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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. 
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 یصاف ریآن با تفاس قیکشاف و تطب ریدر تفس (ع)تیاهل ب یبررس

 لیو شواهدالتنز
 1یبیطب رضایعل

 2یشرف زهرا

 (13/4/96تاریخ پذیرش:  ؛16/1/96)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
اهل  بر اتیآ قیشأن نزول به تطبا تکیه بر روایات ب ربازیاز د  اهل تسنآ، شماری از مفسران و عهیمفسران شبسیاری از 

بی ) ( اهرمام ورزیده اند که زمخشتری و حستکانی در میتان اهتل ستن  و اتین کاشتانی در میتان شتیعه از آن جملته 
از  یپژوهش حتاک جی. نرافاسیر واکاوی شوددر ایآ ت )ع(اس ، تطیبق آیات بر اهل بی  پژوهش ت ش شده آی. در ااندبوده
 ۰۱تنهتا بته حتدود  ، یتاهتل ب اضتایل ۀامتا در حتوز  ؛کترده است  انیتب لیاسباِ نزول ها را به تفو یکه زمخشر س آن ا

 یکند. او نه تنها از ذکتر برخت یاشاره م اتیآ لیدر ذ شانیا اضایلاندک به  ی( پرداخره و در مواردهیآ 1۱۱از  هیآ 1۰درصد)
هتی  تحلیلتی از چنتیآ آیتاتی بته کترده، بلکته  یارختودداهل بی   اضایلذیل آیات مربوط به مشهور و مرواتر نزول ِ اسبا

 ۰1۱۱از  شیبتا بت در تفسیر شواهد الرنزیتل یحسکان اس ؛ اما و پیامدهای اجرماعی مربوط به آنها را بیان نکرده دس  نداده
 آیتیاز طرق خاصه به شترح و تب زین یصاا ریتفس در این کاشانی عامه و از طرق اهل بی  اضایلبه  هیآ 1۰۱ لیدر ذ  یروا

 اس . پرداخره اضایل

 قیتطب ،لیشواهدالرنز  ،یصاا ریکشاف ،تفس ری، تفس  یاهل ب :گانواژ دیکل

khanoom.sharafi@gmail.com -(مسئوا ۀسندینو )دانشگاه اراک ثیگروه علوم برآن و حد اریاستاد .  1

a-tabibi@araku.ac.ir -دانشگاه اراک ثیعلوم برآن و حد یدکتر یدانشجو .  2
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 مقدمه. 1
 گلاهیجا نیلی)ص( و تعامبریلپ تیل، اهل  باز صلدر اسلالممهن  اریبسموضوعات از  یری

 تیلاهل  ب  یف لا انیکه به ب یفراوان اتیلذا وجود آ؛ بوده است ینیمعرفت د  ۀدر هندس شانیا
 نیلرا بله ا مسللمانان ۀژ یلموجبلات توجله و  ،پلردازد یم شانیا یجتماع ابعاد نیی)ص( و تبامبریپ

کله  افلتی یرا در مذاهن مختلف اسالم یریتوان تفسیکه نم یابه گونه ه است؛موضوع افزود
 نیلنباید. پلس باتوجله بله ا ژهیو  تیعنا نیا، آوردگاه بازتاب اهدگاهیو د  قیبا وجود تفاوت سال

تلا یلود میتالش  قیتحس نیدارد، در ا ینیموضوع در هندسه معرفت د  نیکه ا یرینظیب تیاهم
بررسلی نظر  مورد ریتفاس در یو اجتماع یاسیآنها در ابعاد س یحسوق اله و اه  بیت)ع(  یف ا

 یود.
 یو یهلادگاهیلکشلاف و اسلتخراج د  ریتفس ین بازخوانمهن، ضم نیبه ا یابیدست یبرا

که جلامع معسلوا  یرصافیو در کنار آن به تفس  یالتنز  یواهد ینسل ری)ع( به تفستیاه  ب ۀدربار 
 .گرددیم  یها تحلدگاهیو د یود می مراجعه و منسوا است،
ن محملود ابوالساسل ۀنویت  یو أوجوه الت یف  یاالباو  ونیو ع  یو أغوامِ الت یف الرشاف

 یق(کله در بلرن یشلن هجلر538-461) یمعتزل یحنف یزمخشر یبن عمربن محمد خوارزم
 ؛433ص ،1ج ،یاسللت.)ن : ذهبللی و عسللل یاعتزالللو نیللز  یادبلل یرییللده، تفسلل فیتللأل
 (336، ص1381 ،یاصفهان ییرضا ؛146-145، ص1391،ییبابا

نلل : ) ردیللگیکملل  ملل زیللن ثیللو احاد  اتیللکشللاف در مللوارد لللزوم از روا ریتفسللدر 
و هشتاد و سه مورد سبن نلزوا ایلاره کلرده اسلت  ستیبه دو  یزمخشر .(61، ص1388بابر،
 املرتب  بل ثیلدر نسل  احاد  ژهیلبله و  و یریتفس اتیاما در نس  روا ؛(242ص ،1314 ،ینی)حس

 .به اجماا برگزار کرده است تیوال 
اللله بلن  دیلعب ۀنویلت ،()عتیاه  الب یف ةالنازل اتیاآل  یف  یلسواعد التفص  یالتنز  یواهد

بوده  نیکتاب ا نیاو در ا یسع برن پنجن است. یاز علما یشابورین یعبدالله بن احمد حسران
و فریلتگان و  امبرانیلپ ری)ص( بر سلا امبراسالمیپ یو برتر  ی، تفصیبرآن اتیآ ۀلیتا به وساست 
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فرزنلدان  ریآن املام و سلا  یمردم و ف لا ری)ع( بر سا یامام عل ژهیامامان معصوم)ع( به و  یبرتر
 (242، ص14ج ،یتهرانن : کند. ) نییرا تب یو

)ع( یدر یأن امام علل انسان ۀعدم نزوا سور  ۀبه یبه ییگو پاسخ ۀز یکتاب را با انگ نیا او
 یکلامل ۀمجموعل زیلدر کتاب المستدرک ن او. (21و19ص ،1، ج1411،یحسرانن : نویت.)

 حیآورده و به صلحت آنهلا تصلر  ،او وارد یده تیب )ع( و اه یعل لتیرا که در ف  اتیاز روا
 و (81، ص1ج ،1993،یوطیسللنلل : )یذهبلل (123ص ،1383معللارف، نلل : ) کلرده اسللت.

 نیلاو در ا (24ص ،1984صلالح،ابنن : ) انداعتراف کرده یو ثیصالح به صحت احاد ابن
 کلرده اسلت. ریتفسل تیلروا 1211از  شیبا ذکلر بل یبیرا به صورت ترت هیو ده آ ستیکتاب دو 

 ؛دیلآ شیتا در مذهن او اختالف پل است در آثارش سبن یده )ع(تیاو به اه  بنگرش میبت 
 یلده اسلت.مشلهور  عهیبله یل یو  یلبله تمااو را اگر چه  ،او از محدثان اه  سنت است یول

 (294ص تا، یو ن : صدر، ب 1142ص ،3،ج1314 ،ی)ذهب
 ییروا یاجتهاد ریتفس یکایان ِیف ملسن به یمحمد بن یاه مرت  ۀنویت یالصاف ریتفس

از  یهدف و ،مفسر حی( بر اساس تصر 145ص ،3، ج1391،ییاست.)بابا ازدهنیدر برن  یعیی
عالوه بر  ی( و8ص تا، یب ،یکایان ِیاست.)ف تیاه  ب یریتفس اتیروا انیب ر،ینگارش تفس

بله  اتیلروا نیع بلبه رفلع ابهلام و جمل یپرداخته و گاه زیآنها ن حیبه یرح و توض اتیجمع روا
 (145ص ،3ج ،1391،ییپرداخته است. )بابا زیظاهر ناهماهنگ ن

 اهل بیت)ع( در سه تفسیر فضایل اتیآ یبررس. 2
مورد از آیاتی که در یأن اه  بیت)ع( دانسته یده، در تفاسیر کشلاف، یلواهد  21این  

 التنزا و صافی مسایسه و تحلی  می یود:

 بقره 14آیۀ . 1. 2
ذ» -1 مووُ َنْقووُن َو ِِ نَّ ووُ َمَضکووْ  ِِ نَّ ِِ ْ  ْووُُلنا  ِْ لووى َشوويُِيِن ذا َخَلووْنا ِِ ووُ َو ِِ ووذیَن آَمُنوونا ْووُُلنا آَمنَّ ا َلُقوونا الَّ

 ََ ِزُ  ْْ  (14، )بسره «ُمْسَت
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 نلهیمد رونیلاز ب (ع)نیرالملؤمنیکه ام یهنگام: »دیگو یمدربارۀ این آیه  یحسران حاکن
 نیلدر ا .بلود شلانیاهملراه و مسلداد و ابلوذر  نیلو عمار و حب یسلمان فارس ،آوردیم فیتشر 

 دیبله سل نیآفلر  :و گفت دیرا د  شانیا ،بود نهیمد نیسلوا که بزر  منافس یهنگام عبدالله بن اب
 یبلرا ،کله بلذا نملود رسوا خدا)ص( و برادر و داماد و پدر و سلبطش، آن یهاین و وصیبن

بله  !یتلو منلافق هسلت !یپسلر ابل یتو ا بر یفرمود: وا نیرالمؤمنیام رسوا خدا ماا و جانش را.
او را خبلر  ،آورد و به آننه وابع یده بود )ص(دهن... پس رو به رسوا خدا یم یگواهنفاق تو 

 (94، ص1، ج1411،یحسران) «را فرستاد. هیآ نیپس خداوند ا ؛داد
و  یعبداللله بلن ابل یروز ،کلرده انلد تیلروا نیچنل»باره گفته است:  نیدر ا یزمخشر

رو یلدند و عبداللله ه بل از اصحاب رسوا خدا با آنلان رو یرفتند که یماریم ییبه جا ارانشی
گلردانن. دسلت ابلوبرر را گرفلت و  یخردان را چگونه از یما برملیب نیا ،دینیبب حاال گفت:

رسلوا خلدا)ص( در  نیاثن یاالسالم و ثان خیو ی نیت یسرور بن ق،یگفت: مرحبا به ابوبرر صد
سپس دست عمر را گرفت و گفت:  ؛مالش را در راه او فدا کرده است وکه جان  یغار و کس

و استوار اسلت و ملاا و  یبو  یاله نییاز آ یرویکه در پ یفاروق،کس ،یعد یمرحبا به سرور بن
مرحبلا بله  را گرفت و گفلت: یآن گاه دست عل جانش را در راه رسوا خدا فدا کرد ه است.

جلدا  گریآن گلاه از هملد از رسلوا خلدا. ریلهایلن غیپسر عمو و داماد رسوا خدا و سرور بن
بله  آنلان او را سلتودند و گفتنلد: یدند و و به همراهان خود گفت:با آنان چگونه رفتار کلردم؟

 ،1411،یواحلد؛ ن : 66، ص1ج ،1411 ،ی)زمخشر« نازا ید. هیآ نیو ا یعم  کرد یرین
 (  25ص ،1ج

ترلرار یلده  رسلانی)ع( بله صلورت یعل اوا و دوم و ۀفیخل یحادثه برا که نیبا وجود ا
 یولل ؛ترلرار یلده اسلت یو دومل یملورد اولل در« البوُذ  لوه مُلوه و نفسوه» ریلتعب یولل ،است

کله باعلث  انلدکرده ی)ع( خودداریعل یعبارت برا نیاز ذکر ا یواحد نیو هن چن یزمخشر
را کله  یزو احتملاا همانندسلا گلرددیدر آن مل یعملد راتییلتغ یدر احتماا برخ ییدهایترد 
، 1395 ،یعلل ،یگلی)ن :حسلن ب .دینمایم یدارد، بو  ثیکهن حد خیدر تار  نهیر ید  یاشهیر 

 (34ص
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موجود در متن اسلت کله بله صلحت آن  نیاز الساب و عناو  یاوجود پاره یمشر  اساس
دوم  ۀفلیکله بله خل یگروهل نیاند: اولو طبسات گفته خیتار  سندگانیاز نو  یاپاره زند.یلطمه م
)ص( نسل  امبریگرفتند و از پ شانیواژه را از ا نیگفتند، اه  کتاب بودند و مسلمان ها، افاروق 

 خیتلار  ؛215، ص3ج ،ی)نل : طبسلات الربلر را فرملوده بایلند. یزیچ نیچن که است نشده
 امیلبوده است کله در ا یاواژه نیا ایو گو  (133ص ،1ج ة،یوالنها ةی، البدا261، ص2ج ،یطبر

 ،یعلامر؛ 112ص ،2ج ح،یالصلح ،ی)نل : علامل اطلالق یلده اسلت. یبه و شان،یخالفت ا
 (368، ص1386

 بقره 274 ۀآی. 2. 2
و  َوال َخونٌف »-2 ِْ ّع َُ  ِعنوَد َ. و  َاجوُر ُْ وّرًا َوَعالنيوًه َفَل َِ ْوُِ.  ُْ  ِعُلليَل َو النَّ ََ َامناَل ذیَن ُینِفقن َالَّ

 ََ َُ  َیقَزنن ِْ  َوال  ( 214، بسره«)َعَلي
فسل   یزملان  یدر  (ع)ییده که عل تیمجاهد روا یاز ابن عباس و اب یصاف ریتفس در

در راه خلدا  یرا علن یو آخر انهیرا مخف یریرا روز و  یریرا ین و  یریچهار درهن دایت، 
و جوامع الجامع عالوه بلر  انیآن ح رت نازا ید. در مجمع الب ۀدربار  هیآ نیپس ا ؛انفاق کرد

 تیهن روا )ع(و امام صادق )ع(از امام بابر تیروا نی: اه استآمد از ابن عباس تیروا نینس  ا
، 1، ج1415،یکایلان ِی)فل اسحاق نسل  کلرده اسلت یاز ابآن خود  ریدر تفس یایییده و ع

 (  311ص
ایلاره کلرده  نیآورده و به هم تیه روان   هیآ نیا  یذ  یدر یواهدالتنز  زین یحسران حاکن

 « یلب»تعبیلر بلا  هیآ دربارۀ یحاتیپس از توض یزمخشر (141ص ،1، ج1411 ،یاست. )حسران
از املواا خلود را  نلاریکه چهار هلزار د است نازا یده  قیدر یأن ابوبرر صد هیآ نی: ادیگو یم

 گلرید  یرا آیرارا و بخش یرا در روز و بخش گرید  یاز آن را در ین و بخش یبخش: صدبه داد
 یمرت ل یدر یلأن علل هیلآ نییده که ا تیاز ابن عباس روا :دافزایی. سپس مدیبخش یرا پنهان

، 1، ج1411 ،ی. )زمخشلرکنلدیرا هلن مطلرح مل یگلرینازا یلده اسلت و سلپس احتملاا د 
(  319ص
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 نیکنلد کله بلا اوللیرا نسل  مل یمجادله، گزاری ۀدوازدهن سور  ۀیآ  یدر ذ یزمخشر اما
 :دیلگو ی( م)عی: علدیگو یم یو ندارد. یبسره همخوان ۀسور  214 ۀیآ  یسبن ذکر یده در ذ

 :سلت؟گفتنیچ نلارید   یلمرا خواند و فرملود: نظلرت در ملورد  امبریپ ،نازا ید هیآ نیا یوبت
)ص( سلر امبریلپ دنیلدهد که باالخره آنها از پرداخت صلدبه و د  یم مهطابت آن را ندارد و ادا

 (493، ص4، ج1411،یزمخشر«.)واّمُ الفقيُر فلضسرته واّمُ الغنى َفِلُشّقهِ »: باز زدند

 آل عمران 61 ۀآی. 3. 2
َک فيِه ِمن َعضِد مُ جَُءَک ِمَن الِضلِ  َفُقل َتضَُلنا َنودُع َاعنَُءنوُ َو َاعنوَُءُك  َو ِنسوَُءنُ َو »-3 َفَمن حُجَّ

ل َفَنجَضل َلضَنَت اللِه َعَلى الکُِذعين ِْ  َنبَت
 (61، آا عمران«)ِنسَُءُك  َو َانُفَسنُ َو َانُفَسُک  ُث َّ

مات اسلت. از مسلّ  -السالم هنیعل -نیو زهرا و حسن و حس یعل ۀله دربار مباه ۀیآ نزوا
بلر  ثیحلد نیلنسل  کلرده انلد و ا زیلاه  سنت ن را تیروا نیا :دیگو یم یصاف ریصاحن تفس

دالللت  ،ندایلته اسلت یکه آنها دارنلد و هرگلز کسل یو یرافت تیاه  ب لتیف  امبر،ینبوت پ
 1،ج1415 ،یکایلان ِیبلرار داده اسلت. )فل امبریلپرا همنلون جلان  (ع)یجان عل رایز  ؛دارد
 (343ص

نجران بله  یحیح رت رسوا )ص( را با وفد مس ۀمباهل انیجر  یزمخشر ه،یآ نیا  یذ در
مباهله، به منظور آیرار کلردن  یرسوا الله برا درخواست» :نویته استمطرح کرده و   یتفص

و  زانیلخلود، عز  یبله دعلو  نلانیبلر اطم دیلکأ ت یبلرا شلانیکذب دیمن آن ح لرت بلود و ا
اش را همراه خلود بله مباهلله فراخوانلد و تنهلا آنلان را افراد خانوده نیتر ها و محبوبجگرگویه

 بودند. شانیا نیزتر یعز  رایز  ؛فراخواند
دسلت در دسلت  و دایلت آغلوش را در )ع(نیکه حس یدرحال امبری:پدیگو یسپس م او

 نیللدر ا« اذا انووُ ِعوون  فووُمننا» :دفرمللو  شللانیا یفاطملله)س(درپ و یعللل و حسللن)ع(بود
من  ،یگروه نصران یا»دواند و به همراهانش گفت: شهیر  انینصران سیئحالت،خوف در دا ر 

پلس بلا او  .کندیم نیرا از جا برکند، چن یکوه ،که اگر از خدا بخواهند ننیب یم ییهاصورت
نخواهلد  یبلاب نیزمل در املتیتلا روز ب ینصلران چیه گریو د  دییو یکه هالک م دیمباهله نرن
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اَ .َون  »کنلد:ینسل  مل نیچن شه،یعا قیکسا را از طر  ثیحد ه،یآ ریتفس ۀدر ادام یو. «ماند
)ص( خرج و عليه مرط مرجل من شضر اَنِ فجُ القسن فُِخله ثو  جوُ القسوين فُِخلوه ثو  الله

 (33احزاب، .«) انمُ یرید الله ليذَب عنک  الرج  اَل البيت»ث  ُْ :  ث  على ةفُِم
 «انفس» را بر ذکر «نساء» و «ابناء» ح رت، ذکر که نی:اسدینو یدر ادامه م یزمخشر

دارد  نیلاست و ایلاره بلر ا شانیمسدم دایته، به منظور تنبه دادن بر برب منزلت و لطف مران ا
اصحاب کساء وجود  لتیبر ف  نیتر از ایبو  یلیدل چیبر خود رسوا مسدم هستند و ه نانیکه ا

صلحت  بلر یفس  برهان را تیروا نیناباورانه او ا یول (368ص ،1، ج 1411،یخشرندارد. )زم
 .دینما ینبوت اعالم م

 نساء 59 ۀآی .4. 2
َنَ  َو اولى االمِر ِمنُک ...» - 4 ذیَن اَمننا َاِيضنا اللَه َو َاِيضنا الرَّ ُْ الَّ  (59-نساء«)یُ َایُّ

 :نازا یده اسلت (ع)یعل ۀبار در ۀیکند که آیرا نس  م یمتعدد اتیروا یحسران حاکن
هماننلد ملن، خود گذایت و فرمود: نسبت تو بله  ینیبه جانش نهیاو را در مد امبریکه پ یهنگام

، 1ج ،1411،ی. )حسلرانسلتین یامبریلبعلد ملن پ کله نیلمگلر ا ،است ینسبت هارون به موس
 (189ص

 یاییع ریو تفس یکافدر  :دیگو یداند و می)ع( متیرا در یأن اه  ب هیآ نیا زین یکایان
را تلا روز  نیمنؤو همله مل نیفس  ملا هسلت هیمسصود آ :از امام بابر)ع( نس  یده است که فرمود

در  یزمخشلر املا؛ (462ص 1ج ،1415 ،یکایان ِیاز ما فرمان داده است )ف یرویبه پ امتیب
 یاننلد خلفلام ؛کلارگزاران بلر حلق هسلتند "االملر یاولل": ملراد از دیگو یابتدا م هیآ نیا ریتفس

 ،یکنلد )زمخشلریمل ریتفسل ینلیعالملان د  و رانیلآن را به ام گرانید  سپس به نس  از؛ نیراید
 .(524ص ،1، ج1411

هلا یلأن نلزوا ذکلر بله اتیلاز آ یکله در بخشل نیلا رغنیلعل یزمخشر ،رسد یبه نظر م
کلر یلأن از ذ ، اسلت یاجتملاع وسیاسلی  ابعاد یکه دارا گرید  اتیآ یادر پاره ی، ولپردازدمی



5یاپیپ ۀ، شمار9316 بهار و تابستان اول، ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 951

 دهمعنا نس  ی نیعامه در ا قیاز طر  ثیاست که صد حد یدر حال نی. اکندنزوا خودداری می
 (23، ص2، ج1422المرام، هیاست.)ن : غا

 مائده 55آیۀ . 5. 2
و» - 5 َُ كون  َو  ََ الزَّ ولن  َو ُیؤتون ََ اللَّ وذیَن ُیقيمون ذیَن اَمننا الَّ مُ َو لّيُکُ  اللُه َو َ.َنُلُه َو الَّ   ِانَّ
 (55،مائده«).اِكضنَ

)ع( نلازا یلده اسلت یدر یلأن علل هیلآمی آورد که  یش نس  مختلف یحسران حاکن
کله منجلر بله  یهن ضمن نسل  داسلتان یکایان ِیف. (219-213، صص1ج ،1411،ی)حسران

 زیلن یبرخ (44ص ،2ج ،1415 ،یکایان ِی. )فیماردمی)ع( یعلدر یأن ید، آن را  هینزوا آ
، 2، ج1442ه،یل)ابلن عط داننلد.یمفسلران مل انیلم «یاتفاب» ی)ع( امرین علدر یأرا  هینزوا آ

 (218ص
 ۀیلهد سلائ  و و بله داسلتان مسلجد و رفتلهیپذ )ع(ین عللأیل دررا  هیلنلزوا آ یزمخشر

آن  ۀتنهلا دربلار  هیلآ نیلا ،چگونه ممرن است ،بپرسند اگر:دیگو یم و کند یایاره م یانگشتر
ماننلد پلاداش او  یتا مردم در کار او نظر کننلد و بله پادایل :گفت دیدر پاسخ با ،بزرگوار باید

انجلام  یاز حرص برا هیپا نیتا ا دیبا یمنان مؤم یایمعلوم بدارد که سجا نیو همنن ابندیدست 
 ریلد  دیلنبا ،بایلند یباید و اگر مشغوا کلار رخوردارب انینوایب یبرا یو احسان و دلسوز یرین

. ندازنللدیب ریآن را تللا فراغللت از نمللاز بلله تللأخ دیلل، نبااگللر در حللاا نمللاز بایللند یحتلل .کننللد
که اکیر  است را رفته یهمان راه هیآ ریاما او در تفس؛ (649و  648ص ،1، ج 1411،ی)زمخشر

 مفسران رفته اند.

 اعراف 43آیۀ . 6. 2
ِْ  االنُْ.َو ُْلنا»-6 َِ  ِمن ِغل  َتجر  ِمن َتقِت ودانُ الَقمُد ِلّلوهِ  َو َنَزعنُ مُ فى ُصدوِ. ََ اّلوذ  

دانُ الله... ِلْذا ََ  (43،)اعراف« َو مُ ُكّنُ ِلَنَْتِدَ  َلن ال َاَ 
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به خدا سوگند  :فرمود (ع)ینس  کرده که ح رت عل تیدو روا هیآ  یذ یحسران حاکن
از املام  زیلن یصلاف ریتفسل در. (266ص ،1، ج1411،یملا نلازا یلده است)حسلران ۀدربار  هیآ

از فرزنلدان  (ع)و ائمله (ع)نیمنل رالملؤیام تیلوال  ۀدر بلار  هیآ نیانس  یده است که  (ع)صادق
 (  191ص ،2، ج1415،یکایان ِیاست.)ف شانیا

ملن و  دوارمیلام» کله:  سلتکلرده ا تیروا طالنیبن اب یاز عل هیآ ریدر تفس یزمخشر
بلزر   یابیکام نیبدهد که به موجبات ا قیبه ما توف یعنی ؛«نیاز آنان بای ریعیمان و طلحه و زب

 ،2، ج 1411،ی. )زمخشلرنیکنل دایلدسلت پ سلتهییا یبه خدا و انجام دادن کارها مانیا یعنی
 (  115ص

هماننلد آننله  یرلی :دو نس  گزارش یده اسلت هیآ  یاه  سنت در ذ یریمنابع تفس در
نزلوت فينوُ واللوه اَول :»)ع( فرمودنلد یکله املام علل یگرینس  کرده است و نس  د  زمخشری

؛ 141،ص5، ج1419حللللاتن،  یابللللن ابلللل؛ 133، ص8، ج1412 ،ی)نلللل : طبللللر «البوووود.
 (411، ص2، ج1442ه،یعطابن

 حجر 47آیۀ . 7. 2
ُرٍ. ُمَتقُِعليَن » -1 َُ ًُ َعلى  َِ  ِمن ِغل  ِاخنان  ( 41،)حجر« َو َنَزعنُ مُ فى ُصدوِ.

و  (ع)طاللنیبن اب یعل ۀدربار  :که گفتاست از ابن عباس نس  کرده  یحسران حاکن
نلازا یلده  (ع)نیو حسل )ع(ذر و سلمان و عمار و مسداد و حسن یو اب  یجعفر و عسحمزه و 

اسلت.  (ع)تیلاهل  ب ۀدربار  هیآمده که آ زین یدر صاف .(413ص ،1، ج1411 ،یاست.)حسران
 (  115ص ،3، ج1415،یایانک ِی)ف

 ه( آورده و گفتل43،ببل )اعراف ۀیمربو  به آ تیروا رینظ یتیروا زیجا ن نیا یزمخشر اما
از  ریلمن و عیمان و طلحله و زب دوارمیام :اند که گفتکرده تیروا طالنیبن اب یاز عل است:

 (581ص ،2، ج1411،ی)زمخشر .نیآن جمله بای
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 یو سلمربند یجلز آن کله طبلر ؛گونه اسلت نیهم زیاه  سنت ن نیمفسر  یهانس  ریسا
)نل :  ؟اندیه کسلانپلس آنهلا چل ن،یملا نبایل هلانیل)ع( فرملود: اگلر ایکنند که علیم نس 
 (251ص ،2ج ،1416،یسمربند؛ 25ص ،14ج ،1412،یطبر

 اسراء 81آیۀ . 8. 2
ََ َزَنًُْ » -8 َل كُ ِِ  البُ

ََّ ُل ِا ِِ َ  البُ
ََ ل جَُء الَق ُّ َو َز ُْ  ( 81،)اسراء« َو 

و در کعبله  نیداخ  مره یلد )ص(امبریبا پ :: جابر بن عبدالله گفتسدینو یم یحسران
و  سلتینگر  )ع(یبله علل )ص(پس رسوا خدا ؛دندیپرستیبود که آنها را م بت 361و اطرافش 

از پشلت  امن بر دوش تو سوار یلوم تلا هبل  ر  ای ییو  یتو بر دوش من سوار م یعل یا :فرمود
تلاب  ،چون بر پشت ملن نشسلت ؛دییما سوار یو  )ص(رسوا الله ایافرنن؟ گفتن  ریکعبه به ز 

 ؛یلومیرسوا الله من بر پشت یما سوار م ای :پس گفتن ؛ندایتناز سنگینی رسالت حم  او را 
کله  ینلدسوگند بله خداو  .سوار یدم شانیتا من بر پشت ا دیخن گرد  .آمد نییو پا دیپس خند

بله  نلهیهلر آ ،نیها را مس نماآسمان ،خواستنیآورد، اگر م رونیها را بدهیدانه را یرافت و آفر 
ول »پس خلدا نلازا فرملود:  ؛افرندم ریبه به ز پس هب  را از پشت کع ؛نمودمیدستن مس م ُْ َو 

 ًُ ََ َزَنْو وَل كوُ ِِ  البُ
ََّ وُل ِا ِِ وَ  البُ ََ  ی( زمخشلر453ص ،1،ج 1411،ی)حسلران« جَُء الَقو ُّ َو َز

کمل   او به و ندازدیب بت خزاعه را تا صدا زد را یعل )ص(امبری:پسدینو یمفص  م یضمن نسل
 ( 698ص ،2ج ،1411،ی)زمخشر تا باال رفت. کرد

عامله  قیاز طر  ،است ینس  حسران مانند یریکه را  تیالمرام دو روا ةیدر غا زین یبحران
)ع( بلر یکله علل نیلبه ا اتیروا حیاما با وجود تصر ؛ (31ص ،4ج ،1422،ی)بحران کندینس  م

خواستن یکه اگر م نیا ایبزر  است و  اریبس یلتیخود ف  یرفت که در جا )ص(امبریدوش پ
فسل  بله  یدارد، زمخشلر یبزرگل یاز امر معنو  تیکه حرا وانستنت یم ،نیمس نما ها راآسمان

له» ریتعب مل حل  کند.یاکتفا م« صعد یرسوا الله حت فل
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 مریم 96آیۀ . 9. 2
ََّ اّلذیَن اَمننا َو َعِملنا»-9 َيجَضُل  ِا ََ اً  الّلُِلقُِ   ِّ حمُن ُو ُ  الرَّ ُْ  (96،نی)مر « َل

کله رسلوا  نیلا ازجملله آورده اسلت. یمتعلدد اتیلروا هیلآ نیلا  یلذ یحسلران حاکن
 یبرار بده و برانزد خودت برای من عهدی بگو: خداوندا  یعل ای :فرمود)ع( یبه عل خدا)ص(
 ،1411،ی)حسلران را فرسلتاد. هیلآ نیپس خداوند ا؛ برار بده را یدوست نیمؤمن یهانهیمن در س

 (311ص ،1ج
 ،1415 ،یکایلان ِینس  یده اسلت.)ف )ع(قاز امام صاد تیروا نیا زین یصاف ریتفس در

 ریرا در تفسل تیلروا نیهمل زیلن یزمخشلر. (532ص ،5ج ،1416،ین :طبرس؛ 291، ص3ج
 ییهلارا از کراملت هیلآ نیلا یمراغل. (41ص، 3،ج 1411،ینملوده است.)زمخشلر انیلخود ب

 (88ص ،16ج تا، ی،بیدهد.)مراغیخاص م یهاداند که خداوند به انسانیم
اهل  آسلمان نلدا  انیلدر م  یلکنلد کله فرملود: جبرئینسل  مل )ص(امبریلپاز  یزمخشر

 دیگلرت یلروا نهیبا توجه به بر  .دییما هن دوستش بدار  ،را دوست دارد یدهد:خداوند فالنیم
 نرلرده اسلت. حیبلدان تصلر  یاگلر چله زمخشلر ،)ع( بایدیآورد که مراد عل دانسته می یود
 (41ص، 3ج ،1411،ی)ن : زمخشر

اید که علمای اه  سنت پرهیز دایتند، آنگاه که ف ائ  امام علی)ع( را نس  چنان می نم
کنند، به نام او تصریح کنند؛ چنان کله پرهیلز دایلتند، آنگلاه کله در ملذمت خلفلاء نسللی می
جنلگ احلد  انیلجر گلزارش در  یوابلد آوردند، بله نلام آنلان تصلریح نماینلد؛ چنلان کلهمی

من مسام فلالٍن  ریبنت کعن خ ةیلمسام نسب»که فرمود: ت اسنس  یده  )ص(امبری: از پدیگو یم
در مح لر محملد بلن  ،کنلد ینس  م دیالحد یابن اب .(269، ص1، ج1989 ،ی)وابد و فالن.
بله هنگلام فلرار ملردم بله سلمت کلوه  )ص(امبریلکله پ دیرسل نجایسخن به ا یوابد یمعد علو 

 نرردنلد. یاز آن دو تلوجه  یل چیهل یول ؛«انا رسوا الله ،فالن ای ّی فالن ال ای ّی ال»فرمود:یم
 .از آن دو نفلر اسلت هیلکنا نیلا :اسلت؟ او گفلت یچه نوع گفتلار نیمن به ابن معد گفتن: ا

کله  سلتین جلز ایلن دو یصحابه کس انیابن معد گفت: در م بایند. گرانیمراد د  دیگفتن: یا
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و  24و23، ص15ج ،1311د،یلالحد ی)ابلن ابل ترس و واهمه دایته بایند. شوبیع انیمردم از ب
 (266ص ،14:جن  زین

 انبیاء 121آیۀ . 12. 2
11- « ََ ُْ  ِمّنُالُقسنى اولئَک َعنُْ ُمبَضدو َبَقت َل ََ ذیَن  ََّ الَّ  (111،اءیانب«)ِا

 یعلل ایل :به من فرملود )ص(رسوا خدا»فرمود:  )ع(یآورده است، عل یحاکن حسران 
 دهیلمسلرر گرد  یآنلان مراتلن حسلن یبلرا که یکسان یعنی ؛باره یما نازا یده استدر هیآ نیا

 ،3ج ،ینلل : الصللاف زیللو ن 511ص ،1ج ،1411، ی)حسللران« از آتللش جهللنن دورنللداسللت، 
 ( 356ص

 یطالن که خلدا یبن اب یعل ،اندکرده تیروا نیچن: »سدینو یم نهیزم نیدر ا یزمخشر
و  دیو سعد و سع ریبرا خواند و گفت: من و ابوبرر و عیمان و طلحه ز هیآ نیاز او خشنود باد، ا

 (131ص ،3ج ،1411، ی)زمخشر «نیعبدالرحمان بن عوف از آنان هست
برده نشده اسلت  گریاز افراد د  ینام  یو یواهد التنز  یصاف ریذکر است که در تفسیایان 

 بایلند. هیلآ قیتواننلد مصلاد  یکله مل است نس  یده ینام افراد تیاه  ب ثیو اگر چه در احاد 
 (366ص ،14ج ،1412،یی)ن :طباطبا

 قصص 61آیۀ . 11. 2
وَن َیونم القيَُموه » -11 َُ نيُ ُثو َّ  ضنُُ  َمتَُع الَقيُ  الودُّ َن الْيِه َكَمن َمتَّ ُْ ًُ َف َاَفَمن َوَعدنُُ  َوعدًا َحَسن

   (61،)بصص« ِمَن الُمقَهریَن 
و حملزه  یعلل ۀدربلار  هیآ نیا» که گفت: است یده تیاز مجاهد روا  ییواهد التنز  در

لنازا یلد (ای( و ابو جه ) نسبت به متاع دن یبه وعده ن )نسبت  یّد . یلعبه گفلت: پلس از س 
 (563ص ،1ج ،1411 ،یگفت همان است که گفته ید.)حسران دم،یپرس

رسلوا  ۀانلد کله دربلار کلرده تیلروا انیاز راو  یباره نویته است: برخ نیدر ا یزمخشر
و حمزه و ابلو جهل  نلازا  یعل ۀبار هن گفته اند که در یخدا)ص( و ابوجه  نازا یده و برخ
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نللازا یللده اسللت  رهیللبللن مغ دیللو ول اسللریعمللاربن  ۀدربللار  گللرید  یتللییللده و بنللابر روا
در دو  ایلاملا گو ؛ آملده اسلت « یلب»ریلبا تعب تیروا هرسه و (425ص ،3، ج1411،ی)زمخشر

نلللازا یلللده  )ع( و حملللزهیدر یلللأن علللل هیللعامللله آملللده اسلللت کللله آ منسلللوا از تیللروا
 ،21ج ،1412،ی)طبلر کلرده اسلت. دییأهن آن را ت ی( طبر315ص ،4ج ،1422،یاست.)بحران

(62ص

 سجده 22-18آیات. 12. 2
12-«  ََ ًُ ال َیْسَتُنو ق َِ ََ فُ ًُ كَمْن كُ ََ ُمْؤِمن  َفَمْن كُ

َ
وْ  *أ ُْ ُِلقُِ  َفَل ذیَن آَمُننا َو َعِمُلنا اللَّ ُ الَّ مَّ

َ
أ

و  ُنُزاًل ِعمُ كُُننا یَ 
ْ
ُُ  اْلَمأ ََ َجنَّ َْ َیْخُرُجونا  *ْضَمُلن

َ
وا أ ُِ .ا

َ
موُ أ وُُ. كلَّ ُ  النَّ َُ وا

ْ
وذیَن َفَسوُقنا َفَموأ ُ الَّ مَّ

َ
َو أ

 ََ ُعن ذي كْنُتْ  ِعِه ُتکذِّ ُِ. الَّ نا َعذاَب النَّ ُْ ْ  ُذو ُْ عيُدوا فيُْ َو ْيَل َل
ُ
 (21-18، )سجدهِمْنُْ أ

معارضله بلا هلن  هپسلر عسبل دیلو ول یآورده است: ابن عباس گفت: عل یحسران حاکن
دارترم و مسام ملن در لشلرر تر و از تو زبانز یمن از تو ت زهیگفت: ن )ع(یبه عل دیپس ول ؛کردند

را  هیآ نیفاسق. پس خداوند ا یبه او فرمود: ساکت باش ا )ع(یپس عل ؛تر استعیتر و رفعیوس
 )ع(املام بلابر از تیلروا نیلا رینظ زین یصاف ریتفس در( 512ص ،1ج ،1411 ،ی. )حسرانستادفر 

 (  158، ص4، ج1415،یکایان ِینس  یده است)ف
مللذکور در روز بللدر  یلفظلل یریللن نللزوا ،ضللمن ایللاره بلله درگأدر یلل یزمخشللر

تلر و رکیلتلر و ز و من از تو جلوان یتو هنوز کودک هست ،خاموش یو :گفت دیول»:دیگو یم
بزرگلوار در پاسلخ گفلت: تلر هسلتن. آن افلزون یانیتلر و برخلوردار از سلپاهدارتر و پلردازبان

مؤمنان و فاسسان و هلر کلس کله  آن دو و نیز همۀ یام  آیه نیا ".یکار هست فاسقخاموش تو "
انلد کلرده تیاز او خشنود باد، روا یکه خدا ی. از امام حسن بن علیودمی ،باید آنانمانند از 

او را  هیده آ اا درمتع یکه خدا یدر حال ،یده یدینام م یچگونه به عل"گفت:  دیکه او به ول
 ،1412،ینل :طبرو  513ص ،3ج ،1411، ی)زمخشلر«. ؟فاسلق دانسلته اسلت رامؤمن و تو 

 (.68ص ،21ج
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 احزاب 56آیۀ . 13. 2
منا » -13 وولِّ ََ ووذیَن اَمنوونا َصووّلنا َعَليووِه َو  ُْالَّ بووى یووُ َایُّ ََ َعَلووى النَّ ََّ اللووَه َو َمالِئَکَتووُه ُیَلووّلن ِا

 ( 56-)احزاب«َتسليمًُ 
و ابن عبلاس و ام سللمه و چنلد  یخدر دیابوسعآمده است که  یسن زیو ن یعیمتون یدر 

صللوات  تیلفیک بلارۀآن ح لرت در است،یده  تیروا (ص)از اصحاب رسوا خدا گرینفر د 
ِیف؛ 368ص ،1361ه،ین : ابن بابو «)اللْ  صل على مقمد و على آ  مقمود: »دییبگو  ،فرمود

 ،1ج ،1412ابلللن حجلللاج،؛ 113ص ،11ج ،1411،یبخلللار؛ 212و211، ص4،ج1415،یکایلللان
 (314ص ،28ج ،1416ابن حنب ،؛ 315ص

 حیمسللن و صلح حیو صلح یبخلار حیاه  سلنت ماننلد صلح یهادر کتاب تیروا نیا
 ،ییویلترنل : بغداد و مستدرک حلاکن نسل  یلده اسلت. ) خیو تار  یالسیو مسند ط ینسائ

 :دیلگو یمل هیلآ رینرلرده و در تفسل یاایاره تیروا نیبه ا یزمخشر اما؛ (252ص ،3ج ،1119
هلن صللوات بفرسلتند و  گلرانیبلر د  )ص(صلوات بلر رسلوا خلدا رویاگر پ ،ندیگو یعالمان م

و  ییبله تنهلا )ع(تیلاز اه  ب یریاما اگر بر  ؛ندارد یایرال "و آله یالنب یص  الله عل" ندیبگو 
صلوات به عنوان یلعار  رایز  ؛مرروه است ،)ص( صلوات بفرستنددابدون همراه آوردن رسوا خ

 (551ص ،3، ج1411 ،یکرد از رسوا خدا )ص( آمده است. )زمخشر ادی یبرا یو آرمان
بلر  انیعیمتونشان، بر نلوع درود فرسلتادن یل حیتصر  رغنیهر حاا اگرچه اه  سنت عل به

 نیلبزرگلان خلود را در ا« الله عنه یرض»هن چون  یاند،آنها هن با عباراتگرفته رادی)ص( اامبریپ
 (.121ص، 1419ن،یاند.)ن :سلطان الواعظکرده  ییر  ژهینوع از درود و 

 احزاب 58آیۀ . 14. 2
ذیَن »-14 ًُ  َوالَّ ًُ ُمبينو ًُ َو ِاثمو ََ الُمؤِمنيَن َو الُمؤِمنُِ  ِعَغيِر مُاكَتَسبنا َفَقِد احَتَملونا ُعْتُنو  «ُیؤذو
( 58،)احزاب
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 ؛)ع(نلازا یلدطالنیبن اب یعل ۀار که درب است آورده هیآ نیا ریدر تفس یحسران حاکن
 ،2، ج1411،یخواندنلد. )حسلرانیمل شیآزردنلد و دروغگلو  یاو را م نیچند نفر از منافس رایز 

 (141ص
منلات را بله ؤ)ع( و میرا بله علل نیمنؤم یبه نس  از بم یصاف ریدر تفس زین یکایان ِیف

 (  213،ص4،ج1415،یکایان ِیداده است.)ف قیح رت فاطمه)س( تطب
از  یگروهل ۀدربلار  هیلآ نیلا ،انلداز مفسران گفتله یبرخ :سدینو یم بارهنیدر ا یرزمخش

هلن  یرا مورد آزار برار دادند و برخل طالنیبن اب یعل نیرالمؤمنیمنافسان نازا یده است که ام
 یزناکلاران ۀدربلار  :انلدگفتله نیهن چن .انددانسته شهیعا نیاف  ام المؤمن ۀیآن را مرتب  به ب 

( 511ص ،3ج، 1411 ،یکردند.)زمخشریزنان آنان را دنباا م تیبدون رضا است که

 یس 22آیۀ . 15. 2
ليَن  » -15 ََ ِبُضنا اْلُمْر ْنِم اتَّ َْ َلُ اْلَمدیَنِة َ.ُجٌل َیْسضى َُْ  یُ  ْْ  (  21،سی)«َو جَُء ِمْن أَ
و  (384ص، 3جوامللع الجللامع)ج ریبلله نسلل  از تفسلل هیللآ نیللا  یللدر ذ یکایللان ِیفلل

 ۀسه نفرنلد کله بله انلداز  شگامانیپ»فرمود: امبریآورد که پیرا م یتی( روا114ص، 1صاا)جالخ
 ِی)فلل «آنهاسللت نیبرتللر  یکلله علللدند یبلله خللدا کفللر نورز  چشللن بللرهن زدن هللن،  یلل

 ،«ةالیالثل سونیالصلد» ثیحد  یالمرام در ذ ةیدر غا زین یبحران. (251ص ،4ج ،1415،یکایان
 (212،ص6،ج1422،یکند.)ن :بحرانیمعامه نس   قیرا از طر  ثیحد 16

و  آورده هیلآ  یلذ در« االملن  سلباق»ریرا با تعب تیروا نیهن هم یآن که زمخشر جالن
از همگلان  روترشیامت ها سه کس پ انیاز م ،کرده اند تیروا )ص(: از رسوا خداگفته است

و  نیاسلیحن طالن و صلا یبن اب یعل اند:دهیبه خدا کفر نورز  لحظه هن  ی یهستند که حت
 (11ص، 4، ج1411،یمؤمن آا فرعون)زمخشر

 شوری 23آیۀ . 16. 2
َِّ  ِفى الُقرعى ...»-16 ُلُک  َعَليِه َاجرًا ِااّل الَمَن

َ
ل ال َاَأ (  23،ی)یور« ...ُْ
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 :دندیپرسل )ص(اصحاب از رسوا خدا :است کرده تیاز ابن عباس روا یحسران حاکن
و فاطمه  یفرمود: عل د ما را به مودت آنها امر کرد؟هستند که خداون یرسوا خدا چه کسان یا

 (189ص، 2ج ،1411،یو فرزندان آنها.)حسران
بله خصلوص  تیلملا اهل  ب ۀدربلار » از امام صادق )ع( نس  یده است: یصاف ریتفس در

 ِیفلل«)نللازا یللده اسللت السللالم اصللحاب کسللاء هنیعللل نیو فاطملله و حسللن و حسلل یعللل
 .(313ص، 4ج ،1415،یکایان

 تیلروا نی: چنلدیلگو یمل )ع(تیلدر یلأن اهل  ب هیلآ نینزوا ا رشیضمن پذ یزمخشر
اهل   :مؤمنان به ح لور رسلوا خلدا )ص( علرض کردنلد ،نازا ید هیآ نیا یاند که وبتکرده

و فاطمه  یعل :هستند که مودت آنها بر ما واجن یده است؟ فرمود یتو چه کسان یشاوندیخو 
 (219ص ،4ج، 1411،یو دو فرزندش )زمخشر

 تیلروا نیلگلزارش، ا نیلبلر صلحت ا  یل: دلدیگو ین نزوا مأی نیادر تأیید  یمخشرز
)ص( امبریلبه خودم، بله پ یاعده یتوز نهیاز حسادت و ک :دیفرما ی)ع( میاست که عل یعلو 
کله  یکسل نی: اوللیسه بایل نیا نیکه چهارم یدوست ندار ای)ص( فرمود: آامبریپ کردم. گله

و همسلرانمان از راسلت و چپملان و  نیهسلت نیو حسل حسن تو و من و ،یود یداخ  بهشت م
 (221ص، 4ج، 1411،یفرزندانمان، به دنباا همسرانمان. )زمخشر

و چرا  دندیورز  یم نهی)ع( حسادت و کیاند که به علبوده یکه "چه کسان نیهر حاا ا به
: یده اسلت تی)ص( رواامبری: از پمی افزاید دارد. او شهیدرنگ و اند یجا ،کردند" یم نیچن

و  دهنلد، حلرام یلده اسلتمن ستن کنند و عترت من را آزار  تیکه به اه  ب یبهشت بر کسان
هرکه به یری از فرزندان عبد المطلن احسانی کند و کسی به او پاداش ندهلد، ملن فلردا وبتلی 

 (221ص ،4ج، 1411،ی)زمخشر« که روز بیامت مرا مالبات می کند، به او پاداش می دهن
 یهر کس با دوسلت:»دینما یم  یترم ینبو  تیروا نیمودت را با ذکر ا یناسپس مع یو

گاه بای .رفته است ایاز دن دییه ،ردیآا محمد)ص( بم  ایلآا محملد از دن یهر که با دوسلت دیآ
گاه بای .خواهد رفت ایاز دن ،یده دهیبرود، بخش بلرود،  ایلآا محمد از دن یهر که با دوست ،دیآ

در روز  ،بلرود ایلآا محملد)ص( از دن یو هلر کلس بلا دیلمن ه اسلت...رفت ایتوبه کننده از دن
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و محلروم از  دیلنلا ام"اش نویلته یلده اسلت: دهیلدو د  انیلخواهد آمد کله م یدر حالت امتیب
گاه بای ".رحمت خدا رفته اسلت و  ایکافر از دن رد،یآا محمد)ص( بم یهر کس با دیمن ،دیآ

 (  221ص ،4ج، 1411،یبهشت را استشمام نخواهد کرد. )زمخشر یبو 

 فتح 29آیۀ . 17. 2
دًا »-11 وجَّ َُ  ًُ ضو َُ  ُ.كَّ ُْ  َتورا وذیَن َمَضوُه َاِشوّداُء َعَلوى الُکّفوُ. ُ.َحموُُء َعيوَن ٌد َ.َنُ  اللوِه َو الَّ ُمَقمَّ

جنِ ِْ  ِمن َاَثِر السُّ َِ َُ  فى ُوجن ًُ َيمُ ََ َفهاًل ِمَن اللِه َو ِ.ضنان  ( 29،)فتح« ...َیبَتغن
در یلأن چله  هیآ نی: ادندی)ص( پرسامبریاز پ ی: گروهآمرده استابن عباس از  یحسران

 ییلود و منلادیفراهن آورده مل دیاز نور سف ی، پرچمامتیفرمود: روز ب شانینازا ید؟ ا یکس
آن پلرچن بله او داده خیلزد و می )ع( بلریحلاا علل نیل. در ازدیلمنان برخؤم دی: سزندمیصدا 

، 2ج ،1411،ی. )حسلرانرنلدیگیو انصلار بلرار مل شلگامیران پمهاج ۀیود و در پشت او همیم
، 1414 ،ی)طوس یطوس خیی یرا به نس  از امال تیروا نیهن هم یکایان ِیف. (253و252ص
 (46ص ،5ج ،1415،یکایان ِی( آورده است. )ف318ص

 4ج، 1411،یزمخشلرنل : ) ذی  این آیه چنلین روایتلی را نیلاورده اسلت یزمخشر اما
 (341ص

 مجادله 12آیۀ  .18. 2
ًة ذِلک َخْيٌر َلکوْ  َو  »-18 َْ ُمنا َعْيَن َیَدْي َنْجناكْ  َصَد نَ  َفَقدِّ َُ ذا نَُجْيُتُ  الرَّ ذیَن آَمُننا ِِ ُ الَّ َْ یُّ

َ
یُ أ

َه َغُفنٌ. َ.حيٌ   ََّ اللَّ َْ َلْ  َتِجُدوا َفِإ ُر َفِإ َْ ِْ  (12،)مجادله«  أَ
. کله صلدبه دهلد مگلر آن ،یدند ینه امبریآورده است که همگان از نجوا با پ یحسران

. دایلتننجلوا که دینلاری را صلدبه ملی داد، بلا آن ح لرت )ع(  طالنیبن اب یعل آنگاه جز
 (311،ص2،ج1411،ی)حسران

است که فس  من به آن  یاهی)ع( آورده است که فرمود: در برآن آیاز عل یگریدر نس  د 
اسلت.  ینجلو  ۀیلآ نیآن عم  نرلرد و آن همل به یکس ،مناز بب  و نه بعد از عم  کردم و نه 
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-311صلص، 2)همو، ج کند.یرا با اسناد مختلف نس  م تیروا 21 یو (312ص ،2ج )همان،
ِینسلل  کللرده اسللت. )فلل نیم للام نیرا بللا هملل تیللچهللار روا زیللن یکایللان ِیفلل. (329

 ( 149ص ،5ج ،1415،یکایان
 ،4، ج1411 ،ی)زمخشلللر اسلللت را نسللل  کلللرده تیلللدو روا نیهمللل زیلللن یزمخشلللر

دارد که اگر من فس   زیسه چ یعل به نس  از ابن عمر افزوده است که گفت: و (494و493ص
، 4)هملو، ج بلود. یتر از یتران سرخ مو  ینزد من دوست دایتن یریاز آنها را دایتن، آن  یری

 (494ص

 حاقه 12آیۀ . 19. 2
ٌَ واِعَيٌة  »-19 ُذ

ُ
 (12،)حابه « ِلَنْجَضَلُْ َلکْ  َتْذكَرًو َو َتِضَيُْ أ

بعلد  هیآ نیا، مبنی بر این که کندیرا نس  م تیو دو روا ستیب ه،یآ نیا  یدر ذ یحسران
به دنبلاا دسلتور خداونلد نسلبت بله  امبری)ع( نازا ید و سپس پیعل ی)ص( براامبریپ یاز دعا

 نیل)ع( بعلد از ایو اذعلان علل اتیلروا حی)ع( همت گمارد و به تصر یبه عل یدانش نبو  نیتعل
)ص( فرامللللوش امبریللللرا از پ یادهییللللن ایللللو  ثیحللللد چی)ع( هلللل شللللانیآمللللوزش، ا

 (381-361صص ،2ج ،1411،ینررد.)ن :حسران
مللن هماننللد یللهرم و تللو بلله درب آن  !)ع(یعللل»)ص( فرمللود: امبریللآمللوزش پ نیللبعللد ا

 ۀبلر عهلد»ۀ ، جمللاتیلروا نیدر ا گریدر خور توجه د  ریتعب و (363، ص2.)همو، ج«یمانیم
 نیهملبلا  تیلبله نسل  چهلار روا زیلن یکایلان ِیف. )همان(«یو بفهم یابیه تو در خداست ک

 ریهلن در تفسل یزمخشلر. (218ص ،5ج ،1415،یکایلان ِیپرداخته است. )ن : ف نیم ام
 (611ص ،4، ج1411 ،یزمخشر. )همین م امین را می آورد ه،یآ نیا

 انسان 22-5آیات . 22. 2
ََ ِمن» -21 ََّ ااَلعراَ. َیشَرعن ََ ِمزاجُْ كُفن.ًا  ِا ََ ...*َكأٍس كُ ََ َلُکو  َجوزاًء َو كوُ ََّ َذا كوُ ِا

ضُيُک  َمشکن.ًا  ( 22-5،)انسان« ََ
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و  یی)ص( بله تنهلاامبریپ؛ مبنی بر این که را آورده است یمتعدد اتیروا یحسران حاکن
( 413ص ،2ج ،1411،ی)حسلران از اصحاب از جمله عمر و ابلوبرر یها با گروهنس  یدر برخ

 ی)ع( فرملود: در راه خلدا بلرایبله علل ،دیلد  ملاریهلا را ب)ع( رفت و چلون آننیحسن داریبه د 
)ع( و یعللل نیللبدهللد و بلله دنبللاا ا شللانیکلله خداونللد یفا دوارمیللبرللن، ام یفرزنللدانت نللذر

م لمون  نیهم زین ی( زمخشر395و394ص ،2ج )همان، فاطمه)س( و ف ه روزه نذر کردند.
. دیلد  دنلدیلرز یمل یاجلهکله هماننلد جو  یآنهلا را در حلال امبریلپ :دیگو یمنس  می کند و را 

 نیتی و نیتا آنجا که مسر می دهدسپس داستان را ادامه  ی( و611ص ،4، ج1411 ،ی)زمخشر
اهل   رنیالسلالم علل» که دو نفر اوا درب را زدند و گفتنلد: می افزایدو سپس  ندیآیم ریو اس

«  النبللو  تیللاهلل  ب رنیالسللالم عللل»فللت: بعللد نللواختن درب گ یمحمللد)ص( و سللوم تیللب
 ،یکلرده اسلت )زمخشلر حیهن به آن تصر  یزمخشر .(395-396ص ،2ج ،1411،ی)حسران

مردملان  انیلمدر « محملد)ص( تیاه  ب»حرایت دارد،  . چنین تعبیری(611ص ،4، ج1411
در ضلمن چنلد   یتفاصل نیلداسلتان را نله بلا ا نیهم زین یکایان ِیف .معروف بودندآن عصر 

 (261ص ،5،ج 1415،یکایان ِیزارش آورده است. )ن : فگ

 مطففین 32-22آیات . 21. 2
21-«  ََ ووذیَن آَمُنوونا َیْهووَقکن ْجَرُموونا كووُُننا ِمووَن الَّ

َ
ووذیَن أ ََّ الَّ ََ َو ِِ  *ِِ ووْ  َیَتغووَُمُزو ِْ وا ِع  «ذا َموورُّ

 (31-29-نی)مطفف
 اسلت. نازا یلده )ع(یدر یأن عل هیکند که آیمتفاوت نس  م تیدر یش روا یحسران

کردنلللد. یهایلللن او را مسلللخره مللل یاز بنللل یاکللله علللدهآملللده اسلللت از آنهلللا  یدر برخللل
 هیلامیاز بن یاهن به آزار و تمسخر عده گرید  ی( و در برخ426ص ،2ج ،1411،ی)ن :حسران

نلزد  ی)ع( بلا گروهل یآمده اسلت کله علل گرید  ی( و در نسل421ص ایاره یده است.)همان،
)ص(  امبریل)ع( بله پ یعلل دنیآنها را مسخره کردند و بب  رسل نیکه منافس رفتی)ص( م امبریپ
 ریرا بله نسل  از تفسل ریلاخ م لمون نیهم زین یکایان ِی( ف428ص نازا ید. )همان، هیآ نیا

 ،5ج ،1415،یکایلان ِی)فل ( آورده اسلت.694ص، 11ج ،1416،ی)ن : طبرس انیمجمع الب



5یاپیپ ۀ، شمار9316 بهار و تابستان اول، ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 971

کنللد. )نلل : ییلأن نللزوا نسلل  ملل دررا در کشللاف همللان گللزارش  زیللن یزمخشلر. (312ص
 (124و123ص، 4، ج1411 ،یزمخشر

 یریگ جهینت. 3
اسباب نزوا ها نشان نداده و  ژهیبه و  یبه مباحث نسل یاژهیتوجه و  رشیدر تفس یزمخشر

ها نپرداختله اسلت. یأن نزوا  یاست، به تحل یلیتحل یعسالن ریتفس ،یو ریکه تفس نیا رغنیعل
 هگزارش کرد زیابواا صحابه و تابعان را ن ،ینبو  ثین نزوا عالوه بر احاد سب اتیاو در نس  روا

 دیلهلن سلبن نلزوا را مؤ  ینموده و زملان ریسبن نزولش تفس یۀرا بر پا یاهیآ یگاه یاست. و
و  »و  « یلب»چلون  ریاسلباب نلزوا را بلا تعلاب گلاهی خلود گرفتله اسلت. او یریبوا تفس  «یر 

 نررده است.  ادیسبن نزوا را  تیگاه سند روا چیهو کرده  فیت ع
نگذایلته؛ ملع  یتفلاوت گرید  قیو مصاد  تیاه  ب ۀژ یو  یهایأن نزوا انیم یدر موارد یو

پرداختله؛   یموارد به تفص ترشیو هشتاد و سه سبن نزوا را ذکر کرده و در ب ستیالوصف، دو 
را  یتعلداد از اسلبابهمان  یبه اجماا برگزار کرده است. و تیاه  ب  یف ا اتیاما در نس  روا
به اجماا آورده است؛ به علالوه  )ع( راتیاه  ب  یف ا اتیداده؛ اما روا  یتفص ،که نس  کرده

را هلن از  یگلرینرلرده و افلراد د  یاست، مخلتص آنلان معرفل تیاه  ب  یرا که در ف ا یاتیآ
ور بلا یاتیلآ نیلفل  چنل تیلبله عموم یاست کله و نیآنها بریمرده است. جهت آن ا قیمصاد 

 ایل  یلدر حلد  -اندک  اریرا بس )ع(تیاه  ب  ی اف یسبن. زمخشر تیدارد؛ نه به خصوص
رو،  نیلکلرده اسلت؛ از ا یو لوازم آنها خلوددار امدهاینس  کرده و در آنها، از ذکر پ -دو مورد

کتیبر حن اه  ب مودت تنها یۀرا ستوده و درآ یفس  رفتار علو  تیوال  یۀدر آ کلرده و  دی)ع( تأ
 یلۀو آ نرلرده ادیلخلن  ریغلد ۀ( هرگز از حادث3،( و اکماا )مائده61)مائده، غیمهن تبل تایدر آ
( از داسلتان املام 214انذار)یلعرا، یلۀآ ری( را نلاظر بله زنلان دانسلته و در تفسل33)احزاب،ریتطه
 است . اوردهین انیسخن به م ی)ع(عل

 1211کر کلرده و )ص( را ذ تیمربو  به اه  ب یۀآ 211 ،یبر خالف زمخشر یحسران اما
 رینس  نملوده اسلت. در تفسل -عامه است  قیکه عمدتا  از طر  -)ع( تیاه  ب  یدر ف ا تیروا
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