
 
 
 
 

 َو َفَدْیناُه ِبِذْبٍح َعظیٍم تفسیر باطنی آیه 
 1یی سمیرا قلی
 2نژاد مرضیه محسن

یافت:   15/6/97تاریخ پذیرش:   1/3/97تاریخ در

 چکیده
کریم معنیای بیاطنی نییز  ،ظاهریبر تفسیر  افزون ،بسیاری از آیات قرآن 

. برخیییی از ایییین تفسییییرهای بییاطنی برخاسیییته از رواییییات تفسییییری دارنیید
َو  فرماید: که می سوره صافات 107و صحابه است. آیه  معصومین

نیز از جمله این آیات است. پرسش پژوهش حاضر  َفَدْیناُه ِبِذْبٍح َع یٍم 
کیه مقصیود از تفسیییر بیاطنی آییه  صیافات ییسییت  سیوره  107ایین اسیت 

بیا نگیاهی  ،تحلیلی -این پژوهش در صدد است با اتخاذ روش توصیفی
بییه تفصیییل پ رامییون تفسیییر بییاطنی آن ب ییردازد.  ،بییر تفسیییر ظییاهری آیییه

کیه تفسیییر بیاطنی آیییه  کی از اییین مطلی  اسییت  دسیتاودهای پییژوهش حیا
نیاظر اسیت. حریرت ذبیح ع یمیی  سوره صافات بر امام حسیین 107

که از نسل  شیود. ایین تفسییر بیاطنی  متولد میی حررت ابراهیماست 
کیه بیا سیند  برخاسته از روایتی تفسییری نقیل شیده از امیام رضیا اسیت 

کتاب گردییده اسیت و  صحیح در برخی  هیای معتبیر و متقیدم شییعه نقیل 
 مند را دارد. معیارهای یک تفسیر باطنی ضابطه

اطنی، تفسیییر بیی ،سییوره صییافات، امییام حسییین 107آیییه  :اا کلیددووژگ
  ذبح ع یم.

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

کریم. 2  آمل -دانشجوی دانشگاه علوم و معارف قرآن 

mailto:Samiragholiee313@gmail.com
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.مقدمه1
کریم  سوره مبارکه صافات از جمله سوره که به سرگذشت برختی انبیتای  استهای قرآن 

کیتتد  ایتتن  108تتتا  102استتت. در آیتتات  . از جملتته ایتتن انبیتتا حضتترت ابتتراهیمداردالهتتی تأ
گردیتتتده استتتت. فرزنتتتدش پیرامتتتون ذبتتتح  ستتتوره فرمتتتان الهتتتی بتتته حضتتترت ابتتتراهیم اشتتتاره 

 ابالغ نمود: گونه به ابراهیم ن فرمان را اینخداوند ای
ع   َ رَ يق َ   َی َفَلمرَ  َنَلَغ َمَع ع السرَ ر إه ره    نع

َ
 ره  یفه    أ

َ
ن  ه أ َ
َناع  امل  ر 

َ
َ  م  را َ ر َ  أ ظع قا َ     َف ا 

نع ي َع َسَفجه َم ؤ   م   ع
 ِ َع َن ه اف 

َ
ر    أ َ  الصرَ نه ّع مه ن  ش َن ا   إه

َ
َجنَ * َفَلمرَ  أ ل   ع له

َل   َو َ لرَ * َو َقه س 
ن     ا َد 

َ
ن  اهين هع أ ؤ  104 )یع   إه َ  الورع ق  ارَ  ي( َقن  َصنرَ له  َ   له َك   إه ن  ََني  سه ا  ع َ  َقَ امل  * إنرَ ه ا َُهع
ن ع َ النع امل  ح  َعظ   * َو َفَن َقع ال  ن   (10۷-102)ص ف  / ؛ی  ن هع نه ه
گفت: دیوشش رسکو  یه با او به مقام سعک یهنگام دم یپسرم! من در خواب د»، 

ن، کاجرا  یپدرم! هر چه دستور دار»گفت « ست ینم، نظر تو چک یه تو را ذبح مک
م شتدند و یه هتر دو تستلکت یافت!* هنگامی یبه خواست خدا مرا از صابران خواه

ا را یتم! * آن رؤیابتراه یا»ه: کتم یت.. * او را ندا داد.نهاد کن او را بر خایم جبیابراه
گونته، نیتمتا ا(!« یردکتت ختود عمتل یت)و بته مأمور یدیق بخشتحق اران را کتویکن 

یمتتی را ار استتت!* متتا ذبتتح عظکن مستتّلما  همتتان امتحتتان آشتتیتتم! * ایدهتت یجتتزا متت
کردیم.  فدای او 

کریمه، ابراهیم گذراند و در نهایت، ذبحتی  امتحان الهی را با موفقیت می طبق آیات 
هتای  بحث« ذبح عظیم»پیرامون مصدا  ظاهری ردد. گ عظیم فدای فرزند قربانی نشده می

کته در طتول تتاریخ  گرفتته استت. اّمتا بایتد توّجته داشتت  فراوانی در طول تاریخ تفسیر صورت 
کنتار تفستیر  _ خصتوص مفستران امامیته به _تفسیر، روش برخورد مفسران  کته در  چنتین بتوده 

متتورد اعتمتتاد،   صتتحابهو  ت معصتتومینظتتاهری بستتیاری از آیتتات، بتتا استتتفاده از روایتتا
ستتوره صتتافات نیتتز از جملتته ایتتن آیتتات  107ای بتته بطتتن آیتتات نیتتز داشتتته باشتتند. آیتته  اشتتاره

 است.  نگاشته شدهدر جهت معرفی تفسیر باطنی این آیه است. نوشتار حاضر 
همسئل.بیا 1-1

کتتتته در شتتتتأن  تتتتترین حتتتتوزه از مهتتتتم  بیتتتتت اهلهتتتتای تفستتتتیری، شناستتتتایی آیتتتتاتی استتتتت 
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توان بته روایتات تفستیری معتبتر  شناسایی این آیات می برایشده است.  نازل عصمت
، آیتات بیتت اهلبه عنتوان یکتی از مصتادیق  مراجعه نمود. در فضیلت امام حسین

کت گرچته بته صتراحتبستیاری از قترآن  کتریم نت ریم نتازل شتده استت.  امی از حضترت در قترآن 
که از نا ،نیامده و صحابه مورد اعتماد  حیه معصومیناّما با مراجعه به روایات تفسیری 

کتتریم را نتتاظر بتته امتتام حستتین نقتتل شتتده، متتی  تتتوان ظتتاهر و بتتاطن بستتیاری از آیتتات قتترآن 
کلتی بتر ائمته اهتل البیتت را نیتز شتامل  کته امتام حستین دانست. این آیات یا به طتور 

ه بیتان بتا توجته بته آنچت را ناظرنتد. شود، داللت دارند؛ یا بته طتور ختاص، امتام حستین می
ستتوره صتتافات چگونتته بتتا امتتام  107تفستتیر بتتاطنی آیتته کتته  ایتتن پرستتش مطتترح استتت ،دشتت

 یابد  ارتباط می حسین
توضتیحاتی تفستیری پیرامتون آیته و  متذکور  گویی به پرسش در راستای پاسخ این پژوهش

 تحلیلی سامان یافته است.  _ با روش توصیفی سوره صافات 107
.پیشینهپژوهش1-2

کتته در شتتأن امتتام حستتین پیرامتتون انتتد و بتته فضتتیلت ایشتتان  نتتازل شتتده بررستتی آیتتاتی 
کتتاب داللت دارند، آثار مستقلی نگاشته شده است. برخی از این آثار عبتارت هتای  انتد از 

 (؛1380) بتتتر پایتتته قتتترآن، حتتتدیث و تتتتاریخ نامتتته امتتتام حستتتین دانتتتش شتتتهری: محمتتتدی ری
(؛ 1361) شتهادت، حستین، قتترآنمغنیته: (؛ 1392) نآشتریک قتر امتام حستین زاده: شتریعت
 «در قتتتترآن امتتتتام حستتتتین وفتتتتا:»( و... مقتتتتاالت: 1364) قتتتترآن و امتتتتام حستتتتین محقتتتتق:

اّمتتا تتتاکنون اثتتر مستتتقلی (. 1384) «در قتترآن تجلتتی امتتام حستتین»ر: پتتو ستتلمان (؛1388)
کتتتاب، پایتتان بتته کتته صتترفا  بتته بررستتی  صتتورت  بتتر ستتوره صتتافات  107تفستتیر آیتته نامتته یتتا مقالتته 

 ه است.شدپرداخته باشد، مشاهده ن امام حسین فضیلت
صتتافات( داللتتت ایتتن آیتته را بتتر 107بتتا تمرکتتز بتتر یتتک آیتته ختتاص )آیتته  کوشتتد میایتتن مقالتته 

اثبتتات فضتتایل و مناقتت  قرآنتتی حضتترت  تالشتتیبررستتی نمایتتد تتتا  فضتیلت امتتام حستتین
 باشد.

ورتوژهمیتپژوهش1-3 .ضر
کتتتریم  بتتا توّجتته بتته ایتتن یتتدان استتت و کتته قتترآن  هتتیچ بتتاطلی در آن راه نتتتدارد معجتتزه جاو
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کتالم وحتی و هتم42)فصلت:  چنتین  (، اثبتات مبتانی و مفتاهیم امامتت بتا استتناد بته آیتات 
کتتم کتته  عتتد  تتتر بتته ایتتن آیتتات توّجتته شتتده استتت متتی پتترداختن بتته آیتتات ختتاص امامتتت  توانتتد ب 

   پژوهان نشان دهد. پژوهی را به اسالم جدیدی از موضوعات امامت

«ذبحعظیم».مهوریکوتاهبرتفسیرظاههیآ ه2
 ستویل از یته جبرئکت یعبارت بود از قتوچ« ذبح عظیم»تفسیر ظاهری  ،ز دیدگاه مفسرانا
ه ختدا یته چتون از ناحکبل ؛یستجثه قوچ ن یبررگ« میذبح عظ» آورد. و مراد از یتعال یخدا

: 1374 ،)طباطبتتاییعظمتت داشتتت  ،ل قتترار دادیآن را عتوض استتماع یتعتتال یآمتد و ختتدا
17/23). 

 آیتتتتته بتتتتته  ظتتتتاهری ذیتتتتتل آیتتتته شتتتتتریفه در تفستتتتتیر البیتتتتتان مجمعدیتتتتدگاه صتتتتتاح  تفستتتتیر 
 شرح زیر است:
گو یزیتتچ «فتتداء»  ز اول، یتته از چکتتقتترار داده شتتود  یگتتریز دیتتچ یه بتته جتتاکتتنتتد یرا 

گردکت ی متذبوح و آنابته معنت «ذبتح»ضرر برطرف شتود و  و  استت ،ده شتودیته ذبتح 
ه یتفد یزیه مقابل چک یریمانند اس ،آن قرار داده یما ذبح را به جاه ک ینمقصود ا

 و آزاد شود.

 شمرد: گونه برمی را این« ذبح عظیم» دربارههای مختلف  دیدگاه ،طبرسی در ادامه
گو گوستتفند استتت. و ا یقتتوچ ،د: متتراد از ذبتتحیتتابتتن عبتتاس  ن قتتول مجاهتتد و یتتاز 

گویر است. ابن عباس نید بن جبیو سع کضحا بتود  یذبتح عبتارت از قتوچ :دیز 
 ل آن را به قربانگاه آورد.یه هابک

گفته است اختالف است:یه چرا ذبح را عظک یندرباره ا میذبح عظ  م 
گو گفته شده ین جهت عظیاز ا :دیمجاهد   :اند گفته یه مورد قبول بود. و برخکم 

 گر بوده است.ید یها تر از قوچ ه اندازه آن برر کن جهت است یبه ا
و  .ده بتودیتز در بهشت چرییه آن قوچ چهل پاکن جهت است یاند: به ا گفته زیو ن
 ر است.ید بن جبین از سعیا

گفتته شتده ین جهتت عظتیتبته ا :انتد گفته یو برخ ه خداونتد آن را بتدون پتدر و کتم 
گفتته  ،)طبرسیی م بتود.یه فتداء عبتد عظتکتن یتا یبترا :انتد مادر به وجود آورده بود. و 



 

 

29 

آیه 
نی 

باط
سیر 

تف
ظیٍم 

ٍح َع
ِبِذْب

ناُه 
َفَدْی

َو 
 

1372 :21/ 29) 

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

ا از جهتتت یتت  و یو ظتتاهر ین ذبتتح از چتته نظتتر بتتوده از نظتتر جستتمانیتتعظمتتت ا کتته ایندر 
ن یتا از ایتو   ختدا و در راه ختدا بتود یبترا کته اینا از نظتر یتم شتد  و یفرزند ابراه یفدا که این
 یفراوانت یهتاوگو گفتمفستران رستتاده شتد  م فیابتراه یختدا بترا یاز سو ین قربانیه اکنظر 

 یهتتا دگاهیتو از د یم جمتعن جهتات در ذبتح عظتیته تمتتام اکتنتدارد  یچ متانعیهت یدارنتد، ولت
 عظمت باشد. یمختلف دارا

گذشتت زمتان ستال بته ستالکن ذبح آن است یعظمت ا یها از نشانه یکی وستعت  ه بتا 
ننتد و ک یم ذبتح متیاد آن ذبتح عظتیون به یلیم یکش از یدر هر سال ب اکنونافته و ی یبیشتر
 .(19/116: 1371 ،)مکارم شیرازی دارد یاش را زنده نگه م خاطره

توضیحاتیپیرام نتفسیرباط یقرآنکه م.3
معنتا « هرظتا»یتا ختالف و مقابتل « ظهتر»را بته ختالف « باطن»و « بطن»واژه  ،شناسان لغت

 .(292/ 1: 1365؛ مصطفوی، 214/ 6: 1989؛ طریحی، 1/259: 1404فارس،  اند )ابن کرده
 آورده است:« بطن»راغ  اصفهانی ذیل ماده 

« ظهر»مقابل   اصل بطن عضوی از بدن )شکم( و جمع آن بطون است. بطن نقط
کته بتا حتواس درک شتود، ظتاهر و بته آن ه چته از حتواس پوشتید است. به هر چیزی 

گویند؛ مانند آیات باشد،  هباطن  اِطن  ْثِم و  ب  ِهر  ااْل وا ظ  ر  ر  ( و 120:)انعام و  ذ  ه  ا ظ  م 
ن ط  ا ب  ا و  م   (1/282: 1381)راغ  اصفهانی،  .(151)انعام:  ِمْنه 

 :استچنین وی در جای دیگری آورده  هم
کتته چیتزی در عمتتق زمتین باشتد و مخفتتی بمانت کتار متی بطتن زمتانی بتته  و:)همیید. رود 

1/537 ) 

گتترایش گتتاه از آن بتته تفستتیر  یکتتی از  کتته  کتتریم استتت  هتتای تفستتیری، تفستتیر بتتاطنی قتترآن 
 .(491: 1386شود )نصیری،  اشاری، رمزی و شهودی نیز یاد می
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 عبداالعظیم زرقانی در تعریف آن چنین آورده است:
کت که به استتناد اشتاره پنهتانی  ه بترای تفسیر اشاری، تأویل غیر ظاهری قرآن است 

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

 :نویسد میباره  این معرفت در اهلل آیت
کتته بتتر استتاس تأویتتل ظتتواهر و عمتتل بتته بتتاطن  اهتتل عرفتتان بتتاطنی تفاستتیری دارنتتد 

ستت. چنتین تفستیری بتر داللتت رمتز و تعبیرات قرآن و نه داللتت ظتاهری مبتنتی ا
کتالم برگرفتته می کته از بتاطن  و صتراحت  شتود اشاره در اصتطالح آنتان تکیته دارد؛ 

 (526/ 2: 1418)معرفت، آید.  نمی شمارلفظ به 

روژیات4-1 .تفسیرباطنیدر
که دلیل وجود باطن برای قرآن، روایات است؛ برای پی بردن به ایتن از آن متراد »کته  جایی 

گرفتت؛ یعنتی بایتد دیتد همتان روایتت «باطن قرآن چیست از کمتک  هتایی  نیز باید از روایات 
کرده اند، که از وجود باطن قرآن خبر داده و صتحت  انتد ماهیت باطن قرآن را چگونته معرفتی 

که در روایات برای بتاطن قترآن بیتان  و سقم وجوه و اقوال یاد شده نیز با توّجه به ویژگی هایی 
 :  فرمود شود. امیرالمؤمنین شده، روشن می

َغ و بطا غ  اّ مسع ع رس   اَ  القا آنه آياةغ و ظا    ا : ل َ مه
/ 1: 1416)بحرانیی،  .يق  ع

270) 

کته  در این روایت، وجود ظتاهر و بتاطن بترای قترآن مستّلم بته شتمار آمتده و تردیتدی نیستت 
کته از ظتاهر آیتات فهمیتده می از بتاطن، معتارف  و منظتور شتود منظور از ظاهر، معارفی است 

 باطنی آیات است.
کتته ضتتمن خبتتر از وجتتود بتتاطن بتترای قتترآن، یتتا مستتّلم دانستتتن آن،  روایتتاتی نیتتز وجتتود دارد 

کرده  عنوان نمونه: اند. به مشّخصاتی را نیز برای ظاهر و باطن بیان 
گوید: از ابوجعفر )امام باقر ای از قترآن نیستت،  هیچ آیته»( درباره روایت فضیل 

کتر« ه برای آن ظهتری و بطنتی استتک مگر این ظهتر آن تنریتل آن »فرمتود:  .دمستؤال 
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 (196: 1404)صفار، « و بطن آن تأویل آن. است

 گوید: بن یسار می چنین فضیل هم
کته متی از امام باقر وِمتن  القترآن آیتة  اّل و لهتا : »فرمایتد درباره این روایت پرسیدم 
هتره تنریلته »فرمتود:  امتام .«ظهٌر و بطتٌن  تهظ  یل  ته  تأو طن  / 27: 1409)حیر عیاملی،  .«و ب 

197) 

 ظهر آن همان تنریل آن، و بطن آن تأویلش است. 
کتته صتتدور روایتتت متتورد ستتؤال و وجتتود ظهتتر و بطتتن بتترای  از ایتتن روایتتت استتتفاده متتی شتتود 

کتریم در آن زمتتان قطعتی بتتوده استت. از ایتتن در پاستتخ ستؤال فضتتیل،  رو، امتام آیتات قتترآن 
ر و بطتتن بتترای قتترآن، و دربتتاره صتتدور آن و اصتتل وجتتود ظهتت نمتتودرا بیتتان  معنتتای ظهتتر و بطتتن

 .(10: 1377)بابایی،  سخنی نفرمود
که درجات مختلفی را برای باطن قرآن معرفی می نماید. بته عنتوان  روایاتی نیز وجود دارد 

 به جابر بن یرید جعفی فرمود: در ضمن روایتی، امام باقر ،نمونه
َغ ياااا  جاااا ن ! إنرَ للقاااا آ لظ اااا    اااا َغ و له لااااَ ط ه بطاااا غ و لاااا    اااا  و له

 )مجلسییییی،  ؛ن بطناااا ل
1384 :92 /91) 

ای جتتابر! بتترای قتترآن، بتتاطنی استتت؛ و بتترای بتتاطن آن بتتاطنی استتت؛ و بتترای قتترآن 
 ظاهری است؛ و برای ظاهر آن ظاهری است. 

که ایشان فرمود: دیگر، حسن بصری از پیامبر اکرمدر روایتی   نقل نموده 
ه َحنر  َمطَلعغ ملر  اال  

ِر ِّ ه ح ف  َحنرغ و له
ِر ِّ َغ و بط غ و له ِر آيةغ إالر و ظ     وج )متقی  ؛اّ عزر

 ( 550/ 1: 1409هندی، 

کتتتالم وحتتتی تعمتتتیم   ایتتتن روایتتتت نیتتتز وجتتتود معنتتتای ظتتتاهری و بتتتاطنی را بتتته همتتت  آیتتتات 
 داده است.

.معیارحجیتتفسیرباطنی4-2
که  کریم ذکر میصحت هر تفسیر باطنی و معنای اشاری  شود، منوط بته  برای آیات قرآن 

 شرایط زیر است:
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یعنتی توّجته بته بطتن و اشتارات قترآن، مفّستر را از  توّجه به ظتاهر و بتاطن قترآن هتر دو؛الف( 
و نگویتتد قتترآن غیتتر از تفستتیر اشتتاری  آیتتات و تفستتیر ظتتاهری آن غافتتل نکنتتدتوّجتته بتته ظتتاهر 

کتتبتتاطنی، تفستتتیر دیگتتری نتتتدارد. ایتتن ضتتتا معرفتتتت  اهلل آیتتتتالم عالمتتته طباطبتتایی و بطه از 
 .(2/527: 1418؛ معرفت، 1/7: 1417شود )طباطبایی،  استفاده می

کتالم )ماننتد داللتت اقتضتا، تنبیته، ایمتتا ب( بایتد در قالت  یکتی از داللتت و  هتای عرفتتی 
کالم،  و یا روایتات معتبتر و قابتل  مخالف( بگنجدچه موافق و چه اشاره، یا داللت مفهومی 

از مقصتتود بتتودن آن از آیتته خبتتر داده  یتتا یکتتی از امامتتان معصتتوم ادی از پیتتامبراعتمتت
 .(21-22/ 2: 1386باشد )بابایی،

کتتته بتتترای آیتتته ذکتتتر متتتی  چنتتتین ضتتتروری دیتتتن یتتتا دلیتتتل  شتتتود، بتتتا عقتتتل و هتتتم  ( معنتتتایی 
و قابتل جمتع عرفتی  ت آشتکار نداشتته باشتدقطعی و یا ظتاهر آیته یتا روایتات معتبتری مخالفت

 .(ومباشد )ه
گتتاهی نقلتتی  گتتاهی عقلتتی و  د( تفستتیر بتتاطنی، قرینتته معتبتتری داشتتته باشتتد. ایتتن قرینتته، 

گتتاهی از  هتتم گتتاهی از روش تفستتیر عقلتتی و اجتهتتادی و  چتتون آیتتات و روایتتات استتت؛ یعنتتی 
شتتتود )رضتتتایی  دستتتت آوردن از بطتتتن و پیتتتام آیتتته استتتتفاده متتتی روش تفستتتیر روایتتتی بتتترای بتتته

 .(42: 1385اصفهانی، 
که از آیه استخرا  می مفهومت( ه کلی  کته متورد آیته، یکتی  عام و قاعده  شود، طوری باشد 

 .(واز مصادیق آن باشد )هم
 مند و معتبر خواهد بود. بنابراین اگر شرایط مذکور محّقق شود، تفسیر باطنی ضابطه

وا ا حاکیازمقصو باط یآ ه5 صافا 107.ر
تفستیر بتاطنی ایتن آیته بته  اظر استت.مقصود باطنی آیته ذبتح عظتیم مصتداقی ختاص را نت

این تفسیر بتاطنی برخاستته از روایتتی تفستیری نقتل شتده از یابد.  ارتباط می امام حسین
کتاب است امام رضا استت. از  منتدر های روایتی و حتدیثی معتبتر شتیعه  که در برخی 

کتتتاب مهتتم و   خصتتالو  عیتون اخبارالرضتتامعتبتر ختتود؛ یعنتتی جملته شتتیخ صتدو  در دو 
کتتتتاب ا کامتتتل نقتتتل نمودنتتتد. متتتتن روایتتتت در   عیتتتون اخبارالرضتتتایتتتن روایتتتت را بتتته ستتتند 
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   شرح است: بدین

َ  َن َساَنَة  أ َشاع  َسا نع َل یفه َن    لع نه
َعطرَ يرع ال  َس نع ره   

و   النرَ نع نه ن  ه عع   مرَ َ
نه ن  ع مع َ احه نع ال  َثَن  َع    َحنرَ

ه َئة  قَ  ِثه َقَ َو َثاَل سه ه َو ََخ  َ َنَفق  ِه اث  َكي 
يرع َع ه ال  َس نع ره   

َ َة النرَ َف   نه ن  ه قع مرَ َ
ره ن  ه مع أ َثَن  َعسه

 َ  َحنرَ
َض  ه َر ع  ع ال ا  ع  ن  ه َش َراَن َق َ  مَسه ّع َ َ ا َلَ  َو َ َعا َ    َ قع ََ ا َما

َ
ا  أ َی  مَلرَ اهه ََ ا ن  َنَح  إه ن  َ ا  

َ
أ

ي  ا ه
َ  الرَ َِّا   َِ ال  َ عه ا مس  نه ه إه ا رَ َمَِّ َن ان  َ ََ ا ه  َزَلا ع َعَل   ا 

َ
یع  أ اهه ََ ا ن  َنا ع  إه َنحع ان  ا َن َ ا   ن  َ ِّع

َ
  أ

 َِ َ عه  مس  َ   إه َع إه جه  َ  َ َِّ   ه َمَِّ َا ع له
حه ال  َ ن  َ  نه َم

ؤ  ارَ ع ََل   ع
َ
هه َو أ َ نه َ   نه عع إه جه  َ نه ه َم  َ 

 ه  َقل 
َقل 

هه  َ اانه هه نه اانه
ل  َعاازرَ وع
َ
َنحع أ ي َ اا   اا ه

اانه الرَ َ اله ااَ ابه َعااَس  ال 
ِه الثرَ اا ه 
َ
َفااَع َدَلَجاا  ه أ ل 

َ
َك أ ااَ له  نه

قرَ ااَفاه  َفَ س 
َح  و 
َ
َص ئه ه َفَ َ

اَك َفَقا َ  َ ا  َلبره َما   یامل  َل   أ إه اقه
َحا رع َخل 

َ
یع َما   أ اهه ََ ا ن  َل   ه َ ا  إه  إه

ِرَ ّع َعزرَ َو َج ا
ن   مرَ َ َك مع رَ مه   َحنه نه َ أ َح رع إه

َ
َ  أ ق ل هع َ  َخل  َح فَ  َخَلق  و 

َ
  یَ

َ
یع أ اهه ََ ن  َل   ه َ   إه  إه

ِرَ ّع َعزرَ َو َج ا
و  
َ
اَك أ َل   َحا رع إه

َ
هع أ ا َقا َ  َفَ َلانع أ اه

ا   َاك  رَ مه َ أ َحا رع إه
َ
اَ  أ ِ  هع اَك َقا َ  َنا سع و  َاك 

َ
َك أ َل   َح رع إه

َ
َ  أ َفهع

ل   ل َعَس  هه  ع حع َوَلنه هع َق َ  َفَ ن  ِ  َوَلنع َ  َق َ  َن َن  َوَلنع ع 
َ
َ  أ َ نه َ  نه حع َوَلنه و  َرن 

َ
َك أ نه
َقل  وَجعع له

َ
ائه ه أ

ا ع َعاَس  اع ِ  َرن  أ َقا َ  َ ا  َلبره َنا أ َ  َعته نرَ  یفه ِه یع َفا اهه ََ ا ن  أ َقا َ  َ ا  إه ایه
َقل  َجاعع له و 

َ
ا ه أ َنائه ع 

َ
ي أ انه   

َ
أ

ن   مرَ َ ةه مع مرَ
ع
َ  مه   أ  رَ

َ
عع ع أ َكةل َ ز  ََ  َ  ئه َسق  ع ِع احل  فع َن ع  َسَفق  َواا ل  ان  ان  ل  ا ل َو عع هه  ع نه مه   َنع 

جه ع َن  َف   َِّ   ع َفَ س 
َنحع ال  یع   َكَم   ع   اهه ََ ن  َع إه طه  َفَجله َُ َك َس َ له َع َقل  ع ع َو  نه َك َو َ َ جرَ َ له له

َح  و 
َ
ِّه  َفَ    َ َِ  َ ق 

َ
یع َقن  َفَن   ع  یأ اهه ََ ن  َل   ه َ   إه  إه

ِرَ ّع َعزرَ َو َج َِ  َعَس َجَزَعَك   ا َ عه ا مس  اَك إه نه ان 
ااَك َعااَس  َزعه َ اي َ  نه َ اانه َفاا ع نه ه  َلاا   َرَنا  َ َسااق  ع ِه  احل  اا ه 

َ
َفااَع َدَلَجاا  ه أ ل 

َ
اا ع َلااَك أ َج   و 

َ
اا ه َو أ له َو َقف 

ااَ ابه َعااَس 
َِ  الثرَ ّه َعاازرَ َو َجاا َك َقاا   ع ا َصاا ئه ه َفااَ له َ

اای    امل  ح  َعظه ن  اا ه ن هع نه  صییدوق،).َو َفااَن  
 (59: 1: ج1362 ،؛ همو209 /1ق: ج1378

فرزنتتتدش  یه جتتتاکتتترا امتتتر فرمتتتود  میحضتتترت ابتتتراه یتعتتتال ه حتتتقکتتت یهنگتتتام
رد کاز خداوند آرزو  میابراه ،ندک یاو فرستاده بود قربان یه از براکل بّره یاسماع

اش کتردم و کت یم یدست خود در راه خدا قربان ل را بهیاش فرزند خود اسماعکه ک
ند و که قل  من رجوع ک نیل تا ایاسماع یردن بره جاک یقربان مأمور نشده بودم به

 یدستت ختود در راه دوستت قربتان ن فرزندان خود را بهیزتریه عرکشود  یقل  پدر
هتا  بته آن یتعتال ه حتقکترا  یستانکاو بلنتدتر شتود از  یها ن سب  درجهیند و به اک

او  یستتو هبتت یوحتت یتعتتال هتتا حتتق جهتتت نتترول مصتتائ  بتته آن ثتتواب عطتتا فرمتتوده بتته
 :ردکتتتو  عترض  یستو تتر بته ست دوستکیم! از مخلو  من یابراه یا :هکفرستاد 

  تتتو محمتتد یتتش از حبیرا بتت یاحتتد یدیتته آفرکتتن همتته مخلتتو  را یتتا !پروردگتتارا
 بیشتتترا او را یتآ :هکتفرستتاد  یبته او وحت یتعتتال تتر نتدارم. حتق دوستت یمصتطف
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دوست  بیشترفرزند او را  :فرموده او را. کبل :ردکا خود را  عرض ی یدار یدوست م
شدن فرزند  یقربان :ه فرزند او را. فرمودکبل :ردکا فرزند خودت را  عرض ی یدار یم

ردن کت یا قربتانیتآورد  یدل تتو را بته درد مت بیشترظلم  یاو بر دست دشمنان او از رو
شدن فرزند او  یه قربانکبل :ردکدست خود در اطاعت من  عرض  هفرزند خود را ب

فتته را یم! طایابتتراه یآورد. فرمتتود: ا یدلتتم را بتته درد متت بیشتتتردستتت دشتتمنان او  بتتر
بعد از او به  ،ن رایشند فرزند او حسکباشند و ب ه از امت محمدکگمان برسد 

 یهتا عظمت قتتل آن حضترت نتزد آن یعنی ؛نندکه بره را ذبح ک جور و ستم مانند آن
اد و فغتتان یتتپتتس فر .ران ستتب  ستتخط و غضتت  متتیتتنتتدارد و مستتتوج  شتتوند بتته ا

گرکبلند شد و دل او به درد آمد و شروع  میابراه ردن. پس خطتاب از که یرد به 
فرزنتتتدت  یم! جتتتزع و فغتتتان تتتتو را فتتتدایابتتتراه یا :هکتتتد یرستتت یمصتتتدر جتتتالل الهتتت

چتون بتر  ،ردهکتل را بته دستت ختودت فتدا یه استماعکت ل قرار دادم مثتل آنیاسماع
گر  و قتل نیحس گردانو واجت یردکته یاو  ن درجتات یتتو بلنتدتر یدم از بترایت  
ه کت یتعتال ر قتول حتقین استت تفستیته ثواب دادم به جهت مصائ  و اکرا  یسانک
د  د: یفرما یم ِظ یْ و  ف    . م  یناه  ِبِذْبح  ع 

کتتتاب گفتنتی استتت هتای روایتتی و تفستتیری  ایتن تفستتیر بتاطنی عتتالوه بتر منتتابع متذکور در 
 تفستتیر اثنتتی عشتتری ،(486 /1: 1409 ،ینی استتترآبادی)حستت تاویتتل اایتتات الظتتاهرضچتتون  هتتم

کاشانی تفسیر صافی ،(145 /11: 1384 )شاه عبدالعظیمی، ( و... 279 /4: 1415 ،)فیض 
گردیده است. نیز این روایت از امام رضا  نقل 

را « ذبح عظیم»نیز طی نقل روایتی، مقصود از باطن آیه  البرهانچنین صاح  تفسیر  هم
 .(619 /4: 1416داند )بحرانی،  می امام حسین

کتته نتتاظر بتته امتتام  کامتتل، تفستتیر بتتاطنی آیتته را  عالمتته مجلستتی نیتتز بتتا ذکتتر روایتتتی بتتا ستتند 
 .(124 /12: 1384، نقل نموده است )مجلسی، است حسین
کتتتتاب « نتتتورالثقلین»چنتتتین ایتتتن معنتتتا از آیتتته در تفستتتیر  هتتتم عیتتتون نیتتتز بتتتا ذکتتتر ستتتند از 

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

17/ 106). 
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تتوان ترستیم نمتود؛  ویل و تفسیر باطنی را با توجه به آثار فرازمانی به شتکل دیگتر متیاین تأ
کتته خداونتتد شتتهادت حستتین بتتن علتتی قتترار  استتماعیل را بتته جتتای ذبتتح بتته ایتتن معنتتا 

هتا و  شتود و استوه عملتی همته نستل بیشتترآثتار و برکتات تتاریخی و اجتمتاعی آن  کهدهد  می
گردد. اگر اسماعیل  اعظتموجود مبتارک پیتامبر  قطعا   ،شد آن روز قربانی می عصرها 

کته در  روی خداونتد تقتدیر متی د. از ایتنگردیت زمان در صل  اسماعیل قربانی می نیز هم کنتد 
تتتر از استتماعیل قربتتانی شتتود تتتا آثتتار و برکتتات آن از محتتدوده  در راه ختتدا فدیتته عظتتیم ،آینتتده

گیتتتر شتتتود و بتتته  شخصتتتی و انفتتترادی و ختتتانوادگی و از محتتتدوده زمتتتان و مکتتتان بگتتتذرد و فرا
گتتر حضتترت استتماعیل ؛یابتتدهتتای آینتتده و دورتتتر تتتاریخ نیتتز تعمتتیم  نستتل در آن روز  ولتتی ا

نبتود و از مکته و محتدوده  در حتد شتهادت امتام حستینبته یقتین آثتار آن  ،شتد قربانی می
 .(239: 1380 ،پور رفت )نقی فراتر نمی خانوادگی حضرت ابراهیم

تفستتیر و  ،در حقیقتت ،و قربتتانی شتدن در راه عقیتده و جهتتاد دینتی قیتام امتام حستین
را به فرمتان حتق  که اسماعیل شرحی بود بر حرکت رازآمیز و نمادین حضرت ابراهیم

کربالبه  گیرد. در واقعه  ود مصتدا  خت امام حسین ،قربانگاه برد تا آن ذبح عظیم صورت 
 .(29: 1385 ،)اکبری کامل ذبح عظیم و ذبیح اعظم است

کتاب  که استاد غفاری بر  ای  نگاشته، بته شتبهه عیون اخبارالرضادر ترجمه و شرحی 
 گونه پاسخ داده شده است: این ،پیرامون این روایت

گتر متراد از کن استت اشتکتمم استت گفتنتی قتتل حضترت « میذبتح عظت»ال شتود: ا
تتتر استتت  فیاش بتتاالتر و شتتر ه رتبتتهکتت یستتکد یتتآ یباشتتد، الزم متت الشتتهداءیدس
ار کت هبت ییه فتداء در جتاکت تتر از ختود شتده باشتد و حتال آن نییپتا ین و فدایگریجا
 ی استت؛ماضتلفتظ ه فه بیه شریو آ ین باالتر شودگریتر، فداء و جا نییه پاکرود  یم
گذشتتته اّتفتتا  افتتتاد، نتته کتتن یتتا یعنتتی نتتده )در زمتتان حضتترت یدر آ کتته اینار در 

 انجام خواهد شد. ینیگرین فداء و جای( اّی ن بن علیحس
حضترت  که خداوندن توّهم غلط است یجه ایال نتکن اشیم: اییگو یدر پاسخ م

ه کت آنقترار داد، حتال  لین حضرت استماعیگریرا فداء و جا د الشهداءیس
ه ک ن آمده: بعد از آنیت چنیدر روا ؛ زیرات استیح متن رواین توّهم خالف صریا
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گوسفند را فرستاد تا جتا  میگتردد، حضترت ابتراه لین استماعیگریخداوند 
ل یتتهتتا نا ن ثتتوابیتتتا بتته بتتاالتر کتترد یاش فرزنتتدش را ذبتتح متتکتت یه اکتترد کتت یآرزو متت

را بتته او اّطتتالع داد و  نید، خداونتتد هتتم شتتهادت مظلومانتته امتتام حستتیتتگرد یمتت
گریابتتراه ن جتتزع و یتته اکتتفرمتتود  یز وحتتیتتو خداونتتد ن ی نمتتودتتتاب یو بتت یه و زاریتتم 

آن  یجتا هرده بتکتو جزع و فزعت در قتتل فرزنتدت  ین ناراحتیگریتو را جا یتاب یب
گوستفند بتوده استت، یگتر ذبتح عظتیبه عبارت د پذیرفتم. در  کته اینمتا کم همتان 

گردیبتته آن تصتتر یث بعتتدیحتتد ن مطالتت  بعتتد از ذبتتح، اّتفتتا  افتتتاده یتتده و ایتتح 
 (1/428: 1372 ،)غفاری. است

وا ا 6 .بهرسیس دیر
 سوره صافات به شرح زیر است: 107سند روایت مذکور پیرامون تفسیر باطنی آیه 

َعطرَ لع  يرع ال  َس نع ره   
و   النرَ نع نه ن  ه عع   مرَ َ

نه ن  ع مع َ احه نع ال  َثَن  َع   ره َحنرَ أ َثَن  َعاسه
َس نع َل َق َ  َحنرَ َن   نه

ِه ن  ه َش َراَن 
َكي  يرع َع ه ال  َس نع ره   

َ َة النرَ َف   نه ن  ه قع مرَ َ
 .ن  ه مع

یابی سندیتوان  رجال سلسله سند می تک تک با بررسی  پرداخت. روایت  به ارز
َثَنا ِوْبِنُعْبُووٍسژلنَّژلف(َحّوَ ِبَنْیَساُبوَرَعْبُوژْلَوژِحِوْبُنُمَحّمَ اُر ژْلَعّطَ ّيُ ْیَساُبوِر

قتیبته بتوده استت. شتیخ صتدو  در ستال  ابتن  کتوش و ثقته سخت ،وی از شاگردان مالزم
کتترده و بتته واستطه وی 352 قتیبتته را  روایتتات منقتول از ابتتن ،هجتری در نیشتتابور او را مالقتات 

کتتترده استتتت. بتتتی یافتتتت  ی وثاقتتتت و تردیتتتد ترضتتتی فتتتراوان صتتتدو  پتتتس از نتتتام وی حتتتاو در
 .(158و  59و  8 /1: 1385 ،؛ همو457 /4: 1413 ،صدو ارجمندی اوست )

ب( ْیَساُبوِرّيُ ِوْبِنُقَتْیَبَةژلّنَ ْبِنُمَحّمَ َعِلّيِ
: 1416 ،؛ نجاشتی979: 1404 ،)کشتیانتد  کشتی و نجاشتی از وی بتا عنتوان ثقته یتاد نمتوده

678). 
ژْلَفْضِلْبِنَشاَذژَ ج(

شخصتتیت ایشتتان بستتیار استتت. بتته عنتتوان نمونتته شتتیخ  دربتتارههتتا  شتمجیتتدها و ستتتای
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تتتا:  بتی ،کنتد )طوستتی القتتدر معرفتی متتی ختتود او را فقیته و متکلمتتی جلیتل فهرستتطوستی در 
کتاب خود وی را چنین مینیز نجاشی  .(124  ستاید:  در 

 ،)نجاشییی ة.كاائاحاان اصااا بن  الكق اا  و انكِّل ااَق و لاا  جاللاا  یف هاا ه الط  ،ةكاا ن ثقاا
1416 :1/ 307) 

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

گیهینتیجه
تتد  ستتوره صتتافات  107ه آیتت ظتتیْ و  ف  کتته بتتا توّجتته بتته عتتالو م  یناه  ِبتتِذْبح  ع  ه بتتر تفستتیر ظتتاهری 

کتته از ستتوی خداونتتد بتترای، تفاستتیر فرستتتاده شتتد، دارای  حضتترت ابتتراهیم قربتتانی استتت 
نتاظر  امتام حستینبته  ،در ایتن آیته« ذبتح عظتیم». معنای باطنی تفسیر باطنی نیز هستند

بتا ستندی صتحیح  که برخاسته از روایتی تفسیری از امتام رضتا این تفسیر باطنی. است
کته بترای حجیتت تفستیر بتاطنی ذکتر شتده ستازگار استت است  را؛ زیتبا شتروط و معیارهتایی 

گفت منافاتی با معنای ظاهری آیات ندارد. یعنی می « ذبح عظتیم»معنای ظاهری  که توان 
که از سوی خدا در قبال قربانی نشدن فرزند ابتراهیم فرستتاده شتده  قربانی ظاهری است 

کتته از صتتل  ابتتراهیم،  و معنتتای بتتاطن آن « ذبتتح عظیمتتی»استتت و  نتتاظر بتته فتتردی استتت 
که از لحاظ عظمت و رتب  رود.  به شمار می ه بسیار واالتر از فرزند ابراهیماست 
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م ابع
 اإلسالمی.  قم، مکتبة أعالم اللغة، معجم مقایس (، 1404فارس، ابوالحسین احمد ) ابن _

کربال»ش(، 1385اکبری، فریدون ) _  .80شرشد و آموزش زبان وادب فارسی، ، «اقبال و 
کت  علتوم تهران، مکات  تفسیری،  (،1386بابایی، علی اکبر ) _ سازمان مطالعه و تدوین 

 ها )سمت(. انسانی دانشگاه
قتتتتم، مؤسستتتته امتتتتام  عتتتتوالم العلتتتتوم، (، 1413بحرانتتتتی اصتتتتفهانی، عبتتتتداهلل بتتتتن نتتتتوراهلل ) _

 .مهدی
 تهران، بنیاد بعثت. البرهان فی تفسیرالقرآن، (، 1416بحرانی، هاشم بن سلیمان ) _
 الشتریعة، لشیعة  لی تحصیل مسائلا تفصیل وسائل (، 1409حر عاملی، محّمد بن حسن ) _

 البیت. قم، مؤسسة آل
قتتم،  الطاهرض، العترض الظتتاهرض فتتی فضتتائل اایات تأویل (، 1409حستتینی استتترآبادی، علتتی ) _

 العلمیة بقم. الحوزض  فی  المدرسین  جماعة 
تهتتتران،  القرآن، المفتتتردات فتتتی غریتتت ش(، 1381بن محّمتتتد ) راغتتت  اصتتتفهانی، حستتتین _

 مرتضوی.
 العلمیة. بیروت، دارالکت العرفان،  مناهلم(، 1988، عبدالعظیم )زرقانی _
 تهران، میقات. تفسیراثنی عشری،ش(، 1363عبدالعظیمی، حسین ) شاه _
 قم، جامعه مدرسین. الخصال،ش(، 1362صدو ، محمد بن علی ) _
تحقیتتق: مهتتدی الجتتوردی،  ،أخبتتار الرضتتا عیتتون  (، 1378) ________________________ _

 نشر جهان.تهران، 

کتابالشرایع، عللش(، 1385) ________________________ _  فروشی داوری. قم، 
اکبتتر غفتتاری، قتتم، دفتتتر  تحقیتتق: علی األخبتتار، معانی (، 1403) ________________________ _

 انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
 نا. یقم، ب بصائرالدرجات، (، 1404صفار، محّمد بن الحسن ) _
، ترجمتته: محّمتتدباقر ترجمتته تفستتیر المیتتزانش(، 1374طباطبتتایی، سیدمحمدحستتین ) _
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 موسوی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
اهلل  تصتحیح: فضتل البیتان فتی تفستیرالقرآن، مجمعش(، 1372بتن حستن ) طبرسی، فضتل  _

 یزدی، تهران، ناصرخسرو.
 الهالل. ار و مکتبةبیروت، د البحرین، مجمعم(، 1989طریحی، فخرالدین ) _
 .قم، موسسه آل البیت اختیار معرفة الرجال، (، 1404طوسی، محمد بن الحسن ) _
 قم، اسماعیلیان. تفسیر نورالثقلین، (، 1415عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه ) _
کاشانی، محمدبن شاه مرتضی ) _  الصدر. ، تهران، مکتبةتفسیر الصافی (، 1415فیض 
کنزالعمتتتال فتتتی ستتتنن و األقتتتوال و  (، 1409ی بتتتن حستتتام )متقتتتی هنتتتدی، عالءالتتتدین علتتت _

 الرسالة. ، بیروت، مؤسسةاألفعال
، تهتران، بحتاراألنوار الجامعتة لتدرر األخبتار األئمتة األطهتارش(، 1384مجلسی، محّمدباقر ) _

 مکتبة اإلسالمیه.
کلماتش(، 1365مصطفوی، حسن ) _ تهران، وزارت فرهن  و ارشتاد  القرآن، التحقیق فی 

 ی.اسالم
مشتهد، دانشتگاه  التفسیر و المفسرون فتی ثوبتة القشتی ، (، 1418معرفت، محّمدهادی ) _

 علوم اسالمی رضوی.
 اإلسالمیة. ، تهران، دارالکت تفسیر نمونهش(، 1371مکارم شیرازی، ناصر ) _
 قم، مؤسسه نشر االسالمی. رجال النجاشی، (، 1416نجاشی، احمدبن علی ) _
کتتتاب و ستتنترابطتته مش(، 1386نصتتیری، علتتی ) _ ، تهتتران، پژوهشتتگاه فرهنتت  و تقابتتل 

 اندیشه اسالمی.
 نا. جا، بی بی در قرآن، بیت اهلش(، 1380پور، ولی اهلل ) نقی _




