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Abstract
Abul A'la Maududi is one of the most prominent and influential contemporary
commentators in Indian Subcontinent. He is a reformist and combatant thinker whose most
important work, "Tafhim Al-Quran (Understanding the Quran)", is considered a socialmodern exegesis translated into different languages. The position of the exegesis and
proximity-oriented thought of its author multiplies the importance of studying his exegetic
views, particularly those about the verses related to the virtues of Holy Prophet's household
(peace be upon them). Using content analysis method, the present paper reviews these views
and their differences with that of other Shia and Sunni commentators. The findings show
Maududi has different approaches to these verses due to his religious biases, despite his
proximity-oriented thought. His most important exegetic methods to treat and pass the verses
related to the virtues of Holy Prophet's household are maintaining silence about some famous
ones accepted by Shia and Sunni commentators, providing exegeses contrary to popular ones,
and ostensive justification of some other verses. Although he criticizes and rejects some
dogmatic Salafi views, he follows the Salafi way in treating the verses related to the virtues of
Holy Prophet's household.
Key words: Maududi, Tafhim Al-Quran Commentary, verses related to the virtues of
Holy Prophet's household, criticism of Maududi's views.
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ات فضائل اهل بیت(ع) بر اساس
نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آی ِ
ِّ
دیدگاه مفسران فریقین
عبداهلل میراحمدی

1

زهرا مدرسی راد

2

(تاریخ دریافت59/0/07 :؛ تاریخ پذیرش)59/0/29 :

چکیده
ابواالعلی مودودی از برجستهتر ین مفسران معاصر و تأثیرگذار شبه قار /هن است «تفهیم القرآن» ،مهمتر ین اثر ایتن
ان یشمن اصالحگرا و مبارز ،تفسیری عصری ت اجتماعی به شمار متیآیت کته بته زبانهتای مختلفتی ترجمته شت  /استت
جایگا /این تفسیر و ان یشه تقر یبگرایانه صاحب آن ،اهمیت بررسی دی گا/های تفسیری متودودی را بتهویژ /دربتارۀ آیتا
فضائل اهل بیت(ع) بیشتر میکن پژوه

حاضر به شیوۀ توصیف و تحلیل محتوا ،به بررسی این دی گا/ها و اختال آنهتا

با دی گا /دیگر مفسران شیعه و اهل سنت میپردازد یافتههای پژوه

نشان میده با وجود ان یشۀ تقر یبگرایانه متودودی،

برخورد وی با آیا فضائل چن گونه است که همگی ناشی از تعصبهای مذهبی اوستت ستکو در برابتر برختی آیتا
مشهور مورد پذیرش فر یقین ،تفستیر ختال

دیت گا /مشتهور و توجیته تکلتفآمیز برختی دیگتر از آیتا فضتائل مهمتتر ین

شیو/های مودودی برای گذر از تفسیر این آیا است این برخوردها نشان میده  ،اگر چه متودودی برختی از دیت گا/های
جزمی سلفی را نق و رد کرد /است ،اما در تعامل با آیا فضائل اهل بیت (ع) ،همان مسیر سلفیه را میپیمای
کلیدواژگان :مودودی ،تفهیم القرآن ،آیا فضائل ،نق دی گا/های مودودی

 . 1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی (نو یسندۀ مسئول)mirahmadi_a@khu.ac.ir -

 . 2دانشپژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ رفیع

المصطفی تهران modaresi114@gmail.com -
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 .1مقدمه

ا
مفسران فر یقین از زمان تدوین دانش تفسیر تا عصر حاضر دربارۀ آیاتی که به صراحت یاا

به اشاره به فضائ اه بیت(ع) دئلت دارد ،درصدد بیان مصادیق ورفع شبهات برآمادهاناد .در
این میان ابوائعلی مودودی یکی از ا
مفسران معاصر و تأثیرگذار شبه قارۀ هند در کتااب «تفهایم
القرآن» با رویکردی خاو به تفسیر این آیات پرداخته است .ایان ا
مفسار کاه از مصالحان اها

سنت و یکی از بیدارگران اسالمی در قرن بیستم محسوب میشاود ،در ساال 0020ق مطاابق باا
ا
0282ش در اورن آباد دکن هند در خانوادهای مذهبی متولد شد .نسب او بعاد از  08نسا و
از ار یق امام هادی ابوالحسن علی النقی (ع) به امام حساین (ع) مایرساد( .تیماوری باازگری،
ا
 ،0088و )19او از تحصیالت اسالمی و تحصیالت جدید بهرهمند و بار عربای مسالط باود؛
بیش از  81کتاب منتشر کرد .از جمله مهمتر ین آثار مودودی ،تفسیر وی به نام «تفهیم القرآن»
در شش جلد است.
تفسیر «تفهیم القرآن» ،برای جوانان تحصی کارده و ماردم عاادی نگاشاته شاده اسات.
تالش مودودی آن است که فهم قرآن را برای ماردم آساانتار ساازد( .نقاوی ،0050 ،و-022
029؛ مودودی ،0100 ،ج ،0مقدمه) ا
مفسر آیات را باا کماک آیاات دیگار و گااه باا اساتفاده از
احادیث نبوی و روایات منقول از صحابه و تابعین تفسیر میکند( .همان :ج ،9و)015
مودودی یکی از پرچمداران نهضت بازگشت به قرآن و جنابش بیاداری اساالمی معاصار
بود .تفسیر او به فارسی نیز ترجماه شاده اسات و در ایاران نوشاتارهایی باه تمجیاد و یاا تطبیاق
نظرهای او پرداختهاند .این نوشتار نیاز در پای اساتخراج و نقاد دیادگاه صااحب تفهایم القارآن
دربارۀ آیات فضائ اه بیت (علیهم السالم) و بیان تفاوت دیدگاه او با دیگار ا
مفساران شایعه و
اه سنت ذی آیات  7و  8سورۀ انسان ،سورۀ کوثر ،آیۀ  20شاوری ،آیاۀ  90آل عماران و 217
ا
بقره است .در این میان ،توجیههای تکلفآمیز ماودودی و ساکوت معناادار او ذیا ایان آیاات
نشان از تعصب او دارد .پیش از پرداختن به تفسیر مودودی دربارۀ این آیاات ،ئزم اسات ،واهۀ
«اه » و «آل» ،در کلمۀ «اه بیت» و «آل رسول» تبیین شود.

نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیات فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه ِّ
مفسران فر یقین | 311
ِ

 .2مفهوم «اهل» در کلمۀ «اهل بیت» و «آل» در «آل رسول»
 .1 .2مفهوم شناسی واژۀ «اهل»

از نظر لغتشناسان ،اه یک فارد ،بساتگان ،خویشااوندان و مخصاووتار ین افاراد باه
اوست؛ چنانکه ابن منظور ،اه مارد را فامیا و خاانوادۀ او و مخصاووتار ین مردماان باه او
تعر یف میکند( .ابن منظور ،0101 ،ج ،00و )28-25همچنین اه هر شخصای آل و پیاروان
او هستند؛ سپس بر اثر استعمال ز یاد ،اها و آل ،اها بیات شاخص نیاز اها و آل او نامیاده
شدند؛ ز یرا بیشتر ین کسانی که از انسان تبعیت میکنند ،خانواده او هستند .اه هر پیاامبری،
امت اوست؛ چنان که ار یحی مینویسد« :أِل الاجلف آل و َِ أدىم ع و أهب عى و أِىل ملتى .
ََ كثا استعت األِل و اِ َت ستي ب ت أِل بمت الاجل ألن َ أكثا ما يتبع و أِل كل نبىيف
أمت »( .اریحی ،0079 ،ج ،9و)001
 .2 .2مفهوم شناسی واژۀ «آل»

واههشناسان بر این باورند که «آل» مقلوب «اه » است و تنها به اسامی شخصی ،آن هم
اشرف و افض آن ،اضافه مایشاود( .راغاب اصافهانی ،0102 ،و .)58از نظار ار یحای ،آل
پیامبر کسانی هستند که به او برگشت میکنند؛ چه کسانی که از لحاظ جسامانی باه او مرباوط
میشوند؛ مانند اوئد ایشان و خویشاوندانی که صدقه در شر یعت اسالم بار آنهاا حارام اسات و
همچنین کسانی که از لحاظ معنوی به پیامبر بازگشات مایکنناد؛ مانناد علماای راساخ و اولیاا
خدا .بدیهی است که نسبت دومی مهمتر از نسبت اول است .هنگامی که این دو نسبت جماع
گردد ،نور بر نور خواهد بود؛ مانند ائمه ااهار علیهم السالم( .ار یحای ،0079 ،ج ،9و-001
)000
فخر رازی بر این باور است که آل محمد (و) کسانی هستند که برگشت امرشاان باه او
است؛ پس کسانی که ارتبااشان محکمتر و کام تر باشد« ،آل» محساوب مایشاوند و شاک
نیست که فاامه و علی و حسن و حسین محکمترین پیوند را باا رساول خادا داشاتند و ایان از
مسلمات و مستفاد از احادیث متواتر است؛ بنابراین ئزم است ،آنها را «آل پیاامبر» بادانیم .ایان
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چهار نفر خویشاوندان رسول خدا هستند و وقتی این معنا ثابت شاد ،واجاب مایشاود کاه ایان
چهار نفر را مخصوو به مزیت و عظمت بدانیم( .فخر رازی ،0121 ،ج ،27و)959
به نظر میرسد ،کلمۀ اه بیت از نظر توسعه دارای مراتبی اسات .هار قادر اختصااو و
صالحیت بیشتر باشد ،عنوان اه بودن قویتر میشاود و کسای کاه تعلاق و خصوصایتش باا
شخص منتفی شود ،اه بودنش نیز منتفی خواهد شد .همچنانکه پسر حضرت ناو باه دلیا
عدم صالحیت از اه آن حضرت خارج (هود )29/و سلمان فارسی بنا به روایتی به اها بیات
ملحق میشود( .مجلسی ،0110 ،ج ،29و)02
از نظر مودودی ،اصطال «اه بیت» شام همۀ افراد خانواده پیراماون پیاامبر(و) مای
شود .او هفت حدیث در چگونگی درود بار پیاامبر(و) نقا مایکناد کاه در شاش حادیث
عبارت «و علی آل محمد» آمده اسات .او لفاظ «آل» را در درود بار پیاامبر مخاتص باه افاراد
خانوادۀ پیامبر نمیداند؛ بلکه شام همۀ پیروان آن حضرت می شمارد .به نظر او ،تفااوت میاان
آل و اه این است که کلمۀ آل همۀ پیروان را شام میشود؛ چاه آنهاا کاه باا او خویشااوندی
داشته باشند ،یا نه؛ در حالی که لفظ اه دربارۀ خویشاوندان گفته میشود؛ چه پیارو باشاند یاا
نه .در قرآن  01بار کلمۀ «آل فرعون» به کار رفته و در یک مورد نیاز از آن عاالوه بار خاانوادۀ
فرعون ،پیروان او قصد شده است( .مودودی ،0100 ،ج ،1و)217-211

 .3نقد دیدگاه مودودی در زمینۀ آیات فضائل اهل بیت(ع)
 .1 .3آیۀ  7و  3سورۀ انسان

ً
ب
ب
ً
ْ
َ
َ
ماا َو بي ْطع بتل َ
مودودی پیش از تفسیر آیات « بيلَل َ ِب َّلنِ َِ َو َيف َل َ َي ْلم ك َ د ها به بم َْت ِط
ِ
ً
ً َ ً
َّ
الطع َم َعل بَ ِّب ِ ِم َْ ِلمن َو َي ِتمت َو أ ِسماا» (انسان ،)8-7/دربارۀ مکی و یا مدنی بودن سوره ساه

قول را مطر می کند و خود مکی بودن این سوره را میپذیرد؛
اول ،دیدگاه ا
مفسرانی مانند زمخشری ،فخررازی ،قاضی بیضاوی ،نظام الدین نیشاابوری،
ابن کثیر و آلوسی که به مکی بودن سوره قائ اند.

نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیات فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه ِّ
مفسران فر یقین | 399
ِ

دوم ،دیدگاه افرادی که سوره را مدنی میدانند.
سوم ،دیدگاه افرادی که معتقدند ،تمام سوره باه جاز آیاات  8تاا  01در مکاه ناازل شاده
است.
به باور او این سوره با مضامین سورههای مدنی تفاوت بسیاری دارد .آیات  8تاا  01چناان
با آیات قب و بعد پیوند خورده است که از اسلوب و سابقه کالم بر نمایآیاد کاه آیاات قبا و
بعد  09و یا  09سال قب نازل شده و بعد از مدت زمان اوئنی این سه آیه در مکان فعلای ثبات
شده باشد .وی در رد مدنی بودن سوره و یا آیاتی از سوره مینویسد ،این ساوره در دوران مکاه
نازل شده و ذهنیت مدنی بودن همۀ سوره و یا چند آیۀ آن فقاط از یاک روایات از ابان عبااس
ناشی شده است که حاکی از وفای به نذر حضرت علای (ع) و اها خاناۀ ایشاان و ااعاام باه
مسکین و فقیر و اسیر است.
به نظر مودودی این روایت از جهت مدر و سند ضعیف و از حیث درایت شاگفتآور
است که مسکین و یتیم و اسیری به ترتیب در سه شب پیاپی ،مطالبه اعام کنند و صاحبان خانه
همۀ اعام خود را به آنها بدهند .آنها میتوانساتند ،غاذای یاک شاخص را باه او بدهناد و پانج
نفری به غذای چهار تن اکتفا کنند .به عقیدۀ ایشان باور کردن این مطلب مشک است کاه دو
پسر که تازه از بیماری بهبود یافته سه روز و سه شب گرسنه و ناتوان افتاده باشند و اشاخاو باا
فراست و فهمیده بر تمام ابعاد دین همانند حضرت علی و حضرت فاامه (علیهما السالم) ایان
کار را نیکو بشمارند .افزون بر ایان ،در زماان دولات اساالمی در مدیناه ممکان نباود ،اسایری
تکدی کند.
به باور او اگر همۀ دئی عقلی و نقلی را نادیده بگیر یم و این حکایت را صحیح بادانیم،
حداکثر برمیآید که هرگاه عم نیکویی از آل محمد (و) صاادر شاد ،حضارت جبرئیا باه
پیامبر مژده میدهد که این فع مقبول گردیده است؛ ز یرا آنها به همان عم پسندیدهای را کاه
خداوند در سورۀ انسان که در سالهای گذشته نازل شده ،عم کرده است و ئزم نیست ،ایان
آی اات در همااان زمااان انجااام فع ا  ،نااازل شااده باشااد( .مااودودی ،0100 ،ج ،9و)090-091
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درحقیقت این آیات به یک صورت خاو و نیکو از عم صالح مثال زده شده کاه مقصاود از
آن ،کمک به مستمندان است( .همان ،و)077
ا
مفسر تفهیم القرآن از تفاوت مضامین این سوره با سورههای مدنی سخن رانده اسات .در
پاسخ به مودودی و برخی ا
مفسر ین که به استناد ذکار نعماتهاای بهشاتی ،عاذابهاای غلایظ

قیامت و امر به صبر رسول خدا (و) و نهی از اااعت آثم و کفور و مداهنه باا آناان ،ساوره را
مکی میدانند ،میتوان گفت که سورۀ الرحمن و حج ،مادنی و مشاتم بار ذکار نعماتهاای
ا
حسی و عذابهای غلیظ هستند .امر به صبر ،اختصاو به سورههای مکی نادارد و در آیاۀ 28

َّ َ
سورۀ کهف که مدنی است ،نیز آمده است و احتمال آن که فص دوم سوره ،از آیاۀ « ِإنى ن ْح بىا
َ ْ َ َ ْب َ ً
ن ََّّلن َعل ْمك الُ ْاآ َ ه ْن َِّ يا» تا آخر سوره ،در مکه نازل شده باشد ،وجاود دارد .قارآن کاریم در

آیاتی مدنی نیز «آثم» را برای جمعی از مسلمانان اثبات کرده است( .ابااباایی ،0071 ،ج،21
و)208-209
همچنین با تکیه بر روایات فر یقین و با توجه به کلمۀ «اسایر» کاه بعاد از هجارت رساول
خدا(و) و قوت یافتن اسالم ،اتفاق افتاده است ،قول به مدنی باودن ایان ساوره یاا قسامتی از

سوره تقویت میشود( .نک .ابااباایی ،0071 ،ج ،21و )210-052قارآن در مقاام تعر یاف،
یک قضیهای است که اتفاق افتاده اسات و کساانی از جملاه اسایر باه دسات آن ابارار ،ااعاام
شدهاند .سیوای از ابن عباس روایت کردهاست که ساورۀ انساان در مدیناه ناازل شاده اسات.
(سیوای ،0111 ،ج ،9و )257به نظر حافظ حسکانی ،بیشتر ا
مفسران عقیده دارند ،این ساوره
در مدینه نازل شده اسات و بارای اثباات مادعای خاود باه نصاوو فراوانای اساتناد مایکناد.
(حسکانی ،0100 ،ج ،2و )109-101در کتب تفسیری اها سانت نیاز روایاات فراوانای نقا
شده که این آیات در خصوو علی ،فاامه ،حسن و حسین علیهم الساالم ناازل شاده اسات.
(سیوای ،0111 ،ج ،9و255؛ حساکانی ،0100 ،ج ،2و055-051؛ بیضااوی ،0108 ،ج،9
و270؛ فخررازی ،0121 ،ج ،01و ) 717آنها مسکین ،یتیم و اسیر را بر خود مقادم داشاتند
و این سوره در مورد آنان نازل کرد( .واحادی ،0100 ،و171؛ عنایاه ،0100 ،و )112شاعرای
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مسلمان عرب نیز در اشعار خود به این مطلب اشاره کرده اناد؛ چنانکاه ازحمیاری نقا شاده
است:

ْ َ
َ َ
َ ا
َ َ َ َ َّ ْ ُّ
ور َوفا ا
َو َم ْن أ ْن َزل َّالر ْح َمن ِف ِیه ْم « َه أ َتی»
لما تحدوا ِللنذ ِ
َ ْ
ا
َ
َّ
َْ
َمد َّالن ِبيُّ َعلی ال َج ِمیع َع َبا ا
ِم ْن خ ْم َس ٍ ِج ْب ِر ی َس ِادسه ْم َو قد
َ ِ
َم ْن َذا ب َخ َاتمه َت َص َّد َق َراک اعا َف َأ َث َ
ذو ْال َع ْرش م ْنه وئ ا
ه
اب
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
در کتاب « َت ْب ِص َر ِة الم ْبت ِدي» نیز چنین آمده است:
َ
ا
ََ
َ ْ
ک ْم مش ِر ٍ َدمه ِم ْن َس ْی ِف ِه َوکفا
أ ْه َوی َع ِل ایا َو ِإ َیم ِاني َم َح َّبته
ْ َ
َ َ
َ َ َ
ََ
َ
ْ َ
ف ْاس َم ْع َم َن ِاق َبه ِم ْن « َه أ َتی» َو کفا
ِإن ک ْنت َو ْی َحا ل ْم َت ْس َم ْع فض ِائله
(حسکانی ،0100 ،ج ،2و)101
به نظر میرسد ،بسیاری از مفسران اص روایت را پذیرفته اند و اختالف آنان در کیفیات

این حادثه است .اشکال مودودی به ضعف سندی و متنی روایت این عباس وارد نیسات؛ چاون
این روایات کثرت ارق دارد؛ به عاالوه در روایااتی از انفااق در ساه روز و ناذر و روزۀ اافاال
سااخن بااه میاان نیامااده اساات( .ناک :قمای ،0097 ،ج ،2و055؛ عبااداللهی عابااد،0087 ،
و)019-50
 .2 .3سورۀ کوثر

به نظر مودودی و برخی ا
مفسران دیگر در مکی و مدنی بودن سورۀ کوثر روایات مختلفی

وجود دارد و مکی بودن این سوره صحیحتر است .آلوسی به امکان دو نزول ،در مکه و مدیناه،
قائ است( .آلوسی ،0109 ،ج ،09و)178
ا
مفساار تفهایم القاارآن کااه مقصااود از ناازول دوم را توجااه مجاادد رسااول اللااه(و) بااه آن
آیه میداند و معنای لفظ «کوثر» به نظر او عبارت اسات از :فراوانای ،کثارت خیار و برکات و
انواع نعمتها از جمله نعمت نبوت ،قرآن ،علم و حکمت ،نعمات توحیاد ،نعمات رفاع ذکار،
فرزندان روحانی و اوئد صبیۀ محترم ایشان حضرت فاامه (سالم الله علیها) کاه تاا قیامات ناام
گرامی حضرت را در جهان گسترش داده است .او با استناد روایات ،کوثر را عباارت مایداناد
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از :حوضی در قیامت در میدان حشر و یا نهر کوثر که در بهشت به پیامبر (و) عطاا خواهاد
شد .او در بیان عطای کوثر به پیامبر خوبیهای اخالقی ،نعمتهای فراوان نبوت ،قرآن ،علام و
حکمت ،نعمت توحید و شهرت نام پیامبر را برمیشمارد.
وی می نویسد ،هنگامی که پیامبر به رسالت مأمور شد ،قر یش مایگفتناد« :بتار محماد
منا؛ محمد از قومش بر یده شد؛ چنانکاه درخات از ر یشاهاش» .عااو بان وائا ساهمی نیاز
حضرت را ابتر میخواند؛ یعنی بی اساس و بیر یشه که اوئد مذکر ندارد .زمانی کاه پسار دوم
حضرت از دنیا رفت ،ابولهب به قر یش گفت« :بتر محمد اللیل ؛ امشب محمد بیفرزناد شاد و
ر یشه اش کنده شد» .آیۀ قرآن در مقاب ابتار خوانادن پیاامبر ،دوام نسالش را پیشاگویی کارد.
امروز افراد بسیاری به نسب و خانواده یا صحابۀ آن حضرت انتسااب دارناد ،مثا ساید علاوی،
سید عباسی و سید هاشمی و آن را مایۀ عزت و شرف خاود مایدانناد .خداوناد از یاک دختار
ایشان حضرت فاامه (رضی الله عنها) که از اوئد جسمانی آن حضرت بود ،اوئدی عطا فرمود
که در سراسر جهان گسترش یافت و مایۀ افتخار پیامبر اکرم (و) اناد( .ماودودی ،0100 ،ج،9
و)929-921
اگر چه کوثر از نظر لغاوی باه معناای نهاری در بهشات و یاا خیار کثیار اسات( ،راغاب
اصفهانی ،0102 ،و )710اما سورۀ کوثر ،در پاساخ باه شاماتتکنندگان پیاامبر(و) باه دلیا
نداشتن فرزند ذکور نازل شده است؛ به عالوه« ،الکوثر» با «ائبتر» کاه قطاع نسا و ر یشاه را
افاده می کند ،تقاب دارد (همان ،و .)017این ها حاکی اند که مراد از «کوثر» ،همان عاما
بقای نس و ذر یۀ رسول خدا (و) است که مصداق آن حضرت فااماه زهارا (س) اسات .باا
این اعتبار امام حسن و حسین علیهما السالم نیز فرزندان رسول خادا (و) باه شامار مایآیناد؛
زیرا در غیر این صورت با وجود فاامه زهارا (س) بااز رساول خادا (و) موصاوف باه «ابتار»
خواهد شد؛ چنانکه این استدئل را علی (ع) در پاسخ به نامۀ عمرو بان عااو اساتفاده کارده
است .ابن ابی الحدید در این خصوو نوشته است« :عمرو بن عاو ناماهای باه امیرالماؤمنین
فرستاد که در آن مواردی را بر آن حضرت عیب گرفته بود .از جملاه آن کاه اماام (ع) حسان و
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حسین را دو فرزند رسول خدا (و) میداند .پس امام به پیک عمرو بن عاو گفت :به شانی
باان شااانی بگااو :اگاار حساان و حس این فرزناادان رسااول خاادا (و) نبودنااد ،در ای ان صااورت
پیامبر(و) ابتر بود .در حالیکه خداوند ابتر بودن را از پیامبر(و) نفای کارده و باه دشامن او
نسبت داده است؛ همانگوناه کاه پادرت گماان مایبارد»( .ابان ابای الحدیاد ،0078 ،ج،21
و001؛ معارف ،و)0087
از ا
مفسران اه سنت ،فخر رازی ضمن برشماری اقوال مختلف در بارۀ کاوثر در ساومین
قول کوثر را به معنای اوئد گرفته است و به نق از برخی میگوید ،این ساوره در مقاام تخطئاۀ
کسی نازل گردید که آن حضرت را به جهت نداشتن فرزندان مورد سرزنش قارار داد .خداوناد
نسلی به پیامبر(و) عطا فرماید که در اول قرون و اعصار پایادار خواهاد باود .چقادر از اها
بیت کشته و شهید شدند؛ اما باز جهان از آنان مائمال است؛ در صورتی که از بنیامیاه احادی
که قاب توجه باشد ،باقی نماند و در میان اه بیت(ع) بزرگانی مانناد حضارات بااقر ،صاادق،
کاظم ،نفس زک ایه و امثال آنان ظهور نمودند»( .فخر رازی ،0100 ،ج ،02و)000
از نظر عالمه اباابایی با در نظر گرفتن قصر قلب ،منظور از «کوثر» ،کثرت ذریه یا خیر
کثیر و کثرت ذریه است .کثرت ذریه یکی از مصادیق خیر کثیر است و اگر ماراد از «کاوثر»،
َّ
کثرت ذریه به استقالل و یا به اور ضمنی نبود ،آوردن « ِإن» به معنی تحقیق و تعلیا در جملاۀ
َ َ ب ََْ
« ِإ َّ د ِنئك ِ َىل األ ْبت بىا» فایادهای نداشات( .ابااباایی ،0071 ،ج ،21و )911-905بناابراین
تأکید خداوند بر ابتر بودن دشمنان پیامبر(و) در پی تأکید بر اعطا کوثر یعنای کثارت ذر یاه
است.
 .3 .3آیۀ تطهیر

مودودی «اها بیات» را در آیاۀ « ...إ َّنتى بيا ب
الىا ْج ََ َأ ِْ َىل ْال َب ْ
يىد َّاللى ب ل بم ْىِِ ََ َع ْىن بل بَ ِّ
ىت َو
م
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ً
ِّ ب َ
بي َط َاك َْ ه ْط ِ ماا» (احزاب )00/به دئلت سیاق و استعمائت قرآنی ،شام همۀ افاراد خاانواده

میداند ،ز یرا خطاب با «یا نسا النبی» شروع شده و در قب و بعد آن نیز باه زناان پیاامبر (و)
خطاب شده است .کلمۀ خانواده هیچگاه با استثنای زن به کار بارده نمایشاود و اوئد از نظار
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مفهوم لفظ داخ آن است .در آیۀ  70سورۀ هود و آیۀ  02قصص نیز کلمه «اه بیت» به کاار
رفته و مفهوم زن در آن مقدم است.
او برای تأیید سخن خود روایتای از عایشاه (رض) نقا مایکناد کاه در آن پیاامبر (و)
علی ،فاامه ،حسن و حسین (علیهم السالم) را خواند و ز یر چادری پوشاند و دعا کرد« :الل ىَ
ِلالء اِل بمت َ ذَِ عن َ الاجَ و ط اَِ هط ماا» .به نظر ا
مفسر تفهیم القرآن ایان روایات
دئلت بر خروج همسران از عبارت اه بیت ندارد؛ ز یرا چیزی که از نظر قرآن ثابت اسات ،باا
ا
حدیث نمیتوان آن را رد کرد؛ بلکه منظور از روایت این است که همسران قطعا داخ هساتند؛
اما پیامبر بیمنا

بود ،مبادا کسی از ظاهر قرآن دچار سو تفاهم شود که اینان ا علای ،فااماه،

حسن و حسین (رضی الله عنهم)ا از اه بیت خاارجاناد؛ لاذا تصار یح بار آن را ئزم دانسات.
(مودودی ،0100 ،ج ،1و)005-007
بنابر تفسیر مودودی ،گروهی مرتکب ستم شادهاناد و ایان واهه را باه (حضارت) علای و
(حضرت) فاامه (سالم الله علیهماا) و فرزنادان آنهاا اختصااو داده و ساتمی دیگار ایان کاه
عصمت آنان را نتیجه گرفتهاند .به نظر آنان« ،رجس» به معنای خطا و گناه اسات و بار اسااس
این آیه ،اه بیت را از آن پا

گردانیده؛ در حالی کاه منظاور آیاه ایان اسات کاه اگار رفتاار

شایسته در پیش گیر ید ،از نعمت پاکیزگی بهرهمند خواهید شد .قب و بعاد آیاه نیاز بار مناقاب
اه بیت دئلتی ندارد .به فرض اگر از این آیه معصوم بودن آنها نتیجهگیاری شاود ،چارا نبایاد
ب ب ِّ ب
يىد ِل بم َط َىاك َْ َو ِل بم ِىت ََّ
همه مسلمانانی را که وضو و غس و تیمم انجام میدهناد ،بناا بار آیاۀ «ي ِا
َ َ ب
ِن ْع َتت ب َعل ْمل َْ» (مائده )9/معصوم پذیرفت؟ (مودودی ،0100 ،ج)021-005 ،1
برخی از ا
مفسران مانند فخررازی برآناند که پنج تن و همسران پیاامبر (و) مشامول ایان
آیه هستند( .فخر رازی ،0121 ،ج ،29ج )098ااما بیش از هفتاد حادیث ،کاه اها سانت ،از ام
سلمه ،عایشه ،ابی سعید خدری ،سعد ،وائل بن ائسقع ،ابی الحمرا  ،ابن عبااس ،ثوباان غاالم
ا
َّ
آزاد شدۀ رسول خدا (و) ،عبد الله بن جعفر ،علی ،و حسن بن علی (ع) کاه تقریباا از چها
اریق ،نق کرده و شیعه آن را از حضرت علی ،امام سجاد ،امام باقر ،امام صاادق و اماام رضاا
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(ع) ،و از ام سلمه ،ابی ذر ،ابی لیلی ،ابی ائسود دؤلی ،عمرو بن میمون اودی ،و سعد بان ابای
وقاو ،بیش از سی اریق نق کرده است ،همگی مؤیاد اختصااو آیاه باه پانج تان اسات و
همسران رسول خدا را شام نمیشود( .اباابایی ،0071 ،ج ،09و)199 - 199
همچنین ابن جریر ،ابن منذر ،ابن ابی حااتم ،ابرانای و ابان مردویاه همگای از ام سالمه
همسر رسول خدا (و) روایت کردهاند که رسول خدا (و) در خاناۀ او عباایی باه روی خاود
کشیده و خوابیده بود که فاامه از در وارد شد و ظرفی غذا با خود آورده بود .رسول خدا(و)
فرمود :همسرت و دو پسرانت حسن و حسین را صدا کن! فااماه برگشات و ایشاان را باا خاود
بیاورد .در همان بین که داشتند آن غذا را میخوردناد ،ایان آیاه ناازل شاد .رساول خادا (و)
زیادی جامهای که داشت بر سر آنان کشید؛ آنگاه دست خود را از زیار کساا بیارون آورد ،باه
آسمان بائ برد و عرضه داشت :بار الها اینها اه بیت من و خاصگان من هستند ،پس پلیدی را
از ایشان ببر و تطهیرشان کن ،و این کالم را سه بار تکرار کرد .ام سلمه میگوید :من سر خاود
َّ
را در زیر جامه بردم و عرضه داشتم :یا رساول اللاه (و) مان هام باا شامایم ،حضارت دو باار
فرمود :تو عاقبت بخیری( .ابری ،0102 ،ج ،22و)9
با دقت در این روایت که ا
مفسران بسیاری آن را با عباارات مختلفای نقا کاردهاناد و باه
صورت یک خبر متواتر قطعیالسند و قطعیالدئله شده اسات ،مایتاوان در یافات کاه ماراد از
َ َ ْ
«أ ْه ال َب ْی ِت» و مخااب آیۀ تطهیر ،پیامبر(و) ،امام علی(ع) ،حضرت زهرا(سالم الله علیها) و
امام حسن و امام حسین(علیهما السالم) است .اگر این آیه برای همسران پیاامبر (و) باود و از
باب غلبۀ مذکر بر مؤنث ،ضمیر جمع مذکر آورده بود ،اامسلمه باید حضور میداشت.
در روایت دیگری آمده است که پیامبر هنگام نمااز صابح بار درب خاناه حضارت زهارا
َّ ْ
َّ
(سالم الله علیها) توقف مینمود و میفرمود« :الصا ي أِل البمت الصا ِإنت بي ِا بيد الل ب ِل بمِ ِِ ََ
َْ َ ْ
ً
ِّ ب َ
َع ْن بل بَ ِّ
الا ْج ََ أِل ال َب ْم ِت َو بي َط َاك َْ ه ْط ِ ماا» (سیوای ،0111 ،ج ،9و)055-058
مقصود رسول خدا (و) آن بود که همگان متوجه شوند ،اه بیت (ع) در آیۀ تطهیر جز
حضرت فاامه ،علی ،حسن و حسین (علیهم السالم) ،مصادیق دیگری ندارد و تنها ایان گاروه
هستند که خداوند اهارت قلبی و پاکی آنان را از هرگونه شائبۀ نفسانی اراده فرموده است.
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بنابراین آیه در یک واقعۀ خاو نازل شده است؛ به دلیا آن کاه در باین هفتااد روایات،
یک روایت نیز آیه را به دنبال آیات مربوط به همسران رسول خدا (و) نمیداند؛ حتی عکرماه
و عروه که آیه را مخصوو همسران رسول خدا (و) میدانند ،معتقد باه نازول آیاه در ضامن
بب ب
َ َ ْ َ
ىلهل َّا» اسات ،از آن حاذف شاود ،آیاه
آیات دیگر نیستند .اگر آیه که جزو آیاۀ «و ىا َِىي بم ِ
مزبور با آیۀ بعد «و اذکرن» کمال اتصال و انسجام را دارد( .اباابایی ،0071 ،ج ،09و)199
عالمه اباابایی ضمن بیان دو انحصار در آیه مراد از انحصار دوم را تطهیر اه بیت مای
داند .کلمۀ « اانما» انحصار خواست خدا در دور کردن رجاس و پلیادی از اها بیات (علایهم
السالم) و دادن عصمت به آنان را میرساند .معصوم بودن اه بیات (علایهم الساالم) باه ارادۀ
تکوینی خداوند با در نظر گرفتن «ال جنس» در کلمۀ رجس معنایش ایان مایشاود کاه خادا
میخواهد ،تمامی انواع پلیدیها ،را از نفس شما ببرد( .همان ،و)199-192
ُ
 .4 .3آیۀ قربی

ْب
ب ْ َ َ ب ب َ َ ً َّ ْ َ
آیۀ « ل ال أ ْسئلل َْ َعل ْم ِ أ ْجاا ِإال ال َت َل َّع َِي الُ ْا ب » (شوری )20/به لحاظ اشاتمال آن بار
کلمۀ «المودة» ،آیۀ « ا
مودت» نامیده میشود .برخی از ا
مفسران اه تسنن آن را از فضای اها
بیت پیامبر(و) به شمار آورده و دئلت آن را بر وجوب مودت با اه بیت رسول خادا (صالی
الله علیه وآله) آشاکار مایدانناد( .ناک .آلوسای  ،0109ج ،00و00؛ حساکانی ،0100 ،ج،2
و210 -085؛ زمخشری ،0117 ،ج ،و220-221؛ فخر رازی ،0121،ج ،27و )959برخای
نیز وجوه دیگری را در تفسیر آن ذکر کردهاند.
مودودی در تفسیر لفظ «قربی» نظرهای مختلف مفسر ین را چنین برمیشمارد:
نخست ،گروهی آن را به معنای قرابت خویشاوندی گرفته-اناد و آیاه را ایان گوناه معناا
کردهاند که «من به خاار این کار پاداشی از شما نمیخواهم ،ااماا مایخاواهم کاه شاما (اها
قر یش) حداق آن خویشاوندی را که میان من و شما است ،مراعات کنید».
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دوم ،گروهی دیگر «قربی» را به معنای قرب و تقرب گرفتهاند و آیه را این گونه معنا مای
کنند که «من از شما پاداشی غیر از این نمی-خواهم که در شما می به نزدیک شادن باه خادا
به وجود آید».
سوم ،گروهی نیز «قربی» را به معنی نزدیکان (خویشاوندان) میگیرند و آیاه را ایانگوناه
معنا میکنند که «من از شما به خاار این کار پاداشی غیر از این نمی البم که خویشاوندان مرا
دوست داشته باشید» .بعضی از این گروه همۀ بنی عبدالمطلب را شام خویشاوندان مایدانناد
و برخی آن را فقط به علی و فاامه و فرزندان آنها محدود میدانند.
مودودی تفسیر قربی به اه بیت پیامبر(و) را به سه دلی قاب پذیرش نمیداند:
الف) هنگامی که این ساوره در مکاه ناازل شاده باود ،ازدواج حضارت علای و فااماه
(علیهما السالم) انجام نگرفته بود و همه بنی عبدالمطلب از پیامبر (و) حمایت نمیکردند.
ب) خویشاوندان پیامبر(و) فقط بنی عبد المطلب نبودند .ایشان از ار یاق ماادر و پادر
بزرگوارش و همسر محترمهاش با تمام خانوادههای قر یش خویشااوندی داشات و در باین ایناان
بهتر ین اصحاب و بدتر ین دشمنان بودند.
ج) از آن مقام شامخ در خواست محبت با خویشاوندان بسیار ناپسند است .مخااب این
تقر یر کافراناند .آنها این کار پیامبر را گناه پنداشته در صدد گرفتن جان او بر آمده بودند.
ا
مفسر تفهیم القرآن با استدئل به آیاتی از قرآن (یونس72/؛ هود 25/و 90؛ شاعرا ،019/
 )081 ،091 ،027 ،015نتیجه میگیرد که پیامبران از قوم خود پاداشی در خواست نمایکردناد.
(مودودی ،0100 ،ج ،1و)991-990
ا
ا
مفسران اه سنت دیدگاه کامال متفاوت با ماودودی دارناد؛ چنانکاه آلوسای باه نقا از
جماعتی مراد از آیه را درخواست محبت به اه بیت و اقربای پیامبر (و) مایداناد .او از ابان
جر یر نق میکند که علی بن حسین (علیه السالم) در هنگام اسیری به شاام در مقاام اساتدئل
بر فرزند رسول خدا بودن خود ،به این آیه استشهاد کرد( .همان ،و )02همچنین از ابن عبااس
نق میکند :زمانی که « ل ال اس للَ علم اجاا اال التلع َ الُاب » ناازل شاد ،گفتناد :ای
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رسول خدا ،قرابت «خویشان نزدیک» تو ،که ا
مودت آنان بر ما واجب شده است ،چاه کساانی
هستند؟ فرمود :علی و فاامه و پسرانشان( .آلوسی  ،0109ج ،00و)00
ابوالقاسم حاکم حسکانی در کتاب شواهد التنزیا روایااتی را ذیا ایان آیاه گارد آورده
است که در پنج حدیث به نامهای «علی و فاامه و حسن و حساین» علیهماا الساالم تصار یح
شده است( .حسکانی ،0100 ،ج ،2و)210-085
از این روایات به خوبی نمایان است که برای مسلمانان آن زمان معلاوم باوده ،مقصاود از
«القربی» در این آیه خویشان نزدیک نبی اکرم (صلی اللاه علیاه وآلاه) اسات و سائوال آناان از
تعیین افراد آن بوده است .از این که حضرت در پاسخ سئوال آنان فقط هماان چهاار بزرگاوار را
نام میبرد ،معلوم میشود که در آن زمان خصوو آن چهار نفر مراد باودهاناد( .ناک .باباایی،
و)0081

همچنین اخبار متواتری از دو اائفه بر وجوب ا
ماودت اها بیات و محبات آن حضارات

نق شده است؛ چنانکه زمخشری در تفسیر خود آورده است که رسول خدا صلی اللاه علیاه و
محمد از دنیا برود ،شهید است .هر که با دوساتی آل ا
آله فرمود :هر که با دوستی آل ا
محماد از
دنیا برود ،توبه کننده است .هر که با دوستی آل ا
محمد از دنیا برود ،با ایمان کام از دنیاا رفتاه
محمد از دنیا بارود ،اباق ا
است .هر که با دوستی آل ا
سانت و سایره پیاامبر از دنیاا رفتاه اسات.
(زمخشری ،0117 ،ج ،1و)220-221
فخر رازی نیز به نق از زمخشری حدیثی آورده است که در آن از ماراد خداوناد در ایان
آیه و وجوب ا
مودت اقربای سئوال شد ،پیامبر (و) فرمود ،اینان علی و فاامه و دو پسار ایشاان

هستند؛ سپس ا
مفسر بر لزوم تعظیم بیشتر این افراد دئیلای اقاماه مایکناد( .فخار رازی،0121،

ج ،27و)959
با دقت در روایاتی مانند حدیث ثقلاین ،حادیث سافینه و مانناد آن کاه ماردم را در فهام
کتاب خدا به اه بیت (ع) ارجاع داده است ،در مییابیم منظور از وجوب ا
مودت اها بیات و
آن را اجر رسالت قرار دادن تنها این بوده است که اه بیت مرجع علمی مردم قرار گیرند و این
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چیزی غیر از رسالت ،دعوت دینی و بقا و دوام آن نیست .مفاد آیه نیز تغایری با آیاتی که اجار
رسالت را نفی میکنند ،ندارد.
بنابراین ا
مودت اه بیت ادعای اجر خوانده شده و نفع اجر درخواست شده ،به خود بشر
میگردد .به فرض که چنین سفارشی مناسب به شأن نباوت نباشاد ،بایاد هماین ناساازگاری در
سایر خطابهای مشابه این خطاب جریاان یاباد .خادای تعاالی در آیاۀ بعاد ،یعنای « َأ ْم َي بُ بللىل َ
َ َّ َ ً َ َ َّ ْ
َْ َ
َْ
اَتاى َعل الل ِ ك ِِب َ ِإ ْ َيش ِإ الل ب َيف ِت َْ َعل ل ِبك» (شوری )21/متعرض این تهمات شاده و آن
را دفع کرده است( .ابااباایی ،0071،ج ،08و )98-99بناابراین ،پیاامبر(و) نمایتواناد باه
خاار عالقۀ فامیلی خویشاوندان خود را هدایت یاا باهخاار دشامنی و کراهتای کاه از دیگاران
دارد ،از هدایت آنها روی بگرداند( .همان ،ج ،08و )90-92خدای تعالی اجری برای رسول
مودت نسبت به نزدیکان آن حضرت است .این ا
خدا(و) معین کرده و آن ا
مودت اماری اسات
که به استجابت دعوت برگشت میکند .حاال یاا اساتجابت هماه دعاوت یاا بعضای از آن کاه
اهمیت بیشتری دارد( .همان ،و)92-91
در حقیقت انبیا پاداش مادی نمیخواستند؛ ولی اااعت کاردن و هادایت شادن ماردم را
میخواستند؛ زیرا همۀ آنان پس از آن که در سورۀ شعرا درخواست مزد را منتفای دانساتند ،باه
مردم سفارش تقوا و اااعت از خداوند میکردناد .پیاامبر اساالم نیاز از ماردم درخواسات مازد
ْ
مادی نداشت؛ ولی چندین مرتبه از ارف خداوند با کلمه «ق » مأمور شد تا مزد معنوی را کاه
ب ْ َ َْ ب ب ْ ْ َ ْ َ ب
ىا َ َىل
به نفع خود مردم است ،از مردم تقاضا کند؛ چنانکه میفرمایاد « :ىل مى سىملتلَ ِمىا أج َ
َب
لل ْىَ» (سبأ )17/مزد معنوی نیز در دو تعبیر آمده است :یک باار مایفرمایاد :مان هایچ مازدی
َّ
َ َّ َ
نمیخواهم ،جز آن که هرکه خواست ،راه خدا را انتخاب کندِ « :إال َم ْىا دى َء أ ْ َيت ِفىِ ِإلى ََ ِّب ِى
ً
ْب
َ َ ب ب َ َ ً َّ ْ َ
َس ِبما» (فرقان )97/و یکبار میفرماید« :ال أ ْسئلل َْ َعل ْم ِ أ ْجاا ِإال ال َت َل َّع َِي الُ ْا بى »؛ بنابراین
مزد رسالت دو چیز است :یکی انتخاب راه خدا و دیگری ا
مودت قربی .در هر دو تعبیار کلماه
َّ
« ِإئ» مطر شده است؛ یعنی مزد من تنهاا هماین ماورد اسات .بایاد ایان دو درخواسات یکای
باشد .یعنی راه خدا همان ا
مودت قربی باشد( .قرائتی ،0088 ،ج ،8و)050-051
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اگر «قربی» به معنای ا
تقرب نسبت به خدا از راه عبادت منظور بود ،باید آن را مقیاد مای
کرد و میفرمود :شما که با پرستش بتها میخواهید ،به خدا تقرب جویید ،راه ا
تاودد و ا
تقارب
این نیست؛ بلکه تنها خدا را بپرستید و من از شما جز این را توقع ندارم .در چنین مقامی مهما
گذاشتن ایان قیاد باا ذوق سالیم ساازگار نیسات( .ابااباایی ،0071 ،ج ،08و )90در کاالم
خدای سبحان هیچ گاه کلمۀ «مودت» بر ا
تاودد ماردم نسابت باه خادای تعاالی و تقارب باه او
ااالق نشده ،هر چند که خدا را نسبت به بندگان دارای ا
مودت خوانده است.

 .5 .3آیۀ مباهله

َبْ َ َ َ ب َ
َ ب
بر اساس دیدگاه ا
مفسر تفهیم القرآن ذی آیۀ «َُ ...ل هع ل ْلا ن ْدَ أ ْبن َءن َو أ ْبن َءك َْ َو ِنَ َءن َو
َْب ب ب َ َ ْ
ب َْب
ِنَ َءك َْ َو أنف ََن َو أنف ََل َْ َ ََّ ن ْبت ِ ل( »..آل عمران )90/تعداد ز یادی از اعضای هیئت نجاران باه
نبوت حضرت معتقد و عدهای نیز متزلزل بودند و بعد از پیشنهاد مباهلاه هایچ یاک از اعضاای

هیئت به این کاار حاضار نشاد( .ماودودی ،0100 ،ج ،0و )271بناابراین ماودودی باه حضاور
پیامبر و همراهانش هیچ اشارهای نکرده است.
باارخالف رویکاارد جانبدارانااه و سااکوت مااودودی ،روایااات و تاااریخ مؤیااد حضااور
پیامبر(و) و اه بیت آن حضرت است؛ چنانکه به باور آلوسی ،هایچ ماؤمنی در دئلات آیاه
بر فض خاندان پیامبر(و) تردید نمیکند( .آلوسای ،0109 ،ج ،2و )080زمخشاری نیاز آیاۀ
مباهله را قویتر ین دلی بر فضیلت اصحاب کسا میداند( .زمخشری ،0117 ،ج ،0و)071
بسیاری از ا
مفسران مذهب اه سنت مانند محمد بن جر یار اباری (ت001ق) و نصاربن
محمد سمرقندی (ت079ق) جر یان مباهله را با عبارات گوناگونی تعر یف کاردهاناد« :پیاامبر
اسالم(و) جهت مباهله با مسیحیان نجران ،همراه علای ،فااماه ،حسان و حساین (ع) آماد و
آماده مباهله شد؛ ولی آنها با پیامبر مصالحه کردند و راضی به پرداخت جزیه شادند»( .اباری،
 ،0102ج ،0و200؛ سمرقندی ،0109 ،ج ،0و)221
فخاار رازی نیاز پااس از بیاان جر یاان مباهلااه مایافزایاد :روایات شااده اساات کااه پیاامبر
اسالم(و) با یک عبای پشمی سیاه رن

از منزل خاارج شاد .حسان(ع) آماد و آن را داخا
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عبای خود کرد و سپس حسین(ع) آمد و او را نیز در ز یر عباای خاود قارار داد؛ ساپس علای و
َْ َ
فاامه (ع) آمدند و سپس آن حضرت(و) فرمود« :إ َّنت بيا ب
يىد َّاللى ب ل بم ْىِِ ََ َع ْىن بل بَ ِّ
الىا ْج ََ أِىل
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ ِّ ب َ ْ ً
ال َب ْم ِت َو بيط َاك َْ هط ِ ماا؛ خدا فقط میخواهد پلیادی را از شاما اها بیات دور کناد و شاما را
ا
کامال پا سازد» .ا
مفسر در درستی روایت آمدن پیامبر(و) همراه علای و حسان و حساین و
فاامه (سالم الله علیهم) برای مباهله بین اه تفسیر و حدیث ،ادعاای اتفااق نظار مای کناد و
روایتی را می آورد که پیامبر(و) بعد از اجتماع آن افراد ،یعنی (اه بیت ،آیۀ تطهیر را تاالوت
کرد( .فخر رازی ،0121 ،ج ،8و)217
ابن کثیر دمشقی (ت771ق) نیز بعد از بیان آمدن پیامبر(و) به هماراه حضارت علای و
َْب ب
َْب
حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین (علیهم السالم) از قول جابر مراد از «أنف ََن َو أنف ََىل َْ»
َ
ا
ا ا
ا
را رسول الله (صلی الله علیه و سالم) و علاي بان أبای االاب و «أ ْبنا َ ناا» را حسان و حساین و
« ِنسا َ نا» را فاامه تفسیر میکناد( .ابانکثیار ،0105 ،ج ،2و )17عبداللاه بان عمار بیضااوی
(ت750ق) نیز در تفسیر خود ضمن بیان آن کاه پیاامبر اساالم(و) بارای مباهلاه باا مسایحیان
نجران ،علی ،فاامه ،حسن و حسین (ع) را همراه خود آورد و به آنها فرمود :هنگاامی کاه مان
دعا کردم ،شما آمین بگویید .او این حادثه و روایت را دلیلی بر برتری و فضایلت اها بیات آن
حضرت میداند که همراه او ابه مباهلهو آمده بودند( .بیضاوی ،0108 ،ج ،2و)20
بنااابراین آی اۀ شااریفه از اه ا بیاات تعبیاار بااه «انفااس»« ،نسااا » و «ابنااا » کاارده اساات
(اباابایی ،0071 ،ج ،0و )090دعویش قائم به خودش و چند نفر یعنی دو فرزند و یک زن
و یک مرد بود؛ نه این که این چند نفر نموناهای از هماه پیاروان ماؤمنش باشاند( .هماان ،ج،0
و )097نتیجه آن که این آیه دارد بر فضیلت علی بن ابی االب (ع) ،فاامه (س) ،حسان (ع)
و حسین (ع) که برتر ین و با فضیلتتر ین اشخاو نزد پیامبر اسالم(و) محسوب میشوند.
 .6 .3آیۀ اشتراء النفس

َّ
َ َ َّ َ ْ َ ْ
َْ
ىاي نف ََى ب ْاب ِتَى َء َم ْاضى ِف اللى ِ ( »...بقاره )217/را تفسایر
ش
مودودی آیۀ «و ِما الن ِس مىا ي ِ

نکرده و در ترجمه به عبارت «کسی که در راه جستن خشنودی خدا جان خود را از دست مای
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دهد» ،اکتفا کرده است( .مودودی ،0100 ،ج ،0و )091به باور او ،ابوجه به قر یش پیشانهاد
کشتن پیامبر(و) توسط گروهی به نمایندگی از همه قبایا را داد .قبا از آنکاه دسیساۀ شاوم
گروه قاتالن عملی شود ،رسول الله (و) از مح خارج شاد و دسیساه نقاش بار آب گردیاد.
(همان ،ج ،2و)215
بر خالف رویکرد مودودی که هدفمناد از فاداکاری اماام علای(ع) عباور کارده اسات،
مفسران فر یقین به این ماجرا توجه ویژه کردهاند .بسیاری از ا
ا
مفسران بزرگ از شیعه و اه سانت
سبب نزول آیه مذکور را در شأن علی (ع) در لیل المبیت ذکر کردهاناد؛ چنانکاه حساکانی و
فخر رازی به نزول آیه در شأن حضرت اشاره کردهاناد( .حساکانی ،0100 ،ج ،0و020؛ فخار
رازی ،0121 ،ج ،9و)091
ا
مفسر المیزان عباارت ماذکور را گویاای وجاود ماردی در آن روز مایداناد کاه جاز باه
پروردگار خود نمیبالید و جز به دست آوردن رضای خدای تعالی هیچ هدفی را دنبال نمیکرد
َّ ب ٌ ْ
و رفتارش امر دین و دنیا را اصال میکرد .عالماه ابااباایی از عباارت « َو اللى ب ََؤن ِب ل ِعبى ِع»
وجود چنین فردی در میان انسانها را رأفتی از خدای سبحان به بنادگانش مایشامارد کاه اگار
وجود نداشتند ،ارکان دین منهدم میشد( .اباابایی ،0071 ،ج ،2و)017
صاحب تفسیر البرهان نیز با نق روایتی از امالی شیخ صادوق ،ماورد نازول ایان جملاه را
حضرت علی(ع) میداند که شب هجرت در بستر رسول خدا (و) خوابید .روایات بسیاری از
ار یق شیعه و سنی بر نزول این آیه دربارۀ شب فراش آمده که تفسیر البرهان پنج ار یاق آن را از
ثعلبی و دیگران نق کرده است( .بحرانی ،0109 ،ج ،0و)112

 .4نتایج
با آن که مودودی برای حضرات معصومین (ع) احترام قای است و گاه در تفسیر خود از
آنان روایتی نق میکند ،ااما در تفسیر آیات ناظر بر جایگااه اها بیات(علیهم الساالم) از بیاان
آشکارتر ین فضائ نیز خودداری کرده است و میتوان نشانههایی از تعصب را مشاهده کرد .او
روایت ابن عباس ذی آیۀ  7و  8سورۀ انسان را کاه بسایاری از ا
مفساران اها سانت آن را نقا
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کرده و وفای به نذر اه بیت پیامبر (و) را شأن نزول آیه دانستهاند ،ضاعیف و دور از درایات
میشمارد .دربارۀ آیۀ تطهیر نیز علیرغم کثرت روایات معتبر دربارۀ اختصاو آیه به پنج تان آل
عبا و حدیث منقول از عایشه و اام سلمه که دئلت آیه بر پنج تن را تصار یح مایکناد ،ماودودی
اصرار دارد تا ثابت کند همسران آن حضرت نیز مشمول «اه بیت» بودند و ایان آیاه فضایلتی
برای اه بیت پیامبر(و) به شمار نمیآید .او همچنین به جانباازی حضارت علای (ع) در راه
دین خدا و احادیثی که در آنها مراد از «القربی» مشخص شده و محبات باه آناان ماورد تأکیاد
مفسر تفهیم القرآن برخالف بسیاری از ا
پیامبر(و) قرار گرفته ،اشاره نکرده است .ا
مفسران اه
سنت که آیۀ مباهله را دلی روشنی بر فضیلت و برتری اه بیت (ع) معرفای نماودهاناد ،آیاه را
تفسیر نکرده است.
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