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 1چکيده

کالمی در بين مسلمانان از همان آغاز بوده است.  -ترین مباحث اعتقادیاز مهم ’مسئله جانشينی پيامبر اکرم

دان شيعی براین اندیشمن ،اند. در این ميانای استناد جستهاندیشمندان مذاهب برای اثبات عقاید خود به ادله

عطف اشتراک فریقين و تمييز حق از باطل مطالبی را به صورت کلی اما محکم  ۀباورند که قرآن به عنوان نقط

آیاتی نازل فرموده است. در این  ’خداوند پيرامون جانشينی پس از پيامبر اکرم ،بيان فرموده است. بر این اساس

ین، مباهله، تطهير، بينه، یک و آیات دیگر اشاره کرد. شأن نزول توان به آیات والیت، تبليغ، اکمال دباره می

بيان شده است.  ×ن والیت امام علیأترین منابع اهل سنت در شآیات مذکور در منابع شيعه و برخی از مهم

 نماید.دیدگاه مخالفان را طرح و نقد می کند ومی ترین آیات والیت را بررسی تطبيقیجستار پيشرو مهم

 .×قرآن کریم، روایات، آیات والیت، فریقين، امام علی ها:ژهکليدوا
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 طرح مسئله

 |جانشينی پس از پيامبر اکرم ۀ: آیا در قرآن کریم به مسئلاین است |جانشينی پيامبر اکرم دربارۀ از سؤاالت مهم

ن پرسش به ای ۀچرا به صراحت نام جانشينان ایشان ذکر نشده است؟ سابق ،اشاره شده است؟ اگر اشاره شده

بسياری در با تبيين صحيح پاسخ این سؤاالت، اختالفات  .(286 /1تا: )کلينی، بی گرددهمان قرون اوليه بر می

ها جهت بندد. قرآن کریم به عنوان کتابی جامع و جاودان تمام مواردی را که انسانمسئله رخت بر می این

: )نحل «ءوَ نَزَّلْنا عَلَيک الْکتابَ تِبْياناً لِکلِّ شَی»: ده استرسيدن به سعادت و کمال به آن نياز دارند، بيان فرمو

وَ أَنْزَلْنا إِلَيک الذِّکرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ » :بوده است |تبيين آن موارد نيز بر عهده پيامبراکرم .(89

ترین اصولی است که قرآن به آن اشاره کرده و یکی از مهم |رمجانشينی پس از پيامبر اک(. 44: )نحل «یتَفَکرُون

ناظر بر این مهم  |به صورت جامع به تبيين آن پرداخته است که آیات قرآن و روایات پيامبر اکرم |پيامبر اکرم

ای صریح شود که قرآن کریم به گونهاین مطلب استنباط می ،قرآن کریم گوییاست. با در نظر گرفتن اصل کلی

نهاده است. شاهد بر این مدعا بسياری از احکام  |پيامبر اکرم ۀبه این مسئله پرداخته و تبيين کامل آن را برعهد

ی آن در قرآن کریم بيان یاما جزئيات و حتی ضامن اجرا ،و معارف اسالمی است که به طور کلی بيان گردیده

ها در قرآن کریم نيامده که جزئيات تفصيلی آن دانترین ارکان دیننشده است. نماز، روزه، زکات و حج از مهم

نيز این قضيه صدق  |. پيرامون جانشينی پس از پيامبر اکرماست این موارد را تبيين نموده |است اما پيامبر اکرم

زنند. فارغ از تبيين کامل امر والیت ای که آیات و روایات متعددی بر این مطلب مهر تأیيد میبه گونه ،کندمی

، آیات متعددی در این باره نازل شده است که در منابع معتبر فریقين، شأن نزول |شينی توسط پيامبر اکرمو جان

در به امر خداوند، در مواضع گوناگون  |است. عالوه بر این، پيامبر اکرم ×این آیات در مورد والیت امام علی

پردازد تا حجت بر جانشينان خود می پس از ایشان به عنوان^و ائمه ×بين عام و خاص به معرفی امام علی

تحليلی از نوع کتابخانه ای، با بررسی اجمالی سؤاالت پيش  -حاضر با روش توصيفی  ۀبندگان تمام شود. مقال

 . کندیی میرا با تأکيد بر منابع مهم فریقين بررسی تفسيری و روا ×گفته، آیات ناظر بر والیت امام علی

 در قرآن ^و ائمه ×لیی عدم ذکر نام امام عی. چرا1

طرح این  ۀیکی از مسائل مهم از همان آغاز بوده است که سابق ،|علت عدم تصریح نام جانشينان پيامبر اکرم

گونه سؤال از این مسئله این .(408 /1: 1421؛ عياشی، 286 /1تا: )کلينی، بی رسدمی ^پرسش به زمان معصومان



 

چرا به  ،و جامعيت این آخرین کتاب آسمانی« لکل شی بودن قرآن تبياناً»با در نظر گرفتن  :شودمطرح می

 ذکر نشده تا عاملی در جهت یکپارچگی و اتحاد امت اسالمی باشد؟ |صورت آشکار نام جانشينان پيامبر اکرم

ای از سوی برخی از های سنجيدهپاسخ (183: 1298)نوری، های نادرست تفریطی و افراطی فارغ از دیدگاه

گویی کنند، کلیبيان می ^ن ارائه شده است. از جمله مواردی که آن را به عنوان دليل عدم ذکر نام ائمهاندیشمندا

. بسياری از مباحث اسالمی در قرآن کریم به صورت است. این دیدگاه مبتنی بر آیات و روایات استقرآن کریم 

 ×و امام باقر ×این پاسخ در کالم امام صادق است. کردهبيان  |پيامبر اکرم راها کلی ذکر شده است که جزئيات آن

دهند: گونه پاسخ میشود اینسؤال می ^ی عدم ذکرم نام ائمهیدربارۀ چرا ×مشهود است. زمانی که از امام صادق

حتی کان رسول اهلل هو الذی فسر ذلک لهم و نزلت  و ال اربعاً و لم یسمّ اهلل ثالثاً ۀفقال فقولوا لهم نزلت الصال»

؛ 286 /1تا: )کلينی، بی «الزکاه و لم یسم لهم من کل اربعين درهما حتی کان رسول اهلل هو الذی فسر لهمعليه 

گونه که بسياری از مسائل مهم عبادی در قرآن با تبيين این نکته که همان ×امام صادق .(408 /1: 1421عياشی، 

نيز  ×نيز به همين صورت بوده است. امام باقرروشن شده، امر والیت و امامت  |بيان نشده و توسط پيامبر اکرم

گونه که احکام همان ،فرمان داد والیت را برای آنان تفسير کند |فرماید: خداوند به حضرت محمددر این باره می

کند. وقتی که این فرمان رسيد حضرت دلتنگ و نگران بودند که نکند مردم نماز و روزه و زکات را تفسير می

پس خداوند چنين وحی کرد:  .حضرت به پروردگار رجوع کردند .دند و ایشان را تکذیب کننداز دینشان برگر

سپس حضرت به فرمان خدا امر والیت را آشکار ساخت  (1).بر تو نازل شده، ابالغ کن را آنچه ،ای رسول

و توضيح مصادیق  بنابراین، در این دیدگاه نقش سنت در تبيين .(64 /2: 1421؛ عياشی، 289 /1تا: )کلينی، بی

اعتقادی بسياری از اهل سنت نيز دیدگاه سنت مداری و مبين بودن  -آیات حائز اهميت است. در مبنای فکری 

برخی از محدثان اهل سنت تبيين و تخصيص و تقييد قرآن به  ،بر این اساس .شودسنت برای قرآن دیده می

برخی  .(310و  309 /4: 1997)شاطبی، کنند هم یاد میاند و حتی از آن به عنوان اصل مسنت را پذیرفته ۀوسيل

در  .(246و  245: 1979 کيم،ح) اندسنت ۀکنند که قائل به نسخ قرآن به وسيلتا آنجا این مبحث را تقویت می

برخی دیگر  .(473 /1: 2000)دارمی، منابع مهم اهل سنت اصلی دربارۀ نقش سنت برای قرآن بيان شده است 

به این معنا که برخی از مباحث در قرآن نيامده و  ،کنندنت نقش تکميلی را برای سنت بيان میاز علمای اهل س

گویی قرآن و تبيين سنت مورد بنابراین، اصل مهم کلی .(287 /1: 1999)دینوری، کند ها را تکميل میسنت آن

و والیت ایشان نازل  ^يتب. از منظر فریقين آیات متعددی )به صورت کلی( در وصف اهلاستاتفاق فریقين 

را تبيين و تفسير کرده و جانشينان خود را  هادر مواضع گوناگون به طور کامل آن |شده که رسول گرامی اسالم



 

به دستور خداوند به مردم شناسانده تا حجت بر همگان تمام گردد؛ از جمله در حدیث معتبر و متواتر ثقلين 

 ^در معرفی عددی ائمه ،(369 /1)زمخشری، حدیث سفينه  ،(663 /5 تا:؛ ترمذی، بی1873 /2تا: )مسلم، بی

و در ( 146 /1تا: )خوارزمی، بی ^در معرفی صریح نام ائمه ،(501 /4؛ حاکم نيشابوری،بی تا: 1453 /3)مسلم، 

 .(173 /2تا: ؛ ابن سعد، بی31-36 /1: 1397)امينی، غدیر خم  ۀخطب

 ×. آیات قرآن ناظر بر والیت امام علی2

و امامان پس از ایشان در قرآن، آیات متعددی دربارۀ ایشان نازل شده  ×با وجود عدم ذکر صریح نام امام علی

اند. در ادامه با تکيه بر منابع معتبر فریقين برخی از این این آیات را تفسير و تبيين نموده |است که پيامبر اکرم

 .شودمیآیات تحليل و بررسی 

 :)مائده« لِيکمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یقيمُونَ الصَّالۀَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمْ راکعُونَإِنَّما وَ»: اول ۀآی

55). 

است. در  ،والیت ۀمعروف به آی ،مائده ۀسور 55دارد، آیۀ × ترین آیاتی که داللت تام بر والیت امام علیاز مهم

و پس  |به این صورت که ابتدا والیت خداوند، سپس پيامبر اکرم ،کندیت را بيان میاین آیه خداوند مراتب وال

دهند. دربارۀ مورد اول و دوم جای که ایمان آورده و در حال رکوع زکات میکند بيان میاز آن والیت کسانی را 

جویی مصادیق یا مصداق یپ و «الَّذینَ آمَنُوا» مفسران فریقين پيرامون جمله ۀتردیدی نيست. مناقش هيچ شک و

مشخص  |ولی و سرپرست مسلمانان را پس از پيامبر اکرم «الَّذینَ آمَنُوا»ۀ جمل مصداق. تعيين استاصلی آن 

ابتدا باید شأن نزول آیه را دانست. مفسران شيعه به اتفاق شأن نزول  ،مورد بحث ۀکند. برای تبيين تفسير آیمی

 /1: 1414 )مفيد،اند ای که خبر نزول آیه دربارۀ ایشان را متوتر دانستهبه گونه، دانندمی ×آیه را دربارۀ امام علی

 /2: 1410 ،؛ ابن شهرآشوب116 /1: 1045 ،؛ قطب راوندی27 /7: 1408، ؛ ابوالفتح رازی19تا: ؛ طبری، بی182

نازل  ×طالبن ابین علی بأاین آیه در شکه روایت شده  ×از امام باقر و امام صادق .(172: 1407 ،؛ حلی30

 ابوالعباس احمد .(210 /3: 1415)طبرسی، در آن هنگام که در حال رکوع انگشتری خود را صدقه داد  ،گردید

گذارد ای را برای کسی باقی نمینویسد: روایات متواتر که هيچ عذر و بهانهبن ابراهيم از علمای زیدیه نيز می

 .(18تا: )ابوالعباس، بیشده است  نازل× دهد که آیه دربارۀ امام علینشان می

؛ جصاص، 388 /6: 1415)طبری، اند دانسته ×طالبآیه را علی بن ابی ۀمفسران اهل سنت نيز تنها مصداق اولي

شأن نزول این آیه را  ،قریب به اتفاق اهل سنت .(81تا: ؛ سيوطی، بی74 /2: 1412؛ ابن کثير، 557 /2: 1415



 

اند. ای که این قول را شأن نزول اصلی آیه تلقی کردهبه گونه ،انددانسته ×م علیبخشی امادربارۀ جریان حاتم

طالب اعطی صدقه و هو هذا قول المفسرین و لکن اتفق ان علی بن ابی»نویسد: اندلسی در این باره میابن عطيه

اهل سنت شأن نزول آیۀ  ثعلبی نيز به عنوان یکی از مفسران معروف .(209 /2: 1422اندلسی،  )ابن عطيه «راکع

 .(396 /2: 1418؛ ثعالبی، 75تا: )ثعلبی، بیداند در حال رکوع می ×والیت را دربارۀ انفاق انگشتر توسط امام علی

که  |از جمله این روایت پيامبر اکرم ؛انددر این موضوع نقل کرده بسياریمحدثان بزرگ اهل سنت روایات 

؛ هيثمی، 297 /2: 1403)ترمذی، ی و او پس از من ولی هر مؤمنی است فرمودند: علی از من است و من از عل

1408 :9/ 128).  

 ×والیت امام علیۀ دربار آیۀ والیتدیدگاه مخالفان 

اند. نخستين کسی که با صراحت شأن نزول برخی از مفسران عامه شأن نزول آیه را دربارۀ امام علی منکر شده

باره  وی در این .(36: 1391)نجارزادگان، ق( بود 758کار کرد، ابن تيميه )مرا ان ×آیه دربارۀ والیت امام علی

ها لم تنزل فی علی بخصوصه و أن عليا لم یتصدق بخاتمه فی الصالۀ اجمع أهل العلم بالنقل على آن»گوید: می

 .(11/  7: 1406)ابن تيميه، « و اجمع أهل العلم بالحدیث على أن القصۀ المرویۀ فی ذلک من الکذب الموضوع

چون الفاظ این آیه جمع آمده است، اگر الفاظ جمع بر یک نفر اطالق شود،  :این باره قائل است فخر رازی در

أنه »زیرا اصل حمل کالم بر حقيقت است نه مجاز:  ،گونه مجاز بودن صحيح نيستاین خواهد بود ومَجاز 

ع فی سبعۀ مواضع و هی قوله وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ تعالى ذکر المؤمنين الموصوفين فی هذه اآلیۀ بصيغۀ الجم

یقِيمُونَ الصَّالۀَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمْ راکعُونَ و حمل ألفاظ الجمع و إن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لکنه 

ذهبی نيز در ذیل  .(385 - 384 /12: 1420)فخر رازی، « مجاز ال حقيقۀ، و األصل حمل الکالم على الحقيقۀ

کند و در آن آیاتی را که مفسران شيعه دربارۀ والیت مطرح می ×نقد تفاسير شيعه بحثی را با عنوان امامت علی

ی مذموم قلمداد أو تفسير آنان را در این باره تفسير به ر نمایدمیاند نقد و بررسی به آن استناد کرده ×امام علی

 از جمله آیات:  ؛کندمی

یا أَیهَا »؛ (55 :)مائده« لِيکمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یقيمُونَ الصَّالۀَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمْ راکعُونَإِنَّما وَ

ک مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ ال یهْدِی الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيک مِنْ رَبِّک َو إِنْ لَْم تَفْعَلْ َفما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یعْصِمُ

یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا » ؛(2/169، 107 – 106 /2: 1396ذهبی،؛ 67 :)مائده« الْقَوْمَ الْکافِرینَ



 

هِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيوْمِ الْآخِرِ ءٍ فَرُدُّوهُ إَِلى اللَّشَی الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی

 .(59 :)نساء« ذلِک خَيرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویال

 نقد و بررسی

 داللت دارد:  ×شریفه به چند دليل بر امامت امام علی ۀآی

به  ،نازل شده است ×بارۀ امام علیاین آیه بنا بر اجماع شيعه و بر اساس روایات کثيری از اهل سنت، در اوالً:

حدیث از طرق اهل تسنن  24، غایۀ المرامرسند. سيد هاشم بحرانی در ای که این روایات به حد تواتر میگونه

: 1422)بحرانی، بوده است  ×مزبور، والیت امام علی ۀکند که سبب نزول آیحدیث از طرق شيعه نقل می 19و 

طریق روایت  26این سبب نزول را از  شواهد التنزیلهل سنت( در کتاب حاکم حسکانی )عالم ا .(5-22 /2

اند که آیۀ والیت در ن اهل سنت ادعای اجماع کردهابرخی از متکلم .(239-209 /1: 1411)حسکانی، کند می

شرح ، قاضی عضدالدین ایجی در شرح تجریدنازل شده است، افرادی مانند قوشچی حنفی در  ×حق امام علی

)رضوانی،  شرح مقاصدو سعدالدین تفتازانی در  شرح مواقف، ميرسيد شریف جرجانی در فی علم الکالممواقف 

روى عن مجاهد و السدى و أبى جعفر و عتبۀ بن »کند: روایت میاحکام القرآن جصّاص در  .(212 /1: 1386

با این  (.102 /4: 1405)جصاص، « ها نزلت فی على بن أبى طالب حين تصدق بخاتمه و هو راکعحکيم آنأبى

 داند؟ را ساختگی می هاهمه روایات چگونه ابن تيميه آن

عليه یکی خواهد شد که زیرا در این صورت مولی و مولی ،شود، همۀ مؤمنان را شامل نمی«والذین آمنوا» ثانياً:

«  الصَّالۀَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمْ راکعُونَ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یقيمُونَ»کند که مراد از روایات فریقين نيز اثبات می

در این آیه به معنای اولی در تصرف است که با معنای « ولیّ»، مؤمنين؛ از سوی دیگراست نه همۀ  ×امام علی

باشد نه به معنای نصرت و محبت، زیرا همۀ مؤمنين والیت در محبت و نصرت نسبت امام و خليفه مترادف می

دارند، در حالی که بر اساس تحليل درون متنی آیه و روایات شأن نزول آن، والیت در این آیه به به یکدیگر 

همان  ×پس ناگزیر مراد از این والیت برای اميرالمؤمنين .است اختصاص داده شده ×و امام علی |خدا و رسول

 - 559 /3تا: )طوسی، بی است و آن عبارت است از اولی در تصرف |والیتی است که در انحصار خدا و رسول

  .(30-26: 1391؛ نجارزادگان، 432 - 423: 1374؛ مکارم شيرازی، 15-5 /6: 1417؛ طباطبایی، 564

و مؤمنانی  |شود که اوليای مسلمانان سه کس هستند: خداوند، پيامبر اکرممذکور چنين استنباط می ۀاز آی :ثالثاً

والیت هستند.  ۀطرف دیگر والیت و پذیرند ،«مولی عليهم» دیگرانها که دارای سه ویژگی هستند و غير از این



 

زیرا این  ،عليه باشدون و امور مولیئشود مگر اینکه مراد از ولی، رهبر و تصرف کننده در شاین امر محقق نمی

کند؛ به خالف نوع والیت است که ثبوت آن محتاج به دليل خاص بوده و صرف ایمان برای آن کفایت نمی

 خود ست و هر مؤمنی محب و یاور برادر مؤمنازیرا این از فروع ایمان  ،ت به معنای محبت و یاری کردنوالی

فهميده « انّما»ۀ یکی انحصار و اختصاصی که از کلم :ید تفسير والیت به این معناستؤدیگر هم م ۀاست. دو قرین

 ۀنص در داللت بر نظری ۀه آیه را به منزلگاناین وجوه سه. ×شود و دیگری شأن نزول آیه در مورد امام علیمی

 ۀحائز اهميت اینکه باالترین مرحل ۀنکت .(331 - 330: 1389)سبحانی، گرداند امامت می ۀاماميه در مسئل ۀشيع

 ×شود. منظور از اینکه حضرت علیون سياسی، اجتماعی و حتی عبادی میئوالیت، والیتی است که شامل ش

س قرار گرفته و أدر ر ×ست و آیه از ایشان آغاز شده این است که اميرالمؤمنينترین مصداق این آیه اکامل

  .(180: 1390)معرفت، شود اجتماعی و دینی می ،ون سياسیئباشد که شامل شدارای باالترین والیت می

وناگون است. به آیۀ والیت در مواضع گ ×این آیه، احتجاج اميرالمؤمنين رۀاز نکات مهم و قابل توجه دربا :رابعاً

 گونه بيان شده است: در منابع مهم اهل سنت این احتجاج با اندک تفاوت مختصر در الفاظ این

انشدکم باللّه اتعلمون حيث نزلت انّما وليّکم اللّه و رسوله و الذین آمنوا الذین یقيمون الصلوۀ و یؤتون الزکاۀ 

الۀ امرهم و ان یفسّر لهم من الوالیۀ کما فسّر لهم من صالتهم و هم راکعون و ... امراللّه عزّوجلّ نبيّه ان یعلمهم و

دانيد آیا می ،دهمشما را به خدا سوگند می ؛(114تا: )قندوزی، بیو زکاتهم و حجّهم فنصبنی للناس بغدیر خم 

د که متوليان امور و آیات دیگر نازل شد خداوند پيامبرش را مأمور کر« ...اِنَّما وَلِيُّکمُ اللّه ُ و » ۀهنگامی که آی

امت را به آنان معرفی کند و والیت را برای امت توضيح دهد، همان طور که نماز، زکات و حج ایشان را برای 

 در غدیر خم مرا به امامت مردم نصب کرد. |آنان شرح داده است. به دنبال این مسائل رسول خدا

در قرآن و تبيين و  ^ریم و عدم ذکر نام ائمهی قرآن کیگوکلی :ناظر بر دو مطلب است ×این سخن امام علی

از این آیات و حجيت مطلق قول ایشان مانند قول خداوند متعال. در منابع دیگر اهل سنت  |تفسير پيامبر اکرم

 /3: 1408؛ طبری،312 /1: 1398)جوینی،به این آیه در مواضع گوناگون بيان شده است  ×نيز احتجاج امام علی

به این آیه در مواقع گوناگون از جمله زمان خلفا بيان شده  ×نيز احتجاجات اميرالمؤمنين در منابع شيعه .(29

 .(197 /1: 1403)طبرسی، است 



 

تفسير و روایت بر این نکته اتفاق نظر دارند که آیۀ والیت  ۀکوتاه سخن اینکه اکثر اندیشمندان فریقين در حوز

اثبات  |ته به خودی خود والیت ایشان را پس از پيامبر اکرمنازل شده است و اثبات این نک ×ن امام علیأدر ش

 نماید.می

ک مِنَ النَّاسِ یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيک مِنْ رَبِّک وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یعْصِمُ»: آیه دوم

 (67)مائده/  «فِرینَإِنَّ اللَّهَ ال یهْدِی الْقَوْمَ الْکا

 ۀتبليغ است. خداوند متعال در این آی ۀمی پردازد، آی×از دیگر آیات مهمی که به صراحت به والیت امام علی

که عدم ابالغ مطلب  استکند. اهميت این آیه از این حيث مور به ابالغ امر مهمی میأرا م |مبارک پيامبر اکرم

از چنان اهميتی برخوردار است که هيچ  |شک رسالت پيامبر اکرمت. بیمورد نظر، برابر با عدم انجام رسالت اس

ترین .، از مهم.تواند از ارزش آن بکاهد. انجام وظایف الهی، ابالغ وحی، تبيين وحی، هدایت مردم و.چيزی نمی

ست که عدم انجام در آیۀ تبليغ امر مهمی نهفته ا ،ها را انجام داد. با این همهآن |وظایفی بود که نبی مکرم اسالم

و ابالغ آن مساوی با عدم انجام رسالت بزرگ الهی است. تحليل و تبيين مصداق تبليغ در این آیه، آن مطلب 

این آیه را دربارۀ  ،کند. مفسران و اندیشمندان شيعه و اکثر مفسران و اندیشمندان اهل سنتمهم را مشخص می

انند. عياشی در تفسير خود از ابن عباس، جابر بن عبداهلل، امام دمی |توسط پيامبر اکرم ×ابالغ والیت امام علی

احادیث متعددی نقل  ×الوداع دربارۀ والیت امام علیۀمذکور در حج ۀاز مورد نزول آی ×و امام باقر ×صادق

علی بن ابراهيم قمی نيز همين مضمون را با طرق گوناگون آورده است  .(63 - 62 /2تا: )عياشی، بیکرده است 

مفسران دیگر نيز از شيعه همين مضمون را نقل کرده و شأن نزول آیه  .(201 /2؛175 - 171 /1: 1404قمی، )

دربارۀ جانشينی پس از خود  |پيامبر اکرم ۀدانند و جریان غدیر خم و خطبمی ×را پيرامون ابالغ والیت امام علی

 .(86 - 66 /1: 1403؛ طبرسی، 144 /3 :1365؛ طوسی، 181 - 180: 1410)فرات کوفی، شوند را یادآور می

ها روایات متعددی اند که در منابع مهم آنعلمای اهل سنت نيز دربارۀ این آیه اقوال گوناگونی را ذکر کرده

روایتی با  المنثور الدروجود دارد. سيوطی در تفسير  ×دربارۀ شأن نزول این آیه دربارۀ اعالن والیت امام علی

کنند سعيد خدری نقل مید: از حافظ ابوالقاسم از ابن عساکر شافعی به اسناد خود از ابیکناین مضمون نقل می

حاتم ابن ابی .(298 /2تا: )سيوطی، بینازل گردید  ×طالبن علی بن ابیأکه این آیه )تبليغ( روز غدیر خم در ش

فی علی بن « بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيک مِنْ رَبِّک یا أَیهَا الرَّسُولُ» آورد: نزلت هذه اآلیهرازی از ابوسعيد خدری چنين می



 

اند بسياری از مفسران و محدثان اهل سنت همين مطلب را نقل کرده .(117 /3تا: )سيوطی، بی ×طالبابی

 .(250 /1: 1411؛ حاکم حسکانی، 172 /6تا: ؛ آلوسی، بی60 /2تا: )شوکانی، بی

به عبارتی  .باشدکه مورد اتفاق فریقين می (2)حدیث غدیر است.یکی از احادیث متواتر در منابع فریقين، 

را باال بردند و سه بار فرمود: هر کس  ×دست امام علی |که پيامبر اکرم استتبليغ آیۀ تبليغ  ۀحدیث غدیر نتيج

و دشمنان فرمود علی موال و سرپرست اوست. سپس برای دوستان علی دعا  ،که من موال و سرپرست او هستم

)حاکم را نفرین کرد. سپس فرمود: هرکس شاهد و حاضر است این را به کسی که غایب است ابالغ کند علی 

بسياری از علمای اهل سنت به  .(91 /15: 1409؛ متقی هندی، 32: 1418؛ قندوزی، 109 /3: 1406نيشابوری، 

اط وثيقی ميان نص آیۀ تبليغ بنابراین، ارتب .(208 - 207: 1383 )موسوی،اند تواتر حدیث غدیر اعتراف نموده

به  ×غدیر خم و انتصاب اميرالمؤمنين ۀعملی آیۀ تبليغ، واقع ۀای که ثمربه گونه ،غدیر خم وجود دارد ۀو واقع

 است. |عنوان جانشين پيامبر اکرم

 ×والیت امام علیۀ دربار ۀ تبليغدیدگاه مخالفان آی

بلکه مصادیق دیگری برای آن بيان  ،دانندنمی ×امام علی برخی از علمای اهل سنت محتوای آیۀ تبليغ را دربارۀ

از جمله: آشکارا انجام دادن تبليغ، تبليغ مطلب پيرامون  ؛داردگاه در این باره بيان میدقرطبی سه دی .اندداشته

غ را ابن کثير مراد از تبلي .(243 /6: 1387 )قرطبی،زید و زینب، نترسيدن پيامبر از کسی و ابالغ امر خداوند 

کند و داللت ابن تيميه نيز مصداق آیه را عام تلقی می .(123 /3: 1409)ابن کثير، مطلق تبليغ بيان داشته است 

 .(23 /7: 1409)ابن تيميه، داند ناصحيح می ×آن را بر والیت امام علی

 نقد و بررسی

 داللت دارد، زیرا:  ×این آیه بر امامت امام علی

کند، والیت تبليغ آن می بهکه خداوند امر  |نزول آیه، موضوع مورد تبليغ پيامبر بر روایات سبب : بنااوالً

 است.  ×نامنمؤامير

: والیتی که روایات متذکر آن هستند، به معنای والیت در تصرف است نه به معنای دیگری، زیرا سورۀ ثانياً

دین از جمله توحيد، نبوت، معاد، مائده از جمله آخرین سور نازل شده است که تا این هنگام موضوعات مهم 



 

ن اناآنچه تا به آن روز اعالن عمومی نشده بود و از مسلم. نماز، جهاد و موضوعات مهم دیگر نازل شده بودند

 بود.  |همان وصایت و جانشنی پيامبراکرم ،بر آن پيمان و بيعت گرفته نشده بود

مسئلۀ جانشينی آن حضرت بود،  |ليغ همۀ رسالت پيغمبرتنها امری که عدم تبليغ آن برابر بود با عدم تبثالثاً: 

بنابراین،  .یابد که برای نبوت، جانشينی باشد تا قوام دهندۀ دین باشددر صورتی امتداد می |زیرا رسالت پيامبر

 ؛280-273 /23: 1389 )جوادی آملی،است  ×موضوع مورد تبليغ در این آیه همان وصایت و خالفت امام علی

 .(82 - 68: 1394ابراهيمی، ؛143-120: 1391نجارزادگان، ؛32 – 29: 1386زی، مکارم شيرا

نازل  |در صورتی که این آیه در اواخر عمر پيامبراکرم ،محتوای تبليغ عام است ،براساس دیدگاه مخالفان :رابعاً

نجام رسالت عمومی خویش را ا |چگونه عام باشد در صورتی که چندین سال پيامبر اکرم است. پس شده

بلکه سياق و لحن آیه  است،اند؟ بنابراین، محتوا و سياق آیه نه دربارۀ زینب و زید و نه در موضوع دیگر داده

 باشد.می ×دارد که طبق روایات معتبر فریقين والیت امام علیابالغ امر مهم را بيان می

 .(3 :)مائده« وَ رَضيتُ لَکمُ الْإِسْالمَ دینا عْمَتیالْيوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيکمْ نِ»: آیه سوم

باشد. از یک سو روایات فراوانی دربارۀ اکمال می ۀروست، آیجدی بين فریقين روبه ۀیکی از آیاتی که با مناقش

ث مورد بح ۀدر منابع فریقين وجود دارد که مناقش ×خم و والیت امام علی شأن نزول این آیه دربارۀ واقعۀ غدیر

« اليوم»ۀ کند و از سویی دیگر مفسران اهل سنت با دیدگاه عدم توجه به روایات صحيح در مفهوم کلمرا رد می

اند که البته حقيقت امر که اکمال دین و اتمام نعمت با نصب های متفاوتی ارائه دادهمتفق القول نبوده و دیدگاه

اکمال را دربارۀ  ۀکند. منابع شيعی بدون اختالف، آیمیاست در ميان این اقوال کم رنگ جلوه  ×والیت امام علی

پس از انتصاب امام  ،مصداق آیۀ تبليغ را عملی فرمودند |دانند. زمانی که پيامبراکرممی ×اعالن والیت امام علی

روایات  .(118تا: ؛ حلی، بی312 /1: 1379؛ طبرسی، 97 /2: 1404)رازی ابوالفتوح، این آیه نازل گردید  ×علی

روایت است که این آیه هنگامی نازل گردید  ×از جمله: از امامان باقر و صادق ؛متعددی در این باره نقل گردیده

امام را برای مردم پيشوا ساخت.  ×الوداع، علیۀدر روز غدیر خم در حين بازگشت از حج |که پيامبراکرم

)طبرسی، ای نازل نشد د از آن دیگر فریضهفرمایند: آخرین امر واجبی که خداوند نازل فرمود همين است، بعمی

را فرماید: یعنی امروز کامل کردم دین شما در تفسير آیۀ اکمال می ×در جای دیگر امام صادق. (159 /3: 1379

بيت و معنای اینکه اسالم را برای شما به برپاداشتن احکام آن و کامل کردم نعمتم را برشما به والیت ما اهل

 .(234 /1: 1366)امينی، است  ^بيتشدن در برابر امر ما اهلتسليم  ،رضا دادم



 

: 1408)طبری، اند ای به واقعۀ غدیر نکردهبرخی از مفسران اهل سنت در تفسير این آیه اشاره حال،اما با این 

 این در حالی است که در منابع مهم اهل سنت روایات .(255 /1تا: ؛ بيضاوی، بی108: 1411؛ فخر رازی، 94 /6

لمّا »کند: گونه نقل میاز جمله حسکانی از ابن عباس این است.شود که منطبق با دیدگاه شيعه دیده می بسياری

.. . الْيوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ»عليّاً یوم غدیر خم فنادی له بالوالیه هبط جبرئيل بهذه اآلیه:  |نصب رسول اهلل

را در غدیر خم به والیت نصب کردند، جبرائيل بر  ×علی |هللچون رسول ا ؛(208 - 207 /1: 1411)حسکانی، 

گونه این الدر المنثورسيوطی در تفسير  «.کردم امروز دین شما را برایتان کامل...  ایشان این آیه را فرود آورد

خم  در روز غدیر |که رسول اهللکند: همينسعيد خدری نقل میکند: ابن مردویه از ابن عساکر از ابینقل می

الْيوْمَ أَکمَلْتُ » ۀندای والیت سر داد و آنگاه جبرئيل نازل شد و آی ×برای علی ،طالب را منصوب نمودعلی بن ابی

قریب به همين مضمون در . (259 /2تا: )سيوطی، بیرا برای پيامبر آورد « لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيکمْ نِعْمَتی

؛ ابن عساکر، 290 /8تا: ؛ خطيب بغدادی، بی135: 1411)خوارزمی، خورد میدیگر منابع اهل سنت نيز به چشم 

)واحدی نيشابوری، اند رویداد غدیر دانسته ۀدر برخی دیگر از منابع اهل سنت این آیه را مقدم. (75 /2: 1400

 .(192 /6تا: ؛ آلوسی، بی135: 1388

 ×والیت امام علیۀ دربار ۀ اکمالدیدگاه مخالفان آی

بلکه مصادیق دیگری برای آن  ،داننداز اندیشمندان اهل سنت نزول آیۀ اکمال را دربارۀ غدیر خم نمیبرخی 

 /1: 1407)زمخشری، داند جمله زمخشری نزول آیه را در حجۀالوداع و در عصر عرفه می از .اندبيان داشته

ابن تيميه بر این باور است که این آیه به . (218 /8تا: )بيهقی، بیداند بيهقی نزول آن را در روز ترویه می .(606

بلکه از کامل شدن دین و تمام شدن نعمت بر مؤمنان و رضایت  ،هيچ وجه داللتی بر علی و امامت وی ندارد

 .(52-55 /7: 1409)ابن تيميه، دهد از دین اسالم خبر می

 نقد و بررسی

 است.  ×اکمال دین و اتمام نعمت، امامت امام علیکند که مراد از تحليل درون متنی و برون متنی آیه اثبات می

الْيوْمَ یئِسَ الَّذینَ کفَرُوا مِنْ دینِکمْ فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيوْمَ أَکمَلْتُ » :سوم مائده ۀمورد بحث از آی ۀ: فقراوالً

بر اساس آیات و روایات سوای از قبل و بعد « دیناًوَ رَضيُت لَکمُ الْإِسْالَم  لَکمْ دینَکمْ وَ َأتْمَمُْت عَلَيکمْ نِعْمَتی

  .(167 /5: 1417)طباطبایی، ها ندارد خود است و ارتباطی با آن



 

بر یک روز خاص یا دوره « اليوم»آیۀ اکمال بنابر اتفاق فریقين در حجۀالوداع نازل شده است و دو تعبير ثانياً: 

 - 179: 1391 )نجارزادگان،ایی یک روز خاص است خاص داللت دارد که بر اساس ظاهر آیه و شواهد رو

181).  

چهار ویژگی بيان شده است: روز یأس کافران، روز اکمال دین، روز اتمام نعمت و « اليوم»: برای این دو ثالثاً

مورد بحث در حجۀالوداع  ۀروزی که اسالم به عنوان دین مورد رضایت الهی قرار گرفت. حال با توجه به اینکه آی

تواند ن است که این حج نمیانال شده است، در این حج تنها اتفاق بزرگ غير از واقعۀ غدیر، حج بزرگ مسلمناز

های چهارگانۀ آیه را در واقعۀ غدیر باید جست. حال اگر گفته شود مراد س کفار شود. بنابراین، ویژگیأباعث ی

تواند است، محبوبيت آن جناب نمی ن بودهانابه عنوان محبوب مسلم ×از حدیث غدیر، معرفی امام علی

 ×های آیه را در بر داشته باشد، نصب امام علیتواند این ویژگیهای چهارگانۀ آیه را شامل باشد. آنچه میویژگی

کسی هست که راه او را ادامه  |است. زیرا کفار وقتی ببينند بعد از رحلت نبی |به امامت و جانشينی پيامبر اکرم

 - 181: 1391 نجارزادگان، ؛176-168 /5: 1417)طباطبایی، أس و نااميدی خواهند شد دچار ی ،خواهد داد

  (.97 - 84: 1394؛ ابراهيمی، 184

اجماع روایات شيعه این است که آیۀ اکمال در حجۀالوداع )برخی ناظر بر نزول در روز عرفه و برخی رابعاً: 

ه است، و روایات بسياری از اهل سنت نيز داللت دارد نازل شد ×و دربارۀ والیت امام علی دیگر بر روز غدیر(

نازل گشته است. چنين تحليلی از آیۀ اکمال بيانگر این  ×والیت امام علی بارۀبر اینکه این آیه در غدیر خم و در

 نازل شده است. ×است که این آیه دربارۀ امامت و وصایت حضرت امير

 (33 :)احزاب«  عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيِت وَ یطَهِّرَکمْ تَطْهيراً إِنَّما یریدُ اللَّهُ لِيذْهِبَ»: چهارم ۀآی

« بيتاهل»ۀ جویی مصداق اصلی واژاست. پی ^بيتو اهل ×ترین آیات در عصمت امام علیآیۀ تطهير از مهم

بيت را، اهل کند. روایات متعددی نقل شده که تنها مصداقاین مهم را اثبات می« یرید»ۀ و نوع اراده در واژ

: 1397 ؛ مجلسی،286 - 287: 1365)کلينی، کند معرفی می ‘و حسنين ÷، حضرت زهرا×، امام علی|پيامبر اکرم

ها نویسد: این روایات بسيار و بيش از هفتاد حدیث است؛ بيشتر آنعالمه طباطبایی در این باره می .(211 /35

زی است که از طریق شيعه روایت شده است. اهل سنت از طریق اهل سنت نقل شده که این خود بيشتر از چي

ابن  .(311 /16: 1397 )طباطبایی،اند آن را تقریبأ از چهل طریق و شيعه آن را از بيش از سی طریق نقل کرده

مردویه معتقد است به بيش از صد طریق روایت رسيده است که آیۀ تطهير دربارۀ محمد، علی، فاطمه، حسن و 



 

که فيض کاشانی بر این باور است که روایات مربوط همچنان .(301: 1422)ابن مردویه، ست حسين نازل شده ا

)فيض کاشانی، به نزول آیۀ تطهير دربارۀ پنج تن آل عبا، از طریق اهل سنت بيش از آن است که شمرده شود 

سلمه ماین آیه در خانۀ و اینکه نزول ا است ×شأن نزول این آیه در منابع شيعه پنج تن آل عبا .(189 /4: 1982

 ،فرماید: تو بر خير هستیمی |بيت تو نيستم؟ پيامبراکرمآیا من از اهل :کندسؤال می |بوده که ایشان از پيامبر اکرم

 :1414؛ طوسی، 211 /35: 1397؛ مجلسی،286 - 287: 1365)کلينی، بيت و خاندان من هستند ولی اینان اهل

شأن نزول  ،در منابع اهل سنت .(201 /3 :2001؛ بحرانی، 451 /5 :1417دی، ؛ استرآبا381 :1417؛ صدوق، 368

 )طبرسی،کند این آیه دربارۀ پنج تن آل عبا بيان شده است. طبرسی این شأن نزول را از ابوسعيد خدری نقل می

ری، )نيشابو (3)کندسلمه نقل میماهمين شأن نزول را از  مستدرک علی الصحيحينصاحب  .(6 /12: 1382

  .(416 /2تا: بی

: 1377؛ سيوطی، 295: 1402؛ واحدی نيشابوری، 494 /3: 1982دمشقی،  )ابن کثيردر منابع دیگر اهل سنت نيز 

قریب به همين مضمون نقل شده است. روایاتی دیگر در منابع اهل  .(21 /2: 1411حاکم حسکانی،  ؛603 /6

بر حسن،  |کند: پيامبر اکرمگونه نقل میسلمه اینماز سنت نقل شده که مؤید این شأن نزول است. ترمذی ا

بيت و خواص من هستند، پليدی را از آنان اینان اهل ،حسين، علی و فاطمه کسائی پوشاند، سپس گفت: خدایا

فرمود:  |پيامبر اکرم ؟ها هستمسلمه گفت: ای پيامبر خدا، آیا من نيز با آنماها را کامل پاک گردان. آن دور کن و

قریب به همين مضمون از عایشه نيز نقل شده است  .(699 /5تا: )ترمذی، بی (4)همانا تو بر خير و نيکی هستی

بيت در این آیه بيان با وجود این روایات نظریات گوناگونی دربارۀ مصادیق اهل .(416 /2تا: )نيشابوری، بی

  .(168 /9: 1415)رازی دانند می ^بيتول اهلرا نيز مشم|شده که برخی عالوه بر پنج تن، همسران پيامبراکرم

 آیۀ تطهيردیدگاه مخالفان 

کنند و بلکه مصادیق آن را وسيع تر تلقی می ،دانندپنج تن نمی دربارۀبرخی از علمای اهل سنت آیۀ تطهير را 

بر این باور است باشند. آلوسی در تفسير آیۀ تطهير نيز مشمول آیۀ تطهير می |بر این باورند که همسران پيامبر

وی برای اثبات این  .(191 /11: 1415)آلوسی، هستند  |بيت اصحاب کساء و همسران پيامبر اکرمکه منظور اهل

را طرح  «یطهرکم»و « عنکم»یعنی  ،بيت هستند، بحث ضمایر موجود در آیهمطلب که همسران پيامبر جزء اهل

است که به دليل لفظ مذکر  «کن»ورد جایگزین و به معنای در هر دو م «کم»کند که ضمير نماید و تصریح میمی

ابن تيميه مصادیق آیۀ تطهير را منحصر به  .(194 :)همانآمده است  «کم»و مراعات لفظ به صورت مذکر  «اهل»



 

)ابن تيميه، گيرد و همسران ایشان را نيز در برمی |داند و بر این باور است که این آیه پيامبراصحاب کساء نمی

کند و در بررسی ای از تفاسير مذموم تلقی میذهبی در بررسی تفاسير شيعه، این تفاسير را نمونه .(73 /7: 1409

کند. از جمله در بررسی خود فاسد معرفی می ۀبرخی از آیات، مفسر را محکوم به تفسير به رأی مذموم و عقيد

داند، وی طبرسی را ها باطل میو عصمت آن ^يتباعتقاد طبرسی را دربارۀ مصادیق اهل ،مجمع البياناز تفسير 

بيت به مصادیق اهل نسبتو هدف اصلی ایشان نقد و رد اعتقاد شيعه  کندمیبه عنوان یکی از مفسران شيعه نقد 

کالم ذهبی  است.ناصحيح  ^بيتدیدگاه شيعه نسبت به عصمت اهل ،در آیۀ تطهير است. بر اساس باور ذهبی

را  ^بيتکه اعتقاد به عصمت اهلبيت است، همچناناهل سنت دربارۀ مصادیق اهل حاکی از ترجيح اعتقاد

 .(110 /2: 1961)ذهبی، کند فاسد بيان می ۀعقيد

 نقد و بررسی

باشد و دیگران می ×، امام حسن و امام حسين÷، حضرت فاطمه×، امام علی|ن پيامبر اکرمأدر ش فقطآیۀ تطهير 

 : به دالیلی از جمله ،کندو از سویی دیگر عصمت مطلق ایشان را اثبات میگيرد را به هيچ وجه در برنمی

 .کندبيت را پنج تن آل عبا معرفی میروایاتی که در این زمينه نقل شده بسيار زیاد است که مصداق اهل: اوالً

ریر، ابن منذر، نویسد: روایات معتبر بسياری از راویان از جمله روایات ترمذی، ابن جشوکانی در این باره می

 اً حاتم و... بسياری از علمای دیگر نقل شده که آیۀ تطهير را منحصرحاکم نيشابوری، ابن مردویه، بيهقی، ابن ابی

در منابع  .(270 /4: 1383)شوکانی، سازد را از شمول آیه خارج می |شمرد و زنان پيامبرشامل پنج تن آل عبا می

بيان شده است طبرسی این شأن نزول را از ابوسعيد خدری  ^نج تن آل عبااهل سنت شأن نزول این آیه دربارۀ پ

سلمه نقل ماهمين شأن نزول را از  مستدرک علی الصحيحينصاحب  .(6 /12: 1382 )طبرسی،کند نقل می

؛ واحدی 494 /3: 1982دمشقی،  )ابن کثيردر منابع دیگر اهل سنت نيز  .(416 /2تا: )نيشابوری، بی (5)کندمی

قریب به همين مضمون نقل  .(21 /2: 1411؛ حاکم حسکانی، 603 /6: 1377؛ سيوطی، 295: 1402يشابوری، ن

؛ 699 /5تا: )ترمذی، بی (6)شده است. روایاتی دیگر در منابع اهل سنت نقل شده که مؤید این شأن نزول است

در پنج « بيتاهل»رۀ روایات انحصار عالمه طباطبایی دربا .(270 /4: 1383؛ شوکانی، 416 /2تا: نيشابوری، بی

ها از طریق اهل سنت نقل شده نویسد: این روایات بسيار و بيش از هفتاد حدیث است؛ بيشتر آنمی ^تن آل عبا

که این خود بيشتر از چيزی است که از طریق شيعه روایت شده است. اهل سنت آن را تقریبأ از چهل طریق و 

ابن مردویه معتقد است به بيش از  .(311 /16: 1397 )طباطبایی،اند نقل کرده شيعه آن را از بيش از سی طریق



 

)ابن صد طریق روایت رسيده است که آیۀ تطهير دربارۀ محمد، علی، فاطمه، حسن و حسين نازل شده است 

)بيومی شند بامی̂ حسين فقط پيامبر، علی، فاطمه، حسن و همبارک ۀالبيت در آیمراد از اهل .(301: 1422مردویه، 

به ایشان فرمود:  |سلمه در منابع اهل سنت نقل شده که پيامبر اکرممااز  یروایات .(11 - 26 /1: 1415مهران، 

بيت دربارۀ صدق اهل ۀنظریاین روایات  .(416 /2تا: ؛ نيشابوری، بی699 /5تا: )ترمذی، بی« إنک علی الخير»

 کند. را نفی می |همسران پيامبر اکرم

 /10: 1420)سبحانی، دارد  |بيت پيامبرالبيت عهد است که اشاره به افراد خاصی از اهلالف و الم در اهل :ثانياً

مستلزم مخالفت با اتفاق مسلمانان و یا نفی معهود بودن  ،البيتهر نوع احتمال گسترش مصادیق اهل .(135

  .(155 /8: 1415)طبرسی، البيت است 

است و در  |احزاب )به جز آیۀ تطهير( دربارۀ زنان پيامبر اکرم ۀسی وچهارم سورنهم تا  آیات بيست و :ثالثاً

مؤنث آورده شده است )کنتن، فتعالين، اتقين، قرن فی بيو  |تمام این آیات ضمایر مربوط به همسران پيامبر

 .تغيير یافته است ای که مخاطب نيزکند، به گونهرسد، لحن آیه تغيير میاما هنگامی که به آیۀ تطهير می .تکن(

 ۀشود. این دگرگونی در خطاب و تغيير لحن جز آن نيست که این آیضمایر مؤنث به مذکر تبدیل می ،رواز این

شریفه دربارۀ گروهی غير از همسران پيامبر نازل گردیده است، زیرا استناد ضمایر مذکر برای مؤنث جایز نيست 

بيت پنج تن مصداق حقيقی و منحصر اهل ،بنابراین .(10 /2: 1405موحد ابطحی،  ؛310 /16: 1393)طباطبایی، 

  باشند.می ^آل عبا

در قرآن مصادیق گوناگونی  «رجس» ۀدارد. توضيح اینکه کلم ^بيتاین آیه داللت مطلق بر عصمت اهل :رابعاً

 ،(145نعام: ا)ک مردار، خون و گوشت خو ،(125نعام: ا)ضاللت  ،(90)مائده: دارد از جمله: شراب، قمار، بت 

تردید  شک و ،(125)توبه: نفاق  کفر و ،(30)حج: ها اوثان و بت ،(95)توبه: هل نفاق ا ،(71عراف: ا)عذاب 

موارد فوق و غير آن از  ۀالم جنس است که هم در آیۀ تطهير، الف و« الرجس» ۀالم واژ الف و. (100)یونس: 

هری باشد، خواه باطنی، خواه از نظر طبع آدمی و یا به حکم خواه ناپاکی ظا ؛گيردهر نوع پليدی را در بر می

 .(58: 1387الهی و ذوالفقاری، )فتحها باشد این ۀعقل یا شرع یا هم

تکوینی خداوند به چيزی تعلق بگيرد،  ۀتکوینی خداوند است نه تشریعی. اگر اراد ۀنيز دال بر اراد« یرید» ۀواژ

تکوینی به معنای توفيق و  ۀجود نخواهد داشت. اراده در آیۀ تطهير، ارادای وخدا هيچ فاصله ۀبين مراد و اراد

دو  ،که برای حصر آورده شده« إنما» ۀکلم ، ازعالوه بر این .(130 - 131: 1390)معرفت، عنایت خاص است 



 

دور  |بربيت پيامقطعی خداوند بر اینکه هرگونه پليدی و گناه را از اهل ۀیکی اراد :شودگونه حصر استفاده می

دارد و دیگران را شامل  ^بيتنماید و دیگری اینکه این عصمت و دوری از گناه و پليدی انحصار در اهل

  .(309 /16: 1393)طباطبایی، شود نمی

دارد. روایات معتبری از فریقين  ^بيتعالوه بر اینکه مضمون آیۀ تطهير داللت مطلق بر عصمت اهل :خامساً

فرمودند: من، علی، حسن، حسين ونه تن از فرزندان حسين مطهر ومعصوم  |مبر اکرممؤید این مطلب است. پيا

بيت من از همه گناهان پاک و فرماید: من و اهلمی موضوعدر همين حضرت  .(64 /1 :تا)صدوق، بیهستيم 

وق، ؛ صد19: 1986)شعيری، قریب به همين مضمون در روایات دیگری  .(207 /9 :1382)طبرسی،  مطهر هستيم

هستند. در منابع اهل سنت نيز قریب به همين روایات  ^بيتنقل شده که همگی مؤید عصمت اهل (57 /1 :تابی

جوینی،  ؛605 – 606 /6: 1993)سيوطی، دهد را گواهی می ^بيتها عصمت اهلآن ۀنقل شده که مضمون هم

داللت آیۀ تطهير بر پنج تن آل  ،بنابراین .(54 /1: 1406دیلمی،  ؛3133 /9: 1999حاتم، ابن ابی ؛133 /2: 1980

 .استو عصمت آنان تام  ^عبا

 نتيجه 

 توان در موارد زیر فهرست نمود: های مقاله را میترین رهيافتگفته، مهمبر اساس مطالب پيش

 |رماشاره شده است و پيامبراک |در آیات متعدد قرآن به اصل والیت و امامت و جانشينی پس از پيامبر اکرم. 1

 ×ها جریان والیت امام علیها و مکانترین زماندر مواضع گوناگون به تفسير این آیات پرداخته و در حساس

 و امامان پس از ایشان را به امر خداوند به همگان ابالغ فرموده است.

حائز اهميت  ۀکند. نکتاشاره می ×به صراحت به والیت امام علی ،معروف به آیۀ والیت ،مائده ۀسور 55آیه . 2

است که بر اساس روایات متعدد و منابع تاریخی فریقين، مراد از « الذین امنوا» در تفسير آیه، تعيين مصداق

 ۀشود این است که همفهميده می« انّما»ۀ باشد. انحصار و اختصاصی که از کلممی ×امام علی« الذین امنوا»

 ۀاصی است که طبق روایات معتبر این اختصاص ویژبلکه این انحصار اختص نيستند،مؤمنان ولی و سرپرست 

به این آیه  |در اثبات حقانيت خود بر جانشينی پس از پيامبر اکرم ×است. از سویی دیگر امام علی ×امام علی

 اند. در منابع معتبر فریقين شأن نزول و روایات متعددی در این باره نقل شده است.مبارک احتجاج فرموده



 

معارج پيوند معناداری وجود دارد. تحليل و بررسی تفسيری این سورۀ یک  ۀليغ، اکمال و آیميان آیات: تب. 3

 یدهد که عدم اجرادستور می |ید تفسير قرآن به قرآن است. آیۀ تبليغ، ابالغ امر مهمی را به پيامبر اکرمؤآیات، م

بشریت تابع مطلق امر خداوند  ۀحسن ۀبه عنوان اسو |شود. پيامبر اکرمآن برابر با انجام ندادن رسالت تلقی می

 ۀو ائم ×دهد و این دستور همان ابالغ والیت و جانشينی امام علیباشد که دستور خداوند متعال را انجام میمی

آیۀ  |به عنوان جانشين پيامبر اکرم ×با نصب امام علی ،. با توجه به روایات منقول از فریقيناستپس از ایشان 

کند و در تأیيد رسد و با ابالغ این امر اکمال دین و اتمام نعمت نمود عملی پيدا میر میظهو ۀتبليغ به مرحل

ای و تکميلی افتد. ميان این سه آیه پيوند مرحلهطلب عذاب حارث فهری اتفاق می و غدیر خم ۀاین موارد معجز

 وجود دارد.

ای که آیۀ تطهير به گونه ،ان شده استو برتری ایشان بر سایر صحابه در آیۀ تطهير بي ×عصمت امام علی. 4

 نماید.را اثبات می |و به فراخور آن استحقاق تام ایشان در جانشينی پيامبر اکرم ×عصمت امام علی

نيز  |و پيامبر اکرمکرد حجت را بر بندگان تمام  |خداوند در زمينه والیت و جانشينی پس از پيامبر اکرم. 5

به طور جامع ابالغ فرمودند. خداوند متعال والیت را نعمت  ×الیت امام علیو ۀتمامی اوامر الهی را در زمين

ها شود. آن به قرب الهی نائل گردند و سعادت دنيا و آخرت نصيب آن ۀبزرگی برای بندگان قرار داده تا به وسيل

تواند می |آخر اینکه بحث علمی و بدون تعصب دربارۀ امامت و والیت و جانشينی پس از پيامبر اکرم ۀنکت

و همه در  برودآن از بين  ۀاختالفات مذهبی به وسيل ۀعطفی تلقی گردد که هم ۀترین و اساسی ترین نقطمهم

 و به سعادت دنيا و آخرت رهنمون گردند. بپيمایندزیر پرچم والیت طریق الهی را 



 

 هانوشتپی

  

نْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُ» اشاره به آیه تبليغ(. 1)

 (.67)مائده: « مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ

ر گروهی است که به اند: متواتر خبتعداد احادیث متواتر بسيار نادر است. در تعریف حدیث متواتر آورده (.2)

ای به اندازه ای برسد که خودی خود قطع به درستی آن حاصل شود. یا اگر افراد و سلسله خبر در هر طبقه

 .(98تا: )صدر، بی چنين خبری متواتر است توافق آنان بر دروغ ایمن شود،

« ی و لم یخرجاههذا حدیث صحيح علی شرط البخار»نویسد: این روایت می ۀحاکم نيشابوری دربار(. 3)

 .(416 /2تا: )نيشابوری، بی

)ترمذی، « هذا حدیث حسن و هو أحسن شیء روی فی هذا الباب»نویسد: ترمذی ذیل این روایت می(. 4)

 .(699 /5تا: بی

« هذا حدیث صحيح علی شرط البخاری و لم یخرجاه»نویسد: حاکم نيشابوری درباره این روایت می(. 5)

 .(416 /2تا: )نيشابوری، بی

)ترمذی، « هذا حدیث حسن و هو أحسن شیء روی فی هذا الباب»نویسد: ترمذی ذیل این روایت می(. 6)

 .(699 /5تا: بی



 

 تابنامهک

  

 .قرآن کریم

 ق.1417آلوسی، شهاب الدین محمود، روح المعانی فی تفسير العظيم و سبع المثانی، بيروت، دار الفکر،

 ق.1404، &اهلل مرعشی نجفیتمنشورات مکتبه آی ،، قمغهشرح نهج البالالحدید، ابن ابی

 .1999بيروت، المکتبه المصریه،  تفسير القرآن العظيم،حاتم، ابن ابی

 ق.1404دارالمعارف،  ،، مصرمسندابن حنبل، احمد، 

 تا.دارصادر، بی ،، بيروتالطبقات الکبریابن سعد، محمد، 

 ق.1410قم، بيدار،  مختلفه، ن ومتشابه القرآابن شهر آشوب، محمد بن علی، 

 ق.1400 ،بيروت ترجمه االمام علی من تاریخ دمشق،ابن عساکر، علی، 

 ق.1422، بيروت، دارالکتب العلميه، المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزیزاندلسی، عبدالحق، ابن عطيه

 ق.1419يه، بيروت، دار الکتب العلم تفسير القرآن العظيم،ابن کثير دمشقی، اسماعيل، 

 ق.1407دارالکتب العلميه،  ،بيروت سنن،ابن ماجه، محمد بن یزید، 

 تا.مؤسسۀ االمام زید بن علی، بیجا، بی المصابيح،ابوالعباس، احمد بن ابراهيم، 

 ق.  1417قم، مؤسسه النشر السالم، تأویل اآلیات الظاهره،استر آبادی، سيد شرف الدین، 

 .1366دارالکتب االسالميه، چاپ دوم،  ،تهران دیر فی الکتاب و السنه و االدب،الغامينی، عبدالحسين احمد، 

 .  2001 بيروت، مؤسسه التاریخ العربی، غایه المرام،بحرانی، سيد هاشم، 

 ق.1417انتشارات دارالجلی،  ،قم عمده النظر، ــــــــ،

 ق.1407دارالقلم،  ،بيروت صحيح،بخاری، محمد بن اسماعيل، 

 تا.دارالکتب العلميه، بی ،بيروت تفسير بيضاوی،بداهلل بن عمر، بيضاوی، ع



 
 ق.  1415بيروت، مرکز الغدیر، اإلمامه و اهل البيت،بيومی مهران، محمد، 

 ق.1403بيروت، دارالفکر،  سنن ترمذی،ترمذی، محمد بن عيسی، 

 ق.1418ث العربی، بيروت، دار احياء الترا جواهر الحسان فی تفسير القرآن،ثعالبی، عبدالرحمن، 

 ق.1422بيروت، داراحياء التراث العربی،  لکشف و البيان )تفسير ثعلبی(،ثعلبی، ابواسحاق احمد، ا

 ق.1405بيروت، دار احياء التراث العربی،  احکام القرآن،بن علی،  جصاص، احمد

 ق.1398بيروت، مؤسسه المحمودی،  فرائد السمطين،جوینی، ابراهيم بن محمد، 

 ق.1411 تهران، مؤسسه چاپ و نشر، چاپ اول، شواهد التنزیل،انی، ابوالقاسم عبيداهلل بن عبداهلل، حاکم حسک

 ق.1406بيروت، دارالمعرفه،  مستدرک علی الصحيحين،حاکم نيشابوری، 

 ق.1383تهران، مکتبه االسالميه،  وسائل الشيعه،عاملی، محمدحسن،  حر

 .1979 الثانيۀ، النشر، الطبعۀ و للطباعۀ ^بيتاهل ، بيروت، مؤسسۀالمقارنللفقه  األصول العامۀحکيم، سيد محمدتقی، 

 ق.1407قم، مؤسسۀ دار الهجرۀ،  کشف الصدق، نهج الحق وحلی، 

 تا.مؤسسه عاشورا، بی ،مشهد منهاج الکرامه فی معرفه االمامه،حلی، حسن بن یوسف، 

 تا.نا، بیبی تاریخ بغداد،خطيب بغدادی، احمد، 

 ق.1425بيروت، دارالکتب العلميه،  تفسير القرآن الکریم،بينی، محمد بن احمد، خطيب شر

 ق.1411مؤسسه النشر االسالمی،  ،تحقی: مالک محمودی، قم ،×طالبمناقب علی بن ابیخوارزمی، موفق، 

 ق.1401استانبول،  ، نشرسنن دارمیدارمی، عبداهلل بن عبدالرحمن، 

 ق. 1406 بيروت، دارالکتب العلميه، بمأثور الخطاب، الفردوسدیلمی، ابو شجاع شيرویه، 

 المکتب االسالمی ـ مؤسسۀ اإلشراق، الطبعۀ الثانيۀ، ،جادینوری ]ابن قتيبۀ[، عبداهلل بن مسلم، تاویل مختلف الحدیث، بی

1999. 

 ق.1396دارالحدیثيه،  ٰ  ذهبی، محمدحسين، التفسير و المفسرون، مصر

 ق.1374وت، دارالکتب العلميه، بيرتذکره الحفاظ،  ــــــــ،



 
 ق.1404، &اهلل مرعشیتانتشارات کتابخانه آی تفسير روح الجنان، قم،رازی، ابوالفتوح، 

 ق.1411مرکز نشر مکتب االعالم االسالمی،  مفاتيح الغيب، قم،رازی، فخرالدین، 
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 تا.بيروت، دارالمعرفه، بی تفسير المنار،رشيد رضا، محمد، 
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 ق.1401، ^بيته اهلبيروت، مؤسس تذکره الخواص،سبط ابن الجوزی، یوسف، 
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 ق.1409قم، انتشارات دفتر تبليغات اسالمی، تفسر تبيان، حسن، جعفر محمد بن سی، ابیطو

 ق.1414، قم، دارالثقافه، االمالی ــــــــ،
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Abstract 

The issue of succession to the Prophet (S) has been one of the most important and 
highly contentious theological – ideological issues among Muslims from the early period 
of Islam as of today. Scholars from various Islamic sects have resorted to different 
arguments to prove their beliefs in this regard. Shiite scholars, however, are of the view 
that the Quran which is common to all sects and denominations and the most 
authoritative source, has stated certain facts in a general but firm way. Therefore, Allah, 
the Exalted, revealed verses concerning the succession to the Prophet (S) after his 
demise. In this respect, we can give the example of verses such as the verses of 
Wilayah, tabligh (delivering the message), perfection of religion, malediction 
(mubahalah), purification, seven proofs, chapter al-Ma’arij and other verses. According 
to Shiite sources and some of the most important Sunni sources, the aforesaid verses 
were revealed about Imam Ali, peace be upon him. The present article seeks to 
comparatively study and critically assess the most important verses concerning the 
guardianship of the Commander of the Faithful, Ali (AS).  

Keywords: Holy Quran, narrations, verses of wilayah, the two branches of faith, Imam 
Ali (AS). 
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