اثبات واليت امرياملؤمنني؟ع؟ در سورۀ مائده با
استفاده از روش «تفسري ساختاری»
[بیبی زینب حسینی / 1محسن برزمند] 2

چکیده
لشـده بر رسـول خدا؟لص؟ اسـت .در
سـورۀ مائـده یکـی از سـورههای بلنـد قـرآن ،و آخریـن سـورۀ ناز 
ایـن سـوره آیاتـی ازجملـه آیـات والیـت ،تبلیـغ و اکمـال وجـود دارد کـه مفسـران شـیعه بـرای اثبـات
والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ ،به آنها استناد میکنند .ناسازگاری سیاق پیشین و پسین آیۀ سوم این
سـوره (آیـه اکمـال) _ کـه مربـوط بـه گوشـتهای حـرام اسـت _ بـا مسـئلۀ اکمـال دیـن ،مفسـران را بر
آن داشـته کـه راهکارهایـی بـرای حـل ایـن معضـل تفسـیری ارائـه دهنـد؛ راهکارهایی ماننـد :عدم
ْ أَ ْ ْ ُ َ ُ َ ُ
پیوستگی در صدور ،پراکندگی در نزول ،و یا معترضهبودن عبارت <ال يَ� ْو َم �ك َمل ت� لك ْم ِد ي� ن�كم>.
در ایـن پژوهـش ،بـا اسـتفاده از روش «تفسـیر سـاختاری» و ابزارهـای آن ،راهکار علمی جدیـدی در
حل این معضل تفسـیری ارائه میشـود؛ راهکاری که نهتنها مسـئلۀ ناسـازگاری ظاهری سـیاق را
در آیـه اکمـال ،بـرای نخسـتین بار میگشـاید ،بلکه نمـای جدیدی از سـورۀ مائـده ارائه میکند ،که
ارتبـاط بیـن آیـات بـا مسـئلۀ والیـت روشـنتر خواهـد شـد .در این سـوره خداوند بر مسـئلۀ والیت به
عنوان مهمترین نعمت برای جامعۀ انسـانی تأ کید کرده اسـت ،که سـایر نعمات مادی و معنوی
در پرتـو آن قابلیـت بهرهبـردای پیـدا میکننـد .خداونـد در سـورۀ مائده ،ویژگیهای حاکم شایسـته
یهـا با گزارههای تاریخی بهجامانـده از
ن میکنـد؛ تطبیـق ایـن ویژگ 
و وظایـف مـردم در برابـر او را بیـا 
سـدۀ نخسـت هجـری ،خـود مبیـن حقانیت والیت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت؛ هرچند نامـی از آن
حضرت در این سـوره ذکر نشـده اسـت.
کلیدواژهها :تفسیر ساختاری ،تحلیل محتوا ،سیاق ،آیۀ اکمال ،نعمت.
* تاریخ دریافت مقاله ،)97/10/01( :تاریخ پذیرش.)97/12/08( :

 .1استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوجZhosseini1400@gmail.com ،
 .2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیثmohsenb1372@mihanmail.ir ،
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مقدمه
متکلمـان شـیعه در طـول تاریـخ ،بـه آیـات مختلفـی از سـورۀ مبارکـۀ مائـده همچـون آیـۀ
 3و  55و  ،92بـرای اثبـات والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـتناد کردهانـد .در سـیاق آیـۀ
سـوم ،مشـکلی بـرای اسـتدالل کالمـی وجـود دارد؛ مفسـران و متکلمـان ،راهکارهـای
متفاوتـی بـرای حـل ایـن مشـکل تفسـیری ارائـه دادهانـد .اسـتفاده از روشهـای جدیـد
دانـش زبانشناسـی ماننـد نظریـۀ انسـجام متنـی ،سـاختارگرایی و ،...ابزارهـای جدیـد و
کارآمـدی در اختیـار مفسـر قـرآن کریـم قـرار میدهـد؛ یکـی از ایـن روشهـا ،روش تفسـیر
سـاختاری اسـت .اسـتفاده از ایـن روش ،نمـای جدیـدی از سـورۀ مائـده ارائـه میکند که
ّ
افـزون بـر حـل مشـکل سـیاق در آیـۀ اکمـال ،ویژگیهـای یـک حاکـم اسلامی و وظایـف
مـردم در برابـر وی را نیـز تبییـن میکنـد و نهتنهـا آیۀ والیت و اکمال ،بلکه کل سـورۀ مائده
را در خدمـت اثبـات والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و تبییـن ویژگیهای حاکـم قرار میدهد.
تفسـیر ،بیـان مفـاد اسـتعمالی آیـات قـرآن و آشـکارکردن مـراد خـدای متعـال ،بـر مبنـای
ادبیـات عـرب و اصـول عقالیـی محـاوره اسـت 1.یکـی از سـبکهای جدیـد در تفسـیر
قـرآن ،روش تفسـیر سـاختاری اسـت.
در طــول تاریــخ اســام تالشهــای گســتردهای از جانــب مفســران ،در جهــت کشــف
84

معانــی و مفاهیــم قــرآن کریــم ســامان یافتهاســت .ایــن کوشـشها نگــرش جزءنگرانــه بــه
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آیــات موجــود در ســور قــرآن کر یــم داشــتهاند؛ ولــی در قــرن اخیــر ،مفســران بــزرگ تحــت
تأثیــر مطرحشــدن نظریــات زبانشناســی ،بــه تدریــج نگــرش ســاختگرا بــه متــن قــرآن

کریــم داشــتهاند 2.گامهــای نخســتین ایــن نگــرش ،در تفاســیری چــون المیــزان و فــي
ظــال القــرآن دیــده میشــود؛ ولــی بــه تدر یــج ،ایــن روش ،کاملتــر گردیــد و حتــی برخــی
همچــون ســعید حــوی در االســاس ،تــاش کردنــد کــه مجموعـهای کامــل از تفســیر قــرآن
کریــم بــر اســاس ایــن روش ارائــه کننــد.
مبنای تفســیر ســاختاری ،حکیمانهبودن قول خداوند اســت .به عبارت دیگر ،وحدت
غرض در ســوره ،اقتضای کالم بلیغ اســت؛ بنابراین اگر برخی عبارات ،در حصر ســوره
 .1بابایی ،علیاکبر ،روششناسی تفسیر قرآن ،ص .32
 .2صادقی ،علی« ،تفسیر ساختاری سورۀ کوثر» ،مطالعات تفسیری.66 _ 45/22 ،

قرار گرفته ،دارای قدر مشترکی میباشند که این مطالب را تحت یک غرض جامع قرار
داده اســت 1.این مســئله منجر به ارائۀ دریافتهای جدید از ســوره میشــود .به عبارتی
خداونــد بیجهــت از موضوعــات مختلف در یک ســوره ســخن نمیگوید و موضوعات
قرآنــی ،حتــی در ســور بــزرگ قــرآن کریــم ،در پرتــو غــرض مشــترک ،دارای ارتبــاط هســتند؛
اگرچــه ممکــن 2اســت کشــف ایــن ارتبــاط در برخــی ســور ،بــه ســادگی امکانپذیــر
نباشــد .ایــن نظریــه مبتنــی بــر نظریــۀ ترتیــب توقیفــی آیــات اســت .بــر اســاس ایــن روش
تفســیری ،ممکــن اســت یــک آیــه کــه دارای مفهومــی عــام اســت ،در ســاختار ســوره و در
پرتــو غــرض ســوره ،مفهــوم جدیــدی بیایــد .در ایــن پژوهــش نمونههایــی از ایــن دســت
ارائــه میشــود.
در تفسیر ساختاری مفسر با توجه به سیاق آیات یک سوره و نظام حاکم بر آنها ،غرض
واحد و مشخصی را برای سوره کشف میکند و با نظمی منطقی ،ارتباط آیات سوره را
با آن غرض روشن میسازد 3.در اینباره که آیا میتوان روش تفسیر ساختاری را بهمثابه
یک روش و منبع تفسیری به شمار آورد ،دیدگاههای مختلفی مطرح است .این پژوهش،
بر این پیشفرض استوار است که تفسیر ساختاری ،یک روش تفسیری است.

4

در فرایند کشف غرض سوره ،از ابزارهای مختلفی مانند نام سوره ،تحلیل محتوا ،اسباب
نزول ،جغرافیای نزول ،آیات ابتدایی و انتهایی و کلمات پرکاربرد استفاده میشود؛ در

 _1نام سوره« :مائده»
سـورۀ مائـده يكـی از هفـت سـورۀ بلنـد قـرآن کریـم اسـت 5.ايـن سـوره بـه خاطـر دعـاى
حضـرت عيسـى؟ع؟ بـراى نـزول مائـدۀ آسـمانى _ كـه در آيـۀ  114آمـده _ «مائـده» ناميـده
 .1خامهگر ،محمد ،ساختار هندسی سور قرآن کریم ،ص .93
 .2بوستانی ،محمود« ،التفسیر البنائي للقرآن الکریم» ،المصباح.184 _ 151/1 ،
 .3خامهگر ،محمد ،تفسیر آفتاب ،ص .1
 .4حسینی ،بیبیزینب« ،جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن» ،پژوهشهای زبانشناختی
قرآن.152 _ 133/11 ،
 .5سیوطی ،عبدالرحمن ،االتقان.224/1 ،

»یراتخاس ريسفت« شور زا هدافتسا اب هدئام ۀروس رد ؟ع؟نينمؤملاريما تيالو تابثا

تشخیص غرض سورۀ مائده نیز از برخی از این ابزارها استفاده میشود.
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شـده اسـتّ .
البتـه بـه سـورۀ «عهـد» و «عقـود» نيـز نامگـذارى شـده اسـت.

1

در کتب لغت عربی ،مائده را از ریشۀ «مید» دانستهاند که دارای دو اصل است؛ یکی
بـه معنـای فضـل و عطـا و دیگـری بـه معنـای حرکت و کشـش 2.ریشهشناسـی ایـن واژه
ّ
نشـان میدهـد کـه واژۀ مائـده ،از ریشـۀ مضاعـف ثالثـی «مـد» مشـتق شـده اسـت و بـا
واژگان میـدان ،آمـد ،مـاد و ...همریشـه اسـت 3.در زبان عبری ریشـۀ میـدמ›ד و در زبان
سـریانی ܡܝـܕ بـه معنـای نعمـت و رفیـق اسـت 4.واژۀ מֹודֶ ה در تـورات بـه معنـای شـکر
نعمـت آمـده اسـت  5.برخـی بـر ایـن باورنـد کـه نـام سـورۀ مائـده ،از شـام آخـر در انجیـل
گرفتـهشـده اسـت.

6

در کتاب مقدس ،غذاخوردنبرسریکسـفره ،رسـمی مذهبی به شـمار میآید و خوردن
غذا برای متدینان ،بر سـر یک سـفره ،در واقع به معنای شریکشـدن با خداوند اسـت.
ً
7
دوپیمانبسـتن معموال در کنار سـفرۀ غذا بوده اسـت.
در روایات دینی ،عه 
نامگـذاری سـورۀ آخـر قـرآن کریـم بـه مائده ،با موضوع عشـای ربانی یا شـام آخر در کتاب
مقدس ،از چند جهت مرتبط اسـت:
اول« :مائده» در کتاب مقدس ،آخرین شامی است که پساز آن ،طبق باور مسیحیان،
86

حضرت عیسی؟ع؟ به صلیب کشیده شد؛ رسول اکرم؟لص؟ نیز پس از نزول سورۀ مائده،
با گذشت اندک زمانی از دنیا رفت.
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دوم :در شام آخر ،حضرت عیسی؟ع؟ ،از خیانت یهودا بیمناک بود؛ رسول اکرم؟لص؟
 .1زرکشی ،محمد ،البرهان.336/1 ،
 .2ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة.288/5 ،
 .3فاروق ،مراد ،ملتقی اللغتین العبریة و العربیة.229/2 ،
 .4کاسـتاز ،لوئیـس ،دیکشـنری سـریانی _ انگلیسـی ،ص 182؛ ی ،قوجمـان ،دیکشـنری عبـری _
عر بـی ،ص 427؛ مزراحـی ،فیلیکـس ،قامـوس عبـری _ عر بـی ،ص 235؛ حییـم ،سـلیمان،
دیکشـنری عبـری _ فارسـی ،ص .257
 .5مزراحی ،فیلیکس ،همان ،ص .270
 .6جفری ،آرتور ،واژههای دخیل در قرآن مجید ،ص .364
 .7فیرلین ،بروج ،القاموس الموسوعة للعهد الجدید ،ص .143

َ َّ
َ
<و الل ُه يَ� ْع ِص ُمك
نی ــز در روزه ــای آخ ــر حی ــات خ ــود ،از خیان ــت منافق ــان بیمن ــاک ب ــود:
َّ
1
ِم نَ� نال�اس>.

سـوم :نزول مائده در بین مسـیحیان ،در روز عید پسـح بود 2و سـورۀ مائده نیز در روز عید
غدیـر بـر رسـول اکـرم؟لص؟ نـازل شـد 3.در روایـت آمـده اسـت کـه یهودیـان بـه عمـر بـن
خطـاب گفتنـد کـه اگـر آیـۀ اکمـال بـر ما نـازلشـده بـود ،آن روز را عیـد اعلا م میکردیم.

4

چهـارم :خداونـد در شـام آخـر ،بـر حواریـون منـت نهـاد و برایشـان سـفرهای از نعمت فرود
آورد و از ایشـان خواسـت کـه پیمانشـکنی نکننـد 5.در سـورۀ مائـده نیـز خداوند نعمت
خـود را بـر مسـلمانان کامـل میکنـد و از ایشـان میخواهـد کـه پیمانشـکنی نکنند و به
آنچه در مقابل نعمت از ایشـان خواسـته شـده اسـت ،پایبند باشـند.

6

بنابرایـن نـام سـورۀ «مائـده» ،غرضـی را نشـان میدهـد کـه بـا نعمـت و میثـاق در ارتبـاط
است.

 _2بافت موقعیتی و جغرافیای نزول سوره
یکی دیگر از ابزارهای تفسیر ساختاری در تشخیص غرض سوره ،توجه به بافت موقعیتی
ً
و فضای نزول سوره است؛ چراکه معموال مفاهیم ،خارج بافت موقعیتیای که در آن قرار
دارند ،نمیتوانند تحقق یابند 7.بنابراین توجه به فضای نزول سورۀ مائده ،میتواند در

 .1مائده.67 :
 .2عید پسـح ،عید آزادی قوم یهود از قید بردهداری فرعونهای مصر اسـت .عید پسـح با مراسـمی
شهـا و آوازهـای مذهبـی همـراه اسـت و خوراکیهـای ویـژه دارد .ایـن عیـد ،یکـی
پرشـکوه و نیای 
از سـه عیـد بـزرگ یهودیان ب هشـمار میآیـد.
 .3شهرستانی ،محمد ،نهایة االقدام ،ص .275
 .4ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند320/1 ،؛ بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،صحیـح18/1 ،؛
حنفـی ،عبدالمنعـم ،موسـوعة القرآن الکر یـم.48/1 ،
 .5متی.6 :
 .6مائده.70 ،14 ،13 ،12 ،7 :
 .7عون ،علی ابوالقاسم ،بحوث في اللغة و الفکر ،ص .114
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تبیین غرض این سوره مؤثر باشد .برخی از قرائن مفید برای این منظور عبارتاند از:
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 _1 _2آخرین سورۀ نازلشده
اصطلاح «آخـر مـا نـزل» بـه معنـای آخریـن آیات یا سـوری اسـت که بر رسـول اکرم؟لص؟
ل شـده اسـت 1.شـناخت «آخـر مـا نـزل» از ایـن جهـت دارای اهمیـت اسـت کـه در
نـاز 
آخریـن سـوره ،بایـد مهمتریـن و کلیدیتریـن موضوعـات مطـرح شـود .چنانکـه در
خاتمـۀ یـک کتـاب ،نتیجهگیـری کلی موضوعات طرح میشـود .بنابراین سـورۀ مائده،
حـاوی مهمتریـن نتایـج آموزههـای قرآنـی بایـد باشـد .همچنیـن «آخـر مـا نـزل» میتوانـد
دغدغههـای گوینـدۀ سـخن را بـرای ادامـۀ مسـیر رسـالت نشـان دهد؛ چیزی که شـواهد
ً
آن در سـورۀ مائـده ،کاملا آشـکار اسـت؛ شـواهدی همانند اینکه برخـی از قرآن تبعیت
نمیکردنـد و بـه دنبـال گرفتـن آموزههـای دینـی از یهودیـان بودنـد و ایـن مسـئله ،رسـول
خـدا را دچـار انـدوه و ناراحتـی میکـرد 2.ممکـن اسـت برخـی دربـارۀ «آخـر مـا نزل»بـودن
سـورۀ مائـده ،اختلاف نظـر داشـته باشـند 3،ولـی کسـی دربـارۀ اینکـه سـورۀ مائـده ،در
سـال پایانـی حیـات رسـول خـدا؟لص؟ نـازل شـده ،تردیـد نکـرده اسـت.
_2 _2حجةالوداع
یکی دیگر از قرائنی که تبیینکنندۀ شرایط و موقعیت نزول سورۀ مائده است ،نزول این
88

سوره در مراسم حجة الوداع است .نام حجة الوداع ،نشانگر این بود که حیات رسول
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اکرم؟لص؟ ،رو به اتمام بود .در این حج رسول خدا خطبهای خواند که با اختالفی
َّ َ ْ
اندک ،در منابع حدیثی شیعه و سنی آمده است 4.وی در این خطبه فرمود«ِ :إن ُه قد
َ َ
َّ ُ ْ َ َ ّ َ ٌ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ ّ َ ْ ُ ُ َ َ
يت فأ َج ْب ُت»؛ 5و نیز فرمود:
ن َّبأ ِني الل ِطيف الخ ِب ُير أ ِني م ِّيت َو أنك ْم م ِّيتون َو كأ ِني قد د ِع
«إني تارک فیکم الثقلین ،کتاب اهلل و عترتي 6.»...این روایت در کتب روایی شیعه
 .1رامیار ،محمود ،تاریخ قرآن ،ص .557
 .2مائده.52 :

 .3ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمـر ،البدایـة و النهایـة70/3 ،؛ ابنضریـس ،محمـد بـن ایـوب ،فضائـل
القـرآن ،ص .35
نسـعد ،محمـد ،الطبقـات الکبـری172/2 ،؛ واقـدی ،محمـد بـن عمـر ،المغـازي197/3 ،؛
 .4اب 
کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی.244/4 ،
 .5بالذری ،احمد ،انساب االشراف.108/2 ،
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.651/6 ،

ٌ
«تارک» نشانگر آن است که رسول
و سنی ،به طرق متعددی نقل شده است .کلمه
اکرم؟لص؟ از رحلت قریبالوقوع خود مطلع بود و مردم را نیز از آن مطلع کرد.
 _3 _2رقابت برای جانشینی
برخی از موضوعات گزارششده از سالهای پایانی حیات پیامبر خدا نشان میدهد که
با ظاهرشدن آثار پیری و بیماری در وجود مبارکش ،مسئلۀ رقابت برای جانشینی وی
اهمیت یافته بود 1.این مسئله در سبب نزول سورۀ تحریم و دلنگرانی عایشه و حفصه
در مورد فرزند پسر رسول اکرم؟لص؟ گزارش شده است؛ 2و نیز در ماجرای تخلف ابوبکر و
عمر از فرماندهی اسامه برای خروج از مدینه ،در روزهای پایانی حیات رسول خدا؟لص؟
که احتمال تعیین جانشین برای وی ،قوت پیدا کرده بود 3.همچنین مسئلۀ حدیث
قرطاس و قلم و همکار ینکردن عمر بن خطاب برای وصیت پایانی رسول خدا؟لص؟
نشان میدهد 4که موضوع تعیین جانشین و مال کهای شناخت حاکم شایسته ،از
مسائل مهم آن مقطع از تاریخ بوده است.
بنابرایـن بررسـی فضـای نـزول سـورۀ مائـده نشـان میدهـد کـه نـزول آن ،بـا مسـئلۀ والیت
و خالفـت دارای ارتبـاط اسـت.

 _3تحلیل محتوای ّکمی و کیفی سورۀ مائده
توجـه بـه غـرض سـوره و هـدف آن ،امـری دشـوار اسـت .برخـی از مفسـرانی کـه غـرض
سـوره را مـورد توجـه قـرار دادهانـد بـر ایـن باورنـد کـه غـرض جامـع از ايـن سـوره ،دعـوت به
وفـاى بـه عهدها اسـت.

5

 .1حر عاملی ،محمد بن حسـن ،وسـائل الشـیعة152/15 ،؛ شـرفالدین ،عبدالحسـین ،الموسـوعة
القرآنیة.319/2 ،
 .2سیوطی ،عبدالرحمن ،االشباه و النظائر.239/6 ،
 .3ابنسعد ،محمد ،همان191/2 ،؛ حلبی ،علی ،السیرة الحلبیة.230/3 ،
 .4ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب.235/1 ،
 .5طباطبایـی ،محمدحسـین ،المیـزان275/5 ،؛ رشـید رضـا ،محمـد ،المنـار118/5 ،؛ شـرفالدین،
عبدالحسـین ،همـان220/2 ،؛ سـید قطـب ،ابراهیـم بـن حسـین ،فـي ظلال القـرآن.910/2 ،
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در ایـن سـوره موضوعـات متنوعـی دیده میشـود کـه ارتباط بین ایـن موضوعات ،بدون
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اگرچـه موضـوع الـزام و پاینـدی بـه میثـاق ،بیتردیـد جـزء اهـداف ایـن سـوره اسـت،
ِ
ولـی نمیتـوان تنهـا بـا عنـوان عقـد و میثـاق ،بیـن موضوعـات مطرحشـده در ایـن سـوره
همچـون ازدواج بـا زنـان اهـل کتـاب ،حلیـت طیبـات ،و وضـو ،ارتبـاط برقـرار کـرد.
بنابرایـن در ایـن میـان ،حلقـۀ مفقـودۀ دیگـری وجـود دارد کـه بایـد آن را یافـت.
در تفسـیر سـاختاری ،یکی از مقدمات ،ارائۀ محتوای سـوره به شـکل دستهبندیشـده
در قالـب جـدول یـا نمـودار درختـی اسـت .یکـی از روشهـای مهـم شناسـایی و
جمعآوری اطالعات که با توجه به موضوع ،شرایط و اهداف تحقیقات علوم انسانی،
دارای کارکردهـای متعـدد و متنوعـی بـوده و نتایج آن قابلیت اثبات دارد ،روش تحلیل
محتـوای مضمونـی اسـت .از قابلیتهـای ایـن روش ،امـکان اعتبارسـنجی آن توسـط
محققـان دیگـر و در نتیجـه اثبـات نتایـج اسـت.

1

ایـن روش در واقـع فـن پژوهشـی عینـی ،اصولـی و ّ
کمـی بـه منظـور تحلیـل محتـوا اسـت.
تحلیـل محتـوا عبـارت اسـت از :قـراردادن اجـزای یـک متـن _ از کلمـات ،عبـارات
ب میشـود و در مقوالتـی کـه از پیـش تعییـن
و پارگرافهـا _ در واحدهایـی کـه انتخـا 
شـدهاند 2.تحلیـل محتـوا دارای روشهـای مختلفـی اسـت کـه در ایـن پژوهـش ،از روش
تحلیـل محتـوای مضمونـی کیفـی و ّ
کمـی اسـتفاده میشـود .در ایـن روش بـا تأ کیـد بـر
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کلیدواژگان اصلی و فرعی ،مضامین و نقاط تمرکز و جهتگیریهای سخن ،بر اساس
جدولها اسـتخراج میشـود؛ به عبارت دیگر ،ابتدا واژگان کلیدی سـوره ،مفاهیم اولیۀ
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تشـکیلدهندۀ متـن و نقـاط تمرکـز متـن اسـتخراج میشـود و پـس از اسـتخراج محتـوای
کامل سـوره ،اطالعات آماری از موضوعات اصلی ،در قالب نمودار فراه م میشـود تا در
نتیجـۀ آن ،فضـای کلـی حاکـم بـر سـوره و غـرض سـوره شناسـایی شـود".

در ایـن قسـمت ،جـدول تحلیـل محتـوای شـش آیـه از سـورۀ مائـده ،جهـت نمونـه ذکـر
میشـود؛ بقیـه تحلیلهـای صورتگرفتـه ،دارای نتایـج مشـابه اسـت کـه بـه خاطـر
جلوگیـری از اطالـۀ مقالـه ،از ارائـۀ جدولهـای دیگـر ،اجتنـاب میشـود؛ ولـی نتایـج
فراینـد انجامشـده ،در قالـب نمـودار ارائـه خواهـد شـد:
یپــور ،محمــد« ،رهاوردهــای اســتفاده از روش "تحلیــل محتــوا کمــی" در فهــم احادیــث»،
 .1جان 
شهــای قــرآن و حدیــث.58 _ 27/2 ،
پژوه 
 .2باردن ،لوئیس ،تحلیل محتوا ،ص .29

َ َ ُ َّ
َ أَ َ َّ ُ ْ َّ
ََ ُ
َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ
ْ ُُْ
<و ذا�ك ُر وا ِن� ْع َم�ة الل ِه عل يْ�ك ْم َو ِم ي� ث� قا�ه ال ذ ِ� ي� َو ثا� ق�كم ِب� ِه ِإ� ذ� ق�ل ت� ْم َس ِم ْع ن�ا َو � َط ْع ن�ا َو تا� ق�وا الل َه
نَّ َّ َ َ ُ َذ ت ُّ ُ
ور> ()7
ِإ�� الله ع ِل ي�م ِب�� ِ
ا� الصد ِ
َ ْذ ق َ َ ُ َ َق ْ َ َق ْ ْذ ُ ُ ْ ن ْ َ �ةَ َّ َ َ ْ ُ ْ ذْ َ َ َ ف ُ ْ أَ ن َ َ َ َ َ َ ُ
وسى ِل�و ِم ِه ي��و ِ َم ا�كر وا ِ�عم الل ِه عل ي�كم ِإ�� ج�عل ِ� ي�كم �� ِب� ي�اء و ج�علكم
<و �� �ال م 
ُّ ُ ِإ ً َ َ تَ ئ ُ ّ َ َ ْ ُ �ؤْ ت أ َ ً ّ َ ْ َ َ
ن
ن
ملوكا و ءا��كم ما لم ي� ِ� �حدا ِم� العال ِم ي��> ()20
َ ُ َ
قَ َ ُ َ
ا� م نَ� َّال ذ�� نَ� ��خ فا� نَ
ا� ف َ� إ� ذَ�ا َد خَ� ْل تُ� ُم ُوه ف َ� إ� نَّ� ُكمْ
هم ْال ب َ� َ
و� أ� نْ� َع َم ا َّلل ُه َع َل ي�ه َما ْاد خُ� ُل ْوا َع َل ي� ُ
<�
ال َر ج�ل نِ ِ ِ ي َ ْ ي
ِ
ِ
ب ِ
�غَ ُ نَ َ َ َ َّ َف تَ َ ّ ن ُ ن تُ ُّ �ؤْ
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أُ َ َ َّ
ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َّ
ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َُ
َ ْ ْ
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الم َ�ر ِد ي� و ال� ي
ْ
ذ ُ ْ ف ْ قٌ ْ َ ْ َ َ ئ َ ّ ذ نَ َ
ْ أْ
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لام يد� ن�ا ف� َم ِن� ا�ض ُط ّر
�ك َمل ت� لك ْم يد� ن�ك ْم َو � ت� َم ْم ت� عل يْ�ك ْم ِن� ْع َم�ت ي 
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ِإ�� الله س ير�ع ال ِح بِ
ْ
ْ
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الصلو ِ�ة ف�ا�غ ِسلوا ُو جُ�وهك ْم َو � ْي� ِد يَ�ك ْم ِإ� َلى ال َم َر ِفا� ق ِ� َو ْام َ َس ُحوا
ُ ي ُ ي ُ ْ ِ ي َ أَ ْ ُ َ ُ ِإ ْ َ ْ َ ِإ ْ َ ْ َ ن ُ ن تُ ْ ُ نُ ً ف َ َّ َّ ُ ْ َ ن ُ ن تُ َّ ْ ضَ أ ْ َ َ
ن
� َو ِإ�� ك��م ج�� ب�ا �اطهر وا و ِإ�� ك��م مر�ى �و عل ى
وسكم َو �ر ج�لكم ِإ�لى الكع ب� ي� 
ِب�رء َِ
ً ً
ََ ت ُ ْ ََ َ ْ
َس َف�ر أ� ْو َ� َاء أ� َح ٌد ّم ن� ُكم ّم نَ� ْال�غ َ ئا�ط أ� ْو َل َ
ام ْس تُ� ُم ِّن
ال� َس َاء ف�ل ْم � ج�دوا َم ًاء ف� ت� َي� ّم ُموا َص ِع ي�دا َط ِيّ� ب�ا
ِ
ِ
ِ
ج
َ
ََ ُ
ُ َّ
فَ ْ ٍَ ُ ْ ُ ُ ُ
ُ
أَ ُ ْ ُ
وهك ْم َو � ْي� ِد ي�كم ِّم ن� َه َما يُ� ِر ي�د الل ُه ِل يَ� جْ� َع َل عل يْ�كم ِّم نْ� َح َر ٍج� َو ل ِك ن� يُ� ِر ي�د
�امسحوا ِب�و ج�
ِ
ل ُ� َط ّه َر ُك ْم َو ل ُ� ت� َّم ن� ْع َم تَ� ُه َع َل ْ� ُك ْم َل َع ّل ُك ْم تَ��شْ ُك ُر نَ
و�> ()6
ي
ِيِ ِ
ِي ِ

متن آیه

میته _ اکمال الدین
_ اتمام نعمت _ ازالم
_ خشیت _ رضایت _
دین _ اسالم

کلیدواژگان

اهل کتاب

اهل کتاب

نعمت _ غلب _ توکل فرجام تبعیت رستگاری تبعیت ،نتیجۀ نعمت
خوف خدا است.
است.
_ خوف

نعمت _ ملوک _
انبیا _ تذکر

نعمت هدایت توسط
انبیا

نعمت _ میثاق _
اطاعت _ تقوا _ علم لزوم پایبندی به میثاق شکرگزاری _ تقوا _ اطاعت
خداوند

نعمت خاص بر
بنیاسرائیل

مؤمنان

مؤمنان

لزوم پایبندی به
احکام شرعی

کیفیت وضو و تیمم و
مواضع آن _ ارادۀ الهی بر
تطهیر مسلمانان

غسل _ تیمم _ مسح
_ غائط _ لمس النساء
_ صعید طیب _ حرج
_ طهارت _ اتمام
نعمت _ شکر

لزوم پایبندی به
احکام شرعی

حرمت برخی گوشتها
وحلیت آن در حال اضطرار
_ اکمال دین و اتمام
نعمت

حلیت غذاهای طیب
_ لزوم خوردن غذای پاک
_ تقوا

لزوم پایبندی به
احکام شرعی

موضوع اصلی

موضوع فرعی
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طیبات _ حلیت _ أ کل
رسول
_ تقوا _ ذکر اهلل
خدا؟لص؟

مؤمنان

مخاطب مستقیم
یا غیرمستقیم
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بررسـی واژگان کلیـدی سـورۀ مائـده نشـان میدهـد کـه واژگان پرکاربـرد یـا مؤلفههـای
معنایـی ایـن سـوره ،در سـه موضـوع قابـل شناسـایی هسـتند؛ خداونـد در ایـن سـوره _ با
توجـه بـه دقـت معنایـی کـه در قـرآن کریم وجود دارد _ برای اشـاره بـه موضوعات مهم ،از
واژگان مختلفـی اسـتفاده کـردهاسـت کـه در سـه حـوزه ،قابـل تفکیـک هسـتند:

 _1 _3نعمتها
نعمت آن چیزی اسـت که خداوند برای رشـد زندگی انسـان ،به او میبخشـد1.در قرآن
کریـم نعمتهـا بـه دو نـوع ظاهـری و باطنـی تقسـیم میشـوند 2.در ایـن سـوره کلمـات
ً
ً
متعددی دقیقا یا تلویحا به مسـئلۀ نعمات اشـاره میکند .نعمت ،کلمهای اسـت كه
بارهـا در ايـن سـوره تكرار شـده اسـت.
کلماتی که به مفهوم نعمت در سورۀ مائده اشار ه میکنند به قرار ذیل می باشند:
نعمـت :ده مرتبـه؛ طیـب (همسـر یا غذای پاک) :پنـج مرتبه؛ خوراکی یا صید (حالل):
ّ
هفـت مرتبـه؛ صیـد :شـش مرتبـه؛ رزق :سـه مرتبـه؛ حـظ :دو مرتبـه؛ مائـده :دو مرتبـه؛
فعـل أ کل (کـه مربـوط بـه بهرهبـردای از نعمـات اسـت) :نـه مرتبـه .ایـن کلمـات مربـوط
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بـه نعمـات مـادی اسـت ،ولـی روشـن اسـت کـه از منظـر قـرآن کریـم به ویـژه سـورۀ مائده،
ً
مفهـوم نعمـت در قـرآن کریـم ّ
اعم از نعمات مادی و معنوی اسـت؛ مثلا خداوند در این
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سـوره هدایـت ،نبـوت ،امنیـت و حاکـم عـادل را نعمـت معرفـی میکنـد:
ق َ َ ُ ن َ َّ ذ َ َ �خ فُ نَ أَ نْ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ خُ ُ
َ
ذْ ق َ ّ
َ
ُ
3
ع�سى
لا� ِم ن� ال ي�� ن� ي� ا�و� ��ع 
م الله عل ي� ِهما اد�لوا>؛ نبوت<ِ :ا� �ال الله ي�ا ي
هدایت�< :ال ر ج� ِ
َ
أَ ُّ َ ّ ذَ
ْ
أ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ
ّ
ذ
َ
ْ
� عل ي�ك و عل ى وا ِلد ِت�ك ِإ�� � ي�د ت�ك ِب� ُر ِوح ال ق�دس>؛ 4امنیت < :ي�ا � ي�ها ال ي�� نَ�
بْا� نَ� َم ْر يَ� َم ذا�ك ْر ِن� ْع َم�ت ي 
َ َ َّ أَ
َ ُ أَ
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ أَ
َْ ُ
آ ُ ْ ُ
5
� الل ِه عل يْ�ك ْم ِإ� ذ� ه ّم ق� ْو ٌم � نْ� يَ� بْ� ُس ُطوا ِإ�ل يْ�ك ْم � ْي� ِد ي�َ ُه ْم ف�ك ف� � ْي� ِد ي�َ ُه ْم ع ن�ك ْم>؛
� َم ن�وا ذا�ك ُروا ِن� ْع َم ت 
َ ُ ُ ً
قَ ْ ذْ ُ ُ ن ْ َ َت َّ َ َ ُ ْ
ُ أَ ْ
6
� الل ِه عل يْ�ك ْم ِإ� ذ� جَ� َع َل ف� ي�ك ْم � ن� بِ� ي� َاء َو جَ� َعلك ْم ُملوكا>.
حاکم عادل < :ي�ا �و ِم ا�كروا ِ�عم 
 .1ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة.446/5 ،
 .2لقمان.20 :
 .3مائده.23 :
 .4مائده.110 :
 .5مائده.11 :
 .6مائده.20 :

اگرچـه خداونـد بـه نعمـات ّ
حسـی ازجملـه خوراکیهـا و همسـر اشـار ه میکنـد ،ولـی
نعمـات معنـوی ماننـد طهـارت ،هدایـت و امنیـت را نیـز متذکـر میشـود و بـه خاطـر آن
بـر انسـان منـت مینهـد 1.بنابرایـن بـا احتسـاب نعمـات معنـوی ،تعـداد کلیـدواژگان
داللتکننـده بـر نعمـات ،افزایـش مییابـد؛ بـه عنوان نمونـه هدایت  13مرتبـه و طهارت
 12مرتبـه وارد شـده اسـت .در مجمـوع کلیـدواژگان دال بـر نعمـت ،بیـش از  76بـار در
ایـن سـوره بـه کار رفتـه اسـت.
 _2 _3حا کم
همانطـور کـه بافـت موقعیتـی ایـن سـوره نشـان میدهـد ،بیتردیـد یکـی از موضوعـات
محـوری ایـن سـوره مسـئلۀ حاکمیـت و ویژگیهـای حاکـم و وظیفۀ مـردم در برابر حاکم
اسـت .کلیدواژگانـی کـه بـه این مسـئله اشـاره میکننـد عبارتاند از:
ملـک :نـه مرتبـه؛ تبعیـت :چهـار مرتبـه؛ حکـم :نـوزده مرتبـه؛ أمـر :سـه مرتبـه؛ ولـی :یـازده
مرتبـه؛ قـدرت :پنـج مرتبـه؛ تأسـی :دو مرتبـه؛ شـریعت و منهـاج :یـک مرتبـه.
ّ
در مجم ــوع کلی ــدواژگان دال ب ــر حاکمی ــت ،ح ــدود  54مرتب ــه در ای ــن س ــوره ب ــه کار
رفت ــه اس ــت .کارب ــرد ای ــن کلی ــدواژگان و دق ــت در محت ــوای س ــورۀ مائ ــده ،نش ــانگر آن
اس ــت ک ــه خداون ــد در ای ــن س ــوره ،ویژگیه ــای حاک ــم و وظای ــف م ــردم در براب ــر حا ک ــم
در ســورۀ مائــده خداونــد بــه برخــی از ویژگیهای ضروری یک حاکم اشــاره میکند ،ولی
ای ــن ب ــه معن ــای ذک ــر هم ــۀ ویژگیه ــا و ش ــرایط نیس ــت؛ چهبس ــا در دورهه ــای زمان ــی ،و
جوامــع و مکانهــای مختلــف ویژگیهــای دیگــری نیــز نیــاز باشــد .البتــه شــرایط مذکــور
شــرایطی اســت کــه اگــر حاکمــی حائــز آنهــا نباشــد ،از نظــر شــارع صالحیــت حکمرانــی
را نــدارد.
لبـودن ازدواج بـا زنـان پا کدامـن :آیـۀ 5؛ احـکام الهـی کـه
لبـودن غذاهـای پـاک :آیـۀ 4؛ حال 
 .1حال 
سـبب پا کـی و طهـارت انسـان اسـت؛ ماننـد وضـو :آیـۀ 6؛ نعمـت امنیـت :آیـۀ 11؛ نعمـت هدایـت
و رهبـر صالـح :آیـۀ 12؛ نعمـت علـم و نبـوت :آیـۀ 15؛ نعمـت احـکام شـرعی بـه صـورت کلـی :آیـۀ
50؛ و . ...
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را تبیی ــن ک ــرده اس ــت.
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ً
همـواره یکـی از پرسـشهای شـیعیان در مجـادالت کالمـی این بوده که اگـر واقعا برخی
آیـات ایـن سـوره دربـارۀ اثبـات والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـوده اسـت ،چـرا خداونـد بـه
صـورت صریـح نـام حضـرت علـی؟ع؟ را ذکـر نکـرده اسـت؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش،
پاسـخهایی از جانـب دانشـمندان شـیعه ارائـه شـده اسـت؛ بـه نمونههایـی از ایـن
پاسـخها در ادامـه اشـاره میکنیـم:
خطـر تحریـف؛ اگـر نـام امیرمؤمنـان؟ع؟ در قـرآن ذکـر میشـد ،معانـدان وی اقـدام بـه
تحریـف قـرآن میکردنـد.

1

وقوع تحریف؛ برخی اخباریان بر اساس برخی نصوص بر این باورند که نام امیرمؤمنان؟ع؟
در قرآن ذکر شده بود ،ولی از آن حذف شده است.

2

وجـود حدیـث غدیـر؛ برخـی نیـز گفتهانـد کـه خداونـد حدیـث غدیـر را مبین اجمـال این
آیـات قرار داده اسـت.

3

• پاسخ مؤلف

پاسـخ دیگـری کـه بـا توجـه بـه نـوع بیـان قرآنـی در آیـات و موضوعـات دیگـر و بـا توجـه بـه
سـاختار ایـن سـوره میتـوان ارائـه کـرد آن اسـت کـه خداوند نـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را ذکر
94

نکـرده اسـت؛ چراکـه هـدف ،ذکـر نـام نبوده اسـت ،بلکه هـدف ،بیـان مال کهایی بوده
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کـه بـه واسـطۀ آن بتـوان در هـر زمـان و مکانـی ،حاکـم شایسـته را انتخـاب کـرد .برخـی از
ایـن مال کهـا و ویژگیهـا در ادامـه ذکـر خواهـد شـد:
 انتصاب از طر ف خداوند

َّ
مؤیـد
ص شـده باشـد و
مهمتریـن ویژگـی حاکـم ایـن اسـت کـه از جانـب خداونـد مشـخ 
َ ُ ُ ً
ْ
ُ أَ ْ
بـه تأییـدات ربانـی باشـدِ :إ<� ذ� جَ� َع َل ِف� ي�ك ْم � ن� بِ� ي� َاء َو جَ� َعلك ْم ُملوكا>؛ 4فاعـل جعـل در آیـه،
 .1میالنی ،علی ،نگاهی به آیۀ والیت ،ص .60
 .2فیـض کاشـانی ،محمدمحسـن ،الصافـي« :49/1 ،و إنـه قـد حـذف عنـه أشـياء كثيـرة منهـا اسـ م
علـي؟ع؟ فـي كثيـر مـن المواضع».
 .3حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة.93/3 ،
 .4مائده.20 :

خداونـد اسـت و او در ایـن آیـۀ شـریفه ،تعیینحاکـم را بـه خود نسـبت میدهـد .ولی اگر
چنیـن شـرایطی مهیـا نبـود ،بیتردیـد بایـد از مال کهـای ثانـوی شـرعی کـه شـارع خـود
مشـخص کـرده اسـت ،ایـن امـر تحقـق یابد 1.علمای اهل ّ
سـنت در کتـب خود تصریح
میکننـد کـه خلیفـۀ نخسـت ،مشـروعیت خالفـت خـود را از خداونـد و یـا از طریـق
موازیـن شـرعی کسـب نکـرده بـود.

2

 تقوا و خداترسی

ایمـان بـه خـدا و تـرس از او شـرط کمـال انسـان اسـت .اگـر کسـی تقـوا نداشـته باشـد،
چگونـه میتـوان او را امیـن بـر جـان و مـال مـردم دانسـت .بنابرایـن حاکـم اسلامی بایـد
خـود در باالتریـن مرحلـۀ تقـوا قـرار داشـته باشـد .وقتـی حاکمـی مرتکـب ظلـم و غصـب
و ...شـود ،نمیتـوان وی را متقـی دانسـت 3.همانطـور کـه در ایـن سـوره اشـاره شـده
َ ئ نْ َ َ ْ تَ َ َّ َ َ َ تَ قْ تُ َ ن أَ َ
َ َ
اس ٍط َي� ِد يَ� ِإ�ل يْ�ك
اسـت ،هابیـل بـه قابیـل میگویـد< :ل ِ�� ب�سط� ِإ�ل ي� ي�دك ِل���ل� ي 
� ما � ن�ا ِب� ب� ِ
أَ ْ ُ َ َ ّ أَ ُ َّ َ ْ َ
4
ِل� ق� ت�لك ِإ� ِ�ن ي� � خ� فا� الل َه َر بّ� العال يم� نَ�>.
 قدرت استنباط احکام فقهی

مهمتریـن ویژگـی یـک حاکـم آن اسـت کـه بتوانـد بـر اسـاس حکـم الهـی ،یعنـی قـرآن و
سـنت رسـول اکـرم؟لص؟ حکـم کنـد .خداونـد در سـورۀ مائـده چندیـن بـار _ در آیاتـی
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 .1اراکی ،محسن ،نظریة الحکم في االسالم ،ص .63
َ
خالفـت ابوبکـر متذکـر شـده اسـت« :ابوبکـر و
 .2ن َـووی شـارح صحیـح مسـلم ،در ّرد وجـود نـص بـر
ِ

»یراتخاس ريسفت« شور زا هدافتسا اب هدئام ۀروس رد ؟ع؟نينمؤملاريما تيالو تابثا

همـراه او در سـقیفه ،یعنـی عمـر ،در تقو یـت خالفـت ابوبکـر بـه اصـل نـص ،اسـتناد نکردنـد.
َّ ُ
َُ
یـش» ،در برابـر انصـار اسـتناد کرد»
ابوبکـر نهایـت در سـقیفه بـه روایـت مط ّلـق نبـوی «األئمـة ِمـن قر ٍ
(مسـعودی ،علـی بـن حسـین ،مـروج الذهـب308/2 ،؛ طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار يـخ طبـرى،
ُ
619/2؛ دینـوری ،ابنقتیبـه ،االمامـة و السياسـة18/1 ،؛ ابنعبدالبـرِ ،عقـد الفر يـد254/2 ،؛
تهرانـی ،محمدحسـین ،امامشناسـى،/1 ،252بـه نقـل از :امینی ،عبدالحسـین ،الغدير170/7 ،
_ 171؛ مجلسـی محمدباقـر ،بحـار االنـوار .)124/30 ،روشـن اسـت کـه ا گـر دربـارۀ ابوبکـر از سـوی
پیامبـر؟لص؟ نصـی وارد شـده بـود ،وی و حامیانـش در سـقیفه ،آن را بـه عنـوان دلیـل ذکـر میکردنـد.

 .3خوانسـاری ،احمد ،جامع المدارک52/3 ،؛ شهرسـتانی ،علی ،منع تدوین الحدیث416/2 ،؛
متقـی هندی ،علی ،کنـز العمال.473/6 ،
 .4مائده.28 :

مانند 95 ،50 ،42 :و  _ 110به این موضوع اشارهکرده است .حاکم از ریشۀ حکم گرفته
شـده اسـت؛ یعنـی کسـی کـه توانمنـدی حکـمدادن را دارد .در سـورۀ مائـده بیشـترین
تأ کیـد بـرای تشـخیص حاکـم واقعـی ،همیـن ویژگـی اسـت .مهمتریـن مسـئلهای که در
سـدۀ نخسـت هجـری بیـن شـیعه و سـنی اختلاف ایجـاد کـرد ،همیـن مسـئله بـود؛ زیرا
ابوبکـر و عمـر و عثمـان ،بـر اسـاس رأی حکـم میدادنـد 1،ولـی امامـان شـیعه ایـن نـوع
قضـاوت را درسـت نمیدانسـتند و بـر ایـن بـاور بودنـد کـه حکـم بایـد بـر اسـاس قـرآن و
سـنت باشـد .نمونههـای زیـادی از قضاوتهـای نادرسـت ابوبکـر و عمـر و عثمـان ،در
جوامـع حدیثـی سـنی و شـیعه موجـود اسـت 2.در مقابل ،حضرت علـی؟ع؟ علم دقیق
بـه احـکام شـرعی داشـت و کتابـی نوشـت کـه حتـی دیـۀ خـراش هـم در آن ثبـت بـود.
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 استقالل و دشمنشناسی
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حاکـم مسـتقل و متکـی بـه قدرت خداونـد ،در چالشها و مشـکالت حکومتی با تکیه
ُ
َ
َ ُ
بـر قـدرت الهـی میتوانـد جامعـه را اداره کنـد< .لا تَ� تَّ� ِخ��ذُ وا ّال ذ ِ ي�� نَ� ...أ� تُو�وا ْال ِك ت� َ
ا� ِم نْ� ق� بْ� ِلك ْم
ب
ْ ُ ّ َ أَ
َو الك ف� َار � ْو ِل ي� َاء>؛ 4مراجعـه بـه کفـار ،بـه عنـوان شـاخص عدم صالحیت یـک حاکم ارائه
َ ْ �زُ نْ َ َّ ذ نَ ُ ُ نَ ْ ُ ْ
و� ِ�ف ي� الك ف�ر>؛ 5خداوند یهودیان و مشـرکان را بزرگترین
میشـود< .لا ي�ح �ك ال ِ ي��� ي�سارع
ِ ََ َ َ َ
َ َ ً َّ
ْ
آ
أ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ّ
ذ
ّ
َ
َ
دشـمن مسـلمانان میدانـد< :ل ت� ِج�د ن� ��ش د نال� ِاس عداو�ة ِلل ِ ي�� نَ� �م ن�وا ال ي�هود> 6.بنابرایـن
حاکـم جامعـۀ اسلامی ،بایـد در برابـر یهودیـان و مشـرکان و توطئـۀ آنـان هوشـیار باشـد و
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بـه آنـان وابسـته نباشـد .خداونـد ،برخـی مسـلمانان را بـه خاطـر مراجعـه بـه اهـل کتـاب
َ ًََ
َ َ َ
ُ
َ ْ
ُ َ
نشـبه ،عمـر ،تار یـخ المدینـة« :662/2 ،ث َّـم َد َعـا أ ُبـو َبك ٍـر ُع َم َـر خا ِليـا فأ ْو َص ُـاه ،ث َّـم خ َـر َج ،ف َرف َـع أ ُبـو
 .1اب 
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ ّ َ ْ ُ ْ َ َ
ـك إ َّل َص َل َح ُه ْـمَ ،و ِخ ْف ُ
ـت َع َل ْيه ُـم ْال ِف ْت َن َـةَ ،و ْاج َت َه ْـد ُت َل ُهمْ
ِ
ب ْك ٍـر يدي ِ َّـه و قـال :اللهـم ِإ ِنـي لـم أ ِر َد ِبذ ِل ِ
َ
َ
َرأيـيَ ،ف َول ْي ُ
ـت َع َل ْيه ْـم َخ ْي َر ُه ْـمَ ،و أ ْح َر َص ُه ْـم َع َلـى َمـا أ ْر َش َـد ُه ْمَ ،و َق ْـد َح َض َر ِنـي ِم ْـن أ ْمـر َك َمـا َح َضـرَ،
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُْ
ْ َُ ْ َ ُ َ
فاخلف ِنـي ِف ِيهـم فهم ِعبـادك».

 .2مجلسی ،محمدباقر ،همان639/1 ،؛ ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند.416/3 ،
ُ ُّ َ
َ
َ
َ
 .3کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی«َ :594/1 ،و خ ّ ِـط َع ِل ّـي؟ع؟ ِب َي ِم ِين ِـه ،فیهـا كل َحلا ٍل و ح َر ٍام،
ْ َ ْ ٍ
َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ
َ ُ ُّ َ
ش».
و كل ش ْـي ٍء يحتـاج النـاس ِإلي ِـه حتـى الرش ِفـي الخد ِ
 .4مائده.57 :

 .5مائده.176 :
 .6مائده.82 :

أَ فَ ُ ْ َ ْ َّ �ة َ ْ �غُ نَ َ َ ْ أَ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ً
ما ِل قَ� ْو ٍم يُ� ِقو� نُ� ن
و�>.
سـرزنش میکنـد� �< :حكم ال ج� ِاه ِل ي� ِ ي� ب� و� و م ن� �حس ن� ِم ن� الل ِه حك

1

از نظـر سـورۀ مائـده ،مراجعـه بـه یهـود که دشـمنان درجهیک مسـلمانان هسـتند ،نقض
شـرایط یـک رهبـر اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه گزارشهـای تاریخـی حکایـت از
ارتبـاط خلفـای سـهگانه بـه ویـژه عمر بن خطاب بـا یهودیان دارد؛ به عنوان مثال مشـاور
مشـورت کعـب األحبـار ،مسـلمانان را از
اعظـم وی ،کعـب االحبـار بـود 2.خلیفـۀ دوم بـا
ِ
کتابـت حدیـث منـع کـرد و صحیفههـای حدیثـی را سـوزاند .وی همچنین با قـراردادن
احبـار یهـود در مسـاجد بـرای قصهگویی ،باعث ورود اسـرائیلیات و خرافات یهودی به
تفسـیر و اعتقـادات مسـلمانان شـد 3.ایـن در حالـی اسـت کـه هیـچ گزارشـی از ارتبـاط
امیرالمؤمنین؟ع؟ با یهودیان و تأثیرپذیری ایشـان از آنان وجود ندارد .یکی از اقدامات
اولیـۀ حضـرت علـی؟ع؟ در دوران حکومتـش ،اخـراج قصهگوهـا از مسـجد بـود.

4

 سعۀصدر

سـعۀصـدر و قـدرت تحمـل دیدگاههـای دیگـران ،یکـی از مهمتریـن ویژگیهـای یـک
رهبـر اسـت تـا بتوانـد افـکار مختلـف را تحمـل کنـد و مردم نیـز بتوانند با افکار و سلائق
 .1مائده.50 :

 .3اسـماء ابوبکـر ،محمـد ،شـخصیة عمـر بـن خطـاب مـن خلال التفسـیر المأثـور ،ص « :45و كان
ل المدينـة قـد طلـب مـن الخليفـة
تميـم الـداري ،الـذي هـو فـي نظـر عمـر بـن الخطـاب خيـر أهـ 
ً
الثانـي أن يقـص ،فسـمح لـه ،فـكان يقـص في مسـجد رسـول اهّلل؟لص؟ كل جمعة .فاسـتزاده يوما
ً
ً
آخـر فـزاده .فلمـا تولـى عثمـان زاده يومـا آخـر أيضـا و كان عمـر بـن الخطـاب يجلـس إليـه بنفسـه ،و
يسـتمع إلـى قصصـه».
 .4متقـی هنـدی ،علـی ،کنـز العمـال« :281/10 ،ان علـي بـن ابيطالـب؟ع؟ دخـل المسـجد فـإذا
بصـوت قـاص فلمـا رآه سـكت قـال علـي؟ع؟ :مـن هذا؟ قـال القاص :أنـا .فقال علـي؟ع؟ :أما إني
سـمعت رسـول اهلل؟لص؟ يقـول :سـيكون بعـدي قصـاص ال ينظـر اهلل إليهـم»؛ روایـت دیگـر« :دخل
علـي بـن أبـي طالـب؟ع؟ المسـجد فـإذا رجـل يخـوف فقـال :مـا هـذا؟ فقالـوا :رجـل يذكـر النـاس،
فقـال :ليـس برجـل يذكـر النـاس ولكنـه يقـول :أنا فلان ابن فالن اعرفوني فأرسـل إليه فقـال :أ تعرف
الناسـخ مـن المنسـوخ؟ فقـال :ال .قـال :فاخـرج مـن مسـجدنا و ال تذكـر فيـه».

»یراتخاس ريسفت« شور زا هدافتسا اب هدئام ۀروس رد ؟ع؟نينمؤملاريما تيالو تابثا

ن
 .2عاملـی ،جعفـر مرتضـی ،الصحیـح مـن سـیرة النبـي« :133/15 ،و ال ندري لمـاذا يلتجئ عمر ب 
ً
ً
ب األحبـار؟! و هـل أصبح هـذا الرجل موثوقـا عنده
ب فـي هـذا األمـر الخطيـر جـدا إلـى كعـ 
الخطـا 
إلـى هـذا الحـد؟! و بـأي شـيء اسـتطاع أن يحصل علـى هذه الوثاقـة عنده؟!»
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َّ َ ً
َ
َ َ ََ َ
<و لا ت��ز ُال ت� ّط ِل ُع عل ى خ� ِئا� ن� ٍ�ة ِم ْن� ُه ْم ِإ�لا ق� يل�لا ِم ْن� ُه ْم
مختلـف ،در یـک جامعـه زندگـی کننـد:
ف َ ْ فُ َ نْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ْ
اص ف� ْح ِإ� نّ� الل َه ي� ِح ّب� ال ُم ْح ِس ن� ي� ن�>؛ 1درحالیکـه بـه شـهادت تاریـخ ،عمـر بـن
�اع� ع�هم و

خطـاب ،فـردی بسـیار خشـن و تندخـو بـود؛ تـا آنجـا کـه هیچکـس جـرأت مخالفـت در
برابـر رفتارهـای خطـای وی را نداشـت .او حتـی برخـی از محدثان نامـدار را حبس کرده
بـود 2.در مقابـل ،امـام علـی؟ع؟ در موقعیتهـای مختلـف ،بـا مخالفـان خـود بـا مـدارا
رفتـار میکـرد؛ ایـن مسـئله در آزادگذاشـتنطلحـ ه و زبیـر در خـروج از مدینـه ،بـا اطلاع از
قصـد فتنهگـری ایشـان ،آشـکار میشـود.

3

 قدرت بر اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی

از ویژگیهـای مهـم بـرای حا کـم اسلامی ،توانمنـدی در توسـعۀ اقتصـادی و فرهنگـی،
و بهبـود وضعیـت معیشـت و فرهنـگ مـردم اسـت؛ ایـن مهـم بـا توزیـع ثـروت از طریـق
خمس ،زکات و ...در جامعه قابل تحقق است .رهبر یک جامعه باید قدرت و توانایی
کـردن اهـداف و آرمانهـای اسلامی ماننـد عدالت اقتصـادی ،اجتماعی و ...را
اجرایی ِ
ْ
ُ
َ
َ
نَّ َّ َ ُ ُّ
َ
<و � نْ� َحك ْم ت� ف� ْ
احك ْم بَ� ْي� نَ� ُه ْم ِب�ال ِق� ْس ِط ِإ�� الله ي� ِح ب�
داشـته باشـد؛ 4خداونـد میفرمایـدِ َ :إ
ُْ ْ
ط� ن�>. 5بنابرایـن ادارۀ امـور اقتصـادی و اجتماعـی توسـط حاکـم ،بایسـتی بـر
الم ق� ِس ي
98

اسـاس عدالـت باشـد.
رعایـت عدالـت اجتماعـی و اقتصـادی ،یکـی از مال کهای تشـخیص حاکم شایسـته
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اسـت؛ بـر همیـن اسـاس ،یکـی از دالیـل اعتـراض بـه عثمـان ،تغییـر نظـام تقسـیم
بیتالمـال بـر اسـاس مفاضلـه در زمـان عمـر بـن خطـاب 6،و بـذل و بخشـشهای
 .1مائده.13 :
 .2سـيوطی ،عبدالرحمـن ،االتقـان« :597/1 ،و أخـرج الدارمـي فـي مسـنده ،عـن سـليمان بن يسـار:
ً
ّأن رجلا يقـال لـه :صبيـغ ،قـدم المدينة ،فجعل يسـأل عن متشـابه القرآن ،فأرسـل إليـه عمر ،و قد
ً
ّ
أعـد عمـر عرجونـا مـن تلـك العراجيـن ،فضربه حتى دمى رأسـه».
ََ
ْ
ً
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُّ
الز َب ْي ُر َع ِل ّيا ِفـي ال ُع ْم َر ِة ،فأ ِذ َن
 .3طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبری« :445/4 ،اسـتأذن طلحة و
َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ُ َ ََ َ ْ َ
ْ َ
اض ِه».
لهمـا ،فل ِحقـا ِبمكـة ،و أح
ـب أهـل ال َم ِدين ِة أن َي ْعل ُموا َما َرأ ُي ع ِل ٍ ّي ِفـي مع ِاو ية و ان ِتق ِ
 .4حسن جابر« ،وظیفة القیاده في االسالم» ،منطلق.138-106/70 ،
 .5مائده.42 :
 .6جاسم صكبان ،علی« ،العطاء و الرزق في صدر االسالم» ،البنات للتربية.556-537/20 ،

ی خویـش بـود 1.درحالیکـه امیرالمؤمنیـن
زیـاد وی از بیتالمـال بـه خویشـاوندان امـو 
حضـرت علـی؟ع؟ در ابتـدای خالفـت فرمود که اموال غصبـی را ،اگرچه در کابین زنان
باشـد ،بـه بیتالمـال برمیگردانـد.

2

خداونـد در سـورۀ مائـده ،همچنیـن رهبـران اهـل کتـاب را بـه خاطـر نهینکردن امتشـان
َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ّ َ ن ُّ َ ْ أَ
ْ ْ
َ َ
از أ کل مـال حـرام سـرزنش میکنـد< :لو لا ي� ن�هاهم الر ب� ِا� ي� ن
و� َو ال� ْح ب� ُار ع نْ� ق� ْو ِل ِه ُم ال ِإ� ث� َم َو
أَ ْ ُ ُّ ْ تَ َ ئْ
نُ َ ْ نَ
ُ
َ
3
ن
�ك ِل ِهم السح� ل بِ��س ما كا�وا ي�ص�عو�>.
از آنچ ــه گفت ــه ش ــد ،ویژگیه ــای حاک ــم شایس ــته از منظ ــر ق ــرآن کری ــم روش ــن ش ــد.
تطبیـــق ایـــن ویژگیهـــا بـــر گزارههـــای روایـــی ،مصـــداق حقیقـــی حاکـــم شایســـته را
روشـــن میکنـــد.
 _3 _3نهی از پیمانشکنی
سـومین بخـش از کلیـدواژگان ،مربـوط بـه میثـاق و پیمان میشـود؛ برخـی از این واژگان
عبارتانـد از :میثـاق :شـش مرتبـه؛ شـهد :دوازده مرتبـه؛ عقـد :دو مرتبـه؛ أیمـان :هفـت
مرتبـه؛ قسـط :سـه مرتبـه؛ عدالـت :پنج مرتبه؛ قسـم :چهـار مرتبه؛ حفظ أیمـان _ حلف:
یـک مرتبـه .در مقابـل عمـل بـه پیمـان ،کلمـات ارتداد :سـه مرتبـه ،و نقض :یـک مرتبه،
ّ
بـه کار رفتـه اسـت .در مجمـوع ،کلیـدواژگان دال بـر مفهـوم پیمـان و میثـاق ،حدود 43
وظایــف مــردم در برابــر نعمــت حاکــم شایســته ،از دقــت در برخــی آیــات ســورۀ مائــده بــه
دســت میآیــد .از جملــۀ ایــن وظایــف میتــوان بــه تقوا ،وفای بــه عهد ،تبعیــت از احکام
شــرعی ،شــکر نعمــت ،تبعیــت از حاکــم ،عــدم غلــو ،پرهیــز از تکبــر ،عــدم حســادت و
 .1ابنشبه ،عمر ،تاریخ المدینة1132/3 ،؛ یعقوبی ،احمد ،تاریخ یعقوبی.171/2 ،
َْ
اهَّلل لو
 .2ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،جلـوۀ تار یـخ در نهـج البالغـه ،ترجمۀ دامغانـی ،ص «َ :130و ِ
َ َ َ ْ ْ ُ
ْ َ ُ َ ُ َ َ
ً
َ
ْ ْ
َو َج ْد ُت ُـه َق ْـد ُت ُـز ّو َج ب ِـه ِّ
الن َس ُ
ـاء ل َر َد ْدت ُـه ف ِـإ ّن ِفي ال َعد ِل َس َـعة َو َم ْن ضاق َعل ْي ِـه ال َعدل
ـاء َو ُم ِلـك ِب ِـه ِالم
ِ ِ
َ ْ
َ َْ
ُ
َ
فال َج ْـو ُر َعل ْي ِه أضيق».
 .3مائده.63 :

»یراتخاس ريسفت« شور زا هدافتسا اب هدئام ۀروس رد ؟ع؟نينمؤملاريما تيالو تابثا

مرتبـه در سـورۀ مائـده بـه کار رفته اسـت.
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بصیــرت اشــاره کــرد .از بیــن ایــن وظایــف ،وفــای بــه عهــد و تبعیــت از احــکام شــرعی،
در ایــن ســوره اهمیــت بیشــتری دارد .خداونــد ،مــردم را چندیــن بــار در ایــن ســوره ،از
غلــو در مــورد اولیــای خــود کــه معصــوم هســتند _ ماننــد حضــرت عیســی؟ع؟ و رســول
ی میکنــد؛ زیــرا ایــن موضــوع یکــی از مهمتریــن
خــدا؟لص؟ در آیــات  116 ،75و _ ...نهـ 
آســیبهای حکومــت دینــی اســت .غلــو ،در جایــی کــه حاکــم بــه صــورت مســتقیم از
جانــب خداونــد جعــل نشــده اســت ،آســیبهای بســیار جدیتــری بــه دنبــال خواهــد
داشــت.

1

ی میخواه ــد ک ــه تبعی ــت ت ــام از حاک ــم
نکت ــۀ دیگ ــر اینک ــه خداون ــد از ام ــت اس ــام 
داش ــته باش ــند و اینگون ــه نباش ــد ک ــه آنج ــا ک ــه حک ــم حاک ــم ب ــه سودش ــان هس ــت،
َ َ ْ أَ َ ْ
َ
�
تبعیـــت کننـــد و اگـــر بـــه سودشـــان نبـــود ،ســـرپیچی کننـــد< :ل ق�د � خ��ذ ن�ا يم� ث� قا� بَ��ن ي 
َ ً َ َّ
َ ً
تَ ْ أَ ْ ُ
ْ ئ َ َ أَ ْ َ ْ ن َ ْ ْ ُ ُ ً ُ
ك َّلما � َاء ُه ْم َر ُس ٌ
ى � ن� ف� ُس ُه ْم ف� ير� ق�ا ك ذ� بُ�وا َو ف� ير� ق�ا
ول ِب�ما لا �هو 
ِإ�سرا� ي�ل و �رسل�ا ِإ�ل ي� ِهم رسلا
ج
َ� قْ� تُ� ُل نَ
و�> 2.ایــن موضــوع نیــز یکــی از آســیبهای مهــم حکومــت دینــی اســت .بنابرایــن
ي
همانط ــور ک ــه مش ــاهده میش ــود ،خداون ــد در آخری ــن س ــورۀ ق ــرآن ،مهمتری ــن موض ــوع
ی ــک جامع ــۀ اس ــامی ،یعن ــی ش ــرایط حاک ــم و وظای ــف م ــردم در براب ــر آن را نی ــز بی ــان
100

ک ــرده اس ــت.
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 _4غرض سوره :نعمت والیت
هدفـی کـه میتوانـد ،چـون رشـتۀ تسـبیح ،حلقههای موضوعـات مختلف سـورۀ مائده
را در یـک سـلک درآورد ،بیـان نعمتهـای الهـی اسـت .اگرچـه نعمـت در قـرآن بـه
تهـای مـادی و حسـی نیـز اشـاره دارد ،ولـی جسـتجو در کاربردهـای آن در قـرآن،
نعم 
ن میدهـد کـه برتریـن و مهمتریـن نعمـت از منظـر قرآن کریم ،نعمت والیت اسـت و
نشـا 
این نعمت ،همان نعمتی اسـت که روز قیامت از آن سـؤال خواهد شـد؛ چنانکه امام
 .1حاجـیزاده ،یـداهلل« ،ریشـهها و علـل پیدایـش غلـو» ،تاریـخ فرهنـگ و تمـدن اسلامی_ 109/12 ،
.136
 .2مائده.70 :

ثُ َّ َ تُ ْ ئَ ُ نَّ َ ْ َ ئ ذ َ ن نَّ
ع�م> 1فرمـود« :بـه خدا سـوگند ،در قيامت از
باقـر؟ع؟ ذيـل آيـۀ <�م ل�س�ل� ي�وم ِ� ٍ� ع ِ�
ال� ي

شـما دربـارۀ واليـت مـا اهلبيـت سـؤال مىكننـد».

2

تعیین عناوین اصلی و فرعی در سورۀ مائده نشان میدهد که مهمترین موضوعات
طرحشده در این سوره ،مسئلۀ بیان نعمت والیت برای مسلمانان است؛ با نزول آیۀ
تبلیغ 3،رسول خدا؟لص؟ مأمور میشود امیرالمؤمنین؟ع؟ را به عنوان ّ
ولی معرفی فرماید.
از منظـر خداونـد ایـن خبـر مهمتـر از سـاير خبرهایـی اسـت كـه بـر رسـول خـدا؟لص؟ نازل
ََ ُ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ
<و ِا نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت� ِرسال ت�ه> .ايـن جمله كه به
كـرده اسـت؛ بهطور ىكـه مىفرمايـد:
صـورت جملـۀ شـرطيه بـه كار رفتـه ،نوعى تهديد اسـت؛ به اين معنا که اگـر امر پروردگار
بـه مـردم ابلاغ نشـود و بـه آنهـا نرسـد و ّ
حـق آن رعايـت نشـود ،گويـا حـق هيـچ جزئـى از
اجـزاى دين مراعات نشـده اسـت.
بـا توجـه بـه آيـۀ تبليـغ ،رهبـرى اميرالمؤمنيـن؟ع؟ آنقـدر مهـم اسـت كـه عـدم ابلاغ و
اعلام آن ،بهمنزلـۀ ایـن اسـت کـه رسـول خـدا؟لص؟ رسـالت خـود را انجام نداده اسـت:
ََ ُ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ
<و إ� نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت� ِرسال ت�ه> .ايـن ابلاغ چـه موضـوع مهمـى اسـت كـه هـموزن و
ِ
همسـنگ رسـالت نبـوى قـرار گرفتـه اسـت؟ ايـن ابلاغ و اعلام واليـت علـوى اسـت كـه
سـبب «اكمـال ديـن» شـده اسـت!

نصـب اميرالمؤمنيـن؟ع؟ بـه امامـت و والیت ،اتمام نعمت اسـت و رهاكردن واليت او،
كفـران و ناسپاسـى نعمـت اسـت كـه عواقب بـدى را به دنبـال دارد؛ خداونـد مىفرمايد:
نُ
فَ َ فَ َ تْ أَ نْ ُ ّ ف َ أَ ذ قَ ّ ُ َ ْ ُ َ �خَ
كا�وا َ� ْص نَ� ُع نَ
ف
ْ
5
و�>.
ما
�
�
و
ي
<�ك�ر� بِ���ع ِم الل ِه ���ا�ها الله ِل ب�اس ال ج� ِوع و ال ِ بِ
 .1تكاثر.8 :
ّ
َ .2ح َسکانی ،عبیداهلل ،شواهد التنزيل477/2 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.58/24 ،
 .3مائده.67 :
 .4مائده.3 :
 .5نحل.112 :

»یراتخاس ريسفت« شور زا هدافتسا اب هدئام ۀروس رد ؟ع؟نينمؤملاريما تيالو تابثا

بـر اسـاس آیـۀ اکمـال 4،مقصـود از «اكمال ديـن و اتمام نعمت» ،كاملشـدن اركان دين
توسـط واليـت و امامـت اميرالمؤمنيـن؟ع؟ اسـت؛ زيـرا با ادامـۀ ّ
طریق امامت
نبـوت و از
ِ
ّ
اسـت كـه ديـن بـه قلۀ كمـال خود خواهد رسـيد.
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مهمترین وظیفۀ هر بنده در قبال نعمتهای الهی ،شکر نعمت است و هرچه نعمتی
بزرگتر باشد ،شکر بیشتری بر آن الزم میآید .مرحوم فیض کاشانی میفرماید:
شـکرگزاری سـه رکـن دارد :اول؛ «علـم» کـه بـه دو شـاخۀ علـم بـه نعمـت و
یشـود .دوم؛ «حـال» کـه بـه معنـای شـادمانی بـر
علـم بـه منعـم تقسـیم م 
دریافـت نعمـت اسـت .سـوم؛ «عمـل» کـه عبـارت اسـت از بهکارگیـری
1

نعمـت در جهـت خواسـت منعـم.

نعمت والیت ،شـناخت این نعمت ،شـادمانی بر دریافت
بر اسـاس این تعریف ،شـکر
ِ
آن ،و عمـل بـر اسـاس خواسـتههای خـدا دربـارۀ امـام اسـت؛ برخـی از ایـن خواسـتهها و

102

فرامیـن الهـی عبارتاند از:
ِ
َ
َ
َ
أ
أ
أ
آ
ّ
أ
َ
أ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ذ
ّ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ن
مر
ط�عوا الله و � ي
 .1اطاع ــت از والی ــان ام ــر < :ی�ا � ی�ها ال ی�� ن� �م�وا � ي
ط�عوا الرسول و �و ِل ي� ال� ِ
2
ِم ن�کم>.
َت تَّ خ ُ�ذ ْ َ ُ َ َ نَّ
َأ ُ َ َّ آ ُ
ى
ال�صار 
والیت کفار و اهل کتاب < :ي�ا � يّ�ها ال ذ ي�� نَ� � َم ن�وا لا �� ِ� وا ال ي�هود و
 .2عدم
پذیرش ِ
ِ
أَ
3
� ْو ِل ي�اء>.
َ َ ُ َّ
َ ْ ُ ْ
ََ ُ
َ َّ َ َ ُ
ْ
<و ذا�ك ُر وا ِن� ْع َم�ة الل ِه عل يْ�ك ْم َو ِم ي� ث� قا�ه ال ذ ِ� ي� َو ثا� ق�كم ِب� ِه ِإ� ذ�
یـادآوری نعمـت والیـت:
.3
ِ َ أَ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
ّ
ّ
َ
ا� ّ
4
قُ� ْل تُ� ْم َس ِم ْع ن�ا َو � َط ْع ن�ا َو تا� ق�وا الل َه إ� نّ� الل َه ع ِل ي� ُم ب� ذ� ِت
الصد ِور>.
ِ
ِ
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نکاتی که در این زمینه از آیۀ هفتم سورۀ مائده استفاده میشود به قرار ذیل میباشد:
َ ْ ُ ْ َ َّ
<و ذا�ك ُر وا ِن� ْع َم�ة الل ِه
 .1خداونـد متعـال در ابتـدای ایـن آیـه ،دو دسـتور داده اسـتّ :اول؛
َ َ َ ُ َّ
ََ ُ
ََ ُ
<و ِم ي� ث� قا�ه ال ذ ِ� ي� َو ثا� ق�كم بِ�ه>.
عل يْ�ك ْم> .دوم؛
ْ ُ
 .2يـاد نعمتهـاى الهـى الزم اسـت؛ چراکـه َ«و ذا�ك ُر وا» فعـل امـر اسـت و داللـت بـر
وجـوب میکنـد.
ّ
ميثـاق مطرحشـده در آيـه ،يـک هشـدار كلـى
 .3گرچـه موضـوع يـاد نعمـت و رعايـت
ِ
 .1فیض کاشانی ،محمدمحسنَ ،م َح َّج ُة َ
البیضاء.144/4 ،
 .2مائده.92 :
 .3مائده.52 :
 .4مائده.7 :

و عمومـى اسـت ،ولـى ممكـن اسـت بـه داليـل ذیـل ،مسـئلۀ رهبـرى جامعـۀ اسلامى و
اطاعـت از او مـراد باشـد:
 رهبــری الهــى ،عهــد و ميثــاق خدايــى اســت؛ داســتان حضــرت ابراهيــم؟ع؟ و
درخواست امامت براى نسل خويش و پاسخ خدا كه ظالمان به عهد من (امامت)
نمىرسند ،گواه بر اين مطلب است.

1

 پس از تعيين امیرالمؤمنین؟ع؟ به امامت در غدير خم ،آيۀ ّ
سوم سورۀ مائده نازل
َ أَ ُ َ َ ُ
<و � ت� َم ْم ت� عل يْ�ك ْم ِن� ْع َم�ت ي�> 2.در روایــات،
شــد كــه امــروز نعمتــم را بــر شــما تمــام کــردم:

مقصود از نعمت ،امام معرفی شده است؛ امام صادق؟ع؟ فرمود« :مراد از نعمت،
ما (اهلبیت) هستیم».

3

ً
 مــردم در غديرخــم بــا امیرمؤمنــان حضــرت علــى؟ع؟ بيعــت كردنــد و ســمعا و
ً
طاعــة گفتنــد؛ ايــن آيــه بــار ديگــر مــردم را بــه وفــادارى و پايــدارى نســبت بــه رهبــرى
فــرا مىخوانــد.
 .4تأ كيــد ايــن آيــه بــر مفاهيمــى چــون نعمــت ،ميثــاق ،اطاعــت و علــم بــه راز دلهــا ،آن
ّ
هــم پــس از آيــۀ اکمــال ،مىتوانــد اشــاره بــه فراموشــى محتــواى آیــۀ اکمــال و تخلــف از
خــط غديــر باشــد.

4

در نم ــوداری ک ــه خواه ــد آم ــد ،فراوان ــی کلیدواژگان ــی ک ــه دالل ــت ب ــر مفه ــوم نعم ــت،
میث ــاق و س ــایر مفاهی ــم کلی ــدی دارن ــد ،بررس ــی میش ــود .تحلی ــل محت ــوای ّ
کم ــی
نش ــان میده ــد ک ــه غ ــرض س ــوره در ارتب ــاط ب ــا نعم ــت ،و مس ــئولیتی ک ــه ب ــه دنب ــال آن
متوج ــه انس ــان میش ــود ،اس ــت.
َ ً
ُ َ َّ
َ ت ف َ أَ َت َّ ُ نَّ ق َ َ ّ
َ ُّ ُ
َ ذ ََْ ْ
اما ق َ� َ
ال َو
ال ِإ��نی ج َ� ِاعلك ِل نل� ِاس ِإ�م
ا� ���مه� �
 .1اشـاره بـه آیـۀ  124سـورۀ بقـره< :و ِإ� ِ� با� ت�لى ِإ� ب� َر ِاه َم ر ب�ه بِ� ِ
كلم ٍ
َّ
ن ذُ ّ َّ ت ق َ َ َ ن َ ُ َ ْ
ال عه ِد ي� ال�ظ ِال ِم ي� ن�>.
ِم� � ِر ي��ی �ال لا ي��
 .2مائده.3 :

 .3طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان،.813/10
 .4قرائتی ،محسن ،تفسير نور،.39/3

»یراتخاس ريسفت« شور زا هدافتسا اب هدئام ۀروس رد ؟ع؟نينمؤملاريما تيالو تابثا

 .5بین نعمت و عمل به میثاق و عهد ،ارتباط مستقیم وجود دارد.
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نمـــودار زیـــر نشـــاندهندۀ محورهـــای اصلـــی موضوعـــات ســـورۀ مائـــده اســـت کـــه
بیشــترین موضــوع در آن ،مربــوط بــه حاکمیــت و لــزوم وفــای بــه میثــاق اســت .تکــرار و
حجــم ایــن موضــوع در ســورۀ مائــده ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــواُ ،م ّبیــن غــرض
مت ــن اس ــت:
فراوانی محورهای اصلی سورۀ مائده
14
12
10
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6
4
2
0

 _5غرض سوره و نقش آن در حل مشکل تفسیری در آیۀ ا کمال
در مـورد اینکـه آیـا روش تفسـیر سـاختاری بهمثابـه یـک روش تفسـیری ،قابليت اسـتناد
دارد یـا خیـر ،دیدگاههـای مختلفـی وجـود دارد .پژوهش فعلی مبتنـی بر این پیشفرض

اسـت کـه تفسـیر سـاختاری ،یـک روش تفسـيری اسـت كـه میتوانـد منجـر بـه برداشـت
و فهـم جديـد از آيـات و يـا انتخـاب وجهـی از وجـوه تفسـيری شـود 1.ایـن روش بـر نظریـۀ
وحدت موضوعی در سـوره بنا شـده اسـت 2.در روش تفسـیر ساختاری ،هدفی در سوره
وجـود دارد کـه آن هـدف بـر آیـات سـایه افکنـده و آیـات ،با الفاظ و اشـکال متفـاوت ،در
راسـتای تبییـن آن هدف میباشـند.
 _1 _5سیاق آیۀ سوم و طرح دیدگاههای مفسران شیعی
یکـی از آیاتـی کـه متکلمـان شـیعه ،در اثبـات والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـدان اسـتناد
میکننـد ،آیـۀ سـوم سـورۀ مائـده اسـت؛ ولـی عبارتی که بدان اسـتناد میشـود ،با سـیاق
عبـارت پیشـین و پسـین سـازگار نیسـت:
ُ
ْ
أ
ْ
َ
َ
َ
َ ُ نْ خَ ن قَ �ةُ
َ َ ّ
ْ
ُ ْ ََ ُ ْ َ ُ ّ
<ح ّ ِر َم ت� عل يْ�ك ُم ال َم يْ� ت��ة َو الد ُم َو ل ْح ُم ال ِ�خ ن��ز ي� ِر َو ما � ِه ّل ِل�غ يْ� ِر الل ِه بِ� ِه و الم�� ِ��
ُ
َ ْ َ ْ قُ ذَ �ةُ َ ْ ُ تَ َ ّ َ �ةُ َ نَّ َ �ةُ َ أَ َ َ َّ
َّ َ َّ ُ
الس بُ� ُع ِإ�لا ما ذ�ك يْ� ت� ْم َو ما ذ� بِ� َح
ط�ح و ما �كل
و المو�و� و الم�ر ِد ي� و ال� ي
َ َ ُّ ُ َ أَ ْ تَ ْ َ قْ ُ ْ أ َْ
ذ ُ ْ ف ْ قٌ ْ َ ْ َ َ ئ َ َّ ذ نَ َ ف َُ
على ن
لام � ِلكم ِ�س� ال ي�وم ي� ِ�س ال ي��� ك�ر وا
ال�ص ِب� و � ن� �س ت�� ِسموا ِب�ال� ز� ِ
َ
َ
أ
َ
ْ
أ
ْ
َ ُ
ْ ُ ُ
ْ َ
ْ ُ
ُ َ تَ ْ َ ُ
ِم نْ� يد� نِ�ك ْم ف�لا ��خ �ش ْوه ْم َو خا��ش ْو نِ� ال يَ� ْو َم �ك َمل ت� لك ْم يد� ن�ك ْم َو � ت� َم ْم ت�
ََ ُ
َ
ً َ
ْ
ْ َ
� َو َر�ض � تُ� َل ُك ُم ْال� ْس َ
�ف� َم خ� َم َص ٍ�ة �غ يْ� َر
لام يد� ن�ا ف� َم ِن� ا�ض ُط ّر ي 
عل يْ�ك ْم ِن� ْع َم�ت ي 
ِإ
ي
ْ ف َ َّ َّ �غَ ُ ٌ َ
َُ نف
ح� ٌم>
� ِل ِإ� ث� ٍم � ِإ� ن� الل َه ف�ور ر ي
م ت� ج� ِا� ٍ
همانطـور کـه دیـده میشـود ،عبـارت قبـل از عبـارت مـورد اسـتناد متکلمـان ،دربـارۀ
ایـن گوشـتها در حـال اضطـرار اسـت .بـرای حـل ایـن معضـل تفسـیری راهکارهـای
مختلفـی از جانـب مفسـران و متکلمـان شـیعه ارائـه شـده اسـت کـه در ادامـه بـه آنهـا
اشـاره میکنیـم:
ّاول :در تفاسـیر متقدم ،مفسـران اغلب این آیه را جمل ۀ معترضه میدانند 3.برخی این
 .1حسینی ،بیبیزینب« ،جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن» ،پژوهشهای زبانشناختی
قرآن.152 _ 133/11 ،
.2ایازی ،محمدعلی ،چهرۀ پیوستۀ قرآن ،ص .16
 .3طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،مجمـع البیـان« :241/3 ،ثـم قـال :رضيـت لكـم الحـال التـي أنتـم
عليهـا اليـوم فالزموهـا و ال تفارقوهـا ثم عاد الـكالم إلى القضية المتقدمة في التحريم و التحليل»؛

»یراتخاس ريسفت« شور زا هدافتسا اب هدئام ۀروس رد ؟ع؟نينمؤملاريما تيالو تابثا

گوشـتهای حـرام ،و عبـارت پـس از آن ،دربـارۀ برداشتهشـدن حکـم حرمـت خـوردن
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مسـئله را ناشـی از اجتهادیبـودن ترتیـب سـور و آیـات میداننـد .عالمـه طباطبایـی،
ضمـن اعتقادداشـتن بـه معترضهبـودن ایـن عبـارت ،بـر خلاف مبنـای همیشـگیاش
یعنـی حجیـت سـیاق ،روایتـی را بیـان میکنـد کـه بـا ترتیـب اجتهـادی آیـات سـازگار
اسـت 1.البتـه بعضـی از مفسـران ایـن نـوع ترتیـب را بـه امـر رسـول خـدا؟لص؟ میداننـد.

2

دوم :برخـی بـر ايـن باورنـد کـه دشـمنان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ترتيـب ايـن آيـه دسـت
َّ
ْ
َ ُ
ْ أَ ْ ْ ُ َ ُ
َ َ
بردهانـد و جملـ ۀ <ال يَ� ْو َم يَ� ئِ� َس ال ذ ِ ي�� نَ� ك ف� ُر وا> و <ال يَ� ْو َم �ك َمل ت� لك ْم ِد ي� ن�ك ْم>  ،مربـوط بـه
أَ ُّ َ َّ ُ ُ ّ ْ أُ ْ َ َ
ول َب� ِل�غ ما � ن��ز ِ َل ِإ�ل يْ�ك ِم ن� َر ِبّ�ک > در روز هيجدهـم
ايـن آيـه نيسـت و بعـد از آيـ ۀ < ي�ا � ي�ها الرس
ذىالحجـه (روز غدیـر) نـازل شـده اسـت.

3

سـوم :برخـی معتقدنـد در ایـن آیـه از اسـلوب قطـع اسـتفاده شـده اسـت؛ يعنـی خداونـد
ابتـدا دربـارۀ گوشـتها سـخن گفتـه ،سـپس کالم را قطـع کـرده و در مـورد اکمـال دیـن
سـخن گفتـه و مجـدد کالم را از سـر گرفتـه و بـه مسـئلۀ گوشـتها پرداختـه اسـت .فـرق
ً
ایـن اسـلوب بـا جملـۀ معترضـه آن اسـت کـه جملـۀ معترضـه معمـوال بـه مقتضیـات

106

َ
ْ
ّ
المحرمات ،و ما بينهما
قمی مشـهدی ،محمد ،کنز الدقائق« :37/4 ،ف َم ِن اض ُط َّرّ :متصل بذكر
ّ
ّ
المحرمـات»؛ اشـکوری ،محمـد بـن
اضطـر إلـى تنـاول شـيء مـن هـذه
اعتـراض ،و المعنـى :فمـن
ْ َ ْ َ َ ئ َ َّ ذ نَ َ فَ
ُ
علی ،تفسـیر شـریف الهیجی« :611/1 ،ما بين كه جملۀ <ال ي�وم ي� ِ�س ال ِ ي��� ك�ر وا> اسـت تا آخر
جملـه معترضه اسـت».
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 .1طباطبایـی ،محمدحسـین ،المیـزان« :167/5 ،كالم معتـرض موضـوع فـي وسـط هـذه اآليـة غيـر
متوقـف عليـه لفـظ اآليـة فـي داللتهـا و بيانهـا ،سـواء قلنـا :إن اآليـة نازلـة فـي وسـط اآليـة فتخللـت
بینهـا مـن أول مـا نزلـت ،أو قلنـا إن النبـي؟لص؟ هـو الـذي أمـر كتـاب الوحـي بوضـع اآليـة فـي هـذا
ً
الموضـع مـع انفصـال اآليتيـن و اختالفهمـا نـزوال .أو قلنا :إنها موضوعة فـي موضعها الذي هي فيه
ً
ً
ً
عنـد التأليـف مـن غيـر أن تصاحبهـا نـزوال ،فـإن شـيئا من هذه االحتمـاالت ال يؤثر أثـرا فيما ذكرناه
ً
مـن كـون هـذا الـكالم المتخلـل معترضـا إذا قيـس إلـى صـدر اآليـة و ذيلهـا .و يؤ يـد ذلـك أن جـل
ْ
الروايـات الـواردة فـي سـبب النـزول _ لـو لـم يكـن كلهـا ،و هـي أخبـار جمـة _ يخـص قولـه< :ال يَ� ْو َم
َّ
ُ ْ ََ ُ
َ َ
<ح ّ ِر َم ت� عل يْ�ك ُم
يَ� ئِ� َس ال ذ ِ ي�� نَ� ك ف� ُر وا> (إلـخ) بالذكـر مـن غيـر أن يتعـرض ألصـل اآليـة أعنـي قولـه:
ْ
ً
ً
ْ َ ُ
ً
ً
ً
ال َم يْ� ت��ة > ،أصلا ،و هـذا يؤ يـد أيضـا نزول قوله< :ال يَ� ْو َم يَ� ئِ� َس> (إلخ) نزوال مسـتقال منفصال عن الصدر
و الذيـل ،و إن وقـوع اآليـة فـي وسـط اآليـة مسـتند إلـى تأليـف النبـي؟لص؟ أو إلى تأليـف المؤلفين
بعده».
 .2فضلاهلل ،محمدحسین ،من وحی القرآن.48/8 ،
 .3طیب ،عبدالحسین ،اطیب البیان.295/4 ،

حـال متکلـم و مخاطـب برمیگـردد ،ولـی در اسـلوب قطـع ،قصـد متکلـم قطـع کالم و
طـرح موضـوع جدیـد اسـت.

1

چهارم :برخی از مفسران معاصر نیز تالش کردهاند که بین عبارت «الیوم »...با عبارات
پیشـین یـا پسـین ،ارتباطـی برقـرار کننـد؛ آنهـا مسـئلۀ اضطـرار در خـوردن گوشـت حـرام
را تشـبیه بـه اضطـرار در پذیرفتـن حکومـت حا کـم غیـر شایسـته کـرد ه و تلاش کردهانـد
وجـه شـباهت ایـن دو موضـوع را در عقـود بداننـد کـه شـامل همـۀ احـکام شـرعی مثـل
عبـادات ،حلال و حـرام و ...میشـود.

2

ابهـام روشـنی در سـیاق ایـن آیـه بـرای اسـتناد بـه موضـوع والیـت دیـده میشـود؛ اگرچـه
مفسـران در ایـن اختلاف تبیینهـا ،بـه دلیـل اهمیت موضـوع ،به صراحت به آن اشـاره
نمیکننـد .بـا ایـن حـال مفسـران شـیعی معاصـر ،تلاش داشـتهاند کـه اعتبـار سـیاق را
در ایـن آیـه همچنـان حفـظ کننـد .نقـدی کـه بـه دیـدگاه اخیـر وارد میباشـد آن اسـت
کـه اگرچـه مفسـر ،توجیهـی بعیـد بـرای ارتبـاط اضطـرار با مسـئلۀ والیت بیان کـرده ،ولی
توضیحـی در رابطـه بـا نـکات ذیـل نـداده اسـت:
ً
ّاوال ،چـه ارتباطـی بیـن موضـوع حرمـت گوشـتهای میتـه ،خون ،گوشـت خـوک و ...با
اکمـال دیـن و والیت وجـود دارد؟
ً
ض گرفتـه و تلاش کـرده
ثانیـا ،مفسـر مفهـوم والیـت در واژۀ نعمـت را در آیـۀ سـوم ،مفـرو 
ایـن آیـه ،تصریحـی بـر مسـئلۀ والیـت وجود نـدارد.
ّ
 .1مطلـوب ،احمـد ،معجـم مصطلحـات البالغیـة ،ص « :560إ القطـع و العطـف :تحـدث عنـه ابـن
وهـب فقـال :فم ُمـا قطـع الـكالم فيـه َو أخذ في فـن آخر ثم عطف بتمام القـول االول عليه قوله؟زع؟:
ُ ْ ََ ُ
َ َ ُ ُ
ُ ّ َ تْ َ َ ْ ُ ْ أ َّ تُ ُ ْ َ َ ن تُ ُ ْ َ أ خَ تُ ُ
وا�ك ْم َو ع ّم تا�ك ْم> الـى آخـر اآليـة .و مثلـه< :ح ّ ِر َم ت� عل يْ�ك ُم
<ح ِرم� عل ي�كم �مها�كم و ب��ا�كم و ��
َ
ْ َ ْ تَ �ةُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ �خ نْ �ز َ أُ َّ �غَ ْ َّ
َ ْ ُ نْ خَ ن قَ �ةُ َ ْ َ ْ قُ ذَ �ةُ َ ْ ُ تَ َ ّ َ�ةُ َ نَّ َ �ةُ َ أ َ
كلَ
الم ي�� و الدم و لحم ال ِ � ِ ي� ِر و ما � ِهل ِل ي� ِر الل ِه ِب� ِه و الم�� ِ�� و المو�و� و الم�ر ِد ي� و ال� ِط ي�ح و ما �
ذ ُ ْ ف ْ قٌ ْ َ ْ َ َ ئ َ َّ ذ نَ َ فَ
أَ ْ تَ َ ْ
ْ أَ ْ
َّ ُ ُ َّ ذَ َّ ْ تُ ْ َ ذُ َ َ َ نُّ ُ
ُ
لام � ِلكم ِ�س� ال ي�وم ي� ِ�س ال ِ ي��� ك�ر وا
ال�ص ِب� َو � ن� � ْس ت� ق� ِس ُموا ِب�ال� ز�
الس ب�ع ِإ�لا ما �ك ي��م و ما � ِب�ح على
ِ
َ
ْ َ
ْ َ ْ َ أ ْ َ ْ تُ
ُ َ تَ ْ َ ُ
� َل ُك ْم ِد ي� نَ� ُكمْ
م �كمل 
ِم نْ� ِد ي� نِ�ك ْم ف�لا ��خ �ش ْوه ْم َو خا��ش ْو نِ�> ،ثم قطع و أخذ في كالم آخر فقال< :ال ي�و 
َ أَ تْ َ ْ تُ َ َ ْ ُ ْ ن ْ َ ت َ َ �ض تُ َ ُ ُ ْ ْ َ ً
فَ
ْ ُ َ
<� َم ِن� ا�ض ط ّر ِ�ف ي�
لام ِد ي� ن�ا> ،ثـم رجـع الـى الـكالم األول فقـال:
و ��مم� عل ي�كم ِ�عم ِ� ي� و ر ِ ي�� لكم ال ِإ�س
ْ َ َ َّ َ ُ
ْ
َ َ
َ
ٌ
َم خ� َم َص ٍ�ة �غ يْ� َر ُم ت� ج� ِنا� ف ٍ� ِل ِإ� ث� ٍم ف� ِإ� نّ� الل َه �غ ف� ٌور ر ِح ي�م>».

 .2مدرسی ،محمدتقی ،تفسیر هدایت297/2 ،؛ سبزواری ،محمد ،ارشاد االذهان.303/10 ،

»یراتخاس ريسفت« شور زا هدافتسا اب هدئام ۀروس رد ؟ع؟نينمؤملاريما تيالو تابثا

بیـن مسـئلۀ اضطـرار در والیـت و خـوردن گوشـت ،مشـابهت ایجـاد کنـد .درحالیکه در
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ً
ثالثـا ،ایـن اضطـرار ممکـن اسـت در بسـیاری مـوارد تحقـق پیـدا کنـد؛ چـه ارتباطی بین
گوشـت حلال و حـرام بـا مسـئلۀ والیت اسـت؟
 _2 _5اعتبار سیاق در آیۀ ا کمال
بهتریـن روش بـرای تعییـن سـیاق اصلی سـورۀ مائده ،مراجعه به آیـات آن و مرتبطکردن
معانـی و مفاهیمـی اسـت کـه از ظاهـر بـه دسـت میآیـد .در صورتـی کـه بتـوان ایـن
مفاهیـم را بـدون تکلـف زیـر یـک چتـر واحـد جمـع کـرد ،میتـوان آن موضوع را بـه عنوان
غـرض اصلـی سـوره اعلام کـرد.

1

مشـکل اصلـی در فهـم آیـۀ اکمـال ،عـدم توجـه بـه غـرض سـوره اسـت .هـدف و غـرض
سـور ۀ مائـده ،بیـان نعمـات الهـی اعـم از مـادی و معنـوی اسـت .نعمـات دارای مراتـب
هسـتند 2.شـیوۀ تذکـر بـه ایـن نعمـات ،شـروع از نعمـات حسـی مثـل خـوراک ،همسـر
تهـای معنـوی و بزرگتـر ماننـد :طهـارت ،هدایـت ،امنیـت،
و ...اسـت ،و بعـد بـه نعم 
والیـت و ...ختـم میشـود.

ً
ایـن نـوع روش بیـان در عـرف مـردم هـم وجـود دارد؛ مثلا اگـر فـردی بخواهـد بـه دیگـری
هدیههـای متعـددی بدهـد ،از هدیههـای کوچکتـر آغـاز میکنـد و در آخـر ،هدیـۀ
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بـزرگ را بـه او میدهـد؛ ولـی در میانـۀ اهـدای هدایـای کوچکتـر ،بـرای ایجـاد شـوق یـا
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آ گاهانـدن از اهمیـت هدیـۀ بزرگتـر ،تذکـری نسـبت بـه وجـود آن نیـز میدهد؛ بـه عنوان
مثـال هدیهدهنـده میگویـد :امـروز لطفـم را در حـق تـو کامـل کـردهام و بهتریـن هدیـه را
بـه تـو میدهـم و بـا ایـن عبـارت ،شـوق را در متنعـم ایجـاد میکنـد تا اهمیـت و بزرگی آن
هدیـه را دریابـد.
َ
َ
َْْ َ أ ْ
ك َم ْل تُ� َل ُك ْم د� نَ� ُك ْم َو أ� تْ� َم ْم تُ� َع َل ْ� ُك ْم ن� ْع َم�ت� َو َر�ض � تُ� َل ُك ُم ْال� ْس َ
لام
اگـر عبـارت <ال ي�وم �
ِإ
ِ ِي ِ ي
ي
ِي
ً
ِد ي� ن�ا> 3در میان آیات مربوط به گوشتهای حالل و حرام آمده است ،نه جملۀ معترضه
 .1امیر خیز ،ایرج« ،هر سوره بهسان مجموعهای منظم» ،مطالعات اسالمی.510 _ 467/49 ،
 .2طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.48/5 ،
َ ْ َئ ُ نَ َ ذ أُ َّ َ ُ ْ قُ ْ أُ َّ َ ُ ُ َّ
َ ْ ُ ْ َ ن ُت نَ ْ ُ �ؤْ
ّ
ت
ن
ت
 .3مائـده < :ي�س�لو�ك ما �ا � ِحل لهم �ل � ِحل لكم الط ِي� ب َ�ا�> ()4؛ <و المحص�ا� ِم� الم ِم�ا�> ()5؛
َ ُ ََ ُ
ّ ُ
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ
أ ُ َ َّ آ ُ ْ ُ
َ
ُ
<لك نْ� يُ�ر ي�د ِل يُ� َط ِه َرك ْم َو ِل يُ� تِ� ّم ِن� ْع َم ت�ه عل يْ�ك ْم> ()6؛ < ي�ا � يّ�ها ال ذ ي�� نَ� � َم ن�وا ذا�ك ُر وا ِن� ْع َم ت� الل ِه عل يْ�ك ْم ِإ� ذ� ه ّم
ِ

هست که ربطی به عبارت نداشته باشد ،نه سیاق نامعتبر است و نه ارتباط موضوعی
ع شـده اسـت ،بلکه گسـترۀ سـیاق وسیعتر است؛ خداوند نعمتها را از
و صدوری قط 
حسـی بـه معنـوی بـه تدریـج ذکـر میکند و در این میان جملهای میگوید که شـوق را در
ً
خواننده ،برای بزرگترین نعمت ایجاد کند .خداوند این جمله را مجددا در آیۀ ششم
ّ ُ
ََ ُ
ُ َّ
َ ْ َ ُ
ُ
نیز تکرار میکند< :ما يُ�ر ي�د الل ُه ِل يَ� جْ� َع َل عل يْ�ك ْم ِم نْ� َح َر ٍج� َو ِلك نْ� يُ�ر ي�د ِل يُ� َط ِه َرك ْم َو ِل يُ� تِ� ّم ِن�ع َم ت�ه
َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ
عل يْ�ك ْم ل َعلك ْم ت��ش ك ُر نَو�> .بنابراین ،این نعمت همان نعمت والیت است؛ زیرا در آیات
َ
َ ْ ُ
<و إ� ذْ� ق� َ
بعدی نیز به نعمت حاکم صالح اشاره میفرمایدَ :
ى ِل ق� ْو ِم ِه ي�ا ق� ْو ِم ذا�ك ُر وا
ال ُموس 
ِ
َ ْ أَ ً ْ َ
َ ُ ُ ً آ ُ
َ َّ َ َ ُ ْ
ُ أَ ْ
1
ِن� ْع َم ت� الل ِه عل يْ�ك ْم ِإ� ذ� جَ� َع َل ف� ي�ك ْم � ن� ِب� ي� َاء َو جَ� َعلك ْم ُملوكا َو � ت�اك ْم ما ل ْم يُ��ؤ ِت� � َحدا ِم نَ� العال يم� ن�>؛
ایـن آیـه بیـان مـیدارد کـه خداونـد بـه بنیاسـرائیل برتریـن نعمتهـا را داد و آن انبیـا و
پادشـاهان دیـندار ماننـد سـلیمان و داود بـود.
از روش تشـویق و تعظیـم موضـوع ،در قـرآن کریـم ،بارهـا بـا اسـلوبهای مختلفـی ماننـد
اسـتفهام ،ذکر موصول ،ذکر اسـم مبهم ،تکرار و ...اسـتفاده شـده اسـت؛ به عنوان نمونه
ٌ ُْ
ت
َ ْ أَ ُ ُّ ُ ْ َ ت َ �ة َ 2
3
<ع َّم يَ� تَ� َ
ساء ُل ن
ال لا ت�له ي� ِه ْم ِ� ج� َار�ة > 4و 5...از این
<ر ج�
،
>
و�
آیات< :هل �دلكم عل ى ِ� ج�ار >،
ِ
روش تبعیـت میکننـد .در ایـن مـورد نیـز از تکـرار کلمـۀ نعمـت ،بـرای تشـویق و تعظیـم
نعمـت والیـت ،در آیـات آغازیـن سـوره اسـتفاده شـده اسـت".

 .2صف.10 :
 .3نبأ.1 :
 .4توبه.37 :

 .5سـیوطی ،عبدالرحمـن ،االشـباه و النظائـر341/3 ،؛ هاشـمی ،احمـد ،ترجمـه و شـرح جواهـر
ّ
ّ
البالغـه« :156/1 ،و يـزداد جعـل "سـبحان اهّلل" مبتـدأ قدم خبره بنكتـة بالغية ألجلها قدم الخبر،
ّ ّ
ّ
ق إلـى المبتـدأ ،و كلمـا طال الخبر حسـن هـذا النوع ،ألنه كلما طـال بذكر األوصاف
و هـي التشـوي 
ّ
ازداد الشـوق إلـى المحـدث عنـه بهـا ،كما هو في الحديث الكريـم حيث قال" :كلمتان خفيفتان
ّ
اللسـان ثقيلتـان فـي الميـزان حبيبتـان إلـى الرحمـن" ّ
فـإن النفـس كثـر ّ
تشـوقها بذلـك إلـى
علـى
ّ
ّ
سـماع المحدث عنه بها ،فلم يجئ "سـبحان اهّلل و بحمده سـبحان اهّلل العظيم" إل و النفس في
غايـة الشـوق إلى سـماعه».
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َق ْ ٌ أَ نْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ أَ ْ َ ُ ْ َف َ فَّ أَ ْ َ ُ ْ َ نْ ُ
َ
َ
َ ْ ُ
<و إ� ْذ� ق� َ
َ
ى ِل ق� ْو ِم ِه ي�ا ق� ْو ِم ذا�ك ُر وا ِن� ْع َم ت�
ال ُموس 
�وم �� ي� ب�سطوا ِإ�ل ي�كم � ي� ِد ي�هَم �ك� � ي� ِد ي�هم ع�كم> ()11؛ ِ
َ ُ ُ ً
َّ َ َ ُ ْ
ُ أْ
الل ِه عل يْ�ك ْم ِإ� ذ� جَ� َع َل ف� ي�ك ْم � ن� بِ� ي� َاء َو جَ� َعلك ْم ُملوكا> (.)20
 .1مائده.20 :
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ثـروت ،علـم ،سلامتی ،رفـاه ،امنیـت و ...زمانـی در جامعـه گسـترش مییابـد ،کـه مردم
حاکمان خردمند ،عادل و شایسـته داشـته باشـند و اگر جامعه مبتال به حاکم بیتقوا،
ظالـم و نـادان شـد ،مـردم نمیتواننـد از سـایر نعمـات به خوبـی بهرهمند شـوند؛ زیرا فقر،
فال کـت ،بدبختـی و ...در آن جامعـه رشـد خواهدکـرد 1.همـواره تأمین نیازهای اساسـی
جامعـه ،پـای حکومتهـا را بـه میان میکشـد؛ حفاظت از اجتمـاع در برابر بحرانهایی
کـه رشـد و توسـعۀ اقتصـادی ،انسـانی و ...را تهدیـد میکنـد ،وضـع قوانیـن عادالنـه،
تأمیـن رفـاه عمومـی و ...بـر عهـدۀ حاکمان اسـت.

2

وقتــی خداونــد نعمتهــا را یکبهیــک شــمرد ،نوبــت بــه نعمــت نهایــی و برتریــن
أَ ُّ َ َّ ُ ُ ّ ْ أُ ْ َ َ
ول َب� ِل�غ ما � ن��ز ِ َل ِإ�ل يْ�ك
نعمــت میرســد کــه خداونــد بــه پیامبــرش میگویــد < :ی�ا � ي�ها الرس
ََ ُ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ
ِم نْ� َر ِّب�ك َو ِإ� نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت� ِرسال ت�ه 3.>...بنابرایــن بــا نگــرش ســاختاری بــه ســورۀ
مائــده ،و توجــه بــه غــرض ایــن ســوره _ کــه بیــان نعمتهــای الهــی اســت _  ،و توجــه بــه
بافــت موقعیتــی ،روشــن میشــود کــه ســیاق در آیــۀ ســوم ســورۀ مائــده ،برخــاف دیــدگاه
ّ
شــایع در بیــن مفســران ،معتبــر اســت و مخــل بــه اســتدالل کالمــی شــیعه در بــاب والیت
امــام علــی؟ع؟ نیســت .اثبــات اصالــت ســیاق در آیــۀ ســوم ســورۀ مائــده _ کــه بــه عنــوان
110

پرســش مهمــی از ســدههای نخســتین تاکنــون ،در تفاســیر شــیعی باقــیمانــده بــود و
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راهکارهــای مختلــف تــوان ابهامزدایــی از ایــن موضــوع را نداشــت _ بــا اســتناد بــه روش
تفســیر ســاختاری و اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای ّ
کمــی و کیفــی و اســتناد به بافت
موقعیتــی ،میســر میشــود.

نتیجهگیری
سـورۀ مائده یکی از سـورههای بلند قرآن کریم اسـت و دارای موضوعات متنوعی مانند
 .1اطهاری ،کمال« ،حاکمیت شایسته و ضرورت احیای حوزۀ عمومی» ،جستارهای شهرسازی،
.37 _ 32/19
شهـای سیاسـت نظـری،
 .2مظفـری ،مهـدی« ،اندیشـۀ سیاسـی الگـوی نیازهـای اساسـی» ،پژوه 
.183 _ 153/22
 .3مائده.67 :

احکام مربوط به صید در احرام ،گوشتهای حرام ،وضو ،عدالت و ...است .مفسران
و متکلمان شـیعی ،در اثبات والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ به سـه آیۀ موجود در این سـوره:
تبلیـغ ،والیـت و اکمـال اسـتناد کردهانـد .در ابتـدای آیـۀ اکمـال ،سـخن از حرمـت
گوشتهای حرام است ،و در میانۀ آن سخن از یأس کفار ،اتمام نعمت و اکمال دین،
و در پایان نیز اباحۀ مصرف گوشت حرام در حال اضطرار بیانشده است .عبارت اکمال
ً
دین و اتمام نعمت ظاهرا با سیاق پیشین و پسین ناسازگار است .راهکارهای مختلفی
از جمله ترتیب اجتهادی ،مخفیکردن ،جملۀ معترضه ،شرایط اعتبار سیاق و ...برای
این مشکل ارائهشده است.
اسـتفاده از ابـزار بافـت موقعیتـی (آخریـن سـورۀ نـازل شـده ،رقابت برای خالفـت در بین
صحابه و )...و بافت متنی (ریشهشناسی واژۀ مائده ،کلمات پرکاربرد نعمت ،سیاق
و )...و تفسـیر سـاختاری نشـان میدهـد کـه هـدف ایـن سـوره بیـان نعمتهـای الهـی و
برتریـن نعمـت ،یعنـی والیـت اسـت کـه مسـئولیت عمـل بـه میثاقهـا را بـه دنبـال دارد.
خداونـد نعمـات مـادی و معنـوی را بیـان میکنـد و دو بار در آیۀ سـوم و ششـم ،به برترین
نعمـت کـه والیـت اسـت اشـاره میکنـد .او بـه هـدف ایجـاد شـوق یـا آ گاهـی نسـبت
بـه اهمیـت نعمـت والیـت ،و پیـش از طـرح آن نعمـت ،بیـان میکنـد کـه امـروز نعمـت
تمـام خواهـد شـد ،بـدون آنکـه آن نعمـت را ذکـر کنـد .در ایـن سـوره بـه ویژگیهـای یک
در هـر زمانـی بتواننـد در پرتـو آموزههـای ایـن سـوره ،حاکـم شایسـتۀ خـود را بشناسـند.
محتوای این سـوره با انطباق آن بر گزارشـات تاریخی باقیمانده دربارۀ خلفای سـهگانه
و حضـرت امیـر؟ع؟ ،برتریـن گـواه بـر حقانیـت و اولویـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـر خالفت و
جانشـینی رسـول اکرم؟لص؟ اسـت.
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حاکـم اسلامی و وظایـف مـردم در برابـر نعمـت والیـت اشـارهشـده اسـت ،تا مسـلمانان
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فهرست منابع
کتابها
قرآن کریم
ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،جلـوۀ تار یـخ در نهـج البالغـه ،ترجمـۀ دامغانـی ،نـی ،تهـران،
 1375ش.
ابناثیر ،مبارک بن محمد ،الکامل في التاریخ ،دار الکتب العربي ،بیروت 1409 ،ق.
ابنسعد ،محمد ،طبقات الکبری ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1418 ،ق.
ابنشبه ،عمر بن شبه،تاريخ مدينة ،نشر به نفقۀ سيد حبيب محبوب ،جده 1399 ،ق.
ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابي طالب ،مطبعة الحیدریة ،قم 1379 ،ق.
ابنضریـس ،محمـد بـن ایـوب ،فضائـل القـرآن و مـا انـزل بمکـة و مدینـة ،دار الفکـر ،دمشـق،
 1408ق.
ابنعبدالبـر ،یوسـف بـن عبـداهلل ،االسـتیعاب فـي معرفـة االصحـاب ،دار الکتـب العلمیـة،
بیـروت 1413 ،ق.
ابنفـارس ،ابوالحسـین احمـد ،معجـم مقائیـس اللغـة ،مطبعـة االعلام االسلامي ،بیـروت،
 ١۴٠۴ق.
ابنکثیر ،اسماعیل بن کثیر ،البدایة و النهایة ،دار الفکر ،بیروت 1986 ،م.
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ابوعزیز ،سعدیوسف ،االسرائیلیات و الموضوعات ،مکتبة التوقیة ،قاهره.
احمد بن حنبل ،مسند احمد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،بيروت 2001 ،م.
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اراکی ،محسن ،نظریة الحکم في االسالم ،مجمع اندیشۀ اسالمی ،قم 1425 ،ق.
اسـماء ابوبکـر ،محمـد ،شـخصیة عمـر بـن خطـاب مـن خلال التفسـیر المأثـور ،دار الکتـب
العلمیـة ،بیـروت 1413 ،ق.
اشکوری ،محمد بن علی ،تفسیر شریف الهیجی ،علمی ،تهران 1340 ،ش.
امینی ،ابراهیم ،عید الغدیر في االسالم ،فیض الغدیر ،قم 1349 ،ش.
ایازی ،محمدعلی ،چهرۀ پیوستۀ قرآن ،هستینما ،تهران 1380 ،ش.
بابایی ،علیاکبر ،روششناسی تفسیر قرآن ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم 1392 ،ش.
باردن ،لوئیس ،تحلیل محتوا ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران 1375 ،ش.
بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح ،دار طوق النجاة ،دمشق ١۴٢٢ ،ق.
بالذری ،احمد بن يحيی ،انساب االشراف ،دار الفكر ،بيروت 1417 ،ق.
تهرانی ،سید محمد حسین ،امامشناسی ،عالمه طباطبایی ،مشهد 1426 ،ق.

جف ــری ،آرت ــور ،واژ هه ــای دخي ــل در ق ــرآن مجي ــد ،ترجم ــۀ فري ــدون ب ــدرهای ،ت ــوس ،ته ــران،
 1959م.
حسـکانی ،عبیـداهلل بـن عبـداهلل ،شـواهد التنزیـل ،التابعـة لـوزارة الثقافـة و اإلرشـاد اإلسلامي،
مجمـع إحيـاء الثقافـة اإلسلامية ،تهـران1411 ،ق.
حسینی میالنی ،علی ،نگاهی به آیۀ والیت ،الحقائق ،قم 1386 ،ش.
حلبی ،علیبن ابراهیم ،السیر ة الحلبیة ،چاپ عبداهّلل محمد خلیلي ،بیروت ۱۴۲۲ ،ق.
حنفی ،عبدالمنعم ،موسوعة القرآن العظیم ،مکتبة مدبولي ،قاهره 2004 ،م.
حییم ،سلیمان ،دیکشنری عبری _ فارسی ،برادران قانایان اسرائیل 1966 ،م.
خامهگر ،محمد ،تفسیر آفتاب ،زالل کوثر ،قم 1386 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،سـاختار هندسـی سـور قـرآن کر یـم ،سـازمان تبلیغـات اسلامی ،تهـران،
 1386ش.
خوانساری ،محمد ،جامع المدارك ،مكتبة الصدوق ،تهران 1405 ،ق.
رامیار ،محمود ،تاریخ قرآن ،چاپ دوم :امیرکبیر ،تهران 1383 ،ش.
رجبی ،محمود ،روش تفسیر قرآن ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم 1383 ،ش.
رشید رضا ،محمد ،المنار ،دار المعرفة ،بیروت 1414 ،ق.
زركشى ،بدرالدين ،البرهان في علوم القرآن ،دار المعرفة ،بيروت 1990 ،م.
سبزواری ،محمد ،ارشاد االذهان الی تفسیر القرآن ،دار التعارف ،بیروت 1376 ،ش.
سيد قطب ،ابراهیم ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،بيروت 1386 ،ش.
سيوطى ،جاللالدين ،االتقان في علوم القرآن ،امير كبير ،تهران 1363 ،ش.
شـرفالدین ،عبـد الحسـین ،الموسـوعة القرآنیـة ،دار التقر یـب بیـن المذاهـب االسلامیة،
بیـروت 1420 ،ق.
شهرستانی ،ابوالفتح ،نهایة االقدام في علم الکالم ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1425 ،ق.
شهرستانی ،علی ،منع تدوین الحدیث ،دار الغدیر ،قم 2005 ،م.
طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،جامعۀ مدرسین ،قم ١۴١٧ ،ق.
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،مؤسسة آل البیت ،قم 1408 ،ق.
طبری ،ابنجریر ،تاریخ االمم ،دار التراث ،بیروت 1967 ،م.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،جامع البیان ،دار المعرفة ،بیروت 1412 ،ق.
طوســی ،محمــد بــن حســن ،التبیــان فــي تفســیر القــرآن ،دار احیــاء التــراث العر بــي ،بیــروت،
 1417ق.

»یراتخاس ريسفت« شور زا هدافتسا اب هدئام ۀروس رد ؟ع؟نينمؤملاريما تيالو تابثا

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،االشباه و النظائر في النحو ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1404 ،ق.
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طیب ،عبدالحسین ،اطیب البیان ،اسالمی ،تهران 1386 ،ش.
عاملی ،محمد بن حسن ،االیقاظ من الهجعة ،نوید ،تهران 1362 ،ش.
ع ــون ،عل ــی ابوالقاس ــم ،بح ــوث ف ــي اللغ ــة و الفک ــر ،کلی ــة الدع ــوة االس ــامیة ،طرابل ــس،
 2005م.
فاروق ،مراد ،ملتقی اللغتین العبریة و العربیة ،مکتبة الشریعة ،مصر 1936 ،م.
فض ـلاهلل ،محمدحس ــین ،تفس ــیر م ــن وح ــي الق ــرآن ،دار الم ــا ک للطباع ــة و النش ــر ،بی ــروت،
 1419ق.
فیرلین ،بروج ،القاموس الموسوعة للعهد الجدید ،مکتبة الدار الکلمة ،قاهره 2007 ،م.
َ
ُ
َ َ َّ ُ َ
ـب األحی ــاءِ،
فیـــض کاشـــانی ،محمـــد بـــن ش ــاهمرتضی ،المحج ــة البیض ــاء ف ــي تهذی ـ ِ
حســـنین؟امهع؟ ،قـــم 1384 ،ش.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،تفسیر الصافي ،مکتبة الصدر ،تهران 1415 ،ق.
قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،تهران 1383 ،ش.
قرطبــی ،ابوعبــداهلل محمــد بــن احمــد ،الجامــع الحــکام القــرآن ،ناصــر خســرو ،تهــران١٣۶۴ ،
ش.
قم ــی مش ــهدی ،محم ــد ،کن ــز الدقائ ــق ،س ــازمان انتش ــارات وزارت ارش ــاد اس ــامی ،ته ــران،
 1368ش.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
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کنعانـــی مقـــدم ،حســـین ،نظر ی ــه و روش تفس ــیر س ــیاقی ق ــرآن ،عـــروج اندیش ــه ،ته ــران،
 1391ش.
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متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،كنز العمال ،مؤسسة الرسالة ،بيروت 1409 ،ق.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،مؤسسة وفا ،بیروت 1440 ،ق.
مدرسی ،محمدتقی ،تفسیر هدایت ،آستان قدس رضوی ،مشهد 1419 ،ق.
مزراحی ،فیلیکس ،قاموس عبری _ عربی.
مطلوب ،احمد ،معجم مصطلحات البالغیة و تطورها ،ناشرون ،بیروت 1987 ،م.
هاشمی ،احمد ،ترجمه و شرح جواهر البالغه ،عرفان ،قم 1388 ،ش.
واقدی ،محمد بن عمر ،مغازي ،دار االعلمي ،بیروت 1960 ،م.
ي .قوجمان ،ديكشنری عبری _ عربی ،مكتبة المحتسب 1970 ،م.
یعقوبی ،احمد بن اسحاق ،تاریخ یعقوبی ،علمی و فرهنگی ،تهران 1366 ،ش.
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إثبات والية أمير المؤمنين ؟ع؟ في سورة المائدة
ً
اعتمادا على منهج التفسير الهيكلي
بي بي زينب حسيني / 1محسن برزمند
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الخالصة:
تعتبر سورة المائدة من السور الطوال في القرآن الكريم وآخر سورة نازلة على رسول اهلل ؟ص؟.
وقد وردت في هذه السورة آيات عديدة في أمير المؤمنين ؟ع؟ منها :آية الوالية ،آية التبليغ،
آية اإلكمال ،والتي يثبت من خاللها مفسروا الشيعة إمامة أمير المؤمنين ؟ع؟ .
إن عدم موائمة السياق وما قبل اآلية الثالثة وما بعدها (وهي آية اإلكمال) والتي ترتبط باللحوم
المحرمة ،وعدم تناسجها مع مسألة إكمال الدينّ ،
مما دفع المفسرين إلى عرض وجوه في حل
هذه المعضلة التفسيرية ،وجوه نحو :عدم التوافق في الصدور ،التفرق في التنزيل ،اعتراضية
أ
ت
كمل� لكم يد� ن�كم> ،وغير ذلك.
<ال�وم �
عبارة ي
في هذه الدراسة من خالل اعتماد المنهج الهيكلي وأدواته يعرض حلول علمية جديدة في
حل هذه المعضلة التفسيرية ،والتي من خاللها تنحل معضلة عدم موائمة السياق فحسب،
بل تفتح أفاق جديدة في تفسير سورة المائدة ،وتبين عالقة اآليات مع بعضها بصورة أوضح.
لقد أشار اهلل تعالى في هذه السورة إلى الوالية بعنوانه أهم نعم اهلل للمجتمع البشري ،والتي
عن طريقها تكون النعم المادية والمعنوية قابلة لالستفادة ،كما يبين اهلل تعالى الحاكم الصالح
للقيادة ووظائفه مع الناس ،وتطبيق هذه الخصائص مع األحداث التاريخية الواصلة إلينا من
القرن االول الهجري تبين أحقية والية أمير المؤمنين ؟ع؟  ،وإن لم يذكر اسمه فيها.

المفردات األساسية :التفسير الهيكلي ،تحليل المحتوى ،السياق ،آية اإلكمال ،النعمة.
 .1أستاذ مساعد في كلية اإللهيات بجامعة ياسوجzhosseine1400@gmail.com :
 .2طالب مرحلة الماجستير في علوم القرآن والحديثmohsenb1372@mihnamail.ir :
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after prophet. Almighty Allah sought to emphasize on authority and
leadership as the most imprortant blessing for the humankind. A blessing
that overshadows all other blessings and is the key that unlocks the
door to use other blessings. Almighty allah outlines the features of a
qualified leader and defines the responsibilities of people towards a just
leader. Although, no direct reference is made to the name of Imam Ali
in these verse, one clearly understands that Juxtaposing these features
and historical propositions remaining from the first century after Hijra
clearly exhibits the rightousness of Imam Ali’s authority and leadership
on Muslims of that era as the successor of prophet,.
Key words: constructive interpretation, content interpretation, method,
the verse on perfetion of Islam, blessing

Proving the rightousness of Imam Ali as
the successor of prophet revealed in Surat
al Maede using formal interpretation
method
Bi Bi Zeinab Husseini1 / Mohsen Borzmand2

Abstract
Surat al Maede is among the longest ones revealed to the prophet of
islam. it is also known as the last of revelations to the prophet of Islam.
This Surat is repelete with multiple veses on authority and leadership,
preaching and perfectness. Shia interpretation scholars bring these
verses as proofs and quote them frequently to prove the rightousness
of Imam Ali as the successor of prophet and the just leader of Muslims.
However, there exists an incongruence between the verses prior to
verse three and the verses following it. The verse prior to verse three
is about consumption of un-Halal meat, the following verses talk about
perfection of Islam as a religion. Interpretors attempted to address this
seemingly incongruent placement of verse. Some scholars offered their
solutions for these seemingly incongruent verse, such as discontinuity
of revelation to prophet, scatteredness in revelation, irrelevance of the
phrase “This day I have perfected for you your religion and completed My
favor upon you”. The current study adopts a constructive interpretation
method and taps on the tools offered by this method seeking to solve
this interpretation riddle. This study sets two gols: First, unveiling the
seemingly incongruent parts of the verse on perfection of Islam, second
presenting a new horizon on Surat al Maede depicting clearly the
relationship between the verses and the issue of authority and leadership
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