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چکيده1
تف سير و فهم صحيح قرآن مبتنی بر قواعد خا صی ا ست که در فرایند تف سير به کار گرفته می شود .ميزان
تقيد مفسر به این قواعد و نحوۀ به کارگيری آنها ،رابطۀ مستقيم با ميزان دستيابی وی به مراد جدی خداوند
دارد .در ميان موضوعات قرآنی ،موضوع «والیت و امامت» از مباحث مهم و کليدی محسوب میشود که گاه
بردا شتهای تف سيری متفاوتی از آیات مربوط به این مو ضوع نزد شيعه و اهل سنت صورت گرفته ا ست.
ب سياری از این اختالفات ری شه در ا ستفاده ،عدم ا ستفاده و یا ا ستفادۀ نادر ست از قواعد تف سيری دارد .لذا
هدف اصلی نوشتار حاضر ،پاسخ به این سؤال است که قواعد تفسيری چه جایگاهی در تفسير مجمعالبيان
و مفاتيح الغيب به ویژه در تف سير آیۀ والیت دارد .این پژوهش با روش تحليلی  -تو صيفی در صدد برر سی
ميزان و نحوۀ کاربرد قواعد تف سيری نزد این دو مف سر ا ست تا از این رهگذر منازعات دیرینه اهل سنت و
شيعه حول موضوع والیت ریشهیابی گردد .طبق یافتۀ این تحقيق ،مهمترین قواعدی که در تفسير آیۀ والیت
مورد بهرهبرداری دو مفسررر فوق قرار گرفته اسررتج توجه به قواعد ادبيات عرب ،سررياق آیات ،سرربب نزول،
توجه به آیات دیگر.
واژگان کليدیج آیۀ والیت ،امام علی× ،قواعد تفسيری ،فخررازی ،عالمه طبرسی.
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مقدمه
علمای شيعه برای اثبات امامت و والیت ح ضرت علی× ،از ا ستدالل به کتاب ،سنت و عقل بهرۀ وافری
بردهاند .از جمله آیاتی که بر امامت ایشان به آن استدالل و ادعای اجماع شده ،آیۀ «إِنَّما وَلِيکُمُ اللَّهُ وَ رَ سُولُهُ
الصررالۀَ وَ یؤُتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمُ راکِعُونَ» (مائدهج  )55میباشررد که به «آیۀ والیت»
وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِيمُونَ َّ
شهرت یافته ا ست .اما مف سران اهل سنت در تف سير این آیه با قرآنپژوهان شيعی همدا ستان نبوده و گاه
اختالفات معتنابهی ميان این دو طيف از مف سران به چ شم میخورد .در این ميان ،یکی از ک سانی که اهتمام
بيشتری به انکار ارتباط این آیه با امامت حضرت علی× نشان داده ،فخررازی است .وی مناقشات فراوانی در
خصرروآ آیه مطرن نموده و قاطعانه از عدم داللت آیه بر والیت حضرررت علی× جانبداری مینماید .از
سرروی دیگر ،جامعيت و اعتبار علمی مجمعالبيان در کنار نگاه معتدل و منصررفانۀ عالمه طبرسرری به اقوال و
اندیشررههای مفسررران دیگر مذاهب اسررالمی ،این تفسررير را انتخاب مناسرربی برای پاسررخگویی به اشررکاالت
فخررازی مینمایاند .بدین سبب ،این دو تف سير به عنوان نماینده جامعۀ تف سيری اهل سنت و شيعه ،محور
اصلی بحث در این نوشتار قرار گرفتهاند.
در ادامه ،ميزان و نحوۀ به کارگيری قواعد تفسيری در فرایند تفسير آیۀ والیت مورد بررسی قرار میگيرد؛
چرا که بسياری از تفاوت آرای تفسيری دو طيف شيعه و اهل سنت ،ناشی از عدم استفاده یا سوء استفاده از
قواعد تفسيری است .سپس به نقد مناقشات و اشکاالتی پرداخته می شود که از سوی فخررازی راجع به این
آیه و مسئله امامت مطرن است .در پاسخگویی به این شبهات ،سعی شده حتیالمقدور از آرا و نظرات عالمه
طبرسی استفاده شود.
لذا آنچه پژوهش حا ضر را از آثار پي شين متمایز می سازد ،روش این نو شتار ا ست که به تفا سير فوق از
دریچۀ قواعد تفسررريری نگریسرررته و سرررعی شرررده ضرررعف و قوت دو مفسرررر در به کارگيری این قواعد
برجستهسازی گردد؛ امری که در تأليفات دیگر ،کمتر شاهد آن هستيم.
 .1ميزان کاربرد قواعد تفسيری
فهم و درک متون دینی همانند قرآن ،نيازمند قواعد و ضوابط معين ا ست .قرآنپژوهان به منظور د ستيابی
به تف سير صحيح قرآن و جلوگيری از تفا سير نادر ست ،قواعدی را ک شف و تنظيم نمودهاند .این قواعد در
قالب کتبی همچون «روشهای تفسررير»« ،اصررول التفسررير» و ...گردآوری شررده اسررت .هرچند در چينش و
نامگذاری این قواعد گاه تفاوتهایی دیده می شود ،در ا صل قواعد ،اختالف قابل توجهی ميان وا ضعان آن
وجود ندارد.

چه بسررا لالب اختالفات و اشررتباهاتی که تاکنون در تفسررير ر ،داده ،در اثر لفلت از این اصررول بوده و
سررهم سررایر عوامل اندک اسررت .میتوان در پرتو تبيين دقيق این قواعد ،هم تفاسررير موجود را محز زد و
صحت و سقم بردا شتهای آنها را باز شناخت و هم مبنای منا سبی برای تف سير صحيح و زمينهای برای
کاهش ا شتباهات در تف سير فراهم آورد (بابایی1388 ،ج  .)64در این مبحث سعی شده صرفاً گزار شی از
قواعد به کار رفته در تف سير آیۀ والیت ،بدون اعمال نظر ،ارائه گردد .نمودار ذیل ،تق سيمات قواعد تف سير را
با ا ستفاده از کتاب روش شنا سی تف سير قرآن ن شان میدهد؛ تق سيماتی که گاه الگوی عناوین و اق سام قواعد
تفسيری در این نوشتار قرار گرفته است.

 .1-1قواعد تفسير در مجمع البيان
عالمه طبر سی مانند سایر مف سران برای احتراز از گرفتار شدن در ورطۀ تف سير به رأی ،کو شيده ا ست
اصررول و قواعد تفسرريری را در برداشررتهای خود از آیۀ والیت لحاظ نماید .گرچه ممکن اسررت اشررارۀ
م ستقيمی به عنوان قاعده یا نحوۀ به کارگيری این ا صول ن شده با شد ،ح ضور این قواعد در خالل مباحث
تف سيری ای شان کامالً ملموس ا ست .گفتنی ا ست که در این بخش تنها به موارد ا ستفادۀ قواعد تف سير ا شاره
میشود و نحوۀ استدالل مفسر و همچنين نقد و بررسی قواعد به مبحث بعدی موکول میگردد.
قاعدۀ اول؛ توجه به مفاهيم کلمات در زمان نزول
توجه به معانی واژگان ،عالمه طبرسی را بر آن داشته تا مباحث لغوی را مستقالً تحت عنوان «اللغۀ» جای
دهد .ایشرران ابتدا معنایی را که خود از واژۀ «ولی» برداشررت مینماید ،یعنی «تدبير امر و تصرررف» را ،ذکر
میکند ،سپس برای تقویت این معنا ،از قرائن و ادلۀ دیگری مانند آرای لغت شنا سان و ا شعار عرب کمز
میگيرد.
قاعدۀ دوم؛ در نظر گرفتن قواعد ادبيات عرب

از دیگر اصول تفسير قرآن« ،لحاظ نمودن قواعد ادبيات عرب» شامل صرف ،نحو ،معانی و بيان است که
مفسر باید برای وصول به معنای واقعی آیات به آن مراجعه نماید (بابایی1388 ،ج  .)105عالمه طبرسی& در
تفسررير آیه از این قاعده لافل نبوده و نکات ادبی آیۀ را ذیل عنوان «االعراب» بيان داشررته اسررت .ایشرران در
خصرروآ تعيين مفاد و معنای «إنما» در آیۀ والیت ،بيان اعراب جمله «وَ هُمُ راکِعُونَ» و جواز حمل عبارت
جمعی «الذین آمنوا» بر مفرد ،از قاعدۀ «توجه به ادبيات عرب» بهره میجوید.
قاعدۀ سوم؛ توجه به قرائن
«توجه به قرائن» برای فهم کالم گوینده ،امری الزم ا ست .قرآن نيز بر ا ساس روش محاورۀ عرفی سخن
گفته اسررت و بدون شررز توجه به قرائن در فهم مقصررود خداوند تأثير بسررزایی دارد (بابایی1388 ،ج .)119
قرائن مذکور عمدتاً به دو دستۀ «قرائن متصله» و «قرائن منفصله» تقسيم میشود که هرکدام به قرائن لفظی و
لير لفظی قابل انقسام هستند.
الف .قرائن منفصله (آیات دیگر)
اگرچه روش تفسرريری مجمع البيان ،قرآن به قرآن نيسررت ،مفسررر در موارد متعددی با اسررتفاده از آیات
دیگر ،مراد و معنای آیهای را بيان کرده است .ایشان ذیل آیۀ والیت ،با استفاده از آیۀ «وَ الُمُؤُمِنُونَ وَ الُمُؤُمِناتُ
بَعُضُهُمُ أَوُلِياءُ بَعُضٍ» حمل «ولی» بر والیت در محبت و دوستی را جایز نمیداند.
ب .قرینۀ متصله لفظی (سياق)
«سرررياق» یا همان فضرررای کلی حاکم بر آیه ،نقش مؤثری در کشرررف مراد الهی دارد .پشرررتوانه برخی
ا ستظهارات عالمه طبر سی از آیۀ والیت ،سياق ا ست .ای شان میگوید با توجه به سياق آیه ،عبارت «وَ هُمُ
راکِعُونَ» بيان حالت اعطا کنندۀ زکات است و این تعبير اشاره به عادت و شأن «الذین آمنوا» نيست .همچنين
سررياق و فضررای حاکم بر آیات ثابت مینماید والیت در آیه ،مختص به فردی از مؤمنان اسررت نه جمعی از
آنها.
ج .قرینۀ متصله ليرلفظی (سبب نزول)
یکی از قواعد مهم تفسيری که کمز شایانی به تفسير آیات مینماید« ،در نظر گرفتن شأن و سبب نزول
آیه» ا ست .در ا صطالن مف سران و دان شمندان علوم قرآنی ،رویداد یا پر س شی که به اقت ضای آن ،ق سمتی از
قرآن کریم همزمان یا در پی آن حادثه نازل شده ا ست « ،سبب نزول» ناميده می شود (رجبی1387 ،ج .)119
عالمه طبرسرری& این قاعده را با گنجاندن روایات شررأن نزول ذیل عنوان «النزول» ،مراعات نموده اسررت.

ایشرران در تفسررير آیۀ والیت ،ابتدا چهار شررأن نزول را نقل و سررپس مؤیداتی بر تقویت یکی از آنها ذکر
میکند.
 .1-2قواعد تفسير در مفاتيح الغيب
فخررازی در تفسير آیۀ والیت ،بارها از قواعد تفسيری استفاده نموده است .در ادامه گزارشی از مهمترین
قواعدی که وی در تفسير آیۀ والیت به کار گرفته ارائه میشود .البته نحوۀ استدالل و استناد فخررازی به این
قواعد و ارزیابی کاربرد آنها در بخش آتی به تفصيل خواهد آمد.
قاعدۀ اول؛ استفاده از قواعد زبان عربی
ح ضور قاعدۀ «توجه به قواعد ادبيات عرب» تا حدودی در تف سير مفاتيح الغيب م شهود ا ست .بر ا ساس
این قاعده ،فخررازی مراد از تعبير جمعی «الذین آمنوا» را تعدادی از مؤمنان میدانند نه شخص خاآ ،چرا
که اسررتفاده از الفاظ جمع برای مفرد به منظور تفخيم ،اسررتعمالی مَجازی اسررت ،حال آنکه در قواعد زبان
عربی ،ا صل ،حمل کالم بر حقيقت ا ست نه مجاز .وی همچنين در تعيين اعراب جملۀ «الَّذِینَ یقِيمُونَ  »...به
سررراا ادبيات عرب میرود و اعراب آن را رفع ،بنا بر بدل بودن یا بنا بر خبر بودن ،و یا نصررب ،بنابر مدن
بودن ،میداند.
قاعدۀ دوم؛ در نظر گرفتن قرائن
قرائن مت صل و منف صلی که در امر تف سير آیۀ والیت مورد بهرهبرداری فخررازی قرار گرفته به قرار ذیل
استج
الف .قرینۀ متصله لفظی (سياق)
د ستاویز ا صلی فخررازی در تف سير آیۀ والیت ،قاعدۀ سياق ا ست .وی با ا ستفاده از سياق آیات ،اثبات
مینماید واژۀ «ولی» به معنای «دو ستی و نصرت» ا ست ،چرا که در آیات قبل و بعد ،این واژه در همين معنا
به کار رفته است.
ب .قرینۀ متصله لير لفظی (شأن نزول)
آنگونه که پيشتر گفته شد ،آشکار گشتن مفاد و مقصود کامل برخی از آیات در گرو شناخت شأن نزول
آنهاسررت .صرراحب مفاتيح الغيب با توجه به روایات شررأن نزول آیه ،دو تفسررير برای آن ذکر میکندج همۀ
مؤمنان و شخص خاآ .سپس باری دیگر با ا ستفاده از روایات ،م صداق این شخص خاآ را ابوبکر و یا
حضرت علی× بيان میدارد.

ج .قرینۀ متصله لير لفظی (توجه به شرایط گویندۀ سخن)
«توجه به شرایط گویندۀ سخن» یکی از اق سام قرائن منف صل کالم ا ست .در نظردا شتن این مطلب که
متکلم قرآن ،خداوند دانا ،حکيم و منزه از تناقضگویی ا ست ،در تف سير صحيح آیات نقش ب سزایی خواهد
داشرت .فخررازی نيز کوشريده تا با توجه به صرفات گویندۀ سرخن ،تفسرير مورد نظر خود از آیۀ والیت را
موجه جلوه دهد .وی مدعی ا ست اگر آیۀ والیت م شتمل بر امامت علی× با شد ،با امامت ابوبکر که در آیۀ
 54سررورۀ مائده بيان شررده اسررت ،تناقض پيدا مینماید ،در حالیکه کالم خداوند منزه از تناقض و اختالف
است.
د .قرینۀ متصله لير لفظی (توجه به موضوع سخن)
موضرروع هر سررخنی (اشررخاآ و اشرريایی که سررخن دربارۀ آنهاسررت) دارای ویژگیهایی اسررت .این
ویژگیهای آشنا برای گوینده و شنونده ،یکی دیگر از قرائن پيوستۀ کالم است که گوینده با توجه به روشن
بودن آنها برای شنونده ،در بيان مقصود خود بر آنها تکيه میکند .شنونده نيز با توجه به روشن بودن آنها
برای گوینده ،در هنگام فهم و تفسير سخن گوینده آن را مدنظر قرار میدهد (بابایی1388 ،ج .)177
فخررازی با در نظردا شت این قاعده ،به ویژگی مو ضوع آیه یعنی «ح ضرت علی×» توجه دا شته ا ست.
وی پس از آنکه زکات را به معنای زکات واجب در نظر میگيرد ،بيان میدارد که تأخير در پرداخت زکات
واجب و همچنين عدم ح ضور قلب در نماز و توجه به وقایع پيرامونی ،سزاوار شخ صيتی مانند ح ضرت
علی× نيست.
ه .قرینۀ منفصله لفظی (آیات دیگر)
قرآن کتابی است که دارای فصلبندی موضوعی نيست ،به گونهای که مطلب مربوط به یز موضوع را به
صررورت پراکنده و در سررورههای مختلف مطرن کرده اسررت؛ در عين حال ،آیات پراکنده ،به یکدیگر مرتبط
بوده و ناظر بر یکدیگرند (رجبی1387 ،ج  .)149در آیات و روایات نيز به این حقيقت که آیات قرآن مفسررر
و مبين یکدیگرند ،اشاره گشته است (آلعمرانج 7؛ نهج البالله ،خطبه .)85
اگرچه فخررازی نيز مانند عالمه طبرسرری رویکرد اصررلی تفسرريریاش ،قرآن به قرآن نيسررت ،در جهت
تقویت آرای مورد قبول خویش ،از آیات دیگر اسررتمداد جسررته اسررت .وی با اسررتفاده از آیۀ «وَ الُمُؤُمِنُونَ وَ
الُمُؤُمِناتُ بَعُضُهُمُ أَوُلِياءُ بَعُضٍ» (توبهج  ،)71والیت مطرن در آیۀ والیت را عام و شامل همۀ مؤمنان میداند.

همچنين صرراحب مفاتيح الغيب در بيان معنای عبارت «وَ هُمُ راکِعُونَ» از این قاعده (توجه به آیات) بهره
میگيرد .اوالً ،وی این عبارت را بيانگر «عادت مؤمنان بر اقامۀ نماز» میداند؛ثانياً ،با اسرررتناد به آیۀ «وَ ارُکَعُوا
مَعَ الرَّاکِعِينَ» (بقرهج  ،)43دليل گزینش «رکوع» را شرافت این جزء بر سایر اجزای نماز بيان میدارد.
السرماءِ»
همچنين فخررازی با اسررتمداد از آیات دیگری همانند آیۀ «إِنَّما مَثَلُ الُحَياۀِ الدُّنُيا کَماءٍ أَنُزَلُناهُ مِنَ َّ
(یونسج  ،)24داللت «إنما» بر حصررر را نمیپذیرد .لذا در آیۀ والیت «إنما» دال بر حصرررِ والیت در افرادی
خاآ نيست.
قرینۀ سوم؛ مبنا بودن علم و علمی
در نموداری که پي شتر مالحظه شد ،شش مورد به عنوان «علم و علمی» معرفی شده که فخررازی از دو
مورد آن بهره برده استج
الف .توجه به اخبار تاریخی
فخررازی گویا با توجه به شررواهدی که در تاریخ وجود دارد ،اوالً ،آیۀ والیت را دال بر امامت حضرررت
علی× نمیداند ،زیرا به باور او ح ضرت علی× هيچگاه در جهت اثبات امامت خود به این آیه احتجاج نکرده
است.
ثانياً ،وی مدعی است که مشهور است علی× فردی فقير بوده و مالی نداشته که به آن زکات واجب تعلق
بگيرد .در این صررورت «وَ یؤُتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمُ راکِعُونَ» را که خبر از ایتای زکات دارد ،نمیتوان بر وی حمل
نمود.
ب .توجه به اقوال دیگر مفسران
اگرچه آرای مفسرررران در فهم آیات قرآن اعتبار مطلق ندارد ،گاهی از طریق توجه به آرای آنان به معنای
احتمالی آیات تنبه حا صل می شود (بابایی1388 ،ج  .)231فخررازی از اقوال مف سران ،در ابطال نظریۀ نزول
آیه در شأن حضرت علی× ،استفاده نموده است .به زعم وی اکثر مفسران قائلاند این آیه عام بوده و دربارۀ
همۀ امت نازل شده است.
قاعدۀ چهارم؛ توجه به «اصالۀ الحقيقۀ»
از نظر فخررازی حمل «زکاۀ» بر صدقۀ مستحبه صحيح نيست ،زیرا این حمل ،مجاز است و طبق قاعدۀ
«ا صالۀ الحقيقۀ» ،ا صل عدم حمل لفظ بر معنای مجازی ا ست .لذا «زکاۀ» در آیه به معنای زکات م صطلح و
واجب ا ست .در پایان باید گفت؛ آنچه در مبحث فوق بيان شد اهم قواعد تف سيری بود که عالمه طبر سی و

فخررازی ضمن تف سير «آیۀ والیت» از آنها ا ستمداد ج سته بودند .ظاهراً فخررازی در تعداد و کميت این
قواعد ،گوی سبقت را از عالمه طبر سی ربوده ا ست .اما پروا ضح ا ست کميت فزونتر نمیتواند دليلی بر
صحت تفسير وی باشد .آنچه مالک ارزیابی و ارزشگذاری تفاسير است ،کاربرد صحيح و به هنگام قواعد
تفسيری و استفادۀ درست از آنهاست؛ امری که تالش شده در مبحث بعد بررسی شود.
 .2نقد و بررسی کاربرد قواعد تفسيری
هدفی که بر نگارش این مبحث مترتب است ،بررسی نحوۀ به کارگيری قواعد تفسيری از سوی دو مفسر
است .در این ميان ،به اقتضای بحث ،مناقشات مطرن شده از سوی فخررازی در باب آیۀ والیت ،با استفاده
از تفسير عالمه طبرسی پاسخ گفته می شود .در صورت لزوم برای پاسخگویی بهتر به منابع دیگر نيز مراجعه
میگردد .به طور کلی ،مناق شات آیۀ والیت در چند محور ا صلی خال صه می شود که هر محور به صورت
مجزا بررسی میشودج
الف .تعيين معنای واژۀ «ولی»
یکی از واژگان کليدی آیه ،واژه «ولی» ا ست .د ستيابی به معنای این واژه میتواند نقطۀ عطفی در تف سير
آیۀ والیت و کاهش اختالفات با شد .عالمه طبر سی و فخررازی دربارۀ معنای واژه «ولی» همدا ستان نبوده و
این امر منشأ اختالفات بعدی آنها در تفسير آیه گشته است.
به اعتقاد مرحوم طبرسی« ،ولی» به کسی اطالق می شود که «والیت در نصرت و همکاری» یا «والیت در
تدبير امور» دارد .به عبارتی ایشان دو معنا برای واژه «ولی» قائل است ،اما شواهدی که در ادامه نقل میکند،
حاکی از آن است که در این آیه ،معنای دوم متعين است .مثالً «ولی زن» کسی است که ازدواج و تدبير امور
زن به دستش باشد؛ و « سلطان» هم ولی امر رعيت خود است .مرحوم طبرسی با ذکر این نمونهها قصد دارد
معنای تدبير امر و ت صرف را در این واژه برج سته کند .ای شان از کتب لغت نيز لافل نبوده و در تأیيد معنای
مورد نظرش ،به نقل از المبرد میگویدج «أصل الولی الذی هو أولى أی أحق» .همچنين شعری نقل میکند که
در وصف امام علی× است و با لفظ «ولی االمر» از ایشان یاد شدهج
نعم ولی األمر بعد وليه

و منتجع التقوی و نعم المؤدب

به نظر میرسد عالمه طبرسی در پی کشف معنای واژۀ ولی ،راه صواب را پيموده است ،چرا که به منظور
اثبات معنای مورد نظر خویش ،به قرائنی همچون کالم عرب ،اشعار و کتب لغت استناد کرده است.

فخررازی نيز دو معنای «ن صرت» و «ت صرف» را در خ صوآ واژۀ «ولی» میپذیرد .اما معتقد ا ست طبق
قواعد اصررولی ،حمل لفظ بر دو معنا جایز نيسررت .لذا باید یکی از معانی برای این واژه گزینش شررود .آنگاه
وی حمل لفظ ولی بر محبت و نصرت را به چند دليل بهتر میداند .مهمترین دليل فخررازی بر این انتخاب،
سرررياق اسرررت ،زیرا در آیات قبل و بعد ،خداوند مؤمنان را از اتخاذ کفار و اهل کتاب به عنوان «ولی» نهی
میکند .به باور وی ،در این آیات ،مراد از والیت ،قطعاً دو ستی و ن صرت ا ست .در نتيجه در آیۀ والیت که
ميان این دو دسته آیات قرار گرفته« ،ولی» به همان معنایی است که در آیات قبل و بعد به کار رفته است .در
لير این صورت ،کالمی اجنبی مابين آیاتی که هدف و مو ضوع واحدی دارند ،جای میگيرد که از نظر ادبی
امری رکيز بوده و کالم خداوند از آن منزه است.
اگرچه قاعدۀ «توجه به مفاهيم و معانی لغات» از نظر فخررازی دور نمانده و دو معنا برای «ولی» ذکر
میکند ،برای تأیيد معنای مدنظر خویش اشررارهای به کتب لغت ،اقوال لغتشررناسرران و دیگر منابع ندارد .او
برای تعيين معنای لغت «ولی» بدون در نظرگرفتن سرررایر قرائن ،تنها به «سرررياق» که یکی از قرائن و قواعد
تفسررير میباشررد ،اکتفا نموده اسررت .گرچه این قاعده یکی از قواعد مهم در تفسررير تلقی میشررود ،به گفتۀ
صاحبنظران ،ا ستفاده از آن منوط به دو شرط ا سا سی ا ستج « .1ارتباط صدوری یا پيو ستگی در نزول؛ .2
ارتباط مو ضوعی» .لذا گفته شده ا ستج « سياقی که از تتابع جملهها و اقتران آنها با یکدیگر به نظر میآید،
در صورتی واقعيت دارد که جملهها با همان تتابع و اقتران از گوینده صادر شده با شد و به تعبيری ارتباط
صدوری دا شته با شد .هرجا این ارتباط صدوری بين جملهها نامعلوم با شد ،سياق موردنظر هم وجود ندارد
تا بتوانيم به عنوان قرینۀ متصل به آن اتکا نموده و در فهم معنای واژهها و مفاد جمالت از آن کمز بگيریم»
(بابایی1388 ،ج  .)128بنابراین ،صِرف قرارگيری آیات با ترتيب فعلی در م صحف ،داللت بر وحدت نزول و
در نتيجه وحدت سياق آنها ندارد ،کما اینکه صرف وجود مناسبت بين موضوع چند آیۀ پياپی ،دال بر نزول
آنها طبق ترتيب کنونی نيست .لذا ادعای فخررازی زمانی صحيح است که بتوان وحدت صدوری و ارتباط
موضوعی ميان این آیات  56-54سورۀ مائده را اثبات نمود.
از جمله راههایی که میتوان در جهت ک شف ارتباط صدوری و مو ضوعی آیات ا ستفاده نمود ،توجه به
نوع بيان ،آهنگ و هدف سرررخن قرآن و روایات ناظر به آیه اسرررت (رجبی1387 ،ج  .)110آیۀ والیت ،لحن
تکریمی دارد و خطاب آن متوجه م سلمانان ا ست .در حالیکه آیات قبل و بعد فاقد این لحن بوده و خطاب
متوجه منافقان و کفار است .این تفاوتها میتواند قرینهای بر عدم ارتباط موضوعی ميان این آیات باشد .به
عالوه ،با توجه به روایاتی که از نزول آیه بدون ذکر جمله های قبل و بعد خبر میدهد و آیه را مربوط به

حادثهای خاآ میداند ،روشن می شود که این جمله به طور مستقل نازل شده و در نزول ،با جمالت قبل و
بعد ،پيوستگی مضمونی ندارد.
ب .عام یا خاآ بودن والیت در آیه
م سئلۀ چالشبرانگيز دیگر در تف سير آیه ،بحث عام یا خاآ بودن والیتی ا ست که خداوند آن را متعلق
به خدا ،رسررول و مؤمنانی با اوصرراف خاآ میداند .عالمه طبرسرری معتقد اسررت والیتی که از آن بحث
می شود ،تنها به سه گروه مزبور تعلق دارد و لير از آن ،ک سی حق چنين والیتی بر دیگران را ندارد .ای شان
برای اثبات انحصار والیت ،دالیلی اقامه میکندج
 «إنما»ج اولين دليل بر حصر والیت ،کلمۀ «إنما» است که در زبان عربی مفيد تخصيص است ،به طوریکه حکم را برای مابعدش اثبات و از لير آن نفی میکند .عالمه طبر سی برای این مدعا ،به ا شعار و مثلهای
عرب ا ستناد میکند .اما فخررازی به شهادت آیۀ «إِنَّما مَثَلُ الُحَياۀِ الدُّنُيا کَماءٍ أَنُزَلُناهُ مِنَ ال سَّ ماءِ» (یونسج )24
اظهار میدارد «إنما» داللت بر حصر ندارد ،چرا که مسلّماً برای حيات دنيا ،مَثلهای فراوان دیگری نيز وجود
دارد .پس همانطور که «إنما» نمیتواند مَثلِ دنيا را در باران محصرررور نماید ،در آیۀ مانحنفيه نيز حصرررر
والیت در عدهای خاآ به وسيلۀ «انما» ثابت نمیشود.
اگرچه هر دو مفسرررر برای مدعای خویش از قاعدۀ تفسررريری «توجه به قواعد ادبيات عرب» اسرررتفاده
کردهاند ،دو نتيجه کامالً مت ضاد گرفته و دو کارکرد متفاوت برای «إنما» قائل شدهاندج داللت و عدم داللت بر
حصر ،مراجعه به کتب ادبی در تعيين صحت یکی از این دو کارکرد ،راهگشا خواهد بود.
به باور بسررياری« ،إنما» یکی از ادوات حصررر تلقی میگردد .برخی همچون عالمه حلی ادعای اجماع بر
افادۀ حصر کلمۀ «إنما» کردهاند (حلی1413 ،ج  .)230عدهای عالوه بر آنکه «إنما» را دال بر حصر میپندارند،
آن را مؤکد معنا از جهت قوت و وضون نيز میدانند (حسن1431 ،ج .)519/1
از طرفی ،ادیبانی چون ابنعاشور در ذیل آیهای که فخررازی به عنوان شاهد مثال بر عدم داللت «انما» بر
حصر آورده ،به صراحت بيان میدارند «إنما» در اینجا داللت بر «حصر قلب» دارد (ابنعاشور ،بیتاج .)60/11
 اسررتظهار از آیهج عالمه طبرسرری برای اثبات خاآ بودن والیت مذکور ،از آیه چنين اسررتظهار میکندجخداوند در ابتدای آیه همۀ مؤمنان را مورد خطاب قرار میدهدج «إِنَّما وَلِيکُمُ اللَّهُ؛ ولی شررما خداسررت ».این
خطابِ عمومی ،شررامل پيامبر| نيز میشررود ،اما با عبارت «و رسررولُهُ» پيامبر| از این خطاب همگانی خارج

می شود .سپس با جمله «و الذین آمنوا» عده دیگری از خطاب اوليه ،م ستثنا می شوند .بنابراین« ،الذین آمنوا»
افرادی خاآ بوده که لير از مؤمنانی هستند که در صدر آیه مورد خطاب قرار گرفتند.
ثانياً ،اگر گفته شرررود «الذین آمنوا» عام اسرررت و مراد همۀ مؤمنان و امتاند  -چنانکه فخررازی مدعی
است -الزم میآید که «ولی» و «مولیعليه» یکی باشند ،در حالیکه اتحاد ولی و مولیعليه معقول نيست.
عالمه طبرسرری پس از اثبات اینکه والیت در آیه خاآ اسررت و شررامل همۀ مؤمنان نمیشررود ،درصرردد
تعيين معنای این والیت بر میآید .به باور ای شان این والیتِ منح صره ،تنها با معنای «ت صرف و تدبير امور»
سررازگار اسررت و حصرررِ والیت -به معنای دوسررتی -در عدهای خاآ از مؤمنان ،معنا ندارد ،زیرا والیت
ن صرت ،والیتی عامه ا ست و همۀ مؤمنان در این نوع والیت به گواهی آیه «وَ الُمُؤُمِنُونَ وَ الُمُؤُمِناتُ بَعُ ُضهُمُ
أَوُلِياءُ بَعُضٍ» که همۀ مؤمنان را ولی و دو ست یکدیگر اعالم میدارد ،م شترکاند و اخت صاآ این والیت به
عدهای از مؤمنان ترجيح بالمرجح است
اما فخررازی ادعای خود را اینبار به گونهای طرن مینماید که علیرلم حمل والیت بر معنای نصرت و
دو ستی ،اتحاد ولی و مولیعليه الزم نياید؛ بدین تقریر که خداوند مؤمنان را به دو د سته تق سيم نموده ا ستج
دسررتۀ اول که خدا برای آنها موالیی قرار داده و مورد مخاطب صرردر آیه هسررتند «إِنَّما وَلِيکُمُ» .دسررته دوم
عدهای که اوليا و ناصر دستۀ اول هستند؛ آنها عدهای از مؤمنان با اوصاف خاآ هستند .با این بيان ،والیت
نصرت داشتن مستلزم اتحاد ولی و مولیعليه نمیگردد.
دو مفسر در اینکه مصداق مؤمنان صدر و ذیل آیه با یکدیگر متفاوت هستند ،متفقاند .نحوۀ استداللشان
بر این مطلب نيز تا حدودی م شابه ا ست .اما انتخاب معنای «ت صرف» از سوی مرحوم طبر سی با ا ستفاده از
آیهای از قرآن صورت گرفته ،ولی فخررازی برای گزینش معنای «محبت و دوستی» در بيان فوق ،دليلی ارائه
ننموده است و صرفاً معنای موردنظر و از پيش تعيينشدۀ خود را بر آیه تحميل مینماید.
ج .تعيين مصداق «الذین آمنوا»
پس از اثبات ن سبی خاآ بودن والیت ،نوبت به شناخت م صداق ولی میر سد که با تعبير «الذین آمنوا»
از آن یاد شده ا ست .خداوند برای ق سم سوم اوليا او صافی ذکر کرده ا ستج اقامۀ نماز ،پرداخت زکات و
الصرالۀَ وَ یؤُتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمُ راکِعُونَ» .معموالً بيان صرفت با هدف مشرخص و متمایز
انجام رکوعج «یقِيمُونَ َّ
گ شتن مو صوف از لير صورت میگيرد .بنابراین ،برر سی او صاف مذکور ،راه را برای تعيين م صداق «الذین
آمنوا» هموار میسازد .در خصوآ این اوصاف چند مسئله محل تأمل استج

 به کارگيری الفاظ جمعج در آیه اوصرراف مؤمنانی که بر دیگران والیت دارند ،به صررورت جمع به کاررفته ا ست .در ابتدا باید دیدج آیا ا ستعمال الفاظ جمع ،م ستلزم والیت دا شتن گروهی از مؤمنان ا ست؟ و آیا
در زبان عربی ،امکان حمل لفظ جمع بر مفرد وجود دارد یا خير؟
از نظر عالمه طبرسرری اسررتعمال لفظ جمع و اراده مفرد ،منع ادبی نداشررته ،چرا که اهل لغت به منظور
تفخيم و بزرگدا شت یز فرد ،از این شيوه ا ستفاده مینمایند .اما فخررازی میگویدج در این آیه افراد دارای
والیت ،هفت مرتبه با الفاظ جمع توصيف شدهاند و مراد از آن نمیتواند فرد خاصی باشد؛ اگرچه حمل لفظ
جمع بر مفرد ،به منظور تفخيم و تعظيم صحيح و ا ستعمالی مجازی ا ست ،اما ا صل ،حمل کالم بر حقيقت
است نه مجاز.
در اینجا هر دو مفسر برای توجيه کالمشان ،به قاعدۀ «توجه به قواعد ادبيات عرب» تمسز جسته و رأی
به صحيح بودن ا ستعمال لفظ جمع برای مفرد را از باب مجاز دادهاند .فخررازی با ا ستناد به ا صالۀ الحقيقۀ،
حمل کالم بر معنای مجازی آن (معنای مفرد) را نادرسرررت میخواند .اما عالمه طبرسررری علیرلم پذیرش
مجازی بودن استعمال لفظ جمع برای مفرد ،اشارهای به اصل «حمل کالم بر حقيقت یا مجاز» نکرده است.
البته سخن فخررازی قابل پا سخگویی ا ست .در ابتدا پا سخی نق ضی به وی داده می شود .در ذیل آیۀ «یا
أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمُ أَوُلِياءَ تُلُقُونَ إِلَيهِمُ بِالُمَوَدَّۀِ» ،فخررازی تصررریح میکند که آیه در
شأن حاطب بن ابیبلتعه نازل شده ا ست (فخررازی1420 ،ج  )515 /29و م صداق آیه را فرد خاآ عنوان
میدارد .این در حالی اسرت که الفاظ آیه به صرورت جمع به کار رفته ،ولی او مناقشرهای در این خصروآ
نمینماید.
از طرفی ،زمخ شری کاربرد لفظ جمع برای مفرد را در آیۀ والیت صحيح ،و هدف آن را ترليب مردم به
انجام عملی م شابه آن و تأکيد بر وجود خ صلت پ سندیدۀ ا شتياق بر انجام کار نيز در هر حالی حتی حين
نماز ،اظهار میدارد (زمخشری1407 ،ج .)649/1
برخی راهحل دیگری در برابر ا شکال فخررازی مطرن نمودهاند؛ پا سخی متفاوت با آنچه مرحوم طبر سی
در خ صوآ ا ستعمال لفظ جمع برای مفرد آورده ا ست .عالمه طباطبایی& معتقد ا ست در عبارت «الَّذِینَ
الصررلَوۀَ وَ یؤُتُونَ الزَّکَوۀَ وَ هُمُ رَاکِعُونَ ٰ» الفاظ جمع در معنای مفرد به کار نرفته اسررت،
ءَامَنُوا الَّذِینَ یقِيمُونَ َّ
بلکه م صداق و منطبقعليه آن لفظ ،فرد واحد بوده ا ست .ميان ا ستعمال لفظ جمع در واحد ،و خبر دادن از
یز حکم کلی در قالب الفاظ جمع که در خارج تنها یز م صداق دارد ،تفاوت وجود دارد .مورد اول از نظر
لغوی صحيح ني ست ،اما مورد دوم ا ستعمالی رایج در عرف ا ست (طباطبایی1417 ،ج  .)9 /6بنابراین ،در آیه

اسررتعمال لفظ جمع و حمل بر معنای مفرد صررورت نگرفته اسررت ،بلکه لفظ جمع در همان معنای جمعی
ا ستعمال شده؛ منتها آن معنای کلی ،بيش از یز م صداق در خارج ندا شته ا ست .آنچه در لغت ا ستعمالش
مجاز و ليرمتعارف تلقی می شود ،استعمال لفظ جمع برای مفرد است  -آنگونه که فخررازی ادعا میکند -
که با مورد آیۀ والیت کامالً متفاوت است.
دليل دیگر فخررازی بر عدم پذیرش مصداق خاآ برای «الذین آمنوا» ،اقوال مفسران دیگر در این زمينه
اسرت .او ادعا دارد اکثر مفسرران قائلاند که آیه دربارۀ همۀ امت اسرالمی اسرت و در آیه به همۀ مسرلمانان
دستور داده شده ناصر و دوستی از ليرمسلمانان برای خود انتخاب نکنند.
اگرچه «توجه به اقوال و آرای مفسررران» یکی از زیرشرراخههای قاعدۀ تفسرريری «مبنا بودن علم و علمی»
اسررت ،کالم آنان اعتبار مطلق ندارد و نمیتوان آن را مبنای تفسررير قرار داد ،به ویژه آرایی که برخاسررته از
اجتهاد و استنباط آنان است (بابایی1388 ،ج  .)231این در صورتی است که فخررازی تنها به بيان ادعا بسنده
نموده است ،اما نمونهای از اقوال مفسران و دليل آنها بر چنين قولی را بيان نکرده است .لذا سخن فخررازی
اگرچه ظاهرا منطبق با یز قاعدۀ تفسيری است ،قابل قبول نيست.
 ا ستعمال واژۀ زکاتج در آیۀ مورد نظر ،یکی از صفات افراد دارای والیت ،ایتاء زکات ذکر شده ا ست.فخررازی مدعای شيعه مبنی بر اینکه مراد از ولی ،حضرت علی× است به وسيلۀ استعمال واژۀ «زکات» ،زیر
سؤال میبرد .وی این کاربرد را به چند دليل در خصوآ حضرت علی× صحيح نمیداند.
دليل اولج واژۀ «زکات» به قرینۀ آیه «وَ آتُوا الزَّکاۀَ» عنوانی برای یز عمل واجب ا ست نه عمل م ستحب.
و حمل «زکاۀ» بر صدقه م ستحبه صحيح ني ست ،زیرا ا ستعمال زکات در این معنا ،مجاز ا ست و طبق ا صالۀ
الحقيقه ،باید زکات حمل بر معنای حقيقی (زکات واجبه) شود .لذا اگر ح ضرت علی× زکات واجب را در
حال رکوع داده ،به این معناسرررت که پرداخت آن را از زمان وجوبش تأخير انداخته و نزد علما تأخير در
پرداخت ،مع صيت تلقی می شود .ما نمیتوانيم مع صيت را به شخ صی همانند علی× ن سبت دهيم .بنابراین،
مراد از «یؤتون الزکاۀ» حضرت علی× نيست.
این ادعای فخررازی ظاهراً بر مبنای قاعدۀ «استفاده از آیات دیگر» و «توجه به موضوع سخن» بنا گردیده
است .اما وی در استفاده از این قواعد ،به خطا رفته است ،چرا که دستيابی به معنای یز لفظ ،مستلزم فحص
و برر سی بي شتر و در نظر گرفتن سایر قرائن درونمتنی و برونمتنی ا ست؛ صرفاً با ا ست شهاد به یز آیه
نمیتوان معنا و مراد حقيقی لفظ را به دسررت آورد .لذا اثبات صررحت و سررقم ادعای وی ،مسررتلزم توجه به
قرائنی همچون واژهشناسی لغت «زکات» است.

در قرآن کریم بع ضی از الفاظ در اثر کثرت ا ستعمال در معنا یا موردی خاآ ،به صورت حقيقت قرآنی
درآمده ا ست .یعنی در زبان قرآن ،آن لفظ در آن معنا حقيقت شده ،به گونهای که پس از آن هرجا در قرآن،
آن واژه بدون قرینه به کار رفته ،آن معنا یا مورد خاآ را تداعی میکند (بابایی1388 ،ج  .)85واژۀ زکات نيز
یکی از این حقایق قرآنی ا ست ،چرا که معنای ا صلی و لغوی این لفظ پاکی مال ،صالن ،ر شد و نمو ا ست
(فراهيدی1410 ،ج 394 /5؛ ازهری ،بیتاج 175 /10؛ ابن منظور1414 ،ج  .)358 /14اما پس از ظهور اسرررالم،
این کلمه بر یز عمل واجب شرعی اطالق گردیده است.
مسرراعد بن سررليمان در کتاب فصررول فی اصررول التفسررير بيان میدارد که در صررورت عدم وجود قرینه،
حقایق قرآنی به معنای شرعی آن حمل می شود ،اما اگر دليلی بر رجحان معنای لغوی موجود با شد ،در این
صررورت باید بر معنای لغوی حمل گرددج «...إذا اختلف المعنی الشرررعی و المعنی الغوی ف ن المقدم المعنی
الشرررعی؛ إال أن یکون هناک دليل یترجح به المعنی اللغوی ،فيؤخذ به» (طيار1413 ،ج  .)106بر اسرراس این
سخن ،اصل در حقایق قرآنی حمل بر معنای شرعی آنها است؛ مگر زمانی که قرینه و دليلی بر ارادۀ معنای
لغوی آن در دست باشد.
اگرچه واژۀ زکات تبدیل به حقيقت شرررعيه شررده ،قرائنی وجود دارد که نشرران میدهد مراد از این واژه،
معنای لغوی اسررت نه معنای اصررطالحی و شرررعی آن .یکی از قرائن آن اسررت که در فرهنگ قرآن ،واژۀ
«زکات» اعم از معناى م صطلح آن بوده و شامل صدقه هم می شود .به ویژه اگر این واژه در مقابل نماز قرار
گيرد ،به معناى انفاق مال در راه خداسررت .این مطلب را میتوان از آیاتى که سررخن از انبيای پيشررين اسررت
بردا شت نمودج «وَ أَوُحَينا إِلَيهِمُ فِعُلَ الُخَيراتِ وَ إِقامَ ال َّصالۀِ وَ إِیتاءَ الزَّکاۀِ» (انبياءج  .)73رو شن ا ست که در
شریعت انبيای سابق ،زکات به آن معنایى که در ا سالم ا ست ،وجود ندا شته ا ست؛ لذا ا ستعمال لفظ زکات
برای مطلق انفاق به کار رفته ا ست (طباطبایی1417 ،ج  .)10/6بنابراین ،کاربرد واژۀ زکات برای مطلق صدقه،
در استعماالت قرآنی صحيح و مرسوم است.
حاصررل سررخن آنکه در آیۀ والیت مانعی بر اسررتعمال زکات به معنای صرردقه و انفاق در راه خدا وجود
ندارد .به عالوه ،دليل معتبری در دست نيست که نشان دهد زکات در این آیه به معنای زکات واجب است.
دليل دومج شخ صيتی همانند ح ضرت علی× سزاوار ا ست در حال نماز لرق در یاد خدا با شد و متوجه
وقایع اطراف و سؤال سائل نگردد .بنابراین« ،یؤتون الزکاۀ و هم راکعون» نمیتواند در وصف حضرت علی×
نازل شده باشد.

این دليل فخررازی مبتنی بر قاعدۀ «توجه به ویژگی موضرروع سررخن» اسررت .گرچه وی به درسررتی به
مو ضوع سخن (ح ضرت علی) توجه دا شته و به شخ صيت واالی ای شان پی برده ا ست ،در ا ستفاده از این
قاعده در جهت اثبات مدعای خویش توفيقی حاصل نمیکند و اشکال وی با پاسخهای ذیل دفع میگرددج
نخستين پاسخ این اشکال ،در لحن و سياق آیه نهفته است .سياق آیه بيانگر مدن شخص پرداختکننده
زکات در حين نماز اسرررت .حال اگر به گفتۀ فخررازی کمز به فقير در نماز منافی حضرررور قلب و امری
مذموم باشد ،باید خداوند این عمل را نکوهش کند .این در حالی است که لحن آیه حاکی از مدن و ستایش
آن عمل است .به سبب چنين روشنگریهایی که لحن آیه در خصوآ معنا و مفاد آیات دارد ،قرآنپژوهان،
«توجه به لحن آیه» را یکی از زیرشرراخههای قواعد تفسرريری محسرروب میکنند و توجه به آن را در تفسررير
صحيح ،الزم میدانند.
به عالوه ،طبق روایتی که سرريوطی از عمار بن یاسررر نقل مینماید ،نماز حضرررت علی× که در حين آن
انگشتر خود را به فقير دادند ،نماز مستحبی بوده است (سيوطی1404 ،ج .)293/2
علیرلم راه حل های فوق ،برخی از قرآن پژوهان م نافاتی م يان توجه به خدا و ان فاق در راه خدا قائل
ني ستندج « شنيدن صدای سائل در نماز و کمز به او ،توجه به خوی شتن ني ست بلکه عين توجه به خدا ست.
پرداخت زکات در نماز ،انجام عبادت در ضمن عبادت ا ست و کامالً با رون عبادت سازگار ا ست» (مکارم
شيرازی1374 ،ج  .)428 /4حتی میتوان گفت التفات ح ضرت على× به کالم سائل و ت صدق انگ شتر به او،
مسرررتلزم کمال فرد اعطاکننده اسرررت ،زیرا آن التفات موجب جمع ميان عبادت مالى و بدنى بود .التفاتی که
سبب نق صان عبادت ا ست ،التفاتی ا ست که متعلق به امور دنيوى و الراض نف سانى با شد (کا شانی1336 ،ج
.)269/3
دليل سومج فقر حضرت و نداشتن مالی که به آن زکات واجب تعلق بگيرد ،فخررازی را بر آن داشته تا از
پذیرش حضرررت علی× به عنوان مصررداق آیه ،سررر باز زند .او برای اثبات عدم تمکن مالی حضرررت ،به
ماجرای بخشش نان و نزول سورۀ «هل أتی» در مدن این عمل اشاره میکند.
اوالً ،پاسررخ به این اشررکال فخررازی با آنچه در مباحث مربوط به واژه زکات گفته شررد ،تاحدودی بيان
گشت ،زیرا روشن گردید که واژۀ «زکات» به معنای مطلق صدقه نيز به کار میرود .ثانياً ،تعداد نان و حالت
فقر ح ضرت علی× در نزول سورۀ «هل اتی» مو ضوعيت ندا شته ،بلکه وجود صفاتی خاآ در بخ شندگان،
شایستۀ مدن و ستایش قرار گرفته است ،زیرا در آیات مربوط ،اشارهای به کميت آنچه انفاق شده و وضعيت
اقتصادی انفاقکنندگان ،نشده ،بلکه اوصافی مانند وفای به نذر ،خوف از روز قيامت ،اخالآ در عمل و در

نظر گرفتن رضررای الهی علت نزول آیات سررورۀ «هل أتی» در شررأن انفاقکنندگان اسررت ،نه آنگونه که
فخررازی میپندارد ،فقر حضررت علی× و بخشريدن تعداد اندک نان (سره قرآ) موجب نزول آیات شرده
باشد.
عدم احتجان حضرررت علی× به آیۀ والیتج فخررازی طبق گزارشهای تاریخی اظهار میدارد حضرررت
علی× هيچگاه به منظور اثبات امامت خویش به آیۀ والیت ا ستناد نکرده ا ست .اگر این آیه بر امامت ای شان
داللت دا شت ،بدان احتجاج مینمود؛ همانگونه که در روز شورا به آیۀ مباهله ،خبر لدیر و سایر ف ضایل و
مناقب خود اشاره فرمود.
اگرچه «استفاده از گزارشها و شواهد تاریخی» یکی از قواعد تفسير محسوب میشود ،مراد از آن ،اخبار
تاریخی علمآور ا ست .طبق تق سيمبندی صورت گرفته تو سط دان شمندان قرآنی ،اخبار تاریخی به سه د ستۀ
اخبار متواتر یا محفوف به قرائن ،اخبار معتبر و اخبار لير معتبر تقسرريم میشررود .از این ميان ،تنها دو دسررتۀ
نخست میتواند به عنوان قرینه در تفسير آیات کاربرد داشته باشد (بابایی1388 ،ج  .)228لذا پيش از استفاده
از شررواهد تاریخی باید از صررحت و اعتبار آن اطمينان حاصررل شررود .امری که به نظر میرسررد مورد لفلت
فخررازی در استفاده از این قاعدۀ تفسيری قرار گرفته است .چرا که اوالً ،عدم احتجاج ،به معنای عدم نزول
آیه در شرررأن حضررررت علی× نيسرررت .ثانياً ،شرررواهد تاریخی خالف ادعای فخررازی را اثبات میکنند.
گزارشهای معتبر تاریخی حاکی از آن ا ست که ح ضرت بارها به این آیه احتجاج نمودهاند .به عنوان نمونه،
ح ضرت در یومال شوری ضمن احتجاجی که با اع ضای شورا دا شت ،به آیۀ والیت ا ستناد کرد (طبر سی،
1430ج  .)163 /1همچنين در ضمن احتجاج ح ضرت علی× با ابوبکر (همانج  )135و نيز در خالل احتجاج
ایشان با گروهی از مهاجرین و انصار ،آیۀ والیت مورد تمسز حضرت قرار گرفته است (همانج .)171
بنابراین ،با نقل گزارشهای تاریخی که حاکی از احتجاج حضرت علی× به آیۀ والیت است ،نادرستی و
عدم اعتبار سخن فخررازی مبنی بر عدم استناد حضرت به آیۀ والیت ،معلوم میگردد.
 تناقض ميان آیاتج صرراحب مفاتيح الغيب معتقد اسررت اگر آیه مورد بحث دال بر امامت علی× باشررد،الزمۀ آن تناقض در کالم خداوند ا ست ،چرا که با دالیل محکم ثابت گ شته آیۀ «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنُ یرُتَدَّ
مِنُکُمُ عَنُ دِینِهِ» (مائدهج  )54داللت بر امامت ابوبکر دارد.
البته منزه بودن کالم خداوند از تناقض ،امری است که همۀ مفسران به آن اذعان دارند و عنایت فخررازی
را به قاعدۀ «توجه به ویژگی گوینده سررخن» ،میرسرراند ،اما پيش آمدن تناقض در کالم الهی ،فرع بر اثبات
نزول این آیه در شأن ابوبکر است.

تتبع در تفاسير آیۀ فوق ،صحت ادعای فخررازی را زیر سؤال میبرد ،زیرا اوالً ،مفسرانی همانند طبری و
ابنکثير که ابوبکر را سبب نزول آیه دانستهاند ،شأن نزول آیه را منحصر در این قول نمیدانند ،بلکه آن را به
عنوان یکی از اقوال مطرن نمودها ند (ابن کثير 1419 ،ج  .)442 /4طبری پس از ذکر اقوال مختلف ،بهترین
قول در شررأن نزول آیه را طبق روایتی از پيامبر | اهل یمن (قوم ابوموسرری اشررعری) میداند (طبری1412 ،ج
 .)184/6ثانياً ،اگرچه برخی از مفسرررران ،مراد از «قوم یحبهم و یحبونه» را ابوبکر دانسرررتهاند ،تنها به اثبات
محاربۀ وی با اهل رده پرداختهاند و اشررارهای به مسررئلۀ امامت او ندارند (همانج 182؛ واحدی نيشررابوری،
1415ج  .)324 /1بنابراین ،با کمرنگ شدن قول نزول آیۀ  54در شأن ابوبکر ،توهم تناقض ادعایی فخررازی
نيز رنگ میبازد.
 اعراب جملۀ «و هم راکعون»ج یکی از مناق شات فخررازی ،پيرامون معنا و اعراب جملۀ «وَ هُمُ راکِعُونَ»شررکل گرفته اسررت .فخررازی در تفسررير این عبارت چند قول مطرن میکندج الف .بيان صررفت خضرروع و
اطاعت از اوامر الهی؛ ب .اشررراره به عادت افراد به خواندن نماز؛ ج .یادنمودن از حاالت مختلفی همچون
نماز ،کمز به فقير ،و یا حالت رکوع که مؤمنان هنگام نزول آیه داشتند.
عالمه طبر سی نقش اعرابی جملۀ مذکور را «حال» و ن شان دهندۀ حالت «الذین آمنوا» حين ایتای زکات
میداند .لذا از نظر ایشرران ،قولِ دوم فخررازی یعنی بيان عادت افراد بر نمازخواندن ،صررحيح نيسررت ،زیرا
عبارت «یقِيمُونَ ال َّصالۀَ» نيز مت ضمن معنای رکوع و دال بر نمازخواندن این افراد ا ست و نيازی ني ست که
باری دیگر توسط عبارت «وَ هُمُ راکِعُونَ» به صفت نمازگزار بودن و رکوع آنها اشاره شود.
استدالل عالمه طبرسی در رد قول دوم فخررازی صحيح به نظر میرسد .به ویژه با توجه به اینکه صفت
نمازگزار بودن در قالب فعل مضررارع «یقيمون» مطرن شررده اسررت .به باور ادیبان ،فعل مضررارع نشرراندهندۀ
ا ستمرار عمل ا ست (الغایينی ،بیتاج  .)33 /1لذا میتوان شأنيت و عادت این افراد بر نماز خواندن را از این
فعل به دست آورد و لزومی بر ذکر عبارت «و هم راکعون» نيست.
ارزیابی درستی یا نادرستی وجه اولی که فخررازی بيان داشت ،به واسطۀ واژهشناسی صورت میگيرد .به
گفتۀ اکثر لغت شنا سان ،مادۀ «رکع» به معنای انحنا و حالتی ا ست که ان سان به سمت جلو خم می شود و
زانوها را لمس میکند و سپس در شرع اسالم به هيئت خاصی در نماز اطالق شده است (زبيدی ،بیتاج /11
176؛ فراهيدی1410 ،ج 200 /1؛ فيومی ،بیتاج  .)237 /2کاربرد واژۀ «رکوع» در معنای خضرروع و خشرروع -
آنگونه که فخررازی مدعی است -صحيح است ،اما استعمالی مجازی و تشبيهگونه است .این در حالی است
که فخررازی چندین بار در ضرمن تفسرير همين آیه به قاعدۀ «اصرالۀ الحقيقۀ» تمسرز میجوید و تصرریح

میکند اصرررل ،حمل لفظ بر معنای حقيقی اسرررت نه مجاز (فخررازی ،همانج  .)385 /12پس در اینجا هم
نمیتوان از «اصررالۀ الحقيقۀ» رفع ید نمود و واژۀ رکوع را حمل بر مجاز (خضرروع و خشرروع) کرد .بنابراین،
باید پذیرفت مراد از «رکوع» ،هيئتی خاآ در نماز است.
د .سبب نزول
به تصریح قرآنپژوهان ،آگاهی از سبب نزول فهم آیات را آسانتر و مفاد آن را شفافتر می سازد و حتی
در پارهای از موارد ،بدون آگاهی از آن ،مفاد آیه مبهم می ماند (رجبی1387 ،ج  .)119اهميت این امر موجب
شده «توجه به سبب نزول» در زمرۀ قواعد تف سيری جای گيرد .در آیۀ والیت نيز چنانچه ت صویر رو شنی از
سبب نزول آیه ارائه گردد ،در تعيين مراد و مفهوم آیه نقش بسزایی ایفا خواهد نمود.
عالمه طبر سی& برای آیه مذکور ،دو شأن نزول قائل ا ست .اول) نزول در ماجرای ت صدق انگ شتر در
نماز توسط حضرت علی×؛ دوم) نزول در ماجرای اسالم آوردن عبداهلل بن سالم و یارانش و قطع دوستی با
یهود .عالوه بر ذکر این دو شررأن نزول ،عالمه طبرسرری مواردی را بيان میکند که به نوعی مؤید شررأن نزول
اول هستندج
الف .نقل شأن نزول اول تو سط مف سرانی از اهل سنت همانند ابوا سحاق احمد بن ابراهيم ثعلبی با ا سناد
مشابه ،و توسط طبری ،ابوبکر رازی و رمانی از طریق دیگر .ب .تأیيد شدن این شأن نزول توسط روایتی از
امام باقر و امام صادق× ،همچنين همسویی اقوال سدی ،مجاهد و همه علمای شيعه با این شأن نزول.
در ادامه عالمه طبرسررری روایات دیگری نقل میکند که ظاهراً با شرررأن نزول دوم همخوانی دارند .مثالً
روایتی از عطا که در آن آمدهج عبداللّه بن سررالم به پيامبر| عرض کردج «علی× را دیدیم که در رکوع انگشررتر
خود را بخشيد ،پس ما او را دوست میداریم ».همچنين ایشان روایتی از ابنعباس نقل میکند که عبداهلل بن
سالم در آن نقش دارد .اما نزول آیه به سبب تبری جستن وی از یهود نيست ،بلکه نزول آیه پس از آن اتفاق
میافتد که وی و یارانش از سوی قبيله شان طرد می شوند و به پيامبر شکایت میبرند که دوست و مصاحبی
ندارند؛ آنگاه آیه نازل می شود .پس از نزول آیه ،پيامبر به م سجد رفت و از سائلی که انگشتر نقره در د ست
داشت ،دربارۀ فرد معطی سؤال فرمود .وی با اشاره به حضرت علی× میگویدج او در حال رکوع ،انگشتر را
بخشيد .همين داستان از ابراهيم بن حکم بنظهير نيز نقل شده است.
اگرچه عبداهلل بن سالم نقطۀ مشترک و شخصيت اصلی این روایات است ،در هر روایت ،ماجرا و داستان
مربوط به وی متفاوت نقل شده است و اضطراب در متن محسوس است .ضمن آنکه در دو روایت اخير به
ماجرای تصدق انگشتر توسط حضرت علی× اشاره شده و به عنوان یز قضيۀ خارجيه پذیرفته شده است.

با توجه به کيفيت نقل شررأن نزولها ،میتوان گفت عالمه طبرسرری قاعدۀ «توجه به سرربب نزول» را به
در ستی ا ستفاده نموده ا ست .ای شان در نقل شأن نزولها جانب انصاف را رعایت کرده و روایات را از طرق
شيعه و اهل تسنن نقل مینماید .جامعنگری ایشان در خصوآ شأن نزول ،سبب شده تا به روایات بسياری
توجه کند و به دور از تع صبات مذهبی بر شأن نزول اول پاف شاری ننماید و تنها مؤیدات این شأن نزول را
ذکر کند تا خواننده خود روایات را تحليل نماید و شأن نزول صحيح را برگزیند.
البته قاعدۀ «توجه به اسررباب نزول» از دید فخررازی نيز پنهان نمانده و آن را در امر تفسررير دخالت داده
است .وی چهار شأن نزول برای آیه ذکر میکند .اول ،تبری جستن عبادۀ بن صامت از یهود .دوم ،طرد شدن
عبداهلل بن سرررالم از سررروی قومش .سررروم ،نزول در مورد ابوبکر .چهارم ،نزول در مورد حضررررت علی×.
فخررازی در ذکر این شررأن نزولها ترتيب منطقی را به لحاظ قوت و ضررعف روایات رعایت نکرده اسررت،
زیرا با آنکه روایاتی میآورد که شأن نزول مربوط به حضرت علی× را تقویت مینماید ،این شأن نزول را در
رتبۀ آخر قرار داده است.
فخررازی ظاهرا شأن نزول چهارم را نمیپذیرد ،اما دو روایت بيان میکند که در حقيقت مؤید این شأن
نزول اسررت .روایت اول از عبداهلل بن عباس اسررت که میگوید ،وقتی آیه نازل شررد به پيامبر عرض کردمج
علی× را در حال کمز به فقير در رکوع نماز دیدم و وی را دوسررت میدارم .روایت دوم از ابوذر اسررت که
شأن نزول آیه را تصدق انگشتر حضرت علی× در حين رکوع عنوان میدارد.
اگرچه روایت ابنعباس به صراحت تصدق انگشتر توسط حضرت علی× را شأن نزول آیه نمیداند ،اما
تلویحاً ر ،دادن این ماجرا و واقعيت خارجی داشرررتن آن را تأیيد میکند .افزون بر آن ،آنگونه که عالمه
طبرسی میگوید ،صحابه و تابعينی چون ابنعباس ،ابوذر لفاری ،مجاهد و سدی شأن نزول آیه را حضرت
علی× میدانند و همۀ علمای شرريعه نيز این قول را پذیرفتهاند .در این خصرروآ روایتی از امام باقر و امام
صررادق‘ نيز موجود اسررت که برخی از مفسررران اهلسررنت همچون طبری آن را در تفسررير آیه نقل کردهاند
(طبری1412 ،ج .)186 /6
اما در خ صوآ سه شأن نزول دیگر آیه باید گفتج قولی که شأن نزول را عبداهلل بن سالم و یارانش
میداند ،در مجمع البيان نيز آمده ،اما در مضمون این روایات ،ناهماهنگی و اختالف دیده می شود؛ اختالفات
محتوایی که اعتبار آنها را زیر سررؤال میبرد .به عالوه ،در ضررمن این روایتها به ماجرای تصرردق انگشررتر
توسط حضرت علی× نيز اشاره می شود که نمایانگر وجود پيوند و رابطه ميان نزول آیه و ماجرای بخشيدن
انگ شتر ا ست .دربارۀ شأن نزول آیه در خ صوآ عبادۀ بن صامت نيز روایات متعارض ا ست .اکثر مف سران

تنها شررأن نزول آیات  51و  52سررورۀ مائده را عبادۀ بن صررامت بيان کردهاند .قول نزول آیه در خصرروآ
ابوبکر ،نيز قول ضعيفی است ،زیرا در منابع تفسير روایی اهل سنت همانند الدر المنثور اشارهای به آن نشده
است و اکثر روایات نقل شده در آن ،آیه را مستقيم یا ليرمستقيم به حضرت علی× پيوند میدهند( .سيوطی،
1404ج )293 /2
افزون بر ا شکاالتی که بر سایر شأن نزولها وارد ا ست ،وجود اجماع بر نزول آیه در شأن امام علی× از
سوی ب سياری از علما همچون ابن شهرآ شوب پذیرفته شده ا ست (ابن شهرآ شوب1418 ،ج  .)3 /2همچنين
علمایی از اهل سنت همانند ع ضدالدین ایجی و تفتازانی اتفاق مف سران بر نزول آیه در شأن ح ضرت علی×
را اذعان نمودهاند (ایجی1325 ،ج 360/8؛ تفتازانی1409 ،ج .)270/5
نتيجه
از مجموع آنچه در این نو شتار گذ شت میتوان نتيجه گفت که قواعد تف سيری در منظومۀ فکری عالمه
طبرسررری و فخررازی مقبوليت و جایگاه ویژهای دارد .از اینرو ،در فرایند تفسرررير ،همواره این قواعد مورد
توجه و ا ستفادۀ آنها قرار گرفته ا ست ،هرچند در برخی موارد در تحليل بخشهای مختلف آیۀ والیت ،دو
مفسر قواعد متفاوتی را استخدام کرده و به نتایج متفاوت و گاه متضادی دست یافتهاند.
توجه به قرائنی همچون سررياق ،آیات دیگر ،سرربب نزول ،قواعد ادبيات عرب و احتراز از ذکر بطون ،از
جملۀ ا صول و قواعد تف سيری ا ست که مورد ا ستفادۀ م شترک فخررازی و عالمه طبر سی در تف سير این آیه
قرار گرفته است؛ هرچند نحوه و محل کاربرد این قواعد نزد دو مفسر مختلف است.
علیرلم امتيازاتی که تفاسرررير مجمع البيان و مفاتيح الغيب در به کارگيری قواعد تفسررريری دارند ،این
تفاسررير در بهرهگيری از این قواعد فرودهایی هم داشررتهاند .اسررتفادۀ ابزاری از قواعد در جهت اثبات عقاید
مذهبی و دخالت دادن پيشذهنيتهای کالمی در تفسير ،از موارد تأمل برانگيز در تفسير مفاتيح الغيب است.
همانطور که قلت بهرهگيری از قواعد تفسرريری و عدم قضرراوت در مورد آرای مفسررران دیگر و روایات،
میتواند نقدی بر تفسير مجمع البيان باشد.
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قرآن کریم.
نهج البالله.
ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،قم ،مطبعۀ العلميه1418 ،ق.
ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،التحریر و التنویر ،بیجا ،بینا ،بیتا.
ابن کثير دمشقى ،اسماعيل بن عمرو ،تفسير القرآن العظيم ،بيروت ،دارالکتب العلميۀ1419 ،ق.
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسانالعرب ،بيروت ،دار صادر ،چاپ سوم 1414 ،ق.
ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیباللغۀ ،تحقيقج عبدالعظيم محمود ،قاهره ،الدارالمصریه ،بیتا.
ایجی ،مير سيد شریف ،شرن المواقف ،قم ،نشر الشریف الرضی1325 ،ق.
بابایی ،علیاکبر و دیگران ،روش شنا سی تف سير قرآن ،تهران ،پژوه شگاه حوزه و دان شگاه ،چاپ چهارم،
.1388
تفتازانی ،اسعدالدین مسعود بن عمر ،شرن المقاصد ،قم ،منشورات الشریف الرضی1409 ،ق.
حلی ،حسررن بن یوسررف ،کشررف المراد فی شرررن تجرید االعتقاد ،قم ،النشررر االسررالمی ،چاپ چهارم،
1413ق.
رجبی ،محمود ،روش تفسير قرآن ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ سوم.1387 ،
زمخشرى ،محمود ،الکشاف عن حقائق لوامض التنزیل ،بيروت ،دار الکتاب العربی ،چاپ سوم1407 ،ق.
سرريوطى ،عبدالرحمن بن ابىبکر ،الدر المنثور فى تفسررير المأثور ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشررى نجفى،
چاپ اول1404 ،ق.
طباطبایی ،محمدحسين ،الميزان فی تفسير القرآن ،قم ،انتشارات جامعۀ مدرسين ،چاپ پنجم1417 ،ق.
طبرسی ،ابیمنصور احمد بن علی ،االحتجاج ،بيروت ،مؤسسه االعلمی1430 ،ق.
طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البيان فى تفسير القرآن ،تهران ،ناصر خسرو.1372 ،

طبرى ابوجعفر محمد بن جریر ،جامع البيان فى تفسير القرآن ،بيروت ،دار المعرفه ،چاپ اول 1412 ،ق.
طيار ،مساعد بن سليمان ،فصول فی اصول التفسير ،ریاض ،دار النشر الدولی1413 ،ق.
عباس حسن ،نحو وافی ،قم ،ذویالقربی1431 ،ق.
الغایينی ،مصطفی ،جامع الدروس العربيه ،تحقيق احمد ابراهيم ،زهوۀ ،بیجا ،بینا ،بیتا.
فخرالدین رازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتيح الغيب ،بيروت ،داراحياء التراث العربى ،چاپ سررروم،
1420ق.
فاکر الميبدی ،محمد ،قواعد التفسرررير لدی الشررريعه و السرررنۀ ،تهران ،المجمع العالمی للتقریب المذاهب
االسالميۀ1428 ،ق.
فراهيدى ،خليل بن احمد ،کتاب العين ،قم ،انتشارات هجرت ،چاپ دوم1410 ،ق.
کا شانى ،فتحاهلل ،منهج ال صادقين فى الزام المخالفين ،تهران ،کتابفرو شى محمد ح سن علمى ،چاپ سوم،
.1336
مکارم شيرازی ،ناصر ،تفسير نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالميۀ.1374 ،
واحدى نيشابورى ،على بن احمد ،الوجيز فى تفسير الکتاب العزیز ،بيروت ،دارالقلم1415 ،ق.

A Comparative Look at the Status of Exegetic Rules in Majma'ul Bayan and Mafatih al-Ghaib (with
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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.
Keywords: verse of wilayah, Imam Ali (AS), exegetic rules, Fakhr Razi, Allamah Tabarsi.
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