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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 social-

modern 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. 
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 اساس ر)ع( بتیفضائل اهل ب اِت یآ دربارۀ القرآن میتفه رینقد تفس
ران فر دگاهید  نیقیمفسِّ

 1یراحمدیعبداهلل م

 2راد یزهرا مدرس  

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

 دهیچک
ران معاصر و تأث نیتر از برجسته یمودود یابواالعل  نیتاثر ا نیتر ، مهم«القرآن میتفه»شبه قار/ هن  است   رگذاریمفس 

ترجمته شت / استت   یمختلفت یهتاکته بته زبان  یتآیبه شمار مت یت اجتماع یعصر یریگرا و مبارز، تفساصالح شمن یان 
 ا یتآ ۀدربتار  ژ/یو را بته یمتودود یریتفس یها گا/ید  یبررس تیاهم آن،صاحب  انهیگرابیتقر  شهیو ان  ریتفس نیا گا/یجا

هتا و اختال  آن ها گا/ید  نیا یمحتوا، به بررس لیو تحل فیتوص ۀو ی  پژوه  حاضر به شکن یم شتری)ع( بتیفضائل اهل ب
 ،یمتودود انهیگرابیتقر  ۀشیان  دبا وجو  ده یپژوه  نشان م یهاافتهی  پردازدیو اهل سنت م عهیمفسران ش گرید   گا/یبا د 

 ا یتآ یاوستت  ستکو  در برابتر برخت یمذهب یهااز تعصب یناش یفضائل چن  گونه است که همگ ا یبا آ یبرخورد و
 نیتتر فضتائل مهم ا یتاز آ گترید  یبرخت زیآمتکلتف هیتمشتهور و توج  گا/یتختال  د  ریتفست ن،یقیفر  رشیمشهور مورد پذ

 یها گا/یتاز د  یبرخت یاگر چه متودود ،ده یبرخوردها نشان م نیاست  ا ا یآ نیا ریتفس زگذر ا یبرا یمودود یهاو/یش
   یمایپیرا م هیسلف ری)ع(، همان مس تیفضائل اهل ب ا یرا نق  و رد کرد/ است، اما در تعامل با آ یسلف یجزم

 
  یمودود یها گا/یفضائل، نق  د  ا یالقرآن، آ میتفه ،یمودود :دواژگانیکل

  

                                                                                                                   

 mirahmadi_a@khu.ac.ir -مسئول( ۀسندی)نو  یدانشگاه خوارزم ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد .  1

 modaresi114@gmail.com - تهران یالمصطف ع یرف یۀعلم ۀپژوه سطح چهار حوز دانش.  2
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 مقدمه . 1
ران فر   ایاکه به صراحت  یاتیآ دربارۀتا عصر حاضر  ریدانش تفس نیاز زمان تدو  نیقیمفسا

اناد. در ورفع شبهات برآماده قیمصاد  انی)ع( دئلت دارد، درصدد بتیبه اشاره به فضائ  اه  ب
ران معاصر و تأث یکی یمودود یابوائعل انیم نیا  میتفها»هند در کتااب  ۀگذار شبه قار ر یاز مفسا
ار کاه از مصالحان اها   نیاپرداخته است. ا اتیآ نیا ریخاو به تفس یکردیبا رو  «لقرآنا مفسا

ق مطاابق باا 0020در ساال  شاود،یمحسوب م ستمیدر قرن ب یاسالم دارگرانیاز ب یکیسنت و 
د شد. نسب او بعاد از  یمذهب یاش در اورن  آباد دکن هند در خانواده0282 نسا  و  08متولا
 ،یباازگر یماوری. )ترسادی)ع( ما نی)ع( به امام حسا یالنق یابوالحسن عل یدامام ها قیاز ار 
ط باود؛  یمند و بار عربابهره دیجد التیو تحص یاسالم التی( او از تحص19، و0088 مسالا

« القرآن میتفه»به نام  یو ریتفس ،یآثار مودود نیتر کتاب منتشر کرد. از جمله مهم 81از  شیب
 در شش جلد است. 

نگاشاته شاده اسات.  یکارده و ماردم عااد  یجوانان تحص ی، برا«القرآن میتفه» ریتفس
-022، و0050 ،یتار ساازد. )نقاو ماردم آساان یآن است که فهم قرآن را برا یتالش مودود

ر آ، 0، ج0100 ،ی؛ مودود029 گااه باا اساتفاده از  و گارید  اتیارا باا کماک آ اتیمقدمه( مفسا
 ( 015، و9ج. )همان: کندیم ریتفس نیاز صحابه و تابع لمنقو  اتیو روا ینبو  ثیاحاد 

معاصار  یاساالم یداریااز پرچمداران نهضت بازگشت به قرآن و جنابش ب یکی یمودود
 قیاتطب ایاو  دیاباه تمج یینوشاتارها رانیاترجماه شاده اسات و در ا زین یاو به فارس ریتفس .بود

القارآن  میصااحب تفها دگاهیااساتخراج و نقاد د  یدر پا زیانوشتار ن نیاند. ااو پرداختههای ظر ن
اران شا گاریاو با د  دگاهیتفاوت د  انیالسالم( و ب همی)عل تیب اه فضائ   اتیآ دربارۀ و  عهیمفسا

 217آل عماران و  90 ۀیاآ ،یشاور 20 ۀیکوثر، آ ۀانسان، سور  ۀسور  8و  7 اتیآ  یاه  سنت ذ
ف یهاهیتوج ان،یم نی. در ااستبقره   اتیاآ نیاا  یاو ساکوت معناادار او ذ یماودود زیآمتکلا

 ۀواه  ،ئزم اسات ات،یاآ نیا دربارۀ یمودود ریاز پرداختن به تفس شینشان از تعصب او دارد. پ
 شود. نییتب« آل رسول»و  «تیاه  ب» ۀ، در کلم«آل»و « اه »
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 «آل رسول»در « آل»و  «تیاهل ب» ۀدر کلم« اهل»مفهوم  .2

 «اهل» ۀواژ یمفهوم شناس. 1. 2
افاراد باه  نیتار و مخصاوو شااوندانیفارد، بساتگان، خو  کیاه   ،شناساننظر لغت از

مردماان باه او  نیتار مخصاوو او و ۀخاانواد و  یااه  مارد را فام ،که ابن منظوراوست؛ چنان
 و پیاروان آل یاه  هر شخصا نیچن( هم28-25، و00، ج0101. )ابن منظور، کندیم فیتعر 

 دهیااها  و آل او نام زیاشاخص ن تیااها  و آل، اها  ب ،ادیر اثر استعمال ز بسپس  ؛او هستند
 ،یامبریاخانواده او هستند. اه  هر پ کنند،یم تیکه از انسان تبع یکسان نیتر شیب رایز  ؛شدند

أهب عى  و أِىل ملتى . أِل الاجلف آل  و َِ أدىم ع  و : »سدینو یم یحیه ار ک چنان ست؛امت او 
ََ كثا استعت   األِل و اِ  َت  ستي ب ت  أِل بمت الاجل ألن َ أكثا ما يتبع  و أِل كل نبىيف 

 (001، و9، ج0079)اریحی،  .«أمت 

 «آل» ۀواژ یمفهوم شناس. 2. 2
آن هم  ،یشخص یاست و تنها به اسام« اه »مقلوب « آل»باورند که  نیبر ا شناسانواهه

آل  ،یحای(. از نظار ار 58، و0102 ،ی. )راغاب اصافهانشاودیاشرف و افض  آن، اضافه ما
باه او مرباوط  یکه از لحاظ جسامان یچه کسان ؛کنندیهستند که به او برگشت م یکسان امبریپ
اسالم بار آنهاا حارام اسات و  عتیکه صدقه در شر  یشاوندانیو خو  شانیمانند اوئد ا ؛شوندیم

 ایاراساخ و اول یمانناد علماا ؛کننادیبازگشات ما امبریبه پ یکه از لحاظ معنو  یانکس نیچنهم
دو نسبت جماع  نیکه ا یتر از نسبت اول است. هنگاممهم یاست که نسبت دوم یهیخدا. بد

-001، و9، ج0079 ،یحایالسالم. )ار  همیعل هارنور بر نور خواهد بود؛ مانند ائمه اا ،گردد
000) 

باور است که آل محمد )و( کسانی هستند که برگشت امرشاان باه او  نیبر ا یراز فخر
شاوند و شاک محساوب مای« آل»تر باشد، تر و کام پس کسانی که ارتبااشان محکم ؛است

ترین پیوند را باا رساول خادا داشاتند و ایان از نیست که فاامه و علی و حسن و حسین محکم
بادانیم. ایان « آل پیاامبر»آنها را  ،راین ئزم استبناب ؛است اترمسلمات و مستفاد از احادیث متو 
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شاود کاه ایان ثابت شاد، واجاب مای اچهار نفر خویشاوندان رسول خدا هستند و وقتی این معن
 ( 959، و27، ج0121 ،یچهار نفر را مخصوو به مزیت و عظمت بدانیم. )فخر راز

ر قادر اختصااو و اسات. ها یمراتب یاز نظر توسعه دارا تیاه  ب ۀکلم ،رسدینظر م به
باا  تشیکاه تعلاق و خصوصا یشاود و کسایم تریعنوان اه  بودن قو  ،باشد ترشیب تیصالح

  یاکه پسر حضرت ناو  باه دلچنانخواهد شد. هم یمنتف زیاه  بودنش ن ،شود یشخص منتف
 تیابه اها  ب یتیبنا به روا ی( و سلمان فارس29/از اه  آن حضرت خارج )هود تیعدم صالح

 (  02، و29، ج0110 ،ی)مجلس .شودیملحق م
ی)و( ماامبریاپ راماونیافراد خانواده پ ۀشام  هم «تیاه  ب»اصطال   ،ینظر مودود از

 ثیکاه در شاش حاد کنادینقا  ما )و(امبریادرود بار پ یدر چگونگ ثیهفت حد او. شود
مخاتص باه افاراد  امبریادر درود بار پرا « آل»آمده اسات. او لفاظ « آل محمد یو عل»عبارت 

 انیاتفااوت مبه نظر او، . می شماردآن حضرت  روانیپ ۀهمشام  بلکه  ؛داندیمن امبریپ ۀانوادخ
 یشااوندیچاه آنهاا کاه باا او خو  شود؛یرا شام  م روانیپ ۀآل هم ۀاست که کلم نیآل و اه  ا

 ایاباشاند  رویاچه پ ؛شودیگفته م شاوندانیخو  ۀکه لفظ اه  دربار  یدر حال ؛نه ای ،داشته باشند
 ۀخاانوادعاالوه بار از آن  زیامورد ن کیبه کار رفته و در « آل فرعون» ۀبار کلم 01نه. در قرآن 

 (217-211، و1، ج0100 ،یاست. )مودودقصد شده او  روانیپ، فرعون

 )ع( تیفضائل اهل ب اتیآ در زمینۀ یمودود دگاهینقد د .3

 انسان ۀسور 3و  7 یۀآ .1. 3
لَ  » اتیآ ریاز تفس شیپ یمودود ْطِعتب َتِطماًا َو يب َْ هب مب لَ  َيْلمً  ك َ  َداه َب َِ َو َيف 

ِْ لَ  ِب لنَّ َب ل يب
ع َم َعل  ِسمااً  الطَّ

َ
ِلمنً  َو َيِتمتً  َو أ َْ ِ  ِم بِّ بودن سوره ساه  یمدن ایو  یمک ۀ(، دربار 8-7/)انسان« َب

 رد؛یپذیرا م هسور  نیبودن ا یو خود مک می کندقول را مطر  
ران دگاهید  اول،  ،یشاابورین نینظام الد ،یضاویب یقاض ،یفخرراز ،یمانند زمخشر یمفسا

 ند.ابودن سوره قائ  یکه به مک یو آلوس ریابن کث
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 .دانندیم یکه سوره را مدن یافراد دگاهید  ،دوم
در مکاه ناازل شاده  01تاا  8 اتیاجاز آه تمام سوره با ،که معتقدند یافراد دگاهید  ،سوم

 است.
چناان  01تاا  8 اتیدارد. آ یاریتفاوت بس یمدن یهاسوره نیسوره با مضام نیباور او ا به

قبا  و  اتیاکاه آ دیاآیکه از اسلوب و سابقه کالم بر نما است خورده وندیقب  و بعد پ اتیبا آ
ثبات  یدر مکان فعلا هیسه آ نیا یسال قب  نازل شده و بعد از مدت زمان اوئن 09 ایو  09بعد 

ساوره در دوران مکاه  نیا ،سدینو یاز سوره م یاتیآ ایبودن سوره و  یدر رد مدن ی. وباشدشده 
از ابان عبااس  تیاروا کیاآن فقاط از  ۀیچند آ ایسوره و  ۀبودن هم یمدن تینازل شده و ذهن

و ااعاام باه  شاانیا ۀ)ع( و اها  خانا یبه نذر حضرت علا یاز وفا یکه حاک است شده یناش
 است. ریو اس ریو فق نیمسک

آور شاگفت تیدرا ثیو از ح فیاز جهت مدر  و سند ضع تیروا نیا ینظر مودود به
مطالبه اعام کنند و صاحبان خانه  ،یاپیدر سه شب پ بیبه ترت یریو اس میتیو  نیاست که مسک

و پانج  بدهنادشاخص را باه او  کیا یغاذا ،توانساتندیاعام خود را به آنها بدهند. آنها م ۀهم
مطلب مشک  است کاه دو  نیباور کردن ا شانیا ۀدیکنند. به عق اکتفان چهار ت یبه غذا ینفر

سه روز و سه شب گرسنه و ناتوان افتاده باشند و اشاخاو باا  افتهیبهبود  یماریپسر که تازه از ب
 نیاالسالم( ا همایو حضرت فاامه )عل یهمانند حضرت عل نیبر تمام ابعاد د  دهیفراست و فهم

 یریاسا ،ممکان نباود ناهیدر مد یدر زماان دولات اساالم ن،یابر ا نبشمارند. افزو  کویکار را ن
 کند.  یتکد

 ،میبادان حیرا صح تیحکا نیو ا میر یبگ دهیرا ناد  یو نقل یعقل  یدئ  ۀباور او اگر هم به
باه   یااز آل محمد )و( صاادر شاد، حضارت جبرئ ییکو یکه هرگاه عم  ن دیآیحداکثر برم

را کاه  یادهیآنها به همان عم  پسند رایاست؛ ز  دهیفع  مقبول گرد  نیکه ا دهدیمژده م امبریپ
 نیاا ،ستیو ئزم ن کرده استگذشته نازل شده، عم   یهاانسان که در سال ۀخداوند در سور 

( 090-091، و9، ج0100 ،یدر همااان زمااان انجااام فعاا ، نااازل شااده باشااد. )مااودود اتیااآ
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از عم  صالح مثال زده شده کاه مقصاود از  کوین صورت خاو و کیبه  اتیآ نیا قتیدرحق
  (077، وآن، کمک به مستمندان است. )همان

ر سخن رانده اسات. در  یمدن یهاسوره با سوره نیا نیالقرآن از تفاوت مضام میتفه مفسا
ر  یو برخ یپاسخ به مودود هاای غلایظ هاای بهشاتی، عاذابکه به استناد ذکار نعمات نیمفسا

از اااعت آثم و کفور و مداهنه باا آناان، ساوره را  یرسول خدا )و( و نه قیامت و امر به صبر
هاای الرحمن و حج، مادنی و مشاتم  بار ذکار نعمات ۀگفت که سور  توانیم ،دانندیم یمک

ی و عذاب  28 یاۀهای مکی نادارد و در آهای غلیظ هستند. امر به صبر، اختصاو به سورهحسا
ى  َنْحىاب » ۀاز آیا ،که فص  دوم سوره و احتمال آن تاس نیز آمده ،است یکهف که مدن ۀسور  ِإنَّ

ْاآَ  َهْنَِّيًا  ُب ْلن  َعَلْمَك اْل وجاود دارد. قارآن کاریم در  ،در مکه نازل شده باشد ،تا آخر سوره «َنََّّ
، 21، ج0071 ،ییرا برای جمعی از مسلمانان اثبات کرده است. )ابااباا« آثم» زین یآیاتی مدن

 (208-209و
کاه بعاد از هجارت رساول  «ریاسا» ۀو با توجه به کلم نیقیفر  اتیبر روا هیبا تک نیچنهم

از  یقسامت ایاساوره  نیاباودن ا ی، قول به مدناست خدا)و( و قوت یافتن اسالم، اتفاق افتاده
 ف،یا( قارآن در مقاام تعر 210-052، و21، ج0071 ،ییک. ابااباان. )شودیم تیسوره تقو 

باه دسات آن ابارار، ااعاام  ریاز جملاه اسا یو کسااناسات  فتادهاست که اتفاق ا یاهیقض کی
انساان در مدیناه ناازل شاده اسات.  ۀکه ساور  ستاکرده از ابن عباس روایت یوایاند. سشده

ران عقیده دارندی( به نظر حافظ حسکان257، و9، ج0111 ،یوای)س این ساوره  ،، بیشتر مفسا
 .کنادیاساتناد ما یود باه نصاوو فراواناخا یاثباات مادعا یدر مدینه نازل شده اسات و بارا

نقا   یفراوانا اتیاروا زیااها  سانت ن یری( در کتب تفس109-101، و2، ج0100 ،ی)حسکان
الساالم ناازل شاده اسات.  همی، فاامه، حسن و حسین علیشده که این آیات در خصوو عل

، 9، ج0108 ،یضااوی؛ ب055-051، و2، ج0100 ،یحساکان؛ 255، و9، ج0111 ،یوای)س
آنها مسکین، یتیم و اسیر را بر خود مقادم داشاتند  ( 717، و01، ج0121 ،ی؛ فخرراز270و

 ی( شاعرا112و ،0100 ه،یا؛ عنا171، و0100 ،یو این سوره در مورد آنان نازل کرد. )واحاد
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نقا  شاده  یریاازحم کاهانمطلب اشاره کرده اناد؛ چن نیدر اشعار خود به ا زیمسلمان عرب ن
 است:

ْحَمن  ِفیِهْم  َو  وِر َوَفا اا   «َهْ  َأَتی»َمْن َأْنَزَل الرَّ ذ  ْوا ِللنُّ  َلَما َتَحدَّ
ْم َو َقْد  ِمْن  ه  ِبيُّ َعَلی اْلَجِمیِع َعَبا اا   َخْمَسٍ  ِجْبِری   َساِدس   َمدَّ النَّ
َق َراِکعاا َفَأَثاَبه   َمْن  و اْلَعْرِش ِمْنه    َذا ِبَخاَتِمِه َتَصدَّ  ِوَئ ا ذ 

ْبَتِدي»کتاب  در  آمده است:  نیچن زین« َتْبِصَرِة اْلم 
ه   َأْهَوی ت  اا َو ِإیَماِني َمَحبَّ ه  ِمْن َسْیِفِه َوَکَفا  َعِلیا ْشِرٍ  َدم   َکْم م 

ْنَت َوْیَحَا َلْم َتْسَمْع َفَضاِئَله   ِإنْ   َو َکَفا« َهْ  َأَتی»َفاْسَمْع َمَناِقَبه  ِمْن   ک 
 ( 101، و2، ج0100 ،ی)حسکان 

 تیافیدر ک آنان و اختالفاند  رفتهیرا پذ تیاز مفسران اص  روا یاریبس ،رسدینظر م به
 وارد نیسات؛ چاون عباس نیا تیروا یو متن یبه ضعف سند یاشکال مودودحادثه است.  نیا

اافاال  ۀاز انفااق در ساه روز و ناذر و روز  یاتیارواارق دارد؛ به عاالوه در  کثرتاین روایات 
، 0087عابااد،  ی؛ عباادالله055، و2، ج0097 ،یقماا :کناااساات. ) اماادهین انیااسااخن بااه م

 (019-50و

 کوثر ۀسور. 2. 3
ران د  یو برخ ینظر مودود به  یکوثر روایات مختلف ۀبودن سور  یو مدن یدر مک گریمفسا

به امکان دو نزول، در مکه و مدیناه،  یاست. آلوس ترحیسوره صح نیبودن ا یوجود دارد و مک
 ( 178، و09، ج0109قائ  است. )آلوسی، 

اار القاارآن کااه مقصااود از ناازول دوم را توجااه مجاادد رسااول اللااه)و( بااه آن  میتفهاا مفسا
فراوانای، کثارت خیار و برکات و به نظر او عبارت اسات از: « کوثر»لفظ معنای و داند می هیآ

نعمات رفاع ذکار،  د،یاله نعمت نبوت، قرآن، علم و حکمت، نعمات توحها از جمانواع نعمت
ناام  اماتی( کاه تاا قهایحضرت فاامه )سالم الله عل شانیمحترم ا ۀیو اوئد صب یفرزندان روحان

داناد عباارت مایرا  کوثر ات،یروااستناد  ا. او باست حضرت را در جهان گسترش داده یگرام
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)و( عطاا  خواهاد  امبرینهر کوثر که در بهشت به پ ای حشر و دانیدر م امتیدر ق یحوضاز: 
فراوان نبوت، قرآن، علام و  یهانعمت ،یاخالق یهایخوب امبریکوثر به پ یعطا انیشد. او در ب

 .  شماردیرا برم امبریو شهرت نام پ دیحکمت، نعمت توح
بتار محماد » :گفتنادیما شیقر  ،مور شدأبه رسالت م امبریکه پ یهنگام ،سدینو  یم وی

 زیان ی. عااو بان وائا  ساهم«اششاهیکاه درخات از ر چنان ؛شد دهیمحمد از قومش بر  ؛منا
کاه پسار دوم  یکه اوئد مذکر ندارد. زمان شهیر یاساس و ب یب یعنی ؛خواندیابتر م حضرت را

شاد و  فرزنادیامشب محمد ب  ؛لیبتر محمد الل»گفت:  شیابولهب به قر  ،رفت ایحضرت از دن
، دوام نسالش را پیشاگویی کارد. امبریادر مقاب  ابتار خوانادن پ ۀ قرآنی. آ«اش کنده شد شهیر 

 ی،علاو  دیسارناد، مثا  آن حضرت انتسااب دا ۀصحاب ایبه نسب و خانواده  یاریامروز افراد بس
دختار  کیاخداوناد از  .داننادیعزت و شرف خاود ما ۀیرا ما و آن یهاشم دیس ی وسعبا دیس
عطا فرمود  یاوئد ،آن حضرت بود یالله عنها( که از اوئد جسمان یحضرت فاامه )رض شانیا

، 9، ج0100 ،ی. )ماودوداناداکرم )و(  امبریافتخار پ ۀیو ما افتیکه در سراسر جهان گسترش 
 (929-921و

اسات، )راغاب  ریاکث ریاخ ایادر بهشات و  ینهار یباه معناا یچه کوثر از نظر لغاو  اگر
  یا)و( باه دلامبریاکنندگان پشاماتتدر پاساخ باه  ،کوثر ۀ( اما سور 710، و0102 ،یاصفهان

را  شاهیکاه قطاع نسا  و ر « ائبتر»با « الکوثر»است؛ به عالوه،  نداشتن فرزند ذکور نازل شده
، همان عاما  «کوثر»مراد از . این ها حاکی اند که (017، و)همان افاده می کند، تقاب  دارد

. باا اساتصداق آن حضرت فااماه زهارا )س( رسول خدا )و( است که م یۀنس  و ذر  یبقا
؛ نادیآیفرزندان رسول خادا )و( باه شامار ما زیالسالم ن همایعل نیاعتبار امام حسن و حس نیا

« ابتار»صورت با وجود فاامه زهارا )س( بااز رساول خادا )و( موصاوف باه  نیا ریدر غ زیرا
عمرو بان عااو اساتفاده کارده  ۀ)ع( در پاسخ به نام یاستدئل را عل نیکه اچنان ؛خواهد شد

 نیرالماؤمنیباه ام یاعمرو بن عاو ناماه»خصوو نوشته است:  نیدر ا دیالحد یابن اباست. 
گرفته بود. از جملاه آن کاه اماام )ع( حسان و  بیرا بر آن حضرت ع یفرستاد که در آن موارد
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 ی: به شانعمرو بن عاو گفت کی. پس امام به پداندیرا دو فرزند رسول خدا )و( م نیحس
صااورت  نیاادر ا ،فرزناادان رسااول خاادا )و( نبودنااد نیبگااو: اگاار حساان و حساا یباان شااان

کارده و باه دشامن او  ی)و( نفاامبریرا از پ دنخداوند ابتر بو  کهی. در حالبودو( ابتر )امبریپ
، 21، ج0078 د،یاالحد ی. )ابان ابا«باردیگوناه کاه پادرت گماان ماهمان ؛نسبت داده است

 (0087، و؛ معارف001و
ران اه  سنت، فخر راز از  نیکاوثر در ساوم ۀاقوال مختلف در بار  یضمن برشمار یمفسا

 ۀساوره در مقاام تخطئا نیا ،دیگو یم یاوئد گرفته است و به نق  از برخ یقول کوثر را به معنا
که آن حضرت را به جهت نداشتن فرزندان مورد سرزنش قارار داد. خداوناد  دینازل گرد  یکس
خواهاد باود. چقادر از اها   داریاکه در اول قرون و اعصار پا دی)و( عطا فرماامبریبه پ ینسل

 یاحاد هیاامیکه از بن یاما باز جهان از آنان مائمال است؛ در صورت ؛شدند دیکشته و شه تیب
مانناد حضارات بااقر، صاادق،  ی)ع( بزرگانتیاه  ب انینماند و در م یکه قاب  توجه باشد، باق

 (000، و02، ج0100 ،ی)فخر راز«. آنان ظهور نمودند الو امث هیا کاظم، نفس زک
، کثرت ذریه یا خیر «کوثر»با در نظر گرفتن قصر قلب، منظور از  یینظر عالمه اباابا از

، «کاوثر»کثیر و کثرت ذریه است. کثرت ذریه یکی از مصادیق خیر کثیر است و اگر ماراد از 
 ۀتحقیق و تعلیا  در جملا یبه معن« ِإنَّ »بود، آوردن کثرت ذریه به استقالل و یا به اور ضمنی ن

ْبَتىاب »
َ
ىَل اأْل ِب  نی( بناابرا911-905، و21، ج0071 ،ییای نداشات. )ابااباافایاده« ِإ َّ د ِنَئَك 

ک ک ی)و( در پامبریخداوند بر ابتر بودن دشمنان پ دیتأ  هیاکثارت ذر  یعنایبر اعطا  کوثر  دیتأ
 .است

 ریتطه یۀآ .3. 3
ىَل اْلَبْمىِت َو ... » یاۀدر آرا  «تیااها  ب» یمودود ِْ

َ
ََ أ ْج َب الىاِّ ََ َعىْنلب

ِِ
ِْ ى ى ب ِلمب يىدب اللَّ ِا تى  يب ِإنَّ

َْ َهْطِ مااً  َاكب َط ِّ افاراد خاانواده  ۀشام  هم ،یو استعمائت قرآن اقی( به دئلت س00/)احزاب« يب
)و(  امبریاباه زناان پ زیشروع شده و در قب  و بعد آن ن «ینسا  النب ای»خطاب با  رایز  داند،یم

و اوئد از نظار  شاودیزن به کار بارده نما یگاه با استثناچیخانواده ه ۀخطاب شده است. کلم
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به کاار  «تیاه  ب»کلمه  زیقصص ن 02 یۀهود و آ ۀسور  70 یۀمفهوم لفظ داخ  آن است. در آ
 رفته و مفهوم زن در آن مقدم است. 

)و(  امبریاکاه در آن پ کنادی)رض( نقا  ما شاهیاز عا یتایسخن خود روا دییتأ یبرا او
الل ىَ »پوشاند و دعا کرد:  یچادر ریالسالم( را خواند و ز  همی)عل نیفاامه، حسن و حس ،یعل

ر تفه«ِلالء اِل بمت  َ ذَِ عن َ الاجَ و ط اَِ هط ماا  تیاروا نیاالقرآن ا می. به نظر مفسا
باا  ،که از نظر قرآن ثابت اسات یزیچ رایز  ؛ندارد تیدئلت بر خروج همسران از عبارت اه  ب

است که همسران قطعاا داخ  هساتند؛  نیا تیبلکه منظور از روا ؛آن را رد کرد توانینم ثیحد
فااماه،  ،یا علا نانیاز ظاهر قرآن دچار سو  تفاهم شود که ا یمبادا کس ،بود منا یب امبریاما پ

بار آن را ئزم دانسات.  حیلاذا تصار  ؛انادخاارج تیعنهم(ا از اه  ب الله ی)رض نیحسن و حس
 (005-007، و1، ج0100 ،ی)مودود

و  یواهه را باه )حضارت( علا نیااناد و امرتکب ستم شاده یگروه ،یمودود ریتفس بنابر
کاه  نیاا گارید  ی( و فرزنادان آنهاا اختصااو داده و ساتمهماای)حضرت( فاامه )سالم الله عل

خطا و گناه اسات و بار اسااس  یبه معنا« رجس»اند. به نظر آنان، گرفته جهیعصمت آنان را نت
اسات کاه اگار رفتاار  نیاا هیاکاه منظاور آ ی؛ در حالدهیآن پا  گردان زرا ا تیاه  ب ه،یآ نیا

بار مناقاب  زیان هیاشد. قب  و بعاد آ دیمند خواهبهره یزگیاز نعمت پاک ،دیر یگ شیدر پ ستهیشا
 دیاشاود، چارا نبا یریاگجهیمعصوم بودن آنها نت هیآ نیندارد. به فرض اگر از ا یدئلت تی  باه

ََّ » یاۀبار آ بناا ،دهنادیانجام م ممیو غس  و ت ورا که وض یهمه مسلمانان ىِت َْ َو ِلمب ىَاكب َط ِّ يىدب ِلمب ِا يب
 َْ  (021-005، 1، ج0100 ،ی)مودود رفت؟ی( معصوم پذ9/)مائده« ِنْعَتَت ب َعَلْملب

ران مانند فخرراز یبرخ  نیا)و( مشامول ا امبریاند که پنج تن و همسران پابرآن یاز مفسا
ا بیش از هفتاد حادیث، کاه اها  سانت، از ام 098، ج29، ج0121هستند. )فخر رازی،  هیآ ( اما

سلمه، عایشه، ابی سعید خدری، سعد، وائل  بن ائسقع، ابی الحمرا ، ابن عبااس، ثوباان غاالم 
ه بن جعفر، علی، و حسن بن علی )ع( کاه تقریبااا  دارسول خ ۀاد شدآز  از چها   )و(، عبد اللَّ

و شیعه آن را از حضرت علی، امام سجاد، امام باقر، امام صاادق و اماام رضاا  اریق، نق  کرده
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)ع(، و از ام سلمه، ابی ذر، ابی لیلی، ابی ائسود دؤلی، عمرو بن میمون اودی، و سعد بان ابای 
 اسات و باه پانج تان هیااختصااو آ دیاؤ م یهمگ ،نق  کرده است ریقو، بیش از سی اوقا

 (199 - 199، و09، ج0071 ،یی. )ابااباشودیهمسران رسول خدا را شام  نم
ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حااتم، ابرانای و ابان مردویاه همگای از ام سالمه  نیچنهم

او عباایی باه روی خاود  ۀاند که رسول خدا )و( در خاناهمسر رسول خدا )و( روایت کرده
 )و(رسول خدا .ظرفی غذا با خود آورده بودو  کشیده و خوابیده بود که فاامه از در وارد شد

فااماه برگشات و ایشاان را باا خاود  !حسن و حسین را صدا کن و دو پسرانت سرتفرمود: هم
ایان آیاه ناازل شاد. رساول خادا )و(  ،خوردناددر همان بین که داشتند آن غذا را می .بیاورد

گاه دست خود را از زیار کساا بیارون آورد، باه آن ؛ای که داشت بر سر آنان کشیدزیادی جامه
نها اه  بیت من و خاصگان من هستند، پس پلیدی را : بار الها ایاشتو عرضه د بائ بردآسمان 

گوید: من سر خاود از ایشان ببر و تطهیرشان کن، و این کالم را سه بار تکرار کرد. ام سلمه می
اه )و( مان هام باا شامایم، حضارت دو باار  را در زیر جامه بردم و عرضه داشتم: یا رساول اللَّ

 ( 9، و22، ج0102 ،یابرفرمود: تو عاقبت بخیری. )
ران بس تیروااین دقت در  با اناد و باه نقا  کارده یآن را با عباارات مختلفا یاریکه مفسا
کاه ماراد از  افاتیدر  تاوانیما ،شده اسات الدئلهیو قطع السندیخبر متواتر قطع کیصورت 

( و های)ع(، حضرت زهرا)سالم الله علی)و(، امام علامبریتطهیر، پ ۀو مخااب آی« َأْهَ  اْلَبْیِت »
)و( باود و از  امبریاهمسران پ یبرا هیآ نیالسالم( است. اگر ا همای)علنیامام حسن و امام حس

 .داشتیحضور م دیسلمه باجمع مذکر آورده بود، اما  ریضم ،نثؤ مذکر بر م ۀباب غلب
هنگام نمااز صابح بار درب خاناه حضارت زهارا  امبریکه پاست آمده  یگرید  تیروا در

ََ : »فرمودیو م نمودی( توقف مهای)سالم الله عل
ِِ
ِْ يدب اللَّ ب ِلمب ِا ت  يب الصا  ي  أِل البمت الصا  ِإنَّ

َْ َهْطِ مااً  َاكب َط ِّ َل اْلَبْمِت َو يب ِْ ََ أَ ْج َب الاِّ  (055-058، و9، ج0111 ،یوای)س« َعْنلب
جز  ریتطه ۀی)ع( در آ تیاه  ب ،رسول خدا )و( آن بود که همگان متوجه شوند مقصود

گاروه  نیاندارد و تنها ا یگرید  قیالسالم(، مصاد  همی)عل نیحسن و حس ،یحضرت فاامه، عل
 اراده فرموده است. ینفسان ۀآنان را از هرگونه شائب یو پاک یهستند که خداوند اهارت قلب
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کاه در باین هفتااد روایات،  آن  یابه دل است؛ خاو نازل شده ۀدر یک واقع هیآ نیبنابرا
عکرماه  یحت ؛داندیبه دنبال آیات مربوط به همسران رسول خدا )و( نم آیه را زییک روایت ن

معتقد باه نازول آیاه در ضامن  ،دانندیو عروه که آیه را مخصوو همسران رسول خدا )و( م
اَّ » ۀ. اگر آیه که جزو آیاستندین گریآیات د  ىلِهلب مب ىي بب َِ اسات، از آن حاذف شاود، آیاه « َو َ ىْاَ  

 (199، و09، ج0071 ،ییکمال اتصال و انسجام را دارد. )اباابا« و اذکرن»بعد  ۀمزبور با آی
یدو انحصار در آیه مراد از انحصار دوم را تطهیر اه  بیت ما انیضمن ب عالمه اباابایی

ما» ۀ. کلمداند  همیانحصار خواست خدا در دور کردن رجاس و پلیادی از اها  بیات )علا« انا
 ۀ. معصوم بودن اه  بیات )علایهم الساالم( باه ارادرساندیان را مالسالم( و دادن عصمت به آن

شاود کاه خادا رجس معنایش ایان مای ۀدر کلم «جنس ال»با در نظر گرفتن  داوندتکوینی خ
  (199-192، ورا از نفس شما ببرد. )همان ها،یتمامی انواع پلید ،خواهدمی

 یُقرب یۀآ .4. 3
َْ َعَلْمِ  » یۀآ لب ْسَئلب

َ
ْل ال أ ْاب  ب ُب ي اْل َِ   َ  اْلَتَلعَّ

ْجاًا ِإالَّ
َ
( به لحاظ اشاتمال آن بار 20/ی)شور« أ

ت» یۀ، آ«المودة» ۀکلم ران اه  تسنن آن را از فضا ی. برخشودیم دهینام« مودا اها    یاز مفسا
 یرسول خادا )صال تیببر وجوب مودت با اه  را )و( به شمار آورده و دئلت آن امبریپ تیب

، 2، ج0100 ،ی؛ حساکان00، و00، ج0109 یک. آلوسانا. )داننادیوآله( آشاکار ما هیالله عل
 ی( برخا959، و27، ج0121،ی؛ فخر راز220-221، و، ج0117 ،ی؛ زمخشر210 -085و

 اند.آن ذکر کرده ریرا در تفس یگریوجوه د  زین
 :  شماردیبرم نیرا چن نیمختلف مفسر  هاینظر  «یقرب»لفظ  ریدر تفس یمودود

گوناه معناا  نیارا ا هیااناد و آ-گرفته یشاوندیقرابت خو  یآن را به معنا یگروه ،نخست
اا ما خواهم،یاز شما نم یکار پاداش نیمن به خاار ا»اند که کرده کاه شاما )اها   خاواهمیاما

 .  «دیمن و شما است، مراعات کن انیمرا که  یشاوندی( حداق  آن خو شیقر 
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یگونه معنا ما نیرا ا هیاند و آب و تقرب گرفتهقر  یرا به معنا «یقرب» گرید  یگروه ،دوم
شادن باه خادا  کیبه نزد   یخواهم که در شما م-ینم نیاز ا ریغ یمن از شما پاداش»که  کنند

 .  «دیبه وجود آ
 گوناهنیارا ا هیاو آ رندیگی( مشاوندانی)خو  کانینزد  یرا به معن «یقرب» زین یگروه ،سوم

مرا  شاوندانیالبم که خو  ینم نیاز ا ریغ یکار پاداش نیمن از شما به خاار ا»که  کنندیمعنا م
 داننادیما شاوندانیعبدالمطلب را شام  خو  یبن ۀگروه هم نیاز ا ی. بعض«دیدوست داشته باش

 .دانندیو فاامه و فرزندان آنها محدود م یآن را فقط به عل یو برخ
 :داندینم رشیقاب  پذ  ی)و( را به سه دلامبریپ تیبه اه  ب یقرب ریتفس یمودود

و فااماه  یازدواج حضارت علا ،ساوره در مکاه ناازل شاده باود نیکه ا یالف( هنگام 
 .کردندینم تی)و( حما امبریعبدالمطلب از پ یالسالم( انجام نگرفته بود و همه بن همای)عل

ماادر و پادر  قیااز ار  شانیعبد المطلب نبودند. ا ی)و( فقط بنامبریپ شاوندانیب( خو  
 ناانیا نیداشات و در با یشااوندیخو  شیقر  یهااش با تمام خانوادهبزرگوارش و همسر محترمه

 دشمنان بودند. نیاصحاب و بدتر  نیبهتر 
 نیناپسند است. مخااب ا اریبس شاوندانیج( از آن مقام شامخ در خواست محبت با خو  

 را گناه پنداشته در صدد گرفتن جان او بر آمده بودند. امبریکار پ نیآنها ا .نداکافران ریتقر 
ر تفه  ، 019/؛ شاعرا 90و  25/؛ هود72/ونسیی از قرآن )اتیالقرآن با استدئل به آ میمفسا

. کردنادیدر خواست نما یاز قوم خود پاداش امبرانیکه پ ردیگیم جهینت (081، 091، 027، 015
 (991-990، و1، ج0100 ،ی)مودود

ران باه نقا  از  یکاه آلوسادارناد؛ چنان یکامالا متفاوت با ماودود دگاهیه  سنت د ا مفسا
. او از ابان دانادی)و( ما امبریپ یو اقربا تیرا درخواست محبت به اه  ب هیمراد از آ یجماعت

به شاام در مقاام اساتدئل  یریالسالم( در هنگام اس هی)عل نیبن حس یکه عل کندینق  م ریجر 
ابن عبااس  از نیچن( هم02، واستشهاد کرد. )همان هیآ نیبه ا خدا بودن خود، سولبر فرزند ر 

 یناازل شاد، گفتناد: ا « ل ال اس للَ علم  اجاا اال التلع  َ  الُاب »که  ی: زمانکندینق  م
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ت آنان بر ما واجب شده است، چاه کساان «کینزد  شانیخو »رسول خدا، قرابت   یتو، که مودا
 (  00، و00، ج0109 یاامه و پسرانشان. )آلوسو ف یلهستند؟ فرمود: ع

گارد آورده  هیاآ نیاا  یارا ذ یاتیاروا  یادر کتاب شواهد التنز  یحاکم حسکان ابوالقاسم
 حیالساالم تصار  هماایعل «نیو فاامه و حسن و حسا یعل» یهابه نام ثیاست که در پنج حد
 (  210-085، و2، ج0100 ،یشده است. )حسکان

مقصاود از  ،مسلمانان آن زمان معلاوم باوده یاست که برا انینما یبه خوب اتیروا نیا از
ال آناان از ئو و سا اساتوآلاه(  هیااللاه عل یاکرم )صل ینب کینزد  شانیخو  هیآ نیدر ا «یالقرب»
ال آنان فقط هماان چهاار بزرگاوار را ئو که حضرت در پاسخ س نیافراد آن بوده است. از ا نییتع
، ییک. باباانااناد. )که در آن زمان خصوو آن چهار نفر مراد باوده شودیمعلوم م برد،یم منا

 (0081و
ت اها  بیات و محبات آن حضارات  نیچنهم اخبار متواتری از دو اائفه بر وجوب ماودا

خدا صلی اللاه علیاه و  که رسول است در تفسیر خود آورده یکه زمخشرنق  شده است؛ چنان
اد از آله فرمود: هر که با دوستی آل  د از دنیا برود، شهید است. هر که با دوساتی آل محما محما

د از دنیا برود، با ایمان کام  از دنیاا رفتاه  ندهکندنیا برود، توبه  است. هر که با دوستی آل محما
د از دنیا بارود، اباق ت و سایره پیاامبر از دنیاا رفتاه اسات.  است. هر که با دوستی آل محما سانا

 (  220-221، و1، ج0117 ،ی)زمخشر
 نیاکه در آن از ماراد خداوناد در ا است آورده یثیحد یبه نق  از زمخشر زین یراز فخر

ت اقربا هیآ  شاانیو فاامه و دو پسار ا یعل نانیا ،)و( فرمود امبریپ، وال شدئس یو وجوب مودا
ر بر لزوم تعظ ؛هستند ، 0121،ی. )فخار رازکنادیاقاماه ما یلایافراد دئ  نیا ترشیب میسپس مفسا

 (959، و27ج
مانند حدیث ثقلاین، حادیث سافینه و مانناد آن کاه ماردم را در فهام  یاتیدقت در روا با

ت اها  بیات و  میابییدر م ،کتاب خدا به اه  بیت )ع( ارجاع داده است منظور از وجوب مودا
 نیکه اه  بیت مرجع علمی مردم قرار گیرند و ا است جر رسالت قرار دادن تنها این بودهآن را ا
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که اجار  یتغایری با آیات زیاز رسالت، دعوت دینی و بقا  و دوام آن نیست. مفاد آیه ن ریغچیزی 
 ندارد.  ،کنندرسالت را نفی می

ت اه  بیت ادعا نیبنابرا است شده، به خود بشر اجر خوانده شده و نفع اجر درخو  یمودا
گردد. به فرض که چنین سفارشی مناسب به شأن نباوت نباشاد، بایاد هماین ناساازگاری در می

ىلَ  » ، یعنایبعاد ۀخادای تعاالی در آیا .های مشابه این خطاب جریاان یابادسایر خطاب للب ُب ْم َي
َ
أ

َتاى َْ َْ َعل  ا ِإْ  َيَشِإ اللَّ ب َيْفِت ََ بً   ِِ ِ  َك
و آن  ( متعرض این تهمات شاده21/ی)شور« ِبَك َ لْ  َعَل  اللَّ

تواناد باه)و( نمایامبریاپ ن،ی( بناابرا98-99، و08، ج0071،ییرا دفع کرده است. )ابااباا
 گارانخاار دشامنی و کراهتای کاه از دیفامیلی خویشاوندان خود را هدایت یاا باه ۀخاار عالق

خدای تعالی اجری برای رسول ( 90-92، و08، جاز هدایت آنها روی بگرداند. )همان ،دارد
ت نسبت به نزد  ت اماری اسات استآن حضرت  کانیخدا)و( معین کرده و آن مودا . این مودا

حاال یاا اساتجابت هماه دعاوت یاا بعضای از آن کاه  .کندکه به استجابت دعوت برگشت می
 ( 92-91، وتری دارد. )هماناهمیت بیش

ااعت کاردن و هادایت شادن ماردم را ولی ا ؛خواستندانبیا پاداش مادی نمی قتیحق در
شعرا  درخواست مزد را منتفای دانساتند، باه  ۀکه در سور  آنان پس از آن ۀخواستند؛ زیرا هممی

کردناد. پیاامبر اساالم نیاز از ماردم درخواسات مازد مردم سفارش تقوا و اااعت از خداوند می
ْ  » مرتبه از ارف خداوند با کلمه ندینولی چ ؛مادی نداشت مور شد تا مزد معنوی را کاه مأ« ق 

ىَل : »دیافرمایکه مبه نفع خود مردم است، از مردم تقاضا کند؛ چنان ََ ب ْجىَا 
َ
َْ ِمىْا أ لب ْلتب

َ
ىْل مى  َسىم  ب

 َْ ى فرمایاد: مان هایچ مازدی یک باار مای :در دو تعبیر آمده است زی( مزد معنوی ن17/)سبأ« َللب
َِ ِإلى »اب کند: راه خدا را انتخ ،که هرکه خواست جز آن ،خواهمینم ِفى ْ  َيتَّ

َ
ىِ   ِإالَّ َمىْا دى َء أ بِّ ََ

ْابى »فرماید: بار می( و یک97/)فرقان« َسِبمًا  ُب ي اْل َِ   َ  اْلَتَلعَّ
ْجاًا ِإالَّ

َ
َْ َعَلْمِ  أ لب ْسَئلب

َ
بنابراین  ؛«ال أ

ت قربی خدامزد رسالت دو چیز است: یکی انتخاب راه   . در هر دو تعبیار کلماهو دیگری مودا
یعنی مزد من تنهاا هماین ماورد اسات. بایاد ایان دو درخواسات یکای  ؛مطر  شده است« ِإئَّ »

ت قربی  (050-051، و8، ج0088 ،یباشد. )قرائت باشد. یعنی راه خدا همان مودا
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ب نسبت به خدا از راه عبادت منظور بود،  یبه معنا «یقرب» اگر یباید آن را مقیاد ماتقرا
ب  ،خواهیدها می: شما که با پرستش بتفرمودیو م کرد د و تقارا به خدا تقرب جویید، راه تاودا

بلکه تنها خدا را بپرستید و من از شما جز این را توقع ندارم. در چنین مقامی مهما   ؛این نیست
( در کاالم 90و، 08، ج0071 ،ییایان قیاد باا ذوق سالیم ساازگار نیسات. )ابااباا اشتنگذ

د ماردم نسابت باه خادای تعاالی و تقارب باه او « مودت» ۀگاه کلم چیخدای سبحان ه بر تاودا
ت خوانده است.   ااالق نشده، هر چند که خدا را نسبت به بندگان دارای مودا

 مباهله یۀآ. 5. 3
ر تفه دگاهیاساس د  بر ْبن َءن» یۀآ  یالقرآن ذ میمفسا

َ
َب أ ْل َهع َلْلا َنْد ُب ََ َْ َو ِنَ َءن  َو ...  ْبن َءكب

َ
  َو أ

ََّ َنْبَتِ ْل.. َب  َْ لب ََ ْنفب
َ
ن  َو أ ََ ْنفب

َ
َْ َو أ نجاران باه  ئتیه یاز اعضا یادی( تعداد ز 90/)آل عمران« ِنَ َءكب

 یاز اعضاا کیا چیمباهلاه ها شنهادیبودند و بعد از پ زلمتزل زین یاعده نبوت حضرت معتقد و
باه حضاور  یماودود نی( بناابرا271، و0، ج0100 ،یکاار حاضار نشاد. )ماودود نیبه ا ئتیه
 نکرده است.  یااشاره چیو همراهانش ه امبریپ

روایااات و تاااریخ مؤیااد حضااور  ،یسااکوت مااودود جانبدارانااه و کااردیرو  باارخالف
 هیادر دئلات آ یماؤمن چیها ،یکه به باور آلوسچنان ؛آن حضرت است تی)و( و اه  بامبریپ

 یاۀآ زیان ی( زمخشار080، و2، ج0109 ،ی. )آلوساکندینم دی)و( ترد امبریبر فض  خاندان پ
 (  071، و0، ج0117 ،ی. )زمخشرداندیکسا  م اباصح لتیبر فض  یدل نیتر یمباهله را قو 

ران مذهب اه  سنت مانند محمد بن جر  یاریبس ق( و نصاربن 001)ت یابار ریااز مفسا
 امبریاپ»اناد: کارده فیتعر  یمباهله را با عبارات گوناگون انیق( جر 079)ت یمحمد سمرقند

)ع( آماد و  نیفااماه، حسان و حسا ،ینجران، همراه علا انیحیاسالم)و( جهت مباهله با مس
 ،ی)ابار«. شادند هیبه پرداخت جز  یو راضکردند مصالحه  امبریآنها با پ یول ؛آماده مباهله شد

 (221، و0، ج0109 ،ی؛ سمرقند200، و0، ج0102
 امبریااشااده اساات کااه پ تیاا: روادیااافزایمباهلااه ماا انیااجر  انیااپااس از ب زیاان یراز فخاار

حسان)ع( آماد و آن را داخا   .رن  از منزل خاارج شاد اهیس یپشم یعبا کیاسالم)و( با 
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و  یساپس علا ؛خاود قارار داد یعباا ریدر ز  زیاو را ن و )ع( آمدنیو سپس حس کردخود  یعبا
ىَل »)و( فرمود: رتفاامه )ع( آمدند و سپس آن حض ِْ

َ
ََ أ ْج َب الىاِّ ََ َعىْنلب

ِِ
ِْ ى ى ب ِلمب يىدب اللَّ ِا ت  يب ِإنَّ

َْ َهْطِ مااً  َاكب َط ِّ دور کناد و شاما را  تیارا از شاما اها  ب یدیاپل خواهدیخدا فقط م ؛اْلَبْمِت َو يب
ر در درست«. کامالا پا  سازد و  نیو حسان و حسا یهمراه علا)و( امبریآمدن پ تیروا یمفسا

و  نظار مای کناداتفااق  یادعاا ث،یو حد ریاه  تفس نیمباهله ب ی( براهمی)سالم الله عل هفاام
را تاالوت  ریتطه ۀی، آتی)اه  ب، یعنی )و( بعد از اجتماع آن افرادامبریکه پ می آوردرا  یتیروا

 (217، و8، ج0121 ،یکرد. )فخر راز
 و ی)و( به هماراه حضارت علاامبریآمدن پ انیبعد از ب زیق( ن771)ت یدمشق ریکث ابن

َْ »قول جابر مراد از  السالم( از همی)عل نیحضرت زهرا و امام حسن و امام حس ىلب ََ ْنفب
َ
ن  َو أ ََ ْنفب

َ
« أ

م( و علاي بان أبا ه علیه و سالا ی اللا ه )صلا و  و حساین نرا حسا« َأْبناَ ناا»االاب و  یرا رسول اللا
 یضااوی( عبداللاه بان عمار ب17، و2، ج0105کثیار، . )ابانکنادیم ریفسرا فاامه ت« ِنساَ نا»

 انیحیمباهلاه باا مسا یاساالم)و( بارا امبریاکاه پ آن انیخود ضمن ب ریدر تفس زیق( ن750)ت
 نکاه ما ی)ع( را همراه خود آورد و به آنها فرمود: هنگاام نیفاامه، حسن و حس ،ینجران، عل

آن  تیااها  ب لتیو فضا یبر برتر یلیرا دل تیحادثه و روا نی. او ادییبگو  نیدعا کردم، شما آم
 (20، و2، ج0108 ،یضاویکه همراه او ابه مباهلهو آمده بودند. )ب داندیحضرت م

کاارده اساات « ابنااا »و « نسااا »، «انفااس»شااریفه از اهاا  بیاات تعبیاار بااه  ۀآیاا نیبنااابرا
یعنی دو فرزند و یک زن ( دعویش قائم به خودش و چند نفر 090، و0، ج0071 ،یی)اباابا

، 0، جای از هماه پیاروان ماؤمنش باشاند. )هماانکه این چند نفر نموناه نه این؛ و یک مرد بود
االب )ع(، فاامه )س(، حسان )ع(  یبن اب یعل لتیبر فضدارد  هیآ نیکه ا آن جهی( نت097و

 .  شوندیاسالم)و( محسوب م امبریاشخاو نزد پ نیتر لتیو با فض نی)ع( که برتر  نیو حس

 اشتراء النفس یۀآ .6. 3
ىِ ...» یۀآ یمودود ى ب اْبِتَى َء َمْاضى ِف اللَّ ََ  ری( را تفسا217/)بقاره« َو ِمَا النَّ ِس َمىْا َيْشىِاي َنْف

 یخدا جان خود را از دست ما یکه در راه جستن خشنود یکس»نکرده و در ترجمه به عبارت 
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 شانهادیپ شی( به باور او، ابوجه  به قر 091، و0، ج0100 ،یاکتفا کرده است. )مودود ،«دهد
شاوم  ۀسایرا داد. قبا  از آنکاه دس  یااز همه قبا یندگیبه نما ی)و( توسط گروهامبریکشتن پ

. دیانقاش بار آب گرد  ساهیرسول الله )و( از مح  خارج شاد و دس ،شود یگروه قاتالن عمل
 (215، و2، ج)همان

 ،)ع( عباور کارده اساتیاماام علا یکه هدفمناد از فاداکار یمودود کردیخالف رو  بر
ران فر  ران بزرگ از ش یاریبس .اندکرده ژهیماجرا توجه و  نیبه ا نیقیمفسا و اه  سانت  عهیاز مفسا

و  یکاه حساکانچنان ؛انادذکر کرده تیالمب ل ی)ع( در ل یمذکور را در شأن عل هیسبب نزول آ
؛ فخار 020، و0، ج0100 ،یاناد. )حساکاندر شأن حضرت اشاره کرده هیآ زولبه ن یفخر راز

 (091، و9، ج0121 ،یراز
ر کاه جاز باه  دانادیدر آن روز ما یوجاود مارد یایارا گو ماذکور عباارت  زانیالم مفسا

 کردبالید و جز به دست آوردن رضای خدای تعالی هیچ هدفی را دنبال نمیپروردگار خود نمی
ٌن ِب ْلِعبى عِ »از عباارت  ییکرد. عالماه ابااباارفتارش امر دین و دنیا را اصال  میو  ؤب ََ ى ب   «َو اللَّ

کاه اگار  شاماردیها را رأفتی از خدای سبحان به بنادگانش ماوجود چنین فردی در میان انسان
 (017، و2، ج0071 ،ییشد. )ابااباوجود نداشتند، ارکان دین منهدم می

یان جملاه را از امالی شیخ صادوق، ماورد نازول ا یتیبا نق  روا زیالبرهان ن ریتفس صاحب
از  یاریبس اتیکه شب هجرت در بستر رسول خدا )و( خوابید. روا داندیحضرت علی)ع( م

آن را از  قیاالبرهان پنج ار  ریشب فراش آمده که تفس ۀدربار  هیآ نیبر نزول ا یو سن عهیش قیار 
 (112، و0، ج0109 ،یگران نق  کرده است. )بحرانیو د  یثعلب

 نتایج. 4
خود از  ریاست و گاه در تفس  ی)ع( احترام قا نیحضرات معصوم یبرا یکه مودود آن با
ا در تفس کند،ینق  م یتیآنان روا  انیاالساالم( از ب همی)علتیااها  ب گااهیناظر بر جا اتیآ ریاما

از تعصب را مشاهده کرد. او  ییهانشانه توانیکرده است و م یخوددار زیفضائ  ن نیآشکارتر 
اران اها  سانت آن را نقا   یاریانسان را کاه بسا ۀسور  8و  7 ۀیآ  یعباس ذ بنا تیروا از مفسا
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 تیاو دور از درا فیاند، ضاعدانسته هی)و( را شأن نزول آ امبریپ تیبه نذر اه  ب یکرده و وفا
به پنج تان آل  هیاختصاو آ ۀمعتبر دربار  اتیکثرت روا علیرغم زین ریتطه یۀآ بارۀ. درشماردیم

 یماودود ،کنادیما حیبر پنج تن را تصار  هیو اما سلمه که دئلت آ شهیمنقول از عا ثیعبا و حد
 یلتیفضا هیاآ نیاو ا ندبود «تیاه  ب»مشمول  زیاصرار دارد تا ثابت کند همسران آن حضرت ن

)ع( در راه  یحضارت علا یبه جانبااز نی. او همچندیآی)و( به شمار نمامبریپ تیاه  ب یبرا
ک «یالقرب»که در آنها مراد از  یثیخدا و احاد  نید   دیامشخص شده و محبات باه آناان ماورد تأ
ر تفه ،)و( قرار گرفتهامبریپ ران اه   یاریالقرآن برخالف بس میاشاره نکرده است. مفسا از مفسا

را  هیاآ ،انادنماوده ی)ع( معرفا تیاه  ب یو برتر لتیبر فض یروشن  یمباهله را دل یۀسنت که آ
 است. ردهنک ریتفس
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