ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی
Comparative Commentary researches
Vol.3, no.1, Spring and Sammer 2017, Ser. no.5
(pp. 149-175)
DOI: 10.22091/ptt.2017.2231.1190

،9316  بهار و تابستان، شمارۀ اول،سال سوم
)975-911  (صفحات5شمارۀ پیاپی

The Comparison of Kashshaf Commentary with Safi and
Shawahid Al-Tanzil Commentaries in Terms Of Infallible
Imams' Status
1

Ali Reza Tabibi

2

Zahra Sharafi

(Received: 5/4/2017; Accepted: 22/7/2017)

Abstract
Most Shia Commentators such as Feiz Kashani and several Sunni commentators such
as Zamakhshari and Haskani have long tried to match some Quranic verses with Holy
Prophet's household in their commentaries, based on the traditions related to their occasions
of revelation. The present paper seeks to reanalyze such matching in their commentaries. The
findings indicate although Zamakhshari have explained the occasions of revelation in details,
he has referred and explained only %10 (21 out of 200) of verses related to the virtues of
Holy Prophet's household, and very few of infallible Imams' virtues below these verses. He
has avoided not only mentioning the verses related to the virtues of the Holy Prophet's
household with widely transmitted occasions of revelations, but also analyzing them. On the
contrary, Haskani has discussed infallible Imams' virtues and merits through general methods
in his Shawahid Al-Tanzil Commentary, using more than 1200 traditions below 210 verses;
and Feiz Kashani has explained and clarified infallible Imams' virtues in his Safi
Commentary, using particular methods.
Key words: the Holy Prophet's household, Kashshaf Commentary, Safi Commentary,
Shawahid Al-Tanzil, matching.
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(تاریخ دریافت96/1/16 :؛ تاریخ پذیرش)96/4/13 :

چکیده
بسیاری از مفسران شیعه و شماری از مفسران اهل تسنآ ،از دیرباز با تکیه بر روایات شأن نزول به تطبیق آیات بر اهل
بی ( ) اهرمام ورزیده اند که زمخشتری و حستکانی در میتان اهتل ستن و اتین کاشتانی در میتان شتیعه از آن جملته
بودهاند .در ایآ پژوهش ت ش شده اس  ،تطیبق آیات بر اهل بی (ع) در ایآ تفاسیر واکاوی شود .نرایج پژوهش حتاکی از
آن اس که زمخشری اسباِ نزول ها را به تفویل بیتان کترده است ؛ امتا در حتوزۀ اضتایل اهتل بیت  ،تنهتا بته حتدود ۰۱
درصد( 1۰آیه از  1۱۱آیه) پرداخره و در مواردی اندک به اضایل ایشان در ذیل آیات اشاره می کند .او نه تنها از ذکتر برختی
اسباِ نزول مشهور و مرواتر ذیل آیات مربوط به اضایل اهل بی ختودداری کترده ،بلکته هتی تحلیلتی از چنتیآ آیتاتی بته
دس نداده و پیامدهای اجرماعی مربوط به آنها را بیان نکرده اس ؛ اما حسکانی در تفسیر شواهد الرنزیتل بتا بتیش از ۰1۱۱
روای در ذیل  1۰۱آیه به اضایل اهل بی از طرق عامه و این کاشانی در تفسیر صاای نیز از طرق خاصه به شترح و تبیتیآ
اضایل پرداخره اس .
کلید واژگان :اهل بی  ،تفسیر کشاف ،تفسیر صاای ،شواهدالرنزیل ،تطبیق
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 .1مقدمه
یری از موضوعات بسیار مهن از صلدر اسلالم ،اهل بیلت پیلامبر(ص) و تعیلین جایگلاه
ایشان در هندسۀ معرفت دینی بوده است؛ لذا وجود آیات فراوانی که به بیان ف لای اهل بیلت
پیامبر(ص) و تبیین ابعاد جتماعی ایشان می پلردازد ،موجبلات توجله ویلژۀ مسللمانان را بله ایلن
موضوع افزوده است؛ به گونهای که نمیتوان تفسیری را در مذاهن مختلف اسالمی یافلت کله
با وجود تفاوت سالیق و دیدگاهها ،آوردگاه بازتاب این عنایت ویژه نباید .پلس باتوجله بله ایلن
اهمیت بینظیری که این موضوع در هندسه معرفت دینی دارد ،در این تحسیق تالش مییلود تلا
ف ای اه بیت(ع) و حسوق الهی آنها در ابعاد سیاسی و اجتماعی در تفاسیر مورد نظر بررسلی
یود.
برای دستیابی به این مهن ،ضمن بازخوانی تفسیر کشلاف و اسلتخراج دیلدگاههلای وی
دربارۀ اه بیت(ع) به تفسیر نسلی یواهد التنزی و در کنار آن به تفسیرصافی که جلامع معسلوا
و منسوا است ،مراجعه مییود و دیدگاهها تحلی میگردد.
الرشاف فی غوامِ التأوی و عیون االباوی فی وجوه التأوی نویتۀ ابوالساسلن محملود
بن عمربن محمد خوارزمی زمخشری حنفی معتزلی (538-461ق)کله در بلرن یشلن هجلری
تللألیف یللده ،تفسللیری ادبللی و نیللز اعتزالللی و عسلللی اسللت(.ن  :ذهبللی ،ج ،1ص433؛
بابایی ،1391،ص146-145؛ رضایی اصفهانی ،1381 ،ص)336
در تفسلیر کشللاف در ملوارد لللزوم از روایلات و احادیلث نیلز کمل

ملیگیلرد (نل :

بابر ،1388،ص .)61زمخشری به دویست و هشتاد و سه مورد سبن نلزوا ایلاره کلرده اسلت
(حسینی ،1314 ،ص)242؛ اما در نس روایات تفسیری و بله ویلژه در نسل احادیلث ملرتب بلا
والیت به اجماا برگزار کرده است.
یواهد التنزی لسواعد التفصی فی اآلیات النازلة فی اه البیت(ع) ،نویلتۀ عبیلد اللله بلن
عبدالله بن احمد حسرانی نیشابوری از علمای برن پنجن است .سعی او در این کتاب این بوده
است تا به وسیلۀ آیات برآنی ،تفصی و برتری پیامبراسالم (ص) بر سلایر پیلامبران و فریلتگان و
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برتری امامان معصوم(ع) به ویژه امام علی (ع) بر سایر مردم و ف لای آن املام و سلایر فرزنلدان
وی را تبیین کند( .ن

 :تهرانی ،ج ،14ص)242

او این کتاب را با انگیزۀ پاسخگویی به یبهۀ عدم نزوا سورۀ انسان در یأن امام عللی(ع)
نویت(.ن

 :حسرانی ،1411،ج ،1ص19و .)21او در کتاب المستدرک نیلز مجموعلۀ کلاملی

از روایات را که در ف یلت علی(ع) و اه بیت او وارد یده ،آورده و به صلحت آنهلا تصلر یح
کلرده اسللت( .نل  :معللارف ،1383 ،ص )123ذهبلی(نل  :سلیوطی ،1993،ج ،1ص )81و
ابنصالح به صحت احادیث وی اعتراف کردهاند (ن

 :ابنصلالح ،1984،ص )24او در ایلن

کتاب دویست و ده آیه را به صورت ترتیبی با ذکلر بلیش از  1211روایلت تفسلیر کلرده اسلت.
نگرش میبت او به اه بیت(ع) در آثارش سبن یده است تا در مذهن او اختالف پلیش آیلد؛
ولی او از محدثان اه سنت است ،اگر چه او را بله تمایل وی بله یلیعه مشلهور یلده اسلت.
(ذهبی،1314 ،ج ،3ص 1142و ن

 :صدر ،بی تا ،ص)294

تفسیر الصافی نویتۀ محمد بن یاه مرت ی ملسن به فیِ کایانی تفسیر اجتهادی روایی
ییعی در برن یازدهن است(.بابایی ،1391،ج ،3ص )145بر اساس تصر یح مفسر ،هدف وی از
نگارش تفسیر ،بیان روایات تفسیری اه بیت است(.فیِ کایانی ،بی تا ،ص )8وی عالوه بر
جمع روایات به یرح و توضیح آنها نیز پرداخته و گاهی به رفلع ابهلام و جملع بلین روایلات بله
ظاهر ناهماهنگ نیز پرداخته است( .بابایی ،1391،ج ،3ص)145

 .2بررسی آیات فضایل اهل بیت(ع) در سه تفسیر
این

 21مورد از آیاتی که در یأن اه بیت(ع) دانسته یده ،در تفاسیر کشلاف ،یلواهد

التنزا و صافی مسایسه و تحلی می یود:
 .1 .2آیۀ  14بقره

َ
َّ َ
ُ َّ
َ َ ُ َّ َ َ ُ
ُ َ َّ َ
ََ ْ
ويُِين ِْ ْ ْووُلنا ِِنووُ َم َضکو ْ ِِنمووُ ن ْقو ُون
« -1و ِِذا لقوونا الووذین آمنوونا ْووُلنا آمنووُ و ِِذا خلوونا ِِلووى شو ِ
َْ ُ
ُم ْستْ ِز ََ» (بسره)14 ،
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حاکن حسرانی دربارۀ این آیه میگوید« :هنگامی که امیرالملؤمنین(ع) از بیلرون مدینله
تشر یف میآورد ،سلمان فارسی و عمار و حبیلن و مسلداد و ابلوذر هملراه ایشلان بلود .در ایلن
هنگام عبدالله بن ابی سلوا که بزر

منافسین مدینه بود ،ایشان را دید و گفت :آفلر ین بله سلید

بنیهاین و وصی رسوا خدا(ص) و برادر و داماد و پدر و سلبطش ،آن کله بلذا نملود ،بلرای
رسوا خدا ماا و جانش را .امیرالمؤمنین فرمود :وای بر تو ای پسلر ابلی! تلو منلافق هسلتی! بله
نفاق تو گواهی می دهن ...پس رو به رسوا خدا(ص) آورد و به آننه وابع یده بود ،او را خبلر
داد؛ پس خداوند این آیه را فرستاد( ».حسرانی ،1411،ج ،1ص)94
زمخشری در این باره گفته است« :چنلین روایلت کلرده انلد ،روزی عبداللله بلن ابلی و
یارانش به جایی میرفتند که یماری از اصحاب رسوا خدا با آنلان رو بله رو یلدند و عبداللله
گفت :حاال ببینید ،این بیخردان را چگونه از یما برملی گلردانن .دسلت ابلوبرر را گرفلت و
گفت :مرحبا به ابوبرر صدیق ،سرور بنی تین و ییخ االسالم و ثانی اثنین رسلوا خلدا(ص) در
غار و کسی که جان و مالش را در راه او فدا کرده است؛ سپس دست عمر را گرفت و گفت:
مرحبا به سرور بنی عدی ،فاروق،کسی که در پیروی از آیین الهی بوی و استوار اسلت و ملاا و
جانش را در راه رسوا خدا فدا کرد ه است .آن گاه دست علی را گرفت و گفلت :مرحبلا بله
پسر عمو و داماد رسوا خدا و سرور بنیهایلن غیلر از رسلوا خلدا .آن گلاه از هملدیگر جلدا
یدند و و به همراهان خود گفت:با آنان چگونه رفتار کلردم؟ آنلان او را سلتودند و گفتنلد :بله
نیری عم کردی و این آیه نازا ید( ».زمخشری ،1411 ،ج ،1ص66؛ ن

 :واحلدی،1411،

ج ،1ص)25
با وجود این که حادثه برای خلیفۀ اوا و دوم و علی(ع) بله صلورت یرسلان ترلرار یلده
است ،وللی تعبیلر «البوُذ لوه مُلوه و نفسوه» در ملورد اوللی و دوملی ترلرار یلده اسلت؛ وللی
زمخشری و هن چنین واحدی از ذکر این عبارت برای علی(ع) خودداری کردهانلد کله باعلث
تردیدهایی در احتماا برخی تغییلرات عملدی در آن ملیگلردد و احتملاا همانندسلازی را کله
ر یشهای دیر ینه در تار یخ کهن حدیث دارد ،بوی مینماید( .ن :حسلن بیگلی ،عللی،1395 ،
ص)34
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مشر اساسی وجود پارهای از الساب و عناوین موجود در متن اسلت کله بله صلحت آن
لطمه میزند .پارهای از نویسندگان تار یخ و طبسات گفتهاند :اولین گروهلی کله بله خلیفلۀ دوم
فاروق گفتند ،اه کتاب بودند و مسلمان ها ،این واژه را از ایشان گرفتند و از پیامبر(ص) نسل
نشده است که چنین چیزی را فرملوده بایلند( .نل

 :طبسلات الربلری ،ج ،3ص215؛ تلار یخ

طبری ،ج ،2ص ،261البدایة والنهایة ،ج ،1ص )133و گویا این واژهای بوده است کله در ایلام
خالفت ایشان ،به وی اطلالق یلده اسلت( .نل

 :علاملی ،الصلحیح ،ج ،2ص112؛ علامری،

 ،1386ص)368
 .2 .2آیۀ  274بقره

ً
َ ٌ
َ َّ َ ُ َ َ َ ُ
جور َُ ع َ
ً
َ َ َّ
النيوه َف َل ُْو َا ُ
نود َّ .ع ِْو َوال خونف
ْوُّ َِ .ورا َو َع
ِ
«-2الذین ی ِنفقنَ امنالْ ِعُلليل و الن ِ
قز َ
َع َليْ َوال َُ َی َ
ننَ»(بسره)214 ،
ِ
در تفسیر صافی از ابن عباس و ابی مجاهد روایت یده که علی(ع) در ی زملانی فسل
چهار درهن دایت ،یری را ین و یری را روز و یری را مخفیانه و آخری را علنی در راه خلدا
انفاق کرد؛ پس این آیه دربارۀ آن ح رت نازا ید .در مجمع البیان و جوامع الجامع عالوه بلر
نس این روایت از ابن عباس آمده است :این روایت از امام بابر(ع) و امام صادق(ع) هن روایت
یده و عیایی در تفسیر خود آن از ابی اسحاق نسل کلرده اسلت (فلیِ کایلانی ،1415،ج،1
ص)311
حاکن حسرانی نیز در یواهدالتنزی ذی این آیه نه روایت آورده و به همین ایلاره کلرده
است( .حسرانی ،1411 ،ج ،1ص )141زمخشری پس از توضیحاتی دربارۀ آیه بلا تعبیلر «بیل »
میگوید :این آیه در یأن ابوبرر صدیق نازا یده است که چهار هلزار دینلار از املواا خلود را
صدبه داد :بخشی از آن را در ین و بخشی دیگر را در روز و بخشی را آیرارا و بخشی دیگلر
را پنهانی بخشید .سپس میافزاید :از ابن عباس روایت یده که این آیله در یلأن عللی مرت لی
نازا یلده اسلت و سلپس احتملاا دیگلری را هلن مطلرح ملیکنلد( .زمخشلری ،1411 ،ج،1
ص)319
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اما زمخشری در ذی آیۀ دوازدهن سورۀ مجادله ،گزاریی را نسل ملیکنلد کله بلا اوللین
سبن ذکر یده در ذی آیۀ  214سورۀ بسره همخوانی ندارد .وی میگوید :علی(ع) میگویلد:
وبتی این آیه نازا ید ،پیامبر مرا خواند و فرملود :نظلرت در ملورد یل

دینلار چیسلت؟گفتن:

طابت آن را ندارد و ادامه می دهد که باالخره آنها از پرداخت صلدبه و دیلدن پیلامبر(ص) سلر
َ ُ
الفقير فلضسرته ّ
باز زدندّ « :
وامُ ُ
وامُ الغنى ف ِلش ّق ِه»(.زمخشری ،1411،ج ،4ص)493
 .3 .2آیۀ  61آل عمران

َ َ
َّ َ
َُ َ َ َ ُ
َ
ََ
عنوُء ُك َو ن َ
عنُءنوُ َو َا َ
ودع َا َ
سوُءنُ َو
جُءک ِم َن ِالضل ِ فقل تضُلنا ن
ضد مُ
«-3فمن حُجک ِ
فيه ِمن ع ِ
ِ
ََ
َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
الکُذعين»(آا عمران)61 ،
ِن
سُءك و انفسنُ و انفسک ث نبت ِْل فنجضل لضنت ِ
الله على ِ
ّ
نزوا آیۀ مباهله دربارۀ علی و زهرا و حسن و حسین -علیهن السالم -از مسلمات اسلت.
صاحن تفسیر صافی میگوید :این روایت را اه سنت نیلز نسل کلرده انلد و ایلن حلدیث بلر

نبوت پیامبر ،ف یلت اه بیت و یرافتی که آنها دارنلد و هرگلز کسلی ندایلته اسلت ،دالللت
دارد؛ ز یرا جان علی(ع) را همنلون جلان پیلامبر بلرار داده اسلت( .فلیِ کایلانی،1415 ،ج1
ص)343
در ذی این آیه ،زمخشری جر یان مباهلۀ ح رت رسوا (ص) را با وفد مسیحی نجران بله
تفصی مطرح کرده و نویته است« :درخواست رسوا الله برای مباهله ،به منظور آیرار کلردن
کذب دیمن آن ح لرت بلود و ایشلان بلرای تأ کیلد بلر اطمینلان بله دعلوی خلود ،عزیلزان و
جگرگویهها و محبوبتر ین افراد خانودهاش را همراه خلود بله مباهلله فراخوانلد و تنهلا آنلان را
فراخواند؛ ز یرا عزیزتر ین ایشان بودند.
او سپس میگوید:پیامبر درحالی که حسین(ع) را در آغلوش دایلت و دسلت در دسلت
حسللن(ع)بود و علللی و فاطملله(س)درپی ایشللان فرمللود« :اذا انووُ ِعوون فووُمننا» در ایللن
حالت،خوف در دا رئیس نصرانیان ر یشه دواند و به همراهانش گفت«:ای گروه نصرانی ،من
صورتهایی می بینن که اگر از خدا بخواهند ،کوهی را از جا برکند ،چنین میکند .پلس بلا او
مباهله نرنید که هالک مییوید و دیگر هیچ نصلرانی تلا روز بیاملت در زملین بلابی نخواهلد
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ماند» .وی در ادامۀ تفسیر آیه ،حدیث کسا را از طر یق عایشه ،چنین نسل ملیکنلد«:اَ َ.ون
الله(ص) خرج و عليه مرط مرجل من شضر اَنِ فجُ القسن فُِخله ثو جوُ القسوين فُِخلوه ثو
فُِمة ث على ث ُْ « :انمُ یرید الله ليذَب عنک الرج اَل البيت (».احزاب)33 ،
زمخشری در ادامه مینویسد:این که ح رت ،ذکر «ابناء» و «نساء» را بر ذکر «انفس»
مسدم دایته ،به منظور تنبه دادن بر برب منزلت و لطف مران ایشان است و ایلاره بلر ایلن دارد
که اینان بر خود رسوا مسدم هستند و هیچ دلیلی بویتر از این بر ف یلت اصحاب کساء وجود
ندارد( .زمخشری ، 1411،ج ،1ص )368ولی ناباورانه او این روایت را فس برهانی بلر صلحت
نبوت اعالم می نماید.
 .4 .2آیۀ  59نساء

ُ
َ َ
َ
َّ َ
« - 4یُ َا ُّیُْ َّال َ
االمر ِمنک (»...نساء)59-
الرَن َو اولى
الله َو اِيضنا
ذین َامننا اِيضنا
ِ
حاکن حسرانی روایات متعددی را نس میکند که آیۀ دربارۀ علی(ع) نازا یده اسلت:

هنگامی که پیامبر او را در مدینه به جانشینی خود گذایت و فرمود :نسبت تو بله ملن ،هماننلد
نسبت هارون به موسی است ،مگلر ایلن کله بعلد ملن پیلامبری نیسلت( .حسلرانی ،1411،ج،1
ص)189
کایانی نیز این آیه را در یأن اه بیت(ع) میداند و میگوید :در کافی و تفسیر عیایی
از امام بابر(ع) نس یده است که فرمود :مسصود آیه فس ملا هسلتین و همله ملؤمنین را تلا روز
بیامت به پیروی از ما فرمان داده است (فیِ کایانی ،1415 ،ج 1ص)462؛ املا زمخشلری در
تفسیر این آیه ابتدا میگوید :ملراد از "اوللی االملر" کلارگزاران بلر حلق هسلتند؛ ماننلد خلفلای
رایدین؛ سپس به نس از دیگران آن را به امیلران و عالملان دینلی تفسلیر ملیکنلد (زمخشلری،
 ،1411ج ،1ص.)524
به نظر می رسد ،زمخشری علیلرغن ایلن کله در بخشلی از آیلات بله ذکلر یلأن نلزواهلا
میپردازد ،ولی در پارهای آیات دیگر که دارای ابعاد سیاسلی و اجتملاعی اسلت ،از ذکلر یلأن
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نزوا خودداری میکند .این در حالی است که صد حدیث از طر یق عامه در این معنا نس یده
است(.ن

 :غایه المرام ،1422،ج ،2ص)23

 .5 .2آیۀ  55مائده

َّ َ ّ ُ ُ ُ َ َ ُ
ُ
اللولن َو ُی َ
قيمونَ َّ
َ
ذین َامننا َّال َ
َنل ُه َو َّال َ
ؤتونَ َّالزكون َو َو
وذین ُی
ِ « - 5انمُ و ليک الله و .

ِ .اكضنَ»(مائده)55،

حاکن حسرانی یش نس مختلف می آورد که آیله در یلأن عللی(ع) نلازا یلده اسلت

(حسرانی ،1411،ج ،1صص .)219-213فیِ کایانی هن ضمن نسل داسلتانی کله منجلر بله
نزوا آیه ید ،آن را در یأن علی(ع) مییمارد( .فیِ کایانی ،1415 ،ج ،2ص )44برخی نیلز
نزوا آیه را در یأن علی(ع) امری «اتفابی» میلان مفسلران ملیداننلد( .ابلن عطیله ،1442،ج،2
ص)218
زمخشری نلزوا آیله را در یلأن عللی(ع) پذیرفتله و بله داسلتان مسلجد و سلائ و هدیلۀ
انگشتری ایاره می کند و میگوید:اگر بپرسند ،چگونه ممرن است ،ایلن آیله تنهلا دربلارۀ آن
بزرگوار باید ،در پاسخ باید گفت :تا مردم در کار او نظر کننلد و بله پادایلی ماننلد پلاداش او
دست یابند و همننین معلوم بدارد که سجایای مؤمنان می باید تا این پایه از حرص برای انجلام
نیری و احسان و دلسوزی برای بینوایان برخوردار باید و اگر مشغوا کلاری بایلند ،نبایلد دیلر
کننللد .حت لی اگللر در حللاا نمللاز بایللند ،نبای لد آن را تللا فراغللت از نمللاز بلله تللأخیر بیندازنللد.
(زمخشری ، 1411،ج ،1ص 648و )649؛ اما او در تفسیر آیه همان راهی را رفته است که اکیر
مفسران رفته اند.
 .6 .2آیۀ  43اعراف

َ ُ ّ ّ
َ
َ
َ
َ «-6و َن َزعنُ مُ فى ُ
َ
مد ِلل ِوه الوذ َودانُ
االنُْ.و ُْلنا الق
قت ِْ
ص
دوِ َِ .من ِغل تجر ِمن ت ِ
ِ
ُ
َ َ َ َ
ِلْذا َو مُ ك ّنُ ِل َنْت ِد َ لن ال اَ َدانُ الله( »...اعراف)43،
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حاکن حسرانی ذی آیه دو روایت نس کرده که ح رت علی(ع) فرمود :به خدا سوگند
آیه دربارۀ ملا نلازا یلده است(حسلرانی ،1411،ج ،1ص .)266در تفسلیر صلافی نیلز از املام
صادق(ع) نس یده است که این آیه در بلارۀ والیلت امیرالملؤ منلین(ع) و ائمله(ع) از فرزنلدان
ایشان است(.فیِ کایانی ،1415،ج ،2ص)191
زمخشری در تفسیر آیه از علی بن ابیطالن روایت کلرده اسلت کله « :امیلدوارم ملن و
عیمان و طلحه و زبیر از آنان بایین»؛ یعنی به ما توفیق بدهد که به موجبات این کامیابی بلزر
یعنی ایمان به خدا و انجام دادن کارهای یایسلته دسلت پیلدا کنلین( .زمخشلری ، 1411،ج،2
ص)115
در منابع تفسیری اه سنت در ذی آیه دو نس گزارش یده اسلت :یرلی هماننلد آننله
زمخشری نس کرده است و نس دیگری کله املام عللی(ع) فرمودنلد «:نزلوت فينوُ واللوه اَول
البوووود( ».نلللل  :طبللللری ،1412 ،ج ،8ص133؛ ابللللن ابللللی حللللاتن ،1419 ،ج،5ص141؛
ابنعطیه ،1442،ج ،2ص)411
 .7 .2آیۀ  47حجر

ً
ُ
َ ََ
خنانُ َعلى َُ ُرُ .م َتقُع َ
لين» (حجر)41،
دوِ َِ .من ِغل ِا
ٍ ِ
« -1و نزعنُ مُ فى ص ِ
حاکن حسرانی از ابن عباس نس کرده است که گفت :دربارۀ علی بن ابیطاللن(ع) و

حمزه و جعفر و عسی و ابی ذر و سلمان و عمار و مسداد و حسن(ع) و حسلین(ع) نلازا یلده
است(.حسرانی ،1411 ،ج ،1ص .)413در صافی نیز آمده که آیه دربارۀ اهل بیلت(ع) اسلت.
(فیِ کایانی ،1415،ج ،3ص)115
اما زمخشری این جا نیز روایتی نظیر روایت مربو به آیۀ ببل (اعراف )43،آورده و گفتله
است :از علی بن ابیطالن روایت کردهاند که گفت :امیدوارم من و عیمان و طلحله و زبیلر از
آن جمله بایین( .زمخشری ،1411،ج ،2ص)581
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سایر نس های مفسر ین اه سنت نیز همین گونه اسلت؛ جلز آن کله طبلری و سلمربندی
نس میکنند که علی(ع) فرملود :اگلر ایلنهلا ملا نبایلین ،پلس آنهلا چله کسلانیاند؟ (نل :
طبری ،1412،ج ،14ص25؛ سمربندی ،1416،ج ،2ص)251
 .8 .2آیۀ  81اسراء

ً
جُء َ
الق ُّ َو َز ََ َ البُِ ُل ا ََّ البُِ َل َ
َ « -8و ُْل َ
كَُ َزَنُْ» (اسراء)81،
ِ ِ
ِ

حسرانی مینویسد :جابر بن عبدالله گفت :با پیامبر(ص) داخ مره یلدین و در کعبله

و اطرافش  361بت بود که آنها را میپرستیدند؛ پس رسوا خدا(ص) بله عللی(ع) نگر یسلت و
فرمود :ای علی تو بر دوش من سوار می یوی یا من بر دوش تو سوار یلوم تلا هبل را از پشلت
کعبه به ز یر افرنن؟ گفتن یا رسوا الله(ص) یما سوار یوید؛ چون بر پشت ملن نشسلت ،تلاب
حم او را از سنگینی رسالت ندایتن؛ پس گفتن :یا رسوا الله من بر پشت یما سوار مییلوم؛
پس خندید و پایین آمد .خن گردید تا من بر پشت ایشان سوار یدم .سوگند بله خداونلدی کله
دانه را یرافت و آفر یدهها را بیرون آورد ،اگر میخواستن ،آسمانها را مس نماین ،هلر آینله بله
ُ
دستن مس مینمودم؛ پس هب را از پشت کعبه به ز یر افرندم؛ پس خلدا نلازا فرملودَ « :و ْول
ً
جُء َ
القو ُّ َو َز ََو َ البُِ ُول ا ََّ البُِ َول َ
َ
كوَُ َزَنْوُ» (حسلرانی، 1411،ج ،1ص )453زمخشلری
ِ ِ
ِ
ضمن نسلی مفص مینویسد:پیامبر(ص) علی را صدا زد تا بت خزاعه را بیندازد و به او کمل
کرد تا باال رفت( .زمخشری ،1411،ج ،2ص)698
بحرانی نیز در غایة المرام دو روایت را که یری مانند نس حسرانی است ،از طر یق عامله
نس میکند (بحرانی ،1422،ج ،4ص)31؛ اما با وجود تصر یح روایات به ایلن کله عللی(ع) بلر
دوش پیامبر(ص) رفت که در جای خود ف یلتی بسیار بزر

است و یا این که اگر میخواستن

آسمانها را مس نماین ،می توانستن که حرایت از امر معنوی بزرگلی دارد ،زمخشلری فسل بله
ل
تعبیر «ف لح لمله رسوا الله حتی صعد» اکتفا میکند.
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 .9 .2آیۀ  96مریم

َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ ً
ذین َامننا َو َعملنا ّ
«-9ا ََّ ّال َ
حمن ُو ِّا» (مر ین)96،
الل ُِلقُ ِ َيجضل لْ الر
ِ
ِ
حاکن حسلرانی ذیل ایلن آیله روایلات متعلددی آورده اسلت .ازجملله ایلن کله رسلوا

خدا(ص) به علی(ع) فرمود :یا علی بگو :خداوندا نزد خودت برای من عهدی برار بده و برای
من در سینههای مؤمنین دوستی را برار بده؛ پس خداوند این آیله را فرسلتاد( .حسلرانی،1411،
ج ،1ص)311
در تفسیر صافی نیز این روایت از امام صادق(ع) نس یده اسلت(.فیِ کایلانی،1415 ،
ج ،3ص291؛ ن

:طبرسی ،1416،ج ،5ص .)532زمخشلری نیلز هملین روایلت را در تفسلیر

خود بیلان نملوده است(.زمخشلری، 1411،ج ،3ص .)41مراغلی ایلن آیله را از کراملتهلایی
میداند که خداوند به انسانهای خاص میدهد(.مراغی،بی تا ،ج ،16ص)88
زمخشری از پیلامبر(ص) نسل ملیکنلد کله فرملود :جبرئیل در میلان اهل آسلمان نلدا
میدهد:خداوند فالنی را دوست دارد ،یما هن دوستش بدار ید .با توجه به بر ینه روایلت دیگلر
دانسته می یود آورد که مراد علی(ع) باید ،اگلر چله زمخشلری بلدان تصلر یح نرلرده اسلت.
(ن

 :زمخشری ،1411،ج ،3ص)41
چنان می نماید که علمای اه سنت پرهیز دایتند ،آنگاه که ف ائ امام علی(ع) را نس

میکنند ،به نام او تصریح کنند؛ چنان کله پرهیلز دایلتند ،آنگلاه کله در ملذمت خلفلاء نسللی
میآوردند ،بله نلام آنلان تصلریح نماینلد؛ چنلان کله وابلدی در گلزارش جر یلان جنلگ احلد
فلالن
میگوید :از پیامبر(ص) نس یده است که فرمود« :لمسام نسبیة بنت کعن خیر من مسام ٍ
و فالن( .وابدی ،1989 ،ج ،1ص .)269ابن ابی الحدید نس می کنلد ،در مح لر محملد بلن
معد علوی وابدی سخن به اینجا رسلید کله پیلامبر(ص) بله هنگلام فلرار ملردم بله سلمت کلوه
میفرمود«:ال ّی یا فالن ال ّی یا فالن ،انا رسوا الله»؛ ولی هلیچ یل از آن دو تلوجهی نرردنلد.
من به ابن معد گفتن :این چه نوع گفتلاری اسلت؟ او گفلت :ایلن کنایله از آن دو نفلر اسلت.
گفتن :یاید مراد دیگران بایند .ابن معد گفت :در میان صحابه کسی جلز ایلن دو نیسلت کله
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مردم از بیان عیوبش ترس و واهمه دایته بایند( .ابلن ابلی الحدیلد ،1311،ج ،15ص23و 24و
نیز ن

:ج ،14ص)266

 .12 .2آیۀ  121انبیاء

َ
ذین ََ َب َقت َل ُْ م ّن ُ
اولئک َعنُْ ُم َبض َ
« -11ا ََّ َّال َ
دوَ»(انبیاء)111،
ُالقسنى
ِ
ِ

حاکن حسرانی آورده است ،علی(ع) فرمود« :رسوا خدا(ص) به من فرملود :یلا عللی

این آیه درباره یما نازا یده است؛ یعنی کسانی که بلرای آنلان مراتلن حسلنی مسلرر گردیلده
اسللت ،از آتللش جهللنن دورنللد» (حسللرانی  ،1411،ج ،1ص 511و نی لز ن ل  :الصللافی ،ج،3
ص)356
زمخشری در این زمینه مینویسد« :چنین روایت کردهاند ،علی بن ابی طالن که خلدای
از او خشنود باد ،این آیه را خواند و گفت :من و ابوبرر و عیمان و طلحه زبیر و سعد و سعید و
عبدالرحمان بن عوف از آنان هستین» (زمخشری  ،1411،ج ،3ص)131
یایان ذکر است که در تفسیر صافی و یواهد التنزی نامی از افراد دیگر برده نشده اسلت
و اگر چه در احادیث اه بیت نام افرادی نس یده است کله ملی تواننلد مصلادیق آیله بایلند.
(ن

:طباطبایی ،1412،ج ،14ص)366

 .11 .2آیۀ  61قصص

ََ
ً
َ َ َ َّ ُ َ َ
ً َُ
القيُ ُّ
تُع َ
الودنيُ ُثو َّ َُ َون َیونم َ
القيُموه
الْيه كمن متضنُ م
« -11اف َمن َو َعدنُ ُ َوعدا َح َسنُ فْ َن
ِ
َ ُ َ
قه َ
رین» (بصص)61،
ِمن الم
در یواهد التنزی از مجاهد روایت یده است که گفت« :این آیه دربلارۀ عللی و حملزه
ّ
(نسبت به وعده نی ) و ابو جه ( نسبت به متاع دنیا) نازا یلد .یلعبه گفلت :پلس از سلدی
پرسیدم ،گفت همان است که گفته ید(.حسرانی ،1411 ،ج ،1ص)563
زمخشری در این باره نویته است :برخی از راویان روایلت کلردهانلد کله دربلارۀ رسلوا
خدا(ص) و ابوجه نازا یده و برخی هن گفته اند که دربارۀ علی و حمزه و ابلو جهل نلازا
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یللده و بنللابر روایتللی دیگللر دربللارۀ عمللاربن یاسللر و ولیللد بللن مغیللره نللازا یللده اسللت
(زمخشری ،1411،ج ،3ص )425و هرسه روایت با تعبیلر«بیل » آملده اسلت؛ املا گویلا در دو
روایللت منسلللوا از عامللله آملللده اسلللت کللله آیلله در یلللأن عللللی(ع) و حملللزه نلللازا یلللده
است(.بحرانی ،1422،ج ،4ص )315طبری هن آن را تأیید کلرده اسلت( .طبلری ،1412،ج،21
ص)62
 .12 .2آیات 22-18سجده

ذین َآم ُننا َو َعم ُلنا َّ
كَُ فَُ ًقُ ال َی ْس َت ُن َ
كم ْن َ
َ «-12أ َف َم ْن َ
وَ * َأ َّمُ َّال َ
كَُ ُم ْؤم ًنُ َ
اللُلقُ َف َل ُْو ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ْ ُ ً
ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ
ُ
ُ
َج َّنُ ال َمأو ن ُزال ِعمُ كُننا یضملنَ * و أمُ الوذین فسوقنا فموأواَ النوُ .كلموُ أ.اِوا أَ یخرجونا
َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ َّ
ْ ُ ْ ُ ِّ
م ْنُْ ُأ ُ
کذ ُع َ
نَ (سجده)21-18 ،
ُ .الذي كنت ِع ِه ت
الن
ذاب
ع
نا
وْ
ذ
ْ
ل
ْيل
و
فيُْ
وا
عيد
ِ
ِ
حاکن حسرانی آورده است :ابن عباس گفت :علی و ولیلد پسلر عسبله بلا هلن معارضله

کردند؛ پس ولید به علی(ع) گفت :نیزه من از تو تیزتر و از تو زباندارترم و مسام ملن در لشلرر
وسیعتر و رفیعتر است؛ پس علی(ع) به او فرمود :ساکت باش ای فاسق .پس خداوند این آیه را
فرستاد( .حسرانی ،1411 ،ج ،1ص )512در تفسیر صافی نیز نظیر ایلن روایلت از املام بلابر(ع)
نس یده است(فیِ کایانی ،1415،ج ،4ص)158
زمخشللری در یللأن نللزوا ،ضللمن ایللاره بلله درگیللری لفظللی مللذکور در روز بللدر
میگوید«:ولید گفت :خاموش یو ،تو هنوز کودک هستی و من از تو جلوانتلر و ز یلرکتلر و
زباندارتر و پلرداتلر و برخلوردار از سلپاهیانی افلزونتلر هسلتن .آن بزرگلوار در پاسلخ گفلت:
"خاموش تو فاسق کار هستی" .این آیه یام آن دو و نیز همۀ مؤمنان و فاسسان و هلر کلس کله
از مانند آنان باید ،مییود .از امام حسن بن علی که خدای از او خشنود باد ،روایت کلردهانلد
که او به ولید گفت" :چگونه به علی دینام می دهی ،در حالی که خدای متعاا در ده آیه او را
مؤمن و تو را فاسلق دانسلته اسلت؟»( .زمخشلری  ،1411،ج ،3ص 513و نل
ج ،21ص.)68

:طبری،1412،
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 .13 .2آیۀ  56احزاب

ِّ
َ ّ ََ
َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ
َّ
َ ُّ َّ َ َ
يووه َو ََوولمنا
الئکتووه یلوولنَ علووى النبووى یووُ ایُْالووذین امنوونا صوولنا عل ِ
ِ « -13اَ اللووه و م ِ

ً
َ
تسليمُ»(احزاب)56-

در متون ییعی و نیز سنی آمده است که ابوسعید خدری و ابن عبلاس و ام سللمه و چنلد
نفر دیگر از اصحاب رسوا خدا(ص) روایت یده است ،آن ح لرت دربلارۀ کیفیلت صللوات
فرمود ،بگویید« :اللْ صل على مقمد و على آ مقمود»(ن

 :ابن بابویه ،1361،ص368؛ فیِ

کایلللانی،1415،ج ،4ص211و212؛ بخلللاری ،1411،ج ،11ص113؛ ابلللن حجلللاج ،1412،ج،1
ص315؛ ابن حنب  ،1416،ج ،28ص)314
این روایت در کتابهای اه سلنت ماننلد صلحیح بخلاری و صلحیح مسللن و صلحیح
نسائی و مسند طیالسی و تار یخ بغداد و مستدرک حلاکن نسل یلده اسلت( .نل  :یویلتری،
 ،1119ج ،3ص)252؛ اما زمخشری به این روایت ایارهای نرلرده و در تفسلیر آیله ملیگویلد:
عالمان میگویند ،اگر پیرو صلوات بلر رسلوا خلدا(ص) بلر دیگلران هلن صللوات بفرسلتند و
بگویند "ص الله علی النبی و آله" ایرالی ندارد؛ اما اگر بر یری از اه بیلت(ع) بله تنهلایی و
بدون همراه آوردن رسوا خدا(ص) صلوات بفرستند ،مرروه است؛ ز یرا صلوات به عنوان یلعار
و آرمانی برای یاد کرد از رسوا خدا (ص) آمده است( .زمخشری ،1411 ،ج ،3ص)551
به هر حاا اگرچه اه سنت علیرغن تصر یح متونشان ،بر نلوع درود فرسلتادن یلیعیان بلر
پیامبر(ص) ایراد گرفتهاند،آنها هن با عباراتی هن چون «رضی الله عنه» بزرگلان خلود را در ایلن
نوع از درود ویژه یر ی
 .14 .2آیۀ  58احزاب

کردهاند(.ن

:سلطان الواعظین ،1419،ص.)121

ً
ً
ً
ََ َ
َ
َ
الم َ َ ُ
َ َّ َ ُ َ ُ
ير مُاكت َسبنا فق ِد احت َملونا ُعْتُنوُ َو ِاثموُ ُمبينوُ»
ؤمنين و الم ِ
«-14والذین یؤذوَ ِ
ؤمنُ ِ ِعغ ِ
(احزاب)58،
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حاکن حسرانی در تفسیر این آیه آورده است که دربارۀ علی بن ابیطالن(ع)نلازا یلد؛
ز یرا چند نفر از منافسین او را می آزردنلد و دروغگلویش ملیخواندنلد( .حسلرانی ،1411،ج،2
ص)141
فیِ کایانی نیز در تفسیر صافی به نس از بمی مؤمنین را بله عللی(ع) و مؤمنلات را بله
ح رت فاطمه(س) تطبیق داده است(.فیِ کایانی،1415،ج،4ص)213
زمخشری در اینباره مینویسد :برخی از مفسران گفتلهانلد ،ایلن آیله دربلارۀ گروهلی از
منافسان نازا یده است که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالن را مورد آزار برار دادند و برخلی هلن
آن را مرتب به ب یۀ اف

ام المؤمنین عایشه دانستهاند .هن چنین گفتلهانلد :دربلارۀ زناکلارانی

است که بدون رضایت زنان آنان را دنباا میکردند(.زمخشری ،1411 ،ج ،3ص)511
 .15 .2آیۀ  22یس

جُء م ْن َأ ْْ َلُ ْال َم َ
دینة َُ .ج ٌل َی ْسضى ُْ َ یُ َْ ْنم َّاتب ُضنا ْال ُم ْر ََ َ
َ َ
لين »(یس)21،
ِ
 « -15و ِ
ِ ِ
ف لیِ کایللانی در ذیلل ای لن آیلله بلله نس ل از تفسللیر جوامللع الجللامع(ج ،3ص )384و

الخصاا(ج ،1ص )114روایتی را میآورد که پیامبر فرمود«:پیشگامان سه نفرنلد کله بله انلدازۀ
یلل

چشللن بللرهن زدن هللن ،بلله خللدا کفللر نورز یدندکلله علللی برتللر ین آنهاسللت» (فللیِ

کایانی ،1415،ج ،4ص .)251بحرانی نیز در غایة المرام در ذی حدیث «الصلدیسون الیالثلة»،
 16حدیث را از طر یق عامه نس میکند(.ن :بحرانی،1422،ج،6ص)212
جالن آن که زمخشری هن همین روایت را با تعبیر«سلباق االملن » در ذیل آیله آورده و
گفته است :از رسوا خدا(ص) روایت کرده اند ،از میان امت ها سه کس پیشروتر از همگلان
هستند که حتی ی

لحظه هن به خدا کفر نورز یدهاند :علی بن ابی طالن و صلاحن یاسلین و

مؤمن آا فرعون(زمخشری ،1411،ج ،4ص)11
 .16 .2آیۀ  23شوری

ُ
َ َُ ُ َ َ َ ً
ُ
جرا ا ّال َ
الم َن َِّ ِفى القرعى ( »...یوری)23،
يه ا ِ
ْ...«-16ل ال اَألک عل ِ

| 966

ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی

سال سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان  ،9316شمارۀ پیاپی5

حاکن حسرانی از ابن عباس روایت کرده است :اصحاب از رسوا خدا(ص) پرسلیدند:
ای رسوا خدا چه کسانی هستند که خداوند ما را به مودت آنها امر کرد؟ فرمود :علی و فاطمه
و فرزندان آنها(.حسرانی ،1411،ج ،2ص)189
در تفسیر صافی از امام صادق (ع) نس یده است« :دربلارۀ ملا اهل بیلت بله خصلوص
عللی و فاطملله و حسللن و حس لین عللیهن السللالم اصللحاب کسللاء نللازا یللده اسللت»(ف لیِ
کایانی ،1415،ج ،4ص.)313
زمخشری ضمن پذیرش نزوا این آیله در یلأن اهل بیلت(ع) ملیگویلد :چنلین روایلت
کردهاند که وبتی این آیه نازا ید ،مؤمنان به ح لور رسلوا خلدا (ص) علرض کردنلد :اهل
خویشاوندی تو چه کسانی هستند که مودت آنها بر ما واجن یده است؟ فرمود :علی و فاطمه
و دو فرزندش (زمخشری ،1411،ج ،4ص)219
زمخشری در تأیید این یأن نزوا میگوید :دلیل بلر صلحت ایلن گلزارش ،ایلن روایلت
علوی است که علی(ع) می فرماید :از حسادت و کینه توزی عدهای به خودم ،بله پیلامبر(ص)
گله کردم .پیامبر(ص) فرمود :آیا دوست نداری که چهارمین این سه بایلی :اوللین کسلی کله
داخ بهشت می یود ،من و تو و حسن و حسلین هسلتین و همسلرانمان از راسلت و چپملان و
فرزندانمان ،به دنباا همسرانمان( .زمخشری ،1411،ج ،4ص)221
به هر حاا این که "چه کسانی بودهاند که به علی(ع) حسادت و کینه می ورز یدند و چرا
چنین می کردند" ،جای درنگ و اندیشه دارد .او می افزاید :از پیامبر(ص) روایت یده اسلت:
بهشت بر کسانی که به اه بیت من ستن کنند و عترت من را آزار دهنلد ،حلرام یلده اسلت و
هرکه به یری از فرزندان عبد المطلن احسانی کند و کسی به او پاداش ندهلد ،ملن فلردا وبتلی
که روز بیامت مرا مالبات می کند ،به او پاداش می دهن» (زمخشری ،1411،ج ،4ص)221
وی سپس معنای مودت را با ذکر این روایت نبوی ترمی می نماید«:هر کس با دوسلتی
آا محمد(ص) بمیرد ،یهید از دنیا رفته است .آ گاه بایید هر که با دوسلتی آا محملد از دنیلا
برود ،بخشیده یده ،از دنیا خواهد رفت .آ گاه بایید ،هر که با دوستی آا محمد از دنیلا بلرود،
توبه کننده از دنیا رفته اسلت ...و هلر کلس بلا دیلمنی آا محملد(ص) از دنیلا بلرود ،در روز
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بیامت در حالتی خواهد آمد کله میلان دو دیلدهاش نویلته یلده اسلت" :نلا امیلد و محلروم از
رحمت خدا" .آ گاه بایید ،هر کس با دیمنی آا محمد(ص) بمیرد ،کافر از دنیا رفته اسلت و
بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد( .زمخشری ،1411،ج ،4ص)221
 .17 .2آیۀ  29فتح

َ َّ َ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ ُ ّ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َّ ً
ً
ُ َ َّ ٌ َ ُ
يونْ توراَ ُ.كضوُ َُ َّوجدا
اللوه و الوذین مضوه ا ِشوداء علوى الکفوُ. .حموُء ع
«-11مقمد َ.ن ِ
ً
َ َ َ َ ً
ُ
َيمَُ فى ُوجنَْ من َا َثر ُّ
هال م َن الله َ
السجنِ( »...فتح)29،
ضنانُ
.
و
یبتغنَ ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حسرانی از ابن عباس آمرده است :گروهی از پیامبر(ص) پرسیدند :این آیه در یلأن چله

کسی نازا ید؟ ایشان فرمود :روز بیامت ،پرچمی از نور سفید فراهن آورده ملییلود و منلادی
صدا میزند :سید مؤمنان برخیلزد .در ایلن حلاا عللی(ع) بلر میخیلزد و آن پلرچن بله او داده
مییود و در پشت او همۀ مهاجران پیشلگام و انصلار بلرار ملیگیرنلد( .حسلرانی ،1411،ج،2
ص252و .)253فیِ کایانی هن همین روایت را به نس از امالی ییخ طوسی (طوسی،1414 ،
ص )318آورده است( .فیِ کایانی ،1415،ج ،5ص)46
اما زمخشری ذی این آیه چنلین روایتلی را نیلاورده اسلت (نل

 :زمخشلری ،1411،ج4

ص)341
 .18 .2آیۀ  12مجادله

ًَ
َ َ
َ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ
 «-18یُ َأ ُّی َُْ َّال َ
الر َُن فق ِّد ُمنا َع ْي َن َی َد ْي ن ْجناك ْ َص َدْة ِذلک خ ْي ٌر لکو ْ َو
ذین َآم ُننا ِِذا نُجيت
َأ ِْ َْ ُر َفإ َْ َل ْ َتج ُدوا َفإ ََّ َّالل َه َغ ُف ٌ
ن.َ .حي ٌ » (مجادله)12،
ِ
ِ
ِ
حسرانی آورده است که همگان از نجوا با پیامبر نهی یدند ،مگلر آن کله صلدبه دهلد.

آنگاه جز علی بن ابیطالن (ع) که دینلاری را صلدبه ملی داد ،بلا آن ح لرت نجلوا ندایلت.
(حسرانی،1411،ج،2ص)311
در نس دیگری از علی(ع) آورده است که فرمود :در برآن آیهای است که فس من به آن
عم کردم و نه از بب و نه بعد از من ،کسی به آن عم نرلرد و آن هملین آیلۀ نجلوی اسلت.
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(همان ،ج ،2ص )312وی  21روایت را با اسناد مختلف نس میکند( .همو ،ج ،2صلص-311
 .)329ف لیِ کایللانی نی لز چهللار روای لت را بللا هم لین م للامین نس ل کللرده اسللت( .ف لیِ
کایانی ،1415،ج ،5ص)149
زمخشلللری نیلللز هملللین دو روایلللت را نسللل کلللرده اسلللت (زمخشلللری ،1411 ،ج،4
ص493و )494و به نس از ابن عمر افزوده است که گفت :علی سه چیز دارد که اگر من فس
یری از آنها را دایتن ،آن یری نزد من دوست دایتنی تر از یتران سرخ موی بلود( .هملو ،ج،4
ص)494
 .19 .2آیۀ  12حاقه

ٌ
َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ً َ َ َ ُُ ٌ
واع َية » (حابه)12،
ِ «-19لنجضلُْ لک تذكرو و ت ِضيُْ أذَ ِ

حسرانی در ذی این آیه ،بیست و دو روایت را نس میکند ،مبنی بر این که این آیه بعلد
از دعای پیامبر(ص) برای علی(ع) نازا ید و سپس پیامبر به دنبلاا دسلتور خداونلد نسلبت بله
تعلین دانش نبوی به علی(ع) همت گمارد و به تصر یح روایلات و اذعلان عللی(ع) بعلد از ایلن
آمللللوزش ،ایشللللان (ع) هللللیچ حللللدیث و یللللا یللللنیدهای را از پیللللامبر(ص) فرامللللوش
نررد(.ن

:حسرانی ،1411،ج ،2صص)381-361

بعللد ایلن آمللوزش پیلامبر(ص) فرمللود« :عللی(ع)! مللن هماننللد یللهرم و تللو بلله درب آن
میمانی»(.همو ،ج ،2ص )363و تعبیر در خور توجه دیگر در این روایلات ،جمللۀ «بلر عهلدۀ
خداست که تو در یابی و بفهمی»(همان) .فیِ کایلانی نیلز بله نسل چهلار روایلت بلا هملین
م امین پرداخته است( .ن

 :فیِ کایلانی ،1415،ج ،5ص .)218زمخشلری هلن در تفسلیر

این آیه ،همین م امین را می آورد( .زمخشری ،1411 ،ج ،4ص)611
 .22 .2آیات  22-5انسان

وزاء َو َ
كَُ مزاجُْ كُفنً.ا * ...ا ََّ َذا َ
عنَ من َكأس َ
َّ َ َ َ َ َ
كوَُ َل ُکو َج ً
كوَُ
ِ
ِ
ِ « -21اَ االعرا .یشر ِ
ٍ
ُ
ً
ََ ُضيک َمشکن.ا » (انسان)22-5،
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حاکن حسرانی روایات متعددی را آورده است؛ مبنی بر این که پیامبر(ص) بله تنهلایی و
در برخی نس ها با گروهی از اصحاب از جمله عمر و ابلوبرر (حسلرانی ،1411،ج ،2ص)413
به دیدار حسنین(ع) رفت و چلون آنهلا را بیملار دیلد ،بله عللی(ع) فرملود :در راه خلدا بلرای
فرزنللدانت نللذری برللن ،امی لدوارم کلله خداونللد یفایشللان بدهللد و بلله دنبللاا ای لن عل لی(ع) و
فاطمه(س) و ف ه روزه نذر کردند( .همان ،ج ،2ص394و )395زمخشری نیز همین م لمون
را نس می کند و میگوید :پیلامبر آنهلا را در حلالی کله هماننلد جوجلهای ملیلرز یدنلد دیلد.
(زمخشری ،1411 ،ج ،4ص )611وی سپس داستان را ادامه می دهد تا آنجا که مسرین و یتین
و اسیر میآیند و سپس می افزاید که دو نفر اوا درب را زدند و گفتنلد« :السلالم عللیرن اهل
بی لت محمللد(ص) و سللومی بعللد ن لواختن درب گفللت« :السللالم عل لیرن اه ل بی لت النبللو »
(حسرانی ،1411،ج ،2ص .)395-396زمخشری هن به آن تصر یح کلرده اسلت (زمخشلری،
 ،1411ج ،4ص .)611چنین تعبیری حرایت دارد« ،اه بیت محملد(ص)» در میلان مردملان
آن عصر معروف بودند .فیِ کایانی نیز همین داسلتان را نله بلا ایلن تفاصلی در ضلمن چنلد
گزارش آورده است( .ن

 :فیِ کایانی، 1415،ج ،5ص)261

 .21 .2آیات  32-22مطففین

ُ
وُم ُز َ
وذین َآم ُنوونا َی ْهو َوق َ
کنَ * َو ِذا َمو ُّوروا عْ و ْ َی َتغو َ
وُننا مو َون َّالو َ
وذین َأ ْج َر ُ
َّ ََّ ِ «-21الو َ
وَ»
و
ك
ونا
و
م
ِ
ِ
ِ
ِِ
(مطففین)31-29-
حسرانی در یش روایت متفاوت نس میکند که آیه در یأن علی(ع) نازا یلده اسلت.
در برخلللی از آنهلللا آملللده اسلللت کللله علللدهای از بنلللی هایلللن او را مسلللخره ملللیکردنلللد.
(ن

:حسرانی ،1411،ج ،2ص )426و در برخی دیگر هن به آزار و تمسخر عدهای از بنیامیله

ایاره یده است(.همان ،ص )421و در نسلی دیگر آمده اسلت کله عللی (ع) بلا گروهلی نلزد
پیامبر (ص) میرفت که منافسین آنها را مسخره کردند و بب رسلیدن عللی (ع) بله پیلامبر (ص)
این آیه نازا ید( .همان ،ص )428فیِ کایانی نیز همین م لمون اخیلر را بله نسل از تفسلیر
مجمع البیان (ن

 :طبرسی ،1416،ج ،11ص )694آورده اسلت( .فلیِ کایلانی ،1415،ج،5

| 971

ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی

سال سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان  ،9316شمارۀ پیاپی5

ص .)312زمخشلری نیلز در کشللاف همللان گللزارش را در یلأن نللزوا نسل ملیکنللد( .نل :
زمخشری ،1411 ،ج ،4ص123و)124

 .3نتیجه گیری
زمخشری در تفسیرش توجه ویژهای به مباحث نسلی به ویژه اسباب نزوا ها نشان نداده و
علیرغن این که تفسیر وی ،تفسیر عسالنی تحلیلی است ،به تحلی یأن نزواها نپرداختله اسلت.
او در نس روایات سبن نزوا عالوه بر احادیث نبوی ،ابواا صحابه و تابعان را نیز گزارش کرده
است .وی گاهی آیهای را بر پایۀ سبن نزولش تفسیر نموده و زملانی هلن سلبن نلزوا را مؤیلد
بوا تفسیری خلود گرفتله اسلت .او گلاهی اسلباب نلزوا را بلا تعلابیر چلون «بیل » و «روی»
ت عیف کرده و هیچ گاه سند روایت سبن نزوا را یاد نررده است.
وی در مواردی میان یأن نزواهای ویژۀ اه بیت و مصادیق دیگر تفلاوتی نگذایلته؛ ملع
الوصف ،دویست و هشتاد و سه سبن نزوا را ذکر کرده و در بیشتر موارد به تفصی پرداختله؛
اما در نس روایات ف ای اه بیت به اجماا برگزار کرده است .وی همان تعلداد از اسلبابی را
که نس کرده ،تفصی داده؛ اما روایات ف ای اه بیت(ع) را به اجماا آورده است؛ به علالوه
آیاتی را که در ف ای اه بیت است ،مخلتص آنلان معرفلی نرلرده و افلراد دیگلری را هلن از
مصادیق آنها بریمرده است .جهت آن این است کله وی بله عمومیلت لفل چنلین آیلاتی بلاور
دارد؛ نه به خصوصیت سبن .زمخشری ف ای اه بیت(ع) را بسیار اندک  -در حلد یل

یلا

دو مورد -نس کرده و در آنها ،از ذکر پیامدها و لوازم آنها خلودداری کلرده اسلت؛ از ایلن رو،
در آیۀ والیت فس رفتار علوی را ستوده و درآیۀ مودت تنها بر حن اه بیت(ع) تأکید کلرده و
در آیات مهن تبلیغ (مائده )61،و اکماا (مائده )3،هرگز از حادثۀ غلدیر خلن یلاد نرلرده و آیلۀ
تطهیر(احزاب )33،را نلاظر بله زنلان دانسلته و در تفسلیر آیلۀ انذار(یلعرا )214،از داسلتان املام
علی(ع) سخن به میان نیاورده است .
اما حسرانی بر خالف زمخشری 211 ،آیۀ مربو به اه بیت(ص) را ذکر کلرده و 1211
روایت در ف ای اه بیت(ع)  -که عمدتا از طر یق عامه است  -نس نملوده اسلت .در تفسلیر
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صافی نیز روایاتی که در ف ای اه بیت(ع) از طرق خاصه نس یده ،ذی آیات ذکلر و یلرح
گردیده است.

 .4منابع
.1

برآن مجید

 .2ابن ابی الحدید،عزالدین(1311ش) .یرح نهج البالغه .چاپ اوا ،بن :بی نا.
 .3ابن ابی حاتن ،عبدالشمس بن محمد(1419ق) .تفسیرالسرآن العظین .چاپ سوم ،ر یاض :مرتبة نزار مصطفی الباز.
 .4ابن بابویه ،محمدبن علی(1411ق) .الخصاا .چاپ پنجن ،بن :جماعة المدرسین.
 .5ابن بابویه ،محمدبن علی( .)1361معانی االخبار .تصحیح علی اکبر غفاری،چاپ اوا ،بن :جامعۀ مدرسین.
 .6ابن حجاج،مسلن(1412ق) .صحیح مسلن .چاپ اوا ،باهره :دارالحدیث.
 .1ابن حنب  ،احمدبن محمد(1416ق) .مسند االمام احمدبن حنب  .چاپ اوا ،بیروت :موسسة الرسالة.
 .8ابن سعد ،محمد(1991م) .الطبسات الربری .چاپ اوا ،بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .9ابن صالح(1984م) .مسدمة علوم الحدیث .تحسیق دکتر نورالدین عتر .دمشق :دارالفرر.
 .11ابن عطیة ،عبدالحق بن غالن(1422ق) .المحررالوجیز فی تفسیرالسرآن العزیز .چاپ اوا ،بیروت :دارالرتن
العلمیة.
 .11ابن کییر ،اسماعی بن عمر(1986م) .البدایة والنهایة .دارالفرر.
 .12امینی ،عبدالحسین(1431ق).گزیدۀ الغدیر .ترجمه و تلخیص محمد حسن یفیعی یاهرودی .بن:موسسه میراث
نبوت.
 .13امینی ،عبدالحسین(1416ق) .الغدیر .چاپ اوا ،بن :مرکز الغدیر.
 .14بابایی ،علی اکبر(1391ش) .بررسی مراتن و روش های تفسیری .چاپ اوا ،بن :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .15بابر ،علیرضا(1388ش) .زمخشری و تفسیر کشاف .چاپ دوم ،تهران :خانۀ کتاب.
 .16بحرانی ،سیدهاین(1422ق) .غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین االمام من طر یق الخاص و العام .چاپ اوا،
بیروت :موسسة التار یخ العربی.
 .11بخاری ،محمدبن اسماعی (1411ق) .صحیح البخاری .چاپ دوم ،باهره :وزارت اوباف مصر.
 .18ثعلبی،احمدبن محمد(1422ق) .الرشف و البیان .چاپ اوا ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
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 .19جاللی ،سهیال(1319ش)« .اه بیت در تفسیر کشاف» ،مجلۀ گلستان برآن ،یمارۀ .1
 .21حاکن نیشابوری(1416ق) .المستدرک علی الصحیحین .دارالمعرفة ،بیروت.
 .21حسرانی ،عبید الله(1411ق) .یواهدالتنزی لسواعد التفصی  .بن :مجمع احیاء الیسافة االسالمیة.
 .22حسن بیگی ،علی(1395ش)« .ییوههای همانندسازی در حدیث و رهیافتی بر تشخیص آن» ،فصلنامۀ علمی
پژوهشی تحسیسات علوم برآن و حدیث ،یماره.4
 .23حسینی ،م(1314ش)« .بررسی آیات اسباب نزوا» ،فصلنامۀ پژوهشهای برآنی ،یمارۀ .1
 .24ذهبی ،یمس الدین(1314ش) .تذکر الحفاظ .بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .25ذهبی،محمد حسین(بی تا) .التفسیر و المفسرون .چاپ اوا ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .26رضایی اصفهانی ،محمدعلی(1381ش) .منطق تفسیر برآن .2چاپ سوم ،بن :جامعة المصطفی العالمیة.
 .21زمخشری  ،جارالله محمود(1411ق) .الرشاف عن غوامِ التأوی و عیون االباوی فی وجوه التأوی  .چاپ سوم،
بیروت :دارالرتن العربی.
 .28سلطان الواعظین(1419ق) .لیالی پیشاور .چاپ دهن ،بیروت :موسسة البالغ.
 .29سمربندی ،نصربن محمد(1416ق) .بحرالعلوم .چاپ اوا ،بیروت :دارالفرر.
 .31سیوطی ،جالا الدین(1993م) .تدر ین الراوی .تصحیح دکتر احمد عمر هاین .بیروت :دارالرتن العربی
 .31سیوطی ،جالا الدین(1983م) .الدالمنیور فی التفسیر بالمأ ثور .بیروت :دارالفرر.
 .32یویتری  ،باضی نورالله(1119م) .احساق الحق .هند :بی نا.
 .33صاوی جوینی ،مصطفی(بی تا) .منهج الزمخشری فی تفسیرالسرآن و بیان اعجازه .چاپ دوم ،باهره :دارالمعارف.
 .34صدر ،سید حسن(بی تا) .تأسیس الشیعة لعلوم االسالمیة .تهران :منشورات اعلمی.
 .35طباطبایی ،محمدحسین(1391ش) .المیزان فی تفسیرالسرآن .چاپ دوم ،بیروت :موسسة االعلمی للمطبوعات.
 .36طبرسی ،ف

بن الحسن(1416ق) .مجمع البیان .تحسیق محالتی و طباطبایی .بیروت :دارالمعرفة.

 .31طبرسی ،ف

بن الحسن(1412ق) .جوامع الجامع .تصحیح ابوالساسن گرجی .چاپ اوا ،بن :حوزۀ علمیۀ بن.

 .38طبری،محمدبن جر یر(1412ق) .جامع البیان .چاپ اوا ،بیروت :دارالمعرفة.
 .39طبری،محمدبن جر یر(1916م) .تار یخ الطبری .تحسیق محمد ابوالف

ابراهین .چاپ دوم ،بیروت :دارالتراث.

 .41طوسی ،محمدبن حسین(1414ق) .االمالی .چاپ اوا ،بن :دارالیسافة.
 .41طهرانی ،الشیخ آبا بزر (1413ق) .الذر یعة الی تصانیف الشیعة .چاپ سوم ،بیجا :داراالضواء.
 .42عامری،هادی(1386ش) .مهدی آا محمد در کتن اه سنت .چاپ اوا ،بن :پیام حجت.
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 .43عاملی ،سید جعفر مرت ی(1431ق) .الصحیح من سیر االمام علی(ع) ،بن :والء المنتظر.
 .44فیِ کایانی ،محمدبن یاه مرت ی(1415ق) .تفسیر الصافی .چاپ دوم ،تهران :مرتبة الصدر.
 .45بمی ،علی بن ابراهین(1414ق) .تفسیرالسمی .تصحیح السید طین الموسوی ،بن :بینا.
 .46مراغی ،احمد مصطفی(1416ق) .تفسیرالمراغی .چاپ اوا ،بیروت :دارالفرر.
 .41معارف،مجید(1383ش) .جوامع حدییی اه سنت .چاپ اوا ،تهران :سمت.
 .48مرارم ییرازی ،ناصر(1386ش) .آیات والیت در برآن .چاپ سوم ،بن :نس جوان.
 .49واحدی ،علی بن احمد(1411ق) .اسباب النزوا السرآن .چاپ اوا ،بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .51وابدی ،محمدبن عمر(1989م) .المغازی .تحسیق مارسون جونس .چاپ سوم ،بیجا :موسسة االعلمی.

