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  سمه تبارک و تعالیإب

  

ا فرماید:ی شوری که میسوره ٢٣ی ی آیهدرباره   ّـَ ِل ا إ ِ أَْجـرً لَْيـ ْم عَ َلُكُ ا أَْسـ ّـَ ـل ل قُ

ـَ ِي اْلقُْرب دَّةَ  وَ بن  محّمدمیان دو تن از علمای برجسته و نامدار شیعه یعنی   . . .ىاْلمَ

بـن  محّمـد نبـ محّمـدو  شیخ صـدوقبه  ملّقبعلی بن الحسین بن بابویه قمی 

و پیروان آن دو اختالف نظـر  شیخ مفید به ملّقبالبغدادی  عبدالّسالمالنعمان بن 

  وجود دارد. 

ی و آن ایـن اسـت کـه دربـاره نخست الزم است به مطلبی مهـّم اشـاره کـنم  

شود به طور کّلی دو نظر وجود دارد: یـک نظـر روایاتی که به آیات قرآن مربوط می

قرارداد و به تعبیر دیگر: باید روایـات  قرآنمالک فهم  این است که باید روایات را 

  یا مخالف عقل باشند. قرآنرا بر قران حاکم کنیم اگر چه مخالف ظاهر 

عرضه  قرآنرا اصل قرار دهیم و روایات را بر  قرآناست که باید  ر دیگر اینظن  

چه مخالف قرآن یا مخالف عقل باشند، کنیم و اگر موافق قرآن باشند، قبول و چنان

  مردود بشماریم. 

شیخ صدوق از نظر نخست پیروی کرده است و روایات را بر قرآن حـاکم مـی

  کرد. ن را بر روایات حاکم میگرا بوده و قرآعقل محّققینمود و شیخ مفید 
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این آیه داللـت دارد کـه خـدا «نویسد: ی مزبور میی آیهشیخ صدوق درباره  

اجر رسالت پیغمبر اسالم ـ ص ـ را در برابر ارشاد و هـدایت مـردم، مـوّدت اهـل 

) البته شـیخ صـدوق توضـیح ١١١(اعتقادات صدوق ص  »بیت او قرار داده است

مزبور چگونه برداشت کرده است که اجر رسالِت پیغمبـر ـ ی  نداده است که از آیه

  ص ـ موّدت اهل بیت او است. 

  نویسد: شیخ مفید در نقد سخن شیخ صدوق می

ی اجر پیغمبرش را، یا بخشی از آن صحیح نیست که کسی بگوید خدا همه«  

ّربـی را، موّدت اهل بیت او قرار داده است زیرا اجر پیغمبر ـ ص ـ در برابر عمل تق

ی باید خالص برای خدا باشد و عملی که خالص برای خدا باشد اجرش به عهـده

  خداست نه غیر خدا. 

ْومِ لا عالوه بر این خدا به حضرت هود (ع) دستور داده است که بگوید:    يَا قَ

نِ  رَ طَ َّذِی فَ َى ال َّ عَ ِلا ِْن أَْجرِیَ إ ا إ ِ أَْجرً لَْي ْم عَ َلُكُ م من! در برابر رسالتم ای قو«یعنی:  يـأَْس

ی خـدایی اسـت کـه مـرا آفریـده خواهم اجر من فقط به عهـدهاجری از شما نمی

  ) ۵١(هود/» است

ی  اگر آن طور که شیخ صدوق گمان کرده است اجر پیغمبر ـ ص ـ بـه عهـده  

شود زیرا معنای آیه چنـین ی قرآن تناقض واقع میآیهمردم باشد در این صورت در 

خـواهم بلکـه اجـری از شـما مـردم ن اجـری از شـما مـردم نمـیمـ«شود که می
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ی خداست و اجر من فقط به عهده«شود که ؛ و نیز معنای آیه چنین می»خواهم می

و این محال است و صحیح نیسـت کـه » ی خدا و غیر خدا است اجر من به عهده

 ۵(مصـّنفات شـیخ مفیـد ج.»این معنی متناقض و محال به قرآن نسبت داده شـود

  ) ١۴٠ص

 طباطبایی است. آیت اهللا در آیه» القربی«ی اختالف نظر مفّسران بر سر کلمه  

اسـت و » ذوی القربـی«بـه معنـی » القربـی«گوید: می »تفسیر المیزان«صاحب 

به معنی اهل بیت پیغمبر ـ » ذوی القربی«باید تقدیر گرفته شود. و » ذوی«ی کلمه

  ) ۴۶ص  ١٨ص ـ است. (المیزان ج 

مصدر و به معنی قرابت و خویشاوندی است » القربی«اّما به نظر این جانب   

در تقـدیر دارد و بـه معنـی صـاحبان » ذوی = صـاحبان«گویـد لفـظ کسی که می

  خویشاوندی یا خویشاوندان است صحیح نیست زیرا: 

توان چیزی را اّوًال، تقدیر بر خالف اصل است و تا ضرورت ایجاب نکند نمی

ی موّدت هیچ ضرورتی ندارد که موجب تقدیر شود زیرا بدون و در آیه تقدیر گرفت

  ی مزبور معنای روشن و صحیحی دارد. تقدیر، آیه

ی صاحب المیزان بر خالف روش قرآن است زیرا روش ثانیًا، تقدیر مورد اشاره

یـا » القربـی اولـی«قرابت را یاد کرده است لفظ قرآن این است که هر جا صاحبان 

  را آورده است. » ذوی القربی«یا » قربیذی ال«
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)، ١٧٧= بقـره/ ذوی القربـی) ، (٢٢ـ نـور/ ١١٣ـ توبه/ ٨= نساء/ اولی القربی(

 ٩٠ـ نحل/ ۴١ـ انفال/ ١۵٢ـ انعام/ ١٠۶ـ مائده/ ٣۶ـ نساء/ ٨٣= بقره/ القربی ذی(

 ی موّدت مقصود این بود که) اگر در آیه٧ـ حشر/ ١٨ـ فاطر/ ٣٨ـ روم/ ٢۶سراء/إـ 

یـا » القربـی ذی«ی قرآن باید یا با لفظ صاحبان قرابت را یاد کند، طبق روش عموم

فـی ذوی ة اّال المـودّ «آمـد و مـثًال بگویـد مـی» اولو القربی«و یا » ذوی القربی«

حـال چـه  .آمـدو در این صورت هیچ خللی در لفظ آیه هم بوجـود نمـی» القربی

عمومی خود که در پانزده مورد اعمـال  ی موّدت از روشدلیلی دارد که قرآن در آیه

بوده باشـد؟  »فی ذوی القربی«گفته و مقصودش » فی القربی«شده عدول کرده و 

شخصی خود را به طـور نـاروا  ود ندارد و هر کس چنین بگوید فکرهیچ دلیلی وج

  بر قرآن تحمیل کرده است. 

ن نیـز صـحیح را به معنی اهل بیت پیغمبر ـ ص ـ دانسـت» ذوی القربی«ثالثًا، 

شـود ی خویشـان نَسـبی پیغمبرــ ص ـ مـیشامل همه» ذوی القربی«نیست زیرا 

اسـت کـه شـامل افـراد  ادهانش، اّما اهل بیت به معنای خانوحتی ابولهب و فرزند

به معنای اهل بیت نیست، آن طـور کـه » ذوی القربی«شود. بنابراین محدودی می

ه به معنای صاحبان قرابت نسـبی اسـت اند، بلکصاحب تفسیر المیزان تصّور کرده

  شود. که شامل صدها مصداق می

ی مـوّدت کـه مـورد قبـول جمهـور مفّسـران رابعًا، معنای قابل قبول بـرای آیـه



  ٧         )ی شورٰی  سوره ٢٣دوستی در خویشاوندی (تفسیر آیه 

 

دهد که به کّفار قـریش کـه باشد، این است که خدا به پیغمبر ـ ص ـ دستور می می

جـری از شـما مطالبـه ی او بودنـد بگویـد: اگـر دعـوتم را بپذیریـد اقبیله و عشیره

  دوستی در قرابت و خویشاوندی است. کنم درخواستم از شما نمی

  توجه!

 اند مقصود از آیهاند و لذا گفتهشیخ صدوق و همفکرانش از روایاتی متأثر بوده

کنـیم و  باشد اینک به آن روایات اشاره مـیموّدت با اهل بیِت پیغمبر ـ ص ـ می ی

  شویم که فاقد اعتبارند: متوجه می

از محاسن برقی روایت شده کـه:  ۵٧١ص  ۴ج  »نور الثقلین« درروایت اول: 
» امام صادق ـ ع ـ فرموده است خدا در این آیه محّبت ما را واجب کـرده اسـت«

  این روایت مخدوش و  مردود است زیرا: 

و بـه اصـطالح ش ذکر نشده نویاااعتبار است زیرا نام یکی از راّوًال، سندش بی

است و معلوم نیست آن راوی که اسمش ذکر شده راستگو یا دروغگو بوه » ُمرسل«

  است. 

اند: خدا محبت ما را بر مردم واجب ثانیًا، این که از قول امام صادق ـ ع ـ گفته

ی اسـت و ممکـن نیسـت لبـکرده است عقًال صحیح نیست زیرا محّبت یک امر ق

ع شود چون اگر علل آن بوجود آید محّبـت بـه طـور متعّلق تکلیف و امر و نهی واق
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توان جلو آن را گرفت و اگر علل آن موجود نشد با امر آید و نمیقهری به وجود می

آید. اگر گفته شود مقصود این است که با اهل بیـت و دستور و فرمان به وجود نمی

فرمایـد می باید رفتار محبت آمیز داشت این به اهل بیت اختصاص ندارد زیرا خدا

ـاتُ کننـد مؤمنان با یکدیگر با محبت و صمیمیت رفتار مـی ْؤمِنَ اْلمُ ْؤمِنُـونَ وَ اْلمُ وَ

اء بَْعٍض  ِيَ ُْم أَْول   .)٧١(توبه/ بَْعضُ

  ثالثًا، این روایت مخالف معنای صحیح آیه است که قبًال توضیح دادیم.  

ی روایت شـده باز از محاسن برق ۵٧١ص  ۴ج  »نور الثقلین«در روایت دوم: 

 ی موّدت پرسیدم فرمود:ی آیهکه: عبدالله بن عجالن گوید از ابوجعفر ـ ع ـ درباره

  ، بر این روایت نیز اشکاالتی وارد است. »آنان ائمه هستند =قال هم األمئّة«

بـه معنـی » القربـی«در روایت مرجعی در آیـه نـدارد زیـرا » هم«اّوال، ضمیر 

، ذوی »القربی«ایت را جعل کرده نخست برای خویشاوندی است کسی که این رو

را به آن ارجاع داده اسـت و ایـن بـرخالف » هم«را تقدیر کرده است سپس ضمیر 

  صریح آیه است. 

» = خویشـاوندی القربی«در تقدیر گرفته شود و » ذوی«ثانیًا، به فرض این که 

هـیچ  معنی شـود اختصـاص دادن آیـه بـه ائّمـه» ذوی القربی = خویشاوندان«به 

شـامل همـه ی  »ذوی القربـی« توجیهی ندارد بلکـه تخصـیص اکثـر اسـت زیـرا

 -چـه مـومن و چـه کـافر -که صـدها نفـر بودنـد –ص  –خویشان نسبی پیغمبر 
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  شود. می

به عالوه طبق اظهارات شیخ مفید محال اسـت مـوّدت ذوی القربـی رسـالت  

  پیغمبر ـ ص ـ باشد. 

ائّمه و خارج کردن حضـرت فاطمـه و  به» ذوی القربی«ثالثًا، اختصاص دادن 

معقـول و  ،زینب و ابوالفضل و برادران شهیدش و سایر صـلحای اهـل بیـت از آن

  مقبول نیست. 

از اسماعیل بن عبدالخالق روایت شـده کـه  »ی کافیروضه« درروایت سوم: 

ـ ص ـ نیسـت فقـط در  هللاسول اب ی اقار این آیه درباره« امام صادق ـ ع ـ فرمود:

ی علی و فاطمـه و حسـن و حسـین وص ما اهل بیت نازل شده است دربارهخص
   .»(اصحاب کساء)

  بر این روایت نیز اشکاالتی جّدی وارد است. 

تقدیر گرفته شـده کـه » فی القربی«در » ذوی«اّوًال، ظاهر روایت این است که 

  قبًال گفتیم صحیح نیست. 

ویشان نَسبی پیغمبر ـ ص ـ ی خکه شامل همه» ذوی القربی«ثانیًا، اختصاص 

  شود به اهل بیت توجیهی معقول ندارد. می

  ثالثًا، این روایت اهل بیت را در چهار نفر منحصرکرده است و این غلط است. 

رابعًا، آیه مّکی است و قبل از هجرت نازل شده است و هنوز حضرت حسن و 
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  حسین به دنیا نیامده بودند. 

گویـد: از از ابن عبـاس نقـل شـده کـه مـی »نمجمع البیا« در روایت چهارم:

 چـه کسـانی ایـن هـا«یعنـی :  »َمن هؤالء الذین أمر هللا مبوّدتهم؟«پیغمبر پرسیدم 

تند که خدا ما را امر به دوستی با آنان نموده؟ فرمود: علی و فاطمـه و فرزنـدان هس

   .فاطمه

  بر این روایت نیز اشکاالت زیر وارد است: 

ت و ابن عّباس که راوی حدیث است هنگام نزول آیه به دنیـا اّوًال، آیه مّکی اس

نیامده بود. اگر در اواخر دوران مّکه متوّلد شده باشد کودکی سه، چهار ساله بـوده 

ده یا چهـارده سـال داشـت. ن عباس هنگام رحلت پیغمبر ـ ص ـ سیزاست زیرا اب

کسـانی شـنیده پس اصل روایت از نظر سند اعتبار ندارد (به فرض ابـن عبـاس از 

  باشد چون معلوم نیست از چه کسانی شینده است روایت معتبر نیست)

موجود در حدیث، در آیه مشاٌر الیِه وجود ندارد زیرا آیه بر » هؤالء«ثانیًا، برای  

مصـدر اسـت بـه معنـی خویشـاوندی نـه » القربـی«جماعت داللت ندارد زیـرا 

هم صحیح نیسـت قـبًال ذکـر » القربی«برای » ذوی«خویشاوندان و تقدیر گرفتن 

  شد. 

ثالثًا، این که در حدیث آمده خدا ما را به محّبـت بـه ائمـه دسـتور داده اسـت 

  آید.صحیح نیست زیرا قبًال ذکر شد که محبت با دستور و فرمان بوجود نمی
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صحیح نیسـت چـه رسـد بـه ایـن کـه » فی القربی«برای » ذوی«رابعًا، تقدیر 

اند به فاطمه و علی و حسـن نفر از مؤمن و کافر بودهخویشاوندان نسبی که صدها 

علیهم ـ اختصـاص داده شـود. بـه عـالوه آیـه مّکـی اسـت و  هللاو حسین ـ سالم ا

  حضرت حسن و حسین هنوز در آن زمان متوّلد نشده بودند. 

از امام حسن ـ ع ـ روایت شـده کـه فرمـوده  »مجمع البیان«در  روایت پنجم:

ی آنـان فرمـوده اسـت تـی هسـتم کـه خـدا در قـرآن دربـارهمن از اهل بی«است: 

  » .موّدتشان بر هر مسلمانی واجب است

اعتبار بودن از لحاظ سند تمام اشکاالت وارد بـر بر این روایت نیز عالوه بر بی

  روایات قبلی نیز وارد است. 

ی موّدت که بر اساس روایـات ی آیهشیخ صدوق ـ رح ـ درباره یبنابراین اّدعا

 وق بوده است غیر قابل قبول است. ف


