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  و امامت أولوا األرحام هیآ
  1مهدي زندیه

  چکیده
 امیر مؤمنـان اثبات امامت  براي هیامام وسیله بهکه همواره از صدر اسالم تاکنون  یاتیاز آ یکی

قرآن  يکه در دو جاباشد  می »أولوا األرحام«مشهور  هیآ، شده استاستفاده  شانیو ائمه پس از ا
ـ آ يگـر یسوره انفـال و د  75 هیآ نخست، ؛آمده است یاندک با تفاوت میکر . سـوره احـزاب   6 هی

 یشده چـه زمـان  ادی اتیاز آ کیهر قینزول دقهایی مطرح است؛ ازجمله اینکه  باره پرسش دراین
 هیآ؟ است يتکرار اتیآ نیاز ا یبخش چرا؟ ستیچ مذکور اتیاز آهریک شأن نزول ؟ بوده است

؟ منسوخ کـدام اسـت   هیآ؟ ناسخ است هیدو آ نیاز ا کی کدام؟ محکم ایناسخ است  ،أولوا األرحام
اهـل  ؟ اسـتناد کـرد   ائمه اطهار گریو د امیر مؤمنانامامت  يبرا اتیآ نیاز ا توان یم ونهچگ

 یاسـالم  يهـا  هـا و فرقـه   گـروه  گرید ایآ؟ دارند ياستدالل چه نظربرداشت و  نیادرباره  سنّت
 زا یچه برداشـت  اتیدر روا؟ کنند يبردار خود درباب امامت بهره دگاهینفع د به هیآ نیاز ا توانند یم
  ؟ارائه شده است هیآ نیا

ـ  يتـر  عیو مجال وس گنجد یمقاله نم کیها در  پرسش نیا بارهدر قیاست تحقروشن  . طلبـد  یم
و ضمن نقـد   میپاسخ ده امیر مؤمنانمربوط به امامت  يها به پرسشپژوهش حاضر برآنیم  در

آنها  لیو تحل یو سنّ عهیمنابع ش نیعتبرتراز م بهرهمختار را با  نظر ،اهل سنّت نامتکلم اتینظر
  .میبه منصه اثبات برسان

  .ارث هیآ ،امیر مؤمنانامامت  ،امامت ،أولوا األرحام هیآ: يدیکل واژگان
    

                                                      
  3/5/97تأیید: تاریخ     1/3/97: تاریخ دریافت

  .استادیار مؤسسه آموزش حوزوي امام رضا. 1
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  مقدمه

اثبات امامت امیر  براي هیامام وسیله بهکه همواره از صدر اسالم تاکنون  یاتیاز آ یکی
که  1باشد می »أولوا األرحام«مشهور  هی، آشده استاستفاده  شانیو ائمه پس از ا مؤمنان

 يگـر یسوره انفال و د 75 هیآ نخست، ؛آمده است اندکی با تفاوت میقرآن کر يدر دو جا
  سوره احزاب. 6 هیآ

  :آمده است گونه اینسوره انفال  75در آیه 
الَّذنُوا یونَ آمو دعنْ بم  رُوا وـاجه  عوا مـداهـ کـ ج لَئفَأُو ـنْ  کمکمو م 
ـ  یلِّ شَکاهللاَ بِ اهللاِ إِنَّ تَابِک یالْأَرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ ف أُولُوا لع یءم: 

انـد و همـراه شـما جهـاد      اند و مهاجرت کرده و کسانی که بعداً ایمان آورده
خویشاوندان برخی نسبت بـه  ، هستند و به حکم کتاب خدااز شما ، اند کرده

  .برخی دیگر سزاوارترند و خدا بر هر چیزي داناست
  :سوره احزاب آمده است 6در آیه 

الْأَرحـامِ   اأُولُـو  أَزواجه أُمهاتُهم و نَ منْ أَنْفُسهِم ویأَولَى بِالْمؤْمن یالنَّبِ
علَى بِبأَو مضُهعبتَابِک یضٍ ف   نـؤْمـنْ الْمم ـاجِرِ یاللَّههالْمنَ إِلَّـا أَنْ  ینَ و

للُوا إِلَى أَویتَفْعرُوفاًکائعم ک مکانَ ذَل طُوراًکالْ یفسپیامبر :تَابِ م  به
نـد و در کتـاب   ا مادران مؤمنان ،مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش

از مؤمنـان و مهـاجران   ، بـه برخـی دیگـر   خدا خویشاوندان برخـی نسـبت   
مگر آنکه بخواهید به یکی از دوستان خود نیکی کنیـد و ایـن   ، سزاوارترند

  .حکم در کتاب خدا مکتوب است
 طـور  بـه توان  به برخی از آنها نمی ؛ هرچندفراوانی مطرح استهاي  پرسش ،این آیات درمورد

ازجملـه  . یـابیم نمـی  باره اینچیزي در ،رآنیقطع پاسخ داد و در کتب مفسران و دانشمندان علوم ق
  :توان اشاره کرد به موارد ذیل می این آیات درموردهاي مطرح  پرسش

 مـذکور از آیـات  هریـک  شأن نزول  ؟از آیات یادشده چه زمانی بوده استهریک نزول دقیق 
 یـک  کدام ؟ناسخ است یا محکم ،أولوا األرحامآیه  ؟چرا بخشی از این آیات تکراري است ؟چیست

امیـر  توان از این آیات بـراي امامـت    چگونه می ؟آیه منسوخ کدام است ؟از این دو آیه ناسخ است
استدالل چه نظـري  برداشت و این درباره  اهل سنّت ؟استناد کرد و دیگر ائمه اطهار مؤمنان

                                                      
 .تدریج ذکر خواهد شد به همنابع مربوط. 1
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خود در باب امامـت  نفع دیدگاه  توانند از این آیه به هاي اسالمی می ها و فرقه آیا دیگر گروه ؟دارند
  .  ...و ؟در روایات چه برداشتی از این آیه ارائه شده است ؟برداري کنند بهره

. طلبد یم يتر عیو مجال وس گنجد یمقاله نم کیها در  پرسش نیا بارهدر قیاست تحقروشن 
و ضمن نقـد   میپاسخ ده امیر مؤمنانمربوط به امامت  يها به پرسشدر پژوهش حاضر برآنیم 

آنهـا   لیو تحل یو سنّ عهیمنابع ش نیعتبرتراز م بهرهمختار را با  نظراهل سنّت،  نامتکلم اتینظر
  .میبه منصه اثبات برسان

  . درباره آیات مورد بحث1

در سـال دوم هجـري و در    ـ  36تـا   30آیـه   جـز  ـ بـه سوره انفال   تمامی، ناطبق نقل مفسر
، طبرسـی / 523، ص2ج، 1407، زمخشـري / 276، ص1417، طباطبـایی ر.ك: ( جریان جنگ بدر

جنگ احـزاب و مطـابق   همزمان با و سوره احزاب در سال پنجم هجري یعنی ) 2، ص4ج، 1371
  .)530ص  ،1372، طبرسیر.ك: ( سوره احزاب در جریان غزوه تبوك نازل شده است 6آیه  ،قولی

 ،نامفسـر سـخنان  بر پایـه  . سه سال است، لحاظ زمان نزول فاصله این دو آیه به اساس براین
سوره انفال براي بیان نسخ توارثی است کـه از طریـق معاهـده هجـرت و دیگـر اسـباب        75آیه 

، 3جتـا]،   ، [بـی حقی بروسوي/ 524، ص2ج، 1407، زمخشري( برقرار بوده است تمؤاخان همچو
از پیش  توضیح اینکه ؛)140، ص9ج، 1417، طباطبایی/ 223، ص4ج، 1405، جصاص/  139ص

  :شد یکی از این سه راه به وارثان منتقل میوسیله  بهارث ، ها عرباسالم درمیان 
  .اند پسران و مردان بوده است و کودکان و زنان از ارث محروم بوده فقط ،از نسب مقصود :نسبـ 
اگـر خـانواده   ، اي طرد شده یعنی فرزندي که از خانواده است؛ فرزندخواندگیمعناي  به :یتبنّـ 

میـان ایـن پسـرخوانده و    ، آمـد  شـکل پسـرخوانده درمـی    داد و بـه  نسبت میدیگري او را به خود 
  .شد اش ارث برقرار می پدرخوانده

یکـدیگر دفـاع   شـان از   بستند که در دوره حیـات  پیمان می یکدیگر دو نفر با :عهد و پیمانـ 
، مکارم شـیرازي / 226ـ223ص، 4ج، 1417، طباطبایی( ارث ببرندیکدیگر از مرگ از  کنند و پس

 .)66ص، 3ج، 1412، طبري/ 287ص، 3ج، 1374
پـاك کـرد و    ،ن آمیختـه شـده بـود   و فطري ارث را از خرافاتی کـه بـدا  اسالم قانون طبیعی 

 ،دیگر قائل بود سو و بزرگسال و کودك ازسوي اي را که درمیان زن و مرد ازیک تبعیضات ظالمانه
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  :هاي ارث را در سه چیز خالصه کرد برد و سرچشمه میاناز
اعـم از   ،ایجاد شود گوناگونتولد درمیان دو نفر در سطوح  راههرگونه ارتباطی که از  :نسبـ 

  .شود ارث می سبب، کودك و بزرگ یازن و مرد 
، شـهید ثـانی  ( شـود  ارث می سبب، ازدواج درمیان افراد تحقق یابد راهارتباطی که از  :سببـ 
 .)332، ص1394، خویی/ 11ص، 8ج، 1387
  :بر سه قسم است والء :والءـ 

، کسی را نداشته باشد ،اي آزاد شود و مالی داشته باشد و پس از مرگ اگر بنده :والء عتق) الف
  .رسد اموالش به آزادکننده وي می

  .عهد و پیمان است راه بردن از همان ارث :والء جریره) ب
 رسـد  مـی  امـوال او بـه امـام    ،اگر کسی بمیرد و کسی را نداشـته باشـد   :والء در امامت) ج

 .)226ـ223، ص1417، طباطبایی(
قانون تـوارث میـان مسـلمانان    ، که آیات مربوط به ارث نازل نشده بودزمانی طبیعی است تا 

/ 561، ص4ج، تـا]  [بـی ، طوسی( از اسالم میان مردم جاري بوده است پیشکه  بودهمان قانونی 
رفت و مطابق قوانین  میاناین قانون از ،آیات ارث با نزول ، ولی)293ص، 16ج، 1417، طباطبایی

کـه  هنگـامی  تـا   ،)162، ص5ج، تـا]  [بی، طوسی( شدمیان مسلمانان قانون توارث برقرار  ،اسالم
سـال  . وسیله پیوندشان با بستگان گسسته شـد  دینمسلمانان از مکه به مدینه مهاجرت کردند و ب

ـ    ،اول هجري ترتیـب میـان مهـاجران و همچنـین      یندمیان مسلمانان عقد اخوت بسـته شـد و ب
البته این حکـم مـوقتی بـود و بـا گسـترش اسـالم و       . دشقانون توارث برقرار  ،مهاجران و انصار

آیه ؛ بنابراین دیگر ادامه این حکم ضرورتی نداشت ،بسیاري از روابط گذشته خویشاوندي يبرقرار
، 4ج، 1377، جرجـانی ( دکـر شد و اولویت الزامی خویشاوندان در ارث را تثبیت نازل  أولوا األرحام

  .)207، ص3ج، 1404، سیوطی/ 24ص
سوره انفال که در سال دوم هجـري نـازل    75رسد آیه  نظر می به گفته باتوجه به مطالب پیش

سال پـس   یک فقطزیرا این آیه  ؛ن مهاجران و انصار باشدمیانتواند ناسخ حکم توارث ، است شده
، یابیم که مفسـران  متأسفانه با مراجعه به تفاسیر قرآن کریم درمی ، ولینازل شد تمؤاخااز واقعه 

 6آیـه   بـاره دراسـت و هـم    تمؤاخـا اند که ناسخ حکم توارث به  آیه سوره انفال گفته درموردهم 
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انـد  اند و گفتهنگرفتهرا ناسخ مذکور آیات  نیزالبته برخی . اند سوره احزاب چینن اظهارنظري کرده
  .تا]) ، [بیخطیب بغدادير.ك: ( آیات ارث براي نسخ آن حکم کافی است

  سوره احزاب 6آیه  تفسیر. 1

  :ستشرح ا سوره احزاب بدین 6ترجمه آیه 
اســت و همسـرانش مــادران   بــه مؤمنـان از خودشــان سـزاوارتر   پیـامبر 
بعضـی اولویـت   ند و طبق کتاب خدا خویشاوندان بعضی نسبت به ا مؤمنان

مگـر آنکـه بخواهیـد بـه یکـی از       ،نـد ا دارند و بر مؤمنان و مهاجران مقدم
  .دوستان خود نیکی کنید و این حکم در کتاب خدا نگاشته شده است

لـی  و ،پـردازد  این آیه به ابطال نظام مؤاخات مـی ، مطابق نظر مفسران ،که گذشتگونه  همان
نسبت به مؤمنان اولویت  پیامبر کند و آن اینکه میبه دو حکم دیگر اشاره ، از بیان مطلب پیش
فـردي و خصوصـی و هـم در مسـائل مربـوط بـه       ، هم در مسائل اجتمـاعی  یعنی پیامبر؛ دارد

 ایشاناز هر انسانی نسبت به خودش سزاوارتر است و اراده و خواست ، قضاوت و دعوت، حکومت
مـادران معنـوي و   ، ه همسـران پیـامبر  دیگر اینکـ  مسئله. باشد میفرد مقدم بر اراده و خواست 

البته این ارتبـاط و  . پدر روحانی و معنوي مؤمنان است گونه که پیامبر همان ؛ندا روحانی مؤمنان
درحقیقـت  . در حرمت ازدواج با آنهاست و در جـاي دیگـر بـروز نـدارد    فقط پیوند معنوي و اثرش 

میـان آنهـا و    نیـز ازدواج کرد و قانون توارث توان با دختران آنها  ه آنها نگاه کرد یا میشود ب نمی
  .مؤمنان برقرار نیست

ایـن   درمـورد . است »من المؤمنین والمهاجرین«عبارت در تفسیر آیه مذکور، قابل تأمل  نکته
  :)9ج، 1994، سمین جلی( عبارت دو وجه ذکر شده است

» مـن « دیگر عبارت به ؛باشد أولوا األرحامبیان براي  »المؤمنین والمهاجرین من«اینکه  نخست
  :شود می گونه اینصورت معناي آیه  در این آیه بیانیه باشد که دراین

ــاجران از خویشــاوندان دور   ــان و مه ــم از مؤمن ــک اع ، خویشــاوندان نزدی
که در مقام توارث تا زمانی که اوالد و پدر و مادر موجـود   چنان. سزاوارترند

  .رسد نوبت به برادر و خواهر نمی ،باشند
از خویشـان  . 1: ها را داشـته باشـند   اولویت در ارث با کسانی است که این ویژگیاساس  ینبرا

تـرین فـرد از مؤمنـان و     نزدیـک درحقیقت  .از مؤمنان باشند. 3 ؛از مهاجران باشند. 2 ؛میت باشند
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  .اولویت در ارث دارند، مهاجران به میت
صـورت   درایـن . صله بـراي اولـی باشـد    »المؤمنین من« بوده،تبعیضیه » من« وجه دوم اینکه

  :شود می گونه معناي آیه این
یعنـی تـا    ؛بردن از مهاجران و مؤمنان سزاوارترند در ارث، خویشاوندان میت

  .رسد نوبت به مهاجران و مؤمنان دیگر نمی، خویشاوندان میت وجود دارند
وجـه  ، بـه مؤاخـات  بودن حکم توارث  رسد باتوجه به شأن نزول آیه و ناسخ می نظر بهاما 

فرزندخوانده از پدرخوانـده   کنوناگر تا خواهد بگوید یعنی درواقع آیه می ؛تر باشد دوم مناسب
بعـد خویشـاوندان    به ازاین، برد برد و برادرخوانده از دیگر فرزندان پدرخوانده ارث می ارث می

درصورتی است امر البته این . بردن اولویت دارند براي ارثنسبت به مؤمنان و مهاجران میت 
 نخست،وجه  ،اگر آن را ناسخ نگیریم ، ولیکه آیه را ناسخ حکم به توارث برادرخوانده بگیریم

  .آورد بار نمی مشکلی به
ن در آیـه  اکه قیـد مهـاجر  شود  مطرح می دراینجا این پرسش. ن استاقید مهاجرنکته مهم، 

 ؟شـود  محسـوب مـی  تـرازي  از خاص اسـت یـا قیـد اح    پسآیا ذکر  ؟شریفه چه خصوصیتی دارد
  .خواهیم پرداختمطالب آتی به این موضوع  در

  استفاده از آیه در بحث امامت. 2

 ، ولـی وراثت در مال است درمورد ـ محکمیا ناسخ اعم از  ـ شأن نزول آیه ،که بیان شد چنان
را بنـابراین هرچـه    )؛91ص، 9ج، 1417، طباطبـایی ( مخصـص نیسـت  ، مـورد ، اذعان اصولیون به

؛ از مقولـه امامـت و مـوارد دیگـر باشـد     یـا  خواه از مقولـه مـال    ؛شود شامل می باشد،پذیر  وراثت
از اموري است که اگر فرد شرایط آن را داشته باشد و هم خویشـاوند   نیزمقام امامت اساس  براین
  .تواند وارث این مقام شود می، باشد پیامبر

پس ، است امامت را دارد و هم خویشاوند پیامبرهاي  که هم ویژگی امیر مؤمنانبنابراین 
و هـم خویشـاوند    که هم شرایط امامـت را نـدارد   ابوبکراست، ولی مقام امامت داراي  از پیامبر
  .تواند حائز این مقام شودنمی نیست،پیامبر 
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  أولوا األرحامبرداشت امامیه از آیه  بارهسخن ایجی در. 3

  :گوید می فمواقدر کتاب  عضدالدین ایجیقاضی 
آیـه   ،داننـد  مـی  بر امامـت علـی   یکی از نصوصی که امامیه آن را دالّ

أولـوا  اعتقاد شیعه و اولـویتی کـه آیـه نسـبت بـه       به. است األرحام  أولوا
عام است و شـامل امامـت و   ، صحت استثنا دلیل به ،مطرح کرده األرحام

 ؛است نه ابوبکر أولوا األرحاماز  دیگر علی ازطرف. شود خالفت هم می
(جرجـانی،   ابوبکر اولویت داردبه امامت نسبت  مسئلهدر  بنابراین علی

  .)391، ص8، ج1377
 اسـت کـه مقصـود   مشخص نشده  ایجیقطع نظر از اینکه در کالم ، مذکورتوضیح استدالل 

  :باشد شرح می بدین، اي است که ذکر شداز دو آیه یک کدام ،أولوا األرحاموي از آیه 
نسبت بـه برخـی دیگـر از مؤمنـان و مهـاجران       أولوا األرحامبرخی ، سوره احزاب 6آیه طبق 

 أولـوا األرحـام  « توان گفـت  زیرا می ؛صحت استثنا عمومیت دارد دلیل بهسزاوارترند و این اولویت 
دلیـل  ، که صحت استثنااست و در علم اصول ثابت شده  »چیز جز فالن چیز اولویت دارند در همه

چیـز بـر    در همـه  أولوا األرحـام یعنی ؛ عمومیت دارد ،پس اولویت در آیه شریفه ؛است بر عمومیت
 ،سوره انفال باشـد  75آیه  ،أولوا األرحاماز آیه  ایجید اگر مقصو. مؤمنان و مهاجران اولویت دارند

نسبت به برخی دیگر از دیگران در همـه امـور    أولوا األرحامشود که برخی  می گونه معناي آیه این
 »جانـب األ مـن « همچـون یـک عبـارت   ، یعنی باید در آیه ؛اولویت دارند ،امامت و خالفت ازجمله

تقدیري » جانباألمن« نیازمند یکدلیل  همین بهدر آیه بیانیه است و » من« زیرا ؛درتقدیر بگیریم
  .هستیم تا معناي اولویت درست شود

پاسخ ما ایـن اسـت کـه مـا ایـن      « :گوید پردازد و می به نقد آن می ،پس از بیان امامیه ایجی
با صـحت  ، عمومیت را قبول نداریم و صحت استثنا که مستمسک امامیه براي عمومیت آیه شده

  .(همان) »تقسیم معارض است
  :است شرح بدینمطالبی دارد که توضیح آن  ،ایجیدر توضیح بیان  میرسیدشریف جرجانی

یـا ازجهـت    ،توان گفت این اولویت ا میزیر ؛این صحت استثنا با صحت تقسیم معارض است
پـس   گونه اسـت؛  موارد این یا ،یا ازجهت دلسوزي نسبت به آنها ،یا ازجهت ارث ،خالفت و امامت

 ؛تقسـیم شـد   اولویت در ارث و اولویت در دلسوزي نسـبت بـه آنهـا   ، به اولویت در امامت، اولویت
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معنـایش ایـن اسـت کـه      ،زیرا اگر اولویت عـام باشـد   ؛تواند عام باشد نمی یین اولویتچنبنابراین 
اولویت در یکـی  ، که در تقسیم درحالی ،ها اولی هستند از دیگران در تمامی این زمینه األرحام أولوا

عمومیـت از درجـه اعتبـار سـاقط     ، با این تعارض دلیل همین ؛ بهشود تثبیت می گفته از موارد پیش
 ،مطلـق اسـت  ، است که بگوییم اولویت در آیه یادشدهگونه  اینشدن از این مشکل  خارج. شود می

هـاي   در تمامی زمینه أولوا األرحاماولویت ، اگر در جمله استثنایی وجود داشتاساس  ، برایننه عام
 بـوده، زیرا استثنا دلیل بر عمومیـت   ؛شود تثبیت می ـ است جز موردي که استثنا شده به ـیادشده  

  .اولویت بر همان اطالق خود باقی خواهد ماند ه،اگر استثنایی در کار نبود

  نظران به اظهارات ایجی و میرسیدشریف پاسخ برخی صاحب. 4

که توضـیح آن  ) 94، ص1413، میالنی(ر.ك:  اند را نقد کرده ایجیکالم  نظران برخی صاحب
  :است گونه این

اولویت بـراي کسـانی کـه سـه ویژگـی       ،در این آیه. سوره احزاب است 6آیه ، آیه مورد بحث
. اینکه از مهـاجران باشـند  و اینکه از مؤمنان باشند  ؛اینکه از ارحام باشند ؛تثبیت شده است ،دارند

پاسـخ اینکـه ایـن    ؟ اولویت در چه چیزي ، ولیاولویت دارد، هرکس این سه ویژگی را داشته باشد
هم در  ،ی کسی که این سه ویژگی را داردیعن ؛شود والیت را شامل می وو مال  ،اولویت عام است

توان گفت  حتی می. داشتن بر دیگران اولویت دارد بردن اولی از دیگران است و هم در والیت ارث
خداونـد  زیرا  باشد؛ میسیاق والیت ، زیرا سیاق آیه ؛تر است بر اولویت بر والیت روشن ،داللت آیه

و این اولویـت قطعـاً اولویـت در     »نفسهمأولی بالمؤمنین من أ النبی«: ابتداي آیه فرموده است در
 چراکـه  ؛شـود  ثابت می امیر مؤمنانوالیت براي  ،أولوا األرحامبنابراین مطابق آیه  ؛والیت است

هـم از مؤمنـان اسـت و هـم از      ،خویشـاوند اسـت   است که هم بـا پیـامبر   امیر مؤمنان فقط
از  ، ولـی از مؤمنـان و مهـاجران اسـت    ابوبکر چنداساس هر گردد. برهمین محسوب میمهاجران 

خویشـاوندي بـا رسـول    ، و اینکه یکـی از شـرایط امامـت و والیـت     نیست خویشاوندان پیامبر
مهـاجران علیـه انصـار کـه      ،دلیـل در جریـان سـقیفه    همـین  و بهبوده همین آیه شریفه ، خداست

 باشد که امام باید از خویشان پیامبر استدالل کردندگونه  این ،»میرأمیر و منکم أمنا «گفتند  می
  :فرمود ،رسید علیاین سخن مهاجران به هنگامی که و 
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  قربأ ولی بالنبی وأفغیرك     ت خصیمهمو إن کنت بالقربی حجج
اولـی و  ، دیگـري ، احتجاج کـردي  امامت با خصم به نزدیکی به پیامبر درموردیعنی اگر تو 

  .است اقرب به پیامبر
در ذیـل آیـه    ويزیـرا   ؛شـود  مـی  نیزکه آیه شامل امامت است اعتراف کرده  نیز فخر رازي

  :است را نقل کرده و گفته محمد نفس زکیهبا  منصور عباسیجریان مناظره  ،شریفه
 ؛نفس زکیه به منصور عباسی نوشت که امامت شامل خویشان پیامبر است

امـا منصـور    ،شـود  عام است و شامل امامت هم مـی  أولوا األرحامزیرا آیه 
بود و علـی   اینکه عموي پیامبر دلیل بهعباس : گوید عباسی در پاسخ می

  .)520، ص15(رازي، ج از علی اولی به امامت بوده است، پسرعموي پیامبر
از  عمـوي پیـامبر   عبـاس هرچنـد  این اسـت کـه    منصور عباسیو  فخر رازيپاسخ ما به 

در  عبـاس زیرا  ؛را نداشت(مهاجربودن) شرط دیگر موجود در آیه  ، ولیبود خویشان رسول خدا
به مکه  ،او را آزاد کرد و او پس از آزادي جنگ بدر با سپاه قریش بود و اسیر شد و سپس پیامبر

خـدا هجـرت را بـا تـو پایـان      : فرمـود  اما پیـامبر  ،برگشت و بارها خواست به مکه هجرت کند
پـس  . بـه مدینـه آمـد    ،از فتح مکه پایان داد تا اینکه کمی پیش با منکه نبوت را  چنان ،دهد می
  .نبوده است ـ معناي مصطلح آن به ـاز مهاجران  عباستوان گفت  می

  نظران . بررسی پاسخ صاحب5

  شود: که درذیل بدان اشاره میاست قابل تأمل  یمشتمل بر نکاتمذکور  شیفرما
المـؤمنین   مـن «کـه عبـارت   اسـت  شـده  تأکیـد  سـوره احـزاب    6در این پاسخ بـر آیـه    ،اوالً

الْأَرحامِ بعضُهم  اأُولُو و«: آیه است نخستبر قسمت  ایجیکه تأکید  درحالی ،را دارد »والمهاجرین
ضٍ فعلَى بِبایجـی بنـابراین   ؛هسـت  نیـز سـوره انفـال    70که این قسمت در آیه  »تَابِ اهللاِک یأَو 

  .سوره انفال است 75آیه  درموردتواند بگوید بحث ما  می
اسـت   أولوا األرحامصله  »المؤمنین والمهاجرین من«عبارت ، نظر طبق تفسیر این صاحب ،ثانیاً

امکان دارد این تفسـیر مـورد    که درحالی ،بیانیه است ،»المؤمنین من«در » من« يتعبیر دیگر و به
ـ «زیرا در  است؛تبعیضیه ، دلیل سیاق آیه به در این عبارت» من« قبول خصم نباشد و بگوید  یالنَّبِ

نؤْملَى بِالْمیأَوهِمنْ أَنْفُسنْ« در» من« ،»نَ متبعیضـه  » مـن « و چنانچـه  تبعیضه است» نفسهمأ م
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 :شـود مـی  گونـه  بلکـه مفـاد آیـه ایـن     ،دیگر براي اولویت الزم نیست شرط مجتمـع باشـد  ، باشد
  .»اولویت دارند ، ...ارث و ،از مؤمنان و مهاجران در بحث امامت األرحام  أولوا«

  .و اشکاالت وي نشده است میرسیدشریفاي به کالم اشاره مذکور، در پاسخ ،ثالثاً

  بیان نظر مختار. 6

  محل تأمل است؛ زیرا: فخر رازيهرحال سخن امام  به
 اندنظران اظهار داشتهصاحب که برخی چنان ؛شده محل نظر است بودن آیات مطرح ناسخ ،اوالً

 ،زیـرا اوالً  )؛353، ص1394، خـویی (ر.ك:  تبعیضـیه اسـت   »المؤمنین والمهاجرین من«در » من«
زیـرا   دهـد؛  تغییر مـی معنا را  ،بیانیه در این آیه »منِ« ،ثانیاً ؛کند سیاق آیه این مطلب را اثبات می

؟ چه دلیلی دارد، ندا م از مؤمنانمسلّطور  بهبه اینکه مهاجران باتوجه  ،ذکر مهاجران پس از مؤمنان
آیـه اولویـت را   ، طبق ایـن تفسـیر   باید گفتدر پاسخ ، از عام است پساگر گفته شود ذکر خاص 
در بحث  قطعاً که درحالی ،خویشاوندان و دیگري مهاجران است؛ نخست،براي دو گروه بیان کرده 

 بـودن  شأن نـزول آیـه بـا تبعیضـیه     براین نافزو. جا صادق نیست مهاجربودن در همه مسئله، ارث
قانون  ،از این آیه پیشتا ، بق شأن نزول آیهاطم نازیرا طبق دیدگاه مفسر ؛سازگارتر است» من«

 :فرمایـد  آیـه مـی  . باطـل شـد  مـذکور  حکم ، برقرار بود و با این آیه نیزها  توارث میان برادرخوانده
از  أولـوا األرحـام  شود و قانون کلی ارث حـاکم اسـت کـه     بعد قانون موقتی ارث فسخ می به ازاین

  .بردن اولی هستند در ارث ـ اعم از مؤمنان و مهاجران ـ دیگران
یعنـی آنچـه مـا در     ؛استفاده کنـیم توانیم  میدر بحث امامت از هر دو آیه  ،این بیانبر اساس 

 ».تَـابِ اهللاِ ک یبعضُهم أَولَى بِبعضٍ فأُولُو الْأَرحامِ  و«: آیه است بخشاین  ،بحث امامت نیاز داریم
ولی بالمؤمنین فی أ النبی«یعنی  ـ سوره احزاب مؤید بحث امامت است 6هرچند قسمت صدر آیه 

ـ نیـز  سـوره انفـال    75زیـرا در آیـه    ؛قسمت ذیل این آیه مورد نیاز نیست ولی ـ »نفسهمأ در  دبای
جانـب  األ أولی ببعض منبعضهم  أولوا األرحام و«: تبعیضه در تقدیر بگیریم »من«هرصورت یک 

  .»فی کتاب اهللا
 بـه پیـامبر   علیرا از  عباسعباسیون که  پاسخ شود که در مطرح می پرسشاین  اکنون

  باره متن ذیل راهگشاست: دراین؟ توان گفت چه می ،دانستند میتر  نزدیک
 راهتـوان از دو   بلکه می ،نداریمنیاز به ذیل آیه و سوره احزاب  شده، ي طرحبراي پاسخ به ادعا
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  :به آنها پاسخ داد
پسرعموي پدري و مادري از عموي پدري به  ،اعتقاد تمامی فقها و دانشمندان بهنخست اینکه 

پسـرعموي پـدري و    علـی و  اجماعی اسـت  مسئلهاین  نیزتر است و در باب ارث  میت نزدیک
  .بوده است پدري رسول خداعموي  ،عباس که درحالی ،بوده مادري رسول خدا

زیـرا در آیـه دیگـر آمـده      ؛شـود  غیرمهاجران با آیه دیگري از گردونه ارث خارج میهمچنین 
 .)72 :انفال( »هاجِرُوایء حتَّى  یتهِم منْ شَیم منْ ولَاکهاجرُوا ما لَیلَم  نَ آمنُوا ویوالَّذ«: است

  :توان داد گونه می را این میرسیدشریفو  ایجیپاسخ براین  افزون
عـام  سبب شـود  اگر قرار باشد صحت استثنا با صحت تقسیم معارضه کند و این تعارض  ،اوالً

  .نیز هستصحت تقسیم ، ها زیرا در همه عام ؛نباید هیچ عامی داشته باشیم، از عمومیت بیفتد
 میـان تقسـیم از  وسیله تعارض بـا صـحت   بر فرض که عمومیت اولویت در آیه شریفه به ،ثانیاً

بـه   مسـئله شـود و ایـن    تغییري در استدالل حاصل نمی، مطلق باشد أولوا األرحامبرود و اولویت 
 أولـوا األرحـام  یعنی  ؛سازد زیرا اولویت مطلقه با اولویت در امامت می ؛رساند نمیضرر استدالل ما 

  .والیت و امامت باشد تواند اولویت در مطلق بر دیگران اولویت دارند و این اولویت می طور به
أُولُـو الْأَرحـامِ    و«توان گفت مطـابق آیـه شـریفه     می حالدرهر گفته، باتوجه به مطالب پیش

ضٍ فعلَى بِبأَو مضُهعامیر مؤمنان ،»تَـابِ اهللاِ ک یب زیـرا   ؛در امامت و والیت بر هرکس اولی است
  .ترین فرد نسبت به رسول خداست نزدیک

امامـت   درمـورد  أولوا األرحـام که آیه است نقل شده  صادقاز امام ، روایاتاست در گفتنی 
 از هرکس نسبت به امامت سزاوارتر بـود ، نازل شده است که پس از شهادت پدرش سجادامام 

که پرسشی . )33ـ32ص، 3ج، 1378، الحدیدابی / ابن292و  286صص، 1ج، 1362، کلینی: ك.ر(
در پاسـخ گفتـه شـده    ؟ داللـت دارد  بر امامت امام سـجاد ، مذکورمطرح است اینکه چگونه آیه 

عینیت یافت و » أولوا األرحام« و تأویل آیه امعن، رسید حسینکه امامت به امام  است: هنگامی
  :توضیح اینکه ؛رسید سجادامامت به امام ، حسیناز امام  پس

نـازل کـرد و آن    را بـر پیـامبر   حسـین و  حسن، امیر مؤمنـان خداوند متعال والیت 
نـد و تقـدم یکـی بـر     ا پس آن سه وجود مقدس در والیـت شـریک   1.دکرحضرت نیز آن را تبلیغ 

                                                      
 امامت امام حسن و امام حسین درموردو روایاتی است که  امامت علی دربارهآیات و روایات فراوان  ،منظور. 1
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توانسـت  نمـی  امیر مؤمنان صورت دراین ؛وجود مرجحات موجود در ایشان است دلیل به، دیگري
 یتـی کـه پیـامبر   زیرا آن دو در وال ؛به دیگر فرزندانش برگرداند حسینو  حسنوالیت را از 

حق برداشـتن   نیز حسنامام . شریک بودند امیر مؤمنانبا حضرت ، دکرخداوند تبلیغ  سوياز
با وي  حسینزیرا امام  ؛نداشترا فرزندانش  و اختصاص آن به یکی از حسینوالیت از امام 

رو آیـه  ازایـن  ؛در والیت شریک نداشـت ، هنگام شهادت حسینامام  ، امادر والیت شریک بود
ـ      د والیـت را بـراي فرزنـدش    شـ ترتیـب ایشـان ملـزم     یندمذکور در حـق ایشـان نـازل شـد و ب

  .گیردانجام می شکل همین دیگر نیز استدالل بهائمه درباره . قرار دهد حسین بن علی
    

                                                                                                                             
 که قطعاً به وحی الهی بـوده اسـت   »الحسن والحسین امامان قاماً أو قعداً«ازجمله  ؛از آن حضرت نقل شده است

نبـل  ح بـن  ترمذي و سند احمـد ، ماجه ابن این حدیث را از سنن؛ 63، ص3جتا]،  ، [بیشهرآشوب مازندرانی: ك.ر(
  ). نقل کرده است
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