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ّ
گریائتالفاتمفسران 

نقشروایاتتفسیریدرمیانجی
ّ ّ
موردمطالعاتی:ظواهرآیاتسورهمد ثر) 

(

انسیه نجفی فرید

ّ
مد ّثر» در جزا بیست و نهم قرآن کـریم قـرار دارد کـه بنـابر نظـر غالـب ّ
مفسـران،
سوره «
ّ
نازل شـده اسـت .موضـوع آن
«مکی» و از اولین سورههایی است که بر رسول خدا
ّ
پـیش رو برگرفتـه از پایـاننامـه
نیز بر محور «انذار» و «نکوهش کفار» استوار است .مقاله ِ
ّّ
«تفسیر روایی سورههای مدثر و قیامت بـر مبنـای روایـات اهلبیـت » اسـت .پـس از
بررسی گسترده نظرات ّ
مفسران ذیل آیات این سوره ،این نتیجه حاصل شد که در تفسـیر
بسیاری از آیات ،میان ّ
مفسران اختالف نظر وجود دارد و فرضیه این نوشتار آن است کـه
و ائمه اطهار

در چنین مواردی میتوان با رجوع به روایات تفسیری پیامبر اکرم
ّ
که متصل به وحی هستند ،به حل این اختالفات پرداخـت ،بعرـی نظـرات را بـر بعرـی
دیگر ترجیح داد ،یا برخـی دیـدگاهها را رد کـرد ،یـا بـه نحـوی بـین نظـرات ـ بـا ّ
توجـه بـه
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چکیده 

1

منطوق روایـات ـ جمـع کـرد و یـا بـه مفهـوم قابـل اعتمـادتری از روایـت ،غیـر از نظـرات
ّّ
ّ
مفسران دست یافت .در این مقاله به بررسی ظواهر آیات سوره مدثر کـه در تفسـیر آنهـا
میان ّ
مفسران اختالف نظر وجود دارد و در کتب روایـی و تفسـیری نیـز روایـاتی در تبیـین

آنها از معصومان

آمده ،پرداخته شده است.

 .1کارشناس ارشد علوم حدیث ،گرایش تفسیر اثری ،دانشگاه قرآن و حدیث.

33

میتواننـد ـ در

هدف این مقاله آن است که نشان دهـد روایـات رسـیده از معصـومان
بسیاری موارد ـ در میانجیگری و یا حل اختالفات ّ
مفسران در تفسیر آیات قـرآن ،نقشـی
اساسی و مهم ایفا کنند.
ّ
مد ّثر ،اختالفات ّ
مفسران ،روایات تفسیری معصومان
کلیدواژهها:سوره


.

مقدمه 

قرآن کریم اساس و مبدأ اصلی معرفت دینی در اسالم است .گر چـه ایـن کتـاب آسـمانی بـه
حسب اوصافی که خود برای خویش ذکر کرده ،بیان (آلعمران ،)138 ،تبیان (نحل ،)89 ،کتاب
عربی آشکار (نحل113 ،؛ شعرا )19۵ ،و برای پنـد گـرفتن
مبین (مائده۵ ،؛ یوسف )1 ،و به زبان ِ
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سهل و آسان است (دخان۵8 ،؛ قمر ،)17 ،ولی هر اندیشمند بصیری که اندک آشنایی با قـرآن و
معارف آن داشته باشد ،به خوبی میداند که علوم و معارف نهفته در قـرآن کـریم دارای سـطوح و
مراتب مختلفی است (روششناسی تفسیر قرآن ،ص3۴ـ .)3۵همچنین قرآن در بسیاری از موارد
به جزئیات و تفصیل نپرداخته و به بیان کلیات اکتفا کرده است و این امر از سوی خداوند بر عهده
رسول اکرم

نهاده شده است (المیزان فی تفس یر الق رآن ،ج ،12ص)2۶1؛ بنـابراین روایـات

رسول خدا

منبع اصلی و مهم تبیین ،شرح و تفسیر آیات نـورانی قـرآن

و ائمه معصومان

بودن سخن معصوم
محسوب میشوند .منبع ِ

در توضیح و تبیین کتاب خدا ،همزمان با نـزول

قرآن مطرح بوده است و خداوند در قرآن کریم از آن سخن بـه میـان آورده و پیـامبر اکـرم

را

َْ ْ َ َ
ّ
مبین و شارح قرآن معرفی کرده اسـت (روششناس ی تفس یر ق رآن ،صَ ( :)287و أن َونلةا إ ِ ْْلةك
ي ْ َ ي َ َّ
ُ ي َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ون) ،قرآن را بر تو نازل کردیم تـا آنچـه را بـرای
اس ما نول إِْل ِهم و لعلهم يتفکر
اَّلأ َر ِِلُبي ل ِلن ِ

مردم نازل شده ،برایشان بیان کنی و باشد که بیندیشند (نحل)۴۴ ،؛ بنابراین باید در تفسـیر آیـات
ّ
و اهلبیت ّ
مطهر ایشان استفاده کنیم.
نورانی قرآن تا حد امکان از احادیث رسول خدا
ّّ
پیش رو برگرفته از پایاننامه «تفسیر روایی سورههای مـدثر و قیامـت بـر مبنـای روایـات
مقاله ِ

9۴

ّ
اهلبیت » است 7.سوره «مدثر» در جز بیست و نهم قرآن کریم قرار دارد که بنابر نظـر غالـب
ّ
ّ
مفسران« ،مکی» و از اولین سورههایی است که بر رسول خدا نازل شده است (تفسیر القمی،
ج ،2ص393؛ التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،11ص171؛ مجمع البیان فی تفسیر الق رآن ،ج،11
ّ
ص۵77؛ تفسیر الصافی ،ج ،۵ص.)2۴۵موضوع آن نیـز بـر محـور «انـذار» و «نکـوهش کفـار»
استوار است .پس از بررسی گسترده نظرات مفسران ذیل آیات این سوره ،این نتیجـه حاصـل شـد
که در تفسیر بسیاری از آیات ،میان مفسران اختالف نظر وجود دارد و مسئله مهم و اساسـی ایـن
و ّ
ائمه اطهـار
است که در چنین مواردی میتوان با رجوع به روایات تفسیری پیامبر اکرم
ّ
که متصل به وحی هستند ،به حل این اختالفات پرداخت ،بدین ترتیب که بـین ایـن دیـدگاههـای
ً
ً
مختلف و بعرا متعار  ،برخی را بر برخی دیگر ترجیح داد ،یا بعری نظرات را صراحتا رد کرد ،یا
به نحوی میان نظرات مفسران ـ با ّ
توجه به منطوق روایات ـ جمع مقبولی کرد و یا اینکه روایت ،بـا

معصومان نقل شده است ،میپردازیم.
نسبت میان تفسیر ّ
مفسران از آیات مذکور و تبیین روایات را میتوان اینگونه ترسیم کرد:
ّ
الف) در تفسیر تعداد بسیار اندکی از آیات میان ّ
مفسران اتفاق نظر وجود داشت که در روایـات
ّ
ّ
مربوطه نیز همان تفسیر از آیه مدنظر بود (لذا با مسئله اصلی و فرضیه مقاله همسو نبوده و بالتبع
قابل واکاوی نیست)؛ 
 .1روش کار در پایاننامه مذکور بدین صورت بود که ابتدا آیات سورههای مورد نظر بر اساس تناسب محتـوای آیـات ،بـه
دستههایی تقسیم شدند .سپس معنا و مفهوم ظاهری آیات از منابع لغوی و تفاسیر اجتهـادی اسـتخراج گردیـد .در
گام بعد ،روایات تفسیری حررات معصومین از تفاسیر روایی شیعه و همچنین کتب روایی شیعه گردآوری شد.
نیز از کتاب الدرالمنثور فی تفسیر الممثور استخراج گردید .در مرحله بعـد هـر
عالوه بر اینها روایات پیامبر اکرم
یک از این روایات از نظر شرح روایت ،گونه آن ،تناسبی که با آیه مربوطـه دارد و یـا آسـیب احتمـالی مـتن آن مـورد
تحلیل و بررسی قرار گرفت .در پایان نیز آموزههای هـدایتی آیـات بـا توجـه بـه «مفهـوم ظـاهری آیـه» و «تحلیـل و
بررسی روایات تفسیری معصومان » استخراج شد .در نهایت نیز مقایسهای میان «مفهوم ظاهری آیـات و مفـاد
تفسیری» آنها صورت پذیرفت.
تفاسیر اجتهادی» با «مفاد روایات
ِ
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بیان تفسیر دیگری غیر از تفاسیر اجتهادی مفسران ،مفهوم قابل اعتمادتری از آیه ارائه میکنـد؛
بنابراین میتوان نقش ّ
مهم روایات را در میانجیگری اختالفات مفسران دریافت و به معر نظر
ّ
ّّ
محققان و خوانندگان رساند .لذا در این مقاله به بررسی ظواهر آیات سوره مدثر که در تفسیر آنها
میان ّ
مفسران اختالف نظر وجود دارد و در کتب روایی و تفسـیری نیـز روایـاتی در تبیـین آنهـا از
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9۶

ب) در تفسیر تعداد قابل ّ
توجهی از آیات میان ّ
مفسران اختالف نظر و ّرد و نقد یکدیگر وجـود
داشت که برای آیاتی که روایتی از معصومان در شرح و تفسیر آیه و تبیین مفهوم آن به دست
ّ
ما رسیده ،میتوان تا حد امکان این ختالفات را حل کرد؛
ج) در بخش دیگری از این آیات که تفسیرشان مورد اختالف ّ
مفسران بود ،در روایات مصادیق
ً
و تأویل آنها بیان شده است (که طبیعتا از مسئله اصلی مقاله فاصله دارد).
لذا هدف این مقاله ـ به جهت کثرت موارد و نیز انطباق بیشتر با فرضیه اصلی ـ بررسی حالـت
دوم است تا نشان داده شود روایات رسیده از معصومان میتوانند ـ در بسیاری موارد ـ در حل
مفسران در تفسیر آیات قرآن ،نقشی اساسی و مهم ایفا کنند و اگر این نکته مورد ّ
اختالفات ّ
توجه
ّ
مفسران قرار گیرد ،در حل اختالفات و ارائه تفسیر صحیحتر از آیات الهـی کمـک بزرگـی خواهـد
کرد ،لذا باید در جهت فهم صحیح و تفسیر درست آیات نهایت کوشش خود را به کار گیرند تـا بـر
معارف الهی بیان شده ،آگاهی یابند.
ّّ
ّ
روش مدنظر در مورد آیات سوره مدثر این است که پس از ذکـر توضـیح مختصـری از مفهـوم
ظاهری هر آیه ،موارد اختالف نظر ّ
مفسران را بیان کرده و سپس با ذکـر روایـات مربوطـه ،سـعی
میکنیم اقوال صحیحتر را بیان کنیم.
.0تطهیرلبا

ظاهریاآلودگیهایباطنی(آیه )4



َ َ َ َ ي
ك ف َطه ْر) 
(و ثِياب

آیات یکم تا هفتم ،شامل دستورات ّ
مهمی است که از جانب خداوند متعال به پیامبراکرم
امر شده است .پس از آن که خداوند پیامبرش را به قیـام و انـذار مـردم امـر میکنـد ،پـنج دسـتور
اساسی را به ایشان یادآور میشود که در رأس آنها مسئله توحید قرار دارد .اولـین دسـتور در آیـه
سوم ،امر به بزرگ شمردن پروردگار است .دومین دستور در آیه چهارم مطرح شده اسـت .معنـای
َ َ َ ََ
یابس فط ِّه ْر» این است که لباسـت را پـاک کـن .در مـورد مفهـوم و مـراد ایـن آیـه
ظاهری آیه «و ِث
ّ
نقلهای متعددی در تفاسیر بیان شده است:
الف) مراد آیه تطهیر لباس ظاهری انسان است که بعری ّ
مفسران آن را پاک کردن لبـاس از
نجاست (التبیان ،ج ،11ص172؛ مجمع البیان ،ج ،11ص ،)۵78برای نماز (المیزان فی تفسیر
الق رآن ،ج ،21ص ،)81یــا در غیــر آن (تمــام اوقــات) دانســتهاند (الکش اف ،ج ،۴ص.)۶۴۵
همچنین گفته شده منظور طهارت لبـاس از هـر گونـه آلـودگی نجـس یـا غیـرنجس اسـت (روح
المعانی ،ج ،1۵ص.)131

ب) لباست را کوتاه کن؛ زیرا کوتاه کردن لباس باعث جلوگیری از آلودگی و نجس شدن آن در
هنگام برخورد با زمین میشود (مجمع البیان ،همان؛ الکشاف ،همان).
ج) لباست از حرام نباشد (مجمع البیان ،همان).
د) همسران خود را از کفر و معصیت پاک کن تا زنان مؤمن و صالحه باشند؛ عرب به زنـان بـا
ٌ َ ُ
باس لک ْم» (بقره( )187 ،همان).
کنایه «ثیاب» میگوید و خداوند متعال میفرمایدُ « :هن ِل
ه) نفس و قلب خود را از گناهان و آلودگیها پاک کن( .همان؛ التبیان ،ج ،11ص)172
و) منظور اصالح عمل (همان) و اخالق است (المیزان فی تفسیر القرآن ،همان) .در کـالم
ُ
عرب «طهار الثیاب» به صورت کنایه بـرای اصـالح عمـل و اخـالق بـه کـار مـیرود (الکش اف،
همان؛ فی ظالل القرآن ،ج ،۶ص.)37۵۴

بنابراین چنانچه مالحظه میشود ،در نگاه ّاول دو اختالف اصـلی در نظـرات ّ
مفسـران وجـود

چگونگی آن اختالف نظر دارند.
با مراجعه ّاولیه به روایات ،درمییابیم در مورد معنای آیه ،دو گروه روایت نقـل شـده اسـت کـه
اگرچه مفاهیمی مشابه از مراد آیه را ارائه میکنندّ ،اما دو معادل مختلف در معنای واژه «تطهیر»
ذکر کردهاند:
الف)جمعکردنوباالزدنلبا

(تشمیر) 

در گروهی از روایات« ،تطهیر» معادل «تشمیر؛ جمع کردن و باال زدن لباس» بیان شده است.
روایت :0

َ َ َ
ع ْنأبيع ْبدالله

امام صادق
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دارد که بعری آیه را ناظر به طهارت لبـاس ظـاهر و بعرـی آن را کنایـه از طهـارت قلـب ،عمـل،
ً
اخالق و زنان میدانند .ثانیا کسانی که مراد آیه را طهارت لباس ظاهر میدانند نیز در مورد حـد و

َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ
یابكفطه ْ ر»قال:فش ِّم ْر؛ 
فيق ْولاللهتباركوتعالی«وث

َ َ َ
ةك َف َط يه ْ
ةر) فرمودنـد :یعنـی لباسـت را بـاال بـزن
در مـورد آیـه (و ثِياب

(کوتـــاهکـــن) (الک افی ،ج ،6ص ،877ح1؛ وس ائل الش یعة ،ج ،7ص ،13ح7313؛
البرهان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،7ص ،721ح11131؛ ن ورالثقلین ،ج ،7ص ،878ح7؛
تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب ،ج ،18ص.)17

فی

ً
َ
َ
َ َ
الثوب تشمیرا» به معنای « َرف َع ُـه؛
کاشانی در شرح این روایت توضیح میدهد که«شم َر

31

آن را باال برد» است (الوافی ،ج ،21ص)731؛ بنابراین ،منظور از طهارت در اینجا باالبردن لباس
و کوتاه کردن آن برای جلوگیری از آلودگی است.
روایت :۶

امــام صــادق

فرمودنــد :امیرالمــؤمنین

در یــک مجلــس چهارصــد بــاب علــم از

چیزهایی که دیـن و دنیـای مسـلمان را اصـالح میکنـد بـه اصـحاب خـود آموختنـد...:
شستن لباس غم و ّ
غصه را میبرد و موجب پاکیزگی بـرای نمـاز اسـت .ایشـان در ادامـه
َ ْ

ِّ

َ

َ

َ َ

َ

َ َ

َ

َ ََ

َ

َ َ

ورل َهاقالالل ُهت َب َارك َوت َعالی« َوث َ
فرمودند :تشم ُیرالث َیابط ُه ٌ
یابكفط ِّه ْ ر»أ ْيفش ِّنم ْ ر؛
باال بردن (کوتاه کردن) لباس مایه پاکیزگی آن اسـت کـه خداونـد سـبحان فرمـودهَ ( :و
َ َ َ ي
ثِيابك ف َطه ْر) یعنی دامن لباست را جمع کن و باال بـزن (کوتـاه کـن) (الخص ال ،ج،2

ص ،612ح12؛ مجم ع البی ان ،ج ،12ص731؛ مک ارم األخ الق ،ص121؛ وس ائل
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الش یعة ،ج ،12ص ،731البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،7ص728؛ ن ورالثقلین ،ج،7
ص ،878ح8و.)1
روایت :2

َ َ َ ْ
َ َ َ َ َ
قالأ ُبوال َح َسن  :إنالل َهت َعنالیقناللنب ِّینه
َ
ْ
ً
َ
طاه َرة َوإن َماأ َم َر ُهبالتشمیر؛ امام کاظم فرمودند :خداوند متعال به پیامبر خـود
َ َ َ ََ
یابكفط ِّه ْ ر» در حالی که لباس او طاهر و پاکیزه بود و این دسـتور بـه جمـع
فرمود« :وث

َ َ ْ
َ َ َ َ َ ِّ
نر» َوکاننتث َی ُاب ُنه
یابنكفطه ْ 
« :وث

کردن و باال زدن لبـاس (کوتـاه کـردن آن) اسـت (الک افی ،ج ،6ص ،876ح8؛ وس ائل
الشیعة ،ج ،7ص ،82ح7388؛ البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،7ص ،721ح11131؛
نورالثقلین ،ج ،7ص ،878ح1؛ بحار األنوار ،ج ،16ص ،211ح .)31

در این روایت به خوبی مشخص میکند که لباس پیامبر اکرم

پیش از این امر نیز طاهر و

پاک بوده و این آیه اختصاص به باال بردن و کوتاه کردن لباس دارد.
روایت :4
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َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ْ َ َ
َ
َ
نال َ
:ی ْعنني
نر»ق
أن ُه ُسئلع ْنق ْنولاللنهتعنالی«وثیابنكفطه 
بنعل 
ي
ع ْنمحمد 
ٍ
ُ
َ َ ِّ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
ْ
َ
نوزث ْو ُبننكک ْع َبننكفننإناش ْسن َنبالمن ْنن َع َمننل َبنننيأ َمیننة؛ از امــام
فشننم ر،ثننمقننال:الیجن

ّ
محمدباقر

َ َ َ
ةك َف َط يه ْ
ةر) سـؤال شـد .ایشـان
در مورد سـخن خداونـد متعـال (و ثِياب

فرمودند :یعنی آن را جمع کن و باال بزن (کوتاه کن) ،سـپس فرمودنـد :لباسـت نبایـد از
قوزک پا پایینتر بیاید که این رها کردن لباس و پایین آمدن آن از کارهای بنی ّ
امیـه اسـت
(دعوات الراوندی ،ص ،111ح127؛ بحار األنوار ،ج ،32ص ،262ح.)12

ّ
نکته مهم در این روایت این است که امام حد این کوتاهی لباس را مشخص میکنند بـه
طوری که نباید لباس از قوزک پا پایینتر بیاید و سپس دلیل این امر را نیز توضیح میدهند.
روایت :5

امام صادق

فرمودند :روزی حررت علی

نزد شما مکوفیان بودند که نـزد قبیلـه

بنودیوان رفتند و سه لباس به قیمت یک درهم خریدند؛ یک پیراهن به اندازه روی قوزک
پا ،یک شلوار به اندازه نصف ساق پا و یک عبا .سپس دسـتان خـود را بـه سـوی آسـمان
باال بردند و همین طور خداوند را بر لباسی کـه بـر او پوشـانده بـود ،سـپاس میگفتنـد تـا
اینکــه وارد خانــه شــدند .ســپس فرمودنــد :لباســی کــه شایســته اســت مســلمان بپوشــد،

بپوشند و اگر ما چنین لبـاس بپوشـیم ،میگوینـد دیوانـه و یـا ریاکـار اسـت در حـالی کـه
َ َ َ ي
خداوند میفرمایدَ ( :و ثِيابك ف َطه ْر) و فرمودند :یعنی لباسهای خـود را کوتـاه کـن و
باال ببر و آن را بر زمین نکشان .هنگامی کـه قـائم مـا قیـام کنـد ،اینگونـه لبـاس ،رایـج
خواهـد بـود (الک افی ،ج  ،6ص ،876ح2؛ البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،7ص،721
ح11133؛ نور الثقلین ،ج ،7ص ،878ح6؛ تفسیر الصافی ،ج ،7ص287؛ بحار األنوار،

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

َ َ ْ
َ َ ْ ْ
ََ ْ
همینگونه است .سپس امام صادق فرموندَ :ولک ْنال َیقد ُرونأن َیل َب ُسواهذاال َی ْو َم
َ َْ َ َ َْ ُ ََ ُ َ ْ ُ ٌ َ ََ ُ ُ َ َ ُ ََ َ َُ ُ
َ
یاب َك َف َط ِّه ْ ر» َق َال َ
ول« َوث َ
:وث َی َابك
ییق 
ولوفعلناهلقالوامجنونولقالوامر ٍاءواللهتعال
َ َ َ َ َ َ َ ِّ
َْْ َ َ َ َ َ
اوالت ُجره َاوإذاق َامقائ ُمناک َانهذاالل َبا ؛ ولی امروزه مردم نمیتوانند آنگونه
ارفعه

ج ،81ص ،171ح.)72
ب)کوتاهکردنلبا

(تقصیر) 

گروه دیگری از روایات« ،تطهیر» را به «تقصیر؛ کوتاه کردن» معنا کردهانـد .دو روایـت در ایـن
باره نقل شده است.

33

روایت :۲

عنأبيعبدالله

َ ََ
َ َ َ َ
:م ْعن ُاهث َی َابكفق ِّص ْر؛ 
قال

امام صادق فرمودنـد :یعنـی لباسـت را کوتـاه کـن (مجم ع البی ان ،ج ،12ص731؛
تفسیر الصافی ،ج ،7ص ،287وسائل الشیعة ،ج ،7ص ،81ح.)7386
روایت :7
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سلمه ّبیاع قالنس گوید :در خدمت امام باقر بودم که امام صادق نیز وارد شـدند.
امام باقر فرمودند :پسرم آیا پیراهنت را تمیـز نمیکنـی امـام صـادق رفتنـد .مـا
گمان کردیم که چیزی به لباس حررت رسیده ،وقتی برگشتند ،امام بـاقر فرمودنـد:
باید لباس اینطور باشد .ما عر کردیم :خداونـد مـا را فـدای شـما گردانـد پیـراهن او
چگونه بود فرمودند :پیراهن او بلند بـود ،مـن بـه او دسـتور دادم کـه آن را کوتـاه کنـد.
َ َ َ ي
خداوند متعال میفرمایدَ ( :و ثِيابك ف َطهةر) (الک افی ،ج ،6ص ،871ح12؛ البره ان
فی تفسیر القرآن ،ج ،7ص ،721ح11112؛ نورالثقلین ،ج ،7ص ،878ح.)3

برخی شواهد فقهی نیزارتباط کوتاه کـردن لبـاس و بـاالزدن آن را بـا طهـارت و پـاکی نشـان
1
میدهد.

جمعبندی 

ً
در تمام روایات این نکتـه نهفتـه اسـت کـه اوال منظـور از «ثیـاب» در ایـن آیـه ،همـان لبـاس
ً
ً
ظاهری است ،ثانیا مراد آیه طهارت و پاکی لباس ظاهر از هر گونه آلودگی است و ثالثا باالبردن و
کوتاه کردن لباس به طوری کـه بـا زمـین در تمـاس نباشـد ،مـانع از آلـودگی آن خواهـد شـد و از
مفاهیم این آیه است؛ بنابراین ،طبق روایات صحیحتر آن است که بگوییم مفهوم و تفسیر آیه ناظر
به همین لباس ظاهر و خودداری از آلوده شدن آن است.
.۶نهیازبورگبینیکارهایاافوونطلبی(آیه )۲
َُْ

َْ َ ْ

ْ
ُن تستک ِ ُ
َث) 
( َو ال َّم
َ َ ْ
َ
در آیه « َو ال ت ْم ُن ْن ت ْستک ِث ُر» به چهارمین دستور خداونـد بـه پیـامبر اکـرم
َ َ ََ
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َ

َ

َ

َ

َ

ً

ْ َ

ََ َ

اشـاره میکنـد.
َ َ

َ
َ َ
ْ
َ
َ ُ
ُ
ناهنذاث ْنو ٌب َطناه ٌ ر؛ امـام
نلقندلنب َسقمیصنا ُیصنیباأل ْرضفقنال:م
ُ .1م َحمدبن ُم ْسل ٍمقال:نظ َرأ ُبوع ْبداللنه
إلنیرج ٍ
صادق به مـردی نگریسـتند کـه دامـن پیـراهنش بـر زمـین میکشـید .فرمودنـد :ایـن پیـراهن نمیتوانـد پـاک
باشد(الک افی ،ج ،۶ص ،۴۵8ح11؛ البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،۵ص ،۵23ح11191؛ م رآة العق ول ،ج،22
ص339؛ وسائل الشیعة ،ج ،۵ص ،۴2ح.)۵8۵1

برای لف « َم ّن» دو معنا در کتب لغت گفته شـده :الـف) ایـن کلمـه بـه معنـای «قطـع» (معج م
مقایی اللغ ة ،ج ،۵ص2۶7؛ التبی ان ،ج ،11ص173؛ التحقی ق ف ی کلم ات الق رآن الک ریم،
ج ،11ص )181یا «قطع الخیر ،بریدن و پایـان بخشـیدن بـه کـار خیـر» (الع ین ،ج ،8ص)37۴
است؛ ب) به معنای «احسان» (همان) و «نعمت و بخشش» (لسان العرب ،ج ،13ص )۴1۵نیز
هست .برای «استکثار» نیـز دو معنـا ذکـر شـده :الـف) طلـب فزونـی (التبی ان ،ج ،11ص17۴؛
مجمع البیان ،ج ،11ص۵79؛ لسان العرب ،ج ،13ص)۴18؛ ب) چیزی به چشم انسـان بـزرگ
بیاید (المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،21ص8۴؛ تفسیر أحسن الحدی  ،ج ،11ص.)۴17
ّ
با توجه به مطالب فوقّ ،
مفسـران در مـورد معنـا و مفهـوم کلـی آیـه نظـرات مختلفـی مطـرح
کردهاند:
الف) بخششی را برای آن که به تو بیش از آن داده شود ،عطا نکن (التبیان ،ج ،11ص173؛

ج ،۶ص311؛ روح المعانی ،ج ،1۵ص.)133
ً
ج) ظاهرا مرادّ ،منت بر خداست (ق اموس ق رآن ،ج ،۶ص )92یعنـی در حسـنات و کارهـای
خوبت بر خدا ّمنت نگذار که کار خودت را زیاد ببینی و منظور از « َم ّن» یـادآوری نعمـت اسـت بـه
ّ
ّ
طوری که موجب ناراحتی و مکدر کردن احسان برای کسی شود که در حق او احسان انجام شده
(التبیان ،همان).
ّ
ّ
د) آنچه را که خداوند از نبوت و قرآن به تو اعطا کرده منت نگذار تا به خاطر آن از مردم طلب
پاداش زیادتر کنی (همان) یا بر ا ّمت خود برای ابالغ رسالت منت نگذار (مجمع البی ان ،همـان)
تا پاداش بیشتری از آنها طلب کنی (کنزالدقائق ،ج ،1۴ص1۵؛ الجوهر الثمین ،همان).
هـ) برای بخششت بر مردم ّمنت نگذار که طالب زیادتر از آنچه را که دادهای باشی زیرا متـاع
ّ
دنیا قلیل و کم است و ّمنت هم عمل را مکدر و زشت میکند (مجمع البیان ،همان).

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

الکشاف ،ج )۶۴۶ ،۴و این آیه نهی و منع از ربای حرام است (مجمع البیان ،ج ،11ص.)۵81
ب) با این ّنیت که بخششی را در نظر مردم بزرگ جلوه دهی ،بخشش نکن (الجوهر الثمین،

و) عمل خود را ترعیف نکن و در این عمل کوتاهی مکن تا بدین وسیله بخواهی بگـویی کـه
همین اندازه کار بس است ،درنتیجه طاعت خود را بزرگ جلـوه دهـی (التبی ان ،همـان)« .تمـنن
یعنی ضعیف مپندار و این کلمه برگرفته از این عبارت معروف عرب است که میگوید :حبل منـین
یعنی ریسمانی ضعیف» (روح المعانی ،ج ،1۵ص.)132
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َ َ ْ
َ
مفسران با ّ
بنابراینّ ،
توجه به اختالف نظری که در تبیین معنای لغوی «الت ْم ُن ْن» و «ت ْستک ِث ُر»
ّ
دارند ،دیدگاههای متفاوتی نیز برای مفهوم و مراد کلـی آیـه ذکـر کردهانـد .همچنـین دربـاره ایـن
مسئله که آیه ناظر به روابط انسانی است یا در مورد ارتباط انسان با خداست نیز اختالف نظر وجود
دارد.
با بررسی اولیه روایات تفسیری این آیه درمییابیم که دو مفهوم بـرای آن در روایـات حرـرات
معصومین

بیان شده است:

الف)زیادنشمردنکارئیرانجامشدهبرایئدا 
روایت :0
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امام صادق در حدیثی پس از بیان مهم بودن ذکر خداوند و اینکـه محـدودیتی بـرای آن
وجود ندارد ،میفرمایند:
َ َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ ْ
َ ُ َ َ ْ
َ
َ ْ َ
َوقالفيق ْولهت َعالی« َوالت ْمن ْنت ْستکث ُ ر»قال:الت ْستکث ْر َماعملتم ْنئ ْیرلله؛ 
ٍ

امام

کار خیر برای خدا انجام دادی ،آن را بیش مشمار (الکافی ،ج ،2ص  ،813ح1؛ وس ائل
الشیعة ،ج ،1ص ،178ح3136؛ البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،8ص ،817ح3671؛
تفسیر الصافی ،ج ،7ص286؛ نورالثقلین ،ج ،7ص ،878ح.)11

َ َ ْ
با ّ
توجه به این روایت مشخص میشود که مراد از «ت ْستک ِث ْر» این اسـت کـه چیـزی بـه چشـم
انسان بزرگ بیاید و کار خود را زیاد به شمار آورد .از طرف دیگر این روایت آیه را ناظر به عـدم زیـاد
شمردن کار خیر در مقابل «خداوند» میداند.
ب)عدمانتظارمتقابلبرایبخششیبیشتروبهترازبخششئویش 

گروه دوم از روایـات کـه شـامل دو حـدیث اسـت ،آیـه را اینگونـه تبیـین میکننـد کـه هدیـه و
بخششی را به کسی نده تا در مقابل ،انتظار چیزی بیشتر از آن را داشته باشی.
روایت :۶

112

َ َُْْ
ُن ت َ ْس َت ْک ِ ُ
َث) فرمودنـد :یعنـی آنچـه
درباره گفتار خداوند تعالی در آیـه (و ال َّم

َ َ َ َ
َ ْ
َ ُ َ َ ْ
« َوالت ْمن ْنت ْستکث ُ ر»فير َو َایةأبيال َج ُارودع ْنأبيج ْعف ر
ٍ
َ َْ ْ َ
ََْ
تلتم ُس أکث َرمنها؛ 

امام صادق

ْ
َ
ُ ُ َ ُ
نة
 َیقنول:الت ْعطنيال َعطی 

در معنای این آیه فرمودنـد :یعنـی چیـزی عطـا نکـن کـه چشـم داشـت

بیشــتر از آن را داشــته باشــی (تفس یر القم ی ،ج ،2ص111؛ تفس یر الص افی ،ج،7
ص286؛ بحار األنوار ،ج ،11ص 188و ج ،1ص.)288
روایت :2

ُْ َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ
َ ْ َ َ
َ ْ َ
َ ْ َ ِّ َ
ني
ننعلن ِّ 
ننأبیننهعن
نيبنننالحسننینعن
ننجنندهعلن ِّ 
ننأبیننهعن
ننج ْعفننربننن ُم َحمن ٍندعن
عن
ْ َ ُ َُْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُْ ُ ََ َ
َ َ
َ َ
ْ
ُّ
َ
نالی«وَ
ب قال:منالسحت...الهدیةیلتمسأفضلمنهاوذلكقولهتع
بنأبیطال ٍ 

ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
الت ْمننتستکث ُ ر»؛ 

امام صـادق

روایـت میکننـد کـه ایشـان فرمودنـد :از مـال

از امیرمؤمنـان علـی

نامشروع و حرام ،هدیهای است که با انگیزه باز پس گرفتن هدیه بهتری داده میشـود و
َ ُ

َ

ْ

این است تفسیر سخن خداوندَ « :والت ْمن ْنت ْس َنتکث ُ ر» (الجعفری ات ،ص132؛ مس تدر

الوسائل ،ج ،11ص ،61ح18111؛ دعائم السالم ،ج ،2ص ،121ح.)1217

ً
َ
این روایت اوال بیانگر این است که در این آیه «ت ْم ُن ْن» میتواند به معنای «بخشش و احسان»
ً
َ َ ْ
باشد و ثانیا معنای «ت ْستک ِث ُر» در اینجا طلب فزونی نیز هست.

ُ
.2مراداز« َصعود»ونوععذابآن(آیه )07
َُ

ُ ُ

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

جمعبندی 

ً
با توجه به روایات ،اوال این آیه از یک طرف میتواند ناظر به رابطه انسان بـا خـدا باشـد ،بـدین
صورت که انسان کار خیری را که برای خداوند انجام داده ،زیاد به شمار نیاورد و از طرف دیگر در
ّ
مورد روابط انسانی این نکته را تذکر میدهد که انسانها نباید به صورتی میان هم بخشش کنند و
ً
هدیه بدهند که از طرف مقابل انتظار هدیهای بیشتر و بهتر داشته باشند .ثانیـا درمییـابیم کـه در
ً َ َ
َُْ ْ
کثر» در این آیه هم به معنای
این آیه «تمنن» به معنای «بخشش و احسان» نیز هست .ثالثا «تست ِ
«بزرگبینی کار خیر» و هم به معنای «طلب فزونی» است.

ُ

(سأ ْرهِقه َصعودا) 

ّّ
چنانچه در کتب تفسیری و حدیثی شیعه و سنی آمده ،آیات  11تا  31سوره مدثر در مورد ولید
بنمغیره مخزومی نازل شده است 1.در آیه هفدهم خداوند به عذاب وی اشاره میکند که ّ
مفسران
 .1برای مطالعه بیشتر در این مورد به پایاننامه «تفسیر روایی سورههای مدثر و قیامت بر مبنای روایـات اهلبیـت »،
انسیه نجفـی فریـد( ،پایـاننامـه کارشناسـی ارشـد ،دفـاع شـده در دانشـگاه قـرآن و حـدیث ،اسـتاد راهنمـا :دکتـر
محمدعلی مهدویراد ،)1393 ،صص 89ـ 91مراجعه شود.
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دیدگاههای متفاوتی در تفسیر آن بیان کردهاند:
الف) این آیه به عذاب اخـروی ولیـد اشـاره دارد (تفس یر من اهج البی ان ،جـزا ،29ص.)187
مفسران با ّ
ّ
توجه به معنای لغوی « َص ُعود» آن را به گردنهای که باالرفتن از آن دشوار است (تفسیر
الصافی ،ج ،۵ص2۴7؛ کنزالدقائق ،ج ،1۴ص )18معنا کردهاند .همچنین گفتهانـد منظـور ایـن
است که عذاب سختی او را فراخواهد گرفت (مجمع البیان ،ج ،11ص۵8۵؛ روح المعانی ،ج،1۵
ص« .)13۶صعود» به گردنه صعب العبـور کـوه میگوینـد (التبی ان ،ج ،11ص )177کـه عـذاب
دشوار ولید به گرفتار شدن او در گردنه سخت کوه که باالرفتن از آن مشـکل اسـت ،تشـبیه شـده
است (المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،21ص.)8۶
ب) ممکن است این آیه اشاره به عذاب دنیوی ولید داشته باشد؛ بدین صورت که بیان میکند
ّ
ّ
ما به زودی او را مجبور میکنیم از قله صعبالعبور زندگی باال رود و سپس از فراز آن قلـه او را بـه
ّ
زیر میافکنیم؛ چنانچه در تاریخ نیز آمده است که ولید بعد از رسیدن به اوج قله پیروزی در زندگی
ّ ً
فردی و اجتماعی ،چنان سقوط کرد که تا آخر عمر مرتبا مال و فرزنـدان خـود را از دسـت مـیداد
(تفسیر نمونه ،ج ،2۵ص.)219
همانطور که مشاهده شد اختالف میان این دو نظر که یکی بـر عـذاب اخـروی تأکیـد دارد و
ً
ّ
دیگری به عذاب دنیوی تکیه کرده ،زاویه زیادی با یکـدیگر دارنـد .خصوصـا کـه حتـی در نظریـه
ّ
(الف) نیز ّ
کیفیت عذاب باز هم دارای وجوه متعدد اختالفی بود .اکنون مسئله مهم اینجاست که
آیا با رجوع به روایات تفسیری این آیه میتوان به حل این اختالف پرداخت
ُ ُ
ُ
در تبیین آیه ( َسأ ْرهِق ُه َصعودا) و معنای کلمه « َص ُعود» ،سـه روایـت نقـل شـده کـه در همـه
ّ
آنهاَ « ،ص ُعود» نام کوهی در آتش و محل عذاب گنهکـاران اسـت و چنانچـه در ادامـه مشـاهده
خواهیم کرد ،هر حدیث ،وصفی از آن را ذکر میکند.
ُ
الف)موقعیت« َصعود»نسبتبهدیگرمواقفآتش 
روایت :0

11۴

َ ْ َ َ َْ
َ ُ َ ً َ ُ
َ َ
َ َ َ َ ًَ َُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ
ودل َوادیا ُیقنال
عنأبيجعف ٍر قال:إنفيجهنمجبالیقاللهصعودوإنفيصع ٍ
َُ َ
َ ْ َ َ َ َ ُ ّ ً ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ِّ
ناءذلنكال ُجنب
له َسق ُر َوإنلفي[في]قعرسقرلجبایقاللههبهبکلماکشنفغط
َ َ َ ُ ْ
َ َ ْ ُ
َ
ضجأهلالنارم ْنح ِّره َوذلك َمنازلال َجبارین؛ 

همانا در ّ
جهنم کوهی است که آن را «صعود» گویند و در آن کوه ّدرهای اسـت کـه آن را

«سقر» نامند و در آن سقر چاهی است که آن را «هبهب» خوانند ،هر بار که پـرده از روی
ّ
آن چــاه برکشــند ،از شــدت حــرارتش اهــل دوزخ فریــاد کننــد و آن جایگــاه بیــدادگران و
ّ
جبـــاران اســـت (المحاس ن ،ج ،1ص ،121ح113؛ تفس یر الص افی ،ج ،7ص281؛
کنزالدقائق ،ج ،18ص.)13

بنابراین« ،صعود» کوهی در ّ
جهنم است و ّدرهای در آن وجود دارد که آن را «سقر» مینامند و
جایگاه عذاب ستمگران است.
ُ
ب)چگونگیعذابدر« َصعود» 
روایت :۶

َ ٌ
ََ َ َ َ ََ
َ َ َ َ
ُ َ
َ ُ
قالأ ُبوع ْبدالله «:صعودا»ج َبلفيالنارم ْننحنا ٍ یعمنلعل ْینهح ْبت ٌنرل َی ْصنعد ُه
َ ََ َ َ
َ ً َ َ َ َ َ ََ ْ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ َ َ
ارف َعه َمناعادتنافنال
کارهافإذاض َربب َید ْیهعلیال َج َبلذ َابتاحتییلحقبالرکبتینفإذ
ََ ُ َ ََ َ َ
اماش َاءالل ُه؛ 
یوالهکذ

ص )221را وادار میکنند بـر آن بـاال رود .وقتـی دسـتش را بـر روی کـوه مـیگـذارد ،دو
دستش ذوب میشود به طوری که این ذوب شدن تا به زانـوانش میرسـد ،بـاز تـا دسـت
بلند میکند آن دو دست به حالت ّاول بـر میگـردد و ایـن مـاجرا همـینطـور ادامـه پیـدا
میکند تا زمانی که خـدا بخواهـد (تموی ل اآلی ات الظ اهرة ف فض ائل العت رة الط اهرة،
ص121؛ البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،7ص ،723ح  ،11221کنزال دقائق ،ج،18
ص13؛ بحار األنوار ،ج ،28ص ،127ح.)81

این حدیث عالوه بر اینکه « َص ُعود» را به عنوان کوهی در آتش معرفـی میکنـد ،جـنس آن را
ّ
نیز بیان کرده و یکی از مصادیق مجرمانی را که در آنجا عذاب میشوند ،نام برده و شدت سختی
و چگونگی عذاب وی را شرح میدهد.
روایت :2

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

«صعود» کـوهی در جهـنم از مـس اسـت کـه حبتـر (خلیفـه ّاول) (بح ار األن وار ،ج،22

ً ُ
َ َ
َ ٌ
َ ْ َ َ
ّ
ُ
َ
ریفناثنم
ئ 
ین 
لفنيالننار َی ْصن َ ع دفینهالکنافرسن بع 
ج َب 
ال«:الص ُ عود» 
نالنبي  ق 
ع ْ
ً
َ ُ َ َ
دا؛ 
كفیه َأب 
یهویو ه َو کذل 


« َص ُعود» کوهی در آتش است که کافر هفتاد سال از آن باال مـیرود ،سـپس دوبـاره فـرو

میافتد و او همیشه و جاودانه در آتش این چنین است (الدر المنثور ف ی تفس یر الم مثور،
ج ،6ص.231
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در این روایت نیز «صعود» را کوهی در آتش معرفی میکند و جاودانگی عذاب کافر را در بـاال
ّ
رفتن و پایین افتادن از آن در توصیف شدت سختی عذاب وی توضیح میدهد.
جمعبندی 


ً
بنابراین ،روایات فوق اوال اخـتالف بـین دو دیـدگاه «الـف» و «ب» را حـل میکنـد و توضـیح
ً
میدهد که آیه اشاره به «عذاب اخروی» دارد؛ ثانیا اختالفی که در نظر «الف» مبنی بـر نـوع ایـن
عذاب اخروی وجود داشت را برطرف کرده و چگونگی آن را شرح میدهد.
.4چیستیوجایگاه«سقر»(آیه )۶۲
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َ َ
َُ ْ
(سأصلي ِه سق َر) 
« َسقر» در لغت به معنای سوزاندن و تغییردادن به وسیله آتش است (معج م مق ایی اللغ ة،
ّ
ج ،3ص .)8۶مؤلف التحقیق فی کلمات القرآن الکریم معنای اصلی این کلمه را حرارت شدیدی
َ
میداند که موجب تغییر رنگ یا صفتی میشود و در ادامه به این نکته اشاره میکنـد کـه « َسـقر»
اسم َعلم برای « ّالنار؛آتش» است و محل آتش و مکان آن همانند ّ
جهنم ،نیسـت (التحقی ق ف ی

کلمات القرآن الکریم ،ج ،۵ص .)1۴9دیگر صاحبنظران نیز در مورد معنای «سقر» چندین نظر
مختلف ذکر کردهاند1 :ـ یکی از ابواب ّ
جهنم؛ 2ـ یکـی از درکـات جهـنم (مجم ع البی ان ،ج،11

ص)۵8۶؛ 3ـ اسمی از اسـماا جهـنم؛ ۴ــ نـامی بـرای « ّالنـار؛ آتـش» (التبی ان ،ج ،11ص،179
العین ،ج ،۵ص7۵؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص.)۴1۴

این اختالف نظر در مورد معنای «سقر» موجب شده تا بعری این آیه را بدل (الکش اف ،ج،۴
ُ ُ
ً ّّ
ص )۶۵1از آیه « َسأ ْر ِهق ُه َص ُعودا» (مدثر )17 ،و یا بیان و توضیحی برای آن (المیزان ف ی تفس یر

القرآن ،ج ،21ص )88بدانند .همچنین در مقابل نیز این دیدگاه مطرح شـده کـه التزامـی وجـود
ً
ً
ُ ُ
َ
ُ ْ
ندارد تا آیه ( َسأصلي ِه َسق َر) حتما بدل از « َسأ ْر ِهق ُه َص ُـعودا» باشـد و قـول خداونـد متعـال در آیـه
َ
ُ ْ
( َسأصلي ِه َسق َر) تهدید دیگری برای ولید اسـت و بعیـد نیسـت کـه تفـاوت ایـن دو آیـه بـه دلیـل
اختالف جایگاههای عذاب باشد و ممکن است هر یک از این آیـات نـاظر بـه جایگـاه مسـتقلی از
ّ
جهنم و جدای از دیگری باشد (مناهج البیان ،جزا ،29ص)191؛ و معنای آیه چنین است که به

11۶

زودی او را به سقر وارد خواهم کرد.

ً
چنانچه مالحظه میشود در میان ّ
مفسـران اوال در مـورد چیسـتی «سـقر» و مکـان بـودن یـا
ً
ّ
نبودن آن اختالف است و ثانیا اگر «سقر» نام مکان است ،در مورد حـد ایـن مکـان نیـز اخـتالف
ً
ً
است که دقیقا به چه محدودهای از مکان عذاب گنهکاران ،این نام اتالق میشود و ثالثا به دلیل
همین اختالف ،در مورد مفهوم این آیه و ارتباطش با آیات پیشین نیز اختالف نظر وجود دارد.
پس از بررسی روایات ،درمییابیم که اختالفات فوق را میتوان بـا رجـوع بـه احادیـث برطـرف
َ
کرد .سه گروه روایت در مورد چیستی و اوصاف « َسقر» نقل شدهاند که عبارتاند از:
ّ
الف)درهایسوزاندرآتش 

گروه اول از روایاتَ « ،س َقر» را « ّدره ای» در آتش ّ
معرفی کرده و هریک به گوشهای از ویژگـی
آن اشاره میکنند.
روایت :0

ّ
در جهنم ّدرهای به نام « َس َقر» برای ّ
متکبران است که از شـدت حـرارت خـود بـه خـدای
ّ
عزوجل شکایت کرد و از او درخواست کـرد اجـازه دهـد نفـس کشـد و بدمـد ،پـس چـون

نفــس کشــید ،جهــنم شــعلهور شــد (المحاس ن ،ج ،1ص ،121ح113؛ الک افی ،ج،2
ص ،311ح12؛ تفس یر الص افی ،ج ،7ص281؛ وس ائل الش یعة ،ج ،17ص،117
ح.)22136

«وادی» به ّدره و شکاف بین کوهها و تپـهها میگوینـد (المص باح المنی ر ،ج ،2ص .)۶۵۴در
این روایت « َس َقر» را به عنوان ّدرهای بسیار سوزان که جایگـاه عـذاب ّ
متکبـران میباشـد ،معرفـی
ّ
کرده است؛ بنابراین« ،سقر» یک قسمتی از کل مکان عذاب گنهکاران در آخرت است و منظور از
«سقر»ّ ،کل مکان ّ
جهنم و آتش نیست .
ِ
روایت :۶

َ ْ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
يال َح َسن ُم َ
ینل
و
ط

یث

ند
نيح
ف

جعفنر

بنن

ی
وس
ب
أ
بنعمارالصیرفیعن
اق 
إ ْس َح 
ٍ
َ ٍ
ُْ َ ََ ُ ُ َ
ُ ُ
َ ُ
َ ً َ ُ َ ُ َ َ ََ
َ
َیقولفیهَ :یاإ ْسحاقإنفيالنارل َوادیا ُیقالله َسق ُرل ْم َیتنف ْس ُمنذئلقهاللهل ْنوأذن
َْ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ
َ ُّ
َ
َ ْ َ
نیوجنهاأل ْرض َوإنأهنلالننار
الل ُهعووجلل ُهفيالتنفسبقدرمخی ٍ الحرقمناعل
ََ
َ َ َ ْ
َْ
ََ
َ َ ُ َ
َ َْ
يونتنه َوقذره َو َماأعدالل ُهفیهألهله...؛ 
ل َیت َ عوذونم ْنح ِّرذلكال َواد

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ً ْ ُ َ َ ِّ َ َ ُ َ
َ َ
َ َ َ
ین ُیقالل ُه َسق ُرشکاإلنیاللنه
ال:إنفيجهنملوادیاللمتکبر
ع ْنأبيع ْبدالله ق 
َََ
ََ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ََْ َ َ َ
َ َ
م؛ 
عووجلشدةح ِّره َو َسأل ُهأن َیأذنل ُهأن َیتنف َسفتنف َسفأح َرقجهن َ 
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َ
ای اسحاق به راستی در دوزخ یک ّدرهای است که « َسقر» نام دارد .از روزی که خـدایش
آفریده تاکنون ندمیده و اگر خدا اذنش دهـد کـه بـه انـدازه سـوزنی بدمـد ،آنچـه بـر روی
زمین است میسوزد ،اهـل دوزخ از سـوزش و بـوی بـد و کثیـف بـودن ایـن ّدره پناهنـده
میشوند (الخصال ،ج ،2ص ،113ح126؛ ثواب األعمال و عق اب األعم ال ،ص217؛
روضة ال واعظین ،ج ،2ص721؛ ن ورالثقلین ،ج ،1ص ،37ح 227و ص ،266ح،1211
کنزالدقائق ،ج ،2ص817؛ بحار األنوار ،ج ،3ص ،112ح 11و ج ،12ص ،11ح.)22

ّ
َ
کـل آتـش و دوزخ ّ
معرفـی کـرده
در این روایت نیز « َسقر» را به عنوان ّدرهای بسیار سـوزان در
ّ
است .با ّ
توجه به این روایت نیز «سقر» یـک قسـمتی از کـل مکـان عـذاب گناهکـاران در آخـرت
ّ
محسوب میشود و منظور از «سقر» کل جهنم و آتش نیست.
روایت :2
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َ ْ َ َ َْ
َ ُ َ ً َ ُ
َ َ
َ َ َ َ ًَ َُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ
ودل َوادیا ُیقنال
ع 
نأبيجعف ٍر قال:إنفيجهنمجبالیقاللهصعودوإنفيصع ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ِّ
َل ُه َسق ُر َوإنلفي[في]ق ْعر َسق َرل ُج ّبا ُیقالل ُه َه ْب َه ُبکل َماکشنفغ َط ُ
ناءذلنكال ُجنب
َ َ َ ُ ْ
َ َ ْ ُ
ْ َ
نح ِّره َوذلك َمنازلال َجبارین؛ 
ضجأهلالنارم 

همانا در ّ
جهنم کوهی است که آن را «صعود» گویند و در آن کوه ّدرهای اسـت کـه آن را

«سقر» گویند و در آن سقر چاهی است کـه آن را «هبهـب» خواننـد ،هـر بـار کـه پـرده از
ّ
روی آن چاه برکشند ،از شدت حرارتش اهل دوزخ فریاد کننـد و آن جایگـاه بیـدادگران و
ّ
جباران است (المحاسن ،ج ،1ص ،121ح113؛ روضة الواعظین ،ج ،2ص132؛ تفسیر
الص افی ،ج ،7ص281؛ کنزال دقائق ،ج ،18ص13؛ بح ار األن وار ،ج ،12ص،186
ح.)86

َ
ّ
موقعیت « َسقر» نسبت به « َص ُعود» که در آیه هفـدهم ذکـر شـده بـود،
این روایت نیز به تبیین
میپردازد و «سقر» را ّدرهای در کوه «صعود» ّ
معرفی میکند و سپس به توضـیح عـذاب سـخت و
سوزان آنجا میپردازد و آن را جایگاه سـتمگران خوانـده اسـت؛ بنـابراین« ،سـقر» و «صـعود» ،دو
ّ
موقف و جایگاه متفاوت در دوزخ هستند که منظور از هر کدام تنها قسمتی از کـل دوزخ اسـت و
نه تمام فرای آتش و ّکل مکان عذاب در آخرت؛ بنابراین ،میتوان با ّ
توجه بـه ایـن روایـات ،ایـن
نظر ّ
مفسران را که آیه  2۶بدل برای آیه  17و یا توضیح آن است ،نادرست دانست و هر یک از این
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دو آیه اشاره به جایگاه عذابی متفاوت از دیگری دارد.

ب)یکیازابوابآتش 

روایات گروه دومَ « ،س َقر» را یکی از « َدر» های آتش ّ
معرفی میکنند.

روایت :4

َ َْ ٌ َ َ ُ َ ْ
َ َ َ
َ
َ ُ
ال ُح َط َم ُة َو َل َظ َ
یو َسع ٌیر َو
ال...:أ ْب َوابالنارسبعةجهنمو
أن ُهق 
َوع ْن َر ُسولالله
َ
َ ُ ْ
یم...؛ 
َسق ُر َوهاو َیة َوال َجح ُ 

درهای آتش هفت در استّ :
جهنم ،حطمه ،لظی ،سعیر ،سقر ،هاویه ،جحیم (مستدر

الوسائل ،ج ،8ص  ،213ح.)8717

بنابراین روایتَ « ،س َقر» یکی از درهای هفتگانه آتش و « ّ
جهنم» هم نام یکی دیگر از درهای
ّ
آتش و دوزخ استّ .دقت در این نکته ضروری است که ّ
جهنم اگر چه در اصطالح به کل جایگـاه
عذاب گنهکاران در جهان آخرت میگویند ولی خودش تنهـا یکـی از درهـای آتـش و متفـاوت از
«سقر» است.

َ
ُ
ُ َْ
َسق َر َوه َو َبابالهاو َیة...؛ 

برای آتش ،هفت در است ،از یک در فرعون و هامان و قـارون وارد میشـوند .از یـک در
مشرکین و کفـار و کسـانی کـه یـک چشـم بهـم زدن بـه خـدا ایمـان نداشـتهانـد ،داخـل
میشوند .از یک در بنی ّ
امیه وارد میشوند که این در مخصـوص آنهاسـت و کسـی در آن
َ ْ
ََ
مزاحمت ندارد .آن درها ،لظیَ ،سق َر و ال َه ِاو َی ِـة هسـتند (الخص ال ،ج ،2ص ،161ح71؛
بحار األنوار ،ج ،3ص ،237ح.)11
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روایت :5

ُ َ
َ َ َ َ ِّ َ َ
ٌ ْ ُ ُ ْ
َ ُ
َ َ َ
ابَ ،باب َیندئلمن ُنهف ْرع ْنون َو
عنأبيع ْبداللهع ْنأبیهع ْنجدهقال:للنار َس ْب َعةأ ْب َو ٍ 
ٌ ْ ُ ُ ْ ْ ْ ُ َ ْ ُ
َ ْ
َ َ َ َ
َ ُ َ ُ
و
ه َامان َوق ُارون َو َباب َیدئلمن ُهال ُمشرکون َوالکف ُارمم ْنل ْم ُیؤم ْنباللهط ْرفةع ْنی ٍن َ 
ُ ََ
َ ُ
َ َ ٌ ُ
ٌ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ َُ َ ًَ َ
ُ
ُ
نیوه َنو َبناب
َباب َیدئلمن ُه َبنوأ َمیةه َوله ْمئاصةال ُیواح ُمه ْمفیهأحد َوه َو َبنابلظ

در این روایت نیز « َس َقر» به عنوان یکی از «درهای آتش» ّ
معرفی شده است.
ج)چهارمینطبقهآتش 

ّ
امیرالمؤمنین در روایتی اشاره میکنند که دوزخ متشکل از طبقاتی است که روی یکدیگر
َ
قرار دارند؛ تعداد آنها هفت طبقه است که « َسقر» طبقه چهارم آن محسوب میشود.
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روایت :۲

َ
ُ َ َ ْ َ
ْ
ُ َ
م( َل َ
ال ُم ْؤمن َ
هاس ْب َع ُة َأ ْ
واب)(حجرَ )44،أ ْط َ
ین :أن َج َهن َ
اق َب ْ عضنها
ب

ب


یر
م
أ
رويعن
ٍ
َ َ َ َ ْ َ ََْ ََ ْ ُْ َ ََ َ َ ََ ٍَ َ
َ َ َ َ ْ َ َ ََ
َ َ
ف ْوق َب ْع ٍضووضعإحدییدیهعلیاألئریفقالهکذاوأناللهوضعالجننانعلنی
َ َ َ ََ
َ َ ََ
ََ ََُ َ َ
َ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
َْ ْ
نیوف ْوقهنا
نضفأ ْسنفلهاجهنن ُم َوف ْوقهنالظ
العرضووضعالنیرانبعضهافنوقبع ٍ
ُْ َ َ ُ َ َََْ َ َ
َ ََ ْ
َ ََ َْ ُ
ُ َ ََ
یم َوف ْوقهاالسع ُیر َوف ْوقهاالهاو َی ة؛ 
اسق ُر َوف ْوقهاال َجح
الحطمةوفوق ه

ّ
جهنم هفت طبقه دارد که بعری بـاالی بعرـی دیگـر اسـت و ایشـان دسـتهای خـود را

روی هم قرار دادند و فرمودند :این چنین است و نیز خداوند بهشـت را بسـیار گسـترده و
پهن قرار داد و آتش دوزخ را نیز روی یکدیگر قرار داد که پایینترین طبقـه آن ّ
جهـنم نـام
دارد و طبقه روی آن لظی نامیده میشـود و طبقـه روی آن حطمـه اسـت و طبقـه بـاالتر
سقر و طبقه باالتر جحـیم اسـت و طبقـه روی آن سـعیر و آخـرین طبقـه هاویـه نـام دارد
(مجمع البیان ،ج ،6ص711؛ تفسیر الصافی ،ج ،1ص118؛ ن ورالثقلین ،ج ،8ص728
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ّ
با ّ
توجه به این روایت نیز «سقر» تنها نام یک طبقه از کل آتش است .این روایت به نوعی جمع
بیان «طبقات» و «ابواب» برای دوزخ است و با ترسیم ساختار شکلی فرـای دوزخ ،ایـن نکتـه را
بیان میکند که منظور از «باب» همان طبقه است که در ادامه ترتیب این طبقات را بیان کـرده و
متوجه میشویم که «سقر» و « ّ
ّ
جهنم» هر یک نام طبقـه خاصـی از آتـش و دوزخ اسـت .ممکـن
است در ظاهر بین روایات چهارم و ششم از نظـر ترتیـب طبقـات ّ
جهـنم اخـتالف باشـدّ ،امـا ایـن
اختالف ظاهری بدین صورت قابل رفع است که در روایت ششم ،امام علـی ترتیـب طبقـات را
ایـن
بیان میکنند ولی در روایت چهارم هیچ دلیلی وجـود نـدارد کـه ثابـت کنـد پیـامبر اکـرم
طبقات را به ترتیب نام برده باشند و ایشان در این حدیث تنهـا نـام بـابهـای آتـش را بـدون بیـان
ترتیب ذکر میکنند؛ بنابراین ،اختالفی در متن این دو روایت وجود ندارد.
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جمعبندی 

ِّ
ً
با ّ
توجه به روایات فوق نتیجه میگیریم که اوال «سقر» یک «مکان» در عالم آخرت و «محل»
عذاب است؛ بنابراین ،میتوان نظری را که «سقر» را تنها نام دیگری برای آتش نامیـده بـود و بـر
ّ
ً
این عقیده بود که مکان نیست ،نادرست دانست .ثانیا این نظر که مقصود از «سقر» در این آیه کل
ّ
فرای دوزخ و مکان عذاب گنهکاران میباشد ،نادرست است ،بلکه «سقر» یک قسـمتی از کـل

و ج ،1ص11؛ بحار األنوار ،ج ،3ص.)287

دوزخ و آتش است که با اوصافی همچون ّدره ،باب و طبقه بیـان شـده و عـالوه بـر ایـن ،جایگـاه
مستقلی نسبت به «صعود» است که در آیه  17آمده است؛ بنابراین «سقر» و «صعود» دو موقف و
جایگاه متفاوت در دوزخ هستند ،در نتیجه میتوان گفت این دیدگاه ّ
مفسران که آیه  2۶بدل برای
آیه  17و یا توضیح آن باشد ،نادرست به نظر میرسد و جای ّ
تأمل بیشتر دارد.
ّ
متعلقعددنوزدهدرآیه( َعلَ ْيها ت ِْس َع َة َع َ َ
ْش)(آیه )21
.5
ّ
با ّ
توجه به آیات قیامت و آیه بعدی میتوان فهمید که این آیه تعداد مالئکه موکـل و عهـدهدار
َ

َ

َ

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

َ َ
َ
ةعشنرم َ
َ
نن َ
المالئکنة» (التبی ان،
لنیسنقرتسنع
عذاب را بیان میکند و تقدیر آن چنین است« :ع
ج ،11ص ،181مجمع البیان ،ج ،11صّ .)۵8۶اما ّ
مفسران در مورد مرجع ضمیر «هـا» در ایـن
ّ
آیه اتفاق نظر نداشته و سه نظر بیان کردهاند.
َ
الف) به قرینه جمالت قبلی آیه ،مرجع آن « َسقر» که مؤنث است ،میباشد (التبیان ،همان).
َ َْ َ ْ
َ
َّ َ
َ
ب) با ّ
ِكةة) ،مرجـع آن « ّالنـار؛ آتـش»
توجه به آیه بعـدَ ( ،و ما جعلنا أصحاب انلَّارِ إِال مالئ
است که مطلق آتش منظور است و بـه طبقـه خاصـی از ّ
جهـنم اختصـاص نـدارد (روح المع انی،
ج ،1۵ص.)1۴1
ج) این ضمیر به «دوزخ و جهنم» برمیگردد (تفسیر نمونه ،ج ،2۵ص.)232
آیتالله ملکی میانجی در تفسیر مناهج البیان توضیح میدهد که چون طبق روایات« ،سقر»
جهنم است ،بنابراین مطلق ّ
یک موطن خاصی از ّ
جهنم و ّالنار نمیتواند منظور آیه باشـد (من اهج
البیان ،جزا  ،29ص.)19۴
ّ
بنابراینّ ،
مفسران در مورد اینکه مرجع ضمیر «ها» در این آیه چیست و این تعداد نوزده موکل
عذاب در کجا مستقر هستند ،اختالف نظر دارند.
با ّ
میتوان این اختالف را حل کرد .از ابن عباس نقـل شـده
توجه به روایتی از رسول خدا
به رسالت برگزیده و مأمور شدند تا مردم را به شـهادت «ال الـه اال اللـه
زمانی که پیامبر اکرم
وحده ال شریس له» دعوت نمایند ،ایشان نامهای نیز به یهودیان خیبر نوشتند .آنهـا ایـن نامـه را
ّ
نزد رئیس خود عبدالله بنسالم برده و وی آن را خواند .پس از بحثی که میان او و اطرافیـانس در
و کالم ایشان صورت گرفت ،تصمیم گرفتند برای آزمودن
مورد حقیقت پیامبری رسول اکرم
حررت  1۴11 ،مسئله از تورات مطرح کرده و از ایشان سؤال کنند .روزی عبدالله بـنسـالم
رسید و تمام این سؤاالت را پرسید و مطابق متن روایت یکایک جوابها را
خدمت رسول خدا
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َ
نیز براساس تورات تأیید میکرد .او از تعدادی عدد هم سؤال کرد که از جمله آنهـا عـدد « ِت ْس َـعة
َ
در پاسخ او فرمودند:
َعش َر؛ نوزده» بود که پیامبر اکرم

َ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ََ َ ٌ ْ َ َ
َ َ
ّّ
ُ
يوالتذ ُرلو َاحةلل َبشر َعل ْیهات ْس َعة َعش َ ر»(مدثر،
سق ُ ر«الت ْبق
وأماالتسعةعشرفهي 

28ـ( )31اإلختصاص ،صص ۴2ـ ۴7؛ بحار األنوار ،ج ،9ص.)33۵

در این روایت مالحظه میشود که پیامبر اکرم
سپس به آیه مورد بحث استناد میکنند .

ّ
عدد  19را متعلـق بـه «سـقر» میداننـد و

جمعبندی 

َ
َ َ
ّ
بنابراین با ّ
توجه به روایت فوق مشخص میشود که ضمیر در « َعل َیها» به «سقر» بر میگردد و
َ
ّ
این نوزده فرشتهای که در آیه سیام نام برده ،موکلین عذاب در « َسقر» هستند و بدین صورت این
روایت ،اختالف میان ّ
مفسران را حل میکند.
نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هفدهم ـ بهار و تابستان 3131
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.۲یقینسیداکردناهلکتابوافوایشایمانمؤمنان(آیه )20

َ َْ
َ َْ َ ْ
َ
َّ
َّ َ
َ
ِةد ََّ ُه ْم إالَّ ف ِْت َنةة ل ََِّّل َ
حاب انلَّ
ِكة َ
يةن
ع
نةا
ل
ع
ج
مةا
و
ئ
ال
م
ال
إ
ار
ص
( َو ما جعلنا أ
ِ
ِ ِ
ُ
َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ
َ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ
َ
يةن آمنةوا إيمانةا َو ال ي ْرتةاب
ين أوتوا الکِتاب و يةوداد اَّل
كفروا ل ِئستي ِقن اَّل
ْ
َّ َ ُ ُ ْ
ْ
ُ ُ َ
َ
ين أوتوا الکِتاب َو المؤمِنون)
اَّل

شأن نزول ذکر شده برای این آیه (مجمع البیان ،ج ،11ص۵8۶؛ الکشاف ،ج ،۴ص )۶۵1و
پـس از نـزول آیـه  31کـه عـدد
همچنین سیاق آیات نشان میدهد که مخالفان رسول خـدا
ّ
موکالن بر «سقر» در آن ذکر شده بود ،به تمسخر این عدد پرداختند و آیه 31نازل شـد (المی زان
فی تفسیر القرآن ،ج ،02ص .)88خداوند در این آیه چندین دلیل برای بیان تعداد مالئکه عـذاب
برمیشمرد که از جمله آنها «آزمایش و امتحان کفار» و «یقین پیدا کردن اهل کتاب» است.
در مورد اینکه اهل کتاب به چه چیزی یقین پیدا کنند ،نظرات متفاوتی در تفاسیر بیان شـده:
نازل شده ،حـق اسـت ،چـون میبیننـد قـرآن
الف) آنها یقین کنند قرآنی که بر پیامبر اکرم
مطابق کتاب آسمانی ایشان است (مجمع البیان ،ج ،11ص)۵8۶؛ ب) یهود و نصاری عالوه بـر
ّ
(تفس یر الص افی ،ج ،۵ص2۴9؛ کنزال دقائق،
یقین به حقانیت قرآن ،بر نبـوت رسـول خـدا
ج ،1۴ص2۴؛ الجوهر الثمین ،ج ،۶ص )31۶و راستگویی ایشان از آن جهت که از مطلبی خبـر
میدهند که در کتب آنها نیز هست بدون آنکه این کتابها را خوانده یا فراگرفته باشند (التبیان،

ج ،11ص181؛ مجمع البیان ،همان) ،نیز یقین پیدا کنند؛ بنابراین تا به اینجا اخـتالف ّ
مفسـران
در این مورد بود که اهل کتاب به چه چیزی یقین پیدا کنند.
ّ
در ادامه آیه از دیگر دالیل بیان تعداد موکلین عذاب در سقر« ،افزایش ایمان مؤمنـان» بیـان
شده است .در بعری تفاسیر در مورد چگونگی این امر گفته شده زمانی که اهل کتـاب ایـن خبـر
قرآن را به جهت موافقت با کتـابهـای آسـمانی خـود تصـدیق کننـد ،مؤمنـان نیـز ایمانشـان بـه
زیادتر میشود (التبیان ،همان؛ مجمع البیان ،همان) .آیتالله ملکی میانجی دربـاره
پیامبر
این نظر مینویسد:
ً
دلیلی وجود ندارد حتما آنچه که باعث ازدیاد ایمان مؤمنان میشود ،یقـین اهـل کتـاب و

تأیید ایشان باشد ،بلکه بیان این عدد همانطور که میتواند موجب یقین پیداکردن اهـل
ّ
کتاب و آزمایش کفار شـود ،میتوانـد موجـب افـزایش ایمـان مؤمنـان نیـز بشـود و شـاید

میکنند و تسلیم اخبار خداوند میشوند و بـدین شـکل بـر ایمانشـان میافزاینـد (من اهج
البیان ،جزا  ،21صص117ـ .)116

بنابراین ،در این قسمت آیه ن یز اختالف در این مورد است که این زیاد شـدن ایمـان مؤمنـان،
وابسته به یقین پیداکردن اهل کتاب و در طول آن است و یا امـری مسـتقل و در عـر دیگـری
ً
قرار دارد و ثانیا در مورد این مسئله نیز اختالف وجود دارد که ایمان مؤمنـان بـه چـه چیـزی زیـاد
میشود.
َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ
َ َ ُْ ْ ُ َ
در ادامه آیه نیز در مورد عبارت (و اليرتاب اَّلِين أوتوا الکِتاب و المؤمِنون) در تفاسیر آمده
است که این جمله تأکید برای یقین پیدا کردن اهل کتاب و ازدیـاد ایمـان مؤمنـان اسـت (تفس یر
الصافی ،ج ،۵ص2۵1؛ کنزالدقائق ،ج ،1۴ص2۴؛ الجوهر الثمین ،ج ،۶ص31۶؛ روح المعانی،
ج ،1۵ص)1۴1؛ یعنی دیگر اهل کتاب و مؤمنان در خبر قرآن و تعداد مأموران عذاب شک نکنند
(التبی ان ،،ج ،11ص182؛ مجم ع البی ان ،ج ،11ص )۵87و نیــز گفتــه شــده کســانی کــه بــه
ّ
تفکر به ّ
ایمان آورده و یا ایمان نیاوردهاند ،پس از ّ
صحت ّ
نبوت ایشـان یقـین
تدبر و
رسولخدا
پیدا کنند (مجمع البیان ،همان)؛ بنابراین ،در این قسـمت نیـز در مـورد اینکـه ایـن افـراد در چـه
چیزی شک نکنند ،دو دیدگاه متفاوت ذکر شده است.

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

مؤمنـان بـه قـرآن کـریم ،ایمـان بـه محکمـات آن و متشـابهات آن
منظور این است کـه
ِ
ّ
برایشان یکسان است و میگویند« :یقولون آمنا به کـل مـن عنـد ربنـا» (آلعمـران)1 ،؛
بنـابراین ،بـه صــورت ّ
تعبـدی بــه ایـن عـدد اذعــان میکننـد و آن را بــا اخـالص تصــدیق
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همانطور که مالحظه می شود نظرات متفاوتی در شرح و توضیح این عبـارات در ایـن آیـه از
جانب ّ
مفسران مطرح شده است که در مورد وجوه اختالف هر قسمت توضیح دادیم.
در روایتی که «محمد بنفریل» دربـاره معـانی ایـن آیـات از امـام موسـی کـاظم سـؤال
میکند ،ایشان ابهامات موجود در آیه را اینگونه بیان کردهاند:

ُْ َ ْ َ ْ َ
َ َ َ َُْ ُ َ ْ َ
ْ
ْ
َ
ننق ْنولاللنه
ننأبنيال َح َسننال َماضني قنال:سنألتهع
بننالفضنیلع
ع ْنمحمند 
َ ُ َ َ
َ
َ ُ ُ ْ َ َ َ
ُْ ُ
َ
الَ :ی ْسنت ْیقنونأنالل َنه َو َر ُسنول ُه َو
تاب»ق 
عووجل...قلت«:ل َی ْست ْیق َنالذینأوتواالک 
ً
ً َ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ ْ
َ ُ َ ٌّ ُ ْ ُ
َ َُ
ْ َ
ال َوص ِّ
اننا.
نيإ َیم 
ال:ویودادونبوالینة
یمانا»ق 
آمنواإ 
تَ «:و َیودادالذین
ق.قل 
وصیهح 
ُ
ُْ ُ َ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ُْ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ت:ماهذا
ي .قل 
ال:ب َوالیةعل ٍّ 
ون»ق 
تَ «:والی ْرتابالذینأوتواالکتاب َوال ُمؤمن 
قل 
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ْ َ ُ َ َ
َ َ ََ ُ ََ َ َ َ ََْ ُ َ
ال ُم ْؤمن َ
نابون
ینالذینذکراللهفقالوالیرت
الَ :ی ْعنيبذلكأهلالکتابو
اب؟ق 
االرتی 
ْ َ
فيال َوال َیة؛ 
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َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ
ُ َ
َ
ِيةن أوتةوا الکِتةاب) پرسـیدم ،امـام
محمد بنفر ْیل گوید :درباره آیه (ل ِئسةتي ِقن اَّل
ّ
وصـی او حـق هسـتند .گفـتم:
کاظم فرمودند :یعنی یقین کنند که خدا و رسـولش و
ً
َ َُ
ْ َ
ّ
وصـی بیفزاینـد .گفـتم:
یمانا» ،فرمودنـد :ایمانشـان را بـه والیـت
آمنواإ 
« َ و َیودادالذین
ُ ُ

ْ

ْ ْ ُ

َ
َ
َ َْ َ
تابالذ َ
ون» فرمودند :یعنی نسبت بـه والیـت علـی .
ینأوتواالکتاب َوال ُمؤمن 
« والیر

گفتم :این تردید و شک چیست فرمودند :مقصود از آن اهل کتاب و مؤمنان اسـت کـه
خدا آنها را یاد کرده ،پس فرمودند :برای آن که در والیـت شـک نکننـد (الک افی ،ج،1
ص ،812ح11؛ تمویل اآلیات الظاهرة ف فضائل العترة الطاهرة ،ص118؛ ن ورالثقلین،
ج ،7ص ،871ح21؛ البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،7ص ،723ح11226؛ بح ار
األنوار ،ج ،28ص113؛ الوافی ،ج ،1ص.)118

جمعبندی 


در این روایت موارد اختالف نظر ّ
مفسـران را کـه در بـاال توضـیح دادیـم ،بـدین صـورت شـرح
بـودن «خـدا ،رسـول او و
میدهد که منظور از یقین پیدا کردن اهل کتاب ،یقین ایشـان بـه حـق ِ
وصی رسولش» است و بر ایمان مؤمنان به «والیت امیرالمؤمنین امام علـی » افـزوده شـود و
اهل کتاب و مؤمنان در حق بودن این «والیت» ،شکی به دل راه ندهند؛ بنابراین ،ایـن روایـت در
ّ
تفسیر این آیه نظر دیگری عالوه بر نظرات ّ
مفسران ارائه میدهد که به جهت اتصال گویندگان آن
(اهلبیت ) به منبع وحی ،بر سایر اقوال ّ
مفسران ارجح است و فصل الخطاب ایـن اختالفـات

میباشد .همچنین از متن روایت میتوان فهمید که افـزایش ایمـان مؤمنـان ،معلـول یقـین اهـل
کتاب نیست ،چون یقین اهل کتاب را در مورد سه مورد عنوان کرده ولی ایمان مؤمنان را تنهـا در
مورد مسئله والیت امیرالمؤمنین بیان کرده ،بنابراین با کمی ّ
تأمل مشخص میشود که رابطـه
ّ
علت و معلولی میان این دو نمیتواند حاکم باشد و ازدیاد ایمان مؤمنان یکی از معلولهای تعیـین
تعداد مالئکه است (که تنها یکی از ّ
مفسران نزدیک به این معنا تفسیر کرده بود).
.7مصداقهشداردهندهبرایبشر(آیه )2۲
َ

ْ َ

َ
ْش) 
(نذيرا ل ِلب ِ

َ
این آیه در مورد هشدار و انذار بشر استّ ،اما در مورد اینکه «نذیر» صـفت چیسـت ،سـه نظـر
اسـت و ایـن آیـه را بـه ّاول
بیان شده است :الف) صفت آتش (سقر)؛ ب) صفت پیامبر اکرم
ً
ّّ ّ
سوره مدثر متصل کردهاند که تقدیر آن چنین است« :قم نذیرا للبشـر فأنـذر»؛ ج) صـفت خداونـد
اخیر را قابل اعتنا نمیداند (المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،02ص .)9۵در مقابل آیـتاللـه ملکـی
ّ
میانجی معتقد است که چون «سقر» از عوالم آتش است و انذار و تهدید و ترس از آن برای کفار و
خود آن نهفته است ،توصـیف سـقر و نظـائر آن بـه انـذار و منـذر صـحیح نیسـت و
گناهکاران در ِ
چیزهایی همانند رجال و اشخاص و کتب و صحف با این وصف توصیف میشوند (مناهج البیان،
جزا ،29ص)21۵؛ بنابراینّ ،
مفسران در مورد اینکه «نذیر» در این آیه به چه کسی یا چـه چیـزی

برمیگردد اختالف دارند.
در روایتی از امام محمدباقر

این آیه بدین صورت توضیح داده شده است:

َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ
ً ْ َ
ْ ُ َ
َ ْ َ
آنهناشحندیالک َبنرننذیرالل َبشنر» َی ْعننی
ع ْنأبيج ْعف ر قالَ ...:وق ْول ُنهت َعنالی« 
ٍ
َ ً ْ َ
ْ َ
نذیرالل َبشرفيالرجعة؛ 
محمد

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

متعال (التبیان ،ج ،11ص18۴؛ مجمع البیان ،ج ،11ص .)۵91عالمه طباطبـایی ایـن دو نظـر

َ ْ َ ْ ُ َ َ
َْ َ
ْش) مقصـود حرـرت محمـد مصـطفی
در آیات (آنها ِإليدى الک ِ نذِيرا ل ِلب ِ

است که در رجعت ،انذارکننده برای بشر است (مختصر البص ائر ،صـص 31ـ  ،33ح77؛
البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،1ص ،121ح 2212و ج ،7ص ،722ح11138؛ بح ار
األنوار ،ج ،71ص ،82ح 12و ج ،71ص ،68ح.)77

نکته مهم در این روایت این است که «نـذیر» میتوانـد صـفت بـرای پیـامبر اکـرم

باشـد،
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اگرچه که در ادامه معنای باطنی آیه را بیان کرده و تأویل آن را در زمان رجعت ایشان ذکر میکند
که میتوان گفت از نظر ارتباط این قسمت از روایت با ظاهر آیه ،از نوع عمـوم و خصـوص مطلـق
است زیرا قیام و انذار در زمان رجعت ،از نظر زمانی زیر مجموعه انذار ّاول در حیات ایشان پس از
امر رسالت است ولی از نظر گستردگی و ّ
کیفیت اعم از انذار ابتدایی است.
جمعبندی 

با ّ
توجه به روایت فوق ،نظری که کـاربرد ایـن کلمـه را متناسـب بـا چیزهـایی هماننـد رجـال،

اشخاص ،کتب و صحف میدانست و همچنین دیدگاهی کـه «نـذیر» را صـفت رسـول خـدا
بیان کرده بود ،به روایت نزدیکتر است و در این دو مورد ّ
مفسران مطابق روایت حکم کردهاند.
.2مصادیق«اصحابالیمین»(آیه )23
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َّ َ ْ

ْ

َ َ
مي) 
(إِال أصحاب اْل ِ

خداوند متعال در آیه «إال َأ ْص َ
حاب ْال َ
نفـوس مرهـون در آیـه قبـل،
ایـن
از
را
گروه
این
،
»
مین
ی
ِ
ِ
ِ
استثنا کرده است (التبیان ،ج ،11ص18۵؛ مجم ع البی ان ،ج ،11ص .)۵91معـانی و مصـادیق
1
مختلفی برای «اصحاب الیمین» ذکر کردهاند که عبارتاند از:
الف) آنها کسانی هستند که نامه اعمالشان به دست راستشان داده میشود (مجمع البیان،
همان) که دارای عقاید حق و اعمال صالح بـوده وجـزا مـؤمنین متوسـط هسـتند (المی زان ف ی
تفسیر القرآن ،ج ،02ص.)9۶
ب) آنان کسانی هستند که از سمت راست آنها را میبرند (مجمع البیان ،همان).
ج) مؤمنانی هستند که مستحق ثواباند (همان).
د) کسانی که گناهی ندارند (همان؛ التبیان ،همان).
هـ) منظور مالئکه است (الکشاف ،ج ،۴ص .)۶۵۵عالمـه طباطبـایی (المی زان ف ی تفس یر
القرآن ،همان) و آیتالله ملکی میانجی (مناهج البیان ،جزا  ،29ص )212ایـن قـول را ضـعیف
ّ
میدانند ،زیرا «اصحاب الیمین» در مقابل کفار و عصیانکاران از مـردم قـرار دارنـد کـه در رهـن

11۶

 .1بعری ّ
مفسران با توجه به روایات ائمه اطهار  ،مصادیقی همچون «اهل بیت
کردهاند که در ادامه در قسمت روایات بیان خواهیم کرد.

و شـیعیان ایشـان» را نیـز ذکـر

ّ
هستند و مناسبتی در مقابله مالئکه معصوم از گناه با کفـار و گناهکـاران وجـود نـدارد و در سـوره
واقعه (آیات 7ـ )13مردم را به سه دسته تقسیم میکند که اصحاب المیمنة هم جـزا گـروه مـردم
هستند.

ّ
و) آنها کسانی هستند که از ضالین و گمراهان نیستند (التبیان ،همان).
ز) منظور بهشتیان است (همان).
ح) منظور اطفال (الکشاف ،همان؛ کنزالدقائق ،ج ،1۴ص )28یا اطفال مـؤمنین (التبی ان،

ج ،11ص )18۶اســت .آیــتاللــه ملکــی میــانجی (من اهج البی ان ،همــان) و عالمــه طباطبــایی
(المیزان فی تفسیر القرآن ،همان) این نظر را ضعیف میدانند.
ط) با ّ
توجه به معنای لغوی «یمین» و به قرینه آیات بعدی که از حرور آنها در بهشـت خبـر
میدهد« ،اصحاب الیمین» کسانی هستند که صاحب برکت یا ّقوت یا منزلت جلیل و یا هـر سـه

استفاده نکردهاند ،اختالف نظر وجود دارد .مصادیق این گروه در روایات زیر اینگونه وصف شدهاند:
الف)شیعیانامیرالمؤمنین
روایت :0


َ
َ
َ ْ
َ َ
َ ُ
نیعة
فيق ْنولاللنه«إالأ ْصنحابال َیمنین»قنال:ش

َ َ َ َ
َ
بنعل ٍّ 
ي
ع ْنأبيج ْعفرمحمد 
ٍ ُ َ
ُ ْ
َ
ي  َواللهه ْمأ ْص َحابال َیمین؛ 
عل ٍّ 

از امام محمد باقر

درباره آیه «إال َأ ْص َ
ـحاب ْال َ
ـین» سـؤال شـد ،فرمودنـد :بـه خـدا
م
ی
ِ
ِ ِ

ســوگند شــیعیان امــام علــی

 ،اصــحاب الیمــین هســتند (تفس یر ف رات الک وفی،

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

خصوصیت در کنار هم میباشند (مناهج البیان ،جزا  ،29ص .)211
بنابراین ،در معنای آیه و مصادیق «اصحاب الیمـین» میـان ّ
مفسـرانی کـه در تفسـیر آیـه از روایـات

ص،718ح.)612
روایت :۶

َ َ َ َ
َ َ ُ ُُ
ً
ْ
َ
َ
َ َ
بنال ُح َس ْین قنال:کنناجلوسنا
ي 
بنعل ِّ 
بنع ْبداللهع ْنأبيج ْعفرمحمد 
ع ْنجابر 
ٍ
َ ُ ُّ َ ْ
َ ْ
ََ َ ُ ٌ
َ ْ
َ ُ َََ ُ ٌ َ
َ ٌ َ ْ
َمعهفتال َرجلهذهاآل َْی ة«کلنف ٍسبماک َس َبت َرهینةإالأصحابال َیمین»فقال َرجل:
َ
ُ ْ
َ َ
َ ُ َ ِّ َ َ
ب ؛
بنأبيطال ٍ 
ي 
ال :شیعةعل 
َو َم ْنأ ْص َحابال َیمین؟ق 
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جابر بنعبدالله گوید :در محرر امام بـاقر نشسـته بـودیم مـردی ایـن آیـه را خوانـد:
ُُ َْ
َ َ َ ْ َ َ ٌ َّ َ ْ
َ َْ
ي) .شخصی عر کرد« :اصحاب
(ُك نفس بِما أسبت رهِينة إِال أصحاب اْل ِم ِ
فرمودند :شـیعه امـام علـی بـنابیطالـب
الیمین» چه کسانی هستند حررت
(بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ،8ج ،2ص162؛ بحار األنوار ،ج ،67ص ،83ح.)12
اهلبیت
ب)شیعیان 
روایت :2



َ ٌ َ
ُ ُّ َ ْ
َ َ َ َ
َ
َ
ْ
َ
نسبمناک َس َنبت َرهیننةإالأ ْصنحاب

ع ْنأبيج ْعف ر فيق ْولالله
عووجنل«کنلنف ٍ
ٍ
ُُ َْ
َ َ ْ َ ْ
ْ
َ َ ُ
ال َیمین»قال:ه ْمش َیع ُتناأهلال َب ْیت؛ امام محمد باقر در مورد آیه (ُك نفةس بمةا

ِ
َ َ َ ْ َ َ ٌ َّ َ ْ
َ
ةحاب ْاْلَ
ةي) فرمودنـد :آنـان شـیعیان مـا اهلبیـت هسـتند
م
ص
أسبت رهِينة إِال أ
ِ
ِ

(المحاس ن ،ج ،1ص ،112ح111؛ تفس یر ف رات الک وفی ،ص ،711ح611؛ تموی ل
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اآلیات الظاهرة ف فضائل العترة الط اهرة ،ص117؛ البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج،7
ص ،712ح11212؛ بح ار األن وار ،ج ،67ص ،21ح73؛ ش واهد التنزی ل لقواع د
التفضیل ،ج ،2ص ،133ح.)1211

در کتاب شریف الک افی نیـز روایتـی بـا همـین مرـمون از امـام کـاظم
(الکافی ،ج ،1ص ،۴3۴ح.)91
ج)ا ّئمهاطهار
روایت :4

نقـل شـده اسـت

وشیعیانایشان 

ْ ً َ َ
َ َ
َ َ َ ََ َ َْ
َ
ْ َ
َ َ َ ََ ُ ٌ
نر فنيق ْولنه
قالحدثناأ ُبوالقاسمال َعلو ُّي[قالحدثناف َرات] ُم َعن َعناع ْنأبنيج ْعف 
ٍ
َ ٌ َ
ُ ُّ َ ْ
َ ْ
ََ َ
َ
َ َ َ
ْ
:ن ْح ُ
ننوَ
َْ
نسبمناک َس َنبت َرهیننةإالأ ْصنحابال َیمنین»قنال
[قولاللهتعالی]«کنلنف ٍ
َُ
ش َیعتنا؛ 

امام محمد باقر

در شـرح آیـه « ُکـل َن ْفـس بمـا َک َس َـب ْت َره َین ٌـة إال َأ ْص َ
ـحاب ْال َ
ـین»
م
ی
ِ ِ
ب ِ
ِ ِ

فرمودند :ما و شیعیانمان «اصحاب الیمین» هسـتیم (تفس یر ف رات الک وفی ،ص،711
ح612؛ مجم ع البی ان ،ج ،12ص ،711البره ان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،7ص،712
ح11211؛ بح ار األن وار ،ج ،71ص ،61ح61؛ ش واهد التنزی ل لقواع د التفض یل ،ج،2
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ص ،133ح.)1213

روایت :5

َ َ
َ َ
عف َ
رالباقر
قالابوج
ُ َ
َ
َ ُ
َ
ن؛ما و شیعیانمان «اصحاب الیمین» هستیم و هر کـس مـا اهـل
مالمرته ُنو 
البیتفه

َ َ َ َ َ
ُ ُّ
ََُ
َ ُ
َ :ن ُ
اب َ
الیمنین» َوکنل َمننابغضننااهنل
شنیعتنا«أصنح
حن َو

بیـت را دشــمن دارد ،در اســارت اعمــال خـویش اســت (الجــامع ألحکــام القــرآن ،ج،21
ص.)87

جمعبندی 

توجه به این روایات ّ
با ّ
متوجه میشویم که منظور از «اصـحاب الیمـین»« ،ائمـه اطهـار

و
شیعیان ایشان» است و بدین ترتیب این روایات مصادیق دیگری از این عبارت را بیان میکنند که
ّ
ّ
معصومان متصل به منبع وحی نقل شدهاند ،مراد اصـلی آیـه را بیـان کـرده و سـایر
بالتبع چون از
ِ
اقوال زیاد قابل اعتماد نیستند چون دلیلی قطعی بر ّ
صحت آنها وجود ندارد.

َْ ُ

ُُ ْ

ُْ َ ْ ُْ

َ َّ

ُ
ريد ُك امرئ مِنه ْم أن يؤىت ُص ُحفا ُمن َ
ْشة) 
(بل ي
ِ
ّ
خداوند در آیات پیشین در مـورد اعـرا کفـار از حـق سـخن میگویـد و در ایـن آیـه یکـی از

بهانهجوییهای آنها را برای این رویگردانی ،درخواست کتـابهـایی بیـان میکنـد کـه در مـورد
چیستی و محتوای آنها ،دیدگاههای متفاوتی از جانب ّ
مفسران مطرح شده است:
ّ
الف) کفار میخواستند بر هر یک از ایشان کتابی از آسمان به نام تک تک آنها نازل شـود و
گفته شود :از محمد

پیروی کن و به او ایمان بیاور (التبیان ،ج ،11ص188؛ مجمع البی ان،

ج ،11ص.)۵92

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

.3چیستیومحتوایکتابدرئواستشدهازجانبکفار(آیه )5۶

ب) آنها میخواستند کتابهایی از جانب خدای متعال نازل شود که وعده برائت از عـذاب و
مژده نعمت فراوان به آنهـا بدهـد تـا آنهـا ایمـان بیاورنـد و گرنـه همچنـان بـر کفـر خـود بـاقی
میماندند (همان).

َ َ ْ ُ ْ َ ُ ي َ َ َّ ُ َ ي َ
ةزل
ج) تفسیر این آیه شبیه آیهای است که خدای تعالی فرموده( :و لن نؤمِن ل ِرقِيك يیت َّ
ِ
ََْ ُ
َ َْ
ُ
علينا أ ِتابا نقرؤه)؛ و به باال رفتن تو اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی کـه آن را

ّ
بخوانیم (إسراا( )93 ،همان) .عالمه طباطبایی این نظـر را رد کـرده و علـت را ایـنگونـه توضـیح
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نـازل
میدهد که مدلول آیه  93سوره اسراا این است که کتابی واحد از آسمان بر نبـی اکـرم
شود که همه آن را بخوانند ،ولی مدلول آیه مـورد بحـث ایـن اسـت بـر هـر یـک از آنهـا صـحف
منشرهای غیر از آنچه بر دیگری نازل شده ،نازل شود که مشتمل بر دعوت حق و آنچـه در قـرآن
است ،باشد (المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،21ص.)99
د) هر یک از آنها میخواهد رسولی باشد که بر وی وحی شود وکتاب شریعت به او اعطا شود
و مورد تبعیت قرار گیرد (مجمع البیان ،همان؛ مناهج البیان ،جزا  ،29صص 229ـ ،231تفس یر
نمونه ،ج ،2۵ص.)2۶۴
گفتند که در زمان بنیاسرائیل ،هر کس مرتکب گناهی میشد،
هـ) مردم به پیامبر اکرم
آن را در نوشتهای مکتوب کنار سرش میدید ،اگر راست میگویی چرا چنین نوشتهای بر ما نازل
نمیشود (التبیان ،همان ،الکشاف ،ج ،۴ص.)۶۵8
ّ
با ّ
توجه به مطالب فوقّ ،
مفسران در مورد محتوای کتابهـای درخواسـتی و مفهـوم کلـی آیـه
ّ
اختالف نظر دارند .در روایتی امام باقر در مورد مفهوم این آیه و این درخواست کفـار ایـنگونـه
توضیح میدهند:

َ َ َ َ
َ
ً
َ َ
ُْ َ ْ ْ
ً َ
يق ْوله« َب ْل ُیر ُید ُک ُّل ْ
امر ٍئمنه ْمأن ُیؤتی ُص ُحفا ُمنش َنر ة» َوذلنك
ع ْنأبيج ْعف ر ف
ٍ
َ ْ َََ َ
ْ َ َ
ُ َ
ُ
َ َ َ ْ ُ
َأن ُه ْم َق ُال َ
وا:یامحمدقد َبلغناأنالرجلم ْن َبنيإ ْس َرائیلکان ُیذنبالنذنبف ُی ْصنبح َو
ُْ ٌ ْ َ ْ
ََ
ُ
َْ
َ َ َ َ َُ َ
َ ُ ََ َ َ َ
:ی ْسنألك
ني وقنال
ینل علنیالنب ِّ 
ذن ُب ُه َمکتوبعند َرأسه َوکف َارت ُه.فننولج ْب َرئ 
َ ْ َ
َ
َ
ُ
ُّ ُ
َ َْ َ َ
َ َ
ََ َْ ُ
ق ْو ُمك ُسنة َبنيإ ْس َرائیلفيالذنوبفإنش ُاءواف َعلناذلنكبه ْنم َوأئنذناه ْمب َمناکننا
َ
َُْ ُ
َ َ َ َ
َ
ْ َ َ ََ َ
یل.فوع ُمواأن َر ُسولالله کر َهذلكلق ْومه؛ 
نأئذبه َبنيإسرائ 

امام باقر

ً
ً
ْ ُ ُ
َْ ْ
در تفسیر آیه « َبل ُی ِرید کل ْام ِر بئ ِم ْن ُه ْم أن ُیـؤتی ُص ُـحفا ُم َنش َـر » فرمودنـد:

سبب نزول این آیه آن بود که مردم بـه رسـول خـدا گفتـه بودنـد :ای محمـد بـه مـا
ّ
چنین رسیده که در بنیاسرائیل هر کس مرتکب گناهی میشد صبح ،گناه و کفـاره گنـاه
خود را در نوشتهای پهلوی سرش میدید( ،چرا در این ّامت چنین نیسـت ) .جبرئیـل بـر
رسول خدا

نازل شد و عرضـه داشـت :قـوم تـو ّ
سـنت جاریـه در بنیاسـرائیل دربـاره

گناهان را خواستند ،اگر بخواهند ما با ایشـان نیـز همـان رفتـار را مـیکنـیم و آنـان را بـه

121

همــان عــذابهــایی کــه بنیاســرائیل را گــرفتیم مــیگیــریم .پــس مــردم حــس کردنــد
رسولخدا دوست ندارد که چنین ّ
سنتی در ّامتش جریان یابد( .تفس یر القم ی ،ج،2

ص116؛ نور الثقلین ،ج ،7ص ،862ح17؛ البرهان ف ی تفس یر الق رآن ،ج ،7ص،711
ح11222؛ کنزالدقائق ،ج ،18ص11؛ بحار األنوار ،ج ،1ص.)286

جمعبندی 


اختالف ّ
مفسران در شرح این آیه را میتوان اینگونه حل کرد که یکی از اقوال ایشان که آیه را
ّ
ناظر به وجود نوشتهای مکتوب در کنار شخص گناهکـار حـاوی گناهـانش و کفـاره آن (هماننـد
بنیاسرائیل) میداند ،بیشتر مطابق روایت است.
نتیجهگیری 


با مطالعه گسترده و عمیق در کتب تفسیری نتیجه میگیریم ّ
مفسرانی که آیات قرآن را بـدون

اختالفات قابل اثبات است؛ بدین ترتیب که روایتهای تفسیری بین ایـن دیـدگاههـای مختلـف و
ً
ً
بعرا متعار  ،برخی را بر برخی دیگر ترجیح داده ،یـا بعرـی نظـرات را صـراحتا رد کـرده ،یـا بـه
مفسران ـ با ّ
نحوی میان نظرات ّ
توجه به منطوق روایات ـ جمع مقبولی را ارائه میدهند و یا اینکـه
روایت ،با بیان تفسیر دیگری غیر از تفاسیر ّ
مفسران ،مفهوم قابل اعتمادتری از آیـه را ارائـه دهـد؛

بنابراین به این نتیجه مهم و اساسی میرسیم که در تفسیر آیات الهی ،ناچـار بایـد از منبـع اصـلی
ً
و اهلبیـت مطهـر ایشـان هسـتند ،اسـتفاده شـود و خصوصـا در
تفسیر که رسـولاکرم
مواردی که ّ
مفسران در تفسیر آیات اخـتالف نظـر دارنـد ،میتـوان بـا رجـوع بـه روایـات تفسـیری
ّ
و ّ
ائمه اطهار که متصل به وحی هستند ،به حل این اختالفات پرداخت.
پیامبراکرم

نقش روایات تفسیری در میانجیگری اختالفات مفسّران

در نظــر گــرفتن روایــات معصــومان تفســیر میکننــد ،اختالفــات بســیاری در اقــوال آنهــا و
ّ
اقـوال بسـیار و ّرد و
تعارضاتی در نظراتشان نسبت بـه یکـدیگر یافـت میشـود کـه گـاه تعـدد ایـن
ِ
نقدهای ّ
مفسران در مقابل یکدیگر ،انسان را در فهم صحیح آیات دچار اشـکال میکنـد .در ایـن
ّ
مد ّثر که ّ
مفسران در تفسیر آنها اختالف داشتند و سپس بررسـی
پژوهش با بررسی آیاتی از سوره
ّ
روایات تفسیری مربوطه ،توانستیم تا حد امکان نشان دهیم که میانجیگری روایـات در حـل ایـن
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 .1قرآنکریم.
ّ
 .2اشئتصاص ،مفیـد ،محمـد بنمحمـد ،تحقیـق و تصـحیح :غفـاری ،علـی اکبـر و محرمـی
زرندی ،محمود ،قم :الموتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید 1۴13 ،ه .ق.
ّ
 .3بحاراالنوارالجامعةلدررأئباراألئمةاألطهنار ،المجلسـی ،محمـد بـاقر بنمحمـد تقـی،
بیروت :دار إحیاا التراث العربی ،چاپ دوم 1۴13 ،ه .ق.
 .۴البرهانفیتفسیرالقرآن ،البحرانی ،السـید هاشـم ،تحقیـق :قسـم الدراسـات االسـالمیة
مؤسسة البعثة قم ،تهران :بنیاد بعثت1۴1۶ ،ه .ق.
 .۵بشننارةالمصننطفیلشننیعةالمرتضننی ،الطبــری الملــی ،عمــادالــدین أبــیجعفــر محمــد
بنأبیالقاسم ،نجف :المکتبة الحیدریة ،چاپ دوم 1383 ،ه .ق.
ّ
 .۶تأویلاآلیاتالظاهرةفيفضائلالعترةالطاهرة ،الحسینی استرآبادی ،السید شـرف الـدین،
قم :مؤسسة النشر اإلسالمی1۴19 ،ه .ق.
 .7التبیانفیتفسیرالقرآن ،الطوسی ،محمـد بنالحسـن ،تحقیـق :احمـد قصـیر عـاملی ،بـا
مقدمه :آغا بزرگ تهرانی ،بیروت :داراحیاا التراث العربی 1383 ،ه .ق.
 .8التحقیقفیکلماتالقرآنالکنریم ،المصـطفوی ،حسـن ،تهـران :وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسالمی 13۶8 ،ه .ش.
 .9تفسیرمناهجالبیان ،الملکـی المیـانجیّ ،
محمـدباقر ،تهـران :مؤسسـه چـاپ و نشـر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی 1۴1۴ ،ه .ق.
ّ
 .11تفسننیرأحسنننالحنندیث ،قرشــی ،ســید علــی اکبــر ،تهــران :بنیــاد بعثــت ،چــاپ ســوم،
1377ه .ش.
 .11تفسیرالصافی  ،فی الکاشانی ،مال محسن ،تحقیـق :اعلمـی ،حسـین ،تهـران :الصـدر،
چاپ دوم 1۴1۵ ،ه .ق.
ّ
 .12تفسیرالقمی ،القمی ،علی بنابراهیم ،قم :مؤسسه دارالکتاب ،چاپ سوم 1۴1۴ ،ه .ق.
 .13تفسیرفراتالکوفی ،الکوفی ،فرات بنابراهیم ،تهران :مؤسسـة الطبـع و النشـر فـی وزار
اإلرشاد اإلسالمی 1۴11 ،ه .ق.
 .1۴تفسیرکنوالدقائقوبحرالغرائب ،القمی المشهدی ،محمد بنمحمدرضا ،تهران :سـازمان
چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی 13۶8 ،ه .ش.
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 .1۵تفسیرنمونه ،مکارم شیرازی ،ناصر ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة 137۴ ،ه .ش.
 .1۶تفسیرنورالثقلین ،العروسی الحویزی ،عبد علی بنجمعه ،قم :اسماعیلیان ،چـاپ چهـارم،
 1۴1۵ه .ق.
 .17تفصیلوسائلالشیعةإلیتحصیلمسائلالشریعةّ ،
الحر العاملی ،محمد بنالحسـن ،قـم:
مؤسسه آل البیت  ،بیتا.
 .18ثواباألعمالوعقاباألعمنال ،ابـنبابویـه (الصـدوق) ،محمـد بنعلـی ،قـم :دار الشـریف
الرضی للنشر ،چاپ دوم 1۴1۶ ،ه .ق.
 .19الجامعألحکامالقرآن ،القرطبی ،محمد بناحمد ،تهران :ناصرخسرو 13۶۴ ،ه .ش.
 .21الجعفریات(األشعثیات) ،محمد بن ّ
محمد بناشعث ،تهران :مکتبة النینوی الحدیثة ،بیتا.
الشبرّ ،
 .21الجوهرالثمینفیتفسیرالکتابالمبینّ ،
السـید عبداللـه ،کویـت :مکتبـة األلفـین،
 1۴17ه .ق.
 .22الخصال ،ابنبابویه (الصدوق) ،محمد بنعلی ،تحقیق و تصحیح :غفاری ،علی اکبـر ،قـم:
جامعه مدرسین13۶2 ،ه .ش.
 .23الدرالمنثورفیتفسیرالمنأثور ،السـیوطی ،جـالل الـدین ،قـم :کتابخانـه آیـةاللـه مرعشـی
نجفی 1۴1۴ ،ه .ق.
 .2۴دعائماشسالموذکرالحاللوالحراموالقضنایاواألحکنام ،المغربـی ،ابـنحیـون ،نعمـان
بنمحمد ،قم :مؤسسة آل البیت  ،چاپ دوم 138۵ ،ه .ق.
 .2۵دعواتالراوندینسنلوةالحنوین ،الراونـدی ،قطـب الـدین ،قـم :مؤسسـه آل البیـت ،
1۴17ه .ق.
 .2۶روحالمعانیفنیتفسنیرالقنرآنالعظنیم ،اللوسـیّ ،
السـید محمـود ،تحقیـق :عبـدالباری
عطیة ،علی ،بیروت :دارالکتب العلمیه 1۴1۵ ،ه .ق.
 .27روششناسیتفسیرقرآن  ،بابایی ،علی اکبر و دیگران ،قـم :پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،
 1388ه .ق.
 .28روضةالواعظینوبصیرةالمتعظین ،الفتـال النیشـابوری ،محمـد بناحمـد ،قـم :انتشـارات
رضی 137۵ ،ه .ش.
 .29شواهدالتنویللقواعدالتفضیل ،الحسکانی ،عبیدالله بناحمد ،تحقیق :محمودی ،محمـد
باقر ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی 1۴11 ،ه .ق.
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 .31فیظاللالقرآن ،سید بنقطب بنابـراهیم الشـاذلی ،بیـروت :دارالشـروق ،چـاپ هفـدهم،
1۴12ه .ق.
 .31قننامو قننرآن ،قرشــی ،سـ ّـید علــی اکبــر ،تهــران :دار الکتــب االســالمیة ،چــاپ ششــم،
1۴12ه.ق.
 .32الکافی ،الکلینی ،محمد بنیعقوب ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم 1۴17 ،ه.ق.
 .33کتابالعین ،الفراهیدی ،خلیل بنأحمد ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم 1۴19 ،ه .ق.
 .3۴الکشافعنحقائقغوامضالتنوینل ،الزمخشـری ،محمـود بنعمـر ،بیـروت :دار الکتـاب
العربی ،چاپ سوم1۴17 ،ه .ق.
 .3۵لسانالعرب ،ابنمنظور ،محمد بنمکرم ،بیروت :دار صادر ،چاپ سوم1۴1۴ ،ه .ق.
 .3۶مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن ،الطبرسی ،فرل بنالحسن ،مقدمه :بالغی ،محمد جـواد،
تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم.1372 ،
 .37المحاسننن ،البرقــی ،احمــد بنمحمــد بنخالــد ،قــم :دار الکتــب اإلســالمیة ،چــاپ دوم،
1371ه.ق.
ّ
 .38مختصنرالبصنائر ،الحلــی ،حسـن بنســلیمان بنمحمـد ،قــم :مؤسسـة النشــر اإلســالمی،
1۴21ه .ق.
 ،المجلسـی ،محمـد بـاقر بن ّ
محمـد تقـی،
 .39مرآةالعقنولفنيشنرحأئبنارآلالرسنول
تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ دوم 1۴1۴ ،ه .ق.
 .۴1مسننتدركالوسننائلومسننتنب المسننائل ،النــوری ،حســین بنمحمــد تقــی ،قــم :مؤسســة
آلالبیت  1۴18 ،ه .ق.
 .۴1المصننباحالمنیننرفننيغریننبالشننرحالکبیننر ،الفیــومی ،أحمــد بن ّ
محمــد ،قــم :مؤسســه
دارالهجر  ،چاپ دوم 1۴1۴ ،ه .ق.
 .۴2معجممقاییساللغة ،ابنفارس ،أحمد ،تحقیق و تصحیح :هارون عبد السالم محمد ،قـم:
مکتب االعالم االسالمی1۴1۴ ،ه .ق.
 .۴3مفرداتألفاظالقرآن ،الراغب األصفهانی ،حسین بنمحمـد ،بیـروت ـ دمشـق :دار القلـم ـ
الدارالشامیة1۴12 ،ه .ق.
 .۴۴مکارماألئالق ،الطبرسی ،حسن بنالفرل ،قم :شریف رضی ،چاپ چهارم 1۴12 ،ه .ق.
السید ّ
 .۴۵المیوانفیتفسیرالقرآن ،الطباطباییّ ،
محمدحسین ،قم :دفتـر انتشـارات اسـالمی

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1۴17 ،ه .ق.
نهجالبالغه ،امیرالمؤمنین امام علی بنابیطالب  ،قم :نشر معارف 1391 ،ه .ش.

.۴۶
 .۴7الوافی ،فی الکاشانی ،مال محسـن ،اصـفهان :کتابخانـه امـام امیرالمـؤمنین علـی
 1۴1۶ه .ق.
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