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Abstract 
Abul A'la Maududi is one of the most prominent and influential contemporary 

commentators in Indian Subcontinent. He is a reformist and combatant thinker whose most 

important work, "Tafhim Al-Quran (Understanding the Quran)", is considered a social-

modern exegesis translated into different languages. The position of the exegesis and 

proximity-oriented thought of its author multiplies the importance of studying his exegetic 

views, particularly those about the verses related to the virtues of Holy Prophet's household 

(peace be upon them). Using content analysis method, the present paper reviews these views 

and their differences with that of other Shia and Sunni commentators. The findings show 

Maududi has different approaches to these verses due to his religious biases, despite his 

proximity-oriented thought. His most important exegetic methods to treat and pass the verses 

related to the virtues of Holy Prophet's household are maintaining silence about some famous 

ones accepted by Shia and Sunni commentators, providing exegeses contrary to popular ones, 

and ostensive justification of some other verses. Although he criticizes and rejects some 

dogmatic Salafi views, he follows the Salafi way in treating the verses related to the virtues of 

Holy Prophet's household. 
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 اساس ر)ع( بتیفضائل اهل ب ات  یآ دربارۀ القرآن میتفه رینقد تفس
 نیقیمفّسران فر دگاهید

 1یراحمدیعبداهلل م

 2راد یزهرا مدرس  

 
 (66/3/96تاریخ پذیرش:  ؛71/3/96)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 نی اثر ا نیتر ، مهم«القرآن میتفه»شبه قاره هند است.  رگذاریمفّسران معاصر و تأث نیتر از برجسته یمودود یابواالعل

ترجم ه ش ده اس ت.  یمختلف  یه اک ه ب ه زبان دی آیبه شمار م  ی  اجتماع یعصر یریگرا و مبارز، تفساصالح شمندیاند
 اتی آ ۀدرب ار  ژهیو را ب ه یم ودود یریتفس یهادگاهید  یبررس تیاهم آن،صاحب  انهیگرابیتقر  شهیو اند ریتفس نیا گاهیجا

ه ا و اختالف آن هادگاهید  نیا یمحتوا، به بررس لیو تحل فیتوص ۀو ی. پژوهش حاضر به شکندیم شتری)ع( بتیفضائل اهل ب
 ،یم ودود انهیگرابیتقر  ۀشیاند دبا وجو  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی. پردازدیو اهل سنت م عهیمفسران ش گرید  دگاهیبا د 

 اتی آ یاوس ت. س توت در براب ر برخ  یمذهب یهااز تعصب یناش یفضائل چند گونه است که همگ اتیبا آ یبرخورد و
 نیت ر فض ائل مهم اتی از آ گ رید  یبرخ  زیآمل فتت هی مش هور و توج دگاهی خ الف د  ریتفس  ن،یقیفر  رشیمشهور مورد پذ

 یهادگاهی از د  یبرخ  یاگر چه م ودود ،دهدیبرخوردها نشان م نیاست. ا اتیآ نیا ریتفس زگذر ا یبرا یمودود یهاوهیش
 .دیمایپیرا م هیسلف ری)ع(، همان مس تیفضائل اهل ب اتیرا نقد و رد کرده است، اما در تعامل با آ یسلف یجزم

 
 .یمودود یهادگاهیفضائل، نقد د  اتیالقرآن، آ میتفه ،یمودود :دواژگانیکل

  

                                                                                                                   

 mirahmadi_a@khu.ac.ir -مسئول( ۀسندی)نو  یدانشگاه خوارزم ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد .  1

 modaresi114@gmail.com - تهران یالمصطف عةیرف یۀعلم ۀپژوه سطح چهار حوز دانش.  2
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 مقدمه . 1
 ای که به صراحت  یاتیآ دربارۀتا عصر حاضر  ریدانش تفس نیاز زمان تدو  نیقیمفّسران فر 

ان د. در ورفع شبهات برآم ده قیمصاد  انی)ع( داللت دارد، درصدد بتیبه اشاره به فضائل اهل ب
 میتفه »هند در کت ا   ۀگذار شبه قار ر یاز مفّسران معاصر و تأث یکی یمودود یابواالعل انیم نیا
مفّس ر ک ه از مص ل ان اه ل  نی پرداخته است. ا اتیآ نیا ریخاص به تفس یکردیبا رو  «لقرآنا

ق مط ابق ب ا 7367در س ال  ش ود،یم سو  م ستمیدر قرن ب یاسالم دارگرانیاز ب یکیسنت و 
نس ل و  32متوّلد شد. نسب او بع د از  یمذهب یاش در اورنگ آباد دکن هند در خانواده7626
 ،یب ازگر یم وری. )ترس دی)ع( م  نی)ع( به امام حس  یالنق یابوال سن عل یدامام ها قیاز طر 
ط ب ود؛ مس لّ  یمند و ب ر عرب بهره دیجد التیو ت ص یاسالم التی( او از ت ص54، ص7322

« القرآن میتفه»به نام  یو ریتفس ،یآثار مودود نیتر کتا  منتشر کرد. از جمله مهم 28از  شیب
 در شش جلد است. 

نگاش ته ش ده اس ت.  یک رده و م ردم ع اد لیجوانان ت ص ی، برا«القرآن میتفه» ریتفس
-766، ص7393 ،یت ر س ازد. )نق و م ردم آس ان یآن است که فهم قرآن را برا یتالش مودود

گ اه ب ا اس تفاده از  و گ رید  اتی را ب ا کم آ آ اتیمقدمه( مفّسر آ، 7، ج7577 ،ی؛ مودود766
 ( 759، ص6ج. )همان: کندیم ریتفس نیاز ص ابه و تابع لمنقو  اتیو روا ینبو  ثیاحاد 

معاص ر  یاس الم یداری از پرچمداران نهضت بازگشت به قرآن و جن بش ب یکی یمودود
 قی تطب ای و  دی ب ه تم  یینوش تارها رانی ترجم ه ش ده اس ت و در ا زین یاو به فارس ریتفس .بود
الق رآن  میص احب تفه  دگاهی اس ترراج و نق د د  یدر پ  زی نوشتار ن نیاند. ااو پرداختههای نظر 

و  عهیمفّس ران ش  گ ریاو با د  دگاهیتفاوت د  انیالسالم( و ب همی)عل تیب اهلفضائل  اتیآ دربارۀ
 681آل عم ران و  67 ی ۀآ ،یش ور 63 یۀکوثر، آ ۀانسان، سور  ۀسور  2و  1 اتیآ لیاهل سنت ذ

 اتی آ نی ا لی و س کوت معن ادار او ذ یم ودود زیآمتکّلف یهاهیتوج ان،یم نی. در ااستبقره 
 ۀواژ  ،الزم اس ت ات،ی آ نیا دربارۀ یمودود ریاز پرداختن به تفس شینشان از تعصب او دارد. پ

 شود. نییتب« آل رسول»و  «تیاهل ب» ۀ، در کلم«آل»و « اهل»
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 «آل رسول»در « آل»و  «تیاهل ب» ۀدر کلم« اهل»مفهوم  .2

 «اهل» ۀواژ یمفهوم شناس. 1. 2
اف راد ب ه  نیت ر و مرص وص ش اوندانیف رد، بس تگان، خو  آیاهل  ،شناساننظر لغت از

او مردم ان ب ه  نیت ر مرص وص او و ۀخ انواد و لی اهل م رد را فام ،که ابن منظوراوست؛ چنان
 و پی روان آل یاهل هر شرص  نیچن( هم62-69، ص77، ج7575. )ابن منظور، کندیم فیتعر 

 دهی اه ل و آل او نام زی ش ر  ن تی اه ل و آل، اه ل ب ،ادیر اثر استعمال ز بسپس  ؛او هستند
 ی،امبری خانواده او هستند. اهل هر پ کنند،یم تیکه از انسان تبع یکسان نیتر شیب رایز  ؛شدند

أهل الرجل: آله و هم أشياعهه و أباعهيه و أهيل ه. يه  : »سدینو یم ی یه طر ک چنان ست؛امت او 
ثم كثر اس عمعل األهل و اآلل ح ى سمي بهمع أهل بات الرجل ألنهم أكثر هن ي اعه و أهل كل نايي: 

 (375، ص4، ج7314)طری ی،  .«أه ه

 «آل» ۀواژ یمفهوم شناس. 2. 2
آن هم  ،یشرص یاست و تنها به اسام« اهل»مقلو  « آل»باورند که  نیبر ا شناسانواژه

آل  ،ی  ی(. از نظ ر طر 92، ص7576 ،ی. )راغ ب اص فهانش ودیاشرف و افضل آن، اضافه م 
ب ه او مرب و   یکه از ل اظ جس مان یچه کسان ؛کنندیهستند که به او برگشت م یکسان امبریپ
اسالم ب ر آنه ا ح رام اس ت و  عتیکه صدقه در شر  یشاوندانیو خو  شانیمانند اوالد ا ؛شوندیم

 ای راس خ و اول یمانن د علم ا ؛کنن دیبازگش ت م  امبریبه پ یکه از ل اظ معنو  یکسان نیچنهم
دو نسبت جم ع  نیکه ا یتر از نسبت اول است. هنگاممهم یاست که نسبت دوم یهیخدا. بد

-375، ص4، ج7314 ،ی  یالسالم. )طر  همیعل هارنور بر نور خواهد بود؛ مانند ائمه اط ،گردد
373) 

باور است که آل م مد )ص( کسانی هستند که برگشت امرش ان ب ه او  نیبر ا یراز فرر
ش وند و ش آ م س و  م ی« آل»تر باشد، تر و کاملپس کسانی که ارتباطشان م کم ؛است

و ای ن از  ترین پیوند را ب ا رس ول خ دا داش تندنیست که فاطمه و علی و حسن و حسین م کم
ب دانیم. ای ن « آل پی امبر»آنها را  ،بنابراین الزم است ؛است اترمسلمات و مستفاد از احادیث متو 
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ش ود ک ه ای ن ثابت ش د، واج ب م ی اچهار نفر خویشاوندان رسول خدا هستند و وقتی این معن
 ( 494، ص61، ج7568 ،یچهار نفر را مرصوص به مزیت و عظمت بدانیم. )فرر راز

اس ت. ه ر ق در اختص اص و  یمراتب یاز نظر توسعه دارا تیاهل ب ۀکلم ،رسدینظر م به
ب ا  تشیک ه تعل ق و خصوص  یش ود و کس یم تریعنوان اهل بودن قو  ،باشد ترشیب تیصالح

 لی که پسر حضرت ن و  ب ه دلچنانخواهد شد. هم یمنتف زیاهل بودنش ن ،شود یشر  منتف
 تی به اه ل ب یتیبنا به روا ی( و سلمان فارس66/از اهل آن حضرت خارج )هود تیعدم صالح

 (  76، ص64، ج7583 ،ی. )م لسشودیمل ق م
ی)ص( م امبری پ رام ونیافراد خانواده پ ۀشامل هم «تیاهل ب»اصطال   ،ینظر مودود از

 ثیک ه در ش ش ح د کن دینق ل م  )ص(امبری درود ب ر پ یدر چگونگ ثیهفت حد او. شود
مر ت  ب ه اف راد  امبری در درود ب ر پرا « آل»ت. او لف   آمده اس « آل م مد یو عل»عبارت 
 انی تف اوت مبه نظر او، . می شماردآن حضرت  روانیپ ۀهمشامل بلکه  ؛داندیمن امبریپ ۀخانواد

 یش اوندیچ ه آنه ا ک ه ب ا او خو  شود؛یرا شامل م روانیپ ۀآل هم ۀاست که کلم نیآل و اهل ا
 ای باش ند  روی چه پ ؛شودیگفته م شاوندانیخو  ۀکه لف  اهل دربار  یدر حال ؛نه ای ،داشته باشند
 ۀخ انوادع الوه ب ر از آن  زی مورد ن آیبه کار رفته و در « آل فرعون» ۀبار کلم 75نه. در قرآن 

 (681-685، ص5، ج7577 ،یاست. )مودودقصد شده او  روانیپ، فرعون

 )ع( تیفضائل اهل ب اتیآ در زمینۀ یمودود دگاهینقد د .3

 انسان ۀسور 8و  7 یۀآ. 1. 3
ُه ُهْسَ ِطارًا َو ُيْطِعُموَن » اتیآ ریاز تفس شیپ یمودود ْذِر َو َيخعُفوَن َيْوهًع كعَن َشرُّ ُيوُفوَن ِبعلنَّ
ععَم َه.ى ِساراً  الطَّ

َ
ِه ِهْسِكانًع َو َيِ امًع َو أ بودن سوره س ه  یمدن ایو  یمک ۀ(، دربار 2-1/)انسان« ُحاِّ

 رد؛یپذیرا م هسور  نیبودن ا یو خود مک می کندطر  قول را م
 ،یش ابورین نینظام الد ،یضاویب یقاض ،یفررراز ،یمانند زمرشر یمفّسران دگاهید  اول،

 ند.ابودن سوره قائل یکه به مک یو آلوس ریابن کث
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 .دانندیم یکه سوره را مدن یافراد دگاهید  ،دوم
در مک ه ن ازل ش ده  78ت ا  2 اتی ج ز آه تمام سوره ب  ،که معتقدند یافراد دگاهید  ،سوم

 است.
چن ان  78ت ا  2 اتیدارد. آ یاریتفاوت بس یمدن یهاسوره نیسوره با مضام نیباور او ا به

قب ل و  اتی ک ه آ دی آیکه از اسلو  و سابقه کالم بر نم  است خورده وندیقبل و بعد پ اتیبا آ
ثب ت  یدر مکان فعل  هیسه آ نیا یمدت زمان طوالن سال قبل نازل شده و بعد از 76 ایو  74بعد 

س وره در دوران مک ه  نیا ،سدینو یاز سوره م یاتیآ ایبودن سوره و  یدر رد مدن ی. وباشدشده 
از اب ن عب ا   تی روا آی آن فق ط از  یۀچند آ ایسوره و  ۀبودن هم یمدن تینازل شده و ذهن

و اطع ام ب ه  ش انیا ۀ)ع( و اه ل خان  یبه نذر حضرت عل  یاز وفا یکه حاک است شده یناش
 است. ریو اس ریو فق نیمسک

آور ش گفت تیدرا ثیو از ح فیاز جهت مدرک و سند ضع تیروا نیا ینظر مودود به
مطالبه طعام کنند و صاحبان خانه  ،یاپیدر سه شب پ بیبه ترت یریو اس میتیو  نیاست که مسک

و پ ن   بدهن دش ر  را ب ه او  آی  یغ ذا ،توانس تندیطعام خود را به آنها بدهند. آنها م ۀهم
مطلب مشکل است ک ه دو  نیباور کردن ا شانیا ۀدیکنند. به عق اکتفاچهار تن  یبه غذا ینفر

سه روز و سه شب گرسنه و ناتوان افتاده باشند و اش راص ب ا  افتهیبهبود  یماریپسر که تازه از ب
 نی السالم( ا همایو حضرت فاطمه )عل یت علهمانند حضر  نیبر تمام ابعاد د  دهیفراست و فهم

 یریاس  ،ممک ن نب ود ن هیدر مد یدر زم ان دول ت اس الم ن،ی بر ا نبشمارند. افزو  کویکار را ن
 کند.  یتکد

 ،میب دان حیرا ص  تیحکا نیو ا میر یبگ دهیرا ناد  یو نقل یعقل لیدال  ۀباور او اگر هم به
ب ه  لی از آل م مد )ص( ص ادر ش د، حض رت جبرئ ییکو یکه هرگاه عمل ن دیآیحداکثر برم

را ک ه  یادهیآنها به همان عمل پسند رایاست؛ ز  دهیفعل مقبول گرد  نیکه ا دهدیمژده م امبریپ
 نی ا ،ستیو الزم ن کرده استگذشته نازل شده، عمل  یهاانسان که در سال ۀخداوند در سور 

( 767-768، ص6، ج7577 ،یوددر هم  ان زم  ان ان   ام فع  ل، ن  ازل ش  ده باش  د. )م  ود اتی  آ
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از عمل صالح مثال زده شده ک ه مقص ود از  کویصورت خاص و ن آیبه  اتیآ نیا قتیدرحق
 ( 711، صآن، کمآ به مستمندان است. )همان

سرن رانده اس ت. در  یمدن یهاسوره با سوره نیا نیالقرآن از تفاوت مضام میتفه مفّسر
ه ای غل ی  ه ای بهش تی، ع ذا که به استناد ذک ر نعم ت نیمفّسر  یو برخ یپاسخ به مودود

از اطاعت آثم و کفور و مداهنه ب ا آن ان، س وره را  یقیامت و امر به صبر رسول خدا )ص( و نه
ه ای الرحمن و ح ، م دنی و مش تمل ب ر ذک ر نعم ت ۀگفت که سور  توانیم ،دانندیم یمک

 62 ی ۀهای مکی ن دارد و در آه سورههای غلی  هستند. امر به صبر، اختصاص بحّسی و عذا 
يُن » ۀاز آی  ،که فصل دوم سوره و احتمال آن است نیز آمده ،است یکهف که مدن ۀسور  ْْ يع َن ِإنَّ

ْلنع َهَ.ْاَك اْلُقْرآَن َبْنِزيًل  وج ود دارد. ق رآن ک ریم در  ،در مکه نازل شده باشد ،تا آخر سوره «َنزَّ
، 68، ج7315 ،ییرا برای جمعی از مسلمانان اثبات کرده است. )طباطب ا« آثم» زین یآیاتی مدن

 (672-676ص
ک ه بع د از ه  رت رس ول  «ریاس » ۀو با توجه به کلم نیقیفر  اتیبر روا هیبا تک نیچنهم

از  یقس مت ای س وره  نی ب ودن ا ی، قول به مدناست خدا)ص( و قوت یافتن اسالم، اتفاق افتاده
 ف،ی ( ق رآن در مق ام تعر 683-796، ص68، ج7315 ،ییآ. طباطب ان. )ودشیم تیسوره تقو 

ب ه دس ت آن اب رار، اطع ام  ریاز جمل ه اس  یو کس اناس ت  فتادهاست که اتفاق ا یاهیقض آی
انس ان در مدین ه ن ازل ش ده اس ت.  ۀکه س ور  ستاکرده از ابن عبا  روایت یوطیاند. سشده

این س وره  ،، بیشتر مفّسران عقیده دارندیحسکان( به نظر حاف  691، ص6، ج7585 ،یوطی)س
. کن دیاس تناد م  یخ ود ب ه نص وص فراوان  یاثب ات م دعا یدر مدینه نازل شده اس ت و ب را

نق ل  یفراوان  اتی روا زی اه ل س نت ن یری( در کتب تفس574-578، ص6، ج7577 ،ی)حسکان
زل ش ده اس ت. الس الم ن ا همی، فاطمه، حسن و حسین علیشده که این آیات در خصوص عل

، 4، ج7572 ،یض اوی؛ ب399-395، ص6، ج7577 ،یحس کان؛ 699، ص6، ج7585 ،یوطی)س
آنها مسکین، یتیم و اسیر را بر خود مق دم داش تند  ( 151، ص38، ج7568 ،ی؛ فررراز617ص

 ی( ش عرا586، ص7577 ه،ی ؛ عنا518، ص7577 ،یو این سوره در مورد آنان نازل کرد. )واح د
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نق ل ش ده  یری ازحم ک هانمطلب اشاره کرده ان د؛ چن نیدر اشعار خود به ا زیمسلمان عر  ن
 است:

ُن ِفیِهْم  و   ْحم  ل  الرَّ ْنز  ْن أ  ی»م  ت  ْل أ  اءا    «ه  ف  ُذوِر و  ْوا ِللنُّ دَّ ا ت    م   ل 
ْد  ِمْن  اِدُسُهْم و  ق  ٍة ِجْبِریُل س  ْمس  اءا    خ  ب  ِمیِع ع  ی اْل   ل  ِبيُّ ع  دَّ النَّ  م 
ْن  هُ ذ   م  اب  ث  أ  اِکعا  ف  ق  ر  دَّ ص  ِمِه ت  ات  ء    ا ِبر  ْرِش ِمْنُه ِوال   ُذو اْلع 

ِدي»کتا   در ِة اْلُمْبت  ْبِصر   آمده است:  نیچن زین« ت 
ی ْهو  ُتهُ  أ  بَّ اِني م    ِلّیا  و  ِإیم  ا  ع  ف  ک  ْیِفِه و  ُمُه ِمْن س  ْم ُمْشِرٍك د   ک 

هُ  ِإنْ  اِئل  ض  ْع ف  ْسم  ْم ت  ك  ل  ْی   ُه ِمْن   ُکْنت  و  اِقب  ن  ْع م  اْسم  ی»ف  ت  ْل أ  ا« ه  ف   و  ک 
 ( 575، ص6، ج7577 ،ی)حسکان 

 تی فیدر ک آنان و اختالفاند  رفتهیرا پذ تیاز مفسران اصل روا یاریبس ،رسدینظر م به
 وارد نیس ت؛ چ ون عبا  نیا تیروا یو متن یبه ضعف سند یحادثه است. اشکال مودود نیا

اطف ال  ۀاز انف اق در س ه روز و ن ذر و روز  یاتی رواطرق دارد؛ به ع الوه در  کثرتاین روایات 
، 7321عاب  د،  ی؛ عب  دالله399، ص6، ج7361 ،یقم   :آن  اس  ت. ) ام  دهین انی  س  رن ب  ه م

 (786-97ص

 کوثر ۀسور. 2. 3
 یکوثر روایات مرتلف ۀسور بودن  یو مدن یدر مک گریمفّسران د  یو برخ ینظر مودود به

به امکان دو نزول، در مکه و مدین ه،  یاست. آلوس ترحیسوره ص  نیبودن ا یوجود دارد و مک
 ( 512، ص74، ج7574قائل است. )آلوسی، 

الق  رآن ک  ه مقص  ود از ن  زول دوم را توج  ه م   دد رس  ول الل  ه)ص( ب  ه آن  میتفه   مفّس  ر
فراوان ی، کث رت خی ر و برک ت و به نظر او عبارت اس ت از: « کوثر»لف  معنای و داند می هیآ

نعم ت رف ع ذک ر،  د،ی ها از جمله نعمت نبوت، قرآن، علم و حکمت، نعم ت توحانواع نعمت
ن ام  ام تی( ک ه ت ا قهایحضرت فاطمه )سالم الله عل شانیم ترم ا یۀو اوالد صب یفرزندان روحان

دان د عب ارت میرا  ک وثر ات،یروااستناد  ا. او باست حضرت را در جهان گسترش داده یگرام
)ص( عط اء خواه د  امبرینهر کوثر که در بهشت به پ ایحشر و  دانیدر م امتیدر ق یحوضاز: 
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فراوان نبوت، قرآن، عل م و  یهانعمت ،یاخالق یهایخوب امبریکوثر به پ یعطا انیشد. او در ب
 .  شماردیرا برم امبریو شهرت نام پ دیحکمت، نعمت توح

بت ر م م د » :گفتن دیم  شیقر  ،مور شدأبه رسالت م امبریکه پ یهنگام ،سدینو  یم وی
 زی ن ی. ع اص ب ن وائ ل س هم«اشش هیک ه درخ ت از ر چنان ؛شد دهیم مد از قومش بر  ؛منا

ک ه پس ر دوم  یکه اوالد مذکر ندارد. زمان شهیر یاسا  و ب یب یعنی ؛خواندیحضرت را ابتر م
ش د و  فرزن دیامشب م مد ب ة؛لیبتر م مد الل»گفت:  شیب به قر ابوله ،رفت ایحضرت از دن

، دوام نس لش را پیش گویی ک رد. امبری در مقابل ابت ر خوان دن پ یۀ قرآن. آ«اش کنده شد شهیر 
 ی،عل و  دیس رن د، مث ل آن حضرت انتس ا  دا ۀص اب ایبه نسب و خانواده  یاریامروز افراد بس

دخت ر  آی خداون د از  .دانن دیعزت و شرف خ ود م  یۀو آن را ما یهاشم دیس ی وسعبا دیس
عطا فرمود  یاوالد ،آن حضرت بود یالله عنها( که از اوالد جسمان یحضرت فاطمه )رض شانیا

، 6، ج7577 ،ی. )م ودودان داکرم )ص(  امبریافترار پ یۀو ما افتیکه در سراسر جهان گسترش 
 (466-468ص

اس ت، )راغ ب  ری کث ری خ ای ر بهش ت و د ینه ر یب ه معن ا یچه کوثر از نظر لغ و  اگر
 لی )ص( ب ه دلامبری کنندگان پش ماتتدر پاس خ ب ه  ،کوثر ۀ( اما سور 183، ص7576 ،یاصفهان

را  ش هیک ه قط ع نس ل و ر « االبتر»با « الکوثر»است؛ به عالوه،  نداشتن فرزند ذکور نازل شده
، همان عام ل «کوثر»مراد از . این ها حاکی اند که (781، ص)همان افاده می کند، تقابل دارد

. ب ا اس ترسول خدا )ص( است که مصداق آن حضرت فاطم ه زه را ) (  یۀنسل و ذر  یبقا
؛ ن دیآیفرزندان رسول خ دا )ص( ب ه ش مار م  زیالسالم ن همایعل نیاعتبار امام حسن و حس نیا

« رابت »صورت با وجود فاطمه زه را ) ( ب از رس ول خ دا )ص( موص وف ب ه  نیا ریدر غ زیرا
عمرو ب ن ع اص اس تفاده ک رده  ۀ)ع( در پاسخ به نام یاستدالل را عل نیکه اچنان ؛خواهد شد

 نیرالم ممنیب ه ام یاعمرو بن عاص نام ه»خصوص نوشته است:  نیدر ا دیال د یاست. ابن اب
گرفته بود. از جمل ه آن ک ه ام ام )ع( حس ن و  بیرا بر آن حضرت ع یفرستاد که در آن موارد

 یعمرو بن عاص گفت: به شان آی. پس امام به پداندیفرزند رسول خدا )ص( م را دو نیحس
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ص  ورت  نی  در ا ،فرزن  دان رس  ول خ  دا )ص( نبودن  د نیبگ  و: اگ  ر حس  ن و حس   یب  ن ش  ان
ک رده و ب ه دش من او  ی)ص( نف امبریرا از پ دنخداوند ابتر بو  کهی. در حالبودص( ابتر )امبریپ

، 68، ج7312 د،ی ال د ی. )اب ن اب «ب ردیپ درت گم ان م گون ه ک ه همان ؛نسبت داده است
 (7321، ص؛ معارف335ص

 نیک وثر در س وم ۀاقوال مرتلف در بار  یضمن برشمار یمفّسران اهل سنت، فرر راز از
 ۀس وره در مق ام ترطئ  نیا ،دیگو یم یاوالد گرفته است و به نقل از برخ یقول کوثر را به معنا

به جهت نداشتن فرزندان مورد سرزنش ق رار داد. خداون د  که آن حضرت را دینازل گرد  یکس
خواه د ب ود. چق در از اه ل  داری که در طول قرون و اعصار پا دی)ص( عطا فرماامبریبه پ ینسل

 یاح د هی امیکه از بن یاما باز جهان از آنان ماالمال است؛ در صورت ؛شدند دیکشته و شه تیب
مانن د حض رات ب اقر، ص ادق،  ی)ع( بزرگانتیاهل ب انینماند و در م یکه قابل توجه باشد، باق

 (373، ص36، ج7573 ،ی)فرر راز«. آنان ظهور نمودند الو امث هیّ کاظم، نفس زک
، کثرت ذریه یا خیر «کوثر»با در نظر گرفتن قصر قلب، منظور از  یینظر عالمه طباطبا از

، «ک وثر»و اگر م راد از  کثیر و کثرت ذریه است. کثرت ذریه یکی از مصادیق خیر کثیر است
 ۀت قیق و تعلی ل در جمل  یبه معن« ِإنَّ »کثرت ذریه به استقالل و یا به طور ضمنی نبود، آوردن 

ْبَ يُر »
َ
 نی( بن ابرا658-639، ص68، ج7315 ،ییای نداش ت. )طباطب افای ده« ِإنَّ شعِنَئَك ُهيَو اأْل

ک ک ی)ص( در پامبریخداوند بر ابتر بودن دشمنان پ دیتأ  هی کث رت ذر  یعن یبر اعطاء کوثر  دیتأ
 .است

 ریتطه یۀآ. 3. 3
ْهيَل اْلَاْايِت َو     » ی ۀدر آرا  «تی اه ل ب» یمودود

َ
َْ أ ْج ََ َهيْنُكُم اليرِّ يُه ِلُايْذِه ييُ  ال.َّ ميع ُيِر ِإنَّ

َرُكْم َبْطِهاراً  اف راد خ انواده  ۀشامل هم ،یو استعماالت قرآن اقی( به داللت س33/)احزا « ُيَطهِّ
)ص(  امبری ب ه زن ان پ زیشروع شده و در قبل و بعد آن ن «ینساء النب ای»خطا  با  رایز  داند،یم

و اوالد از نظ ر  ش ودیزن به کار ب رده نم  یگاه با استثناچیخانواده ه ۀخطا  شده است. کلم
به ک ار  «تیاهل ب»کلمه  زیقص  ن 76 یۀهود و آ ۀسور  13 یۀمفهوم لف  داخل آن است. در آ

 مفهوم زن در آن مقدم است.  رفته و
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)ص(  امبری ک ه در آن پ کن دی)رض( نق ل م  ش هیاز عا یت یسرن خود روا دییتأ یبرا او
ال.هيم »پوشاند و دعا کرد:  یچادر ریالسالم( را خواند و ز  همی)عل نیفاطمه، حسن و حس ،یعل

 تی روا نی القرآن ا می. به نظر مفّسر تفه«هوالء اهل با ى فعذهَ هنهم الرجْ و طهرهم بطهارا
ب ا  ،که از نظر قرآن ثابت اس ت یزیچ رایز  ؛ندارد تیداللت بر خروج همسران از عبارت اهل ب

است که همسران قطعا  داخل هس تند؛  نیا تیبلکه منظور از روا ؛آن را رد کرد توانینم ثیحد
فاطم ه،  ،ی  عل  اننیاز ظاهر قرآن دچار سوء تفاهم شود که ا یمبادا کس ،بود مناکیب امبریاما پ

ب ر آن را الزم دانس ت.  حیل ذا تص ر  ؛ان دخ ارج تیعنهم(  از اهل ب الله ی)رض نیحسن و حس
 (779-771، ص5، ج7577 ،ی)مودود

و  یواژه را ب ه )حض رت( عل  نی ان د و امرتکب ستم ش ده یگروه ،یمودود ریتفس بنابر
ک ه  نی ا گ رید  یداده و س تم( و فرزن دان آنه ا اختص اص هم ای)حضرت( فاطمه )سالم الله عل

خطا و گناه اس ت و ب ر اس ا   یبه معنا« رجس»اند. به نظر آنان، گرفته  هیعصمت آنان را نت
اس ت ک ه اگ ر رفت ار  نی ا هی ک ه منظ ور آ ی؛ در حالدهیآن پاک گردان زرا ا تیاهل ب ه،یآ نیا

ب ر مناق ب  زی ن هی آشد. قبل و بع د  دیمند خواهبهره یزگیاز نعمت پاک ،دیر یگ شیدر پ ستهیشا
 دی ش ود، چ را نبا یری گ هیمعصوم بودن آنها نت هیآ نیندارد. به فرض اگر از ا یداللت تیاهل ب

يَرُكْم َو ِلُايِ مَّ » ی ۀب ر آ بن ا ،دهن دیان ام م ممیو غسل و ت ورا که وض یهمه مسلمانان ييُ  ِلُاَطهِّ ُيِر
 (768-779، 5، ج7577 ،ی)مودود رفت؟ی( معصوم پذ6/)مائده« ِنْعَمَ ُه َهَ.ْاُكْم 

 نی )ص( مش مول ا امبری ند که پن  تن و همسران پابرآن یاز مفّسران مانند فررراز یبرخ
( اّما بیش از هفتاد ح دیث، ک ه اه ل س نت، از ام 762، ج64، ج7568هستند. )فرر رازی،  هیآ

عب ا ، ثوب ان غ الم  سلمه، عایشه، ابی سعید خدری، سعد، وائلة بن االسقع، ابی ال مراء، ابن
ه بن جعفر، علی، و حسن بن علی )ع( ک ه تقریب ا   دارسول خ ۀآزاد شد از چه ل  )ص(، عبد اللَّ

و شیعه آن را از حضرت علی، امام س اد، امام باقر، امام ص ادق و ام ام رض ا  طریق، نقل کرده
)ع(، و از ام سلمه، ابی ذر، ابی لیلی، ابی االسود دؤلی، عمرو بن میمون اودی، و سعد ب ن اب ی 
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 ب ه پ ن  ت ن اس ت و هی اختص اص آ دمی م یهمگ ،نقل کرده است ریقوقاص، بیش از سی ط
 (566 - 564، ص76، ج7315 ،یی. )طباطباشودیان رسول خدا را شامل نمهمسر 

ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی ح اتم، طبران ی و اب ن مردوی ه همگ ی از ام س لمه  نیچنهم
او عب ایی ب ه روی خ ود  ۀاند که رسول خدا )ص( در خان همسر رسول خدا )ص( روایت کرده

 )ص(رسول خدا .ظرفی غذا با خود آورده بودو  رد شدکشیده و خوابیده بود که فاطمه از در وا
فاطم ه برگش ت و ایش ان را ب ا خ ود  !و دو پسرانت حسن و حسین را صدا کن سرتفرمود: هم

ای ن آی ه ن ازل ش د. رس ول خ دا )ص(  ،خوردن ددر همان بین که داشتند آن غذا را می .بیاورد
ود را از زی ر کس ا بی رون آورد، ب ه گاه دست خآن ؛ای که داشت بر سر آنان کشیدزیادی جامه

: بار الها اینها اهل بیت من و خاصگان من هستند، پس پلیدی را اشتو عرضه د باال بردآسمان 
گوید: من سر خ ود از ایشان ببر و تطهیرشان کن، و این کالم را سه بار تکرار کرد. ام سلمه می

م ن ه م ب ا ش مایم، حض رت دو ب ار  را در زیر جامه بردم و عرضه داشتم: یا رس ول اللَّ ه )ص(
 ( 6، ص66، ج7576 ،یطبرفرمود: تو عاقبت بریری. )

ان د و ب ه نق ل ک رده یآن را با عب ارات مرتلف  یاریکه مفّسران بس تیروااین دقت در  با
ک ه م راد از  اف تیدر  ت وانیم  ،شده اس ت الداللهیو قطع السندیخبر متواتر قطع آیصورت 

ْیِت » ْهل  اْلب  ( و های)ع(، حضرت زهرا)سالم الله علی)ص(، امام علامبریتطهیر، پ ۀو مراطب آی« أ 
)ص( ب ود و از  امبری همسران پ یبرا هیآ نیالسالم( است. اگر ا همای)علنیامام حسن و امام حس

 .داشتیحضور م دیسلمه باجمع مذکر آورده بود، اّم  ریضم ،نثم مذکر بر م ۀبا  غلب
هنگام نم از ص بح ب ر در  خان ه حض رت زه را  امبریکه پاست آمده  یگرید  تیروا در

ََ : »فرمودیو م نمودی( توقف مهای)سالم الله عل ُه ِلُاْذِه يُ  ال.َّ مع ُيِر الصلة يع أهل الاات الصلة ِإنَّ
َرُكْم َبْطِهاراً  ْهَل اْلَاْاِت َو ُيَطهِّ

َ
َْ أ ْج  (799-792، ص4، ج7585 ،یوطی)س« َهْنُكُم الرِّ
جز  ریتطه یۀ)ع( در آ تیاهل ب ،رسول خدا )ص( آن بود که همگان متوجه شوند مقصود

گ روه  نی ندارد و تنها ا یگرید  قیالسالم(، مصاد  همی)عل نیحسن و حس ،یحضرت فاطمه، عل
 اراده فرموده است. ینفسان ۀآنان را از هرگونه شائب یو پاک یهستند که خداوند طهارت قلب
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ک ه در ب ین هفت اد روای ت،  آن لی به دل است؛ خاص نازل شده ۀدر یآ واقع هیآ نیبنابرا
عکرم ه  یحت ؛داندیبه دنبال آیات مربو  به همسران رسول خدا )ص( نم آیه را زییآ روایت ن

 معتقد ب ه ن زول آی ه در ض من ،دانندیو عروه که آیه را مرصوص همسران رسول خدا )ص( م
اس ت، از آن ح ذف ش ود، آی ه « َو َقيْرَن ِفيي ُبُايوِبُكنَّ » ۀ. اگر آیه که جزو آی ستندین گریآیات د 

 (566، ص76، ج7315 ،ییکمال اتصال و انس ام را دارد. )طباطبا« و اذکرن»بعد  ۀمزبور با آی
یدو ان صار در آیه مراد از ان صار دوم را تطهیر اهل بیت م  انیضمن ب عالمه طباطبایی

 همیان صار خواست خدا در دور کردن رج س و پلی دی از اه ل بی ت )عل « اّنما» ۀ. کلمداند
 ۀ. معصوم بودن اهل بی ت )عل یهم الس الم( ب ه ارادرساندیالسالم( و دادن عصمت به آنان را م

ش ود ک ه خ دا رجس معنایش ای ن م ی ۀدر کلم «جنس ال»با در نظر گرفتن  داوندتکوینی خ
 ( 564-566، صرا از نفس شما ببرد. )همان ها،یواع پلیدتمامی ان ،خواهدمی

 یُقرب یۀآ. 4. 3
َة ِفي اْلُقْربى» یۀآ ْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ

َ
ْسَئُ.ُكْم َهَ.ْاِه أ

َ
( به ل اظ اش تمال آن ب ر 63ی/)شور« ُقْل ال أ

اه ل  لیاز مفّسران اهل تسنن آن را از فضا ی. برخشودیم دهینام« موّدت» یۀ، آ«المودة» ۀکلم
 یرسول خ دا )ص ل تیببر وجو  مودت با اهل را )ص( به شمار آورده و داللت آن امبریپ تیب

، 6، ج7577 ،ی؛ حس کان37، ص73، ج7574 یآ. آلوس ن . )دانن دیوآله( آش کار م  هیالله عل
 ی( برخ 494، ص61، ج7568،ی؛ فرر راز667-668، ص، ج7581 ،ی؛ زمرشر687 -729ص

 اند.آن ذکر کرده ریرا در تفس یگریوجوه د  زین
 :  شماردیبرم نیرا چن نیمرتلف مفسر  هاینظر  «یقرب»لف   ریدر تفس یمودود

گون ه معن ا  نی را ا هی ان د و آ-گرفته یشاوندیقرابت خو  یآن را به معنا یگروه ،نرست
ک ه ش ما )اه ل  خ واهمیاّم ا م  خواهم،یاز شما نم یکار پاداش نیمن به خاطر ا»اند که کرده

 .  «دیمن و شما است، مراعات کن انیمرا که  یشاوندی( حداقل آن خو شیقر 
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یگونه معنا م  نیرا ا هیاند و آقر  و تقر  گرفته یرا به معنا «یقرب» گرید  یگروه ،دوم
ش دن ب ه خ دا  آیبه نزد  لیخواهم که در شما م-ینم نیاز ا ریغ یمن از شما پاداش»که  کنند

 .  «دیبه وجود آ
 گون هنی را ا هی و آ رندیگی( مشاوندانی)خو  کانینزد  یرا به معن «یقرب» زین یگروه ،سوم

مرا  شاوندانیطلبم که خو  ینم نیاز ا ریغ یکار پاداش نیمن از شما به خاطر ا»که  کنندیمعنا م
 دانن دیم  شاوندانیعبدالمطلب را شامل خو  یبن ۀگروه هم نیاز ا ی. بعض«دیدوست داشته باش

 .دانندیو فاطمه و فرزندان آنها م دود م یآن را فقط به عل یو برخ
 :داندینم رشیقابل پذ لی)ص( را به سه دلامبریپ تیبه اهل ب یقرب ریتفس یمودود

و فاطم ه  یازدواج حض رت عل  ،س وره در مک ه ن ازل ش ده ب ود نیکه ا یالف( هنگام 
 .کردندینم تی)ص( حما امبریعبدالمطلب از پ یالسالم( ان ام نگرفته بود و همه بن همای)عل

م ادر و پ در  قی از طر  شانیعبد المطلب نبودند. ا ی)ص( فقط بنامبریپ شاوندانی ( خو  
 ن انیا نیداش ت و در ب  یش اوندیخو  شیقر  یهااش با تمام خانوادهبزرگوارش و همسر م ترمه

 دشمنان بودند. نیاص ا  و بدتر  نیبهتر 
 نیناپسند است. مراطب ا اریبس شاوندانیج( از آن مقام شامخ در خواست م بت با خو  

 را گناه پنداشته در صدد گرفتن جان او بر آمده بودند. امبریکار پ نیآنها ا .نداکافران ریتقر 
، 754/؛ ش عراء47و  69/؛ هود16/ونسی از قرآن )یاتیالقرآن با استدالل به آ میمفّسر تفه 

. کردن دیدر خواست نم  یاز قوم خود پاداش امبرانیکه پ ردیگیم  هینت (728، 765 ،761، 789
 (665-663، ص5، ج7577 ،ی)مودود

ب ه نق ل از  یک ه آلوس دارن د؛ چنان یکامال  متفاوت با م ودود دگاهیاهل سنت د  مفّسران
او از اب ن  .دان دی)ص( م  امبریپ یو اقربا تیرا درخواست م بت به اهل ب هیمراد از آ یجماعت

به ش ام در مق ام اس تدالل  یریالسالم( در هنگام اس هی)عل نیبن حس یکه عل کندینقل م ریجر 
از ابن عب ا   نیچن( هم36، صاستشهاد کرد. )همان هیآ نیخدا بودن خود، به ا سولبر فرزند ر 

 ین ازل ش د، گفتن د: ا «قل ال اسعلكم ه.اه اجرا اال المودة فى القربى»که  ی: زمانکندینقل م
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 یتو، که موّدت آنان بر ما واجب شده است، چ ه کس ان «آینزد  شانیخو »رسول خدا، قرابت 
 (  37، ص73، ج7574 یو فاطمه و پسرانشان. )آلوس یلهستند؟ فرمود: ع

گ رد آورده  هی آ نی ا لی را ذ یاتی روا لی در کتا  شواهد التنز  یحاکم حسکان ابوالقاسم
 حیالس الم تص ر  هم ایعل «نیو فاطمه و حسن و حس  یعل» یهابه نام ثیاست که در پن  حد
 (  687-729، ص6، ج7577 ،یشده است. )حسکان

مقص ود از  ،مسلمانان آن زمان معل وم ب وده یاست که برا انینما یبه خوب اتیروا نیا از
از ال آن ان ئو و س  اس توآل ه(  هی الل ه عل یاکرم )صل ینب آینزد  شانیخو  هیآ نیدر ا «یالقرب»
ال آنان فقط هم ان چه ار بزرگ وار را ئو که حضرت در پاسخ س نیافراد آن بوده است. از ا نییتع
یی، آ. باب ان ان د. )که در آن زمان خصوص آن چهار نفر مراد ب وده شودیمعلوم م برد،یم منا

 (7328ص
اخبار متواتری از دو طائفه بر وجو  م وّدت اه ل بی ت و م ب ت آن حض رات  نیچنهم

خدا صلی الل ه علی ه و  که رسول است در تفسیر خود آورده یکه زمرشره است؛ چناننقل شد
م ّمد از دنیا برود، شهید است. هر که با دوس تی آل م ّم د از آله فرمود: هر که با دوستی آل 

است. هر که با دوستی آل م ّمد از دنیا برود، با ایمان کامل از دنی ا رفت ه  ندهکندنیا برود، توبه 
ست. هر که با دوستی آل م ّمد از دنیا ب رود، طب ق س ّنت و س یره پی امبر از دنی ا رفت ه اس ت. ا

 (  667-668، ص5، ج7581 ،ی)زمرشر
 نی که در آن از م راد خداون د در ا است آورده یثیحد یبه نقل از زمرشر زین یراز فرر

 ش انیو فاطمه و دو پس ر ا یعل نانیا ،)ص( فرمود امبریپ، وال شدئس یو وجو  موّدت اقربا هیآ
، 7568،ی. )فر ر رازکن دیاقام ه م  یل یافراد دال  نیا ترشیب میسپس مفّسر بر لزوم تعظ ؛هستند

 (494، ص61ج
مانند حدیث ثقل ین، ح دیث س فینه و مانن د آن ک ه م ردم را در فه م  یاتیدقت در روا با

ز وجو  موّدت اه ل بی ت و منظور ا میابییدر م ،کتا  خدا به اهل بیت )ع( ارجاع داده است
 نیکه اهل بیت مرجع علمی مردم قرار گیرند و ا است آن را اجر رسالت قرار دادن تنها این بوده
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که اج ر  یتغایری با آیات زیاز رسالت، دعوت دینی و بقاء و دوام آن نیست. مفاد آیه ن ریغچیزی 
 ندارد.  ،کنندرسالت را نفی می

اجر خوانده شده و نفع اجر درخواست شده، به خود بشر  یموّدت اهل بیت ادعا نیبنابرا
گردد. به فرض که چنین سفارشی مناسب به شأن نب وت نباش د، بای د هم ین ناس ازگاری در می

ْم َيُقوُليوَن » ، یعن یبع د ۀخ دای تع الی در آی  .های مشابه این خطا  جری ان یاب دسایر خطا 
َ
أ

ِه َكِذبًع َفِإْن َيَش  اْفَ رى ُه َيْخِ ْم َه.ىَهَ.ى ال.َّ و آن  ( متعرض این تهم ت ش ده65ی/)شور« َقْ.ِاَك  ِإ ال.َّ
توان د ب ه)ص( نم یامبری پ ن،ی( بن ابرا62-66، ص72، ج7315،ییرا دفع کرده است. )طباطب ا

 گ رانخاطر دش منی و کراهت ی ک ه از دیفامیلی خویشاوندان خود را هدایت ی ا ب ه ۀخاطر عالق
( خدای تعالی اجری برای رسول 63-66، ص72، جبگرداند. )هماناز هدایت آنها روی  ،دارد

. این موّدت ام ری اس ت استآن حضرت  کانیخدا)ص( معین کرده و آن موّدت نسبت به نزد 
ح ال ی ا اس ت ابت هم ه دع وت ی ا بعض ی از آن ک ه  .کندکه به است ابت دعوت برگشت می

 ( 66-68، صتری دارد. )هماناهمیت بیش
ولی اطاعت ک ردن و ه دایت ش دن م ردم را  ؛خواستندپاداش مادی نمیانبیا  قتیحق در

شعراء درخواست مزد را منتف ی دانس تند، ب ه  ۀکه در سور  آنان پس از آن ۀخواستند؛ زیرا هممی
کردن د. پی امبر اس الم نی ز از م ردم درخواس ت م زد مردم سفارش تقوا و اطاعت از خداوند می

مأمور شد تا مزد معنوی را ک ه « ُقْل » مرتبه از طرف خداوند با کلمه ندینولی چ ؛مادی نداشت
ْجيُر َفُهيَو : »دی فرمایکه مبه نفع خود مردم است، از مردم تقاضا کند؛ چنان

َ
ْلُ ُكْم ِهيْن أ

َ
ُقيْل هيع َسيْ

فرمای د: م ن ه یچ م زدی یآ ب ار م ی :در دو تعبیر آمده است زی( مزد معنوی ن51/)سبأ« َلُكيْم 
ِخيَذ ِإليى»راه خدا را انترا  کند:  ،که هرکه خواست جز آن ،مخواهینم ْن َي َّ

َ
يِه  ِإالَّ َهيْن شيعَء أ بِّ َر

َة ِفي اْلُقْربيى»فرماید: بار می( و یآ41/)فرقان« َسِااًل  ْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ
َ
ْسَئُ.ُكْم َهَ.ْاِه أ

َ
بنابراین  ؛«ال أ

 . در هر دو تعبی ر کلم هو دیگری موّدت قربی خدامزد رسالت دو چیز است: یکی انترا  راه 
یعنی مزد من تنه ا هم ین م ورد اس ت. بای د ای ن دو درخواس ت یک ی  ؛مطر  شده است« ِإالَّ »

 (393-395، ص2، ج7322 ،یباشد. )قرائت باشد. یعنی راه خدا همان موّدت قربی
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یاید آن را مقی د م تقّر  نسبت به خدا از راه عبادت منظور بود، ب یبه معنا «یقرب» اگر
به خدا تقر  جویید، راه ت وّدد و تق ّر   ،خواهیدها می: شما که با پرستش بتفرمودیو م کرد

بلکه تنها خدا را بپرستید و من از شما جز این را توقع ندارم. در چنین مقامی مهم ل  ؛این نیست
( در ک الم 63، ص72، ج7315 ،ییای ن قی د ب ا ذوق س لیم س ازگار نیس ت. )طباطب ا اشتنگذ

بر ت وّدد م ردم نس بت ب ه خ دای تع الی و تق ر  ب ه او « مودت» ۀگاه کلم چیخدای سب ان ه
 اطالق نشده، هر چند که خدا را نسبت به بندگان دارای موّدت خوانده است. 

 مباهله یۀآ. 5. 3
ْبنعَءنع» یۀآ لیالقرآن ذ میمفّسر تفه دگاهیاسا  د  بر

َ
ْبنعَءُكْم َو ِنسعَءنع َو      َفُقْل َبععَلْوا َنْ ُع أ

َ
َو أ

ْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْاَ ِهْل  
َ
ْنُفَسنع َو أ

َ
ن  ران ب ه  ئتیه یاز اعضا یادی( تعداد ز 67/)آل عمران« ِنسعَءُكْم َو أ

 یاز اعض ا آی  چیمباهل ه ه  شنهادیبودند و بعد از پ زلمتزل زین یاعده نبوت حضرت معتقد و
ب ه حض ور  یم ودود نی( بن ابرا618، ص7، ج7577 ،یک ار حاض ر نش د. )م ودود نیبه ا ئتیه
 نکرده است.  یااشاره چیو همراهانش ه امبریپ

روای  ات و ت  اریخ ممی  د حض  ور  ،یس  کوت م  ودود جانبداران  ه و ک  ردیرو  ب  رخالف
 هی در دالل ت آ یم ممن چیه  ،یکه به باور آلوسچنان ؛آن حضرت است تی)ص( و اهل بامبریپ

 ی ۀآ زی ن ی( زمرش ر727، ص6، ج7574 ،ی. )آلوس کندینم دیترد )ص( امبریبر فضل خاندان پ
 (  318، ص7، ج7581 ،ی. )زمرشرداندیکساء م ا اص  لتیبر فض لیدل نیتر یمباهله را قو 

ق( و نص ربن 378)ت یطب ر ری از مفّسران مذهب اهل سنت مانند م مد بن جر  یاریبس
 امبری پ»ان د: ک رده فیتعر  یمباهله را با عبارات گوناگون انیق( جر 314)ت یم مد سمرقند

)ع( آم د و  نیفاطم ه، حس ن و حس  ،ین ران، همراه عل  انی یاسالم)ص( جهت مباهله با مس
 ،ی)طب ر«. ش دند هیبه پرداخت جز  یو راضکردند مصال ه  امبریآنها با پ یول ؛آماده مباهله شد

 (668، ص7، ج7576 ،ی؛ سمرقند677، ص3، ج7576
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 امبری  ش  ده اس  ت ک  ه پ تی  : روادی  افزایمباهل  ه م   انی  جر  انی  پ  س از ب زی  ن یراز فر  ر
حس ن)ع( آم د و آن را داخ ل  .رنگ از منزل خ ارج ش د اهیس یپشم یعبا آیاسالم)ص( با 

و  یس پس عل  ؛خ ود ق رار داد یعب ا ریدر ز  زیاو را ن و )ع( آمدنیو سپس حس کردخود  یعبا
ْهيَل »)ص( فرمود: رتفاطمه )ع( آمدند و سپس آن حض

َ
َْ أ ْج ََ َهيْنُكُم اليرِّ يُه ِلُايْذِه ييُ  ال.َّ مع ُيِر ِإنَّ

َرُكْم َبْطِهاراً  دور کن د و ش ما را  تی را از ش ما اه ل ب یدی پل خواهدیخدا فقط م ؛اْلَاْاِت َو ُيَطهِّ
و  نیو حس ن و حس  ی)ص( همراه عل امبریآمدن پ تیروا یمفّسر در درست«. کامال  پاک سازد

و  نظ ر م ی کن داتف اق  یادع ا ث،یو حد ریاهل تفس نیمباهله ب ی( براهمی)سالم الله عل هفاطم
را ت الوت  ریتطه یۀ، آتی)اهل ب، یعنی )ص( بعد از اجتماع آن افرادامبریکه پ می آوردرا  یتیروا

 (651، ص2، ج7568 ،یکرد. )فرر راز
 و یهم راه حض رت عل )ص( به امبریآمدن پ انیبعد از ب زیق( ن115)ت یدمشق ریکث ابن

ْنُفَسيُكْم »السالم( از قول جابر مراد از  همی)عل نیحضرت زهرا و امام حسن و امام حس
َ
ْنُفَسنع َو أ

َ
« أ

ن ا»طال ب و  یرا رسول الّله )صّلی الّله علیه و س ّلم( و عل ي ب ن أب  ْبناء  و  و حس ین نرا حس « أ 
نا»  یض اوی( عبدالل ه ب ن عم ر ب51، ص6، ج7579کثی ر، . )اب نکن دیم ریرا فاطمه تفس« ِنساء 

 انی یمباهل ه ب ا مس  یاس الم)ص( ب را امبری ک ه پ آن انیخود ضمن ب ریدر تفس زیق( ن197)ت
 نک ه م  ی)ع( را همراه خود آورد و به آنها فرمود: هنگ ام نیفاطمه، حسن و حس ،ین ران، عل

آن  تی اه ل ب لتیو فض  یبر برتر یلیرا دل تیحادثه و روا نی. او ادییبگو  نیدعا کردم، شما آم
 (67، ص6، ج7572 ،یضاویکه همراه او ]به مباهله[ آمده بودند. )ب داندیحضرت م

ک  رده اس  ت « ابن  اء»و « نس  اء»، «انف  س»ش  ریفه از اه  ل بی  ت تعبی  ر ب  ه  ۀآی   نیبن  ابرا
( دعویش قائم به خودش و چند نفر یعنی دو فرزند و یآ زن 343، ص3، ج7315 ،یی)طباطبا

، 3، جای از هم ه پی روان م ممنش باش ند. )هم انکه این چند نفر نمون ه نه این؛ ودو یآ مرد ب
طالب )ع(، فاطمه ) (، حس ن )ع(  یبن اب یعل لتیبر فضدارد  هیآ نیکه ا آن  هی( نت341ص

 .  شوندیاسالم)ص( م سو  م امبریاشراص نزد پ نیتر لتیو با فض نی)ع( که برتر  نیو حس
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 اشتراء النفس یۀآ .6. 3
يِه   » یۀآ یمودود عِس َهيْن َيْشيِرن َنْفَسيُه اْبِ َيعَء َهْر يعِل ال.َّ  ری( را تفس 681/)بق ره« َو ِهَن النَّ

 یخدا جان خود را از دست م  یکه در راه جستن خشنود یکس»نکرده و در ترجمه به عبارت 
 ش نهادیپ شی( به باور او، ابوجهل به قر 765، ص7، ج7577 ،یاکتفا کرده است. )مودود ،«دهد

ش وم  ۀس یرا داد. قب ل از آنک ه دس لی از همه قبا یندگیبه نما ی)ص( توسط گروهامبریکشتن پ
. دی نق ش ب ر آ  گرد  س هیرسول الله )ص( از م ل خارج ش د و دس ،شود یگروه قاتالن عمل

 (689، ص6، ج)همان
 ،)ع( عب ور ک رده اس تیام ام عل  یکه هدفمن د از ف داکار یمودود کردیخالف رو  بر

و اهل س نت  عهیاز مفّسران بزرگ از ش یاریبس .اندکرده ژهیماجرا توجه و  نیبه ا نیقیمفّسران فر 
و  یک ه حس کانچنان ؛ان دذکر کرده تیالمب لةی)ع( در ل یمذکور را در شأن عل هیسبب نزول آ

؛ فر ر 763، ص7، ج7577 ،یان د. )حس کاندر شأن حضرت اشاره کرده هیآ زولبه ن یفرر راز
 (348، ص4، ج7568 ،یراز

ک ه ج ز ب ه  دان دیدر آن روز م  یوج ود م رد یای را گو م ذکور عب ارت  زانیالم مفّسر
 کردبالید و جز به دست آوردن رضای خدای تعالی هیچ هدفی را دنبال نمیپروردگار خود نمی

ُُ   »از عب ارت  ییکرد. عالم ه طباطب ارفتارش امر دین و دنیا را اصال  میو  يُه َر  «ِبعْلِعايعدِ  َو ال.َّ
ک ه اگ ر  ش ماردیها را رأفتی از خدای سب ان به بن دگانش م وجود چنین فردی در میان انسان

 (751، ص6، ج7315 ،ییشد. )طباطباوجود نداشتند، ارکان دین منهدم می
از امالی شیخ ص دوق، م ورد ن زول ای ن جمل ه را  یتیبا نقل روا زیالبرهان ن ریتفس صاحب

از  یاریبس اتیکه شب ه رت در بستر رسول خدا )ص( خوابید. روا نددایحضرت علی)ع( م
آن را از  قی البرهان پن  طر  ریشب فراش آمده که تفس ۀدربار  هیآ نیبر نزول ا یو سن عهیش قیطر 
 (556، ص7، ج7576 ،یگران نقل کرده است. )ب رانیو د  یثعلب
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 . نتایج4
خود از  ریاست و گاه در تفس لی)ع( احترام قا نیحضرات معصوم یبرا یکه مودود آن با
 انی الس الم( از ب همی)علتی اه ل ب گ اهیناظر بر جا اتیآ ریاّما در تفس کند،ینقل م یتیآنان روا

از تعصب را مشاهده کرد. او  ییهانشانه توانیکرده است و م یخوددار زیفضائل ن نیآشکارتر 
از مفّس ران اه ل س نت آن را نق ل  یاریا ک ه بس انسان ر  ۀسور  2و  1 یۀآ لیعبا  ذ بنا تیروا

 تی و دور از درا فیاند، ض عدانسته هی)ص( را شأن نزول آ امبریپ تیبه نذر اهل ب یکرده و وفا
به پن  ت ن آل  هیاختصاص آ ۀمعتبر دربار  اتیکثرت روا علیرغم زین ریتطه یۀآ بارۀ. درشماردیم

 یم ودود ،کن دیم  حیبر پن  تن را تص ر  هیو اّم سلمه که داللت آ شهیمنقول از عا ثیعبا و حد
 یلتیفض  هی آ نی و ا ندبود «تیاهل ب»مشمول  زیاصرار دارد تا ثابت کند همسران آن حضرت ن

)ع( در راه  یحض رت عل  یبه جانب از نی. او همچندیآی)ص( به شمار نمامبریپ تیاهل ب یبرا
ک «یالقرب»ز که در آنها مراد ا یثیخدا و احاد  نید   دی مشر  شده و م ب ت ب ه آن ان م ورد تأ
از مفّسران اهل  یاریالقرآن برخالف بس میاشاره نکرده است. مفّسر تفه ،)ص( قرار گرفتهامبریپ

را  هی آ ،ان دنم وده ی)ع( معرف  تیاهل ب یو برتر لتیبر فض یروشن لیمباهله را دل یۀسنت که آ
 است. ردهنک ریتفس
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