
 سید علی حسینی میالنی**   

 چکیده

غدیر یادآور امامت امیرمؤمنان علی و انتصاب رسمی ایشان بر این مقام واالست. امامت 
ــان نبوت است و به دست خدای متعال بوده و هیچ کس بدان مقام نایل  عهد و پیمانی بس

نمی گردد، مگر اینکه او اراده کند.
ــالت خویش در هر فرصت و موقعیت و در میان هر گروه و  پیامبر خداp از آغازین روز رس
جماعت مردم را به امامت امیرمؤمنان علی فرا می خواند و با عبارات و کلمات گوناگون 
ــاند؛ تا اینکه در غدیر هر آنچه را که به صورت پراکنده دربارة  آن را به امت خویش می رس

امامت و والیت علی فرموده بود، در یک مجلس بیان کرد. 
ــش مرحله بر  ــینی امیر المؤمنین را از آغاز بعثت در ش ــتار مراحل اعالم جانش این نوش
ــپس با  ــینی آن حضرت می داند. س ــمرده، و غدیر را آخرین جایگاه اعالم عمومی جانش ش
ــل واقعة غدیر، به بیان خطبه و معانی واژة »مولی« و داللت آن بر امامت امیر المؤمنین  نق

می پردازد و در ادامه به تشکیکها و ایرادهای برخی از اهل سنت، پاسخ می دهد.

کلیدواژه ها: غدیر؛ حدیث غدیر؛ امامت و جانشینی امیرمؤمنان علی؛ معنای واژه مولی.

** مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم و مؤلف آثار متعدد در زمینه امامت.

فصلنامه امامت پژوهی 
سال سوم ، شماره 9 

صفحه 28ـ  3

غد ير آخرين جايگاه اعالم  عمومي  
*  جانشيين   اميراملؤمنين

* این متن، ترجمه مقاله ای است که در سال 1410 هـ ق به همایش بین المللی »غدیر« که در لندن برگزار شد ارائه گردید.
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روز غدیر، یادآور امامت امیرمؤمنان علی و انتصاب ایشان بر این مقام واالست. اما او چه 
زمانی، امام نبوده تا از انتصابش بر این جایگاه رفیع، در غدیر یا دیگر زمان سخن گوییم!

ــگفتا از اینان! ما اثبات اصل امامت حضرت  ــاید این نکته بر برخی گران آید و گویند: ش ش
ــطه وی پس از رسول خداp هستیم، حال  ــینی بدون واس علی و خواهان دلیل بر جانش

اینان می گویند: او کدامین زمان، امام نبوده است؟
معنای چنین ادعای بزرگی چیست؟ و راه اثبات آن کدام است؟

به بیانی روشن تر، ما معتقدیم از زمانی که رسول خدا، محّمد مصطفیp پیامبر بوده، موالی 
ــال در همان گاه که اراده  ــت؛ و خدای متع ــا علی مرتضی نیز امام و وصی او بوده اس م
ــه، بر امامت امیر المؤمنین نیز تعلّق  ــیتش بر نبوت و پیامبری آن بزرگوار تعلّق گرفت  و مش

یافته است.
ــت که دالیل ما را بشنوند و در  ــخن، رخ برتابند؛ ولی شایسته اس ــا، برخی از این س چه بس

داوری شتاب نکنند.

1ـ امامت به دست خداوند است
ــان نبوت است؛ پس به دست خدای متعال بوده و هیچ کس بدان  امامت عهد و پیمانی بس
مقام رفیع نایل نمی گردد، مگر آن را که او اراده فرموده باشد؛ حتی خداوند سبحان، تعیین 

این امر را به پیامبر خودp واگذار نکرده؛ تا چه رسد به امت او.
این نکته برهان های محکم و دلیل های متقِن بسیاری از کتاب الهی و سنت نبوی دارد؛ از 
ــده، پیامبر خداp حتی در سخت ترین شرایط و در هنگامهای که  جمله: در روایتی نقل ش

بیش از هر زمان به یاری و نصرت نیاز داشت، باز هم براین امر تصریح می فرمود:
ــت،  ــریعت خود را بر قبایل عرب عرضه داش هنگامی که پیامبر خداp ش
بعضی از آنان گفتند: اگر ما بر آنچه می گویی با تو بیعت کرده و هم پیمان 
ــویم و خدا تو را بر مخالفانت پیروز کند، آیا پس از تو رهبری این امر  ش

به دست ما خواهد بود؟
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پیامبر پاسخ داد: »األمر إلی اهلل یضعه حیث یشاء«1؛ »این امر به دست 
خداست و او به هر که بخواهد واگذار میکند«.

2ـ از عالم نور تا روز انذار
 را آفرید، امیر مؤمنان علی pخدای متعال در همان زمان که پیامبر اکرم، حضرت محمد
ــپس پروردگار  ــدند. س را نیز خلق کرد. آن دو بزرگوار در عالم نور یک نور و باهم آفریده ش
سبحان اراده فرمود که محّمد بن عبداهللp پیامبر و علی بن ابی طالب جانشین او باشد؛ 

و این امر از همان ابتدای آفرینش آن دو بزرگوار بود.
ــد که نبوت و  ــینی و خالفت امیر مؤمنان علی در همان زمان تثبیت ش از این رو جانش

پیامبری پایان بخش پیامبر تعیین گشت.
این موضوع را پیامبر اکرمp، همان راستگوی امین برای ما اینگونه بیان می فرماید:

ــكنها في صلب آدم، فساقها  إّن اهلل عّز وجل أنزل قطعًة من نور، فأس
حتی قّسمها جزءین، جزء في صلب عبداهلل، وجزء في صلب أبي طالب، 

فأخرجني نبیّاً وأخرج علیّاً وصیّاً؛2 
ــب آدم جای داد و آن را به  ــتاده و در صل خداوند عّزوجّل نوری فرو فرس
ــکل سیر داده تا سرانجام به دو بخش تقسیم نمود. بخشی را در  همان ش
ــپس  صلب عبداهلل و بخش دیگر را در صلب ابوطالب به ودیعت نهاد. س

مرا نبی و علی را وصی من از صلب پدرانمان خارج نمود.
ــول خدا، محمد مصطفیp به نبوت برگزیده شد، موالی ما  بدین گونه همان زمان که رس

علی مرتضی نیز به جانشینی و امامت بعد از او انتخاب گردید.
ــس از او؛ و چون آن  ــد و حضرت علی امام پ ــپس حضرت محمدp، پیامبر، زاده ش س

حضرت مبعوث گشت، این عزیز نخستین مسلمان شد.3 

1. ابن هشام، السیرة النبویة، 1/ 425.
2. این حدیث راـ  که به »حدیث نور« معروف استـ  دانشمندان بسیاری از اهل سنّت نقل کرده اند. برای آگاهی 

بیشتر نگاه کنید به جلد پنجم از نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار. 
ــخص امیر مؤمنان علی در موارد متعّددی آن را  ــهادت داده اند، و ش 3. پیامبر خداp و اصحاب به این امر ش
بیان فرموده اند. ر.ك: سنن ترمذی: 2 / 214؛ سنن ابن ماجه: 1 / 57؛ المستدرك علی الصحیحین: 3 / 136؛ 
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ــاری دعوت نمود، فقط  ــدار داد و به ی ــان و نزدیکان خود هش هنگامی که پیامبر به خویش
امیرالمؤمنین با او بیعت کرد و هم پیمان شد؛ همان زمان که فرمود:

ــة وإلی الناس عاّمة فأیّكم  ــا بني عبدالمطلب! إنّي بعثت لكم خاّص ی
یبایعني علی أن یكون خلیفتي؟

ــما به طور خاص و برای همه مردم  ای فرزندان عبدالمطلب! من برای ش
به طور عمومی مبعوث شده ام؛ پس کدام یک از شما با من بیعت میکند 

تا جانشین من گردد؟
و تنها کسی که به آن حضرت پاسخ داد، امیرمؤمنان علی بود.1 

گویا پیامبر رحمت که این گونه پرسید و اعالم فرمود، مأمور شده بود تا از اراده الهی و تقدیر 
او در عالم ذر پرده افکند و بدین طریق سنگ زیرین امامت این عالم را در آن روز بنا نهد.

3ـ از روز انذار تا غدیر 
ــت و موقعیت و در میان هر گروه و جماعت،  ــد، پیامبر اکرمp در هر فرص ــه بع از آن روز ب

از این حقیقت پرده برمیداشت و با عبارات و کلمات گوناگون آن را به دیگران می رساند.
1ـ3ـ گاه او را به پیامبران تشبیه میکرد و میفرمود:

من أراد أن ینظر إلی آدم في علمه، وإلی نوح في فهمه، وإلی موسی في 
مناجاته، وإلی عیسی في سمته، وإلی محّمد في تمامه وکماله وجماله، 

فلینظر إلی هذا الرجل المقبل؛2
ــی و  ــر که می خواهد به علم آدم و فهم و درایت نوح و راز و نیاز موس ه

الخصائص نسائی: 3؛ االستیعاب: 2 / 457؛ اسد الغابة: 4 / 18؛ حلیة األولیاء: 1 / 66؛ تاریخ طبری: 2 / 213. 
ــتین مسلمان همان معنای گفتار خدای  ــی بحث ما را مالحظه کند خواهد دید که منظور از نخس البته اگر کس
َل َمْن َأْس��َلَم؛ »بگو من مأمورم که نخستین مسلمان  ــت که می فرماید: ُقْل ِإنّي ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوَّ متعال اس

باشم«؛ )انعام / 14(.
1. این حدیث را که به »حدیث الدار« معروف است محّدثان، تاریخ نگاران و سیره نویسان نقل کرده اند؛ از جمله: 
احمد بن حنبل، مسند، 1 / 111؛ نسائی، الخصائص، 18؛ طبری، التاریخ، 2 / 216؛ ابن اثیر جزری، الكامل، 2 

/ 24؛ متقی هندی، کنز العّمال، 6 / 392، 397؛ حلبی، السیرة الحلبیة، 1 / 304.
2. این حدیث را که به »حدیث التشبیه« معروف است، بزرگان اهل سنت، نظیر احمد بن حنبل، ابوحاتم رازی، ابن 

شاهین، و حاکم نیشابوری نقل کرده اند. ر.ك: نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار، ج19.
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ــی و کمال و جمال محّمد بنگرد، به این مرد که نزد  ــکینه و وقار عیس س
من می آید نگاه کند.

هنگامی که حاضران سرهایشان را بلند کردند و برای دیدن این شخص 
گردن هایشان را کشیدند، تنها علی را دیدند.1

ـ  در موقعیتی دیگر مقام و منزلت او را نسبت به خویش مانند منزلت هارون به موسی  ـ 3  2
بر می شمرد و می فرمود:

أنت منّي بمنزلة هارون من موسی إالّ أنّه ال نبي بعدي؛2  
ــتی جز آن که پس از من  ــی هس تو برای من مانند هارون برای موس

پیامبری نخواهد بود.
ــبب داشتن مهم ترین صفت و خصوصیت امام ـ   3ـ 3ـ در زمانی دیگر برتری وی را به س

یعنی اعلمیت ـ اعالم نمود و می فرمود:
أنا مدینة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدینة فلیأتها من بابها؛3  

من شهر علم هستم و علی دروازه آن است. هر کس که میخواهد وارد 
این شهر شود باید از دروازه آن وارد شود.

ــاره می فرمود؛  ــر به محبوب ترین فرد در نزد خود و پروردگارش اش ــة دیگ 4ـ 3ـ  در مرتب
ــان خصوصیتی که بی تردید برتری وی را از همگان و در نتیجه امامت او را بر دیگران  هم

به اثبات می رساند.
زمانی که مرغ بریان شده ای به نزد آن حضرت آوردند تا ایشان تناول فرماید، فرمود:

اللهمَّ إئتني بأحّب خلقك إلیك وإلّي یأکل معي من هذا الطائر؛4  

1. ر.ك: نفحات األزهار فی خالصة عبقات األنوار، 19/ 28، 56، 80 و...
ــنّت از جمله بُخاری، مسلم نیشابوری، احمد بن حنبل، ابوداود  ــمندان اهل س 2. حدیث منزلت را عّده ای از دانش
طیالسی، ابن سعد، ابن ماجه، ابن حبّان، ترمذی، طبری، و حاکم نیشابوری نقل کرده اند. ر.ك: نفحات األزهار 

في خالصة عبقات األنوار، ج 17.
3. این حدیث را عالمان بزرگ اهل سنت نظیر عبدالرّزاق بن همام، یحیی بن معین، احمد بن حنبل، ترمذی، بّزار، 
طبری، طبرانی، حاکم نیشابوری و... نقل کرده اند. ر.ك: نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار، ج10و 11.

ــن حدیث را ابوحنیفه، احمد بن حنبل، ابوحاتم رازی، ترمذی، بّزار، نعمانی، ابویعلی، طبری، بغوی، طبرانی،  4. ای
دارقطنی، حاکم نیشابوری، و ابن مردویه نقل کرده اند. ر.ك: نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار، ج13.
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»خدایا! محبوب ترین فرد در نزد تو و من را به نزد من آور تا از این 
غذا میل کند«.

ابوبکر پیش آمد؛ اما حضرت او را نپذیرفتند و دعای خویش را تکرار فرمودند.
عمر آمد و حضرت او را نیز نپذیرفتند.

ــرانجام امیرمؤمنان علی به نزد ایشان آمد و حضرت بی درنگ او را  س
دعوت نمود و به همراه وی غذا را تناول فرمود.1

5ـ 3ـ  بار دیگر، در هنگامة نبرد خیبر، از آن خبر داد: 
ــتند،  ــت خوردند و باز گش پس از آن که آن دو نفر )ابوبکر و عمر( شکس
پیامبر خداp فرمود: »الُعطیّن الرایة غداً رجاًل یفتح اهلل علی یدیه یحّب 
ــوله«؛2 »فردا پرچم سپاه مسلمانان را به  ــوله ویحبّه اهلل ورس اهلل ورس
ــت او قرار خواهد داد. او،  رادمردی میدهم که خدا پیروزی را به دس
خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبر نیز او را دوست دارند«.

همه مسلمانان شب را به انتظار گذرانده و امید گرفتن پرچم را از دستان 
ــدادان حضرت فرمود: »أین  ــداp در دل می پروراندند؛ ولی بام پیامبر خ

علي؟« »علی کجاست؟«
گفتند: چشم درد دارد.

ــم  با این حال حضرت او را طلبیدند و از آب دهان مبارك خویش بر چش
او نهادند و برایش دعا فرمودند و چنان شد که گویا هیچ دردی در چشم 
ــت. سپس پرچم را به او دادند تا آن که پیروزی و فتح به دست  نبوده اس

او جاری شد.3
6ـ 3ـ در دفعة ششم که ابوبکر را برای ابالغ سوره برائت به مردم مکه مأمور کرده بودند، 

1. همان.
 2. »حدیث رایت« را بخاری و مسلم در موارد متعددی در صحیح خود از جمله در بخش فضائل امیرالمؤمنین
نقل کرده اند و احمد بن حنبل در مسند: 5 / 322، و نسائی در الخصائص: 6، ابن سعد در الطبقات الكبری: 2 
/ 80، ابن عبدالبّر در االستیعاب: 2 / 450، بیهقی در السنن الكبری: 6 / 362، و متّقی هندی در کنز العّمال: 

5 / 284، نقل کرده اند.
3. همان.



9

از میانه راه وی را عزل کرده و حضرت علی را برای این امر مهم فرستادند و فرمودند:
ال ینبغي ألحد أن یبّلغ هذا إالّ رجل من أهلي؛ 

شایسته نیست کسی تبلیغ این امر را به دست گرفته و پیام الهی را به 
دیگران رساند، مگر آن کس که از اهل من باشد.

این موارد یکی پس از دیگری ادامه یافت تا آن که روز غدیر فرا رسید. آن هنگام که پیامبر 
خداp واپسین روزهای عمر شریف خود را سپری می نمود، فرمان یافت آنچه را از ابتدای 

دعوتش بارها و بارها فرموده بود، بار دیگر بر همگان اعالم کند.
ــکل گرفت؛ همان واقعه عظیمی که دانشمندان  ــان ماجرای غدیر و حدیث آن ش بدین س
ــته اند تا آنجا که از  ــلمان بر ثبوتش اذعان، بر تواترش تصریح و پیرامونش کتابها نگاش مس
مسلّمات تاریخ گشته است؛ به گونه ای که شک و تردید در وقوع آن را به مثابه شک و تردید 

در وجود پیامبر اکرمp و نبّوت آن بزرگوار می توان شمرد.

4ـ  حدیث غدیر
ــگاه که آوای برپایی نماز جماعت به امامت خاتم پیامبران حضرت محّمد مصطفیp در  آن
صحرای جحفه طنین افکند و تمام آن جمِع بسیار صف بستند، حضرت نماز ظهر را با آنان 

اقامه فرمود. سپس از جا برخاست و در برابر آنان ایستاد و فرمود:
أیّها الناس! قد نبّأني اللطیف الخبیر أنّه لم یعّمر نبي إالّ نصف عمر الّذي 
ــك أْن أُدعی فُأجیب، وإنّي مسؤول وأنتم مسؤولون.  قبله، وإنّي أُوش

فماذا أنتم قائلون؟
ای مردم! پروردگار لطیف و دانا مرا آگاه نموده که هر پیامبری نصف 
عمر پیامبر پیش از خودش زندگی خواهد کرد. پس زمان دعوت من 
ــته و من به زودی آن را خواهم پذیرفت. پس بدانید   نیز نزدیك گش
ــما نیز  ــؤال خواهند کرد و ش ــارة آنچه انجام داده امـ  از من س ـ درب

بازخواست می شوید. آن هنگام شما چه خواهید گفت؟
پاسخ دادند: همگی شهادت می دهیم که تو پیام الهی را بر ما رسانده و ما را نصیحت کردی 

و در این راه تالش بسیار نمودی. خدا تو را جزای نیک دهد.
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پیامبر فرمود:
ــتم تشهدون أْن ال إله إالّ اهلل، وأّن محمداً عبده ورسوله، وأّن جنّته  ألس
ــاعة آتیة ال ریب فیها، وأّن  حّق، وناره حّق، وأّن الموت حّق، وأّن الس

اهلل یبعث من في القبور؟
آیا گواهی می دهید که هیچ معبودی جز خدا نیست، و محمد بنده و 
پیامبر اوست، و بهشت و دوزخ و مرگ حق است، و شكی در رستاخیز 

نیست و خدا تمام مردگان را برخواهد انگیخت؟
پاسخ دادند: بر همه اینها گواهی می دهیم.

حضرت فرمود: »اللهّم! اشهد«؛ »خدایا! تو بر سخن اینان گواه باش«.
سپس فرمود: »أّیها الناس! أال تسمعون«؟ »ای مردم! آیا سخنان مرا خوب می شنوید«؟

پاسخ گفتند: آری.
فرمود:

فإنّي فرط علی الحوض، وأنتم واردون َعَلیَّ الحوض، وإنَّ عرضه ما بین 
صنعاء وبصری، فیه أقداح عدد النجوم من فّضة، فانظروا کیف تخلفوني 

في الثقلین؛
بدانید که من در کنار حوض خواهم بود که شما بر من وارد می شوید. 
گسترۀ این حوض همچون فاصلة شهر صنعای یمن تا بصرای دمشق 
است و جام هایی از نقره به عدد ستارگان آسمان بر آن شناور است. 
پس نیك بنگرید که پس از من چگونه از این دو چیز گران بها ـ که 

پس از خود بر جای می گذارمـ   پیروی می کنید؟
برخی پرسیدند: کدام دو چیز ای رسول خدا؟!

حضرت فرمود:
الثقل األکبر کتاب اهلل، طرف بید اهلل عّز وجّل وطرف بأیدیكم، فتمّسكوا 
به ال تضّلوا؛ والـآخر األصغر عترتي. وإّن اللطیف الخبیر نبّأني أنّهما لن 
یتفرقا حتّی یردا َعَلیَّ الحوض. فسألت ذلك لهما ربّي، فال تقدموهما 

فتهلكوا، وال تقصروا عنهما فتهلكوا؛
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ثقل اکبر همان کتاب خدا که یك سوی آن در نزد پروردگار و سوی 
ــت شماست؛ و ثقل کوچك تر که عترت من است. به  دیگرش در دس
این دو تمّسك کنید تا گمراه نگردید. خداونِد دانا، مرا آگاه کرده که این 
ــوند تا آن که در کنار حوض بر من وارد  دو هرگز از هم جدا نمی ش
آیند. من نیز همین را در مورد آن دو، از پروردگارم درخواست نمودم. 
پس، از آن دو پیشی نگیرید که هالك میگردید و عقب نیز نمانید که 

نابود میشوید.
ــپس پیامبر رحمت دست علی را گرفت و بلند نمود تا تمام مسلمانان حاضر ایشان را  س
دیدند و فرمود: »أیّها الناس! من أْولی الناس بالمؤمنین من أنفسهم«؟ »ای مردم! چه کسی 

بر مؤمنان از خودشان صاحب اختیارتر است«؟
پاسخ دادند: خدا و پیامبرش بهتر میدانند.

فرمود:
إّن اهلل موالي، وأنا مولی المؤمنین، وأنا أولی بهم من أنفسهم؛ فمن کنت 

مواله، فعليٌّ مواله؛ 
ــتم و از خودشان بر  خدای متعال موالی من، و من موالی مؤمنان هس
ایشان شایسته ترم. پس هر که را من موالی او هستم، علی موالی اوست.

پیامبر این جمله را سه بار تکرار کرد و سپس فرمود: 
الّلهّم واِل من وااله، وعاِد من عاداه، وأحّب من أحبّه، وأبغض من أبغضه، 
وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحّق معه حیث دار. أال فلیبّلغ 

الشاهُد الغائَب؛1 
ــت اش باش، و با  خدایا! هر کس والیتش را پذیرفت، ولی و سرپرس
آن کس که با او دشمنی نمود دشمن باش؛ و هرکه او را دوست داشت 

1. »حدیث غدیر« را راویان بسیاری نقل کرده اند، از جمله؛ محّمد بن إسحاق، عبدالرّزاق، شافعی، احمد بن حنبل، 
بخاری در تاریخ خود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی، ابویعلی، طبری، بغوی، ابن حبّان، طبرانی، دارقطنی، حاکم 
نیشابوری، ابن مردویه، ابونعیم اصفهانی، بیهقی، ابن عبدالبّر، خطیب بغدادی، زمخشری، ابن عساکر، ابن اثیر، 
ضیاء مقدسی، محّب طبری، مّزی، و ذهبی. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به نفحات األزهار في خالصة عبقات 

األنوار، ج7.
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دوست بدار و بر هر که به او بغض نمود خشم گیر. یاورش را یار باش 
و هر کس که او را رها نمود رهایش کن. و حق را هرگونه که او بود 

به دورش قرار ده.
آگاه باشید که شاهدان این سخن را باید به غایبان برسانند.

1ـ 4ـ    ویژگی ها و امتیازات غدیر
اولین ویژگی غدیر این بود که آنچه را که رسول خداp از ابتدای بعثتش به صورت پراکنده 

دربارة حضرت علی فرموده بود، یک جا بیان نمود.
ــای داد که پیش از آن در تبلیغ های  ــر آن، غدیر ویژگی هاي دیگری را در خود ج ــزون ب اف
دیگر پیامبر نبود و بدین سان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گردید؛ از جمله این ویژگیها: 
ــان بود، تا آن جا که حضرت به  ــنی مقصود ایش 1ـ 1ـ 4ـ صراحت کالم پیامبرp و روش
ــنده نکرد و عماًل نیز مقصود خود را با گرفتن دست علی و نشان دادن  ــخِن تنها بس س

ایشان به جمعیت، بیان فرمود.
ــغ به زمان وفات پیامبر اکرمp نزدیک بود که خود حضرت از این امر  ــن تبلی 2ـ 1ـ 4ـ  ای
ــك أن ادعی فأجیب...«؛ »من به زودی به  اطالع داد و در ضمن خطبه اش فرمود: »یوش

سوی پروردگارم دعوت میشوم، و آن را خواهم پذیرفت...«. 
3ـ 1ـ 4ـ  وقوع ماجرای غدیر در میان جمعیت بی نظیری از مسلمانان.

ــد؛ در نتیجه  ــالم فرموده بودن ــان اع ــن حج را آخرین حجش ــی قبل، ای ــرp از مدت  پیامب
ــیاری از مسلمانان به مدینه آمدند تا برای آخرین بار همراه پیامبرشان به حج  گروه های بس
مشرف شوند؛ و عده زیادی نیز در هنگام مناسک به ایشان پیوستند تا از فیض همراهی با 
ــان ــول خداp بهره برند؛ و در نهایت جمعیتی را رقم زدند که جز خدای متعال شمارش  رس

را نمی دانست.
پیامبر خداp همراه این خیل عظیم، مناسک حج را به پایان رسانده و در راه بازگشت، چون 
ــه از مصریان و عراقیان بودـ   ــمـ  که محل جدایی راههای مردم مدین ــه منطقه غدیر خ ب
رسیدند، توقف نمودند و به انتظار نشستند تا آنان که عقب مانده بودند برسند. هم چنین امر 

فرمودند تا آنان که جلو رفته اند بازگردند.
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پیامبر خداp پس از اقامه نماز برخاستند و خطبه مفصلی خواندند و بدین سان سخن خود 
را به گوش تمامی آنان رساندند.

4ـ1ـ4ـ نزول کالم خدای متعال در تبلیغ غدیر.
پیش از خطبه این آیه نازل شد:1 

ُسوُل بَلِّْغ ما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه  يا أَيَُّها الرَّ
َواهلل َيْعِصُمَك ِمَن الّناِس؛ 2ای پیامبر! آنچه از جانب پروردگارت بر 
تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چنین نكنی، رسالت او را انجام 

.نداده ای و خداوند تو را از خطرات مردم حفظ میکند
بعد از خطبه آن بزرگوار این آیه نازل شد:3 

الَْيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمتي َوَرضيُت لَُكُم اإِْلْسالَم 
ديًنا؛  4امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما 

.تمام نمودم و اسالم را آیین شما پذیرفتم
.5ـ 1ـ 4ـ  تبریک و تهنیت گفتن آن جماعت بر امیرمؤمنان علی

ــدند ابوبکر و عمر بودند، در حالی ــانی که برای این امر، پیش گام ش ــتین کس  البته از نخس
که می گفتند: 

بخ بخ لك یابن أبي طالب، أصبحت وأمسیت موالي ومولی کّل مؤمن 
ومؤمنة؛5 خوشا به حال توای پسر ابوطالب که موالی ما و موالی هر 

مرد و زن مؤمن شدی.
6ـ 1ـ 4ـ  شعری که حّسان بن ثابت با اجازه پیامبر برای این تبلیغ سرود.

ــی، ابونعیم اصفهانی، واحدی و دیگران نقل  ــن آیه در غدیر را طبری، ابن ابی حاتم، ابن مردویه، ثعلب ــزول ای 1. ن
کرده اند؛ ر.ك: نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار، 8 / 195ـ  253.

2. مائده / 67.
3. نزول این آیه در غدیر را طبری، ابن مردویه، ابونعیم اصفهانی، خطیب بغدادی، ابن مغازلی، خوارزمی، حموینی، 

و دیگران نقل کرده اند؛ ر.ك: نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار، 8 / 261ـ  266.
4. مائده / 3.

5. این روایت را ابوبكر بن ابي شیبه، احمد بن حنبل، ابوسعد خرگوشی، ثعلبی و... نقل کرده اند؛ ر.ك: نفحات األزهار 
في خالصة عبقات األنوار: 7 / 133.
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وی پس از اتمام سخنان پیامبر خداp گفت: ای رسول خدا! به من اجازه فرمایید از سخنان 
شما دربارة علی چند بیتی بسرایم.

حضرت فرمودند: »قل علی برکة اهلل«؛ »به لطف و برکت خدا، بگو«.
حّسان برخاست و چنین سرود:

ینـادیهـم یــوم الغـدیـر نبیّهـم               بخّم فـأسمع بـالرسـول منادیـا
وقـد جاءه جبریـل عن أمـر ربّه            بـأنّك معصـوم فـال تك وانیـا
وبّلــغهم مـا أنــزل اهلل ربّــهم              إلیك وال تخـش هناك األعادیا
فقــام به إذ ذاك رافــع کّفــه           بكّف علـّي معلن الصـوت عالیا
فقـال: فمـن موالکـم وولیّــكم             فقـالوا ولـم یبدوا هنـاك تعامیا
نا           ولن تجدن فینا لك الیـوم عاصیا ـّ إلهــك مـوالنـا وأنـت ولیـ
فقـال لـه: قـم یـا علـّي فإنّنـي           رضیتك من بعدي إمامًا وهادیا
ه            فكـونوا له أنصار صـدق موالیا ـّ فمـن کنـت مــواله فهـذا ولی
هنــاك دعــا الّلهـّم واِل ولیّـه           وکـن لّلذي عـادی علیًّا معادیا

فیـارّب انصـر ناصریه لنصـرهم            إمام هدی کالبدر یجلوا الدیاجیا؛1 
ــر خم به آنان خطاب نمود؛ پس تو نیز بر  ــان در روز غدیر در کنار غدی پیامبرش

سخن پبامبر گوش فرا ده.
جبرئیل نیز از جانب پروردگارش به نزد او آمده و پیغام آورده بود که تو از گزند 

دیگران در امان هستی.
پس آنچه را خدا؛ پروردگار آنها بر تو نازل نموده به اینان ابالغ کن و از دشمنیها 

نهراس.
ــا  ــت علی را باال برده بود با صدایی رس ــت و در حالی که دس پس او نیز برخاس

اعالم کرد و گفت:
موال و ولّی شما کیست؟ آنان در حالی که هیچ کدامشان نمیتوانستند به کوری 

1. این اشعار را حافظان اهل سنّت از جمله: ابوسعد خرگوشی، ابن مردویه، ابونعیم اصفهانی، ابوسعید سجستانی، و 
موفّق بن احمد مّكی خوارزمی، نقل کرده اند. برای آگاهی بیشتر ر.ك نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار: 

8 و نیز ر.ك: الغدیر، 2/ 65ـ  113.
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تظاهر کنند، گفتند:
خدای تو موالی ما و تو نیز ولّی ما هستی و امروز هیچ کدام از ما را از این 

امر روی گردان نمییابی.
و پیامبرشان فرمود: ای علی! برخیز که من خشنودم که تو امام و هدایتگِر 

پس از من هستی.
ــتم این علی موالی اوست؛ ای مردم موالی  پس هر که من موالی او هس

و یاران راستین او باشید.
سپس پیامبرشان دست به دعا برداشت و گفت: خدایا! بر هر کس والیتش 

را پذیرفت تو ولی باش و با آنکه به او دشمنی نمود دشمن باش.
پروردگارا! یاورش را بر یاریش یار باش. یار همان امام هدایتگری که بسان 

ماه شب چهارده تاریکیها را میزداید.
روشن است که سراینده این شعر از نامداران اصحاب پیامبر بود و این ابیات را در حضور آنان 

و با اجازه آن حضرت سرود و در پایان نیز پیامبر آن را تأیید نموده و نیکو شمردند.

2ـ 4ـ  اهتمام و استدالل به حدیث غدیر
ــبت به دیگر  با عنایت به نکات پیش گفته، غدیر و حدیث آن از اهمیت و برتری خاصی نس
ــا و احادیثی که پیامبر خداp در آنها این خبر عظیم را بیان کرده اند، برخوردار گردید.  روزه
از این رو اهل بیتb و پیروانشان در راه اثبات و نشر آن در میان امت از هر فرصتی بهره 
جسته و برای باقی نگه داشتن آن در اذهان و بر سر زبانها در طول تاریخ و نیز برای حفاظت 
و صیانت از شأن پیامبر اکرم و دور نمودن هر نسبتی به آن بزرگوار، هّمتی واال بکار بسته اند.
البته آنچه موجب شد تا بعد از وفات پیامبر خداp اختالف و کشمکش برخیزد همین امر بود؛ 
یعنی اعالم حق اهل بیت در امامت بعد از پیامبر خداp به فرمان خدای متعال و اینکه هیچ 

سخنی از جانب خدا و پیامبرش بر خالفت آنان که بر مسندش تکیه زدند، یافت نمی شد.
ــبت های  ــبب نیز امیر مؤمنان علی بارها و بارها اصحاب پیامبر را در مناس به همین س

مختلف بر این حدیث سوگند می دادند؛ تاریخ برخی از آنها را برای ما نقل کرده است:
ــت تا بر سخنانش شهادت دهند و همگی آنان بدان  ــورا از آن جماعت خواس 1ـ  در روز ش
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اقرار نمودند؛1
2 ـ  در جنگ جمل؛2 
3 ـ  در جنگ صفین؛3

4ـ   در کوفه. حاضران را بر این موضوع سوگند داد که عده ای اقرار کردند و برخی هم اظهار 
فراموشی نمودند که به آن اشاره ای خواهیم داشت؛4 

هم چنین حضرت صدیقه کبری در سخنان خود به غدیر احتجاج نمود؛5 
ــخنان خود به غدیر احتجاج  دیگر امامان اهل بیتb و بزرگان خاندان پیامبرp نیز در س

کردند.6 
ة بن ثابت، عمار  نیز نقل شده است که: جمعی از انصار که در میان آنها ابوایوب انصاری، خز�مي
بن یاسر و پسر تیهان، در کوفه به نزد امیرمؤمنان آمدند و گفتند: سالم بر تو ای موالی ما.

حضرت فرمود: »چگونه من موالی شما هستم در حالی که شما از عرب های آزاد هستید و 
بنده کسی نیستید«؟

آنان پاسخ دادند: ما خودمان در روز غدیر از پیامبر خداp شنیدیم که فرمود: »من کنت مواله  
فعلي مواله«؛7  »هر که من موالی او هستم علی موالی اوست«.

فراتر اینکه برخی از صحابه نیز در مقابل مخالفان خود به این حدیث احتجاج کرده اند: 
هنگامی که معاویه از سعد بن ابیوقاص خواست تا امیرمؤمنان علی را سب نموده و دشنام 

دهد، سعد در پاسخ او به همین حدیث شریف احتجاج کرد.8 

1. الغدیر، 159/1.

2. همان، 186/1.

3. همان، 195/1.
4.ر.ك نفحات األزهار: 9 / 9ـ  27.
5. ابن درویش، اسنی المطالب: 49.
6. امینی، الغدیر: 1 / 197ـ  200.

ــران نقل کرده اند؛ ر.ك: نفحات األزهار في خالصة  ــت را احمد بن حنبل، طبرانی، ابن مردویه و دیگ ــن روای 7. ای
عبقات األنوار: 9 / 139.

8. این روایت را بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، ترمذی، ابن ماجه و دیگران نقل کرده اند. البته آنان برای کاستن از 
شناعت آن سخنان و پوشاندن ننگ های پیشوایشان معاویه با واژگان گوناگون در آن دخل و تصّرف کرده اند؛ 

برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ك: نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار: 6 / 34.
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عمروبن عاص نیز در یکی از نامه هایش برای معاویه با همین حدیث به او پاسخ گفته است. 1

3ـ 4ـ  موضع گیریهای ضد و نقیض علیه حدیث غدیر
ــدن با حدیث غدیر  ــع صحابه و تابعین آنها در جریان غدیر و پس از آن و به هنگام روبه رو ش موض
تناقضی آشکار دارد؛ با اینکه مسلمانان از جمله ابوبکر و عمر به علی تبریک گفتند و حسان شعر 
سرود؛ اما پس از وفات رسول خداp گروهی بر آن گواهی دادند و جمع دیگری بر آن احتجاج کردند. 

حتی برخی مثل فهری به نبوت پیامبر اکرمp شک و تردید وارد نمود. 
ابوطفیل چنان وانمود کرد که گویا ماجرایی در کار نبوده و هیچ نمی داند، آنجا که میگوید: 
از نزد او )امیرالمؤمنین( در حالی که سخنانش برایم ناخوشایند بود، خارج شدم. با زیدبن 

ارقم برخورد کردم و به او گفتم: از علی شنیدم که چنین و چنان ادعا میکند!
ــه در مورد او چنین  ــنیدم ک ــول خداp ش ــد گفت: مگر تو نمی دانی؟ من خودم از رس  زی

می فرمود.2 
گروهی نیز همه را کتمان کردند و امام آنان را نفرین کرد که از جمله آنها عبدالرحمان  بن 
مدلج، جریربن عبداهلل بجلی، یزیدبن ودیعه، زیدبن ارقم، انس  بن مالک و براءبن عازب بودند.

احمد بن حنبل از عبدالرحمان بن ابیلیلی نقل میکند که او در »رحبه« حضور داشت. امیر 
مؤمنان علی فرمود:

انشد اهلل رجاًل سمع رسول اهللp وشهد یوم غدیر خم إالّ قام؛ 
ــاهد سخن پیامبر خداp بوده سوگند  هر کس را که در روز غدیر ش

می دهم که برخیزد.
ــتند و گفتند: هنگامی که پیامبر دست او )امیرالمؤمنین( را گرفته بود،  دوازده نفر برخاس
دیدیم و شنیدیم که رسول خداp فرمود: »اللهّم وال من وااله وعاد من عاداه، وانصر من 

نصره واخذل من خذله«.
ــه نفر از جا برنخاستند و امیرمؤمنان علی آنها را نفرین کرد و هر سه به آن نفرین  اما س

مبتال شدند.3 

1. خوارزمی، المناقب: 130.
2. احمد بن حنبل، مسند: 4 / 370، الخصائص: 100، ابن کثیر، البدایة والنهایه: 7 / 346.

3. احمد بن حنبل، مسند: 1 / 119.
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در روایتی که ابن اثیر نقل نموده این گونه آمده است: »عّده ای این مطلب را کتمان کردند. 
پس هیچ یک از دنیا نرفتند مگر آن که کور شدند یا به بالیی سخت مبتال گشتند«.1 

و در روایت متقی هندی نیز چنین آمده است: »گروهی این مطلب را کتمان کردند و همگی 
پیش از مردن کور شده و پیسی گرفتند«.2 

راوی دیگری می گوید: 
ــاوندی دارم که از تو حدیثی  ــزد زید بن ارقم رفتم و به او گفتم: خویش ن
ــت دارم این  ــت. دوس دربارة علی در روز غدیر برای من نقل کرده اس

حدیث را از خود تو بشنوم.
ــتید و مسائلی بین شما هست  ـ  که من  ــما اهل عراق هس زید گفت: ش

نمی توانم مطلبی بگویم.
به او گفتم: از جانب من نگران نباش )و بگو(.

ــد، گفت: آری، درست است. ما در منطقه جحفه  او بعد از آنکه مطمئن ش
بودیم که... .3 

شخص دیگری می گوید: 
ــخن مگو که دو گوش تو، از  ــام س به زهری گفتم: از ماجرای غدیر در ش

دشنام به علی پر خواهد شد.
او در پاسخ گفت: سوگند به خدا! من فضایل و مناقبی از علی می دانم که 

اگر بازگو می کردم مرا می کشتند.4 

4ـ  4ـ  غدیر به نقل علما و دانشمندان

نقل  )بتمامه(،  بوده  را چنان که  آن  ماجرای غدیر و حدیث  متکلّمان  و  بیشتر محّدثان 
نموده اند،5 که به برخی از منابع و مدارك آن ها اشاره نمودیم.

1. جزری، أسد الغابة: 4 / 321.
2. متقی هندی، کنز العّمال: 15 / 115.

3. احمد بن حنبل، مسند: 4 / 368.
4. جزری، أسد الغابة: 1 / 8.

ــان که پیش تر آوردیم، نقل نموده اند؛ ولی برخی از آن ها جریان را به  5. یعنی ابتدا و انتهای حدیث را آن س
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اما بعضی از آنان به پیروی از پیشینیان خود )صحابه( آن را کتمان نموده اند. 
و بعضی دیگر بخش نخستین آن را )ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟( نقل نکرده اند.

ــاد من عاداه(  ــّم وال من وااله وع ــرت را )الله ــی آن و دعای حض ــش پایان ــی بخ  برخ
نقل نکردند. 

اما هیچ یک از این سه جهت موضع گیری خصمانه سودی نبخشید:
الف( اعتراض؛ آنچنان که فهری مرتکب شد، کفری بود که عذاب الهی را به دنبال خود 

نازل کرد.
ب( کتمان حقیقت؛ چنان که برخی دیگر انجام دادند، عصیان بزرگی بود که نفرین و 

ذلّت را در پی داشت.
ج( تحریف روایت، خیانتی بود که گذشِت روزگار آن را آشکار کرد.

ــخنان نقل شده  ــت که به احادیث و س ــانی اس این موضع گیری هاـ  با آنکه از جانب کس
ــازد که بی تردید حدیث غدیر امر  ــکار می س در مورد غدیر توجهی ندارندـ  این نکته را آش

عظیمی را بیان نموده که این چنین مورد اختالف و کشمکش قرار گرفته است.

5ـ 4 ـ  معنای حدیث غدیر
بدون تردید هر انسان منصفی در قضیه غدیر و حدیث آن اندکی بیندیشد، یقین می کند 
که واژه »مولی« در این حدیث شریف بر امامت حضرت علی و جانشینی آن بزرگوار 
تصریح دارد؛ زیرا پیامبر خداp پیش از این عبارت، فرمود: »ألست أولی بالمؤمنین من 

أنفسهم«؟1
حضرت با این سخن خویش به آیه شریفه النَِّبيُّ أَْولي بِالُْمْؤِمنيَن ِمْن أَْنُفِسِهْم2 اشاره 

ــد: 4 / 372(؛ برخی گفته اند:  ــند احم ــور کامل روایت نكرده اند و گفته اند: پیامبرp خطبه خواند )مس ط
ــتدرك: 3 / 109(؛ برخی دیگر گفته اند: در آن روز آنچه تا روز  ــت گفت« )المس »آنچه خدا می خواس
رستاخیز نیاز بود بیان کردند )مجمع الزوائد: 9 / 105( با این بیانات راویان، پس سخنان پیامبرp دربارۀ 

علی چه شد، و چرا آن خطبه تاریخی را نقل نكرده اند؟
1. این جمله در ابتدای حدیث، در روایت احمد بن حنبل، ابن ماجه، بّزاز، نسائی، ابویعلی، طبری، ابن حبّان، 

طبرانی، دارقطنی و دیگر محّدثان بزرگ اهل سنّت آمده است.
2. احزاب / 6.
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فرمود و بر لزوم پیروی آنان و نافذ بودن فرمانش، از آنان اقرار گرفت؛ آن سان که آیه 
شریفه نیز بر این امر داللت دارد.1

پس از این مقدمات بود که فرمود: »من کنت مواله فعلّي مواله«؛2 و  این معنایی بود که 
تمام حاضران در آن مجلس و در رأس آن ها امیر مؤمنان علی، حّساِن شاعر، آن دو نفر 

و دیگر صحابه از سخن آن بزرگوار برداشت کردند.
و برخی از دانشمندان با انصاف مانند تقی الدین مقریزی در کتاب خود بدان اشاره کرده اند: 

ابن زوالق چنین گفته است: در روز هجدهم ذی حجه ) روز غدیر( گروهی 
از مردم مصر، مغرب و اطراف آن برای خواندن دعا جمع می شدند؛ زیرا آن 
ــبت وصیت پیامبر خداp به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب  روز را به مناس

در جانشینی پس از خود، عید می دانستند.3
بنا بر آنچه که گذشت، و شواهد بسیار دیگری که در جای خود آمده واژه »مولی« در حدیث 
شریف نبوی؛ یعنی کسی که حق اولویت در اطاعت و صاحب اختیاری و حکم کردن از آِن 

اوست و این؛ یعنی والیت کبری و امامت عظمی.

1ـ 5ـ 4ـ  شواهد معنای اولویت 
موارد بسیاری بر داللت حدیث غدیر امامت امیرمؤمنان گواه است که برخی از آن ها را به 

اختصار یادآور می شویم:
1ـ  شخصی نزد پیامبر خداp آمد و گفت:  ای محّمد! از طرف خدا به ما دستور دادی که 
گواهی بدهیم خدایی جز او نیست و تو هم پیامبر او هستی و گفتی نماز و روزه و حج به جای 
آوریم و زکات بپردازیم ما هم همه را قبول کردیم؛ اما تو به این ها راضی نشدی تا این که 
دست پسرعمویت را گرفتی و باال بردی و او را بر ما برتر قرار دادی و گفتی: »هر که من 
موالی او هستم، علی نیز موالی اوست«. آیا این مطلب از جانب خود توست یا از طرف خدا؟

1. حشر/ 7.
ــائی، طبری، طبرانی، ضیاء مقدسی، محاملی، ابویعلی، ابن  2. این فراز را با »فاء« تفریع، احمد بن حنبل، نس

کثیر، سمهودی، متقی هندی و دیگران نقل کرده اند.
3. مقریزی، المواعظ واالعتبار: 2 / 220.
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رسول خداp فرمود: »واهلل الّذي ال إله إالّ هو! إّن هذا من اهلل«؛ »سوگند به خدایی که 
معبودی جز او نیست، این مطلب از طرف خدا است«.

آن مرد به پیامبر پشت کرد و همان طور که به سوی مرکب خود می رفت گفت: خدایا! اگر 
آنچه محّمد می گوید راست است، سنگی از آسمان بر ما فرود آور و یا به عذابی سخت ما را 

مبتال کن.
پیش از آن که او به مرکب خود برسد خدای متعال سنگی بر او فرو فرستاد که بر سرش 

اصابت کرد و از نشیمنگاهش بیرون آمد و در همان لحظه هالك گشت.
سپس آیات نازل شد  ـ  که آخرین آیه های نازل شده در مورد غدیر بودند:

َس��َأَل س��ائٌِل بَِعذاب واِقع * لِْلكاِفريَن لَْيَس لَُه داِفٌع * ِمَن اهلل ِذي 
الَْمعاِرِج؛ 1تقاضا کننده ای درخواست واقع شدن عذابی کرد که برای 
کافران فرود آید که هیچ دفع کننده ای بر آن نیست. از سوی خداوندی 

2.که صاحب معارج است
2ـ  حدیثی که با این عبارت نقل شده است:

من کنت أولی به من نفسه فعلي ولیّه؛ 
هر کس که من بر او از خودش اولویت دارم علی نیز بر او اولویت دارد.

3ـ  روایتی که علمای اهل سّنت نقل کرده اند:
برخی به عمر بن خطاب گفتند: تو با علی به گونه ای هستی که با هیچ یک از صحابة پیامبر 

نیستی؟!
او پاسخ داد: زیرا او موالی من است.3

4ـ  از کالم دانشمند بزرگ اهل سّنت ابن حجر مّکی که در مقام جواب به این حدیث شریف 
می گوید:

پذیرفتیم که او )امیرالمؤمنین( اولی و پیش تر است؛ اما نمی پذیریم که 
ــته باشد؛ بلکه وی فقط در اطاعت و تقرب، اولویت  در امامت اولویت داش

1. معارج / 1 ـ 3.
ــبط بن جوزی، حموینی و  ــزول این آیه در این واقعه را ابوعبید هروی، ابوبكر نّقاش، ثعلبی، قرطبی، س 2. ن

دیگران نقل کرده اند. ر.ك: نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار: 8 / 340 ـ 400.
3. ر.ك: نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار: 9 / 141 ـ 144.
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دارد؛ مثل این آیه قرآن که می فرماید: ِإنَّ َأْولَي الّناِس بِِإْبراهيَم لَلَّذيَن 
اتََّبُعوُه؛ 1به راستی سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از 

.»او پیروی کردند
بر این ادعا نه تنها پاسخ محکمی در رّد آن وجود ندارد؛ بلکه پاسخ ظاهری نیز بر رد آن یافت 
نمی شود؛ فراتر این که همین معنا واقع شده؛ زیرا ابوبکر و عمر نیز همین معنا را فهمیده اند. به 
همین سبب وقتی آن سخن پیامبر را شنیدند به او )امیرالمؤمنین( گفتند:  ای پسر ابوطالب! 

موالی هر مرد و زن مؤمن شدی.2
در پاسخ ابن حجر می گوییم: اگر بپذیریم مقصود پیامبر از اولی بودن، اولی و شایستگی در 

پیروی است؛ با این وجود آیا کسی جز امام، اولویت و شایستگی در پیروی و اطاعت دارد؟

6ـ 4ـ  تشکیك ها و ایرادها
از اشکاالت سستی که بر این معنا وارد شده، اینکه بعضی گفته اند:

»والیت در این حدیث به معنای یاری رساندن و محبت است«. آنان استدالل ادبی نموده اند 
که وزن »مفعل« ـ که »مولی« بر این وزن است  ـ به معنای »افعل« نمی آید. پس ناگزیر 

معنای أولی برای »مولی« درست نیست.
اینان یا نادانند و یا به نادانی تظاهر می کنند؛ زیرا مفسران، محّدثان و لغت شناسان بزرگ اهل 
سنت تصریح کرده اند که واژه »مولی« به معنای »أولی« آمده و آیه شریفه َفالَْيْوَم ال يُْؤَخُذ 
ِمْنُكْم ِفْدَيٌة َوال ِمَن الَّذيَن َكَفُروا َمْأواُكُم الّناُر ِهَي َمْوالُكْم َوبِْئَس الَْمصيُر3 و برخی آیات 

دیگر را به همین معنا تفسیر نموده اند.
از کسانی که با صراحت به این معنا اشاره کرده اند می توان فّراء، ابوزید، ابوعبیده، اخفش، 

ابوالعباس ثعلب، مبّرد، زّجاج، ابن انباری، رّمانی، و جوهری را نام برد.4
اینان چون دریافته اند که این ادعا اعتباری ندارد، به ناچار لب به اعتراف گشوده و سخن به 
حقیقت گفته اند. گرچه برخی از ایشان نپذیرفته اند که مراد از این برتری، اولویت در تصرف و 

1. آل عمران / 68.
2. ابن حجر مّكی، الصواعق المحرقة: 26.

3. حدید / 15.
4. ر.ك: نفحات األزهار: 8 / 15 ـ 88.
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صاحب اختیاری است؛ بلکه آن را اولویت در محبت و دوستی و بعضی نیز اولویت در پیروی 
و تبعیت دانسته اند.

البّته این سخن نیز مانند اّدعای نخست فارغ از دلیل بوده و بی بنیاد است و شاهدی بر آن 
یافت نمی شود.

اگر هم بپذیریم که این اولویت در پیروی و محبت بی قید و شرط است، باز هم این اولویت 
به امام اختصاص خواهد داشت.

اما برخی از مطرح کنندگان معنای سوم ـ یعنی اولویت در پیروی برای کلمه »مولی« ـ  چون 
سستی سخن خود را دریافتند، ناگزیر به حق اعتراف کرده و گفته اند که »درست است که 
مقصود حدیث شریف اولویت در امر امامت است؛ اما این اولویت فقط در دوران امامت خود 
امیرمؤمنان علی بوده است؛ یعنی پس از اتمام دوره سه خلیفه نخست، نه بدون فاصله و 

بعد از پیامبر«.
این ادعا نیز به چند علت غیر قابل قبول است:

1 ـ  در برخی از روایات غدیر عبارت »بعد از من« از پیامبر اکرمp نقل شده است. چنان که 
اية از عبدالرزاق همین گونه نقل  تاریخ نگار بزرگ اهل سّنت ابن کثیر در کتاب البداية وال�خ

کرده و در شعر معروف حّسان نیز چنین نقل شده است.
2 ـ  شرط الزم برای آنکه والیت امیرمؤمنان علی را به بعد از دوره عثمان اختصاص دهیم 
آن است که از پیامبر اکرمp عبارت صریح و آشکاری بر خالفت آن سه نفر نخست داشته 
باشیم و بتوانیم آن را با حدیث غدیر جمع کنیم، که البته اهل سّنت خود بر نبود چنین عبارت 

صریح و آشکاری اقرار دارند.
3 ـ  عبارت »هر کس« ـ که در حدیث شریف غدیر آمده  ـ از عبارت های عام است که همه 
مخاطبان و از جمله آن سه نفر را نیز شامل می شود؛ بنابراین، خالفت آن سه نفر پیش از 

حضرت امیر درست نیست.
4 ـ  پذیرفتن این تأویل برای معنای »مولی«، رد آشکار سخن ابوبکر و عمر است؛ زیرا آن دو 
نخستین کسانی بودند که به نزد امیرمؤمنان علی آمدند و با این عبارت به او تبریک گفتند: 

»خوشا به حال تو که موالی ما و موالی هر مرد و زن مؤمن شدی«.
در  و  فرو می ریزد  دیگری  از  یکی پس  اینان،  توجیهات  و  تأویالت  تمامی  آنکه  رغم  به 
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 نهایت چاره ای نمی یابند جز آنکه زبان به اعتراف گشایند و بر داللت حدیث غدیر به امامت
 حضرت علی بعد از پیامبر اکرمp اقرار نمایند؛ اما باز، یکی از اینان راه دیگری در پیش 

گرفته، می گوید:
»چه دلیلی داریم که این امامت را به معنای حاکمیت و ریاست بدانیم؟ چه بسا امامت او باطنی 

باشد و ابوبکر و جانشینان او، امام ظاهر و آشکار باشند«!
گویا که تقسیم امامت به مّدعیان این سخن واگذار شده و ایشان نیز امامت باطنی را برای امیر 
مؤمنان علی قرار داده ـ  چنان که صوفیه نیز مدعی آن هستند  ـ و امامت ظاهری را برای 
دیگران در نظر گرفته اند! و ظاهراً اینان نمی دانند که »مولی« به معنای رئیس، حاکم، صاحب 

اختیار و معانی این چنینی می آید؛ که همگی بر حاکمیت و ریاست داللت دارد. 1

5ـ  غدیر و حوض کوثر
غدیر آخرین مرحله و جایگاه ابالغ و اعالم امامت حضرت امیر مؤمنان علی بود، با این 
تفاوت که در این مرتبه پیامبر خداp با کنایه و اشاره سخن نگفت؛ بلکه آشکار و با صراحت 
مطلب خویش را بیان فرمود، و بی گمان آنچه که فرمود در بیان مقصودی که داشت، جامع و 
کامل بود؛ که اگر چنین نبود آیه »اکمال دین« نازل نمی شد که: الَْيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ديَنُكْم 
َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمتي...؛ 2امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر 

....شما تمام نمودم
البته در همان روز پیش از خطابه پیامبر »آیه تبلیغ« نیز نازل  شده که در آن، تأکید خدای 

متعال بر تبلیغ این پیام به تهدید پایان یافته بود:
.و اگر چنین نكنی، رسالت او را انجام نداده ای 3؛َوِإْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه

در این هنگام تهدید و هشدار از سرکشی مخالفان و تحریف و  تغییر در امر الهی صورت 
گرفت و چه زود و سریع تحریف و  سرکشی به وقوع پیوست!

به راستی رسول خداp آنچه را که بر عهده اش بود به طور کامل انجام داد؛ اما در واپسین 

1. ر.ك: نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار: 8 / 89 ـ 113.
2. مائده / 3.

3. مائده / 67.
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روزهای زندگی خود، در حالی که پس از آن هرگز بسیاری از آنان را نمی دید؛ ولی از تصمیم 
آنان بر آنچه که می خواستند انجام دهند نیک آگاه بود.

و چه زود و سریع به وقوع پیوست!
گرچه پیامبرp منزلگاه بعدی را به آنان یادآور شده بود؛ همان وادی که دوباره همگی در آن 
گرد می آمدند و بر او وارد می شدند! و بی تردید آن بزرگوار با کالم خویش بین »آبگیر کوچک 
غدیر« و »دریای پهناور کوثر« پیوندی ناگسستنی ایجاد کرد؛ آن هنگام که فرمود: »أیّها 

الناس! أال تسمعون«؟ »ای مردم! آیا همگی سخن مرا می شنوید«؟
پاسخ دادند: آری می شنویم. فرمود:

فإنّي فرط علی الحوض وأنتم واردون علّي الحوض؛ 
من در رسیدن به حوض کوثر بر شما پیشی می گیرم و شما در آن جا 

بر من وارد می شوید.
پیامبر رحمت کوثر1 را به آنها یادآوری کرد تا آنان سخنی را که پیش از آن گفته بود، به یاد 

داشته باشند؛ حضرت فرموده بود:
ــوض، ولیرفعّن رجال منكم، تّم لیختلجنَّ دوني،  أنا فرطكم علی الح

فأقول: یا رّب أصحابي! فیقال: إنّك ال تدري ما أحدثوا بعدك؛
من پیش از شما در کنار حوض کوثر خواهم بود، و شما بر من وارد 
خواهید شد؛ اما برخی از شما کنار زده می شوید و از من دور می گردید! 
و من عرض خواهم کرد: پروردگارا! اینان اصحاب من هستند! لیك ندا 

خواهد آمد: تو نمی دانی که این ها بعد از تو چه کارهایی انجام دادند!
در روایتی دیگر ادامه این حدیث چنین آمده که حضرت فرمودند: 

فأقول: سحقاً سحقًا لمن غیّر بعدي؛2 
و من خواهم گفت: از رحمت خدا به دور باد آن که پس از من مرتد 

شده و دینم را تغییر داد.

1. البته اعتقاد به حوض کوثر امری ضروری است؛ زیرا پنجاه نفر از اصحاب پیامبر اکرمp حدیث »کوثر« 
ة: 251(. ىل الـمتنا�رث را نقل نموده اند و حتی برخی از بزرگان منكر کوثر را کافر شمرده اند. )زبیدی، لقط اللآ

2. این حدیث در دو صحیح بخاری و مسلم و دیگر صحاح و منابع دیگر آمده است. به عنوان نمونه؛ ر.ك: 
صحیح بخاری: 4 / 87، باب في الحوض.


ین

ؤمن
الم

یر
ی ام

شین
جان

ی 
وم

عم
الم 

ه اع
یگا

 جا
ین

خر
ر آ

غدی
 



26
13

92
ار 

 به
مـ  

 نه
اره

شم
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

ظاهر عبارت آن است که مقصود پیامبر خداp تنها مردان نبوده؛ بلکه همه اصحاب از زن و 
مرد را در نظر داشته است و به یقین عایشه نیز در زمره آنان بوده است؛ زیرا روزی به او گفتند: 

آیا پس از وفات، تو را در نزد رسول خدا به خاك بسپاریم؟
او پاسخ داد: من بعد از او کارهایی انجام داده ام که بهتر است مرا در کنار دیگر همسران وی 

دفن کنید.
از این رو او را در بقیع به خاك سپردند.1

بلکه به یقین می توان گفت که سخن پیامبر خداp شامل تمام کسانی می شود که هم این 
واقعه تاریخی را تحریف کردند و تغییر دادند و هم آنانی را که تا روز رستاخیز چنین کنند. همه، 

سرانجام در کنار حوض بر پیامبر گرامی اسالمp وارد خواهند شد.
از این رو می گوییم:

پروردگارا! ما به آنچه تو نازل فرموده ای ایمان آورده و از رسول تو 
.پیروی نموده ایم؛ پس ما را در زمرۀ شاهدان قرار ده

1. نیشابوری، المستدرك علی الصحیحین: 4 / 6؛ ابن قتیبه، المعارف: 134.
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Ghadir as the Last Place of Public 
Announcement of Vicegerency of           
Amir al-Mumenin (AS)
Sayyed Ali Hosseini Milani

Abstract
Ghadir is the reminder of Imamate of Amir al-Mumenin Ali (AS) and 
his official appointment to this office. Like prophethood, Imamate is 
also a heavenly covenant signed by the Lord and no one would be 
honored to this title unless His Majesty has already willed it. 
     From the earliest days of his prophecy, Prophet Muhammad 
(SAW) always did take the occasion to recall the people both 
communally and individually to the Imamate of His Holiness Ali 
(AS) and communicated this Divine Message to his nation in 
various phrases and words; until in Ghadir the Prophet (SAW) 
expressed all he had stated about the Imamate and Welayat of Ali 
(AS) here and there in one assembly.
    This essay discusses of sextuple stages of announcement of 
vicegerency of Imam Ali (AS) and regards Ghadir as the last one 
of these stages of public announcement of Vicegerency of His 
Holiness. Having related the Ghadir occasion, the essay turns to 
the phraseology of Ghadir Sermon particularly the term "Maula" 
and its application to Imam Ali (AS) and then answers some doubts 
casted by Sunnite scholars.
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