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  نامه علمی ـ پژوهشی مشرق موعود فصل  29/1/89 :تاریخ دریافت
  1389، بهار 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاریخ پذیرش

  
  

   در دیدگاه فریقین)اظهار دین(مهدوي ررسى تطبیقى آیات ب
  *اهللا نجارزادگان دکتر فتح

  چکیده
 و 32: توبـه ( دیـن  ةتعالى را در امر سیطر    حق ةاکثر مفسران فریقین تحقق اراد    

  و نـزول حـضرت عیـسى       به عصر ظهور امام مهـدى     ) 9 و   8:  صف ؛33
کـه    بدون آن،اند ه آوردهمال موج آنان این قول را یا به نحو احت   .دانند مربوط مى 

 دین حق را تنهـا  ةآن را انکار یا حتى در آن تردید کنند یا به نحو تعیین، سیطر     
  .اند به عصر ظهور اختصاص داده

به (یا تأویل   ) به معناى مفهوم تفسیرى آیه    (روایات فریقین نیز به شکل تنزیل       
سو با مفاد آیات و قدر  هم) معناى تحقق عینى مفاد آیات در زمان پس از تنزیل 

فـریقین  .  عصر ظهور داللـت دارد  درن دیدگاه فریقین، بر تحقق این اراده        قمتی
در مقام بررسى و ارزیابى مفاد روایات نیز آنها را مورد انکار یا حتى تردید قـرار               

  .اند نداده
ـ    این مقاله با ارزیابى و نقد دیدگاه قـرآن    بـه ایـن نتیجـه    هپژوهـان هـر دو فرق

 اختـصاص دارد و  د که مفاد این آیات تنها به عصر ظهور امام مهدى       رس مى
  .روست ههاى متعدد روب اقوال دیگر با مناقشه

  ي کلیدناگواژ
  . دین حق، عصر ظهورةاظهار دین، تفسیر تطبیقى، امام مهدى، سیطر

  )najarzadegan@ut.ac.ir) (پردیس قم(دانشیار دانشگاه تهران  *                                                         
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  لهئطرح مس
 * أْبى اللّه إِلَّا أَن یتِم نُوره ولَو کَرِه الْکَافِرُونَیرِیدونَ أَن یطْفِئُوا نُور اللّهِ بِأَفْواهِهِم ویمفاد آیات 

 - 32 :توبه ( ودِینِ الْحقِّ لِیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّهِ ولَو کَرِه الْمشْرِکُونَ هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى
 چیست؟ آیا مراد از اظهار دین آگـاهى دادن  ،کردتوان یاد  مى» اظهار دین«که از آنها به آیات   ) 33

کـه در آن مرجـع ضـمیر مفعـولى        ( شرایع و ادیـان بـراى رسـول خداسـت            ۀو نمایان ساختن هم   
 دیـن   ة سـیطر  دربـارة تعـالى     حق ةکه این تعبیر از اراد     ، یا آن  )خواهد بود » رسوله «ۀکلم» لیظهره«

تعالى در ایـن امـر بـه عـصر       حقةقق اراد در این صورت آیا تح     .گوید حق بر سایر ادیان سخن مى     
بى تحقق یافته و عصر ظهور مـصداق    اختصاص دارد یا این اراده به طور نس        ظهور امام مهدى  

  .هاست ها به این پرسش این مقاله در صدد ارزیابى پاسخ.  آن استتما

  مقدمه
  :کنیم می اساسى از این آیه را بررسى ةدر این مقدمه چند واژ

  ).58 :1416 ، اصفهانیراغب(شدت امتناع را گویند » اإلباء«صدر  از م:»یأبى«
»تم168همـو،    (.رسیدن چیزى به حدى است که نیازى به چیـزى بیـرون از خـود نـدارد                : »ی (

بنابـه قـول   . رسـاند  تعالى نور خـود را بـه نهایـت مـى      یعنى حق متِم نُورِهِ  واهللاُ: ة فرمود ،بنابراین
 ،2ج :تـا   ، بـی  زمخـشرى  (.کند تا به نهایت اشراق و نورانیت برسد        را زیاد مى  قدر آن     آن ،زمخشرى

265(  
اسـالم را دیـن حـق      .  همه اتفاق نظر دارند که دین حـق، همـان اسـالم اسـت              :»دین الحق «
 :تـا  ، بـی ىیطباطبـا  (.است که بر واقعِ حق منطبق استمشتمل  چون بر عقاید و احکامى  ؛نامند مى
  )247 ،9ج

»ظْهِرَهلى لِیلیه« ترکیب  :»... عرَ عه«هم به معناى » ظَهماننـد  .  یعنى بر او چیره شد،است» غَلَب
ـ [ «:که به این معناست   ) 20 :کهف (...إِنَّهم إِن یظْهرُوا علَیکُم یرْجموکُم     شریفه   ۀآی  ]: گفتنـد  انآن

و هـم بـه معنـاى       » .ننـد ک سـار مـى     شما را سنگ   ، بر شما دست یابند و چیره شوند       ]دشمنان[اگر  
ـ   ) 541 :1416 راغب اصـفهانی، ( ،است یعنى او را مدد رساند  » عاونَه«  شـریفه کـه   ۀماننـد ایـن آی

دیگـر را مـدد     او پـشتیبان شـوید و یـک   ضـد و اگر بر    «) 4 :تحریم(؛  ...وإِن تَظَاهرَا علَیهِ  : فرمود
کـه از ظهـور و   » ظَهـرَ  «ۀاصـل کلمـ  بنابه قول راغب، با توجه به     » اظهار«معناى دیگر   » .رسانید

این ابـراز  ) 54 :1416 راغب اصفهانی،( .، ابراز کردن و نمایان ساختن استگرفته شدهآشکار شدن   
کـه خداونـد تمـام      به این، براى شخص رسول خداست    ،به قول برخى از مفسران      بنا ،گرى و نمایان 

البتـه بـا   . کنـد   آگاه مى  نان آ ۀشان به هم  سازد و ای    را براى پیامبرش نمایان مى     ها یعتها و شر   آیین

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

  43  

ت 
 آیا

قى
طبی

ى ت
رس

بر
ي 

هدو
م

)
دین

هار 
اظ

(
قین

 فری
گاه

دید
در 

 
 

ن کـرد رسـانى یـا ابـراز و نمایـان           صِرف مـدد   ولَو کَرِه المشرِکُونَ  :  آیه که فرمود   ۀتوجه به ادام  
 دیـن حـق بـر     ةکه بـه سـیطر      بدون آن  هاى ادیان دیگر براى شخص نبى مکرم اسالم        آموزه

، برخـى از    دلیلشاید به همین    . ن نخواهد شد   ناخرسندى مشرکان و کافرا    ۀسایر ادیان انجامد، مای   
 .انـد   مذکور تنها به غلبه دادن و چیره ساختن معنا کرده       ۀمفسران از ارباب لغت این ترکیب را در آی        

  . همین معنا مراد استآمد کهبا توجه به شواهد و قراین خواهد ) 550 ،3ج :1406، فیروزآبادى(

  انحصار تحقق وعده به عصر ظهور
 در شـکل  .گرفـت   تـوان پـى   ت این انحصار بحث را به دو صورت ایجابى و سلبى مى        براى اثبا 

 بایـد  و در شکل سلبى  تأمل کردسو و آیات هم  آیه   در مفاد این آیات با توجه به سیاق          بایدایجابى  
  .را نقد و ابطال کردهاى دیگر در این زمینه  احتمال

    دینةتأمل در مفاد آیات سیطر
هـا طبـق جـدول زرکـشى      یات در آن قرار دارد بر اساس ترتیب نزول سوره توبه که این آ  ةسور

 صد و چهاردهمین التمهید، صد و سیزدهمین سوره و طبق جدول کتاب     )194 ،1ج :تا  ، بی زرکشى(
 .داننـد  مـى ملحـق   انفـال  ةبرخى آن را به سـور . نازل شده است  ) 107 ،1ج: 1398،  معرفت(سوره  

عالمه طباطبایى ایـن الحـاق   ) همو (.ه در ترتیب نزول قرار دارد انفال هشتاد و هشتمین سور    ةسور
 صف نیز کـه     ةسور) 146 ،9ج :تا  ، بی ىیطباطبا (.را با توجه به روایات اهل بیت راجح دانسته است         

 صـد و یـازدهمین    التمهیـد  در آن است طبق جـدول کتـاب          )هشتم و نهم  (شبیه به همین دو آیه      
 مدنى و ایـن آیـات   ةاین دو سور. ن سوره نازل شده است   سوره و طبق جدول زرکشى صد و نهمی       

 نـازل  ، این آیات در اواخر بعثـت رسـول مکـرم اسـالم    رو از این. اند جزو استثناها شمرده نشده  
  .بودتر نقاط حجاز سیطره یافته  نمایان شده و در بیش در زمانى که دین حق؛اند شده

ى نازل شد گزارش پیروزى آشکار پیـامبر   فتح که در سال ششم هجر   ةقرآن کریم ابتدا در سور    
و در آن بـه تحقـق   فرمـود  ، اعـالن   بـود  و مؤمنان را که با صلح حدیبیه به دست آمـده         اکرم

. ...لَقَد صدقَ اللَّه رسولَه الرُّؤْیا بِالْحقِّ لَتَدخُلُنَّ الْمسجِد الْحرَام: رؤیاى پیامبرش وعده داد و فرمود
 اسالم در قالـب ایـن   ة سیطرةتعالى دربار  حقةگاه در پى آن براى نخستین بار از اراد      نآ) 27 :فتح(

  : تعابیر پرده برداشت
    ىدبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر ولَى     هع ظْهِرَهقِّ لِیدِینِ الْحکَفَـى    وینِ کُلِّـهِ وبِاللَّـهِ    الد 

  )28 :فتح(؛ شَهِیداً
ها چیره کند و   دینۀبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر هماوست کسى که پیام

  .کند  کفایت مى]بر این امر[گواه بودن خداوند 
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هاى دیگـر ماننـد پیـروزى در     ي پیروزى آشکار و سپس پیروزمنزلۀاین اراده با صلح حدیبیه به    
ـ             بازداشـتن  «لى، ماننـد  تعـا   حـق ۀجنگ خیبر و فتح مکه با فراهم آوردن اسباب و دخالـت حکیمان

» انزال سکینه بر پیامبر و مؤمنـان      «،  »هاى کافران  انداختن ترس در دل   «) 20 :فتح(،  »ار کف ۀتوطئ
 اهـل  ، صف از تالش کافرانة سورهفتم توبه و ة سور22 ۀگاه در آی  آن. تحقق یافت ... و) 26 :فتح(

ان دیـن حـق اسـت و    کتاب، منافقان و مشرکان براى خاموش کردن نور خدا سخن گفت که همـ     
 بِاللَّـهِ    کَفَـى  پایـانى آن یعنـى       عبـارت جـز   ( فـتح    ة سور 28 ۀ آن با همان الفاظ آی     ۀدوباره در ادام  

 این آیات داللت دارد که خداونـد بـا ارسـال نبـى      ۀمجموع.  دین حق وعده داد    ةبه سیطر ) شَهِیداً
آوردن اسـباب و دخالـت   دین حق را با فـراهم       خواسته   تکوینى خویش    ة با اراد  و مکرم اسالم 

 ةگونه کـه در عـصر رسـالت ایـن اراده را در محـدود          همان ،حکیمانه خود بر سایر ادیان چیره کند      
  .چند مشرکان و کافران ناخرسند شدند هر،سرزمین حجاز تحقق بخشید

 ایـن تعبیـر   کاربردکه   افزون بر آن فرموده،یاد  » بأفواههم «عبارتبا  را  که تالش آنان     شاید این 
کنایه از ایـن    ) 255 ،19ج :تا  ، بی ىیطباطبا(دارد  داللت  هاى آنان     و انکار تالش    رد دربارة مبالغه   بر

ـ   آنان به طور عام، بدون مبنا و منطق است و درون  ةاست که سخن آنان به طور خاص و سیر          ۀمای
  : که فرمودآمده  مانند همین تعبیر در این آیه ندارد، عقل و وحى ي ازاستوار

 ...مواهِکُملُکُم بِأَفْوقَو ذلِکُم کُمنَاءأَب کُماءعِیلَ أَدعا ج... 4 :احزاب(؛(  
تا حکم پسران واقعـى شـما را داشـته    [هاى شما را پسرانتان قرار نداده       و خداوند پسرخوانده  

   .رانید  این گفتار شماست که بر زبان مى،]باشند
 و از مبناى عقل و وحى سرچـشمه         بوده رسوم جاهلى    ۀپسرخوانده را پسر واقعى دانستن، بر پای      

 آید کـه  به دست می توبه در سیاق آیات قبل آن        ة آیات مورد بحث در سور     با بررسی . نگرفته است 
  :دهد دارد و از پندارشان چنین خبر مى  یهودیان و مسیحیان پرده بر مىۀپای آیات قبلى از قول بى
   ُنرٌ ابزَیع ودهقَالَتِ الْیو                ملُهقَـو ـنُ اللّـهِ ذلِـکاب ـسِیحى الْمارقَالَـتِ النَّـصاللّهِ و 

اهِهِمبِأَفْو... 30 :توبه(؛(  
 این سخن آنان است   .مسیح پسر خداست  : عزیر پسر خداست و نصارا گفتند     : یهودیان گفتند 
  .]پایه و عارى از حقیقت سخنى بى[آورند  که بر زبان مى

پایـه اسـت، تنهـا بـر       فرزند قائل شوند، شرك ذاتى است که چـون بـى       این پندار که براى خدا    
  :فرماید قرآن پس از این مى. شود ها جارى مى سرزبان

               ا أُمِـرُوا إِلَّـامو مرْینَ ماب سِیحالْمونِ اللّهِ واباً مِن دبأَر مانَهبهرو مهارباتَّخَذُوا أَح
  )31 :توبه(؛  الَإِله إِلَّا هو سبحانَه عما یشْرِکُونَلِیعبدوا إِلهاً واحِداً
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خـود  [ عالمـان و راهبـان   ]از آن روى که بدون هیچ قید و شـرطى از  [یهودیان و مسیحیان    
و . را پروردگار و معبود خویش شمردند و براى خدا ربوبیتى قائل نـشدند    ]اطاعت کردند، آنها  

 در حالى که آنان مـأمور  ،ر مریم را نیز پروردگار خود گرفتند     نصارا، مسیح، پس   ]افزون بر آن  [
 او .که خداى یکتا را که جز او معبودى در خور پرستش نیست، عبادت کننـد          نبودند مگر این  

  .که به او شرك ورزند منزه است از این
بـان  هاى نفسانى احبـار و ره  ها، کتمان حقایق و خواسته قرآن در این آیه در برابر تحریف کتاب      

 گیـرد؛  مـی که در حکم خواصند موضعى متناسب با آنان و در برابر عوامِ پیرو آنان موضـعى دیگـر                  
 و حالل خـدا را حـرام   شمرند میکند که چرا احکامى را بر خالف حکم خدا روا   آنان را سرزنش مى   
 البتـه عـوام   .د که چرا آنان را ارباب خود گرفتنـد فرمای کنند و عوام را توبیخ مى   و حرام را حالل مى    

کننـد یـا بـراى آنـان، نمـاز و روزه یـا سـایر              مندان و راهبان سجده نمى     اهل کتاب در برابر دانش    
 قـرآن از  ،انـد   ولى چون خود را بدون قید و شرط در اختیار آنان قـرار داده          آورند، جا نمی  به  عبادات  

 در احادیـث فـریقین از   ایـن معنـا  . تعبیر کرده است» عبادت«این پیروىِ غیرمشروع و نامعقول به       
  : مضمون این روایات با این تعبیر آمده است.  استه نقل شد و سایر معصومانپیامبر اکرم

  وحرَّموا علیهم حالالً فاتَّبعوهم فَعبدوهم مِـنْ حیـثُ ال یـشعرونَ؛            أَحلّوا لهم حراماً  
  )348 ،2ج :1402، کثیر ؛ ابن114 ،6ج :1408، جریر ؛ ابن49 - 45، ح229 ،2ج :تا ، بیعیاشى(

 حالل خداوند را براى ایشان حرام و حرام او را حالل کردنـد و مـردم   ]احبار و رهبان [ آنان  
   .که بدانند، معبود خود قرار دادند پیروى نمودند، پس آنان را بدون آن

 شود؛ چون موجب ربوبیت احبار      نزد خداوند امرى بزرگ تلقى مى      ایشان،ساز   این اطاعتِ عبادت  
آورد؛ شرکى که در تقابل با دین حق یعنى توحید ناب         از شرك ربوبى سر درمى    و   شود میو رهبان   

باز قرآن این کار خواص و عوام اهل کتاب را نوعى تالش براى خـاموش کـردن نـور خـدا                      . است
... : انـد   دینى که آنان به انجام و اجـراى آن مـأمور بـوده   ؛که همان دین توحید ناب است    داند   می

 این آیه ۀسپس خداوند در ادام. وما أُمِرُوا إِلَّا لِیعبدوا إِلهاً واحِداً الَإِله إِلَّا هو سبحانَه عما یشْرِکُونَ    
.  نورش را به کمال رساند و نور توحید را بر تمام ادیان چیره سـازد       فرموده وعده   33 و   32در آیات   

هـاى نفـسانى     برانـدازى و پایـان دادن بـه خواسـته           کتمان زدایى و  این چیرگى و کمال در تحریف     
نسبت به خواص و در نتیجه اجراى احکام خداوند به جاى احکـام احبـار و رهبـان بـراى همگـان                 

تعالى در میـان آنـان و برانـداختن ربوبیـت احبـار و رهبـان و        است که با تحقق عملى ربوبیت حق     
آیـد    از آسمان فرود مى    اه که حضرت عیسى   گ پیوندد؛ آن   به وقوع مى   ربوبیت حضرت مسیح  

 هرچند مشرکان که همان اهـل  ،این وعده عملى خواهد شد .  اقتدا خواهد کرد   و به امام مهدى   
نـد و   ان یا کافران که همان    ،شریک قائلند  کتاب هستند چون براى خداوند در ذات، عبادت و ربوبیت         

 ؛ ناخـشنود باشـند    ،ورزند  کفر مى  متعالى یا رسالت رسول اکر     به ربوبیت و عبودیت محض حق     
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 توبـه  ة سـور 85 و 55 ۀبه آیات قرآن مانند آی که در واقع بنا(چون کافران و مشرکان و نیز منافقان    
 موضـع  ،پرستى ناخرسندند و در برابر دین حـق کـه بـر محـور یکتاپرسـتى اسـت             از یگانه ) کافرند

  : فرماید قرآن مى. گیرند مى
ِخْلم وا اللَّهعالْکَافِرُونَفَاد کَرِه لَوینَ والد صِینَ لَه 14 :غافر(؛(  

 هرچند کافران ناخـشنود  ،دانید خداوند را بخوانید در حالى که تنها براى او دین را خالص مى     
  .باشند

دارد و   برمـی هاى نفسانى و جاهالنه از اراده و خواسـت خـود پـرده               خداوند در برابر این حرکت    
 خاموش شـود  ، خداوند نخواهد گذاشت این نور که همان دین حق در زمین است  تنها نه: فرماید می

  . تا به نهایت إشراق و نورانیت برسدکند افزون میبلکه آن را 
ـ ه احکام نظرى تحقق یافتـ ي در مقام انشاواللَّه متِم نُورِهِ: این وعده که فرمود  گویا    ۀ و در آی

   : مائده از آن چنین خبر دادةسوم سور
ًدِینا الَمالْإِس لَکُم ضِیترتِی ومنِع کُملَیع تمأَتْمو دِینَکُم لَکُم لْتأَکْم موالْی ؛  

 و اسالم را براى شـما  گرداندمامروز دینتان را براى شما کامل و نعمتم را در حق شما تمام              
  . آیین پسندیدم] منزلۀ به[

هدایت و دین حق فرستاد تا همین دین مورد هجـوم، عرضـه و        در مقام اجرا نیز پیامبرش را با        
همـین   بـه . گاه این دین کامل بر سایر ادیان در تمام جوامع بـشرى چیـره شـود    سپس گسترش یابد و آن   

  . استویأْبى اللّه إِلَّا أَن یتِم نُوره عبارت همانند شرح و توضیحى براى 33 ۀتوان گفت آی رو مى
ایـن آیـات حکایـت از سـنت     . توان به مفاد آیـات مـورد بحـث نگریـست      نیز مى از منظر دیگر  

سـازى زمـین و در پـى آن بـه      سازى و سـالم  تعالى و فضل او که بر پاك  سنت حق؛تعالى دارد  حق
 مانند داستان طالوت و جالوت کـه خداونـد   ،گرایى تعلق گرفته است   ورزى و ابقاى توحید    بقاى دین 

  :فرماید ىدر پى شکست جالوتیان م
           لَـىذُو فَـضْلٍ ع لکِـنَّ اللّـهو ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعم بِبضَهعب اللّهِ النَّاس فْعالَ دلَوو

  )251 :بقره(؛ الْعالَمِینَ
 فـساد زمـین را فـرا     برخى دیگر، حتمـاً ۀو اگر نبود بازداشتن خداوند برخى مردم را به وسیل        

  . جهانیان استۀل بر همگرفت و لکن خداوند دارى فض مى
  :فرماید  شریفه نیز مىۀاین آی

 ُذْکَری اجِدسمو اتلَوصو عبِیو امِعوص تمدضٍ لَّهعم بِبضَهعب اللَّهِ النَّاس فْعالَ دلَوو
  )40 :حج(؛ ي عزِیزٌفِیها اسم اللَّهِ کَثِیراً ولَینصرَنَّ اللَّه من ینصرُه إِنَّ اللَّه لَقَوِ
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 و هـا  کنیـسه  دیرها و کلیـساها و  ،کرد و اگر خداوند برخى از مردم را با برخى دیگر دفع نمى  
تردید خدا هر کـس   گردید و بى شود، ویران مى بسیار برده مى   ى که در آن نام خدا     یمسجدها

  .اپذیر استن را که او را یارى کند، یارى خواهد کرد، همانا خداوند نیرومند و شکست
 دشـمنان دیـن   ة در برابر سیراست،گوید که همواره بوده  تعالى سخن مى   این آیات از سنت حق    

چون قرآن نفرمود آنـان از توطئـه و تبلیغـات بـراى خـاموش      . که همواره توطئه و تبلیغ سوء است   
 اسـالم از  برد و اصل ها راه به جایى نمى  بلکه فرمود این دسیسه   ،دارند کردن نور حق دست بر نمى     

 نهایىِ فراگیر براى دین  ةتعالى نیز بر این است که سرانجام سیطر        شود و سنت حق    گیتى محو نمى  
در ادیـان  ... ها و ها، تحریف حق را در سرتاسر گیتى رقم خواهد زد که با پایان پذیرفتن تمام کتمان   

 دیـن   ةهـا دربـار   اى تن  در قرآن چنـین وعـده     . و مذاهب و نابودى مظاهر شرك و کفر همراه است         
  .اى نیست  سایر ادیان آسمانى چنین وعدهةبه کار رفته و دربار) ى خاص آنابه معن(اسالم 
 پایانى این که اگر بناست در عصر پس از رسالت، دین حق بر سایر ادیان غالب آیـد، ایـن            ۀنکت

 از  خـود، موحـدى نـاب و    خـدا  کسى امکان تحقق دارد که همانند رسول ۀوعده تنها به وسیل  
در زوایاى زنـدگانى  ) ذاتى، صفاتى، افعالى و عبادى (بندگان مخلَص خدا باشد که هیچ نوع شرکى         

 ممکـن  گرنـه شناسند و مى...  تحریف وۀ کسانى که دین را بدون کتمان حقایق و شائب       ؛آنان نیست 
تبیـین  . است هرچند ناخواسته حالل را حرام و حرامى را حالل کند که نقض غـرض خواهـد شـد              

  .شتر این نکته در جاى خود خواهد بودبی
  اظهار به معناى اطالع: ارزیابی دیدگاه اول

 :چنین معنا شده اسـت » رسوله«به » لیظهره«در این دیدگاه بر اساس ارجاع ضمیر مفعولى   آیه  
 هرچنـد  ،هـا آگـاه گردانـد     آیـین ۀخداوند پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا وى را از هم «

  ».شنود باشندمشرکان ناخ
 ،2ج :تـا  ، بـی زمخـشرى : نک (اند کرده به صورت احتمال مطرح  رااین قول   مفسران اهل سنت    

، قرطبـى : نـک (دانـد    و قرطبى این معنا را براى آیـه متعـین مـى           ) 403 ،1ج :تا  ، بی ؛ بیضاوى 365
  :اند دو معنا براى آیه احتمال داده» رسول«آنان با ارجاع این ضمیر به ) 121 ،8ج :1387

  : گوید وى مى.  مبتنى استعباس ابن معنایى که بر روایتى از :احتمال اول
 نبیـه علـى أمـر الـدین کلّـه        لیظهره اللّه «: خداوند پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد        

 شرایع آگاه سـازد و  ۀکه پیامبرش را از هم     تا آن  »فیعطیه إیاه کلّه وال یخفى علیه منه شیء       
 .هـا بـر ایـشان پنهـان نمانـد      ى را به ایـشان داد و هـیچ امـرى از آیـین        خداوند چنین دانش  

  )175 ،4ج: 1983، ؛ سیوطى117 ،6ج: 1408، جریر ؛ ابن1786 ،6ج: 1999، حاتم ابى ابن(
» ین کلّـه لیظهره علـى الـد  «چه با تعابیر   این معنا با آن:اوالً چون   ؛اما این معنا از آیه تام نیست      

  و نیز صـلح حدیبیـه بـه   ) 27 ۀدر آی(ود و آن را پس از وعده به فتح مکه          فتح فرم  ة سور 28 ۀدر آی 
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  ؛ پیروزى آشکار نازل کرد، منافات داردمنزلۀ
. »رسـول «خواهد بود نه » دین حق«شود که مرجع ضمیر مذکور  از سیاق آیه استفاده مى  : ثانیاً

: ى توضـیح بیـشتر نـک   بـرا  (.کـرد  ى نیز این معنا را متبادر از سیاق محـسوب مـى          یعالمه طباطبا 
لِیظْهِـرَه  : دوینگ یید آن مى  أ ت درمفسران نیز   ) 125 ،6ج: 1417،  ؛ آلوسى 247 ،9ج :تا  ، بی ىیطباطبا

   ؛ استواللَّه متِم نُورِهِبیان براى  علَى الدینِ کُلِّهِ
کـه در نقـل   (باس ع چه از سایر صحابه و نیز از طریق مجاهد بن جبر از ابن      این خبر با آن   : ثالثاً

   ؛ مخالف استگذشت،نقل شده و در بحث روایى اهل سنّت ) ماهیار آمده بود ابن
 :گویـد   همین آیه ناسازگار است که مى ةعباس با روایتى دیگر از او دربار        این روایت از ابن    :رابعاً

 را خداونـد حـضرت محمـد      لِیظهِرَه على الـدینِ کُلِّـه فَـدینُنا فـوقَ المِلَـل؛               محمداً   بعثَ اهللا «
» .هـاى دیگـر اسـت     بنابراین دین ما برتر از دین  . ادیان چیره گرداند   ۀبرانگیخت تا ایشان را بر هم     

  )1786 ،6ج: 1999، حاتم ابى ابن(
 بلکـه از  ، از تعالیم سایر ادیان مربوط نیست معناى این روایت تنها به آگاهى نبى اکرم       گویا

 بر اهـل ادیـان       نبى اکرم  ةاز سیطر » هاى دیگر است   برتر از دین  دین ما   «: گوید  که مى  رو این
   ؛تر خواهد آمد دیگر حکایت دارد که در بررسى قول آلوسى به طور روشن

 بـن صـالح از   معاویـۀ  این روایت خبرى واحد است که با سند ابوصالح کاتـب اللیـث از    :خامساً
معـین بـر     از جمله ابن .کال مواجه است   نقل شده و به لحاظ سند با اش        عباس  ابنعلى بن طلحه از     

 به طور مستقیم روایتى نشنیده و به طـور مرسـل    عباس  ابن از   هطلح این باور است که على بن ابى      
، )4090 رقـم ،490 ،20ج: 1413، مزى: نک(کند  از وى حدیث نقل مى   )  مجاهد بن جبر   ۀبا واسط (

 التفـسیر؛ وى در تفـسیر       عباس  ابنع من   لم یسم  «:کند چنین نقل مى  » دحیم«ابوحاتم رازى نیز از     
شناسـان    توثیـق و تجـریح وى نیـز بـین رجـال            ةدربـار ) همو(» . چیزى نشنیده است   عباس  ابناز  

و ) 6058 رقـم    ،189 ،28ج: همـو ( بـن صـالح      معاویـۀ  شخـصیت    ةدربـار ) همـو  (.اختالف اسـت  
، ایـن اخـتالف   استعد  بن صالح بن محمد کاتب اللیث بن س  ابوصالح که عبداهللا   ةطور دربار  همین

  ) 3336 رقم ،102 ،15ج ،همو (؛خورد به چشم مى
 از کراهـت  33 و 32 ۀ چون مفاد دو آی   ؛بخش پایانى آیه نیز با این حدیث توافقى ندارد        : سادساً
دهـد و همـین امـر را موجـب      تعالى و نشر و گسترش اسالم خبر مى  تمام نور حق  ا دلیلکافران به   

گونه که آیات دیگر قرآن، ناخرسـندى و خـشم کـافران را بـه         همان ،دکن ناخرسندى آنان تلقى مى   
  : فرماید  فتح مىة سور29 و 28در آیات و  داند میهمین دلیل 

    ىدبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر ولَى     هع ظْهِرَهقِّ لِیدِینِ الْحینِ کُلِّـهِ      والـد  * ...  ـدمحم
مثَلُهم فِی الْإِنجِیلِ کَزَرعٍ أَخْرَج شَـطْأَه فَـآزره فَاسـتَغْلَظَ           ... ینَ معه رسولُ اللَّهِ والَّذِ  

  . سوقِهِ یعجِب الزُّراع لِیغِیظَ بِهِم الْکُفَّار  علَى فَاستَوى
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هاى دیگر را در قالب مثَـل بـدین صـورت بیـان کـرده        دین حق بر دین ة این آیات، سیطر   گویا
از (هـاى آن را   آن دین و پیروان آنان در انجیل همانند زراعتـى اسـت کـه خداونـد جوانـه               « :است

 به طـورى  ،هاى خود بایستد برآورده و تقویت کرده است تا کلفت و ستبر شده و بر ساقه          ) اطرافش
 آن، کفار را بـه خـشم و غـیظ        ۀتا به وسیل  ) خداوند چنین کرده  (که کشاورزها را به اعجاب وا دارد        

 ناخرسندى و غـیظ کـافران محـسوب شـده     ۀ در این آیات، سیطره و گسترش دین حق مای  ».ردآو
 ادیـان موجـب ناخـشنودى کـافران و مـشرکان          ۀ از همـ   اما آگاهى رسول مکرم اسالم    . است

چـون  : کـه بگـوییم    جـز آن ، نور خـدا همـت گمارنـد   خاموش کردناى که به  گونه   به،نخواهد بود 
 بـیم  کردنـد از اطـالع رسـول خـدا     هاى خود را کتمان مـى  ق کتاب کافران از اهل کتاب حقای    

  .شدند  و ناخرسند مىندداشت
هـاى   از آلوسى است که در میان احتمـال » رسوله« معناى دوم در ارجاع ضمیر به    :احتمال دوم 

  : معناى آیه، آن را مطرح ساخته استةدیگر دربار
 على أهلِ األدیان کلِّهـا      ي أ الدینِ کُلِّهِ   علَىةُ والسالم   ولیظهر الرّسولَ علیه الصل   

ـ               یهِ ضفَیخْذُلُهم أو لِیظْهِرَ دینَ الحقِّ علـى سـائرِ األدیـانِ بِنـسخِهِ إیاهـا حـسبما تَقتَ
اى نقـل   ؛ ابوالفتوح رازى نیز این احتمال را در تفسیر خود از قول عـده       125 ،6ج: 1417،  آلوسى(الحِکمۀُ؛  

  )581 ،2ج :1411، رازى: کرده است، نک
که پیامبر خدا ـ که بر او درود و سالم باد ـ را بر اهل تمام ادیان چیـره گردانـد، پـس       تا آن

هـاى    آمـوزه ۀهاى آنها به وسـیل  یا دین حق را بر سایر ادیان با نسخ آموزه     . آنان را خوار کند   
   .تعالى اقتضا کند  هر طور که حکمت حق،دین حق چیره سازد

داند با این معنا که ضـمیر مفـرد    وسى که چیرگى نبى خدا را بر اهل ادیان مى   احتمال نخستِ آل  
 چـون خـذالن اهـل       ؛ارجاع دهیم، تفاوتى نخواهد داشت    » على الدین کلّه  «را بر   » لِیظْهِرَه«مذکر  

موجـب  ) بر اساس وحى یا سـنّت رسـول مکـرم اسـالم    (ادیان دیگر یا حتى نسخ شرایع آنان       
 آغـاز شـده و تـا    ایر ادیان دیگر خواهد بود که از عصر نبى مکرم اسالم  آیین اسالم بر س    ۀغلب

 آن ۀیابد کـه نتیجـ    که تحقق عینى و همه جانبه آن است، استمرار مى      زمان ظهور امام مهدى   
 بـر سـایر   به عبارت دیگر از نظر آلوسى چیرگى پیامبر اکرم. است اسالم بر سایر ادیان      ةسیطر

 ةها که تا زمان وفات حـضرت بـه طـور نـسبى تحقـق یافـت بـا سـیطر                  ادیان و یا نسخ تعالیم آن     
اما احتمال دوم معناى نـسخ  .  اسالم بر سایر ادیان در عصر ظهور منافاتى نخواهد داشت      ۀجانب همه

 ۀ از این آیه صرف ادعاست و نیاز به دلیـل دارد و پـشتوان           نبى خدا  ۀاحکام سایر ادیان به وسیل    
  .روایى هم ندارد

  اظهار به معناي سیطره: دگاه دومارزیابی دی
. کنـد  معنـا مـى  » دیـن الحـق  « بـه  »لیظهـره « ارجاع ضمیر مفعـولى      ۀاین دیدگاه آیه را بر پای     
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  :اند ران سه احتمال با این ارجاع براى معناى آیه ذکر کردهمفس
ایـن معنـا در بـین مفـسران        .  این دین با حجت و برهان بر سایر ادیان غلبـه دارد            :احتمال اول 

؛ 104 ،3ج: 1423، ؛ کاشـانى 38 ،5ج: 1406، طبرسـى :  نمونـه، نـک  بـراي (نـى دارد  پیرواقین  فری
 ادیان آسمانى از جمله دین اسـالم        ۀ چون هم  ؛و در حد خود درست است     ) 40 ،16ج: 1411،  رازى

 هاى اصلى آن بر برهان عقلى و فطرت الهىِ آدمیان پى نهاده شـده  بر واقعِ حق مبتنى است و پایه 
اولـى  «، )52 :ابـراهیم (» اولـى االلبـاب  «هاى خـود را متوجـه    رو قرآن فهم خطاب  همین به   .است
ـ   »اولـوا العلـم   «مانند  (و تعابیر مشابه    ) 13 :آل عمران (» اولى االبصار «،  )128 :طه(» النُهى  ۀ در آی

داند که جملگى حکایت از صاحبان عقل و خرد دارد و نابخردان، پیروان نیاکـان   مى)  آل عمران 18
  : فطرت نیز فرمودة دربار.کند نکوهش مىرا پندارزدگان و 

                ِدِیلَ لِخَلْـقِ اللَّـها الَ تَبهلَیع اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاس نِیفاً فِطْرَتینِ حلِلد کهجو فَأَقِم
  )30 :روم(؛ ذلِک الدینُ الْقَیم ولکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یعلَمونَ

گرایانه روى دل خود را به سوى این دین کن همان طریقه و آیین فطرى خدا کـه          قپس ح 
 خدا نباشد، ]فطرى[ آن آفریده و سرشته است، هرگز تبدیلى در این آفرینش          ۀمردم را بر پای   

  .دانند لکن بیشتر مردم نمى این است دین ثابت و استوار و
 و همواره همانند فطـرت آدمیـان، حـق،    این دین از برهان عقلى و شهود فطرى برخوردار بوده         

انـد و همـین    هاى غیر حق که با شرك درآمیختـه   بر خالف آیین،پابرجا و ثابت و غالب خواهد بود   
قـرآن در  . هنگى با فطـرت توحیـدى بـشر، تهـى کـرده اسـت      آ امر آنها را از حجت و برهان و هم    

  :باره فرمود این
       َاللَّهِ إِلهاً آخَر عم عدن یمو          فْلِـحالَ ی ـهِ إِنَّـهبر عِنـد هابا حِـسبِهِ فَإِنَّم انَ لَهرْهالَ ب

  )117 :مؤمنون(؛ الْکَافِرُونَ
و هر کس با خداوند، معبودى دیگر بخواند که وى را بر آن حجت و برهانى نیست، جز این             

  .تردید کافران رستگار نخواهند شد نیست که حسابش نزد پروردگار اوست، بى
 قـرار گرفتـه کـه بـه ایـن      إِلهاً آخَـرَ  کریمه، صفت براى ۀ در این آیال برْهانَ لَه بِهِ    عبارت
هر کس با خدا معبودى دیگر را بخواند که همواره بـراى وى برهـان و حجتـى نیـست،                    : معناست

  .همانا حسابش نزد پروردگار اوست
 آل فرعون که به قـوم خـود چنـین     مانند قول مؤمناست، خردمندان بوده ۀاین معنا منطق هم  

  :کند خطاب مى
  ونَنی لِأَکْفُرَ بِاهللاعزیـزِ          تَدإِلَـى الْع ـوکُمعأَنَـا أَدو لی بِـهِ عِلْـم سبِهِ ما لَی أُشْرِكو 

  ؛الْغَفّارِ
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 چون هـیچ  ؛خوانید تا به خداوند کافر شوم و چیزى را که هیچ دانشى بدان ندارم             مرا فرا مى  
که من شما را بـه خداونـد عزیـز بـسیار       وجودش نیست، شریک او سازم و حال آن دلیلى بر 
  .خوانم  فرا مى]که با منطق و برهان همراه است[بخشنده 

بنابراین، ایـن معنـا      .داند  توحیدگرایى را برهانى و شرك را غیر علم مى         ۀمؤمن آل فرعون گزین   
 کـم  دسـت  ، اگـر نگـوییم ایـن معنـا نیـست      مورد بحـث ۀ اما مفاد آی،بینانه است در جاى خود واقع   

گونـه   همـواره همـان  )  با حجت و برهان ۀغلب( این نوع غلبه     :اوالً چون   ؛منحصر به این معنا نیست    
ـ ۀران گفتند از همان آغاز طلوع اسالم که بـا کلمـ       که برخى از مفس    آغـاز  »  ال إلـه إالّ اللّـه   «ۀ طیب

   ؛ دین حق از این بعد نخواهد بودةتعالى بر سیطر  حقة پس مژد.استگشت، محقق بوده 
 منطق دین اسالم در مقـام   ۀشود تنها غلب   چه موجب ناخرسندى کافران و مشرکان مى        آن :ثانیاً

هـا از آن اسـت کـه     نظریه نیست بلکه نشر و گسترش آن در بین جوامع بـشرى و اسـتقبال تـوده          
   ؛ اجتماع بشرى استۀعرص آن افول پندار شرك و سقوط ادیان باطل و تحریف شده، در ۀنتیج

هـاى   ها بـر آیـین   انبیا و ادیان آنۀ بلکه منطق هم، این غلبه به دین اسالم اختصاص ندارد     :ثالثاً
) به معنـاى خـاص آن  ( در قرآن تنها سخن از سیطره دین اسالم       اما ظاهراً  ،دیگر غلبه داشته است   

  .بر تمام ادیان مطرح شده است
ـ     برگـردد،   » دین الحق «به  » لِیظْهِرَه«ولى   ضمیر مفرد مذکر مفع    :احتمال دوم   ۀبـه معنـاى غلب

ران فریقین به این معنا اعتنا کرده و بـر ایـن باورنـد          از مفس  بسیاري. نسبى این دین بر سایر ادیان     
اکنـون تحقـق یافتـه و بـر         کند که هـم     غیبى قرآن حکایت مى    خبررسانیتعالى از    این اراده از حق   

؛ 38 ،5ج: 1406، ؛ طبرسـى 209 ،5ج: 1402، طوسـى  (.کنـد   مـی  داللـت  صدق نبوت پیامبر خـدا    
، ؛ جـصاص  316 ،4ج: 1423بلخـی خراسـانی،     ؛  226 ،9ج: 1411؛ رازى،   47 ،7ج: 1423،  کاشانى
؛ 40 ،16ج: 1411،  ؛ رازى 253 ،2ج: 1402،  ؛ نـسفى  265 ،2ج :تا  ، بی ؛ زمخشرى 592 ،3ج :1415
ر آغاز ظهور اسالم و شرایط آنـان در مکـه و    آنان وضعیت مسلمین را د    )86 ،18ج: 1387،  قرطبى

ویـژه پـس از فتوحـات     هاى بعد بـه  اند و با وضعیت آنان در قرن   تا حدودى در مدینه در نظر گرفته      
العـرب بـه انجـام رسـید و      جزیـرة اند که این اراده در      مسلمین مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده       

گاه مـسلمین در   آن. و غیر اهل کتاب سیطره پیدا کرد    هاى اهل کتاب     جا بر تمام آیین    اسالم در آن  
العرب نیز بر مسیحیان در بالد شام و روم و غرب و بر مجوسیان در بـالد فـارس و              جزیرةخارج از   

: 1411، رازى: براى توضیح بیـشتر نـک      (. هند و غیره غلبه و سیطره یافتند       ۀپرستان در خط   بر بت 
 ،ت و اقتدار همراه اسـت ان حضور دارند زندگى آنان با عز     ن هر جا مسلما   دلیلبه همین   ). 40 ،16ج

مفسران در این معنـا از چنـد نکتـه    . سر برند ه  ادیان دیگر بةکه مجبور باشند تحت سیطر   بدون آن 
  : اند غفلت کرده

.  دین حق بـر سـایر ادیـان اسـت     منزلۀ  اسالم بهۀ مسلمین بر غیرمسلمین غیر از غلب  ۀ غلب :اوالً
 بـا  ،ت و اقتدار عمل کنندنان به تعالیم دین خود با عزآ موجب شده اننافتوحات مسلمبنابراین، اگر  
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ـ      که مفاد آیه و همین    با آن  ،نیستبرابر   دین آنان بر سایر ادیان       ۀغلب  ۀطـور روایـات متعـدد بـر غلب
  . اسالم بر تمام ادیان داللت دارد

 کننـد؛  مـی   عملبیش به آیین خودمسلمین اعم از اهل کتاب و دیگران کم و           همواره غیر  :ثانیاً
. کننـد   حالل خدا را حرام و حرام خدا حالل مىونهند  اهل کتاب به احکام احبار و رهبان گردن مى  

  :فرماید  توبه مىة سور31 ۀآی. دهند و ناخواسته به عبادت آنان تن مى
       اونِ اللّهِ واباً مِن دبأَر مانَهبهرو مهاربا أُمِـرُوا إِلَّـا        اتَّخَذُوا أَحمو مرْینَ ماب سِیحلْم

  ؛لِیعبدوا إِلهاً واحِداً الَإِله إِلَّا هو سبحانَه عما یشْرِکُونَ
مندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را خدایانى به جاى خداوند اتخاذ کردنـد،           آنان دانش 

 را بپرستند که معبودى جز او نیـست، منـزه   که خداى یگانه   در حالى که مأمور نبودند جز آن      
  .سازند چه شریک او مى تعالى از آن است حق

 معناى معبود شـدن احبـار و رهبـان و در نتیجـه            ة دربار فراواندر مصادر شیعه و سنى روایاتى       
 بنابراین، هنوز دین حق که توحید نـاب و پیراسـته از شـرك              )همان. (وجود دارد شرك اهل کتاب    

  . اهل کتاب را از شرك نجات دهدۀنیافته تا این احکام جعلى را براندازد و جامعاست، سیطره 
 زمانى این غلبه معناى واقعى خود را پیدا خواهد کرد که سایر ادیان در سراسـر گیتـى بـه           :ثالثاً

کـه در قلـب خـود از ایـن        اعـم از ایـن     ،تکالیفى که دین اسالم براى آنان مقرر کرده، عمل کننـد          
که تکلیفى که اسالم براى آنـان        ند باشند یا احساس ناخرسندى کنند و باز اعم از این          تکالیف خرس 

در نظر گرفته ابطال دین آنان باشد مانند آیین شرك یا نـسخ بخـشى از آن باشـد ماننـد از میـان             
هـر دسـتورى   به در هر صورت باید     . از آیین اهل کتاب   ... برداشتن صلیب، خوردن گوشت خوك و     

.  حیات آنان تشریع کرده، مانند پرداخت جزیه براى اهل کتاب گردن نهنـد    ۀاى ادام که دین حق بر   
 همگـان  ةیابد که تنها حکم اسالم دربـار      دین حق بر تمام ادیان تحقق مى       ةبنابراین، زمانى سیطر  

  .به اجرا درآید
 جغرافیـایى فراگیـر دارد و      ة دیـن حـق کـه گـستر        ة تاکنون امنیت موعود در عصر سیطر      :رابعاً

، ؛ سـیوطى 298 ،5ج :1414، حنبـل  ابـن :  نمونه، نک رايب(کند   بسیارى از روایات بر آن داللت مى      
دیگر در سـتیز   مسلمین همیشه با یک.  مسلمین به وقوع نپیوسته است    ۀ در جامع  )176 ،4ج: 1983

و داند بـه نبـرد     بر سر معناى دین حق که هر مذهبى خود را بر آن مى        و اساساً  اند و مخاصمه بوده  
 از زمان در کمال صـلح و امنیـت          هنگامیتوان ادعا کرد مسلمین در       آیا مى . اند جدال مشغول بوده  

ـ    اند و آیا مى دیگر زندگى کرده   مطلق با یک    جهـانى را تحـت   ۀتوان ادعا کرد دین حقـى کـه جامع
و  زمین حاکمیت ۀ مذاهب اسالمى است که زمانى برخى از آنها بر پهن          ۀآورد هم  سیطره خود درمى  

  ؟اند رونق داشته
ویـژه   ى به مفسران شیعه و سن.باید دانستن  اسالم را به عصر ظهور متعی  ة سیطر :احتمال سوم 
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 على بن ابراهیم قمى این احتمـال  .اند به این معنا توجه کرده  روایى دارد،    ۀآنان که تفسیرشان صبغ   
مندان قرن سوم و اوایـل      وى از دانش   )289 ،1ج: 1404،  قمى (.مطرح کرد بار   در شیعه نخستین  را  

وى . مطرح گردیـد  ) ق310 درگذشتۀ(جریر طبرى    سنت توسط ابن   قرن چهارم است و در بین اهل      
خداوند دین حق خود را که پیامبرش را براى آن فرستاد بر هر دینى چیـره               «: نویسد با صراحت مى  

شـود و   واحـد مـى  هـا    خواهد بود؛ آن هنگام که آیینکند و آن زمانِ نزول عیسى بن مریم       مى
سپس این قول در بین مفسران هـر دو  ) 88 ،14ج :1408، جریر ابن(» .دینى جز اسالم نخواهد بود    

 ،5ج: 1411،  ؛ قمـى مـشهدى    239 - 238 ،2ج :تـا   ، بـی  فیض کاشانى : نک (. یافت پیروانیفریق  
ــاملى234 ،10ج ؛446 - 445 ــیرازى16 - 15 ،2ج: 1417، ؛ عـ ــارم 29 ،28ج: 1400، ؛ شـ ؛ مکـ

 121 ،8ج :1387، ؛ قرطبى491 ،2ج: 1415، ؛ واحدى نیشابورى  441 - 440 ،7ج: 1386،  رازىشی
 .دانـد  آلوسى این معنا را قـول اکثـر مفـسران مـى           ) 439 ،2ج: 1402،  کثیر ؛ ابن )بنابه یک احتمال  (
با توجـه بـه     ( هِلِیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّ    عبارت :اوالًآنان بر این باورند،     ) 125 ،6ج: 1417،  آلوسى(

ـ  » ینالد«الف و الم بر سر   )  اسـالم بـر تمـام ادیـان حکایـت دارد     ۀکه براى جنس اسـت و از غلب
   ؛ و هنوز این وعده تحقق نیافته استرداطالق دا

جـا از   العرب به طور کامل تحقق یافت و اسالم بـر تمـام ادیـان آن       جزیرة اگر مفاد آیه در      :ثانیاً
 ةور نسبى در بالدهاى دیگر سیطره پیدا کرد، به معنـاى پایـان وعـد         اهل کتاب و مشرکان و به ط      

   ؛تعالى در آیه نیست حق
  : گونه که فرمود  همان، اوستتعالى و مرضى اسالم تنها دین مقبول نزد حق :ثالثاً

الَماللّهِ الْإِس ینَ عِندإِنَّ الد 19 :آل عمران(؛(  
   .همانا دین در نزد خداوند همان اسالم است

  : در این آیه نیز چنین فرمود
ًدِینا الَمالْإِس لَکُم ضِیترو 3 :مائده(؛(  

  .و براى شما اسالم را به عنوان دین پسندیدم
 که آیات قـرآن  بر عهده دارد   براى همگان    ی نیز رحمتى براى جهانیان و رسالت      پیامبر اکرم 

  :زیر ۀمانند آی. فرموده استبه آنها اشاره نیز 
ماۀً لِلعالَمینَومحإالّ ر لْناكأَرس  107 :ءانبیا(؛(  

   .و ما تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم
  : فرماید  مىدیگر ۀدر آی

ًنَذِیراشِیراً وإِلَّا کَافَّۀً لِّلنَّاسِ ب لْنَاكسا أَرمو 28 :أسب(؛(  
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   .هندهد  مژده و بیم، مردمۀو ما تو را نفرستادیم مگر براى هم
 مردم در سراسـر گیتـى   ۀیابد که هم ت مى  آن رسالت گسترده در زمانى عینی      این دین جهانى و   

 اهل کتاب به حکم خدا که در این دین بیان شده عمل کنند و طومار مـشرکان            ؛به آن گردن نهند   
 مطلق دین حق، مسلمین و عامالن به اسالم به عـزت و  ةگاه در پرتو همین سیطر      آن .درهم پیچد 

 زمـین بـه   ۀروشن است چنین امرى هنوز در پهن . یابد اقتدار رسند و بشر نیز به امنیت کامل دست          
  .صورت عینى تحقق نیافته است

کنـد و داللـت بـر اختـصاص ایـن       ویژه روایات شیعى این نظریه را تأیید مـى  روایات فریقین به  
عیاشى عن علـى بـن   «: ست مانند حدیث عیاشى با سند خود که چنین ا،وعده به عصر ظهور دارد    

الحسن بن فضال، عن احمد بن محمد األقرع عن داود بن مهزیار، عن علـى بـن اسـماعیل، عـن       
کنـد کـه     نقـل مـى   عبایه از امام على امیرمؤمنانبنابراین روایت، ».فضیل عن عمران بن میثم    

  : فرمود» ...هو الَّذِي أَرسلَ« ۀ آیةدربار
چنین نیست، سوگند به    :  حضرت فرمود  !آرى:  است؟ مردم گفتند   آیا این سیطره تحقق یافته    

کـه   یابد که هیچ آبادى نباشد جـز آن  گاه تحقق مى که جانم به دست اوست این وعده آن    آن
، عیاشـى . (تعـالى سـر دهنـد     شهادت بر یگانگى حق]و همه وقت [گاه   در آن در پگاه و شام     

  )420 ،10ج: 1406، سىطبراز  به نقل از وى چنین هم؛ 158 ،3ج :تا بی
عصر مرحوم کلینى است این حدیث را با سندى دیگر از امـام         محمد بن العباس الماهیار که هم     

در  .افزایـد  و به قوت صدور روایت مى ) 663: 1409،  به نقل از استرآبادى   ( نقل کرده است     على
 )382 ،1ج: 1406، طبرسـى  (. نقل شده اسـت    طبرسى نیز همین مضمون از امام على       احتجاج

 ،1ج: 1405، صـدوق  (احادیث دیگر در این زمینه از مرحوم صدوق با سند خود از امـام حـسین      
  .استنقل شده ) 331 ،1ج: همو (و از محمد بن مسلم ثقفى از امام باقر) 317

و از سـماعه از امـام      ) 230 ،2ج :تـا   ، بی عیاشى (المقدام از امام باقر    مرحوم عیاشى نیز از ابى    
 کامل دین حق در عـصر ظهـور   ةهاى این آیه از سیطر  عبارتبا استناد به    ) 221 :مانه (صادق

  .دهد خبر مى
به خدا سـوگند هنـوز      «: کند  چنین نقل مى   بصیر از امام صادق   ومحمد بن عباس ماهیار از اب     

رسـد؟    چه زمانى تأویـل آیـه فـرا مـى    !فدایت شوم: گفتم: گوید بصیر مىو اب .تأویل آیه نیامده است   
مرحـوم صـدوق نیـز از        )663 :1409 بـه نقـل از اسـترآبادى،      (» .گاه که قائم قیام کنـد      آن: مودفر
  )670 ،2ج: 1405، صدوق (. همین روایت را آورده استبصیر از امام صادقواب

هرچنـد برخـى از   . زمینه نقل شده اسـت  در مصادر اهل سنت با سند صحیح در این       روایاتی نیز   
 بـا توجـه بـه روایـات دیگـر و          ،ر مقام تفسیر آیات مورد بحث نیـست       این روایات به طور صریح د     

 از ،توان از آنها در همین زمینـه بهـره گرفـت    خورد مى شواهدى که در آیات و روایات به چشم مى       
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از رسول مکـرم  ) پانوشت، 298 ،15ج :1414،  حنبل بنا: نک(جمله حدیث ابوهریره با سند صحیح       
 صلیب ]و عصر ظهور فرا رسد    [ون عیسى بن مریم فرود آید       چ «:کند  که چنین نقل مى    اسالم
دهـد و سـایر    کُشد و جزیه قرار مى  مى]شود که براى خوردن استفاده مى[ها را  شکند و خوك   را مى 
، حنبـل  ابـن ... ( از بـین بـرود  ود وتمام آنها جز آیین اسالم مضمحل ش    اتکند   ها را متروك مى    آیین

   )86 ،18ج :1387، ؛ قرطبى298 ،15ج :1414
   از جابر بن عبـداهللا لِیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّهِ عبارتسیوطى مضمون همین روایت را در تفسیر     

کـه یهـودى و مـسیحى و       پیوندد جـز آن    این امر به وقوع نمى    « :انصارى بدین صورت آورده است    
 مریم از آسمان فـرود   و آن زمانى است که عیسى بن      ...  اسالم نباشد  ]آیین[هیچ صاحب آیینى جز     

المنـذر و بیهقـى     سعید بن منصور، ابن  سنن وى این حدیث را از       )176 ،4ج: 1983،  سیوطى (».آید
  .نقل کرده است

و مقـداد بـن   ) گفته پیش( چون مضمون آن از ابوهریره ،هرچند این حدیث به جابر موقوف است    
 ،15ج: 1414، حبـان  ؛ ابـن 181 ،9ج: 1405، بیهقـى : نـک ( نقل شده است   اسود از پیامبر خدا   

حاتم نیز مضمون حدیث جـابر     ابى ابن. استاین روایت در حکم مسند      ) 36 ،5ج: 1422،  ؛ ثعلبى 93
  ) 1786 ،6ج: 1999، حاتم ابى ابن (. را از مجاهد بن جبر تابعى نقل کرده است بن عبداللّه

إذا خـرج  « :آورده اسـت  ینِ کُلِّـهِ لِیظْهِـرَه علَـى الـد    ة دربارجریر طبرى نیز از امام باقر   ابن
 ظهور کند اهل تمام ادیـان پیـرو او خواهنـد     اتَبعه أهلُ کلّ دین؛ هنگامى که عیسى  عیسى

  ».شد
 از ابـوهریره نیـز ایـن حـدیث را نقـل      ،جریر و سیوطى به نقل از عبد بن حمیـد و ابوالـشیخ    ابن
احادیثى دیگر از   ) 176 ،4ج: 1983،  سیوطى؛  88 ،14ج ؛ همو، 116 ،6ج: 1408،  جریر ابن. (اند کرده

 ،18ج ،قرطبى: نک. (مجاهد، سدى و کلبى به همین مضمون در تفسیر آیه مذکور نقل شده است              
  )36 ،5ج :1422، ؛ ثعلبى253 ،2ج: 1402، ؛ نسفى86

هـا در    با توجه به قراین درون متن از آیه اظهار دین و روایات فـریقین و نیـز کاسـتى             در نتیجه 
  .باید دانست عصر ظهور متعین درها ناگزیر مفاد آیه را  ر دیدگاهسای

  نتیجه
 اسـالم بـر سـایر    ةسیطر«ر محور ب توبه که ة سور33 - 32هاى فریقین در تفسیر آیات      دیدگاه

  .با هم چندین اشتراك دارددیگر شبیه و  است، به یک» ادیان
تحقـق یافتـه و در امتـداد زمـان      دیـن حـق را      ةتعالى براى سـیطر     حق ةبرخى از دو فریق اراد    

بـسنده  برخى تنها به نقل اقـوال  . دارند هاى دیگر را از نظر دور نمى       دانند و در جنب آن احتمال      مى
 .داننـد  سو با مفاد روایات، تحقق این وعده را به عصر ظهور منحصر مـى       و گروهى نیز هم    کنند می
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 اسـالم  ة متیقنى به دست داد که بر سـیطر     توان قدر  هاى آنان مى   با این اوصاف، از مجموع دیدگاه     
تنهـا در ایـن    .که مفسران آن را انکار یا حتى در آن تردید کنند  بدون آن  ،استمبتنی  زمان  الدر آخر 

هـاى سـایر     از آمـوزه میان برخى از مفسران سنى، اظهار دین را به معناى اطالع رسول اکـرم       
  .اند ادیان، به عنوان قول متعین برشمرده

رسیم که مفاد  ها، به این نتیجه مى     ى دوباره به مفاد این آیات و بررسى و ارزیابى دیدگاه          با نگاه 
ـ : اوالً:  اسـت  پـذیر  این معنا با چند دلیـل اثبـات       . این آیات تنها به عصر ظهور اختصاص دارد         ۀغلب

ـ    منزلۀ اسالم به ۀاى از زمان غیر از غلب   مسلمین بر غیرمسلمین در برهه     ان  دین حـق بـر سـایر ادی
   ؟است

کننـد و    همواره غیرمسلمین اعم از اهل کتاب و دیگران کم و بیش به آیین خود عمل مى               : ثانیاً
 خداونـد را محقـق   ةهنوز دین حق که توحید ناب و پیراسته از شرك است، سیطره نیافته تـا وعـد       

  . بدانیم
  .گردن نهند واقعى هنگامى خواهد بود که تمام ادیان تنها به احکام اسالم ۀغلب: ثالثاً
بنابراین باید منتظر وقوع وعده     . کنون در تمام ابعاد آن تحقق نیافته است        امنیت موعود تا  : رابعاً

  .کنند انبوهی از احادیث دو فرقه بر این معنا داللت می .بود

  منابع
 : بـه کوشـش  ،یالـسبع المثـان   روح المعـانی فـی تفـسیر القـرآن العظـیم و         آلوسى، محمود،    .1

  .ق1417 بیروت، دار الفکر، محمدحسین العرب،
المکتبـۀ  اسعد محمد الطیـب، بیـروت،   :  تحقیق تفسیر القرآن العظیم،  حاتم، عبدالرحمن،    ابى ابن .2

  .م1999، العصریۀ
  .ق1408 نا،  بی بیروت،،)يتفسیر طبر( القرآن يجامع البیان عن تأویل آجریر، محمد،  ابن .3
ـ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبـان حبـان،    ابن .4 مؤسـسۀ  شـعیب األرنـؤوط، بیـروت،    : ق، تحقی

 .ق1414، الرسالۀ
  .ق1414، بیروت، دارالفکر، المسندحنبل، احمد بن محمد،  ابن .5
  .ق1402 نا،  بی بیروت،تفسیر القرآن العظیم،کثیر، اسماعیل،  ابن .6
 ،حـسین االسـتاد ولـى، قـم    : ، تحقیقشرح تأویل اآلیات الظاهرةالدین،  استرآبادى، سید شرف  .7

 .ق1409 االسالمى،  النشرمؤسسۀ
 محمـود    عبداهللا: تحقیق  و دراسۀ تفسیر مقاتل بن سلیمان،   مقاتل بن سلیمان،    بلخی خراسانی،    .8

  .ق1423 التاریخ العربى، مؤسسۀشحاته، بیروت، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

  57  

ت 
 آیا

قى
طبی

ى ت
رس

بر
ي 

هدو
م

)
دین

هار 
اظ

(
قین

 فری
گاه

دید
در 

 
 

، بیـروت، دارالکتـب    )يتفسیر بیضاو (انوار التنزیل و اسرار التأویل       بن عمر،     بیضاوى، عبد اللّه   .9
  .تا ، بیالعلمیۀ

عبـدالمعطى قلعجـى،    : ، تحقیـق  معرفۀ احوال صـاحب الـشریعۀ      دالئل النبوة و  ، احمد،   بیهقى .10
  .ق1405، العلمیۀبیروت، دارالکتب 

  .ق1422محمد بن عاشور، بیروت، واب: ، تحقیقالبیان الکشف وثعلبى، احمد،  .11
  .ق1415محمدعلى شاهین، بیروت، : ، تحقیقاحکام القرآنجصاص، احمد،  .12
  اهللا ت آی ۀخان ، قم، انتشارات کتاب   روح الجنان  روض الجنان و  بن على،   رازى، ابوالفتوح حسین     .13

  .ق1404مرعشى، 
، قم، مرکز نـشر مکتـب االعـالم االسـالمى،           )التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب   رازى، فخرالدین،    .14

  .ق1411
، الـشامیۀ عدنان داوودى، بیروت، الدار     :  تحقیق مفردات الفاظ القرآن،  راغب اصفهانى، حسین،     .15

  .ق1416
محمـد ابوالفـضل ابـراهیم، بیـروت،     :  تحقیـق  علـوم القـرآن،  یالبرهان فزرکشى، بدرالـدین،    .16

  .تا ، بىالمعرفۀ دار
 الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویـل فـی وجـوه     محمود،    زمخشرى، جاراهللا  .17

  .تا ، قم، نشر ادب حوزه، بىالتأویل
  .م1983الفکر،  ، بیروت، دارر بالمأثور التفسییالدر المنثور فالدین،  سیوطى، جالل .18
  .ق1400 الوفاء، مؤسسۀ، بیروت،  األذهانیتقریب القرآن الشیرازى، محمد،  .19
 مؤسـسۀ اکبر الغفارى، قـم،      على: ، تصحیح تمام النعمۀ  کمال الدین و  ،   بن علی  صدوق، محمد  .20

  .ق1405النشر االسالمى، 
  .تا  المدرسین، بىجماعۀ، منشورات ، قمالمیزان فی تفسیر القرآنى، محمد حسین، یطباطبا .21
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