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 .1مقدمه

ر
در برخی تفاسیر اه سن گاه تعدادی از آیات به گونه ای تفسیر شده اند که کوامال بوا

تفاسیر شیعی متفاوت و متناق

اند .اهو سون گواه ذیو یو

آیوه نودی شوأن نوزول بیوان

کردهاند؛ بدون آن که به ارزیابی آنها بپردازند.
آیۀ  231بقره از جمله ای آیات اس که شأن نزول آن ،محو تعوارض آراء بوی شویعه و
برخی از اه سن قرار گرفته اس  .مطابق با ای آیه فرد یا افرادی در شب و روز و به صوورت
پنهانی و علنی اموال خود را انفاق نمودهاند؛ سپس آیۀ مذکور در شأن آنان نازل گشته اس .
برخی از اه سن ذی ای آیه ،با آوردن روایات بسیاری دربارۀ اصحاب خی  ،سعی در
اثبات شهرت ای دیدگاه نموده اند( .ن  :واحدی ،أسباب نزول القرآن (17 -12 ،گروهوی دیگور
با ات ا به روایاتی ،عبدالرحم ب عو و عثموان بو عفوان را مصوداق انفواقکننودگان در آیوه
دانستهاند( .ن

 :آلوسی ،روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم13 /2 ،؛ ابو جووزی ،زاد المسویر فوی

علم التفسیر )213 /4 ،و در نهای برخی دیگر با استناد به روایتی که فاقد سند اسو  ،انفواق در
آیۀ مذکور را به ابوب ر نسب

داده اند( .ن

 :رازی ،مفاتیا الغیب34 /3 ،؛ بیضواوی ،أنوارالتنزیو

و أسرار التأوی )434 /4 ،

از سوی دیگر آنان با وجود ذکر ای ادله روایی ،در بیان ادله داللی خود بوه تقویو هویچ
کدام از نظر یات مذکور نپرداخته اند .تنها فخر رازی و جمعی دیگر از اهو سون نظریوۀ عوام
دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4
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بووودن ای و آیووه را مطوورح سوواخته انوود( .ن و

 :رازی ،مفوواتیا الغیووب34 /3 ،؛ ابوحیووان اندلسووی،

البحرالمحیب فی التفسیر314 /2 ،؛ سمرقندی ،بحرالعلوم )432 /4 ،اب تیمیه نیز سعی نموده اسو ،
با وارد نمودن اش االتی ،شأن نزول مرتبب با امیرالمؤمنی (ع) را ان ار کنود( .ابو تیمیوه ،منهواج
السنة النبویة)274 /3 ،

اما بسیاری از مفسران شیعه شأن نزول آن را در مورد امام علی (ع) دانسوته و کوشویدهاند،
آرای مفسران اه سن را به نقد ب شند.

بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره )374 ،نزد فریقین

 .2دیدگاه مفسران اهل سنت درباره شأن نزول آیۀ انفاق

ً ََُ
ًّ َ َ
تكن َأ ْمتك َل ُه ْم َ َُّلل ْيتل ََ َّ
آیۀ مورد بحث نوی اسو َّ :لتذي َ ُي َْف ُ َ
َلس َيتِ ُله ْتم
لَ
َ
َ
هتُر َستر َ ع َ
َ
َ َ
َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ِّ ْ َ َ ْ ِ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
َ
أجرهم َعَد ر َ َهم َ َّل وكف علي َهم َ َّل هم يحزستكن (بقره .)231 ،مفسران اه سن با استناد به

روایات خود اشخاص یا گروههایی را مصداق انفاق کننوده در ایو آیوه دانسوته انود کوه اینو
نخس  ،روایات و سپس تحلی آنها میآید.
 .1 .2استناد به اقوال صحابه و تابعین

اه سن آیۀ انفاق را بر اصحاب خی  ،عبدالرحم ب عو و عثمان ،و ابووب ر تطبیوق
داده و بیشتر به ای نظر گراییدهاند که ای آیه دربارۀ اصحاب خی نازل شده اسو و منظوور
از اصحاب خی سپاهیان سوارهای هستند که شب و روز برای اسبها انفاق میکننود و از آنهوا
پرستاری مینمایند .اقوال آن ها در ای باره بدی شرح اس :
َّ
 .4روای َعریب :ع یزید ب عبد الله ب َعر یب ،ع أبیوه ،عو جودهّ ،لموا نزلو هوذه
ً ََُ َ ُ
ًّ َ َ
كن َأ ْمك َل ُه ْم َ َُّلل ْيل ََ َّ
اءیةَّ :لذي َ ُي َْف ُ َ
َلس َيتِ ُله ْتم أ ْج ُتره ْم َع َْ َتد َر َِّ َه ْتم ُتى أصتحُب
لَ
َ
َ
هُر َستر َ ع َ
َ
َ َ
ً
لخيل .قُ رسك لله (ه) :إن لشيُ ي َّل كخمل أحد ُى َيُه ُرس عُي مت لخيتل (واحودی،
أسباب نزول القرآن)12 ،؛ هنگامی که آیۀ  231بقره دربارۀ اصحاب خی نازل شد ،پیوامبر(ص)
بال یا اب

باشد ،آسیب نمی زنند.

در طریق دیگر نی آمده اس ...:قُ  :هم لتذي يْلفتكن لخيتل ُتى ستميل للته (ابو

أبیحاتم ،تفسیر القرآن العظویم ،ج ،2ص)117؛ آیه دربارۀ کسانی است کته در راخ اتبا بته
اسبها علوفه میدهنب.
 .7حدیث ابودرداء:شیخ مو غوافق :أن أَتُ لتدرد ء تُن يَظتر إلتى لخيتل مرَك تِ َتي
لمر ذي َ لهُ ُي ك  :أهل هتذه يَْتى لخيتل مت لتذي يَف تكن أمتك لهم َُلليتل َ لَهتُر ستر َ
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فرمود :شیاطی هرگز به کسی که در منزلش اسب سب
 .2حدیث اب عباس :ع َح َنش ب عبد َّالله َّ
الص ْن َعاني ،أنه قوال :حودث ابو عبواس فوي
ً
كن َأ ْمك َل ُه ْم َ َُّلل ْيل ََ َّلَهُر س ًّر ََ َ
هذه اءیةَّ :لذي َ ُي َْف ُ َ
َلس َيِ قالُ :ى علف لخيتل (هموان)17 ،؛
ع
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
آیۀ  231بقره دربارۀ کسانی اس که به اسب ها علوفه میدهند.
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عَلسيِ ُلهم أجرهم عَد رَهم َ َّل وتكف علتيهم َ َّل هتم يحزستكن (طبوری ،جوامع البیوان فوی
تفسیر القرآن،ج ،7ص)33؛ ابودرداء به اسبان بسته شده میوان بورذونهوا و هجوانهوا (قاطرهوا و
یابوها) نگریسته و میگوید :صاحبان ای اسب ها از کسانیاند که مشمول آیه میگردند.
اه سن با استناد به روایات ذی  ،عبدالرحم ب عو و عثموان بو عفوان (هور دو بوا
هم) یا عبدالرحم ب عو (به تنهایی) را مصداق منفقی در آیه میدانند:
َ
ً
َ
ُ
ًّ َ َ
كن َأ ْمك َل ُه ْم َ َُّلل ْيل ََ َّ
 .1اب المسیب :ع اب المسیب َّلذي َ ُي َْف ُ َ
َلس َيتِ ُله ْتم
لَ
َ
َ
هُر َسر َ ع َ
َ
َ َ
ُ
ْ
َأ ْج ُر ُه ْم ع َْ َد َر َِّه ْم ََ َّل َو ْك ِف َع َل ْيه ْم ََ َّل ُه ْم َيح َزس َ
كن لهُ ُى عمد لرحك َت عتكف َ عثكتُن َت
َ
َ
َ

عفُن ُى سف ُهم ُى جيش لْآترة (نو  :آلوسوی ،روح المعوانی فوی تفسویرالقرآن العظویم ،ج،2
ر
ص13؛ سیوطی،الدرالمنثور فی تفسیرالمأثور ،ج ،4ص)737؛ آیه تماما دربوارۀ عبودالرحم بو
عو و عثمان ب عفان آنگاه که در جنگ تبوک انفاق نمودند ،نازل شده اس .
 .1روای ضحاک از اب عباس :أسهُ سزلت ُى عمد لرحك َ عكف َ َْت عمد لترحك
إلى هل لصفِ َدسُسير ثيرة سهتُر (ابو جووزی ،زاد المسویر فوی علوم التفسویر ،ج ،4ص213؛
بغدادی ،لباب التأوی فی معانی التنزی  ،ج ،4ص )213؛ آیه دربارۀ عبدالرحم ب عو نوازل
گشته اس ؛ زیرا وی به اه صفه دینارهای فراوانی در روز فرستاد.
در ای آیه اس :

 .3در نهای خلیفه اول از دیگر شأن نزول های مورد استناد اه سن
ا
 َقيل سزلت ُى أَى َكر لصدي رضى لله عَته حتي كصتدي َتترَْي ألتف ديَتُر :عشترةدو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4
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َُلليل َ عشترة َُلَهتُر َ عشترة ُتى لآتر َ عشترة ُتى لَْلسيتِ (رازی ،مفواتیا الغیوب ،ج،3
ص34؛ بیضاوی ،أنوارالتنزی وأسرار التأوی  ،ج ،4ص434؛ ابوحیان اندلسی ،البحرالمحیب فی التفسویر،
ج ،2ص314؛ زمخشری ،ال شا

ع حقائق غوام

التنزی  ،ج ،4ص)741؛ آوردهاند که آیه دربارۀ

ابوب ر نازل گردید؛ آنگاه که وی  11هزار دینار صدقه داد .به ای صورت که  41هزار دینوار در
شب 41 ،هزار دینار در روز 41 ،هزار دینار پنهانی و  41هزار دینار آش ارا.
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 .2 .2تحلیل داللت آیۀ انفاق

اه سن

ندی شأن نزول ذی آیۀ  231بقره ذکر نمودهاند؛ اما ایو آیوه هویچ کودام از

آنها را تقوی نمیکند .آنان در ای زمینه ،دو ن ته را بیان کردهاند که عبارت اس از:

 .1 .2 .2تعمیم لفظ آیۀ انفاق
برخی با استناد به سیاق آیۀ انفواق ،الفواظ آن را عوام دانسوتهانود ،زیورا در ایو آیوه گفتوه
شدهاس  ،انفاقکنندگان در شب و روز ،پنهانی و آش ارا انفاق میکنند.
فخر رازی ای وجه از تفسیر آیه را احس الوجوه خوانده و گفتهاس  :ای آیه عام اس
در کسانی که در همۀ اوقات و احوال صدقه میدهند و به خیر تشویقشان موی کنود؛ پوس هور
زمان که نیازمندی محتاج ایشان اس  ،سریع حاجتش را برآورده مویسوازند و در آن توأخیر روا
نمیدارند و به وق و زمان دیگری موکول نمیکنند .ای وجه بهتری نظر اس ؛ راکوه آیوات
پیش از ای در بیان ح م انفاق بود؛ لذا بایستی در ای آیه کام تری وجوه انفاق مطرح شوود .
(رازی ،مفاتیا الغیب ،ج ،3ص)34
به نظر ابوحیان اندلسی ،با بیان ای که آیه سبب نزول خواص دارد ،بواز عوام اسو و ا در
بیووان دلی و آن بووه همووان سووخ فخوور رازی اکتفووا نموووده اس و ( .ن و  :ابوحیووان اندلسووی،
البحرالمحیب فی التفسیر ،ج ،2ص)314

اب عطیه اندلسی نیز از قاضی ابومحمد نق میکند َ :يِ َ إن ُستت سزلتت ُتى علتى
ا
رضى لله عَه ُكَُْهُ يَُتَُ تل مت ُْتل ُْلته َ تل مشتُء َصتدقُه ُتى لظلتم إلتى مظَتِ ذأ
لحُجِ ( .ن

 :اب عطیه اندلسی ،المحرر الوجیز فی تفسیرال تاب العزیز ،ج ،4ص)734

از دیگوور مفسووران اهو سوون کووه بووه عمومیو لفووت آیووه نظوور دارنوود ،غرنوواطی،
زمخشری ،ابو کثیور و بغدادیانود( .نو

 :غرنواطی ،کتواب التسوهی لعلووم التنزیو  ،ج،4

دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4

به نظر سمرقندی ،آیه همۀ مردم را تشویقی کرده اس که در همۀ احوال و اوقات صودقۀ
ََُ َ ُ
خود را بپردازند و بتوانند مشمول فراز بعدی آیه بشووند کوه بیوان موی داردُ :له ْتم أ ْج ُتره ْم َع َْ َتد
َر َِّه ْم ََ َّل َو ْك ِف َع َل ْيه ْم ََ َّل ُه ْم َي ْح َز ُس َ
كن ( .ن  :سمرقندی ،بحرالعلوم،ج ،4ص)432
َ
َ
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ص473؛ زمخشری ،ال شا

ع حقائق غوام

التنزی  ،ج ،4ص741؛ اب کثیر ،تفسیرالقرآن

العظیم ،ج ،4ص111؛ بغدادی ،لباب التأوی فی معانی التنزی  ،ج ،4ص)213

 .2 .2 .2یکسانی انفاق لیلی و نهاری با انفاق سری و علنی
اب تیمیه ای روایات که را آیه را در شأن امیرمؤمنان (ع) دانستهاند ،با مدلو آیوه متعوارض
خوانده و گفته اس ُ :إن يِ كد على وسفُي ُى لزمُسي للتذي َّل يخلتك لكقتت عَهكتُ َ ُتى
لحُلي للذي َّل يخلك لفْل مَهكُ ُُلفْل َّلَد له م زمُن َ لزمُن أمتُ ليتل َ أمتُ سهتُر َ لفْتل أمتُ
ً
ً
ً
ً ً
ً
ً
سر َ أمُ عَلسيِ ُُلرجل إذ أسف َُلليل سر ُن قد أسف ليَل سر َ إذ أسف عَلسيِ سهُر ُن قتد
ً
ً
ً
ً
ً
أسف عَلسيِ سهُر َ لي وسفُي سر َعَلسيِ وُرجُ ع وسفُي َُلليل َ لَهُر ُك قتُ أن لكتر د
ً
ً
ً
ً
ً
ً
م أسف درهكُ َُلآر َدرهكُ ُى لَْلسيِ َدرهكُ َُلليتل َدرهكتُ َُلَهتُر تُن جتُهَل ُتإن لتذأ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أسف ه سر َعَلسيِ قد أسف ه ليَل َسهُر َ لذأ قد أسف ه ليَل َسهُر قد أسف ه سر َعَلسيتِ ُْلتم أن
ً
لدرهم لك حد يُصف َصفُي َّل يُب أن يككن لكر د أرَِْ ( .اب تیمیوه ،منهواج السونة النبویوة،
ج ،3ص)221-223
خالصه استدالل اب تیمیه ای اس که انفاق در شب و روز همان انفواق سوری و علنوی
اس ؛ لذا روای ذکر شده در مورد حضرت علی (ع) صحیا نیس ؛ راکه به جوای  1انفواق
بایستی  2انفاق درآن ذکر میشد.
وی در ادامه با توجه به نقش اعرابی کلمات در ای آیه مویگویود :جاهو گموان بورده
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اس که انفاق سری و علنی غیر از انفاق در شوب و روز اسو و گفتوه اسو کوه آیوه دربواره
َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َّ
تكن أ ْمتك له ْم ََُلل ْي َتل
هار درهم علی(ع) نازل شده اس  .ای درحالی اس که در آیۀ « لذي يَ َف
ً
ر
ر
ًّ َ َ
َ َّ
َلس َيِ» لی و نهار و سرا و عالنیة به هم عطف نشدهاند؛ بل ه «سرا و عالنیوة»
هُر َسر َ ع َ
َ لَ َ

در شب و روز داخ اند .گفته شده اس  ،ای دو مصدرند؛ زیرا آنها نوعی از انفاقاند یوا گفتوه
ر
شده اس  ،حالانود و«سورا و عالنیوة» بوا «مسورا و معلنوا» ی سوان اسو ؛ لوذا کوذب سوخ
رافضه(عالمه حلی) با ذکر ای دلی آش ارشد ( .اب تیمیه ،منهاج السنة النبویة ،ج ،3ص)274
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 .3بررسی آراء عامه در آثار شیعه دربارۀ آیۀ انفاق
این

نظر اه سن مبنی بر نزول آیۀ انفاق دربارۀ اشخاص و گروههایی وون اصوحاب

خی  ،عثمان ب عفان و عبدالرحم ب عو و ابوب ر بررسی و نقد می شود.

 .4بررسی اقوال صحابه و تابعین دربارۀ آیۀ انفاق
در بیان ادله روایی اه سن گفته شد که آن ها در پی ذکر ندی شوأن نوزول ذیو آیوۀ
 231بقره ،به شواهدی از اقوال صحابه و تابعی استناد نمودنود .در ایو بخوش بوه بررسوی ایو
اقوال می پردازیم تا میزان صح ادعای آنان در ای رابطه روش گردد:
 .1 .4بررسی نظریۀ نزول آیه دربارۀ اصحاب خیل

 .4روای

عریب از پدرش :یزید ب عبدالله ب عریب و پدرش هر دو مجروحند؛ از ایو

رو گزارشهای آن ها نیز مخدوش اس  .هیثمی در مجمع الزوائد به نق از طبرانی او و پدرش
را مجهول دانسته اس (هیثمی ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ،3ص .)11سیوطی نیز پوس از
نق روای آنها در لباب النقول ،بر ای امر تأکید می ورزد( .سیوطی ،لباب النقوول فوی اسوباب
النزول،ج  ،4ص)73
اب حجر عسقالنی هم پس از نق روایاتی از یزید ب عبدالله ب عریب از پدر و جودش
عمد لله َ يزيد َعكر »( .اب حجرعسقالنی ،لسان المیزان ،ج ،7ص)741
هم نی از دیگر اش االت سندی ای روای عبارت اس از:
ر
اوال ،اب ابی حاتم سعید ب سنان را من ر الحدیث و ضعیف الحدیث می داند (ابو ابوی
حاتم ،الجرح والتعدی  ،ج ،1ص )23و عقیلی نیز او را من ور الحودیث و غیور ثقوه نامیوده اسو .
(عقیلی ،الضعفاء ال بیر ،ج ،2ص)413

ر
ثانیا ،اب حجر عسوقالنی هشوام بو عموار را غیرثقوه معرفوی نمووده اسو ( .ابو حجور

عسقالنی ،تقریب التهذیب ،ج ،4ص)137

دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4

به نق از عالئی دربارۀ آنان می گویدُ« :ى هذ وَُلف شديد مَ مُ ُى رَ يُه م لُهُلِ يَْى

143

حامد دژآباد ،زهرا خداپرست

ر
ر
ثالثا ،به سبب آن که ایو روایوات تماموا بوه سوعید بو سونان و یزیود بو عبداللوه عریوب
ازپدرش میرسد ،ضعیف بوده و قاب استناد نخواهند بود.
 .2روای

حنش صنعانی :واحدی پس از بررسی رجالی سند اول (سند أحمد ب محمود

ب إبراهیم الثعلبي) به حس بودن آن ح م داده اس ؛ اما باز با بررسی بیشتر آن میتوان ح وم
به تضعیف یا اجتهاد ناق آن را داد؛ راکه:
ر
اوال ،در سند موجود و نیز در سند دوم (سند أبو سعید األشج) اب عباس قورار دارد و ایو
روایووات متعووارض بووا روایووات فراوانووی از اب و عبوواس اس و کووه امیرالمووؤمنی (ع) را مصووداق
انفاقکننده در آیۀ مورد بحث دانسته اسو ( .آلوسوی ،روح المعوانی فوی تفسویرالقرآن العظویم،
ج ،2ص13؛ رازی ،مفاتیا الغیب ،ج ،3ص.)34
ر
ثانیا ،در سند روای دوم ابوسعید األشج قرار دارد .وی متهم بوه نقو از ضوعفاء از سووی
اب ابی حاتم اس ( .اب ابی حاتم ،الجرح والتعدی  ،ج ،1ص)37
 .7روای ابودرداء :ای روای نیز د ار ضعف سندی اس ؛ زیرا در ای سند أیمو بو
ناب که از صغار تابعی اس  ،ضعیف و مجروح اس  .ذهبی در مورد وی میگویود :قتُ َت
لكديَى :لي َُل كأ َ قُ لد ر قطَى :لي َُل كأ وُلف لَُس َ لك لم يك إَّل حديت لُشتهيد َ
قُ يْ كب َ شيمُِ :يه ضْف"( .ذهبی ،میزان اإلعتدال فی نقد الرجال ،ج ،4ص)112
عالوه بر ضعف سندی ،اجتهاد در ای روای بویش از هموۀ روایوات ذکور شوده مشوهود
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اس ؛ زیرا در آنها آمده اس  ،ابوالدرداء با مشاهدۀ خی بسته شده میان برذون هوا و هجوانهوا
دربارۀ آنها میگوید ،صاحبان ای اسب ها از کسوانی هسوتند کوه مشومول آیوۀ الوذی ینفقوون
أموالهم ...هستند.
بنابرای از بررسی ها نی نتیجه می گیریم که:
ر
اوال ،اسناد روایات مورد بحث ضعیف و مخدوش و غیر قاب استناد اس  .ای روایات از
م حول ،اوزاعی ،سعید ب مسیب ،رباح ب یزید ،عبدالله ب بشر غافقی ،و ابووهریره نیوز نقو
شدهاس که همگی ضعیفاند (ن

 :واحدی ،أسباب نزول القرآن ،ص17؛ ثعلبوی ،ال شوف

والبیان ع تفسویرالقرآن ،ج ،2ص231؛ ابو کثیور ،تفسویر القورآن العظویم ،ج 111 ،4؛ قرطبوی،
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الجامع ألح وام القورآن ،ج ،7ص713؛ ابو عطیوه اندلسوی ،المحررالووجیز فوی تفسویرال تاب
العزیز ،ج ،4ص734؛ ابوحیان اندلسی ،بحرالمحیب فی تفسیر ،ج ،2ص 314؛ ابوحیان اندلسی،
بحرالمحیب فی تفسیر ،ج ،2ص314؛ زمخشری ،ال شوا

عو حقوائق غووام

التنزیو  ،ج،4

ص)741

ر
ثانیا ،از تمام ای روایات استنباط می شود که اصحاب خی سبب نوزول ایو آیوه نیسو ؛

بل ه ناقالن ای روایات ،با اجتهاد خود و ه بسا با توجه به روایاتی که از پیوامبر(ص) در موورد
اصحاب خی صادر شده ،آیۀ مورد بحث را بر اصحاب خی انطباق دادهانود (نو  :واحودی،
اسباب نزول القرآن ،ص)11 -17
 .2 .4شأن نزول آیه و عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان

 .4روای

اب منذر از سعید ب مسیب :ای روای مخدوش و غیور قابو پوذیرش اسو ؛

راکه سند ای روای منقطع اس و به معصوم نمیرسد .سعید هوم از توابعی اسو ؛ بنوابرای
روای منقطع و ضعیف اس ( .ن  :اب کثیر ،البدایة والنهایة ،ج ،1ص)411
هم نی شأن نزول مذکور در ای روای مشهور نیس ؛ بل ه ّ
متفرد یاشاذ اسو  .عوالوه
بر ای بیضاوی سمرقندی ،اب کثیر ،اب ابی حاتم ،حقی بروسوی ،سوورآبادی ،طبری،قرطبوی،
حس انی ،اب جزی غرناطی و زمخشری ،ذی ای آیه به شوأن نوزول منودرج در روایو  ،هویچ
بحرالعلوووم ،ج ،4ص434؛ ابوو کثیوور ،تفسوویرالقرآن العظوویم،ج ،4ص111؛ ابوو أبووی حوواتم،
تفسیرالقرآن العظیم ،ج ،2ص112؛ حقی بروسوی ،تفسیر روح البیان ،ج ،4ص171؛ سورآبادی،
تفسیرسووورآبادی ،ج ،4ص211؛ طبووری ،جووامع البیووان فووی تفسوویرالقرآن ،ج ،7ص33؛قرطبووی،
الجامع ألح ام القرآن ،ج ،7ص713؛ حس انی ،شواهد التنزی لقواعد التفضی  ،ج ،4ص411؛
غرناطی ،کتاب التسهی لعلوم التنزی  ،ج ،4ص473؛ زمخشری ،ال شا
التنزی  ،ج ،4ص)741

ع حقوائق غووام
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 .2روای ضحاک از اب عباس :از اش االت سندی ای روای نخس باید به ضوحاک
ب مزاحم اشاره کرد که از سوی رجالیون مورد جرح قرار گرفته ،لذا روایواتش نیوز مخودوش و
ْ ْ
ْ َ
َّ
َ َْ
ضعیف اس  .اب جوزی دربارۀ او میگوید :لض َّحُك َت ُم َتز حم أ َُتك ل َُستم ل َهَل َلتى ل َمل َختى
َ
َ
َ
َ
َّ
َ َُن ش ْْ َمِ ََّل يحدَ َع ُ
َه َ يَكتر أن يكتكن ل َ تى َْت َع َّمتُس ََ قتُ يحيتى َت ستْيد لض َّتحُك عَتدسُ
َ
ض َْيف ( .اب جوزی ،الضعفاء والمتروکی )31/2 ،
هم نی کلبی به نق از ضحاک میگوید که وی 3سوال بوا ابو عبواس مجواور بووده،

(مزی ،تهذیب ال مال ،ج ،47ص .)211ای درحالی اس که اکثور رجوالیون اهو سون ایو
مطلب را کذب میدانند( .اب جووزی ،الضوعفاء والمتوروکی  ،ج ،2ص 31؛ عقیلوی ،الضوعفاء
ال بیر ،ج ،2ص243؛ اب حجر ،تهذیب التهذیب ،ج ،1ص )713به همی سبب ،عودهای او را
به تدلیس متهم نمودهاند .ذهبی نیز او را تضعیف کوردهاسو ( .ذهبوی ،المغنوی فوی الضوعفاء،
ج ،4ص)742
گفتنی اس  ،عالوه بر این ه سند ای روای منقطع و غیور قابو اسوتناد اسو  ،بوا دیگور
روایات اب عباس که ضوم آن آیوه را دربوارۀ امیرالموؤمنی (ع) مویدانود ،در تعوارض اسو .
(آلوسی ،روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم ،ج ،2ص13؛ رازی ،مفاتیا الغیب ،ج ،3ص)34
با ای بررسیها میتوان گفو  ،روایواتی کوه ّ
مبوی نوزول آیوه دربوارۀ عثموان بو عفوان و
عبدالرحم ب عو اند ،ضعیف و مخدوشاند؛ لذا ای شأن نزول قاب پذیرش نخواهد بود.
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 .3 .4ابوبکر و شأن نزول آیه

به اعترا

بزرگان اه سن  ،انتساب شأن نزول ای آیه به ابوب ر ،اجتهادی اس ؛ زیرا بوا

وجود این ه سیوطی ای روای را با استناد به قول اب منذر از اب اسحاق گزارش کورده ،لوی
آن را یزی جز اجتهاد ناق اب منذر نمویدانود( .سویوطی ،الودرالمنثورفی تفسویرالمأثور ،ج،4
ص)737
آلوسی در تشریا آن میگوید :سیوطی پس از نق ای روای گفتهاسو  :ابو عسواکر
در تاریخ خود از عایشه جریان صدقه دادن ابیب ر را نق کرده و در آن روایو اینقسوم کوه
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آیه در شأن او نازل شده ،نیامده اس  .گویا آن کسی که نی ادعایی کورده ،آن را از روایو
اب منذر برداش کرده اس ؛ زیرا ابو منوذر از ابو اسوحاق نقو کورده اسو  :وقتوی مورگ
ابیب ر نزدیك شد و عمر را جانشی خود کرد ،برای مردم خطابهای ایراد نمود .بعود از حمود و
ثناء گف  :هان! ای مردم ،طمع هر ه هم کم باشد ،فقر اس و نومیدی از مال مردم هور وه
باشد ،به همان مقدار غنی اس و شما جمع اموالی را مویکنیود کوه خوود نمویخوریود و آرزو
میکنید ،یزهایی را که به آن نمیرسید و بدانید که بخ هر ه هم کم باشد ،به همان مقودار
نفاق اس ؛ پس برای خود خیر انفاق کنید .کجا هستند اصحاب ای آیه؟ آن گاه آیه را تالوت
کرد .سیوطی در پایان میگوید ،خواننده میداند که ای حدیث هیچ داللتوی نودارد ،بور این وه
آیه در حق ابی ب ر نازل شده اسو »( .آلوسوی ،روح المعوانی فوی تفسویرالقرآن العظویم ،ج،2
ص)13
در پایان ذکر ای ن ته ضروری اس که عالوه بر اش االتی که ضم بررسی روایی شأن
نزولها بیان شد ،ای روایات با ظاهر آیه نیوز ناهماهنوگ اسو کوه در اداموه توضویا داده موی
شود.

 .5بررسی داللت آیۀ انفاق
ن اتی که دربارۀ دالل آیۀ انفاق در خور ذکر به نظر می رسد ،از ای قرار اس :

به نظر می رسد آیۀ انفاق در یك مورد خاص نازل شده؛ اما مورد مخصص نیس ؛ از ایو
رو ،شمول ح م را نسب به دیگران ،نفی نمینمایود .بوه هموی رو ،طبرسوی در تبیوی دیودگاه
خود دربارۀ عمومی ای آیه میگوید :ما میگوییم ،ای آیه ،نخسو دربوارۀ علوی (ع) نوازل
گش و هر کسی به ای نحو انفاق کند ،مشمول ای ح م می شوود؛ ولوی علوی(ع) بوه ح وم
سبق بر همۀ دارای فضیل بیشتری اس
ص)333

( .طبرسوی ،مجموع البیوان فوی تفسویر القورآن ،ج،2
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مال فتا الله کاشانی نیز عام بودن آیۀ مورد نظر را بر اساس روایتوی از پیوامبر اسوالم(ص)
اثبات کرده اس ( .رک:کاشانی ،خالصة المنهج ،ج ،4ص)431
حاص بحث آن که آیه عام اس ؛ اما مصداق اتم و اکم آن امام علی(ع) اس (نو :
م ارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج ،2ص)734
 .2 .5مخالفت روایات اهل سنت با ظاهر آیۀ انفاق

ً
ًّ َ َ
َلس َيتِ با
شأن نزول مورد ادعای عامه ،با مدلول آیه در تعارض اس ؛ زیرا تعبیر َسر َ ع َ
پرستاری اسبان نمیسازد؛ ون خصوص تهیۀ آذوقه اسبان ،اینقدر اهمی ندارد که بفرماید هم

در روز و هم در شب و هم در خفا و هم آشو ارا انفواق مویکننود»( .طباطبوایی ،المیوزان فوی
تفسیرالقرآن ،ج ،2ص)113
به عالوه همانطور که پیش از ای ذکرشد ،ای شأن نوزول یوزی جوز اجتهواد صوحابه و
تابعی درمورد ای آیه نیس  .واحدی پس از گزارش روایات برای اثبات صوح آنهوا بوه نقو
روایاتی از پیامبر (ص) روی میآورد؛ حاکی از که ایشان به تیمارداری از اسبان و انفاق بور آنهوا
ً
ً
َّ
َّ
سفارش میکند :قُ رسك لله(ه) :م ركمط ُرسُ ُى سميل للته ُتتسف عليته حُآتَُُ تُن
ُ
َّ
َ ُ
شمْه َ جكعه َ ريه َ ظكؤه َ َكله َ َر َْثه ُى ميز سه يكم ل يُمِ ؛ لكَف ُى ستميل للته علتى
ُرسه ُلمُسط فيه َُلصدقِ (واحدی ،اسباب نزول القرآن ،ص .)11-17ای درحوالی اسو
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که پیامبر(ص) هیچ اشاره ای به ای آیه در روایات فوق نمیکند.
با توجه به استنادات ذکر شده ،به طور قطع اصوحاب خیو نموی تواننود سوبب نوزول آیوه
باشند؛ بل ه تنها می توانند به دلی عمومیو آیوه مشومول آن قورار گیرنود؛ نان وه همگوان در
صورت انجام انفاق مطابق با شورایب موذکور در آیوه ،موی تواننود مشومول ایو آیوه شوند.شویخ
َ َُْ َ ِ
َ َ ُ َ ََ َ ْ
ُ ِّ َ َ ْ
ترأ
صدوق با پذیرش ای
دیدگاه میگویدْ َ َ :يِ َإذ سزلت َُى شىْ ٍء ُ َهىَ مَزلتِ َُتى تل متُ ي َُ َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ َ ُ َْ
َ
َّ
َ
َ
ير ل ُكؤ َم ََي َ ََ ج َرَ َُتى لَف َتِ علتى لخ ْي َتل ََ أش َتم َُه
َُ َ
يرهُ أسهُ سزلت َُى أ َم َ
يه َُُّلع َُ ُد َُى كف َآ َ
َ
ذ َلك ( .شیخ صدوق ،م الیحضره الفقیه ،ج ،2ص)233

بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره )374 ،نزد فریقین

ای که دربارۀ نزول آیه دربارۀ عبد الرحم ب عو و عثمان ب عفان آوردهاند ،آنهوا در
جنگ تبوک پولهایی را خرج کردند؛ سپس آیۀ انفاق دربارۀ آنها نازل شد ،مردود اسو ؛ زیورا
آیۀ مذکور از  1انفاق خبر میدهد؛ ای درحالی اس که براساس روایو موورد بحوث ،تنهوا 2
انفاق صورت گرفته اس ؛ یعنی امام علی (ع) در شب و عبودالرحم بو عوو در روز انفواق
ً
نی اس  :سزلت ُى علتىا َْتت َكست ككتر إلتى أهتل لصتفِ لتيَل َ ُتى عمتد
نمودهاند .روای
ً ً
لرحك َ عكف َْت إليهم َدر هم ثيرة سهُر (اب جوزی ،زاد المسیر فوی علوم التفسویر ،ج،4
ص213؛ بغدادی ،لباب التأوی فی معانی التنزی  ،ج ،4ص )213ای مطلب عدم تناسوب شوأن
نزول مذکور را با ای آیه آش ار میسازد.
هم نی مت ای روای همچون شأن نزول اصحاب خی  ،ناسوازگار و غیور قابو تطبیوق
با مدلول آیۀ شر یفه اس ( .ن  :طباطبایی ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،ج ،2ص)113؛ وون ایو
ً
ًّ َ َ
َّ ْ َ َّ
َلس َيِ سنخیتی ندارد.
هُر َسر َ ع َ
شأن نزول با عبارت ََُللي َل َ لَ َ
بنابرای  ،ای روایات عالوه بر اضطراب متنی با ی دیگر تعارض دارند( .نو  :واحودی،
اسووباب نووزول القوورآن ،ص31؛ ابوو جوووزی ،زاد المسوویر فووی علووم التفسوویر ،ج ،4ص213؛
بغدادی،لباب التأوی فی معانی التنزی 213 /4 ،؛ ذهبی ،تاریخ االسالم131 /7 ،؛ اب عساکر،
تاریخ دمشق)21 /71 ،
در نتیجه ام ان صحیا بودن اقوال ذکر شده دربارۀ اصحاب خی از جه شمول آیه بور
نیز مردود اس .
در بارۀ شأن نزولی که بیان میکند ابوب ر هار هزار دینار در شب و روز ،سری و علنوی
انفاق کرده اس  ،نیز باید گف که:
ر
اوال ،ثروت بسیار ابوب ر و انفاق گسترده او بوا واقعیو هوای تواریخی همخووانی نودارد؛
ونقرائ موجود نشان میدهد که او و پدرش از لحاظ مالی در نی سطحی قرار نداشتند.
از ی

طر پدر ابوب ر (ابوقحافه عثموان بو عوامر) اجیور عبداللوه بو جودعان بوود و

میهمانان را به سفره وی فرا میخواند ودر ازای آن مزد دریافو مویکورد؛ نان وه محمود بو
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حبیب بغدادی (ت )211مینویسدُ :ن له (عمد لله َ جتدعُن) مَُديتُن يَُديتُن أحتدهكُ َتستفل
مكِ َ ورَتعلى مكتِ َ تُن لكَُديتُن أَُستفيُن َت عمد وستد َ أَُقحُُتِ ( .بغودادی ،کتواب
المنمق فی اخبار قریش ،ص)732
از طر دیگر ،ابوب ر در م ه معلم کودکان و در مدینه خیاط بود و به کاری که بتوانود
از آن ثروت زیادی به دس آورد ،اشتغال نداشته اس و اگر ثروت فراوانوی داشو  ،پودرش را
در مییاف  .شیخ مفید در ای زمینه مینویسد :على أن ثُر لصحيحِ َ لرَ يَُ لكشتهكرة
َ لدَّلُل لكُك كرة قد شفت ع ُ ر أَى َكر َ مآكَُه َ رقِ حُله َ ضْف مْيشُه ُلتم يخُلتف
ً
ً
ً
أهل لْلم أسه ُن ُى لُُهليِ مْلكُ َ ُى إلسَلم ويُ ُ َ ُن أَكه صيُد ُلكُ ف َذهُب َصتره
ً
ً
َ صُر مآكيَُ محُُجُ قمضه عمد لله َ جذعُن لَدأ وضيُف إلى ُْمه َ جْتل لته ُتى تل يتكم
ً
ً
على ذلك أجر درهكُ»( .شیخ مفید ،اإلفصاح فی اإلمامة ،ص)433
ر
ثانیا ،همانطور که پیشتر ذکرشد ،بنا به اعترا بزرگان اه سن انتساب شأن نزول ای
آیه به ابوب ر ،اجتهادی اس  .سیوطی ای روای را یزی جز اجتهاد ناق اب منذر نمویدانود.
(ن

 :سیوطی ،الدرالمنثورفی تفسیرالمأثور ،ج ،4ص)737
ر
ثالثا ،اگر ابوب ر آن نان سخاوتمند بود که هار هزار دینار انفاق کند ،را برای نجوا بوا

پیامبر(ص) پیش قدم نشد و حتی دیناری را برای ای راه خرج ن رد؟!! بنابر اجماع فوریقی جوز
علی ب ابی طالب(ع) شخص دیگری بعد از نزول آیۀ نجوا صدقه نداد( .نو
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 :طبوری ،جوامع

البیووان فووی تفسوویرالقرآن ،ج ،23ص41؛ واحوودی ،أسووباب نووزول القوورآن ،ص172؛ سوویوطی،
الدرالمنثور فوی تفسویرالمأثور ،ج ،3ص431؛ آلوسوی ،روح المعوانی فوی تفسویرالقرآن العظویم،
ج ،41ص221؛ طباطبایی ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،ج ،41ص431؛ طبرسوی ،مجموع البیوان فوی
تفسیرالقرآن ،ج ،1ص)731
طبق روایات متعدد شیعه و اه سن  ،ای آیه دربارۀ امیرالموؤمنی علوی (ع) نوازل شوده
اس  .در میان مفسران شیعه ای قول باالجماع بیان شده و در میان مفسران اه سون نیوز ایو
قول ،تنها احتمال یا ی ی از احتماالت اس و احتماالت دیگری هم در شأن نزول آن نق شده
اس  .بر اساس ،ای قول ،امیرالمؤمنی (ع)  1درهم داشته ،درهمی از آن را در شب ،درهمی را

بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره )374 ،نزد فریقین

در روز ،درهمی را سری و درهمی را علنی انفاق کرده و در پی آن ،ای آیوه در شوأن و منزلو
آن بزرگوار نازل شده اس ( .آلوسی ،روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم ،ج ،2ص)13
آلوسی و فخر رازی ای روای را از اب عباس گزارش کوردهانود( .نو

 :آلوسوی ،روح

المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم ،ج ،2ص13؛ رازی ،مفواتیا الغیوب ،ج ،3ص )34واحودی در
ای زمینه ندی روای از اب عباس ،مجاهد و کلبی گوزارش آورده (نو  :واحودی ،اسوباب
نزول القرآن ،ص )11-11و سمرقندی تنها به گزارش روایتی از انفاق امام علوی (ع) از مقاتو و
کلبی پرداختهاس ( .ن

 :سمرقندی ،بحرالعلوم ،ج ،4ص )434سوورآبادی ایو آیوه را تنهوا در

شأن امیرالمؤمنی (ع) دانستهاس ( .ن

 :سورآبادی ،تفسیرسورآبادی ،ج ،4ص )211اب حجور

هیتمی روایتی از اب عباس آورده اس ( .هیتمی ،الصواعق المحرقه ،ج ،2ص)731
حاکم حس انی نیز  41روای در زمینه از اب عباس و مجاهد با طورق متعوددی گوزارش
کرده که سند آنها متص اسو ( .حسو انی ،شوواهد التنزیو لقواعود التفضوی  ،ج ،4ص-411
 )411سه نمونه از آنها از ای قرار اس :
َ
َ
َّ
َّ
َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ
هُر َس ًّتر ََ
 .4ع أَى صُل ع َ عمُس ُي كله عز َ جل :ل َذي يَ َف كن أمك لهم ََُللي َل َ لَ َ
ً
َ
َلس َيِ [قُ ] :سزلت ُى على َ أَى ُلب لم يك عَده غير أرَِْ در هم ُُصتدي َتدرهم لتيَل َ
ع َ
َدرهم سهُر َ َدرهم سر َ َدرهم عَلسيِ ُ ُ له رسك لله :مُ حكلك علتى هتذ قتُ  :حكلَتى
عليهُ رجُء أن أسُكجب على لله لذأ َعدسى ُ ُ .رسك لله :أَّل إن ذلك لكُ .تسز لله يِ ُى

ُ ُ رسك لله :إن لدرهم لك حد م لك ل أُضل م مُُِ ألف درهم م لككسر عَد لله عزَجل.
(همان ،ج ،4ص)413
 .7ع عمد لكهُب َ مُُهد ع أَيه قُ تُن لْلتى رضتى للته عَته أرَْتِ در هتم ُتتسف
َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ
تكن أ ْمتك له ْم
درهكُ َُلليل َ درهكُ َُلَهُر َ درهكُ سر َ درهكُ عَلسيِ َُزلت [ُيه] ل َتذي يَ َف
ً
ًّ َ َ
َّ ْ َ َّ
َلس َيِ( .همان ،ج ،4ص)417
هُر َسر َ ع َ
ََُللي َل َ لَ َ
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ذلك( .حس انی ،شواهد التنزی لقواعد التفضی  ،ج ،4ص)411
َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ
كن أ ْمك له ْم يِ [قُ  ]:سزلت ُى علتى تُن
 .2أَى صُل ع َ عمُس ُي ك لله :ل َذي يَ َف
عَده أرَِْ در هم ُُصدي َُلليل مَهُ درهكُ َ َدرهم سهُر َ َدرهم سر َ َتدرهم عَلسيتِ تل
َ َُ
ذلك لله ُتسز لله يِ ُ ُ على َ :لله مُ كصدقت إَّل َترَِْ در هم َ أسكَ لله ي ك  :أ ْمتك له ْم.
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دیگر مفسران اه سن نیز روایاتی درایو بواره ذکور کوردهانود( .بیضواوی ،أنوارالتنزیو
وأسوورار التأویوو  ،ج ،4ص434؛ ابوحیووان اندلسووی ،البحوورالمحیب فووی التفسوویر ،ج ،2ص314؛
ابو کثیوور ،تفسوویر القوورآن العظوویم ،ج ،4ص111؛ ابو أبووی حوواتم ،تفسوویر القوورآن العظوویم ،ج،2
ص117؛ قرطبی،الجووامع ألح ووام القوورآن ،ج ،7ص 713؛ سوویوطی ،الوودرالمنثور فووی تفسوویر
المأثور ،ج ،4ص 737؛ اب جوزی ،زاد المسیر فی علم التفسیر ،ج ،4ص213؛ غرناطی،کتواب
التسهی لعلوم التنزی  ،ج ،4ص473؛ زمخشری ،ال شوا

عو حقوائق غووام

التنزیو  ،ج،4

ص741؛ ثعلبی ،ال شف والبیان ع تفسیر القرآن ،ج ،2ص 231؛ بغودادی ،لبواب التأویو فوی
معانی التنزی  ،ج ،4ص213؛ اب عطیه اندلسی ،المحرر الوجیز فوی تفسویرال تاب العزیوز ،ج،4
ص734؛ بغوی ،معالم التنزی فی تفسیرالقرآن ،ج ،4ص)731
شایان ذکر اس که شوشتری عالوه بر افراد مذکور ،اسامی بسیاری از علمای اه سن
را نام می برد که انفاق کننده در آیۀ مورد بحث را امیرالمؤمنی علی (ع) دانستهاند( .شوشتری،
احقاق الحق و إزهاق الباط  ،ج ،7ص)214 -213
در تفاسیر اه سن روایات دیگری نیز یاف موی شوود کوه مضومون روایو موذکور را
دارد؛ اما نام انفاقکننده در آن مشخص نشدهاس  .برای نمونه سیوطی از اب ابیحاتم از طریق
ً
ًّ َ َ
كن َأ ْمك َل ُه ْم َ َُّلل ْيل ََ َّ
مسعر از عون نق کردهاس  :قُ قرأ رجل " َّلذي َ ُي َْف ُ َ
َلس َيتِ"
لَ
َ
َ
هُر َسر َ ع َ
َ
َ َ
ُ ُ سكُ ُست أرَِْ در هم ُتسف درهكُ َُلليل َ درهكُ َُلَهُر َ درهكتُ ُتى لآتر َ درهكتُ ُتى
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لَْلسيِ ( .سویوطی ،الودرالمنثور فوی تفسویر الموأثور ،ج ،4ص 737؛ قرطبی،الجوامع ألح وام
القرآن ،ج ،7ص 713؛ اب أبی حاتم،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،2ص117؛ ابو عطیوه اندلسوی،
المحرر الوجیز فی تفسیرال تاب العزیز ،ج ،4ص)734
درمیان عالمان شیعه نیز عالمه طباطبایی پس از نق

ندی شأن نوزول مختلوف و ابطوال

آنها ،شأن نزول امام علی را صحیا دانسوته اسو ( .طباطبوایی ،المیوزان فوی تفسویرالقرآن ،ج،2
ص )113طبرسووی هووم در ای و زمینووه روایوواتی را از امووام بوواقر و امووام صووادق علیهمووا السووالم
آوردهاس ( .طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ج ،2ص )333فرات کوفی هوم روایواتی را
از اب عباس ،مجاهد و ابوعبدالرحم سلمی آوردهاس ( .فرات کوفی ،تفسیر فورات ال ووفی،
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ص )37 -34عیاشووی نیووز روایوواتی را از ابووی بصوویر و ابووی اسووحاق نق و موویکنوود( .عیاشووی،
تفسیرالعیاشی ،ج ،4ص)414
هم نی مفسوران و محققوان شویعی دیگور نیوز روایواتی در ایو زمینوه ذکور نموودهانود.
(طوسی ،التبیان فی تفسیرالقرآن ،ج ،2ص 713؛ صدوق ،عیون أخبار الرضا علیوه السوالم ،ج،2
ص32؛ اب شهرآشوب ،متشابه القرآن ومختلفوه ،ج ،2ص 73؛ اربلی،کشوف الغموة فوی معرفوة
األئمووة ،ج ،4ص 433؛ حلووی،نهج الحووق وکشووف الصوودق ،ص433؛ دیلمووی ،غرراألخبووار،
ص473؛ بحرانی ،البرهان فی تفسیرالقرآن ،ج ،4ص)114
 .3 .5نقد نظریۀ ابن تیمیه دربارۀ آیۀ انفاق

اب تیمیه ذی ای آیه مدلول آیه را با روایاتی که حاکی از نزول آن در شأن اموام علوی(ع)
ً
اس  ،ناسازگار یافته اس  .وی دو عبارت َُلليل َ لَهُر و سر َعَلسيِ را ی سان دانسته و
گفتهاس  :انفاق در شب و روز همان انفواق سوری و علنوی اسو ؛ لوذا روایو ذکور شوده در
خصوص حضرت علی (ع) نیس ؛ ون به جای  1انفاق بایستی  2انفاق در آن ذکر مویشود و
دلی ی سان بودن دو عبارت َُلليل َ لَهُر و سر َعَلسيِ نیز ای اس که ایو دو بوه هوم
عطف نشدهاند و سر َعَلسيِ مصدر یا حالاند؛ اما ای ایراد سس ؛ ون:
ر
اوال ،هیچ استبعادی وجود ندارد که وقتی شخصی در روز انفاق میکند ،به طوور پنهوانی
خواهد بود .دلی وی نیز در ای زمینه نادرس اس ؛ راکه ای آیه برای رساندن مقصود خوود
َّ ْ َ َّ
هُر و َس ًّتر
که در واقع انفاق در جمیع اوقات و شرایب اس  ،نیازمند هر دو عبارت ََُللي َل َ لَ َ
ً
َ َ
َلس َيتتِ اس و ( .سوومرقندی ،بحرالعلوووم ،ج ،4ص432؛ اب و عربی،تفسوویر اب و عربووی ،ج،4
َع َ
ّ
َّ ْ َ َّ
هتُر مت فو
ص14؛ مغنیه ،تفسیرال اشف ،ج ،4ص )123به عبارت دیگور عبوارت ََُللي َتل َ لَ َ
ً
ّ
ًّ َ َ
َلس َيتِ مت فو بحوث انفواق در جمیوع شورایب
بحث انفاق در جمیع اوقات و عبارت َسر َ ع َ
اس .
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ً
َّ
ًّ َ َ
َلس َيتِ در ای آیه حال باشد ،مرجع ایو حوال ،عبوارت بوالل ْي َتل ََ
به عالوه ،اگر َسر َ ع َ
َّ
هتُر نان ه اب تیمیه گمان برده اس  ،نسی ؛ بل ه همانطور که سیبویه گفتوه اسو  ،ایو
لَ َ

حال به ضمیر انفاق برمیگردد .ای ام ان هم وجود دارد که ای عبارت ،صوف بورای مصودر
محذو باشد( .آلوسی ،روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم ،ج ،2ص)13
ر
ثانیا ،ادعای اب تیمیه با روایاتی که اه سن در ایو زمینوه بیوان نموودهانود ،در تنواق

اس ؛ راکه پیش از ای ذکرشد ،طبق روایاتی از اه سن ابوب ر مصداق ای آیه اسو  .وی
هار هزار دینار داشته و هزار دینوار آن را در شوب ،هوزار دینوار آن را در روز ،هوزار دینوار آن را
سری و هزار دینار آن را علنی صدقه داده اس ( .رازی ،مفاتیا الغیب ،ج ،3ص34؛ بیضواوی،
أنوارالتنزی وأسورار التأویو  ،ج ،4ص434؛ ابوحیوان اندلسوی ،البحورالمحیب فوی التفسویر ،ج،2
ص314؛ زمخشری ،ال شا

ع حقوائق غووام

التنزیو  ،ج ،4ص . 741البتوه ایو دلیو در

پاسخ جدلی به اه سن ذکر می شود و گرنه ضعف سندی وداللی ای روایوات پویش از ایو
آش ارشد.
ر
ثالثا ،نان ه پیش از ای ذکرشد ،روایات نوزول آیوه دربوارۀ امیرالموؤمنی (ع) ،عوالوه بور
شیعه ،از سوی بیشتر مفسران اه سن هم نق شده و ای درحوالی اسو کوه روایوات بیوانگر
شأن نزول های دیگر تنها از سوی تعداد قلیلی از مفسران اهو سون ذکور شوده اسو  .بوا ایو
وصف ان ار ای واقعیات تاریخی با استفاده از برخی گمانه زنی هوای نادرسو  ،غیرمنطقوی و
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غیرمعقول به نظر می آید.

 .6نتایج
در آیۀ  231بقره بیان شدهاس که فرد یا افورادی در شوب و روز و بوه صوورت پنهوانی و
علنی اموال خود را انفاق نمودهاند ،سپس آیۀ شور یفه در شوأن وی یوا آنوان نوازل گشوته اسو .
فریقی درباره این ه آیۀ مذکور در شأن ه فرد یا افرادی شأن نازل شدهاس  ،دیودگاه ی سوانی
ندارند .اه سن در کنار امام علی (ع) ،از اصحاب خی  ،عثمان ب عفوان ،عبودالرحم بو
عو و ابوب ر به عنوان کسانی که آن آیه درباره اشان نازل شده اس  ،یاد می کنند؛ شیعه آیۀ
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مذکور را تنها در شأن امام علی (ع) قلمداد میکند و بر همی اساس با بررسی روایوی و داللوی
شأن نزول های دیگر ،نادرستی آن ها را اعالم می دارد.
ارزیابی اینشان نزول ها نشان میدهد :روایاتی که نزول آیه را در شأن نزول اصحاب خی
دانستهاند ،دارای ضعف سندیاند و ذکر افراد مختلوف در شوأن نوزول آیوه ،حواکی از اجتهواد
ناقالن آنهاس  .به عالوه ،نزول آیوه در شوأن عثموان و عبودالرحم بوه دلیو ضوعف سوندی و
ناهماهنگی با مدلول آیه پذیرفتنی نیس  .نزول آیه در شأن ابوب ر نیز به دلی اجتهوادی بوودن و
ثروتمند نبودنش نمیتواند صحیا باشد.
افزون بر ای  ،نزول آیه در شأن افراد غیر امام علی(ع) از سوی تعداد اندکی از اهو سون
نق شده اس ؛ اما نزول آیه در شأن امام علی (ع) به هموراه روایوات فوراوان بوا طورق متعودد از
سوی بیشتر مفسران عامه نق شده اس .
تنها روایات شأن نزولی که سازگار با مدلول آیه سازگاری دارد ،آنهوایی انود کوه آیوه را در
شأن امام علی (ع) دانسته اند .مطابق با ای روایات،امیرالمؤمنی علی (ع) درهموی را در شوب،
درهمی را در روز ،درهمی را سری و درهمی را علنی انفاق کرده اس  .عبوارت َّلتذي َ ُي َْف ُ َ
تكن
َ
َ
ً
َأ ْمك َل ُه ْم َ َُّلل ْيل ََ َّلَهُر س ًّر ََ َ
َلس َيِ نیز در آیۀ شر یفه بیان مویکنود ،شخصوی هوار انفواق در
ع
َ
َ َ
َ َ
شب و روز و به صورت ّ
سری و علنی انجام میدهد؛ منتها آیه عمومیو دارد .بوه ایو ترتیوب،
ای شأن نزول در مقام بیان برتری مصداق و بهتری شیوه انفاق یعنی انفاق بوه تناسوب موقعیو

 .7منابع
 .4آلوسی ،سید محمود4141( ،ق) ،روح المعانی فوی تفسویر القورآن العظویم ،تحقیوق علوی عبودالباری عطیوة،
بیروت ،دارال تب العلمیة.
 .2اب أبی حاتم ،عبدالرحم ب محمد4141( ،ق) ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق اسعد محمد الطیب ،عربستان
سعودی ،م تبة نزار مصطفی الباز.
 .7وووووووووووووووووووو4234( ،ق) ،الجرح والتعدی  ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،اپ اول.
 .1اب بابویه ،محمد ب علی4733( ،ق) ،عیون أخبار الرضا علیه السالم ،تحقیق مهدی الجوردی ،تهران ،نشر جهان.
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 .1وووووووووووووووووووو 4147( ،ق) ،م ال یحضره الفقیه ،تحقیق علی اکبر غفواری،قم ،دفتور انتشوارات اسوالمی
جامعه مدرسی حوزه علمیه ،اپ دوم.
 .3اب تیمیة الحرانی،أحمد ب عبدالحلیم4113( ،ق) ،منهاج السنة النبویة ،تحقیوق د .محمود رشواد سوالم ،بوی
جا،نشر مؤسسة قرطبة ،اپ اول.
 .3اب جزی غرناطی ،محمد ب احمد4143( ،ق) ،کتاب التسهی لعلوم التنزی  ،تحقیق دکتر عبدالله خالودی،
بیروت ،شرک دار االرقم ب ابی االرقم.
 .3اب جوزی ،ابووالفرج عبودالرحم بو علوی4122( ،ق) ،زاد المسویر فوی علوم التفسویر ،تحقیوق عبودالرزاق
المهدي،بیروت ،دار ال تاب العربي ،اپ اول.
 .1وووووووووووووووووووو 4113( ،ق) ،أبو الفرج عبدالرحم ب علی ،الضعفاء والمتروکی  ،تحقیق عبداللوه قاضوی،
بیروت ،دارال تب العلمیة.
 .41اب حجر عسقالني ،أبو الفض أحمد ب علي4113( ،ق) ،تقریب التهذیب،سوریه،دار الرشید.
 .44وووووووووووووووووووو ( ،بی تا) ،تهذیب التهذیب ،بی جا ،بی نا.
 .42وووووووووووووووووووووو 4113(،ق) ،لسووان المیزان،تحقیووق دائوورا المعوور النظامیووة ،بیووروت ،مؤسسووة األعلمووی
للمطبوعات ،اپ سوم.
 .47إب حجر الهیتمي،أبي العباس أحمد ب محمد ب محمد ب علي4113( ،م) ،الصواعق المحرقوة علوی أهو
الرف

والضالل والزندقة ،تحقیوق عبودالرحم بو عبداللوه الترکوي وکامو محمود الخراط،لبنوان ،مؤسسوة

الرسالة ،اپ اول.
 .41اب شهر آشوب مازندرانی ،محمد ب علی4731( ،ق) ،متشابه القرآن و مختلفه ،قم ،دار بیدار للنشر.
 .41اب عربی ،ابو عبدالله محیی الدی محمود4122( ،ق) ،تفسویر ابو عربوی ،تحقیوق سومیر مصوطفی ربواب،
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بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .43اب عساکر ،أبو القاسم علي ب الحس ب هبة الله المعرو 4141( ،ق) ،تاریخ دمشق ،تحقیق عمر ب غرامة
العمري ،بیروت ،الناشر دار الف رللطباعة والنشر والتوزیع.
 .43اب عطیوه اندلسوی،عبدالحق بو غالوب4122( ،ق) ،المحورر الووجیز فوی تفسویر ال تواب العزیوز ،بیوروت،
دارال تب العلمیه.
 .43اب کثیر دمشقی ،اسماعی ب عمر( ،بی تا) ،البدایة و النهایة ،بیروت ،م تبة المعار .
 .41وووووووووووووووووووو 4141( ،ق) ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیوق محمود حسینشومس الودی ،بیروت ،دار ال توب
العلمیة ،اپ اول.
 .21اربلی ،علی ب عیسی4734( ،ق) ،کشف الغمة في معرفة األئمة ،تبریز ،بنی هاشمی.
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 .24اندلسووی،ابو حیووان محموود ب و یوسووف4121( ،ق) ،البحوور المحوویب فووی التفسوویر ،تحقیووق صوودقي محموود
جمی ،بیروت ،دار الف ر.
 .22بحرانی ،سید هاشم ب سلیمان4731( ،ش) ،البرهان في تفسویر القورآن ،تحقیوق قسوم الدراسوات اإلسوالمیة
مؤسسة البعثة ،قم ،مؤسسه بعثه.
 .27بغدادی ،عالء الدی علی ب محمد4141( ،ق) ،لباب التاوی فی معانی التنزی  ،تحقیق محمد علی شاهی ،
بیروت ،دار ال تب العلمیة ،اپ اول.
 .21بغدادی ،محمد ب حبیب (4111ق) ،کتواب المنموق فوی اخبوارالقریش ،تحقیوق خورشوید احمود فواروق،
بیروت ،عالم ال تب.
 -33 .21بغوی،حسی ب مسعود4121( ،ق) ،معوالم التنزیو فوی تفسویر القورآن ،تحقیوق عبودالرزاق المهودی،
بیروت،داراحیاء التراث العربی.
 .23بیضاوی ،عبدالله ب عمر4143( ،ق) ،أنوارالتنزی وأسرارالتأوی  ،بیروت ،داراحیاءالتراث العربی.
 .23ثعلبی نیشابوری ،ابو اسحاق احمد ب ابراهیم4122( ،ق) ،ال شف و البیان عو تفسویر القورآن ،بیوروت،دار
إحیاء التراث العربي ،اپ اول.
 .23حس انی ،عبید الله ب احمد4144( ،ق) ،شواهد التنزی لقواعود التفضوی  ،تحقیوق محمود بواقر محموودی،
تهران ،سازمان اپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،اپ اول.
 .21حقی بروسوی اسماعی ( ،بی تا) ،تفسیر روح البیان ،بیروت ،دارالف ر.
 .71حلی ،حس ب یوسف ب مطهر4132( ،م) ،نهج ّ
الحق و کشف الصدق ،بیروت ،دار ال تاب اللبناني.
 .74دیلمی ،حس ب محمد4123( ،ق) ،غرر األخبار ،قم ،دلی ما.
 .72ذهبی ،شمس الدی محمد ب أحمد (4113ق) ،تاریخ اإلسالم ووفیوات المشواهیر واألعوالم ،تحقیوق عمور
 .77وووووووووووووووووووو ( ،بی تا) ،المغنی فی الضعفاء ،تحقیق نورالدی عتر ،بی جا ،بی نا.
 .71وووووووووووووووووووو 4111( ،ق) ،میزان االعتدال في نقد الرجال ،تحقیق الشویخ علوي محمود معووض والشویخ
عادل أحمد عبدالموجود ،بیروت ،الناشر دار ال تب العلمیة.
 .71رازی،فخرالدی ابو عبدالله محمد ب عمر4121( ،ق) ،مفاتیا الغیب ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .73زمخشری،محمود4113( ،ق) ،ال شا

ع حقائق غوام

التنزی  ،بیروت ،دار ال تاب العربي.

 .73سمرقندی ،نصرب محمد ب احمد( ،بی تا) ،بحرالعلوم ،بی جا ،بی نا.
 .73سور آبادی ،ابوب ر عتیق ب محمد4731( ،ش) ،تفسیر سور آبادی ،تحقیق علوی اکبور سوعیدی سویرجانی،
تهران ،فرهنگ نشر نو ،اپ اول.
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حامد دژآباد ،زهرا خداپرست

 .71سیوطی ،جالل الدی 4111( ،ق) ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم ،کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
 .11وووووووووووووووووووو ( ،بی تا) ،لباب النقول في أسباب النزول ،تصحیا أحمد عبد الشافي ،بیروت ،دار ال تب العلمیة.
 .14طباطبایی ،سید محمد حسوی 4143( ،ق) ،المیوزان فوی تفسویر القورآن،قم ،دفتور انتشوارات اسوالمی جامعوۀ
مدرسی حوزۀ علمیه ،اپ پنجم.
 .12طبرسی ،فض ب حس 4732( ،ش) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تحقیوق محمود جوواد بالغوی ،تهوران،
انتشارات ناصر خسرو ،اپ سوم.
 .17طبری ،ابو جعفر محمد ب جریر4142( ،ق) ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت،دار المعرفة.
 .11طوسی ،محمد ب حس ( ،بی تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .11عقیلي،أبو جعفر محمد ب عمر ب موسی4111( ،ق) ،الضعفاء ال بیر ،تحقیوق عبودالمعطی اموی قلعجوی،
بیروت ،دارالم تبة العلمیة.

 .13عیاشی ،محمد ب مسعود4731( ،ق) ،تفسیر ّ
العیاشي ،تحقیق هاشم رسولی محالتی ،تهران ،المطبعة العلمیة.
 .13غرناطي کلبي ،محمد ب أحمد ب محمد4117( ،ق) ،التسهی لعلوم التنزی  ،بیروت ،دار ال تاب العربي.
 .13فرات کوفی ،ابوالقاسم فرات ب ابراهیم4141( ،ق) ،تفسیر فرات ال وفی ،تحقیق محمود کواظم محموودی،
تهران ،سازمان اپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
 .11قرطبی ،محمد ب احمد4731( ،ش) ،الجامع ألح ام القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو ،اپ اول.
 .11کاشانی ،مال فتا الله4737( ،ق) ،خالصة المنهج ،تحقیق آی الله ابوالحس شعرانی ،تهران ،انتشارات اسالمیه.
 .14مرعشی شوشتری،قاضی نورالله4111( ،ق) ،إحقواق الحوق و إزهواق الباطو ،قم ،م تبوة آیوة اللوه المرعشوي
النجفي ،اپ اول.
 .12مزي،یوسف ب الزکي عبدالرحم أبو الحجاج4111( ،ق) ،تهوذیب ال موال ،تحقیوق بشوار عوواد معورو ،
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بیروت ،مؤسسة الرسالة.
 .17مغنیه ،محمد جواد4121( ،ق) ،تفسیر ال اشف ،تهران ،دار ال تب اإلسالمیة.
 .11مفید،محمدب محمد4147( ،ق) ،اإلفصاح فی اإلمامة ،قم ،نشرالمؤتمر العالمي للشیخ المفید ،اپ اول.
 .11م ارم شیرازی ،ناصر4731( ،ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار ال تب اإلسالمیة ،اپ اول.
 .13واحدی،علی ب احمد4144( ،ق) ،اسباب نزول القرآن ،تحقیوق کموال بسویونی زغلوول،بیروت ،دار ال توب
العلمیة ،اپ اول.
.75

هیثمی ،نور الدی علي ب أبي ب ر4142( ،ق) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،بیروت ،دارالف ر.

