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  چكيده
فضائل اهل بيت(ع) از چند محور تفاوت ديدگاه فريقين در تفسير آيات مربوط به 

قابل بررسي است. در اغلب موارد اختالف نظر مفسران به برداشت آنها از ظاهر 
آيات، سياق آنها، روايات اسباب النزول و مستندات تاريخي برمي گردد. قرآن پژوهان 
شيعه با تكيه بر روايات صحيح معصومين(ع)، مصداق اين آيات را خويشان نزديك و 

دانند. اما محمد عزّه دروزه با استناد به ترتيب نزول آيات  ول اكرم(ص) ميخاص رس
ها، سياق آيات و نظر برخي از مفسران و محدثان اهل سنت، روايات شيعه را  و سوره

پندارد. وي هر چند در البالي مباحث،  ساختگي و حاصل تعصب مذهبي آنها مي
ا اعتقاد به عدم مناسبت خاص در دهد اما ب وجوب احترام اهل بيت(ع) را تذكر مي

نزول برخي آيات و عموميت مصداق آنها، هيچ گونه ارتباطي بين محتواي آنها با 
هاي دروزه با كمك  يابد. در اين مقاله استدالل موضوع گراميداشت اهل بيت(ع) نمي

شواهد درون متني و برون متني، تحليل و با استفاده از منابع شيعه و سني بررسي و 
   .شود مي نقد

  واژگان كليدي
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   طرح مسئله
اي به قدمت دانش تفسير قرآن دارد.  بحث از فضايل اهل بيت(ع) در قرآن كريم، پيشينه

دهد از زمان صدر اسالم، معصومان(ع) و ديگر مفسران، در  بررسي روايات نشان مي
(به عنوان  اند. مصاديق اين آيات، رفع شبهات و حل مسائل پيرامون آنها بودهصدد بيان 

) در عصر غيبت نيز مفسران فريقين به 162و  104، ص1، ج 1363نمونه نك: قمي، 
اند؛ اما معموالً نسبت به ارتباط مضمون آنها با امتيازات اهل  تبيين اين آيات پرداخته

سير شيعي، مقام واالي اهل بيت(ع) به وضوح ترسيم تفا بيت(ع)، اتفاق نظر ندارند. در
توان نكات تفسيري و احاديث پيرامون فضيلت آنان را  شده است در حالي كه كمتر مي

 در منابع عامه پيدا كرد.

ق)، يكي از مفسران معاصر اشعري است كه روش 1404محمد عزّه دروزه (م
ه است. وي برخورد ماليم و تفسيري خود را پيرامون آيات حوزه فضائل به كار بست

مبتني بر احترام و محبت در يادكرد ائمه(ع) دارد اما در عين حال، بيشتر احاديث 
پندارد و در ضمن  منسوب به ائمه(ع) را ساخته شيعيان و ناشي از تعصب آنان مي

دهد. به طور كلي وي به دليل مخالفت با  تفسير، اين گونه روايات را مورد نقد قرار مي
كنند تا  مسائل كالمي در تفسير، از مفسراني كه به دليل مباحث مذهبي تالش مي ورود

كنند و آن را با تعصب موجه جلوه دهند، انتقاد  ءعقائد خود را در تفسير آيات القا
  )239و  238، ص1، ج1429(دروزه،  كند. مي

و مخالفت دروزه با فضائل اهل بيت(ع) مبتني بر روش منحصر به فردي است كه ا
گيرد. بنابراين، نه تنها برخالف غالب مفسران، تفسير  در تفسير تاريخي خود در پيش مي
دهد، بلكه در بهره گيري از منابع نيز روش  ها قرار مي خود را بر پايه ترتيب نزول سوره

مانند برخي ديگر از مفسران بيشتر  الحديثكند. اگر چه وي در تفسير  اي اتخاذ مي ويژه
برد، اما يكي از دالئل تمايز تفسير وي، مقدم دانستن ظاهر آيات  ي بهره مياز مصادر نقل

قرآن نسبت به ساير منابع است. از نگاه او، تفسير قرآن به قرآن، برترين وسيله براي پي 
ها و در يك كالم  بردن به ظروف نزول، درك ارتباط و تناسب محتواي آيات و سوره

  تفسير بر اساس ترتيب  نزول است. 
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ها و سخنان تكلف  از نظر وي با اين روش، مفسر از فرضيات و حدس و گمان
اي مطمئن در تشخيص روايات صحيح از باطل، به ويژه در  آميز بي نياز شده، و وسيله

) پس از 198، ص1، ج1429(دروزه،  آورد. باب تفسير يا شأن نزول آيات به دست مي
اي را در تفسير  مهم و فضاي گستردهقرآن، روايات تفسيري و اسباب نزول جايگاه 

) مالك اصلي 35-145، ص10، ج1429(دروزه،  دهد. الحديث به خود اختصاص مي
براي معتبر دانستن يك روايت از ديدگاه وي، هماهنگي با مفهوم آيه و عدم تعارض با 

  ) 205و  192،  ص1، ج1429(دروزه،  آن است.
ند روش او ترجيح سياق بر روايات بنابراين اگر روايات با سياق هماهنگ نباش

است. اين مسأله، يكي از عوامل اختالف نظر او با بسياري از مفسران شيعه و حتي سني 
دهد و بدان واسطه  است.گرچه اين مفسر گاه سند روايات را نيز مورد توجه قرار مي

 پندارد، اما وجه غالب در روش وي، همان نقد متني حديث است. آنها را مردود مي
برد،  دروزه، برخالف برخي از مفسران عامه، از منابع شيعي نيز در تفسير آيات بهره مي

با تفاسير مشابهش، مراجعه به اين  الحديثهاي تفسير  ترين تفاوت در واقع يكي از مهم
ارجاع داده و به  مجمع البيانبار به  380گونه منابع است. به نقل خود دروزه، او حدود 

) بنابراين 306و  305، ص10، ج1429(دروزه،  پرداخته است. ذكر سخنان طبرسي
نگرش ويژه دروزه در مقايسه با ديگر مفسران هم مسلك او در اين خصوص نيز نمود 

  كند. پيدا مي
بدين ترتيب مفسر مذكور با تكيه بر روش و منابع مورد قبول خود، آيات مربوط 

فسران شيعه و حتي برخي از اهل اي متفاوت از م به فضائل اهل بيت(ع) را به گونه
كند. وي در تفسير آياتي كه شيعيان با استناد به آنها به اثبات فضيلت  تسنن، تشريح مي

كند و با ارائه  پردازند، از قرآن، روايات و تاريخ استفاده مي اهل بيت پيامبر(ص) مي
ار را به طور ماليم دهد؛ اما معموالً اين ك مستنداتي، نظر شيعيان را مورد مناقشه قرار مي

  دهد.  و با حفظ حرمت ائمه(ع) انجام مي
از آن جا كه وي عالوه بر تفسير، از علم تاريخ نيز آگاهي دارد، اهميت جزئيات و 

شناسد و از تأثير چگونگي ترتيب آنها  ارتباط آنها در روي دادن حوادث را به خوبي مي
در فهم وقايع مطلع است. از اين رو در مواردي بنا به ضرورت، عالوه بر قرآن و منابع 
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، 2؛ ج322، ص1، ج1429(دروزه، كند  ما نيز مراجعه ميب تاريخي قدروايي، به كت
  ) 286، ص9؛ ج393، ص6؛ ج36ص

با اين وجود، به منظور اثبات ديدگاه خود در تفسير آيات مربوط به فضائل اهل 
برد و بيشتر با استناد به آيات قرآن،  بيت(ع)، در موارد معدودي از تاريخ بهره مي

تحليل و ريشه يابي آنها همت گمارده است. تفكر  مناسبات تاريخي را بررسي كرده، به
شكل يافته تاريخي اين مفسر كه از مطالعاتش در سنت و سيره نبوي سرچشمه 

و تبيين مفاهيم آيات بر اساس اسلوب  الحديث تفسيرگيرد، زمينه ابتكارهاي وي در  مي
  كند. و ترتيبي جديد را فراهم مي

ا اعتقاد به امكان تاريخ گذاري قرآن، شود كه دروزه ب از آنچه گذشت روشن مي
دهد و از آن جا كه  ها قرار مي بناي تفسير خويش را بر پايه ترتيب نزول سوره

)، 198، ص1، ج1429(دروزه،  ترين وسيله براي فهم آيات را خود قرآن دانسته محكم
ه نتايج كند تا از طريق ارتباط بين معاني آيات با بستر زماني و مكاني نزول، ب تالش مي

  جديدي از تحليل رويدادهاي تاريخي دست يابد. 
اي نو و به شكلي  هاي خود را به گونه از آن جا كه دروزه در برخي موارد استدالل

كند، بسط نظرات اين مفسر پيرامون هر يك از آيات و پي بردن به نقاط  موجز مطرح مي
ساس، اين مقاله با در نظر طلبد. بر همين ا ضعف وي در اين باره، تحقيق دقيقي را مي

گرفتن مباني خاص دروزه در بررسي آيات فضائل، به بررسي و نقد آراء وي پيرامون 
  پردازد. فضائل اهل بيت(ع) در ذيل شش آيه منتخب مي

  
  »اهل البيت«مفهوم بررسي  .1

» اهل الرجل«و » اهل«است. واژه » بيت«و » اهل«هاي  متشكل از واژه» اهل البيت«واژه 
ترين افراد به شخص ذكر شده  يعني مخصوص» اخص الناس به«لغت به معناي  در

) اين واژه در قرآن كاربردهاي مختلفي يافته 28، ص11، ج1414(ابن منظور،  است.
و إِذْ قالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذا « است. گاه در معنايي عام اشاره به اهل يك شهر دارد:

 ناً ولَداً آمربخĤْمِ الالْيو و بِاللَّه منْهنَ منْ آمم راتنَ الثَّمم لَهقْ أَهزدر 126 (بقره:...» ار (
و إِنْ خفْتُم شقَاقَ «شود:  مواردي نيز شامل محدوده كوچكتري همچون خاندان فرد مي
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) گاهي نيز دربردارنده مفهوم 35(نساء: ...»بينهِما فَابعثُواْ حكما منْ أَهله و حكما منْ أَهلها
انَست إِذْ قَالَ موسي لأَهله إني ء«شود:  خانواده فرد است كه شامل زن و فرزندان وي مي

  )7(نمل: ...»اًنَار
(ابن  واژه بيت نيز به معناي مأوي و محل برگشت و اجتماع اشياي متفرقه است.

را، عيال شخص و كساني كه » البيت«هوم ) ابن فارس، مف152، ص1، ج1370فارس، 
را ساكنان خانه معنا » اهل بيت«خورند، دانسته و  خوابند و شب نزد او غذا مي نزد او مي

  ) 301و  300، ص1، ج1370(ابن فارس،  كند. مي
انس با وابستگان خاص است. » اهل بيت«رسد معناي حقيقي  بنابراين به نظر مي
ها و دامادها از اهل  ي است، به طوري كه زن، فرزندان، نوادهالبته اين معنا داراي مراتب

شان شديدتر و شباهت خصوصيتشان به شخص، بيشتر  بوده، هر قدر عالقه و وابستگي
شود. از اين رو گاهي ممكن است كه يك فرد از آخرين  تر مي شود، عنوان اهل، قوي
ه عكس، كسي كه تعلق و تر و اولي تر از مراتب باال باشد و ب مراتب پايين نزديك

خصوصيتش با شخص قطع شود، عنوان اهل بودنش هم منتفي خواهد شد. همچنان كه 
إِنَّه   قالَ يا نُوح إِنَّه لَيس منْ أَهلك«خداوند درباره پسر نوح(ع) به اين پيامبر فرمود: 

  )46(هود: » عملٌ غَيرُ صالح
اكرم(ص) معمول و متعارف شده و  اصطالح اهل بيت، براي نزديكان خاص نبي

كاربرد آن در تحقيق حاضر نيز با توجه به همين معنا است. مؤيد اين مطلب، روايتي 
  است از ابوبصير كه در معاني االخبار چنين آمده است:

آل كيست؟ فرمود: ذريه محمد (ص) هستند، گفته  :از امام صادق(ع) سؤال شد«
(صدوق،  ».فرمود: ائمه(ع) كه وصي او هستند باشند؟ شد: پس اهل او چه كساني مي

  )94، ص 1403
سوره قصص به معناي  12در قرآن سه بار ذكر شده است. در آيه » اهل بيت«واژه 

كسي است كه در خانواده، دايه و پرستار طفل است يعني مادر خانواده. مقصود از اين 
سوره  33آيه  (ع) است.سوره هود، خاندان و خانواده حضرت ابراهيم  73واژه در آيه 

  باشد. احزاب نيز حاوي مباحثي درباره اهل بيت پيامبر(ص) مي
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عام است و عالوه بر انتساب به علي(ع)، » اهل بيت«اصطالح  از نظر دروزه،
شود. با توجه به  فاطمه(س)، حسن(ع) و حسين (ع)، شامل همسران پيامبر(ص) هم مي

شود، در ادامه به تبيين و نقد ديدگاه  ود نميبه آيات فوق محد» اهل بيت«اينكه سخن از 
  وي در اين خصوص خواهيم پرداخت.

  
  نقد آراء دروزه در آيات مربوط به فضائل اهل بيت(ع) .2

توان نقطه نظر دروزه را در تفسير الحديث ذيل آيات  با توجه به آنچه گذشت، مي
ه، پس از انتخاب آياتي مربوط به فضائل اهل بيت(ع) به دست آورد. از اين رو، در ادام

پيرامون اين موضوع، روش تفسيري و ديدگاه وي مورد بررسي و نقد قرار خواهد 
  گرفت:

  
2-1. تآيه مود  
ذلك الَّذي يبشِّرُ اللَّه عباده الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات قُلْ ال أَسئَلُكم علَيه أَجراً إِالَّ «

  )23(شوري: »الْقُرْبي و منْ يقْتَرِف حسنَةً نَزِد لَه فيها حسناً إِنَّ اللَّه غَفُور شَكور الْمودةَ في
دروزه قبل از مطرح كردن نظر خود درباره اين آيه، روايات مربوط به شأن نزول 

كند.  آن را از تفاسير شيعه و سني نقل كرده است و سه ديدگاه را در اين رابطه ذكر مي
دهند و گروهي ديگر، آن را مربوط به  گروهي، قرابت در آيه را به قريش نسبت مي

خويشان نزديك و خاص پيامبر(ص) يعني علي(ع)، زهرا(س) و دو فرزندشان (حسن 
 اند. دانند. اما دسته سوم، معناي قرابت به خداوند متعال را برگزيده وحسين(ع)) مي

  ) 460، ص4، ج1429(دروزه، 
، 1422جوزي،  (ابن و سوم، مربوط به اغلب مفسران اهل سنت استديدگاه اول 

) در حالي كه 6، ص6، ج1404؛ سيوطي، 183، ص7، ج1419كثير،  ؛ ابن24، ص4ج
؛ طبرسي، 399-388، ص 1410(فرات كوفي،  دهند. شيعيان نظر دوم را ترجيح مي

و  46، ص18، ج1417؛ طباطبايي،  815، ص4، ج1416؛ بحراني، 44، ص9، ج1370
47(  
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دروزه با توجه به پيوند موضوعي آيات و مكي بودن سياق سوره، روايات دالّ بر 
كند. او بر اين باور است كه به دليل كافر بودن ابوطالب و  مدني بودن آيه فوق را رد مي

ابو لهب در مكه و زمان تولد فرزندان فاطمه(س) در مدينه، هيچ يك از اين افراد را 
شود كه  شناخت. همچنين با اشاره به سخن طبري، متذكر مي» لْقُرْبيا«توان مصداق  نمي

، بايد بدون حرف جر »الْقُرْبي«اگر مراد از اين قرابت، قرابت رسول اكرم(ص) بود، واژه 
  )459و 460، ص4، ج1429آمد.(دروزه،  مي »في«

شود كه دروزه در تفسير اين آيه، سياق را حتي بر  از آنچه گفته شد، روشن مي
ترجيح  -منابع روايي مورد اعتماد او است كه از  -روايات موجود در كتب صحاح 

دهد، اما با وجود ديدگاه متفاوتش نسبت به صاحبان اين كتب، اين موضوع را با  مي
كند. وي به منظور عدم مخالفت علني با بخاري و ترمذي در استناد  صراحت اعالم نمي

كنند، نقل چنين احاديثي در تأليفات  معرفي مي» رْبيالْقُ«به رواياتي كه قريش را مصداق 
  دهد. آنها را با مربوط ساختن عالقه مندي حضرت به هدايت اين قوم، موجه جلوه مي

به عالوه، موافقت ابن كثير با روايت ابن عباس مبني بر نسبت دادن قرابت به 
كثير استناد  به قول ابنهاي خود  كند. او كه در اثبات برخي از ديدگاه قريش را تأكيد مي

اي  خواهد با عدم پذيرش برخي احاديث توسط او، خدشه كند، ظاهراً در اين جا نمي مي
  )461، ص4، ج1429(دروزه،  به اعتبار بخاري و ترمذي وارد كند.

تعيين مزد و اجرت با شأن نبوت و  از سوي ديگر، دروزه معتقد است كه
ي در انجام رسالت خود نداشت، سازگار شخصيت رسول اهللا(ص) كه هيچ هدف دنيوي

نيست، بدين جهت اصل درخواست ايشان نسبت به هر نوع پاداشي حتي در معناي 
) او در تأييد اين 459، ص4، ج1429(دروزه،  رود. محبت به نزديكان نيز، زير سؤال مي

 سوره مباركه فرقان را كه در آنها هر مزدي 57سوره مباركه يوسف و  104نظر، آيات 
  كند. است، به عنوان مثال ذكر مي براي تبليغ رسالت منتفي اعالم شده

را، امري » الْمودةَ في الْقُرْبي«وي در نهايت، با اظهار نظري منحصر به فرد، مراد از 
كند كه متوجه هدايت امت است و در تبليغ رسالت پيامبر(ص)  عام و فراگير قلمداد مي

با اين همه، دروزه در تفسير آيه مودت، ) 460، ص4، ج1429(دروزه،  تأثير دارد.
همانند تبيين خود از ساير آياتي كه در شأن اهل بيت(ع) است، برخورد تهاجمي ندارد، 
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هاي صحيح مسلم و  بلكه وجوب احترام به آنان و تكريمشان را با ذكر رواياتي از كتاب
  )459، ص4، ج1429(دروزه،  شود. سنن ترمذي، يادآور مي

، 7، ج1419(ابن كثير،  اين همه در پاسخ دروزه و ديگر مفسران هم رأي اوبا 
) بايدگفت كه گرچه بسياري از موافقان و 612، ص4، ج1414؛ شوكاني، 183ص

به اهل بيت(ع)، در كليت مكي بودن اين سوره اختالفي » الْقُرْبي«مخالفان نسبت دادن 
، 16، ج1364(قرطبي،  كنند. مدني ذكر مي ندارند، اما غالب آنها چند آيه از اين سوره را

) از طرف ديگر، اين امر نوظهوري نيست و در 31و  11،ص13، ج1415؛ آلوسي، 1ص
  ها نيز چنين مطلبي يا عكس آن قابل مشاهده است. ديگر سوره

، ديدگاه دروزه بر پايه نظر »في الْقُرْبي«در » في«عالوه بر اين، در خصوص حرف 
به عنوان » قُربي«كشاف قابل نقد است. زمخشري معتقد است زمخشري در تفسير ال

متعلق به ظرف محذوف است » في«مكان و مقري براي مودت قرار داده شده و در واقع 
 (زمخشري، »هامكنة فيثابتة في القربي و مت الّا المودة«كه تقدير آن از اين قرار است: 

  )219، ص4، ج1407
  
  آيه مباهله. 2-2
حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنا و أَبناءكم و نساءنا و فَمنْ «

  )61(آل عمران: »نساءكم و أَنْفُسنا و أَنْفُسكم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَت اللَّه علَي الْكاذبِين
پردازد كه سبب نزول آن را  آيه، به ذكر رواياتي ميدروزه در آغاز تفسير اين 

اند. توجه اين مفسر به سياق آيات،  مناظره پيامبر(ص) با گروهي از مسيحيان عنوان كرده
دارد تا احاديث مذكور را بر رواياتي كه مربوط به مباحثه رسول  او را بر آن مي

ات مذكور، رسول خدا(ص) با يهوديان است ترجيح دهد. بر اساس بعضي از رواي
خدا(ص) علي(ع)، فاطمه(س) و حسنين(ع) را همراه خود براي مباهله با مسيحيان 

اند اما مطابق روايات ديگري، همراهان پيامبر(ص)، ابوبكر، عمر، عثمان، علي(ع) و  برده
  اند.  فرزندان هر يك از آنها بوده

يت كوتاهي كه با اين حال، هيچ يك از احاديث فوق در صحاح نيست و تنها روا
در كتاب صحيح مسلم و سنن ترمذي از عامربن سعد نقل شده، در اين منابع آمده 
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است. در روايت مذكور نيز، هيچ سخني از مسأله مباهله به ميان نيامده است وفقط به 
اين موضوع اشاره شده كه پيامبر(ص) پس از نزول آيه فوق، علي(ع)، فاطمه(ع)، 

، 7، ج1429(دروزه،  نوان اهل خود فرا خوانده است.حسن(ع) و حسين(ع) را به ع
  )160ص

كند شيعيان، موضوع  دروزه، با نگاهي كه به اين گونه روايات دارد، تصور مي
دهند و در اين باره تنها به  مباهله را در احتجاجات و تأويالت خود بزرگ جلوه مي

ه مناظره استناد روايت همراه بردن علي، فاطمه، حسن و حسين (ع) توسط پيامبر ب
را به » نساءنا«را به علي(ع)، و » انْفُسنا«كنند.او بر اين باور است كه شيعه به اين دليل  مي

دهد كه جايگاه علي(ع) را در حد مقام نبوت رسول اكرم(ص)  فاطمه(س) نسبت مي
شناسد كه براي همراهي پيامبر اسالم(ص) به  داند و فاطمه(س) را تنها زني مي مي
  شود.  له، خوانده ميمباه

كند كه پيامبر(ص)  او ديدگاه شيعه درباره حسن و حسين(ع) را اين گونه تبيين مي
صدا مي زند » أَبناءنا«ها را با لفظ  به اعتبار آن كه اين دو نفر در حكم پسرانش بودند، آن

كند،كمي سن فرزندان فاطمه(س)، و  و چون مباهله فقط بين مكلفان سازش برقرار مي
عدم بلوغشان، با كمال عقل آنها تنافي ندارد، همان طور كه سخن گفتن مسيح در 

، 1، ج1429(ر.ك: دروزه،  گهواره، بر مكلف بودن و عاقل بودنش داللت دارد.
  )160، ص7؛ ج238و239ص

كند تا ديدگاه خود را  پس از توضيح نظر شيعه تالش مي الحديثصاحب تفسير 
» نساءنا«سوره احزاب، واژه  30تا  28اثبات نمايد، او بدين منظور با تكيه بر سياق آيات 

را مربوط به همسران پيامبر(ص) دانسته، مربوط كردن اين لفظ به فاطمه(س) را 
كه پيامبر ناقض قرآن نيست،  گيرد. وي با تأكيد بر اين مخالفت با قرآن در نظر مي

  پندارد. اختصاص دادن چنين رواياتي به ايشان را غفلت و انحرافي از سوي شيعه مي
كند، عدم توجه آنها به كاربرد  نكته ديگري كه دروزه در نقد ديدگاه شيعه بيان مي

ها از حضور مشترك  و تعابير مشابه ديگر است. به عقيده او، آن» أَنْفُسكم«كلمه 
سيحيان در جلسه غافل شده و بدون اين كه از خود بپرسند تعابير فوق به چه كساني م
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(دروزه،  دهند. پرداخته، آن را به علي(ع) نسبت مي» أَنْفُسنا« شود،تنها به تأويل مربوط مي
  )160و161، ص7، ج1429

در ادامه ضمن بيان نظر شيخ عبده، ساختگي بودن اين  الحديثصاحب تفسير 
كند.  يات را از سوي شيعيان به قصد اشاعه آنها در ميان اهل تسنن مطرح ميگونه روا

آورد، عدم تطبيق روايات جعلي با آيه  موضوع ديگري كه دروزه از قول رشيد رضا مي
است. اين مطلب از آن جهت مورد عنايت است كه هيچ گاه يك عرب با وجود داشتن 

  )161، ص7، ج1429(دروزه،  دهد. نمي را به دختر خود نسبت» نساءنا«همسر،  لفظ 
يكي ديگر از انتقادهاي دروزه نسبت به ديدگاه مفسران شيعه آن است كه قرآن را 

كنند. او كه در مقدمه تفسير خود به طور  هاي كالمي خود تفسير مي بر اساس ديدگاه
ويژه به اين مبحث پرداخته، برداشت شيخ طوسي از آيه مباهله را بر همين مبنا 

 كند كه وي به حديث يا روايت صحيحي استناد نكرده است. پندارد و تصور مي يم
) اما به رغم انتقاد دروزه از ساير تفاسير، خود، با 238و239، ص1، ج1429(دروزه، 

تعصب خاصي به نقد روايات شيعه پرداخته، زمينه گسترش مباحث كالمي را در تفسير 
  )29، ص9؛ ج382، ص7؛ ج460، ص4، ج1429(دروزه،  بيند. تدارك مي

مستند ديگر دروزه در رد روايات شيعه، عدم نقل ماجراي مذكور در سيره ابن 
هاي چهارم و پنجم هجري است در  هشام و زمان تولد فرزندان فاطمه(س) در سال

حالي كه از نظر او مناظره با مسيحيان در اواخر سال دوم هجري رخ داده است. او اين 
ه برداشت خود از ترتيب وقايع جنگ بدر و احد و مناظره مذكور در نكته را با توجه ب
 گيرد. آورد و زمان ديدار با مسيحيان را بين اين دو نبرد در نظر مي قرآن به دست مي

  )161و160، ص7، ج1429(دروزه، 
بدين ترتيب او با ترجيح مطلق سياق آيات بر روايات، نيافتن روايات تاريخي 

پي بردن به وجود تناقضاتي در منابع روايي با تاريخ، حتي نسبت  پيرامون اين واقعه و
به پذيرش احاديث صحيح از منابعي كه در جاي جاي تفسير خود به آنها رجوع 

) تا جايي كه پس از جعلي 159-169، ص7، ج1429(دروزه،  ورزد. كند، ترديد مي مي
  نويسد: رده، ميخواندن احاديث شيعه، به روايتي منقول از اهل تسنن اشاره ك
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هذا، و من تحصيل الحاصل أن يقال إن رواية دعوة النبي ألبي بكر و عمر و «
عثمان و علي و أوالدهم هي أيضا مصنوعة لمقابلة روايات و تأويالت الشيعة المتعسفة 

  1.»ها في مناسبات سابقة مما له أمثال كثيرة روينا بعض

، علت توقف خود نسبت به پذيرش دروزه در پايان با ذكر رواياتي ديگر از صحاح
آنها را محدود كردن اهل بيت در علي(ع)، فاطمه(س) و حسنين(ع) يا اختصاص دادن 

  )161، ص7، ج1429(دروزه،  كند. به فاطمه(ع) بيان مي» نساءنا«
هاي آن را  اما اشكال دروزه اين است كه علي رغم تكيه بر تاريخ، تمام جنبه

كتابهاي تاريخ ابن خلدون، مختصر تاريخ دمشق و مانندآنها  كاود، چرا كه از بررسي نمي
گيرد كه ابن هشام در بسياري از موارد،  نظر كرده و اين موضوع را نيز ناديده مي صرف

طور مفصل به طرح ماجرا  كند و اگر بنا بود كه به نقل حوادث را به اختصار بيان مي
، 1383(قبادي،  شد. از بيان اين واقعيت ميبپردازد، همانند بسياري از افراد ديگر، ناگزير 

  )87ص
از طرف ديگر، كثرت نقل راويان و مفسران شيعه و سني به حدي است كه جاي 

كه در اين ماجرا پيامبر(ص) در صدد معرفي اهل  گذارد هيچ گونه ترديدي را باقي نمي
موقعيتي بيت(ع) خويش برآمد و اين نيز از جمله موارد متعددي بود كه حضرت از هر 

جست تا نزديكان معصوم خود را به جامعه اسالمي معرفي نمايد. احاديث زير  بهره مي
  دهد: هايي از انواع روايات موجود است كه اين مسأله را به وضوح نشان مي تنها نمونه

سوره آل عمران  61تا  59ابوبصير از امام صادق(ع) روايت كرده است كه آيات 
نصاراي نجران درباره مخلوق بودن پيامبر(ص) مطرح شده،  پس از سؤاالتي كه از سوي

خواند و  نازل گرديده است. در اين جا رسول خدا(ص) مسيحيان را به مباهله فرا مي
برد. پس  علي(ع)، فاطمه(س)، حسن و حسين(ع) را به همراه خود به جلسه مباحثه مي

ر وحشت شده و از رسول شناسند، دچا از اينكه مسيحيان اهل بيت(ع) پيامبر(ص) را مي
كنند كه آنها را از مباهله معاف بدارد. پيامبر(ص) با ايشان به  خدا(ص) در خواست مي

، 1، ج1363(قمي،  كند و نصارا به سرزمين خود برمي گردند. جزيه مصالحه مي
  )104ص
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در برخي تفاسير شيعي روايت ديگري با همين معنا يا قريب به آن از امام 
، 1410؛ فرات كوفي، 176و 175، ص1، ج1380(عياشي،  ه است.صادق(ع) نقل شد

  )360، ص1، ج1416؛ بحراني، 86ص 
در روايت ديگري از امام رضا(ع) چنين آمده است كه آن حضرت پس از 

هاي مأمون و بعضي از علما پيرامون فرق بين عترت و امت،  پاسخگويي به پرسش
شود يكي از جاهايي كه  . امام(ع) متذكر ميكند در قرآن را بيان مي» اصطفاء«مفهوم واژه 

كند جايي است كه طاهرين از خلق  را در كتاب خود تفسير مي» اصطفاء«خداوند كلمه 
دهد كه همراه با عترتش با  خود را از ديگران متمايز ساخته و به رسول خود دستور مي

، علماي حاضر از سوره آل عمران 61نصارا مباهله كند. در ادامه، به دنبال تالوت آيه 
كنند و حضرت(ع)،  سؤال مي» بناءنا«و » نساءنا«، »انْفُسنا«امام(ع) درباره منظور از تعابير 

(صدوق،  فرمايد. علي(ع)، حسنين(ع) و فاطمه(س) را به عنوان مصداق آنها معرفي مي
  )229و  228، ص1، ج1378

ه دليل انتساب در روايت ديگري، موسي بن جعفر(ع) به پرسش شخصي نسبت ب
دهد. امام(ع) اين مسأله را با توجه به اينكه  ايشان به ذريه رسول خدا(ص) پاسخ مي

كند. حضرت در اين خصوص  فرزند پسري از پيامبر(ص) باقي نماند، بيان مي
  فرمايد: مي

قرآن كريم، عيسي(ع) را با اينكه پدر نداشت از طريق مادرش ملحق به ذريه انبياء «
همين طور خداي تعالي ما را از طريق مادرمان فاطمه(س) ملحق به ذريه كرده، ما هم 

  .»رسول خدا(ص) كرده است
  فرمايد:  سوره آل عمران، مي 61پس از تالوت آيه  و در ادامه

احدي ادعا نكرده كه در داستان مباهله با نصارا با رسول خدا(ص) داخل در «
مه(س) و حسن(ع) و حسين(ع). كساء شده باشد، مگر علي بن ابي طالب(ع) و فاط

، »نساءنا« ، حسن و حسين(ع) است و»ابناءنا«پس تأويل اين كالم خداي تعالي، 
  .»، علي بن ابي طالب(ع) است»فُسناانْ« فاطمه(ع) و

از ميان مفسران عامه در تفسير ثعلبي از مجاهد و كلبي نقل شده كه مسيحيان پس  
ها با پذيرش اسالم هم  اهله امتناع ورزيدند. آناز مشورت با يكديگر از شركت در مب
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مخالفت كردند و چون قصد جنگ با مسلمانان را نداشتند، حاضر به پرداخت جزيه و 
 )85، ص3، ج1422(ثعلبي نيشابوري،  مصالحه با پيامبر(ص) شدند.

سيوطي نيز در تفسير مأثور خود از صحيح مسلم و سنن ترمذي از قول سعد بن 
آل عمران نازل شد، رسول خدا(ص)،  61كند كه وقتي آيه  يت ميابي وقاص روا

(سيوطي،  علي(ع)، فاطمه(س)، حسن و حسين(ع) را با عنوان اهل خود فراخواند.
  )40، ص2، ج1404

  
  آيه تطهير .2-3
» طَهِّرَكُمي و تيلَ الْبأَه سالرِّج نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا ي33 (احزاب:» تَطْهِيرًاإِنَّم(  

منشأ اختالف ديدگاه دروزه در تفسير اين آيه با مفسران شيعي، به تعيين مصداق 
گردد. شيعيان با تكيه بر روايات متقن آن را به آل كساء (ع) نسبت  بر مي» اهل بيت«

دهند و ديگر افراد نزديك به پيامبر(ص) همچون ام سلمه را نيز در اين تعبير جاي  مي
دهند. اما دروزه به دليل نيافتن اين روايات در صحاح و عدم موافقت آنها با صريح  ينم

)، با 381و 380، ص7، ج1429(دروزه،  آيات، در برخورد با چنين احاديثي توقف كرده
را عام گرفته، همسران پيامبر(ص) را نيز جزء » اهل بيت«استناد به سياق آيات، اصطالح 

  آورد.  آن مي
در باور دروزه اگر احاديث منسوب به پيامبر (ص) صحيح باشد با قصد از اين رو 

توان شامل علي، فاطمه، حسن، حسين (ع) و  را مي» اهل بيت«بيان عموميت آيه، تعبير 
) او در تأييد نظر خود، به 382، ص7، ج1429(دروزه،  همچنين همسران پيامبر دانست.

اند،  ند و ابن كثير و بغوي نيز متذكر شدها رواياتي كه بخاري، مسلم و ترمذي نقل كرده
  )382و 381، ص7، ج1429(دروزه،  جويد. تمسك مي

اي براي نفي كرامت معصومين(ع) قرار  با اين حال دروزه تفسير خود را وسيله
ترين افراد به پيامبر(ص)، از اهل بيت او هستند،  دهد، او با اعتقاد به اين كه نزديك نمي

هاي  نمايد كه در صدد ابطال شايستگي كند و صراحتاً اعالم مي اد ميبا احترام از آنها ي
  )382، ص7، ج1429(دروزه،  آنها، نيست.
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كند و با  اين در حالي است كه وي در اثبات ديدگاه خود، همچنان پافشاري مي 
به چند نفر » اهل بيت«تكيه بر سياق آيات و موقعيت نزول آيه فوق، محصور كردن 

پندارد. تأكيد دروزه بر سياق، از آن جهت است كه مخاطب آيات  ت ميخاص را، نادرس
  )382و 381، ص7، ج1429(دروزه،  مجاور با آيه تطهير، همسران پيامبر (ص) هستند.

حتي دروزه با اين كه خطاب در آيه مذكور ـ بر عكس خطاب در آيات مجاور ـ 
وان اهل بيت بر زنان پيامبر ، شكل جمع مذكر را دارد و با انطباق عن»عنكم«با تعبير 

يابد. او معتقد  هاي ديگر مي ناسازگار است، با استناد بر سياق قرآني، مؤيداتي از سوره
سوره هود،  73گونه كه از عنوان اهل بيت با ضمير مذكر مخاطب درآيه  است همان

قصص، همسر حضرت  29طه و  10سوره نمل،  7همسر ابراهيم (ع)، و در آيات 
، 1429(دروزه، . »ا هم منظور از آن، زنان پيامبرنداراده شده است، در اين جموسي (ع) 

  )381، ص7ج
  اما ديدگاه دروزه با توجه به اشكاالت اساسي زير قابل خدشه است:

روايات اسباب نزول، چه آنها كه در صحاح اهل سنت وجود دارد و چه آن  الف)
اي با عضويت همسران پيامبر  رواياتي كه در كتب ديگر نقل شده است، هر كدام به گونه
حديثي را نقل » الدرالمنثور«در حوزه اهل بيت مخالفت دارد، چنانچه سيوطي در 

  ايت كرده كه گفت: كند كه در آن ابن مردويه از ام سلمه رو مي
آيه مذكور در خانه من نازل شد و درخانه هفت نفر بودند: جبرئيل، ميكائيل، «

علي، فاطمه، حسن و حسين و من كه دم در ايستاده بودم، عرضه داشتم: يا رسول اهللا 
  .»آيا من از اهل بيت نيستم؟ فرمود: تو عاقبت بخيري، تو از همسران پيغمبري

  نويسد: و نيز مي
جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و طبراني و ابن مردويه همگي از ام سلمه  ابن«

همسر رسول خدا روايت كرده است كه رسول خدا در خانه او عبايي بافت، آن را به 
روي خود كشيده و خوابيده بود كه فاطمه از در آمد. در حالي كه ظرفي از غذا با خود 

دو پسرانت حسن و حسين را صدا بزن.  آورده بود. رسول خدا فرمود: همسرت و
خوردند،  فاطمه برگشت و ايشان را با خود آورد. در همان بين كه داشتند آن غذا را مي

اي كه داشت بر سر آنها كشيد. آنگاه  اين آيه نازل شد. پس رسول خدا زيادي جامه
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الها!  دست خود را از زير كسا بيرون آورد. به آسمان اشاره كرد و عرضه داشت: بار
ايشان اهل بيت من و خاصگان من هستند. پس پليدي را از ايشان ببر و تطهيرشان كن، 

گويد من سرم را زير جامه بردم و عرضه  و اين كالم را سه بار تكرار كرد. ام سلمه مي
. »رت دو بار فرمود: تو عاقبت بخيريداشتم: يا رسول اهللا، من هم با شمايم؟ حض

  )198، ص 5، ج1404(سيوطي، 
در برخي ديگر از تفاسير روايي عامه، به احاديث مشابه با نمونه فوق اشاره شده 

؛ ابن 30، ص2، ج1411؛ حسكاني، 43و  42، ص8، ج1422(ثعلبي نيشابوري، است.
  )425، ص3، ج1415؛ بغدادي، 462، ص3، ج1422جوزي، 

حضرت در كالم فرشتگان، » اهل البيت«سوره مباركه هود تعبير  73درآيه ب) 
دهد و فرزندان مورد بشارت آنها به عنوان بركت  ابراهيم و ساره را با هم پوشش مي

انتخاب » تغليب«باشد، به همين دليل واژه مذكر از باب  الهي هديه مشترك به آن دو مي
  شده است.

و ضمير جمع مذكر » اهله«به اعتقاد بسياري از مفسران اهل سنت، مراد از  ج)
سوره قصص، تنها همسر  29سوره طه و آيه  10ه مباركه نمل، آيهسور 7مخاطب در آيه

 شود. حضرت موسي (ع) نيست، بلكه اين تعبيرها شامل دو فرزند و خادم ايشان نيز مي
  ) 101، ص16؛ ابن عاشور، بي تا، ج 16، ص22، ج1420(فخر رازي، 

  
  آيه اكمال  .2-4
»الْم قَةُ ونْخَنالْم و بِه غَيرِ اللَّهلَّ لما أُه نْزِيرِ والْخ ملَح و مالد يتَةُ والْم لَيكمع ترِّمح قُوذَةُ وو

سموا الْمتَرَديةُ و النَّطيحةُ و ما أَكلَ السبع إِالَّ ما ذَكيتُم و ما ذُبِح علَي النُّصبِ و أَنْ تَستَقْ
الْيوم يئس الَّذينَ كفَرُوا منْ دينكم فَال تَخْشَوهم و اخْشَونِ الْيوم أَكملْت بِالْأَزالمِ ذلكم فسقٌ 

فَمنِ اضْطُرَّ في مخْمصة غَيرَ لَكم دينَكم و أَتْممت علَيكم نعمتي و رضيت لَكم الْإِسالم ديناً 
  )3 (مائده:. »جانف لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيممتَ

تأمل در تفاسير قدما، متأخران و معاصران پيرامون آيه فوق، نشان دهنده وجود 
؛ صادقي 343-446، ص3(طوسي، بي تا، ج هاي متفاوت بين مفسران شيعه ديدگاه
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؛ فخر رازي، 51-54، ص6، ج1412(طبري،  ) و سني67-79، ص8، ج1365تهراني، 
ميان خود دانشمندان اهل تسنن است. شيعيان  ) و حتي286و 287، ص11، ج1420

برخالف عامه، با استناد به روايات متعدد معصومين (ع) معتقدند عبارات مياني كه به 
 آيه اكمال معروفند، در مورد انتصاب علي (ع) به واليت تمام مسلمين در روز غدير

  م هجري) است. هجدهم ذي الحجه سال ده(
آنان بر اين باورند كه اگر چه اين عبارات با جمالت قبل و بعد ارتباطي ندارند 

در آنها به يك روز اشاره » اليوم«ولي خود، هماهنگ و منسجم هستند؛ بنابراين واژه 
ها كامل شدن دين را مربوط به مسئله واليت  كند كه همان روز غدير است. آن مي

؛ 246، ص3، ج1372كنند. (طبرسي، كفار را، همين مطلب عنوان ميدانسته، دليل يأس 
  )181، ص5، ج1417طباطبايي،

دروزه براي نشان دادن عدم ارتباط آيه اكمال با رخداد غدير، در صدد اثبات زمان 
آيد. او در اين باره به ترتيب نزول  ها قبل از اين واقعه بر مي نزول سوره مائده مدت

كند و با مقايسه محتواي آيات سوره  رد اعتماد خود، استناد ميها در فهرست مو سوره
مائده و توبه درباره برخورد با مشركين و زمان نزول سوره توبه بعد از صلح حديبيه، 

  داند.  هايي از سوره مائده را پس از برائت و قبل از فتح مكه مي فرود بخش
ره برخي از آيات اين سوره عالوه بر اين، نزول سوره مائده قبل از سوره فتح، اشا

به واقعه حديبيه، همچنين سياق ابتداي سوره مائده را كه پيرامون تعامل با مشركين 
هاي سوره  آورد. با اين حال، نزول برخي از بخش است، مؤيد ديدگاه خود به شمار مي

  )10و 9، ص9، ج1429(دروزه،  پندارد. مائده را تا اواخر زندگي پيامبر هم ممكن مي
وه بر اين، برخالف غالب مفسران، با استناد به مضمون آيات ابتدايي سوره عال

مائده و پيوستگي آنها، بر عام بودن محتواي آيه اكمال، نداشتن شأن نزول خاص و هم 
و  الكشافكند. وي با وجود مراجعه به تفسير  زماني نزول آن با آيات قبل نيز تأكيد مي

پذيرد، اما  ، نزول آيه اكمال را در روز خاص مي»اليوم«برداشت معناي عصر يا دوران از 
توان  كند، از اين رو مي آن روز را مربوط به عمره سال بعد از صلح  حديبيه تصور مي

گفت كه او روز كامل شدن دين، اتمام نعمت و نااميدي كافران را هم، همان روز دانسته 
  )28و 27، ص 9، ج1429(دروزه،  است.
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تناد به نظر ابن كثير نسبت به تعارض روايات غدير با نزول آيه وي همچنين با اس
كند. دروزه اين گونه احاديث را ساختگي و  در روز عرفه، بر كذب بودن آنها تكيه مي

پندارد. اين مفسر، ضمن نقل رواياتي از صادقين(ع) و  ناشي از تعصب حزبي شيعيان مي
ر مفسران شيعه در تعيين سبب و زمان ، تعجب خود را از باومجمع البيانابو سعيد در 

دارد. اين مفسر معتقد است راويان و مفسران شيعه، بدون توجه  نزول اين آيه بيان مي
به عموميت و اطالق آيه اكمال و مطابق با اميال خويش، آن را مربوط به انتصاب 

  )29، ص9، ج1429(دروزه،  دانند. علي(ع) در روز غدير مي
ل ديگر خود، به ذكر اقوالي پيرامون عدم ارتباط يأس كافران دروزه در بيان استدال

پردازد، او بر اين اساس، مأيوس شدن كافران را ناشي از  در آيه اكمال با روز غدير مي
بازگشت نكردن مسلمين به دين اجداد خود، عدم امكان غلبه بر مسلمين از سوي 

، 1429(دروزه،  كند. نشان ذكر ميكافران يا نترسيدن مسلمانان از كفار در رابطه با دي
  )29، ص 9ج

رسند، اما در حقيقت  با وجود اين كه دالئل دروزه به ظاهر محكم به نظر مي
  توان تمام آنها را با نقدهاي ذيل ابطال كرد: مي

دروزه در تعيين زمان نزول سوره مائده، به اين موضوع توجه ندارد كه بر  )الف
هاي سوره، در روز  آيه اكمال به عنوان يكي از بخش اساس استدالل خود، امكان نزول

غدير هم وجود دارد. از سوي ديگر، استناد دروزه به فهرست ترتيب نزول مورد 
، كه حاكي از اعتماد نسبي الحديثهاي نقض در خود تفسير  اطمينان خود با وجود مثال

  )17، ص1، ج1429(دروزه،  اين مفسر به آن است، قابل نقد خواهد بود.
بررسي سياق آيه سوم سوره مائده، مفاهيم نزديك و غرض واحد جمالت  )ب

در اين عبارات، يك روز و همان روز » اليوم«دهد كه منظور از لفظ  مياني آن، نشان مي
، عصر يا روزگار باشد، روز »اليوم«غدير است. بنابراين حتي با فرض اين كه مفهوم 

توان آغاز دوران واليت و امامت اهل  ياعالم خالفت علي (ع) در غدير خم را م
؛  223، ص2، ج1416؛ بحراني،246، ص3، ج1372(ر.ك: طبرسي،  بيت(ع) قرار داد.

  )587، ص21، ج1368؛ جوادي آملي، 168و 181، ص5، ج1417طباطبايي، 



  17، پياپي1394اول، پاييز و زمستان ، سال نهم، شمارة »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      210  

دروزه در بيان تكذيب احاديث غدير، از اين موضوع غافل بوده كه اين گونه  )ج
شيعيان نبوده، بلكه آنها با اسناد مختلف از طرق اهل سنت نيز  روايات، تنها از سوي

نقل شده و به اين مطلب تصريح شده كه آيه شريفه در روز غدير خم و به دنبال ابالغ 
  )285 -320، ص1، ج1414: اميني، (ر.ك واليت علي (ع) نازل شده است.

توجه به پيوند  دليل آخر دروزه نيز قابل پذيرش نيست، زيرا مسلم است كه با )د
در هر دو مقطع، مربوط به يك روز خاص يا دوراني » اليوم«جمالت معترضه، واژه 

گردد، بر اين اساس نااميدي كافران، ناشي از تكامل  است كه از همان زمان آغاز مي
را معادل عصر يا روزگار » اليوم«رهبري دين است. بدين صورت، اگر چه امكان دارد 

پذيرفت كه بين يأس دشمنان اسالم و تكامل دين با مسأله رهبري  توان دانست اما نمي
آن ارتباطي وجود نداشته باشد. زيرا اگر منظور ازكفار، كافران عرب باشند، در روز 

ها قبل در جنگ خيبر و احزاب  غدير، اثري از آنها باقي نمانده بود؛ يهوديان نيز، سال
جرت كردند، مسيحيان هم با شكست خورده يا از محدوده حكومت اسالمي مها

مسلمانان قرارداد صلح امضاءكردند. اما چنانچه منظور از كفار، كافران نژادهاي غير 
(ر.ك: جوادي آملي،  ها نيز از پيروز شدن بر اسالم نااميد نشده بودند. عرب باشند، آن

  )582-584، ص21، ج1368
  
  آيه واليت. 2-5
» اللَّه كُميلا وونَإِنَّمعاكر مهو ؤْتُونَ الزَّكَاهيو الهونَ الصيمقينَ ينُوا الَّذينَ آمالَّذو ولُهسرو«. 

  ) 55 (مائده:
مجمع پردازد. او از  دروزه قبل از تفسير آيه فوق، به نقل رواياتي از اهل سنت مي

كند.  ديثي ذكر ميطبرسي و يكي ديگر از تفاسير شيعه منتسب به كاشاني هم احا البيان
كنند  برخي از احاديث، صدقه دادن علي(ع) در نماز را، مصداق خاص اين آيه بيان مي

اين سوره را، مربوط به عبد اهللا بن سالم و ديگر يهوديان  55و  54و برخي ديگر، آيات 
شان، به آنها اطمينان خاطر  دانند كه پس از روي گرداني همكيشان قبلي تازه مسلمان مي

  شود.  ه ميداد
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دروزه در آغاز بيان ديدگاه خود، مطرح نشدن اين روايات در صحاح را، علت 
كند و با وجود اين كه وي در موارد زيادي اين منابع روايي را  عدم اعتماد به آنها ياد مي

  گويد:  داند، درباره برخي از احاديث، چنين مي قابل استناد مي
مائده براي اثبات واليت و  56تا  54يات دو روايتي را كه مفسران شيعه ذيل آ«

قال «كنند و در صحاح اهل سنت نيز وجود دارد، يعني  سرپرستي علي (ع) نقل مي
رسول اهللا ألُعطيّن الرّايه غداً رجالً يحبه اللّه و رسوله أو قال يحب اللّه و رسولُه يفتح 

، 9، ج1429(دروزه، . »گونه پيوستگي با اين آيات ندارند و حديث حوض  هيچ» عليه
  )164ص

طبق ديدگاه دروزه، در روايت اول، از دوستي متقابل خدا، رسول اكرم (ص) و 
علي(ع)، و در روايت دوم از ارتداد جمعي از آشنايان پيامبر(ص) سخن به ميان آمده و 

دارد،  55كه ارتباط آشكاري با آيه  54عين اين دو مطلب با تفاوت اندك در متن آيه 
با آيات  58تا  54طالعه است. وي با استناد به انسجام و وحدت مضمون آيات قابل م

گيرد كه  سوره مائده و عدم ارتباط روايات سبب نزول با آنها، نتيجه مي 53تا  51
هاي مختلف موجب نزول اين آيات نبوده و طرح هرگونه سبب نزولي، تطبيقي  مناسبت

  بر آيات به شمار خواهد آمد.
ن است كه از يك سو غالب احاديث و روايات مذكور، در كتب دروزه مدعي آ
اي كه مرتبط با اين روايات باشد، وجود ندارد. از نظر او اشكال كار  صحاح نيامده و آيه

برد روايتي  مفسران شيعه ، تطبيق اجتهادي روايات بر آيات است؛ بدين علت گمان مي
  )164، ص9، ج1429(دروزه،  باشد.را هم كه طبري از امام باقر(ع) نقل كرده، جعلي 

دروزه عالمت ساختگي بودن اين روايات را عدم هماهنگي با قرآن و منشأ آن را 
بر خالف اين كه شيعه را متهم به جعل رواياتي از  پندارد. اما اميال حزبي شيعيان مي

شود  ميكند، قصد ندارد ائمه(ع) را در اين عمل شريك بداند، لذا متذكر  امامان خود مي
  )164، ص9، ج1429(دروزه،  كه آنها از دروغ بستن به خدا و رسولش منزه هستند.

وي در تأييد نظر خود، نگاه ابن كثير به روايتي از ابوذر درباره واليت علي(ع) را 
داند دليل رد اين حديث از سوي ابن كثير چه بوده،  كند و با اين كه نمي مطرح مي

اند، ترجيح  اني كه چنين روايتي را در كتب خود آوردهديدگاه او را بر ساير مفسر
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دهد. عالوه بر اين، با تكيه بر دانش ادبي زمخشري و معناي واژه ركوع از نظر وي  مي
گيرد كه بهترين معنا براي ركوع، خضوع  ) نتيجه مي649، ص1، ج1407(زمخشري، 

  )165ص، 9، ج1429(دروزه،  است و آن با سياق آيه تناسب بيشتري دارد.
)،  649، ص1، ج1407(زمخشري،  الكشافدروزه بار ديگر نيز با ارجاع به تفسير 

هاي جمع در آيه را دليل بر عموميت تعابير موجود  پرداخته، كاربرد صيغه به داوري
كند و بين ديدگاه  داند. بدين ترتيب او با طرح داليلي، نظر مفسران شيعه را رد مي مي

توان با موارد ذيل  يابد. با اين همه، اشكاالت وي را مي واني نميآنها با آيه مذكور، هم خ
  پاسخ داد:
سياق، اگرچه نوعاً امري مهم و جدي است، اما آنجا كه نصي وجود داشته  )الف

ماند، اين موضوع مورد تأييد عالمان محقق نيز  باشد، جايي براي طرح آن باقي نمي
ه قائل به وحدت آنها است، آيات ديگري هست. اما در اين مورد، بين آياتي كه دروز

اند، از اين رو اين وحدت سياق، وحدتي موهوم خواهد بود.(قبادي،  فاصله انداخته
  )91، ص1383

جمع بودن تعابير آيه و داللت آن بر موردي خاص، تنها در مورد اين آيه  )ب
اين امر مترتب هاي زيادي در قرآن داشته و هيچ گونه محظور ادبي بر  نبوده بلكه نمونه

) اضافه بر اين، به كارگيري صيغه جمع براي  649، ص1، ج1407(زمخشري،  نيست.
  )211، ص3، ج1372(طبرسي،  توان دليل بر تعظيم دانست. يك فرد خاص را مي

اشكال ديگر دروزه اين است كه بر خالف ادعايش مبني بر توجه به بستر  )ج
مضمون آيات، بدون ارزيابي دقيق روايات  نزول و ارتباط نزديك مناسبات تاريخي با

  تاريخي، به تحليل روايات شيعه پرداخته و درباره آنها قضاوت كرده است.
  
  آيه اعالن برائت .2-6
رسولُه ء منَ الْمشْرِكينَ و  و أَذانٌ منَ اللَّه و رسوله إِلَي النَّاسِ يوم الْحج الْأَكبرِ أَنَّ اللَّه برِي«

ذينَ كفَرُوا بِعذابٍ فَإِنْ تُبتُم فَهو خَيرٌ لَكم و إِنْ تَولَّيتُم فَاعلَموا أَنَّكم غَيرُ معجِزِي اللَّه و بشِّرِ الَّ
 )3 (توبه:. »أَليم
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در بسياري از منابع روايي و تفاسير شيعه و اهل سنت، چنين نقل شده كه رسول 
بكر آيات ابتدايي اين سوره را به ابوسوره توبه در سال نهم هجري، خدا (ص)، با نزول 

داد و او را مأمور اعالم برائت از مشركين نمود. ولي پس از آن، آيات را پس گرفت و 
، 1404؛ سيوطي، 282و  281، ص1، ج1363(قمي،  اين مأموريت را به علي (ع) سپرد.

هايي هم  و تفصيل آن اختالف ) اما در كيفيت اين ماجرا و شرح210و 209، ص3ج
  وجود دارد. 

به عنوان مثال، بر اساس برخي از منابع روايي شيعه، علي (ع) عالوه بر مأمور 
) اين در حالي است 74، ص2، ج1380(عياشي،  اعالم برائت، امير الحاج نيز بوده است.

شده  كه در بعضي از اقوال ديگر، پست رياست حاجيان فقط به ابوبكر اختصاص داده
  )2090، ص3، ج1404(سيوطي،  است.
روزه با بررسي منابع حديثي، موضوع واگذاري مسئوليت ابالغ و تالوت آيات د
ترين نكته اختالفي در اين روايات ديده است. اين مطلب،  المؤمنين(ع) را، مهمربه امي

موضوع مهمي است كه از سوي برخي چون بخاري و ترمذي نيز صحيح شناخته شده 
  )347، ص9، ج1429(دروزه،  است.

علي رغم نقل روايات متعدد از تفاسير مختلف  الحديثبا اين همه،صاحب تفسير 
، ديدگاه متفاوتي از صاحبان اين كتب ارائه صحيح بخاريو ارجاع به منابعي چون 

دهد كه وي معيارهاي ديگري را به روايات صحاح  دهد. اين موضوع نشان مي مي
اساس، وي احاديثي را كه به گزينش علي(ع) از طرف پيامبر  دهد. بر اين ترجيح مي

او معتقد است شيعيان اين كار را به  كند. اكرم(ص) تصريح دارند، متهم به جعل مي
، 1429(دروزه،  اند. نمائي جايگاه علي(ع) تا حد مقام پيامبر(ص) انجام داده قصد بزرگ

  1.)347، ص9ج

او با وجود اعتقاد محكمي كه به روايات دروزه چنين برمي آيد كه هاي  از گفته
كند، بلكه مشاهده چنين رواياتي در اين  صحاح دارد، به طور آشكار با آنها مخالفت نمي

ها،  نمايد تا با عدم تبعيت از اين كتاب هايي مختلف توجيه مي منابع را نيز به صورت
  اعتبارشان را خدشه دار نكند.
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ت از نسبت دادن اميري حج به ابوبكر، دهد كه اهل سن اين مفسر احتمال مي
خالفت وي پس از پيامبر (ص) را برداشت كرده و در مقابل، شيعيان قصد ابطال آن را 

اند. در باور او، برخي از مفسران عامه، در طرح روايتي كه علي(ع) خود را تنها به  داشته
نمايشي ساختگي كند، دست به  عنوان مأمور اعالن برائت و نه فرماندار حج معرفي مي

) وي ظاهراً قصد دارد وجود اين گونه روايات 347، ص9، ج1429(ر.ك: دروزه،  زدند.
در صحاح را، ناشي از تأثير تعصبات مذهبي شيعه ذكر كند كه در موارد ضروري به 

  منظور مقابله اهل تسنن با آنها آمده است.
از هماهنگي صحاح با  كند و براي رد اتهام كامل اما دروزه به اين هم كفايت نمي

كند و درمقابل، با انتخاب حديث  منابع شيعه، اشكاالتي بر روايات مذكور وارد مي
دهد. مفسر، تصريح پيامبر(ص)  اي ديگر ارائه مي صحيحي از بخاري، بحث را به گونه

پذيرد،  به ضرورت تبليغ دين از سوي علي(ع) به عنوان يكي از خويشان خود را نمي
بليغ، هيچ ارتباطي با اعتبارات خانوادگي ندارد و تنها مربوط به مأموريت چرا كه امر ت

) 124و انعام: 4قلم:(نك:  بزرگي است كه خداوند به خاطر خصائص ذاتي پيامبر(ص)
  به ايشان واگذار كرده است. 

گيرد كه رسول خدا (ص) هيچ گاه علي(ع) را بدون ابوبكر به  بنابراين نتيجه مي
به اين سفر نفرستاد. او با استناد بر يكي از احاديث كتاب بخاري، تأكيد عنوان امير حج، 

كند كه پيامبر(ص) ابوبكر را به اجراي مسائل موجود در آيات، مأمور كرد و در عين  مي
  )348، ص9، ج1429(دروزه،  حال، علي(ع) را نيز براي كمك به او، فرستاد.

ادن علي (ع) براي بردن آيات برائت اما در برابر ديدگاه دروزه بايد گفت كه فرست
و عزل كردن ابو بكر، به امر خدا بوده است، چنان كه در برخي از روايات صحيح آمده 

(مفيد، . »ال يؤدي عنك الّا انت او رجل منكانّه جبرئيل نازل شد و فرمود: «است: 
  )66و  65، ص1، ج1413

مقيد به برائت نشده است نكته قابل ذكر آن است كه حكم مذكور در روايت فوق، 
دهد كه علي (ع) عالوه بر اين مأموريت، اميري حج را نيز برعهده  و اين نشان مي

  داشت.
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از طرف ديگر، مسأله اعالم برائت، شامل برخي از احكام الهي و ابتدايي است كه 
ها را تبليغ نكرده و وظيفه نبوت و رسالت خود را  تا آن زمان رسول خدا (ص) آن

كسي  آنها انجام نداده بود، لذا جز خودش و يا مردي از اهل بيت ايشان،درباره 
  توانست آنها را به مشركين و زائران مكه برساند. نمي

توان به دروزه داد، اين است كه نبايد مأموريت علي(ع) را با  پاسخ ديگري كه مي
الّا انت او  ال يؤدي عنك«مسأله رسالت اشتباه گرفت. تأمل در معناي دو عبارت مشابه 

كند؛ چرا كه  ، اين مطلب را روشن مي»ال يؤدي الّا انت او رجل منك«و » رجل منك
اين رسالت را «شود كه:  ساند، و معنايش اين مير عبارت اول، اشتراك در رسالت را مي

در حالي كه عبارت دوم، از  ،»رساند از خاندان تو به مردم نمي كسي جز تو و يا مردي
  ت است. اين جهت ساك

نيز تفاوتي » ال يؤدي منك الّا رجل منك«عالوه بر اين، ميان جمله اول و جمله 
هاي غير ابتدايي را كه  كرد، رسالت وجود دارد؛ پس اگر جبرئيل عبارت دوم را وحي مي

شد، درحالي كه  دار آن شوند نيز شامل مي توانستند عهده همه افراد شايسته از مؤمنين مي
ال «توان دريافت كه مقصود از اين كه فرمود:  ري است. از اين جا ميمنظور چيز ديگ

، اين است كه امور رسالتي كه بر شخص پيامبر(ص) »يؤدي عنك الّا انت او رجل منك
گرفت، به  واجب بود، مانند رسالت ابتدايي كه كسي جز ايشان نبايد آن را بر عهده مي

، 9، ج1417(ر.ك: طباطبايي،  شد.عنوان مأموريتي به فردي از خاندانش واگذار 
  )168-170ص

  
  آيات هايي از ديگر نمونه .3
  )26(إسراء:. »و آت ذَا الْقُرْبي حقَّه و الْمسكينَ و ابنَ السبِيلِ و ال تُبذِّر تَبذيراً« -1

صحابه، تابعين و نيز  دروزه قبل از ورود به تفسير اين آيه، به نقل رواياتي از
كه  پردازد. مضمون اين روايات، حاكي از آن است از امامان شيعه(ع) ميبرخي 

پيامبر(ص)، مخاطب خاص آيه، و مأمور پرداخت حقوق خويشاوندان نزديك خود از 
يز در خصوص واگذاري فدك به غنايم و فيء بوده است، برخي از اين احاديث ن

  )383، ص3، ج1429(دروزه،  (س) نقل شده است.فاطمه



  17، پياپي1394اول، پاييز و زمستان ، سال نهم، شمارة »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      216  

كوشد تا با اثبات عموميت آيه و مكي بودن آن، بر احاديث  حال مفسر ميبا اين 
جويد؛  فوق اشكاالتي وارد نمايد. او در اين باره به ديدگاه طبري و ابن كثير تمسك مي

دروزه، علت توقف طبري مقابل يك نمونه از اين احاديث را، خطاب عام آن به تمام 
يابد و از آن جا كه  سخنان ابن كثير نيز ميكند. وي اين مطلب را در  مؤمنين ذكر مي

سوره إسراء را، خطاب به  39تا  22ساير دستورات اخالقي و فقهي موجود در آيات 
  گيرد. جميع مسلمانان تصور كرده، هيچ جنبه اختصاصي براي آيه در نظر نمي

 كند. ابن كثير ، موافقت خود را با ديدگاه ابن كثير اعالم ميالحديثصاحب تفسير 
ها ساخته شده و مكي بودن آيه با زمان فتح آن  معتقد است حديث فدك توسط رافضي

پندارد كه  در سال هفتم هجري همخواني ندارد. او روايت مدني بودن آيه را دروغي مي
به خويشان خاص پيامبر(ص) ساخته شده است. وي كه » ذي القُربي«براي نسبت دادن 

دهد، كافر بودن برخي از خويشان نزديك  يه، قرار ميتفسير خود را بر پايه زمان نزول آ
كند. عالوه  بيان مي» القُربي«اي بر عام بودن مصداق  آن حضرت(ص) در مكه را،  قرينه
كه به شخص -را » و ابنَ السبِيل«و » الْمسكين«هاي  بر اين، همنشيني اين كلمه با واژه

معيار ديگري بر  -رسانند كور را ميشوند و اطالق عبارت قرآني مذ خاصي مربوط نمي
  )384، ص3، ج1429كند. (دروزه،  عموميت آيه فرض مي

بدين ترتيب دروزه بر خالف فهرست ترتيب نزول مورد اعتماد خود، بر مكي 
ورزد و پيوستگي آيه با سياق را مالك معتبري در مدني نبودن آن، به  بودن آيه اصرار مي

فĤَت ذَا الْقُرْبي حقَّه و الْمسكينَ و « :ره رومسو 38به آيه  آورد. حتي در اين باره شمار مي
كه مضامين مشابه با » ابنَ السبِيلِ ذلك خَيرٌ للَّذينَ يرِيدونَ وجه اللَّه و أُولئك هم الْمفْلحونَ

سوره  كند. وي، مكي بودن اين آيه و انسجامش با بقيه آيات اين آيه دارد، استشهاد مي
  )384، ص3، ج1429(دروزه،  .داند إسراء مي 26اي از مكي بودن آيه  را، نشانه

اما اشكال كار دروزه در اين است كه او براي رد روايات شيعه، بيشتر بر پيش 
توان ضمن  كند تا به محتوا و سياق آيات، در حالي كه مي هاي خود تكيه مي فرض

دانست. در واقع » ذي القُربي«يز مصداق اتم موافقت با سياق عام آيه، ائمه(ع) را ن
توان گفت كه استناد به سياق در تفسير اين آيه، منافاتي با پذيرش روايات شيعه  مي

  ندارد.
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عيناً يشْرَب بِها عباد اللَّه  .ها كافُوراً  إِنَّ الْأَبرار يشْرَبونَ منْ كأْسٍ كانَ مزاج« -2
و يطْعمونَ الطَّعام علي  .وفُونَ بِالنَّذْرِ و يخافُونَ يوماً كانَ شَرُّه مستَطيراً ي. يفَجرُونَها تَفْجِيراً 

. »منْكم جزاء و ال شُكوراًإِنَّما نُطْعمكم لوجه اللَّه ال نُرِيد  .حبه مسكيناً و يتيماً و أَسيراً 
  )9-5: (انسان

كه در شأن علي(ع) و فاطمه(س) نازل شده، آيات هاي قرآني  يكي ديگر از بخش
سوره مباركه دهر است كه از ايثار ايشان و بخشيدن غذاي خود به مسكين و  9تا  5

كند. دروزه كه در صدد نفي اين  يتيم و اسير در طي سه روز، روزه داري حكايت مي
ت دادن آيات به موضوع بر آمده، به نقد ديدگاه مفسرين شيعه پرداخته، ولع آنها در نسب

علي(ع) و ذريه اش را ناشي از بي توجهي به سياق و اسلوب عام آيات تشخيص 
 )108، ص6، ج1429(دروزه،  دهد. مي

اين مفسر با وجود اعتقاد به رأفت اهل بيت(ع) نسبت به افراد نيازمند، مصداق آيه 
هايي  وجود نشانه داند. او بر مكي بودن آيه به دليل را مربوط به عموم مؤمنين اوليه مي

شود كه در آياتي از  كند. افزون بر اين يادآور مي در اسلوب و مضمون سوره، تأكيد مي
هاي واقعه، ذاريات، مؤمنون و ليل هم مباحث مربوط به فضائل خويشان  سوره

 7گيرد كه فضائل مذكور در آيات  پيامبر(ص) مطرخ شده است. وي در نهايت نتيجه مي
(دروزه،  گردد كه از آيه پنجم شروع به توصيف آنها كرده است. مي ، به ابرار بر9تا 

  )109و  108، ص6، ج1429
در تأييد نظر شيعه و نقد ديدگاه دروزه بايد گفت در اينكه آيات فوق، به هم 
پيوسته و مرتبط با يكديگر هستند، ترديدي وجود ندارد، لذا از نظر مفسران شيعي نيز، 

پس از آيه پنجم سوره مباركه انسان ادامه يافته است، از اين توصيف ابرار تا چند آيه 
دانند، با  رو شيعيان هم فضائل مذكور در آيه هشتم و نهم را، مربوط به همان افراد مي

يابند كه عموم مؤمنان را مشمول اين آيات قرار دهند، از سوي ديگر  اين حال دليلي نمي
ع روايي اهل تسنن هم آمده، مصاديق روايات محكم در اين رابطه كه حتي در مناب

، 1404؛ سيوطي، 670، ص4، ج1407 زمخشري،( كنند. خاص اين آيات را معرفي مي
  )299و  297، ص7ج
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در واقع، اشكال كار دروزه و امثال او، ناشي از عدم تأمل كافي در سياق آيات، 
دروزه  مكي دانستن آنها و گسستن ارتباطشان با مسائل تاريخي پس از هجرت است.

كند كه شيعيان به دليل تعصب مذهبي، آيات مذكور را، مدني فرض  چنين تصور مي
اند تا مصداق آن را اهل بيت(ع) قرار دهند، در حالي كه با اندك توجهي در كتاب  كرده

توان نظر برخي از مفسران سني را در ارتباط با مدني بودن اين آيات،  سيوطي مي اإلتقان
عيان يافت. ذكر اسراء، به عنوان يكي از اقشار نيازمند، تأييد ديگري موافق با ديدگاه شي

بر مدني بودن آيه و ارتباط ماجراي مذكور با شرايط جامعه اسالمي پس از هجرت 
ها و غلبه مسلمين بر كفار و مشركين كه پس از  است؛ تقويت اسالم، پيروزي در جنگ

(ر.ك: طباطبايي،  مطلب است.هجرت رسول خدا(ص) به مدينه، رخ داد،گوياي اين 
  )127-132، ص20، ج1417

3- » لْمع هنْدنْ عم و ينَكمب ي وينشَهِيداً ب الً قُلْ كفي بِاللَّهرْسم تينَ كفَرُوا لَسيقُولُ الَّذ و
  )43(رعد:. »الْكتاب

نقد دروزه در تفسير آيه فوق، پس از ذكر رواياتي از طبري و بغوي، به بررسي و 
پذيرد، زيرا مضمون آن، در  پردازد؛ اين مفسر روايت منقول از مجاهد را نمي ها مي آن

رابطه با ايمان آوردن عبداهللا بن سالم در مدينه است، در حالي كه خود، آيه فوق را از 
كند.  شناسد. از اين رو با روايت شعبي و سعيد بن جبير موافقت مي نمونه آيات مكي مي

، عبداهللا بن سالم »من عنده علم الكتاب«شود كه مصداق  ه منكر اين ميبنابراين دروز
باشد و در عوض، افرادي از اهل كتاب را كه در مكه ايمان آوردند، جايگزين وي 

كند و علي(ع) را مصداق آيه بر  كند. بدين ترتيب روايتي را هم كه طبرسي نقل مي مي
  )553و  552، ص5، ج1429(دروزه،  داند. شمرد، تابع هواي حزبي اين مفسر مي مي

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا ناجيتُم الرَّسولَ فَقَدموا بينَ يدي نَجواكم صدقَةً ذلك خَيرٌ « -4
 يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهتَجِد رُ فَإِنْ لَمأَطْه و ي  .لَكمينَ يدوا بمأَنْ تُقَد أأَشْفَقْتُم واكمنَج

سر و وا اللَّهيعأَط آتُوا الزَّكاةَ و الةَ ووا الصيمفَأَق لَيكمع اللَّه تاب لُوا وتَفْع فَإِذْ لَم قاتدص ولَه
  )13-12: (مجادله .»و اللَّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ
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ير اصحاب از جمله آيات ديگري كه فضيلت علي(ع) و امتياز ايشان نسبت به سا
باشند. مطابق با شأن نزول  سوره مجادله مي 13و  12رسول اهللا(ص) را بيان كرده، آيات 

كردند. اين كار  آمدند و با او نجوا مي اين آيات، جمعي از اغنياء خدمت پيامبر(ص) مي
گرفت، مايه نگراني مستضعفين و موجب  عالوه بر اينكه وقت پيغمبر(ص) را مي

ء بود. در اينجا خداوند نخستين آيات فوق را نازل كرد و به آنها امتيازي براي اغنيا
اي به مستمندان بپردازند. ثروتمندان وقتي چنين  دستور داد كه قبل از نجوا كردن صدقه

ديدند از سخن گفتن با پيامبر(ص) خودداري كردند. در اين جا آيه دوم نازل شد و آنها 
 نمود و اجازه نجو را در امور خير به همه داد.را مالمت كرد و حكم آيه اول را نسخ 

  )379و  378، ص9، ج1372(طبرسي، 
دهد كه غالب مفسران شيعه و اهل سنت تنها فرد عمل  بررسي تفاسير نشان مي

كنند. چنانكه طبري در روايتي از خود  كننده به دستور اين آيه را علي(ع) معرفي مي
  كند كه فرمود:  حضرت(ع) نقل مي

در قرآن است كه احدي قبل از من و بعد از من به آن عمل نكرده و  اي آيه«
خواستم  نخواهد كرد، من يك دينار داشتم آن را به ده درهم تبديل كردم و هر زمان مي

  )15، ص28، ج1412. (طبري، »دادم با رسول خدا(ص) نجوا كنم درهمي را صدقه مي
و سني اين روايت را نقل هم با مراجعه به تفاسير شيعه  الحديثصاحب تفسير 

) او ديدگاه خود در تفسير اين آيه را با اندك 489، ص8، ج1429(دروزه،  كند. مي
، 8، ج1429(دروزه،  دارد. تفاوتي از ساير آيات مربوط به فضائل اهل بيت(ع) بيان مي

توان گفت تنها موردي كه اين مفسر توان انكار، رد و يا الاقل  ) در واقع مي489ص
فضيلت علي(ع) در قرآن را نداشته، در خصوص همين آيه است. بررسي برخي توجيه 

دهد كه دروزه با نگاهي متفاوت از سايرين آيات فوق را تبيين  از تفاسير عامه نشان مي
» أأَشْفَقْتُم أَنْ تُقَدموا بينَ يدي نَجواكم صدقات«كرده است. چرا كه به عقيده او عبارت 

 مسلماناني بوده كه برخالف علي (ع) به دستور قرآن عمل نكردند.دليل بر عتاب 
  )489-491، ص8، ج1429(دروزه، 

اين در حالي است كه برخي مانند فخررازي و حقي معتقدند عمل كردن به 
آيد كه انجام ندادن آن عتابي در  سوره مجادله فضيلتي به حساب نمي 12مضمون آيه 
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جيه عمل صحابه مي گويند آنها نياز نديدند كه نزد برداشته باشد. اين مفسران در تو
پيامبر(ص) بروند يا وقت كافي نداشتند و يا براي جلوگيري از ناراحت شدن فقرا و 
وحشت ثروتمندان اين كار را انجام ندادند. عالوه بر اين، فخررازي منظور از تعبير 

د و حقي هم آن را توبه دان توبه در آيه دوم را دليل بر كوتاهي در حكم مور نظر نمي
؛ حقي، بي 497و  496، ص29، ج1420(ر.ك: فخر رازي، آورد. حقيقي به حساب نمي

) اما بايد توجه داشت كه تعبير به توبه در ذيل آيه، ظاهراً ناظر به 407و 406، ص9تا، ج
شود  اند. بنابراين روشن مي اين معني است كه برخي از مسلمانان مرتكب خطايي شده

م بر صدقه و نجوا با پيامبر(ص) امر مطلوبي بوده است و گرنه نياز به بيان كه اقدا
  سرزنش و توبه وجود نداشت.

دروزه خود را درگير توجيهات ساير مفسران نكرده است. با اين حال نبايد از نظر 
دور داشت كه او هم تمايل به زير سؤال بردن تمامي صحابه ندارد. از اين رو در پايان 

دهد كه تخطي كنندگان از دستور خدا جزو مهاجران اوليه و انصار  آيات تذكر ميتفسير 
  )489، ص8، ج1429(دروزه،  نبوده بلكه به نو مسلمانان تعلق داشتند.

  
  نتيجه گيري

عام است و عالوه بر انتساب به علي(ع)، » اهل بيت«اصطالح  از نظر دروزه، -1
شود. ادعاي اين  فاطمه(س)، حسن(ع) و حسين (ع)، شامل همسران پيامبر(ص) نيز مي

مفسر بر عموميت آيات مربوط به فضائل اهل بيت، محدود به مواردي همچون آيه 
را نيز بر اساس  تطهير نيست بلكه وي مصاديق آيات مودت، مباهله، اكمال و واليت

داند. در حالي كه كثرت نقل راويان و مفسران  تكيه بر سياق و روايات صحاح، عام مي
شيعه و سني درباره سبب نزول اين آيات، جاي هيچ شكي در مصاديق خاص آنها باقي 

گذارد. اين مهم، با تأمل در مناسبات تاريخي نيز قابل اثبات است. اما دروزه علي  نمي
تاريخي خود و عالقه به اين گونه مطالعات، در تحليل صحيح آنها كوتاهي رغم گرايش 

  كرده است.
ترين  مهمسياق را به عنوان يكي از دروزه در تفسير اغلب آيات حوزه فضائل،  -2
احاديث منسوب به ائمه(ع) را گيرد و از همين طريق  هاي قرآني به كار مي قرينه
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با اين حال در بهره گيري از معيار  .پندارد مي ساختگي و ناشي از تعصب مذهبي شيعيان
مفاهيم نزديك و غرض واحد جمالت مياني . چنانكه از سياق، هميشه دقت نظر ندارد

(آيه اكمال) و اشاره آنها به يك روز خاص يعني روز غدير، غافل  آيه سوم سوره مائده
  شود. مي

ت، معيار سياق را حتي مفسر مذكور در تفسير آيه مودت، مباهله و اعالن برائ -3
دهد اما به منظور عدم مخالفت علني با  بر روايات موجود در صحاح نيز ترجيح مي

كند. وي با  چنين منابعي، منظور صاحبان اين كتب را نيز به گونه ديگري توجيه مي
كند روايات شيعه در تفسير آياتي چون اكمال، واليت و آيات  همين نگاه، ادعا مي

  انسان جعلي است. مذكور در سوره
بر خالف انتقاد از مفسراني كه مباحث كالمي را وارد صاحب تفسير الحديث  -4

روايات صحاح و ديدگاه مفسران متقدمي چون ه تمسك بكنند، با  حوزه تفسير مي
دهد. وي  تعصب به خرج ميطبري و ابن كثير، در آيات مربوط به فضائل اهل بيت(ع) 

ئمه(ع) قائل است، غالباً مطابق با منافع مذهبي خود، به علي رغم احترامي كه براي ا
پردازد. اين مسأله در تفسير آيات مودت، مباهله و آيات ابتدايي سوره  تبيين آيات مي

  انسان، نمود بيشتري دارد.
اصرار دروزه نسبت به مكي بودن برخي آيات، در جهت مقابله با نظر شيعه بر  -5

زمان پيدايش اولين نسل از خاندان ائمه(ع) در مدينه است.  ارتباط آنها با اهل بيت(ع) و
 26توجه به اين موضوع، در تفسير آياتي چون مودت، آيات ابتدايي سوره انسان، آيه 

شود تا برخالف اعتقاد مفسران شيعه و برخي از اهل  رعد سبب مي 43إسراء و آيه 
  ورد.اي از آيات مدني را جزو آيات مكي به شمار آ تسنن، پاره

اعتماد دروزه به فهرست ترتيب نزول مورد نظرش، هميشگي نيست. از اين رو  -6
اي مانند اكمال بر اساس اين فهرست مردود  توان مبناي وي را در زمان نزول آيه مي

دانست. بنابراين ادعاي او مبني بر نزول اين آيه بعد از صلح حديبيه و عدم ارتباط آن با 
شود. مخالفت  قض موجود در خود تفسير الحديث، نقد ميهاي ن روز غدير با مثال

دهد كه او بنا  سوره إسراء نشان مي 26دروزه با اين فهرست در تأكيد بر مكي بودن آيه 
  بر اقتضاي شرايط از اين فهرست بهره برده است.
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سوره مجادله تنها موردي است كه اين  13و  12از ميان آيات منتخب، آيات  -7
   .انكار، ابطال و توجيه فضيلت علي(ع) در قرآن را نداشته استمفسر توان 

  كتابنامه 
  .قرآن كريم

، بيـروت: دارالكتـب العلميـه،    روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم  )، 1415آلوسي، محمود، (
  چاپ اول.

: ، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، بيـروت زاد المسير في علم التفسير)، 1422ابن جوزي، ابوالفرج، (
  دارالكتاب العربي، چاپ اول.

  ، بيروت: مؤسسه التاريخ، چاپ اول.التحرير و التنويرابن عاشور، محمد بن طاهر، (بي تا)، 
  ، بيروت: دار احياء الكتب العربيه.مقاييس اللغه)، 1370ابن فارس، احمد، (

  ، بيروت: دار صادر. لسان العرب)، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم، (
، بيروت: دارالكتـب العلميـه،   تفسير القرآن العظيم)، 1419ابن كثير دمشي، اسماعيل بن عمرو، (

  چاپ اول.
  ، بيروت: دارالكتب العلميه.البدايه و النهايهابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو، (بي تا)، 

ه العلمـي  ، بيروت: مؤسسـ الغدير؛ الكتاب و السنه و االدب)، 1414اميني نجفي، عبد الحسين، (
  للمطبوعات، چاپ اول.

  ، تهران: بنياد بعثت، چاپ اول.البرهان في تفسير القرآن)، 1416بحراني، هاشم، (
، تصـحيح: محمـد علـي شـاهين،     لباب التأويل في معاني التنزيل)، 1415بغدادي، عالء الدين، (

  بيروت: دارالكتب العلميه، چاپ اول.
، بيـروت: دار احيـاء تـراث    لتنزيل في تفسـير القـرآن  معالم ا)، 1420بغوي، حسين بن مسعود، (

  العرب، چاپ اول.
، بيـروت: دار  الكشف و البيان عـن تفسـير القـرآن   )، 1422ثعلبي نيشابوري، احمد بن ابراهيم، (
  احياء التراث العربي، چاپ اول.

  ، قم: مركز نشراسراء.تسنيم)، 1368جوادي آملي، عبداهللا، (
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، تحقيـق: محمـد بـاقر    شواهد التنزيـل لقواعـد التفصـيل   )، 1411( اهللا بن احمد،حسكاني، عبيد
  محمودي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمي، چاپ اول.

  ، بيروت: دارالفكر، چاپ اول.روح البيانحقي بروسوي، اسماعيل، (بي تا)، 
  چاپ سوم.، قاهره: دارالغرب االسالمي. تفسير الحديث)، 1429دروزه، محمد عزّه، (

، بيروت: دار الكتاب العربـي،  الكشاف عن حقائق الغوامض التنزيل)، 1407مخشري، محمود، (ز
  چاپ سوم.

؛ ويژه نامه هاي قرآني فصلنامه پژوهش، »نگرشي بر التفسير الحديث«)، 1389سجادي، ابراهيم، (
  .62و  63تفسير قرآن بر اساس ترتيب نزول، سال شانزدهم، ش 

كتابخانـه آيـت اهللا مرعشـي     ، قم:الدر المنثور في تفسير المأثور)، 1404ين، (سيوطي، جالل الد
  نجفي، چاپ اول.

  ، دمشق، بيروت: دار ابن كثير، چاپ اول.فتح الغدير)، 1414شوكاني، محمد بن علي، (
، قم: انتشارات فرهنگ اسالمي الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن)، 1365صادقي تهراني، محمد، (

  دوم.چاپ 
، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قـم، چـاپ   معاني األخبار)، 1403صدوق، محمد بن بابويه، (

  اول.
  ، تهران: نشر جهان، چاپ اول.عيون أخبار الرضا(ص))، 1378( ـــــــــــــــــ

، قـم: انتشـارات اسـالمي جامعـه     الميزان في تفسـير القـرآن  )، 1417طباطبايي، محمد حسين، (
  علميه قم، چاپ پنجم.مدرسين حوزه 

، تهران: انتشارات ناصرخسرو، مجمع البيان في تفسير القرآن)، 1372طبرسي، فضل بن حسن، (
  چاپ سوم.

  ، بيروت:دارالمعرفه، چاپ اول.جامع البيان في تفسيرالقرآن)، 1412طبري، محمد بن جرير، (
ر احيـاء التـراث العربـي،    ، بيـروت: دا التبيان في تفسير القرآنطوسي، محمد بن حسن، (بي تا)، 

  چاپ اول.
، تحقيق: سيد هاشم رسولي محالتـي، تهـران:   التفسير كتاب)، 1380عياشي، محمد بن مسعود، (

  چاپخانه علميه.



  17، پياپي1394اول، پاييز و زمستان ، سال نهم، شمارة »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      224  

، بيـروت: دار احيـاء التـراث العربـي، چـاپ      مفاتيح الغيب)، 1420فخر رازي، محمد بن عمر، (
  سوم.

تحقيق: محمـدكاظم محمـودي، تهـران:    ، الكوفيتفسير فرات )، 1410فرات كوفي، ابو القاسم، (
  سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمي، چاپ اول.

، دفتـر اول،  مجلـه مقـاالت و بررسـيها   ، »مروري بـر التفسـير الحـديث   «)، 1383قبادي، مريم، (
  .75مارهش

، چـاپ  ، تهران: انتشارات ناصر خسروالجامع ألحكام القرآن)، 1364قرطبي، محمد بن احمد، (
  اول.

  ، قم: دارالكتاب، چاپ سوم.تفسير القمي ،)1363( قمي، علي بن ابراهيم،
  .كنگره شيخ مفيد قم: ،اإلرشاد في معرفه حجج اهللا علي العباد)، 1413محمد بن نعمان، ( مفيد،

  

  ها: يادداشت
                                                 

نتيجه اين است كه روايت دعوت پيـامبر(ص) در مقابـل ابـوبكر، عمـر و عثمـان و علـي و        .1
هـاي   فرزندان آنها هم ساختگي و براي مقابله با روايات و تأويالت پيچيده شيعه است كه مثال

  )161، ص 7، ج1429(دروزه،  زيادي از اين نمونه وجود دارد.
تمايالت شيعي در بعضي از اين روايات، دخالت داشته است.  وي حتي بر اين باور است كه .2

از نگاه دروزه اين حالت در روايتي كه به مأموريت ابوبكر و فرستادن علي(ع) به سوي او براي 
گرفتن آيات، مربوط است، نيز وجـود دارد. او علـت اهميـت ايـن روايـات بـراي شـيعيان را،        

هاي پيامبر(ص) به علي(ع) و جانشين كـردن وي در خصـايص رسـول     ويژگياختصاص دادن 
  )347، ص9، ج1429(دروزه،  داند. اهللا(ص) مي

3. »      ـداً وأْ أَب ظْمـي لَـم نْ شَـرِب مـ و شَرِب لَيرَّ عنْ مضِ مولَي الْحع أَنَا فَرَطُكُم :ولُ اللَّهسقَالَ ر
 لَينَّ عرِدـ   لَي رِي مقَـالُ ال تَـدنّي فَيم مفَأَقُولُ إِنَّه منَهيب ي ونيالُ بحي ي ثُمرِفُونَنعي و مِرفُهأَع اما أَقْو

  .»سحقاً لمنْ غَيرَ بعدي أَحدثُوا بعدك فَأَقُولُ سحقاً


