مقام حسین بن علی در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم
از دیدگاه تفاسیر فریقین
دکتر طاهره محسنی
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چکیده

قرآن ،کتاب انسانسازى اسات کاه انساانهاا را باه ساوی ساعادت و
کمال هادایت می کناد .حساین

شراکت او با قرآن را پیامبر

ِعادل و شاریک قارآن اسات .ایان

در حادی ِثقلاین تبیاین نماودهاناد.

کتاب قرآن ،صامت است و اماا  ،قارآن نااط ..حساین بان علای
ِ
ب ااه جهااات ویژگااایهاااای خاصااای کاااه میاااان دیگااار معصاااومان

داراست ،مورد توجه ویاژه رساول ا کار

و ائماه

باوده اسات.

در پااژوهش حاض اار ماایکوش اایم بااه ای اان پرسااش پاسااخ دهاایم کااه
دیدگاههای مفسران فریقین درباره من لت اما حسین

در قارآن

و نقا ااش آن در اربعا ااین حسا ااینی چیسا اات بررسااای تحلیااال آیا ااات

متعاددی در قارآن کاریم حااکی از آن اسات کاه بسایاری از آیاات ایان

کتاب الهی ،به صورت مستقیم یا غیر مساتقیم و باا بیاان تفسایر یاا
تأویل ،در شأن و من لت سیدالشهدا

 .1استادیار گروه معارف دانشگاه امام صادق

نازل و مورد توجاه مفساران

()t.mohseni@isu.ac.ir

 .2استادیار پژوهشکده بینالمللی عروة الوثقی )(Kh.ahmadi3103@yahoo.com
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فااریقین قاارار گرفتااه و جایگاااه واالی ایشااان را در ایاان منااابع اصاایل
اسالمی تبیین مینمایید.

کلیژوان ا  :اما حسین  ،تفسیر ،تأویل ،تفاسیر ،فریقین.

مقدمه 

قرآن کتاب هدایت است و هتدایت فترع بتر فهتم قترآن استت .قترآن وظیفته تفستیر و تبیتین
معارف قرآنی را بر عهده پیامبر

قرار داده است و پیامبر

نیز اهل بیتت

را در کنتار

قتترآن قتترار داده و بیانتتات آنتتان را نیتتز مفستتر و مبتتین معتتارف قرآنتتی بیتتان نمتتوده استتت .رستتول
ا کترم

در حتدیث شتریف ثقلتین دو چیتز گترانبهتا را میتان متردم بته ودیعته گذاشتت :یکتتی

قرآن و دیگری اهل بیت عصتمت و طهتارت

کته بته قترآن ،ثقتل اکبتر و بته اهتل بیتت

ثقل اصغر اطالق شده است .امتام حستین

کته یکتی از اهتل بیتت و پنجمتین آل عبتا

،

استتت ،بتته جهتتت ویژگتتی خاصتتی کتته بتتین دیگتتر بزرگتتان معصتتوم دارنتتد و متتورد توجتته رستتول
اکرم

و ائمه

و مسلمانان بوده و آیاتی در شأن و منزلت آن حضرت نتازل شتده استت

که مورد توجه مفسیرین شیعه و اهل سنت قرار گرفته استت .حستین
پروردگار است .در تالش پیامبر اکرم
حسین
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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و ائمه اطهار

مظهتر کلمتات تامته

برای توجه دادن امت اسالمی بته

راز و اسراری نهفته است .یکی از مهمترین اسرار اینکه ایشان پر فروغترین مظهتر

پروردگتتار در زمتتین و آستتمان استتت .بتتر ایتتن استتاس چگونتته قابتتل تصتتور استتت کتته نشتتان آن
َّ َ
حضرت در آیات کتاب الهی؛ یعنی قرآن حکیم نیامده باشد؟ سنت حفظ قترآن ِانتا ن ْحتن
َّ َ َ
ََْ ّ
حافظون (حجر )9 :اقتضتا متیکنتد کته نتام حستین بته صتراحت و بته
الذ َکر َو ِإنا له ل ِ
ن ّزل َنا ِ
نتص در قتترآن نیایتد ،چتترا کته در ایتتنصتورت ،ایتتن دستته از آیتتات را ماننتد ختتود حستین بتتا
شمشیر نیرنتگ از میتان برمتیداشتتند و قترآن را بتر نیتزه تحر یتف متیکردنتد ،چنتانکته کلمتات
صریح و نص پیامبر
نام و نشان حسین

درباره امام حسین

ز یتر پتا گذاشتته شتد و کتمتان گتردد .بنتابراین

در باطن آیات متعدد قرآن آمتده و توستط پیتامبر

و اهتل بیتت

تفسیر و تأویل شده است .به گونهای که  128تا  250آیته را بیتان داشتتهانتد کته آشتکارا و یتا بتا
تأو یتتل و تفستتیر بتتر حستتین بتتن علتتی

تطبیتتق شتتده استتت .بتته همتتین دلیتتل و بتتا توجتته بتته

اهمیتتت معرفتتی حضتترت حستتین

 ،مفستتران فتتریقین از ایتتن مستتئله مهتتم غافتتل نبتتوده و در

تفاسیر خود بدان پرداختهاند .در این تحقیق نیتز آیتاتی کته اشتاره بته وجتود مقتدس حضترت
حستتین

و جایگتتاه ایشتتان در آیتتات متعتتدد قتترآن کتتریم را از دیتتدگاه مفستتران فتتریقین بیتتان

داشتهاند ،پرداخته شده است.
.1وال

امامحسی



در باب والدت حسین بن علی

اقوال مختلفی وجتود دارد .برختی از مورختان آن را در

روز سهشنبه یا پنجشنبه ،ستوم یتا پتنجم متاه شتعبان و گروهتی آن را در آخترین روز ربیتعاالول
سال سوم هجری نقل کتردهانتد( .طبرستی )307 :1376 ،برختی دیگتر والدت آن حضترت را
در روز سوم یا پنجم ماه شعبان سال چهارم هجری (شوشتری4 :1409 ،؛ عکبتری بغتدادی،
27 :1426؛ حم ت تتوی95 :1363 ،؛ مجلس ت تتی201 :1403 ،؛ طب ت تتری166 :1376 ،؛ بتت تتالذری،
 .)404 :1417از پیامبر

در این باب در مجامع حدییی اهل سنت ،روایات بسیاری وارد

شده است که همه آنها بیانگر عظمت و شخصیت واالی حستین
حضرت همواره مورد توجه رسول گرامی اسالم

هستتند و ایتنکته آن

بوده تا جایی که میفرماید:
مقام حسین بن علی

و نقش هدایتگتری ایتن بزرگتواران در بتین مستلمین و حفتظ دیتن نتاب استت و در ایتن میتان

در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم ...

الاالننندَرحیان ن ن َوَرحیانقنننایَاْلس ن ن َوَاْلسنن ْ
نیَ

(َ.التلیااادی المغربا اای163 :1388 ،؛

تلمسانی43 :1402 ،؛ الج ری ،بیتا 170 :و 198؛ قندوزی ،بی تاَ )185/4 :

این توجهات تنها به دلیل ارتباط نسبی نیست ،بلکه بیشتر به دلیتل اثرگتذاری در دیتن
نقش تفسیری ایشان به عنوان مهمترین منبتع وحیتانی را نیتز نمتیتتوان نادیتده گرفتت .و ایتن
نقش بیبدیل را متیتتوان در حتدیث ثقلتین (کاتت

واقتدی17 :1418 ،؛ نستائی90 :1382 ،؛

سید بن طاووس272 :1400 ،؛ مسعودی )146 :1426 ،مشاهده کرد.
.2آ ا ناظربهشخصی حضر حسی



بتا توجتته بتته شخصتتیت واالی حضتترت حستین

و نقتتش هتتدایتگتتری ایشتتان ،آیتتاتی از

قتترآن بتته شتتأن و جایگتتاه حضتترت اشتتاره داشتتته استتت .مفستتران شتتیعه و اهتتل ستتنت نیتتز در
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تفاستیر ختود از آن چشتمپوشتتی نکتردهانتد و نتتام ایشتان را در کنتار ستتایر اهتل بیتت پیتتامبر
بیان داشتهاند .برخی از اهم این آیات عبارتند از:
َ َ َّ
َ َ َ َّ
َّ َ
َّ
تاب َعلیهانهه َ والت ّواب
 .1-2فتلقی َآد م ِمن َر ّ ِب ِه ِکلماتف
الرحیم (بقره )37:
در منابع متعدد تفسیری شیعیان از یکی از دو امام باقر
این آیه آمده است:

حضرت آدم

یتا امتام صتادق

 ،در تفستیر

بعد از خرو از بهشت ،گفت« :پروردگارا! جز تو ختدایی نیستت.

پا ک و منزهی .تو را سساس می گویم .به خودم بد کردم و به نفس خود ظلم نمودم.
مرا ببخش و توبه مرا بپذیر که توبه پذیری» .سسس خداوند را اینگونه مورد خطاب
َ
َ
َ
قترار دادَ « :ستتأ َله َ
بحت ّتق م َح َّمتد َو َع ِلتتی َو ْال َح َستتن َو ْالح َ
س
اط َمتتة »( .عروساای
تین َو ف ِ
ِ
ِ
ِ

حوی ی67 /1 :1415 ،؛ بحرانی ،1416 ،ج192 :1؛ طباطبایی ،1417 ،ج)148 :1

همچنین درباره کلماتی که حضرت آدم

از خداونتد فراگرفتته در منتابع تفستیری اهتل

سنت ،از ابن عباس چنین نقل شده است:

پرستتیدم« :آن کلمتتات کتته آدم بتتا تمستتک بتته آنهتتا توبتته کتترد
از رستتول ختتدا
َ
ْ
َ
َ
َ ّ َ َ
فاط َمتة َو ال َح َس ِتن َو
فرمود« :سأل ِبح ِق
چیست؟» رسول اکرم
علتی َو ِ
مح ّمتد َو ِ
َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ْ َ
ین ِإال تبت علی .فتاب علیه»( .حسکانی102-101 :1411 ،؛ سیوطی ،بیتا)61 ،
الحس ِ
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رستتول ا کتترم
پتنج تتن آل عبتا

کتته از منبتتع وحتتی ستتخن متتیگو یتتد ،در تفستتیر ایتتن آیتته ،آن را بتته استتما
_ کته یکتی از آنتان هتم حستین

استت _ تفستیر مینمایتد .ایتن مطلت

بیانگر آبروی صاحبان اسامی شریف نزد خداوند است .بتا توجته بته اهمیتت توبته آدم
نقش آن در نظام این عتالم ،ویژگتی کلمتات الهتی تلقتی شتده از ستوی آدم
حدیث شریف در ذیل این آیه متیتوانتد گو یتای مقتام واالی اهتل بیتت

و

 ،مضتمون ایتن
از دیتدگاه تفاستیر

فریقین باشد.

َ
َ
داءنا َ و ِنسد د َ
کم َ و ِنسد د َ
ناءند ددا َ و َأبند د َ
َ .2-2فقد ددل َتعد د َدالوا َند ددژ  َأب َ
کم َ وأنف َسد ددنا َ وأنف َس د د م  
داء 
داء 

(آلعمرا  )61:

با توجه به تفسیر این آیه که معروف به آیه مباهله است ،مفسران فریقین بیتان داشتتهاند

َ
که مراد از «أ ْبنا َ نا» حسن و حسین
هنگامی که رسول ا کترم
بتتود و حضتترت فاطمتته

است و روایت کردهاند:

بترای مباهلته متیآمتد ،دستت حستن و حستین

پشتتت ستتر آن بزرگتتوار و علتتی

را گرفتته

نیتتز پشتتت ستتر حضتترت زهتترا

حرکت میکرد .اسقف نجران گفت« :یا معشر النصاری إنی ْلری وجوها لو سألوا اهلل تعتالی
أن یز یتل جتتبال متن مکانتته ْلزالته فتتال تبتاهلوا فتهلکتتوا ،فتأذعنوا» (عروستتی حتتویزی/1 :1415 ،
348؛ بحرانتتی52 /2 :1416 ،؛ طباطبتتایی263 /7 :1417 ،؛ بیضتتاوی20 :1418 ،؛ ثعلبتتی،
85 :1422؛ طبری.)211 :1412 ،

هستند و بترای تأ کیتد

این آیه داللت میکند که حسن و حسین فرزندان پیامبر
ایتتن قتتول آیتته َو ِمت ْتن ذ ّر ِیتت ِته داو َد َو ست َتلیمانَ .و َزکر یتتا َو ْ
یحیتتی َو عیستتی (انعتتام )85-84 :را
ِ
ِ
آوردهاند .با استناد به این آیات حضرت عیسی از جهت متادر بته ابتراهیم متیرستد و
او را ذر یتته ابتتراهیم

معرفتتی متتیکنتتد .پتتس ثابتتت متتیشتتود کتته بتته پستتر دختتتر هتتم «ابنتتا »

میگویند (بحرانی52 /2 :1416 ،؛ طباطبایی263 /7 :1417 ،؛ فخر رازی.)248 :1420 ،
نفس پیامبر

شتمرده شتده و فرزنتدان بیواستطه پیتامبر

میآید و هیچکس در جهان خلقت به چنین مقامی مقدور و مقرر نشده است.
َ
َ َ
َ
َّ َ
 .3-2یا َأ َ
یها َّال َ
اهلل َوأطیعوا
ذین َآمنواأطیعوا 
الرسول َوأو ِلیاْلم ِر ِمن م (نساء )59:

اطاعتتتت کتتتردن آنتتتان را دوشتتتادوش اطاعت تتت تتتتو قتتترار داده؟» فرمتتتود« :ای جت تتابر!

آنان جانشینان متنانتد و امامتان مستلمین بعتد از متن هستتند کته اولتی آنهتا علتی
ب تتن اب تتیطالت ت

حست تتین

 ،س تتسس حس تتن

و در آخت تتر بقیت تتهاهلل

(طباطبایی)411 /4 :1417 ،

و آنگ تتاه حس تتین

و ن تته ت تتن از فرزن تتدان

و یادگت تتار الهت تتی در بت تتین بنت تتدگان خداست تتت».

در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم ...

جابر بن عبداهلل انصاری می گوید:

َ َ
َ
َ
َ
َ
وقتتی خداونتد آیتته شتریفه یتا أ َیهتتا ّال َ
تذین َآمنتوا أطیعتتوا
اهلل َو أطیعتوا َّالرستول َو أو ِلتتی
َْ
نتتازل کتترد .متتن بتته آنجنتتاب عرضتته داشتتتم:
اْل ْمت ِتر ِمت ْتنکم را بتتر پیتتامبر ا کتترم
«یتتا رستتولاهلل! ختتدا و رستتولش را شتتناختیم .اولتتیاْلمتتر کیستتت؟ کتته ختتدای تعتتالی

مقام حسین بن علی

این که امیرالمؤمنین
َ
«أ ْبنا َ نتتا» خوانتتده شتتدند ،در واقتتع واال تتترین مقتتام در نتتزد خداونتتد بتترای آن بزرگتتواران بتته شتتمار
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از امام باقر

چنین روایت شده است:

و امام صادق

و فرزندان معصوم فاطمه

اولیاْلمر اوصیای رسول خدا

از امامان هستتند.

(ک ا ااوفی108 :1410 ،؛ طبرس ا اای100 /3 :1372 ،؛ بحران ا اای113 - 112 /2 :1416 ،؛ طباطب ا ااایی،
)411 /4 :1417

پس از پیامبر

از اینرو اطاعت از اهل بیت

مطابق آیه شریفه واج

است؛ زیرا

از ستتیاق آیتته چنتتین بتته دستتت متتیآیتتد .بنتتابراین اولتتیاْلمتتر بایتتد معصتتوم باشتتد تتتا اطاعتتت او
مانند اطاعتت از رستول ختدا

کته معصتوم استت ،الزم و واجت

جهت مصداقی بته اهتلبیتت

متعلتق استت و چتون یکتی از معصتومین امتام حستین

استتت ،بنتتابراین اطاعتتت از سیدالشتتهدا

بتته بیتتان آیتته واجت

باشتد و ایتن بیتان تنهتا از
استتت .جتتای بستتی تأستتف

اس تتت ک تته در بره تتهای از زم تتان ،از آن دو بزرگ تتوار اطاع تتت نکردن تتد؛ ب تتا ای تتنک تته ای تتن مق تتام را
را به شهادت رساندند.

میدانستند و آن مظلوم
َ
َ
 َ .4-2والتقتلواأنف َس م( ...نساء )29:

ابن عباس در تفسیر این آیه بیان میدارد:

َْ
«ال تقتلوا»؛ یعنی «التقتلوا اهل بیت نبیکم».

وی به آیه مباهله چنین استناد کرده است:
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398

32

َْ
منظور از «أنف َسکم» اهل بیت
و فاطمتته

و حستتن

است که شامل خود رسول اکرم

و حستتین

و علتی

متتیشتتود« .کتتان ابنتتا هتتذه اْلمتتة الحستتن و

الحسین و کان نساؤها فاطمته و انفستهم النبتی و علتی»( .طباطباایی160 /8 :1417 ،؛

حسکانی)182-181 :1411 ،

بنتتا بتتر تفستتیر ابتتن عبتتاس خداونتتد از قتتتل اهتتل بیتتت
حسین

است _ نهتی متیکنتد؛ در حتالیکته اهتل بیتت

_ کتته یکتتی از آنهتتا حضتترت
یکتی پتس از دیگتری بته دستت

بعضتتی از همتتین متتردم بتته شتتهادت رستتیدهانتتد و شتتهادت حضتترت سیدالشتتهدا
عاشتورا بته حتدی مظلومانته بتود کته شتهادت همته اهتل بیتت
عجی

در روز

را تحتتالشتعاع قترارداد .و

اینجاست که آن ظالمان این آیتات را متیخواندنتد و بعضتی از آنتان تفستیر آن را بته

طور مستقیم از ابن عباس شنیده بودند و قتل آن مظلوم را مبا میدانستند.
َ َّ
ََ
َ َ َّ
یین َ و ِ ّ
الص ّ ِژ َ
النب َ
الرس َول َفأ ِ َ َ َّ َ َ َ َ
یقین َو
اهلل و
یط ِ ع 
 َ .5-2و َمن ِ
ولئکمعالذینأنعماهللعل ِیهم ِمن  ِ
ّ
َ
الصال َ َ
ولئک َرفیقا (نساء )69:
الش َه ِ 
حین َوحس َنأ ِ
ژاء َ و ّ ِ
در تفسیر این آیه روایات زیادی به این مضمون از راویان مختلف در تفاسیر فریقین نقتل
شده است .از امام باقر

روایت شده که فرمود:

نبیین ،رسول خدا

صتتالحین ،ائمتته

است ،صدیقین ،علی

و شهدا ،حسن و حسین

و حستتن اولئتتک رفیقتتا ،قتتائم آل محمتتد

)142 /1 :1363

و

هستتتند( .قماای،

با توجه به این آیه حضرت مصادیق را بیان کرده و شهدا را بته امتام حستن و حستین
تطبیتتق فرمتتود کتته ایتتن مطل ت

ختتود ،مقتتام شتتهادت را در حستتین

تصتتریح متتیکنتتد تتتا بتتر

همگان حقانیت آن بزرگوار از زبان قرآن روشن و ثابت گردد.
عبداهلل بن عباس نیز در تفسیر آیه میگوید:

«پیامبران» ،محمد
کننتتده نبتتی ا کتترم
حس تتین

را عطتا کترد؛ از «صتدیقان» ،علتی

را کته اولتین تصتدیق

استتت و «شتتهدا»؛ یعنتتی علتتی ،جعفتتر ،حمتتزه ،حستتن

و

را ک تته س تتادات ش تتهدا هس تتتند و «ص تتالحین»؛ یعن تتی س تتلمان ،اب تتاذر،

«رفیقا»؛ را به بهشتی که در آن علی
در یک منتزل کته رستول ختدا

و فاطمه

و امتام حستن

و حستین

هتم در آن منتزل استت ،شتامل متیشتود را تفستیر

کردهاند( .حسکانی)197 -196 :1411 ،

بنابراین قسمت اول که مربوط به شهدا بود ،معصومین را که یکی از آنان هم حستین
است ،در کنار دیگر شهدای غیر معصتوم آورده و بته گونتهای بیتان کترده کته همته آنتان در یتک
درجه هستند .اما با توجه به آخر روایت درباره واژه «رفیقا» معلوم متیشتود کته مقتام شتهدای
معصتوم ازجملته حستتین

بتا دیگتتر شتهدا کتامال متمتتایز استت؛ ز یتترا خداونتد حضتترت را در

در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم ...

صهی  ،بالل ،خباب و عمتار و «حستن اولئتک»؛ یعنتی یتازده امتام معصتوم

و

مقام حسین بن علی

« َم ْن ِیطع َ
اهلل َو َّالرسول»؛ یعنی در واجبتات بایتد از خداونتد اطاعتت کترد و از ستنت
ِ
تبعیتتت نمتتود .ایتتن افتتراد کستتانی هستتتند کتته خداونتتد بتترای آنهتتا از
پیتتامبر
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بهشتتت در منزلتتی کتته ختتود رستتول ا کتترم

در آنجتتا هستتتند،

و علتتی و فاطمتته و حستتن

توص تتیف ک تترده ک تته ای تتن ام تتر ح تتاکی از جایگ تتاه واالی س تترور و س تتاالر ش تتهیدان ،اباعب تتداهلل
الحسین

است.

امام رضا

از اجداد خود و از رسول خدا

ُ
ّ
ولئکَم َعَال َِی
فل ِ
بَط ِال ن َ،وََ ِم
ب ُ ََأ ِ َ
ً
ائَ ِم
یباَقالََ:الب ِ ُ َ
رف َ
پی تتامبر

چنین روایت فرموده است:

ََأن مََ ُ
نیَ ُُم ّم نندَ َ،وَ ِمن ََ ِ ّ
الِ َ:من ََ ّالن ِبی ْ َ
اَّللََعل ِی َم َق َ
نلَ
الص ّ ِند ِیب ْیََع ِ َ
ُ
ُّ
ُ
الصاْل ْیََاْلس ُ ََ َوَ ُ ُ
ولئنکَ
اْلس ْیََوََح ُسن ََأ ِ
داءََحز َ،وََ ِم ََ ّ ِ ِ
ََالشه ِ
ً
ُ
ظاَسا ًاءَ؛ َ
آلَُم ّم ندَ َ.لف َ
ََ ِ َ

در تفس تتیر آی تته فرم تتود :نبی تتین؛ یعن تتی محم تتد

 ،ص تتدیقین؛ یعن تتی

و حسین

اراده شده و

علی  ،شهدا؛ یعنی حمزه ،صالحین؛ یعنی حسن
اس تتت( .قم اای142 /1 :1363 ،؛
ولئ تتک َر ِفیق تتا» ق تتائم آل محم تتد
م تتراد از« َحس ت َتن أ ِ

حسکانی)199-197 :1411 ،

َ
َ
َ
ِ .6-2إ ّ فیذ ِلکَلیات ِللمت َو ِّسمین (حجر )75:

مفستتران فتتریقین در ذیتتل ایتتن آیتته ،روایتتاتی بیتتان داشتتتهانتتد ،از جملتته آنهتتا روایتتت امتتام

رضا

که فرمود:

این آیه در متورد پیتامبر

 ،علتی

 ،حستن

 ،حستین

تتا روز قیامتت نتازل

شده است( .عروسی حوی ی25 /3 :1415 ،؛ قمی مشهدی)151 /7 :1368 ،

سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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َّ َ َ َ َ
رارلفینعیم (مطففین )22:
ِ .7-2إ اْلب

امام حسن

در تفسیر این آیه فرموده است:

ابطال َوَ
کلماَفَکقابَاَّللَعَِوَج َم َقاله«َ:انَالب ا »َفاَاَّللَماَا ادَبهَالَعلَب َ َ
فاطمننهَوَأن نناَوَاْلس ن ْ
نیَ(َ.عروساای ح ااوی ی533 /5 :1415 ،و 526و437؛ قماای مش ااهدی،
 172 /14 :1367و َ )188

ابرار کسانی هستتند کته دارای نفتس زکیته بتوده و هتیج کتاری را جتز صتال و خیتر انجتام
نمتیدهنتد .بنتتابراین چنتین خصوصتتیتی فقتط منطبتتق بتر انتتوار مقدسته پتتنج تتن آل عبتتا
است که یکی از آن ابرار ،حسین بن علی

استت و اوستت کته نفتس زکیته و نقتس مطمئنته

بتوده و در کتتربال بتته نفتع دیتتن و بتته صتتال جامعته استتالمی شتتهادت را بتا الهتتی رضتتا بقضتتائک

پذیرفت ،تا دین پا بر جا بماند (نجفلو ،بیتا.)104 :
َ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ
َ َ َّ َ َ َّ َ
وارثین 
ضونجعلهمأ ِئمة ونجعلهمال ِ
 .8-2ونریژأ نمنعلیالذیناستض ِعفوا ِفیاْلر ِ
(قصص )5:

امام صادق

فرمود:

رسول خدا

به علی

 ،حسن

و حستین

نگتاه کترد و گر یته کترد و فرمتود:

«شتتما مستضتتعفان پتتس از متتن هستتتید ».پرستتیدم« :یتتا ابتتن رستتولاهلل! معن تای آن
چیست؟» فرمود« :معنایش این است که شما ائمه بعد از من هستید که ضعیف
شمرده میشوید و این آیه تا روز قیامت بر ما جاری است( ».فیض کاشانی/4 :1415 ،
80؛ بحرانی249 /4 :1416 ،؛ طباطبایی)14 /16 :1417 ،

به امامان که از جمله امام حسین

و گر یته آن حضترت ،افتزون بتر

نگاه رسول خدا

این که مقام شامخ ایشان و محبت بسیار ز یتاد رستول ختدا

بته آنتان را متیرستاند ،نتوعی

سفارش اکید به مسلمین هم به شمار میرود که مسلمین آ گاه ،متوجته مقتام آنتان از جملته
امام حسین

شوند و در هنگام خود به دفاع از آنان برخیزند.

در تفسیر علی بن ابراهیم ،در ذیل آیه روایتی از امام صادق

آمده است که فرمود:

این خبر را به فاطمه

 ،بتر

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

حمل خود که حسین

بیان فرمود .بنابراین حضرت زهترا

بود ،کراهت داشت و ناراحتی حضرت زهرا

اطالع از کشته شدن فرزندش حسین

به سب

بود( .استرآبادی563 :1409 ،؛ فیض کاشانی،

14 /5 :1415؛ عروسی حوی ی)11-12 /5 :1415 ،

متیتتوان گفتتت کستی کته والدتتتش ،قبتل از تولتد بتته وستیله ختالق هستتتی متژده داده شتتود،
دارای شخصیتی بیبدیل خواهد بود .این آیه در مورد والدت حسین

نازل شده استت و

در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم ...

خداوند به رسول خود والدت حسین

را پیش از والدتش بشارت داد که امامت

مقام حسین بن علی

َ
َ َ
َ
 َ .9-2و َو ّصینا ِاْل نسا َ  ِبوا ِل َژ ِیه ِإحسانا َح َملت هأ ّم هکرها َ و َوض َعتهکرها َ و َحمله َ و ِفصال ه
َ
َ
ثالثو َ شهرا (احقاف )15:
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روایتتات بستتیاری از علمتتای شتتیعه نقتتل شتتده استتت (مجلستتی .)266 /66 :1403 ،بنتتابراین
 ،و دارای مقام اعال هستند.

حسین مورد توجه خدا و رسول
َ َّ
َ َ َّ
ََ
َ
َ
دذین َآمنددوا َّاتقددوا َ
دبیل ِ هل َعل ددم
اهلل َ وابتغددوا ِإلید ِ 
یهدداالد َ 
 .10-2یدداأ
جاهددژوافددی َسد ِ
دهال َوسددیلة َو ِ

تف ِلحو  (مائژه )35:

در تفسیر این آیه روایات متعددی نقل شده است .ابن عباس از رسول ا کترم
نقل میکند:

چنتین

«در بهشتتت درجتتهای استتت کتته بتتا وستتیله بتته دستتت متتیآیتتد پتتس ا گتتر آن را از ختتدا
مسئلت کردید ،مرا وسیله (رسیدن به آن درجه) قرار دهید ».گفتند« :یا رسولاهلل!
چه کستانی بتا تتو در آن مقتام هستتند؟» فرمتود« :علتی
حستتین

 ،فاطمته

 ،حستن

و

بتتا متتن هستتتند .یعنتتی اینتتان هتتم میتتل متتن وستتیله رستتیدن بتته بهشتتت

هستند( ».ابن کثیر95 :1419 ،؛ ثعلبی)95 :1387 ،

ابن ابیحاتم نیز به اسناد خود از سالم بن ثوبان روایت کرده است:
شنیدم از علی

که در باالی منبتر کوفته متیفرمتود« :ای متردم! در بهشتت دو لؤلتؤ

وجود دارد :یکی سفید و دیگری زردرنگ .سفید تتا عترش خداونتد کشتیده شتده و

آن مقام محمود است که از آن هفتاد هزار غرفه که هر یک از خانههای آن سه میتل
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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وسعت دارد و غرفههای آن و درهای آن از یک عرق هستند و آن برای محمتد
و اهتتل بیتتت

بیت

اوستتت و زرد رنتتگ هتتم میتتل آن استتت و بتترای ابتتراهیم

اوست( .ثعلبی59 :1422 ،؛ ابن کثیر)95 :1419 ،

عکرمه نیز آورده است:
ُ ...ه ُ َمَ ّالن ِ َ
َ )446

با توجه به این مطال

ل
َوََع ِ َ

ُ
اطم َ
َوََف ِ

تمسک به اهل بیت

َوََاْلس ُ َ

َوََ ُ
اْلس ُْیَ

و اهتتل

(َ.حساکانی:1411 ،

_ که یکی از آنها امام حسین

است

_ همتان ستفارش ثقتل اکبتر استت تتا از ثقتل اصتغر غافتل نباشتیم؛ چرا کته توجته بته آنهتا ختود
موج

هدایت بشر است.

َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
ََ َ
اهلل َمد َدلال ِکل َمد  َ َ
دت َوفرعهددا ِفددی
ثابد 
 .11-2ألددمتد َدرکی د ضد َدر َب 
دةطیبددةکشددجر طیبددةأصددلها ِ
َّ
ماء (ابراهیم )24:
الس ِ 
از امتتام بتتاقر ستتوال شتتد :منظتتور از آی ت َأ ْصتتلها ثابتتت َو َف ْرعهتتا فتتی َّ
الستتما چیستتت؟
ِ
ِ
َ
فرمتتود :منظتتور از «الشت َتج َرة» ،محمتتد  ،فتترع علتتی  ،میتتوه آن حستتن و حستتین ،

شاخ آن فاطمه
ما اهل بیت

آن شاخه ،ائمته از فرزنتدان اوستت و بتر آن شتیعیان و محبتین

 ،شع

هستند( .فیض کاشانی)85 /3 :1415 ،

ابن عباس نیز روایت میکند:
جبرئی تتل ب تته پی تتامبر

فاطمه

بر آن و حسن

در این روایت حسنین
دل پیامبر
رسول خدا

 ،علی

ع تترض ک تترد« :ت تتویی آن درخ تتت ،عل تتی
و حسین

را میوه درخت طی

و فاطمه

ش تتاخه آن و

میوه آن هستند( ».ثمالی)222 :1420 ،

معرفی می کند؛ ز یترا حستنین

میتوه

است.

همواره میفرمود:

)409

َ
ث َحیا (مریم )15:
وت َ ویو َمیب َع 
یهیو َ مو ِل َ ژ َ ویو َمیم 
 َ .12-2و َسالم َعل ِ 
ُ ّ
ُ
مناَبکن ِ ََ ّ
نلَ َوَح هتناَبکاؤهنناَ
نیََبن ِ ََع ِ َ
السنم ُاءََوََاألرضََ ِإ َلَعنلََحینیَبن ِ ََز ِکر یناَوََاْلس ِْ
(قرطبی220 :1364 ،؛ سیوطی ،بیتاَ )264 :

ایتن بته ستتب

مظلومیتت آن دو بزرگتتوار استت؛ ز یتترا هتر دو بتته دستت بتتدترین و شتقیتتترین

افراد روی زمین به شتهادت رستیدند .ایتن از جایگتاه واالی حستین

استت کته ایشتان را از

مصادیق آیه که خداوند در روز شهادتش سالم و درود میفرستد ،به شمار آورده است.
َ
َ
َ َ
ون ن ِبیا (مریم )53 :هشام بن
همچنین با توجه به آیه َو َو َه ْبنا له ِم ْن َر ْح َم ِتنا أخاه هار
سالم میگوید:

در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم ...

ابن عساکر در تفسیر این آیه چنین روایت کرده است:

مقام حسین بن علی

َ
َ
َ
َ
ََ َ
اط َمة ف ْرع َها َو َع ِلتی ِلقاح َهتاَ ،و َح َستن َو ح َستین ث َمر َهتاَ ،و م ِح ّبتوه ْم ِم ْتن
أنا ش َج َرة َو ف ِ
َّ
َ َ
ْ
َ
َ َْ
َ
أ ّم ِتی َو َرق َها ث َّم قال :ه ْم ِفی َج ّن ِة عدن َو ال ِذی َب َعی ِنی ِبال َح ّ ِق( .حسکانی-406 :1411 ،
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به امام صادق
امام حسین

عرض کردم« :یا ابتن رستول اهلل! امتام حستن
؟» فرمود« :امام حسن

«پتتس چتترا امامتتت در صتتل
متعال سنت موسی
نمود .موسی

و هارون

افضل از امام حستین

امتتام حستتین

و هارون

افضتل استت یتا
استت ».گفتتم:

قتترار گرفتتته استتت؟» فرمتتود« :ختتدای

را در امام حسن

و امام حستین

هر دو در نبوت شریک بودند ،حسن

و حسین

نی تتز در امام تتت ش تتریک هس تتتند .هم تتانط تتور ک تته ب تتا برت تتری موس تتی
هارون

 ،خداوند نبوت را در فرزندان هارون

برتری امام حسن

در صل

امام حسین

جتاری
نس تتبت ب تته

قترار داد ،امامتت را نیتز بتا وجتود
قرار داد( ».مجلسی249 /25 :1403 ،؛

عروسی حوی ی 341 /3 :1415 ،و 377؛ بحرانی)853 /4 :1416 ،

َّ
َ
َ َ
اهلل ِلیذ ِه َب َعن م ّ



یریژ

ن
ِ .13-2إ
یت َ و َیط ِ ّه َرکمتطهیرا (احزاب )33:
ما
الرج َسأهلال َب ِ
ِ

در تفسیر این آیه که به آیه تطهیر معروف استت ،روایتات بستیار ز یتادی از مفستران فتریقین

به طور متواتر وارد شده است.
ام السلمه می گوید:

ّ
اَّللَ ِلی ننَ ِه ََع ننن ُ
کمََالن ن ّ ِ جسََأهن ن ََالْین ن ِ َ َوَفَالبین ن َ
فَبین ن َنِلن ن َ ِإّن نناَ ِیر ی ن ُندََ ُ َ
ْ
َبکسناءَکنانَ
اْلسیَ َفجللهمَ سنولَاَّلل
َوَ
َوَعل َوَاْلس
فاطم

علیهَثَقالَهؤلءَاه َبی َفاَهن َعنِنمَالن جسَوَطهن همَتطهین ا»(َ.آلوسای:1415 ،

سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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195؛ پانی پتیَ )340 :1412 ،

ابن جریر و ابن ابیحاتم و طبرانی از سعید خدری از رسول خدا
این آیه در حق من ،علی

 ،فاطمه

 ،حسن

و حسین

روایت کردهاند:
نازل شد.

ابن ابیشبیه ،احمد ،مسلم ،ابن جریر ،ابن ابیحتاتم و حتاکم از عایشته روایتتی را شتبیه
این روایت نقل کردهاند .عایشه گفت:
ز یتتر لبتتاس پشتتمین (عبتتا) جمتتع شتتدند و رستتول ختتدا

آیتته تطهیتتر را خوانتتد.

(ابنکثیر368 -367 :1419 ،؛ بغوی637 :1420 ،؛ ابن جوزی)462 :1422 ،

ابنطاووس و فخر رازی نیز معتقدند:
آل محمد

آنهایی هستند که تأویل امور آنها به محمد

و هر یک از آنان

بته پیتامبر
فاطمه

نزدیتکتتتر باشتد ،اطتالق آل بتته او کامتلتتر استتت و شتکی نیستت کتته
 ،علی

دارنتتد و ایتتن مطل ت

محمد

 ،حسن

و حسین

بتتا نقتتل متتتواتر ثابتتت استتت .پتتس واج ت

استتت کتته آنتتان آل

باشند( .ابن طاووس50 :1348 ،؛ فخر رازی)595 :1420 ،

بنابراین آیه تطهیر در حق پنجتن آل عبا
بیت

شدیدترین تعلقات را به پیتامبر

نازل شده استت .ایتن فضتیلت واالی اهتل

که اهل سنت نیز به آن تصریح میکنند ،نشان از منزلت خاص اهل بیتت

در

است.

نزد آنان است که یکی از آنان حسین
َ َّ
َ
یلمایه َجعو  (ذاریات )17:
لیال ِم 
 .14-2کانواق 
نالل ِ
از ابن عباس در تفسیر آیه نقل است:

لَبن ََأبَط ِالن َ َوََاْلسن َ َوََ ُ
اطمن َ
اْلس ِْ َ
نی َوََف ِ
ن
ِ
نزل ّ ََ ِفََع ِ َ ِ ِ
ُ
ُُ
ّ
ُ
ّ
ُ
ّ
نانَ ّ
یصن ِ َ
نلَثل ن ََاللی ن ِ ََاأل ِ َخین ِ َ،وََینننا ََالثل ن ََاألو لَ،فن ِنَِاَکن َ
فَ ِالسن ِنقغفا ََِوََ
نسَ ِ َ
السننح ََُجلن َ
ُّ
ّ
ً
ُ
ُ
ُ
ْ
آن(َ.حسکانیَ )268 :1411 ،
کانَ ِورد َهَ ِ َ
الدع ِاءَ َ،وَ َ
یَرک ََختََ ِفیاَالب َ
فَک ِ ََلیل ن ََسْ ِ َ
نلَ
َ َ،وَکنانََع ِ َ

اگرچه در این روایت عبداهلل بن عباس عبادت امیرالمؤمنین

را یادآور متیشتود ،ولتی

آنهتا تعمتتیم داد .چتون ستتیاق آیته کلتتی استت و نمتتیتتوان آن را بتتدون قرینته تخصتتیص داد.
مش تتهور اس تتت کتتته اه تتل بیتتتت

در ه تتر ش تتبانه روز بستتتیار عب تتادت متتتی کردن تتد( .بستتتتی

حسین

ش

عاشورا در کربال مهلت میگیرد تا آن ش

را به نماز و دعا و تتالوت قترآن

بگذراند و میفرماید:

خدا میداند چقدر نماز و قرآن و دعا را دوست دارم( .ابن کثیر ،بیتا)176 :

َ
َّ
َ
 َ .15-2و َّال َ
حقنا ِب ِه مذ ّ ِر یتهم (طور )21:
ذین َآمنوا َ وات َب َعته مذ ّ ِر یته م ِبإیما أل َ 

ابن عباس می گوید:

َ
َّ
آیه َو ّال َ
ذین َآمنوا َو ات َب َع ْته ْم ذ ّ ِر یتته ْم در حتق پیتامبر

حسن

و حسین

در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم ...

سجستانی)61 :1379 ،

مقام حسین بن علی

با توجه به اینکه آیه درباره هر چهار بزرگوار نازل شده است ،پس باید عبادت را هم بته همته
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و علتی

نازل شده است( .حسکانی)270 :1411 ،

 ،فاطمته

،

عبدالعزیز بن یحیی نیز همین روایت را عینا از ابن عباس نقل کرده است:
اآلی ن ِ َ،فََالن ن ّ َ
َ )271 :1411

َوََعن ُّ
نلَ

با توجه به این آیه اهل بیتت

نه
فاطمن َ
َوََ ِ

از ذر یته پیتامبر

َوَاْلس ن ِ َ

َوََ ُ
نی
اْلسن ِْ َ

(َ.حسااکانی،

شتمرده و ایتن ذر یته بته معنتای ذر یته

معمول نیست؛ چراکه اگر در معنای معمول به کار میرفت قاعتدتا دیگتر بچتههتای پیتامبر را
هم شامل میشد .در حالیکه گفتهاند فقط در حق این افراد خاص نتازل شتده و ایتن شتأنی
است که دیگر ذریه را شامل نمیشتود .از الحتاق فرزندانشتان بته آنهتا در نیتز معلتوم متیشتود
خواهنتد بتود و

که درجه این فرزنتدان در بهشتت بستیار بتاال و عتالی استت؛ ز یترا بتا پیتامبر
این درجه از بهشت قطعا بترای معصتومین

خواهتد بتود کته ایتن حتاکی از مقتام عصتمت

ایشان و جایگاه ویژه است.

َ
 .16-2ووا ِلژ َ وما َول َژ (بلژ )3:

امام باقر

در ذیل این آیه میفرماید:
مراد از «وا ِلد» امیرالمتؤمنین

(حسکانی)430 :1411 ،

ََ
و متراد از« َو متا َولتد» حستن

و حستین

استت.

با توجه به اینکه برای قسم یاد کردن الزم است مورد قسم ،قداست و مقام بسیار واالیتی
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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داشته باشد و قطعا آن چیز جایگاهی خاص دارد .در این آیه خدا بته علتی
حستتین

 ،حستن

و

قستتم یتتاد متتیکنتتد تتتا شتتأن و عظمتتت ایتتن عز یتتزان را کتته یکتتی از آنهتتا حستتین

است ،بیان نماید.

ّ
 .17-2یخرج ِمنه َمااللؤل ؤ َ وال َمرجا  (الرحمن )22:

عالمه طباطبایی مینویسد:

ابتتن مردو یتته از ابتتن عبتتاس نقتتل کتترده استتت :متتر البحتترین یلتقی تان علتتی

فاطمتته

استتت .بینهمتتا بتترزخ ال یبغتتان پیتتامبر

اللولو و المرجان حسن

و حسین

و

استتت .یختتر منهمتتا

است( .طباطبایی)103 /19 :1417 ،

نیز ذیل این آیه نقل شده است که فرمود:

از امام صادق

علی و فاطمه دو دریای عمیتق از علتم هستتند کته هتیچکتدام بتر صتاحبش
ْ
ّْ
طغیان نمیکندْ .
یخر ِم ْنه َما اللؤلؤ َو ال َم ْرجان حسن و حسین هستند.

(قمی344 /2 :1363 ،؛ طباطبایی)133 /23 :1417 ،

َّ
الشف ِع َ وال َوتر (الفجر )3:
 َ .18-2و 

امام صادق

در ذیل این آیه می فرماید:

ْ
اْلسیََب َعل
اقروواَسو َالفج َفَف ائضکمَوَناافلکمَ،فاهتاَسو َ
ْ
اْلن َإنَاَّللَعز یَِحکی(َ.قمیَ )419 /2 :1363 ،
کانَمعَ
اْلسیَ َفَد جقهَم َ ج

َ،م َقن ءَهناَ

َ
ح َعظیم (صافات )107:
 َ .19-2وف َژیناه ِب ِذب 

مفسران در شر آیه روایتی نقل کردهاند که فضل بن شاذان میگوید:
شنیدم از امام رضا

که میفرمود« :زمانی که خداوند به حضرت ابتراهیم

فرمود که به جای اسماعیل

قوچی را ذبح کند ،ابراهیم

امتر

از خدا خواستت کته

به دست خودش فرزندش را ذبح نماید تا به باالترین درجه اهل ثواب (صابرین به
دوست داشتنی است؟ عرض کرد :هیچیک از خلق تو نزد من بته انتدازه حبیبتت
محمد

دوستداشتنی نیست .فرمود :ای ابتراهیم! او نتزد تتو دوستتداشتتنی

فرزنتد او در پتیش تتتو دوستتداشتتنی استتت یتا فرزنتد ختتودت؟ عترض کترد :ختتدایا!
فرزند او .فرمود :فرزند او با ظلتم و بته دستت دشتمنان ذبتح شتود دلختراش استت یتا
فرزند تو که به دست خودت به خاطر اطاعت من ذبح شود؟ عرض کرد :خداوندا!
البته اگر فرزند او به دست دشمنان ذبح شود ،برای من دلختراشتتر استت .فرمتود:

ای ابراهیم! گروهی کته خیتال متیکننتد از امتت محمتد
حسین
ابراهیم

را با ظلم و عداوت از بدن جدا میکنند و موج

هستتند ،ستر فرزنتدش
خشم من متیشتوند.

گریه کرد .خداوند فرمود :ای ابراهیم! ا گتر استماعیل را ذبتح متیکتردی و

دلت میسوخت درجه ای را به تو میدادم .به خاطر گریه بر حسین

که دلت به

در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم ...

است یا خودت؟ عرض کرد :او در نزد من از خودم دوست داشتنیتر است .فرمود:

مقام حسین بن علی

معصیت) برسد .خداوند به او وحی فرمود :یا ابراهیم! چه کسی از خلقم در نتزد تتو
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مظلومیت او سوخت و تو را به گریه در آورد ،بهترین و باالترین درجات صابرین به
ََ
معصیت را به تتو عطتا کتردم و ایتن همتان قتول خداونتد استت کته فرمتودَ :و فتدیناه
َ

ِب ِذ ْبح عظیم »( .استرآبادی487 :1409 ،؛ فیض کاشاانی279 /4 :1415 ،؛ بحرانای:1416 ،
)619 /4

با توجه به روایت امام رضا

که در شر آیه مذکور آمده ،به شتهادت امتام حستین

و

مظلومیت آن بزرگوار تصریح شده و این خود دلیل بر فضیلت حضترت و مقتام واالی ایشتان
استتت .عتتالوه بتتر شتتهادت آن بزرگتتوار ،بتته ثتتواب گر یتته و عتتزاداری آن امتتام مظلتتوم هتتم تصتتریح
می کند؛ چراکه حضرت اباعبتداهلل الحستین

در راه دیتن و بته ختاطر احیتای ستنت نبتوی

در کتربال بته وستیله بتدترین افتتراد روی زمتین بته شتهادت رستتید و ثتواب عتزاداری بتر آن بزرگتتوار
بنابر روایت فوق ،ثواب ذبح اسماعیل را دارد؛ چراکه او ذبح عظیم است.
نهیجه 

بتته دلیتتل شتتأن و منزلتتت واالی حستتین بتتن علتتی

 ،آیتتات متعتتددی در قتترآن کتتریم بتته

شخصیت و جایگاه ایشان اشاره دارد به گونهای که مفسران شتیعه و اهتل ستنت نیتز بته ایتن
مقام واال اعتراف کردهاند .یافتههای پژوهشی تحقیق حاضر عبارتند از:
 .1در زمتتان حیتتات رستتول ختتدا
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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 ،بتته اذعتتان مفستتران فتتریقین ،در مواقتتع متختلتتف،

حتتتی قبتتل از والدت ایشتتان ،بتته شخصتتیت واالی حستتین
پیتامبر

توستتط مقتتام رستتالت اشتتاره و

ستتفارش آن بزرگتوار را بتته عنتاوین مختلتتف نمتوده یتتا عظمتت او را بتته گتوش متتردم

رسانده و با بیانات مختلف نقش ویژه ایشان را در سعادت بشری یادآور شدهاند.
 .2متناست ت

ب تتا موض تتوعات مختل تتف ،آی تتات مختلف تتی در ش تتأن حض تترت حس تتین

تفسیر ،تأویل و یا تطبیق شده که به عظمت ایشان اشاره دارد.
 .3منزلت و شخصیت حسین بن علی

به حدی در جامعه آن زمان آشتکار شتده کته

مفستتران فتتریقین در تفاستتیر ختتود ،آیتتات مز بتتور را آورده و در شتتأن ایشتتان

تفستتیر کتتردهانتتد و

روایتتات مر بتتوط بتته آیتته را _کتته بختتش عظیمتتی از آنهتتا متتتواتر یتتا نزدیتتک بتته تواترنتتد_ و از طتترق
مختلف نقل شدهاند را بیان داشتهاند؛ به طوریکه با تمتام اختالفتاتی کته در برختی تفاستیر

فریقین وجود دارد ،از جهت مضمون روایات اختالف چندانی وجود نتدارد .ایتن امتر حتاکی
از نقش برجسته حضرت امام حسین

در متون تفسیری فریقین است.

بررسی شخصیت و منزلت حسین بن علی
مقام واالی امام حستین

و انطباق آن با آیات قرآن ،ضمن معرفتی

 ،الگتو محتوری ایشتان در زنتدگی افتراد جامعته استالمی را تقو یتت

کرده و چگونگی دستیابی به کمال و سعادت الهی را برای افراد ترسیم مینماید.

مقام حسین بن علی
در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم ...
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م ابع 

_ ابن بابویه ،محمدبن علی ( ،)1391علل الشرایع ،قم ،اندیشه هادی.
_ _______________________ ( ،)1404عیون اخبار الرضا

 ،بیروت ،اْلعلمی للمطبوعات.

_ ابن جوزی ،عبدالرحمن ( ،)1422زاد المسیر فی علم التفسیر ،بیروت ،دارالکتاب العربی.
_ ابن طاوس ،علی بن موسی ( ،)1348لهوف ،تهران ،انتشارات جهان.
_ ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ( ،)1419تفسیر القران العظیم ،بیروت :دارالکت

العلمیه.

_ استتترآبادی ،علتتی ( ،)1409تأو یتتل اآلیتتات الظتتاهره فتتی فضتتائل العتتتره الطتتاهره ،قتتم ،جامعتته
المدرسین.
_ اسماعیل بن کثیر ،عماد الدین (بیتا) ،البدایه و النهایه ،بیروت ،مکتبه المعارف.
_ آلوسی ،محمودبن عبداهلل ( ،)1415رو المعانی فی تفستیر القترآن العظتیم و الستبع المیتانی،
بیروت ،دارالکت

العلمیه.

_ بحرانتتتی ،ست تتید هاشتتتم ( ،)1416البرهت تتان فت تتی تفستتتیر القت تترآن ،تحقیتتتق :قستتتم الدراستتتات
االسالمیه ،قم ،موسسه البعیه.
_ بغوی ،حسین بن مسعود ( ،)1420معالم التنزیل ،بیروت ،داراالحیا التراث العربی.
_ بالذری ،احمدبن یحیی ( ،)1417انساب االشراف البالذری ،بیروت ،دارالفکر.
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_ بیضت تتاوی ،عبت تتداهلل بت تتن عمت تتر( ،)1418أنت تتوار التنز یت تتل و أست تترار التأو یت تتل ،تحقیت تتق :محمت تتد
عبدالرحمن مرعشی ،بیروت ،دار احیا التراث العربی.
_ پانی پتی ،ثنا اهلل ( .)1412التفسیر المظهری ،پاکستان ،مکتبه رشدیه.
_ تلمسانی ،محمد بتن ابتیبکتر ( ،)1402الجتوهرة فتی نست

االمتام علتی

 ،دمشتق ،مکتبته

النوری.
_ التلیدی المغربی ،عبداهلل بن عبدالقادر ( ،)1388اْلنوار الباهرة ،تهران ،مجمتع العتالمی
للتقری

بین المذاه

االسالمیه.

_ ثعلبی ،احمد بن محمد ( )1422الکشف و البیان ،بیروت ،دار إحیا التراث.
_ ثمالی ،ابوحمزه ( ،)1420تفسیر القرآن الکریم(ثمالی) ،بیروت ،دارالمفید.

_ الجتتزری ،محمتتد بتتن محمتتد (بتتیتتتا) ،المطال ت

فتتی مناق ت

اإلمتتام علتتی

 ،تهتتران ،نقتتش

جهان.
_ حرانت تتی ،عبت تتداهلل بت تتن نت تتوراهلل ( ،)1429عت تتوالم العلت تتوم و المعت تتارف ،قت تتم ،مؤسست تته االمت تتام
المهدی

.

_ حستتکانی ،عبیتتداهلل بتتن عبتتداهلل ( ،)1411شتتواهد التنز یتتل لقواعتتد التفضتتیل ،تهتتران ،وزارت
ارشاد.
.

_ حلی ،جعفر بن محمد بن نما ( ،)1406منیراالحزان ،قم ،مدرسه االمام المهدی
_ حموی ،محمد بن اسحاق ( ،)1363انیس المؤمنین الحموی ،تهران ،بنیاد بعیت.
_ سید بن طاووس ( ،)1400الطرائف فی معرفة مذاه

الطوائف ،قم ،انتشارات خیام.

_ سیوطی ،جاللالدین (بیتتا) ،التدر المیتور فتی تفستیر المتاثور ،قتم ،کتابخانته آیتهاهلل مرعشتی
نجفی.
_ شوشتری ،نوراهلل ( ،)1409احقاق الحق ،قم ،کتابخانه آیهاهلل العظمی مرعشی نجفی.
_ طباطبایی ،محمدحسین ( ،)1417المیتزان فتی تفستیر القترآن ،قتم ،جامعته مدرستین حتوزه
_ طبرستتی ،فضتتل بتتن حستتن ( ،)1376اعتتالم التتوری ،قتتم ،مؤسستته آل البیتتت

الحیتتا

التراث.
_ طبری ،محمد بن جریر ( ،)1412جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمعرفه.
_ العروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه ( ،)1383تفسیر نور الیقلین ،قم ،دارالتفسیر.
_ عکبری بغدادی ،محمد بن محمدبن نعمان ( ،)1426االرشاد ،قم ،انتشارات محبین.
_ عیاشی ،محمد بن مسعود ( ،)1380تفسیر العیاشی ،تهران ،چاپخانه علمیه.
_ فخر رازی ،محمد بن عمر ( ،)1420مفاتیح الغی  ،بیروت ،داراالحیا التراث العربی.
_ فیض کاشانی ،محمد بن مرتضی ( ،)1415تفسیر الصافی ،تهران ،مکتبة الصدر.
_ _______________________________ ( ،)1406الت ت تتوافی ،اصت ت تتفهان ،مکت ت ت ت
علی

.

االمیرالمت ت تتؤمنین

در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم ...

_ طبری ،عمادالدین حسن بن علی ( ،)1376تحفة اْلبرار ،تهران ،میراث مکتوب.

مقام حسین بن علی

علمیه.
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_ قرطبی ،محمد بن احمد ( ،)1364الجامع الحکام ،تهران ،ناصرخسرو.
_ قمی مشهدی ،محمد بتن محمدرضتا ( ،)1368تفستیر کنتز التدقائق و بحتر الغرائت  ،تهتران،
وزارت ارشاد اسالمی.
_ قمی ،ابن قولویه ( ،)1384کامل الزیارات ،تهران ،پیام حق.
_ قمی ،علی بن ابراهیم ( ،)1363تفسیر القمی ،قم  ،دارالکتاب.
_ قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم (بیتا) ،ینابیع المودة لذوی القربی ،قم ،اسوه.
_ کات

واقدی ،ابن سعد ( ،)1418طبقات الکبری ،بیروت ،دارالکت

العلمیة.

_ کلینتتی ،محم تتد بتتن یعق تتوب بتتن اس تتحاق ( ،)1369الکتتافی ،تهتتران ،کتابفروشتتی علمیتته
اسالمی.
_ کوفی ،ابن عیم ( ،)1411الفتو  ،بیروت ،داراْلضوا .
_ کوفی ،فرات بن ابراهیم ( ،)1410تفسیر فرات الکوفی ،تهران ،مؤسسه الطبع و النشر.
_ مجلسی ،محمدباقر ( ،)1403بحار اْلنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفا .
_ __________________ ( ،)1382جال العیون ،قم ،نشر سرور.
_ مستتعودی ،علتتی بتتن حستتین ( ،)1426اثبتتات الوصتتیة لإلمتتام علتتی بتتن أبیطال ت

انصاریان.
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_ میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( ،)1371کشف االسرار ،تهران ،امیرکبیر.
_ نجفلو ،محمود (بیتا) ،امام حسین در تفاسیر ،قم ،کتابخانه آیهاهلل بروجردی.
_ نسائی ،احمدبن شعی

( ،)1382خصائص أمیرالمؤمنین ،قم ،بوستان کتاب.

 ،قتتم،

