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وایات فضایل و خواص آیات و سور  چگونگی تعامل با ر

 1علی نصیری
 چکیده 

کهه رونهد  ای از روایات تفسیری به شمار می روایات فضایل و خواص آیات و سور مجموعه
در آنهها از جایگهاه آیههات و سهور و نقههش و تهأثیر دنیههوی و اخهروی آنههها سهخن بههه میهان آمههده 
است. با صرف نظر از راهیافت پدیده جعل در ایهن دسهت از روایهات، عمهوم آنهها بها سهو، 
که زمینه نگاه منفی به آنهها را فهراهم آورده اسهت. نگارنهده  فهم و برداشت رو به رو هستند 

گستره منابع و تبیین مفهوم آنها، سه قاعده را در تعامل با ایهن در این مقاله ضم ن معرفی 
کههه عبههارت . ضههرورت رعایههت 1انههد از:  دسههت از روایههات را مههورد بررسههی قههرار داده اسههت 

. فضههههایل و خههههواص آیههههات و سههههور 2احتیههههاط در پههههذیرش روایههههات فضههههایل و خههههواص؛ 
ات ه؛  معد  ر با محتوای آنها. قاعده نخسهت . تناسب فضایل آیات و سو3اند، نه علل تام 

ضرورت اطمینان به صدور این دست از روایات و دو قاعده دیگر چگونگی فههم و تفسهیر 
کید قرار می  دهند.  آنها را مورد تأ

روایات فضایل آیات و سور، روایات خواص آیات و سور، جعل روایات، پدیده  ها: کلیدوا  
 ترغیب و ترهیب. 

 مقدمه 
که در  از فضایل و خهواص آیهات و سهور سهخن بهه  شماری از روایات اهل بیتاز آن جا 

روایهات »ای از این روایات در میهراث روایهی راه یافتهه اسهت. مهراد از  میان آمده است، مجموعه
که در آنها از ارزش و جایگاه هر یک از سوره« فضایل سور و آیات ها یا  آن دسته از روایاتی است 

گو شده  آیات قرآن، در مقایسه با گفت و  سایر آیات و سور یا جایگاه آنها در تبیین معارف قرآن 
                                                   

 .(dr.alinasiri@gmail.com) دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران .1



سور
ت و 

ص آیا
خوا

ل و 
ضای

ت ف
روایا

ل با 
تعام

گی 
گون

چ
 

 

 

53 

که ضهرورتار از دسهتاورد و پیامهدی در اثهر تهالوت آنهها سهخن بهه میهان آمهده باشهد و  است؛ بی آن 
کههه در آنههها آثههار مههادی و « روایههات خههواص سههور و آیههات»مقصههود از  آن دسههته از روایههاتی اسههت 

 تالوت برخی از آیات و ُسور برشمرده شده است.  معنوی یا دنیوی و اخروی برای
هههای  . آسههیب1انههد:  از سههویی دیگههر، ایههن دسههته از روایههات بهها دو دسههته آسههیب رو بههه رو شههده

که راهیافت پدیده جعهل در بخشهی از آنهها از جملهه ایهن دسهت از آسهیب هها بهه شهمار  سندی؛ 
کههه نههاظر بههه نههوع فهههم و تفسههیر  . آسههیب2رونههد.  مههی کههه عمومههار هههای متنههی؛  آنهاسههت؛ نظیههر آن 
رف تالوت آیات و سور، چنان آثهاری را بهرای آنهها در پهی مهی می تهوان  ورد؟ آیها مهی آ پرسند: آیا صر

گاه شگفت می که  که از تالوت آیات و سور آثاری   نماید، حاصل آید؟  پذیرفت 
ر تعامهل بها ها فراهم آمده و با بررسی سه قاعهده د این مقاله در پاسخ به این دست از پرسش

روایههات فضههایل و خههواص آیههات و سههور، روش تعامههل صههحیح بهها ایههن دسههت از روایههات را مههورد 
 بررسی قرار داده است. 

 گستره بازتاب روایات فضایل و خواص آیات و سور 
که روایات قابل توجهی در باب فضهایل و خهواص آیهات و ُسهور، وارد شهده اسهت،  2از آن جا 

گستره از منابع اسالمی بازتاب یافته این دست از روایات عمومار   اند:  در سه 
 . جوامع حدیثی 1

بیشههترین بازتههاب روایههات فضههایل و خههواص آیههات و ُسههور قههرآن، در جوامههع حههدیثی ر  داده 
که در آنها بخهش کتبی قابل مشاهده است  ههایی بهه انعکهاس روایهات  است. این امر بیشتر در 

گرانسهنگ در باره قرآن اختصهاص یافتهه اسهت؛ بهه عنه کتهاب  کلینهی در  وان نمونهه ثقه  االسهالم 
کتاب  3،«کتاب فضل القرآن»در بابی با عنوان  الکافی ثواب االعمال و عقاب شیخ صدوق در 
کتاب الصالل، در  وسائل الشیعهو صاحب  4االعمال عموم ایهن  5«ابواب القرائ  فی الصالل»در 

را بهر  بحهار االنهوارسی بخشی از جلد نوزدهم اند. نیز عالمه مجل دست از روایات را انعکاس داده
 اساس ترتیب اولیه مؤل ، به بررسی روایات فضایل قرآن اختصاص داده است. 

                                                   
 – 37، ص6، جالشهیع  وسهائل ؛129 – 103 ص ،االعمهال عقهاب و االعمال ثواب ؛627 – 596، ص2، جکافیال. ر.ک: 2

249 . 

 . 627 – 596، ص2، جافیالک. ر.ک: 3
 .129 – 103ص  ،ثواب االعمال و عقاب االعمال. 4
 . 249 – 37، ص6، جوسائل الشیع . 5
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کتههاب  ههامالههک بههن انههس در  دارمههی در  6،«بههاب مهها جهها، فههی القههرآن»در بههابی بهها عنههوان  الموط 
کتاب خود و در بخش  و  8«لقهرآنفضهائل ا»بخاری در بهاب  7،«باب القرآن»فصول مختل  از 

 اند.  بسیاری از روایات فضایل و خواص آیات و سور را آورده 9ترمذی در بابی به همین نام،
 . منابع تفسیری 2

 بسهههیاری از مفسهههران در آغهههاز بررسهههی تفسهههیری سهههور یههها برخهههی از آیهههات، روایهههات فضهههایل و 
گهاه بهه بررسهی محتهوایی ایهن روایهات پ خواص آیهات و سهور را بازتهاب داده انهد؛ بهه  رداختههانهد و 

در بسیاری از مهوارد ایهن دسهت از روایهات را « فضلها»با آوردن عنوان  البیان مجمع عنوان نمونه 
   10آورده است.

و  13الجدیهد فهی تفسهیر القهرآنتفسهیر  12ارشاد االذههان الهی تفسهیر القهرآنتفسیر  11تفسیر هدایت
ک 14البیان فی تفسیر القرآنتفسیر  ه در آنها یادکرد و بررسهی روایهات از جمله آثار تفسیری هستند 

گرفته است.  گهاه بها آوردن عنهوان  تفسهیر نمونههفضایل و خواص آیات و سور مورد توجه قرار  نیهز 
  روایات مرتبط با فضایل سور را مورد بررسی قرار داده است« محتوا و فضیلت سوره»

 انهههد؛ بهههه  ادهسهههنت، نیهههز بهههه ایهههن دسهههت از روایهههات اهتمهههام نشهههان د شهههماری از تفاسهههیر اهل
التفسهیر و  16،تفسیر الجامع الحکام القهرآن الکهریم 15،کش  االسرارتوان از تفسیر  عنوان نمونه می

 نام برد.  المنیر
 . منابع علوم قرآنی 3

کتههاب هههای علههوم قرآنههی فصههلی بههه ایههن مبحههث اختصههاص داده شههده اسههت؛ بههه  در عمههوم 
کتهاب 794عنوان نمونه، بدرالهدین ررکشهی )م و   در نهوع بیسهت رههان فهی علهوم القهرآنالبق( در 

                                                   
  - 202، ص1، جأالموط. 6
 . 466 – 429، ص2، جالدارمی سنن .7
 . 96 – 2، ص6، جالجامع الصحیح. 8
 . 248 – 231، ص4، جترمذیالسنن . 9

 . 5، ص3؛ ج470و 232، ص2؛ ج74 و 50، 48، ص1، جمجمع البیانر.ک:  ،. به عنوان نمونه10
 .99، ص1، جتفسیر هدایت. برای نمونه، ر.ک: 11
 .7ه  5، ص1، جارشاد االذهان الی تفسیر القرآن. برای نمونه، ر.ک: 12
 .25ه  10، ص1، جالجدید فی تفسیر القرآن. برای نمونه، ر.ک: 13
 . 419، صالبیان فی تفسیر القرآن. 14

 .27ه  3، ص1، جکش  االسرار و عدل االبرارر.ک:  . برای نمونه،15
 .131ه  108، ص1، جالجامع الحکام القرآن الکریم. ر.ک: 16
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گفته است ششم تا بیست  ق( نیهز در 911الدین سهیوطی )م و جالل 17و هفتم، از این امر سخن 
در نوع هفتاد و دوم، هفتاد و سوم و هفتاد و پنجم این مبحهث را  القرآنفی علوم االتقان کتاب 

کرده است. گانهه آوردهررکشی و سیوطی این دو بحهث را بهه طهور جد 18منعکس  کهه نشهان  ا انهد 
دهد از نظر آنان، میان این دو مفهوم تفاوت وجود دارد. آنان همچنین از ایهن مسهأله سهخن  می
که آیا می گفته افهزون بهر مهوارد پیشهین،  19تهوان میهان آیهات قهرآن، تفاضهل و برتهری قایهل شهد. اند 

 20اند. برخی از صاحب نظران آثار مستقلی در این زمینه فراهم آورده
گسههترده روایههات فضههایل و خهواص سههور و آیههات، تعریهه  روشههنی از مفهههوم  بها وجههود بازتههاب 

 فضیلت و خاصیت آیات و ُسور ارایه نشده است.

 شناسی فضایل و خواص سور و آیات مفهوم
ها یها آیهات قهرآن، در مقایسهه بها  ارزش و جایگاه هر یک از سوره« فضایل سور و آیات»مراد از 

کهه ضهرورتار از دسهتاورد و  سایر آیات و سور یا جایگهاه آنهها در تبیهین معهارف قهرآن اسهت؛ بهی آن 
 پیامههدی در اثههر تههالوت آنههها سههخن بههه میههان آمههده باشههد؛ بههه عنههوان نمونههه در برخههی از روایههات 

کههه سههوره فاتحههه برابههر بهها همههه قههرآن اسههت؛   22سههوره اخههالص ثلههث قههرآن اسههت؛ 21آمههده اسههت 
کافرون ربع قرآن است کهه  24زلزال ربع قرآن اسهت. و سوره 23سوره  نیهز در برخهی از روایهات آمهده 

کهه سهوره بقههره  25سهوره فاتحهه برتهرین سهوره قهرآن اسهت. در برابهر، در برخهی دیگهر از روایهات آمهده 
گر شههأن و جایگههاه بلنههد ایههن سههوره در میههان سههایر  ایههن توصههی  نیههز بیههان 26مهتههر قههرآن اسههت.

                                                   
 .519ه  513، ص1، جالبرهان فی علوم القرآن. 17
 .125ه  120، ص4، جاالتقان فی علوم القرآن. 18
 .138ه 136، ص4ج ،االتقان فی علوم القرآن؛ 531ه  537، ص1، جالبرهان فی علوم القرآن. ر.ک: 19
کتههب در زمینههه فضههایل و خههواص سههور را برشههمرده اسههت   . شههیخ20 ههه  272، ص7، جالذریعهههر.ک: )آقهها بههزرگ شههماری از 

کتههاب  کتاب دانشههنامه قههرآن و قههرآن پژوهههیدر  و  1587، ص2ر.ک: ج)اند  ههها در ایههن زمینههه معرفههی شههده نیههز برخههی از 
1588). 

 . 40، ص1، جزان فی تفسیر القرآنالمی؛ 47، ص1، جالبیان  مجمع. 21

 . 621، ص2، جالکافی؛ 153، ص1، جالمحاسن. 22

 . 621، ص2، جالکافی. 23
 . 367، ص4، جمستدرک الوسائل. 24
که عظیم»به من فرمود:  گوید: پیامبر . ابوسعید معلی می25 که از مسجد بیرون روی، یاد ندهم  ترین   آیا به تو پیش از آن 

، 2، جیئنسهاالسهنن ؛ 222و  146، ص5، جصهحیح البخهاری) «سوره فاتحه»گاه فرمود:  آن.« سوره در قرآن چیست؟..
 .(139ص

 .34، ص1، جکثیر تفسیر ابن؛ 152ص ،1، جالجامع الحکام القرآن الکریم. 26
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 های قرآن است. سوره
که سوره نیز در برخی از روایات  گر  پیدا اسهت ایهن امهر نشهان 27قلب قرآن است.« یس»آمده 

گهر اس  و اسهاس ههر چیهزی قلهب،  کهه ا جایگاه و منزلت این سهوره در قهرآن اسهت؛ بهه ایهن معنها 
گوهر اصلی آن است، اس  و اساس قرآن نیز سوره   است.« یس»یعنی 

گههوش زنههده بمانههد، امهها بههد  ون قلههب، چههه انسههان ممکههن اسههت بههدون دسههت و پهها یهها چشههم و 
 قلهههب ظهههاهری یههها قلهههب حقیقهههی؛ یعنهههی نفهههس و جهههان، حیهههات او نهههاممکن اسهههت. بهههر اسهههاس 

کرده که سوره یس را قلب قرآن معرفی  اند، ایهن سهوره در مقایسهه بها مجمهوع قهرآن چنهین  روایاتی 
 ای دارد. ویژگی

کهه بها  آثار مادی و معنوی یا دنیوی و اخروی است« خواص سور و آیات»در برابر، مقصود از 
کههه قههرآن خههود را بههه  تههالوت برخههی از آیههات و ُسههور مترتههب مههی گههردد. ایههن امههر بههه خههاطر آن اسههت 

اوصههاف تأثیرگههذاری همچههون شههفا،، نههور، مبههارک و قههول ثقیههل متصهه  سههاخته اسههت و ایههن 
کتاب از آثاری خاص است. اوصاف نشان  گر برخورداری این 

که سور نیهز در  28ه فاتحهه شهفای ههر دردی اسهت.برای مثال، در برخی از روایات آمده است 
ههایی نظیهر محافظهت شهخص از بهیم  برخی دیگر از روایات، برای آی  الکرسی خواص و ویژگهی

در برابههر سههلطان، محافظههت از سههرقت و مراقبههت از شههخص در برابههر شههیاطین برشههمرده شههده 
کههه تسههکین درد و محافظههت شههخص در برابههر سههلطان و شههیطان در پههی 29اسههت.  پیههدا اسههت 

کهه چنههین پیامههد و خاصههیت مههادی و  تهالوت سههوره فاتحههه و آیهه  الکرسهی، بههه معنههای آن اسههت 
 دنیوی بر تالوت آنها مترتب است.

کههه در آن آمههده اسههت. گههاه نیههز بههه روایتههی برمی پیههدا اسههت عههدم آمیخههتن ایمههان بهها  30خههوریم 
ایی اسهت. دنیه ظلم، به معنای برخورداری سوره مائده از خاصیت معنوی و در عهین حهال این

کنهد، از »گاه نیز در روایات این چنهین آمهده اسهت:  کهس سهوره نسها، را در روز جمعهه تهالوت  ههر 
کهه در پهی تهالوت سهوره  ایمن 31«.فشار قبر ایمهن خواههد بهود بهودن از فشهار قبهر خاصهیتی اسهت 

 شود. نسا، در روزهای جمعه در جهان آخرت نصیب فرد می
کهه در دو حهوزه  ات و دستاوردناظر به تأثیر« خواص آیات و سور»پس  های تالوت آنها اسهت 

                                                   
 .247، ص6، جالشیعه  وسائل؛ 111، صثواب االعمال. 27
 است.« الشفا،»ن سوره های ای . به همین دلیل یکی از نام47، ص1، جالبیان  مجمع. 28
 .529، ص6و ج 539، ص2، جالکافی؛ 368ه  367، ص2، جالمحاسن. ر.ک: 29
 .582، ص1، جالثقلین نور. 30
 .429. همان، ص31
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 شود.  مادی و معنوی و در دنیا و آخرت نصیب فرد می
 برخورداری هر سوره از هویتی خاص 

کهه عبهارت . 1انهد از:  مقصود از هویت خهاص ههر سهوره، دو ویژگهیر نهفتهه در ههر سهوره اسهت 
ص، آثهاری بههر ههر سهوره مترتههب . محتهوا. بهر اسههاس برخهورداری ههر سههوره از ههویتی خها2ههدف، 
کهه در روایهات بهه صهورت خهاص و بهه طهور  می کهه از جملهه آنهها خهواص و فضهایلی اسهت  گردد 

گانه برای هر سوره برشمرده شده است.   جدا
کهه ههر سهوره آن را دنبهال می کیفیهت  مراد از هدف سوره، رسالتی اسهت   کنهد و بهر اسهاس آن 

 گیهههههرد؛ بهههههه  تهههههر محتهههههوای آن شهههههکل می همهههههه مهمآهنهههههگ سهههههوره، شهههههمار آیهههههات و از  آوا و نظم
کهههه آن را  عبههارت روشههن کههه هههر سههوره قههرآن دارای هویههت خاصههی اسههت  کههرد   تههر، بایههد اذعههان 

 کنهههد.  ههههای سهههاختاری و محتهههوایی آن را توجیهههه می سهههازد و ویژگی از سهههوره دیگهههر متمهههایز می
کههه در قالههب عب  تههوان روح جههاری و سههاری هویههت هههر سههوره را می  ههها و الفههاآ  ارتآن دانسههت 

کههرده اسههت. برخههی از صههاحب نظههران از ایههن پدیههده بهها عنههوان   وحههدت موضههوعی »آن تجلههی 
کرده« سوره  اند. یاد 

که سوره برای دست یابی به هدف مورد  مراد از محتوای سوره، خطوط معنایی اصلی است 
گههر هههدف سههوره تبیههین مؤلفههه نظههر خههود دنبههال می کههه ا باشههد، در  های ایمههان کنههد؛ بههه ایههن معنهها 
گر هدف سوره معرفی خداوند، اسهما، و صهفات او  ها انعکاس می محتوای آن این مؤلفه یابد. ا

گهر مقهرر اسهت سهوره باشد، در محتوای آیات آن خداوند معرفی می ای بهه ههدف هشهدار  شهود. ا
نسههبت بههه تفرقههه و سههتیز داخلههی میههان مسههلمانان، نههازل شههود، در محتههوای آیههات آن دعههوت بههه 

کنهههدگی در میهههان امتوحهههدت و  گذشهههته انعکهههاس می پیامهههدهای پرا گهههر ههههدف  ههههای  یابهههد. ا
ای دعوت مسلمانان به ثبات و مقاومت در برابر توطئه مشرکان و منافقان باشد، آیهاتی در  سوره

که در آنها جایگاه ثبات و صبر تبیین شده است.  آن انعکاس می  یابد 
کهه ههدف ای از  تهوان تنظهیم نامهه سهوره فاتحهه را می بر این اسهاس، بهه عنهوان نمونهه از آن جها 

که جهانیان باید با خدا  کوتاه و موَجز همم آنچه  که مقرر است در قالبی  سوی خداوند دانست 
گذارنههد، در آن انعکههاس یابههد. گزیر بایههد سههوره فاتحههه  32در میههان  بههر اسههاس چنههین هههدفی بههه نهها

که تمام خطوط اصلی معرفی ذات، فعل و صفات خداوند و نیهز رسهوم  حاوی مفاهیمی باشد 
کژی ها در آن انعکاس یافته است. درست به همین جههت،  بندگی و خطر درغلتیدن در انواع 

                                                   
 .17، ص1، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 32
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کتههاب  33اطههالق شههده« ام الکتههاب»بههه ایههن سههوره  ههدل و برابههر بهها همههم ایههن  و قههرآن خههود آن را عر
کرده است.  34آسمانی معرفی 

کههههه خداونههههد می یهههههان خواههههههد در بیههههانی مجمههههل و نغههههه و از آن جهههها   ز، آدمیههههان را از خطههههر ر
 کهههه در سهههایه ایمهههان و عمهههل صهههالح  -سهههاری هشهههدار داده و راه سهههعادت و نجهههات را  و نگهههون

 کنهههههد و در آن چنهههههین  بهههههه آنهههههان نشهههههان دههههههد، سهههههوره عصهههههر را نهههههازل می -گهههههردد  محقههههه  می
  35گنجاند. محتوایی را می

کهه بهرای آن ذکهر شهده، به دههد  ه خهوبی نشهان مینگریستن در سوره توحید و نیز سبب نزولی 
گزیده ترین بیهانر ممکهن اسهت. در پهی  که هدف این سوره معرفی خداوند و اثبات توحید آن با 

دار خداونهد  ای در بهاره منشهأ داشهتن یها فرزنهد چنین هدفی، وحدانیت ذاتی الهی و رد  هر شبهه
کیههد قههرار می کههه همانهها نظیههر  -گیههرد و در پایههان آن بههاالترین پیههام در حههوزه خداشناسههی  مههورد تأ

  36گردد. اعالم می -نداشتن خداوند است 
هدف خداوند در سوره تکاثر هشدار نسبت به غفلت آدمیان در باره مرگ و قیامت و اعهالم 

یابی به باور یقینی به تحق  آن بها ر یهت آن در همهین دنیها اسهت. بهر ایهن اسهاس،  امکان دست
گنجانده می که من مدالیل و محتوایی در آن   تهی به این هدف باشد. شود 

ههای قهرآن، مبنهی بهر ایهن ایهده  از سویی دیگر، باور به وجود هویت خاص در هر یهک از سهوره
که از سوی خداوند حکیم نازل شهده و همان کتابی حکیمانه بدانیم  که قرآن را  کهه  است  گونهه 

کتاب را جسهت  که باید هدف و انگیزه خداوند از نزول این  ه در پهی و جهو نمهود، منطقهی اسهت 
که هدف و انگیزه خداوند از فروفرستادن هر یک از سهوره های قهرآن  پاسخ به این پرسش برآییم 

که تقسیم و بخش کوچهک و  بندی قرآن به شکل سوره  چیست؛ ریرا باور داریم  های مختله  و 
گرفته است.  بزرگ، بر اساس حکمتی خاص انجام 

بایهد  37لههی بهر اسهاس حکمهت مطله ،تر، بر اساس قاعهده صهدور افعهال ا به عبارت صریح
که در ورای نزول هر سوره، هدف و انگیزه خاصی مورد نظر بوده است؛ حال چه مها بهه   پذیرفت 

                                                   
 .47، ص1، جالبیان  مجمع. 33
 . 422، صالبیان فی تفسیر القرآن. ر.ک: 87حجر، آیم سوره . 34
کرده ب، چنان. بدین ترتی35 برخهورداری تنهها از سهه آیهه، تمهام معهارف و  با وجهوداند، این سوره  که برخی از مفسران اذعان 

کوتاه ، فهی ظهالل القهرآن؛ 355، ص20، جالمیهزان فهی تفسهیر القهرآنر.ک: )ترین بیان جای داده است   اهداف قرآن را در 
 .(3964، ص6ج
 .(621، ص2، جالکافی؛ 153، ص1، جالمحاسنر.ک: )ی شده است . بر همین اساس، سوره توحید ثلث قرآن معرف36
گاهی بیشتر در این باره ر.ک: 37  .156، ص2، جشرح المقاصد فی علم الکالم؛ 177، صمحاضرات فی االلهیات. برای آ
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 یابی به آن عاجز باشیم. این هدف و انگیزه دست یابیم، یا از دست
 پژوههههههان معاصهههههر از پدیهههههده برخهههههورداری ههههههر سهههههوره از ههههههویتی خهههههاص،  شهههههماری از قهههههرآن

کرده« موضهههوعی سهههوره وحهههدت»بههها عنهههوان  کهههه بهههه اسهههتناد آن، مهههی یهههاد   تهههوان  انهههد و معتقدنهههد 
کههه قههرآن از  کتههاب « چهههره پیوسههته»مههدعی شههد   التمهیههدبرخههوردار اسههت. اسههتاد معرفههت در 

کتههاب  فههی علههوم القههرآن  یههد در  از در التناسههب البیههانی فههی القههرآناحمههد ابور  کتههاب ، عبههداهلل در 
کتاب نبأ العظیمال کل سوره و مقاصدها فی القهرآن الکهریماهدا، شحاته در  ، صهبحی صهالح ف 

کتاب  کتاب مباحث فی علوم القرآندر  کمالمباحث فی علوم القرآن، مناع القطان در  الدین  ، 
کتهههاب  کتهههاب مهههوجز البیهههانطهههائی در    مباحهههث فهههی التفسهههیر الموضهههوعی، مصهههطفی مسهههلم در 

 اند. از این جمله
اند. برههان  ه از هویتی خاص را مورد توجه قرار دادهشماری از مفسران نیز برخورداری هر سور

کتهاب نظهم الههدرر فهی تناسهب اآلیهات و السههورالهدین بقهاعی در تفسهیر  التصههویر ، سهید قطهب در 
تفسهیر الواضهح و الکتهاب ، محمهد محمهود حجهازی در فی ظالل القهرآنو تفسیر  الفنی فی القرآن

کتاب  الوحدل الموضوعی  ی در   اند.  از این جمله ی التفسیراالساس فو سعید حو 
که عمومهار در آغهاز ههر سهوره و در  کرد  در این بین باید از عالمه طباطبایی به صورت ویژه یاد 

غهرض »ال به الی مباحث تفسیری خود، هویهت ههر سهوره را در قالهب تبیهین ههدف و بها عنهوان 
 مورد توجه قرار داده است. « سوره

تحهههه را سههتایش الههههی بههها اظهههار عبودیهههت از سهههوی بههه عنهههوان نمونههه ایشهههان ههههدف سههوره فا
هدف سوره آل عمران را دعوت مسلمانان به وحدت و همصهدایی در دیهن و صهبر  38بندگان،

هههدف سههوره نسهها، را تبیههین احکههام ازدواج، احکههام ارث و سههایر  39و ثبههات در برابههر دشههمنان،
ردادهها و نکهوهش نقه  ها و قرا هدف سوره مائده را دعوت به حفر پیمان 40های فقهی، آموزه
هههدف سههوره یوسهه  را بیههان  42هههدف سههوره انعههام را تبیههین توحیههد بههه معنههای عههام آن، 41آنههها،

و هدف سوره دخان را  44هدف سوره رعد را تبیین حقیقت قرآن 43الهی برای بندگان مخلص،
                                                   

 . 17، ص1، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 38

 . 5، ص3. همان، ج39
 . 134، ص4. همان، ج40
 . 25، ص6. همان، ج41
 . 5، ص7ن، ج. هما42
 . 73، ص11. همان، ج43

 . 284. همان، ص44
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کنندگان در باره حقانیت قرآن  دانسته است.  45هشدار به تردید 
که پیدا است، با که  اذعان به برخورداری هر سوره از هویتی خاص، می چنان  توان دریافت 

 های قرآن، چیست.  راز برشمردن فضیلت یا خاصیتی خاص برای هر یک از سوره
که در روایهات اههل بیهت  46، بهرای تهالوت ههر شهبر سهوره انعهام، امهان در قیامهت،چنان 

تهالوت ههر جمعهه سهوره هههود،  47تهالوت ههر ماههه سهوره اعهراف، دور مانهدن از محاسهبه اعمهال،
تههالوت هههر روزه سههوره یوسهه ، محشههور شههدن بهها چهههره ریبههای  48محشههور شههدن بهها پیههامبران،

گونهه بیمهاری 49یوس ، و تهالوت ههر شهب جمعهه  50تالوت هر ماه سوره نحل، دور ماندن از هر 
 برشمرده شده است.  51سوره اسرا، درک امام عصر

 ر قواعد تعامل با روایات فضایل آیات و سو
کهرد  در باره شیوه تعامل با روایات فضایل و خواص، توجهه بهه سهه قاعهده را مهی تهوان توصهیه 

. فضهایل و 2. ضرورت رعایت احتیاط در پذیرش روایات فضایل و خواص؛ 1اند از:  که عبارت
ات ه؛  خواص آیات و سور معد   . تناسب فضایل آیات و سور با محتوای آنها.3اند، نه علل تام 

ورت1 وایات فضایل و خواص . ضر  رعایت احتیاط در پذیرش ر
کتاب که در باره جعل احادیث نگاشته شده است، روایات فضایل آیات و  در عموم  هایی 

گرفته  اند: سور از دو منظر مورد توجه قرار 
گروههههی  الههه . در برشهههمردن اصهههناف جهههاعالن حهههدیث یههها انگیزه  ههههای جعهههل حهههدیث، از 

کههه بههه هههدف  نههام بههرده می انههد و جعههل  بههه جعههل حههدیث پرداخته« ترهیههب»یهها « رغیههبت»شههود 
ایجهاد « ترغیب»اند. مراد از  روایات در زمینه فضایل آیات و سور را از مصادی  بارز آن برشمرده
کارهههای نیههک اسههت و مقصههود از  ترسههاندن مههردم از « ترهیههب»رغبههت و تشههوی  مههردم بههه انجههام 

 کارهای ناروا است.

 ویسد: ن ابن صالح در این باره می
                                                   

 . 129، ص18. همان، ج45

 . 104، صثواب االعمال. 46

 . همان.47
 . 106. همان، ص48
 . همان. 49
 . 107. همان، ص50

 . همان.51
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گروههی  یانش از همه بیشهتر اسهت،  که ر جاعالن حدیث چند دسته هستند و آن 
کههه خهود را زاهههد مهی گمهان خههود بها نیههت ثهواب جعههل  اسهت  داننههد و حهدیث را بههه 

کهه بهه آنهان دارنهد، احادیهث جعلهی  می کنند و مردم به خهاطر اعتمهاد و اطمینهانی 
  52پذیرند. آنان را می
جعل  -گرفت  که با نیت ثواب انجام می -شیوه جعل حدیث ترین  پیدا است یکی از رایج

کهار و بها تشهوی  مهردم  که با ایهن  گمان داشتند  که جاعالن آنها  روایات فضایل آیات و سور بود 
 کنند.  به تالوت قرآن، برای خود ثواب ذخیره می

 جوزی در این باره چنین آورده است: ابن
کسهانی هاعان حهدیث  کهه  دسهتم سهوم از وض  احهادیثی را در تشهوی  یها ترسهاندن اند 

کرده کارههای خیهر ترغیهب  مردم جعل  گمان خود مردم را به سوی انجهام  اند، تا به 
کج کارشههان  کههه  کارهههای ناپسههند بازدارنههد؛ در حههالی  دهنههی بههه  کننههد یهها آنههان را از 

که دین ناقص است و به تکمله کارشان آن است  ای نیاز  شریعت است و معنای 
که آنها آ کردهدارد    53اند. ن را ارائه 

کوچههک یهها وعههده852حجههر عسههقالنی )م ابن کههاری  های  ق( افههراط در عههذاب و عقوبههت بههر 
کوچک را یکی از نشانه کاری  محمهود  54های جعلی بودن روایت دانسته است. پاداش بزرگ بر 

گزافه ل ها در وعهده و وعیهد و ثهواب و عقهاب را نشهانه جعه گویی أبوریه نیز برخورداری حدیث از 
کرده است.  55معرفی 

 گوید: اباعمار مروزی نیز می
کجهها بههه نقههل از عکرمههه از  عصههمت نههوح بههن ابی بههه ابی گفتههه شههد: از  مههریم مههروزی 

کنهی،  های قهرآن نقهل می عبداهلل بن عباس، این همه فضایل برای تک تهک سهوره
که اصحاب عکرمه منکر این روایات گفت: من دیهدم  در حالی  اند؟! او در پاسخ 

اسهحاق مشهغول   ردم از قهرآن روی برگردانهده و بهه فقهه ابوحنیفهه و مغهازی ابهنکه م
کردم.  56شدند، به نیت پاداش الهی این روایات را جعل 

                                                   
 .81ه  77، صمعرف  انواع علم الحدیث. 52
 .31، ص1، جکتاب الموضوعات. 53
کتاب ابن الصالح. 54  .845، ص2، جالنکت علی 
 .145ه  144، صأضوا، علی السن  المحمدی . 55
 .41، ص1، جکتاب الموضوعات. 56
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که افزون بهر عمهوم رجالیهان شهیعه  کهه از نهوح بهن ابهی مهریم بهه عنهوان یکهی از  -گفتنی است 
کرده االن حدیث یاد  گذاشتهرجالیان اهل سنت نیز بر این نک - 57اند جع    58اند. ته صحه 

ها را وجههههود  های بازشههههناخت احادیههههث مجعههههول، یکههههی از نشههههانه ب. در برشههههمردن نشههههانه
های آن  اند و برخههی از روایههات فضههایل آیههات و سههور را از نمونههه گویی در روایههات دانسههته گزافههه

 گانههم شهناخت روایههات های پانزده حسهن یکههی از نشهانه اند؛ بهرای مثههال، حسهین حههاج  برشهمرده
کرده است:  مجعول را این چنین معرفی 
العظمی عِل الَع  الصغیر و املبالغة االدعد الرفدید عفِل  الثداب  َ اَل یرتَ  عِل افراط یف 

  59االمر الَیر؛
که روایات مشتمل بر افراط کوچک و مبالغه به عذاب  آن  کار  یاد بر  گری در ثواب ر
 شدید برای عملی خرد نباشد.

کتاب -سهههنت  نظران اهل صهههاحببهههر ایهههن اسهههاس، عمهههوم   ههههای خهههود بهههه بررسهههی و  کهههه در 
های  ، راهیافههت روایههات فضههایل آیههات و سههور را از جملههه ضههع -انههد  معرفههی تفاسههیر پرداخته

چنهین  البیهان  مجمهعاند؛ بهه عنهوان مثهال، محمدحسهین ذهبهی در بهاره تفسهیر  تفاسیر برشهمرده
 آورده است:

کهههه طبرسهههی در زم کنیم،  ینههم فضهههایل سههور آورده بررسهههی مهههیوقتههی مههها روایههاتی را 
کههه بههه ابههی  مهی بههن  بینیم او نیههز بههه سههان بسهیاری از مفسههران، مفتههون روایههاتی شهده 
بهه سهند مرفهوع نسهبت داده شهده ’ کعب و دیگران در زمینه فضایل سور از پیامبر 

که این روایات به اجماع علما مجعول  60اند.  است،؛ در حالی 
که پیدا ست، ذهبی  دانهد و  کعهب می بهن   شهده از ابهی  ها را نقهل روایات فضایل سهورهچنان 

 معتقد است، این روایات باالتفاق جعلی است.
که حکم به جعلی  -بودن همه یا عموم روایات فضایل آیات و ُسور  با این حال باید دانست 

از دانستن تمام این دست  به معنای جعلی -سنت شایع است  نظران اهل که در میان صاحب
نظر از مناقشه در باره ادعای انتساب روایات فضهایل آیهات و ُسهور  روایات نیست؛ ریرا با صرف

کههرم تر، عههدم انحصههار نقههل روایههات   کعههب و بههه عبههارت روشههن  بههن از طریهه  ابههی  بههه پیههامبر ا
                                                   

 . 405، ص10، جقاموس الرجال؛ 195 – 194، ص20، جمعجم رجال الحدیث؛ 19، ص5، ج نقد الرجال. ر.ک: 57
 . 484، ص8، جالجرح و التعدیل. به عنوان نمونه ر.ک: 58

 .14، ص2ج ،نقد الحدیث فی علم الروای  و علم الدرای . 59
 . 137، ص2، جالتفسیر و المفسرون. 60
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کرم کعهب و نقهل بخهش مهمهی از آنهها از آن  بن  از طری  ابی  فضایل آیات و ُسور از پیامبرا
از طرق و وسایط دیگر، این دست از روایات را از مظان  اتهام خهارج  بیت و از اهلحضرت 

که از پیامبر نقل شده باشهند یها از ائمهه، بها  می سازد؛ ریرا این روایات در منابع شیعه، اعم از آن 
طبرسهی مهردود اسهت.  اند. از این جههت، اشهکال ذهبهی بهه عالمهه  اسناد خاص خود نقل شده

اعالن بطالن و جعلی بودن تمام روایات فضایل آیات و ُسور قطعار نادرست اسهت، به هر روی، 
گیرند.   بلکه باید اسناد و نیز متون آنها مورد بررسی قرار 

کهه اعهالم ثهواب و پهاداش فهراوان بهرای تهالوت یهک آیهه یها  این نکته را نباید از نظر دور داشهت 
َمهها ن الهههی بههوده و نیههز بهها آیههاتی همچههون: کههرا توانههد برخاسههته از فضههل و عنایههت بی سههوره، می ن َ إر

َسههاب   َغیهرر حر ْجههَرُهْم بر
َ
ُروَن أ هابر ی الص َ

گر  آهنهگ باشههد. در ههر حههال، ایهن امههر لزومهار نشههان هم 61یهَوف َ
 جعلی بودن یک روایت نیست.

کهه در برخهورد بها احتمهال راهیافهت جعهل در ایهن دسهت از روایهات، بایهد  تهرین نکتهه مهم ای 
کهه قهرار اسهت روایهات از  مورد توجه گیرد، رعایت احتیاط الزم است؛ یعنی اعتبار منهابعی  قرار 

گیرد.   آنها نقل شود و سند روایات با دقت و مورد بررسی قرار 
زش2 وایات فضایل آیات و سور به عنوان علل ناقصه . ار  گذاری ر

که نباید به آنها بهه نکته قابل توجه دیگر در برخورد با روایات فضایل آیات و ُسور، این اس ت 
گفتهه شههده  62چشهم علهل تامههه، بلکهه بهه عنههوان علهل ناقصهه نگریسههت؛ بهه عنهوان مثههال، وقتهی 

که تهالوت مسهتمر سهوره نسها، باعهث ایمنهی از فشهار قبهر اسهت، یها اعهالم می شهود تهالوت  است 
کهه مندی از نوشیدنی خنهک در روز قیامهت می سوره نبأ باعث بهره  شهود، بهه ایهن معنها نیسهت 

رف این سوره گهرفتن سهایر علهل یها موانهع، چنهین آثهاری را در بهر دارد،  تالوت صر ها بهدون در نظهر 
که این اعمال به خودی خود، زمینه تحق  آثهاری در دنیها و آخهرت را بهه  بلکه مقصود آن است 

گردد یا موانع برطرف شود. همراه می که سایر شرایط و علل ضمیمه   آورد، مشروط به این 
گونههبرای مثا ای  ل، شرط اصلی تأثیرگذاری این اعمهال، ایمهان و اخهالص اسهت. ایمهان بهه 

کهه قهرآن آورده اسهت:  که در هنگام عمل و نیز تا آخر عمر باید تحق  داشته باشد؛ چنهان  است 
ْشَرکَت َلیْحَبَطن َ َعَمُلک

َ
ْن أ گذشهته را حهبط می 63.َلئر کنهد؛  بر اساس این آیهه، شهرک اعمهال 

                                                   
 .10زمر، آیم  سوره .61
گاهی بیشهتر در بهاره تفهاوت علهت تامهه بها علهت ناقصهه ر.ک: 62 ، 7، جالحکمه  المتعالیه ؛ 257، ص2، جالشهفا،. برای آ

 . 171، ص1، جنهای  المرام؛ 127

 .65زمر، آیم سوره . 63
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یهههها بههههه کهههههه ر  ه هنگههههام عمهههههل یههههها ُسههههمعه پهههههس از آن نیههههز مضهههههر  بههههه عمهههههل بهههههوده و آن را چنههههان 
 64سازد. تأثیر می  بی

کهه  داده   های وعده بسیاری از پاداش کهرد  یهابی  شده در روایات و آیات را باید این چنهین ارر
کهه مکهررار آمهده اسهت:  هه؛ نظیهر آن  ات و علهل ناقصهه اسهت نهه علهل تام  مقصود از آنها بیان معهد 

گریه برای آن حضرت، فرد را به بهشت می مام حسینریارت ا  65برد. یا 
گفتههه می شههدن مههؤمن بهها امههام   شههود: تههالوت سههوره فجههر باعههث محشور از سههوی دیگههر، وقتههی 

است، به این معنها  ساز محشورشدن با حضرت امیر و یا تالوت سوره بینه زمینه حسین
ههرف تههالوت ایههن سههوره کههه صر کههه ها ایههن تأثیرههها را در  نیسههت  پههی دارد، بلکههه مقصههود آن اسههت 

کنهد و تأثیرههای  تالوت مستمر آنها فرهنگ مورد نظر آن سوره را در ذهن و روان قهاری ایجهاد می
 شده، به خاطر پدیدآمدن این فرهنگ در رفتار و اندیشه مؤمنان است. گفته 

که در شماری از روایهاتر فضهایل آیهات و سهور، قیهد  عا آن است  ، «ادمهان»یکی از شواهد مد 
یعنهی اسهتمرار تهالوت در ههر روز و شهب، یها حهداقل یهک سهال آمهده اسهت؛ بهه عنهوان مثهال، در 

 روایت مربوط به فضیلت سوره نبأ چنین آمده است:
فَی مفف  ر َبیففت اَّلل اَلففرام  ََ فف  مففدم  ُْ ْففاَن یفدمهنا  ففُره َسففَنَتُ  إ ا  ََْ یَتسفاَمُلوَن مَل َ خ  َعفف

َ
 َمفن َقففَرأ

 66إن ِاَف اَّلُله
کید بر مشروطدر ا یهارت خانه  خهدا بهه  ین روایت افزون بر تأ بودن تأثیر تالوت سوره نبأ بهرای ر

مشههیت و خواسههت الهههی، ایههن امههر بههه اسههتمرار تههالوت آن در هههر روز در طههول سههال منههوط شههده 
که خود از برخورداری شخص از ایمان و عمل صالح حکایت دارد.  است، 

ر به تالوت سوره در نمازهای مسهتحبی مشهروط شهده نیز در برخی از روایات در پی آمدن آثا
 در باره خاصیت تالوت سوره عصر چنین فرمود: است. به عنوان نمونه امام صادق

مفرة عینف   اَّلل مفدم  من قرأ و العصفر یف ندافلف  اعثف  الَیامفة مرفرقا  وجهف ق ضفاَکا  سفن ق قر
َنة؛   67َی یدخ  الج

کههس سههوره و العصههر را در نوافههل خههود بخ وانههد، خداونههد او را در روز قیامههت در هههر 
                                                   

، 2، جمحاضهرات فهی االلهیهاتشود. برای تفصیل بیشهتر ر.ک:  یاد می« حباطا». از این پدیده در اصطالح متکلمان به 64
 .874ه  862ص

کهان ثوابهه  من ذکر الحسین: ». نظیر روایت امام صادق65 عنهده فخهرج مهن عینیهه مهن الهدموع مقهدار جنهاح ذبهاب، 
ه  علی اهلل عز و جل، و لم  .(201، صکامل الزیارات)« یرض له بدون الجن 

 .319، ص89، جبحار االنوار؛ 258، ص6، جالشیعه  وسائل؛ 121، صلثواب االعما. 66
 .434، ص10، جالبیان  مجمع؛ 125، صثواب االعمال. 67
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که چهره حالی برمی اش درخشان، لبانش خندان و چشمش روشهن اسهت  انگیزد 
 شود. و او با این حال وارد بهشت می

پیدا است تالوت سهوره عصهر در نمازههای مسهتحبی، حکایهت از التهزام عملهی شهخص بهه 
بایهد انسهانی مهؤمن و متعبهد دانسهت  نوافل، افزون بر فرای  دارد. بنا بر این، چنهین شخصهی را

کند. از این که تالش می شهده  رو، آثار برشمرده   کند با انجام مستحبات رضایت خدا را جلب 
تههوان منحصههر در تههالوت ندانسههت، بلکههه آن را  در ایههن روایههت بههرای تههالوت سههوره و العصههر را می

 گر التزام شخص به اعمال صالح برشمرد. حکایت
 یات و سور با محتوای آنها . تناسب فضایل آ3

 اند: روایات فضایل آیات و سور با فرض احراز صحت سند، از نظر متون دو دسته
ال . ارتباط فضایل و خواص ذکر شده در آنهها بها محتهوای ُسهور و آیهات بهرای مها قابهل درک 

کهه میهان فضهیلت و خاصهیت است. درنگریستن در این دست از روایات نشهان می های  دههد 
ه برای آیات و سور، با آنچه در محتوای آیات و سور انعکاس یافته است، تناسب وجود ذکرشد

کهه ایهن سهوره   دارد؛ برای مثال، تالوت سوره اخالص از آن جههت برابهر بها یهک سهوم قهرآن اسهت 
که خود یک   68دهد. سوم معارف قرآن را تشکیل می  حاوی یکتاپرستی و توحید است 

 آمده است:  صادقدر روایتی به نقل از امام 
  تهههالوت مسهههتمر سهههوره عادیهههات شهههخص را در روز قیامهههت بههها حضهههرت امیهههر

  69سازد. محشور می
که در برخی از روایات، مقصود از  تناسب این خاصیت با محتوای سوره از آن جهت است 

السالسههل  سههوگندهای ذکرشههده در ایههن سههوره، جهههاد حضههرت امیههر بهها مشههرکان در غههزو  ذات
 70ت.دانسته شده اس

 چنین آمده است:  در روایتی از امام صادق
کههه آن سههوره حسههین بههن علههی  سههوره فجههر را در فههرای  و نوافههل خههود بخوانیههد 

کنهد، در روز قیامهت بها حسهین بهن علهی و در بهشهت  کس آن را قرائهت  است. هر 
                                                   

کهون السهورل »که چرا سوره توحید ثلث قرآن دانسته شده، چنین آورده اسهت:  باره این طباطبایی در  . عالمه68 ههوا  و قهد وج 
مها فهی القهرآن مهن المعهارف تنحهل الهی االصهول الثالثهه، التوحیهد، النبهول و تعدل ثلث القرآن بوجوه مختلفهه أعهدلها أن 

 .(390، ص20، جالمیزان فی تفسیر القرآن)« المعاد و السورل َتضمن واحدار من الثالثه و هو التوحید
 .801، ص10، جالبیان  مجمع. 69
 .436ه  434، ص2، جقمیال تفسیر. ر.ک: 70
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 71تراز ایشان خواهد بود. هم
کهه بهه  خطهاب « مطمئنهه نفس»پیدا است این فضیلت به خاطر آیات آخر ایهن سهوره اسهت 

کهه ههر  و امام حسین 72شده است مصداق بارز این خطاب اسهت. نیهز روایهت شهده اسهت 
کنهد، در روز قیامهت بها خیرالبریهه همهراه خواههد بهود. روشهن اسهت،  73کس سوره بینه را تالوت 

ن َ آیه: این خاصیت به خاطر  ک ُهْم  إر ْوَلئر
ُ
َحاتر أ الر ُلوا الص َ یَن آَمُنوا َوَعمر ذر

ی ر  ال َ اعهالم  74َخیُر اْلَبرر
 شده است.

که در روایت پیش برای تالوت سوره مبارکم عصر انعکاس  گفته از امام صادق نیز آثاری 
روشههنی، بهها محتههوا و مضههمون سههوره  یافههت، نظیههر روشههنایی چهههره، خنههدان بههودن لههب و چشم

عمهل صههالح و آهنهگ اسهت؛ ریهرا بهر اسههاس مضهمون ایهن سهوره مؤمنهان پرهیزگههار بها ایمهان،  هم
کهاری در دنیها رهانیهده و سهرور، شهادمانی و  توصیه یکدیگر به حه  و صهبر، عمهالر خهود را از ریان

 اند. پیروزی را برای خود به ارمغان آورده
که در باال اشاره شد و اتفاقا همه در زمینهه توحیهد و ایمهان بهه  -همچنین آیاتی از سوره بقره 

کسهی بخوانهد و محتهوای آن  -های شیطانی است  غیب، و خداشناسی و پرهیز از وسوسه گهر  ا
کهه خوانهدن  کند، مسهلمار آن فضهایل را خواههد داشهت. درسهت اسهت  را در عم  جانش پیاده 
کهه  قرآن به هر حهال ثهواب دارد، ولهی ثهواب اصهلی و اسهاس و آثهار سهازنده هنگهامی خواههد بهود 

 ای برای اندیشه و عمل باشد. مقدمه
 باره چنین آمده است:  در این تفسیر نمونهدر 

کههه بههرای تههالوت قههرآن یهها سههوره ههها و پههاداش ههها و فضههیلت ثههواب  ها و  هههای مهمههی 
کهههه انسهههان آنهههها را بهههه   آیهههات خاصهههی نقهههل شهههده، هرگهههز مفههههومش ایهههن نیسهههت 
کنهد، بلکهه خوانهدن قهرآن بهرای  گردش ربان قناعت  صورت اوراد بخواند و تنها به 

اندیشههیدن بههرای عمههل اسههت. اتفاقههار هههر  فهمیههدن، و فهمیههدن بههرای اندیشههیدن، و
یهادی بها محتهوای آن  ای یا آیه فضیلتی در باره سوره ای ذکر شده، تناسهب بسهیار ر

 75سوره یا آیه دارد.
                                                   

 .144، ص6، جالشیعه  وسائل؛ 730. همان، ص71
 .30ه  27 هفجر، آیسوره . 72
 .411، ص10، جالبیان  مجمع. 73
 .7بینه، آیم سوره . 74
 . 61، ص1، جتفسیر نمونه. 75
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گاه در این تفسیر نمونه   76هایی برای اثبات مدعا برشمرده شده است. آن 
مها روشهن نیسهت. . ارتباط برخهی از فضهایل و خهواص آیهات و سهور بها محتهوای آنهها، بهرای 2

کههرد  بههدون تردیههد، ایههن دسههت از روایههات را بایههد در زمههر  آن دسههت از آموزه یههابی   هههای دینههی ارر
کههه  کنههیم؛ چنههان  کههه مهها از رمههز و راز آنههها اطالعههی نههداریم و الزم اسههت در تحلیههل آنههها سههکوت 

بها نمهاز دانیم رابطم وضو با طهارت روح چیست و رابطم اخفات با نماز ظهر و عصهر و جههر  نمی
 صبح چیست.

ف بهه حهج  یها میهان  بر این اساس، به عنوان مثال نمی که میهان تهالوت سهوره نبهأ و تشهر  دانیم 
کهه ههر  سوره واقعه و دورمانهدن از فقهر چهه ارتبهاطی وجهود دارد؛ ریهرا در روایهت نبهوی آمهده اسهت 

کند، هیچ  77شود. گاه دچار فقر نمی کس سوره واقعه را هر شب تالوت 

 گیری  تیجهخالصه و ن
کههه در آنهههها از ارزش و « روایههات فضههایل سههور و آیههات». مههراد از 1 آن دسههته از روایههاتی اسههت 

گهو شهده اسهت و مقصهود از  جایگاه هر یهک از سهوره گفهت و  روایهات خهواص »ها یها آیهات قهرآن، 
که در آنها آثار مهادی و معنهوی یها دنیهوی و اخهروی بهرای« سور و آیات  آن دسته از روایاتی است 

 تالوت برخی از آیات و ُسور برشمرده شده است. 
. روایات فضایل و خهواص آیهات و سهور در منهابع حهدیثی، تفسهیری و علهوم قرآنهی بازتهاب 2

که نشان از جایگاه این دست از روایات دارد. ای یافته گسترده  اند 
کهه ههای سه . آسهیب1انهد:  . این دسته از روایات بها دو دسهته از آسهیب رو بهه رو شهده3 ندی؛ 

. 2رونهد.  هها بهه شهمار مهی راهیافت پدیده جعل در بخشی از آنها از جملهه ایهن دسهت از آسهیب
که ناظر به نوع فهم و تفسیر آنها است. آسیب  های متنی؛ 
کههه عبههارت4  انههد از:  . بههرای تعامههل بهها ایههن دسههت از روایههات، سههه قاعههده قابههل توصههیه اسههت 
. فضهایل و خهواص آیهات و 2فضهایل و خهواص؛  . ضرورت رعایت احتیاط در پذیرش روایات1

ات ه؛  سور معد   . تناسب فضایل آیات و سور با محتوای آنها.3اند، نه علل تام 
کهه در برخهورد بها ایهن دسهت از  تهرین نکتهه های سهندی، مههم . با توجه راهیافت آسیب5 ای 

                                                   
 . همان. 76
کارکرد آنها سخن درخوری دارد. او  . بدرالدین ررکشی در 321، ص10، جالبیان مجمع. 77 باره جایگاه روایت فضایل و نوع 

ینتفع به إال من أخلص هلل قلبه و نیته، و تدبر الکتاب فی عقله و سمعه، و عمر به   له لنالذی قب هذا النوع و»گوید:  می
کهل جانهب « قلبه، و أعمل به جوارحه، و جعله سمیره فی لیله و نهاره، و تمسک به و تدبره هنالهک تأتیهه الحقهائ  مهن 

 .(438ه  436، ص1، جالبرهان فی علوم القرآن)
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گیهرد، رعایهت احتیهاط الزم اسهت؛ یعنههی اعتبهار کهه قههرار  روایهات، بایهد مهورد توجهه قههرار  منهابعی 
گیرد.   است روایات از آنها نقل شود و سند روایات با دقت و مورد بررسی قرار 

کههه ترتههب 6 . از جملههه قواعههد تعامههل بهها روایههات فضههایل و خههواص آیههات و سههور، آن اسههت 
گردند، نه علل تامه.   فضایل و خواص در آنها را به عنوان علل ناقصه تلقی 

ص آیات و سور با محتوای آنهها از نهوعی تناسهب و سهارواری . عموم روایات فضایل و خوا7
که نشان می رف تالوت بر آنها مترتب نمی برخورداراند  که این آثار و خواص به صر  گردد.  دهد 

 کتابنامه 
 چا. ، جالل الدین سیوطی، قم: انتشارات زاهدی، بیاالتقان فی علوم القرآن _
سهبزواری نجفهی، بیهروت: دار التعهارف   حبیهب اهلل، محمد بن ارشاد االذهان الی تفسیر القرآن _

 ق.1419،  للمطبوعات

کبههر غفههاری، تهههران: دار الکتههب اصههول الکههافی _ کلینههی، تحقیهه : علههی ا ، محمههد بههن یعقههوب 
 االسالمیه، چا  پنجم. 

دیه _  ق.1416، محمود ابو ریه، قم: انصاریان، اضوا، علی السن   المحم 

سههه الئمههه االطهههاربحهار االنههوار الجامعههه لههدرر اخبههار ا _ ، محمههد بههاقر مجلسههی، بیههروت: مؤس 
 ق.1403الوفا،، 

 چا.  ، بدرالدین ررکشی، بیروت: دار الکتب العلمیه، بیالبرهان فی علوم القرآن _
 چا. ، سید ابوالقاسم خویی، قم: انوار الهدی، بیالبیان فی تفسیر القران _
کثیر، ب ، عماد العظیم تفسیر القرآن  _  تا. یروت: دار احیا، التراث العربی، بیالدین اسماعیل بن 

، علی بن ابراهیم قمی، تحقی : طیب موسوی جزایری، قم: دار الکتهاب، چها  تفسیر القمی _
 ش.1367چهارم، 

 چا. ، ناصر مکارم شیرازی، تهران: دار الکتب االسالمیه، بیتفسیر نمونه _
گروهی از مترجمان، مشهد: بنیاد پژوهشتفسیر هدایت _  ، آستان قهدس رضهوی های اسالمی ، 

 ش.1377
 تا. ، محمد حسین ذهبی، بیروت: داراحیا، التراث العربی، بیالتفسیر و المفسرون _

کتابفروشهی تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل الشریع  _ د بن حسن حر  عهاملی، تههران:  ، محم 
 ش.1367اسالمیه، چا  ششم، 

خ صههدوق(، قههم: منشههورات ، محمههد بههن علهی بههن بابویه)شههیثهواب االعمههال و عقههاب االعمههال _
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 ش.1368الرضی، چا  دوم، 
بههن اسههماعیل بخههاری، بیههروت: دار الفکهههر،  (، محمهههد صههحیح البخههاری ) الجههامع الصههحیح _

 ق.1401
 ق.1420، ابو عبد اهلل قرطبی، بیروت: دار الکتب العلمیه، الجامع ألحکام القرآن الکریم _

 ق.1406نا،  نجفی، بیروت، بیسبزواری   ، حبیب اهللالجدید فی تفسیر القرآن المجید _
 م.1952، ابن ابی حاتم الرازی، بیروت: دار إحیا، التراث العربی، الجرح و التعدیل _

، محمههد بههن ابههراهیم صههدرالمتألهین، بیههروت: الحکمههه المتعالیههه فههی اسههفار العقلیههه االربعههه _
 م. 1990داراحیا، التراث العربی، چا  چهارم، 

الههدین خرمشههاهی، تهههران: انتشههارات دوسههتان و ناهیههد،  ها،، بدانشههنامه قههرآن و قههرآن پژوهههی _
 ش.1377

یع  الی تصانی  الشیعه _  ق.1403، آقا بزرگ تهرانی، بیروت: دار االضوا،، الذر

 ق.1403، محمد بن عیسی ترمذی، بیروت: دار الفکر، سنن الترمذی _

 ق.1417یه، ، عبداهلل بن عبدالرحمن دارمی تمیمی، بیروت: دار الکتب العلمسنن الدارمی _

 ق. 1411نا،  ، احمد بن شعیب نسایی، بیروت، بیالسنن الکبری _
، سههعد الههدین تفتههازانی، تحقیهه : عبههدالرحمن عمیههره، قههم: الشههری  الرضههی، شههرح المقاصههد _

 چا  اول.
 ش.1363سعید زاید قنواتی، تهران: انتشارات ناصر خسرو،  سینا، تحقی :  ، ابن الشفا، _

قهاهره: دار الشهروق،  _، بیهروت  ب، تحقیه : ابهن ابهراهیم شهاذلی، سهید بهن قطه فی ظالل القرآن _
 ق.1412

س  نشر اسالمی، قاموس الرجال _ د تقی شوشتری، قم: مؤس   ق.1410، محم 

 ق. 1417، ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، قم: موسسه نشر الفقاهه، کامل الزیارات _
یههاض: مکتبهه  اضههوا،  ، ابههوالفرج بنکتههاب الموضههوعات مههن االحادیههث المرفوعههات _ جههوزی، ر

 ق.1418السل ، 

 تا. ، امین االسالم طبرسی، تهران: انتشارات ناصر خسرو، بیمجمع البیان فی علوم القرآن _

کوفی، تهران: دار الکتب االسالمی ، بیالمحاسن _ د برقی   تا. ، احمد بن محم 

سهههالمیه، محاضهههرات فهههی االلهیهههات، جعفهههر سهههبحانی، قهههم: المرکهههز العهههالمی للداراسهههات اال _
 ق.1411

سهههه آل مسهههتدرک الوسهههائل و مسهههتنبط المسهههائل _ ، حسهههین بهههن محمهههد تقهههی نهههوری، قهههم: مؤس 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
کم

ت و ی
بیس

مار  
، ش

 اول

70 70 

 ق.1407، البیت
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 ق.1409دار الکتب العلمیه، 

أ _ ، مالک بن انس، تصحیح و تعلی : محمد فؤاد عبهدالباقی، بیهروت: داراحیها، التهراث الموط 
 ق.1406العربی، 

 .1405، حسن حاج حسن، بیروت: مؤسس  الوفا،، نقد الحدیث فی علم الروای  و الداری  _
سه آل البیتنقد الرجال _  ق.1418، ، مصطفی حسینی تفرشی، قم: مؤس 

کتاب ابن الصالح _  ق. 1414، ابن حجر، بیروت: دار الکتب العلمی ، النکت علی 

، سههید محمههد العههاملی، قههم: مؤسسهه  النشههر اإلسههالمی التابعهه  نهایهه  المههرام فههی علههم الکههالم _
 ق. 1413لجماع  المدرسین، 




