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چكيده
ــريف، بر محوريت انسان، اخالص، ايثار و  ــان يا دهر، سوره 76 قرآن كريم به لحاظ ترتيب در مصحف ش ــوره انس س
عاقبت كارش در قيامت نازل گرديده است. از جمله آيات اين سوره، معرفى «ابرار» است كه طبق صحيح ترين روايات 
موجود در فريقين، در شأن حضرت على(ع) و حضرت فاطمه(س) ـ به دليل وفاى به نذر خويش در گرفتن سه روز 
ــيرـ  نازل گرديده است. اما برخى يا مدنى بودن  ــكين و يتيم و اس ــه روز به مس روزه و ايثار افطار خويش در همان س
سوره را مورد ترديد قرار داده يا سبب نزول ديگرى براى آن بيان كرده اند. با بررسى متون روايى معتبر فريقين در باب 
ــوره، به اين مسئله رهنمون مى شويم كه سوره انسان نه  ــأن نزول حقيقى س ــوره ها و روايات مبنى بر ش ترتيب نزول س
تنها از سور مدنى است، بلكه سبب نزول حقيقى آن، همان از خود گذشتگى و ايثار على(ع) و فاطمه(س) بوده است. 

گواه بر اين مطلب، حقيقت تاريخ است كه بر آن شهادت مى دهد.

كليدواژه ها: سوره انسان، سبب نزول، مكى و مدنى، ترتيب نزول، اهل بيت(ع).

شـأن نزول سـوره انسـان
 در روايـات فريقيـن 
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مقدمه
يكى از مباحث مهم مطرح شده در حوزه علوم قرآن، بحث 
ــخيص آيه ها و سوره هاى مكى و مدنى است كه تمييز  تش
آنها مى تواند بسيارى از مسائل مورد اختالف و ادعاها را 
ــائل، مباحث  مهر تأييد زند يا رد كند. از مهم ترين اين مس
كالمى به ويژه اثبات و نفى آيات مرتبط با امامت و فضايل 
ــور و  ــت؛ زيرا ادعاى مكى بودن بعضى س اهل بيت(ع) اس
ــتاويزى براى مخالفان شده تا بهانه كنند كه اين  آيات، دس
ــده  ــأن خاندان عترت(ع) نازل نش يا آن آيه خاص، در ش
است. از جمله سورى كه به رغم وضوح مدنى بودن آن در 
ــأن نزول آن، در مورد آن اختالف نظر وجود  روايات و ش
ــوره انسان است. در اين زمينه، سؤال اين است كه  دارد، س
ــوره انسان مكى است يا مدنى؟ شأن نزول داستان ايثار  س
ابرار، مربوط به چه كسانى است؟ با توجه به وجود روايات 
ــير شيعه و اهل سنت، تاكنون تحقيق مستقلى براى  در تفاس
ــته  ــبهات مربوطه نوش ــخ به ش حل اين اختالف نظر و پاس
ــت. از اين رو، ضرورت دارد كه تحقيقى در اين  ــده اس نش
زمينه صورت گيرد. در اين نوشتار، با بررسى ادله موجود 
و پاسخ به شبهات مربوطه، در پى اثبات مدنى بودن سوره 
ــأن اهل بيت(ع) هستيم. روش  ــان» و نزول آن در ش «انس
ــت كه با  ــتار، توصيفى ـ تحليلى اس ــق در اين نوش تحقي
ــنت، به  ــيعى و اهل س ــى روايات موجود در منابع ش بررس

تحليل اين مسئله خواهيم پرداخت.
ــان و نزول  ــوره انس با وجود روايات داّل بر مدنى بودن س
ــأن اميرالمؤمنين على(ع) و حضرت فاطمه(س)،  آن در ش
عده اى در اين زمينه شبهاتى را مطرح كرده اند كه يا مدنى 
ــوره را منكر شده و يا سبب نزولى ديگر را مطرح  بودن س
نموده اند. در ادامه، به بيان هريك از اين اشكاالت و پاسخ 

آنها خواهيم پرداخت.

ادعاى مكى بودن سوره انسان
ــت،  ــوره، تمامًا مدنى يا مكى اس ــاره اينكه آيا اين س درب
ــى آراء موجود در اين  ــود دارد. با بررس اختالف نظر وج
زمينه، فهميده مى شود حتى در صورتى كه بخشى از آيات 
ــوره، مكى باشد، منافاتى ندارد كه بخش اول  پايانى اين س
ــوره، در مدينه نازل شده باشد؛ زيرا ادله زيادى بر نزول  س

آن در شأن اهل بيت(ع) وجود دارد.
ــوره انسان در شأن اهل بيت  ابن تيميه پس از انكار نزول س
ــوره هاى  ــوره «هل أتى» به اتفاق علما از س مى گويد: س
مكى است و على(ع) بعد از هجرت، با فاطمه(س) ازدواج 
ــل أتى» به دنيا  ــين بعد از نزول «ه ــن و حس كرده و حس
ــوره، در شأن آنها نازل  ــخن كه اين س آمده اند؛ پس اين س
ــده، از دروغهايى است كه بر هيچ كس كه كمترين علمى  ش
ــيده  ــد، پوش ــته باش ــه نزول قرآن و احوال اهل بيت داش ب
ــيوطى نيز به سند خود از نحاس از ابن عباس  نمى ماند.1 س

نقل كرده كه سوره انسان، از سور مكى است.2
برخى نيز گفته اند: روايات در مكى يا مدنى بودن اين سوره 
مختلف است و رواياتى كه آن را مكى مى داند، بر آن دسته 
ــياق سوره برمى آيد كه از  ديگر مى چربد، بلكه از ظاهر س
ــت؛ يعنى از سوره هايى كه در  ــوره هاى قرآنى اس اولين س
اوايل بعثت در مكه نازل شده اند. مؤيد اين نظريه آن است 
ــوره به طور مفصل نعمتهاى بهشتى را تصوير  كه در اين س
نموده و صور عذابهاى غليظ قيامت را شرح مى دهد. مؤيد 
ديگرش اين است كه در اين سوره رسول خدا(ص) را امر 
به صبر در برابر حكم پروردگار خود مى كند و مى فرمايد: 
اطاعت هيچ گنهكار و كفورى از ايشان را نكند و در برابر 
آنچه از دستورات حق كه بر او نازل مى شود، ثبات قدم  به 
ــركان مداهنه و سازش نكند و اين گونه  خرج دهد و با مش
ــت كه در مكه در هنگام  ــتورات، همان دستوراتى اس دس
ــختيها و اذيتهاى مشركان نازل مى شده، نظير اوامرى كه  س
ــوره هاى قلم، مزمل و مدثر نازل شده است. بنابراين  در س
ــوره مورد بحث، در  ــه اين احتمال اعتنا كرد كه س نبايد ب

مدينه نازل شده باشد.3

نقد مكى بودن سوره انسان
ــوره، منافى آن نيست كه برخى آياتش  اوًال؛ مكى بودن س

در مدينه نازل شده باشد (مدنى باشد) و برعكس.4
ــك يا چند آيه  ــوره ي ــانى كه معتقدند در اين س ثانيًا؛ كس

1 . منهاج السنة النبوية، ج2، ص117.
2 . الدر المنثور، ج6، ص297.

3 . الميزان فى تفسير القرآن، ج20، ص135 (عالمه طباطبايى در مقام 
نقل اين شبهه بوده ، نه اينكه خود به آن اعتقاد داشته باشد).

4 . الغدير، ج3، ص241.
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ــه، كلبى و ديگران،  ــن، عكرم مكى وجود دارد مانند حس
تصريح مى كنند كه آيات مربوط به قصه اطعام طعام، مدنى 

است.5
ثالثًا؛ هيچ مالزمه اى بين مكى بودن سوره و نزول آن قبل 
ــت در حجة الوداع  از هجرت، وجود ندارد؛ زيرا ممكن اس
ــد، با توجه به اينكه از كلمه «اسيراً» اراده  ــده باش نازل ش
ــد  ــامل مملوك هم باش ــده و به هر مؤمنى كه ش عموم ش
ــعيد بن جبير، حسن، ضحاك،  اطالق مى گردد، چنان كه س
عكرمه، عطا و قتاده گفته اند و ابن جرير و گروه ديگرى آن 
ــيران در مدينه بعد از هجرت  را برگزيده اند و اين گونه اس

يافت مى شدند، نه قبل از آن در مكه.6
ــوره و مخصوصًا آيات «يُوُفوَن  ــياق آيات اين س رابعًا؛ س
ــياق يك داستان واقعى  عاَم» س بِالنَّْذِر» و «َو يُْطِعُموَن الطَّ
است كه در بيرون، اتفاق افتاده، و ذكر اسير در بين كسانى 
ــت آن ابرار اطعام شده اند، بهترين شاهد است بر  كه به دس
اينكه اين آيات، در مدينه نازل شده باشد؛ چون مسلمانان 

در مكه قدرتى نداشتند تا اسير داشته باشند.7
خامسًا؛ درباره اين مطلب كه «اين سوره، مشتمل بر صور 
ــى، مفصل و طوالنى و صور عذابهاى غليظ  نعمتهاى حس
است» بايد گفت كه اين گونه بيان، اختصاص به سوره هاى 
مكى ندارد، تا دليلى باشد بر اينكه سوره مورد بحث هم در 
مكه نازل شده است. اين سوره، نظير سوره هاى الرحمن و 
حج است كه به شهادت رواياتى كه ترتيب نزول سوره هاى 
ــده اند  قرآنى را ذكر مى كنند، هردو پس از هجرت نازل ش
و هردو بر صور نعمتهاى حسى، مفصل و طويل و بر صور 
ــتمل  هستند، بلكه در آن دو سوره اين  عذابهاى غليظ مش

معانى بيشتر از سوره مورد بحث آمده است.8
ــول خدا(ص) را امر به  ــوره، رس ــًا؛ اينكه در اين س سادس
ــر نموده و از اطاعت آثم و كفور و مداهنه با آنان نهى  صب
كرده و دستور داده در برابر آنچه بر او نازل مى شود، ثبات 
ــوره مورد  قدم به خرج دهد؛ اين اوامر، در بخش پايانى س
لْنا َعَلْيَك الُْقْرآَن  ــُن نَزَّ ــت كه از آيه «ِإنَّا نَْح بحث آمده اس

5 . همان، ج3، ص243.
6 . همان.

7 . الميزان فى تفسير القرآن، ج20، ص135.
8 . نك: همان.

ــوره ادامه مى يابد و به عقيده  ــروع و تا آخر س َتْنِزيًال» ش
ــن فصل از آيات كه  ــى از جمله عالمه طباطبايى، اي برخ
سياقى مستقل و تام دارند، پيش از هجرت نازل شده اند.9 
ــت كه درباره  ــوره اس ــا بحث ما پيرامون بخش اول س ام
ــده است. بر فرض هم كه سوره مورد  اهل بيت(ع) نازل ش
بحث، يك دفعه نازل شده باشد، امر به صبر نيز اختصاص 
ــه مى بينيم  ــهادت اينك ــدارد، به ش ــوره هاى مكى ن ــه س ب
ــتورات در سوره كهف آمده است: «َو اْصِبْر  همين گونه دس
ــَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم بِالَْغداِة َو الَْعِشيِّ ُيِريُدوَن  نَْفَس
ْنيا َو ال  ــُد َعْيناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة الَْحياِة الدُّ َوْجَهُه َو ال َتْع
ــواُه َو كاَن َأْمُرُه  ــا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنا َو اتََّبَع َه ــْع َمْن َأْغَفْلن ُتِط
ُفُرطًا»10 و اين آيه به حكم روايات ترتيب نزول، در مدينه 
ــده و همان معنايى را خاطر نشان مى سازد كه آيه  نازل ش
ــت و سياقش  «َفاْصِبْر لُِحْكِم َربَِّك»11 در مقام بيان آن اس
بسيار شبيه به آيات اين سوره است كه با مراجعه به سوره 
ــوره،  كهف و تأمل در مضمون آن آيه و آيات آخر اين س
ــن مى شود. عالوه بر اين، مگر رنج و محنت و  مطلب روش
آزارى كه رسول خدا(ص) در مدينه از منافقان، بيماردالن 
و جفاكاران سست ايمان ديد، كمتر و آسان تر از محنتهايى 
ــركان ديد، مراجعه به اخبار راجع به  بود كه در مكه از مش
ــوارتر نبوده،  ــى آن حضرت ثابت مى كند كه اگر دش زندگ
كمتر هم نبوده است.12 به عالوه، عنوان آثم و كفور هم تنها 
شامل كفار مكه نيست، بلكه در مدينه هم كفار و آثم بودند 
ــوًال قرآن كريم در آياتى چند، آثم را براى جمعى از  و اص
ــلمانان اثبات كرده است، نظير آيات «لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم  مس
ْثِم»13 و «َو َمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثمًا ُثمَّ  َما اْكَتَسَب ِمَن اْإلِ

َيْرِم بِِه بَِريئًا َفَقِد اْحَتَمَل بُْهتانًا َو ِإْثمًا ُمِبينًا».14
ــابعًا؛ عقيده به مكى بودن سوره «هل أتى» نه تنها مورد  س
ــت آنها برخالف آن،  ــت، بلكه اكثري ــاق همه علما نيس اتف
نظر مى دهند.15 اينك براى اثبات مدنى بودن سوره انسان، 

9 . همان.
10 . كهف، 28.

11 . انسان، 24.
12 . الميزان فى تفسير القرآن، ج20، صص135و136.

13 . نور، 11.
14 . نساء، 112.

15 . الغدير، ج3، ص241.
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ــنت  ــيعه و اهل س ــات موجود در منابع ش ــى به رواي نگاه
مى اندازيم.

1) روايات منابع اهل سنت داّل بر مدنى بودن سوره 

انسان

1. سيوطى از بيهقى روايت كرده است كه او در كتاب «دالئل 
ــند خود از عكرمه و حسين بن ابى الحسن بيان  النبوة» با س
ــوره اقرأ باسم ربّك  مى دارد: خداى تعالى از قرآن كريم س
ــوره «ن» و سوره مزمل را در مكه نازل كرد ـ تا آنجا  و س
ــد، عبارتند  ــوره هايى كه در مدينه نازل ش كه گفته اندـ  و س
ــران، انفال، احزاب، مائده،  ــل للمطففين، بقره، آل عم از: وي
ممتحنه، نساء، إذا زلزلت، حديد، محمد، رعد، الرحمن، هل 

أتى على االنسان و ... .16
ــه وى در كتاب  ــل مى كند ك ــس نق ــيوطى از ابن ضري 2. س
«فضائل القرآن» به سند خود از عثمان بن عطاء خراسانى، 
از پدرش از ابن عباس روايت كرده است كه گفت: هر وقت 
ــد، در همان مكه نوشته  ــوره اى در مكه نازل مى ش آغاز س
ــت به آن  ــداى تعالى هرچه را مى خواس ــد، آن گاه خ مى ش
اضافه مى كرد. اولين سوره اى كه نازل شد، سوره إقرأ باسم 
ربّك و بعد از آن سوره «ن» و سپس سوره مزمل بود ـ تا 
آنجا كه گفت ـ و آن گاه در مدينه سوره بقره و سپس انفال 
ــپس ممتحنه و  ــد از آن آل عمران، آن گاه احزاب و س و بع
بعد از آن نساء و آن گاه إذا زلزلت و بعد از آن حديد، قتال، 

رعد، الرحمن، انسان (دهر) و ... نازل شد.17
ــى، از ابن عباس روايت   ــه و بيهق ــس، ابن مردوي 3. ابن ضري

كرده اند كه گفت: سوره انسان در مدينه نازل شده است.18
ــعيد بن منصور، ابن ابى شيبه، ابن منذر و ابن مردويه، از  4. س
ــن روايت كرده اند كه گفت: روزى كه آيه «َو يُْطِعُموَن  حس
ــد،  ــيراً»19 نازل ش ــِكينًا َو َيِتيمًا َو َأِس ِه ِمْس ــاَم َعلى  ُحبِّ ع الطَّ

اسيرانى از مشركان در مدينه بودند.20
ــير آيه «َو  5. ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفس
ِه» گفته است: اين آيه در شأن على بن  عاَم َعلى  ُحبِّ يُْطِعُموَن الطَّ

ابى طالب و فاطمه دختر رسول اهللا(ص) نازل شده است.21
16 . االتقان فى علوم القرآن، ج1، صص57و58.

17 . همان.
18 . الدر المنثور، ج6، ص297.

19 . انسان، 8.
20 . الدر المنثور، ج6، ص299.

21 . همان.

ــد: نمى توان گفت از  عالمه طباطبايى در اين زمينه مى نويس
ِه»  عاَم َعلى  ُحبِّ ــه «َو يُْطِعُموَن الطَّ ــوره مورد بحث، تنها آي س
در حق حضرت على(ع) و فاطمه(س) نازل شده است؛ زيرا 
ــتند،  ــياق متصل به آن هس آيات قبل و بعد آن نيز از نظر س
اگر آن آيه در مدينه نازل شده، قطعًا همه آنها در مدينه نازل 
ــت.22 روايات ديگرى در اين زمينه وجود دارد كه  شده اس
ــد بن حميد از قتاده، ابن منذر از ابن جريح، و عبدالرزاق  عبي

و ابن منذر از ابن عباس نقل كرده اند.23
2) روايات منابع شـيعى داّل بر مدنى بودن سـوره 

انسان

ــند خود از حاكم و او به  ــى در مجمع البيان به س 1. طبرس
ــعيد بن مسيب، از على بن ابى طالب روايت  سند خود از س
ــول خدا(ص) از ثواب قرآن پرسيدم  كرده كه فرمود: از رس
ــوره هاى قرآن، به همان شكلى كه  ــان مرا از ثواب س و ايش
از آسمان نازل شده بود، خبر داد. فرمود: اولين سوره اى كه 
در مكه نازل شد، سوره فاتحة الكتاب بود، بعد از آن سوره 
ــم ربّك و سپس سوره «ن» نازل شد ـ تا آنجا كه  اقرأ باس
فرمود ـ و اولين سوره اى كه در مدينه نازل شد، سوره بقره 
بود، سپس انفال، بعد از آن آل عمران، آن گاه احزاب، سپس 
ــت، بعد حديد و  ــپس اذا زلزل ــاء، س ممتحنه، بعد از آن نس

آن گاه محمد، رعد، الرحمن، هل أتى و ... نازل شد.24
2. از ابوحمزه ثمالى روايت شده كه وى در تفسير خود گفت: 
حسن بن حسن ابوعبداهللا بن حسن برايم حديث كرد كه تمامي 

اين سوره در مدينه در شأن على(ع) و فاطمه(س) نازل شد.25
ــه انكار مدنى  ــات مذكور، آيا مى توان ب ــا نگاهى در رواي ب
ــت؟ از اين رو، روايتى كه  ــوره انسان همت گماش بودن س
سيوطى در الدر المنثور مبنى بر مكى بودن سوره انسان نقل 
ــأن اهل بيت(ع) بودن  ــرده، با احاديث مدنى بودن و در ش ك
ــوره تعارض دارد و نظر ابن تيميه مبنى بر اتفاق همه  اين س

علما بر مكى بودن اين سوره، ادعايى بى اساس است.

بيان شأن نزول جعلى براى سوره انسان
ــوره، به نقل سبب  ــبب نزول واقعى س برخى براى انكار س

22 . الميزان فى تفسير القرآن، ج20، ص132.

23 . نك: الدر المنثور، ج6، صص299 به بعد.
24 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج10، ص405.

25 . همان.
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ــيرش، به نقل سه  ــيوطى در تفس نزولى ديگر پرداخته اند. س
ــان پرداخته است كه روايات  ــأن نزول درباره سوره انس ش
ــيوطى  ــد. ابتدا به نقل گزارش س ــا را رد مى كن ــر، آنه ديگ
ــيعه و اهل سنت مبنى بر  مى پردازيم، آن گاه روايات منابع ش

نزول سوره انسان در شأن اهل بيت را بيان مى كنيم.
1. طبرانى، ابن مردويه و ابن عساكر از ابن عمر روايت كرده اند 
ــه مردى نزد رسول اهللا(ص) آمد و عرضه  كه گفت: از حبش
ــت: آيا اجازه هست سؤالى بكنم؟ فرمود: بپرس، اما به  داش
منظور فهميدن بپرس. عرضه داشت : يا رسول اهللا شما هم از 
نظر رنگ بر ما حبشيها برترى يافته ايد و هم از نظر شكل و 
هم از نظر نبوت، حال به نظر شما اگر من به آنچه تو ايمان 
آورده اى، ايمان بياورم و به آنچه تو عمل مى كنى، عمل كنم، 
ــت با تو خواهم بود؟ فرمود: به آن خدايى كه جانم  در بهش
به دست اوست، آرى، در بهشت سفيدى روى يك مسلمان 
سياه از 1000 سال راه ديده مى شود. آن گاه فرمود: هركس 
بگويد: «ال اله اال اهللا» نزد خدا عهدى دارد و هركس بگويد: 
ــبحان اهللا و بحمده» 124 حسنه برايش نوشته مى شود  «س
ــِر ... ُمْلكًا  ْه ــاِن ِحيٌن ِمَن الدَّ ْنس ــوره «َهْل َأتى  َعَلى اْإلِ و س
َكِبيراً» درباره او نازل شده است. مرد حبشى عرضه داشت: 
ــد آنچه را كه ديدگان  ــت مى بين آيا ديدگان من هم در بهش
ــول خدا(ص) فرمود: آرى. پس مرد حبشى  تو مى بيند؟ رس
ــر عمر  ــليم نمود. پس ناله اى كرد تا جان به جان آفرين تس
ــدا(ص) را ديدم كه  ــول خ ــپس اضافه كرد كه خودم رس س

جنازه او را با دست خود به قبرش سرازير مى كرد.26
2. احمد در كتاب «الزهد» از محمد بن مطرف روايت كرده 
است كه گفت: ناقلى موثق برايم حديث كرد كه مردى سياه 
ــبيح و تهليل مى پرسيد، عمر بن  ــول خدا(ص) از تس از رس
ــول خدا(ص)  خطاب به او گفت: بس كن ديگر، چقدر رس
را اذيت مى كنى. رسول خدا(ص) فرمود: عمر، ساكت باش. 
ْهِر»  ْنساِن ِحيٌن ِمَن الدَّ در اين هنگام سوره «َهْل َأتى  َعَلى اْإلِ
بر آن جناب نازل شد، تا آنجا كه سخن از بهشت دارد. مرد 
سياه از شنيدن آن آيات، فريادى كرد كه جانش با همان ناله 
ــول خدا(ص) فرمود: اين مرد از شوق بهشت  درآمد و رس

از دنيا رفت.27

26 . الدر المنثور، ج6، ص297.
27 . همان.

ــول  ــت كه گفت: رس 3. ابن وهب از ابن زيد روايت كرده اس
ْنساِن  ــوره را قرائت كرد: «َهْل َأتى  َعَلى اْإلِ خدا(ص) اين س
ــد  ــوره وقتى بر آن جناب نازل ش ْهِر» و اين س ِحيٌن ِمَن الدَّ
ــياه چهره نزد آن جناب بود، همين كه رسيد به  كه مردى س
ــت، مرد سياه ناله اى سر داد و جانش از كالبدش  صفت بهش
ــوق به بهشت جان  ــول خدا(ص) فرمود: ش بيرون آمد، رس

رفيقتان را بيرون كرد.28

نقد شأن نزول جعلى سوره انسان
ــبى با  ــه به اينكه اين روايات، تقريبًا هيچ گونه تناس با توج
ــوره «هل أتى» ندارند، به نظر مى رسد كه  مضمون آيات س

براى پايمال كردن شأن نزول سابق وضع شده باشند.29
ــه روايت، بر فرض كه  ــد: اين س عالمه طباطبايى مى نويس
صحيح باشند، بيش از اين داللت ندارند كه سوره وقتى نازل  
ــياه هم نزد آن جناب نشسته بوده است  ــد، آن مرد س مى ش
ــتان آن مرد بوده باشد،  ــبب نزول سوره، داس و اما اينكه س
ــات داللتى بر آن ندارند و اين معنا در روايت آخر  آن رواي
روشن تر به چشم مى خورد. خالصه اينكه منافاتى ميان اين 
سه روايت با نزول سوره در شأن اهل بيت(ع) وجود ندارد. 
عالوه بر اين، از ظاهر روايت پسر عمر برمى آيد كه خود او 
ــتان آن مرد سياه حاضر بوده است و در نظر گرفتن  در داس
ــئله كه پسر عمر وقتى به مدينه هجرت كرد، كودكى  اين مس
ــاله بود، خود شاهدى است كه اين آيات در مدينه  يازده س

نازل شده است.30
ــيعه و اهل سنت مبنى بر نزول اين  اينك به روايات منابع ش

سوره در شأن اهل بيت مى پردازيم:
1) بيان سبب نزول سوره انسان در مورد اهل بيت(ع)، 

در منابع اهل سنت

از جمله افرادى كه به صورت مفّصل داستان شأن نزول اين 
سوره را در كتاب خود نقل كرده، عبيداهللا بن احمد معروف 
ــت كه مى گويد: خبر داد ما را  به حاكم حسكانى حنفى اس
احمد بن وليد بن احمد به اينكه من بر او از اصلش خواندم. 
گفت: خبر داد ما را ابوالعباس واعظ (و يا) ابوعبداهللا، محّمد 

28 . همان.
29 . تفسير نمونه، ج25، ص346.

30 . الميزان فى تفسير القرآن، ج20، صص134و135.

11

م 
شت

 ه
ل

سا
13

92
ر 

ها
-ب

3
ه1

ار
شم



بن فضل فحوى در بغداد در سال 331 در قسمت رصافه كه 
به طور امال گفت: خبر داد ما را حسن بن على بن زكريّاى 
ــن عبداهللا رمانى گفت: حديث  ــرى خبر داد ما را هيثم ب بص
ــى الّرضا(ع) از پدرش و او از پدرش  كرد مرا على بن موس
ــر بن محمد او از پدرش محمد او از پدرش على او از  جعف
پدرش حسين او از پدرش على بن ابى طالب(ع) كه فرمود: 
ــول خدا(ص) از  ــن و حسين مريض شدند، رس وقتى حس
ــن اگر براى خدا  آنها عيادت كرد، به من فرمود: اى اباالحس
نذرى مي كردى جهت شفاى فرزندانت اميد دارم كه خداوند 
ــن گفتم: بر من  ــفا دهد. پس م ــبب آن نذر آنها را ش ــه س ب
ــفا يافتند دو حبيب من از  ــت براى خدا نذرى كه اگر ش اس
ــان، سه روز روزه بگيرم. پس فاطمه هم گفت: من  بيماريش
ــان بهبودى يافتند، سه  هم نذر كردم اگر فرزندانم از كسالتش
ــم گفت: من هم نذر كردم  ــرم. فّضه خادمه ه روز روزه بگي
ــدند، سه روز روزه بگيرم. خداوند  اگر آقايان من خوب ش
ــفا يافتند. ايشان در اين  ــانيد و ش لباس عافيت بر آنها پوش
هنگام صبح كردند و نزد آنها چيزى از خوراكى نه زياد و نه 
كم يافت نمى شد. پس آن روز را روزه گرفتند، و على(ع) به 
بازار نزد شمعون بن حاناى يهودى آمد و از او سه صاع جو 
قرض گرفت و آورد به خانه نزد فاطمه(س) و آن حضرت، 
ــود و پنج نان پخت  ــاع آن را آرد كرده و خمير نم يك ص
ــدا(ص) بجا آورد و  ــول خ و على(ع) نماز مغرب را با رس
داخل منزل شد تا افطار كند و فاطمه(س) نان جو و قدرى 
ــزد آن حضرت گذارد، پس  ــاييده و آب خالص ن نمك نس
وقتى آمدند افطار كنند، مسكين درب منزلشان آمد و گفت: 
ــكينى هستم از  ــالم عليكم يا اهل بيت محمد(ص)، مس الّس
ــلمانان، مرا اطعام كنيد، خدا شما را از غذاهاى  فرزندان مس
ــت: اى فاطمه صاحب  ــتى اطعام كند. پس على(ع) گف بهش
ــا نمى بينى  ــر بهترين تمام مردم، آي ــن، اى دخت ــل و يقي عق
ــنه و غمگين، در خانه ما آمده  ــكين بيچاره را كه گرس مس
ــكايت مى كند. هر انسانى  و ناله مى كند، به خدا مى نالد و ش
ــپس فاطمه(س) در پاسخ آن  در گرو اعمالش مى باشد. س
ــزد من مورد  ــما ن ــر عمو جان فرمان ش حضرت گفت: پس
اطاعت و مرا هيچ مالمت و ناراحتى نيست، آنچه دارم او را 
مي دهم و يك ساعت هم تأخير نمى اندازم، اميد داريم  براى 
ــنگى و ما ملحق مى شويم به نيكان  ــى در حال گرس دادرس

ــت  ــفاعت پيامبر(ص) داخل بهش ــت پاكان و به ش و جماع
مى شويم. سپس به آن سائل نانهاى خود را دادند و آن شب 
ــيدند و چون صبح  را خوابيدند و جز آب خالى چيزى نچش
ــد، فاطمه(س) صاع دّوم را آرد و خمير كرد و پنج قرص  ش
ــت و على(ع) نماز مغرب را با پيامبر(ص) خواند و  نان پخ
به منزل آمد كه افطار كند. پس فاطمه(س) نان جو و نمك 
زبر و آب خالص در پيش آن حضرت گذارد و چون همگى 
ــد، يتيمى در خانه آمد و گفت:  ــدند كه تناول كنن نزديك ش
الّسالم عليكم يا اهل بيت محّمد(ص)، من يتيمى از فرزندان 
ــتم، پدرم در ركاب پيغمبر(ص) در روز احد  مسلمانان هس
شهيد شد. مرا طعام دهيد، خداوند شما را از غذاهاى بهشت 
اطعام كند. پس تمامى غذاى خود را به يتيم دادند و گرسنه 
خوابيدند و جز آب خالى، چيزى نچشيدند. چون روز سوم 
شد، فاطمه(س) صاع سوم را آرد و خمير كرد و پنج قرص 
نان پخت و آن روز هم روزه گرفتند و على(ع) نماز مغرب 
را با پيغمبر(ص) بجا آورد و داخل منزل شد تا افطار كند و 
ــت و آب خالى حاضر  فاطمه(س) آن نانها را با نمك درش
نمود تا ميل كند كه اسيرى درب خانه ايستاد و گفت: الّسالم 
ــما  ــم يا اهل بيت پيامبر، مرا طعام دهيد، خداوند به ش عليك
ــنه  ــام دهد. پس نانهاى خود را به او دادند و خود گرس طع
ــيدند و چون روز چهارم  ــد و جز آب، چيزى نچش خوابيدن
ــين در حالى كه مانند جوجه  ــد، على(ع) و حسن و حس ش
مي لرزيدند، و فاطمه و فّضه از ناتوانى و ضعف، توانايى راه 
ــر(ص) آمد و فرمود: بار خدايا  ــتند. آن گاه پيامب رفتن نداش
ــه خطر افتادند.  ــنگى ب ــتند كه از گرس اينها خاندان من هس
پروردگار من، بر ايشان رحم فرما و ايشان را بيامرز. خدايا 
ــپس جبرئيل نازل  ــان مكن. س آنها را حفظ نما و فراموشش
ــاند و  ــالم مى رس ــد و گفت: اى محمد خداوند تو را س ش
مى فرمايد: دعاى تو را درباره آنها مستجاب كردم و آنها را 
سپاس مى گويم و از آنها راضى هستم و بخوان: «ِإنَّ األFْبراَر 
ــا كاُفوراً» تا آنجا كه گويد:  ــَربُوَن ِمْن َكْأٍس كاَن ِمزاُجه َيْش

«ِإنَّ هذا كاَن لَُكْم َجزاًء َو كاَن َسْعُيُكْم َمْشُكوراً».31
ــده  ــن روايت به چند طريق از عطاء از ابن عباس نقل ش اي
ــرى در «الكشاف» به طور خالصه  ــت؛ از جمله زمخش اس

31 . شواهد التنزيل، ج2، صص397-394.
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ــت؛32 همچنين فخررازى در تفسيرش به  آن را نقل كرده اس
ــدادى آن را در «لباب التأويل  ــت؛33 بغ نقل آن پرداخته اس
ــت؛34 بحرانى  فى معانى التنزيل» به طور خالصه آورده اس
ــرام از ابى المؤيد موفق بن احمد صاحب  آن را در غاية الم
ــند خود از مجاهد  ــاب «فضائل اميرالمؤمنين» و او به س كت
ــت؛ نيز به سند ديگرى از ضحاك  از ابن عباس نقل كرده اس
ــت؛35 حموينى صاحب كتاب  از ابن عباس روايت كرده اس
ــمطين» به سند خود از مجاهد از ابن عباس اين  «فرائد الس
روايت را نقل كرده است؛36 همو از ثعلبى و او به سند خود 
از ابى صالح از ابن عباس نقل كرده است؛37 طبرسى صاحب 
«مجمع البيان» از تفسير واحدى آن را روايت كرده است؛38 
ــى نيز در «إحقاق الحق» اين روايت را  قاضى نوراهللا مرعش
از 36 نفر از دانشمندان اهل سنت با ذكر منبع گزارش نموده 
ــر» 34 منبع از منابع  ــز در «الغدي ــت؛39 عالمه امينى ني اس

اهل سنت را نام مى برد كه اين روايت را ذكر كرده اند.40
انسـان در مـورد  نـزول سـوره  بيـان سـبب   (2

اهل بيت(ع)، در منابع شيعى

ــبب  ــز رواياتى وجود دارد كه بيانگر س ــيعى ني در منابع ش
ــوره انسان در مورد اهل بيت(ع) مى باشد. به عنوان  نزول س
نمونه، على بن ابراهيم قمى از پدرش از عبداهللا بن ميمون از 
ــت كه فرمود: نزد فاطمه(ع)  امام صادق(ع) روايت كرده اس
ــت كه در آن  ــدارى جو بود، با آن عصيده اى (غذايى اس مق
ــت  ــپس مى پزند) درس ــته نموده و س جو را با روغن آغش
ــود نهادند تا  ــه آن را پختند و پيِش روى خ ــرد، همين ك ك
تناول كنند، مسكينى آمد و گفت خدا رحمتتان كند مسكينى 
ــتم، على(ع) برخاست و يك سوم آن طعام را به سائل  هس
ــد و گفت: خدا رحمتتان  ــت كه يتيمى آم داد. چيزى نگذش
كند، باز على برخاست و يك سوم ديگر را به يتيم داد. پس 
ــيرى آمد و گفت خدا رحمتتان كند، باز على  از لحظه اى اس

32 . نك: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج4، ص607.
33 . نك: مفاتيح الغيب، ج30، صص746و747.

34 . نك: لباب التأويل فى معانى التنزيل، ج4، ص378.
35 . نك: غاية المرام، ص368.

36 . نك: فرائد السمطين، ج2، ص53.
37 . همان، ج2، ص54.

38 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج10، ص405.
39 . نك: إحقاق الحق و ازهاق الباطل، ج3، صص171-157.

40 . نك: الغدير، ج3، صص160-155.

(ع) يك سوم آخر را هم به او داد و آن شب حتى طعم آن 
غذا را نچشيدند و خداى تعالى اين آيات را در شأن ايشان 
ــر مؤمنى كه در راه خدا  ــازل كرد و اين آيات در مورد ه ن

چنين كند جارى است.41
ــت،  ــتان اطعام ابرار اس اين روايت را كه خالصه اى از داس
ــند خود از  ــيخ صدوق به س ــى در غاية المرام42 و ش بحران
ــند خود از خالد از جعفر بن  مجاهد از ابن عباس و نيز به س
ــند خود از محمد بن  ــد از پدرش(ع) و همچنين به س محم
ــيرش به سند خود از ابى كثير  عباس بن ماهيار و او در تفس
ــد.43 در مناقب  ــن عباس روايت كرده ان ــرى از عبداهللا ب زبي
ــده  ــوب، اين حديث از أصبغ بن نباته روايت ش ابن شهرآش

است.44
ــت كه على بن ابى طالب(ع)  در نقل ديگرى چنين آمده اس
ــب باغ نخل و خرماى آن مرد  خود را اجير نمود كه يك ش
ــارى كند. پس چون  ــه صاع جو آبي ــودى را به مقدار س يه
ــوم آن را آرد  ــود را گرفت و يك س ــد، اجرت خ صبح ش
نمود و با آن غذايى به نام حريره پخت و چون آماده شد و 
ــتند افطار كنند، مسكينى آمد، پس آن را به او دادند.  خواس
ــوم ديگر را آماده ساختند و  ــپس براى روز دوم يك س س
چون حاضر شد و خواستند افطار كنند، يتيمى آمد و سؤال 
ــوم ما بقى را پختند و  ــرد، پس به او دادند و براى روز س ك
چون آماده شد اسيرى از مشركان آمد و سؤال كرد، پس او 
را خورانيدند و نذرشان تمام شد. واحدى اين روايت را در 

تفسيرش ياد كرده است.45
ــيخ صدوق در الخصال آورده است: در احتجاج على(ع)  ش
ــوگند مى دهم  ــى(ع) فرمود: تو را به خدا س ــر ابوبكر، عل ب
ُه  ــرُّ ــه «يُوُفوَن بِالنَّْذِر َو َيخاُفوَن َيْومًا كاَن َش آيا صاحب آي

ُمْسَتِطيراً» من هستم يا تو؟ ابوبكر گفت: تو هستى.46
ــود از امام  ــند خ ــيخ صدوق در األمالى، به س ــن ش همچني
صادق(ع) از پدر بزرگوارش(ع) روايت كرده است: «يُوُفوَن 
ــن و حسين و كنيزشان،  بِالنَّْذِر» يعنى على و فاطمه و حس

41 . تفسير قمى، ج2، ص398.
42 . غاية المرام، ص371.

43 . األمالى، صص261-257.
44 . مناقب آل ابى طالب، ص272.

45 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج10، ص405.
46 . الخصال، ج2، ص550.
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به نذر خود وفا كردند.47
ــده كه در  ــاب «اإلحتجاج» نيز از على(ع) روايت ش در كت
ــلمانان بعد  ضمن حديثى كه حكايت گفتار آن جناب با مس
از مرگ عمر بن خطاب است، فرمود: شما را به خدا سوگند 
مى دهم آيا در ميان شما غير از من كسى هست كه درباره او 
ــده باشد: «ِإنَّ األFْبراَر َيْشَربُوَن  و فرزندانش اين آيه نازل ش

ِمْن َكْأٍس كاَن ِمزاُجها كاُفوراً» تا آخر سوره؟ گفتند: نه.48
ــبب نزول  حاصل كالم آنكه با وجود اين روايات مبنى بر س
ــأن اهل بيت(ع)، جايى براى انكار مدنى  سوره انسان در ش

بودن سوره انسان باقى نمى ماند.

ادعاى عموميت ابرار
برخى اين اشكال را مطرح كرده اند كه لفظ «االبرار» در آيه 
ــْن َكْأٍس كاَن ِمزاُجها كاُفوراً»، عام  بُوَن ِم ــرَ «ِإنَّ األFْبراَر َيْش
ــت، چگونه مى توان آن را به افراد معينى تخصيص داد؟  اس
عاَم  ــى مي گويد: رافضيان آيه «َو يُْطِعُموَن الطَّ ابن حزم اندلس
ــِكينًا َو َيِتيمًا َو َأِسيراً»49 را به على(ع) تأويل  ِه ِمْس َعلى  ُحبِّ
مى كنند و اين تأويل نزد ما مورد قبول نيست؛ زيرا شمول و 

ظهور آيه، هركس را كه اطعام طعام كند، فرا مى گيرد.50

نقد عموميت ابرار
ــد: «او گمان  ــه ابن حزم مى نويس ــه امينى در نقد گفت عالم
ــبت دادن تأويل به رافضيان و آن  ــت به مجرد نس كرده اس
ــت خواندن، در ارزش حديثى كه ذيل آيه  را دروغ و نادرس
شريفه رسيده، خللى وارد ساخته است. در حالي كه او خود 
ــوايان تفسير و حديث، آن را  مى داند گروه بسيارى از پيش
ــب حديث خود ثبت كرده اند و اگر عذرش  روايت و در كت
ــت، اين خود مصيبت  ــى و بى خبرى از آن حديث اس نادان

بزرگى است».51
ــخ اين اشكال گفته اند: «ِإنَّ األFْبراَر»  برخى محققان در پاس
ــت و افاده عموم دارد، ليكن چون از  گرچه جمع مضاف اس
آيات استفاده مى شود كه اين قضيه شخصيه است، مى گوييم: 

47 . األمالى، ص257.
48 . اإلحتجاج على اهل اللجاج، ج1، ص140.

49 . انسان، 8.
50 . الفصل فى الملل و االهواء و النحل، ج4، ص146.

51 . الغدير، ج3، ص154.

الف و الم األبرار، عهد است كه اشاره به اين پنج تن (على، 
فاطمه، حسن، حسين و فّضه) دارد و عموم ندارد.52

ــن عام بودن مفهوم آيه، منافاتى با نزول آن در مورد  بنابراي
خاصى ندارد. بسيارى از آيات قرآن مفهوم عام و گسترده اى 
دارد، ولى شأن نزول كه مصداق اتم و اعالى آن است، مورد 
خاصى مى باشد و اين عجيب است كه كسى عموميت مفهوم 

آيه اى را دليل بر نفى شأن نزول آن بگيرد.53

ادعاى فوق طاقت بشرى بودن اين ايثار
ــان و صفات ابرار  ــوره انس ــكال ديگرى كه در مورد س اش
ــت كه چگونه انسان مى تواند سه روز  ــت، اين اس مطرح اس

گرسنه بماند و تنها با آب افطار كند؟!

نقد فوق طاقت بشرى بودن اين ايثار
ــت؛ زيرا افراد متعددى بوده اند كه  ــكال صحيح نيس اين اش
ــه روز كه سهل است، بلكه  براى بعضى از معالجات طبى س
ــام داده اند، يعنى چهل  ــاك معروف «چهل روز» را انج امس
ــًا غذايى نخورده اند!  ــيده اند و مطلق روز تمام تنها آب نوش
ــده  ــيارى از بيماريهاى آنها ش و همين امر باعث درمان بس
ــكان معروف غير مسلمان به  ــت؛ به عالوه يكى از پزش اس
ــوفورين» كتابى در زمينه آثار درمانى مهم  ــى س نام «الكس
چنين امساكى با ذكر برنامه دقيق آن نوشته است.54 ادعاى 
ــير نمونه نيز بر اين است كه بعضى از همكاران  اعضاى تفس

اين تفسير، اين امساك را تا 22 روز عمًال انجام داده اند.55

مسامحه و چشم پوشى از شأن نزول حقيقى سوره
ــوره درباره على(ع) و  ــى مى گويد: اگر بگوييم اين س آلوس
ــدر آنها نمى كاهد؛ زيرا  ــده، چيزى از ق فاطمه(س) نازل نش
ــت  ــكارى اس داخل بودن آنها در عنوان «ابرار» مطلب آش
ــپس به بيان بعضى از فضايل آنها  كه هركس مى داند. وى س
ــن دو بزرگوار  ــان چه درباره اي ــد: انس پرداخته و مى نويس
مى تواند بگويد، جز اينكه على(ع)، موالى مؤمنان و وصى 

52 . أطيب البيان، ج13، ص316.

53 . تفسير نمونه، ج25، ص345.
54 . اين كتاب با نام «روزه، روش نوين براى درمان بيماريها» به زبان 

فارسى ترجمه و نشر گرديده است.
55 . نك: همان، ج25، صص346و347.
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ــول خدا(ص) و جزء  پيامبر(ص) و فاطمه(س)، پاره تن رس
وجود محمدى(ص) و حسنين(ع)، روح و ريحان و آقايان 
ــخن ترك ديگران نيست،  ــتند، اما مفهوم اين س جوانان بهش

بلكه هركس غير اين راه را بپويد، گمراه است.56

نقد مسامحه و چشم پوشى از شأن نزول حقيقى 
سوره

ــهرت ناديده بگيريم، بقيه  ــود فضيلتى را با اين ش اگر بنا ش
ــتى دچار مى شوند و  فضايل نيز به تدريج به چنين سرنوش
ــيد كه بعضى اصل فضيلت على(ع) و  روزى فرا خواهد رس
ــنين(ع) را نيز انكار كنند.57 نكته  ــالم(س) و حس بانوى اس
ــرت على(ع) نقل  ــه رواياتى از خود حض ــل توجه اينك قاب
ــده كه در موارد متعدد، به نزول اين آيات در مورد خود  ش
ــت. اين  ــتدالل كرده اس و فرزندانش در مقابل مخالفان اس

روايات را در بحث شأن نزول اين سوره، نقل كرده ايم.58

56 . روح المعانى، ج15، ص174.
57 . تفسير نمونه، ج25، ص347.

ــال، ج2، ص550؛ اإلحتجاج على اهل اللجاج، ج1،  ــك: الخص 58 . ن
ص140.

نتيجه گيرى
ــوره انسان، پى  ــبهات و اشكاالت پيرامون س با بررسى ش
ــكاالت وارد نبوده و به هيچ وجه موجب  مى بريم كه اين اش
ــوره  ــى و مدنى بودن اين س ــأن نزول حقيق ــه در ش خدش
ــات ترتيب نزول در منابع  ــد گرديد زيرا؛ اوًال؛ رواي نخواهن
شيعى و اهل سنت گوياى اين حقيقت است كه سوره انسان 
از سور مدنى است. ثانيًا؛ در منابع معتبر شيعى و اهل سنت، 
ــبب نزول اين سوره، در  رواياتى وجود دارد كه حاكى از س
ــأن اهل بيت پيامبر(ص) مى باشد. بنابراين حتى به اعتقاد  ش
ــياق  ــوره را مكى مى دانند، س برخى كه بخش پايانى اين س
آيات مربوط به معرفى ابرار، به گونه اى است كه نمى توان آن 
را مكى به شمار آورد؛ زيرا شأن نزول آيات مذكور، نزديك 
ــران و محّدثان اهل سنت و قاطبه اماميه،  به اتفاق آراء مفّس
ــى منكر آن نيست،  ــالت مى باشد و كس درباره خاندان رس
ــا در صدد انكار و  ــر آنكه منكر حقايق تاريخى بوده ي مگ

كتمان فضايل اهل بيت(ع) باشد.

1. قرآن كريم.
ــير القرآن  ــيد محمود، روح المعانى فى تفس ــى، س 2. آلوس
ــه، بيروت، دارالكتب  ــم، تحقيق: على عبدالبارى عطي العظي

العلميه، چاپ اول، 1415ق.
3. ابن بابويه، محمد بن على (شيخ صدوق)، األمالى، بيروت، 

مؤسسة األعلمى، چاپ پنجم، 1400ق.
ــين حوزه  ــارات جامعه مدرس ــو، الخصال، قم، انتش 4. هم

علميه قم، 1403ق.
ــنة النبويه،  ــن عبدالحليم، منهاج الس ــه، احمد ب 5. ابن تيمي

بيروت، دارالفكر، بى تا.

ــى الملل و  ــن احمد، الفصل ف ــى، على ب 6. ابن حزم اندلس
ــه، چاپ اول،  ــروت، دارالكتب العلمي ــواء و النحل، بي االه

1416ق.
ــوب مازندرانى، محمد، مناقب آل ابى طالب،  7. ابن شهرآش

قم، مؤسسه انتشاراتى عالمه، 1379ق.
ــين، الغدير، قم، مركز الغدير، چاپ اول،  8. امينى، عبدالحس

1416ق.
ــم، غاية المرام فى حجة الخصام عن  ــيد هاش 9. بحرانى، س

طريق الخاص و العام، بيروت، مؤسسة األعلمى، بى تا.
ــاب التأويل  ــن محمد، لب ــن على ب ــدادى، عالءالدي 10. بغ

  كتابنامه
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ــب العلميه، چاپ اول،  ــى التنزيل، بيروت، دارالكت فى معان
1415ق.

11. حاكم حسكانى، عبيداهللا بن احمد، شواهد التنزيل لقواعد 
التفضيل، تحقيق: محمدباقر محمودى، تهران، سازمان چاپ 
ــاد اسالمى، چاپ اول،  ــارات وزارت فرهنگ و ارش و انتش

1411ق.
ــمطين، تحقيق:  ــى (جوينى)، ابراهيم، فرائد الس 12. حموين

محمدباقر محمودى، بيروت، محمودى، 1398ق.
ــق غوامض  ــاف عن حقائ ــود، الكش ــرى، محم 13. زمخش

التنزيل، بيروت، دارالكتاب العربى، چاپ سوم، 1407ق.
14. سيوطى، جالل الدين، اإلتقان فى علوم القرآن، بيروت، 

دارالكتاب العربى، چاپ دوم، 1421ق.
15. همو، الدر المنثور فى تفسير بالمأثور، قم، كتابخانه آيت 

اهللا مرعشى نجفى، 1404ق.
16. طباطبايى، سيد محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، 
قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه 

علميه قم، چاپ پنجم، 1417ق.
ــى، احمد بن على، اإلحتجاج على اهل اللجاج،  17. طبرس

مشهد، نشر مرتضى، چاپ اول، 1403ق.
ــع البيان فى  ــن، مجم ــى، ابوعلى فضل بن حس 18. طبرس
ــارات ناصرخسرو، چاپ سوم،  ــير القرآن، تهران، انتش تفس

1372ش.
19. طيب، سيد عبدالحسين، أطيب البيان فى تفسير القرآن، 

تهران، انتشارات اسالم، چاپ دوم، 1378ش.
ــب، بيروت،  ــر، مفاتيح الغي ــد بن عم ــررازى، محم 20. فخ

دارإحياء التراث العربى، چاپ سوم، 1420ق.
ــير قمى، تحقيق: سيد طيب  21. قمى، على بن ابراهيم، تفس
موسوى جزايرى، قم، دارالكتاب، چاپ چهارم، 1367ش.

ــى، قاضى نوراهللا، إحقاق الحق و إزهاق الباطل،  22. مرعش
قم، كتابخانة آيت اهللا مرعشى نجفى، چاپ اول، 1409ق.

ــيرازى، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران،  23. مكارم ش
دارالكتب االسالميه، چاپ اول، 1374ش.
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