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چکیده

مطالعات تطبيقی يا مقارنه اي در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته ،زيرا در اين نوع بررسی ها ،محاسن و معايب نظريه
ها آشكار میگردد.مقاله ي حاضر به منظور دست يابی به موارد اختالف و اشتراك دو تفسيرأطيب البيان و مفاتيح الغيب،
سوره ي انسان را مورد توجه قرار داده است؛ زيرا ديدگاه دو مفسر شيعه و سنی در اين سوره متفاوت است.
نتايج مقاله حاكی از آن است كه مفسر سنی بعضا به روايات ضعيف متمسّک شده و دالئل كافی براي اثبات مكّی بودن
سوره ندارد .نيز در بيان شأن نزول سوره ،فخر رازي گاه دالئل روشنی را كه خودش بيان كرده ،ناديده میگيرد .مفسر
شيعی با توجه به روايات شيعه ،سوره را مدنی و شأن نزول آن را خاص میداند كه درباره ي علی )علیه السالم( و صديقه ي
طاهره و حسنين (علیهما السالم) است.
کلیدواژه ها :سوره انسان ،أطيب البيان ،مفاتيح الغيب ،مطالعات تطبيقی.

 -1استاد يار و عضو هيئت علمی دانشكده علوم و فنون قرآن تهران.
 -2دانشجوي كارشناسی ارشد دانشكده علوم و فنون
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مقدمه
قرآن كتابی است كه براي زندگی و عمل آمده و بدين منظور ،بايد فهميده شود .مفسّران در فهم آيات آن تفاوت هايی
دارند؛ امّا در برخی از سوره ها ،تفاوت ها بسيار جدي و ماهوي است.
از سوي ديگر مطالعات تطبيقی در عصر حاضر يک روش بسيار مهم در حوزه ي مطالعات دانش هاست كه در موضوعات
مختلف امكان پذير است .اين روش در واقع شناخت موضوع يا مسأله اي در پرتو مقايسه است كه با توصيف و تبيين
نقاط اشتراك و نقاط اختالف انجام میپذيرد.
به همين منظور در مقاله ي حاضر ،سوره ي انسان مورد توجّه قرار گرفته و ديدگاه يک مفسّر شيعه يعنی عبدالحسين طيب
و يک مفسّر اهل سنّت يعنی محمد بن عمر فخررازي ،محور بحث میباشد.
در اين پژوهش ،ابتدا سوره ي انسان معرّفی میشود و سپس آياتی كه محل اختالف است از هر دو تفسير مورد توجه قرار
گرفته و مقايسه خواهند شد.
 -1معرفی سوره ی انسان
سوره ي انسان يكی از سوره هاي انتهاي قرآن است كه  31آيه دارد .در اينكه سوره انسان مدنى يا مكى است؟ در ميان
مفسران گفتگو است ،ولى اجماع علما و مفسران شيعه بر اين است كه همه يا حداقل قسمتى از آيات آغاز سوره كه مقام
ابرار و اعمال صالح آنها را بيان مىكند در مدينه نازل شده ،كه شأن نزول آن يعنى داستان نذرعلى (ع)و فاطمه زهرا و امام
حسن و امام حسين (عليهم السالم) و فضه در تفاسير مفصل بيان شده است(.مكارم شيرازي1371 ،ه ش ،ج ،25ص)328
وليكن برخی از مفسّران اهل سنّت اين سوره را جزو سور مكی میشمارند.
 -2معرفی تفسیر أطیب البیان و نويسنده ی آن
أطْيَبُ البَيان فی تَفْسيرِ القُرْآن ،تفسير قرآن كريم به زبان فارسی ،نوشته سيد عبدالحسين طيب كه همه آيات قرآن را
دربرمیگيرد و چنانكه صاحب كتاب گفته ،آن را به امر حضرت مهدي (عج) نگاشته است .وي در آغاز تفسير ،ده گفتار
در باب علوم قرآنی نوشته است .نثر ساده و روان ،پايبندي به ظاهر آيات قرآن و وارد نشدن به تأويل ،و همچنين رويكرد
شيعی در تفسير آيات قرآن كريم ،برخی از ويژگیهاي أطيب البيان دانسته شده است.

بر اساس آنچه سيد عبدالحسين طيب در مق دمه كتاب آورده ،از آنجا كه در تفسير خود ،آيات قرآن و احاديث معصومان
را آورده و قرآن و روايات ،پاكيزه ترين بيانات در تفسير قرآن است ،عنوان كتاب خود را «أطيب البيان فی تفسير القرآن»
گذاشته است( .هاشمی1377 ،ه ش ،شش7و)8
سيد عبدالحسين طيب در هفتم محرم سال  1312هجري قمري ( 1272هجري شمسی) در ميان طايفهاي از سادات
معروف به «ميرمحمدصادقی» در اصفهان ديده به جهان گشود و پس از عمري پر بركت و تالش و مجاهدت در ترويج
دين و مذهب تشيّع ،عاقبت در سال  1370شمسی و در  101سالگی چشم از جهان فرو بسته و در جايگاه ابدي خود
كه در محوطة «مسجد كازرونی» اصفهان واقع است ،آرام میگيرد( .رهبري ،مقاله ،سيري در تفسير أطيب البيان)

 -3معرفی تفسیر مفاتیح الغیب و نويسنده ی آن
تفسير كبير مهم ترين و جامع ترين اثر فخررازي به زبان عربی است.علت نامگذاري اين كتاب به تفسيركبير به سبب حجم
بسيارش میباشد  .ولی نام اصلی آن مفاتيح الغيب است.
فخررازي ،بر خالف زمخشري ،كه هدف از تفسيرش دفاع از آموزههاي معتزلی است ،به صراحت به انگيزه و هدف خود
در نگارش اين تفسير اشارهاي نكرده ،ولی عمال در جاي جاي آن ،به دفاع از مذهب كالمی ابوالحسن اشعري و رد آراي
مخالفان وي ،به ويژه معتزله ،پرداخته است.
تاريخ شروع وپايان نگارش تفسير كبير دقيقا معلوم نيست تاريخ آغاز و پايان نگارش اين تفسير ،تنها بر اساس اطالعات
پراكندهاي كه در آخر برخی سورهها آمده میتوان سخن گفت .نخستين تاريخی كه فخررازي به آن اشاره كرده ،اول ربيع
االول  ۵۹۵است كه در پايان سوره ي آل عمران آمده است .بر اين اساس وي تفسير خود را قبل از  ۵۹۵آغاز كرده است.
آخرين تاريخ نيز در پايان سوره ي احقاف ذكر شده كه چهارشنبه  ۲۰ذي حجّه  ۶۰۳است.
يكی از داليل شهرت و اعتبار تفسير كبير ،تأثير آن بر تفاسير بعدي است .برخی از مفسرانی كه از محتواي تفسير كبير و
روش آن استفاده كرده يا تأثير پذيرفتهاند ،عبارتند از :نيشابوري در «غرائب القرآن» ،بيضاوي در «انوارالتنزيل» ،آلوسی
در«روح المعانی».
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمی البكري مشهور به امام فخر رازي حكيم ،مفسر ،اديب ،فقيه ،فيلسوف و متكلم
بزرگ ايرانی است كه در سال  ۵۴۳يا  ۵۴۴هـ .ق در ري به دنيا آمد .در اصول و كالم ،مذهب اشعري و در فروع و فقه،
مذهب شافعی داشت.
فخر رازي از نويسندگان كثيرالتأليف و جامعاالطرافی است كه داراي تأليفات متعدد به دو زبان فارسی و عربی است .فخر
رازي اواخر عمر را در شهر هرات گذراند تا اين كه سرانجام در سال  ۶۰۶هـ .ق در همانجا چشم از جهان فروبست و
در «مزداخان» در نزديكی هرات به خاك سپرده شد.
 -4مقايسه ی آراء دو مفسّر در باب مکّی يا مدنی بودن سوره ی انسان
مفسّرسنی اين سوره را كامال مكی دانسته است و به صراحت در ابتداي تفسيرش عنوان مكی بودن را بر اين سوره نگاشته
است؛ امّا اين ديدگاه كامال ضعيف و غلط می باشد زيرا اگرچه مفسّر شيعی در باب مكی يا مدنی بودن اين سوره به

صراحت مطلبی را عنوان نكرده است اما با توجه به اينكه ايشان آيات فراز دوم و سوم اين سوره را نازل شده در شأن اهل
بيت عليهما السالم میداند؛ به نظر می رسد كه ايشان همه سوره و يا الاقل فراز دوم وسوم اين سوره را مدنی دانستهاند.
همچنين الزم به ذكر است كه طبق تفسير هر دو مفسّر ،آيات  25و  26بر اجراي برخی احكام داللت دارند ،كه خود نشان
از آن است كه اين سوره در مدينه نازل شده است.
امابعضى از مفسرين میگويند روايات دال بر مكّی بودن بيشتر است و از ظاهر سياق سوره بر مىآيد كه در اوائل بعثت
در مكه نازل شده ،مؤيد اين نظريه آن است كه در اين سوره به طور مفصل نعمتهاى بهشتى را تصوير نموده ،صور
عذابهاى غليظ قيامت را شرح مى دهد واينكه كه در اين سوره رسول خدا (ص) را امر به صبر در برابر حكم پروردگار
خود مىكند و مىفرمايد اطاعت هيچ گنهكار و كفورى از ايشان را نكند ،و در برابر ،آنچه از دستورات حق كه بر او نازل
مىشود ثبات قدم به خرج دهد ،و با مشركين مداهنه و سازش نكند .و اين گونه دستورات همان دستوراتى است كه در
مكه در هنگام سختىها و اذيتهاى مشركين نازل مى شد ،پس نبايد به اين احتمال اعتنا كرد كه سوره مورد بحث در مدينه
نازل شده باشد.
اين گفتار سراپايش فاسد است ،اما اينكه گفت "سوره مشتمل است بر صور نعمتهاى حسى و مفصل و طوالنى و صور
عذابهاى غليظ" جوابش اين است كه اينگونه بيان اختصاص به سورههاى مكى ندارد ،مانند :سوره هاي الرحمن و حج كه
هر دو در مدينه نازل شدهاند ،و هر دو مشتملند بر صور نعمتهاى حسى و مفصل و طويل ،و بر صور عذابهاى غليظ.
و اما اينكه گفت در اين سوره رسول خدا (ص) را امر به صبر كرده ،و از اطاعت آثم و كفور ،و مداهنه با آنان نهى كرده،
و دستور داده در برابر آنچه بر او نازل مىشود ثبات قدم به خرج دهد ،در پاسخ مىگوييم :امر به صبر اختصاص به
سورههاى مكى ندارد ،به شهادت اينكه مىبينيم همين گونه دستورات در سوره كهف هم آمده است .عالوه بر اين ،مگر
رنج و محنت و آزارى كه رسول خدا (ص) در مدينه از منافقين و بيماردالن سست ايمان ديد ،كمتر و آسانتر از محنتهايى
بود كه در مكه از مشركين ديد ،مراجعه به اخبار راجع به زندگى آن جناب ثابت مىكند كه اگر دشوارتر نبوده كمتر هم
نبوده است.عن وان آثم و كفور هم تنها شامل كفار مكه نيست ،در مدينه هم كفار و آثم بودند( .طباطبايی1374 ،ه ش،
ج ،20صص216و217و)218
 -5مقايسه ديدگاه دو مفسر در شأن نزول سوره

صاحب تفسير أطيب البيان میگويد آيه  5تا انتهاي آيه  22در شأن اميرالمؤمنين وصديقه طاهره و حسنين وفضه خادمه
نازل شده است .ولی صاحب تفسير مفاتيح الغيب از شأن نزول سخن نگفته و معتقد است سوره درباره ي "أبرار" می
باشد .فخر رازي چنين استدالل میكند كه صحابه در تفسيرشان اين نكته را ذكر نكردهاند كه اين آيات درشأن علی ابن
ابيطالب (ع) نازل شده است؛ مگر صاحب كشاف كه از مكتب معتزله است .سخن رازي مردود است زيرا ابن عباس كه
از اكابر صحابه است ،شأن نزول سوره ي انسان را درباره ي اهلبيت (ع) پذيرفته و خود فخر رازي همين سخن را نقل
نموده است!
مفسّر شيعی آياتی را شاهد می آورد تا نشان دهد كه سوره ،براي شأن نزولی نازل شده است ،كه مفسّر سنّی هيچ كدام را
قبول ندارد .مثال:
آية اهلل طيب در باب آيه ي  ،5در خصوص واژه ي "الْأَبْرا َرَ" خاطر نشان میكند كه ال و الم واژه عهد است و قضيه
شخصيه است كه اشاره به علی (ع) و فاطمه (س) و حسن وحسين عليهماالسالم وفضه دارد ،وليكن فخر رازي "الْأَبْرا َرَ"

را فقط جمع "بر" میداند.
ايشان آيه  6را شاهد میداند كه "خاص" مد نظر است كه مقربون هستند ونه تمام اهل بهشت ،و صفت "مقربون" هم
خاص اين خاندان است و "عَي َْنا" را چشمه اي میداند كه عباداهلل(خاص) از آن چشمه میآشامند و آن چشمه را به جريان
انداختهاند و در ادامه میگويد چشمه اي از زمين يا دل سنگ براي اهل بيت (ع) شكافته میشود ،اما مفسّر سنّی تكيه بر
عام بودن آيه دارد.
مفسر شيعی در ذيل آيه  7اذعان دارد كه مراد از عبارت "يُوفُونََبِالنَّذْرِ" َهمان نذر سه روز روزه است كه اگر خداوند
حسنين را شفا مرحمت فرمايد ،سه روز روزه بگيرند و در ادامه میگويد مراد از عبارت "يَخافُونََيَوْما" خوف اهلبيت
عليهما السالم از روز قيامت است.
در رابطه با آيه ي  ،8صاحب تفسير أطيب البيان میگويد كه منظور از "يُطْعِمُونََالطَّعامَ" همان پنج گرده نان جو كه صديقه
طاهره دستاس كرده و طبخ كرده و براي وقت افطار صوم حاضر كرده است ،میباشد.
مفسّر شيعی ،آيات  9و  10را كه داراي ضمير متكلّم مع الغير هستند ،خاص براي اهلبيت عليهماالسالم و در ادامه ي
آيات قبلش میشمارد.

همچنين در باب آيه ي  ،11وي چنين میگويد كه خداوند اهلبيت عليهماالسالم را در زير سايه ي عرش پاي منبر وسيله
ي زير لواي حمد كنار حوض كوثر مقرر فرموده و آنها را از شر يوم القيامه حفظ فرموده است.
صاحب تفسير أطيب البيان ،آيات  12تا  22را خاص و در مدح اهلبيت عليهماالسالم و پاداش اقداماتی میداند كه در
آيات  5تا  11انجام دادهاند ،اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب اين آيات را پاداش براي مؤمنين عام میداندو حتی ذيل آيه
ي  18چنين عنوان میكند كه نسبت دادن اين پاداش ها به علی (ع) دروغ است.
يكی از شواهد دال بر اينكه مفسر سنی شأن نزول سوره را قبول ندارد ،میتواند اين باشد كه وي براي تفسير آيات اين
سوره ابد ا به اخبار آل اطهار تمسّكی نداشته است ،در صورتی كه مفسر شيعی براي تفسير آيات اين سوره فراوان از
روايات بهره برده است.
صاحب تفسير مفاتيح الغيب يكی از داليل اينكه میگويد اين آيات تخصيص نمی خورد اين است كه صفات "يَشرَبونََوَ

يُوفُونََوَيَخافُونََوَيُطعِمونَ" جمع هستند وشرح احوال همه مطيعين را دارد كه هم علی عليه السالم و هم بقيه متقين از
صحابه وتابعين در آن وارد میشوند؛ كه با توجّه به مطالبی كه عنوان شد و با توجّه به مذهب و عدم واليت پذيري مفسّر
سنّی و عدم رجوع به اخبار آل اطهار براي تفسيرش ،به اين نكته پی میبريم كه وي تنها به دليل اينكه عدّه اي را بتواند
توجيه كند كه چرا شأن نزولی براي سوره قايل نشده ،اين مطلب را گفته است.
 -6فراز بندی سوره ی انسان و مطالعه ی تطبیقی دو مفسّر
پژوهش حاضر سوره ي انسان را به پنج بخش (پنج فراز) تقسيم میكند:
در فراز اول كه شامل آيات  1تا  4ميشود از آفرينش انسان و خلقت او از نطفه"امشاج"َ(مختلط) و سپس هدايت و آزادى
اراده او سخن مىگويد.
در فراز دوم كه شامل آيات  5تا  11ميشود سخن از پاداش ابرار و نيكان است كه شان نزول خاصى در مورد اهل بيت
عليهماالسالم دارد كه به آن اشاره خواهد شد.
در فراز سوم كه شامل آيات  12تا  22ميشود دالئل استحقاق اين پاداشها را در جملههايى كوتاه و مؤثر بازگو مىكند.
در فراز چهارم كه شامل آيات  23تا  26ميشود به اهميت قرآن ،و طريق اجراى احكام آن ،و راه پرفراز و نشيب خودسازى
اشاره شده.

و در فراز پنجم كه شامل آيات  27تا  31ميشود سخن از حاكميت مشيت الهى (در عين مختار بودن انسان) به ميان آمده
است(.مكارم شيرازي1371 ،هـ ش ،ج ،25ص)25
 .1-6مقايسه دو تفسیر در فراز اول سوره انسان

در فراز اوّل ،چنين میخوانيم:
هَلَْأَتىَعَلَىَالْإِنْسانَِحِينٌَمِنََالدَّ ْهرَِلَمَْيَكُنَْشَيْئاَمَذْكُوراَ(َ)1إِنَّاَخَلَقْنَاَالْإِنْسانََمِنَْنُطْفَةٍَ َأمْشاجٍَنَبْ َتلِيهَِفَجَعَلْناهَُسَمِيعاَبَصِيراَ(َ)2إِنَّاَهَدَيْناهَُ

السَّبِيلََإِمَّاَشاكِراَوََإِمَّاَكَفُوراَ(َ)3إِنَّاَأَعْتَدْناَلِلْكافِرِينََسَالسِلََوََأَغْالالَوََسَعِيراَ( )4يعنی .1 :آيا بر انسان زمانى از روزگار گذشت
كه چيزى قابل ذكر نبود؟ (آرى از بدو تكوّن مادّه اوليهاش تا وقت تشكّلش به شكل انسانى و نفخ روح كه ادوار مختلف
است زمانى گذشت كه درخور اطالق اسم انسان نبود) .2 .در حقيقت ما انسان (نسل دو انسان اول) را از نطفهاى مركب
از مختلطها (منى مرد و زن كه هر يک آميخته از موادى است) آفريديم در حالى كه او را از حالى به حالى درمىآورديم
كه بيازماييم ،و سرانجام او را موجودى شنوا و بينا قرار داديم . 3 .همانا او را به راه راست (در ابعاد زندگيش به هدايت
تكوينى و تشريعى) راهنمايى كرديم ،خواه سپاسگزار باشد خواه ناسپاس . 4.البته ما براى كافران (و ناسپاسان) زنجيرها و
غلها و آتشى فروزان آماده كردهايم(.مشكينی اردبيلی1381 ،ه ش578 ،ص)
مقايسه آراء دو مفسر در معنا و توضیح واژگان از فراز اول سوره انسان:
 .1-1-6حرف استفهامی "هَلْ" نزد دو مفسّر :ص احب تفسير أطيب البيان اين واژه را استفهام تقريري گرفته اما صاحب
تفسير مفاتيح الغيب در اينجا هل را به معناي قد گرفته است.
 .2-1-6واژه ي "الْإِنْسانِ" نزد دو مفسّر :مفسر شيعی مراد از اين واژه را جنس انسان از آدم تا روز قيامت دانسته است
وليكن مفسّر سنّی براي اين واژه دو قول را متذكر شده است :يكی اينكه منظور آدم عليه السالم است و ديگري اينكه
منظور بنی آدم است؛ كه خودش قول دوم را ترجيح می دهد؛ بنابراين پر واضح است كه قول دوم فخررازي مطابق قول
مفسر شيعی ميباشد.
 .3-1-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "حِينٌَمِنََالدَّهْرِ"  :صاحب تفسير أطيب البيان اين قسمت را مرور زمان شب وروز
دانسته و از نظر ايشان زمانی از دهر مدنظر است كه اسمی از بشر نبود و فقط روح انسان در عالم ارواح خلق شده بود اما
صاحب تفسير مفاتيح الغيب براي واژه حين دو قول را متذكر ميشود وقول دوم را ارجح ميداند كه نظري متفاوت با نظر
مفسر تفسير أطيب البيان است .قول اول اينكه حين مدت زمانی طوالنی بوده كه انسان درآن زمان وجود نداشته و قول

دوم اينكه حين مدت زمانی به اندازه چهل سال است كه يعنی چهل سال طول كشيد تا به گل آدم عليه السالم روح دميده
شد كه در اين مدت آدم شیء مذكوري نبوده است.
 .4-1-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت " َلمَْيَكُنَْشَيْئاَمَذْكُورا"  :مفسر شيعی ميگويد؛ در آن زمان از دهر كه گفته شد اسمی
از بشر نبوده وخبري از او نرسيده بود اما مفسر سنّی ميگويد در آن چهل سال كه طول كشيد تا به گل آدم عليه السالم
روح دميده شد؛ در اين مدت آدم شیء مذكوري نبوده است.
 .5-1-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "نُطْفَةٍَ َأمْشاجٍ" :صاحب تفسير أطيب البيان أمشاج را به معناي اختالط و امتزاج گرفته
وعنوان كرده كه نطفه مرد جنبه فاعليت دارد و زن جنبه ي قابليت دارد و اگر نطفه مرد غالب شود پسر ميشود و اگر زن
غالب شود دختر ميشود اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب براي أمشاج اقوال متعددي از صاحب كشاف و ابن عباس و...را
آورده و اين لغت را مورد بررسی لغوي قرار داده و در انتها بيان كرده كه مشج در لغت به معناي خلط است و أمشاج به
معناي اختالط است .نيز متذكر گرديده كه منظور از اين عبارت انتقال يک جسم از صفتی به صفتی و از حالی به حالی
است و خداوند درنطفه مخلوطی از طبائع را قرار داده است و همچنين عنوان كرده است كه در اينجا تقديري صورت
گرفته و مضاف أمشاج حذف شده و در اصل "منَنُطْفَةٍَذاتَ َأمْشاجٍ" بوده است.
 .6-1-6واژه ي"نَبْتَلِيهِ" نزد دو مفسّر :مفسر شيعی گفته انسان بايد در دنيا امتحان و آزمايش شود تا خوب و بد  ،مطيع
وعاصی هريک معلوم گردند اما مفسر سنّی در اينجا دو مفهوم را متذكر شده يكی براي امتحان و آزمايش و دوم اينكه
يعنی همان موقع كه او را خلق كرديم او را مبتال كرديم.
 .7-1-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "فَجَعَلْناهَُسَمِيعاَبَصِيرا" :صاحب تفسير أطيب البيان میگويد كه ذكر دو صفت سميع
و بصير براي مثال است و اال جميع قواي نفسانيه اسباب آزمايش اند اما اكثرا بواسطه اين دوقوه آزمايش ميشوند ونيز
صاحب تفسير مفاتيح الغيب نظري مشا به دارد و گفته سمع و بصر دو تا از قوه هاي حسی معروف هستند ودليل اينكه
خداوند اين دو راعنوان داشته ،اين است كه اعظم و اشرف حواس هستند.
سبِيلَ"  :مفسر شيعی گفته كه يعنی محققا ما هدايت كرديم انسان را به
 .8-1-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "إِنَّاَهَدَيْناهَُال َّ
ر اه حق و صراط مستقيم؛ كه هدايت را گفته سه نوع است :يكی هدايت تكوينی و يكی هدايت تشريعی و ديگري هم
توفيق ات والهامات خاصه نسبت به كسانی كه سلوك طريق كنند و مفسر سنّی براي اين قسمت چند مسئله را متذكرشده؛
اول اينكه آيه داللت دارد براينكه اعطاء حواس مقدم بر اعطاء عقل است و دوم اينكه سبيل آنست كه از طريقی سلوك

شود و مراد از سبيل ،هم سبيل خير و هم سبيل شر است اما جائز است كه اينجا گفته شود مراد از سبيل ،هدايت است و
معناي "هَدَيْناهُ" اين است كه ما به انسان سبيل ها را شناسانديم وبه سمت سبيل حق ارشاد كرديم و سوم اينكه هدايت
سبيل از طرق خلق كردن عقل هدايت كننده،بعثت انبياء و نزول كتب است و چهارم اينكه خداوند فرموده است :هم ميتوان
"هَدَيْناهَُالسَّبِيلَ" گفت و هم "إلیَالسَّبِيلَ" وهم "لِلسَّبيل".
 .9-1-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "إِمَّاَشاكِراَوََإِمَّاَكَفُورا" :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد در نتيجه انسان ها دو
دسته شدند يا شاكرند كه اين افراد در اقليت هستند و سه نوع شكر قلبی ،عملی و لسانی داريم و يا كافرند ،كه كفران
نعمت هم بر سه قسم است ،اول اينكه مستند به خدا نداند ومستند به اسباب بداند و دوم اينكه معاصی و اعمال زشت
انجام دهد و سوم اينكه در مقابل انا هديناه السبيل هيچگونه عباداتی انجام ندهد وليكن صاحب تفسير مفاتيح الغيب در
رابطه با اين قسمت دو مسئله را متذكر شده يكی اينكه "إما" موجود در اين آيه مانند "إما" درآيه  106توبه "إِمَّاَيُعَذِّبُهُمَْ
وََإِمَّاَيَتُوبَُعَلَيْهِم" است واينكه در قرائت أبوالسمال إما به فتح همزه خوانده ميشود يعنی "أماَشاكراَفبتوفيقناَوَأماَكفوراَ

فبخذالننا" ؛ كه اين را فخررازي صحيح دانسته است.دوم اينكه مراد از شاكِرا اينست كه بر وجوب شكر خالق اقرار واعتراف
كنی و مراد از "كَفورا" اين است كه اقرار به وجوب شكر خالق را نداشته باشی و خالق را انكار كنی.
 .10-1-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "إِنَّاَأَعْتَدْنا" :مفسر شيعی میگويد كه اين قسمت دليل بر اين است كه قبال بهشت
و جهنم و نعم بهشتی وعقوبات جهنمی موجود وآماده شده و مفسر شيعی اين معنا را از طريق آيات بسيار و اخبار آل
اطهار گرفته است ونيز مفسّر سنّی نظري مشابه دارد و ميگويد اعتداد يعنی آماده كردن چيزي تا حاضر باشد براي موقعی
كه احتياج است كه وي ازآيات قرآن منهاي اخبارآل اطهار كمک گرفته است.
نَ" نزد دو مفسّر :طبق گفته صاحب تفسير أطيب البيان شامل جميع طبقات كفر ميشود از شرك
 .11-1-6واژه ي "لِلْكافِرِي َ
وكفر اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب نظري نداشته است.
 .12-1-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "سَالسِلََوََأَغْالال"  :مفسر شيعی اينها را جمع سلسله و غل ميداند و جمع يا به
لحاظ افراد كفار است و يا به لحاظ افراد سالسل و اغالل است اما مفسّر سنّی اين دو واژه را معنا كرده و گفته سالسل آن
است كه به پاها میبندند و اغالل آن است كه به گردن ودست ها میبندند و نيز متذكر شده كه "سالسال" با تنوين قرائت
ميشود مانند "قواريراَقواريرا".

 .13-1-6واژه ي "سَعِيرا" نزد دو مفسّر :صاحب تفسير أطيب البيان "سعيرا" را يكی از أسماء جهنم میداند كه آتش آن
شعله و نعره می زند اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب ميگويد سعير آتشی است كه توسط آن جهنميان به هيزم تبديل می
شوند.
 .2-6مقايسه دو تفسیر در فراز دوم سوره انسان

در فراز دوّم ،چنين میخوانيم:
إِنََّالْأَبْرارََيَشْرَبُونََمِنَْكَأْسٍَكانََمِزاجُهاَكافُوراَ(َ)5عَيْناَيَشْرَبَُبِهاَعِبادَُاللَّهَِيُفَجِّرُونَهاَتَفْجِيراَ(َ)6يُوفُونََبِالنَّذْرَِوََيَخافُونََيَوْماَكانََشَرُّهَُ
مُسْتَطِيراَ(َ)7وََيُطْعِمُونََالطَّعامََعَلىَحُبِّهَِمِسْكِيناَوََيَتِيماَوََأَسِيراَ(َ)8إِنَّماَنُطْعِمُكُمَْلِوَجْهَِاللَّهَِالَنُرِيدَُ ِمنْكُمَْجَزاءَوََالَشُكُوراَ()9إِنَّاَنَخافَُ

مِنَْرَبِّناَيَوْماَعَبُوساَقَمْطَرِيراَ(َ)10فَوَقاهُمَُاللَّهَُشَرََّذلِكََالْيَوْمَِوََلَقَّاهُمَْنَضْرَةَوََسُرُوراَ( )11يعنی .5 :بىترديد نيكان (در آن جهان)
از جامى مىنوشند كه آميزه آن كافور (سرد و خوشبو) است .6 .چشمهاى كه بندگان خدا از آن مىنوشند و آن را به هر
گونه بخواهند جارى مىسازند .7.آنها به نذر خود وفا مىكنند ،و از روزى كه شر و عذاب آن بسى گسترده است مىترسند.
 .8و غذاى خود را با عالقه (و نياز) به آن و از روى محبت خدا به فقير و يتيم و اسير انفاق مىكنند( .9 .و زبان قال و
حالشان اين است كه) جز اين نيست كه ما شما را براى رضاى خدا اطعام مىكنيم؛ از شما پاداش و سپاسى نمىخواهيم.10.
حقّا كه ما از پروردگارمان در روزى كه گرفته و به شدت سخت و هولناك (و چهرهها در آن عبوس) است مىترسيم.11.
پس خداوند آنان را از شر آن روز نگه داشته ،و آنان را با خوشى و شادابى و شادمانى رو به رو خواهد ساخت( .مشكينی
اردبيلی1381 ،ه ش 578 ،و 579صص)
مقايسه آراء دو مفسر در معنا و توضیح واژگان از فراز دوم سوره انسان:
 .1-2-6واژه ي "الْأَبْرارَ" نزد دو مفسّر  :مفسر شيعی ميگويد با توجه به آيات متوجه ميشويم ال و الم واژه عهد است
وقضيه شخصيه است كه اشاره به علی (ع) و فاطمه (س) و حسن وحسين عليهماالسالم وفضه دارد اما مفسّر سنّی ابرار
را فقط جمع «بر» دانسته است.
 .2-2-6واژه ي"كافُورا" نزد دو مفسّر :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد كافور نام چشمه اي در بهشت است وتعبير
به كافور براي عطر آن چشمه است ونيز صاحب تفسير مفاتيح الغيب نظري مشابه با اضافاتی دارد و ميگويد كافور نام
چشمه اي در بهشت است كه آبش از كافورِ سفيد وخوشبو وسرد است ومزه بد كافور و مضرّت كافور را ندارد.

 .3-2-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "عَيْنا َيَشْرَبُ َبِها َعِبادُ َاللَّهِ" :مفسر شيعی ميگويد منظور چشمه ايست كه
عباداهلل(خاص)از آن چشمه مياشامند و آن چشمه را به جريان انداختهاند اما مفسّر سنّی ميگويد اين قول عام است و به
همه عباداهلل تعلق ميگيرد كه از آن شرب كنند.
 .4-2-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "يُفَجِّرُونَهاَتَفْجِيرا" :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد چشمه اي از زمين يا دل سنگ
براي اهل بيت عليهما السالم شكافته ميشود وبيرون ميايد اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب نظري متفاوت دارد وميگويد
مؤمنين از هرجا كه بخواهند از منازلشان به آسانی چشمه اي را ميشكافند ومنعی براي آنها نيست.
 .5-2-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "يُوفُونََبِالنَّذْرِ" :طبق گفته مفسر شيعی همان نذر سه روز روزه است كه اگر خداوند
حسنين را شفا مرحمت فرمايد ،سه روز روزه بگيرند اما مفسّر سنّی ميگويد ايفاء به چيزي همان انجام دادن چيزي با
وفاداري است و اقوال متعددي را آورده و میگويد كه بهترين تفسير اين است كه مراد نذر است و با توجه به قسمت بعد
كه گفته از شر عذاب آن روز بترسيد ،وجوب وفاي به نذر فهميده ميشود.
 .6-2-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "يَخافُونََيَوْما" :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد اين خوف اهل بيت عليهماالسالم
از روز قيامت اوال :مربوط به يكی از انواع خوف است كه در پيشگاه عظمت پروردگار است كه بنده به هرجايی برسد باز
خود را در مقابل عظمت الهی كوتاه ومقصر میبيند ثانيا :مقام عصمت از روي خوف است و خوف به درجه اي است كه
حتی خيال معصيت در قلوب آنها خطور نمی كند اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب حرف ديگري دارد كه اطاعت از خدا
به دست نمی آيد مگر هنگامی كه نيت مقرون به عمل باشد و يوفون باالنذر حكايت ازعمل دارد و يخافون يوما حاكی از
نيت است.
 .7-2-6عبارت "كانََشَرُّهَُمُسْتَطِيرا" َ نزد دو مفسّر :مفسر شيعی اطالق شر بر عذاب را براي اين دانسته كه كارهاي شر
منشأ عذاب ميشود و مستطير به معنی دامنه دار است كه سرتاسر محشر را فرا گرفته و دوام دارد و آخر ندارد اما مفسّر
سنّی میگويد اط الق شر به احوال قيامت از آن جهت است كه ضرر و سختی وارد ميشود و در معناي مستطير دو قول
وجود دارد يكی انتشار و رسيدن به همه جا و دوم چيزي كه به اهلش سريع الوصول باشد.
 .8-2-6عبارت "يُطْعِمُونََالطَّعامَ" نزد دو مفسّر :صاحب تفسير أطيب البيان اذعان دارد كه (اطعام ميكنند) ،همان پنج گرده
نان جو كه صديقه طاهره دستاس كرده و طبخ كرده و براي وقت افطار صوم حاضر كرده است ،میباشد؛ اما صاحب تفسير
مفاتيح الغيب ميگويد در اينجا نوعی از اطاعت است كه مهربانی و شفقت بر خلق خداوند است.

 .9-2-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "عَلى َحُبِّهِ" :مفسر شيعی براي مرجع ضمير در حُبِّه دو قول را آورده ،اول؛ طعام
دانسته كه يعنی شدت احتياج به طعام داشتند و دوم؛ اهلل كه يعنی از شدت حب الهی اطعام كردند كه مفسّر سنّی نيز اين
دو وجه را بيان كرده است.
 .10-2-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "مِسْكِيناَوََيَتِيماَوََأَسِيرا" :صاحب تفسير أطيب البيان مسكين را اشد فقرا دانسته و
يتيم را طفلی كه به حد بلوغ نرسيده و پدرش يا والدينش وفات كرده باشند و اسير از كفار است كه در جهاد میگرفتند
اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب با كمی تفاوت میگويد كه رعايت مساوات بر اين سه واجب است كه مسكين را عاجز از
كسب براي خودش گويند و يتيم آن است كه كاسبش فوت شده و از كسب عاجز مانده وكودك است و اسير آن است
كه از قومش جدا شده و از خود چيزي ندارد.
 .11-2-6عبارت "إِنَّماَنُطْعِمُكُمَْلِوَجْهَِال َّلهَِالَنُرِيدَُ ِمنْكُمَْجَزاءَوََالَشُكُورا" نزد دو مفسّر :مفسر شيعی در ذيل اين آيه ميگويد
اين خطاب در نيت آنها بوده و توقع جزا وشكرگذاري از آنها را نداشتند و فقط خالصا لوجه اهلل بوده است اما مفسّر سنّی
عالوه بر قول مفسر شيعی وجوه ديگري را نيز شمرده وگفته چنين ابراري دو غرض دارند يكی به دست آوردن رضاي
خداوند و دوم احتراز از ترس روز قيامت و میگويد اين آيه تا انتهاي آيه بعدش سه وجه را متحمل میشود يكی اينكه
ابرار اين چيزها را با زبانشان میگفتند و دوم اينكه می خواستند آن چيزي را كه اراده كردند انجام بشود و سوم اينكه اين
چيزها كشف اعتقادات درون آنهاست وآنها چيزي به زبان نياوردند.
 .12-2-6عبارت "إِنَّاَنَخافَُمِنَْرَبِّناَيَوْما" نزد دو مفسّر :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد چون رد سائل مثل مسكين
ويتيم واسير بسيار مذموم است چه بسا حرام است پس به درستی كه ما میترسيم از پروردگار خود از روزي كه وصفش
چنين وچنان است كه مبادا در حق فقرا وايتام واُ سراء كوتاهی شده باشد و نيز صاحب تفسير مفاتيح الغيب ضمن متذكر
شدن همين قول؛ وجه ديگري بيان كرده كه ما از شما تشكر وجزا نمی خواهيم.
 .13-2-6واژه ي "عَبُوسا" نزد دو مفسّر :طبق بيان مفسر شيعی عبوس ،روترش و خوار و خفيف و ذليل نسبت به كفار
و ظلمه است و نسبتش به يوم القيامه توسعا است اما مفسّر سنّی ميگويد دليل اينكه قيامت به روز عبوس وصف شده ،اين
است كه می خواهد صفت اشقياء در آن روز را وصف كند و اينكه ميخواهد شدت وسختی آن روز را به شخص عبوس
يا شجاع شباهت دهد.

 .14-2-6واژه ي "قَمْطَرِيرا" نزد دو مفسّر :طبق قول صاحب تفسير أطيب البيان شدت وصعوبت وسختی از حيث عذابها
و عقوبات است اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب در اين باب اقوال متعددي را آورده واجتهاد شخصی نداشته است.
 .15-2-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "فَوَقاهُمَُاللَّهَُشَرََّذلِكََالْ َيوْمِ" :مفسر شيعی میگويد آنها را در زير سايه عرش پاي
منبر وسيله زير لواي حمد كنار حوض كوثر مقرر فرمود و آنها را از شر يوم القيامه حفظ فرمود و مفسّر سنّی نيز حفظ از
ترس روز قيامت تفسير میكند.
 .16-2-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "وََلَقَّاهُمَْنَضْرَةَوََسُرُورا" :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد قبول شفاعت آنها و
نيل به مقام محمود و اختيار بهشت وجهنم را به آنها واگذار میكند و صورت آنها در آن روز خرم ومسرور و دلخوش
است ولی صاحب تفسير مفاتيح الغيب فقط قسمت دوم اين قول را قبول دارد و میگويد صورت آنها در آن روز خرم
ومسرور و دلخوش است.
 .3-6مقايسه دو تفسیر در فراز سوم سوره انسان

در اين فراز ،چنين میخوانيم:
وََجَزاهُمَْبِماَصَ َبرُواَجَنَّةَوََحَرِيراَ(َ)12مُتَّكِئِينََفِيهاَعَلَىَالْأَرائِكَِالَيَرَوْنََفِيهاَشَمْساَوََالَ َزمْ َهرِيراَ(َ)13وََدانِيَةَعَلََْيهِمَْظِاللُهاَوََذُ ِّللَتَْ
قُطُوفُهاَتَذْلِيالَ(َ)14وََيُطافَُعَلَيْهِمَْبِآنِيَةٍَمِنَْفِضَّةٍَوََأَكْوابٍَكانَتَْقَوارِيرَاَ(َ)15قَوارِيرَاَمِنَْفِضَّةٍَقَدَّرُوهاَتَقْدِيراَ()16وََيُسْقَوْنََفِيهاَكَأْساَ
كانََمِزاجُهاَزَنْجَبِيال َ(َ)17عَيْنا َفِيهاَتُسَمَّىَسَلْسَبِيال َ(َ)18وََيَطُوفَُعَلَيْهِمَْوِلْدانٌَ ُمخَ َّلدُونََإِذاَرَأَيْتَهُمَْ َحسِبْتَ ُهمَْلُؤْلُؤا َمَنْثُورا َ(َ)19وََإِذاَ
رَأَيْتََثَمََّرَأَ ْيتََنَعِيماَوََ ُملْكاَكَبِيراَ(َ)20عالِيَهُمَْثِيابَُسُندُسٍَخُضْرٌَوََإِسْتَبْرَقٌَوََحُلُّواَأَساوِرََمِنَْفِضَّةٍَوََسَقاهُمَْرَبُّهُمَْشَراباَطَهُوراَ()21إِنََّ

هذاَكانََلَكُمَْجَزاءَوََكانََسَعْيُكُمَْمَشْكُوراَ( )22يعنی . 12 :و آنها را در برابر صبرشان بهشتى (برين) و ابريشمى (نازنين) پاداش
خواهد داد .13 .كه در آنجا تكيهزنان بر پشتىها و تختها قرار گيرند؛ در آنجا نه شدت گرمايى بينند و نه شدت سرمايى.
 .14در حالى كه سايههاى (درختان) آن بر سر آنها نزديک و گسترده است ،و ميوههاى چيدنىاش به آسانى فرود آمده و
در اختيار است .15 .و بر دور آنها جامهايى از نقره و تنگهايى بلورين گردانيده مىشود .16 .بلورهايى كه جوهرش از
نقره است كه (بهشتيان يا خدمه آنان) آنها را به هر اندازه كه خواستهاند اندازهگيرى كردهاند .17 .و در آن بهشت از جامى
نوشانده مىشوند كه آميزه زنجبيل (خوشبو) است( .18 .و آن) از چشمهاى (است) در آنجا كه (از گوارايى و لذت و
سرعت هضم) سلسبيل ناميده شود . 19 .و بر گرد آنها پسرانى جاودانى (در طراوت و نوجوانى) و دستبند و گوشوارهدار
(به خدمت) مىگردند كه چون آنها را ببينى پندارى مرواريدى غلتان و پراكندهاند .20 .و چون آنجا را ببينى ،نعمتى

(فراوان) و ملكى بزرگ بينى .21 .بر اندام آنها جامههايى است سبز رنگ از ابريشم نازك و ضخيم و با دستبندهايى از
نقره آرايش شوند ،و پروردگارشان آنها را شرابى پاك و پاككننده (از همه كدورتها) بنوشاند( .22 .خطاب شود كه)
همانا اين (نعمت و رحمت) براى شما پاداش است ،و سعى شما مورد سپاس است( .مشكينی اردبيلی1381 ،ه ش،
579ص)
مقايسه آراء دو مفسر در معنا و توضیح واژگان از فراز سوم سوره انسان:

.1-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "جَزاهُمَْبِماَصَبَرُوا" :مفسر شيعی میگويد منظور فقط صبر براي سه روز روزه و به
گرسنگی به سر بردن و طعام خود را به مسكين ويتيم واسير دادن نيست بلكه صبر آنها بسيار بوده مثال بر سر پيامبر (ص)
خاكروبه میريختند و ...اما مفسّر سنّی میگويد منظور ايثاري است كه ابرار در مقابل گرسنه و عريان داشتند.
.2-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "جَنَّة َوََحَرِيرا" :صاحب تفسير أطيب البيان بيان میكند كه جنت مجرد دخول در
بهشت نيست بلكه اختيار بهشت به دست اهل بيت عليهماالسالم است و هركه را بخواهند وارد میكنند و حرير ،لباس
ابريشم است كه براي رجال در دنيا حرام است اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب میگويد منظور از جنت باغی است كه در
آن خوردنی هاي گوارا و لباسی از حرير است.
.3-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "َُتَّكِئِينََفِيهاَعَلَىَالْأَرائِكِ" :مفسر شيعی ميگويد منظور تختهايی است كه از جواهرات
مثل ياقوت و زمرد و زبرجد ساخته شده و بر آنها فرش هاي سندس و استبرق فرش شده و در هواي لطيف تكيه گاه
شدهاند اما مفسّر سنّی ميگويد موضع هايی براي نشستن ابرار هستند وخالی هستند و منظور مسكن است.
.4-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "الَيَرَوْنََفِيهاَشَمْساَوََالَزَمْهَرِيرا" :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد حرارتی را كه
در اذيت وفشار و عرق ريزان باشند و سرمايی را كه از شدت آن بلرزند و چايش پيدا كنند؛ نمی بينند اما صاحب تفسير
مفاتيح الغيب ميگويد هواي آنجا در سرما و گرما معتدل است و زمهرير در لغت به معناي ماه است پس يعنی بهشت نوري
است كه به خورشيد و ماه نياز ندارد و بهشت باغی پاكيزه است.
.5-3-6عبارت "دانِيَةَعَلَيْهِمَْظِاللُها" نزد دو مفسّر :مفسر شيعی میگويد نزديک است بر آنها سايه درختان بهشت كه زير
سايه هاي آنها هستند اما مفسّر سنّی ميگويد با توجه به اينكه در آيه قبل گفتيم خورشيدي وجود ندارد پس درختان بهشت
در جايی هستند كه بااليش خورشيد است و درختان زير خورشيد سايه بر بهشتيان میافكنند.

.6-3-6عبارت "ذُلِّلَتَْقُطُوفُهاَتَذْلِيال" :صاحب تفسير أطيب البيان میگويد شاخه هاي درختان به قدري پايين آمده كه
دست آنها برسد و هرچه بخواهند از آن درختها وشاخه ها بگيرند و نيز صاحب تفسير مفاتيح الغيب نظري مشابه دارد و
ميگويد درختان بر آنها سايه میافكنند تا ابرار از ميوه ها و خوشه هاي انگور هرچه كه بخواهند بخورند.
.7-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "وََيُطافَُعَلَيْ ِهمَْبِآنِيَةٍَمِنَْفِضَّةٍَوََأَكْوابٍَكانَتَْقَوارِيرَاَ(َ)15قَوارِيرَاَمِنَْفِضَّةٍ" :مفسر شيعی
ميگويد طواف كننده ها خدمه بهشتی(غلمان بهشتی)هستند كه طواف میكنند بر اهل بيت عليهماالسالم با كاسه هايی از
جنس نقره و كوزه هايی كه مملو از آب وشربت است و از جنس بلور هستند و اين بلورها نيز مثل نقره روشنند وسفيد و
درخشندهاند اما مفسّر سنّی ميگويد طواف داده میشود بر ابرار قدح هايی كه در آن شراب قرار گرفته و از جنس نقرهاند
و ك وزه هايی كه پوششی ندارند كه بدست خداوند بلورهايی گرانبها شدند و اينها نيز باز نقره مانندند.
.8-3-6عبارت "قَدَّرُوهاَتَقْدِيراَ" نزد دو مفسّر :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد آن غلمان و ولدان به اندازه اي كه
ظرفيت دارند قوارير و پارچ را برمی دارند و اندازه را میدانند بطوري كه نه زياد و نه كم بيايد اما صاحب تفسير مفاتيح
الغيب دو قول را بعنوان مقدر آورده كه يا منظور همان طواف كنندگان هستند كه شراب را به اندازه ميل شارب قرار ميدهند
و يا خود شاربون هستند كه هنگاميكه ميل شراب كنند شرابی را به مقدار مینوشند و در هردو صورت به اندازه ايست كه
نه زياد بيايد ونه كم و از آن مقدار لذت ببرند.
.9-3-6عبارت "وََيُسْقَوْنََفِيهاَكَأْساَكانََمِزاجُهاَزَنْجَبِيال"َنزد دو مفسّر  :مفسر شيعی میگويد اهل بهشت در بهشت با جام
هايی كه طعم آنها از زنجبيل است سقايت میشوند و كأس ،جام هايی است غير از ليوان كه به هر دو دست میگيرند و
تعبير به زنجبيل براي اين است كه عطر و حالوتش معتدل است اما مفسّر سنّی میگويد خداوند در اين آيه ،خود ،شراب
ابرار را توصيف میكند و چون عرب قراردادن زنجبيل در شراب هايشان را دوست میداشتند به اين خاطر خداوند شراب
اهل بهشت را اينگونه توصيف كرد.
سبِيالَ" :طبق بيان صاحب تفسير أطيب البيان سلسبيل نام چشمه
.10-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "عَيْناَفِيهاَتُسَمَّىَسَلْ َ
اي در بهشت است كه مقابل كوثر است و خداوند كوثر را به پيغمبر (ص) عنايت فرمود و سلسبيل را به اين خانواده
عنايت فرمود اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب اعتقاد دارد كه شراب سلسل و سلسال يعنی اينكه پاك و خوب مزاج است
و "سَلسَبيل"َداللت بر نهايت پاكی و گوارايی دارد و به دروغ به علی بن ابی طالب عليه السالم نسبت دادهاند كه معنايش
درخواست راهی به سوي اوست مگر اينكه منظور چشمه اي باشد.

.11-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "يَطُوفَُعَلَيْهِمَْوِلْدانٌَمُ َخلَّدُونَ" :مفسر شيعی ميگويد غلمان بهشتی اطراف اهل بهشت
حاضر به خدمت هستند و هميشه به حالت جوانی باقی هستند و پيري و شكستگی در آنها نيست و نيز مفسّر سنّی ميگويد
صورت هاي ولدان دوام دارند و به يک شكل هستند و حياتشان و خوبی شان و رسيدگی كردنشان دوام دارد.
.12-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "إِذاَرَأَيْ َتهُمَْحَسِ ْبتَهُمَْلُؤْلُؤاَ َمنْثُورا" :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد مثل مرواريد كه
دانه هاي او در يک رشته بهم پيوسته نشده از يك ديگر جدا هستند و كنايه از اين است كه يک طرف صف نبسته بلكه
جميع اطراف را گرفته و هركدام حاضر به خدمت هستند و مثل مرواريد تر و تازه هستند اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب
در اين باب وجوهی را ذكر ميكند كه به نظر ميايد وجه برتر اين است كه طواف كنندگان در خوبی و حسن و رنگشان و
نوع پخش شدنشان در مجلس ها و منزل هايشان و هنگام اشتغالشان به انواع مرواريدهاي پراكنده و منظم شده شباهت
دارند.
.13-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "وََإِذاَرَأَيْتََثَمََّرَأَيْتََنَعِيما" :مفسر شيعی میگويد موقعی كه وارد بهشت میشوي؛
نعمت هاي فراو ان باقيه ثابته و با دوام از هر نوع از مأكوالت و مشروبات و ملبوسات و  ...را مشاهده میكنی اما مفسّر
سنّی در باب اين قسمت اجتهاد شخصی نكرده است.
.14-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "مُلْكاَكَبِيرا" :صاحب تفسير أطيب البيان گفته كه سلطنت دامنه دار است كه از حيث
مملكت آنقدر وسعت دارد كه گفتهاند كه پست ترين اهل بهشت به قدري توسعه دارد كه به مقدار مسير هزار سال با
چشمانی چنان تيز آخر مملكتش را میبيند چنانكه اول آن را می بيند و اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب تنها بيان كرده كه
ملک كبيري كه خداوند در اين آيه ذكر كرده است با لذات حقير دنيوي مغايرت دارد و نيز اقوالی را برشمرده است.
.15-3-6عبارت "عالِيَهُمَْثِيابَُسُندُسٍَخُضْرٌَوََإِسْتَبْرَقٌ" نزد دو مفسّر :مفسر شيعی میگويد بر قامت آنها لباس ها اندازه می
شود كه نه كوتاه میآيند و نه بلند و اين البسه بهشتی از سندس سبز رنگ است ،كه لباسی است كه روي لباسها میپوشند
و از همه البسه بهشت سنگين تر و عالی تر است و نيز از استبرق است كه از حرير عالی تر و زيباتر است اما مفسّر سنّی
می گويد حجله هاي ولدان المخلدون و يا ابرار از ثيابی است كه تارو پود آن از حرير است و نيز ثيابی نازك تر از حرير
است و اين افراد اين لباس هايی را كه علو و بلند مرتبگی دارند را میپوشند.
.16-3-6عبارت "حُلُّواَأَساوِرََمِنَْفِضَّةٍ" نزد دو مفسّر :صاحب تفسير أطيب البيان ميگويد آنها با دستبند و النگو از نقره
زينت داده ميشوند اما صاحب تفسير مفاتيح الغيب به نكته اي اشاره ميكند كه دستبند در بهشت هم براي زنان جوان و هم

براي مردان جوانی میتواند باشد كه در دنيا اعمال و مجاهدت هايی در كسب معارف الهی داشتند و زمانی كه اين اعمال
از دست حاصل می شود ،اين اعمال جاريه نيز باعث وجود دستبند طال و نقره ميشوند و بعيد نيست كه طال و نقره براي
چنين مردانی در بهشت حالل شود.
ُورا" نزد دو مفسّر :مفسر شيعی میفرمايد خداوند قلب ها و دل هاي آنها را از
.17-3-6عبارت "وََسَقاهُمَْرَبُّهُمَْشَراباَطَه َ
اخالق رذيله و صفات خبيثه و خياالت فاسده پاك میكند اما مفسّر سنّی ميگويد خداوند در اين آيه پاداش ابرار را ختم
میكند و می گويد خداوند از چشمه اي غير از چشمه هاي كافور و زنجبيل و سلسبيل توسط نفس خودش به ابرار شرب
میكند و خداوند بعد از اينكه به ابرار اطعمه واشربه میدهد به آنها شراب طهور میدهد تا شرب كنند و بدين وسيله
درونشان طهارت يابد و اين شرا ب با شراب هاي ديگر فرق دارد و باعث هضم شراب هاي ديگر میشود و در طهور دو
قول بيان میشود كه يا در اينكه طاهر است مبالغه شده و يا اينكه به معناي مطهر است.
.18-3-6ديدگاه دو مفسّر در عبارت "َإِنََّهذاَكانََلَكُمَْجَزاءَوََكانََسَعْيُكُمَْمَشْكُورا" :صاحب تفسير أطيب البيان بيان میكند
اين آيه آخرين آيه است كه در مدح اهلبيت در اين سوره نازل شده است و میگويد احدي استحقاق نعم الهی را ندارد و
آنچه كه دارد قابليت تفضل است و تعبير به جزا براي آن است كه خداوند وعده داده و محال است خلف وعده كند و
ديگر اينكه سعی شما اهل بيت مشكور است يعنی مرضی خداوند و مقبول درگاه پروردگاري است اما صاحب تفسير
مفاتيح الغيب عنوان می كند كه اين آيه خبري از جانب خداوند براي بندگانش در دنياست و خداوند پاسخ اهل بهشت را
شرح می دهد كه اي بندگان پاداش شما درعلم و حكمت من هست و نيز عنوان میكند اينكه خداوند شاكر بنده باشد
محال است مگر از وجهی مجاز كه بگوييم انتهاي درجه عبد اين است كه از پروردگارش راضی باشد و پروردگارش نيز
از او راضی باشد پس "إِنََّهذاَكانََلَكُمَْجَزاء" اشاره به امري دارد كه در آن نفس از خداوندش راضی گشته و "كانََسَعْيُكُمَْ

مَشْكُورا" اشاره به اين دارد كه پروردگارش از او راضی گشته كه اين باالترين درجه است كه براي ابرار و صديقين به
وقوع میپيوندد.
الزم به ذكر است كه در اعراب واژه ها هم ،بين دو مفسّر اختالفاتی وجود دارد؛ زيرا مثال در ذيل آيه  18مفسّر سنّی دو
وجه را در نصب "عَيْنا" شمرده كه يكی بدل از "زَنْجَبِيال" است و دوم اينكه از باب اختصاص منصوب شده است اما
مفسر شيعی در اين باره سخنی نگفته است .واينكه صاحب تفسير مفاتيح الغيب دليل منصوب بودن "عالِيَهُمْ" را سه وجه
تَأهلَنَعِيمَوَ
شمرده اول اينكه ظرف است و دوم اينكه حال است و سوم اينكه تقديري صورت گرفته و به صورت "رَأَيْ ََ

مُلْكَعالِيَهُ َْمَثِيابَُسُندُسٍ" است؛ اما صاحب تفسير أطيب البيان حرفی در اين باب عنوان نكرده است.

نيز مفسّر سنّی ذيل اقوالی نتيجه گيري میكند كه "سُندُسٍ" و "اسْتَبْرَقٌ" را هم ميتوان با قرائت خفض و هم رفع خواند
اما مفسر شيعی در اين باب سخن نگفته است.
 .4-6مقايسه دو تفسیر در فراز چهارم و پنجم سوره انسان

در اين دو فراز ،دو مفسر تفاوت قابل توجهی ندارند.

نتیجه گیری
سوره انسان با توجه به اعتقاد مفسر شيعی و صاحب كشاف و ابن عباس به شأن نزول خاصی اشاره دارد كه در مدينه
اتفاق افتاده است ،نيز به دالئل ديگر كه در جاي خود بحث شده است ،در مدنی بودن سوره نبايد شک كرد.
فخر رازي براي ردّ شأن نزول ،از واقعياتی كه گاه خودش هم نقل كرده ،چشم میپوشد و يا به رواياتی استناد میكند كه
سند آنها ضعيف است و يا از افراد دروغگو نقل شده و حتی با ظاهر سوره تعارض دارد.
از بين صحابه ،ابن عباس و از بين مفسران ،صاحب كشاف كه از اهل سنّت است ،معتقدند آيات سوره انسان يكی از
فضايل بی شمار اهل بيت (عليهماالسالم) را بيان ميكند.
صاحب تفسير مفاتيح الغيب با اينكه خود شخصا شأن نزول خاص براي آيات اين سوره را قبول ندارد اما افرادي را به
شمارش می آورد كه شأن نزول خاص را قبول دارند و نيز به بيان شأن نزول خاص از زبان ابن عباس میپردازد.
فخررازي با اينكه بنا در تفسيرش اين است كه كالمی  -اجتهادي باشد اما در بسياري از موارد ،نقل اقوال تفسيري متعدد
از افرادي مثل عكرمه را داشته است.
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