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 الدیب، م ، ایراندانشکدة اصول و حدی  مروندانشجو  دکهر  علوم 

 (19/07/1395؛ تاری  پذیرش: 12/07/1394)تاری  دریاات: 

 چكيده

سورة مبارکتة صتااان    130است که اقط یک بار و در ویة  بخشی از یک ویة مرونی« یاسیبال»عبارن 
  ورا  مهفاون تفسیر  استا مجال تفسیر ایب ویه با توجه به شرایط ویژة ون، معرکة ارائه و تقاببه کار راهه

« یتس » )ص(استا گرومی از مفسران شیعه بر اساس روایان تفسیر  ذی  ویه و اینکته یکتی از استامی پیتامبر    
و متراد از  « یاستیب سام علتی ول »، مرائت صحی  ویه را )ع(است و احهماتا برا  اثبان اضیلهی برا  ام  بیت

البیعهاا با ایب ارض، سام و درود موجود در ویه، مخهصّ ایشان اند که دانسهه )ع(ایب عبارن را ام  بیت پیامبر
متایی ماننتد مرائتت    خوامد بودا اما گرومی دیگر از مفسران شیعه و اکثر مفسران ام  سنت با توجه به مرینته 

مشهور، شک  ساخهار  کلمه و سیاق و سباق، ایب واژه را شک  دیگر  از واژة الیاس و مراد اصلی از ون را 
یاسیب که مراد از ون تریب دلی  الراداران صحّت مرائت به ولاندا از ونجا که مه ضرن الیاس دانسههخود ح
اند، در پتژومش  باشد که به صورن جام  بررسی و نقد نشدهاست، روایان تفسیر  ذی  ویه می )ع(ام  بیت

گیتر  از برختی شتوامد    بهتره  ، بتا «یاسیبال»پیش رو برا  تبییب و دسهیابی به مفهوم و مصداق اصلی عبارن 
ما  تفسیر ، به بررسی و نقد روایان تفسیر  ذیت  ویته و برختی دیتدگاه تفستیر       مرونی، لغو  و دیدگاه

شود و در نهایت، به ضعف و غیر مابت  استهناد بتودن روایتان تفستیر  و صتحّت       برخی موااقان پرداخهه می
الیتاس استت، دستت ختوامی  یااتتا در اینکته        یاسیب که مراد از ون خود حضترن مرائت ویه به صورن ال

بتودن امت    « یتس ول»استت و  نشده )ع(مفهوم ویه، سام بر حضرن الیاس باشد، میت نفی اضیلهی از ام  بیت
بیت )به معنی ام  بیت پیامبر بودن و جایگاه وات  ایشان در نزد خداوند( با اسهناد به برختی دیگتر از ویتان    

 اشودحهی اثبان میرامرونی و شوامد روایی به

 .یاسین، سیاق، اختالف قرائتیاسین، یس، آلالیاس، ال واژگان کليدی:
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 مقدّمه

یک مرائت مشهور و نصّ مکهوب دارد که مورد اتفاق عامّتة مستلمانان از صتدر     کری مرون
بیانگر وجود اخهاف مرائتت در   کری مرونباشدا تاری  مرائت، جم  و کهابت اسام تاکنون می

ا  استت کته بته دتیلتی از جملته      خی واژگان ایب مهب وحیانی استا اختهاف مرائتت مستئله   بر
استتا  ما  عرب و اخهاف مرعاء بته وجتود ومتده   ضعیف بودن خط و ابزار کهابت، تفاون لهجه

به حد  نیست که در وحیانیّت و  کری مرونگرده اخهاف مرائت موجود در برخی از واژگان 
وورد، امّا در برخی موارد در اثر توجه ناکاای مفسران، باع  ارائة تفاستیر   اعجاز ون خللی وارد

شناستی و  استا مرائت مشهور، توجه به ستیاق، واژه کاماا مهفاون و مهنامض و گامی اشهباه شده
وینتدا در تبیتیب و تفستیر    تتریب لتوازم تفستیر بته شتمار متی      گیر  از روایان تفسیر  از مه بهره

مرائت وجود دارد که مفسر با مبنتا مترار دادن ایتب لتوازم، بته عملّیتان تفستیر         واژگان، اخهاف
عَلَ  ی ٌ سَ  الَم مرونتتییکتتی از متتوارد اختتهاف مرائتتت در عبتتارن « یاستتیبال»بپتتردازدا کلمتتة 

استا اخهاف مرائت ایب ویه از موارد  است که بته ارائتة تفاستیر     (130)الصااعان/ یَاسِِینَإِلِْ
تتوجهی  ، بی«یاسیبال»است و ظامراا ناشی از نحوة کهابت و مرائت واژة ه انجامیدهمهفاوتی از وی

ویتژه در منتاب    به سیاق و برداشت از برخی روایان تفسیر  ذی  ویه استا روایان متذکور، بته  
استا مفاد روایان تفسیر  ذی  ویه در تنتامض  ما داشههشیعی، نقش مهمّی در ایب تنوع دیدگاه

ق، مرائت مشهور و و دیدگاه اکثر مفسران اریقیب استا پژومش حاضر، مردند در جدّ  با سیا
مقام ح  اخهاف مرائت موجود در ویه نیست، اما درصتدد استت بتا استهناد بته مبتانی علمتی و        
مواعد صحی  تفسیر ، ضمب تبییب مراد جد  ویته، بته بررستی ارزشتگذار  و اعهبتار روایتان       

 مرائت مشهور در تفسیر و تعییب مصداق ویه بپردازدا تفسیر  ذی  ویه و نقش سیاق و

 ـ طرح مسئله1

شود، تاشی روشمند بترا  کشتف   ا  که در ایب پژومش به ون پرداخهه میتریب مسئلهمه 
( بتا  130)الصتااان/  یَاسِ ینَ  إِلْ عَلَ    سَ لَامٌ در ویة شریفة « یاسیبال»مصداق صحی  کلمة 

شناسی، سیاق و مرائت مشهور استا با توجه به وجتود  مانند واژهاسهفاده از برخی مرایب تفسیر  
انتد، ایتب ستؤال مطترح     تعداد  روایت تفسیر  ذی  ایب ویه که اکثراا در مناب  شیعی نقت  شتده  
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است که روایان متذکور در دته حتدّ  از اعهبتار صتدور ، ستند  و محهتوایی مستهند و ویتا          
بته معنتی   « یاستیب سام علتی ال »وم ویه به صورن توانند دلیلی مسهند بر صحت مرائت و مفهمی

شناستی،  باشتند؟ ممچنتیب، مترایب تفستیر  تعیتیب مصتداق ویته، ماننتد واژه         )ع(ام  بیتت پیتامبر  
گیر  از سیاق و مرائت مشهور ده نقشی در کشف تبییب مراد جدّ  ویه دارند و ممتامنگی  بهره

 شود؟گونه تحلی  مییا ناممامنگی ایب مرایب با روایان تفسیر  ذی  ویه د

 ـ پيشينة پژوهش2

دانست که مفستران   مرونیتوان یکی از بح  انگیزتریب ویان سورة صااان را می 130ویة 
اندا دو دیتدگاه کلتی در تفستیر ایتب ویته مطترح استت و        مسلمان به بیان مراد جد  ون پرداخهه

ه صورن مجتزا بته شتیعه یتا     توان مر یک از ایب دو دیدگاه را بعاوه بر اخهااان کامی، نمی
ام  سنت نسبت دادا اکثر دانشمندان ام  سنت ایب دیدگاه برخاسهه از برخی روایتان شتیعی را   

داند و معموتا ون را به عنوان یکی از می )ع(پذیرند که دتلت ویه را سام بر ام  بیت پیامبرنمی
لزومتاا بته معنتی    « یاستیب ال» اندا اثبان صحّت مرائت ایب ویه به صتورن اموال ضعیف نق  کرده

نیست و تعداد دشمگیر  از مفسران شیعی نیتز بتا دیتدة     )ص(صحّت تفسیر ون به ام  بیت پیامبر
 )ص(یعنتی امت  بیتت پیتامبر    « یاستیب  ول»را « یاستیب ال»تردید و انکار به روایاتی که مراد از واژة 

اندا نفی اضیلهی ا حضرن الیاس دانسههاند و با دتیلی مهقب، مراد ویه راند، نگریسههمعرای کرده
توانتد نتوعی   ا  است که در تعییب دتلت ایب ویه مطرح استت و متی  نکهه )ع(از اضای  ام  بیت

نگرانی را برا  پژومشگر شیعی به دنبال داشهه باشدا اما مدرن منطق و تفکر شیعی که برخاستهه  
است، به پژومشگر ایب مجوّز و تتوان را   )ع(و بیانان گهربار معصومیب مرون کری  ما  از وموزه

و روایان صحیحه را در ردّ یتا اثبتان    مروندمد که معیار عق  و دتی  مهقب علمی مسهند به می
بته  «ا نحب ابناء الدّلی  حیثما متال نمیت   »توان گفت کار گیردا از ایب رو، به جرئت میما بهنظریه

یا جانبدار  پرداخهه شود تا بهتوان راه را بترا    ممیب سبب، باید به ایب مسئله بدون میت تعصب 
 روشب شدن و اه  بههر مسئله باز کردا
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در مواجهة نخست با ایب بح ، داشهب نگامی جام  به ویة مورد بح  و سایر ویتان مترتبط   
ویتان، بتا اضتا  مباحت      با ون در سورة صااان بسیار مه  استتا بتا نگتامی بته ایتب مجموعته      

ویتان بته   و به نوعی با مبنا مرار دادن مرایب سیامی و سبامی ایب مجموعته شوی  مطروحه وشنا می
 یابی اما دست میدورنمایی کلی از مفهوم ونه

سورة صااان به اسامی مبار  تعداد  از انبیتاء، ماننتد حضترن نتوح،      182تا  77در ویان 
بتر ونهتا ستام     استت و ونگتاه  ابرامی ، موسی، مارون، الیاس و مشقعان دعون ونهتا اشتاره شتده   

)الصااان/  إِبْرَاهِیمَ عَلَ  سَلَامٌ (؛79)الصااان/  الْعَالَوِینَ فِی نُوحٍ عَلَ  سَلَامٌارسهد: می
)الصتااان/  یَاسِ ینَ  إِلْ عَلَ    سَلَامٌ(؛ 120)الصااان/  وَهَارُونَ مُوسَ  عَلَ  سَلَامٌ (؛109
 (ا181ااان/ )الص الْوُرْسَلِینَ عَلَ  وَسَلَامٌ(؛ 130

اخهاف مرائت مست، اما نکهة ماب  توجه در ایتب ویتان، ستیاق    « یاسیبال »مردند در واژة 
استتت و بتته متتیت رو  ویتتان ستتایه ااکنتتدهمشتتهر  و یکنتتواخهی استتت کتته بتتر ایتتب مجموعتته

توان با اسهفاده از ممیب سیاق، مرائت مشهور و مسهندان لغو ، به تبیتیب  پذیر نیست و میخدشه
 دست یااتا« یاسیب سام علی إل»ی از ویان و مصداق صحی  عبارن دمیق

 ـ اختالف قرائت3

امر  مشهور است و معموتا در تمتام منتاب    « یاسیب سام علی إل»وجود اخهاف مرائت ویة 
متا در تعیتیب نتوع    استا یکتی از دتیت  اصتلی دیتدگاه    به ون اشاره شده مرونمربوط به مرائت 
گیر  و تعییب مراد جدّ  ویه نیتز تتا حتدود     اخهاف مرائت ون استا نهیجهدتلت ویه، ممیب 

جتدا از مفهتوم و مصتداق ون، بته سته      « یاستیب  إل»بر مباح  اخهاف مرائت مبهنی استتا واژة  
مترون   روایتت شتده کته شتک  ستاخهار  ون در      « الیاستیب »و « یاسیبول »، «یاسیب إل»صورن 
نقت   « یاستیب إل »عامر ون را به صتورن  ون است که ناا  و ابب استا مشهور« یاسیبإل »،  کری 
الجتزر ،  ؛ ابتب 61، ص: 6،  قا1413؛ الفارستی،  303: قا1421 خالویته، انتدا)را ؛ ابتب  کرده
اند کته بته   دانسهه« الیاس»( برخی ایب واژه را ممان واژة 475: قا1422دمیاالی،  و 529قا: 1421

استت )را ؛  ر ویان، یاء و نون بته وختر ون اضتااه شتده    بامنگ وخسبب ممامنگی واژه با ضر
مسعود را کته ون  ( و مرائت ابب130و  129: 1،   1360و مصطفو ،  303قا: 1421خالویه، ابب
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انتد )را ؛  است، دلی  دیگر  بتر صتحت ایتب متدّعا گراهته     نق  کرده« ادراسیب»را به صورن 
 (ا303: قا1421خالویه، ابب

 «یس»و « آل»، «الياس»ربرد شناسی و کاـ مفهوم4

( و برختی اصت  ون   216: 6،  قا1414منظتور،  اسمی عبرانی است )را ؛ ابب« الیاس»واژة 
انتد  دانستهه « إیلیتاء »یتا  «إیلیتاه »، «إلیّتامو »( یا معترعب  226: 8،  قا1418)را ؛ ماسمی، « ایلیا»را 

به صورن الیتاس )را ؛  دو بار  مرون کری  (ا ایب واژه در 128: 1،  1360)را ؛ مصطفو ، 
کتار  ( بته 132یاستیب )را ؛ الصتااان/   ( و یک بتار بته صتورن إل   123و الصااان/  85األنعام/ 
« ادریتس »مستعود ون را بته صتورن    تصری  دارند که ابب مروناستا مناب  مربوط به مرائت راهه

دریس یکی دیگر ، امرون کری  (ا امّا در بیان 303 قا: 1421خالویه، است )را ؛ اببنق  کرده
و « الیتاس »تتوان دو واژة  ( و مطعتاا نمتی  85و األنبیتاء/   56از پیامبران الهتی استت )را ؛ متری /    

 ، معّرِف یک شخص دانستامرون کری  را در بیان « ادریس»

به معنی تقدم و ترتعب است و به گرومی که نسب، عنتوان یتا   « اول»مشهق از کلمة « ول»واژة 
گردد؛ ماننتد:  شود و به ون کلمه اضااه میگردد، االاق میشخصی برمیروش و اعهقاد ونان به 

(ا برختی محققتان نیتز ون را    177: 1 ،  1360ول یعقوب، ول ارعتون و ااا )را ؛ مصتطفو ،   
شتود )را ؛ الفارستی،   تبدی  می« اُمی »دانند؛ دراکه منگام تصغیر به می« ام »برگراهه از واژة 

 (ا60: 6،  قا1413

به کار راهه که در سیزده مورد به صورن عبتارن   مرون کری  وشش بار در بیست« ول»واژة 
استا از ایب سیزده مورد، در دوازده متورد، متراد از ون ممتان معنتی لغتو  یعنتی       « ول ارعون»

 رَجُلٌ وَقَالَام ، عیال و پیروان )در راه و روش و اعهقاد( استا البهه در یک مورد به صورن 

 ااستومده (28غاار/ )ااااإِیوَانَهُ یَکْتُمُ فِرْعَوْنَ آلِ نْمِّ مُّؤْمِنٌ

( و یک بار به شک  دوم و بته  1نیز یک بار به شک  اول )را ؛ یس/« یاسیب»یا « یس»واژة 
استا در ویتة  کار راههبه مرون کری  ( در 130)را ؛ الصااان/« یاسیبال»عنوان بخشی از واژة 

تفاق روایان و دیدگاه دانشمندان بر ون است که یس یکتی از استامی   ، تقریباا ا«یس»اول سورة 
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 )ص(را یکی از اسامی پیامبر« یس»نق  شده که  کاایاستا در ایب باب، روایهی م  در  )ص(پیامبر
 (ا20: 6،   قا1407است )را ؛ کلینی، معرای کرده

 ـ روایات شيعه5

بته صتورن   « یاستیب ال »واژة  در ونهتا در مناب  روایی شیعه، دوازده روایت وجتود دارد کته   
استت، ایتب روایتان،    « یتس » )ص(استا با اسهناد به اینکه یکی از اسامی پیتامبر نق  شده« یاسیبال»
 سَ لَامٌ اندا روایان شیعه در معنی و تفستیر ویتة   تفسیر کرده )ص(را به ام  بیت پیامبر« یاسیبال»

قستتی  نمتتود: نخستتت روایتتاتی کتته در منتتابعی  تتتوان بتته دو گتتروه ترا متتی یَاسِ  ینَ إِلْ عَلَ   
 احهجتا  و  اإلستام دعتائ  بب میس مالتی، تفستیر اتران کتوای،     اعهبارتر، مانند کهاب سلی ک 

و دیگر روایاتی که در مناب  معهبتر  از تألیفتان شتی      استالالب البرسی نق  شدهاحمدبب أبی
 پتذیر ستادگی خدشته  انتد کته بته   ومده رمعانی األخباو  أمالی، )ع(عیون اخبار الرضاصدوق، مانند 

 نیسهندا

 کتاب سليم( 1ـ5

کنتد کته   نقت  متی   )ع(بب میس مالی، و  از حضرن علیدر حدی  مشهادودوم کهاب سلی 
ارمایتد:  اس  پیامبر و ما ام  بیت نیز ممان کسانی مسهی  که خداونتد در بتاب ونهتا متی    « یاسیب»
ٌیَاسِینَ إِلْ عَلَ  سَلَام (ا946: 2،  قا1405لی، )را ؛ الها 

 تفسير فرات کوفی( 2ـ5

بتا استهناد بته ویتة      )ع(یاسیب بودن امت  بیتت  در تفسیر اران کوای نیز دو روایت در تأیید ال 
ٌیَاسِینَ إِلْ عَلَ  سَلَام استا در روایت نخست، اران کوای بته صتورن معتنعب از    نق  شده
استا روایت دوم نیتز ممتان روایهتی     )ص(ول محمد ،«یاسیبال»کند که مراد از عباس نق  میابب

: قا1410 بتب متیس مالتی نقت  شتد و از نظتر گذشتت )را ؛ کتوای،        است که از کهاب سلی 
 (ا356

 اإلسالمدعائم (3ـ5
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متا  ول پیتامبر و   نیز حدیثی نسبهاا الوتنی و جام  که به بیان ویژگی اإلسامدعائ در کهاب 
حیّون، ام  بیت پیامبر مسهند، ومده است )را ؛ ابب« یاسیبال»از بر اینکه مراد  مرونیمسهندان 
نق  کرده که شخصی از ایشان  )ع(مؤلف، روایت را از امام جعفر صادق(ا 31ت29: 1قا،  1385
 انتد ایشان دانستهه « ام  بیت»را « ول محمد»کندا حضرن در پاس ، سؤال می« ول محمد»دربارة 

اازاینتد:  در پایان روایت می )ع(اندا امامپرداخهه )ع(ز اضای  ام  بیتو ونگاه به بیان برخی دیگر ا
یاسیب، ام   که یاسیب، محمد است و ال یَاسِینَ إِلْ عَلَ  سَلَامٌارماید: می مرونخداوند در »

 بیت ایشان مسهندا

 بررسی

 130ویتة   ایب روایت روایهی جام  است که به بیان دمیق مشخصان ام  بیت پیامبر و مراد از
پرداخهه استا اما دربارة مؤلف کهتاب و شتیوة نقت  ستند ایتب       مرونیسورة صااان با مسهندان 

گتردد، شتیوة   مایی وجود داردا نخسهیب مورد  که باع  پذیراهه نشدن روایت متی روایت نکهه
است و سند  بترا  ون مهصتوّر نیستتا بته     « ای رُوّینا: روایت شده»نق  ون است که به صورن 

توان بر ون اعهماد کردا مؤلف نیتز از بزرگتان ارمتة استماعیلیه استت و کهتاب       ب سبب، نمیممی
وید و بتا استهناد   تریب مناب  اقهی و روایی ایب ارمه به شمار میتریب و کهباز مه  اإلسامدعائ 

 توان ایب روایت را پذیراتابه سایر مرایب، مانند سیاق، سباق و مرائت مشهور ویه، نمی

 اإلحتجاج علی أهل اللّجاج (4ـ5

ستورة صتااان روایتت مابت       130، دربارة ویتة  اإلحهجا الالب البرسی، مؤلف احمدبب أبی
 مترون در احهجا  بر یکی از زندیقان که  )ع(کند؛ بدیب صورن که امیرالمؤمنیبتأملی را نق  می

 )ع(اندا ون حضترن هسورة صااان نمود 130ا  م  به ویة داند، اشارهرا در بر گیرندة تنامض می
 إِلْ عَلَ    سَ لَامٌ ارمایند: ممیب گونه است سخب خداوند مهعال که ارمتود  در ادامة روایت می

است و مسهقی  نگفهه استت ستام بتر ول    ، پیامبر را یس نامیدهمرون کری  خداوند در ا یَاسِینَ
کننتد، ممتان   حذف می نمرومحمد؛ دراکه خداوند عالِ  بود به اینکه دشمنان ایب عبارن را از 
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لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ ْ یُسْقِطُونَ مَوْلَ اللَّهِ سَلَام  عَلَتى ولِ مُحَمَّتدٍ   » که موارد مشابه ون را حذف کردند!:گونه 
 ا(253: 1 ،  قا1403)البرسی،  «کَمَا أَسْقَطُوا غَیْرَه

 بررسی و نقد

 مترون کتری    در تقابت  مستهقی  بتا    در ایب روایت کته  « کما اسقطوا غیره»با اسهناد به عبارن 
 مترون کتری    تتوان ون را پتذیراتا ایتب عبتارن تصتری  دارد کته در       است، به میت وجته نمتی  

ایت  و مت    را پذیراهته  مترون است! اگر ما ایب روایت را بپذیری ، مت  تحریتف   تحریف رخ داده
 مترون به تحریتف  دلی  محک  و موجّهی را به دست دشمنان شیعه در مهه  ساخهب شیعه در مول 

کار گراهته شتدا البهته ایتب     به مرونای ا ایب روایت ممگام با ادلة مائان به حذف نام ائمه از داده
کمتا  »نکهه به معنی مخدوش دانسهب تمام روایت نیست؛ دراکه بخشی از روایت، یعنتی عبتارن   

بته عنتوان    مترون مبر در مردود است، اما توضی  مب  از ون را یعنی اسهناد به نام پیا« أسقطوا غیرَه
، ول پیامبر مسهند، اگر با دتی  و مسهندان دیگر  غیتر از ویتة   «یاسیبال»و اینکه مراد از « یس»

 توان پذیراتاسورة صااان، به اثبان برسد، می 130

استت و معهقتد   معرای نمتوده « روایان ت أص  لها»   ایب روایت را ذی  عنوانعسگرعامه 
گونته ستند  را ذکتر کنتد، بته      ایت را بدون اینکه برا  مخاالبان متیت  است که البرسی ایب رو

 (ا152: 3،  قا1416ر ، )را ؛ عسگاست بازیچه گراهه

گروه دوم روایان شیعی، روایاتی است که یکی از محدثان مهقدّم و بنام شتیعه، یعنتی شتی     
او  کندا شی  صتدوق شخصتیهی استت کته متیت تردیتد  در عظمتت و وثامتت        صدوق نق  می

 عَلَ    سَ لَامٌ سورة صااان را به صورن  130نیستا و  از جمله عالمانی است که مرائت ویة 

استا شتی  صتدوق جمعتاا    صحی  دانسهه )ص(به معنی سام بر ام  بیت پیامبر اسام یَاسِینَ إِلْ
یتامبر  سورة صااان را سام بتر ول پ  130شش روایت نق  کرده که با اسهناد به ونها، مراد از ویة 

ویتژه  تریب نقطة معرکتة تقابت  دو دیتدگاه، بته    داندا در وام ، مه و ام  بیت ایشان می )ص(اسام
تقابت  مترایب مطعتی    ، یَاسِ ینَ  إِلْ عَلَ  سَلَامٌمیان محققان شیعی، در تبییب مراد جد  از ویة 

 شودابا روایان شی  صدوق است که در ادامه به ونها اشاره می مرونیدرون
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 األخبارمعانی( 5ـ5

 130توان گفت مسهندتریب مناب  روایی که به بیان روایتان تفستیر  ذیت  ویتة     به جرئت می
از شی  صدوق  )ع(عیون أخبار الرضاو  أمالی، األخبارمعانیما  اند، کهابسورة صااان پرداخهه
وورد یتت را متی  پنج روا« یاسیبباب معنی ال»، ذی  بابی با عنوان األخبارمعانیاستا صدوق در 
مسهندا در ایب روایان، و  مرائتت ویته    )ع(، ام  بیت پیامبر«یاسیبال»کند مراد ازکه تصری  می
 وورده که نشانگر صحّت ایب نوع مرائت در نزد اوستا« یاسیبال»را به صورن 

 سَ لَامٌ کند کته متراد از ویتة    عباس نق  میصال ، از اببت در روایت نخست، کلبی از أبی1

سام از جانب پروردگار جهانیان بر محمد و ول او و صحّت و سامت برا  ، یَاسِینَ إِلْ لَ عَ
 تا روز میامت استا مادوسهان ون

 )ع(از پدارنشان، از امتام علتی   )ع(ت روایت دوم را شخصی به نام کادح )مادح( از امام صادق2
 «ایاسیب مسهی  و ما ول )ص(یاسیب، محمد»ارماید: کند که در تفسیر ویه مینق  می

استت کته   مالک، تفسیر ویه را نقت  کترده  بب ظهیر از سند  از أبیت در روایت سوم، حک 3
 یاسیب مسهی ا یاسیب، محمد و ما ول

 سَ لَامٌ عباس تفسیر ویته را نقت  کترده کته     صال ، از اببت در روایت دهارم، کلبی از أبی4

 ا)ص(محمد ، یعنی سام بر ولیَاسِینَ إِلْ عَلَ 

ت پنجمیب روایهی که شی  صدوق وورده، نق  جریانی بیب ابوعبدالرحمب ستلعمی و عمتربب   5
بتتود کتته  یَاسِ  ینَ إِلْ عَلَ    سَ  لَامٌخطعتتاب استتتا عمتتربب خطعتتاب در حتتال مرائتتت ویتتة   

(ا 123تت 122: قا1378بابویه، اببمسهند )را ؛  )ص(یاسیب، ول محمدگوید: الابوعبدالرحمب می
استت )را ؛  نیتز نقت  کترده    أمتالی وایت دوم، سوم و دهارم را به ممتان صتورن در   صدوق ر
 (ا472: 1376، ممان

 بررسی
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گردندا اازون بر ایتب، در  است و به معصوم برنمیعباس نق  شدهروایت اول و دهارم از ابب
را  کند که برختی ایتب سلستله   عباس نق  میصال  از اببسلسلة سند روایت نخست، کلبی از أبی

اند )را ؛ ستیوالی،  عباس معرای کردهتریب الریق نق  از اببداند و ون را ضعیفدار میخدشه
نق  کرده  )ع(روایت دوم را نیز شخصی به نام کادح )مادح( از امام صادق ا(471: 2،   قا1421

اند، امتا ظتامراا شخصتی ضتعیف )را ؛     معرای نموده )ع(که مردند او را از اصحاب امام صادق
( و مجهول استت و در ستایر کهتب رجتالی     102: 14،   قا1413و خوئی،  275: 1373سی، الو

بتب جعفتر و   زامتد،کادح  رحم ة بتب  شیعه، خبر  از او نیست و مردد بیب سته شخصتیت )کتادح   
توان به روایت و  اعهماد نمودا امّا برخی محققان بترا  دستهیابی   بب نصیر( استا لذا نمیکادح

انتد  و مجهول ایب راو ، دست به دامان مناب  رجالی امت  ستنت شتده   به تأیید شخصیت ضعیف 
(ا روایت پنج  نیز نق  یتک جریتان تتاریخی و در    44ت42: 1390)را ؛ شامد  و کومسار ، 

دمتد شتی  صتدوق تنهتا یتک      متا نشتان متی   نهایت، دیدگاه ابوعبدالرحمب سلعمی استا بررسی
جتدّ  داردا روایتان دیگتر نیتز بته نقت  از       کند که سند ون خدشة روایت را از معصوم نق  می

عبتاس استتا بتا    ویتژه ابتب  معصوم نیسهند و نهایهاا در حدّ نق  یک دیدگاه تفسیر  از صحابه، به
ا  دارد، امّا در باب ایب بح ، دیدگاه و  در حدّ  عباس اممیت ویژهتوجه به اینکه تفسیر ابب

ریزد و بررسی، میمنة اعهبار  روایان به م  مینیست که بر سیاق ویان غلبه داشهه باشدا با ایب 
 شوندااز مابلیّت اسهناد خار  می

 )ع(عيون أخبار الرضا( 6ـ5

در بتاب ایتب   )ع(، به ذکر روایهی دیگر از امام رضااألخبارمعانیصدوق در کهاب دیگر خود، 
أمون تشتکی   در مجلسی کته مت   )ع(کند امام رضاصلت نق  میابب ،پردازدا در ایب روایتویه می
بود و تعداد  از علما  خراسان و عراق نیز در ون جم  بودنتد، حاضتر شتدند و ارمودنتد      داده

 )ص(دیست؟ ممه پاس  دادند مراد از یس، محمتد  مروندر « یس»مرا خبر دمید که مراد از واژة 
 است و میت کسی در ون شک نداردا

دنی بترا  پیتامبر و امت  بیتت ایشتان      ناشت ایب امر را اضتیلهی وصتف   )ع(در ادامة روایت، امام
به غیر از انبیتاء بته متیت کتس دیگتر  ستام نفرستهاده         مرونارمایند خداوند در و می انددانسهه
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 إِلْ عَلَ    سَ لَامٌ استت و ارمتوده:   است و در میان انبیاء نیتز تنهتا بته ول پیتامبر ستام ارستهاده      

 ایَاسِینَ

و از جملته   استت یاستیب پرداخهته  نی واژة یس و الشی  صدوق در ادامه به نق  اموالی در مع
بابویته،  ؛ ابتب )را  یاستیب، امت  بیتت پیتامبر مستهند     کند کته متراد از یتس، پیتامبر و ال    نق  می
 (ا237: 1،   قا1378

ول »استت کته بته صتورن      )ع(از زبتان امتام  « ول یس»نکهة مه  در ایب روایت، نحوة کهابت 
بتب شتاذویه و   بب الحستیب نیز در بررسی ایب روایت، علیّ  عسگراستا عامه کهابت شده« یس

؛ دانتد )را  الحال متی جعفربب محمد مسرور دو تب از روایان سلسلة سند ایب روایت را مجهول
عاوه بر ایب، پذیرش ایب روایت، مشروط به توجته نکتردن بته     (ا630: 3،   قا1416 ، عسگر

 سیاق و پذیرش مرائت غیرمشهور ویه استا

 الصدقالحق و کشفنهج( 7ـ5

، روایتت  الصتدق الحق و کشتف نهجعامه حلعی یکی دیگر از بزرگان شیعه در کهاب خود، 
عباس یا ممتان دیتدگاه تفستیر  و  در تفستیر ویته را وورده کته متراد از عبتارن         منقول از ابب

 (ا206: ما1982حلعی، است )را ؛  )ص(، ول محمد«یاسیبال» مرونی

 بررسی

نتویس کهتاب   م  در نق  ایب روایت، اشهباه ااحشی است کته بته دستت حاشتیه    نکهة ماب  تأ
است؛ دراکه و  در حاشیة روایتت متذکور، در مقتام تأییتد دیتدگاه      اهلل حسینی( رخ داده)ار 
متا  معهبتر   کند ونان ایتب روایتت را در کهتاب   عباس از سو  دانشمندان ام  سنت، ادعا میابب

الصتواعق  ، درّ المنثتور ، شوامد الهنزی ، تفسیر کبیرال، به کهبی مانند اند و به عنوان مثخود وورده
 گذرداکند که بررسی ونها از نظر میوااا اشاره می المعانیروح، المحرمه

 تفاسير روایی شيعه( 1ـ7ـ5
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، تفستیر الصتاای  تقریباا تمام روایاتی که از نظر گذشت، در برخی تفاسیر روایی شیعه، ماننتد  
استا ایب مفسران بر مبنا  دیدگاه و روش تفستیر   ومدهنور الثقلیب و  فسیر القرونالبرمان ای ت

، یعنتی امت    «یاسیبال»را در ایب ویه، « یاسیبال»خود با تأکید بر صحّت دتلت روایان، مراد از 
: 4،   قا1416بحرانتی،  ؛ 282: 4،   قا1415انتد )را ؛ اتیض کاشتانی،   دانستهه  )ص(بیت پیامبر

(ا مردند برخی از ونان سایر اموال مربوط به 532: 4،   قا1415عروسی الحویز ،  و 627ت624
انتد )را ؛ اتیض   ویه را که مسهند به سیاق و شوامد لغو  مسهند نیز بدون مضاون ذکتر کترده  

گونتته کتته در بررستتی روایتتان از نظتتر گذشتتت، دیتتدگاه ممتتان (ا282: 4،   قا1415کاشتتانی،
استت و اشتکاتن   د روایان استت، مهکتی بته مبتانی علمتی نبتوده      مفسران اوق که در مقام تأیی
 اراوانی بر ونها وارد استا

 ( روایات اهل سنت2ـ7ـ5

 ( حاکم حسكانی1ـ2ـ7ـ5

عاوه بر ونچه که از دیدگاه دانشمندان ام  سنعت در سطور پیشیب از نظر گذشت، در منتاب   
م  و مسهق  روایان مربوط به ایب روایی ام  سنت، ایب تنها حاک  حسکانی است که به نق  جا

شتوامد الهنزیت  لقواعتد    ویه و ممامنتگ بتا منتاب  شتیعی پرداخهته استتا و  در کهتاب ختود،         
ول »، «یاستیب ال»وورد که مراد از عبتارن  سورة صااان مفت روایت می 130، ذی  ویة الهفضی 
ا  بحت ، شتک  مرائتت    استا او نیز مانند شی  صدوق در ابهتد  )ص(یعنی ام  بیت پیامبر« یاسیب

عامر وورده که ایب امر بیتانگر تأکیتد او   را با اسهناد به مرائت ناا  و ابب« یاسیبال»ویه به صورن 
 استا« یاسیبال»بر مرائت ویه به صورن 

 ( بررسی2ـ2ـ7ـ5

است، بیشهر دانشمندان ام  ستنت نپذیرنتد و بته    ممکب است روایاتی را که حاک  نق  کرده
متا  شتیعی داشتهه استت، تتا      ؛ دراکه اوتا بنا بر شوامد موجتود، حتاک  گترایش   ون ومعی ننهند

جایی که شی  ومابزرو الهرانی کهاب و  را در زمرة تألیفتان شتیعه بته حستاب وورده استت      
(ا ثانیاا مفت روایهی را کته حستکانی نقت     243ت242: 14،   قا1403)را ؛ ومابزرو الهرانی، 
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(، ممتان روایتان موجتود در منتاب      169تت 165: 2،   اق1411کرده )را ؛ حستکانی، شتوامد   
عباس بتوده کته تقریبتاا ممگتی مضتمون مشتهرکی دارنتد و        شیعی استا دهار روایت نق  از ابب

اعهبار ونها در حد یک دیدگاه تفسیر  از صحابه استا از دو روایت دیگر، یکی ممان روایتت  
عباس است که اشتکاتن  اران از ابب و دیگر  روایت معنعب )ع(مشهور از کادح از امام صادق

است که ون م  در حد یک مالک نق  شدهونها از نظر گذشتا روایت وخر نیز از سدّ  از أبی
 دیدگاه تفسیر  استا

 ( نقد یک ادّعا3ـ2ـ7ـ5

شتوامد  استهنادما   الحق، عامه حلعی، تزم به ذکر است که نویس نهجدر نقد ادعا  حاشیه
، بته  شتوامد الهنزیت   ذشت، ممان روایان شیعه استت و حتاک  و کهتاب او،    که از نظر گ الهنزی 

ا  بترا  امت  ستنت بته شتمار      ما  شیعی، بته عنتوان منتاب  معهبتر و مابت  مراجعته      دلی  گرایش
و  انتد ویندا اخر راز  و ولوسی نیز روایت مذکور را به عنوان یک مول ضعیف نقت  کترده  نمی

)را ؛ اختر راز ،   انتد ختالف بتا ستیاق دانستهه و نپذیراهته     در نهایت، بتا بیتانی مستهدل ون را م   
در نهایتتت، ستتیوالی نیتتز روایهتتی را از  ا (135: 12،   قا1415ولوستتی، ؛ 355:: 26،   قا1420
)ستیوالی،  « یاستیب مستهی   متا ول محمتد ال  »گویتد:  عباس وورده است که در تفسیر ویه متی ابب

یت مذکور یک دیدگاه تفسیر  است، بر ون دو (ا عاوه بر اینکه روا287ت 286: 5،   قا1404
اشتتکال دیگتتر نیتتز وارد استتتا نخستتت ونکتته ستتیوالی ون را بتته عنتتوان وختتریب نقتت  بعتتد از    

و ایب نکهه نشان از ضعف روایت در نتزد   استما  مهعدد در باب حضرن الیاس ووردهمولنق 
باشتد و  حصتر در امت  بیتت متی    یاسیب منو  داردا دوم ونکه بنا بر تفسیر مورد مبول موااقان، ال

 اعباس با وجود عظمت شأن خود، از ایب دایره بیرون استابب

است و تنها به نق  از اخر راز  کته بته عبتارن    حجر میثمی نیز ایب روایت را نق  نکردهابب
ن در دند زمینته بتا ایشتا    )ص(ام  بیت پیامبر»گوید: است و میاسهناد نموده« یاسِیبسَاَم  عَلَی ال»

 (ا178: تابیحجر میثمی، )ابب« برابر مسهند که یکی از ون موارد، سام است
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با اسهنادما  اوق، واض  است که دانشمندان ام  سنت به میت وجته در مقتام تأییتد مرائتت     
 باشدا )ص(اند که مراد از ون، ام  بیت پیامبرنبوده سَالَم عَلَی الِ یَاسِینویه به صورن 

ریقیب، حدود ده تا دوازده روایت )که اکثراا از مناب  شیعی است،( نق  شتد  در مناب  روایی ا
است و در اکثر ونها، ایب معرای به ویة معرای نموده« یاسیبال»را  )ص(که صراحهاا ام  بیت پیامبر

ماند کته روایتان تفستیر  ذیت  ویته،      استا جا  میت شکی نمیسورة صااان مسهند شده 130
د  و برخی اشکاتن محهوایی، در تقابت  وشتکار بتا مترایب مطعتی، ماننتد       عاوه بر نقدما  سن

سیاق، سباق و مرائت مشهور مسهند و ماب  اسهناد نیسهندا عاوه بر ایب، در تقابت  ادلته و شتوامد    
، برا  دستهیابی بته متراد جتد  خداونتد، تترجی  دادن       مرونیبا شوامد برون مرونیمطعی درون
ند در اولویت اسهناد مرار گیردا مردند برخی از محققان معاصر ستعی  توامی مرونیشوامد درون

و امت  بیتت پیتامبر    « یاستیب ال»در توجیه صحّت اسهناد به ایب روایان در مرائت ویه به صتورن  
 (ا54ت33: 1390 ،ا ؛ شامد  و کومسار )ر اندبودن مراد واژه داشهه )ص(اسام

 ( دیدگاه برخی مفسران اهل سنت3ـ5ـ7

ن مفستران امت  ستنت در تفاستیر ختود مشتروحاا و بتا استهناد بته مبتانی علمتی، ماننتد             بزرگا
دار  بتته ایتب بحتت   ا  منطقتی و بتتدون جانتب  شناستی، ستتیاق و مرائتت مشتتهور، بته گونتته   واژه

دانند که ذیاا به ام ّ اند و تقریباا عموم مفسران ام  سنت، مراد ویه را حضرن الیاس میپرداخهه
 شوداشاره میما اایب دیدگاه

 ( طبری1ـ7ـ5ـ3

البر  از امدم مفسران و محدثان ام  سنت، دیدگامی جام  و مستهدل در تعیتیب مصتداق و    
ما  مربوط به مرائتت  شیوة صحی  مرائت ایب ویه داردا و  با اسهناد به مواعد ادبیان عرب، نق 
رعاء مکه، بصتره و کواته   ویه و مراینی مانند سیاق، به تفسیر ویه پرداخهه استا و  مرائت عموم م

ماننتد  « یاستیب ال»و « الیتاس »داند و معهقتد استت کته الیتاس پیتامبر بته دو است         می« یاسیبال»را 
استا سپس و  با اسهناد به سیاق و محهوا  مجموعتة ویتان   شدهنامیده می« ابرامام»و « ابرامی »

را ختود حضترن   « یاستیب ال»استت، متراد از واژة   که ول میت یک از پیامبران در ونها ذکر نشده
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مستعود  داندا البر  با اسهناد به مرائت ابتب می« یاسیبسام علی ال»الیاس و مرائت صحی  ویه را 
کرده، ایب مرائت را دلی  واضحی بتر خطتا   مرائت می« سام على إدراسیب»که ویه را به صورن 
« یاستیب ستام عَلَتی ال  »ن و مرائتت ویته بته صتور    « سام عَلَی ول محمتد »بودن تبییب مراد ویه به

 (ا62و  61: 23،  قا1412 دانسهه است )را ؛ البر ،

 ( ثعلبی2ـ3ـ5ـ7

ا  کته  است و مرائت ویه را بته گونته  و  ابهدا به اخهاف مرائت موجود در ایب ویه پرداخهه
تر با سیاق دانستهه استت و در پایتان، متولی را از اتراء      مراد از ون حضرن الیاس باشد، ممامنگ

ثعلبتی،  دانتد )را ؛  یاستیب را جمت  و بته معنتی الیتاس و پیتروان او متی         کترده کته واژة ال  نق
 (ا169: 8،   قا1422

 ( زمخشری3ـ3ـ5ـ7

شتود، بتا توجته بته انهظتار  کته از و        زمخشر  که به عنتوان مفستر  ادیتب شتناخهه متی     
ر اشتکال مهفتاون   رات، به صورن کام  و شام  به تفسیر ویه نپرداخهه استتا او نیتز بتا ذکت    می
مراد از واژه را خود حضرن الیاس دانسهه استا و  معهقد است دلی  « یاسیبال»و « الیاس»واژة 

اند، ایب است که یاسیب نام پدر الیاس بتوده و ول  خوانده« یاسیبال»کسانی که ویه را به صورن 
 (ا60: 4 ،  قا1407است )را ؛ زمخشر ، به ون اضااه شده

 ی( قرطب4ـ3ـ5ـ7

مستعود ادریتس   اسرائی  و نام دیگر و  را به نق  از اببو  نیز الیاس را یکی از پیامبران بنی
جنعتی  است و از مول اببپرداخهه« یاسیبال»ما  مخهلف واژة داندا سپس مرالبی به نق  مرائتمی

یرعربتی  ما را عتاد  و بته دلیت  غ   که کلمان یاسیب، الیاس و الیاسیب را یکی دانسهه، ایب تفاون
استت  متا  گونتاگون نقت  شتده    بودن واژه دانسهه که در منگام ورود به زبان عربی بته صتورن  

 (ا115: 16،   1364مرالبی، )را ؛ 
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متتا  وورد و بتته عبتتارن یاستتیب متتی و  امتتوال بستتیار  را در صتتحّت شتتیوة مرائتتت ال   
اسهدتل نموده که الیتاس و  ( 2)الهیب/ سِینِینَ وَطُورِ( و 20)المؤمنون/ سَیْنَاءَ طُورِمرونی
یاستیب را  عباس کته ال اندا سپس مرالبی با نق  روایت مشهور اببیاسیب نیز دو وجه یک کلمهال

گیتردا اوّتا مخالفتت   است، بر ایب مول و دتی  صحّت ون اشکال میمعرای کرده )ص(ول محمد
ستیاق و مقصتود اصتلی     شود ویه را با اسهناد به یک متول ضتعیف از  با سیاق کام است که نمی

از حتروف مقطععته استت و نحتوة دتلتت و امتوال       « یتس »خود خار  کردا ثانیاا از دیدگاه و ، 
دمتد کته حهتی در برختی متوارد، بته عنتوان است  پیتامبر معراتی           مهفاون در ایب باب نشتان متی  

 (ا121و  120: 16،   1364مرالبی، است )را ؛ نشده

 ( فخر رازی5ـ3ـ5ـ7

ربتتارة واژة الیتتاس در ویتتان متتذکور دو متتول وجتتود داردا یکتتی اینکتته و  معهقتتد استتت د
مسعود ون را ادریس مرائت کترده، معهقتد استت الیتاس ممتان ادریتس استتا دوم دیتدگاه         ابب

مسعود را داردا اما اکثر مفسران مهفتق مستهند کته الیتاس یکتی از      عکرمه است که او نیز نظر ابب
 استا )ع(برادر حضرن موسی اسرائی  از نس  مارون،پیامبران بنی

 است که عبارتند از:اخر راز  در ادامه اموالی را در بیان مراد ویه وورده

 یاسیب استابب یاسیب، و الیاس به معنی الت مراد از الیاس، الیاس1

 استا )ص(یاسیب، ول محمدت مراد از ال2

است که به کهتاب ختدا   است و مراد ایب ویه، سام و درود بر مر کسی  مرونت یاسیب اس  3
 استاایمان وورده

دانتد،  در نهایت، و  مول نخستت را بته ایتب دلیت  کته ون را بته ستیاق کتام نزدیکهتر متی          
(ا برخی دیگر از مفسران ام  سنت نیز بته  355: 26،  قا1420است )را ؛ اخر راز ، پذیراهه

،   قا1415ن بغداد ، )را ؛ خازاند دانسهه)ص(یاسیب را ول محمدعنوان یک مول ضعیف، ال
 (ا27: 4
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 ( آلوسی6ـ3ـ5ـ7

گیر  از ماعدة ولوسی م  در تفسیر ایب ویه دیدگامی جام  داردا و  تأکید  ویژه بر بهره
را شتک  دیگتر  از واژة   « یاستیب ال»استت و  سیاق و سباق در تبییب مراد جد  ایتب ویته کترده   

دانتد کته در ایتب ویتان بته دلیت        متی « نیبسی»و « سیناء»الیاس و شبامت ون دو را مانند دو واژة 
یاستیب بته   استا و  بر ون است که البه کار راهه« یاسیبال»ومنگ پایان ویان، به صورن نظ 

است تا بر الیاس و پیروانش دتلت داشتهه باشتد؛ ماننتد    ایب صورن و در شک  جم  به کار راهه
، «یاستیب ال»ی ایب دیدگاه را کته متراد از   که بر مهلعب و موم او دتلت داردا ولوس« مهلبیب»واژة 
است؛ دراکه معهقتد استت ستیاق مجموعتة ویتان      به معنی پیروان الیاس باشد، نپذیراهه« یاسیبال»

 مربواله، بیانگر ذکر نشدن ول میت یک از پیامبران استا

د و یاسیب، ول پیامبر مستهن اس  پیامبر است و ال« یاسیب»و  با نق  دند دیدگاه دیگر، مانند 
یاستیب، امتت محمتد  یتا ختواص ون، ونهتا را بته دلیت          استت و ال  مترون یا اینکه یاسیب، است   

)را ؛ روح المعتانی اتی تفستیر القترون      کندمخالفت با سیاق و سباق ویان مورد بح  رد می
 (ا135: 12العظی ،   

ون را  متا  مهفتاون  و مرائتت « یاستیب ال»برخی دیگر از مفسران معاصر ام  ستنت نیتز واژة   
انتد )را ؛ ماستمی،   در استامی علت  غیرعربتی دانستهه    « ایلیتا »نوعی تصرف در شک  علت  واژة  

 (ا226: 8،   قا1418

ظامراا عمدة دلی  مفسران ام  سنت در اینکه مراد از ایب ویه، حضرن الیتاس استت، ستیاق    
ان روایتاتی  ویان، مرائت مشهور و مرایب لغو  در تعییب ریشه و شک  ساخهار  واژه استتا ونت  

اند و یتا اگتر مت     یاسیب که مراد از ون ول محمد باشد، یا نق  نکردهرا که واژه را به صورن ال
انتدا بترا  مفستران امت      انتد و ون را نپذیراهته  اند، به صورن یک مول ضعیف دانستهه نق  کرده

یب ویه سنت، برخاف برخی مفسران و محدثان شیعه، ایب نکهه ماب  مض  و پذیرش نیست که ا
مانند ویة تطهیر در میان ایب ویان جا داده شده باشد تا از دسهبرد منحراان مخالف اضتای  امت    

 بیت در سامت بماندا
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 ( دیدگاه برخی مفسران شيعه4ـ5ـ7

 ( شيخ طوسی1ـ4ـ5ـ7

ما  مهفاون لغتو  و تفستیر  و روایتی مربتوط بته شتک  ستاخهار  کلمته را         و  نق  مول
یاسیب است کته متراد از ون ول   تأکید و  بر صحّت مرائت به صورن ال وورده است، اما ظامراا

ا  به سیاق و ناممامنگی ایب دیدگاه با ستیاق و شتک  ستاخهار     باشدا و  میت اشارهمحمد می
یاستیب مرائتت کترده، بتا توجته بته       است و معهقد است مر کس ویه را به صورن الکلمه نکرده

استتا نحتوة دیتنش    ستت، متراد از ون را ول پیتامبر دانستهه    یکی از اسامی محمتد ا « یس»اینکه 
 اللَّ هِ  عِبَادَ إِلَّام  اشاره به ممیب نکهه داردا سپس و  با اسهناد به ویة  تبیانما در تفسیر مولنق 

دانتد  تتریب مصتداق بنتدگان مخلتص ختدا متی      (، ول محمد را مه 128)الصّااان/ الْوُخْلَصِینَ
 (ا525ت 523: 8،   تابی)را ؛ الوسی، 

شی  الوسی با اینکه احاالة ویژه ا  بر روایان شیعه دارد و با وجود اینکه و  حدام  بته ده  
است ا  به ایب روایان نکردهتا دوزاده روایت مربوط به ایب ویه دسهرسی داشت، اما میت اشاره

رخورد شتی  الوستی   استا شاید بهوان ایب نوع با  از روایان نبردهو در تفسیر ویه نیز میت بهره
ماب  اسهناد بتودن ایتب روایتان در نتزد و  دانستتا واضت        با روایان ذی  ویه را ضعیف و غیر

یاستیب کته بترخاف ستیاق و مرائتت      است که دیدگاه شی  الوسی را در تعیتیب متراد از واژة ال  
 توان پذیراتامشهور است و یا حهی پشهوانه روایی م  ندارد، نمی

 ( طبرسی2ـ4ـ5ـ7

استت و بتا اشتاره بته روایتت      « یاستیب ال»د البرسی بتر صتحّت مرائتت ویته بته صتورن       تأکی
دانتدا و  بته اختهاف مرائتت ویته اشتاره       متی  )ع(یاسیب را ام  بیتت پیتامبر  عباس، مصداق الابب
و بتامی مترعاء بته صتورن     « یاستیب ال»عامر، نتاا  و رویتس، کلمته را بته صتورن      کند که اببمی
بتب عیینته   مسعود، یحیی، اعمتش و حکت   ند و مرائهی شاذ م  از سو  اببامرائت کرده« یاسیبال»



 95 1395 تابستان، 23، شمارة 7 سال سراج منیر؛

 

محیصتب و  استتا أبتی  ومتده « سَتاَم  عَلَتی إِدْرَاسِتیب   »نق  شده که در ون، مرائت ویه به صتورن  
 اندارا بدون ممزه مرائت کرده« الیاسیب»و « الیاس»رجا نیز أبی

مترکس بته   »گویتد:  لی را وورده که میعالبرسی در ادامه، در توجیه مرائان اوق، سخب ابو
« ول»جتدا  از  « یاستیب »مرائت کرده، دلیت  او ایتب استت کته در مصتحف،      « یاسیبال»صورن 

« امی »ممان است که تصغیر ون « ول»استا ایب نوع کهابت بیانگر ایب نکهه است که نوشهه شده
استت و یاستیب را نیتز    ردهعباس در تفستیر ایتب ویته را وو   استا در ادامه، و  روایت مشهور ابب

اازایتد متر کتس ویته را بته      استا البرستی در نهایتت، متی   معرای کرده )ص(یکی از اسامی پیامبر
رسی، داند )را ؛ البمرائت کرده، مراد ویه را حضرن الیاس و پیروان او می« یاسیبال»صورن 
 (ا713و  712: 8   ،1372

ف مرائت ویه پرداخهه است، اما دیدگاه البرسی مردند به شکلی نسبهاا جام  به بررسی اخها
دار  و بهره نگراهب از اصول و مواعد تفستیر  نیستت؛ دراکته و  بتا ذکتر      و  خالی از جانب

 گیرداکلی نادیده میعباس، سیاق و مرائت مشهور ویه را بهیک نق  مول تفسیر  از ابب

 ( عالمه طباطبائی3ـ4ـ5ـ7

ه التترح مستتائ  مربتتوط بتته حضتترن الیتتاس، ویتتان را بتتایشتتان عمتتدة بحتت  ایتتب مجموعتته
ا در پایتان، و  بتا   انتد ما  موم او و مشقعان دعون ایشان به خداپرستهی اخهصتاص داده  ویژگی
یتس، رستول خداستت و ول    »ارماید: می )ع(به نق  از حضرن علی )ع(روایهی از امام صادق ذکر

نیز روایهی نظیر ایتب روایتت    )ع(ضاعیون أخبار الرعو نیز با اشاره به اینکه در کهاب « یس ما مسهی 
« یاستیب ال»دانتد کته ویته بته صتورن      است، دو روایت مذکور را به شرالی صحی  مینق  شده

باالبتائی،  )را ؛ ال انتد زیتد مرائتت کترده   عامر، یعقتوب و  ممان گونه که ناا ، اببمرائت شود، 
 (ا159ت158: 17،   قا1417

ویان را بر الترح مستائ    عمدة بح  ایب مجموعهشود، عامه الباالبائی که ماحظه میدنان
ا  کوتتتاه و مشتتروط بتته مبتتانی  استتت و بتتا اشتتاره مربتتوط بتته حضتترن الیتتاس اخهصتتاص داده 

 داننداباشد، صحی  می« یاسیبول »، «یاسیبال»الوصول، روایاتی را که مراد از صعب
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 ری( عالمه عسگ4ـ4ـ5ـ7

یجده نق  مربوط به ایب ویه )اع ّ از روایت   از محققان پرکار معاصر، تعداد معسگرعامه 
استت و بتا بررستی ستند  و دتلتی، میتزان اعهبتار ونهتا را تبیتیب          یا نق  مول تفسیر ( را وورده

ما  مربوط به ویته  است و در نهایت، میچکدام را نمی پذیردا و  معهقد است حاص  نق نموده
مستهندا   )ص(، ول محمتد «یاستیب ول »استت و  اس  پیامبر بتوده « یاسیب»و « یاسیبال»ایب است که 

سپس و  با نقدمایی مانند در حد مول تفسیر  بودن یا اشتکاتن مابت  توجته ستند  از جملته      
مجهول بودن ااراد وام  در سند و یا اشکاتن محهوایی برخی دیگر از روایتان، در مقتام تأییتد    

را ختود حضترن   « یاسیبال»از واژة به نق  دیدگاه تفسیر  تعداد  از مفسران پرداخهه که مراد 
 (ا632ت626: 3،   قا1416اند )را ؛ عسگر ، الیاس دانسهه

 ( عالمه مصطفوی5ـ4ـ5ـ7

« إلیتاس »یتک کلمته استت و ون یکتی از وجتوه واژة      « إسترائیب »ماننتد واژة   «إِلْیاسِیبَ»کلمة 
لیت  و تعظتی  بته ون    ومنگ پایان ویان و به دلی  تجاستا در اینجا یاء و نون به سبب حفظ نظ 

استت  اضااه شده« یاء و نون» ،«س»است و بر کسی پوشیده نیست که در تلفظ حرف اضااه شده
 گردداتلفظ می« یاسیب»که به صورن « یس»شود؛ مانند کلمة مرائت می« سیب»و به صورن 

ایتب   که متراد از ون « یاسیبال»را به صورن « یاسیبال»ممچنیب، و  اموالی که مرائت کلمة 
استت و یتا متولی را کته یاستیب را در ایتب ویته،        باشد که اس  پدر حضرن الیتاس، یاستیب بتوده   

: 1 ،  1360دانتتد )را ؛ مصتتطفو ،کلتتی ضتتعیف و سستتت متتیانتتد، بتتهدانستتهه )ص(اهللرستتول
 (ا130ت129

نظتر مستهند و   برخی دیگر از مفسران معاصر نیز در تعییب مصداق ویه با عامه مصطفو  م 
هناد به مرینة سیاق و ذکر نام پیامبرانی مانند نوح، ابرامی ، موسی و مارون در ویتان پیشتیب،   با اس

، قا1424)را ؛ مغنیته، انتد  را خود حضرن الیاس دانسهه« یاسیبال»در ایب ویه نیز مقصود واژة 
 (ا354: 6  
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به دیتدگاه برختی    و با اسهناد استرا الیاس و ام  او دانسهه« یاسیبال»الریحی نیز معنی واژة 
یاسیب را مانند دو واژة میکال و میکائی  ذکتر  معنی بودن دو واژة الیاس و البزرگان، احهمال م 

و  استت نیز اشتاره نمتوده  « یَاسِیبسَاَم  عَلَی ال»استا ممچنیب، و  به مرائت ویه به صورن کرده
، 1375ت )را ؛ الریحتی،  است دانسهه« سام بر حضرن محمد و ام  بیت ایشان»ون را به معنی 

 (ا126ت125:: 4  

 ( مكارم شيرازی6ـ4ـ5ـ7

شتود و تمتام   یاسیب باشتد، دیتده نمتی   ول « یاسیبال»در ایب تفسیر، تأکید  بر اینکه مراد از 
پذیردا در ایب تفستیر، تقریبتاا   ا  نمیداند، به گونهمسهنداتی که مراد از ویه را ام  بیت پیامبر می

استتا مؤلتف در تفستیر ایتب ویتان، تأکیتد       اموال پیشیب ذی  ویه اشتاره شتده  به ممة روایان و 
ا  بر سیاق ویان، برا  دسهیابی به مراد جد  ونها دارد و روایان تفسیر  ذیت  ویته را بته    ویژه

دلی  نقد سند  و مخالفتت مضتمون ونهتا بتا ستیاق و مرائتت مشتهور، بته صتورن غیرمستهقی            
 (ا146ت139: 19،  1374ز  و دیگران، )را ؛ مکارم شیرا استنپذیراهه

 ( بررسی5ـ5ـ7

داند؛ دراکته در ممتة متوارد    را صحی  می« الیاسیب»ظامراا مؤلف مرائت ایب واژه به صورن 
استا ممچنیب، در ایب تفسیر، مسیر تفسیر مستهدل  بح  از ایب عبارن، ون را بدیب شک  وورده

ما مفستر در پایتان بحت  در بتاب دتلتت و      استا اخوبی الی شدهویه، ممامنگ با ویان مب  به
استتا بتا اینکته متر مفستر  بتا ون مبتانی و        صراحت بیان نکترده صحت روایان، نظر خود را به

بنتد  کنتد و یتا حهتی اگتر روایهتی       که دارد، باید بهواند در نهایت، بح  را جمت   اصول اکر 
 وید، حک  به رد ون بدمدانادرست به نظر می

یتابی  کته ایتب    به سیاق و سباق ویان مورد بح  که از نظر گذشت، درمی با مراجعة ابهدایی
ویان سخب از تعتداد  از پیتامبران، یعنتی نتوح، ابترامی ، موستی و متارون دارد و بته مشتقعان          

شتود کته ظهتور    ارسهندا از ایب مرایب اهمیتده متی  اند و بر ونها سام میرسالت ونها اشاره کرده
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پردازند نیز در باب حضرن الیتاس استت و   ربارة حضرن الیاس میویاتی که به بح  دمجموعه
 ا  نیست که نیاز به جسهجو و ادلة اراوانی داشهه باشداایب مسئله نکهه

 یاسين ( زیارت آل6ـ5ـ7

شود عاوه بر روایاتی کته از نظتر گذشتت، یکتی از زیتاراتی کته مجلستی در        یادوور  می
« یاستیب زیتارن ول  »وورد، بته  ( متی 83تت 81، ص: 99،  قا1403)را ؛ مجلستی،   األنتوار بحار

کند و با جسهجویی که صتورن  البرسی نق  می احهجا استا و  ایب زیارن را از مشهور شده
ستی،  البرستی وجتود نتدارد )را ؛ البر    احهجتا  گرات، ایب روایت در منتاب  روایتی پتیش از    

تی را شبیه ممان که البرستی  قا( م  مهب زیار 610مشهد  )فا (ا ابب495ت492: 2 ،  قا1403
مشتهد ،  وورد )را ؛ ابتب خود به نق  از حمیر  متی  المزار الکبیراست، در وورده احهجا در 

البرسی استتا   احهجا (ا اما ونچه اکنون مشهور است، زیارن منقول از 573ت567المزار الکبیر: 
ب را نداری ، اما ونچته  یاسیالبهه ما مصد ورود به تحقیق و بررسی در باب صحت سند زیارن ول 

شتود،  شتروع متی  « یاستیب ستام عَلَتی ول   »مشهود است اینکه متهب ایتب زیتارن کته بتا عبتارن       
 عَلَتى  سَتلَام  »صااان به صتورن   130تواند به عنوان دلی  و مسهند  برا  صحت مرائت ویة نمی
 باشدا )ص(به معنی سام بر ام  بیت پیامبر« یَاسِیبَ ولِ

 مرون کتری   در  )ص(ایی اریقیب، یاسیب یکی از اسامی مبار  پیامبر اکرمبه تصری  مناب  رو
؛ 5: 5،   قا1418؛ ثعتتالبی، 38: قا1419 ؛ خصتتیبی،20: 6،   قا1407کلینتتی، استتت )را ؛ 

یاستیب، امت  بیتت پیامبرنتد کته در ون جتا  متیت        (ا بنتابرایب، ول  258: 5،   قا1404سیوالی، 
، «یاستیب ال»ه برا  اثبان صحت مرائتت ویته بته صتورن     ا  نیستا اما ضرورتی ندارد کخدشه

یاستیب ارتبتاط وثیقتی برمترار نمتایی  و بتا پتذیرش مبتانی غیرعلمتی،          میان ایب ویه و زیارن ول 
ستورة صتااان اثبتان کنتی ،      130یاسیب بتودن امت  بیتت را از ویتة     مهحم  تکلعف شوی  و ول 

امد  و انتتد )را ؛ شتتی التتی کتتردهگونتته کتته برختتی محققتتان ایتتب مستتیر را بتته نادرستته ممتتان
 (ا54ت33: 1390کومسار ، 

 گيرینتيجه
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خوبی نمایانگر صعوبت تبیتیب مفهتومی و مصتدامی    بند  مباحثی که از نظر گذشت، بهجم 
گیر  مطعی برا  محقق شیعی در تقاب  میتان مرائتت   سورة صااان است؛ دراکه نهیجه 130ویة 

روایان تفسیر  ذی  ویه که ظامر  مسهند دارنتد،  مشهور، سباق و سیاق ویان از یک الرف و 
گیر  از ستیاق و مرائتت مشتهور، دو ماعتدة اساستی از مواعتد تفستیر        از سو  دیگر استا بهره

دمتد دیتدگامی کته بتا استهناد بته       ما و مسهنداتی که از نظر گذشت، نشتان متی  باشندا بررسیمی
و ایتب واژه را یکتی   « یاستیب ال»یته را  شناسی، مرائت صحی  وسیاق، مرائت مشهور و مبانی واژه

رستدا  داند، صتحی  بته نظتر متی    دیگر از وجوه واژة الیاس و مراد ون را خود حضرن الیاس می
، عتاوه بتر اینکته    «یاستیب ال»روایان تفسیر  ذی  ویه نیز با ارض صحّت مرائت ویه به صورن 

دتلت مو  بتر ادعتا  برختی     و انداکثر ونها در حد یک دیدگاه تفسیر  از برخی صحابه بوده
ا به دلی  وجود اشکاتن مهعتدد ستند  و محهتوایی، عتدم صتدور اکثتر ونهتا از        مفسران ندارند

بته  « یاستیب ال»و مخالفت با سیاق و مرائت مشهور، ماب  اسهناد نیسهندا مفهتوم رایتج    )ع(معصومیب
 مرونتی مار وید، از عبتارن  به ش )ع(تواند یکی از اضای  ام  بیتکه می )ص(معنی ام  بیت پیامبر

شود که نباید با استهناد بته متر    در پایان، یادوور  می ماب  اسهخرا  نیستا« یاسیبسام علی ال»
گونه روایت ضعیف و مرائت غیرمشهور، خود را به تکلتف انتداخت تتا اضتیلهی را بترا  امت        

اضتاث  حقیقتی امت     تواند نهیجة عکس دمد و ستایر  ثابت نمود؛ دراکه دنیب تاشی می )ع(بیت
بتدون مبتانی    مترون الشعاع مرار داده، شیعه را مهه  بته تفستیر   را نیز تحت مرون کری  در  )ع(بیت

 احاص  برا  اثبان اضای  ام  بیت نمایدعلمی ودنگ زدن به مر گونه تاش بی

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم
ا تحقیتق علتى   1ا چ ظ یم روح الوعان  ف   تفس یر الق رآن الع   قا(ا 1415ولوسى، سیدمحمودا )

 االعلمیةا بیرون: دارالکهب عطیةعبدالبارى 
ا 1ا تصتحی  مهتدى تجتوردىا چ    )ع(عی ون أخب ار الرض ا   قا(ا 1378)علىا بابویه، محمدببابب

 تهران: نشر جهانا
 ا تهران: ناشر کهابچیاامالی(ا 1376تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا )
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ا مت : داهتر   1اکبتر غفتارىا چ   ا تصتحی  علتی  معانی األخبارقا(ا 1403تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا )
 انهشاران اسامىا

ا اتردن: دار  1ا چتحبیر التیسیر فی الق راءات قا(ا 1421محمدا )الجزرى، ابوالخیر محمد ببابب
 الفرمانا

ا دقزة الزنفی الرد علی اهل البدع و  المحرقةالصواعق  تا(احجر میثمی، احمدبب محمدا )بیابب
 نااتهران: بی

مت : امؤسستة    ا2تصحی  وصف ایضیا چ  .دعائم اإلسالم قا(ا1385محمدا )حیون، نعمان ببابب
 السام(اول البیت )علیه 

 مؤسس ة بیترون:   ا1ا چ ف ی الق راءات الس بع    الحجزة قا(ا 1421ا )حسیبهلل بوعبداا خالویه،ابب

 االرسالة
ا تصحی  جواد میومى اصفهانىا مت : داهتر   ار الکبیرالوزقا(ا 1419جعفرا )مشهدى، محمد ببابب

 انهشاران اسامىا

 ا بیرون: دار صادرا3ا چ لسان العربقا(ا 1414مکرما )منظور، محمدبب ابب

 ا م ، بنیاد بعثتا1ا چ البرهان ف  تفسیر القرآنقا(ا 1416بحرانی، سیدماش ا )
ا تحقیتق شتی      تفس یر الق رآن  ج واهر الحس ان ف    قا(ا 1418ثعالبى، عبدالرحمب بب محمدا )

  ا بیرون: داراحیاء الهراع العربى1چمحمدعلى معوض و شی  عادل احمد عبدالموجودا 

ا بیترون:  1چ  .الکشف و البیان عن تفسیر الق رآن قا(ا 1422ا )شابورى، ابواسحاق احمدثعلبى نی
 دار إحیاء الهراع العربیا

دبامر ا مصتحّ  محمت  د التنزی ل لقواع د التفض یل   شواهقا(ا 1411عبداهللا ) ببحسکانی، عبیداهلل
 الثقاف ة مجمت  إحیتاء    و اإلرشاد اإلستامی،  الثقافة لوزارة التابعةتهران: ناشر ا 1محمودىا چ 

 ااإلسالمیة

ا  1 اهلل حسینیا چنویس ار ا حاشیهالصدقالحقّ و کشفنهج(ا ما1982ا )یوسفحلعى، حسب بب
 بیرون: دار الکهاب اللبنانیا

مع روف ب ه تفس یر    )ویل ف  معان  التنزیل لباب التأقا(ا 1415ا )خازن بغداد ، عاءالدیب على

 االعلمیةا بیرون: دار الکهب 1ا تصحی  محمدعلى شامیبا چ (خازن
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 ا بیرون: الباغاالکبرى الهدایةا قا(1419)حمدانا خصیبى، حسیب بب

مرکتز نشتر   ا مت :  ةالزروا معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات ا ق(1413خوئی، ابوالقاس ا )م

 اةاالسالمی ةالثقاف

ا بیترون: دار  عشر األربعةاتحاف فضالء البشر فی القراءات  قا(ا1422محمدا ) بباحمد دمیاالى،

 االعلمیةالکهب 

ا بیترون: دار الکهتاب   3 ا چالکشاف عن حقائق غوامض التنزی ل  قا(ا1407زمخشرى، محمودا )
 ربیاالع

 ا بیرون: دارالکهاب عربیا2 ا چتقان فی علوم القرآناإل قا(ا1421الدیبا )سیوالی، جال
اهلل مرعشتى  ویتت  ةا م : کهابخانت الدر الونثور ف  تفسیر الوأثور قا(ا1404تتتتتتتت ا )تتتتتتتتتتتتتتت
 نجفىا

انتظار  مجلة «ابیاسیزیارن ول ةنامشناخت(ا »1390اهلل و سیداسحاق کومسار ا )شامد ، روح

 ا54ت33ا صص 34ش  ا11ا س موعود

ا مت : داهتر انهشتاران    5 ا چالویزان ف   تفس یر الق رآن    قا(ا1417، سیدمحمدحسیبا )الباالبائی
 اسامىا

 1 محمدبامر خرسانا چ تصحی ا اإلحتجاج عل  أهل اللجاج (اقا1403علىا )ببالبرسى، احمد
 ا مشهد: نشر مرتضىا

ا تهتران: انهشتاران ناصتر    3ا چ مجوع البیان ف  تفسیر الق رآن (ا 1372حسبا )ببالبرسى، اض 
 خسروا

 اةالمعرفا بیرون: دار 1 ا چجامع البیان ف  تفسیر القرآنقا(ا 1412محمدا )البرى، ابوجعفر
ا تهتتران: 3چ ستتیداحمد حستتینیا  ا تحقیتتقمجو  ع البح  رین(ا 1375التتدیبا )الریحتتی، اختتر

 فروشى مرتضوىاکهاب

 ةلجماع   ةالتابع  ستامی  النشتر اإل  مؤسسةا م : رجال الطوسی (ا1373با )حس ببالوسی، محمد
 المدرسیبا

 ا بیرون: دار احیاء الهراع العربىاالتبیان ف  تفسیر القرآنتا(ا ا )بی تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 ضواءاا بیرون: دار األ3ط  اةالشیعلی تصانیف إ ةالذریعقا(ا 1403الهرانی، وما بزروا )

سیدماشت  رستولى    ا تحقیتق تفسیر ن ورالثقلین قا(ا 1415جمعتها ) حویزى، عبدعلى ببالعروسى 
 ا م : انهشاران اسماعیلیانا4محاتىا چ 

ا تهتران: مجمت    2چ ا القرآن الکریم و روای ات الودرس تین  قا(ا 1416عسگر ، سیدمرتضتیا ) 
 سامىاالعلمى اإل

مون ا دمشتق/ بیترون: دارالمتأ   2چ ا سزبعة ال للق راء  الحجةا قا(1413ا )الحسبالفارسى، ابوعلى

 للهراعا

ا بیترون: دار احیتاء الهتراع    3ا چ الغی ب مف اتیح قا(ا 1420اخرالدیب رازى، ابوعبداهلل محمتدا ) 
 العربىا

تهتتران:  ا2ا تحقیتتق حستتیب اعلمتتىا چ تفس  یر الص  اف قا(ا 1415اتتیض کاشتتانی، مامحستتبا )
 انهشاران الصدرا
ا 1یق محمد باس  عیتون الستودا چ   ا تحقمحاسن التأویلقا(ا 1418الدیبا )ماسمى، محمد جمال

 اةالعلمیبیرون: دار الکهب 

ا تهتران: انهشتاران   1 ا چالجامع ألحکام الق رآن  تفسیر قرطبی (ا1364احمدا ) ببمرالبی، محمد
 خسرواناصر

ا 4اکبر غفارى و محمد وخونتدىا چ  ا مصح  علیالکافیقا(ا 1407یعقوبا )کلینى، محمد بب
 ااإلسالمیةران: دار الکهب ته

ا تهتران:  1چ محمتد کتاظ ا    تصتحی  ا تفسیر فرات الکوفیقا(ا 1410)ابترامی ا  کوای، اران بب

 اإلرشاد اإلسامیا وزارةالطب  و النشر ای  مؤسسة

ا بیترون:  2چ ا طه ار األ ةئماأللدرر أخبار  جامعةال ؛بحار األنوارقا(ا 1403مجلسى، محمتدبامرا ) 
 الهراع العربیادار إحیاء 

ا تهتران: بنگتاه ترجمته و نشتر     التحقیق فی کلو ات الق رآن الک ریم    (ا1360)ا مصطفو ، حسب
 کهابا

 ااإلسالمیةا تهران: دار الکهب 1چ ا تفسیر الکاشفقا(ا 1424مغنیه، محمدجوادا )

 ااإلسالمیةا تهران: دار الکهب 1چ ا تفسیر نوونه(ا 1374ا )و دیگران مکارم شیرازى، ناصر
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چ محمد انصارى زنجانى ختوئینىا   تصحی ا اسرار آل محوّد قا(ا1405بب میسا )مالى، سلی 
 .ا م : الهادى1



 

 


