َ ََ ْ ُ ْ َ
ظیم
تفسیر باطنی آیه و فدیناه ِب ِذب ٍح ع ٍ
سمیرا قلییی

مرضیه محسننژاد
تاریخ دریافت97/3/1 :

تاریخ پذیرش97/6/15 :

چکیده

بسیاری از آیات قرآن کریم ،افزون بر تفسیر ظاهری ،معنیای بیاطنی نییز

دارنیید .برخییی از اییین تفسیییرهای بییاطنی برخاسییته از روایییات تفسیییری
معصومین و صحابه است .آیه  107سوره صافات که میفرمایدَ :و
َف َد ْی ُ
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ٍیم نیز از جمله این آیات است .پرسش پژوهش حاضر
ایین اسیت کیه مقصیود از تفسیییر بیاطنی آییه  107سیوره صیافات ییسییت
این پژوهش در صدد است با اتخاذ روش توصیفی -تحلیلی ،بیا نگیاهی

بییر تفسیییر ظییاهری آیییه ،بییه تفصیییل پ رامییون تفسیییر بییاطنی آن ب ییردازد.
دسیتاودهای پییژوهش حیاکی از اییین مطلی اسییت کیه تفسیییر بیاطنی آیییه

 107سوره صافات بر امام حسیین
است که از نسل حررت ابراهیم

نیاظر اسیت .حریرت ذبیح ع یمیی

متولد مییشیود .ایین تفسییر بیاطنی

برخاسته از روایتی تفسییری نقیل شیده از امیام رضیا

اسیت کیه بیا سیند

صحیح در برخی کتابهیای معتبیر و متقیدم شییعه نقیل گردییده اسیت و
معیارهای یک تفسیر باطنی ضابطهمند را دارد.

کلیددووژگاا  :آیییه  107سییوره صییافات ،امییام حسییین

ذبح ع یم.

 ،تفسیییر ب یاطنی،

 .1دانشجوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم -آمل ()Samiragholiee313@gmail.com
 .2دانشجوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم -آمل

1
2

.1مقدمه 

سوره مبارکه صافات از جمله سورههای قرآن کریم است که به سرگذشت برختی انبیتای
الهتتی تأ کیتتد دارد .از جملتته ایتتن انبیتتا حضتترت ابتتراهیم
ستتوره فرمتتان الهتتی بتته حضتترت ابتتراهیم
خداوند این فرمان را اینگونه به ابراهیم

استتت .در آیتتات  102تتتا  108ایتتن

پیرامتتون ذبتتح فرزنتتدش اشتتاره گردیتتده استتت.
ابالغ نمود:

َر َ
َ
َف َل رَم َن َل َغ َم َع ع رَ
السع َی ق َ ي عن َ رَ إ ر أر یف َ
املن ه أ ه أر َن عا
ه
هه
َ
ََ
َ ع َ رَ
الص هنر َ * فل رَم
ي أ َن ه اف َعِ م ع ؤ َم عَ َس َف هج عن هإن ش ن اّ هم
َ
َ
رَ َ
ا َد ن عه أن ي إن اه عی (َ )104قن َص رَنق َ رع
الو ؤ ي هإا ك هل َ يَن هل
ه
َ ع ع َع َ َ َ
َ
ع
ال الن املنق* و فن ن ه هن ه نح عظی ؛ (ص ف )10۷-102/

َ

َ ع
َ ف اظَ م را َ ر قا
َ
َ
أس َل َو َ رل ع هلل َجن هَ
ق* َو
املا هسن َق* رَإن ه ا َ عُه َ
ع

هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید ،گفت« :پسرم! من در خواب دیدم

که تو را ذبح میکنم ،نظر تو چیست » گفت «پدرم! هر چه دستور دار ی اجرا کن،
به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت!* هنگامی کته هتر دو تستلیم شتدند و
ابراهیم جبین او را بر خا ک نهاد * ...او را ندا دادیتم کته« :ای ابتراهیم! * آن رؤ یتا را
تحقق بخشیدی (و بته مأمور یتت ختود عمتل کتردی)!» متا ایتن گونته ،نیکوکتاران را
ّ
جتتزا متیده تیم! * ایتن مستتلما همتتان امتحتتان آش تکار استتت!* متتا ذبتتح عظیمتتی را
فدای او کردیم.
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

26

طبق آیات کریمه ،ابراهیم

امتحان الهی را با موفقیت میگذراند و در نهایت ،ذبحتی

عظیم فدای فرزند قربانی نشده میگردد .پیرامون مصدا ظاهری «ذبح عظیم» بحثهتای
فراوانی در طول تاریخ تفسیر صورت گرفتته استتّ .امتا بایتد ّ
توجته داشتت کته در طتول تتاریخ
تفسیر ،روش برخورد مفسران _ بهخصتوص مفستران امامیته _ چنتین بتوده کته در کنتار تفستیر
ظتتاهری بستتیاری از آیتتات ،بتتا استتتفاده از روایتتات معصتتومین

و صتتحابه متتورد اعتمتتاد،

اشتتارهای بتته بطتتن آیتتات نیتتز داشتتته باشتتند .آیتته  107ستتوره صتتافات نیتتز از جملتته ایتتن آیتتات
است .نوشتار حاضر در جهت معرفی تفسیر باطنی این آیه نگاشته شده است.
.1-1بیا مسئله 

از مهت تتمتت تترین حت تتوزههت تتای تفست تتیری ،شناست تتایی آیت تتاتی است تتت کت تته در شت تتأن اهلبیت تتت

عصمت

نازل شده است .برای شناسایی این آیات میتوان بته روایتات تفستیری معتبتر

مراجعه نمود .در فضیلت امام حسین

به عنتوان یکتی از مصتادیق اهلبیتت

 ،آیتات

بستیاری از قترآن کتریم نتازل شتده استت .گرچته بته صتراحت نتامی از حضترت در قترآن کتریم
نیامدهّ ،اما با مراجعه به روایات تفسیری که از ناحیه معصومین و صحابه مورد اعتماد
نقتتل شتتده ،متتی تتتوان ظتتاهر و بتتاطن بستتیاری از آیتتات قتترآن کتتریم را نتتاظر بتته امتتام حستتین
دانست .این آیات یا به طتور کلتی بتر ائمته اهتل البیتت

میشود ،داللت دارند؛ یا بته طتور ختاص ،امتام حستین

کته امتام حستین

را نیتز شتامل

را ناظرنتد .بتا توجته بته آنچته بیتان

ش تد ،ایتتن پرستتش مطتترح استتت کتته تفستتیر بتتاطنی آیتته  107ستتوره صتتافات چگونتته بتتا امتتام
حسین

ارتباط مییابد

این پژوهش در راستای پاسخ گویی به پرسش متذکور و توضتیحاتی تفستیری پیرامتون آیته

 107سوره صافات با روش توصیفی _ تحلیلی سامان یافته است.
.2-1پیشینهپژوهش 

پیرامتتون بررستتی آیتتاتی کتته در شتتأن امتتام حستتین

نتتازل شتتدهانتتد و بتته فضتتیلت ایشتتان

داللت دارند ،آثار مستقلی نگاشته شده است .برخی از این آثار عبتارتانتد از کتتابهتای

محم تتدی ریش تتهری :دان تتشنام تته ام تتام حس تتین

شتریعتزاده :امتام حستین

ب تتر پای تته ق تترآن ،ح تتدیث و ت تتاریخ ()1380؛

شتریک قترآن ()1392؛ مغنیته :شتهادت ،حستین ،قتترآن ()1361؛

محقتتتق :قت تترآن و امت تتام حست تتین ( )1364و ...مقتتتاالت« :وفتتتا :امتتتام حستتتین
()1388؛ ستتلمانپتتور« :تجلتتی امتتام حستتین در قتترآن» (ّ .)1384امتتا تتتاکنون اثتتر مستتتقلی
بتتهصتتورت کتتتاب ،پایتتاننامتته یتتا مقالتته کتته صتترفا بتته بررستتی تفستتیر آیتته  107ستتوره صتتافات بتتر

فضیلت امام حسین

پرداخته باشد ،مشاهده نشده است.

ایتتن مقالتته می کوشتتد بتتا تمرکتتز بتتر یتتک آیتته ختتاص (آیتته 107صتتافات) داللتتت ایتتن آیتته را بتتر

فضتیلت امتتام حستتین

بررستتی نمایتتد تتتا تالشتتی اثبتتات فضتتایل و مناقت

قرآنتتی حضتترت

باشد.
.3-1ضرورتوژهمیتپژوهش 

بتتا ّ
توجتته بتته ایتتنکتته قتترآن کتتریم معجتتزه جاو یتتدان استتت و هتتیچ بتتاطلی در آن راه نتتدارد

تفسیر باطنی آیه َو َف َد ْی ُ
ظیم
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ٍ

در قتتترآن»

27

(فصلت ،) 42 :اثبتات مبتانی و مفتاهیم امامتت بتا استتناد بته آیتات کتالم وحتی و هتمچنتین
پتترداختن بتته آیتتات ختتاص امامتتت کتته کتتمتتتر بتته ایتتن آیتتات ّ
توجتته شتتده استتت متتیتوانتتد بعتتد
جدیدی از موضوعات امامتپژوهی را به اسالمپژوهان نشان دهد.
.2مهوریکوتاهبرتفسیرظاههیآ ه«ذبحعظیم» 

از دیدگاه مفسران ،تفسیر ظاهری «ذبح عظیم» عبارت بود از قتوچی کته جبرئیتل از ستوی
خدای تعالی آورد .و مراد از «ذبح عظیم» بررگی جثه قوچ نیست؛ بلکه چتون از ناحیته ختدا
آمتد و ختتدای تعتتالی آن را عتوض استتماعیل قتترار داد ،عظمتت داشتتت (طباطبتتایی:1374 ،
.)23/17
دیت تتدگاه صت تتاح

تفست تتیر مجمعالبیت تتان ذیت تتل آیت تته شت تتریفه در تفست تتیر ظت تتاهری آیت تته بت تته

شرح زیر است:

«فتتداء» چی تزی را گو ینتتد کته بتته جتتای چیتز دیگتتری قتترار داده شتتود ک ته از چی تز اول،
ضرر برطرف شتود و «ذبتح» بته معنتای متذبوح و آن کته ذبتح گردیتده شتود ،استت و
مقصود این که ما ذبح را به جای آن قرار داده ،مانند اسیری که مقابل چیزی فدیته
و آزاد شود.
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طبرسی در ادامه ،دیدگاههای مختلف درباره «ذبح عظیم» را اینگونه برمیشمرد:
ابتتن عبتتاس گو ی تد :متتراد از ذبتتح ،قتتوچی از گوستتفند استتت .و ای تن قتتول مجاهتتد و
ضحا ک و سعید بن جبیر است .ابن عباس نیز گو ید :ذبتح عبتارت از قتوچی بتود
که هابیل آن را به قربانگاه آورد.

ذبح عظیم درباره این که چرا ذبح را عظیم گفته است اختالف است:

مجاهد گو ید :از این جهت عظیم گفته شده که مورد قبول بود .و برخی گفتهاند:

به این جهت است که اندازه آن برر تر از قوچهای دیگر بوده است.

و نیز گفتهاند :به این جهت است که آن قوچ چهل پاییز در بهشت چر یتده بتود .و
این از سعید بن جبیر است.

و برخی گفتهانتد :بته ایتن جهتت عظتیم گفتته شتده کته خداونتد آن را بتدون پتدر و
مادر به وجود آورده بود .و گفتتهانتد :بترای ایتن کته فتداء عبتد عظتیم بتود( .طبرسیی،

)29 /21 :1372

لتتذا از دیتتدگاه مفستتران ،ظتتاهر «ذبتتح عظتتیم» بتتر قربتتانی نتتاظر استتت کتته در عتتوض قربتتانی
نشدن فرزند ابراهیم

برای وی فرستاده شد.

در این کتته عظمتتت ای تن ذبتتح از چتته نظتتر بتتوده از نظتتر جستتمانی و ظتتاهری و یتا از جهتتت
این که فدای فرزند ابراهیم شتد و یتا از نظتر این کته بترای ختدا و در راه ختدا بتود و یتا از ایتن
نظر که این قربانی از سوی ختدا بترای ابتراهیم فرستتاده شتد مفستران گفتوگوهتای فراوانتی
دارنتد ،ولتی هتیچ متانعی نتدارد کته تمتتام ایتن جهتات در ذبتح عظتیم جمتع و از دیتدگاههتتای
مختلف دارای عظمت باشد.
یکی از نشانههای عظمت این ذبح آن است که بتا گذشتت زمتان ستال بته ستال وستعت
بیشتری یافته و اکنون در هر سال بیش از یک میلیون به یاد آن ذبتح عظتیم ذبتح متیکننتد و
خاطرهاش را زنده نگه میدارد (مکارم شیرازی.)116/19 :1371 ،
.3توضیحاتیپیرام نتفسیرباط یقرآنکه م 

لغتشناسان ،واژه «بطن» و «باطن» را بته ختالف «ظهتر» یتا ختالف و مقابتل «ظتاهر» معنتا

کردهاند (ابنفارس259/1 :1404 ،؛ طریحی214 /6 :1989 ،؛ مصطفوی.)292 /1 :1365 ،
راغ

اصفهانی ذیل ماده «بطن» آورده است:

است .به هر چیزی کته بتا حتواس درک شتود ،ظتاهر و بته آنچته از حتواس پوشتیده
ْ ْ
اطنه (انعام )120:و ما ظهر
باشد ،باطن گویند؛ مانند آیات و ذروا ظ ِهر اال ث ِم و ب ِ
ِم ْنها و ما بطن (انعام( .)151 :راغ اصفهانی)282/1 :1381 ،

همچنین وی در جای دیگری آورده است:
بطتن زمتانی بتتهکتار متی رود کتته چیتزی در عمتتق زمتین باشتد و مخفتتی بمانتد( .همیو:

)537/1

یکتتی از گتترایش هتتای تفستتیری ،تفستتیر بتتاطنی قتترآن کتتریم استتت کتته گتتاه از آن بتته تفستتیر
اشاری ،رمزی و شهودی نیز یاد میشود (نصیری.)491 :1386 ،

تفسیر باطنی آیه َو َف َد ْی ُ
ظیم
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ٍ

اصل بطن عضوی از بدن (شکم) و جمع آن بطون است .بطن نقط مقابل «ظهر»
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عبداالعظیم زرقانی در تعریف آن چنین آورده است:
تفسیر اشاری ،تأویل غیر ظاهری قرآن است که به استتناد اشتاره پنهتانی کته بترای

اهل سلوک و تصوف آشکار میشود ،میتوان میان معنتای بتاطن یتا معنتای ظتاهر
قرآن نیز جمع کرد( .زرقانی)86 /2 :1988 ،

آیتاهلل معرفت در اینباره مینویسد:

اهتتل عرفتتان بتتاطنی تفاستتیری دارنتتد کتته بتتر استتاس تأو یتتل ظتتواهر و عمتتل بتته بتتاطن

تعبیرات قرآن و نه داللتت ظتاهری مبتنتی استت .چنتین تفستیری بتر داللتت رمتز و
اشاره در اصتطالح آنتان تکیته دارد؛ کته از بتاطن کتالم برگرفتته میشتود و صتراحت
لفظ به شمار نمیآید( .معرفت)526 /2 :1418 ،

.1-4تفسیرباطنیدرروژیات 

از آن جایی که دلیل وجود باطن برای قرآن ،روایات است؛ برای پی بردن به ایتنکته «متراد
از باطن قرآن چیست» نیز باید از روایات کمتک گرفتت؛ یعنتی بایتد دیتد همتان روایتتهتایی
که از وجود باطن قرآن خبر دادهاند ،ماهیت باطن قرآن را چگونته معرفتی کردهانتد و صتحت
و سقم وجوه و اقوال یاد شده نیز با ّ
توجه به ویژگیهایی که در روایات برای بتاطن قترآن بیتان
شده ،روشن میشود .امیرالمؤمنین
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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مسع ع رس اّ

)270

فرمود:

ع
غ
يق  :ل َ هما َ القا هآن آياة و ظا

غاَ و بطا غ ( .بحرانیی/1 :1416 ،

ّ
در این روایت ،وجود ظتاهر و بتاطن بترای قترآن مستلم بتهشتمار آمتده و تردیتدی نیستت کته
منظور از ظاهر ،معارفی است کته از ظتاهر آیتات فهمیتده میشتود و منظتور از بتاطن ،معتارف
باطنی آیات است.
ّ
روایتتاتی نیتتز وجتتود دارد کتته ضتتمن خبتتر از وجتتود بتتاطن بتترای قتترآن ،یتتا مستتلم دانستتتن آن،
ّ
مشخصاتی را نیز برای ظاهر و باطن بیان کردهاند .بهعنوان نمونه:
فضیل گوید :از ابوجعفر (امام باقر

) درباره روایت «هیچ آیتهای از قترآن نیستت،

مگر اینکه برای آن ظهتری و بطنتی استت» ستؤال کتردم .فرمتود« :ظهتر آن تنر یتل آن

است و بطن آن تأویل آن( ».صفار)196 :1404 ،

همچنین فضیلبن یسار میگوید:

ّ
درباره این روایت پرسیدم کته متیفرمایتدِ « :ومتن القترآن آیتة ال و لهتا

از امام باقر
ٌ
ظهر و بط ٌتن» .امتام

)197

فرمتود« :ظهتره تنریلته و بطنته تأویلته»( .حیر عیاملی/27 :1409 ،

ظهر آن همان تنریل آن ،و بطن آن تأویلش است.
از ایتتن روایتتت استتتفاده متتیشتتود کتته صتتدور روایتتت متتورد ستتؤال و وجتتود ظهتتر و بطتتن بتترای
در پاستتخ ستؤال فضتتیل،

آیتات قتترآن کتریم در آن زمتتان قطعتی بتتوده استت .از ایتتنرو ،امتام

معنتتای ظهتتر و بطتتن را بیتتان نمتتود و در بتتاره صتتدور آن و اصتتل وجتتود ظهتر و بطتتن بتترای قتترآن،
سخنی نفرمود (بابایی.)10 :1377 ،
روایاتی نیز وجود دارد که درجات مختلفی را برای باطن قرآن معرفی مینماید .بته عنتوان
نمونه ،در ضمن روایتی ،امام باقر

به جابر بن یرید جعفی فرمود:

ل
َ
ي ااا ج ا ا ن ! رإن للق ا ا آن بطن ااا و هلل ا ا َ ط ه بط ا ا غ و لاااا
)91 /92 :1384

اا غاَ و هللظ ا ا

ا ا غاَ؛ (مجلسی ییی،

ای جتتابر! بتترای قتترآن ،بتتاطنی استتت؛ و بتترای بتتاطن آن بتتاطنی استتت؛ و بتترای قتترآن

ظاهری است؛ و برای ظاهر آن ظاهری است.
ر ر غ ر
عز وجِ آية إال و ظ
رمل اال اّ

هندی)550 /1 :1409 ،

ر ر َ
َ رغ
ر
غ
غ
ِِّ َحن َمطل غع؛ (متقی
ِِّ ح ف حن و هل ه
َ و بط و هل ه

ای تتن روای تتت نی تتز وج تتود معن تتای ظ تتاهری و ب تتاطنی را ب تته همت ت آیتتات ک تتالم وحتتی تعم تتیم
داده است.
.2-4معیارحجیتتفسیرباطنی 

صحت هر تفسیر باطنی و معنای اشاری که برای آیات قرآن کریم ذکر میشود ،منوط بته
شرایط زیر است:

تفسیر باطنی آیه َو َف َد ْی ُ
ظیم
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ٍ

در روایتی دیگر ،حسن بصری از پیامبر اکرم

نقل نموده که ایشان فرمود:
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توجه به ظتاهر و بتاطن قترآن هتر دو؛ یعنتی ّ
الف) ّ
توجته بته بطتن و اشتارات قترآنّ ،
مفستر را از

ّ
توجتته بتته ظتتاهر آیتتات و تفستتیر ظتتاهری آن غافتتل نکنتتد و نگو یتتد قتترآن غیتتر از تفستتیر اشتتاری
بتتاطنی ،تفستتیر دیگتتری نتتدارد .ایتتن ضتتابطه از ک تالم عالمتته طباطبتتایی و آیتتتاهلل معرفتتت
استفاده میشود (طباطبایی7/1 :1417 ،؛ معرفت.)527/2 :1418 ،
ب) بایتد در قالت

یکتی از داللتتهتای عرفتتی کتالم (ماننتد داللتت اقتضتا ،تنبیته ،ایمتتا و

اشاره ،یا داللت مفهومی کالم ،چه موافق و چه مخالف) بگنجد و یا روایتات معتبتر و قابتل
اعتمتادی از پیتتامبر

از مقصتتود بتتودن آن از آیتته خبتتر داده

یتتا یکتتی از امامتتان معصتتوم

باشد (بابایی.)21-22 /2 :1386،
) معنتتایی کتته ب تترای آیتته ذکتتر م تتیشتتود ،بتتا عق تتل و هتتمچنتتین ضتتروری دیتتن یتتا دلیتتل
قطعی و یا ظتاهر آیته یتا روایتات معتبتری مخالفتت آشتکار نداشتته باشتد و قابتل جمتع عرفتی
باشد (همو).
د) تفستتیر بتتاطنی ،قرینتته معتبتتری داشتتته باشتتد .ایتتن قرینتته ،گتتاهی عقلتتی و گتتاهی نقلتتی
هتتم چتتون آیتتات و روایتتات استتت؛ یعنتتی گتتاهی از روش تفستتیر عقلتتی و اجتهتتادی و گتتاهی از
روش تفستتیر روای تتی بتترای ب تتهدستتت آوردن از بط تتن و پیتتام آیتته استتتفاده متتیشتتود (رضتتایی
اصفهانی.)42 :1385 ،
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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هت) مفهوم عام و قاعده کلی که از آیه استخرا میشود ،طوری باشد کته متورد آیته ،یکتی
از مصادیق آن باشد (همو).
ّ
بنابراین اگر شرایط مذکور محقق شود ،تفسیر باطنی ضابطهمند و معتبر خواهد بود.
.5روا ا حاکیازمقصو باط یآ ه107صافا



مقصود باطنی آیته ذبتح عظتیم مصتداقی ختاص را نتاظر استت .تفستیر بتاطنی ایتن آیته بته
امام حسین
امام رضا

ارتباط مییابد .این تفسیر بتاطنی برخاستته از روایتتی تفستیری نقتل شتده از
است که در برخی کتابهای روایتی و حتدیثی معتبتر شتیعه منتدر استت .از

جملته شتتیخ صتدو در دو کتتتاب مهتتم و معتبتر ختتود؛ یعنتتی عیتون اخبارالرضتتا

و خصتتال

ای تتن روای تتت را ب تته س تتند کام تتل نق تتل نمودن تتد .م تتتن روای تتت در کت تتاب عی تتون اخبارالرض تتا

بدینشرح است:
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1378ق :ج209 /1؛ همو :1362 ،ج)59 :1

هنگ تتامی کت ته ح تتقتع تتالی حض تترت اب تتراهیم
اسماعیل ّبره که از برای او فرستاده بود قربانی کند ،ابراهیم

از خداوند آرزو کرد

که کاش فرزند خود اسماعیل را بهدست خود در راه خدا قربانی می کتردم و کتاش
مأمور نشده بودم بهقربانی کردن بره جای اسماعیل تا این که قل

قل

من رجوع کند و

پدر ی شود که عر یزتر ین فرزندان خود را بهدستت ختود در راه دوستت قربتانی

کند و به این سب

درجههای او بلنتدتر شتود از کستانی را کته حتقتعتالی بته آنهتا

ثتتواب عطتتا فرمتتوده بتتهجهتتت نتترول مصتتائ

بتته آنهتتا حتتقتعتتالی وح تی ب تهستتوی او

فرستاد که :ای ابراهیم! از مخلو من کیست دوستتتر بتهستوی تتو عترض کترد:
پروردگتتارا! ای تن همتته مخلتتو را ک ته آفر ی تدی احتتدی را ب تیش از حبی ت
مصتطفی

تتتو محمتتد

دوستتتتر نتدارم .حتقتعتتالی بته او وحتی فرستتاد کته :آیتا او را بیشتتتر

تفسیر باطنی آیه َو َف َد ْی ُ
ظیم
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ٍ

را ام تتر فرم تتود کت ته ج تتای فرزن تتدش
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دوست میدار ی یا خود را عرض کرد :بلکه او را .فرمود :فرزند او را بیشتر دوست
میدار ی یا فرزند خودت را عرض کرد :بلکه فرزند او را .فرمود :قربانی شدن فرزند
او بر دست دشمنان او از رو ی ظلم بیشتر دل تتو را بته درد متیآورد یتا قربتانی کتردن

فرزند خود را بهدست خود در اطاعت من عرض کرد :بلکه قربانی شدن فرزند او
بتتر دستتت دشتتمنان او بیشتتتر دلتتم را بتته درد م تیآورد .فرمتتود :ای ابتتراهیم! طایفتته را
گمان برسد که از امت محمد

باشند و بکشند فرزند او حسین را ،بعد از او به

جور و ستم مانند آن که بره را ذبح کنند؛ یعنی قتتل آن حضترت نتزد آنهتا عظمتی
نتتدارد و مستتتوج
ابراهیم

شتتوند بتته ایتن ستتب

ستتخط و غضت

م ترا .پتتس فر یتاد و فغتتان

بلند شد و دل او به درد آمد و شروع کرد به گر یه کردن .پس خطتاب از

مصتتدر جتتالل الهت تی رستتید کتته :ای اب تتراهیم! جتتزع و فغتتان ت تتو را فتتدای فرزن تتدت
اسماعیل قرار دادم مثتل آن کته استماعیل را بته دستت ختودت فتدا کترده ،چتون بتر
و قتل او گر یه کتردی و واجت

حسین

کسانی را که ثواب دادم به جهت مصائ
میفرماید :و فد ْیناه ِب ِذ ْبح ع ِظیم .

گردانیتدم از بترای تتو بلنتدتر ین درجتات
و ایتن استت تفستیر قتول حتقتعتالی کته

گفتنتی استتت ایتن تفستتیر بتاطنی عتتالوه بتر منتتابع متذکور در کتتتابهتای روایتتی و تفستتیری

هتتمچتتون تاو یتتل اایتتات الظتتاهرض (حس تینی استتترآبادی ،)486 /1 :1409 ،تفستتیر اثنتتی عشتتری
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

(شاه عبدالعظیمی ،)145 /11 :1384 ،تفسیر صافی (فیض کاشانی )279 /4 :1415 ،و...

عالمتته مجلستتی نیتتز بتتا ذکتتر روایتتتی بتتا ستتند کامتتل ،تفستتیر بتتاطنی آیتته را کتته نتتاظر بتته امتتام
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ه تتمچن تتین ای تتن معن تتا از آی تته در تفس تتیر «ن تتورالثقلین» نی تتز ب تتا ذک تتر س تتند از کت تتاب عی تتون

نیز این روایت از امام رضا
همچنین صاح

امام حسین
حسین

اخبارالرضا

صاح
.)106 /17

نقل گردیده است.

تفسیر البرهان نیز طی نقل روایتی ،مقصود از باطن آیه «ذبح عظیم» را

میداند (بحرانی.)619 /4 :1416 ،

است ،نقل نموده است (مجلسی.)124 /12 :1384 ،

نقل گردیده است (عروسی حویزی.)429 /4 :1415 ،
کتاب عوالم العلوم نیز این روایت را نقل نموده است (بحرانی اصفهانی:1413 ،

این تأ ویل و تفسیر باطنی را با توجه به آثار فرازمانی به شتکل دیگتر متیتتوان ترستیم نمتود؛
بتته ایتتن معنتتا کتته خداونتتد شتتهادت حستتین بتتن علتتی

را بتته جتتای ذبتتح استتماعیل

قتترار

میدهد که آثتار و برکتات تتاریخی و اجتمتاعی آن بیشتتر شتود و استوه عملتی همته نستلهتا و
عصرها گردد .اگر اسماعیل
نیز همزمان در صل

آن روز قربانی میشد ،قطعا وجود مبتارک پیتامبر اعظتم

اسماعیل قربانی میگردیتد .از ایتنروی خداونتد تقتدیر متیکنتد کته در

آینتتده ،در راه ختتدا فدیتته عظتتیم تتتر از استتماعیل قربتتانی شتتود تتتا آثتتار و برکتتات آن از محتتدوده
شخص تتی و انف تترادی و خ تتانوادگی و از مح تتدوده زم تتان و مک تتان بگ تتذرد و فراگی تتر ش تتود و ب تته
نستتلهتتای آینتتده و دورتتتر تتتاریخ نیتتز تعمتتیم یابتتد؛ ولتتی ا گتتر حضتترت استتماعیل
قربانی میشتد ،بته یقتین آثتار آن در حتد شتهادت امتام حستین
خانوادگی حضرت ابراهیم
قیتام امتام حستین

در آن روز

نبتود و از مکته و محتدوده

فراتر نمیرفت (نقیپور.)239 :1380 ،

و قربتتانی شتدن در راه عقیتده و جهتتاد دینتی ،در حقیقتت ،تفستتیر و

شرحی بود بر حرکت رازآمیز و نمادین حضرت ابراهیم

را به فرمتان حتق

که اسماعیل

به قربانگاه برد تا آن ذبح عظیم صورت گیرد .در واقعه کربال ،امام حسین

ختود مصتدا

کامل ذبح عظیم و ذبیح اعظم است (اکبری.)29 :1385 ،
در ترجمه و شرحی که استاد غفاری بر کتاب عیون اخبارالرضا

نگاشته ،بته شتبههای

پیرامون این روایت ،اینگونه پاسخ داده شده است:
سیدالشتتهداء

باشتتد ،الزم م تیآی تد کس تی ک ته رتبتتهاش بتتاالتر و شتتر یفتتتر استتت

جایگر ین و فدای پتایینتتر از ختود شتده باشتد و حتال آن کته فتداء در جتایی بتهکتار
میرود که پایینتر ،فداء و جایگر ین باالتر شود و آیه شر یفه به لفتظ ماضتی استت؛
ّ
یعن تی ای تن ک تار در گذشتتته اتفتتا افتتتاد ،نتته این کتته در آینتتده (در زمتتان حضتترت

حسین بن عل ّی ) این فداء و جایگر ینی انجام خواهد شد.
در پاسخ میگو ییم :این اشکال نتیجه این ّ
توهم غلط است که خداوند حضترت
را فداء و جایگر ین حضرت استماعیل

قترار داد ،حتال آن کته

سید الشهداء
این ّ
توهم خالف صر یح متن روایت است؛ زیرا در روایت چنین آمده :بعد از آن که

تفسیر باطنی آیه َو َف َد ْی ُ
ظیم
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ٍ

گفتنتی استت ممکتن استت اشتکال شتود :ا گتر متراد از «ذبتح عظتیم» قتتل حضترت
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خداوند گوسفند را فرستاد تا جتایگر ین استماعیل

گتردد ،حضترت ابتراهیم

آرزو م تیک ترد ک ته ای ک تاش فرزنتتدش را ذبتتح م تیکتترد تتتا بتته بتتاالتر ین ثتتوابهتتا نای تل
م تیگردی تد ،خداونتتد هتتم شتتهادت مظلومانتته امتتام حس تین را بتته او ّاطتتالع داد و
ابتتراهیم گر ی ته و زار ی و ب تیتتتابی نمتتود و خداونتتد نی تز وح تی فرمتتود ک ته ای تن جتتزع و
بیتابی تو را جایگر ین ناراحتی و جزع و فزعت در قتتل فرزنتدت کترده بتهجتای آن
پذیرفتم .به عبارت دیگتر ذبتح عظتیم همتان گوستفند بتوده استت ،کمتا این کته در
ّ
حتتدیث بعتتدی بتته آن تصتتر یح گردی تده و ای تن مطال ت بعتتد از ذبتتح ،اتفتتا افتتتاده
است( .غفاری)428/1 :1372 ،

.6بهرسیس دیروا ا



سند روایت مذکور پیرامون تفسیر باطنی آیه  107سوره صافات به شرح زیر است:

ع
ََ
رَالن َس عن هر رعي ال َع رَط عل ن َن َس عن َل َق َ َح رَن َث َن َع ه ر
اس
َح رنث َن َع عن ال َ هاح هن ن ع َم رَم هن ن ه عع عنو
ه
هأ
َ َ
ع َ َ
َ
ع
ن ه َم رَم هن ن ه ق َف َ ة رالن َس عن هر رعي َع ه الكي هِ ن ه ش ر َان.

با بررسی تکتک رجال سلسله سند میتوان به ارزیابی سندی روایت پرداخت.
َّ
ْ َ
َ
َ َّ َ َ َ ُ ْ
ْ ُ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ
ژلن ْی َس ُ
ور 
ور ُّيژل َع ّط ُار ِبن ْی َس ُاب َ
اب

وس
ژلف)حوثناع ْبوژل َو ِ
ِ
ژح ِوبنمحم ِوب ِنعبو ٍ
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

وی از شاگردان مالزم ،سختکتوش و ثقته ابتنقتیبته بتوده استت .شتیخ صتدو در ستال

 352هجتری در نیشتتابور او را مالقتات کتترده و بتته واستطه وی ،روایتتات منقتول از ابتتنقتیبتته را
دریاف تتت ک تترده اس تتت .ب تتیتردی تتد ترض تتی ف تتراوان ص تتدو پتتس از ن تتام وی حتتاو ی وثاق تتت و
ارجمندی اوست (صدو 457 /4 :1413 ،؛ همو 8 /1 :1385 ،و  59و .)158
َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ
ي
ور ُّ 
ب)ع ِل ِّيب ِنمحم ِوب ِنقتیبةژلنیساب ِ

کشتی و نجاشتی از وی بتا عنتوان ثقته یتاد نمتودهانتد (کشتی979 :1404 ،؛ نجاشتی:1416 ،
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.)678

َ َ
َْ ْ
ج)ژلفض ِل ْب ِنشاذژ َ  

تمجیتتدها و ستتتایشهتتا در بتتاره شخصتتیت ایشتتان بستتیار استتت .بتته عنتتوان نمونتته شتتیخ

طوستی در فهرستت ختتود او را فقیته و متکلمتتی جلیتلالقتتدر معرفتی متتیکنتد (طوستتی ،بتیتتتا:
 .)124نجاشی نیز در کتاب خود وی را چنین میستاید:
كا ن ثق اة ،احاان اصااا بن الكق ا و انكِّل ا َ
اق و ل ا جالل ا یف ه ا ه الط ئك اة( .نجاشییی،
)307 /1 :1416

بنابراین ،بررسی سندی روایت حکی از صحت ستند روایتت استت؛ چترا کته از تتکتتک
رجال سلسله سند به نیکی یاد شده است.
نتیجهگیهی 


آیته  107ستتوره صتتافات و فتتد ْیناه بت ِتذ ْبح عظتیم عتتالوه بتتر تفستتیر ظتتاهری کتته بتتا ّ
توجتته بتته
ِ
فرستتتاده شتتد ،دارای

تفاستتیر ،قربتتانی استتت کتته از ستتوی خداونتتد بتترای حضتترت ابتتراهیم

تفسیر باطنی نیز هستند .معنای باطنی «ذبتح عظتیم» در ایتن آیته ،بته امتام حستین
است .این تفسیر باطنی که برخاسته از روایتی تفسیری از امتام رضتا

نتاظر

بتا ستندی صتحیح

است با شتروط و معیارهتایی کته بترای حجیتت تفستیر بتاطنی ذکتر شتده ستازگار استت؛ ز یترا
منافاتی با معنای ظاهری آیات ندارد .یعنی میتوان گفت که معنای ظاهری «ذبح عظتیم»
قربانی ظاهری است که از سوی خدا در قبال قربانی نشدن فرزند ابتراهیم
و معنتتای بتتاطن آن ،نتتاظر بتته فتتردی استتت کتته از صتتل

ابتتراهیم

استتت و «ذبتتح عظیمتتی»
به شمار میرود.

تفسیر باطنی آیه َو َف َد ْی ُ
ظیم
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ٍ

است که از لحاظ عظمت و رتبه بسیار واالتر از فرزند ابراهیم

فرستتاده شتده
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م ابع 

_ ابنفارس ،ابوالحسین احمد ( ،) 1404معجم مقایساللغة ،قم ،مکتبة أعالماإلسالمی.
_ اکبری ،فریدون (1385ش)« ،اقبال و کربال» ،رشد و آموزش زبان وادب فارسی ،ش.80
_ بابایی ،علی اکبر ( ،)1386مکات

تفسیری ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کت

علتوم

انسانی دانشگاهها (سمت).
_ بحرانت تتی اصت تتفهانی ،عبت تتداهلل بت تتن نت تتوراهلل ( ،) 1413عت تتوالم العلت تتوم ،قت تتم ،مؤسست تته امت تتام
مهدی

.

_ بحرانی ،هاشم بن سلیمان ( ،) 1416البرهان فی تفسیرالقرآن ،تهران ،بنیاد بعثت.
_ حر عاملیّ ،
محمد بن حسن ( ،) 1409تفصیل وسائلالشیعة لی تحصیل مسائلالشتریعة،
قم ،مؤسسة آلالبیت.
_ حستتینی استتترآبادی ،علتتی ( ،) 1409تأویلاایاتالظتتاهرض فتتی فضتتائلالعترضالطاهرض ،قتتم،
جماعة المدرسین فی الحوزض العلمیة بقم.
_ راغت ت اص تتفهانی ،حس تتینبن ّ
محم تتد (1381ش) ،المف تتردات ف تتی غر یت ت القرآن ،ته تتران،
مرتضوی.
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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_ زرقانی ،عبدالعظیم (1988م) ،مناهلالعرفان ،بیروت ،دارالکت العلمیة.
_ شاهعبدالعظیمی ،حسین (1363ش) ،تفسیراثنی عشری ،تهران ،میقات.
_ صدو  ،محمد بن علی (1362ش) ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین.
_ ________________________ ( ،) 1378عیتتون أخبتتار الرضتتا

 ،تحقیتتق :مهتتدی الجتتوردی،

تهران ،نشر جهان.
_ ________________________ (1385ش) ،عللالشرایع،قم ،کتابفروشی داوری.
_ ________________________ ( ،) 1403معانیاألخبتتار ،تحقیتتق :علیاکبتتر غفتتاری ،قتتم ،دفتتتر
انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
_ صفارّ ،
محمد بن الحسن ( ،) 1404بصائرالدرجات ،قم ،بینا.

_ طباطبتتایی ،سیدمحمدحستتین (1374ش) ،ترجمتته تفستتیر المیتتزان ،ترجمتتهّ :
محمتتدباقر

موسوی ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
_ طبرسی ،فضتل بتن حستن (1372ش) ،مجمعالبیتان فتی تفستیرالقرآن ،تصتحیح :فضتلاهلل
یزدی ،تهران ،ناصرخسرو.
_ طریحی ،فخرالدین (1989م) ،مجمعالبحرین ،بیروت ،دار و مکتبةالهالل.
_ طوسی ،محمد بن الحسن ( ،) 1404اختیار معرفة الرجال ،قم ،موسسه آل البیت

.

_ عروسی حویزی ،عبدعلی بن جمعه ( ،) 1415تفسیر نورالثقلین ،قم ،اسماعیلیان.
_ فیض کاشانی ،محمدبن شاه مرتضی ( ،) 1415تفسیر الصافی ،تهران ،مکتبةالصدر.
_ متق تتی هن تتدی ،عالءال تتدین علت تی ب تتن حس تتام ( ،) 1409کنزالعم تتال ف تتی س تتنن و األق تتوال و

األفعال ،بیروت ،مؤسسةالرسالة.
_ مجلسیّ ،
محمدباقر (1384ش) ،بحتاراألنوار الجامعتة لتدرر األخبتار األئمتة األطهتار ،تهتران،
مکتبة اإلسالمیه.
_ مصطفوی ،حسن (1365ش) ،التحقیق فی کلماتالقرآن ،تهران ،وزارت فرهن

و ارشتاد

اسالمی.

_ معرفتّ ،
محمدهادی ( ،) 1418التفسیر و المفسرون فتی ثوبتة القشتی  ،مشتهد ،دانشتگاه
علوم اسالمی رضوی.
_ مکارم شیرازی ،ناصر (1371ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکت اإلسالمیة.
_ نصتتیری ،علتتی (1386ش) ،رابطتته متقابتتل کتتتاب و ستتنت ،تهتتران ،پژوهشتتگاه فرهن ت
اندیشه اسالمی.
_ نقیپور ،ولی اهلل (1380ش) ،اهلبیت

در قرآن ،بیجا ،بینا.

و

تفسیر باطنی آیه َو َف َد ْی ُ
ظیم
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ٍ

_ نجاشی ،احمدبن علی ( ،) 1416رجال النجاشی ،قم ،مؤسسه نشر االسالمی.
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