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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 : روایات بین جمع

 که نیمک استفاده القربی ذی کلمه از نتوانیم شبای   روایات از نظر قطع با ظاهر حسب   به آیه از. بود القربی ذی معنای در بحث

ت که دسته ای از روایاتی که در ذیل این آیه وارد ش ه ذی القربی را به معنای اس این مسلم ق ر باش ، می معصبوم  امام منظور

امام معصبوم تفسبیر کرده، به هر حاچ  ه بئومیم تیویل اسبت  ه تفسبیر، بعزی از روایات که در ذیل این آیه وارد ش ه ذی     

به معنای لغوی خودش تفسبیر ش ه یعنی  القربی را به معنای امام معصبوم دانسبته، در دسبته دیئری از روایات هم ذی القربی    

  .نزدیکان و اقربای پیامبر

بین این دو دسته روایات که به حس  ظاهر متفاوتن  اگر بخواهیم جمع کنیم بای  بئومیم منظور از ذی القربی به حس  روایات 

در ذیل همین آیه آم ه و متع د  متع د و آیات دیئر و روایاتی که در ذیل آن آیات وارد ش ه، امام معصوم است، در روایاتی که

اسبت و سن  خو  و دللت معنای روشنی دارد، ذی القربی به امام معصوم تفسیر ش ه، در ذیل بعزی از آیات ملل آیه مودت  

هم روایاتی وارد ش ه که ذی القربی را به معنای امام معصوم تفسیر دانسته ان ، اگر مجموعه روایاتی که در این رابطه وارد ش ه 

 مالحظه کنیم تردی ی باقی نمی مان  که مراد از ذی القربی امام معصوم است. 

تنها مسبلله ای که باقی می مان  این اسبت که بزرگانی ملل شیص و وو و ابن جنی  به روایاتی استناد کرده ان  و به استناد آن   

و خویشبباون ان پیامبر، اگر بخواهیم بین این روایات ذی القربی را بر معنای ظاهری و لغوی خودش حمل کرده ان  یعنی اقربا 

روایات جمع کنیم به همان جهتی که در قرآن این مسبلله به وبورت وریب بیان نش ه می توانیم بئومیم در بعزی روایات هم   

ستناد ااین مسبلله به وبراحت بیان نش ها اگر  ه تالش ش ه که در خود آیه و با قطع نظر از روایات قرامنی را ذکر کنن  و به   

آیات دیئر که در آنها ذی القربی به معنای امام معصوم می باش  این معنی را استفاده کنن . اما واقعیت این است که با قطع نظر 

 از روایات نمی توان ذی القربی را در آیه به معنای امام معصوم ب انیم. 

عصوم و ووی پیامبر و الفاظی که به نوعی مشعر به این نکته مهم این است که در این آیه به  ه دلیل به وراحت سخن از امام م

معنا باش  به میان نیام ه؟ ما می گومیم به  ه دلیل در آیاتی که در اواخر عمر پیامبر نازچ ش  به وراحت و تصریب به ووایت 

ینی جانش ست، امر به ابالغعلی )ع( اشاره نکرد؟ با اینکه همه ما به قرامن روایات معتق  هستیم این در مورد ووایت علی )ع( ا

حزرت علی )ع( برای پیامبر )ص( ش ، اما خود آیه با قطع نظر از شین نزوچ و قرامن خارجی و روایات هیج وراحتی در آن 

 مطرح کنیم. نیست. این سؤالی است که پاسص هایی به آن داده ان  ما همان پاسص ها را در اینجا در مورد این آیه هم می توانیم
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البته با محذور کمتر، اینجا در آیه خمس  را به جای ذی القربی نفرموده لرسوچ اهلل و لوویه یا لإلمام، قطعا محذور ذکر امام و 

ووبی در این آیه کمتر از آنجا می باشب ، همان مصبالب و نکاتی که در آنجا مطرح است در اینجا نیز مطرح می باش  که اگر    

آیه به وراحت نئفته و ما این را به کمک روایات استفاده میکنیم؟ همین جهت در بیان اممه منظور امام معصوم است پس  را 

هم وجود دارد )البته نه اینکه گفته شببود این تقیه اسببت و آیه تقیم اسببم نبرده( به دلمل دیئری این عنوان ذکر نشبب ه، اما در 

زن گی می کردن  مطرح است که خودش یک با  واسعی است. روایات مسلله تقیه و شرایطی که اممه در آن به سر می بردن  و 

بر این اساس ما در اینجا می توانیم روایاتی که ذی القربی را تفسیر به خویشاون ان پیامبر کرده و ذکری از امام معصوم به میان 

 که بوده و در و د بودن نیاورده را حمل بر تقیه کنیم، مخصبووا قرامنی هم که در بعزی روایات وجود دارد و شرام  خاوی  

منابع مالی که در اختیار اممه قرار می گرفت را مس ود کنن  مؤی  این حمل است. لذا این روایات را حمل بر تقیه میکنیم و آن 

روایات، روایاتی اسبت که در مقام بیان واقع است یعنی منظور از ذوی القربی و یا ذی القربی قطعا امام معصوم است و این در  

ات اممه در روایات متع د که در ذیل آیات مختلف قرآنی وارد ش ه قابل استفاده می باش . بنابراین با قطع نظر از روایات، کلم

 از آیه نمی توانیم استفاده کنیم، منظور از ذوی القربی امام معصوم است. 

 بررسی نظریه داللت آیه بر اراده امام معصوم از ذی القربی: 

ه ذکر و می خواهن  بر اسباس آن از آیه استظهار کنن  که خود آیه هم دللت بر این معنی دارد. حاچ بای   اموری به عنوان قرین

 بینیم آیا این امور واقعا قرینیت دارن  و آیا کمک به استظهار می کنن  یا نه؟  ن  مطل  در این رابطه گفته ش ه: 

 قرینه اول: 

جمع نیست و  ون مفرد است پس به یک شخص نظر خاص نظر دارد و آن اینکه لفظ ذی القربی مفرد ذکر ش ه و به وورت 

 توان  ۔شبخص خاص امام معصبوم اسبت، آیا می توان این را پذیرفت؟ مفرد هم می توان  ناظر به یک شخص باش  و هم می   

فظ مفرد است ل می کن  این جنس بر دللت که بیای  در لفظی یک سر اگر جنس نفی لی ملال شود می گفته وقتی باش ، جنس

ولی مفرد جنسی است، لذا هر مفردی اشاره به یک شخص خاص ن ارد، ملال رجل وقتی الف و لم بر سرش می آی  اگر الف 

لم عه  ذکری نباش  گفته می شود این الف و لم جنس است و اشاره به جنس رجل می کن  در حالی که ظاهرش مفرد است، 

در اینجا هم ذی القربی ینطبق على کل من له قرابم برسوچ اهلل، در مفرد بودنش بحلی رجاچ جمع اسبت اما رجل مفرد اسبت.   

نیست اما این مفرد، مفردی است که ظهور در جنس دارد، جمع نیست و ما هم ادعا نمی کنیم که جمع است، اما آیا مفرد لزوما 

م جنس که یک لفظی است که دللت بر جنس اشاره به یک فرد واح  و اشاره به یک شخص خاص دارد؟ ملل موارد دیئر اس

می کن  یعنی جنس ذی القربی، که شامل همه کسانی می شود که این عنوان بر آن منطبق است، پس ذی القربی به حس  وضع 

لغوی مفرد است اما هر مفردی لزوما از آن یک شخص خاص اراده نش ه، مفرد یمکن أن یراد به شخص خاص معین و یمکن 

جنسبه، که اگر جنس باش  هم یک فرد می توان  از آن اراده شود و یا می توان  همه از آن اراده شود. پس واقعیت   أن یراد به

 این است که اگر ما بخواهیم آیه را به دقت مورد بررسی قرار دهیم دللت بر این مطل  ن ارد. 

 



58 

 

 

 قرینه دوم: 

ی دوم نیام ه و  ون از سه تای اوچ، خ ا و رسوچ فرد اراده این اسبت که این لم بر سبر سه تای اوچ آم ه ولی بر سر سه تا  

ش ه باش . یک نفر می باشن  پس مراد از ذی القربی هم یک نفر است و این به حس  وح ت سیاو لزم است. لذا از این سه 

بوچ   طبیعتا قابل قاین هم هیچ ضبرورتی ن ارد و هیچ الزامی برای ما ایجاد نمی کن  اگر به وورت جنس هم بیای  تا بای  یک

ای به سبیاو آیه نمی زن ، خ ا و رسوچ واح ن  و شخصن ، اما علت اینکه ذی القربی را به وورت جنس آورده  اسبت و لطمه 

این است که این یک عنوان کلی است که افراد و مصادیق متع د دارد و به همین جهت به وورت جنس آورده و اگر جمع هم 

 ن اشت. می آورد مشکلی

ذا به نظر می رسب  این مطال  به بعزی از استحسانات اشبه است تا به استظهار مبتنی بر قرامن عقالمی و قواع  فهم ظهورات  ل

کالم، لذا هر  ه تیمل شبود یک دلیل قابل قبوچ که بر اساس آن بئومیم آیه با قطع نظر از روایات دللت بر امام معصوم دارد  

ذیل این آیه قهرا  نین ه ایت و راهنمایی را برای ما می کن ، در خود آیه مودت واقعا ب ون  مشاه ه نمی شودا اما روایات در

ه ایت و راهنمامی اممه و روایات نمی توانیم این اسببتفاده را بکنیم لذا اکلر علمای اهل سببنت هم که قربی را به معنای علی و 

)س( گرفته ان  اکلرا مستن  به روایات استا این روایات در جوامع فاطمه و فرزن ان فاطمه گرفته ان  یا بعزی به معنای فاطمه 

 روامی آنها وجود دارد و به استناد آن روایات حمل کردن  بر امیر المؤمنین و فاطمه و امام حسن و امام حسین )علیهم السالم(. 

 قرینه سوم: 

خاص، این مطل  را مرحوم طبرسی در مجمع البیان اینکه وقتی ذی القربی را کنار خ ا و رسوچ می آورد این یعنی ذی القربی 

استفاده میکن  و می فرمای  این اولی المر در که در کنار خ ا و « اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسبوچ و اولی المر منکم »راجع به آیه 

ور نیست، این اولى رسبوچ آم ه بای  اولى اممر خاص باش  نه هر ولی امری، هر کسی که بر مردم امارت و حکومت دارد منظ 

اممر به قرینه ذکرش در کنار خ ا و رسبوچ، وباحبان عصبمتن ، یعنی آن اولى اممری که معصبوم هستن ، خ ا اشتباه و خطا     

ن ارد، رسوچ اشتباه و خطا ن ارد، پس اولى اممر هم که در کنار اینها آم ه آن اولى اممری هستن  که خطا و اشتباه در آنها راه 

 أولى اممر را حمل بر امام معصوم میکن  و این را از خود ایه استفاده میکن .  ن ارن  لذا

 و رسوچ یک موقعیت ویژه ای به ذی بر این اسباس در مانحن فیه هم اینطور استفاده می شود که ذکر ذی القربی در کنار خ ا 

 . خاص القربای ذی یعنی می ه  القربی

ى اممر مسبلله اطاعت مطرح بوده و در مسلله اطاعت لزم بود که ولی امر همانن   ون در آیه اول  نیسبت  تمام هم مطل  این

خ ا و رسوچ ویژگی خاوی داشته باشن  ولی اینجا اینطور نیست به عالوه اگر اینطور باش  بای  یتامی و ابن السبیل و مساکین 

انن  خصوویت مطرح در آن سه، در حالی که هم که در کنار اینها ذکر شب ه یتامی و مسباکین و ابن السببیل خاص باشن  هم   

اینطور نیسبت و علت اینکه لم بر سبر ذی القربی آم ه برای این است که ذی القربی وابسته به پیامبر است و به اعتبار پیامبر   

 یامبر رابطهپ اعتبار پی ا میکنن  و به احترام پیامبر احترام پی ا میکنن ، پیامبر یکی بود ولی ذی القربی هر کسبببی اسبببت که با
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خویشبباون ی دارد و علت اینکه بر سببر سببه تای دومی لم نیام ه قبال هم بیان شبب  که میخواه  بئوی  ذی القربى والیتامی   

 والمساکین و ابن السبیل منهم، که اگر اینطور هم معنا شود هیچ اشکالی پیش نمی آی . 

لی اقتزاء میکن  ذی القربی هم ذی القربی خاص باش ،  ون به هر حاچ قرینه سبوم این است که دخوچ لم بر سر سه تای او 

اذی القربی در کنار خ ا و رسوچ قرار گرفته و لم بر سر ذی القربی ملل خ ا و رسوچ در آم ه، پس ذی القربی خاص م  نظر 

امام  از ذی القربیاست و ذی القربی خاص یعنی آن خویشاون ی که با خ ا و رسوچ سنخیت دارد، لذا نتیجه می گیریم منظور 

 معصوم است. این نهایت مطلبی است که می توانیم برای استظهار از آیه بئومیم.

اما گفته ان  اگر لم بر سر این سه آم ه و بر سر سه تای بع ی نیام ه برای این است که سهم اینها و سهام اینها مستقل است که 

ی است و سهام سه تای دیئر  ون زیر مجموعه ذی القربی هستن  و بای  اوچ ماچ خ است بع  ماچ رسوچ و بع  ماچ ذی القرب

طریق اینها داده شبود، یا وابسبتئی به اینها دارن ، یعنی ابن السبیل من ذی القربى و یتامى من ذی القربی و مساکین من ذی    از

 ن ، ذی القربی پیامبر اگر محصور به همانالقربی لذا لم بر سبرشان نیام ه است و  ون قرار است این تا قیامت استمرار پی ا ک 

افراد در آن زمان باشبن ، طبیعتا اینها از دنیا می رون  و تمام می شون  به همین جهت می گوی  ذی القربی و مساکین و یتامى  

 وابن السبیل آنها، که تا روز قیامت را در بر می گیرد.

 نتیجه:

است ولی این از آیه با قطع نظر از روایات استفاده نمی شود، روایات است که  در مجموع قطعا منظور از ذی القربی امام معصوم

مبا را راهنمبامی و ه ایت به این معنا می کن ، لکن  ن  اشبببکاچ در اینجا وجود دارد که اگر ما این را بخواهیم حمل بر امام   

بن ک توضیحی در رابطه با یتامی و مساکین و امعصوم کنیم یک اشکالت و تالی فاس هایی دارد که بای  پاسص داده شود، بع  ی

السبیل داده شود که  را یتامی و ابن السبیل و مساکین من ذی القربی؟ به عبارت دیئر  را این سه تا به عنوان سهم سادات از 

 اینها مطرح ش ه که بای  پاسص داده شود.

 

 «والحمد هلل رب العالمین»


