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Abstract
One of the verses that indicate the obligation to love the Ahl
al-Bayt (AS) is verse 23 of the Shura. In the present study,
by analytical-comparative method, focusing on four interpretations: Al-Tebyan, Al-Mizan, Al-Tahrir wa Al-Tanwir, and
Al-Kashaf, the mentioned verse is examined and the meaning
of "Mawadat fi al-Qorba" is expressed. The results show that
according to the interpretations of Al-Mizan, Al-Tibyan, and
Al-Kashaf, according to the evidences in the verse, including
exceptions and successive narrations following the interpretation of the verse, the meaning of "Mawadat fi al-Qorba" means
friendliness and friendship with the Ahl al-Bayt of the Prophet
(PBUH). And this meaning agrees with the internal and external evidences in the verse. Tafsir al-Tahrir and al-Tanwir have
considered proximity to mean closeness in the Quraysh lineage, which, of course, does not agree with internal evidences
(words and appearance of the verse) as well as external evidences (correct narrations indicating friendship with the Ahl
al-Bayt (AS)).
Keywords: Mawdat verse, Ahl al-Bayt, Al-Mizan, Al-Tibyan,
Tahrir wa Al-Tanwir, Kashaf, Comparative interpretation.
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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی تطبیقی تفسیر آیهی مودّت در تفاسیر «المیزان ،التبیان،
التحریر و التنویر و الکشاف» با تکیهبر قرائن داخلی و خارجی آیه
(تاریخ دریافت - 1400/08/09 :تاریخ پذیرش)1401/02/28 :

زهرا درویش

1

چکیده:
یکی از آیاتی که داللت بر وجوب مودّت نســبت به اهلبیت دارد ،آیه
 23شوری اســت .در پژوهش حاضر با روش تحلیلی -تطبیقی ،با محور قرار
دادن چهار تفســیر :التبیان ،المیزان ،التحریر و التنویر و الکشــاف و بررســی
تطبیقی آنها حول آیهی مربوطه ،به بررسی تفسیر آیه و بهدستآوردن معنای
موردنظر از عبارت «مودﺓ فی القربی» پرداخته میشود .یافتهها نشان میدهد
که در تفاســیر المیزان و التبیان و الکشــاف ،با توجه به قرائن موجود در آیه،
ازجمله اســتثناء و روایات متواتر ذیل تفسیر آیه ،منظور از «مودﺓ فی القربی»
را مودت و دوســتی نسبت به اهلبیت پیامبر گرفتهاند و این معنا ،موافق
با قرائن داخلی و خارجی در آیه اســت .تفسیر ارائهشده در التحریروالتنویر که
معنای قربی را در قرابت و نزدیکی در نســب قریشــی بیان میدارد ،با قرائن
داخلی ،یعنی توجه به مفردات و ظاهر آیه و قرائن خارجی که شــامل روایات
صحیح دال بر دوستی با اهل بیت است ،موافق نیست.
کلیدواژهها :آیهی مودت ،اهلبیت ،تطبیقی ،قرائن آیه ،تفسیر.

»فاشکلا و ریونتلا و ریرحتلا ،نایبتلا ،نازیملا« ریسافت رد تّدوم یهیآ ریسفت یقیبطت یسررب
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اين همان چيزى اســت كه خداوند بندگانش را كــه ايمان آورده و اعمال صالح انجام
دادهاند به آن نويد مىدهد! بگو :من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمىكنم
جز دوستداشــتن نزديكانم [اهلبيتم] و هر كــس كار نيكى انجام دهد ،بر نيكىاش
مىافزاييم ،چرا كه خداوند آمرزنده و سپاسگزار است».
َ َ
ُ َّ َ َ ُ ُ
ُْ
َّ ْ َ
ســئلکم َعل ْي ِه أ ْج ًرا ِإل ال َ َو َّدة ِىف الق ْر َىب} بخشــی از آیهی  23ســورهی
جمله {قل ل أ
«شوری» اســت که به آیهی «مودت» معروف است .عالمه حلی در کتاب نهجالحق،
در ذیل این آیه که داللت بر امامت حضرت علی دارد ،فرموده اســت« :جمهور
(اهل تســنن) در صحیحین (صحیــح بخاری و صحیح مســلم) و احمد بن حنبل در
ُ
مســندش و ثعلبی در تفســیرش از ابن عباس نقل کردهاند که فرمود :وقتی آیه {قل
َ َ
َّ َ َ ُ ُ
ُْ
َّ ْ َ
ســئلکم َعل ْي ِــه أ ْج ًرا ِإل ال َ َو َّدة ِىف الق ْــر َىب} نازل شد ،گفتند :ای رسول خدا ،چه کسانی
لأ
مودتشان بر ما واجب است؟ حضرت رسول فرمود :علی و فاطمه و حسن و حسین
–علیهماالسالم -و وجوب مودت مستلزم وجوب اطاعت است( ».حلی)175 :1407،
تمام مفســران شیعه و جماعتی از مفسران اهل تســنن ،لفظ «القربی» را در این آیه،
به خویشــان پیامبر تفسیر کردهاند و این آیه را از فضایل اهلبیت آن حضرت به
شــمار آوردهاند .البته برخی از مفســران ،وجوه دیگری را نیز در تفسیر آن ذکر کردهاند
و ایــن وجه معنایــی را موافق با قرائن داخلی از جمله اســتثناء و معانی مفردات آیه و
قرائن خارجی همچون روایات ناظر بر مصادیق قربی در آیه ،نمیدانند .آنان میگویند:
«القربی» در آیه عام اســت و به معنی مطلق خویشاوندان است و هرگز نمیشود ،لفظ
مطلق را معنای مقید داد و هرگاه منظور خویشاوندان خود پیامبر بود ،الزم بود که مث ً
ال
بگویــد« :اال المودﺓ فی قربای» و یا الاقل ،برای خاص بودن آن ،باید قرینه در ماقبل
و مابعد آیات باشــد .چون یک چنین قرینهای در آیات قبلی و بعدی نیســت؛ بنابراین
ضروری دانسته شد تا در قسمت استثناء و مفردات آیه ،پژوهشی انجام گیرد و با بررسی
بیشــتر در قرائن داخلی و خارجی آیه و با توجه به روایاتی که در تفســیر آن وارد شده،
معنای آیه بررســی شود و وجوهی که در معنای آن ذکر کردهاند ،مورد مداقهی علمی
قرار گیرد .ســؤال اصلی تحقیق ،این است که چهار تفسیر مذکور ،با توجه به اینکه دو
تفســیر از شیعه (التبیان و المیزان فی تفسیر القرآن) و دو تفسیر از اهل سنت (التحریر
و التنویر و الکشــاف) است و روش اغلب تفاسیر مذکور در این نوشتار ،روش اجتهادی
جامع در تفسیر است ،چه رویکردی نسبت به تفسیر این آیه دارند و تفاوت دیدگاه آنها

پیشینه موضوع
در ارتباط با بررســی معنایی و تفســیری آیهی مودت ،کارهای بسیاری صورت گرفته
است ،ازجمله تمام تفاســیری که ذیل آیه شریفه  23شوری در قرآن ،مطلب تفسیری
دارند .عالوه بر آن ،کتابهای مستقلی نیز دراینباره چاپشده است ازجمله:
 -1تفســیر آیه مودت ،سید محمدحسین حسینی طهرانی ،انتشارات نور ملکوت قرآن،
سال  1387و مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسالم ،سال .1384
 -2مهرورزی به اهلبیت از دیدگاه قرآن و ســنت ،نگاهی به تفسیر آیه مودت،
سید علی حسینی میالنی ،مرکز حقایق اسالمی ،سال .1390
 -3مودت اهلبیت در آیینه وحــی ،احمد بن محمد خفاجی ،مترجم :علی راد ،محقق:
محمد باقر محمودی ،شرکت به نشر ،سال .1386
همچنیــن مقالهای با عنوان :پژوهشــی در آیهی مودت ،علیاکبــر بابایی ،فصل نامه
معرفت ،شماره  ،48سال .1386
شایانذکر است ،در همه این موارد به بررسی معنایی و تفسیری آیه پرداختهشده است،
ولــی در پژوهش حاضــر ،بهصورت تطبیقی عبارت (مودﺓ فی القربی) را در  4تفســیر
المیزان ،التبیان ،التحریر و التنویر و الکشــاف که دو مورد از تفاسیر شیعه و دو مورد از
تفاســیر اهل سنت است ،بر اساس میزان توجه این تفاسیر به قرائن آیه در تفسیرشان،
بررسی کرده که از این نظر اثری جدید به شمار میآید.
روش تحقیق
گردآوری دادهها در این پژوهش با روش کتابخانهای صورت گرفته و ســپس با روش
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در چیســت؟ همچنین در این نوشــتار ،توجه به قرائن داخلی و خارجی آیه مورد توجه
قرار گرفته؛ چراکه رســیدن به تفســیر صحیح ،هماهنگی تفسیر آیه با قرائن آن است
(شاکر)110-95 :1389،؛ بنابراین اگر تفسیری با قرائن داخلی و خارجی آیه مغایر باشد،
از نظر علمی قابل پذیرش نخواهد بود.
فرضیات نیز چنین است که تفسیر کردن «مودﺓ فی القربی» به مودت و دوستی نسبت
به اهلبیت ،با توجه به قرائن داخلی آیه ثابت میشود و این تفسیر خللی به سیاق
آیه نمیزند و در تفاسیر شیعه نیز به این مسئله توجه شده است.
از آنجاییکه مودت و دوستی نسبت به اهلبیت پیامبر و در پی آن اطاعت از آن
بزرگواران ،جزء اصول اعتقادی شــیعیان محسوب میشود ،رسیدن به تفسیر صحیح از
آیه مورد نظر و اثبات آن با دالیل منطقی و متقن ،مهر بطالنی بر سایر تفاسیر موجود
ذیل آیه شریفه میزند.

The sixty year
Second number
Consective 12
Autumn & Winter
2021 - 2022

233

تحلیلی -تطبیقی به پردازش دادههای موجود پرداخته است.
-1ادبیات نظری
در ایــن بخش به بررســی معنای لغوی و اصطالحی دو واژه مــودت و قربی پرداخته
میشود .همچنین نگاهی اجمالی به رویکرد چهار تفسیر مورد نظر نوشتار حاضر ازنظر
روش تفســیری انداخته خواهد شــد؛ چراکه آگاهی از روش هر مفســر در تفسیرش،
دررسیدن به نظری صحیح ضرورت دارد.
 -1-1معنای لغوی مودت

«المودﺓ» به نظر برخی لغتشناسان ،مصدر (فراهیدی )99 /8 :1410 ،و به نظر برخی
از آنان «اسم مصدر اســت» (ابن فارس75 /6 :1404 ،؛ مصطفوی)63 /13 :1360 ،
و به معنای «محبت و دوســت داشتن» آمده (قرشی )192 /7 :1377 ،و «برای بعضی
از همخانوادههای آن مانند «وداده» و فعلی که از آن اشــتقاق میشود ،معنای تمنی و
آرزوی چیزی را داشتن ،ذکرشده است» (ابن فارس75 /6 :14040 ،؛ راغب اصفهانی،
.)860 :1412
 -2-1معنای اصطالحی مودت

لفظ مودّت  6بار در قرآن کریم بهکاررفته اســت که در همهی آنها ،مودّت به معنای
دوســتی و محبت اســت .این موارد عبارتاند از :نســاء ،73/مائده ،82/عنکبوت،25/
َ
َ َ ُْ
روم ،21/شــوری 23/و ممتحنــه .7 /بهعنوانمثال خداونــد میفرمایدَ :
{و لئــن أص َابك

َْ ُ
َ ْ ٌ ِّ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ
َ ْ َ ُ َ َّ ٌ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ً ِ َ ً
ل تكــن َبنك ْم َو بنه م َودة يال ْيتىن كنت م َعه ْم فأفوز ف ْوزا ع ِظمي}
الل ليقولن كأن
فضل من ِ
ِ

(نساء)73/؛ و اگر غنيمتى از جانب خدا به شما برسد ،درست مثل اينكه هرگز ميان شما
و آنها دوستى و مودّتى نبوده ،مىگويند :اى كاش ما هم با آنها بوديم و به رستگارى
(و پيروزى) بزرگى مىرسيديم.
 -3-1معنای لغوی قربی
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فیومی در مصباح« ،قربی» و «قربه» و «قرابت» و «قرب» را مصدر «قرب» دانســته
اســت و سپس در بیان فرق این کلمات میگوید« :قرب در مورد مکان گفته میشود و
قربت در مورد منزلت و «قربی» و «قرابت» در مورد رحم و خویشاوند به کار میرود».
(فیومی )49 :1414 ،زمخشــری در کشــاف میگوید« :قربی؛ مصدری است بر وزن
(بشری) و (زلفی) و معنی قرابت یعنی خویشاوندی ،منظور است( ».زمخشری:1407 ،
)219 /4
پس نتیجه گرفته میشود که «قربی» مصدر است و به معنای نزدیکی در نسب و رحم
هســت« .همچنین برای افاده معنای جمع  -یعنی خویشــاوندان و نزدیکان  -نیاز به

تقدیر پیشــوندی مانند «اولو» دارد تا به کمک آن ،معنای جمع را افاده نماید ،ولی ابن
منظــور به نقل از تهذیب در جمع «قریب» ،در مورد زنان« ،قرائب» و در مورد مردان،
«اقارب» را ذکر میکند و میگوید :اگر «قربی» گفته شود نیز جایز است» (ابن منظور،
.)84 /11 :1414
با توجه به موارد کاربرد این واژه در قرآن که  12بار بهکاررفته اســت ،روشن میگردد
که مقصود از «قربی» همان پیوند خویشــاوندی است و تنها در آیه مورد بحث ،بدون
ضمیمه مضاف بهکاررفته است ولی در سایر آیات ،با اضافه شدن به کلماتی چون :اولوا،
َ َ
َ ْ َ َ َْ َ َ
اق َبىن إ ْس َ
ــر ِاءيل ل
اولی ،ذی ،ذوی ،ذا بهکار رفته اســت .همچون آیهی{ :و إذ أخذنا ِميث
ِ ِ
ْ ِ
ُْ َ ْ
ْ ً
َ ْ ُ ُ َ َّ َّ َ ْ َ ْ
ىب َو ال َي َت َام َو ال َ َ
تعبدون إل
ني ( }...بقره)83/؛ و (به
اك
س
الل َو بال َوالدين إح َسانا َو ِذى الق ْر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ياد آوريد) زمانى را كه از بنىاســرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرســتش
نكنيد و به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد ...
این موارد عبارتاند از :بقره 83 /و  ،177نساء 8 /و  ،36انفال ،41 /نحل ،90/اسراء،26/
نور ،22/روم ،38/شوری.23/
 -5-1نگاهی به رویکرد تفسیری چهار مفسّر موردنظر مقالهی حاضر

پیش از ورود به بحث الزم است ،رویکرد و روش هر چهار تفسیر مورد نظر در نگاشتهی
حاضر ،مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه آگاهی از روش هر مفســر در تفسیرش ،دررسیدن
به نظری صحیح در بــاب چنین موضوعاتی ضرورت دارد .يكى از راههاى درك روش
تفســيرى هر مفسر و همچنين جايگاه تفسير وى ،مراجعه به منابع تفسيرى اوست .به
نظر نگارنده ،هر چهار تفســیر مورد نظر این نوشتار ،دارای روشی اجتهادی و جامع در
تفسیرند ،گرچه در هر تفسیر ،یک روش غالب است؛ مث ً
ال المیزان وجه غالبش قرآن به
قرآن ،کشاف وجه غالبش ادبی ،التبیان؛ روایی و التحریر و التنویر؛ روش تحلیلی و ادبی
در پیش گرفته ،لکن در هر چهار تفســیر ،اســتفادهی مفسّر از منابع مختلف در تفسیر
همچون :قرآن ،روایات ،عقل و بهرهگیری از علوم ادبیات عرب و تاریخ و  ...مشــهود
است و مفسر با کمک این منابع به استنباط و فهم معارف و احکام با داشتن صالحیت
تفسیری پرداخته است (علویمهر)195 :1391 ،؛ بنابراین هر چهار تفسیر دارای روشی
اجتهادی و جامع در تفسیرند .در ادامه ،بهاختصار به ذکر منابع و روش تفسیری مفسّران
مذکور در مقاله پرداخته میشود.
 -1-5-1روش تفسیر المیزان

تفسیر المیزان به قلم عالمه سید محمدحسین طباطبایی در قرن حاضر ،تألیف گردیده
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است .ایشان ،روش تفسير قرآن به قرآن را با الهام از شيوه ائمه برگزيده است و
معتقد است هر آيهاى از قرآن كريم ،توسط آيات ديگر توضيح داده مىشود و نيازى به
توضيحدهنــده ،بيرون از قرآن كريم ندارد؛ زيرا وقتى قرآن كريم در مورد خود مىگويد
كه «و نزلّنا عليك الكتاب تبيانا ّ
لكل شىء (نحل)89/؛ ما كتاب را كه توضيحدهنده هر
چيزى اســت بر تو نازل كرديم»؛ خود آن نيازمند توضيح از چيز ديگرى نيســت .البته
جزئيات احكام كلى قرآن كريم ،توسط روايات بيان مىشود و بيان يكسرى از شرائط
و اجزاء بر عهده پيامبر و ائمه گذاشــته شده كه از طريق روايات به دست
ما رسيده است.
در ارتباط با اين روش ،ايشــان در بحث تفسيرى تمام آياتى را كه با آيه موردبحث در
ارتباط اســت آورده ،معناى آن را مبيّن مىســازند و در بحثى مستقل روايات را مطرح
مىســازند كه اگر با اين معنا سازگارى نداشته باشند ،كنار گذاشته مىشوند و آن دسته
از روايات كه هماهنگ با مضمون آيات باشند ،پذيرفته مىشود .در كتاب تفسير ايشان،
بحثهاى مختلفى از حوزههاى ديگر علمى مثل فلسفه ،علوم اجتماعى ،روانشناسى،
تاريخ و ...مطرح اســت كه آنها نيز مستقل از بحثهاى تفسيرى و براى روشن شدن
مبناى فكرى ايشان در هماهنگى عقل و شرع و عرفان مطرح مىشود و بههيچوجه با
بحثهاى تفسيرى مخلوط نمىگردد.
در کل میتوان روش تفســیر المیزان را از نوع روش اجتهادی جامع درنظر گرفت؛ زیرا
عالمه طباطبایی در تفســیر آیات ،هم به نکات ادبی و هم به نکات تاریخی و عقلی و
روایی استناد کرده است (علویمهر.)211 :1391 ،
 -2-5-1روش تفسیر التبیان
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«التبیان» تفســيرى از محمد بن حسن طوسى ،معروف به شيخ طوسى ،فقيه و محدّث
و متكلم نامور امامى قرن پنجم اســت .كتاب التبیان ،اولين تفسير كامل شيعى از قرآن
كريم اســت كه مفسر آن ،عالوه بر نقل روايات مأثور ،با تكيه بر عقل و توجه به علوم
مختلف به ارزيابى آراى تفسيرى گذشتگان و معاصران خود پرداخته است .ازاينرو ،اين
تفسير جامع انواع علوم و فنون متعلق به تفسير قرآن ،همچون صرف و نحو و اشتقاق
و معانى و بيان و حديث و فقه و كالم و تاريخ است .همچنین ازآنجاکه در زمان شیخ
طوسی ،تعارض افکار اشاعره و معتزله به اوج خود رسیده بود ،ایشان این افکار را مطرح
کرده و به اثبات عقاید امامیه پرداخته اســت و یک وجههی کالمی نیز به آن تفســیر
داده است .در کل روش شیخ طوسی در التبیان را میتوان از نوع اجتهادی جامع درنظر
گرفت (همان.)210 ،

 -3-5-1روش تفسیر کشاف

 -4-5-1روش تفسیر التحریر و التنویر

این تفســیر توسط محمد بن طاهر بن عاشور ،از مفســران اندلسی در قرن چهاردهم،
تألیف گردیده اســت .روش کلی مفســران مغرب زمین در تفسیر ،توجه به چهار نکته
است .1 :به تفسير نقلى توجه دارند .2 .دانش قرائت در تفاسير ايشان مورد توجه است.
 .3به لغت اهميت مىدهند .4 .به مباحث فقهى و تبيين احكام توجه دارند .5 .سعى در
پرهيز از اسرائيليات دارند.
اصول كلى روش تفســير ابن عاشــور نیز توجه به لغت ،قرآن ،روايت و عقل اســت؛
بنابراین میتوان روش تفسیری وی را نیز از نوع اجتهادی جامع در نظر گرفت (برگرفته
از نرمافزار جامعالتفاسیر نور -بخش کتابشناسی).
 -6-1توجه به قرائن در تفسیر

تعدد در تفاســیر قرآن امری انکارناپذیر است .گرچه این تفاسیر در بسیاری از مواضع،
باهم مشــترکاند ،اما اختالفات زیادی نیز بین تفاسیر دیده میشود .در چنین وضعیتی،
تفســیری ارجح است که بر اساس ضابطه و روش تفسیری صحیح ،تفسیرش ارائهشده
باشــد تا ما را به حقیقت برســاند .قرآنپژوهان و مفسرین ،معیارهایی را برای سنجش
تفاســیر مطرح کردهاند ،همچــون وجود ارتباط منطقی و زبانشــناختی با الفاظ قرآن
در تفســیر ،اعتبار منابع بهکارگرفته شده در تفســیر و  ...یکی از این ضوابط ،توجه به
قرائن موجود در آیه در رســیدن به تفسیر صحیح اســت .این قرائن از توجه به معنای
مفردات آیه و قواعد ادبی آن و روایات موجود ذیل تفســیر آیه و  ...را شــامل میشود.
بر ایناســاس ،تفسیری معتبر اســت که روشمند بوده و توانسته باشد ،مبانی و منابع
مورد اســتناد خود در تفسیر را با دالیل علمی و قطعآور ثابت کرده باشد (شاکر:1389 ،
.)110-95
در این نگاشته ،به این مهم توجه گردیده و در بررسی تطبیقی تفاسیر مذکور در مقاله،
تفســیری که مطابق با ضوابط علمی بوده و با قرائن داخلی و خارجی آیه موافق است،
بهعنوان تفسیر صحیح اخذ شده است.
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نام كامل اين تفسير «الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون االقاويل فى وجوه التأويل»
اســت كه به كشاف زمخشرى شهرت دارد .موضوع تفسیر ،ادبی است و از این جهت،
مورد توجه دانشــمندان و سایر مفسرین قرار گرفته است .البته زمخشری در تفسیرش،
گاهی عالوه بر بیان نکات ادبی و بالغی آیات ،از روایات و بیان شــأن نزول آیات نیز
جهت فهم صحیح تفســیرش استفاده کرده اســت (برگرفته از نرمافزار جامعالتفاسیر
نور -بخش کتابشناسی).
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 -2بررســى اقوال مختلف در چهار تفسیر موردنظر مقاله دربارهی مراد

َ َّ َ
ُْ َ
از (م َودة ىف الق ْرىب)
ِ

چهار مفسر مذکور که دو تن از شیعه و دو تن از اهل سنت هستند ،ذیل آیه  23شوری
نظراتی دادهاند که بهطور خالصه به آن اشاره شده است.
 -1-2نظر المیزان دربارهی مودﺓ فی القربی

عالمه طباطبایی در تفســیر المیزان ،ذیل آیه شــریفه میفرماید :من از شــما اجرى
درخواســت نمىكنم ،چيزى كه هست ،ازآنجاكه خداى تعالى مودت به عموم مؤمنين
را كه نزدیکان من هم از ايشــاناند بر شما واجب فرموده ،من مودت شما را نسبت به
اهلبيتم اجر رسالتم مىشمارم .ایشان این تفسیر را مغایر با سایر آیاتی که اجر رسالت
َ
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ما أ ْس َــئلك ْم علي ِه ِمن أجر ِإل من شــاء أن ِ ذ ِإىل رب ِه ســبيل} (فرقان )57/نمیدانند؛ زیرا
ٍ
ِ
منظور از واجب كردن مودت اهلبيت و آن را به عنوان اجر رسالت قرار دادن ،تنها اين
بوده كه اين محبت را وســيلهاى قرار دهد براى اين كه مردم را به ايشان ارجاع دهد و
اهلبيت ،مرجع علمى مردم قرار گيرند (طباطبایی .)46 /18 :1417 ،عالمه ،استثناء را
متصل میداند و مدعی اســت که مودت به اهلبیت ،از مصادیق اجر محسوب میشود
(همان.)43 ،
 -2-2نظر التبیان درباره مودﺓ فی القربی
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در تفســیر التبیان ،اقوال مختلفی که در معنای مودّت فی القربی وارد شده است ،بیان
میگردد .مث ً
ال از قول ابن عباس و قتاده و مجاهد و سدی و ضحاک و ابن زید و عطاء
بن دینار مطرحشــده که معنای مودت یعنی؛ «از شــما به خاطر ابالغ قرآن پاداشــی
نمیخواهم جز اینکه مرا دوســت بدارید ،یعنــی با من تعامل کنید تعاملی محبتآمیز،
نه تعاملی دشــمنگونه ،به خاطر نزدیکی و قرابتی که بین ما در نســب قریشی وجود
دارد( ».طوســی ،بیتا .)159 /9 :سپس شیخ طوسی ،با توجه به قرائن داخلی و خارجی
آیه همچون اســتثناء موجود در آیه و روایات ،معنای مودت را به دوســتی با اهلبیت
پیامبر که شامل (حضرت علی و حضرت فاطمه و فرزندان ایشان) تفسیر میکند.
همچنین شــیخ طوسی ،هر دو وجه استثناء در آیه را مطرح کرده و میگوید :برخی آن
را اســتثنا متصل میدانند و مودت فی القربی را مستثنیمنه ،بهشمار میآورند و برخی
استثناء را منقطع میدانند و میگویند :مودّت به خویشان رسول اکرم( علی ،فاطمه

 -3-2نظر التحریر و التنویر درباره مودﺓ فی القربی

ابن عاشــور در تفســیر التحریر و التنویــر( ،مودّت) را به معنای نوعی معامله حســنه
برمیشمارد که معنای محبت و دوست داشتن میدهد( .فی) را بهعنوان ظرف مجازی
در این آیه میداند ،زیرا مجرورش که القربی اســت ،صالحیت مظروف شدن را ندارد و
از باب مجاز گرفتهشــده است و معنای تعلیلی میدهد( .القربی) را بهعنوان اسم مصدر
و به معنای نزدیکی نسبی و خویشاوندی میگیرد؛ بنابراین معنای آیه چنین میشود که
«از شــما به خاطر ابالغ قرآن ،پاداشی نمیخواهم جز اینکه مرا دوست بدارید ،یعنی با
من تعامل کنید تعاملی محبتآمیز ،نه تعاملی دشــمنگونه ،به خاطر نزدیکی و قرابتی
که بین ما در نسب قریشی وجود دارد( ».ابن عاشور ،بیتا)147 /25 :
همچنین در روحالمعانی نیز قول مشــابه قول ابن عاشور آمده است که «خطاب در اين
آيه به قريش اســت و اجرى كه در آن درخواست شده ،مودّت قريش نسبت به رسول
خدا و نزديكان ايشــان از قريش است .اين بدان جهت بوده كه قريش آن جناب
را تكذيب مىكردند و دشــمن خود مىدانستند ،چون آن حضرت بر اساس آنچه كه در
برخى از روايات ذكر شــده ،متعرض خدايان قريش مىشد؛ بنابراین خداى تعالى دستور
داده كه پیامبر از آنها بخواهد ،اگر ايمان نمىآورند حداقل با او دشــمنى نكنند،
براى اينكه آن جناب با آنها قرابت و خويشــاوندى داشــته و نيز آن حضرت را مورد
بغض و كينه خود قرار ندهند و اذيت نکنند» (آلوســی ،)30 /25 :1415 ،براساس این
تفسير ،كلمه «قربى» به معناى خويشاوند نيست ،بلكه به معناى قرابت و خويشاوندى
است و حرف «فى» به معناى سببيت است.
همچنین ابن عاشــور ،برای صحت ادعای خود ،روایتی بدین شرح میآورد :در صحیح
بخاری و جامع ترمذی از ســعیدبن جبیر اینگونه آمده است« :از ابن عباس دربارهی
آیهی مودّت ســؤال شــد که منظور از مودّت قربی و نزدیکان ،چه کسانی هستند؟ من
گفتم :منظور این اســت که نزدیکان محمد را دوســت داشته باشید .ابن عباس
گفت :در پاســخ شتاب کردی! بهراستی تیرهای از قریش نبود ،مگر اینکه برای رسول
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و فرزندان فاطمه س) از جنس اجر نیست؛ بلکه در تقدیر آن آمده است« :لكن أذكركم
المودة في قرابتي» یعنی؛ به شما دوستی به خویشانم را یادآوری میکنم.
سپس صاحب تفسیر التبیان ،بیان میکند که این وجه صحیح است؛ زیرا از حضرت علی
بن الحسین و سعید بن جبیر و عمرو بن شعیب در روایت آمده که گفتهاند« :معنای
آن ،دوســتی با خویشاوندانم است و این روایت از امام باقر و امام صادق نیز
نقل شده اســت( ».طوسی ،بیتا )159 /9 :بنابراین شــیخ طوسی استثناء آیه را منقطع
میداند.
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خــدا در آنها پیوند خویشــاوندی بود که آن حضرت فرمودنــد :مگر اینکه در
خویشاوندی میان من و خودتان به من مهرورزی نمایید».
ابن عاشــور ،بیان میکند که برای پیامبر قبیح اســت که برای تبلیغ دین و قرآن
از مــردم اجری بخواهد؛ زیــرا مقام نبوت باالتر از حکمت اســت و حکما برای تعلیم
حکمت مزدی دریافت نمیکنند ،زیرا حکمت خیر کثیر است و با مسائل دنیایی پذیرفته
نمیشــود .به همین خاطر خداوند ،رســوالنش را از گرفتن اجری بابت رسالتشان من ّزه
کرده اســت .چنانچه در ســورهی شــعراء از قول حضرت نوح و هود و صالح و لوط و
ِّ ْ َ
ْ َ ْ ْ َ ْ َ َّ َ
َ َ َُْ ُ
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شعیب ،چنین فرموده است{ :و ما أسئل
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٍِ
(شــعراء)109/؛ من براى اين دعوت ،هيچ مزدى از شــما نمىطلبــم؛ اجر من تنها بر
پروردگار عالميان است» (ابن عاشور ،بیتا.)147 /25 :
 -4-2نظر کشاف درباره مودﺓ فی القربی
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زمخشری در کشاف ،در بیان معنای «مودةیفالقریب» اینچنین میگوید که« :از پیامبر
روایت شــده که هنگامیکه این آیه نازل شد ،اصحاب گفتند :یا رسولاهلل! مودت و دوستی
چه کسانی بر ما واجب شده است؟ پیامبر فرمود :علی ،فاطمه و دو پسرش .همچنین
وی چندین روایت دیگر در اثبات صحت تفسیر به این معنایی که از روایت گفته شد ،استناد
میکند ».ازجمله حدیثی دیگر از نبی اکرم میآورد که ایشان فرمودند« :بهشت بر کسی
که به اهل بیتم ظلم و ستمی کند و مرا بهخاطر عترتم بیازارد ،حرام میشود».
ایشــان استثناء را در آیه ،هم بهصورت متصل جایز دانستهاند و هم بهصورت منقطع که در
صورت متصل معنا میشــود« :از شما اجری نمیخواهم جز دوستی با خویشاوندانم ».و اگر
منقطع باشــد معنا میشود« :از شــما اجری نمیخواهم ،ولی از شما دوستی با نزدیکانم را
َّ ْ َ َّ َ
میخواهــم و اینکه آنها را آزار ندهید ».همچنین در دلیل اینکه چرا فرمود{ :إلال َودةف
ِ
ِ
ُْ
الق ْرىب} و نفرمود« :االاملودةللقرىب» و يا {االمودةالقرىب} در پاسخ مىگويد« :براى اينكه عرب
براى مودت ظرفى قائلاند ،مث ً
ال مىگويند« :لى فى آل فالن مودﺓ /من در آل فالن مودتى
دارم ».همچنین مىگويند« :ولى فيهم هوى و حب شديد»؛ من در آنان عشق و محبتى شديد
دارم و منظورشان اين است كه افراد فالن قبيله مورد و محل محبت من هستند( ».زمخشری،
 )220 /4 :1407در نتیجه حرف «فی» در زبان عرب ،هنگام بیان محبت نســبت به چیزی
بهکار میرود .به همین سبب ،در آیه از این حرف جر ،استفاده گردیده است.
 -3نتیجه بررسی چهار تفسیر پیرامون آیه  23شوری با توجه به قرائن
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موجود
با مقایســهای که در تفاسیر صورت گرفت ،این نتیجه حاصل شد که در تفاسیر شیعی

 -4نقد و بررســی نظر التحریروالتنویر دربارهی «مــودة یف القریب» براساس

قرائن آیه
در میان تفاســیر مذکور ،نظر ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر ،قابل نقد و بررسی
است؛ زیرا دالیلش نه با قرائن داخلی و نه با قرائن خارجی آیه ،سازگار نیست.

»فاشکلا و ریونتلا و ریرحتلا ،نایبتلا ،نازیملا« ریسافت رد تّدوم یهیآ ریسفت یقیبطت یسررب

المیزان و التبیان ،با توجه به قرائن موجود در آیه ،ازجمله استثنایی که در آیه وجود دارد
و روایات متواتر ذیل تفسیر آیه شــریفه ،منظور از «مودة یف القریب» را مودت و دوستی
نســبت به اهلبیت پیامبر که همان عترت طاهره هســتند ،گرفتهاند .در تفسیر
التبیان ،بر اساس روش مفســر که به بیان اقوال مختلف در تفسیر میپردازد ،گاه نظر
اصلی شــیخ طوسی ،میان آراء تفسیری مطرحشده ،پنهان میگردد .البته در ذیل آیهی
 23شوری ،ابتدا شیخ طوسی ،نظر علی بن الحسین و سعید بن جبیر را آورده که مودت
فی القربی را به معنای دوســتی با اهلبیت گرفتهاند و ســپس ســایر نظرات را
مطرح میکند .در نهایت با آوردن عبارت «و االول هو االختيار عندنا» (طوســی ،بیتا:
 )159 /9نظر نهاییاش مشخص میگردد که «مودة یف القریب» یعنی دوستی با اهلبیت
پیامبر که خود یک عمل صالح محسوب میشود.
در تفاســیر اهل ســنت ،زمخشری در کشــاف با در نظر گرفتن هر دو وجه استثناء در
آیه که میتواند متصل و یا منقطع باشــد و آوردن روایاتی ذیل تفسیر عبارت «مودةیف
القریب»؛ این مودّت را به محبّت آل محمد که شــامل (علی و فاطمه و حســن و
حسین علیهمالسالم) هســتند ،تفسیر میکند .ولی در تفســیر التحریر و التنویر ،وجه
معنایی که برای آیه درنظر میگیرد ،نه با قرائن داخلی و نه با قرائن خارجی آیه ،موافق
نیست؛ زیرا میگوید :پیامبر در آیه به خاطر قرابت و نزدیکی در نسب قریشی ،از آنها
خواســته تا با وی دوســت باشــند و به او محبت کنند .در ادامه ،دیدگاه ابن عاشور در
تفسیرش که مغایر با سه تفسیر دیگر است ،مورد بررسی علمی قرار خواهد گرفت.

 -1-4مراد از اجر در آیه شریفه

ابن عاشــور بیان میدارد که برای رســول خدا قبیح است که برای تبلیغ دین و
قرآن از مردم اجری بخواهد ،زیرا مقام نبوت باالتر از حکمت است و حکما برای تعلیم
حکمــت مزدی دریافت نمیکنند .همچنین وی به ســایر آیات قرآنی از لســان انبیاء
گذشته ،استناد کرده که همگی گفتهاند :برای رسالتشان اجری دریافت نمیکنند.
در پاسخ به این مطلب باید گفت« :معناى اجر ،وقتى تمام مىشود كه درخواستكننده
آن ،كارى كرده باشــد و سودى به مردم رسانده باشــد تا در مقابل آن کار ،مزد طلب
كند ،مزدى كه برابر عمل عامل باشــد .در مورد بحث ،اجر وقتى معنا دارد كه رســول
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خدا قريش را هدايت كرده باشد و ايشان ايمان آورده باشند ،چون با فرض باقى ماندن
در كفر و تكذيب دعــوت آن جناب ،چيزى از آن جناب نگرفتهاند تا در مقابلش اجرى
بدهند و به فرض هم كه به آن جناب ايمان آورده باشند ،تازه به يكى از اصول سهگانه
دين ايمان آوردهاند ،نه به همه آن تا باز بدهكار مزد باشــند .عالوه بر اينكه در همين
فرض؛ ديگر بغض و دشمنى تصور ندارد تا ترك آن مزد رسالت فرض شود و رسول خدا
آن را از ايشــان بخواهد .درواقع؛ درصورتىكه پرسششدگان در اين سؤال كافر فرض
شوند ،معناى اجر تصور ندارد و درصورتىكه مؤمن فرض شوند ،دشمنى تصور ندارد تا
بهعنوان مزد بخواهند دست از آن بردارند» (طباطبایی.)44 /18 :1417 ،
همچنین این آیه ،با ســایر آیاتی که اجر رســالت انبیاء را فقط به خداوند واگذار کرده
َ
َ َ
ُ ْ َ َُْ ُ
است ،هیچگونه تناقضی ندارد .خداوند در قرآن میفرماید{ :قل ما أسئلك ْم عل ْي ِه ِم ْن أ ْجر
ٍ
َّ
ً
َ َ ْ َ َّ َ
إل َم ْ
ىل َر ِّب ِه َســبيل} (فرقــان)57/؛ بگو :من در برابر آن (ابالغ آيين خدا)
شــاء أن ي ِتخذ إ 
ــن
ِ
ِ
ِ
هيچ گونه پاداشى از شــما نمىطلبم ،مگر كسى كه بخواهد راهى بسوى پروردگارش
برگزيند».
عالمه طباطبایی اشــاره لطیفی دارند و میگویند« :اگر در اخبارى كه از هر دو طريق
بهصورت متواتر از رسول خدا رسيده و مردم را در فهم كتاب خدا و معارف اصولى
و فروعــى دين و بيــان حقايق آن ،به اهلبيت ارجاع داده اســت ،مانند حديث
ثقلين و حديث سفينه و امثال آن ،دقت كافى به عمل آوريم ،هيچ شكى برايمان باقى
نمىمانــد كه منظور از واجب كردن مودت اهلبيت و آن را بهعنوان اجر رســالت قرار
دادن ،تنها اين بوده كه اين محبت را وسيلهاى قرار دهد براى اينكه مردم را به ايشان
ارجاع دهد و اهلبيت مرجع علمى مردم قرار گيرند .پس مودتى كه اجر رســالت فرض
شده چيزى ماوراى خود رسالت آن حضرت نيست .پس بنابراين تفسير ،مفاد آيه شريفه
هيچ مغایرتی با آيات ديگر كه اجر رسالت را نفى مىكنند ندارد( ».همان)47/18 ،
با تدبر در آیات به دست میآید که اگر پیامبر اکرم اجری را در این آیه درخواست
کردنــد ،این اجر ویژگیهایی دارد که در صورت اجرا کردنش ،نفع و ســودش ،تمام و
کمال متوجه خود افراد و مسلمانان میشود و هیچ منفعتی برای شخص رسول خدا
ندارد .مودت به اهلبیت آن حضرت ،همان راهی است که انسان را به سوی خدا
العابدین
و پروردگارش رهنمــون میکند .طبق روایتی در این زمینه ،از امام َ زین
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(ابن بابویه )35 :1403 ،ميان خدا و حجّت او كه امام هر زمان اســت حجاب و مانعى
وجود ندارد ،پس خداوند پيش روى حجّت خود پوششــى نيفكنده است .مایيم درهاى

علم خدا ،ماییم راه مستقيم و كانون علم او و مایيم بازگوكننده و شرح دهنده وحى خدا
و استوانههاى اصلى كاخ توحيد او و مایيم جايگاه راز نهانى او».
در نتیجه ،سخن ابن عاشور در تفسیرش دراینباره ،به طور کلی رد میشود.
 -2-4بررسی ادبی استثناء در آیه
»فاشکلا و ریونتلا و ریرحتلا ،نایبتلا ،نازیملا« ریسافت رد تّدوم یهیآ ریسفت یقیبطت یسررب

در تفاسیر مذکور ،ابن عاشــور در التحریر و التنویر استثناء را منقطع میداند ،زیرا بیان
میکنــد که مودت از مصادیق اجر برای ابالغ قرآن نیســت (ابن عاشــور ،بیتا/25 :
 .)147عالمه طباطبایی ،استثناء را متصل میداند و مدعی است که مودت به اهلبیت
از مصادیق اجر محســوب میشود (طباطبایی .)43 /18 :1417 ،صاحب التبیان ،هر دو
وجه اســتثناء را برای آیه بیان میکند .البته به نظر شــیخ طوسی ،استثناء منقطع ارجح
است و در تقدیر آن آمده است« :لكن أذكركم المودة في قرابتي» یعنی؛ به شما دوستی
به خویشــانم را یادآوری میکنم (طوسی ،بیتا .)159 /9 :زمخشری ،در تفسیرش هر
دو وجه استثناء را در آیه جایز میشمرد زیرا اگر متصل باشد ،دوستی با نزدیکان رسول
از مصادیق اجر اســت و اگر منقطع باشد ،در تقدیر میآید که از شما اجری نمیخواهم،
ولی دوستی با نزدیکانم را میخواهم و آنها را آزار ندهید (زمخشری.)220/4 :1407 ،
بایــد گفت :خود «اســتثناء» بهترین گواه اســت که مقصود از «ذا القربی» کســانی
هســتند که با پیامبر ،پیوند خویشــاوندی دارند؛ زیرا اگر اســتثناء متصل گرفته شود
وگفته شــود که «مودت در قربی» حقیقتًا مصداق اجر اســت و بعدًا از آن خارج شده
اســت ،ناچار باید ،مودت چیزی باشــد که در نظر عرف مردم ،برای پیامبر مزد حساب
شــود و این مطلب درصورتی امکانپذیر اســت که مقصود خویشاوندان خود او باشد،
وگرنه دوســتی و محبت هر کس به خویشاوندان خود چه ارتباطی به خود پیامبر دارد؟
هــرگاه اســتثناء ،منقطــع در نظــر گرفته شــود؛ دراینصــورت هرچند مســتثنی،
داخــل در «مســتثنیمنه» نیســت ،ولــی بایــد از شــئون و لــوازم آن به شــمار
آیــد ،بهطوریکه انســان تصــور کند که «مســتثنیمنه» شــامل آن نیز هســت.
بنابراین باید گفت :مقصود همان دوســت داشتن خویشــاوندان خود پیامبر است؛ زیرا
چیزی که شــبیه اجر است و میتواند تالی تلو آن به شمار برود و یا حقیقتًا در آن وارد
شود ،همان «مودت» فرزندان و خویشاوندان رسول گرامی اسالم است؛ بنابراین
با درنظر گرفتن هر دو وجه برای اســتثناء ،تفســیر صحیح از آیه ،به مودت و دوســت
داشتن خویشــاوندان پیامبر میرسد .بر طبق روایات نیز این خویشاوندان ،علی و
فاطمه و فرزندان ایشان محسوب میشوند که در ادامه ،به روایات وارده ذیل آیه شریفه
پرداخته خواهد شد.
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 -3-4بررسی ادبی حرف (فی) در آیه

مؤلف التحریر و التنویر ،کلمه (فی) را به معنای تعلیلی و مجاز در نظر گرفته است .البته
باید گفت :برای یک معنای مجازی میبایســت ،قرینهای در آیه وجود داشته باشد که
چنین قرینهای نیست.
زمخشــری که با رویکرد ادبی در تفسیرش به آیات میپردازد ،در دلیل اینکه چرا آیه
ُْ
َّ ْ َ
فرمود{ِ :إل ال َ َو َّدة ِف الق ْرىب} و نفرمود« :اال املودة للقرىب» و يا «اال مودة القرىب» در پاســخ
مىگويد« :براى اينكه عرب براى مودت ظرفى قائلند ،مث ً
ال مىگويند :لى فى آل فالن
مودﺓ /من در آل فالن مودتى دارم» (زمخشــری )220 /4 :1407 ،زمخشــری ،ظرف
بودن (فی) در آیه را به معنای تعلیلی و مجازی نمیگیرد.
 -4-4بررسی روایت استناد شده در التحریر و التنویر ذیل موده فی القربی

روایتی که ابن عاشــور از قول ابن عباس در صحیح بخاری و جامع ترمذی میآورد که
مودﺓ فی القربی را به معنای مهرورزی به پیامبر به سبب پیوند خویشاوندی بین ایشان
و قریش میگیرد؛ با روایت دیگری از ابن عباس که مراد آیه را علی و فاطمه و فرزندان
ایشان میگیرد ،در تعارض است .این روایت ،هم با مفردات و ظاهر آیه کریمه مخالف
اســت و هم با روایاتی که در تفسیر «القربی» در تفاســیر فریقین وارد شده ،ناسازگار
اســت .همچنین ســيوطى در «الدر المنثور» در ذيل آيه مورد بحث ،از مجاهد از ابن
ُ
َ ُ ُ
ُْ
َ َ ً َّ ْ َ
عباس نقل كرده كه در تفسير آيه{ :ق ْل ال أ ْس َئلك ْم َعل ْي ِه أ ْجرا ِإل ال َ َو َّدة ِف الق ْرىب} گفت:
«ان تحفظونى فى اهل بيتى و تودوهم بى :منظور اين اســت كه حق مرا در اهلبيتم
حفظ كنيد و آنها را به سبب من دوست داريد( ».سیوطی )7 /6 :1404 ،بنابراین ،روایت
مورد استناد در تفسیر التحریر و التنویر ،حتی بدون درنظر گرفتن صحت سندی ،از حیث
متن مغشوش است و قابل اعتماد نیست.
 -5-4روایات موجود در تفسیر موده فی القربی به اهل بیت
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«عالم اهل تسنن ،ابوالقاسم حاکم حســکانی ،در کتاب شواهدالتنزیل  22روایت را در
ذیل این آیه کریمه گردآورده اســت که  16حدیث آن مناسب با معنای اهلبیت
اســت؛ زیرا «القربی» را به خویشاوندان نبیاکرم معنا و بر آنها تطبیق داده است
و در  7حدیث به نام علی و فاطمه و حسن و حسین –علیهماالسالم -تصریح شده و در
پاورقی آن نیز  25روایت در این مورد ذکر گردیده است» (حسکانی-189 /2 :1411 ،
« .)196همچنین ثعلبی در کتاب تفســیرش به  6روایت بدین مضمون اشاره میکند»
(ثعلبی« .)313-311 /8 :1422 ،در تفسیر نورالثقلین نیز  22روایت از کتابهای خاصه
جمعآوری شده اســت که همهی آنها ،با مضامین گوناگون داللت میکند بر این که
مقصود از «القربی» اقربای نبی اکرم است» (عروسی حویزی-570 /4 :1415 ،

محمد بن عيىس الواسطي و أمحد بن عمار ،قاال :حدنثا يحىيا لحماين قال :حدنثا حسني األشقر
َ َ
ُ ْ َ َُْ ُ
عن قيس بن الربيع عن األعمش ،عن ســعيد عن ابن عباس قال ملا نزلت قل ال أسئلك ْم عل ْي ِه
َ
ُْ
ً َّ ْ َ َّ َ
أ ْجــرا إل ال َودة ف الق ْرىب قالوا :يا رســول اهلل و من هؤالء الذيــن أمرنا اهلل مبودمهت قال :يلع و
ِ
ِ

»فاشکلا و ریونتلا و ریرحتلا ،نایبتلا ،نازیملا« ریسافت رد تّدوم یهیآ ریسفت یقیبطت یسررب

 .)578در تفســیر البرهان نیز  28روایت ذیل آیه شــریفه آورده شده است که همگی
داللت بر معنای مودت نسبت به اهلبیت معصومین دارد (بحرانی-815 /4 :1416 ،
 .)824نیز درکتب روایی همچون :کافی ،بحاراالنوار ،محاســن برقی ،صحیح بخاری و
مســلم؛ احادیثی بدین مضمون وارد شده است .اکنون متن چند روایت به عنوان شاهد
مثال آورده میشود.
الف) «احمد بن حنبل با ســند متصل از ابن عبــاس چنین روایت میکند« :زمانی که
«قل ال اسئلکم علیه اجرا اال المودة فی القربی» نازل شد ،گفتند :ای رسول خدا ،قرابت
«خویشان نزدیک» تو که مودت آنان بر ما واجب شده است ،چه کسانی هستند؟ فرمود:
علی و فاطمه و پسرانشان( ».ثعلبی)311 /8 :1422 ،
این روایت نشــان میدهد که برای مسلمانان آن زمان معلوم بوده ،مقصود از «القربی»
در این آیه ،خویشــان نزدیک پیامبر اکرم هستند و سؤال آنان ،از تعیین افراد آن
بوده است .از این که حضرت در پاسخ سؤال آنان ،در مقام بیان افرادی از خویشاوندان
خود کــه در این آیه منظورند ،فقط همان چهار بزرگوار را نام میبرد ،معلوم میشــود
که در این آیه ،از خویشــاوندان حضرت در آن زمان ،فقط آن چهار نفر مراد بودهاند و
به اصطالح ،روایت به اطــاق مقامی داللت میکند که جز آن چهار نفر ،هیچ یک از
خویشاوندان حضرت که در آن زمان موجود بودهاند ،از جمله همسران ایشان ،مشمول
این آیه کریمه نشــدند؛ زیرا اگر غیر از آنان شخص دیگری از افراد موجود در آن زمان
مراد بود ،پیامبر نام او را نیز ذکر میفرمود.
ب) بخاری در صحیح خویش نقل کرده که ســعید بن جبیر «القربی» را به قربای آل
محمد تفسیر و تاویل کرده است (بخاری.)37 /6 :1387 ،
ج) «محمد بن يعقوب :عن الحســين بن محمد األشــعري ،عن معلي بن محمد ،عن
الوشــاء ،عن المثنى ،عن زرارة ،عن عبد اهلل بن عجالن ،عن أبي جعفر (عليه السالم)،
في قوله تعالىُ :ق ْل ال أَسْــ َئ ُل ُكمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِ َّل الْمَوَدَّ َة فِي الْ ُقرْبى ،قال :هم األئمة عليهم
السالم»؛ محمد بن یعقوب کلینی از حسین بن محمد اشعری از معلی بن محمد از وشاء
از مثنی از زراره از عبداهلل بن عجالن از امام باقر روایت کردهاند که درباره قول
ُ
َ ُ ُ
ُْ
َ َ ً َّ ْ َ
خداوند که فرمود« :ق ْل ال أ ْس َــئلك ْم َعل ْي ِه أ ْجرا ِإل ال َ َو َّدة ِف الق ْرىب» ایشــان فرمودند :آنها
ائمه معصومین (علیهم السالم) هستند (بحرانی.)816 /4 :1416 ،
د) «أخربنــاه أوب عبد اهلل الشــرازي أخربنا أوب بكرا لجرجرائي حدنثــا أوب أمحد البصري حدنثا
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فاطمة و ولدمه»؛ از حســین االشــقر از قیس بن الربیع از اعمش از سعید از ابن عباس
ُ ْ َ ْ َُ ُ
ُْ
َ َ َ ً َّ ْ َ َّ َ
روایت شــده که گفت :هنگامی که آیه {قل ال أســئلك ْم عل ْي ِه أ ْجرا إل ال َودة ف الق ْرىب}
ِ
ِ
نازل شد گفتند :یا رسول اهلل چه کسانی مودتشان بر ما واجب شده است؟ فرمودند :علی
و فاطمه و فرزندانشان (حسکانی.)191 /2 :1411،
از مواردی که گفته شــد ،مشخص میشود ،مراد از مودﺓ فی القربی ،دوستى با اهلبیت
عصمت و طهارت علیهمالســام اســت .بر طبق اين تفسير ،رواياتى هم از طرق اهل
ســنت و هم از طرق شيعه وارد شده كه همهی آنها ،آيه را به مودت نسبت به عترت
رســول اکرم و دوستى با آن حضرات تفســير كرده است .همچنین اخبار
متواترى هم كه از طرق دو طایفه (سنی و شیعه) بر وجوب مودت اهلبيت و محبت آن
حضرات رسيده ،اين تفسير را تأييد مىكند؛ بنابراین ادعای افرادی که این وجه معنایی
از آیه را ،مخالف با سیاق میدانند ،رد میشود؛ زیرا سیاق داخلی آیه که وجود استثناء و
مفردات آیه است و همچنین سیاق خارجی که مجموعه روایات دال بر این معنا هستند
و همگی این نتیجه را بهدست میدهد که سیاق آیه ،موافق با معنای محبت نسبت به
اهلبیت عصمت است.
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نتیجه
ســه تفســیر التبیان ،المیزان و کشــاف مراد از مودت به قربى را دوستى با اهلبیت
عصمت گرفتهاند .با بررسیهای صورتگرفته ،این تفسیر از آیه ،با قرائن داخلی
و خارجی آیه موافق اســت .در این راستا ،تفســیری صحیح و از نظر علمی قابلقبول
است که با قرائن آیات هماهنگ باشد.
 -1تفســیر التحریر و التنویر ،عبارت (مودﺓ فی القربی) را به معنای مهرورزی به پیامبر،
به سبب پیوند خویشاوندی بین ایشان و قریش ،میگیرد .این تفسیر نه با قرائن داخلی
در آیه و نه با قرائن خارجی آیه ،موافق نیست.
 -2دالیل رد نظر ابن عاشــور در تفسیر عبارت «مودﺓ فی القربی» عبارتاند از :توجه
در معنــای مفردات و ظاهر آیه همچون کلمهی اجر ،اســتثنای موجود در آیه ،معنای
حرف (فی) و وجود روایات دال بر تفسیر آیه به مودت نسبت به اهلبیت؛ همگی
این موارد نشــاندهندهی آن است که تفسیر التحریر و التنویر ،موافق با قرائن داخلی و
خارجی آیه نیست و از نظر علمی ،قابلقبول نخواهد بود.
 -3مراد از مودﺓ فی القربی ،همان محبت نســبت به اهلبیت اســت و این وجه
معنایی از آیه ،موافق با قرائن داخلی و خارجی آیه است؛ بنابراین ادعای افرادی که این
وجه معنایی را مخالف سیاق و قرائن آیه میدانند ،رد میشود.
 -4در بیان روایات ،مشــخص میشود که قربی در آیه ،مشخصًا حضرت علی،

»فاشکلا و ریونتلا و ریرحتلا ،نایبتلا ،نازیملا« ریسافت رد تّدوم یهیآ ریسفت یقیبطت یسررب

حضرت فاطمه (س) و حضرت حســن بن علی و حضرت حسین بن علی
هســتند و پیامبر فقط نام این چهار نفر را میبرند .معلوم میشود که در این آیه،
از خویشــاوندان حضرت در آن زمان ،خصوص آن چهار نفر مراد بودهاند و به اصطالح،
روایــت به اطالق مقامی داللت میکند که جز آن چهار نفر ،هیچیک از خویشــاوندان
حضرت که در آن زمان موجود بودهاند ،از جمله همســران ایشــان ،مشــمول این آیه
کریمه نشدند؛ زیرا اگر غیر از آنان شخص دیگری از افراد موجود در آن زمان مراد بود،
پیامبر نام آنها را نیز ذکر میفرمود.
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