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Abstract 

The Orientalist researchers of the Quran have compiled a lot of works in 

order to interpret the Quran, but the complete interpretation of the Quran by 

Muslims in the West is very limited. One of the worthy research works is the 

book of Tafsir “the Study Quran”, written by Muslims either living in West or 

are native; which is being translated into Persian under the title of “The 

Contemporary Interpretation”. One volume of which has been published till 

now. Of course, in the current critique, the original book, which is in English, 

has been considered, not its [Persian] translation. So, in any part of the 

critique, we will not mention its [Persian] translation nor will refer to it. In 

addition, the critique is related to the interpretation of the Perfection [Ikma-e-

Din] verse. While the first volume has been translated, there are few volumes 

remained yet to reach Surah Ma'idah and the verse of perfection. The choice 

of interpretation of the verse of perfection from the above exegesis will be 

mentioned forth. This interpretation, in addition to having advantages and 

strengths, also has considerations remarked forth in this research. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  TThhee  SSttuuddyy  QQuurraann»»88»»کتاب کتاب   دردرآیه اکمال آیه اکمال   تفسیرتفسیر  نقدی برنقدی بر
 3محمد امینی تهرانی - 2اسد اهلل مسلمی فر

 چکیده
اند؛ اما تفسـیر کامـل قـرآن توسـ   پژوه آثار بسیاری درزمینه تفسیر قرآن انجام داده مستشرقان قرآن

 the study»در جهان غـرب، بسـیار انـدک اسـت. یکـی از آثـار سـزاوار پـژوهش، تفسـیر  مسلمانان
Quran » است که توس  مسلمانان ساکن یا بومی غرب بـه نگـارش درآمـده اسـت. ایـن اثـر در زبـان

در حال ترجمه است که تاکنون دو جلـد آن منتشـر شـده « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»فارسی با عنوان 
گرفته در این مقالـه  جاری، اصل کتاب که به انگلیسی است، مدنظر بوده است. نقد انجاماست. در نقد 

مربوط به تفسیر آیه اکمال است. در این مقاله با استفاده از روش توصـیفی ـ تحلیلـی بـر اسـاس منـابع 
دهـد:  ن میای به نقد و بررسی تفسیر آیه اکمال در این اثر پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشا کتابخانه

توجـه، دارای مالحظـاتی اسـت کـه از  ضـمن داشـتن محاسـن و مزایـایی قابل« شـناخت تفسیر قرآن»
توان به موارد زیر اشاره کرد: عـدم تعـادل در یکـر منـابع شـیعه و اهـل  مهمترین نقدهای این تفسیر می

نتخـاب تفاسـیر سنت؛ عدم یکر بسیاری از بیانات الزم در جهت راهنمایی مخاطبان؛ عدم یکر مالک ا
مرجع؛ ارجاعات نامناسب؛ عدم رعایت اعتبارسنجی روایات کتاب تفسیر طبری؛ عدم صحت انتساب 

 اقوال؛ نقل حدیث غدیر خم از طرق اهل سنت و عدم التزام به لزوم واجد بودن مفسر به شروط متعدد.
، سـید حسـین The Study Quranشناخت، آیه اکمال،  : قرآن، تفسیر، نقد تفسیر، قرآنکلیدواژه

 نصر.
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 مقدمه

 the study Quranنظر به اینکه کتاب مذکور وجهـه تفسـیری دارد و بعـالوه عنـوان انگلیسـی آن  
شـود،  می« شـناخت قـرآن»است، و حالت شبه فعل و فاعلی دارد، نه صفت و موصوفی، لذا ترجمه آن 

ایـج گشـته اسـت کـه معنـای ر« قـرآن مطالعـه»یا « شناخت قرآن»اکنون در ترجمه آن عبارت  لکن هم
رو در  تر اسـت. ازایـن مناسـب« شناخت قرآن»رساند. از میان این دو ترجمه، گزینه  شناخت قرآن را می

 کنیم. را انتخاب می« شناخت تفسیر قرآن»ترجمه تفسیر موردنظر، ما عبارت 
آن( هد  از نقد جاری، تکمیل و اصال  است. برای این هد ، کتـاب اصـلی )نسـخه انگلیسـی  

َملآمُ  لَُكممآ الآ گیرد. بعالوه، نقد و بررسی تفسیر، مربوط به فراز آیه اکمال، است  موردنقد قرار می كآ
َ
وآَم أ

ُ  َعلَ یدِ  َممآ تآ
َ
َمِت یَنُكمآ َو أ الَم دِ یَو َرضِ  ُكمآ وِعآ ِسآ

(. صدر و ییـل آیـه، مربـوط بـه بیـان 5)مائده/ ناً یُ  لَُكُم اِإآ
که محل نقد نیست. اطالق آیه اکمال، نام فراز بین صدر و ییل آیه است. های حرام است  تحریم گوشت

 شود تناسب نقد فراز مذکور، به نقدهای مرتب  نیز پرداخته می البته به

 روش تحقیق
ای  ای و بر اساس منابع کتابخانـه روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد مقایسه

ی است. منابع تفسیری مورداستفاده، المیزان فـی تفسـیر القـرآن، عالمـه صورت نقد محتوای فریقین، به
عاشور و مطالعات و تجربیات  الله مکارم شیرازی؛ و التحریر و التنویر، ابن ایی؛ تفسیر نمونه، آیت اطب طب

، راغـب اصـفهانی، « مفـردات ألفـاظ القـرآن»مؤلفان مقاله اسـت. از حیـث فرهنـگ واژگـان، کتـاب 
 قرارگرفته است. مورداستفاده

انتخاب آیه اکمال به علت اهمیت تفسیری آن از حیث مباحث امامت است که محل بحث فـراوان  
 های مختلف اسالمی و غیراسالمی است. درمجموع انتخاب آن به سه دلیل بوده است: در میان گروه

و الزم و ضروری ر است. ازاین نخست: نظر به اینکه روایت ثقلین از روایات مهم و معتبر نبوی 
است که هر مؤلفی در حّد توان خود در جهت تأمین اهدا  آن، دست به قلم ببرد؛ دوم، هدایت قرآن با 

رسد؛ و ازجمله آیات مـورد اهتمـام، آیـه اکمـال  به کمال می مبحث امامت و قیمومیت ائمه هدی
قرآن، اعم از اهـل سـنت و است؛ سوم، آیه اکمال از حیث محتوایی بسیار موردتوجه مفسران و شارحان 

شیعه و مستشرقان قرارگرفته است. لذا نقـد و بررسـی تفسـیر آن توسـ  یـک مؤلـف، از ارزش بـاالیی 
برخوردار است. البته در تفسیر آیه اکمال در میان اهل سنت و مستشرقان نظرات مختلفـی وجـود دارد؛ 
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ل در روز غدیر و در موضوع والیـت و اما غالب علمای شیعه در تفسیر آن وحدت نظر دارند که آیه اکما
نازل شده است؛ امـا بسـیاری از اهـل سـنت نظـرات دیگـری دارنـد. حتـی در تفسـیر  امامت علی

 روز غدیر خم و بحث امامت علـی جلدی التحریر و التنویر، ابن عاشور، لفظ غدیر در اشاره به  سی
 شود. یافت نمی

 .معرفی اجمالی کتاب۱
 ,Seyyed Hossein Nasr Rajab 1056) 7510/ آوریـل  1056 رجـب: زمان نگـارش کتـاب 

April 7510) 

ا«شناخت تفسیر قرآن»تسمیه  وجه 

(؛ واقـع HarperOneهای دینی آمریکاسـت ) ترین انتشارات کتاب انتشارت هارپروان که از بزرگ 
باًل کتـابی بـه نـام در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا از ایاالت بزرگ آمریکاست. این انتشارات ق

Study Bible رو در ادامه همان هـد ، بـه دنبـال چـاپ  در مورد کتاب مقدس، چاپ کرده بود. ازاین
. انتشارات هارپروان عنـوان کـرده اسـت کـه Study Bibleکتابی در مورد قرآن بودند با همان وزان نام 

 The Studyالم( است )هدفش تکمیل چاپ شر  کتب مقدس ادیان ابراهیمی )یهود، مسیحیت و اس
Quran and complement The HarperCollins Study Bible: 50.) 

امختصریالزاکتر 

حاصل زحمت دکتر سید حسین نصر همراه با چهار همکار خود، بـه « شناخت تفسیر قرآن»کتاب  
 Joseph(، جـوز  لومبـارد )Maria Dakake(، ماریـا دکاکـه )Caner Dagliهای کانر داگلی ) نام

Lumbard( و محمد ُرسُتم )Mohammed Rustom است. دکتر سید حسن نصـر سرویراسـتاری ،)
 I have been the:50دار بوده است. نظارت نهایی نیز بر عهده خود ایشان بوده اسـت ) کتاب را عهده

final judge and arbiter.) 
ده اسـت، ولـی در ( ثبت شGaner k. Dagliجای تذکر است که در روی جلد کتاب لفظ جانر ) 

( نگارش یافته است. علت این تفاوت، یکر هرکـدام بـه یـک Caner Dagli :50متن کتاب لفظ کانر )
حیثی است و این دو حیث امر رایجی در غرب است. مانند تلفظ نام میرچا الیاده که تلفظ رومانیایِی آن 

دکتر همایون همتـی در استفسـار از  )به نقل از شود الیاده است و در انگلیسی میرسا نوشته و خوانده می
شاءالله رحمتی و ایشان از دکتر حسین نصر(. ضمنًا در ابتدای کار نگارش کتـاب فـوق، بحـث  دکتر ان
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 به تفسیر گشته است.ترجمه، مطر  بوده که در ادامه کار تبدیل 

 «شناخت تفسیر قرآن».معرفی نویسندگان ۲
شـده آمریکـا،  : متولـد و بزرگ(Caner Karacay Dagli= Caner K. Dagliکانر داگلی ) -

دانشیار مطالعات دینی در دانشکده هالی کراس )صلیب مقدس( در ماساچوست آمریکا با تخصص در 
های آمازون و دانشگاه هالی کراس بـا  مطالعات قرآنی است وی. یک سال مقیم اردن بوده است )سایت

 NYUو دانشگاه نیویـورک ابـوهبی  1055خرداد  ؛https://www.holycross.eduآدرس رسمی دانشگاه 
Abu Dhabi.) 

ــا دکاکــه:  - ــار علمــی  مســلمان آمریکایی  نویســندهماری ــار اســت. وی دارای تألیفــات و آث تب
ل واشنگتن بوده و اهـ« جورج میسون»ای است. دکاکه رئیس و دانشیار مطالعات دینی دانشگاه   برجسته

های  های تاریخ تفکر اسالمی، تشیع، علـوم قرآنـی، معنویـت و عرفـان اسـت )سـایت مطالعه در حوزه
 (.1055خرداد  ؛https://gmu.academia.eduآمازون و دانشگاه جورج میسون 

 Hamad Bbnر ): دانشیار دانشگاه مطالعات اسالمی حمـد بـن خلیفـه قطـجوز  لومبارد -
Khalifa University و استاد دانشگاه برانـدیس ماساچوسـت و اسـتاد دانشـگاه آمریکـائی شـارجه )

التحصیل دانشگاه ییل و از شاگردان دکتر سید حسین نصر است. همچنین مشاور امـور  است. وی فارغ
 1055داد های آمـازون و حـدیث نـت خـر بین ادیان در مرکـز ملـک عبداللـه دوم اردن اسـت )سـایت

http://hadith.net/en/post/05105/joseph-lumbard  ـــر ـــور قط ـــه کش ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم و دانش
https://www.hbku.edu.qa/en/staff/dr-joseph-lumbard  1055خرداد.) 

تبار، پرفسور در مطالعات اسالمی دانشگاه کارلتون ُاتـاوا و  پوست کانادایی : سیاهمحمد ُرسُتم -
شاگردان دکتر سید حسین نصر و پروفسـور ویلیـام چیتیـک متـرجم  ازترین همکار این مجموعه،  جوان

، در «فسیر قـرآن در آثـار مالصـدراهرمنوتیک ت»صحیفه سجادیه، موضوع رساله دکترای وی با موضوع 
( و برنـده جـایزه بیسـت و The Triumph of Mercy) «غلبـه رحمـت الهـی»قالب کتابی با عنـوان 

های آمـازون، دانشـگاه کـارلتون  یکمین جشنواره جهانی کتاب سال جمهوری اسـالمی اسـت )سـایت
https://carleton-   ca.academia.edu/MohammedRustom   محمد رستم و همچنین سایت  1055خرداد

https://www.mohammedrustom.com     1055خرداد.) 

 .مزایای کتاب۳
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های جامع تفسیر قرآن بـه زبـان انگلیسـی بـا  جزء اولین کتاب« شناخت تفسیر قرآن»کتاب   -
 گیرد. های قرآن را در برمی شیعه است که تمامی سورهنویسندگانی مسلمان و سرویراستار 

تر و  تر، جـامع هـای کامـل این تفسیر فتح باب مناسبی برای گسترش مباحث تفسیر و نگارش -
 های دیگر است. تر در جهان به انگلیسی و زبان صحیح
بار در تفسیر آمده است. اگر در  10(، درمجموع Twelver Shiiteعبارت شیعه اثناعشری ) -

سـوی  شده باشد، بـرای هـدایتگری جهانیـان به کار گرفته مام این موارد با قرائن دال بر ارزشمندی آن بهت
 گردد. امر مثبتی تلقی می بیت مکتب اهل

طبق گفته سرویراستار کتاب، تفسیر فوق بر مبنای قول به معصومیت قرآن کریم و با تقیـد بـر  -
سنّیان و شیعیان بر این متن مقّدس تألیف شده است؛ کـه ویژه تفاسیر معتبر  سنت اسالمی کالسیک و به

 تمجید است. در صورت مراعات شدن موارد مذکور قابل
( و Transliterationگردانی اسـتاندارد ) استفاده از عالئم آوانگاری یا به تعبیر دیگـر نویسـه -

 تقدیر است. ( قابلabbreviationsهای استاندارد ) همچنین استفاده از مخفف
 اد عالئم اختصاری برای تمامی تفاسیر مورداستفاده در این تفسیر.ایج -

 .تنقیح محل بحث۴

چنانکه بیان شد، موضوع بحث نقد و بررسی تفسیر آیه اکمال )فراز میـانی آیـه سـوم سـوره مائـده(  
 است، آیه:
 َیُكُم الآمَ یُحِرَم آ َعل ِ

زِنآ
آ
ُم َو َِلآُم اْل ُُ َو الَّ ِ یَت ِهلَّ ل

ُ
آُمََتَدِ یِ غَ ِر َو ما أ آَموآقُوَذةُ َو ال ُُ َو ال َِ آُمنآَخنِ ُُ یُُ َو انلَّطِ یم اهّللَِّ بِِه َو ال َ م

ُتُع إاِلَّ ما َذكَّ  َكَل السَّ
َ
الِم ذلُِكمآ فِسآ ٌِ الآ یَو ما أ زآ

َ ِسُموا بِاَأآ ِآ َت نآ تَسآ
َ
ِ یوآَم ُتمآ َو ما ُذبَِح ََعَ انلُُّصِب َو أ َن َكَفمُروا ِممنآ یمئَِس اّلَّ

ِن الآ یدِ  َشوآ َملآُ  لَُكمآ دِ نُِكمآ فاَل َُتآَشوآُهمآ َو اخآ كآ
َ
ُ  َعلَ یوآَم أ َممآ تآ

َ
َمِت یَنُكمآ َو أ الَم دِ یَو َرضِ  ُكمآ وِعآ ِسآ

نماً َفَممِن یُ  لَُكُم اِإآ
ُطرَّ ِف  ٍُ غَ  اضآ مآٍم فَإِنَّ اهّللََّ َفُفوٌر رَحِ یَ ََمآَمَص ٍَ ِِإِ ِ ردار و خون و گوشت خو  و گوشت م»(؛ 5)مائده/ مٌ ی ُمَتجاو

ها کـه بـر اثـر پـرت  شده و آن شده و به زجر کشته وانات خفهیر نام خدا یبح شوند و حیواناتی که به غیح
وان درنده، ید حیمانده صیگری مرده باشند و باقیوان دیها که به ضرب شاخ ح رند و آنیشدن از بلندی بم

هـا(  ا در برابـر آنیـهـا ) واناتی که روی بتید و حیسر ببر د و( آن رایوان برسیموقع بر آن ح مگر آنکه )به
هـای  وسـیله چوبـه وان بهین( قسمت کردن گوشت حییبح شوند؛ )همگی( بر شما حرام است و )همچن

ن شـما یامـروز کـافران از )زوال( آئـ -ن اعمال فسـق و گنـاه اسـتیی، تمام ایآزما ر مخصوص بختیت
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ن شـما را کامـل کـردم و یـد. امـروز دید و از )مخالفت( من بترسـیها نترس مأیوس شدند؛ بنابراین از آن
هـا کـه در  رفتم ـ؛ امـا آنین )جاودان( شما پذیعنوان آئ ل نمودم و اسالم را بهینعمت خود را بر شما تکم

های  ل به گناه نباشند )مانعی ندارد کـه از گوشـتیگری نرسد و متمایحال گرسنگی دستشان به غذای د
 «خداوند آمرزنده و مهربان است. ممنوع بخورند(،

عمـران پرداختـه  ، به تفسیر آیه سوم آل056تا صفحه  055، از صفحه «شناخت تفسیر قرآن»کتاب  
است. صدر و ییل آیه شریفه، با فرازهای میانی آیه کاماًل متفاوت است. فراز میانی به علـت دربرداشـتن 

ْکَمْلُت »لفظ  اند از: مکان نـزول،  له اختالفات مطر  در آیه عبارت، به آیه اکمال معرو  است. ازجم«َأ
 میانی.  سبب نزول، مراد از الیوم، هد  از آن و ارتباط صدر و ییل با فراز

، همراه با متن اصـل انگلیسـی «شناخت تفسیر قرآن»جهت نقد موردنظر، نخست مواردی از کتاب 
 گیرد. شود، سپس موردنقد قرار می آورده می

 تفسیر فرازهای میانی آیه سوم از سوره مائده ترجمه مواردی از
انـد کـه آیـه فـوق در  طبق نظر غالب مفسران، آیه مذکور از حیث مکان و زمان نزول آیـه قائل .1

بیان فرمودند )تفسیر قرطبی، تفسیر  عنوان خطابه تودیع، در حجة الوداع، پیامبر  دامنه عرفات به
 طبری، اسباب النزول واحدی(:

According to most commentators, this verse was revealed as the Prophet was 
delivering his Farewell Sermon on Mt. ʿArafāt, which occurred on a Friday 
during his final pilgrimage (Q, Ṭ, W)  

ت کـه ای اسـ به همین دلیل و به دلیل ارجاع به اکمال و تتمیم دین، آیه فوق یکی از چندین آیه .7
؛ 781دریافت کرده است )آیات دیگر: بقره/ شود در میان آخرین آیاتی است که پیامبر  گمان می

 (:5-1؛ نصر/177-178؛ توبه/126نساء/
For this reason and because of its reference to the “perfection of the religion,” 

it is one of several verses thought to be among the last the Prophet received (the 
others are 7:781; 0:126; 7:178–77; 115:1–5) 

شده است، قائل است کـه آیـه فـوق، در روز فـتح  یک عقیده در اقلیت که توس  مجاهد بیان .5
 مکه نازل گشته است )تفسیر قرطبی(

A minor opinion expressed by Mujāhid, however, held that it was revealed at 
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the time of the conquest of Makkah (Q). 
تحریمی در آیه فوق نسبت به بعضی از مواد غذایی آمده است، شـبیه مـواردی اسـت کـه در  .0

 ؛ انعام(78شود )بقره/ آیات دیگر دیده می
The prohibition that this verse places on certain foods is similar to what is 

found in several other verses (7:125; 6:118–17, 100; 16:110) 
تواند متراد  با قربانی کردن )َیِبَح( باشد که در عبـارت بعـدی مورداسـتفاده  فعل یّکی که می .0

اند کـه  ای به معنای معطر، خوشمزه یا خالص اخذ شده است. بعضی قائل قرارگرفته است، از ریشه
گوشت حیوانی که بدین طریق )شرعی( یبح شده باشد، ارتباط تذکیه و یبح شرعی عبارت است از 

طور سـریع  گردد؛ زیرا با خروج خون از بدن حیوان، بدن حیـوان بـه برای خوردن معطر و مطبوع می
واسطه  ای باشد که قائل است، گوشت حیوان به شود؛ ممکن است که تذکیه مرتب  با ایده خشک می

 شود )تفسیر طبری(. یبح شرعی خالص می
The verb dhakkā, which can be a synonym for the verb “to sacrifice” (dhabiḥa), 

used in the next phrase, comes from a root meaning “fragrant,” “delicious,” or 
“pure.” Some have suggested that its connection to ritual slaughtering is that the 
meat of an animal slaughtered in this way becomes fragrant and pleasing to eat, 
since with the blood drained it dries quickly; it may also be related to the idea that 
the meat of the animal becomes purified thereby (Ṭ) 

است کـه منظـور همـان روزی به این معنا « امروز کافران از دین شما مأیوس گشتند»عبارت  .6
است که آیه مذکور نازل گشت )بر طبق نظـر اکثریـت، مـراد از الیـوم، روز عرفـه در حجـة الـوداع 

 است(. )تفاسیر قرطبی و طبری(.
This day those who disbelieve have despaired of your religion means that on 

the day this verse was revealed (according to most, on the Day of ʿArafah during 
the Prophet’s final pilgrimage (Q, Ṭ) 

شود. امر اول:  مثابه یکی از این دو امر درک می طور تفصیلی، به اکمال دین و تکمیل نعمت به .2
کنـد؛ امـر دوم:  این حقیقت که حجة الوداع مناسک و فرایند نهایی اعمال حج اسـالمی را بیـان می

شده به پیـامبر باشـد،  ل وحی قرآنی، هرچند همه با این نظر که آیه مذکور آخرین آیه نازلاکمال نزو



 

 
 

157 

 108-109 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
ا«اThe Study Quran»نقدیابراتفسیراآیرالکمرلالزاکتر ا

 اسد الله مسلمی فر 
 محمد امینی تهرانی
ا

 العالمیة جامعة المصطفی
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 موافق نیستند.
The “perfection” of the religion and the “completion” of blessing are widely 

understood as referring either to the fact that the Prophet’s pilgrimage to Makkah 
established the rites and procedures for the final Muslim ritual obligation, the 
ḥajj, or to the completion of the Quranic revelation, although not all agree that 
this was the last verse to be revealed. 

نـازل نگشـت  ی بـه پیـامبر اند که بعد از امروز، هیچ احکام حقـوقی و عبـاد بعضی قائل .8
)تفاسیر زمخشری، تبیان شیخ طوسی و طبری(، اگرچه دیگران نـزول آیـات دیگـر حقـوقی را قائـل 

 هستند )تفسیر قرطبی(.
Some claim that no other ritual or legal rulings were revealed to the Prophet 

after this day (Ṭ, Ṭū, Z), although others assert that additional verses containing 
legal, but not ritual, prescriptions were revealed after this verse (Q) 

گونه که گزارش شده که این آیه، در مکان غدیر خـم در  بر طبق روایات اولیه تشیع، آیه فوق آن .7
الوداع به مدینه توقف و مابقی حجاج در زمان برگشت از حجة  منطقه جحفه، ـ جایی که پیامبر 

اعالم نمود:  داشتند ـ، نازل گشته است. در این مکان، طبق روایات مذکور در این مکان، پیامبر 
بر هر کس من موال هستم، علی نیز موالی اوست. هم منابع اهـل سـنت و هـم منـابع تشـیع، ایـن 

را  ، چون گفتار پیامبر ای دارد حادثه را ضب  کرده است، ولی این حادثه برای شیعه اهمیت ویژه
در این مناسبت، دربردارنده تعیین خالفت بالفصل معنوی و سیاسی علی بر جامعه مسلمانان بعـد 

 دانند؛ ولی این تفسیر از آیه موردپذیرش اهل سنت قرار نگرفت. از پیامبر می
According to some early Shiite traditions, this verse was reportedly revealed 

at the site of Ghadīr Khumm in Juḥfah, where the Prophet and the rest of the 
pilgrims had halted on their return journey to Madinah after the final pilgrimage. 
At this site, the Prophet reportedly declared, “For whomever I am his master 
(mawlā), ʿAlī is [also] his master (mawlā).” Both Sunni and Shiite sources 
record this event, but it holds special significance for Shiites, who understand the 
Prophet’s statement on this occasion to have been a direct nomination of ʿAlī as 
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spiritual and political leader of the Muslim community after the Prophet, an 
interpretation not accepted by Sunnis. 

امامی، اکمال دین و تتمیم نعمت، در آیه مذکور به هـد  تثبیـت  بر طبق روایات شیعه دوازده .15
 بیان گشته است )تفاسیر شیخ طوسی، قمی(. سرپرستی معنوی )والیت یا امامت( در تبار علی

According to these Twelver Shiite traditions, the “perfection of religion” and 
“completion of blessing” in this verse are thus said to refer to the establishment of 
spiritual authority (walāyah/wilāyah or imāmah) in the line of ʿAlī (Qm, Ṭū) 

جای غـدیر  و هم آیه فوق را به را راجع به علی هم بیان پیامبر بعضی از روایات شیعه،  .11
 دانند. در عرفه می سوی مدینه، مربوط به زمان ادای خطبه وداع پیامبر  خم در زمان برگشت به

Some Shiite traditions, however, place both the Prophet’s statement regarding 
ʿAlī and this verse at the time of the Prophet’s Farewell Sermon at ʿArafah, rather 
than at the site of Ghadīr Khumm on the return trip to Madinah 

پرسـتی و  پرستان و بت اکمال دین و تتمیم نعمت ممکن است به روز پیروزی مسلمانان بر بت .17
 ر زمخشری، طبری(.ها از برگزاری حج اشاره داشته باشد )تفاسی بر منع قاطعانه آن

The “perfection of religion” and “completion of blessing” may also refer to the 
victory over the idolaters and idolatry and their decisive banishment from the 
pilgrimage (Ṭ, Z) 

 و بررسی  .نقد۵

امنربعاموَدلستفردهابرَسینقدایکم:ا

های حرام اسـت، آیـه  سوم سوره مائده که صدر و ییل آن مربوط به بیان تحریم گوشتدر تفسیر آیه  
منبع اشـاره کـرده اسـت،  72، درمجموع به «شناخت تفسیر قرآن»اکمال نام فراز میانی آیه است. کتاب 

ولی فق  شش تفسیر از آن مربوط به فراز وس  )آیه اکمال( است، مفسـران قرطبـی، طبـری، واحـدی، 
مـورد آیـه اکمـال  6مورد مربوط به صدر و ییل آیه، در برابـر  71می و زمخشری. در ارتباط با طوسی، ق

 توجه است: نکات ییل قابل
تفسـیر »کـه کتـاب   ، محمد بن احمد قرطبـی«الجامع ألحکام القرآن»سیزده مورد از تفسیر  .1
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سیر فقهی از اهـل به آن اشاره کرده است. تفسیر فوق یک تف Q، با عالمت اختصاری «شناخت قرآن
 تر استفاده از یک تفسیر آیات االحکام شیعی نیز بود. شود. مناسب سنت از آیات قرآن محسوب می

ر طبری است که بـا حـر  ی، محمد بن جر« ر القرآنیان فی تفسیجامع الب»ُنه مورد از تفسیر  .7
نت اسـت، اگرچـه به آن اشاره شده است. تفسیر فوق یک تفسیر عمدتًا روایی از اهل س Ṭاختصاری 

 حاوی مطالب مفیدی نیز است.
بـه  W، علی بن احمد واحدی است که با حر  اختصـاری «اسباب نزول القرآن»یک مورد  .5

که به دلیل محتوای آیه اکمال در آیه سوم مائده، بسیار مناسب بود که از  آن اشاره شده است. درحالی
 شد. الیت استفاده مینیز به علت حساسیت بحث و بیت یک کتاب سبب نزول اهل

، «لیـل فی وجـوه التأویون األقاویل و عیالکشا  عن حقائق غوامض التنز»یک مورد تفسیر  .0
به آن اشـاره شـده اسـت. جـای اسـتفاده  Zمحمود بن عمر زمخشری است که با حر  اختصاری 

 بیشتر از تفسیر کشا  بود.
وسـی اسـت کـه بـا دو حـر  ، محمد بن حسن ط« ر القرآنیتفس یان فیالتب»دو مورد تفسیر  .0

گـردد کـه  به آن اشـاره شـده اسـت. ایـن تفسـیر از تفاسـیر مهـم شـیعه محسـوب می Ṭūاختصاری 
 مورداستفاده مناسب قرار نگرفته است.

بـه آن  Qmقمی است که با دو حـر  اختصـاری   می، علی بن ابراه«یر القمیتفس»یک مورد  .6
، ولی جا داشت، مطالب بیشتری از این تفسـیر اشاره شده است. استفاده از این تفسیر مناسب است

، طبرسـی و «البیـان مجمع»شد؛ و مناسب بـود کـه در بحـث حسـاس فـوق از تفسـیر  استفاده می
گرفت.  ، عالمه طباطبائی که در فهرست منابع این کتاب وجود دارد، مورداستفاده قرار می«المیزان»

آملی را نیز به دلیل جامعیـت محتـوایی آن، بـه  ، جوادی«تفسیر تسنیم»افزون بر این سزاوار بود که 
 گرفت. برداری قرار می گشت و در بحث آیه اکمال مورد بهره فهرست منابع اضافه می

 نقدادوم:انردیدهاگرفتنابسیرَیالزاتفرسیراشیعر

تفسیر را برای تفسیر مورد ارجاع قرار  01در مقدمه بیان کرده است که « شناخت تفسیر قرآن»کتاب  
گانه تفسیر موردنظر مؤلفـان  01است. در ارتباط با آیه اکمال، بعضی از مفسران موجود در فهرست  داده

ها نکرده  ای به آن ، اشاره«شناخت تفسیر قرآن»ها مطالب بسیار فراوان و مهمی دارند که کتاب  این کتاب
، هـر یـک صـفحات ، مکـارم شـیرازی«تفسیر نمونـه»، عالمه طباطبائی و «المیزان»است. برای نمونه 

اند و جوانب مختلف تفسیری آیـه و شـبهات بسـیاری را طـر  و  متعددی، در ییل آیه اکمال بحث کرده
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خصـوص اینکـه  خـالی اسـت. به« شناخت تفسیر قرآن»اند. جای تمامی مطالب علمی در  پاسخ گفت
 گردد. یکر نکردن آن مباحث، باعث عدم فهم صحیح از آیه می

اتفسیرا41انقداسوم:امالَالختیرَ

کـه امـروزه،  - Citationمورد، تفاسـیری بـا درجـه ارجـاع ) 01با توجه به اینکه در لیست تفاسیر  
ارجاع علمی، یکی از عوامل بسیار مهم اعتبار سنجی علمی آثار است( کمتر اشـاره شـده اسـت، ولـی 

ت، مورداسـتفاده قـرار که از جایگاه بسیار باالیی برخوردار اسـ« تفسیر تسنیم»سنگی مانند  تفسیر گران
اللـه  ، آیت«تفسـیر تسـنیم»گردد که  ها مطر  می طور طبیعی این سؤال در یهن رو به نگرفته است. ازاین

جلد آن به چاپ رسیده است؛ چرا در لیست منـابع قـرار نگرفتـه  05اکنون بیش از  جوادی آملی که هم
داشـته اسـت. تفسـیر تسـنیم از اتقـان، است. طبعًا مصنف محترم به اتقان و جامعیت این تفسیر توجه 

جامعیت و جایگاه باالیی برخوردار است که ناهر بر تفاسیر قبل از خودش است؛ و در ییل آیـه اکمـال، 
مباحث مفصل ارزشمندی دارد. عدم وجود تفسیر فوق و تفاسیر جدیـد مهـم دیگـری از شـیعه و اهـل 

رسش این است است که مـالک اختیـار آن رو جای پ سنت، سبب محرومیت علمی این اثر است. ازاین
 تفسیر چیست؟ 01

انقداچهرَم:اعدماَعریتالعتدللامیرنامنربعاشیعراوالهلاسنت

در ارتبـاط بـا آیـه سـوم سـوره « شناخت تفسیر قرآن»از بیست هفت مورد منابع یکر شده در کتاب  
یـک گانـه کتـاب هـم فقـ  و شود. چنانکه در منابع چهل مائده، فق  سه مورد مربوط به منابع شیعه می

شش مورد مربوط به منابع شیعی است. بحث شیعه و اهل سنت موردنظر نیست؛ ولی طبق وعده خـود 
صـورت مسـاوی  مصنف در مقدمه کتاب بر اساس، روش اعتدال و انصا ، اقتضای استفاده از منابع به

ک کمیت مسـلمانان بـوده وپنج منبع اهل سنت، مال رود. آیا استفاده شش منبع شیعی در مقابل سی می
گونه نتیجه داده است. البته اگر بخـواهیم بـا مبنـای صـحیح بحـث  است که نسبت استفاده از منابع این

کنیم، باید مالک را حقیقت گرفت؛ و طبق حقیقت، نسـبت سـنجی انجـام داد کـه فعـاًل محـل بحـث 
الب اساسـی در تفسـیر آیـه نیست. درمجموع نسبت به کار گرفته شده در منابع و همچنین عدم یکر مط

شناسـاند. درنتیجـه بـه خطـا در یهـن خواننـده القـاء  را نمی بیت اکمال، تلویحًا وزنه مکتب اهل
گرایانـه بـه مکتـب  های تفسـیری بسـیار انـدکی دارد. همچنـین مطالـب هدایت کند که شیعه کتاب می

 ه است.موردتوجه قرار نگرفته است. درواقع نظر شیعه به حاشیه رفت بیت اهل
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انقداپنجم:ازمرنانزولاآیرالکمرل

، آیه مـذکور در  طبق نظر اکثریت مفسران»نویسد:  مصنف در آغاز بحث، در رابطه با آیه اکمال می 
 )بند اول(. « عرفات در زمان حجة الوداع نازل شده است

اتفاق  بـه انـد؟ قریـب نقد: این لفظ اکثریت قید الزم ندارد؟ آیا اکثریت مفسـران شـیعه، چنـین قائل
فرمودند اکثریـت مفسـران اهـل  چنین اعتقادی ندارند. بله اگر مصنف گرامی می بیت علمای اهل

سنت، اشکالی وارد نبود و واژه اکثریت را در بند ششم با استناد به تفسیر قرطبـی و تفسـیر طبـری مـورد 
کید قرار می یسـت؛ و ثانیـًا طبـری فقـ  آنکه استناد به تفسیر فقهی برای این امـر مناسـب ن دهد. حال تأ

 رو این اکثریت عماًل حاوی قید اهل سنت است. دیدگاه اهل سنت را بیان کرده است. ازاین

انقداششم:الَجرعابراتفسیرهریاغیرمنرسب

نه ِمن الُسّنه و آِی الُفرقان»تفسیر قرطبی که نام اصلی آن   ن ِلما َتَضَمّ « الجامع اِلحکاِم القرآن و الُمَبِیّ
تفسیر فقهی است. از حیث علمی، ارجاع دادن به تفسیر فقهـی در مسـائل کالمـی مناسـب است، یک 

ی یک و سه و شش از موارد باال، مطالب غیر فقهی را از قرطبی آورده است، آیا مناسب  نیست. در بندها
 کرد. نبود از کتب تفسیری دیگری استفاده می

انقداهفتم:الزومالعتبرَاسنجیاَولیتاتفسیراطبری

مشـخص شـده اسـت، طبـق تعریـف عالئـم  Ṭبندهای متعدد باال که بـا عالمـت اختصـاری  در 
که روایات تفسیر طبـری از  اختصاری کتب تفسیر، مصنف از تفسیر طبری استفاده کرده است، درحالی

 توجهی از اهل سنت نیاز به اعتبار سنجی دارد. نگاه شیعه و هم افراد قابل

ارانزولاآیرتالالحکرمادیگر،ابعدالزانزولاآیرالکمرلنقداهشتم:اعدماسرزگرَیالکمرلاب

به همین دلیل و به دلیل ارجاع به اکمال و تتمیم دین، آیه فوق یکـی »نویسد:  مصنف در بند دوم می 
دریافت کـرده اسـت  شود، در میان آخرین آیاتی است که پیامبر  ای است که گمان می از چندین آیه

 («.5-1؛ نصر/177-178؛ توبه/126؛ نساء/781)آیات دیگر: بقره/
شود آیات دیگری بعد از آیه فوق نازل شده است؛  نقد: مؤلف با پرانتزی که بازکرده است، معلوم می

یعنی آیه فوق آخرین آیه نبوده است. با فرض قبول عدم ارتباط آیه با قیمومیت جامعه مسلمانان، چگونـه 
 با اکمال دین و تتمیم نعمت، سازگار است؟

اهم:اآمدنامحتولیاصدَاواذیلالیناآیرادَاآیرتادیگرنقدان
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تحریمی که در آیه فوق نسبت به بعضـی از مـواد غـذایی آمـده »نویسد:  مصنف در بند چهارم می 
؛ نحـل/ 00-17-18؛ انعـام/ 125شـود )بقـره/  است، شبیه مواردی است که در آیـات دیگـر دیـده می

110».) 
ر آمده است. این امر یک قرینه تفسیری است که آیات میـانی نقد: صدر و ییل این آیه در سه آیه دیگ

طور تفصیل بحث فوق را طر  کرده اسـت؛ امـا مصـنف  کنند. تفسیر تسنیم به نقش خاصی را ایفاء می
 صر  نقل تحریم در آیات دیگر بسنده کرده است. به

انقدادهم:اعدماذکراکتر امعجمادَافهرستامنربع

ای به معنای معطر، خوشمزه یـا خـالص اخـذ  فعل یّکی، از ریشه»نویسد:  مصنف در بند پنجم می
اند، ارتباط تذکیه و یبح شرعی عبارت است از گوشـت حیـوان بـه سـبب یبـح  شده است. بعضی قائل

طور  گردد؛ زیرا با خروج خون از بـدن حیـوان، بـدن حیـوان بـه شرعی، برای خوردن معطر و مطبوع می
ای باشد که قائل اسـت، گوشـت حیـوان  تذکیه مرتب  با ایده شود؛ ممکن هم است که سریع خشک می

 «شود. واسطه شرعی، حالل می به
بـرد، ولـی در کشـف  نقد: مصنف در فهرست منابع خود، از کتاب لغت راغـب اصـفهانی نـام می

کنـد.  کند و برای کشف معنای تذکیـه از تفسـیر طبـری اسـتفاده می معنای واژه تذکیه از آن استفاده نمی
کرد. در صـورتی  از کتاب مفردات الفاظ قرآن راغب استفاده می« یّکیتم»ب بود، برای توضیح واژه مناس

کــدام کتــاب  آنکـه هیچ کـه مطلــب توضــیح داده شـده، از کتــاب قرطبــی و تفسـیر طبــری اســت، حال
 و َحقیَقـُة التذکیـة ِاخـراُج الُحـرارةِ »گردند. در مفـردات راغـب آمـده اسـت:  شناسی محسوب نمی واژه

راغـب اصـفهانی، )  زی از مـذبو  اسـتیـعـی و غریة: خارج کردن حرارت طبیقت تذکیحقالغِریِزّیة؛ 
 : ییل ماده یکا(.1017، مفردات ألفاظ القرآن

 دقتیادَالستنردانقدایرزدهم:ابی

اند که بعد از امـروز، هـیچ قـانون حقـوقی یـا آیینـی نـازل  بعضی قائل»گوید:  می ۳مصنف در بند 
، شیخ طوسی، طبری(؛ اگرچه دیگـران نـزول آیـات دیگـر حقـوقی را قائـل هسـتند نگشت )زمخشری

 «)قرطبی(
عنوان یکی از منابع این کتاب یکـر شـده اسـت، بایـد توجـه  نقد: کتاب التبیان شیخ طوسی را که به

ان کند، نه اینکه در مقام بیـ ای نقل می شد که شیخ طوسی در کتاب التبیان، قول مذکور را از قول عده می
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 نظر خودش باشد. عبارت شیخ طوسی این گونه است:
 یو نهـ یو أمر یو حدود ین إن معناه أکملت لکم فرائضیو اکثر المفسر یقال ابن عباس، و السد»

یلك، و ال نقصان منه بالمسخ  یادة فینت لکم، فال زیما ب یانیما أنزلت، و تب یلیبتنز یو حرام یو حالل
ء مـن  یشـ  ینزل بعـد هـذا علـی النبـیوم عام حجة الوداع قالوا: و لم یوم. و کان یلك الیبعد هذا ال
 (.5/050تا:  )طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بی.« مةیء، و ال تحر یل شیتحل یالفرائض ف

 توان قول مذکور را به شیخ طوسی نسبت داد. پس نمی

انقدادولزدهم:نقلاحدیثاغدیراتوسطابسیرَیالزالهلاسنت

طبق روایات اولیه تشـیع، آیـه فـوق، در مکـان غـدیر خـم در منطقـه »گوید:  می ۹ مصنف در بند 
و مابقی حجاج در زمان برگشت از حجة الوداع به مدینـه، توقـف داشـتند،  جحفه، جایی که پیامبر 

 یمـوال  یم، پـس علـیـاو یاعالم کرد: هر کس که من موال نازل گشته است. در این مکان، پیامبر 
اند، ولی این حادثه بـرای شـیعه  ع اهل سنت و هم منابع شیعه، این حادثه را ضب  نمودهاوست. هم مناب

را در ایـن مناسـبت، دربردارنـده تعیـین خالفـت بالفصـل  ای دارد، چون گفتار پیامبر  اهمیت ویژه
هـل دانند؛ اما این تفسیر از آیـه موردپـذیرش ا معنوی و سیاسی علی بر جامعه مسلمان بعد از پیامبر می

 «سنت قرار نگرفت.
یـک  نقد: نخست اینکه، شبهات و سؤاالت بسیار زیادی در اینجا مطر  است کـه مصـنف بـه هیچ

، عباراتی بـه «من کنت مواله فعلی مواله»قبل و بعد از بیان  ای نکرده است؛ دوم اینکه، پیامبر  اشاره
کرد و آن قـرائن را  ها نیز اشاره می به آنرو مناسب بود  برد که قرائن تفسیر این عبارت است، ازاین کار می

ای  نویسد: این حادثـه بـرای شـیعه اهمیـت ویـژه کرد؛ سوم اینکه مصنف می صورت مختصر یکر می به
کند کـه هـر گروهـی  قدر القاء می کند. همین ای را به مخاطب القاء نمی دارد، این عبارت مفهوم عادالنه

این حادثه مهـم اسـت. ایـن بیـان یـک حقیقـت صـحیح در مطلبی برایشان مهم است، برای شیعه نیز 
نویسد لکن این تفسیر از آیه موردپذیرش اهل  موردنظر شیعه نیست؛ چهارم اینکه عبارت مصنف که می

هـا،  ای از اهـل سـنت و منـابع آن سنت پذیرفته نگشت، باید گفـت: تفسـیر مـذکور موردپـذیرش عـده
 قرارگرفته است. مانند:

 نقـل شـده کـه: وقتـی رسـول خـدا  ابی سـعید خـدری و ابی هریره از درالمنثورال . در تفسیر1
مــن کنــت مــواله فعلــی »نصــب کــرد و او را بــه والیــت خوانــد  غــدیر در روز امامــت را بــه علــی
د یف عرن أبرف ْرعیبسرند ضرعه و ْلبرن عسراکَ یرو أخَج ْلبن مَدو»با این آیه نازل شد:  جبرئیل ،«مواله



 

 

 

145 

Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P:209- 260 
A Critique of the Interpretation of the Perfection [Ikma-e-Din] Verse from “The Study Quran” 

Asadullah Muslemifar 
Muhammad Amini Tehrani 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

ل یرة هربط جبَیرَ خم  نادی لره بالفالیف  غدیا یه و ْلم علیلما رصب رْفل ْللله صلف ْللله عل  قال یْللادر
ْکَمْلُت َلُکْم دِ یة ْللْ یه بهذه ْلآلیعل

َ
ف عن یب و ْلبن عساکَ بسند ضعیه و ْللاطیو أخَج ْلبن مَدو« ». َنُکْم یْفَ  أ

ه و ْرلم یرصلف ْلللره عل فع َ من ذی ْللحجة قال ْللنب فف  ثماریَ خم و هف یف  غدیلما کاث   َة قالیأبف هَ
ْکَمْلرُت َلُکرْم دِ یرْللْ   من کنت مفاله  علف مفاله  ارزل ْلللره

َ
ه ق:  ۱۳۶۳)سـیوطی، الـدرالمنثور، «  َنُکمیرْفَ  أ

۲/۲۱۹.) 
روایـت شـده کـه ایـن آیـه  ابن عبـاس خدری و. در کتاب شواهد التنزیل از ابو هریره و ابو سعید 7

ِبر»است. چنانکه گفته شده است، وقتی این آیه نازل شد.  مربوط به علی
َ
َرا ْلْلَحاِکُم ْلْلَفْلِلُد، َعْن أ ََ ْخَب

َ
 فأ

ْحَم یَحْفِص ْبِن َشاهِ 
َ
َثَنا أ ِه ْللنَّ َن َقاَل: َحدَّ َثَنا َعلِ  یَِ یُد ْبُن َعْبِد ْلللَّ ْلُز َقاَل: َحدَّ ر فْلْلَبزَّ ق  ََّ رْعد  ْلل َْ َثَنا  فْبُن  َقراَل: َحردَّ

بِ  ُة ْبُن َر ََ بِ یَضْم
َ
َِ ْبِن َحْفَشب  َعْن أ ْلِق، َعْن َشْه َ  ْلْلَفرَّ ، َعْن َمَط ََ  فَعَة َعِن ْلْبِن َشْفَذ   َة، َقراَل: َمرْن َصراَ  یُه ْفَ  یرََ

ََ ِمْن ذِ یرِ َثَما ُه َلُه ِص  یَة َعَ  ِة َکَتَب ْلللَّ ت  یْلْلِحجَّ ِْ ًَْل، َو ُهَف یاَ   رِه ل بِ یْفُ  َغِد یَن َشْه رفُل ْلللَّ ُْ َخرَذ َر
َ
ا أ ِد یرَِ ُخمٍّ َلمَّ

بِ  فَعلِ 
َ
راِ : فَطاِلب  َ َ اَل: َمْن ُکْنُت َمْفاَلُه َ َعلِ  فْبِن أ َُ ْبُن ْلْلَاطَّ ْْ َلرَ   َمْفاَلُه. َ َ اَل َلُه ُعَم ْْ َبر ِبریرَبر

َ
 فا ْلْبرَن أ

مـن  رسالت به پروردگار اکبر که دین کامل شد و نعمت به نهایت رسید و : اللهفرمود پیامبر .« َطاِلب  
را  علـی امیرالمـومنین بعد از من نعمت را به نهایت رضایت داد. سـپس دسـت و به والیت علی

طالب،  ابی پسر ای  ند نمود و فرمود: من کنت مواله فعلی مواله. در این هنگام عمر گفت: آفرین بر توبل
)حسـکانی، شـواهد « هسـتی. مـومن مـرد و زن در حالی روز بر تو گذشت که موالی من و موالی هر

 .(۲۶۳ - ۲۶۶،/۱ه ق:  ۱۳۱۱التنزیل،  
 فحردثن»به این مطلب تصریح شده و شر  آن را با واقعه غدیر آورده است:  مناقب خوارزمی در. 5

بد ْللَحمن ْللرذرْل،، حردثنا ، حدثنا محّمد بن عیل ْللعنزیْللحسن بن عل ف، حدثنیعبد ْللّله بن إْحاق ْللبغف
د یْرع ف، عرن أبریهراروث ْللعبرد ف، عرن أبریبن ْللحسن، ْلبف ْللحسن ْللعبد فعل فس بن حفص، حدثنیق

ف  یرَ خم، ْلمَ بما کاث تحت ْلل جَة من ْلل فك   م و ذلر  یف  دعا ْللناس ْللف غدی ف: ْلث ْللنبیْللادر
تفَقرا حترف یا  ْلبطه، ثم لرم یاس ْللف ب أخذ بضبعه  َ عها حتف رظَ ْللن فس، ثم دعا ْللناس ْللف علیْللام

ْکَمْلُت   ْفَ  یرزلت َْللْ 
َ
ْتَمْمُت   َنُکْم یدِ   َلُکْم   أ

َ
ْْ َ    َلُکُم   ُت یَو َرِض  فِرْعَمِت   ُکْم یَعلَ   َو أ : ْللّلره قال رْفل ْللّله ناً یدِ   ْلْإِ

ثم قال: ْلللهم وْلل مرن وْلاله، ، فة لعلی، و ْللفالفن، و ْلتما  ْللنعمة، و رضف ْللَ  بَْاالتیْلکبَ علف ْلکمال ْللد
 (.۱۷۱: 1011)خوارزمی، المناقب، « و عاد من عادْله، و ْلرصَ من رصَه، و ْلخذل من خذله

جمله  اند که از کرده اهل سنت این آیه را در رابطه با روز غدیر یکر علماء همچنین جمع زیادی از. 0
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ْلقفل: »چهارم تا قرن دهم در ییل آمده است:  قرن ها محمد بن جریر طبری است. برخی از ایشان از آن
 –ألعر   مرن ْللعامرة من کبرار ْلالممرة و ْللحفرا  ْل –و ْلّث روْلة حدیث رزول هذه ْلآلیة ْللمبارکة  ف یف  ْللغدیَ 

علرف برن  ْلبفْللحسرن، 013ْلبف جعفَ محمد بن جَیَ ْللطبَی، ْللمتف ف ْرنة ک یَوث جّدْل، رذکَ هنا بعضهم: 
، ْلبرفبکَ ْلبرن مَدویره ْلالصرفهارف، ْلبفعبدْللله ْللحراکم ْللنیسرابفری، ْلبفحفص ْلبن شاهین، عمَ ْللدْلرقطنف

، ْلبفبکَ ْللاطیب ْللبغدْلدی، ْلبفْللحسین ْلبرن ْللن رفر، ْلبفبکَ ْلحمد بن ْللحسین ْللبیه ف، ْلبفرعیم ْلالصفهارف
، ْللحسرن برن ْلحمرد ْلبفْلل اْم ْللحاکم ْللحسرکارفْلبفْعید ْللسجستارف، ْلبفْللحسن ْلبف ْللمغازلف ْللفْلْطف، 

ْللحدْلد ْلالصفهارف، ْلبفبکَ ْلبن ْللمزر ف، ْلبفْللحسن ْلبن قبیس، ْلبفْلل اْم ْلبن ْللسمَقندی، ْلبفْللفتح ْللنطنزی، 
فمنصفر شهَدْلر بن شریَویه ْللردیلمف، ْللمف رن برن ْلحمرد ْللمکرف ْللارفْلرزمف، ْلبفْلل اْرم ْلبرن عسراکَ ْلب

ْللدم  ف، ْلبفحامد ْعد ْللدین ْللصالحارف، ْلبفْللمظفَ ْبط ْلبن ْللجفزی، عبدْللَزْلق ْللَْعنف، شیْ ْلالْ   
)میالنی، شر  منهاج الکرامة « ْیفطفج ل ْللدین و   ْلبن ک یَ ْللدم  ف ْللحمفینف ْللجفینف، عمادْللدین

 (.502- ۷/۷۱6: 1078فی معرفة االمامة، 

 نقداسیزدهم:اچرلافقطاسرپرستیامعنویا

امامی، اکمال دین و تتمیم نعمت، در آیه  بر طبق روایات شیعه دوازده»گوید:  می ۱۶مصنف در بند  
بیان گشـته اسـت )تفاسـیر  لیمذکور به هد  تثبیت سرپرستی معنوی )والیت یا امامت( در تبار ع

 «شیخ طوسی، قمی(
نقد: چرا فق  سرپرستی معنوی؟ و چرا استناد به تفسیر قمی و تفسیر شیخ طوسـی؟ هـر دو مفسـر 

 دانند. مراد آیه را به معنای سرپرستی سیاسی و معنوی هر دو می
 نقد چهاردهم: قائالن نزول آیه اکمال در روز عرفه

را هم ناهر به علـی و هـم  بعض روایات شیعه، گفتار پیامبر »ید: گو مصنف در بند یازدهم می 
 سوی مدینه، مربوط به زمان ادای خطبه وداع پیـامبر  جای غدیر خم در زمان برگشت به آیه فوق را به
 «دانند. در عرفه می

 انـد کـه کالعـدم محسـوب قـدر قلیل نقد: قائالن از علمای شیعه کـه آیـه را نـاهر بـه روز عرفـه، آن
ه ین آیات اهل سنت(، نزول ایوجود دارند که )مانند روا یعیدر منابع ش یاتیگردند. افزون بر این روا می

ف  یر فة و إرمرا أتراه ذلر   ریرثم رزلرت ْللفال»دانند:  ت مییرا در روز عرفه؛ اما شأن نزول آن را مسئله وال
 (۲۹۱/ ۱: 1052، ی، الکافینی)کل« ْللجمعة بعَ ة
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اشبهرتادَاتفرسیراشیعرنقداپرنزدهم:اپرسخا

اکمـال دیـن و تتمـیم نعمـت، ممکـن اسـت بـه روز پیـروزی »گوید:  مصنف در بند دوازدهم می 
ها از برگزاری حج برگردد )تفاسـیر زمخشـری،  پرستی و بر منع قاطعانه آن پرستان و بت مسلمانان بر بت

 «شیخ طوسی(.
انـد. بـرای نمونـه، تفسـیر  بیـان کرده صورت علمی و قـاطع نقد: علمای شیعه جواب این شبهه را به

 فرماید: المیزان در ییل آیه می
م کـه بعـد از یدانـ ن دارد و ما مـییفه داللت به اکمال دیه شریرا آیست؛ زیز درست نین احتمال نیا»

ن خدا کامل و نعمتش تمام نشده بود، چون فتح مکه در سال هشـتم هجـرت اتفـاق افتـاد و یفتح مکه د
ن فـتح مکـه و یها بـ ها و حرام اری از حاللینی اسالم بعدازاین سال نازل شد و بسیت داری از واجبایبس

 (.0/720: 1520)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، « د.یع گردیتشر ن درگذشت رسول خدا یب

 نقداشرنزدهم:امبرحثاجدیدادلنشاتفسیر

انـد، ماننـد  آن سـخن گفته در این تفسیر از مباحث جدید تفسـیری کـه غالـب مفسـران معاصـر از
 شناسی، جّو و فضای نزول، هرمنوتیک، پدیدارشناسی مورداشاره قرار نگرفته است. زبان

انقداهفدهم:اشرلیطامفسر

برای نگارش تفسیر، مفسر باید دارای شروطی باشد، آیـا چقـدر از ایـن شـروط در مؤلفـان کتـاب  
گاهی ا« شناخت تفسیر قرآن» ز علم لغت و اشتقاق؛ وجوه و نظـایر؛ شـأن محرز است. شروطی مانند: آ

 های تفسیری و ... . و سبب نزول؛ ناسخ و منسوخ؛ معانی و بیان؛ مبانی و قواعد و روش

 .نکات پایانی6

انکترایکم:

توانست از ساختار، روش، و انسجام بهتـری برخـوردار باشـد کـه امیـد  تفسیر انجام شده از آیه می 
توجهی برخوردار شود. لکن ضمن احتـرام بـه گـروه  از ارتقای قابل است در ویرایش بعدی از هر حیث

 طور استفاده کنند. مؤلفان، مناسب است در نسخه بعدی از متخصصان تفسیر نیز به

انکترادوم

ها احتمااًل  های مختلفی داده شود. یک از جواب ممکن است در مقابل نقدهای انجام شده، جواب 
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ساس این نقدها و نقـدهای دیگـر اضـافه گردنـد، حجـم کتـاب بسـیار عبارت باشد از اگر مطالبی بر ا
آنکه قصد بر حجم بسیار گسترده نبوده است. در جواب این شبهه مناسب است  شود، و حال گسترده می

 گفته شود که:
بار در اول هر سوره،  ، ترجمه آیات قرآن دو بار آمده است. یک«شناخت تفسیر قرآن»اواًل: در کتاب  

کـه  ر ییل تفسیر هر آیه و همچنین زمان تفسیر هر آیه، مجدد ترجمه آورده شـده اسـت. درحالیبا و یک
آید، دیگر آوردن ترجمه مجموع سوره در اول سوره الزم نیسـت؛ و بـا  اش می وقتی تفسیر هر آیه، ترجمه

ات شود تـا بتـوان تفسـیر و توضـیح صد صفحه آزاد می حذ  این ترجمه مجموعًا حدود پانصد تا شش
 بیشتری را اضافه کرد.

ثانیًا: در بسیاری از موارد با یک سطر ارجـاع مناسـب، راهنمـایی الزم بـرای یـافتن مطلـب انجـام  
شود و نیازی به بس  کالم نیست تا حجم کتاب مضاعف گردد. فرضًا در مورد نزول آیه در روز غدیر  می

ن راهنمایی کـرد و بـرای اینکـه عـدالت در یا دیگر کتب معتبر فریقی« الغدیر»و « المراجعات»به کتاب 
 بیان مطالب مراعات شود، در مورد دیگران هم به کتب موردنظرشان راهنمایی شوند.

کتاب الغدیر در موضوع غدیر در قرآن، سنت، ادبیات، تاریخ اسـت. بـه بـاور عالمـه امینـی، ایـن  
امور وابسته به آن شـود، درواقـع عنوان برای این کتاب بدین معناست که اگر کسی منکر حدیث غدیر و 

منکر قرآن، سنت، ادبیات، تاریخ و مجمع علمی شعر عرب شده است؛ چراکه نویسنده مدعای خود را 
جلد به زبان عربی به نگـارش  11با اسناد متقن از تمامی این سه منبع، به اثبات رسانده است. کتاب در 

کننده واقعـه غـدیر را گـردآورده  تن از تابعاِن روایت ۳۳تن از صحابه پیامبر و  ۱۱۶اول نام  درآمده است
نویسد: عالمه امینی، ابتـدا از قـرآن، سـپس از حـدیث  است. استاد عبدالفتا  عبدالمقصود مصری می

های مهم الغـدیر اسـت، ماننـد اسـتناد بـه  استفاده از منابع اهل سنت، یکی از ویژگیطلبد.  هدایت می
ای  و معتبر اهل سنت هم چون صحا  سّته که مورد بدون هیچ خدشـه های اصلی ها، منابع و متن کتاب

گیـرد، ولـی کتـاب از  معرفی چنین کتاب با ارزشی یا مانند آن حجمی از کتاب تفسـیر نمیپذیرند.  می
 جایگاه هدایتی باالیی برخوردار خواهد شد.

 نتیجه
دارای مالحظـاتی نیـز توجـه،  ضمن داشـتن محاسـن و مزایـایی قابل« شناخت تفسیر قرآن»کتاب  

و هفده نقد در تفسـیر آیـه اکمـال مطـر  « شناخت تفسیر قرآن»است. درمجموع به شش مزیت کتاب 
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انـد از: عـدم تعـادل در یکـر منـابع  ای از نقدهای تفسیر آیه اکمال از کتاب مذکور عبارت گشت. نمونه
واننـدگان کـه در تفاسـیر شیعه و اهل سنت؛ عدم یکر بسـیاری از بیانـات الزم در جهـت هـدایتگری خ

بزرگان مفسران شیعه بیان شده است؛ عدم یکر مالک انتخاب تفاسیر مرجع؛ ارجاعات نامناسب؛ عـدم 
رعایت اعتبارسنجی روایات کتاب تفسیر طبری؛ عدم صـحت انتسـاب اقـوال بـه یـک شـخص ؛ نقـل 

 روط متعدده.حدیث غدیر خم از طریق اهل سنت و عدم التزام به لزوم واجد بودن مفسر به ش
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