دو فصلنامۀ علمیپژوهشی كتاب قیّم
سال هشتم ( ،)1397شمارۀ نوزدهم

محسن ديمه کار گراب

1

سيد محمد سجادي پور

2

چکیده
آيات االحکام از ديرباز تاكنون در فرآيند استنباط ،موردتوجه فقیهان اسالمی بوده لیکن غالباً به دلیل
حاكمیت گفتمان فقهی بر اين دسته از آيات ،ابعاد كالمی آن در حوزه امامتپژوهی بهندرت مورد توجه
بوده است .اين درحالی است كه افزون بر ابعاد فقهی ،اشارات ارزشمندي نیز به موضوع امامت دارد .پیشینه
اينگونه از خوانش كالمی را در روايات فقهیـ كالمی اهلبیت (ع) در حوزه آيات احکام میتوان جست.
لذا نظر به خأل امامتپژوهی در زمینه آيات االحکام و میانرشتهاي بودن آن در عرصههاي بنیادين حديث،
فقه ،كالم و تفسیر و نیز بهرهگیري از اينگونه استنباط در حوزه مباحث كالمی امامت از ناحیه اهلبیت (ع)،
در اين نوشتار تالشی صورت گرفته است تا بر پايه روش توصیفیـ تحلیلی در میراث روايی و فقهی امامیه،
نقش آيات االحکام در احتجاجات اهلبیت (ع) در زمینه امامت را مورد بررسی و تبیین قرار دهد.
بررسیها نشان میدهد كه بنوّت اهلبیت نسبت به رسول خدا ،واليت ،امامت و زعامت اهلبیت (ع)،
نصب و تعیین الهی امام ،عنصر نص و وصايت ،عصمت ،نقش عنصر وراثت در زمینه امامت و جريان امامت
در ذريه امام حسین (ع) از مهمترين رهیافتهاي كالمی اهلبیت در استناد به آيات االحکام است.
واژگان كلیدي :آيات االحکام ،تفسیر كالمی ،استنباط فقهیـ كالمی ،امامت ،واليت ،عصمت.
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 -1مقدمه
امامت يکي از مباحث بنيادين کالمي است که از جايگاه ويژهاي در قرآن کريم برخوردار
است بهگونهاي که دستههاي گوناگوني از آيات قرآن به تصريح ،اشاره و يا تأويل به اين موضوع
کالمي پرداختهاند .در اين ميان غالباً آيات االحکام به دليل حاکميت گفتمان فقهي که ثمره آن
خوانش فقهي است ،کمتر مورد استناد مفسران و متکلمان در حوزه امامتپژوهي بوده است ،چه
اينکه در نگاه نخست چنين به نظر ميرسد که آيات االحکام تنها دربردارنده آموزههاي فقهي
باشد درحاليکه نگاه عميقتر نشان ميدهد که آيات متعددي از آنها عالوه بر مباحث فقهي،
اشارات ارزشمندي نيز به بحث امامت دارند .اين امر ،ضرورت استنباط کالمي از اين دسته از
آيات در موضوع امامت را بيشازپيش نمايان ميسازد.
از سوي ديگر تأمل در روايات تفسيري اهلبيت (ع) در باب آيات االحکام نشان ميدهد که
يکي از شيوههاي اهلبيت (ع) در تبليغ امامت ،تبيين ابعاد گوناگون آن و نيز در پاسخگويي به
شبهات شيعيان و در احتجاج با مخالفان ،استناد به آيات االحکام بوده است که بهندرت موردتوجه
مفسران و متکلمان بوده و تاکنون تکنگاري مستقلي در خصوص جايگاه آيات االحکام در
احتجاجات اهلبيت (ع) در زمينه امامت سامان نيافته است .لذا امامتپژوهي در آيات االحکام،
يکي از خألهاي پژوهشي در حوزه مطالعات ميانرشتهاي رشتههاي فقه ،تفسير قرآن ،حديث و
علم کالم است که اين پژوهش با رويکرد ميانرشتهاي و با تکيه بر روش توصيفي-تحليلي در
ميراث روايي اهلبيت (ع) به بررسي و تبيين اين ظرفيت ويژه در خوانش کالمي و ابتکار فقهي
ـ کالمي در روايات اهلبيت (ع) ميپردازد.

 -2اهمیت موضوع «امامت» در روايات تفسیري اهلبیت (ع)
عوامل گوناگوني سبب ميشد تا معرفي جايگاه واالي اهلبيت پيامبر و تبيين آموزه امامت،
غالب ًا در رأس اقدامات معرفتي ،هدايتي و تربيتي امامان معصوم قرار گيرد ،که مهمترين آنها
عبارتند از« :هجمههاي گوناگون دربار اموي و عباسي به امامان معصوم (ع) و پيروان ايشان»،
«حمايت دربار از برخي مکاتب و مذاهب غيرامامي»« ،گسترش و فعاليت روزافزون مکاتب و
مذاهب ديگر (که عدم پذيرش مقوله امامت ائمه اثني عشري ،يکي از مهمترين وجوه مشترک
آنها به شمار ميرفت)»« ،غربت و مهجوريت امامان و مذهب اماميه»« ،رسالت بنيادين امامان
معصوم در تبيين اسالم و تشيع علوي ،هدايت و تربيت مردم و حفظ و دفاع از باورها و آموزههاي
وحياني».
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در اين ميان عدم پذيرش مقوله امامت ائمه اثني عشري ،يکي از مهمترين وجوه مشترک آن

مکاتب و مذاهب به شمار مي رفت و در حقيقت امر ريشه بسياري از انحرافات فکري و عقيدتي
آنها ،دوري از اهلبيت و انحراف از فکر و عقيده ايشان بود.
معصومان (ع) ،تبيين آموزههاي وحياني و دفاع از آن را بر پايه و محوريت عقل و سنت
اصيل نبوي پيريز ي کردند و همواره در تبيين آموزه امامت و احتجاج با مخالفان و نيز در
مناظرات گوناگون کالمي ،به بهرهگيري از قرآن کريم و استناد به آن بهعنوان متن مشترک و
موردقبول همه مکاتب و مذاهب اسالمي پرداختند .در واقع استناد به قرآن و استنباط کالمي از
آن از شيوههاي بنيادين ايشان بود که نهتنها خاستگاه و اصالت قرآني مکتب اهلبيت (ع) را به
مخاطبان نشان مي داد بلکه موجب آشنايي مخاطبان با ظرفيت عميق قرآن در احتجاجات علمي
و کالمي ميشد که به نوبه خود ،جامعيت قرآن را در امور هدايتي و تربيتي ملموستر ميساخت.
توسعه کمي و کيفي علم کالم با ظرفيت کمترشناختهشده قرآن کريم که بعدها دستمايه علمي
بسياري از متکلمان ،محدثان و مفسران امامي واقع شد ،آشنايي با گونهها و شيوههاي صحيح
برداشت و استنباط کالمي از قرآن ،توسعه علم تفسير و پي بردن به مرجعيت علمي اهلبيت (ع)
از ديگر برکات اين دست از روياروييهاي علمي اهلبيت (ع) در تبيين باورهاي اعتقادي بهويژه
آموزه امامت بود.
در اين ميان ،استناد کالمي به آيات االحکام که معرکه آراء فقهي بود ،نشانگر يکي از ابتکارات
اهلبيت ( ع) در عرصه تفسير و کالم بود که در ادامه به بررسي و تبيين برخي از نمونههاي
شاخص آن در ميراث روايي ميپردازيم.

 -3جايگاه آيات االحکام در احتجاجات اهلبیت (ع) در زمینه امامت
در نگاه اول چنين به نظر ميرسد که آيات االحکام ،تنها عهدهدار بيان احکام و برخي فروعات
فقهي باشد ،چنانکه در ميراث تفسيري اهل سنت و نيز غالباً در ميراث تفسيري اماميه مشاهده
ميشود .درحاليکه در ميراث تفسيري اهلبيت (ع) رواياتي وجود دارد که خوانش اعتقادي و
کالمي از برخي آيات االحکام در زمينه امامت ارائه دادهاند که اين امر حکايت از کارکرد کالمي
اين دسته از آيات در کنار کارکرد فقهي آنها دارد .افزون بر اين ،با ترسيم يک شيوه از استنباط
آموزههاي کالمي از قرآن کريم ،الگويي عملي را پيش روي پژوهشگران کالمي و تفسيري ترسيم
ميکند که ميتواند مورداستفاده قرار گيرد .در ادامه ،برخي از استنادات کالمي اهلبيت (ع) به
آيات االحکام در مسأله امامت موردتوجه قرار ميگيرد:
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 -1-3آيه محارم
ابن رسولاهلل بودن ائمه اطهار (ع) يکي از مسائلي است که از ديرباز ،برخي از مخالفان آن را
نپذيرفتهاند؛ به نظر ميرسد نفي اين مطلب ،ريشه در افکار جاهليت داشته که نوه دختري را
فرزند خويش نميخواندند همانگونه که در بيت زير نمايان است:
«بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهنّ ابناء الرجال ادأباعد» (ابن قتيبه ،1408 ،ج ،1ص /46ابن قدامة،
بيتا ،ج ،6ص /207ابن هشام ،1404 ،ج ،2ص :)452فرزندان ما تنها فرزندان پسران ما هستند
و فرزندان دختران ما فرزندان مردان بيگانه و دورند.
افزون بر اين ،توطئهاي بهمنظور جدايي ائمه اطهار (ع) از رسول خدا (ص) و تالش براي
مساوي جلوه دادن جايگاه بنيعباس و اهلبيت (ع) نسبت به رسول خدا (ص) در اين امر
مشاهده ميشود .منصور دوانيقي روزي از امام صادق (ع) پرسيد :ما و شما نسبت به رسول خدا
يکسان هستيم که حضرت در پاسخ فرمود« :اگر پيامبر (ص) از دختران شما خواستگاري کند،
مجاز است؛ اما از ما نميتواند و اين دليل آن است که ما از او هستيم و او از ماست» (راغب
اصفهاني ،1420 ،ج ،1صص.)419-418
مأمون نيز در سفري به حضرت رضا (ع) گفت :من در حال فکر کردن در مورد امر ما و شما
و نَسَب ما و شما بودم ،پس به اين نتيجه رسيدم که ما از لحاظ حَسب و نَسب در يک درجه
هستيم و اختالف بين شيعيان از روي هوي و هوس و از روي عصبيت است .حضرت رضا (ع)
فرمودند :اين سخن پاسخي دارد .اگر بخواهي ميگويم و اگر بخواهي سکوت ميکنم .مأمون
گفت :من اين را گفتم تا نظر شما را بدانم .حضرت رضا (ع) فرمودند :تو را به خدا قسم اگر
خدا پيامبرش را دوباره مبعوث و زنده نمايد و ايشان دخترت را خواستگاري کند ،آيا دخترت
را به او تزويج ميکني؟ مأمون گفت :سبحاناهلل ،آيا کسي هست که از اين کار روي برگرداند؟!
پس حضرت رضا ( ع) فرمودند :آيا بر پيامبر (ع) حالل است که از دختر من خواستگاري کند؟
مأمون لحظهاي ساکت شد و سپس گفت :به خدا قسم شما به رسول خدا (ص) نزديکتريد
(مفيد[1413 ،ب] ،ص /37کراجکي ،1410 ،ج ،1ص.)356
امام رضا (ع) در يکي از مناظرات دربار ،بهمنظور اثبات بنوت ائمه اطهار (ع) نسبت به رسول
خدا (ص) به آيه ﴿ ُحرِّ َم ْ َعلَيْ ُكمْ أُمَّهاتُكُمْ َو بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ( ﴾...نساء )23 /4 :استناد کرده و
چنين ميفرمايد:
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« ...پس خبر دهيد مرا که اگر رسول خدا (ص) زنده بود صحيح بود که دختر مرا يا دختر
پسر مرا و هر نسلي که از صُلب من به وجود آيد تزويج فرمايد؟ عرض کردند :نه فرمود :پس
خبر دهيد مرا که اگر رسول خدا (ص) زنده بود صحيح بود که يکي از دختران شما را تزويج
فرمايد؟ عرض کردند :بلي .فرمود :پس در اين مطلب بياني است واضح که من از آل او هستم و
شما از آل او نيستيد و اگر شما از آل او بوديد حرام بود بر او تزويج دختران شما چنانکه حرام
است بر او تزويج دختران من ،چه اينکه من از آل او هستم و شما از امت او و فرق است ميان
آل و امت زيرا که آل او از اوست و امت هرگاه از آل نباشند از او نيستند» (ابنبابويه،1378 ،
ج ،1صص /240-239همو ،1362 ،صص /533-532ابن شعبه ،1404 ،ص.)435
در روايت ديگري نيز نقل شده که امام باقر (ع) در پاسخ به شبهه مذکور خطاب به ابو
الجارود به آيه ﴿ ...وَ حَالِئلُ أَبْناِئكُمُ الَّذِينَ ِمنْ َأصْالبِ ُكمْ( ﴾...نساء )23 /4 :استناد نمود که اين آيه
داللت بر اين دارد که امام حسن (ع) و امام حسين (ع) از صلب رسول خدا (ص) هستند که
داللت اين آيه را کسي بهجز کافر رد نخواهد کرد .حضرت فرمودند :اي ابو الجارود آيا به تو از
آيات قرآن بگويم که آنان از صلب رسول خدا هستند؟ گفتم :فدايت شوم در کجا آمده است؟
فرمود :در آنجا که خداوند فرموده﴿ :حُرِّ َم ْ َعلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ َو بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ﴾ تا آخر آيه تا
آنجا که فرموده ﴿ َوحَالئِلُ أَبْنائِ ُكمُ الَّذِينَ ِمنْ أَصْالبِكُمْ﴾[« :ازدواج با اين زنان] بر شما حرام شده
است :مادرانتان ،و دخترانتان ،و خواهرانتان ... ،و [نيز] همسران پسرانتان که از نسل شما هستند
[بر شما حرام شده است]» .اي ابو الجارود از آنها بپرس آيا بر رسول خدا (ص) حالل است که
از دختران آنان (امام حسن (ع) و حسين (ع)) خواستگاري کند؟ اگر بگويند بله دروغ گفتهاند و
اگر بگويند نه ،پس آن دو از صلب رسول خدا (ص) هستند (کليني ،1365 ،ج ،8ص /318قمي،
 ،1404ج ،1ص.)209
ن
امام کاظم (ع) نيز در روايتي در پاسخ به شبهه مذکور به هارون عباسي ،به آيات ﴿وَ ِم ْ
ُذرَِّّيتِهِ داوُدَ وَ ُسلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ َو يُوسُفَ وَ مُوسی وَ هارُو َن وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِِننيَ .وَ زَ َكرِيَّا وَ
يَحْيی َو عِيسی وَ إِلْيَاسَ « :﴾...و از فرزندان او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون
را [هدايت کرديم] و اين گونه نيکوکاران را پاداش ميدهيم .و زکريا و يحيي و عيسي و الياس
را [نيز که از نسل اويند ،هدايت نموديم]» (انعام )85-84 /6 :استناد نمود که حضرت عيسي (ع)
که پدر نداشت ،از طريق مادر ملحق به ذريه انبيا شده و ما اهلبيت (ع) نيز از طريق مادرمان
حضرت فاطمه (ع) در شمار ذريه پيامبر (ص) هستيم .حضرت در ادامه به آيه مباهله نيز استناد
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ميکند که در آن مراد از ﴿أَبْناءَنا﴾ (آل عمران )61 /3 :امام حسن (ع) و امام حسين (ع) هستند
که خداوند تعبير ابن رسولاهلل را براي آنها به کار برده است (ابنبابويه ،1378 ،ج ،1صص-84
 /85طبرسي ،1403 ،ج ،2صص /392-391ابن حجر هيتمي ،1424 ،ص.)284

 -2-3آيه اولو االرحام
ض
ضهُمْ َأوْلی ِببَعْ ٍ
سهِمْ وَ أَزْواجُهُ ُأمَّهاُتهُمْ وَ أُولُوا الْ َأرْحامِ بَعْ ُ
النبِيُّ أَوْلی بِالْ ُمؤْمِ ِننيَ ِمنْ َأنْفُ ِ
آيه ﴿ َّ
فِي كِتابِ اللَّهِ ِمنَ الْ ُمؤْمِ ِننيَ وَ الْمُهاجِرِينَ« :﴾...پيامبر ،نسبت به مؤمنان از خودشان اولي و سزاوارتر
است ،و همسرانش [در حرمت ازدواج به منزله] مادران آنانند ،و بر طبق کتاب خدا دارندگان
قرابت نسبي [در ميراث بردنِ ] از يکديگر از مؤمنان و مهاجران [که پيش از اين بر پايه ايمان و
هجرت ميراث ميبردند] سزاوارترند» (احزاب )6 /33 :که بخشي از آن مشابه آيه ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوْا
اللهِ:﴾...
ضهُمْ َأوْلی بِبَعْضٍ فی ِكتَابِ َّ
مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَئكَ مِنكم َوأُوْلُوْا الْأَ ْرحَامِ بَعْ ُ
« و آنان که بعد [از مؤمنان و نخستين مهاجران ] ايمان آوردند و هجرت کردند و همراه شما با
دشمنان جنگيدند ،از شمايند و خويشاوندان [بنابر آنچه نسبت به برنامه ارث] در کتاب خدا مقرّر
شده از ديگران سزاوارترند» (انفال )75 /8 :است نيز در شمار آيات احکام است.
خوانش فقهي معروفي که در اين آيه وجود دارد ازاينقرار است که بر اساس آن حکم توارث
به هجرت ،برادري و مواالت در دين که در صدر اسالم رواج داشت نسخ شد و اولويت
خويشاوندان بر غير خويشاوندان از مهاجرين و ساير مؤمنين در توارث ،جايگزين حکم موقت
قبلي شد .البته خداوند براي بهرهمند ساختن اولياء ،وصيت به ثلث مال و يا کمتر از ثلث را روا
دانست (نک :طباطبائي ،1417 ،ج ،16ص .)277در ميراث روايي اهلبيت (ع) روايات متعددي
وجود دارد که از ابعاد گوناگون به فروعات فقهي اين آيه پرداختهاند (براي نمونه نک :کليني،
 ،1365ج ،7صص /125-119ابنبابويه ،1413 ،ج ،4صص /306-305طوسي ،1365 ،ج،9
صص .)333-328بااينوجود ،بخشي از ميراث روايي اهلبيت (ع) به خوانش کالمي از آيه
مذکو ر در حوزه برخي مباحث امامت اختصاص يافته است .برخي از اين استداللها به شرح
زير است:

 -1-2-3واليت و امامت امیرالمؤمنین علی (ع)
در جريان مناظرهاي که هارون با امام کاظم (ع) و سؤال و جواب طوالنياي که با امام دارد،
از امام ميپرسد :با وجود عباس ،عموي پيامبر (ص) چگونه واليت به علي (ع) رسيد؟ امام کاظم
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(ع) فرمودند :علي بن ابي طالب (ع) فرمود :با وجود فرند صلبي پسر يا دختر ،کسي عالوه بر
فرزند صلبي ارث نميبرد مگر ابوين ،زوج و زوجه ،و تا ولد صلبي موجود است ،به عمو ارث
نميرسد.
در ادامه نيز فرمود :پيامبر (ص) کسي که هجرت نکرده بود را وارث نميدانست و واليتي
براي کسي در نظر نميگرفت مگر اينکه هجرت کند (لذا واليت به عباس نميرسد) .هارون
ميگويد :از قرآن دليل بياور .امام به اين آيه استدالل ميکندَ ...﴿ :و الَّذِينَ آ َمنُوا وَ لَ ْم يُهاجِرُوا ما
لَكُمْ ِمنْ وَالَيِتهِمْ ِمنْ شَيْءٍ « :﴾...و کساني که ايمان آوردند و هجرت نکردند شما را از دوستي
آنان هيچ سودي نيست( .»...انفال )72 /8 :و تصريح ميفرمايد که عباس هجرت نکرده است
(نک :ابنبابويه ،1378 ،ج ،1صص .)83-81مشروح همين استدالل کالمي توسط فضل بن شاذان
بنا بر گزارشي از شيخ مفيد بيان شده است (مفيد 1413 ،ب ،صص.)171-170
به گفته شيخ مفيد ،اميرالمؤمنين (ع) از عباس نسبت به رسول خدا (ص) نزديکتر بود و
اولي بود به مقام آن حضرت از وي ،اگر ثابت شود که مقام ،موروثي است .زيرا اميرالمؤمنين (ع)
پسرعموي رسولاهلل از طرف پدر و مادر است (يعني ابوطالب و عبداهلل از يک پدر و مادر بودند)؛
و عباس عموي آن حضرت است از طرف پدر (يعني برادر پدري عبداهلل است) و کسي که
نزديک باشد به دو سبب ،اقرب است از کسي که نزديک باشد به يک سبب؛ و اگر فاطمه (ع)
پس از رسول خدا (ص) موجود نبود ،هرآينه اميرالمؤمنين (ع) احقّ بود به ميراث آن حضرت از
عباس و اگر ميراث ميبرد با ولد احدي غير از پدر و مادر و زن و شوهر ،هرآينه اميرالمؤمنين
(ع) احقّ بود به ميراث آن حضرت با فاطمه (ع) از عباس به قرابت از دو جهت و نسبت عباس
از يک جهت (همانجا).
در ميان مدعيان خالفت پس از رسول خدا (ص) ،گفتني است ابوبکر ،عمر و عثمان ،اگرچه

از مهاجرين بودند امّا قرابت نداشتند .عباس نيز اگرچه قرابت داشت امّا از مهاجرين نبود؛ پس
به استناد آيه «ذوي األرحام» ،واليت و خالفت مخصوص اميرالمؤمنين علي (ع) است؛
بهعبارتديگر اولي به حضرت رسول (ص) ،کسي است که در او اين سه صفت باشد از ايمان
و خويشي و مهاجرت؛ و اجماع اهل اسالم است بر اينکه پس از رسول خدا (ص) سه نفر
بودهاند که در امامت ايشان اختالف شد :ابوبکر و عباس و اميرالمؤمنين (ع) .عباس اگرچه مؤمن
و خويش بود امّا مهاجر نبود و ابوبکر بر تقدير صحت ايمان و هجرتش از اولو االرحام نبود،
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پس متعيّن شد که اولي به امامت و خالفت ،اميرالمؤمنين (ع) است (ابوالفتوح رازي،1408 ،
ج ،15ص /350شوشتري ،1409 ،ج ،3ص /420مجلسي[1404 ،الف] ،ج ،36ص.)189

 -2-2-3جريان امامت در ذريه امام حسین (ع)
جريان امامت در ذريه امام حسين (ع) از ديگر مباحث کالمي است که به استناد آيه مذکور
بيان شده است:
سهِمْ وَ أَزْوا ُج ُه
الن ِبيُّ َأوْلی بِالْ ُمؤْ ِمِننيَ ِمنْ أَنْفُ ِ
عبدالرحيم بن روح از امام باقر (ع) سؤال کرد :آيه ﴿ َّ
ضهُمْ أَوْلی ِببَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ( ﴾...احزاب )6 /33 :درباره چه کساني
أُمَّهاُتهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْ ُ
نازل شد؟ حضرت فرمود :درباره امر واليت و امامت نازل شده است .اين آيه پس از حسين (ع)
در ميان اوالدش جاري شد .پس ما نسبت به پيامبر و امر امامت ،از مؤمنان و مهاجران و انصار
سزاوارتريم .گفتم :اوالد جعفر از امامت بهرهاي دارند؟ فرمود :نه .گفتم :براي اوالد عباس بهرهاي
هست؟ فرمود :نه .پس من تمام شعبههاي فرزندان عبدالمطلب را براي آن حضرت برشمردم،
نسبت به همه ميفرمود :نه ،ولي اوالد حسن (ع) را در آن مجلس فراموش کردم .بعداً خدمت
ايشان رسيدم و عرض کردم :براي اوالد حسن از امامت بهرهاي هست؟ فرمود :نه .به خدا اي
عبدالرحيم هيچ فردي که به محمد منسوب است جز ما از آن بهرهاي ندارد (کليني ،1365 ،ج،1
ص.)288
عبدالرحمن بن کثير گويد« :از امام صادق (ع) از معناي آيه تطهير سؤال کردم ،حضرت فرمود:
اين آيه درباره پيامبر (ص) و اميرالمؤمنين و حسن و حسين و فاطمه (ع) وارد شده است ،و
چون خداوند عز و جل پيامبرش را بهسوي خود برد ،اميرالمؤمنين امام شد و پس از او حسن و
پس از او حسين و پس از او به تأويل «آيه اولوا االرحام» ،علي بن الحسين (ع) امام شد ،و پس
از او امامت در اوالد اوصياي او نسلي پس از نسل قبلي جريان دارد ،پس طاعت آنها طاعت
خدا و معصيت آنها معصيت خداي ع ّز و جلّ است» (ابنبابويه ،بيتا ،ج ،1ص.)205
چنانکه شيخ مفيد نيز در بيان يکي از ادله امامت امام سجاد (ع) به اولي بودن ايشان به امام
حسين (ع) و شايستگي ايشان به سبب فضيلت و نَسب اشاره کرده و به استناد آيه «ذوي األرحام»
و قصه زکريا ،اولي به امام پيشين را شايستهتر از ديگران به مقام امامت دانسته است (مفيد1413 ،
الف ،ج ،2ص.)138
حسين بن ثوير از امام صادق (ع) چنين روايت کرده است« :امامت پس از امام حسن (ع) و
امام حسين (ع) در هيچ دو برادري محقق نخواهد شد .همانا امامت از علي بن حسين (ع) ادامه
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ب
ضهُ ْم َأوْلی ِببَعْضٍ فِي كِتا ِ
پيدا کرد همانطور که خداوند تبارکوتعالي فرمود﴿ :وَأُولُوا الْ َأرْحامِ بَعْ ُ
اللَّهِ﴾ (احزاب )6 /33 :لذا پس از علي بن حسين (ع) امامت فقط در فرزندان و فرزندا ِن فرزندان
(معصوم) جاري خواهد شد» (کليني ،1365 ،ج ،1صص.)286-285

ابو عمر زبيري گويد :به امام صادق (ع) عرضه داشتم :دليل خروج امامت از فرزندان امام
حسن (ع) به فرزندان امام حسين (ع) را به من بفرماييد .حضرت فرمود :هنگاميکه امر شهادت
امام حسين (ع) فرارس يد روا نبود که امامت را به فرزندان برادرش بسپارد و به آنها وصايت
ضهُمْ أَوْلی ِببَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾ زيرا فرزندان امام حسين
نمايد ،به دليل آيه ﴿ َوأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْ ُ
(ع) نسبت به فرزندان امام حسن (ع) ،به امام حسين (ع) نزديکتر بودند و به امامت اولي و
شايستهتر بودند ،پس اين آيه ،فرزندان امام حسن (ع) را از امامت خارج ساخت و امامت به امام
حسين (ع) و فرزندان وي رسيد که آيه کريمه چنين حکمي را تا قيامت براي ايشان داشته است
(عياشي ،1380 ،ج ،2ص.)72
در روايتي ديگر ،امام صادق ( ع) پس از اشاره به مسير امامت از سه امام نخست شيعه ،دليل
استحقاق امام سجاد (ع) به امامت را آيه «ذوي األرحام» دانسته و تصريح ميفرمايد که امامت در
ذريه ايشان قرار گرفته است (نک :ابنبابويه ،بيتا ،ج ،1ص.)207
گفتني است از ظاهر آيه پيداست ،مراد از اولويت پيامبر (ص) بر ساير مؤمنين نسبت به
ن
النبِيُّ َأوْلی بِالْ ُمؤْ ِمنِنيَ ِم ْ
خودشان ،اولويت در همه امور دنيوي و ديني است چنانکه از اطالق ﴿ َّ
سهِمْ﴾ (احزاب )6 /33 :چنين استفاده ميشود؛ لذا اين آيه همسو با معناي آياتي چون
أَنْفُ ِ
﴿ َو َأطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (نساء )59 /4 :و ﴿وَما َأ ْرسَلْنا ِمنْ َرسُولٍ ِإلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (نساء)64 /4 :
و آياتي از اين قبيل است که اطالق دارد (طباطبائي ،1417 ،ج ،16ص .)276لذا افزون بر خوانش
ن
ني مِ ْ
النبِيُّ َأوْلی بِالْ ُمؤْ ِمنِ َ
فقهي ميراث خويشاوندان ،عطف اولويت ﴿اولوا االرحام﴾ بر ﴿ َّ
سهِمْ﴾ به معناي اطالق اولي بودن در امور دنيوي و ديني که بيان شد ،سبب ظهور اولويت
أَنْفُ ِ
دوم در همان معناي اطالق اولويت در امور دنيوي و ديني ميشود که بر پايه اين ظهور ،همان
واليت و اطاعت برخي از افراد ثابت ميشود که نسبت به رسول خدا (ص) به دليل شايستگيها
و نيز قرابت رحمي و خويشاوندي به ايشان بر ساير مؤمنين و مهاجرين اولويت دارند که با
توجه به اطالقي که بيان شد واليت و اطاعت ايشان ثابت ميشود .اين آيه از اين منظر با آياتي
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که واليت و اطاعت پس از رسول خدا (ص) را بيان ميکنند مانند آيه اطاعت از «اولي األمر»
تناسب معنايي دارد.
ن
با ضميمه نمودن معناي پيش رو با آيه ﴿ ...وَالَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ ِمنْ َواليَ ِتهِمْ ِم ْ
شَيْءٍ( ﴾...انفال( )72 /8 :که به شهادت ظاهر آن و نيز روايت امام کاظم (ع) ،بيانگر وارث نبودن
کسي است که هجرت نکرده است و واليتي براي غير مهاجران ثابت نميکند) ،براي اولي بودن
به رسول خدا (ص) ،سه شرط ايمان ،ارتباط نَسبي و رحمي با رسول خدا (ص) و هجرت مطرح
ميشود که عدم هجرت ،عباس را از شايستگي اين امر خارج ميسازد و عدم ارتباط رحمي ،سه
خليفه اول را از تصدي اين امر خارج ميسازد .چنانکه پيداست استدالل مذکور بدون نياز به
تأويل و خروج از ظاهر است.
هم چنانکه از دو دسته روايات مذکور ،اعم از خوانش فقهي و کالمي که هر دو با استناد به
ظاهر آيات است ،استفاده ميشود که آيه «اولوا األرحام» در خصوص توارث اطالق دارد ،اعم از
توارث در امور مالي و نيز توارث در جايگاه معنوي و امور مربوط به خالفت ،واليت و زعامت
بر مسلمين.
از سوي ديگر با توجه به تأثر متکلمان امامي از احتجاجات کالمي اهلبيت (ع) که در اين
فراز بهعنوان نمونه در خصوص فضل بن شاذان ،شيخ مفيد ،محقق اردبيلي ،عالمه مجلسي و
ديگر متکلمان ديده ميشود ،نقش بيبديل اهلبيت (ع) در پايهريزي برخي مباحث کالمي و
افزودن غِناي علمي مباحث کالمي و توسعه علم کالم بهخوبي نمايان ميشود.
رويکرد کالمي اهلبيت (ع) به آيات االحکام ،رويکردي نوين به اين آيات بود که از يکسو
ظرفيت نهفته برخي از آيات احکام در زمينه امامتپژوهي به قرآنپژوهان معرفي و تبيين ميشد.
اين امر بهنوبه خود سبب پي ريزي و رشد تفسير کالمي و منجر به توسعه کمي و کيفي گستره
آيات امامت در استنادات و احتجاجات کالمي ميشد و بر توسعه و غنيسازي علم تفسير
ميافزود و از سوي ديگر ،خاستگاه اصيل قرآني و وحياني باورهاي کالمي و بنيادين اماميه را به
پيروان مکتب اهلبيت (ع) و نيز به ساير مکاتب و مذاهب اسالمي نشان ميداد .بهويژه آنکه
صدور اين دسته از روايات ،غالب ًا در زمان شکلگيري و گسترش برخي مکاتب و مذاهب
غيرامامي در سده دوم و سوم هجري بود که هر يک بهنوبه خود از مکتب اهلبيت (ع) فاصله و
زاويه گرفته بودند .لذا رسالت بنيادين معصومان (ع) در حفاظت از آموزههاي وحياني ،تبيين،
ترويج و اقامه دين و نيز دفاع عقالني از آن ،سبب ميشد که ايشان به شيوههاي گوناگون علمي
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مخصوص ًا با بهرهگيري از ظرفيت دستههاي گوناگون آيات وحي به اين مهم پرداخته و با پيريزي
عقالني و وحياني آموزههاي ناب اسالمي در زمينههاي گوناگون اخالقي ،فقهي و کالمي بهويژه
در زمينه امامت به مواجهه علمي و منطقي با مکاتب و مذاهب غيرامامي همت گمارند .افزون بر
اين ،از رهگذر اين رويکرد کالمي ،شيوه صحيح استنباط از قرآن در حوزه کالم و در افقي باالتر،
يکي از شيوههاي تفسير قرآن کريم به قرآنپژوهان ارائه ميگردد همچنانکه با عدول از شيوههاي
صحيح تفسير قرآن و تحميل آراء و انديشههاي غير قرآني به قرآن ،زمينه تفسير به رأي فراهم
ميآيد.

3-3و -4آيه خمس و فیء
ِلرسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبی وَ الْيَتامی َو
آيه خمس ﴿وَ ا ْعلَمُوا أَنَّما َغنِ ْمُتمْ ِمنْ شَيْءٍ فَأَنَّ ِللَّهِ ُخمُسَهُ وَ ل َّ
الْمَساكنيِ وَ اْبنِ السَّبيلِ( ﴾...انفال« :)41 /8 :و بدانيد هر چيزي را که [از راه جهاد يا کسب يا هر
طريق مشروعي] به عنوان غنيمت و فايده به دست آورديد [کم باشد يا زياد] يک پنجم آن براي
خدا و خويشا ن پيامبر ،و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان است» يکي از آيات احکام است
که از ديرباز تاکنون موردبررسي قرار گرفته است.
در ميان ابعاد فقهي آن ،مباحث پيرامون مراد از ﴿ذِي الْقُرْبی﴾ و سهم خداوند و رسول خدا
(ص) ميان آيه خمس و مباحث امامت ،پيوند برقرار کرده است؛ چنانکه در برخي از روايات
آمده است:
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) درباره آيه ﴿وَ ا ْعلَمُوا أَنَّما غَ ِن ْمتُمْ ِمنْ شَيْءٍ فَأَنَّ ِللَّهِ خُمُسَ ُه َو
ِلرسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبی ﴾...روايت کرده که حضرت فرمود« :آنها خويشاوندان رسول خدا (ص)
ل َّ
هستند و خمس براي خدا و رسول و براي ماست» (کليني ،1365 ،ج ،1ص.)539
عبدالرحمن بن کثير از امام صادق (ع) درباره آيه مذکور نقل کرده که حضرت فرمود:
«اميرالمؤمنين (ع) و ائمه هستند» (کليني ،1365 ،ج ،1ص.)414
زکريا بن مالک جعفي از امام صادق (ع) از معناي آيه ﴿ َو اعْ َلمُوا أَنَّما َغنِ ْمتُمْ ِمنْ َشيْ ٍء فَأَنَ لِلَّ ِه
السبِيلِ ﴾...سؤال کرد ،حضرت فرمود:
ِلرسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبی وَ الْيَتامی وَ الْمَسا ِكنيِ وَ اْبنِ َّ
خُمُسَهُ وَ ل َّ
« خمس خداوند عزوجل براي رسول خداست که آن را در راه خدا صرف مينمايد .خمس رسول
نيز براي نزديکان ايشان است .خمس ذوي القربي نيز که براي همان نزديکان پيامبر است .يتامي
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نيز يتيمان اهلبيت پيامبر است که براي اين چهار گروه ،چهار سهم قرار داده است .درباره
مساکين و ابن سبيل که ميداني که ما از صدقه نميخوريم و صدقه براي ما حالل نيست و بلکه
براي مساکين و ابناء سبيل است» (ابنبابويه ،1413 ،ج ،2ص.)42
س ُه
ن شَيْ ٍء فَأَنَّ لِله ِه خُمُ َ
بزنطي نيز گويد :از امام رضا (ع) در مورد آيه ﴿وَا ْع َلمُوا أَنَّما َغنِ ْمتُ ْم مِ ْ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبی ﴾...سؤال شد ،آن سهمي که از آنِ خداست از براي کيست؟ امام فرمودند:
«سهم خداوند از آنِ رسولاهلل (ص) است و همچنين آنچه سهم رسولاهلل (ص) است خاص
امام بعد از پيامبر است( »...کليني ،1365 ،ج 1ص /544حميري ،بيتا ،ص.)170
ني
ِلرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبی َوالْيَتامی وَالْمَساك ِ
آيه ﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی َرسُولِهِ ِمنْ أَهْلِ الْقُری َفل َِّلهِ وَل َّ

الرسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَ ْنهُ فَاْنتَهُوا﴾...
ي ال يَكُو َن دُولَ ًة بَ ْينَ الْ َأ ْغنِيا ِء ِمنْكُ ْم وَما آتاكُمُ َّ
ن السَّبيلِ كَ ْ
وَابْ ِ
(حشر« :)7 /59 :آنچه خدا از [اموال و زمينهاي] اهل آن آباديها به پيامبرانش بازگرداند
ا ختصاص به خدا و پيامبر و اهل بيت پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد ،تا ميان
ثرومندان شما دست به دست نگردد .و [از اموال و احکام و معارف ديني] آنچه را پيامبر به شما
عطا کرد بگيريد و از آنچه شما را نهي کرد ،باز ايستيد» .در مورد غنائمِ بهدستآمده از جنگها
است که تکليف اين غنائم را مشخص ميکند که متعلق به چه کساني است.
پيوند اين آيه چنانکه از ظاهر آيه و روايات پيداست ،حکايت از جايگاه ويژه اهلبيت (ع)
دارد .اميرالمؤمنين علي (ع) فرمود« :سوگند به خدا که مراد از ذوي القربي ما هستيم که خداوند
ما را به خود و پيامبرش قرين نموده است چنانکه فرمود﴿ :ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی َرسُولِهِ ِمنْ أَهْلِ الْقُری
َفِللَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبی وَالْيَتامی وَالْمَسا ِكنيِ ﴾...يتامي و مساکين از ما؛ و خداوند بهرهاي از
صدقه براي ما قرار نداد .خداوند پ يامبرش را گرامي داشت و نيز ما را گرامي داشت از اينکه از
چرکهاي دست مردم به ما اطعام کند» (کليني ،1365 ،ج ،1ص.)539
حضرت باقر (ع) نيز درباره اين آيه فرمود« :اين آيه فقط درباره ما نازل شده؛ هر چه متعلق
به خدا و پيامبر باشد به ما تعلق دارد .ما ذو القربي و ما مساکين هستيم .هرگز مسکنت و احتياج
ما به پيامبر (ص) قطع نخواهد شد .ما ابن السبيل هستيم .هيچ راهي شناخته نميشود مگر به
وسيله ما و امر از اساس براي ماست» (استرآبادي ،1409 ،ص.)652
با ضميمه کردن آيه خمس ﴿وَا ْعلَمُوا أَنَّما َغنِ ْمتُمْ ِمنْ شَيْ ٍء فَأَنَّ لِ َّلهِ خُمُسَ ُه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبی
ل
ل( ﴾...انفال )41 /8 :و آيه فيء ﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ ِمنْ أَ ْه ِ
وَالْيَتامی وَالْمَساكنيِ وَاْبنِ السَّبي ِ
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الْقُری َفِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبی وَالْيَتامی وَالْمَساكنيِ وَاْبنِ السَّبيلِ( ﴾...حشر )7 /59 :به آيه ﴿إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ ِللْفُقَراءِ وَالْمَسا ِكنيِ وَالْعا ِمِلنيَ َعلَيْها وَالْ ُمؤَلَّفَ ِة ُقلُوُبهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِ ِمنيَ وَفِي َسبِيلِ اللَّ ِه

ضةً ِمنَ اللَّهِ( ﴾...توبه« :)60 /9 :صدقات ،فقط ويژه نيازمندان و تهيدستان
السبِيلِ فَرِي َ
وَاْبنِ َّ
[زمينگير] و کارگزاران [جمع و پخش آن] و آنانکه بايد دلهايشان را [براي تمايل به اسالم] به
دست آورده شود ،و براي [آزادي] بردگان و [پرداخت بدهي] بدهکاران و [هزينه کردن] در راه
خدا [که شامل هر کار خير و عام المنفعه ميباشد] و در راه ماندگان است [اين احکام] فريضهاي
از سوي خداست» .نکات زير قابلبرداشت است:
 عدم ذکر خدا ،رسول و ذي القربي در آيه صدقات ،حکايت از جايگاه واالي ايشان دارد
که روا نبود و در شأن ايشان نيست که از صدقات سهمي داشته باشند ،لذا حکم در مورد «ذي
القربي» ه مان حکم در مورد رسول خداست و هرگز در عرض فقرا ،مساکين و ديگر مصارف
صدقه قرار نمي گيرند .اين امر حکايت از جايگاه و شأنيت باالي ايشان نسبت به امت و نيز
جايگاه واالي ايشان نزد خداوند و قرابت و اولي بودن به رسول خدا نسبت به امت دارد.
 عطف «ذي القربي» به رسول خدا (ص) و خداوند ،در آيات خمس و فيء ،حکايت از
جايگاه ويژه «ذي القربي» نسبت به رسول خدا و خداوند دارد که نظير آن در آيات واليت و
أولي األمر و عرضه اعمال وجود دارد که بيانگر مقام عصمت و واليت اهلبيت (ع) و تالي تِلو
بودن ايشان نسبت به رسول خداست.
 چنانکه از ظاهر پيداست مراد از «ذي القربي» همان افرادي هستند که در آيه ﴿ ...قُلْ ال
َأ ْسَئلُكُ ْم َعلَيْهِ أَجْرًا ِإالَّ الْ َموَدَّةَ فِي الْقُرْبی( ﴾...شوري« :)23 /42 :بگو :از شما [در برابر ابالغ رسالتم]
هيچ پاداشي جز مودّت نزديکان [يعني اهل بيتم] را نميخواهم» مودّت به آنان از جانب خداوند،
اجر رسالت رسول خدا تعيين شده است .از سوي ديگر بهحکم عقل و نيز حکمت الهي ،اجر
بايد متناسب تالش فرد و در راستاي تالش فرد باشد ،لذا مودّت به «ذي القربي» صرفاً دوست
داشتن و محبت به اهلبيت (ع) نيست بلکه اين اجر ،حکايت از تناسب آن با مقام رسالت و
دوام آن تا روز قيامت دارد .به تعبير ديگر مودّت اهلبيت (ع) زمينه خوبي بهمنظور پيشبرد و
دوام رسالت رسول خدا (ص) و زمينه پذيرش اطاعت و واليت ايشان است.
 امام رضا (ع) نيز در يکي از مناظرات دربار ،به مقرون بودن سهم ذوي القربي با سهم
رسول خدا (ص) و سهم خداوند اشاره نموده که بهخوبي بيانگر تفاوت ميان آل پيامبر با امت
ايشان و فضل ايشان بر امت است .در ادامه به اين اشاره کردهاند که هنگاميکه يتيميِ يتيم و نيز
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مستمنديِ مسکين پايان يابد ،ديگر نصيبي از غنيمت ندارند ليکن سهم ذوي القربي تا قيامت در
فقير و غني ايشان پابرجاست  .حضرت در ادامه پس از تأکيد بر مقرون بودن سهم ذوي القربي
به سهم خدا و رسول خدا ،به مقرون بودن اطاعت از ذوي القربي در آيات «اولي األمر» و «واليت»
اشاره کردهاند .در فراز بعدي نيز با استناد به آيه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ِللْفُقَراءِ وَالْمَسا ِكنيِ وَالْعا ِمِلنيَ َعلَيْها
اللهِ( ﴾...توبه/9 :
السبِيلِ فَرِيضَةً ِمنَ َّ
وَالْ ُمؤَلَّفَةِ ُقلُوُبهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِ ِمنيَ وَفِي َسبِيلِ اللَّهِ وَاْبنِ َّ
 )60فرمود« :پس آيا مييابي در آن ،که خداوند چيزي از آن را از براي خود يا رسول خود يا از
براي ذو القربي قرار داده باشد؟ چه اينکه خداوند متعال ،خود و رسول و اهلبيت او را منزه
فرموده از صدقه و سهمي در آن قرار نداده است بلکه حرام کرده است؛ پس صدقه بر محمد و
آل محمد حرام است زيرا که زکات ،چرکهاي اموال مردم است و از براي محمد و آل محمد
حالل نيست؛ زيرا که ايشان طاهرند و مطهر از هر بدي و چرکي .پس چون خداوند آنها را
مطهر قرار داده و برگزيده است ،پسنديده از براي ايشان آنچه از براي خود پسنديده است و آنچه
را که براي خويش ناخوش داشته ،براي آنها نيز ناخوش داشته است» (نک :ابنبابويه،1378 ،
ج ،1صص /239-237همو ،1362 ،صص.)532-531
 با توجه به استداللها و روايات وارده ،ذوي القربي در اين آيه ،اهلبيت (ع) ميباشند .لذا
بيآنکه از ظاهر آيه عدول شود و به تأويل روي آورده شود ،ميتوان به داللت آيه بر مصداق
اخص ذي القربي که اهلبيت رسول خدا (ص) هستند پي برد.
البته عهدهداري اين دست از اموال در اختيار «ذوي القربي» نه از باب ارحام و خويشاوندان
رسول خداست که به اعتبار امامت ،واليت و عهدهداري حاکميت مسلمين است؛ لذا اين مال به
امامِ از خويشاوندان رسول خدا (ص) تعلق دارد به اعتبار اينکه امام و ولي مسلمين است ،افزون
بر اينکه خمس نيز در اختيار ولي امر مسلمين و فردِ عهدهدارِ واليت امور و شئون مردم است،
نه از اين باب که خمس صرفاً براي ارحام رسول خدا (ص) باشد چنانکه سهم سادات از خمس
که امر آن به دست مبارک امام است بهعنوان عوض و جايگزيني از زکات است که بهقدر کفايت
به آنها داده ميشود .با اين بيان ،مقوله واليت و حاکميت از اين آيات روشن ميشود (نک:
حکيم ،1424 ،ص.)181
در واقع تعلق ميزان و کميت چشمگير خمس به «ذوي القربي» بهعنوان متولي و عهدهدار
واليت و زعامت مسلمين پس از رسول خداست که نيمي از آن ،چنانکه در کتب فقهي بيان شده
به تدبير امام معصوم و يا فقيهان جامع الشرائط به برخي از سادات بهقدر کفايت تعلق ميگيرد
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و بخش ديگر آن در مصارفي که امام صالح بداند ،صرف ميشود .لذا عهدهداريِ مقوله خمس
در آيه شريفه بهعنوان يکي از لوازم واليت و زعامت به شمار ميرود ،چنانکه مقرون شدن «ذوي
القربي» به رسول خدا (ص) و خداوند ،حکايت از جايگاه ويژه ايشان دارد که تالي تلو رسول
خدا بودن و جانشيني ايشان ،به ذهن متبادر ميشود .بر اين اساس ،آيه شريفه به داللت اشاري،
به حق حاکميت و زعامت اهلبيت (ع) اشاره دارد که چنانکه از ظاهر آيه پيداست ،حاکميت و
زعامت مذکور به تعيين و نصب الهي است؛ لذا از اين منظر داللت آيه «خمس» و «فيء» با داللت
آيات «اولي األمر» و «واليت» که در معرفي افرادي است که پس از رسول خدا (ص) حق واليت
و زعامت دارند ،همخواني دارد که اين بهنوبه خود حکايت از تناسب معنايي معناي مستفاد از
آيه فيء و خمس با برخي از آيات مشهور امامت و واليت دارد.
ازآنجاکه سهم ذوي القربي عطف به رسول خدا (ص) و بهصورت مطلق بيان شده و مقيد به
زمان خاصي نشده است چنان که بر اساس حديث رضوي تا قيامت برقرار است و نيز با توجه
به داللت اشاري آن به مقوله واليت ،زعامت و حاکميت ذوي القربي پس از رسول خدا (ص)،
ميتوان لزوم وجود امام در هر عصري پس از رسول خدا (ص) تا قيامت را نتيجه گرفت.

 -5-3آيه اخذ زكات
صلِّ َعلَ ْيهِمْ ِإنَّ صَال َتكَ سَ َكنٌ َلهُمْ وَاللَّ ُه سَمي ٌع
َهرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَ َ
آيه ﴿خُذْ ِمنْ أَمْوالِ ِهمْ صَدَ َقةً تُط ِّ
عَليمٌ﴾( 1توبه )103 /9 :موسوم به آيه زکات نيز در شمار آيات احکام است .اهلبيت (ع) افزون
بر خوانش فقهي از اين آيه و تبيين ابعاد فقهي آن (نک :کليني ،1365 ،ج ،3ص /497ابنبابويه،
 ،1413ج ،2ص )14به ارتباط آن با مقوله امامت نيز پرداختهاند:
امام صادق (ع) در روايتي آيه مذکور را پس از رسول خدا (ص) در امام جاري دانستهاند
(عياشي ،1380 ،ج ،2ص .)106و در روايت ديگري فرمود« :هر که گمان کند که امام به آنچه در
دست مردم است نياز دارد ،کافر است .جز اين نيست که مردم نياز دارند به اينکه امام از ايشان
قبول فرمايد .خداي عزّ و جلّ ميفرمايد﴿ :خُذْ ِمنْ أَمْواِلهِمْ صَدَقَةً تُ َطهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها»﴾...
(کليني ،1365 ،ج ،1ص.)537

 .1از اموالشان زكايت دريافت كن كه به سبب آن [نفوس و اموالشان را] پاك ميكنی ،و آنان را رشد و تكامل ميدهي
و [به هنگام دريافت زكات] بر آنان دعا كن زيرا دعاي تو مايه آرامشی براي آنان است و خدا شنوا و داناست.
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شيخ مفيد ،شيخ طوسي و قطب راوندي در استداللي به اين آيه در باب جايگاه امام و
ص َدقَةً
جانشيني آنها در باب اخذ صدقه (زکات) مينويسند :خداوند در آيه ﴿خُذْ ِمنْ َأ ْموَاِلهِ ْم َ
تُ َطهِهرُهُمْ وَتُزَكِهيهِم ِبهَا ﴾...پيامبر را به گرفتن صدقات امر نمود که از اين طريق آنها را از گناهانشان
پاکيزه گرداند و بر امت اسالمي واجب کرده است تا زکات را پيش پيامبر (ص) ببرند .امام
معصوم (ع) در اقامه حدود و احکام ،قائممقام پيامبر (ص) است و هر خطاب پروردگار که پيامبر
(ص) مخاطب آن بوده ،امام نيز مخاطب آن است .زکات از زمان حيات پيامبر (ص) به حضرتش
تحويل داده ميشد و پس از رحلت حضرت به جانشينان معصوم ايشان داده ميشود .اگر خليفه
و جانشين پيامبر (ص) غايب بود ،به شيعيان خاص منصوب امام (سفراي خاص) تحويل
ميگردد .در صورت فقدان سفيران خاص ،واجب است زکات به فقهاي امين اهل واليت امام
داده شود زيرا فقهاي شيعه به مواضع و مکانهاي خرج زکات ،آشناتر از کساني هستند که در
ديانت آگاهي ندارند (مفيد 1431 ،ج ،ص /252طوسي ،1365 ،ج ،4ص /90قطب راوندي،
 ،1405ج ،1ص.)236
صدَقَةً ( ﴾...توبه )103 /9 :خطاب به رسول خدا (ص) است.
آيه شريفه ﴿خُذْ ِمنْ أَمْواِلهِمْ َ
چنانکه پيداست فاعل تطهير و تزکيه ،رسول خداست که حضرت با دريافت زکات ،ايشان را
مطهر و پاکيزه گرداند .درواقع تطهير و تزکيه به خود صدقه بهعنوان وسيله و به رسول خدا
بهعنوان کسي که مردم را بدينوسيله تطهير ميکند ،نسبت داده شده است .در ادامه نيز رسيدن
به سکونت خاطر را در نتيجه صلوات حضرت ميداند.
بنا بر حکم عقل ،کسي توانايي تطهير و تزکيه مردم را دارد که خودش مطهر و تزکيهشده
باشد چه اينکه فاقد شيء نمي تواند معطي شيء باشد .از سوي ديگر اين سؤال مطرح است که
آيا اين خطاب مختص به رسول خدا (ص) بهعنوان نبياهلل و رسولاهلل است يا خطاب به رسول
خدا (ص) بهعنوان خليفة اهلل و حجة اهلل و معصوم از ناحيه خداست؟
طبعاً با توجه به وجوب زکات تا روز قيامت و قطعيت رحلت رسول خدا (ص) در چند سال
پس از نزول اين آيه و نيز قطعيت نياز عموم امت به تطهير و پاکيزگي و عدم اختصاص اين
گونه از تطهير و پاکيزگي به مخاطبان اوليه و صحابي در زمان حيات رسول خدا (ص) ،اقتضا
ميکند که پس از رحلت آن حضرت تا روز قيامت ،در هر زمان شخصي باشد همانند رسول
خدا (ص) که خود پاکيزه و مطهر باشد و توان تطهير و پاکيزگي امت را داشته باشد و بسان
رسول خدا ،صلوات و دعايش نزد خداوند مستجاب و سبب سکونت اهل زکات و صدقه گردد؛
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لذا خطاب به پيامبر (ص) در اين آيه ،خطاب به عنوان دوم است يعني خطاب به خليفة اهلل و

حجة اهلل و معصوم از ناحيه خدا .با اين توضيح ،اين آيه پس از رحلت رسول خدا (ص) به
جانشينان معصوم حضرت انصراف مييابد.
از منظر ديگر نيز ميتوان چنين بيان داشت که در ميان امت ،شخصي با ويژگي مطهّر و
تزکيهشده و مستجاب الدعوه که بسان رسول خدا چنان تأثير ويژهاي در نفوس مؤمنين داشته
باشد بهجز اهلبيت (ع) وجود ندارد؛ زيرا بهحکم آيه تطهير تنها ايشان به اراده تکويني الهي از
هر گونه عيب و رجس ،پاکيزه و پيراسته هستند.
بر اين اساس ،آيه شريفه بر اين داللت دارد که پس از رسول خدا اينگونه از تطهير و تزکيه
شدن و دستيابي به سکونت ،در افراد مطهّر و پاکيزه و مستجاب الدعوه که به قرينه آيه تطهير و
ادله قرآني و روايي ديگر ،همان اهلبيت هستند تا روز قيامت وجود دارند .لذا ضرورت وجود
معصوم پس از رسول خدا در ميان امت تا روز قيامت نيز از ظاهر اين آيه استفاده ميشود.
با اين توضيح ،روايت امام صادق (ع) که آيه مذکور را پس از رسول خدا (ص) در امام
جاري دانستهاند (عياشي ،1380 ،ج ،2ص )106انطباق اين آيه پس از رسول خدا به اهلبيت به
داللت تأويلي و خروج از مقتضاي ظاهر آيه شريفه نيست بلکه دقيقاً انطباق آن بر اهلبيت (ع)
به دليل انصراف آيه به داللت اقتضاء و داللت اشاري به اهلبيت (ع) است.

 -6-3آيه اداي امانت
آيه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْ ُمرُكُمْ أَ ْن ُتؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَ ْهلِها( ﴾...نساء )58 /4 :نيز در شمار آيات احکام
است که در کتب فقهي پيوسته مورد استناد آراء فقهي بوده است (بهعنوان نمونه نک :طوسي،
 ،1407ج ،5ص /530طبرسي ،1410 ،ج ،2ص /437ابن زهره ،1417 ،ص .)240ليکن در روايات
اهلبيت ( ع) با رويکردي غالب ًا کالمي و بيشتر در مقوله امامت مورد استناد و احتجاج قرار گرفته
است:
بريد عجلي گويد :از امام باقر (ع) درباره اين آيه سؤال کردم ،حضرت فرمود :مراد از اين آيه
شريفه ما هستيم ،که بايد امام پيشين ،کتابها و علم و سالح را به امام بعد از خود برساند (کليني،
 ،1365ج ،1ص /276نيز نک :صفار ،1404 ،ص /188عياشي ،1380 ،ج ،1ص.)247
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احمد بن عمر نيز گويد :از امام رضا (ع) درباره اين آيه پرسيدم ،فرمود :ايشان ائمه از آل
محمد (ص) ميباشند که بايد هر امامي امانت امامت را به امام بعد از خود بسپارد ،به ديگري
ندهد و از امام هم دريغ ندارد (کليني ،1365 ،ج ،1ص.)276
معلي بن خنيس نيز گويد :امام صادق (ع) در روايت ديگري درباره همين آيه فرمود :خدا
امام پيشين را دستور ميدهد که هر چه (از عالئم و علوم امامت) نزد اوست به امام بعد از خود
رد کند (کليني ،1365 ،ج 1ص /277صفار ،1404 ،ص /476نيز نک :ابنبابويه ،1413 ،ج ،3ص/3
طوسي ،1365 ،ج ،6صص.)224-223
افزون بر اينکه امام کاظم (ع) در روايتي اين آيه را خطاب مخصوص به اهلبيت (ع) دانستهاند
که هر امامي امامت را به امام پس از خويش بسپارد و امامت را به امام بعدي وصيت نمايد،
حضرت در ادامه ،اين آيه را پس از داللت بر امامت ،جاري در ساير امانات نيز دانستهاند
(ابنبابويه ،1361 ،صص.)108-107
بر اساس اين آيه ،حکم تشريعي وجوب برگرداندن امانت مالي به صاحب آن برداشت
مي شود .ليکن از قراين موجود در اين آيه و آيات پيشين برميآيد که مراد از امانات ،اعم از
امانات مالي و معنوي است و شامل علوم و معارف الهي نيز ميشود که بهرهمندان از آنها بايد
اين معارف را به انسانهايي که اهل آن هستند برسانند (نک :طباطبايي ،1417 ،ج ،4ص.)378
س أَنْ تَ ْحكُمُوا بِاْلعَدْلِ ﴾...که ظهور در وجوب
ن النَّا ِ
به قرينه جمله بعدي ﴿ ...وَإِذا حَكَ ْمتُمْ بَيْ َ
صدور حکم عادالنه به حکّام در جوامع بشري دارد و عطف مذکور ،بيانگر اتصال معنايي اين
جمله به فراز پيشين است ،ميتوان حکومت و قضاوت را يکي از مصاديق امانت دانست که آيه
مذکور به قرينه سياق به آن داللت اشاري دارد .بنابراين الزم است به افرادي که شايستگي و
لياقت آن را دارند سپرده شود چنانکه امام علي (ع) حکومت را امانت دانستهاند .در نامه ايشان
به «اشعث بن قيس» فرماندار آذربايجان آمده است:
ت
« َو ِإنَّ عَ َملَكَ لَ ْيسَ لَكَ بِ ُط ْعمَةٍ َو لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ َو َأْنتَ مُسْتَرْ ًعی ِل َمنْ َفوْقَكَ .لَ ْيسَ لَكَ َأنْ تَفْتَا َ
فِي رَعِيَّةٍ َو لَا تُخَاطِرَ إِلَّا ِبوَثِيقَةٍ وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ ِمنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ َو جَلَّ َو َأْنتَ ِمنْ خُزَّانِهِ حَتَّی تُس َِّلمَهُ
إِلَيَّ :»...فرمانداري براي تو وسيله آبونان نيست ،بلکه امانتي است در گردنت .تو نيز بايد مطيع
مافوق باشي .درباره رعيت حق نداري استبداد به خرج دهي! در مورد بيتالمال به هيچ کاري
جز با احتياط و اطمينان اقدام مکن! اموال خدا در اختيار تو است و تو يکي از خزانهداران او
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هستي که بايد آن را به دست من بسپاري (سيد رضي ،بيتا ،ص /366نصر بن مزاحم،1403 ،
ص /21ابنقتيبه ،1410 ،ج ،1ص.)111

حال که حکومت و حکمراني که غالباً جنبه دنيوي دارد ،از مصاديق امانت به شمار ميرود
و اين دو ،اخص از شئون امامت است ،لذا در مورد امامت که منصبي الهي و مربوط به امور
دنيوي ،ملکوتي و اخروي است ،بهطريقاولي امامت ،امانت گرانقدر الهي به شمار ميرود که
الزم است به افرادي که شايستگي آن را دارند ،سپرده شود.
بهعبارتديگر با استدالل به طريق اولويت ،آيه امانات ،داللت اشاري به مقوله امامت و زعامت
دارد .چنانچه خطاب آيه را عموم مسلمانان بدانيم که از ظاهر آن پيداست ،آيه شريفه بر نقش
بنيادين عموم مردم در رساندن حاکميت به معصوم (ع) و بيعت با ايشان و تحقق مقبوليت مردمي
براي ايشان و نيز بر لزوم پيشگيري و خودداري از رساندن حاکميت به افراد نااليق و عدم بيعت
با ايشان داللت اشاري دارد که ثمره داللت آن ،همخواني با داللت تصريحي آيه ﴿وَإِذِ ابْ َتلی

ني﴾
س إِمامًا قا َل وَ ِمنْ ُذرِّيَّيت قالَ اليَنالُ َعهْدِي الظَّالِم َ
إِبْراهيمَ رَُّبهُ بِ َكلِماتٍ فَأَتَمَّ ُهنَّ قالَ ِإنِّي جاعُِلكَ لِلنَّا ِ
(بقره« :)124 /2 :و [ياد کنيد] هنگامي که ابراهيم را پروردگارش به اموري [دشوار و سخت]
آزمايش کرد ،پس او همه را به طور کامل به انجام رسانيد ،پروردگارش [به خاطر شايستگي
ولياقت او] فرمود :من تو را براي همه مردم پيشوا و امام قرار دادم .ابراهيم گفت :و از دودمانم
[نيز پيشواياني برگزين][ .پروردگار] فرمود :پيمان من [که امامت و پيشوايي است] به ستمکاران
نميرسد» .مبني بر عدم لياقت و عدم شايستگي ظالمان براي تصدي مقام امامت است .از سوي
ديگر چنانچه خطاب آيه را رسول خدا (ص) و اهلبيت (ع) بدانيم ،دستکم به داللت تضمّني
که به لحاظ جايگاه ويژه و شرافت واالي ايشان و اينکه ايشان مخاطبان حقيقي قرآن هستند که
رسالت هدايتي و تربيتي و سعادت دنيا و آخرت بشريت بر عهده ايشان گذاشته شده است ،آيه
امانات بر لزوم سپردن اَمانتِ امامت ،خالفت و زعامت مسلمين به افرادي که صالحيت آن را
دارند و اجتناب از تعيين افراد نااليق و ظالم ،داللت اشاري دارد .ثمره اين ديدگاه ،لزوم نص بر
امامت از ناحيه رسول خدا (ص) و يا يک معصوم بر امامت معصوم بعدي است .حتي اگر خطاب
در آيه امانات به پيامبر (ص) محدود شود ،باز آيه شريفه بر لزوم نص نبوي بر امامت و خالفت
خلفاي بعدي داللت دارد.
به هر روي با پذيرش امکان داللت يک لفظ بر بيش از يک معنا و نيز پذيرش امکان تعدد
مخاطب در خطابهاي قرآني ،اين آيه از يک سو به لزوم نص نبي و نص امام بر امامت امام
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بعدي که حکايت از مشروعيت الهي و انتخاب الهي امام دارد و از ديگر سو به لزوم روي آوردن
به امام و سپردن حاکميت به ايشان ،بيعت با امام و تحقق مقبوليت مردمي و پذيرش امامت و
حاکميت امام ،داللت اشاري دارد .بهخوبي پيداست در استدالل مذکور به آيه شريفه هيچگونه
خروج از ظاهر و تأويلي مشاهده نميشود بلکه به اقتضاي اطالق آيه و تعيين مخاطب ،به برخي
از مسائل بنيادين امامت ،داللت اشاري دارد.
افزون بر اينکه نگرش اهل سنت مبني بر عدم تعيين خليفه از ناحيه رسول خدا (ص) با امر
الهي در ﴿إِنَّ اللَّهَ يَ ْأمُرُكُمْ ﴾...تعارض دارد چه اينکه عدم تعيين حاکم و خليفه بعدي از ناحيه
رسول خدا (ص) ،عصيان از امر الهي در آيه امانات به شمار ميرود.

 -7-3آيه قرض
اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضاعِفَهُ لَ ُه َأضْعافًا كَثريَ ًة
آيات قرضالحسنه مانند آيات ﴿ َمنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ َّ
وَ اللَّهُ يَ ْقبِضُ وَ َيبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْ َجعُونَ﴾(بقره« :)245 /2 :کيست آنکه به خدا وام نيکو دهد ،تا آن
را برايش چندين برابر بيفزايد؟ و خداست که [روزي را] تنگ ميگيرد و وسعت ميدهد و [همه
شما براي دريافت پاداش] به سوي او بازگردانده ميشويد» و ﴿ َمنْ ذَا الَّذي يُ ْقرِضُ اللَّ َه قَرْضًا
مي﴾« :کيست که به خدا وامي نيکو دهد تا خدا آن را براي او دو
حَسَنًا فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَ ُه َأجْرٌ كَر ٌ
چندان کند و او را پاداشي نيکو و باارزش باشد؟» (حديد )11 /57 :در شمار آيات اخالقي و نيز
در شمار آيات احکام است که در کتب فقهي مورد بحث قرار ميگيرد (عالمه حلي ،1412 ،ج،8
ص /498اردبيلي ،بيتا ،صص /453-451شهيد ثاني ،1413 ،ج ،3صص.)72-71
ليکن اهلبيت (ع) در روايات متعددي قرض مذکور را «صله به امام» دانستهاند مانند روايات
زير:
الف) خيبري و ابنظبيان نقل کردهاند که از حضرت صادق (ع) شنيدهاند که ميفرمود« :چيزي
در نظر خدا محبوبتر از فرستادن دراهم براي امام نيست .خداوند درهمي که به امام ميدهند
در بهشت مانند کوه احد قرار ميدهد .سپس گفت :خداوند ميفرمايدَ ﴿ :منْ ذَا الَّذِي يُ ْقرِضُ اللَّ َه
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضاعِفَ ُه لَهُ وَ َلهُ أَ ْجرٌ كَ ِرميٌ﴾ فرمود :به خدا قسم اين اختصاص به رسيدگي و پيوند
با امام دارد» (کليني ،1365 ،ج ،1ص.)537
ب) در روايتي ديگر در ذيل اين آيه آمده است که مقصود از اين آيه ارتباط داشتن با امام
(ع) است (همان ،ج ،1ص /537عياشي ،1380 ،ج ،1ص.)131
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ج) از حضرت موسي بن جعفر (ع) در آيه ﴿ َمنْ ذَا الَّذِي يُ ْق ِرضُ اللَّهَ َقرْضًا حَسَنًا فَيُضاعِفَهُ لَ ُه
وَ لَهُ أَ ْجرٌ كَ ِرميٌ﴾ آمده است که فرمود :اين قرض ،رسيدگي به امام (ع) است در هنگام دولت
تبهکاران (کليني ،1365 ،ج ،8ص.)302
الل َه
د .معاوية بن عمار گويد :از حضرت صادق (ع) اين آيه را پرسيدمَ ﴿ :منْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ َّ
قَرْضًا حَسَنًا .﴾...فرمود :اين مربوط به صلهرحم است و رحم فقط خويشاوندان آل محمد (ع)
هستند (استرآبادي ،1409 ،ص.)633
هـ  .در تفسير عياشي از ابي الحسن (ع) روايت کرده که در ذيل اين آيه فرمود :منظور از
قرضالحسنه به خدا ،صله و بخشش به امام است (عياشي ،1380 ،ج ،1ص /131کليني،1365 ،
ج ،1ص.)537
لذا در اين آيات نيز افزون بر خوانش فقهي ،با توجه به پيوند اين آيات به مقوله «صله به
امام» که فرع بر معرفت به امام است ،خوانش اعتقادي نيز برداشت ميشود .در خصوص نحوه
ارتباط آيه با خوانش دوم گفتني است:
مازندراني در شرح الکافي به سه احتمال اشاره ميکند:
«اينکه مراد از قرض مذکور ،مخصوصاً صله امام است بنا بر تشبيه؛ و نيز محتمل است يکي
از مصاديق حقيقي قرض باشد؛ و نيز چهبسا قصد اصلي و بالذاتِ آيه ،مخصوصاً صله امام باشد
که در اين صورت منافاتي با تعميم آن به جميع خيرات و اعمال نيک و قرض به مردم ندارد».
(مازندراني ،1382 ،ج ،7صص )387-386وي در جاي ديگري «صلة اإلمام» را از کاملترين
مصاديق قرضالحسنه دانسته و در ادامه ،محبت به امام ،اطاعت از وي و رساندن اموال به ايشان
و نيز گونههاي ديگر از کارهاي خير را مندرج در «صلة اإلمام» دانسته است (همان ،ج،12
ص.)402
مجلسي نيز بهترين افراد و مصاديق و نيز احتمال اختصاص را ذکر کرده است (مجلسي،

 1404ب ،ج ،26ص )383به تعبير ديگر وي به دو احتمال اشاره کرده است اول اينکه صلة
اإلمام ،بهترين مصداق قرض احلسنة در آيه شريفه است و احتمال ديگر اينکه قرض احلسنة در
آيه شريفه مخصوص و منحصر به صلة اإلمام باشد .در الميزان نيز از آن به عنوان مصداق تعبير
شده است (طباطبائي ،1417 ،ج ،2ص.)296
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اطالق آيه و فقدان قيد خاصي که آيه را مقيد نمايد و نيز خوانش فقهي و کالمي در روايات
اهلبيت (ع) و ميراث علمي اماميه چنين به دست ميدهد که آيه بنا بر حقيقي و يا مجازي
انگاشتن «قرض به خداوند» دو احتمال دارد:
احتمال اول :حقيقي انگاشتن تعبير «قرض به خداوند» ،بيانگر مطلق صَرف و بذل مال
خالصانه به خداوند است ليکن رساندن مال به خداوند ،به رساندن مال به حجت و ولي او
انصراف مييابد (نک :کليني ،1365 ،ج ،1ص )537اعم از نبي و يا وصي زيرا هر دو «خليفة اهلل»
هستند ،چنانکه بهحکم عقل اگر پرداخت مال به کسي بههيچوجه مقدور نباشد ،مال را به خليفه
و جانشين او بايد سپرد.
احتمال دوم :بنا بر مجازي دانستن تعبير مذکور ،بيانگر مطلق صَرف و بذل مال در راه
خداست .از سوي ديگر پس از رحلت رسول خدا (ص) ،امام معصوم به علم ژرف خويش و
آگاهي همهجانبه به مقتضيات زمانه ،وضعيت اسالم و احوال مسلمانان ،بهتر از همه ميداند که
اموال را در چه راهي از مصاديق «سبيل اهلل» و به چه ميزاني صرف نمايد .بر اين اساس بيآنکه
از مقتضاي ظاهر آيه عدول شود و به تأويل روي آوريم ،از ظاهر آيه شريفه بهخوبي پيداست که
يکي از بهترين مصاديق صرف و بذل مال در راه خداوند ،صله به امام است.
درواقع قدر متيقن از هر دو احتمال ،برقراري پيوند مالي با امام است با اين توضيح که در هر
دو احتمال ،از ظاهر آيه عدول نشده است و نحوه داللت آيه بر پايه تأويلگرايي و معاني باطني
نيست؛ چه اينکه با ضميمه نمودن ظاهر آيه شريفه در احتمال اول به يک حکم عقلي ،قرآني و
روايي (رساندن مال به امام و خليفة اهلل بهعنوان شخصي که از همه مردم به خداوند اوليتر و
نزديکتر است) و يا با ضميمه نمودن آيه شريفه در احتمال دوم به دليل معتبر قرآني و روايي
(علم ژرف و همهجانبه امام )...آيه شريفه به داللت اشاري به «صلة اإلمام» اشاره دارد.
البته امام هيچ نيازي به صله مردم ندارد و اين مردم هستند که بهمنظور پاکيزگي و طهارت
ن
روحي نياز دارند که امام از آنها قبول نمايد .چنانکه امام صادق (ع) به استناد آيه ﴿خُُذْ مِ ْ
أَمْواِلهِمْ صَدَقَةً تُ َطهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها﴾ به اين مطلب اشاره فرمودهاند (کليني ،1365 ،ج ،1ص)537
و نيز فرمود :من درهم را از شما ميگيرم درحاليکه از غنيترين مردم هستم .قصدم تنها اين
است که با اين عمل ،پاکيزه شوند (همان ،ج ،1ص .)538ازآنجاکه رضايت و قبول امام ،رضايت
و قبول خداست ،وظايف ماليِ بر عهده انسان ،وقتي موردقبول خداوند واقع ميگردد که
موردقبول امام واقع شده باشد.
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البته امام به اذن الهي دسترسي به خزائن آسمانها و زمين دارد ،ليکن ازآنجاکه شايسته است
امور از ناحيه اسباب و طُرق عادي سامان پذيرد ،امام جز در مواردي که ضرورت اقتضا کند،
امور مالي را از طريق و مجراي عادي خويش فراهم نموده و در مصاديق گوناگون سبيل اهلل
صرف مينمايد .البته «صلة اإلمام» در معناي عام خود بيانگر برقراري هرگونه پيوند نيکو با امام
است اعم از پيوند ايماني ،قلبي ،واليي و مالي که طبعاً نفسِ برقراري ارتباط مالي با امام در انجام
وظائف واجب و مستحب مالي ،غالباً نشانه پذيرش امام و دستکم نشانه محبت و ارادت قلبي
به امام محسوب ميشود.
از سوي ديگر دوران حضور ائمه اهلبيت (ع) جز بازه زماني بسيار محدود ،در دوران
حاکميت خلفاي سهگانه و خلفاي اموي و عباسي بوده است و در اين دوران طوالني ،غالب ًا
شيعيان مکتب اماميه در اقليت ،مضيقه مالي ،فقر و غالباً از ناحيه حکام عصر در خفقان و سرکوب
به سر ميبردند؛ لذا دريک نگاه کالن نظاممند و ساختاري ،تأکيد بر «صلة اإلمام» بهويژه در امور
مالي ،بهنوبه خود سهم شاياني در ترويج دين ،حفظ و توسعه مکتب اماميه داشت و با محوريت
و مرکزيت امام موجب برقراري پيوند شيعه با يکديگر ،گرهگشايي از مشکالت مالي و معيشتي
شيعيان و عموم مسلمانان ميشد .لذا تأکيد مذکور ،حکايت از نقش مهم شيعه در ياريرساندن
به امام در رويارويي با اقدامات سرکوبگرانه حکام اموي و عباسي و تالشي جدي بهمنظور
گرهگشايي و برونرفت از بحرانهاي پيش روي امام و پيروان اهلبيت (ع) بود که آن بحرانها،
طبعاً رهاورد و ارمغان حاکميت امويان و عباسيان در مواجهه با جريان امامت بود.
با اين توضيح ،بخشي از اسرار حکيمانه تأکيدهاي اهلبيت (ع) در ارائه خوانش کالمي از
آيه مذکور با محوريت مقوله امامت و رويارويي با جريانهاي ضد امامت بهخوبي پديدار ميشود
هم چنانکه پديده محدودانگاري اي ن دسته از آيات در خوانش اخالقي و فقهي و خودداري از
خوانش کالمي در فضاي علمي اهل سنت بهخوبي نمايان ميشود.

 -8-3آيه موالی
آيه ﴿وَلِكُلٍّ جَ َعلْنا مَوالِيَ ِممَّا تَ َركَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذينَ عَ َقدَتْ َأيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصي َبهُمْ﴾...
(نساء« :)33 /4 :و براي هر کسي از آنچه به جاي گذاشته وارثاني قرار دادهايم ،که [آن وارثان]
پدر و مادر و خويشاوندان و کساني هستند که شما با آنان پيمان [ازدواج يا پيمانهاي شرعي و
عرفي] بستهايد پس سهم ارث آنان را بدهيد» .نيز در شمار آيات االحکام است که گاه در روايات
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به برخي از ابعاد فقهي آن اشاره شده است (کليني ،1365 ،ج ،7ص /76طوسي ،1365 ،ج،9
صص .)269-268افزون بر اين ،امام رضا (ع) اين آيه را به امامت مرتبط دانستهاند؛ چنانکه
ايشان در پاسخ به حسن بن محبوب درباره اين آيه فرمود« :إَِّنمَا عَنَی بِذَِلكَ الْأَِئمَّةَ ِبهِمْ عَقَدَ اللَّ ُه
َزوَجَلَّ أَيْمَانَكُم» (کليني ،1365 ،ج ،1ص /216عياشي ،1380 ،ج ،1ص.)240
ع َّ
ظاهر آيه شريفه و تفسير آن ،راجع به ارث بردن اوالد از پدر و مادر و خويشان و بستگان از
يکديگر است که درآيات قبل در اين سوره آمده است .در خصوص ﴿وَالَّذينَ عَقَدَتْ َأيْمانُكُمْ
فَآتُوهُمْ نَصي َبهُمْ﴾ اختالف آرا وجود دارد .برخي از فقيهان امامي بر اين باورند که منظور از پيمان
مذکور ،اقسام چهارگانه پيمانها اعم از عقد ازدواج ،پيمان واليت و يا والء امامت ،والء عتق يا
پيمان آزادي و پيمان ضمان جريره است که موجب ارث ميشود 1.امّا تأويل و باطن آيه شريفه،
تطبيق نمودن عقد أيمان است با حق معنوي امامت؛ يعني نظر به اينکه بين امام و مأموم رابطه
واليت و دست بيعت و پيمان فرمانبرداري هست ،خداي تعالي ميفرمايد :اين حق امام را ادا
کنيد يعني از او اطاعت و پيروي کنيد .به تعبير ديگر عقد بيعت امام در روز ذر و يا در روز غدير
است چه اينکه بيعت با اميرالمؤمنين علي (ع) مشتمل بر بيعت اوالد معصوم ايشان نيز ميشود،
در اين صورت مراد از نصيب ،پذيرش اطاعت و اقرار به امامت ايشان است (نک :جيالني،
 ،1429ج ،1صص /527-526نيز نک :مازندراني ،1382 ،ج ،5ص /335فيض کاشاني،1406 ،
ج ،3ص /902مجلسي 1404 ،ب ،ج ،2ص /445مصطفوي ،بيتا ،ج ،1ص.)314

 -4گستره آيات األحکام با قابلیت استنباط كالمی
گفتني است مجموع آيات احکامي که از آن ميتوان برداشت کالمي داشت صرفاً محدود به
آيات مذکور نيست .چه اينکه بررسيهايي که در کتب گوناگون کالمي از جمله :الفين عالمه
حلي و يا متشابه القرآن ابن شهرآشوب انجام گرفت بيانگر آن است که از مجموع آيات احکام،
تقريباً يکدهم آن مورد استنباط کالمي قرار گرفته است که در اين مجال به استداللهاي شاخص

 .1گاهي پيمان بهوسيله بيعت و تبعيت حمقق ميگردد و «پيمان واليت و يا والء امامت» ناميده ميشود ،مانند واليت
پيامرب (ص) و ائمه طاهرين (ع) كه در اثر مهان پيمان واليت در پارهاي موارد ،از تابعان و پريوانشان ارث ميبرند و
ثبوت چنني واليتی براي پيامرب (ص) در ميان مسلمانان مورد اتفا است و حكم چنني پيماين در قسمتی از روايات
ن ال وارثَ لَه» :من وارث آمن كه وارث
خود اهل سنت نيز وارد شده است كه رسول خدا (ص) فرمود «أنا وارثُ مَ ْ
ندارد .ارث بردن امام در صوريت است كه براي ميت ،هيچگونه وارثي نباشد (خويي ،بیتا ،صص.)334-331
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آن بسنده شد .براي مطالعه بيشتر ،ميتوان به آيات امربهمعروف و نهي از منکر ،آيات قصاص،

آيات حج ،آيات صالت ،آيات جهاد ،آيات تعدي و ظلم ،آيه قطع دست سارق ،آيات اکل مال
به باطل ،آيات نخوردن مال يتيم و نزديک نشدن به آن و آيات ديگر نيز مراجعه کرد.
 -5علل کمتوجهي به استنباط کالمي از آيات األحکام
بررسيها در تفاسير اجتهادي شيعه نشان ميدهد که استنباط کالمي از آيات احکام ،کمتر
موردتوجه بوده است .اين امر شايد به داليل زير باشد:
 يکي از علتها شايد اين باشد که فضاي حاکم بر آيات احکام ،فقهي است و اين
خودبهخود ذهن مفسر را به سمت جنبه فقهي آيه ميکشاند که درواقع يک امر عادي است.
 دليل ديگر اينکه وجود آيات متعدد در زمينه امامت ،باعث شده که ذهن ناخودآگاه مفسران،
دنبال آيات ديگر نباشد تا از آنها برداشت کالمي در باب امامت داشته باشند .خصوصاً آيات
احکام که رسالت اصلياش بيان فروعات است.
 علت ديگر ،به رويکرد خود مفسر برميگردد .بهعنوان نمونه يک مفسر اجتهادي چهبسا
رويکرد فرهنگي يا رويکرد اجتماعي سياسي داشته باشد؛ لذا از مفسراني با چنين رويکردهايي
اصالً انتظار بهرهگيري کالمي از آيات احکام نميرود .درواقع رسالت مفسر و هدف و رويکرد
وي سبب ميشود که در برخي از مباحث ورود نکند.
 چهبسا نحوه داللت اين دسته از آيات ،بهوضوحِ داللت آياتِ معروفِ امامت نباشد.
 علت ديگر ،کمتوجهي برخي مفسران به مقوله بسيار مهم امامت است که برخي از آنها
توجه چنداني به ابعاد گوناگون آيات امامت نداشتهاند تا جايي که حتي اين کمتوجهي در آيات
مشهور امامت نيز مشاهده ميشود.
 ديگر اينکه سبک و شيوه تفسير ترتيبي ميتواند چنين پيامدي داشته باشد که يک مفسر
در تفسير يک آيه ،به ابعاد گوناگون معنايي آن توجه نکند اما چهبسا مفسر موضوعي که دنبال
مقوله امامت باشد ،در اين زمينه از کنار آيات احکام بهآساني عبور نکند .اين بهنوبه خود بيانگر
يکي از مزيتهاي تفسير موضوعي نسبت به تفسير ترتيبي است.
 علت بعدي چهبسا اين باشد که حتي در روايات تفسيري اهلبيت (ع) نيز نسبت به آيات
ديگر ،کمتر استناد به آيات احکام ديده ميشود ،حاال چه روايت بوده و به دست متأخران نرسيده
و يا اينکه از اساس در اين عرصه روايات کمتري صادر شده است و اين خودبهخود به کاهش
استناد مفسران در اين حوزه ميانجامد .البته نفس استفاده از اين دسته از آيات در روايات تفسيري
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اهلبيت ( ع) در حقيقت فتح باب و راهگشاي اين نحوه از استنباط در حوزه امامت است و در
حقيقت ،ترسيم خط مشي و نمود آموزش نحوه تفسير قرآن در روايات تفسيري اهلبيت (ع)
است.

نتیجهگیري
 )1معصومان (ع) در کنار پيريزي مکتب اماميه ،تبيين و دفاع از آن بر پايه عقل و سنت
اصيل نبوي ،همواره در احتجاجات و مناظرات ،به بهرهگيري از قرآن کريم و استناد به آن بهعنوان
متن مشترک و مورد قبول همه مکاتب و مذاهب اسالمي پرداختند که اين امر نشانگر خاستگاه
و اصالت قرآني مکتب اهلبيت (ع) ،ظرفيت عميق قرآن در احتجاجات علمي و کالمي و جامعيت
قرآن در امور هدايتي و تربيتي بود و سبب توسعه کمي و کيفي علم کالم با ظرفيت کمترشناخته
شده قرآن کريم ،آشنايي با گونهها و شيوههاي صحيح برداشت و استنباط کالمي از قرآن ،توسعه
علم تفسير و پي بردن به مرجعيت علمي اهلبيت (ع) و گرايش به مکتب اماميه ميشد.
 )2همخواني و هماهنگي ميان مطالب کالمي برداشتشده از آيات االحکام با آيات معروف
امامت ،نمودي از هماهنگي و همخواني و انسجام آيات قرآن با يکديگر دارد که هيچ اختالفي
در قرآن نيست و اين بهنوبه خود دليلي بر وحياني بودن و قدسي بودن قرآن نيز هست زيرا
ناهماهنگي ،حکايت از بشري بودن دارد.
 )3به لحاظ سبک چينش موضوع امامت در قرآن نيز گفتني است ،خداوند مقوله امامت را
تنها در آيات مشهور امامت قرار نداده است بلکه برخي نکات بسيار کليدي و اساسي را در
قصص قرآن ،برخي از نکات کليدي ديگر را در آيات احکام و برخي را در آيات قيامت جاي
داده و اين امر به لحاظ تنوع بياني و اسلوب بياني ،امري بسيار بديع و نوآورانه است.
 )4استناد کالمي به آيات االحکام که معرکه آراء فقهي بود ،نشانگر يکي از ابتکارات اهلبيت
(ع) در عرصه تفسير و کالم بود و چنانکه بررسيها نشان ميدهد اثبات واليت ،امامت و زعامت
اهلبيت (ع) ،نصب و تعيين الهي امام ،عنصر نص و وصايت ،عصمت ،نقش عنصر وراثت در
زمينه امامت ،جريان امامت در ذريه امام حسين (ع) و بنوّت اهلبيت نسبت به رسول خدا (ص)،
از مهمترين رهيافتهاي کالمي اهلبيت در استناد به آيات احکام در اثبات مسأله امامت و جايگاه
اهلبيت (ع) است که بعدها در مقام الگوبرداري ،به لحاظ روشي و محتوايي ،دستمايه علمي
بسياري از متکلمان ،محدثان و مفسران امامي واقع شد.
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 )5ازآنجاکه برخي از آموزههاي کالميِ برداشتشده از آيات احکام ،در آيات مشهور امامت
ديده نميشود ،نحوه ارتباط مطالب برداشتشده از آيات احکام و آيات مشهور امامت ،به لحاظ
محتوايي بيانگر رابطه عموم و خصوص من وجه است ،لذا آيات احکام از اين منظر ،مکمل و
متمم آيات امامت هستند.
 )6در خصوص نحوه داللت آيات مذکور بر مباحث بنيادين امامت ،چنانکه بيان شد داللت
اين آيات جز آيه موالي ،به داللت تأويلي و خروج از مقتضاي ظاهر آيات شريفه نيست بلکه
دقيقاً انطباق آن بر اهلبيت (ع) و برخي از مسائل کالمي امامت ،به دليل انصراف آيه به داللت
اقتضاء و داللت اشاري به اهلبيت (ع) است که گاه از طريق اطالق آيه و گاه تعيين نوع مخاطب
و نيز با ضميمه نمودن آيه شريفه به قرائن و شواهد درونقرآني و برونقرآني ديگر ،بيآنکه از
داللت ظاهر آيات عدول شود ميتوان به آيات مذکور در زمينه امامت استناد نمود.
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 .29طربسي ،امحد بن علي؛ االحتجاج؛ مشهد :نشر مرتضي. 1403 ،
 .30طوسی ،حممد بن حسن؛ اخلالف؛ به کوشش :علی خراسانی و ديگران ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه
مدرسني حوزه علميه قم. 1407 ،
 .31ـــــ؛ هتذيب االحکام؛ هتران :دار الكتباإلسالمية. 1365 ،
 .32عالمه حلی ،حسن بن يوسف؛ منتهی املطلب يف حتقيق املذهب؛ مشهد :جممع البحوث اإلسالمية. 1412 ،
 .33عياشي ،حممد بن مسعود؛ تفسري العياشي؛ به کوشش :سيد هاشم رسويل حماليت ،هتران :چاپخانه علميه،
. 1380
 .34فيض كاشانی ،حممدحمسن بن شاه مرتضی؛ الوايف؛ به کوشش :ضياءالدين حسينی اصفهانی ،اصفهان:
كتاخبانه امام امرياملؤمنني علي (ع). 1406 ،
 .35قطبالدين راوندی ،سعيد بن هبة اهلل؛ اخلرائج و اجلرائح؛ قم :مؤسسه امام مهدی (ع). 1409 ،
 .36ـــــ؛ فقه القرآن يف شرح آيات االحکام؛ قم :انتشارات كتاخبانه آيتاهلل مرعشي جنفی. 1405 ،
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 .37قمي ،علي بن ابراهيم؛ تفسري منسوب به علي بن ابراهيم؛ قم :مؤسسه دارالكتاب. 1404 ،
 .38کليين ،حممد بن يعقوب؛ الكايف؛ هتران :دار الكتب اإلسالمية 1365 ،ش.
 .39كراجكی ،حممد بن علی؛ كزن الفوائد؛ قم :انتشارات دار الذخائر. 1410 ،
 .40مازندراين ،حممد صاحل بن امحد؛ شرح أصول الكايف؛ به کوشش :ابو احلسن الشعراين ،هتران :املكتبة
اإلسالمية. 1382 ،
 .41جملسي ،حممدباقر؛ حبار االنوار؛ بريوت :مؤسسة الوفاء[ . 1404 ،الف]
 .42ـــــ؛ مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول (ص)؛ به کوشش :سيد هاشم رسولی ،هتران :دارالكتب
اإلسالمية[ . 1404 ،ب]
 .43مفيد ،حممد بن حممد؛ االرشاد يف معرفة حجج اهلل علی العباد؛ قم :كنگره شيخ مفيد[ . 1413 ،الف]
 .44ـــــ؛ الفصول املختارة؛ قم :كنگره شيخ مفيد[ . 1413 ،ب]
 .45ـــــ؛ املقنعة؛ قم :كنگره شيخ مفيد [ . 1413ج]
 .46نصر بن مزاحم؛ وقعة صفني؛ قم :انتشارات كتاخبانه آيتاهلل مرعشی جنفی. 1403 ،

