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 1يدهکچ

ك »، در آیه «انحر»و « صل  » هاینظران تفسیری فریقین درباره مصداق و معنای واژهصاحب َفَصلِّ ِلَربِّ
 ، با«صل  »گاه مفسران شیعه درباره معانی و مصادیق دید اند.های متعددی را مطرح نموده، دیدگاه«َواْنَحْر 

برای آن نقل  یوجود اختالف ظاهری قابل جمع است، اما مفسران اهل تسنن معانی و مصادیق متضاد
مخالف روایات سبب نزول، قانون عرض حدیث بر قرآن و سیاق  همچنین .نیستاند که قابل جمع نموده

نوعی خلط مفهومی  و در تفسیر این آیه، ربطی به تفسیر آن ندارد آیات است. بسیاری از سخنان مطرح شده
نماز »در هنگام نزول سوره تنها « صل  »آید که مصداق ن مختلف به دست مییدر این زمینه است. از قرا

آید. ندارد و نوعی تحمیل دیدگاه بر قرآن به حساب می ایکنندهدلیل قانع ،بوده است و مصداق دیگر« شکر
نیز « انحر»ها از طریق تفاسیر اهل تسنن وارد شده است. درباره معنای یر شیعه نیز این نوع دیدگاهدر تفاس

، همان قربانی «انحر»های متضادی بیان شده است. معنای قابل پذیرش برای بین مفسران فریقین دیدگاه
ای مقابله قرآن با فرهنگ عرب توان در راستشتر است که برخی مفسران فریقین بر آن تأکید دارند و این را می

 |کشتند و قرآن همین عمل را برای تولد دختر از پیامبرزیرا آنان در تولد پسر شتر می؛ جاهلی ارزیابی نمود
 .بکنندآمیز آنان خواست تا خط بطالن بر رسومات تبعیض
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 مقدمه

، نوعی تحمیل بر قرآن و «انحر»و « صل»های مطرح شده فریقین درباره یدگاهبسیاری ازد
این واژه یکی از کلمات پر معنا و مصداق متضاد قرآنی  شوند.رأی محسوب میه تفسیر ب

قطع نظر از منزلت آنان، در مسائل  ها، از سوی تابعین مطرح شده است.است. بیشتر دیدگاه
رسد که کلید به نظر می کارگشا نیست. ،اهد موجود در منابععلمی مستندات ارائه شده و شو

مصداق و »آیات قرآنی، بیشترین نقش در این زمینه دارد. سؤال اصلی،  تدبر، در فهم تفسیر
معانی واژگان صل و انحر در سوره کوثر، از دیدگاه مفسران فریقین است. هدف اصلی این 

، در هنگام «انحر»و مصداق کلمه « لص»پژوهش به دست آوردن مصداق و معانی واژه 
نزول سوره است. این تحقیق با توجه به سه اصل سیاق آیات، روایات اسباب نزول و عرض 

 قرآن همراه تدبر در آیات قرآن سامان یافته است. باحدیث 

 صلّ در روایات فریقين

برخی از این شده است.  ، در تفاسیر فریقین برخی معانی و مصادیقی بیان«صل  »برای واژه 
این معانی و مصادیق، از اما برخی  ،است فتنیمعانی و مصادیق، وجوه مشترک دارند و پذیر

ها هیچ گونه دیدگاهن به اینخود مصداق تحمیل دیدگاه بر قرآن و ناصواب است و قائال
 کنند.در اثبات ادعای خود ارائه نمی مقبولیای مثبت و قرینه

 صلّ در روایات شيعه. الف

بیان  یق مختلفیداو مص معانی، «صل  »برخی روایات و منابع تفسیری شیعه برای تفسیر  در
 شده است که برخی از آنان عبارتند از: 

 نماز. 1

شده است )طوسی،  ، معنای مطلق نماز نقل«صل  »در برخی منابع تفسیری شیعه برای 
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گونه نمازی نوز هیچچون ه ؛رسد این دیدگاه درست نباشدبه نظر می (.893/ 01 :تابی
در این دیدگاه تصریح نشده است آن را نماز به طور مطلق دانست!  تا بتوانواجب نشده بود 

را نماز « صل  »که مراد از نماز، واجب است یا مستحب همچون نماز شکر؟ اگر مراد از 
چون هنوز نماز، واجب نشده بود! پس چطور  ؛نیست فتنواجب بدانیم این دیدگاه پذیر

 ن است آن را نماز به طور مطلق دانست!ممک
 ؛آید که این نماز، نماز شکر استگذاری سوره به دست میالبته با توجه به سیاق منت

زیرا حکم خواندن نماز به خاطر دادن کوثر بیان شده است و این دستور با مطلق نماز 
 یکر، سازگاری بیشترزیرا این نماز در مقابل دادن کوثر است، لذا با نماز ش ؛مناسبت ندارد

َو ِإْذ »دارد. البته مشکل ندارد که این نماز شکر، همواره ادا شود و در این صورت مصداق: 
یَدنَُّكْم  ز

َ
ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم ََل بُّ َن َر ذَّ

َ
، خواهد شد و شکر دائمی، نعمت دائمی را (7)ابراهیم: « َتأ

ب توجه و عنایت بیشتر خداوند و خود موجب جل ،طور قربانی تکراریپی دارد. همین در
 این دیدگاه در بین مفسران اهل سنت جایگاهی ندارد. یک عمل پسندیده است.

نماز را به خاطر دادن کوثر معرفی  ،سیاق ؛ زیرامطلق نماز با سیاق آیات در تعارض است
؛ 55م: )مریکند و مطلق نماز چیزی تازه نیست بلکه آیات قرآنی خواندن نماز را به انبیا می

کنند و این امتیازی برای اثبات می (11)ابراهیم: های پیشین و امت (89؛ آل عمران: 01طه: 
برخی  (.2 - 0)کوثر:  ستسیاق آیات بر خالف این ادعاپس شود. محسوب نمی |پیامبر

، ÷و خدیجه ×، امام علی|خواندن نماز توسط پیامبرداللت دارند که روایات فریقین نیز 
چطور معقول است نمازی حال  (.021/ 9: 0112)هیثمی،  بوده استل سوره کوثر قبل از نزو

گذاری نیز صورت گیرد باره امر به خواندن همان نماز شود و منتوشد، دکه قباًل خوانده می
 این احتمال درست نیست. پس (!2)کوثر: ( و قربانی را نیز طلب نماید 0)کوثر: 

   نمازعيد. 2

 است: و نوشته و یا مصداق نماز عید را پذیرفته  ا، معن«صل  » شیخ طبرسی برای واژه



ك َواْنَحْر  بِّ أمره سبحانه بالشکر علی هذه النعمة العظیمة به ان قال فصل  َفَصلِّ ِلَر
صالة العید ألنه عقبها بالنحر أي وانحر هدیك و أضحیتك عن عطا و عکرمة و 

 یصلي فأمر أن یصلي ثم ینحر ینحر قبل أن |قتادة و قال أنس بن مالك کان النبي
 (. 102/ 01: 0872)طبرسی، 

عنوان مصداقی از  مکارم شیرازی نیز نماز عید و قربانی را بهالله ، آیتمفسر دیگر شیعه
مراد از این سخن مصداق بودن صل   (.878/ 27: 0871)مکارم شیرازی،  پذیردصل  و نحر می

است و بسیاری از آیات  یصحیحدیدگاه قرآن  این دیدگاه درباره آیات .در طول تاریخ است
 بر چنین اصلی استوار است که اینجا محل بحث نیست.

 گونه روایات در صورت صحیح بودن اسناد، از حیث مجرای جری و تطبیقاین
نیست. این سوره پذیرفتنی وگرنه از حیث تفسیری  ،پذیرفتنی است، (12/ 0تا: )طباطبایی، بی

دادن کوثر دانسته است و هنگام نزول سوره، هیچ نمازی واجب نشده علت نماز خواندن را 
 (.217/ 8: 0121)شوکانی، بود 

)خزائلی، نماز عیدین در مدینه واجب شد و تاریخ وجوب آن در سال دوم هجرت بود 
معنای نماز عید برای کوثر، کاماًل با سیاق آیات بیگانه است؛ زیرا امر  بنابراین (.837: 0810

بنابراین چنین  .های اوایل بعثت استشده و این از سوره برابر اعطای کوثر مطرح در« صل»
مراد از نماز عید وقتی درست است که با قاعده جری و  زیرانیست؛ پذیرفتنی دیدگاهی 

آن را انطباق دهیم و این یک قانون  ،در زمان غیر از نزول سوره (،12/ 0تا: )طباطبایی، بی تطبیق
 است و مشکلی ندارد. جاری در قرآن

 نماز شکر. 3

عالمه  و (111/ 21تا: ؛ بی279/ 1: 0812)طالقانی،  طالقانی برخی مفسران شیعه مانند محمود
را در سوره کوثر، نماز شکر « َصلِّ »معنای  (111/ 21تا: )طباطبایی، بی طباطبایی محمدحسین

 و این سخن، حق و مطابق سیاق آیات است. انددانسته
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 در روایات اهل سنت صلّ. ب

 یق مختلفدیو مصا نی، معا«صل  »در برخی روایات و منابع تفسیری اهل سنت برای تفسیر 
 بیان شده است که برخی از آنان عبارتند از: 

 عبادت .1

 است (عبادت کن)« ُاْعُبْد »، به معنای «َصلِّ » :در برخی تفاسیر اهل سنت چنین آمده است
دستور عبادت داده شده است و  |طبق این دیدگاه به رسول الله .(0931/ 1تا: )ابن عربی، بی

حتی قبل از نزول این سوره، نماز  |حال آنکه طبق برخی آیات قرآن کریم، پیامبر خدا
ِذي َیْنهی»خواند: می ْیَت الَّ

َ
َرأ

َ
ْیَت ِإْن کاَن َعَلی اْلُهدى أ

َ
 َرأ

َ
ی أ َمَر  َعْبدًا ِإذا َصلَّ

َ
ْو أ

َ
أ

ْقوى توجه به این  این آیات بر نماز و عبادت آن حضرت داللت دارند. با (.02-9علق: )« ِبالتَّ
که این آیات در اولین سوره قرآن از حیث نزول آمده و در این سوره از نماز خواندن رسول 

سخن به میان آمده است و سوره کوثر حداقل دو  |و واکنش کفار به این عمل پیامبر |الله
اگر  کند. حال، حکم نمیهمان حکم اولی دوباره بهنازل شده است و سال بعد از این سوره 

ای بر قرینه این نظریه را بپذیریم، باید ببینیم چه حکمتی در این حکم نهفته است. ظاهراً 
 ای در دست نداریم.اثبات چنین قضیه

، «لِّ َص »شود. واژه ، داللت بر عموم عبادت دارد و شامل نماز و غیر نماز می«اعبد»واژه 
 بله، .شود. از حکم خاص معنای عام فهمیده نمیاستامر به عبادت خاص یعنی نماز 

زیرا در  ؛رسدرا هم دربر دارد. بنابراین، چنین تفسیری درست به نظر نمی ،حکم عام است
َنا فَ »قرآن مجید هر دو کلمه در یک آیه به کار رفته است: 

َ
ُه ال ِإلَه ِإالَّ أ َنا اللَّ

َ
اْعُبْدِني َو ِإنَِّني أ

الَة ِلِذْکِري ِقِم الصَّ
َ
آمده است و « اقم الصاله»، در کنار «اعبد»در این آیه واژه  .(01)طه: « أ

معنای ه معنای نماز نیست و نماز هم به عبادت ب کند.هم فرق می معنای هر دو واژه با
معنای  رسدنظر می ، اماها نماز استولو اینکه در حقیقت روح عبادت عبادت نیست.

، آنچون دلیل نداریم که از معنای اصلی  ؛، معنای صحیحی نیست«صل  »برای « اعبد»



 ، به کار ببریم. (عبادت)دست برداریم و به معنای عام 

 گانهنماز پنج. 2

است. صاحب تفسیر « گانهجنماز پن»، «صل  »های مطرح شده برای مصداق یکی از دیدگاه
َك »نویسد: در این زمینه چنین می بحرالعلوم ه الصلوات  قال عز و جل َفَصلِّ ِلَربِّ یعني صل  لل 

یعنی خواندن نمازهای « صل»طبق این دیدگاه  (.127/ 8:/ 0998)سمرقندی،  «الخمس
واجب  |گانه است که گویا با نزول این سوره بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفیپنج

 شده است. 
شده و  زیرا سوره کوثر در اوایل بعثت نازل ؛شدرسد این مصداق نیز درست نبابه نظر می

 .این دو قابل جمع نیستند و چندین سال بعد از بعثت نازل شده است ،حکم وجوب نماز
در مدینه نازل شده است  |طبق برخی روایات، نماز و معراج یک سال قبل از هجرت پیامبر

)کلینی،  انددانستهمعراج . برخی روایات، وجوب نماز را در شب (217/ 8: 0121)شوکانی، 
برخی از دانشمندان اهل تسنن همچون ابونصرالقشیری، ابن العربی،  (.895/ 8: 0818

برخی دیگر  (.297/ 0: 0115)سیوطی، اند سهیلی و شیخ عزالدین، معراج را دومرتبه پذیرفته
 )سیوطی، همان(. اندمعراج را در مکه و مدینه هر دوجا ذکر کرده

گانه در سوره کوثر گانه در معراج واجب شده باشد، دیگر امر به نماز پنجاگر نماز پنج
گانه در سوره کوثر داده باشد، دیگر وجوب آن در و اگر دستور خواندن نماز پنج معناستبی

 |ندارد. نکته بسیار مهم در این موضوع این است که خطاب در آیه به پیامبر اشب معراج معن
بینیم که حتی قبل از بعثت و نزول سوره و واجب است و ما میاست و خواندن نماز بر ا

 خواند.نماز می |کوثر، بلکه قبل از نزول اولین سوره قرآن، آن حضرت
ِذي َیْنهی»نویسد: عالمه طباطبایی در همین موضوع می ْیَت الَّ

َ
َرأ

َ
  أ

َ
ی أ َعْبدًا ِإذا َصلَّ

ْیَت ِإْن کاَن َعَلی اْلُهدى
َ
َمَر  َرأ

َ
ْو أ

َ
ْقوىأ شود که رسول از این آیه استفاده می (،9)علق: « ِبالتَّ

خوانده و خود بر طریق هدایت بوده قبل از نازل شدن اولین سوره از قرآن هم نماز می |خدا
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کرده و این همان نبوت است، ولی رسالت نیست و احیانًا دیگران را هم امر به تقوا می
 (.27 /2 :تا)طباطبایی، بی

کنند که در و مستندات تاریخی نیز وجوب نماز در شب معراج را نقض می برخی روایات
، حضرت علی و حضرت خدیجه را در اوایل بعثت و بسیار قبل |برخی آنها نمازخواندن پیامبر
، |طبق قول عایشه همسر رسول الله (.027/ 9: 0112)هیثمی،  از معراج نقل نموده است

 (. 201/ 00تا: )قرطبی، بیمیه از دنیا رفته بود یو حضرت خدیجه قبل از فرض شدن نماز
هر دو قبل از وجوب نماز  ×و حضرت علی ÷حضرت خدیجه ،طبق شواهد تاریخی

که روایت عفیف الکندي کردند! چنانحتی نماز جماعت اقامه می |الله یومیه، همراه رسول
 (. 021/ 9: 0112)هیثمی، کند نیز آن را بیان می

درست به نظر « َصلِّ »گانه و یا مصداق دانستن آن برای نمازهای پنج بنابراین، معنای 
اینجا یک چون نمازی هنوز واجب نشده بود تا آن را معنای صل قرار دهیم.  ؛رسدنمی

شود و آن اینکه برخی مفسران اهل تسنن نمازهای یومیه را تعارض آشکار دیگر نیز دیده می
رسد هر دو اما به نظر می (.107/ 3: 0991)عجلی،  اندبه جای صل، مصداق کوثر نقل کرده

 فتنیدیدگاه توجیه علمی ندارد و نوعی تحمیل نظریه بر قرآن است و این نوع تفسیر پذیر
ما به تو کوثر  :آیدنیست. در صورت پذیرش این نظریه حتی معنای ظاهر آیه به دست نمی

 اخوان و دشمن تو ابتر است! این جور معنگانه را بپس تو نماز پنج ،گانه دادیمیعنی نماز پنج
 نمودن مخالف سیاق آیات، فضای نزول و روایات سبب نزول است.

امر نماز در این سوره، ربطی به نمازهای که آید از سیاق آیات سوره کوثر به دست می
گانه در سوره کس از فقهای فریقین ادعا نکرده که حکم نماز پنجزیرا هیچ ؛گانه نداردپنج

 وعطا شده  |چون کوثر به رسول الله ؛این نماز علت است برای کوثر است.کوثر بیان شده 
هم ارتباط تنگاتنگی دارند  با هادر عوض، باید نماز بخواند و قربانی هم بدهد. و این دستور

و الزم است به همین منظر تفسیر شوند. این نماز با کوثر و ابتر ارتباط دارد و اعطای کوثر را 
وجوب چنین نمازی فرض نموده است و این با نماز واجب و یا نمازی که هر روز  علت



کوثر فرض نشده است، بلکه یک دستور  دلیلشود، ربطی ندارد. نماز یومیه به خوانده می
 و امتش بوده است. |جداگانه برای رسول الله

بر رسول  ، بر این امر داللت دارد که این نماز و قربانی«صل»بر سر  «ف»همچنین 
اگر این آیه بازگوکننده حکم  ندارد. حالامت  ربطی بهواجب فوری است و این حکم  |الله

ن نماز اناهمه مسلم ،که برخی ادعا کردند، باید بعد از نزول سورهبود، چناننماز یومیه می
نیز به احدی  |ه است و رسول اللهادچنین چیزی در خارج اتفاق نیفت لیو ،خواندندمی

 است. نکردهخواندن نماز بعد از نزول سوره کوثر را صادر  دستور

 نماز جماعت صبح. 3

ْبَح ِبَجْمع  »را به معنای « َصلِّ »برخی مفسران اهل تسنن، کلمه  )ابن اند دانسته« َصلِّ الصُّ
یعنی نماز صبح را با جماعت بخوان! اینجا هم همان سخنان گذشته  ؛(0931/ 1تا: عربی، بی

باره نازل نشده است! پس چطور که هنوز نمازی واجب نشده و حکمی دراین شودتکرار می
رسد که این دیدگاه هم ضعیف است توان چنین دیدگاهی را پذیرفت؟ بنابراین، به نظر میمی

 و قابل پذیرش نیست و نوعی تحمیل نظریه بر قرآن است.

   عيد نماز. 4

 دانسته است« َصلِّ َیْوَم اْلِعیِد »ه معنای را ب« َصلِّ » برخی اقوال تفسیری اهل سنت، معنای
روایتی از انس درباره تقدم نماز  .این دیدگاه از عطاء، عکرمه و قتاده نقل نموده است (.همان)

کرد و در این آیه قبل از اینکه نماز بخواند، نحر می |که پیامبر ذکر شده استعید بر قربانی 
 (.102/ 01: 0872)طبرسی،  حکم داد که اول نماز بخواند سپس نحر کند

 شکر .5

َك »الدین از مفسران اهل تسنن از مجاهد و عکرمه برای آیه فخرالدین و نظام ، «َفَصلِّ ِلَربِّ
را برای فوریت « َصلِّ »بر سر « ف»کنند، سپس فایده را نقل می« فاشکر لربك»معنای 
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: 0930)رازی، خی نیست واجب فوری است و در آن ترا |که شکر نعمت بر پیامبر انددانسته
نیز از اجتهادهای مجاهد و عکرمه است! اما  ااین معن (.573/ 1: 0991نیشابوری،  ؛8071/ 82

که سخنان آنان ناقص  داردباشد. اما احتمال « فاشکر»به معنای « صل  »که  نداردهیچ دلیلی 
، دانسته «فاشکر»معنای ه را ب« صل  »وجود ندارد که وگرنه هیچ مدرکی  ،نقل شده باشد

  باشد.

 نماز شکر. 6

را همچون برخی مفسران شیعه، نماز شکر « صل  »برخی مفسران اهل سنت معنای 
 (.2331/ 1: 0991)سورآبادی،  انددانسته

این دیدگاه به طور کلی منطقی و موافق با سیاق آیات است. در مقابل اعطای کوثر، نماز 
است. عرب در  ی نیز همین دیدگاه را پذیرفتهن تاریخیشکر خوانده شود و قربانی دهد. قرا

)مهدوی راد، مصداق کوثر، منحصر در گرفتند کردند و جشن میهنگام تولد پسر شتر ذبح می
 |خداوند همین کار را در هنگام تولد دختر از پیامبر (.mobahesat.ir/ 2764حضرت زهراء 

 گیرد. خود خواسته است تا با رسم عرب جاهلیت مبارزه عملی صورت

 وجوه اشتراک و اختالف فریقين درباره فصلّ

: 0872)طبرسی، دو مصداق نماز عید ، «فصل  » از وجوه اشتراک تفسیری فریقین برای تفسیر
/ 1: 0991؛ سورآبادی، 111/ 21تا: )طباطبایی، بیو نماز شکر  (0931/ 1تا: ابن عربی، بی ؛102/ 01

 است. (2331
گانه دیگر ، دیدگاه پنج«فصل  »فسیری فریقین برای تفسیرطور از وجوه اختالف تهمین

برخی مفسران شیعه تنها یک مصداق  که هرکدام به یک مصداق خاص اشاره دارد. وجود دارد
باشد و اهل سنت چهار مطلق نماز را آورده و این از مختصات شیعه در این خصوص می

 اند.صبح و شکر را نقل نموده گانه، نماز جماعتمصداق مختلف همچون عبادت، نماز پنج



 هاارزیابی دیدگاه

، به «صل  »آید که مصداق نماز شکر برای واژه آمده به دست می عمل های بهطبق بررسی
شکر  |کوثر، از نکات مشترک مفسران فریقین است و خداوند از رسول الله یخاطر عطا

اما  ق سیاق و معتبر است.مطاب ااین معن .عملی را به صورت نماز و قربانی خواسته است
گانه و نماز جماعت برخی مصادیق دیگر برای صل  همچون: عبادت )اعبد(، نماز پنج

 البته مصداق نماز .ای بر صحت آنان وجود نداردصبح، تحمیل بر قرآن است و هیچ قرینه
، (12/ 0 تا:)طباطبایی، بی توان از باب قاعده جری و تطبیقدر روز عید را می« صل  »عید برای 

سوره این دیدگاه  ،از حیث نزول هرچند ؛است فتنیدانست و این دیدگاه از این حیث پذیر
حال آنکه  ،نماز عید ، تا چه رسد بهزیرا هنوز هیچ نمازی واجب نشده بود ؛درست نیست

 ل بعثت در مکه صورت گرفت.ینماز عید، در مدینه تشریع شد و امر خواندن نماز در اوا
ترین تفسیر برای واژه ، مناسب«نماز شکر»د که همین مصداق یعنیرسبه نظر می

ن یچون با روایات سبب نزول نیز همخوانی دارد. به عالوه سیاق آیات و قرا ؛باشدمی« َصلِّ »
 تاریخی دیگر نیز در تقویت همین معناست.

 انحر در روایات فریقين

متعدد و در عین حال متضادی  در روایات فریقین برای معنای انحر برخی معانی و مصادیق
، در آیه عطف بر عبارت ماقبل خود یعنی «انحر»عبارت  .نیست فتنیپذیربیان شده است که 

، قباًل آمده «لربک»، چون عبارت «َواْنَحْرلربک»در اصل، عبارت چنین بود  .است« َصلِّ »
زندگی انسان آید که همه کارها در بود، لذا بر آن عطف شد. از عبارت لربک به دست می

قصد باشد و رنگ الهی به خود بگیرد و تنها برای خدا صورت پذیرد. کشتن شتر و  باید با
ترین نماد ایثار مالی انسان تقسیم گوشت آن در بین فقرا، مساکین و محرومان جامعه، بزرگ

 راه خدا دانست. توان آن را عصاره همه نوع انفاق مالی دراست و همچنین می
، درمیان «َصلِّ »، همچون برای مصداق و معنای «اْنَحْر »ق و معنای درباره مصدا
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نظران تفسیری فریقین اختالف دیدگاه وجود دارد. برخی از این دانشمندان و صاحب
 کنیم: ها را به طور جداگانه نقل میدیدگاه

 انحر در روایات شيعه. الف

 نقل شده است:  یی مختلفنعاق و میدا، مص«انحر»در روایات و منابع تفسیری شیعه برای 

 بستن دست هنگام نماز. 1

، «انحر»اند که مراد از را نقل کرده ×برخی مفسران شیعه روایتی منسوب به امام علی
بر چپ هنگام نماز است، سپس این روایت را غیر صحیح و نامعتبر  گذاشتن دست راست

نویسد: ، بعد از نقل این قول میلیننور الثقصاحب تفسیر  (.103/ 01تا، )طوسی، بیاند دانسته
 ؛درباره گذاشتن دست راست بر دست چپ درست نیست ×روایت منسوب به امام علی

 (.221/ 5: 0105)حویزی، شده است  نقلبر خالف آن  ^زیرا از همه ائمه طاهرین
های اول بعثت است که هنوز حکم نماز یومیه نازل ست که این سوره از سورهناباید د

؟ به عالوه بستن یا رها نمودن دست در هنگام استود، چطور این روایت درست نشده ب
 ای درباره آن نازل شود! د که حکم جداگانهینماز جزء نماز است، نه چیزی زا

ها روایات متواتر قرار گرفته است که در همه در مقابل ده ،طور این روایت ضعیفهمین 
 است. امر شدر هنگام نماز های نمازگزار دآنها به رها نمودن دست

 بلند کردن دست هنگام تکبير .2

االحرام دانسته است.چنین  ةرا بلند کردن دست هنگام تکبیر« انحر»برخی روایات شیعه معنای 
  (.551/ 01: 0872)طبرسی، نقل شده است  ×قولی از مقاتل از اصبغ بن نباته از امام باقر

 بعد از رکوع، راست ایستادن .3

، نقل نموده است: «راست ایستادن بعد از رکوع»را« انحر»ایات شیعه معنایبرخی رو



: 0872)طبرسی، « وانحر أي ارفع صلبك بعد الرکوع و اعتدل و أبرز نحرك یعني به االعتدال»
عنوان یک  توان به، این را هم می|در صورت اثبات چنین روایتی از پیامبر اکرم (.387/ 01

 منافاتی با قربانی شتر نخواهد داشت.پذیرفت و « انحر»مصداق 

 نحر کردن شتر .4

، اند. آنهاالی الله دانسته ةرا نحر کردن شتر تقرب« اْنَحْر »برخی دانشمندان تفسیری شیعه واژه 
کردند. ها نحر میکه شتر را برای بتاند مطرح کردهاین دیدگاه را در مقابل دیدگاه کسانی 

 انددادهمالك، مجاهد، حسن، عکرمه و عطا نسبت  این دیدگاه به ابن عباس، انس بن
گونه روایات دستور یکی از مصادیق انحر، قربانی شتر است و در این (.103/ 01تا، )طوسی، بی

 داده که این قربانی را برای خدا انجام دهد.

 کشتن شتر در منی .5

/ 01تا، )طوسی، بیست ، کشتن شتر در منی ا«اْنَحْر »طبق دیدگاه برخی مفسران شیعه مراد از 
این سخن مشکل  .قربانی کنددر منی کوثر شتر را باید در قبال  |رسول الله در این صورت (.103

از برخی روایات عکس این قضیه به دست  آید.ندارد ولی از روایات چنین مفهومی به دست نمی
یل بعثت امکه! این سوره در اوآید و آن اینکه کشتن شتر در روز عید در مدینه اتفاق افتاد، نه در می

 (. 217/ 8: 0121)شوکانی، در مکه نازل شد که هنوز هیچ عبادتی واجب نشده بود 
است و نحر شتر هم بر آن حضرت در هنگام نزول  |پیامبر اکرم ،اصل مخاطب در آیه

/ 82: 0930)رازی، نیست  روادر آن تأخیر سوره واجب بود و این وجوب فوری است و 
در صورت پذیرش چنین دیدگاهی این احتمال قوت  (.573/ 1: 0991شابوری، نی ؛8071

ای ندارد و این حکم برای در مکه بود و منی از مکه چندان فاصله |گیرد که رسول خدامی
ای بر صحت آن بوده است. این سخن یک احتمال است و دلیلی یا قرینه |حضرت آن

 وجود ندارد. 
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 ذبح در روز عيد قربان. 6

را قربانی نمودن و ذبح کردن حیوان در روز عید قربان دانسته و « اْنَحْر »خی مفسران شیعه بر
در  (.103/ 01تا، )طوسی، بی اندنقل کرده ×و امام صادق ×مانند امام باقر اطهارآن را از ائمه 

 دانسته است.« اْنَحْر »این روایت قربانی کردن شتر در روز عید را معنای 
عالم، قربانی را از  رسد که در سوره کوثر، خداوندته بسیار الزم به نظر میتوجه به این نک

ربطی  کوثر است و ظاهراً  در قبالخواسته و این امر، فوری است و این قربانی  |رسول الله
به موضوع دیگر ندارد. قربانی در منی و در روز عید قربان، امر جداگانه دیگری است و این 

حجاج باید  و رد. هم چنین قربانی در منی مربوط به عمل حج استدو حکم باهم ربطی ندا
ی درباره لزوم قربانی در منی نیامده مدر منی قربانی کنند و حتی برای خود اهل مکه حک

است. البته نفس عمل قربانی یک دستور عمومی برای مسلمانان عالم است. ولی قربانی در 
طی به دیگر مسلمانان ندارد. در فرض است و رب |اللهسوره کوثر، مخصوص به رسول

است و  (12/ 0تا: )طباطبایی، بی این از باب جری و تطبیق ^صحت چنین انتسابی به ائمه
چنین قانونی بر کل آیات قرآنی حاکم است و راز تازگی و جاویدانی قرآن نیز در همین امر 

 ه ندارد.و این ربطی به سبب نزول سور (280/ 8: 0109)بحرانی، نهفته است 

 طرف قبله کشتن حيوان به .7

برخی مفسران شیعه همچون شیخ طوسی، معنای انحر را کشتن حیوان به طرف قبله نقل 
، مطرح نموده است «قیل»عنوان  آن را در تفسیر خود به اند. مرحوم شیخ طوسینموده

طلب نموده است و  |اللهدر این سوره خداوند قربانی فوری از رسول(. 103/ 01 :تا)طوسی، بی
یک  ،سوی قبله هنگام ذبح واجب فوری است و استقبال به |این قربانی بر آن حضرت

این حکم مخصوص ندارد. در صورت قبول  بهدستور عمومی اسالم است و ظاهرًا ربطی 
رساند و این یکی از معانی دیگر برای این چنین تفسیری باز هم به اصل قضیه ضرری نمی

 ندارد. این دیدگاه وجودبر صحت  ایهیچ قرینهشود، اما واژه محسوب می



 قربانی شتر به عنوان شکرانه .8

عالمه طباطبایی  دانند.را قربانی شتر در مقابل دریافت کوثر می«انحر»برخی مفسران شیعه 
مراد از امر به صالت و نحر بعد از منت گذاردن به اعطاء کوثر،  :در این باره معتقد است

َك وانحرَفَصلِّ » بِّ بر سر این جمله درآمده، « فاء»از ظاهر سیاق و ظاهر اینکه حرف « ِلَر
ْعَطْیناَك اْلَكْوَثَر »شود که امر به نماز و نحر شتر، که متفرع بر جمله استفاده می

َ
ا أ شده، « ِإنَّ

حال که ما بر تو منت نهادیم و خیر کثیرت  :دهداز باب شکر نعمت است و چنین معنا می
 (.111/ 21تا: )طباطبایی، بی م این نعمت بزرگ را با نماز و نحر شکرگزاری کندادی

 مفسر دیگر شیعه نیز قربانی شتر را در مقابل دریافت کوثر، به عنوان شکرانه دانسته است.
 (.271/ 8: 0128، )شیرازی حسینیاست  عنوان شکرانه )اعطای کوثر( ، قربانی شتر به«انحر» واژه

، قربانی شتر از باب شکر نعمت «اْنَحْر »مراد از  فرموده،عالمه طباطبایی طور که همان
 و در عوض آن، نماز شکر و قربانی را خواسته است کوثر داده |اللهاست. خداوند، به رسول

های برخی روایات و دیدگاه ،گذشت« َصلِّ »که در بحث چنان (.111/ 21تا: )طباطبایی، بی
چون هنوز نمازی واجب نشده  ؛درست نیست« َصلِّ »ن درباره شده در منابع فریقیمطرح

، نیز صادق است که هنوز حج واجب نشده بود تا موضوع «اْنَحْر »بود! همین مسئله در مورد 
 قربانی در منی مطرح شود. 
، اندمربوط به نماز دانستهآن را که « اْنَحْر »شده درباره های مطرحبرخی روایات و دیدگاه

کند ، کیفیت نماز را مطرح می«اْنَحْر »شده درباره توجیهات مطرح زیرا همه درست نیست؛
انحر را درباره جزئیات نماز  و گفته شد که چگونه ندارد« اْنَحْر »که ظاهرًا هیچ ربطی به 

 بدانیم حال آنکه هنوز خود نماز واجب نشده بود!
ها و بقیه اقوال و دیدگاه تر باشدقول هفتم درست« اْنَحْر »درباره که رسد به نظر می

 برانگیز است و برخی اقوال در صورت پذیرش، طبق جری و تطبیقو تأمل مخدوش
رنه قبول نمودن آنها به عنوان تفسیر آیه گو ،است پذیرفتنی و تأویل (12/ 0تا: )طباطبایی، بی

 هیچ توجیه علمی ندارد.
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 انحر در روایات اهل سنت. ب

نقل شده  یی مختلفنق و معادی، مصا«انحر»اهل سنت برای در روایات و منابع تفسیری 
 بندی و ارائه کرد: توان آنها را در موارد ذیل جمعمی که است

 بستن دست هنگام نماز. 1

را برخی مفسران  ×، بستن دست هنگام نماز است. روایتی منسوب به امام علی«اْنَحْر »مراد از 
بر دست چپ هنگام نماز  ، گذاشتن دست راست«انحر»اند که مراد از اهل سنت نقل کرده

چنین عملی نه تنها جایز نیست  ^بیتاز نظر شیعه و فقه اهل (.201 /81 :0995 )طبری،است 
کند و ما روایات متواتر بر باز گذاشتن دست در هنگام نماز داریم و بلکه نماز را باطل هم می

عالوه برخی مفسران ه ب .ات ندارداین روایت ضعیف، تاب مقاومت در مقابل آن همه روای
 (. 171 /3: 0937)ابن کثیر، اند خود اهل سنت این روایت را غیر صحیح و نامعتبر دانسته

 بلند کردن دست هنگام تکبير .2

این  .االحرام دانسته است ةرا بلند کردن دست هنگام تکبیر« انحر»ابن جریر معنای دیگر 
 (.200 /81: 0995، )طبریاست  ×قول منسوب به امام باقر

طالب روایت آورده که یبابن  یبرخی مفسران فریقین از اصبغ بن نباته از حضرت عل
به جبرئیل فرمود: این قربانی و این نحر کردن که پروردگارم مرا به آن امر کرده  |رسول خدا

 کند هنگامچیست؟ جبرئیل عرض کرد: آن نحر و قربانی نیست و لکن خداوند به تو امر می
 (.177 /3: 0937)ابن کثیر،  هایت را بلند کنی ... تکبیرة اإلحرام دست

/ 01 :تا)طوسی، بیاین روایت با برخی روایات وارده از ابن عباس، انس بن مالک و عطا 
 ،، تضاد دارد که در آنها معنای انحر، را نحر شتر دانسته است(177 /3: 0937؛ ابن کثیر، 103

ت، به طور صریح نحر شتر را نفی نموده است. هم چنین این که در این روای در حالی
دارد که در آنها انحر را ذبح  ‘صادقامام روایت تعارض آشکار با روایت وارده از امام باقر و 



 (.103/ 01 :تا)طوسی، بیشتر در روز عید دانسته است 
ن اشکال ، تکبیرات نماز باشد، ای«انحر»در صورت پذیرش چنین روایتی که مراد از 

تکبیرهای  تاشود که در هنگام نزول این سوره، هنوز هیچ نمازی واجب نشده بود، مطرح می
 رسد. البته طبق قاعده جری و تطبیقاین دیدگاه نیز درست به نظر نمی آن واجب باشد. پس

 ؛توان گسترش داد و پذیرفتهای بعدی چنین معنایی را می، در زمان(12/ 0تا: )طباطبایی، بی
طور به عنوان روایت همین آن هم در صورت صحیح بودن سند، متن و داللت روایت.

 نیست. پذیرفتنیتأویلی و بطنی، اما به عنوان روایت تفسیری به هیچ وجه 

 بعد از رکوع، راست ایستادن .3

نقل نموده « انحر»را برخی روایات اهل سنت برای  «راست ایستادن بعد از رکوع»معنای 
داللت روایت این هم از  در صورت صحت سند، متن و (.177 /3: 0937ثیر، )ابن کاست 

 باب جری و تطبیق خواهد بود.

 هنگام دعا، بلند کردن دست در مقابل صورت. 4

اند نموده ا، معن«در هنگام دعا، بلند نمودن دست در مقابل صورت»را « انحر»برخی 
 عنوان قیل مطرح بع تفسیری اهل سنت بهاین دیدگاه در برخی منا (.105/ 5: 0121)شوکانی، 

توان می و دیآنمیشده است و در صورت اثبات چنین حکمی، باز مشکل خاصی به وجود 
توان احکام این کمال قرآن کریم است که از یک آیه می ی آیه دانست.یآن را از گستره معنا

  .کرداستخراج نمود و از چندین جهات تفسیر  یمختلف

 بتتقرب و رغ. 5

و ماوردی از مفسران اهل سنت در تفسیرش درباره انحر قولی را از ضحاک، نقل نموده 
این  (.851/ 1 :تابی ،)ماوردیسوی خداست  نویسد: انحر به معنای تقرب و رغبت بهمی

این قول یک مفسر  :توان درباره این سخن گفتسخن هیچ مستند روایی و علمی ندارد و می
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هر مؤمنی عالوه تقرب یک حالت است که ه پذیرش نیست. برینه قابلاست و بدون دلیل و ق
 هرحال داشته باشد، ولی انحر یک حکم است نه حالت و آن حتی درو هنگام عبادت باید 

 بین حکم و حال فرق باشد.باید است. لذا  |اللههم مخصوص رسول

 نحر کردن شتر .6

الی الله  ةً را نحر کردن شتر، آن هم تقرب «اْنَحْر »برخی دانشمندان تفسیری اهل سنت واژه 
ها، نحر که شتر را برای بتاند مطرح کردهاند و این دیدگاه را در مقابل دیدگاه کسانی دانسته

کردند. این دیدگاه به ابن عباس، انس بن مالك، مجاهد، حسن، عکرمه و عطا نسبت می
 (. 171 /3: 0937)ابن کثیر،  اندداده

عام، ولی مخاطب آن خاص است و آن قربانی « انحر»الزم است که واژه دقت در این امر 
مطلق نحر و کشتن شتر  و شاملاست و این نحر به طور شکرانه است  |شتر توسط پیامبر

آید و آن نحر شتر برای خدا است و این شود. البته یک حکم عام از این آیه به دست مینمی
را  به خداور دین است که بنده در هر کاری تقرب شود و این دستمطلب از آیه فهمیده می

گیرد و این راز جاویدانی و اسرار قرآن کریم است مدنظر داشته باشد و هر نوع نحر را دربر می
، از (191/ 8: 0990)رازی، « العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب»و تا قیامت طبق قاعده: 

 .شودمیعام نیز از آیه استخراج  آیه الغای خصوصیت خواهد شد و به عالوه، حکم

 کشتن شتر در منی .7

)طبری، ، کشتن شتر در منی است «اْنَحْر »طبق دیدگاه برخی مفسران اهل سنت مراد از 
با توجه به زمان نزول سوره که همان ابتدای بعثت بوده، چنین تفسیری  (.201 /81: 0995

، به خاطر دادن کوثر است و این «حران»رسد؛ زیرا در سوره کوثر دستور درست به نظر نمی
ندارد! کشتن شتر در روز عید در مدینه اتفاق افتاد و این سوره  ارتباطیبا کشتن شتر در منی 

/ 8: 0121)شوکانی، یل بعثت در مکه نازل شد که هنوز هیچ عبادتی واجب نشده بود ادر او
از روایات  د،قربانی کندر منی شتر را  بایدکوثر  که در قبالاگر مراد آنان این باشد  (.217



است و نحر شتر هم بر آن  |مخاطب در آیه پیامبر اکرم آید.چنین مفهومی به دست نمی
در هنگام نزول سوره واجب بود و این وجوب، فوری است و در آن تأخیر درست  |حضرت

 (. 573/ 1: 0991نیشابوری،  ؛8071/ 82: 0930)رازی، نیست 

 نذبح در روز عيد قربا. 8

را قربانی نمودن و ذبح کردن حیوان در روز عید قربان « اْنَحْر »برخی مفسران اهل تسنن 
 (.200 /81: 0995اند )طبری، دانسته

 طرف قبله کشتن حيوان به. 9

؛ یعنی ذبح خود را «وانحر أي و استقبل بنحرك القبلة»نویسد: ، می«انحر»ابن جریر درباره 
برای ما  خود مفسر است کهاین قول  ظاهراً  (.200/ 81: 0995، )طبریسوی قبله انجام بده  به

 کند.در این بابت اشاره نمی یاو به ادله دیگر حجت نیست.

 وجوه اشتراک و اختالف فریقين درباره انحر

شش تا مصداق مختلف همچون ، «انحر» از وجوه اشتراک تفسیری فریقین برای تفسیر
ت هنگام تکبیر، راست ایستادن بعد از رکوع، کشتن بستن دست هنگام نماز، بلند کردن دس

سیاق آیه  باظاهرًا کشتن حیوان به طرف قبله است که  و شتر در منی، ذبح در روز عید قربان
اما در تفاسیر فریقین بیان شده  ،ها مخالف یکدیگر استاین دیدگاهاست. برخی از بیگانه 
مردود است و مفسران  -هنگام نماز  مانند بستن دست -ین وجوه مشترک ز ابرخی ا است.

 اند.فریقین هم بر این مطلب اذعان نموده
قربانی شتر به »، دیدگاه «انحر» از وجوه اختالف تفسیری فریقین برای تفسیر همچنین

توان از مختصات شیعه از طرف برخی مفسران شیعه است.این دیدگاه را می« عنوان شکرانه
از اختصاصات اهل  را «انحر»برای « و رغبت به سوی خداتقرب »دیدگاه توان میدانست. 

 سنت و از وجوه اختالف دانست. 
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 هاارزیابی دیدگاه

، نکات مشترک تفسیری فریقین، همان قربانی شتر است. مفسران شیعه «انحر»درباره تفسیر 
را انجام باید آن  |که پیامبر اندعنوان شکر در مقابل دریافت کوثر دانسته این قربانی را به

قربانی شتر را پذیرفتند و درباره شکر، سکوت تنها دهد، اما برخی مفسران اهل تسنن 
« قربانی شتر به عنوان شکر»ترین دیدگاه درباره انحر، همان رسد متقننمودند. به نظر می

 باشد و این دیدگاه مطابق با سیاق آیات است. 
 حر، طبق قاعده جری و تطبیقاما مصادیق دیگر مانند ذبح در روز عید برای ان

پذیرش است. برخی مصادیق همچون بستن دست هنگام  قابل (12/ 0تا: )طباطبایی، بی
نماز، ناصواب و تحمیل بر قرآن است و هیچ قرینه علمی ندارد. چطور امر به بستن دست 

که هنوز حکم نمازی نازل نشده است! در تبیین این بحث به این اصل نیز  شد! در حالی
آن روز دم عرب رسم عرب جاهلی نحر شتر در هنگام تولد پسر بود! لذا مرتوجه شود که 

 .یکی از آن سه چیز، تولد پسر بود کهکردند گرفتند و شتر نحر میبرای سه چیز جشن می
ارزش دانستن دختر و فرهنگ عصر جاهلی، بی .(mobahesat8-ir/ 2764)مهدوی راد، 

مربوط به همین فرهنگ جاهلی و رسم  ا سوره کوثر که کامالً لذ .ارزشمند دانستن پسر بود
همان رسم  های عرب جاهلی نازل شد و دقیقاً در پاسخ به زخم زبان ،رایج آنان است

 عرب جاهلی را نشانه رفت.
خداوند در این سوره از دو جهت فکری و عملی با فرهنگ عرب مبارزه نمود. از جهت 

مبارزه فکری نمود که دختری  |لذا با دادن دختر به پیامبر گفتند!پسر را ابتر میفکری بی
کند، بلکه کوثری است که آثار رسالت را استمرار دهد که نه فقط پدر را ابتر نمیمی

تولد پسر  ای. از جهت عملی نیز خداوند قضیه را بر عکس کرد. عرب جاهلی بربخشید
این مراسم را  تادستور داد  |ر اکرمخداوند به پیامباما کرد، گرفت و شتر نحر میجشن می

تولد دختر اجرا کند و جشن و نحر شتر را انجام دهد و نماز شکر را نیز  ایجای پسر، بره ب
 جا آورد. ه ب



 در فضای خفقان آمد و نه کرد که قرآنبه این اصل نیز توجه  ، بایددر تحلیل این مباحث
مبارزه نمود، بلکه به « تن دخترکش»فرهنگ جاهلی همچون و تنها با چنین رسم غلطی 

دختری داد و نسل آن حضرت را برخالف سنت جاری از طریق همین دختر  |پیامبر اکرم
 (.918/ 2: 0115عجلونی،  ؛501: 0115)سخاوی، داد  قرار

های غلط اعراب جاهلی بوده است و هنگام مبارزه با سنت ،یکی از اهداف نزول قرآن
ها، دخترکشی و مایه ننگ دانستن دختر بود! در چنین انحراف تریننزول قرآن یکی از بزرگ

نماز  و فضایی خداوند به پیامبر خود دختری داد که در شکرانه حصول آن، باید جشن گرفته
شکر ادا نماید و شتر نحر کند. اسالم از این طریق دختر را رحمت الهی معرفی نمود و آن را 

 کوثر قرار داد.
است.این کلمه از لغت عبری به معنای جدا نمودن و قطع  یک دستور الهی« انحر»

أن  األصل الواحد في »شود: نمودن از حلق است و این قطع نمودن، با نیزه محقق می
ة ة مأخوذة من العبری  ة: هو قطع في الحلقوم من الحیوان بذبح أو طعن؛ و الماد  « الماد 

 (. 51/ 02: 0811)مصطفوی، 
ست، وسعت معنایی یافته، بر قربانی مادی و معنوی اطالق ا« انحر»قربانی که همان 

راه خدا به خاطر رضای او قربانی گفته  شود. در عرف عرب دادن چیز محبوب درمی
اللهم تقبل منا هذا »تالش و شهادت قربانی اطالق یافت:  شود. در فرهنگ دینی نیز برمی

آید و ارزش حساب می الترین نوع آن بهاین نوع قربانی با .(871: 0892)مقرم، « قلیل القربان
هم ماندگار و جاویدان است. ذبح اسماعیل تا ذبح حسین را و اثر آن بودهالعاده هم فوقآن

 توان همین نوع قربانی شمرد.می
به معنای هر عملی و هر چیزی است که انسان « قربان»گوید: کلمه عالمه طباطبایی می

قربانی  .(131/ 5 :تا)طباطبایی، بی یا غیر او تقرب بجوید وسیله آن به خدای سبحان و به
با ذبح  ×ها از زمان حضرت ابراهیمحیوان تاریخ طوالنی دارد، ولی تاریخ قربانی انسان

 (.017 - 012)صافات: اسماعیل شروع شد 
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 نویسد: چنین میدانشمند اهل تسنن اردوزبان دکتر محمدطاهر القادری این
را با ذبح اسماعیل مرتبط نکند، سخن تکمیل  سیناگر شهادت امام ح

این کالم را نخواهیم فهمید که  شود، ِو عمل شهادت ناقص خواهد ماند ونمی
ذکر نموده است. در مقابل این « ذبح»قربانی حضرت اسماعیل را تنها با کلمه 

د فهمیم که قربانی گوسفنگفته است! و این را نمی« ذبح عظیم»قربانی گوسفند را 
بگوید. اآلن این سؤال مطرح « ذبح»را تنها  |و قربانی پسر پیامبر« ذبح عظیم»

شود که مراد از ذبح عظیم کدام قربانی است؟ یقینًا همان قربانی که از ذبح می
 (.80 - 81تا: )قادری، بیتر باشد، مراد خواهد بود اسماعیل بزرگ

بل قربانی اسماعیل با گوسفند است او به یک نکته بسیار مهم تفسیری پرداخته و آن تقا
که چطور ممکن است که خداوند ذبح اسماعیل را در مقابل ذبح گوسفند کوچک بشمارد؟ 

نکه مراد خداوند آ شود. حالذبح حیوان از ذبح اسماعیل فهمیده میبودن تر بزرگ ،از آیه
ک بشارت قرآنی به ی تر که در آینده اتفاق خواهد افتاد است و اینیقینًا یک قربانی عظیم

 که دین اسالم را برای همیشه بیمه نمود. است ×قربانی امام حسین
 ×فرزند سیدنا ابراهیم ×اسماعیل»نویسد: طاهر القادری سپس بحث را ادامه داده، می

نظر از اینکه مرتبه است. قطع |لخت جگر و نور نظر سرور کونین است و امام حسین
 سبت مصطفوی از نسبت ابراهیمی خیل ارفع و اعلی است.نبی و صحابه خیل فرق دارد، ن
سبط پیامبر و پسر بتول و حیدر است و نسبت ابراهیمی  به عالوه امام سیدنا حسین

است، لذا همان قربانی  |که از باب سیره رسولرا نیز داراست. شهادت امام حسین چون
تر این سخن تمامداقت هرچهص نظیر جهانی، شرف ذبح عظیم را داراست. لذا بامنفرد و بی

، فدیه ذبح عظیم که داده شد، آن ×شود که در ضمن قربانی حضرت اسماعیلثابت می
تا: )قادری، بیبود!  علی بن گوسفند نبود! بلکه آن قربانی لخت جگر مصطفی حسین

81 - 80.) 
و شهادت  در این سوره ظاهرًا امر به قربانی آمده است، ولی در باطن، ارتباط با کربال

است. « انحر»مصادیق  ترینترین و تمامکاملاز  ×دارد و قربانی امام حسین ×امام حسین



 دارد. ÷اطهر یاین قربانی ارتباط مستقیم با کوثر پیامبر، زهرا

 نتيجه 

آید که مصداق نماز شکر برای واژه توجه به سیاق آیات و روایات اسباب نزول به دست می با
کوثر، از نکات مشترک مفسران فریقین است و خداوند از رسول  ی، به خاطر عطا«صل  »

شکر عملی را به صورت نماز و قربانی خواسته است. مصادیق دیگر برای صل  نوعی  |الله
و  دارندچون ضعف سندی و محتوایی  ؛باشدرأی است و قابل پذیرش نمیه مصداق تفسیر ب

های اعبد، . دیدگاهدارندول و سیاق آیات تعارض شدید و غیر قابل جمع با روایات اسباب نز
ای برای صل  نوعی تحمیل بر قرآن است و هیچ قرینه نماز جماعت صبح و... ،گانهنماز پنج

 توان از قاعده جری و تطبیقبر صحت آنان وجود ندارد و مصداق نماز عید در روز عید را می
یث قابل پذیرش است و گرنه از حیث در این باب دانست و از این ح (21/ 2تا: طباطبایی، بی)

زیرا هنوز هیچ نمازی واجب نشده بود و نماز عید هم  ؛چنین معنایی درست نیست ،نزول
 در مدینه تشریع شد.
توان قربانی شتر را از نکات مشترک تفسیری مفسران فریقین ، می«انحر» درباره تفسیر آیه

عنوان شکر در مقابل دریافت  بانی را بهرا قبول دارند و قر ادانست. مفسران شیعه این معن
اما برخی مفسران اهل تسنن معنای  ،آن قربانی را انجام دهد |اند که باید پیامبرکوثر دانسته

و  هخاطر شکر است، سکوت نموده قربانی شتر را پذیرفتند ولی درباره اینکه این قربانی ب
 اند. اظهار نظری نکرده

شتر در مقابل دریافت کوثر برای انحر دیدگاه مختار در این رسد معنای قربانی به نظر می
چون با سیاق آیات هم تعارض ندارد، بلکه  ؛برخوردار است یترباب باشد که از ادله قوی

شود و روایات اسباب نزول هم این و سیاق دیده می انوعی وحدت مفهومی بین این معن
را در راستای مقابله قرآن با فرهنگ جاهلی  مسئلهاین توان لذا می .کنددیدگاه را تأیید می

کشتند و قرآن این دستور را در تولد دختر و در چون آنان در تولد پسر شتر می ؛ارزیابی نمود
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داد. اما برخی مصادیق دیگر مانند ذبح در روز عید برای انحر،  |تکریم مقام زن به پیامبر
معتبر است. مصادیق دیگر برای ناگرنه و ،پذیرش استقابل (همان) طبق قاعده جری و تطبیق

انحر همچون بستن دست هنگام نماز، ناصواب و نوعی از مصداق تحمیل دیدگاه بر قرآن 
دستور است و هیچ قرینه علمی ندارد. چطور خداوند به پیامبر به بستن دست در نماز 

 که هنوز هیچ نمازی واجب نشده است! ، در حالیدهدمی
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