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سورۀ کوثر ،از جهت کوتاهبودن و کمی تعداد آیات و نیز از نظر اعجاز بالغی ،ادبی و محتـوایی
آن و همچنین بهعلت شرافت و عزت و منزلتی که در درونمایه و عنوان آن نهفته ،همواره مورد توجه
مفسران فریقین بوده است .این سوره در شمار سورههایی است که مکیبودن و مدنیبودن آن بهدلیل
تعدد و کثرت روایات دربارۀ شأن و اسباب نزول ،مورد اخـتال رـرار داشـته و در میـان مفسـران از
سورههایی مختلف فیه ـ از نظر مکان نزول و شأن نزول ـ ررار گرفته است .از این جهت پرداختن بـه
آن با نگرش روایی تطبیقی برای تقریب و وحدت فریقین مهم و اساسی است .این مقاله بـا تجمیـ
روایات فریقین ،به یک اشتراک مفهومی از نظر شأن و مکان نزول و مفاهیم واژگان «کوثر»« ،ابتر»،
«صالة» و «نحر» ،رسیده است کـه نزدیـکشـدن و وحـدتنظـر دو مـبهب در برخـی از مسـا ل
اختالفی را بهدنبال دارد.
واژگان کلیدی :ررآن ،تفسیر ،روایت ،سورۀ کوثر ،عاص بن وا ل.
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روایات وارده در شأن نزول سوره در میراث روایی فریقین ،هم در خصوص مکی و مـدنیبـودن
آن و نیز در خصوص مصداقهای «کوثر»« ،صالة»« ،نحر» و «ابتـر» ،چنـان پراکنـده و نابسـامان
است که حتی نشانههای وض حدیث با انگیزههای مختلف و مبتنی بر موض گیریهـای سیاسـی،
و اصحاب ،امویگری و هاشـمیگـری در آن دیـده
دربارۀ تولی و تبری ،طرفداری از اهلبیت
میشود .از سوی دیگر ،شهرت تفسیری کوثر بهعنوان نهر یا حوضی در بهشت در میان علما و عوام
اهل ّ
سنت و شهرت تفسیری کوثر بهعنوان ذریه پیامبر از اوالد فاطمه ،در نزد شیعیان نـوعی از
اختالفات ظاهری را پدیدآورده است .مطالعه تطبیقی روایی این سوره با هد نزدیکشدن تفسیری
پیروان فریقین ،ضرورت این پژوهش را ایجاب میکند .پرسش اصلی این است که بـا روش روایـی
تطبیقی از دیدگاه فریقین ،به چه مقدار مشترک مفهومی در تفسیر سوره میتوان رسید؟ پرسشهـای
فرعی عبارتند از :سوره مکی است یا مدنی؟ از چه فضـایلی برخـوردار اسـت؟ معـانی و مصـادی
«کوثر»« ،صالة»« ،نحر» و «ابتر» چیست؟ بنابراین ،هد از ایـن پـژوهش ،گفتگـو ،همگرایـی و
استفاده از تجارب تفسیری فریقین برای تقریب و موافقت اذهان پیروان فریقین و یافتن ردر مشـترک
از میان احادیث روایی است.
منظــور از تفســیر روایــی تطبیقــی ،مقابلــه روایــات تفســیری فــریقین اســت کــه از پیــامبر،
معصومان  ،صحابه و تابعان نقل شده که بهجهت روشنسازی مراد خداوند از نصوص ررآنی و
یا تبیین مفاد استعمالی آیات و آشکارنمودن مراد جدی خداوند ،از آنها ،استفاده میشود.
این مقاله که از روش کتابخانهای و کتب تفسیری و روایـی فـریقین بهـره جسـته و از دو بخـش
الف) روایات شأن نزول سوره؛ ب) روایات معـانی و مصـداقهـای مفـردات وارده در آیـات سـورۀ
کوثر ،تشکیل شده است
الف) روایات شأن نزول

ّ
روایات شأن نزول سوره ،به سه دستۀ مکی ،مدنی و روایـات بـدون ذکـر مکـان نـزول ،تقسـیم
میشوند که در این بخش به بررسی آنها پرداختهمیشود.

 .1روایات نزول مکی

ّ
مکیبودن سوره ،فقط در مناب روایی اهل ّ
سنت ،روایتی از پیامبر از طریـ انـب بـن
دربارۀ
مالک نقل شده است که نزول سوره را در شب معراج و هدیه به آن حضرت میداند.
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صحیح البخاری.)131/6 :1522 ،
همچنین انب بن مالک در حدیث دیگری از احادیث معراج پیامبر میآورد:
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الله َت َعال ،هذ السورة (الواحدی ،أسباب نزول القرآن266 :5250 ،؛ طبرسی ،مجم البیـان،
فأنزل

.)936/5370،52
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151/1؛ النیســابوری ،صــحیح مســلم ،بیتــا162 :؛ مجاهــد ،تفســیر مجاهــد463 :1511 ،؛
ابنخزیمه ،کتاب التوحید421/2 :1515 ،؛ الحارث ،بغیة الباحث.)131/1 :1519 ،
ّ
روایاتی که مستند به صحابه هستند ،هفت روایت بوده که ششتـای آن در منـاب اهـلسـنت و
ّ
یکی ،مشترک شیعه و اهل ّ
سنت بهنقل از ابنعباس است که دربارۀ نزول مکی سوره و در شأن عاص
بن وا ل نقل میکند (ابنعباس ،غریب القرآن فی شعر العرب ،بیتـا022 :؛ الهاللـی ،االسـتیعاب
فی بیان األسباب222/3 :5202 ،؛ السیوطی ،الدر المنثور ،بیتا .)626/9 :در برخـی روایـات بـا
سند ضعیف (الهاللی ،االستیعاب فی بیان األسباب )222/3 :5202 ،آمده است که فقط آیـۀ آخـر
سوره در شأن او نازل شده است (الواحدی ،أسباب نزول القرآن266 :5250 ،؛ ابنسعد ،الطبقـات
الکبری526/5 :5252 ،؛ ابنعساکر ،تاریخ دمش  .)502/3 :5252 ،روایت دیگر بـا سـند ضـعیف
(الهاللی ،االستیعاب فی بیان األسباب )262/3 ،5202 ،حاکی از نـزول سـوره در شـأن رـریش و
کعب بن اشر یهودی است (النسا ی ،السنن الکبری327/52 :5205 ،؛ ابنحبان ،اإلحسـان فـی
تقریب232/52 ،5229 ،؛ الطبری ،جام البیان .)688/02 :5202 ،اما روایتـی کـه مشـترک بـین
شیعه و اهل ّ
سنت است ،سند صحیح دارد (الهاللی االستیعاب فی بیان األسباب)222/3 ،5202 ،
و از آنجا که مضمون مشترک همۀ روایات بوده ،برگزیده میشود.
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همچنین طب روایت دیگری از ابنعباس این سوره در شـأن ابوجهـل نـازل شـده و بـر اسـاس
گزارشی دیگر از ابوایوب انصاری در شأن مشـرکان رـریش بـوده اسـت (ابـنکثیـر ،تفسـیر القـرآن
العظیم.)277/9 :5202 ،
ّ
در روایاتی که مستند بـه تابعـان در کتـب اهلسـنت گـزارش شـده ،روایـت یزیـد بـن رومـان
(البیهقی ،البعث والنشور )114 :1516 ،با سند صحیح (الهاللی ،االستیعاب فـی بیـان األسـباب،
 )461/9 ،1524و روایت ابنجریج با سند ضعیف گفته شده که این سوره ،در شأن عاص بن وا ـل
سهمی است؛ اما روایت سدی و عکرمه با سند ضعیف (الهاللی ،االسـتیعاب فـی بیـان األسـباب،
 )461/9 :1524در شأن کل رریش بوده و گزارش عطاء حکایت از شأن سوره دربارۀ ابـولهـب دارد
ق
َ
(ابنکثیر ،تفسـیر القـرآن العظـیم)533/1 :1521 ،؛ روایـت مشـمر ابنعطیـة آن را در شـأن عقبـة
َ
ابنأبی قمعیط دانسته است (ابنکثیر ،تفسیر القرآن العظیم)533/1 :1521 ،؛ در گزارش محمد بـن
علی ،نزول آیۀ آخر سورۀ کوثر در شأن عمرو بن عاص با سند ضعیف (الهاللی ،االستیعاب فی بیان
األســباب )461/9 ،1524 ،آمــده و در روایــت شــیعی (رمــی ،تفســیر القمــی554/2 :1969 ،؛
حویزی ،تفسیر نور الثقلین614/4 :1514 ،؛ بحرانی ،البرهان )336/4 :1514 ،نزول آیۀ آخر سورۀ
کوثر در شأن عمرو بن عاص با سـند ضـعیف (عسـکری ،القـرآن الکـریم و روایـات المدرسـتین،
 )151/9 :1935روایت شده است.
 .2روایات نزول مدنی

دربارۀ نزول مدنی سوره ،دو روایت از انب بن مالک مستند به حضـرت رسـول اللـه وجـود
دارد که یکی نزول سوره را در خواب و دیگری در بیداری آن حضرت گزارش کرده اسـت (أبـوداود،
َ
سنن أبوداود037/2 :5232 ،؛ البیهقی ،السنن الصغیر)522/5 :5252،؛ روایت دیگر از اسـامه بـن
زید با سند ضعیف است (الطبری ،جام البیان698/02 :5202 ،؛ السیوطی ،الدر المنثور ،بیتـا:
628/9؛ ابنکثیر ،تفسیر القرآن العظیم )272/9 :5202 ،که نزول سـوره را در سـالهـای نخسـت
هجرت پیامبر به مدینه میداند .روایتی دیگری از امام حسن در مناب شیعی و سنی بـا سـند
ضعیف آمده که سورۀ کوثر بهعلت دلـداریدادن بـه پیـامبر در برابـر غصـبشـدن منبـر ایشـان
نخست نزول در خواب از انب بن مالک برگزیده
بهدست بنیامیه ،نازل شده است .در اینجا روایت
م
04
میشود (الطبرانـی ،المعجـم الکبیـر ،بـیتـا98/3 :؛ البیهقـی ،شـعب اإلیمـان027/2 :5203 ،؛
الطبری ،جام البیان232/02 :5202 ،؛ بحرانی ،البرهان.)752/2 :5252 ،
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«ه تدرو ما الكوثر؟ « قالوا :الله ورسوله أعلم .قال « :هو نهر أعطا ِن ِقه ر بی ،عیز وجی ِفی ،الجن ِیة،
ْ َ ْ
ََُ ُ
ْ َ
َّ
َع َلقه َخقر َکثقر َتر َُ َع َلقه ُأ َّمتْ ،یو َم ْالق َ
قام ِة ،آ ِن ُقت ُه َع َد َُ الك َو ِاک ِأ ،یخ َتل ُج ال َع ْب ُد ِم ْن ُه ْم فأقول :ییا َر ِّبِ ،إن ُیه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ ُ َّ َ َ ُ
َ َْ َُ َْ َ َ
َّ َ َ َ
ْ
ِمن أم ِت ،فققال ِلِ :،إنك َل تد ِری ما أحیدثوا بعیدك» (ابـنحنبـل ،مسـند أحمـد بـن حنبـل:5205 ،

 .3نزول بدون مکان

روایت دیگری در این باره وجود دارد که بدون سند بوده و نزول بدون مکـان سـوره را در پاسـخ
درخواست آن حضرت بیان کرده است (ابنعجیبه ،البحر المدید.)365/7 :5203 ،
از نظر نگارنده ،رویترین دلیلی که نزول مکی سـورۀ کـوثر را در شـب معـراج تأییـد مـیکنـد،
روایت انب بن مالک بوده که مرفوع به حضرت رسول الله است؛ همچنان کـه احادیـث معـراج
در معتبرترین مناب تسنن و تشی آن را تأیید میکند .بیشترین روایت دربارۀ سـبب نـزول حـدیث از
ابنعباس است؛ مفاد این روایات ،سبب نزول سوره ،یعنی :تبلیغـات دروغـین و تهمـتزنـی علیـه
حضرت رسول الله به لقب «ابتر» است .شأن نزول سوره دربارۀ عاص بن وا ل سهمی است کـه
چهار روایت با سند صحیح و یک روایت با سند ضعیف در مناب حدیثی و تفسیری اهل ّ
سـنت وارد
شده است .یک روایت مشترک مناب سنی و شیعی با سند صحیح ،نزول سـوره در شـأن عـاص بـن
وا ل سهمی را تأیید میکند.
در روایات تابعین ،روایتی بـا سـند صـحیح از یزیـد بـن رومـان و روایتـی بـا سـند ضـعیف از
ابنجریج است که حکایت از نزول سوره در شأن عاص بن وا ل سهمی دارد .خبـری از ابنعبـاس،
نزول سوره را در شأن رریش میداند که در هنگام مباکره با کعـب بـن اشـر یهـودی بـه حضـرت
رسول الله لقب «ابتر» را بهکار بردند؛ این روایت با سند صحیح در منـاب اهل ّ
سـنت وارد شـده
ّ
که از نظر مکانی نزول سوره را مکی معرفی میکند ،اما از نظر زمانی نزول ،آن را مـدنی مـیدانـد؛
زیرا در تاریخ ربل از رفتن پیامبر به مدینه ،هیچ مالراتی میان کعب بن اشرفی یهودی با رریشیان
ثبت و ثابت نیست و معلوم است که مالرات و مباکره او با رریش بهجهت همدستی علیـه حضـرت
رسول الله بوده است.
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22/58؛ النیسابوری ،صحیح مسلم ،بیتا322/5 :؛ النسا ی ،السنن الکبری.)268/5 52 :5205 ،
در این بخش روایات مستند به اصحاب وجود ندارد .با سند ضعیف (الهاللی ،االستیعاب فـی
بیان األسباب )268/3 ،5202 ،از سعید بن جبیر تابعی روایتی گـزارش شـده کـه او نـزول آیـه دوم
سوره را در رویداد حدیبیه میداند (الطبـری ،جـام البیـان .)232/02 :5202 ،حسـن ،عکرمـه و
رتاده نزول سوره را مدنی میدانند (الخازن ،لباب التأویل.)292/2 :5252 ،
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همچنین در روایات تابعان ،دو روایت دیگر از سدی و عکرمه با سند ضعیف ،و یک روایـت بـا
سند صحیح ،حکایت از نزول سوره در شأن رریش داشـتند .در بـین روایـات صـحابه ،گزارشـی از
ابنعباس و ابوایوب انصـاری ،حکایـت از نـزول سـوره در شـأن ابوجهـل دارد کـه از نظـر سـندی
ضعیفاند .در روایات تابعین ،خبری با سند نامعلوم از عطـاء در شـأن ابولهـب و روایتـی بـا سـند
ضعیف ،گزارش از نزول سوره در شأن عقبه بن ابومعیط میکند .و نیز روایت از محمد بن علی ،در
ّ
مناب اهلسنت و شیعه ،هر دو با سند ضعیف ،حکایت از نزول سوره در مکه و در شـأن عمـرو بـن
عاص دارد .روایات از انب بن مالک که مرفوع به حضرت رسـول اللـه اسـت و باسـند صـحیح در
کتب معتبر حدیثی اهل ّ
سنت آمده ،نمایانگر نزول مدنی سوره است؛ امـا از نظـر محتـوایی «وحـی
نومی» در مورد ررآن کریم را پبیرفته که برخال اجماع مسـلمانان اسـت و از طـر دیگـر ،شـأن
نزول را بیان نکرده است و فقط به توصیف کوثر پرداخته است؛ ازاینرو با محتوای سوره همخـوانی
و سازگاری ندارد .روایتی که اسامه بن زید از نزول مـدنی سـوره در سـالهـای نخسـت هجـری در
مدینه را اشاره میکند ،ضعف سندی دارد و نیز حدیثی که از امام حسن در مورد ررارگرفتن منبـر
پیامبر بهدست امویها ،وارد شده در مناب فریقین ،منکر ،ضعیف و مضطرب است.
در گزارشهای تابعان ،روایتی که با سند مرسل از نزول سوره در روز صلح حدیبیه حکایت مـیکنـد،
عالوه بر ضعف سندی ،محتوای آن نیز معتبر نیست .خبرهای نقلشده از امام حسن ،عکرمـه و رتـاده
در اکثریت تفاسیر در برابر رول جمهور نقل شده است که به مدنیبودن سوره نظر داشتهاند.
بهنظر میرسد ،از نظر اسناد حدیث و کثرت طرق ،در مناب شیعه و اهل ّ
سنت ،نـزول سـوره در
شأن عاص بن وا ل سهمی و کل رریش ،رول ارجح باشـد؛ زیـرا در آغـاز عـاص بـن وا ـل سـهمی
«ابتر»بودن پیامبر را بهعنوان کسر شأن آن جناب مطرح کرده و سـپب در میـان رـریش گسـترش
یافته است که همین امر دلیل روی بر نزول سوره در شأن آنهاست.
ب) معانی و مصداقهای مفردات سورۀ کوثر

سورۀ کوثر دارای واژگان کلیدی و مهم است که الزم است از نگـاه مفهـومی و مصـداری مـورد
توجه ررار گیرد؛ ازاینرو ،در این بخش از منظر روایات ،واژههای «کوثر» در آیۀ نخست و «صـالة»
 04و «نحر» در آیۀ دوم و نیز «ابتر» در آیۀ سوم ،معنا و مصداقشناسی میگردد.
َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
یک) معانی و مصداقهای مفردات إِنا أعطیناك الكوث َر

دربارۀ مفهـوم و مصـداق واژه «کـوثر» احادیـث و گـزارشهـایی از پیـامبر ،معصـومان،
صحابه و تابعان ،نقل شده که در ذیل ارا ه و بررسی میشوند.

 .1نهری در بهشت

َ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
ُ َ
ْ َ
َح َّدث َنا ابنال ُمث َّن ،،قال :ثنا ابنفضق ٍ  ،قال :ثنا َعطاءَ ،ع ْن ُم َح ِار ِب ْب ِن َِث ٍارَ ،ع ِن ابن ُع َم َیر ،قیال :قیال
َ
ُ َّ
ْ َ َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
ْ َ َ َ
قاقوا َو ُّ
قیأ م َ
الد ِّرُ ،ت ْر َب ُت ُه أ ْط ُ
ین
َر ُسول الل ِه« :الك ْوث ُر ن ْهر ِف ،الجن ِة ،حافتا ِمن ذه ٍأ ،ومجرا عل ،ال
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ ْ
َ َ
ََ
ً
ال ِم ْس ِكَ ،م ُاؤ ُ أ ْحلِ ،م َن ال َع َس ِ َ ،وأش ُّد َبقاضا ِم َن الثلج» (الطبـری ،جـام البیـان611/25 :1521 ،؛
ِ
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مشهورترین مصداق «کوثر» ،نهری است در بهشت کـه خـدای متعـال بـه پیـامبرش حضـرت
ّ
محمد عطاء کرده است .در مناب اهلسنت از ابنعمر ،انب بن مالک (ابوداود ،سـنن ابـوداود،
293/5 :1591؛ البخــاری ،صــحیح البخــاری131/6 ،1522 ،؛ الطبــری ،جــام البیــان:1521 ،
495/25؛ الطیالسی ،مسند ابوداود الطیالسی511/9 :1511 ،؛ ابنحنبل ،مسند أحمد بـن حنبـل،
49/11 :1521؛ ق
اآلج ِّری ،الشریعة1611/5 :1521 ،؛ الترمبی611/5 :1914 ،؛ الدارمی:1512 ،
315/9؛ النسا ی ،السنن الکبری )956/11 :1521 ،و اسامه بـن زیـد بـا سـند ضـعیف (الطبـری،
جام البیان611/25 :1521 ،؛ السیوطی ،الدر المنثور ،بیتـا656/1 :؛ ابنکثیـر ،تفسـیر القـرآن
العظیم )533/1 :1521 ،و حبیفه بن یمان (الشافعی َّ
البزاز )612 :1513 ،این نـوع از مصـداق را
گزارش کردهاند .در مناب شیعه ،گزارشی از ابنعباس کـه فقـط کـوثر را توصـیف کـرده (طبرسـی،
مجم البیان196/11 ،1932 ،؛ حویزی ،تفسیر نور الثقلـین611/4 ،1514 ،؛ بحرانـی ،البرهـان،
 )336 ،4 ،1514و روایتی که کوثر را ویژه حضرت رسول الله ،امام علی و محبان او میداند
(فیض کاشانی ،الصافی919/4 :1514 ،؛ حویزی ،تفسیر نور الثقلـین619/4 ،1514 ،؛ بحرانـی،
البرهان .)335/4 :1514 ،همچنین در حدیثی ،امام حسین کوثر را ویژۀ ذریـه علـی دانسـته
اســت (اســترآبادی ،تأویــل اآلیــات الظــاهرة122 :1511 ،؛ بحرانــی ،البرهــان.)334/4 :1514 ،
روایات در مناب شیعی دربارۀ این مصداق ،فراوان است که به همین مقدار بسنده میشود.
از مناب اهل ّ
سنت روایت ابنعمر و از مناب شیعی روایت امام حسین گزینش میشود.

تفسیر ابنابیحاتم ،تفسیر القرآن العظیم9531/11 :1512 ،؛ ابنحنبل ،مسـند أحمـد بـن حنبـل،
243/1 :1521؛ الطیالســی ،مســند أبــوداؤد الطیالســی522/9 :1511 ،؛ الخطیــب البغــدادی،
المنتخب من کتاب الزهد والررا 462 ،1 :1522 ،؛ ابنماجه ،سنن ابنماجه ،بیتا.)919/4 :

و روی الحاکم عن حصقن عن أب،حمزة عن عل ،بن الحسقن عن أبقه الحسقن عن جد قال :قیال
ّ
رسول الله أرأیت الكوثر ف ،الجنة قلت [و الظاهر هنا زائدة] منیازل ،و منیازل أهی بقتی( ،حلـو،

تفسیر االمام الحسین322 :5232 ،؛ ثمالی ،تفسـیر القـرآن الکـریم369 :5202 ،؛ بحرانـی،
البرهان.)772/2 :5252 ،

08

ّ
در روایات مستند به صحابه ،اخباری از ابنعمر ،ابنعباس در مناب اهلسنت (الطبری ،جـام
البیــان )631/25 :1521 ،و شــیعه (حلــو ،تفســیر االمــام الحســین122 :1591 ،؛ بحرانــی،
البرهان ،)335/4 :1514 ،و همچنین روایتی از عا شه و انب بن مالک دربـارۀ ایـن مصـداق آمـده
است (الطبری ،جام البیان 611/25 :1521 ،و  .)614در بین روایـات مشـترک فـریقین از امـام
حســین در ایــن معنــا روایــت آمــده اســت (حلــو ،تفســیر االمــام الحســین915 :1591 ،؛
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الواحدی ،أسباب نزول القرآن.)514/2 :1512 ،

از تابعان ،مجاهد و أبیالعالیه در مناب اهل ّ
سـنت (الطبـری ،جـام البیـان)695/02 :5202 ،

کوثر را نهری در بهشت دانستهاند .در مناب شیعه از أبوعبدالله( حـویزی ،تفسـیر نـور الثقلـین،
 )695/2 ،5252نیز چنین آمده است.
 .2حوضی در بهشت

روایات مستند به حضرت رسول الله در مناب اهل ّ
سنت از حبیفه بن یمان (الشافعی البزاز،

 ،)612/1 :1513ابوهریره ،عبدالله بن زید (البخاری ،صحیح البخاری1522 ،ه 61/2 :و ،)111/1
عبدالله بن مسعود (ابنحنبل ،مسـند احمـد بـن حنیـل )330/6 :5205 ،گـزارش شـده اسـت .از
صحابه در مناب شیعی از حضرت علی) ساری کوثر) روایت شده که حوض و کوثر ویژه پیـروان
و محبان او میباشد (فـیض کاشـانی ،الصـافی 393/2 :5252 ،؛ حـویزی ،تفسـیر نـور الثقلـین،
 .) 695/2 ،5252از تابعین ،عطاء مصداق کوثر را حوضـی در بهشـت مـیدانـد (الطبـری ،جـام
البیان.)692/02 :5202 ،
 .3خیر و خیر کثیر

ابنعباس (البخاری ،صحیح البخاری1522 ،ه )131/6 :و بیشتر شاگردان او ماننـد سـعید بـن
جبیر ،عکرمه ،مجاهد ،رتاده (الطبری ،جام البیان )619/25 :1521 ،در مناب اهل ّ
سنت ،معنـای
کوثر را خیر کثیر دانستهاند .در مناب شیعی ابوعبدالله ،خیر ،نهری برآمده از کوثر و کوثر برآمده
از ساق عرش تفسیر شده است (حویزی ،تفسیر نور الثقلین.)611/4 ،1514 ،
 .4شفاعت رسولالله

طبرسی و حویزی در کتابهای خود به روایتی از امام صادق اسـتناد دادهانـد کـه منظـور از
کوثر شفاعت پیامبر اکرم است (طبرسی ،مجم البیان196/11 :1514 ،؛ حویزی ،تفسـیر نـور
الثقلین.)611/4 ،1514 ،

 .5نبوت رسول الله و اسالم

در برخی از کتب اهلسنت ،کوثر ،نبوت پیامبر و خیر اعطا شده به ایشان دانسته شده است؛
ُ َ ُّ ُ َّ ُ َ ْ َ
قیر َّالیذی َأ ْع َطیا ُ ُ
اللیه ِإییا ُ » (الطبـری ،جـام
در مناب سنی عکرمه گفته است که« :هو النبوة ،والخ ُ ِ
البیان .)619/25 :1521 ،در گزارش دیگری عالوه بر خیر و نبوت اسالم را اضافه کردهانـد؛ ماننـد
ْ َ ُ َّ
ُ ْ َ
َّ
َ َ
قیر ال ِیذی أ ْعطیا ُ الل ُیهُّ :الن ُب َّیوة َو ِاَل ْسیال ُم » (الخطیـب البغـدادی،
سخن عکرمه که مـیگویـد« :الخ
المنتخب من کتاب الزهد والررا .)260/5 :5202 ،
 .6قرآن ،حکمت و خیر کثیر

 .7همۀ خیرات
ْ َ ُ ُ ُّ
ّ
ُ
مجاهد یکی از راویان اهلسنت در سخنی کوثر را همه خیرات دانسته؛ «الخقر کله» (الطبـری،

جام البیان )619/25 :1521 ،و در گزارش دیگر ،از آن به خیر دنیا و آخـرت تعبیـر کـرده اسـت؛
« َخ ُقر ُّ
الد ْنقا َواْل ِْخ َر ِة» (الخطیب البغدادی ،المنتخب مـن کتـاب الزهـد والررـا 462/1 :1521 ،؛
الطبری ،جام البیان .)59/25 :1521 ،در تفسیر جوام الجام از مناب شیعی آمده است:
ّ
اللفظ محتم للجمقع فقد أعطا ی سبحانه ی میا َل ْاییة لكثرتیه مین خقیر ّ
الیدارین (طبرسـی،
و
جوام الجام .)227/2 :5250 ،
 .8خیر ،نبوت و قرآن
َ
در برخی از روایات کوثر به خیر ،نبوت و ررآن باهم تعبیر شده است؛ عکرمـه مـیگویـد« :میا
ُ
ُْ
َْ
أ ْع ِطَّ ،الن ِبِ ،م َن الخ ِقر َو ُّالن ُب َّو ِة َو الق ْیرآ ِ » (الطبـری ،جـام البیـان .)59/25 :1521 ،خطیـب
ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُّ ُ
الن ُب َّیوة َو
بغدادی همین مضمون را با عبارت دیگری از عکرمه نقل میکند« :الكیوثر الخقیر الك ِثقیر:
ْالك َت ُ
اب» (الخطیب البغدادی ،المنتخب من کتاب الزهد والررا .)462/1 :1521 ،
ِ
 .9نسل و ذر یه حضرت فاطمه

یکی دیگر از مصداقهای کوثر نسل و ذریه حضرت زهرا شمرده شده اسـت ،امـا درایـنبـاره از
پیامبر ،صحابه ،تابعین و معصومان در مناب حدیثی شیعه و اهل ّ
سنت چیـزی دسـتیاب نشـد و
فقط بهعنوان یک نظریۀ تفسیری مطرح شده است .این مطلب را نخستینبار در تفسیر أبیالسعود آمده
و گفته شده[« :الكوثر]هو وأوَلَ »؛ کوثر او و فرزندان اویند .این جمله چنین تفسیر شده است:
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عکرمه از پیامبر روایت دیگری ،ارا ه داده که منظور از کـوثر عـالوه بـر خیـر کثیـر ،رـرآن و
ُْ
َْ ْ َ
ْ ْ َ
حکمت نیز دانسته شده است؛ «الخ َقر الك ِث َقرَ ،والق ْرآ َ َوال ِحك َمة» (مجاهد ،تفسـیر مجاهـد:1511 ،
ْ َ َ ُْ
343؛ الطبری ،جام البیان .)619/25 :1521 ،یا مثل این خبر «الك ْیوث ُر الق ْیرآ ُ » کـه بـهصـورت
خاص ررآن را کوثر میداند (ابنابیحاتم ،تفسیر القرآن العظیم.)3272/52 :5250 ،

04

َّ َ َ
َ
َ
ُ َ
َ
ُ
ُ
صقتك ُ
ینیدرج تحیت
اْلخرة ما َل
وآثار فضلك إل ،یوم الققامة لك ف،
وحسن
ذریتك
وأما أنت فتبق،
ِ
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«

البقا ِ ؛ تو و ذریه تو و شهرت نیک تو و آٍثار برتری تو تا روز ریامت باری میماند ،و در آخرت بـرای تـو
چیزهای[مقامی] است که رابل بیان نیست (أبیالسعود ،إرشاد العقل السلیم ،بیتا 022/8 :و .)026
صاحب محاسن التأویل مینویسد :امام زبانشناس ابنجنی ،کوثر را به «ذریه فـراوان» تأویـل
کرده است و این معنای بدیعی است که با سبب نزول مناسبت دارد (القاسـمی ،محاسـن التأویـل،
 .)22/8 :5259امام رازی ضمن پبیرش این نظریه مینویسد:
کشته شدند ،اما هنوز هم جهان پر از آنـان اسـت؛ امـا از بنـی
نگاه کن چقدر از اهلبیت
امیه یک تن باری نمانده است؛ ببین چه علمای بزرگی مانند امامان بارر ،صادق و کاظم و نفـب
زکیه و مانند آنها به محاسن التأویل ،بهوجود آمده است (الرازی.)353/30 :5202 ،
طبرسی از مفسران شیعه میگوید :گفته شده است کثرت نسل و ذریه ،و ایـن همانـا در نسـل او از
فرزندان فاطمه ظهور کرده است ،به گونهای که شـمار آنهـا در حسـاب نمـیآیـد و تـا روز ریامـت
پیوسته خواهد بود (طبرسی ،مجم البیان936/52 :5252 ،؛ همو ،جوام الجام .)227/2 :5250 ،
بنابراین ،با پژوهش در مناب حدیثی و تفسیری فریقین ،در بـین معـانی و مصـداقهـای «کـوثر»،
احادیث نبوی ،صحابه و تابعین در اینکه «کوثر ،حوض یا نهری در بهشت» است ،باهم اتفـاق دارنـد؛
به انحاء گوناگون ،نهر کوثر بهعنوان هدیه ویژه و نعمت خاص بهشـتی بـه حضـرت علـی ،ذریـه و
محبان او اختصاص داده شده است .اما در اینکه حضرت علی ساری آن باشد و به پیروان و محبـان
خود آب کوثر هدیه دهد ،نگارنده دراینباره از گزارشهای صحابه بهچیزی نرسیده است.
کوثر ،بهمعنای «خیر و خیر کثیر» که از امام حسین روایت شده ،باز هم به نهر فرعی برآمده
از کوثر تفسیر شده است .گزارشی که کوثر را بـه خیـری کثیـر معنـا کـردهانـد بـهمفهـوم لغـوی آن
برمیگردد که از ابنعباس نقل شده و شاگردان تابعی او نیز معنای او را نقل کردهاند .کوثر بهمعنـای
«شفاعت رسول الله» فقط یک روایت از امام صادق و بدون سند نقل شده است .کوثر بهمعنـای
نبوت و خیر اعطاء شده به پیامبر ،خیر کثیر ،ررآن و حکمت ،نبوت و ررآن ،اسالم و کتـاب همـه
ً
از عکرمه تابعی روایت شده که تقریبا معانی یکسان هستند.کوثر بهمعنای «همـۀ خیـرات»« ،خیـر
دنیا و آخرت» و «خیر ،نبوت و ررآن» فقط از مجاهد تـابعی روایـت شـده اسـت .کـوثر بـهمعنـای
«ررآن» فقط یک روایت از حسن تابعی که معنای ویژه میباشد .اما کـوثر بـهمعنـای «ذریـه رسـول
04
الله »و «ذریه پسران حضرت فاطمه ،»همان طور که گبشت دراینباره روایتی وجود نـدارد و
فقط یک نظریه تفسیری است که از نظر زمانی در میان مفسران سنی و سپب در میان مفسران شـیعه
رایج و گسترش یافته است .این معنا اگرچه روایی نیست ،اما ژر ترین معنایی است که در عمـ و
نهاد سوره نهفته است و با محتوای سوره سازگاری کامل دارد.

َ َ ِّ ِّ َ ْ
دو) مفهوم و مصداقهای مفردات فصل ل َِربك َواْنَ ْر

در مجموع معنای آیه ،انگیزهبخشی به مواظبت به نمازهای فرضی وغیر فرضی و خواندن آنهـا
در اورات معینه میباشد .در اینجا در نخست ،معنای که برای کل آیت و سپب معانی که بـرای هـر
بخش آیت آمده است ،از نظر روایی ذکر میشود.
 .1معنای کل آیه
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در برخی از مناب اهل ّ
سنت این آیه را «گباشتن دست بر روی دست در نماز» معنـا کـردهانـد و
َ َ ِّ
استناد به روایتی از حضرت امیرمؤمنان حضرت علی نمودهاند؛ َع ْن َعلَ ،رضْ َ ُ ،
الله عن ُه :فصل
ِ
ِ
َ ِّ َ ْ
َ ْ
ْ ْ
َّ َ
َ َ
الصال ِة» .از تابعین أبیالقموص نیـز بـه ایـن
ك َواْنَ ْر( الكوثر )2 :قالَ « :وض ُع ال ِقد َعل ،ال ِقد ِف،
ل ِرب
نظر بوده است (الطبری ،جام البیان.)611/25 :1521 ،
برخی دیگر همان معنای ربل را با رید «گباشتن دست راست بر روی دست چـ » آوردهانـد و
َ َ ِّ ِّ َ ْ
َ
باز به روایتی از امام علی استناد دادهاند؛ َع ْن َعلَ ،،رضْ َ ُ ،
الله عن ُه ِف ،ق ْو ِل ِه :فصل ل َِربك َواْنَ ْر
ِ
ِ
َ َ َ ْ ُ ْ
َّ َ
َ
ِّ
قن َعل ،الش َم ِال ِف ،الصیال ِة» (الـدارالقطنی ،سـنن الـداررطنی:1525 ،
(الكوثر )2 :قال« :وضع ال ِقم ِ
92/2؛ الصنعانی ،تفسیر عبد الرزاق563/9 :1511 ،؛ الطبری ،جام البیان.)611/25 :1521 ،
ابنعباس رید دیگری در معنی این آیه آورده و آن« ،گباشتن دست راست برچـ در نمـاز عیـد
َّ َ
َ َ َ ْ َ َ
ِّ
الصال ِة ِع ْن َد َّالن ْح ِر» (البیهقی ،معرفـة السـنن واآلثـار،
قن َعل ،الش َم ِال ِف،
رربان» است؛ «وضع ال ِقم
.)59/52 :5250
ّ
همچنین در مناب اهلسنت از حضرت امیر المؤمنین علی نقل شده کـه معنـای آیـه چنـین
َ
ُ
َ
استَ « :و َض َع َید ُ ْال ْقم َنَ ،ع َلَ ،و َسط َساعد ْال ْ
قس َری ،ث َّیم َوض َیع ُه َما َعلیَ ،ص ْید ِر ِ »؛ «گباشـتن دسـت
ِ ِِِ
راست بر وسط ساعد دست چ و سپب گباشتن آن بـر صـدر در نمـاز (البیهقـی ،معرفـة السـنن
واآلثار322/0 :5250 ،؛ الطبری ،جام البیان.) 682/02 :5202 ،
«رف یدین تا نحر هنگام افتتاح نماز ،رکوع و سجده» ،معنی دیگریست که به حضرت علـی
از حضرت رسول الله استناد داده شده اسـت (ابـنابـیحـاتم ،تفسـیر القـرآن العظـیم:5250 ،
3272/52؛ البیهقی ،معرفة السنن واآلثار .) 951/2 :1512 ،در روایتی که در مناب مشترک فریقین
نقل شده ،همین معنا ذکر گردیده است (البیهقی ،شعب اإلیمان243/4 :1529 ،؛حویزی ،تفسـیر
نورالثقلین619/4 ،1514 ،؛ بحرانی ،البرهان .)336 ،4 :1514 ،از تابعین ،حضرت صادق نیـز
بهمعنای مزبور اذعان داشته است (طبرسی ،مجم البیان.)193/11 :1514 ،
در مناب شیعی از امام بارر بهمعنی «اعتدال در ریام» گزارش شده اسـت (حـویزی ،تفسـیر
نور الثقلین619/4 :1514 ،؛ بحرانی ،البرهان.)336 ،4 :1514 ،
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 .2معنای تکواژههای آیت
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«

ّ
«فصل» و « وانحر» واژگانی هستند که نیاز به شناخت مفهوم آنها است که در ذیل بررسی میگردند.
ْ
َ ِّ ِّ
ابنعباس میگوید :ف َصل ل َِرب َك َو اْنَ ْر یعنی :پیش از ذبـح بـرای پروردگـارت نمـاز بخـوان،
َ َ ِّ َ ِّ َ
یك» را
سپب شتر را رربانی کن (البیهقی ،معرفة السنن واآلثار .) 21/15 :1512 ،مجاهد «فص ِلر ب
َْ
نمازهــای فرضــی و « َوانحـ ْـر» را ذبــح شــتر؛ معنــی کــرده اســت (الطبــری ،جــام البیــان:1521 ،
 .)611/25سعید بن جبیر ،حجاج و عطـاء ،مجاهـد و عکرمـه گفتـهانـد :منظـور از ایـن واژگـان
«خواندن نماز صبح به جماعت و ذبح شتر در منی» است (همان .)611 ،عطاء نیز به «نماز صبح»
و «ذبح شتر» ترجمه کرده (همان.)612 ،
َ َ ِّ َ ِّ َ
انب بن مالک (همان) و براء بن عازب از حضرت رسول الله نقل کردهاند که «فص ِلربیك» ،نمـاز عیـد
و « َو ْان َح ْر» ،ذبح رربانی یا ذبح شتر در روز عید است (البخاری ،صحیح البخاری1522 ،ه.)13/2 :
ْ
َ ِّ ِّ
برخی ف َصل ل َِرب َك َواْنَ ْر را نماز و رربانی خاص برای خداوند دانستهاند؛ به این معنـی کـه خـدا بـه
پیامبر فرمود :گروهی بودند که برای غیر خدا نماز میخواندند و برای غیر او رربانی میکردند ،تو نمـاز
و رربانیات را برای الله متعال ررار بده؛ زیرا کسی که به الله متعال ایمان نداشه باشد ،بـرای غیرخـدا نمـاز
میخواند و رربانی میکند .محمد بن کعب القرضی تابعی بر ایـن دیـدگاه بـوده اسـت (الطبـری ،جـام
البیان615/25 :1521 ،؛ البلخی ،تفسیر مقاتل بن سلیمان.)992/2 :1529 ،
َ َ ِّ
برخی از مفسرین به معنا و مصداق بخش اول آیه پرداختهاند کـه در ایـن میـان ،رتـاده« ،فصی
ِل َر ِّب َك» را نماز عید اضحی دانسته (الصـنعانی ،تفسـیر عبـد الـرزاق )466/9 :1511 ،و ضـحاک از
تابعین چنین معنی کرده است «نماز بخوان ،پروردگارت را بخوان و از او بخـواه» (الطبـری ،جـام
البیان.)682/02 :5202 ،
برخی دیگر از معنی «وانحر» بهتنهایی حر زدهاند که عبارتنـد از« :ذبـح محـض» (الطبـری،
جام البیان« ،) 615/25 :1521 ،رربانیهای شتر در منی» (همان)« ،رو به ربلـه بایسـت ،همـراه
با رربانیات ،زمانی که تکبیر گفتی» (البیهقی ،معرفـة السـنن واآلثـار « ،)21/15 :1512 ،رربـانی
مناسک حج» (الطبری ،جام البیان « .) 615/25 :1521 ،رربانی روز عیـد» (همـان)« ،رربـانی
شتر»(همان؛ الصنعانی ،تفسیر عبد الـرزاق )466/9 :1511 ،و «بـاال کـردن کمـر پـب از رکـوع و
اعتدال کمر در هنگام رکوع» (ابنکثیر ،تفسیر القرآن العظیم.)533/1 :1521 ،
ابنکثیر دربارۀ مصداقهایی مانند «دست بر دست گباشتن در نماز و رف یدین» گفتـه اسـت:
03
َ
ْ َْ
«وک َه ِذ ِ اْلق َو ِال ْ ِر َیبة ِج ًّدا»؛ همه این روایات بسیار غریباند (ابنکثیر ،تفسـیر القـرآن العظـیم،
 .)533/1 :1521دو مفسر شیعه بر روایات «رف یدین» از آن جهت که از آلبیت :روایت شدهاند،
تأکید داشتهاند (حویزی ،تفسیر نور الثقلین619/4 ،1514 ،؛ بحرانی ،البرهان.)336 ،4 :1514 ،
طبری شایستهترین اروال را رول کسی میداند که معنای آیه را چنین آورده است :همه نمـازت را

َّ َ َ َ
ك ُه َو ْاْلَ ْب َ ُ
ت
سه) معانی و مصداقهای مفردات آیۀ إِن شان ِئ

َ

َْ

« ِإ َّ شا ِن َئ َك» و « ُه َو اْل ْب َتر» دو عبارتی است که در این آیه بررسـی مفهـومی و مصـداری گـردد؛
ازاینرو در ذیل با رجوع به مناب شیعه و اهل ّ
سنت به تفسیر روایی این آیه پرداخته میشود.
َ
َ
َ
تفسیر طبری دربارۀ « ِإ َّ شا ِن َئ َك» مینویسدِ « :إ َّ ُم ْب ِغض َك یا ُم َح َّم ُد َو َع ُید َّوك»؛ کینـهجـوی تـو و
َْ
َّ َ
َ
ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ْ َ
دشمن تو ،ای محمدُ « ،ه َو اْل ْب َتر» یعنی «اْلق َواْلذل ال ُم ْنق ِط َع ََ ِاب ُر ُ  ،ال ِذی َل َع ِق َأ ل ُیه»؛ کـمتـرین،
ذلیلترین و کسی است که یادگاری از او نمیماند (الطبری ،جام البیان .) 611/25 :1521 ،ایـن
معانی در روایاتی از ابنعباس (ابنابیحاتم ،تفسیر القرآن العظیم )9531/11 :1512،تأیید شـده و
َ
َّ ُ
قیر َّ
رتاده و کلبی گفتـهانـدْ « :اْل ْب َت ُیرْ :ال َح ِق ُ
الید ِق ُقا الیذ ِلق » (الصـنعانی ،تفسـیر عبـدالرزاق:1511 ،
466/9؛ الطبری ،جام البیـان .)611/25 :1521 ،از سـدی روایـت شـده اسـت کـه رـریش بـه
«پسرمرده» ابتر میگفتند (ابنابیحاتم ،تفسیر القرآن العظیم.)9531/11 :1512،
ً
دربارۀ مصداق «ابتر» روایتهای ذیل اکثرا از تابعین موجود است.
 .1عاص بن وا ل؛ مشهورترین مصداق است که از ابنعباس ،سعید بن جبیر ،مجاهـد ،رتـاده،
کلبی روایت شده است (الطبری ،جام البیان.) 611/25 :1521،
 .2ابوجهل؛ دومین مصـداق اسـت کـه عطـاء خراسـانی بـه ایـن نظـر بـوده اسـت (الهاللـی،
االستیعاب فی بیان األسباب455/9 ،1524 ،؛ السیوطی ،الدر المنثور ،بیتا.)656/1 :
 .9عقبه ابنابیمعیط؛ که از شمر بن عطیه (الطبری ،جام البیان ) 611/25 :1521،و ابـراهیم
(ابنابیحاتم ،تفسیر القرآن العظیم )9531/11 :1512 ،روایت شده است.
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خالص برای خداوند بگردان؛ نه برای غیر او مانند شرکاء و الههها؛ همچنان رربانیات را نیـز بـرای
الله خالص بگردان؛ نه برای بتها و شکر گزار برای خدا در برابر آن کرامت و خیری که همتا نـدارد
و آن را خاص تو گردانید و برای تو کوثر را داد .خدای متعال ،پیامبرش را به آنچه که او را بـهواسـطه
َ َ ِّ ِّ َ ْ َ ْ
آن (عطیۀ کوثر) اکرام کرد ،در آیۀ نخست خبر داد ،و سپب در آیۀ دوم فرمود :فصل ل َِربكك َواْنكر
(الکوثر( )2 :طبری ،جام البیان.)687/02 :5202 ،
آیت الله مکارم شیرازی نیز مینویسد:
تفسیر اول از همه مناسبتر است ،چراکه منظور نفی اعمـال بـتپرسـتان اسـت کـه عبـادت و
رربانی را برای غیر خدا میکردند؛ اما با این حال جم میان همه معانی و روایاتی کـه در ایـن بـاب
رسیده است هیچ مانعی ندارد و بهخصـوص اینکـه دربـارۀ بلنـدکردن دسـت بـه هنگـام تکبیـرات،
روایات متعددی در کتب شیعه و اهل ّ
سنت نقل شده است ،به این ترتیب آیه مفهوم جامعی دارد کـه
اینها را نیز شامل میشود (شیرازی و دیگران.)372/07 :5375 ،
با تأیید نتیجهگیری آیتالله مکارم شیرازی ،مطلب طبری با حاق آیه و ژرفای آن بسیار سازگارتر است.
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 .5جماعتی از رریش؛ که عکرمه آن را نقل کرده است (الطبری ،جام البیان.)611/25 :1521،
 .4عمرو بن عاص؛ در مناب شیعی در تفسیر رمی از حضرت امام حسن نقل شده است که
مصداق «ابتر» عمرو بن عاص است (حویزی ،تفسیر نور الثقلـین .)619/4 ،1514 ،از تـابعین در
ّ
مناب اهلسنت از محمد بن علی دربارۀ این مصداق روایت شده است (الهاللـی ،االسـتیعاب فـی
بیان األسباب455/9 ،1524 ،؛ السیوطی ،الدر المنثور ،بیتا.)656/1 :
 .6مردی گمنام؛ از تابعین ابنزید به این دیدگاه را ل بوده است (الطبری ،جام البیان .)611/25 :1521
بهنظر میرسد ،از نظر اسناد حدیث و کثرت طرق ،در مناب شیعه و اهل ّ
سنت ،نـزول سـوره در
شأن عاص بن وا ل سهمی و سپب کل رریش است؛ زیرا در آغاز عاص بن وا ل سهمی «ابتر»بودن
پیامبر را بهعنوان کسر شأن آن جناب مطرح کرده و سپب در میان کل رریش گسترش یافته است.
اینکه سوره در شأن عمرو بن عاص نازل شده باشد ،در مناب شیعی و سنی از نظـر سـندی ضـعیف
بوده و با تاریخ صحیح نیز ناسازگار است.
نتیجه

طب روایاتی صحیح در مناب فـریقین ،و بـا نقـد و سـنجشگـری سـندی و محتـوایی روایـات
ضعیف ،سوره مکی بوده و نسبت به نظر راجح ،هیچ اختالفی میان مفسران شیعی و سـنی نیسـت.
برابر با روایات صحیح فریقین ،شأن نزول سوره در مورد عاص بن وا ل اسـت؛ زیـرا او آغـاز کننـده
تبلیغات بر علیه حضرت رسول الله بوده ،سـپب بزرگـان رـریش از او پیـروی کـرده و ایشـان را
بهعنوان «ابتر» خواندند؛ از این نظر کل رریش نیز شامل شـأن نـزول سـوره اسـت .از نظـر روایـی،
معنای لغوی «کوثر» ،خیر کثیر بوده که دو مصداق آن ،یعنی :نهر یا حوضی در بهشـت در روایـات
صحیح فریقین مورد ربول است؛ با این تفاوت که در روایات شیعی تأکید بر ویژهبودن آل و محبـان
حضرت علی شده و اینکه اهلبیت نزدیک به پیـامبر هسـتند و خواهنـد بـود .مصـداقهـای
ً
دیگر ،برداشتهای اجتهادی مفسران اکثرا تابعی است که فقط بهعنوان یک نظریـۀ اجتهـادی همـه
درستاند و رابل جم اند .کوثر بهعنوان ذریه پسران حضرت فاطمـه ،بسـیار بـا ژرفـای معنـایی
سوره خوانایی دارد و مورد وفاق شیعه و اهل ّ
سنت است؛ اما روایتی دراینباره بهدست نیامد .از نظـر
روایی آنچه که مورد وفاق فریقین است ،همان معنای منقول از کعب ررظی بوده که میگوید :از بهر
شکر گباری برای کوثر ،بهترین عبادت جوانحی و جوارحی یعنی نماز را تقدیم خدا کن و رربـانی،
بهعنوان برترین عبادت مالی را به خدا ارا ه کن.
هرچند این سوره دربارۀ عاص بن وا ل و کل رریش است ،امـا از نظـر مفهـومی هـر کسـی کـه
 44دشمن حضرت رسول الله باشد ،تا روز ریامت ابتر خواهد بود.
تفسیر این سوره با روش روایی ،یکی از راههای تقریب و وحدت اسالمی میان شیعیان و سـنیان
با محوریت اهلبیت و ذریه حضرت فاطمة الزهرا در روزگار کنونی مسلمانان مـیتوانـد باشـد و
باید مورد توجه ررار گیرد.
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ق
اآلج ِّری ،محمد بن الحسین ،الشریعة ،المحق  :الدکتور عبداللـه بـن عمـر بـن سـلیمان
الدمیجی ،الریاض :دارالوطن1521 ،ق.
ابنأبیحاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیر القرآن العظیم البنأبیحاتم ،المحق  :أسعد
محمد الطیب ،السعودیة :مکتبة نزار مصطفی الباز1512 ،ق.
ابنحبان ،محمد بـن حبـان ،اإلحسـان فـی تقریـب صـحیح ابنحبـان ،ترتیـب :األمیـر
عالءالدین علی بن بلبان الفارسی ،حققه وخرج أحادیثه وعل علیـه :شـعیب األرنـؤو ،
بیروت :مؤسسة الرسالة1511 ،ق.
ابنحنبل ،أحمد بن محمد ،مسند أحمد بن حنبل ،المحق  :شـعیب األرنـؤو  -عـادل
مرشد ،وآخرون ،بیروت :مؤسسة الرسالة1521 ،ق.
ابنخزیمه ،محمد بن إسحاق ،کتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجـل ،المحقـ :
عبدالعزیز بن إبراهیم الشهوان ،الریاض :مکتبة الرشد ،الطبعة الخامسة1515 ،ق.
ابن سعد ،محمد بن سعد ،الطبقات الکبری ،تحقیـ  :محمـد عبـدالقادر عطـا ،بیـروت:
دارالکتب العلمیة1511 ،ق.
ابنعباس ،عبدالله ،غریب القرآن فی شعر العرب ،مسا ل ناف بن األزرق ،بیجا ،بیتا.
ابنعجیبة ،أبوالعباس أحمد بن محمد ،البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید ،المحق :
أحمد عبدالله القرشی رسالن ،حسن عباس زکی ،بیروت :بینا1529 ،ق.
ابنعساکر ،علی بن الحسن ،تاریخ دمش  ،المحق  :عمرو بن غرامة العمـروی .بیـروت:
دارالفکر للطباعة و النشر والتوزی 1514 ،ق.
ابنکثیر ،إسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،المحقـ  :سـامی بـن محمـد سـالمة،
ریاض :دار طیبة للنشر والتوزی  ،الطبعة :الثانیة1521 ،ق.
ابنماجة ،محمد بن یزید ،سنن ابنماجـه ،تحقیـ  :محمـدفؤاد عبـدالباری ،بیـروت :دار
إحیاء الکتب العربیة ،بیتا.
َ
َ
َ
ق
َّ
کامل رـره
أبوداود ،قسلیمان ْبن
م
األشعث ،سنن ابوداود ،المحق  :شعیب األرنؤو ومحمد م
م
بللی ،بیروت :دارالرسالة العالمیة1591 ،ق.
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 .19أبوالسعود ،محمد ،تفسیر أبیالسعود ،إرشاد العقل السـلیم إلـی مزایـا الکتـاب الکـریم،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .15استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة فی فضا ل العترة الطـاهرة ،محقـ  :اسـتاد ولـی،
حسین ،رم :جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة1511 ،ق.
 .14بحرانی ،هاشم بـن سـلیمان ،البرهـان فـی تفسـیر القـرآن ،محقـ  :بنیـاد بعثـت ،واحـد
تحقیقات اسالمی ،رم :موسسة البعثة ،رسم الدراسات اإلسالمیة.1514 ،
 .16البخاری ،محمد بن إسماعیل ،صحیح البخاری ،المحق  :محمد زهیر بن ناصر الناصر،
جده :دار طوق النجاة1522 ،ق.
 .13البلخی ،مقاتل بن سلیمان ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،المحق  :عبدالله محمـود شـحاته،
بیروت :دار إحیاء التراث1529 ،ق.
 .11البیهقی ،أبو بکر أحمد بن الحسین ،معرفة السنن واآلثـار ،المحقـ  :عبـدالمعطی أمـین
رلعجی ،کراتشی :جامعة الدراسات اإلسالمیة1512 ،ق.
 .11البیهقی ،أبو بکر أحمد بن الحسین ،البعث والنشور للبیهقی ،تحقی  :الشیخ عامر أحمـد
حیدر ،بیروت :مرکز الخدمات واألبحاث الثقافیة1516 ،ق.
 .21البیهقی ،أبو بکر أحمد بن الحسین،السنن الصغیر للبیهقی ،المحق  :عبـدالمعطی أمـین
رلعجی ،کراتشی :جامعة الدراسات اإلسالمیة1511 ،ق.
 .21البیهقی ،أحمد بـن الحسـین ،شـعب اإلیمـان ،حققـه :عبـدالعلی عبدالحمیـد حامـد،
الریاض :مکتبة الرشد1529 ،ق.
 .22ثمالی ،ثابت بن دینار ،تفسیر القرآن الکـریم( ثمـالی) ،محمـدهادی معرفـت ،بیـروت:
دارالمفید1521 ،ق.
 .29الحارث ،أبومحمد ،بغیة الباحث عن زوا ـد مسـند الحـارث ،المحقـ  :حسـین أحمـد
صالح الباکری ،المدینة المنورة :مرکز خدمة السنة والسیرة النبویة1519 ،ق.
 .25حلو ،محمدعلی ،حسین بن علی ،تفسیر االمام الحسین التفسـیر االثـری التطبیقـی،
کربالی معلی :العتبة الحسینیة المقدسة1591 ،ق.
 .24حــویزی ،عبــدعلی بــن جمعــه ،تفســیر نــور الثقلــین ،مصــحح :رســولی ،هاشــم ،رــم:
اسماعیلیان1514 ،ق،
 .26الخازن ،علی بن محمد ،لباب التأویل فی معانی التنزیل ،المحق  :تصحیح محمـدعلی
شاهین ،بیروت :دارالکتب العلمیة1514 ،ق.
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 .23الخطیب البغدادی ،أحمد بن علی ،المنتخب مـن کتـاب الزهـد والررـا  ،المحقـ  :د.
عامر حسن صبری ،بیروت :دارالبشا ر اإلسالمیة1521 ،ق.
 .21الداررطنی ،علی بن عمـر ،سـنن الـداررطنی ،حققـه وضـبط نصـه وعلـ علیـه :شـعیب
االرنؤو و آخرون ،بیروت :مؤسسة الرسالة1525 ،ق.
 .21الدارمی ،عبد الله،مسند الدارمی المعرو بـ (سنن الدارمی) ،تحقی  :حسین سلیم أسد
الدارانی ،المملکة العربیة السعودیة :دارالمغنی للنشر والتوزی 1512 ،ق.
 .91الرازی ،فخرالدین ،مفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1521 ،ق.
 .91السیوطی ،عبدالرحمن ،الدرالمنثور ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
 .92الشافعی َّ
البزاز ،محمد بن عبدالله ،کتـاب الفوا ـد (الغیالنیـات) ،حققـه :حلمـی کامـل
أسعد عبدالهادی ،الریاض :دار ابنالجوزی1513 ،ق.
 .99الصنعانی ،عبدالرزاق ،تفسیر عبدالرزاق ،بیـروت :دارالکتـب العلمیـة ،دراسـة وتحقیـ :
محمود محمد عبده1511 ،ق.
 .95الطبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الکبیر ،المحق  :حمدی بن عبدالمجیـد السـلفی،
القاهرة :مکتبة ابنتیمیة ،بیتا.
 .94طبرسی ،فضل بن حسن ،مجم البیان فـی تفسـیر القـرآن ،مصـحح :یـزدی طباطبـایی،
فضلالله ،تهران :ناصر خسرو ،تهران1932 ،ش.
 .96طبرسی ،فضل بن حسن ،تفسیر جوام الجام  ،مصحح :گرجی ،ابوالقاسم ،رـم :حـوزه
علمیه رم ،مرکز مدیریت1512 ،ق.
 .93الطبری ،محمد بن جریر ،جام البیان فی تأویل القرآن ،المحق  :أحمد محمـد شـاکر،
بیروت :مؤسسة الرسالة1521 ،ق.
 .91الطیالسی :،أبوداود ،مسند أبیداود الطیالسی ،المحق  :الدکتور محمد بـن عبدالمحسـن
الترکی ،مصر :دار هجر1511 ،ق.
 .91عسکری ،مرتضی 1935،ه .ش ،القرآن الکریم و روایات المدرسـتین ،رـم :کلیـة اصـول
الدین1935 ،ش.
 .51فیض کاشانی ،محمد بن شـاه مرتضـی ،تفسـیر الصـافی ،مقدمـه و تصـحیح :اعلمـی،
حسین ،تهران :مکتبة الصدر1514 ،ق.
 .51القاسمی ،محمد جمال الدین ،محاسن التأویل ،المحقـ  :محمـد باسـل عیـون السـود،
بیروت :دارالکتب العلمیه1511 ،ق.

48

پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 9911ش

«

40

 .52رمی ،علـی بـن ابـراهیم 1969،ه.ش ،تفسـیر القمـی ،محقـ  :موسـوی جزایـری ،رـم:
دارالکتاب1969 ،ش.
 .59مجاهد ،ابنجبر ،تفسیر مجاهـد ،المحقـ  :الـدکتور محمـد عبدالسـالم أبوالنیـل ،رـم:
دارالفکر اإلسالمی الحدیثة ،مصر 1511ق.
 .55مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة1931 ،ش.
 .54المناوی ،زینالدین ،التوریف علی مهمات التعاریف ،القاهرة :عالم الکتب1511 ،ق.
 .56النسا ی ،أحمد بن شعیب ،السـنن الکبـری ،حققـه وخـرج أحادیثـه :حسـن عبـدالمنعم
شلبی ،بیروت :مؤسسة الرسالة1521 ،ق.
 .53النیسابوری ،مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم ،المحق  :محمد فؤاد عبدالباری ،بیروت:
دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.،
 .51الواحدی ،علی بـن أحمـد ،أسـباب نـزول القـرآن ،المحقـ  :عصـام بـن عبدالمحسـن
الحمیدان ،المحق  :عصام بن عبد المحسن الحمیدان ،الدمام :دار اإلصالح1512 ،ق.
 .51الهاللی ،سلیم بن عید ،آل نصـر ،محمـد بـن موسـی ،االسـتیعاب فـی بیـان األسـباب،
المملکة العربیة السعودیة :دار ابنالجوزی للنشر والتوزی 1524 ،ق.

