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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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نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیات فضائل اهل بیت(ع) بر اساس
ّ
دیدگاه مفسران فریقین
عبداهلل میراحمدی

1

زهرا مدرسی راد

2

(تاریخ دریافت96/3/71 :؛ تاریخ پذیرش)96/3/66 :

چکیده

ابواالعلی مودودی از برجستهتر ین ّ
مفسران معاصر و تأثیرگذار شبه قاره هند است« .تفهیم القرآن» ،مهمتر ین اثر ای ن

اندیشمند اصالحگرا و مبارز ،تفسیری عصری اجتماعی به شمار م یآی د ک ه ب ه زبانه ای مختلف ی ترجم ه ش ده اس ت.
جایگاه این تفسیر و اندیشه تقر یبگرایانه صاحب آن ،اهمیت بررسی دیدگاههای تفسیری م ودودی را ب هویژه درب ارۀ آی ات
فضائل اهل بیت(ع) بیشتر میکند .پژوهش حاضر به شیوۀ توصیف و تحلیل محتوا ،به بررسی این دیدگاهها و اختالف آنه ا
با دیدگاه دیگر مفسران شیعه و اهل سنت میپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهد با وجود اندیشۀ تقر یبگرایانه م ودودی،
برخورد وی با آیات فضائل چند گونه است که همگی ناشی از تعصبهای مذهبی اوس ت .س توت در براب ر برخ ی آی ات
مشهور مورد پذیرش فر یقین ،تفس یر خ الف دی دگاه مش هور و توجی ه تتل فآمیز برخ ی دیگ ر از آی ات فض ائل مهمت ر ین
شیوههای مودودی برای گذر از تفسیر این آیات است .این برخوردها نشان میدهد ،اگر چه م ودودی برخ ی از دی دگاههای
جزمی سلفی را نقد و رد کرده است ،اما در تعامل با آیات فضائل اهل بیت (ع) ،همان مسیر سلفیه را میپیماید.
کلیدواژگان :مودودی ،تفهیم القرآن ،آیات فضائل ،نقد دیدگاههای مودودی.

 . 1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی (نو یسندۀ مسئول)mirahmadi_a@khu.ac.ir -
 . 2دانشپژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ رفیعة المصطفی تهران modaresi114@gmail.com -
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 .1مقدمه

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

به اشاره به فضائل اهل بیت(ع) داللت دارد ،درصدد بیان مصادیق ورفع شبهات برآم دهان د .در
این میان ابواالعلی مودودی یکی از ّ
مفسران معاصر و تأثیرگذار شبه قارۀ هند در کت ا «تفه یم

القرآن» با رویکردی خاص به تفسیر این آیات پرداخته است .ای ن ّ
مفس ر ک ه از مص ل ان اه ل
سنت و یکی از بیدارگران اسالمی در قرن بیستم م سو میش ود ،در س ال 7367ق مط ابق ب ا
ّ
7626ش در اورنگ آباد دکن هند در خانوادهای مذهبی متولد شد .نسب او بع د از  32نس ل و
از طر یق امام هادی ابوال سن علی النقی (ع) به امام حس ین (ع) م یرس د( .تیم وری ب ازگری،
ّ
 ،7322ص )54او از ت صیالت اسالمی و ت صیالت جدید بهرهمند و ب ر عرب ی مس لط ب ود؛
بیش از  28کتا منتشر کرد .از جمله مهمتر ین آثار مودودی ،تفسیر وی به نام «تفهیم القرآن»
در شش جلد است.
تفسیر «تفهیم القرآن» ،برای جوانان ت صیل ک رده و م ردم ع ادی نگاش ته ش ده اس ت.
تالش مودودی آن است که فهم قرآن را برای م ردم آس انت ر س ازد( .نق وی ،7393 ،ص-766
766؛ مودودی ،7577 ،ج ،7مقدمه) ّ
مفسر آیات را ب ا کم آ آی ات دیگ ر و گ اه ب ا اس تفاده از
احادیث نبوی و روایات منقول از ص ابه و تابعین تفسیر میکند( .همان :ج ،6ص)759
مودودی یکی از پرچمداران نهضت بازگشت به قرآن و جن بش بی داری اس المی معاص ر
بود .تفسیر او به فارسی نیز ترجم ه ش ده اس ت و در ای ران نوش تارهایی ب ه تم ی د و ی ا تطبی ق
نظرهای او پرداختهاند .این نوشتار نی ز در پ ی اس ترراج و نق د دی دگاه ص احب تفه یم الق رآن
دربارۀ آیات فضائل اهل بیت (علیهم السالم) و بیان تفاوت دیدگاه او با دیگ ر ّ
مفس ران ش یعه و
اهل سنت ذیل آیات  1و  2سورۀ انسان ،سورۀ کوثر ،آیۀ  63ش وری ،آی ۀ  67آل عم ران و 681
ّ
بقره است .در این میان ،توجیههای تکلفآمیز م ودودی و س کوت معن ادار او ذی ل ای ن آی ات
نشان از تعصب او دارد .پیش از پرداختن به تفسیر مودودی دربارۀ این آی ات ،الزم اس ت ،واژۀ
«اهل» و «آل» ،در کلمۀ «اهل بیت» و «آل رسول» تبیین شود.

نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیات فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه ّ
مفسران فر یقین | 981

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

از نظر لغتشناسان ،اهل یآ ف رد ،بس تگان ،خویش اوندان و مرص وصت ر ین اف راد ب ه
اوست؛ چنانکه ابن منظور ،اهل م رد را فامی ل و خ انوادۀ او و مرص وصت ر ین مردم ان ب ه او
تعر یف میکند( .ابن منظور ،7575 ،ج ،77ص )62-69همچنین اهل هر شرص ی آل و پی روان
او هستند؛ سپس بر اثر استعمال ز یاد ،اه ل و آل ،اه ل بی ت ش ر

نی ز اه ل و آل او نامی ده

شدند؛ ز یرا بیشتر ین کسانی که از انسان تبعیت میکنند ،خانواده او هستند .اهل هر پی امبری،
امت اوست؛ چنان که طر ی ی مینویسد« :أهل الرجل :آله و هم أشياعهه و أباعهيه و أهيل ه .يه
ثم كثر اس عمعل األهل و اآلل ح ى سمي بهمع أهل بات الرجل ألنهم أكثر هن ي اعه و أهل كل نايي:
أه ه»( .طری ی ،7314 ،ج ،4ص)375
 .2 .2مفهوم شناسی واژۀ «آل»

واژهشناسان بر این باورند که «آل» مقلو «اهل» است و تنها به اسامی شرصی ،آن هم
اشرف و افضل آن ،اضافه م یش ود( .راغ ب اص فهانی ،7576 ،ص .)92از نظ ر طر ی ی ،آل
پیامبر کسانی هستند که به او برگشت میکنند؛ چه کسانی که از ل اظ جس مانی ب ه او مرب و
میشوند؛ مانند اوالد ایشان و خویشاوندانی که صدقه در شر یعت اسالم ب ر آنه ا ح رام اس ت و
همچنین کسانی که از ل اظ معنوی به پیامبر بازگش ت م یکنن د؛ مانن د علم ای راس خ و اولی ا
خدا .بدیهی است که نسبت دومی مهمتر از نسبت اول است .هنگامی که این دو نسبت جم ع
گردد ،نور بر نور خواهد بود؛ مانند ائمه اطهار علیهم السالم( .طر ی ی ،7314 ،ج ،4ص-375
)373
فرر رازی بر این باور است که آل م مد (ص) کسانی هستند که برگشت امرش ان ب ه او
است؛ پس کسانی که ارتباطشان م کمتر و کاملتر باشد« ،آل» م س و م یش وند و ش آ
نیست که فاطمه و علی و حسن و حسین م کمترین پیوند را ب ا رس ول خ دا داش تند و ای ن از
مسلمات و مستفاد از احادیث متواتر است؛ بنابراین الزم است ،آنها را «آل پی امبر» ب دانیم .ای ن
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چهار نفر خویشاوندان رسول خدا هستند و وقتی این معنا ثابت ش د ،واج ب م یش ود ک ه ای ن
چهار نفر را مرصوص به مزیت و عظمت بدانیم( .فرر رازی ،7568 ،ج ،61ص)494
به نظر میرسد ،کلمۀ اهل بیت از نظر توسعه دارای مراتبی اس ت .ه ر ق در اختص اص و
صالحیت بیشتر باشد ،عنوان اهل بودن قویتر میش ود و کس ی ک ه تعل ق و خصوص یتش ب ا
شر

منتفی شود ،اهل بودنش نیز منتفی خواهد شد .همچنانکه پسر حضرت ن و ب ه دلی ل

عدم صالحیت از اهل آن حضرت خارج (هود )66/و سلمان فارسی بنا به روایتی به اه ل بی ت
مل ق میشود( .م لسی ،7583 ،ج ،64ص)76
از نظر مودودی ،اصطال «اهل بیت» شامل همۀ افراد خانواده پیرام ون پی امبر(ص) م ی
شود .او هفت حدیث در چگونگی درود ب ر پی امبر(ص) نق ل م یکن د ک ه در ش ش ح دیث
عبارت «و علی آل م مد» آمده اس ت .او لف

«آل» را در درود ب ر پی امبر مر ت

ب ه اف راد

خانوادۀ پیامبر نمیداند؛ بلکه شامل همۀ پیروان آن حضرت می شمارد .به نظر او ،تف اوت می ان
آل و اهل این است که کلمۀ آل همۀ پیروان را شامل میشود؛ چ ه آنه ا ک ه ب ا او خویش اوندی
داشته باشند ،یا نه؛ در حالی که لف اهل دربارۀ خویشاوندان گفته میشود؛ چه پی رو باش ند ی ا
نه .در قرآن  75بار کلمۀ «آل فرعون» به کار رفته و در یآ مورد نی ز از آن ع الوه ب ر خ انوادۀ
فرعون ،پیروان او قصد شده است( .مودودی ،7577 ،ج ،5ص)681-685

 .3نقد دیدگاه مودودی در زمینۀ آیات فضائل اهل بیت(ع)
 .1 .3آیۀ  7و  8سورۀ انسان

ً
ُ ُ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ ْ ً َ َ ُّ ُ ُ ْ َ
ارا َو ُي ْطع ُم َ
ون
ط
ِ
مودودی پیش از تفسیر آیات «يوفون ِبعلنذ ِر و يخعفون يوهع كعن شره هس ِ
ً
ً َ ً
َّ
الط َ
ععم َه.ى ُح ِّا ِه ِه ْس ِكانع َو َي ِ امع َو أ ِسارا» (انسان ،)2-1/دربارۀ مکی و یا مدنی بودن سوره س ه

قول را مطر می کند و خود مکی بودن این سوره را میپذیرد؛
اول ،دیدگاه ّ
مفسرانی مانند زمرشری ،فرررازی ،قاضی بیضاوی ،نظام الدین نیش ابوری،
ابن کثیر و آلوسی که به مکی بودن سوره قائلاند.

نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیات فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه ّ
مفسران فر یقین | 981

دوم ،دیدگاه افرادی که سوره را مدنی میدانند.
سوم ،دیدگاه افرادی که معتقدند ،تمام سوره ب ه ج ز آی ات  2ت ا  78در مک ه ن ازل ش ده
است.
به باور او این سوره با مضامین سورههای مدنی تفاوت بسیاری دارد .آیات  2ت ا  78چن ان
با آیات قبل و بعد پیوند خورده است که از اسلو و سابقه کالم بر نم یآی د ک ه آی ات قب ل و
بعد  74و یا  76سال قبل نازل شده و بعد از مدت زمان طوالنی این سه آیه در مکان فعل ی ثب ت
شده باشد .وی در رد مدنی بودن سوره و یا آیاتی از سوره مینویسد ،این س وره در دوران مک ه
نازل شده و ذهنیت مدنی بودن همۀ سوره و یا چند آیۀ آن فق ط از ی آ روای ت از اب ن عب ا
ناشی شده است که حاکی از وفای به نذر حضرت عل ی (ع) و اه ل خان ۀ ایش ان و اطع ام ب ه
مسکین و فقیر و اسیر است.
به نظر مودودی این روایت از جهت مدرک و سند ضعیف و از حیث درایت ش گفتآور
است که مسکین و یتیم و اسیری به ترتیب در سه شب پیاپی ،مطالبه طعام کنند و صاحبان خانه
همۀ طعام خود را به آنها بدهند .آنها میتوانس تند ،غ ذای ی آ ش ر

را ب ه او بدهن د و پ ن

نفری به غذای چهار تن اکتفا کنند .به عقیدۀ ایشان باور کردن این مطلب مشکل است ک ه دو
پسر که تازه از بیماری بهبود یافته سه روز و سه شب گرسنه و ناتوان افتاده باشند و اش راص ب ا
فراست و فهمیده بر تمام ابعاد دین همانند حضرت علی و حضرت فاطمه (علیهما السالم) ای ن
کار را نیکو بشمارند .افزون بر ای ن ،در زم ان دول ت اس المی در مدین ه ممک ن نب ود ،اس یری
تکدی کند.
به باور او اگر همۀ دالیل عقلی و نقلی را نادیده بگیر یم و این حکایت را ص یح ب دانیم،
حداکثر برمیآید که هرگاه عمل نیکویی از آل م مد (ص) ص ادر ش د ،حض رت جبرئی ل ب ه
پیامبر مژده میدهد که این فعل مقبول گردیده است؛ ز یرا آنها به همان عمل پسندیدهای را ک ه
خداوند در سورۀ انسان که در سالهای گذشته نازل شده ،عمل کرده است و الزم نیست ،ای ن
آی ات در هم ان زم ان ان ام فع ل ،ن ازل ش ده باش د( .م ودودی ،7577 ،ج ،6ص)767-768
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درحقیقت این آیات به یآ صورت خاص و نیکو از عمل صالح مثال زده شده ک ه مقص ود از
آن ،کمآ به مستمندان است( .همان ،ص)711
ّ
مفسر تفهیم القرآن از تفاوت مضامین این سوره با سورههای مدنی سرن رانده اس ت .در
پاسخ به مودودی و برخی ّ
مفسر ین که به استناد ذک ر نعم ته ای بهش تی ،ع ذا ه ای غل ی

قیامت و امر به صبر رسول خدا (ص) و نهی از اطاعت آثم و کفور و مداهنه ب ا آن ان ،س وره را
مکی میدانند ،میتوان گفت که سورۀ الرحمن و ح  ،م دنی و مش تمل ب ر ذک ر نعم ته ای
ّ
حسی و عذا های غلی هستند .امر به صبر ،اختصاص به سورههای مکی ن دارد و در آی ۀ 62

َّ َ
سورۀ کهف که مدنی است ،نیز آمده است و احتمال آن که فصل دوم سوره ،از آی ۀ « ِإنيع ن ْْ ُين
َ ْ َ َ ُْ َ ً
ن َّزلنع َهْ .اك الق ْر َآن ب ْن ِز يل» تا آخر سوره ،در مکه نازل شده باشد ،وج ود دارد .ق رآن ک ریم در
آیاتی مدنی نیز «آثم» را برای جمعی از مسلمانان اثبات کرده است( .طباطب ایی ،7315 ،ج،68
ص)672-676
همچنین با تکیه بر روایات فر یقین و با توجه به کلمۀ «اس یر» ک ه بع د از ه رت رس ول
خدا(ص) و قوت یافتن اسالم ،اتفاق افتاده است ،قول به مدنی ب ودن ای ن س وره ی ا قس متی از
سوره تقویت میشود( .نآ .طباطب ایی ،7315 ،ج ،68ص )683-796ق رآن در مق ام تعر ی ف،
یآ قضیهای است که اتفاق افتاده اس ت و کس انی از جمل ه اس یر ب ه دس ت آن اب رار ،اطع ام
شدهاند .سیوطی از ابن عبا روایت کردهاست که س ورۀ انس ان در مدین ه ن ازل ش ده اس ت.
(سیوطی ،7585 ،ج ،6ص )691به نظر حاف حسکانی ،بیشتر ّ
مفسران عقیده دارند ،این س وره
در مدینه نازل شده اس ت و ب رای اثب ات م دعای خ ود ب ه نص وص فراوان ی اس تناد م یکن د.
(حسکانی ،7577 ،ج ،6ص )574-578در کتب تفسیری اه ل س نت نی ز روای ات فراوان ی نق ل
شده که این آیات در خصوص علی ،فاطمه ،حسن و حسین علیهم الس الم ن ازل ش ده اس ت.
(سیوطی ،7585 ،ج ،6ص699؛ حس کانی ،7577 ،ج ،6ص399-395؛ بیض اوی ،7572 ،ج،4
ص617؛ فرررازی ،7568 ،ج ،38ص ) 151آنها مسکین ،یتیم و اسیر را بر خود مق دم داش تند
و این سوره در مورد آنان نازل کرد( .واح دی ،7577 ،ص518؛ عنای ه ،7577 ،ص )586ش عرای
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مسلمان عر نیز در اشعار خود به این مطلب اشاره کرده ان د؛ چنانک ه ازحمی ری نق ل ش ده
است:

َّ ْ ُّ ُ
ْ
ور وفاءا
و م ْن أ ْنزل َّالر ْحم ُن ِف ِیه ْم «هل أتی»
لما ت دوا ِللنذ ِ
ْ
ُ
َّ
ْ
مد َّالن ِبيُّ علی ال ِمیع عباءا
ِم ْن خ ْمس ٍة ِج ْب ِر یل س ِاد ُس ُه ْم و قد
ِ
َّ
ُ ْ ْ
ش ِم ْن ُه ِوالء
م ْن ذا ِبرات ِم ِه تصدق ر ِاکعا فأثاب ُه
ذو العر ِ
ْ
در کتا «ت ْب ِصر ِة ال ُم ْبت ِدي» نیز چنین آمده است:
ْ
ک ْم ُمش ِر ٍك د ُم ُه ِم ْن س ْی ِف ِه وکفا
أ ْهوی ع ِل ّیا و ِإیم ِاني م َّب ُت ُه
ْ
ْ ُ
ف ْاسم ْع من ِاقب ُه ِم ْن «هل أتی» و کفا
ِإن ک ْنت و ْی ك ل ْم ت ْسم ْع فض ِائل ُه
(حسکانی ،7577 ،ج ،6ص)575
به نظر میرسد ،بسیاری از مفسران اصل روایت را پذیرفته اند و اختالف آنان در کیفی ت

این حادثه است .اشکال مودودی به ضعف سندی و متنی روایت این عبا

وارد نیس ت؛ چ ون

این روایات کثرت طرق دارد؛ به ع الوه در روای اتی از انف اق در س ه روز و ن ذر و روزۀ اطف ال
س رن ب ه می ان نیام ده اس ت( .ن آ :قم ی ،7361 ،ج ،6ص399؛ عب داللهی عاب د،7321 ،
ص)786-97
 .2 .3سورۀ کوثر

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

وجود دارد و مکی بودن این سوره ص یحتر است .آلوسی به امکان دو نزول ،در مکه و مدین ه،
قائل است( .آلوسی ،7574 ،ج ،74ص)512
ّ
مفس ر تفه یم الق رآن ک ه مقص ود از ن زول دوم را توج ه م دد رس ول الل ه(ص) ب ه آن
آیه میداند و معنای لف «کوثر» به نظر او عبارت اس ت از :فراوان ی ،کث رت خی ر و برک ت و
انواع نعمتها از جمله نعمت نبوت ،قرآن ،علم و حکمت ،نعم ت توحی د ،نعم ت رف ع ذک ر،
فرزندان روحانی و اوالد صبیۀ م ترم ایشان حضرت فاطمه (سالم الله علیها) ک ه ت ا قیام ت ن ام
گرامی حضرت را در جهان گسترش داده است .او با استناد روایات ،ک وثر را عب ارت میدان د
از :حوضی در قیامت در میدان حشر و یا نهر کوثر که در بهشت به پیامبر (ص) عط اء خواه د
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شد .او در بیان عطای کوثر به پیامبر خوبیهای اخالقی ،نعمتهای فراوان نبوت ،قرآن ،عل م و
حکمت ،نعمت توحید و شهرت نام پیامبر را برمیشمارد.
وی می نویسد ،هنگامی که پیامبر به رسالت مأمور شد ،قر یش م یگفتن د« :بت ر م م د
منا؛ م مد از قومش بر یده شد؛ چنانک ه درخ ت از ر یش هاش» .ع اص ب ن وائ ل س همی نی ز
حضرت را ابتر میخواند؛ یعنی بی اسا

و بیر یشه که اوالد مذکر ندارد .زمانی ک ه پس ر دوم

حضرت از دنیا رفت ،ابولهب به قر یش گفت« :بتر م مد اللیلة؛ امشب م مد بیفرزن د ش د و
ر یشه اش کنده شد» .آیۀ قرآن در مقابل ابت ر خوان دن پی امبر ،دوام نس لش را پیش گویی ک رد.
امروز افراد بسیاری به نسب و خانواده یا ص ابۀ آن حضرت انتس ا دارن د ،مث ل س ید عل وی،
سید عباسی و سید هاشمی و آن را مایۀ عزت و شرف خ ود م یدانن د .خداون د از ی آ دخت ر
ایشان حضرت فاطمه (رضی الله عنها) که از اوالد جسمانی آن حضرت بود ،اوالدی عطا فرمود
که در سراسر جهان گسترش یافت و مایۀ افترار پیامبر اکرم (ص) ان د( .م ودودی ،7577 ،ج،6
ص)466-468
اگر چه کوثر از نظر لغ وی ب ه معن ای نه ری در بهش ت و ی ا خی ر کثی ر اس ت( ،راغ ب
اصفهانی ،7576 ،ص )183اما سورۀ کوثر ،در پاس خ ب ه ش ماتتکنندگان پی امبر(ص) ب ه دلی ل
نداشتن فرزند ذکور نازل شده است؛ به عالوه« ،الکوثر» با «االبتر» ک ه قط ع نس ل و ر یش ه را
افاده می کند ،تقابل دارد (همان ،ص .)781این ها حاکی اند که مراد از «کوثر» ،همان عام ل
بقای نسل و ذر یۀ رسول خدا (ص) است که مصداق آن حضرت فاطم ه زه را ( ) اس ت .ب ا
این اعتبار امام حسن و حسین علیهما السالم نیز فرزندان رسول خ دا (ص) ب ه ش مار م یآین د؛
زیرا در غیر این صورت با وجود فاطمه زه را ( ) ب از رس ول خ دا (ص) موص وف ب ه «ابت ر»
خواهد شد؛ چنانکه این استدالل را علی (ع) در پاسخ به نامۀ عمرو ب ن ع اص اس تفاده ک رده
است .ابن ابی ال دید در این خصوص نوشته است« :عمرو بن عاص نام های ب ه امیرالم ممنین
فرستاد که در آن مواردی را بر آن حضرت عیب گرفته بود .از جمل ه آن ک ه ام ام (ع) حس ن و
حسین را دو فرزند رسول خدا (ص) میداند .پس امام به پیآ عمرو بن عاص گفت :به شانی
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ب ن ش انی بگ و :اگ ر حس ن و حس ین فرزن دان رس ول خ دا (ص) نبودن د ،در ای ن ص ورت
پیامبر(ص) ابتر بود .در حالیکه خداوند ابتر بودن را از پیامبر(ص) نف ی ک رده و ب ه دش من او
نسبت داده است؛ همانگون ه ک ه پ درت گم ان م یب رد»( .اب ن اب ی ال دی د ،7312 ،ج،68
ص335؛ معارف ،ص)7321
از ّ
مفسران اهل سنت ،فرر رازی ضمن برشماری اقوال مرتلف در بارۀ ک وثر در س ومین
قول کوثر را به معنای اوالد گرفته است و به نقل از برخی میگوید ،این س وره در مق ام ترطئ ۀ
کسی نازل گردید که آن حضرت را به جهت نداشتن فرزندان مورد سرزنش ق رار داد .خداون د
نسلی به پیامبر(ص) عطا فرماید که در طول قرون و اعصار پای دار خواه د ب ود .چق در از اه ل
بیت کشته و شهید شدند؛ اما باز جهان از آنان ماالمال است؛ در صورتی که از بنیامی ه اح دی
که قابل توجه باشد ،باقی نماند و در میان اهل بیت(ع) بزرگانی مانن د حض رات ب اقر ،ص ادق،
کاظم ،نفس زک ّیه و امثال آنان ظهور نمودند»( .فرر رازی ،7573 ،ج ،36ص)373
از نظر عالمه طباطبایی 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 م راد از «ک وثر»،
َّ
کثرت ذریه به استقالل و یا به طور ضمنی نبود ،آوردن « ِإن» به معنی ت قیق و تعلی ل در جمل ۀ
َّ َ َ ُ ْ َ َ
شعنئك ه َيو األ ْب ُير» فای دهای نداش ت( .طباطب ایی ،7315 ،ج ،68ص )658-639بن ابراین
« ِإن ِ
تأکید خداوند بر ابتر بودن دشمنان پیامبر(ص) در پی تأکید بر اعطاء کوثر یعن ی کث رت ذر ی ه
است.
 .3 .3آیۀ تطهیر

الير ْج َْ َأ ْه َيل ْال َا ْ
مودودی «اه ل بی ت» را در آی ۀ « إ َّنميع ُير يي ُ َّالُ .يه ل ُا ْيذه ََ َه ْين ُك ُم ِّ
يت َو
ا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ً
ِّ ُ َ
ُي َطه َرك ْم ب ْط ِهارا» (احزا  )33/به داللت سیاق و استعماالت قرآنی ،شامل همۀ اف راد خ انواده

میداند ،ز یرا خطا با «یا نساء النبی» شروع شده و در قبل و بعد آن نیز ب ه زن ان پی امبر (ص)
خطا شده است .کلمۀ خانواده هیچگاه با استثنای زن به کار ب رده نم یش ود و اوالد از نظ ر
مفهوم لف داخل آن است .در آیۀ  13سورۀ هود و آیۀ  76قص
رفته و مفهوم زن در آن مقدم است.

نیز کلمه «اهل بیت» به ک ار
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او برای تأیید سرن خود روایت ی از عایش ه (رض) نق ل م یکن د ک ه در آن پی امبر (ص)
علی ،فاطمه ،حسن و حسین (علیهم السالم) را خواند و ز یر چادری پوشاند و دعا کرد« :ال.هيم
هوالء اهل با ى فعذهَ هنهم الرجْ و طهرهم بطهارا» .به نظر ّ
مفسر تفهیم القرآن ای ن روای ت
داللت بر خروج همسران از عبارت اهل بیت ندارد؛ ز یرا چیزی که از نظر قرآن ثابت اس ت ،ب ا
حدیث نمیتوان آن را رد کرد؛ بلکه منظور از روایت این است که همسران قطعا داخل هس تند؛
اما پیامبر بیمناک بود ،مبادا کسی از ظاهر قرآن دچار سوء تفاهم شود که اینان عل ی ،فاطم ه،
حسن و حسین (رضی الله عنهم) از اهل بیت خ ارجان د؛ ل ذا تص ر یح ب ر آن را الزم دانس ت.
(مودودی ،7577 ،ج ،5ص)779-771
بنابر تفسیر مودودی ،گروهی مرتکب ستم ش دهان د و ای ن واژه را ب ه (حض رت) عل ی و
(حضرت) فاطمه (سالم الله علیهم ا) و فرزن دان آنه ا اختص اص داده و س تمی دیگ ر ای ن ک ه
عصمت آنان را نتی ه گرفتهاند .به نظر آنان« ،رجس» به معنای خطا و گناه اس ت و ب ر اس ا
این آیه ،اهل بیت را از آن پاک گردانیده؛ در حالی ک ه منظ ور آی ه ای ن اس ت ک ه اگ ر رفت ار
شایسته در پیش گیر ید ،از نعمت پاکیزگی بهرهمند خواهید شد .قبل و بع د آی ه نی ز ب ر مناق ب
اهل بیت داللتی ندارد .به فرض اگر از این آیه معصوم بودن آنها نتی هگی ری ش ود ،چ را نبای د
ِّ ُ
همه مسلمانانی را که وضو و غسل و تیمم ان ام میدهن د ،بن ا ب ر آی ۀ « ُي ِر يي ُ ِل ُا َطه َيرك ْم َو ِل ُاي ِ َّم
َ َ ُ
ِن ْع َم ُه َهْ .اك ْم» (مائده )6/معصوم پذیرفت؟ (مودودی ،7577 ،ج)768-779 ،5
برخی از ّ
مفسران مانند فرررازی برآناند که پن تن و همسران پی امبر (ص) مش مول ای ن

آیه هستند( .فرر رازی ،7568 ،ج ،64جّ )762اما بیش از هفتاد ح دیث ،ک ه اه ل س نت ،از ام
سلمه ،عایشه ،ابی سعید خدری ،سعد ،وائلة بن االسقع ،ابی ال مراء ،ابن عب ا  ،ثوب ان غ الم
َّ
آزاد شدۀ رسول خدا (ص) ،عبد الله بن جعفر ،علی ،و حسن بن علی (ع) ک ه تقریب ا از چه ل
طریق ،نقل کرده و شیعه آن را از حضرت علی ،امام س اد ،امام باقر ،امام ص ادق و ام ام رض ا
(ع) ،و از ام سلمه ،ابی ذر ،ابی لیلی ،ابی االسود دؤلی ،عمرو بن میمون اودی ،و سعد ب ن اب ی
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وقاص ،بیش از سی طریق نقل کرده است ،همگی ممی د اختص اص آی ه ب ه پ ن ت ن اس ت و
همسران رسول خدا را شامل نمیشود( .طباطبایی ،7315 ،ج ،76ص)566 - 564
همچنین ابن جریر ،ابن منذر ،ابن ابی ح اتم ،طبران ی و اب ن مردوی ه همگ ی از ام س لمه
همسر رسول خدا (ص) روایت کردهاند که رسول خدا (ص) در خان ۀ او عب ایی ب ه روی خ ود
کشیده و خوابیده بود که فاطمه از در وارد شد و ظرفی غذا با خود آورده بود .رسول خدا(ص)
فرمود :همسرت و دو پسرانت حسن و حسین را صدا کن! فاطم ه برگش ت و ایش ان را ب ا خ ود
بیاورد .در همان بین که داشتند آن غذا را میخوردن د ،ای ن آی ه ن ازل ش د .رس ول خ دا (ص)
زیادی جامهای که داشت بر سر آنان کشید؛ آنگاه دست خود را از زی ر کس ا بی رون آورد ،ب ه
آسمان باال برد و عرضه داشت :بار الها اینها اهل 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 خ ود
َّ
را در زیر جامه بردم و عرضه داشتم :یا رس ول الل ه (ص) م ن ه م ب ا ش مایم ،حض رت دو ب ار
فرمود :تو عاقبت بریری( .طبری ،7576 ،ج ،66ص)6
با دقت در این روایت که ّ
مفسران بسیاری آن را با عب ارات مرتلف ی نق ل ک ردهان د و ب ه
صورت یآ خبر متواتر قطعیالسند و قطعیالدالله شده اس ت ،م یت وان در یاف ت ک ه م راد از
ْ
«أ ْهل الب ْی ِت» و مراطب آیۀ تطهیر ،پیامبر(ص) ،امام علی(ع) ،حضرت زهرا(سالم الله علیها) و
امام حسن و امام حسین(علیهما السالم) است .اگر این آیه برای همسران پی امبر (ص) ب ود و از
با غلبۀ مذکر بر ممنث ،ضمیر جمع مذکر آورده بودّ ،امسلمه باید حضور میداشت.
در روایت دیگری آمده است که پیامبر هنگام نم از ص بح ب ر در خان ه حض رت زه را
َّ ْ
َّ
(سالم الله علیها) توقف مینمود و میفرمود« :الصلة يع أهل الاات الصلة ِإنمع ُي ِر ي ُ الُ .ه ِل ُاذ ِه ََ
َْ َ ْ
ً
ِّ ُ َ
َه ْن ُك ُم ِّ
الر ْج َْ أهل ال َا ْا ِت َو ُي َطه َرك ْم ب ْط ِهارا» (سیوطی ،7585 ،ج ،4ص)799-792
مقصود رسول خدا (ص) آن بود که همگان متوجه شوند ،اهل بیت (ع) در آیۀ تطهیر جز
حضرت فاطمه ،علی ،حسن و حسین (علیهم السالم) ،مصادیق دیگری ندارد و تنها ای ن گ روه
هستند که خداوند طهارت قلبی و پاکی آنان را از هرگونه شائبۀ نفسانی اراده فرموده است.
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بنابراین آیه در یآ واقعۀ خاص نازل شده است؛ به دلی ل آن ک ه در ب ین هفت اد روای ت،
یآ روایت نیز آیه را به دنبال آیات مربو به همسران رسول خدا (ص) نمیداند؛ حتی عکرم ه
و عروه که آیه را مرصوص همسران رسول خدا (ص) میدانند ،معتقد ب ه ن زول آی ه در ض من
ُُ ُ
َ َ ْ َ
يوبك َّن» اس ت ،از آن ح ذف ش ود ،آی ه
آیات دیگر نیستند .اگر آیه که جزو آی ۀ «و قيرن ِفيي با ِ
مزبور با آیۀ بعد «و اذکرن» کمال اتصال و انس ام را دارد( .طباطبایی ،7315 ،ج ،76ص)566
عالمه طباطبایی ضمن بیان دو ان صار در آیه مراد از ان صار دوم را تطهیر اهل بیت م ی
داند .کلمۀ « ّانما» ان صار خواست خدا در دور کردن رج س و پلی دی از اه ل بی ت (عل یهم
السالم) و دادن عصمت به آنان را میرساند .معصوم بودن اهل بی ت (عل یهم الس الم) ب ه ارادۀ
تکوینی خداوند با در نظر گرفتن «ال جنس» در کلمۀ رجس معنایش ای ن م یش ود ک ه خ دا
میخواهد ،تمامی انواع پلیدیها ،را از نفس شما ببرد( .همان ،ص)564-566
ُ
 .4 .3آیۀ قربی

ُْ
ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ً َّ ْ َ
آیۀ «قل ال أ ْسئ.ك ْم َهْ .ا ِه أ ْجرا ِإال ال َم َو َّدة ِفي الق ْر بى» (شوری )63/به ل اظ اش تمال آن ب ر
کلمۀ «المودة» ،آیۀ « ّ
مودت» نامیده میشود .برخی از ّ
مفسران اهل تسنن آن را از فضایل اه ل
بیت پیامبر(ص) به شمار آورده و داللت آن را بر وجو مودت با اهل بیت رسول خ دا (ص لی
الله علیه وآله) آش کار م یدانن د( .ن آ .آلوس ی  ،7574ج ،73ص37؛ حس کانی ،7577 ،ج،6
ص687 -729؛ زمرشری ،7581 ،ج ،ص667-668؛ فرر رازی ،7568،ج ،61ص )494برخ ی
نیز وجوه دیگری را در تفسیر آن ذکر کردهاند.
مودودی در تفسیر لف «قربی» نظرهای مرتلف مفسر ین را چنین برمیشمارد:
نرست ،گروهی آن را به معنای قرابت خویشاوندی گرفته-ان د و آی ه را ای ن گون ه معن ا
کردهاند که «من به خاطر این کار پاداشی از شما نمیخواهمّ ،ام ا م یخ واهم ک ه ش ما (اه ل
قر یش) حداقل آن خویشاوندی را که میان من و شما است ،مراعات کنید».

نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیات فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه ّ
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دوم ،گروهی دیگر «قربی» را به معنای قر و تقر گرفتهاند و آیه را این گونه معنا م ی
کنند که «من از شما پاداشی غیر از این نمی-خواهم که در شما میل به نزدیآ ش دن ب ه خ دا
به وجود آید».
سوم ،گروهی نیز «قربی» را به معنی نزدیکان (خویشاوندان) میگیرند و آی ه را ای نگون ه
معنا میکنند که «من از شما به خاطر این کار پاداشی غیر از این نمی طلبم که خویشاوندان مرا
دوست داشته باشید» .بعضی از این گروه همۀ بنی عبدالمطلب را شامل خویشاوندان م یدانن د
و برخی آن را فقط به علی و فاطمه و فرزندان آنها م دود میدانند.
مودودی تفسیر قربی به اهل بیت پیامبر(ص) را به سه دلیل قابل پذیرش نمیداند:
الف) هنگامی که این س وره در مک ه ن ازل ش ده ب ود ،ازدواج حض رت عل ی و فاطم ه
(علیهما السالم) ان ام نگرفته بود و همه بنی عبدالمطلب از پیامبر (ص) حمایت نمیکردند.
) خویشاوندان پیامبر(ص) فقط بنی عبد المطلب نبودند .ایشان از طر ی ق م ادر و پ در
بزرگوارش و همسر م ترمهاش با تمام خانوادههای قر یش خویش اوندی داش ت و در ب ین این ان
بهتر ین اص ا و بدتر ین دشمنان بودند.
ج) از آن مقام شامخ در خواست م بت با خویشاوندان بسیار ناپسند است .مراطب این
تقر یر کافراناند .آنها این کار پیامبر را گناه پنداشته در صدد گرفتن جان او بر آمده بودند.
ّ
مفسر تفهیم القرآن با استدالل به آیاتی از قرآن (یونس16/؛ هود 69/و 47؛ ش عراء،754/
 )728 ،765 ،761 ،789نتی ه میگیرد که پیامبران از قوم خود پاداشی در خواست نم یکردن د.
(مودودی ،7577 ،ج ،5ص)665-663
ّ
مفسران اهل سنت دیدگاه کامال متفاوت با م ودودی دارن د؛ چنانک ه آلوس ی ب ه نق ل از
جماعتی مراد از آیه را درخواست م بت به اهل بیت و اقربای پیامبر (ص) م یدان د .او از اب ن
جر یر نقل میکند که علی بن حسین (علیه السالم) در هنگام اسیری به ش ام در مق ام اس تدالل
بر فرزند رسول خدا بودن خود ،به این آیه استشهاد کرد( .همان ،ص )36همچنین از ابن عب ا
نقل میکند :زمانی که «قل ال اسعلكم ه.اه اجرا اال المودة فى القربى» ن ازل ش د ،گفتن د :ای
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رسول خدا ،قرابت «خویشان نزدیآ» تو ،که ّ
مودت آنان بر ما واجب شده است ،چ ه کس انی
هستند؟ فرمود :علی و فاطمه و پسرانشان( .آلوسی  ،7574ج ،73ص)37
ابوالقاسم حاکم حسکانی در کتا شواهد التنزی ل روای اتی را ذی ل ای ن آی ه گ رد آورده
است که در پن حدیث به نامهای «علی و فاطمه و حسن و حس ین» علیهم ا الس الم تص ر یح
شده است( .حسکانی ،7577 ،ج ،6ص)687-729
از این روایات به خوبی نمایان است که برای مسلمانان آن زمان معل وم ب وده ،مقص ود از
«القربی» در این آیه خویشان نزدیآ نبی اکرم (صلی الل ه علی ه وآل ه) اس ت و س ئوال آن ان از
تعیین افراد آن بوده است .از این که حضرت در پاسخ سئوال آنان فقط هم ان چه ار بزرگ وار را
نام میبرد ،معلوم میشود که در آن زمان خصوص آن چهار نفر مراد ب ودهان د( .ن آ .باب ایی،
ص)7328

همچنین اخبار متواتری از دو طائفه بر وجو م ّ
ودت اه ل بی ت و م ب ت آن حض رات

نقل شده است؛ چنانکه زمرشری در تفسیر خود آورده است که رسول خدا صلی الل ه علی ه و
آله فرمود :هر که با دوستی آل م ّمد از دنیا برود ،شهید است .هر که با دوس تی آل م ّم د از
دنیا برود ،توبه کننده است .هر که با دوستی آل م ّمد از دنیا برود ،با ایمان کامل از دنی ا رفت ه
است .هر که با دوستی آل م ّمد از دنیا ب رود ،طب ق س ّنت و س یره پی امبر از دنی ا رفت ه اس ت.
(زمرشری ،7581 ،ج ،5ص)667-668
فرر رازی نیز به نقل از زمرشری حدیثی آورده است که در آن از م راد خداون د در ای ن
ّ
مودت اقربای سئوال شد ،پیامبر (ص) فرمود ،اینان علی و فاطمه و دو پس ر ایش ان
آیه و وجو

هستند؛ سپس ّ
مفسر بر لزوم تعظیم بیشتر این افراد دالیل ی اقام ه م یکن د( .فر ر رازی،7568،

ج ،61ص)494
با دقت در روایاتی مانند حدیث ثقل ین ،ح دیث س فینه و مانن د آن ک ه م ردم را در فه م
ّ
مودت اه ل بی ت و
کتا خدا به اهل بیت (ع) ارجاع داده است ،در مییابیم منظور از وجو
آن را اجر رسالت قرار دادن تنها این بوده است که اهل بیت مرجع علمی مردم قرار گیرند و این

نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیات فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه ّ
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چیزی غیر از رسالت ،دعوت دینی و بقاء و دوام آن نیست .مفاد آیه نیز تغایری با آیاتی که اج ر
رسالت را نفی میکنند ،ندارد.
بنابراین ّ
مودت اهل بیت ادعای اجر خوانده شده و نفع اجر درخواست شده ،به خود بشر
میگردد .به فرض که چنین سفارشی مناسب به شأن نب وت نباش د ،بای د هم ین ناس ازگاری در
سایر خطا های مشابه این خطا جری ان یاب د .خ دای تع الی در آی ۀ بع د ،یعن ی « َأ ْم َي ُق ُول َ
يون
َ َّ َ ً َ َ َّ ْ
َْ َ
َْ
اف رى َه.ى الِ .ه ك ِذبع ف ِإ ْن َيش ِإ الُ .ه َيخ ِ ْم َه.ى قِ .اك» (شوری )65/متعرض این تهم ت ش ده و آن
را دفع کرده است( .طباطب ایی ،7315،ج ،72ص )62-66بن ابراین ،پی امبر(ص) نم یتوان د ب ه
خاطر عالقۀ فامیلی خویشاوندان خود را هدایت ی ا ب هخاطر دش منی و کراهت ی ک ه از دیگ ران
دارد ،از هدایت آنها روی بگرداند( .همان ،ج ،72ص )63-66خدای تعالی اجری برای رسول
مودت نسبت به نزدیکان آن حضرت است .این ّ
خدا(ص) معین کرده و آن ّ
مودت ام ری اس ت
که به است ابت دعوت برگشت میکند .ح ال ی ا اس ت ابت هم ه دع وت ی ا بعض ی از آن ک ه
اهمیت بیشتری دارد( .همان ،ص)66-68
در حقیقت انبیا پاداش مادی نمیخواستند؛ ولی اطاعت ک ردن و ه دایت ش دن م ردم را
میخواستند؛ زیرا همۀ آنان پس از آن که در سورۀ شعراء درخواست مزد را منتف ی دانس تند ،ب ه
مردم سفارش تقوا و اطاعت از خداوند میکردن د .پی امبر اس الم نی ز از م ردم درخواس ت م زد
ُْ
مادی نداشت؛ ولی چندین مرتبه از طرف خداوند با کلمه «قل» مأمور شد تا مزد معنوی را ک ه
ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ
ير فه َيو
به نفع خود مردم است ،از مردم تقاضا کند؛ چنانکه میفرمای د« :قيل هيع سيْل كم ِهين أج ُ
َُ
لك ْيم» (سبأ )51/مزد معنوی نیز در دو تعبیر آمده است :یآ ب ار م یفرمای د :م ن ه یچ م زدی
َّ َ ْ َ َ َّ َ
شيعء أ ْن َي ِخيذ ِإليى َر ِّب ِيه
نمیخواهم ،جز آن که هرکه خواست ،راه خدا را انترا کندِ « :إال هين
ً
ْ ُْ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َّ ْ َ َ َّ َ
َس ِاال» (فرقان )41/و یآبار میفرماید« :ال أسئ.كم ه.ا ِه أجرا ِإال المودة ِفي القر بيى»؛ بنابراین
مزد رسالت دو چیز است :یکی انترا راه خدا و دیگری ّ
مودت قربی .در هر دو تعبی ر کلم ه
َّ
« ِإال» مطر شده است؛ یعنی مزد من تنه ا هم ین م ورد اس ت .بای د ای ن دو درخواس ت یک ی
باشد .یعنی راه خدا همان ّ
مودت قربی باشد( .قرائتی ،7322 ،ج ،2ص)393-395
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اگر «قربی» به معنای ّ
تقر نسبت به خدا از راه عبادت منظور بود ،باید آن را مقی د م ی
کرد و میفرمود :شما که با پرستش بتها میخواهید ،به خدا تقر جویید ،راه ت ّ
ودد و تق ّر
این نیست؛ بلکه تنها خدا را بپرستید و من از شما جز این را توقع ندارم .در چنین مقامی مهم ل
گذاشتن ای ن قی د ب ا ذوق س لیم س ازگار نیس ت( .طباطب ایی ،7315 ،ج ،72ص )63در ک الم
خدای سب ان هیچ گاه کلمۀ «مودت» بر ت ّ
ودد م ردم نس بت ب ه خ دای تع الی و تق ر ب ه او
اطالق نشده ،هر چند که خدا را نسبت به بندگان دارای ّ
مودت خوانده است.

 .5 .3آیۀ مباهله

َ
َ
َُْ َ َ
بر اسا دیدگاه ّ
نعء ُك ْم َو ن َ
نعءنع َو أ ْب َ
ععل ْوا َن ْ ُع أ ْب َ
سعءنع َو
مفسر تفهیم القرآن ذیل آیۀ « فقل ب
ِ
َُْ ُ ُ َ َ ْ
َ ُ َُْ
سعءك ْم َو أنف َسنع َو أنف َسك ْم ث َّم ن ْا ِهل » (آل عمران )67/تعداد ز یادی از اعضای هیئت ن ران ب ه
ِن
نبوت حضرت معتقد و عدهای نیز متزلزل بودند و بعد از پیشنهاد مباهل ه ه یچ ی آ از اعض ای
هیئت به این ک ار حاض ر نش د( .م ودودی ،7577 ،ج ،7ص )618بن ابراین م ودودی ب ه حض ور
پیامبر و همراهانش هیچ اشارهای نکرده است.
ب رخالف رویک رد جانبداران ه و س کوت م ودودی ،روای ات و ت اریخ ممی د حض ور
پیامبر(ص) و اهل بیت آن حضرت است؛ چنانکه به باور آلوسی ،ه یچ م ممنی در دالل ت آی ه
بر فضل خاندان پیامبر(ص) تردید نمیکند( .آلوس ی ،7574 ،ج ،6ص )727زمرش ری نی ز آی ۀ
مباهله را قویتر ین دلیل بر فضیلت اص ا کساء میداند( .زمرشری ،7581 ،ج ،7ص)318
بسیاری از ّ
مفسران مذهب اهل سنت مانند م مد بن جر ی ر طب ری (ت378ق) و نص ربن
م مد سمرقندی (ت314ق) جر یان مباهله را با عبارات گوناگونی تعر یف ک ردهان د« :پی امبر
اسالم(ص) جهت مباهله با مسی یان ن ران ،همراه عل ی ،فاطم ه ،حس ن و حس ین (ع) آم د و
آماده مباهله شد؛ ولی آنها با پیامبر مصال ه کردند و راضی به پرداخت جزیه ش دند»( .طب ری،
 ،7576ج ،3ص677؛ سمرقندی ،7576 ،ج ،7ص)668

نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیات فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه ّ
مفسران فر یقین | 029

فر ر رازی نی ز پ س از بی ان جر ی ان مباهل ه م یافزای د :روای ت ش ده اس ت ک ه پی امبر
اسالم(ص) با یآ عبای پشمی سیاه رنگ از منزل خ ارج ش د .حس ن(ع) آم د و آن را داخ ل
عبای خود کرد و سپس حسین(ع) آمد و او را نیز در ز یر عب ای خ ود ق رار داد؛ س پس عل ی و
َْ َ
فاطمه (ع) آمدند و سپس آن حضرت(ص) فرمود« :إ َّنمع ُير يي ُ َّالُ .يه ل ُا ْيذه ََ َه ْين ُك ُم ِّ
الير ْج َْ أهيل
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ً
ِّ ُ َ
ال َا ْا ِت َو ُي َطه َرك ْم ب ْط ِهارا؛ خدا فقط میخواهد پلی دی را از ش ما اه ل بی ت دور کن د و ش ما را
کامال پاک سازد»ّ .
مفسر در درستی روایت آمدن پیامبر(ص) همراه عل ی و حس ن و حس ین و
فاطمه (سالم الله علیهم) برای مباهله بین اهل تفسیر و حدیث ،ادع ای اتف اق نظ ر م ی کن د و
روایتی را می آورد که پیامبر(ص) بعد از اجتماع آن افراد ،یعنی (اهل بیت ،آیۀ تطهیر را ت الوت
کرد( .فرر رازی ،7568 ،ج ،2ص)651
ابن کثیر دمشقی (ت115ق) نیز بعد از بیان آمدن پیامبر(ص) به هم راه حض رت عل ی و
َُْ ُ
َُْ
حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین (علیهم السالم) از قول جابر مراد از «أنف َسنع َو أنف َسيك ْم»
ّ
ّ ّ
ّ
را رسول الله (صلی الله علیه و س لم) و عل ي ب ن أب ی طال ب و «أ ْبناءن ا» را حس ن و حس ین و

« ِنساءنا» را فاطمه تفسیر میکن د( .اب نکثی ر ،7579 ،ج ،6ص )51عبدالل ه ب ن عم ر بیض اوی

(ت197ق) نیز در تفسیر خود ضمن بیان آن ک ه پی امبر اس الم(ص) ب رای مباهل ه ب ا مس ی یان
ن ران ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین (ع) را همراه خود آورد و به آنها فرمود :هنگ امی ک ه م ن
دعا کردم ،شما آمین بگویید .او این حادثه و روایت را دلیلی بر برتری و فض یلت اه ل بی ت آن
حضرت میداند که همراه او [به مباهله] آمده بودند( .بیضاوی ،7572 ،ج ،6ص)67
بن ابراین آی ۀ ش ریفه از اه ل بی ت تعبی ر ب ه «انف س»« ،نس اء» و «ابن اء» ک رده اس ت
(طباطبایی ،7315 ،ج ،3ص )343دعویش قائم به خودش و چند نفر یعنی دو فرزند و یآ زن
و یآ مرد بود؛ نه این که این چند نفر نمون های از هم ه پی روان م ممنش باش ند( .هم ان ،ج،3
ص )341نتی ه آن که این آیه دارد بر فضیلت علی بن ابی طالب (ع) ،فاطمه ( ) ،حس ن (ع)
و حسین (ع) که برتر ین و با فضیلتتر ین اشراص نزد پیامبر اسالم(ص) م سو میشوند.
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 .6 .3آیۀ اشتراء النفس

َّ
َ َ َّ َ ْ َ ْ
َْ َ ُ ْ َ َ ْ
يعل الِ .يه » (بق ره )681/را تفس یر
ش
يرن نفسيه اب ِ َيعء هر ِ
مودودی آیۀ «و ِهن الن ِ
عس هين ي ِ

نکرده و در ترجمه به عبارت «کسی که در راه جستن خشنودی خدا جان خود را از دست م ی
دهد» ،اکتفا کرده است( .مودودی ،7577 ،ج ،7ص )765به باور او ،ابوجهل به قر یش پیش نهاد
کشتن پیامبر(ص) توسط گروهی به نمایندگی از همه قبای ل را داد .قب ل از آنک ه دسیس ۀ ش وم
گروه قاتالن عملی شود ،رسول الله (ص) از م ل خارج ش د و دسیس ه نق ش ب ر آ گردی د.
(همان ،ج ،6ص)689
بر خالف رویکرد مودودی که هدفمن د از ف داکاری ام ام عل ی(ع) عب ور ک رده اس ت،
مفسران فر یقین به این ماجرا توجه ویژه کردهاند .بسیاری از ّ
ّ
مفسران بزرگ از شیعه و اهل س نت
سبب نزول آیه مذکور را در شأن علی (ع) در لیلة المبیت ذکر کردهان د؛ چنانک ه حس کانی و
فرر رازی به نزول آیه در شأن حضرت اشاره کردهان د( .حس کانی ،7577 ،ج ،7ص763؛ فر ر
رازی ،7568 ،ج ،4ص)348
ّ
مفسر المیزان عب ارت م ذکور را گوی ای وج ود م ردی در آن روز م یدان د ک ه ج ز ب ه
پروردگار خود نمیبالید و جز به دست آوردن رضای خدای تعالی هیچ هدفی را دنبال نمیکرد
َ َّ ُ َ ُ ْ
ايعد»
و رفتارش امر دین و دنیا را اصال میکرد .عالم ه طباطب ایی از عب ارت «و ال.يه رُ ِبعل ِع ِ
وجود چنین فردی در میان انسانها را رأفتی از خدای سب ان به بن دگانش م یش مارد ک ه اگ ر
وجود نداشتند ،ارکان دین منهدم میشد( .طباطبایی ،7315 ،ج ،6ص)751
صاحب تفسیر البرهان نیز با نقل روایتی از امالی شیخ ص دوق ،م ورد ن زول ای ن جمل ه را
حضرت علی(ع) میداند که شب ه رت در بستر رسول خدا (ص) خوابید .روایات بسیاری از
طر یق شیعه و سنی بر نزول این آیه دربارۀ شب فراش آمده که تفسیر البرهان پن طر ی ق آن را از
ثعلبی و دیگران نقل کرده است( .ب رانی ،7576 ،ج ،7ص)556
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 .4نتایج
با آن که مودودی برای حضرات معصومین (ع) احترام قایل است و گاه در تفسیر خود از
آنان روایتی نقل میکندّ ،اما در تفسیر آیات ناظر بر جایگ اه اه ل بی ت(علیهم الس الم) از بی ان
آشکارتر ین فضائل نیز خودداری کرده است و میتوان نشانههایی از تعصب را مشاهده کرد .او
روایت ابن عبا ذیل آیۀ  1و  2سورۀ انسان را ک ه بس یاری از ّ
مفس ران اه ل س نت آن را نق ل
کرده و وفای به نذر اهل بیت پیامبر (ص) را شأن نزول آیه دانستهاند ،ض عیف و دور از درای ت
میشمارد .دربارۀ آیۀ تطهیر نیز علیرغم کثرت روایات معتبر دربارۀ اختصاص آیه به پن ت ن آل
عبا و حدیث منقول از عایشه و ّام سلمه که داللت آیه بر پن تن را تص ر یح م یکن د ،م ودودی
اصرار دارد تا ثابت کند همسران آن حضرت نیز مشمول «اهل بیت» بودند و ای ن آی ه فض یلتی
برای اهل بیت پیامبر(ص) به شمار نمیآید .او همچنین به جانب ازی حض رت عل ی (ع) در راه
دین خدا و احادیثی که در آنها مراد از «القربی» مشر شده و م ب ت ب ه آن ان م ورد تأکی د
مفسر تفهیم القرآن برخالف بسیاری از ّ
پیامبر(ص) قرار گرفته ،اشاره نکرده استّ .
مفسران اهل
سنت که آیۀ مباهله را دلیل روشنی بر فضیلت و برتری اهل بیت (ع) معرف ی نم ودهان د ،آی ه را
تفسیر نکرده است.

 .5منابع
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 .74طباطبایی ،سید م مد حسین( .)7315ترجمه تفسیر المیزان .ترجمه سید م مد باقر موسوی همدانی .قم :دفتر انتشارات
اسالمی جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم
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