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چکیده
مفســران اهل سنت درباره مصداق آيه 43 ســوره رعد، ديدگاههای مختلفی را بيان كرده اند، اما يك ديدگاه 
ميان آنان و مفســران شيعه مشترك است. در اين آيه خداوند به پيامبرش دستور می دهد: به كسانی كه منكر 
نبوت تو هســتند، بگو: خدا و كســی كه علم كتاب نزد او است، ميان من و شما گواه است. اين مفسران مراد 
از اســم موصول در اين آيه يعنی »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب« را اميرالمؤمنين علی)ع( می دانند كه در شناخت 
حقانيت قرآن و به تبع آن، درســتی ادعای نبوت پيامبر اسالم)ص(، مرجع ديگران معرفی شده است. با توجه 
به ســياق آيات ســوره و نيز روايات فراوانی كه از طريق شيعه و ســنی در اين خصوص نقل و در آنها امام 
علی)ع( تنها مصداق بارز آن معرفی شــده است، اين نظر تأييد می شود. اما در كنار اين ديدگاه، ديدگاههای 
ديگری نيز از سوی برخی از مفسران مطرح گرديده است كه مراد از اسم موصول را افراد ديگری دانسته اند. 
از جمله شــماری از مفسران اهل سنت گفته اند: مراد آيه، عبداهلل بن سالم است، و كتاب را به معنای تورات و 
انجيل دانســته اند. همچنين افراد ديگری مانند سلمان فارسی و تميم داری را ذكر كرده اند. اما از آنجا كه اين 
سوره مكی است، اين نظر نمی تواند صحيح باشد؛ زيرا افراد مذكور سالها بعد، پس از هجرت در مدينه ايمان 
آورده اند. برخی به قرائتی ديگر از اين آيه متوسل شده و »َمْن« را به صورت »ِمْن« قرائت و ضمير »ه« را به 
خداوند متعال عطف كرده اند، در حالی كه دانشــمندان به ويژه اديبان، آن را به دليل قبح ادبی و عدم فصاحت 

رد كرده اند و برخی ديگر مراد از آن را مطلق مؤمنان می دانند.

کلیدواژه ها: امیرالمؤمنین علي)ع(، تفسیر تطبیقی، صحابه، آیه 43 سوره رعد.

تفسیر تطبیقی آیه پایاني سوره رعد

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 40/ تابستان 1394

صص 41-26
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مقدمه
در آيه 43 سوره رعد خداوند متعال فرموده است: »َو 
َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا لَْســَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفى بِاهلِل َشِهيًدا 
بَْيِني َو بَْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب«؛ يعني خداوند 
به دليــل اينكه كافران رســالت پيامبر)ص( را انكار 
كردند، به پيامبر خــود فرمان می دهد، برای احتجاج 
در برابــر آنان بگويد: خداوند به عنوان شــاهد ميان 
من و شــما و كســی كه علم كتاب دارد، كافی است. 
تعبيــر »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب«، عام و كلی اســت 
و داللتی صريح بر شــخص يا اشخاص معيّنی ندارد. 
اين مســئله باعث اختالف نظر مفسران شيعه و سنی 
گرديده و نظرات مختلفی را پيرامون تفســير آن پديد 
آورده است و هريك از اين مفسران برای اثبات نظر 
خود، به داليلی تمسك جسته اند. بنابراين پرسشی كه 
مطرح می شــود، اين است كه مراد از اسم موصول در 
آيه چه كسی يا چه كسانی است؟ داليل مفسران شيعه 
و ســنی در تعيين مراد از آيه چيست؟ و كدام يك از 
ادله طرفين از درستی و اتقان برخوردار است؟ در اين 
مقاله، آراء مفسران فريقين در خصوص اين آيه، مورد 

بررسی قرار مي گيرد، تا ديدگاه معتبر انتخاب گردد.

پیشینه تحقیق
در اين خصــوص، مقاله ای با عنوان »گواه نبوت: آن 
كه علم كتاب نزد اوســت«، توسط مسعود شكوهی 
نگارش يافته كه نويسنده به گونه ای مختصر با استناد 
به برخی از منابع روايی اهل ســنت و نيز با اشاره به 
نظر مفسران مشهور شيعه، عمده ترين نظريات را ذكر 
كرده اســت و در پايان نتيجه می گيــرد كه مراد اين 
موصول، علی بن ابی طالب)ع( اســت.1 همچنين سيد 
محمدحسين حســيني طهراني در كتاب امام شناسی، 
به نقل و نقد بخشی از اقوال مفسران اهل سنت در اين 
باره پرداخته و با اســتناد به روايات رسيده از طريق 
شيعه، امام علی)ع( را مراد اسم موصول در آيه معرفی 

1 . ر.ک: »گواه نبوت: آن كه علم كتاب نزد اوست«، صص35-33.

كرده اســت.2 در كتاب من عنده علم الكتاب نوشته 
جالل الدين علی صغير، نيز با اشاره به روايات رسيده، 
علی بن ابی طالب)ع( به عنوان مصداق آيه معرفی شده 
است و نويسنده نظر برخي از مفسران اهل سنت را كه 
معتقدند عبداهلل بن سالم يا اهل كتاب مراد آيه است، 
نقد می كند، اما وی به تمام اقوال مفســران اهل سنت 
در اين خصوص اشاره نكرده است. بنابراين با توجه 
به كاستيهاي موجود در بررسي اقوال متقدمان و عدم 
بررسي اقوال متأخران و معاصران، در اين مقاله، ضمن 
نقد و بررســی تفصيلي تمام اقوال مفسران متقدم در 
خصوص آيه مذكور، به بررســی ديدگاههای مفسران 
متأخر و معاصر فريقين نيز پرداخته مي شــود و اقوال 
آنان از دو جنبه متنی و سندی مورد نقد قرار مي گيرد.

دیدگاه مفسران اهل سنت
در ميان مفســران اهل سنت در خصوص تفسير آيه و 
تعيين مراد اسم موصول »َمْن«، اقوال گوناگونی وجود 

دارد كه از اين قرارند:
1( عبداهلل بن سالم

نظر برخی از مفســران اهل سنت در خصوص تفسير 
آيه، اين اســت كه مراد اســم موصول »َمْن« در آيه، 
عبداهلل بن سالم است، اما اين نظر توسط عده ای ديگر 

از مفسران، رد شده است:
از مجاهد بن جبر مكی در تفسير آيه، چنين نقل شده 

كه منظور از آن شخص، عبداهلل بن سالم است.3
ابن جرير طبری ذيل تفسير اين آيه، نظرات گوناگونی 
را بيان كرده كه از جمله آنها اين اســت كه آيه درباره 
عبداهلل بن ســالم نازل شده است. سپس وی رواياتی 
را كه در اين معنا رســيده است، ذكر می كند از جمله 
روايتی را از برادرزاده عبداهلل بن سالم4 نقل می كند كه 

2 . ر.ک: امام شناسی، ج4، صص91 به بعد.
3 . تفسير مجاهد، ص409.

4 . نام این شخص در منابع رجالی مشخص نیست و به همین صورت 
آمده اســت )ر.ک: الجرح و التعديل، ج9، ص324؛ نیز جامع البيان، 

ج16، ص501(. بنابراین این شخص مجهول الحال است.
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گويد: عبداهلل بن ســالم گفت: »َكَفى بِاهلِل َشِهيًدا بَْيِني 
َو بَْيَنُكــْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلــُم الِْكَتاِب« درباره من نازل 
شــده است. همچنين در روايت ديگری از نوه عبداهلل 
بن ســالم نقل می كند كه    عبداهلل بن ســالم گويد: 
يًدا بَْيِني َو بَْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم  »ُقْل َكَفى بِاهلِل َشــهِ

الِْكَتاِب« درباره من نازل شده است.5
در سند اين دو روايت، شخصی به نام عبدالملك بن عمير 
وجود دارد كه توسط علمای رجال تضعيف و به تدليس 
مشهور شده است.6 همچنين روايت كننده اين شأن نزول، 

خود عبداهلل بن سالم است كه جای تأمل دارد.
همچنين از قتاده چنين نقل می كند كه گويد: ]در پاسخ 
به[ سخن مشركان قريش »ُقْل َكَفى بِاهلِل َشِهيًدا بَْيِني َو 
بَْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب« مردمانی از اهل كتاب 
هســتند كه به حق گواهی می دهنــد و به آن اعتراف 
می كنند و می دانند كه محمد پيامبر خدا است، همچنان 

كه نقل می كنند از جمله آنان عبداهلل بن سالم است.7
ماتريدی در تفسير خود به نزول آيه درباره عبداهلل بن 
سالم نيز اشــاره كرده و می گويد: از عبداهلل بن سالم 
نقل كرده انــد كه گفته »ُقْل َكَفى بِاهلِل َشــِهيًدا بَْيِني َو 
بَْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب« درباره من نازل شده 
اســت. اين نقل، نظر اهل تأويل را كه گفته اند »َو َمْن 
ِعْنــَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب« عبداهلل بن ســالم و اصحاب او 

هستند، اثبات می كند و خداوند داناتر است.8
مفســران ديگری نيز به پيروی از مفسران پيشين، در 
تفسير خود برای تعيين اســم موصول، به عبداهلل بن 
سالم به عنوان يكی از وجوه احتمالی اشاره كرده اند.

ديدگاه اين دسته از مفســران از همان ابتدا مورد رد 
5 . جامع البيان، ج16، ص501.

6 . از جملــه ابن ابی حاتم از احمد بن حنبل نقل می كند كه درباره او 
گفته اســت: وی مضطرب الحدیث اســت و در بسیاری از روایاتش 
دچار غلط شده و او به شدت ضعیف است. نیز از یحیی بن معین نقل 
می كند كه درباره او گفته وی مخلط اســت. او پیش از مرگش دچار 
ســوء حافظه گردید )ر.ک: الجرح و التعديــل، ج5، ص361؛ ميزان 
االعتدال، ج2، ص660(. همچنین او را متهم به تدلیس و مشــهور به 

آن توصیف كرده اند )الثقات، ج5، ص116؛ المدلسين، ص70(.
7 . جامع البيان، ج16، ص503.

8 . تأويالت اهل السنة، ج6، ص357.

و انــكار گروه ديگری از مفســران قرار گرفت؛ زيرا 
عبداهلل بن ســالم براساس شــواهد تاريخی، پس از 
هجرت در مدينه اســالم آورد. عبداهلل بن سالم خود 
نقل می كند: »زمانی كه پيامبر وارد مدينه شد ... اولين 
چيزی كه از او شنيدم كه به آن سخن می گفت ...«9 كه 
داللــت صريحی دارد بر اينكه تا قبل از آن، با پيامبر 
آشنايی نداشته يا دست كم سخنی از او نشنيده است. 
او هم قبيله ای عبداهلل بــن اُبی از يهوديان قينقاع بود 
كه تا ســال سوم هجری هنوز اسالم نياورده بودند.10 
همچنين در ماجرای قتل عثمان از طرف داران عثمان 
به شــمار می رفت و زمانی كــه از او به هنگام مرگ 
عثمان پرسش كردند كه عثمان در كتابهای شما دارای 
چه ويژگی ای است؟! پاسخ می دهد او در روز قيامت 
بر قاتل و خاذل فرمانروا است.11 احتمااًل وابستگيهای 
حزبی او در ساختن برخی فضايل از جمله شأن نزول 
برخی آيات مانند اين آيه، نقش بسزايی داشته است، 
به طوری كه معاويه نيز در گفتگوی خود با ســعد بن 
قيس ادعا می كند كه آيه درباره او نازل شده است.12 
او در ســال 43 هجری در زمــان خالفت معاويه از 
دنيا رفت.13 از ســوی ديگر، كل سوره رعد پيش از 
هجرت در مكه نازل شــد؛ يعنی زمانی كه عبداهلل بن 
سالم اسالم نياورده بود، چگونه ممكن است به عنوان 
گواهی بر درستی نبوت پيامبر و حقانيت قرآن معرفی 
گردد، بسياری از مفســران اهل سنت به اين حقيقت 

اذعان كرده اند:
ابن جرير طبری از ابوبشر نقل می كند كه گويد به سعيد 

9 . ر.ک: الطبقات الكبری، ج1، ص181.
10 . همان، ج2، ص37. نقل شــده است پیامبر)ص( در مسیر رفتن 
به جنگ احد، با لشــكری تا دندان مسلح برخورد كرد و از اصحاب 
خود پرســید: اینها كیســتند؟ گفتند: این عبداهلل بن ابی با 600 نفر از 
هم پیمانان خود از یهودیان قینقاع اســت. عبداهلل بن سام نیز از قبیله 
آنان بود. پیامبر)ص( پرسید: آیا اسام آورده اند؟ گفتند: خیر ای پیامبر 
خدا. پیامبر)ص( فرمود: به آنان بگویید برگردند، ما از مشركان برای 

مقابله با مشركان یاری نمی جوییم.
11 . همان، ج3، ص60.

12 . ر.ک: كتاب سليم بن قيس، ج2، ص781.
13 . االستيعاب، ج3، ص921.
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بــن جبير گفتم آيا مراد »َو َمْن ِعْنــَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب« 
عبداهلل بن ســالم اســت؟ گفت اين سوره مكی است 
چگونه می تواند عبداهلل بن ســالم باشــد؟! او آيه را 
]برای آنكه اين نظر را رد و ديدگاه خود را تأييد كند[ 

چنين قرائت می كرد: »َو ِمْن ِعْنِدِه ُعلَِم الِكتَاُب«.14
سمرقندی می گويد: عبداهلل بن مسعود گفته است: اين 
سوره مكی است، در حالی كه عبداهلل بن سالم مدتها 
بعد از آن اســالم آورد، بنابراين چگونه ممكن است 

منظور از آن عبداهلل بن سالم باشد؟!15
سمعانی می گويد: شعبی، عكرمه و گروهی اين نظر را 
انكار كرده و گفته اند اين ســوره مكی است و عبداهلل 

بن سالم در مدينه اسالم آورده است.16
ابن كثير می گويد: اين سخن غريب است؛ زيرا اين آيه 
مكی است و عبداهلل بن سالم در آغاز ورود پيامبر به 
مدينه اسالم آورد و اظهر درباره اين آيه سخن عوفی 
است كه از ابن عباس نقل كرده آنان از يهود و نصاري 

هستند.17
ابن عطيــه از قول ابومحمد قاضی18 نقل می كند: اينكه 
آيه درباره عبداهلل بن ســالم و تميم داری و ســلمان 
باشد، صحيح نيســت، مگر اينكه آيه مدنی باشد، در 

حالی كه جمهور معتقدند اين آيه مكی است.19
سيوطی از طريق ابن منذر از شعبی نقل كرده كه گويد: 
هيچ چيزی از قرآن درباره عبداهلل بن سالم نازل نشده 

است.20
برخي از مفســران با تكّلف، مدنی بــودن آيه مورد 
بحث را ادعا كرده اند كه در پاســخ به آنها بايد گفت: 
كل اين ســوره به اتفاق تمام دانشمندان مكی است، 
به طوری كه آلوسی درباره كســانی كه معتقدند اين 

14 . ر.ک: جامع البيان، ج16، ص506.
15 . بحرالعلوم، ج2، صص232و233.

16 . تفسير القرآن، ج3، ص101.
17 . تفسير القرآن العظيم، ج4، ص473.

18 . شاید وی قاضی عبدالوهاب بن علی )د 422ق( از فقهاي مالكیه 
باشد )ر.ک: االعالم، ج4، ص184(.
19 . المحرر الوجيز، ج3، ص320.

20 . الدر المنثور، ج4، ص669.

ســوره مكی ولی برخی از آياتش از جمله اين آيه، 
مدنی اســت، می گويد: »ولی تو آگاهی كه اين سخن 
نيازمند نقل است«؛21 يعني ادعای مدنی دانستن آيه ای 
كه در ســوره ای مكی قــرار دارد، نيازمند نقل معتبر 
است، تا اثبات گردد و هيچ نقل معتبری مبنی بر مدنی 
بودن اين آيه وجود ندارد. عالوه بر اين، سياق آيات 
ســوره رعد، شاهدی بر مكی بودن آن است؛ زيرا در 
آن درباره اثبات حقانيت قرآن و نبوت پيامبر ســخن 
به ميان آمده اســت كه اين امر تنها در آغاز و اوايل 

پيامبری و نزول قرآن می تواند صحيح باشد.
2( اهل کتاب

گروهی از مفسران اهل سنت، مراد اسم موصول را اهل 
كتاب اعم از يهود و نصاری دانســته و برخی از آنان 

را نام برده اند، از جمله سلمان فارسی و تميم داری:
ابن جرير طبری در تفســير آيه می گويــد: خداوند 
متعال می فرمايد: و كســانی كه از قوم تو به خدا كافر 
شــدند، برای آنكه تو را تكذيــب و نبوتت را انكار 
كنند، می گويند: ای محمد تو فرســتاده نيستی. هرگاه 
آن را گفتنــد، به آنان بگو: خداوند نســبت به صدق 
من و كذب شــما، شاهد بر من و شــما است؛ و »َو 
َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب« اگر »َمْن« چنين قرائت شود، 
محاًل مجرور است؛ چون عطف به اسم اهلل شده است. 
و قاريان شهرها نيز آن را به اين معنا قرائت كرده اند: 
و كسانی كه به كتاب يعنی كتابهايی كه پيش از قرآن 
مانند تورات و انجيل نازل شــده اســت، علم دارند. 
و براســاس اين قرائت، مفســران اين آيه را تفسير 
كرده اند.22 وی ســپس از ابن عباس روايت می كند كه 
تفسير چنين است: كسانی كه علم به كتاب دارند، آنان 
اهــل كتاب از يهود و نصاری هســتند.23 همچنين از 
قتاده چنين نقل می كند كه گويد: ]در پاسخ به[ سخن 
مشركان قريش »ُقْل َكَفى بِاهلِل َشِهيًدا بَْيِني َو بَْيَنُكْم َو 

21 . روح المعاني، ج7، ص165.
22 . جامع البيان، ج16، صص500و501.

23 . همان طور كه در ادامه خواهیم گفت، ابن عباس در اواخر عمر، از 
این دیدگاه خود برگشت.
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َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب« مردمانی از اهل كتاب هستند 
كه به حق گواهی می دهنــد و به آن اعتراف می كنند 
و می داننــد كه محمد پيامبر خدا اســت، همچنان كه 
نقل می كنند از جمله آنان عبداهلل بن ســالم است. نيز 
قتاده در تفســير »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكَتاِب« می گويد: 
از جمله آنان عبداهلل بن سالم، سلمان فارسی و تميم 

داری است.
ماتريدی می گويد: »لَْســَت ُمْرَســاًل« يعنی خدا تو 
را پيامبــر برنمی انگيزد و آنان بــه پيامبر اين چنين 
می گفتند، تا اينكه خدا به او دستور داد، به آنان بگويد: 
يًدا بَْيِني َو بَْيَنُكْم«؛ يعني من پيامبر و  »َكَفى بِاهلِل َشــهِ
فرســتاده خدا به سوی شــما همراه با نشانه هايی كه 
می آورم، هســتم. و يا زمانی كه براهين و استداللهای 
بسياری برايشــان در اثبات رسالت و پيامبری آورد، 
اين ســخن را به آنان گفت و آنان نپذيرفتند و او از 
تأييدشــان نوميد شــد و در اين هنگام اين سخن را 
گفت »َكَفى بِاهلِل َشِهيًدا بَْيِني َو بَْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم 
الِْكَتاِب« به اين معنا كه كســی كه علم به كتاب يعنی 
تورات داشــته باشد، می داند و نيز گواهی می دهد كه 
من فرستاده و پيامبر هستم؛ يعنی كسی كه علم كتاب 
داشــته باشــد، می داند كه من بر حق و فرستاده خدا 
هســتم و اين مانند آيات »َأَو لَْم َيُكــْن لَُهْم آَيًة َأْن 
َيْعَلَمُه ُعَلَماُء بَِني ِإْسَرائِيَل«24 و »َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك 
ْكِر ِإْن ُكْنُتْم َل  لُوا َأْهَل الذِّ ِإلَّ ِرَجاًل نُوِحي ِإلَْيِهْم َفاْســأَ
َتْعَلُموَن«25 است.26 همين نظر را قاسمی در تفسير آيه 

بيان كرده است.27
در خصوص آيه نخســت كه ماتريدی به آن استشهاد 
كرده، بايــد گفت: آيه در مقام نكوهش دانشــمندان 
بنی اسرائيل است و اســتفهام در اينجا انكاری است؛ 
يعني دانشمندان بنی اســرائيل با آنكه از وصف قرآن 
آگاهی داشــتند، اما به حقانيت آن اذعان نمی كردند 

24 . شعراء، 197.
25 . نحل، 43؛ انبیاء، 7.

26 . تأويالت اهل السنة، ج6، ص357.
27 . ر.ک: محاسن التأويل، ج6، ص294.

كه اين كتــاب از جانب خداوند متعال بر پيامبر نازل 
شده است. در خصوص آيه دوم نيز بايد گفت: اگرچه 
مراد از اهل ذكر، اهل تورات هســتند، اما پرسش از 
آنــان به معنای ايمان يهوديان به قرآن و نبوت پيامبر 
نيست، بلكه آنان دشمنان پيامبر بودند و پيامبريش را 

رد می كردند.28
مكی بن حموش در تفسير اين آيه، علم الكتاب را به 
معنای علم بــه كتابهای پيش از قرآن مانند تورات و 

انجيل دانسته است.29
واحدی نيشــابوری می گويد: مراد آيه، مؤمنان اهل 
كتاب هســتند؛ زيرا شــهادت آنان در برابر مخالفان 

كوبنده بوده است.30
شــوكانی می گويد: »َو َمْن ِعنَدُه ِعْلُم الكتاب«؛ يعنی 
علم جنس كتاب مانند تورات و انجيل اســت؛ زيرا 
اهل اين دو كتاب، به كتابهايشــان آگاهند و درستی 
پيامبری پيامبر خدا)ص( را می دانند. ســپس وی از 
مصاديق آنان به ابن سالم، سلمان و تميم اشاره می كند 
و می گويد: مشــركان عرب از اهل كتاب پرسش و به 
آنــان مراجعه می كردند و خداوند در اين آيه، آنان را 
به سوی اهل كتاب راهنمايی كرده كه آنان اين حقيقت 

را می دانند.31
عبدالكريم خطيــب »َو َمْن ِعنَدُه ِعْلــُم الكتاب« را 
علمای يهــود می داند و به آياتــی از جمله »الَِّذيَن 
آَتْيناُهُم الِْكتــاَب َيْعِرُفونَُه َكما َيْعِرُفــوَن َأْبناَءُهْم«،32 
»َوالَِّذيَن آَتْيناُهُم الِْكتاَب َيْفَرُحوَن بِما ُأْنِزَل ِإلَْيَك«33 
و »َأَولَْم َيُكْن لَُهْم آَيًة َأْن َيْعَلَمُه ُعَلماُء بَِني ِإْسرائِيَل«34 

استناد كرده است.35
در خصوص سلمان فارســی و تميم داری كه برخی 

28 . الميزان، ج12، ص258.
29 . الهداية الی بلوغ النهاية، ج5، ص3763.

30 . الوجيز، ص576.
31 . فتح القدير، ج3، ص108.

32 . انعام، 20.

33 . رعد، 36.
34 . شعراء، 197.

35 . التفسير القرآني للقرآن، ج7، ص145.
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آنــان را به عنوان مراد آيه ذكــر كرده اند، بايد گفت: 
ســلمان فارســی پس از ورود پيامبر به مدينه اسالم 
آورد36 و تميم داری نيز در سال نهم هجری مسلمان 
شــد.37 بنابراين همان اشكاالتی كه بر نظر كسانی كه 
معتقد بودند منظور عبداهلل بن سالم است، وارد گرديد، 

بر اين نظر نيز وارد می گردد.
اما در پاسخ به مفسرانی كه معتقدند مراد اسم موصول 
در آيــه، اهل كتاب به طور عام هســتند، بايد گفت: 
تعبيــر »َو َيُقوُل الَِّذيَن َكَفــُروا«؛ كافرانی كه نبوت و 
حقانيــت قرآن را انكار می كنند، عام اســت و عالوه 
بر مشركان، شــامل خود اهل كتاب به ويژه يهوديان 
نيز می گردد كه شماری از مفسران اهل سنت از جمله 
سمرقندی به آن اذعان دارند. وی می گويد: در سخن 
خداوند متعال »َو َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا لَْســَت ُمْرَساًل«، 
منظور كعب بن اشــرف، حيی بن اخطب و ساير يهود 
اســت.38 ابن جوزی نيز درباره مراد »وَ َيُقوُل الَِّذيَن 
َكَفــُروا« می گويد: درباره آنــان دو نظر وجود دارد: 
يكی اينكه آنان يهود و نصاری هســتند و دوم اينكه 
كفار قريش هســتند.39 بيضاوی نيز می گويد: منظور 
رؤسای يهود هســتند.40 حقي بروسوی نيز منظور از 
كفار در آيه را مشركان مكه يا رؤسای يهود می داند41 
و آلوســی بغدادی نيز مراد از كافران را رؤسای يهود 

دانسته است.42
بنابراين اين قول كه مراد اســم موصول در آيه، اهل 
كتاب باشند، با آيات متعددی از قرآن ناسازگار است؛ 
زيرا خداوند از اهل كتاب به دليل ايمان نياوردنشــان 
انتقاد می كند كه از جمله می توان به اين آيه اشاره كرد 
»َألَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن ُأوُتــوا نَِصيًبا ِمَن الِْكَتاِب ُيْؤِمُنوَن 

36 . ر.ک: معرفة الصحابة، ج3، ص1327.
37 . االستيعاب، ج1، ص193.
38 . بحرالعلوم، ج2، ص232.

39 . زاد المسير، ج2، ص502.
40 . انوار التنزيل، ج3، ص193.
41 . روح البيان، ج4، ص390.

42 . روح المعاني، ج7، ص165.

لِلَِّذيــَن َكَفُروا َهُؤَلِء  اُغــوِت َوَيُقولُوَن  بِالِْجْبِت َوالطَّ
َأْهَدى ِمــَن الَِّذيَن آَمُنوا َســِبياًل«43 كه در آن، عالوه 
بر اينكه به ايمان نياوردن اهل كتاب اشــاره شده، به 
اين حقيقت نيز اشاره گرديده است كه آنان كافران را 
هدايت يافته تر از مؤمنــان می دانند. اين آيه به دليل 
اينكه در ســوره نساء قرار دارد، مدنی است و بيانگر 
اين واقعيت اســت كه آنان نه تنهــا در مكه به پيامبر 
ايمان نياوردند، بلكه ســالها پــس از ورود پيامبر به 
مدينــه نيز به او ايمــان نياوردند. پس چگونه ممكن 
است كسانی كه خود به پيامبر ايمان نداشتند و ديگران 
را از ايمان آوردن به او بازمی داشــتند، شاهد درستی 

ادعای پيامبر باشند و به حقانيت او گواهی دهند؟!
عالوه بر اين، مبنای همه مفســرانی كه معتقدند مراد 
اين آيه اهل كتاب هســتند، اين است كه كتاب را به 
معنای كتب پيشــين يعنی تــورات و انجيل می دانند، 
حال آنكه كتــاب در اينجا به معنای تورات و انجيل 
نيســت، بلكه به معنای قرآن است و مفسران متعددی 
به آن اشاره كرده اند. از جمله زمخشری در تفسير اين 
آيه می گويد: »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكتاِب«؛ يعني كســی 
كه علم به قرآن دارد و نظم معجزی را كه از توان بشر 
خارج است، در آن مشاهده كرده است.44 بيضاوی نيز 
»ِعْلُم الِْكتاِب« را علم به قرآن و آگاهی از نظم معجز 
آن می داند.45 نخجوانی نيز در تفسير معنای »كتاب«، 
دو احتمال را بيان كرده است: يكی كتابهای پيشينيان و 
ديگري قرآن، و می گويد: »هركس از صاحبان زبان و 
فصاحت و صاحبان هوش دقت كه در رموز اين كتاب 
اهل تأمل و در كشف اسرار آن اهل تعمق هستند، اگر 
آن چنان كه شايسته اســت، تأمل و تدبر كنند، شائبه 
هيچ شــك و ترديدی در اينكه ايــن كالم از جنس 
كالم بشر نيست، بلكه وحی است، باقی نمی ماند«.46 

43 . نساء، 51.
44 . الكشاف، ج2، ص536.

45 . ر.ک: انوار التنزيل، ج3، ص193.
46 . الفواتح االلهية، ج1، ص398.
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نزديك به اين نظر را ســيد قطب در تفسير خود بيان 
كرده اســت.47 ابوالســعود نيز علم الكتاب را علم به 

قرآن دانسته است.48
فضای ســوره رعد و ســياق آيات آن نيز گواه اين 
حقيقت اســت كه كتاب در اينجا معنايی جز قرآن 
ندارد؛ زيرا در آيات نخســتين، آيات مياني و آيات 
پايانی اين سوره، سخن درباره اثبات حقانيت قرآن 
اســت كه اين كتاب از جانب خدا نازل شده و خود 
بزرگ ترين گواه بر درســتی ادعای پيامبر اســت. 
از جمله می توان به آيات: يــك »المر ِتْلَك آَياُت 
الِْكَتاِب َوالَِّذي ُأْنِزَل ِإلَْيَك ِمــْن َربَِّك الَْحقُّ َولَِكنَّ 
َأْكَثَر النَّاِس َل ُيْؤِمُنوَن«، هفت »َو َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا 
ِه ِإنََّما َأْنَت ُمْنِذٌر َو لُِكلِّ  لَْوَل ُأْنِزَل َعَلْيِه آَيٌة ِمــْن َربِّ
َقْوٍم َهاٍد«، 19 »َأَفَمْن َيْعَلُم َأنََّما ُأْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك 
لَْباِب« و 27  ُر ُأولُو اْلَ الَْحقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما َيَتَذكَّ
ِه  »َوَيُقــوُل الَِّذيَن َكَفُروا لَْوَل ُأْنــِزَل َعَلْيِه آَيٌة ِمْن َربِّ
ي ِإلَْيِه َمْن َأنَاَب«  ُقْل ِإنَّ اهلَل ُيِضلُّ َمْن َيَشــاُء َوَيْهــدِ

اشاره كرد.
3( ابن یامین

يكی از اقوالی كه زجاج در تعيين مراد اســم موصول 
»َمْن« نقل كرده، اين اســت: »برخــی گفته اند مراد 
ابن يامين اســت«.49 ابن يامين كه بــه آن بنيامين نيز 
می گويند، نامش ثعلبة بن ســعيه بوده كه سالها بعد از 
عبداهلل بن سالم در مدينه در ماجرای بنی قريظه اسالم 
آورده است.50 بنابراين درباره اين نظر، همان اشكالی 

وجود دارد كه درباره عبداهلل بن سالم گفته شد.
4( جبرئیل

يكــی از اقوالی كه ماوردی در تفســير اين آيه ذكر 
كرده، اين است: مراد از »َمْن« جيرئيل است.51 مردود 
بودن اين قول آشكار است؛ زيرا شهادت در اين آيه، 

47 . فی ظالل القرآن، ج20، ص69.
48 . ر.ک: ارشاد العقل السليم، ج5، ص29.

49 . معاني القرآن و اعرابه، ج3، ص151.
50 . ر.ک: اسد الغابة، ج1، ص288.
51 . النكت و العيون، ج3، ص119.

شهادت تأديه52 است،53 بنابراين چه فايده ای از شاهد 
گرفتن مقرب ترين فرشــته الهی با وجود شاهد بودن 
خدا، حاصل می شــود؟ و نيز آنكه شاهد گرفتن يك 
فرشته برای اثبات نبوت يك پيامبر، امری غيرمعقول 
می نمايد؛ زيرا فرشــتگان از جنس بشــر نيستند و 
هركســی نمی تواند با فرشــتگان آن هم جبرئيل)ع( 
ارتباط برقرار كند و در نتيجه عامه مردم نمي توانند به 
اين فرشته الهی به عنوان يك مرجع، مراجعه كنند، تا 

او به درستی نبوت پيامبر گواهی دهد.
5( جن

ابن عطيه از قول نقاش نقل می كند كه اين آيه، درباره 
»جنی« نازل شــده اســت و خود درباره اين قول 

می گويد: اين قول، شاذ و ضعيف است.54
6( ورقه بن نوفل

اين نظر را ابن عاشــور بيان كرده است. وی می گويد: 
اگر مراد »َمْن« شخصی معيّن باشد، او ورقة بن نوفل 
اســت؛55 زيرا اهل مكه می دانســتند او شهادت داده 
آنچه بر پيامبر)ص( وحی شــده، ناموسی است كه بر 
موســی)ع( نازل شــده، همچنان كه در حديث آغاز 
وحی آمده است56 و ورقه تنها كسی بود كه با تورات 

و انجيل آشنايی داشت.57
اين نظر نيز نمی تواند صحيح باشد؛ زيرا ورقة بن نوفل 
از اهل كتاب بوده اســت و همان طور كه پيش تر بيان 
52 . شهادت بر دو قسم است: »شهادت تأدیه« و »شهادت تحمل«. 
شهادت تأدیه نیز بر دو قسم است: »شهادت قولي« و »شهادت فعلي«. 
شهادت تأدیه؛ یعني آنچه را كه شاهد مي داند، در مقابل دیگری اظهار 
و ادا نماید كه اگر با گفتار اظهار نمود »شــهادت قولي« است و اگر 
با فعل و كردار باشــد »شهادت فعل« نامیده مي شود. شهادت تحمل؛ 
یعني اینكه شاهد با دیدن و یا شنیدن فقط به مورد شهادت علم دارد، 

اما در مقام اظهار و اداي آن برنمي آید.
53 . الميزان، ج11، ص383.

54 . المحرر الوجيز، ج3، ص320.
55 . این دیدگاه در میان مفسران معاصر طرف دارانی پیدا كرده كه از 
جمله آنان محمد ســید طنطاوی )د 2010م( صاحب التفسير الوسيط 

للقرآن الكريم است.
56 . این حدیث را بخاری و مســلم در صحیح خود به نقل از عایشه 
آورده اند )ر.ک: الصحيح، ج1، ص7؛ المسند الصحيح، ج1، ص139(.

57 . تحرير المعنی السديد و تنوير العقل الجديد، ج13، ص176.
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شد، اهل كتاب نمی توانند مقصود آيه باشند. همچنين 
طبق نقلی كه در صحيحين آمده، صرف نظر از ضعف 
ســندی و متنی آن، هيچ داللتــی در آن وجود ندارد 
كه پيامبر ورقة بن نوفل را شــاهد نبوت خود دانسته 
باشــد و خود ورقة به نبوت پيامبر اعتراف و حقانيت 
قرآن را پذيرفته باشــد. همچنين در اين نقل پس از 
آنكه پيامبر حوادث آغاز وحی را برای او شرح داد، 
ورقه پــس از اندكی از دنيا رفت.58 بنابراين ورقة بن 
نوفل پيش از زمانی كه سوره رعد نازل شود، از دنيا 

رفته بود!
7( ابوبکر

ســورآبادی ذيل اين آيه می گويــد: بنابر قولی مراد 
»َمْن« ابوبكر اســت.59 برای اين قول هيچ مســتند 
معتبری وجود ندارد و هيچ يك از مفســران ديگر اين 

نظر را مطرح نكرده اند.
8( مردی از جنس انسان

طبری مي گويد: ابوصالح در تفســير آيه گفته است: 
مردی از انســانها؛ ولی نامش را ذكر نكرده است.60 
حاكم حســكانی نظر ابوصالــح را كامل تر نقل كرده 
اســت. وی از اســماعيل بن ابوخالد نقل می كند كه 
گويد: از ابوصالح درباره آيه پرسش كردم و او پاسخ 

داد: او علی است، ليكن ما نامش را ذكر نمی كنيم.61
9( اهلل

زجاج در تفســير آيه می گويد: »َمن« به اهلل عّزوجل 
بازمی گردد، دليل آن، قرائت كســی است كه »و ِمْن 
ِعْنِده علم الكتاُب« قرائت كرده است؛ چون سازگارتر 
اســت و خداوند عليه خلقش غيرخودش را شــاهد 
نمی گيرد. اين تفســير جايز اســت؛ زيرا اگر براهين 
همراه با اعتراف كسي اقامه گردد كه كتابهای پيش از 

58 . ر.ک: الصحيح، ج1، ص7؛ المسند الصحيح، ج1، ص139.
59 . تفسير سورآبادی، ج2، ص1215.

60 . جامع البيان، ج16، ص502.
61 . شــواهد التنزيل، ج1، ص404. شــاید وی و امثال او، دارای 
محدودیتهایی بوده اند كه از آوردن نام علی، به عنوان مصداق حقیقی 

آیه، در میان عموم مردم خودداری می كردند.

قرآن را خوانده اســت، امری مؤكد است.62 ابن جزی 
نيز »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكتاِب« را معطوف به اســم اهلل 

دانسته است.63
اين قــول نيز در ميان مفســران موافقان و مخالفانی 
دارد. از جمله مخالفان ابن عطيه است. وی می گويد: 
اعتراضی كه به اين ديدگاه می شــود، اين است كه در 
آن عطف صفت به موصوف می شود و اين جايز نيست 
و تنها برخي صفات بر برخی ديگر عطف می شوند.64 
بنابراين علمای ادب، اين امر را قبيح می دانند. عالوه 
بر اين، اين امر باعث تكرار می گردد و اين تكرار چه 
از نظر معنــوی و چه از نظر لفظی، بی معنا و نامعقول 
اســت كه با فصاحت و بالغت قرآن نيز ناسازگاری 

دارد.
عالوه بر زجاج مفســران ديگری نيــز اين آيه را به 
گونــه ای ديگر قرائت كرده اند. ابن جرير از ابن عباس، 
مجاهد و حسن بصری روايت می كند كه آنان اين آيه 
را چنين نيز قرائت كرده اند: »َو ِمْن ِعْنِدِه ُعلَِم الِكتَاُب« 

كه در آن ضمير »ه« به اهلل بازمی گردد.65
همچنين ابن جرير از ابوبشــر نقــل می كند كه گويد: 
به ســعيد بن جبير گفتم آيا مراد »َو َمــْن عْنَدُه علُم 
الِكَتاب«، عبداهلل بن سالم است؟ گفت اين سوره مكی 
اســت، چگونه می تواند عبداهلل بن سالم باشد! او آيه 
را چنين قرائت می كرد: »َو ِمــْن ِعْنِدِه ُعلَِم الِكتَاُب« 
و می گفــت »ِمْن عنــد اهلل«.66 ابن جرير می گويد: از 
پيامبر)ص( خبــری در خصوص تصحيح اين قرائت 
و اين تأويل نقل شــده اســت، جز آنكه در سند آن 
اشــكالی وجود دارد. روايت چنين اســت: سالم بن 
عبــداهلل67 از پدرش از پيامبر)ص( روايت كرده كه او 
»َو ِمْن ِعْنِدِه ُعلَِم الِكتَاُب« قرائت كرد؛ يعني از سوی 

62 . معاني القرآن و اعرابه، ج3، صص151 به بعد.
63 . التسهيل لعلوم التنزيل، ج1، ص407.

64 . المحرر الوجيز، ج3، ص320.
65 . جامع البيان، ج16، صص505-503.

66 . ر.ک: همان، ج16، ص506.
67 . ســالم بن عبداهلل بن عمر بن خطاب عدوی از تابعان و بیشــتر 

روایاتش از پدرش است )ر.ک: سير اعالم النبالء، ج4، ص457(.
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خدا علم به كتاب صورت گرفت. او در ادامه می گويد: 
»اين خبری اســت كه اصل و ريشه ای نزد اصحاب 

مورد وثوق زهری ندارد«.68
وی در پايــان نظر خود را درباره قرائت و معنای آيه 
مورد بحث، چنين بيان می كند: »بنابراين اگر آيه اين 
چنين و قرائت شهرها اعم از اهل حجاز، شام و عراق 
بــر قرائت ديگری يعنی »َو َمْن ِعْنــَدُه ِعْلُم الِْكتاب« 
باشد، تأويلی كه بر مبنای معنای قرائت شهرها است، 
به صواب ســزاوارتر از مخالف آن است؛ چون اين 
قرائت به دليل اجماع آنان بر آن، به صواب شايسته تر 

است«.69
ســمرقندی نيز قرائت ديگری را به ابن عباس نسبت 
داده است و می گويد: سعيد بن جبير از ابن عباس نقل 
كرده كه او با كسره قرائت كرده است و برخی با ضم 
عين و كسر الم »َو من ِعنده ُعلَِم« به معنای فعلی كه 
فاعلش محذوف است )نايب فاعل(، قرائت كرده اند. 
همچنين ماتريدی درباره قرائتی از اين آيه می گويد: 
هركس با جــر قرائت كند »و ِمْن ِعْنِده ِعلُم الكتاِب« 
تأويلش ـ و خدا داناتر اســت ـ به اين معنا اســت: 

68 . جامع البيان، ج16، ص506. ســند این روایت چنین اســت: 
»حدثنا القاســم قال: حدثنا الحســین قال: حدثني عبــاد بن العوام، 
عن هارون األعور، عن الزهري، عن ســالم بن عبداهلل، عن أبیه، عن 
النبي)ص(«. در این ســند، هارون اعور كه نامش هارون بن موسی 
عتكی است، از زهری نقل می كند. بنابراین این سند منقطع است؛ زیرا 
هارون اعور از زهری سماع نداشــته است. هیثمی در مجمع الزوائد 
این روایت را آورده و گفته اســت: ابویعلی آن را روایت كرده و در 
ســندش ســلیمان بن ارقم قرار دارد و او متروک است )ر.ک: مجمع 
الزوائد، ج7، ص155(. ســیوطی نیز این روایــت را در الدر المنثور 
آورده و گفته ابویعلی، ابن جریر، ابن مردویه و ابن عدی با سند ضعیف 
از ابن عمــر آن را نقل كرده اند )ر.ک: الــدر المنثور، ج4، ص668(. 
ابومعاذ ســلیمان بن ارقم بصری از زهری روایت می كند و این راوی 
متروک الحدیث اســت. ابن حبان گوید: از كســانی است كه روایات 
را جابه جــا می كند و احادیث موضوع و جعلــی را از ثقات روایت 
می كند )الثقات، ج1، ص328(. مزی نیز از ابوحاتم، ترمذی، نسائی، 
ابن خراش و دیگران نقل كرده كه گفته اند: او متروک الحدیث اســت 
)تهذيب الكمال، ج11، ص354(. گویا روایت هارون اعور از سلیمان 
بن ارقم اســت كه او را از سند حذف كرده است )ر.ک: جامع البيان، 

ج16، ص506(.
69 . همان، ج16، ص507.

علم به اين كتاب از جانب خدا آمده اســت، كتابی كه 
از پيش و پس آن هيچ باطلی ســويش نمی آيد و نيز 
در يكی از روايات از پيامبر روايت شــده ايشان »و 
ِمْن ِعْنِده ِعلُم الكتاِب« با كســره قرائت می كردند، اما 
همه قاريان فتحه را برمی گزيننــد »َو َمن ِعنَده ِعْلُم 
الكتاِب«. ابوعبيد گفته اســت: برخی از آنان »و ِمن 
ِعنــِدِه ُعلَِم الكتاُب« ]با جر ميــم و دال و رفع عين[ 
قرائت كرده اند، اما مــن نمی دانم اين ]قرائت[ از چه 
كسی اســت.70 ثعلبی اين قرائت را به سعيد بن جبير 
نسبت می دهد و در توجيه آن نظر شاذی بيان می كند. 
وی می گويد: دليل اين قرائت آيات »َوَعلَّْمناُه ِمْن لَُدنَّا 
ْحمُن. َعلََّم الُْقْرآَن«72 است،73 در حالی  ِعْلمًا«71 و »الرَّ
كه صرف نظر از صحت يا عدم صحت اين انتســاب، 
ميان اين آيات و آيه مورد بحث هيچ ارتباطی وجود 
ندارد؛ زيرا همان طور كه گفته شــد، در آيه به لفظ اهلل 
و شاهد بودن خداوند اشاره شده است و ديگر نيازی 
به تكرار آن نيســت و اشكال ابن عطيه، كه پيش تر به 

آن اشاره شد، نيز وارد می گردد.
عالوه بر اين، اين قرائات كه شمار اندكی از مفسران 
براســاس آن، آيه را تفســير كرده اند، قرائاتی شاذ و 
غيرمشهور و از اين جهت بی اعتبار و غيرقابل استناد 
هســتند؛ زيرا اواًل؛ اين قرائــات در هيچ يك از كتب 
قرائات هفت گانه و حتی چهارده گانه ذكر نشــده اند. 
ثانيــًا؛ اگر جزء اين قرائات هم باشــند، در صورتی 
كه قرائات هفت گانه يــا چهاده گانه را متواتر بدانيم، 
می توانند معتبر شمرده شوند، حال آنكه از نظر برخی 
دانشمندان اين قرائات هفت گانه يا چهارده گانه به جز 
يك قرائت، غيرمتواتر هستند،74 چه رسد به قرائاتی 

غير از آنها.

70 . ر.ک: تأويالت اهل السنة، ج6، ص357.
71 . كهف، 65.

72 . الرحمن، 1و2.
73 . ر.ک: الكشف و البيان، ج5، ص302.

74 . در این باره ر.ک: البرهان فی علوم القرآن، ج1، ص318؛ البيان، 
صص123 به بعد؛ التمهيد، ج2، صص59 به بعد.
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10( مؤمنان
يكی از اقوال مفســران در تعيين اســم موصول آيه، 
مؤمنان است. قرطبی به عنوان يكی از اقوال مفسران 
نقل می كند كه گفته شــده اســت »َو َمْن ِعْنــَدُه ِعْلُم 
الِْكتاِب« همه مؤمنان هســتند.75 همچنين ابن العربی 
به عنوان يكی از احتماالت، به اين قول اشــاره كرده 
و در توجيه آن می گويد: كســانی كه می گويند آنان 
تمام مؤمنان هســتند، راست گفته اند؛ زيرا هر مؤمنی 
به كتاب علم دارد و وجه اعجازش را درمی يابد و به 
راســتی پيامبر گواهی می دهد.76 بروسوی نيز در اين 
باره می گويد: »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكتاِب« كسی است 
كــه خداوند قرآن و نيز بيان را به او آموخت و آيات 
قرآن و معجزاتش را به او نشــان داد و بدين طريق، 
او به حقانيت رسالتش آگاه شد و به آن گواهی داد و 

آنان، مؤمنان هستند.77
اين قول نمی تواند درست باشد؛ زيرا با توجه به تعبير 
»َو َمــْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكتاِب«، كســی كه علم به كتاب 
دارد؛ يعنــي علم به تمام قــرآن دارد و اين مطلب از 
اضافه علم به كتاب فهميده می شود. همچنين می دانيم 
كه علم همه اصحاب پيامبر خدا)ص( به قرآن در يك 
ســطح نبوده است، بلكه برخی نسبت به برخی ديگر، 
در مرتبه ای باالتر قرار داشتند و از اين رو، تنها كسی 
می تواند از ميان اصحاب پيامبر، مصداق اين آيه قرار 
گيرد كه علم به تمام قرآن داشــته باشد، تا در نتيجه 

بتواند محل رجوع ديگران در شناخت قرآن باشد.
11( علی بن ابی طالب

يكــی ديگر از اقوال مفســران در تعيين مراد اســم 
موصول »َمْن«، علی بن ابی طالب)ع( اســت. ثعلبی 
روايتــی را در اين خصوص از امــام باقر)ع( روايت 
كرده اســت. وی از ابومريم و عبداهلل بن عطاء روايت 
می كند: همراه ابوجعفر در مسجد نشسته بودم و پسر 
عبداهلل بن سالم را ديدم كه در گوشه ای نشسته بود. به 

75 . الجامع ألحكام القرآن، ج9، ص335.
76 . احكام القرآن، ج3، ص86.
77 . روح البيان، ج4، ص390.

ابوجعفر گفتم گمان دارند كسی كه )علم كتاب دارد(، 
عبداهلل بن ســالم اســت. وی گفت: او تنها علی بن 
ابی طالب اســت. در روايت ديگری از ابن الحنفيه نقل 
می كند كه وی گفته است: »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكتاِب« 

علی بن ابی طالب است.78
ابن العربی نيز يكی از احتماالت اسم موصول در آيه را 
علی بن ابی طالب)ع( ذكر كرده است. اما دليل اين نظر 
را رد می كند و می گويد: كســي كه اعتقاد دارد مراد، 
علي بن ابي طالب است، به يكي از اين دو وجه استناد 
كرده اســت: يا اينكه علی)ع( نزد او داناترين مؤمنان 
اســت، در حالی كه چنين نيست، بلكه ابوبكر، عمر و 
عثمان از او داناترند، همچنان كه آن را در اصول دين 
در ذكر خلفاي راشدين بيان كرديم، يا به دليل سخن 
پيامبر)ص( كه فرمود: »من شهر علم هستم و علی دِر 
آن اســت« كه حديثی باطل است. پيامبر شهر علم و 
اصحابش درهای آن هستند كه برخی از آنان درهای 
پهن و برخی متوســط به اندازه جايگاهشان در علوم 

هستند.79
مدعای ابن العربی درباره اعلــم بودن ابوبكر، عمر و 
عثمان بر علی بن ابی طالب نمی تواند صحيح باشــد، 
بلكه عده ای از دانشمندان خالف آن را بيان كرده اند؛ 
زيــرا اواًل؛ ميان به خالفت رســيدن و تقدم خالفت 
خلفای ســه گانه مذكور بر خالفت علی بن ابی طالب 
و اعلم بــودن آنان به كتاب خدا، چه رابطه و مالزمه 
منطقی می تواند وجود داشــته باشد كه هركس زودتر 
از ديگری به خالفت برســد، پس او داناتر از ديگری 
به كتاب خدا اســت. ثانيًا؛ گزارشهای متعددی وجود 
دارد كــه علی بن ابی طالب و بلكــه ديگر صحابه از 
خلفای ســه گانه مذكور اعلم بوده و خــود آنان به 
اين امــر اعتراف كرده اند. از جملــه عمر بن خطاب 
كه درباره حكم سنگســار زنی ديوانــه دچار خطا 
می گردد، با مشــورت علی، از حكم خود صرف نظر 
می كند و سپس می گويد: »اگر علی نبود، عمر هالك 

78 . الكشف و البيان، ج5، ص302.
79 . احكام القرآن، ج3، ص85.
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می شد«.80 مشابه اين درباره معاذ بن جبل نقل شده كه 
عمر بن خطاب می گويد: »اگر معاذ نبود، عمر هالك 
می شــد«.81 مانند اين ماجرا برای عثمان و ابن عباس 
نيز نقل شده اســت كه ابن عباس خود آن را از علی 

آموخته بود.82
همچنيــن نظر وی درباره باطل بــودن حديث نبوی 
سســت است؛ زيرا بنابر نظر بيشتر دانشمندان شيعه و 
سنی، علی بن ابی طالب اعلم اصحاب پيامبر)ص( به 
ويژه نسبت به قرآن كريم بوده است كه با اسانيد و طرق 
مختلف در منابع فريقين به آن اشاره شده كه از جمله 
آنها حديث مشهور »من شهر علم هستم و علی دِر آن 
است« مي باشــد كه در مجموعه های روايی ذكر شده 
است.83 اين حديث با سندهای مختلف نقل شده است 
و اسناد صحيح نيز دارد. اين در حالی است كه چنين 
تعبيری از پيامبر درباره ديگر اصحابش نقل نشــده 
اســت. از نظر متن هم، خدشه ای بر آن وارد نيست؛ 
زيرا همچنان كه ابن العربی خود در ادامه سخنش ذكر 
می كنــد، همه اصحاب در يك مرتبه قرار ندارند و از 
نظر علم و دانش در يك سطح نيستند. از طرف ديگر 
اكثر قريب به اتفاق دانشمندان معتقدند هيچ كس مانند 
علی بن ابی طالب در كنار پيامبر حضور نداشته است؛ 
زيرا او از سنين كودكی تا زمان درگذشت پيامبر)ص( 
همواره در كنار ايشــان بوده84 و پرواضح است اين 
مصاحبت طوالنی سبب گردد كه وی از منبع پرفيض 
وجود نبی اكرم بهره بيشــتری نسبت به ديگر صحابه 

نصيبش گردد.
در كتاب مستدرك حاكم روايات متعددی درباره علم 
علی)ع( به قرآن نقل شده است. از جمله ام سلمه گويد 

80 . االستيعاب، ج3، ص1103.
81 . السنن الكبری، ج7، ص729.

82 . ر.ک: االســتيعاب، ج3، ص1103. روایات زیادی در خصوص 
علم علی)ع( و اعلم بودن وی، نقل شده است كه متواتر هستند.

83 . از جمله در این منابع آمده اســت: المعجم الكبير، ج11، ص65؛ 
المعجم، ص84؛ المستدرك علی الصحيحين، ج3، صص137و138؛ 

مناقب اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب، صص135 به بعد.
84 . ر.ک: المستدرك علی الصحيحين، ج3، ص136.

از پيامبر خدا)ص( شــنيدم می فرمود: »علی با قرآن 
است و قرآن با علی. آن دو از يكديگر جدا نخواهند 
شــد، تا آنكه در حوض بر من وارد شوند«.85 ذهبی 
نيز در تعليقات خود بر اين كتاب، حكم به صحت اين 

حديث كرده است.
حاكم حســكانی نيز عقيده دارد مصداق آيه علی بن 
ابی طالب اســت، از جمله از ابوصالح نقل می كند كه 
گويد: يك زمــان از ابن عباس شــنيدم كه می گفت 
مقصود آيه عبداهلل بن سالم است، اما در آخر عمرش 
از او شــنيدم كه می گفت به خدا قسم نه، او كسی جز 

علی بن ابی طالب نيست.86
اينها اقوالی اســت كه مفسران اهل سنت در تفسير آيه 
و نيز تعيين مراد اسم موصول »َمْن« بيان كرده اند. از 
مجموع آنها می توان چنين استنباط كرد كه سوره رعد 
سوره ای مكی اســت و كتاب در آيه مورد بحث، به 
معنای قرآن است و اضافه علم به كتاب، به معنای علم 
به تمام قرآن است و كسی از اصحاب پيامبر را به ويژه 
در دوران رسالت ايشان در مكه جز علی بن ابی طالب 
نمی شناســيم كه علم به تمام حقايق قرآن داشته باشد 
و بدين جهت صالحيت آن را داشــته باشــد كه پس 
از خداوند متعال به عنوان شــاهدی بر نبوت پيامبر 
اسالم)ص( باشد. فخررازی می گويد: اثبات نبوت با 
ســخن يك يا دو نفر در صورتی كه معصوم از دروغ 
نباشند، جايز نيست.87 اين اشكال فخررازی با آيه 33 
سوره احزاب دفع می گردد؛ زيرا در اين آيه، خداوند 
اهل بيت پيامبر را از هرگونه آلودگی پاك كرده است، 

امری كه خود فخررازی به آن معترف است.

دیدگاه مفسران شیعه
مفســران شــيعه به اتفاق ذيل تفســير اين آيه، مراد 
اســم موصول »َمْن« را بنابر روايات رســيده از ائمه 

85 . همان، ج3، ص134.
86 . شــواهد التنزيل ، ج1، ص405. نیز ر.ک: ترجمه دالئل الصدق، 

ج2، ص182.
87 . ر.ک: مفاتيح الغيب، ج19، ص54.
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معصومان)ع(، حضرت علی)ع( دانسته اند:
عياشــی ذيل اين آيه، چهار روايت آورده است كه از 

اين قرارند:
1. بريــد بن معاويه گويــد: به امام باقــر)ع( گفتم: 
يداً بَْيِني َو بَْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم  »ُقْل َكفى  بِاهلِل َشــهِ
الِْكتاِب« ]منظور چه كسي است[ فرمود: ما را منظور 
داشــته و علی)ع( برترين، نخستين و بهترين ما پس 
از پيامبر)ص( اســت. كلينی نيز اين روايت را با سند 

صحيح از بريد بن معاويه نقل كرده است.88
2. عبداهلل بن عطاء89 می گويد: به ابوجعفر)ص( گفتم: 
اين پسر عبداهلل بن سالم است و گمان می كند پدرش 
همان كسی است كه خداوند می فرمايد: »ُقْل َكفى  بِاهلِل 
َشِهيداً بَْيِني َو بَْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكتاِب«، فرمود: 

دروغ گفته، او علی بن ابی طالب است.
3. عبداهلل بــن عجالن90 گويد: از امام باقر)ع( درباره 
آيه »ُقْل َكفى  بِاهلِل َشِهيداً بَْيِني َو بَْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم 
الِْكتاِب« پرسيدم. ايشان فرمود: درباره علی)ع( پس 
از رســول خدا و نيز پس از او درباره ائمه)ع( نازل 

شده است و علی)ع( علم به كتاب داشت.
4. فضيل بن يسار از امام باقر)ع( درباره »َو َمنْ ِعْنَدُه 
ِعْلُم الِْكتاِب« پرسيد و ايشان فرمود: درباره علی)ع( 

نازل شد و او عالم اين امت پس از پيامبر بود.91
محمد بن حســن صفار با اسانيد متعدد كه مستفيض 
بلكه متواتر هســتند، از ائمه شــيعه)ع( نقل كرده كه 
آيه درباره علی)ع( و نيز امامان پس از او نازل شــده 

88 . ر.ک: الكافی، ج1، ص229.
89 . او ابوعطاء عبداهلل بن عطاء مكی كوفی است. رجالیان اهل سنت 
او را توثیق و مدح كرده اند و تنها نسائی او را قدح كرده است )ر.ک: 
ســنن الترمذی، ج3، ص45؛ تاريخ ابن معين، ج3، ص316؛ الثقات، 
ج7، ص41؛ ج8، ص331؛ تاريخ اسماء الثقات، ص130؛ الكاشف، 

ج1، ص574؛ الكامل فی ضعفاء الرجال، ج5، ص277(.
90 . عامه حلی در خالصة االقوال می گوید: روایاتی را از كشــی و 
نیــز علی بن احمد عقیقی در كتاب بزرگ خود نقل كردیم كه مقتضی 
مدح و ثنای او است و روایت معارض با آنها ندیدیم )خالصة االقوال، 

ص108. نیز ر.ک: اختيار معرفة الرجال، ص243(.
91 . التفسير، ج2، ص220.

است.92
ابن كرامه از دانشمندان معتزلی اهل سنت معتقد است: 
مراد »مْن« به دليل روايات رسيده از پيامبر و صحابه 
وی، علی بن ابی طالب است.93 همچنين در گفتگوی 
بين سعد بن قيس با معاويه كه معاويه ادعا می كند آيه 
درباره عبداهلل بن سالم نازل شده است، سعد می گويد: 

آيه درباره علی بن ابی طالب نازل شده است.94
شيخ طوسی ذيل تفسير آيه، به اقوال مفسران پيش از 
خود اشــاره كرده و نيز روايتی را از امام باقر و امام 
صادق)ع( آورده است كه ايشان فرمودند: آيه درباره 
امام آل محمد)ص( اســت. او شهادت در اين آيه را 

بيان كننده صحت معنی از راه مشاهده می داند.95
طبرســی براي بيان مراد »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكتاِب«، 
پس از نقل نظر مفســران پيشــين، از عبداهلل بن كثير 
نقل می كند كه امام صادق)ع( دســتش را بر سينه اش 
قرار داد و سپس فرمود: به خدا قسم علم به كتاب به 
طور كامل نزد ما است. او سپس در تأييد اين روايت، 
می گويد: از شــعبی نيز روايت شــده كه گفته است: 
هيچ كس پس از پيامبر از علی بن ابی طالب و فرزندان 
صالحش، داناتر به كتاب خدا نيســت. او همچنين از 
عاصم بــن ابی النجود از ابوعبدالرحمن ســلمی نقل 
می كند كه می گويــد: هيچ كس را قاری تر از علی بن 
ابی طالب نســبت به قرآن نديدم. نيز بيان مي كند كه 
ســلمی از عبداهلل بن مسعود نقل كرده است كه گفت: 
اگر كسی را داناتر از خود نسبت به قرآن می شناختم، 
]بــرای يادگيری[ نزد او می رفتم؛ ]راوي گويد:[ به او 

گفتم پس علی چه؟ گفت: آيا نزد او نرفتم ؟!96
ابوالفتوح رازی در تفسير آيه مي گويد: بعضی مفسران 
گفتند: عبداهلل بن سالم است، و بيشتر مفسران از قدما 
و محدثان و اهل اخبار و اسناد و روايات از موافقان 

92 . ر.ک: بصائر الدرجات، صص212 به بعد.
93 . تنبيه الغافلين، ص124.

94 . كتاب سليم بن قيس، ج2، ص781.
95 . التبيان ، ج6، ص268.

96 . مجمع البيان ، ج6، ص462.
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و مخالفان بر آنند كه اميرالمؤمنين علی)ع( است .97
فيض كاشــانی ذيل آيه به روايات رسيده از امامان 
شــيعه در تفسير آن، اشاره كرده و از جمله روايتی را 
از كتاب االحتجاج طبرسی ذكر كرده است كه شخصی 
از امام علی)ع( از برترين منقبتش پرسيد. ايشان اين 
آيه را خواند و فرمود: »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْكتاِب« من 

را منظور داشته است.98
سيد هاشــم بحرانی به نقل از مناقب ابن شهرآشوب 
از بزرگان شــيعه و ســنی زيادی از جمله محمد بن 
مسلم، ابوحمزه ثمالی، سلمان فارسي، زيد بن علی و 
اسماعيل سدي روايت كرده است كه همگی گفته اند: 
يداً بَْيِني َو بَْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه  مراد »ُقْل َكفى  بِاهلِل َشــهِ

ِعْلُم الِْكتاب « علی بن ابی طالب است.99 

نتیجه گیری
1. به تصريح اكثر قريب به اتفاق مفســران، كل سوره 
رعد مكی اســت و هيچ دليل معتبری مبنی بر مدنی 
بودن آيه پايانی اين ســوره وجود نــدارد، جز آنكه 
شمار بســيار اندكی از مفســران، آن هم برای اينكه 
عبداهلل بن ســالم و كسانی مانند او را كه سالها بعد در 
مدينه اسالم آوردند، مراد آيه معرفی كنند، خود را به 
تكّلف انداخته و ادعا كرده اند كه اين آيه مدنی است.

2. عبارت »َو َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا« تعبيری عام اســت 
و شامل مشــركان مكه، اهل كتاب و هركس ديگری 
مي شود كه نبوت پيامبر را نپذيرد و به او ايمان نياورد. 
در آيات متعددی از قرآن كريم از اهل كتاب به دليل 
كتمان شهادت از جمله كتمان نبوت پيامبر، انتقاد شده 
است، پس چگونه ممكن است پيامبر كسانی را شاهد 
بگيرد كه منكر نبوت او هســتند و حاضر نيستند بر 

درستی ادعای او گواهی دهند.
3. غرض سوره رعد، به شهادت آيات متعددی از آن، 

97 . روض الجنان و روح الجنان، ج11، ص242.
98 . تفسير الصافی، ج3، ص77. نیز ر.ک: مجمع البيان، ج1، ص159.

99 . البرهان فی تفســير القرآن، ج3، صــص275و276. نیز ر.ک: 
مناقب آل ابی طالب، ج2، ص29.

اثبات حقانيت قرآن كريم اســت و »الِْكتَاب« در آيه 
پاياني، نمی تواند معنايی جز قرآن داشــته باشد؛ زيرا 
آنچه پيامبر ادعــا كرده، نبوت و كتابی از جانب خدا 
)قرآن( است. پس تنها كسی كه با قرآن آشنايی كامل 
داشته و به مضامين و محتوای آن آگاه باشد، می تواند 

بر درستی ادعای پيامبر، شهادت دهد.
4. چون »علم« به »الكتاب« اضافه شده، شامل تمام 
قرآن است، نه بخشی از آن. از آنجا كه هيچ كس جز 
علی و  ائمه معصومــان)ع( ادعا نكرده اند كه به تمام 
قرآن علم دارند. پس می توان گفت: مراد آيه علی بن 
ابی طالب اســت و پس از او، ديگر ائمه معصومان)ع( 

هستند.
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- قرآن كريم.
- آلوسي، محمود بن عبداهلل، روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم و السبع المثاني، تحقيق: علي عبدالباري 

عطيه، بيروت، دارالكتب العلميه، 1415ق.
- ابن ابی حاتــم، عبدالرحمــن بن محمــد، الجرح و 
التعديل، حيدرآباد، دائــرة المعارف العثمانية؛ بيروت، 

داراحياء التراث العربي، 1952م.
- ابن اثير، علي بن محمد، اسد الغابة، بيروت، دارالفكر، 

1409ق.
- ابن العراقي، احمد بن عبدالرحيم، المدلسين، تحقيق: 
رفعت فوزي عبدالمطلب و نافذ حسين حماد، بی جا، 

دارالوفاء، 1415ق.
- ابن العربی، محمد بن عبداهلل، احكام القرآن، تعليق: 
محمد عبدالقــادر عطا، بيــروت، دارالكتب العلميه، 

1424ق.
- ابن جزي، محمد بن احمد، التســهيل لعلوم التنزيل، 
تحقيق: عبداهلل خالدي، بيروت، شــركة داراالرقم بن 

ابي االرقم، 1416ق.
- ابن جوزي، عبدالرحمن بن علي، زاد المسير في علم 
التفسير، تحقيق: عبدالرزاق مهدي، بيروت، دارالكتاب 

العربي، 1422ق.
- ابن حبان، محمد، الثقات، اشراف: محمد عبدالمعيد 

خان، حيدرآباد، دائرة المعارف العثمانية، 1393ق.
- ابن ســعد، محمد، الطبقات الكبری، تحقيق: محمد 

عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكتب العلميه، 1410ق.
- ابن شــاهين، عمر بن احمد، تاريخ اســماء الثقات، 
الدارالســلفيه،  تحقيق: صبحــي ســامرائي، كويت، 

1404ق.
- ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، 

قم، مؤسسة العالمة، 1379ق.
- ابن عاشــور، محمدطاهر بن محمد، تحرير المعنی 
الســديد و تنويــر العقل الجديد من تفســير الكتاب 

المجيد، تونس، الدارالتونسيه، 1984م.

- ابن عبدالبر، يوسف بن عبداهلل، االستيعاب في معرفة 
بيروت،  بجــاوي،  تحقيــق: علي محمد  االصحاب، 

دارالجيل، 1412ق.
- ابن عدي، عبداهلل، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: 
عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، 

دارالكتب العلميه، 1418ق.
- ابن عطيه، عبدالحق بن غالــب، المحرر الوجيز في 
تفســير الكتاب العزيز، تحقيق: عبدالسالم عبدالشافي 

محمد، بيروت، دارالكتب العلميه، 1422ق.
- ابن كرامه، محســن بن محمد، تنبيه الغافلين، تهران، 

شمس الضحی، 1383ش.
- ابن كثير، اســماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 
تحقيق: ســامي بن محمد ســالمه، بی جا، دارطيبه، 

1420ق.
- ابن معين، يحيی، تاريخ ابن معين )به روايت دوري(، 
تحقيق: احمد محمد نور ســيف، مكــه، مركز البحث 

العلمي و احياء التراث االسالمي، 1399ق.
- ابن مغازلــي، علي بن محمــد، مناقب اميرالمؤمنين 
علي بن ابي طالب، تحقيــق: ابوعبدالرحمن تركي بن 

عبداهلل وادعي، صنعاء، دارالثار، 1424ق.
- ابن مقــرئ، محمد بــن ابراهيم، المعجــم، تحقيق: 
ابوعبدالرحمن عادل بن ســعد، رياض، مكتبة الرشد، 

1419ق.
- ابوالسعود، محمد بن محمد، ارشاد العقل السليم الی مزايا 

الكتاب الكريم، بيروت، داراحياء التراث العربي، بی تا.
- ابوالفتوح رازی، حســين بن علی ، روض الجنان و 
روح الجنان فی تفســير القرآن، تحقيق: محمدجعفر 
ياحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد، بنياد پژوهشهای 

اسالمی آستان قدس رضوی، 1408ق.
- ابونعيم، احمد بــن عبداهلل، معرفة الصحابة، تحقيق: 
عادل بن يوسف عزازي، رياض، دارالوطن، 1419ق.

- بحرانی، ســيد هاشــم ، البرهان فی تفسير القرآن ، 
تهران، بنياد بعثت ، 1416ق.

 کتابنامه
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- بخــاري، محمد بن اســماعيل، الصحيح، تحقيق: 
محمــد زهير بن ناصر الناصر، بی جا، دارطوق النجاة، 

1422ق.
- بيضــاوي، عبداهلل بن عمر، انوار التنزيل و اســرار 
التأويل، تحقيق: محمد عبدالرحمن مرعشلي، بيروت، 

داراحياء التراث العربي، 1418ق.
- بيهقي، احمد بن حسين، الســنن الكبری، تحقيق: 
محمد عبدالقــادر عطا، بيــروت، دارالكتب العلميه، 

1424ق.
- ترمذي، محمد بن عيســی، سنن الترمذي، تحقيق: 
احمد محمد شــاكر، محمدفؤاد عبدالباقي و ابراهيم 
عطوة عوض، مصر، شــركة مكتبة و مطبعة مصطفی 

البابي الحلبي، 1395ق.
- ثعلبي، احمد بن محمد، الكشف و البيان عن تفسير 
القرآن، تحقيق: ابومحمد بن عاشور، بيروت، داراحياء 

التراث العربي، 1422ق.
- حاكم نيشابوری، محمد بن عبداهلل، المستدرك علی 
بيروت،  عبدالقادر عطا،  تحقيق: مصطفی  الصحيحين، 

دارالكتب العلميه، 1411ق.
- حسكانی، عبيداهلل بن احمد، شواهد التنزيل لقواعد 
التفضيل ، تحقيق: محمدباقر محمودی، تهران ، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1411ق.
- حسينی طهرانی، ســيد محمدحسين، امام شناسی، 

مشهد، عالمه طباطبايی، 1418ق.
- حقي بروسوی، اسماعيل بن مصطفی، روح البيان، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- حلي، حسن بن يوسف، خالصة االقوال في معرفة 

احوال الرجال ،  قم ، دارالذخائر، 1411ق.
- خطيب، عبدالكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، 

قاهره، دارالفكر العربي، بي تا.
- خويی، سيد ابوالقاسم، البيان فی تفسير القرآن، قم، 

دارالثقلين، 1384ش.
- ذهبی، محمد بن احمد، الكاشــف في معرفة من له 
رواية في الكتب الســتة، تحقيق: محمد عوامة احمد 

محمد نمر خطيب، جده، دارالقبلة للثقافة االســالمية؛ 
مؤسسة علوم القرآن، 1413ق.

- همو، سير اعالم النبالء، تحقيق: گروهی از محققان 
با اشــراف شيخ شــعيب األرناؤوط، بی جا، مؤسسة 

الرسالة، 1405ق.
- همو، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي 

محمد بجاوي، بيروت، دارالمعرفه، 1382ق.
- زجاج، ابراهيم بن الســري، معاني القرآن و اعرابه، 
تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، بيروت، عالم الكتب، 

1408ق.
- زركشي، محمد بن عبداهلل، البرهان في علوم القرآن، 
تحقيق: محمــد ابوالفضل ابراهيــم، بی جا، داراحياء 
الكتب العربية عيسی البابی الحلبي و شركائه، 1376ق.

- زركلــي، خيرالدين بن محمــود، االعالم، بی جا، 
دارالعلم للماليين، 2002م.

- زمخشــري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل، بيروت، دارالكتاب العربي، 1407ق.

- سليم بن قيس هاللي ، كتاب سليم بن قيس، تحقيق: 
محمد انصاری زنجانی خوئينی، قم، الهادي، 1405ق.

- سمرقندي، نصر بن محمد، بحرالعلوم، بی جا، بی نا، 
بی تا.

- ســمعاني، منصور بن محمد، تفسير القرآن، تحقيق: 
ياســر بن ابراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم، رياض، 

دارالوطن، 1418ق.
- ســورآبادی، عتيق بن محمد، تفســير سورآبادی، 
تهران، فرهنگ  تصحيح: علی اكبر سعيدی سيرجانی، 

نشر نو، 1380ش.
- ســيوطی، عبدالرحمن بن ابي بكر، الدر المنثور فی 

التفسير بالمأثور، بيروت، دارالفكر، بی تا.
- شكوهی، مســعود، »گواه نبوت: آن كه علم كتاب 
نزد اوســت«، مجله گلستان قرآن، شماره 20، مرداد 

1379ش.
- شــوكاني، محمد بــن علی، فتح القدير، دمشــق، 

دارابن كثير؛ بيروت، دارالكلم الطيب، 1414ق.
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- صغيــر، جالل الدين علی، من عنــده علم الكتاب، 
بيروت، داراالعراف للدراسات، 1419ق.

- صفار، محمد بن حســن، بصائر الدرجات، تحقيق: 
محسن بن عباســعلی كوچه باغی، قم، مكتبة آية اهلل 

المرعشی، 1404ق.
- طباطبايی، سيد محمدحســين ، الميزان فی تفسير 

القرآن ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1417ق.
- طبراني، ســليمان بن احمد، المعجم الكبير، تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد سلفي، قاهره، مكتبة ابن تيمية، 

1415ق.
- طبرسی، فضل بن حسن ، مجمع البيان لعلوم القرآن ، 
تحقيق: هاشــم رســولی محالتی و فضــل اهلل يزدی 

طباطبايی، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.
- طبــری، محمد بن جرير، جامــع البيان في تأويل 
القرآن، تحقيق: احمد محمد شــاكر، بی جا، مؤسسة 

الرسالة، 1420ق.
- طوسی، محمد بن حســن، اختيار معرفة الرجال ، 
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