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اختالف دیدگاه شیعه و اهل ّ
سنت در آیات الهـ ،،باثـا ایدـاد تعـابیف تفـاوت ،در تفاسـیف شـده
است؛ بهصورت ،که این تفاوت دیدگاهها در آیۀ  11سورۀ هـود اتتاـا ت افاوا ـ ،ایدـاد کـفده و گـاه
استناد به آنها ،دلیل ،بف اثبات یا تقویت گفش ،خاص ،شـود ازایـنرو در بفخـورد بـا اتتاـا ت
طفح در آیات ،دقت به عنای ستخفج طابق با این آراء اهایت خاص ،پیـدا ،کنـد؛ پـ در بیـان
ُْ ٰ
ْ
تعیین صداق در افاز یتل ُوهُ شاهِدُ مِنه ُُ بفخـ ،فسـفان شـیعه تضـفت ثلـ ،را و تعـدادی از
فسفان اهل ّ
سنت ابوبکف را صداق «شاهد» بیان کفدها د هاچنین گفوه ،دیگف از فسفان اـفیقین،
پیا بف یا لسان ایشان و یز جبفئیل یا قفآن را صداق «شاهد» ذکـف کفدها ـد ایـن وشـتار بـه روش
توصیف ،تحلیل ،با تکیه بف روایات تفسیفی و ادله ادب ،،بهد بال بفرس ،تطبیق ،ادلـه فسـفان اـفیقین
دربارۀ آیه زبور است تا از رهیاات آن به اهم عنای صحیح دست یابد این تحقیق با اشـاره بـه اینکـه
فجع ضاائف تصل در «یتلوه» و « َر ِّبهِ» به کلاۀ « َمن» در افاز ابتدای ،آیه و ضایف «منهه» بـه « َر ِّبههِ»
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مقدمه

از قفون اولیه تیات جا عه اسال  ،تـاکنون ،اختالف ظـف فسـفان در اسـتنباز از آیـات قـفآن
ا فی تداول در بین سلاین بوده است استناد به آیات قفآن هاواره بهثنوان همتـفین نبـع قابـل
اطاینان هاۀ سلاا ان در تأیید دیدگاههای افق گو اگون قش بفجستهای داشته است سأله تعیین
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افق ختلف و ا گارههای اثتقادی فسفان باشد پ یکـ ،از پفسـاانهای قابـل بفرسـ ،ظـفات
ختلف در کالم خداو د ،تأثیف آنها در تفاسیف ختلف و تأیید اثتقادات کتب ،فسفان اسـت بـف
این اساس است که یک ،از سائل هم ورد اختالف ،سئله و یت و جا شـین ،الهـ ،اسـت آیـۀ
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َع بینهةُ م ُ
ِهن
ن ُ
هن ٰك ُ
ذکور از آیات و ی ،بوده که بهدلیل اهم تفاوت از افاز صدر آن یعن ،أفم ُ
ُْ ٰ
ْ
ِّ
َرب ُِ َُو یتل ُوهُ شاهِدُ مِن ُُ وجب ظفات ختلف در بین فسفان افیقین شده اسـت؛ زیـفا در اینکـه
شاهد و تال،تلو رسول خدا و وص ،او چه کس ،است؟ ،به این آیه ،توان استناد کفد
شیعه یگا ه افقهای است که ا ا ت و خالات را از اصول خود ،دا د ( فید ،األ ـال1119 ،،
91؛ ظفف ،ثقائد ا ا یه ،ب،تا 36ـ )33و عتقد است که تعیین صب ا ام به ا ف الهـ ،اسـت
اازون بـف آن ،طبـق دیـدگاه شـیعه ،ا ـام ،جا شـین پیـا بف خـدا اسـت و بایـد تاـا  ،ویژگ،هـا و
خصوصیات ایشان (البته غیف از بوت) ،از جاله ثلم ،تکاـت و را دارا باشـد و از ظـف شـیعه
هیچ راه ،بفای تعیین ا ام ،جز ص وجود دارد (ابن یثم ،قواثد الافام اـ ،ثلـم الکـالم1193 ،
111؛ ظفف ،ثقائد ا ا یه ،ب،تا )63
تفاسیف شیع ،آیۀ  11سورۀ هود را صداق ،بف واقعیت و تقا یت ا ا ان عصوم بیان کفدها د
(قندوزی تنف ،،ینابیع الاودة لذوی القفب ،،ب،تا 926/9؛ کوا ،،تفسـیف اـفات الکـوا1119 ،،
111؛ کلین ،،الکاا )119/1 1916 ،،بفخ ،از اهل ّ
سنت عتقد د کـه صـداق واژۀ «شـاهد» در
این آیه ،ابوبکف است (ابوتیان ،البحف الاحیط ا ،التفسیف196/3 1129 ،؛ آلوس ،،روح الاعا ،،
)221/3 1116 01؛ آ ان با توجه به اتادیث ،که نتسب به ـو ی تقیـان اسـت و تضـفت ،خـود را
صداق «شاهد» ا،دا د ،به ضعف اتادیا بیا گف شاهدبودن ا ام ثل ،در ایـن آیـه ،تصـفیح
ً
کفدها د و گفتها د اینگو ه روایات ،صفاا از اثتقادات شیعه است و استد ل کفدها د کـه ثلـ،
صداق آیه یست (رشید رضا ،تفسیف الانار)69 /12 1111 ،

الف) مفاهیم کاربردی

جهت روشن شدن با  ،کاربفدی در این پژوهش ،ابتدا واژه هـای دخیـل و اساسـ ،در آن
بفرس ، ،شود
1ـ شهادت

«الشهودِوِالشهاده» به عنای شابه تضور (ابـناثیـف ،النهایـة اـ ،غفیـب الحـدیا و األثـف،
 )619/2 1931یا هافاه ثلـم (ابـناـارس ،عدـم قـایی اللغـة221/9 1191 ،؛ ابـنسـیده،
الاحکم و الاحیط األثظم )111/1 1121 ،یا خبف قطع ،آ ده است (ابـن نظـور ،لسـان العـفب،
291/9 1111؛ ایفوزآبادی ،القا وس الاحیط )129/1 1116 ،گاه ،هاگام و الزم با شاهده
است (جوهفی111/2 1913 ،؛ ابن اثیف619/2 1931 ،؛ طفیح )19/9 1916 ،،که یا با دیـده
ظاهفی و یا با دیده باطن ،به تقیقت ،پیو دد؛ آنهم ثلا ،که با شاهده چشم و یا چشـم بـاطن
یعن ،بصیفت حقق ،شود این لغت بفای حض ظهور یز بیان شـده اسـت (راغـب اصـفها ،،
ً
ً
 )136 1112پ «شهود» غالبا جهت صفف تضورداشتن است و «شهادت» غالبا جهت صفف
شاهده استعاال ،شود بهبیان دیگف« ،شهادت» گفتاا  ،که نشأ ثلاا  ،داشـته اسـت؛ ثلاـ،
که با چشم بصیفت بهدست آ ده باشد
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ّ
این تحقیق از وع بنیادی در پ ،استنباز و استخفاج هاۀ ادله روای ،شیعه و اهلسـنت ذیـل آیـۀ
شفیفه است که در آن تالش ،شود با روش توصیف ،تحلیل( ،تحلیل حتوا) و با رجـوع بـه کتـب
فسفان افیقین ،صادیق «شاهد» ورد تدزیهوتحلیل قفار گیفد و با قایسه یان دیدگاهها و د یـل
طفحشده ،دیدگاه بفتف و صحیح در اهم عنای آیه ارائه گفدد
قاله «روابط عناشناخت ،شاهد و ا ام در تقابل ثاـده تصـوری د یـا و آخـفت» در اصـلنا ه
طالعات قفآ  ،از ثل ،حاد یفجلیل ،و حاد ثظیا ،دهثل ،،به قوله «شاهد» پفداخته اسـت
و هاچنین قاله «وجوه ختلف ادب ،در ثبارت آغازین آیۀ  11سـورۀ هـود و بازتـاب آن در تفسـیف
ٌ
ثبارت «شاهد نه»» در اصلنا ه تحقیقات ثلوم قفآن و تدیا به قلم سید حادسیاه نصـوری و
زهفا صادق ،چهارده ،به بفرس ،آراء ادب ،در آیه پفداختها د؛ ا ا قالهای نسـدم کـه هاـۀ ظـفات
فسفان افیقین را جاعآوری کفده باشد ،یاات شد
در این قاله پ از تبیین فاهیم کلیدی به ظفات ختلف صداق »شـاهد» در بـین فسـفان
شیعه و اهل ّ
سنت پفداخته ،شود و هف کدام ورد تحلیل و قـد قـفار ـ،گیف ـد و در هایـت ظـف
ختار ارائه ،گفدد
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َ
2ـ َبینة
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دلیــل واضــح و روشــن (تایــفی311/1 1129 ،؛ ایفوزآبــادی ،القــا وس الاحــیط1111 ،
 )11/11اثم از اینکه دلیل ثقل ،یا تس ،باشد (زرکش )112 1119 ،،و یا اینکه بهواسـطه آن تـق
از باطل جدا شود (راغب161/1 1112 ،؛ ز خشفی ،قد ة األدب )11 1913 ،آیـات افاوا ـ،،
قفآن را ّبین و بفهان ،دا د ( ساء 11؛ قصص 92؛ ا عام 166ـ)161؛ چفاکه ظاهف و باهف بـوده و
هیچ ابها  ،دارد
َ
َ
به طلب روشن ،که ثل آاتاب روشن و واضح باشد «بینة» ،گویند به هاین دلیل پیـا بف
بفای شاهد سئولیت ،عین کفده و اف ود د
اگف بفای وضوث ،قصد شهادت دارید ،باید ا ند آاتاب بفایت روشن و قطع ،باشد؛ وگف ه رها
کن (تف ثا ل ،،وسائل الشیعة)912/21 1191 ،
پ قفآن َبینه و آیات و سورههای آن بینات است
3ـ تالوت

ُ
اعل «تالِیتلو» سه صدر « ُتلوِ»« ،تلوِ»« ،تالوت» دارد (ابنثاشور ،تفسیف التحفیف و التنـو یف،
ُ
 )226/11 1129کــه دوتــای از آنهــا صــدر « ُتلههوِ»« ،تلههوِ» ،بــه عنای پیــفوی کــفدن، ،باشــد

(ابــن نظــور ،لســان العــفب192/11 1111 ،؛ ایفوزآبــادی ،القــا وس الاح ـیط1236 1121 ،؛
سیوط ،،الدرالانثور223/1 1191 ،؛ ز خشـفی ،الکشـاف )961/2 1191 ،کـه در ایـن عنـا،
هالوة» بـه عنای
تکایت از شاهدی است که پیفوی ،کند و قائم قام ،شـود صـدر دیگـف« ،ت َ ِ
قفائت و خوا دن است به عنای شـاهدی کـه قفائـت ،کنـد (اـفاء ،عـا  ،القـفآن3/2 1119 ،؛
سافقندی ،بحفالعلوم ،ب،تا  )112/2ا ا بفخ ،لغویـان عنـای ایـن کلاـه را « تابعـت» در ظـف
گفاتها د ( صطفوی ،التحقیق ا ،کلاات القـفآن الکـفیم)919/1 1939 ،؛ تالآ کـه ابـناـارس
فهوم «تلو» را اتباع ذکف کفده است (ابناـارس ،عدـم قـایی اللغـة ،1191 ،ج  ،1ص )961
صاتب قا وس قفآن ،گوید
خوا دن آیات قفآن و تدبف در آن را از آن جهت تالوت ،گویند که تبعیت از آنها است و قاری
بهد بال کلاات و عا ، ،رود (قفش ،،قا وس قفآن)211/2 1911 ،
01
بنابفاین ،هف سه صدر در فهوم ،تبعیت و پیفویکفدن اسـت بـا ایـن اخـتالف کـه نظـور از
ُ
پیفوی در « ُتلوِ»« ،تلوِ» ،اقتدا و تابعت جسا ،و اف انبفداری در تکم بوده؛ ا ـا ـفاد از تـالوت
ُ
پشتسفهم آ دن تفوف و خوا دن هافاه با تدبف و ا دیشه ،باشد پ « َیتل ُ ِو» در آیۀ ـذکور هـم
به عنای تبعیت از افد و هم به فهوم «تالوة» به عنای تبعیت از آیات خداو د است

4ـ مرجع ضمیر متصل « َی ُ
تلوه»
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پیفو اختالف در فهوم واژه « َی ُ
تلوه» فسفان فجع ضایف در آن را یـز تفـاوت ذکـف کفدها ـد؛
بفخ ،از فسفان فجع ضایف در واژه « َی ُ
تلوه» را « َب َینةِ» بیان کفدها د ( قاتـل بـن سـلیاان ،تفسـیف
قاتل بن سلیاان213/2 1129 ،؛ افاء ،عا  ،القفآن3/2 1119 ،؛ سافقندی ،بحفالعلوم ،ب،تا
112/2؛ طبفی ،جـا ع البیـان112/12 1112 ،؛ یبـدی ،کشـف ا سـفار و ثـدة ا بـفار1911 ،
933/1؛ حل ،،تفسیف الداللین، )233/1 1113 ،توان به این سؤال که « َب َینةِ» تای تأ یا دارد
و ا،توا د بفای ذکف ،فجع ضایف باشد چنین پاسخ داده شود که « َب َینة» صیغه بالغه و «هـا» در
آن بیا گف بالغه است ه اینکه تأ یا باشد (ابنثطیه ،الاحفر الوجیز)161/9 1122 ،؛ بـه هاـین
ثلت بفخ ،از فسفان نظور از « َب َینةِ» را قفآن ذکف کفدها د (طوسـ ،،التبیـان اـ ،تفسـیف القـفآن،
ب،تا 139/6؛ طبفس ،،داع البیان223/6 1912 ،؛ حل ،،تفسیف الداللـین)223/1 1113 ،
و تعدای از فسفان فجع ضایف در واژه « َی ُ
تلوه» را بیان و بفهان ذکف کفدها د (اخـف رازی ،التفسـیف
الکبیف921/11 1129 ،؛ یشابوری ،إیداز البیـان ثـن عـا  ،القـفآن11/1 1113 ،؛ ابـنجـزی،
التسهیل لعلوم التنز یل )931/1 1113 ،صـاتب تفسـیف الایـزان یـز بـه هاـین دلیـل « َب َینهةِ» را
به عنای ور و دلیل ذکف ،کند (طباطبای ،،الایـزان )116/19 1111 ،در اصـل طبـق ایـن بنـا،
فجع ضایف را َب َینة گفاتها د و َب َینة را به عنای دلیل و بفهان بیان کفدها د بعض ،از فسـفان فجـع
ضایف در واژه « َی ُ
تلوه» را «من» وصوله که در افاز اول آیه است، ،دا ند (طبفس ،،داع البیـان،
221/6 1912؛ ابنثطیه ،الاحفر الوجیز)161/9 1122 ،
پ  ،بنا بف دو ظف اول ،در « َی ُ
تلهوه» (قفآن ،بیان و بفهان) با هـف دو عنـای تـالوة و یـا تابعـت
سازگاری دارد؛ ا ا بنا بف دیدگاه سوم ( َ ْن وصوله) « َی ُ
تلوه» اقط با عنای تبعیتکفدن سازگار است
ب) مصداق «شاهد» از منظر مفسران فریقین

فسفان افیقین در صداق «شاهد» در آیۀ شفیفه ،دچار تهاات و اختالف شدها د اقوال تعدد
در این سئله شان از دیدگاههای تفاوت فسفان دارد که در ادا ه تحلیل و بفرسـ، ،شـود؛ ا ـا
زم به ذکف است که بفخ ،از فسفان اهل ّ
سنت اذثـان دار ـد کـه از بـین هاـۀ صـادیق ،اقـط دو
صداق جبفئیل و پیا بف از شهفت بیشتفی بهفه نـد هسـتند؛ طبـفی ،صـداق جبفئیـل را قـول
صحیحتف دا سته (طبفی ،جـا ع البیـان ،)12/12 1112 ،ا ـا ابـنکثیـف دو قـل پیـا بف اکـفم و
جبفئیل را قول بف تق ،دا د (ابنکثیـف ،تفسـیف القـفآن العظـیم )219/1 1111 ،در ایـن ز ینـه
فسفان شیعه یز ظفات تفاوت ،ارائه دادها د که قول د لت «شاهد» بـف ا ـام ثلـ ،از شـهفت
بیشتفی بفخوردار است در ادا ه دیدگاههای فسفان افیقین طفح ،شود
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1ـ جبرئیل
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گذشت ،بفخ ،از فسفان صـداق «شـاهد» در آیـه را جبفئیـل دا سـتها د (سـبزواری ،ارشـاد
األذهان ال ،تفسیف القـفآن ،119/ 9 1193 ،طبفا ـ ،،التفسـیف الکبیـف122/9 1116 ،؛ طوسـ،،
ب،تا 139/6؛ پا ،پت ،،التفسیف الاظهفی )16/6 1112 ،طبق این رأی خداو د ،فجع ضایف در
ْ
« نه» ،است و آیه را چنین تفسیف کفدها د «جبفئیل ،شاهدی است از زد خدا که آن َبینه را (قفآن)،
تالوت ،کند» (ابنکثیف ،تفسیف القـفآن العظـیم229/1 1111 ،؛ سـافقندی ،بحفالعلـوم ،ب،تـا
 )112/2با توجه به اینکه افشته وت ،بفای پیا بف گفا ـ ،اسـالم قـفآن را قفائـت ،کـفد ،بنـابفاین
جبفئیل صداق «شاهد» در آیۀ ذکور است این ظفگاه و رأی غالب ،نقول از تـابعین ،ازجالـه
داهد ،سعید بن جبیف ،ابفاهیم خع ،،اب،صالح و ضحاک است (ابناب،الحـاتم ،تفسـیف القـفآن
العظیم2911/3 1111 ،؛ آلوس ،،روح الاعـا 221/3 1116 ،،؛ طبـفی ،جـا ع البیـان1112 ،
 )11/12تفاوت ،که قابل ذکف است اینکـه در تفسـیف القـفآن العظـیم و جـا ع البیـان ،ایـن قـول بـه
ابنثباس سب داده شده است (ابناب،الحاتم ،تفسـیف القـفآن العظـیم2911/3 1111 ،؛ طبـفی،
جا ع البیان)11 /12 1112 ،؛ طبفی ثلت تفجیح این رای را چنین آورده است که
َ ْ َْ
ٰ ُ ُ
وس إ ِ ٰماماُ بیان ،کند که چون «کتاب وسـ »،ثطـف بـه ضـایف
ِن قبلِ ُِ ك ِتا ُ م ُٰ
افاز ُ و م ُ
ُ
َ
َ
تلوه» شده و آیه در اصل چنین بوده « َ
وِیتلواِالقرآنِشاهدِمهنِاللهه َ
تصل نصوب در « َی ُ
وِوِمهنِل ه ِ
ً
ُ
القرآن َِی ُتلواِک َ
تاب ُِم َ
وسی» ،پ «شاهد» نحصفا جبفئیل است؛ چفاکه تالوتکنندۀ کتب پیشین بـف
پیا بفان بوده است (طبفی ،جا ع البیان)12/12 1112 ،
طبفی واژه «کتاب» را در آیه زبور ،فعول دا سته است؛ بفخالف اجااع قفاء کـه آن را بـهدلیل
ُ
َ
َ
ُ
وسهیِکهاا:وِاالهِت ُ
هالهِل ر یه ِای ها»
ِکتهاب ُِم
کلاه بعدش که در تقدیف وجود دارد «وِمهنِل لهه
(ابنجوزی ،زاد الاسیف ا ،ثلم التفسیف ،)931/2 1122 ،فاوع خوا دها د
تحلیل و بررسی دیدگاه قائالن به «شاهد» بودن جبرئیل

با توجه به ثدم تناسب اثفاب با قواثد حوی ،لزوم تطـابق ضـاایف «یتلـوه» و « نـه» و اثتبـار
روایت ،زم است دیدگاه قائالن صداقبودن جبفئیل بفای کلاۀ «شاهد» بفرس ،و تحلیل گفدد
یک) عدم تناسب اعراب با قواعد نحوی
َ

َ ْ ْ
ٰ ُ ُ
01
وس إ ِ ٰماماُ فاوعخوا دن «کتاب» و بفداشت عنای نصـوب از
ِن قب ُلِ ُِ ك ِتا ُ م ُٰ
در افاز ُ و م ُ
آن ،خالف اصول ادبیات ثفب است؛ زیفا عنا و اثفاب باید همتفاز باشند (زبیـدی ،التیسـیف اـ،
التفسیف ،ب،تا 191؛ قفط ،،ا باه الفواه ثل ،ا باه النحاه )1-1/1 1121 ،تفکیب تناسـب بـا ایـن
افاز آیۀ شفیفه ،جاله ابتداییه از اجزاء خبف قدم و بتدای ؤخف اسـت (درویـش ،اثـفاب القـفآن

الکفیم921/1 1116 ،؛ دثاس ،اثفاب القفآن الکفیم62/2 1126 ،؛ بیضـاوی ،أ ـوار التنز یـل و
أسفار التأو یل)191/9 1111 ،؛ یا اینکه طبق اذثان بفخ ،فسفان «واو» ،ثاطفه و «کتاب» ثطـف
بف ااثل « َی ُ
تلوه» که هاان «شاهد» است، ،باشد (ز خشفی ،الکشاف)916/2 1191 ،
دو) لزوم تطابق ضمایر «یتلوه» و «منه»

با توجه به فجع ضاایف تصل در «یتلوه» و « نه» چون جبفئیل و رسول از یک جن یستند،
لذا جبفئیل ا،توا د صداق «شاهد» باشـد (ابوالفتـوح رازی ،روض الدنـان211/19 1191 ،؛
جفجا  ،،جالء األذهان)221/1 1911 ،
سه) ضعف روایات

تحلیل روایی ـ ادبی «شاهد» در آیۀ بَیّنه از منظر فریقین

الف) اکثف اتادیث ،که افشته وت( ،جبفئیل) را بهثنوان صداق «شاهد» در آیه دا ستها د اقـط
طبق رأی تابعین است؛ ا ند روایت سعید بن جبیف ،اب،صالح ،داهـد و ضـحاک[ ]1کـه بـهثلـت
ضعیف و فسلبودن و اقدان سند قابل استناد یست زم به ذکف اسـت ایـن اتادیـا فاوثـه بـه
عصوم یستند و بههیچوجه قابلیت استناد دار د
ب) تنها دو روایت از صـحابه در ـورد شـاهدبودن جبفئیـل قـل شـده اسـت کـه سـند آن بـه
ابنثباس ،رسد روایت اول[ ]2که در سند آن ثافان بـن داور ،ابوالعـوام القطـان و ثکف ـه قابـل
ناقشه است و هاچنین روایت دوم[ ]9که بهد یل ذیل ،قابلیت استناد دار د
ً
او «ثافان یعن ،القطان» که در تن تدیا آ ده اسـت هاـان «ثاـفان بـن داور ابوالعـوام
القطان» است که ذهب ،او را ضعیف (ذهب ،،یزان ا ثتدال )133/6 1116 ،و ابنجوزی او را بـا
ثبارت «لی بش ،ء» دفوح (ابنجوزی ،الضعفاء و الاتفوکین )229/2 1193 ،دا سته اسـت
گفتن ،است که به اثتقاد ابنتدف ثسقال  ،،القطان عتقـد بـه دیـدگاه و رأی خـوارج بـوده اسـت
(ابنتدف ثسقال  ،،تقفیب التهذیب)121/1 1193 ،
ً
ثا یا «ثکف ه» در سندی که به ابنثباس ،رسد ،ضعیف شافده شده است؛ ابنجوزی به قل
از اب،ذ ب ،او را غیف ثقه ،دا د (ابنجوزی ،الضعفاء و الاتـفوکین )112/2 1193 ،ذهبـ ،یـز
ثقاید او را طابق با افقه خوارج توصیف ،کند (ذهب ،،الاغن ،ا ،الضعفاء ،ب،تا)191/2 ،
ً
ثالثا « حاد بن سعد و حاد بن تسـن ثطیـه ثـوا »،در سـند ـذکور ،لـین الحـدیا (ابـنتدـف
ثســقال  ،،تقفیــب التهــذیب )111/6 1193 ،و ــزد اهلسـ ّـنت ضــعیف الحــدیا عفاــ ،شــده اســت
(ابناب،الحاتم ،الدفح و التعدیل )912/3 1211 ،و زم به ذکف است ،هاۀ اافاد سـند دوم از یـک خـا واده
هستند و هاگ« ،مجروح» ،باشند هاچنین از «عطیهِبنِسعدِعوفی» با الفاظ ،ا ند «ضعیفِلهداِوِله ِ
یحتجِلههِوادهد» (هیثاـ ،،داـع الزوائـد و نبـع الفوائـد )132/1 1112 ،و «ضهعیفِالحظهوِوِمشههورِ
بالتدلیسِبالق یح» (ابنتدف ثسقال  ،،تعفیف اهل التقدی  ،ب،تا  )69/1یاد شده است
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ً
رابعا بین روایات تعارض وجود دارد؛ بهطور ثال قتـاده در ایـن روایـت صـداق «شـاهد» را
جبفئیل ،دا د و در روایت ،دیگف (که بفرس ،شد) ،صداق «شاهد» را لسان پیا بف اکفم دا سته
است (ابناب،الحاتم ،تفسـیف القـفآن العظـیم )2911/3 1111 ،بنـابفاین، ،تـوان دریااـت کـه
اتتاال تفسیفبهرأی ،اجتهاد شخص ،و جعل تدیا در این روایات وجود دارد
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2ـ حضرت رسول
اتادیث ،که صداق «شاهد» را پیا بف اکفم دا ستها د ،به دودسته تقسیم ،شو د
2ـ .1لسان حضرت رسول 

اافادی ا ند قتاده ،ثکف ه و تسن بصفی لسان خود پیا بف را صداق «شاهد» (صـنعا ،،
تفس ـیف القــفآن العز ی ـز236/1 1111 ،؛ کــ ،بــن تاــوش ،الهدای ـة إلــ ،بلــون النهای ـة،1121 ،
9939/6؛ ابنثبدالسالم ،تفسیف العز بن ثبدالسالم211/1 1121 ،؛ قو وی ،تاشیة القو وی ثلـ،
تفسیف اإل ام البیضاوی )69/19 1122 ،آوردها د و ضایف در افاز «شاهدِم ْن ُِه» را به « َم ْ ِن» وصوله

در افاز اول آیه ارجاع دادها د (سافقندی ،بحفالعلوم ،ب،تا 112/2؛ حاس ،اثفاب القفآن1121 ،
)139/2؛ پ عنای آن چنین ،شود که نظور از «شاهد» زبان پیا بف است که َبینه را تـالوت
،کند آنها ادثا کفدها د که تضفت ثل ،شاهدبودن در آیه را اازون بف اینکه به خـود نتسـب
کفده تت ،ا تساب آن را هم به خود تکذیب اوده است زیـفا در نـابع اهل ّ
سـنت از حاـد بـن
تنیفه روایت شده است که از ا

ام ثل،

قل کفده است که از پدرم سؤال کفدم تو تـابع هسـت،؟

ُْ
گفت عنای تابع در قول خداو د چیست؟ گفتم قصودم کس ،است کـه درآیـه َ وُیتلهوهُُشهاهِدُ
ْ
م ُِن ُُ تابع دا سته شده است؛ ا ام اف ود دوست دارم که ن تابع باشـم ولکـن لسـان رسـول خـدا

«شـاهد» اسـت (اخـف رازی ،التفسـیف الکبیـف921/11 1129 ،؛ آلوسـ ،،روح الاعــا 1116 ،،
221/3؛ طبفی ،جا ع البیان)19/12 1112 ،
روایت ،دیگف با هاین ضاون از طبفا  ،به قل از پدرش آورده است که ثفوه از حاد بن ثلـ،
قل ،کند که به پدرش گفت

ُْ
ْ
ای پدرم در ورد آیه َ وُیتلوهُُشاهِدُمِن ُُ فدم ،گویند تابع ،تو هست،؛ ا ام اف ود دوسـت

 01دارم که ن تابع باشم؛ ولکن تابع ،لسان رسول خدا است

[]1

این روایت طفق دیگفی یز دارد که از قتاده از ثـفوه نقـول اسـت[ ]6کـه طبفا ـ ،بعـد از ذکـف
ً
تدیا ذکور بیان کفده ،اصال چنین ،تدیث ،با این سند ذکف شده است (طبفا  ،،التفسیف الکبیـف،

)69/1 1116

تحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به شاهدبودن لسان پیامبر اکرم

تحلیل روایی ـ ادبی «شاهد» در آیۀ بَیّنه از منظر فریقین

هف دو تدیا زبور با سند «قتاده از ثفوه از حاد بن ثل ،بن اب،طالب» ذکف شده که در ایـن
بخش به بفرس ،و قد آنها پفداخته ،شود
ّ
ّ
الف) طبق ظف بفخ ،رجالیان اهلسنت ازجاله ذهب« ،،قتاده بن دثا ه سدوس »،افدی کار
است؛ یحی ،بن عین ،گوید درونگوی ،که سبت گفایش قدری به او داد د (ابـنتنبـل ،سـند
اإل ام أتاد بن تنبل119/1 1113 ،؛ ذهب ،،یزان ا ثتدال)133/6 1116 ،
ب) بنا بف خبفی که از زید شحام قل شده است ،ا ام حادباقف« قتاده» را بهدلیـل تفسـیف
ادرست قفآن توبیخ کفده و ،اف اید
آیا تو از اقهای اهل بصفه هست،؟ قتاده گفت اینگو ه ،گویند تضفت اف ود د شـنیدم تفسـیف
قفآن هم ،کن،؛ درست است؟ قتاده گفت بله تفسیف ،کنم تضفت اف ود د اگف تفسـیف قـفآن از
اجتهاد خودت باشد و یا از ا ثال خودت این تفسیف را گفاتـهای ،هـم خـودت و هـم اهلـت را هـالک
[]3
کفدهای ای قتاده قفآن را خاطبان آن ،اهاند و چون تو خاطب آن یست ،،آن را ا،اها،
ج) یک ،از جاثالن روایت و از خالفان ا یفالاؤ نین در دوران عاویه« ،ثـفوة بـن زبیـف»
است از اقدا ات هم این جعلکنندگان تدیا ،بیان روایات ،بفای از بـینبـفدن نزلـت و جایگـاه
تضفت ثل ،بوده که گار ده کتاب الغارات در این ز ینه بیان ،کند
«ثفوة بن زبیف» از دشانان ا یفالاؤ نین بوده و سبت به ایشان کینه زیادی داشته و یـز او را
سب و دشنام ،داده و بف آن تضفت کذب و درون ،بسته است (ثقفـ ،،الغـارات ،ب،تـا 291؛
ابنقولویه ،کا ل الز یارات299 1911 ،؛ طبفس ،،اإلتتداج)291/1 1911 ،
و هاچنین دلیل دیگفی بف ضعف ثفوة بن زبیف وجود دارد و آن اینکه بف بنای قل ابناثیـف ،ثـفوه
بعد از قتل ختار ،از طفف ابنزبیف أ وریت یاات تا حاد تنف ،را راض ،به بیعت با بفادرش کنـد و
ثفوه در قابل حاد تنف ،بفخورد سخت ،کفد و ایشان را تهدید اود ،یا بیعت کند یا به ز ـدان بـفود
(ابناثیف ،الکا ل ا ،التاریخ ،ب،تا 291/2؛ بـالذری ،جاـل ا سـاب ا شـفاف)211/9 1111 ،
پ  ،ثداوت ثفوه با حاد تنف ،،ایداد شک و تفدید در صدق گفتار او ،کند
ابن اب،الحدید از ابوجعفف اسکاا ،بهوضوح قل ،کند
عاویه تعدادی از صحابه و تـابعین را تعیـین کـفد تـا روایـات سـاختگ ،و جعلـ ،در ـذ ت
تضفت ثل ،و ففت از ایشان ،قل کنند و در قابل آن ،ـزد بگیف ـد گفوهـ ،از اصـحاب از
جاله ابوهفیفه ،ثافو ثاص ،غیفه بن شعب و بفخ ،از تابعان ا ند ثـفوة بـن زبیـف چنـین کفد ـد
(ابن اب،الحدید ،شفح هجالبالغه)39/1 1191 ،
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د) حاـد تنفیــه در تــدیث ،دیگـف ،ا یفالاــؤ نین را صــداق «شـاهد» عفاــ ،کــفده اســت
(ابوتیان ،البحف الاحیط ا ،التفسیف)196/3 1129 ،
هـ) زبان ا سان ،شاهد بف درستبودن ادثای آن شخص ا،باشد (جفجا  ،،جـالء األذهـان،
 ،221/1 1911ابوالفتوح رازی ،روض الدنان)211/19 1191 ،؛ چفاکه خود ا سان اـ،توا ـد
شاهد بفای بیان صدق ادثای خود باشد
2ـ .2خود پیامبر
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بفخ ،،خود رسول الله را صداق «شاهد» ذکف کفده ا د؛ ابن اب ،تاتم و طبفی با استناد
[]1
به روایت ،از ا ام سداد قائل به ایـن ظـف هسـتند و یـز بحـفالاحیط از ا ـام تسـن
تدیث ،قل کفده که ایشان اف ود د «[شاهد] ،هو الفسول» (ابوتیـان ،البحـف الاحـیط اـ،
التفسیف)191/3 1129 ،
تحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به شاهدبودن خود رسولالله

دو روایت زبور از لحاظ سندی و حتوای ،قابل ناقشه است که در ذیل به بفرس ،و قـد
 ،گفدد
الف) در روایت اول «سفیان بن وکیع» بهشدت ضعیف شافده شـده اسـت (ابـن اجـه ،سـنن
ابن اجه231/1 1111 ،؛ هیثا ،،داع الزوائد و نبع الفوائد993/6 1112 ،؛ تف ذی ،الدـا ع
الصحیح119/1 1111 ،؛ سـائ ،،الضـعفاء و الاتـفوکین ،بـ،تـا  )66/1ابناب،تـاتم یـز او را
ضعیفالحدیا دا سته است (ابناب،الحاتم ،الدـفح و التعـدیل )291/1 1211 ،بفخـ ،بـهدلیـل
اجتهاد شخص ،و وشتن طالب غیـف از تـدیا ،او را ضـعیف شـافدها د (ابنتدـف ثسـقال ،،
تقفیب التهذیب )216/1 1193 ،هاچنین سفیان در روایتـ ،دیگـف «شـاهد» را جبفئیـل دا سـته
است که این هم سبب تناقض در گفتههایش ،شود پـ او را کـذاب عفاـ ،کفدها ـد (طبـفی،
جا ع البیان12/12 1112 ،؛ ابناب،الحاتم ،تفسیف القفآن العظیم)2911/3 1111 ،
ب) روایت دوم فسل و راویان آن دهول هستند؛ پ قابلیت استناد دارد
ج) این روایت با روایات اهلبیت که هایشه تضـفت ثلـ ،را بـهثنوان صـداق شـاهد
عفا ،کفدها د ،تناقض پیدا ،کند؛ زیفا روایت زید بن سالم از ا ام حادباقف( کوا ،،تفسـیف
ً
 01افات الکوا )111 1119 ،،و در تدیا اتاد بن ثاف تالل از ا ام رضـا ،نحصـفا صـداق
«شاهد» را تضفت ثل ،ذکف کفدها د گفتن ،اسـت ،هاـین روایـت نقـول از ا ـام تسـن
است؛ ایشان یز پدر بزرگوارشان را تنها صداق عفا ،کفدها د (قنـدوزی تنفـ ،،ینـابیع الاـودة
لذوی القفب ،،ب،تا )926/9

د) بعد از اثبات اینکه افاز اول آیه در شأن پیا بفاکفم است ،تیده ایـن ـ،شـود کـه بـهطور
سلم ا،توا د افاز دوم یز در شأن خود ایشان باشد بهدلیل اینکه شاهد و شهود ،ا،توا د یک،
باشد؛ پ باید شخص یا چیز دیگفی د ظف قفار گیفد
 .3قرآن

تحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به «شاهد» بودن قرآن

الف) تدیا نقول از تسین بن اضل بهثلت فسلبون سند ضعیف است
ب) اهل ّ
سنت تدیا نقول از زید بن اسلم را «ضـعیف» دا سـته و او را بـا ثبـارات ،هاچـون
«ضعیف الحدیا»« ،لی بقوی الحدیا» توصیف کفدها د (ابناب،الحـاتم ،الدـفح و التعـدیل،
299/6 1211؛ بخاری ،الضعفاء الصغیف )11/1 1913 ،هاچنین ابـنتبـان در ـورد زیـد بـن
اسلم بیان کفده
او کس ،است که روایات را تغییف ،دهد و تالآ که ا،دا سته و آنقدر تغییف روایات زیاد بـود
که فسله و اسناد وقوف را فاوثه ،کفد چنین کس ،سـتحق اسـت کـه روایـات او رهـا شـود
(ابنتبان ،الادفوتین ،ب،تا )61 /2
ج) با توجه به فجع ضاایف تصل در «یتلوه» و « نه» چون قفآن و رسول از یک جن یستند،
لذا قفآن ا،توا د صـداق «شـاهد» باشـد (ابوالفتـوح رازی ،روض الدنـان)211/19 1191 ،؛
هفچند بعدا خواهد آ د که بنا بف ظف ختار فجع ضایف یتلوه « ن» وصوله و فجع ضایف « نه»
خداو د است ه قفآن؛ بنابفاین شکل ،در اینکه شاهد به عنای قفآن باشد ایداد اـ ،گـفدد؛ زیـفا
او  ،قفآن از جا ب خداو د است و ثا یا ،بعد از آ دن َبینه ،ذکف شده است

تحلیل روایی ـ ادبی «شاهد» در آیۀ بَیّنه از منظر فریقین

بفخ ،دیگف از فسفان صداق «شاهد» را قفآن ذکف کفدها د (ثعالب ،،تفسـیف الثعـالب1111 ،،
211/9؛ ابنثدیبه ،البحف الادید611/2 1111 ،؛ شوکا  ،،اتح القدیف )661/2 1111 ،و فجع
هف دو ضایف در « َی ُ
تلوه» و «م ْن ُِه» را « َب َینهةِ» ذکف کفدها د و ضاون آیه را چنین پنداشـتها د کـه «آن
َبینه که قفآن است شاهدی از َبینه آن را تبعیـت ،کنـد» (ز خشـفی ،الکشـاف916/2 1191 ،؛
ابنثطیه ،الاحفر الوجیز )161/9 1122 ،آلوس ،نظور از «شـاهد» را ظـم ،بالغـت و اثدـاز
قفآن دا سته ،چفا که هاین ظم و بالغت از ادله اثداز قفآن است (آلوسـ ،،روح الاعـا 1116 ،،
221/3؛ خازن )111/2 1116 ،در دیگف نابع اهل ّ
سنت یز به قل از تسین بن اضل آورده شده
است «هوِالقرآنِوِنظمهِوِإعجازه» (ثعلبـ ،،الکشـف و البیـان191/2 1122 ،؛ ابـنجـوزی ،زاد
الاسیف ا ،ثلم التفسیف932/2 1122 ،؛ بغوی ،تفسیف البغوی )119/2 1129،ابناب،تاتم یـز
[]1
هاین قول را در ضان روایت ،از زید بن اسلم ذکف ،کند
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ّ
شواهد تاک ،از آن است که بفخ ،از کتابهای اهلسنت با طفق ختلف و با سـند تصـل از
صحابه و تـابعین (تسـکا  ،،شـواهد التنزیـل لقواثـد التفضـیل )931-961/1 1111 ،تصـفیح
کفدها د که صـداق «شـاهد» ا یف ؤ نـان ثلـ ،اسـت و تتـ ،ایـن قـول را ارجـح دا سـتها د
(ابنجزی ،التسهیل لعلوم التنزیل )931/1 1113 ،گفتن ،است کـه ثال ـه شوشـتفی ـام تعـداد
ّ
زیادی از ثلااء اهلسنت را ذکف کفده که صداق «شاهد» را تضفت ثل، ،دا نـد ( فثشـ،
شوشتفی ،اتقاق الحق و ازهاق الباطل )963-969/9 1191 ،بفخ ،از فسفان ،ظـف بـه اینکـه
فجع ضایف تصل در افاز «شاهد ْنه» َ « ،ن» است ،آیه را چنین تبیین کفدها د
شاهدی از رسول او را تبعیت ،کند و فاد از «شاهد» شخص ،اسـت کـه ارتبـاز سـتاف بـا
پیا بف خدا دارد تا جای ،که ،توان بیان کفد از سنخ خود رسول است ( غنیـه ،التفسـیف الکاشـف،
211/1 1121؛ جفجا  ،،جالء األذهان221/1 1911 ،؛ طباطبای ،،الایزان)116/19 1111 ،
« َی ُ
تلوه» اعل ضارع و د لت بف دوام و استافار دارد و در جایگاه دح است (هاشا ،،جـواهف
البالغه)32 1916 ،؛ پ باید تابعت و پیفوی این «شاهد» ،در کلیه فاتـب باشـد؛ چفاکـه واژه
«م ْن ُِه» صفت «شاهد» قفار گفاته اسـت (صـاا ،،الدـدول اـ ،إثـفاب القـفآن291/12 1111 ،؛
درویش ،اثفاب القفآن الکفیم)921/1 1116 ،؛ به این عنا که این افد هاان کسـ ،اسـت کـه در
کلیه شئون و فاتب وجودی و از لحاظ ذات ،و عنوی ارتباز زدیک با پیا بف خدا دارد تا جـای ،کـه
از ف خود اوست؛ در آیـه باهلـه (آلثاـفان )31 ،و در روایـات اـفیقین نظـور از «ا فسـنا» را
بهص ـفاتت تضــفت ثلــ ،ذکــف کفدها ــد (بحفا ــ ،،غای ـة الا ـفام و تدــة الخصــام ،ب،تــا
212/9ـ )29اازون بف این ،ؤیدات زیادی از افیقین وجود است که پیا بف گفا  ،اسالم بارهـا و
ّ
بارها ا ام ثل ،را با واژه « ن »،یاد کفدها د؛ ا ند «علیِم ّنیِوِاناِمنِعلی» و «إنِعلیاِم ّنهیِوِ
انامنک» یا «انتِم ّنیِوِاناِمنک» ( سلم ،صحیح سلم ،ب،تا 129 1؛ اتاد بن تنبـل ،سـند
اإل ام أتاد بن تنبل ،ب،تا 191/1؛ تف ذی ،الدا ع الصحیح213/6 1199 ،؛ بخاری ،صحیح
البخاری291/1 1191 ،؛ سـائ ،،الضـعفاء و الاتـفوکین ،بـ،تـا  )16/1در ذیـل از یـان هاـه
روایات ،یک ،از آنها آورده ،شود
ز ا  ،که ده آیه از آیات سورۀ توبه ازل شد تضفت رسـول ،از ابـوبکف درخواسـت کـفد تـا آن
 11آیات را بفای فدم که تالوت کند؛ ولکن تضفت ثل ،را بهد بال او افستاد و اف ود خود را بـه
ابوبکف بفسان و آیات را از او بگیف ابوبکف بفگشت و گفت یـا رسـولالله! آیـا در ـورد ـن چیـزی
ازلشده است؟ پیا بف اف ود د ه ،ا ا جبفئیل زد ن آ ده و گفت «لهنِیهودالِعنهکِا ِانهتِاوِ
رل ِمنک» (ثعالب ،،تفسیف الثعالب132/9 1111 ،،؛ سیوط ،،الدرالانثور)211/9 1191 ،

«ماِمنِرل ِمنِلریشِإ ِنزلِفیهِطائظةِمنِالقرآنوِفقالِلهِرل هِماِنهزلِفیه قِلهالهِاِمهاِتقهراِ
َ
ّ
سورةِهودِا َِف َم ْن َ
هه»،
ِکان َِعلیِِ َب َینةِاآلیةِمنِکانِعلیِبینهةِمهنِربههِرسهولِاللههِوِانهاِشهاهدِم ْن ُِ

[شخص ،به تضفت ثل ،گفت ] هیچ فدی در قفیش یست گف اینکه قسات ،از آیـات قـفآن
در ورد او ازل شده است؛ سپ آن فد [به ا ـام] گفـت چـه در ـورد تـو ـازل شـده اسـت؟؛
َََ ْ َ َ
ُٰكنَُعُُبَ َُینةُ رسـول خـدا َبینـهای از جا ـب
[تضفت] اف ود خوا دهای در سوره هود آیه أفمن

خدا است و ن شاهد بف َبینه هستم (آلوسـ ،،روح الاعـا 221/3 1116 ،،؛ تسـکا  ،،شـواهد
التنز یل لقواثد التفضیل961/1 1111 ،؛ سیوط ،،الدرالانثور)92/9 1191 ،
ثال ه طباطبای ،روایتکنندگان سن ،ذهب این وع روایات را بیشتف از راویـان شـیع ،دا سـته

تحلیل روایی ـ ادبی «شاهد» در آیۀ بَیّنه از منظر فریقین

اهل تسنن از طفق تفاوت به روایت زبور استناد کفدها د بنابفاین ،درآیات و روایات صـداق
نحصفۀ «شاهد» اقط ،ا یف ؤ نان ثل ،است که در تاام نازل و درجات تـال،تلـو رسـولالله
بوده و یز از طفف خداو د بفای چنین قا  ،بفگزیده شـده اسـت و خـود آن تضـفت یـز از ایـن
جایگاه خبـف داده بود ـد (ابنبابویـه ،ا ـال191 1199 ،؛ تسـکا  ،،شـواهد التنزیـل لقواثـد
التفضیل931/1 1111 ،؛ دیلاـ ،،ارشـاد القلـوب الـ ،الصـواب991 1112 ،؛ دلسـ ،،بحـار
األ وار ،ب،تا  )316/92ازاینرو آیه ذکور را باید ازجاله آیات و ی ،بهشاار آورد؛ زیـفا بـا بیـان
«شاهد» ،تضفت ثل ،بهثنوان تال،تلو و پیفو پیا بف گفا ـ ،در هاـه درجـات و از جـن او و
وص ،و جا شین او شخص شده است
هاچنین روایات افاوا  ،از تضفت ثل ،بیان شده که آن تضفت خود را صداق «شـاهد»
عفا ،کفده است؛ غالب اهل ّ
سنت این روایات را در کتب خود آوردها د که ثبارتند از

است (طباطبای ،،الایزان )113/19 1111 ،ایـن تـدیا بـه طـفق ختلفـ ،نقـول از تضـفت
ثل ،است؛ ا ند قل جابف از ثبدالله بن یحی( ،طبـفی ،جـا ع البیـان )11/12 1112 ،و قـل
نهال از ثبادة بن ثبدالله (آلوس ،،روح الاعا  )221/3 1116 ،،و قل افاء از جابف بـن ثبداللـه
ا صاری (ثعلب ،،الکشف و البیان )132/6 1122 ،اازون بف آن ،تدیا دیگـفی نقـول از پیـا بف
خدا بهدست ا رسیده است که صداق «شاهد» تضفت ثل ،است
َا َف َم ْن َ
انهاِو ِْیت ُل ُ
ِکان َِعلیِِ َب َینةِم ْن َِر ِّبهِِ َ
هوهِشهاه ِدِم ْن ُههِِلهالِعلهی (سـیوط ،،الـدرالانثور1191 ،
)921/9
در بعض ،از اتادیا بهوضوح این بفتفی و ویژگ« ،شاهدبودن» به خود ا یف ؤ نـان تعلـق
پیدا کفده است ثعلب ،دو تدیا با اسناد تفاوت در این تیطه بیان کفده است

10

اخ رنیِع داللهِاألنصارالِعنِالقاضیِابوالحسینِالنصیرالوِابوبكرِالسه یعیوِعلهیِبهنِمحمهدِ

الدهانِوِالحسنِبنِإبراهی ِالجصاصوِلالِالحسینِبنِدكی وِالحسهینِبهنِالحسهنِعهنِدنهانِعهنِ
َ
ّ
ّ ّ
هِا َِف َم ْن َ
ِکان َِعلیِِ َب َینةِم ْن َِر ِّبهِِرسولِاللهِصلیِاللهِعلیهِوِسل ِِ
صالحِعنِابنع اسِلالِ
ِ
الكل یِعنِابیِ
ّ
ُ
َو ِْیت ُل ُ
وهِشاه ِدِم ْنهِِعلیِخاصةِ(رضیِاللهِعنه)( .ثعلب ،،الکشف و البیان)132/6 1122 ،
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از اینکه ثعلب ،در ذیل این آیه ،روایت زبور را آورده است استنباز ،شود که ظف وی در ورد
صداق «شاهد» تضفت ثل ،بوده است
«عنِالس یعیِعنِعلیِبنِإبراهی ِبنِمحمدِ[العلوالِ]ِعنِالحسینِبنِالحكی ِعنِإسهماعی ِبهنِ

نِلالهِسمعتِعلیاِیقولهِوِالاالِفله ِالح هةِوِبهراِ
ِ
ص یحِعنِابیِالجارودِعنِد یبِبنِیسارِعنِزاذا
النسمةِلوِثنیتِلیِوسادةِفأللستِعلیهاِلحكمتِبینِاهه ِالتهوراةِبتهوراته ِوِبهینِاهه ِا نجیه ِ

بإنجیله ِوِبینِاه ِالزبورِبزبوره ِوِبینِاه ِالظرلانِبظرلانه ِوِالاالِفل ِالح ةِوِبراِالنسمةِمهاِمهنِ
ّ
رل ِمنِلریشِلرتِعلیهِالمواسیِإ ِوِاناِاعرفِبهِیساقِِإلیِلنةِاوِیقادِإلیِنارِ.فقامِرل ِفقهالهِ
َ
قِلالهِا َِف َم ْن َ
ِکان َِعلیِِ َب َینةِم ْن َِر ِّبه َِو ِْیت ُل ُ
وهِشاه ِدِم ْن ُههِِرسهولِ
ماِآیت ِیاِامیرالمؤمنینِالتیِنزلتِفی

اللهِعلیِبینةِمنِربهِوِاناِشاهدِمنه»؛ زاذان از ا یفالاؤ نین شنیده است کـه سـوگند بـه آنکـه
دا ه را شکاات و وجودات ز ده را خلق کفد ،اگف قا  ،بفای ـن هادینـه شـود ،بـین توراتیـان بـه
توراتشان و بین ا دیلیان به ا دیلشان و در بین زبوریان به زبورشـان و در بـین قفآ یـان بـه قفآ شـان
داوری ،کنم سوگند به آنکه جا م در دست اوست ،هیچ قفیش سف تفاشیده است (کنایـه از هـف
افدی) ،جز آ که آیهای را که او را بهسوی بهشت دثوت ،کند یا به جهنم افا ،خوا ـد ،ـ،دا م
افدی بلند شد و گفت چه آیهای در ورد شاا ازل شده است؟ ا ام اف ود د « َا َِف َم ْن َ
ِکان َِعلیِِ َب َینهةِ
م ْن َِر ِّبه َِو ِْیت ُل ُ
وهِشاه ِدِم ْنه ُِه» پیا بف خدا بف َبینهای از پفوردگارش است و ن شاهد از او هستم (ایض
کاشا  ،،الصاا ،1116 ،،ج ،1ص )123
فسفا  ،که به این دیدگاه اذثان دار د با اسـتناد بـه روایـات اـفاوان «شـاهد» را ا ـام ثلـ،
دا سته و این آیه را یک ،از آیات و ی ،و اثباتکننده و یت ایشـان یـاد کفدها ـد (جفجـا  ،،جـالء
األذهان ،1911 ،ج  ،1ص )221
تحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به «شاهد» بودن حضرت علی

تعدادی از فسفان اهل ّ
11
سنت ،اتادیث ،که تضفت ثل ،را صداق واژه «شاهد» بیان کـفده
است ،بهد یل ذیل قد کفدها د
الف) ضعف گوینده ابنکثیف اتادیث ،که تضـفت ثلـ ،را صـداق «شـاهد» دا سـتها د،
ضعیف شافده است و ،گوید

وِلی ِهوِعلیِوِهوِضعیفِ ِیث تِلهِلائ (ابنکثیف ،تفسیف القفآن العظیم)219/1 1111 ،
ب) شیعه بودن راوی نابع تدیث ،ویسنده تفسیف الانار در ورد اتادیث ،که تضفت ثل،
را صداق «شاهد» دا سته ،اذثان داشتهاست که راوی این صادر شیعه هستند

وِالاالِکانِیتلوهِبهِعلیِالناسِ(ومنها)ِانهِعلهیِهِرضهیِاللههِعنههِهِیرویههِالشهیعهِوِیظسهرونهِ

پاسخ به نقدها

روایات شیع ،دو تیثیت بفای آیات تصور کفدها د که از آن بـه عـا  ،ظـاهفی و بـاطن ،تعبیـف
تطبیـق
،شود (کلین ،،الکاا )911/1 1191 ،،در روایات ،بطن آیه به تضفات عصو ان
شده است این ثال نااات ،با ظاهف آیه که عنای دیگفی شده ،دارد پ این دیدگاه کـه قصـود
ً
از «شاهد» ا ام ثل ،باشد ،کا ال صحیح است و عنای بطن ،و تطبیقـ ،آیـۀ شـاهد حسـوب

تحلیل روایی ـ ادبی «شاهد» در آیۀ بَیّنه از منظر فریقین

با مامه (رشید رضا ،تفسیف الانار)61/12 1111 ،
ج) روایات در ورد این قول تعدد است؛ ا ا از ظف سندی یا حتـوای ،دارای اشـکالا ـد و آن
تعداد هم که سند آنها بدون اشکال است ،از ظف ضاون دارای بههمریختگ ،و اخـتالف اسـت؛
بهگو های که ا،توان به ضاون آنها اثتااد کفد؛ پ باید روایات را کنار گذاشت (اضلالله ،ن
وت ،القفآن )19/12 1111 ،این اشکال ،قد صحیح ،بف این دیدگاه است و باید در اهم عنـای
آیه از قفائن دیگف هاچون سیاق ،ضاون ،لغات و ساختار عناشناسا ه بهفه جست
د) ضعف دیگف این قول این است که اگف قصود از شاهد ا ام ثلـ ،باشـد ،سـیاق عنـای،
دچار آشفتگ، ،شود؛ زیفا خاطبان این آیه شفکان و کفار که هستند و سیاق دال بف آن است که
خداو د ،خواهد این کته را بیان کند اگف کس ،از شاا شفکان از جا ب خداو د َبینه و شـاهدی
داشت و قبل از او هم کتاب وس ،به آ د ش بشارت داده بود ،باز هم ایاان ا،آورید تال سخن
در این است که َبینهای که از جا ب رسول آورده ،شود یک شاهدی دارد و کتاب وسـ ،هـم آن را
تأیید ،کند؛ واضح است که کتاب وس ،ارتباط ،به پیا بف داشت و لذا شفکان ،توا سـتند
از آن بفای اثبات تقا یت رسول خدا بهفه ببف د؛ ا ا اگف قصود از شاهد ا ام ثل ،باشد در ایـن
صورت شاهد اخف ،از َبینه ،شود ه اجل توضیح طلب اینکه تاریخ یز شـهادت ،دهـد کـه
تت ،شفکان که پیا بف را قبول داشتند ،ا ام ثل ،را قبول داشته و سبت به او کینه ،ورزید ـد؛
پ چطور شخصیت ،که قبولیتش زد شفکان از پیا بف کاتف است ،توا د شـاهد بـف ادثـای
پیا بف باشد؟!
در اهم عنای صحیح آیه باید توجه ویژه به این ا تقادها داشت؛ چفاکه هاین باتا نتقـدان باثـا
شده ،بفخ ،فسفان شیعه در اهم این آیه توقف کنند (اضلالله ،ن وت ،القفآن)11/12 1111 ،
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،گفدد در تیده این آیه ثل،رغم اینکه عنای ،ظاهفی دارد که باید به کشف آن هاـت گااشـت،
عنای قطع،ای در باطن دارد که ا یف ؤ نان ثل ،است دربارۀ ضعف روایات یـز بایـد گفـت
ّ
کثفت قل روایات و هاچنین طفق آنها که از شیعه و اهلسنت وارد شده ،ضعف سندی روایات را
جبفان کفده و وجب اثتباربخش ،به ضاون روایات ،گفدد
 .5ابوبکر
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گفوه ،از اهل ّ
سنت با اتکا بـه تـدیث ،،ابـوبکف را بـهثنوان صـداق «شـاهد» در آیـه ـذکور
دا ستها د به صورت ،که ابوتیان و به پیفوی از وی ،آلوس ،در روح الاعا  ،در تفسـیف آیـۀ شـفیفه،
ّ
گفتها د «لی هِهوِابوبكرِرضیِاللهِتعالیِعنه» (ابوتیـان ،البحـف الاحـیط اـ ،التفسـیف1129 ،
196/3؛ آلوس ،،روح الاعا )221/3 1116 ،،
تحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به شاهد بودن ابوبکر

الف) تدیا زبور ،قول ادر و شاذ است؛ چفاکـه بـهغیفاز ابـو تیـان و آلوسـ ،هیچکـدام از
حققان سن ،ذهب چنین گفتهای دار د این دیدگاه ،از ظف خود این دو فسـف یـز ،قـول راجـح
یست؛ بلکه آ ان ،اقط به ذکف این دیدگاهها اکتفا کفدها د (هاان) روایت ،که بهثنوان ؤید آوردها د
فسل و بدون سند بوده ،بهطوری که تت ،در نابع تدیث ،هم ذکف شده است
ب) بعض ،از فسفان اهل ّ
سنت ،این تدیا را بااته نکفان شیعه تلق ،کفدها د و آن روایـات را
در تضاد با اتادیا تضفت ثل ،جعل کفدها د؛ فسف الانار دراینباره ،گوید

وِالاالِکانِیتلوهِبهِعلیِالناسِ(وِمنها)ِانهِعلیِ-رضهیِاللههِعنههِ-یرویههِالشهیعهِوِیظسهرونهِ

با مامهوِ...لابله ِخصومه ِبمثلهاِفقالواهِانهِابوبكر؛ آن کس ،است که دیگفان از او پیفوی ،کنند
که هاا ا او ثل- ،رض ،الله ثنه -این روایت را شیعه گفتـه و تفسـیف بـه ا ا ـت کـفده در قـابلش
دشانان ثل این آیه را تطبیق بف ابوبکف داد د (رشید رضا ،تفسیف الانار)61/12 1111 ،
د) از ظف صاتب کتاب دقائق التأویل و تقائق التنزیل ،این قول صحیح یسـت؛ زیـفا ابـوبکف
سنخیت ،با رسولالله داشت ز ا  ،که آیات سوره بفائت را پیـا بف گفا ـ ،اسـالم بـه او جهـت
تالوت بفای فدم که داد ،جبفئیل بف او ازل شد و آیات را بـه تضـفت ثلـ ،سـپفد (تسـن،
واثظ ،دقائق التأو یل و تقائق التنز یل)269 1911 ،
تحلیل و بررسی

آیۀ  11سورۀ هود از جال ه آیات ،است کـه فسـفان اـفیقین در تبیـین و توضـیح واژههـای اـفاز
ُ
ُ
هوه»« ،شهاه ِ ِد» و فجـع ضـایف
وه» ،فجع ضایف « ُِه» در « ْیتل ُِ
ن»َ « ،ب َینةِ»ْ « ،یتل ُِ
ابتدای ،آن ثل « َم ْ ِ
«ه» در « ْنه» دچار اختالف و تشتت آراء شدها د که در ذیل اقوال شهور آنها بفرس، ،شود

ُ

تحلیل روایی ـ ادبی «شاهد» در آیۀ بَیّنه از منظر فریقین

هوه» ،از صـدر «تلـو» بـه فهـوم
ن» ،ؤ نون و فاد از « َب َینهةِ» ،بفهـان و « ْیتل ُِ
1ـ نظور از « َم ْ ِ
ُ
هوه»َ « ،ب َینهةِ» (بفهـان) و
پیفویکفدن و قصود از «شاهد» قفآن است و فجـع ضـایف « ُِه» در « ْیتل ُِ
فجع ضایف در «م ْن ُِه» ،رب است (بیضاوی ،أ وار التنز یل و أسفار التأو یـل191/9 1111 ،؛ دروزه،
)613/9 1121
ُْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
هوه» از صـدر «تـالوت» بـه فهـوم
ن» ،ؤ نون و فاد از «بینةِ» ،قفآن و «یتل ِ
2ـ نظور از «م ِ
ُ
هوه»َ « ،ب َینهةِ»
خوا دن و قصود از «شاهد» پیا بف و یا جبفئیل بوده و فجـع ضـایف « ُِه» در « ْیتل ُِ
(قفآن) و فجع ضایف در «م ْن ُِه» ،رب اسـت (ابـنکثیـف ،تفسـیف القـفآن العظـیم219/1 1111 ،؛
شوکا  ،،اتح القدیف)661/2 1111 ،
9ـ نظور از « َم ْ ِن» ،صارای ،هاچون ورقه بن وال و یا یهودیا  ،هاچون ثبدالله بـن سـالم و
فاد از « َب َینهةِ» ،دلیل و تدتبودن پیا بف که در تورات و ا دیل بشارت و ژده بـه آ ـد ش داده
ُ
وه» از صدر «تلو» به عنای پیفویکفدن و قصود از «شاهد» قفآن بوده و فجـع
شده است و « ِْیتل ُِ
ُ
وه»َ « ،م ْ ِن» ( صاری و یهود) و فجع ضایف در «م ْن ُِه» ،رب است (ابـنثاشـور،
ضایف « ُِه» در « ْیتل ُِ
تفسیف التحفیف و التنویف)221/11 ،1129 ،
ُ
هوه» از
ن» ،پیا بف یا ؤ نان راسـتین اسـت و ـفاد از « َب َینهةِ» ،قـفآن و « ْیتل ُِ
1ـ نظور از « َم ْ ِ
صدر «تلو» به فهوم پیفویکفدن و قصود از «شاهد» ؤ نان راستین ،ثل ا ـام ثلـ ،بـوده و
ُ
وه»َ « ،م ْ ِن» است (طیب ،اطیب البیان)21/11 1931 ،
فجع ضایف « ُِه» در « ْیتل ُِ
6ـ نظور از « َم ْ ِن» ،پیا بف یا کسا  ،از یهود ا ند ثبدالله بن سالم و دیگفان است که بـه آن
ُ ٰ َ
ون بهِ» که جاع است؛ و فاد از « َب َینهةِ» ،بیـان و
تضفت ایاان آورد د بهدلیل ثبارت «اولئ ِ ْیؤم ُن َ ِ
ُ
وه» ،از صدر «تلو» به عنای پیـفویکـفدن و
بفها  ،که صدق آیین تق با آن عفا، ،شود و « ْیتل ُِ
ُ
وه»َ « ،ب َینهةِ» (بفهـان) و فجـع ضـایف در
قصود از «شاهد» قفآن بوده و فجع ضایف « ُِه» در « ْیتل ُِ
هه» ،رب است (ابنثطیه ،الاحفر الوجیز191/3 1122 ،؛ ابنثدیبه ،البحـف الادیـد1111 ،
«م ْن ُِ
611 /2؛ اخف رازی ،التفسیف الکبیف)921/11 1129 ،
ُ
َ
ْ
هوه» از
ن» ،پیا بف یا ؤ نان راسـتین اسـت و ـفاد از « َبینهةِ» ،قـفآن و «یتل ُِ
3ـ نظور از « َم ْ ِ
صدر «تلو» به عنای پیفویکفدن و قصود از «شاهد» ؤ نان راستین ،ثل ا ـام ثلـ ،بـوده و
ُ
وه»َ « ،ب َینةِ» (قفآن) و فجع ضایف در «م ْن ُِه» ،رب است ( کارم شیفازی،
فجع ضایف « ُِه» در « ْیتل ُِ
تفسیف او ه)61/1 1911 ،
ُ
َ
ْ
هوه» ،از
1ـ نظور از « َ ْن» ،افدی ثل پیا بف است؛ فاد از « َبینهةِ» ،بصـیفت الهـ ،و «یتل ُِ
صدر «تلو» به فهوم پیفویکفدن و قصود از «شاهد» ایاـانآور ـدگان بـه تقیقـت قـفآن بـوده و
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هن» یـا « َب َینهةِ» (بفهـان) اسـت
هوه»َ « ،م ْ ِ
ن» و فجع ضایف « ُِه» در « ْیتل ُِ
فجع ضایف در «م ْن ُِه»َ « ،م ْ ِ
(طباطبای ،،الایزان116-119/11 1111 ،؛ قفش ،،قا وس قفآن)111/1 1911 ،
اقوال ،که اسم وصول « َم ْ ِن» را به پیا بف اختصاص داد د ،کالم دقیقـ ،یسـت؛ زیـفا لفـظ
ُ ٰ َ
ُ ٰ َ
ون بهِ» جاع است و اگف آن تضفت اقط الک باشد ،با افاز ایـن
«اولئ ِ» در ثبارت «اولئ ِ ْیؤم ُن َ ِ
َ ٰ
ال َت ُ ِ فی م ْر یةِ» تطبیق داده شده است و تال آ که تنها آن جناب د ظف یست و فاد از ایـن
آیه «ف ِ
جاله خصوص ؤ نا ن از پیفوان رسول گفا  ،اسالم است و دلیل بف اختصاص این اـفاز از آیـه بـه
تضفت وجود دارد (طباطبای ،،الایزان )116/19 1111 ،تطبیق این افاز از آیه بف یهود هم دلیـل
َ ْ َ
وسی إ ٰماماِ» ؤید این کالم است که قبل از رسـول
اب ُم ٰ ِ
ن ل ْ لهِ ک ٰت ُ ِ
روشن ،دارد چفاکه ثبارت « ِو م ِ
گفا  ،اسالم کتاب تضفت وس ،پیشوا و قتدا بـوده اسـت هاچنـین تطبیـق بـف صـارای ،ثـل
ثبدالله بن سالم و بهثلت ک،بـودن ایـن سـوره (طبفسـ ،،داـع البیـان )292/6 1912 ،و
هاکاری آن تضفت با صارا در دینه ،دلیل درست ،یست
« َبینه» ،بصیفت و بینش اله ،است که به ف و وجود پف از خیفوبفکـت تضـفت ثطـا شـده

است؛ پ

نظور از واژه « َب َینةِ» قفآن یا تدت ثقل ،یست؛ قفآن یست؛ زیفا ظهور کال  ،که در

این طلب است ،صحیح یست که به تضـفت بفف اینـد «تـو دارای قفآ ـ ،هسـت ،کـه از طـفف
ً
خداو د به تو داده شده پ در آن شک کن» تدت ثقلـ ،یسـت؛ چفاکـه او  ،دلیلـ ،بـف ایـن
ً
اختصاص وجود دارد؛ ثا یاَ ،بینهای که از جا ب خدا ازل شده را باید با تعفیف و توصـیف الهـ،
که به هدف ا و از سوی ثقل ا بیان شده ،قایسه کفد (طباطبای ،،الایزان)116/19 1111 ،
ُ
کلاه « ْیتلو» ،اگفچه هف دو صدر «تلو» و «تالوت» در ریشه و اساس به عنای تابعت و اقتـدا
و پیفوی است ،ا ا به عنای خاص تالوت هم ا،توا د باشد؛ چفاکه نظور از « َب َینةِ» قفآن یست
ُ

وه» ،هم ،توا د « َم ْ ِن» و هم « َب َینةِ» باشد؛ زیـفا شـاهدی کـه د بـال
فجع ضایف « ُِه» در « ْیتل ُِ
ً
ََ ْ ٰ
لی َب َینةِ» ،رود ،تتاـا د بـال ـور و دلیـل او ـ،رود (طباطبـای ،،الایـزان1111 ،
ان َع ٰ ِ
ن ک َِ
«فم ِ
)116/19
ً
در تعیین صداق «شاهد» ،تتاا قفآن ،پیا بف و جبفئیل ا،توا د باشد؛ زیفا توجه به سیاق آیـه
و ظاهف جاله؛ ادرست ،آن را ثابت ،کند (بحفا  ،،البفهان اـ ،تفسـیف القـفآن)216/2 1116 ،
ا ا تعبیف از شاهد به تضفت ثل ،بهثلت روایات اـفاوان در ایـن تیطـه از بـاب جـفیوتطبیـق
درست است؛ البتـه ـه اینکـه عنـای ظـاهف آیـه باشـد (سـیوط ،،الـدرالانثور)921/9 1191 ،
بنابفاین ،قصود از شاهد ایاانآور دگان به تقا یت قفآن است

دیدگاه مختار

دالیل قوت این قول

دلیل اول؛ هاا طور که در قد بفخ ،ادله بیان شد ،شاهد باید بهگو های باشد کـه هاا نـد َبینـه
بتوا د دثا را ثابت کند در تال ،که قول شهور که تضفت ثل ،را صداق شاهد ،دا سـت
بیان شد که اخف،بودن شاهد در آن شهود است؛ ولـ ،اگـف «شـاهد» ،قـفآن اـفض شـود در ایـن
صورت اثداز ظاهفی قفآن بفای شفکان قابلاهم است و آ ان ،توا ند بهواسطه اهم ایـن اثدـاز،
صحت ادثای پیا بف اکفم به رسالتش را تصدیق کند البته این قول که ا ام ثل ،شاهد باشـد
در ناظفات درون ذهب ،از قوت بفخوردار است؛ زیفا در روایات اهـل بیـت از عنـای بـاطن،
بفای تبیین جایگاه و یت در قابل اهل تسنن اسـتفاده شـده اسـت پـ  ،عنـای بـاطن ،آیـه کـه
صداقیت ا ام ثل ،بفای شاهدبودن در جهت اثباتپذیفی و یت قابل استناد است؛ ا ا عنای
ظاهفی آیه بفای اثبات بوت بهکار بفده ،شود
دلیل دوم؛ بهدلیل ثطف «شاهد» بف «و ن قبله کتاب وسـ »،ایـن قـول تقویـت ،شـود کـه
ً
«شاهد» یز باید هاا ند کتاب وس ،که ،توا ند ستقال شـاهد بـف صـدق ادثـای پیـا بف بـف
ً
رسالتش باشد ،چنین ،کارای ،را داشته باشد؛ در یـان هاـۀ اقـوال آ چـه سـتقال ،توا ـد ادثـای
پیا بف را ثابت کند ،اثداز قفآن است؛ پ  ،قفآن هاان «شاهد» ،باشد
ِ
ِّ
َ
ینههِمهنِر بههِ» و «شهاهدِمنهه» و
دلیل سوم؛ تقابـل عناشـناخت« ،مهنِربهه» در دو ثبـارت « َب
هاچنین ظهور کالم در اینکه باید ن بف سف یک اسم بیاید و ا قفینه زم دارد ،این کته را تقویت
،کند که ضایف «هاء» در «منه» باید هاان اسا ،باشد که هاین تفف جف «مهن» در قبـل از آن،
ربه» ،باشد
آن اسم را دفور کفده است و آن هاان « ِّ

تحلیل روایی ـ ادبی «شاهد» در آیۀ بَیّنه از منظر فریقین

با توجه به اقوال طفحشده در سئله و بفرسـ ،و قـدهای وارد بـف هفکـدام ،ایـن ظـف تقویـت
،شود که قصود از «من» در آیه شفیفه ،شخص پیا بف اکفم بوده و قصود از َبینـه ،تدـت و
دلیل ،است که پیا بف در ورد رسالت و بوتش بفای شفکان ارائه ،داد د ضایف «ه» در «مهنِ
َر ِّبهِ» ثائد صله بوده و فجع آن « ن وصوله» است؛ «یتلو» به عنای در پ،آ دن بـوده و ضـایفها
در «یتلوه» به «منِموصوله» و یا « َبینه» رجوع ،کند؛ با ایـن التظـه کـه بفگشـت آن بـه « ـن
وصوله» از قوت بفخوردار است؛ زیفا تطابق لفظ ،یز از تیا ذکف و ؤ ابـودن در آن رثایـت
،شود «شاهد» یز هاان قفآن است که اثداز بالغ ،و بیا  ،آن را شفکان ثـفب ،اهاید ـد و
،توا ستند با ظاره به آن به صحت قول و ادثای پیا بف اقفار کنند؛ و ضایف «ه» در «شاهد نه»
به « َ ْن وصوله» که هاان پیا بف اکفم است ،بازگشت ،کند و ضایف «قبله» یز به پیا بف اکـفم
 بف ،گفدد و «اولئک» هاان شفکان هستند که درآیات قبل از آنها سخن گفته شده است
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دلیل چهارم؛ یک ،از ا تقادها به اینکه « َم ْنِموصوله» ا،توا د پیا بف اکفم ،باشد ،ایـن اسـت کـه
ً
لفظ اولئک جاع است و َ ْن وصوله ا،توا د فجع آن باشد در جواب ایـن اشـکال بایـد گفـت او ،
شارالیه اولئک َ ْن وصوله یست؛ بلکه شفکا  ،هستند که درآیات قبل در ورد آنها سخن گفتـه شـده
ً
است؛ قفینه ؤید آن یز این است که دقیقا آیۀ قبل از آیۀ ذکور با اسم اشاره «اولئک» شفوع شده و لفـظ
ْ
ُ َ َ یُ ْ
َ ْ َ َ
ُاننةهاُ
ُیریهدُاْلةهاا
«اولئک» در این آیه ،دو ین اسم اشاره ،باشد و هاۀ این اسا  ،به ثبارت مهنُٰكن ِ
َََ
َو ِزینتها رجوع ،کند و این اسم وصول یز جاع است و اشکال وارده داع ،شود
دلیل پندم؛ در ورد روایات ،که د لت داشتند که قصود شاهد ا ام ثل ،است بیان شد که
بفخ ،اسناد آن ضعیف است و آن روایات ،که سند آن ضـعف داشـت یـز از ظـف ضـاون دارای
ّ
تشتت بود بهگو های که ا ع اثتااد به ضاون آنها ،شد؛ ا ا بنـا بـف اینکـه ایـن روایـات سـلم
افض گفدد ،باید آنها را از باب جفیوتطبیق و بطن آیه ،ه ظاهف و عنای آیه حسوب کفد
ً
ً
ؤید این طلب او  ،اسازگاری عنای ،است که در ورد دلیل اول توضیح داده شد و ثا یا ،روایـات
دیگفی است که بیان ،دار د که هف آ چه از آیات قفآن در ورد خوب،ها و یک،هـا اسـت بـف تضـفات
عصو ان تطبیق ،شود و بهثنوان بطن آیه بهشاار ،آیند (ا ا  ،1911 ،،ج ،1ص)219
َ ٰ َ ُ
ال ت ِ
دلیل ششم؛ یک ،از اشکالهای ،که بف شاهدبودن قفآن وارد شده ،این بود که با ثبارت «ف ِ
َََ ْ ٰ
لی َب َینةِِ »...اسـتفهام
ان َع ٰ ِ
ن ک َِ
فی م ْر یةِ م ْن ُِه» تطابق دارد در جواب باید گفت که استفهام در «ِافم ِ
ا کاری است لذا عنای آن این ،شود که ثل،رغم هاۀ این بینـه ،شـاهد و کتـاب وسـ ،،بـازهم
ایشان ایاان ا،آور د در ایندا این توهم پیش ،آید که کند پیا بف اکفم  بهدلیل اینکـه کسـ،
به او ایاان ا،آورد دچار تفدید در رسالتش شود! خداو د بفای داع چنین توها ،به ایشـان تأکیـد
،کند که ثدم ایاان شفکان ،باید باثا شود که شک در صحت رسالتش راه دهد و تفـفعبـودن
این طلب را بفخ ،فسفان یز تصفیح کفدها د (طباطبای ،،الایزان)111/19 1111 ،
نتیجه

با توجه به اینکه فجع ضاائف تصل در «یتلوه» و « َر ِّبهِ» به کلاۀ « َمن» در اـفاز ابتـدای ،آیـه و
ضایف «منه» به « َر ِّبهِ» بف ،گفدد ،بیان ،دارد که قصود از «شاهد» ،قفآن بوده و به صـادقبـودن
ادثای پیا بف بف رسالتش شهادت ،دهد ا ا دیگف اقـوال از ّ
قـوت زم در اسـتد ل بفخـوردار
یست و قول ،که ،گوید « قصود از شاهد ،ا ام ثل ،است» ،بیا گف عنای بـاطن ،و از بـاب
جفیوتطبیق ،باشد در تیده با توجه به طالب بیان شده عنای آیه اینگو ه تفجاه ،شود «آیا
 11کس[ ،پیا بف ]که هافاه او تدت و دلیل [بف رسالت و بندگ ]،از جا ب پفوردگارش ،باشـد و
در پ ،آن شاهدی [که هاان قفآن باشد که با عدزه بود ش د لت بف صـحت ادثـای پیـا بف دارد]
است از جا ب پفوردگارش و قبل از او [پیا بف اکفم] یز کتاب وس ،راهناای ،بـه ایـن تقا یـت و
رسالت کفده بود آیا بااینتال ایشان [ شفکان] به پیا بف ایاان ،آور د [خیف ایاان ا،آور د]»

پینوشتها

نجیحِعنِمجاهدوِلولههِو َِی ْت ُل ُ
َ
هوهِشهاه ِدِ
[ ]1ددثناِدجاجِبنِدمزةوِثناِش ابةوِثناِورلاءِعنِابنِ ِ
ابي
م ْن ُهِِمعهِدافوِمنِاللهِمل (ابناب،الحاتم ،تفسیف القفآن العظیم)2911/3 1111 ،
[ ]2ددثناِابيوِثناِابوالجماهروِثناِسعیدِبنِبشروِثناِعمرانِیعنيهِالقطانِعنِلتهادةِعهنِعكرمهةِ
ِیعنيهِلولههِو َِی ْت ُل ُ
َ
وهِشهاه ِدِم ْن ُههِِوِروالوِعهنِابهيِالعالیهةِوِابهیِصهالحِوِ
عنِابنع اسوِلالِِل رئی
ِ
مجاهدِفيِإددالِالروایاتِوِإبراهی ِوِعكرمهةِوِال هحاوِوِعطهاءِالسراسهانيِوِخصهیفِنحهوِذله ِ

(طبفی ،جا ع البیان)12/12 1112 ،

الکبیف)69/1 1116 ،
[« ]3یاِلتادةِانتِفقیهِاه ِال صرةِ ِهِفقالِهكااِیزعمونِفقالِابولعظرِههِبلغنهيِانه ِتظسهرِ
ِفإنِکنتِتظسرهِبعل ِفأنتِانتِوِاناِاسأل ِإلهیِانِلهالِ
القرآنِفقالِلهِلتادةِنع ِفقالِلهِابوِلعظر ِ
ابوِلعظرِعِویح ِیاِلتادةِهِإنِکنتِإنماِفسرتِالقرآنِمنِتلقاءِنظس ِفقدِهلكتِوِاهلكتِوِإنِکنتِ
لدِفسرتهِمنِالرلالِفقدِهلكتِوِاهلكتِویح ِیاِلتادةِإنماِیعرفِالقرآنِمهنِخوطهبِبهه» (کلینـ،،

الکاا911/1 1916 ،،؛ تـف ثـا ل ،،وسـائل الشـیعه116/21 1191 ،؛ دلسـ ،،بحـارا وار،
ب،تا )292/21
عنِعوفِعنِسلیمانِالعالفِعنِالحسینِبنِعليِ َو َِی ْت ُلوهُِ
ِ
[ ]1ددثناِابنِوکیعِلالهِثناِابواسامةِ
شاه ِدِم ْن ُهِِیعنيهِمحمداِشاهدِمنِالله (ابنادری  ،الانتخب ن تفسیف القفآن913/1 1191 ،؛
قفطب ،،الدا ع ألتکام القـفآن13/1 1931 ،؛ سـیوط ،،الـدر الانثـور 921/9 1191؛ طبـفی،
جا ع البیان)11/12 1112 ،
[ ]1اخ رناِابوِیزیدِالقراطیسيِفیماِکتبِإلیوِثناِاص غِبنِالظرجِلالهِسمعتِع دالردمنِبنِزیدِ
َ
فيِلولِاللههِا َِف َم ْن َ
ِکان َِعلیِِ َب ِّی َنةِم ْن َِر ِّبه َِو َِی ْت ُل ُ
وهِشاه ِدِم ْن ُهِِلهالهِرسهولِاللههِکهانِ
بنِاسل ِیقولِِ
علیِبینةِمنِربهِوِالقرآنِیتلوهِشاهداِای اِألنهِمنِرسهولِاللهه( ابناب،الحـاتم ،تفسـیف القـفآن

العظیم)2916/3 1111 ،
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َ
وِلولهههِوِ
[ ]9اخ رناِمحمدِبنِسعدِفیماِکتبِإلیِددثنيِعميوِثناِابيِعنِابیههِعهنِابنِع هاسِ
َی ْت ُل ُ
یاللهِ
وهِشاه ِدِم ْن ُهِِ فهوِل ری ِشاهدِمنِاللهِبالايِیتلوِمنِکتابِاللهِالايِانزلِعلهیِمحمهدِصهل ِ
علیهِوِسل (طبفی ،جا ع البیان)12/12 1112 ،
ابيعروبهةِعهنِلتهادةوِ
[ ]1ددثناِابيوِثناِعمروِبنِعليِال اهليوِثناِمحمدِبنِسواروِثناِسعیدِابنِ ِ
هِللتِألبيهِیاِابهِ َو َِی ْت ُل ُ
وهِشاه ِدِم ْن ُهِِإنِالناسِیقولونهِانه ِانهتِههوِ
ِ
ِ
عنِعروةِعنِمحمدِبنِعليِلال
لالهِوددتِانيِاناِهوِلكنهِلسانه (ابن اب ،تاتم ،تفسیف القفآن العظیم)2911/3 1111 ،
[ ]6ددثناِمحمدِبنِادمدِبنِل یدِناِصظوانِبنِصالحِثناِالولیدِبنِمسل ِثناِخلیدِبهنِدعلهجِعهنِ
یطالبِانِالناسِیزعمونِفهیِلهولِاللههِله ِذکهرهِوِ
لتادهِعنِعروهِبنِزبیرِعنِمحمدِبنِعلیِبنِاب ِ
یتلوهِشاهدِمنهِانکِانتِالتالیِفقالِوددتِانیِاناِههوِولكنههِلسهانِمحمهد( طبفا ـ ،،التفسـیف
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ابنأب،الحدید ،ثبدالحاید بن هبة الله ،شفح هجالبالغة ،قم ب ،ا1191 ،ق
ابناب،تاتم ،ثبـدالفتان بـن حاـد ،الدـفح و التعـدیل ،بیـفوت دار اتیـاء التـفا
العفب1211 ،،ق
ابناب،تاتم ،ثبدالفتان بن حاد ،تفسیف القفآن العظیم (ابناب،تاتم) ،ریاض کتبـة
زار ،چاپ سوم1111 ،ق
ابناثیف ،بارك بن حاد ،الکا ل ا ،التاریخ ،ب،جا ،ب ،ا ،ب،تا
ابناثیف ،بارك بن حاد ،النهایة ا ،غفیب الحـدیا و األثـف ،قـم اسـااثیلیان ،چـاپ
چهارم1931 ،ش
ابنادری  ،حاد بن اتاد ،الانتخب ن تفسیف القفآن و النکت الاستخفجة ن کتاب
التبیان ،قم کتابخا ه آیت الله فثش ،دف1191 ،،ق
ابنبابویه ،حاد بن ثل ،،ا ال ،تهفان کتابچ1199 ،ق،
ابنجزی ،حاد بن اتاد ،التسهیل لعلـوم التنز یـل ،بیـفوت شـفکة داراألرقـم بـن أبـ،
األرقم1113 ،ق
ابنجوزی ،ابوالففج ثبدالفتان بن ثل ،،الضـعفاء و الاتـفوکین ،تحقیـق ثبدالقاضـ،
الاهدی ،بیفوت دارالکتب العلایه1193 ،ق
ابنجوزی ،ثبدالفتان بن ثل ،،زاد الاسیف ا ،ثلم التفسیف ،بیفوت دارالکتاب1122 ،ق
ابنتبان ،حاد ،الادفوتین ،تحقیق حاود ابفاهیم زاید ،تلب دارالوث ،،ب،تا
ابنتدف ثسقال  ،،ابوالفضل اتاد بن ثل ،،تعفیف اهل التقدی بافاتب الاوصـواین
بالتدلی  ،تحقیق ثاصم بن ثبدالله القفیو  ،،ا ردن کتبه الانار ،ب،تا
ابنتدف ثسقال  ،،ابوالفضل اتاد بـن ثلـ ،،تقفیـب التهـذیب ،سـوریه دارالفشـید،
1193ق
ابنتنبل ،اتاد بن حاـد ،سـند اإل ـام أتاـد بـن تنبـل ،لبنـان – بیـفوت ؤسسـة
الفسالة ،ب،تا
ابنسیده ،ثل ،بن اسااثیل ،الاحکم و الاحـیط األثظـم ،بیـفوت دارالکتـب العلایـة،
1121ق
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ابنثاشور ،حادطاهف ،تفسیف التحفیف و التنویف الاعفوف بتفسیف ابـنثاشـور ،بیـفوت
ؤسسة التاریخ العفب1129 ،،ق
ابنثبدالسالم ،ثبدالعز یز بن ثبدالسالم ،تفسیف العز بن ثبدالسـالم ،بیـفوت دارالکتـب
العلایة ،نشورات حاد ثل ،بیضون1121 ،ق
ابنثدیبه ،اتاد ،البحف الادید ا ،تفسیف القفآن الادیـد ،قـاهفه تسـن ثبـاس زکـ،،
1111ق
ابنثطیه ،ثبدالحق بـن غالـب ،الاحـفر الـوجیز اـ ،تفسـیف الکتـاب العز یـز ،بیـفوت
دارالکتب العلایة ،نشورات حاد ثل ،بیضون1122 ،ق
ابناارس ،أتاد بـن اـارس ،عدـم قـایی اللغـة ،قـم کتـب ا ثـالم ا سـال ،،
1191ق
ابنقولو یه ،جعفف بن حاد ،کا ل الز یارات ،تفجاه ذهنـ ،تهفا ـ ،،تهـفان پبـام تـق،
1911ش
ابنکثیف ،اسااثیل بن ثاف ،تفسیف القفآن العظیم (ابن کثیف) ،بیفوت دارالکتب العلایـة،
نشورات حاد ثل ،بیضون1111 ،ق
ابن اجه ،حاد بن یز ید ،سنن ابن اجه ،بیفوت دارالدیل1111 ،ق
ابن نظور ،حاد بن کفم ،لسان العفب ،بیفوت دارالفکف للطباثة و النشف و التوزیع1111 ،ق
ابن یثم بحفا  ،،قواثد الافام ا ،ثلم الکالم ،قم کتابخا ـه آیـتاللـه فثشـ ،دفـ،،
چاپ دوم1193 ،ق
ابوالفتوح رازی ،تسین بن ثل ،،روض الدنان و روح الدنان ا ،تفسیف القـفآن ،شـهد
آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسال 1191 ،،ق
ابوتیان ،حاد بن یوسف ،البحف الاحیط ا ،التفسیف ،بیفوت دارالفکف1129 ،ق
ا ا  ،،ثبدالنب ،،افهنگ قفآن (اخالق تایده) ،قم طبوثات دین1911 ،،ش
آلوس ،،حاود بن ثبدالله ،روح الاعا  ،ا ،تفسـیف القـفآن العظـیم و السـبع الاثـا ،،
بیفوت دار الکتب العلایة ،نشورات حاد ثل ،بیضون1116 ،ق
بحفا  ،اصفها  ،،ثبدالله بن ورالله ،ثوالم العلوم و الاعارف واألتوال ،قم اإل ام ثلـ،
بن أب ،طالب ثلیه السالم1912 ،ش
بحفا  ،،سید هاشم ،غایة الافام و تدة الخصام ا ،تعیین اإل ام ـن طفیـق الخـاص و
العام ،بیفوت ب ،ا ،ب،تا
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بحفا  ،،هاشم بن سلیاان ،البفهان ا ،تفسیف القفآن ،قم وسسة البعثة ،قسم الدراسـات
اإلسال یة1116 ،ق
بخاری ،حاد بن اسااثیل ،الضعفاء الصـغیف ،تحقیـق حاـود ابـفاهیم زایـد ،تلـب
دارالوث1913 ،،ق
بخاری ،حاد بن اسااثیل ،صحیح البخاری ،صف وزارة ا وقاف ،الادلـ ا ثلـ،
للشئون ا سال یة ،چاپ دوم1191 ،ق
بغوی ،تسین بن سعود ،تفسیف البغـوی الاسـا ،عـالم التنز یـل ،بیـفوت دار إتیـاء
التفا العفب1129 ،،ق
بالذری ،اتاد بن یحی ،بن جابف بن داوود ،جاـل ا سـاب ا شـفاف ،تحقیـق سـهیل
زکار ،ریاض الزرک ،،بیفوت دارالفکف1111 ،ق
بیضاوی ،ثبدالله بن ثاف ،أ وار التنز یل و أسفار التأو یل (تفسیف البیضـاوی) ،بیـفوت دار
إتیاء التفا العفب1111 ،،ق
پا ،پت ،،ثناءالله ،التفسیف الاظهفی ،پاکستان کتبة رشدیه1112 ،ق
تف ذی ،حاد بن ثیس ،،الدا ع الصحیح ،صف دارالحدیا1199 ،ق
ثعالب ،،ثبدالفتان بن حاد ،تفسیف الثعالب ،الاسا ،بـالدواهف الحسـان اـ ،تفسـیف
القفآن ،بیفوت دار إتیاء التفا العفب1111 ،،ق
ثعلب ،،اتاد بن حاد ،الکشف و البیان الاعفوف تفسـیف الثعلبـ ،،بیـفوت دار إتیـاء
التفا العفب1122 ،،ق
ثقف ،،ابفاهیم بن حاد ،الغارات ،تحقیق سید جالل الدین حد  ،ب،جا ،ب ،ا ،ب،تا
ثقف ،تهفا  ،،حاد ،روان جاو ید در تفسیف قفآن دید ،تهفان بفهان1911 ،ق
جفجا  ،،تسین بـن تسـن ،جـالء األذهـان و جـالء األتـزان (تفسـیف گـازر) ،تهـفان
دا شگاه1911 ،ق
جوهفی ،اسااثیل بن تااد ،الصحاح تاج اللغة و صـحاح العفبیـة ،بیـفوت دارالعلـم
للاالیین1913 ،ق
تف ثا ل ،،حاد بن تسن ،وسائل الشیعة ،قم وسسه آلالبیت 1191 ،ق
تسکا  ،،ثبیدالله بن ثبدالله ،شواهد التنز یل لقواثد التفضیل ،وزارة الثقااـة و اإلرشـاد
اإلسال  ،،تهفان ؤسسة الطبع و النشف1111 ،ق
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62
69

تسن ،واثظ ،حاود بن حاد ،دقائق التأو یل و تقائق التنز یل ،تهفان فکـز پژوهشـ،
یفا کتوب1911 ،ش
تایفی ،شوان بن سعید ،شا العلوم و دواء کالم العفب ن الکلوم ،د شق دارالفکف،
1129ق
خازن ،ثل ،بن حاد ،تفسیف الخازن الاسا ،لباب التأو یل ا ،عا  ،التنز یل ،بیـفوت
دارالکتب العلایة ،نشورات حاد ثل ،بیضون1116 ،ق
دروزه ،حاد ثزه ،التفسیف الحدیا تفتیب السـور تسـب النـزول ،بیـفوت دارالغـفب
اإلسال 1121 ،،ق
درو یش ،ح،الدین ،اثفاب القفآن الکفیم و بیا ه ،سوریه ا رشاد1116 ،ق
دثاس ،اتاد ثببد ،اثـفاب القـفآن الکـفیم (دثـاس) ،سـوریه دارالفـاراب ،للاعـارف،
1126ق
دیلا ،،شیخ تسن ،ارشاد القلوب ال ،الصواب ،قم شفیف رض1112 ،،ق
ذهب ،،شا الدین حاد بن اتاـد ،الاغنـ ،اـ ،الضـعفاء ،تحقیـق ورالـدین ثتـف،
ب،جا ،ب ،ا ،ب،تا
ذهب ،،شا الدین حاد بن اتاد ،یزان ا ثتدال ا ،قد الفجال ،تحقیق الشیخ ثل،
حاد عوض ،الشیخ ثادل اتاد ثبد الاوجود ،بیفوت دار الکتب العلایه1116 ،م
راغب اصفها  ،،تسین بن حاد ،ففدات ألفاظ القفآن ،بیفوت دارالشا یة1112 ،ق
رشید رضا ،حاد ،تفسیف الانار ،بیفوت دارالاعفاة1111 ،ق
زبیدی ،اجـد اصـف ،التیسـیف اـ ،التفسـیف للقـفآن بفوایـة أهـل البیـت  ،بیـفوت
دارالاحدة البیضاء1121 ،ق
زرکش ،،حاد بن بهادر ،البفهان ا ،ثلوم القفآن ،بیفوت دارالاعفاة1119 ،ق
ز خشفی ،حاود بن ثاف ،الکشاف ثن تقائق غوا ض التنز یل و ثیـون األقاو یـل اـ،
وجوه التأو یل ،بیفوت دارالکتاب العفب1191 ،،ق
ز خشفی ،حاود بن ثاف ،قد ة األدب ،تهفان وسسـه طالعـات اسـال  ،دا شـگاه
تهفان1913 ،ش
سبزواری ،حاد ،ارشاد ا ذهان ال ،تفسیف القـفآن ،بیـفوت دارالتعـارف للاطبوثـات،
1193ق
سافقندی ،صف بن حاد ،بحفالعلوم ،بیفوت دارالفکف ،ب،تا
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سیوط ،،ثبدالفتان بن اب،بکف ،الدرالانثور ا ،التفسیف بالاأثور ،قم کتابخا ه آیتاللـه
فثش ،دف1191 ،،ق
شاهثبدالعظیا ،،تسین ،تفسیف اثن،ثشفی ،تهفان یقات1939 ،ش
شوکا  ،،حاد ،اتح القدیف ،د شق دار ابن کثیف1111 ،ق
صاا ،،حاود ،الددول ا ،إثفاب القفآن و صفاه و بیا ه ع اوائد حو یة ها ة ،د شـق
دارالفشید ،چاپ چهارم1111 ،ق
ّ
الاسـا ،تفسـیف ثبـدالفزاق ،لبنـان
صنعا  ،،ثبدالفزاق بن هاام ،تفسیف القفآن العز یـز
دارالاعفاة1111 ،ق
طباطبای ،،سید حادتسین ،الایزان ا ،تفسیف القـفآن ،قـم داتـف ا تشـارات اسـال ،
جا عه درسین توزه ثلایه1111 ،ق
طبفا  ،،سلیاان بن اتاـد ،التفسـیف الکبیـف تفسـیف القـفآن العظـیم (الطبفا ـ ،)،اردن
دارالکتاب الثقاا1116 ،،ق
طبفس ،،اتاد بن ثل ،،اإلتتداج ،تفجاه جعففی ،تهفان اسال یه 1911 ،ش
طبفس ،،اضل بن تسن ،تفسیف جوا ع الدا ع ،قم تـوزه ثلایـه قـم ،فکـز ـدیفیت،
1112ق
طبفس ،،اضل بن تسن ،داع البیان ا ،تفسیف القـفآن ،اصـف خسـفو ،تهـفان چـاپ
سوم1912 ،ش
طبفی ،حاد بن جفیـف ،جـا ع البیـان اـ ،تفسـیف القـفآن (تفسـیف الطبـفی) ،بیـفوت
دارالاعفاة1112 ،ق
طفیح ،،اخفالدین بن حاد ،داع البحفین ،تهفان فتضوی ،چاپ سوم1916 ،ش
طوس ،،حاد بن تسن ،التبیان ا ،تفسیف القفآن ،بیـفوت دار إتیـاء التـفا العفبـ،،
ب،تا
طیب ،ثبدالحسین ،اطیب البیان ا ،تفسیف القفآن ،تهفان اسالم1931 ،ش
اخف رازی ،حاد بن ثاف ،التفسیف الکبیف ( فاتیح الغیـب) ،بیـفوت دار إتیـاء التـفا
العفب1129 ،،ق
افاء ،یحی ،بن زیاد ،عا  ،القفآن (افاء) ،قاهفه الهیئة الاصفیة العا ة للکتاب1119 ،م
اضلالله ،حادتسین ،ن وت ،القفآن ،بیفوت دارالاالك1111 ،ق
ایفوزآبادی ،حاد بن یعقوب ،القا وس الاحیط ،بیفوت دارالکتب العلایة1121 ،ق

تحلیل روایی ـ ادبی «شاهد» در آیۀ بَیّنه از منظر فریقین

 19ایض کاشا  ،،حاد بن شاه فتض ،،تفسیف الصاا ،،تهفان کتبة الصدر1116 ،ق
 11قفش ،بناب ،،ثل،اکبف ،قا وس قفآن ،تهفان دارالکتب اإلسال یة ،چاپ ششم1911 ،ش
 16قفطب ،،حاد بن اتاد ،الدا ع ألتکام القفآن ،تهفان اصف خسفو1931 ،ش
 13قفط ،،جاالالدین اب،الحسن ثل ،بن یوسف ،ا باه الـفواه ثلـ ،ا بـاه النحـاه ،بیـفوت
کتبه ثنصفیه 1121 ،ق
 11قندوزی تنف ،،ینابیع الاودة لذوی القفب ،،ب،جا ،ب ،ا ،ب،تا
 11قو وی ،اسااثیل بن حاد ،تاشیة القو وی ثل ،تفسیف اإل ام البیضاوی و عـه تاشـیة
ابن التادید ،لبنان ،دارالکتب العلایة ،نشورات حاد ثل ،بیضون1122 ،ق
 11کلین ،،حاد بن یعقوب ،أصول الکاا ،،تفجاه کافهای1916 ،ش
 19کوا ،،افات بن ابفاهیم ،تفسیف افات الکوا ،،تهفان وزارة الثقااة و اإلرشـاد اإلسـال ،،
ؤسسة الطبع و النشف1119،ق
 11دلســ ،،حاــدباقف بــن حاــدتق ،،بحــار األ ــوار الدا عــة لــدرر أخبــار األئاــة
األطهار  ،لبنان ،دار إتیاء التفا العفب ،،ب،تا
 12حقق تف ذی ،بفهانالدین تسین ،عارف ،داوثه واثظ و کلاات سید بفهانالـدین
حقق تف ذی ،تهفان فکز شف دا شگاه1911 ،،ش
 19حل ،،حاد بن اتاد ،تفسیف الداللین ،لبنان ؤسسة النور للاطبوثات1113 ،ق
 11فتض ،زبیدی ،حاد بن حاد ،تاج العفوس ن جواهف القا وس ،بیـفوت دارالفکـف،
1111ق
 16فثش ،شوشتفی ،قاض ،ورالله ،اتقاق الحق و ازهاق الباطل ،قـم کتابخا ـه آیـتاللـه
فثش ،دف1191 ،،ق
 13صطفوی ،تسن ،التحقیق ا ،کلاات القفآن الکفیم ،تهفان بنگاه تفجاه و شف کتـاب،
1939ش
 11ظفــف ،شــیخ حادرضــا ،ثقائــد ا ا یــه ،تقــدیم الــدکتور تا ــد تنفــ ،داود ،قــم
ا صاریان ،ب،تا
 11غنیه ،حادجواد ،التفسیف الکاشف ،قم دارالکتاب اإلسال 1121 ،،ق
فید ،حاد بن حاد بن عاان ،النکت ا ثتقادیه ،تحقیق رضا ختاری ،بیفوت
11
دارالافید1111 ،ق
فید ،حاد بن حاد ،األ ال( ،للافید) ،قم کنگفه شیخ فید1119 ،ق
199
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قاتل بن سلیاان ،تفسیف قاتـل بـن سـلیاان ،بیـفوت دار إتیـاء التـفا العفبـ،،
191
1129ق
کارم شیفازی ،اصف ،تفسیف او ه ،قم دارالکتب اإلسال یة1911 ،ش
192
ک ،بن تاوش ،الهدایة إل ،بلون النهایة ،جا عة الشارقه ،ا ارات کلیـة الدراسـات
199
العلیا و البحا العلا1121 ،،ق
یبدی ،اتاد بن حاد ،کشف ا سفار و ثدة ا بـفار ( عـفوف بـه تفسـیف خواجـه
191
ثبدالله ا صاری) ،تهفان ا یف کبیف1911 ،ش
 196حاس ،اتاد بـن حاـد ،اثـفاب القـفآن ( حـاس) ،بیـفوت دارالکتـب العلایـة،
نشورات حاد ثل ،بیضون1121 ،ق
 193سائ ،،اتد بن شعیب ابو ثبدالفتان ،الضعفاء و الاتفوکین ،تحقیق حاد ابفاهیم
زاید ،تلب دارالوث ،،ب،تا
 191یشابوری ،حاود بن ابوالحسن ،إیداز البیان ثن عا  ،القفآن ،بیـفوت دارالغـفب
اإلسال 1113 ،،ق
 191هاشا ،،سید اتاد ،جواهف البالغه ،قم راویان1916 ،ش
 901هیثا ،،ورالدین ثل ،بن اب،بکف ،داع الزوائد و نبع الفوائد ،بیـفوت دارالفکـف،
1112ق

