
81 

 

 * نیقیمفسران فر دگاهیاسراء از د ۀسور 60 هیآ ریتفس

  

 

 

 

 

 

 

 

 1چکیده

اسراء از جمله آیات اعتقادی است که بیان دیدگاه های تفسیری فریقین  ۀسور 60 ۀآی

آن تأثیر مهمی در همگرایی اعتقادی امت اسالالیمی داردا این آیه  ر ر از اهار دربارۀ 

ملعونه و سالالرک الالی  ۀو شالال ر ’م، فتنه بودن رؤیای پیام ردموضالالو ا اطا ۀ ردا بر مر

دهد و بی ترین ارتیف آرای تفسیری مربوط به موارد فتنه می بسیار بیم داده شدگان

در  امیهبنی در معراج یا دودمان نفرین شدههایی نهاست؛ رؤیا به دو معنای دیدن صح

تفاسالالیر متعددی دارد که دو معناید دررت زموم و  شالال رۀ ملعونهعالم رواب،آمده و 

امیه بارزترندا اکثر مفسران اهل سنت معنای اول هر دو واژه را پذیرفته اند راندان بنی

ما مرائن ادبی و کثرت و غالب مفسالالالران شالالالیعه معنای دوم هر یر را برگنیده اندا ا

عامل  امیهدربارۀ بنیکندا شالالالنارت دیدگاه مرآن تأیید میروایات دیدگاه شالالالیعه را 

 مؤثری در دوری از آنان و رهروان ان استا
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 مقدمه

ندن دشالالمنان دین و تکمیل ایمان مؤمنان با اصالالل های مرآن، شالالناسالالایکی از آموزه

ساس روایاتی از اهل ستا بر ا بخ ی از مرآن دربارۀ دشمنان آنان  ^بیت عصمتت را

سالالورۀ  60ۀ این آیات، آی ۀاز جمل ا(628و  627 /2ا 1409)کلینی،  نازل شالالده اسالالت

رۀ اسالالراء اسالالت که روایات بسالالیاری در تفاسالالیر شالالیعه و سالالنی م نی بر ننول آن دربا

امیه، نقل شده استا این در طالی است که در زمان ویژه بنیه معرفی اهرۀ منافقان، ب

شاره ضر وهابیت با ای اد  صراطت الگوی طا های نظامی متعدد از جمله داعش به 

با کمر ابرمدرت و صهیونیسم  ا)سایت مطره(داند عمل و مرام رود را مرام اموی می

ازدا بنابراین، بیان دیدگاه مرآن دربارۀ این دودمان پردبه فسالالالاد و تنویر در زمین می

شده، انگین ساد در رزمندگان  ۀنفرین  نیرومندتری را در م ارزه و جنگ با این گروه ف

های کوتاه مدت الالان را برای عموم مردم شالالیعی ای اد و پوشالالالی بودن دسالالت اندازی

 کندا ثابت می

ای و در ی، توصالالیفی و کتابخانهدر این مقاله تیش شالالده اسالالت تا با پژوه الالی تحلیل

سورۀ اسراء پاسخ داده  60 ۀهایی دربارۀ تفسیر آیدامنه تفاسیر شیعه و سنی به پرسش

ست؟رؤیای پیام ر سیاق آیه با آیات م ل ای ست؟ مفهوم و  ’شودا ارت اط  اه بوده ا

و شالال رۀ ملعونه فتنه  ’مصالالداق رارجی شالال رۀ ملعونه ایسالالت؟ ارا رؤیای پیام ر

 اند؟هروانده شد

ش رۀ ملعونه »این موضو  عیوه بر کتب تفسیری، در مقاالت علمی تخصصی اون  

  «این شالالال رۀ ملعونه ایسالالالت»اثر علی لطفی و مقاالت تروی ی  «در مرآن و طدیث

سایت طوزه نت(  ش هاتی مانند ) سخ به  ش رۀ ملعونه »و پا ش رۀ  ی ه و  منظور از 

ست؟ سایت مطره(  «ای ستا اما تا) شده ا ضر در مقارنۀ علمی مطرح  زگی مقالۀ طا

 آرای فریقین استا 

 متن آیه: 

یا الَّتی َا الرُّؤْ دالنَّاسد وَ ما جَعَلْن نا لَرَ إدنَّ رَبَّرَ أَطاطَ ب َۀً لدلنَّاسد وَ  وَ إدذْ مُلْ ناكَ إدالَّ فدتْن أَرَی

سراءا إدالَّ  ُغْیاناً کَ یراً ال َّ َرَۀَ الْمَلْعُونَۀَ فدی الْقُرْآند وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما ینیدُهُمْ )به یاد  ؛(60)ا
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کامل به مردم دارد؛ )و از وضع ان  ۀآور( زمانى را که به تو گفتیما پروردگارت اطا 

کاملًا آگاه اسالالتا( و ما آن رؤیایى را که به تو ن الالان دادیم، فقا برام آزمایش مردم 

ها ایما ما آنن ذکر کرده[ را که در مرآبود؛ همچنین ش رۀ ملعونه ]دررت نفرین شده

 افناید! ها نمىکنیم؛ اما جن  غیان عظیم، اینم بر آنرا بیم داده )و انذار( مى

 ارتباط با آیات قبل

سالالیاق آیات م ل در مورد م الالرکان و موم ثمود بود و این آیه در وامع نوعی تسالالیی 

ت اوسالالتا در برابر تمرد مردم مکه از پذیرش دعوت و تکذیب رسالالال ’را ر پیام ر

داری مردم از فرهنگ گذشتگان سیاق آیات بیان این وامعیت اجتماعی است که جانب

بلکه پیش از  ،ارتصاص به م رکان مکه ندارد ^و ستین با دعوتد تحول زای پیام ران

گونه مقاومت ها وجود داشته استا در مقابل، رداوند نین به منظور پند و آنان نین این

های گوناگونی اون جریان مع نه بر ردم از کیفر الهی از راهاندرز و یا ترسالالالاندن م

و رؤیاهای راسالالتین، ار ار غی ی و ااا، بندگان را مورد آزمایش مرار  ^دسالالتان پیام ران

 و این آزمایش ها همچنان ادامه داردا ( 192 /13ا 1417)  ا  ایی، دهد می

 ساختار آیه

ستا آیه مورد بحث از شده ا إدنَّ رَبَّرَ » ااطا ۀ ردا بر مردم ا1 اهار بخش ت کیل 

أَرَیناكَ إدالَّ  وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیا الَّتی» ا’فتنه و آزمون بودن رؤیای پیام ر ا2ا «أَطاطَ بدالنَّاسد

سرک ی  ا4 ا«وَ ال َّ َرَۀَ الْمَلْعُونَۀَ فدی الْقُرْآن» اش رۀ ملعونه ا3 ا«فدتْنَۀً لدلنَّاسد افنایش 

  ا« ُغْیاناً کَ یراًوَ نُخَوِّفُهُمْ فَما ینیدُهُمْ إدالَّ » اانآزمایش شوندگ

 مفاهیم آیه

در این آیه پنج واژه محل ارتیف آرای تفسالالیری اسالالت که مفاهیم الالان بررسالالی 

 گرددامی

 اطا ها 1

مادۀ  مده، « طَوَطَ»از  فارس، یعنی اینی دور این دیگر را بگیرد آ  /2 ا1404)ابن 

صل ف« اطاط» ا(120 ستا در ا رداوند او را  ،«طا ه اهلل طو اً و طیا هً»عل متعدی ا
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اما  ا(279 /7ا 1408 )ابن منظور،طفظ کرد و مورد توجه و مرام ت رویش مرار داد 

به معنای نهایی ترین و « اطاط بال الالالیء»با رفتن به باب افعال و تعدی م دد یعنی 

ست )همان(ا بنابراین، ع ا سلا علمی بر اینی ا إدنَّ رَبَّرَ أَطاطَ » رت آیهکامل ترین ت

سلا علمی کاملی بر مردم داردا این « بدالنَّاسد ست که همانا پروردگارت ت به این معنا

 (ا99 /10ا 1404)طسینی، اشراف از نو  میمومیت و تدبیر و سرپرستی بندگان است 

مدرت داند و پاداش و کیفر مناس  ان را می ،شان آگاه استاز فرمان رداری و نافرمانی

سی نمی ست و م یت ردا بیرون اعمال دارد و تحت ارتیار اویند و ک تواند از روا

 ا(494 /6تاا بی)شیخ  وسی، رود 

ندگان آزمودن آنان با شالالالیوه تارهای ردا با ب های بر اسالالالاس ادامۀ آیه، یکی از رف

و دست از ل اجت باز دارندا روایات تفسیری صحابه  بترسندگفته است تا شاید پیش

تابعان اطا ۀ علمی را به صالالورت مصالالدامی و در ارت اط با رفتار م الالرکان مکه با  و

ردا به همه اینها آگاه  معنای آیه این استا[»]اندا ابن ع اس گفتا معنا کرده ’پیام ر

ست و می با  ’داند که اگر برای ان مع نه نیاوری آزارت رواهند دادا پس]ای[ پیام را

تواند رداوند می»ج ایی نین گفتا « ه ت لیغ ادامه بدهاا مینان به پاسالالالداری الهی ب

کندا پس تو اما مطابق مصلحت بندگان رفتار می ،های دررواستی را پدید آوردمع نه

ابوطمنۀ ثمالی اطا ۀ  ا(654 /6ا 1372)  رسالالی، « ، به ت لیغ رود ادامه بده’ای پیام ر

ا 1420)ثمالی، کرده اسالالت  تفسالالیر ’ردا را به معنای بازداشالالتن عرب از متل پیام ر

  ا(303

اندا اشراف علمی، شنارت، ذیل تفسیرکرده مفسران اهل سنت اطا ه ردا را به معانی

)بیضالالالاوی، ایرگی علمی و مدرت ردا ( 277 /2تاا بی )نحاس،تدبیر و مدیریت 

ندلسالالالی، 260 /3ا 1418 هیك کردن  (،21 /3ا 1419؛ ابن ع ی ه، 74 /7ا 1402؛ ا

ضاوی، همان؛ مظهری)بدر مریش در جنگ  هیك کردن آنان در  (،452 /5ا 1412، بی

 /2تاا بی)سالالمرمندی، بر مردم  ’پیروز کردن پیام ر ،(74 /7ا ، همان)اندلسالالیفتح مکه 

عد( 520 /2 ا1371)میطویش، ردا ۀ ایرگی اراد (،317 یام ر ۀو بر مردم  ’یاری پ

شور،  شتن مردم از آزار به پیام ر (،67 /15تاا بی؛ مراغی، 116 /14تاا بی)ابن عا  ’بازدا

م ،(335 /7ا تابیطاتم، ؛ ابن ابی402 /3ا تا، بی؛ دروزه77 /15ا 1412، )  ری  ۀه
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 مذکورهمه معانی  (،111 /15ا 1418، )زطیلیگفته به جن اشالالالراف علمی معانی پیش

یام ر (،283 /11ا 1364، )مر  ی بر اهل  ’ایرگی طکمت و مدرت ردا و پیروزی پ

 (ا20/360ا 1420رازی، فخر )مکه 

شیعه نین دیدگاه سران  شانیدارند های متنو  مف ، ؛   ا  ایی199 /3ا 1415، )فیض کا

شیرازی167 /12ا 1374؛مکارم، 139 /13 همانا سینی324 /3ا 1424، ؛   /7ا تا، بی؛ ط

جرجانی،  ؛237 /12ا 1408رازی،  ؛59 /5ا 1424، مغنیه ؛33 /4ا 1407؛ شالالال ر، 402

شانی ؛309 /5ا 1364 سی576 /5ا ، همان؛ می دی285 /5ا 1336، کا  /6ا 1419، ؛ مدر

  اوااا( 255

 احاطه ۀها درباردستاورد دیدگاه

معانی گفته شده دربارۀ اطا ه ردا بر مردم به معنای لغوی، یعنی  ۀرسد همبه نظر می

از اینی،  گردد، زیرا به طکم عقل، فایدۀ آگاهیاطا ه و اشالالراف کامل علمی باز می

شتن صفت گناف و بیهوده ست وگرنه، علم دا  ،ای رواهد بودعمل به مقتضای علم ا

تدبیر و مدیریت  ۀعلم و آگاهی الزم ادر طالی که رداوند از بیهودگی م راسالالالت

نابراین،  یاری صالالالحیح دیگران اسالالالتا ب به جا و مؤثر مدرت و  درسالالالت، اعمال 

 اند نه در عرض آناعلمیاشراف   ولهایا مدرت، نصرت و ااا در اشراف

همانا » اگونه رواهد بوداین« إنَّ رَبّرَ أطاطَ بالنّاس»معنای ع ارت  ،این اسالالالاس بر

و اگونگی اعمال اراده و مدرت را در )پروردگارت اشراف کامل علمی بر مردم دارد 

داندا یاری پیام ر و طراسالالت از او در جنگ و مواضالالع گوناگونی اون موارد ذیل می

تهت لیغ  جای هیچ و پیروزیش بر رواسالالال هداف مردم ل وجا پس  ها و عملکرد و ا

 ا(در راه ت لیغ نیست ’و نا امیدی برای پیام ر یترس، نگران

 مفهوم ناس ا2

 /6ا ، همان)ابن منظورها و آدمیان است اسم جمع انسان به معنای مردم، انسان« ناس»

در آیۀ مورد  هم نخوفهم، ینیداین کلمه دو مرت ه لفظاً و یر مرت ه با ضالالالمیر ( 11

ست، بنا بر دیدگاه ستا مراد از لفظ نخ شده ا شیعه، همۀ بحث تکرار  سیری  های تف
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ا 1423بلخی، )رصالالوص مردم مکه  (،275تاا بیهمان؛ اسالالترآبادی،    ا  ایی،)مردم 

( 303همانا )ثمالی، ]جاهلیت[  و عرب( 199 /3ا تا، بی)صالالافیمری الالیان  (،538 /2

ستا این م سنت نین وجود داردا سیری اهل  شان بر  بی ترولی  ،عانی در آرای تف نظر

 اسالالالتارازی، همان(  ا؛ مر  ی، همان1381 /2ا 1380، )سالالالورآبادیم الالالرکان مکه 

اند و به همان تفسالالالیر لفظ اینی نگفته« ناس»مفسالالالران در بیان مصالالالداق لفظ دوم 

  اندانخست اکتفا نموده

 «ناس» ۀها درباردستاورد دیدگاه

سم جمع، لف ست و معنای عموم را می« ال» دارایظ ناس ا ساندا یعنی همۀ مردما  ،ر

ای بر تخصیص ن اشدا اگر به سیاق آیات اما این عموم تا ومتی پذیرفته است که مرینه

یابیم که مخا   ان، م رکان مکه بوده استا م ل و س ب ننول ان توجه کنیم در می

تقاضالالالای مع نه کردند تا اون  ’مکه از پیام رم الالالرکان »فرمودا  ×ارا که امام بامر

 ا(21 /2ا 1367، )ممیااا« پیام ران پی الالالین درسالالالتی و راسالالالتی ن وتش را ثابت کند 

صدور طکم مطعی دربارۀ مردم است؛ « إنَّ رَبّر أطاطَ بالنّاس»همچنین آهنگ ع ارت 

سوء ر صرف و  شته بودیم و هر ت شان گذا فتاری را به این بیان که تا به طال اگر آزاد

اما از این به بعد تحت مدرت و تصالالالرف ردایند و  ،کردندمی ’در برابر دعوت پیام ر

ست که دیگر نمی توانند کاری از پیش ب رندا این لحن گفتار تند رو به م رکان مکه ا

سر راه دعوت پیام ر ست ناب ،کردندای اد می ’موانع متعددی بر  جای هاز جمله درروا

سمی، اتهام و ااا بنابراین،  مع نه، تکذیب، آزار عهد ذهنی رواهد « الناس»در « ال»ج

 یعنی همین مردم مکه که انین و انان کردندا ،بود

شیوه رفتاری همه ب ریت  سرانی که ع ارت را به اطا ۀ علمی ردا بر  اما دیدگاه مف

 در اسالالتمرار بر فسالالاد و تقلید نابخردانه از نیاکان جاهل از گذشالالته تا آینده، تفسالالیر

پذیرفته نیسالالت، زیرا این تعمیم نه با ادامۀ آیه و  (189 /13، همانا )  ا  اییاند کرده

أَنَّ »روایات تفسیری سازگار است و نه با وامعیت تاریخی، زیرا آیات مهدویت اون 

الدحُون الْأَرْضَ یردثُها عد اددی صَّ ، روایت گسترش عدل و داد در طکومت (105ا )ان یا« ال

یام رانی اون و وامعیت تاریخی در طکومت (338 /1همانا ی، )کلینمهدوی  های پ
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در مدینه و ااا دلیل بر آن اسالالالت که در مقطعی از  ’داود، سالالاللیمان، رود پیام ر اکرم

شده سلیم دعوت و طکومت پیام ران  آیه  ۀاندا در ادامزمان، همه یا بخ ی از مردم ت

که در مکه دیده و برای مردم مکه اشالالاره شالالده  ’نین به آزمای الالی بودن رؤیای پیام ر

اند، اعم از تازه مسالالاللمان یا بودندا بنابراین، مراد از ناس همان اهل مکه تعریف کرده

 کافرا

 مفهوم رؤیا ا3

صدر  «رأی» ۀاز ماد «رؤیا» ست که اگر متعدی به یر مفعول گردد  «ۀرأی، رؤی»و م ا

شو سر و اگر متعدی به دو مفعول  د به معنای دیدن با ا م به معنای دیدن با ا م 

ست  صیرت و اظهار نظر ا یاا آنچه را ؤر ا(292 /14ابن منظور، همانا )دل و علم و ب

در عالم رواب ب ینندا جمع آنا رُؤاه بر وزن رُعاه اسالالالتا گاهی به معنای دیدن در 

رَ فَکَ ِّر لدلرُّویا و هَسَّ فُؤادُهاااا »مانند شعر راعیا  ،بیداری هم استعمال شده است و بَ َّ

ساً کانَ مَ لها یَلُومها سینه ؛«نف اش کوفت ااا برای اینی که دیده بود تک یر گفت و بر 

  ا)همان( «کردو به کسی مژده داد که پیش از آن، او را نکوهش می

در آیۀ مورد بحث دارندا دیدن « رؤیا»مفسالالالران فریقین دو دیدگاه کلی دربارۀ معنای 

سران  اهایی در عالم روابصحنههایی در معراج و دیدن صحنه بیش از نیمی از مف

ست را  سنت معنای نخ شیعه معنای  ،(360 /20همان  )رازی،اهل  سران  اما اکثر مف

پذیرش معنای نخسالالت منوط به  اوااا( 189 /13، همانا )  ا  اییاند دوم را برگنیده

اما انان که آن اسالالت که با معنای طقیقی رؤیا و کاربردهای مرآنی آن مطابق باشالالدا 

هایی در عالم رواب اسالالالت و به ندرت به دیدیم معنای طقیقی رؤیا دیدن صالالالحنه

معنای دیدن در بیداری به کار رفته اسالالتا در اسالالتعماالت مرآنی نین به معنای دیدن 

 های رواب استعمال شده است که در م مو  در آیات ذیل استاصحنه

ُصصْ رُؤْیاكَ» سفا)« إدرْوَتدر عَلى ال تَقْ َصدَقَ» ؛(5 یو ُسولَهُ اللَّهُ لَقَدْ  الرُّؤْیا بدالْحَقِّ  رَ

ردینَ ال تَخافُون صِّ َسکُمْ وَ مُقَ شاءَ اللَّهُ آمدندینَ مُحَلِّقدینَ رُؤُ ْس ددَ الْحَرامَ إدنْ  «  لَتَدْرُلُنَّ الْمَ

ارد پیش از صلح طدی یه در عالم رواب دیده بود که بدون تردید و پیام ر (27 )فتحا

مسالال دالحرام رواهند شالالدا اما ومتی آهنگ عمره را کرد م الالرکان در طدی یه مانع از 
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القضالالا را به جا آوردند و به این ترتیب رؤیای ۀورودشالالان شالالدند و سالالال بعد عمر

 (ا841 /4همانا  )  رسی،طضرت به طقیقت پیوست 

ب )راغهایی در عالم رواب اسالالالت در این دو آیه به معنای دیدن صالالالحنه« رؤیا»

صفهانی، ستعمال  ۀبنابراین، در آی( 375همانا  ا مورد بحث نین باید به معنای طقیقی ا

ای وجود صالالارفه دارد که انین مرینه ۀشالالده باشالالد و رروج از این معنا نیاز به مرین

 ندارداطال بنگریم که موضو  رؤیای طضرت اه بوده استا

 )ص(نقد وبررسی آرای موضوع رؤیای پیامبر

شیعه طدو سران  سه رأی باز مید یازده دیدگاه را گفتهمف گرددا اند که در م مو  به 

امیه و کسالالان دیگری را دید که بر من رش تردد کرده و به گمراهی مردم بنی پیام را 1

پایین میمیمونا 2پردازندا می باال و  پیروزی در  ا3روندا هایی را دید که بر من رش 

 های بدر و فتح مکه را دیداجنگ

گردد، زیرا در میان روایات دسالالالته اول و دوم اول باز مینظر فسالالالیری دوم به نظر ت

امیه را اون بوزینگانی دید که بر من رش تردد روایاتی نقل شده است که طضرت بنی

ستمی ستۀ دوم ۀکنندا بنابراین، رؤیاهای د در روایتی آمده که  اندااول در وامع تع یر د

 ا(543 /3ا 1416، بحرانی)تع یر کرد  امیهها را به بنیج رئیل میمون

ست سوم نین پذیرفته نی مانند  ،زیرا اوالً، آیات جداگانه و مختص به رود دارند ،رأی 

ست و آی ’فتح که دربارۀ ورود پیام رۀ سور 27 آیۀ س دالحرام ا صحاب به م إدذْ »ۀ و ا

 (43ا )انفال« یراً لَفَ دلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فدی الْأَمْرکَثد فدی مَنامدرَ مَلدیلًا وَ لَوْ أَراکَهُمْ اللَّهُ یردیکَهُمُ

و تطویل ناب ا ریف بیغت مرآن اسالالتا ثانیًا، آیۀ مورد بحث پیش از ه رت نازل 

اند و همان زمان محقق ولی آیات دو رؤیای دیگر پس از ه رت نازل شالالالده ،شالالالده

هل سالالالنت این توجیه را اما برری روایات ا ا(188 /13ا ، همان)  ا  اییگ الالالتندا 

های م رکان در پس از این رؤیا، نام ک ته ’کند، زیرا نقل شده که پیام رمخدوش می

در  اگرفتندرا به اسالالتهنا می ’بینی پیام راما آنان پیش ،دادها ر ر میجنگ بدر را به آن

پیش از آغاز جنگ جای ک ته شدن م رکان را به اصحاب ن ان طضرت جنگ بدر، 

ست و عام ت، پیشداد می ضرت به ومو  پیو اما  ا(457 /1ا 1999، )نخ وانیبینی ط



89 

 

ست که هیچ مرینه شکال این روایات در این ا س ب ننول ندارند ای ا که ن ان دهد 

اندا بنابراین، رالیاااا« فننلت و إذ ملنا »اندا به ع ارت دیگر، این روایات از ع ارت آیه

ست که پیام رارت اط به آیۀ مورد بحث ندارندا  های جنگ بدر را در صحنه ’و بعید نی

ای دربارۀشالالان نازل ن الالده باشالالدا افنون بر آن، رؤیاهای دیگری دیده باشالالند که آیه

ارت ا ی میان جنگ بدر و شالال رۀ ملعونه وجود ندارد، این در طالی اسالالت که رؤیای 

ش رۀ ملعونه پیوند ماهوی دارند و به عنوان یر فتنه  و آزمون تلقی موجود در آیه و 

 اند بنابراین، ش رۀ ملعونه باید تع یر همان رؤیا باشداشده

طسالالینی همدانی، )امیه بر من ر از شالالیعه و سالالنی تا طد تواتر روایات رؤیای تردد بنی

یان شالالالد (101 /10همانا  ما انان که ب  ،و از  رق گوناگون نقل شالالالده اسالالالتا ا

کثرتد نقل، مردد میان دو تفسیر اسراء و به ترتیب  های مفسران اهل سنت غال اًدیدگاه

ست و رؤیای بنی سیو ی، امیه ا سیاری از آنان با تحلیل (ا191 /4ا 1404) هایی ال ته ب

امیه را از جهت متن و سالالند تضالالعیف کنندو اند تا روایات رؤیای بنینامص کوشالالیده

ی که روایات ۀاما اسالالتفاضالال (ا383 /11ا ، همان)مر  یمعنای اسالالراء را ترجیح دهند 

صحیحبرری از آن سران بنرگی اون فخر رازی را وادار به پذیرش روایت ها  اند مف

ست عای ه کرده عای ه مروان بن طکم را نکوهش کرده که او از  ،ا در این روایتا

 /21ا 1420)رازی، دودمانی اسالالت که رداوند آنان را شالال رۀ ملعونه روانده اسالالت 

 (ا365

امیه بر من ر شان به تردد بنین روایات وارد شده اشارهاز جمله اشکاالتی که بر متن ای

سول ضرت ر شده و  ’ط ست که آیۀ مورد بحث در مکه نازل  ستا این در طالی ا ا

سخ  ’پیام ر شکال را این گونه پا سنت ا شتا اگر اه برری از مفسران اهل  من ری ندا

، مر  ی)د اند که مانعی نیسالالت که طضالالرت آیندۀ مدینه را در روابی دیده باشالالداده

 همان(ا

علی من ر »اما در برری روایات آمده اسالالت آن طضالالرت رؤیا را با اشالالاره به من رش 

سخ باید گفتا اوالً، این روایات در مقام  ، همان(اسیو ی)کرد گنارش می« هذا در پا

در مدینه پیش از ننول سورۀ مدر  ’، پیام ربیان س ب ننول آیه مورد بحث نیستندا ثانیاً
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ست ناظر به  مذکورپس روایت  (ا633 /5ا تابیطوینی، )ؤیا را دید نین این ر ممکن ا

شده شدا افنون بر آن، روایات متعددی نقل  سورۀ مدر با اند که نامی از س ب ننول 

آمده « من رهایی از آتش»اند، بلکه من ر یا مطلق یا با ع ارتن رده ’من ر طضرت رسول

«  من ری هذا»توان گفتا روایاتد محتوی ، میبنابراین (ا298 /2ا تا، بی)عیاشالالیاسالالت 

سورۀ مدر و روایاتد م تمل بر  س ب ننول  مرت ا با « من ر یا منابرَ من نار»مربوط به 

 ننول آیۀ مورد بحث یا سورۀ مدرندا

سراء و بنی امیه را بدون ترجیح برری از مفسراند برجستۀ شیعه نین دو رأی تفسیری ا

 (ا495 /6ا ، همان) وسالالیاند یای طضالالرت نقل کردهدادن یکی بر دیگری، برای رؤ

ستا به این دلیل برری  صحت این نظر ا سر به  عدم ترجیح، ن ان دهندۀ گرایش مف

شیده سران کو سراء در عالم از مف اند میان این دو دیدگاه جمع کنند، به این بیان که ا

دوزخ است  های آن، دیدن ش ره زموم دررؤیا بود )اسرای منامی( و از جملۀ صحنه

 (ا372 /3ا تابی)ثقفی تهرانی، امیه است که غذای بنی

ست ست نی سیلۀ آزمایش مردمی ، اما این جمع هم در زیرا این رؤیا، به دلیل مرآن، و

از  ’شالالان افنوده و به دلیل روایات، مایۀ اندوه پیام ربوده که در نهایت بر سالالرک الالی

ت آغازین سالالالورۀ اسالالالراء، اوالً، عام ت گمراهی مردم شالالالدا در طالی که به دلیل آیا

بلکه تصالالریح بر طرکت شالال انه شالالده  ،ای بر رؤیا بودن اسالالراء )معراج( نیسالالتمرینه

های ]مدرت[ ردا ثانیاً، اسراء با هدف ن ان دادن ن انه (ا1 )اسراءا« اسری بع ده لییً»

ساندن عده ’به پیام ر س یح ان ام گرفت نه تر سرکش؛ به این دلیل رداوند با ت و ای 

، ثالثاً  (ا1 )اسراءا« س حان الذیااا»عظمت فعل رداستتننیه یاد شده که این نمایانگر 

شاره سیلنه تنها هیچ ا سراء و ست، بلکه پیام ر ۀای به این ن ده که ا ساندن مردم ا  ’تر

شادیصحنه سیار مفرح و  اون نندیکی به ردا، طوض  ،بخش در به ت دیدهای ب

ش شاکوثر، تحلیل و رو سی،  تگانمدگویی فر ضیح  ا(303 /18ا 1404)م ل با این تو

 توان پذیرفتاتفسیر رؤیا به معراج را نمی

اما آنچه باعث شده تفسیر رؤیا به اسراء )معراج( را مفسران شیعه نین نقل کنند وجود 

روایات تفسالالیری صالالحابه و تابعان بنرگی اون ابن ع اس، سالالعید بن ج یر، م اهد، 
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الی  اإلسالالراء ۀعین، لیل ۀإنّه أراد رؤی»انداۀ مورد بحث گفتهمتاده و ااا اسالالت که ذیل آی

سیاااا« بیت المقدس  شیخ  و سند (ا495 /6ا ، همان) های اهل اما این روایات که با 

شده شده که  ،اند معارض نین دارندسنت نقل  زیرا از رود ابن ع اس هم روایتی نقل 

امیه و در روایت دیگر، به تردد بنی )همان(به مکه  ’رؤیا را به پیش بینی ورود پیام ر

توان به ا بنابراین، نمی(361 /2ا ، همانرازیفخر )تفسالالیر کرده اسالالت  ’بر من ر پیام ر

سنت اعتماد کرد سیری اهل  سراء  اروایات تف سلیمان رؤیا به ا سیر مقاتل بن  در تف

 ا (539 /2ا بلخی، همان)اما مقاتل زیدی است  ،تفسیر شده

امیه بر رؤیا فقا به رواب دیدن تردد بنی ^بیتات تفسالالالیری اهلدر مقابل، در روای

ست ه یا من ر ب ’هایی آت الین، یا من ر طضالرت رسالولمن ر  ور مطلق تفسالیر شالده ا

به جای بنی (ا22 /2ا ، همانممی ؛543 /3ا ، همان)بحرانی یاتی نین  ته در روا یه ال  ام

ضیالً»ع ارت  شده (543 /3 همانا انی،)بحر« رجاال علی المنابر یردون الناس  ، نقل 

مؤید بر این  ابر تقیه داللت دارد«إنا ال نسالالالمی الرجال باسالالالمائهم»جملۀ ۀ مرینه که ب

امیه است که در زمان طکومت بنی ‘مدعا صدور این روایات از امام بامر و امام صادق

 کردندا زندگی می

جای بنی به  یت دیگری  یه از ع ارت در روا جاالً»ام عدیمن بنی ت ر و « میم و 

شده « مغیرهاألف ران من مریش بنی» ستفاده  شدند و بنیا امیه که در جنگ بدر هیك 

  ا(52تاا بی)ابن  اووس،  که تا مدتی طکومت کردند

امیه بر ، از تردد صالال یان )کودکان( بنی«ۀامیرجاال من بنی»در اطادیث دیگری به جای 

ضلون الناس»و بدون ع ارت  ’من ر طضرت ستیا «ی شده ا  ’اما همین تردد، پیام ر اد 

  ا)همان(را اندوهگین سارت 

 دستاورد بحث

صارفه از معنای طقیقی، رواب دیدن  ۀدلیل عدم وجود مرینه ب ’مراد از رؤیای پیام ر

نان بوده ما ما عده ،اسالالالت و هدف از آن آزمودن مسالالالل با یدن بر ه ای  جای ترسالالال

شدا بسرک ی سیره شان افنوده  های این صحنه ،ی م مل و م ینیدلیل روایات تف

ستا به این دلیل  ست بوده ا رؤیا تردد مردانی بر من ر و گمراه کردن مردمان از راه را
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مصادیق بارز  ،ساز بودا با توجه به این روایاترؤیایی ناروشایند و اندوه ’برای پیام ر

 انداامیهاین مردان رلفای اول و دوم و بنی

لذا ک ف  ابا ش ره به عنوان یر فتنه نام برده شده است براساس متن آیه، این رؤیا

 د ردا از رؤیا با تفسیر ش رۀ ملعونه مرت ا است اامر

  ملعونه ۀش ر ا4

ش رۀ ملعونه ع ارتی توصیفی مرکب از ش ره و ملعونه استا ش ر به گیاهی ا یق 

د و تفاوتی تنهایی و با تکیه بر رود باال روه شالالود که بر سالالامۀ رود بایسالالتد یا بمی

، )ابن منظورکند که سالالامه اش باریر باشالالد یا کلفت، در زمسالالتان بماند یا نماند نمی

لغوی دیگری معنارا به گیاه تنه دار اون نخل محدود کرده اسالالالتا  ا(33 /7ا همان

اما در اسالالالتعماالت مرآنی به هر نو  گیاه سالالالامه دار، نرم یا  ا(159 /1ا تا، بی)فیومی

بر او گیاهی از  ؛وَ أَنْ َتْنا عَلَیهد َش َرَۀً مدنْ یقْطین» مانند ،ه استضخیم( ش ر ا یق شد

 (ا146 )صافاتا« نو  کدو رویاندیم

شت ر ال یء»ش ر در لغت عرب در اصل از  گرفته شده است یعنی بخ ی از آن « ا

دلیل درهم رفتن شاره هایش در یکدیگر به نام ه در بخ ی دیگر فرو رفتا دررت ب

های اصیل لغت ا با بررسی فرهنگ(139 /12 تاابی)زبیدی، ه شده است ش ر رواند

غهعرب اون  قایس الل فارس،  مع م م یل بن  العین، فیومی المنیر مصالالال احابن  رل

زمخ الالری، شالال ره به  اسالالاس ال یغهجوهری،  صالالحاحزبیدی،  تاج العروساطمد، 

ر ع ارت فقا ی العرب لسالالانمعنای دودمان و ت ار کسالالی تعریف ن الالده اسالالتا در 

فینی از ری ۀ « ای من اصل م ارك اۀم ارک ۀو یقال فین من ش ر»کوتاه آمده استا 

  ا(36 /7ا ، همان)ابن منظور« باشگونی است

، ولی در اطادیث شیعه و سنی دفعات بسیاری در معنای دودمان استعمال شده است

من  اجد رجیً»، ع ارت ع داهلل بن عمرا (221 /1ا ، همان)کلینیمانند شالالال رۀ ن وت 

سفر الدماء وااا ۀمعاوی ۀش ر صیری، « ی یا علی، » او روایت ن وی (38 /8 ا1420)بو

ش ر شتی و انا و انت من  ش ر  ممکن  ا(75 /7ا تا، بی)نی ابوری ۀواطد ۀالناس من 

ش ره بر معنای دودمان در محاورات مردم از باب ت  یه ت ار و دودمان  ست داللت  ا
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اما بعدها در اثر کثرت استعمال معنای طقیقید  ،دررت بودههای یر شخص به شاره

شدا انان شارهتعینی یافته با شعار جاهلی نین دودمان به  هایی که ری ه دارند که در ا

ث وت استعمال ش ره در معنای  ۀت  یه شده استا آنچه در این بحث مهم است دیرین

صحت ب ستا بنابراین، از  سیم ا صدر ا ست که بگوییم منظور از دور نه دودمان در  ی

شندا اکثرش رۀ ملعونه شده با ش رۀ  ت ار نفرین  ستناد روایات  شیعه به ا سران  مف

ندرت به شالالال رۀ زموم، ابوجهل، دو تن از بنی تمیم و بنی ه امیه و بملعونه را به بنی

اندا ال ته مرطوم آما مصالالطفی عدی )رلیفه اول و دوم(، شالالیطان، منافقان تفسالالیر کرده

  ا(438 /5ا 1418، )رمینیرا ش رۀ ملعونه روانده است  ×نین گیاه منهیۀ آدم +رمینی

با این تفاوت که  ،اندمفسالالران اهل سالالنت نین همان آرای تفسالالیری شالالیعه را نام برده

  ×آدم ۀولی نامی از ش ره منهی ،اندرا هم افنوده (،ر یثه )پیچر، یهودیان و کار ۀش ر

 ا2 ازموم ۀشالال را 1کثرت به ترتیب پیرامون معانیا آرای اهل سالالنت از نظر  اندان رده

  ازندا )تمام تفاسیر اهل سنت(امیه دور میبنی

بر شالال رۀ  ’انط اق صالالحنه رؤیای پیام ر ،آیددسالالت میه اما آنچه از واشالالکافی آیه ب

 دالیل ذیلاه ملعونه است ب

و در شالال رۀ ملعونه، یا عهد ذکری یا طضالالوری یا ذهنی اسالالت؛ اما ذکری « ال» ا1

زیرا نه م ل از این آیه یاد شده و نه در صحنۀ ننول آیه دررتی بوده  ،طضوری نیست

شاره کند ’تا پیام ر بوده  ’بنابراین، ذهنی استا یعنی این ش ره در ذهن پیام ر ابه آن ا

های رؤیا باید باشالالد، یعنی اند، این آشالالنایی فقا از  ریق صالالحنهو با آن آشالالنا بوده

ست می ای را درش رۀ ملعونه سیر رؤیا بد ساس تفا آید که عالم رواب دید که بر ا

 انداامیههمان بنی

شده ’رؤیای پیام ر .2 ش رۀ ملعونه هر دو به عنوان یر فتنه معرفی  اگر دو  امااندا و 

  اشدفتنه با صیغۀ تثنیه )فتنتین( گفته می بایداین بودند 

معنای طقیقی لعن ن ده استا  دررتی به ، ور که عیمه   ا  ایی فرموده استآن ا3

 )بقرهاکافران  ا(60 )مائدهاهایندا یهودیان بلکه ملعونان در مرآن سالاله دسالالته از انسالالان

ست (68 )توبهاو منافقان  (161 شده ا ش ره که در مرآن لعن  یکی از این  ،پس این 
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رداوند « النَّاسدإدنَّ رَبَّرَ أَطَاطَ بد»فرمایدا به دلیل ابتدای آیه که می اسه دسته باید باشد

شت اما منافقان همچنان به آزار  ’فریب و نیرنگ کافران و م رکان را از پیام ر دور دا

ضرت صی از منافقان رواهد بود ادامه می ’ط ش رۀ ملعونه  ایفۀ را دادندا بنابراین، 

ست که در روایات بر بنی شده ا صادیق دیگری تط یق داده  ا ، همان)  ا  اییامیه و م

 ا(127 /13

سن م ت یا 4 صحابیان و تابعیان بنرگی اون امام ط سیاری  ، ×در روایات تاریخی ب

همانا رازی،  فخر)و افرادی اون عای ه  (266 /33همانا )م لسی، ع داهلل بن جعفر 

ش رۀ ملعونه (،358 /20 اند نکوهش معاویه و مروان بن طکم را به دلیلی که از افراد 

، نین به عمر بن رطاب گفت که ×دندا امیرمؤمنان علیآورکردند و آنان دم برنمیمی

 ا(297 /2ا ، همان)عیاشیامیه نازل شده است این آیه )ش رۀ ملعونه( در شأن بنی

قل ،به  ور کلی مادر اکثر ن مه معصالالالوم  تاریخی هرگاه ائ یادی از بنی^های  یه ،  ام

ش رۀ ملعونه نام میمی سیبردند کردند به عنوان  شیخ 279-276 /1ا 1403، )  ر ؛ 

ا طتی سالالالعد (253ا 1383؛   ری، 219 /9ا 1404لحدید، ا؛ ابن ابی178ا 1413مفید، 

از نوادگان عمر بن ع دالعنین رلیفه اموی که از اصالالالحاب  یالخیر بن ع دالملر یک

ای سخت، نگرانی رود را از الحاق به ش رۀ ملعونه ابراز کردا بود، با گریه ×امام بامر

ریصه (ا 85ا 1403)شیخ مفید، ذیرش و انتساب به رود، دلداری داد او را با پ ×امام

به  وری که در برری موارد  ،امیه به ش رۀ ملعونه گاه بیش از نام ان بودشهرت بنی

شان فقا از  ستفاده می« ش رۀ ملعونه در مرآن»هنگام یاد ا (290 /1ا تا، بی)مفیدشد ا

 .است ’ام رش رۀ ملعونه تع یر رؤیای پی ،بر این اساس

 چگونگی استعمال ادبی شجرۀ ملعونه

شد که در زبان عرب ب شده ه بیان  سیم دودمان به دررت ت  یه  صدر ا صوص  ر

ستعمال ش ره در نسل انسانی، از باب م از است نه طقیقت و این  ااست بنابراین، ا

شود منظور گوینده، معنای م  صارفه دارد تا معلوم  ستعمال نیاز به مرینه  ازی گونه ا

رسد مرینه، ادامۀ است نه طقیقیا اما در آیه مورد بحث این مرینه ایست؟ به نظر می

سان« وَنُخَودّفُهُمْ فَمَا یندیدُهُمْ إدلَّا  ُغْیانًا کَ دیرًا»آیه  ساندن و  غیان ان شد که تر ستا با ها
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سان ش رۀ ملعونه ان شدهیعنی  ر اند که ار ار از طقیقت ان اینی جن بایهای نفرین 

از تفسالالالیر شالالال ره  ’هانی عمه پیام ر اکرمافنایدا در روایتی از امشالالالان نمیگمراهی

ولی ترساندن  ،اند که ترسانده شدندش رۀ ملعونه کسانی»در پاسخ گفتا  ؟پرسیدند

  ا(49 /7ا ، همان)بوصیری« شان نیفنوداینی جن بر سرک ی

بدانیم و آن را به « اسن»را مختص به « هم»این دیدگاه منوط به آن اسالالت که ضالالمیر 

عاص» نده« طکم بن  مان آی یان و دود یای مروان نانن ید بننیم، زیرا ا در  کهاش تقی

شد ساس ام رکان مکه بودند« ناس»مراد از  ،ابتدای مقاله بیان  «  هم»ضمیر  ،بر این ا

بنی »ند که بر اسالالاس روایات اگردد عده راصالالی از مردمکه به شالال رۀ ملعونه بازمی

 .طکم بن عاص و دودمان آینده اویند یعنی« امیه

  غیان ا6

صدر«  غیان» سم م ست«  غی»ا شتن ا سرک ی و از محدوده گذ مراد از  ابه معنای 

از باب تأکید یا « ک یر»مورد بحث گمراهی بسیار است و توصیف آن به  ۀ غیان در آی

های برهانگردد که انسان گمراه در برابر ادله و سرک ی ومتی پدیدار می م الغه استا

ستد و آن شد، بر هدایت بای ها را تکذیب کندا دالیل هدایتی که به م رکان مکه ارائه 

ساندن آن ساس رود آیه، تر سیم و ا شت اموام پیش از ا سرنو ها بود که یا با ر ر از 

سیشان با پیام ران الهی بود عام ت مقابله شیخ  و ساندن با  ،(495 /6ا ، همان) یا تر

ا یا فاش کردن (192 /13ا ، همان)  ا  اییزمینی غیر نابود کننده بود آیات آسمانی و 

 .’طقیقت وجودی و آیندۀ شوم ان با گنارش رؤیای پیام ر

سخ طقیقت  ’یای پیام رؤامیه تع یر رگویند ومتی بنی سیدن از م شنیدند به جای تر را 

شوم رود، بی تر با انت ار این تع یر به رود می  ۀدر آینده بر جامع بالیدند کهو آیندۀ 

، )سور آبادماسیمی طاکم رواهند شد و بدین گونه به سرک ی بنرگ داار شدندا 

 ( 1381 /2ا همان

ش رۀ ملعونه را به دررت جهنمی صحابه و تابعین که  سران   اما از دیدگاه برری مف

سالالالورۀ 66-61اند،  غیان بنرگ این بوده که پس از ننول آیات زموم تفسالالالیر کرده

سالالوزاند، سالال س ترسالالاند که سالالنگ را میما را از دوزری می ’گفتندا محمدصالالافات 
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سی، همان(روید گوید که در آن گیاه میمی شیخ  و سیدن ) ا بدین ترتیب به جای تر

از گرفتاری به روردن انین گیاهی، به انکار آن پردارتندا و طتی به   یعت پیرامون 

ند آن کس که می ند که با  تواندرود نظر نکردند تا دریاب یافری شالالالترمرا را  وری ب

روردن گلوله آت ین و فلن گدارته آسی ی ن یند، رواهد توانست که در دوزخ گیاهی 

زده به انکار و تکذیب آیات مرآن مقاوم بیافریندا م الالرکان به جای این تعقل، شالالتاب

 ا(435 /7ا ، همان)ممیپردارتند 

ضیحات و تحلیل ش رۀ ملعونه به دررت  ،هایی که بیان کردیمبا توجه به تو سیر  تف

توان پذیرفتا بنابراین، عکس العمل م الالالرکان در برابر شالالال ره زموم، زموم را نمی

نیسالالت بلکه مربوط به آیات شالال رۀ زموم در  (60 )اسالالراءامربوط به آیه مورد بحث 

 صافات استا ۀسور

 شدا ا بر اساس نتایج مفهوم شناسی مفردات، تفسیر آیه این گونه رواهدتفسیر آیه

کارشالالالکنی  گارت بر  به تو گفتیم ارادۀ پرورد که  گام  بدان( آن هن یام ر،  های )ای پ

م رکان مکه اون طکم بن عاص، ابوجهل، ولید بن مغیره و دیگران، غالب گ ته و 

 ۀن رؤیایی که به تو نمایاندیم، که دودمان نفرین شالالالدآتو را پیروز رواهد کرد و از 

گان بر من ربنی یه اون بوزین تت میت تردد میام به گمراهی ام ند و  ند، کن پرداز

یت کوتاه و فسادانگینشان اینی جن وسیلۀ آزمایشد )مینان مزیرا طاک ،ناراطت م اش

امیه )طکم بن عاص و فرزندانش( به جای ترسیدن استوارید( ایمان مردم ن ودا اما بنی

تکذیب او، از و  ’از عام ت گمراه گری رود و دسالالالت بر داشالالالتن از عناد با پیام ر

رود ررسالالند شالالدند و آن را پخش کردند و بدین ترتیب  ۀبینی طکومت ظالمانپیش

 براظهار دشمنی با اسیم ادامه دادندا

سلیم اج اری بنی امیه پس از فتح مکه، که از ترس جان بود، منافاتی ناگفته نماند که ت

اسیم را بر زبان راندند و زیرا آنان در وامع منافق بودند و  ،با افنایش  غیان ان ندارد

کردند و هنگام به مدرت بلکه در جمع رود آشالالالکار می ،کفر را در دل پنهان کردند

ند و هیچ ردا پردارت به تحریف اطکام دین  یدن  یر از فریقین منکر جور و رسالالال

 فسادشان نیستا
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 رفع اتهام از شیعه

شیعه و جمع مابل توجهأمت سیری  ی از هم نظران سفانه برریف علمی بودن نظر تف

تیمیه صاط ان این نظر را متهم به تک ر بر ردا و کذب سنی شان، مغرضانی اون ابن

سران اهل  ا(404 /3ا 1406، )ابن تیمیهاند کرده سیاری از مف ست که ب این در طالی ا

 /20همانا رازی،  فخر)اند ه و پذیرفتهدسنت از جمله فخر رازی این تفسیر را نقل کر

ش رۀ ملعونه را به بنیا محمد عن(358 سیر  شیعه ت دروزه تف سخنان جعلی  امیه از 

های شالالیعه اسالالت و در ما معتقدیم که این روایت از سالالارتگی»گویدا داند و میمی

صادق تفسیر   رسی ست روایتی از امام[ بامر و  شیعی ا  ‘]م مع ال یان[ که تفسیری 

ش رۀ ملعونه در مرآن بنی شده که  های طنبی و مخالفت ان با ما اندا گرایشامیهنقل 

ست شکار ا شیعه، آ سران  سایر روایات مف  /3ا ، همان)دروزه« در این روایت، اون 

وده ده و اتهام از شالالالیعه زههایی که در این مقاله کردیم این شالالال سالالالیربا بر ا(404

 گرددامی

 نتیجه

ست که دو بخش از آن یعنی رؤیای  60آیۀ  سمت ا سراء م تمل بر اهار م سورۀ ا

صاص داده ’یام رپ سیری فریقین را به رود ارت ش رۀ ملعونه بی ترین ارتیف تف  و 

ست ش رۀ ملعونه به دررت  .ا ضرت و  سنت رؤیا به معراج ط سیر اهل  در اکثر تفا

تفسیر  ’رؤیا به رواب دیدن پیام ر ،اما در بی تر کتب تفسیری شیعه ،زموم تفسیر شده

کنندا ت بوزینگانی بر من رش تردد میصالالالوره امیه بشالالالده که در آن رواب دید بنی

 امیه تفسیر شده استاش رۀ ملعونه نین به بنی

ست  شیعه در سران  سی آرای فریقین دریافتیم که دیدگاه مف سه، تحلیل و بر با مقای

ست که رؤیای طضرت در رواب دیدن بنی ست که با هایی بر صورت میمونه امیه ا

به گمراهی مردم من رش تردد می ند و  نه نین همین میکرد ندا شالالال رۀ ملعو پردارت

شده شان اینی جن گمراه کردن دودمان منافق و نفرین  ساله  اند که طاکمیت ه تاد 

مردم و باز گرداندن الالان به دوران جاهلیت ن ودا بنابراین، انکار این تفسالالیر سالالخنی 
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شیعه به کذب و تک ر و غرض ست و متهم کردن  زی، روگناف و فامد ارزش علمی ا

 ای جن دشمنی با شیعه نداردای مغرضانی اون ابن تیمیه و پیروانش، انگینهاز سو

  



99 

 

 تابنامهک

  

 امرآن کریم

 قا1404مم، کتابخانه مرع ی، شرح نهج ال یغه، لحدید معتنلی، ع دالحمید، اابن ابی

سالالالالم،  محقق محمدرشالالالادمنهاج السالالالنۀالن ویه، بن ع دالحلیم،  ابن تیمیه، ابوالع اس اطمد

 قا1406

 تاامم، دار ال هاب، بیعین الع ره، ابن  اووس، اطمد بن موسی، 

 تاانا، بیبی التنویر، التحریر، رابن عاشو

ماهره، طسالالالن ع اس فى تفسالالالیر القرآن الم ید،  ال حر المدیداطمد بن محمد،  ،ابن ع ی ه

 اق1419زکى، 

 قا1404مم، دفتر ت لیغات اسیمی، مع م مقائیس اللغه، ابن فارس، زکریا، 

 ا1380تهران، علمیه، تفسیر، عیاشی،  ،بن مسعود، محمدا

تحقیق علی سالالالیری، بیروت، داراطیای ترا  لسالالالان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم، 

 اق1408عربی، 

تحقیقا محمد ، روض ال نان و روح ال نان فى تفسیرالقرآن، ابوالفتوح رازم طسین بن على

صح، محمد مهدم ،جعفر یاطقى ضومم هد، ، نا ستان مدس ر سیمى آ ، بنیاد پژوه هام ا

 اق1408

مالى نار ،ابوطمنه ث بت بن دی تحقیقا ع دالرزاق محمدطسالالالین ، تفسالالالیر القرآن الکریم، ثا

 اق1420، دارالمفید، بیروت، محمدهادم معرفت ،طرزالدین

 تحقیقا محمد جلیل صالالدمی، بیروت،ال حر المحیا، ابوطیان محمد بن یوسالالف،  ،اندلسالالی

 قا1402دارالفکر، 

 قا1416تهران، بنیاد بعثت، ال رهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، سید هاشم، 
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سلیمان،  سیر مرآن، بلخی، مقاتل بن  شحاته، بیروت، دار اطیای تف تحقیقا محمد اهلل محمود 

 اق1423ترا  عربی، 

ید الع الالره، اتحاف الحیره المهره بنوائد المسالالانبکر، الدین اطمد بن ابیبوصالالیری، شالالهاب

 قا1420ریاض، دارالو ن، 

تأویلع داهلل بن عمر،  ،بیضالالالاوم یل و أسالالالرار ال تحقیقا محمد ع د الرطمن ، أنوار التنن

 اق1418، ، بیروت، دار اطیاء الترا  العربىالمرع لى

 ا1364تهران، ناصر رسرو،  ،جیء االذهانمحمد بن اطمد،  جرجانی،

، ااپ دوم، بیروت، دار العلوملقرآن الی االذهان، تقریب اسالالید محمد،  ،طسالالینى شالالیرازم

 قا1424

محققا محمد بامر به ودی، تهران، لطفی، انوار درر الالان، طسالالینی همدانی، محمدطسالالن، 

 اق1404

، &، تهران، موسسه تنظیم و ن ر آثار امام رمینىتفسیر القرآن الکریم، سید مصطفى ،رمینى

 قا1418

تحقیقا صالالالفوان عدنان ، مفردات فی غریب القرآنال، طسالالالین بن محمد ،راغب اصالالالفهانى

 اق1412، دارالعلم الدار ال امیۀ، بیروت، داودم

 تاانا، بیبیتاج العروس،  ،زبیدی

صطفى سیر المنیر فى العقیدۀ و ال ریعۀ و المنهج، زطیلى وه ۀ بن م دارالفکر دم ق، ، التف

 اق1418، دومااپ ، المعاصر

 تااجا، بیبیبحر العلوم، اطمد، ، نصربن محمد بن سمرمندی

سورآبادم، ابوبکر عتیق بن محمد ،سورآبادم سیر  سیرجانىتحقیقا على ،تف سعیدم  ، اک ر 

 ا1380، فرهنگ ن ر نوتهران، 

اهلل مرع الالى ن فى، تمم، کتابخانه آیالدر المنثور فى تفسالالیر المأثور، الدین، جیل ،سالالیو ى

 اق1404

 قا1407، کویت، مکت ۀ األلفین، الثمین فی تفسیر الکتاب الم ینال وهر سید ع داهلل،  ،ش ر
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تحقیق اطمد میصر عاملی، بیروت، الت یان فی تفسیر القرآن، شیخ  وسی، محمد بن طسن، 

 تاادار اطیای ترا  عربی، بی

 قا1413مم، کنگره شیخ مفید، ارشاد،  محمد بن نعمان، شیخ مفید،

 قا1417مم، انت ارات اسیمى، فسیر القرآن المینان فى تمحمدطسین،    ا  ایى،

 قا1403م هد، ن ر مرتضی، اطت اج،   رسی، اطمد، 

 قا1403، م هد، ن ر مرتضی، ارتصاص، الالالالالالالال

تحقیق محمدجواد بیغی، ناصر رسرو، ااپ سوم، م مع ال یان،   رسی، فضل بن طسن، 

 ا1372

 اق1412، دار المعرفهبیروت، ، القرآن جامع ال یان فى تفسیر،   رم ابوجعفر محمد بن جریر

 قا1383مم، دار الذرائر، افست نسخه کتابخانه طیدریه، دالئل اإلمامه،   ری، محمد، 

 ا1383ماهره، داراطیای کتب عربیه، التفسیرالحدیث،  ،عنت دروزه، محمد

ااپ ، بیروت دار اطیاء الترا  العربى،التفسالالیر الک یر، ابوع داهلل محمد بن عمر،  ،فخر رازم

 اق1420، سوم

 اق1415، تهران، انت ارات الصدر، تفسیر الصافىمی محسن،  ،فیض کاشانى

 تحقیقا یوسف شیخ محمد، نرم افنار شاملهاالمص اح المنیر، فیومی مقری، اطمد بن محمد، 

 ا1364، تهران، ناصر رسرو، ال امع ألطکام القرآنمر  ى محمد بن اطمد، 

تحقیقا طسالالین ، تفسالالیرکنن الدمائق و بحر الغرائب ،محمدرضالالا ممى م الالهدم محمد بن

 ا1368، انت ارات وزارت ارشاد اسیمى سازمان ااپ و ،تهران ،درگاهى

 ا1367تحقیق  یب موسوی جنایری، مم، دار الکتاب، تفسیر مرآن، ممی، علی بن ابراهیم، 

کتابفروشالالالى ، تهران، ینتفسالالالیر منهج الصالالالادمین فى النام المخالف، کاشالالالانى می فتح اهلل

 ا1336، محمدطسن علمى

اک ر غفاری، بیروت، دار تعارف، دار صالالالعب، تحقیق علیکافی، ال کلینی، محمد بن یعقوب،

 اق1409
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 ا1388، 79م کات، شش رۀ ملعونه در مرآن و طدیث، لطفی، علی، 

 قا1404بیروت، الوفاء، بحار االنوار، م لسی، محمدبامر، 

 اق1419، دارمح ى الحسینتهران، ، من هدم القرآن، مدرسى سید محمدتقى

 تاا، بی، بیروت، داراطیاء الترا  العربىتفسیر المراغى، اطمد بن مصطفى ،مراغى

 ا1360تهران، بنگاه ترجمه و ن رکتاب، التحقیق فی کلمات القرآن، مصطفوی، طسن، 

سیر المظهرم ،محمد ثناءاهلل ،مظهرم سى، تحقیقا غیم التف ستانن ى تون ، ، مکت ۀ رشدیه، پاک

 قا1412

 اق1424، دار الکتب اإلسیمیۀتهران، ، تفسیر الکاشف، محمدجواد ،مغنیه

 ا1374، دار الکتب اإلسیمیۀ، تهران، تفسیر نمونه، مکارم شیرازم ناصر

 اق1382، مط عۀ الترمىدم ق، ، بیان المعانى، ع دالقادر ،میطویش آل غازم

 ا1371، ااپ پن م، تهران، امیر ک یر، ک ف األسرار و عدۀ األبرار ،الدین رشید می دم،

 ا1999مصر، داررکابى، الفواتح االلهیه و المفاتح الغی یه، اهلل بن محمود، نخ وانى نعمت

 ا1395دوم، ااپ جامعه المصطفی العالمیه، م هد، درس تفسیر تط یقی، زاده، طسن، نقی

 تااجا، بیبیتدرك علی الصحیحین، المسنی ابوری، طاکم، 

طدم مد،  ،وا مال بسالالالیونى زغلولاسالالال اب ننول القرآن، على بن اط ، بیروت، تحقیقا ک

اق1411دارالکتب العلمیۀ، 



 
 

 

Interpretation of Verse 60 of Chapter al-Isra according to the 
Scholars of the Two Major Branches of Faith* 
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Abstract 

The verse 60 of Chapter al-Isra is among the ideological verses of 
the Quran with great relevance to Islamic unity and solidarity of the 
Islamic world. The exegetic views presented by the scholars of 
both major branches of Islam are critical to the convegence of the 
Muslim Ummah.  This verse gives report on four things: God 
encompasses mankind; the Prophet's vision is an ordeal or trial, 
the cursed tree, and transgression of many of those who had been 
warned. The differences revolve mainly around the issue of ordeal 
and trial (fitna). As for vision, it has been used in two meanings, 
one relates to the sighting of scenes during the noctural journey 
(ascension), the other relates to seeing the accursed offspring of 
the Banu Umayyad family in a dream world. There are different 
interpretations for 'cursed tree'; it includes either the Zaqqum Tree 
or the Banu Umayyad family. Most of the exegetes have accepted 
the first meaning of both terms and most of the Shiite scholars and 
exponents have accepted the second meaning of each term. 
However, literary evidence and indications and the multiple reports 
confirm the Shia standpoint in this regard.  An indepth study and 
knowledge of the Quran will definitely reveal the fact to the reader 
that the Banu Umayyads and their followers were far from the truth 
and the right path . 

Keywords: verse 60, Chapter al-Isra, encompassing, vision, 
cursed tree, trial, rebellion, interpretation, Two Sects. 
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