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چکیده
ل بیــت bپیشــینهای بــه قدمــت
تفســیر آیــات قــرآن کریــم بــا کمــک روایــات بــهویــژه احادیــث اه ـ 
قــرآن دارد و مفســران فریقیــن برخــی از روایــت تفســیری را بــرای تبییــن معــارف قــرآن ذکــر کردهانــد.
از ایــن رو بررســی روایــات نقلشــده توســط علمــای اهــل تســنن بــرای تقریــب دیدگاههــا و بیــان نــکات
اشــتراک و افتــراق دارای اهمیــت اســت؛ ازجملــه مفســرانی کــه روایــات اهلبیــت 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 نقلشــده از امــام رضــا gدر ایــن
تفســیر میپــردازد؛ لــذا بــا معرفــی مختصــر تفســیر روح المعانــی و نویســنده آن بــه بیــان تعابیــر گوناگــون
وی از حضــرت رضــا gپرداختــه و منابــع مــورد اســتفاده وی در ایــن روایــات را بــر میشــمارد .آنگاه
روایــات ســیزدهگانه رضــوی نقــلشــده در تفســیر مذکــور را مــورد مداقــه قــرار داده و بــا بررســی ســندی
آنهــا و ذکــر منابــع احادیــث مــورد اشــاره از کتــب حدیثــی و تفســیری فریقیــن ،ضمــن اشــاره اجمالــی به
محتــوای روایــات ،اشــتباهات احتمالــی آلوســی را تذکــر میدهــد.

کلیدواژهها :روایات تفسیری ،روح المعانی ،آلوسی ،امام رضا ،gقرآن کریم.
 .1دانشآموخته دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمahaddavari@gmail.com :
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مقدمه
مفســران در تفســیر آیــات قــرآن کریــم بهتناســب ســبک و رویکرد تفســیری ،برای تفهیــم مطالب
و بیــان مــراد خــدای متعــال در عبــارات قــرآن ،بخشــی از روایــات را مــورد اســتفاده قــرار دادهانــد،
تعــدادی از ایــن روایتهــا از حضــرت علــی بــن موســی الرضــا ،gامــام 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 برشــمردهاند(ابن حجــر عســقالنی ۱۴۰۴ ،ق ،ج .)۳۴۰ :۷
یکــی از تفاســیری کــه از روایــات حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gبهــره بــرده ،تفســیر «روح
المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیم» تألیف ســید محمود آلوســی اســت کــه این کتاب در تفاســیر
ـنیم آیت اللــه جــوادی آملی
ـزان عالمــه طباطبایــی ،تفســیر تسـ ِ
متعــدد شــیعی نظیــر تفســیر المیـ ِ

و ...بــه طــور مکــرر مــورد اســتناد واقــع شــده اســت ،از طــرف دیگــر آلوســی نســبت بــه میــراث
تفســیری ســلف ،وفــادار بوده(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  )۱۹ :۱و دربــارۀ دیدگاههــای شــیعه تعصــب
خاصــی دارد کــه امیرمحمــد قزوینــی را بــر آن داشــته تــا اندیشـههای وی را در کتــاب «اآللوســی
والتشــیع» بــه نقد بکشــد.
بررســی پیشــینۀ پژوهــش نشــان میدهــد بــهرغــم تحلیــل روش تفســیری آلوســی(عبدالحمید،
 1388ق) و تبییــن گونههــای کاربــرد روایــات اهلبیــت bدر ایــن تفســیر(خاکپور،)۱۳۹۰ ،
روایتهــای امــام رضــا gدر تفســیر روح المعانی بررســی نشــده اســت .تنها پیشــینۀ مســتقل در
موضــوع مــورد بحــث ،مقالــه «تفســیر امــام رضــا gدر منابــع اهل ســنت» بــه قلم ســید مصطفی
مطهــری اســت کــه بــه گــردآوری  56روایــت رضــوی از تفاســیر مختلــف اهــل تســنن پرداختــه و
بررســی و تحلیــل احادیــث را نیازمنــد بررســی بیشــتر دانســته اســت(مطهری)۳۹ :۱۳۹۲ ،؛ البته
احصــای مقالــه مذکــور نســبت بــه تفســیر روح المعانــی ناقــص بــوده و همــه روایــات امــام رضاg
را نقــل نکــرده و فقــط  11روایــت یافتــه اســت.
آنچــه در ایــن پژوهــش مــورد مداقــه قــرار میگیــرد ،بررســی تطبیقــی روایتهــای ســیزدهگانه
تفســیر روح المعانــی از امــام رضــا gطبــق احصــای نگارنــده اســت کــه عــاوه بــر بیــان نقــاط
اشــتراک و افتــراق فریقیــن ،رویکــرد تقریبــی نیــز خواهــد داشــت .از ایــنرو بــا گــردآوری،
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طبقهبنــدی و تحلیــل روایــات ذکــر شــده از حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gدر تفســیر فــوق،
بــه ذکــر چگونگــی نقــل روایتهــای امــام رضــا gپرداختــه و منابــع و اســناد آنهــا را بررســی و
ســپس بــه تطبیــق محتــوای روایتهــای یــاد شــده بــا تفاســیر و منابــع دیگــر شــیعی و اهل تســنن
پرداختــه اســت.

معرفی اجمالی آلوسی و تفسیر روح المعانی
أبــو الثنــاء شــهاب الدیــن الســید محمــود أفنــدی اآللوســی البغــدادی( ۱۲۷۰ – ۱۲۱۷ق)
(عبــد الحلیــم محمــود ۱۴۲۱ ،ق )۲۸۲ :حنفــی مذهب(علــوی مهــر )۳۲۵ :۱۳۸۴ ،و دارای
اندیشـههای ســلفی اســت(ذهبی ،بیتــا ،ج  )۳۵۳ :۱و عقایــد مخالفانــش اعــم از معتزله و شــیعه
را نقــد میکند(محمــود متولــی ۱۴۲۰ ،ق .)۲۰۷ :وی از ســال  ۱۲۴۲تــا  1363منصــب افتــای
حنفیــان را در بغــداد بــر عهــده داشــت(عبد الحلیــم محمــود ۱۴۲۱ ،ق )۲۸۱ :و ســپس به تفســیر
قــرآن پرداخت(معرفــت ،۱۳۷۹ ،ج  )۳۰۱ :۲تــا مهمتریــن اثــر خــود را از میــان  20تالیــف دیگرش
بــه نــام «روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم و الســبع المثانــی» ثبــت کند(عبدالحمیــد،
 ۱۳۸۸ق .)۱۵۵ -۸۶ :ایــن تفســیر در ســال  ۱۲۶۷در  16جلــد تکمیــل شــده است(آلوســی،
 ۱۴۱۵ق ،ج .)۵۲۷ :۱۵
تفســیر روح المعانــی بــه روش اجتهــادی نوشــته شــده(علوی مهــر )۳۲۶ :۱۳۸۴ ،و شــامل
گزیدههایــی از اقــوال و آرای مفســران پیشــین بــه ویــژه تفســیر فخــر رازی اســت(ذهبی ،بیتــا ،ج
 .)۳۵۶ :۱بــه گونـهای کــه آن را میتــوان گســتردهترین تفســیری دانســت کــه پــس از تفســیر فخر
رازی بــه شــیوه کهــن ظهور یافتــه اســت(ایازی .)۴۸۲ :۱۳۷۳ ،آلوســی مســائل فقهــی و کالمی را
بــه طــور گســترده بیــان میکند(معرفــت ،۱۳۷۹ ،ج  ۳۰۲ :۲و  )۳۰۳و گاهــی بــه نــکات عرفانــی
آیــات و مطالــب صوفیانــه اشــاره دارد(محســن ۱۳۸۸ ،ق.)۳۲۲ -۲۴۱ :
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روششناسی و منابع روح المعانی در ذکر روایات رضوی
آلوســی در روح المعانــی13 ،روایــت از امــام رضــا gبــرای تبییــن بهتــر مفهــوم آیــات یــا بیــان
نــکات اســتطرادی آورده اســت .وی بــرای حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gتعابیــر گوناگونــی
بــه کار بــرده اســت کــه بیانگــر احتــرام خــاص بــه حضــرت اســت:
الــف :تعبیــر بــا «رضــی اللــه عنه»(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۱۱۳ :۱۴؛ ج ۲۲ :۱۲؛ ج ۹۱ :۱۳؛ ج
۳۳۶ :۱۰؛ ج ۳۳۹ :۱۴؛ ج ۳۷۵ :۸؛ ج ۳۱۰ :۸؛ ج ۳۶۱ :۶؛ ج .)۲۰ :۱۲
ب :تعبیر به همراه «علیهالسالم»(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۹۵ :۱۵؛ ج .)۲۱۶ :۱۳
ج :تعبیــر بــا نــام «الرضــا» بــدون پسوند(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۹۹ :۲؛ ج  )۳۶۲ :۴یــا در کنــار
نــام پــدر «علــی بــن موســی الرضا»(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۷۵ :۸؛ ج ۳۱۰ :۸؛ ج ۳۹۵ :۱۵؛ ج
.)۳۶۱ :۶
د :تعبیر با کنیه ابا الحسن(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۳۹ :۱۴؛ ج  )۲۰ :۱۲و ابا عبدالله(آلوســی،
 ۱۴۱۵ق ،ج ۹۱ :۱۳؛ ج .1)۳۳۶ :۱۰
آلوســی در ذکــر روایــات حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gاز منابــع فریقیــن بــه شــرح زیــر
اســتفاده کــرده اســت:
الــف :بــدون ذکــر سند؛(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۶۱ :۶؛ ج ۲۱۶ :۱۳؛ ج ۳۳۶ :۱۰؛ ج ۹۱ :۱۳؛
ج ۳۹۴ :۱۵؛ ج .)۹۹ :۲
ب :بــدون ذکــر ســند ولی اشــاره بــه نقــل روایــت توســط امامیه؛(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۲۰ :۱۲؛
ج .)۳۶۲ :۴
ج :تفسیر عیاشی؛(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  ۲۲ :۱۲و ۲۳؛ ج .)۳۳۹ :۱۴
 .1در جلــد  ۱۶تفســیر چــاپ شــده کــه بــه اعــام پرداختــه اســت فقــط بــه ســه مــورد اشــاره شــده اســت دو مــورد بــا عنــوان «علــی بــن
موســی الرضــی» (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  )۲۹۰ :۱۶و تعبیــر علــی الرضــا بــن موســی الکاظم(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  )۲۸۹ :۱۶کــه در
ذکــر آدرس ایــن صفحــه اشــتباه تایپــی نیــز صــورت گرفتــه اســت.
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د :المحاضرات راغب اصفهانی؛(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۷۵ :۸
هـ :مجمعالبیان طبرسی؛(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق :ج  ۱۴ص .)۱۱۳
و :زاد المیسیر ابن جوزی؛(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۱۰ :۸
روش آلوســی در نقــل روایــات فــوق بدیــن گونــه اســت کــه در همــه مــوارد از نقــد ســند روایــات
اجتنــاب کــرده و بــه گون ـهای 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 رضــا gدر ذیــل آیــه  ۳۹ســوره الرحمــن مینویســد:
لعمــری إن الرضــا لــم یقــل ذلــک (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۱۱۳ :۱۴

بررسی تطبیقی روایات
آلوســی در تفســیر آیــات زیــر بــه روایاتــی از حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gاســتناد کــرده
اســت کــه بــه ترتیــب آیــات بررســی میشــود:
 .۱سوره آل عمران آیه ۱۷

َ َُْ ْ َْ َ َ
َ ََْ
َ َ َّ
َّ
َ َُْ
ین ِباأل ْس َح ِار»؛
نف ِقینوالمستغ ِف ِر
«الص ِاب ِرینوالص ِاد ِقینوالق ِان ِتینوالم ِ
[اینانانــد] شــکیبایان و راس ـتگویان و فرمانبــرداران و انفــاق کننــدگان و آمرزشخواهــان در
سحرگاهان.
خداونــد در ایــن آیــه ،پنــج خصلــت بــرای متقیــن بــر میشــمارد ،صبــر بــه عنــوان مهمتریــن
خصلــت در ابتــدا مطــرح شــده کــه شــامل انــواع صبــر (صبــر بــر اطاعــت ،صبر بــر تــرک معصیت و
صبــر بــر مصیبــت) میشــود ،صفــات دیگــر بــه ترتیــب عبارتانــد از :راسـتگویی ،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 مییابد(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  111 :3و .)112
آلوســی بــا ذکــر روایاتــی ازجملــه روایتــی از امام رضــا gمصادیــق اســتغفار را بیان کرده اســت:
امــام رضــا از پــدرش امــام کاظــم و آن حضــرت هــم از امــام صــادق gنقــل کــرده اســت کــه هــر
کــس در هنــگام ســحر  70مرتبــه اســتغفار نمایــد از جملــه اســتغفارکنندگان در ســحرگاه اســت:
ّ
روی الرضــا عــن أبیــه عــن أبــی عبداللــه «أن مــن اســتغفر اللــه تعالــی فــی وقــت الســحر ســبعین
مــرة فهــو مــن أهــل هــذه اآلیة»(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۹۹ :۲
آلوســی ایــن روایــت را بــدون ذکــر منبــع نقــل کــرده اســت ،بررســی منابــع نشــان میدهــد روایت
َ ُْ ْ َْ َ َْ
ال ْ
در تفســیر مجمعالبیــان نقــل شــده اســت« :و المســتغ ِف ِرین ِب
ـحار» المصلیــن وقــت الســحر
ـ
س
ِ
عــن قتــادة و رواه الرضــا عــن أبیــه gعــن أبــی عبدالله(gطبرســی ،۱۳۷۲ ،ج .)۷۱۴ :۲
طبرســی پــس از ذکــر روایــات دیگــری ،از امــام صــادق gنقــل میکنــد «و روی عــن أبــی عبدالله
أن مــن اســتغفر اللــه ســبعین مــرة فــی وقــت الســحر فهو مــن أهــل هــذه اآلیة»(طبرســی،۱۳۷۲ ،
ج  )۷۱۴ :۲کــه آلوســی دو روایــت را در همدیگــر ادغــام کــرده و یــک روایت محســوب نموده اســت.
روایــت منقــول از امــام صــادق gدر منابــع روایــی و تفاســیر دیگر نیز آمــده اســت(کلینی۱۴۲۹ ،
ق ،ج ۵۴۹ :۶؛ ابنبابویــه ۱۴۱۳ ،ق ،ج ۴۸۹ :۱؛ طوســی ،بیتــا ،ج ۴۱۶ :۲؛ طبــری۱۴۱۲ ،
ق ،ج ۱۳۹ :۳؛ عیاشــی ۱۳۸۰ ،ق ،ج ۱۶۵ :۱؛ جــوادی آملــی ،۱۳۸۹ ،ج  ۳۵۷ :۱۳و .)۳۵۸
 .۲سوره االعراف آیه ۴۴
ًّ َ ْ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ
ُّ
َ
َ
ـار أن قـ ْـد َو َج ْدنــا َمــا َو َع َدنــا َر ُّب َنــا َحقــا ف َهــل َو َجدتــم َّمــا َو َع َد
«ونــادی أصحــاب الجنـ ِـة أصحــاب النـ
َ ُّ ْ َ ًّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ِّ ٌ َ َ ُ ِ ْ َ َّ ْ َ ُ ّ َ َ
َّ
َ
ربکــم حقــا قالــوا نعــم فــأذن مــؤذن بینهــم أن لعنــة اللـ ِـه علــی الظا ِل ِمین»؛
بهشــتیان دوزخیــان را آواز میدهنــد 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 ،میگوینــد:
آری! پــس آواز دهنــدهای میــان آنــان آواز درمیدهــد 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 آنهــا .پــس از گفتوگــوی مختصــر آنهــا مبنــی بــر حــق بــودن
وعدههــای پــروردگار« ،مــؤذن» و نــدا دهنــدهای بــه هــر دو گــروه اعــام میکنــد کــه کفــار و
منکــران آخــرت و معانــدان حــق از رحمــت الهــی بــه دور هســتند(طباطبایی 1417 ،ق ،ج :8
.)118
مصــداق مــؤذن از ظاهــر ایــن آیــه روشــن نیســت ،لــذا در تعییــن آن میــان علمــای شــیعه و اهــل
تســنن اختــاف نظــر دیــده میشــود .در منابــع شــیعی ،حضــرت علــی gبــه عنــوان «مــؤذن»
در روز قیامــت نــدا میکنــد کــه لعنــت خــدا بــر ظالمــان باد(کوفــی ۱۴۱۰ ،ق۱۴۲ :؛ ابنبابویــه،
ْ َ ِّ َ
 ۱۴۰۳ق ۵۸ :و  .)۵۹کلینــی از امــام رضــا gآورده اســت کــه حضــرت فرمودنــد« :ال ُمــؤذ ُن أ ِمیـ ُـر
ْال ُم ْؤمنیـ َ
ـن علیهالســام»(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج  .)۳۹۷ :۲لــذا در تفاســیر متعــدد شــیعه ،مصــداق
ِِ
مــؤذن در آیــه  44ســوره اعــراف ،حضــرت علــی gمعرفــی شــده است(طبرســی ،1372 ،ج :4
651؛ کاشــانی ،بیتــا ،ج 33 :4؛ مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج 181 :6؛ طباطبایــی 1417 ،ق،
ج .)140 :8
تفاســیر اهــل تســنن در بیــان معنــای مــؤذن بــه دو گــروه تقســیم شــدهاند؛ برخــی مصداقــی
بــرای آن تعییــن نکردهاند(ابــن عاشــور 1984 ،م ،ج  105 :8و 106؛ طبــری 1412 ،ق ،ج :8
135؛ صابونــی 1421 ،ق ،ج 414 :1؛ قطــب 1425 ،ق ،ج  )1292 :3برخــی نیــز آن را یکــی
از مالئکــه دانستهاند(زمخشــری 1407 ،ق ،ج 106 :2؛ فخــر رازی 1420 ،ق ،ج 247 :14؛
میدانــی ،1361 ،ج  242 :4و 243؛ شــعراوی 1991 ،م ،ج 4148 :7؛ شــحاته 1421 ،ق ،ج :4
1470؛ ارمــی علــوی ،بیتــا ،ج 334 :9؛ مراغــی ،بیتــا ،ج  .)157 :8ایــن مفســران دلیلــی بــر
ســخن خــود ارائــه نکردهانــد.
آلوســی بــر اســاس روایتــی از ابــن عبــاس« ،مــؤذن» را حضــرت میکائیــل gمیدانــد ولــی
میگویــد در دیــدگاه شــیعه بنــا بــر روایتــی از علــی بــن موســی الرضــا ،gمــؤذن حضــرت علــی
 gاســت ولــی ایــن روایــت اختصاصــی امامیــه اســت و از طریــق اهــل تســنن بــه دســت نیامــده
اســت و بعیــد اســت کــه حضــرت علــی gبــا آن جایگاهــش مــؤذن بیــن اهــل دوزخ و بهشــت
باشــد« :روایــة اإلمامیــة عــن الرضــا و ابــن عبــاس أنــه علــی کــرم اللــه تعالــی وجهــه ،ممــا لــم
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یثبــت مــن طریــق أهــل الســنة و بعیــد عــن هــذا اإلمــام أن یکــون مؤذنــا و هــو إذ ذاک فــی حظائــر
القدس»(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۶۲ :۴
دیدگاه آلوسی از چند جهت دارای اشکال است:
اول :آلوســی ادعــا میکنــد کــه ایــن روایــت اختصــاص بــه شــیعیان دارد ،در حالــی کــه ایــن
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 ۱۴۱۱ ،ق،
ج  ۲۶۷ :۱و  .)۲۶۸مؤلــف تفســیر «الفرقــان فــی تفســیر القــرآن بالقــرآن و الســنه» نیــز ادعــای
اشــتراک نظــر فریقیــن در مــؤذن بــودن علــی  gرا دارد(صادقــی تهرانــی ،1365 ،ج .)138 :11
دوم :آلوســی بعیــد میدانــد کــه حضــرت علــی  gنــدا 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
 ،gمینویســد :جــای گرفتــن حضــرت علــی gدر بهشــت مانــع از آن نیســت کــه در بیــن اهل
محشــر ،مــؤذن باشد(رشــید رضــا ۱۳۶۶ ،ق ،ج .)۴۲۶ :۸
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
میکنــد .بــه نظــر وی در سراســر قــرآن نمونـهای مشــاهده نمیشــود 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(نحــل32 ،؛ انعــام93 ،؛ زخــرف )77 ،امــا در روز قیامــت کــه روز بعــث،
ســؤال ،توزیــن اعمــال و حســاب اســت هیــچ تصرفــی بــرای مالئکــه و ســایر موجــودات اثبــات
نشــده اســت و فقــط انســانها اجــازه تصــرف دارنــد .از جملــه در آیــه  46ســوره اعــراف ،دو آیــه بعد
َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
ـا ٌم َع َلیکـ ْـم َلـ ْـم ْید ُخ ُل َ
وهــا َو ُهـ ْـم ْیط َم ُع َ
ون؛
از ذکــر مــؤذن ،میفرمایــد :ونــادوا أصحــاب الجنـ ِـة أن سـ
و بهشــتیان را کــه هنــوز وارد آن نشــده ولــی [بــدان] امیــد دارنــد آواز میدهنــد کــه ســام بــر
شــما .در آیــات دیگــری نیــز از نفــوذ حکــم و امــر انســان در قیامــت خبــر داده داســت (نحــل27 ،؛
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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 میکننــد و روایــات نیــز مصــداق آن را بــه
طــور دقیــق روشــن میکند(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  120 :8و  .)121لــذا عــاوه بــر روایــات و
اصــول کلــی حاکــم بــر آیــات طبــق نظــر عالمــه طباطبایی ،اعــام حکــم برائت از مشــرکان توســط
علــی gدر ســوره برائــت و ســیره دایمــی آن حضــرت در مبــارزه بــا ســتمگری میتواند شــواهدی
باشــند بــر ایــن که مــراد از مــؤذن برخــاف نظر آلوســی ،علــی gاســت(مکارم شــیرازی،1374 ،
ج .)183 – 181 :6

 .۳سوره هود آیه ۱۱۳
ّ
الن ُار َو َما َلکم ِّمن ُ
کم َّ
«و َال َت ْر ُ
الله م ْن َأ ْولیاء ُث َّم َال ُت َ
نص ُر َ
کن ْوا إ َلی َّالذ َ
ین َظ َل ُم ْوا َف َت َم َّس ُ
َ
ون»؛
د
ون ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
و بــه کســانی کــه ســتم کردهانــد متمایــل مشــوید کــه آتــش [دوزخ] بــه شــما میرســد و در برابــر
خــدا بــرای شــما دوســتانی نخواهــد بــود و ســرانجام یــاری نخواهید شــد.
آیــه بــه منزلــه نتیجهگیــری از داســتانهای ملتهــای ســتمکار ذکــر شــده در آیــات قبلــی اســت
کــه از تمایــل بـ ه ســوی ظالمــان و اعتمــاد تــوأم بــه آنهــا نهــی میکنــد 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 کــرارا رد
میکننــد 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
خواهنــد شــد(طباطبایی 1417 ،ق ،ج .)57 – 50 :11
آلوســی کــه گاهــی مباحــث عرفانــی نیــز در تفســیر ذکــر کــرده است(قاســم پــور227 :1394 ،
َّ َ َ َ ْ
ـن ظل ُمــوا» از بــاب اشــارات عرفانــی بــا اســتناد بــه ســخنی از امــام
  )243در تعییــن معنــای «ال ِذیـرضــا gآورده اســت کــه مــراد از کســانی کــه ظلــم کردهانــد نفــوس ظالــم مایــل بــه شــر در اصــل
َ َّ َ َ َ
ـن ظل ُمــوا و هــی النفــوس المظلمــة المائلــة إلــی الشــرور فــی أصــل
خلقــت هســتندِ :إلــی ال ِذیـ
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ّ
الخلقــة  ...و روی ذلــک عــن علــی بــن موســی الرضــا عــن أبیــه عــن جعفــر رضــی اللــه تعالــی
عنهم(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  ۳۶۰ :۶و .)۳۶۱
مفســران هرکــدام در تفســیر رکون(اعتمــاد تــوأم بــا میــل درونــی) و «الذیــن ظلمــوا» معانــی
گوناگونــی نقــل کردهانــد کــه بــه گفتــه عالمــه طباطبایــی مطلــب بــر بســیاری از مفســران مشــتبه
شــده اســت(طباطبایی ۱۴۱۷ ،ق ،ج )۵۸ :۱۱؛ امــا بررســی بــرای یافتــن حدیــث مــورد ادعــای
آلوســی در منابــع مختلــف حدیثــی شــیعه و اهــل تســنن بــا کمــک فهرس ـتها ،نرمافزارهــای
رایانـهای و حتــی نرمافزارهــا و کتابخانههــای آنالیــن شــبکه جهانــی اینترنــت راه بــه جایــی نبــرد.

 .۴سورۀ الکهف آیه ۶۵
َّ َّ ْ
َ َّ
َ َ َ َ َ ْ ً ِّ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ً ْ
ندنا َو َعل ْم َن ُاه ِمن ل ُدنا ِعل ًما»؛
«فوجدا عبدا من ِعب ِادنا آتیناه رحمة ِمن ِع ِ
تــا بنــدهای 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
خضــر gموســوم اســت ،خداونــد بــه ایــن بنــده نعمتهــای باطنــی خاصــی ماننــد نبــوت و
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 .)343 - 341 :13
مؤلــف روح المعانــی در ابتــدای بحــث تفســیری ،ســخن از زنــدهبــودن یــا وفــات حضــرت خضــر
بــه میــان آورده ،آنگاه 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 خضــر gآورده اســت :و نقله ابن
ّ
الجــوزی عــن علــی بــن موســی الرضــا رضــی اللــه تعالــی عنهمــا أیضا(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج :۸
.)۳۱۰
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در آثــار ابــن جــوزی روایتــی از علــی بــن موســی الرضــا gدر پذیــرش یــا انــکار زنــدهبــودن
حضــرت خضــر gیافــت نشــد .خاطــر نشــان میشــود در کتــاب «زاد المســیر فــی علــم
التفســیر» ابــن جــوزی ،برخــی روایــات مربــوط بــه حضــرت خضــر آمــده کــه آلوســی نیــز آنهــا
را نقــل کــرده اســت .از جملــه هــر دو روایتــی را آوردهانــد کــه از بخــاری ســؤال شــد آیــا خضــر و
الیــاس اآلن زندهانــد؟ و پاســخ شــنیدند کــه خیــر؛ زیــرا پیامبــر فرمودهانــد کســی از صــد ســال
پیــش تاکنــون زنــده نمانــده است(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۱۰ :۸؛ ابــن جــوزی ۱۴۲۲ ،ق ،ج :۳
 .)۹۷روایــت 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 ۱۴۰۱ ،ق ،ج
 ۳۷ :۱و  ،)۱۴۱مشــاهده میشــود در ایــن حدیــث ســخنی از حضــرت خضــر gنیســت؛ لیکــن
بخــاری بــه آن حدیــث بــرای اثبــات وفــات خضــر gاســتناد کــرده و ابــن جــوزی و آلوســی از وی
تبعیــت نمودهانــد.
شــایان ذکــر اســت کــه عــاوه بــر مفســران شــیعی ،برخــی مفســران اهــل تســنن قائــل بــه زنــده
بــودن حضــرت خضــر gهســتند و مالقــات پیامبــر خاتم با ایشــان را مســتند بــه احادیث صحیح
قبــول دارند(ثعالبــی ۱۴۱۸ ،ق ،ج  )۵۳۳ :۳و حتــی تعزیــت وی را در رحلــت پیامبــر اکــرمn
گــزارش کردهاند(قرطبــی ،۱۳۶۴ ،ج ۴۴ :۱۱؛ حفنــی ۲۰۰۴ ،م ،ج  )۱۰۳۳ :۱در هــر صــورت
زنــده بــودن وی ،قابــل قبــول بــوده و ایــراد عقلــی یــا نقلــی ندارد(طباطبایــی ۱۴۱۷ ،ق ،ج :۱۳
.)۳۳۸

 .۵سوره الکهف آیه ۱۱۰
َ ْ ُ َ َ ِّ َ ْ ْ ْ
َ
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ ِّ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ٌ َ
یع َمل
احـ ٌـد ف َمــن کان یرجــو ِلقــاء ربـ ِـه فل
«قــل ِإنمــا أنــا بشــر مثلکــم یوحــی ِإل َــی أنمــا ِإلهکــم ِإلــه و ِ
َع َمـ ًـا َصال ًحــا َوَل ْیشــرک بع َبـ َ
ـاد ِة َر ِّبـ ِـه أ َح ًدا»؛
ِ
ِ ِِ
بگــو مــن هــم مثــل شــما بشــری هســتم و [لــی] بــه من وحــی میشــود 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
هیچکــس را در پرســتش پــروردگارش شــریک نســازد.
آخریــن آیــه ســوره کهــف غــرض از نــزول ســوره را بــه طــور خالصــه در اصــول سـهگانه توحیــد،
نبــوت و معــاد جمعبنــدی کــرده اســت .طبــق آیــه ،رســول خــدا nدر بشــر بــودن منحصــر شــده
و چیــزی اضافــه بــر بقیــه انســانها از قبیــل الوهیــت و قــدرت غیبــی را مدعــی نیســت فقــط وحی
را بــرای خــود اثبــات میکنــد ،همچنیــن معبــود خــود را منحصــر در خــدای یگانــه کــرده اســت.
آیــه در ادامــه بــه طــور اجمــال محتــوای دعــوت پیامبــر را روشــن میکنــد 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  405 :13و .)406
آلوســی در تفســیر خــود بــرای بیــان مصداقــی از شــرک در آیــه فــوق بــه روایــت رضــوی اشــاره
میکنــد و مینویســد :راغــب اصفهانــی در کتــاب المحاضــرات آورده اســت کــه حضــرت علــی بــن
موســی الرضــا gدیــد کــه خادمــی بــه دســتان مأمــون آب میریــزد 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 اللــه تعالــی عنهمــا کان
عنــد المأمــون فلمــا حضــر وقــت الصــاة رأی الخــدم یأتونــه بالمــاء و الطســت فقــال الرضــا رضــی
ّ
ّ
َ
ـن َ
«ف َمـ ْ
کان ْیر ُجــوا لقـ َ
ـاء َر ِّبـ ِـه
اللــه تعالــی عنــه :لــو تولیــت هــذا بنفســک فــإن اللــه تعالــی یقــول:
ِ
َ ً
یع َمـ ْـل َع َمـ ًـا صالحـ ًـا َو ال ْیشــرک بعبـ َ
َف ْل ْ
ـاد ِة َر ِّبـ ِـه أ َحــدا» (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۷۵ :۸
ِ
ِ ِِ
روایــت در کتــاب «محاضــرات االدبــاء» راغــب اصفهانی(راغــب اصفهانــی ۱۴۲۰ ،ق ،ج )۴۵۴ :۲
و بــدون ذکــر ســند در ارشــاد شــیخ مفیــد (مفیــد ۱۴۱۳ ،ق ،ج  )۲۶۹ :۲و برخــی منابــع تفســیری
ازجملــه مجمعالبیــان دیــده میشود(طبرســی ،۱۳۷۲ ،ج  )۷۷۱ :۶و در برخــی روایتهــای
صحیــح نیــز همیــن مضمــون آمــده است(مجلســی ۱۴۰۶ ،ق ،ج ۱۴۸ :۱؛ مجلســی ۱۴۱۴ ،ق،
ج  )۴۰۸ :۱کــه خــود امــام بــا اســتناد بــه آیــه فــوق اســتعانت در وضــو گرفتــن بــه یارانــش را اجــازه
نــداده اســت(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج ۲۰۰ :۵؛ طوســی ۱۴۰۷ ،ق ،ج  .)۳۶۵ :۱عالمــه مجلســی
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دربــارۀ ایــن روایــت مینویســد :مــراد از شــرک در ایــن روایــت «اســتعانت در عبــادت» اســت کــه بــر
خــاف ســایر اخبــار و روایتــی اســت کــه شــرک را مربــوط بــه اعتقــاد میداننــد ،لیکــن میتــوان
بیــن آنهــا جمــع کــرد و اخــاص تــام را هــم در نفــی شــرک اعتقــادی و عملــی دانست(مجلســی،
 ۱۴۰۴ق ،ج ۱۰۵ :۱۰؛ مجلســی ۱۴۰۳ ،ق ،ج  .)۲۲۲ :۶۷لــذا در کتــب تفســیری بــا رویکــرد
آیــات االحــکام از ایــن روایــت ،کراهــت اســتعانت در وضوگرفتــن را برداشــت نمودهاند(قطــب
الدیــن راونــدی ۱۴۰۵ ،ق ،ج .)۷۲ :۱

 .۶سوره القصص آیه ۸۸
َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ً َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُّ
کل َش َ
کم َوإ َلیه ُت ْر َج ُع َ
َّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ
ون»؛
«ول تدع مع الل ِه ِإلها آخر ل ِإله ِإل هو
ٍ
یء ها ِلک ِإل وجهه له الح ِ ِ
و بــا خــدا معبــودی دیگــر مخــوان خدایــی جــز او نیســت جــز ذات او همهچیــز نابــود شــونده
اســت فرمــان از آن اوســت و بــه ســوی او بازگردانیــده میشــوید.
آخریــن آیــۀ ســوره قصــص بــه کلمــه اخــاص «ال الــه اال اللــه» فرمــان میدهــد کــه بــا وجــود
خداونــد ،معبــود دیگــری را نخواننــد ،زیــرا فقط خداوندی شایســته پرســتش اســت که راهــی برای
بطــان و هالکــت او نیســت ،بلکــه همهچیــز بــه جــز او نابــود میشــود ،همچنیــن از آیــه برداشــت
میشــود کــه هــر دینــی بــه جــز دیــن خــدا نابــود میشــود؛ زیــرا تشــریع دیــن کار خداســت نــه
غیــر خــدا و همــه بــه ســوی خــدا بازمیگردنــد نــه بــه ســوی دینتراشــان ادیــان دیگــر .آخریــن
جملــه آیــه نیــز بــه تدبیــر حکــم خــدا در نظــام هســتی و حاکمیــت پــروردگار اشــاره کــرده و بیــان
میکنــد کــه در نهایــت همــه انســانها بــه ســوی او بــاز گردانــده میشــوند(طباطبایی 1417 ،ق،
ج .)96 – 90 :16
تفســیر روح المعانــی بــا توجــه بــه روایــت زیــر ،آیــه را چنیــن معنــا کــرده اســت کــه هــر عملــی از
اعمــال بنــدگان نابــود میشــود و باطــل اســت بــه جــز اعمالــی کــه خــدا تعالــی بخواهــد :و روی
ّ
عــن أبــی عبداللــه الرضــا رضــی اللــه تعالــی عنــه أنــه ارتضــی نحــو ذلــک و قــال المعنــی کل شـیء
مــن أعمــال العبــاد هالــک و باطــل إال مــا أریــد بــه وجهــه تعالی(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۳۶ :۱۰
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مفــردات راغــب اصفهانــی از منابــع تفســیر آلوســی نیــز روایــت را بــه همیــن شــکل نقــل کــرده
اســت(راغب اصفهانــی ۱۴۱۲ ،ق.)۸۵۶ :
کنیــه «ابــا عبداللــه» بــرای روایــات امــام صــادق gبــه کار میرود(مظفــر ۱۴۲۱ ،ق ،ج :۲
۱۰۵؛ ســیفی مازندرانــی 1422 ،ق )275 :و در مــورد امــام رضــا gفقــط از کنیههــای ابــو
الحسن(شــریف قرشــی ،۱۳۸۰ ،ج  )۲۵ :۱ابو علی(ابن شــهر آشــوب مازندرانی ۱۳۷۹ ،ق ،ج :۴
 ،)۳۶۶ابــو محمد(طبــری ۱۴۱۳ ،ق )۳۵۹ :و بــه صــورت نــادر ابــو بکر(شــریف قرشــی ،۱۳۸۰ ،ج
 )۲۵ :۱نیــز اســتفاده شــده اســت .لــذا تعبیــر بــه ابــا عبداللــه بــرای امــام رضــا gتوســط آلوســی
بــه اشــتباه بــه کار رفتــه اســت .در منابــع روایــی معتبــر نظیــر کافــی ،روایــت ،بــا تفــاوت در تعبیــر
از امــام صــادق gآمــده اســت(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج  ۳۴۹ :۱نیــز ر.ک :صفــار ۱۴۰۴ ،ق ،ج :۱
.)۶۶

 .۷سورۀ یس آیه ۳۹
َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ
َْ
کال ُع ْر ُ
ون الق ِد ِیم»؛
ج
«والقمر قدرناه من ِازل حتی عاد
ِ
و برای ماه منزلهایی معین کردهایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد.
خداونــد در ایــن آیــه بــه ذکــر ویژگــی مــاه پرداختــه و از نقــاط بیســت و هشــت گان ـهای ســخن
گفتــه اســت کــه مــاه در مــدت  28شــبانهروز طــی میکنــد و از نــگاه اهالــی زمیــن بــه شــکلهای
مختلفــی دیــده میشــود و آثــاری را در دریــا ،خشــکی و زندگــی انســانها ایجــاد میکنــد.
قدیمــی درخــت خرمــا نمایــان
مــاه در پایــان مســیر بــه شــکل ســاقه خشکشــده کهنــه و
ِ
میشــود(طباطبایی 1417 ،ق ،ج  )90 :17بنابرایــن در ایــن آیــه از حرکــت نظامبخــش مــاه و

منــازل دقیــق و بســیار منظــم آن قبــل از محــاق و تاریکــی مطلــق صحبــت میکند(طبرســی،
 ،۱۳۷۲ج )۶۶۳ :۸؛ مــاه تــا شــب بیســت و هشــتم در آســمان قابلرؤیــت اســت ،ولــی در ایــن
شــب بیســت و هشــتم بــه صــورت هــال بســیار باریــک زردرنــگ و کمنــور درمیآیــد و در دو
شــب باقیمانــده قابلرؤیــت نیســت کــه آن را «محــاق» مینامنــد .ایــن تقویــم دقیــق در ایــن
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آیــه بــا تعبیــر «کالعرجــون القدیــم» آمــده اســت؛ زیــرا «عرجــون» بــه طــوری کــه غالــب مفســران
(طبرســی ،۱۳۷۲ ،ج۶۶۲ :۸؛ طبــری ۱۴۱۲ ،ق ،ج  )۵ :۲۳و علمــای لغــت (ابــن منظــور۱۴۱۴ ،
ق ،ج  )۲۸۴ :۱۳گفتهانــد آن قســمت از خوشــه خرماســت کــه بــه درخــت اتصــال دارد و هنگامــی
کــه خوشــه نخــل را میبرنــد آن پایــه قوســی شــکل بــر درخــت باقــی میمانــد و هنــگام پژمردگــی
بــه هــال قبــل از محــاق میمانــد؛ و توصیــف آن بــه «قدیــم» اشــاره بــه کهنگــی آن اســت زیــرا
ِ
هرقــدر ایــن شــاخهها کهنهتــر شــود بــه هــال آخــر مــاه شــباهت بیشــتری پیــدا میکند(مــکارم
شــیرازی ،۱۳۷۴ ،ج .)۳۸۵ -۳۸۴ :۱۸
مؤلــف تفســیر روح المعانــی بــرای تعییــن معنــای «قدیــم» پــس از ذکــر معنــای «گذشــت زمــان
کافــی بــرای خشــک شــدن» دو نظــر بــرای مــدتزمــان مذکــور نقــل کــرده اســت .وی کمتریــن
مــدت آن را یــک ســال دانســته آنگاه روایتــی از امــام رضــا gآورده اســت کــه مــراد از «قدیــم»
گذشــت شــشمــاه عنــوان شــده اســت :قیــل :ســتة أشــهر و حــکاه بعــض اإلمامیــة عــن أبــی
ّ
الحســن الرضــا رضــی اللــه عنه(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  .)۲۰ :۱۲البتــه دلیلــی بــرای انتخــاب
آلوســی نمیتــوان دیــد.
در روایــات شــیعه از امــام رضــا gمعنــای قدیــم شــش مــاه تعییــن شــده اســت(کلینی۱۴۲۹ ،
ق ،ج  ۶۰ :۱۲و ۶۱؛ قمــی ۱۴۰۴ ،ق ،ج  )۲۱۵ :۲ولــی روایــت فــوق در تفاســیر اهــل تســنن
مــورد اســتناد واقــع نشــده و برخــی نظیــر کشــاف حداقــل مــدت «قدیــم» را یــک ســال معرفــی
کردهاند(زمخشــری ۱۴۰۷ ،ق ،ج .)۱۷ :۴

 .۸سورۀ یس آیه ۴۰
ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َّ َ َ ٌّ
َ َّ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ
یس َب ُح َ
کل فی َف َلک ْ
ون»؛
«ل الشمس ینب ِغی لها أن تد ِرک القمر ول اللیل س ِابق النه ِار و ِ
نــه خورشــید را ســزد کــه بــه مــاه رســد و نــه شــب بــر روز پیشــی جویــد و هرکــدام در ســپهری
شــناورند.
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خداونــد در ادامــۀ آیــۀ قبــل بــه حرکــت خورشــید و مــاه اشــاره میکنــد کــه آن دو بــر طبــق حکــم
خداونــد ،همــواره بــر مســیری ترســیم شــدهای حرکــت میکننــد ،نــه خورشــید بــه مــاه میرســد
تــا تدبیــر مــد نظــر خداونــد مختــل گــردد و نــه شــب از روز جلــو میافتــد .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  90 :17و .)91
آلوســی در ذیــل ایــن آیــه روایتــی از تفســیر عیاشــی نقــل کــرده اســت کــه امــام رضــا gدر 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 آنگاه مطــرح میکند که در اســتدالل
بــه آیــه اشــکالی وجــود دارد امــا از نظــر حســاب ریاضــی فرمایش امام درســت اســت :روی العیاشــی
ّ
فــی تفســیر باإلســناد عــن األشــعث بــن حاتــم قــال کنــت بخراســان حیث اجتمــع الرضــا رضــی الله
تعالــی عنــه و المأمــون و الفضــل بن ســهل فی اإلیــوان بمرو فوضعــت المائدة فقــال الرضــا :إن رجال
مــن بنــی إسـرائیل ســألنی بالمدینــة فقــال :النهــار خلــق قبــل أم اللیل فمــا عندکــم؟ فــأرادوا الکالم
ّ
فلــم یکــن عندهــم ش ـیء فقــال الفضــل للرضــا :أخبرنــا بهــا أصلحــک اللــه تعالــی قــال نعــم مــن
ّ
القـرآن أم مــن الحســاب؟ قــال لــه الفضــل :مــن جهــة الحســاب فقــال رضــی اللــه 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
القـرآن قولــه تعالــیَ :و َل َّاللیـ ُـل سـ ُ َّ
ـار أی اللیــل قــد ســبقه النهــار»؛ و فــی االســتدالل باآلیــة
ِ
ـابق النهـ ِ
بحــث ظاهــر و أمــا بالحســاب فلــه وجــه فــی الجملــة .رأی المنجمــون أن ابتــداء الــدورة دائــرة نصــف
النهــار و لــه موافقــة لمــا ذکــر (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  ۲۲ :۱۲و .)۲۳
در تفســیر مجمعالبیــان ایــن روایــت از تفســیر عیاشــی نقــل شــده است(طبرســی ،۱۳۷۲ ،ج ۸
 )۶۶۴ :هرچنــد روایــت در کتــاب تفســیر عیاشــی چــاپ شــده فعلــی یافــت نشــد  1ولــی روایــت در
ً
 .1ایــن تفســیر تــا ســوره کهــف در دو جلــد آمــده اســت و قســمت دیگــر آن در دســت نیســت ،امــا در اینکــه ایــن تفســیر موجــود عینــا
همــان تفســیری اســت کــه وی تألیــف کــرده و هیــچ دخــل و تصرفــی در آن بــه وجــود نیامــده ،جــای تأمــل اســت(بابایی ،۱۳۸۱ ،ج :۱
 ۳۲۹و .)۳۳۰
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منابــع روایــی دیگــر آمــده اســت(ابن شــعبه حرانــی ۱۴۰۴ ،ق.)۴۴۷ :
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 ۱۴۰۳ ،ق ،ج  )۲۳۱ – ۲۲۶ :۵۴و عالمــه
طباطبایــی پــس از نقــل حدیــث امــام رضــا gاز تفســیر آلوســی بــه اشــکاالت وی پاســخ میدهد
و مینویســد :اینکــه امــام میفرمایــد روز ،قبــل از شــب خلــق شــده اســت ،بــه ایــن معناســت
کــه روز جلوتــر از شــب قرارگرفتــه اســت نــه اینکــه گمــان شــود اول روزهــا و ش ـبها ایجــاد شــده
ســپس بــرای هــر یــک محلــی مشــخص گــردد؛ امــا اینکــه آلوســی گفتــه اســت که پاســخ علــی بن
موســی الرضــا« gفیالجملــه» و تــا انــدازهای درســت اســت ،معنــای «فیالجملــه» مشــخص
نیســت .بلکــه در صــورت مســلم دانســتن اصــول علــم نجــوم پاســخ امــام «بالجملــه» درســت
اســت(طباطبایی ۱۴۱۷ ،ق ،ج .)۹۶ :۱۷
آلوســی در ذیــل حدیــث میگویــد :بــه نظــر منجمــان ابتــدای دوره فلــک از نصفالنهــار شــروع
میشــود و ایــن نظــر ســتاره شناســان تأییــدی بــر ســخن امــام است(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج :۱۲
 ۲۲و )۲۳؛ عالمــه طباطبایــی ایــن ســخن را بــه چالــش کشــیده و مینویســد :دایــره نصــف النهار
دایــرهای فرضــی اســت کــه از قطــب شــمال و جنــوب و نقطـهای در بیــن آنهــا میگذرد کــه تعداد
ایــن خطــوط بــه بینهایــت میرســد؛ لــذا جــای مشــخصی در آســمان نــدارد تــا بــودن آفتــاب در
یکــی از آن نقــاط بــرای زمیــن روز باشــد و در نقــاط دیگــر شــب(طباطبایی ۱۴۱۷ ،ق ،ج .)۹۶ :۱۷

 .۹سوره الزخرف آیه ۵۵
َ
«ف َل َّما َآس ُف َونا َ
انت َق ْم َنا م ْن ُه ْم َف َأ ْغ َر ْق َن ُاه ْم َأ ْج َمع َ
ین»؛
ِ
ِ
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 موســی gخــود را
برتــر از آن حضــرت دانســت ،قــوم فرعــون نیــز از روی ســبکمغزی از او اطاعــت کردنــد و چــون
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خــدا را بــا اعمــال خــود بــه خشــم آوردنــد خداونــد از آنهــا انتقــام گرفــت و همــۀ آنهــا را غــرق
کرد(ســوره زخــرف ،آیــات )۵۵ - 51؛ بنابرایــن غــرق شــدن فرعونیــان بــه دلیــل فســق فرعونیــان و
خشــمگین کــردن خداونــد یعنــی ارادۀ عقوبــت بود(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج .)111 :18
تفســیر روح المعانــی در ذیــل آیــه مــورد بحــث روایتــی را نقــل کــرده اســت کــه خداونــد هماننــد
مــا انســانها تأســف نمیخــورد ،امــا اولیــا و دوســتانی دارد کــه افســوس میخورنــد و راضــی
میشــوند ،خداونــد رضــای آنهــا را رضــای خــود مقــرر کــرده و خشــم آنهــا را خشــم خــود؛ از
همیــن جاســت کــه خداونــد در حدیثــی قدســی میفرمایــد هــر کــس بــه ولــی مــن توهیــن کنــد
ّ
ّ
بــه جنــگ بــا مــن برخاســته اســت :و قــال أبــو عبداللــه الرضــا رضــی اللــه تعالــی عنــه :إن اللــه
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 ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۹۱ :۱۳
همــان گونــه کــه در ذیــل آیــه  ۸۸ســوره قصــص نیــز ذکر شــد ،کنیــه «ابــا عبداللــه» در مــورد امام
رضــا gبــه کار نم ـیرود و بررســی روایــت در منابــع دیگــر نیــز میرســاند کــه حدیــث مزبــور از
امــام صــادق gروایــت شــده اســت(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج  ۳۵۲ :۱و ۳۵۳؛ ابنبابویــه ۱۳۹۸ ،ق:
۱۶۸؛ ابنبابویــه ۱۴۰۳ ،ق۱۹ :؛ مجلســی ۱۴۰۴ ،ق ،ج .)۱۱۸ :۲
اشــتباه آلوســی در انتســاب روایــت امــام صــادق بــه امــام رضــا gاز مفــردات راغــب ،از منابــع
تفســیر روح المعانــی نشــئت گرفتــه کــه راغــب اصفهانــی همیــن عبــارت را بــه همیــن شــکل نقــل
کــرده اســت(راغب اصفهانــی ۱۴۱۲ ،ق )۷۵ :و برخــی دیگــر همیــن اشــتباه را تکرار کــرده و بدون
تأمــل مــورد اســتناد قــرار دادهاند(حقــی بروســوی ،بیتــا ،ج ۴۱۶ :۵؛ ج ۳۸۱ :۸؛ واعــظ زاده
خراســانی ،1388 ،ج  )330 :2درهرصــورت روایــت از احادیــث امــام رضــا gنیســت.

 .۱۰سوره محمد آیه ۱۹
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ْ ْ َ
کم َو َم ْث َو ْ
الل ُه ْیع َل ُم ُم َت َق َّل َب ْ
اکم»؛
ات و
«فاعلم أنه ل ِإله ِإل الله واستغ ِفر ِلذ ِنبک و ِللمؤ ِم ِنین والمؤ ِمن ِ
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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
میدانــد.
آیــات قبــل از ایــن آیــه دربــارۀ ســعادت مؤمنــان و شــقاوت کفــار بحــث کــرده و در اینجــا
نتیجهگیــری کــرده و خطــاب بــه پیامبــر میفرمایــد :نســبت بــه علمــی کــه بــه یگانگــی خــدا و
کلمــه طیبــه «ال الــه اال اللــه» داری ،ثابتقــدم بــاش و از گناهــت و گنــاه زنــان و مــردان باایمــان
امــت طلــب غفــران کــن تــا از کســانی نباشــند کــه خــدا بــر دلهایشــان مهــر زده و از نعمــت تقــوا
َ َّ
َ
َ َّ
ْ
«و اللـ ُـه ْیعلـ ُـم ُم َتقل َبکـ ْـم َو َمثواکـ ْـم» بیــان میکنــد کــه خداونــد
محــروم شــدهاند .جملــه پایانــی آیــه
همــۀ احــوال دگرگونــی و ثبــات شــما را میدانــد پــس چــ ه بهتــر کــه بــر دیــن توحیــد پایبنــد
باشــید و بترســید از اینکــه بــر قلبهایتــان مهــر زده شــود و در نتیجــه از هــوای نفــس پیــروی
کنید(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  358 :18و .)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 رضــا gاســتناد کــرده اســت :و
حدیــث البطاقــة أشــهر مــن أن یذکــر و کــذا الحدیــث القدســی المــروی عــن علــی الرضا عــن آبائه
علیهمالسالم(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  .)۲۱۶ :۱۳میتــوان از ایــن عبــارت اشــتهار حدیــث قدســی
نقــل شــده از امــام رضــا gرا برداشــت کــرد ،لــذا هیــچ ســندی هــم بــرای آن ذکــر نکــرده اســت.
حدیــث بطاقــة در فضیلــت ال الــه اال الله(ترمــذی ۱۴۰۳ ،ق ،ج  ۱۳۳ :۴و  )۱۳۴و بــه نظر علمای
اهــل تســنن از احادیــث صحیــح اســت (مــاوردى ،بیتــا ،ج  )۱۳۶ :۵و حدیــث قدســی معــروف
َ َ ْ َ َ
َ َ َّ َّ
َ َ ْ َ
ـن َعذ ِابی) ،هــم در منابع
ـن َدخــل ِح ْص ِنــی أ ِمــن ِمـ
بــه سلســلة الذهــب (ل ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه ِح ْص ِنــی فمـ
اهــل تسنن(طبســی )۷۳ - ۳۵ :۱۳۹۱ ،و هــم منابــع شــیعی نقــل شــده اســت(ابنبابویه۱۳۷۸ ،
ق ،ج ۱۳۵ :۲؛ علــی بــن موســی ۱۴۰۶ ،ق ۳۹ :و .)۴۰
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 .۱۱سورۀ الرحمن آیه ۳۹
َ
َ ْ َ َّ ْ َ ُ
َ
یسأل َعن ذ ِنب ِه ِإ ٌنس َول َج ٌّان»؛
«فیوم ِئ ٍذ ل
در آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود.
آیــه اوصــاف برخــی مواقــف قیامــت را شــرح میکنــد کــه در آن موقــف از هیــچ جــن و انســی
دربــاره گناهانــش ســؤالی پرســیده نمیشــود (طباطبایــی ۱۴۱۷ ،ق ،ج ۱۰۷ :۱۹؛ طوســی،
بیتــا ،ج .)۴۷۷ :۹
دربــاره ســؤال و جــواب روز قیامــت ،دو گــروه از آیــات ســخن گفتهانــد ،برخــی از آیــات از وجــود
ســؤال و جــواب در قیامــت یــاد کردهانــد؛ از جملــه قســم یــاد میکنــد کــه در قیامــت از همــه آنهــا
ســؤال خواهــد شــدَ :ف َو َر ِّبــک َل َن ْسـ َـأ َل َّن ُه ْم َأ ْج َمع َ
ین(حجــر .)92 :آیــه ســوره الرحمــن برخــاف آیــه
ِ
َ ْ َ َّ ْ َ ُ
َ
ـذ ل یســأل عــن
فــوق ،میفرمایــد از هیــچ انــس و جنــی در روز قیامــت ســؤال نمیشــود :فیوم ِئـ ٍ
ٌ َ
َ
ـس َول َج ٌّان(الرحمــن.)39 :
ذ ِنبـ ِـه ِإنـ
تناقــض ایــن دو گــروه از آیــات باعــث شــده اســت تــا بــا توجیههــای گوناگــون ،تناقــض ظاهــری
ً
رفــع شــود ،مثــا گفتهانــد قیامــت دارای مواقــف متعــددی اســت کــه در برخــی از آنها ،انســانها
بازخواســت شــده و در مواقــف دیگــر بــر دهانهــا مهــر نهــاده میشــود تــا اعضــا ســخن گوینــد،
گاهــی ظاهــر افــراد بیانگــر حــاالت آنهاســت و نیــازی بــه ســؤال و جــواب ندارند(طباطبایــی،
 ۱۴۱۷ق ،ج  .)۱۰۷ :۱۹جــواب دیگــری بــرای رفــع تناقــض در منابــع ذکــر شــده اســت کــه بر پایه
روایتــی از امــام رضــا gاســتوار اســت ،بــر طبــق ایــن روایــت عــدم ســؤال مختــص بــه شــیعیان
گناهــکاری اســت کــه بــدون توبــه از دنیــا رفتهانــد و در بــرزخ بــه انــدازه گناهــان خــود مجــازات
شــدهاند ،بنابرایــن در قیامــت گناهــی ندارنــد تــا مــورد بازخواســت و ســؤال قــرار گیرند(تنکابنــی،
 1411ق.)142 :
مؤلــف تفســیر روح المعانــی راهحــل اخیــر را مــورد اشــاره قــرار داده و مینویســد :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 میکنــد 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 الله 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 ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۱۱۳ :۱۴
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 میکــرد.
روایــت در مجمعالبیــان طبرسی(طبرســی ،۱۳۷۲ ،ج  )۳۱۲ :۹و تفســیر فرات(کوفــی۱۴۱۰ ،
ق )۴۶۱ :از امــام رضــا gنقــل شــده و شــیخ صــدوق آمــرزش گناهــان بــه علــت عــذاب برزخــی را
جــز اعتقــادات شــیعه دانســته اســت(ابنبابویه ۱۴۱۴ ،ق ۷۴ :و  )۷۵و روایــت را بــه صــورت مســند
بــا تفــاوت تعبیــر در کتــاب فضائــل الشــیعه نقــل کــرده اســت(ابنبابویه ،بیتــا ۴۲ :و .)۴۳
اصــل وجــود بــرزخ و بخشــی از پاداشهــای نیکــوکاران و مجــازات بــدکاران بــا توجــه بــه برخــی
آیــات از جملــه آیــه  100ســوره مؤمنــون قابــل اثبــات اســت(مکارم شــیرازی ،1377 ،ج 441 :5
  .)456حتــی حنابلــه ،شــافعیها و حنفیهــا نیــز معتقــد بــه انتفــاع میــت از اعمــال دنیــوی دربــرزخ هستند(ســبحانی تبریــزی )73 – 70 :1376 ،در برخــی روایــات فریقیــن نیــز قبــر (یــا برزخ)
بــه بهشــت یــا دوزخ تشــبیه شــده اســت ،از رســول خــدا nروایت شــد ه کــه قبــر باغــی از باغهای
ْ
َ ْ ٌ
بهشــت یــا گودالــی از گودالهــای جهنــم اســت :إ َّن َمــا ْال َق ْبـ ُـر َر ْو َضـ ٌـة مـ ْ
ـاض ال َج َّنـ ِـة ،أ ْو ُحفـ َـرة
ـ
ی
ر
ـن
ِ
ِ ِ ِ
ـن ُح َفــر َّ
مـ ْ
النار(ترمــذی 1403 ،ق ،ج 358 :4؛ کلینــی 1429 ،ق ،ج )597 :5؛ یکــی از ثمــرات
ِ
ِ
اعتقــاد بــه حیــات برزخــی ،رفــع شــبهات مربــوط بــه توســل و شــفاعت پیامبــر و بقیــه اهلبیــت
اســت کــه ســلفیها آن را بــه دلیــل اعتقــاد نداشــتن بــه حیــات میــت انــکار میکنند(نجــارزادگان،
ً
 ،)71 - 45 :1391همانگونــه کــه قبــا نیــز اشــاره شــد آلوســی دارای اندیشــههای ســلفی
اســت(ذهبی ،بیتــا ،ج  )۳۵۳ :۱لــذا بــا پذیــرش روایــت امــام رضــا gدر 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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ـ
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«اللــه
ر
ـن ِل َت ْعل ُمــوا أ َّن الل َه َعلی
ض ِمثلهــن یتنزل المــر بینهـ
ِ
ٍ
ِ
ِّ َ ِ ًْ
ِّ َ
َ ٌ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ
ـیء ِعلما»؛
ـیء ق ِدیــر وأن اللــه قــد أحــاط ِبــکل شـ ٍ
کل شـ ٍ
خــدا همــان کســی اســت کــه هفــت آســمان و هماننــد آنهــا هفــت زمیــن آفریــد فرمــان [خــدا]
در میــان آنهــا فــرود میآیــد تــا بدانیــد کــه خــدا بــر هــر چیــزی تواناســت و بــه راســتی دانــش وی
هــر چیــزی را در بــر گرفتــه اســت.
ایــن آیــه بــا تأکیــد بــر مضمــون آیــات قبــل دربــارۀ ربوبیــت خــدا و بعثــت پیامبــر میفرمایــد:
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،
ارزاق ،مــرگ ،زندگــی و  ...را از آســمان بــه زمیــن فرســتاده اســت تــا روشــن شــود کــه قــدرت
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  325 :19و .)326
آلوســی در تفســیر هفــت آســمان و توضیــح چگونگــی قــرار گرفتــن آســمانها بــر روی همدیگــر
روایتــی از امــام رضــا gنقــل کــرده اســت :أخــرج العیاشــی بإســناده عــن الحســین بــن خالــد
ّ
عــن أبــی الحســن الرضــا رضــی اللــه 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 فوقهــا قبــة و األرض الثالثــة فــوق الســماء الثانیــة و الســماء الثالثــة فوقهــا قبــة
حتی ذکر الرابعة و الخامســة و السادســة فقال :و األرض الســابعة فوق الســماء السادســة و الســماء
َ ْ َ َ
ـماوات َو
السـ
ـابعة فوقهــا قبــة و عــرش الرحمــن فــوق الســماء الســابعة و هــو قولــه تعالــی :ســبع سـ ٍ
َ َْ
َْ
ُ
َ
ْ
ض ِمثلهــن (...آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج )۳۳۹ :۱۴؛ حســین بــن خالــد از امــام رضــاg
ِمــن الر ِ
ســؤال میکنــد کــه ســتونهایی کــه بــه چشــم دیــده نمیشــوند ولــی بیــن زمیــن و آســمان قــرار
ّ ُ َّ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ـد ت َر ْون َها»(رعــد )۲ ،چگونــه هســتند؛ امــام در پاســخ
ات ِبغیـ ِـر عمـ ٍ
ـذی رفــع الســماو ِ
دارنــد «اللــه الـ ِ
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
ششــم بــر روی آســمان پنجــم اســت و آســمان ششــم گنبــدی اســت روی آن و زمیــن هفتــم در
بــاالی آســمان ششــم قــرار دارد و آســمان هفتــم گنبــدی اســت بــاالی آن و عــرش رحمان تبــارک و
َّ
ـذی
تعالــی بــر بــاالی آســمان هفتــم قــرار دارد و ایــن
کالم خــدای تعالــی اســت کــه میفرمایــد :الـ ِ
َ َ َْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ
ال ْرض م ْث َل ُهـ َّ
ـن َیت َنـ َّـزل ال ْمـ ُـر بینهـ َّ
ـماوات و ِمــن
ـن.
ِ ِ
خلــق ســبع سـ ٍ
روایــت مزبــور در تفســیر عیاشــی آمــده است(عیاشــی ۱۳۸۰ ،ق ،ج  )۲۰۳ :۲و علــی بــن
ابراهیــم آن را بــه طــور کامــل نقــل کــرده اســت (قمــی ۱۴۰۴ ،ق ،ج  ۳۲۸ :۲و )۳۲۹؛ عالمــه
طباطبایــی آن را حدیثــی نــادر دانســته و مــراد از آن را بــه باطــن عالــم نزدیکتــر از ظاهــر عالــم
میداند(طباطبایــی ۱۴۱۷ ،ق ،ج .)۳۲۸ :۱۹

 .۱۳سورۀ التین آیه ۱
الت َ َّ ُ
َ ِّ
ون»؛
«و ِ
ینوالزیت ِ
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 بیتالمقــدس اســت کــه بــر روی اولــی انجیــر و بــر
روی دومــی زیتــون رشــد میکنــد .بــه همیــن خاطــر بــر ایــن دو کــوه اطــاق تیــن و زیتــون شــده
اســت .علــت قســم خداونــد بــر ایــن دو اســم بــه خاطــر فوایــد زیــاد آنها یــا بعثــت پیامبــران در این
دو نقطــه اســت(طباطبایی 1417 ،ق ،ج .)319 :20
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تفســیر روح المعانــی آلوســی در ذیــل آیــه فــوق برخــی خاصیتهــای پزشــکی انجیــر و زیتــون را
بــه نقــل از روایــات ذکــر کــرده اســت؛ از جملــه روایتــی از امــام رضــا gنقــل کــرده کــه انجیــر بوی
بــد دهــان را از بیــن میبــرد ،باعــث رویــش مــو بــوده و مانــع فلــج بــدن میشــود :عــن علــی الرضــا
بــن موســی الکاظــم علــی جدهمــا و علیهماالســام أنــه یزیــل نکهــة الفــم و یطــول الشــعر و هــو
أمــان مــن الفالــج (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۹۴ :۱۵
روایــت آلوســی در منابــع مختلــف تفســیری دیــده میشــود کــه بــه همیــن عبــارت اغلــب در
منابــع اهــل تســنن نقــل شــده اســت(فخر رازی ۱۴۲۰ ،ق ،ج ۲۱۰ :۳۲؛ حقــی بروســوی ،بیتــا،
ج ۴۶۶ :۱۰؛ ابوالســعود ،بیتا ،ج ۱۷۴ :۹؛ نیشــابوری ۱۴۱۶ ،ق ،ج  .)۵۲۴ :۶در منابع شــیعی
حدیــث بــا تفــاوت اندکــی در الفــاظ آمــده اســت(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج ۵۶۲ :۱۲؛ نیــز ر.ک .برقی،
۱۳۷۱ق ،ج .)۵۵۴ :۲

نتیجهگیری
آلوســی از مفســران بنــام اهــل تســنن بــا گرایــش ســلفی در قــرن ســیزدهم ،برخــی روایتهــای
علــی بــن موســی الرضــا gرا در تفســیر «روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم و الســبع
المثانــی» آورده کــه در ایــن پژوهــش بــه صــورت تطبیقــی بررســی شــده اســت.
آلوســی  13روایــت از امــام رضــا gدر ذیــل آیــات آورده اســت و بــرای حضــرت علــی بــن موســی
الرضــا gتعابیــر احترامآمیــز نظیــر رضــی اللــه عنــه و علیهالســام اســتفاده کــرده اســت و گاهی
از آن حضــرت بــا کنیــه یــاد میکنــد .وی در ذکــر روایتهــای حضــرت علــی بــن موســی الرضــا
 gاز تفســیر عیاشــی ،تفســیر مجمعالبیــان طبرســی ،محاضرات راغــب اصفهانی و زاد المســیر
ابــن جــوزی اســتفاده کــرده و برخــی روایتهــا را بــدون ســند آورده اســت.
بررسی روایتهای نقل شده از امام رضا gدر تفسیر روح المعانی بیانگر آن است که:
الــف :آلوســی در ذیــل آیــات  ۱۷آل عمــران ۱۱۰ ،ســوره کهــف ۳۹ ،ســوره یــس ۴۰ ،ســوره یــس،
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 ۱۹محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه ۱۲ ،طــاق و آیــه اول ســوره تیــن روایاتــی از امــام رضــا gدر
تأییــد نظــر خــود یــا بیــان نکتــه تفســیری آورده اســت.
ب :مؤلــف در ذیــل آیــات  ۴۴ســوره اعــراف ۳۹ ،الرحمــن روایاتــی ذکــر کــرده ولــی آنهــا را قبــول
نکــرده اســت ،در مقالــۀ حاضــر ســخن آلوســی در ایــن مــوارد ،بررســی و نقد شــده اســت.
ج :وی در ذیــل آیــات  ۸۸ســوره قصــص و آیــه  ۵۵ســوره زخــرف بــهاشــتباه برخــی روایتهــا را
بــه حضــرت امــام رضــا gمنتســب کرده اســت؛ علــت این اشــتباه ،نقــل روایــت از منابــع دیگری
اســت کــه بــه اشــتباه روایاتــی را بــه امــام رضــا gمنتســب کردهانــد.
د :همچنیــن روایاتــی را در ذیــل آیــه  ۱۱۳ســوره هــود و آیــه  ۶۵ســوره کهــف نقــل کــرده اســت که
در منابــع تفســیری و حدیثی یافت نشــد.
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 خاکپور ،حسین« .)1390( .گونه شناسی کاربرد روایات اهلبیت علیهمالسالم در تفسیر روح المعانی آلوسی» .فصلنامه حسنا .ش .۸صص.۱۰۵ -۹۱ :
 ذهبی ،محمدحسین( .بیتا) .التفسیر و المفسرون .بیروت :دار احیاء التراث العربی. راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1412( .ق) .مفردات ألفاظ القرآن .بیروت  /دمشق :دار القلم  /الدار الشامیة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ1420( .ق) .محاضرات االدباء و محاورات آلشعراء و آلبلغاء .بیروت :شرکة دار األرقم بن أبیاألرقم.
 رشید رضا ،محمد1366( .ق) .تفسیر القرآن الحکیم  /تفسیر المنار .قاهره :دارالمنار. زمخشری ،محمود بن عمر1407( .ق) .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل .بیروت :دار الکتاب العربی. سبحانی تبریزی ،جعفر .)1376( .الحیاة البرزخیة .قم :موسسه امام صادق علیهالسالم. سیفی مازندرانی ،علی اکبر1422( .ق) .مقیاس الرواة فی کلیات علم الرجال .قم :موسسة النشر االسالمی. شحاته ،عبدالله محمود1421( .ق) .تفسیر القرآن الکریم .قاهره :دار غریب. شریف قرشی ،باقر .)1380( .حیاة اإلمام الرضا  .gقم :سعید بن جبیر. شعراوی ،محمد متولی1991( .م) .تفسیر الشعراوی .بیروت :اخبار الیوم. صابونی ،محمد علی1421( .ق) .صفوة التفاسیر .بیروت :دار الفکر. صادقی تهرانی ،محمد .)1365( .الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن .قم :انتشارات فرهنگ اسالمی.ّ ّ
محمد صلی الله علیهم .قم :مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
 صفار ،محمد بن حسن1404( .ق) .بصائر الدرجات فی فضائل آل طباطبایی ،سید محمدحسین1417( .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. طبرسی ،فضل بن حسن .)1372( .مجمعالبیان فی تفسیر القرآن .تهران :انتشارات ناصرخسرو. طبری ،محمد بن جریر1413( .ق) .دالئل اإلمامة .قم :بعثت. ـــــــــــــــــــــــ1412( .ق) .جامع البیان فی تفسیر القرآن .بیروت :دار المعرفة. طبسی ،محمد محسن« .)1391( .اهل سنت و حدیث سلسلة الذهب» .فصلنامه امامت پژوهی .ش .۵صص.۷۳ -۳۵ : طوسی ،محمد بن حسن1407( .ق) .تهذیب األحکام .تهران :دار الکتب اإلسالمیه. ــــــــــــــــــــــــ( .بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن .بیروت :دار احیاء التراث العربی. عبدالحمید ،محسن1388( .ق) .آلوسی مفسرا .بغداد :مطبعة معارف. عبد الحلیم محمود ،منیع1421( .ق) .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. علی بن موسی ،امام هشتم 1406( .gق) .صحیفة اإلمام الرضا  .gمشهد :کنگره جهانی امام رضا .g عیاشی ،محمد بن مسعود1380( .ق) .تفسیر العیاشی .تهران :المطبعة العلمیة. فخر رازی ،محمد بن عمر1420( .ق) .مفاتیح الغیب  /التفسیر الکبیر .بیروت :دار احیاء التراث العربی. قاسم پور ،محسن« .)1394( .رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی» .ادیان و عرفان .سال  .48ش .2صص.243 – 227 : قرطبی ،محمد بن احمد .)1364( .الجامع ألحکام القرآن .تهران :انتشارات ناصرخسرو. قزوینی ،امیرمحمد1420( .ق) .اآللوسی والتشیع .بی جا :مرکز الغدیر للدراسات اإلسالمیة.سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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 قطب ،سید1425( .ق) .فی ظالل القرآن .بیروت :دار الشروق. قطب الدین راوندی ،سعید بن هبة الله1405( .ق) .فقه القرآن .قم :مکتبة آیة الله المرعشی النجفی. قمی ،علی بن ابراهیم1404( .ق) .تفسیر القمی .قم :دار الکتاب. کاشانی ،فتحالله بن شکرالله( .بیتا) .منهج الصادقین فی إلزام المخالفین .تهران :کتابفروشی اسالمیه. کلینی ،محمد بن یعقوب1429( .ق) .الکافی .قم :دار الحدیث. کوفی ،فرات بن ابراهیم1410( .ق) .تفسیر فرات الکوفی .تهران :مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة اإلرشاد اإلسالمی. ماوردى ،علی بن محمد( .بیتا) .النکت و العیون  /تفسیر الماوردی .بیروت :دار الکتب العلمیة. مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی1403( .ق) .بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار .بیروت :دار إحیاء التراث العربی. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1404( .ق) .مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول .تهران :دار الکتب اإلسالمیة. مجلسی ،محمدتقی بن مقصودعلی1406( .ق) .روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه .قم :مؤسسه فرهنگی اسالمیکوشانبور.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ1414(.ق).لوامعصاحبقرانیمشهوربهشرحفقیه.قم:مؤسسهاسماعیلیان. محمود متولی ،عبدالحمید1420( .ق) .أضواء علی مناهج بعض المفسرین من زوایا علوم القرآن .بیجا :اسالمیة. مراغی ،احمد مصطفی( .بیتا) .تفسیر المراغی .بیروت :دار الفکر. مطهری ،مصطفی« .)1392( .تفسیر امام رضا علیهالسالم در منابع اهل سنت» .فصلنامه سفینه .ش .۳۹صص.۶۲-۳۸ : مظفر ،محمدحسین1421( .ق) .اإلمام الصادق  .gقم :جامعه مدرسین. معرفت ،محمدهادی .)1379( .تفسیر و مفسران .قم :مؤسسه فرهنگی التمهید. مفید ،محمد بن محمد1413( .ق) .اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد .قم :کنگره شیخ مفید. مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران .)1374( .تفسیر نمونه .تهران :دار الکتب اإلسالمیة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.)1377(.پیامقرآن.تهران:دارالکتباإلسالمیة. 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 محمد1416( .ق) .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 آستانقدس رضوی.
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