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ي با تکیه بر ترکیب واژه )السالمعلیه(تقریري نو بر والیت أمیرمؤمنان علی 

 سوره سبأ 28در آیه » کافّۀ«

 1مریم السادات موسوي

 2زهرا بیات ،
 3مدینه امانی

 
 چکیده

ترین مسائل اعتقادي است که باور و تمسک به این یکی از مهم) السالم علیه( علیوالیت أمیرمؤمنان امام
تبع اهمیتی  بنابراین شناخت، اثبات و معرفی آن هم به زند؛سعادت دنیا و آخرت انسان را رقم میامر 

کریم است که براي تمسک به آن باید با ترین منابع معرفتی والیت، قرآنیکی از غنی. یابدمضاعف می
نحوي،  عرب، قواعددست آورد؛ در این میان ادبیات  ي آن آشنا شد و شناخت درستی از آن به واژه واژه

اي و این مقاله با استفاده از ابزار کتابخانه. کنندمهمی را در این زمینه ایفا می لغت و تفسیر واژگان نقش
ي تحلیلی به کشف و تبیین صحیح آیه، ترکیب و معناي واژه –صورت توصیفی پردازش اطالعات به

دستاوردهاي این پژوهش آن است که معناشناسی ي سبأ پرداخته و از ي مبارکهسوره 28ي در آیه» کافّه«
در تبیین و تفسیر آیه نقش بسزایی داشته است، طوري که اقوال در این زمینه متفاوت » کافّه«و ترکیب 

که  ي جامع و حال از کاف ارسلناك باشدبه معناي رحمت واسعه» کافّه«بوده ولی قول حق آن است که 
رساند؛ چرا که آیه درصدد بیان هدف را به اثبات می) السالم علیه( م علیوالیت و جانشینی امیرالمؤمنین اما

 .رسالت است

 .سبأ، ترکیب کافّه، والیت امیرالمؤمنین 28آیه  :واژگان کلیدي

رشته تفسیر تطبیقی ، مدرس جامعه الزهراء سالم اهللا علیها  و حوزه علمیه خواهران،  4در حال تدوین رساله سطح. 1
۰۹۱۲۸٥٤۳۷۲۰ ،m.mousavi5888@yahoo.com  

 ، Zb.soha@gmail.com 09192417593. رشته ادبیات عربی) معلیها السال(تربیت مدرس حضرت صدیقه کبري . طلبه سطح سه. 2
Zb.soha@gmail.com ، 

. دکتري علوم قرآن و حدیث، استادیار و عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بنت الهدي وابسته به جامعه المصطفی علیه السالم. 3
09353365653 –m.amani2468@gmail.com 
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 مقدمه
تاریخ بشریت  مسئلهترین ترین و ضروريبدیهی) السالم علیه(امام علی  امیرالمؤمنینوالیت 

است که به خاطر شرارت و استکبار ابلیس و ابلیسیان از نظر بیشتر مردم جهان پنهان مانده 
عبقات «هر چند عالمان بزرگی چون میر حامد حسین کنتوري مؤلّف کتاب شریف . است

 در» الغدیر«قدر جلد و عالمه امینی مؤلف کتاب گران 23 در» األنوار فی إمامۀ األئمۀ األطهار
جلد و نیز بسیاري از مجاهدان راه حق، عمر با برکت خود را صرف اثبات این امر مهم  11

هاي متعددي حاصل تالش این علماي نستوه در اثبات و اند و بسیار سفر کرده و کتابنموده
چنان اهمیت دارد که امر والیت آن. است) السالم علیه( علیامام  امیرالمؤمنینمعرفی والیت 

تعال اولین کسی است که آن را کالم خویش مطرح کرده و ضرورت تعیین این مهم خداوند م
قرآن به زبان عربی فصیح است، درك آیات الهی مرهون شناخت  ازآنجاکهکند اما را تأکید می

بخش مهمی از ادبیات عربی نقش بسزایی  عنوان بهترکیب . و فهم درست ادبیات عربی است
 ها آنها معانی مختلف دارند که ترکیب زیرا برخی واژه. ها داردملهدر تعیین معناي واژگان و ج

که با تعیین نقش کلمات در طوريبه. هاستاي براي تعیین معناي دقیق آن کلمهدر جمله، قرینه
از آیاتی که با ترکیب دقیق آن  یکی .توان به مقصود اصلی آن مطلب دست یافتجمله می

را اثبات کرد و مدعی شد که این آیه ناظر به ) السالم علیه(ن امام علی والیت امیر مؤمنا توان می
 .سوره مبارکه سبأ است 28والیت ایشان است، آیه 

، یکی از واژگان »کافّه«لغت ) 28 /سبأ(»و ما أَرسلْناك إِلَّا کَافَّۀً للنَّاس ِبشیراً و نَذیراً«؛ در این آیه
قرآن کریم است که در ترکیب و معناشناسی آن میان نحویون و مفسران اختالف نظر وجود 

این تحقیق برآن است که در بخش مطالعات قرآنی، ادبی و کالمی، به شیوه علمی و . دارد
 ، به تحلیل و تبیین درست آیهي ترکیب آیاتگیري از آراء نحوي در حوزهروشمند و با بهره

یابی به جا و دستبررسی اختالف نظر علماي نحوي و مفسران در یک رو ازاین .بپردازد
 پیامبرتعیین هدف رسالت حضرت . 1: ترکیب و معناي صحیح این واژه ضروري است؛ زیرا

است؛ چرا که چیدمان آیه ) کافّه(ي مرهون تشخیص معناي واژه) علیه و آله اهللا صلیاکرم (
و ما أَرسلْناك إِلَّا کَافَّۀً للنَّاس ِبشیراً و «داند؛ می) کافّه للناس(ضرت را در انحصار رسالت آن ح

بتوان به معناي ) کافّه للناس(رسد با تشخیص معناي درست به نظر می .2 ،)28 /سبأ(»نَذیراً
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دانند و میبرد که بیشتر مردم چه چیزي را نپی) و لکن اکثرا الناس الیعلمون(ي آیه یعنی ادامه
اي در تفاسیر هم چندان این مسئله مورد توجه واقع نشده است، اگرچه بعضی از مفسران اشاره

 .اندآن داشتهبه
تواند کند، ترکیب و معناشناسی صحیح آن میاین آیه هدف رسالت را بیان می ازآنجاکهو 

پژوهش  زمینه باشدپژوهان کالم هم در این گشاي دانشعالوه بر بحث ادبی و تفسیري، راه
 :حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است

 ؟سبا چیست 28فه در آیه امعناي و ترکیب واژه ک .1

 دیدگاه مفسران در تفسیر آیه مذکور چیست؟ .2

 هدف از بعثت را مشخص نمود؟» کافه للناس«توان با توجه به آیا می .3

 رالمؤمنین وجود دارد؟چه ارتباطی بین این آیه و والیت امی .4

 اینکه معناي کافه بسیار بازدارنده: با توجه به سؤاالت ذکر شده فرضیاتی مطرح است که شامل
 ،مصدر و مفعول مطلق براي فعل محذوف است و جمله مستثنی» کافّۀ«و از لحاظ ترکیبی 

این آیه در حقیقت هدف رسالت که والیت است را بیان کرده و ارتباط مستقیمی  .حالیه است
 ...با والیت امیرالمؤمنین دارد

چند در اثبات هاي علمی صورت گرفت معلوم گردید هرهایی که در پایگاهوجوبا جست
است؛  هاي بسیاري به رشته تحریر در آمدهکتاب )السالم علیه(امام علی  امیرالمؤمنینوالیت 

بررسی ضرورت «: و مقاالتی مانند» عبقات االنوار فی إمامۀ األئمۀاألطهار«، »الغدیر«همچون 
... تقی یوسفی و محمد کبیري ارانی و از محمد) السالم علیه(عقلی امامت از دیدگاه امام هادي 

و کتب  نالبیا مجمعالمیزان، کشّاف، التبیان،  مثلچنین در کتب تفسیري تألیف شده است و هم
» إحقاق الحق و إزهاق الباطل«عالمه مجلسی، » احتجاجات و مرآة العقول« :ازجملهکالمی 
شرح «: عالمه عسکري و نیز کتب ادبی مثل» نقش أئمه در إحیاي دین«مرعشی و  نوراهللاقاضی 

» شرح التسهیل و قواعد النحویه«، »فوائد الحجتیه«، »شرح الرضی علی الکافیه«، »مالي جامی
قابل توجه دانشمندان  هاي تالشاما با وجود ي مربوطه مطالبی آمده است ذیل این واژه و آیه

 .نشده است مینه این آیه نگاشتهپژوهش خاصی در ز
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 »کافۀ«واکاوي واژه . 1
براي اثبات والیت  راهکار ي در ارائه واژه کافّه از جهت لغت و ترکیب حیتشر ازآنجاکه

ه و ترکیب آن واژ نیا يمعنا نییبه تب رو ازایندارد؛  يدینقش کل السالم علیه امیرالمؤمنین
 .پرداخت میخواه

 »کافّه«ي لغو يمعنا .1ـ  1
 

 يبه معنا »کَف الید«اند گرفته و در ادامه آورده» الکف«را از ماده » کافّۀ«برخی از لغویون 
ابن  و 335/ 9 :1421ازهرى،  و 283/ 5 :1409فراهیدى، ( ؛آمده است »بازدارنده دست«

در لسان ) 335/ 9 :1421ازهرى، (و در التهذیب به معناي جمیع، احاطه ) 9/305: 1414منظور،
راغب اصفهانی هم کافّه را ) 9/305: 1414ابن منظور،. (الجماعۀ معنی شده است: العرب الکَافَّۀُ

راغب ( .ذکر کرده است» کافّۀ« يرا برا» از گناهان کننده منعبازدارنده و  اریبس« يمعنابه 
-با توجه به معانی مذکور در منابع لغت، معناي لغوي کافّه را می ).7139/ 1: 1412اصفهانی،

 .دانست» جماعۀ«و یا » بسیار بازدارنده«توان 
 »کافّۀ«تاء در . 1ـ  2 

در آخر کلمات گاهی داللت بر مجرد تأنیث دارد و گاهی هم مفید معانی » گرد« اصطالح بهتاء 
چهارده معنا براي آن ذکر شده است » شرح الرضی علی الکافیه«که در کتاب  دیگر است

الرجلٍ «: صف است، مانند، یکی از این معانی براي مبالغه در و)331-324/ 1384:3استرآبادي،(
/ 1377:4و حسینی،  547/ 4:1367حسن،(است » بسیار روایت کننده« ؛ که به معناي»الراویۀ

172.( 

براي تأنیث ) ب. تاء براي مبالغه است) الف: دو دیدگاه مطرح شده است »کافّۀ«تاء  درباره
 .است

/ 1: 1412راغب اصفهانی،. (، مثل راویۀ و نسابۀداند میراغب اصفهانی تاء کافّه را براي مبالغه 
7139( 
یا ) ارساله(صفت موصوف محذوف » کافّه«سوره مبارکه سبأ ـ اگر  28ـ آیه  موردبحث یهدر آ

یعنی مفعول » کاف«حال از » کافّه«؛ باشد، تاء براي بیان تأنیث است ولی اگر »الناس«حال از 
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زیرا مطابقت ) 5/2286 :تاناظرالجیش، بی. (باشد، تاء براي بیان مبالغه خواهد بود» ارسلناك«به 
مانعاً «: چنین است...) و ما ارسلناك اال کافّه(ال واجب است، بنابراین معناي آیه حال با ذوالح

ما تو را نفرستادیم مگر بسیار بازدارنده براي مردم از  و«؛ »للناس عن الشّرك والکبائر مبالغۀ فیه
» ۀکافّ« بیترک نوع تاء وابسته بهبنابراین ) 349/ 1 :تابی جامى،. (»شرك و گناهان کبیره باشی

 .پرداخت مین خواهآ بیمختلف در ترک هاي دیدگاهاست که در قسمت بعد به ذکر 
 »کافّۀ« بیمختلف در ترک هاي دیدگاه. 1ـ  3
 

؛ از نوع مفرغ است و ما )28 /سبأ(» و ما أَرسلْناك إِلَّا کَافَّۀً للنَّاسِ بشیراً و نَذیراً«استثناء در آیه 
 »کافّۀ«نصب  يبرا رو ازاین. گیردجایگاهی که در جمله دارد نقش میبا توجه به » اال«بعد 

 :مختلف ذکر شده است هاي دیدگاه
و علت نصب آن یا صفت ) 549/  8: 1420اندلسى، (است » کف«از اسم فاعل : »کَافَّۀً«: .الف

براي مفعول مطلق محذوف است و یا بنابرحال بودن است با در نظر گرفتن فرض اول کافّه 
که صفت براي مصدر محذوف إرسالۀ است، در تقدیر مفعول مطلق بوده به خاطر این ایب ازن

ي مردم إِلَّا کَافَّۀً للنَّاسِ؛ إال إرسالۀ عامۀ لهم محیطۀ بهم؛ زیرا زمانی که رسالت شامل همه: بوده
-یو برکات، ب 583/ 3: 1407زمخشري،(باشد، مانع از خروج احدي از این دایره خواهد شد 

 .وصف است »کافۀ« طبق این معناکه ) 255/ 3:تا
-و معناي آن می) أرسلناك(منصوب است بنابر حال بودن از کاف » کَافَّۀً«و طبق فرض دوم  

عرب و  يسو به) صلّى اللّه علیه وآله(که پیامبر اکرم دلیل اینأرسلناك جامعا للناس؛ به: شود
شود که می) بازداشتن(یا به معناي منع  )237/ 2: 1421نحاس،. (عجم فرستاده شده است

یا حال از کاف : ارسلناك مانعاً للناس؛ که اگر حال باشد در ذوالحال آن اختالف نظر است
هر چند حال بر ذوالحال  الناس کافّه؛): الناس(یا حال از ) 342/ 1: تاشراب، بی(ارسلناك است 

» کافّه«و معناي ) 228/ 5: تاالجیش، بی و ناظر 273/ 2: تاصبان، بی. (مجرور مقدم شده است
 )342/ 1: تاشراب، بی( .در این صورت جمیعاً است

؛ و دانند می براي عامل محذوف) مفعول مطلق(را بنابر مصدربودن » کافّه«منصوب بودن . ب
: بر وزن الفاعله گاهی به معناي مصدر است مثل» کافّه«: کنند میگونه بیان دلیل آن را این
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. صورت جمله حال مقدره است یندر ا، »العاقبۀ و العافیۀ؛ و ما أرسلناك إال لتکف کافۀ«
، یعنی »للناس إال ذا کافۀ؛ ذا کف«یا مصدر است بنابر حذف مضاف؛ ) 1/349 :تابی جامى،(

) 549/  8: 1420اندلسى، . (مردم از کفر است کننده منع) علیه و اله و سلم اهللا صلی(پیامبر 
 .حالیه است ،مصدر و مفعول مطلق براي فعل محذوف است و جمله مستثنی» کافّۀ«ن بنابرای

 »کافّه«نقد و بررسی اقوال مطرح در ترکیب . 1ـ  3ـ  1
وجه مطرح گردید که علماي نحوي براي رد یا  که بیان شد براي نصب کافّه چند طور همان

تر است شود تا ترکیبی که صحیحیاند که هریک بررسی و نقد م اثبات هر کدام دالیلی آورده
 .مشخص گردد

ولی این نظر پذیرفته نیست . در قول اول مطرح بود که کافّه صفت یا نایب از صفت باشد
ـ  6/ 5: تایب ناظر الجیش،. (حال استفاده کرده و نه غیر آن عنوان بهچون عرب کافّه را فقط 

. استعمال آن درست نیست) ارساله کافّه(و نیز کافّه مختص عاقل است و با غیر عاقل ) 2285
 )273/ 2: تاصبان، بی(

و ما ارسلناك اال للناس «: شودچنین می آن یرتقدگرفته، » ناس«را حال از » کافّه«در نظر بعدي 
-جهت که حال بر ذوالحالی که مجرور است مقدم نمی شود به ایناین قول هم رد می. »کافّه

جمهور نحویون بر این است که جایز نیست، حال بر  ذهبم) 375: 1414 شوکانى،. (شود
 »مررت بهند جالسۀ«که مجرور به حرف جر اصلی است مقدم شود پس در مورد  یحال صاحب

-و حسینى خراسانى، بی 2/186: تاسیوطی، بی( »مررت جالسۀ بهند«: صحیح نیست گفته شود

که حال در اصل صفت است و صفت از توابع است و بهترین شکل براي براي این) 150:تا
که تابع است بر جار  جهت ازآنتوابع این است که بعد از متبوع واقع شوند و مجرور هم 

چنین تعلق عامل به حال بعد از تعلق و هم) 349/ 1 : تاجامى، بی(شود مقدم نمی) متبوع خود(
وم است و حق عامل آن است که هرگاه به ذوالحال ي دعامل به ذو الحال و در مرتبه

شود، به حال نیز به همان حرف متعدي گردد و تعدي دو چیز حرفی متعدي می ي واسطه به
یک حرف واحد امکان ندارد و باید براي تعدي هر شیء  ي واسطه بهبراي یک عامل واحد 

اشتباه حال با بدل، از آوردن  براي عاملی، یک حرف آورده شود، اما به خاطر ترس از التباس و
شود و عوض از اشتراك و آوردن آن حرف واسطه براي تعدي، آن حرف بر سر حال امتناع می
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/  2: 1393و خراسانی،  2/186: تاسیوطی، بی( .اندتأخیر حال از ذوالحال را واجب دانسته
242( 

بوعلی فارسی، ابن  مثالًاما این اشکال جواب داده شده است به این که برخی از علماي نحو 
اند، به خاطر این که آن در مثل قول خداوند متعال شنیده کیسان و ابن برهان آن را جایز دانسته

مجرور واقع  »للناس« حال از »کافّۀ« که جهت ازآن، »و ما أَرسلْناك إِلَّا کَافَّۀً للنَّاسِ«: شده است
-و حسینى خراسانى، بی 2285/ 5: تایب الجیش، و ناظر 283/  2: تایب ابن هشام،. (شده است

 )150:تا
حرف : اندو نیز در مورد دلیل جواز تقدیم حال بر ذوالحال مجرور به حرف جر اصلی گفته

کند مانند همزه و تضعیف بوده، پس گویا بعضی از حروف فعل و جر چون فعل را متعدي می
به تقدیم حال، گویا گفته شده ) ندهِه بِباکت ربهذَ(جزء تمامیت آن است و هرگاه گفته شود 

: تاجامی، بی. (پس مجرور در حقیقت مجرور نیست و تقدیم صحیح است) انده هباکت ربهاذَ(
 )242/  1393:2و خراسانی،  30/ 2: 1384و رضی الدین استرآبادي،  348/ 1

اند این است که آیه را کردهچنین دلیل دیگر کسانی که تقدیم حال را در این قسم منع هم
به معناي جمیع نیست تا حال از ناس باشد و مقدم بر ذوالحال ) کافّه(اند تأویل برده و گفته

به معناي منع بوده و تاء آن براي مبالغه است نه تأنیث، مانند تاء ) کف(گردد بلکه اسم فاعل از 
ذوالحال منصوب است نه مجرور  و مؤخر از ذوالحال است و) کاف ارسلناك(عالمه و حال از 

خراسانی، . (و ضمیر است نه اسم ظاهر؛ پس در آیه تقدیم حال بر ذو الحال مجرور نیست
 )375/ 4: 1414 شوکانى، و 242/  2: 1393

به معناي منع بوده و تاء آن براي مبالغه است نه تأنیث، » کف«در قول بعدي کافّه اسم فاعل از 
/  2: 1393خراسانی، . (و مؤخر از ذوالحال است» کاف ارسلناك«ز مانند تاء عالمه و حال ا

 )375/ 4: 1414 شوکانى، و 242
را به معناي جامع و حال از کاف ارسلناك » کافّه«ابوحیان براي رد نظر زجاج و کسانی که 

یراد از باب معناي لغوي به آن ا» بالغاإلو ما ارسلناك إال جامعاً للناس باإلنذار و «اند، گرفته
گوید کف به معناي جمع نیست تا این تعبیر درست باشد، بلکه به معناي منع گیرد و میمی

البته این اشکال مانع از ) 550/ 8: 1420اندلسی، ( .»مانعاً لهم من الکفر«: شوداست و گفته می
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معنا کرده شود چرا که برخی این واژه را مانعاً به عنوان حال از کاف ارسلناك نمی» کافّه«قبول 
بر مفسران که  اناتیبا توجه به ب) 342/ 1: تاشراب، بی. (اندو حال از کاف ارسلناك گرفته

علماي نحو هر کدام با  حاصل شد که جهینت نیدانشمندان علم نحو است ا هاي دیدگاه اساس
بیشترین آراء اند که از این میان توجه دیدگاهی که داشتند به ترکیب این کلمه در آیه پرداخته

نایب از صفت است، دوم به معناي جمیع و حال از » کافّه«که اول این: بر این سه مورد بود
ناس است که بر ذوالحال خود مقدم شده و براي این نظر هم دالیلی ذکر کردند که برخی 

اسم  ي کف،نظر سوم این بود که کافّه از ریشه ؛ ونحویون هر دو نظر را با براهینی رد کردند
است که تاء آن براي مبالغه و به معناي جامع و ) مفعول به ارسلناك(فاعل و حال از کاف 

نایب از صفت و حال براي ( یقبلبسیار بازدارنده مردم از گناه است که این ترکیب بر نظرات 
به دلیل مطابقت با قواعد نحوي و عدم محذوریت تقدیم حال بر ذوالحال مجرور ) الناس

 .ته و دیگر نیازي به توجیه نداردبرتري داش
 سوره سبأ 28در تفسیر آیه مفسران  دگاهید. 2

ذکر » کافّۀ للناس« يرا در معنا یمختلف هاي دیدگاهسوره سباء  28 هیآ ریمفسران در تفس
 :شودبیان می لیتفص بهکه در ادامه  اند کرده

مانعاً «: یعنى»  کَافَّۀً للنَّاسِ«: نویسداصفهانى می ابومسلمبه نقل از  البیان مجمعصاحب . 1ـ  2
اى پیامبر تو را « ؛»لَهم عما هم علیه من الکُفر و المعاصى بِالْامرِ و النَّهى و الوعید و االَنذار

هست فرستادیم تا با  ها آنمردم از کفر و معاصى به گناهانى که بر  کننده منعو  بازدارنده
را از گناه باز دارى هر چند که بیشتر مردم از توجه به اعجاز  ها نآو بشارت و انذار  امرونهی

 شیخ .»ها و عذاب چگونه است شان از نعمتپیامبرى تو رو برگردانند و ندانند سرنوشت آینده
و به معناى » ارسلناك« از کافقید حالت » کافۀ«: گویدطبرسى در قسمت اعراب این آیه می

جز این نیست که تو را فرستادیم ) ناك اال تکفهم و تردعهماى ما ارسل(است؛ » بازدارنده«
 )352/  3: 1377و طبرسى، 611/ 8 : 1372طبرسى،( .ها باز دارى مردم را از زشتى که درحالی

و ما ارسلناك اال جامعا «: شودگونه میباشد معناي آیه این» کاف ارسلناك«حال از » کافّه«اگر 
) علیه و آله و سلم اهللا صلی(که پیامبر  طور همان کهود به ایناگر اشکال ش. »للناس عما یضرهم

و مانع فرستاده شده، امر کننده هم است، پس چگونه حصر صحیح است؟  کننده نهیبه عنوان 
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باشد چرا که » الناس«حال از » کافّه«که پاسخ این است که این حصر اضافی است، مانند زمانی
اگر دوباره اشکال  ؛ ومردم فقط نهبراي ثقلین مبعوث شده ) علیه و آله و سلم اهللا صلی(پیامبر 

 که درحالیدر وقت ارسال باشد » کف«که حال قید عامل است پس الزم است که شود به این
حال مقدره است و در تقدیر : شودداده می پاسخ پوشی شود؟چنین نیست تا از آن چشماین

 )349/ 1 :تاجامى، بی. (حال باشد الزم نیست که حال از صاحب
. اند کرده را نقلمردم  تمام .2و  از گناه مانع .1 یدر معن: یعنى نظر دو برخی مفسرین هر. 2ـ  2
 8: 1420و اندلسى،  316:تاو عکبرى، بی 247/ 4: 1418و بیضاوى،  497/ 5 : 1416نیشابورى،(
 /549( 
و قیل معناه اال مانعا لهم و کافا لهم من «: فرماید میطوسی در این زمینه  مرحوم .2ـ  3

 )396/ 8: تاطوسى، بی(».از شرك است ها آنپیامبر بازدارنده «؛ »الشرك
کافه أي عامۀ لجمیع الناس تمنعهم من الخروج : فیه وجهان«: فخر رازى هم معتقد است. 2ـ  4

در  ؛»ء للمانعۀ على هذا الوجهعن االنقیاد لها و الثانى ارسلناك کافۀ تکف الناس من الکفر و الها
از  را از خروج ها آنمعنى همه مردم که یکى کافۀ به : دو حالت متصور است» کافّۀ« يمعنا

 )206/ 25 : 1420فخرالدین رازى، ( ».که از کفر بازشان دارددوم این. طاعت خدا منع کند
، یدمشق یرکثابن . (است  کرده ابن کثیر نظر دوم یعنى تمام مردم را به نقل از راویان ذکر. 2ـ  5

چیزي که از آیه به ذهن متبادر : گویدمی ریکث نینظر او سبحانی در تأیید این ) 458/ 6 : 1419
حال از للناس باشد که بر ذوالحال خود مقدم شده است و تقدیر » کافّه«شود این است که می

و کافّه غالباً در قرآن به معناي » و نذیراً و ما ارسلناك الّا للناس کافّه، بشیراً«: گونه استآیه این
یا «و آیه ) 36/توبه(» ...وقَاتلُوا الْمشْرِکینَ کَافَّۀً کَما یقَاتلُونَکُم کَافَّۀً «استفاده شده است؛ » عامه«

دن رسالت پیامبر اکرم داللت بر جهانی بو) 208/بقره(» ...أَیّها الَّذینَ آمنُوا ادخُلُوا فی السّلْمِ کَافَّۀً 
ي مردم تا روز قیامت که آیه دال بر بعثت حضرت بر همه طور هماندارد، ) علیه و آله اهللا صلی(

 )496/ 3: 1412سبحانی، . (است
: نویسد ولى قرطبى با راغب و ابومسلم و زمخشرى و شیخ طبرسى هم نظر است و مى. 2ـ  6

سیاق : گویدچنین راغب میهم  )300/ 1364:14، قرطبى. (مردم از کفر است بازدارندهپیامبر 
قُلْ یا أَیها «  صورت بهلفظى آیه هم داللت بر همین معنى دارد زیرا معنى دوم در آیات دیگر 
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 کُمإِلَی ولُ اللَّهسإِنِّی ر یعاً النَّاسم158: اعراف(ج(« ، ...»ًیراینَ نَذلْعالَمل «)است  آمده) 1: فرقان
 کننده منعو  بازدارنده) صلى اللَّه علیه وآله وسلم( اکرم امبریپسبا،  28پس طبق این نظر، در آیه 

 .)37/ 4 : 1412راغب اصفهانى، . (همه مردم از گناهان فرستاده شده است
کَافَّۀً به معناي رحمۀ : گویدمتفاوت داشته و در ایجاز البیان می ينظر یشابورين اما .2ـ  7

 )2/681: 1415نیشابوري،. (ۀ جامعۀ استشامل
و  نبوت است مسئلهنظر عالمه طباطبایی بر این است که منطوق آیه هر چند درباره  ؛ و2 ـ 8

و امام دلول  نبوت شده است مسئلهدر حقیقت از آیات قبل که راجع به توحید بود منتقل به 
شأن آن تدبیر  که توحید است، چون رسالت از لوازم ربوبیت است، مسئلهآن حجتى دیگر بر 

پس عمومیت  .غایات وجودشان است سوي بهو مسیرشان  امور مردم در طریق سعادتشان
، که رسول اوست، نه رسول غیر از او، خود دلیل است بر اینکه ربوبیت المرسلین خاتمرسالت 

ربوبیتش رسولى  مقتضاي بهدیگر بود، او هم  نیز منحصر در اوست، چون اگر غیر از او ربى
و مردم  بود عمومى و براى همه نمى) علیه و آله اهللا صلی( و دیگر رسالت رسول خدا فرستاد مى

و این همان معنایى  شدند که از ناحیه آن رب دیگر بیاید با بودن او محتاج به رسول دیگر مى
بود، رسوالن آن  راى پروردگار تو شریکى مىاگر ب« :فرموده )السالم علیه( است که امام على

 ».آمدند هایش نزد شما مىشریک نیز براى رساندن پیام
، چون »ولکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الیعلَمونَ« :و فرموده اى است که در ذیل آیه آمده مؤید این معنا جمله

است چیزى نبود که اکثر گفته » کافۀ«اگر معناى آیه تنها همان بود که راغب در معناى کلمه 
بر انحصار ) علیه و آله اهللا صلی( مردم آن را نفهمند، ولى داللت انحصار رسالت در رسول خدا

بنابراین مفاد آیه این  .فهمند ، چیزى است که اکثر مردم آن را نمى»عز اسمه«ربوبیت در خداى 
ما تو را نفرستادیم مگر  که درحالیتوانند شریکى براى خدا نشان دهند،  مشرکین نمى: شود مى

بشیر و نذیر باشى و اگر براى مشرکین خدایانى دیگر بود، ما  که درحالیجمیع مردم،  بازدارنده
اى بسیار از ایشان بندگان خدایى  عده ینکهبااهمه مردم بفرستیم،  سوي بهتوانستیم تو را  نمى

/ 16: 1374سوي همدانی،و مو 377-376/ 16: 1417 طباطبایى،. (دیگرند و خدا داناتر است
556.( 
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 تر نزدیکبه صواب » رحمت واسعه«به معناي » کافّه«رسد از بین معانی که ارائه شد به نظر می
 يشتریب تیمقبول» کافّۀ« يبرا معنا نیمربوط به حصر رسالت، ا اتیبا کنار هم گذاشتن آ. است

، انحصار )107/انبیاء(» و ما أَرسلْناك إِالَّ رحمۀً للْعالَمینَ«در آیه  که حیتوض نیبا ا. کند می دایپ
و ما أَرسلْناك إِالَّ کَافَّۀ ًللنَّاس ِبشیراً و نَذیراً ولکنَّ «است؛ و در آیه » رحمۀًللْعالَمینَ«رسالت در 

که بعضی  طور هماناست؛ با این بیان » کَافَّۀً«انحصار در  )28/سبأ( »أَکْثَرَ النَّاسِ الیعلَمونَ
) 2/681: 1415نیشابوري،. (به معناي رحمۀ شاملۀ جامعۀ است» کَافَّۀً«اند، مفسران اشاره کرده

وسیله تبشیر با بازداشتن مردم از گناهان به) علیه و آله اهللا صلی(توان گفت پیامبر اکرم پس می
 .الهی استو انذار، همان رحمت گسترده و جامع 

 ؛ هدف رسالت»کَافَّۀً للنَّاسِ«. 3
طبق تعریفی که گذشت کافّه یعنی رحمتی جامع و شامل که بازدارنده مردم از گناه و کفر 

با توجه به این تعریف، بررسی این مطلب ضرورت دارد که منظور از این رحمت . است
تعریف شده است؟ پاسخ  ي بازدارنده براي جهانیان چیست که انحصار رسالت در آنواسعه

 اهللا صلی(اکرم توان یافت که خداوند متعال، به حضرت رسول را در سوره مائده می سؤالاین 
نماید کند که باز هم رسالت را در این مسئله منحصر میابالغ موضوعی را امر می) علیه و آله

یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک منْ ربک و «که اگر ابالغ نکند رسالتش را ابالغ نکرده است؛ 
» نَإِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه و اللَّه یعصمک منَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه الیهدي الْقَوم الْکافرِی

طبق روایاتی که متواتر از شیعه و اهل سنت نقل شده است این امر در مورد والیت  )67/مائده(
: 1404قمی، و 750/ 2: 1405 هاللی،( .است) السالم علیه(امام علی  امیرالمؤمنینو جانشینی 

و طبري  332 -1/331: 1380 و عیاشی، 1410/130 و کوفی، 1/516: 1404 و صفار، 1/171
 ابنبابویه، و 1/15: 1385حیون،و ابن 1/289: 1407کلینی، و 606 و 1415/470آملی کبیر،

 )1/239: 1411و حسکانی، 1/175: 1413و مفید، 1376/495
اکرم بودن حضرت پیامبر » رحمۀًللْعالَمینَ«شود با در کنار هم قرار دادن این آیات معلوم می

به عنوان ) السالم علیه(امام علی  ؤمنینامیرالمبا ابالغ والیت و تعیین ) علیه و آله اهللا صلی(
 یعلامام  امیرالمؤمنینشود و با استمرار حکومت و والیت جانشین خویش حاصل می

تواند بسیار می) علیه و آله اهللا صلی(و اوالد گرامی ایشان است که پیامبر اکرم ) السالم علیه(
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پیروي از امر والیت بشارت داده و از ي مردم از گناهان باشد و مردم را به نتایج بازدارنده
بترساند و ) السالم علیه(عواقب شوم و تلخ عدم اطاعت و همراهی با امیر مؤمنان امام علی 

تمام و کمال به پایان برساند و این موضوعی است که اکثر مردم  صورت بهرسالت خود را 
 .)28/سبأ( »أَکْثَرَ النَّاسِ الیعلَمونَ ولکنَّ... « :که در ادامه آیه آمده است طور هماندانند، نمی
سوره سبأ و با نگاهی به آیات قبل این  28از عمومیت رسالت در آیه چه عالمه طباطبایی اگر

تواند تأییدي بر سوره، توحید و ربوبیت پروردگار را اثبات نمود؛ البته همین نکته نیز می
امام علی  امیرالمؤمنینوالیت و جانشینی  چرا که با .باشد امیرالمؤمنینوالیت و جانشینی 

و ربوبیت پروردگار ) علیه و آله اهللا صلی( اکرم پیامبراست که رسالت جهانی ) السالم علیه(
یابد و مردم با پذیرش این والیت عظمی، پیام رسالت را دریافت برجهانیان معنا و مفهوم می

 .شوندکرده و به طریق سعادت رهنمون می
 )السالم علیه( یعلامام  امیرالمؤمنینبا والیت » کَافَّۀً ِللنَّاسِ«ي رابطه. 4
 

-نمی) السالم علیه(اگر دشمنان لجوج و حسود مانع از تشکیل حکومت امیر مؤمنان امام علی 

مسند حکومت  است بر) علیه و آله اهللا صلی(شدند و حضرت که وصی بالفصل پیامبر اکرم 
کرد، دیگر گسترد و با ظلم و جور مبارزه میدر جهان مینشست و عدالت و رحمت را می

 خزاز و 2/605: 1405 هاللی،( 1شدندآمد و مردم گمراه نمینمی به وجودفرقه  هفتادوسه
 شهرآشوب ابن و 323/ 1403 ،یهبابو ابن و 585/ 2: 1362 ،یهبابو ابن و 155/ 1401 رازي،

شد و حق گیر نمیکفر و جور عالم و) 263 /1: 1403 و طبرسی، 73-72/ 3: 1379 مازندرانی،
-بود و اینروشن می بر همگانو باطل به هم آمیخته نبود تا نتوان تشخیص داد چرا که حق 

. شدي مردم از گناه و کفر میبسیار بازدارنده) السالم علیه(امام علی  مؤمنانگونه والیت امیر 
شد، برکات خدا از زمین و آسمان بر بندگان گاه به قرآن و تمام دستورات الهی عمل میآن

یتَمسکُونَ فرْقَۀً منْها فرْقَۀٌ نَاجِیۀٌ و الْباقُ ونَهالکَۀٌ و النَّاجِیۀُ الَّذینَ  و سبعینَ  ستَفْتَرِقُ أُمتی علَى ثَلَاث  قَال َرسولُ اللَّه ص . ۱

کُملْمنْ عونَمقْتَبِسی و کُمتلَایبِو. 
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گردید و هر کسی که طالب ي عالمیان میو این رحمت واسعه شامل حال همه 1گشتنازل می
 .یافتهدایت بود به رستگاري عظیم دست می

 ي والیت با هدایت و رستگاريجهالت مردم نسبت به رابطه. 5
 

ي خود را به بندگان که رحمت واسعهبراي ایندهد و خداوند حکیم بارها به مردم هشدار می
کند و از معرفی می» رحمۀ للعالمین«را ) علیه و آله اهللا صلی(برساند خاتم انبیاء، پیامبر اعظم 

قُلْ ما «کند؛ طرف دیگر تنها مزد رسالت ایشان را در سوره فرقان اتخاذ راه پروردگار اعالم می
ي شوري اجر و در سوره) 57/فرقان( »ربه سبِیالً إِالَّ منْ شاء أَنْ یتَّخذَ إِلى أَسئَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ 

ذلک الَّذي «نماید؛ منحصر می) علیه و آله اهللا صلی(رسالت را در مودت خویشان پیامبر اکرم 
و  سئَلُکُم علَیه أَجرا ًإِالّ َالْمودة َفی الْقُرْبى یبشِّرُ اللَّه عباده الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات قُلْ الأَ
شَکُور غَفُور نا ًإِنَّ اللَّهسیها حف لَه نَۀً نَزِدسح قْتَرِفنْ یروشن است که اتخاذ راه  )23/شوري( .»م

د و این شوخالصه می) صلوات اهللا علیهم اجمعین(اکرم  ربگرامی پیام یتب اهلخدا در مودت 
خدا در جهت ایجاد آمادگی براي دریافت رحمت خداوندي است و هر کسی که  دستورالعمل

در سوره حمد نیز به این نکته . مانددر این مسیر نباشد از دریافت الطاف الهی محروم می
صراط مستقیم تنها راه کسانی هست که خداوند به ایشان نعمت داده و  که 2پرداخته شده است

هستند ) صلوات اهللا علیهم اجمعین( اکرم یامبرپ یتب اهلیر و روایات، آنان طبق تفاس
که پیروي  )50/ 1: 1374و مکارم شیرازي، 1/41: 1417و طباطبایی، 1/86: 1411حسکانی،(

-این همان چیزي است اکثر مردم نمی ؛ وي سعادت در دنیا و آخرت استمایه ها آنمحض از 

مؤید این گفتار تعداد اندك شیعیان جهان  )28/سبأ( »أَکْثَرَ النَّاسِ الیعلَمونَولکنَّ ... «دانند؛ 
شمار بودند و در طول تاریخ هم کمترین آمار مربوط به این  است که در زمان حضرت انگشت

 .گروه است

1 .هِمقنْ فَولَأَکَلُوا م هِمبنْ رم هِما أُنْزِلَ إِلَیم الْإِنْجِیلَ و اةَ وروا التَّوأَقَام مأَنَّه لَو کَ و ةٌ ودقْتَصۀٌ مأُم منْهم هِملجأَر تنْ تَحم و منْهیرٌ مث

 ﴾66/مائده﴿ساء ما یعملُونَ

یمتَقسراطَالْمنَاالصد6/حمد( اه (َالالضَّالِّینوهِملَیغْضُوبِعرِالْمغَیهِملَیتَعمینَأَنْعراطَالَّذص )۱.).7/حمد 
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 گیري نتیجه
 

سبأ براي  يسوره 28ي در آیه) کافّه(کشف ترکیب و معناي دقیق واژه  منظور بهاین تحقیق 
ي مذکور انجام شد که در پی اثبات یابی به تبیین و تفسیر روشن و قابل قبولی از آیهدست

 .با تکیه بر این آیه بود) السالم علیه(ألمؤمنان امام علی  امیرادعاي والیت 
ر آیه ارتباط یهاي پژوهش مشخص شد که بین ترکیب، معناشناسی و تفسبا استفاده از یافته

ود دارد و با تحلیل آیات و روایاتی که در مورد انحصار رسالت بود ثابت گردید که مستقیم وج
تر است و این آیه هدف از کافّه به معناي رحمت واسعه جامع و حال از کاف ارسلناك صحیح

داند که بیشتر مردم این می) السالم علیه( علیامام  امیرالمؤمنینرسالت را، جانشینی و والیت 
عالمه  و ؛دانند و مؤید این گفتار تعداد اندك شیعیان در طول تاریخ استیمسئله را نم

و با  طباطبایی نیز با بیان همین ترکیب یعنی کافّه حال براي کاف ارسلناك و به معناي بازدارنده
توجه به آیات قبل در سوره سبأ، از عمومیت رسالت، توحید و ربوبیت پروردگار را اثبات 

باشد چرا که با  امیرالمؤمنینتواند تأییدي بر والیت و جانشینی ن نکته مینمود که البته همی
 اکرم پیامبراست که رسالت جهانی ) السالم علیه(امام علی  امیرالمؤمنینوالیت و جانشینی 

اما دو ترکیب دیگر  ؛یابدو ربوبیت پروردگار برجهانیان معنا و مفهوم می) علیه و آله اهللا صلی(
را  کافّه یعنی صفت براي ارساله محذوف و حال براي للناس رد شد زیرا عرب، براي این واژه

طور طبق داند و همینفقط به عنوان حال استعمال کرده و نقش صفت را براي آن صحیح نمی
نظر برخی از نحویون تقدیم حال بر ذوالحال مجرور درست نیست هر چند برخی دیگر 

والحال مجرور آورده و با این آیه عمومیت رسالت را توجیهاتی براي جواز تقدیم حال بر ذ
 .کننداثبات می
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