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Abstract 
Surah al-Kawthar has always been a challenging issue among the commentators due to 
its brevity as well as having the term “al-Kawthar” and its extensions. In this regard, 
there have been exegetical views in the narrative Tafsir which mostly focus on the 
meaning of “al-Kawthar” and its extensions. However, what has been ignored in the 
exegetical books is the worldly extension of this term when this Surah was revealed. By 
comparative analysis of the narratives (Riwayat) and exegetical quotations in Tafsir, this 
study attempts to review the literature in this field, and then analyze the relationship 
between existing perceptions and the time of revelation of this Surah. The contextual 
background of revelation (asbab al-Nuzul), the narratives about this Surah, the style of 
the verses, and the valid historical events have all been surveyed through the analysis of 
Tafasir. The innovative results of this study showed that the only worldly extension of 
“al-Kawthar” at the time of revelation refers to Hazrat Fatimah al-Azahra who had the 
quality of both unity and plurality extending the generation of Prophet Muhammad 
(PBUH) and eradicating the plots of enemies for ceasing Islam. 
Keywords: Al-Kawthar (Abundance), Abtar (Ceased), River of Paradise, Pool, 
Abundance of Good, Hazrat Fatimah al-Zahra 
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  يشيعه و سن ييكوثر در تفاسير روا ةمصداق كوثر در سور يبررس
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 ٢٨/٠۶/٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١٣/٠٣/٩٨تاریخ ارسال: 

  چكيده
و مصداق آن، مورد توجـه مفسـران و   » كوثر«جهت اختصار و وجود كلمه   بهكوثر از ابتداي نزول  سورة
ي رونق بيشتري يتفسيري در ميان تفاسير روا يبرانگيز در ميان ايشان بوده است. اين آراحث چالشاز مبا

و ذكر مصاديق اين معناست. ولي  »كوثر«بيان معناي  ،خوردچشم مي داشته است. آنچه در اين تفاسير به
زمـان نـزول سـوره     آنچه مغفول مانده و در تفاسير به آن توجه نشده است، مصداق خارجي اين واژه در

ي، يـ تالش شد تا با بررسي تطبيقي روايـات و اقـوال تفسـيري در تفاسـير روا     ،كوثر است. در اين تحقيق
ها با مصداق  تمام آنها و رابطه اين برداشت يبه ارزياب ،نگاهي گذرا از آنچه گفته شده ارائه شود و سپس

سوره، سـياق   ةشأن نزول، روايات وارد شده درباربپردازد. توجه به  زمان نزول اين سوره بر پيامبر اسالم
آمـده  دسـت  آيات و قضاياي مسلم تاريخي، روشي بود كه به ارزيابي اين تفاسير كمك كرد. نتيجه بـه  

در زمـان  » كـوثر «ست كه تنها مصـداق دنيـائي   ا نيرود ا شمار مي   به تحقيقهاي اين  كه از جمله نوآوري
در عين وحدت، شأنيت كثرت را دارا بوده و نسل پيـامبر از طريـق   است كه  نزول سوره، حضرت زهرا

  هاي دشمنان براي ابتر ماندن دين اسالم را از بين برد. ايشان گسترش پيدا كرد و نقشه

  .را: كوثر، ابتر، نهر بهشتي، حوض، خير كثير، حضرت زهكليدي واژگان
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  مسئله طرح. 1
مـورد توجـه بسـياري از دانشـمندان      ،تـرين سـوره قـرآن    عنـوان كوچـك    كوثر به سورة

در زمان نزول آن و مصـداق  » كوثر«شريفه از كلمه  ةاسالمي قرار گرفته است. بررسي مراد آي
برانگيز در ميان مفسران فريقين است كه ضـرورت تبيـين آن   از جمله مباحث بحث ،ي آنيدنيا

» كوثر« ةواژ ،در اين ميان بيشتر نمايان است. ،تخالف ميان مفسران و كشف مراد آيه فعبراي ر
 ،كـالن  يبسياري شده اسـت. در نگـاه   ياز توجه بيشتري برخوردار بوده و معركه آرا» ابتر«و 

كوثر تمايز قائل بود و تالش كرد تا با توجه بـه قـرائن    ةي و اخروي واژيبايد ميان مصداق دنيا
ابتـدا بايـد    ،همـين منظـور    يافـت. بـه   هنگام نزول سـوره دسـت   به تعيين مصداق آيه به ،موجود
مطـرح در تفاسـير شـيعه و سـني      يتبيـين شـود و سـپس بـه طـرح آرا      »ابتـر «و  »كـوثر «مفهوم 

  پرداخت.

  شناسيمفهوم. 2
  كوثر

گرفته شده است و مبالغه در كثـرت   »كثرت«از  ،بر وزن فَوعل »كَوثَر«: در لغت كوثر
آقـا و بزرگـي يـا     ،ه شـده و همچنـين  است. در لغت به گردوغبار بسيار زياد كه روي هم انباشت

، 5ج ،1404فـارس،  گوينـد (ابـن   كوثر مي ،افرادي كه بخشندگي آنها زياد و كثيرالخير هستند
 كـوثر  را چيـزي  هـر  از زيـادي  و كثـرت  همچنين،). 131ص، 5ج ،1405 منظور، ابن ؛160ص

  ).همان منظور، ابن( گويند
 ؛معـاني لغـوي آن    به ،طالحي كوثرن در تعريف اصااصطالح: بسياري از مفسردر  كوثر

در مفـردات   راغـب اصـفهاني  مانند خير كثير، كثيرالخيـر و نهـري در بهشـت تمسـك كردنـد.      
گيـرد و   كوثر نهري در بهشت است كه نهرهاي ديگر از او سرچشمه مـي  ،گفته شده«گويد:  مي

امبرش عطـا  كوثر خير بزرگي اسـت كـه خداونـد متعـال آن را بـه پيـ       ،در جاي ديگر گفته شده
 ،گاهي به مرد سخاوتمند و نيز گاهي به چيزي كه تـا آخـرين حـد زيـاد شـود      ،فرمود. همچنين
گوينـد:   ن در تعريف كـوثر مـي  ااي از مفسر ). عده703ص ،1412(راغب، » شود كوثر گفته مي

 ،10ج تـا،  (طوسي، بـي  »ستخير كثير ا ،كوثر چيزي است كه كثرت از شأن آن است و كوثر«
 تعريف در قطبسيد). 37ص ،20ج ،1417 ي،يطباطبا ؛835ص ،10ج ،1372 سي،طبر ؛417ص
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معناي مطلق غيرمحدود است كه براي كثرت آن نهايتي وجود ندارد و    ثر بهكو«: دگوي مي كوثر
  ).3988ص  ،6ج  ،1387(شاذلي، » نهايت دارد اي است كه فيض و فراواني بي سرچشمه

حي ضروري است كه ميان مفهوم و مصـداق كـوثر   اين نكته در تعاريف اصطال  به توجه
تمايز وجود دارد و بسياري از تعاريف اصطالحي ناظر به مصـداق ايـن واژه بـوده و توجـه بـه      

مـرد  در مفهـوم لغـوي كـوثر، مبالغـه در كثـرت،       رو، ايـن  ازبودن مفهوم ندارد. وجود ذهني 
 ،، شأنيت كثرت را داراسـت را بايد در نظر داشت. كوثر خير كثيرو  كثيرالخيرو  بخشنده

بلكه شأنيت كثرت اين است كه مصداق يكـي اسـت و    ؛كه بر مصاديق كثير اطالق شود  نه اين
  شود. از وجود همان يك مصداق، كثرت فراوان صادر مي

  ابتر
معناي استئصـال القطـع،      گرفته شده كه در لغت به »َالَبتر«از  »االبتر«: واژه در لغت ابتر

 ، 37ص ،4ج ،1405منظـور،  شـدن آمـده اسـت (ابـن    ده شـدن پـيش از تمـام    قطع شدن و بريـ 
  ).44ص ،6ج تا، زبيدي، بي
، »بتـت «، »بتـك «ماننـد   ؛احتمال نيز وجود دارد كه اين واژه و واژگان مشابه ديگري اين

، »بـت «، »تـب «گرفته شده است. برخي معتقدند كه واژگـان  » بت«و ... از ريشه دوحرفي » بتل«
)؛ 88ص ،8ج ،1396كرمـاني،    يياي واحـد باشـند (رضـا    از ريشه دو ... باي» بتك«، »بتل«، »تبر«

اند. مباحثي در ريشـه   واژگان داراي مفهوم محوري مشترك هالكت و نابودي ينچراكه همه ا
فيـومي،   ؛ 36ص ،1412كنـيم (راغـب،    جاي خود محول مـي   اين كلمه مطرح شده است كه به

  ).340 و36 ،1367 اب،عبدالتو ؛35ص ،1ج تا، بي
رود، تنهـا   شـمار مـي     هاي خـواهر زبـان عربـي بـه     كه از زبان ،در زبان سرياني» بتر« ريشه

). ولـي  1/440 تـا،  ياسـت (بهلـول، بـ    »تـوالي «بخشي از مفهوم بتر در زبان عربـي را دارد و آن  
معنـاي قطـع،      ه بهي است (همان). ريشه عبري اين واژيمعناي جدا   در زبان سرياني به» بت«ريشه 

). در زبـان عبـري نيـز در سـفر     69 ،1382خورده است (المسيري، جزّأ، فصل، حسم و شكست
اي كه از كل جـدا شـده،    معناي قطعه   به» بتّر«و » بترتم«با كمي تغيير در تلفظ » تكوين«و » ارميا«

اي  ز مفـاهيم ريشـه  مفهوم هالكت و نابودي ا ،). بنابراين305/ 1 ،1990آمده است (مراد فرج، 
هـاي صـوتي ايـن واژه نيـز بـه درك بهتـر معنـاي آن         به ويژگي توجهدر اصل ريشه بتر است. 
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لحـاظ صـوتي و معنـايي داراي ويژگـي       ). واژه ابتر بـه 281/ 4، 1362كند (طالقاني،  كمك مي
مانند بت، بتك، بتـرو ... داراي ايـن خصوصـيات     ؛معناي آن خاصي است كه ساير واژگان هم

  يستند.ن
شـدن پـيش از تمـام    اند، قطـع   مفهوم ابتر گفته ةشناسان دربار  آنچه لغت ،كه  آن خالصه

 كـه  ؛)584/ 2 ،1407 جـوهري،  ؛39/ 4 ،1405 منظـور،  ابن ؛144/ 6 تا، شدن است (زبيدي، بي
 مصـاديق  لغـت  كتـب  در. اسـت  نهفتـه  آن در تمـام  از پـيش  قطع ديگري و داشتن امتداد يكي

  همين مفهوم است.  است كه ناظر به شده ذكر معنا اين براي بسياري

  ابتر واژة لغوي تطور
براي كسي كـه مقطـوع   اما نه صرفاً ؛شده استواژه در قبل از اسالم نيز استعمال مي اين
بشـربن  ). از 88/ 8 ،1396كرماني،   بريده بودن آمده است (رضاييمعناي دم  بلكه به ؛النسل باشد

سـمین القفـا شـبعان یـربض وحـده حـدیث «چنين رسيده است:  ،ان عصر جاهلياز شاعر ،خازمياب
نشـيند و   انسان احمقي كه مانند شتر با شكم گنـده در يـك گوشـه مـي     ؛ترالخصاء وارم العقل اب

ارش چنداني از استعمال اين لفظ، ز). گ157 ،1395(شيباني،  »بريده است اي كه دم حيوان اخته
  ده است.دست نرسيقبل از اسالم به 

رخ داده اسـت كـه    بن وائل  عاصبعد از اسالم نيز در جريان دشنام  معنا مصداق بارز اين 
شده از بستگان و فاميل را در بر بگيرد. تفصيل ايـن جريـان     النسل يا جداتواند معناي مقطوع مي

  در بررسي اقوال خواهد آمد.

  اصطالح در ابتر
و فرزند نداشـتن و ذكـر خيـر نداشـتن معنـاي ثـانوي آن       رفته   كار  بريده بودن بهدر دم بتر

نسل كه فرزند پسر ندارند و با مردنشان عقبه و بي). عرب به افراد بي107 ،1412است (راغب، 
گويـد   ابتر مي هستند،النسل و الذكر  كساني كه منقطع ،عبارت ديگر  شود و به آثارشان محو مي

النسـل بسـنده   بـه شـخص مقطـوع    ،). بنابراين329/ 8 ،1371مكارم،  ؛352/ 8 ،1404 ي،(سيوط
  ). 461/ 10 ،1372؛ طبرسي، 417/ 10 تا، بي طوسي، ؛98/ 1 تا، شود (خويي، بي نمي

گـردد كـه ايـن     ما را به اين نكته رهنمـون مـي   ،واژه ابتر ةشناختي در ريش زبان هاي دقت
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از اتمـام آن   دگي پـيش  بريـ  دومامتداد و  يكيكه  استواژه داراي دو محور معنايي مشخص 
هـا،   منـدي  هـايي دارنـد كـه در پـي بهـره      منـدي  دشمنان پيامبر اكرم ناگزير بهره ،است. بنابراين

  نموده است. مقدورخداوند نابودي قطعي براي ايشان 
پيـروان  » يـه رابت«هاي زيديه به نـام   رود و يكي از فرقه مي  كار  واژه در علم كالم نيز به اين

، 366كشــي،  ؛155/ 1شــوند (الحميــري،  لقــب بــه ابتــر بــه ايــن نــام شــناخته مــيم كثيــر النــواء
كاري اي دست گونه   هاي آن را به ). در اصطالح كشاورزي نيز به بذر گياهي كه ژن429شماره
  شود. ي توليد مثل نداشته باشد، اطالق مييتوانا كهكنند 

  بحث تاريخچه
از  ؛ه مطرح بوده اسـت و مفسـران مطـرح   از زمان صحاب» كوثر« ةمصداق واژ ةدربار بحث

ن معـروف از  اانـد. تابعـ   و ديگران بـه آن پرداختـه  عباس ابنو پس از ايشان  جمله حضرت علي
 انو ديگران سخناني دارند كه در تفاسير از ايش ابوالعاليهتا  عكرمه، بن جبر  مجاهد، بن جبير  سعيد

ر ايـن سـوره و تبيـين مصـداق واژگـان آن      به تفسـي  ،هاي پس از آن نيز نقل شده است. در دوره
بررسي تطبيقي اين روايات و اقوال در تفاسير  ،چه به آن كمتر توجه شده  پرداخته شده است. آن

از  ،كوثر در هنگـام نـزول ايـن سـوره     ةتبيين مصداق واژ ،ي شيعه و سني است. در اين ميانيروا
  صاديق آخرتي آيه كشانده است.است كه از آن غفلت شده و تفاسير را به م ارديجمله مو
كـوثر در   ةمعناي لغوي و اصطالحي كه نقش كليدي براي كشف مصداق واژ   به توجه با

  شود. به بررسي اقوال پرداخته مي ،اين سوره دارند

    روايي تفاسير ادله و اقوال. 3
د ي شيعه و سـني مـور  يي در دو حوزه تفاسير روايو ادله مطرح شده در تفاسير روا اقوال

تواند روايـاتي   شود و مي گيرد. اين بررسي محدود به كتب تفسيري مصطلح نميتوجه قرار مي
محدود بـه روايـات نيـز     ،مناسبتي به تفسير اين سوره پرداخته نيز مورد نظر باشد. همچنين  كه به

  ن را نيز شامل شود.امفسران از صحابه و تابع لنبوده و اقوا

  شيعه روايي تفاسير. 1-3
ن تفاسير به شأن نزول اين سوره بـا كمـي تفـاوت در نقـل توجـه داده شـده اسـت.        اي در
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نازل شده اسـت  بن وائل سهمي   عاص ةكوثر دربار ةاند كه سور نقل كردهعباس ابنن از امفسر
سـهم بـا آن   آيـد و در نزديكـي بنـي    و اين موقعي بود كه ديد رسول خدا از مسجد بيـرون مـي  

اي از بزرگـان قـريش در مسـجد نشسـته      كه عـده    در حالي ،دگو كروحضرت مالقات و گفت
كردي؟ گفت با ايـن   گفتند: با چه كسي صحبت مي ،داخل شد بن وائل  عاصبودند. وقتي كه 

بود و رسـم و عـادت عـرب     ـخديجه   و اهللافرزند رسول ـابتر. اين جريان بعد از وفات عبداهللا  
قريش در موقع مـرگ عبـداهللا او    ،. پسميدندنا يجاهلي اين بود كسي را كه پسر نداشت ابتر م

  را ابتر و صنبور (شخصي كه برادر و فرزندي نداشته باشد) ناميدند.
اّنـا «فرمايـد:  متعال، پيامبر اكرم را با زبان بيان نعمت مورد خطاب قرار داده و مـي  خداي

 ؛366ـ   362/ 10 ،1363(كاشـاني،   »گمان ما به تو كـوثر را اعطـا كـرديم    بي ؛أعطیناک الکوثر
). اين شأن نزول با كمي تفـاوت در كتـب ديگـر نيـز ذكـر شـده       382/ 5 ،1415كاشاني،   فيض
  است.

كوثر در اين موارد است كه  ةمحورهاي مورد نظر اين تفاسير در تفسير واژ ،طور كلي به
هر يك شاهدي در روايات منقوله و اقوال مفسـران عصـر نـزول و انـدكي پـس از آن وجـود       

 ،جهـت جامعيـت بحـث     امـا بـه   ه؛د. نقل بعضي از روايات در اين تفاسير از كتب ديگر بـود دار
  شوند: عرفيالزم است كه همه آن كتب م

  بهشتي نهر
و اقوال تفسيري مختلف ذكر شـده   و امام صادق مصداق در رواياتي از پيامبر اكرم اين

ـ   382/ 5 ،1415كاشـاني،    فيض ؛2/445 ،1367قمي،  ؛879/ 4 ،1423بن سليمان،   است (مقاتل
طوســي،  ؛294 ،1413 ،مفيــد(امالي) ؛680/ 5 ،1415حــويزي،  ؛773/ 5 ،1419بحرانــي،  ؛384

). 609 ،1410كوفي،   فرات ؛459/ 14، 1368مشهدي،   قمي ؛49/ 1 ،1372طبرسي،  ؛69 ،1414
وايـات از امامـان   گونـه ر  عنوان نهري در جنت آمده است. اين  كوثر به ،در برخي روايات شيعه

در  نقل شده است. در يك روايت طوالني از امام صـادق  عباسابنمانند  ،معصوم و از صحابه
 ؛10/ 2 ،1367المعمـور دانسـته اسـت (قمـي،      عنوان نهر در بيت   معراج، كوثر را به ريانج  شرح
نهـر در جنـت   عنـوان    كـوثر بـه   ،). در روايت وارده از امام علي462/ 14 ،1368مشهدي،   قمي
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لّمـا «چنـين آمـده اسـت:     اين  عباسابن). در روايت 772/ 5 ،1419معرفي شده است (بحراني، 
المنبر فقرأها علي الناس فلّما نزل قـالوا: یـا رسـول  (ص)اعطیناک الکوثر، صعد رسول الله انزل، انّ 

). 680/ 5 ،1415يزي، (حـو » الله ما هذا الذي اعطاکه الله قال: نھر في الجنه اشـّد بیاضـا مـن اللـبن
  از شهرت بيشتري برخوردار است. ،عباسابنروايت نقل شده از 

  ارزيابي
اين روايات مشكل سندي و متني دارند و با سياق آيات، روايات اسـباب النـزول، قـانون    

با روايت منقول  عرض حديث بر قرآن، عقل و تدبر در قرآن مطابقت ندارد. روايت امام علي
 لمعمـور ا يكي جايگاه كوثر را در بيـت  ؛همخواني ندارد و ضعف محتوايي دارد از امام صادق

). 680/ 5 ،1415) و ديگري در بهشت دانسته است (حـويزي،  462/ 14 ،1368مشهدي،   (قمي
كنـد   اي نقـل مـي   گونـه  روايت را به عباسابنضعف سندي و محتوايي دارد.  عباسابنروايت 

طـور   وده است: وي حوادث بعد از نـزول سـوره را نيـز بـه    كه گويا خودش شاهد نزول سوره ب
ونـيم همـراه پيـامبر بـوده و در هنگـام      سالتنها يك عباسابنكه    در حالي د؛كن مستقيم بيان مي

ساله بوده است. هنگام نـزول سـوره كـوثر كـه در اوايـل بعثـت اتفـاق         هجرت رسول خدا، سه
نقـل   ،از كسي كه سـبب نـزول را ديـده و شـنيده باشـد      كه  مگر اين ؛او به دنيا نيامده بود ،افتاده

ابـن  ،ادعايي داللت كند در دست نيست. البتـه طبـق روايتـي    نيناي كه بر چ كند و ظاهراً قرينه
 ،1422، هعطيـ در حق او بود (ابن از تأويل قرآن باخبر بود و اين هم اثر دعاي رسول اهللاعباس 

انتساب روايت به وي اثبـات شـود. در صـورت     ). ولي اين مطلب وقتي درست است كه10/ 1
 عبـاس ابنعنوان يك مصداق قابل پذيرش است. در روايت   باز هم تنها به ،انتساب روايت به او

). بـا توجـه بـه شـرايط سـخت و      680/ 5 ،1415سخن به ميان آمـده اسـت (حـويزي،     »منبر«از 
سـاختن منبـر را بعـد از     كثيـر نابـ كـه   چنان ؛فرساي آن زمان، در مكه منبري مطرح نبوده طاقت

). دانشـمندان فـريقين سـوره كـوثر را     426/ 8 ،1419كثيـر،  هجرت در مدينه دانسته است (ابن
) و در مكه اصالً منبـري نبـوده اسـت. از    835/ 10 ،1372طبرسي،  ؛472دانند (همان،  مكي مي

/ 21 ،1364طبـي،  عباس نيز نقل شده است (قركوثر از خود ابن ةبودن سور مكي ،طرف ديگر
مسلمات تـاريخي اسـت.    الفبرخ ،عالوه   آيد. به حساب مي  ). اين خود تعارض آشكار به216

شـود. او در يـك روايـت كـوثر را نهـر و در       نيز اشكاالتي ديده مـي  عباسابندر متن روايات 
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ن پـذيرش ايـ   ،). بنـابراين 280/ 30 ،1412آن را خير كثير دانسته است (طبـري،   ،روايت ديگر
  روايات مشكل است.

جامع اين روايات اين است كه از پيامبر يا ائمه هدي سوال شده يا ايشان خـود در   معناي
  اند. گونه تفسير كردهبه نهر بهشتي اشاره كرده و آن را اين» كوثر«مقام تبيين واژه 

  حوض
تـي و الله و معي عترأنا مع رسول«حوض فرمود:  ةدر يك حديث طوالني دربار امام علي

سبطاي علي الحوض فمن ارادنا فلیأخذ بقولنا و لیعمل عملنا... فتنافسـوا فـي لقائنـا علـي الحـوض... 
 ،1415كاشــاني،   فــيض ؛366ـ    363/ 10 ،1336(كاشــاني، » حوضــنا متــرع فیــه....هو الکــوثر

: اســت آمــده البيــان مجمــع در). 680/ 5 ،1415 حــويزي، ؛836/ 10 ،1372 طبرســي، ؛5/383
 نهـري  كـوثر : فرمـود  چيسـت؟  كـوثر  پرسـيدند  اكـرم  نبي از شد، نازل كوثر سورة كه زماني«

 حـوض  آن اسـت،  فـراوان  خيـر  آن در و است داده وعده من به را آن متعال خداوند كه است
). روايات و اقوال در اين معنـا بـا عبـارات ديگـر نيـز وارد      10/836: 1372 طبرسي،( »است من

  شده است.  

  ارزيابي
داند. روايـت در  وايات، اصل حوض را از نهر دانسته است و هر دو را كوثر مياين ر در

ي آن. بايد توجـه داشـت كـه هديـه خداونـد بـه       ينه دنيا ؛مقام بيان مصداق اخروي كوثر است
َفَصـلِّ «اي باشد كه باعث شود پيـامبر بـه نمـاز و دادن قربـاني مكلـف شـوند:        گونه پيامبر بايد به

َک َو  كـه حـوض و    در حـالي  ،). شكر نعمت هـم پـس از اعطـاي آن اسـت    2(كوثر: » راْنَح  ِلَربِّ
آخرتـي نيـز مسـتوجب نمـاز و      يشـود. ممكـن اسـت اعطـا     كوثر در آخرت به ايشان داده مي

كه همان فرزند باشـد    ي آنياما هديه آخرتي به ايشان از مراتب باالتر از هديه دنيا ؛قرباني باشد
  رود. شمار مي  به

  كثير خير
 »كوثر« ةبراي واژ »خير كثير«ي شيعه هيچ روايتي درباره تأييد معناي يمنابع تفسير روا رد

سـنت روايـت    هم از طريـق اهـل   نقل شده كه آنعباس ابنشود و هرچه هست از  مشاهده نمي
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/ 20 ،1417ي، يطباطبا  اند (عالمه عنوان يك قول ذكر كرده  را به آن ،شده است. برخي مفسران
). 830/ 10 ،1372انـد (طبرسـي،   تفسـير را بـراي ايـن آيـه پسـنديده      ايـن رخي ديگـر  ) و ب639

ايـن   بيشترجا نيز مطرح است.   سنت وارد شود در اين هر نقدي به اين نظر در ميان اهل ،بنابراين
كوثر را نهري در بهشت كه در آن خيـر   ،اند كه حضرت تفاسير به روايتي از پيامبر اشاره كرده

 ؛459/ 1368،14 مشـهدي،   قمـي  ؛366 ــ  362/ 10 ،1336 كاشاني،اند ( سير نمودهكثير است تف
 قـوي  احتمـال   بـه  و دارد وجود تفاسير در محتوا همين به ديگري روايات). 6/457 ،1407 شبر،
  .است شده شيعه تفسيري حوزه واردسنت  اهل روايات طريق از

  ارزيابي
طـور كـه بسـياري از    همان ؛مصداق ندارد تفسير مفهومي آيه است و اشاره به ،كثير خير

الـدارين  مفسران در مقام بيـان مصـاديق خيـر كثيـر بـه مـوارد متعـددي همچـون علـم، شـرف          
)، ذريـه حضـرت   6/457 ،1407)، نبوت، قرآن، شفاعت (شـبر،  14/459، 1368 ،مشهدي  (قمي

 اشـاره  آن نندما و) 366 و 362/ 10 ،1336(كاشاني،  دشو منتشر مي كه از طريق حضرت زهرا
نهري در بهشـت اسـت كـه خداونـد     «اند. شاهد اين مطلب خود روايت است كه فرمود:  كرده

گذشـته از عـدم    ،(همـان). بنـابراين  » متعال من را به آن وعده فرموده و در آن خير كثير اسـت 
  كوثر اشاره دارد. ةمفهوم واژ  نوعي به  اصالت اين روايت در منابع شيعي، خير كثير به

  اعتشف
اشـاره   از امـام صـادق   يدر تفسير اين سوره بـه روايتـ  ابوالفتوح رازي و  مرحوم طبرسي

ـ   427/ 1408،20ابوالفتـوح رازي،   ؛307/ 27 ،1372شفاعت است. (طبرسي،  »كوثر«كنند:  مي
). 772/ 5 ،1419 بحرانـي،  ؛384ـ   382/ 5 ،1415كاشاني،   فيض ؛5/680: 1415حويزي،  ؛423
  اند. دانسته» شفاعت«يز با استناد به همين روايت، مصداق كوثر را تفاسير ن برخي

  ارزيابي
توان تنهـا مصـداق كـوثر را شـفاعت      اين مورد نيز تفسير به مصداق شده است و نمي در

ي در آن يشـود و جنبـه دنيـا    دانست. گذشته از آن، جلوه شفاعت بيشتر در قيامـت نمايـان مـي   
لفظ محتمل است و شـامل  «گويد:  در ذيل روايت مي سيمرحوم طبرناديده گرفته شده است. 
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(طبرسـي،  » كه حمل بر تمامي اقوالي كه ذكر شده گردد تواجب اس ،شود. پس همه آنها مي
  ي باشد.يتواند مصداق دنيا شفاعت نمي ،). بنابراين307/ 27 ،1372

   زهرا حضرت طريق از نسل كثرت و اعقاب و اوالد
مصداق واژه كوثر را فرزندان پيامبر كه از نسل حضرت زهرا ي نيز ياز تفاسير روا برخي
/ 5 ،1415كاشـاني،    فـيض  ؛366ـ   363/ 10 ،1336انـد. (كاشـاني،    شوند، ذكر كـرده  منتشر مي

يـك از ايـن تفاسـير بـه      اسـتناد هـيچ   ،كه  ). نكته قابل توجه آن6/457 ،1407شبر،  ؛384ـ   382
اند. آنچه از اوالد و نسل پيامبر از طريق  مينه نقل نكردهرا در اين ز ايتيروايت نيست و هيچ رو

و دليل ديگري  استهاي تفسيري با توجه به شأن نزول سوره  برداشت ،اند گفته حضرت زهرا
  اند. را اقامه نكرده

ي شيعه به تفاسير و مصـاديق ديگـري نيـز اشـاره شـده اسـت كـه از        يميان تفاسير روا در
سـنت مطـرح    اين مصاديق در ذيل تفاسير اهل بارةد. قضاوت درشهرت زيادي برخوردار نيستن

  شود. مي

  سني روايي تفاسير. 2-3
سنت نيز از تعداد قابل توجهي برخوردار است. در اين ميان، تفاسـيري   ي اهليروا تفاسير

برگزيده شده و روايات و اقوال  ،كه از شهرت و جايگاه بيشتري در ميان عامه برخوردار است
  تفسير واژه كوثر و مصداق آن مورد بررسي قرار گرفته است.مختلف در 

  بهشت در نهري
كند كه مراد از كوثر، نهري در بهشـت   ن نقل ميااقوال بسياري را از صحابه و تابع طبري

سـر   ،سـپس  ،نقل شده كه گفت: رسول خدا خواب مختصـري كردنـد  بن مالك   انساست. از 
اي  اآلن بـر مـن سـوره   «زدنـد فرمونـد:    حضرت تبسم مي كه  در حالي ،را باال آوردند انمباركش
دانيـد كـوثر    فرمودند. بعـد از قرائـت فرمـود: آيـا مـي      ائتحضرت آن را تا آخر قر». نازل شد

كـوثر نهـري در بهشـت اسـت كـه      «انـد. فرمـود:    چيست؟ عرض كردند: خدا و رسولش آگاه
و امت مـن روز قيامـت بـر آن    پروردگارم آن را به من عطا كرده است و در او خير كثير است 

/ 10 ،1422ثعلبـي،   ؛10/4370 ،1419حـاتم،  ابـي ابن ؛207/ 30: 1412(طبري، » شوند وارد مي
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ـ   4/480 ،1415خـازن،   ؛317ـ   1420،5/313بغـوي،   ؛5/529 ،1422عطيـه،  ابـن  ؛ 313ـ   307
در اين كتاب ).6/401 ،1404، سيوطي ؛632/ 5، 1418ثعالبي،  ؛8/472 ،1419كثير، ابن ؛484

  ها با اندكي تفاوت اين روايت نقل شده است.
نقل شده است.  عمر  ابنو  بن مالك  انس، عباسابنباره از عايشه،  سنت در اين اهل روايات
 كوثر را نهري در جنت معرفي نموده است كه خداوند متعال بـه پيـامبر اكـرم    ،تاهمه اين رواي

سـنت   كه بسياري از مفسران و محدثان اهـل  _اري را توان روايات صحيح بخ بخشيده است. مي
بن ابراهیم، حدثنا هشیم، اخبرنا ابـو   حدثنا یعقوب«كوثر ارزيابي كرد:  ةدربار _اند  آن را نقل كرده
عباس انه قال في الکوثر: هو الخیر الذي اعطاه الله اّیـاه قـال ابـو بشـر   بن جبیر عن ابن  بشر عن سعید

: النھر الذي في الجنه من الخیـر عیدفاّن اناسًا یزعمون اّنه نھر في الجنه فقال س« بن جبیر:  قلت لسعید
). وي حـديث دومـي را   402/ 6 ،1404سيوطي،  ؛1900/ 4 ،1407(بخاري، » الذي اعطاه الله اّیاه

  ).2405/ 6ه است (همان، كردنيز مانند روايت فوق در باب حوض نقل 

  ارزيابي
كردنـد كـه    مطلب اين است كه در آن زمان مردم فكـر مـي   ترين اين دو روايت مهم در

اي به سخنان پيامبر و بـه سـوره كـوثر     نهري در بهشت است. در اين روايات هيچ اشاره »كوثر«
آيد كه اين يك اجتهاد شخصـي خـود    دست مي بهعباس ابنگفتن  سخن لحننشده است؛ از 

كـرد. چـون از    او حتماً به آن اسـتناد مـي   ،بود يباره روايتي از پيامبر م او بوده است. اگر در اين
عبـاس  ابـن زني بين مردم بوده است و شخصيتي مثل  آيد كه اين گمانه برمي ابوبشرظاهر سخن 

ن ااي از تابعـ  نشانه طرح اين سـوال در ميـان تـوده    ،نمود. فضاي صدور كالم بايد رفع توهم مي
» ان اناسا يزعمون انه نهر فـي الجنـه  «گويد:  نيز مي ابوبشرمردم و حتي خود  ةبوده است و نه هم

نهـر يكـي از مصـاديق خيـر     «نيز در پاسـخش گفـت:    سعيدو اعتقاد خودش نيز نبوده است كه 
در مقام آن اسـت كـه بفهمانـد نهـر از مصـاديق خيـري اسـت كـه          سعيدبن جبيرپاسخ ». است

مصاديق خيري اسـت كـه   نيز از  وثرگرچه ك ؛نه از مصاديق كوثر ،دهد خداوند به پيامبرش مي
  شود. به ايشان داده مي

انحصار كوثر در نهر، برخالف آيات ديگر قرآن كريم، عقل، سياق آيات  ،كه  آن تر مهم
قرآن كريم براي متقـين در بهشـت،    ،كه  سوره و قانون عرض حديث بر قرآن است. توضيح آن
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ويژه  ة) و در آن آيات از هدي15 بلكه از انواع نهرها سخن گفته است (محمد: ؛تنها از يك نهر نه
اي خاص به حضـرت اسـت.    هديه يكه اين سوره در مقام اعطا . در حالييستبر پيامبر سخني ن

هـا و   اين انحصار بر خالف عقل است. آيا معقـول اسـت كـه در مقابـل انـواع تهمـت       ،همچنين
آخرت اكتفا كرده و دادن وعده نهري در  هاسالم، خداوند تنها ب ةخورد هاي دشمنان قسم توطئه
برخي معتقدند كه بعيد است خداوند حكـيم بـا وعـده دادن بـه      ليدلهمين  ؛ بهبگذاردهم   منت

همه منت بر شخص پيامبر بگذارد و نماز شـكر و قربـاني را از او    هم در آينده، اين يك نهر، آن 
  ). 8  ش ،1396چون شكر بعد از حصول نعمت است، نه قبل از آن (محمد بشوي،  ؛بخواهد

از عطـاي   بتـدا ا ،گونه است كـه در ايـن سـوره   اين انحصار با سياق آيات به اين مخالفت
كـوثر   يعنـي  ؛كوثر سخن گفته و بالفاصله از نماز شكر و قربـاني سـخن بـه ميـان آمـده اسـت      

كه عطا خواهد شـد. ايـن مطلـب بـا وعـده نهـر         نه اين ،چيزي است كه به پيامبر عطا شده است
هـاي دشـمن دارد. روايـات سـبب      زبان  چه ربطي با مرگ فرزند و زخم نهربلكه  ؛مطابق ندارد

عنـوان     هاي دشمنان پيامبر را علـت نـزول سـوره بـه     زبان نزول سوره كوثر، مرگ فرزند و زخم
). علت ديگر نزول سوره كوثر را برخي روايـات ديگـر   457 ،1984دانند (واحدي،  تسليت مي

انـد   اميه در اين زمينـه دانسـته   و نقش حكام بني دينت از آينده فريقين، خواب ديدن آن حضر
وجود چنين نهري در آسمان دنيا، در كنار نهـر نيـل و    ،). در روايات683/ 5 ،1415(حويزي، 

) و در جنــت 138/ 4: 1404)، در آســمان هفــتم (ســيوطي، 2730/ 6 ،1407فــرات (بخــاري، 
نقـل شـده،    انـس از  يشـتر گونه روايـات كـه ب     شده است. اين ) معرفي402/ 6،  1404(سيوطي،

حاصل مضامين غيرصحيح همچـون عمـل جراحـي پيـامبر در مسـجدالحرام، وجـود نهرهـاي        
نوع روايات با احتمـال قـوي از اسـرائيليات      گانه نيل، فرات و كوثر در آسمان دنياست. اين سه

 بيـان ر معراج را مسـتقيماً  چطو ،كه در وقت معراج به دنيا نيامده بود بن مالك  انسچون  ،است
ساله بـود و معـراج در سـال دوم بعثـت رخ داده      كند. او در هنگام هجرت پيامبر هشت يا ده مي

.). نهرهاي فرات و نيل نيز در عراق و مصـر اسـت نـه در    83/ 13: 1417ي، ئطباطبا  است (عالمه
  شود. ميخوبي روشن  گونه روايات به   مجعول بودن اين ،آسمان دنيا. بنابراين

 ؛داده نيستناظر بر حادثه رخ ،كه روايات نهر داشتتوجه  بايد ،بر آنچه گذشت عالوه
دشـمني   ،دو نكتـه مشـترك دارنـد و آن    ،هاي نزولي كه براي اين سوره ذكـر شـده  زيرا سبب
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 ،اميـه) بـا اسـالم و تـداوم رسـالت پيـامبر اكـرم اسـت و دادن نهـر در قيامـت          مشركان (يـا بنـي  
پيـامبر اكـرم نگـران     ،عبـارت ديگـر    و ابتر خواندن پيامبر باشد. بـه  نسخي به دشمناتواند پا نمي

توانـد پاسـخي بـه ايـن نگرانـي       هاي دشمنان بودند و وعده نهر بهشتي نميبقاي دين از نيرنگ
شود كه نزول سوره چه ارتباطي با سـبب آن   اين سوال مطرح مي ،صورتباشد كه در غير اين 
كوثر بايد ضامن بقاي دين پيامبر در همين دنيا باشد تا نگراني حضرت  ،داشت. به همين خاطر

  بر طرف شود.

  حوض
تفسيري در اين زمينه نيـز وجـود دارد كـه كـوثر را حـوض تفسـير        هاي يهو نظر روايات

بن جبیر: الکوثر الخیر الکثیـر قیـل   و سلم أّنه حوض و لّما قال سعید فعن النبي«از جمله  ؛اند كرده
ابـي ابن ؛213ـ   207/ 30 ،1412(طبري، » د قیل: إّنه الحوض فقال: الحوض من الخیر الکثیـرله فق

 ،1404سـيوطي،   ؛8/472 ،1419كثيـر،  ابـن  ؛5/529 ،1422عطيه، ابن ؛10/4370 ،1419حاتم، 
  ي به روايات و اقوال ديگري با همين مضمون اشاره شده است.ي). در تفاسير روا6/401

  ارزيابي
» ثـم یفـتح نھـر مـن الکـوثر الـي الحـوض«كند كه فرمـود:   از رسول خدا نقل مي ودمسعابن
سوي حوض دانسته شده است كه هـر يـك از      ). جريان نهر از كوثر به99/ 15 ،1412(طبري، 

كـوثر اطـالق شـده اسـت. در بعضـي از       حوض و نهر وجود مستقل داشته و بـه هـر دو مجـازاً   
/ 10 ،1336ر نهـر و حـوض اسـتعمال شـده اسـت (كاشـاني،       زمان بـ روايات نيز واژه كوثر هم

قول دوم درباره كوثر اين است كه كوثر حوض است و روايات ««نويسد: ). فخررازي مي366
باره مشهور است. وجه جمع اين قول و قول اول كه مراد نهر است، اين است كه: نهر به  در اين

(فخررازي، » حوض، منبع نهر است ياگورسد يا نهرها از حوض جريان پيدا نموده،  حوض مي
ي بـراي كـوثر دانسـت.    يتـوان حـوض را مصـداق دنيـا     نمي ،همين خاطر). به 313/ 32 ،1420

كـوثر را بـه    ةكه واژ  در صورتي ،سنت نيز گفته است از اهل قادريطور كه همان ،عالوه بر آن
در  ود،مبر داده شـ ي از بهشـت بـه پيـا   ئـ آيد تا گفتـه شـود جز   حوض اختصاص دهيم، الزم مي

َتـانِ «كه براي بعضي از افـراد دو بهشـت قـرار داده شـده اسـت:        يحال ـِه َجنَّ بِّ » َو ِلَمـْن َخـاَف َمَقـاَم َر
). چگونه ممكن اسـت شخصـي از امـت دو بهشـت داشـته باشـد و رسـول خـدا         46(الرحمن: 
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 دد چيـزي داده شـو  سوره در مقام امتنـان اسـت و بايـ    كه  آن  حالبخشي از بهشت را دارا باشد. 
  ).53 تا، كه قبال به كسي داده نشده است (قادري، بي

  كثير خير
نقـل كـرده    عبـاس ابن، از بن جبير  سعيدكند.  احاديثي را درباره خير كثير ذكر مي طبري

 ابوبشـر كه گفت: كوثر خير كثير است كه خداوند متعال تنها آن را بـه پيـامبرش عطـا فرمـود.     
بـن    سـعيد كنند كه كوثر نهري در بهشـت اسـت.    مردم گمان مي ،گفتم ربن جبي  سعيدگفت: به 

كه در بهشت است از خير است كه خداوند متعـال آن را تنهـا بـه پيـامبرش      هريگفت: ن جبير
: 1422عطيـه،  ابـن  ؛313ـ   307/ 10: 1422ثعلبـي،   ؛207/ 30 ،1412عطا كرده اسـت (طبـري،   

سـنت   ). بسـياري از مفسـران اهـل   6/401: 1404ي، سيوط ؛484ـ   4/480: 1415خازن،  ؛5/529
  اند. كرده قلروايت اشاره شده را از صحيح بخاري ن

  ارزيابي
 ،كوثر به خير معرفي شده است و با معنا كردن اين واژه تفـاوت دارد. كـوثر   ،روايت در

يـت  از جمله نهر و ماننـد آن. در روا  ،آن خيري است كه به پيامبر داده شده با مصاديق مختلف
) و بعـد از آن  1900/ 4 ،1407، كلمه كثير نيز به الخير اضافه شده است (بخاري، بخاريديگر 

نيـز هماننـد روايـت قبلـي      عبـاس ابـن آمده است و پاسـخ  » اناسا يزعمون... ان«ادامه روايت  در
كردنـد كـوثر   ست كه در آن زمان برخي از مـردم گمـان مـي   آن ا ،است. آنچه قابل نقد است

اسـتفاده   عبـاس ابـن سـخن   لحنبهشت است و اين نكته از پيامبر نقل نشده است و از نهري در 
  شود كه اجتهاد خود او بوده است. مي

سنت به موارد بسيار ديگري نيز اشاره شده است كـه يـا از شـهرت     ي اهليتفاسير روا در
كم ايـن مـوارد   كمتري برخوردار هستند يا با ابطال انحصار تفسير كوثر به موارد اشاره شده، ح

از اين موارد عبارتند از: قـرآن، اسـالم، حوضـي در بهشـت، خيـر       برخيشود.  نيز مشخص مي
عطيـه،  ابـن  ؛10/4370 ،1419حـاتم،  ابـي ابـن  ؛213ـ   207/ 30 ،1412دنيـا و آخـرت (طبـري،    

و نبوت اشاره به قرآن  بغوي). 6/401 ،1404سيوطي،  ؛8/472 ،1419كثير، ابن ؛5/529: 1422
  ).317ـ  313 /5، 1420كند (بغوي، مي
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التأويل از ميان همه ايـن تفاسـير بـه نهـر، نبـوت، كتـاب، حكمـت،        در تفسير لباب خازن
كثرت پيروان، خير كثير، فضائل كثيره، علم، شفاعت، حـوض، مقـام محمـود، اسـالم، اظهـار      

شـت را تـرجيج   امـا نهـري در به   ؛كنـد  دين پيامبر بر همه اديان، پيروزي بر دشـمنان اشـاره مـي   
  دهد. مي

كنــد،  ســمت خداونــد دعــوت مــي  كثــرت اصــحاب و پيــروان، نــوري كــه بــه شــفاعت،
مـواردي اسـت كـه     جمله از ،گانه و غيرهمعجزات، قول ال اله الّا اهللا، فقه در دين، نمازهاي پنج

ن موارد نيز به برخي از اي عطيهابن). 313ـ   307/ 10 ،1422كند (ثعلبي،  مي اشاره آنها به ثعلبي
ي فـريقين ايـن مطالـب    يـ طور كلـي در تفاسـير روا   ). به5/529 ،1422عطيه، كند (ابن اشاره مي

  رسد. مورد مي 33مطرح شده است كه در مجموع به 

   اقوال و روايات مجموع به نسبت. 4
ي، الزم اسـت تـا بـه   يـ تفسيري در تفاسـير روا  ياز بررسي هر يك از روايات و آرا جدا

  كه:  از جمله آن ؛ز به اين تفاسير توجه شودصورت كالن ني  
را ترجيح  »نهر بودن كوثر«همين  ،بعد از نقل اقوال مختلف جريرابن) اشاره شد كه الف

/ 30 ،1412دانـد (طبـري،    داند و دليل آن را هم روايات وارد از پيامبر مـي  داده و از مشهور مي
يـك   پذيرنـد و ايـن    سندي و محتوايي مـي  روايات را بدون بررسي ،و امثال او جريرابن). 209

حـوض بـودن   «جاي نهـر،     سنت به كه برخي مفسران اهل  آن  تفسير است. حال درآسيب جدي 
كـوثر،   ة). روايات شيعه دربـار 313/ 32 ،1420اند (فخررازي،  را مشهور و متواتر دانسته »كوثر

طـور   ل شـده و برخـي ديگـر بـه    سـنت نقـ   سند قوي ندارند و برخي از اين روايات از منابع اهل
آور اسـت و پـذيرش نهـر كـوثر     دربـاره كـوثر اطمينـان    اتمرسل آمده است؛ اما كثرت روايـ 

طـور در صـورت صـحيح بـودنِ      عنوان يك مصداق اخروي براي كوثر مشكل ندارد. همـين    به
كـوثر  تفسير براي واژه  بيشترينتوان نهر را از مصداق اخروي كوثر دانست.  روايات شيعه، مي

  تعلق گرفته است.  » خير كثير«و » حوض«، »نهر«در ميان روايات تفسيري به 
) در برخي از اين تفاسير به جريان نزول اين سوره و پس از آن منبر رفتن پيامبر اشاره ب

 ؛5/680 ،1415 حـويزي،  ؛778ـ   5/772 ،1419بحرانـي،   ؛880ـ   4/870 ،1423دارند (مقاتـل،  
زمان منبـر  كه سوره كوثر در مكه نازل شده و در آن  در حالي ،)14/459، 1368 مشهدي، قمي
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كـه بـه منبـر     يهمة مـوارد  شود،اكرم وجود نداشت. به اين نكته توجه  مبرو مسجدي براي پيا
نقـل شـده اسـت و شـخص ديگـري در       عباسابناز  ،رفتن پيامبر و شرح اين سوره اشاره دارد

شـود. ايـن روايـت در     وايات يك خبر باشد تقويت مـي كه همه اين ر  ميان نيست و احتمال اين
) كـه بـا توجـه    366ـ   363ص ،10ج ،1336 اني،نقـل شـده اسـت (كاشـ     انسيك مورد نيز از 

  توان به آن كرد. ضعف سند، اعتماد چنداني نمي  به
ي آمـده كـه   يي دارند. در جايبا يكديگر تفاوت محتوا عباسابن) روايات نقل شده از ج

ن از ايشـان سـوال كـرد كـه كـوثر      االمؤمنـ   ويد: وقتي سوره كوثر نازل شد، اميرگ مي عباسابن
: پيـامبر در جمـع   اسـت از او نقل شده  ،). در جاي ديگر382/ 5 ،1415كاشاني،   چيست (فيض

اثر وحي در او ظاهر شد و سر مبارك را پايين انـداخت و بعـد از    گاهاصحاب نشسته بود كه نا
بيان كوثر پرداختنـد    كوثر سخن گفت و خود به ةاز نزول سورر رفت و تي با تبسم باالي منبدم

» وعدني«و » اكرمني«بعضي  ،ات در اين روايات نيز متفاوتند). عبار362/  10 ،1363(كاشاني، 
  ذكر شده است.» باالي منبر رفت رب«آمده و در بعضي » اعطاني«و 

ولي شـأن   ؛تراكاتي وجود دارداش ،ميان مصاديقي كه از عامه و خاصه نقل شده است در
كه در بعضي روايات آمده اسـت كـه     از جمله اين ؛ها در بعضي جهات با هم تفاوت دارد نزول

كوثر در عوض وفات ابراهيم بـه پيـامبر داده شـد. در روايـات شـيعه سـاقي حـوض بهشـتي را         
  ين سخني نيست.ولي در طرف مقابل چن ،اند ايشان معرفي كرده ازن و ائمه بعد االمؤمن  امير

  مختار نظرية. 5
د. در تفاسـير، افـراد   كـر نيـز بايـد توجـه    » ابتـر «و واژه  3اثبات نظريه ناگزير به آيـه   براي

كننـد از افـراد مختلفـي     هـايي كـه ذكـر مـي    شمرده و شأن نزول» ابتر«مختلفي را مصداق واژه 
/ 8 تـا،  يكثيـر، بـ  (ابـن انـد  نـام بـرده   ابوجهلو  بن وائل  عاص، بن اشرف  كعب، ابولهبهمچون 

كنـد.  سـت كمـك چنـداني نمـي    اكه اين فرد چه شخصي   ). اين6/401 ،1404سيوطي،  ؛477
اسـت. همـان   هيآنچه در اين مسير مهم است، اصل استفاده از اين كلمه در جريان شأن نزول آ

 ،قابلشود. پس در م به شخصي كه قبل از اتمام، پايان پذيرد اطالق مي »ابتر« ،طور كه گذشت
  كوثر چيزي است كه ادامه دارد.
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كـه بـر     نـه ايـن   ،)835/ 10 ،1372سـت (طبرسـي،   ااز فوعل، شأنيت كثرت را دارا  كوثر
ولـي در كـوثر،    ؛خيـر كثيـر مصـاديق زيـادي دارد     ،كـه   مصاديق كثير اطالق شود. توضيح آن

اي  لعـاده ا اما همان مصداق ظرفيت فـوق  ؛شأنيت كثرت اين است كه مصداق كوثر يكي است
معنـا بـراي   شـود و همـين    كثرت فراوان صادر مـي  ق،را دارا است و از وجود همان يك مصدا

زيرا در قـرآن برخـي    ؛تر است. معناي خير كثير براي كوثر خالي از اشكال نيست كوثر مناسب
حكمت كـه از مصـداق    ة). واژ269همچون حكمت (بقره:  ،مصاديق خير كثير بيان شده است

شـدن پيـامبر بـراي تعلـيم      ثست به غير از انبيا نيز نسبت پيدا كرده است. اصل مبعوخير كثير ا
وگرنـه سـياق    ،كـوثر بايـد غيـر از خيـر كثيـر باشـد       رو، اين  از). 151حكمت بوده است (بقره: 

گذاري سوره، طلب نماز و نحر ويژه از پيامبر براي معنـاي خيـر كثيـر مناسـب نيسـت. در       منت
  ثر تحصيل حاصل است.دادن كو ،چنين حالي
تر شدن  اند و اين بر پيچيده مفسران بين معنا و مصداق، تأويل و تفسير خلط نموده برخي

توان نهـر را مصـداق اخـروي     مسئله افزوده است. در صورت صحيح بودن روايات فريقين، مي
ز زمـان از دو خصوصـيت بـار    بايد هم ،كوثر دانست، نه دنيوي آن. مصداق الكوثر هرچه باشد

هاي دشمنان تا قيامت باشـد. نهـر،    كننده توطئه ضامن بقاي دين و خنثي هك  برخوردار باشد: اين
ها را ندارند. غالـب ايـن مـوارد بيـان      اين ويژگي ،خير كثير، حوض، شفاعت، و ديگر مصاديق

بسـياري از ايـن اقـوال بـدون دليـل و        ،از آن گذشـته مصداق براي يـك مفهـوم كلّـي اسـت.     
  ن است.ايري صحابه و تابعبرداشت تفس
سـازد كـه تمـام    به ايـن نكتـه رهنمـون مـي    » ابتر«و » كوثر«هاي واژه به خصوصيت توجه

كـه   در حـالي  ؛مصـداق اخـروي آن   و تطبيق است يا بيـان  جريشده يا از جهت مصاديق ارائه 
سـت  چه چيزي مصداق كـوثر ا  ،ال بر اين مطلب استوار است كه در زمان نزول سورهؤتمام س

ن به پيـامبر را پاسـخ داده، قابليـت دوام داشـته، از او چيزهـاي      اهاي مشرك ييكه همه آن بدگو
گذاري خداونـد بـر پيـامبرش را بـا خـود همـراه       زيادي منشعب شود و در عين حال جنبه منت

شود كه خداوند نسل پيامبر  جمع مي تمام اين موارد فقط در حضرت فاطمه زهرا ؟داشته باشد
جا، تداوم بخشيده و نسل خالفت از رسول خدا نيـز از فرزنـدان   همه راز طريق ايشان د اكرم را

  ايشان و حضرت علي ادامه پيدا كرده است.
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پـس از وفـات ابـراهيم و در     ،هـاي آنهـا   ن و طعنـه اهاي مشـرك  در مقابل شماتت خداوند
كند تا ابتر بودن  طا ميمقابل جايگاه پايين زنان در جامعه جاهليت، حضرت زهرا را به پيامبر اع

را براي ديگران به ارمغان آورده باشد. اين بيان با سياق آيات، روايات اسباب نزول و قضـاياي  
  هماهنگ است. اريخمسلّم ت

  گيرينتيجه. 6
انـد ميـان    آيد كه مفسران نتوانسته دست ميبه » كوثر«بررسي تفاسير فريقين حول واژه  با

انـد. ايشـان    ايز قائل شـوند و آن دو را بـا يكـديگر خلـط كـرده     معناي لفظي و مصداقي آيه تم
 ،در نظر گـرفتن مصـاديق معنـاي آيـه     گاهياند و حتي  معناي لفظي واژه را مصداق آيه دانسته

 در  ايـن است تا از توجه به مصداق مورد نظر آيه در هنگام نـزول سـوره بازبماننـد.     شدهباعث 
سـوره، سـياق آيـات و قضـاياي      ةت وارد شده دربـار توجه به شأن نزول، روايا كه است حالي

مسلم تاريخي، روشي بود كه به ارزيابي اين تفاسـير و نيـز كشـف مـراد آيـه كمـك كـرد. بـا         
تنها مصداق مورد نظر سـوره در   ،ياتآبررسي واژگان سوره و توجه به شأن نزول آن و سياق 

را دارا بوده و از طريق ايشـان   نفر قابليت كثرتاست كه يك  زمان نزول حضرت فاطمه زهرا
همه آروزهاي شوم دشمنان براي نابودي نسل پيامبر و تمام شدن اسالم با وفـات ايشـان ناكـام    

  ماند.
صورت تطبيقي از ميان تفاسير عقلي شيعه و سـني نيـز     ههمين موضوع ب ،شود مي پيشنهاد

  بررسي شود و ادله مفسران با يكديگر مقايسه شود.
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  ه.ش. ١٣٦٧قم: دارالکتاب،  ،تفسیر القمي ،بن ابراهیمعلي قمي، .٣٧
فروشي  چاپ اول، تهران: کتاب ،تفسیر منهج الصادقین في الزام المخالفین ،الله  بن شکراللهفتح کاشاني، .٣٨

  ه.ش. ١٣٦٣اسالمیه، 
  تا. بي نا، یبجا: بي ،اختیار معرفة الرجال ،بن عمر  محمد کشي، .٣٩
، چاپ اول، تهران: مؤسسة الطبع و النشر في وزارة اإلرشاد ١ جلد ،تفسیر فرات الکوفي ،بن ابراهیم  فرات کوفی، .٤٠

  ق. ١٤١٠اإلسالمي ـ 
 ،»ه واژه ابترشناسانه برهیافتي زبان« ،مرتضي ،ایرواني ،بي زینب بي ،ینیحس محمدعلي، ،کرماني  رضایي .٤١

 .١٣٩١ زمستان، ،یقرآن یهاپژوهش

 العروس من جواهر القاموستاج  ،مرتضی حسینی  محمد  الدین، سیدواسطی، زبیدی، حنفی، محب .٤٢
 ق.  ه ١٤١٤لبنان: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،  –اول، بیروت  چاپ ،جلد)٢٠(

  م. ١٩٣٠: النبطیه الرحمانیه، مصر ،ملتقي اللغتین العبریه و العربیه ،فرج مراد .٤٣
  .١٣٨٢ ،المللي حمایت از انتفاضه فلسطین تهران: کنفرانس بین ،دائرة المعارف یهود ،المسیري مزراحي، .٤٤
 ق.١٤١٣ ،جلد، چاپ اول، قم: کنگره شیخ مفید١ ،األمالي (للمفید)  ،بن محمد  محمد مفید، .٤٥

  م. ١٩٨٤افه االسالمیه، ریاض: دارالثق ،اسباب النزول  ،الحسن علي  ابي واحدي، .٤٦
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