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چکیده
ظاهــر  فریقیــن،  روایــات  و  تفاســیر  اســاس  بــر 
بــر  کریــم  قــرآن  از  بســیاری  آیــات  باطــن  و 
ایــن  پرســش  اســت.  ناظــر  حســین؟ع؟  امــام 
روایــات  گونه هــای  و  روش هــا  تنــوع  پژوهــش، 
تفســیری پیرامــون آیــات نازلــه در فضیلــت امــام 
ــت  ــدد اس ــه در ص ــن مقال ــت. ای ــین؟ع؟ اس حس
اتخــاذ روش  بــا  و  روایــات،  و  آیــات  بــه  مســتند 
روایــات  گونه هــای  انــواع  تحلیلــی،  ـ  توصیفــی 
شــأن  در  نازل شــده  آیــات  پیرامــون  تفســیری 
کنــد.  تحلیــل  و  بررســی  را  حســین؟ع؟  امــام 
ــی از ایــن مطلــب  ک دســت آوردهای پژوهــش حا
کــه روش هــای متنوعــی همچــون روش  اســت 
قــرآن بــه قــرآن، جــری و تطبیــق، بیــان مصــداق، 
در  قــرآن،  آیــات  نــزول  ســبب  و  تأویــل  و  بطــن 
تفســیری  روایــات  گونه شناســی  و  شناســایی 
کاربــرد  پیرامــون آیــات فضایــل امــام حســین؟ع؟ 

دارد. 
امــام  ائمــه؟مهع؟،  فضیلــت  کلیدواژههــا: 
گونه شناســی تفســیر قــرآن، تفســیر  حســین؟ع؟، 

اثــری. 
.)sm.musavi55@gmail.com( استادیار دانشگاه مازندران *

.)meysam.khalili1370@gmail.com( کریم کارشناسی ارشد علوم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن  ** دانش آموختۀ 



94

مقدمه
کــه در آن بــا اســتفاده  یکــی از مهم تریــن روش هــای تفســیر قــرآن »تفســیر روایــی« اســت 
قــرآن  آیــات  فهــم  و  بــه درک  اطهــار؟مهع؟  ائمــه  و  کــرم؟ص؟  ا نبــی  ارزش منــد  از احادیــث 
کارکردهــای متفــاوت،  پرداختــه می شــود. ایــن احادیــث ارزش منــد، بــه لحــاظ دارا بــودن 
گونه هایــی قابــل تقســیمند. دانشــمندان و مفســران علــوم قرآنــی، تقســیم بندی های  بــه 
کرده انــد. ذکــر ایــن نکتــه  گونه هــای روایــات تفســیری معصومــان؟مهع؟ ارائــه  متعــددی بــرای 
کلــی  کــه بــه  طــور مســتقیم بــا قــرآن مرتبطنــد، بــه دو دســتۀ  کــه روایاتــی  نیــز ضــروری اســت 
کــه بــه معرفــی خــود قــرآن پرداختــه و احیانــًا  تقســیم شــده اند: دســتۀ نخســت، روایاتــی 
کــه زمینه هــای  قواعــد فهــم قــرآن و علــوم قرآنــی را تبییــن می کننــد؛ دســتۀ دوم، روایاتــی 
کتاب هــای  کــرده و بــه آن هــا »روایــات تفســیری« می گوینــد. مراجعــه بــه  فهــم آیــه را فراهــم 
یابــی روایــات موجــود در آن هــا نشــان می دهــد ایــن روایــات، بــه لحــاظ دارا  تفســیری و ارز
گونه  هــای  گونه هایــی قابــل تقســیم هســتند. بــا توجــه بــه  کارکردهــای متفــاوت، بــه  بــودن 
ــر اســاس مبانــی  کــه تفســیر قــرآن ب مختلــف روایــات تفســیری، ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت 

فکــری هــر مفســر، متفــاوت اســت.1 
کــه در شــأن اهل بیــت؟مهع؟  از مهم تریــن حوزه هــای تفســیری، شناســایی آیاتــی اســت 
نــازل شــده اســت. جهــت شناســایی ایــن آیــات می تــوان بــه روایــات تفســیری معتبــر 
کــرد. در فضیلــت امــام حســین؟ع؟ بــه عنــوان یکــی از مصادیــق اهل بیــت، آیــات  مراجعــه 
گرچــه بــه صراحــت، نامــی از حضــرت در قــرآن  کریــم نــازل شــده اســت.  بســیاری از قــرآن 
کــه از ناحیــۀ معصومــان؟مهع؟ و صحابــۀ  کریــم نیامــده، امــا بــا مراجعــه بــه روایــات تفســیری 
ــه  ــم را ناظــر ب کری ــوان ظاهــر و باطــن بســیاری از آیــات قــرآن  مــورد اعتمــاد نقــل شــده، می ت
کــه امــام حســین؟ع؟  کلــی بــر ائمــه؟مهع؟  امــام حســین؟ع؟ دانســت. ایــن آیــات یــا بــه طــور 

را نیــز شــامل می شــود، داللــت دارنــد و یــا بــه طــور خــاص، امــام حســین؟ع؟ را ناظرنــد. 
گونه هــای متنــوع تفســیری هم چــون روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن،  بــا توجــه بــه این کــه 
ــا ســنت، اســتفاده از شــأن نــزول و ســبب نــزول، بطــن و تأویــل، اســتفاده از  تفســیر قــرآن ب
تمثیــل، جــری و تطبیــق، بیــان مصــداق آیــات و... وجــود دارد، هــدف از پژوهــش حاضــر 

پاســخ گویی بــه ایــن پرسش هاســت:
ـ بــر اســاس روایــات تفســیری فریقیــن، چــه آیاتــی در شــأن و فضیلــت امــام حســین؟ع؟ 

نــازل شــده اســت؟
کــه پیرامــون شناســایی آیــات در فضیلــت امــام  گونه  هــای مختلــف روایــات تفســیری  ـ 

کار می رونــد، چیســت؟ حســین؟ع؟ بــه 

گونه شناسی روایات تفسیری معصومی؟مهع؟، ص 179.  1 . تحلیل 
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گونه شناســی روایــات  ایــن پژوهــش در راســتای پاســخ گویی بــه پرســش های مذکــور، و 
کــه در فضــل امــام حســین؟ع؟ نــازل شــده اند، بــا روش توصیفــی ـ  تفســیری پیرامــون آیاتــی 

تحلیلــی ســامان یافتــه اســت. 
کــه در شــأن امــام حســین؟ع؟ نــازل شــده اند و بــه فضیلــت ایشــان  دربــارۀ بررســی آیاتــی 
داللــت دارنــد، آثــار مســتقلی نگاشــته شــده اســت؛ ماننــد: دانش نامــۀ امــام حســین؟ع؟؛ 
امــام حســین؟ع؟ شــریک قــرآن؛ شــهادت، حســین، قــرآن؛ قــرآن و امــام حســین؟ع؟ و 
مقاالتــی چــون: »وفــا، امــام حســین؟ع؟ در قــرآن« و »تجلــی امــام حســین؟ع؟ در قــرآن«؛ امــا 
کــه صرفــًا بــه بررســی گونه هــای  کتــاب، پایان نامــه یــا مقالــه  کنــون اثــر مســتقلی بــه  صــورت  تا

روایــات تفســیری در شــأن امــام حســین؟ع؟ پرداختــه باشــد، مشــاهده نشــده اســت. 
ایــن مقالــه تــاش می کنــد بــا جمــع آوری و دســته بندی روایــات تفســیری در فضیلــت 
کوششــی در راســتای شــناخت  گونه شناســی ایــن روایــات بپــردازد تــا  امــام حســین؟ع؟ بــه 

فضایــل قرآنــی حضــرت باشــد. 
یــدان اســت و هیــچ باطلــی در آن راه نــدارد1،  کریــم معجــزۀ جاو بــا توجــه بــه این کــه قــرآن 
کام وحــی و هم چنیــن پرداختــن بــه  اثبــات مبانــی و مفاهیــم امامــت بــا اســتناد بــه آیــات 
کمتــر بــه ایــن آیــات توجــه شــده اســت، می توانــد ُبعــد جدیــدی  کــه  آیــات خــاّص امامــت 

از موضوعــات امامت پژوهــی را بــه اســام پژوهان نشــان دهــد. 

گونههایروایاتتفسیری
حســین؟ع؟،  امــام  فضیلــت  در  تفســیری  روایــات  در  گونه شــناختی  پژوهش هــای 
کــه مهم تریــن شــاخص های روش تفســیری در روایــات تفســیری،  کاشــِف ایــن نکتــه اســت 
کــه در ایــن نوشــتار بــه »گونه شناســی روایــات تفســیری« تعبیــر می شــود، از ایــن قــرار اســت:

1. سبب نزول
کامــل در  کــه یــک یــا چنــد آیــه و یــا ســوره ای  »ســبب نــزول« عبــارت از امــری اســت 
ــارۀ  ــا از ایشــان درب ــازل شــده اســت، ی ــه  خاطــر آن در زمــان پیامبــر اســام؟ص؟ ن پــی آن و ب
روایــات  را  نــزول  راه شــناخت اســباب  تنهــا  آن  ســؤال شــده اســت.2 عمــوم محققــان، 
ــن را  ــه و تابعی ــات صحاب ــر؟ص؟، روای ــت پیامب ــار روای کن ــنت، در  ــوم اهل س ــد. عم می دانن
گزارش گــران صــرف واقــع، بــه دور از اجتهــاد و داوری  نیــز معتبــر می شــمارند و ایشــان را 
شــخصی تلقــی می کننــد؛ امــا عمــوم شــیعه، در حالــی  کــه روایــت را تنهــا راه دســت یابی بــه 
اســباب  نــزول می داننــد، اعتبــاری بــرای ســخن غیــر معصــوم قائــل نیســتند، هم چنان کــه 

1 . فصلت: 42.
2 . المنــار فــی علــوم القــرآن، ص 136؛ اســباب النــزول، ص 20؛ التفســیر و المفســرون، ج1، ص 254؛ البرهــان فــی علــوم 

القــرآن، ج1، ص 35؛ علــوم القــرآن، ص 37؛ روش تفســیر قــرآن، ص 18. 
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ــه ســند آن تکیــه می کننــد.1  ــز بیشــتر ب در بررســی روایــت معصــوم؟ع؟ نی
کــه امــام  کریــم بــه ســبب واقعــه یــا پیش آمــدی دربــارۀ اهل بیــت؟مهع؟  آیاتــی از قــرآن 

حســین؟ع؟ را نیــز شــامل می گــردد، نــازل شــده اســت:
نمونــۀ اول: آیاتــی از ســورۀ »انســان« در جریــان بخشــش طعــام توســط اهل بیــت؟مهع؟ بــه 

مســکین، یتیــم و اســیر نــازل شــده اســت:
ُیْطِعُمــوَن  َو   * ُمْســَتطیرًا  ُه  َشــّرُ کاَن  َیْومــًا  َیخاُفــوَن  َو  ِر 

ْ
ــذ ِبالّنَ »ُیوُفــوَن   

مــا ُنْطِعُمُکــْم ِلَوْجــِه اهَّلِل 
َ
ســیرًا * إّن

َ
ــِه ِمْســکینًا َو َیتیمــًا َو أ عــاَم َعلــی  ُحّبِ الّطَ

ال ُنریــُد ِمْنُکــْم َجــزاًء َو ال ُشــُکورًا«2؛ آن هــا بــه نــذر خــود وفــا می کننــد و از 
گســترده اســت، می ترســند و غــذاى )خــود(  کــه شــّر و عذابــش  روزى 
را بــا این کــه بــه آن عاقــه )و نیــاز( دارنــد، بــه مســکین، یتیــم و اســیر 
می دهنــد. )و می گوینــد:( مــا شــما را بــه خاطــر خــدا اطعــام می کنیــم و 

هیــچ پــاداش و سپاســی از شــما نمی خواهیــم.
در روایــات معتبــر فریقیــن، ذیــل ایــن آیات شــریفه، داســتان بیمار شــدن حســنین؟امهع؟ 
گرفتــن امــام علــی؟ع؟ و حضــرت فاطمه؟اهس؟جهــت شــفای بیمــاری ایشــان  ــذر روزه  و ن
ــزول ایــن  ــارۀ ســبب ن ــه ســائل نقــل شــده اســت. در ادامــه، درب و بخشــش غــذای افطــار ب

آیــات، روایاتــی از منابــع فریقیــن در ایــن زمینــه نقــل می شــود. 
علــی بــن ابراهیــم قمــی از پــدرش از عبــداهَّلل بــن میمــون از امــام صــادق؟ع؟ روایــت 
کــرد.  کــه فرمــود: »نــزد فاطمــه؟اهس؟ مقــداری جــو بــود. بــا آن عصیــده ای درســت  کــرده اســت 
گفــت:  کننــد، مســکینی آمــد و  کــه آن را پختنــد و پیــش خــود نهادنــد تــا تنــاول  همیــن 
ــام  ــوِم آن طع ــت و یک س ــی؟ع؟ برخاس ــتم! عل ــکینی هس ــن مس ــد، م کن ــان  ــدا رحمتت خ
کنــد، یتیمــی  گفــت: خــدا رحمتتــان  کــه یتیمــی آمــد و  را بــه ســائل داد. چیــزی نگذشــت 
هســتم! علــی؟ع؟ برخاســت و یک ســوِم آن طعــام را بــه یتیــم داد. پــس از لحظــه ای اســیری 
کنــد! بــاز علــی؟ع؟ یک ســوم آخــر را هــم بــه او داد و آن شــب  گفــت: خــدا رحمتتــان  آمــد و 
کــرد  حتــی طعــم آن غــذا را نچشــیدند، و خــدای تعالــی ایــن آیــات را در شــأن ایشــان نــازل 

کنــد، جــاری اســت.«3  کــه در راه خــدا چنیــن  و ایــن آیــات دربــارۀ هــر مؤمنــی 
کــه خاصــه ای از داســتان اطعــام ابــرار اســت، شــیخ صــدوق بــه ســند  ایــن روایــت را 
خــود از مجاهــد از ابن عبــاس و نیــز بــه ســند خــود از خالــد از جعفــر بــن محمــد؟ع؟ از 
ــه ســند خــود از محمــد بــن عبــاس بــن ماهیــار و او در  پــدر بزرگوارشــان؟ع؟ و هم چنیــن ب

1 . عامه طباطبایی و حدیث، ص 144. 
2 . انسان: 7ـ9. 

3 . تفسیر قمی، ج2، ص 398ـ399. 
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کرده انــد.1 در  تفســیرش بــه ســند خــود از ابن کثیــر زبیــری از عبــداهَّلل بــن عبــاس روایــت 
ــت.2  ــده اس ــت ش ــه روای ــن نبات ــغ ب ــث، از اصب ــن حدی ــز ای ــوب نی ــب ابن شهرآش مناق

یــد بــن  کــم حســکانی بــه ســندش چنیــن نقــل می کنــد: »ز از منابــع اهل ســنت نیــز حا
گرســنگی بــه شــکم خویــش ســنگ می بســت.  ارقــم می گویــد: رســول خــدا؟ص؟ از شــدت 
بــه  ایــن هنــگام  بــرای خــوردن نداشــت. در  بــود و چیــزی  گرفتــه  روزی حضرتــش روزه 
کــه حســن و حســین؟امهع؟گریه می کننــد. رســول  خانــۀ فاطمه؟اهس؟آمــد و مشــاهده نمــود 
ــول  ــت رس ــز برک ــود: ج ــه؟اهس؟ فرم ــده! فاطم ــذا ب ــرانم غ ــه پس ــه! ب ــد: فاطم ــدا؟ص؟ فرمودن خ
یــم. در ایــن هنــگام رســول خــدا؟ص؟ آب دهــان خویــش را در  خــدا در خانــه چیــزی ندار
یخــت تــا ســیر شــدند و خوابیدنــد. بــرای رســول خــدا؟ص؟ ســه قــرص نــان جــو  دهــان آن دو ر
گدایــی  گاه  گذاشــتند تــا بخورنــد. نــا کردنــد. هنــگام افطــار آن هــا را در برابــر ایشــان  قــرض 
گفــت: از آنچــه خداونــد بــه شــما روزی داده بــه مــن بدهیــد! رســول خــدا؟ص؟ فرمــود:  آمــد و 
 ای علــی! برخیــز و قــرص نانــی بــه او ببخــش. علــی؟ع؟ می گویــد: مــن یــک قــرص نــان 
کــرد. رســول خــدا؟ص؟ فرمــود:  برداشــتم و بــه او دادم. ســپس فــرد دیگــری آمــد و درخواســت 
ــه او بخشــیدم.  ــه او قــرص نانــی ببخــش. بلنــد شــدم و قــرص نانــی ب  ای علــی! برخیــز و ب
کــه صبــح شــد، بــه زحمــت و رنــج افتادیــم  گرســنه خوابیدیــم. هنگامــی  ایــن شــب همگــی 

و ایــن آیــه نــازل شــد.«3 
واحــدی  جملــه  از  اهل ســنت،  علمــای  از  بســیاری  حســکانی،  کــم  حا بــر  عــاوه 
و...  الســمطین  فرائــد  در  ابن مغازلــی5، جوینــی حموئــی6  تفســیر خــود4،  در  نیشــابوری 

کرده انــد.  نقــل  کریمــه  آیــات  ایــن  را پیرامــون  نــزول مذکــور  ســبب 
از شــواهد تأییــد ایــن شــأن نــزول، ســیاق آیــات مذکــور اســت. ســیاق ایــن آیات، ســیاق 
کــه قــرآن نامشــان را »ابــرار« خوانــده،  داستان ســرایی اســت؛ داســتان مردمــی از مؤمنــان 
کارهایشــان، یعنــی وفــاى بــه نــذر و اطعــام مســکین و یتیــم و اسیرشــان خبــر  از پــاره اى 
داده، ایشــان را می ســتاید و وعــدۀ جمیلشــان می دهــد. معلــوم می شــود ســبب نــزول ایــن 
آیــات هــم همیــن داســتان بــوده، و ایــن داســتان در خــارج واقــع شــده؛ نــه این کــه بخواهــد 
کــه آن چنــان  کســانی را  کنــد، آن گاه آثــار خــوب آن را برشــمرده و  قصــه ای فرضــی را جعــل 
کــه بایــد بــدان توجــه داشــت ایــن اســت  کننــد، وعــدۀ جمیــل بدهــد. نکتــۀ دیگــرى  عمــل 
کــه بــه وســیلۀ ابــرار اطعــام شــده اند »اســیر« معرفــی  کــه در ایــن آیــات یکــی از ســه طایفــه اى 

1 . األمالی، ص 257ـ261. 
2 . مناقب آل ابی طالب؟ع؟، ص 272. 

3 . شواهد التنزیل، ج2، ص 394. 
4 . تفسیر البسیط، ج4، ص 401. 

5 . مناقب االمام علی بن ابی طالب؟ع؟، ص 272ـ274. 
6 . فرائد السمطین، ج2، ص 52. 
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کــه آیــات در مدینــه نــازل شــده، و داســتان بعــد از  شــده، و ایــن خــود شــاهد بــر آن اســت 
هجــرت رســول خــدا؟ص؟ و قــّوت یافتــن اســام، و غلبــۀ مســلمین بــر کفــار و مشــرکان اتفــاق 

افتــاده، نــه پیــش از آن.1 
کریــم در شــأن امــام حســین؟ع؟،  نمونــۀ دوم: شــاهد مثــال دیگــر در نــزول آیاتــی از قــرآن 

آیــه 61 ســورۀ »آل عمــران« اســت:
ــْدُع  ــْوْا َن

َ
ــْل َتَعال ــِم َفُق

ْ
ِعل

ْ
ــَن ال ــاَءَك ِم ــا َج ــِد َم ــن َبْع ــِه ِم ــَك ِفی ــْن َحاّجَ  »َفَم

نُفَســُکْم ُثــّمَ َنْبتَهــْل 
َ
نُفَســَنا َو أ

َ
ْبَناَءَنــا َو أبناَئُکــم َو ِنَســاَءَنا َو ِنَســاَءُکْم َو أ

َ
أ

کــه  َکِذِبیــن«2؛ هــرگاه بعــد از علــم و دانشــی 
ْ
ْعَنــَت اهَّلِل َعلــَی ال

َّ
َفَنْجَعــل ل

کســانی بــا تــو بــه محاّجــه و ســتیز  )دربــارۀ مســیح( بــه تــو رســیده، )بــاز( 
کنیــم،  برخیزنــد. بــه آن هــا بگــو: »بیاییــد مــا فرزنــدان خــود را دعــوت 
کنیــم، شــما هــم  شــما هــم فرزنــدان خــود را؛ مــا زنــان خویــش را دعــوت 
زنــان خــود را؛ مــا از نفــوس خــود دعــوت کنیــم، شــما هــم از نفــوس خــود؛ 

ــر دروغ گویــان قــرار دهیــم.  کنیــم و لعنــت خــدا را ب آن گاه مباهلــه 
کریمه به ســبب درخواســت مباهله و محاّجه پیامبر؟ص؟ با مســیحیان نجران  این آیۀ 
یــت یافــت علــی بــن ابی طالــب؟ع؟،  گردیــد و پــس از نــزول آن، پیامبــر؟ص؟ مأمور نــازل 
فاطمــه زهــرا؟اهس؟، امــام حســن؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟ را همــراه خــود بــرای انجــام مباهلــه 
ببــرد. مســیحیان نجــران پــس از مشــاهدۀ ایــن افــراد از عاقبــت مباهلــه ترســیده و از انجــام 
آن منصــرف شــدند. جهــت توضیــح بیشــتر در ایــن زمینــه، دو شــاهد پیرامــون ســبب نــزول 

آیــه از منابــع فریقیــن نقــل می گــردد. 
از منابــع شــیعه، در تفســیر عیاشــی آمــده اســت: »امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کننــد: از 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دربــارۀ فضایلشــان ســؤال شــد. آن حضــرت، قســمتی از فضایــل خــود 
گفتنــد: یــا علــی! بــاز هــم بگــو. حضــرت فرمــود: نــزد پیامبــر؟ص؟  کــرد.  را بــرای آن هــا بازگــو 
دو نفــر از احبــار نصــارا از اهــل نجــران آمدنــد و دربــارۀ عیســی؟ع؟ بــه مباحثــه پرداختنــد. 
خداونــد متعــال هــم آیــات مباهلــه را نــازل فرمــود. پــس از ایــن پیامبــر؟ص؟ دســت مــن، 
گشــود و آن هــا  کــف دســت خــود را بــه ســوی آســمان  گرفــت و  حســن، حســین و فاطمــه را 

را بــه مباهلــه فراخوانــد.«3 4
1 . المیزان فی تفسیر القرآن، ج20، ص 203. 

2 . آل عمران: 61. 
3 . تفسیر عیاشی، ج1، ص177. 

ج1،  القمــی،  تفســیر  ر.ک:  اهلبیــت؟مهع؟،  شــأن  در  مباهلــه  آیــۀ  نــزول  دربــارۀ  شــیعه  روایــات  ســایر  مشــاهدۀ  بــرای   . 4
ص105ـ106؛ تفســیر فــرات الکوفــی، ج1، ص 86؛ اإلرشــاد فــی معرفــة حجــج اهَّلل علــی العبــاد، ص115ـ116؛ مجمــع البیــان 
فــی تفســیر القــرآن، ج4، ص 102؛ روض الجنــان و روح الجنــان فــی تفســیر القــرآن، ج4، ص 360؛ مناقب آل أبی طالب؟ع؟، 
ج3، ص 420؛ تأویــل اآلیــات الظاهــرة فــی فضائــل العتــرة الطاهــرة، ج1، ص 118؛ بیــان الســعادة فــی مقامــات العبــادة، ج1، 

ص 269؛ تفســیر نورالثقلیــن، ج1، ص 346ـ351؛ بحاراألنــوار، ج 21، ص 323 و... .
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کــم نیشــابوری در معرفــة علــوم الحدیــث می نویســد: »از  از علمــای اهل ســنت نیــز حا
ــازل  ــر؟ص؟ ن ــر پیامب ــم َو...« ب ــا َو أبناَئُک ْبَناَءَن

َ
ــْدُع أ ــْوْا َن

َ
ــْل َتَعال ــۀ »َفُق ــده: آی ــل ش ــاس نق ابن عب

شــد. منظــور از نفــس پیامبــر؟ص؟، علــی؟ع؟، منظــور از »نســاءنا و نســاءکم« فاطمــه؟اهس؟و 
منظــور از »أبناءنــا و أبناءکــم« حســن و حســین؟امهع؟بوده و درخواســت عــذاب در حــّق 

ــوده اســت.«1 2 ــاران آن هــا ب ــارۀ عاقــب، ســّید، عبدالمســیح و ی ــان درب دروغ گوی
کریمــه هســتند و از  طبــق ایــن روایــات، امــام حســین؟ع؟ مصــداق »أبناءنــا« در آیــه 

ــاد شــده اســت. 3  ــد رســول خــدا؟ص؟« ی ــا عنــوان »فرزن ایشــان ب
2. جری و تطبیق 

بــه  بــه معنــای »روان شــدن و جریــان داشــتن« اســت.4 »جــری«  »جــری« در لغــت 
کــه خــود ائمــه؟مهع؟ بــرای اســتمرار پیــام قــرآن در  معنــای جریــان داشــتن، تعبیــری اســت 
کار برده انــد و مــراد از آن، انطبــاق الفــاظ و آیــات قــرآن اســت بــر مصادیقــی  همــۀ زمان هــا بــه 
کــه از مخاطبــان نخســتین خــود  گونــه ای  غیــر از آنچــه دربــارۀ آن هــا نــازل شــده اســت؛ بــه  

ــوند.5  ــق می ش ــد، منطب ــد می آین ــای بع ــه در قرن ه ک ــرادی  ــر اف ــرده و ب ک ــذر  گ
کتابــی اســت همگانــی و همیشــگی، در غایــب ماننــد  نظــر بــه این کــه قــرآن مجیــد 
کــه  گذشــته ماننــد حــال منطبــق می شــود؛ مثــًا آیاتــی  حاضــر جــاری اســت و بــه آینــده و 
کــه پــس  در شــرایط خاصــه ای بــرای مؤمنــان زمــان نــزول، تکالیفــی بــار می کنــد، مؤمنانــی 
کاســت، همــان تکالیــف را دارنــد و آیاتــی  کــم و  از عصــر نــزول دارای همــان شــرایطند، بــی 
کــه صاحبــان صفاتــی را ســتایش یــا ســرزنش می کنــد یــا مــژده می دهــد یــا می ترســاند، 
کــه باشــند،  کــه بــه آن صفــات متصفنــد در هــر زمــان و در هــر مــکان  کســانی را  هم چنیــن 
ــزول آیــه ای، مخّصــص آن آیــه نخواهــد بــود؛ یعنــی  شــامل می شــود. بنابرایــن هرگــز مــورد ن
کــه دربــارۀ شــخصی یــا اشــخاصی معیــن نــازل شــده، در مــورد نــزول خــود منجمــد  آیــه ای 
ــه شــریک اســت،  ــزول آی ــا مــورد ن کــه در صفــات و خصوصیــات، ب ــه هــر مــوردی  نشــده، ب
کــه در عــرف روایــات، بــه نــام »جــری«  کــرد و ایــن خاصــه، همــان اســت  ســرایت خواهــد 

1 . معرفة علوم الحدیث، ص 49ـ50. 
کســاء میداننــد،  آیــه مباهلــه را در شــأن اهل بیــت؟مهع؟ و اصحــاب  کــه  2 . ســایر منابــع تفســیری و روایــی اهل ســنت 
عبارتنــد از: مســند احمــد بــن حنبــل، ج1، ص 185؛ صحیــح مســلم، ج7، ص 120؛ ســنن ترمــذی، ج5، ص 659؛ جامــع 
البیــان عــن تأویــل القــرآن، ج3، ص 212ـ 213؛ الکشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل، ج1، ص 368ـ 369؛ المســتدرک 
ــل، ج1، ص 126؛  ــواهد التنزی ــرآن، ج3، ص 85؛ ش ــیر الق ــی تفس ــان ف ــف و البی ــن، ج3، ص 176؛ الکش ــی الصحیحی عل
یــخ مدینــه دمشــق، ج3، ص 90؛  ــرار، ج2، ص 147؛ تار الجامــع ألحــکام القــرآن، ج4، ص 104؛ کشــف األســرار و عــدة األب

ــور، ج2، ص 38 و... .  ــدر المنثــور فــی تفســیر المأث ــد و منبــع الفوائــد، ص239؛ ال مجمــع الزوائ
یــه بــودن امــام حســین؟ع؟ بــر پایــۀ مناظــرۀ یحیــی بــن یعمــر و حجــاج بــن یوســف«،  3 . آیــت بوســتان، »ادلــۀ قرآنــی و روایــی ذر

ص37. 
4 . قاموس القرآن، ج2، ص30. 

5 . ظاهر قرآن، باطن قرآن، ص236. 
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نامیــده می شــود.1 
کــه قابــل  جــری و تطبیــق، روش اهل بیــت؟مهع؟ اســت، چــه این کــه آنــان، آیــات قــرآن را 
کــه در  انطبــاق بــا مــواردی غیــر از مــوارد نــزول باشــد، تطبیــق می کردنــد. روایــات جــری، 
صــدد تطبیــق آیــات قــرآن بــر اهل بیــت؟مهع؟ یــا بــر دشــمنان ایشــان اســت، در بخش هایــی 
گــون، بســیار و بلکــه افــزون بــر صدهــا روایــت اســت.2 بی تردیــد، الغــای خصوصیــت از  گونا
تعابیــر و مفــاد آیــات و تطبیــق بــر مصــداق برتــر یــا مصادیــق متعــدد، نوعــی تعمیــم و توســعۀ 
کمــک  ــه مفهــوم درســت آن هــا  ــدن ب ی ــی را نشــان داده، در دســت یاز معنایــی الفــاظ قرآن

می کنــد.3 
کریــم، می تــوان تطابــق ایــن آیــات را بــه  در برخــی روایــات تفســیری ذیــل آیاتــی از قــرآن 
کــرد. شــواهدی از روایــاِت تطبیــق  معصومــان؟مهع؟ و از جملــه امــام حســین؟ع؟ مشــاهده 

برخــی آیــات قــرآن بــر امــام حســین؟ع؟ عبارتنــد از: 
نمونــۀ اول: در آیــه پنجــم ســورۀ »قصــص«، تــوارث زمیــن بــرای مســتضعفان، مــورد 

گرفتــه اســت:  کیــد قــرار  تأ
ــًة َو  ِئّمَ

َ
ُهــْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
ذیــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي األ

َّ
ــی ال

َ
ْن َنُمــّنَ َعل

َ
»َو ُنریــُد أ

واِرثیــَن«؛ مــا می خواهیــم بــر مســتضعفان زمیــن مّنــت نهیــم 
ْ
ُهــُم ال

َ
َنْجَعل

ى زمیــن قــرار دهیــم. و آنــان را پیشــوایان و وارثــان رو
شــیخ صــدوق در معانــی األخبــار بــه ســند خــود از محمــد بــن ســنان، از مفضــل بــن 
گفــت: از امــام صــادق؟ع؟ شــنیدم، می فرمــود: »رســول خــدا؟ص؟  کــه  کــرده  عمــر، روایــت 
مــن  از  بعــد  شــما  فرمــود:  و  گریســت  و  کــرد  حســین؟امهع؟  و  حســن  علــی،  بــه  نگاهــی 
کام رســول  مســتضعف خواهیــد شــد.« مفضــل می گویــد عرضــه داشــتم: معنــاى ایــن 
کــه: بعــد از مــن شــما امامیــد، چــون  خــدا؟ص؟ چیســت؟ فرمــود: »معنایــش ایــن اســت 
ــًة  ِئّمَ

َ
ُهــْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
ِذیــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي األ

َّ
ــی ال

َ
ْن َنُمــّنَ َعل

َ
یــُد أ خداونــد می فرمایــد: "َو ُنِر

واِرِثیــَن". پــس ایــن آیــه تــا روز قیامــت دربــارۀ مــا جریــان دارد و ایــن پیشــوایی تــا 
ْ
ُهــُم ال

َ
َو َنْجَعل

روز قیامــت در مــا جــارى اســت.«4 
ــارۀ اهل بیــت؟مهع؟ اســت، روایــات بســیارى رســیده اســت،  ــۀ مذکــور درب در این کــه آی
کــه همــۀ روایــات ایــن بــاب از قبیــل جــرى و تطبیــق مصــداق بــر  و از ایــن روایــت برمی آیــد 

کلــی اســت.5 
کیــد بــر دیــدگاه عامــه  کارکــرد روایــات تفســیری معصومان؟مهع؟بــا تأ 1 . قــرآن در اســام، ص28؛ حدیث پژوهــی، »نقــش 

ص58.  طباطبائــی«، 
2 . المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص42. 

3 . همان. 
4 . معانی األخبار، ص 79. 

5 . شواهد التنزیل، ج1، ص555؛ نورالثقلین، ج4، ص110؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج4، ص249؛ المیزان فی تفسیر القرآن، 
ج16، ص17. 
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نمونــۀ دوم: در آیــۀ ســی و دوم ســورۀ »أحــزاب«، بــه وفــای بــه عهــد مؤمنــان در راه حــق و 
کاری و ایثــار اشــاره شــده اســت: اســام و انتظــار برخــی مؤمنــان جهــت فــدا

ْیــِه َفِمْنُهــْم َمــْن َقضــی  
َ
 َصَدُقــوا مــا عاَهــُدوا اهَّلَل َعل

ٌ
ُمْؤِمنیــَن ِرجــال

ْ
 »ِمــَن ال

ــوا َتْبدیــًا«؛ در میــان مؤمنــان مردانــی 
ُ
ل

َ
َنْحَبــُه َو ِمْنُهــْم َمــْن َیْنَتِظــُر َو مــا َبّد

کــه بــا خــدا بســتند، صادقانــه ایســتاده اند؛  کــه بــر ســر عهــدى  هســتند 
بــه آخــر بردنــد )و در راه او شــربت شــهادت  بعضــی پیمــان خــود را 
نوشــیدند(، و بعضــی دیگــر در انتظارنــد؛ و هرگــز تغییــر و تبدیلــی در 

عهــد و پیمــان خــود ندادنــد.
امــام حســین؟ع؟ در روز عاشــورا ایــن آیــۀ شــریفه را پــس از اذن دادن بــه هــر یــک از 
اصحــاب بــرای عزیمــت بــه میــدان و خداحافظــی بــا آنــان تــاوت می فرمودنــد و بــر هــر یــک 

ــد.  ــی می کردن ــر« معرف ــن َینَتِظ ــز از »م ــود را نی ــد و خ ــق می دادن ــود تطبی ــاب خ از اصح
از  پیــش  فــردی  هــر  عاشــورا،  روز  در  کــه  می کنــد  روایــت  ابی طالــب  بــن  محمــد 
گرفتــن اجــازۀ نبــرد نــزد امــام حســین؟ع؟ می رفــت. امــام  عزیمــت بــه میــدان نبــرد، جهــت 
حســین؟ع؟ بــا دیــدن اصحــاب و یــاران خــود، و جهــت روانــه ســاختن ایشــان بــه میــدان 
جنــگ، آیــۀ شــریفه را تــاوت می فرمودنــد. امــام؟ع؟ بــرای تمــام اصحــاب و یــاران خویــش 
کــه بــرای امــام؟ع؟ جــز اهل بیتشــان؟مهع؟ فــردی باقــی  ایــن آیــه را تــاوت فرمــود تــا هنگامــی 

نمانــد.1 
کشــتن نفــس محترمــه نهــی می کنــد و  نمونــۀ ســوم: آیــه سی و ســوم ســورۀ »اســراء« از 
کشــته شــده، توســط ولــّی و جانشــین آن فــرد را امــری  کــه بــه ناحــق  قصــاص قاتــل فــردی 

ضــروری می دانــد: 
ومــًا َفَقــْد 

ُ
ــَل َمْظل ــْن ُقِت َحــّقِ َو َم

ْ
 ِبال

َ
َم اهَّلُل ِإاّل تــي  َحــّرَ

َّ
ْفــَس ال ــوا الّنَ

ُ
»َو ال َتْقُتل

کــه خداونــد خونــش را حرام شــمرده،  طانًا«؛ و کســی را 
ْ
ــِه ُســل نــا ِلَوِلّیِ

ْ
َجَعل

کشــته شــده، بــراى ولّیــش  کــه مظلــوم  کــس  نکشــید، جــز بــه حــق! و آن 
ســلطه )و حــق قصــاص( قــرار دادیــم.

کــه  کریمــه، فــردی  در تفاســیر مطرح شــده از ناحیــۀ اهل بیــت؟مهع؟ پیرامــون ایــن آیــه 
کــه انتقــام  مظلومانــه بــه قتــل رســیده اســت، امــام حســین؟ع؟ معرفــی شــده و فــردی 
حضــرت  می کنــد،  قصــاص  را  یارانشــان  و  حضــرت  قاتــان  و  می گیــرد  را  حضــرت 

اســت.2  شــده  مهدی؟ع؟عنــوان 

1 . بحاراألنوار، ج45، ص 133و158. 
کوفی، ص 240؛ تفسیر عیاشی، ج2، ص 290؛ تأویل اآلیات الظاهره، ص 274.  2 . تفسیر فرات 
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3. بیان مصداق 
بســیاری از روایــات تفســیری در پــی تفســیر آیــات قــرآن نیســتند، بلکــه در پــی تطبیــق 
ــری  کامل ت ــه الگــوی  ــوان ب ــا بررســی ایــن مصادیــق می ت ــد. ب ــر برخــی از مصادیــق آیه ان آن ب
یکــرد خــاص معصومــان؟مهع؟ و برخــی  از روش فهــم قــرآن دســت یافــت. بــه دلیــل همیــن رو
صحابــه، بســیاری از روایــات گردآمــده در تفاســیر روایــی، در پــی تفســیر آیــه نیســتند، بلکــه 
در پــی تطبیــق آن بــر برخــی مصادیــق و در مــوارد فراوانــی، تطبیــق بــر بارزتریــن مصــداق آن 

هســتند.1 
کریــم، از ســوی مفســران و محدثــان  کــه بــرای برخــی آیــات قــرآن  طبــق شــأن نزول هایــی 
کریــم اســت.  فریقیــن نقــل شــده اســت، امــام حســین؟ع؟ مصــداق برخــی آیــات قــرآن 
شــواهد قرآنــی در ایــن زمینــه را می تــوان آیاتــی همچــون آیــه تطهیــر2، آیــه مباهلــه3، آیاتــی از 
ســورۀ انســان، آیــه مــودت4، آیــه ذبــح عظیــم5، آیــه لؤلــؤ و مرجــان6 و... برشــمرد. در این جــا 

کتفــا می شــود.  بــه ذکــر ســه شــاهد مثــال ا
نمونــۀ اول: طبــق روایــات متواتــر فرقیــن، پــس از آن کــه آیــه سی و ســوم ســوره أحــزاب: 
ــازل شــد، نبــی  ــْم َتْطهیــرًا« ن َرُک ــِت َو ُیَطّهِ َبْی

ْ
ــَل ال ْه

َ
ْجــَس أ ِهــَب َعْنُکــُم الّرِ

ْ
ــُد اهَّلُل ِلُیذ مــا ُیری

َ
»ِإّن

مکــرم؟ص؟ امــام علــی؟ع؟، حضــرت فاطمــه؟اهس؟، امــام حســن؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟ 
را فراخوانــده و ایشــان را از اهل بیــت خویــش، و بــه دور از هرگونــه رجــس و پلیــدی معرفــی 
کریمــه 33  کردنــد. بــرای نمونــه ســیوطی، از علمــای اهل ســنت، در تفســیر خــود ذیــل آیــۀ 
ی و در محــل  کــرم؟ص؟ در خانــۀ و أحــزاب روایــت می کنــد: »اّم ســلمه می گویــد: پیامبــر ا
ی او افکنــده بــود. در ایــن هنــگام فاطمه؟اهس؟آمــد و  خــواب خــود بــود و عبــای خیبــری رو
کــه در آن غــذا بــود. پیامبــر؟ص؟ فرمــود: شــوهر و دو فرزنــدت  و همــراه خــودش ظرفــی را آورد 
حســن و حســین را بخــوان. حضــرت فاطمه؟اهس؟آن هــا را فراخوانــد. آن هــا بــا هــم مشــغول 
ــازل شــد. آن حضــرت  ــر رســول خــدا؟ص؟ ن ــُد اهَّلُل...« ب ی ــا ُیِر َم

َ
ــه »ِإّن کــه آی ــد  تنــاول غــذا بودن

گرفتــه، بــا آن، آن هــا را پوشــانید. ســپس دســت خــود را از عبــا بیــرون  گوشــۀ عبــای خــود را 
کــرد و ســه مرتبــه چنیــن فرمــود: "خدایــا! اینــان اهل بیــت  آورد و بــا آن بــه آســمان اشــاره 
ک ســاز!«  ــا ــًا پ کام کــن و آن هــا را  ــان دور  و خــواص مــن هســتند. رجــس و پلیــدی را از آن
کــردم و  گفــت: مــن هــم جهــت تطهیــر و همراهــی بــا آنــان ســرم را داخــل عبــا  اّم ســلمه 
گفتــم:  ای پیامبــر خــدا! مــن بــا شــما هســتم؟ پیامبــر؟ص؟ دو بــار فرمــود: همانــا تــو بــر خیــر و 

1 . تفسیر تسنیم، ج1، ص168. 
2 . أحزاب: 33. 

3 . آل عمران: 61. 
4 . شوری: 23. 

5 . صافات: 107. 
6 . الرحمن: 22. 
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نیکــی هســتی.«1 2

ــی 
َ

ّق
َ
ــۀ 37 ســوره بقــره: »َفَتل ــع فریقیــن، ذیــل آی ــات بســیاری از مناب ــۀ دوم: در روای نمون

کــه بــه واســطۀ  کلماتــی  ِحیــم«،  اُب الّرَ ــّوَ ــُه ُهــَو الّتَ
َ
ْیــِه ِإّن

َ
کِلَمــاٍت َفَتــاَب َعل ــِه  ّبِ

َءاَدُم ِمــن ّرَ
کــه امــام  ــن آل عبــا؟مهع؟  ــی پنــج  ت ــه حضــرت آدم؟ع؟ پذیرفتــه شــد، وجــود نوران آن هــا توب

حســین؟ع؟ نیــز جــزو مصادیــق آن هاســت، معرفــی شــده  اســت. 
بــرای نمونــه، در تفاســیر شــیعه، ابوالفتــوح رازی ذیــل آیــۀ شــریفه مذکــور می نویســد: 
»چــون خــدای تعالــی آدم را بیافریــد و حیــات در او آفریــد، فاســتوی جالســًا؛ بنشســت، او 
گفــت: الحمــد هَّلل. خــداى تعالــی  را عطســه ای فــراز آمــده. خــدای تعالــی او را الهــام داد تــا 
کنــاد و تــو را خــود بــراى  گفــت: یرحمــك ربــك و لذلــك خلقــك ؛ خــداى بــر تــو رحمــت  او را 
رحمــت آفریــد! او بــر ســاق عــرش نگریــد؛ اشــباحی و تماثیلــی از نــور دیــد بــر صــورت خــود، 
گفــت:  نــام هــر یــك بــر بــاالى ســر او نوشــته: محمــد، علــی، فاطمــه، حســن و حســین. آدم 
که انــد؟  گفــت: اینــان  ــه.  گفــت: ن ــر صــورت مــن خلقــی آفریــدى؟  ــا! پیــش از مــن ب خدای
گــر نــه ایشــانندى، تــو را خــود نیافریدمــی.  گفــت: فرزنــدان توانــد، و لوالهــم لمــا خلقتــك ؛ و ا
گیــر تــا در وقــت  گفــت: اى آدم! ایــن نام هــا یــاد  گرامــی  بندگاننــد بــر تــو.  گفــت: خدایــا! 
گرفــت. چــون  ــاد  ــادت رســم. آدم آن نام هــا ی ــا فری ــی ت ــه ایــن نام هــا بخوان درماندگــی مــرا ب
کنــد و مثــل آن ثــواب فوت شــده از او  کــرد و خواســت تــا از آن توبــه  ایــن تــرك منــدوب 
یابــد، گفــت: خدایــا! بــه حــّق محمــد و علــی و فاطمــه و حســن و حســین، اال تبــت علــی  در
کنــی. خــداى تعالــی توبــۀ او قبــول  کــه توبــۀ مــن قبــول  فتــاب اهَّلل علیــه ؛ بــه حــّق ایــن بــزرگان 

کــرد. فهــذه هــی الکلمــات.«3 4
در منابــع تفســیری اهل ســنت نیــز ســیوطی در دّر المنثــور، ذیــل آیــۀ شــریفه از ابن نجــار 
کــه خداونــد بــه  کلماتــی را  کــه ابن عبــاس از رســول خــدا؟ص؟ مقصــود از  کــرده  روایــت 
کــرده بــود، پرســید. رســول خــدا؟ص؟ در پاســخ فرمودنــد: »قــال  حضــرت آدم؟ع؟ تلقــی 
ْیــه .«5 

َ
 تبــت علــی  َفتــاَب َعل

ّ
ســأل بحــق محّمــد و علــی و فاطمــة و الحســن و الحســین اال

هم چنیــن  و  مناقــب  در  شــافعی  ابن مغازلــی  را  روایــت  ایــن  کــه  می گــردد  خاطرنشــان 

1 . الدر المنثور، ج6، ص 603. 
کــه ســبب نــزول آیــۀ تطهیــر را دربــارۀ اهل بیــت؟مهع؟ دانســته اند عبارتنــد از:  2 . ســایر منابــع تفســیری و روایــی فریقیــن 
المســتدرک علــی الصحیحیــن، ج3، ص171؛ الکافــی، ج1، ص286؛ األمالــی، ص381؛ جامــع البیــان عــن تأویــل 
القــرآن، ج12، ص6؛ الشــریعه، ج4، ص384؛ مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، ج8، ص558؛ تفســیر الکبیــر أو مفاتیــح 

الغیــب، ج25، ص210؛ الجواهــر الحســان فــی تفســیر القــرآن، ج4، ص346 و... .
3 . روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج1، ص229. 

الدیــن، ج2،  الکافــی، ج8، ص305؛ کمــال  کوفــی، ص58؛  فــرات  روایــات شــیعه همچــون: تفســیر  و  تفاســیر  4 . در 
کریمــه، مشــابه همیــن معنــا  ص359؛ تفســیر مجمــع البیــان، ج1، ص140؛ منهــج الصادقیــن، ج1، ص165 و... ذیــل آیــۀ 

آمــده اســت. 
5 . الدر المنثور، ج1، ص61. 
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کرده انــد.1  قنــدوزی در ینابیــع  المــودة نقــل 
َة ِفــي  َمــَوّدَ

ْ
 ال

َ
ْجــرًا ِإاّل

َ
ْیــِه أ

َ
ُکْم َعل

ُ
ْســَئل

َ
نمونــۀ ســوم: آیــۀ بیست وســوم ســورۀ شــوری: »ُقــْل ال أ

کــه بــه »آیــۀ مــودت«   اهَّلَل َغُفــوٌر َشــُکور« 
َ

ــُه فیهــا ُحْســنًا ِإّن
َ
ُقْربــی  َو َمــْن َیْقَتــِرْف َحَســَنًة َنــِزْد ل

ْ
ال

یــدن بــه خانــدان عصمــت؟مهع؟ نــازل شــده  مشــهور اســت، دربــارۀ وجــوب محبــت ورز
کــه مــوّدت ایشــان  اســت. در تفاســیر و روایــات فریقیــن، مصــداق نزدیــکان پیامبــر؟ص؟ 
اجــر نبــوت عنــوان شــده اســت، امــام علــی؟ع؟، حضــرت فاطمــه؟اهس؟، امــام حســن؟ع؟ 
کتــاب شــواهد التنزیــل ذیــل آیــۀ  و امــام حســین؟ع؟ معرفــی شــده اند. بــرای مثــال، در 
کــه بیشــتر آن هــا دربــارۀ اهل بیــت؟مهع؟ اســت؛ بــرای نمونــه،  مــوّدت، 22 روایــت نقــل شــده 
کــه در آن آمــده  کــرده  کتابــش ذکــر  کــم حســکانی روایتــی از امــام حســین؟ع؟ را در  حا
کــه دختــر عبــداهَّلل بــن جعفــر  یــه بــه مــروان بــن َحکــم، ُحکــم داد  کــه معاو اســت: »هنگامــی 
را بــه عقــد یزیــد دربیــاورد و عبــداهَّلل  بــن جعفــر اختیــار را بــه دســت امــام حســین؟ع؟ داد، 
امــام عقــد دختــر عبــداهَّلل را بــرای قاســم بــن محمــد بــن جعفــر خوانــد و در مســجد پیامبــر 
تــی عّظــم اهَّلل حّقهــا و أمــر برعایتهــا و أن ســأل نبّیــه 

ّ
ضمــن خطبــه ای فرمــود: »إّن القرابــة ال

کــه خــدا حــّق آنــان را بــزرگ شــمرده  األجــر لــه بالمــوّده الهلهــا قرابتنــا اهــل البیــت«؛ قرابتــی 
ــرای اجــر خواســته  کــرم؟ص؟ مــوّدت ایشــان را ب ــه رعایــت آن و پیامبــر ا کــرده اســت ب و امــر 

اســت، قرابــت مــا اهل بیــت اســت.«2 3
4. تفسیر قرآن به قرآن

کنیــم و معنــای هــر  کــه قــرآن را بــا قــرآن معنــا  تفســیر قــرآن بــه قــرآن، بــه ایــن مفهــوم اســت 
یــم. در ایــن روش، مفســر بیــش از هــر چیــز  آیــه را بــا یــاری تدّبــر در آیــات متشــابه بــه دســت آور
کمــک می گیــرد و مســتندات قرآنــی او در تفســیر، بیــش از امــور دیگــر اســت.4  از خــود قــرآن 
کیــد پیامبــر؟ص؟ و ائّمــه  اطهــار؟مهع؟ بــوده5 و احادیثــی نیــز  ایــن روش تفســیر مــورد تأییــد و تأ
گفتنــی اســت، عــده ای ایــن روش را  از معصومــان؟مهع؟ در تأییــد آن وارد شــده اســت.6 

بهتریــن روش تفســیر قــرآن7 و راه گشــای مبهمــات تفســیری دانســته اند.8 

1 . مناقب اإلمام علی بن ابی طالب؟ع؟، ص63؛ ینابیع المودة، ص97. 
2 . شواهد التنزیل، ج2، ص 208. 

کریمــه، اهل بیــت عصمــت و  ی القربــی« در آیــه  3 .♦ شــواهد دیگــر تفســیری و روایــی فریقیــن مبنــی بــر اینکــه مصــداق »ذو
کوفــی، ص388ـ399؛ الکافــی، ج1، ص413؛ روض الجنــان، ج17، ص123؛ تفســیر  طهارتنــد، عبارتنــد از: تفســیر فــرات 
کبیــر، ج14، ص166ـ167؛ بحاراألنــوار، ج26،  کشــاف، ج4، ص221؛ جامــع ألحــکام القــرآن، ج13، ص18ـ19؛ تفســیر 

ص252 و... .
کریم، ص119.  4 . المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص4؛ روش شناسی تفسیر قرآن 

5 . المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص15. 
6 . نهج الباغه، خطبه 133.

7 . البرهان فی تفسیر القرآن، ج16؛ تفسیر القرآن العظیم، ج1، ص39؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص11. 
8 . اإلتقان فی علوم القرآن، ج2، ص555. 
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کــه بــه ظاهــر و باطــن  کریــم، امــام حســین؟ع؟ جــزو افــرادی اســت  طبــق آیاتــی از قــرآن 
ــرآن  ــی از ســورۀ »واقعــه« در توصیــف ق ــد متعــال در آیات ــم دسترســی دارد. خداون کری ــرآن  ق

کریــم می فرمایــد: 
ــُروَن«1؛ آن،  ُمَطّهَ

ْ
 ال

َ
ــُه ِإاّل ِکتــاٍب َمْکُنــوٍن* ال َیَمّسُ َکریــٌم * فــي   ُقــْرآٌن 

َ
ــُه ل

َ
»ِإّن

کان  ــا کتــاب محفوظــی جــاى دارد و جــز پ کــه در  کریمــی اســت  ــرآن  ق
نمی تواننــد بــه آن دســت زننــد ]دســت یابنــد[.

 در تبییــن و یافتــن مصــداق »مطهــرون«، می تــوان بــه آیــۀ شــریفه 33 ســوره »أحــزاب« 
اهَّلُل  ُیریــُد  مــا 

َ
»ِإّن می فرمایــد:  کریمــه  آیــۀ  ایــن  از  قســمتی  در  خداونــد  کــه  کــرد  مراجعــه 

کــه در ایــن  ــْم َتْطهیــرًا«. ماحظــه می گــردد  َرُک ــِت َو ُیَطّهِ َبْی
ْ
ــَل ال ْه

َ
ْجــَس أ ِهــَب َعْنُکــُم الّرِ

ْ
ِلُیذ

گونــه رجــس  کــه خداونــد آن هــا را از هــر  آیــه شــریفه، »مطهــرون« همــان »اهل بیــت« هســتند 
کــه در منابــع تفســیری و روایــی فریقیــن،  کــرده اســت. طبــق ســبب نزولــی  ک  و پلیــدی پــا
کســاء  ذیــل ایــن آیــۀ شــریفه نقــل شــده اســت2، مقصــود از »اهل بیــت« در آیــه، اصحــاب 
کنــار هــم  ــا در  یعنــی علــی؟ع؟، فاطمــه؟اهس؟، حســن و حسین؟امهع؟هســتند. در نتیجــه ب
گفــت امــام  نهــادن آیــات مذکــور و شــأن نــزول نقل شــده پیرامــون آیــۀ 33 أحــزاب، می تــوان 
کــه بــه فهــم ظاهــر و باطــن قــرآن کریم دسترســی  حســین؟ع؟ از مصادیــق »مطهــرون« اســت 
کــه ذیــل آیــه 78 ســورۀ »واقعــه« نقــل شــده  دارد. مؤیــد دیگــر ایــن اســتدالل، روایاتــی اســت 

و اهل بیــت؟مهع؟ را مصــداق »مطهــرون« معرفــی می کننــد.3 
5. بطن آیات

گاه از آن  کــه  کریــم اســت  یکــی از مهم تریــن روش هــای تفســیری، تفســیر باطنــی قــرآن 
بــه تفســیر اشــاری، رمــزی و شــهودی نیــز یــاد می شــود.4 عبدالعظیــم زرقانــی در تعریــف آن 
کــه بــه اســتناد اشــارۀ  چنیــن آورده اســت: »تفســیر اشــاری، تأویــل غیرظاهــری قــرآن اســت 
کــه بــرای اهــل ســلوک و تصــوف آشــکار می شــود، می تــوان میــان معنــای باطــن یــا  پنهانــی 

کــرد.«5  معنــای ظاهــر قــرآن نیــز جمــع 
آیــت اهَّلل معرفــت در ایــن  بــاره چنیــن آورده اســت: »اهــل عرفــان باطنــی، تفاســیری 
کــه بــر اســاس تأویــل ظواهــر و عمــل بــه باطــن تعبیــرات قــرآن و نــه داللــت ظاهــری  دارنــد 
کــه از  مبتنــی اســت. چنیــن تفســیری بــر داللــت رمــز و اشــاره در اصطــاح آنــان تکیــه دارد؛ 

کام برگرفتــه می شــود و صراحــت لفــظ بــه حســاب نمی آیــد.«6  باطــن 
1 . واقعه: 77ـ79. 

گرفت. 2 . اسناد آن در قسمتهای پیشین همین پژوهش مورد بررسی قرار 
3 . کتاب سلیم بن قیس هالی، ج2، ص847؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج2، ص230؛ اإلحتجاج، ج1، ص156. 

کتاب و سنت، ص 491.  4 . رابطۀ متقابل 
5 . مناهل العرفان، ج2، ص 86. 

6 . التفسیر و المفسرون، ج2، ص526. 
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کــه یکــی از دالیــل وجــود باطــن بــرای قــرآن، روایــات اســت، بــرای پــی بــردن  از آن جایــی 
گرفــت؛ یعنــی بایــد دیــد  کمــک  بــه این کــه مــراد از باطــن قــرآن چیســت، نیــز بایــد از روایــات 
کــه از وجــود باطــن قــرآن خبــر داده انــد، ماهیــت باطــن قــرآن را چگونــه  همــان روایت هایــی 
کــه  کرده انــد؛ و صحــت و ســقم وجــوه و اقــوال یادشــده نیــز بــا توجــه بــه ویژگی هایــی  معرفــی 
در روایــات بــرای باطــن قــرآن بیــان شــده، روشــن می شــود. از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل شــده: 
: لیــس ِمــَن القــرآِن آیــٌة و لهــا ظهــٌر و بطــٌن.«1 در ایــن روایــت، 

ُ
»ســمعُت رســول اهَّلل؟ص؟ یقــول

کــه منظــور از  م بــه  شــمار آمــده و تردیــدی نیســت 
ّ
وجــود ظاهــر و باطــن بــرای قــرآن مســل

کــه از ظاهــر آیــات فهمیــده می شــود، و منظــور از »باطــن«، معــارف  »ظاهــر«، معارفــی اســت 
باطنــی آیــات اســت. 

م دانســتن 
ّ
کــه ضمــن خبــر از وجــود باطــن بــرای قــرآن، یــا مســل روایاتــی نیــز وجــود دارد 

ــد: از  گوی ــه، فضیــل  ــرای نمون ــد؛ ب کرده ان ــرای ظاهــر و باطــن بیــان  آن، مشــخصاتی را نیــز ب
ابوجعفــر )امــام باقــر؟ع؟( دربــارۀ روایــت: »هیــچ آیــه ای از قــرآن نیســت، مگــر این کــه بــرای 
آن ظهــری و بطنــی اســت« پرســیدم. فرمودنــد: »ظهــر آن تنزیــل آن اســت، و بطــن آن تأویــل 

آن.«2 
ــه امــام  ــم، ناظــر ب کری ــرآن  ــات بســیاری از ق ــات تفســیری، باطــن برخــی از آی ــر روای بنــا ب

حســین؟ع؟ اســت. 
ــه حضــرت  ــای صادق ی ــا 109 ســورۀ »صافــات«، ماجــرای رؤ ــات 102 ت ــۀ اول: در آی نمون
ــر ایــن عمــل مطــرح  ــر ذبــح فرزنــدش و تصمیــم جــدی ابراهیــم؟ع؟ ب ابراهیــم؟ع؟ مبنــی ب
کریمــه، ایــن فرمــان الهــی، عاملــی بــرای امتحــان و ســنجش  شــده اســت. طبــق ایــن آیــات 
ُمبیــُن * 

ْ
َبــاُء ال

ْ
ُهــَو ال

َ
 هــذا ل

َ
درجــۀ خلــوص حضــرت ابراهیــم؟ع؟ عنــوان شــده اســت: »ِإّن

مًا همــان امتحــان آشــکار اســت. مــا ذبــح عظیمــی را 
ّ
َو َفَدْینــاُه ِبِذْبــٍح َعظیــٍم«3؛ ایــن مســل

کردیــم. فــداى او 
ــه  ــم ب کردی ــدا  ــم؟ع؟ را ف ــد ابراهی ــا فرزن ــه م ک ــت  ــن اس ــه ای ــری آی ــای ظاه ــیر و معن تفس
کــه جبرئیــل از ناحیــه خداونــد متعــال آورد و  کــه عبــارت بــود از قوچــی  ذبحــی عظیــم 
مــراد از »ذبــح عظیــم«، بزرگــی درجــه در ُجثــه و ابعــاد فیزیکــی و حجــم مــادی آن نیســت، 
بلکــه چــون از ناحیــۀ خــدا آمــد و خــدای تعالــی آن  را عــوض اســماعیل قــرار داد، عظمــت 
کــه طبــق آن،  ــز از معصومــان؟مهع؟ نقــل شــده  ــه، تفســیر باطنــی نی ــارۀ آی ــا درب داشــت.4 ام
مقصــود از »ذبــح عظیــم« در آیــه، امــام حســین؟ع؟ اســت. شــیخ صــدوق بــه ســند خــود از 

1 . البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 270. 
2 . بصائر الدرجات، ص196. 

3 . صافات: 106ـ107. 
4 . المیزان فی تفسیر القرآن، ج17، ص232. 
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کــه امــام  گردان برجســتۀ امــام رضــا؟ع؟ اســت، نقــل می کنــد  کــه از شــا فضــل  بــن شــاذان 
کــه حق تعالــی حضــرت ابراهیــم؟ع؟ را  رضــا؟ع؟ در تفســیر ایــن آیــه فرمودنــد: »هنگامــی 
کنــد،  کــه از بــراى او فرســتاده بــود قربانــی  کــه جــاى فرزنــدش اســماعیل، بــّره  امــر فرمــود 
کاش فرزنــد خــود اســماعیل را بــه  دســت خــود در راه  کــه:  کــرد  ابراهیــم؟ع؟ از خداونــد آرزو 
ــره جــاى اســماعیل،  کــردن ب ــی  ــه  قربان ــودم ب کاش مأمــور نشــده ب ــی مي کــردم و  خــدا قربان
کــه عزیزتریــن فرزنــدان خــود را بــه   کنــد و قلــب پــدرى شــود  تــا این کــه قلــب مــن رجــوع 
کنــد و بــه ایــن ســبب، درجه هــاى او بلندتــر شــود از  دســت خــود در راه دوســت قربانــی 
کــه حق تعالــی بــه آن هــا ثــواب عطــا فرمــوده بــه  جهــت نــزول مصائــب بــه آن هــا.  کســانی را 
کیســت دوســت تر  کــه: اى ابراهیــم! از مخلــوق مــن  حق تعالــی وحــی بــه  ســوى او فرســتاد 
کــه آفریــدى، احــدى را بیــش  کــرد: پــروردگارا! ایــن همــه مخلــوق را  ــو؟ عــرض  ــه  ســوى ت ب
کــه:  از حبیــب تــو محمــد مصطفــی؟ص؟ دوســت تر نــدارم. حق تعالــی بــه او وحــی فرســتاد 
ــد او را  ــرد: بلکــه او را. فرمــود: فرزن ک ــا خــود را؟ عــرض  ــر دوســت مــي دارى ی ــا او را بیش ت آی
کــرد: بلکــه فرزنــد او را. فرمــود: قربانــی  بیشــتر دوســت مــي دارى یــا فرزنــد خــودت را؟ عــرض 
ى ظلــم، بیشــتر دل تــو را بــه درد مــی آورد یــا  شــدن فرزنــد او بــر دســت دشــمنان او از رو
کــرد: بلکــه قربانــی  ــه دســت خــود در اطاعــت مــن؟ عــرض  ــد خــود را ب کــردن فرزن قربانــی 
ــه درد مــی آورد. فرمــود: اى ابراهیــم!  ــم را ب ــر دســت دشــمنان او بیشــتر دل ــد او ب شــدن فرزن
کــه از امــت محمــد؟ص؟ باشــند و بکشــند فرزنــد او حســین را بعــد  گمــان برســد  طایفــه را 
کننــد؛ یعنــی قتــل آن حضــرت نــزد آن هــا  از او بــه جــور و ســتم ماننــد آن کــه بــّره را ذبــح 
عظمــی نــدارد و مســتوجب شــوند بــه ایــن ســبب ســخط و غضــِب مــرا. پــس فریــاد و فغــان 
کــردن. پــس خطــاب از  گریــه  کــرد بــه  ابراهیــم؟ع؟ بلنــد شــد و دل او بــه درد آمــد و شــروع 
کــه: اى ابراهیــم! جــزع و فغــان تــو را فــداى فرزنــدت اســماعیل  مصــدر جــال الهــی رســید 
کــرده، چــون بــر حســین؟ع؟ و  قــرار دادم، مثــل آن کــه اســماعیل را بــه دســت خــودت فــدا 
کــه ثــواب  کســانی را  گردانیــدم از بــراى تــو بلندتریــن درجــات  کــردى و واجــب  گریــه  قتــل  او 
کــه مي فرمایــد: َو َفَدْینــاُه  دادم بــه جهــت مصائــب و ایــن اســت تفســیر قــول حق تعالــی 

ــٍح َعِظیــٍم .«1  ِبِذْب
کــرده  نمونــۀ دوم: در آیــۀ 35 ســورۀ »نــور«، خداونــد بــرای نــور خــود َمَثل هایــی را ذکــر 

ــت: اس
ِمْصبــاٌح  فیهــا  َکِمْشــکاٍة  ُنــوِرِه  َمَثــُل  ْرِض 

َ ْ
األ َو  ــماواِت  الّسَ ُنــوُر  »اهَّلُل   

ِمــْن  ُیوَقــُد  ّيٌ  ُدّرِ َکْوَکــٌب  هــا 
َ
ّن
َ
َکأ جاَجــُة  الّزُ ُزجاَجــٍة  فــي   ِمْصبــاُح 

ْ
ال

ــْو 
َ
ْیُتهــا ُیضــي ُء َو ل ــٍة َیــکاُد َز ِبّیَ ٍة َو ال َغْر ْیُتوَنــٍة ال َشــْرِقّیَ َشــَجَرٍة ُمباَرَکــٍة َز

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص209. 
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ــْم َتْمَسْســُه نــاٌر ُنــوٌر َعلــی  ُنــوٍر َیْهــِدي اهَّلُل ِلُنــوِرِه َمــْن َیشــاُء َو َیْضــِرُب 
َ
ل

ــمان ها  ــور آس ــد ن ــٌم«؛ خداون ــْي ٍء َعلی ــُکّلِ َش ــاِس َو اهَّلُل ِب  ِللّنَ
َ

ــال ْمث
َ ْ
اهَّلُل األ

کــه در  و زمیــن اســت. َمَثــل نــور خداونــد هماننــد چراغدانــی اســت 
گیــرد؛ حبابــی  آن چراغــی )پرفــروغ( باشــد. آن چــراغ در حبابــی قــرار 
شــفاف و درخشــنده همچــون یــك ســتارۀ فــروزان. ایــن چــراغ بــا روغنــی 
ــه  کــه ن گرفتــه شــده  ــی  یتون کــه از درخــت پربرکــت ز افروختــه می شــود 
شــرقی اســت و نــه غربــی. )روغنــش آن چنــان صــاف و خالــص اســت 
کــه( نزدیــك اســت بــدون تمــاس بــا آتــش شــعله ور شــود. نــورى اســت بــر 
کــس را بخواهــد بــه نــور خــود هدایــت می کنــد، و  فــراز نــورى. و خــدا هــر 

ــت. ــزى داناس ــر چی ــه ه ــد ب خداون
در ایــن آیــۀ شــریفه، بــر اســاس تأویــل و تفســیر باطنــی ائمــه هــدی؟مهع؟، اهل بیــت؟مهع؟ 
و از جملــه امــام حســین؟ع؟ َمَثل هایــی بــرای نــور الهــی هســتند. در روایتــی منــدرج در 
تفســیر قمــی، از امــام صــادق؟ع؟ در تأویــل ایــن آیــۀ شــریفه آمــده اســت: »مقصــود از 
ــن و  ــام حس ــاُح" ام ِمْصب

ْ
ــاٌح ال ــود از "ِمْصب ــت. مقص ــه، فاطمه؟اهس؟اس ــن آی ــکاة" در ای "مش

امــام حســین؟امهع؟ هســتند.«1 
کافــی نقــل شــده اســت، حضــرت  کــه در اصــول  در روایتــی دیگــر از امــام صــادق؟ع؟ 
کردنــد. مقصــود از »فیهــا مصبــاٌح« را  مقصــود از »مشــکاة« را فاطمــه زهــرا؟اهس؟ معرفــی 
امــام حســن؟ع؟ عنــوان داشــتند و »المصبــاح فــی الزجاجــة« را ناظــر بــه امــام حســین؟ع؟ 

دانســتند.2 
کــه آن  َمَثــل نــور حــق، َمَثــل عالمــۀ منیــره اســت بــه مصبــاح نــور حســن و حســین؟امهع؟ 
ظهــور بــه  واســطۀ ظهــور ائمــه  هــدی؟مهع؟ از ولــد حســین؟ع؟چندین برابــر می شــود و بایــد 

مــراد نــور باطنــی و واقعــی باشــد.3

1 . تفسیر قمی، ج2، ص103. 
2 . الکافی، ج1، ص480. 

3 . شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، ص799. 
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نتیجهگیری
گونه هــای روایــات تفســیری پیرامــون آیــات نازلــه  کلیــدی ایــن پژوهــش، تنــوع  پرســش 
در فضیلــت امــام حســین؟ع؟ اســت. ایــن پژوهــش، مســتند بــه روایــات معتبــر فریقیــن، 
توضیح و تبیین اقســام روش های تفســیری در زمینۀ آیات نازله در شــأن امام حســین؟ع؟ 

را رهیافتــی مناســب جهــت پاســخ بــه ایــن پرســش می دانــد و نشــان می دهــد:
ــا پیش آمــدی در فضیلــت اهل بیــت؟مهع؟،  ــه ســبب واقعــه ی ــم، ب کری ــرآن  ــی از ق 1. آیات
کــه امــام حســین؟ع؟ نیــز از مصادیــق اهل بیــت؟مهع؟ اســت، نــازل شــده اند. ســبب نــزول 
کــه بــه دلیــل بخشــش ســه روزۀ طعــام توســط اهل بیــت؟مهع؟ بــه  آیاتــی از ســورۀ »انســان« 
کــه در  مســکین، یتیــم و اســیر نــازل شــده  اند و هم چنیــن نــزول آیــۀ 61 ســورۀ »آل عمــران« را 
جریــان درخواســت مباهلــۀ مســیحیان نجــران بــا پیامبــر؟ص؟ و انصــراف ایشــان از مباهلــه 
بــا مشــاهدۀ اهل بیــت؟مهع؟ نــازل شــده، می تــوان شــاهد مثالــی از روش تفســیری ســبب 

نــزول آیــات برشــمرد. 
کام وحــی در زمانــی  2. بــا عنایــت بــه ســنت جــری و تطبیــق، و عــدم انحصــار آیــات 
کریــم بــه امــام حســین؟ع؟ تطبیــق  خــاص، و بنــا بــر روایــات معتبــر فریقیــن، آیاتــی از قــرآن 
کــه در آن تــوارث زمیــن بــرای مســتضعفین مطــرح  یافتــه اســت. آیــۀ پنجــم ســوره »قصــص« 
شــده، از ایــن جملــه اســت. طبــق روایاتــی صــادره از ائمــه اهل بیــت؟مهع؟، ایــن آیــه بــر امــام 
ــۀ  حســین؟ع؟ جــاری و مطابــق اســت، ولــی منحصــر در ایشــان نیســت. هم چنیــن در آی
کــه بــه عهــد خــود وفــادار مانده انــد و عــده ای نیــز  32 »أحــزاب« نیــز از مؤمنانــی یــاد شــده 
در انتظــار ایثــار در راه خــدا هســتند. طبــق روایــات، ایــن آیــه بــر امــام حســین؟ع؟ تطبیــق 
کــه بــرای او حــّق قصــاص قــرار  یافتــه اســت. در آیــۀ 33 ســوره »أحــزاب« نیــز، مظلومــی 
داده شــده، امــام حســین؟ع؟ معرفــی شــده اســت؛ البتــه بایــد توجــه داشــت، ایــن تفســیر 

منحصــر در امــام حســین؟ع؟ نیســت و هــر مظلومــی را شــامل می شــود. 
3. طبــق روایــات تفســیری فریقیــن، امــام حســین؟ع؟ مصــداق برخــی آیــات قــرآن 
کریــم اســت؛ از جملــه می تــوان حضــرت را مصــداق »اهل بیــت« در آیــۀ 33 أحــزاب )آیــه 
کــه در آیــۀ 37 ســوره بقــره از آن هــا یــاد شــده و بــه وســیله آن هــا  کلماتــی  تطهیــر(، مصــداق 
کــه مــوّدت و  توبــۀ حضــرت آدم؟ع؟ پذیرفتــه شــد و هم چنیــن مصــداق »ذی القربــی« 

ــه ایشــان، اجــر رســالت عنــوان شــده اســت، برشــمرد.  یــدن ب محبــت ورز
کارآمــدی تفســیری در  4. روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن، بــه عنــوان یکــی از روش هــای 
آیــات پیرامــون فضایــل امــام حســین؟ع؟ تجلــی یافتــه اســت. بنــا بــر آیــۀ 79 ســورۀ واقعــه، 
ــزاب،  ــوره أح ــه 33 س ــت. در آی ــر نیس ــرون« امکان پذی ــرای »مطه ــز ب ــرآن ج ــه ق ــی ب دسترس
کــه بنــا بــر تفاســیر و روایــات معتبــر فریقیــن،  مصــداق »مطهــرون«، اهل بیــت معرفــی شــده 
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کــه امــام حســین؟ع؟ نیــز  کریمــه، پنــج تــِن آل عبــا هســتند  مــراد از »اهل بیــت« در ایــن 
ــرون«  ــراد از »مطه ــه، م ــن دو آی ــادن ای ــم نه ــار ه کن ــا  ــه، ب ــت. در نتیج ــق آن هاس از مصادی

مشــخص شــد. 
روایــات  بــر  بنــا  اســت.  وحــی  کام  آیــات  از  بســیاری  باطــن  حســین؟ع؟  امــام   .5
تفســیری، امــام حســین؟ع؟ باطــن »ذبــح عظیــم« در آیــۀ 107 ســورۀ »صافــات« و باطــن 

»مصبــاح« در آیــه 35 ســورۀ »نــور« اســت. 
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