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 چکیده
موردتوجه فقیهان اسالمی بوده لیکن غالباً به دلیل ، اطآيات االحکام از ديرباز تاكنون در فرآيند استنب

ندرت مورد توجه پژوهی بهابعاد كالمی آن در حوزه امامت، حاكمیت گفتمان فقهی بر اين دسته از آيات

اشارات ارزشمندي نیز به موضوع امامت دارد. پیشینه ، كه افزون بر ابعاد فقهیبوده است. اين درحالی است 

توان جست. ی)ع( در حوزه آيات احکام م بیتكالمی اهلـ وانش كالمی را در روايات فقهیاز خ گونهنيا

 ،بنیادين حديث يهاي بودن آن در عرصهارشتهانیمپژوهی در زمینه آيات االحکام و لذا نظر به خأل امامت

، )ع( بیتمت از ناحیه اهلاستنباط در حوزه مباحث كالمی اما گونهنياي از ریگبهرهكالم و تفسیر و نیز ، فقه

، در میراث روايی و فقهی امامیه تحلیلی ـروش توصیفیدر اين نوشتار تالشی صورت گرفته است تا بر پايه 

 )ع( در زمینه امامت را مورد بررسی و تبیین قرار دهد. بیتنقش آيات االحکام در احتجاجات اهل

، ع() بیتامامت و زعامت اهل، واليت، سول خدابیت نسبت به ردهد كه بنوّت اهلیها نشان مبررسی

نقش عنصر وراثت در زمینه امامت و جريان امامت ، عصمت، عنصر نص و وصايت، نصب و تعیین الهی امام

 حکام است.البیت در استناد به آيات اهاي كالمی اهلرهیافت نيترمهمع( از ) نیحسدر ذريه امام 

 .عصمت، واليت، امامت، كالمیـ استنباط فقهی، كالمی تفسیر، آيات االحکام: واژگان كلیدي
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 مقدمه -1

اي در قرآن کريم برخوردار امامت يکي از مباحث بنيادين کالمي است که از جايگاه ويژه

وع اشاره و يا تأويل به اين موض، هاي گوناگوني از آيات قرآن به تصريحي که دستهاگونهبهاست 

ميان غالباً آيات االحکام به دليل حاکميت گفتمان فقهي که ثمره آن . در اين اندکالمي پرداخته

چه  ،پژوهي بوده استکمتر مورد استناد مفسران و متکلمان در حوزه امامت، خوانش فقهي است

 هاي فقهيرسد که آيات االحکام تنها دربردارنده آموزهاينکه در نگاه نخست چنين به نظر مي

، ها عالوه بر مباحث فقهيدهد که آيات متعددي از آنتر نشان مييقعمکه نگاه باشد درحالي

ضرورت استنباط کالمي از اين دسته از ، اشارات ارزشمندي نيز به بحث امامت دارند. اين امر

 .سازدازپيش نمايان مييشبآيات در موضوع امامت را 

ه دهد کيحکام نشان مع( در باب آيات اال) بيتاز سوي ديگر تأمل در روايات تفسيري اهل

تبيين ابعاد گوناگون آن و نيز در پاسخگويي به ، ع( در تبليغ امامت) بيتهاي اهليکي از شيوه

موردتوجه  ندرتکه به استناد به آيات االحکام بوده است، شبهات شيعيان و در احتجاج با مخالفان

گاه آيات االحکام در جايدر خصوص ي مستقلي نگارتکمفسران و متکلمان بوده و تاکنون 

 ،پژوهي در آيات االحکامع( در زمينه امامت سامان نيافته است. لذا امامت) بيتاحتجاجات اهل

و  حديث، تفسير قرآن، هاي فقهاي رشتهرشتهيانميکي از خألهاي پژوهشي در حوزه مطالعات 

حليلي در ت-توصيفياي و با تکيه بر روش رشتهيانمعلم کالم است که اين پژوهش با رويکرد 

ع( به بررسي و تبيين اين ظرفيت ويژه در خوانش کالمي و ابتکار فقهي ) بيتميراث روايي اهل

 پردازد.ع( مي) بيتـ کالمي در روايات اهل

 ع() بیتدر روايات تفسیري اهل« امامت»اهمیت موضوع  -2

، امتو تبيين آموزه ام بيت پيامبرشد تا معرفي جايگاه واالي اهليعوامل گوناگوني سبب م

که مهمترين آنها ، هدايتي و تربيتي امامان معصوم قرار گيرد، غالبًا در رأس اقدامات معرفتي

، «ع( و پيروان ايشانمعصوم )هاي گوناگون دربار اموي و عباسي به امامان هجمه»عبارتند از: 

روزافزون مکاتب و گسترش و فعاليت »، «حمايت دربار از برخي مکاتب و مذاهب غيرامامي»

وجوه مشترک  نيترمهميکي از ، مذاهب ديگر )که عدم پذيرش مقوله امامت ائمه اثني عشري

رسالت بنيادين امامان »، «غربت و مهجوريت امامان و مذهب اماميه»، «رفت(يبه شمار م هاآن

 يهاموزها و آهدايت و تربيت مردم و حفظ و دفاع از باوره، معصوم در تبيين اسالم و تشيع علوي

 «. وحياني
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 نآوجوه مشترک  نيترمهميکي از ، در اين ميان عدم پذيرش مقوله امامت ائمه اثني عشري 43    یشناستيوزه روامطرح در ح اتياز نظر يریبا الگوگ يساختار یشناسمدل سوره نيتدو            

رفت و در حقيقت امر ريشه بسياري از انحرافات فکري و عقيدتي يمکاتب و مذاهب به شمار م

 بيت و انحراف از فکر و عقيده ايشان بود.دوري از اهل، آنها

وحياني و دفاع از آن را بر پايه و محوريت عقل و سنت  يهاتبيين آموزه ،ع(معصومان )

ي کردند و همواره در تبيين آموزه امامت و احتجاج با مخالفان و نيز در زيريپاصيل نبوي 

و  متن مشترک عنوانبهي از قرآن کريم و استناد به آن ريگبهرهبه ، مناظرات گوناگون کالمي

استناد به قرآن و استنباط کالمي از  واقع درمذاهب اسالمي پرداختند. همه مکاتب و  قبولمورد

ع( را به بيت )خاستگاه و اصالت قرآني مکتب اهل تنهانهبنيادين ايشان بود که  يهاآن از شيوه

داد بلکه موجب آشنايي مخاطبان با ظرفيت عميق قرآن در احتجاجات علمي يمخاطبان نشان م

 ساخت.يم ترملموسجامعيت قرآن را در امور هدايتي و تربيتي ، وبه خودشد که به نيو کالمي م

ه علمي قرآن کريم که بعدها دستماي شدهشناختهتوسعه کمي و کيفي علم کالم با ظرفيت کمتر

ح صحي يهاها و شيوهآشنايي با گونه، محدثان و مفسران امامي واقع شد، بسياري از متکلمان

ع( ) بيتتوسعه علم تفسير و پي بردن به مرجعيت علمي اهل، ز قرآنبرداشت و استنباط کالمي ا

 ژهيوهبع( در تبيين باورهاي اعتقادي ) بيتهاي علمي اهلاز ديگر برکات اين دست از رويارويي

 آموزه امامت بود.

تکارات گر يکي از ابنشان، استناد کالمي به آيات االحکام که معرکه آراء فقهي بود، در اين ميان

 يهاع( در عرصه تفسير و کالم بود که در ادامه به بررسي و تبيين برخي از نمونه) بيتاهل

 پردازيم.يشاخص آن در ميراث روايي م

 ع( در زمینه امامت) بیتجايگاه آيات االحکام در احتجاجات اهل -3

ت برخي فروعابيان احکام و  دارعهدهتنها ، رسد که آيات االحکاميدر نگاه اول چنين به نظر م

در ميراث تفسيري اهل سنت و نيز غالباً در ميراث تفسيري اماميه مشاهده  کهچنان، فقهي باشد

ع( رواياتي وجود دارد که خوانش اعتقادي و ) بيتکه در ميراث تفسيري اهلشود. درحالييم

ز کارکرد کالمي که اين امر حکايت ا اندکالمي از برخي آيات االحکام در زمينه امامت ارائه داده

اط با ترسيم يک شيوه از استنب، ها دارد. افزون بر ايناين دسته از آيات در کنار کارکرد فقهي آن

الگويي عملي را پيش روي پژوهشگران کالمي و تفسيري ترسيم ، کالمي از قرآن کريم يهاآموزه

ع( به ) بيتات کالمي اهلبرخي از استناد، قرار گيرد. در ادامه مورداستفادهتواند يکند که ميم

 گيرد:يآيات االحکام در مسأله امامت موردتوجه قرار م
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 آيه محارم -3-1

 برخي از مخالفان آن را، ع( يکي از مسائلي است که از ديربازطهار )ا اهلل بودن ائمهرسول ابن

ري را که نوه دختريشه در افکار جاهليت داشته ، رسد نفي اين مطلبنظر مي؛ به ندانپذيرفته

 زير نمايان است: که در بيت گونههمانخواندند يفرزند خويش نم

، مةقدا ابن/ 46ص، 1ج، 1408، ابن قتيبه)« بنوهّن ابناء الرجال ادأباعد بنو ابنائنا و بناتنا بنونا»

فرزندان ما تنها فرزندان پسران ما هستند (: 452ص، 2ج، 1404، ابن هشام/ 207ص، 6ج، تايب

 .دختران ما فرزندان مردان بيگانه و دورندفرزندان  و

ص( و تالش براي خدا )ع( از رسول طهار )ا جدايي ائمه منظوربهاي توطئه، افزون بر اين

ص( در اين امر خدا )بيت )ع( نسبت به رسول عباس و اهليبنمساوي جلوه دادن جايگاه 

ع( پرسيد: ما و شما نسبت به رسول خدا ادق )صمنصور دوانيقي روزي از امام شود. يمشاهده م

، کند يخواستگار شما دختران از( ص) يامبرپ اگر»يکسان هستيم که حضرت در پاسخ فرمود: 

راغب ) «ستما از او و ميهست او از ما که است آن ليدل نيا و تواندينم ما از اما است؛ مجاز

 .(419-418صص، 1ج، 1420، اصفهاني

ع( گفت: من در حال فکر کردن در مورد امر ما و شما رضا )به حضرت  مأمون نيز در سفري

پس به اين نتيجه رسيدم که ما از لحاظ حَسب و نَسب در يک درجه ، و نَسَب ما و شما بودم

( عرضا )هستيم و اختالف بين شيعيان از روي هوي و هوس و از روي عصبيت است. حضرت 

 مأمونکنم. يمبخواهي سکوت  اگرگويم و اهي ميفرمودند: اين سخن پاسخي دارد. اگر بخو

ع( فرمودند: تو را به خدا قسم اگر رضا )گفت: من اين را گفتم تا نظر شما را بدانم. حضرت 

 آيا دخترت، خدا پيامبرش را دوباره مبعوث و زنده نمايد و ايشان دخترت را خواستگاري کند

آيا کسي هست که از اين کار روي برگرداند؟!  ،اهللسبحانگفت:  مأمونکني؟ يرا به او تزويج م

ع( فرمودند: آيا بر پيامبر )ع( حالل است که از دختر من خواستگاري کند؟ رضا )پس حضرت 

 تريديکنزدص( خدا ) اي ساکت شد و سپس گفت: به خدا قسم شما به رسولمأمون لحظه

 (.356ص، 1ج، 1410، کراجکي/ 37ص، ]ب[1413، مفيد)

سول رع( نسبت به اطهار )اثبات بنوت ائمه  منظوربه، ( در يکي از مناظرات دربارعرضا )امام 

( استناد کرده و 23/ 4)نساء:  ﴾...َأَخواُتُكْم َو َبناُتُكْم وَ  ُأمَّهاُتُكْم َعَلْيُكْم ُحرَِّمْ ﴿ص( به آيه خدا )

 فرمايد:يچنين م
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حيح بود که دختر مرا يا دختر ص( زنده بود صخدا )پس خبر دهيد مرا که اگر رسول »...  45    یشناستيوزه روامطرح در ح اتياز نظر يریبا الگوگ يساختار یشناسمدل سوره نيتدو            

که از صُلب من به وجود آيد تزويج فرمايد؟ عرض کردند: نه فرمود: پس  يپسر مرا و هر نسل

از دختران شما را تزويج  يص( زنده بود صحيح بود که يک) خبر دهيد مرا که اگر رسول خدا

و  ن از آل او هستماست واضح که م ي. فرمود: پس در اين مطلب بيانيفرمايد؟ عرض کردند: بل

رام که حشما از آل او نيستيد و اگر شما از آل او بوديد حرام بود بر او تزويج دختران شما چنان

چه اينکه من از آل او هستم و شما از امت او و فرق است ميان ، است بر او تزويج دختران من

، 1378، بابويهابن) «ستندنياز آل نباشند از او  هرگاهآل و امت زيرا که آل او از اوست و امت 

 (.435ص، 1404، ابن شعبه/ 533-532صص، 1362، همو/ 240-239صص، 1ج

ع( در پاسخ به شبهه مذکور خطاب به ابو باقر )در روايت ديگري نيز نقل شده که امام 

استناد نمود که اين آيه  (23/ 4)نساء:  ﴾...َأْصالِبُكْم ِمْن الَِّذيَن َأْبناِئُكُم َحالِئُل َو... ﴿الجارود به آيه 

ص( هستند که خدا )ع( از صلب رسول ) نيحسع( و امام حسن )داللت بر اين دارد که امام 

کافر رد نخواهد کرد. حضرت فرمودند: اي ابو الجارود آيا به تو از  جزبهداللت اين آيه را کسي 

 در کجا آمده است؟آيات قرآن بگويم که آنان از صلب رسول خدا هستند؟ گفتم: فدايت شوم 

تا آخر آيه تا  ﴾َأَخواُتُكْم َو َبناُتُكْم وَ  ُأمَّهاُتُكْم َعَلْيُكْم ُحرَِّمْ ﴿ فرمود: در آنجا که خداوند فرموده:

ا حرام شده [ بر شم]ازدواج با اين زنان»: ﴾َأْصالِبُكْم ِمْن الَِّذيَن َأْبناِئُكُم َوَحالِئُل﴿آنجا که فرموده 

و ]نيز[ همسران پسرانتان که از نسل شما هستند ، ... و دخترانتان، و خواهرانتاناست: مادرانتان، 

ص( حالل است که ) بپرس آيا بر رسول خدا هاآناي ابو الجارود از  .«[]بر شما حرام شده است

اند و ع(( خواستگاري کند؟ اگر بگويند بله دروغ گفته) نيحسع( و حسن )امام آنان )از دختران 

، قمي/ 318ص، 8ج، 1365، کلينيهستند )ص( ) پس آن دو از صلب رسول خدا، ند نهاگر بگوي

 (.209ص، 1ج، 1404

 نْ مِ  َو﴿به آيات ، ع( نيز در روايتي در پاسخ به شبهه مذکور به هارون عباسيکاظم )امام 

 َو َزَكِريَّا َو .ِننَياْلُمْحِس َنْجِزي َكَكذِل َو هاُروَن َو یُموس َو ُيوُسَف وَ  َأيُّوَب َو ُسَلْيماَن َو داُوَد ُذرِّيَِّتِه

و هارون  يو از فرزندان او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موس»: ﴾َو ِإْلَياَس... یِعيس وَ  یَيْحي

و الياس  يو عيس يو زکريا و يحي دهيم.ي[ و اين گونه نيکوکاران را پاداش مرا ]هدايت کرديم

ع( ) يسيع ( استناد نمود که حضرت85-84/ 6)انعام:  «[ت نموديمرا ]نيز که از نسل اويند، هداي

بيت )ع( نيز از طريق مادرمان از طريق مادر ملحق به ذريه انبيا شده و ما اهل، که پدر نداشت

ص( هستيم. حضرت در ادامه به آيه مباهله نيز استناد ) يامبرپع( در شمار ذريه فاطمه )حضرت 
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ع( هستند ) ينحسع( و امام حسن )( امام 61/ 3: )آل عمران ﴾َأْبناَءنا﴿از کند که در آن مراد مي

-84صص، 1ج، 1378، بابويهابناست )به کار برده  هاآنرا براي  اهللابن رسولکه خداوند تعبير 

 (.284ص، 1424، هيتمي ابن حجر/ 392-391صص، 2ج، 1403، طبرسي/ 85

 آيه اولو االرحام -3-2

 ِبَبْعضٍ  یَأْول َبْعُضُهْم اْلَأْرحاِم ُأوُلوا َو ُأمَّهاُتُهْم َأْزواُجُه َو َأْنُفِسِهْم ِمْن ِباْلُمْؤِمِننَي یَأْول النَِّبيُّ﴿آيه 

زاوارتر پيامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولي و س»: ﴾...اْلُمهاِجِريَن َو اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اللَِّه ِكتاِب ِفي

[ مادران آنانند، و بر طبق کتاب خدا دارندگان واج به منزلهاست، و همسرانش ]در حرمت ازد

[ از يکديگر از مؤمنان و مهاجران ]که پيش از اين بر پايه ايمان و قرابت نسبي ]در ميراث بردنِ

 اْ َءاَمُنو َوالَِّذيَن﴿ه آيه ( که بخشي از آن مشاب6/ 33: احزاب) «بردند[ سزاوارترنديهجرت ميراث م

: ﴾...اللَِّه ِكَتاِب یف َبْعٍضِب یَأْول َبْعُضُهْم اْلَأْرَحاِم َوُأْوُلواْ  ِمنكم َفُأْوَلئَك َمَعُكْم َوَجاَهُدوْا َهاَجُروْاَو َبْعُد ِمن

[ ايمان آوردند و هجرت کردند و همراه شما با و آنان که بعد ]از مؤمنان و نخستين مهاجران»

دا مقّرر [ در کتاب خابر آنچه نسبت به برنامه ارثدشمنان جنگيدند، از شمايند و خويشاوندان ]بن

 در شمار آيات احکام است.( است نيز 75/ 8: انفال) «شده از ديگران سزاوارترند

قرار است که بر اساس آن حکم توارث ينازاخوانش فقهي معروفي که در اين آيه وجود دارد 

اشت نسخ شد و اولويت برادري و مواالت در دين که در صدر اسالم رواج د، به هجرت

جايگزين حکم موقت ، خويشاوندان بر غير خويشاوندان از مهاجرين و ساير مؤمنين در توارث

وا وصيت به ثلث مال و يا کمتر از ثلث را ر، ساختن اولياء مندبهرهقبلي شد. البته خداوند براي 

( روايات متعددي ع) بيت(. در ميراث روايي اهل277ص، 16ج، 1417، نک: طباطبائيدانست )

، نيکليبراي نمونه نک: اند )وجود دارد که از ابعاد گوناگون به فروعات فقهي اين آيه پرداخته

، 9ج، 1365، طوسي/ 306-305صص، 4ج، 1413، بابويهابن/ 125-119صص، 7ج، 1365

ع( به خوانش کالمي از آيه ) بيتبخشي از ميراث روايي اهل، وجودينباا(. 333-328صص

به شرح  هااستدالل ينا ازر در حوزه برخي مباحث امامت اختصاص يافته است. برخي مذکو

 :استزير 

 ع() یعلواليت و امامت امیرالمؤمنین  -3-2-1

، که با امام دارد يايع( و سؤال و جواب طوالنکاظم )اي که هارون با امام در جريان مناظره

اظم کامام  ع( رسيد؟) يعلص( چگونه واليت به )پيامبر  يعمو، پرسد: با وجود عباسياز امام م
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وه بر کسي عال، ع( فرمود: با وجود فرند صلبي پسر يا دخترطالب )ع( فرمودند: علي بن ابي ) 47    یشناستيوزه روامطرح در ح اتياز نظر يریبا الگوگ يساختار یشناسمدل سوره نيتدو            

ث به عمو ار، موجود است يو تا ولد صلب، زوج و زوجه، برد مگر ابوينيفرزند صلبي ارث نم

 رسد.ينم

 و واليتي دانستيهجرت نکرده بود را وارث نمص( کسي که ) امبريپدر ادامه نيز فرمود: 

رسد(. هارون يلذا واليت به عباس نمکند )اينکه هجرت گرفت مگر يبراي کسي در نظر نم

ا ما ... َو الَِّذيَن آَمُنوا َو َلْم ُيهاِجُرو﴿کند: ي. امام به اين آيه استدالل مگويد: از قرآن دليل بياوريم

و کساني که ايمان آوردند و هجرت نکردند شما را از دوستي »: ﴾ٍء...ِمْن َشْي َلُكْم ِمْن َوالَيِتِهْم

است فرمايد که عباس هجرت نکرده ي( و تصريح م72/ 8: انفال) .«...نيست يآنان هيچ سود

مشروح همين استدالل کالمي توسط فضل بن شاذان  (.83-81صص، 1ج، 1378، بابويهنک: ابن)

 (.171-170صص، ب 1413، مفيداست )فيد بيان شده گزارشي از شيخ م بنا بر

 و بود رتکينزد ص(خدا ) رسول بهنسبت  عباس از ع() نيرالمؤمنيام، به گفته شيخ مفيد

 ع() نيرالمؤمنيام زيرا. است يموروث، مقام که شود ثابت اگر، يو از حضرت آن مقام به بود ياول

؛ (ودندب مادر و پدر يک ازعبداهلل  وابوطالب  ييعن) است مادر و پدر طرف ازاهلل رسول يپسرعمو

 که يکس و (استعبداهلل  يپدر برادر ييعنپدر ) طرف از است حضرت آن ويعم عباسو 

 ع(مه )فاط اگر ؛ وسبب يک به باشد نزديک که يکس از است اقرب، سبب دو به باشد نزديک

 زا حضرت آن ميراث به بود احقّ ع() نيرالمؤمنيام نهيهرآ، نبود موجود ص(خدا ) رسول از پس

 نيرالمؤمنيام نهيهرآ، شوهر و زن و مادر و پدر از غير ياحد ولد با برديم ميراث اگر و عباس

 از دو جهت و نسبت عباس قرابت به عباس از ع(فاطمه ) با حضرت آن ميراث به بود احقّ ع()

 جا(.همانجهت ) يک از

 چهاگر، عمر و عثمان، ابوبکرگفتني است ، ص(خدا )در ميان مدعيان خالفت پس از رسول 

قرابت داشت امّا از مهاجرين نبود؛ پس  اگرچه. عباس نيز از مهاجرين بودند امّا قرابت نداشتند

؛ استع( ) يعلواليت و خالفت مخصوص اميرالمؤمنين ، «ذوي األرحام»به استناد آيه 

اين سه صفت باشد از ايمان  است که در او يکس، ص(رسول )به حضرت  يديگر اولعبارتبه

و مهاجرت؛ و اجماع اهل اسالم است بر اينکه پس از رسول خدا )ص( سه نفر  يو خويش

ؤمن م اگرچهع(. عباس ) و عباس و اميرالمؤمنين ابوبکراند که در امامت ايشان اختالف شد: بوده

 ،ولو االرحام نبودبر تقدير صحت ايمان و هجرتش از ا ابوبکرو خويش بود اّما مهاجر نبود و 
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، 1408، يابوالفتوح راز)ع( است ) اميرالمؤمنين، به امامت و خالفت يپس متعيّن شد که اول

 (.189ص، 36ج، ]الف[1404، يمجلس/ 420ص، 3ج، 1409، شوشتري/ 350ص، 15ج

 ع() ینحسجريان امامت در ذريه امام  -3-2-2

احث کالمي است که به استناد آيه مذکور مبع( از ديگر ) نيحسجريان امامت در ذريه امام 

 بيان شده است:

 َأْزواُجهُ  َو ْنُفِسِهْمَأ ِمْن ِباْلُمْؤِمِننَي یَأْول النَِّبيُّ﴿ع( سؤال کرد: آيه باقر )عبدالرحيم بن روح از امام 

( درباره چه کساني 6/ 33: احزاب) ﴾...اللَِّه ِكتاِب ِفي ِبَبْعٍض یَأْول َبْعُضُهْم اْلَأْرحاِم ُأوُلوا َو ُأمَّهاُتُهْم

( عحسين )امر واليت و امامت نازل شده است. اين آيه پس از  دربارهنازل شد؟ حضرت فرمود: 

از مؤمنان و مهاجران و انصار ، شد. پس ما نسبت به پيامبر و امر امامت يدر ميان اوالدش جار

 ياهرهاوالد عباس ب يبرا ود: نه. گفتم:ي دارند؟ فرمابهرهسزاوارتريم. گفتم: اوالد جعفر از امامت 

 ،برشمردمآن حضرت  يرا برا عبدالمطلبفرزندان  يهاهست؟ فرمود: نه. پس من تمام شعبه

خدمت  بعداًع( را در آن مجلس فراموش کردم. حسن )اوالد  يول، فرمود: نهينسبت به همه م

 يست؟ فرمود: نه. به خدا اه يااوالد حسن از امامت بهره يايشان رسيدم و عرض کردم: برا

، 1ج، 1365، کلينيندارد ) ياکه به محمد منسوب است جز ما از آن بهره ييم هيچ فردعبدالرح

 (.288ص

مود: حضرت فر، آيه تطهير سؤال کردم يع( از معناصادق )از امام »عبدالرحمن بن کثير گويد: 

و ، ع( وارد شده استفاطمه )اين آيه درباره پيامبر )ص( و اميرالمؤمنين و حسن و حسين و 

اميرالمؤمنين امام شد و پس از او حسن و ، ي خود بردسوبهچون خداوند عز و جل پيامبرش را 

س و پ، ع( امام شدالحسين )ي بن عل، «آيه اولوا االرحام»پس از او حسين و پس از او به تأويل 

طاعت  هاآنپس طاعت ، رداو نسلي پس از نسل قبلي جريان دا ياز او امامت در اوالد اوصيا

 .(205ص، 1ج، تايب، بابويه)ابن «عّز و جلّ است يمعصيت خدا هاآنخدا و معصيت 

ع( به اولي بودن ايشان به امام سجاد )يکي از ادله امامت امام شيخ مفيد نيز در بيان  کهچنان

« ذوي األرحام» يهع( و شايستگي ايشان به سبب فضيلت و نَسب اشاره کرده و به استناد آ) ينحس

 1413، مفيداست )تر از ديگران به مقام امامت دانسته يستهشااولي به امام پيشين را ، و قصه زکريا

 (.138ص، 2ج، الف

ع( و حسن )امامت پس از امام »است:  ع( چنين روايت کردهصادق )حسين بن ثوير از امام 

ع( ادامه ) ينحسنا امامت از علي بن . هماع( در هيچ دو برادري محقق نخواهد شد) ينحسامام 
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ْعٍض ِفي ِكتاِب ِبَب یَوُأوُلوا اْلَأْرحاِم َبْعُضُهْم َأْول﴿ي فرمود: وتعالتبارککه خداوند  طورهمانپيدا کرد 

 فرزندانع( امامت فقط در فرزندان و فرزندانِ ) ينحس( لذا پس از علي بن 6/ 33: احزاب)  ﴾اللَِّه

 (.286-285صص، 1ج، 1365، کليني) «معصوم( جاري خواهد شد)

دليل خروج امامت از فرزندان امام  ع( عرضه داشتم:صادق )ابو عمر زبيري گويد: به امام 

که امر شهادت يهنگامع( را به من بفرماييد. حضرت فرمود: ) ينحسع( به فرزندان امام حسن )

 وصايت هاآنرش بسپارد و به يد روا نبود که امامت را به فرزندان برادفرارسع( ) ينحسامام 

 ينحسرزندان امام زيرا ف ﴾اللَِّه ِكتاِب ِفي ِبَبْعٍض یَأْول َبْعُضُهْم اْلَأْرحاِم َوُأوُلوا﴿به دليل آيه ، نمايد

تر بودند و به امامت اولي و يکنزدع( ) ينحسبه امام ، ع(حسن )ع( نسبت به فرزندان امام )

ساخت و امامت به امام  ع( را از امامت خارجحسن )ندان امام فرز، پس اين آيه، تر بودنديستهشا

ست اع( و فرزندان وي رسيد که آيه کريمه چنين حکمي را تا قيامت براي ايشان داشته ) ينحس

 (.72ص، 2ج، 1380، عياشي)

يل دل، ع( پس از اشاره به مسير امامت از سه امام نخست شيعهصادق )امام ، در روايتي ديگر

فرمايد که امامت در يدانسته و تصريح م« ذوي األرحام»ع( به امامت را آيه سجاد )ام استحقاق ام

 (.207ص، 1ج، تايب، بابويهنک: ابناست )ذريه ايشان قرار گرفته 

 ص( بر ساير مؤمنين نسبت به) يامبرپمراد از اولويت ، گفتني است از ظاهر آيه پيداست

 ِمنْ  نَيِباْلُمْؤِمِن یَأْول النَِّبيُّ﴿از اطالق  کهچنانني است اولويت در همه امور دنيوي و دي، خودشان

شود؛ لذا اين آيه همسو با معناي آياتي چون ي( چنين استفاده م6/ 33: احزاب) ﴾َأْنُفِسِهْم

( 64/ 4: ءنسا) ﴾اللَِّه ِبِإْذِن ِلُيطاَع ِإلَّا َرُسوٍل ِمْن َأْرَسْلنا َوما﴿( و 59/ 4: نساء) ﴾الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا﴿

(. لذا افزون بر خوانش 276ص، 16ج، 1417، طباطبائيدارد )و آياتي از اين قبيل است که اطالق 

 نْ ِم ِباْلُمْؤِمِننيَ  یَأْول النَِّبيُّ﴿بر  ﴾رحاماولوا اال﴿عطف اولويت ، فقهي ميراث خويشاوندان

ت سبب ظهور اولوي، که بيان شد ي بودن در امور دنيوي و دينياولبه معناي اطالق  ﴾َأْنُفِسِهْم

همان ، شود که بر پايه اين ظهوريدوم در همان معناي اطالق اولويت در امور دنيوي و ديني م

ها يص( به دليل شايستگخدا )شود که نسبت به رسول يواليت و اطاعت برخي از افراد ثابت م

رين اولويت دارند که با و نيز قرابت رحمي و خويشاوندي به ايشان بر ساير مؤمنين و مهاج

 شود. اين آيه از اين منظر با آياتييتوجه به اطالقي که بيان شد واليت و اطاعت ايشان ثابت م
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« اولي األمر»کنند مانند آيه اطاعت از يص( را بيان مخدا )که واليت و اطاعت پس از رسول 

 تناسب معنايي دارد.

 ِمنْ  الَيِتِهْموَ  ِمْن َلُكْم ما ُيهاِجُروا َوَلْم آَمُنوا الَّذيَنَو... ﴿با ضميمه نمودن معناي پيش رو با آيه 

بيانگر وارث نبودن ، ع(کاظم )( )که به شهادت ظاهر آن و نيز روايت امام 72/ 8: انفال) ﴾...ٍءَشْي

ودن براي اولي ب، کند(يکسي است که هجرت نکرده است و واليتي براي غير مهاجران ثابت نم

ارتباط نَسبي و رحمي با رسول خدا )ص( و هجرت مطرح ، سه شرط ايمان، ص(خدا )به رسول 

سه ، و عدم ارتباط رحمي سازديعباس را از شايستگي اين امر خارج م، شود که عدم هجرتيم

که پيداست استدالل مذکور بدون نياز به سازد. چنانيخليفه اول را از تصدي اين امر خارج م

 ت.تأويل و خروج از ظاهر اس

اعم از خوانش فقهي و کالمي که هر دو با استناد به ، که از دو دسته روايات مذکورهم چنان

اعم از ، در خصوص توارث اطالق دارد« اولوا األرحام»شود که آيه ياستفاده م، ظاهر آيات است

 واليت و زعامت، توارث در امور مالي و نيز توارث در جايگاه معنوي و امور مربوط به خالفت

 بر مسلمين.

ن ع( که در اي) بيتاز سوي ديگر با توجه به تأثر متکلمان امامي از احتجاجات کالمي اهل

و  عالمه مجلسي، محقق اردبيلي، شيخ مفيد، نمونه در خصوص فضل بن شاذان عنوانبهفراز 

ريزي برخي مباحث کالمي و ع( در پايه) بيتبديل اهلينقش ب، شوديديگر متکلمان ديده م

 شود.يي نمايان مخوببهافزودن غِناي علمي مباحث کالمي و توسعه علم کالم 

و سرويکردي نوين به اين آيات بود که از يک، بيت )ع( به آيات االحکامرويکرد کالمي اهل

شد. يمعرفي و تبيين م پژوهانقرآنپژوهي به در زمينه امامت احکامظرفيت نهفته برخي از آيات 

ريزي و رشد تفسير کالمي و منجر به توسعه کمي و کيفي گستره خود سبب پي نوبهبهاين امر 

سازي علم تفسير يغنشد و بر توسعه و يآيات امامت در استنادات و احتجاجات کالمي م

خاستگاه اصيل قرآني و وحياني باورهاي کالمي و بنيادين اماميه را به ، افزود و از سوي ديگريم

ه يژه آنکوبهداد. يع( و نيز به ساير مکاتب و مذاهب اسالمي نشان م) بيتپيروان مکتب اهل

يري و گسترش برخي مکاتب و مذاهب گشکلغالبًا در زمان ، صدور اين دسته از روايات

 ع( فاصله و) بيتخود از مکتب اهل نوبهبهغيرامامي در سده دوم و سوم هجري بود که هر يک 

، يينتب، وحياني يهاع( در حفاظت از آموزهمعصومان )ادين زاويه گرفته بودند. لذا رسالت بني

لمي گوناگون ع يهاشد که ايشان به شيوهيسبب م، ترويج و اقامه دين و نيز دفاع عقالني از آن
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ريزي گوناگون آيات وحي به اين مهم پرداخته و با پي يهاگيري از ظرفيت دستهمخصوصاً با بهره 51    یشناستيوزه روامطرح در ح اتياز نظر يریبا الگوگ يساختار یشناسمدل سوره نيتدو            

ژه يوبهفقهي و کالمي ، گوناگون اخالقي يهااب اسالمي در زمينهن يهاعقالني و وحياني آموزه

در زمينه امامت به مواجهه علمي و منطقي با مکاتب و مذاهب غيرامامي همت گمارند. افزون بر 

 ،شيوه صحيح استنباط از قرآن در حوزه کالم و در افقي باالتر، از رهگذر اين رويکرد کالمي، اين

 يهاکه با عدول از شيوهگردد همچنانيارائه م پژوهانقرآنقرآن کريم به تفسير  يهايکي از شيوه

راهم زمينه تفسير به رأي ف، غير قرآني به قرآن يهاصحيح تفسير قرآن و تحميل آراء و انديشه

 آيد.يم

 آيه خمس و فیء -4و3-3

 وَ  یاْلَيتام َو یاْلُقْرب ِلِذي َو ِللرَُّسوِل َو ُمَسُهُخ ِللَِّه َفَأنَّ ٍءَشْي ِمْن َغِنْمُتْم َأنَّما اْعَلُموا َو﴿آيه خمس 

را که ]از راه جهاد يا کسب يا هر  يو بدانيد هر چيز»: (41/ 8: انفال) ﴾...السَّبيِل اْبِن َو اْلَمساكنِي

 ي[ به عنوان غنيمت و فايده به دست آورديد ]کم باشد يا زياد[ يک پنجم آن برايطريق مشروع

يکي از آيات احکام است  «ن پيامبر، و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان استخدا و خويشا

 ي قرار گرفته است.موردبررسکه از ديرباز تاکنون 

ا خدو سهم خداوند و رسول  ﴾یاْلُقْرب ِذي﴿مباحث پيرامون مراد از ، در ميان ابعاد فقهي آن

که در برخي از روايات ت؛ چنانپيوند برقرار کرده اس، ص( ميان آيه خمس و مباحث امامت)

 آمده است:

 وَ  ُخُمَسهُ  ِهِللَّ َفَأنَّ ٍءَشْي ِمْن َغِنْمُتْم َأنَّما اْعَلُموا َو﴿ع( درباره آيه باقر )محمد بن مسلم از امام 

ص( خدا )خويشاوندان رسول  هاآن»روايت کرده که حضرت فرمود:  ﴾...یاْلُقْرب ِلِذي َو ِللرَُّسوِل

 (.539ص، 1ج، 1365، کليني)« س براي خدا و رسول و براي ماستهستند و خم

مذکور نقل کرده که حضرت فرمود:  ع( درباره آيهصادق )عبدالرحمن بن کثير از امام 

 (.414ص، 1ج، 1365، کليني) «هستندع( و ائمه ) اميرالمؤمنين»

 ِللَّهِ  ٍء َفَأَنَشْي ِمْن ما َغِنْمُتْمَو اْعَلُموا َأنَّ﴿ آيه يع( از معناصادق )از امام  يزکريا بن مالک جعف

حضرت فرمود: ، ؤال کردس ﴾َو اْلَمساِكنِي َو اْبِن السَِّبيِل... َو اْلَيتامی یَو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْرب ُخُمَسُه

نمايد. خمس رسول يخمس خداوند عزوجل براي رسول خداست که آن را در راه خدا صرف م»

زديکان ايشان است. خمس ذوي القربي نيز که براي همان نزديکان پيامبر است. يتامي نيز براي ن
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 دربارهچهار سهم قرار داده است. ، که براي اين چهار گروه بيت پيامبر استنيز يتيمان اهل

خوريم و صدقه براي ما حالل نيست و بلکه يداني که ما از صدقه نمکه مي ليابن سبمساکين و 

 (.42ص، 2ج، 1413، بابويهابن« )و ابناء سبيل است براي مساکين
 ُخُمَسهُ  لههِ ِل َفَأنَّ ءٍ َشْي ِمنْ  َغِنْمُتمْ  َأنَّما َواْعَلُموا﴿ع( در مورد آيه رضا )بزنطي نيز گويد: از امام 

 :آن سهمي که از آنِ خداست از براي کيست؟ امام فرمودند، سؤال شد ﴾...یاْلُقْرب َوِلِذي َوِللرَُّسوِل

ص( است خاص اهلل )رسولو همچنين آنچه سهم  استص( اهلل )رسولسهم خداوند از آنِ »

 (.170ص، تايب، حميري/ 544ص 1ج، 1365، کليني« )...استامام بعد از پيامبر 

َواْلَمساكنِي  اْلَيتامیوَ  یِلِذي اْلُقْربَفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َو ْن َأْهِل اْلُقریَرُسوِلِه مِ  ما َأفاَء اللَُّه َعلی﴿آيه 

 ﴾ا َنهاُكمْ َعْنهُ َفاْنَتُهوا...مآتاُكمُ الرَُّسولُ َفُخُذوهُ َوما ْينَ اْلَأْغِنياءِ ِمْنُكمْ َواْبنِ السَّبيلِ َكيْ ال َيُكونَ ُدوَلةً َبَو

ها به پيامبرانش بازگرداند ي[ اهل آن آباديهاآنچه خدا از ]اموال و زمين»: (7/ 59)حشر: 

ختصاص به خدا و پيامبر و اهل بيت پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا ميان ا

[ آنچه را پيامبر به شما ثرومندان شما دست به دست نگردد. و ]از اموال و احکام و معارف ديني

ها از جنگ آمدهدستبهدر مورد غنائمِ   .«دکرد، باز ايستي يعطا کرد بگيريد و از آنچه شما را نه

 .کند که متعلق به چه کساني استاست که تکليف اين غنائم را مشخص مي

ع( ) بيتحکايت از جايگاه ويژه اهل، که از ظاهر آيه و روايات پيداستپيوند اين آيه چنان

سوگند به خدا که مراد از ذوي القربي ما هستيم که خداوند »ع( فرمود: ) يعلدارد. اميرالمؤمنين 

 یاْلُقر َأْهِل ِمْن َرُسوِلِه یَعل اللَُّه َأفاَء ما﴿که فرمود: را به خود و پيامبرش قرين نموده است چنانما 

اي از ند بهرهيتامي و مساکين از ما؛ و خداو ﴾...َواْلَمساِكنِي یَواْلَيتام یاْلُقْرب َوِلِذي ِللرَُّسوِل َو َفِللَِّه

يامبرش را گرامي داشت و نيز ما را گرامي داشت از اينکه از صدقه براي ما قرار نداد. خداوند پ

 (.539ص، 1ج، 1365، کليني) «کندهاي دست مردم به ما اطعام چرک

ما نازل شده؛ هر چه متعلق  دربارهاين آيه فقط »ع( نيز درباره اين آيه فرمود: باقر )حضرت 

اج مساکين هستيم. هرگز مسکنت و احتيو ما  يبه خدا و پيامبر باشد به ما تعلق دارد. ما ذو القرب

 بهر شود مگيشناخته نم يالسبيل هستيم. هيچ راهص( قطع نخواهد شد. ما ابن پيامبر )ما به 

 (.652ص، 1409، )استرآبادي« براي ماست اساسما و امر از  لهيوس

 یاْلُقْرب َوِلِذي رَُّسوِلَوِلل ُخُمَسهُ  لَِّهِل َفَأنَّ ءٍ َشْي ِمْن َغِنْمُتْم َأنَّما َواْعَلُموا﴿با ضميمه کردن آيه خمس 

َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل  یما َأفاَء اللَُّه َعل﴿فيء ( و آيه 41/ 8: انفال) ﴾...السَّبيلِ  َواْبِن َواْلَمساكنِي یَواْلَيتام
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 ِإنََّما﴿به آيه ( 7/ 59)حشر:  ﴾السَّبيِل...اْبِن َواْلَمساكنِي َو یاْلَيتامَو یِلِذي اْلُقْربَفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َو یاْلُقر

 اللَّهِ  َسِبيِل َوِفي َواْلغاِرِمنَي رِّقاِبال َوِفي ُقُلوُبُهْم َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَلْيها َواْلعاِمِلنَي َواْلَمساِكنِي ِلْلُفَقراِء الصََّدقاُت

ات، فقط ويژه نيازمندان و تهيدستان صدق: »(60/ 9: توبه) ﴾...اللَِّه ِمَن َفِريَضًة السَِّبيِل َواْبِن

[ به تمايل به اسالم يهايشان را ]برا[ و آنانکه بايد دلگير[ و کارگزاران ]جمع و پخش آن]زمين

[ در راه [ بدهکاران و ]هزينه کردني[ بردگان و ]پرداخت بدهي]آزاد يدست آورده شود، و برا

 يا[ فريضهشد[ و در راه ماندگان است ]اين احکامبايخدا ]که شامل هر کار خير و عام المنفعه م

 است: برداشتقابلنکات زير  «.خداست ياز سو

 حکايت از جايگاه واالي ايشان دارد ، رسول و ذي القربي در آيه صدقات، عدم ذکر خدا

ي ذ»لذا حکم در مورد ، که روا نبود و در شأن ايشان نيست که از صدقات سهمي داشته باشند

مساکين و ديگر مصارف ، مان حکم در مورد رسول خداست و هرگز در عرض فقراه« القربي

گيرند. اين امر حکايت از جايگاه و شأنيت باالي ايشان نسبت به امت و نيز يقرار نم صدقه

 جايگاه واالي ايشان نزد خداوند و قرابت و اولي بودن به رسول خدا نسبت به امت دارد.

  حکايت از ، در آيات خمس و فيء، ا )ص( و خداوندبه رسول خد« ذي القربي»عطف

که نظير آن در آيات واليت و  نسبت به رسول خدا و خداوند دارد« ذي القربي»جايگاه ويژه 

بيت )ع( و تالي تِلو گر مقام عصمت و واليت اهلأولي األمر و عرضه اعمال وجود دارد که بيان

 بودن ايشان نسبت به رسول خداست.

 ال ... ُقْل﴿همان افرادي هستند که در آيه « ذي القربي»اهر پيداست مراد از که از ظچنان 

[ بگو: از شما ]در برابر ابالغ رسالتم: »(23/ 42: ي)شور ﴾...یاْلُقْرب ِفي اْلَمَودََّة ِإالَّ َأْجرًا َعَلْيِه َأْسَئُلُكمْ 

 ،دّت به آنان از جانب خداوندمو «خواهمي[ را نمجز مودّت نزديکان ]يعني اهل بيتم يهيچ پاداش

 اجر، عقل و نيز حکمت الهي حکمبهاجر رسالت رسول خدا تعيين شده است. از سوي ديگر 

اً دوست صرف« ذي القربي»لذا موّدت به ، بايد متناسب تالش فرد و در راستاي تالش فرد باشد

و  ا مقام رسالتحکايت از تناسب آن ب، بيت )ع( نيست بلکه اين اجرداشتن و محبت به اهل

برد و پيش منظوربهبيت )ع( زمينه خوبي دوام آن تا روز قيامت دارد. به تعبير ديگر موّدت اهل

 دوام رسالت رسول خدا )ص( و زمينه پذيرش اطاعت و واليت ايشان است.

  به مقرون بودن سهم ذوي القربي با سهم ، ع( نيز در يکي از مناظرات درباررضا )امام

گر تفاوت ميان آل پيامبر با امت ي بيانخوببهو سهم خداوند اشاره نموده که  ص(خدا )رسول 

يتيميِ يتيم و نيز  کهيهنگاماند که ايشان و فضل ايشان بر امت است. در ادامه به اين اشاره کرده
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ديگر نصيبي از غنيمت ندارند ليکن سهم ذوي القربي تا قيامت در ، مستمنديِ مسکين پايان يابد

. حضرت در ادامه پس از تأکيد بر مقرون بودن سهم ذوي القربي پابرجاستو غني ايشان فقير 

« واليت»و « اولي األمر»به مقرون بودن اطاعت از ذوي القربي در آيات ، به سهم خدا و رسول خدا

 َعَلْيها َواْلعاِمِلنَي اِكنِيسَواْلَم ِلْلُفَقراِء الصََّدقاُت ِإنََّما﴿اند. در فراز بعدي نيز با استناد به آيه اشاره کرده

/ 9: توبه) ﴾...اللَِّه ِمَن ِريَضًةَف السَِّبيِل َواْبِن اللَِّه َسِبيِل َوِفي َواْلغاِرِمنَي الرِّقاِب َوِفي ُقُلوُبُهْم َواْلُمَؤلََّفِة

از خود يا رسول خود يا  ياز آن را از برا يکه خداوند چيز، در آن ييابيپس آيا م»( فرمود: 60

او را منزه  تيباهلخود و رسول و ، قرار داده باشد؟ چه اينکه خداوند متعال يذو القرب يبرا

در آن قرار نداده است بلکه حرام کرده است؛ پس صدقه بر محمد و  يفرموده از صدقه و سهم

محمد  محمد و آل يي اموال مردم است و از براهاچرک، محمد حرام است زيرا که زکات آل

را  هاآن. پس چون خداوند يو چرک ينيست؛ زيرا که ايشان طاهرند و مطهر از هر بدحالل 

ه خود پسنديده است و آنچ يايشان آنچه از برا يپسنديده از برا، مطهر قرار داده و برگزيده است

، 1378، بابويهنک: ابن« )نيز ناخوش داشته است هاآن يبرا، را که براي خويش ناخوش داشته

 (.532-531صص، 1362، همو/ 239-237صص، 1ج

 ذا باشند. لع( مي) بيتاهل، ذوي القربي در اين آيه، ها و روايات واردهبا توجه به استدالل

توان به داللت آيه بر مصداق يم، از ظاهر آيه عدول شود و به تأويل روي آورده شود آنکهيب

 بيت رسول خدا )ص( هستند پي برد.اخص ذي القربي که اهل

نه از باب ارحام و خويشاوندان « ذوي القربي»ي اين دست از اموال در اختيار دارعهدهلبته ا

ي حاکميت مسلمين است؛ لذا اين مال به دارعهدهواليت و ، رسول خداست که به اعتبار امامت

زون اف، امامِ از خويشاوندان رسول خدا )ص( تعلق دارد به اعتبار اينکه امام و ولي مسلمين است

 ،مردم است شئونواليت امور و  دارِعهدهر اينکه خمس نيز در اختيار ولي امر مسلمين و فردِ ب

 که سهم سادات از خمسبراي ارحام رسول خدا )ص( باشد چنان صرفاًنه از اين باب که خمس 

ايت کف قدربهعوض و جايگزيني از زکات است که  عنوانبهکه امر آن به دست مبارک امام است 

نک: شود )يمقوله واليت و حاکميت از اين آيات روشن م، شود. با اين بيانيداده م هاآنبه 

 (.181ص، 1424، حکيم

 اردعهدهمتولي و  عنوانبه« ذوي القربي»تعلق ميزان و کميت چشمگير خمس به  واقع در

ده شکه در کتب فقهي بيان چنان، واليت و زعامت مسلمين پس از رسول خداست که نيمي از آن

گيرد يکفايت تعلق م قدربهبه تدبير امام معصوم و يا فقيهان جامع الشرائط به برخي از سادات 
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وي ذ»که مقرون شدن چنان، رودييکي از لوازم واليت و زعامت به شمار م عنوانبهدر آيه شريفه 

حکايت از جايگاه ويژه ايشان دارد که تالي تلو رسول ، به رسول خدا )ص( و خداوند« القربي

، آيه شريفه به داللت اشاري، شود. بر اين اساسيبه ذهن متبادر م، خدا بودن و جانشيني ايشان

 و حاکميت، که از ظاهر آيه پيداستع( اشاره دارد که چنان) بيتبه حق حاکميت و زعامت اهل

لت با دال« فيء»و « خمس»زعامت مذکور به تعيين و نصب الهي است؛ لذا از اين منظر داللت آيه 

که در معرفي افرادي است که پس از رسول خدا )ص( حق واليت « واليت»و « اولي األمر»آيات 

خود حکايت از تناسب معنايي معناي مستفاد از  نوبهبههمخواني دارد که اين ، و زعامت دارند

 آيه فيء و خمس با برخي از آيات مشهور امامت و واليت دارد.

مطلق بيان شده و مقيد به  صورتبهص( و خدا )سهم ذوي القربي عطف به رسول  ازآنجاکه

که بر اساس حديث رضوي تا قيامت برقرار است و نيز با توجه زمان خاصي نشده است چنان

 ،اکميت ذوي القربي پس از رسول خدا )ص(زعامت و ح، به داللت اشاري آن به مقوله واليت

 لزوم وجود امام در هر عصري پس از رسول خدا )ص( تا قيامت را نتيجه گرفت. توانيم

 آيه اخذ زكات -3-5

 َسميعٌ  ُهَواللَّ َلُهْم َسَكٌن َصالَتَك ِإنَّ َعَلْيِهْم َوَصلِّ ِبها َوُتَزكِّيِهْم ُتَطهُِّرُهْم َصَدَقًة َأْمواِلِهْم ِمْن ُخْذ﴿آيه 

ع( افزون ) بيتموسوم به آيه زکات نيز در شمار آيات احکام است. اهل (103/ 9: )توبه 1﴾َعليٌم

، بابويهابن/ 497ص، 3ج، 1365، کلينينک: آن )بر خوانش فقهي از اين آيه و تبيين ابعاد فقهي 

 اند:( به ارتباط آن با مقوله امامت نيز پرداخته14ص، 2ج، 1413

اند ص( در امام جاري دانستهخدا )ع( در روايتي آيه مذکور را پس از رسول ) صادقامام 

هر که گمان کند که امام به آنچه در ». و در روايت ديگري فرمود: (106ص، 2ج، 1380، يعياش)

. جز اين نيست که مردم نياز دارند به اينکه امام از ايشان کافر است، دست مردم است نياز دارد

« ﴾ها...ُتَزكِّيِهْم ِبَو َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم ْمَأْمواِلِه ُخْذ ِمْن﴿فرمايد: يعزّ و جلّ م ي. خدادقبول فرماي

 (.537ص، 1ج، 1365، کليني)

                                                           

 يدهيو آنان را رشد و تكامل می، كنيدريافت كن كه به سبب آن ]نفوس و اموالشان را[ پاك م از اموالشان زكايت .1

 آنان است و خدا شنوا و داناست. يبرا یتو مايه آرامش ي[ بر آنان دعا كن زيرا دعاو ]به هنگام دريافت زكات
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شيخ طوسي و قطب راوندي در استداللي به اين آيه در باب جايگاه امام و ، شيخ مفيد

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ﴿خداوند در آيه نويسند: زکات( ميصدقه )در باب اخذ  هاآنجانشيني 

ان را از گناهانش هاآننمود که از اين طريق پيامبر را به گرفتن صدقات امر  ﴾...ُتَطهِهُرُهمْ َوُتَزكِهيِهم ِبَها

. امام و بر امت اسالمي واجب کرده است تا زکات را پيش پيامبر )ص( ببرندپاکيزه گرداند 

( است و هر خطاب پروردگار که پيامبر صمقام پيامبر )قائم، امه حدود و احکام( در اقعمعصوم )

( به حضرتش ص. زکات از زمان حيات پيامبر )امام نيز مخاطب آن است، ( مخاطب آن بودهص)

فه . اگر خليشودداده مي ايشانبه جانشينان معصوم  حضرت رحلت پس ازشد و تحويل داده مي

خاص( تحويل  يبه شيعيان خاص منصوب امام )سفرا، ( غايب بودصو جانشين پيامبر )

امام واجب است زکات به فقهاي امين اهل واليت ، . در صورت فقدان سفيران خاصگرددمي

آشناتر از کساني هستند که در ، هاي خرج زکاتفقهاي شيعه به مواضع و مکان زيراداده شود 

، قطب راوندي/ 90ص، 4ج، 1365، يطوس/ 252ص، ج 1431، مفيدديانت آگاهي ندارند )

 (.236ص، 1ج، 1405

خطاب به رسول خدا )ص( است.  (103/ 9: )توبه ﴾... َصَدَقًة َأْمواِلِهْم ِمْن ُخْذ﴿آيه شريفه 

ان را ايش، رسول خداست که حضرت با دريافت زکات، که پيداست فاعل تطهير و تزکيهچنان

وسيله و به رسول خدا  عنوانبهو تزکيه به خود صدقه تطهير  درواقعمطهر و پاکيزه گرداند. 

نسبت داده شده است. در ادامه نيز رسيدن ، کنديتطهير م لهيوسنيبدکسي که مردم را  عنوانبه

 داند.يبه سکونت خاطر را در نتيجه صلوات حضرت م

شده هکسي توانايي تطهير و تزکيه مردم را دارد که خودش مطهر و تزکي، بنا بر حکم عقل

تواند معطي شيء باشد. از سوي ديگر اين سؤال مطرح است که يباشد چه اينکه فاقد شيء نم

است يا خطاب به رسول  اهللرسولو  اهللينب عنوانبهآيا اين خطاب مختص به رسول خدا )ص( 

 و معصوم از ناحيه خداست؟ حجة اهللو  خليفة اهلل عنوانبهخدا )ص( 

زکات تا روز قيامت و قطعيت رحلت رسول خدا )ص( در چند سال طبعاً با توجه به وجوب 

پس از نزول اين آيه و نيز قطعيت نياز عموم امت به تطهير و پاکيزگي و عدم اختصاص اين 

تضا اق، گونه از تطهير و پاکيزگي به مخاطبان اوليه و صحابي در زمان حيات رسول خدا )ص(

در هر زمان شخصي باشد همانند رسول ، امتکند که پس از رحلت آن حضرت تا روز قييم

خدا )ص( که خود پاکيزه و مطهر باشد و توان تطهير و پاکيزگي امت را داشته باشد و بسان 

صلوات و دعايش نزد خداوند مستجاب و سبب سکونت اهل زکات و صدقه گردد؛ ، رسول خدا
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 و خليفة اهللي خطاب به خطاب به عنوان دوم است يعن، لذا خطاب به پيامبر )ص( در اين آيه

اين آيه پس از رحلت رسول خدا )ص( به ، و معصوم از ناحيه خدا. با اين توضيح حجة اهلل

 يابد.يجانشينان معصوم حضرت انصراف م

شخصي با ويژگي مطهّر و ، توان چنين بيان داشت که در ميان امتياز منظر ديگر نيز م

 ي در نفوس مؤمنين داشتهاژهيوخدا چنان تأثير شده و مستجاب الدعوه که بسان رسول تزکيه

آيه تطهير تنها ايشان به اراده تکويني الهي از  حکمبهبيت )ع( وجود ندارد؛ زيرا اهل جزبهباشد 

 پاکيزه و پيراسته هستند.، هر گونه عيب و رجس

تزکيه  واز تطهير  گونهنياآيه شريفه بر اين داللت دارد که پس از رسول خدا ، بر اين اساس

در افراد مطهّر و پاکيزه و مستجاب الدعوه که به قرينه آيه تطهير و ، شدن و دستيابي به سکونت

بيت هستند تا روز قيامت وجود دارند. لذا ضرورت وجود همان اهل، ادله قرآني و روايي ديگر

 شود.يمعصوم پس از رسول خدا در ميان امت تا روز قيامت نيز از ظاهر اين آيه استفاده م

ص( در امام خدا )ع( که آيه مذکور را پس از رسول صادق )امام  روايت، با اين توضيح

بيت به انطباق اين آيه پس از رسول خدا به اهل (106ص، 2ج، 1380، يعياشاند )جاري دانسته

بيت )ع( داللت تأويلي و خروج از مقتضاي ظاهر آيه شريفه نيست بلکه دقيقاً انطباق آن بر اهل

 بيت )ع( است.ه دليل انصراف آيه به داللت اقتضاء و داللت اشاري به اهلب

 آيه اداي امانت -3-6

( نيز در شمار آيات احکام 58/ 4: نساء) ﴾...َأْهِلها یِإل اْلَأماناِت ُتَؤدُّوا َأنْ  َيْأُمُرُكْم اللََّه ِإنَّ﴿آيه 

، سينمونه نک: طو عنواناست )بهاست که در کتب فقهي پيوسته مورد استناد آراء فقهي بوده 

(. ليکن در روايات 240ص، 1417، ابن زهره/ 437ص، 2ج، 1410، طبرسي/ 530ص، 5ج، 1407

ع( با رويکردي غالبًا کالمي و بيشتر در مقوله امامت مورد استناد و احتجاج قرار گرفته ) بيتاهل

 است:

حضرت فرمود: مراد از اين آيه ، سؤال کردمآيه اين  دربارهع( باقر )بريد عجلي گويد: از امام 

، کلينياند )برسرا به امام بعد از خود  ها و علم و سالحکتاب، که بايد امام پيشين، ما هستيمشريفه 

 (.247ص، 1ج، 1380، عياشي/ 188ص، 1404، نيز نک: صفار/ 276ص، 1ج، 1365
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فرمود: ايشان ائمه از آل ، يدمآيه پرساين  دربارهع( رضا )از امام احمد بن عمر نيز گويد: 

 يبه ديگر، امانت امامت را به امام بعد از خود بسپارد يباشند که بايد هر اماميص( ممحمد )

 .(276ص، 1ج، 1365، کلينيندارد )ندهد و از امام هم دريغ 

خدا همين آيه فرمود:  دربارهع( در روايت ديگري صادق )معلي بن خنيس نيز گويد: امام 

دهد که هر چه )از عالئم و علوم امامت( نزد اوست به امام بعد از خود يين را دستور مامام پيش

/ 3ص، 3ج، 1413، بابويهنيز نک: ابن/ 476ص، 1404، صفار/ 277ص 1ج، 1365، کلينيکند )رد 

 (.224-223صص، 6ج، 1365، طوسي

اند تهع( دانس) بيتلع( در روايتي اين آيه را خطاب مخصوص به اهکاظم )افزون بر اينکه امام 

، که هر امامي امامت را به امام پس از خويش بسپارد و امامت را به امام بعدي وصيت نمايد

اند جاري در ساير امانات نيز دانسته، اين آيه را پس از داللت بر امامت، حضرت در ادامه

 (.108-107صص، 1361، بابويهابن)

اندن امانت مالي به صاحب آن برداشت حکم تشريعي وجوب برگرد، بر اساس اين آيه

اعم از ، آيد که مراد از اماناتيشود. ليکن از قراين موجود در اين آيه و آيات پيشين برميم

بايد  هاآنمندان از شود که بهرهينيز م ياست و شامل علوم و معارف اله يو معنو يامانات مال

 (.378ص، 4ج، 1417، طباطبايي)نک: نند يي که اهل آن هستند برساهاانساناين معارف را به 

ور در وجوب که ظه ﴾...ِباْلَعْدِل َتْحُكُموا َأْن النَّاسِ  َبْينَ  َحَكْمُتْم َوِإذا... ﴿به قرينه جمله بعدي 

گر اتصال معنايي اين بيان، صدور حکم عادالنه به حکّام در جوامع بشري دارد و عطف مذکور

ن حکومت و قضاوت را يکي از مصاديق امانت دانست که آيه توايم، جمله به فراز پيشين است

الزم است به افرادي که شايستگي و  نيبنابرامذکور به قرينه سياق به آن داللت اشاري دارد. 

اند. در نامه ايشان ع( حکومت را امانت دانسته) يعلکه امام لياقت آن را دارند سپرده شود چنان

 بايجان آمده است:فرماندار آذر« اشعث بن قيس»به 

 َتْفَتاتَ  َأْن َلَك َلْيَس .َفْوَقَك َمْنلِ یُمْسَتْرعً  َأْنَت َو َأَماَنٌة ُعُنِقَك ِفي َلِكنَُّه َو ِبُطْعَمٍة َلَك َلْيَس َعَمَلَك ِإنَّ َو»

 ُتَسلَِّمُه یَحتَّ ُخزَّاِنِه ِمْن َأْنَت َو َجلَّ وَ  َعزَّ اللَِّه َماِل ِمْن َماٌل َيَدْيَك ِفي وَ  ِبَوِثيَقٍة ِإلَّا ُتَخاِطَر َلا َو َرِعيٍَّة ِفي

د مطيع است در گردنت. تو نيز باي يبلکه امانت، نيست ونانآبتو وسيله  يبرا يفرماندار«: ...ِإَليَّ

 ييچ کاربه هالمال يتب! در مورد يده به خرجاستبداد  يرعيت حق ندار درباره. يباش مافوق

داران او از خزانه يو تو يک اقدام مکن! اموال خدا در اختيار تو استجز با احتياط و اطمينان 
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، 1403، مزاحم بن نصر/ 366ص، تايب، سيد رضي) يبسپارمن  به دست آن راکه بايد  يهست 59    یشناستيوزه روامطرح در ح اتياز نظر يریبا الگوگ يساختار یشناسمدل سوره نيتدو            

 (.111ص، 1ج، 1410، هقتيبابن/ 21ص

ود رياز مصاديق امانت به شمار م، حال که حکومت و حکمراني که غالباً جنبه دنيوي دارد

لذا در مورد امامت که منصبي الهي و مربوط به امور ، امامت است شئوناخص از ، و اين دو

رود که يالهي به شمار م قدرگرانامانت ، اولي امامتيقطربه، ملکوتي و اخروي است، دنيوي

 سپرده شود.، الزم است به افرادي که شايستگي آن را دارند

داللت اشاري به مقوله امامت و زعامت ، اماناتآيه ، اولويتديگر با استدالل به طريق عبارتبه

آيه شريفه بر نقش ، دارد. چنانچه خطاب آيه را عموم مسلمانان بدانيم که از ظاهر آن پيداست

ع( و بيعت با ايشان و تحقق مقبوليت مردمي معصوم )بنيادين عموم مردم در رساندن حاکميت به 

ي و خودداري از رساندن حاکميت به افراد نااليق و عدم بيعت براي ايشان و نيز بر لزوم پيشگير

 لیاْبتَ  َوِإِذ﴿همخواني با داللت تصريحي آيه ، با ايشان داللت اشاري دارد که ثمره داللت آن

 ﴾الظَّاِلمنيَ  َعْهِدي الَيناُل قاَل ُذرِّيَّيت َوِمْن قاَل ِإمامًا ِللنَّاسِ  جاِعُلَك ِإنِّي قاَل َفَأَتمَُّهنَّ ِبَكِلماٍت َربُُّه ِإْبراهيَم
[ ]دشوار و سخت يکه ابراهيم را پروردگارش به امور يو ]ياد کنيد[ هنگام: »(124/ 2: بقره)

 يآزمايش کرد، پس او همه را به طور کامل به انجام رسانيد، پروردگارش ]به خاطر شايستگ

ر دادم. ابراهيم گفت: و از دودمانم همه مردم پيشوا و امام قرا يولياقت او[ فرمود: من تو را برا

ه ستمکاران [ ب[. ]پروردگار[ فرمود: پيمان من ]که امامت و پيشوايي است]نيز پيشواياني برگزين

مبني بر عدم لياقت و عدم شايستگي ظالمان براي تصدي مقام امامت است. از سوي  «.رسدينم

به داللت تضمّني  کمدست، بدانيم ع() بيتص( و اهلخدا )ديگر چنانچه خطاب آيه را رسول 

که به لحاظ جايگاه ويژه و شرافت واالي ايشان و اينکه ايشان مخاطبان حقيقي قرآن هستند که 

آيه  ،رسالت هدايتي و تربيتي و سعادت دنيا و آخرت بشريت بر عهده ايشان گذاشته شده است

به افرادي که صالحيت آن را خالفت و زعامت مسلمين ، بر لزوم سپردن َامانتِ امامت امانات

ر لزوم نص ب، داللت اشاري دارد. ثمره اين ديدگاه، دارند و اجتناب از تعيين افراد نااليق و ظالم

ص( و يا يک معصوم بر امامت معصوم بعدي است. حتي اگر خطاب خدا )امامت از ناحيه رسول 

 م نص نبوي بر امامت و خالفتباز آيه شريفه بر لزو، ص( محدود شود) يامبرپدر آيه امانات به 

 ي بعدي داللت دارد.خلفا

به هر روي با پذيرش امکان داللت يک لفظ بر بيش از يک معنا و نيز پذيرش امکان تعدد 

سو به لزوم نص نبي و نص امام بر امامت امام اين آيه از يک، هاي قرآنيمخاطب در خطاب
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و از ديگر سو به لزوم روي آوردن  ام داردبعدي که حکايت از مشروعيت الهي و انتخاب الهي ام

بيعت با امام و تحقق مقبوليت مردمي و پذيرش امامت و ، به امام و سپردن حاکميت به ايشان

گونه يچهيفه شري پيداست در استدالل مذکور به آيه خوببهداللت اشاري دارد. ، حاکميت امام

برخي  به، اي اطالق آيه و تعيين مخاطبشود بلکه به اقتضيخروج از ظاهر و تأويلي مشاهده نم

 داللت اشاري دارد.، از مسائل بنيادين امامت

( با امر صخدا )افزون بر اينکه نگرش اهل سنت مبني بر عدم تعيين خليفه از ناحيه رسول 

يه يفه بعدي از ناحخلتعارض دارد چه اينکه عدم تعيين حاکم و  ﴾...َيْأُمُرُكْم اللََّه ِإنَّ﴿الهي در 

 رود.يبه شمار م اماناتعصيان از امر الهي در آيه ، ص(خدا )رسول 

 آيه قرض -3-7

 َكثرَيةً  َأْضعافًا ُهَل َفُيضاِعَفُه َحَسنًا َقْرضًا اللََّه ُيْقِرُض الَّذي َذا َمْن﴿مانند آيات  الحسنهقرضآيات 

کيست آنکه به خدا وام نيکو دهد، تا آن »: (245/ 2: )بقره﴾ُتْرَجُعوَن ِإَلْيِه َو َيْبُصُط َو َيْقِبُض اللَُّه َو

همه دهد و ]يگيرد و وسعت ميرا[ تنگ م يرا برايش چندين برابر بيفزايد؟ و خداست که ]روز

 َقْرضًا اللَّهَ  ُيْقِرُض الَّذي َذا َمْن﴿و   «شويدياو بازگردانده م ي[ به سودريافت پاداش يشما برا

او دو  ينيکو دهد تا خدا آن را برا يکيست که به خدا وام»: ﴾َكرميٌ  َأْجٌر ُهَل َو َلُه َفُيضاِعَفُه َحَسنًا

در شمار آيات اخالقي و نيز  (11/ 57حديد: ) «نيکو و باارزش باشد؟ يچندان کند و او را پاداش

، 8ج، 1412، عالمه حلي) يردگيقرار م بحث مورددر شمار آيات احکام است که در کتب فقهي 

 (.72-71صص، 3ج، 1413، شهيد ثاني/ 453-451صص، تايب، لياردبي/ 498ص

 اند مانند رواياتدانسته« به امام صله»ع( در روايات متعددي قرض مذکور را ) بيتليکن اهل

 زير:

 يچيز»فرمود: اند که ميع( شنيدهصادق )اند که از حضرت ظبيان نقل کردهخيبري و ابن الف(

دهند يم که به امام ي. خداوند درهمستادن دراهم براي امام نيستاز فر ترمحبوبدر نظر خدا 

 اللَّهَ  ُيْقِرُض َذا الَِّذي َمْن﴿فرمايد: دهد. سپس گفت: خداوند ميدر بهشت مانند کوه احد قرار مي

و پيوند  ييدگسفرمود: به خدا قسم اين اختصاص به ر ﴾َقْرضًا َحَسنًا َفُيضاِعَفُه َلُه َو َلُه َأْجٌر َكِرمٌي

 .(537ص، 1ج، 1365، کليني)« با امام دارد

مام اب( در روايتي ديگر در ذيل اين آيه آمده است که مقصود از اين آيه ارتباط داشتن با 

 (.131ص، 1ج، 1380، يعياش/ 537ص، 1ج، همان)ع( است )
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اِعَفُه َلُه َقْرضًا َحَسنًا َفُيض للََّها ُيْقِرُض َذا الَِّذي َمْن﴿ع( در آيه جعفر )بن  ياز حضرت موس ج(

ع( است در هنگام دولت امام )به  يرسيدگ، آمده است که فرمود: اين قرض ﴾َو َلُه َأْجٌر َكِرمٌي

 (.302ص، 8ج، 1365، کليني)تبهکاران 

 اللَّهَ  ُيْقِرُض َذا الَِّذي َمْن﴿ع( اين آيه را پرسيدم: صادق )بن عمار گويد: از حضرت  معاويةد. 

( عمحمد )است و رحم فقط خويشاوندان آل  رحمصله. فرمود: اين مربوط به ﴾...َقْرضًا َحَسنًا

 (.633ص، 1409، استرآبادي) هستند

 منظور از ع( روايت کرده که در ذيل اين آيه فرمود:الحسن ) ياز اب يهـ . در تفسير عياش

، 1365، کليني/ 131ص، 1ج، 1380، يعياش)صله و بخشش به امام است ، به خدا الحسنهقرض

 (.537ص، 1ج

له به ص»با توجه به پيوند اين آيات به مقوله ، لذا در اين آيات نيز افزون بر خوانش فقهي

شود. در خصوص نحوه يخوانش اعتقادي نيز برداشت م، که فرع بر معرفت به امام است« امام

 ارتباط آيه با خوانش دوم گفتني است:

 کند:يدر شرح الکافي به سه احتمال اشاره م مازندراني

 تشبيه؛ و نيز محتمل است يکي بنا برمخصوصاً صله امام است ، اينکه مراد از قرض مذکور»

 اشدمخصوصاً صله امام ب، قصد اصلي و بالذاتِ آيه بساچهاز مصاديق حقيقي قرض باشد؛ و نيز 

 .«نداردو اعمال نيک و قرض به مردم  که در اين صورت منافاتي با تعميم آن به جميع خيرات

ين ترکاملرا از « صلة اإلمام»( وي در جاي ديگري 387-386صص، 7ج، 1382، مازندراني)

ايشان  بهاطاعت از وي و رساندن اموال ، محبت به امام، دانسته و در ادامه الحسنهقرضمصاديق 

، 12ج، هماناست )دانسته « مامصلة اإل»ديگر از کارهاي خير را مندرج در  يهاو نيز گونه

 (.402ص

، يمجلساست )مجلسي نيز بهترين افراد و مصاديق و نيز احتمال اختصاص را ذکر کرده 

صلة به تعبير ديگر وي به دو احتمال اشاره کرده است اول اينکه ( 383ص، 26ج، ب 1404

در  ةقرض احلسناينکه  در آيه شريفه است و احتمال ديگر احلسنةبهترين مصداق قرض ، اإلمام

مصداق تعبير  عنوان بهدر الميزان نيز از آن باشد.  صلة اإلمامآيه شريفه مخصوص و منحصر به 

 (.296ص، 2ج، 1417، طباطبائياست )شده 
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اطالق آيه و فقدان قيد خاصي که آيه را مقيد نمايد و نيز خوانش فقهي و کالمي در روايات 

دهد که آيه بنا بر حقيقي و يا مجازي يميه چنين به دست مع( و ميراث علمي اما) بيتاهل

 دو احتمال دارد:« قرض به خداوند»انگاشتن 

گر مطلق َصرف و بذل مال بيان، «قرض به خداوند»احتمال اول: حقيقي انگاشتن تعبير 

به رساندن مال به حجت و ولي او ، خالصانه به خداوند است ليکن رساندن مال به خداوند

« خليفة اهلل»( اعم از نبي و يا وصي زيرا هر دو 537ص، 1ج، 1365، کلينينک: ) يابديم انصراف

يفه لخمال را به ، وجه مقدور نباشديچهبهعقل اگر پرداخت مال به کسي  حکمبهکه چنان، هستند

 و جانشين او بايد سپرد.

بذل مال در راه  گر مطلق َصرف وبيان، احتمال دوم: بنا بر مجازي دانستن تعبير مذکور

امام معصوم به علم ژرف خويش و ، ص(خدا )خداست. از سوي ديگر پس از رحلت رسول 

ه داند کيبهتر از همه م، وضعيت اسالم و احوال مسلمانان، به مقتضيات زمانه جانبههمهآگاهي 

آنکه يبو به چه ميزاني صرف نمايد. بر اين اساس « سبيل اهلل»اموال را در چه راهي از مصاديق 

که  ي پيداستخوببهيفه شراز ظاهر آيه ، از مقتضاي ظاهر آيه عدول شود و به تأويل روي آوريم

 صله به امام است.، يکي از بهترين مصاديق صرف و بذل مال در راه خداوند

برقراري پيوند مالي با امام است با اين توضيح که در هر ، قدر متيقن از هر دو احتمال درواقع

گرايي و معاني باطني از ظاهر آيه عدول نشده است و نحوه داللت آيه بر پايه تأويل، لدو احتما

ي و قرآن، يه شريفه در احتمال اول به يک حکم عقليآنيست؛ چه اينکه با ضميمه نمودن ظاهر 

تر و شخصي که از همه مردم به خداوند اولي عنوانبه خليفة اهللرساندن مال به امام و ) ييروا

 ييواريفه در احتمال دوم به دليل معتبر قرآني و شرتر است( و يا با ضميمه نمودن آيه يکنزد

 اشاره دارد.« صلة اإلمام»يفه به داللت اشاري به شريه آامام...(  جانبههمهعلم ژرف و )

 پاکيزگي و طهارت منظوربهو اين مردم هستند که  البته امام هيچ نيازي به صله مردم ندارد

 ِمنْ  ُُْذخ﴿ع( به استناد آيه صادق )که امام قبول نمايد. چنان هاآنز دارند که امام از روحي نيا

( 537ص، 1ج، 1365، کلينياند )به اين مطلب اشاره فرموده ﴾ِبها ُتَزكِّيِهْم َو ُتَطهُِّرُهْم َصَدَقًة َأْمواِلِهْم

مردم هستم. قصدم تنها اين ترين يغنکه از گيرم درحالييو نيز فرمود: من درهم را از شما م

رضايت ، رضايت و قبول امام ازآنجاکه(. 538ص، 1ج، همانشوند )پاکيزه ، است که با اين عمل

گردد که يخداوند واقع م موردقبولوقتي ، وظايف ماليِ بر عهده انسان، و قبول خداست

  امام واقع شده باشد. موردقبول
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، امام جز در مواردي که ضرورت اقتضا کند، امور از ناحيه اسباب و ُطرق عادي سامان پذيرد

امور مالي را از طريق و مجراي عادي خويش فراهم نموده و در مصاديق گوناگون سبيل اهلل 

گر برقراري هرگونه پيوند نيکو با امام خود بياندر معناي عام « صلة اإلمام»نمايد. البته يصرف م

واليي و مالي که طبعاً نفسِ برقراري ارتباط مالي با امام در انجام ، قلبي، است اعم از پيوند ايماني

نشانه محبت و ارادت قلبي  کمدستغالباً نشانه پذيرش امام و ، وظائف واجب و مستحب مالي

 شود.يبه امام محسوب م

در دوران ، ع( جز بازه زماني بسيار محدود) بيتدوران حضور ائمه اهل از سوي ديگر

غالبًا ، ي اموي و عباسي بوده است و در اين دوران طوالنيخلفاو  گانهسهي خلفاحاکميت 

فقر و غالباً از ناحيه حکام عصر در خفقان و سرکوب ، مضيقه مالي، شيعيان مکتب اماميه در اقليت

در امور  يژهوبه« صلة اإلمام»تأکيد بر ، و ساختاري مندنظامريک نگاه کالن بردند؛ لذا ديبه سر م

حفظ و توسعه مکتب اماميه داشت و با محوريت ، خود سهم شاياني در ترويج دين نوبهبه، مالي

تي يي از مشکالت مالي و معيشگشاگره، ي پيوند شيعه با يکديگربرقرارو مرکزيت امام موجب 

دن رسانحکايت از نقش مهم شيعه در ياري، شد. لذا تأکيد مذکوريمانان مشيعيان و عموم مسل

 منظوربهگرانه حکام اموي و عباسي و تالشي جدي به امام در رويارويي با اقدامات سرکوب

، هاع( بود که آن بحران) بيتهاي پيش روي امام و پيروان اهلاز بحران رفتبرونيي و گشاگره

 ان حاکميت امويان و عباسيان در مواجهه با جريان امامت بود.طبعاً رهاورد و ارمغ

ع( در ارائه خوانش کالمي از ) بيتبخشي از اسرار حکيمانه تأکيدهاي اهل، با اين توضيح

شود يي پديدار مخوببههاي ضد امامت آيه مذکور با محوريت مقوله امامت و رويارويي با جريان

ن دسته از آيات در خوانش اخالقي و فقهي و خودداري از که پديده محدودانگاري ايهم چنان

 شود.يي نمايان مخوببهخوانش کالمي در فضاي علمي اهل سنت 

 آيه موالی -3-8

 ﴾...َنصيَبُهْم َفآُتوُهْم ْمَأْيماُنُك َعَقَدْت َوالَّذيَن َواْلَأْقَرُبوَن اْلواِلداِن َتَرَك ِممَّا َمواِلَي َجَعْلنا َوِلُكلٍّ﴿آيه 

[ ايم، که ]آن وارثانگذاشته وارثاني قرار داده ياز آنچه به جا يهر کس يو برا: »(33/ 4)نساء: 

و  يشرع يهاپدر و مادر و خويشاوندان و کساني هستند که شما با آنان پيمان ]ازدواج يا پيمان

ايات ه در روکه گا نيز در شمار آيات االحکام است «.ايد پس سهم ارث آنان را بدهيد[ بستهعرفي
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، 9ج، 1365، طوسي/ 76ص، 7ج، 1365، کلينياست )به برخي از ابعاد فقهي آن اشاره شده 

که اند؛ چنانع( اين آيه را به امامت مرتبط دانستهرضا )امام ، (. افزون بر اين269-268صص

 اللَّهُ  َعَقَد ِهْمبِ ِئمََّةاْلَأ ِبَذِلَك یَعَن ِإنََّما»ايشان در پاسخ به حسن بن محبوب درباره اين آيه فرمود: 

 (.240ص، 1ج، 1380، عياشي/ 216ص، 1ج، 1365، کليني)« َأْيَماَنُكم َعزََّوَجلَّ

ارث بردن اوالد از پدر و مادر و خويشان و بستگان از ه راجع ب، ظاهر آيه شريفه و تفسير آن

 ُكْمَأْيماُن َعَقَدْت َنَوالَّذي﴿. در خصوص است آمدهاين سوره  آيات قبل دريکديگر است که در

 پيمان از رمنظواختالف آرا وجود دارد. برخي از فقيهان امامي بر اين باورند که  ﴾َنصيَبُهْم َفآُتوُهْم

 يا عتق والء، امامت والء يا و واليت پيمان، اعم از عقد ازدواج هاپيمان چهارگانه اقسام، مذکور

، ا تأويل و باطن آيه شريفهامّ 1.شوديارث م که موجب استو پيمان ضمان جريره  يآزاد پيمان

اينکه بين امام و مأموم رابطه ه نظر ب ييعن ؛امامت يتطبيق نمودن عقد أيمان است با حق معنو

اين حق امام را ادا  د:فرمايمي يتعال يخدا، هست يبردارواليت و دست بيعت و پيمان فرمان

ر ديگر عقد بيعت امام در روز ذر و يا در روز غدير د. به تعبيکني ياز او اطاعت و پيرو يکنيد يعن

، شوديع( مشتمل بر بيعت اوالد معصوم ايشان نيز م) يعلاست چه اينکه بيعت با اميرالمؤمنين 

، جيالنيپذيرش اطاعت و اقرار به امامت ايشان است )نک: ، در اين صورت مراد از نصيب

، 1406، فيض کاشاني/ 335ص، 5ج، 1382، نيز نک: مازندراني/ 527-526صص، 1ج، 1429

 .(314ص، 1ج، تايب، يمصطفو/ 445ص، 2ج، ب 1404، مجلسي/ 902ص، 3ج

 گستره آيات األحکام با قابلیت استنباط كالمی -4

ه محدود ب صرفاًتوان برداشت کالمي داشت يگفتني است مجموع آيات احکامي که از آن م

يي که در کتب گوناگون کالمي از جمله: الفين عالمه ها. چه اينکه بررسيآيات مذکور نيست

 ،گر آن است که از مجموع آيات احکامانجام گرفت بيان ابن شهرآشوبحلي و يا متشابه القرآن 

شاخص  هايدهم آن مورد استنباط کالمي قرار گرفته است که در اين مجال به استداللتقريباً يک

                                                           

 واليت دمانن، شوديم ناميده «امامت والء يا و واليت پيمان» و گردديم حمقق تبعيت و بيعت لهيوسبه پيمان يگاه .1

 و برنديم ارث پريوانشان و تابعان از، موارد ياپاره در واليت پيمان مهان اثر در كه( عطاهرين ) ائمه و)ص(  پيامرب

 روايات زا یقسمت در پيماين چنني حكم و است ا اتف مورد مسلمانان ميان در( صپيامرب ) يبرا یواليت چنني ثبوت

 وارث كه آمن وارث من: «هلَ  وارَث ال ْنمَ  وارُث ناأ» فرمود( صخدا ) رسول كه است دهش وارد نيز سنت اهل خود

 (.334-331صص، تایب، خويي) نباشد يوارث گونهچيه، ميت ياست كه برا ارث بردن امام در صوريت .ندارد
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، اصآيات قص، و نهي از منکر معروفامربهوان به آيات تيم، آن بسنده شد. براي مطالعه بيشتر 65    یشناستيوزه روامطرح در ح اتياز نظر يریبا الگوگ يساختار یشناسمدل سوره نيتدو            

آيات اکل مال ، آيه قطع دست سارق، آيات تعدي و ظلم، آيات جهاد، صالتآيات ، آيات حج

 آيات نخوردن مال يتيم و نزديک نشدن به آن و آيات ديگر نيز مراجعه کرد.، به باطل

 حکامتوجهي به استنباط کالمي از آيات األعلل کم -5

متر ک، دهد که استنباط کالمي از آيات احکاميها در تفاسير اجتهادي شيعه نشان مررسيب

 يل زير باشد:دالموردتوجه بوده است. اين امر شايد به 

  فقهي است و اين ، شايد اين باشد که فضاي حاکم بر آيات احکام هاعلتيکي از

 يک امر عادي است. درواقع کشاند کهيذهن مفسر را به سمت جنبه فقهي آيه م خودخودبه

 انمفسر ناخودآگاهباعث شده که ذهن ، دليل ديگر اينکه وجود آيات متعدد در زمينه امامت ،

ات . خصوصاً آيبرداشت کالمي در باب امامت داشته باشند هاآندنبال آيات ديگر نباشد تا از 

 .استاش بيان فروعات ياصلاحکام که رسالت 

 بساچهنمونه يک مفسر اجتهادي  عنوانبهگردد. يبرمود مفسر به رويکرد خ، علت ديگر 

رويکرد فرهنگي يا رويکرد اجتماعي سياسي داشته باشد؛ لذا از مفسراني با چنين رويکردهايي 

رسالت مفسر و هدف و رويکرد  درواقعرود. يگيري کالمي از آيات احکام نمانتظار بهره اصالً

 احث ورود نکند.شود که در برخي از مبيوي سبب م

 داللت آياتِ معروفِ امامت نباشد. وضوحِبه، نحوه داللت اين دسته از آيات بساچه 

 هانآکه برخي از  استي برخي مفسران به مقوله بسيار مهم امامت توجهکم، علت ديگر 

آيات  ي درتوجهکماند تا جايي که حتي اين توجه چنداني به ابعاد گوناگون آيات امامت نداشته

 .شودمشهور امامت نيز مشاهده مي

 مفسر  تواند چنين پيامدي داشته باشد که يکيديگر اينکه سبک و شيوه تفسير ترتيبي م

نبال مفسر موضوعي که د بساچهبه ابعاد گوناگون معنايي آن توجه نکند اما ، در تفسير يک آيه

گر يانخود ب نوبهبهاين  بور نکند.ي عآسانبهدر اين زمينه از کنار آيات احکام ، مقوله امامت باشد

 هاي تفسير موضوعي نسبت به تفسير ترتيبي است.يکي از مزيت

  ه آيات ع( نيز نسبت ب) بيتاين باشد که حتي در روايات تفسيري اهل بساچهعلت بعدي

حاال چه روايت بوده و به دست متأخران نرسيده ، شوديکمتر استناد به آيات احکام ديده م، ديگر

به کاهش  خودخودبهيا اينکه از اساس در اين عرصه روايات کمتري صادر شده است و اين  و

انجامد. البته نفس استفاده از اين دسته از آيات در روايات تفسيري ياستناد مفسران در اين حوزه م
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ع( در حقيقت فتح باب و راهگشاي اين نحوه از استنباط در حوزه امامت است و در ) بيتاهل

ع( ) بيتترسيم خط مشي و نمود آموزش نحوه تفسير قرآن در روايات تفسيري اهل، يقتحق

 است.

 گیرينتیجه

تبيين و دفاع از آن بر پايه عقل و سنت ، ريزي مکتب اماميهع( در کنار پيمعصومان ) (1

 نوانعهبگيري از قرآن کريم و استناد به آن به بهره، همواره در احتجاجات و مناظرات، اصيل نبوي

گر خاستگاه همه مکاتب و مذاهب اسالمي پرداختند که اين امر نشان قبول متن مشترک و مورد

ظرفيت عميق قرآن در احتجاجات علمي و کالمي و جامعيت ، بيت )ع(و اصالت قرآني مکتب اهل

ناختهشقرآن در امور هدايتي و تربيتي بود و سبب توسعه کمي و کيفي علم کالم با ظرفيت کمتر

توسعه  ،صحيح برداشت و استنباط کالمي از قرآن يهاها و شيوهآشنايي با گونه، قرآن کريم شده

 .شديع( و گرايش به مکتب اماميه م) بيتعلم تفسير و پي بردن به مرجعيت علمي اهل

از آيات االحکام با آيات معروف  شدهبرداشتهمخواني و هماهنگي ميان مطالب کالمي  (2

که هيچ اختالفي  هماهنگي و همخواني و انسجام آيات قرآن با يکديگر داردنمودي از ، امامت

خود دليلي بر وحياني بودن و قدسي بودن قرآن نيز هست زيرا  نوبهبهدر قرآن نيست و اين 

 حکايت از بشري بودن دارد.، يناهماهنگ

ا رخداوند مقوله امامت ، به لحاظ سبک چينش موضوع امامت در قرآن نيز گفتني است (3

تنها در آيات مشهور امامت قرار نداده است بلکه برخي نکات بسيار کليدي و اساسي را در 

برخي از نکات کليدي ديگر را در آيات احکام و برخي را در آيات قيامت جاي ، قصص قرآن

 امري بسيار بديع و نوآورانه است.، داده و اين امر به لحاظ تنوع بياني و اسلوب بياني

 بيتگر يکي از ابتکارات اهلنشان، به آيات االحکام که معرکه آراء فقهي بود استناد کالمي (4

مت امامت و زعا، دهد اثبات واليتيها نشان مکه بررسيع( در عرصه تفسير و کالم بود و چنان)

نقش عنصر وراثت در ، عصمت، عنصر نص و وصايت، نصب و تعيين الهي امام، ع() بيتاهل

 ،بيت نسبت به رسول خدا )ص(ع( و بنوّت اهل) نيحسامامت در ذريه امام جريان ، زمينه امامت

بيت در استناد به آيات احکام در اثبات مسأله امامت و جايگاه هاي کالمي اهلرهيافت نيترمهماز 

دستمايه علمي ، به لحاظ روشي و محتوايي، بعدها در مقام الگوبرداري که بيت )ع( استاهل

 محدثان و مفسران امامي واقع شد.، بسياري از متکلمان
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در آيات مشهور امامت ، احکاماز آيات  شدهبرداشتکالميِ  يهابرخي از آموزه ازآنجاکه (5 67    یشناستيوزه روامطرح در ح اتياز نظر يریبا الگوگ يساختار یشناسمدل سوره نيتدو            

 به لحاظ، از آيات احکام و آيات مشهور امامت شدهبرداشتنحوه ارتباط مطالب ، شوديديده نم

مکمل و ، ام از اين منظرلذا آيات احک، گر رابطه عموم و خصوص من وجه استمحتوايي بيان

 متمم آيات امامت هستند.

که بيان شد داللت چنان، در خصوص نحوه داللت آيات مذکور بر مباحث بنيادين امامت (6

به داللت تأويلي و خروج از مقتضاي ظاهر آيات شريفه نيست بلکه ، اين آيات جز آيه موالي

 به دليل انصراف آيه به داللت، ي امامتبيت )ع( و برخي از مسائل کالمدقيقاً انطباق آن بر اهل

 و گاه تعيين نوع مخاطب بيت )ع( است که گاه از طريق اطالق آيهاقتضاء و داللت اشاري به اهل

از  آنکهيب، ديگر قرآنيقرآني و برونقرائن و شواهد درونو نيز با ضميمه نمودن آيه شريفه به 

 کور در زمينه امامت استناد نمود.توان به آيات مذيم داللت ظاهر آيات عدول شود
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