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چکیده
«کتاب» در قرآن کریم کاربردهای متعدددی دارد .یکد ا ایدک کاربردهدا «علدم
الکتاب» است ،ایک تعبیر دوبار در قرآن استعمال شدد اسدتی ید بدار در مدررد
کس که بخش ا «علم الکتاب» را دارا برد  ،و ی بار در مررد کس که ا تمدا
در برابدر مشدرکیک گدراه
«علم الکتاب» آگا برد  ،و بدر رسدالت پیدامبر
م دهد .در تعییک منظرر ا «کتاب» و حقیقت آن اختالف شد که آیا مراد ،لدر
محفرظ است ،یا کتب آسمان پیشیک ،و یا قرآن کریمی و نیز عالم به تمدا «علدم
الکتاب» آیا خداوند است ،یا جبرئیل ،یا علمای اهل کتاب ،یا ائمه  .با تحلیدل
و بررس آیات و روایات روشک م شرد که منظرر ا علم الکتداب همدان حقیقدت
قرآن کریم است که هم در لر محفرظ برد  ،و هم جامع کتاب آسمان اسدتی و
 ،ائمده اهادار
مصداق آگاهان ا تما «علم الکتاب» هم بعدد ا پیدامبر
هستند.
واژههای کلیدی :علم الکتاب ،لر محفرظ ،علم اما .

 .1استاد حوزه علمیه قم.
 .2دانش آموخته سطح  ،4مؤسسه آموزش عالی امام صادق.

شماره  ،106صفحه86 – 69 :

مقدمه
ا مسائل است که اصدل آن ،مدررد اتفداق شدیعیان
گستردگ علر ائمه اهاار
است ،و تعابیری چرن «معدن العلم» (کلین 227 :7 ،7041 ،ی صدفار )65 :7 ،7040 ،یدا
«عالم بما کان و ما یکرن» (کلین  )254 :7 ،7041 ،که در روایات آمد  ،نشدان ا عمد و
گستردگ ایک علر دارد .یک ا حر های علر ایشان آگداه ا «علدم الکتداب» اسدت
که در روایات ا آن سخک به میان آمد است .اما فام دقی و عمی آن در گرو تحلیدل و
بررس ایک دسته روایات است ،که تحقی پیش رو به آن پرداخته است.
کتاب در لغت

«کتاب» در لغت ا ماد «ک ت ب» به معندای مدمیمه کدردن چدر روی چدر و
دوخددتک آن اسددت (فیددرم 620 :2 ،7070 ،ی راغددب ،)566 :7 ،7072 ،کدده در مددمیمه
کردن لفظ به لفظ ،و نگاشتک و به نظم و خط در آوردن نیز استعمال شد اسدت (راغدب،
 .)566 :7 ،7072همچنیک به معنای حکم کردن ،قضا و واجب کردن نیز به کدار مد رود
(ابک اثیر701 :6 ،7651 ،ی فیرم  )620 :2 ،7070 ،همانهدرر کده خداوندد مد فرمایدد:
«کتِبَ عَلَیکمُ الصِّیا ُ» ( بقر  ،)786 :و لفظ «کتاب» نام است برای مجمدر آن چیدزی
که نرشته و ثبت شد است (ابک منظرر.)568 :7 ،7070 ،
کاربرد کتاب در قرآن

واژ کتاب در قرآن کریم کاربردهای متفاوت دارد:

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج

 .1هرگونه نوشته

در برخ آیات« ،کتاب» در همان معنای لغری یعن امر نگاشته شد بده کدار رفتده
است ،مانند گفته ملکه سبا که به درباریان خریش گفت :یأَیُّهَا الْمَلَؤُاْ إِنى أُلْقِى َ إِلى َ
کتَابٌ کرِیم (نمل)26 :ی اى بزرگان مملکت نامهاى گرامى نزد افکندد اندد .یدا خاداب
خداوند به پیامبرش که خراندن هر گرنه نرشتهای را نف فرمرد  :وَ مَا کنتَ تَتْلُىااْ مِى
قَبْلِ ى ِ مِ ى کتَىىابٍ (عنکبددرت)08 :ی و پ دیش ا ای دک [قددرآن] ،تددر ه دیچ نرشددتهاى را
نمىخراندى.

 .2قرارداد مکتوب

کاربرد دیگر «کتاب» ،قرارداد مکترب است :وَ الَّذِی َ یبْتَغُانَ الْکتَابَ مِمَّىا مَلَکىتْ
أَیمَانُکمْ فَکاَتِبُاهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (نرر)66 :ی و آن بردگانتان که خراسدتار نرشدتک
قرارداد مخصرص براى آ اد شدن هستند ،با آنان قدرارداد ببندیدد اگدر رشدد و صدال در
آنان احساس مىکنید.
 .3حکم الهی

گاه ا آنچه که به عنران حکم الا ثبت شد است تعبیر به «کتاب» شدد اسدت:
الْمُحْصَنَاتُ مِ َ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکتْ أَیمَانُکمْ کتَابَ اللَّ ِ عَلَىیکم (نسدا )20 :ی و ندان

 .4سرنوشت و قضای الهی

گاه «کتاب» به معنای آنچه که به صررت قاع بده عندران سرنرشدت انسدان هدا
تعییک شد است ،بهکار رفته ،که ایک سرنرشت م تراند ناظر به دنیا و یا آخرت باشدد .امدا
دنیا ،مثل آیه :أُوْلَئک ینَالُهُمْ نَصِیبُهُم مِّ َ الْکتَابِ حَت َّ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُىلُنَا یتَاَفَّىاْنَهُم
(اعراف)61 :ی آناا نصیبشان را ا آنچه مقدّر شد مىبرند تا مانى کده فرسدتادگان مدا بده
سراغشان روند و جانشان را بگیرند .و اما آخرت ،همانهرر که در مررد جایگدا بددکاران و
نیکرکاران م فرمایدد :إِنَّ کتَابَ الْفُجَّىارِ لَفِى سِىجِّی
بدکاران در سجّیک اسدتی و :إِنَّ کتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِ عِلِّیىی

(ماففدیک)1 :ی یقیندا پروندد
(ماففدیک)78 :ی بده یقدیک

پروند نیکان در علییک است .منظرر ا کتداب در ایدک آیدات سرنرشدت و قضدای حتمد
الا است که بدرای بددکاران و نیکرکداران تعیدیک شدد اسدت (هباهبدای :24 ،7071 ،
.)262
 .5نامه اعمال

قرآن کریم در آیات متعددی ا نامهی اعمال به «کتاب» تعبیدر کدرد اسدت ،مانندد:
وَ کلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَئِرَهُ ف ِ عُنُقِ ِ وَ نُخْرِجُ لَ ُ یاْمَ الْقِیامَةِ کتَابًىا یلْقَئى ُ مَنشُىارًا اقْىرَأْ
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کتَابَک کفَ بِنَفْسِک الْیاْمَ عَلَیک حَسِیبًا (اسرا )70 -76 :ی و عمل هدر انسدانى را بدراى
همیشه مال او نمرد ایم ،و رو قیامت نرشتهاى را بدراى او بیدرون مدىآوریدم کده آن را
پیش رویش گشرد مىبیند[ .به او گفته م شرد ]:کتاب خرد را بخران ،کدافى اسدت کده
امرو خردت بر خرد حسابگر باشى.
و در آیه دیگری هر امت را دارای کتاب بیدان مد کندد :کىل أُمَّىةٍ تُىْْعَ إِلى َ
کتَابِهَا (جاثیه)28 :ی هر امتى به سرى نامه اعمالش خراند مىشرد.
 .6کتابهای آسمانی

یک ا پر کاربردتریک استعمالهای واژ «کتاب» در قرآن کدریم مربدرب بده کتداب-
های آسمان است که م تران آناا را به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول :گاه مال کتب و تعالیم آسمان مراد است ،مانند :بَعَثَ اللَّى ُ النَّبِىی َ
مُبَشِّرِی َ وَ مُنذِرِی َ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْکتَابَ بِالْحَقِِّ لِیحْکمَ بَی َ النَّاسِ فِیمَىا اخْتَلَفُىااْ فِیى
(بقر )276 :ی خدا پیامبرانى را مژد دهند و بیم رسان برانگیخت ،و بدا آندان بده درسدتى
کتاب نا ل کرد ،تا میان مرد در آنچه با هم اختالف داشتند ،داورى کند.
لَقَْْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیقُامَ النَّاسُ بِالْقِسْى
(حدید)52 :؛ همانا ما پیامبران خود را با دالیـل روشـ فرسـتادیم و بـا آنـان کتـا و
ترازو[ى تشخیص حق از باطل] نازل کردیم تا مردم به عدالت بر خیزند.
دسته دوم :گاهی مراد از «کتا » ،کتا های آسمانی پـیش از رـرآن کـریم اسـت:
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وَ إِذْ اتَینَا مُاس َ الْکتَابَ وَ الْفُرْقَان (بقره)951 :؛ و (نیز به خاطر آوریـد) هنگـام را
که به موس  ،کتا و وسیله تشخیص (حق از باطل) را دادیم.
و مراد از «کتا » در تعبیر «اهل الکتا » که در ررآن به وفور بـه کـار رفتـه اسـت
(به عنوان نمونه ر.ک :آلعمـران46 :؛ نسـا 979 :؛ مائـده46 :؛ عنکبـو  ،)64 :همـی
معناست.
دسته سر  :در بسیاری ا آیات منظرر ا «کتاب» ،قرآن کریم است :ذلِک الْکتىابُ
ال رَیبَ فی ِ هُْىً لِلْمُتَّقی

(بقر )2 :ی ایک کتاب عظیم که ش

در آن را نددارد مایده

هدایت پرهیزگاران است.
و نیز مانند آیه شریفه :نَزَّلَ عَلَیک الْکتَابَ بِالْحَقِّ مُصَىِّْقًا لِّمَىا بَىی ْ یَْیى

(آل

عمران)6 :ی ایک کتاب را به ح بر تر نا ل کرد ،که تصددی کنندد کتدابهداى پدیش ا
خرد است.
 .7کتاب وقایع و حوادث (لوح محفوظ)

ا دیگر کاربردهای «کتاب» در قرآن کریم ،استعمال آن برای «لر محفرظ» اسدت:
وَ إِن مِّ قَرْیةٍ إِلَّا نَحْ ُ مُهْلِکاهَا قَبْلَ یاْمِ الْقِیمَةِ أَوْ مُعَذِّبُاهَا عَذَابًا شَِْیًْا کىاَنَ ذَلِىک
ف ِ الْکتَابِ مَسْطُارًا (اسرا )68 :ی هیچ شار و آبادى (ظالم ) نیسدت مگدر اینکده آن را
پیش ا رو قیامت هالک مىکنیم یا به عذاب شدیدى گرفتارشان خراهیم سداخت ایدک،
در کتاب الاى ثبت است.
ا اشار آیه شریفه به ت ت حرادث جزئ و ثبدت آن بده عندران قضدای محتدر
روشک م شرد منظرر ا «کتاب» در آیه شریفه همان «لر محفرظ» اسدت (هباهبدای ،
وَ ال رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إِالَّ فی کتابٍ مُبی

(انعدا )66 :ی هدیچ داندهاى در تداریکىهداى

میک ،و هیچ تر و خشکى نیسدت مگدر آنکده در کتدابى روشدک [ثبدت] اسدت .در آیدات
متعددی به آن اشار شد است (هه62 :ی حج14،ی فاهر .)77 :قدرآن کدریم گداه ا آن
به «ا الکتاب» (رعد66 :ی خرف ،)0 :گداه «کتداب حفدیظ» (ق )0 :و گداه «کتداب
مکنرن» (واقعه )18 :یاد م کند.
علم الکتاب

تعبیر «علم الکتاب» دو بار در قرآن کریم به کدار رفتده اسدت ،ید

بدار در مداجرای

آوردن تخت بلقیس ترسط آصف بک برخیا که قرآن کریم م فرماید :قَالَ الَّىذِى عِنىَْهُ
عِلْمٌ مِّ َ الْکتَابِ أَنَا ءَاتِیک بِ ِ قَبْلَ أَن یرْتََّْ إِلَیک طَرْفُک (نمل)04 :ی کسى که دانشدى
ا کتاب (آسمانى) داشت گفت :پیش ا آنکه چشم بر هم نى ،آن را نزد تر خراهم آورد.
شداادت مد دهدد:
و بار دیگر در خصرص شاهدی است که بر رسالت پیامبر
وَ یقُالُ الَّذی َ کفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ کف بِاللَّ ِ شَهیْاً بَینىی وَ بَیىنَکمْ وَ مَى ْ عِنْىَْهُ
عِلْمُ الْکتاب (رعد)06 :ی آناا که کافر شدند مىگریند« :تر پیامبر نیسدتى!» بگدر :کدافى
است که خداوند ،و کسى که علم کتاب (و آگاهى بر قرآن) نزد اوست ،میدان مدک و شدما
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 ،)766 :76 ،7071لرح که همه وقایع در آن ثبت است :ال حَبَّةٍ فی ظُلُماتِ الْىأَرْ
ِ
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گرا باشند.
تفاو ای دو تعبیر روش است ،یکی با تعبیر الَّذی عِنْىَْهُ عِلْىمٌ مِى َ الْکتىاب
حکایت از آگاهی از بخشی از «علم الکتا » داشته ،و دیگری با تعبیـر مَ ْ عِنَْْهُ عِلْىمُ
الْکتابِ حاکی از احاطه به تمام «علم الکتا » دارد.
در اینکه منظرر ا «الکتداب» در مَ ْ عِنَْْهُ عِلْمُ الْکتابِ کددامی

ا معدان فدرق

است ،سه دیدگا وجرد دارد:
 .1لوح محفوظ
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دیدگا اول منظرر ا «کتاب» را همان «لر محفرظ» دانستهاند ،اما در اینکده عدالم
به آن کیست سه دیدگا وجرد دارد:
 .7عالم به آن ،خداوند است .اشکال که ایک دیدگا با آن روبروست ایک است کده در
ایک صررت ،در عاف «مک عند علم الکتاب» بده «اهلل» ،معادرف و معادرف الیده یکد
خراهند شد ،و ایک خالف ظاهر عاف استی چرا که عاف ظارر در تعدد دارد! عدالو بدر
اینکه عاف ی ذات با صفت به ذات خالف اصدل بدرد  ،و مغدایر فصداحت اسدت (فخدر
را ی66 :76 ،7024 ،ی عال الددددیک بغددددادی25 :6 ،7076 ،ی مظفدددر776 :6 ،7022 ،ی
هباهبای )680 :77 ،7071 ،
 .2عالم به آن ،جبرئیل است .ایک قرل به ابک عباس و سدعید بدک جبیدر نسدبت داد
شد اسدت (قرهبد 665 :74 ،7650 ،ی سدیره  .)56 :0 ،7040 ،اشدکال کده بدر ایدک
دیدگا مار شد ایک است که وقت مشرکیک نه جبرئیل را م دیدند و نده آن را قبدرل
داشتند ،شاادت جبرئیل ثمر ای ندارد (هاران .)744 :0 ،7025 ،
به نظر م رسد ایک نقد در صررت وارد است کده آیده در صددد احتجداش باشدد ،در
حال کده ظداهر آیده در صددد تدرببه و تادیدد اسدتی چدرا کده وقتد کسد رسدالت
را قبرل ندارد ،کتاب و عالم به آن را هم قبرل ندارد تا شاادت چنیک کسد
پیامبر
در صددد احتجداش ،مدرد
را برای رسالت بپذیرد! بنابرایک مناق نیست که پیامبر
را به چنیک شاهدی ارجا بدهد.
ا فر ندددان ایشددان هسددتند
 .6عددالم بدده آن ،امیرالمددرمنیک و سددایر ائمدده
(مجلس  ،ب تا.)81 ،
دلیل عقل بر رد دیدگا دو و خصرصا دیدگا سر وجرد ندارد ،بلکه بایدد در ایدک

خصرص ا نقل یاری گرفت که آیا نف یا تأییدی در ایک مینه وجرد دارد یا خیر؟
 .2کتب آسمانی پیشین
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دیدگا دیگر ایک است که منظرر ا «کتاب» ،کتابهای آسمان پیشدیک اسدت ،و در
خصرص عالم به آن هم دو احتمدال مادر شدد اسدت .7 :منظدرر ا «مدک عندد علدم
الکتاب» علمای اهل کتاب هستند ،که به واساه آگاه آناا ا کتب آسدمان پیشدیک در
درون خردشان شاهد بر صدق ادعای نب هستند (شرکان 746 :6 ،7070 ،ی ابک عاشدرر،
ب تدا .2 .)277 :72 ،منظدرر ،اهدل کتداب چدرن «عبدداهلل بدک سدال »« ،تمدیم داری»،
«سلمان فارس » و مانند ایشان باشند (آدرس؟).
در نادرستی ای دیدگاه وجوهی ذکر شده است:
الف .برخالف گفته برخ مفسران که ایک شاادت را شاادت وجددان علمدای اهدل
کتاب دانستهاندد (ابدک عاشدرر ،بد تدا )277 :72 ،آنچده آیده شدریفه بده آن اشدار دارد
«شاادت» است ،نه صرف آگاه ! و ا آنجا که سرر «رعد» مکد اسدت و در آن رو نده
هیچکدا ا علمای اهل کتاب ،و نه اشخاص که نا برد م شدرد ایمدان نیداورد بردندد،
پس شاادت در کدار نبدرد  ،و معندا نددارد قدرآن بده شداادت آنادا بدرای اثبدات نبدرت
استناد کند! (هباهبای 686 :77 ،7071 ،ی سبحان .)04 :0 ،7072 ،
پیامبر
مؤیّد ایک وجه ،سخک سعید بک جبیر است که وقت ا او سرال م کنندد کده «مدک
عند علم الکتاب» آیا عبداللَّه بک سال است؟ م گرید :چگرنه مراد او باشدد و حدال آنکده
ایک سرر در مکه نا ل شد و ابک سال در مدینه مسلمان شد (سیره .)56 :0 ،7040 ،
ب .عاف چنیک افرادی به خداوندد و قدرار دادن شداادت ایشدان در کندار شداادت
خداوند قابل پذیرش نیست (سبحان )04 :0 ،7072 ،ی چرا که به نظر م رسدد سدنخیت
بیک ایک دو شاادت وجرد نداردی اینکه شاادت کسد قدریک شداادت «اهلل» قدرار بگیدرد
نشان ا مرتبه بسیار باالی دارد و نرع مد و فضیلت برای آن شاادت دهند بده شدمار
م رود (مجلس  ،ب تا.)88 ،
ش .شاادت افرادی چرن سدلمان فارسد و عبدداهلل بدک سدال و مانندد ایشدان کده
احتمال کذب در آناا منتف نیست چه حجیت برای کفار بده ارمغدان مد آورد کده بده
احتجداش شدرد؟ (فخدر را ی،)60 :76 ،7024 ،
شاادت ایشان برای رسالت پیدامبر
بلکه استناد به شاادت «مک عند علم الکتاب» و قریک ساختک آن بعدد ا شداادت «اهلل»
داللت بر عصمت کس دارد که علم کتاب نزد اوست (مجلس  ،ب تا.)88 ،
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د .قرآن کریم در مرامع که م خراهد ا آگاه علمای اهدل کتداب سدخک بگریدد
هرگز چنیک تعبیر جامع چرن «مک عند علم الکتاب» برای ایشان به کار نم برد ،بلکده
یا آناا را «اهل الکتاب» (آلعمران50 :ی نسدا  )717 :ترصدیف مد کندد ،یدا ا ایشدان بده
کسان که بار ای ا کتاب برد اند تعبیر م کند :الَّذی َ أُوتُاا نَصیباً مِ َ الْکتىاب (آل
عمران26 :ی نسا )00 :ی حت برای آصف بک برخیا با آن علم غریبش تعبیدر مَى عِنْىَْهُ
عِلْمُ الْکتاب را به کار نم برد.
 .3قرآن کریم
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بسیاری ا مفسران معتقدند مراد ا «کتاب» در ایک آیه« ،قرآن کریم» اسدت ،یعند
شداادت مد دهدد (ر.ک:
آن کس که عالم به قرآن کریم است بر رسدالت پیدامبر
مخشری665 :2 ،7041 ،ی هبرس 265 :2 ،7611 ،ی شریف الهیجد 576 :2 ،7616 ،ی
حق بروسری ،ب تا667 :0 ،ی آلرس .)756 :1 ،7076 ،
آنچه ایک قرل را تقریت م کند ایک است که ا هرفد اشدکاالت کده بده برخد ا
دیدگا های پیشیک وارد برد به ایک دیدگا وارد نیسدت ،و ا هرفد جدامع دیددگا هدای
پیشیک برد  ،و مریدات بسیاری در روایدات دارد کده در ادامده بده ایدک دو مالدب اشدار
خراهد شد.
برخ ا مفسران علم به کتداب را همدان آگداه ا نظدم اعجدا آمیدز و ظدراهر آن
دانستهاند (بیضاوی767 :6 ،7078 ،ی حق بروسری ،بد تدا667 :0 ،ی آلرسد :1 ،7076 ،
756ی فخر را ی ،)66 :76 ،7024 ،اما دیدگا صحیح تر آن است که «علدم الکتداب» بده
تما و کمال نزد کس است که حامل قرآن کریم و آگا ا ظاهر و بداهک آن باشددی چدرا
که آگاه واقع نسبت به قرآن کدریم ،آگداه ا حقیقدت آن اسدت ،نده آگداه ا ایدک
کتاب مشارد و ملمرس خدارج (مالصددرا781 :7 ،7686 ،ی مجلسد 216 :6 ،7040 ،ی
هباهبای 685 :77 ،7071 ،ی هاران  )701 :2 ،7025 ،و چنیک علم و آگاه نسدبت بده
قرآن کریم مانند آگاه دیگران ا قدرآن ،بدا تعلدیم و اکتسداب بده دسدت نیامدد  ،بلکده
مرهبت ا جانب خداوند متعال است (مدال صدالح ما نددران  ،)650 :2 ،7682 ،همدانارر
که آصف بک برخیا «علم مک الکتاب» را فضل ا جانب خداوند دانسدته :هذا مِ ْ فَضْىلِ
رَبِّی (نمل.)04:
همچنیک برخ روایات در تبییک کیفیت انجا فعدل ترسدط آصدف بدک برخیدا ،او را

کریم در باالتریک مرتبهی آن برد  ،و محیط بدر کتدب گذشدته اسدت :وَ أَنْزَلْنىا إِلَیىک
الْکتابَ بِالْحَقِّ مُصَِّْقاً لِما بَی َ یَْی ِ مِ َ الْکتىابِ وَ مُهَیمِنىاً عَلَیى ِ (مائدد )08 :ی و ایدک
کتاب [قرآن] را به ح بر تر نا ل کردیم ،در حالى که کتب پیشیک را تصدی مىکندد ،و
حافظ و نگاهبان آنااست.
ذکر مُهَیمِناً عَلَی ِ بعد ا مُصَِّْقاً لِما بَی َ یَْی ِ اشار به ایدک حقیقدت اسدت کده
قرآن کریم درعیک اینکه اصرل کتب پیشیک را تصدی کرد  ،و به ایک واساه حافظ آندان
ا تغییر و تحریف است (شدریف الهیجد 552 :7 ،7616 ،ی مالفدتح اهلل کاشدان ،7665 ،
 ،)267 :6در عیک حال برنامه جامعترى ارائه م کند( ،مکدار شدیرا ی)047 :0 ،7610 ،
و به عبارت دیگر قرآن کریم به عنران آخریک کتاب الا  ،بر تمام کتب پیشدیک احاهده
داشته و مسلط است (صادق تاران .)74 :6 ،7656 ،
بنابرایک هب آنچه گذشت «علمُ الکِتاب» به صررت جامع ،منحصر در کسان اسدت
که علم کامل به ظاهر و باهک قرآن کریم داشته باشند (فی کاشدان ،)217 :2 ،7045 ،
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آگا به اسم اعظم دانستهاند ،و ایک یعن آصف فعلش را با تمس به اسم اعظدم خداوندد
کده ا کتدب منزلده بده دسددت آورد بدرد ،انجدا داد (هبرسد 606 :1 ،7612 ،ی فددی
کاشان 51 :0 ،7076 ،ی شریف الهیج 020 :6 ،7616 ،ی مدال فدتح اهلل کاشدان ،7665 ،
76 :1ی مکار شیرا ی ،)056 :76 ،7610 ،در حال که چنیک علم ا ظدراهر کتداب بده
دست نم آید ،بلکه مربرب به باهک و حقیقت «کتاب» است:
«إِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ سَبْعِیکَ حَرْفا وَ إِنَّمَدا کدانَ عِنْددَ آصَدفَ مِنْاَدا حَدرْف
وَاحِد فَتَکلَّمَ بِهِ فَخُسِفَ بِالْدأَرْ ِ مَدا بَینَدهُ وَ بَدیکَ سَدرِیرِ بِلْقِدیس» (صدفار :7040 ،جدز ،0
ص248ی کلین )264 :7 ،7041 ،ی به درست که اسم اعظم خداوند 16 ،حرف اسدت کده
فقط ی حرف ا آن نزد آصف بدرد ،پدس بدا آن سدخک گفدت و مدیک بدیک او و تخدت
بلقیس فرو رفت.
و نیز ا اما کاظم نقل شد است که فرمردند« :إِنِّ أَدْعُر اللَّهَ عَدزَّ وَ جَدلَّ بِاسْدمِهِ
الْعَظِیمِ الَّذِی دَعَا بِهِ آصَف» (حر عامل )200 :0 ،7026 ،ی به درست که خداوندد عزوجدل
رابه اسم اعظمش م خرانم( ،همان اسم ) که آصف به آن (تمس جسته و) دعا کرد.
بنابرایک «علم الکتاب» علم لدن و غیر اکتساب به حقیقدت قدرآن کدریم اسدت کده
مستلز علم به حقیقت تمام کتب آسدمان اسدت (مجلسد 60 :6 ،7040 ،ی مالصدالح
ما ندران  )650 :6 ،7682 ،چرا که منشأ و حقیقت تمام آناا یکسدان اسدت ،امدا قدرآن
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و کس که چنیک علم داشته باشد جمیع مراتدب «علدمُ الکتداب» را خراهدد داشدت ،و
مراتب پاییک تر ا آن عِلْمٌ مِ َ الْکتاب خراهد برد.
با ایک اوصاف روشک م شرد که ایک دیدگا جامع دیدگا های دیگدر اسدتی یعند ا
آنجا که قرآن باالتریک مرتبه کتب آسمان است ،کتب آسمان پیشیک را نیز شامل مد -
شردی و ا آنجا که علم به کتابهای آسمان  ،علم به حقیقت آنااست که در لر محفدرظ
است شامل علم به لر محفرظ نیز خراهد شدی چدرا کده منظدرر ،علدم بده ایدک الفداظ و
ظراهر نیست ،بلکه به حقیقت ورای آن است که در لر محفدرظ ثبدت اسدت ،همدانارر
که فضیل بک یسار در روایت با سند صحیح ا اما باقر نقل م کند:
«الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْم عِنْدَ اللَّهِ مَخْزُونٌ لَمْ یاْلِدعْ عَلَیدهِ أَحَددا مِدکْ خَلْقِدهِ وَ عِلْدم عَلَّمَدهُ
مَلَائِکتَهُ وَ رُسُلَهُ فَمَا عَلَّمَهُ مَلَائِکتَهُ وَ رُسُلَهُ فَإِنَّهُ سَیکرنُ لَدا یکدذِّبُ نَفْسَدهُ وَ لَدا مَلَائِکتَدهُ وَ لَدا
رُسُلَهُ» (کلین )701 :7 ،7041 ،ی علم دو گرنه است ،علم که نزد خدا در خزانده اسدت و
کس ا مخلرقات ا آن آگا نیستی و علم که خدا بده فرشدتگان و پیغمبدرانش تعلدیم
کرد  ،پس آنچه که به فرشتگان و پیامبران تعلیم کرد واقع خراهدد شددی یدرا خددا نده
خردش را تکذیب کند و نه فرشتگان و پیمبرانش را.
هب ایک روایت آنچه که خداوند انبیا و فرشتگان را ا آن آگا کدرد حقدائق اسدت
که هرگز دچار نسه یا بدا واقع نخراهد شد (مالصددرا)241 :0 ،7686 ،ی یعند هدم بده
لر محر و اثبات علم دارند ،و هم به علم مصدرن ا محدر (مدال یدکالعابددیک گلپایگدان ،
 ،)722 ،7688پس نم تراند علم به ظراهر کتب آسدمان مدراد باشدد کده گداه نسده
شد اند.
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مصداق عالم به کتاب

هب آنچه گذشت آیه شریفه بر ایک مسئله داللت م کند که انسان در مکه وجدرد
آگا تریک مرد به کتاب خداوند ،و شاهد و گرا بدر نبدرت
داشته که در کنار پیامبر
برد است (سبحان  .)04 :0 ،7072 ،هبیعتا را عقدل بدرای تشدخی
آن حضرت
مصداق چنیک مسئلهی فرق بشری بسته است و ناگزیر باید به نقل مراجعه کرد.
و در رأس ایشدان،
هب روایات مصداق «مک عند علم الکتاب» ائمه معصرمیک
هستند ،روایات که بر ایدک مالدب داللدت دارندد بده دو دسدته عدا و
امیرالمرمنیک
خاص تقسیم م شرند:

الف) روایات عام

ا علدم
روایات عا روایات هستند که بددون اشدار مسدتقیم بده آگداه ائمده
کتاب ،ا حقائق سخک گفته اند که ال مه آنادا آگداه جدامع ا کتداب اسدتی یعند بده
داللت التزام بر ایک مسئله داللت دارند ،نه داللت ماابق .
خرد ایک روایات را م تران به دو دسته تقسیم نمرد ،دسته اول روایدات هسدتند کده
ا علم گسترد ای سخک گفتهاند که ال مه آن آگداه ا «علدم الکتداب» اسدت ،و دسدته
دو روایات هستند که در آناا اشار فرمرد اند که علدر گسدترد شدان نشدأت گرفتده ا
قرآن است.
 .7روایات دسته اول
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یک ا آشکارتریک ایک روایات ،حدیث متراتر «ثقلیک» است کده پیدامبر اکدر
گدذارد  ،و تمسد بده ایشدان را مایده نجدات ا گمراهد
قرآن را در کنار اهل بیت
دانستهاند:
«إِنِّ تَارِک فِیکمُ الثَّقَلَیکِ أَمَا إِنْ تَمَسَّکتُمْ بِاِمَا لَکْ تَضِلُّرا -کتَدابَ اللَّدهِ وَ عِتْرَتِد أَهْدلَ
بَیتِ فَإِنَّاُمَا لَکْ یفْتَرِقَا حَتَّى یرِدَا عَلَ الْحَرْ »ی بده درسدت کده در میدان شدما دو چیدز
گرانباا بر جای م گذار  ،مادام که به آن دو تمس بجریید هرگز گمرا نخراهید شدد:
کتاب خدا و عترت و اهل بیتم ،پس همانا ایک دو هرگدز ا هدم جددا نمد شدرند تدا ندزد
حر بر مک وارد شرند (صفار.)076 ،7040 ،
ایک روایت با تعابیر مختلف در منابع شیعه (ر.ک :سلیم بک قدیس هاللد :2 ،7046 ،
501ی عل بک ابدراهیم قمد 716 :7 ،7651 ،ی کلیند 076 :2 ،7041 ،ی نعمدان ،7661 ،
16ی صدددوق226 :7 ،7618 ،ی مفیددد )266 :7 ،7076 ،و اهددل سددنت (ر.ک :احمددد بددک
حنبددل ،بد تددا70 :6 ،ی نسددائ 764 :6 ،7077 ،ی بیاقد 708 :2 ،7600 ،ی بددرای آگدداه
بیشتر ا مصادر اهل سنت ،ر.ک :میالن  )277 :7 ،7070 ،آمد است ،کثدرت نقدلهدای
آن به گرنهای است که اگر تراتر ایک روایت را نپذیریم کمتدر روایتد را مد تدران متدراتر
دانست.
در روایت مذکرر ،و عد افتراق آناا ا یکددیگر در ایدک
اقتران کتاب و اهل بیت
روایت نبری نشان م دهد «علم الکتاب» نزد ایشدان اسدت (فدی کاشدان  ،7681 ،ش،6
رساله اللئال  ،ص64ی قام سعید قم  )215 :6 ،7076 ،چرا که ایک دو باید برابدر و هدم
هرا یکدیگر باشند ،گذاشتک ی معصر در کنار غیر معصر و نجات بخش دانسدتک آن
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هستند که آگاه کامل نسبت بده کتداب دارندد ،و
دو ترجیا ندارد ،پس اهل بیت
کتاب ناه و مجسّماندی به همیک خاهر کس کده بده دنبدال فادم درسدت و مناقد ا
قرآن کریم است چار ای ا مراجعه به ایشان ندارد (مالصدرا.)776 :7 ،7686 ،
روایات دیگری که بر ایک مسئله داللت دارد حدیث منزلت اسدت کده پیدامبر
وجرد مقدس امیرالمرمنیک را در تمام اوصافشان به جز نبدرت شدری دانسدتهاندد:
«أَنْتَ مِنِّ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِکْ مُرسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِ بَعْددِی»ی (کلیند  )741 :8 ،7041 ،تدر
برای مک به منزله هارون برای مرس هست .
ایک روایت عالو بر منابع شیعه ،در منابع معتبر اهدل سدنت (ر.ک :میالند ،7070 ،
 )26 :71ا جمله صحیح بخاری (بخاری )7542 :0 ،7666 :6 ،7041 ،و صدحیح مسدلم
(مسلم ،ب تا )727 ،776 :1 ،نیز آمد است.
هدم
داشته است ،علد
هب ایک روایت آنچه را که هارون نسبت به مرس
داراست مگر نبرت که نف شد است .ا جملده ایدک مدرارد
آناا را نسبت به پیامبر
علم بده تدررات داشدته اسدتی و ا
«علم الکتاب» است ،قاعا هارون نیز چرن مرس
را داراسدت بایدد عدالم بده
نیز جز نبرت ،سایر ویژگ های پیدامبر
آنجا که عل
قرآن باشد.
ا ادله دیگری که بدا همدیک سدب بدر مسدئله داللدت مد کندد آیده مباهلده (آل
دانسته شد است ،یا روایدت «أَنَدا
نفس پیامبر
عمران )57:است که در آن عل
مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِ بَابُاَا» (صدوق610 :2 ،7652 ،ی هرسد  )666 ،7070 ،کده علد
باب ورود به علم نبری دانسته شد است که ایک مخت بده مدان حیدات پیدامبر
نیست ،بلکه همرار علم نبری را باید ا مکتب علری اخذ کرد.
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 .7روایات دسته دوم
روایات دسته دو به دو بخش تقسیم م شرند:
تصریح کرد اند که علر جامع را دارا هسدتند،
الف) روایات که خرد اهل بیت
و آن را ا قرآن کریم اخذ نمرد اند:
اما صادق فرمرد اند« :إِنِّ لَأَعْلَمُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِ الْأَرْ ِ وَ أَعْلَمُ مَدا فِد
الْجَنَّةِ وَ أَعْلَمُ مَا فِ النَّارِ وَ أَعْلَمُ مَا کانَ وَ مَا یکرنُ قَالَ ثُمَّ مَکثَ هُنَیئَة فَرَأَى أَنَّ ذَلِد کبُدرَ
عَلَى مَکْ سَمِعَهُ مِنْهُ فَقَالَ عَلِمْتُ ذَلِ مِکْ کتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُرلُ فِیدهِ
تِبْیانُ کلِّ شَ ٍ»ی (صفار728 :6 ،7040 ،ی کلین  )257 :7 ،7041 ،به درست کده مدک ا
آنچه در آسمانها و آنچه در مدیک اسدت آگداهم ،و ا آنچده در باشدت و جادنم اسدت

آگاهم ،و ا آنچه که برد و آنچه که خراهد برد آگاهم ،سپس مکث نمرد پدس دیدد ایدک
برای کس که آن را شنید سنگیک است ،پدس فرمدرد :آن را ا کتداب خداوندد عزوجدل
م دانم ،به درست که خداوند م فرماید :در آن (قرآن) بیان همه چیز است.
«أَنَا أَعْلَمُ کتَابَ اللَّهِ وَ فِیهِ بَدْ ُ الْخَلْ ِ وَ مَا هُرَ کائِکٌ إِلَى یرْ ِ الْقِیامَةِ وَ فِیهِ خَبَدرُ السَّدمَا ِ
وَ خَبَرُ الْأَرْ ِ وَ خَبَرُ الْجَنَّةِ وَ خَبَرُ النَّارِ وَ خَبَرُ مَا کانَ وَ خَبَرُ مَا هُرَ کدائِکٌ أَعْلَدمُ ذَلِد کمَدا
أَنْظُرُ إِلَى کفِّ إِنَّ اللَّهَ یقُرلُ فِیهِ تِبْیانُ کلِّ شَ »ی (کلیند  )57 :7 ،7041 ،مدک ا کتداب
آگاهم ،و در آن آغا خلقت تا آنچه که تا قیامت اتفاق خراهدد افتداد وجدرد دارد ،و در آن
خبر آسمان و میک ،و خبر باشت و جانم ،و خبر گذشته و آیند است و مدک آن را مد
دانم ،همانارر که به کف دستم نگا م کنم ،به درست که خداوند مد فرمایدد :در قدرآن
بیان هر چیزی است.
ب) روایات خاص

مرس

فرمرد :وَکَتَبْنَا لَ ُ فِی األَلْاَاحِ مِ کُلِّ شَیْءٍ مَّاْعِظَىةً (اعدراف)706 :ی بدرای

او در آن لر ها برخ ا مدراعظ را نرشدتیم .و نفرمدرد :تمدام مرعظدههدا را .و در مدررد
عیس

فرمرد :وَلِأُبَیِّ َ لَکُم بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُىانَ فِیى ِ ( خدرف ،)56 :تدا عیسد

برای شدما برخد ا مدرارد اخدتالف را بیدان کندد .و نفرمدرد :همده آن را ،امّدا در مدررد
امیرالمؤمنیک فرمرد« :قُلْ کَفَ بِاللّهِ شَاِیدًا بَیْنِ وَبَیْنَکُمْ وَمَکْ عِندَ ُ عِلْمُ الْکِتَدابِی بگدر
خدا و کس که تمام علم کتاب نزد اوست میان مک و شما برای گدراه کداف اسدت»
(هبرس .)616 :2 ،7046 ،
امیرالمرمنیک نیز م فرمایند« :نَحْکُ الَّذِیکَ عِنْدَنَا عِلْمُ الْکتَاب»ی ما آندان هسدتیم
که علم الکتاب نزدمان اسدت (ابدک شارآشدرب ،)62 :0 ،7616 ،و نیدز فرمردندد« :وَ مَدکْ
عِنْدَ ُ عِلْمُ الْکتابِ إِیای عَنَى»ی منظرر ا کس که نزد او علدم الکتداب اسدت ،مدک هسدتم
(سلیم بک قیس هالل .)646 :2 ،7046 ،
در روایت دیگری آمد است که اما صادق به سینه مبارکشان اشدار نمدرد و
دو بار فرمردند:
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بخش دو روایات هستند که به صدررت مسدتقیم بدر ایدک آگداه ا علدم الکتداب
را حاملیک «علم الکتاب» معرف م کنند:
داللت دارند ،و ائمه
در روایت ا اما صادق نقل شد است کده خداوندد تبدارک و تعدال در مدررد
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«عِلْمُ الْکتَابِ وَ اللَّهِ کلُّهُ عِنْدَنَا» ی به خددا سدرگند علدم الکتداب تمدامش ندزد ماسدت
(صفار267 :6 ،7040 ،ی کلین .)261 :7 ،7041 ،
اما باقر

نیز در تبییک آیه شریفه قُلْ کف بِاللَّ ِ شَهیْاً بَینىی وَ بَیىنَکمْ وَ مَى ْ

عِنَْْهُ عِلْمُ الْکتاب فرمرد اند« :إِیانَا عَنَى وَ عَلِ أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَیرُنَا بَعْددَ النَّبِد »ی مدراد
اول ما و افضل ما و برتدریک مدا بعدد ا نبد
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اسدت (کلیند ،

ما هستیم ،و عل
.)226 :7 ،7041
سند برخ ا ایک روایات مانند روایت فرق صحیح است ،اما در هر صررت تعددد ایدک
روایات ما را ا بررس سندی ت ت آناا ب نیا م کندی چرا کده روایدت شدیعه و اهدل
سنت در ایک خصرص مستفیضه است (مجلس  ،بد تدا .)81 ،در مندابع شدیعه صدفار در
بصائر ( 7 ،272 :6باب مما عند األئمة علیام الصالة و السال مک اسدم اهلل األعظدم و علدم
الکتاب) و کلین در کاف ( ،228 :7باب أنه لدم یجمدع القدرآن کلده اال االئمدة و أنادم
یعلمرن علمه کله) باب در همیک خصرص گشرد اند و سید هاشدم بحراند نیدز در غایدة
المرا ( 78 ،)61 :0روایت ا شیعه را در ایک مرمر جمعآوری کرد است.
در منابع اهل سنت نیز ا هرق مختلف روایت شد اسدت کده مدراد ا «مدک عندد
است« :عک أب سعید الخدری قال سألت رسدرل اهلل ص عدک قدرل اهلل
الکتاب» عل
تعالى :وَ مَکْ عِنْدَ ُ عِلْمُ الْکتابِ قال :ذاک أخ عل بک أب هالب»ی ابر سعید خدری مد -
در مررد آیه شریفه «و کس که نزد او علدم الکتداب اسدت» سدرال
گرید ا پیامبر
فرمردند :او برادر علد بدک ابیاالدب اسدت (حسدکان :7 ،7077 ،
کرد  ،حضرت
.)044
قرهب ا عبد اهلل بک عاا نقل م کند« :قلت ،ألب جعفر بک على بک الحسدیک بدک
عل بک أب هالب رم اهلل عنام عمرا أن الذی عند علدم الکتداب عبدد اهلل بدک سدال
فقال :إنما ذل عل بک أب هالب رم اهلل عنه ،و -کدذل قدال محمدد ابدک الحنفیدة»ی
عبداهلل بک عاا م گرید به اما باقر گفتم (مرد ) گمان م کنند که کس که علدم
الکتاب نزد اوست« ،عبداهلل بک سال » استی اما فرمردند :او فقط عل بک ابیاالب اسدت،
و محمدبک حنفیه نیز مانند آن گفته است (قرهب .)665 :74 ،7650 ،
ثعلب نیز روایت مشابه را ا عبد اهلل بدک عادا (ثعلبد  )646 :6 ،7022 ،و محمدد
بک حنفیه (همر )646 :6 ،نقل کرد است.
همچنیک با اسناد مختلف ا «اب صالح» روایت شد است که منظرر ا «مدک عندد

نتیجه گیری

تعبیر «علم الکتاب» ناظر به حقیقت قرآن کریم است ،و ا آنجا که قرآن کامدلتدریک
کتاب آسمان  ،و مایمک بر سایر کتب آسمان اسدت و حقدائ آنادا را در خدرد دارد هدر
کس به حقیقت قرآن کریم آگا باشد ا حقائ تما کتب آسمان آگا خراهد برد.
با ترجه به روایات متعدد در خصدرص علدر گسدترد اهدل بیدت  ،و همچندیک
روایات که آن بزرگراران علر جدامع خدریش را ا قدرآن دانسدتهاندد ،و نیدز روایدات کده
را مصداق آیه شریفه مذکرر بیان نمرد اند تردیدی نم ماند کده یکد
مستقیما ائمه
هستند کده بده حقیقدت قدرآن و
ا مصادی بار آگاهان ا «علم الکتاب» ائمه اهاار
سایر کتب آسمان علم دارند.
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ا الکتاب» عل بدک ابیاالدب اسدت (حسدکان  ،)046 -040 :7 ،7077 ،و قنددو ی
حنف نیز مدلرل پیشیک را ا اب سعید الخدری ،و اما مرسى بک جعفر  ،و یدد بدک
عل  ،و إسماعیل السّدّی نقل کرد است (قندو ی حنف  ،ب تا.)648 :7 ،
اسدت ،آگداه ایشدان
بنابرایک ا آنجا که علم الکتاب به صررت کامل نزد ائمده
برتر ا تمام علر انبیا برد  ،و به تمام حقیقت کتب آسمان پیشیک نیدز علدم داشدته-
م فرمایند[« :وَ اللَّهِ] لَرْ ثُنِیتْ لِد الْرِسَدادَةُ لَقَضَدیتُ بَدیکَ
اند ،همانهرر که اما عل
أَهْلِ التَّرْرَاةِ بِتَرْرَاتِاِمْ وَ بَیکَ أَهْلِ الْإِنْجِیلِ بِإِنْجِیلِاِمْ وَ بَیکِ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِاِم»ی (سدلیم بدک
قیس هالل  )846 :2 ،7046 ،به خدا سرگند اگر کرسى حکم براى مک مقدرّر گدردد ،در
میان اهل تررات به تررات آناا حکم خراهم نمرد ،و در میان اهل انجیل به انجیدل آنادا ،و
در میان اهل قرآن به قرآن آناا.
ایک روایت نیز با تعدابیر مختلدف وارد شدد اسدت (صدفار766 :6 ،7040 ،ی صددوق،
646 ،7668ی هرس  )626 ،7070 ،که گریای احاهده ایشدان بده تمدا کتدب آسدمان
است.
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فهرست منابع
.7

قرآن کریم.

.2

آلرسى ،سید محمرد7076 ،ق ،روح المعانى فى تفسیر القرآن ،تحقید علدى عبددالبارى
عایه ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

.6

ابک عاشرر ،محمد بک هاهر ،ب تا ،التحریر و التنویر ،بیروت ،مرسسه التاریه العرب .

.0

ابک شار آشرب ما ندرانى ،محمد بک على7616 ،ق ،مناقب آل ابیطالب ،قم ،نشر عالمه.

.6

ابک اثیر جزری ،مبارک بک محمد7651 ،ش ،النهایة فی غریبب الحبدی  ،قدم ،مرسسده
مابرعات اسماعیلیان.

.5

ابک منظرر ،محمد بک مکر 7070 ،ق ،لسان العبر  ،تصدحیح جمدال الددیک میردامدادی،
بیروت ،دار صادر.

.1

أحمد بک حنبل ،ب تا ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،قاهر  ،مؤسسة قرهبة.

.8

بحران  ،سید هاشدم7022 ،ق ،غایة المرام و حجة الخصبام ،تحقید سدید علدى عاشدرر،
بیروت ،مرسسه التاریه العرب .

.6

بخاری ،محمد بک إسماعیل7041 ،ق ،صحیح بخاری ،تحقی  :مصافى دیب البغدا ،بیدروت،
دار ابک کثیر.

 .74بغدادى عال الدیک على بک محمدد7076 ،ق ،لبا التاویل فی معانی التنزیل ،بیدروت ،دار
الکتب العلمیة.
 .77بیضاوى عبداهلل بک عمر7078 ،ق ،تفسیر بیضاوی (أنبوار التنزیبل و أسبرار التأویبل)،
تحقی محمد عبد الرحمک المرعشلى ،بیروت ،دار احیا التراث العربى.
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 .72بیاق  ،ابربکر7600 ،ق ،السنن الکبرى ،حیدر آباد ،نشر مجلس دائرة المعارف النظامیة.
 .76ثعلبى نیشابررى ،احمد بک ابراهیم7022 ،ق ،تفسیر ثعلبی (الکشب و البیبان) ،بیدروت،
دار إحیا التراث العرب .
 .70حر عاملى ،محمد بک حسک7026 ،ق ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،بیدروت ،نشدر
اعلمى.
 .76حسکانى ،عبید اهلل بک احمدد7077 ،ق ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تحقید محمدد
باقر محمردى ،تاران ،و ارت ارشاد اسالم .
 .75حقى بروسرى ،اسماعیل ،ب تا ،روح البیان ،بیروت ،دارالفکر.
 .71را ی ،فخرالدیک7024 ،ق ،تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب) ،بیروت ،دار احیا التراث العربى.
 .78راغب اصفاان  ،حسیک بک محمد7072 ،ق ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت ،دار القلم.

 .76مخشری ،محمدرد7041 ،ق ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیبل ،بیدروت ،دارالکتداب
العرب .

 .24یک العابدیک گلپایگدان 7688 ،ش ،فی تحقیبق القبول فبی علبم المعصبومین

،

مجمرعه مقاالت علم اما  ،قم ،انتشارات دانشگا ادیان و مذاهب.
 .27سبحان  ،جعفر7072 ،ق ،اإللهیات على هدى الکتا و السنه و العقبل ،تحقید حسدک
مک عامل  ،قم ،المرکز العالم للدراسات اإلسالمیه.
 .22سلیم بک قیس هاللد 7046 ،ق ،کتا سلیم بن قیس هاللبی ،تحقید محمدد انصدارى
نجانى خرئینى ،قم ،الاادى.
 .26سیره  ،جالل الدیک7040 ،ق ،الدرالمنثور فی تفسبیر المبأثور ،قدم ،کتابخانده آیدة اهلل
مرعشى نجفى.
 .20شریف الهیجى ،محمد بک على7616 ،ش ،تفسیر شری الهیجی ،تاران ،نشر داد.
 .26شرکان  ،محمد بک عل 7070 ،ق ،فتح القدیر ،دمش  ،دار ابک کثیر.
اسالمى.
 .21صدرالمتألایک7686 ،ش ،شرح اصول الکافی ،تصحیح محمد خراجدری ،تادران ،مؤسسده
ماالعات و تحقیقات فرهنگى.
 .28صدوق ،محمد بدک علد 7668 ،ق ،التوحیبد ،تحقید هاشدم حسدین  ،قدم ،نشدر جامعده
مدرسیک.
7652 ،_________ .26ش ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسیک.

7618 ،_________ .64ق ،عیون اخبار الرضا
 .67صفار ،محمد بک حسدک7040 ،ق ،بصائر الدرجات فبی فضبائل آل محمّبد
 ،تاران ،نشر جاان.

 ،قدم،

مکتبة آیة اهلل المرعش النجف .
 .62هباهبای  ،محمد حسیک7071 ،ق ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،نشر جامعه مدرسیک.
 .66هبرسى ،احمد بک على7046 ،ق ،االحتجاج علبی اهبل اللجباج ،محمدد بداقر خرسدان،
مشاد ،نشر مرتضى.
 .60هبرس  ،فضل بک حسک7611 ،ش ،جوامع الجبامع ،تادران ،انتشدارات دانشدگا تادران و
مدیریت حر علمیه قم.
7612 ،_______ .66ش ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تاران ،انتشارات ناصر خسرو.
 .65هرس  ،محمد بک حسک7070 ،ق ،االمالی ،قم ،دار الثقافة.
 .61هاران  ،سید محمد حسیک7025 ،ق ،امام شناسی ،مشاد ،نشر عالمه هباهبای .
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 .25صادق تاران  ،محمدد7656 ،ش ،الفرقان فی تفسبیر القبرآن ،قدم ،انتشدارات فرهند
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 .68فی

کاشانى ،مال محسدک7076 ،ق ،تفسبیر الصبافی ،تحقید حسدیک اعلمدى ،تادران،

انتشارات الصدر.
7681 ،_______ .66ش ،رسائل فیض کاشانی ،تاران ،مدرسه عالى شاید ماارى.
7045 ،_______ .04ق ،الوافی ،اصفاان ،کتابخانه اما أمیر المؤمنیک على

.

 .07فیرمى ،أحمد بک محمد7070 ،ق ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،قم ،مرسسه
دار الاجرة.
 .02قرهب  ،محمد بک احمدد7650 ،ش ،تفسیر قرطبی (الجامع ألحکبام القبرآن) ،تادران،
انتشارات ناصر خسرو .
 .06قم  ،على بک ابراهیم7651 ،ش ،تفسیر قمی ،تحقی سید هیدب مرسدرى جزایدرى ،قدم،
دارالکتاب.
 .00قم  ،قام سعید7076 ،ق ،شبرح توحیبد الصبدو  ،تادران ،و ارت فرهند و ارشداد
اسالمى.
 .06قندو ی حنف  ،سلیمان بک ابراهیم ،ب تا ،ینابیع المودة لذو القربى ،قم ،داراالسرة.
 .05کاشانى ،مال فتح اهلل7665 ،ش ،منهج الصادقین فى الزام المخالفین ،تاران ،کتابفروشدى
محمد حسک علمى.
 .01کلین  ،محمد7041 ،ق ،الکافی ،تاران ،دار الکتب اإلسالمیة.
 .08ما ندران  ،مالصالح7682 ،ق ،شرح الکافی ،تحقید ابرالحسدک شدعران  ،تادران ،المکتبدة
اإلسالمیة.
 .06مجلس  ،محمد باقر ،ب تا ،حق الیقین ،تاران ،انتشارات اسالمیه.
7040 ،_______ .64ق ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تحقید هاشدم رسدرلى
محالتى ،تاران ،دار الکتب اإلسالمیة.

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و شش
77

 .67مسلم بک حجاش ،ب تا ،صحیح مسلم (الجامع الصحیح) ،بیروت ،دار الجیل.
 .62مظفر ،محمد حسیک7022 ،ق ،دالئل الصد  ،قم ،مرسسه آل البیت

.

 .66مفید ،محمد بک محمد نعمدان7076 ،ق ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العبباد ،قدم،
کنگر شیه مفید.
 .60مکار شیرا ی ،ناصر7610 ،ش ،تفسیر نمونه ،تاران ،دار الکتب اإلسالمیه.
 .66میالن  ،سید عل 7070 ،ق ،نفحات االزهار ،قم ،نشر مار.
 .65نسائ  ،احمد بک شعیب7077 ،ق ،سنن الکبری ،تحقی د.عبد الغفدار سدلیمان البندداری و
سید کسروی حسک ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
 .61نعمان  ،محمد بک ابراهیم7661 ،ق ،الغیبه ،تحقی عل اکبر غفاری ،تاران ،نشر صدوق.

