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ارزیابی منابع مقاله «حجةالوداع» در دایرةالمعارف قرآن الیدن



مهدی حبیباللهی و اصغر طهماسبی بلداجی  و مریم زمانی و شوکت ابراهیمپور
چکیده

آخرین حج پیامبر اکرم که در آخرین سال عمر شریف حضرت واقـ شـ ،،حجـااببغ نـام
دارد .یکی از مباحثی که در این حج ب،ان پرداخته ش ،،مسئله والیت است که در آیه  9سوره مائـ،ه
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ال ْومییأكملتییلك ْیمیدیینك ْیمیوییأتم ْمتییعلییك ْیمینعمتییوییرضییتییلكمییاْلسَلمی بـه
به آن اشاره میکن  ،ی
عقی،ه امامیه و برخی اهلسنت ،روز غ،یر خم و خغفت علی است .با تبیـین موضـو والیـت،
دین به اکمال میرس .،مسئله والیت در مناب معتبر به تواتر بیان گردیـ،ه اسـت امـا در مـوارد از
دی ،مستشرقان مغفول مان،ه و بنا به هر دبیلی بیان نش،ه است .جستار پیشرو با رویکرد توصـیفی ـ
تحلیلی و با روش انتقاد به بررسی و نق ،دیـ،گاه یکـی از مستشـرقان بـه نـام «دویـن اسـتوارت»
پرداخته است .و استادیار زبان عربی و مطابعات اسغمی ،در دانشگاه استور است .او مقابـها
تحت عنوان «حجاابودا » در دایرةابمعارف الی،ن نوشته است که اخبار عزیمت پیامبر به مکه را
با جزییات بیان کرده است اما اخبار مراجعت ایشان به م،ینه و مهمترین قسـمت حجـااببغ کـه
معرفی امیرمومنان علی بهعنوان وبی و سرپرست مسلمانان هست ،ذکر نکرده اسـت .در جسـتار
فرارو ،به نق ،مناب مورد استفاده توسط مؤبف پرداخته ش،ه و اینکه حتی از همین مناب نیز بهخوبی
استفاده نکرده و اطغ کافی از مناب مورد استفاده ن،اشـته اسـت .بنـابراین مـ،خل «حجـاابودا »
دوین استوارت ،بر اساس ادبه قرآنی و روایی غیرقابلپذیرش است.
واژگان کلیدی :حجااببغ  ،دایرةابمعارف قرآن الی،ن ،دوین استوارت ،غ،یر خم.
 .تاریخ دریافت 9912/80/82 :و تاریخ تأیید.9911/89/84 :
 .استادیار دانشک،ه باقرابعلومhabibolahi@gmail.com :
 .م،رس گروه علوم قران و ح،یث دانشگاه شهرکردtahmasebiasghar@yahoo.com :
 .کارشناسی ارش ،علوم قرآنی اصفهان (نویسن،ه مسئول)mrsmaryamzamani@gmail.com :
 . کارشناسی ارش ،علوم قرآنی اصفهان ebrahim95p@gmail.com
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خاورشناسی یا شرقشناسی در عربی با واژه استشراق و در انگلیسی با « »Orientalismنامگرفتـه
است .این واژه در ابت،ا به دانشجو اهل مشرق زمین اطغق میشـ ،،سـس در سـال  4۱4۱م .در
فرهنگ آ کسفورد به معنا شرقشناسی بهکاررفتـه اسـت (اسـکن،ربو ،مستشـرقان و تاریخگـذار
قرآن.)93 :9921 ،
شرقشناسان عغقه وافر به مطابعات مناب اسغمی دارن ،،بهگونها که در ایـن راه عـغوه بـر
مطابعه ،شرو به نگارش دایرةابمعارف قرآنی نمودن ،،دایرةابمعارف قرآنی الی،ن ،حاصل نگـارش
مستشرقان غربی و شرقی است که با ویراستار خانم جین دمن مک اوبیف در شهر بی،ن هلن ،در
سال  ۱۰۰4م .اوبین جل ،آن چاپ ش .،این کتاب مشتمل بر هزار مـ،خل در موضـوعات و اعـغم
قرآن هست (رضایی اصفهانی ،بررسی دایره ابمعارف قرآن الی،ن.)6۱ :4۸۱۱ ،
م،خل «حجاابودا » توسط مستشرقی به نام «دوین استوارت» به نگارش درآم،ه است .زمینـه
تخصص او مطابعه در حوزه فقه اسغمی ،اسغم شیعی ،قرآن و بهجهها عربی است (شریفی ،بـا
قرآنپژوهان جهان .)910 :9929 ،ازجمله کتابها او میتوان به «پاسخها شیعه دوازدهامـامی
به نظم حقوقی اهلسنت» و «فقه و آموزش در اسغم» اشاره کرد .و مقاالت متع،د را بـه رشـته
تحریر درآورده است ،ازجمله :سج در قرآن ،درآم ،بر واژهنگـار زبـان عربـی ـ مصـر و در
دایرةابمعارف الی،ن شامل مقاالت ،توهین به مق،سـات ،دعـا خیـر ،نفـرین ،حجـاابودا اسـت
(همان) .نوشتار حاضر درص،د بررسی مـ،خل «حجـاابودا » اسـت و امیـ ،اسـت در پایـان ایـن
پژوهش که به شیوه کتابخانها انجامش،ه است ،پاسخ روشنی برا سؤال زیر بهدست آی.،
آیا دوین استوارت به مهمترین مسئله حجااببغ (والیت) توجه کرده است؟
2ـ پیشینه پژوهش

در رابطه با حجااببغ و نق ،دایرةابمعارف الی،ن مقـاالت متعـ،د نگاشـته شـ،ه اسـت امـا
 411تمایز که این پژوهش با موارد قبلی داشت ،این اسـت کـه نقـ ،درزمینـه منـاب حجـااببغ در
دایرةابمعارف الی،ن نگاشته نش،ه است ،ازجمله پژوهشهایی که به آن رجو ش:،
 .9تحقیقات مستشرقان درباره واقعه غ،یر و امامت امام علی به دو دسته تقسیم میگردد.
گروهی به جانشینی امام علی بهعنوان بهترین جانشین بع ،از پیامبر معتق،ن ،اما حـ،یث
و واقعه غ،یر را ذکر نکردهان .،مانن:،

3ـ گزارشی از مدخل «حجةالوداع» در دایرةالمعارف قرآن الیدن

در ابت،ا مطاببی از مقابه حجاابودا نوشته دوین استوارت بیان میگردد و سـس نقـا قـوت و
ضعف مقابه بررسی میگردد.
«حجاابودا مهمترین مناسبتی اسـت کـه در آن پیـامبر اکـرم مناسـک حـج را بـه پیـروانش
آموزش داد و ازاینرو در بحثها بع ،مربو به شعائر حـج و مفهـوم آن نقـش اساسـی را ایفـا
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ابف.هاین هابم ،تشی  ،ترجمه :محم،تقی اکبر  ،نشر ادیان ،قم.4۸۱1 :
علی و جانشینان او از خان،ان پیغمبر از همان آغاز یعنی پ از رحلـت حضـرت محمـ،
یگانه حکمروایان مشرو و بر حق اسغم از آن گذشته یگانه معلمان و منادیان بر حق دین بودن.،
ب .ویلفرد مادبونگ ،جانشـینی حضـرت محمـ ،،احمـ ،نمـایی و دیگـران ،آسـتان قـ،س
رضو  ،مشه.4۸۱۱ ،،
مادبونگ نیز نظرات خود را خیلی به مذهب شیعه نزدیک میکن ،و امام علـی (علیهابسـغم) را
تنها جانشین الیق پیامبر میدان.،
ج .ارزینا الالنی ،نخستین ان،یشهها شیعی ،ترجمه :فری،ون ب،رها  ،فروزان فر ،تهران.4۸۱4 ،
الالنی نیز جانشینی فرزن،ان و خویشاون،ان پیامبر را بع ،از ذکر برخی از آیاتی که در شان و
منزبت امیر مؤمنان و اهلبیت نازل ش،ه است ،بازگو میکن ،و میگویـ :،بـهاینترتیب مغحظـه
میکنیم که قرآن مقامی ب واال که واالتر از بقیه مؤمنان است به اهلبیت پیامبر میده.،
 .8گروهی دیگر از ح،یث و واقعه غ،یر خم ،نامی بردهان ،،وبی درباره اصابت این واقعه اظهار
شک و تردی ،کردهان.،
ابف .ایگناز گل،زیهر ،مطابعات اسغمی.9133 ،
ب .توماس هاک  ،دائرةابمعارف اسغم (ذیل عنوان غ،یر).9130 ،
ج .فیلیپ ِح ّتی ،تاریخ اعراب.9134 ،
این نویسن،گان ح،یث غ،یر را نقل کردهان ،و آن را یك ب،عت شیعی میدانن.،
 .9گروهی از نویسن،گان فقط به اخبار حجاابودا پرداختن:،
ابف .اجتهاد  ،ابوابقاسم ،تحقیقی درباره اخبـار حجـاابودا  ،مجلـه :مقـاالت و بررسـیها،
شماره  80و  ،83پاییز .9900
ب .ابساکت ،عب،ابوهاب محم ،،حجاابودا  ،مجله :منبر االسغم ابسنا ابتاسـعا و ابثغثـون،
ذ ابحجا ،ابع،د .9489
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میکن .،در سال دهم هجر پیامبر اکرم مهیا انجام حج ش ،و به همراه گروهی از پیروانش ،در
اواخر همان ماه از م،ینه عازم ش،ن .،پیامبر اکرم در این حج مسئوبیت رهبـر حـج را بـر عهـ،ه
گرفت و مناسک حج را به پیروانش آموزش داد .بر طبق اکثر روایات ،مناسک حج عمره و واجـب
را بهجا آوردن ،،با اینکه اجازه دادن ،به پیروانش در بین حج عمره و واجب از احرام بیرون آین ،اما
خود در حابت حج باقی مان،ن ،و دبیل خود را قربانی کردن حیوانات اعغم کردن.،
در م،خل «حجاابودا » عغوه بر این مطابـب کلـی ،بـه مطابـب جزئـی نیـز پرداختـه اسـت.
ازجمله در مورد قربانی کردن به مطابب زیر اشاره کرده است در بخشی از مراسم ،پیامبر ،گاو یـا
گاوهایی را به نیت همسران قربانی کرد.
پیامبر به همراه علی ،پ از انجام مأموریتی در یمن ،برا ادا حج آم،ه بود ،صـ ،شـتر
قربانی کرد .طبق برخی روایات پیامبر اکرم 6۸ و علی ۸۳ شتر را قربـانی کردنـ ،و بـر اسـاس
روایات دیگر پیامبر ۸1 ،۸۸ ،۸۰ شتر و علی مابقی را قربـانی کـرد» (نـک493 ،ــ،491
 McAuliffe.2002فصلها مربو به مناسک حج در مجام ح،یثی ،ابن ماجه ،سـنن ابـن ماجـه،
بیتا 139 /9 :مسلم ،صحیح مسلم ،بیتا.)891 /4 :
بخش دوم م،خل حجاابودا به خطبه حجـاابودا پرداختـه اسـت (ابنحجـر ،فـتح اببـار ،
 )914 /1 :9480و در آن تع،اد از عادات بیش از اسـغم را ملغـی کـرده اسـت .مهمتـرین آنهـا
«نسیء» یا جابهجا کردن و تأخیر در ماهها حرام بود و همه را ملزم کرد که دقیقا بر مبنـا تقـویم
اسغمی و تقویم قمر عمل کنن .،دستور بع ،پیامبر این بـود کـه تمـام دشـمنیها خـونی را
ملغی کنن ،و در بخش پایانی م،خل ،به آیاتی که در حین حج و ازجملـه در طـول حجـاابودا بـر
پیامبر نازل ش،ه ،پرداخته است.
سوره نصر و آیاتی از سوره توبه ( )pligrimage bekl.Muhamadو آیاتی از ابت،ا سـوره مائـ،ه،
در چن،ین روایت ،سوره نصر به رحلت قریب ابوقو پیـامبر اشـاره دارد ،بـه همـین اسـاس آن را
سوره ابتودی مینامن.)McAuliffe.2002: 180( ،
«در مورد این سوره نوب،که اظهار میدارد که نسبت دادن به «حجاابودا » برخاسته از تفسـیر
411
غلط از این سوره به نقل از ابن عباس است .آیات  ۸۳ ،۸6سـوره توبـه بـا اینکـه حـاو احکـامی
درباره خطبهابودا ان ،،ممکن است زودتر نازل ش،ه باش ،،نوب،که نزول برخی قسـمتها آیـات 4
تا  4۰مائ،ه را در مورد حجاابودا میپذیرد ،ازجمله آیه مشهور امروز دین شـما را برایتـان کامـل و
نعمت را برا شما تمام گردانی،م و اسغم را برا شما بهعنوان آیین برگزی،م (مائـ،ه )۸ /کـه عمومـا
آن را آخرین وحی نازل ش،ه میدان.)McAuliffe.2002:178( .)Noldeke.GQ:227-229( »،

3ـ .1نقاط قوت مقاله

مقابه حجاابودا دوین استوارت دارا نقا قوت ذیل است:
3ـ1ـ .1پرداختن به جزئیات

از جمله نقا قوت مقابه ،این است که نویسن،ه برخی از اخبار حجهاببغ را بهطور کامـل بـه
همراه جزئیاتی که اتفاق افتاده است ،بیان میکن ،که در ذیل به موارد اشاره میگردد:
الف .جایگاه اعالن عادات پیش از اسالم

ب .پاسخگویی به سؤالت حجاج

در طول حج مسلمانان پیوسته سؤاالتی را درباره فـرائ دینیشـان را از پیـامبر اکـرم سـؤال
میکردن .،روایت آم،ه است که پیامبر در پاسخ به این سؤاالت آیه  980سوره بقره را قرائت کردن،
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وایمنیمقامییإبراهمییمص ىی
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السجود.)McAuliffe.2002:179( 
الركعیی
أنیطهرایبییتییللطائفییییوییالعاكیفییییویی

ج .جمعیت ز یاد در حجةالبالغ
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در حجااببغ جایگاه بسیار مناسبی بود تا پیامبر اکرم عـاداتی کـه در قبـل از اسـغم وجـود
داشته است را بهصورت واضح و کاملتر بیان کنن ،،ازجمله این اعمال ،حج بود که بایـ ،احکـام آن
بهصورت کامل بیان میگشـت و در حجـهاببغ  ،پیـامبر بـهعنوان آخـرین حـج ،نقـش خـود را
بهصورت کامل ایفا نمود و تمام جزئیات حج را آمـوزش داد زیـرا آخـرین حـج پیـامبر از نگـاه
مسلمانان نسلها بع ،،نمایانگر اکمـال وحـی ابهـی و مـتن مقـ،س اسـت و بـذا زمـان ق،سـی
بهحساب میآی.)McAuliffe.2002:178( ،

در مراسم حجااببغ آنق،ر جمعیت زیاد بود که پیامبر اکرم مجبـور شـ،ن ،طـواف کعبـه و
ْ
َّ َّ
نیالصفایوییالمی ْروةییمرنی
سعی صفا و مروه را رو شتر بهجا بیاورن ،و آیه  902بقره را قرائت کردن ،إ ی

ْ َّ ْ
ْ
َّ
َّ
نیاهلل یشراكریی
الیتییأوییا تمرییفَلییجناحییعلییهییأنییط َّوفییبهمایوییمنیتط َّوعییخرییایفرِ ی
جی ی
نیح ی
شعائرییاهلل یفم ی

علیمم.(McAuliffe.2002:179( 
د .خطبه حجةالبالغ

دوین استوارت به قسمتهایی از خطبه حجهاببغ بهطور دقیق و کامل اشاره میکن:،
پ از پایان مراسم حج پیامبر اکرم خطبها ایراد نمودن ،،به خطبه حجاابودا مشهور است
(ابن حجر ،فتح اببار  )998 /1 :9480 ،و در آن تع،اد از عادات غلـط پـیش از اسـغم ملغـی
گردی .،مهمترین آنها« ،نسییء» یا جابهجا کردن و تأخیر ماهها حرام بود و از آن به بع ،بـر امـت
اسغمی واجب ش ،،دقیقا بر مبنا تقویم قمر عمل کنن ،و در پی تعـ،یل آن بـه دنبـال تطبیـق یـا
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تقویم شمسی نباشن .،پیامبر اکرم تمام دشمنیها خونی را ملغی و اعغم کرد که با پ،یـ ،آمـ،ن
امت اسغمی ،تمام نزا ها مبتنی بر نظامها قبیلها پیشـین منسوخشـ،ه اسـت (نـک ،مـ،خل
قبیله) همچنین تمام تعه،ات پیشین میبایست از سر گرفته شود و این نشان دیگر از آغاز نـو بـود
(نک ،م،خل عق ،و پیمان و سوگن .)،پیامبر همچنین به همسران اجازه دادن ،کـه همسرانشـان را
تأدیب کنن ،اما همراه با شفقت انجام شود .همچنین واگذار ثروت خود را به ک دیگر از طریق
وصیتنامه ممنو کرد (نک ،م،خل ارث) و گفت :کسی نمیتوان ،به ادعا غلط ادعا پـ،ر یـا
ارتبا موکلی یا (شخص متوفی) کن ،،سنت حرمت چهار ماه سال یعنـی ذ ابقعـ،ه ،ذ ابحجـه،
محرم ،رجب در این زمان مشخص ش .،این معیار ظاهرا با پذیرش اسغمی خود حج و درک اینکه
حرم کعبه در جا مق،س واق ش،ه است ،در ارتبا است (.(McAuliffe.2002:179
هـ  .نازل شدن سورههای متعدد در حجةالوداع

برخی از آیاتی که بنا بر روایات در طول حجاابودا نازل ش،ن ،،عبارتان ،از سوره نصر ،چنـ،
آیه از سوره توبه (نک )Muhammds،bekl ،pilgrimage.و آیاتی از اوایل سوره مائ،ه ،چنـ،ین روایـت
ســوره نصــر را اشــاره بــه رحلــت قریــبابوقو پیــامبر دانســته ،بــذا آن را ســوره ابتودی ـ نامی،نــ،
(.)McAuliffe.2002: 180
3ـ1ـ .2مستند بودن مطالب

یکی از نکات حائز اهمیت در این مقابه ،مستن ،بودن مطابب و تع،د ارجاعات اسـت .بـهطور
مثال برا تع،اد شتران قربانی توسـط حضـرت محمـ ،و حضـرت علـی چنـین آورده اسـت:
«پیامبر به همراه علی که پ از انجام مأموریتی در یمن بـرا ادا حـج آمـ،ه بـود ،صـ ،شـتر
قربانی کردن .،طبق برخی روایات ،پیامبر شصتوسه شتر و علی مابقی یعنی سیوهفت شـتر
را قربانی کرد .بر اساس روایات دیگر ،پیامبر سیوسه یا سـیوچهار شـتر و علـی مـابقی را قربـانی
کرد ».و ارجا میده ،بـه (ترمـذ  ،بیتـا .)141 :و ایـن نشـان از مطابعـه نویسـن،ه در کتـب
مختلف در مورد یک موضو است.
3ـ .2بررسی و نقد منابع مقاله دوین استوارت

در این جستار نق ،مقابه مناب حجاابودا دوین استوارت در دستهبن ،هایی به شرح ذیل بیـان
میگردد:
ابف .منابعی که نویسن،ه ب،ان استناد کرده اما محتوا کاملی از آن ارائه نکرده است.
ب .منابعی که نویسن،ه میبایست ب،ان مراجعه میکرده و نکرده است.

در ادامه این تتب موارد برا هر دسته ایراد میگردد:
ابف .منابعی که نویسن،ه ب،ان استناد کرده اما محتوا کاملی از آن ارائه نکرده است:.
3ـ2ـ .1بررسی کتاب سیره ابن اسحاق
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یکی از مناب مهمی که سیره زن،گی پیامبر اکرم را بهصورت کامل گزارش کرده اسـت ،سـیره
ابن اسحاق است که توسط محمـ ،بـن اسـحاق بـه نگـارش درآمـ،ه اسـت و تلخـیص آن توسـط
عب،ابملک بن هشام انجامگرفته است .ابن هشام که شاگرد بکایی بود ،بهصورت کامل کتـاب سـیره
ابن اسحاق را از او دریافت کرد و اخبار حجـااببغ را از شـرو سـفر تـا پایـان مناسـک حـج در
دوازده روایت بیان کرد (ابن هشام ،ابسـیرةابنبویه842 /4 :9499 ،ــ )809و در روایـت سـیزدهم
بهیکباره ب،ون پرداختن به کیفیت مراجعه پیامبر اکرم به م،ینه فقط با عبارت «ثم قفل رسولالله»
به برگشت اشاره میکن ،و سس از اقامت ایشان در بقیه ذ ابحجه و صفر در م،ینـه و اعـزام اسـامه
بن زی ،برا جنگ با رومیان سخن گفته است (همـان )808 /4 :و طبـق اشـارها کـه خـود کـرده
است ،الزم نمیدی ،که همه مطابب ذکرش،ه در کتاب را بیان کن ،،ازاینرو به حـذف احادیـث و در
موارد نیز اضافاتی بر آن افزود ،بنا به اعتراف خود ابن هشام ،چهار مطلـب را از کتـاب سـیره ابـن
اسحاق حذف کرده است که به خاطر طوالنی ش،ن کغم ،هر آنچه مربو بهنق ،مقابه حجـاابودا
است ،به مطابعه آن پرداختهش،ه است .از موارد مهمی که ابن هشام در سـیره ابـن اسـحاق حـذف
کرده است و باعث مشکغت فراوانی ش،ه است ،مطاببی که ازنظر سن ،مشکلی ن،اشـتن ،و مـورد
قبول همگان بود و ع،م ذکر آن به دبیل رد اعتبار آن از سو مورخان و مح،ثان نبوده ،بلکه به خاطر
این است که بهصورت گزینشی عمل کرده است و چون در زمان خغفـت عباسـیان زنـ،گی کـرده
است ،به خاطر برتر عباسیان بر علویان ،اق،ام به حذف حجاابودا  ،واقعه غ،یر ،یومابـ،ار و کـل
جریان بازگشت پیامبر اکرم از حج را حذف نموده است .نکته قابلتوجه این است که ابـن هشـام
بقیه مسائل را نتوانست کتمان کن ،و بهوضوح بیان کـرده اسـت ،ازجملـه ابتـ،ا بـه مسـلمان شـ،ن
حضرت خ،یجه و سس حضرت علی اشاره میکن .،در مورد بیلاابمبیت بهصورت کامل به این
مسئله اشاره میکن ،که پ از هجرت پیامبر اکرم ،در شب حضرت علی جامها سبز بـر تـن 411
کردن ،و برا محفوظ مان،ن از دشمنان و به دستور پیامبر اکرم این بباس را پوشی ،و پ از هجوم
کفار قریش در صبحگاه به بستر پیامبر اکرم و دی،ن علـی بـهجا ایشـان سـخن گفتـه اسـت
(ابنابیابح،ی ،،شرح نهجاببغغه ،بیتا.)920 :
نق :،دوین استوارت در مورد سیره ابن اسحاق و نویسن،ه آن گویـا تحقیـق الزم را انجـام نـ،اده
است .همانطور که بیان گردی ،،محم ،بن اسحاق تمام وقای زن،گی پیامبر اکرم را بیان میکنن،

اما تلخیص آن توسط عب،ابملک بن هشام انجام ش .،و باوجوداینکه تمـامی مطابـب را از اسـتاد
خویش فراگرفته بود اما بهصورت گزینشی مطابب را ذکر کرده است و تحـت تـأثیر خلفـا زمـان
خود به ذکر همه مطابب نسرداخته و آنچه را نوشت که به مذاق آنها خوش باش.،
3ـ2ـ .2بررسی تار یخ طبری
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ابن جریر طبر (م  998ق) یکی از مورخان و مفسران مشهور اهلسنت است که در طبرسـتان
ـ مازن،ران فعلی ـ در سال  884هـ .ق متوب ،شـ( ،ابـن کثیـر دمشـقی ،ابب،ایـا و ابنهایـا:9481 ،
 )940/99و سرانجام در بغ،اد استقرار یافت (ذهبی ،سیر اعغم ابنبغء .)831 /94 :9480 ،طبـر
در علوم رایج آن زمان مانن ،فقـه ،حـ،یث ،تفسـیر و تـاریخ تبحـر داشـت (ابناثیـر ،ابکامـل فـی
ابتاریخ .)994 /2 :9920 ،از نظر مذهبی از اهلسنت بود ،وبی تعصب شـ،ی ،ن،اشـت ،او اساسـا
یک سنی معت،ل بود ،گو اینکه در اواخر عمر تمایلی نیز از و به تشی بروز کرده است (نجاشـی،
فهرست اسماء مصنفی ابشیعا .)9930:988 ،دو اثر شامل کتاب تاریخ و تفسیر طبر از تأبیفـات
او به شمار میآی .،از واقعه غ،یر و آیات و روایات مرتبط با آن ،در این دو اثر مطلبـی وجـود نـ،ارد،
ْ
ِّ ْ
ِّ
برا نمونه در ذیل آیه یایأ ُّیهای َّ
الرسولییبل یغیمایأنزلییإ ْلکیم ْینیربکی( ...مائ،ه ،)31 /آنجـا کـه سـبب
نزول آیه را مطرح میکن ،و داستان غ،یر را بیان میکن ،،حتی بهعنوان یک احتمال چیز بیان نکرده
است (طبر  ،جام اببیان فی تفسیر ابقرآن912 /9 :9498 ،ـ )911امـا یکـی از راهکارهـایی کـه
طبر برا این کار انجام داده است ،کتابها مستقلی تحت عنـوان «طـرق حـ،یث ابغـ،یر» یـا
«کتاب ابوالیا» و کتاب «فضایل علی ابن ابیطابب »درباره ح،یث غ،یر تأبیف کـرده کـه آن را
در تاریخش ذکر نکرده است و شای ،هم ذکر کرده ،وبی دیگران برداشتهان .،اببتـه شـای ،هـم آن دو
جل ،کتاب و درباره ح،یث غ،یر جزئی از کتاب تاریخ و بود که بع،ا از آن ج،اش،ه یا چون او
میخواسته دراینباره کتاب مستقلی بنگارد ،بذا آن را در کتاب تاریخش نیاورده است .ایـن کتـاب،
در اختیار چن،ین نفر از مؤبفان ،مورخان و مح،ثان بزرگ اسغمی تا قرن نهم بوده اسـت (سـزگین،
 .)932 :9498فهرست اجمـابی افـراد عبـارت اسـت از :قاضـی نعمـان اسـماعیلی (م  )939کـه
 411بیشترین نقل را از این کتاب دارد .برخی ان،یشمن،ان اهلسنت به این تأبیف طبر اشـاره کردهانـ،،
از جمله:
ابف .ابن کثیر دراینباره گفته« :به ح،یث (ح،یث غ،یر) ابوجعفر محم ،بن جریر طبر صاحب
تفسیر و تاریخ توجه نموده است سس در دو جل ،اسناد ،طرق حـ،یث ،ابفـاظ ایـن حـ،یث را بیـان
کرده است .همچنین در جایی دیگر آورده اسـت :اسـتاد مـا ابوعب،ابلـه ذهبـی گفـت :در نسـخها از
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نوشتهها ابوجعفر بن جریر طبر چنین یافتم که :رسول خ،ا درحابیکه دسـت علـی را گرفتـه
َ ُ ُ
وااله ،و عاد َمن ُ
والهّ ،الل ُهم وال َمن ُ
واله َفهذا َم ُ
نت َم ُ
عاداه» هر که مـن مـوال اویـم،
بود ،فرمود« :من ک
پ این (علی) موال اوست ،خ،ایا! هر ک او را دوست میدارد ،دوستش بـ،ار و هـر کـ بـا و
دشمنی میکن ،،با او دشمنی کن (ابن کثیر دمشقی ،ابب،ایا و ابنهایا.)882 /99 :9481 ،
ب .ابن عساکر (م  019ق) مینویسـ« :،چـون طبـر خبـر یافـت کـه ابـوبکر بـن ابـی داود
سجستانی درباره غ،یر خم ح،یثی نقل کرده است ،به تـأبیف ایـن کتـاب پرداخـت و فضـایل سـه
خلیفه و علی بن ابیطابب را برشمرد و در تصحیح آن احتجاج کـرد و در فضـایل امیرابمـؤمنین
علی شرحی مبسو نگاشت» (همان911 :ـ .)912
ُ
ج .ذهبی میگوی« :،یک جل ،از کتاب طبر درباره ط ُـرق حـ،یث غـ،یر ،تـأبیف ابـن جریـر
ُ
طبر را دی،م و از این کتاب و زیاد ط ُرقش وحشت کردم ،و همچنـین میگویـ« :،محمـ ،بـن
جریر طبر  ،اسناد روایت غ،یر خم را در چهار جل ،جم آور کرده است که من قسـمتی از آن را
دی،ه و از گستردگی روایاتش شگفتزده ش،م و یقین کردم که این اتفاق افتاده اسـت (ذهبـی ،سـیر
أعغم ابنبغء .)889 /94 :9491 ،ذهبی در ادامه بیـان میکنـ :،طبـر در کتـاب غـ،یر خـم نقـل
میکن ،که علی به عثمان ،طلحه ،زبیر ،سع ،،عب،ابرحمن ،عب،ابله بن عمـر گفـت« :شـمارا بـه
خ،ا سوگن ،میدهم :آیا کسی از شما در روز غ،یر بوده که رسول خـ،ا دربـاره او فرمـوده باشـ:،
ّ
الل ّ
هم وال من وااله و عاد من عاداه» .طبر احادیث دیگر نقل میکنـ ،کـه دالبـت بـر امامـت و
«
ْ
والیت امام علی دارد مانن ،ح،یث نزدیکان خود را هش،ار ده هنگامیکه آیه وییأنذ ْیریعشریتکی
ْ
األقربی« ،بهدرستی که این برادر ،وصی و جانشـین مـن در میـان شـما اسـت ،پـ سـخن او را
بشنوی ،و از او اطاعت کنی( ،همان.)811/94 :
د .نجاشی که نام کتاب غ،یر و مناقب طبر را یـادکرده و طریـق خـود را بـه آن یـادآور کـرده
است (نجاشی ،فهرست اسماء مصنفی ابشیعا.)988 :9930 ،
هـ  .شیخ طوسی (م  )438و حمو (م  )383که گزارشی از چگـونگی تـأبیف ایـن اثـر بیـان
کردن( ،طوسی ،تهذیب االحکام 41۰۳ ،ق 1۳1/0 :حمـو  ،معجـم اببلـ،ان414 )444 /۱ :4۹۹۱ ،
ابن شهرآشوب (م  )022که نام این کتاب را در شرححال او آورده و در جا دیگر خبر شمار طـرق
نقلش،ه برا ح،یث غ،یر در این کتاب را ارائه کرده است و در ابمناقب در چن،ین مورد از آن نقـل
کرده است (ابـن شـهـرآشوب ،مناقب.)80 /9 ،
ز .ابن طاووس (م  )334نیز که هم از آن یاد و نقـل کـرده اسـت (سـی،بن طـاوس ،ابطرائـف،
.)41۱/9 :9488

َّ
َّ
َّ
َّ
الصَلةییویی
طبر درباره آیه والیت میگوی :،إنمایولُّكمییاهللییوییرسولییوییاَّلینییآمنوایاَّلینیییقیمونیی ی
ی ْؤتونیی َّ
الزاکةییوییه ْیمیراكعونی( مائ،ه )00 /سرپرست و وبی شما ،تنها خ،اسـت و پیـامبر او و کسـانی

«قرآنپژوهی خاورشناسان» ،سال پانزدهم ،شماره بیست و هشتم ،بهار و تابستان 9311

که ایمان آوردهان ،همانها که نماز را بر پا میدارن ،،و در حال رکو  ،زکات میدهن .،طبر دربـاره
َّ
شأن نزول این آیه شریفه مینویس« :،إنمایو یلُّكمییاهللییوییرسولییاآلیة :نزلت فی علی بن أبی طالی
تصدق و هو راکع آیه والیت در حق علی بن ابیطابب نازل ش ،،هنگامیکه در حابت رکو صـ،قه
داد( ».طبر  ،جام اببیان فی تفسیر ابقرآن.)،989/3 :9498 ،
درواق این مطابب بهق،ر واضح و روشن است که نیاز به اثبات آن نیست.
نق :،حجااببغ در تاریخ و تفسیر طبر به آن اشاره نش،ه است و طبر در کتـاب دیگـر خـود
بهطور وسی و گسترده ب،ان پرداخته بود و نیاز به تکرار آن نمیدی ،اما این مسـئله از دیـ ،دویـن
استوارت مخفی مان،ه است.
3ـ2ـ .3مراجعه دوین استوارت به سنن نسایی و عدم ذکر واقعه غدیر خم

نسائی از دانشمن،ان اهلسنت و صاحب کتاب سنن نسائی که یکـی از کتابهـا معتبـر نـزد
اهلسنت و از کتب صحاح سـته بـه شـمار میآیـ .،نسـائی بـرخغف مـردم دمشـق بـود کـه علیـه
امیرابمؤمنین دشنام میدادن .،او در مورد فضیلتها امـام علـی کتـابی بـه نـام «خصـائص
امیرابمؤمنین علی بن ابیطابب »نگاشت که در آن به نقل فضائل علی پرداخته و انگیزه و از
تأبیف این کتاب آن بود که چون وارد در شهر دمشق ش ،،دی،نـ ،کـه مـردم بـه بـ،گویی از علـی
مشغولان ،و بسیار از او متنفرن ،ازاینرو بود که تصمیم به نگارش این کتاب گرفـت و بـه خـاطر
اینکه از او خواستن ،در مقابل فضائل معاویه هم کتابی بنگارد ،از این کار امتنـا کـرد ،آنقـ،ر او را
کتک زدن ،که جان داد (ابن کثیر دمشقی ،ابب،ایا و ابنهایا .)984/99 :9481 ،برخغف افـراد کـه
سعی در حذف خطباابودا داشتن ،،او در کتاب ابسنن ابکبـر ایـن خطبـه را آورده اسـت :پیـامبر
اکرم از آخرین حج (حجاابودا ) برمیگشت و به غ،یر خـم رسـی ،،دسـتور داد همـه بایسـتن،،
سس فرمود« :بهزود دعوت خ،ا را اجابت خواهم کـرد ،همانـا مـن دو چیـز گرانبهـا نـزد شـما
میگذارم ،یکی بزرگتر از دیگر است کتاب خ،ا و عترت و اهلبیتم .آنگاه فرمـود :سـس نگـاه
 411کنی ،که چگونه با این دو رفتار مینمایی .،بهدرستی که این دو از هم جـ،ا نمیشـون ،تـا در حـو
کوثر بر من وارد گردن .،سس فرمود :خ،اون ،،موال من است و مـن مـوال همـه مؤمنـانم ،بعـ،
دست علی ـ علیهابسغم ـ را گرفت و فرمود :هر ک من مـوال اویـم ،پـ ایـن مـوال اوسـت.
پروردگارا کسی که او را دوست میدارد ،دوستش دار و کسی کـه او را دشـمن بـ،ارد ،دشـمنش دار
(نسائی ،ابسنن ابکبر .)40 :4144 ،

نق :،با اینکه نویسن،ه مقابه از سنن نسائی در مناب یاد میکن ،اما تمـامی مطابـب را در مـورد
حجااببغ از سنن نسائی نیاورده است چراکه نسائی بهوضوح به «من کنت مواله» در واقعه غـ،یر
و حجااببغ اشاره کرده است.
3ـ2ـ .4مراجعه دوین استوارت به کتاب سنن ابن ماجه و عدم ذکـر «مـن کنـت مـوله فعلـی
موله» در مقاله حجةالوادع

حدثنا علی بن محمد ،ثنا ابوالحسنن ،اخبرنی حماد بن سلمه ،عن علی ابن زیید بین جیدعان ،عین
ّ
الله فی ّ
حجته آلتی ح ّج فنزل فی بعی
عدی بن ثابت ،عن البراء بن عازب ،قال« :اقبلنا مع رسول

الطریق فامر الص ة جامعة فأخذ بند علی فقال :ألست اولی بالمؤمننن من انفسهم؟ قیالوا :بلیی قیال:

الست اولی بهکل مؤمن من نفسه؟ قالوا :بلی .قال :فهذا ولی من أنا مواله ،اللهیم وال مین وااله اللهیم
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ابن ماجه قزوینی از سع ،بن أبی وقاص نقل کرده است که در یکی از سالها حج که معاویـه
ّ
به مکه رفته بود ،سع ،بن ابی وقاص به مغقات او رفت .در این هنگـام ،حاضـران بـرا خوشـحال
کردن ،معاویه ،از حضرت علی ب،گویی میکردن ،سع ،،از شنی،ن نکوهش آنان ،خشمناک ش،
و گفت :چنین سخنان نابجا و نابخردانه را درباره بزرگـوار میگوییـ ،کـه خـود از رسـول خـ،ا
شنی،م فرمودن« ،من کنت مواله فعلی مواله» و شنی،م خطاب بـه حضـرت علـی ،میفرمودنـ:،
ّ
ا
ّ
العطینن ّالراییة رجی
«انت ّمنی بمنزلة هارون من موسی اال ّأنه ال نبی بعدی» و شنی،م که فرمـود« :
ّ
یح ّ الله و رسوله همانا پرچم جنگ را به مـرد میسـسارم کـه خـ،ا و رسـول خـ،ا را دوسـت
میدارد (ابن ماجه ابقزوینی ،سنن ابن ماجه ،بیتا.)40 /9 :
همچنین ابن ماجه از براء بن عازب چنین نقل میکن:،

عاد من عاداه ع ،بن ثابت از براء بن عازب نقـل کـرده اسـت کـه در «حجـاابودا » کـه افتخـار
همراهــی بــا رســول خــ،ا را داشــتیم ،در بازگشــت ،دریکــی از مســیرها ،دســتور داد بـرا نمــاز
جم شویم و در آنجا دست علی را گرفت و فرمود :آیا من سـزاوارتر نیسـتم بـه مؤمنـان از خـود
آنها؟ همگی تص،یق کرده و بله گفتن .،باز فرمود :آیا من نسبت به تکتـک مؤمنـان از خـود آنهـا
سزاوارتر نیستم؟ بازهم تص،یق کرده و بله گفتن .،سس اشاره به حضـرت علـی کـرده و فرمـود411 :
«اکنون که فرموده مرا تص،یق کردی ،،ب،انی ،که علی به هر مؤمنی همان مقام اوبویت را دارد که مـن
نسبت به آن مؤمن دارم ،سس فرمود :پروردگارا! دوست علی را دوست ب،ار و دشـمن او را خـوار و
ذبیل فرما (همان.)49 /9 :
نق :،دوین استوارت به سنن ابن ماجه قزوینی مراجعه کرده است و باوجود اشاره ابـن ماجـه بـه
والیت علی بن ابیطابب ،در مقابه حجاابودا حتی به یک جملـه در ایـن زمینـه اشـاره نکـرده

است .یکی از اشتباهات دوین استوارت برا نگـارش مقابـه حجـاابودا  ،جسـتجو در سـن،هایی
است که عبارت «من کنت مواله فهذا علی مواله» در آن مشاه،ه گردی،ه است .حال در همه سن،ها
این عبارت یافت نمیشود و با واژه مشابه بهکاررفته اسـت کـه دویـن اسـتوارت از آن غفلـت کـرده
ّ
است .در مناب اهلسنت عبارت «من کنت ولنه فهیذا ولنیه اللهیم وال مین وااله و عیاد مین عیاداه»
بهکاررفته است .ازاینرو ،با بررسیهایی که تابهحال از این مناب داشتیم ،میتـوان بـه غـر ورز
این مستشرق در برخورد با مناب اهلسنت اذعان کرد.
3ـ2ـ .5مراجعه دوین استوارت به کتاب صحیح ترمذی (سنن) و عدم ذکـر مـن کنـت مـوله
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فعلی موله

در منابعی که دوین استوارت در آخر مقابه حجاابودا خود ذکـر کـرده اسـت ،کتـاب صـحیح
ترمذ به چشم میخورد ،صحیح ترمذ یکـی از کتابهـا شـشگانه حـ،یثی (صـحاح سـته)،
اهل ّ
سنت ،تأبیف ابو عیسی ِت ْر ِمذ است.
کتاب صحیح ترمذ  ،مشهور به سنن ترمذ  ،مجموعها از احادیـث انتخابشـ،ه بـا نقـ،
مختصر و با اشاره به آراء و فتوا عابمان اصحاب ح،یث است .ایـن کتـاب از سـ،ه  0ق در کنـار
صحیحین جا گرفته و با پ،ی ،آم،ن نظریه صحاح سته در قرن  6ق ،تاکنون ب،ون اختغف بهعنوان
یکی از این صحاح شناختهش،ه است .اگرچه ازنظر سبک ،ایـن کتـاب یـک «جـام » شناختهشـ،ه
است (خطیب بغ،اد  ،ابجام الخغق ابراو و آداب ابسام  41۰۸ ،ق )920 /8 :اما ازآنجاکـه
مانن ،یک سنن با مباحث فقهی آغاز ش،ه و مباحث تکمیلی به پایان کتاب افزودهش،ه و وجه غابـب
بر آن فقهی بوده است ،از همان س،هها نخست ت،اول ،نزد بسیار بـهعنوان سـنن شناختهشـ،ه و
نام سنن ترمذ بر آن غلبه یافته است (خلیلی ،االرشاد فی معرفه علماء ابح،یث.)180 :41۰۹ ،
ترمذ نیز در سنن خود ،مضمونی همانن ،آنچه ابن ماجه آورده بود ،در مورد حجاابودا بیـان
میکن .،همچنین ترمذ در جل ،دوم جام خود با سن ،خویش از مسلمهبن کهیل نقل میکن ،کـه
میگفته است ،از ابوابطفیل شنی،ه که او از ابوسریحه یا از زی ،بن ارقم از فرموده رسول خ،ا نقـل
 411کرده که پیامبر فرمودهان« :،هر که من موال اویم ،علی موال اوست» .در کتاب مجم ابزوائ،
خود ،ح،یث غ،یر را نخست به نقل از طبرانی آورده و سس از گفته علی نیـز نقـل میکنـ ،کـه
فرموده است :به دستور پیامبر در منطقه خم نخست زیر درختی را از خار و خاشاک پاک کردن،،
آنگاه پیامبر درحابیکه دست مرا در دست گرفته بود ،خطاب به مردم فرمودن :،ا مردم! آیا شـما
گواهی نمیدهی ،که خ،اون ،پروردگار شماست؟ گفتن :،آر  ،گواهی میدهیم .سـس فرمـود :آیـا

گواهی نمیدهی ،به اینکه خ،ا و رسول او بر شما از خودتان سزاوارترن ،و اینکه خـ،ا و رسـول خـ،ا
موال شماین،؟ گفتن :،آر  ،همینگونه است .پیـامبر فرمودنـ :،هـر کـ کـه خـ،ا و رسـوبش
موال اوین ،،این مرد موال او خواه ،بود( ».ترمذ  ،سنن ابترمذ  ،بیتا.)399 /0 :
نق :،ترمذ در سنن ،جل ،دوم جام و در کتاب مجم ابزوائ ،خود به ح،یث غ،یر بـه طـرق
مختلف اشاره نموده است .دوین استوارت نیز از سنن در مناب مورداستفاده یاد میکن ،اما مطابب
سنن را بهطور جام نیاورده است.
3ـ2ـ .6بررسـی کتـاب فـتح البـاری ابـن حجـر عسـقالنی در مـورد مسـلله ولیـت علـی بـن
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ابیطالب
َ
در کتاب فتح اببار به شرح صحیح اببخار در مورد ح،یث من کنت مواله آم،ه استَ « :وأما
َ
َ ُ
یث َمن ُکن ُت َمو َال ُه َف َعلی َمو َال ُه َف َقد َأخ َر َج ُه ِّ
الترمذی َوالن َسائی َو ُه َو کث ُنر الط ُرق ج ًّدا َوقد اسیتوعبها
حد
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ابن عقد َه فی کتاب ُمف َرد َوکثنر من أ َسانندها صحاح َوح َسان ...ح،یث من کنت مواله فعلی مواله را

ترمذ و نسائی نقل نمودهان ،و طرق و سن،ها آن به واق بسیار است که همه آنها را ابن عق،ه در
کتابی مستقل آورده است و بسیار از سن،ها آن صحیح و حسن است (ابن حجر عسقغنی ،فتح
اببار .)39 /1 :9480 ،
ابن حجر عسقغنی از حضرت علی نقل کرده است:
«رسول خ،ا در زیر درختی در محل «خم» قرارگرفته بود ،طوبی نکشی ،از زیر درخت بیرون
آم،ه و دست مرا گرفت و خطاب به مردم فرمود :ا مردم! مگر نه این است کـه گـواهی میدهیـ،،
خ،ا تعابی پروردگار شماست؟ در پاسـخ گفتنـ :،آر ! فرمـود :مگـر نـه ایـن اسـت کـه گـواهی
میدهی ،،خ،ا و رسول او از جان شما به شما سزاوارترن،؟ و خ،ا و رسول او موال شماین،؟ گفتن:،
آر ! فرمود :بنابراین ،کسی که خ،ا و رسول او موال اوسـت ،بهراسـتی ایـن شـخص (علـی علیـه
ّ
ابسغم) موال اوست .اینک ،در میان شما دو اثر ارزن،ه و گرانبهـا میگـذارم کـه هرگـاه بـه آنهـا
تمسک کنی ،،هرگز در منجغب گمراهی گرفتار نخواهی ،ش :،یکی ،کتاب خ،ا اسـت کـه ریسـمان
استوار میان شما و خ،ا هست که یکطرف آن در دست حقتعابی است و طرف دیگرش در اختیـار 411
شماست و دیگر  ،اهلبیت من است» ابن حجر بع ،از نقل این روایت میگوی :،سن ،این روایـت
صحیح است (همان.)948 /1 :
نق :،یکی از اشتباهاتی که مستشرقان برا نگارش مقاالت خود داشتهان ،،ع،م مراجعه صحیح
به مناب است .دوین استوارت به دو کتاب صحیح بخـار و مسـلم مراجعـه کـرده اسـت امـا بـه
مست،رک صحیحین بخار و مسلم مراجعه نکرده است.

3ـ2ـ .7بررسی کتاب صحیحین بخاری و مسلم در مورد مسلله ولیت علی بن ابیطالب
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ح،یث غ،یر را بخار و مسلم در صحیحشان نیاوردهان ،،وبی این مسـئله بههیچوجـه موجـب
اشکابی در سن ،روایت غ،یر نمیشود زیرا تع،اد روایاتی که حتی به نظر خود بخار و مسلم نیـز
صحیح است (صحیح علی شر ابشیخین) و هیچ شکی در آنها نیست ،وبی در «صحیح بخار
و مسلم» نیام،ه است ،ان،ک نیست و از همین رو چن،ین مست،رک بر آنها نگاشـته شـ،ه اسـت.
اگر تمامی روایات صحیح در «صـحیح بخـار » گردآمـ،ه بـود ،بـه صـحاح دیگـر نیـاز نبـود،
درحابیکه همه میدانن ،هیچ دانشمن ،محقـق و منصـفی نیسـت کـه خـود را بـا داشـتن «صـحیح
بخار » یا «صحیح بخار و مسلم» ،از دیگر کتب صحاح بینیاز ب،ان.،
نق :،بخار و مسلم بیان کردهان ،که آنچه را در این کتاب آوردهایـم ،صـحیح اسـت ،نـه اینکـه
تمام روایات صحیح را بیان کردهایم ،بلکه بسیار از احادیث صـحیح را بنـا بـه عللـی نیـاوردهایم
(نوو  ،ابمنهاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج ،بیتا )84 :اضافه بر تمام ایـن مطابـب ،عغمـه
امینی روایت غ،یر را از بیستونه نفر از مشایخ بخار و مسلم نقل میکن( ،امینی ،ابغـ،یر فـی
ابکتاب ّ
وابسنا واألدب.)988 :9921 ،
3ـ2ـ .8بررسی کشاف زمخشری در مورد مسلله ولیت علی بن ابیطالب

زمخشر در مورد تفاسیر و شأن نزول آیـات بهصـورت گسـترده پرداختـه امـا در مـورد آیـات
مربو به اهلبیت پیامبر اکرم در ح ،یک یا دو جمله اکتفا مینمـود (طیبـی ،فتـوح ابغیـب فـی
ُ َ َ
ِّ
ابکشف عن قنا ابریب .)098 :9913 ،در آیه  31سوره مائ،ه بیان میکنـَ « ،بلی میا أنیزل إلنی
ا
غنر مراق فی تبلنغه أحدا و ال خائف أن ینال

مکیروه َو

جمنع ما أنزل إلن و أی شیء أنزل إلن
َ
إن لم َتف َعل و إن لم تبل جمنعه کما أمرت » مانن ،دیگر ابغ آیات وحی میدانـ ،و حتـی اشـارها
نیز ابغ والیت حضرت علی ن،ارد ،در مورد آیه  9سوره مائ،ه اینگونه بیـان کـرده اسـت «کمیا
تقول الملوک :النوم کمل لنا المل و کمل لنا ما نرید ،إذا کفیوا مین ینیازعهم الملی و وصیلوا إلیی
أغراضهم و مباغنهم .أو أکملت لکم ما تحتیاجون إلنیه فیی تکلینفکم مین تعلینم الحی ل و الحیرام و
َ
ُ َ
التوقنف علی الشرائع و قواننن القناس و أصیول االجتهیاد َو أت َممیت َعلینکم نع َمتیی بیه فیت مکیة و
دخولها آمننن ظاهرین ،و هدم منار الجاهلنة و مناسیکهم و أن لیم ّ
یحیج معکیم مشیرک ،و لیم یطیف
411
بالبنت عریان .أو أتممت نعمتی علنکم بإکمال أمر الدین و الشرائع کأنه قال :النوم أکملت لکم دیینکم
ا
ُ
ینت َل ُ
و أتممت علنکم نعمتی بذل  ،ألنه ال نعمة ّ
کیم اإلسی َم دینیا یعنیی
أتم من نعمة اإلسی م َو َرض
ّ
اخترته لکم من بنن األدیان و آذنتکم بأنه هو الدین المرضی وحده»( ،زمخشر  ،تفسیر ابکشاف عـن

حقائق ابتنزیل )380 :9481 ،در مورد تعلیم حغل و حرام و توقیف شرای  ،همچنین کامـل شـ،ن
دین اشارهکرده اما به مسئله غ،یر اصغ در متن تفسیر اشاره نمیکن.،

نقد :الزم بود که نویسن،ه تنها به یک تفسیر اکتفا نکن ،و از تفاسیر دیگر اهلسنت کـه در ادامـه
ب،انها اشاره میشود نیز بهره ببرد تا نکات بیشتر درباره آیات دریاب.،
فخر راز در ذیل آیه  31مائ،ه چنین آورده است:
ُ
َ
َ
«نزلت اآلیه فی فضل علی بن ابنطال  و لما نزلت هذه اآلیه اخذ بنده و قال «مین کنیت میواله

ا
َ
ف َعلی َمواله اللهم وال َمن وااله وعاد َمن عاداه» فلقنه عمر رضی الله عنه فقال :هننئا ل

ییا ابین ابیی

3ـ2ـ .9بررسی مجمعالبیان طبرسی در مورد مسلله ولیت علی بن ابیطالب

ارز یابی منابع مقاله «حجةالوداع» در دایرةالمعارف قرآن لیدن

طال ! اصبحت موالی و موالی کل مؤمن و مؤمنیه این آیه در مورد علی ابن ابیطابب نازلشـ،ه
است .هنگامیکه این آیه شریفه نازل ش ،پیـامبر اکـرم دسـت علـی را گرفـت (و بلنـ ،کـرد) و
فرمود« :هر ک که من موال او هستم ،پ علی هم موال او هسـت .پروردگـارا ،کسـانی را کـه
والیت علی را پذیرفتهان ،،دوست ب،ار و کسانی که با او به دشمنی برخاستهان ،،دشمن ب،ار سـس
عمر با علی مغقات کرد و به آن حضرت عر کرد« :ا فرزن ،ابوطابب! این فضیلت و مقام بر
تو مبارک باش ،،تو از امروز موال و رهبر من و همه مردان و زنان مسلمان ش( ». ،فخر راز  ،تفسیر
کبیر.)393/9 :9488 ،
شیخ محم ،عب،ه مصر در بیان میکن :،و رو ابن بی حاتم ابن مردویه و ابن عساکر عن ابـن
سعی ،خ،ر انها نزبت یوم غ،یر خم فی علی بن ابیطابب روایت کردهان ،ابن ابی حاتم و ابن
مردویه و ابن عساکر از ابن سعی ،خ،ر که همانا آیه  31سوره مائـ،ه در شـأن حضـرت علـی بـن
ابیطابب نازل ش،ه است (رشی ،رضا ،تفسیر ابمنار 439 /3 :9118 ،سیوطی ،ابـ،ار ابمنثـور
فی ابتفسیر ابمأثور 812 :9119 ،ذیل آیه  31سوره مائ،ه)

دوین استوارت به مسئله شأن نزول سوره نصر ،مائ،ه ،آیاتی از سوره توبه پرداخته که مربـو بـه
حجاابودا است ،مقاتل گوی :،چون این سوره نازل ش ،،پیغمبـر بـر اصـحابش خوانـ ،و آنهـا
خوشحال ش،ه و به هم بشارت دادن ،و عباس عمو پیغمبر شـنی ،و گریـه کـرد ،پـ پیغمبـر
فرمود :ا عمو چرا گریه میکنی ،گفت ا رسول خ،ا گمان میکنم که این سـوره خبـر رحلـت
شما را داده است .فرمود ،آر همانطور است که شما میگویی ،پ دو سال بع،ازآن زن،ه مانـ ،و 411
کسی آن حضرت را در آن دو سال خن،ان و خوشـحال ن،یـ .،گویـ :،و ایـن سـوره را سـوره تودیـ
(خ،احافظی) نامی،هان( ،طبرسی ،مجم اببیان فی تفسیر ابقرآن ،بیتا.)981 :
نقد :یکی از نق،هایی که به دوین استوارت وارد است ،برا نگارش مقابه حجـاابودا بایـ ،بـه
آیه  31سوره مائ،ه مراجعه میکرد ،درصورتیکه از این کار امتنا کرده و در مورد شأن نـزول آیـات
نازلش،ه در حجاابودا ازجمله سـوره نصـر ،بخشهـایی از سـوره توبـه و اوایـل سـوره مائـ،ه بـه
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مجم اببیان طبرسی مراجعه کرده است حالآنکه از همین منب  ،بهصورت واضح طبرسی در مورد
ْ ْ
ْ
َّ ْ
ِّ ْ
ْ
ِّ
آیه بل یغیمایأنزلییإلکیم ْینیربکیوییإ ینیل ْیمیتفع یلیفمایبلغتییرساَلهی به تفسیر آیه و مسئله والیت پرداخته
است اما دوین استوارت در مقابه خود به آن اشـاره نکـرده اسـت .حسـن گویـ :،خ،اونـ ،متعـال
پیامبر را به رسابتی مبعوث کرده بود ،که خود را در برابر آن ناتوان میدی ،و از قریش بیمناک بـود،
بهوسیله این آیه ،ترس و بیم او را زایل کرد .عایشه گوی :،این آیه ،توهم اینکه پیامبر به خاطر تقیه،
قسمتی از وحی خ،ا را کتمان کرده است ،برطرف میکن .،حرفها دیگر هم زدهان .،ازاینرو ایـن
آیه را بر پیامبر نازل فرمود ،او در روز غ،یر خم ،علی را به رهبر مسـلمانان منصـوب کـرد .هـر
ک من موبی و رهبر اویم ،علی موبی و رهبر اوست .خ،ایا هر کـه علـی را دوسـت دارد ،دوسـت
ب،ار و هر که علی را دشمن دارد ،دشمن ب،ار (طبرسی ،مجم اببیان فی تفسیر ابقرآن ،بیتا.)991 :
ب) منابعی که نویسن،ه میبایست برا نوشتن این پژوهش به آن مراجعه کرده و نکرده است.
مناب اهلسنت که مسئله والیت در آن ذکرش،ه اسـت ،حـ،ود  998منبـ بـا عکـ کتـب در
پایگاه شفقنا ذکر گردی،ه است .حال بهصورت خغصـه بـه چنـ ،مـورد از آن اشـارهکرده کـه دویـن
استوارت الزم بود برا نگارش این مقابه به این منـاب رجـو کنـ ،،ازجملـه منـابعی کـه در ادامـه
ب،انها اشاره میشود
3ـ3ـ .1مسند احمد بن حنبل

یکی از مشهورترین مسن،ها نوشتهش،ه در تاریخ جهان اسغم ،مسـن ،احمـ ،بـن حنبـل اثـر
احم ،بن محم ،بن حنبل نگاشته ش،ه است .ابن جوز درباره این مسن ،میگوی :،این مسن ،سـی
هزار ح،یث دربردارد .به گفته احم ،بن حنبل ،این احادیث از میـان  ۳۱۰هـزار حـ،یث از پیـامبر
اسغم جم آور ش،ه است و هر ح،یثی را که در آن نیاورده باش ،،نبای ،حجت شمرد .محـ،ثان
درباره صحت احادیث این کتاب و ضعف احادیث آن نظرات گوناگونی دارن .،حجاابودا و مسـئله
والیت بهطور کامل در مسن ،احم ،بن حنبل آورده ش،ه است.
ابف« .من مسند احمد بن حنبل ،و باالسناد المقدم ،قال :حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ،عین

 411ابنه ،قال حدثنی ابی ،قال :حدثنا عفان ،قال حدثنا حماد بن سلمة ،قال :حدثنا علی بن زید ،عین عیدی

بن ثابت ،عن البراء بن عازب ،قال :کنا مع رسول الله فی سفر .فنزلنا بیه غیدیر خیم ،فنیودی فننیا،

الص ة جامعة وکس لرسول الله تحت شجرتنن ،فصیلی الظهیر واخیذ بنید علیی فقیال :السیتم

تعلمون انی اولی بالمؤمننن من انفسهم؟ قالوا :بلی ،قال :الستم تعلمون انی اولیی بیهکل میؤمن مین

نفسه؟ قالوا :بلی ،قال :فاخذ بند علی ،فقال» (ابن حنبل ،فضائل ابصحابه.)030 /8 :9489 ،

ب« .و باالسناد المقدم قال :حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ،قال :حدثنا عبد الله ،قال :حیدثنی

ابی ،قال :حدثنا حسنن بن محمد وابو نعنم ،قاال :حدثنا فطر ،عین ابیی الطفنیل ،قیال :جمیع علیی

الناس فی الرحبة ،ثم قال :انشد بالله کل امرئ مسلم سمع رسول الله ،یقول یوم غدیر خم :ما سیمع
لما قام ،فقام ث ثون من الناس وقال أبو نعنم :فقام اناس کثنر ،فشهدوا حنن اخیذ بنیده ،فقیال للنیاس:
اتعلمون انی اولی بالمؤمننن من انفسهم؟ قالوا :نعم یا رسول الله ،قال من کنیت میواله ،فهیذا میواله،

اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» (همان.)328 /8 :

ج .و باالسناد المقدم قال« :حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ،قال :حدثنی حجاح ابن الشاعر ،قال

حدثنا شنابه ،قال :حدثنی نعنم بن حکنم ،قال :حدثنی أبو مریم و رجل من جلساء علی ،عن علیی،
ان النبی قال یوم غدیر خم :من کنت مواله فعلی مواله .قال :فزاد الناس بعد :وال مین وااله ،وعیاد
د .و باالسناد المقدم قال« :حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ،قال :حدثنا ابی ،قال :حیدثنا یحنیی

بن آدم ،قال :حدثنا حنش بن الحرث بن لقنط النخعی االشجعی ،عن ریاح الحرث ،قال :جاء رهط الیی
علی بالرحبة ،فقالوا :الس م علن

یا موالنا ،قال :کنف اکیون میوالکم وانیتم قیوم عیرب؟ قیالوا:

سمعنا رسول الله یقول یوم غدیر خم :من کنت مواله فان هذا مواله .قالوا ،نفر من االنصار ،فنهم أبو

ایوب االنصاری» (همان 018 /8 :و .)131

هـ  .حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ،قال« :حدثنی ابی ،عن ابنه ،قال :حدثنا عبد الیرزاق ،قیال:

حدثنا معمر ،عن ابن طاوس ،عن ابنه ،قال :لما بعث رسول اللیه علنیا الیی الینمن ،خیر برییدة
االسلمی معه فبعث علی فی بع

السبی فشکاه بریدة الی رسول الله فقال :من کنت مواله

ارز یابی منابع مقاله «حجةالوداع» در دایرةالمعارف قرآن لیدن

من عاداه» (همان.)908 /8 :

فعلی مواله» (همان.)018 /8 :
3ـ3ـ .2تار یخ دمشق

ابن عساکر در تاریخ دمشق از براء بن عازب روایت میکن،

ّ
اللهّ 
حتی نزلنا غدیر خم بعث منادیا ینادیّ ،
فلما إجیتمعن قیال« :أ لسیت 411
قال :خرجنا مع رسول

ّ
أولی بکم من أنفسکم؟ قلنا :بلی یا رسول الله قال :ألست أولی بکم من ّأمهاتکم؟ قلنا :بلیی ییا رسیول
ّ
ّ
الله قال :ألست أولی بکم من آبائکم؟ قلنا :بلی یا رسول الله قال :أ لست أولی بکم ،أ لست ،أ لسیت ،أ
ّ
ّ
الله قال :فمن کنت مواله ّ
الل ّ
هم وال من وااله و عاد من عاداه»
فإن علنا مواله،
لست؟ قلنا :بلی یا رسول

(ابن عساکر ،تاریخ م،ینه دمشق ،بیتا.)888 /48 :

3ـ3ـ .3مستدرک علی الصحیحین

حاکم نیشابور نیز در کتاب «مست،رک علی ابصحیحین» بـه حجـاابودا اشـاره کـرده اسـت
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ّ
ّ
ّ
«عن أبی وائلة انه سمع زید بن أرقم رضی الله عنیه یقیول :نیزل رسیول اللیه بینن مکیة و المدینیة
ّ
عندشجرات خمس دوحات عظام ،فکنس الناس میا تحیت الشیجراتّ ،
ثیم راح رسیول اللیه عشینة
ّ
ّ
ّ
الله أن یقیولّ ،
ثیم قیال :أیهیا
فصلیّ ،ثم قام خطنبا ،فحمد الله و أثنی علنه و ذکر و وعظ ،فقال :ما شاء
ّ
ّ
ّ
ّ
الله و اهل بنتی عترتییّ ،
ثیم قیال:
الناس إنی تارک فنکم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموهما ،و هما کتاب
ّ
ّ
أتعلمون أنی أولی بالمؤمننن من أنفسهم؟ ث ث ّمرات .قالوا :نعم ،فقال رسول الله :من کنت مواله

فعلی مواله» (حاکم نیشابور  ،مست،رك علی ابصحیحین ،بیتا981 /9 :ـ.)998

3ـ3ـ .4حجاابودا در شواه ،ابتنزیل
َو َر َو ُاه َال َح َس ُن ب ُن َصال َ ،عن ُس َلن َم َانَ ،ق َالَ :حد َث َنا َال ُمنذ ُر ب ُن ُم َحمد بن َال ُمنذر َال َق ُابوسی َق َالَ :حد َثناَ
َأبی َق َالَ :حد َث َنا َعب ُاد ب ُن َثابتَ ،عن ُس َلن َم َان بن َقرمَ ،عن َال َکلبی َعن َأبی َصال َعن َجابر َق َالَ :أخ َب َیر ُ
اللیه
اَ ُ
َُ َ َ َ
ُ َ َ َ ُ
َ
ُ
ُ
ون قیال َجیابرَ :سیمعت
نبن ُه ُم َحمدا أن أم َت ُه َس َتف َتت ُن من َبعده ،ثم أن َزل َعلنه :قل َر ِّب إ ّما تر ی ِّنی ما یوعد
َ
َ
ُ ُ
ُ َ
ُ ُ ََ
َ
الله َعلنه َو آله یقول فی حجة ال َو َداع َو ُرک َب َتی ت َمس ُرک َب َت ُیه َو ُه َیو یقیول :ال ترج ُعیوا َبعیدی
النبی َصلی
َُ ُ ُ ا ُ
َ
ُ ا
َ ُ
َ َ َ
ََ
ارا یضر ُب َبع ُض ُکم ر َق َ
اب َبع  ،أ َما لئن ف َعل ُتم ل َتعرف ِّنی فی َجان الص ِّف – أقاتلکم َمرة أخ َری .فغ َم َز ُه
کف
ََ َ َ
ُ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َجب َرئنل فالتفت إلنه – فقال :یا محمد أو علی .فأق َبل علننا ب َوجهه فقال :أو علیی (حسـکانی ،شـواه،
ابتنز یل بقواع ،ابتفضیل ،بیتا.)418/8 :
ّ
جابر بن عب،ابله انصار نقل کرد که خ،ا سبحان بـه مصـطفی خبـر داد ،امـت او بعـ ،از
ْ

ِّ
ِّ ّ
ّنیماییوعدونی نـازل شـ .،جـابر در
ارتحابش فتنه بسا خواهن ،کرد .سس آیۀ شریفۀ قلییربییإمایتریی ی
ّ
ادامه میگو ی :،در حجا ابودا در کنار رسولابله نشسته بودم .از آن حضرت شنی،م ،فرمـود :ا

مردم! بع ،از من به کفر و بیدینی رجعت نکنی ،و بعضی از شما گردن دیگر را نزنـ .،آگـاه باشـی،
اگر چنین کنی ،مرا بار دیگر میبینی ،که در جانب دیگر صف و در مقابل شما قرار میگیـرم و بـار
 411دیگر برا اسغم با شما پیکار خواهم کرد .پ جبرئیل دست بر شانۀ من گذاشت ،چون بهسو او
برگشتم .گفت یا محم ،بگو ،به خاطر علی بن ابیطابب با شما مقاتلـه مـیکنم .آن حضـرت
بهطرف ما برگشت و فرمود :پ با علی دشمنی و مخابفت نکنی( ،حسکانی ،شـواه ،ابتنزیـل،
بیتا ،ج.)891 ،8

نتیجه

ارز یابی منابع مقاله «حجةالوداع» در دایرةالمعارف قرآن لیدن

 .9مقابه دوین استوارت نقا قوتی در ساختار داشـت ،ازجملـه :عنـوان مناسـب بـرا مقابـه،
مستن ،بودن مطابب و بحن گزارشی .نقا قوت محتوایی شامل :ترجمه مناسب آیات قـرآن کـریم،
پرداختن به جزئیات.
 .8این مقابه نقا ضعفی هم داشت ،ازجمله :ع،م مراجعـه صـحیح بـه منـاب مناسـب بـرا
نگارش مقابه حجاابودا است.
 .9بهرهگیر دوین استوارت از منابعی که ذکر کرده ،کامل نبوده اسـت و تمـام مطابـب را بیـان
نکردهان ،،فقط به قسمتهایی از اخبار حجاابودا اشاره کرده است.
 .4اخبار عزیمت پیامبر به مکه با جزئیات بیانشـ،ه اسـت (ازجملـه تعـ،اد قربـانی توسـط
پیامبر اسـغم و حضـرت علـی امـا اخبـار مراجعـت ایشـان بـه م،ینـه و مهمتـرین قسـمت
حجاابودا که معرفی امیرمومنان علی بهعنوان وبی و سرپرست مسلمانان است ،ذکـر نگردیـ،ه
است .با اینکه در منابعی که نویسن،ه استفاده کرده است ،این مطلب بهروشنی بیانش،ه است.
 .0عغوه بر منابعی که دوین استوارت استفاده نمـوده اسـت ،منـاب مـورد وثاقـت ،اهلسـنت
درباره حجاابودا که در آنها تحریف و دستبرد رخ ن،اده باش ،،زیاد است اما ازنظر ایشان مغفول
مان،ه است.
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قرآن کریم ،ترجمه :رضایی اصفهانی ،محم،علی و جمعی از فضغ حـوزه و دانشـگاه،
موسسه فرهنگی دارابذکر ،قم 9929 :ش.
ابنابیابح،ی ،،عب،ابحمی ،بـن هبـا ابلـه ،شـرح نهجاببغغـه ترجمـه :محمـ ،مهـ،و
دامغانی ،نشر نی ،تهران :بیتا.
ابن اثیر ،علی بن محم ،،ابکامل فی ابتاریخ ،دار صادر ،بیروت 9920 :ق.
ابن بن حنبل ابشیبانی ،أبو عب،ابله احم ،،فضائل ابصحابا ،تحقیق :د .وصی ابله محمـ،
عباس ،مؤسسا ابرسابا ،بیروت9489 :ق.
ابن طاوس حلی ،سی ،علی ،ابطرائف فی معرفا مذاهب ابطوائـف ،مطبعـا ابخیـام ،قـم:
 9488ق.
ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمر ،ابب،ایا و ابنهایا ،دار ابفکر ،بیروت.9481 :
ابن ماجه ابقزوینی ،محم ،بن یزی ،،سنن ابن ماجه ،دار ابفکر ،بیروت :بیتا.
ابن عساکر ،ابوابقاسم علی بن حسن ،تاریخ م،ینه دمشق ،دراسا و تحقیق :علی شـیر ،
دار ابفکر بلطباعا وابنشر وابتوزی  ،بیروت :بیتا.
ابن ن،یم بغ،اد  ،محم ،بن اسحاق ،ابفهرست ،دار ابمعرفا ،بیروت :چـاپ دوم9491 ،
ق.
ابن هشـام ،عبـ،ابملک بـن هشـام ،ابسـیرة ابنبویـا ،مصـحح :ابـراهیم آبیـار سـقاء،
مصطفی شبلی ،عب،ابحفیظ ،دار ابمعرفه ،بیروت :بیتا.
ّ
وابسـنا واألدب ،دارابکتـاب ابعربـی ،بیـروت،
امینی ،عب،ابحسین ،ابغ،یر فـی ابکتـاب
.9921
اسکن،ربو ،محم،جواد ،مستشرقان و تاریخگـذار قـرآن ،پژوهشهـا تفسـیر و علـوم
قرآن ،قم :چاپ دوم.9912 ،
ابترمذ  ،محم ،بن عیسی أبوعیسی ابسلمی ،سنن ابترمذ  ،تحقیق :احم ،محم ،شاکر
وآخرون ،دار احیاء ابتراث ابعربی ،بیروت :بیتا.
حاکم نیشابور  ،ابوعب،ابله محم ،،مست،رك علی ابصحیحین ،تلخیص :بلحافظ ذهبی،
دارابمعرفا ،بیروت ،بیتا.

ارز یابی منابع مقاله «حجةالوداع» در دایرةالمعارف قرآن لیدن

 .90حسکانی ،عبی ،ابله بن عب،ابله ،شواه ،ابتنز یل بقواع ،ابتفضـیل ،تصـحیح :محمـ،باقر
محمود  ،مجم إحیاء ابثقافا اإلسغمیا ،تهران9499 :ق.
 .93خلیلی ،خلیل ،االرشاد فی معرفه علماء ابح،یث ،بـه کوشـش :محمـ ،سـعی ،ادریـ ،
ریا .9481 :
 .91خط یب بغ،اد  ،ابوبکر احم ،بـن علـی ،ابجـام الخـغق ابـراو و آداب ابسـام  ،بـه
کوشش :محمود طحان ،ریا  9489 :ق.
 .92ذهبی ،محم ،بن أحم ،،سیر أعغم ابنبغء ،مؤسسا ابرسابا ،بیروت :چاپ سوم.9480 ،
 .91رشی ،رضا ،محم ،،تفسیر ابمنار ،ابهیئا ابمصریا ابعاما بلکتب ،قاهره.9118 :
 .88رضایی اصفهانی ،محم،علی« ،بررسـی دایـره ابمعـارف قـرآن الیـ،ن» ،مجلـه قـرآن و
مستشرقان ،شماره اول.9920 ،
ّ
 .89زمخشر  ،جارابله ،تفسـیر ابکشـاف عـن حقـائق ابتنزیـل ،متـرجم :مسـعود انصـار ،
انتشارات دار إحیا ُ
ابتراث ابعربی ،بیروت :چاپ دوم 9490 ،ق.
 .88سیوطی ،جغلاب،ین ،اب،ار ابمنثور فی ابتفسیر ابمأثور ،دارابفکر ،بیروت.9119 :
 .89شریفی ،علی« ،با قرآنپژوهان جهان» ،گلستان قرآن  9929 ،9ش.
 .84فخر راز  ،محم ،بن عمر ،ابتفسیر ابکبیر (مفاتیح ابغیـب) ،داراحیـاء ابتـراث ،بیـروت:
9488ق.
 .80طبرسی ،فضل بن حسن ،مجم اببیان فی تفسیر ابقرآن ،انتشارات ناصر خسرو ،تهـران:
چاپ دهم 9918 ،ش.
 .83طبر  ،ابوجعفر محم ،بن جریر ،جام اببیان فی تفسـیر ابقـرآن ،دار ابمعرفـا ،بیـروت:
.9498
 .72ــــــ ،تاریخ االمم و ابملوک (تاریخ طبـر ) ،تحقیـق :محمـ ،أبوابفضـل ابـراهیم ،دار
ابتراث ،بیروت :چاپ دوم 9921 ،ق.
 .82طیبی ،حسینبن محمد ،فتوح ابغیب فی ابکشف عن قنا ابریب ،تفاسیر اهل سنت411 ،
قد و تفسیر.6931 ،
 .81عسقغنی ،ابن حجر ،فتح اببار  ،داراحیاء ابتراث ،بیروت.9480 :
 .98مک اوبیف ،جین دمن ،دائرة ابمعارف قرآن ،ترجمـه :گروهـی از مترجمـان ،ویراسـتاران
ترجمه فارسی :حسین خن،ق آبـاد  ،مسـعود صـادقی ،مهـرداد عباسـی و امیـر مازیـار،
حکمت ،تهران.9918 :

 .99نجاشی ،احم ،بن علی ،فهرست اسماء مصنفی ابشیعا (رجال نجاشی) ،دفتر انتشـارات
اسغمی ،قم :چاپ ششم 9930 ،ش.
 .98نوو  ،یحیی بن شرف ،ابمنهاج فی شرح صحیح مسـلم بـن حجـاج ،دار إحیـاء ابتـراث
ابعربی ،بیروت :بیتا.
 .99نیشــابور  ،ابوعب،ابلــه محمــ ،،مســت،رك ابصــحیحین ،تلخــیص :بلحــافظ ذهبــی،
دارابمعرفا ،بیروت :بیتا.
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