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 1يدهکچ

ست که در فر صحيح قرآن مبتنی بر قواعد خاصی ا سير و فهم  سير به کار گرفته میاتف شود. ميزان یند تف

مستقيم با ميزان دستيابی وی به مراد جدی خداوند  ۀها، رابطبه کارگيری آن ۀتقيد مفسر به این قواعد و نحو

 گاهشود که از مباحث مهم و کليدی محسوب می« والیت و امامت»دارد. در ميان موضوعات قرآنی، موضوع 

شت شيعه و اهلبردا ضوع نزد  سيری متفاوتی از آیات مربوط به این مو ست.  های تف صورت گرفته ا سنت 

شه سياری از این اختالفات ری ستفاد ب ستفاده و یا ا ستفاده، عدم ا سيری دارد. لذا  ۀدر ا ست از قواعد تف نادر

 البيانمجمعقواعد تفسيری چه جایگاهی در تفسير  اصلی نوشتار حاضر، پاسخ به این سؤال است که هدف

سير آی به ویژه الغيب مفاتيحو  سی  - والیت دارد. این پژوهش با روش تحليلی ۀدر تف صدد برر صيفی در تو

ست تا از این رهگذر منازعات دیرینه اهل ۀيزان و نحوم سر ا سيری نزد این دو مف سنت و  کاربرد قواعد تف

ترین قواعدی که در تفسير آیۀ والیت این تحقيق، مهم ۀطبق یافتیابی گردد. شيعه حول موضوع والیت ریشه

عرب، سررياق آیات، سرربب نزول، برداری دو مفسررر فوق قرار گرفته اسررتج توجه به قواعد ادبيات مورد بهره

 توجه به آیات دیگر.
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 مقدمه

سنت و عقل بهر×برای اثبات امامت و والیت حضرت علی شيعهعلمای  ستدالل به کتاب،  وافری  ۀ، از ا

ُسولُهُ »ۀ آن استدالل و ادعای اجماع شده، آیاند. از جمله آیاتی که بر امامت ایشان به برده إِنَّما وَلِيکُمُ اللَّهُ وَ رَ

الۀَ وَ یؤُتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمُ راکِعُونَ «  آیۀ والیت»باشررد که به می (55)مائدهج « وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِيمُونَ الصررَّ

ست سران اهلشهرت یافته ا سير این آیه . اما مف شيعی همبا قرآنسنت در تف ستان نبوده و پژوهان   گاهدا

شم می سران به چ سانی که اهتمام  ،خورد. در این مياناختالفات معتنابهی ميان این دو طيف از مف یکی از ک

نشان داده، فخررازی است. وی مناقشات فراوانی در  ×انکار ارتباط این آیه با امامت حضرت علی بهبيشتری 

نماید. از داری میجانب ×قاطعانه از عدم داللت آیه بر والیت حضرررت علیخصرروآ آیه مطرن نموده و 

عالمه طبرسرری به اقوال و  ۀدر کنار نگاه معتدل و منصررفان البيانمجمعسرروی دیگر، جامعيت و اعتبار علمی 

گویی به اشررکاالت مذاهب اسررالمی، این تفسررير را انتخاب مناسرربی برای پاسررخ های مفسررران دیگراندیشرره

سير به عنوان نماینده جامعازی میفخرر سبب، این دو تف سيری اهل ۀنمایاند. بدین  شيعه، محور تف سنت و 

 اند. اصلی بحث در این نوشتار قرار گرفته

گيرد؛ به کارگيری قواعد تفسيری در فرایند تفسير آیۀ والیت مورد بررسی قرار می ۀدر ادامه، ميزان و نحو

سنت، ناشی از عدم استفاده یا سوء استفاده از تفسيری دو طيف شيعه و اهل یچرا که بسياری از تفاوت آرا

به این  راجعشود که از سوی فخررازی میقواعد تفسيری است. سپس به نقد مناقشات و اشکاالتی پرداخته 

ه المقدور از آرا و نظرات عالمگویی به این شبهات، سعی شده حتیآیه و مسئله امامت مطرن است. در پاسخ

 طبرسی استفاده شود. 

شين متمایز می ضر را از آثار پي سير فوق از لذا آنچه پژوهش حا ست که به تفا شتار ا سازد، روش این نو

کارگيری این قواعد ه قواعد تفسررريری نگریسرررته و سرررعی شرررده ضرررعف و قوت دو مفسرررر در ب ۀدریچ

 سازی گردد؛ امری که در تأليفات دیگر، کمتر شاهد آن هستيم. برجسته

  یريزان کاربرد قواعد تفسيم .1

ضوابط معين  ستفهم و درک متون دینی همانند قرآن، نيازمند قواعد و  ستيابی . قرآنا پژوهان به منظور د

شف و تنظيم نموده ست، قواعدی را ک سير نادر صحيح قرآن و جلوگيری از تفا سير  اند. این قواعد در به تف

و... گردآوری شررده اسررت. هرچند در چينش و « التفسررير اصررول»، «های تفسرريرروش»قالب کتبی همچون 

ضعان آن هایی دیده میتفاوت گاهگذاری این قواعد نام صل قواعد، اختالف قابل توجهی ميان وا شود، در ا

 وجود ندارد.



چه بسررا لالب اختالفات و اشررتباهاتی که تاکنون در تفسررير ر، داده، در اثر لفلت از این اصررول بوده و 

توان در پرتو تبيين دقيق این قواعد، هم تفاسررير موجود را محز زد و عوامل اندک اسررت. می سررهم سررایر

شت سقم بردا صحيح و زمينههای آنصحت و  سير  سبی برای تف شناخت و هم مبنای منا ای برای ها را باز 

سير فراهم آورد  شتباهات در تف صرفاً گزا(. 64ج 1388)بابایی، کاهش ا شده  سعی  شی از در این مبحث  ر

سير آیۀ والیت سير را  ،قواعد به کار رفته در تف سيمات قواعد تف بدون اعمال نظر، ارائه گردد. نمودار ذیل، تق

ستفاده از کتاب  سير قرآنروشبا ا سی تف شان می شنا سيماتی که ن سام قواعد  گاهدهد؛ تق الگوی عناوین و اق

 تفسيری در این نوشتار قرار گرفته است. 

 

 انيالب ر در مجمعيقواعد تفس. 1-1

شدن در ورط سران برای احتراز از گرفتار  سایر مف سی مانند  سير به رأی،  ۀعالمه طبر شيدهتف ست  کو ا

 ۀهای خود از آیۀ والیت لحاظ نماید. گرچه ممکن اسررت اشرراراصررول و قواعد تفسرريری را در برداشررت

ستقيمی به عنوان قاعده یا نحوۀ به ضور این قواعد در خالل مباحث  م شد، ح شده با صول ن کارگيری این ا

ست.  شان کامالً ملموس ا سيری ای ستفاد گفتنیتف ست که در این بخش تنها به موارد ا شاره  ۀا سير ا قواعد تف

 گردد.شود و نحوۀ استدالل مفسر و همچنين نقد و بررسی قواعد به مبحث بعدی موکول میمی

 م کلمات در زمان نزولياهاول؛ توجه به مف ۀقاعد

جای « اللغۀ»توجه به معانی واژگان، عالمه طبرسی را بر آن داشته تا مباحث لغوی را مستقالً تحت عنوان 

ذکر  ،را« تدبير امر و تصرررف»یعنی  ،نمایدبرداشررت می« ولی» ۀکه خود از واژرا دهد. ایشرران ابتدا معنایی 

شعار عربدیگری مانند آرای لغت ۀئن و ادلسپس برای تقویت این معنا، از قرا ،کندمی سان و ا کمز  شنا

  گيرد.می

 ات عربيدوم؛ در نظر گرفتن قواعد ادب ۀقاعد



شامل صرف، نحو، معانی و بيان است که « لحاظ نمودن قواعد ادبيات عرب»از دیگر اصول تفسير قرآن، 

در  &عالمه طبرسی (.105ج 1388 ابایی،)بمفسر باید برای وصول به معنای واقعی آیات به آن مراجعه نماید 

بيان داشررته اسررت. ایشرران در « االعراب»را ذیل عنوان  ۀتفسررير آیه از این قاعده لافل نبوده و نکات ادبی آی

مل عبارت و جواز ح« وَ هُمُ راکِعُونَ»در آیۀ والیت، بيان اعراب جمله « إنما»خصرروآ تعيين مفاد و معنای 

 جوید.بهره می« توجه به ادبيات عرب» ۀاز قاعد ،دبر مفر« الذین آمنوا»جمعی 

 سوم؛ توجه به قرائن ۀقاعد

ست. قرآن نيز بر« توجه به قرائن» ساس روش محاور برای فهم کالم گوینده، امری الزم ا سخن  ۀا عرفی 

 (.119ج 1388 )بابایی،بدون شررز توجه به قرائن در فهم مقصررود خداوند تأثير بسررزایی دارد  و گفته اسررت

شود که هرکدام به قرائن لفظی و تقسيم می« ن منفصلهائقر»و « قرائن متصله» ۀبه دو دست ائن مذکور عمدتاًقر

 لفظی قابل انقسام هستند.  لير

 گر(یات دیقرائن منفصله )آ .الف

، قرآن به قرآن نيسررت، مفسررر در موارد متعددی با اسررتفاده از آیات البيان مجمعاگرچه روش تفسرريری 

وَ الُمُؤُمِنُونَ وَ الُمُؤُمِناتُ ». ایشان ذیل آیۀ والیت، با استفاده از آیۀ کرده استای را بيان اد و معنای آیهدیگر، مر

 داند.بر والیت در محبت و دوستی را جایز نمی« ولی»حمل « بَعُضُهُمُ أَوُلِياءُ بَعُضٍ

 اق(ي)س یلفظ همتصل ۀنیقر .ب

، نقش مؤثری در کشرررف مراد الهی دارد. پشرررتوانه برخی یا همان فضرررای کلی حاکم بر آیه« سرررياق»

سياق  سی از آیۀ والیت،  ستظهارات عالمه طبر ستا شان ا سياق آیه، عبارت  گویدمی. ای وَ هُمُ »با توجه به 

. همچنين نيست« الذین آمنوا»زکات است و این تعبير اشاره به عادت و شأن  ۀبيان حالت اعطا کنند« راکِعُونَ

ن اسررت نه جمعی از انماید والیت در آیه، مختص به فردی از مؤمنحاکم بر آیات ثابت میسررياق و فضررای 

 ها.آن

 )سبب نزول( یرلفظيل همتصل ۀنیقر .ج

در نظر گرفتن شأن و سبب نزول »نماید، یکی از قواعد مهم تفسيری که کمز شایانی به تفسير آیات می

شمندان علوم ق« آیه سران و دان صطالن مف ست. در ا سمتی از ا ضای آن، ق شی که به اقت س رآنی، رویداد یا پر

ست، قرآن کریم هم شده ا  (.119ج 1387)رجبی، شود ناميده می« سبب نزول»زمان یا در پی آن حادثه نازل 

، مراعات نموده اسررت. «النزول»این قاعده را با گنجاندن روایات شررأن نزول ذیل عنوان  &عالمه طبرسرری



ها ذکر ت، ابتدا چهار شررأن نزول را نقل و سررپس مؤیداتی بر تقویت یکی از آنایشرران در تفسررير آیۀ والی

 کند.می

 ب يح الغير در مفاتي. قواعد تفس1-2

ترین فخررازی در تفسير آیۀ والیت، بارها از قواعد تفسيری استفاده نموده است. در ادامه گزارشی از مهم

شود. البته نحوۀ استدالل و استناد فخررازی به این ائه میقواعدی که وی در تفسير آیۀ والیت به کار گرفته ار

 ها در بخش آتی به تفصيل خواهد آمد.قواعد و ارزیابی کاربرد آن

 یاول؛ استفاده از قواعد زبان عرب ۀقاعد

سير « توجه به قواعد ادبيات عرب» ۀحضور قاعد ساس  مفاتيح الغيبتا حدودی در تف ست. بر ا شهود ا م

شخص خاآن میارا تعدادی از مؤمن« الذین آمنوا»ازی مراد از تعبير جمعی این قاعده، فخرر  چرا ،دانند نه 

حال آنکه در قواعد زبان  ،منظور تفخيم، اسررتعمالی مَجازی اسررته که اسررتفاده از الفاظ جمع برای مفرد ب

ست نه مجاز.  صل، حمل کالم بر حقيقت ا به ...«  نَ یقِيمُونَالَّذِی» ۀوی همچنين در تعيين اعراب جملعربی، ا

بنابر مدن  ،و اعراب آن را رفع، بنا بر بدل بودن یا بنا بر خبر بودن، و یا نصررب رودمیسررراا ادبيات عرب 

 داند. می ،بودن

 دوم؛ در نظر گرفتن قرائن ۀقاعد

صلقرائن  سير آیۀ والیت مورد بهره مت صلی که در امر تف یل برداری فخررازی قرار گرفته به قرار ذو منف

 استج 

 اق(ي)س یلفظ همتصل ۀنیقر .الف

سير آیۀ والیت، قاعد صلی فخررازی در تف ستاویز ا سياق آیات، اثبات  ۀد ستفاده از  ست. وی با ا سياق ا

ست« دوستی و نصرت»به معنای « ولی» ۀنماید واژمی این واژه در همين معنا  ،چرا که در آیات قبل و بعد ،ا

 به کار رفته است.

 )شأن نزول( یلفظ ريل همتصل ۀنیقر .ب

گونه که پيشتر گفته شد، آشکار گشتن مفاد و مقصود کامل برخی از آیات در گرو شناخت شأن نزول آن

 ۀکندج همبا توجه به روایات شررأن نزول آیه، دو تفسررير برای آن ذکر می الغيب مفاتيحهاسررت. صرراحب آن

ستفاده از روایاامؤمن سپس باری دیگر با ا شخص خاآ.  شخص خاآ را ابوبکر و یا ن و  صداق این  ت، م

 دارد.بيان می ×حضرت علی



 سخن( ۀندیط گوی)توجه به شرا یلفظ ريل همتصل ۀنیقر .ج

شرایط گویند» شتن این مطلب که « سخن ۀتوجه به  ست. در نظردا صل کالم ا سام قرائن منف یکی از اق

ست، در متکلم قرآن، خداوند دانا، حکيم و منزه از تناقض سزایی خواهد گویی ا صحيح آیات نقش ب سير  تف

سرخن، تفسرير مورد نظر خود از آیۀ والیت را  ۀداشرت. فخررازی نيز کوشريده تا با توجه به صرفات گویند

شتمل بر امامت علی ست اگر آیۀ والیت م شد ×موجه جلوه دهد. وی مدعی ا  ۀبا امامت ابوبکر که در آی ،با

که کالم خداوند منزه از تناقض و اختالف در حالی ،نمایدمیمائده بيان شررده اسررت، تناقض پيدا  ۀسررور 54

 است.

 )توجه به موضوع سخن( یر لفظيل همتصل ۀنیقر .د

هایی اسررت. این هاسررت( دارای ویژگیآن ۀموضرروع هر سررخنی )اشررخاآ و اشرريایی که سررخن دربار

ه گوینده با توجه به روشن کالم است ک ۀهای آشنا برای گوینده و شنونده، یکی دیگر از قرائن پيوستویژگی

ها کند. شنونده نيز با توجه به روشن بودن آنها تکيه میها برای شنونده، در بيان مقصود خود بر آنبودن آن

 (. 177ج 1388)بابایی، دهد برای گوینده، در هنگام فهم و تفسير سخن گوینده آن را مدنظر قرار می

شت این قاعده، به وی ضوع آیه یعنی فخررازی با در نظردا ضرت علی»ژگی مو ست. « ×ح شته ا توجه دا

دارد که تأخير در پرداخت زکات گيرد، بيان میوی پس از آنکه زکات را به معنای زکات واجب در نظر می

ضرت  صيتی مانند ح شخ سزاوار  ضور قلب در نماز و توجه به وقایع پيرامونی،  واجب و همچنين عدم ح

 نيست. ×علی

 گر(یات دی)آ یفظل همنفصل ۀنیقر .ه

ای که مطلب مربوط به یز موضوع را به بندی موضوعی نيست، به گونهقرآن کتابی است که دارای فصل

های مختلف مطرن کرده اسررت؛ در عين حال، آیات پراکنده، به یکدیگر مرتبط صررورت پراکنده و در سرروره

يز به این حقيقت که آیات قرآن مفسررر در آیات و روایات ن (.149ج 1387)رجبی، بوده و ناظر بر یکدیگرند 

 .(85نهج البالله، خطبه  ؛7عمرانج )آل و مبين یکدیگرند، اشاره گشته است

 جهتدر  ،اش، قرآن به قرآن نيسررتاگرچه فخررازی نيز مانند عالمه طبرسرری رویکرد اصررلی تفسرريری

وَ الُمُؤُمِنُونَ وَ »ۀ اده از آیمورد قبول خویش، از آیات دیگر اسررتمداد جسررته اسررت. وی با اسررتف یتقویت آرا

 داند. ن میامؤمن ۀ، والیت مطرن در آیۀ والیت را عام و شامل هم(71ج )توبه« الُمُؤُمِناتُ بَعُضُهُمُ أَوُلِياءُ بَعُضٍ



از این قاعده )توجه به آیات( بهره « وَ هُمُ راکِعُونَ»در بيان معنای عبارت  الغيب مفاتيحهمچنين صرراحب 

وَ ارُکَعُوا »ۀ با اسرررتناد به آی ،داند؛ثانياًمی« نماز ۀن بر اقاماعادت مؤمن»وی این عبارت را بيانگر  ،اوالًگيرد. می

 دارد.نماز بيان می یرا شرافت این جزء بر سایر اجزا« رکوع»، دليل گزینش (43هج )بقر« مَعَ الرَّاکِعِينَ

ماءِ »همچنين فخررازی با اسررتمداد از آیات دیگری همانند آیۀ  «  إِنَّما مَثَلُ الُحَياۀِ الدُّنُيا کَماءٍ أَنُزَلُناهُ مِنَ السررَّ

دال بر حصرررِ والیت در افرادی « إنما»لذا در آیۀ والیت پذیرد. بر حصررر را نمی« إنما»، داللت (24)یونسج 

 خاآ نيست.

 یسوم؛ مبنا بودن علم و علم ۀنیقر

شش مورد به عن شد،  شتر مالحظه  شده که فخررازی از دو « علم و علمی»وان در نموداری که پي معرفی 

 مورد آن بهره برده استج 

 یخیتوجه به اخبار تار .الف

آیۀ والیت را دال بر امامت حضرررت  ،فخررازی گویا با توجه به شررواهدی که در تاریخ وجود دارد، اوالً

ضرت علی ،داندنمی ×علی ه د به این آیه احتجاج نکرداثبات امامت خو جهتگاه در هيچ ×زیرا به باور او ح

 . است

فردی فقير بوده و مالی نداشته که به آن زکات واجب تعلق  ×وی مدعی است که مشهور است علی ،ثانياً

توان بر وی حمل را که خبر از ایتای زکات دارد، نمی« وَ یؤُتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمُ راکِعُونَ»صررورت  بگيرد. در این

 نمود.

 گر مفسرانیدتوجه به اقوال  .ب

آنان به معنای  ین اعتبار مطلق ندارد، گاهی از طریق توجه به آراآمفسرررران در فهم آیات قر یاگرچه آرا

صل می سران، در ابطال نظری(231ج 1388)بابایی، شود احتمالی آیات تنبه حا نزول  ۀ. فخررازی از اقوال مف

ستفاده نموده است. به زعم وی اکث ،×آیه در شأن حضرت علی ند این آیه عام بوده و دربارۀ ار مفسران قائلا

 امت نازل شده است. ۀهم

 «قۀياصالۀ الحق»چهارم؛ توجه به  ۀقاعد

 ۀمستحبه صحيح نيست، زیرا این حمل، مجاز است و طبق قاعد ۀبر صدق« زکاۀ»از نظر فخررازی حمل 

صالۀ الحقيقۀ» ست. لذا «ا صل عدم حمل لفظ بر معنای مجازی ا صطلح و  در« زکاۀ»، ا آیه به معنای زکات م

سيری بود که عالمه طبرسی و  شد اهم قواعد تف ست. در پایان باید گفت؛ آنچه در مبحث فوق بيان  واجب ا



سير  ضمن تف سته بودند. ظاهراًاز آن« آیۀ والیت»فخررازی  ستمداد ج فخررازی در تعداد و کميت این  ها ا

ست سی ربوده ا سبقت را از عالمه طبر ست کميت فزونقواعد، گوی  ضح ا تواند دليلی بر تر نمی. اما پروا

گذاری تفاسير است، کاربرد صحيح و به هنگام قواعد صحت تفسير وی باشد. آنچه مالک ارزیابی و ارزش

 . شودامری که تالش شده در مبحث بعد بررسی  ؛هاستدرست از آن ۀتفسيری و استفاد

  یريکاربرد قواعد تفس ینقد و بررس .2

که بر نگارش این مبحث مترتب است، بررسی نحوۀ به کارگيری قواعد تفسيری از سوی دو مفسر هدفی 

به اقتضای بحث، مناقشات مطرن شده از سوی فخررازی در باب آیۀ والیت، با استفاده  ،است. در این ميان

ع دیگر نيز مراجعه گویی بهتر به منابشود. در صورت لزوم برای پاسخمیاز تفسير عالمه طبرسی پاسخ گفته 

صه میه گردد. بمی صلی خال شات آیۀ والیت در چند محور ا صورت طور کلی، مناق شود که هر محور به 

 ج شودمیمجزا بررسی 

 «یول» ۀواژ ین معناييتع .الف

ستيابی به معنای این واژه می« ولی»یکی از واژگان کليدی آیه، واژه  ست. د سير  ۀتواند نقطا عطفی در تف

سی و فخررازی دربارۀ معنای واژه آیۀ وال شد. عالمه طبر ستان نبوده هم« ولی»یت و کاهش اختالفات با و دا

 ها در تفسير آیه گشته است.این امر منشأ اختالفات بعدی آن

والیت در »یا « والیت در نصرت و همکاری»شود که به کسی اطالق می «ولی»به اعتقاد مرحوم طبرسی، 

کند، اما شواهدی که در ادامه نقل می است، قائل« ولی»عبارتی ایشان دو معنا برای واژه  دارد. به« تدبير امور

کسی است که ازدواج و تدبير امور « ولی زن»حاکی از آن است که در این آیه، معنای دوم متعين است. مثالً 

ها قصد دارد مونهاست. مرحوم طبرسی با ذکر این ن خود هم ولی امر رعيت« سلطان»زن به دستش باشد؛ و 

سته  صرف را در این واژه برج شان از کتب لغت نيز لافل نبوده و در تأیيد معنای کندمعنای تدبير امر و ت . ای

کند که همچنين شعری نقل می«. أصل الولی الذی هو أولى أی أحق»گویدج نظرش، به نقل از المبرد می مورد

 ایشان یاد شدهج   از« ولی االمر»است و با لفظ  ×در وصف امام علی

 نعم ولی األمر بعد وليه       و منتجع التقوی و نعم المؤدب

چرا که به منظور  است، ولی، راه صواب را پيموده ۀرسد عالمه طبرسی در پی کشف معنای واژبه نظر می

 اثبات معنای مورد نظر خویش، به قرائنی همچون کالم عرب، اشعار و کتب لغت استناد کرده است.



صرت»رازی نيز دو معنای فخر صرف»و « ن صوآ واژ« ت ست طبق می« ولی» ۀرا در خ پذیرد. اما معتقد ا

قواعد اصررولی، حمل لفظ بر دو معنا جایز نيسررت. لذا باید یکی از معانی برای این واژه گزینش شررود. آنگاه 

رازی بر این انتخاب، ترین دليل فخرمهم .داندوی حمل لفظ ولی بر محبت و نصرت را به چند دليل بهتر می

نهی « ولی»کتاب به عنوان  ن را از اتخاذ کفار و اهلاسرررياق اسرررت، زیرا در آیات قبل و بعد، خداوند مؤمن

ست. می صرت ا ستی و ن در آیۀ والیت که  در نتيجهکند. به باور وی، در این آیات، مراد از والیت، قطعاً دو

همان معنایی است که در آیات قبل و بعد به کار رفته است. در به « ولی»ميان این دو دسته آیات قرار گرفته، 

ضوع واحدی دارند، جای می ،صورت لير این گيرد که از نظر ادبی کالمی اجنبی مابين آیاتی که هدف و مو

 امری رکيز بوده و کالم خداوند از آن منزه است.

ذکر « ولی»نمانده و دو معنا برای  از نظر فخررازی دور« توجه به مفاهيم و معانی لغات» ۀاگرچه قاعد

شررناسرران و دیگر منابع ندارد. او ای به کتب لغت، اقوال لغتبرای تأیيد معنای مدنظر خویش اشرراره ،کندمی

که یکی از قرائن و قواعد « سرررياق»بدون در نظرگرفتن سرررایر قرائن، تنها به « ولی»برای تعيين معنای لغت 

 ۀبه گفت ،شررودگرچه این قاعده یکی از قواعد مهم در تفسررير تلقی می باشررد، اکتفا نموده اسررت.تفسررير می

ستج صاحب سی ا سا شرط ا ستفاده از آن منوط به دو  صدوری یا پيوستگی در نزول؛ 1»نظران، ا . 2. ارتباط 

ضوعی ستج «. ارتباط مو شده ا آید، ها با یکدیگر به نظر میها و اقتران آنسياقی که از تتابع جمله»لذا گفته 

صورتی واقعيت دارد که جمله شد و به تعبيری ارتباط در  شده با صادر  ها با همان تتابع و اقتران از گوینده 

شد. هرجا این ارتباط صدوری بين جمله شته با سياق موردنظر هم وجود ندارد صدوری دا شد،  ها نامعلوم با

«  ها و مفاد جمالت از آن کمز بگيریماژهمتصل به آن اتکا نموده و در فهم معنای و ۀتا بتوانيم به عنوان قرین

ِصرف قرارگيری آیات با ترتيب فعلی در مصحف، داللت بر وحدت نزول و  ،بنابراین (.128ج 1388)بابایی، 

ها ندارد، کما اینکه صرف وجود مناسبت بين موضوع چند آیۀ پياپی، دال بر نزول در نتيجه وحدت سياق آن

ذا ادعای فخررازی زمانی صحيح است که بتوان وحدت صدوری و ارتباط . لنيستها طبق ترتيب کنونی آن

 مائده را اثبات نمود.  ۀسور 56-54موضوعی ميان این آیات 

ستفاده نمود، توجه به  جهتتوان در هایی که میاز جمله راه ضوعی آیات ا صدوری و مو شف ارتباط  ک

آیۀ والیت، لحن  (.110ج 1387)رجبی، ت نوع بيان، آهنگ و هدف سرررخن قرآن و روایات ناظر به آیه اسررر

ست. در حالی داردتکریمی  سلمانان ا که آیات قبل و بعد فاقد این لحن بوده و خطاب و خطاب آن متوجه م

ای بر عدم ارتباط موضوعی ميان این آیات باشد. به تواند قرینهها مین و کفار است. این تفاوتامتوجه منافق

دهد و آیه را مربوط به های قبل و بعد خبر میکه از نزول آیه بدون ذکر جملهعالوه، با توجه به روایاتی 



شود که این جمله به طور مستقل نازل شده و در نزول، با جمالت قبل و داند، روشن میای خاآ میحادثه

 بعد، پيوستگی مضمونی ندارد.

 هیت در آیا خاآ بودن والیعام  .ب

سئلۀ چالش سيم ست که خداوند آن را متعلق برانگيز دیگر در تف ر آیه، بحث عام یا خاآ بودن والیتی ا

داند. عالمه طبرسرری معتقد اسررت والیتی که از آن بحث نی با اوصرراف خاآ میابه خدا، رسررول و مؤمن

شان  ،شودمی سی حق چنين والیتی بر دیگران را ندارد. ای سه گروه مزبور تعلق دارد و لير از آن، ک تنها به 

 ج کندمیانحصار والیت، دالیلی اقامه برای اثبات 

به طوری  است،است که در زبان عربی مفيد تخصيص « إنما» ۀاولين دليل بر حصر والیت، کلمج «إنما» -

شعار و مثلکه حکم را برای مابعدش اثبات و از لير آن نفی می سی برای این مدعا، به ا های کند. عالمه طبر

ستناد می شهادت آیکند. اما فخررازی عرب ا ماءِ»ۀ به  سَّ  (24)یونسج « إِنَّما مَثَلُ الُحَياۀِ الدُّنُيا کَماءٍ أَنُزَلُناهُ مِنَ ال

وجود های فراوان دیگری نيز برای حيات دنيا، مَثل ماًچرا که مسلّ ،داللت بر حصر ندارد« إنما»دارد اظهار می

فيه نيز حصرررر مانحن ۀران محصرررور نماید، در آیتواند مَثلِ دنيا را در بانمی« إنما»طور که . پس هماندارد

 شود. ثابت نمی «انما» ۀای خاآ به وسيلوالیت در عده

اسرررتفاده « توجه به قواعد ادبيات عرب»اگرچه هر دو مفسرررر برای مدعای خویش از قاعدۀ تفسررريری 

ضاد گرفتهکرده اندج داللت و عدم داللت بر شده قائل« إنما»و دو کارکرد متفاوت برای  اند، دو نتيجه کامالً مت

 مراجعه به کتب ادبی در تعيين صحت یکی از این دو کارکرد، راهگشا خواهد بود.  ،حصر

گردد. برخی همچون عالمه حلی ادعای اجماع بر یکی از ادوات حصررر تلقی می« إنما»به باور بسررياری، 

پندارند، را دال بر حصر می« إنما»بر آنکه  ای عالوه. عده(230ج 1413 )حلی،اند کرده« إنما»ۀ حصر کلم ۀافاد

 .(1/519ج 1431)حسن، دانند آن را مؤکد معنا از جهت قوت و وضون نيز می

بر « انما»ای که فخررازی به عنوان شاهد مثال بر عدم داللت عاشور در ذیل آیهاز طرفی، ادیبانی چون ابن

 (.11/60تاج عاشور، بی)ابندارد « حصر قلب»ا داللت بر در اینج« إنما»دارند آورده، به صراحت بيان میحصر 

کندج عالمه طبرسرری برای اثبات خاآ بودن والیت مذکور، از آیه چنين اسررتظهار میاسررتظهار از آیهج  -

این « .؛ ولی شررما خداسررتإِنَّما وَلِيکُمُ اللَّهُ»دهدج خداوند در ابتدای آیه همۀ مؤمنان را مورد خطاب قرار می

از این خطاب همگانی خارج  |پيامبر« و رسررولُهُ»اما با عبارت  ،شررودنيز می |عمومی، شررامل پيامبرخطابِ 



سپس با جمله می ستثن« و الذین آمنوا»شود.  «  الذین آمنوا» ،شوند. بنابراینمی اعده دیگری از خطاب اوليه، م

 ار گرفتند. افرادی خاآ بوده که لير از مؤمنانی هستند که در صدر آیه مورد خطاب قر

که فخررازی مدعی چنان - اندمؤمنان و امت ۀعام اسرررت و مراد هم« الذین آمنوا»اگر گفته شرررود  ثانياً،

 . نيستعليه معقول که اتحاد ولی و مولیدر حالی ،یکی باشند« عليهمولی»و « ولی»آید که الزم می -است

صرردد شررود، درمؤمنان نمی ۀشررامل همعالمه طبرسرری پس از اثبات اینکه والیت در آیه خاآ اسررت و 

صره، تنها با معنای تعيين معنای این والیت بر می شان این والیتِ منح صرف و تدبير امور»آید. به باور ای «  ت

ای خاآ از مؤمنان، معنا ندارد، زیرا والیت در عده -به معنای دوسررتی-سررازگار اسررت و حصرررِ والیت 

ست و همۀ مؤمنان د صرت، والیتی عامه ا ُضهُمُ »ر این نوع والیت به گواهی آیه ن وَ الُمُؤُمِنُونَ وَ الُمُؤُمِناتُ بَعُ

ست یکدیگر اعالم می« أَوُلِياءُ بَعُضٍ شترک دارد،که همۀ مؤمنان را ولی و دو صاآ این والیت به م اند و اخت

 ای از مؤمنان ترجيح بالمرجح است عده

رلم حمل والیت بر معنای نصرت و نماید که علیی طرن میابار به گونهاما فخررازی ادعای خود را این

ستدوستی، اتحاد ولی و مولی سته تقسيم نموده ا  جعليه الزم نياید؛ بدین تقریر که خداوند مؤمنان را به دو د

دسررته دوم «. إِنَّما وَلِيکُمُ» ها موالیی قرار داده و مورد مخاطب صرردر آیه هسررتنددسررتۀ اول که خدا برای آن

والیت  ،ای از مؤمنان با اوصاف خاآ هستند. با این بيانها عدهاول هستند؛ آن ۀای که اوليا و ناصر دستعده

 گردد. عليه نمینصرت داشتن مستلزم اتحاد ولی و مولی

اند. نحوۀ استداللشان دو مفسر در اینکه مصداق مؤمنان صدر و ذیل آیه با یکدیگر متفاوت هستند، متفق

ست. اما انتخاب معنای بر این مطلب ن شابه ا ستفاده از « تصرف»يز تا حدودی م سوی مرحوم طبرسی با ا از 

در بيان فوق، دليلی ارائه « محبت و دوستی»فخررازی برای گزینش معنای  ولیای از قرآن صورت گرفته، آیه

 . نمایدخود را بر آیه تحميل می ۀشدننموده است و صرفاً معنای موردنظر و از پيش تعيين

 «ن آمنوایالذ»ن مصداق ييتع .ج

صداق ولی می شناخت م سبی خاآ بودن والیت، نوبت به  سد که با تعبير پس از اثبات ن «  الذین آمنوا»ر

ستج اقام صافی ذکر کرده ا سوم اوليا او سم  ست. خداوند برای ق شده ا نماز، پرداخت زکات و  ۀاز آن یاد 

الۀَ وَ یؤُتُو»ج انجام رکوع معموالً بيان صرفت با هدف مشرخص و متمایز «. نَ الزَّکاۀَ وَ هُمُ راکِعُونَیقِيمُونَ الصرَّ

الذین »بررسی اوصاف مذکور، راه را برای تعيين مصداق  ،گيرد. بنابراینگشتن موصوف از لير صورت می

 سازد. در خصوآ این اوصاف چند مسئله محل تأمل استج هموار می« آمنوا



کار ه یه اوصرراف مؤمنانی که بر دیگران والیت دارند، به صررورت جمع بج در آکارگيری الفاظ جمعه ب -

ست؟ و آیا  شتن گروهی از مؤمنان ا ستلزم والیت دا ستعمال الفاظ جمع، م ست. در ابتدا باید دیدج آیا ا رفته ا

 در زبان عربی، امکان حمل لفظ جمع بر مفرد وجود دارد یا خير؟ 

لغت به منظور  چرا که اهل ،اراده مفرد، منع ادبی نداشررتهاز نظر عالمه طبرسرری اسررتعمال لفظ جمع و 

ستفاده می شيوه ا شت یز فرد، از این  در این آیه افراد دارای  گویدجمینمایند. اما فخررازی تفخيم و بزرگدا

تواند فرد خاصی باشد؛ اگرچه حمل لفظ مراد از آن نمی و اندوالیت، هفت مرتبه با الفاظ جمع توصيف شده

صحيح  جمع بر ست ومفرد، به منظور تفخيم و تعظيم  ستعمالی مجازی ا صل، حمل کالم بر حقيقت  ، اماا ا

 است نه مجاز.

و رأی  تمسز جسته« توجه به قواعد ادبيات عرب» ۀدر اینجا هر دو مفسر برای توجيه کالمشان، به قاعد

ستعمال لفظ جمع برای مفرد  صحيح بودن ا صالۀ الحقيقۀ، اند. فخاز باب مجاز دادهرا به  ستناد به ا ررازی با ا

رلم پذیرش خواند. اما عالمه طبرسررری علیحمل کالم بر معنای مجازی آن )معنای مفرد( را نادرسرررت می

 .نکرده است« حمل کالم بر حقيقت یا مجاز»ای به اصل مجازی بودن استعمال لفظ جمع برای مفرد، اشاره

سخ سخن فخررازی قابل پا ست. دالبته  ضی به وی داده میگویی ا سخی نق یا »ۀ در ذیل آی .شودر ابتدا پا

کند که آیه در ، فخررازی تصررریح می«أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمُ أَوُلِياءَ تُلُقُونَ إِلَيهِمُ بِالُمَوَدَّۀِ

ست شأن حاطب بن ابی شده ا صداق آیه را فرد خاآ عنوان  (515 /29ج 1420)فخررازی، بلتعه نازل  و م

ای در این خصروآ کار رفته، ولی او مناقشرهه صرورت جمع به دارد. این در حالی اسرت که الفاظ آیه بمی

 نماید. نمی

صحيح، و هدف آن را ترليب مردم به  شری کاربرد لفظ جمع برای مفرد را در آیۀ والیت  از طرفی، زمخ

شابه آن و تأکيد بر وج سندیدانجام عملی م صلت پ شتياق بر انجام کار نيز در هر حالی حتی حين  ۀود خ ا

 . (1/649ج 1407 زمخشری،)دارد نماز، اظهار می

شکال فخررازی مطرن نمودهبرخی راه سخی متفاوت با آنچه مرحوم طبرسی حل دیگری در برابر ا اند؛ پا

ستعمال لفظ جمع برای مفرد  صوآ ا ستدر خ ست عتقدم &یی. عالمه طباطباآورده ا الَّذِینَ »در عبارت  ا

لَوۀَ وَ یؤُتُونَ الزَّکَوۀَ وَ هُمُ رَاکِعُونَ  ،مفرد به کار نرفته اسررت در معنای جمع الفاظ ٰ«ءَامَنُوا الَّذِینَ یقِيمُونَ الصررَّ

صداق بلکه ست ، فرد واحد بودهلفظ آن عليهو منطبق م ستعمال لفظ جمع در واحد، و خبر داا دن از . ميان ا

یز حکم کلی در قالب الفاظ جمع که در خارج تنها یز مصداق دارد، تفاوت وجود دارد. مورد اول از نظر 

ست صحيح ني ست  ،لغوی  ستعمالی رایج در عرف ا در آیه  ،بنابراین .(9 /6ج 1417ی، ی)طباطبااما مورد دوم ا



 جمعی معنای در همان جمع لفظ بلکه ،مفرد صررورت نگرفته اسررت و حمل بر معنای جمع لفظ اسررتعمال

ستعمال صداق در خارج از یز بيش کلی، معنای ؛ منتها آنشده ا شته م ست ندا ستعمالش  در لغت . آنچها ا

 - کندگونه که فخررازی ادعا میآن - شود، استعمال لفظ جمع برای مفرد استمجاز و ليرمتعارف تلقی می

  متفاوت است.که با مورد آیۀ والیت کامالً

اقوال مفسران دیگر در این زمينه  ،«الذین آمنوا»دليل دیگر فخررازی بر عدم پذیرش مصداق خاآ برای 

مسرلمانان  ۀامت اسرالمی اسرت و در آیه به هم ۀند که آیه دربارۀ همااسرت. او ادعا دارد اکثر مفسرران قائل

 انتخاب نکنند.  ن برای خودانامسلمدستور داده شده ناصر و دوستی از لير

« مبنا بودن علم و علمی» های قاعدۀ تفسرريرییکی از زیرشرراخه« نامفسررر یتوجه به اقوال و آرا»اگرچه 

آرایی که برخاسررته از  ، به ویژهتوان آن را مبنای تفسررير قرار داداسررت، کالم آنان اعتبار مطلق ندارد و نمی

ن در صورتی است که فخررازی تنها به بيان ادعا بسنده ای (.231ج 1388)بابایی، اجتهاد و استنباط آنان است 

ها بر چنين قولی را بيان نکرده است. لذا سخن فخررازی ای از اقوال مفسران و دليل آناما نمونه ،نموده است

 .نيستاگرچه ظاهرا منطبق با یز قاعدۀ تفسيری است، قابل قبول 

ستعمال واژ - صف مورد ۀدر آیج زکات ۀا ست. نظر، یکی از  شده ا ات افراد دارای والیت، ایتاء زکات ذکر 

، زیر «زکات» ۀاستعمال واژ ۀاست به وسيل ×فخررازی مدعای شيعه مبنی بر اینکه مراد از ولی، حضرت علی

 داند. صحيح نمی ×برد. وی این کاربرد را به چند دليل در خصوآ حضرت علیسؤال می

ست نه عمل مستحب« تُوا الزَّکاۀَوَ آ» به قرینۀ آیه« زکات» ۀج واژدليل اول . عنوانی برای یز عمل واجب ا

ست« زکاۀ»و حمل  صحيح ني ستحبه  صدقه م صالۀ  ،بر  ست و طبق ا ستعمال زکات در این معنا، مجاز ا زیرا ا

ضرت علی شود. لذا اگر ح زکات واجب را در  ×الحقيقه، باید زکات حمل بر معنای حقيقی )زکات واجبه( 

این معناسرررت که پرداخت آن را از زمان وجوبش تأخير انداخته و نزد علما تأخير در  به ،حال رکوع داده

صيت تلقی می صی همانند علیتشود. ما نمیپرداخت، مع شخ صيت را به  سبت دهيم. بنابراین،  ×وانيم مع ن

 نيست. ×حضرت علی« یؤتون الزکاۀ»مراد از 

بنا گردیده « توجه به موضوع سخن»و « ز آیات دیگراستفاده ا» ۀبر مبنای قاعد این ادعای فخررازی ظاهراً

چرا که دستيابی به معنای یز لفظ، مستلزم فحص  ،در استفاده از این قواعد، به خطا رفته استوی است. اما 

سایر قرائن درون شتر و در نظر گرفتن  سی بي شهاد به یز آیه متنی و برونو برر ست صرفاً با ا ست؛  متنی ا

د حقيقی لفظ را به دسررت آورد. لذا اثبات صررحت و سررقم ادعای وی، مسررتلزم توجه به توان معنا و مرانمی

 است. « زکات»شناسی لغت قرائنی همچون واژه



صورت حقيقت قرآنی  ستعمال در معنا یا موردی خاآ، به  ضی از الفاظ در اثر کثرت ا در قرآن کریم بع

ست. یعنی در زبان قرآن، آن لفظ در آن معنا حقيق شده، به گونهدرآمده ا ای که پس از آن هرجا در قرآن، ت 

زکات نيز  ۀواژ (.85ج 1388)بابایی، کند آن واژه بدون قرینه به کار رفته، آن معنا یا مورد خاآ را تداعی می

ست شد و نمو  ،یکی از این حقایق قرآنی ا صالن، ر صلی و لغوی این لفظ پاکی مال،  ست چرا که معنای ا ا

. اما پس از ظهور اسرررالم، (358 /14ج 1414؛ ابن منظور، 175 /10تاج ازهری، بی؛ 394 /5ج 1410)فراهيدی، 

 این کلمه بر یز عمل واجب شرعی اطالق گردیده است. 

دارد که در صررورت عدم وجود قرینه، بيان می فصررول فی اصررول التفسرريرسررليمان در کتاب بن  مسرراعد

شرعی آن حمل می شد، در این ام ،شودحقایق قرآنی به معنای  ا اگر دليلی بر رجحان معنای لغوی موجود با

إذا اختلف المعنی الشرررعی و المعنی الغوی ف ن المقدم المعنی »...صررورت باید بر معنای لغوی حمل گرددج 

بر اسرراس این  (.106ج 1413)طيار،  «الشرررعی؛ إال أن یکون هناک دليل یترجح به المعنی اللغوی، فيؤخذ به

معنای  ۀها است؛ مگر زمانی که قرینه و دليلی بر ارادیق قرآنی حمل بر معنای شرعی آنسخن، اصل در حقا

 لغوی آن در دست باشد.

دهد مراد از این واژه، زکات تبدیل به حقيقت شرررعيه شررده، قرائنی وجود دارد که نشرران می ۀاگرچه واژ

 ۀکه در فرهنگ قرآن، واژمعنای لغوی اسررت نه معنای اصررطالحی و شرررعی آن. یکی از قرائن آن اسررت 

صدقه هم می« زکات» شامل  صطلح آن بوده و  اگر این واژه در مقابل نماز قرار  به ویژهشود. اعم از معناى م

توان از آیاتى که سررخن از انبيای پيشررين اسررت گيرد، به معناى انفاق مال در راه خداسررت. این مطلب را می

شت نمودج  الۀِ وَ إِیتاءَ الزَّکاۀِوَ أَوُحَينا إِلَيهِمُ فِعُ»بردا صَّ ست که در (73)انبياءج « لَ الُخَيراتِ وَ إِقامَ ال شن ا . رو

ستعمال لفظ زکات  ست؛ لذا ا شته ا ست، وجود ندا سالم ا سابق، زکات به آن معنایى که در ا شریعت انبيای 

ست  صدقه، ز ۀکاربرد واژ ،بنابراین .(6/10ج 1417ی، یطباطبا)برای مطلق انفاق به کار رفته ا کات برای مطلق 

 .استدر استعماالت قرآنی صحيح و مرسوم 

حاصررل سررخن آنکه در آیۀ والیت مانعی بر اسررتعمال زکات به معنای صرردقه و انفاق در راه خدا وجود 

 دليل معتبری در دست نيست که نشان دهد زکات در این آیه به معنای زکات واجب است. به عالوه،ندارد. 

صيتی همدليل دوم شخ ضرت علیج  شد و متوجه  ×انند ح ست در حال نماز لرق در یاد خدا با سزاوار ا

 ×تواند در وصف حضرت علینمی« یؤتون الزکاۀ و هم راکعون» ،وقایع اطراف و سؤال سائل نگردد. بنابراین

 نازل شده باشد.



به اسررت. گرچه وی به درسررتی « توجه به ویژگی موضرروع سررخن»این دليل فخررازی مبتنی بر قاعدۀ 

ستفاده از این  ست، در ا شان پی برده ا صيت واالی ای شخ شته و به  ضرت علی( توجه دا سخن )ح ضوع  مو

 گرددج های ذیل دفع میکند و اشکال وی با پاسخقاعده در جهت اثبات مدعای خویش توفيقی حاصل نمی

کننده پرداختنخستين پاسخ این اشکال، در لحن و سياق آیه نهفته است. سياق آیه بيانگر مدن شخص 

فخررازی کمز به فقير در نماز منافی حضرررور قلب و امری  ۀزکات در حين نماز اسرررت. حال اگر به گفت

ستایش  . این در حالی است که لحن آیه حاکی از مدن وکندخداوند این عمل را نکوهش  بایدمذموم باشد، 

پژوهان، مفاد آیات دارد، قرآن هایی که لحن آیه در خصوآ معنا وآن عمل است. به سبب چنين روشنگری

و توجه به آن را در تفسررير  کنندمیهای قواعد تفسرريری محسرروب را یکی از زیرشرراخه« توجه به لحن آیه»

 دانند.صحيح، الزم می

که در حين آن  ×نماید، نماز حضرررت علیبه عالوه، طبق روایتی که سرريوطی از عمار بن یاسررر نقل می

 (.2/293ج 1404)سيوطی، ند، نماز مستحبی بوده است انگشتر خود را به فقير داد

ئل های فوق، برخی از قرآنحلرلم راهعلی قا فاق در راه خدا  به خدا و ان يان توجه  فاتی م نا پژوهان م

ستندج  ست. »ني ست بلکه عين توجه به خدا شتن ني سائل در نماز و کمز به او، توجه به خوی صدای  شنيدن 

ست پرداخت زکات در نماز، انجام سازگار ا ست و کامالً با رون عبادت  ضمن عبادت ا )مکارم « عبادت در 

ضرت علىحتی می (.428 /4ج 1374شيرازی،  شتر به او،  ×توان گفت التفات ح صدق انگ سائل و ت به کالم 

زیرا آن التفات موجب جمع ميان عبادت مالى و بدنى بود. التفاتی که  ،مسرررتلزم کمال فرد اعطاکننده اسرررت

ص ستسبب نق شد  ،ان عبادت ا سانى با ست که متعلق به امور دنيوى و الراض نف شانی، التفاتی ا ج 1336)کا

3/269.) 

ج فقر حضرت و نداشتن مالی که به آن زکات واجب تعلق بگيرد، فخررازی را بر آن داشته تا از دليل سوم

مالی حضرررت، به به عنوان مصررداق آیه، سررر باز زند. او برای اثبات عدم تمکن  ×پذیرش حضرررت علی

 کند.در مدن این عمل اشاره می« هل أتی» ۀماجرای بخشش نان و نزول سور

پاسررخ به این اشررکال فخررازی با آنچه در مباحث مربوط به واژه زکات گفته شررد، تاحدودی بيان  ،اوالً

اد نان و حالت تعد ،رود. ثانياًبه معنای مطلق صدقه نيز به کار می« زکات» ۀگشت، زیرا روشن گردید که واژ

سور ×فقر حضرت علی صفاتی خاآ در بخشندگان، « هل اتی» ۀدر نزول  شته، بلکه وجود  موضوعيت ندا

ای به کميت آنچه انفاق شده و وضعيت مدن و ستایش قرار گرفته است، زیرا در آیات مربوط، اشاره ۀشایست

ف از روز قيامت، اخالآ در عمل و در بلکه اوصافی مانند وفای به نذر، خو نشده،کنندگان، اقتصادی انفاق



گونه که نه آن ،کنندگان اسررتدر شررأن انفاق« أتی هل» ۀنظر گرفتن رضررای الهی علت نزول آیات سررور

شرده و بخشريدن تعداد اندک نان )سره قرآ( موجب نزول آیات  ×فقر حضررت علی ،پنداردفخررازی می

 .باشد

دارد حضرررت تاریخی اظهار می هایطبق گزارش ج فخررازیبه آیۀ والیت ×عدم احتجان حضرررت علی

ستناد نکرده گاه بهيچ ×علی ستمنظور اثبات امامت خویش به آیۀ والیت ا شان . ه ا اگر این آیه بر امامت ای

شت، بدان احتجاج می شورا به آینمود؛ همانداللت دا ضایل و  ۀگونه که در روز  سایر ف مباهله، خبر لدیر و 

 .فرمودمناقب خود اشاره 

مراد از آن، اخبار  ،شودیکی از قواعد تفسير محسوب می« و شواهد تاریخی هااستفاده از گزارش»اگرچه 

سيمتاریخی علم ست. طبق تق ستآور ا سه د شمندان قرآنی، اخبار تاریخی به  صورت گرفته توسط دان  ۀبندی 

 ۀشررود. از این ميان، تنها دو دسررتمیمعتبر تقسرريم  اخبار متواتر یا محفوف به قرائن، اخبار معتبر و اخبار لير

. لذا پيش از استفاده (228ج 1388)بابایی، تواند به عنوان قرینه در تفسير آیات کاربرد داشته باشد نخست می

رسررد مورد لفلت نظر میه از صررحت و اعتبار آن اطمينان حاصررل شررود. امری که ب بایداز شررواهد تاریخی 

عدم احتجاج، به معنای عدم نزول  ،تفسيری قرار گرفته است. چرا که اوالً فخررازی در استفاده از این قاعدۀ

کنند. شرررواهد تاریخی خالف ادعای فخررازی را اثبات می ،نيسرررت. ثانياً ×آیه در شرررأن حضررررت علی

ست که حضرت بارها به این آیه احتجاج نمودهگزارش  ،اند. به عنوان نمونههای معتبر تاریخی حاکی از آن ا

ضرت د ضمنر یومح شوری  شورا ال ضای  شت، به آیۀ والیت احتجاجی که با اع ستناد کرد  دا سی، ا )طبر

ضمن(163 /1ج 1430 ضرت علی احتجاج . همچنين در  و نيز در خالل احتجاج  (135ج همان)با ابوبکر  ×ح

 (. 171نج هما) آیۀ والیت مورد تمسز حضرت قرار گرفته است ،و انصار ایشان با گروهی از مهاجرین

به آیۀ والیت است، نادرستی و  ×تاریخی که حاکی از احتجاج حضرت علی هایبا نقل گزارش ،بنابراین

 گردد.می معلومعدم اعتبار سخن فخررازی مبنی بر عدم استناد حضرت به آیۀ والیت، 

باشررد،  ×یمعتقد اسررت اگر آیه مورد بحث دال بر امامت عل الغيب مفاتيحج صرراحب تناقض ميان آیات -

ست ۀالزم شته آی ،آن تناقض در کالم خداوند ا یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنُ یرُتَدَّ » ۀچرا که با دالیل محکم ثابت گ

 داللت بر امامت ابوبکر دارد.  (54)مائدهج « مِنُکُمُ عَنُ دِینِهِ

ان دارند و عنایت فخررازی آن اذع بهمفسران  ۀالبته منزه بودن کالم خداوند از تناقض، امری است که هم

اما پيش آمدن تناقض در کالم الهی، فرع بر اثبات  ،رسرراند، می«توجه به ویژگی گوینده سررخن» ۀرا به قاعد

 نزول این آیه در شأن ابوبکر است. 



مفسرانی همانند طبری و  ،برد، زیرا اوالًفوق، صحت ادعای فخررازی را زیر سؤال می ۀتتبع در تفاسير آی

بلکه آن را به  ،داننداند، شأن نزول آیه را منحصر در این قول نمیير که ابوبکر را سبب نزول آیه دانستهکثابن

ند عنوان یکی از اقوال مطرن نموده . طبری پس از ذکر اقوال مختلف، بهترین (442 /4ج  1419کثير،  )ابنا

ج 1412)طبری، داند ابوموسرری اشررعری( میاهل یمن )قوم  |قول در شررأن نزول آیه را طبق روایتی از پيامبر 

تنها به اثبات  ،اندرا ابوبکر دانسرررته« قوم یحبهم و یحبونه»ن، مراد از ا، اگرچه برخی از مفسرررر. ثانياً(6/184

واحدی نيشررابوری، ؛ 182همانج )امامت او ندارند  ۀای به مسررئلاند و اشررارهرده پرداخته وی با اهل ۀمحارب

شدن قول نزول آیراین، با کم. بناب(324 /1ج 1415 شأن ابوبکر، توهم تناقض ادعایی فخررازی  54 ۀرنگ  در 

 بازد. نيز رنگ می

شات فخررازی، پيرامون معنا و اعراب جملج «و هم راکعون» ۀاعراب جمل - «  وَ هُمُ راکِعُونَ »ۀ یکی از مناق

بيان صررفت خضرروع و  .الفکندج شررکل گرفته اسررت. فخررازی در تفسررير این عبارت چند قول مطرن می

یادنمودن از حاالت مختلفی همچون  .اشررراره به عادت افراد به خواندن نماز؛ ج .اطاعت از اوامر الهی؛ ب

 نماز، کمز به فقير، و یا حالت رکوع که مؤمنان هنگام نزول آیه داشتند.

سی نقش اعرابی جمل شان دهندۀ حالت « حال»مذکور را  ۀعالمه طبر حين ایتای زکات  «منواآالذین »و ن

داند. لذا از نظر ایشرران، قولِ دوم فخررازی یعنی بيان عادت افراد بر نمازخواندن، صررحيح نيسررت، زیرا می

الۀَ» عبارت صَّ ست که « یقِيمُونَ ال ست و نيازی ني ضمن معنای رکوع و دال بر نمازخواندن این افراد ا نيز مت

 ها اشاره شود. فت نمازگزار بودن و رکوع آنبه ص« وَ هُمُ راکِعُونَ» باری دیگر توسط عبارت

با توجه به اینکه صفت  به ویژهرسد. استدالل عالمه طبرسی در رد قول دوم فخررازی صحيح به نظر می

 ۀدهندمطرن شررده اسررت. به باور ادیبان، فعل مضررارع نشرران« یقيمون»نمازگزار بودن در قالب فعل مضررارع 

ست  ستمرار عمل ا شأنيت و عادت این افراد بر نماز خواندن را از این . لذا می(33 /1اج تالغایينی، بی)ا توان 

 نيست.« و هم راکعون»دست آورد و لزومی بر ذکر عبارت ه فعل ب

گيرد. به شناسی صورت میواژه ۀواسطه ارزیابی درستی یا نادرستی وجه اولی که فخررازی بيان داشت، ب

سان، ماداکثر لغت ۀگفت سمت جلو خم  به« رکع»ۀ شنا سان به  ست که ان و  شودمیمعنای انحنا و حالتی ا

 /11تاج بی)زبيدی،  کند و سپس در شرع اسالم به هيئت خاصی در نماز اطالق شده استزانوها را لمس می

 - در معنای خضرروع و خشرروع« رکوع» ۀ. کاربرد واژ(237 /2تاج ؛ فيومی، بی200 /1ج 1410؛ فراهيدی، 176

گونه است. این در حالی است صحيح است، اما استعمالی مجازی و تشبيه -فخررازی مدعی استگونه که آن

و تصرریح  جویدمیتمسرز « اصرالۀ الحقيقۀ» ۀکه فخررازی چندین بار در ضرمن تفسرير همين آیه به قاعد



م پس در اینجا ه (.385 /12همانج )فخررازی، کند اصرررل، حمل لفظ بر معنای حقيقی اسرررت نه مجاز می

 ،رکوع را حمل بر مجاز )خضرروع و خشرروع( کرد. بنابراین ۀرفع ید نمود و واژ« اصررالۀ الحقيقۀ»توان از نمی

 ، هيئتی خاآ در نماز است.«رکوع»باید پذیرفت مراد از 

 سبب نزول .د

سازد و حتی تر میتر و مفاد آن را شفافپژوهان، آگاهی از سبب نزول فهم آیات را آسانبه تصریح قرآن

. اهميت این امر موجب (119ج 1387)رجبی، ماند ای از موارد، بدون آگاهی از آن، مفاد آیه مبهم میدر پاره

سبب نزول»شده  شنی از  ۀدر زمر« توجه به  صویر رو سيری جای گيرد. در آیۀ والیت نيز چنانچه ت قواعد تف

 فا خواهد نمود.در تعيين مراد و مفهوم آیه نقش بسزایی ای ،سبب نزول آیه ارائه گردد

سی شتر در  &عالمه طبر صدق انگ ست. اول( نزول در ماجرای ت شأن نزول قائل ا برای آیه مذکور، دو 

با  ؛ دوم( نزول در ماجرای اسالم آوردن عبداهلل بن سالم و یارانش و قطع دوستی×نماز توسط حضرت علی

کند که به نوعی مؤید شررأن نزول ن مییهود. عالوه بر ذکر این دو شررأن نزول، عالمه طبرسرری مواردی را بيا

 اول هستندج 

سرانی از اهل .الف شأن نزول اول توسط مف سناد نقل  سحاق احمد بن ابراهيم ثعلبی با ا سنت همانند ابوا

تأیيد شدن این شأن نزول توسط روایتی از  .مشابه، و توسط طبری، ابوبکر رازی و رمانی از طریق دیگر. ب

 شيعه با این شأن نزول.  ی، همچنين همسویی اقوال سدی، مجاهد و همه علما×امام باقر و امام صادق

با شرررأن نزول دوم همخوانی دارند. مثالً  که ظاهراً کنددر ادامه عالمه طبرسررری روایات دیگری نقل می

گشررتر را دیدیم که در رکوع ان ×علی» جعرض کرد |سررالم به پيامبر ه بنعبداللّ جروایتی از عطا که در آن آمده

کند که عبداهلل بن عباس نقل میهمچنين ایشان روایتی از ابن« .داریمخود را بخشيد، پس ما او را دوست می

بلکه نزول آیه پس از آن اتفاق  ،تبری جستن وی از یهود نيست به سببسالم در آن نقش دارد. اما نزول آیه 

د که دوست و مصاحبی نبره پيامبر شکایت مید و بنشوشان طرد میافتد که وی و یارانش از سوی قبيلهمی

سائلی که انگشتر نقرهندارند؛ آنگاه آیه نازل می در دست  شود. پس از نزول آیه، پيامبر به مسجد رفت و از 

شاره به حضرت علی فرمود.داشت، دربارۀ فرد معطی سؤال  گویدج او در حال رکوع، انگشتر را می ×وی با ا

 ظهير نيز نقل شده است. ابراهيم بن حکم بنبخشيد. همين داستان از 

مشترک و شخصيت اصلی این روایات است، در هر روایت، ماجرا و داستان  ۀاگرچه عبداهلل بن سالم نقط

مربوط به وی متفاوت نقل شده است و اضطراب در متن محسوس است. ضمن آنکه در دو روایت اخير به 

 خارجيه پذیرفته شده است.  ۀو به عنوان یز قضي شدهه اشار ×ماجرای تصدق انگشتر توسط حضرت علی



را به « توجه به سرربب نزول»ۀ توان گفت عالمه طبرسرری قاعدها، میبا توجه به کيفيت نقل شررأن نزول

شأن نزول شان در نقل  ست. ای ستفاده نموده ا ها جانب انصاف را رعایت کرده و روایات را از طرق درستی ا

 بسياریروایات به نگری ایشان در خصوآ شأن نزول، سبب شده تا نماید. جامعتسنن نقل می شيعه و اهل

شاری  کندتوجه  شأن نزول اول پاف صبات مذهبی بر  شأن نزول را  ننمایدو به دور از تع و تنها مؤیدات این 

 و شأن نزول صحيح را برگزیند. نماید تا خواننده خود روایات را تحليل  کندذکر 

از دید فخررازی نيز پنهان نمانده و آن را در امر تفسررير دخالت داده « به اسررباب نزول توجه»ۀ البته قاعد

طرد شدن  دوم،بن صامت از یهود.  ۀتبری جستن عباد ،کند. اولاست. وی چهار شأن نزول برای آیه ذکر می

. ×ینزول در مورد حضررررت عل چهارم،نزول در مورد ابوبکر.  سررروم،عبداهلل بن سرررالم از سررروی قومش. 

ها ترتيب منطقی را به لحاظ قوت و ضررعف روایات رعایت نکرده اسررت، فخررازی در ذکر این شررأن نزول

نماید، این شأن نزول را در را تقویت می ×آورد که شأن نزول مربوط به حضرت علیزیرا با آنکه روایاتی می

 آخر قرار داده است.  ۀرتب

شأن نزول چهارم را نمی شأن اما دو روایت بيان می ،پذیردفخررازی ظاهرا  کند که در حقيقت مؤید این 

 جوقتی آیه نازل شررد به پيامبر عرض کردم ،گویدنزول اسررت. روایت اول از عبداهلل بن عباس اسررت که می

دارم. روایت دوم از ابوذر اسررت که را در حال کمز به فقير در رکوع نماز دیدم و وی را دوسررت می ×علی

 دارد.در حين رکوع عنوان می ×ق انگشتر حضرت علیشأن نزول آیه را تصد

اما  ،داندرا شأن نزول آیه نمی ×عباس به صراحت تصدق انگشتر توسط حضرت علیاگرچه روایت ابن

گونه که عالمه کند. افزون بر آن، آنر، دادن این ماجرا و واقعيت خارجی داشرررتن آن را تأیيد می تلویحاً

عباس، ابوذر لفاری، مجاهد و سدی شأن نزول آیه را حضرت بعينی چون ابنو تا صحابه ،دیگویطبرسی م

اند. در این خصرروآ روایتی از امام باقر و امام علمای شرريعه نيز این قول را پذیرفته ۀدانند و هممی ×علی

اند سررنت همچون طبری آن را در تفسررير آیه نقل کردهنيز موجود اسررت که برخی از مفسررران اهل ‘صررادق

 . (186 /6ج 1412بری، )ط

شأن نزول سه  صوآ  سالم و یارانش  جدیگر آیه باید گفت اما در خ شأن نزول را عبداهلل بن  قولی که 

شود؛ اختالفات اما در مضمون این روایات، ناهماهنگی و اختالف دیده می ،نيز آمده البيان مجمعدر  ،داندمی

ها به ماجرای تصرردق انگشررتر در ضررمن این روایت ،ه عالوهبرد. بها را زیر سررؤال میمحتوایی که اعتبار آن

شاره می ×توسط حضرت علی شود که نمایانگر وجود پيوند و رابطه ميان نزول آیه و ماجرای بخشيدن نيز ا

شأن نزول آیه در خصوآ عباد ست. دربارۀ  سران  ۀانگشتر ا ست. اکثر مف صامت نيز روایات متعارض ا بن 



قول نزول آیه در خصرروآ  اند.مائده را عبادۀ بن صررامت بيان کرده ۀسررور 52 و 51تنها شررأن نزول آیات 

ای به آن نشده اشارهالدر المنثور  ابوبکر، نيز قول ضعيفی است، زیرا در منابع تفسير روایی اهل سنت همانند

)سيوطی،  دهند.پيوند می ×است و اکثر روایات نقل شده در آن، آیه را مستقيم یا ليرمستقيم به حضرت علی

 (293 /2ج 1404

شأن نزول سایر  شکاالتی که بر  شأن امام علیافزون بر ا ست، وجود اجماع بر نزول آیه در  از  ×ها وارد ا

سياری از علما همچون ابن ست  سوی ب شده ا همچنين  (.3 /2ج 1418شهرآشوب،  )ابنشهرآشوب پذیرفته 

شأن حضرت علیسنت همانند عضدالدین ایجی و تفتازانی  علمایی از اهل  ×اتفاق مفسران بر نزول آیه در 

 (.5/270ج 1409؛ تفتازانی، 8/360ج 1325)ایجی، اند را اذعان نموده

 جهينت

شت می شتار گذ سيری در گفتتوان نتيجه از مجموع آنچه در این نو فکری عالمه  ۀمنظوم که قواعد تف

، در فرایند تفسرررير، همواره این قواعد مورد رو. از اینداردای طبرسررری و فخررازی مقبوليت و جایگاه ویژه

ستفاد ستآن ۀتوجه و ا های مختلف آیۀ والیت، دو هرچند در برخی موارد در تحليل بخش ،ها قرار گرفته ا

 اند. متضادی دست یافته گاهو به نتایج متفاوت و  کردهمفسر قواعد متفاوتی را استخدام 

از  ،بب نزول، قواعد ادبيات عرب و احتراز از ذکر بطونتوجه به قرائنی همچون سررياق، آیات دیگر، سرر

ستفاد ۀجمل ست که مورد ا سيری ا صول و قواعد تف سير این آیه  ۀا سی در تف شترک فخررازی و عالمه طبر م

 قرار گرفته است؛ هرچند نحوه و محل کاربرد این قواعد نزد دو مفسر مختلف است.

در به کارگيری قواعد تفسررريری دارند، این  الغيب مفاتيح و البيان مجمعرلم امتيازاتی که تفاسرررير علی

ابزاری از قواعد در جهت اثبات عقاید  ۀاند. اسررتفادگيری از این قواعد فرودهایی هم داشررتهتفاسررير در بهره

است.  مفاتيح الغيب های کالمی در تفسير، از موارد تأمل برانگيز در تفسيرذهنيتمذهبی و دخالت دادن پيش

گيری از قواعد تفسرريری و عدم قضرراوت در مورد آرای مفسررران دیگر و روایات، ور که قلت بهرهطهمان

 باشد. البيان مجمع تواند نقدی بر تفسيرمی
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Abstract 

Correct interpretation and understanding of the Quran is based on certain rules that are 
applied in an exegetic process. The extent to which the exegete adheres to these rules and 
how he applies them directly determines how far he is able to explore the true divine purpose. 
Among various Quranic topics, the subject of "wilayah and imamate" (Governance and 
Leadership) is among the key contentious issues about which there are different readings and 
interpretations in Shiite and Sunnite scholarly circles. These differences are due, mainly, to 
the use or incorrect use of the exegetic rules.  Hence, the object of this of this article is to 
study the status and role of exegetic rules in commentary works such as Majma'ul Bayan and 
Mafatih al-Ghaib especially in the interpretation of the verse of wilayah. Using a descriptive 
– analytic method, this article seeks to examine how far the authors of these two commentary 
works have made use of exegetic rules so that by so doing the root cause of the contention 
and differences that have existed between Shiite and Sunnite schools about the subject of 
wilayah could be verified. As per the finding of this research, the most important rules that 
have been used in these two commentary works in the process of interpreting the verse of 
wilayah are the following: paying attention to Arabic grammar, context of verses, occasion of 
revelation, and relevance of other verses. 
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