)121-38 و 26-23توبه/( است ، روا داشتهاند هباز زد ویژه تبوك سر به
که با را و فرمان قتل مشرکانی  کرده سیاست را در قبال دشمنان قسم خورده نیز اتخاذ

 .)8-1( است کرده صادر ،اند نمودهشکنی  یا پیمان همسلمانان عهد و پیمانی نبست
صراحت فرمان قتل سران کفر را که التزامی به پیمان با مسلمانان  به 12 آیه که چنان

  است. ندارند، داده
 یگري صادر شدهکتاب نیز با شکل و شمایل د همین موضع سرسختانه در قبال اهل

نمایند، موظف به  میگونه که آنان تا زمانی که در سرزمین مسلمانان زندگی  . بدیناست
امنیت جامعه، به جنگ و ه پرداخت جزیه شده و در صورت هرگونه تحرك برهم زنند

  .)29( اند هقتال تهدید گشت
آرامش هاي حنین و تبوك که  فتح مکه و جنگه اما پس از عبور از دوران پرمخاطر

در قبال  ،است گردیده تثبیت جزیره اسالمی رو کرده و قدرت پیامبر در شبهه به جامع
از  ،مائده سورهصورت که در  است. بدین تري اتخاذ شده سیاست مالیم ،ها گروهه هم

مسلمانان به وفاي به عهد و ه هم ،طور کلی هاي سنگین منافقان خبري نیست و به عتاب
در  .)51 و 1مائده/( اند همدار گذشته سفارش شد مع دینپرهیز از انحرافات جوا
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) و در 83-82( کتاب نیز میان صالحان و فاسقان آنان تفکیک شده خصوص اهل
ها را داشته، فرمان به صبر و  شرایطی که دولت اسالمی قدرت مجازات کارشکنی اقلیت

  .)13( است گذشت از خیانت یهودیان نااهل صادر شده
کان نیز خوي اسالمی در مواجهه با آنان که غیرحربی بوده و در پی در رابطه با مشر

 ،مائده دوم آیه که چناناست.  ، غالب گردیدهاند هآمیز با مسلمانان بود زندگی مسالمت
اذن ورود به مسجدالحرام را به این دسته از مشرکان داده و مسلمانان را موظف به 

این دو سوره هر دو داراي آیاتی رو  ازایناست.  اهللا کرده تأمین امنیت ایشان در بیت
کیشانی که قصد  هم محکم بوده و در دو شرایط بحران و آرامش و براي دو گروه از غیر

 ، نازلاند هاسالمی بوده و آنان که در پی صلح و تعهد به جامع ،جنگ با مسلمانان داشته
بر جوامع اسالمی مائده  سورهشده در  که طبعاً الزم است مواضع اتخاذاست گردیده 

توبه  سورهه ها به سوي دستورات سرسختان غلبه داشته و در شرایط خاص، این سیاست
   نماید. حرکت
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