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مقدمه 
از آنجتتا کتته قتترآن کتتریم کتتتاب هتتدایت بتته شتتمار میآیتتد ،ولتتی هتتدایت ،فتترع بتتر فهتتم قتترآن
است ،قرآن کریم وظیفه تفسیر و تبیین معارف قرآنی را بر عهده پیامبر

قرار داده و پیامبر

نیز اهلبیت و عترت را که یکی از دو ثقل هستند ،در کنار قرآن کتریم قترار میدهتد .بنتابراین،
بیانات آنان مفسر و ّ
مبین معارف قرآنی است.
بهت تترین جل تتوه احی تتای ن تتام و ی تتاد کت تتاب خ تتدا ،آنج تتا ص تتورت گرف تتت ک تته س تتر مق تتدس

آن حضتترت بتتر بتتاالی نیتتزه ،نتتدای الهتتی ستتر داد و بتتا ایتتن نتتدا بتته ستتیاهدالنتتی کتته هتتیچگتتاه
نخواستند ندای حق را بشنوند ،فهماند کته نتور ختدا ختاموششتدنی نیستت و قترآن همیشته

زنده خواهد ماند:

ُ ُ ُ ُ
ُ ُ
تَن ُرث ِ َه (َ.صفَ )8 :
اهللَم ُ َ
اهللَ ُبأف ُاه ُه ََوََ َ
َُیر ی ُدونََ َُل َُيط ُوؤاَنررََ ُ َ

آری ،آن سر مبارک بر روی نیزه ،اصحاب کهف را یاد آور شد چنین تالوت کرد:

ُ
يَکان اَ ُم ََآیا ُتناَعجباَ (َ.کهفَ )9 :
أمََح ُسبتََأنََأصجابََالَكَه ُ ََوََالرق ُ َ

امتتام حس تین

اطهار
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مظهتتر کلم تتات تام ت پروردگتتار استتت .در تتتالش پی تامبر ا ک ترم

برای توجه دادن امتت اسالمی به حسین

از مهمتر ین آن اسرار ،همین باشد که حسین

و ائمتته

استرار ی نهفتته استت .چتهبستا یکتی

آشکارتر ین آیات الهی و پتر فترو تتر ین مظهتر

پروردگار رو ی زمین و در آسمان است .بتر استاس ایتن راز ،چگونته قابتل تصتور استت کته نتام و
نشان آن حضرت در آیات کتاب الهتی نیامده باشد
سنت حفظ قرآن 1اقتضا میکند که نام حسین

به صتراحت و بته نتص در قترآن نیایتد؛

چتترا ک ته در ای تن صتتورت ،ای تن دستتته از آی تات را ماننتتد ختتود آن بزرگتتوار ک ته قتترآن نتتاطق بتتود و
شهیدش کردند و سرش را بر نیزه کردند ،بتا شمشتیر نیرنت

از میتان برمیداشتتند و قترآن را بتر

نیزه تحر یف میکردند؛ چنانکته کلمتات صتر یح و نتص پیتامبر
ز یر پا گذاشته شد و کتمان گردید.
ُ َّ ُ َّ َّّ َّ َّ ّ َّ َّّ َّ ُ َّ َّّ 1
حافظون ( .حجر)9 :
الذکر و ِإنا له ل ِ
ِ .انا نحن نزلنا ِ

در بتتاره امتتام حستین

در بتاطن آیتات

بنابراین ،جمع آن راز و این سنت ،چنین است که نام و نشان حستین
متعدد قرآن کریم آمده باشد.

وقرآن 

امامحسی
امام حسین

در معرفی قرآن کریم میفرماید:
ُکت ُ
َاْلش ار ِةَو َاللط ا ُئ ُ َو َاْلق ا ُئ ُ ََ.
اب ُ
َاهللَع َو َج َع َأر بف ُ َأش يَاءََ:ع َال ُفب ار ِةَو ُ
ُ
ُ
ُ
اء؛َ(شهعیری،
اص َو َاللطا ُئ َُلألو ِلي ُاءَو َاْلق ا ُئ ُ َُلأل ن ُبي ُ َ
َاْلشارة َُللخ ُ
فال ُفبارة َُللف ُامَو ُ
بیتا 41 :مجلسی 278 /75 :1403 ،و  103 ،20 /89و َ )275 /110

کتتتاب ختتدا بتتر چهتتار چیتتز استتتوار استتت :عبتتارات و اشتتارات و لطتتایف و حقتتایق.
عبارات قترآن بترای عمتوم استت و اشتارات قترآن از آن ختواص و لطتایف قترآن بترای
اولیای خدا و حقایق آن از آن انبیاء است.

بتتیگمتتان آیتتات نتتازل شتتده در شتتأن امتتام حستتین

 ،گوناگونانتتد .برختتی از روایتتات بتترای

تفسیر و برخی دیگر روایاتی هستند که در تطبیق آیات به امتام حستین

داللتت متیکننتد.

در این پژوهش در صدد بیان آنها هستیم.
.1آیاتیکهدرتفاسیرشیعهبههمامحسین تفسیرشا هنا 
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ثَ
ك ََ َ
 َ.1فق ََتف ال اَن د ُ َعَأبناءن اَوََأبن اءَ َک ََوََ ُنس اءناَوََ ُنس اءَ َک ََوََأن َوس ناَوََأنوس َ
نب َُت
به آنها بگو :بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم ،شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان

خو یش را دعوت نماییم ،شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم ،شما

َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ ُ
ناءکم اجماع دارند که مراد از پسران پیامبر ،حستن و
مفسران در قسمت ندع أبناءنا و أب
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هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنیم.
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؛َ(آل عمران)61 :

همچنین ثعلبی در تفسیر خود از مجاهد و کلبی چنین روایت کرده است:
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حسین

هستند (طوسی ،بیتا485 /2 :؛ طبرسی.)763 /2 :1372 ،
در جر یتان مباهلته ،رستتول ا کترم

دست حسن و حسین

 ،بتته همتراه علتی

و فاطمتته

در حتالی کتته

را گرفته بود ،به مباهله آمدند ( .علبی)81 /1 :1422 ،

رستتول ا کتترم
اهلبیت

در مباهلتته ،اهتتلبیتتت ختتود را همتتراه کتترد کتته ایتتن نشتتان از مقتتام واالی

دارد که از جمله آنها امام حسین
 َ.2فتلىقََآ ُ َمَ ُم ََر ُب ُ َهَکَ ُلما

است.

؛َ(بقره)37 :

سپس آدم از پروردگارش کلماتی در یافت داشت.

در کت تتاب ش تتریف ک تتافی آم تتده اس تتت ک تته یک تتی از دو ام تتام معص تتوم (ام تتام ب تتاقر ی تتا ام تتام
صادق

) در تفسیر آیه فرمودند:
حضرت آدم

پس از خرو از بهشت ،گفت :پروردگتارا! جتز تتو ختدایی نیستت.

پتا ک و منزهتی تتتو .تتتو را ستتپاس متتیگتتویم .بته ختتودم بتتد کتتردم و بتته نفتتس ختتود ظلتتم
نمودم .مرا ببخش و توبه مرا بپذیر که تو توبهپذیری.

شبیه به این روایت ،از صدوق ،عیاشی ،قمی و دیگران نیز نقل شده است.
در روایتی دیگر از امام بتاقر یتا امتام صتادق

نقتل شتده استت کته از حضترت در بتار آیت

یادشده سؤال شد؛ حضرت فرمود:
ُ

ُ

سأل َهَبج َََممدََوََع ََوََاْلس ََوََ ُ
هی َ(َ.عروسی ههویزی،
اهللَعلَ ُ َ
اطم ََص ََ ُ َ
اْلسَ ُ َ
یَوََف ُ
ُ
ُ ُ
ُ
 67 /1 :1415بحرانی 192 /1 :1416 ،طباطباییَ )148 /1 :1417 ،
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توجتته بتته مقتتام پتتن تتتن آل عبتتا

_ کتته یکتتی از آنتتان ستتید الشتتهدا

استتت _ باعتتث

میشود دریابیم به این بزرگواران چه عظمتی عنایت شده که حضرت آدم
توبهاش به دامان آل عبا

برای پتذیرش

متوسل میشود و خداوند نیز توبه او را میپذیرد.

ُ
ُ
یلَاْلم َُدَ ُمنَكَ
هاَال ی ََآم ُن اَأطا ُف اَاهللََوََأطا ُف اَالر ُسرلََوََأو ِ َ
 َ.3یاَأَ ُ َ

؛َ(نساء)59 :

اى کسانی که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنیتد پیتامبر ختدا و
اولو األمر (اوصیاى پیامبر) را.

ابنبابویه به سند خود از جابر بن عبداهلل انصاری نقل کرده که گفت:

َّ
َّ
َّ
َّ
وقتی خدای عزوجل آیه شریفه یتا أ ُّی َّهتا َّّالتذی َّن َّآم ُنتوا أطی ُعتوا َّ
اهلل َّو أطی ُعتوا َّّالر ُستول َّو
َّ
ُ
ُ
نتازل کترد ،بته آن جنتاب عرضته داشتتم :یتا
أو ِلی األم ِر ِمنکم را بر پیتامبر ا کترم

رسول اهلل! خدا و رسولش را شناختیم؛ اولی األمر کیست که خدای تعالی اطاعت

ک تتردن آن تتان را دوش تتادوش اطاع تتت ت تتو ق تترار داده اس تتت فرم تتود :ای ج تتابر! آن تتان
جانشتتینان منانتتد و امامتتان مستتلمین پتتس از متتن هستتتند کتته اولتتی آنهتتا علتتی بتتن
ابیطال

و سپس حسن و آنگاه حسین و پس از او علی بن الحستین و آنگتاه

محمد بن علی است که در تورات معروف به باقر

است و تو بته زودی او را درک

خواهی کرد .چون با او دیدار کردی ،از طرف من به او ستالم برستان .ستپس صتادق
جعفر بن محمد و بعتد از او موستی بتن جعفتر و آنگتاه علتی بتن موستی و پتس از وی
محمد بن علی و سپس علی بن محمد و آنگتاه حستن بتن علتی و در آختر ،هتمنتام
متن محمتد استت کتته هتم نتامش نتتام متن استت و هتم کنیتتهاش کنیته متن استتت .او
حجتتت خداونتتد استتت بتتر روی زمتتین ،و بقیتتة اهلل و یادگتتار الهتتی در بتتین بنتتدگان
خداستتت .او پستتر حستتن بتتن عل تی استتت .اوستتت آن کستتی کتته ختتدای تعتتالی نتتام
خودش را به دست او در سراسر جهان میگستراند.

این روایت را نعمانی از سلیم بن قیس و علی بن ابراهیم نیز بته همتین طر یتق آورده استت
(طباطبایی.)411/4 :1417 ،
جابر جعفی و ابوبصیر از امام باقر

روایتت کردهانتد

و حسن بن صالح از امام صادق

که در تفسیر آیه فرمود:
اول تتی األم تتر ،اوص تتیای رس تتول خ تتدا

و فرزن تتدان معص تتوم فاطم تته

از امام تتان

طباطبایی)411 /4 :1417 ،

همانطور که در روایات ذکر شتد ،پتس از پیتامبر

استت .بنتابراین اولتی األمتر بایتد معصتوم باشتد تتا اطاعتت او ماننتد اطاعتت از

رستتول ختتدا کتته معصتتوم استتت ،الزم و واج ت
اهلبیت

شتتود و ایتتن بیتتان ،تنهتتا از جهتتت مصتتداقی بتته

تعلق دارد .از آنجا که یکی از معصتومان ،امتام حستین

ستید الشتهدا نیتز بتته بیتان آیته واجت

استت ،اطاعتت از

استتت و جتای بستی تأستف استتت کته بتا آ گتاهی از ایتتن

مقام ،از آن بزرگوار اطاعت نکردند و آن مظلوم را به شهادت رساندند.
َسیَ ؛َ(حجر)75 :
ذلکََْلَیا ََ ُلل ُمت ُ َ
فَ َُ
ُ َ.4إنََ َ

در تفاسیر شیعی

شریفه واجت

اطاعتت از اهتلبیتت

مطتابق آیته

جایگاه امام حسین

هست ت تتتند( .که ه ههوفی 108 :1410 ،طبرسه ه ههی 100 /3 :1372 ،بحرانه ه ههی112 /2 :1416 ،و 113
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در این [سرگذشت عبرتانگیز  ،نشانههایی براى هوشیاران است.

در مجلس مأمون ،از علل امامت سؤال کردند .امام رضا
که اولین باهوش و علی و حسن و حسین

فرمتود :ایتن آیته در بتار پیتامبر

تا روز قیامتاند ،نازل شده است.

در تفسیر عیاشی از عبدالرحمن بن سالم اشل ،روایت کرده که در تفسیر آیه گفت:
متوستتمین ،آل محمتتد

)151 /7 :1368

هستتتند( .عروسههی هههویزی 25 /3 :1415 ،قمههی مشهههدی،

این آیه به روشتنی بتر بتاهوش بتودن اهتلبیتت _ کته از جملته آنتان امتام حستین

استت _

تصتتریح متتیکنتتد .آری ،حضتترت بتتا هتتوش و ذکتتاوتی ختتاص در برابتتر ظلتتم و ستتتم ایستتتادگی
فرمود که دشمن را خوار و ذلیل کرد و ناحق بودنشان را در افکار عمومی به اثبات رساند.
ُ َ.5إنََاْلبَدارََلفََنفي َ؛َ(مطففین)22 :

ّ
مسلما نیکان در انواع نعمتاند.

دربار این که ابرار ،چته کستانی هستتند و منظتور از ابترار در آیته چیستت ،از امتام حستن
روایتی وارد شده که فرمود:
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ُُ
َاهللَم اَأرا َُب ُه َُإل َع ُ ِ َب َأ ُ ِىبَط ُال َو َ
ت
َک
اَف
َم
ک
َاهللَع َو َج َُ َ:إنَاْلب دارََ َف ُ
اب ُ
ُ
ُ
ُِ
اطم َو َأن اَو ُ
َاْلس یَ؛َ(عروسههی هههویزی 437 ،526 ،533 /5 :1415،قمههی مشهههدی،
ف ُ
 172 /14 :1367و َ )188
در هتر جتای قترآن ،خداونتد «ابترار» را ذکتر فرمتوده ،بته ختدا قستم کستی را جتز [پتتدرم
علی بن ابیطال

و [مادرم فاطمه و من و حسین را اراده نفرموده است.

ابرار کسانی هستند که نفس زکیه دارند و هیچ کاری جز صال و خیتر انجتام نمتیدهنتد.
بنابراین چنین خصوصیتی تنها بر انوار مقدسه پن تن آل عبتا
آن ابرار ،حسین بن علی

انطبتاق دارد کته یکتی از

است .او نفس زکیه و مطمئنه است و در کتربال بته نفتع دیتن و بته

صال جامعه اسالمی شهادت را با رضایت به قضای الهی پتذیرفت کته دیتن پابرجتا بمانتد
(نجفلو ،بیتا .)104 :حال میتوان گفت بنا به روایت امام حستن
نیز همین تفسیر را دارد.

 ،آیته  13ستوره انفطتار

ُ
ُ
ضَوََ جنفل ُه ََأ ُئ ََوََ جنفل ُه ُ ََ
فَاْلر ُ َ
 َ.6وََنر ی ُ َدَأنََ َُن ََع ََال ی ََاس ُتض ُفو اَ ُ َ
ال ُاث یَ ؛َ(قصص)5 :
میخواهیم بر مستضعفان زمین ّمنت نهیم و آنان را پیشتوایان و وارثتان روى زمتین
قرار دهیم.

در معانی االخبار از مفضل بن عمر روایت شده که گفت:
از امام صادق

شنیدم میفرمود :رسول خدا

به علی و حسن و حسین

نگاه کرد و گریست و فرمود :شما مستضعفان پس از متن هستتید .پرستیدم :یتا ابتن
رسول اهلل! معنای آن چیست فرمود :معنایش این است که شما ائمه بعتد از متن
هستید که ضعیف شمرده متیشتوید و ایتن آیته تتا روز قیامتت بتر متا جتاری استت.

(فیض کاشانی 80 /4 :1415 ،بحرانی 249 /4 :1416 ،طباطبایی)14 /16 :1417 ،

ائمتته پتتس از پیتتامبر ،مستضتتعفان هستتتند و ایتتن در حتتالی استتت کتته رستتول ا کتترم
جاهای مختلتف ،آنتان را ستفارش فرمتوده استت .نگتاه رستول ختدا
امام حسین
پیتتامبر

در

بته امامتان از جملته

و گریه آن حضرت ،افزون بر این که مقام شتامخ ایشتان و محبتت بستیار ز یتاد
بتته آنتتان را متتیرستتاند ،نتتوعی ستتفارش اکیتتد بتته مستتلمین نیتتز بتته شتتمار متتیرود تتتا

مسلمین آ گاه ،متوجه مقام آنان از جمله امتام حستین
آنان برخیزند.

شتوند و در جتای ختود ،بته دفتاع از

ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و متادرش نیکتی کنتد .متادرش او را بتا نتاراحتی

سی ماه است.

در تفسیر علی بن ابراهیم

در ذیل آیه ،روایتی از امام صادق

خداوند به رسول خود والدت حسین

آمده است که فرمود:

را پیش از والدتش بشارت داد که امامت

تا روز قیامت در ذریه این مولود خواهد بود و سپس از شهادت آن بزرگوار خبتر داد.
رسول اکرم

این خبر را برای فاطمه

بیان فرمود .از ایتنرو حضترت زهترا

در تفاسیر شیعی

حمل میکند و بتا نتاراحتی بتر زمتین متیگتذارد؛ و دوران حمتل و از شتیر بتازگرفتنش

جایگاه امام حسین

ُ
ُ
ُ
ُُ ُ
 َ.7وََوصَيَناَ ُاْل نسانََ ُب ُالدَیَ ُ َهَ ُإحساناََْحلت ُ َهَأم ُ َهَ َکرهاََوََوَضفت ُ َهَ َکرهاََوََْحل ُ َهَوََ ُفص ال ُ َهَ
ُ
م رنََشهد َ ؛َ(احقافَ )15 :
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بتود ،کراهتت داشتت ... .آیتا متادری را دیتدهایتد کته از

بر حمل ختود کته حستین

حمل ختود ناراحتت باشتد نتاراحتی حضترت زهترا
شدن فرزندش حسین

بود.

بته ستب

آ گتاهی از کشتته

در علتتل الشتترایع نیتتز روایتتتی بتته همتتین مضتتمون در بتتاره آیتته نقتتل شتتده استتت (استتترآبادی،

563 :1409؛ فی

کاشانی14 /5 :1415 ،؛ عروسی هویزی.)12-11 /5 :1415 ،

بی گمان کسی که والدتش پیش از تولد ،بته وستیله ختالق هستتی متژده داده شتود ،دارای

شخصیتی بیبدیل خواهتد بتود .ایتن آیته در بتار والدت امتام حستین

نتازل شتده استت و

علمای شیعه روایات بسیاری در اینباره نقل کردهاند (مجلسی.)266 /66 :1403 ،
تطبیقشا هست 

.2آیاتیکهدرتفاسیرشیعه،بههمامحسین
ُ
هی ََ ُم ََالن َُب ُي یََوََ
اهللَعل ُ َ
ولئ کََم ََال ی ََأنف ََ ُ َ
 َ.1وََم ََ َُی ُط ُ ََاهللََوََالر ُس رلََفأ ُ
ُ
ُ
ولئکََرفاقاَ ؛َ(نساء)69 :
اْلیََوََح ُس ََأ َُ
داءَوََالص ُ َ
الص ُ َدیقیَ َوََالشه ُ َ
ُ
و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند[ ،در روز رستاخیز همنشین کسانی خواهد
ّ
بود که خدا ،نعمت خود را بر آنان تمام کرده است؛ از پیامبران و صدیقان و شهدا و
صالحان؛ و آنها رفیقهاى خوبی هستند.

در تفسیر علی بن ابراهیم از امام باقر
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

ّ
نبیین ،رسول خدا

صالحین ،ائمه

روایت شده است که فرمود:
است و صدیقین ،علی

هستتند و «حستن اولئتک رفیقتا» ،قتائم آل محمتد

(قمی)142 /1 :1363 ،

امام پنجم

مصادیق را بیان کرده و شهدا را به امام حسن و حسین

است که این مطل  ،بر مقام شهادت در حسین

از زبان قرآن بر همگان روشن و ثابت گردد.
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و شهدا ،حسن و حسین

و

استت.

تطبیق فرموده

تصتریح متیکنتد تتا حقانیتت آن بزرگتوار

ُ
فَ
اهللَم ثمََکَ ُلم ََطَ َُيب ََکَش جرةََطَ َُيب ََأص لهاَ ُاب تََوََفر ُعه اَ ُ َ
 َ.2ألََت رََکَي ََض ربََ ُ َ
السماء ؛َ(ابراهیم)24 :
آیا ندیدى چگونه خداوند «کلمه طیبه» [و گفتار پا کیزه را به درختی پا کیزه تشبیه

کرده که ر یشه آن [در زمین ثابت ،و شاخه آن در آسمان است

انس از پیامبر

روایت کرده است که «درخت پاکیزه نخل است».

ابنعباس میگوید« :درختی در بهشت است».

روایت کرده است که فرمود:

ابنعقده از امام باقر

درخت پاکیزه ،پیامبر و شاخههای آن علی و عنصر آن فاطمه و میوههای آن اوالد

فاطمتته (حستتن و حستتین

) و شتتاخهها و برگهتتای آن شتتیعیان متتا هستتتند... .

هنگامی که یکی از شیعیان ما میمیرد ،برگی از آن درخت ساقط متیشتود و چتون
طفل شیعهای متولد میشود ،برگی به جای آن برگ ،سبز میشود.

ابنعباس روایت کرده است که جبرئیل به پیامبر

عرض کرد:

آن درختتت ،تتتویی و علتتی شتتاخه آن و فاطمتته بتترگ آن و حستتن و حستتین میتتوه آن
هستند( .فیض کاشانی 85 /3 :1415 ،مالی)222 :1420 ،

روایتتت امتتام بتتاقر

در بتتاره آیتته متتذکور _ کتته مصتتادیق درختتت ّ
طی ت

را ذکتتر متتیکنتتد _ در

حقیقتت مصتادیق را بتر آیته تطبیتق فرمتوده استت .همچنتین در روایتت ابتنعبتاس ،جبرئیتتل

مصتتادیق آیتته را برمتتیشتتمرد کتته البتتته بتترای ایتتن مصتتادیق ،فضتتیلت و مقتتامی بتتاال قتترار دارد.
بدین ترتی امام حسین را میو درخت ّ
طی معرفی میکند؛ چرا که او میتو دل پیتامبر
و علی و فاطمه

است.

پی تامبر نستتبت بتته مؤمنتتان از خودشتتان ستتزاوارتر استتت؛ و همستتران او متتادران آنهتتا

دوستتتانتان نیکتی کنیتد [و ستتهمی از امتتوال ختتود را بتته آنهتتا بدهیتد ؛ ایتن حک تم در

کتاب [الهی نوشته شده است.

عبدالرحمن قصیر میگوید:
از امام باقر

در مورد آیه که در حق چه کسی نازل شده است پرسیدم .فرمتود :در

در تفاسیر شیعی

[مؤمن تتان محس تتوب م تتیشتتتوند؛ و خو یش تتاوندان نس تتبت ب تته یکت تدیگر از مؤمن تتان و
مهاجران در آنچه خدا ّ
مقرر داشته اولی هستند ،مگر ایتنکته بخواهیتد نستبت بته

جایگاه امام حسین

ُ ُ ُ ُُ ُ ُ
ُ
ُ
بَأو یلََب ُ
امَبفض ُه ََأو یلََ
هاُت ََوََأول اَاْلرح َُ
الؤ ِمنیََ ُم ََأنو ُس ُه ََوََأز واج َهَأم
 َ.3الن ُ ُ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ك ََمف ُر وف اََک انََ
هاجر ی ََ ُإلََأنََتوفل اَ ُإیلََأو َِلا ا َُئ َ
تابَ ُ َ
فَ َُک ُ َ
ُببف ََ َ
اهللَ ُم ََالؤ ِمنیََوََال ُ
تابَمسَ ُطرث َ ؛َ(احزا )6 :
ك َُ
فَالَ ُ َ
ذلکََ ُ َ
َُ
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امری نازل شده که بر حسین
اهلل

و فرزندان بعد از او جاری است و متا بته امتر رستول

از مؤمنین و مهاجرین اولی هستیم .پرسیدم :فرزنتدان جعفتر را نیتز شتامل

میشود فرمود :نه( .عروسی هویزی 239/4 :1415 ،قمی مشهدی)322/10 :1368 ،

بنابراین در تفسیر آیت  ،متذکور «اولتی» را بته امتام حستین
کردهاند که این نیز برای امام حستین

و فرزنتدان آن حضترت تطبیتق

و فرزنتدان معصتوم آن حضترت

فضتیلتی بتزرگ

به شمار میرود و چون راوی دربار فرزندان جعفر میپرستد حضترت پاستخ میدهتد :آنتان
داخل در این فضل نیستند و تنها مختص اباعبداهلل الحسین
ُ

ُُ
 َ.4یَج ُر ُ ََ ُم ُ
ُماَاللؤل َؤَوََالرجان َ؛َ(رحمن)22 :

و فرزندان اوست.

از آن دو ،لؤلؤ و مرجان خار میشود.

عالمه طباطبایی در تفسیر آیه مینویسد:

ابتتنمردو یتته از ابتتنعبتتاس نقتتل کتترده استتت کتته َّم ت َّر َّ ال َّبح ت َّر ی ِن َّیل َّت ِقی ت ِان
َّ
استتَّ .یخت ُر ُ
هستندَّ .بی َّن ُه َّما َّبتر َّزخ ال َّیب ِغیت ِان پیتامبر
فاطمه
ُّ ُ ُ
است( .طباطبایی)103 /19 :1417 ،
اللؤلؤ َّو ال َّمر َّج ِان حسن و حسین

علتتی و
ِمن ُه َّمتا

علتتی بتتن ابتتراهیم و ابتتنبابو یتته از یحیتتی بتتن ستتعید و محمتتد بتتن عبتتاس از جتتابر جعفتتی و
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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دیگران از امام صادق

نقل کردهاند که فرمود:

آیات  19و  20الرحمن ،علی و فاطمه دو دریای عمیق از علم هستتند کته هتیچ
ُّ ُ ُ
کتتدام بتتر صتتاحبش طغیتتان نمتتیکنتتدَّ .یخت ُتر ُ ِمن ُه َّمتتا اللؤلتتؤ َّو ال َّمرجتتان حستتن و

حسین هستند( .قمی 344 /2 :1363 ،طباطبایی)133 /23 :1417 ،

 َ.5وََالشو ُ ََوََال تد ؛َ(فجرَ )3 :
و به زو و فرد.

در کتاب ثواب االعمال از امام صادق

روایت شده است که فرمود:

واَسررة َالوجدَفَفرا َُئ ُض ُك َو َن ُاف ُل ُك َفإّن ُ ُ ُ
اقر ُء ُ
یَب ُ َع ُ ِ َ
اَس ررةَاْلس ُ
ُ
ُُِ
کانَم ُ
َاْلن ُ َ؛ َ
َاْلس ُ َ
ی َی مَال ُقيام ُ ُ َِفَ رج َُم ج
ستوره فجتر را در نمازهتای واجت و مستتح بخوانیتد؛ ز یترا ایتن ستوره ،ستوره امتتام

َم َقرأه اَ

حست تتین
خواهد بود.

است تتت و هت تترکس آن را بخوان ت تد در روز قیامت تتت بت تتا امت تتام حست تتین

علی بن ابراهیم ،در تفسیر آیه نقل کرده است که «شفع» دو رکعت نماز ش

رکعتتت استتت .در روایت تی دیگتتر نیتتز نقتتل کتترده کتته «شتتفع» یعنتتی حستتن و حستتین
امیرالمومنین

و «وتتر» یتک
و «وتتتر»

است (قمی.)419 /2 :1363 ،

ي ؛َ(صافات)107 :
ناهَ ُب ُ بحََعظ َ
 َ.6وََفدَیَ ُ َ

ما ذبح عظیمی را فداى او کردیم.

فضل بن شاذان در شر این آیه میگوید:
از امام رضا

شنیدم که میفرمود :زمانی که خداوند بته حضترت ابتراهیم

فرمود به جای اسماعیل

قوچی را که فرستاده ذبح کند ،ابتراهیم

امتر

از خداونتد

خواست به دست خودش فرزندش را ذبح نمایتد تتا بته بتاالترین درجته اهتل ثتواب
(صابران به معصیت) برستد .خداونتد بته او وحتی فرمتود :ای ابتراهیم! چته کستی از
خلقم در نزد تو دوستداشتنی است عرض کرد :هیچیک از خلتق تتو نتزد متن بته
اندازه حبیبت محمتد

دوستتداشتتنی نیستت .فرمتود :ای ابتراهیم! او نتزد تتو

دوس ت تتتداش ت تتتنی اس ت تتت ی ت تتا خ ت تتودت ع ت تترض ک ت تترد :او در ن ت تتزد م ت تتن از خ ت تتودم
دوستداشتنیتر است .فرمود :فرزند او در پیش تو دوستداشتنی استت یتا فرزنتد
ذبح شود دلخراش است ،یا فرزنتد تتو کته بته دستت ختودت بته ختاطر اطاعتت متن
ذبح شود عرض کرد :خداوندا! البته ا گتر فرزنتد او بته دستت دشتمنان ذبتح شتود،
محمتتد

هستتتند ،ستتر فرزنتتدش حستتین

متتیکننتتد و موج ت

را بتتا ظلتتم و عتتداوت از بتتدن جتتدا

خشتتم متتن متتیشتتوند .ابتتراهیم گر یتته کتترد .خداونتتد فرمتتود :ای

ابتتراهیم! ا گتتر استتماعیل را ذبتتح متتیکتتردی و دلتتت متتیستتوخت ،درجتتهای را بتته تتتو

میدادم ،اما به خاطر گریه بر حسین

که دلت برای مظلتومیتش ستوخت و تتو را

به گریه درآورد ،بهترین و باالترین درجات صابران به معصیت را به تو عطا کردم .و
َّ
این همان قول خداوند است که فرمودَّ :و َّف َّدی ُ
ناه ِب ِذبح ع ِظیم ( .استرآبادی:1409 ،

در تفاسیر شیعی

بتترای متتن دلختتراشتتتر استتت .فرمتتود :ای ابتتراهیم! گروهتتی کتته میپندارنتتد از امتتت

جایگاه امام حسین

خودت عرض کرد :خدایا! فرزند او .فرمتود :فرزنتد او بتا ظلتم و بته دستت دشتمنان
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 487فیض کاشانی 279 /4 :1415 ،بحرانی)619 /4 :1416 ،

در شتتر آیتته متتذکور ،بتته شتتهادت امتتام حستتین

امتتام رضتتا

و مظلومیتتت آن بزرگتتوار

تصتتریح متتیکنتتد و عتتالوه بتتر شتتهادت آن حضتترت ،بتته ثتتواب گر یتته و عتتزاداری بتترای آن امتتام
مظلتتوم نیتتز تأ کیتتد میفرمایتتد؛ چتترا کتته حضتترت اباعبتتداهلل الحستتین

در راه دیتتن و بتترای

احیتتای ستتنت نبتتوی در کتتربال بتته وستتیله بتتدترین افتتراد روی زمتتین بتته شتتهادت رستتید و ثتتواب
عتتزاداری بتتر آن بزرگتتوار ،بنتتا بتتر روایتتت یادشتتده ،ثتتواب ذبتتح استتماعیل را دارد؛ چتترا کتته او ذبتتح
عظیم است.

ُ

ُ

بَالغ ُر بَیَ ؛َ(رحمن)17 :
یَوََر َ
بَالش ُدقَ ُ َ
 َ .7ر َ

او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.

در تفسیر علی بن ابراهیم ،در ذیل آیه شریفه ،چنین نقل شده است:
مشر قَالشتاءَوَمشر قَالصا َوَمغدبَالشتاءَوَمغدبَالصا ؛ َ

منظور از مشرق ،مشرق تابستان و مشرق زمستان و منظور از مغرب ،مغرب زمستان
و مغرب تابستان است.

اسحاق بن عمار از ابیبصیر ،این گونه روایت کرده است:
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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َّ
از امام صادق پرستیدم :منظتور از َّر ُّب ال َّمشت ِرقی ِن َّو َّر ُّب ال َّمغت ِر َّبی ِن چیستت
فرم تتود :مش تترقین ،رس تتول اهلل و امیرالمت تؤمنین اس تتت و منظ تتور از مغ تتربین ،حس تتن و
حسین هستند( .قمی)344 /2 :1363 ،

امام

مغربین را بته امتام حستن و حستین

منزله امتیاز ی برای امتام حستین
هتتدایت ،پیتتامبر

مطل

و علتتی

تطبیتق فرمتوده استت .ایتن تطبیتق نیتز بته

بته شتمار متیرود .شتاید بتتوان گفتت کته یتک جهتت در

و طتترف دیگتتر هتتدایت ،حستتن و حستتین

با روایات ،مغایرتی ندارد.

.3روهیاتتفسیریدرمنابعشیعه 
ُ
ُ ُ
اهللَوََماَأن ُز لََ ُإلَيَنا ؛َ(بقره)136 :
 َ.1ق ل اَآمناَ ُب ُ َ
بگو یید :ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده است ایمان آوردهایم.

هستتتند و ایتتن

امام باقر

در شر این آیه فرمود:
به درستتی کته ایتن آیته قصتد شتده ،علتی و فاطمته ،حستن و حستین

و در بقیته

ائمه جاری شتده استت؛ یعنتی متردم بته م تل آنچته شتما (علتی ،فاطمته ،حستن و
حستتین و ائمتته

) ایمتتان آوردهایتتد ،ایمتتان آورنتتد( .شههبر 391 /1 :1407 ،اسههترآبادی،

 85 :1409عیاشی)62 /1 :1380 ،

مقصود آن است که مردم ،اهلبیت

هدایت شوند.

را الگو قرار دهند و در عمل به آنها اقتدا کننتد تتا

ُ
ُ
 َ.2وََ ُم ََذ َُر یَ ُت ُ َهَ ُاو ََوََ ُس لَيَمانََوََأَی بََوََ َُی ُس ََوََ ُم ىََوََه ُار ونََوََک َُلکََ جن َُز یَ
ُ
ُ
اْلیَ ؛َ(انعام)85-84 :
سَوََ ُإلَااسََ َک ََ ُم ََالص ُ َ
یَوََعا َ
الج ُسنیَ َ*َوََزَکَ َُر یَاَوََیَجَ َ
و از فرزنتتدان او ،داوود و ستتلیمان و ا ّی توب و یوستتف و موستتی و هتتارون را [هتتدایت
ک تردیم ؛ ای تنگونتته نیکوک تاران را پتتاداش متتیده تیم .و [همچن تین زکر ّی تا و یحی تی و
عیسی و الیاس را؛ همه از صالحان بودند.

محمد بن یعقوب از ابیالجارود و او از امام باقر
ای ابیالجارود! درباره حستن و حستین

چنین روایت میکند:
بته شتما چته متیگوینتد ابتیالجتارود

گفت :بر ما انکار میکنند که آن دو بزرگوار ،فرزندان پیامبر ختدا

هستتند .امتام

گفتند ابیالجتارود گفتت :آنتان گفتنتد :گتاهی فرزنتد دختتر ،از فرزنتد استت ،امتا از

صل نیست .فرمود :شما بر آن چته دلیتل آوردیتد ابتیالجتارود گفتت :بتر آنتان بته
َّ
ُ
دلیتل آوردیتم کته متیفرمایتد :قتل َّتعتالوا
قول خدای متعتال بترای پیتامبر ختدا
َّ
َّ
َّ ُ َّ َّ ُ َّ َّ َّ ُ َّ ُ
تاء ُکم َّو ِنست َّ
ناءنتتا َّو أبنت َّ
َّنتتد ُع أب َّ
تاءنا َّو ِنستتاءکم و أنفستتنا و أنفس تکم (آل عمتتران.)61 :
فرمود :آنان چه گفتند ابیالجارود گفت :آنان گفتنتد :گتاهی در عترب بته فرزنتدان
مرد دیگری میگویند :فرزندان ما .سپس امام باقر

فرمود :چیزی را از کتاب به تو

در تفاسیر شیعی

کریمه ،عیسی بن مریم را از فرزندزادگان نو قرار داد .امام فرمود :آنتان بته شتما چته

جایگاه امام حسین

فرمود :شما به چته چیتزی بتر آنهتا دلیتل متیآوردیتد ابتیالجتارود گفتت :متا بته قتول
َّ َّ َّ
ختدای عت ّتز و جت ّتل در بتتاره عیستتی بتن متتریمَّ :و ِمتتن ُذ ّر َّّی ِتت ِته ُ
مان َّو أ ُّیت َّ
وب َّو
داو َّد َّو ُستتلی
ِ
هار َّ
ون َّو َّکذ ِل َّ
ک َّنجزی ال ُمح ِستنی َّن * َّو َّز َّکر َّّیتا َّو َّیحیتی َّو عیستی وَّ
ُی ُوس َّف َّو ُموسی َّو ُ
ِ
ِ
َّ ُ ّ َّ َّّ
الصا ِلحین بتر آنهتا دلیتل متیآور یتم کته ختدای تعتالی در ایتن آیتات
ِإلیاس کل ِمن
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اعطا میکنم که بر اساس آن ،دو بزرگوار (حسن و حسین) ،از صل

رسول اهلل

هستتند و آن را کستی رد نمتیکنتتد ،مگتر کتافر .امتام فرمتتود :آنجتا کته ختدای متعتتال
ُ َّ
ُ َّّ
َّ َّ ُ ُ َّّ ُ ُ َّ َّ ُ ُ َّ َّ َّ ُ ُ
تواتکم َّ ...و َّحال ِئتل أبنتا ِئک ُم التذی َّن
فرمودُ :ح ّ ِر َّمتت علتیکم أمهتاتکم و بنتاتکم و أخ
َّ
ُ
نکا حلیله
البکم (نساء .)23 :ای ابیالجارود! آیا برای پیامبر خدا
ِمن أص ِ
آن دو حتتالل استتت پتتس ا گتتر آنتتان بگوینتتد :آری ،درو گفتهانتتد و فاجرنتتد و ا گتتر
بگوینتد :نتته ،پتس معلتتوم متتیشتود کتته آن دو بزرگتتوار (حستن و حستتین) فرزنتتدان او از
صتتلبش هستتتند( .عروسههی هههویزی 348 /1 :1415 ،بحرانههی 52 /2 :1416 ،طباطبههایی،

)263 /7 :1417

مفستران در شتتر آیتته ،بتر این کتته حضتترت عیستی

نیتتز از فرزنتتدان حضترت نتتو شتتمرده

تودن حستتن و حستتین
شتتده استتت ،بتترای اثبتتات فرزنتتدان رستتول ختتدا بت ِ
احتجا کردهاند.
امتتام بتتاقر

بتترای اثبتتات این کتته ام تتام حستتن و حستتین

نیتتز بتته ایتتن آیتته

فرزنتتدان رستتول ختتدا

هستند ،به آیته دیگتری نیتز استتناد کترده کته هتیچکتس بتر ایتن مقتام (ابتن رستول اهلل) تردیتدی

نداشته باشد.

ُ

خاهَ ُ
هار ونََن َُبيَا ؛َ(مریم)53 :
 َ.3وََوهبناَل َهَ ُم ََرْح ُتناَأ ُ َ

و ما از رحمت خود ،برادرش هارون را _ که پیامبر بود _ به او بخشیدیم.
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هشام بن سالم میگوید:
به امام صتادق عترض کتردم :یتابن رستول اهلل! امتام حستن

حسین

فرمود :امام حسن

امامت در صل

افضل از امام حسین

افضتل استت یتا امتام

است .گفتم :پس چترا

امام حسین قرار گرفته است فرمود :خدای متعال سنت موسی

و هارون را در امتام حستن و امتام حستین

جتاری نمتود .همتانطور کته موستی و

هارون در ثبتوت شتریک هستتند ،حستن و حستین

نیتز در امامتت شتریکانتد.

همانگونه که با برتری موسی نسبت به هارون ،خداوند نبوت را در فرزندان هتارون

قرار داد ،امامت را نیز با وجود برتری امام حسن

در صل

امتام حستین

قترار

داده شتتد( .مجلسههی 249 /25 :1403 ،عروسههی هههویزی 341 /3 :1415 ،و  377بحرانههی،

)853 /4 :1416

حضرت در این روایت ضمن شر آیه _ که موسی و هارون هر دو در نبوت شریک بودند و
نبوت در فرزندان هارون قرار گرفته است _ به یکی دیگتر از فضتایل امتام حستین
که آن ،قرار گرفتن امامت در فرزندان امام حسین

پرداختته

است.

.4تنوعتفاسیرونقاوبررسیآنها 
ُ ُ
ُ
ُ
فَالقر ىب َ؛َ(شوریَ )23 :
ك ََعلَيَ ُ َهَأجد ََ َُإلََال ةََ ُ َ
ق ََلَأسئ َل َ

بگو :من هیچ پاداشی از شما بر رستالتم درخواستت نمتیکتنم ،جتز دوستتداشتتن

نزدیکانم (اهل بیتم).
تفسیر

در معنای آیه مذکور ،اختالفاتی شده و سه گفتار وجود دارد( :طبرسی)43 /9 :1372 ،

 .1حسن ،جبائی و ابیمسلم گفتهاند :قربی در این آیه به معنای تقترب جستتن بته درگتاه

الهتی استتت و متتودت فتتی القر بتی یعنتتی دوستتت داشتتتن طاعتت و تقتتوا در راه تقتترب بتته درگتتاه
الهی؛ یعنتی «متن در برابتر تبلیت دیتن و تعلتیم شتریعت ،از شتما اجتری جتز دوستتی و محبتت
نسبت به اعمال صالحی که شما را به درگاه الهی مقرب سازد نمیخواهم».
 .2ابنعباس ،قتاده ،مجاهد و جماعتی گفتهاند :یعنی «مرا به ستب

قرابتتی کته بتا شتما

دارم دوست بدارید و به خاطر خویشاوندی مرا حفظ کنید» .گفتهاند :چون تمامی قتریش بتا
رسول خدا

بود و معنا چنین نخواهد شد که «ا گتر مترا بته ختاطر نبتوت و پیتامبری دوستت نمتیدار یتد ،بته
سب

خویشاوندی و قرابتی که بین من و شماست دوست داشته باشید».

صادق

و جماعتی نقل شده که معنای آیه چنین است« :من از شتما در برابتر رستالتم جتز

دوست داشتن نزدیکانم و اهلبیتم مزدی نمیخواهم .هر احترامی که به متن متیگذار یتد بته
آنان نیز بگذارید».
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امتتام علتتی بتتن الحستتین
حسن بن علی

در تفاسیر شیعی

 .3از علی بن حسین

 ،سعید بن جبیر ،عمرو بن شعی  ،حضترت بتاقر

 ،حضترت

جایگاه امام حسین

نسبت خویشاوندی داشتند ،طرف خطاب آیته ،تنهتا متردم قتریش خواهنتد

میفرمایتتد :وقتتتی امیرمؤمنتتان علتتی

در میان مردم خطبه خواند که بخشی از آن این بود:

بتته شتتهادت رستتید،

ُ
اَم َأه َالبي ُتَال ُ ی َافت رض ُ
َاهللَم ُُت َع َک ُ َُمس ُل َفق الَتَب ارَکََوَ َتَف ایلََ
أن ُ
ُ
ُ َ:ق َل َأسئ ُل ُك َعليه َأجد َإل َال ةَفَال ُقر ىبََو َم َیقتدفَحسَن َنز َلهَُ
َُلنَ َُب َُي ُ َه
ُ
ُ
ُ
ُ
ُِ
ُ
ُ
ُفهی ُ
اَحس ناَ َو َاق ُت رافَاْلس ن ُ َم تن اَأه َالبي ُتَ؛َ(طبرسههی 44 /9 :1372 ،مکههارم
شیرازیَ )411 /20 :1374 ،
کرده است و

من از خاندانی هستم که خداوند مودت آنها را بر هر مسلمانی واج
َّ َّ ُ ُ
ُ
بتته پیتتامبرش فرمتتوده :قتتل ال أستتئلکم  . ...منظتتور خداونتتد از اکتستتاب حستتنه،
مودت ما اهلبیت است.

اعمش از سعید بن جبیر از ابنعباس روایت میکند:

َّ َّ ُ ُ َّ َّ
ُ
هنگامی که آیته قتل ال أستئلکم َّعلی ِته أجترا نتازل شتد ،گفتنتد :یتا رستول اهلل! ایتن

کستتانی کتته خداونتتد بتته متتا فرمتتان داده استتت آنتتان را دوستتت بتتداریم چتته کستتانی
هستتتند حضتترت فرمتتود :علتتی و فاطمتته و فرزنتتدان آنتتان (حستتن و حستتین)

هستند( .طباطبهایی 52 /18 :1417 ،طبرسهی 43 /9 :1372 ،قمهی مشههدی/11 :1368 ،
 500مکارم شیرازی)410 /20 :1374 ،

نقد

چنان کتته در تفستتیر آیتته بیتتان شتتد« ،قر بتتی» علتتی ،فاطمتته ،حستتن و حستتین

هستتتند

و ایتتن موضتتوع بنتتا ب ته روایتتات فراوانتتی کتته از شتتیعه و اهتتل ستتنت در تفستتیر آیتته نقتتل شتتده،

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

70

ثابتتت استتت .در عتتین حتتال ،اقتتوال ذکتتر شتتده دارای اشتتکاالتی هستتتند کتته در ادامتته بتته آنهتتا
خواهیم پرداخت.

اشکال قول اول این است که:
َّّ
َّ
ُ
اوال ،بنا بر وجه در جمله ِإال ال َّم َّو ّد َّة ِفی القر بی ابهام وجود دارد و با آن ابهام خطاب بته
مشرکان درست نیستت؛ چتون خالصته مفتادش ایتن استت کته متردم بتا ختدا دوستتی داشتته
باشند و بته درگتاهش تقترب جوینتد ،حتال آن کته مشترکان منکتر آن نیستتند؛ چتون آنتان الهته
خود را به همین مال ک ّ
تودد با خدا و تقرب به ستوی او متیپرستتند و ختدای تعتالی از همتین

مشرکان حکایت میفرماید که گفتهاند:

َّّ
اهللَ ُزلفَ (َ.زمرَ )3 :
ماَنف ُب ُد ُه ََ َُإالَ ُلَ َُيق ُر ُب ناَ ُإیلََ ُ َ

بنابراین اگر به گفتته مفستران مز بتور ،معنتای آیت إ َّّال ال َّم َّتو َّّد َّة فتی ال ُقر بتی  ،ت ّ
تودد نستبت بته
ِ
ِ

خدا از راه عبادت است ،باید آن را مقید به عبادت خدا به تنهایی میکرد و میفرمتود « :راه
ّ
تودد و تقرب این نیست که با پرستش بتها به خدا تقترب جوییتد؛ بلکته بایتد تنهتا ختدا را
بپرستید و من از شما جز این توقع ندارم» .در چنین مقامی مهمل گذاشتتن ایتن قیتد بتا ذوق
سلیم سازگار نیست.

مودت به معنای ّ
ثانیا ،در قرآن کریم ،استفاده از ّ
تودد ،سابقه ندارد.

اشکال قول دوم این است که:
معنای اجتر وقتتی تمتام متیشتود کته درخواستت کننتد آن ،کتاری کترده باشتد و ستودی بته
کند؛ مزدی که برابر عمتل عامتل باشتد و در متورد

مردم رسانده باشد و در ازای آن مزدی طل
بحتتث ،اجتتر وقتتتی معنتتا دارد کتته رستتول ختتدا

قتتریش را هتتدایت کتترده باشتتد و آنتتان ایمتتان

آورده باشتتند؛ چتتون بتتا فتترض بتتاقی مانتتدن در کفتتر و تکتتذی

دعتتوت آن حضتترت ،چیتتزی از

ایشتان نگرفتهانتد کته در برابترش اجتری بدهنتد .بته فترض هتم کته بته آن حضترت ایمتان آورده
باش تند ،بتته یکتتی از اصتتول ستتهگان ت دیتتن ایمتتان آوردهانتتد ،نتته بتته همت آن تتتا بتتاز بتتدهکار متتزد
باشند .افزون بر این که در همتین فترض ،دیگتر بغت
رسالت فرض شود و رسول خدا

و دشتمنی تصتور نتدارد ،تتا تترک آن متزد

آن را از ایشان بخواهد.

از ایتتنرو متتیتتتوان گفتتت بنتتابراین ،قتتول ستتوم متتورد پتتذیرش استتت و دالیتتل آن ذکتتر شتتد
(نجفلو ،بیتا.)136 :

نتتام ،یتتاد و شخصتتیت سیدالشتتهدا

در متتتون تفستتیری شتتیعه ،جایگتتاه و نقشتی بستتیار

مفستتران شتتیعه ،توستتط آن حضتترت زنتتده نگتته داشتتته شتتده استتت و پیتتامبر

در مواقتتع

گونتتاگون ،آن بزگتتوار را بتته عنتتاوین مختلتتف ستتفارش می کتترد یتتا مقتتام و عظمتتتش را ب ته متتردم
گوشتتزد متتیفرمتتود .همچنتتین بتتا بیانتتات ختتود ،نقتتش پررنتت

ایشتتان را در ستتعادت بشتتری

یادآوری متیکترد و بته فراختور حتال ،آیتاتی را کته در شتأن اهتلبیتت

کته از جملت آنهتا امتام

حسین است را تفسیر یا تطبیق میفرمود که همه به عظمت امام حسین پی ببرند.

در تفاسیر شیعی

برجستتته دارد .نتتام و یتتاد آن بزرگتتوار در زمتتان حیتتات رستتول ختتدا

بتته گتتواهی مورختتان و

جایگاه امام حسین
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م ابع 
 استرآبادى ،علی (1409ق) ،تأویل اآلیتات الظتاهرة فتی فضتائل العتترة الطتاهرة ،قتم ،جماعتةالمدرسین فی الحوزة العلمیة بقم ،مؤسسة النشر اإلسالمی.
 بحرانی ،هاشم بن سلیمان (1416ق) ،البرهان فی تفسیر القترآن ،تحقیتق :قستم الدراستاتاالسالمیة مؤسسة البع ة ،قم ،بنیاد بع ت.
 ثعلبتی ،احمتد بتتن محمتد (1422ق) ،الکشتتف و البیتان المعتروف تفستتیر ال علبتی ،بیتتروت،دار إحیاء التراث العربی.
 ثمت تتالی ،ابت تتوحمزه ثابت تتت بت تتن دینت تتار (1420ق) ،تفست تتیر القت تترآن الکت تتریم (ثمت تتالی) ،بیت تتروت:دارالمفید.
 شبر ،عبتداهلل (1407ق) ،الجتوهر ال متین فتی تفستیر الکتتاب المبتین ،کو یتت ،شترکة مکتبتةااللفین.
 شعیری ،محمد بن محمد (بیتا) ،جامع األخبار(للشعیری) ،نجف ،المطبعة الحیدریة. صتادقی تهرانتی ،محمتد (1406ق) ،الفرقتتان فتی تفستیر القترآن بتتالقرآن و الستنة ،قتم ،فرهنتاسالمی.
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

72

 طباطبایی ،سید محمدحسین (1417ق) ،المیتزان فتی تفستیر القترآن ،قتم ،دفتتر انتشتاراتاسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 طبرسی ،فضل بن حسن (1372ش) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :محمدجوادبالغی ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو.
 طوستتی ،محمتتد بتتن حستتن (بیتتتا) ،التبیتتان فتتی تفستتیر القتترآن ،بیتتروت ،دار إحیتتاء التتتراثالعربی.
 عروسی هویزی ،عبد علی بن جمعه (1415ق) ،تفستیر نتور ال قلتین ،تحقیتق :ستید هاشتمرسولی محالتی ،قم ،انتشارات اسماعیلیان.
 عیاشتتی ،محمتتد بتتن مستتعود (1380ش) ،تفستتیر العیاشتتی ،تحقیتتق :ستتید هاشتتم رستتولیمحالتی ،چاپ اول ،تهران ،چاپخانه علمیه.

 -فی

کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی (1415ق) ،تفسیر الصافی ،تهران ،مکتبة الصدر.

 قمتتی مشتتهدی ،محمتتد بتتن محمدرضتتا (1368ش) ،تفستتیر کنتتز التتدقائق و بحتتر الغرائ ت ،تحقیق :حسین درگاهی ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
 -قمی ،علتی بتن ابتراهیم (1363ش) ،تفستیر القمتی ،تحقیتق :طیت

موستوی جزایتری ،قتم،

دارالکتاب.
 کتتوفی ،فتترات بتتن ابتتراهیم (1410ق) ،تفستتیر فتترات الکتتوفی ،ته تران ،وزارة ال قافتتة و اإلرشتتاداإلسالمی ،مؤسسة الطبع و النشر.
 -مجلستتی ،محمتتدباقر بتتن محمتتدتقی (1403ق) ،بحتتار األنتتوار الجامعتتة لتتدرر أخبتتار األئمتتة

األطهار ،:بیروت ،مؤسسةالوفاء.
 نجفلو ،محمود (بیتا) ،جایگتاه امتام حستین در تفاستیر فتریقین (رستاله علمتی ستطح،)3قم ،کتابخانه آیت اهلل بروجردی .

جایگاه امام حسین
در تفاسیر شیعی
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