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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399

مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/12/12  پذیرش: 1398/3/11
احد داوری چلقائی1  

چکیده 

ــه قدمــت  ــث اهــل  بیــتb پیشــینه ای ب ــژه احادی ــه  وی ــات ب ــا کمــک روای ــم ب ــرآن کری ــات ق تفســیر آی
ــد.  ــرآن ذکــر کرده ان ــرای تبییــن معــارف ق ــت تفســیری را ب ــرآن دارد و مفســران فریقیــن برخــی از روای ق
از ایــن رو بررســی روایــات نقل شــده توســط علمــای اهــل تســنن بــرای تقریــب دیدگاه هــا و بیــان نــکات 
اشــتراک و افتــراق دارای اهمیــت اســت؛ ازجملــه مفســرانی کــه روایــات اهل بیــت را مــورد اســتناد قــرار 
داده اســت، ســید محمــد آلوســی از علمــای ســلفی قــرن ســیزدهم در تفســیر »روح المعانــی فــی تفســیر 
القــرآن العظیــم« اســت؛ پژوهــش حاضــر بــه بررســی تطبیقــی روایــات نقل شــده از امــام رضــاg در ایــن 
تفســیر می پــردازد؛ لــذا بــا معرفــی مختصــر تفســیر روح المعانــی و نویســنده آن بــه بیــان تعابیــر گوناگــون 
ــمارد. آن گاه  ــر می ش ــات را ب ــن روای ــتفاده وی در ای ــورد اس ــع م ــه و مناب ــاg پرداخت ــرت رض وی از حض
روایــات ســیزده گانه رضــوی نقــل  شــده در تفســیر مذکــور را مــورد مداقــه قــرار داده و بــا بررســی ســندی 
آن هــا و ذکــر منابــع احادیــث مــورد اشــاره از کتــب حدیثــی و تفســیری فریقیــن، ضمــن اشــاره اجمالــی به 

محتــوای روایــات، اشــتباهات احتمالــی آلوســی را تذکــر می دهــد.

کلیدواژه ها: روایات تفسیری، روح المعانی، آلوسی، امام رضاg، قرآن کریم.
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مقدمه

مفســران در تفســیر آیــات قــرآن کریــم به  تناســب ســبک و رویکرد تفســیری، برای تفهیــم مطالب 
و بیــان مــراد خــدای متعــال در عبــارات قــرآن، بخشــی از روایــات را مــورد اســتفاده قــرار داده انــد، 
تعــدادی از ایــن روایت هــا از حضــرت علــی بــن موســی الرضــاg، امــام هشــتم شــیعیان نقــل 
شــده اســت کــه جایــگاه خاصــی در میــان علمــای اهــل تســنن دارد؛ بــه طــوری کــه آن حضــرت را 
اهــل علــم، فضیلــت و نســب شــریف برشــمرده اند)ابن حجــر عســقالنی، 1۴۰۴ ق، ج 7: 3۴۰(. 
یکــی از تفاســیری کــه از روایــات حضــرت علــی بــن موســی الرضــاg بهــره بــرده، تفســیر »روح 
المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیم« تألیف ســید محمود آلوســی اســت کــه این کتاب در تفاســیر 
متعــدد شــیعی نظیــر تفســیر المیــزاِن عالمــه طباطبایــی، تفســیر تســنیِم آیت اللــه جــوادی آملی 
و... بــه طــور مکــرر مــورد اســتناد واقــع شــده اســت، از طــرف دیگــر آلوســی نســبت بــه میــراث 
تفســیری ســلف، وفــادار بوده)آلوســی، 1۴15 ق، ج 1: 19( و دربــارۀ دیدگاه هــای شــیعه تعصــب 
خاصــی دارد کــه امیرمحمــد قزوینــی را بــر آن داشــته تــا اندیشــه های وی را در کتــاب »اللوســی 

والتشــیع« بــه نقد بکشــد.

بررســی پیشــینۀ پژوهــش نشــان می دهــد بــه  رغــم تحلیــل روش تفســیری آلوســی)عبدالحمید، 
ــیر)خاکپور، 139۰(،  ــن تفس ــتb در ای ــات اهل بی ــرد روای ــای کارب ــن گونه ه 1388 ق( و تبیی
روایت هــای امــام رضــاg در تفســیر روح المعانی بررســی نشــده اســت. تنها پیشــینۀ مســتقل در 
موضــوع مــورد بحــث، مقالــه »تفســیر امــام رضــاg در منابــع اهل ســنت« بــه قلم ســید مصطفی 
مطهــری اســت کــه بــه گــردآوری 56 روایــت رضــوی از تفاســیر مختلــف اهــل تســنن پرداختــه و 
بررســی و تحلیــل احادیــث را نیازمنــد بررســی بیشــتر دانســته اســت)مطهری، 1392: 39(؛ البته 
 gاحصــای مقالــه مذکــور نســبت بــه تفســیر روح المعانــی ناقــص بــوده و همــه روایــات امــام رضا

را نقــل نکــرده و فقــط 11 روایــت یافتــه اســت.

آنچــه در ایــن پژوهــش مــورد مداقــه قــرار می گیــرد، بررســی تطبیقــی روایت هــای ســیزده گانه 
تفســیر روح المعانــی از امــام رضــاg طبــق احصــای نگارنــده اســت کــه عــالوه بــر بیــان نقــاط 
اشــتراک و افتــراق فریقیــن، رویکــرد تقریبــی نیــز خواهــد داشــت. از ایــن  رو بــا گــردآوری، 
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طبقه بنــدی و تحلیــل روایــات ذکــر شــده از حضــرت علــی بــن موســی الرضــاg در تفســیر فــوق، 
بــه ذکــر چگونگــی نقــل روایت هــای امــام رضــاg پرداختــه و منابــع و اســناد آن هــا را بررســی و 
ســپس بــه تطبیــق محتــوای روایت هــای یــاد شــده بــا تفاســیر و منابــع دیگــر شــیعی و اهل تســنن 

پرداختــه اســت.

معرفی اجمالی آلوسی و تفسیر روح المعانی

ــدادی)1217 – 127۰ ق( ــی البغ ــدی اللوس ــود أفن ــید محم ــن الس ــهاب الدی ــاء ش ــو الثن أب
)عبــد الحلیــم محمــود، 1۴21 ق: 282( حنفــی مذهب)علــوی مهــر، 138۴: 325( و دارای 
اندیشــه های ســلفی اســت)ذهبی، بی تــا، ج 1: 353( و عقایــد مخالفانــش اعــم از معتزله و شــیعه 
را نقــد می کند)محمــود متولــی، 1۴2۰ ق: 2۰7(. وی از ســال 12۴2 تــا 1363 منصــب افتــای 
حنفیــان را در بغــداد بــر عهــده داشــت)عبد الحلیــم محمــود، 1۴21 ق: 281( و ســپس به تفســیر 
قــرآن پرداخت)معرفــت، 1379، ج 2: 3۰1( تــا مهم تریــن اثــر خــود را از میــان 20  تالیــف دیگرش 
بــه نــام »روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم و الســبع المثانــی« ثبــت کند)عبدالحمیــد، 
ــی،  ــده است)آلوس ــل ش ــد تکمی ــال 12۶7 در 16 جل ــیر در س ــن تفس 1388 ق: 8۶- 155(. ای

1۴15 ق، ج 15: 527(.

ــامل  ــر، 138۴: 32۶( و ش ــده)علوی مه ــته ش ــادی نوش ــه روش اجته ــی ب ــیر روح المعان تفس
گزیده هایــی از اقــوال و آرای مفســران پیشــین بــه ویــژه تفســیر فخــر رازی اســت)ذهبی، بی تــا، ج 
1: 35۶(. بــه گونــه ای کــه آن را می تــوان گســترده ترین تفســیری دانســت کــه پــس از تفســیر فخر 
رازی بــه شــیوه کهــن ظهور یافتــه اســت)ایازی، 1373: ۴82(. آلوســی مســائل فقهــی و کالمی را 
بــه طــور گســترده بیــان می کند)معرفــت، 1379، ج 2: 3۰2 و 3۰3( و گاهــی بــه نــکات عرفانــی 

آیــات و مطالــب صوفیانــه اشــاره دارد)محســن، 1388 ق: 2۴1- 322(.
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روش شناسی و منابع روح المعانی در ذکر روایات رضوی

آلوســی در روح المعانــی، 13روایــت از امــام رضــاg بــرای تبییــن بهتــر مفهــوم آیــات یــا بیــان 
نــکات اســتطرادی آورده اســت. وی بــرای حضــرت علــی بــن موســی الرضــاg تعابیــر گوناگونــی 

بــه کار بــرده اســت کــه بیانگــر احتــرام خــاص بــه حضــرت اســت:

الــف: تعبیــر بــا »رضــی اللــه عنه«)آلوســی، 1۴15 ق، ج 1۴: 113؛ ج 12: 22؛ ج 13: 91؛ ج 
1۰: 33۶؛ ج 1۴: 339؛ ج 8: 375؛ ج 8: 31۰؛ ج ۶: 3۶1؛ ج 12: 2۰(.

ب: تعبیر به همراه »علیه السالم«)آلوسی، 1۴15 ق، ج 15: 395؛ ج 13: 21۶(.

ج: تعبیــر بــا نــام »الرضــا« بــدون پسوند)آلوســی، 1۴15 ق، ج 2: 99؛ ج ۴: 3۶2( یــا در کنــار 
نــام پــدر »علــی بــن موســی الرضا«)آلوســی، 1۴15 ق، ج 8: 375؛ ج 8: 31۰؛ ج 15: 395؛ ج 

.)3۶1 :۶

د: تعبیر با کنیه ابا الحسن)آلوســی، 1۴15 ق، ج 1۴: 339؛ ج 12: 2۰( و ابا عبدالله)آلوســی، 
1۴15 ق، ج 13: 91؛ ج 1۰: 33۶(1.

آلوســی در ذکــر روایــات حضــرت علــی بــن موســی الرضــاg از منابــع فریقیــن بــه شــرح زیــر 
اســتفاده کــرده اســت:

الــف: بــدون ذکــر سند؛)آلوســی، 1۴15 ق، ج ۶: 3۶1؛ ج 13: 21۶؛ ج 1۰: 33۶؛ ج 13: 91؛ 
ج 15: 39۴؛ ج 2: 99(.

ب: بــدون ذکــر ســند ولی اشــاره بــه نقــل روایــت توســط امامیه؛)آلوســی، 1۴15 ق، ج 12: 2۰؛ 
ج ۴: 3۶2(.

ج: تفسیر عیاشی؛)آلوسی، 1۴15 ق، ج 12: 22 و 23؛ ج 1۴: 339(.

1. در جلــد 1۶ تفســیر چــاپ شــده کــه بــه اعــالم پرداختــه اســت فقــط بــه ســه مــورد اشــاره شــده اســت دو مــورد بــا عنــوان »علــی بــن 
موســی الرضــی« )آلوســی، 1۴15 ق، ج 1۶: 29۰( و تعبیــر علــی الرضــا بــن موســی الکاظم)آلوســی، 1۴15 ق، ج 1۶: 289( کــه در 

ذکــر آدرس ایــن صفحــه اشــتباه تایپــی نیــز صــورت گرفتــه اســت.
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د: المحاضرات راغب اصفهانی؛)آلوسی، 1۴15 ق، ج 8: 375(.

هـ: مجمع البیان طبرسی؛)آلوسی، 1۴15 ق: ج 1۴ ص 113(. 

و: زاد المیسیر ابن جوزی؛)آلوسی، 1۴15 ق، ج 8: 31۰(.

روش آلوســی در نقــل روایــات فــوق بدیــن گونــه اســت کــه در همــه مــوارد از نقــد ســند روایــات 
اجتنــاب کــرده و بــه گونــه ای ایــن روایــات را مرتبــط بــا بحــث دانســته؛ لیکــن گاهــی نتوانســته 
محتــوا را بپذیــرد، بــدون نقــد ســند یــا تحلیــل محتــوا، آن را رد کــرده و از ســاحت امــام دور دانســته 
اســت؛ ازجملــه پــس از ذکــر روایتــی از امــام رضــاg در ذیــل آیــه 39 ســوره الرحمــن می نویســد: 

لعمــری إن الرضــا لــم یقــل ذلــک )آلوســی، 1۴15 ق، ج 1۴: 113(.

بررسی تطبیقی روایات

آلوســی در تفســیر آیــات زیــر بــه روایاتــی از حضــرت علــی بــن موســی الرضــاg اســتناد کــرده 
اســت کــه بــه ترتیــب آیــات بررســی می شــود:

 1. سوره آل عمران آیه 17

ْسَحاِر«؛
َ
اِدِقیَن َواْلَقاِنِتیَن َواْلُمنِفِقیَن َواْلُمْسَتْغِفِریَن ِباأل اِبِریَن َوالصَّ »الصَّ

ــان در  ــدگان و آمرزش خواه ــاق کنن ــرداران و انف ــت گویان و فرمان ب ــکیبایان و راس ــد[ ش ]اینان ان
سحرگاهان.

ــه عنــوان مهم تریــن  ــر ب ــر می شــمارد، صب ــرای متقیــن ب ــه، پنــج خصلــت ب ــن آی ــد در ای خداون
خصلــت در ابتــدا مطــرح شــده کــه شــامل انــواع صبــر )صبــر بــر اطاعــت، صبر بــر تــرک معصیت و 
صبــر بــر مصیبــت( می شــود، صفــات دیگــر بــه ترتیــب عبارت انــد از: راســت گویی، خضــوع بــرای 
خــدای ســبحان در همــه عبــادات و اطاعــات، انفــاق مــال بــه مســتحق و اســتغفار در ســحرها کــه 
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در نمــاز شــب تجلــی می یابد)طباطبایــی، 1417 ق، ج 3: 111 و 112(.

آلوســی بــا ذکــر روایاتــی ازجملــه روایتــی از امام رضــاg مصادیــق اســتغفار را بیان کرده اســت: 
امــام رضــا از پــدرش امــام کاظــم و آن حضــرت هــم از امــام صــادقg نقــل کــرده اســت کــه هــر 
کــس در هنــگام ســحر 70 مرتبــه اســتغفار نمایــد از جملــه اســتغفارکنندگان در ســحرگاه اســت: 
روی الرضــا عــن أبیــه عــن أبــی عبداللــه »أن مــن اســتغفر الّلــه تعالــی فــی وقــت الســحر ســبعین 

مــرة فهــو مــن أهــل هــذه الیة«)آلوســی، 1۴15 ق، ج 2: 99(.

آلوســی ایــن روایــت را بــدون ذکــر منبــع نقــل کــرده اســت، بررســی منابــع نشــان می دهــد روایت 
ْســحاِر« المصلیــن وقــت الســحر 

َ
در تفســیر مجمع البیــان نقــل شــده اســت: »َو اْلُمْســَتْغِفِریَن ِباأْل

ــی، 1372، ج 2: 71۴(.  ــی عبداللهg)طبرس ــن أب ــهg ع ــن أبی ــا ع ــادة و رواه الرض ــن قت ع
طبرســی پــس از ذکــر روایــات دیگــری، از امــام صــادقg نقــل می کنــد »و روی عــن أبــی عبدالله 
أن مــن اســتغفر اللــه ســبعین مــرة فــی وقــت الســحر فهو مــن أهــل هــذه الیة«)طبرســی، 1372، 
ج 2: 71۴( کــه آلوســی دو روایــت را در همدیگــر ادغــام کــرده و یــک روایت محســوب نموده اســت. 
روایــت منقــول از امــام صــادقg در منابــع روایــی و تفاســیر دیگر نیز آمــده اســت)کلینی، 1۴29 
ق، ج ۶: 5۴9؛ ابن بابویــه، 1۴13 ق، ج 1: ۴89؛ طوســی، بی تــا، ج 2: ۴1۶؛ طبــری، 1۴12 

ق، ج 3: 139؛ عیاشــی، 138۰ ق، ج 1: 1۶5؛ جــوادی آملــی، 1389، ج 13: 357 و 358(.

 2. سوره االعراف آیه 44

ــا َوَعَد  ــم مَّ ــا َفَهــْل َوَجدتُّ َنــا َحقًّ ن َقــْد َوَجْدَنــا َمــا َوَعَدَنــا َربُّ
َ
ــاِر أ ْصَحــاَب النَّ

َ
ــِة أ ْصَحــاُب اْلَجنَّ

َ
»َوَنــاَدی أ

اِلِمیَن«؛ ْعَنــُة الّلــِه َعَلــی الظَّ ن لَّ
َ
ٌن َبیَنُهــْم أ َن ُمــَؤذِّ ذَّ

َ
ــا َقاُلــوْا َنَعــْم َفــأ کــْم َحقًّ َربُّ

بهشــتیان دوزخیــان را آواز می دهنــد کــه مــا آنچــه را پروردگارمــان بــه مــا وعــده داده بــود درســت 
یافتیــم آیــا شــما ]نیــز[ آنچــه را پروردگارتــان وعــده کــرده بــود راســت و درســت یافتیــد، می گوینــد: 

آری! پــس آواز دهنــده ای میــان آنــان آواز درمی دهــد کــه لعنــت خــدا بــر ســتمکاران بــاد.

ایــن آیــه حکایــت صحبــت دوزخیــان و بهشــتیان اســت، هــم اقــراری از دوزخیــان اســت و هــم 
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اســتهزای بهشــتیان نســبت بــه آن هــا. پــس از گفت وگــوی مختصــر آن هــا مبنــی بــر حــق بــودن 
ــار و  ــه کف ــد ک ــالم می کن ــروه اع ــر دو گ ــه ه ــده ای ب ــدا دهن ــؤذن« و ن ــروردگار، »م ــای پ وعده ه
ــتند)طباطبایی، 1417 ق، ج 8:  ــه دور هس ــی ب ــت اله ــق از رحم ــدان ح ــرت و معان ــران آخ منک

.)118

 مصــداق مــؤذن از ظاهــر ایــن آیــه روشــن نیســت، لــذا در تعییــن آن میــان علمــای شــیعه و اهــل 
تســنن اختــالف نظــر دیــده می شــود. در منابــع شــیعی، حضــرت علــیg بــه عنــوان »مــؤذن« 
در روز قیامــت نــدا می کنــد کــه لعنــت خــدا بــر ظالمــان باد)کوفــی، 1۴1۰ ق: 1۴2؛ ابن بابویــه، 
ِمیــُر 

َ
ُن أ 1۴۰3 ق: 58 و 59(. کلینــی از امــام رضــاg آورده اســت کــه حضــرت فرمودنــد: »اْلُمــَؤذِّ

اْلُمْؤِمِنیــَن علیه الســالم«)کلینی، 1۴29 ق، ج 2: 397(. لــذا در تفاســیر متعــدد شــیعه، مصــداق 
مــؤذن در آیــه 44 ســوره اعــراف، حضــرت علــیg معرفــی شــده است)طبرســی، 1372، ج 4: 
ــی، 1417 ق،  ــیرازی، 1374، ج 6: 181؛ طباطبای ــکارم ش ــا، ج 4: 33؛ م ــانی، بی ت 651؛ کاش

ج 8: 140(.

تفاســیر اهــل تســنن در بیــان معنــای مــؤذن بــه دو گــروه تقســیم شــده اند؛ برخــی مصداقــی 
ــری، 1412 ق، ج 8:  ــور، 1984 م، ج 8: 105 و 106؛ طب ــن عاش ــن نکرده اند)اب ــرای آن تعیی ب
ــی  ــز آن را یک ــی نی ــب، 1425 ق، ج 3: 1292( برخ ــی، 1421 ق، ج 1: 414؛ قط 135؛ صابون
از مالئکــه دانسته اند)زمخشــری، 1407 ق، ج 2: 106؛ فخــر رازی، 1420 ق، ج 14: 247؛ 
میدانــی، 1361، ج 4: 242 و 243؛ شــعراوی، 1991 م، ج 7: 4148؛ شــحاته، 1421 ق، ج 4: 
1470؛ ارمــی علــوی، بی تــا، ج 9: 334؛ مراغــی، بی تــا، ج 8: 157(. ایــن مفســران دلیلــی بــر 

ــد. ــه نکرده ان ســخن خــود ارائ

ــی  ــد ول ــلg می دان ــرت میکائی ــؤذن« را حض ــاس، »م ــن عب ــی از اب ــاس روایت ــر اس ــی ب آلوس
می گویــد در دیــدگاه شــیعه بنــا بــر روایتــی از علــی بــن موســی الرضــاg، مــؤذن حضــرت علــی
g اســت ولــی ایــن روایــت اختصاصــی امامیــه اســت و از طریــق اهــل تســنن بــه دســت نیامــده 
اســت و بعیــد اســت کــه حضــرت علــیg بــا آن جایگاهــش مــؤذن بیــن اهــل دوزخ و بهشــت 
ــم  ــا ل ــه، مم ــی وجه ــه تعال ــرم الل ــی ک ــه عل ــاس أن ــن عب ــا و اب ــن الرض ــة ع ــة المامی ــد: »روای باش
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یثبــت مــن طریــق أهــل الســنة و بعیــد عــن هــذا المــام أن یکــون مؤذنــا و هــو إذ ذاک فــی حظائــر 
القدس«)آلوســی، 1۴15 ق، ج ۴: 3۶2(.

دیدگاه آلوسی از چند جهت دارای اشکال است:

ــن  ــی کــه ای ــه شــیعیان دارد، در حال ــن روایــت اختصــاص ب  اول: آلوســی ادعــا می کنــد کــه ای
روایــت در منابــع اهــل تســنن نیــز آمــده اســت، از جملــه حاکــم حســکانی در شــواهد التنزیــل آن 
را از محمــد بــن حنفیــه، ابــن عبــاس و ابــن اذینــه نقــل کــرده اســت)حاکم حســکانی، 1۴11 ق، 
ج 1: 2۶7 و 2۶8(. مؤلــف تفســیر »الفرقــان فــی تفســیر القــرآن بالقــرآن و الســنه« نیــز ادعــای 
اشــتراک نظــر فریقیــن در مــؤذن بــودن علــی g را دارد)صادقــی تهرانــی، 1365، ج 11: 138(.

دوم: آلوســی بعیــد می دانــد کــه حضــرت علــی g نــدا دهنــده بیــن دوزخ و بهشــت باشــد، زیرا 
آن حضــرت مقــام بســیار باالیــی دارد. بعیــد شــمردن مســئله از ســوی آلوســی بیانگــر آن اســت 
کــه وی دلیلــی بــر نفــی آن نــدارد و روشــن اســت اســتبعاد مانعــی بــر پذیــرش آن نیســت. تفســیر 
المنــار دیــدگاه آلوســی را نقــد کــرده و ضمــن بررســی ســند روایــت مــؤذن بــودن حضــرت علــی
g، می نویســد: جــای گرفتــن حضــرت علــیg در بهشــت مانــع از آن نیســت کــه در بیــن اهل 

محشــر، مــؤذن باشد)رشــید رضــا، 13۶۶ ق، ج 8: ۴2۶(.

عالمــه طباطبایــی بــا اشــاره بــه تصریــح نکــردن قــرآن بــه مــؤذن و جنســیت وی از بشــر و ملــک 
و جــن، مــؤذن را بــر اســاس آیــات قــرآن از ســنخ بشــر دانســته و ملــک یــا جــن بــودن آن را نفــی 
می کنــد. بــه نظــر وی در سراســر قــرآن نمونــه ای مشــاهده نمی شــود کــه جــن از طــرف خداونــد 
متصــدی یکــی از امــور آخرتــی باشــد و اگرچــه مالئکــه نقــش واســطه را در اجــرای امــر خــدا را 
در بهشــت و دوزخ دارند)نحــل، 32؛ انعــام، 93؛ زخــرف، 77( امــا در روز قیامــت کــه روز بعــث، 
ــات  ــرای مالئکــه و ســایر موجــودات اثب ــن اعمــال و حســاب اســت هیــچ تصرفــی ب ســؤال، توزی
نشــده اســت و فقــط انســان ها اجــازه تصــرف دارنــد. از جملــه در آیــه 46 ســوره اعــراف، دو آیــه بعد 
ن َســاَلٌم َعَلیکــْم َلــْم یْدُخُلوَهــا َوُهــْم یْطَمُعوَن؛ 

َ
ــِة أ ْصَحــاَب اْلَجنَّ

َ
از ذکــر مــؤذن، می فرمایــد: َوَنــاَدْوْا أ

ــر  ــالم ب ــه س ــد ک ــد آواز می دهن ــد دارن ــدان[ امی ــی ]ب ــده ول ــوز وارد آن نش ــه هن ــتیان را ک و بهش
شــما. در آیــات دیگــری نیــز از نفــوذ حکــم و امــر انســان در قیامــت خبــر داده داســت )نحــل، 27؛ 



133
بررسی روایات امام رضا g در تفسیر روح المعانی آلوسی    )داوری چلقائی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399

روم،56(. ایــن آیــات و آیــات مربــوط بــه شــفاعت کــه بیانگــر نفوذ حکــم پیامبــران و اولیــا در قیامت 
اســت، احتمــال انســان بــودن مــؤذن را در ذهــن تقویــت می کننــد و روایــات نیــز مصــداق آن را بــه 
طــور دقیــق روشــن می کند)طباطبایــی، 1417 ق، ج 8: 120 و 121(. لــذا عــالوه بــر روایــات و 
اصــول کلــی حاکــم بــر آیــات طبــق نظــر عالمــه طباطبایی، اعــالم حکــم برائت از مشــرکان توســط 
علــیg در ســوره برائــت و ســیره دایمــی آن حضــرت در مبــارزه بــا ســتمگری می تواند شــواهدی 
باشــند بــر ایــن که مــراد از مــؤذن برخــالف نظر آلوســی، علــیg اســت)مکارم شــیرازی، 1374، 

ج 6: 181 – 183(.

3. سوره هود آیه 113

ْوِلیاء ُثمَّ اَل ُتنَصُروَن«؛
َ
ن ُدوِن الّلِه ِمْن أ اُر َوَما َلکم مِّ کُم النَّ ِذیَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ »َواَل َتْرکُنوْا ِإَلی الَّ

و بــه کســانی کــه ســتم کرده انــد متمایــل مشــوید کــه آتــش ]دوزخ[ بــه شــما می رســد و در برابــر 
خــدا بــرای شــما دوســتانی نخواهــد بــود و ســرانجام یــاری نخواهید شــد.

آیــه بــه منزلــه نتیجه گیــری از داســتان های ملت هــای ســتمکار ذکــر شــده در آیــات قبلــی اســت 
کــه از تمایــل بــه  ســوی ظالمــان و اعتمــاد تــوأم بــه آن هــا نهــی می کنــد تــا در اصــل دیــن و امــور 
مربــوط بــه حیــات دینــی بــه ظالمــان تکیــه نشــود. نتیجــه ایــن اعتمــاد نابــودی حــق اســت. مــراد 
از ظالمــان در آیــه، همــه افــراد ظالــم نیســت بلکــه کســانی هســتند کــه دعــوت خــدا را کــرارًا رد 
می کننــد چــه از اهــل کتــاب باشــند و چــه بقیــه موحــدان و مســلمانان. عاقبــت ایــن تمایــل بــه 
ظالمــان نیــز آتــش اســت کــه در آن یــاوری غیــر از خــدا ندارنــد و هیــچ شــفیعی نداشــته و خــوار 

ــد)طباطبایی، 1417 ق، ج 11: 50 – 57(. ــد ش خواهن

آلوســی کــه گاهــی مباحــث عرفانــی نیــز در تفســیر ذکــر کــرده است)قاســم پــور، 1394: 227 
ِذیــَن َظَلُمــوْا« از بــاب اشــارات عرفانــی بــا اســتناد بــه ســخنی از امــام  - 243( در تعییــن معنــای »الَّ

رضــاg آورده اســت کــه مــراد از کســانی کــه ظلــم کرده انــد نفــوس ظالــم مایــل بــه شــر در اصــل 
ِذیــَن َظَلُمــوا و هــی النفــوس المظلمــة المائلــة إلــی الشــرور فــی أصــل  خلقــت هســتند: ِإَلــی الَّ
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ــه تعالــی  الخلقــة ... و روی ذلــک عــن علــی بــن موســی الرضــا عــن أبیــه عــن جعفــر رضــی الّل
عنهم)آلوســی، 1۴15 ق، ج ۶: 3۶۰ و 3۶1(.

ــی  ــوا« معان ــن ظلم ــی( و »الذی ــل درون ــا می ــوأم ب ــاد ت ــیر رکون)اعتم ــدام در تفس ــران هرک مفس
گوناگونــی نقــل کرده انــد کــه بــه گفتــه عالمــه طباطبایــی مطلــب بــر بســیاری از مفســران مشــتبه 
شــده اســت)طباطبایی، 1۴17 ق، ج 11: 58(؛ امــا بررســی بــرای یافتــن حدیــث مــورد ادعــای 
ــای  ــت ها، نرم افزاره ــک فهرس ــا کم ــنن ب ــل تس ــیعه و اه ــی ش ــف حدیث ــع مختل ــی در مناب آلوس
رایانــه ای و حتــی نرم افزارهــا و کتابخانه هــای آنالیــن شــبکه جهانــی اینترنــت راه بــه جایــی نبــرد.

4. سورۀ الکهف آیه 65

ا ِعْلًما«؛ ُدنَّ ْمَناُه ِمن لَّ ْن ِعَباِدَنا آَتیَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا َوَعلَّ »َفَوَجَدا َعْبًدا مِّ

 تــا بنــده ای از بنــدگان مــا را یافتنــد کــه از جانــب خــود بــه او رحمتــی عطــا کــرده و از نــزد خــود 
بــدو دانشــی آموختــه بودیــم.

آیــه مربــوط بــه ماجــرای حضــرت موســی و یکــی از بنــدگان خداســت کــه در روایــات بــه حضــرت 
ــوت و  ــد نب ــی مانن ــی خاص ــای باطن ــده نعمت ه ــن بن ــه ای ــد ب ــت، خداون ــوم اس ــرg موس خض
رحمــت علمــی ویــژه و غیــر اکتســابی داده بــود کــه غیــر از خــدا در اعطــای آن دخالتــی نداشــت، 
ایــن علــم از قبیــل حــس و فکــر نبــوده بلکه مربــوط بــه تأویــل حــوادث بود)طباطبایــی، 1417 ق، 

ج 13: 341 - 343(.

مؤلــف روح المعانــی در ابتــدای بحــث تفســیری، ســخن از زنــده  بــودن یــا وفــات حضــرت خضــر 
بــه میــان آورده، آن گاه قــول بــه مــرگ وی را پذیرفتــه و بــرای ســخن خــود تأییــدات روایی ذکــر کرده 
اســت؛ از جملــه پــس از ذکــر احادیثــی در تأییــد وفات حضــرت خضــرg آورده اســت: و نقله ابن 
الجــوزی عــن علــی بــن موســی الرضــا رضــی الّلــه تعالــی عنهمــا أیضا)آلوســی، 1۴15 ق، ج 8: 

.)31۰
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ــودن  ــده  ب ــکار زن ــا ان ــرش ی ــن موســی الرضــاg در پذی ــی ب ــن جــوزی روایتــی از عل ــار اب در آث
حضــرت خضــرg یافــت نشــد. خاطــر نشــان می شــود در کتــاب »زاد المســیر فــی علــم 
التفســیر«  ابــن جــوزی، برخــی روایــات مربــوط بــه حضــرت خضــر آمــده کــه آلوســی نیــز آن هــا 
ــا خضــر و  ــد کــه از بخــاری ســؤال شــد آی را نقــل کــرده اســت. از جملــه هــر دو روایتــی را آورده ان
الیــاس الن زنده انــد؟ و پاســخ شــنیدند کــه خیــر؛ زیــرا پیامبــر فرموده انــد کســی از صــد ســال 
پیــش تاکنــون زنــده نمانــده است)آلوســی، 1۴15 ق، ج 8: 31۰؛ ابــن جــوزی، 1۴22 ق، ج 3: 
97(. روایــت فــوق را بخــاری در صحیــح خــود چنیــن آورده اســت: عبداللــه بــن عمــر قــال صلــی 
بنــا النبــی صلــی اللــه علیــه وســلم العشــاء فــی آخــر حیاتــه فلمــا ســلم قــام فقــال ارأیتکــم لیلتکــم 
هــذه فــان رأس مائــة ســنة منهــا ال یبقــی ممــن هــو علــی ظهــر االرض احد)بخــاری، 1۴۰1 ق، ج 
1: 37 و 1۴1(، مشــاهده می شــود در ایــن حدیــث ســخنی از حضــرت خضــرg نیســت؛ لیکــن 
بخــاری بــه آن حدیــث بــرای اثبــات وفــات خضــرg  اســتناد کــرده و ابــن جــوزی و آلوســی از وی 

ــد. ــت نموده ان تبعی

 شــایان ذکــر اســت کــه عــالوه بــر مفســران شــیعی، برخــی مفســران اهــل تســنن قائــل بــه زنــده 
بــودن حضــرت خضــرg هســتند و مالقــات پیامبــر خاتم با ایشــان را مســتند بــه احادیث صحیح 
 nــرم ــر اک ــت پیامب ــت وی را در رحل ــی تعزی ــی، 1۴18 ق، ج 3: 533( و حت ــول دارند)ثعالب قب
ــورت  ــر ص ــی، 2۰۰۴ م، ج 1: 1۰33( در ه ــی، 13۶۴، ج 11: ۴۴؛ حفن ــزارش کرده اند)قرطب گ
زنــده بــودن وی، قابــل قبــول بــوده و ایــراد عقلــی یــا نقلــی ندارد)طباطبایــی، 1۴17 ق، ج 13: 

.)338

 5. سوره الکهف آیه 11۰

ــِه َفْلیْعَمْل  َمــا ِإَلُهکــْم ِإَلــٌه َواِحــٌد َفَمــن کاَن یْرُجــو ِلَقــاء َربِّ نَّ
َ
ْثُلکــْم یوَحــی ِإَلــی أ َنــا َبَشــٌر مِّ

َ
َمــا أ »ُقــْل ِإنَّ

َحًدا«؛
َ
ــِه أ َعَمــاًل َصاِلًحــا َواَل یْشــِرک ِبِعَبــاَدِة َربِّ

بگــو مــن هــم مثــل شــما بشــری هســتم و ]لــی[ بــه من وحــی می شــود کــه خــدای شــما خدایی 
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یگانــه اســت پــس هــر کــس بــه لقــای پــروردگار خــود امیــد دارد بایــد بــه کار شایســته بپــردازد و 
هیچ کــس را در پرســتش پــروردگارش شــریک نســازد.

آخریــن آیــه ســوره کهــف غــرض از نــزول ســوره را بــه طــور خالصــه در اصــول ســه گانه توحیــد، 
نبــوت و معــاد جمع بنــدی کــرده اســت. طبــق آیــه، رســول خــداn در بشــر بــودن منحصــر شــده 
و چیــزی اضافــه بــر بقیــه انســان ها از قبیــل الوهیــت و قــدرت غیبــی را مدعــی نیســت فقــط وحی 
را بــرای خــود اثبــات می کنــد، همچنیــن معبــود خــود را منحصــر در خــدای یگانــه کــرده اســت. 
آیــه در ادامــه بــه طــور اجمــال محتــوای دعــوت پیامبــر را روشــن می کنــد کــه انجــام اعمــال صالــح 
بــرای رضــای خــدای واحــد اســت و ایــن معنــا را بــر رجــاء لقــای پــروردگار، بازگشــت بــه ســوی او و 
شــرک نورزیــدن متفــرع کــرده اســت، زیــرا اگــر معــادی نباشــد هیــچ الزامــی بــه اعتقــاد صحیــح و 

انجــام اعمــال صالــح وجــود نخواهــد داشــت)طباطبایی، 1417 ق، ج 13: 405 و 406(.

آلوســی در تفســیر خــود بــرای بیــان مصداقــی از شــرک در آیــه فــوق بــه روایــت رضــوی اشــاره 
می کنــد و می نویســد: راغــب اصفهانــی در کتــاب المحاضــرات آورده اســت کــه حضــرت علــی بــن 
موســی الرضــاg دیــد کــه خادمــی بــه دســتان مأمــون آب می ریــزد تــا وضــو بگیــرد، لــذا فرمــود: 
خــودت وضــو بگیــر و از خــادم بــرای ریختــن آب وضــو کمــک نخــواه و بــه آیــه فــوق اســتناد کــرد: 
فقــد قــال الراغــب فــی المحاضــرات: إن علــی بــن موســی الرضــا رضــی الّلــه تعالــی عنهمــا کان 
عنــد المأمــون فلمــا حضــر وقــت الصــالة رأی الخــدم یأتونــه بالمــاء و الطســت فقــال الرضــا رضــی 
ــِه  الّلــه تعالــی عنــه: لــو تولیــت هــذا بنفســک فــإن الّلــه تعالــی یقــول: »َفَمــْن کاَن یْرُجــوا ِلقــاَء َربِّ

َحــدًا« )آلوســی، 1۴15 ق، ج 8: 375(.
َ
ــِه أ َفْلیْعَمــْل َعَمــاًل صاِلحــًا َو ال یْشــِرک ِبِعبــاَدِة َربِّ

روایــت در کتــاب »محاضــرات االدبــاء« راغــب اصفهانی)راغــب اصفهانــی، 1۴2۰ ق، ج 2: ۴5۴( 
و بــدون ذکــر ســند در ارشــاد شــیخ مفیــد )مفیــد، 1۴13 ق، ج 2: 2۶9( و برخــی منابــع تفســیری 
ازجملــه مجمع البیــان دیــده می شود)طبرســی، 1372، ج ۶: 771( و در برخــی روایت هــای 
صحیــح نیــز همیــن مضمــون آمــده است)مجلســی، 1۴۰۶ ق، ج 1: 1۴8؛ مجلســی، 1۴1۴ ق، 
ج 1: ۴۰8( کــه خــود امــام بــا اســتناد بــه آیــه فــوق اســتعانت در وضــو گرفتــن بــه یارانــش را اجــازه 
ــی  ــه مجلس ــی، 1۴۰7 ق، ج 1: 3۶5(. عالم ــت)کلینی، 1۴29 ق، ج 5: 2۰۰؛ طوس ــداده اس ن
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دربــارۀ ایــن روایــت می نویســد: مــراد از شــرک در ایــن روایــت »اســتعانت در عبــادت« اســت کــه بــر 
خــالف ســایر اخبــار و روایتــی اســت کــه شــرک را مربــوط بــه اعتقــاد می داننــد، لیکــن می تــوان 
بیــن آن هــا جمــع کــرد و اخــالص تــام را هــم در نفــی شــرک اعتقــادی و عملــی دانست)مجلســی، 
ــرد  ــا رویک ــیری ب ــب تفس ــذا در کت ــی، 1۴۰3 ق، ج ۶7: 222(. ل 1۴۰۴ ق، ج 1۰: 1۰5؛ مجلس
ــب  ــت نموده اند)قط ــن را برداش ــتعانت در وضوگرفت ــت اس ــت، کراه ــن روای ــکام از ای ــات االح آی

الدیــن راونــدی، 1۴۰5 ق، ج 1: 72(.

6. سوره القصص آیه ۸۸

ِه ِإَلًها آَخَر اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو کلُّ َشیٍء َهاِلک ِإالَّ َوْجَهُه َلُه اْلُحکُم َوِإَلیِه ُتْرَجُعوَن«؛ »َواَل َتْدُع َمَع اللَّ

ــود شــونده  ــا خــدا معبــودی دیگــر مخــوان خدایــی جــز او نیســت جــز ذات او همه چیــز ناب و ب
ــوید. ــده می ش ــوی او بازگردانی ــه س ــت و ب ــان از آن اوس ــت فرم اس

ــا وجــود  ــه اال اللــه« فرمــان می دهــد کــه ب ــه کلمــه اخــالص »ال ال ــۀ ســوره قصــص ب آخریــن آی
خداونــد، معبــود دیگــری را نخواننــد، زیــرا فقط خداوندی شایســته پرســتش اســت که راهــی برای 
بطــالن و هالکــت او نیســت، بلکــه همه چیــز بــه جــز او نابــود می شــود، همچنیــن از آیــه برداشــت 
می شــود کــه هــر دینــی بــه جــز دیــن خــدا نابــود می شــود؛ زیــرا تشــریع دیــن کار خداســت نــه 
غیــر خــدا و همــه بــه ســوی خــدا بازمی گردنــد نــه بــه ســوی دین تراشــان ادیــان دیگــر. آخریــن 
جملــه آیــه نیــز بــه تدبیــر حکــم خــدا در نظــام هســتی و حاکمیــت پــروردگار اشــاره کــرده و بیــان 
می کنــد کــه در نهایــت همــه انســان ها بــه ســوی او بــاز گردانــده می شــوند)طباطبایی، 1417 ق، 

ج 16: 90 – 96(.

تفســیر روح المعانــی بــا توجــه بــه روایــت زیــر، آیــه را چنیــن معنــا کــرده اســت کــه هــر عملــی از 
اعمــال بنــدگان نابــود می شــود و باطــل اســت بــه جــز اعمالــی کــه خــدا تعالــی بخواهــد: و روی 
عــن أبــی عبداللــه الرضــا رضــی الّلــه تعالــی عنــه أنــه ارتضــی نحــو ذلــک و قــال المعنــی کل شــی ء 
مــن أعمــال العبــاد هالــک و باطــل إال مــا أریــد بــه وجهــه تعالی)آلوســی، 1۴15 ق، ج 1۰: 33۶(. 
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مفــردات راغــب اصفهانــی از منابــع تفســیر آلوســی نیــز روایــت را بــه همیــن شــکل نقــل کــرده 
اســت)راغب اصفهانــی، 1۴12 ق: 85۶(.

ــر، 1۴21 ق، ج 2:  ــه کار می رود)مظف ــادقg ب ــام ص ــات ام ــرای روای ــه« ب ــا عبدالل ــه »اب کنی
1۰5؛ ســیفی مازندرانــی، 1422 ق: 275( و در مــورد امــام رضــاg فقــط از کنیه هــای ابــو 
الحسن)شــریف قرشــی، 138۰، ج 1: 25( ابو علی)ابن شــهر آشــوب مازندرانی، 1379 ق، ج ۴: 
3۶۶(، ابــو محمد)طبــری، 1۴13 ق: 359( و بــه صــورت نــادر ابــو بکر)شــریف قرشــی، 138۰، ج 
1: 25( نیــز اســتفاده شــده اســت. لــذا تعبیــر بــه ابــا عبداللــه بــرای امــام رضــاg توســط آلوســی 
بــه اشــتباه بــه کار رفتــه اســت. در منابــع روایــی معتبــر نظیــر کافــی، روایــت، بــا تفــاوت در تعبیــر 
از امــام صــادقg آمــده اســت)کلینی، 1۴29 ق، ج 1: 3۴9 نیــز ر.ک: صفــار، 1۴۰۴ ق، ج 1: 

.)۶۶

7. سورۀ یس آیه 3۹

ی َعاَد کاْلُعْرُجوِن اْلَقِدیِم«؛ ْرَناُه َمَناِزَل َحتَّ »َواْلَقَمَر َقدَّ

و برای ماه منزل هایی معین کرده ایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد.

خداونــد در ایــن آیــه بــه ذکــر ویژگــی مــاه پرداختــه و از نقــاط بیســت و هشــت گانــه ای ســخن 
گفتــه اســت کــه مــاه در مــدت 28 شــبانه روز طــی می کنــد و از نــگاه اهالــی زمیــن بــه شــکل های 
مختلفــی دیــده می شــود و آثــاری را در دریــا، خشــکی و زندگــی انســان ها ایجــاد می کنــد. 
ــان  ــا نمای ــت خرم ــِی درخ ــه و قدیم ــده کهن ــاقه خشک ش ــکل س ــه ش ــیر ب ــان مس ــاه در پای م
ــاه و  ــش م ــت نظام بخ ــه از حرک ــن آی ــن در ای ــود)طباطبایی، 1417 ق، ج 17: 90( بنابرای می ش
ــی،  ــت می کند)طبرس ــق صحب ــی مطل ــاق و تاریک ــل از مح ــم آن قب ــیار منظ ــق و بس ــازل دقی من
ــا شــب بیســت و هشــتم در آســمان قابل رؤیــت اســت، ولــی در ایــن  1372، ج 8: ۶۶3(؛ مــاه ت
ــد و در دو  ــور درمی آی ــگ و کم ن ــک زردرن ــیار باری ــالل بس ــورت ه ــه ص ــتم ب ــت و هش ــب بیس ش
ــن  ــق در ای ــم دقی ــن تقوی ــد. ای ــاق« می نامن ــه آن را »مح ــت ک ــت نیس ــده قابل رؤی ــب باقی مان ش
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آیــه بــا تعبیــر »کالعرجــون القدیــم« آمــده اســت؛ زیــرا »عرجــون« بــه طــوری کــه غالــب مفســران 
)طبرســی، 1372، ج8: ۶۶2؛ طبــری، 1۴12 ق، ج 23: 5( و علمــای لغــت )ابــن منظــور، 1۴1۴ 
ق، ج 13: 28۴( گفته انــد آن قســمت از خوشــه خرماســت کــه بــه درخــت اتصــال دارد و هنگامــی 
کــه خوشــه نخــل را می برنــد آن پایــه قوســی شــکل بــر درخــت باقــی می مانــد و هنــگام پژمردگــی 
بــه هــالِل قبــل از محــاق می مانــد؛ و توصیــف آن بــه »قدیــم« اشــاره بــه کهنگــی آن اســت زیــرا 
هرقــدر ایــن شــاخه ها کهنه تــر شــود بــه هــالل آخــر مــاه شــباهت بیشــتری پیــدا می کند)مــکارم 

شــیرازی، 137۴، ج 18: 38۴- 385(.

مؤلــف تفســیر روح المعانــی بــرای تعییــن معنــای »قدیــم« پــس از ذکــر معنــای »گذشــت زمــان 
کافــی بــرای خشــک شــدن« دو نظــر بــرای مــدت  زمــان مذکــور نقــل کــرده اســت. وی کمتریــن 
مــدت آن را یــک ســال دانســته آن گاه روایتــی از امــام رضــاg آورده اســت کــه مــراد از »قدیــم« 
گذشــت شــش  مــاه عنــوان شــده اســت: قیــل: ســتة أشــهر و حــکاه بعــض المامیــة عــن أبــی 
ــاب  ــرای انتخ ــی ب ــه دلیل ــی، 1۴15 ق، ج 12: 2۰(. البت ــه عنه)آلوس ــی الّل ــا رض ــن الرض الحس

ــد. ــوان دی ــی نمی ت آلوس

در روایــات شــیعه از امــام رضــاg معنــای قدیــم شــش مــاه تعییــن شــده اســت)کلینی، 1۴29 
ــنن  ــل تس ــیر اه ــوق در تفاس ــت ف ــی روای ــی، 1۴۰۴ ق، ج 2: 215( ول ق، ج 12: ۶۰ و ۶1؛ قم
مــورد اســتناد واقــع نشــده و برخــی نظیــر کشــاف حداقــل مــدت »قدیــم« را یــک ســال معرفــی 

کرده اند)زمخشــری، 1۴۰7 ق، ج ۴: 17(.

۸. سورۀ یس آیه 4۰

َهاِر َوکلٌّ ِفی َفَلک یْسَبُحوَن«؛ یُل َساِبُق النَّ ن ُتْدرِک اْلَقَمَر َواَل اللَّ
َ
ْمُس ینَبِغی َلَها أ »اَل الشَّ

ــر روز پیشــی جویــد و هرکــدام در ســپهری  ــه شــب ب ــه مــاه رســد و ن ــه خورشــید را ســزد کــه ب ن
ــناورند. ش



140

سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

خداونــد در ادامــۀ آیــۀ قبــل بــه حرکــت خورشــید و مــاه اشــاره می کنــد کــه آن دو بــر طبــق حکــم 
خداونــد، همــواره بــر مســیری ترســیم شــده ای حرکــت می کننــد، نــه خورشــید بــه مــاه می رســد 
تــا تدبیــر مــد نظــر خداونــد مختــل گــردد و نــه شــب از روز جلــو می افتــد. امــر خداوند چنیــن مقرر 
شــده اســت کــه هــر یــک از خورشــید و مــاه و ســایر کواکــب در مســیر خــاص خــود حرکــت کــرده و 

همچــون ماهــی در دریــای فضــا شــناور باشــند)طباطبایی، 1417 ق، ج 17: 90 و 91(.

آلوســی در ذیــل ایــن آیــه روایتــی از تفســیر عیاشــی نقــل کــرده اســت کــه امــام رضــاg در پاســخ 
بــه شــخصی کــه پرســیده بــود آیــا روز ابتــدا خلــق شــده اســت یــا شــب؟ بــا اســتناد بــه ایــن آیــه و 
محاســبات ریاضــی، خلقــت ابتدایــی روز را تأییــد کرده اســت آن گاه مطــرح می کند که در اســتدالل 
بــه آیــه اشــکالی وجــود دارد امــا از نظــر حســاب ریاضــی فرمایش امام درســت اســت: روی العیاشــی 
فــی تفســیر بالســناد عــن األشــعث بــن حاتــم قــال کنــت بخراســان حیث اجتمــع الرضــا رضــی الّله 
تعالــی عنــه و المأمــون و الفضــل بن ســهل فی الیــوان بمرو فوضعــت المائدة فقــال الرضــا: إن رجال 
مــن بنــی إســرائیل ســألنی بالمدینــة فقــال: النهــار خلــق قبــل أم اللیل فمــا عندکــم؟ فــأرادوا الکالم 
فلــم یکــن عندهــم شــی ء فقــال الفضــل للرضــا: أخبرنــا بهــا أصلحــک الّلــه تعالــی قــال نعــم مــن 
القــرآن أم مــن الحســاب؟ قــال لــه الفضــل: مــن جهــة الحســاب فقــال رضــی الّلــه تعالــی عنــه: »قــد 
علمــت یــا فضــل أن طالــع الدنیــا الســرطان و الکواکــب فــی مواضــع شــرفها فزحــل فــی المیــزان و 
المشــتری فــی الســرطان و المریــخ فی الجدی و الشــمس فــی الحمل و الزهــرة فی الحــوت و عطارد 
فــی الســنبلة و القمــر فــی الثور فتکون الشــمس فی العاشــر وســط الســماء فالنهــار قبل اللیــل و من 
هــاِر أی اللیــل قــد ســبقه النهــار«؛ و فــی االســتدالل بالیــة  یــُل ســاِبُق النَّ القــرآن قولــه تعالــی: َو اَل اللَّ
بحــث ظاهــر و أمــا بالحســاب فلــه وجــه فــی الجملــة. رأی المنجمــون أن ابتــداء الــدورة دائــرة نصــف 

النهــار و لــه موافقــة لمــا ذکــر )آلوســی، 1۴15 ق، ج 12: 22 و 23(.

در تفســیر مجمع البیــان ایــن روایــت از تفســیر عیاشــی نقــل شــده است)طبرســی، 1372، ج 8 
: ۶۶۴( هرچنــد روایــت در کتــاب تفســیر عیاشــی چــاپ شــده فعلــی یافــت نشــد 1 ولــی روایــت در 

1. ایــن تفســیر تــا ســوره کهــف در دو جلــد آمــده اســت و قســمت دیگــر آن در دســت نیســت، امــا در این کــه ایــن تفســیر موجــود عینــًا 
همــان تفســیری اســت کــه وی تألیــف کــرده و هیــچ دخــل و تصرفــی در آن بــه وجــود نیامــده، جــای تأمــل اســت)بابایی، 1381، ج 1: 

329 و 33۰(.
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منابــع روایــی دیگــر آمــده اســت)ابن شــعبه حرانــی، 1۴۰۴ ق: ۴۴7(.

عالمــه مجلســی پــس از نقــل ایــن روایــت بــه ذکــر شــبهات مختلــف دربــارۀ آن پرداختــه و تحلیل 
جامــع و تحقیقــی از روایــت ارائــه کــرده است)مجلســی، 1۴۰3 ق، ج 5۴: 22۶ – 231( و عالمــه 
طباطبایــی پــس از نقــل حدیــث امــام رضــاg از تفســیر آلوســی بــه اشــکاالت وی پاســخ می دهد 
ــت  ــن معناس ــه ای ــت، ب ــده اس ــق ش ــب خل ــل از ش ــد روز، قب ــام می فرمای ــه ام ــد: اینک و می نویس
کــه روز جلوتــر از شــب قرارگرفتــه اســت نــه اینکــه گمــان شــود اول روزهــا و شــب ها ایجــاد شــده 
ســپس بــرای هــر یــک محلــی مشــخص گــردد؛ امــا اینکــه آلوســی گفتــه اســت که پاســخ علــی بن 
موســی الرضــاg »فی الجملــه« و تــا انــدازه ای درســت اســت، معنــای »فی الجملــه« مشــخص 
ــت  ــه« درس ــام »بالجمل ــخ ام ــوم پاس ــم نج ــول عل ــتن اص ــلم دانس ــورت مس ــه در ص ــت. بلک نیس

ــت)طباطبایی، 1۴17 ق، ج 17: 9۶(. اس

 آلوســی در ذیــل حدیــث می گویــد: بــه نظــر منجمــان ابتــدای دوره فلــک از نصف النهــار شــروع 
می شــود و ایــن نظــر ســتاره شناســان تأییــدی بــر ســخن امــام است)آلوســی، 1۴15 ق، ج 12: 
22 و 23(؛ عالمــه طباطبایــی ایــن ســخن را بــه چالــش کشــیده و می نویســد: دایــره نصــف النهار 
دایــره ای فرضــی اســت کــه از قطــب شــمال و جنــوب و نقطــه ای در بیــن آن هــا می گذرد کــه تعداد 
ایــن خطــوط بــه بی نهایــت می رســد؛ لــذا جــای مشــخصی در آســمان نــدارد تــا بــودن آفتــاب در 
یکــی از آن نقــاط بــرای زمیــن روز باشــد و در نقــاط دیگــر شــب)طباطبایی، 1۴17 ق، ج 17: 9۶(.

۹. سوره الزخرف آیه 55

ْجَمِعیَن«؛
َ
ْغَرْقَناُهْم أ

َ
ا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفأ »َفَلمَّ

چون ما را به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم.

فرعــون بــا مقایســه قــدرت خــود و امکانــات مالــی و مــادی ضعیــف حضــرت موســیg خــود را 
ــد و چــون  ــر از آن حضــرت دانســت، قــوم فرعــون نیــز از روی ســبک مغزی از او اطاعــت کردن برت
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خــدا را بــا اعمــال خــود بــه خشــم آوردنــد خداونــد از آن هــا انتقــام گرفــت و همــۀ آن هــا را غــرق 
کرد)ســوره زخــرف، آیــات 51 - 55(؛ بنابرایــن غــرق شــدن فرعونیــان بــه دلیــل فســق فرعونیــان و 

خشــمگین کــردن خداونــد یعنــی ارادۀ عقوبــت بود)طباطبایــی، 1417 ق، ج 18: 111(.

تفســیر روح المعانــی در ذیــل آیــه مــورد بحــث روایتــی را نقــل کــرده اســت کــه خداونــد هماننــد 
ــی  ــد و راض ــوس می خورن ــه افس ــتانی دارد ک ــا و دوس ــا اولی ــورد، ام ــف نمی خ ــان ها تأس ــا انس م
ــد رضــای آن هــا را رضــای خــود مقــرر کــرده و خشــم آن هــا را خشــم خــود؛ از  می شــوند، خداون
همیــن جاســت کــه خداونــد در حدیثــی قدســی می فرمایــد هــر کــس بــه ولــی مــن توهیــن کنــد 
بــه جنــگ بــا مــن برخاســته اســت: و قــال أبــو عبداللــه الرضــا رضــی الّلــه تعالــی عنــه: إن الّلــه 
ســبحانه ال یأســف کأســفنا و لکــن لــه جــل شــأنه أولیــاء یأســفون و یرضون فجعــل ســبحانه رضاهم 
رضــاه و غضبهــم غضبــه تعالــی و علــی ذلــک قــال عــز و جــل: »مــن أهــان لــی ولیــا فقــد بارزنــی 

بالمحاربة«)آلوســی، 1۴15 ق، ج 13: 91(.

 همــان گونــه کــه در ذیــل آیــه 88 ســوره قصــص نیــز ذکر شــد، کنیــه »ابــا عبداللــه« در مــورد امام 
رضــاg بــه کار نمــی رود و بررســی روایــت در منابــع دیگــر نیــز می رســاند کــه حدیــث مزبــور از 
امــام صــادقg روایــت شــده اســت)کلینی، 1۴29 ق، ج 1: 352 و 353؛ ابن بابویــه، 1398 ق: 

ــی، 1۴۰۴ ق، ج 2: 118(. ــه، 1۴۰3 ق: 19؛ مجلس 1۶8؛ ابن بابوی

 اشــتباه آلوســی در انتســاب روایــت امــام صــادق بــه امــام رضــاg از مفــردات راغــب، از منابــع 
تفســیر روح المعانــی نشــئت گرفتــه کــه راغــب اصفهانــی همیــن عبــارت را بــه همیــن شــکل نقــل 
کــرده اســت)راغب اصفهانــی، 1۴12 ق: 75( و برخــی دیگــر همیــن اشــتباه را تکرار کــرده و بدون 
ــظ زاده  ــا، ج 5: ۴1۶؛ ج 8: 381؛ واع ــوی، بی ت ــی بروس ــرار داده اند)حق ــتناد ق ــورد اس ــل م تأم

خراســانی، 1388، ج 2: 330( درهرصــورت روایــت از احادیــث امــام رضــاg نیســت.

1۰. سوره محمد آیه 1۹

َبکْم َوَمْثَواکْم«؛ ُه یْعَلُم ُمَتَقلَّ ُه َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبک َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َواللَّ ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ نَّ
َ
»َفاْعَلْم أ
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پــس بــدان کــه هیــچ معبــودی جــز خــدا نیســت و بــرای گنــاه خویــش آمــرزش جــوی و بــرای 
مــردان و زنــان باایمــان ]طلــب مغفــرت کــن[ و خداســت کــه فرجــام و مــآل ]هــر یــک از[ شــما را 

می دانــد.

ــا  ــرده و در این ج ــث ک ــار بح ــقاوت کف ــان و ش ــعادت مؤمن ــارۀ س ــه درب ــن آی ــل از ای ــات قب آی
نتیجه گیــری کــرده و خطــاب بــه پیامبــر می فرمایــد: نســبت بــه علمــی کــه بــه یگانگــی خــدا و 
کلمــه طیبــه »ال الــه اال اللــه« داری، ثابت قــدم بــاش و از گناهــت و گنــاه زنــان و مــردان باایمــان 
امــت طلــب غفــران کــن تــا از کســانی نباشــند کــه خــدا بــر دل هایشــان مهــر زده و از نعمــت تقــوا 
َبکــْم َو َمْثواکــْم« بیــان می کنــد کــه خداونــد  ــُه یْعَلــُم ُمَتَقلَّ محــروم شــده اند. جملــه پایانــی آیــه »َو اللَّ
ــد  ــد پایبن ــن توحی ــر دی ــه ب ــر ک ــه  بهت ــس چ ــد پ ــما را می دان ــات ش ــی و ثب ــوال دگرگون ــۀ اح هم
ــروی  ــس پی ــوای نف ــه از ه ــود و در نتیج ــر زده ش ــان مه ــر قلب هایت ــه ب ــید از اینک ــید و بترس باش

کنید)طباطبایــی، 1417 ق، ج 18: 358 و 359(.

آلوســی در بیــان فضیلــت زیــاد »ال الــه اال اللــه« روایاتــی از صحیــح بخــاری و مســلم نقــل کــرده و 
در پایــان بــه حدیــث بطاقــة و حدیــث قدســی نقــل شــده از امــام رضــاg اســتناد کــرده اســت: و 
حدیــث البطاقــة أشــهر مــن أن یذکــر و کــذا الحدیــث القدســی المــروی عــن علــی الرضا عــن آبائه 
علیهم السالم)آلوســی، 1۴15 ق، ج 13: 21۶(. می تــوان از ایــن عبــارت اشــتهار حدیــث قدســی 
نقــل شــده از امــام رضــاg را برداشــت کــرد، لــذا هیــچ ســندی هــم بــرای آن ذکــر نکــرده اســت.

حدیــث بطاقــة در فضیلــت ال الــه اال الله)ترمــذی، 1۴۰3 ق، ج ۴: 133 و 13۴( و بــه نظر علمای 
اهــل تســنن از احادیــث صحیــح اســت )مــاوردی، بی تــا، ج 5: 13۶( و حدیــث قدســی معــروف 
ِمــَن ِمــْن َعَذاِبی(، هــم در منابع 

َ
ــُه ِحْصِنــی َفَمــْن َدَخــَل ِحْصِنــی أ بــه سلســلة الذهــب )اَل ِإَلــَه ِإالَّ اللَّ

اهــل تسنن)طبســی، 1391: 35 - 73( و هــم منابــع شــیعی نقــل شــده اســت)ابن بابویه، 1378 
ق، ج 2: 135؛ علــی بــن موســی، 1۴۰۶ ق: 39 و ۴۰(.
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11. سورۀ الرحمن آیه 3۹

«؛ ُل َعن َذنِبِه ِإنٌس َواَل َجانٌّ
َ
»َفیْوَمِئٍذ الَّ یْسأ

در آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود.

ــه اوصــاف برخــی مواقــف قیامــت را شــرح می کنــد کــه در آن موقــف از هیــچ جــن و انســی  آی
ــی،  ــی، 1۴17 ق، ج 19: 1۰7؛ طوس ــود )طباطبای ــیده نمی ش ــؤالی پرس ــش س ــاره گناهان درب

بی تــا، ج 9: ۴77(.

 دربــاره ســؤال و جــواب روز قیامــت، دو گــروه از آیــات ســخن گفته انــد، برخــی از آیــات از وجــود 
ســؤال و جــواب در قیامــت یــاد کرده انــد؛ از جملــه قســم یــاد می کنــد کــه در قیامــت از همــه آن هــا 
ْجَمِعیَن)حجــر: 92(. آیــه ســوره الرحمــن برخــالف آیــه 

َ
ُهْم أ َلنَّ

َ
ــک َلَنْســأ ســؤال خواهــد شــد: َفَوَربِّ

ُل َعــن 
َ
ــٍذ الَّ یْســأ فــوق، می فرمایــد از هیــچ انــس و جنــی در روز قیامــت ســؤال نمی شــود: َفیْوَمِئ

)الرحمــن: 39(. َذنِبــِه ِإنــٌس َواَل َجانٌّ

تناقــض ایــن دو گــروه از آیــات باعــث شــده اســت تــا بــا توجیه هــای گوناگــون، تناقــض ظاهــری 
رفــع شــود، مثــاًل گفته انــد قیامــت دارای مواقــف متعــددی اســت کــه در برخــی از آن ها، انســان ها 
بازخواســت شــده و در مواقــف دیگــر بــر دهان هــا مهــر نهــاده می شــود تــا اعضــا ســخن گوینــد، 
ــی،  ــه ســؤال و جــواب ندارند)طباطبای ــازی ب ــراد بیانگــر حــاالت آن هاســت و نی گاهــی ظاهــر اف
1۴17 ق، ج 19: 1۰7(. جــواب دیگــری بــرای رفــع تناقــض در منابــع ذکــر شــده اســت کــه بر پایه 
روایتــی از امــام رضــاg اســتوار اســت، بــر طبــق ایــن روایــت عــدم ســؤال مختــص بــه شــیعیان 
گناهــکاری اســت کــه بــدون توبــه از دنیــا رفته انــد و در بــرزخ بــه انــدازه گناهــان خــود مجــازات 
شــده اند، بنابرایــن در قیامــت گناهــی ندارنــد تــا مــورد بازخواســت و ســؤال قــرار گیرند)تنکابنــی، 

1411 ق: 142(.

مؤلــف تفســیر روح المعانــی راه حــل اخیــر را مــورد اشــاره قــرار داده و می نویســد: طبرســی از 
]حضــرت[ رضــا رضــی اللــه تعالــی عنــه نقــل کــرده اســت کــه هــر کــس معتقد بــه خــدا باشــد و در 
دنیــا توبــه نکنــد، خداونــد او را در بــرزخ عــذاب می کنــد تــا در روز قیامــت هیــچ گناهــی نداشــته 
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باشــد تــا مــورد مواخــذه و ســؤال قــرار گیــرد: و حکــی الطبرســی عــن الرضــا رضــی الّله تعالــی عنه 
أن مــن اعتقــد الحــق ثــم أذنــب و لــم یتــب عــذب فــی البــرزخ و یخــرج یــوم القیامــة و لیس لــه ذنب 

یســأل عنــه و لعمــری إن الرضــا لــم یقــل ذلک)آلوســی، 1۴15 ق، ج 1۴: 113(.

آلوســی ایــن روایــت را نپذیرفتــه ولــی دلیلــی بــر رد ســخن امــام ارائــه نکــرده اســت و فقــط بــا لفظ 
قســم، آن را انــکار کــرده اســت، در حالــی کــه اگــر دلیلــی بــر رد ســخن امــام داشــت، آن را بــا توجــه 

بــه ادلــه بیــان می کــرد.

روایــت در مجمع البیــان طبرسی)طبرســی، 1372، ج 9: 312( و تفســیر فرات)کوفــی، 1۴1۰ 
ق: ۴۶1( از امــام رضــاg نقــل شــده و شــیخ صــدوق آمــرزش گناهــان بــه علــت عــذاب برزخــی را 
جــز اعتقــادات شــیعه دانســته اســت)ابن بابویه، 1۴1۴ ق: 7۴ و 75( و روایــت را بــه صــورت مســند 

بــا تفــاوت تعبیــر در کتــاب فضائــل الشــیعه نقــل کــرده اســت)ابن بابویه، بی تــا: ۴2 و ۴3(.

 اصــل وجــود بــرزخ و بخشــی از پاداش هــای نیکــوکاران و مجــازات بــدکاران بــا توجــه بــه برخــی 
آیــات از جملــه آیــه 100 ســوره مؤمنــون قابــل اثبــات اســت)مکارم شــیرازی، 1377، ج 5: 441 
- 456(. حتــی حنابلــه، شــافعی ها و حنفی هــا نیــز معتقــد بــه انتفــاع میــت از اعمــال دنیــوی در 

بــرزخ هستند)ســبحانی تبریــزی، 1376: 70 – 73( در برخــی روایــات فریقیــن نیــز قبــر )یــا برزخ( 
بــه بهشــت یــا دوزخ تشــبیه شــده اســت، از رســول خــداn روایت شــده  کــه قبــر باغــی از باغ های 
ْو ُحْفــَرٌة 

َ
ــِة، أ َمــا اْلَقْبــُر َرْوَضــٌة ِمــْن ِریــاِض اْلَجنَّ بهشــت یــا گودالــی از گودال هــای جهنــم اســت: ِإنَّ

ار)ترمــذی، 1403 ق، ج 4: 358؛ کلینــی، 1429 ق، ج 5: 597(؛ یکــی از ثمــرات  ِمــْن ُحَفــِر النَّ
اعتقــاد بــه حیــات برزخــی، رفــع شــبهات مربــوط بــه توســل و شــفاعت پیامبــر و بقیــه اهل بیــت 
اســت کــه ســلفی ها آن را بــه دلیــل اعتقــاد نداشــتن بــه حیــات میــت انــکار می کنند)نجــارزادگان، 
ــلفی  ــه های س ــی دارای اندیش ــد آلوس ــاره ش ــز اش ــاًل نی ــه قب ــه ک 1391: 45 - 71(، همان گون
اســت)ذهبی، بی تــا، ج 1: 353( لــذا بــا پذیــرش روایــت امــام رضــاg در بخشــش گناهــان در 
عالــم قبــر، مجبــور بــه انــکار بخشــی از عقایــد خــود مبنــی بــر حیــات برزخــی و در نتیجــه جــواز 

توســل و شــفاعت خواهــد بــود، بنابرایــن بــدون ذکــر دلیــل ســخن امــام را رد کــرده اســت.
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12. سورۀ الطالق آیه 12

َه َعَلی  نَّ اللَّ
َ
ْمــُر َبیَنُهــنَّ ِلَتْعَلُمــوا أ

َ
ُل اأْل ْرِض ِمْثَلُهــنَّ یَتَنزَّ

َ
ــِذی َخَلــَق َســْبَع َســَماَواٍت َوِمــَن اأْل ــُه الَّ »اللَّ

َحــاَط ِبــکلِّ َشــیٍء ِعْلًما«؛
َ
ــَه َقــْد أ نَّ اللَّ

َ
کلِّ َشــیٍء َقِدیــٌر َوأ

خــدا همــان کســی اســت کــه هفــت آســمان و هماننــد آن هــا هفــت زمیــن آفریــد فرمــان ]خــدا[ 
در میــان آن هــا فــرود می آیــد تــا بدانیــد کــه خــدا بــر هــر چیــزی تواناســت و بــه راســتی دانــش وی 

هــر چیــزی را در بــر گرفتــه اســت.

ــارۀ ربوبیــت خــدا و بعثــت پیامبــر می فرمایــد:  ــا تأکیــد بــر مضمــون آیــات قبــل درب ــه ب ایــن آی
خدایــی کــه بــرای هدایــت شــما پیامبــر فرســتاده و قــرآن را نــازل کــرده اســت و شــما را در صــورت 
تمــرد و مخالفــت از اوامــرش تهدیــد و در صــورت اطاعــت، بــه بهشــت بشــارت داده اســت، همــان 
خدایــی اســت کــه هفــت آســمان و هفــت زمیــن آفریــده و امــور الهــی اعــم از اعیــان موجــودات، 
ــدرت  ــه ق ــود ک ــن ش ــا روش ــت ت ــتاده اس ــن فرس ــه زمی ــمان ب ــی و ... را از آس ــرگ، زندگ ارزاق، م
خــدای متعــال شــامل همــه چیــز و علمــش بــر همــه اشــیاء احاطــه دارد، بنابرایــن الزم اســت کــه 
خردمنــدان از مخالفــت امر چنین خدایــی بپرهیزند)طباطبایــی، 1417 ق، ج 19: 325 و 326(.

آلوســی در تفســیر هفــت آســمان و توضیــح چگونگــی قــرار گرفتــن آســمان ها بــر روی همدیگــر 
روایتــی از امــام رضــاg نقــل کــرده اســت: أخــرج العیاشــی بإســناده عــن الحســین بــن خالــد 
عــن أبــی الحســن الرضــا رضــی الّلــه تعالــی عنــه قــال: بســط کفــه الیســری ثــم وضــع الیمنــی 
علیهــا فقــال: هــذه األرض الدنیــا و الســماء الدنیــا علیهــا قبــة و األرض الثانیــة فــوق الســماء الدنیا 
و الســماء الثانیــة فوق هــا قبــة و األرض الثالثــة فــوق الســماء الثانیــة و الســماء الثالثــة فوق هــا قبــة 
حتی ذکر الرابعة و الخامســة و السادســة فقال: و األرض الســابعة فوق الســماء السادســة و الســماء 
الســابعة فوقهــا قبــة و عــرش الرحمــن فــوق الســماء الســابعة و هــو قولــه تعالــی: َســْبَع َســماواٍت َو 
 gــا ــام رض ــد از ام ــن خال ــین ب ــی، 1۴15 ق، ج 1۴: 339(؛ حس ــَن ...)آلوس ْرِض ِمْثَلُه

َ
ــَن اأْل ِم

ســؤال می کنــد کــه ســتون هایی کــه بــه چشــم دیــده نمی شــوند ولــی بیــن زمیــن و آســمان قــرار 
ــَماَواِت ِبَغیــِر َعَمــٍد َتَرْوَنَها«)رعــد، 2( چگونــه هســتند؛ امــام در پاســخ  ــِذی َرَفــَع السَّ دارنــد »الّلــُه الَّ
کــف دســت چــپ خــود را بــاز کــرد و دســت راســت خــود را در آن قــرار داد و فرمــود: ایــن زمیــن دنیا 
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اســت و آســمان دنیــا بــر بــاالی زمیــن گنبــدی اســت و زمیــن دوم بــاالی آســمان دنیــا و آســمان 
دوم گنبــدی اســت بــر بــاالی آن و زمیــن ســوم بــاالی آســمان دوم قرارگرفته و آســمان ســوم گنبدی 
اســت بــر بــاالی آن و زمیــن چهــارم بــاالی آســمان ســوم اســت و آســمان چهــارم بــر بــاالی آن گنبد 
اســت و زمیــن پنجــم بــاالی آســمان چهــارم اســت و آســمان پنجــم گنبــدی اســت روی آن و زمیــن 
ــر روی آســمان پنجــم اســت و آســمان ششــم گنبــدی اســت روی آن و زمیــن هفتــم در  ششــم ب
بــاالی آســمان ششــم قــرار دارد و آســمان هفتــم گنبــدی اســت بــاالی آن و عــرش رحمان تبــارک و 
ــِذی  تعالــی بــر بــاالی آســمان هفتــم قــرار دارد و ایــن کالم خــدای تعالــی اســت کــه می فرمایــد: الَّ

. ْمــُر َبیَنُهــنَّ
َ
ُل اأْل ْرِض ِمْثَلُهــنَّ یَتَنــزَّ

َ
َخَلــَق َســْبَع َســماواٍت َو ِمــَن اأْل

روایــت مزبــور در تفســیر عیاشــی آمــده است)عیاشــی، 138۰ ق، ج 2: 2۰3( و علــی بــن 
ــه  ــی، 1۴۰۴ ق، ج 2: 328 و 329(؛ عالم ــت )قم ــرده اس ــل ک ــل نق ــور کام ــه ط ــم آن را ب ابراهی
ــه باطــن عالــم نزدیک تــر از ظاهــر عالــم  ــادر دانســته و مــراد از آن را ب طباطبایــی آن را حدیثــی ن

.)328 ج 19:  ق،  می داند)طباطبایــی، 1۴17 

13. سورۀ التین آیه 1

یُتوِن«؛ یِن َوالزَّ »َوالتِّ

سوگند به انجیر و زیتون!

خداونــد در ایــن آیــه بــه »تیــن« و »زیتــون« قســم یــاد کــرده اســت تا بــه خلقــت انســان در بهترین 
قــوام و شــرایط مــورد نیــاز بــرای زندگــی و بقــای وی تذکــر دهــد. مــراد از تیــن و زیتــون یــا دو میــوه 
معــروف یــا مــراد اســامی دو کــوه در دمشــق و بیت المقــدس اســت کــه بــر روی اولــی انجیــر و بــر 
روی دومــی زیتــون رشــد می کنــد. بــه همیــن خاطــر بــر ایــن دو کــوه اطــالق تیــن و زیتــون شــده 
اســت. علــت قســم خداونــد بــر ایــن دو اســم بــه خاطــر فوایــد زیــاد آن ها یــا بعثــت پیامبــران در این 

دو نقطــه اســت)طباطبایی، 1417 ق، ج 20: 319(.
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 تفســیر روح المعانــی آلوســی در ذیــل آیــه فــوق برخــی خاصیت هــای پزشــکی انجیــر و زیتــون را 
بــه نقــل از روایــات ذکــر کــرده اســت؛ از جملــه روایتــی از امــام رضــاg نقــل کــرده کــه انجیــر بوی 
بــد دهــان را از بیــن می بــرد، باعــث رویــش مــو بــوده و مانــع فلــج بــدن می شــود: عــن علــی الرضــا 
بــن موســی الکاظــم علــی جدهمــا و علیهماالســالم أنــه یزیــل نکهــة الفــم و یطــول الشــعر و هــو 

أمــان مــن الفالــج )آلوســی، 1۴15 ق، ج 15: 39۴(.

ــارت اغلــب در  ــه همیــن عب ــده می شــود کــه ب ــع مختلــف تفســیری دی ــت آلوســی در مناب روای
منابــع اهــل تســنن نقــل شــده اســت)فخر رازی، 1۴2۰ ق، ج 32: 21۰؛ حقــی بروســوی، بی تــا، 
ج 1۰: ۴۶۶؛ ابوالســعود، بی تا، ج 9: 17۴؛ نیشــابوری، 1۴1۶ ق، ج ۶: 52۴(. در منابع شــیعی 
حدیــث بــا تفــاوت اندکــی در الفــاظ آمــده اســت)کلینی، 1۴29 ق، ج 12: 5۶2؛ نیــز ر.ک. برقی، 

1371ق، ج 2: 55۴(.

نتیجه گیری

آلوســی از مفســران بنــام اهــل تســنن بــا گرایــش ســلفی در قــرن ســیزدهم، برخــی روایت هــای 
علــی بــن موســی الرضــاg را در تفســیر »روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم و الســبع 

المثانــی« آورده کــه در ایــن پژوهــش بــه صــورت تطبیقــی بررســی شــده اســت.

آلوســی 13 روایــت از امــام رضــاg در ذیــل آیــات آورده اســت و بــرای حضــرت علــی بــن موســی 
الرضــاg تعابیــر احترام آمیــز نظیــر رضــی اللــه عنــه و علیه الســالم اســتفاده کــرده اســت و گاهی 
از آن حضــرت بــا کنیــه یــاد می کنــد. وی در ذکــر روایت هــای حضــرت علــی بــن موســی الرضــا
g از تفســیر عیاشــی، تفســیر مجمع البیــان طبرســی، محاضرات راغــب اصفهانی و زاد المســیر 

ابــن جــوزی اســتفاده کــرده و برخــی روایت هــا را بــدون ســند آورده اســت.

 بررسی روایت های نقل شده از امام رضاg در تفسیر روح المعانی بیانگر آن است که:

الــف: آلوســی در ذیــل آیــات 17 آل عمــران، 11۰ ســوره کهــف، 39 ســوره یــس، ۴۰ ســوره یــس، 
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19 محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه، 12 طــالق و آیــه اول ســوره تیــن روایاتــی از امــام رضــاg در 
تأییــد نظــر خــود یــا بیــان نکتــه تفســیری آورده اســت.

ب: مؤلــف در ذیــل آیــات ۴۴ ســوره اعــراف، 39 الرحمــن روایاتــی ذکــر کــرده ولــی آن هــا را قبــول 
نکــرده اســت، در مقالــۀ حاضــر ســخن آلوســی در ایــن مــوارد، بررســی و نقد شــده اســت.

ج: وی در ذیــل آیــات 88 ســوره قصــص و آیــه 55 ســوره زخــرف بــه  اشــتباه برخــی روایت هــا را 
بــه حضــرت امــام رضــاg منتســب کرده اســت؛ علــت این اشــتباه، نقــل روایــت از منابــع دیگری 

اســت کــه بــه اشــتباه روایاتــی را بــه امــام رضــاg منتســب کرده انــد.

د: همچنیــن روایاتــی را در ذیــل آیــه 113 ســوره هــود و آیــه ۶5 ســوره کهــف نقــل کــرده اســت که 
در منابــع تفســیری و حدیثی یافت نشــد.
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- طبرسی، فضل بن حسن. )1372(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
- طبری، محمد بن جریر. )1413ق(. دالئل اإلمامة. قم: بعثت.

ــــــــــــــــــــــ. )1412ق(. جامع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار المعرفة. -ـ 
- طبسی، محمد محسن. )1391(. »اهل سنت و حدیث سلسلة الذهب«. فصلنامه امامت پژوهی. ش۵. صص: ۳۵- ۷۳.

- طوسی، محمد بن حسن. )1407ق(. تهذیب األحکام. تهران: دار الکتب اإلسالمیه.
ـــــــــــــــــــــــ. )بی تا(. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی. -ـ 

- عبدالحمید، محسن. )1388ق(. آلوسی مفسرا. بغداد: مطبعة معارف.
- عبد الحلیم محمود، منیع. )1421ق(. مناهج المفسرین. قاهره/بیروت: دار الکتاب المصری / دار الکتاب اللبنانی.

- علوی مهر، حسین. )1384(. آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران. قم: مرکز جهانی علوم اسالمی.
.g مشهد: کنگره جهانی امام رضا .g 1406ق(. صحیفة اإلمام الرضا( .g علی بن موسی، امام هشتم -

- عیاشی، محمد بن مسعود. )1380ق(. تفسیر العیاشی. تهران: المطبعة العلمیة.
- فخر رازی، محمد بن عمر. )1420ق(. مفاتیح الغیب / التفسیر الکبیر. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

- قاسم پور، محسن. )1394(. »رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی«. ادیان و عرفان. سال 48. ش2. صص: 227 – 243.
- قرطبی، محمد بن احمد. )1364(. الجامع ألحکام القرآن. تهران: انتشارات ناصرخسرو.

- قزوینی، امیرمحمد. )1420ق(. اآللوسی والتشیع. بی جا: مرکز الغدیر للدراسات اإلسالمیة.
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- قطب، سید. )1425ق(. فی ظالل القرآن. بیروت: دار الشروق.
- قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله. )1405ق(. فقه القرآن. قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.

- قمی، علی بن ابراهیم. )1404ق(. تفسیر القمی. قم: دار الکتاب.
- کاشانی، فتح الله بن شکرالله. )بی تا(. منهج الصادقین فی إلزام المخالفین. تهران: کتابفروشی اسالمیه.

- کلینی، محمد بن یعقوب. )1429ق(. الکافی. قم: دار الحدیث.
- کوفی، فرات بن ابراهیم. )1410ق(. تفسیر فرات الکوفی. تهران: مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة اإلرشاد اإلسالمی.

- ماوردی، علی بن محمد. )بی تا(. النکت و العیون / تفسیر الماوردی. بیروت: دار الکتب العلمیة.
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. )1403ق(. بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1404ق(. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول. تهران: دار الکتب اإلسالمیة. -ـ 
- مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی. )1406ق(. روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه. قم: مؤسسه فرهنگی اسالمی 

کوشانبور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1414ق(. لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه. قم: مؤسسه اسماعیلیان. -ـ 

- محمود متولی، عبدالحمید. )1420ق(. أضواء علی مناهج بعض المفسرین من زوایا علوم القرآن.  بی جا: اسالمیة.
- مراغی، احمد مصطفی. )بی تا(. تفسیر المراغی. بیروت: دار الفکر.

- مطهری، مصطفی. )1392(. »تفسیر امام رضا علیه السالم در منابع اهل سنت«. فصلنامه سفینه. ش۳۹. صص: ۶۲-۳۸.
- مظفر، محمدحسین. )1421ق(. اإلمام الصادق g. قم: جامعه مدرسین.

- معرفت، محمدهادی. )1379(. تفسیر و مفسران. قم: مؤسسه فرهنگی التمهید.
- مفید، محمد بن محمد. )1413ق(. اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد. قم: کنگره شیخ مفید.

- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. )1374(. تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب اإلسالمیة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1377(. پیام قرآن. تهران: دار الکتب اإلسالمیة. -ـ 

- میدانی، عبدالرحمن حسن حبنکه. )1361(. معارج التفکر و دقائق التدبر. دمشق: دار القلم.
- نجارزادگان، فتح الله. )1391(. دوازده نکته در بررسی و ارزیابی ادله توسل، شفاعت، تبرک و زیارت. قم: زائر.

- نیشابوری، حسن بن محمد. )1416ق(. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان. بیروت: دار الکتب العلمیه.
- واعظ زاده خراسانی، محمد. )1388(. المعجم فی فقه لغة القرآن و سر بالغته. مشهد مقدس:  بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان 

قدس رضوی.


