فصلنامه علمیـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ وحدت)
سال دهم /دوره جدید /شماره  /40تابستان 1394
صص 41-26

تفسیرتطبیقیآيهپايانيسورهرعد
● عباس مصالییپور یزدی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

amusallai@gmail.com

● مجید بشیری
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی (نویسنده مسئول)

26

majidbashiri1@gmail.com

تاریخ دریافت ،1393/11/5 :تاریخ پذیرش1394/3/19 :

سال دهم
شماره -40تابستان 1394

چکیده
مفســران اهلسنت درباره مصداق آیه  43ســوره رعد ،دیدگاههای مختلفی را بیان کردهاند ،اما یک دیدگاه
میان آنان و مفســران شیعه مشترک است .در این آیه خداوند به پیامبرش دستور میدهد :به کسانی که منکر
نبوت تو هســتند ،بگو :خدا و کســی که علم کتاب نزد او است ،میان من و شما گواه است .این مفسران مراد
«و َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
اب» را امیرالمؤمنین علی(ع) میدانند که در شناخت
از اســم موصول در این آیه یعنی َ
حقانیت قرآن و به تبع آن ،درســتی ادعای نبوت پیامبر اسالم(ص) ،مرجع دیگران معرفی شده است .با توجه
به ســیاق آیات ســوره و نیز روایات فراوانی که از طریق شیعه و ســنی در این خصوص نقل و در آنها امام
علی(ع) تنها مصداق بارز آن معرفی شــده است ،این نظر تأييد میشود .اما در کنار این دیدگاه ،دیدگاههای
دیگری نیز از سوی برخی از مفسران مطرح گردیده است که مراد از اسم موصول را افراد دیگری دانستهاند.
از جمله شــماری از مفسران اهلسنت گفتهاند :مراد آیه ،عبداهلل بن سالم است ،و کتاب را به معنای تورات و
انجیل دانســتهاند .همچنین افراد دیگری مانند سلمان فارسی و تمیم داری را ذکر کردهاند .اما از آنجا که این
سوره مکی است ،این نظر نمیتواند صحیح باشد؛ زیرا افراد مذکور سالها بعد ،پس از هجرت در مدینه ایمان
«م ْن» را به صورت « ِم ْن» قرائت و ضمیر «ه» را به
آوردهاند .برخی به قرائتی دیگر از این آیه متوسل شده و َ
خداوند متعال عطف کردهاند ،در حالی که دانشــمندان به ویژه ادیبان ،آن را به دلیل قبح ادبی و عدم فصاحت
رد کردهاند و برخی دیگر مراد از آن را مطلق مؤمنان میدانند.
کلیدواژهها :اميرالمؤمنين علي(ع) ،تفسیر تطبیقی ،صحابه ،آیه  43سوره رعد.

پیشینه تحقیق
در اين خصــوص ،مقالهای با عنوان «گواه نبوت :آن
که علم کتاب نزد اوســت» ،توسط مسعود شکوهی
نگارش یافته که نویسنده به گونهای مختصر با استناد
به برخی از منابع روایی اهلســنت و نیز با اشاره به
نظر مفسران مشهور شیعه ،عمدهترین نظریات را ذکر
کرده اســت و در پایان نتیجه میگیــرد که مراد این
موصول ،علی بن ابیطالب(ع) اســت 1.همچنین سيد
محمدحسين حســيني طهراني در کتاب امام شناسی،
به نقل و نقد بخشی از اقوال مفسران اهلسنت در اين
باره پرداخته و با اســتناد به روایات رسیده از طریق
شیعه ،امام علی(ع) را مراد اسم موصول در آیه معرفی
 . 1ر.ک« :گواه نبوت :آن که علم کتاب نزد اوست» ،صص.35-33

دیدگاه مفسران اهلسنت
در میان مفســران اهلسنت در خصوص تفسیر آیه و
«م ْن» ،اقوال گوناگونی وجود
تعيين مراد اسم موصول َ
دارد که از اين قرارند:

 )1عبداهلل بن سالم

نظر برخی از مفســران اهلسنت در خصوص تفسیر
«م ْن» در آیه،
آیه ،این اســت که مراد اســم موصول َ
عبداهلل بن سالم است ،اما این نظر توسط عدهای دیگر
از مفسران ،رد شده است:
از مجاهد بن جبر مکی در تفسیر آیه ،چنین نقل شده
3
که منظور از آن شخص ،عبداهلل بن سالم است.
ابنجریر طبری ذیل تفسیر این آیه ،نظرات گوناگونی
را بیان کرده که از جمله آنها این اســت که آیه درباره
عبداهلل بن ســام نازل شده است .سپس وی روایاتی
را که در این معنا رســیده است ،ذکر میکند از جمله
روایتی را از برادرزاده عبداهلل بن سالم 4نقل میکند که
 . 2ر.ک :امام شناسی ،ج ،4صص 91به بعد.
 . 3تفسیر مجاهد ،ص.409
 . 4نام این شخص در منابع رجالی مشخص نیست و به همین صورت
آمده اســت (ر.ک :الجرح و التعدیل ،ج ،9ص324؛ نیز جامع البيان،
ج ،16ص .)501بنابراین این شخص مجهول الحال است.
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مقدمه
«و
در آیه  43سوره رعد خداوند متعال فرموده استَ :
ــت ُم ْر َس ًل ق ُْل َك َفى بِا ِ
َيق ُ
يدا
ين َك َف ُروا لَ ْس َ
هلل شَ ِه ً
ُول الَّ ِذ َ
بَ ْي ِني َو بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
اب»؛ يعني خداوند
به دلیــل اینکه کافران رســالت پیامبر(ص) را انکار
کردند ،به پیامبر خــود فرمان میدهد ،برای احتجاج
در برابــر آنان بگوید :خداوند به عنوان شــاهد میان
من و شــما و کســی که علم کتاب دارد ،کافی است.
«و َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
اب» ،عام و کلی اســت
تعبیــر َ
و داللتی صریح بر شــخص یا اشخاص معیّنی ندارد.
این مســئله باعث اختالف نظر مفسران شیعه و سنی
گردیده و نظرات مختلفی را پیرامون تفســیر آن پدید
آورده است و هریک از این مفسران برای اثبات نظر
خود ،به دالیلی تمسک جستهاند .بنابراین پرسشی که
مطرح میشــود ،این است که مراد از اسم موصول در
آیه چه کسی یا چه کسانی است؟ دالیل مفسران شیعه
و ســنی در تعیین مراد از آیه چیست؟ و کدامیک از
ادله طرفین از درستی و اتقان برخوردار است؟ در این
مقاله ،آراء مفسران فریقین در خصوص این آیه ،مورد
بررسی قرار ميگيرد ،تا دیدگاه معتبر انتخاب گردد.

کرده اســت 2.در کتاب من عنده علم الکتاب نوشته
جاللالدین علی صغیر ،نيز با اشاره به روایات رسیده،
علی بن ابیطالب(ع) به عنوان مصداق آیه معرفی شده
است و نویسنده نظر برخي از مفسران اهلسنت را که
معتقدند عبداهلل بن سالم یا اهل کتاب مراد آیه است،
نقد میکند ،اما وی به تمام اقوال مفســران اهلسنت
در اين خصوص اشاره نکرده است .بنابراين با توجه
به كاستيهاي موجود در بررسي اقوال متقدمان و عدم
بررسي اقوال متأخران و معاصران ،در این مقاله ،ضمن
نقد و بررســی تفصيلي تمام اقوال مفسران متقدم در
خصوص آیه مذکور ،به بررســی دیدگاههای مفسران
متأخر و معاصر فریقین نیز پرداخته ميشــود و اقوال
آنان از دو جنبه متنی و سندی مورد نقد قرار ميگيرد.
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گوید :عبداهلل بن ســام گفتَ « :ك َفى بِا ِ
يدا بَ ْي ِني
هلل شَ ِه ً
ــم الْ ِك َت ِ
اب» درباره من نازل
ــم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُ
َو بَ ْي َن ُك ْ
شــده است .همچنین در روایت دیگری از نوه عبداهلل
بن ســام نقل میکند که عبداهلل بن ســام گوید:
هلل شَ ِ
«ق ُْل َك َفى بِا ِ
يدا بَ ْي ِني َو بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم
ــه ً
5
الْ ِك َت ِ
اب» درباره من نازل شده است.
در سند این دو روایت ،شخصی به نام عبدالملک بن عمیر
وجود دارد كه توسط علمای رجال تضعیف و به تدلیس
مشهور شده است 6.همچنين روایت کننده این شأن نزول،
خود عبداهلل بن سالم است که جای تأمل دارد.
همچنین از قتاده چنین نقل میکند که گوید[ :در پاسخ
به] سخن مشرکان قریش «ق ُْل َك َفى بِا ِ
يدا بَ ْي ِني َو
هلل شَ ِه ً
بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
اب» مردمانی از اهل کتاب
هســتند که به حق گواهی میدهنــد و به آن اعتراف
میکنند و میدانند که محمد پیامبر خدا است ،همچنان
7
که نقل میکنند از جمله آنان عبداهلل بن سالم است.
ماتریدی در تفسیر خود به نزول آیه درباره عبداهلل بن
سالم نیز اشــاره کرده و میگوید :از عبداهلل بن سالم
نقل کردهانــد که گفته «ق ُْل َك َفى بِا ِ
يدا بَ ْي ِني َو
هلل شَ ــ ِه ً
بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
اب» درباره من نازل شده
«و َم ْن
اســت .این نقل ،نظر اهل تأویل را که گفتهاند َ
ــد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
اب» عبداهلل بن ســام و اصحاب او
ِع ْن َ
هستند ،اثبات میکند و خداوند داناتر است.
مفســران دیگری نیز به پیروی از مفسران پیشین ،در
تفسیر خود برای تعیین اســم موصول ،به عبداهلل بن
سالم به عنوان یکی از وجوه احتمالی اشاره کردهاند.
دیدگاه این دسته از مفســران از همان ابتدا مورد رد
8

 . 5جامع البيان ،ج ،16ص.501
 . 6از جملــه ابنابیحاتم از احمد بن حنبل نقل میکند که 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
میکند که درباره او گفته وی مخلط اســت .او پیش از مرگش دچار
ســوء حافظه گردید (ر.ک :الجرح و التعدیــل ،ج ،5ص361؛ ميزان
االعتدال ،ج ،2ص .)660همچنین او را متهم به تدلیس و مشــهور به
آن توصیف کردهاند (الثقات ،ج ،5ص116؛ المدلسين ،ص.)70
 . 7جامع البيان ،ج ،16ص.503
 . 8تأويالت اهل السنة ،ج ،6ص.357

و انــکار گروه دیگری از مفســران قرار گرفت؛ زیرا
عبداهلل بن ســام براساس شــواهد تاریخی ،پس از
هجرت در مدینه اســام آورد .عبداهلل بن سالم خود
نقل میکند« :زمانی که پیامبر وارد مدینه شد  ...اولین
چیزی که از او شنیدم که به آن سخن میگفت  9»...که
داللــت صریحی دارد بر اینکه تا قبل از آن ،با پیامبر
آشنایی نداشته یا دست کم سخنی از او نشنیده است.
او هم قبیلهای عبداهلل بــن اُبی از یهودیان قینقاع بود
10
که تا ســال سوم هجری هنوز اسالم نیاورده بودند.
همچنین در ماجرای قتل عثمان از طرفداران عثمان
به شــمار میرفت و زمانی کــه از او به هنگام مرگ
عثمان پرسش کردند که عثمان در کتابهای شما دارای
چه ویژگیای است؟! پاسخ میدهد او در روز قیامت
بر قاتل و خاذل فرمانروا است 11.احتما ً
ال وابستگیهای
حزبی او در ساختن برخی فضایل از جمله شأن نزول
برخی آیات مانند این آیه ،نقش بسزایی داشته است،
به طوری که معاویه نیز در گفتگوی خود با ســعد بن
12
قیس ادعا میکند که آیه درباره او نازل شده است.
او در ســال  43هجری در زمــان خالفت معاویه از
دنیا رفت 13.از ســوی دیگر ،كل سوره رعد پیش از
هجرت در مکه نازل شــد؛ یعنی زمانی که عبداهلل بن
سالم اسالم نیاورده بود ،چگونه ممكن است به عنوان
گواهی بر درستی نبوت پیامبر و حقانیت قرآن معرفی
گردد ،بسیاری از مفســران اهلسنت به اين حقيقت
اذعان کردهاند:
ابنجریر طبری از ابوبشر نقل میکند که گوید به سعید
 . 9ر.ک :الطبقات الکبری ،ج ،1ص.181
 . 10همان ،ج ،2ص .37نقل شــده است پیامبر(ص) در مسیر رفتن
به جنگ احد ،با لشــکری تا دندان مسلح برخورد کرد و از اصحاب
خود پرســید :اینها کیســتند؟ گفتند :این عبداهلل بن ابی با  600نفر از
همپیمانان خود از یهودیان قینقاع اســت .عبداهلل بن سالم نیز از قبیله
آنان بود .پیامبر(ص) پرسید :آیا اسالم آوردهاند؟ گفتند :خیر ای پیامبر
خدا .پیامبر(ص) فرمود :به آنان بگویید برگردند ،ما از مشرکان برای
مقابله با مشرکان یاری نمیجوییم.
 . 11همان ،ج ،3ص.60
 . 12ر.ک :کتاب سلیم بن قیس ،ج ،2ص.781
 . 13االستيعاب ،ج ،3ص.921

 . 14ر.ک :جامع البيان ،ج ،16ص.506
 . 15بحرالعلوم ،ج ،2صص232و.233
 . 16تفسیر القرآن ،ج ،3ص.101
 . 17تفسير القرآن العظيم ،ج ،4ص.473
 . 18شاید وی قاضی عبدالوهاب بن علی (د 422ق) از فقهاي مالکیه
باشد (ر.ک :االعالم ،ج ،4ص.)184
 . 19المحرر الوجيز ،ج ،3ص.320
 . 20الدر المنثور ،ج ،4ص.669

 )2اهل کتاب

گروهی از مفسران اهلسنت ،مراد اسم موصول را اهل
کتاب اعم از یهود و نصاری دانســته و برخی از آنان
را نام بردهاند ،از جمله سلمان فارسی و تمیم داری:
ابنجریر طبری در تفســیر آیه میگویــد :خداوند
متعال میفرماید :و کســانی که از قوم تو به خدا کافر
شــدند ،برای آنکه تو را تکذیــب و نبوتت را انکار
کنند ،میگویند :ای محمد تو فرســتاده نیستی .هرگاه
آن را گفتنــد ،به آنان بگو :خداوند نســبت به صدق
«و
من و کذب شــما ،شاهد بر من و شــما است؛ و َ
َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
«م ْن» چنین قرائت شود،
اب» اگر َ
مح ً
ال مجرور است؛ چون عطف به اسم اهلل شده است.
و قاریان شهرها نیز آن را به این معنا قرائت کردهاند:
و کسانی که به کتاب یعنی کتابهایی که پیش از قرآن
مانند تورات و انجیل نازل شــده اســت ،علم دارند.
و براســاس این قرائت ،مفســران این آیه را تفسیر
کردهاند 22.وی ســپس از ابنعباس روایت میکند که
تفسیر چنین است :کسانی که علم به کتاب دارند ،آنان
اهــل کتاب از یهود و نصاری هســتند 23.همچنین از
قتاده چنین نقل میکند که گوید[ :در پاسخ به] سخن
مشرکان قریش «ق ُْل َك َفى بِا ِ
يدا بَ ْي ِني َو بَ ْي َن ُك ْم َو
هلل شَ ِه ً
 . 21روح المعاني ،ج ،7ص.165
 . 22جامع البيان ،ج ،16صص500و.501
 . 23همانطور که در ادامه خواهیم گفت ،ابنعباس در اواخر عمر ،از
این دیدگاه خود برگشت.
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ــد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
اب»
«و َم ْن ِع ْن َ
بــن جبیر گفتم آيا مراد َ
عبداهلل بن ســام اســت؟ گفت این سوره مکی است
چگونه میتواند عبداهلل بن ســام باشــد؟! او آیه را
[برای آنکه این نظر را رد و دیدگاه خود را تأیید کند]
14
«و ِم ْن ِع ْن ِد ِه ُعلِ َم ِ
اب».
الكتَ ُ
چنین قرائت میکردَ :
سمرقندی میگوید :عبداهلل بن مسعود گفته است :این
سوره مکی است ،در حالی که عبداهلل بن سالم مدتها
بعد از آن اســام آورد ،بنابراین چگونه ممکن است
15
منظور از آن عبداهلل بن سالم باشد؟!
سمعانی میگوید :شعبی ،عکرمه و گروهی این نظر را
انکار کرده و گفتهاند این ســوره مکی است و عبداهلل
16
بن سالم در مدینه اسالم آورده است.
ابنکثیر میگوید :این سخن غریب است؛ زیرا این آیه
مکی است و عبداهلل بن سالم در آغاز ورود پیامبر به
مدینه اسالم آورد و اظهر درباره این آیه سخن عوفی
است که از ابنعباس نقل کرده آنان از یهود و نصاري
17
هستند.
ابنعطیــه از قول ابومحمد قاضی 18نقل میکند :اینکه
آیه درباره عبداهلل بن ســام و تمیم داری و ســلمان
باشد ،صحیح نیســت ،مگر اینکه آیه مدنی باشد ،در
19
حالی که جمهور معتقدند این آیه مکی است.
سیوطی از طریق ابنمنذر از شعبی نقل کرده که گويد:
هیچ چیزی از قرآن درباره عبداهلل بن سالم نازل نشده
20
است.
برخي از مفســران با تک ّلف ،مدنی بــودن آیه مورد
بحث را ادعا کردهاند كه در پاســخ به آنها بايد گفت:
كل این ســوره به اتفاق تمام دانشمندان مکی است،
به طوری که آلوسی درباره کســانی که معتقدند این

ســوره مکی ولی برخی از آیاتش از جمله این آیه،
مدنی اســت ،میگوید« :ولی تو آگاهی که این سخن
نیازمند نقل است»؛ 21يعني ادعای مدنی دانستن آیهای
که در ســورهای مکی قــرار دارد ،نیازمند نقل معتبر
است ،تا اثبات گردد و هیچ نقل معتبری مبنی بر مدنی
بودن این آیه وجود ندارد .عالوه بر این ،سیاق آیات
ســوره رعد ،شاهدی بر مکی بودن آن است؛ زیرا در
آن درباره اثبات حقانیت قرآن و نبوت پیامبر ســخن
به ميان آمده اســت كه اين امر تنها در آغاز و اوایل
پیامبری و نزول قرآن میتواند صحیح باشد.

30

سال دهم
شماره -40تابستان 1394

َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
اب» مردمانی از اهل کتاب هستند
که به حق گواهی میدهنــد و به آن اعتراف میکنند
و میداننــد که محمد پیامبر خدا اســت ،همچنان که
نقل میکنند از جمله آنان عبداهلل بن ســام است .نیز
«و َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك َت ِ
اب» میگوید:
قتاده در تفســیر َ
از جمله آنان عبداهلل بن سالم ،سلمان فارسی و تمیم
داری است.
ــت ُم ْر َس ً
ــا» یعنی خدا تو
ماتریدی میگوید« :لَ ْس َ
را پیامبــر برنمیانگیزد و آنان بــه پیامبر این چنین
میگفتند ،تا اینکه خدا به او دستور داد ،به آنان بگوید:
هلل شَ ِ
« َك َفى بِا ِ
يدا بَ ْي ِني َو بَ ْي َن ُك ْم»؛ يعني من پیامبر و
ــه ً
فرســتاده خدا به سوی شــما همراه با نشانههایی که
میآورم ،هســتم .و یا زمانی که براهین و استداللهای
بسیاری برایشــان در اثبات رسالت و پیامبری آورد،
این ســخن را به آنان گفت و آنان نپذیرفتند و او از
تأییدشــان نومید شــد و در این هنگام این سخن را
گفت « َك َفى بِا ِ
يدا بَ ْي ِني َو بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم
هلل شَ ِه ً
الْ ِك َت ِ
اب» به این معنا که کســی که علم به کتاب یعنی
تورات داشــته باشد ،میداند و نیز گواهی میدهد که
من فرستاده و پیامبر هستم؛ یعنی کسی که علم کتاب
داشــته باشــد ،میداند که من بر حق و فرستاده خدا
هســتم و این مانند آیات َ
ــن لَ ُه ْم آ َي ًة َأ ْن
«أ َو لَ ْم َي ُك ْ
ِ َ 24
«و َما َأ ْر َس ْل َنا ِم ْن ق َْب ِل َ
َي ْع َل َم ُه ُع َل َما ُء بَ ِني إ ِْس َرائ
ك
يل» و َ
ُوحي ِإلَي ِهم َفاس َ
ــألُوا َأ ْه َل ِّ
إ َِّل ِر َج ًال ن ِ
الذ ْك ِر إ ِْن ُك ْن ُت ْم َل
ْ ْ ْ
ون» 25است 26.همین نظر را قاسمی در تفسیر آیه
َت ْع َل ُم َ
27
بیان کرده است.
در خصوص آیه نخســت که ماتریدی به آن استشهاد
کرده ،بایــد گفت :آیه در مقام نکوهش دانشــمندان
بنیاسرائیل است و اســتفهام در اینجا انکاری است؛
يعني دانشمندان بنیاســرائیل با آنکه از وصف قرآن
آگاهی داشــتند ،اما به حقانیت آن اذعان نمیکردند
 . 24شعراء.197 ،
 . 25نحل43 ،؛ انبیاء.7 ،
 . 26تأويالت اهل السنة ،ج ،6ص.357
 . 27ر.ک :محاسن التأويل ،ج ،6ص.294

که این کتــاب از جانب خداوند متعال بر پیامبر نازل
شده است .در خصوص آیه دوم نيز بايد گفت :اگرچه
مراد از اهل ذکر ،اهل تورات هســتند ،اما پرسش از
آنــان به معنای ایمان یهودیان به قرآن و نبوت پیامبر
نیست ،بلکه آنان دشمنان پیامبر بودند و پیامبریش را
28
رد میکردند.
مکی بن حموش در تفسیر این آیه ،علم الکتاب را به
معنای علم بــه کتابهای پیش از قرآن مانند تورات و
29
انجیل دانسته است.
واحدی نیشــابوری میگوید :مراد آیه ،مؤمنان اهل
کتاب هســتند؛ زیرا شــهادت آنان در برابر مخالفان
30
کوبنده بوده است.
ند ُه ِع ْل ُم الكتاب»؛ یعنی
«و َم ْن ِع َ
شــوکانی میگویدَ :
علم جنس کتاب مانند تورات و انجیل اســت؛ زیرا
اهل این دو کتاب ،به کتابهایشــان آگاهند و درستی
پیامبری پیامبر خدا(ص) را میدانند .ســپس وی از
مصادیق آنان به ابنسالم ،سلمان و تمیم اشاره میکند
و میگوید :مشــرکان عرب از اهل کتاب پرسش و به
آنــان مراجعه میکردند و خداوند در این آیه ،آنان را
به سوی اهل کتاب راهنمایی کرده که آنان این حقیقت
31
را میدانند.
ــم الكتاب» را
«و َم ْن ِع َ
عبدالکریم خطیــب َ
ند ُه ِع ْل ُ
ين
علمای یهــود میداند و به آیاتــی از جمله «الَّ ِذ َ
32
ــون َأ ْبنا َء ُه ْم»،
آ َت ْينا ُه ُم الْ ِك
تــاب َي ْع ِر ُفون َُه َكما َي ْع ِر ُف َ
َ
ُ ِ َ َ َ 33
ون بِما أنْزل ِإل ْيك»
تاب َي ْف َر ُح َ
ين آ َت ْينا ُه ُم الْ ِك َ
«والَّ ِذ َ
َ
ِ َ 34
َ
َ
و «أ َولَ ْم َي ُك ْن لَ ُه ْم آ َي ًة أ ْن َي ْع َل َم ُه ُع َلما ُء بَ ِني إ ِْسرائيل»
35
استناد کرده است.
در خصوص سلمان فارســی و تمیم داری که برخی
 . 28المیزان ،ج ،12ص.258
 . 29الهداية الى بلوغ النهاية ،ج ،5ص.3763
 . 30الوجيز ،ص.576
 . 31فتح القدير ،ج ،3ص.108
 . 32انعام.20 ،
 . 33رعد.36 ،
 . 34شعراء.197 ،
 . 35التفسير القرآني للقرآن ،ج ،7ص.145

 . 36ر.ک :معرفة الصحابة ،ج ،3ص.1327
 . 37االستيعاب ،ج ،1ص.193
 . 38بحرالعلوم ،ج ،2ص.232
 . 39زاد المسير ،ج ،2ص.502
 . 40انوار التنزيل ،ج ،3ص.193
 . 41روح البيان ،ج ،4ص.390
 . 42روح المعاني ،ج ،7ص.165

آن میداند 45.نخجوانی نیز در تفسیر معنای «کتاب»،
دو احتمال را بیان کرده است :یکی کتابهای پیشینیان و
دیگري قرآن ،و میگوید« :هرکس از صاحبان زبان و
فصاحت و صاحبان هوش دقت که در رموز این کتاب
اهل تأمل و در کشف اسرار آن اهل تعمق هستند ،اگر
آنچنان که شایسته اســت ،تأمل و تدبر کنند ،شائبه
هیچ شــک و تردیدی در اینکه ایــن کالم از جنس
46
کالم بشر نیست ،بلکه وحی است ،باقی نمیماند».
 . 43نساء.51 ،
 . 44الكشاف ،ج ،2ص.536
 . 45ر.ک :انوار التنزيل ،ج ،3ص.193
 . 46الفواتح االلهية ،ج ،1ص.398
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آنــان را به عنوان مراد آیه ذکــر کردهاند ،باید گفت:
ســلمان فارســی پس از ورود پیامبر به مدینه اسالم
آورد 36و تمیم داری نیز در سال نهم هجری مسلمان
شــد 37.بنابراین همان اشکاالتی که بر نظر کسانی که
معتقد بودند منظور عبداهلل بن سالم است ،وارد گردید،
بر این نظر نيز وارد میگردد.
اما در پاسخ به مفسرانی که معتقدند مراد اسم موصول
در آیــه ،اهل کتاب به طور عام هســتند ،بايد گفت:
«و َيق ُ
ــروا»؛ کافرانی که نبوت و
ُول الَّ ِذ َ
تعبیــر َ
ين َك َف ُ
حقانیــت قرآن را انکار میکنند ،عام اســت و عالوه
بر مشرکان ،شــامل خود اهل کتاب به ویژه یهودیان
نیز میگردد كه شماری از مفسران اهلسنت از جمله
سمرقندی به آن اذعان دارند .وی میگوید :در سخن
«و َيق ُ
ــت ُم ْر َس ًل»،
ين َك َف ُروا لَ ْس َ
ُول الَّ ِذ َ
خداوند متعال َ
منظور کعب بن اشــرف ،حیی بن اخطب و سایر یهود
اســت 38.ابنجوزی نیز درباره مراد «وَ َيق ُ
ين
ُول الَّ ِذ َ
ــروا» میگوید :درباره آنــان دو نظر وجود دارد:
َك َف ُ
یکی اینکه آنان یهود و نصاری هســتند و دوم اينكه
کفار قریش هســتند 39.بیضاوی نیز میگوید :منظور
رؤسای یهود هســتند 40.حقي بروسوی نيز منظور از
41
کفار در آیه را مشرکان مکه یا رؤسای یهود میداند
و آلوســی بغدادی نیز مراد از کافران را رؤسای یهود
42
دانسته است.
بنابراين این قول که مراد اســم موصول در آیه ،اهل
کتاب باشند ،با آیات متعددی از قرآن ناسازگار است؛
زیرا خداوند از اهل کتاب به دلیل ایمان نیاوردنشــان
انتقاد میکند که از جمله میتوان به این آیه اشاره کرد
َ
ين ُأو ُتــوا ن َِص ًيبا ِم َن الْ ِك َت ِ
ون
اب ُيؤْ ِم ُن َ
«ألَ ْم َت َر ِإلَى الَّ ِذ َ

بِالْ ِج ْب ِت َو َّ
ِ
يــن َك َف ُروا َهؤُ َل ِء
الطا ُغ
ــوت َو َيقُولُ َ
ون لِ َّل ِذ َ
ين آ َم ُنوا َســ ِب ًيل» 43که در آن ،عالوه
ــن الَّ ِذ َ
َأ ْه َدى ِم َ
بر اینکه به ایمان نیاوردن اهل کتاب اشــاره شده ،به
این حقیقت نیز اشاره گرديده است که آنان کافران را
هدایت یافتهتر از مؤمنــان میدانند .این آیه به دلیل
اینکه در ســوره نساء قرار دارد ،مدنی است و بیانگر
این واقعیت اســت که آنان نه تنهــا در مکه به پیامبر
ایمان نیاوردند ،بلکه ســالها پــس از ورود پیامبر به
مدینــه نیز به او ایمــان نیاوردند .پس چگونه ممکن
است کسانی که خود به پیامبر ایمان نداشتند و دیگران
را از ایمان آوردن به او بازمیداشــتند ،شاهد درستی
ادعای پیامبر باشند و به حقانیت او گواهی دهند؟!
عالوه بر این ،مبنای همه مفســرانی که معتقدند مراد
این آیه اهل کتاب هســتند ،این است که کتاب را به
معنای کتب پیشــین یعنی تــورات و انجیل میدانند،
حال آنکه کتــاب در اینجا به معنای تورات و انجیل
نیســت ،بلکه به معنای قرآن است و مفسران متعددی
به آن اشاره کردهاند .از جمله زمخشری در تفسیر این
«و َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب»؛ يعني کســی
آیه میگویدَ :
که علم به قرآن دارد و نظم معجزی را که از توان بشر
خارج است ،در آن مشاهده کرده است 44.بیضاوی نیز
ِ
«ع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب» را علم به قرآن و آگاهی از نظم معجز
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نزدیک به این نظر را ســید قطب در تفسیر خود بیان
کرده اســت 47.ابوالســعود نیز علم الکتاب را علم به
48
قرآن دانسته است.
فضای ســوره رعد و ســیاق آیات آن نیز گواه این
حقیقت اســت که کتاب در اینجا معنایی جز قرآن
ندارد؛ زیرا در آیات نخســتین ،آیات مياني و آیات
پایانی این سوره ،سخن درباره اثبات حقانیت قرآن
اســت که این کتاب از جانب خدا نازل شده و خود
بزرگترین گواه بر درســتی ادعای پیامبر اســت.
از جمله میتوان به آیات :يــك «المر ِت ْل َ
ات
ك آ َي ُ
ــن َر ِّب َ
اب َوالَّ ِذي ُأن ِْز َل ِإلَ ْي َ
الْ ِك َت ِ
ك الْ َح ُّق َولَ ِك َّن
ك ِم ْ
«و َيق ُ
َأ ْك َث َر الن ِ
ين َك َف ُروا
َّاس َل ُيؤْ ِم ُن َ
ُول الَّ ِذ َ
ون» ،هفت َ
ــن َر ِّب ِه ِإن ََّما َأن َْت ُم ْن ِذ ٌر َو لِ ُك ِّل
لَ ْو َل ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه آ َيةٌ ِم ْ
اد»َ 19 ،
ق َْو ٍم َه ٍ
ك ِم ْن َر ِّب َ
«أ َف َم ْن َي ْع َل ُم َأن ََّما ُأن ِْز َل ِإلَ ْي َ
ك
الْ َح ُّق َك َم ْن ُه َو َأ ْع َمى ِإن ََّما َي َت َذ َّك ُر ُأولُو ْ َ
اللْ َب ِ
اب» و 27
«و َيق ُ
ين َك َف ُروا لَ ْو َل ُأن ِ
ْــز َل َع َل ْي ِه آ َيةٌ ِم ْن َر ِّب ِه
ُــول الَّ ِذ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َ
َاب»
ق ُْل إ َِّن اهلل ُيضل َم ْن َيشَ ــا ُء َو َي ْهــدي ِإل ْيه َم ْن أن َ
اشاره کرد.

 )3ابنیامین
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یکی از اقوالی که زجاج در تعیین مراد اســم موصول
«م ْن» نقل کرده ،این اســت« :برخــی گفتهاند مراد
َ
ابنیامین اســت» 49.ابنیامین که بــه آن بنیامین نیز
میگویند ،نامش ثعلبة بن ســعیه بوده كه سالها بعد از
عبداهلل بن سالم در مدینه در ماجرای بنیقریظه اسالم
آورده است 50.بنابراین درباره این نظر ،همان اشکالی
وجود دارد که درباره عبداهلل بن سالم گفته شد.
 )4جبرئیل

یکــی از اقوالی که ماوردی در تفســیر این آیه ذکر
«م ْن» جیرئیل است 51.مردود
کرده ،این است :مراد از َ
بودن این قول آشکار است؛ زیرا شهادت در این آیه،
 . 47فی ظالل القرآن ،ج ،20ص.69
 . 48ر.ک :ارشاد العقل السليم ،ج ،5ص.29
 . 49معاني القرآن و اعرابه ،ج ،3ص.151
 . 50ر.ک :اسد الغابۀ ،ج ،1ص.288
 . 51النکت و العیون ،ج ،3ص.119

شهادت تأدیه 52است 53،بنابراین چه فایدهای از شاهد
گرفتن مقربترین فرشــته الهی با وجود شاهد بودن
خدا ،حاصل میشــود؟ و نیز آنکه شاهد گرفتن یک
فرشته برای اثبات نبوت یک پیامبر ،امری غیرمعقول
مینماید؛ زیرا فرشــتگان از جنس بشــر نیستند و
هرکســی نمیتواند با فرشــتگان آن هم جبرئیل(ع)
ارتباط برقرار کند و در نتیجه عامه مردم نميتوانند به
این فرشته الهی به عنوان یک مرجع ،مراجعه کنند ،تا
او به درستی نبوت پیامبر گواهی دهد.
 )5جن

ابنعطیه از قول نقاش نقل میکند که این آیه ،درباره
«جنی» نازل شــده اســت و خود درباره این قول
54
میگوید :این قول ،شاذ و ضعیف است.
 )6ورقه بن نوفل

این نظر را ابنعاشــور بیان کرده است .وی میگوید:
«م ْن» شخصی معیّن باشد ،او ورقة بن نوفل
اگر مراد َ
اســت؛ 55زیرا اهل مکه میدانســتند او شهادت داده
آنچه بر پیامبر(ص) وحی شــده ،ناموسی است که بر
موســی(ع) نازل شــده ،همچنان که در حدیث آغاز
وحی آمده است 56و ورقه تنها کسی بود که با تورات
57
و انجیل آشنایی داشت.
این نظر نیز نمیتواند صحیح باشد؛ زیرا ورقة بن نوفل
از اهل کتاب بوده اســت و همانطور که پیشتر بیان
 . 52شهادت بر دو قسم است« :شهادت تأديه» و «شهادت تحمل».
شهادت تأديه نيز بر دو قسم است« :شهادت قولي» و «شهادت فعلي».
شهادت تأديه؛ يعني آنچه را كه شاهد ميداند ،در مقابل دیگری اظهار
و ادا نمايد كه اگر با گفتار اظهار نمود «شــهادت قولي» است و اگر
با فعل و كردار باشــد «شهادت فعل» ناميده ميشود .شهادت تحمل؛
يعني اينكه شاهد با ديدن و يا شنيدن فقط به مورد شهادت علم دارد،
اما در مقام اظهار و اداي آن برنميآيد.
 . 53المیزان ،ج ،11ص.383
 . 54المحرر الوجيز ،ج ،3ص.320
 . 55این دیدگاه در میان مفسران معاصر طرفدارانی پیدا کرده که از
جمله آنان محمد ســید طنطاوی (د 2010م) صاحب التفسير الوسيط
للقرآن الكريم است.
 . 56این حدیث را بخاری و مســلم در صحیح خود به نقل از عایشه
آوردهاند (ر.ک :الصحیح ،ج ،1ص7؛ المسند الصحيح ،ج ،1ص.)139
 . 57تحرير المعنى السديد و تنوير العقل الجديد ،ج ،13ص.176

شد ،اهل کتاب نمیتوانند مقصود آیه باشند .همچنین
طبق نقلی که در صحیحین آمده ،صرف نظر از ضعف
ســندی و متنی آن ،هیچ داللتــی در آن وجود ندارد
که پیامبر ورقة بن نوفل را شــاهد نبوت خود دانسته
باشــد و خود ورقة به نبوت پیامبر اعتراف و حقانیت
قرآن را پذیرفته باشــد .همچنین در این نقل پس از
آنکه پیامبر حوادث آغاز وحی را برای او شرح داد،
ورقه پــس از اندکی از دنیا رفت 58.بنابراین ورقة بن
نوفل پیش از زمانی که سوره رعد نازل شود ،از دنیا
رفته بود!
 )7ابوبکر

ســورآبادی ذیل این آیه میگویــد :بنابر قولی مراد
«م ْن» ابوبکر اســت 59.برای این قول هیچ مســتند
َ
معتبری وجود ندارد و هیچیک از مفســران دیگر این
نظر را مطرح نکردهاند.

 )8مردی از جنس انسان

 )9اهلل

«من» به اهلل ع ّزوجل
زجاج در تفســیر آیه میگویدَ :
بازمیگردد ،دلیل آن ،قرائت کســی است که «و ِم ْن
الكتاب» قرائت کرده است؛ چون سازگارتر
ِع ْن ِده علم
ُ

اســت و خداوند علیه خلقش غیرخودش را شــاهد
نمیگیرد .این تفســیر جایز اســت؛ زیرا اگر براهین
همراه با اعتراف کسي اقامه گردد که کتابهای پیش از
 . 58ر.ک :الصحیح ،ج ،1ص7؛ المسند الصحيح ،ج ،1ص.139
 . 59تفسیر سورآبادی ،ج ،2ص.1215
 . 60جامع البيان ،ج ،16ص.502
 . 61شــواهد التنزيل ،ج ،1ص .404شــاید وی و امثال او ،دارای
محدودیتهایی بودهاند که از آوردن نام علی ،به عنوان مصداق حقیقی
آیه ،در میان عموم مردم خودداری میکردند.

 . 62معاني القرآن و اعرابه ،ج ،3صص 151به بعد.
 . 63التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،1ص.407
 . 64المحرر الوجيز ،ج ،3ص.320
 . 65جامع البيان ،ج ،16صص.505-503
 . 66ر.ک :همان ،ج ،16ص.506
 . 67ســالم بن عبداهلل بن عمر بن خطاب عدوی از تابعان و بیشــتر
روایاتش از پدرش است (ر.ک :سير اعالم النبالء ،ج ،4ص.)457
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طبری ميگويد :ابوصالح در تفســیر آیه گفته است:
60
مردی از انســانها؛ ولی نامش را ذکر نکرده است.
حاکم حســکانی نظر ابوصالــح را کاملتر نقل کرده
اســت .وی از اســماعیل بن ابوخالد نقل میکند که
گوید :از ابوصالح درباره آیه پرسش کردم و او پاسخ
61
داد :او علی است ،ليکن ما نامش را ذکر نمیکنیم.

قرآن را خوانده اســت ،امری مؤکد است 62.ابنجزی
«و َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب» را معطوف به اســم اهلل
نیز َ
63
دانسته است.
این قــول نیز در میان مفســران موافقان و مخالفانی
دارد .از جمله مخالفان ابنعطیه است .وی میگوید:
اعتراضی که به این دیدگاه میشــود ،این است که در
آن عطف صفت به موصوف میشود و این جایز نیست
64
و تنها برخي صفات بر برخی ديگر عطف میشوند.
بنابراين علمای ادب ،این امر را قبیح میدانند .عالوه
بر این ،این امر باعث تکرار میگردد و این تکرار چه
از نظر معنــوی و چه از نظر لفظی ،بیمعنا و نامعقول
اســت که با فصاحت و بالغت قرآن نیز ناسازگاری
دارد.
عالوه بر زجاج مفســران دیگری نیــز این آیه را به
گونــهای دیگر قرائت کردهاند .ابنجریر از ابنعباس،
مجاهد و حسن بصری روایت میکند که آنان این آیه
«و ِم ْن ِع ْن ِد ِه ُعلِ َم ِ
اب»
الكتَ ُ
را چنین نیز قرائت کردهاندَ :
65
که در آن ضمیر «ه» به اهلل بازمیگردد.
همچنين ابنجریر از ابوبشــر نقــل میکند که گوید:
علم
«و َم ْ
به ســعید بن جبیر گفتم آيا مراد َ
ــن ع ْن َد ُه ُ
ِ
الك َتاب» ،عبداهلل بن سالم است؟ گفت این سوره مکی
اســت ،چگونه میتواند عبداهلل بن سالم باشد! او آیه
ــن ِع ْن ِد ِه ُعلِ َم ِ
اب»
«و ِم ْ
الكتَ ُ
را چنین قرائت میکردَ :
و میگفــت « ِم ْن عنــد اهلل» 66.ابنجریر میگوید :از
پیامبر(ص) خبــری در خصوص تصحیح این قرائت
و این تأویل نقل شــده اســت ،جز آنکه در سند آن
اشــکالی وجود دارد .روایت چنين اســت :سالم بن
عبــداهلل 67از پدرش از پیامبر(ص) روایت کرده که او
«و ِم ْن ِع ْن ِد ِه ُعلِ َم ِ
اب» قرائت کرد؛ يعني از سوی
الكتَ ُ
َ
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خدا علم به کتاب صورت گرفت .او در ادامه میگوید:
«این خبری اســت که اصل و ریشهای نزد اصحاب
68
مورد وثوق زهری ندارد».
وی در پایــان نظر خود را درباره قرائت و معنای آیه
مورد بحث ،چنین بیان میکند« :بنابراین اگر آیه این
چنین و قرائت شهرها اعم از اهل حجاز ،شام و عراق
ــد ُه ِع ْل ُم الْ ِكتاب»
«و َم ْن ِع ْن َ
بــر قرائت دیگری یعنی َ
باشد ،تأویلی که بر مبنای معنای قرائت شهرها است،
به صواب ســزاوارتر از مخالف آن است؛ چون این
قرائت به دلیل اجماع آنان بر آن ،به صواب شایستهتر
69
است».
ســمرقندی نیز قرائت دیگری را به ابنعباس نسبت
داده است و میگوید :سعید بن جبیر از ابنعباس نقل
کرده که او با کسره قرائت کرده است و برخی با ضم
«و من ِعنده ُعلِ َم» به معنای فعلی که
عین و کسر الم َ
فاعلش محذوف است (نایب فاعل) ،قرائت کردهاند.
همچنین ماتریدی درباره قرائتی از این آیه میگوید:
ِ
الكتاب»
لم
هرکس با جــر قرائت کند «و ِم ْن ِع ْن ِده ِع ُ
تأویلش ـ و خدا داناتر اســت ـ به این معنا اســت:
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 . 68جامع البيان ،ج ،16ص .506ســند این روایت چنین اســت:
«حدثنا القاســم قال :حدثنا الحســين قال :حدثني عبــاد بن العوام،
عن هارون األعور ،عن الزهري ،عن ســالم بن عبداهلل ،عن أبيه ،عن
النبي(ص)» .در این ســند ،هارون اعور که نامش هارون بن موسی
عتکی است ،از زهری نقل میکند .بنابراين 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 کرده و در
ســندش ســلیمان بن ارقم قرار دارد و او متروک است (ر.ک :مجمع
الزوائد ،ج ،7ص .)155ســیوطی نیز این روایــت را در الدر المنثور
آورده و گفته ابویعلی ،ابنجریر ،ابنمردویه و ابنعدی با سند ضعیف
از ابنعمــر آن را نقل کردهاند (ر.ک :الــدر المنثور ،ج ،4ص.)668
ابومعاذ ســلیمان بن ارقم بصری از زهری روایت میکند و این راوی
متروک الحدیث اســت .ابنحبان گوید :از کســانی است که روایات
را جابهجــا میکند و احادیث موضوع و جعلــی را از ثقات روایت
میکند (الثقات ،ج ،1ص .)328مزی نیز از ابوحاتم ،ترمذی ،نسائی،
ابنخراش و دیگران نقل کرده که گفتهاند :او متروک الحدیث اســت
(تهذيب الكمال ،ج ،11ص .)354گویا روایت هارون اعور از سلیمان
بن ارقم اســت که او را از سند حذف کرده است (ر.ک :جامع البيان،
ج ،16ص.)506
 . 69همان ،ج ،16ص.507

علم به این کتاب از جانب خدا آمده اســت ،کتابی که
از پیش و پس آن هیچ باطلی ســویش نمیآید و نیز
در یکی از روایات از پیامبر روایت شــده ایشان «و
ِ
الكتاب» با کســره قرائت میکردند ،اما
لم
ِم ْن ِع ْن ِده ِع ُ
نده ِع ْل ُم
«و َمن ِع َ
همه قاریان فتحه را برمیگزیننــد َ
ِ
الكتاب» .ابوعبید گفته اســت :برخی از آنان «و ِمن
الكتاب» [با جر میــم و دال و رفع عین]
ِعنــ ِد ِه ُع ِل َم
ُ

قرائت کردهاند ،اما مــن نمیدانم این [قرائت] از چه
کسی اســت 70.ثعلبی این قرائت را به سعید بن جبیر
نسبت میدهد و در توجیه آن نظر شاذی بیان میکند.
«و َع َّل ْمنا ُه ِم ْن لَ ُدنَّا
وی میگوید :دلیل این قرائت آیات َ
71
آن» 72است 73،در حالی
منَ .ع َّل َم الْق ُْر َ
«الر ْح ُ
ِع ْلم ًا» و َّ
که صرف نظر از صحت يا عدم صحت این انتســاب،
میان این آیات و آیه مورد بحث هیچ ارتباطی وجود
ندارد؛ زیرا همانطور که گفته شــد ،در آیه به لفظ اهلل
و شاهد بودن خداوند اشاره شده است و دیگر نیازی
به تکرار آن نیســت و اشکال ابنعطیه ،که پیشتر به
آن اشاره شد ،نیز وارد میگردد.
عالوه بر این ،این قرائات که شمار اندکی از مفسران
براســاس آن ،آیه را تفســیر کردهاند ،قرائاتی شاذ و
غیرمشهور و از این جهت بیاعتبار و غیرقابل استناد
هســتند؛ زیرا او ً
ال؛ این قرائــات در هیچیک از کتب
قرائات هفتگانه و حتی چهاردهگانه ذکر نشــدهاند.
ثانیــ ًا؛ اگر جزء این قرائات هم باشــند ،در صورتی
که قرائات هفتگانه یــا چهادهگانه را متواتر بدانیم،
میتوانند معتبر شمرده شوند ،حال آنکه از نظر برخی
دانشمندان این قرائات هفتگانه یا چهاردهگانه به جز
یک قرائت ،غیرمتواتر هستند 74،چه رسد به قرائاتی
غیر از آنها.
 . 70ر.ک :تأويالت اهل السنة ،ج ،6ص.357
 . 71کهف.65 ،
 . 72الرحمن1 ،و.2
 . 73ر.ک :الكشف و البيان ،ج ،5ص.302
 . 74در این باره ر.ک :البرهان فی علوم القرآن ،ج ،1ص318؛ البیان،
صص 123به بعد؛ التمهید ،ج ،2صص 59به بعد.

 )11علی بن ابیطالب

یکــی دیگر از اقوال مفســران در تعیین مراد اســم
«م ْن» ،علی بن ابیطالب(ع) اســت .ثعلبی
موصول َ
روایتــی را در این خصوص از امــام باقر(ع) روایت
کرده اســت .وی از ابومریم و عبداهلل بن عطاء روایت
میکند :همراه ابوجعفر در مسجد نشسته بودم و پسر
عبداهلل بن سالم را دیدم که در گوشهای نشسته بود .به
 . 75الجامع ألحكام القرآن ،ج ،9ص.335
 . 76احكام القرآن ،ج ،3ص.86
 . 77روح البيان ،ج ،4ص.390

 . 78الكشف و البيان ،ج ،5ص.302
 . 79احكام القرآن ،ج ،3ص.85
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 )10مؤمنان
یکی از اقوال مفســران در تعیین اســم موصول آیه،
مؤمنان است .قرطبی به عنوان یکی از اقوال مفسران
ــد ُه ِع ْل ُم
«و َم ْن ِع ْن َ
نقل میکند که گفته شــده اســت َ
الْ ِك ِ
تاب» همه مؤمنان هســتند 75.همچنین ابنالعربی
به عنوان یکی از احتماالت ،به این قول اشــاره کرده
و در توجیه آن میگوید :کســانی که میگویند آنان
تمام مؤمنان هســتند ،راست گفتهاند؛ زیرا هر مؤمنی
به کتاب علم دارد و وجه اعجازش را درمییابد و به
راســتی پیامبر گواهی میدهد 76.بروسوی نیز در این
«و َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب» کسی است
باره میگویدَ :
کــه خداوند قرآن و نیز بیان را به او آموخت و آیات
قرآن و معجزاتش را به او نشــان داد و بدین طریق،
او به حقانیت رسالتش آگاه شد و به آن گواهی داد و
77
آنان ،مؤمنان هستند.
این قول نمیتواند درست باشد؛ زیرا با توجه به تعبیر
ــن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب» ،کســی که علم به کتاب
«و َم ْ
َ
دارد؛ يعنــي علم به تمام قــرآن دارد و این مطلب از
اضافه علم به کتاب فهمیده میشود .همچنين میدانیم
که علم همه اصحاب پیامبر خدا(ص) به قرآن در یک
ســطح نبوده است ،بلکه برخی نسبت به برخی دیگر،
در مرتبهای باالتر قرار داشتند و از این رو ،تنها کسی
میتواند از میان اصحاب پیامبر ،مصداق این آیه قرار
گیرد که علم به تمام قرآن داشــته باشد ،تا در نتیجه
بتواند محل رجوع دیگران در شناخت قرآن باشد.

ابوجعفر گفتم گمان دارند کسی که (علم کتاب دارد)،
عبداهلل بن ســام اســت .وی گفت :او تنها علی بن
ابیطالب اســت .در روایت دیگری از ابنالحنفیه نقل
«و َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب»
میکند که وی گفته استَ :
78
علی بن ابیطالب است.
ابنالعربی نیز یکی از احتماالت اسم موصول در آیه را
علی بن ابیطالب(ع) ذکر کرده است .اما دلیل این نظر
را رد میکند و میگوید :كســي كه اعتقاد دارد مراد،
علي بن ابيطالب است ،به يكي از اين دو وجه استناد
كرده اســت :يا اينكه علی(ع) نزد او داناترین مؤمنان
اســت ،در حالی که چنین نیست ،بلکه ابوبکر ،عمر و
عثمان از او داناترند ،همچنان که آن را در اصول دین
در ذکر خلفاي راشدین بیان کردیم ،یا به دلیل سخن
پیامبر(ص) که فرمود« :من شهر علم هستم و علی د ِر
آن اســت» که حدیثی باطل است .پیامبر شهر علم و
اصحابش درهای آن هستند که برخی از آنان درهای
پهن و برخی متوســط به اندازه جایگاهشان در علوم
79
هستند.
مدعای ابنالعربی درباره اعلــم بودن ابوبکر ،عمر و
عثمان بر علی بن ابیطالب نمیتواند صحیح باشــد،
بلکه عدهای از دانشمندان خالف آن را بیان کردهاند؛
زیــرا او ً
ال؛ میان به خالفت رســیدن و تقدم خالفت
خلفای ســهگانه مذکور بر خالفت علی بن ابیطالب
و اعلم بــودن آنان به کتاب خدا ،چه رابطه و مالزمه
منطقی میتواند وجود داشــته باشد که هرکس زودتر
از دیگری به خالفت برســد ،پس او داناتر از دیگری
به کتاب خدا اســت .ثانی ًا؛ گزارشهای متعددی وجود
دارد کــه علی بن ابیطالب و بلکــه دیگر صحابه از
خلفای ســهگانه مذکور اعلم بوده و خــود آنان به
این امــر اعتراف كردهاند .از جملــه عمر بن خطاب
که درباره حکم سنگســار زنی دیوانــه دچار خطا
میگردد ،با مشــورت علی ،از حکم خود صرف نظر
میکند و سپس میگوید« :اگر علی نبود ،عمر هالک
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میشد» 80.مشابه این درباره معاذ بن جبل نقل شده که
عمر بن خطاب میگوید« :اگر معاذ نبود ،عمر هالک
میشــد» 81.مانند این ماجرا برای عثمان و ابنعباس
نيز نقل شده اســت که ابنعباس خود آن را از علی
82
آموخته بود.
همچنیــن نظر وی درباره باطل بــودن حدیث نبوی
سســت است؛ زیرا بنابر نظر بیشتر دانشمندان شیعه و
سنی ،علی بن ابیطالب اعلم اصحاب پیامبر(ص) به
ویژه نسبت به قرآن کریم بوده است که با اسانید و طرق
مختلف در منابع فریقین به آن اشاره شده که از جمله
آنها حدیث مشهور «من شهر علم هستم و علی د ِر آن
است» ميباشــد كه در مجموعههای روایی ذکر شده
است 83.این حدیث با سندهای مختلف نقل شده است
و اسناد صحیح نیز دارد .این در حالی است که چنین
تعبیری از پیامبر درباره دیگر اصحابش نقل نشــده
اســت .از نظر متن هم ،خدشهای بر آن وارد نیست؛
زیرا همچنان که ابنالعربی خود در ادامه سخنش ذکر
میکنــد ،همه اصحاب در یک مرتبه قرار ندارند و از
نظر علم و دانش در یک سطح نیستند .از طرف دیگر
اکثر قریب به اتفاق دانشمندان معتقدند هیچکس مانند
علی بن ابیطالب در کنار پیامبر حضور نداشته است؛
زیرا او از سنین کودکی تا زمان درگذشت پیامبر(ص)
همواره در کنار ایشــان بوده 84و پرواضح است این
مصاحبت طوالنی سبب گردد که وی از منبع پرفیض
وجود نبی اکرم بهره بیشــتری نسبت به دیگر صحابه
نصیبش گردد.
در کتاب مستدرک حاکم روایات متعددی درباره علم
علی(ع) به قرآن نقل شده است .از جمله امسلمه گوید
 . 80االستيعاب ،ج ،3ص.1103
 . 81السنن الكبرى ،ج ،7ص.729
 . 82ر.ک :االســتيعاب ،ج ،3ص .1103روایات زیادی در خصوص
علم علی(ع) و اعلم بودن وی ،نقل شده است كه متواتر هستند.
 . 83از جمله در این منابع آمده اســت :المعجم الکبیر ،ج ،11ص65؛
المعجم ،ص84؛ المستدرک علی الصحیحین ،ج ،3صص137و138؛
مناقب اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب ،صص 135به بعد.
 . 84ر.ک :المستدرک علی الصحیحین ،ج ،3ص.136

از پیامبر خدا(ص) شــنیدم میفرمود« :علی با قرآن
است و قرآن با علی .آن دو از یکدیگر جدا نخواهند
شــد ،تا آنکه در حوض بر من وارد شوند» 85.ذهبی
نیز در تعلیقات خود بر این کتاب ،حکم به صحت این
حدیث کرده است.
حاکم حســکانی نیز عقیده دارد مصداق آیه علی بن
ابیطالب اســت ،از جمله از ابوصالح نقل میکند که
گوید :یک زمــان از ابنعباس شــنیدم که میگفت
مقصود آیه عبداهلل بن سالم است ،اما در آخر عمرش
از او شــنیدم که میگفت به خدا قسم نه ،او کسی جز
86
علی بن ابیطالب نیست.
اینها اقوالی اســت که مفسران اهلسنت در تفسیر آیه
«م ْن» بیان کردهاند .از
و نیز تعیین مراد اسم موصول َ
مجموع آنها میتوان چنین استنباط کرد که سوره رعد
سورهای مکی اســت و کتاب در آیه مورد بحث ،به
معنای قرآن است و اضافه علم به کتاب ،به معنای علم
به تمام قرآن است و کسی از اصحاب پیامبر را به ویژه
در دوران رسالت ایشان در مکه جز علی بن ابیطالب
نمیشناســیم که علم به تمام حقایق قرآن داشته باشد
و بدین جهت صالحیت آن را داشــته باشــد که پس
از خداوند متعال به عنوان شــاهدی بر نبوت پیامبر
اسالم(ص) باشد .فخررازی میگوید :اثبات نبوت با
ســخن یک یا دو نفر در صورتی که معصوم از دروغ
نباشند ،جایز نیست 87.این اشکال فخررازی با آیه 33
سوره احزاب دفع میگردد؛ زیرا در این آیه ،خداوند
اهلبیت پیامبر را از هرگونه آلودگی پاک کرده است،
امری که خود فخررازی به آن معترف است.
ديدگاه مفسران شیعه
مفســران شــیعه به اتفاق ذیل تفســیر این آیه ،مراد
«م ْن» را بنابر روایات رســیده از ائمه
اســم موصول َ
 . 85همان ،ج ،3ص.134
 . 86شــواهد التنزيل ،ج ،1ص .405نیز ر.ک :ترجمه دالئل الصدق،
ج ،2ص.182
 . 87ر.ک :مفاتيح الغيب ،ج ،19ص.54

 . 88ر.ک :الکافی ،ج ،1ص.229
 . 89او ابوعطاء عبداهلل بن عطاء مکی کوفی است .رجالیان اهلسنت
او را توثیق و مدح کردهاند و تنها نسائی او را قدح کرده است (ر.ک:
ســنن الترمذی ،ج ،3ص45؛ تاریخ ابنمعین ،ج ،3ص316؛ الثقات،
ج ،7ص41؛ ج ،8ص331؛ تاريخ اسماء الثقات ،ص130؛ الكاشف،
ج ،1ص574؛ الکامل فی ضعفاء الرجال ،ج ،5ص.)277
 . 90عالمه حلی در خالصة االقوال میگوید :روایاتی را از کشــی و
نیــز علی بن احمد عقیقی در کتاب بزرگ خود نقل کردیم که مقتضی
مدح و ثنای او است و روایت معارض با آنها ندیدیم (خالصة االقوال،
ص .108نیز ر.ک :اختيار معرفة الرجال ،ص.)243
 . 91التفسیر ،ج ،2ص.220

 . 92ر.ک :بصائر الدرجات ،صص 212به بعد.
 . 93تنبیه الغافلین ،ص.124
 . 94کتاب سلیم بن قیس ،ج ،2ص.781
 . 95التبيان ،ج ،6ص.268
 . 96مجمع البيان ،ج ،6ص.462
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معصومان(ع) ،حضرت علی(ع) دانستهاند:
عیاشــی ذیل این آیه ،چهار روایت آورده است که از
اين قرارند:
 .1بریــد بن معاویه گویــد :به امام باقــر(ع) گفتم:
هلل شَ ِ
«ق ُْل َكفىبِا ِ
ــهيداً بَ ْي ِني َو بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم
الْ ِك ِ
تاب» [منظور چه كسي است] فرمود :ما را منظور
داشــته و علی(ع) برترین ،نخستین و بهترین ما پس
از پیامبر(ص) اســت .کلینی نیز این روایت را با سند
88
صحیح از برید بن معاویه نقل کرده است.
 .2عبداهلل بن عطاء 89میگوید :به ابوجعفر(ص) گفتم:
این پسر عبداهلل بن سالم است و گمان میکند پدرش
همان کسی است که خداوند میفرماید« :ق ُْل َكفى بِا ِ
هلل
شَ ِهيداً بَ ْي ِني َو بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب» ،فرمود:
دروغ گفته ،او علی بن ابیطالب است.
 .3عبداهلل بــن عجالن 90گوید :از امام باقر(ع) درباره
آیه «ق ُْل َكفىبِا ِ
هلل شَ ِهيداً بَ ْي ِني َو بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم
الْ ِك ِ
تاب» پرسیدم .ایشان فرمود :درباره علی(ع) پس
از رســول خدا و نیز پس از او درباره ائمه(ع) نازل
شده است و علی(ع) علم به کتاب داشت.
«و َمن ْ ِع ْن َد ُه
 .4فضیل بن یسار از امام باقر(ع) درباره َ
ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب» پرسید و ایشان فرمود :درباره علی(ع)
91
نازل شد و او عالم این امت پس از پیامبر بود.
محمد بن حســن صفار با اسانید متعدد که مستفیض
بلکه متواتر هســتند ،از ائمه شــیعه(ع) نقل کرده که
آیه درباره علی(ع) و نیز امامان پس از او نازل شــده

است.
ابنکرامه از دانشمندان معتزلی اهلسنت معتقد است:
«من» به دلیل روایات رسیده از پیامبر و صحابه
مراد ْ
وی ،علی بن ابیطالب است 93.همچنین در گفتگوی
بین سعد بن قیس با معاویه كه معاویه ادعا میکند آیه
درباره عبداهلل بن سالم نازل شده است ،سعد میگوید:
94
آیه درباره علی بن ابیطالب نازل شده است.
شیخ طوسی ذیل تفسیر آیه ،به اقوال مفسران پیش از
خود اشــاره کرده و نیز روایتی را از امام باقر و امام
صادق(ع) آورده است که ایشان فرمودند :آیه درباره
امام آل محمد(ص) اســت .او شهادت در این آیه را
95
بیان کننده صحت معنی از راه مشاهده میداند.
«و َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب»،
طبرســی براي بيان مراد َ
پس از نقل نظر مفســران پیشــین ،از عبداهلل بن کثیر
نقل میکند که امام صادق(ع) دســتش را بر سینهاش
قرار داد و سپس فرمود :به خدا قسم علم به کتاب به
طور کامل نزد ما است .او سپس در تأیید این روایت،
میگوید :از شــعبی نیز روایت شــده که گفته است:
هیچکس پس از پیامبر از علی بن ابیطالب و فرزندان
صالحش ،داناتر به کتاب خدا نیســت .او همچنین از
عاصم بــن ابیالنجود از ابوعبدالرحمن ســلمی نقل
میکند که میگویــد :هیچکس را قاریتر از علی بن
ابی طالب نســبت به قرآن ندیدم .نیز بيان ميكند كه
ســلمی از عبداهلل بن مسعود نقل كرده است كه گفت:
اگر کسی را داناتر از خود نسبت به قرآن میشناختم،
[بــرای یادگیری] نزد او میرفتم؛ [راوي گويد ]:به او
96
گفتم پس علی چه؟ گفت :آیا نزد او نرفتم ؟!
ابوالفتوح رازی در تفسیر آیه ميگوید :بعضى مفسران
گفتند :عبداهلل بن سالم است ،و بيشتر مفسران از قدما
و محدثان و اهل اخبار و اسناد و روايات از موافقان
92

و مخالفان بر آنند كه اميرالمؤمنين على(ع) است.
فیض کاشــانی ذیل آیه به روایات رسیده از امامان
شــیعه در تفسیر آن ،اشاره کرده و از جمله روایتی را
از کتاب االحتجاج طبرسی ذکر کرده است که شخصی
از امام علی(ع) از برترین منقبتش پرسید .ایشان این
«و َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب» من
آیه را خواند و فرمودَ :
98
را منظور داشته است.
سید هاشــم بحرانی به نقل از مناقب ابنشهرآشوب
از بزرگان شــیعه و ســنی زیادی از جمله محمد بن
مسلم ،ابوحمزه ثمالی ،سلمان فارسي ،زيد بن علی و
اسماعيل سدي روایت کرده است که همگی گفتهاند:
هلل شَ ِ
مراد «ق ُْل َكفىبِا ِ
ــهيداً بَ ْي ِني َو بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه
99
ِع ْل ُم الْ ِكتاب» علی بن ابیطالب است.
97

38

سال دهم
شماره -40تابستان 1394

نتیجهگیری
 .1به تصریح اکثر قریب به اتفاق مفســران ،كل سوره
رعد مکی اســت و هیچ دلیل معتبری مبنی بر مدنی
بودن آیه پایانی این ســوره وجود نــدارد ،جز آنکه
شمار بســیار اندکی از مفســران ،آن هم برای اینکه
عبداهلل بن ســام و کسانی مانند او را که سالها بعد در
مدینه اسالم آوردند ،مراد آیه معرفی کنند ،خود را به
تک ّلف انداخته و ادعا کردهاند که این آیه مدنی است.
«و َيق ُ
ين َك َف ُروا» تعبیری عام اســت
ُول الَّ ِذ َ
 .2عبارت َ
و شامل مشــرکان مکه ،اهل کتاب و هرکس دیگری
ميشود که نبوت پیامبر را نپذیرد و به او ایمان نیاورد.
در آیات متعددی از قرآن کریم از اهل کتاب به دلیل
کتمان شهادت از جمله کتمان نبوت پیامبر ،انتقاد شده
است ،پس چگونه ممکن است پیامبر کسانی را شاهد
بگیرد که منکر نبوت او هســتند و حاضر نیستند بر
درستی ادعای او گواهی دهند.
 .3غرض سوره رعد ،به شهادت آیات متعددی از آن،
 . 97روض الجنان و روح الجنان ،ج ،11ص.242
 . 98تفسير الصافى ،ج ،3ص .77نیز ر.ک :مجمع البيان ،ج ،1ص.159
 . 99البرهان فى تفســير القرآن ،ج ،3صــص275و .276نیز ر.ک:
مناقب آل ابیطالب ،ج ،2ص.29

اثبات حقانیت قرآن کریم اســت و «ال ْ ِكتَاب» در آیه
پاياني ،نمیتواند معنایی جز قرآن داشــته باشد؛ زیرا
آنچه پیامبر ادعــا کرده ،نبوت و کتابی از جانب خدا
(قرآن) است .پس تنها کسی که با قرآن آشنایی کامل
داشته و به مضامین و محتوای آن آگاه باشد ،میتواند
بر درستی ادعای پیامبر ،شهادت دهد.
 .4چون «علم» به «الکتاب» اضافه شده ،شامل تمام
قرآن است ،نه بخشی از آن .از آنجا كه هیچکس جز
علی و ائمه معصومــان(ع) ادعا نکردهاند که به تمام
قرآن علم دارند .پس میتوان گفت :مراد آیه علی بن
ابیطالب اســت و پس از او ،دیگر ائمه معصومان(ع)
هستند.

كتابنامه
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داراحياء التراث العربي1952 ،م.
 ابناثیر ،علي بن محمد ،اسد الغابة ،بيروت ،دارالفكر،1409ق.
 ابنالعراقي ،احمد بن عبدالرحيم ،المدلسين ،تحقيق:رفعت فوزي عبدالمطلب و نافذ حسين حماد ،بیجا،
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 ابنالعربی ،محمد بن عبداهلل ،احكام القرآن ،تعلیق:محمد عبدالقــادر عطا ،بيــروت ،دارالكتب العلميه،
1424ق.
 ابنجزي ،محمد بن احمد ،التســهيل لعلوم التنزيل،تحقيق :عبداهلل خالدي ،بيروت ،شــركة داراالرقم بن
ابياالرقم1416 ،ق.
 ابنجوزي ،عبدالرحمن بن علي ،زاد المسير في علمالتفسير ،تحقيق :عبدالرزاق مهدي ،بيروت ،دارالكتاب
العربي1422 ،ق.
 ابنحبان ،محمد ،الثقات ،اشراف :محمد عبدالمعيدخان ،حيدرآباد ،دائرة المعارف العثمانية1393 ،ق.
 ابنســعد ،محمد ،الطبقات الكبرى ،تحقيق :محمدعبدالقادر عطا ،بيروت ،دارالكتب العلميه1410 ،ق.
 ابنشــاهين ،عمر بن احمد ،تاريخ اســماء الثقات،تحقيق :صبحــي ســامرائي ،كويت ،الدارالســلفيه،
1404ق.
 ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب،قم ،مؤسسة العالمة1379 ،ق.
 ابنعاشــور ،محمدطاهر بن محمد ،تحرير المعنىالســديد و تنويــر العقل الجديد من تفســير الكتاب
المجيد ،تونس ،الدارالتونسيه1984 ،م.

 ابنعبدالبر ،يوسف بن عبداهلل ،االستيعاب في معرفةاالصحاب ،تحقيــق :علي محمد بجــاوي ،بيروت،
دارالجيل1412 ،ق.
 ابنعدي ،عبداهلل ،الكامل في ضعفاء الرجال ،تحقيق:عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض ،بيروت،
دارالكتب العلميه1418 ،ق.
 ابنعطيه ،عبدالحق بن غالــب ،المحرر الوجيز فيتفســير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبدالسالم عبدالشافي
محمد ،بيروت ،دارالكتب العلميه1422 ،ق.
 ابنکرامه ،محســن بن محمد ،تنبیه الغافلین ،تهران،شمس الضحی١٣٨٣ ،ش.
 ابنكثير ،اســماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم،تحقيق :ســامي بن محمد ســامه ،بیجا ،دارطيبه،
1420ق.
 ابنمعين ،يحيى ،تاريخ ابنمعين (به روايت دوري)،تحقيق :احمد محمد نور ســيف ،مكــه ،مركز البحث
العلمي و احياء التراث االسالمي1399 ،ق.
 ابنمغازلــي ،علي بن محمــد ،مناقب اميرالمؤمنينعلي بن ابيطالب ،تحقيــق :ابوعبدالرحمن تركي بن
عبداهلل وادعي ،صنعاء ،داراآلثار1424 ،ق.
 ابنمقــرئ ،محمد بــن ابراهيم ،المعجــم ،تحقيق:ابوعبدالرحمن عادل بن ســعد ،رياض ،مكتبة الرشد،
1419ق.
 ابوالسعود ،محمد بن محمد ،ارشاد العقل السليم الى مزاياالكتاب الكريم ،بيروت ،داراحياء التراث العربي ،بیتا.
 ابوالفتوح رازى ،حســين بن على ،روض الجنان وروح الجنان فى تفســير القرآن ،تحقیق :محمدجعفر
یاحقی و محمدمهدی ناصح ،مشهد ،بنياد پژوهشهاى
اسالمى آستان قدس رضوى1408 ،ق.
 ابونعيم ،احمد بــن عبداهلل ،معرفة الصحابة ،تحقيق:عادل بن يوسف عزازي ،رياض ،دارالوطن1419 ،ق.
 بحرانى ،ســيد هاشــم ،البرهان فى تفسير القرآن،تهران ،بنياد بعثت1416 ،ق.
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 بخــاري ،محمد بن اســماعيل ،الصحيح ،تحقيق:محمــد زهير بن ناصر الناصر ،بیجا ،دارطوق النجاة،
1422ق.
 بيضــاوي ،عبداهلل بن عمر ،انوار التنزيل و اســرارالتأويل ،تحقيق :محمد عبدالرحمن مرعشلي ،بيروت،
داراحياء التراث العربي1418 ،ق.
 بيهقي ،احمد بن حسين ،الســنن الكبرى ،تحقيق:محمد عبدالقــادر عطا ،بيــروت ،دارالكتب العلميه،
1424ق.
 ترمذي ،محمد بن عيســى ،سنن الترمذي ،تحقيق:احمد محمد شــاكر ،محمدفؤاد عبدالباقي و ابراهيم
عطوة عوض ،مصر ،شــركة مكتبة و مطبعة مصطفى
البابي الحلبي1395 ،ق.
 ثعلبي ،احمد بن محمد ،الكشف و البيان عن تفسيرالقرآن ،تحقيق :ابومحمد بن عاشور ،بيروت ،داراحياء
التراث العربي1422 ،ق.
 حاكم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،المستدرك علىالصحيحين ،تحقيق :مصطفى عبدالقادر عطا ،بيروت،
دارالكتب العلميه1411 ،ق.
 حسكانى ،عبيداهلل بن احمد ،شواهد التنزيل لقواعدالتفضيل ،تحقیق :محمدباقر محمودی ،تهران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمى1411 ،ق.
 حسینی طهرانی ،ســید محمدحسین ،امام شناسی،مشهد ،عالمه طباطبایی1418 ،ق.
 حقي بروسوی ،اسماعيل بن مصطفى ،روح البيان،بيروت ،دارالفكر ،بیتا.
 حلي ،حسن بن يوسف ،خالصة االقوال في معرفةاحوال الرجال، قم ،دارالذخائر1411 ،ق.
 خطيب ،عبدالكريم يونس ،التفسير القرآني للقرآن،قاهره ،دارالفكر العربي ،بيتا.
 خويی ،سيد ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،قم،دارالثقلین1384 ،ش.
 ذهبی ،محمد بن احمد ،الكاشــف في معرفة من لهرواية في الكتب الســتة ،تحقيق :محمد عوامة احمد

محمد نمر خطيب ،جده ،دارالقبلة للثقافة االســامية؛
مؤسسة علوم القرآن1413 ،ق.
 همو ،سير اعالم النبالء ،تحقيق :گروهی از محققانبا اشــراف شيخ شــعيب األرناؤوط ،بیجا ،مؤسسة
الرسالة1405 ،ق.
 همو ،ميزان االعتدال في نقد الرجال ،تحقيق :عليمحمد بجاوي ،بيروت ،دارالمعرفه1382 ،ق.
 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 ،بیجا ،داراحياء
الكتب العربية عيسى البابى الحلبي و شركائه1376 ،ق.
 زركلــي ،خيرالدين بن محمــود ،االعالم ،بیجا،دارالعلم للماليين2002 ،م.
 زمخشــري ،محمود ،الكشاف عن حقائق غوامضالتنزيل ،بيروت ،دارالكتاب العربي1407 ،ق.
 سليم بن قيس هاللي ،کتاب سلیم بن قیس ،تحقيق:محمد انصارى زنجانى خوئينى ،قم ،الهادي1405 ،ق.
 سمرقندي ،نصر بن محمد ،بحرالعلوم ،بیجا ،بینا،بیتا.
 ســمعاني ،منصور بن محمد ،تفسير القرآن ،تحقيق:ياســر بن ابراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم ،رياض،
دارالوطن1418 ،ق.
 ســورآبادی ،عتيق بن محمد ،تفســیر سورآبادی،تصحیح :علیاکبر سعیدی سیرجانی ،تهران ،فرهنگ
نشر نو1380 ،ش.
 ســیوطی ،عبدالرحمن بن ابيبكر ،الدر المنثور فیالتفسیر بالمأثور ،بيروت ،دارالفكر ،بیتا.
 شکوهی ،مســعود« ،گواه نبوت :آن که علم کتابنزد اوســت» ،مجله گلستان قرآن ،شماره  ،20مرداد
1379ش.
 شــوكاني ،محمد بــن علی ،فتح القدير ،دمشــق،دارابنكثير؛ بيروت ،دارالكلم الطيب1414 ،ق.
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 طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البيان لعلوم القرآن،تحقیق :هاشــم رســولی محالتی و فضــلاهلل یزدی
طباطبایی ،تهران ،ناصرخسرو1372 ،ش.
 طبــری ،محمد بن جریر ،جامــع البيان في تأويلالقرآن ،تحقيق :احمد محمد شــاكر ،بیجا ،مؤسسة
الرسالة1420 ،ق.
 طوسى ،محمد بن حســن ،اختيار معرفة الرجال،تحقيق :حسن مصطفوى ،مشــهد ،مؤسسة النشر في
جامعة مشهد1409 ،ق.
 همو ،التبيان فى تفسير القرآن ،تحقیق :احمد حبیبقصیر عاملی ،بيروت ،داراحياء التراث العربى ،بیتا.
 عیاشــی ،محمد بن مسعود ،التفسیر ،تحقيق :هاشمرسولى محالتى ،تهران ،المطبعة العلمية1380 ،ق.
 فخررازي ،محمد بــن عمر ،مفاتيح الغيب ،بيروت،داراحياء التراث العربي1420 ،ق.
 فيض كاشانى ،مال محسن ،تفسير الصافى،تصحیح:حسین اعلمی ،تهران ،الصدر1415 ،ق.
 قاسمي ،محمد بن محمد ،محاسن التأويل ،تحقيق:محمد باســل عيون السود ،بيروت ،دارالكتب العلميه،
1418ق.
 قرطبي ،محمد بن احمــد ،الجامع ألحكام القرآن،تحقيــق :احمد بردونــي و ابراهيم اطفيــش ،قاهره،
دارالكتب المصريه1384 ،ق.
 -قطب ،سيد ،في ظالل القرآن ،بيروت ،دارالشروق،

1412ق.
 کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقيق :علىاكبرغفارى و محمد آخوندى ،تهران ،دارالکتب االسالمیه،
1365ش.
 ماتريدي ،محمد بن محمد ،تأويالت اهل الســنة،تحقيق :مجدي باســلوم ،بيروت ،دارالكتب العلميه،
1426ق.
 مــاوردي ،علي بن محمد ،النكت و العيون ،تحقيق:ابنعبدالمقصــود بن عبدالرحيم ،بيــروت ،دارالكتب
العلميه ،بیتا.
 مجاهد بن جبر ،تفســير مجاهــد ،تحقيق :محمدعبدالسالم ابوالنيل ،مصر ،دارالفكر االسالمي الحديثة،
1410ق.
 مزي ،يوســف بن عبدالرحمن ،تهذيب الكمال فياسماء الرجال ،تحقيق :بشــار عواد معروف ،بيروت،
مؤسسة الرسالة1400 ،ق.
 مسلم بن حجاج ،المسند الصحيح ،بيروت ،داراحياءالتراث العربي ،بیتا.
 مظفر ،محمدحســن ،ترجمه دالئل الصدق ،ترجمهمحمد سپهری ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ اول1377 ،ش.
 معرفت ،محمدهادى ،التمهيد في علوم القرآن ،قم،مؤسسه فرهنگى تمهيد1428 ،ق.
 مكي بن ابيطالب حموش ،الهداية الى بلوغ النهايةفي علم معاني القرآن و تفسيره و احكامه و جمل من
فنون علومه ،تحقيق :شــاهد بوشيخي ،بیجا ،جامعة
الشارقة1429 ،ق.
 نخجوانی ،نعمتاهلل بن محمــود ،الفواتح االلهية والمفاتح الغيبية ،مصر ،دارركابي1419 ،ق.
 واحدي ،علي بن احمد ،الوجيز في تفســير الكتابالعزيــز ،تحقيق :صفــوان عدنان داوودي ،دمشــق،
دارالقلم؛ بيروت ،الدارالشامية1415 ،ق.
 هيثمي ،علي بــن ابيبكر ،مجمــع الزوائد و منبعالفوائد ،تحقيق :حســامالدين قدســي ،قاهره ،مكتبة
القدسي1414 ،ق.

