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 1يدهکچ
ا َأْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر »ۀ ، در آی«الکوثر» نظران تفسیر دربارۀ مصداق و معنایاحبص  ۀاند. از جملهای متعددی را مطرح نموده، دیدگاه«ِإنَّ
در  «الکوثر»میان اندیشمندان دارد. در صورت قبول چنین دیدگاهی برای تفسیر  ای دربهشتی، حوض و خیر کثیر، جایگاه ویژه ها، نهرآن

ویژه دربارۀ نهر بهشتی، ضعف سندی و متنی ه شود. برخی روایات در این زمینه بقین دیده میاف عمیقی در روایات فریکهنگام نزول، ش
تواند . بنابراین، این نوع دیدگاه نمیاندمخالف سیاق آیات، روایات اسباب نزول و قانون عرض حدیث بر قرآن ،های غیر دقیق. تأویلدارند

سخنان مطرح شده مفسران نیز ربطی به تفسیر آیه ندارد و نوعی خلط مفهومی را در در هنگام نزول باشد. بسیاری از  «الکوثر»مصداق 
 ، قابل پذیرش است. «الکوثر»خروی اعنوان مصداق ه ها بوجود آورده است. برخی از این دیدگاهه این زمینه ب

 کثیر، اوالد پیامبر. ها: کوثر، روایات فریقین، فاطمه، نهر، حوض، خیرکلیدواژه
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 مقدمه
شوند. این واژه یکی رأی محسوب میه های مطرح شده فریقین دربارۀ الکوثر، نوعی تحمیل بر قرآن و تفسیر بسیاری ازدیدگاهب

دیدگاه در تفاسیر فریقین برای آن مطرح شده است. بیشتر  33از کلمات پر معانی و مصادیق متضاد قرآنی است که بیش از 
طع نظر از منزلت آنان، در مسائل علمی مستندات ارائه شده و شواهد موجود در منابع کارگشا . قاندکردهتابعین مطرح  راها دیدگاه

آیات قرآنی، بیشتر مورد عنایت اندیشمندان قرار گیرد.  ، در فهم تفسیر(24 :)محمد رسد که کلید تدبرنیست. الزم به نظر می
دست آوردن مصداق کوثر در هنگام ه صلی این پژوهش ب. هدف ااست «مصداق کوثر از دیدگاه مفسران فریقین»سؤال اصلی، 

نزول سوره است. این تحقیق با توجه به سه اصل یعنی سیاق آیات، روایات اسباب نزول و عرض حدیث بر قرآن همراه تدبر در 
 آیات سامان یافته است. 

 از:  ندادر منابع فریقین چهار قول معروف برای کوثر نقل شده است که عبارت 

 هرن
کید شده است. این مسئله نیازمند بررسی بیشتر دارد.  ،ر برخی روایات تفسیری فریقیند  مصداق بودن نهر جنت برای کوثر تأ

 روایات شيعه الف(

و از صحابه مانند: ابن  ^گونه روایات از امامان معصومعنوان نهری در جنت آمده است. اینه ر برخی روایات شیعه کوثر بد
المعمور دانسته در شرح حال معراج، کوثر را به عنوان نهر در بیت ×ست. در یک روایت طوالنی از امام صادقعباس نقل شده ا

 /5 :1419 )بحرانی، کوثر به عنوان نهر در جنت معرفی شده است ×در روایت وارد از امام علی (.10 /2 :1367 )قمی، است
772 .) 

ا َأْعَطیناَك اْلَکْوَثَر » نزل لما»: است چنین آمدهدر روایت ابن عباس این المنبر فقرأها علی الناس فلما  صعد رسول الله« ِإنَّ
 (. 680 /5)حویزی،  ...« من اللبن نزل قالوا: یا رسول الله ما هذا الذی أعطاکه الله؟ قال: نهر فی الجنة أشد بیاضا  

 ارزیابی 

یات اسباب النزول، قانون عرض حدیث بر قرآن، عقل و تدبر در قرآن روا، مشکل سندی و متنی دارند و با سیاق آیات ین روایاتا
 .مطابقت ندارند

. یکی جایگاه کوثر را در بیت داردهمخوانی ندارد و ضعف محتوایی  ×با روایت منقول از امام صادق ×روایت امام علی
روایت ابن عباس ضعف سندی و  (.680 /5 :1415 )حویزی، و دیگری در بهشت دانسته است (680 /5)حویزی،  المعمور

 . (680 /5 همان:) داردمحتوایی 
حوادث بعد از نزول سوره را نیز  یو. کند که گویا خودش شاهد نزول سوره بوده استای نقل میگونهه بن عباس روایت را با

، سه ر هنگام هجرت رسول خدابوده و د که ابن عباس تنها یک سال و نیم همراه پیامبریحالدر کند؟ به طور مستقیم بیان می
مگر اینکه از کسی که سبب نزول را  .دنیا نیامده بوده ل بعثت اتفاق افتاد، او بایکوثر که در او ۀساله بوده است. هنگام نزول سور

عباس از  ای که بر چنین ادعایی داللت کند، در دست نیست. البته طبق روایتی ابنقرینه دیده یا شنیده باشد، نقل کند و ظاهرا  



. ولی این مطلب وقتی درست است (10 /1 :1422 )ابن عطیه،در حق او بود  تأویل قرآن باخبر بود و این هم اثر دعای رسول الله
 باز هم تنهابه عنوان یک مصداق قابل پذیرش است.  ،که انتساب روایت به وی اثبات شود. در صورت انتساب روایت به او

فرسای ط سخت و طاقتی. با توجه به شرا(836 /10: 1372، )طبرسیمیان آمده است ه سخن ب در روایت ابن عباس از منبر
 /8 :1987 )ابن کثیر،که ابن کثیر ساختن منبر را بعد از هجرت در مدینه دانسته است چنان. آن زمان، در مکه منبری مطرح نبود

منبری  و در مکه اصل   (216 /21 تا:بی ؛ قرطبی،835 /10: مان، ه)طبرسیدانند دانشمندان فریقین سورۀ کوثر را مکی می(. 426
. این خود تعارض (216 /21 تا:بی )قرطبی،مکی بودن سورۀ کوثر از خود ابن عباس نیز نقل شده است  ،از طرف دیگر. نبوده است

 است.مات تاریخی علوه برخلف مسل  ه آید. بآشکار به حساب می
شود. او در یک روایت کوثر را نهر دانسته و در روایت دیگر آن را خیر کثیر اشکاالتی دیده می در متن روایات ابن عباس نیز

داند و دلیل آن را می« اولی»از نقل اقوال مختلف همین نهر بودن کوثر را  . ابن جریر بعد(208 /30 :1415 )طبری،دانسته است 
پذیرند ابن جریر و امثال او روایات را بدون بررسی سندی و محتوایی، می. (209 /30 همان:)داند می هم روایات وارد از پیامبر

 )رازی،جای نهر، حوض بودن کوثر را مشهور ه نکه برخی مفسران اهل سنت بآ و این یک آسیب جدی در تفسیر است. حال
 اند. دانسته (105 /2 تا:بی )عدوی،و متواتر  (313 /32 :1981

ند قوی ندارند و برخی از این روایات از منابع اهل سنت نقل شده و برخی دیگر به طور مرسل آمده روایات شیعه دربارۀ کوثر، س
عنوان یک مصداق اخروی برای کوثر مشکل ندارد. ه آور است و پذیرش نهر کوثر باما کثرت روایات دربارۀ کوثر اطمینان .است
باید توجه داشت که  .ز مصداق اخروی کوثر دانست، نه دنیوی آنتوان نهر را اطور در صورت صحیح بودن روایات شیعه میهمین

قرآن کریم مشتمل بر ظاهر و باطن است. سخن ما دربارۀ مصداق کوثر در دنیا و وقت نزول است وگرنه کوثر نهری است که با 
 . (289 /44: تا، بیسی)مجلتواند بنوشد مداران، کسی به آن راه ندارد و از آن نمیوالیت پیوند خورده است و جز والیت

در پاسخ به عمرو بن عاص،  ×با توجه به سیاق آیات، فضای نزول، روایات سبب نزول و روایت تفسیری منقول از امام علی 
تواند نهر باشد و در صورت قبول نهر به عنوان کوثر که تنها یک مصداق است، آید که مراد از کوثر در وقت نزول، نمیبه دست می
تواند قرار گیرد و این مشکلی شود. البته نهر بهشتی مصداق آخرت و تأویل اخروی برای کوثر میراوانی مطرح میاشکاالت ف

 نخواهد داشت. 
 روایات اهل سنت  ب(

این روایات کوثر را نهری در  ۀشه، ابن عباس، انس بن مالک و ابن عمرنقل شده است. همیوایات اهل سنت در این باره از عار
 (. 207 /30 :1415 )طبری،بخشیده است  نموده است که خداوند به پیامبر اکرم جنت معرفی

. کرد(، دربارۀ کوثر ارزیابی اندکردهتوان روایات صحیح بخاری را )که بسیاری از مفسران و محدثان اهل سنت آن را نقل می
 کند: چنین روایت نقل میامام بخاری این

َشیم، أخبرنا أبو بشر، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس أنه قال فی الکوثر: هو الخیر الذی حدثنا یعقوب بن إبراهیم، حدثنا ه  
مون أنه نهر فی الجنة؟ فقال سعید:  ا یْزع  النهر الذی فی الجنة من »أعطاه الله إیاه. قال أبوبشر: قلت لسعید بن جبیر: فإن ناس 

 (. 1900 /4 :1407 )بخاری،« الخیر الذی أعطاه الله إیاه
 (. 2405 /5 :)همان وی حدیث دومی را نیز مانند روایت فوق در باب حوض نقل نموده است



 ارزیابی  

نموده است و در روایت دوم کوثر را خیرکثیری دانسته که  عطا ر روایت اول بخاری، کوثر را خیری دانسته که خدا به پیامبرد
کردند که طلب دربارۀ کوثر این است که در آن زمان مردم فکر میترین مخداوند به رسولش داده است. در این دو روایت مهم

ای هم به سورۀ کوثر نشده است و از نشده و اشاره ای به سخنان پیامبرکوثر، نهری در جنت است و در این روایات هیچ اشاره
 ین باره روایتی از پیامبرآید که این یک اجتهاد شخصی خود او بوده است. اگر در اطرز سخن گفتن ابن عباس به دست می

زنی بین مردم بوده است و شخصیتی آید که این گمانهچون از ظاهر سخن ابوبشر بر می .کردبه آن استناد می بود، او حتما  می
 چنین امری انجام نشد.  نمود و ظاهرا  مثل ابن عباس باید رفع توهم می

عین، مصداق کوثر بودن نهر بهشتی به صورت یک احتمال در جامعه آید که در عصر تاباز این دو روایت بخاری به دست می
ای از تابعین بوده است و جای تأمل است که خود مردم آن زمان نبوده، بلکه عقیده تنها عده ۀمطرح بوده است و این اعتقاد هم

إن أناسا یزعمون »ست که او گفت: که از همین روایت ظاهر اچنان .دانستسؤال کننده )یعنی ابوبشیر( نهر را مصداق کوثر نمی
  .سعید بن جبیر هم در پاسخ به ابوبشیر، نهر بهشتی را یکی از مصادیق خیر دانسته است، نه کوثر .«أنه نهر فی الجنة

انحصار کوثر در نهر، برخلف سیاق آیات، روایات، عقل، آیات دیگر قرآن کریم و قانون عرض حدیث بر قرآن است، زیرا 
تدبر به . قرآن که دعوت (15: )محمدیک نهر، بلکه از انواع نهرها سخن گفته است از رای متقین در بهشت، نه تنها قرآن کریم ب

اسلم، خداوند تنها با دادن وعده نهری در  ۀهای دشمنان قسم خوردها و توطئهآیا معقول است که در مقابل انواع تهمت، کندمی
 پذیرد. گیرد؟ قانون عرض حدیث بر قرآن این فرضیه را نمیگذاری هم صورت آخرت اکتفا کند و منت

 وعده دادن به یک نهر، آن هم در آینده، این همه منت بر شخص پیامبر بارسد که خداوند حکیم بنابراین، بعید به نظر می
نعمتی حاصل شود، بعداز  اگر. چون شکر بعد از حصول نعمت است، نه قبل از آن. بگذارد و نماز شکر و قربانی را از او بخواهد

میان ه حصول آن نعمت، نوبت شکر است. در این سوره اول از عطای کوثر سخن گفته و بلفصل از نماز شکر و قربانی سخن ب
نهر  ۀخواهد شد. این مطلب با وعد عطا شده است نه اینکه عطا رساند که کوثر چیزی است که به پیامبراین می .آمده است

های دشمن دارد؟ روایات سبب نزول سورۀ کوثر، مرگ فرزند و زخم که نهر چه ربطی با مرگ فرزند و زخم زبانبل ،مطابق ندارد
علت دیگر نزول سورۀ کوثر را  .(457 :1984 )واحدی، دانندمیعنوان تسلیت ه ر را علت نزول سوره ببهای دشمنان پیامزبان

 همان: )طبری، اندامیه در این زمینه دانستهدین و نقش حکام بنی ۀینداز آ حضرت برخی روایات دیگر فریقین، خواب دیدن آن
 (. 683 /5 همان: ؛ حویزی،167 /30

 /4 :1993 )سیوطی،، در آسمان هفتم (2730 /6 همان: )بخاری،کنار نهر نیل و فرات  در روایات وجود چنین نهری، در آسمان دنیا، در
 شده است. معرفی  (402 /6)همان، و در جنت  (138

در مسجدالحرام،  انس نقل شده، حامل مضامین غیر صحیح همچون عمل جراحی پیامبر گونه روایات که بیشتر ازاین
. چون انس بن استگونه روایات با احتمال قوی از اسرائیلیات نیل، فرات و کوثر در آسمان دنیاست. این ۀگانوجود نهرهای سه

هشت یا ده ساله  کند؟ او در هنگام هجرت پیامبربیان می امده بود، چطور معراج را مستقیما  دنیا نیه مالک که در وقت معراج ب
نهرهای فرات و نیل نیز در عراق و مصر است، نه در  (.38 /13 تا:بی ،یی)طباطبابود و معراج در سال دوم بعثت رخ داده است 



 شود. ی روشن میخوبه گونه روایات ببنابراین، مجعول بودن این. آسمان دنیا
انجام گرفته نیست. دربارۀ  ۀرخ داده یا واقع ۀگونه روایات ناظر بر حادثبسیار تأمل برانگیز در روایات نهر این است که این ۀنکت

مشترکی دارند و آن، دشمنی هر دو گروه )مشرکان و بنی امیه(، با اصل اسلم  ۀکوثر دوتا سبب نزول مطرح شده است و هر دو نکت
شود دادند که محمد ابتر است و بعد از او دینش مندرس می. مشرکان به یکدیگر بشارت میاست اوم رسالت پیامبر اکرمو تد

نسبت به دین بوده است، لذا چطور معقول است که . نگرانی پیامبر اکرم(838 /10 ، همان:)طبرسیرود و امر او از بین می
من در جنت  ،تو نگران دین نباش و بگوید: نهر تسلی دهد ۀز دست دشمنان را با وعدنگران حفظ و بقای دین ا خداوند، پیامبر

 به تو نهر خواهم داد!
معنای سبب نزول همین است که آیه یا سوره ناظر بر حادثه رخ داده باشد. و  کند؟را برطرف می نهر چگونه نگرانی پیامبر
این سؤال مطرح  ،باشد، علت و سبب نزول از بین خواهد رفت. در این صورتای نرخ داده اشاره ۀاگر در آن آیه یا سوره به حادث

ین اسلم است و کوثر چیزی ینگران از بین رفتن آاکرم پیامبر. خواهد شد که نزول سوره یا آیه، چه ربطی به سبب آن داشت
یابد. پس کوثر باید نهر در آخرت تحقق نمیکه این نگرانی را از بین برده، آینده دین را تضمین نماید و این تضمین با دادن  است

 در همین دنیا باشد.  چیزی باشد که ضامن دین پیامبر
رسد این دیدگاه قابل پذیرش . به نظر می(15 تا:بی )قادری،اند را معنای کوثر دانسته« نهر جنت»برخی دانشمندان اهل سنت 

توان نهر دانست، نه اینکه معنای کوثر نهر وثر در آخرت را میزیرا در صورت صحیح بودن روایات، یکی از مصادیق ک ،نیست
اند و این و مصداق، تأویل و تفسیر خلط نموده ابرخی مفسران بین معن .تواند باشدی آن هم نمییباشد و همچنین مصداق دنیا

 تر شدن مسئله افزوده است. دهیبر پیچ
صداق اخروی کوثر دانست، نه دنیوی آن و این از باب تأویل خواهد توان نهر را ممی ،در صورت صحیح بودن روایات فریقین

بود، نه از باب تفسیر. چون قرآن کریم مشتمل بر ظاهر و باطن، تفسیر و تأویل، محکم و متشابه و... است. چه چیزی مصداق 
یت بارز برخوردار باشد. اینکه زمان از دو خصوصتواند باشد؟ مصداق الکوثر هر چه باشد، باید همکوثر در وقت نزول سوره می

ها را ندارد. البته در برخی روایات بین نهر و های دشمنان تا قیامت باشد. نهر این ویژگیکننده توطئهیضامن بقای دین و خنث
 تواند به حقایق دیگری رهنمون کند. و این خود می (.624 /2 :1362 )صدوق،حوض ارتباط برقرار است 

 حوض . 2

 . روایات فریقین وحدت محتوایی دارند و بسیار نزدیک بهاندشیعه و اهل سنت کوثر را حوض در قیامت دانسته رخی روایاتب
 اند از: گونه روایات عبارت. برخی از ایناندمه

 روایات شيعه الف(

 فرمود:  در یک حدیث طوالنی دربارۀ حوض ×در برخی روایات شیعه حوض، به عنوان مصداق کوثر آمده است. امام علی
هِ  وِل اللَّ ل   َأَنا َمَع َرس  ْذ ِبَقْوِلَنا َو ْلیْعَمْل َعَمَلَنا َفِإنَّ ِلک   َأْهِل َبیٍت نجیب َو َمِعی ِعْتَرِتی َو ِسْبَطای َعَلی اْلَحْوِض َفَمْن َأَراَدَنا َفْلیْأخ 

ِتَنا َشَفاَعة  َفَتَنافَ  ْهِل َمَودَّ
َ
[ َو َلَنا َشَفاَعة  َو ِِل وا ِفی ِلَقاِئَنا َعَلی اْلَحْوِض ]َنِجیبا  اَءَنا َو َأْوِلیاَءَنا  -س  ود  َعْنه  َأْعَداَءَنا َو َنْسِقی ِمْنه  َأِحبَّ ا َنذ  َفِإنَّ

ةِ  اِن ِمَن اْلَجنَّ ْتَرٌع ِفیِه َمْثَعَباِن یْنَصبَّ َنا م  َما ِمْن َتْسِنیٍم َو اْلَْخر  ِمْن َمِعیٍن َعَلی  َأَحد  َو َمْن َشِرَب ِمْنه  َشْرَبة  َلْم یْظَمْأ َبْعَدَها َأَبدا  َحْوض  ه 



َو اْلَکْوَثر وت  َو ه  ؤ  َو اْلیاق  ْؤل  ْعَفَران  َو َحَصاه  اللُّ  (. 624 /2: ، همان)صدوق َحاَفَتیِه الزَّ
 ارزیابی  

ودن حوض و نهر برای خروی بااست. مصداق  شدهاطلق « کوثر»ر روایت فوق اصل حوض را از نهر دانسته و بر هر دوی آن د
در برخی روایات فریقین هم مطالبی بر همین مدعا داللت دارند و  .رساندکوثر، قابل پذیرش است و این اهمیت کوثر را می

در سورۀ کوثر در آن « الکوثر»کسی منکر مصداق بودن نهر یا حوض برای کوثر در آخرت نیست، ولی منحصر نمودن مصداق 
 مشخص باشد. نیز باید چون کوثر در مقابل ابتر است و مصداق دنیوی آن  ،رسددو درست به نظر نمی

آید که این مطلب از حیث تأویلی باشد. سخن ما در این است در صورت پذیرش حوض به عنوان مصداق کوثر، الزم می 
و دادن کوثر موجب ابتریت  دو امر واجب شده است آن بر پیامبر برایچه بوده است که  که هنگام نزول سورۀ کوثر، مصداق آن

کوثر در این دنیا حکایت دارد، چون حامل دو تکلیف شرعی است و آن نماز شکر  یچون سیاق آیات از عطا. دشمنان شده است
و شکر  شودعطا می حوض و نهر هر دو در آخرت به پیامبر .و قربانی است. شکر هم بعد از حصول نعمت است نه قبل از آن

 ت درست نیست. قبل از حصول نعم
 صفت ساقی است.  هاآن ۀهای منحصر به فرد ذکر شده است از جملدر روایات شیعه برای حوض برخی ویژگی

 ساقی کوثر

در منابع فریقین آمده  بسیاریمخصوص است. روایات «داشتن ساقی»، کی از خصوصیت منحصربه فرد برای حوض در روایاتی
 /10 :1402 هیثمی، ؛298 /2: همان)عنوان مالک و ساقی کوثر معرفی شده است ه ب ×ها امیرمومنان حضرت علیاست و در آن

ها در روز قیامت . این ویژگی برای شخص دیگری نقل نشده است. حوض و شرب آن به دست ساقی آن در سرنوشت انسان(667
لذا روایات فریقین به این مسئله  .وجود دارددخالت مستقیم دارد و نوعی سعادت ابدی و شقاوت ابدی در شرب و عدم شرب آن 

 العاده داده است. اهمیت فوق
که  قبل از مردن در همین دنیا از آب کوثر سیراب خواهند شد. عبدالله بن عمر در روایت طوالنی از پیامبر ^بیتدوستداران اهل

َل َأاَل َو َمْن َأَحبَّ َع »برکات محبت علی را شمرده در ضمن آن آورده است که فرمود:  ک  ی یْشَرَب ِمَن اْلَکْوَثِر َو یْأ ْنیا َحتَّ ج  ِمَن الدُّ ِلیا  اَل یْخر 
وَبی ةِ  ِمْن َشَجَرِة ط  ْنیا »دربارۀ طالب علم هم این تعبیر آمده است:  (.114 /27 ، همان:)مجلسی« َو یَری َمَکاَنه  ِمَن اْلَجنَّ ج  ِمَن الدُّ َو اَل یْخر 

ی یْشَرَب ِمَن اْلَکْوثَ   . (38: 1405، )شعیری« رَحتَّ
 روایات اهل سنت  ب(

أنه الحوض و لما قال سعید  فعن النبی»در قیامت نقل شده است: « حوض»در برخی روایات اهل سنت، مصداق  «کوثر» رایب
 از پیامبر. (188 /5: 1421، )نحاس« بن جبیر: الکوثر الخیر الکثیر قیل له فقد قیل: إنه الحوض فقال: الحوض من الخیر الکثیر

به او گفته شد که کوثر را حوض دانسته  ،بن جبیر گفت: کوثر خیر کثیر است نقل شده است که کوثر حوض است. وقتی سعید
 است. او گفت: حوض از خیر کثیر است. 

 ارزیابی

. در این (99 /15: ن، هما)طبری« ثم یفتح نهر من الکوثر إلی الحوض»کند که فرمود: روایت نقل می بن مسعود از رسول اللها



و نهر از این وجود جاری  داردروایت جریان نهر را از کوثر به سوی حوض دانسته است. در این صورت کوثر یک وجود مستقل 
کوثر بر نهر و  رسد و بر هر دو آن مجازا  کوثر اطلق شده است. شاید همین وجه باشد که در برخی روایاتشده به حوض می

  (.217 /21 همان: )قرطبی،مال شده است حوض، هم زمان استع
قول دوم دربارۀ کوثر این است که کوثر حوض است و روایات در »نویسد: کوثر بودن حوض می ۀدربار کبیر صاحب تفسیر

رسد یا نهرها از حوض که نهر به حوض می استاین باره مشهور است. وجه جمع این قول و قول اول که مراد نهر است، این 
را )که در آن کوثر را حوض  صاحب التبیان روایت عطا (.313 /32 همان: )رازی،« باشد یدا نموده، گویا حوض، منبع نهرجریان پ

 . (105 /2 همان: )عدوی، اندکرده. برخی دربارۀ حوض بودن کوثر، ادعای تواتر (418 /10 تا:بی )طوسی،دانسته( آورده است 
چون قرآن مجید  ،، از حیث تأویلی است و برای یک آیه چندین تأویل ممکن است«حوض» به عنوان کوثر ۀروایات بازگوکنند

، از امام باقرپرسید، نجات غریق «احیا»مائده، فضل بن یسار از مصداق  ۀسور 32که دربارۀ آیهدارای تنزیل و تأویل است. چنان
 )حویزی،و امام آن را از تأویل اعظم شمرد سوی هدایت را پرسید ه را مصداق آن شنید و سپس خود راوی اخراج از ضللت ب

 .(619 /1 همان:
حیات دائمی آنان خواهد  ۀاولیای الهی و سیراب شدنشان و مای و اکرم کوثر در آخرت نیز محل جمع شدن امت با پیامبر

و محرومیت آنان از  گذاران از قرب و دیدار پیامبرهمین کوثر عامل دور شدن منافقان، منحرفان و بدعت ،از طرف دیگر .بود
 شرب آن و رفتن به سوی جهنم است. 

لیردن علی ناس من »کند: چنین نقل میرا این امام بخاری چندین روایت را در همین زمینه آورده و روایت انس از پیامبر
  (.2406 /5 همان: )بخاری،« فیقول ال تدری ما أحدثوا بعدك أصحابی الحوض حتی عرفتهم اختلجوا دونی فأقول أصحابی؟

کند. سخن ما باز مثل نهر در دنیا و این را کسی انکار نمی اندمحشر سخن گفته ۀروایات در این باره متواترند و همه از صحن
گونه روایات ایجاد تغییرات منفی تواند مصداق دنیوی آن باشد. البته اینو هنگام نزول سوره است که مانند نهر، حوض نمی

گویند که ند و به طور رمزی از نقش کوثر سخن مینکرا بازگو می ای از صحابه بعد از رحلت پیامبرسط عدهگسترده در دین، تو
 رساند، حوضی که عملکرد دنیوی افراد را برمل خواهد نمود. تا ساحل حوض به پیامبر می دهدمیها نجات بحران ۀدین را از هم

بن ا)است که تا حوض با یکدیگر همراهی خواهند نمود بیت اهلقرآن و  به تنها راه ورود به حوض نبی، تمسک قولی و عملی
 . (180 /18 :1983 حنبل،

ی آن یاز طرف دیگر عدم جدا اند واسلمی را در تمسک به قرآن و عترت دانسته ۀگونه روایات، نجات و عدم گمراهی جامعاین
 همان: )هیثمی،محل ورود و شناخت دوستان و دشمنان رسالت است در اصل حوض کوثر، اند. دو را تا ورود به حوض بشارت داده

9/ 185) . 
 نویسد: می کند ومیدانشمندان اهل سنت دیدگاه حوض بودن کوثر را نقد  یکی از

این چطور امکان  باشد،از جنت را داده  ئیجزپیامبر بهآید که در این صورت الزم می باشد،کوثر، حوض کوثر  ۀاگر مراد از کلم
تان»: دهددو جنت می ۀزیرا هر شخصی که از خدا بترسد، خداوند به او وعد ،دارد ِه َجنَّ  .(41 :)رحمن« َو ِلَمْن خاَف َمقاَم َرب 

از جنت  جزئیدهد و اگر همان شخص سرور جهان باشد، او دو جنت می بهآور است که شخص اگر از امت باشد چقدر تعجب
. به کسی نداده باشد ت و وقتی بر کسی منت گذاشته شود از چیزی منت گذاشته شود که قبل  اینجا محل احسان اس. به او دهد



لذا چنین چیزی  تنها یک جزء؟ اکرم دهد و از طرف دیگر به پیامبراز طرفی به امتی دو جنت می .اما اینجا مسئله جداست
  (. 53 همان: امکان ندارد )قادری،

. در (99 /15 ، همان:؛ طبری624 /2: ، همان)صدوقنهرو حوض( کوثر اطلق شده است در برخی روایات فریقین بر هردو )
هم  که در روایت باالصورت اثبات چنین انتسابی بازهم منحصر نمودن مصداق الکوثر در سوره در آن دو درست نیست. چنان

ض یا کوثر بودن نهر و یا هر دوی آن، دلیل میان نیامده است. کوثر بودن حوه حوض را کوثر دانسته، ولی از سورۀ کوثر سخنی ب
 بر انحصار نیست. 

کوثر در آخرت پذیرفت. بحث ما در این است که هنگام نزول سورۀ  هایتوان حوض یا نهر را به عنوان یکی از مصداقمی 
ابتریت دشمنان تا دو تا امر واجب شده است و دادن آن کوثر، موجب  آن بر پیامبر برایکوثر مصداق آن چه بوده است که 

انجام دو امر فوری  خاطر همین عطا، خداوند از پیامبره قیامت شده است. چون آیه از عطای کوثر در این دنیا حکایت دارد و ب
همچون نماز شکر و نحرشتر را خواسته است و این دو تا در مقام شکر است و شکر همیشه بعد از حصول نعمت است و حوض 

 خواهد داد و شکر قبل از حصول نعمت درست نیست.  پیامبر در آخرت بهرا و نهر 
 خيرکثير . 3

توان کوثر را کثیر بنابراین نمی(. 163 /50: ، همان)مجلسی، عدد معین است «کثیر»ۀ برای واژ ^ا توجه به روایات وارد از ائمهب
 که عدد معین دارد.  بر خلف کثیر ،کرد، چون در کوثر عدد معین نیست امعن

 ف(روایات شيعه ال 

شود البته معنای خیر کثیر برای کوثر دیده نمی تأئیدی اهل سنت، هیچ روایتی دربارۀ یدر منابع حدیثی شیعه بر خلف مجامع روا
آید. برخی اند و این دیدگاه شیعه به حساب نمیبرخی دانشمندان شیعه همان روایت ابن عباس را از طریق اهل سنت نقل نموده

 اندو برخی دیگر آن را برای کوثر پذیرفته (639 /20همان:  ی،ی)طباطبانقل نموده  «قیل»معنای خیر کثیر را به عنوان  مفسران شیعه
 . (830 /10 ، همان:)طبرسی
 ارزیابی 

است. رخلف برخی روایات اهل سنت که معنای خیر کثیر را برای کوثر نقل کرده، روایات شیعه اصل  از این واژه استفاده نکرده ب
اند و در صورت پذیرش معنای خیر کثیر برای تنها برخی مفسران از روایات اهل سنت معنای خیر کثیر را برای کوثر نقل نموده

کوثر، نقدهای وارد بر دیدگاه اهل سنت اینجا نیز صادق است. طبرسی این معنا را پذیرفته، اما او دلیلی جز همان روایت اهل 
شناسند و این معنا به رسمیت نمیه . بنابراین روایات شیعه معنای خیر کثیر را برای کوثر ب(830همان:)سنت در دست ندارد 

 تفسیری شیعه وارد شده است.  ۀاحتمال قوی، از طریق روایات و دانشمندان اهل سنت در حوز
 روایات اهل سنت  ب(

 برخیآفرین شده است. برای فهم آن مشکل خلط مفهومی شده است. چنین چیزی ر برخی تفاسیر بین مصداق و معنای کوثرد
 )طبری، اندکردهو از برخی روایات نیز همین برداشت را  (49 همان: )قادری، انددانسته« خیرکثیر» را معنای کوثردر منابع فریقین

ا، ابن عباس هاند که درآن. بسیاری از مفسران اهل سنت در این بابت به روایات صحیح بخاری تمسک نموده(208 /30 همان:



دانند، سعید بن جبیر کوثر را خیر دانسته است که خدا به پیامبرش داده و در پاسخ به ابوبشر که برخی مردم نهر جنت را کوثر می
 . (1900 /4 همان: )بخاری،« النهر الذی فی الجنة من الخیر الذی أعطاه الله إیاه»گفت: 

 ارزیابی 

نموده است،  که معرفی نموده است که کوثر آن خیری است که خداوند به پیامبرش عطانکرده، بل ار این روایت کوثر را معند
سپس نهر جنت را از مصادیق آن خیر دانسته است. در روایت دیگر بخاری در باب حوض، لفظ کثیر اضافه شده است: ابن 

سخن ابوبشر در این باره به سعید بن جبیر: سپس مانند روایت سابق، «. الکوثر، الخیر الکثیر الذی أعطاه الله إیاه»عباس گفت: 
 . (2405 /5همان: )شده و پاسخ او هم مانند سابق آمده است  ، تکرار«إن أناسا یزعمون أنه نهر فی الجنة»

دانسته که خداوند به رسولش داده است. در این دو « خیرکثیر»و در روایت دوم مصداق« خیر»در روایت اول کوثر را مصداق 
نه اینکه از روایت فهمیده ، کردند که کوثر نهری در جنت استتأمل نکته این است که در آن زمان برخی مردم فکر می روایت قابل

آید که این یک نشده است و از طرز سخن ابن عباس به دست می ای به سخنان پیامبرباشد و در این دو روایات هیچ اشاره
 شود. چنین استنادی دیده نمی ظاهرا   .کردستناد میا اجتهاد خود او بوده است وگرنه به پیامبر

الکوثر است،  ن تفسیریآید که او دربارۀ الکوثر بیان تفسیری دارد و در صدد تبیبا تدبر در روایات منسوب به ابن عباس به دست می
یان تفسیری است و او معنای الکوثر را در این یک ب .«هو الخیر الذی أعطاه الله إیاه»نه معنای آن، زیرا ابن عباس دربارۀ الکوثر گفت: 

النهر الذی فی الجنة من الخیر الذی أعطاه الله »ای وجود دارد، پاسخ سعید بن جبیر نیز چنین قرینهدر این سخن بیان ننموده است. 
را به خیر کثیر تفسیر  ابن عباس کوثر .معنای الکوثر خیر باشداینکه ، یعنی مصداق خیر، نهرجنت است، نه (1900 /4همان: )« إیاه

 (.629 /4 تا:، بی)طبرسینموده است 
آید که در عصر تابعین، مصداق کوثر بودن نهرجنت، به صورت یک احتمال در اذهان همچنین از این دو روایات به دست می

 .ای از تابعین بوده استمردم آن زمان نبوده است، بلکه عقیده تنها عده ۀبرخی مردم آن جامعه مطرح بوده است و این اعتقاد هم
إن »که از همین روایت ظاهر است که او گفت: چنان .دانستحتی خود سؤال کننده )یعنی ابوبشیر( نهر را مصداق کوثر نمی

سعید بن جبیر هم در پاسخ به ابوبشر، نهر بهشتی را یکی از مصادیق خیر دانسته است، نه «. أناسا یزعمون أنه نهر فی الجنة
بن جبیر نیز بیان تفسیری و اجتهادی دارد و از  نقش بسیار مهمی دارد. سعید این مطلب در فهم معنای الکوثر و .ثرمصداق الکو

 ندارد.  طرف خود، نهری در بهشت را از خیر دانسته است و این سخن باز هیچ انتسابی به رسول الله
یکی  :خصیت اسلمی و دو تابعی صورت گرفته استگو بین دو شودر این روایت نکات قابل تأمل این است که این گفت 

الخیر » ابن عباس استناد نموده و عبارت که به بن جبیر کوثر دانستن نهر را به گروهی از مردم نسبت داده و دیگری سعیدکه  ابوبشر
 کند. معرفی میداند، بلکه از مصادیق خیر کند و نهر را مصداق کوثر نمیرا بعینه تکرار می« الذی أعطاه الله إیاه

البته برخی دانشمندان تفسیری  (.639 /20همان: ی، ی)طباطبانقل شده است  «قیل»این روایت در تفاسیر شیعه به عنوان یک 
جای خیرکثیر بودن ه . در برخی روایات اهل سنت، ب(835 /10 :1372، )طبرسی اندشیعه، معنای خیرکثیر را دربارۀ کوثر پذیرفته

 . (472 /8 همان: )ابن کثیر،میان آمده است ه ضور خیرکثیر بر نهر جنت سخن بحاز معنای کوثر، 
سبب نزول سوره را  نیزاین روایت محل نزول سوره را مدینه دانسته است، چون مسجد کنایه مسجد نبوی در مدینه است. 



 اندی بر مدنی بودن سوره دانستهدر حضور جمعی از صحابه دانسته است. برخی همین روایت را دلیل همان خواب رفتن پیامبر
 . (16 /8 همان: )مجلسی،خورد چشم میه . همین روایت با کمی اختلف الفاظ در منابع شیعه هم ب(483 /4 :1415 )بغدادی،

با کوثر اشاره شده است بیت اهلپیوستگی و ارتباط  بهدر مقابل این روایت انس، روایت دیگری از او نقل شده که در آن 
ل بعثت نازل شده است یهای مکی است که در اوا. توجه به این امر الزم است که سورۀ کوثر، از سوره(402 /6 همان: ،)سیوطی

هستند و دادن چنین  دهد که منتظر رحلت آن حضرتگذار در دین خبر میای بدعتئل بعثت خداوند از عدهاو در همان او
 آید. خبری از اعجاز قرآن کریم به حساب می

در این صورت مصداق آن معین  ،رسد معنای خیر کثیر برای کوثر محل اشکال است. اگر کوثر را خیرکثیر بگیریمه نظر میب
نخواهد بود، بلکه هر چیزی که خیر بر آن اطلق شود، مصداق کوثر خواهد بود و این خلف روایات اسباب النزول است. در 

توان برای جنس دانست و نهری در بهشت یکی از مصادیق آن خیر را می «الکوثر»سر  بر «ال» مطلبیصورت پذیرش چنین 
گیرد و این دربارۀ مصداق غیره از مصادیق خیر قرار می طور نبوت، قرآن، اسلم وهمین (.352 /10 :1412 )مظهری،خواهد بود 

 که رجل عمومیت دارد، ولی طورجای کوثر در سوره، اشاره به مصداق خاص دارد! همانه کوثر درست نیست. الکوثر، ب
باشد و آن در دنیا، می« هذا الکوثر»معنای ه ب «الکوثر»اطلق دارد، لذا  «هذاالرجل» ، اشاره به مصداق معین یعنی«الرجل»

 خیرات است.  ۀحیات و منبع وجود هم ۀسرچشم
کثیر اطلق شود. بین این دو مطلب  ، نه اینکه بر مصادیق(835 /10: 1372، )طبرسی ستکوثر از فوعل، شأنیت کثرت را دارا

فرق است خیرکثیر مصادیق زیادی دارد، ولی شأنیت کثرت این است که مصداق یکی است، اما همان مصداق ظرفیت 
تر است. معنای برای کوثر مناسب اشود و همین معنو از وجود همان یک مصداق کثرت فراوان صادر می سترا دارا ایالعادهفوق

. (269)بقره: همچون حکمت،  ،کوثر خالی از اشکال نیست، زیرا در قرآن برخی مصادیق خیر کثیر بیان شده است خیرکثیر برای
نیز نسبت پیدا کرده است. اصل مبعوث شدن پیامبر از جمله برای تعلیم  حکمت که از مصداق خیر کثیر است به غیر انبیا ۀواژ

وگرنه سیاق منت گذاری سوره، طلب نماز و نحر ویژه از  ،باشد «خیرکثیر»از  . لذا کوثر باید غیر(151)بقره: حکمت بوده است 
 برای معنای خیرکثیر مناسب نیست. در چنین حالی دادن کوثر تحصیل حاصل است.  پیامبر

دن که قرآن کریم داحالی در توان تصور نمود؟می اگر کوثر همان خیرکثیرباشد، در این صورت چه امتیازی برای رسول الله
معنای جمیع نیست، بلکه بر زیادی ه . همچنین باید دانست که کثیر ب(19)نساء: منان خبر داده است ؤخیر کثیر را حتی به عموم م

شود. همین طور باید به این نکته نیز توجه شود که داللت دارد و در مقابل کثیر، قلیل است که غیر کثیر را شامل می شیءیک 
قرآنی تنها معنای لغوی کلمه، ملک قضاوت در تفسیر نیست، ممکن است در لغت برای  ۀیک واژ برای به دست آوردن معنای

 «قصد»ی ادر لغت به معن« امت»واژه  آن معنی مطرح نباشد. مثل   ذکر شده باشد، ولی در قرآن اصل   ایک واژه یک یا چند معن
)یوسف: همچون نسیان  ،عددی برای این واژه آمده استاست. اما در قرآن مجید معانی مت (136 /1 :1360 )مصطفوی،کردن 

توجه  با (.22)زخرف: و دین  (8)هود: زمان  ،(34)اعراف: گروه  ،(120)نحل: فرد  ،(213)بقره: ملت  ،(128)بقره: پیشوایان ، (45
در قرآن معانی متعدد . همیمرا در قرآن ببینیم معنای لغوی آن یعنی قصد کردن را بف «امت»ۀ شود هرجا واژبه چنین حقیقتی نمی

گونه موارد، تنها قرائن است که معنای جدی واژه را مشخص خواهد کرد. این یک قاعده کلی در و مختلفی آمده است و در این
صدق  ÷نیست. با قرائن متعدد الکوثر بر وجود حضرت فاطمه االکوثر هم از این قاعده مستثن ۀلذا واژ است.موارد مشابه  ۀهم



  کند.می
کید مفسران فریقین  رسد بابه نظر می خیرکثیر بودن معنای الکوثر، چنین معنائی درست نباشد، چون کثیر خودش  بروجود تأ

ه چه لزومی دارد که ما الکوثر را ب .دارد «ال»نیست و کوثر باخودش  «ال»یک معنای مستقل دارد و در قرآن هیچ وجه دارای 
 اندجداگانه واژۀاین دو  . اصل  (1900 /4 همان: )بخاری،خیر جدا آمده است  ۀبرخی جاها واژ در روایات نیز معنای کثیر بگیریم؟

د. معنای خیرکثیر نیست و معنای کثیرخیر نیست. اگر معنای الکوثر، همان الخیرالکثیر نو هر دو معانی مستقل خاص خود را دار
ی از حکمت نیست. ظرفیت کوثر بیش از خیرکثیر است. کوثر سخن حکیم خال کار نبرد؟ه باشد، چرا همان الخیرالکثیر را ب

 دشمنان دین را تا قیامت ابتر خواهد نمود.  ۀوجودی آن عطای ویژه دارد که هم ۀاشاره به سع
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که تنها در  ثیر(ر خلف دو دیدگاه اول و دوم )نهر و یا حوض بودن کوثر( که در برخی روایات فریقین آمده، دیدگاه سوم )خیر کب
اوالد پیامبر در روایات فریقین کوثر بودن د، دربارۀ نکئید نمیأبرخی روایات اهل سنت نقل شده و هیچ روایت شیعی آن را ت

اوالد پیامبر بودن فرزندان فاطمه  از. البته در برخی روایات شیعه و اهل سنت به طور غیر مستقیم نیامده استای مستقیم اشاره
و برخی بر اثبات چنین مدعایی  اندطور بسیاری از دانشمندان فریقین همین دیدگاه را پذیرفتهن آمده است و همینامیه سخنانی ب
 اند. هایی نیز نمودهاستدالل

 روایات شيعه  الف(

ای هولی چون سوره در مقابل شماتت ،شودر روایات شیعه حدیثی دال بر کوثر بودن حضرت فاطمه یا اوالدش دیده نمید
بنابراین،  .جای پسر، از طریق دختر قرار داده نبود فرزند ذکور نازل شد و خداوند هم نسل رسول خدا را ب به سببدشمنان به پیامبر 

چنین این ÷خطاب به فاطمه غیر مستقیم دال بر چنین ادعایی دانست. در روایتی پیامبر اکرم توان به طوربرخی روایات را می
 فرمود: 

إال جعل له ذریته من صلبه وجعل ذریتی من صلب علی، ولوال علی ما کانت لی ذریة، فقالت  ما بعث الله نبیا   ،یا فاطمة
، فقال ابن عباس عند ذلك: والله ما کان لفاطمة من اهل االرض، فزوجها رسول الله یا رسول الله ما اختار علیه احدا   :فاطمة

 (. 339 /2 همان: )قمی، ×کفؤ غیر علی
تواند به مباهله برای اثبات فرزند پیامبر بودن حسنین، خود شاهد دیگر این قضیه می ۀور استدالل امامان معصوم از آیطهمین

، )طبرسی. روایات دال بر بهشتی بودن وجود حضرت فاطمه نیز اشاره به مهم بودن این مسئله دارد (189 /2 تا:بی )عیاشی،حساب بیاید 
1372: 6/ 31) . 

 هل سنت روایات ا ب(

ها را در تفسیر کوثر پاسخ توان بسیاری از نقل قولکمک آن میه د که بکننقل می ×امام علی دید معتزلی حدیثی را ازالحبن ابیا
در آن او بر آن بن عاص )که  عمرو ۀدر جواب نام ×شاهد نزول سورۀ کوثر بوده است. آن حضرت ×داد، چون حضرت علی

به »فرمود:  !(داندمی فرزندان پیامبرز امام حسین را ا فرزندان خود امام حسن وحضرت علی  که چرا ایراد گرفته بودحضرت 
طور که پدرت )آن حضرت هماند، ابتر خواهد بودر این صورت پیامبربگو، اگر آن دو فرزندان پیامبر نباشند،  شانئابن  شانئ



 . (334 /20 تا:بی الحدید،)ابن ابی« را ابتر( پنداشته بود
 دانست، پدر خود عاص بود و او موجب آزار و اذیترا ابتر می پیامبراست که کسی که  این نکته ۀیت بیان کننداین روا

یابد، رساند که دشمنی این خاندان با خانواده پیامبر پایان نمیاین مطلب را می« شانئ ابن الشانئ «تعبیر. شده بود خدارسول 
، نبودند ‘داد. یعنی: اگر حسنینات را از ابتریت نج ، پیامبر‘خداوند با دادن حسن و حسین یابد.بلکه در هر عصری ظهور می

 باشند. می ^بیتو اوالد معصومش از اهل ÷شود که کوثر، فاطمهاز اینجا روشن می. درسول الله ابتر بو
 . رسول الله(963 /2: 1405)عجلونی، ادامه یافت  ×و از صلب امام علی ÷از طریق دخترش فاطمه نسل رسول خدا

 «ابناءنا»جای ه در میدان مباهله نیز امامان حسن و حسین، ب (.514تا: بی)سخاوی، دانست  ÷خود را پدر فرزندان فاطمه صراحتا  
 . (39 /2 همان: )سیوطی،رفتند 

 ارزیابی کلی
و فرزندان معصوم آن بانو  ÷زهراء ۀرت فاطمطور خاص را پذیرفته و مصداق کوثر را حضه ب فسران شیعه باالتفاق اوالد پیامبرم

. اگرچه برخی دانشمندان تفسیری شیعه، (619 /59 :1357 ؛ جویباری،474 /30 :1365 )صادقی،دانند همچون یازده امام می
 . (371 /27 :1374 ،شیرازی )مکارماند آن پذیرفته برخی مصادیق دیگر کوثر را نیز در کنار

ْبَتر  »در جمله  «ان  »ذریه به استقلل و یا به طور ضمنی نبود، آوردن کلمه  ۀسئلو اگر م»نویسد: علمه می
َ
َو اِل ، «ِإنَّ شاِنَئَك ه 

رساند و معنا ندارد بفرماید ما به تو حوض دادیم چون که علوه بر تحقیق، تعلیل را هم می «ان  » ۀای نداشت، زیرا کلمفایده
 . (638 /20ن: همای، ی)طباطبا« بدگوی تو اجاق کور است

 (576 /6 :1996 )نیشابوری، ÷نظران تفسیر اهل سنت، یکی از مصادیق کوثر را حضرت فاطمه زهراءهمچنین برخی صاحب
 هایرا یکی از مصداق ÷. برخی از آنان که وجود حضرت فاطمه(124 /32 همان: )رازی،اند از بطن آن بانو دانسته و اوالد پیامبر
 و گروه دیگر به عبارت اوالد و یا دختر اکتفا اندرا به صراحت نام برده ÷گروهی فاطمه .گروه تقسیم شده دو اند بهکوثر دانسته

 اند از: . برخی از این افراد عبارتاندکرده
روایات اسباب النزول تمسک نموده  بهفخرالدین رازی در تفسیر کوثر، قول سوم را در معنای کوثر، اوالد پیامبر دانسته و  

بنابراین، معنای  .گرفتندخرده می ×است که عدم وجود اوالد را بر آن حضرت که این سوره به عنوان رد کسانی نازل شده است
تعداد از خانواده وی کشته شدند، در  ماند. ببین چه دهد که در طول زمان باقی میسوره این است که خداوند به او نسلی می 

کنده است و هیچحالی که عالم از فرزندانش، مملو و  تواند با وی در این زمینه برابری نماید و نیز امیه نمیکس از خاندان بنیآ
همان: )و نفس زکیه و امثالشان پدیدار شدند  ^بزرگواری مانند باقر و صادق و کاظم و رضا یدقت کن که چگونه از نسل او علما

32/ 124) . 
 داندمی برد و او را منبع اصلی نسل پیامبربه صراحت نام می ÷رت فاطمهحض بیان معانی کوثر از الدین نیشابوری درنظام

. دیوبندی (549 /8 :1995 )بقاعی،نسل پیامبراز طریق فاطمه زهرا اعتراف نموده است به تداوم . بقاعی نیز (576 /6)نیشابوری، 
 . (537 /8 :1375 )دیوبندی،کنایه به چنین حقیقتی اشاره دارد  ولی با ،برداسم فاطمه را نمی

فرمود  اوالد جسمانی عطا بلکه فقط به وسیله یك دختر حضرت فاطمه به پیامبر»نویسد: چنین میابواالعلی مودودی این



 . (493 /6 :1993 )مودودی،« جای عالم است و همه افتخارشان انتساب به آن حضرت استکه در همه
. (838 /8 :1999 )شفیع،کند از طریق دختر اذعان می بقای نسل پیامبره بمحمد شفیع هم به روایت اسباب نزول اشاره کرده، 

 /6 :1985 )مکی ناصری،صورت رمزی از این قضیه عبور نموده است ه برد و بمکی ناصری در ذیل کوثر، از آل محمد نام می
 /2001:10 )بروسوی، رده است این نسل اشاره ک به تداومبه عنوان مصداق کوثر، بیت اهلبرسوی حقی در ضمن پذیرش . (464
636.)  

شنقیطی بعد . (555 /9 :1997 )قاسمی،دانسته است  ÷کثیر را اوالد حضرت فاطمه را عدد کثیر معنا کرده و عدد«کوثر»قاسمی 
 نقیطی،)شبه این حقیت اشاره نموده است  «ابتر» خر به طور اجمال در تفسیر کلمهآاز بیان معانی و مصادیق متعدد برای کوثر، در 

  (.312 /9 تا:بی
 ؛(421 /5 :1996 )بیضاوی، تفسیر البیضاوی؛ (359 /8 :2002 )ابن عجیبه، البحرالمدیددر برخی تفاسیر اهل سنت همچون: 

 (477 /6 :1999 )عمادی، السعودابی تفسیر، (458 /20 :2001 )قنوی، قنویال ةحاشی؛ (62 /13 :1998 )اطفیش، التفسیر تیسیر
 ۀشده است. در حقیقت هم دانسته یکی از مصادیق کوثر، اوالد آن حضرت ،(244/  30تا: بی)آلوسی، ی روح المعانو 

برای کوثر  ترین تفسیرمناسبرسد که ظر میبه ناند. اعتراف نموده ÷دانشمندان مذکور به مصداق کوثر بودن حضرت فاطمه
 . ید آن استؤآیات هم مکند و سیاق ید میأیگاه را تددی باشد، روایات سبب نزول سوره نیز تنها همیندیدگاه میهمین 

هدایت بودن آن خارج نیست و  ۀای از جنبای یا سورهقابل تأمل این است که قرآن یک کتاب هدایت است و هیچ آیه ۀنکت
بدون هیچ  للهدنبال دارد. در سبب نزول سورۀ کوثر، مرگ فرزندان ذکور رسول ابه نزول هر آیه یا سوره هدف خاصی را هم 

پسرانشان را از دست دادند نیز الهی ی انبیا ای داشته است، ولی مرگ آنان چه ربطی به هدایت امت دارد؟ای نقش برجستهههشب
 نازل نکرد.  در این بارهای را و خدا آیه یا سوره

 ۀبرای ادامه فشار و تضعیف روحی ندارد. در اصل کفار نداشتن فرزند ذکور را ابزاری زمینهالبته فرزند هیچ نقشی در این 
چون کسی نیست از دین ، ، دین از بین خواهد رفتدر امر رسالت دانسته بود و شاد بودند که بعد از رحلت رسول خدا پیامبر
ه بلک ،پسر دادیم! چون دیگر پسری در کار نبود خداوند هم در جواب آنان نفرمود که ما به رسول خدا .پاسداری نماید پیامبر
قانون تکثیر نسل را هم به احترام این دختر  . خداوند، بخشیدیم، تا قیامت ضامن دین خدا باشد«الکوثر» ما به پیامبر :فرمود

 جای پسر، از طریق همین دختر قرار داد. ه را ب عوض کرد و نسل آن حضرت
 برخی این موضوع را به اوالد پیامبراما ند. باشاز بطن آن بانو می ^و امامان معصوم ÷مصداق حقیقی الکوثر در دنیا فاطمه

امروز و . رسد چنین برداشتی از حیث نقل و عقل درست نباشد و تأمل برانگیز استبه نظر می. اندبه طور مطلق گسترش داده
ود را گری خها با آن همه وحشیهای بسیاری شدند و امروز حتی برخی داعشیدر طول تاریخ بسیاری از سیدها مرتکب خلف

فرزند  ۀآیا ممکن است باوجود این همه جنایت علیه بشریت، باز هم آنان از مصداق کوثر باشند؟خداوند قص. دانندسید می
 .عدم ایمان به دین خدا از آل نوح خارج شد ه علت. پسر نوح ب(46-45)هود: مواردی آورده است  چنینرا برای  ×حضرت نوح

وجود انتساب  یعنی با ،نموده است «اهلیت» نکرده، بلکه نفی «ابنیت» خدا هم در آیه نفیاو با نوح نبی، هیچ ربطی نداشت و 
دهد یابد، بلکه این پیوند ایمانی است که انسان را نجات میانسان با پیوند خونی نجات نمی. خونی، دیگر انتساب معنوی ندارد

 نماید. مند میو سعادت



 ۀرا به دست آورند. مقام فضه خادم قرب و عنایت بیشتر رسول خدا تر شود تامحکمباید  پیوند ایمانی مردم با رسول خدا
معنوی خود را تا  ! سلمان فارسی، پیوند(169 /4 تا:بی )زمخشری،را کسی دیگر نتوانست به دست آورد  ÷حبشی حضرت زهراء

 . (129 /14 همان: ؛قرطبی،85 /21 همان: )طبری،ادامه داد  «منا اهل البیت» دخول در
در الکوثر هم مراد فرزندانی است که به علوه پیوند انتسابی، پیوند ایمانی بسیار محکم و ناگسستنی با پیامبر دارند. فرزندانی 

قرار داد، آن  دهنده هدف رسالت باشند. خداوند نظام رهبری امت را تا قیامت در نسل پیامبرکه نظام امامت را رهبری کنند و ادامه
 . (218 /5 همان: )سیوطی،همین وجود بود  یعطا یکی از رازهای معراج پیامبر. دختر هم توسط یک

همچون  ،در تفاسیر اهل سنت به علوه معانی و مصادیق مذکور، معانی و مصادیق متعدد دیگر برای کوثر نقل شده است 
اندلسی برخی  .(627 /3 :1993 سمرقندی،)، وحی (188 /5 :1421 )نحاس،قرآن  ، نبوت و(556 /10 :1993 )ابوحیان،توحید 

 .(556 /10 همان: )ابوحیان، است مصادیق مانند علم، نماز، کلمه، ایثار، تخفیف شرایع، کثرت اصحاب را برای کوثر نقل نموده
د ، علمای امت و مقام محمو(418-417 /8 :1996 )عجلی،، معجزات و کارهای بزرگ (503 /30 تا:بی )ابن عاشور،اسلم 

 . اندکردهبرای کوثر ذکر  را نیز (626 /5 :1420 )شوکانی،و اجابت دعوت  (245 /30 همان: )آلوسی،
ها را گونه دیدگاهو حتی احدی از صحابه انتساب پیدا نکرده است. این ^بیتو اهل کدام از این قولها به پیامبراما هیچ

 راد دانست و اعتبار دیگری ندارند. توان تنها اجتهاد در مقابل نص و رأی شخصی برخی افمی
هیچ ربطی به تفسیر کوثر ندارند و با اصل روایات سبب نزول سوره مغایرت دارند. چطور ممکن است ها این دیدگاههمچنین 

 ادم؛به تو نبوت د :هایشان بگویدد و خداوند در جواب این طعنه و زخم زباننمقطوع النسل و ابتر خطاب کن که دشمنان به پیامبر
 د. نگانه دادم. این دو باهم هیچ ربطی نداراسلم و یا نمازپنج فقه در دین دادم؛ یامعجزه دادم؛

 شود. این اقوال از سبب نزول آیه بیگانه و باگونه اقوال دیده نمیکوثر ارتباط برقرار باشد، و این ارتباط در این باید بین ابتر و
شراکت  دهد و احدی در این مورد با پیامبرخداخبر می اختصاص کوثر به پیامبر خداوند ازروایات سبب نزول معارض است. 

 گونه امتیازی برای رسول اللهغیر آنان نیز داده است و هیچ و ایبمصادیق فوق را خداوند حتی به ان نکه بسیاری ازآ ندارد، حال
داخلی یا خارجی، کسی طبق رأی خود  ۀهیچ قرین رأی است. بدونه گونه تفاسیر مصداق اتم تفسیر بشود. اینمحسوب نمی

 گونه تفاسیر، مهجوریت قرآن را نیز بهاین (.35 /1 :1415 فیض کاشانی، ؛148 /7همان: )رازی، است  قرآن را تفسیر کند، جهنمی
یابی غلط و تفسیر سازی و مفهوماتراشی، معناسلمی است. مصداق ۀهای جامع. این خود یکی از آسیب(30 :)فرقانمراه دارد ه

کار رفته ه فراوان ب مسائلیآید که در تفسیر کوثر چنین حساب میه خواه آیه یا سوره، یکی از مصادیق مهجوریت قرآن بهدل ب
 است. 

 نتیجه
 ، آمده است: خدادر مورد رسول گویی غیبیر سورۀ کوثر، دو پیشد

، را گفتند و آن حضرتمی «ابتر»مرگ پسران او به آن جناب  علتدشمنان به  ادامه خواهد یافت، زیرا اول: نسل پیامبر
 نمودند. را بر او وارد می ایالعادهساختند و فشار روحی روانی فوقرنجور و مغموم می 



 اعظم ترین سند حقانیت پیامبررسد که این سوره بزرگ، بلعقب و ابتر خواهند شد. به نظر میدوم: دشمنان آن حضرت
های هدایتی وی توسط بشارت استمرار نبوت و برنامه آن حضرت باشد، چون در این سوره از یک طرف به پیامبریت باهلو 

های دشمنان اسلم در طول حیات ها و برنامهاثر بودن حیلهدهد و از طرف دیگر بیترین افراد، یعنی آل مطهرش را میشایسته
 دهد. خبر میرا  بشری علیه آیین و مکتب پیامبر

منافات  ÷مصداق کوثر بودن حضرت فاطمه با امردر برخی روایات اشاره به حوض کوثرشده است. به نظرمی رسد که این  
طور حیات اهل محشر و بهشتیان است . همین ۀچون در این روایت لطافتی نهفته است وآن این است که آب کوثر، مای ندارد،

نباشد، جهان از بین  ÷انسانی در دنیاست، زیرا اگر نسل فاطمه ۀحیات، جامع ۀکبری، مای ۀو نسل آن صدیق ÷وجود فاطمه
 . خواهد رفت

آمده است. اما با توجه به  در روایات فریقین دربارۀ کوثر، چهار قول معروف همچون نهر، حوض، خیرکثیر و اوالد پیامبر
آید که نداشتن اوالد ذکور، به دست می به علترت دشمنان دین بر آن حض ۀجانببررسی شرایط زمان نزول سوره و تهاجم همه

هدایت  ۀ)سرچشم ÷و به ویژه وجود حضرت فاطمه مصداق قابل اطمینان برای کوثر، همان قول چهارم یعنی اوالد رسول الله
آیات،  در صورت پذیرش این تفسیر، معنای لغوی کوثر نیز حفظ خواهد شد. به علوه سیاق است. و مادر یازده امام معصوم(

م تاریخی نیز م ×ن نزول )به ویژه روایت امام علیأروایات سبب نزول، ش چنین  یدؤدر پاسخ به عمرو بن عاص( و قضایای مسل 
 امری هستند. 

زیرا نهر و یا حوض در ، توان تفسیر آیه و یا مصداق دنیوی و هنگام نزول سوره دانستاما دو مصداق نهر و حوض را نمی
توسط کوثر سخن گفته است و معلوم است که  نسل رسول الله ۀاهد داد و در سوره از ابتریت دشمن و ادامآخرت به پیامبر خو

گذاری شود، شکر ی نیز درست نیست نعمتی که هنوز به دست نیامده، منتینهر و یا حوض، چنین قدرتی ندارد. از حیث عقل
هم تعارض دارند. البته  قین هم ضعف سندی و محتوایی و بااز حصول نعمت است نه قبل از آن. روایات فری نعمت نیز بعد

جای تفسیر، تأویل آن به حساب آورد و در چنین ه گونه روایات را باید ناظر به آخرت و مصداق اخروی کوثر دانست و باین
 . استجری و تطبیق  ۀصورتی قابل پذیرش خواهد بود و این همان قاعد

ی روایات اهل سنت مطرح شده است و این مصداق در روایات شیعه بیان نشده است. در دیدگاه خیرکثیر بودن کوثر در برخ
دانستن کوثر، از طریق اهل سنت وارده شده است و با شواهد معتبر قابل پذیرش نیست. کوثر  «خیرکثیر»ۀ منابع شیعه مسئل

روایات اسباب نزول  و به علوه با سیاق آیات کند.پیامبر دارد و این دیدگاه برعکس آن را اثبات می بهداللت بر مختص بودن 
. اما مصادیق و معانی دیگر برای کوثر هم هیچ ربطی به تفسیر آیه ندارند و با سیاق استو مخالف آیات قرآنی دیگر سازد نمی

میل نظریه و نوعی تح ندمات تاریخی تعارض آشکار دارند و مردودآیات، روایات اسباب نزول، عرض حدیث بر قرآن و با مسل  
 .اندد و ناصوابنآیبر قرآن به حساب می
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Abstract 
Exegetes and experts in the field of Quranic sciences have expressed different views concerning the meaning of 'al-
kawthar' (translated as abundance) in the first verse of chapter 108 of the Quran. Some have defined it as heavenly 
river, others have said that 'al-kawthar' refers to a pond and yet a third group of scholars have stated that it refers to 
'abundant good'. Keeping these views into consideration, there seems to be a huge gap in the traditions transmitted by 
both branches of faith in terms of the interpretation of 'al-kawthar' at the time of the revelation of this verse. Some of 
the reports and narrations in this regard, especially those interpreting 'al-kawthar' as a heavenly river are poor in terms 
of the chain of transmission, and the text of the reports cannot be verified either.  Imprecise interpretations are 
antagonistic to the context of the verses as well as incoherent with the traditions concerning the causes of revelation. 
Therefore, such type of opinions cannot pinpoint and introduce the manifestation of 'al-kawthar' at the time of 
revelation.  Most of what has been expressed by the exegetes have nothing to do with the interpretation of the verse, 
thus causing misconception and false impression in this regard. Some of the views expressed in regard with the 
heavenly manifestation of 'al-kawthar' are acceptable.  
Keywords:  al-kawthar, traditions, Shia, Sunni, Fatima, river, pond, abundant good, offspring of the Prophet (S). 
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