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 مقدمه. 1

الزم و و نه کافی و برای صّح  هر مطلبی کوه در تفسویر رط ، شاز منظر علم اصول تفسیر
 رآن مطابق  داشته باشد؛ زیرا ای ق واعد و مبانی تفسیرق ، آن اس  که باشود ی  آیه مطرح می

و بوه  شوده گوذاریعی پایهشور  های عقلی و عقالیی یوا نقلوی وواعد و مبانی بر اساس مالکق
 1اس . شده هلمان پذیرفتعنوان اصول اولیه از سوی عامه مفّسران مس

روایوات  از اعده مستثنی نیسو  و الزم اسو  محتووای ایو  دسوتهق تفسیر اثری نیز از ای 
از ای  رو، ی وی از موضووعات مهوم  ؛شود ههمچون هر تفسیر دیگری با اصول تفسیری سنجید

یو  بی )ع( که تاکنون کمتر مورد توجه بووده، تحلیو  تفسویری ا در مورد روایات تفسیری اه 
بی  مفّسران اسو . توا از  شده هشناخت روایات و دیدگاه تفسیری حاص  از آن، با اصول و مبانی

ای  رهگذر میزان صّح  و اتقان علمی آن به دس  آید. باید توجوه داشو  ایو  تحلیو  زموانی 
 کند که به صورت تطبیقی و بی  آراء مختلف تفسیری صورت پذیرد.نمود بهتری پیدا می

 بحث. پیشینۀ 2

در میوان  . البتهشود مالحظه نمیدر مورد پیشینه ای  موضوع، منبع مستقلی به طور خاص 
تووان بوه کتوب می ،از جملوهخوورد؛ به  شوم میآثار گذشتگان، مباحثی مرتبب با ای  موضوع 

ها عصم  انبیواء در ای  کتاب 2عصم  انبیاء )ع( یا کتب مش   اءیات اشاره کرد.مربوط به 
؛ بوا ایو  تفواوت کوه در ایو  کتوب شوده رآن بررسویق هات وارد بر آن بر اساس آیاتشب )ع( و

اما در ایو  نوشوتار، موضووع، اثبوات عصوم  نیسو ؛ ؛ عصم  اس اثبات موضوع محوری، 

                                                                                                                   

قرآن: در نظر گرفت  قرائ  صحیا؛ توجه به مفردات آیه؛ توجه به  شده در تفسیرتری  اصول و قواعد پذیرفته. از جمله مهم1
های مختلف کالم )مطابقی، التزامی و تضمنی(؛ توجه به انواع ها و جمالت؛ توجه به معنای کلمات در بستر نزول؛ توجه به دالل ترکیب

 ... . ، آیات دیگر، روایات( ومختلف قرائ  حالی )مانند فضای نزول، مقام سخ ، مسّلمات( و مقالی: )مانند سیاق
االنبیاء )فخر رازی(،  هایی مانند: تنزیه االنبیاء )سید مرتضی(، الهدی الی دی  المصطفی )عالمه بالغی(، عصمه. از جمله کتاب2

 .. .تنزیه االنبیاء عما نسب الیهم حثاله االغبیاء )اب  خمیر(، عصمه االنبیاء فی القرآن ال ریم )آی  الله سبحانی( و .



 یریقواعد تفس یۀ)ع( بر پایذنب النب یۀآ یریتفس اتیروا یقیتطب یبررس 

 

فصل دو 
  ۀانم

هش ژپو
تفس  یاه ی  تطب  ر ی  ق   ،ی

شمار وم، 
ل د

م، سا
ق نشگاه  ا د

 ۀ
م، پا

دو
یی   ز

تان 
مس و ز

139
5

شمار  ،
پ  ۀ پ ی  4یا

161 

، روی ورد نیوزاس . در ای  زمینه آیات مش   مربوط به ی ی از بل ه موضوع، روایات تفسیری 
 گیری نیس . و به دنبال نتیجهای  نوشتار ی  روی رد روشی اس  
؛ ماننود انوداس  که به نقد روایات تفسویری پرداخته آنهاییدسته دیگری از منابع مرتبب، 

. تفاوت ای  دسته نیز بوا آنچه در مقدمه تفسیر االثری الجامع تألیف آی  الله معرف  آمده اس 
 بوه طوور عموده بوه . در ایو  پوژوهشگورددپژوهش حاضور بوه زاویوه نگواه بوه روایوات بور می

 .شود پرداخته میشناسی روایات تفسیری آسیب

 . اهمّ فواید علمی این پژوهش3

 آید:راری اس  که در پی میق تری  فواید ای  پژوهش بهبرخی از مهم
برای به دس  آوردن  راهیتواند سایی نسب  میان تفاسیر مأثور با اصول تفسیری میشنا و4

عد عقالیی ه ای بور کشوف یوا رینوهق ر رأی تفسیری و از جمله روایوات تفسویری ومیزان اتقان ب 
در تقاب  با  ایشاندیدگاه تفسیری  طعار ق زیرابی  )ع( باشد؛  به دیدگاه تفسیری اه شدن  نزدی 

 اصول عقالیی تفسیری نخواهد بود.
خواهود انجامیود کوه پوذیرش  شوبهه و تحلی  مذکور به ویژه در آیات مش   به نفی ای 2

 آراء تفسیری معصومان )ع( در آیات مح  اختال ، صرفا ی  پذیرش تعّبدی اس .
و تحلی  مذکور، گذشته از ای  که اطمینان بیشتری برای حّجّیو  روایوات تفسویری بوه 7

 .شود ها میتر آنآورد، موجب فهم عمیقوجود می
توانود روشوی تفسویری، ایو  روش می و با توجه بوه ضورورت بررسوی محتووایی روایوات1

 .  شود هها در نظر گرفتکارآمد در تحلی  آن
در ای  نوشتار برآنیم تا روایات تفسویری ذیو  آیوه دوم سوورۀ فوتا را بوه صوورت تطبیقوی 
نسب  به سایر آراء تفسیری تحلی  نماییم. بور ایو  اسواس، پرسوش اصولی آن اسو  کوه آراء و 

 تفسویر شده واعد پذیرفتهق گونه و به  ه میزان با مبانی، اصول وروایات تفسیری ذی  ای  آیه،  
 تر اس ؟بولق اب ق و از ای  منظر کدام رأی ردرآن مطابق  داق
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 روایات تفسیری. 4

؛ نخسو ، روایتوی منقوول از اموام رضوا)ع( شوده دو گونه روای  نق  ذی  ای  آیه عمدتار 
مت  ای  روای  از  داند.)ص( نزد اه  م ه میدر آیه را گناه پیامبر « ذنب»اس  که مقصود از 

  رار اس :ق ای 
ُمتُدََن َمتْ  دُ  ْْ ُهْم َ تُُسك  َي َه ه وسَّ ًُ َمْ  َرُسكَ   للَّ َِ أْعَظَم َذْسم َد ُمْشَرَ ى أْهَل َمكَّ َْ ََن َلْم َيُكْ  أَحِد َع

ُ َجَُءُهْم ه  َلكَّ َُ  ًُ ك ََ يَ  َص ُِّ ََ َس  ٍِ
َُ َه َثَلَثَكُ ََ  للَّ ََ َعُظَم  َِ  إلْوَلَه َ ُمَر َذَلَك َعَلْيَهْم  ْعَكَة إَلى َ َلَك ُلدَّ ََ 

َ َحدً  َإنَّ هذ  َلَشىْ»ُُلك  ق  ًُ َِ َإله َل   َلَه َْ َ  َعلتىأَج ََ  ْصتَمُر ُهْم أَن  ْمُشتك   َْ ََ  ْسَطَلتَ   ْلَكتأ َمت  ِء ُعُتُِب 
ُكْم َإنَّ هذ  َلَشىْ َُ َُ آَلَه ْْ َلِي ِء ُير ُد مُ َسَك َُ َِ   َوَرَة َإْن هذ  َإَّلَّ  ْو

ى  ْلَكلَّ َُ هذ   َ   (3-1)ص، «ََ َُ ت َُ تُ  َلكَّ َُ

ُه َعزَّ  َِ   للَّ َه ه َمكَّ َجلَّ َعَلى َسَميِّ ْحَُ َلَك ق ََ َُ َُ  ُ ُد َإسَّ َم  َُ  َلُه َيُ ُمَحكَّ تُه متُ َكَ تدَّ ًُ َلَيْيَفَر َلَك  للَّ ًُ ُمَميَ ح ُْ َُ  َِ َمكَّ
 ََ َر ونَّ ُمْشتَر َ َمْ  َذْسَمَك  ََ َمُ َكتتوَّ َم  يَكُ َكَ دَّ َُ َه 

َك إَلى َكْكَحيَد  للَّ َُ ُدَعُ ََ  
َِ َد ُمْشَرَ ى أْهَل َمكَّ َْ َر َع ى مُ َكتوَّ

ْكَحيتدَ  َُّ ُهْم َلْم َيْ َدْر َعَلى إْسَكَُر  ل َْ َ ىَ َم ََ ََ َمْ    َِ ُضُهْم َعْ  َمكَّ ْْ ََ َج  ََ َوَر ُضُهْم  ْْ ََ َِ أْسَلَم  َلْيتَه إَذ  َدَعتُ  َع َمكَّ
ُظُهكَرَه َعَلْيَهم. ََ ى َذَلَك َمْيُفكرً   َُ َدُهْم  َْ َصَُر َذْسُمُه َع َُ َُس إَلْيَه  ََّ     ل

حضورت علوی  شویعیان پیامبر )ص( یوا شیعیان در آیه را گناهان« ذنب»گونه دوم مراد از 
یو  روایو  موت  ا رار گرفتوه اسو .قو و مورد آمورزش شده )ع( دانسته که بر پیامبر )ص( حم 

    نی  اس :

َر »ك   لله ُى  َُُه  وَى عمد  لله عقلت  ... ََ مُ َكتتوَّ َم َمْ  َذْسَمَك  ُه مُ َكَ دَّ ُ : قت «َلَيْيَفَر َلَك  للَّ
، 2)تفسویر القموی، ج  ُْه ثم غفرهُ لته.شي مُ  ُن له م  ذسب َ َّل هما َذسب َ لك   لله حكله ذسكب

 (741ص 
ُ   لَمى )ه( لْلى ) (: يُ على  إن  للته ق دق َ»ُ : ق ... إلى أن ... ستلت جْفر َ  محكد ) (

َم َمتْ  ق ُْك ثم غفرهُ لى  َ ذلكشي كمُرك َ كُْلى حكلَى ذسكب ُه مُ َكَ دَّ كله عز َ جل: َلَيْيَفَر َلَك  للَّ
َر  ََ مُ َكتوَّ  (1311، ح 31، ص1البرهان، ج  ،یبحران) «.َذْسَمَك 
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 سایر آراء تفسیری. 5

ایات اه  سن  بدون اشاره به معنای ذنب در آیه، به بیان معنای ما تقّدم و موا توأّخر در رو 
 آید که ذنب به همان معنای معهودش فورض؛ هر  ند از سیاق عبارت  نی  بر میشده هپرداخت

 اس .  شده
« موا توأّخر»در زمان جاهلی  و مقصوود از « ما تقّدم»در برخی از ای  روایات مقصود از 

در برخی دیگور مقصوود (. 31، ص3الدر المنثور، ج ،یوطیس) اس شده اسالم معرفی در زمان
بو  از ق و برخوی دیگور آن را گناهوانی شده ب  و بعد از هجرت بیانق از ای  دو عبارت، گناهان

در ایو   (.211، ص 43ج  زان،یوالم ،ییطباطبوا) شوود یا بعد از آن واقع موی شده فتا م ه واقع
 عرفی مفروض اس  و بحث بر سر معنای ما تقدم و ما تأخر اس . روایات، صدور ذنب

برخی نیز اضافه ذنب به ضمیر را تفسیر کرده و مراد از ذنب ما تقدم را گناه حضرت آدم 
کشوف االسورار،  ،یبودیم) انودو حّوی )ع( و مقصود از ذنب ما تأخر را گناهان ام  بیان کرده

 .(213، ص1ج
گنواه مؤمنوان، تورک  انود از:کوه عبارت کنودی را بیان میفخر رازی در ای  مورد وجوه

 .(33، ص23ج  ب،یالغ ایمفات ،یراز  یفخر الد) افض ، گناهان صغیره و طلب عصم 
جوا بوه مفعوولش ای مصودر ذنوب در مصودر اسو  و « ذنب» ،سید مرتضی معتقد اس 

یعنوی گنواه مشورکان اسو ؛ « الذنوب الیو »، «ذنبك»مقصود از  و بر ای  اساس، شده هاضاف
مقصود از مغفرت نیز، نسخ اح وام مشورکان بور ضود پیوامبر )ص( در ، و نسب  به پیامبر )ص(
 .(443و  443، صاءیاالنب هیتنز  ،یمرتض) حضرت به م ه اس جلوگیری از ورود آن

، پیامودهای سووئی «ذنوب»موراد از  ،گویدعالمه طباطبایی نیز بر اساس روای  عیون می
حضرت نزد مشرکان داشته و آن ذنبی اسو  کوه در نظور آنوان بور گوردن او آناس  که دعوت 

دن آن اس  با باط  کردن پیامدهای آن بوه شاناس  ... و مغفرت خداوند نسب  به ذنب او، پو 
 .(211، ص43ج ،ییطباطبا)   و بنیۀ کّفارشوک وسیله از بی  بردن
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 تحلیل تفسیری. 6

تحلی  ادبی و مطابق  روایات با آیوات و سویاق و  این  به بررسی لغوی غفران و ذنب و
 .شود مسلمات و تحلی  عقلی موضوع پرداخته می

 بررسی لغوی. 1. 6
 :شود دو واژۀ کلیدی آیۀ مورد بحث، غفران و ذنب اس  که اکنون بررسی می

اند دن( بیان کردهشانرا به معنای سَتر و تغطیه )پو« غفر»لغواان او، ماده : غ رانالف. 

ن  زوددر معنزای وزف  و ب  که پس از اان اوز،، عمزدتار( 204، ص2ج ن،یالع ،یدیفراه)

 ر،یزالمدباح المن ،یومی؛ ف406المفردات، ص ،یراغب اوفهان) خطا و گناه به کار رفته اس 

 کندمصطفوی معنای عام ای  ریشه را با توجه به موارد کاربرد آن، محو اثر معرفی می .(226ص
 .(214، ص3ج ق،یالتحق ،یمصطفو )

دو هود   شیء دن ی شانپو  ،از سوی ارباب لغ ، باید گف  شده مطابق معانی مطرح
ها و معایب آن از انظار عمومی و زیبا جلووه دادن در نگواه اصلی دارد: ی ی پنهان کردن زشتی
کنود. حوال را تهدید می شیء ،ها و ضررهایی که از بیروندیگران و دیگری محافظ  از آسیب

ن دارد، همی  دو ن ته را در شودرود و معنای بخبرای ذنب و گناه به کار می« غفر»وقتی تعبیر 
و  شوود هبویا از دیود عمووم پوشویدق فعو ، اوالر  ،شوود باعث می« مغفرت ذنب»بر دارد؛ یعنی 
 .  شود مانع از رسیدن عذاب و عقاب به مجرم، ؛ ثانیار ودنش گناه ار رسوا

دو اثر دارد؛ ی ی رسوا کردن صواحب ذنوب و دیگوری اسوتحقاق « ذنب»به تعبیر دیگر، 
توان محوو اثور را لذا می ؛ای  دو اثر از بی  برود ،شود و مغفرت ذنب باعث می ،عقوب  برای او

 مار آورد. ه شمعنای عام مغفرت ب
در آن کوه آمرزیودن و با معنای عرفی و متبا« لیغفر»معنای به کار رفته در روای  عیون از 

که خداونود و ای  شده هن اس ، مطابق  ندارد؛ زیرا غفران در آیه به خداوند نسب  دادشودبخ
 معنا اس . گناهی را ببخشد که تنها در نظر دیگران گناه اس  و در واقع گناه نیس ، بی
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اثور دن اسو  و معنوای عوام آن کوه محوو شواناما ای  روای  با اص  ماده که به معنای پو 
 دعووت پیوامبر )ص( بوه توحیودتبعات سوء باشد، تناسب کام  دارد؛ زیرا خداوند با فتا م ه، 

حضورت، ای سّفاک از پیوامبر، دشومنی بوا آن. تعباتی  ون ارائۀ  هرهرا از بی  برد نزد مشرکان
، تراشی بر سر راه اسالم و هدای  موردم، ممانعو  از ورود بوه م وهتمّرد از پذیرش از حق، مانع

 آزار مسلمانان و ....
؟ و )ص( محدود به مخالف  و ظلم مشورکان اسو  امبریاثر اعمال پ ، آیاشود دهیاگر پرس

 سو ؟ین دیحضرت به توحهمه برک  از آثار دعوت آن  یو ا  ید  یریها، فراگانسان  یهداآیا 
ذنب به کار رفته و ذنب معموالر آثار شوم بوه دنبوال دارد،  ۀکلم هیاز آنجا که در مت  آ مییگو یم

 گور،ید  ریمنظور اس ؛ نه مطلق آثار آن. به تعب امبریآثار نامبارک دعوت پ اف ،یدر  توانیماز آن 
ها اسو  و هوم آثوار انسوان  یهم آثار مبارک دارد که هدا د،یتوح ی)ص( به سو  امبریدعوت پ

بوه اعتبوار آثوار  امبر،یاز اعمال پ ه،یآ  یاس  و خداوند در امشرکان  ینامبارک که ظلم و دشمن
 آثار اس .  یمشتم  بر هم زیکرده و مغفرت ن ادی« ذنب»آن، به  ارکنامب

تووان میپایوانی  تعوابیر؛ اموا از نشودهدر مت  ای  روای  به معنای مغفرت در آیوه تصوریا 
به خصوص تعبیور ؛ شده پیامبر )ص( معنابی  بردن آثار و تبعات اعمال  دریاف  که مغفرت به از

سببیه، غلبوه پیوامبر )ص( « باء»که به واسطه   ُصُر ذسمه عَدهم ُى ذلک ميفكر  َظهكره عليهم 
کنود؛  ورا کوه حضرت )دعوت بوه توحیود( معرفوی میگناه آنشدن  بر مشرکان را دلی  مغفور

و مسولمانان هموه از آثوار  تالش برای تداوم ح وم  طاغوت، عدم تبعی  از حوق، آزار پیوامبر
 بر مشرکان و فتا م ه از بی  رف . ایشانعم  پیامبر )ص( بود که با پیروزی 

به  که برخی مفّسران بر اساس روای  امام رضا )ع( مغفرت ذنب را صرفار شایان ذکر اس  
م وارم  )نو : انوددن  هره ساختگی از پیامبر )ص( و یافت  حقانی  دیو  معنوا کردهه شزدود

اموا کامو  نیسو ؛ زیورا در ایو  روایو   ؛ای  مطلب صحیا اسو  .(24و41، ص22ج ،یازر یش
رار گرفتوه و ایو  غلبوه نقطوه کلیودی در مفهووم قو «مشرکان بر غلبه»در مقاب  « ذنب مغفرت»

اسالم آوردند؛  و کسانی که واقعار 4را به سه گروه تقسیم کرده؛  ایشانروای  اس ؛ زیرا در ادامه 
و کسوانی 7دند؛ ش درت غلبه، از م ه خارجق و معاندانی که اسالم نیاوردند و با از دس  دادن2
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گوروه نخسو  بوه  ،ادر به ان ار توحید هم نبودند. در ای  تقسیمق ولی ؛که در م ه باقی ماندند
ر بر غلبه بر پیامبر یوا ادق اما دیگر ؛ایمان واقعی نیاوردند دیگرراستی ایمان آوردند؛ ولی دو گروه 
و یوا بوه اسوالم ظواهری روی  نددشو لذا یوا از م وه خوارج ؛ایجاد مش   برای مسلمانان نبودند

 آوردند. وجه مشترک هر سه گروه، از بی  رفت  آثار و تبعات پیشی  اس  که با ای  غلبه حاص 
 د.ش

م حیوان گرفت« َذَنب»ای  ماده در اص  از : ذنبب.  ؛ هور  یوز پسوتی شوده هبه معنای د 
؛ راغوب 731، ص4ابو  منظوور، ، ج )ن : گویندمی« َذَنب»که به دنبال  یزی آید، در لغ  

نیز در اص  به معنای گرفت  دم حیوان اسو ؛ بوا توجوه بوه اصو  « َذْنب» .(774ص ،یاصفهان
گوینود؛ زیورا کوه می« َذْنوب»لغوی ای  ماده، به هر عملی که عواقبی سوء در پی داشته باشد، 

ایو  معنوا سوپس در کواربرد، بوه  .(774ص ،یراغب اصفهان) جزای آن در آخر و تابع آن اس 
 اسو  شوده و تبودی  بوه حقیقو  شوده و عقاب به دنبال دارد، نق  سوءجرم و گناه که تبعات 

 .(731، ص4منظور، جاب )ن : 
 اب  بیان اس : ق دو مطلب« ذنب» ۀدر بررسی ماد

پی داشته باشود؛ اموا  عملی اس  که آثاری سوء در ای  که ذنب در اص  لغ ، ،نخس 
فعو   ای جدای از خود فع  اس ؛ بدی  معنا کوه هر نود معمووالر عاقب  و آثار ی  فع  مقوله

وم به دنبال دارد، اما ای  مطلوب عمومیو  نودارد و گواه شبیا، آثاریق حس ، آثاری نی و و فع 
بورای مثوال، ری نی و نیوز داشوته باشود؛ بیا، آثاق مم   اس  فع  حس ، آثاری سوء و یا فع 

آفرینش بندگان، فع  خداوند متعال و نی و اس ؛ اموا جورم و ظلوم بنودگان نیوز از آثوار هموی  
بورای فعلی زش ، پیامدهای نی و هم داشوته باشود؛  ،خلق  اس  یا بالع س گاه مم   اس 

لووگیری از عجوب بورای او در روایتی از امام صادق)ع( ی ی از آثار گناه برای مؤم ، جنمونه، 
 .(747، ص2ج ،ینیکل) اس  شده مطرح

تواند آثاری نی و یا زش  به دنبال با خود فع  و میق نظر از حس  یالذا هر فعلی و صر 
گونوه اسو . پوس فعلوی همچوون دعووت بوه توحیود از داشته باشد و فع  پیامبر)ص( هوم ای 

ک، برکو  فراگیور را در شور  مونجالب ظلوم وها، نجوات از سو برکاتی  ون هدای  انسانی 
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با ای  بیان، اطالق ذنب به عم  نبووی )دعووت  دارد و از سوی دیگر تمّرد و آزار معاندان را.پی
رآن، به اعتبار آثار سوء آن، خروج از معنای لغوی نیسو  و بوا اصو  لغو  ق به توحید( از سوی

 تناسب دارد.
فهووم متوداول آن یعنوی جورم و گنواه در نظور را بوه م« ذنب»که حتی اگر ن ته دیگر آن

 )نو : مقصود از ذنب در عر  متشرعی ، مخالف  با امر الهوی اسو  بگیریم، هر ند معموالر 
؛ شوود ش نی اطالق میانونق گونه ، اما در اص  لغ ، ذنب به هر(.211، ص43ج  ،ییطباطبا

یعنی ای  کوه  ؛ب  برداش  نیس اق انون  ه کسی باشد، از معنای لغویق انون،ق که آنای  منتها
ق ذنب خدا باشد یا غیر خدا، در اص  لغ  نهفته نیس  و از رائ  خارجی بایود بوه دسو  ق متعلَّ

انون فورد یوا قو مم و  اسو  عملوی نسوب  بوه .ی  معنای نسبی اسو « ذنب»از ای  رو  ؛آید
نظور کسوی  توانود درانون دیگری عملی صحیا؛ لذا عم  میق گروهی تخّطی باشد و نسب  به

از منظور از ای  رو،  ؛(34، ص3ش، 4733آبان  ،یسبحان) باشد و در نظر دیگری نباشد« ذنب»
 به معنای مخالف با امر مولوی نیس . لزومار « ذنب»لغوی، 

حضورت . گونه کاربرد )ذنب در نظور دیگوران و نوه گنواه واقعوی( مصوداق هوم داردای 
ُلتكنَ  ََ َلُهْم   کند:موسی )ع( به خداوند عرض می ُُ توُُف أْن َيْ  َُ ای  کوه  از. (41)شعراء، "َعَلىَّ َذْسِب 

 شوده بطیان بیوانق حضرت تنها در نظرمشخص اس  که گناه ار بودن آن« لی ذنب» :نفرمود
 اس .

بوه معنوای مخالفو  امور  صورفار « ذنوب»اگور  .واهد دیگر نیز مؤّید ای  معناسو ش برخی
نیز جز از جانب خداوند معنا نخواهد داش ؛ زیرا « مغفرت ذنب»مولوی باشد، در ای  صورت 

ن گناه، در حوزه اختیار کسی اس  که تخّطی نسوب  بوه او صوورت شودن یا نبخشودمنطقا بخ
بخشوش گنواه  یعنویر آن شهو م یبه معنا« مغفرت»اس  که  یدر صورت  یا .گرفته و نه غیر او

نظر نخواهد بود؛  را کوه ای  بر   یدل گریپوشاندن باشد، د  یدر نظر گرفته شود؛ اما اگر به معنا
   بپوشاند. گرانینسب  به خداوند را از نظر د  یگریبل ه راجا اس  گناه د  ،تواندیفرد م

ََصت  اس . مانند: شده هدر موارد بسیاری مغفرت ذنب به غیر خداوند نیز نسب  داد
ُ
يَك أ

سَب  َكيَفَرَة  لذا ََ ََصيَك 
ُ
ََ أ  ... ََ َه  َُ َكى  للَّ

َحم ََ َِ  لترَّ ََ َصتَل ، 32، ص31ج ،یمجلسو)  ََ َ ْظَم  لَيْيَل 
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ََ    (412 ثی، حد43باب  َهُ  َُ ََ  ْ ُ  ُجثَّ َهُ  ََ ْط ََ  َْ َ َُ  أْشَم َُ ََ َمُ  إلْحَآُُن إَلْيَهُ  ُ ْلُت  َُ َ َُ : أْحَآْ  إَلْيَهُ  َُ

 (.1، ح144، ص1ج ،ینیکل)   ْغَفْر َذْسَمَهُ.
دهند؛ پوس ذنوب نیوز بوه در ای  روایات، معصوم )ع( مغفرت ذنب را به انسان نسب  می

تواند به معنای گناه یا خطای دیگران در حق معنایی اعم از مخالف  امر الهی به کار رفته که می
 انسان باشد. 

اعوده باشود، ق تواند هرگونه خروج از عر  ومیدر لغ  « ذنب»که تر بر ای دلی  روش 
المؤمنی  )ع( در نماز استسقاء اس  که حتی ای  واژه در مورد خود خداوند  تعبیر منقول از امیر

 :اس هم به کار رفته
 َُ  ُ ََ ََ إْن َرَدْدَك َك  َُ َكُ ْْ ُ َمْ  َس ََ ََ ََ إلْكَكَُم َمُ  ََ َ َرَمَك  كَدَك  ُُ َم َُ  ُ ََ َُ َك إْن أَجْم َك  َمَل َذْسٍب إسَّ َْ ََ  َم تُ  ََ َل

.ُ ََ ُ َعَلى أسُفَآ ََ َُ َُي
ََ
َُ ََ  (.411ص، االمام الرضا یالفقه المنسوب ال) َلَكْ  

گوذار اسو ، اموا از انونق تعوالی خوودکه احدی را بر خداوند حقی نیسو  و باریبا ای 
ای  تفّضو  و وعودۀ ، لذا خروج از (31)غافر، جا که به تفّض ، اجاب  داعی را وعده فرمودهآن

   اس . شده «ذنب»الهی از سوی امام )ع( تعبیر به 

کوه رینه ای ق ، بهشده در ابتدای روای  عیون که ذنب نزد اه  م ه معرفی« ذنب»کلمه 
فرمود کسی نزد مشرکان اه  م ه گنه ارتر از پیامبر نبود، به همان معنای عرفی و معهود یعنوی 

ر انتهای روای  که در مقاب  مغفرت الهی به کار رفته، با توجه بوه جرم و گناه به کار رفته؛ اما د
که در نظر اه  م ه گناه اسو ، بوا اصو  لغووی خوود ، عالوه بر آن«لیغفر»معنای محو اثر در 

 تناسب تام دارد.«  ه آثار سوء داردآن»یعنی 
ق تحلیو  کوه طبورا به معنای تبعات سوء در نظر گرفته؛ حال آن« ذنب»عالمه طباطبایی 

 ،ییطباطبا) «ِسيُ ِكمْ»اس  نه خود « ِسيُ ِمُ له كمْ»از نظر لغوی به معنای « ذنب»پیشی ، 
بوه  ،یلغوو  یخود عالموه در بررسو رایرا داده؛ ز  یاشتباه جا یا . البته احتماالر (211، ص43ج

 . (همان) ماده اشاره کرده اس   یا ایصح یمعنا
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 کوه مغفورت، از بوی  بوردن آثوارای  ،آوردوجود میدر نظر گرفت  ای  معنا مش لی که به 
صوورت مغفورت بوه نه نفس آن؛ اما اگر ذنب را به تبعات سوء معنوا کنویم، در ای  ؛اس  شیء

 د.شخواهد شیء معنای از بی  برد آثار  آثار  
اگر مراد از ذنب را ذنب مشرکان در حوق پیوامبر  .نظر سید مرتضی نیز مح  اش ال اس 

صورت مغفرت ذنب طبق معنوایی جلوگیری از ورود به م ه، در ای  نظیر ،یریم)ص( در نظر بگ
کم با اصو  لغووی د و ای ، دس شبیان کرده، ابطال و نسخ نفس ذنوب خواهد ایشانکه خود 

نظر وارد اسو  کوه در   یبه ا یاش االت زین ی. از نظر ادبکه نسخ آثار ذنب اس ، تناسب ندارد
 خواهدشد. انیخود ب یجا

در ای  آیه همچون حم  ذنب بر ذنوب ام ، نظر  شده تنی اس  سایر تفسیرهای ارائهگف
، از منظر لغووی اشو الی بور شده به معنای معهود خود فرض« ذنب»و « غفران»فخر رازی که 

 ها وارد نیس .آن

 تحلیل ادبی. 2. 6
مفعوول تواند هم به فاع  و هم بوه در مورد رأی سید مرتضی، درس  اس  که مصدر می

 تر، اش االتی از نظر ادبی به ای  نظر وارد اس .اما با نگاهی دقیق ؛شود هخود اضاف
ایع آن کوه شو اما نه مصدر به معنوای عرفوی و ؛مصدر هس « َذْنب»که کلمه نخس  آن

معصی  کردن باشد؛ زیرا ثالثی مجرد ای  ماده به معنای عمومی تبعی  اس  نوه گنواه کوردن. 
: َذَسَمهُ  ًُ ه ُلم ييَُدْر أثَره. َذْسم َْ ، 4ج  : اب  منظوور،؛ ن743ص ب،یالمعجم الوس) أصَُب َذَسَمه. َ َكَم
آنچه که به معنای گناه و معصی  در ای  ماده به کار رفتوه، (. 411، ص3ج ،یدی؛ فراه711ص

ابو  منظوور، لسوان ؛ 421، ص4الصوحاح، ج ،یجووهر) آن اسو « إفعوال»ثالثی مزید و بواب 
تناسوب  ایشواناز سووی  شوده و ایو  بوا معنوای مطورح ،نه ثالثی مجّرد ؛(731، ص4العرب، ج

  ندارد.
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  یوا صوورت یکه در ا میرا اسم مصدر از باب افعال بدان« ذنب»کلمه  که یمگر ا ؛یبل
( و وجوود 414، ص2ج  ،یو. هر ند که عم  اسم مصدر اندک )اب  عقشودیاش ال برطر  م

 (.211، ص7)حس ، عباس، ج بر سماع اس افعال مختلف مقصور  یاسم مصدر برا
دهود؛ یعنوی که مصدر از نظر لزوم و تعّدی، عم  فع  خوود را انجوام میآن ،اش ال دوم

گیرد و اگر متعّدی به واسطه حور  به میاگر الزم بود، فاع  و اگر متعّدی بود، فاع  و مفعول
کند و در ای  حال  نیز تنهوا بوه  به عم تواند در مفعولحر  جر می ۀنیز تنها به واسط ،جر بود

 (.137و  132، ص7ج ،ینییغال) شود هتواند اضاففاع  خود می
 :(17، ص2ج  ،یاب  عق) گویداب  مال  در ای  مورد می

ًُ  َ مَ     َفْله  لكصدر ألح  ُى  لْكل  مُردً   َ مضُُ

عمو  نصوبی فعلوی الزم اسو  و از ایو  رو ایو  مصودر « أذَنَب »ای  در حالی اس  که 
 یمصودر متعود  یو یرا بوه معنوا« ذنوب»مش  ، مصدر   یرفع ا یبرا یطوس خی. ش ندارد.
نحوه معنا در زبان عرب کاربرد   ی(. ا741، ص1ج ،یدر نظر گرفته اس  )طوس« الصّد »مانند 

 اس .  یدل ازمندیدارد؛ اما اثبات آن ن
 شوود ههم به مفعول خود اضاف تواند هم به فاع  وجا که مصدر میکه از آنن ته دیگر آن

 ةالبهجو ،یوطیسو) و با نظر به موارد کاربرد که اضافه مصدر به فاع  بیشتر اسو  توا بوه مفعوول
رینه و اعم از لفظی یا معنووی و ق دن مصدر به مفعول نیازمنده شاضاف ، غالبار (233ص ،ةیالمرض
مفعوول خوود بودون  دن مصدر بوهه شلذا اضاف ؛(111، ص7ج ،یشرح الرض ،یاسترآباد) اس 
کم بوا مووارد کواربرد نوزد لفظی یا معنوی برای تشخیص فاع  از مفعوول دسو  ۀرینق گونههیچ

 عرب مناسب  ندارد.

 مطابقت با آیات. 3. 6
که گذش ، مقصود از ذنب و غفران در روای  امام رضا )ع(، غیر از معوانی عرفوی  نان

فوتا م وه و غالوب  سوببکوه خداونود بوه آن اس  و معنای آیه مطابق ای  روای   نی  اسو  
 را از میان برداش . ایشانساخت  تو بر مشرکان، آثار اعمال تو نزد 
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فووج دخوول رآن تناسب دارد. از جمله آیات زیر که بوه فووجق ای  معنا با بسیاری از آیات
ََ  کنود:مردم در دی  خدا بعد از فتا م ه اشواره می تَه  تَُس إذ  َجتَُء َسْصتُر  للَّ ََّ ْيتَت  ل

َ
ََ َرأ     ُ ُْ  ْلَفت

ك جًُ  َيْدُوُلكَن ُى ُْ َه أ  (2-4)نصر،  ديَ   للَّ
 )نو : اشاره بوه فوتا م وه دارد ه،یآ  یفتا در ا ،یو سن عهیمفّسران ش ۀبه نظر هم بایتقر 

   .(112، ص41ج ،ی؛ آلوس311، ص41ج ،یطبرس
بوه  .به رفوع موانوع آن اسو دلی  ای  امر آن اس  که پذیرش اسالم از سوی مردم، معّلق 

هوری از اسوالم ق تری  موانع ای  امر ی ی تسّلب مشرکان بر م وه و جلووگیریمهم ،رسدنظر می
تر، ارائه تصویر آلووده و زشو  از داعوی بوه سووی حوق. فوتا م وه آوردن مردم بود و مانع مهم

، به تعبیور روایو ، د؛ لذا پس از فتا و ورود پیامبر )ص( به م هشموجب از بی  رفت  هر دو امر 
بور گروهی از مشرکان و خروج گروهی دیگر از م ه و عدم توانایی کسانی کوه شدن  با مسلمان

باقی ماندند و هم مردم از نزدیو  بوا وجوود رحموانی پیوامبر)ص( و ان ار توحید و آزار پیشی  
   دند.ش گروه داخ  در دی دند و گروهش معار  دی  آشنا

ْدَوْلَىق ََ همچنی  آیات سورۀ اسراء:
َ
ْوَرْجَى ْل َربِّ أ

َ
ََ أ تْل  ُمْدَوَل َصْدٍي  َْ ََ  ْج َج َصتْدٍي  ُمْخَر

ََ  لى ًُ َسصيرً     ََ َزَهَ   ْلمَُ تُل إنَّ  ْلمَُ تَل  تَُن َزُهكقتًُ ق َمْ  َلُدْسَك ُسْلطُس -31)اسوراء،  ْل جَُء  ْلَح ُّ 
34) 

 نزول آن را در جریان فتا م ه و ای  آیات هر ند عام هستند، اما اگر طبق برخی تفاسیر،
کیود بور محوو « سولطه»ها از سوی پیامبر )ص( بدانیم، درخواس   ست  ب ش از خداونود و تأ

هوا از رور آنشو دنشو وک  مشرکان و کومش باط  در ای  آیات، مؤّید غلبه اسالم و از بی  رفت 
 .(334، ص3ج ،ی؛ طبرس23، ص2ج ،یقم) سر مسلمانان اس 

دن دسو  ه شوگر آثواری  وون کوتوادیگری در انتهای همی  سووره بیوانهمچنی  آیات 
، دخوول در مسوجد الحورام و (21)فتا، ایشوانمشرکان از آزار مسلمانان، پیروزی مسولمانان بور 

 .(23)فتا،  انجام مناس  حج با امنی  کام ، نترسیدن از کّفار اس 
اق آیات و نظر اکثر مفّسران ای به خصوص  فتا م ه نداشته، سیای  دسته از آیات، اشاره

، 1ج ،یطبرسو) حاکی از آن اس  که ایو  آیوات بیشوتر بوا در ارتبواط بوا صولا حدیبیوه اسو 
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تواننود لذا ای  آیات از جه  تعیی  مصوداق فوتا در آیوه نمی ؛(11، ص23ج ،ی؛ طبر433ص
 مار آیند. ه شمؤیدی برای رأی تفسیری روای  عیون ب

در ابتودای سوورۀ « فتا مبی »ای  که حتی اگر مقصود از اب  توجه ق با ای  وجود، مطلب
 فتا، صلا حدیبیه باشد، باز هم وجه مشترک مهم ای  دو واقعه تواریخی، از بوی  رفوت  یوا کوم

بیو  اسو  کوه در قدن دس  آنان از آزار مسلمانان و نتایجی از اینه ش  کفار و کوتاشوک دنش
د. حتوی اگور نتووان بور شو تر حاص ت کام صلا حدیبیه به طور نسبی و در فتا م ه به صور 

اساس روای  امام رضا )ع( فتا را به فتا م ه تفسیر نموود، اموا تفسویر موجوود در ایو  روایو  
 صائب اس . کامالر مبنی بر تطبیق فتا در آیه بر صلا حدیبیه مغفرت ذنب  بارۀدر

کننود، از  نود در آیه را بوه معنوای عرفوی آن تفسویر می« غفران»و « ذنب»اما آرائی که 
   رآن تطابق ندارند.ق جه  با آیات

گر مؤاخذه خداوند و عقوب  گناه اسو ، عوام اسو  و هویچ آیات فراوانی که بیان ،اوالر 
لى تری  بندگان را مستثنی ن رده اس :فردی حتی مقّرب تُه  ََ ُُ َُ َه َوطي ََ حَُ ْت 

َ
ََ أ  ًِ َُ َمْ  َ َآَب َسيِّ

َُر  ََّ ْصحُُب  ل
َ
َك أ َُ َل

ُ
ت  (34)بقره،  ُهْم ُيهُ وَُلُدَنَُ

طیه دالل  بر عموم دارد و هر فردی که موصو  به وصوف موورد شر  «َم »در ای  آیات 
 گیرد.می بر نظر آیه باشد را در

دلی  و ذنوب برای همه بندگان عام اس ، نه تنها عذاب خداوند و عدم بخشش و بی ،ثانیار 
 بیوان دتر هم هس . در برخی آیات صوراحتار شدی ذاببل ه حتی نسب  به اولیاء و مقّربان ای  ع

د خداونود را بوه دنبوال شودی که تخّلف پیامبر )ص( از اوامر الهوی و مسویر حوق، عقوبو  شده
تُه  ْلتَككيَ     خواهد داش : َْ َتُ َم ْْ تُْلَيكيَ    ُثتمَّ َلَ َط ََ تُه  َْ يَل   وَوْذسُ َم َض  وقَُ ْْ ََ َ  َعَلْيَُ  ََ َلْك َكَ كَّ

 َْ كُ َم ُه حَُجزيَ  َُ َْ  (13و11،حاّقه) ُكْم َمْ  أَحٍد َع
ََ َكتْرَ ُ  إَلتْيَهْم  َتَُك َلَ تْد َ تْد ُْ َف ق ًُُ شتي ََ َلْك َّل أْن َثمَّ ْْ ََ َضت َف  ْلَحيتَُة  ْْ لتيًَل   إذً  وَذْقَتَُك َضت

ُد َلَك َعَلْيَُ َسصير ً  َُ ََ ُثمَّ َّل َك  (31و31)اسراء،    ْلَككُ
يل»تعابیر  گر آن اسو  در آیوات بواال بیوان« ليَلً ق يًُُ ش َ كر    ليهم د»و « َْض  وقَُ

 توانودتری  خطاهوا از سووی اولیوای الهوی و بوه طوور خواص پیوامبر )ص( میکه حتی کو  
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های الهی را در پی داشته باشد تا  ه رسد به ذنب و گنواه! در آیوه ها و عقوب دتری  توبیخشدی
بر نزدی ی وقوع فع  و نه وقوع آن اس  و رکون نیز به از افعال مقاربه و دال «  تُد»اسراء  ۀسور 

در انتهوای آیوه « لتيَلً ق شيًُُ »معنای می  به سوی ی  امر و نه انجام آن اس ؛ به عالوه عبارت 
کیدی اس  بر ای  که هیچ گناه یا خطایی را نداده و تنها  بل ه و اگر تثبی  خداوند نبود ؛نیز تأ

کوه  نوی  مجوازات سونگینی را بوه دنبوال  شوود ایو  پیودانزدی  بود اندکی بوه سووی آنوان تم
ها تری  ناصووابدهندۀ آن اس  که کو  نشان رآنق در آیات ش   داش . تعابیری بدی می

ها را بوه دنبوال خواهود ها و عوذابتوری  بازداشو ها از سوی پیامبران الهی، بزرگو ترک اولی
 هم گناهان گذشته و آینده؟!آن بخشد،داش ؛ پس  گونه خداوند ذنب پیامبر را می

کند، هر انسانی با آیات متعددی که بیان میهای تفسیری دوم از روای  ۀاما در مورد دست
مسئول گناهان خویش اس  و هیچ کس بار گناه دیگری را حم  نخواهد کرد، تناسب نودارد؛ 

 شوویعیان پیووامبر )ص( یووا شوویعیان در آیووه، ذنووب« ذنبوو »مقصووود از  ایوو  روایووات  ووون در
 اسو شده هدانسوتالموؤمنی  )ع( یوا بوه تعبیور برخوی مفسوران، گناهوان امو  پیوامبر )ص(  امیر

نسوب  پیوامبر )ص(  بوه تووان گنواه آنوان را. ای  در حالی اس  که نمی(741، ص1ج ،یطوس)
   :داد

ْورى
ُ
ْزَر أ ََ َ َزَرِة  ِِ َإلى ََ َّل َكَزُر  َْ َحْكَلهُ َّل  ََ َإْن َكْدُ  ُمْثَ َل ََ َلْك  تَُن ذ ىْه شُيْحَكْل َم  ْرَتىقِء 

 (13، ؛ فصل 444، نساءو ن :  43، فاطر)
دیگوری  را بورن حم  کوردن آگناه هر کس را متوجه خود او دانسته و  ای  آیات صریحار 

یا ام  بر پیوامبر )ص( بوا ایو  آیوات مخوالف  شیعیان ای  رو حم  گناهان نفی کرده اس ؛ از
 اس .

و مسوئولی   ایشانزیر به طور خاص، مسئولی  ت الیف پیامبر )ص( به عهده خود  ۀدر آی
 اس : شده بیان شانوظایف مسلمانان نیز به عهده خود

م ُُ ْل ََ َعَلْيُكْم مُ ُحكِّ َل  كُ َعَلْيَه مُ ُحكِّ َإسَّ َُ ْك   َإْن َكَكلَّ َُ ُسكَ   ك   لرَّ ُْ  ي
َ
ََ أ َه  ك   للَّ ُْ  ي

َ
 (11)نور،  ُقْل أ

کید آن با ادات حصر، بیانذکر ای گر آن اس  که عواقب ناشی از معصوی    مطلب و تأ
 اس . ایشانو تخّلف از انجام ت لیف از سوی هر ی  از ای  دو، تنها و تنها متوجه خود 
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رار گرفت  حساب اعمال مؤمنان بر دوش پیامبر )ص( و نیز حسواب اعموال ق در آیه دیگر
 اس : شده حضرت بر مؤمنان نفیآن

َهْم َمْ   ََ َك َعَلْيَهْم َمْ   ٍء شىْ مُ َعَلْيَك َمْ  َحآُ ََ  (12)انعام،  ٍء شىْ ََ مُ َمْ  َحآُ
یا ام   شیعیان در آیه، بر اساس دسته دوم روایات، ذنوب« ذنب »لذا ای  که مقصود از 

 پیامبر )ص( باشد، مردود اس 

 مطابقت با سیاق. 4. 6
 گردد.به کم  سیاق آیه بررسی می «ما تأخر»و معنای « لیغفر»این  الم 

در رواا  امزاد رضزا )ع( بزا سزیاق یازات ابتزداای  شده تف یر مطرح: الم ت ليیلالف. 

 سوره فت  تناسب دارد.

در ایو  آیوه، الم تعلیو  « لیغفور»انود، الم گونه که بسیاری معربی  و مفّسوری  گفتههمان
؛ 772، ص1ج ،یزمخشور )نو : اس  که با بیان عل ، فع  مضارع را منصوب کورده اسو 

که  ه ارتباطی میان فوتا م وه  شود جا، ای  سؤال مطرح می. از ای (33، ص23ج ،یفخر راز
 و مغفرت ذنب پیامبر )ص( وجود دارد؟

بر عدم اراده معنای عرفی از  شاهد تری مهمارتباط دادن فتا م ه به مغفرت ذنب پیامبر، 
را که مغفرت ذنب را دلی  و غرض برای فتا بیان در آیه اس ؛  « ذنب»و « مغفرت»کلمات 

 فرموده؛ و از نظر معنایی فتا با آمرزش گناه ارتباطی ندارد.
ائلند که فتا م ه به تنهایی سبب بورای مغفورت بیوان ق برخی در مورد ارتباط میان ای  دو

مغفرت ذنب، اتمام نعم ، هودای  یعنی، ؛ بل ه سبب برای مجموع امور  هارگانه در آیه نشده
 (.772، ص1ج ،ی؛ زمخشر33، ص23ج ،یفخر راز)به راه راس  و نصر عزیز اس  

 وون بوا واو  ؛اند، تردیدی نیسو باید گف  در ای  که هر  هار مورد در تعلی  آیه دخی 
وت خوود قو دهد و سؤال بهاند؛ اما ای ، سؤال پیشی  را پاسخ نمیشده عطف به ی دیگر عطف

ها هوم بایود ت  آنباقی اس ؛ زیرا زمانی که فتا، عل  برای مجموع امور باشد، در مورد ت 
کم دو مورد از امور  هارگانوه یعنوی مفغورت ، با دس شده که سبب بیانصادق باشد؛ حال آن
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در حو   یآلوسو .و تناسب ندارد شود ذنب و هدای  به راه راس  و اگر به معنای ظاهری حم 
از  یهوا، حصوول برخوتو  آن ون جموع اموور منظوور اسو  و نوه ت  ،دیگو یمش   م  یا

ترّتوب  سوببموارد به  هیو ذکر بق کندیم  یکفا  ی( در تعلزیمتعاطفات )اتمام نعم  و نصر عز 
مشو   را حو   زیومطلوب ن  یوا .(211وو211، ص47ج ،یارتباط بوا آن اسو  )آلوسو شدت ای

وو  یتنها نسب  به اتمام نعم  و نصرت باشد و بنا بر نظر و هیآ  یبر فرض که تعل رایز  کند؛ینم
  یدو امور و آمورزش گنواه و هودا  یوا انیترتب م ای ه ارتباط جای ای  سئوال مطرح اس  که 

 وجود دارد؟

جا که جهاد با دشم  اسو ، سوبب بورای مغفورت و فتا م ه از آن ،گویدزمخشری می
در فوتا م وه،  ،نمایود؛ زیورا اوالر حیا نمی. ای  نیوز صو(772، ص1ج ،یزمخشر) ثواب اس 

موت لم بیوان  ۀنخسو ، فوتا را بوه صویغ ۀخداوند در آی ،جهاد به معنای جنگ واقع نشد و ثانیار 
 .شود هشمرد ای  فتا مصداق جهاد و سبب مغفرت تا تو فتا کردی :فرموده و نفرمود

ذنب و مغفرت در آیه را به معنای عرفی حم  کورده  یا تلویحار  ول کسانی که صریحار ق لذا
 اند، با سیاق خود ای  آیات تناسب ندارد.یا حتی آن را از مصادیق ترک اولی دانسته

ای  تحلی  همچنی  در مورد دیگر آراء تفسویری کوه از ذنوب بوه مفهووم متعوار  آن یواد 
 نیز صادق اس . ،)ص( باشد ، گناهان ام  پیامبر«ذنب »که مراد از از جمله ای  ،کنندمی

میبدی در ح  مش  ، الم را به جای تعلی ، الم غای  یا عاقب  و تأویو  آن را مسوتأنف 
، 1ج ،یبودیم) «ُُ  لک ُُحُ َ هك ييفتر لتک متُ ك تدم مت  ذسمتک َ متُ كتتور»؛ یعنی اس دانسته

 (.213ص
؛ شوود مویدر صورت پذیرش ای  رأی، مش   عدم ارتباط دو بخش آیه با ی دیگر رفوع 

 نشودهی  از کتب مشهور ادبی یا نحوی برای حر  الم مطورح اما اوال معنای استینا  در هیچ
در فوورض غایوو  بووودن الم، موودخول الم عاقبوو  بایوود  ،و  نووی  تووأویلی پذیرفتووه نیسوو . ثانیووار 

؛ یعنوی فوتا م وه در (421ص ،یزجاج)شود نهای  بدان منتهی می موضوعی باشد که امر، در
ای از زموان حضرت خواهد انجامید. ای  بدان معناس  که در برهوهآمرزش گناهان آن نهای  به

 رار نگرفته اس !!ق گناهانی برای پیامبر)ص( هس  که مورد مغفرت خداوند نیز
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شومارند( هوم معنوایی ای  رأی حتی نسب  به سایر آراء )که ذنوب را بوه معنوای گنواه می
ن آن گناهوان شوددهد، بل ه حتی بخناه به پیامبر)ص( میتر دارد؛  ون نه تنها نسب  گنامقبول

 کند.را نیز به آینده محّول می
ها هموان انسوان، شوود دانسته می مغفرتمربوط به از اطالق آیات ای  در حالی اس  که 

نه صرفا در آینوده.  ؛شوندکنند، مشمول مغفرت میایستگی مغفرت الهی را پیدا میه شکزمانی 
عذاب ن ردن به سبب گناهان و در آخرت ظهور پیودا  یعنی تنها ی  جلوه از مغفرت خداوند و

 گردد.ام  فرد مغفور میشکند؛ اما سایر ابعاد مغفرت در همان زمانمی
ر»م نای ب. 

ّ
بز، و آ در یاه، با توجه بزه اازن کزه« ما تأخّر»و « تقدّد ما»معنای : «ما تأخ

د. برخزی ین را ن زب  بزه یغزاز رسزال  شز به چه زمانی باشزد، متفزاوت خواهزد بعد ن ب 

پیامبر)ص(، برخی ن ب  به هجرت به مدانه، و گروه داگر ن ب  به فت  مکه اا زمان نززول 

 (.422، ص81ج ،ایطباطبا) اندیاه در نظر گرفته

از سوی مفّسران در مورد ای  مالک زمانی، با تفسیرهای عرفوی از  شده احتماالت مطرح
ای  زمان، آغاز رسال  نیسو ؛  وون در  طعار ق ذنب و مغفرت تناسب دارد؛ اما در روای  عیون،

. همچنوی  اسو کوه رسوما بعود از بعثو  بوده شده ای  روای  بحث از دعوت به توحید مطرح
« موا تقودم»لذا طبق ای  تفسیر،  ؛ن پس از بعث  اس مربوط به دورا دشمنی مشرکان هم عمدتار 

یا نسب  به هجرت اس  و یا فتا و زمان نزول آیه. اگر نسب  به هجرت باشد، هم « ما تأخر»و 
تواند به زمان گذشته برگردد؛ یعنی خداونود بوا فوتا م وه، آثوار ما تقدم و هم ما تاخر هر دو می

 ا بعد از هجرت و بود را از بی  برد.ب  یق دعوت تو به توحید که پیش از ای  و
به گذشوته « ما تقدم»اگر ای  مالک نسب  به فتا و زمان نزول آیه باشد، در ای  صورت 

گونه معنا کرد که خداوند بوا توان آیه را ای صورت میگردد؛ در ای به آینده بر می« تأخر ما»و 
ی  دعوت بوه توحیود را از بوی  بورد و تو بر مشرکان، هم تبعات سوء پیش ۀغلبسبب ای  فتا و به 

 توانس  به دنبال داشته باشد.هم پیامدهایی که ای  دعوت در آینده می
 کند، تفاوت نوع دشمنی مشرکانای که ای  معنا را نسب  به دیگر تفاسیر تقوی  میقرینه

هر دو نوع خداوند با ای  فتا،  .ب  و بعد از فتا م ه اس ق ب  و بعد از هجرت پیامبر )ص( یاق
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را از بی  برد. پیش از هجرت دشمنی مشرکان بیشتر مواردی  وون آزارهوای جسومی، مصوادره 
الوب موواردی ق ها بیشوتر دراموال، اخراج و تبعید از م ه بود؛ ولی بعد از هجورت ایو  دشومنی

 مانند جنگ، کارش نی و توطئه، هم اری با منافقان درآمد. به تعبیر دیگر، به مورور زموان و بوا
درت یافت  تدریجی اسالم، به ویژه بعد از دو مقطع مهم هجرت و فتا م ه، دشمنی مشورکان ق

های غیر بّی  و جنوگ نورم پویش های فیزی ی و ظاهری به سم  دشمنینیز به مرور از دشمنی
 حضرت داد.رف  و خداوند با تحّقق فتا م ه، بشارت از بی  رفت  هر دو نوع را به آن

تفاسیر معهود از ذنب و غیر از اش االت پیشی  و ن توه خاصوی در تف یو  ولی در دیگر 
 رسد.تأخر به نظر نمی ذنب ما تقدم از ذنب ما

 مطابقت با روایات. 5. 6
دت اجتهاد و تالش پیامبر)ص( در طاع  و بنودگی ش گرروایات ذی  آیه، بیانای از پاره

کوه  شوود گفته می ایشانکند؛ پس  ون به حضرت ورم میجا که پاهای آنخداوند اس  تا آن
ما را ه شوکه خداوند گناهوان گذشوته و آینودحال آن ،اف نیددر خود را به زحم  میق  را ای 

، 2ج ،یبخار و ن : 31، ص3ج ،یوطیس)   رگزار نباشم؟ش ایآیا بنده فرماید: بخشیده، می
 (.111األمالي، ص ،ی؛ طوس11ص

مار ه شوطعوی بوق توان آن را از سوّن ابتدا الزم اس  معنای ای  روایات و وجوهی که می
رسد به نظر می تا بعد بتوان آراء تفسیری ذی  آیه را نسب  بدان تحلی  کرد. شود آورد، مشخص

ّید انتساب ذنب عرفی به پیوامبر )ص( باشود؛ اموا نگواهی ظاهر ای  روایات در نگاه نخس ، مؤ 
 رساند:تر  ند ن ته را به ذه  میدقیق

که از فحوای پاسخ، تأیید اجمالی برداش  مخاطب )دالل  آیه بر بخشش گناهان اول آن
اما در واقع، حضرت بوا ایو  پاسوخ، برداشو   ؛آیدعرفی پیامبر در گذشته و آینده( به دس  می

اند؛ به تعبیر دیگر ایو  روایو  نسوب  بوه معنوای ذنوب و آیه را نه تأیید و نه رد کردهمخاطب از 
آن در آیه ساک  اس . بلی؛ اص  انتساب ذنب به پیامبر )ص( مورد تأیید اجموالی شدن  مغفور
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آن به  ه معناسو ، از موت  ایو  شدن  که ای  ذنب، کدام ذنب اس  و مغفورآن هس ؛ اما ای 
 آید.نمیروای  به دس  

حضرت اسو  کوه عبوادتی از  ه که ای  روای  در مقام بیان آن اس ، نوع عبادت آنآن
که عبادت احرار عبوادتی اب  برداش  اس ؛  نانق از سّن   ر اس . ای  مطلب کامالر ش روی

نهوج  ،یرضو)  ر خداوند باشد؛ نه برای کسب ثواب یاخو  عقوابش که از روی شده معرفی
 (.141، ص273البالغه، ح م  

که  را پیامبر)ص( در ای  روای  به رد یا تصحیا برداش  مخاطب از آیه نپرداخته اما ای 
اند، با توجه ذو مراتب بودن آیات و ظرفی  فهم و با سخنی بلیغانه، مطلب دیگری را بیان نموده

ذنب در آیه پذیر اس . به تعبیر دیگر و با توجه به نوع برداش  مخاطب از مفهوم مخاطب توجیه
 .تواند باشد که هر دو معنا هم صحیا اس و ای  پاسخ ناظر به دو معنا می

برداشو   ایوذنب در سوؤال  ی)ص( به همان معنا امبریذنب در سخ  پ ،ندارد یلزوم البته
و کوه مم و  اسو  بوه نظور را نیوز   ایصوح یمعان گرید  تواندیباشد؛ بل ه م میمخاطب مستق

و نقوش آن در  یاسوشنمخاطب»، محمد مجید : )ن ردید و در بر بگبرس میمستق ریمخاطبان غ
 .(4731، آبان «)ع(  یاه  ب اتیفهم روا

اگر ذنب در نظر مخاطب به معنای عرفی باشد و که از ظواهر سوؤال راوی هوم  نوی  بور 
که عبادت تنها بوه سوبب بخشوش  بیاموزاندبه او را تواند ای  ن ته آید و پاسخ پیامبر)ص( میمی

دن گناهان، دیگور دلیلوی بورای توالش در عبوادت وجوود نداشوته ه شبا آمرزیدتا گناهان نیس  
رب اسو . در واقوع بوا فورض قو  ر خوالق و رسویدن بوه مقوامشو باشد؛ بل ه ایو  توالش بورای

تعوالی و توالش بورای تحصوی    ر حوقشو گی گناهان گذشته و آینده، اقدام در جهو شود بخ
 ایسته اس  برای رسیدن به ای  مهم، جّد و جهد نمود.ش ضای  او به جای خود باقی اس  ور 

تری از ذنب در آیه داشته و آن را به معنوای ذنوب خواص اگر مخاطب دیگری فهم عمیق
بوا یو   ؛ب  اس ق که نتیجه آن نداشت  گناه اس  و بداند، معنا مشابه اولیاء یا به معنای لغوی و

که پیامبر )ص( با ای  که هیچ گناهی عرفی نداشتند، اما باز هم تالش و اجتهاد  تفاوت و آن ای
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هم نداشته باشد، باز هم ادای ت لیوف در  در عبادت داشتند؛ یعنی حتی اگر انسان هیچ گناهی
 شمار منعم به انسان، اقتضای جّد و جهد در عبادت را دارد.های بی ر نعم ش مقاب  خالق و

طعوی دانسو ، هموی  ن توه ق توان آن را از سن ح م روای  که میدر حقیق  بخش م
آید آن یعنی  ه، از ای  روای  برنمیشدن  که ذنب در آیه به  ه معناس  و مغفوراما ای  ؛اس 

لذا ای  روای  نسب  بوه وجووه تفسویری انتسواب  ؛لمداد کردق و باید آن را بخش متشابه روای 
 ذنب عرفی یا ذنب خاص به پیامبر تأیید یا رّدی ندارد.

 ر موذکور در روایو  و شورو  ای  از ؛ ر در مقاب  نعم  منعم اس ه شکن ته دیگر ای 
 . هموه4تواند ناظر به ی ی از ای  دو نعم  باشود؛  رگزار نباشم، میش ایای  که فرمود آیا بنده

«. مغفرت ذنب ما تقوّدم وموا توأّخر»یعنی  ؛. نعم  خاص مذکور در آیه2های خداوند؛ نعم 
خود به دو وجه اس ؛ نعمو  آمورزش گناهوان  ،حال  دوم نظر به معنای مغفرت و ذنب در آیه

 وم دعوت به توحید. ش و نعم  محو آثار ،پیامبر )ص( در گذشته و آینده
عاموه  .4تواند ناظر به ی ی از ایو  سوه نعمو  باشود؛  ور بودن پیامبر )ص( نیز میش لذا

نعم  رفع آثار سوء دعووت بوه  .7. نعم  آمرزش گناهان گذشته و آینده، 2های الهی، نعم 
 .توحید

در تفسیر امام رضا )ع( که مغفرت ذنب پیامبر )ص( به رفوع پیامودهای نامبوارک دعووت 
سوازگاری « ككر شت  َُل   كن عمتد »ارت بود، با وجه سوم عب شده حضرت نزد مشرکان معناآن

لوذا بوا  ؛دارد. البته از ای  منظر، سایر آراء تفسیری هم با وجهی از ای  روایو  سوازگاری دارنود
راجوع بوه مختلوف  یتوانود بوا آرا ر ناظر بدان، ایو  روایو  میش و« نعم »توجه به مصداق 

 در آیه تناسب داشته باشد.« مغفرت ذنب»
یو  از آراء فوی نفسوه مؤّیود هیچ« ككر ً شت أُتَل أ تكن عمتد ً »روایو  که بندی ای جمع

کما  ؛نیس  _ از جمله انتساب ذنب عرفی، ذنب خاص، ذنب نزد اه  م ه_ تفسیری ذی  آیه 
رح آن ه شوگر مطلوب دیگوری اسو  کوکدام هم نیس ؛ بل ه ای  روای  بیانکه منافی هیچای 

 گذش .
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کوون عبودا »  یوبوا روا هیوآ  یوذ یریء تفسواز آرا  یوچینشودن هو دییبا وجود تأ أفوال أ
و رفوع   یوروا ییمعنوا  یوتحل ،ار یوو ثان هیوآن با آ ییارتباط معنا ،آن، اوالر  انی، هد  از ب«ش ورا

)ص( بوه  امبریوبوه پ یانتسواب ذنوب عرفو دیّ آن را مؤ   ،یاس  که با استناد به ظاهر روا یتوّهم
 .آوردیشمار م

 مطابقت با مسّلمات. 6. 6
های اسالمی که دالی  مختلف عقلوی و نقلوی تری  مسّلمات دینی در آموزهجمله مهم از

. در برخی آیوات و روایوات (23؛ ص، 441)ن : مؤمنون،  دار بودن آفرینش اس دارد، هد 
، 1ج ،یزیحوو ) تعوالی و موواردی  وون معرفو  حوق شوده هنیز به اهدا  خلق  انسوان اشوار 

 اس . شده بیان (2)مل ، امتحان و آزمایش الهی ،(13)ذاریات،  ، عبادت او(472ص
بوال اعموال خوود اسو . ایو  ق دار بودن آفرینش انسان، مسئولی  او درتعبیر دیگر هد 

کید اس  از اازن رو ان زان ؛ (43؛ ق، 73)اسراء، مطلب نیز در آیات بسیاری مورد تصریا و تأ

تزک اعمزال خزواس م زئولی  دارد. اگزر و ن ب  به تک شده دار خلکبما هو ان ان هدف

فت ، ب  س گناهان گذشته و یانده پیزامبر )ص( بزه معنزای عرفزی ین  آمقدود از یاۀ سور

توانزد ، اازن مطلزب میشزده بزه گناهزان یانزده معنزا« ما تأخر»باشد، به واژه در تف یری که 

 لّم، باط، اس .موجب رفع م ئولی  باشد که به دلی، تعارض با اان او، م 

عالمه طباطبایی تفسیر ذنب در آیه به معنوای معهوود را مسوتلزم مغفورت گناهوان پویش از 
 .(211، ص43ج ،ییطباطبا) شماردوقوع، و ارتفاع ت لیف از پیامبر )ص( می

طعی و مورد اتفاق، عدال  خداوند اس  که تفسیر مورد اشواره ق همچنی  از دیگر اصول
کنود مسوئولی  اب  پذیرش نیسو . عودل الهوی ایجواب میق تنافی داشته وبا ای  اص  مهم نیز 

بال اعمالش و مجازات یا پاداش در برابر سیئات یا حسونات، اصولی عوام بورای هموه ق انسان در
 ون  یمطرح شده و موارد یکل دگاهیمطلب از د   یا .ودنش بندگان باشد و کسی از آن مستثنی

مقوام موورد   یوخود با عدال  کامال سوازگارند، در ا یتوبه، شفاع  که در جا ر،یاحباط، ت ف
 .س ینظر ن
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تفسیر ذنب و مغفرت در آیه به معانی معهود، به ویژه با تفسیر ما توأخر بوه گناهوان آینوده، 
و لوذا  شوود اعده و ایجاد خدشه در عدال  خداوند میق پیامبر )ص( از ای شدن  موجب استثنا
 مردود اس .

نظر از برخی جزئیوات کوه طعیات در ای  حوزه، مسّلمات تاریخی اس . صر ق از دیگر
فوتا م وه،  ۀمم   اس  در منقووالت تواریخی ی سوان نباشود، بوه تأییود هموه موّرخوان، واقعو

الفتوح پیوامبر)ص( و مسولمانان صودر اسوالم بوود کوه برکوات و دسوتاوردهای فراوانوی در فتا
ادی، اجتماعی و اخالقی از جملوه گسوترش و تثبیو  اسوالم، های مختلف سیاسی، اقتصحوزه

عزت و عظم  یافت  مسلمانان، سقوط هیمنه و تسّلب مشرکان، افول اندیشه جاهلی را به دنبوال 
داش . بسیاری از ای  آثار، همان رفع پیامدهای منفی پیشی  اس  که با دعوت به سوی توحیود 

مغفرت ذنب در آیه را بوه معنوای زوال آثوار نامبوارک  به وجود آمده بود. ای  مطلب با آرائی که
 اند، تناسب کام  دارد.مار آوردهه شدعوت نبوی و به دنبال فتا م ه و ب

 تحلیل عقلی. 7. 6
های عقلی اس . در حودیث از دیگر اصول مهم در تحلی  آراء تفسیری، تحلی  با گزاره

م مكُرم  ووَلي مشهور نبوی آمده: كُ َْثت وككا  (33، ص41ج ،یطبرس) .إسا
توانود خوود فاقود آن وصوف ی ی از اصول عقلی آن اس  که مظهور یو  وصوف، نمی

 فاقود آن نموی شویء منیر خود تاری  باشد!! به تعبیور فلسوفی، معطوی شیء هکباشد. مانند آن
 (233، ص1ج ،یسبزوار) .شود

بورای دیگوران  کننوده آنبر اساس ای  اص ، پیامبری که مظهر م وارم اخوالق بل وه تمام
توانود خوود فاقود ایو  وصوف باشود و مرت وب هد  بعث  او ای  امر اس ، نمی اس  و اصالر 

رو تفاسیری که به هر نحو کلمات ذنب و مغفورت را بوه معنوای معهوود  ای  . ازشود خال  آن
اند، مورد پذیرش نیس ؛ زیرا ارت اب ذنب عرفی به معنای فقدان مل ۀ م وارم آن در نظر گرفته

 خالقی اس  که پیامبر )ص( خود سمب  و متّمم آن اس .ا
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در نظور گرفو ؛ موثال  زی)ص( ن امبریصفات پ گرید  یبرا توانیرا م یاستدالل عقل  یهم
 باشد.  یخود فاقد وصف هدا تواندیاس ، نم  یکه اطاع  از او منشأ هدا یامبریپ

مار آورد، بطوالن ه شوبوهوای عقلوی توان آن را مح ووم بوه گزارهاز دیگر مواردی که می
از ایو  رو آراء و تفاسویری کوه معنوای آیوه را  ؛مسئول بودن انسان نسب  به اعمال دیگری اس 

انود، موورد تأییود مار آوردهه شیا ام  بر پیامبر )ص( و سپس مغفرت آن ب شیعیان حم  گناهان
 عق  نبوده و پذیرفتنی نیس .

عد عقلی، بعدی نداشوته و  شده یه مطرحرسد سایر آرائی که در تفسیر ای  آبه نظر می از ب 
 از ای  منظر مش لی ندارد.

 یجانت. 7

واعود ق ذی  آیوۀ دوم سوورۀ فوتا و تحلیو  ایو  آراء بوا شده با بررسی آراء تفسیری مطرح
هور یو  از ایو  آراء بوا  ،دش عقلی مشخص و رآنی، رواییق های لغوی، ادبی،تفسیری از جنبه

 ابق  و با برخی دیگر منافات دارند. مط شده برخی از اصول یاد
اند، رسد آرائی کوه ذنوب و مغفورت را بوه معوانی عرفوی آن دانسوتهدر مجموع به نظر می

و رأی تفسیری منقول از اموام رضوا )ع( و تفسویر عالموه  ردواعد تفسیری داق بیشتری  تنافی را با
، به معنای غلبوه مسولمانان بور در آیه« مغفرت ذنب» ،کندطباطبایی که بر مبنای آن که بیان می

ور سابق کفار اس ، بیشتری  مطابق  را بوا ایو  اصوول دارد و از ایو  شر  مشرکان و از بی  رفت 
 رسد.تری  رأی به نظر میمنظر مناسب

تناسوب کامو  دارد؛ زیورا « مغفورت»و « ذنوب»و از منظر لغوی، ای  رأی با اص  موواد 4
آیوه  ،از ایو  رو ؛وء دارد و مغفرت به معنای محو اثر اسو  ه که آثار سذنب به معنای آن ۀریش
فوتا م وه، اثور عمو  توو در نوزد مشورکان )اعموال  سوببکه خداوند به  شود معنا میگونه ای 

 مغرضانه مشرکان نسب  به پیامبر و مسلمانان( را از بی  برد.
صلا حدیبیوه سو آیاتی که بشارت نصرت و غلبه بر مشرکان پس از فتا م ه یا و از ی 2

ی که یبر اساس آیاتی دیگر، آرا ،شوند و از دیگرسوه میشمرد کنند، مؤّید ای  رأیرا مطرح می
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 مردود اس ؛ زیرا خطای مقّربان مجوازات ،اندمغفرت و ذنب را به معنای معهود آن تفسیر کرده
بور  شویعیان همچنوی  آیوات دیگوری، حمو  گناهوان ؛دتری از سوی خداوند به دنبال داردشدی

 کند. پیامبر)ص( و سپس آمرزش آن را رد می
معنوای ظواهری از مغفورت و  ۀدلی  بور عودم اراد« لیغفر»و وجود الم تعلی  در عبارت 7

 ذنب در آیه اس ؛ زیرا ارتباط مقبولی میان فتا م ه و آمرزش گناه پیامبر وجود ندارد.
مخاطب اس ؛ اما نسب  به  گر نوع عبادت پیامبر )ص( و تعلیم معارفی بهروایات بیان و1

 معانی مغفرت و ذنب در آیه ساک  اس .
 ؛پیوامبر )ص( موجوب رفوع ت لیوف و در نتیجوه باطو  اسو  ۀو آمورزش گناهوان آینود1

همچنی  حم  گناه فردی بر دیگری و نیز فقدان م ارم اخالق از سوی موتّمم آن، از ایو  بعود 
 مردود اس .

 منابع. 8

 رآن کریم ق -4
، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظویم، تحقیوق: علوی عبود البواری عطیوه، ق(4141) آلوسی، سید محمود  -2

  اپ اول، دار ال تب العلمیه، بیروت.
د الحمیود، رح اب  عقی ، تحقیوق: محمود محیوی الودی  عبو، ش(تابی) اب  عقی ، عبد الله ب  عبد الرحم   -7

 .جانا، بی اپ دوم، بی
 . ا، دار صادر، بیروتن العرب، بی، لساق(4141) اب  منظور، محمد ب  م رم  -1
عثوة، سم الدراسات االسوالمیة مؤسسوة البق ، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق:ق(4143) بحرانی، سید هاشم  -1

 . اپ اول، بنیاد بعث ، تهران
 .جابی ا، دار الف ر، بخاری، بی ، صحیاق(4114)بخاری، محمد ب  اسماعی   -3
، تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق: احمد عبد الغفور عّطار،  واپ ق(4733)جوهری، اسماعی  ب  حّماد  -3

 .هارم، دار العلم المالیی ، بیروت 
دوم،  المتجوددا،  واپ ةوالحیاا اللغویو ةالنحو الوافی مع ربطه باألسالیب الرفیعش(، 4733)حس ، عباس   -3

 .انتشارات ناصر خسرو، تهران
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، نور الثقلی ، تحقیق: سید هاشوم رسوولی محالتوی،  واپ  هوارم، ق(4141) حویزی، عبد علی ب  جمعه  -1
 .مق انتشارات اسماعیلیان،

 . ا، دار العلم، دمشقالقرآن، بی ، المفردات فی غریبق(4142) راغب اصفهانی، حسی  ب  محمد  -41
 .اول، مؤسسه آل البی  )ع(، مشهدپ ،  اق(4113)الّسالم الفقه المنسوب الی االمام الرضا علیه  -44
، نهوج البالغوه، تحقیوق و تصوحیا: صوبحی صوالا،  واپ اّول، نشور ق(4141) رضی، محمد ب  حسوی   -42

 .مقهجرت،
، تصوحیا: یوسوف حسو  ةرح الرضی علی ال افیو، شش(4731) رضی الدی  استرآبادی، محمد ب  حس   -47

 .و النشر، تهران ةالصادق للطباع ةعمر،  اپ اول، مؤسس
صوادر، ، کتاب الالمات، تحقیوق: مبوارک موازن،  واپ دوم، دار (تابی) جاجی، عبد الرحم  ب  اسحاقز   -41

 .بیروت
اپ سووم، دار ال توب العربوی، ، ال ّشا  عو  حقوائق غووام  التنزیو ،  و(ق4113) زمخشری، محمود  -41

 .بیروت
آملی،  اپ اّول، نشور  رح منظومه، تصحیا و تعلیق: حس  حس  زاده، ش(ش4731) سبزواری، مال هادی  -43

 .باب، تهران
 وا، ، الودر المنثوور فوی التفسویر بالموأثور، بیق(4111) سیوطی، جوالل الودی  عبودالرحم  بو  ابوی ب ور  -43

 .مق خانه آی  الله مرعشی نجفی،کتاب
اب  مال ، تعلیوق: مصوطفی حسوی  دشوتی،  واپ  ةعلی الفی ةالمرضی ة، البهج(تابی) ووووووووووووووووووووووو  -43

 .مق وزدهم، نشر اسماعیلیان،ن
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