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د: یـفرماانی آن کـه مـییماقبل پایۀآۀژیو به و» الم نشرح«ت (ع) نزول سوره مبارک یات اهل بیمطابق برخی روا

 َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْبه یـر آیتقد،ان نصب حضرت علی (ع) به امامت امت اسالمی مربوط بودهیو جرریغدۀبه واقع
ِتک َفانَصب عل«ن است: یچن ن مطلب در ظاهر با سه چالش جـّدی روبروسـت: یاثبات ا». ًا اماماً یفاذا َفَرغَت ِمن ُنُبوَّ

-ن سه چالش نشـان مـیی؛ ب) مّکی بودن سوره؛ ج) هماهنگ نبودن با قرائت. بررسی اییالف) فقدان خاستگاه روا

چـه ،دیـنماار قابل قبول و مورد توجه مـییست که بسیه و سوره نه تنها احتمالی دور نیری از آین تفسیدهد که ارائه چن
ر ین گونـه تفسـیـه ایـح السند آیت صحیعه و سنی دست کم در دو روایت موجود در منابع شیان هفده روایالف) از م

عه و سنی مدنی یح و ضمنی شماری مفسران شید صرییاتش و تأیاق آیشهادت سشده است؛ ب) سوره مبارک شرح به 
ر با معنای خسته شـدن ین تفسیگرچه ا،شتری داردیه در قرائت مشهورش با معنای امر به نصب تناسب بیاست؛ ج) آ

ز هماهنگ است.یر مشهور نیدر تفس

.نصب علی (ع)،ریغد،انشراحۀسور: دواژه هایکل
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بحثۀنیشیپان مسأله و یب

ن دو را یچنان که رسول اکرم (ع) ا،از از بحث و نظر استینیت (ع)بیقرآن و اهل بییتاو همیهمراه
َقلَ یَتاِرٌك فِ یِإنِّ کرد: یعه گذاشته شده خود معرفیدو َثَقل به ود وا: ِکَتاَب یُکُم الثَّ ْکُتْم ِبِهَما َلْن َتِضلُّ ِن َما ِإْن َتَمسَّ

ِه َو ِعْتَر  ُهَما َلْن یتِ یَأْهَل بَ یتِ اللَّ از ینزول شمارین همراهیایاز نمودها١.اْلَحْوَض یِرَدا َعلَ ییْفَتِرَقا َحتَّ یَو ِإنَّ
تـوان یز میـن (ع) در عصـر نـزول اسـت. نیو حضرت زهرا و حسنیات و سور قرآن در شأن حضرت علیآ

وند به شمار آورد. ین پیایگر نمادهای)را از دت (عیگاه و منزلت اهل بیها به جاات و سورهیآیاشاره برخ
ات و سور نازل در شأن اهل ین آییدرصدد تبیژه مفسران کالم الهیپژوهان و به وهماره قرآنیبه هر رو

ان اختصاص ندارد و همان طـور کـه در ادامـه یعین امر به شیاند. اشان برآمدهیگاه ایا ناظر به جایت (ع) یب
اند. البتـه بسـان داشـتهیمشکوریهایر سعین مسیز در ایمفسران اهل سنت نیخمالحظه خواهد شد، بر

ا یـان یـا به عمد، در بیبه سهو ییهاطیز افراط و تفرین موضوع نین، در ایقیمورد اختالف فریهاهمه بحث
خواهد آمد.یبنان عالمان رخ داده است که موارد

ات یها و آاز سورهَفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب د: یفرمایمه هفتم آن کهیو خصوص آ» الم نشرح«سوره مبارک 
قابـل ییهاافتـهین یقیسته بحث در موضوع امامت است که مراجعه به آثار دانشـمندان فـریمورد توجه و شا

و محدود یعیان معدود عالمان شیدگاه مطرح مینهد: به طور اجمال دیمیش رویتأمل و درخور بحث را پ
امبر خـاتم (ع) را مـأمور کـرده کـه پـس از یه مزبور، پیدر آین است که خداوند متعالینت امفسران اهل س

دگاه مشـهوِر مـورد نظـر یـت نصب کنـد. دی(ع) را به امامت و والیش، حضرت علیفراغت از رسالت خو
کیعیاز شیادیشمار ز اسـت ه فراخواندن رسول اکرم (ع)ین آین است که اید قاطبه اهل سنت ایان و مورد تأ

ان بعضی پس از ذکر مجـزای ین میشتر و به رنج و زحمت انداختن خود در راه خدا. در ایو تالش بیبه سع
دگاه غالب مفسران ید«اند: ان داشتهین بین چنیقیدگاه مفسران فریابی دیعه و سنی، هنگام ارزیآراء مفسران ش

ب یـ(ط» تسـنن چنـدان تفـاوتی نـدارددگاه مفسـران اهـلیکرد با دیروش و رو،قهیعه با همه تفاوت سلیش
).٧١،نییحس

اند که بـه نگفتهیچ سخنیه درباره وجود احتمال مزبور هین سوره و آیهنگام بحث درباره ایادیجمع ز
شوند: یم میدو گروه تقس

ش را انجـام یت خـوین که مأموریامبر (ع) به ایه امر است به پین آیاند که اتنها اشاره کردهیالف)بعض
بـه ،ان رسـاندیـرا بـه پایر باشد و هرگاه کاریر انجام اعمال صالح و خیوسته در مسیا پینورزد یسست،هداد

, ١؛ ارشـاد القلـوب, ج٤١٤، ص٢هاي روایي فریقین نقل شده است: کتب شیعي, از جمله: الکافي، ج. این کالم نوراني در بسیاري از کتاب١
، ٣. کتب عامه, چون: مسـند احمـد بـن حنبـل، ج٢٢٥, ١٠٣, ٩٩, ص٢؛ بحاراالنوار, ج٤٢٥؛ تحف العقول، ص٤٥٤؛ االقبال, ص١٣١ص
٦٦٫, ص٣؛ المعجم الکبیر، ج٣٧٨٨, ح٦٢٢, ص٥؛ سننترمذي, ج١٤ص
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،١٦،بیـ؛ الخط٣٠/١٩٢ی،؛ مراغـ١٥/٤٤١ی،؛ طنطـاو٦/٣٩٣٠،د قطـبیگر مشغول شود (سیدیکار

ه با توجه یل نظرات آین قبی). در ا٢٤/٣١٧؛ فضل الله، ٧/٣٨٥ی،نجفی؛ سبزوار٣/٨٧٨ی،؛ حجاز١٦١٢
بـا وجـود یبرخـیذکر نشده است. حتَفاْنَصْب و َفَرْغَت به اطالقش معنا شده که در آن متعّلق دو فعل 

؛ ٣٠/١٥٢ی،ه اصـرار دارنـد (طبـریـگذاشتن اطالق آیان مصداق دانسته، بر باقیها را بر اقوال، آنیذکر سا
ید معنـای) و معتقدند که نبا٢٧/١٢٩،زیرای؛ مکارم ش٣٦٨و ٣٠/٣٦٧،؛ ابن عاشور٢٠/٣١٧، ییطباطبا

).٢٣٨-٢٣٧ی،عتیع آن را محدود ساخت (شریوس
ِق محذوف آکردهیسعیاند که برخالف گروه قبلیب) گروه دوم مفسران ه را مشخص کنند و یاند تا متعلِّ

ب و مسـتحبات بـه نمـاز شـی،اند: هرگاه از فرائض فـارغ شـده ارائه کردهیآیبرایمختلفین رو معانیاز ا
بـه امـور آخـرت یی،ایـبه دعا بپرداز؛ بعداز فارغ شدن از مسائل دن،مشغول شو؛ هر زمان نمازت تمام شد

؛ ١٠/٥٠١ی،ان اندلسـیـ؛ ابوح٥/٦٠٥ی،؛ ثعالب٢٠/٣٢٦ی،؛ ابوالفتوح راز١٠/٣٧٤ی،مشغول شو (طوس
اور؛ هنگـام تمـام یجا برا بهعبادت خدا،)؛ پس از فارغ شدن از دشمنان جاهل٢/٤٩٣ی،غرناطیابن جز

)؛ هر موقع کـه از ٦/٣٦٥ی،وطی؛ س٤/٤٤٣ی،ا و آخرت دعا کن (بغدادیمسائل دنیبرا،شدن تشهد نماز
ی،؛ ثعلبـ٦/٣٦٥،وطیی؛ سـ٣/٥٩٥،بـه عبـادت خـدا بپـرداز (سـمرقندیی،جهاد با دشمنان فـارغ شـد

ات را در راه عبادت قرار بـده (ابـن یسالمت،)؛ هر موقع بدنت سالم بود٤١٩و ٨/٤١٨،ری؛ ابن کث١٠/٢٣٦
گناهـان خـودت و مؤمنـان اسـتغفار کـن یبرا،غ رسالتی)؛ پس از تبل٤/٤٦٤ی،؛ بروسو٤/٤٦٢ی،جوز
).٥/٥٦٤ی،؛ شوکان١٠/٥٣٦ی،بدی؛ م٥/٢٧٦ی،(بغو

امام صادق ازیتیفراغت از نماز و پرداختن به دعا را به روایعه هستند که معنایشیان مفسرانین میدر ا
الـدعاء و یربـك فـیعن الصادق (ع) فاذا فرغت من الصالة المکتوبة فانصب الـاند: (ع) مستند ساخته

و ١٠/٢٨٧،نی: مـنهج الصـادقی؛ مالفتح اللـه کاشـان١٠/٧٧٢ی،(طبرسكیعطیالمسئلة یه فیارغب ال
ز هنگـام یعه نیشیآثار فقه). در غالب١٢/٢٧٤، ی؛ قرش٧/٣٨٥ی،نجفی؛ سبزوار٧/٤٦٢،ریزبدة التفاس

پردازنـد (از یات مزبـور میـه مورد بحث و روایبات پس از نماز، به آیبحث درباره ضرورت پرداختن به تعق
؛الحـدائق الناضـره، ١/٢٨٧؛مسـالک االفهـام، ١/١٥٥ع، یح الشـرای؛ مفات٤٧جمله نک: مفتاح الفالح، ص

ه یـمثـل بق» ب وشرائطه وآدابهیفضل التعق«بابی)، چنان که مجلسی در ابتدا١٠/٣٩٠؛ الجواهر، ٨/٥٠٩
کنـد یرا ذکـر مَفـِإَذا َفَرْغـَت َفاْنَصـْب ه یـنجـا آیآورد، ایمتناسب با موضوع بـاب مـیاهیابواب که ابتدا آ

). ٨٢/٣١٣ق، ١٤٠٣(مجلسی، 
ق محذوف آیسکوت نامبردگان فوق از ذکر ا ر ی(ع) و تقـدیه نام مبارک حضرت علـین احتمال که متعِلّ

یت (ع) و به تبع آن برخـیات اهل بیروایکه در برخ» اً یفاذا َفرغَت ِمن نبوِتَک َفانَصب عل«ن باشد: یه چنیآ
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داشـته یااشـارهین احتمالیمحّل تأمل است، چه مناسب بود که حداقل به وجود چنیر آمده تا حدویتفاس

سبت به بحث درباره موضوعات مختلف ن منایترکه با کوچکیچون فخر رازیژه مفسر بّحاثیباشند؛ به و
ه یـچنـان کـه از مثـل آ،ردیـخودش به خدمت بگیکالمیهادگاهید دییتأیات را برایدارد آیسع،پرداخته
 األْبَصارِ یا ُأولِ یَفاْعَتِبُروان گونـه اسـت نسـبت بـه ابـن ی). هم٢٩/٥٠٤کند (یاس را استفاده میت قیحج

ز شـش یـه نیـن آیل ایات ذیر آیموجود در تفسیهاان همه احتمالیبکه بر حسب عادتش در یحنبلیجوز
چـون ی). مفّسـر منصـف٤/٤٦٢ی،د (ابـن جـوزیـگویاز احتمال مزبور نمیاما سخن،آوردیاحتمال را م
هـر چنـد هنگـام ،هیر آیدگاه مشهور در تفسین افراد دانست که پس از ذکر دید در عداد همیز بایطبرسی را ن

-شیکه پ(ع)ن یت صادقیاز رواین در کنار ذکر نام مجاهد و قتاده و ضحاک و مقاتل و کلبمستند ساختن آ
ابـن ی،جبـائ،ب از ابـن مسـعودیـگر را بـه ترتیدیهاکند؛ اما پس از آن که احتمالیاد میز یتر اشاره شد ن

بحـث بـه از احتمـال مـوردیسخن،آوردیح و عطاء میشر،بن طلحهیعل،دیابن زی،حسن بصر،عباس
).٧٧٣-١٠/٧٧٢آورد (یان نمیم

شـتر مفسـران بـه آن دانسـت؛ یبیتـوجهیل بیـدگاه را دلیـن دیـایجـّد یهاچالشید بتوان برخیشا
ان نصـب یـبـودن سـوره و وقـوع جریمکـ،نـهین زمیـات موجود در ایف بودن روایچون: ضعییهاچالش

به یرا چنان که بعضیمشهور و نداشتن قرائت معتبر، زه در قرائت ینه، مطابق نبودن با ظاهر آی(ع) در مدیعل
نگونه یبود و ایبه کسر "صاد" م» فانَصب«ست فعل یباین بود، میه چنیکه مراد آیاند در صورتآن توجه داده

). وجـود ١٠/٥٠١، یان اندلسـیـ؛ ابوح٢/١٤٥٦،ی، االصفیض کاشانی(ف» فإذا َفرغَت َفانِصب«فرمود: یم
ین احتمالیبا تمسخر درباره ارائه چنیمفسران سنین موجب شده است که برخیمچنی هیهاین چالشیچن

د نتوان مشـابه آن را در یکه شایریکه در تعبیچون زمخشریند؛ آن هم مفسریان سخن بگویعیشیاز سو
، عن بعض الرافضة أنه قرأ فانصب بکسـر الصـادیو من البدع ما رو«ن گفته است: یعبارات او سراغ داد چن

یجعله أمرا بالنصب الـذیقرأ هکذا، و یأن یلصح الناصبیا لإلمامة. و لو صح هذا للرافضیفانصب علیأ
ن یبـدون پاسـخ نمانـده و چنـین نحوه سـخن گفـتن زمخشـری). البته ا٤/٧٧٢»(و عداوتهیهو بغض عل

ه العالمة مع یانظروا إل«را همراه داشته است: یراتیتعب ف یـة کیالعلوم العربیبراعته فهذا الملّقب بجار اللَّ
ه بصیأعم یإنها ال تعمیبمثل هذه التّرهات. بلیأتیمثل هذا المقام حتیة التعصب فیرته بغشاوة حمیاللَّ

و العجـب مـن «)، ٢/٣٢٢، ی، الـوافیض کاشـانی(فـ» الصـدوریفـیالقلـوب التـیاألبصار و لکن تعم
ة یرته بغشاوة العصـبیالّله بصیف عمیّصب المتعنت کهذا المتعیفانظر إلیالمتعصب الناصب الزمخشر

ز یـنی).برخ٣/٢٧٦، مرآت العقول، ی(مجلس» هذا المقامیق باللئام فیلییبمثل هذا الکالم الذیأتیحت
).٧٥٨ی،الهمدانیاند (نک: الرحمانموهن به بنان درآوردهیعنان قلم را از کف داده عبارات
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ش در دفاع از مکتـب یعه را بر آن داشته است تا به زعم خویعاصران شمین مسئله برخیگر ایدیاز سو

گران ن احتمـال را بـه فتنـهیـا طـرح ایـمبرا دانسته، ین احتمالیان را از چنیعیکنند که ساحت شیع سعیتش
ا یـ) و ٧/٥٨٢ه، یـانـد (مغنن کـار را کردهیـایعه و سـنیان شـیـنسبت دهند که به قصد اختالف انداختن م

ل آن خواهد ی) که تفص٣١٩و ٣١٨ن، صین احتمال بپردازند (احسان االمیبه رّد و نقض ا،کردهیدستشیپ
آمد.

ن موضوع پرداخته، ادله موافقان و مخالفان یشتر ایبین مقال به واکاویاۀم تا در ادامیدر هر صورت برآن
دگاه صـواب را یر و دزان صحت هر نظیکرده، مین احتمال بررسیایش رویپیهارا ضمن بحث از چالش

م.یمشخص ساز

ریتفسییچالش اول: خاستگاه روا
هنگـام بحـث ،ر مـذکور در قبـلیژه تفاسـیهابه ور آنیو غیریتفسیهاشتر کتابیمالحظه و مطالعه ب

سازد ین به ذهن متبادر میچن،مورد بحث و خاّصه احتمال مورد نظریۀر آیمطرح در تفسیهادرباره احتمال
ست و صـرف یبرخوردار نیچندانیی(ع) از پشتوانه روایان نصب حضرت علیه با جریارتباط آکه احتمال

متعدد.یهاک نظر است؛ آن هم با اشکالی
سـندًا و ،دانندی(ع)مربوط میان نصب حضرت علیه مورد بحث را به جریکه سوره و آیاتیمجموع روا

ن قرارند:یمتنًا بد
ُد ْبُن اْلُحَس ۱ ِد ْبِن عِ یَغ ِن َو ی.ُمَحمَّ ُد ْبُن یَس یُرُه َعْن َسْهٍل َعْن ُمَحمَّ ـُد ْبـُن اْلُحَسـیـیْح یَو ُمَحمَّ ِن یَو ُمَحمَّ

ِد ْبِن ِسَناٍن َعْن ِإْسَماعِ یَجِم  َلِم َعْن یالدَّ یِد ْبِن َأبِ یِم ْبِن َعْمٍرو َعْن َعْبِد اْلَحِم یَل ْبِن َجاِبٍر َو َعْبِد اْلَکرِ یعًا َعْن ُمَحمَّ
ِه (ع) َقاَل:َأْوَص یَأبِ  دًا (ع) َأْسـَلَم َلـُه یی(ع) ِإلَ یُموَس یَعْبِد اللَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ ُمَحمَّ ا َبَعَث اللَّ وَشَع ْبِن ُنوٍن ... َفَلمَّ

َبُه َبُنو ِإْسَرائِ یاْلَعِقُب ِمَن اْلُمْسَتْحِفِظ  ُه َجلَّ ِذْکُرُه َعلَ یَن َو َکذَّ َك ... َو َال یَأْن َأْعِلـْن َفْضـَل َوِصـهِ یَل ... ُثمَّ َأْنَزَل اللَّ
وَرُة َفاْحَتجَّ َعلَ یِه َحتَّ یَفْضِل َوِص یئًا فِ یْخِرُج َلُهْم َش یَزاُل ی ِه یـْت ِإلَ یـَن ُأْعِلـَم ِبَمْوِتـِه َو ُنِع یِهْم ِحـیَنَزَلْت َهِذِه السُّ

ُه َجلَّ ِذْکُرُه: َفِإذا َفَرْغَت  َك َفاْرَغْب یَو ِإلَفاْنَصْب َنْفُسُه َفَقاَل اللَّ ُقوُل ِإَذا َفَرْغـَت َفاْنَصـْب َعَلَمـَك َو َأْعِلـْن ی. َربِّ
ُهمَّ َواِل َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َثَالَث یًة َفَقاَل (ع) َمْن ُکْنُت َمْوَالُه َفَعلِ یَك َفَأْعِلْمُهْم َفْضَلُه َعَالنِ یَوِص  َمْوَالُه اللَّ

ات ).۱/۲۹۴ی،نی...(کلَمرَّ
ُد ْبُن َجْعَفٍر َعْن ۲ َثَنا ُمَحمَّ ْحَمِن ْبِن َکثِ یا َعْن َعلِ یْبِن َزَکرِ ییْح ی.َحدَّ اَن َعْن َعْبِد الرَّ َعْبِد یٍر َعْن َأبِ یْبِن َحسَّ

ِه (ع) ِتَك ِمْن َفِإذا َفَرْغَت اللَّ َك َفاْرَغْب یًا َو ِإلیَعلِ َفاْنَصْب ُنُبوَّ ).۲/۴۲۹ی،ِلك (قمذَ یفِ َربِّ
ٍد َعن َابی. َاُبوَجم۳ ُه َقاَل: ِفی َقوِل اللـِه َتعـاَلی: یَلة َعن َاِبی َعبِد اللِه َجعَفِر بِن ُمَحمَّ َفـِاَذا َفَرغـَت «ِه (ع) َانَّ
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). (قاضـی نعمـان ًا(ع)َفَفَعَل(عیَقاَل: َفاَنصب ِبَکسِر الّصاِد ِاَذا َفَرغَت ِمن ِاقاَمِة الَفَرائِض َفانصب َعلِ » َفانَصب
).۲۷۰ح،۱/۲۴۵،مغربی
ْحَمِن اْلَعَلـوِ ۴ ِد ْبِن َعْبِدالرَّ ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبواْلَقاِسِم َعْبُدالرَّ َثَنا ُفـَراُت ْبـُن یاْلَحَسـنِ ی. َحدَّ [ َقـاَل َحـدَّ

َثَنا َجْعَفٌر ] ُمَعْنَعنًا َعْن َأبِ یَم اْلُکوفِ یِإْبَراِه  ِه (ع) َفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب َعْبِد یَقاَل َحدَّ ی،ة (فرات کوفیًا ِلْلَوَال یَعلِ اللَّ
۵۷۳.(

ُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُعبَ ۵ َثَنا ُمَحمَّ ِه (ع) َقْوُلُه َتَعالَ یٍد ُمَعْنَعنًا َعْن َأبِ ی. َحدَّ َقـاَل َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصـْدَرَك یَعْبِد اللَّ
ِذ و َوَضْعنا َعْنَك یِبَعلِ  ـَك َفاْرَغـْب یًا َو ِإلـیـَعلِ ... َفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب َأْنَقَض َظْهَرَك یِوْزَرَك الَّ َذِلـكیِفـَربِّ

).۵۷۴-۵۷۳،(همو
ٍد] ُمَعْنَعنًا َعْن َأبِ ۶ َثَنا َجْعَفُر [ْبُن ُمَحمَّ َل َأ َلـْم ُنْعِلْمـَك َقاَأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك َقْوِلهِ یَجْعَفٍر (ع) فِ ی. َحدَّ

).۵۷۴،(هموك یَمْن َوِص 
َثنِ ۷ ِه (ع) َال َجْعَفٍر (ع) َقاَل یوُسَف ُمَعْنَعنًا َعْن َأبِ یَجْعَفُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ی. َحدَّ ْخـِرُج یَزاُل یـَکاَن َرُسوُل اللَّ

ویَنَزَلْت َعلَ یِه َحتَّ یَفْضِل َوِص یثًا فِ یَلُهْم َحِد  ـِه َن ُأْعِلَم [َعِلـَم یًة ِح یِهْم َعَالنِ یَرُة َفاْحَتجَّ َعلَ ِه َهِذِه السُّ ] َرُسـوُل اللَّ
ِتَك َفاْنَصـْب َعلِ ی: َفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب ِه َنْفُسُه َفَقاَل ی] ِإلَ ْت [َنَعْت ی(ع) ِبَمْوِتِه َو ُنِع  ًا ِمـْن یـُقوُل ِإَذا َفَرْغَت ِمْن ُنُبوَّ

ُهـمَّ َواِل َمـْن یًة. َفَقاَل: َمْن ُکْنُت َمْوَالُه َفَهَذا َعلِ یَفَأْعِلْمُهْم َفْضَلُه َعَالنِ َك یَوِص یَبْعِدَك َو َعلِ  َمـْوَالُه. َو َقـاَل: اللَّ
ات ).۵۷۴،... (هموَواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه َو اْخُذْل َمْن َخَذَلُه َثَالَث َمرَّ

اِدُق . اْلَباِقُر َو ا۸ َك َفَجَعْلَناُه َناِصـَرَك یَأ َلْم ُنْعِلْمَك َمْن َوِص : َأ َلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك یَقْوِلِه َتَعالَ یفِ (ع)لصَّ
َك  ِذ َو ُمِذلَّ َعُدوِّ ْنبِ َأْنَقَض َظْهَرَك یالَّ ِذ یَو َأْخَرَج ِمْنُه ُسَالَلَة اْألَ َفـَال ُأْذَکـُر ِإالَّ ِذْکـَرَك َو َرَفْعنا َلـَك ْهَتُدوَن یَن یاِء الَّ

).۳/۲۳،ِبِه اْلِفْرَقُة (ابن شهر آشوبیِة َتْهَتِد یًا ِلْلَوَال یَعلِ َفاْنَصْب اَك یِمْن ُدنْ َفِإذا َفَرْغَت یُذِکْرَت َمِع 
َضا (ع)۹ َالِم ْبُن َصاِلٍح َعِن الرِّ ـیَأ َلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك . َعْبُد السَّ َو َك یًا َوِصـیـُد َأ َلـْم َنْجَعـْل َعلِ ا ُمَحمَّ

ْأوِ َوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك  اِر َو َأْهِل التَّ ا یـَرَفْعَنـا َمـَع ِذْکـِرَك یأَ ِذْکَرَك ِبَذِلَك َو َرَفْعنا َلَك یِل ِبَعلِ یِبَقْتِل ُمَقاِتَلِة اْلُکفَّ
ُد َله (همو ).۳/۲۳،ُمَحمَّ

اُس َع ۱۰ ٌد اْلَعبَّ ِه ْبِن َجْعَفٍر َعِن اْلَحَسـِن ْبـِن ُموَسـ. ُمَحمَّ اٍم َعْن َعْبِد اللَّ ِد ْبِن َهمَّ ْبـِن یَعـْن َعِلـیْن ُمَحمَّ
ْحَمِن َعْن َأبِ  اَن َعْن َعْبِد الرَّ ِه (ع) َقاَل: َقاَل ُسْبَحاَنُه َو َتَعالَ یَحسَّ َو -یِبَعِلـَأ َلـْم َنْشـَرْح َلـَك َصـْدَرَك یَعْبِد اللَّ

ِذ َوَضْع  ِتَك َفِإذا َفَرْغَت -َأْنَقَض َظْهَرَك ینا َعْنَك ِوْزَرَك الَّ ـَك َفاْرَغـْب یَو ِإل-اً یًا َوِص یَعلِ َفاْنَصْب ِمْن ُنُبوَّ یِفـَربِّ
).۷۸۵ی،َذِلَك (استرآباد

اٍم ِبِإْسَناِدِه َعْن ِإْبَراِه ۱۱ ِد ْبِن َهمَّ اِس َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن اْلَعبَّ ِبـیُعَم یْبِن َهاِشٍم َعِن اْبِن َأبِ َم ی.ُمَحمَّ یٍر َعِن اْلُمَهلَّ
ِه (ع) َقْوُلُه َتَعالَ یَماَن َقاَل: ُقْلُت ِألَبِ یَعْن ُسلَ  ًا. ُقْلُت: َو یَفاْجَعْلُه َوِص یَقاَل ِبَعلِ َأ َلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك :یَعْبِد اللَّ
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َه َأَمَرُه ِإَذا َفَعَل َذِلَك َأْن َقاَل َفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب.َقْوُلهُ  (همانجا).هُ یًا َوِص یْنِصَب َعلِ ی: ِإنَّ اللَّ

ِد ْبِن َعلِ ی.َو َقاَل أَ ۱۲ ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن ُمَحمَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َلَة یَجِم یَعْن َأبِ یضًا َحدَّ
ِه یَعْن َأبِ  ِه (ع) َحاّجًا َفَنَزَلْت یَعلِ َفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب ی(ع) َقاَل: َقْوُلُه َتَعالَ َعْبِد اللَّ َفـِإذا َفَرْغـَت ًا َکاَن َرُسوُل اللَّ

اِس (همویَعلِ َفاْنَصْب  ).۷۸۶،ًا ِللنَّ
ٍد ِبإِ ی. َو َقاَل أَ ۱۳ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِل ْبِن ُعَمَر َعْن َأبِ یْسَناِدِه ِإلَ ضًا َحدَّ َعْبـِد یاْلُمَفضَّ

ِه ع َقاَل: َفِإذا َفَرْغَت  ة (همانجا).یًا ِباْلَوَال یَعلِ َفاْنَصْب اللَّ
َثن۱۴ َثَنا َجعَفُر بُن أحمَد، یبِن موَس یَعلِ ی.حدَّ ٍد، [قال:] َحَدّ ِد بِن مسعوٍد بِن محمَّ بِن إسحاَق، عن محمَّ
َثنقاَل: َح  یٍر عـن أبـیبصـیونَس، عن َزرَعَة، عن ُسـماَعَة، عـن أبـیَعن یدی، عن الُعبیَحمداُن و الَعمرکیدَّ

).۲/۴۵۱ی،ِة (حسکانیًا،ِللِوالی] َعل[انَصبیعنی::] َفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب قالیقوله تعالیعبِداللِه [ف
ًا، یـعلیعنی: َفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب یقوِله تعالیبِدالّلِه فَع یوُنَس عن َعبِدالّلِه بِن َسناَن، عن أبی.وِبه عن ۱۵

ِة (همانجا).یِللوال
َثنا َجبرئ۱۶ َثنی.حدَّ ثنیُل بُن أحمَد، قاَل: حدَّ زاَد، َقاَل: َحدَّ َعبِدالّلـِه یُر واحٍد عـن أبـیغیالحسُن بُن َخَرّ

).۲/۴۵۲،ًا ِللّناِس (هموی] فإذا َفَرغَت َفانَصب علیعنیَقاَل: [:] َفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب یقوِله تعالی[ف
َثنا َعل۱۷ َثنی. َحدَّ ٍد، َقاَل: َحدَّ اَد، عـِن یبُن محمَّ حمِن بِن َحمَّ ُد بُن أحمَد، عن الَعّباِس، عن َعبِدالرَّ محمَّ

،ِة (همانجـایـًا ِللوالیـنَصـب علایعنـی: َفـِإذا َفَرْغـَت َفاْنَصـْب یَقوِل الّلِه َتعـالیَعبِدالّلِه فیالَفضِل، عن أب
۲/۴۵۲.(

،ات قـرآنیـل مـردود آیاز تأوییهاهنگام ذکر نمونهعهیره عند الشیر بالمأثور و تطویالتفسمولف کتاب 
-یدگاه ذکـر مـین دیت را به عنوان مستند این نمونه آورده است. آنگاه پنج روایاحتمال مورد بحث را چهارم

شـان یسخن اۀ). خالص۱۳تا ۱۰یها(شمارهیت استرآبادی) و چهار روا۲(شماره یر قمیتفست یکند: روا
و الخالصـة: ان هـذه «های او پـنج محـور دارد: دهد که اشکالان بحثش نشان مییات در پاین روایدر رّد ا

، کمـا تخـالف یاق القرآنـیفة سندا، و تخالف النـزول و السـیات، و ضعیها باآلیة فیات ال عالقة داللیالروا
مکـن قبـول یئا، و ال ید شـیال تف-ها أّنها متواترةیحسب الناظر إلیث یبح-ن، لذا فإّن کثرتهایع المفّسرإجما

).۳۲۱-۳۲۰» (حالیأیلها علیتأو
ظاهرًا همان است که بـا عنـوان مخـالف بـا نـزول و ،اتیات با آیمقصود وی از عدم ارتباط داللی روا

ات یـن روایچالش بعدی مالحظه خواهد شد. البته او به تعارض ااند که در بحث از اق از آن بحث کردهیس
بات بعد از یه به دعا و انجام دادن تعقیها آکند که در آنز اشاره میین(ع)ن یات مذکور در قبِل از صادقیبا روا

ره ذکـیو اّلـذ(ع)ن الباقر و الصـادق یات معارضة بما ورد عن اإلمامیأّن الروایعل«ر شده است: ینماز تفس
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). گذشـته از آنکـه مصـنف دربـاره ۳۱۹» (یأتیـمـا یالفقرة الرابعـة فیسنذکره فیصاحب المجمع، و الذ

ل یز روشن نساخته است که به چه دلین را نیحی نداده ایچ توضیات هین روایان ایچگونگی وجود تعارض م
حکم کرده است. ممکـن اِت مربوط به نصب امام علی (ع) یح پنداشته و به سقوط روایگر را صحیات دیروا

ات سـوره یـاق آیها با سـبات به جهت هماهنگی آنیات مربوط به تعقیاست گفته شود که اصْل پنداشتن روا
ات سـوره یـاق آیل مخالفـت بـا سـیبه دل(ع)اِت راجع به نصب علی بن ابی طالب یاست و فرع دانستن روا

کند که احتمـال مـورد ن ادعا را مطرح مییااست، چنان که در همان بند چهاِر وعده داده شده، مصنف تنها 
أّن ین علـیقیرابعـا: لـذا أجمـع المفّسـرون مـن کـال الفـر«ن است: یقیشان مورد اجماع مفسران فرینظر ا
» عطـكیالمسـألة یه فـیـرّبـك بالـدعاء و ارغـب إلی: فاذا فرغت من الصالة المکتوبة فانصب إلـیالمعن

ها خواهد آمد.ه چالشین اجماع در بحث از بقیاه بودن یپا)نادرستی آن پندار و بی۳۱۹(
ان چون: علی بن حّسان، عبـد یز هر چند مؤلف به ضعف شماری از راوینسبت به مسئله ضعف سند ن

شـتر یب۱۳ت یات به جز روایله (مفضل بن صالح) توجه داده است، به ارسال روایر و ابوجمیالرحمان بن کث
ۀز مـورد خدشـیـ) ن۱۳ت شـماره یـان ُمفّضل بـن عمـر (در رواین میا). ناگفته نماند که در۳۲۰نظر دارد (

ن ین جرح تنها به نظر نجاشی استناد جسته است؛ در حـالی کـه چنـیز قرار گرفته و او در ایسنده کتاب نینو
،ت (ع)استیصان اهل بیای چون ُمفّضل که از خّص رسد؛ آن هم نسبت به راویکاری محققانه به نظر نمی

خ یش،خ طوسییق شیدگاه نجاشی و ذکر توثیقی جامع ضمن بررسی دیدر تحقییالله خوتیچنان که آ
ان او یات متعدد در مدح او از شّدت عالقه امام صادق (ع)به وی سخن گفته و در پایه و روایابن قولو،دیمف

محمد بن مسلم گری چون زراره ویر جرح بزرگان دیهای مربوط به جرح او را نظرا موثق معرفی کرده و نقل
). در هر صـورت بـه نظـر ۲۱۸-۱۰/۲۰۵،د به عالمه شوشترییز بنگری. ن۳۰۵-۱۸/۲۹۰دانسته است (

ست. یرفته نیبه جهت ضعف مفضل پذ،ت مورد بحثیف دانستن روایرسد که ضعمی
ه یـآر یتوان گفت که تفسها نمیر عالمانه سندی آنیت و بررسی غیخالصه آن که به صرف ذکر چند روا

 َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْبهای باطل قرآن است؛ بهلیان نصب حضرت علی (ع) به امامت از جمله تأویبه جر-

اند که چگونه مفسران ای است که برخی از اظهار تعجب کردهن احتمال به گونهیات ایژه آن که کثرت روایو
ن مهـم از نظـر یـ)؛ چنـان کـه ا۸۰نی، یب حسیاند (طر نکردهین احتمال تفسیه را مطابق ایعه باالتفاق آیش

-فـإّن کثرتهـا«ز مالحظه شـد: ین عبارت نیگفته وی اشیر پیچه در تعب،ز مخفی نبوده استیمولف کتاب ن
ه یـل بـه راحتـی بقیـ؛ اما روشن نساخته که بـه چـه دل»ئاید شیال تف-ها أّنها متواترةیحسب الناظر إلیث یبح
ر آن است کـه یر عالمانه سخن گفتن نظین غیر حکم کرده است. این تفسیرّد اده انگاشته و بهیات را نادیروا

ر و حتی ین تفسیهای ات سوم) بدون توجه به همه چالشیادشده (روایات یبرخی با تمسک به برخی از روا
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).  ۳۰۲-۲۹۳،اند (انصاریر مربوط دانستهیه را به نصب علی (ع) در غدیآ،اتین روایذکر سند ا
ات مربوط به احتمال مورد بحـث یگر کسانی است که متعرض روایه نماند که عالمه عسکری از دناگفت

شان سـعی ین در عبارات قبلی عمل کرده است. البته از آن جا که ایادی مانند احسان االمیشده و تا حدود ز
تنهـا متعـرض ،کندت (ع) برابر اشکاالت وارد از سوی معتقدان مکتب خلفا دفاع یداشته تا از مکتب اهل ب

رزا یـمفصـل الخطـاببه نقـل از کتـاب عه و القرآنیالشر صاحب کتاب یاتی شده که احسان الهی ظهیروا
شان ظاهرًا به تبع مرحـوم نـوری تنهـا یعه آورده است. ایف قرآن در شین نوری به عنوان مستندات تحریحس

ت ی).دو روا۱۳و ۲،۱۰،۱۲های (شمارهن مشترک است یت را ذکر کرده که چهار مورد آن با االمیهفت روا
بـن یعـن علـیعـن البرقـیاریالس«ن است: یگر چنیت دی) و روا۵و ۴های است (شمارهر فراتیتفساز 

).۳/۸۱۰» (ةیا للوالیالصلت عن مفضل بن عمر عنه (ع) فاذا فرغت فانصب عل
ده نشـد. یـعه دیشـیـیرواک از مجامع اصلی و حتی دست دومیچ یر در تتبع نگارنده در هیت اخیروا

اسـترآبادی ات الظـاهره یـل اآلیتاوت یادی به روایت شباهت زین روایشود االبته همان طور که مالحظه می
برقی (احمد ،اری (احمد بن قاسم)یها سدر سند آن،تیکسان دو روایچه گذشته از متن ،) دارد۱۳(شماره 

،سـتیر آمده که در نقل استرآبادی نیت اخیسند روابن محمد) و مفضل مشترکند و تنها علی بن صلت در 
همان افتادگی در نقل استرآبادی ،ت دومیدر روا» علی بن صلت«هر چند ممکن است گفته شود که چه بسا 

باشد.» باسناده«
هـا اعـم از ارسـال و وجـود ات به ضعف سـندی آنین روایز در بررسی ایدر هر حال عالمه عسکری ن

د دانسـت کـه چـون یها را مردود دانسته است. البته باله توجه داده و آنیاری و ابوجمیان وّضاع چون سیراو
ن یـات تنهـا بـه ایـدر بحث از متن روا،ف قرآن استیات بر تحرین روایشان اثبات عدم داللت ایمقصود ا

).۸۱۲-۳/۸۱۰ف قرآن ندارند (یات داللتی بر تحرین روایاشاره کرده که ا
ن است: یگِر تتبع شده چنیاِت دیابررسی اجمالی سند رو

ف یضـع«مطابق نظر مرحوم مجلسـی ،ق داردینی که در واقع دو طریت نخست در نقل مرحوم کلیروا
د بـن یـل وجود عبد الحمی). علت ضعف ذکر نشده است؛ لکن ظاهرًا به دل۳/۲۷۰است (» علی المشهور

خ طوسی وی را در زمره اصحاب امام صـادق یچه تنها ش،رسدلم است که مجهول الحال به نظر مییابو الد
). البته ۲۴۰اد کرده است؛ بدون آنکه اظهار نظری درباره وی داشته باشد (یاز او » کوفی«ر ی(ع)ذکر و با تعب

گـر یتـی دیلم بـه واسـطه حّمـاد را در رواید بن ابودیر از عبدالحمینقل ابن ابی عمقهیتعلد بهبهانی در یوح
ف نخواهد بود. چه بسا بتـوان گفـت یت ضعین صورت سنِد روای) که در ا۲۱۱ند (داق وی مییمشعر به توث

ز بـرای نشـان دادن همـراه نبـودن یـدهـد نت را به مشهور نسبت مییف بودن رواینکه عالمه مجلسی ضعیا
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ها معّلی اتی که در سند آنیمثل روا،ن امر ثابت استیگر ایچنان که در موارد د،دگاه استین دیخودش با ا

ها بـر مبنـای مشـهور اسـت (از ف بودن آنیات او ضعیشتر روایل بیشان ذیبن محمد بصری است که نظر ا
رغـم ذکـر علـی،هـاگری را با وجود بـودن معّلـی در سـند آنیات دی)؛ اما روا۲/۴۱۳،۴۲۶،۴۴۰جمله: 

،۷/۳۲۵؛ ۱/۱۴۸» (ف علی المشهور لکنه معتبریضع«معتبر دانسته است: ،ف بودن بر مبنای مشهوریضع
ادکردنی اسـت یـف دانست. یت کافی را ضعیتوان سند روارسد که به راحتی نمین به نظر میی). بنابرا۳۶۸

م یل و حتی مشعر به وثاقت کسی نـدانیر از کسی را دلینقل ابن ابی عمییت الله خویکه چنانچه همچون آ
ف خواهد بود. یْت ضعیروا،)۹/۲۷۰(

ت یـه روایت ششم متـنش شـبیاند. البته روافیضع،جهت ارسال در سندبه۶تا ۳و ۲ات شماره یروا
سـت. دو یهـر چنـد متـابع معتبـری ن،ت کافی دانسـتیتوان آن را متابع روان جهت میینی است و از ایکل

ستند.یمعتبر ن،ف بودهیز ضعی) ن۹و ۸ت ابن شهر آشوب (یروا
ک واسطه از ی) را با ۱۵و ۱۴ت نخست (یدو رواآوردهلیشواهد التنزانی که صاحب یت پایاز چهار روا

ت از یـعی اسـت. سـند روایر ارزشـمند شـین تفسـینقل کرده است که البته از بخش مفقود ااشییر عیتفس
ق نخسـت یاند؛ به جز زرعه بن محمد در طراشی (محمد بن مسعود بن محمد) به بعد همه امامی و ثقهیع

وب سـمرقندی یـ): جعفر بن احمـد بـن ا۲۲۴،؛ حلی۱۷۶،شی) که واقفی و موثق است (نجا۱۴(شماره 
ــی یی،؛ خــو۵۳۰،)؛ محمــد بــن احمــد حمــدان القالنســی (کشــی۳۲،الخالصــه؛ ۱۲۱،(نجاش

د یـسـی بـن عبیدی محمـد بـن عیـالعب،)۲۶۳،؛ ابـن داود۳۰۳ص،)؛عمرکی بن علی (نجاشـی۶/۲۵۴
)؛ سـماعه بـن مهـران ۳۴۶،۳۶۸،؛ طوسـی۴۴۶،ونس بـن عبـد الرحمـان (نجاشـیی)؛ ۳۳۳،(نجاشی
؛ ۲۱۴،) عبد الله بن سـنان امـامی و موثـق اسـت (نجاشـی۱۴ۀق دوم هم (شماری). در طر۱۹۳،(نجاشی

).۱۰۴،حلی
هـای اطالعـی در کتـاب،اشی استیان حسکانی و عینسبت به علی بن موسی بن اسحاق که واسطه م

ات و حتی متاخر بودن وی نسبت یدر اسناد روارسد به جهت نبودن نام وی شتر به نظر مییست که بیرجال ن
ر یتفسـق حاکم حسکانی بـه یات ذکر شده در طریکه نام او در سند رواییون متقدم است. تنها جایبه رجال

، ۱/۳۰آمـده اسـت (لیـشواهد التنزگر در یچند مورد معدود د،ات مورد بحثیاست که به جز روااشییع
ز یـاند ناشی ذکر کردهیبن موسی بن اسحاق را در زمره شاگردان ع). مستند بعضی که علی ۴۸۱، ۲۵۵، ۷۹
).۴۵،هیقسم الدراسات االسالم،های حاکم حسکانی است (موسسه البعثهن نقلیهم

ن است که از نوادگان امام کاظم (ع)و سـادات ید ایآوی به دست میۀگر آثار درباریآن چه از مالحظه د
اقوت حمـوی بـه هنگـام بحـث یـده و در مرو سکونت داشته است: لت و کرم و بخشش بویاهل علم و فض
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ای فـاخر از او در مـدح علـی بـن موسـی بـن دهیدرباره شاعری به نام علی بن حسن باخرزی از جمله قص

هـا یمـدح فیدة له فائقة یقال من قص«کند: اد میین گونه از ابن اسحاق مزبور یش از آن ایاسحاق را ذکر و پ
بن جعفر بـن محمـد بـن ین بن موسیبن إسحاق بن الحسیبن موسیأبا القاسم علنیف ذا المجدیالشر

رسد ). البته به نظر می۱۳/۴۴»(ن بمروییب الطالبیهم السالم نقیطالب علیبن أبین ابن علیبن الحسیعل
َنسب او گران یچه د،شان اسحاق تا امام کاظم (ع) افتادگی داردیاقوت از بعد از جّد ایکه نسب وی در نقل 
ن بن اسحاق بن موسی بن ین) بن الحسیاسحاق بن الحسن (الحس«اند: ن گونه آوردهیاز اسحاق به بعد را ا

چنان کـه ،)۳/۲۴۵،؛ زرباطی۴۸۸،د علی خان مدنیی؛ س۵۸۱،ل فارسیی(عبد الغافر بن اسماع» جعفر
ت و همـان جـا محققـان بحـار ز اسحاق را در زمره فرزندان امام کاظم (ع) ذکر کرده اسیمرحوم مجلسی ن

).۴۸/۲۸۵ق، ۱۴۰۳کی از نوادگان او علی بن موسی بوده است (مجلسی، یاند که متذکر شده
بـرد و علـی بـن ز هنگام ذکر بزرگان جوبان از روستاهای مرو از ابوعبدالله جوبانی نـام مـییسمعانی ن

ذر یعبدالله محمد بن محمد بن أبخرج منها جماعه منهم أبو«کند: ث وی ذکر مییخ حدیموسی را از مشا
ث یا للقـرآن مکثـرا مـن الحـدیـر تالیر العباده و الخیخا صالحا کثیمن أهل مرو کان شیالسالمتیالجوبان

معجـم ن عبـارت در ی). هم٢/١٠٨،(سمعانی» یبن موسی بن إسحاق الموسوید أبا القاسم علیسمع الس
).١/٣٠٢،ریز آمده است (ابن اثینب االنسابیاللباب فی تهذ) و ٢/١٧٦،اقوت حمویی(البلدان

رسد، سخن درباره علی بن موسی بن اسحاق تا زمانی است که نقل حاکم حسکانی از کتاب به نظر می
های حاکم حسـکانی از اند نقلز گفتهیگران نینبوده باشد؛ در حالی که آن طور که د» وجاده«اشییر عیتفس

ات را آن ین روایار داشته و ایرا در اختاشییر عیتفسای از دهد او نسخهای است که نشان میاشی به گونهیع
اشـییر عیتفسات بخش موجود یشود آن بخش از روان سخن آنجاست که مالحظه میید ایآورد. مؤجا می

هـا را ن کتاب رخ داده است، در مواردی که حاکم آنین نقص از جانب برخی ناسخان ایکه همه مرسلند و ا
ای کامـل از آن ، نسخهاشییر عیتفسد یش از حذف اسانیدهد که حاکم پن نشان مییهمه مسندند و اآورده 

و اشـییر عیتفس«ی و رضی ، یها ر.ک: طباطباشتر و مالحظه نمونهیار داشته است (برای اطالع بیرا در اخت
ا یـح یصـحلیـواهد التنزشـر یت نخسِت تفسـین سند دو روایبنابرا»). لیشواهد التنزد آن دریابی اسانیباز

موثق است.
ل یچه جبرئ،استاشییر عیتفست قبلی از ی) همانند دو روا۱۷و ۱۶گر حسکانی (شماره یت دیدو روا

هـر دو از ،شـابورییبـه نیروزان قمی باشد و خواه ابـن قتیخواه ابن ف،ابی و علی بن محمدیبن احمد بن فار
ل در مـوارد متعـددی در یـاشی از جبرئیچنان که نقل ع،استها ثابتاشی از آنیاند و نقل عاشییخ عیمشا
،؛ همـو، بـی تـا۴۸۰و ۲/۳۵۱؛ ۳۲۹و ۱/۳۱۵ق، ۱۴۰۵،د صدوق اتفاق افتاده است (نک: صـدوقیاسان
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د شاگردش کّشی یشابوری در اسانیبه نیروزان قمی و ابن قتین گونه است نقل او از ابن فی). هم۱۶۱و ۱/۱۴۷

).۷۱و ۲۷/۶۹؛ ۱۵/۳۵۲؛ ۹/۲۲۸؛ ۳/۳۱(نک: حر عاملی 
ف است. در ین رو ضعیمرسل و از ا» ر واحدیغ«ل نامعلوم بودن راوی از معصوم، یت نخست به دلیروا

اشی یچون در راوی عنه هر دو ع،به استیا ابن قتیروزان یست که ابن فیعلی بن محمد روشن ن،ت دومیروا
خ یروزان تنهـا شـیان ذکر شده است. نسبت به ابن فبن عمرییحیو در مروی عنه هر دو محمد بن احمد بن 

ز از شاگردان فضـل بـن شـاذان بـوده یبه نی). ابن قت۴۲۹،ه معرفی کرده است (رجالیر الروایطوسی او را کث
،شتر ذکر شده که مورد اعتماد کّشی در رجالش بوده است (ابـن داوودی) و ب۴۲۹،؛ طوسی۲۵۹،(نجاشی

ل مـدح یـق اسـت و نـه دلیـن اعتمـاد نـه نشـان توثیـاییت اللـه خـویدگاه آی). البته در د۹۴،؛ حلی۲۵۰
خ در ین گونه است نظر شـی). هم۳۴۸ی را نجاشی ثقه دانست است (یحی. محمد بن احمد بن )۱۲/۱۶۰(

). عباس بن معروف موثـق اسـت ۴۰۸اد کرده است (یاز او » هیر الروایل القدر کثیجل«که با الفاظ فهرست
؛ ابـن ۲۳۸،ف اسـت و مـتهم بـه غلـو (نجاشـییز ضـعی). عبد الرحمن بن حماد ن۲۸۱،رجال،(طوسی

ان چنـد نفـر مشـترک یـتش از امـام صـادق (ع) میز با نظر به روای). فضل ن۴۷۲،؛ ابن داوود۸۰،غضائری
ت استوار نبـوده، ین روایونس. در هر صورت سند ایفضل بن ،فضل بن عثمان،است: فضل بن عبد الملک

ست.یا نقابل اعتن
ان نصـب یـبا جرَفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب د: یفرمامورد بحث سوره شرح که مییۀاحتمال ارتباط آجه: ینت

ا یـفـاذا فرغـت مـن نبوتـک فانصـب عل«ن گونه باشد: یه ایهای محذوف آنکه متعلقیحضرت علی (ع) و ا
ت یـ(ع) دارد، چه دسـت کـم دو روات یات اهل بیگاه قابل توجهی در روایبرخالف پندار بعضی، پا» اماما

ن جمـع اضـافه یز به اینی را نیت مرحوم کلید رواین احتمال وجود دارد. البته باید ایی) در تأ۱۵و ۱۴معتبر (
سـت ین گونـه نیشان است و ایی گفته شد از مبانی اختصاصی ایت الله خویرا آن چه به عنوان نظر آیکرد، ز

اشد.که همراهی مشهور را با خود داشته ب

بودن سورهیچالش دوم: مک
ن سوره حکـم ید به مکی بودن ایبا،میها را نقل بدانن مکی و مدنی بودن سورهییدر صورتی که مالک تع

ل یـهای مکی دانسـته و حتـی مربـوط بـه اوان سوره از سورهیده، ایهای رسب به اتفاق نقلیچه در قر،میکن
شتِر متـأخران و یقات بیب نزولی که حاصل تحقیدر ترت١ت.ن سوره) ذکر شده اسیزدهمین تا سیبعثت (پنجم

١/١٠٤ت الله معرفت (یچون آین سوره ذکر شده است؛ کسانین سوره دوازدهمیز ایهاست نمورد اعتماد آن

. ٧٧٢-٢/٧٢٠. بنگرید به: سید علي موسوي دارابي، ١
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د ی)، محمد رأفت سـع٦١-٥٨(ی)، زنجان٦١١ار (ی)، رام٣٠٨)، نکونام (١٦و ١/١٥)، عزت دروزه (١٠٧تا 

).٢٣فه (یلبه بعد) و رشاد خ٧١(ص
محتـوا و ،د و برخالف ادعای مذکور در قبـلینمان سوره چندان استوار نمیین، مکی بودن ایبا وجود ا

ن مطلب از چند جهت قابل اثبات است: یکند. اد نمیییات سوره آن را تأیاق آیس
ا مدنی بودن آن ات سوره بیاق آیح دارند که سین امر تصریبه ا،ات توجه دارندیاق آی. مفسرانی که به س١
و هـذا «انـد: ن امر صـّحه گذاشـتهیز بر ای). برخی مفسران اهل سنت ن٢٠/٣١٤، ییتر است (طباطباموافق

ح یز ضـمن تـرجیـن قاسمی سـنی نی). جمال الد١٠/٤٦٦(بروسوی، » ةیر الی (ان) السورة مدنیشیالسوُق 
نـه متصـور اسـت یه تنهـا در مدهـای مـذکور در سـورن نکتـه توجـه داده کـه نعمـتیمدنی بودن سوره به ا

،َأَلـْم َنْشـَرْح َلـَك َصـْدَرَك ل شرح صـدر: یات از قبیهای مذکور در آن نعمتیی). همو پس از تب٩/٤٩٤(
ل یـذَوَرَفْعَنـا َلـَك ِذْکـَرَك و بلنـدی نـام و آوازه:َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك های رسالت:نییبرداشته شدن سنگ

کیۀخصوص آ ، اعتمـادا یو األظهـر عنـد«ات نازل در اواخر بعثت است: یه از آین آیکند که اید میهفتم تأ
.)٤٩٧» (ة و أنها من أواخر ما نزلیة مدنیما صححناه من أن اآلیعل

ت آن را بـه اواخـر یـنها،اند که از مکی بودن سوره دست بردارندان کسانی که ظاهرًا نخواستهین میدر ا
کـه یاسـالهزدهین امور در مکه مخصوصًا در اواخـر دوران سـیاز ایکه قسمتن استیحق ا«اند: مکه برده

).٢٧/١٢٦رازی: ی(مکارم ش» افتیغمبر اکرم (ص) در مکه مشغول به دعوت مردم بود تحقق یپ
ن نکته توجه داده که موارد ذکر شـده بـا مکـی بـودن سـوره یات به این مراد آییز پس از تبیخ طوسی نیش

البته پاسخ احتمـالی خـود ....». ة، و کان ما ذکرتموه بعد الهجرة؟! یل: السورة مکیإذا قف«ست: یهماهنگ ن
ییهـاهـا را وعـدهات را به معنای استقبال (ماضی محقق الوقـوع) و آنیهای ماضی آن است که فعلیخ ایش

سـته اسـت: ات مربـوط بـه بهشـت و جهـنم دانیر برخی آینده محقق خواهند شد و آن را نظیم که در آیبدان
 ِار ِة َأْصَحاَب النَّ ُکْم َمـاِکُثوَن یْقِض َعلَ یا َماِلُك لِ یَوَناَدْوا ،)٤٤(اعراف/َوَناَدی َأْصَحاُب اْلَجنَّ َك َقاَل ِإنَّ َنا َربُّ

ن یـرفته اسـت؛ امـا حـق ایخ طوسی مکی بودن سوره را پذیا شین صورت گوی).بد١٠/٣٧٢) (٧٧(زخرف/
انـد، چنانکـه اسـتفهام امبر (ع) آمـدهیـاق امتنان بر پیات سوره در سیچون آ،تسیه روا نین توجیاست که ا

معنا ،های داده نشدهدهد، و امتنان به نعمتز آن را نشان میینَأَلْم َنْشَرْح د: یفرماری آغاز سوره که مییتقر
ندارد.
ات سـوره و یـر آیهنگام تفس،دانن سوره را مکی دانستهیگفته اشیهای پ. مفسرانی که با اعتماد به نقل٢

وجوهی را ذکر کـرده و عبـاراتی را َفَرْغَت امبر (ع) و ذکر متعّلق فراغت در یهای داده شده به پن نعمتییتب
ه را یـمثـل آنـان کـه مقصـود آ،ترنـدبا مدنی بودن آن موافق،اند که با مکی بودن سوره ناهمخوان بودهآورده
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؛ ابـن ١٠/٢٣٦ی،؛ ثعلبـ٦/٣٦٥،وطیی؛ سـ٣/٥٩٥،اند (سمرقندیدانستهامبر اکرم (ع) از جهادیفراغت پ

)؛ حال آنکه به طور قطع جهـادی در مکـه نبـوده ٣٠/٢٩٨،لیی؛ زح١٤/١٥٧،بی؛ ط٤١٩و ٨/٤١٨،ریکث
است. 

ان شین شدن نام ایرا قرَوَرَفْعَنا َلَك ِذْکَرَك امبر (ع): ین سخن که مراد از رفعت نام پین گونه است ایهم
ِذ یا أَ ییۀبا نام خدا در مثل آ َه َوَأِط یَن آَمُنوا َأِط یَها الَّ ُسوَل یُعوا اللَّ ،شی) دانسته است (مالحو٥٩(نساء/ُعوا الرَّ

) همـه در سـور ١٧؛ احـزاب/١٤؛ توبه/٨٠؛ نساء/٣٢و ٣١ات (آل عمران/یل آین قبی)؛ در حالی که ا١/١٦٣
مدنی قرار دارند.

،؛ نمونـه١/١٦٣،شی؛ مالحـو٥/٣٢١،ضـاوییع) بـا نـام خداونـد در اذان (بامبر (یـن شدن نـام پیقر
ات اهل یمطابق برخی روا،ع اذانینکه تشریچه با وجود ا،ن اقوال دانستیهمۀد در زمریز بای) را ن٢٧/١٢٦

ا ان مسلمانان تنهیروشن است که گسترش و رواج آن م،١امبر (ع) بودهیت (ع) در اواخر مکه و در اسرای پیب
ژه آنکه ظـاهرًا یری نمازهای جماعت علنی بوده است؛ به ویگس مسجد و شکلینه و پس از تأسیا در مدتنه
ن اذان رسمی مکه را بالل حبشی بعد از فتح مکه به امر رسول خدا (ع) بر فراز بام کعبه ندا داد. در واقع یاول

،نییب حسـیـانـد (طن شـدهاق سوره اسـت کـه بعضـی بـه آن مـتفطیه بدون توجه به سیر آین همان تفسیا
).٧٥ص

امبر خـود یهای بزرگی که از گذشته به پات سوره که خداوند متعالی در آن با ذکر نعمتیاق آیسجه:ینت
هـا و کند کـه نقـلتر است و دست کم ثابت میبا مدنی بودن آن موافق،نهدشان منت مییارزانی داشته بر ا

توانند وجهی از صحت و اتقان داشته باشند؛ هـر نمی،دانندوط میل بعثت مربین سوره را به اواینظراتی که ا
ن رو مدنی بودن سوره قول راجح خواهد بود.یاز ا،ح نداردیز تصریچند بر مدنی بودن سوره ن

هیچالش سوم: هماهنگ نبودن با قرائت آ
ن الفعل آمـده یعه به فتحین صورت است که فعل امر آیه بدیر مورد نظر با قرائت آیعدم هماهنگی تفس

به معنای خسته شدن است؛ در حالی که اگـر بخواهـد بـه معنـای » َنَصب«که از مصدر َفاْنَصْب است: 
ن نکتـه یآمد. امی» َنْصب«از مصدر » فانِصب«ن و ید به کسر عینصب کردن و گذاشتن و قرار دادن باشد با

،؛ قرطبـی٥/٤٩٧،هیـ؛ابن عط٤/٧٧٢،یطور که مورد اشکال مفسران اهل سنت قرار گرفته (زمخشرهمان
ز بوده است کـه در ادامـه خواهـد یعه نی) مورد توجه بعضی مفسران و عالمان ش١٥/٣٩٢،؛ آلوسی٢١/١٠٩

١ . ِه (ع)َعْن َأِبي َجْعَفٍر ا ُأْسِرَي ِبَرُسوِل اللَّ َماِء َفَبَلَغ اْلَبْیَت (ص)َقاَل: َلمَّ ِه ِإَلی السَّ َم َرُسوُل اللَّ َن َجْبَرِئیُل َو َأَقاَم َفَتَقدَّ َالُة َفَأذَّ اْلَمْعُموَر َو َحَضَرِت الصَّ
ٍد (ص) وَن َخْلَف ُمَحمَّ ِبیُّ )٣/٣٠٢(کلینی, َو َصفَّ اْلَمَالِئَکُة َو النَّ
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بـدون توجـه ،دگاهیـن دیـه بر اساس ایر آیا تفسین احتمال یعه ضمن طرح ایآمد. هرچند بعضی مفسران ش

،؛ بروجـردی٦/٤٢٦،؛ شـبر٢/١٤٥٦،ض کاشـانیینـد (فـان نکته و اشکال از کنـار آن گذشـتهیدادن به ا
٧/٤٤٠.(

ن اشـکال را ابـن یـف است.اصـل ایه به کسر، شاّذ و ضـعیاند که قرائت آز مطرح کردهین را نیمنتقدان ا
گـر مفسـران یه مورد استفاده و استناد دین سخن و نظر ابن عطی). ا٥،٤٩٨ه اندلسی مطرح کرده است (یعط

).١٥/٣٩٢؛ آلوسی، ١٠/٥٠١ان، ی؛ ابوح٢١/١٠٩ته است (قرطبی، ز قرار گرفیاهل سنت ن
ت (ع) بـه یـه در قرائت اهل بی. آ١ها سه احتمال را مطرح کرده است: ن اشکالیمجلسی دوم در پاسخ ا

هـر چنـد در ،ه باز هم به معنای نصب کردن استی. قرائت مشهور آ٢است؛ » فانِصب«ن الفعل و یکسر ع
. آنچـه در ٣انـد؛ ها را استقصـا نکـردههای لغت همه واژهچون کتاب،امده استیهای متداول لغت نکتاب

د: خودت را در نصب یفرماامبر (ع)میینکه خداوند به پیان حاصل معناست؛ ایت (ع) آمده بیات اهل بیراو
ق، ١٤٠٤،شـنوی (مجلسـین کار از منافقان میینداز؛ به خاطر آنچه در انجام دادن ایعلی (ع) به سختی ب

).٤/٨١٤،جییف الهیاند (شرز مطرح کردهیگران نیر را دی). احتمال اخ٣٦/١٣٦،ق١٤٠٣؛ همو، ٣/٢٧٦
ح نشـده یگانه مذکور در قبل تصـرات هفدهیک از روایچ یچه در ه،اثبات احتمال نخست دشوار است

د بـا همـان توانـر شـده کـه مـییه به نصب حضرت علی (ع) تفسین است و تنها آیبه کسر ع» فانصب«که 
) را کـه در آن ٣ۀقاضـی نعمـان (شـمارشرح االخبـارت مرسل یروا،احتمال سوم مطابق باشد. البته بعضی

)؛ ٢٩٥ص،انـد (انصـاریه به کسـر دانسـتهیح سخن معصوم به قرائت آیصر،آمده» ِبکسِر الّصادِ «عبارت 
فانصـب «دهـد کـه عبـارت مـیبه خوبی نشان ...» اذا فرغت من «تا » قال«ولی گسست عبارت از بعد از 

پاسخ سؤال است.» اذا فرغت من«ست و سخن امام (ع) از یمقول قول ن،معترضه بوده» بکسر الصاد
ن یـهر چند ظاهرًا ا،)٢/٤٣٩،دیید بن علی  است (زبیقرائت ز» فانِصب«د گفت که ین بایبا وجود ا

ده یـری اهل سـنت فـراوان دید در منابع تفسیامده است. البته استناد و ذکر قرائت زیگری نیاستناد در جای د
د بن علی را ذکر کـرده یتوان سراغ داد که قرائت زه موارد متعددی مییر خود ابن عطیشود و حتی در تفسمی

ن ی). همـ٥/٣٢٣؛ ٤/٢١٧؛ ٣/٣١٣؛ ٢/٣٨٩؛ ١/٦٦و حتی نام او را با ترّضی همراه کرده است: (از جملـه: 
؛ ١/١٨٠ان (از جملـه: یـهـا: ابوحد و ترّضی آنیان سابق الذکر به قرائت زگونه است استنادات متعدد منتقد

ـــــه: ،)١٠/٥٤١١؛ ٩/٤٠١؛ ٨/١٤٠؛٧/١٩٢؛ ٦/١٦٢؛٥/١٩١؛ ٤/٢٦١؛ ٢/٤٢ ـــــی (از جمل ؛ ١/١٣٦قرطب
ــــه: ١٩/١٢٤؛ ١٨/٩٠؛ ١٦/١٢٨؛ ٧/١٨٥؛ ٢/١٧٠ ــــی (از جمل ؛ ٧/١٢٣؛ ٦/٢٦٩؛ ٥/٧٢؛١/٨٤) و آلوس

ارصد بار است.. مطابق شمارش نگارنده استفاده از قرائت جناب زید در تفسیر البحر المحیط نزدیک چه١
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رسـد کـه ن به نظر میی. بنابرا١)١٥/١٤٠؛ ١٤/٤٨؛ ١٣/٨١؛ ١٢/١٢٥؛ ١١/٣٨٩؛ ١٠/٢٨٧؛ ٩/١١٨؛ ٨/٣٦٧
ماند.ن نظر وی باقی نمییگران به ایه و استناد دین سخن ابن عطیگر وجهی برای اید

احتمالی قابل توجه است و چـه ،ه در قرائت مشهور باز هم به معنای نصب کردن باشدین سخن که آیا
هـای ک سـو تتبـع کتـابیرا از یز،ل بوده استین دلیز به ایت (ع) نیهل بات ایه در روایآۀنگونیر ایبسا تفس

رادر » ایـَتِعـب و َاع«و خسته شدن: » َاَقاَمه«دهد که گرچه بعضی هر دو معنای نصب کردن: لغت نشان می
،)١/٧٥٨٩،؛ ابـن منظـور١/٢٢٥،؛ جـوهری٧/١٣٦،ل بن احمـدیاند (خلذکر کرده» َنَصَب «معنای ماّده 

اند که خسته شـدن از زی دانسته و متذکر شدهیمعنای اصل را نصب و اقامه کردن چ،ن دویان ایاز مگرانید
) و ٥/٤٣٤،شود (ابن فارسستادن موجب خستگی میین جهت که ایا از این معناست؛ یق ایلوازم و مصاد

).از ١٢/١٢٩،طفویرد (مصیگر منتظره است که مقابل انسان قرار میین خاطر که خسته شدن امری غیا بدی
دگاه مشهور باز هم همان معنـای نصـب یه بر اساس دیر آیز نقل است که در تفسیگر از ابن عباس نیسوی د

چون از نماز فارغ شوی خود را منصوب کن برای دعـا «ذکر کرده است: » نصب«کردن و اقامه را برای فعل 
).٢٠/٣٢٦،(ابو الفتوح رازی» ام نما)یب قی(به دعا و تعق

» َنَصـَب «ز متذکر شده گرچه ماّده ینالفرقانر ین که همان طور که صاحب تفسین سخن ایشتر اید بییأت
ست (صـادقی ین فعل نیامر اۀغیص» َفانَصب«فعل ،ز ذکر شده استیا) نیبه معنای خسته شدن (َتِعَب و َاع

ن صورت معنا کرد: یآن را بددیبا» َنِصَب «ن صورت با توجه به الزم بودن فعل یچه در ا،)٣٠/٣٥٤،تهرانی
از بـاب ِافعـال آن » َتِعَب «ن فعل همانند خود یست و اصًال امر ایروا نین معنا و خطابیکه چن» خسته شو«

)؛ چنـان کـه ٧/١٣٥،ل بن احمـدی(خل» مرا به سختی انداخت«شود که متعدی است: َانَصبنی: ساخته می
، یفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّ ز نقل شده که فرمود: ین لفظ نیبا احضرت زهرا ۀامبر اکرم (ع) درباریسخن مشهور پ

ن فعل امـر ی). بنابرا٣/١٥٩،شابوریی؛ حاکم ن٥/٣٦٠،؛ ترمذی٤/٥،(احمد بن حنبلما َأْنَصَبَهایْنِصبنِ ی
».فأذا فرغَت َفِانَصب«بود: ن میید چنیه باین رو آیشود و از امی» ِانَصب«،»َنِصَب «

با توجه ،آمده است» فانِصب«ه به صورت یت (ع)آیتوان ثابت کرد که در قرائت اهل بنمیگرچه جه:ینت
،ق آن اسـتیخسته شدن از لـوازم و مصـاد،اقامه و نصب کردن بوده» َنَصَب «ن که معنای اصلی ماّدة یبه ا
شتری دارد؛ یب ببا معنای امر به نصب و اقامه کردن تناسَفاْنَصْب ه در قرائت مشهورش یتوان گفت که آمی
با توجه بـه معنـای الزمـی آن » ییَتِعب و َاع«به معنای » نصب«برای َفاْنَصْب ژه آنکه امر بودن فعل یبه و

دشوار است. 

. مطابق شمارش نگارنده استفاده از قرائت جناب زید در تفسیر روح المعانی نزدیک سیصد بار است.١
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ريیجه گینت

مبارک شرح که خداوند متعالی دو امر را متوجه رسول اکرم (ص) سـاخته اسـت: ۀهفتم سوریۀارتباط آ
 َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْبافتییـنکه آنگاه که از نبوت فراغـت یت به ایان نصب حضرت علی (ع) به والیبا جر،

ق یـاز چند جهت قابل توجه است و برخالف پندار بعضی که بدون تحق،علی (ع) را به امامت منصوب کن
ز سـوی هـای مطـرح ار احتمـالیان سـایـدر م،انـدا بدان نپرداختهیاند ن احتمال را رد کردهیق الزم ایو تدق

ای برخوردار است:ژهیشمندان اسالمی از برجستگی ویمفسران و اند
ر شده است که دست کم دو ین معنا تفسیه بر اساس ایت (ع) آیات اهل بیدر شمار معتنابهی از روا.۱

ح دارند.یها سند صحت از آنیروا
(ص) ارزانـی امبر اکـرمیـکـه بـه پییهاات سوره که خداوند متعالی با ذکر نعمتیاق آیبررسی س.۲

امبر (ع) نـازل یـنه و در اواخر بعثت پید در مدیات باین آیدهد که انشان می،گذاردشان مّنت مییداشته بر ا
ن متعّلـق یـیهـا و تعن نعمتیگر مفسران از این دیین نظرند و البته تبیز بر ایچنان که مفسرانی ن،شده باشند

کند.شان در مکی بودن سوره را نقض مییانظر،د کردهیین را تأیز همینَفَرْغَت محذوف 
ان دو معنای خسته ساختن خود در عبادت پروردگـار و نصـب کـردن بـه امامـت در معنـای یاز م.۳
 َفاْنَصْب،امـر ۀغین است و هـم صـیهم» َنَصَب «را هم معنای اصلی ماّده یز،تر استمعنای دوم مناسب

ل متعـدی بـودن آن بـرخالف یـبـه دل،اختن و اقامه کردنبه معنای منصوب س» َنَصَب «ن فعل برای یبودن ا
-ه مییاند باز هم آدهیتر است. البته در معنای دوم هم که مشهور آن را برگزمعنای الزمی خسته شدن صائب

نـداز. ین صورت که خودت را در نصب علـی (ع) بـه سـختی بیتواند بر نصب امام داللت داشته باشد؛ به ا
از به گفتگو ندارد.یم (ع) در نصب علی (ع) به امامت اّمت اسالمی نامبر اکریرنج و زحمت پ

ز بدان اشاره شد همچنـان بـر قـّوت یه بر اطالق آن که در صدر بحث نیناگفته نماند که باقی گذاشتن آ
ییموجب توسعه معنا،انی قرآن بودهیه از وجوه اعجاز بیر برخی حذف دو متعّلق آیخود باقی است و به تعب

ه و سـوره بـه نصـب علـی (ع)منافـات یـن اطالق با ارتباط آیهر چند ا،)٨٢،نییب حسیه است (طه شدیآ
،د و مخّصـص قـرآن باشـندیتوانند مقن احتمال میید ایات مؤیم روایندارد. البته در صورتی که معتقد باش

طلبد. گری را مییآن مجال و مقال دۀه دست برداشت که بحث درباریتوان از اطالق آمی

منابع
،روتیـب،اءالتراثیـ، دار احیم و السبع المثـانیر القرآن العظیتفسیفیروح المعان، محمود بن عبد اللـه، یآلوس

تا.بی
ق.١٤٢٢روت، یة، بی، دارالکتب العلمطیالبحر المحان، یحی، ابیآندلس
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تا.روت، بیی، دارصادر، بب االنسابیتهذیاللباب فن، ی، عّز الدیر الجزریابن االث

ق.١٤١٦،روتیب،ق: عبدالله خالدی، داراالرقمی، تحقلیل لعلوم التنز یالتسهمحمد بن احمد، ی،ابن جزی غرناط
ق: محمـد بـن عبـدالرحمان، یـ، تحقریعلـم التفسـیر فیزاد المسن عبدالرحمان، ی، ابوالفرج جمال الدیابن جوز

ق.١٤٠٧روت، یدارالفکر، ب
تا.روت، بییب،، دارصادرالمسندابن حنبل، احمد، 

ق: عبدالسـالم محمـد هـارون، مکتبـة االعـالم یـتحقس اللغة،ییمعجم مقان احمد بن فارس، یا، ابوالحسیابن زکر
ق.١٤٠٤بی جا، ی،االسالم

ق.١٣٧٦، النجف األشرف، بی نا، (ع)طالبیمناقب آل أبابن شهر آشوب، 
بـی جـا،  ی،، مکتب االعالم االسـالمیاصفهانیمویق: جواد قی، تحقاقبال االعمالن، یالدید رضیس،ابن طاووس

ق. ١٤١٤
تا.بی،جابی،خی، موسسةالتارریر و التنو یالتحر محمد بن طاهر، ،ابن عاشور

دارالکتـب ،ق: عبدالسـالم عبدالشـافی محمـدیـ، تحقزیر الکتاب العز یز فی تفسیالمحرر الوجی،ه اندلسیابن عط
ق. ١٤٢٢،روتیب،هیالعلم

ق.١٤١٩روت، یة، بی، دارالکتب العلممیر القرآن العظیتفسل بن عمر، یماعر، اسیابن کث
ق.١٤٠٥، نشر ادب حوزه، بی جا، لسان العربن محمد بن مکرم، یابن منظور، جمال الد

ق.١٤٠٩،قم،، موسسة النشر االسالمیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرةیل اآل یتأو ، ی، علیاسترآباد
ق.١٤٢١،روتیب،، دارالهادیعهیره عند الشیر بالمأثور و تطو یفسالتاحسان، ،نیاالم

تـا ٢٩٣ص،٣شـماره ،سـال اول،امامـت پژوهـیفصلنامه ر در سوره انشراح،یامامت غدمحمد باقر، ،انصاری
٣٠٢.
زاق د عبدالریـ سیروانیایق: محمدتقی، تحقاحکام العترة الطاهرةیالحدائق الناضرة فوسف بن احمد، ی،یبحران

ق.١٤٠٥، قم، یمقرم، دفترانتشارات اسالم
ش.١٣٨٦،تهران،، انتشارات فرهنگ سبزعهیث الشیجامع احادن، ید حسیسی،بروجرد

ق.١٤١٥روت، یب،ةی، دارالکتب العلملیالتنز یمعانیل فیلباب التأو بن محمد، ین علیعالء الدی،بغداد
ق.١٤٢٠روت، ی، بیاءالتراث العربی، دار احقرآنر الیتفسیل فیمعالم التنز ن بن مسعود، ی، حسیبغو

تا.بی،نابی،جا، بیقة علی منهاج المقالیتعلد، یوحی،بهبهان
ق.١٤١٨،روتیبی،اءالتراث العربی، دار احلیل و اسرار التأو یانوار التنز عبدالله بن عمر، ی،ضاویب

ق.١٤٠٣بی جا، ،عیو التوز، دارالفکر للطباعة و النشریسنن الترمذ، یسیمحمد بن عی،ترمذ
عادل احمد، ،محمد علی و عبد الموجود،ق: معوضی، تحقر القرآنیجواهر الحسان فی تفسعبدالرحمان، ی،ثعالب

ق.١٤١٨،روتیب،اء التراث العربییداراح
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روت، یـبی،اء التراث العربی، داراحر القرآنیان عن تفسیالکشف و البم، یابواسحق احمد بن ابراهی،شابورینیثعلب

ق.١٤٢٢
ق: احمد بن عبد الغفور العطار؛ دارالعلـم ی، تحقةیالصحاح تاج اللغة و صحاح العربل بن حماد؛ ی، اسماعیجوهر
ق.١٤٠٧روت، ین، بییللمال

وسـف عبـد الـرحمن یق و اشـراف: یـ، تحقنیحیالصـحیالمسـتدرک علـ، محمد بن عبد اللـه، یشابوریحاکم ن
ا.تبی،نابی،جابیی،المرعشل

ق. ١٤١٣،روتیب،دیل الجدی، دارالجر الواضحیالتفسمحمد محمود، ی،حجاز
ق. ١٤٠٩،قم،اء التراثیت الحی، موسسه آل البعةیوسائل الشن، یبن حسی، محمد بن حسن بن علیحر عامل

ق.١٤٠٤بی جا، ی،، مؤسسه انتشارات اسالمتحف العقولحسن بن شعبه، ی،حّران
ی،، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشـاد اسـالملیل لقواعد التفضیشواهد التنز مد، دالله بن احیعبی،حسکان

ق.١٤١١،تهران
تا.بی،نابی،جا، بینییاصول انساب العلو یده فیالجر ن، ید حسی، سیزرباطینیحس
روت، بی تا.یب،، دارالفکرر القرآنیتفسیان فیروح البل، یاسماعی،بروسویحق
ش.١٣٨٣تهران، ،، انتشارات دانشگاه تهرانرجال ابن داود، یسن بن علن حیالدیتقی،حل
ه، قـم، یمجمـع البحـوث االسـالممعرفـة الرجـال، یخالصة االقـوال فـوسف بن مطهر، یعالمه حسن بن ی،حل

ق.١٤٢٣
ق.١٣٩٩،روتیبی،اء التراث العربی، داراحمعجم البلدانعبد الله، ین ابیشهاب الدی،بغدادیرومیحمو
تا.بی،نابی،جا، بیر القرآنی للقرآنیالتفسم، یعبد الکر،بیالخط

، انتشارات دانشـگاه یت اللهیآید محمد تقی، ترجمه: سحروف مقطعهیل آمار یاعجاز قرآن تحلفه، رشادف یخل
ش.١٣٦٥راز، یراز، شیش

ق.١٤١٣، بی نا، بی جا، ثیمعجم رجال الحدد ابوالقاسم، یسیی،خو
ق.١٣٨٣ة، قاهره، یاءالکتب العربی، دارإحب النزولیث حسب ترتیر الحدیتفست، دروزه، محمد عز

ق.   ١٤١٢، بی جا، یف رضی، انتشارات شرارشاد القلوب، حسن بن ابو الحسن، یلمید
ی،اسـالمیهـااد پژوهشیـ، بنر القـرآنیتفسـیروض الجنان و روح الجنـان فـ، ین بن علیابوالفتوح حسی،راز

ق.١٤٠٨مشهد، 
ش.١٣٧٩ر، یرکبی، تهران، امخ قرآنیتار ار، محمود، یرام

ق.١٤١٧،تهران،ر للطباعه و النشری، المناالمام علی بن ابی طالباحمد، ،الرحمانی الهمدانی
ش.١٣٧١،تهران،ریرکبی، انتشارات امکشف االسرار و عدة االبرارسعد، یاحمد بن ابی،بدین میدالدیرش
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؛ دارالفکـر للطباعـة و النشـر و یریشیق: علی، تحقالعروس من جواهر القاموستاج ، ید محمد مرتضیسی،دیزب

ق.١٤١٤،روتیب،عیالتوز
ق.١٤١٦روت، دار الفکر المعاصر، دمشق، دارالفکر، ی، بریر المنیالتفس، وهبه، یلیزح

ق.١٣٨٥قاهره، ،و اوالده بمصریالحلبیالبابی، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفالکشافمحمود، ی،زمخشر
ق.١٤٠٤، تهران، یغات اسالمی، سازمان تبلخ القرآنیتار ، ابوعبدالله، یزنجان

ق.١٤١٩،روتیب،، دارالتعارف للمطبوعاتر القرآنیارشاد االذهان الی تفسب الله، یمحمد بن حبی،نجفیسبزوار
م.٢٠٠٢ق/١٤٢٢، دارالوفاء، بی جا، میخ نزول القرآن الکر یتار د، محمد رأفت، یسع

تا.بی،روتیب،، دارالفکربحر العلومنصر بن محمد بن احمد، ی،دسمرقن
روت، یـع، بیـ، عبـد اللـه عمـر، دارالجنـان للطباعـه و النشـر و التوزیق: البـارودیـم و تعلی، تقداالنساب، یسمعان
م.١٩٨٨ق/١٤٠٨

ق.١٣٦٥، ، دارالمعرفه، بی جار بالمأثوریالتفسیالدر المنثور فن عبد الرحمان، ی، جالل الدیوطیس
ق.١٤١٢،روتیب،، دارالبالغه للطباعه و النشرمیر القرآن الکر یتفسد عبدالله، یس،شّبر
ش.١٣٤٦،تهران،، شرکت سهامی انتشارنیر نو یتفسمحمد تقی، ی،عتیشر
،نی ارمـوی، دفتـر نشـر دادین حسیر جالل الدیق: می، تحقجییف الهیر شر یتفسمحمد بن علی، ی،جیف الهیشر

ش.١٣٧٣،تهران
ق.١٤١٤،دمشق–روت یب،بیدارالکلم الط–ر یکث، دار ابنریفتح القدمحمد بن علی، ی،شوکان

ق.١٤٠٥روت، ی، داراالضوا، بمفتاح الفالحن، ی، محمد بن حسییخ بهایش
ش.١٣٦٥،قمی،، انتشارات فرهنگ اسالمر القرآن بالقرآنیتفسیالفرقان فمحمد، ی،تهرانیصادق

قم، بی تا.ی،، مکتبة الداورعیعلل الشرا، یه قمین بن بابویبن حسیعلصدوق، محمد بن 
ق.١٤٠٥قم، ،یموسسة النشر االسالمی،اکبر غفاریق: علیتحقن و تمام النعم،یکمال الد، -----
م.١٩٩٧ق./ ١٤١٧روت، یللمطبوعات، بیاألعلم، مؤسسهر القرآنیتفسیزان فیالمن، ید محمد حسی، سییطباطبا

، مقـاالت و لیـات آن در شواهد التنز ید روایابی اسانیاشی و باز یر عیتفسطاهره، ،د کاظم و رضییسیی،طباطبا
.١٤٨-١١٩ص،٧٩دفتر ،٨٥بهار ،هابررسی

ی،اءالتراث العربـی، دار احید السلفیعبدالمجیج: حمدیق و تخری، تحقریالمعجم الکبمان بن احمد، یسلی،طبران
بی جا، بی تا.

ن، مؤسسـه یق: لجنة مـن العلمـاء و المحققـی، تحقعلوم القرآنیان فیمجمع البفضل بن حسن، یابو عل، یطبرس
ق.١٤١٥روت، یللمطبوعات، بیاألعلم

روت، یـل العطـار؛ دارالفکـر، بیـجمیق: صـدقی، تحقات القرآنیل آیان عن تأو یجامع البر، ی، محمد بن جریطبر
ق.١٤١٥
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تا.بی،نابی،جا، بیمیط للقرآن الکر یر الوسیالتفسد محمد، یسی،طنطاو

األعـالم ، مکتـبیرالعاملیب نصـیـق: احمـد حبیـ، تحقر القرآنیتفسیان فیالتب، ابوجعفر محمد بن حسن، یطوس
ق.١٤٠٩، بی جا، یاالسالم

ش.١٣٧٨تهران، ،، انتشارات اسالمر القرآنیتفسیان فیب البیاطن، ید عبد الحسیس،بیط
قـی ی، مطالعـات تطب»نیقیاز منظر فـر» فإذا فرغت فانصب«ه یر آیقی در تفسیپژوهشی تطب«محمود، ،نییب حسیط

.١٣٩٤بهار و تابستان ،دوره سوم،ثیقرآن و حد
ق.١٤١٣ة، قم، یالمعارف االسالم، مؤسسةمسالک االفهام، ین بن علین الدی، زیعامل

ق.١٤١٦،تهران،علمی االسالمی، مجمع النیات المدرستیم و روایالقرآن الکر د مرتضی، یسی،عسکر
ق.١٤٢٠روت، ی، بیاء التراث العربی، داراحبیح الغیمفات، ابوعبدالله محمد، ین رازیفخرالد

ق.١٤١٠،تهرانی،، وزارت ارشاد اسالمیر فرات الکوفیتفسم، یابوالقاسم فرات بن ابراهی،فرات کوف
مؤسسـه دارالهجـرة، ی،السامرائمی، ابراهیالمخزومیمهدق: دکتری، تحقنیالعل بن احمد، ی، ابوعبدالله خلیدیفراه

ق.١٤٠٩تهران،
ق.١٤١٩،روتی، دارالمالک للطباعه و النشر، بمن وحی القرآنن، ید محمد حسیس،فضل الله

ش.١٣٧٣ق/١٤١٥(ع)، اصفهان، ین علیر المؤمنی، مکتبه االمام امیالوافمحمد محسن، ی، مولیض کاشانیف
ق.١٤١٨، بی جا، یغات اسالمیدفتر تبلی، مرکز انتشارات اسالمر القرآنیتفسیفیاألصف، ------

ق.١٤١٨روت، یة، بی، دارالکتب العلملیمحاسن التأو ن، ی، محمد جمال الدیقاسم
ش.١٣٧٧،تهران،اد بعثتی، بنثیاحسن الحداکبر، ید علیسی،قرش

روت، بی تا.ی، بیخ العربیالتارمؤسسه، الجامع الحکام القرآن، ابوعبدالله محمد بن احمد، یقرطب
ق.١٤١٢قاهره، -روتیب،، دارالشروقظالل القرآنیفد، یقطب، س

بی تا. ،قم،مؤسسه دارالکتب،یر القمیتفسم، یبن ابراهی، علیقم
ش.١٣٣٦،تهرانی،محمد حسن علمی، کتابفروشنیمنهج الصادقمال فتح الله، ی،کاشان

ق.١٤٢٣،قم،اد معارف اسالمییبن، ریزبدة التفاس، ------
تا.بی،نابی،جا، بیار معرفة الرجالیاختز، یمحمد بن عمر عبد العزی،کش
ق.١٣٨٨ة، بی جا، ی، دارالکتب االسالمیاکبر غفاریق: علی، تحقیالکافعقوب، ی، محمد بن ینیکل

م.١٩٨٣ق./١٤٠٣الوفاء،بی جا، مؤسسه،بحار االنوار، مال محمد باقر، یمجلس
ق.١٤٠٤،بی جا،ةی، دارالکتب االسالمید هاشم رسولیق: سی، تحقمرآت العقول؛ ------

ق.١٣٩٧،قم،رتیی، منشورات مکتبه بصعةیعة فی طبقات الشیالدرجات الرفخان،  ید علیسی،مدن
تا. بی،روتیب،اء التراثی، داراحر المراغییتفساحمد بن مصطفی، ی،مراغ

ش.١٣٦٠،تهران،، بنگاه ترجمه و نشر کتابمیکلمات القرآن الکر یق فیقالتححسن، ی،مصطفو



99ةشمارثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره30
ق.١٤١١، بی جا، ی، مؤسسة النشر االسالمعلوم القرآنید فیالتمه، یمعرفت، محمد هاد

ق.١٤٢٤،تهران،هی، دار الکتب االسالمر الکاشفیتفسمحمد جواد، ،هیمغن
ش.١٣٧٤ه، بی جا، یاز محققان، دار الکتب االسالمیعجمی، با همکارر نمونهیتفس، ناصر، یرازیمکارم ش

ق.١٣٨٢، دمشق،ی، مطبعة الترقیان المعانیب، عبد القادر، یش آل غازیمالحو
یهـااد پژوهشیـ، بنیزاده خراسـان، اشـراف: محمـد واعـظعلـوم القـرآنینصوص ف، ید علـی، سیدارابیموسو
ش.١٣٨٢ق/١٤٢٤، مشهد، یاسالم

.١١٩–١٣ص،٦شماره ،سال سوم،ثی، علوم الحداشییالعخةیمشمؤسسة البعثة، 
ق: علـی اصـغر حکمـت، انتشـارات یـ، تحقکشف االسرار و عدة االبرارن احمد بن ابی السعد، ید الدیرش،بدییم
ش. ١٣٧١،تهران،ریرکبیام

ق.١٤٠٧بی جا، ی،، مؤسسه انتشارات اسالمیرجال نجاش، یاحمد بن علی،نجاش
.١٣٦٥تهران، ،ةی، دارالکتب االسالمیخ عباس قوچانیق: شی، تحقجواهر الکالمحسن، خ محمدیشی،نجف

ش.١٣٨٠نما، تهران، ی، نشر هستمیقرآن کر یگذار خیبر تار یدرآمدجعفر، ،نکونام


