
 چكيده1
موضوع مقالة حاضر، بررسى و تحليل يكى از دسيسه هاى مخالفان براى تحريف پيام غدير 
است. بر اين اساس، نويسنده ابتدا ماجراى غدير خم و رابطة آن با اصل امامت را از ديدگاه 
وهابيت سعودى بررسى مى كند و سپس با بررسى منابعى براى اين مطلب، تحريفات صورت 
ــان اظهارات حيدر على قلمداران در كتاب  ــمارد. وى در ادامه با بي گرفته در آن را بر مى ش
شاهراه اتحادـ  به عنوان نمونه اى از تحريف غدير در جامعهـ  و تأثيرپذيرى آن از شبهه يمن 

و نيز تحليل تحريفات وى، مقاله خويش را به پايان مى رساند
ــبهه  كليدواژه ها: تحريف پيام غدير، انكار نصب امام، غدير خم، امامت حضرت على، ش

يمن، حيدرعلى قلمداران، كتاب شاهراه اتحاد. 

*.  دكتراى علوم قرآن و حديث و مدير پژوهش هاى فرهنگى دانشگاه آزاد تهران 

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 5 
صفحه 287 ـ 257

تالش نافرجام درانکـار نصب امام 
از يمن تا غدير
نقدى بر تحريف داللت حديث غدير، توسط برخى عالمان تسنن 
و اقتباس وهابيان سعودى و برخى تأثيرگرفتگان داخلى از آنان
جواد عالء المحدثين*
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 مقدمه 
الحمد هللا الذى جعلنا من المتمّسكين بواليآل اميرالمؤمنين و االئمآل المعصومينحقيقت 
ــان خودنمايى كرده كه مخالفاِن تمام عيار امير  ــا و تابناك غدير خم، در طول تاريخ چن گوي
ــد در تحديد بهره مندِى  ــته اند؛ هرچن ــاندن آن را نداش غدير و پيام غدير، هرگز قدرت پوش
ــِش اعجاب آوِر غدير، على رغم  ــان ها از اين پيام سرنوشت ساز تأثيرگذار بوده  اند. درخش انس
ــى مستقلى مى طلبد. در اين  مواجهة  همه جانبة مخالفان، جلوة تاريخى ويژه اى دارد و بررس
ــتار، يكى از دسيسه  هاى مخالفان، براى تحريف پيام غدير را بررسى و تحليل خواهيم  نوش
كرد؛ دسيسه  اى كه شايد بتوان آن را آخرين تير تركش كتمان  كنندگان دانست. البته طرح 
اين شبهه، مسبوق به سوابقى است كه اشاره خواهيم كرد و رد پاى غرض  ورزى را در آن جا 

نيز نشان خواهيم داد. 
مشاهدة تالش هاى بى ثمر در تحريف و انكار نا فرجام يك حقيقت، الجرم بر اطمينان قلبى 

ما نسبت به آن حقيقت مى افزايد.

 وهابيت سعودى: «ماجراى غدير خم و رابطه آن با اصل امامت»
عنوان فوق شايد قدرى عجيب باشد؛ اما عبارت ميان گيومه، عنوان بروشورى است كه چند 
سال قبل توسط وهابيان سعودى، ميان زائران ايرانِى حرمين شريفين توزيع شده است.1 در 
متن اين بروشور، ماجراى سفرى كه اميرالمؤمنين قبل از حجآلالوداع به يمن داشته  اند، 

مطرح شده و در ادامة آن آمده است: 
... حضرت على(رض) از يمن خارج شد. همراهان از او خواستند تا شتران خودشان را استراحت 
بدهند و بر شتران به غنيمت گرفته شده [تعبير صحيح: دريافت  شده به  عنوان زكات2] سوار 

ــحق دبيرى» به  عنوان نويسنده آن قيد شده، در سايت  هاى وهابيان نيز با همين  ــور كه نام «اس 1.  متن اين بروش
عنوان وجود دارد.

2.   اميرالمؤمنين چند سفر به يمن داشته  اند كه در اين متن با هم خلط شده است (براى اطالع بيش تر در اين  باره 
ر.ك: حسينى قزوينى، حديث الغدير و شبهة شكوى جيش اليمن). بر اساس تحقيق ياد شده حضرت سه بار به 
يمن سفر كرده  اند: سفر اول براى تبليغ و دعوت، سفر دوم براى قضاوت و سفر سوم براى جمع  آورى صدقات 
كه سفر اخير، اندكى قبل از حجة الوداع بوده است. در متن بروشوِر مورد اشاره، حوادث نوبت اول و آخر با هم 

خلط شده  اند و از اين خلط مبحث سوءاستفاده  اى شده كه در ادامه مقاله به آن اشاره خواهيم كرد.
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شوند. على (رض) آنان را منع كرد.
ــم حج  ــينى براى خود تعيين كرد و خودش زودتر رفت تا به مراس ــپس على(رض) جانش س

(حجآل الوداع) برسد.
ــى از كتان داد و به آنان اجازه داد تا بر  ــين على(رض) به هريك از همراهانش لباس جانش
شتران به غنيمت [به  زكات] گرفته  شده سوار شوند. على (رض) بعد از فارغ شدن از حج نزد 
آنان بازگشت و لباس و شتران را از افراد گرفت و بر نائبش خشمگين شد و او را بر كارش 
سرزنش كرد. گاليه و شكايت در ميان سپاه ظاهر شد و با على(رض) به مخالفت پرداختند و 
هنگام رسيدن به پيامبر شكايت خود را از رفتار على(رض) اعالم كردند؛ بدين ترتيب در 
ميان همراهان پيامبر  بحث على (رض) و شاكيانش منتشر شد و سخن عليه على(رض) 

نزد پيامبر  افزايش يافت. 
ــكاالت او را  ــيدم از كار على(رض) انتقاد كردم و اش بريده مى گويد: وقتى نزد پيامبر رس
گفتم تا اين كه ديدم چهرة پيامبر تغيير كرد و فرمود: آيا من از خود مؤمنين نسبت به آنان 

اولى نيستم؟ گفتم: بلى. سپس فرمود: من كنت مواله فعلي مواله. 
سپس پيامبر در ميان ما بلند شد و فرمود: اى مردم! از على شكايت نكنيد. قسم به خدا 

او باتقواتر از آن است كه از او شكايت شود.
زيد بن ارقم (رض) مى گويد: 

روزى در جايى بين مكه و مدينه به نام «خم» پيامبر در ميان ما ايستاد و حمد 
و سپاس خدا را به  جا آورد و پس از مقدارى وعظ و تذكر فرمود: «اى مردم! 
من بشرى مانند شما هستم و ممكن است هر لحظه به دعوت ملك الموت 
جواب دهم؛ ولى من دو چيز گرانبار را در ميان شما باقى مى گذارم؛ يكى كتاب 
ــك كنيد».  ــت؛ پس آنرا بگيريد و به آن تمس خدا كه در آن هدايت و نور اس
و ما را نسبت به قرآن ترغيب و تشويق كرد و در ادامه فرمود: و دومى اهل 
بيت من هستند؛ به شما نسبت به آن ها هشدار مى دهمـ  سه بار تكرار نمودند.
نويسندة بروشور، پس از طرح مطالب ديگر، به موضوع فوق بازمى  گردد و نتيجة  مورد نظر 

خود را اين طور بيان مى  كند:
داللت روايت غديرـ  اگر به ابتداى قصه يا روايت توجه كنىـ  معلوم مى شود 
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ــد و بعد از بازگشت از  ــپاهش ... اختالف ايجاد ش كه بين على(رض) و س
ــكايت و انتقاد از على(رض) زياد  ــيدند ش حج كه دوباره به پيامبر خدا رس
ــار يافت تا آن جا كه پيامبر  ضرورى  ــد و در ميان مردم بحث او انتش ش
دانست در اين مكان [غدير خم]  با وجود هواى گرم پياده شود و با بياناتش 
ــى از دور يا  ــى(رض) را تبرئه نمايد؛ پس اصًال صحبت از بيعت با كس عل

نزديك براى خالفت مطرح نبود.

 بررسي منابع ذكرشده براى مطلب فوق و كشف تحريفـات صورت   گرفته
در متن باال، پس از ذكر مطالبى كه گذشت، نام چند منبع آمده است: فتح البارى، مسند احمد، 

صحيح مسلم، مستدرك حاكم، مجمع الزوائد (هيثمى) و البدايآل و النهايآل. 
ــقى (مؤلف البدايآل و  ــد كه اصل ماجرا از ابن  كثير دمش ــان مى  ده مراجعه به منبع اخير نش
ــيرآل ابن  اسحاقـ  (منبعى قديمى كه از  ــت. ابن  كثير، خود نيز از س ــده اس النهايآل) اقتباس ش
ــت) نقل نموده، اما در اين  ــيره رسول خدا  اس ــنت در س مهم ترين منابع تاريخى اهل س
ضمن تحريفاتى صورت داده است. از آن جا كه سيرآل ابن  اسحاق امروزه در دسترس نيست، 
ما ابتدا مطلب را به  نقل از سيرآل ابن  هشامـ  كه وى نيز از ابن  اسحاق نقل كرده استـ  ذكر 

مى  كنيم تا در مقايسه، تحريف ابن كثير معلوم شود.

 نقل سيرة ابن هشام از ماجراى يمن
ابن هشام در سيره خود به نقل از سيره ابن  اسحاق مى نويسد:

لما أقبل علىـ  رضي اهللا عنهـ  من اليمن ليلقى رسول اهللا سلم بمكة، 
ــتخلف على جنده الذين معه رجًال من  ــول اهللا و اس تعجل إلى رس
أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسا كّل رجل من القوم حلة من البز الذي 
كان مع عليـ  رضي اهللا عنهـ  فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم؛ فإذا عليهم 
الحلل، قال: ويلك ما هذا؟. قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في 
الناس. قال: ويلك انزع قبل أن تنتهى به إلى رسول اهللا. قال: فانتزع 
الحلل من الناس فردها في البز، قال وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم.  
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قال ابن إسحاق [سلسلة سند] عن أبي  سعيد الخدري، قال: اشتكى الناس 
علياً رضوان اهللا عليه، فقام رسول اهللا فينا خطيباً، فسمعته يقول: أيها 
الناس، ال تشّكوا علياً، فواهللا إنّه ألخشن في ذات اهللا (أو في سبيل اهللا) 

من أن يشكي. 
قال ابن  إسحاق: ثم مضى رسول اهللا على حّجه، فأرى الناس مناسكهم 

و أعلمهم سنن حجهم.1
ــوى  ــول خدا از يمن به  س ــى كه حضرت على براى ديدار رس زمان
ــتافت و يكى از اصحاب را بر  ــوى رسول اهللا ش مكه حركت كرد، به  س
ــين قرار داد. آن شخص عجله كرد و  ــپاهى كه همراه ايشان بود جانش س
ــت، همراه كاروان و] در اختيار  ــوجاتى كه [به  عنوان زكات يا غنيم از منس

حضرت على بود بر سپاهيان پوشاند.
ــد، حضرت از شهر بيرون آمد تا آنان را  ــپاه به مكه نزديك ش زمانى كه س
مالقات نمايد؛ ناگاه لباس ها را به تن آن ها ديد و (به فرمانده اى كه گمارده 

بود) فرمود: واى بر تو؛ اين چه وضعى است؟
او گفت: افراد را پوشاندم تا وقتى در ميان مردم وارد مى شوند، برازنده باشند.

ــيم اين  ــول خدا  برس ــرت فرمود: واى برتو، پيش از آن كه به رس حض
لباس ها را درآور.

پس او لباس ها را در آورد و به  جاى خود برگرداند و سپاهيان به دليل اين 
كار، اظهار شكايت نمودند.

ابن اسحاق از ابوسعيد خدرى نقل مى كند كه گفت: مردم از على رضوان اهللا عليه 
شكايت كردند؛ پس رسول خدا در ميان ما به خطابه برخاست، پس شنيدم 
كه مى فرمود: اى مردم! از على شكايت نكنيد كه او در امور الهى جدى تر از 

آن است كه مورد شكايت قرار گيرد.
ابن اسحاق مى  گويد: 

1.  ابن هشام، سيره، 1021/4 و 1022.
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سپس رسول خدا از اين موضوع درگذشت و به حج خويش مشغول شد؛ 
پس مناسك را به مردم آموخت و سنت هاى حج را به آنان تعليم داد.

چنان چه مالحظه مى شود، ابن هشام تصريح كرده كه افراد اعزامى به يمن، از حضرت على
ــكايات، سخنرانى  ــكايت كردند و پيامبر اكرم در واكنش به ش ــول خدا  ش  به رس
فرموده، از اميرالمؤمنين دفاع نمودند. پس از آن نيز حضرت به مناسك حج مشغول شدند 

و اعمال حج را به مسلمانان آموختند. 
ــكايت از اميرالمؤمنين و عكس العمل رسول خدا به آن و ايراد  ــاس اين نقل، ش بر اس
خطابه در دفاع از امام، قبل از اعمال حج ـ يعنى الاقل ده روز قبل از غدير خم ـ انجام 

شده است.

 نقل ابن كثير از ماجراى يمن و تحريفات او 
ابن كثير دمشقىـ  كسى  كه متن مورد بحث ما مبتنى بر نقل اوستـ   عنوان گزارش از غدير 

را چنين انتخاب كرده است: 
فصل في إيراد الحديث الداّل على أنه خطب بمكان بين مكة والمدينة 
مرجعة من حجة الوداع قريب من الجحفة ـ يقال له غدير خم ـ فبيّن 
فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من 
كان معه بأرض اليمن، بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنّها 
ــم جوراً و تضييقاً و بخًال والصواب كان معه في ذلك، و لهذا لما  بعضه
تفّرغ من بيان المناسك و رجع إلى المدينة بيَّن ذلك في أثناء الطريق، 
فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ و كان 
يوم األحد بغدير خم تحت شجرة هناك، فبين فيها أشياء و ذكر من فضل 
علي و أمانته و عدله و قربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من 

الناس منه؛1 
ــت از  ــول خدا در بازگش ــان مى دهد رس فصلى در بيان حديثى كه نش

1.  ابن كثير، البداية و النهاية، 227/5.
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ــه، در نزديكى جحفه ـ كه به آن  ــوداع، در مكانى بين مكه و مدين حجآل ال
ــخنرانى فرمود و در آن، برترى على بن  ــود ـ س غديـــر خم گفته مى ش
ابى طالب و مبّرا بودن ساحت آن جناب را از سخنانى كه بعضى همراهاِن 
ــان گفته بودند، بيان فرمود و سبب اين سخنان، عدالتى  يمن، راجع به ايش
ــتم و  ــان، آن را س ــت، ولى] برخى از ايش ــود كه [آن حضرت به  كار بس ب
سخت گيرِى نابه جا و بخل پنداشتند و نظر صحيح، همان رأى وى [حضرت 
على)]بود؛ به همين دليل زمانى كه رسول خدا از بيان مناسك فراغت 
يافت و به سوى مدينه بازمى گشت، در بين راه، در روز هجدهم ذى حجه، 
ــنبه در زير درختى در غدير  ــة عظيمى ايراد فرمود و آن در روز يكش خطب
ــول خدا در آن خطابه مطالبى بيان داشت و فضل على بن  خم بود. رس
ــان در نزد خود را ذكر فرمود؛  ابى طالب و امانت و عدالت و جايگاه ايش
ــيارى[!] از مردم نسبت به وى به وجود  به  گونه  اى كه آن چه در دل هاى بس

آمده بود، برطرف شد.
ــود، ابن كثير از ابتدا خطابة غدير را ـ كه از آن به خطبة عظيمه ياد  چنان چه مالحظه مى ش
ـ مربوط به شكايات ناوارد برخى اعزام شدگان يمن دانسته و البته طى چند سطر آينده  كردهـ 

مالحظه خواهيد فرمود كه اين كار را به قيمت چه تحريفاتى انجام داده است.
ــيره  ــكايت همراهان يمن از اميرالمؤمنين را از س ــام، ماجراى ش وى نيز مانند ابن هش
ابن اسحاق نقل كرده است؛ اما با حذف يك جمله از آخر (!) و ابتكارات ديگرى كه به تفصيل 
شرح خواهيم داد. از آن جا كه نقل ابن كثير ـ به جز جمالت آخر كه سانسور شده  اند ـ كامًال 
ــام آورديم، فقط خالصة آن را تكرار و سپس جمالت  ــابه نقلى است كه از قول ابن هش مش

حذف شده را يادآورى مى كنيم:
ــول اهللا سلم بمكة،  لما أقبل على رضي اهللا عنه من اليمن ليلقى رس
تعجل إلى رسول اهللا و استخلف على جنده .... فلما دنا جيشه خرج 
ليلقاهم؛ فإذا عليهم الحلل، قال: ويلك  ما هذا؟ ... قال ابن  إسحق [سلسلة 
سند] عن أبي  سعيد الخدري، قال: اشتكى الناس علياً رضوان اهللا عليه، 
فقام رسول اهللا فينا خطيباً، فسمعته يقول: أيها الناس! التشكوا علياً، 
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فواهللا إنّه ألخشن في ذات اهللا (أو في سبيل اهللا) من أن يشكي.
ــمِت نقل از سيرآل ابن اسحاق، اين جمالت را حذف كرده است: «قال ابن  ابن كثير در اين قس
إسحاق: ثم مضى رسول اهللا على حجه، فأرى الناس مناسكهم و أعلمهم سنن حجهم». 
ــتر بازگو شد ـ وجود  ــام از  سيرآل ابن اسحاق ـ كه پيش  ــيرآل ابن هش عبارات فوق، در نقل س
داشتند؛ اما در نقل ابن  كثير سانسور شدند. اين، آغاز تحريفى است كه توسط او رخ داده است.

 تحريفات ابن كثير
ــده توسط ابن كثير، نشان گر اين واقعيت است كه رسول  همان طور كه ديديم، جملة حذف ش
ــخنرانى در دفاع از اميرالمؤمنين، اين موضوع را رها نموده، به مناسك  خدا پس از س
حج و تعليم آن به مردم مشغول شده اند. اين تحريف براى آن است كه فاصلة زمانى ميان 
خطابة غدير و ماجراى شكايت، كم جلوه داده شود تا ارتباِط ادعايى اين دو موضوع، طبيعى تر 

به نظر بيايد راجع به اين تحريف، بيش تر سخن خواهيم گفت.
ــر، بالفاصله پس از بيان اين كه پيامبر اكرم خطابه اى ايراد كردند و در ضمن آن  ابن كثي
فرمودند: «از على شكايت نكنيد؛ زيرا او در امر الهى بسيار جدى است»، روايتى را با تأكيد 

بر اعتبار آن نقل مى كند كه بَُريده اسلمى گفت:
 غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة؛ فلما قدمت على رسول اهللا
ذكرت علياً فتنقصتُه فرأيُت وجَه رسوِل اهللا يتغير. فقال: يا بريدة! ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول اهللا.  قال: من كنت مواله 

فعلي مواله؛1 
همراه على  بن ابى طالب در جنگى در يمن بودم كه از وى برخورد تندى 
ديدم. پس زمانى كه بر رسول خدا  وارد شدم از على عيب جويى نمودم؛ 
اما مشاهده كردم كه چهرة حضرت [از عصبانيت] دگرگون شد و فرمود: اى 
بريده! آيا من بر مؤمنان از خودشان صاحب اختيارتر نيستم؟ عرض كردم: بله 

يا رسول اهللا. پس فرمود: هركه من موالى اويم، على موالى اوست.

1.  همان، 228/5.
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اين در حالى است كه شكايت بريده اسلمى از اميرالمؤمنين، اساساً مربوط به سفر قبل از 
حجآل الوداع نيست؛ بلكه قبل از آن، در حاشية نخستين سفر حضرت به يمن رخ داده است.1

ــود كه در عبارت ابن  كثير نيز از قول بريده اين گونه نقل شده است: «غزوت  مالحظه مى  ش
مع علي اليمن ...»؛ اين عبارت نشان مى  دهد كه اين سفر، اولين اعزام اميرالمؤمنين به 
يمن بوده است؛ زيرا سفرِ پيش از حجآل الوداع براى جمع  آورى زكات بوده است؛ نه جنگ.2 
 ــلمى عليه اميرالمؤمنين ــفر اول خالد بن وليد و جماعت ديگرى از جمله بريده اس در س
  ــدند و به  دنبال آن، بريده شكايتى را عليه حضرت، در مدينه بر رسول خدا ــت ش هم دس

عرضه كرده است؛ لذا  اين موضوع هيچ  ارتباطى با برپايى مراسم غدير خم ندارد.
پاسخ پيامبر اكرم، طبعاً تند و شديد بود و طبق نقل هاى متعدد منابع اهل تسنن، عباراتى 
از اين قبيل، خطاب به بريده و ديگران بيان فرمودند: «ال تقع في علي فإنه مني و أنا منه 
و هو وليكم بعدي»؛3  «من كنت وليه فعلي وليه»؛4 «ما تريدون من علي؟ علي منّي وأنا 
من علي و علي ولي كل مؤمنٍ بعدي»؛5 يا چنان كه در نقل ابن  كثير گذشت و حاكم نيز نقل 
كرده و آن را بر شرط شيخين صحيح شمرده است: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قلت: بلى يا رسول اهللا  قال: من كنت مواله فعلي مواله».6
ابن  كثير، اين ماجرا را با ماجراى مربوط به حجآل الوداع درآميخته تا تعابير يادشدة فوق ـ كه 
در ضمن آن آمده ـ  زمينة گره زدن شكايات يمن به خطابة غدير را فراهم كند. او در تكميِل 
تحريفى كه ذكر شد، بالفاصله نقل ديگرى راـ  كه تأييد استادش ذهبى بر صحت آن را نيز 

ذكر كرده ـ از قول زيد بن ارقم مى آورد:
لّما رجع رسول اهللا من حجة الوداع و نزل غدير خم أمر بدوحات فقممن. 

ــاره شد كه اين سفر براى دعوت به اسالم بوده و به درگيري هايى نيز منجر شده است. در  ــتار اش 1.  در همين نوش
همين مأموريت، قبيله همدان اسالم آوردند. براى مطالعه بيش تر ر.ك: حسينى قزوينى، حديث الغدير و شبهة 

شكوى جيش اليمن. 
2.  ر.ك: حسينى قزوينى، همان.

3.  احمد بن حنبل، مسند، 356/5
4.  نسائى، سنن، 130/5؛ همو، خصائص، 94.

5. ابن ابى شيبة، مصنف، 504/7. 
6 . حاكم نيشابورى، المستدرك، 110/3.
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قال: كأني قد دعيُت فأجبُت، إنّي قد تركُت فيكم الثقليَن كتاب اهللا و عترتي 
أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ 
الحوَض. ثم قال: اهللا موالي وأنا ولي كل مؤمن؛ ثم أخذ بيد علّي فقال: من 

كنت مواله فهذا وليه؛ اللهم وال من وااله وعاد من عاداه؛1
ــول خدا از حجآل الوداع بازمى گشت، در غدير خم فرود آمد  زمانى كه رس
ــايه بان هايى برپا شد. سپس فرمود: گويا [به سراى باقى]  و امر فرمود تا س
خوانده شده ام و اجابت نموده ام. همانا در ميان شما دو چيز گران بها را باقى 
گذاشته ام؛ كتاب خدا و عترتم، اهل بيتم؛ پس بنگريد كه بعد از من چگونه 
با آن دو رفتار مى كنيد كه آن ها از يكديگر جدا نمى شوند تا در كنار كوثر بر 
من وارد شوند. سپس دست على  را گرفت و فرمود: هركه من موالى 
ــت مى دارد، دوست بدار و  ــت. خدايا هركس او را دوس اويم، على ولى اوس

هركس او را دشمن مى دارد، دشمن بدار.
ابن كثير سپس به نقل طرق متعددى براى حديث غدير مى پردازد؛ از جمله اين كه بالفاصله 
به نقل از سنن ابن ماجه ـ از صحاح سته اهل تسنن ـ با ذكر سند از براء بن عازب صحابى 

رسول خدا  چنين نقل مى كند:
أقبلنا مع رسول اهللا في حجة الوداع التي حج فنزل في الطريق، فأمر: 
الصالة جامعة فأخذ بيد علّي فقال: ألسُت بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلى. قال: ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولّي من 

أنا مواله؛ اللهم وال من وااله و عاد من عاداه؛2
ــول خدا بوديم. حضرت در مسير فرود آمد و  در حجآل الوداع  همراه رس
نماز جماعِت عمومى اعالم داشت. سپس دست على را گرفته فرمود: آيا 
من بر مؤمنان از خودشان صاحب اختيارتر نيستم؟ همه گفتند: بله. [دوباره] 
ــتم؟ گفتند: بله.  فرمود: آيا من بر هر مؤمنى از خود او صاحب اختيارتر نيس

1.  ابن كثير، البداية و النهاية، 228/5.
2.  همان، 229/5.
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ــى است كه من موالى اويم؛  ــخص ولّى هر كس آن گاه فرمود: پس اين ش
ــمن  ــت بدار و هركس او را دش ــت مى دارد، دوس خدايا هركس او را دوس

مى دارد، دشمن بدار.
همان طور كه مالحظه  مى  كنيد، ابن كثير بالفاصله پس از نقل سخن بُريده اسلمى، مبنى بر 
عصبانيت و واكنش رسول خدا  در مقابل شكايت از اميرالمؤمنين ، حديث غدير را از 
طرق متعدد نقل مى كند تا به  طور طبيعى، مخاطب گمان كند كه اين دو مطلب يكى است 

و يكى واكنش هاى پيامبر اكرم  به شكايات، همان خطابة غديرخم است.
ــحاق نقل كرده، شامل بازخواست اميرالمؤمنين از افراد  بنابراين، آن چه ابن كثير از ابن اس
ــكايات آنان به رسول خدا و خطابه خواندن پيامبر اكرم در دفاع از  اعزامى به يمن، ش
ــخن ابن اسحاق كه گفت: «پس از اين  ــت و آن چه حذف كرده، اين س اميرالمؤمنين  اس
ــدند و اعمال حج را به مسلمانان آموزش  ــك حج مشغول ش قضايا پيامبر اكرم  به مناس

دادند». وى سپس بالفاصله، به بازگويى حديث غدير پرداخته است.
 مشخص  شد كه حذف چند عبارِت اشاره  شده، تا چه حد براى رسيدِن ابن كثير به هدفش 
ضرورت داشته است. اگر وى عبارات سانسورشده را نقل مى كرد و معلوم مى شد كه خطابة 
ــخ به شاكيان، در مكه و قبل از مناسك حج ايراد شدهـ  در حالى كه  ــول خدا در پاس رس
ــك حج اتفاق افتاده است  ــهور آن، چند روز بعد از انجام مناس واقعة غدير و بيان حديث مش

ـ جاى توجيهى براى اين ادعا كه خطابة غدير براى همين موضوع بوده است، نمى مانْد.

 ديگر اشكاالتِ وارد بر ابن  كثير
 ــكايات از حضرت على ــه در واكنش به ش ــده از پيامبر اكرم ـ ك ــارات نقل ش در عب
فرموده  اند ـ در منابع فريقين، عباراتى مانند:  «ازعلى شكايت نكنيد»، «زبان از مالمت 
ــا ابن  كثير، يا هركس ديگرى كه بخواهد خطابة  ــت؛ ام على  كوتاه كنيد» و ... آمده اس
غدير را به شكاياتِ مراجعان يمن گره بزند، بايد توضيح دهد كه در آن چه از خطبة غدير نقل 
ــده، كدام قرينه بر ارتباط سخن با شكايت از اميرالمؤمنين  وجود دارد؟! در هيچ نقلى  ش
از خطابة غدير، جمله اى كه موضوع را به شكايِت كسانى از حضرت على مربوط سازد، 

ديده نمى  شود.
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ابن  كثير مى  گويد كه رسول خدا در غدير خم خطابه اى عظيم ايراد فرموده اند. منابع اهل 
سنت و شخِص وى، از اين خطابة عظيم ـ كه تفصيلش در منابع شيعى آمده ـ تنها اندكى 
ــانه هايى براى دريافتن  را نقل كرده اند؛ اما در همين مختصر كه از قول خود او آورديم، نش
ــت وجود دارد؛ اين كه پيامبر اكرم قبل از عبارت «من كنت مواله فهذا وليه، اللهم  حقيق
ــدن مرگ خويش مى دهند. آيا بدين معنا  وال من وااله وعاد من عاداه»، خبر از نزديك ش
ــلمانان  ــت كه حضرت در صدد بيان وصيتى مهم براى جمعيت چند ده  هزار نفرى مس نيس
در غديرخم بوده اند؟ آيا بيان حديث ثقلين  و تأكيد بر همراهى جدايى ناپذير اهل بيت با 
  كتاب خدا تا قيامت، صرفاً متناسب با واكنش به عمل افرادى است كه از اميرالمؤمنين

شكايت كرده اند؟ 
طبق نقل مختصِر آقايان، پيامبر اكرم  پيش از بيان عبارت «من كنت مواله فهذا وليه، 
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» باالترين منصب الهى خود، يعنى «صاحب اختيار بودن 
بر مؤمنان بيش از خود آنان» (مضمون آية ششم سوره احزاب) را گوشزد فرمود و از حاضران 
 بر اين منصب خود اقرار گرفت. آيا يادآورى چنين منصبى، با تذكر به اين كه صرفاً از على

شكايت نكنيد و او را دوست بداريد، تناسب دارد؟
در اين بحث، نكتة جالب ديگرى وجود دارد كه آن را در قالب اشكال ديگرى به ابن  كثير ـ 
در بحث غدير ـ مطرح مى  كنيم؛ وى در ادامة آن چه نقل شد، در جلد پنجم البدايآل و النهايآل 

آورده است:
... دعا رسول اهللا علياً وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال: ألست أولى 
بكل امرئ من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا مولى من أنا مواله؛ اللهم 
ــن وااله وعاد من عاداه. فلقيه عمر بن  الخطاب فقال: هنيئا لك،  وال م

أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة؛1
ــمت  ــت او را گرفت و در س ــول خدا  على  را فراخواند و دس ... رس
راست خود ايستاند و فرمود: آيا من بر هركس، از خودش صاحب اختيارتر 
ــتم؟ گفتند: بله. فرمود: اين على موالى هركسى است كه من موالى  نيس

1.  همان.
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اويم؛ خدايا هركس او را دوست مى دارد، دوست بدار و هركس او را دشمن 
مى دارد، دشمن بدار. پس عمر بن خطاب آن جناب را مالقات كرد و گفت: 

گوارا باد بر تو. موالى من و هر زن و مرد مسلمانى شدى.
ــگر از غدير مى پردازد و در اين ميان،  ــم نيز مفصالً به نقل احاديثِ گزارش  ــد هفت وى در جل

حديثى است كه با ذكر سند، از ابوهريره نقل شده است: 
... يوم غدير خم لما أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست ولي 
المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول اهللا! قال: من كنت مواله فعلي مواله. فقال 
عمر بن  الخطاب: بٍخ بٍخ لآل يا ابن أبي طالب؛ أصبحَت موالي و مولى كّل 

مسلٍم. فأنزل اهللا عّز و جّل: اليوم أكملت لكم دينكم؛1
... روز غدير خم، زمانى كه پيامبر دست على بن ابى طالب را گرفت، فرمود: 
آيا من ولى مؤمنان نيستم؟ گفتند: بله يا رسول اهللا. فرمود: هركه من موالى 
ــت. پس عمر بن  خطاب گفت: خجسته باد بر تو اى  اويم، على موالى اوس
پسر  ابى طالب! موالى من و هر مسلمانى شدى. آن گاه خداوند عّز و جل اين 

آيه را فرو فرستاد: اليوم أكملت لكم دينكم؛
طبعاً عبارت «موالى من شدى» با معناى «دوست و ياور» براى كلمه موال سازگار نيست؛ 
 ــد دارد و قطعاً عمر نمى  خواهد بگويد كه اميرالمؤمنين ــرا داللت بر تحقق امرى جدي زي

دوست و ياور او نبوده و پس از خطابه پيامبر اكرم دوست و ياور او شده  اند.
ــت، مقدمات و قراين و شواهد بسيارى دارد  ــده اس آن چه در غدير خم اتفاق افتاده و بيان ش
كه مانع تفسير ساختگى و تحريف حقيقت آن مى شود. اين موارد، در جاى خود، در كتب و 
مقاالت فراوانى، به تفصيل بيان شده  اند و بازگويى مشروح آن ها در نوشتار حاضر نمى گنجد؛ 
ــول خدا  در غدير، صرفاً به  دليل  ــود خطابة رس اما جا دارد يادآورى كنيم كه اگر ادعا ش

شكايت چند نفر بوده است، مدعى بايد به سؤاالتى بسيار فراتر از آن چه گذشت پاسخ دهد.

1.  ابن كثير، البداية و النهاية، 383/7.
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 تحريف عجيب در بروشور سعودى
تمام نقدهايى كه نسبت به ابن  كثير مطرح كرديم، بر نويسندة بروشور سعودى نيز وارد است؛ 
زيرا او نيز مطلب ابن  كثير را بازگو كرده است؛ اما موضوع عجيبى در اين بروشور ـ فراتر از 

سخن ابن  كثير ـ مطرح شده است: 
على(رض) جانشينى براى خود تعيين كرد و خودش زودتر رفت تا به مراسم 
حج (حجآل  الوداع) برسد. جانشين على(رض) به هريك از همراهانش لباسى 
ــوار  ــده س ــتران به غنيمت گرفته  ش از كتان داد و به آنان اجازه داد تا بر ش
ــت و لباس و  ــدن از حج نزد آنان بازگش ــوند. على(رض) بعد از فارغ  ش ش

شتران را از افراد گرفت ... .
ــت اميرالمؤمنين  به  سوى همراهان يمن را پس از پايان  ــود كه وى بازگش مالحظه مى  ش
مناسك حج دانسته است؛ حال آن كه ابن  كثير در اين باره سكوت كرده و با حذف عباراتى در نقل 
از ابن  اسحاق، زمان را مبهم گذاشته تا تصور شود زمان شكايت ها بعد از مناسك حج بوده است.
اما مطلبى عجيب تر كه در هيچ مدركى وجود ندارد و ابداع نويسنده است: «غدير خم كه 160  
كيلومتر از مكه فاصله داشت، محل التقاى سپاه برگشته از يمن ـ كه نسبت به على(رض) 

شاكى و معترض بودند ـ و حاجيان برگشته از مكه بود».
ــت كه شكايات همراهان يمن، بهتر به خطابة غدير گره بخورد  اين ابداع، البته براى آن اس
ــود؛ اما راه انتخاب  شده، بسيار ناشيانه و غير  و كتمان حقيقت پيام غدير راحت  تر محقق ش

علمى بودنش فراتر از تصور است.

 نمونة تحريف غدير در جامعه ما و تأثيرپذيرى آن از شبهة يمن
ــه  اى كه براى پوشاندن حقيقت پيام غدير، توسط امثال ابن  كثير دمشقى چيده شده و  دسيس
امروزه از سوى اخالف آنان تعقيب مى  شود، گاه درون كشورمان نيز ردپاهايى را به  جا گذارده 
ــت كه در كتماِن پيام حقيقى غديرخم از همان  ــت. حيدرعلى قلمداران، يكى از افرادى اس اس
طريق يادشده كمك گرفته و البته بدان اكتفا ننموده است. تا پايان اين نوشتار، دربارة ميزان 

انصاف ورزِى شخص يادشده در موضوع غدير، نتيجه اى روشن به دست خواهيم داد.
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 بيان حقيقت ماجراى غدير يا تحريف آن؟
ــت؟»1  ــى را با عنوان «حقيقت ماجراى غدير چيس ــاهراه اتحاد بخش قلمداران در كتاب ش
گشوده و در ابتداى آن، از «حوادثى كه در سال دهم هجرى رخ داده و زمينه ساز اصلى واقعة 
غدير است» و «اطالع از آن، در فهم درست خطبة غدير خم، كمال ضرورت را دارد» سخن 
به ميان آورده است. وى هم چنين اظهار داشته كه «غالباً از توجه الزم به آن [حوادث] غفلت 
ــول نيست». به اين ترتيب وى تلويحًا  ــود و چندان مورد عالقة مدعيان حّب آل رس مى  ش
ــت خطبة غدير خم» متهم ساخته  ــيعيان را به كتمان اين حوادِث «تأثيرگذار در فهم درس ش
است. اكنون بايد ديد اين حوادث مهم چيست و گزارش و تحليل ارائه شده از آن چگونه است.

 تحليل ارائه شده از ماجراى غدير در كتاب  شاهراه اتحاد
مؤلف كتاب شاهراه اتحاد مى نويسد:

خالصة واقعه چنان كه در تواريخ اسالمى چون سيرآل ابن هشام (ج4، ص274) 
ــول خدا است و در ساير كتب تواريخ  ــيرة رس كه قديمى ترين تاريخ در س
ــير فريقين از شيعه و سنى از قبيل تفسير جمال الدين ابوالفتوح رازى  و تفس
ــى تأليف شده و تفسير ابن كثير و تاريخ البدايآل و النهايآل و كتاب  كه به  فارس
مجالس المؤمنين قاضى نوراهللا شوشترى (ج1، ص43) آمده چنين است: سال 
دهم هجرى كه رسول خدا براى انجام و تعليم حج اسالمى عازم بيت اهللا 
الحرام بود، نامه هايى به رؤساى قبايل عرب و بالد مسلمين فرستاد و از آنان 

دعوت كرد كه براى انجام حج در مكه حاضر شوند... .2 
وى در ادامه شرح مى دهد كه پيامبر اكرم نامه اى هم براى اميرالمؤمنين على ـ كه 
ــغول جمع زكات بودـ  ارسال فرمودند. حضرت امير اموال دريافت شده را به  در يمن مش
همراهانى از قبيل بريده اسلمى و خالد بن  وليد سپرد، بي درنگ روانة مكه شد و در روز هفتم 
يا هشتم ذى حجه خود را به رسول خدا رسانيد و پس از انجام حج و مناسك آن، به صوب 

1.  قلمداران، شاهراه اتحاد، 111.
2.  همان، 154.
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مأموريت خود ـ كه حمل اموال بيت المال بود ـ بازگشت.
در دنبالة گزارش آمده است كه اميرالمؤمنين در بازگشت، متوجه مي شوند كساني در برخى 
ــه جزو بيت المال بودـ  تصرف كرده اند؛ لذا «چنان كه عادت و روية آن جناب  ــوالـ  ك از آن ام
ــاب از تصرف در اموال بيت المال بود»؛ با آن ها تندى و عتاب فرمودند و «اين رفتار آن  در اجتن
جناب كه عين صواب بود بر آنان... سخت  گران آمد و از آن حضرت دل گير و ناراحت شدند» 
و پس از ملحق شدن به پيامبر و ساير مسلمين، شروع به بدگويى از اميرالمؤمنين كردند. 

قلمداران در ادامه مى نويسد:
رسول خداپس از استماع شكايت آنان، ايشان را از ناراحتى و نارضايتى از 
على منع فرمود و پاره اى از فضايل آن حضرت را بيان كرد و فرمود: «إرفعوا 
ألسنتكم عن على فإنه خشن فى ذات اهللا غير مداهن فى دينه»؛ «زبان 
ــت و در امر دين  ــن اس خويش را از على باز داريد؛ زيرا او دربارة دين خدا خش

سهل  انگار نيست».
ــت. در  ــه را تكرار كرده كه صحيح نيس ــن»، همين كلم ــة صفت «خش ــداران در ترجم قلم
مجمع البحرين آمده: «رجل خشن: قوّى شديد».1 اين معنا، مغاير معناى منفِى كلمة «خشن» 
در زبان فارسى است. در نتيجه، رسول خدا با اين تعبير، حضرت امير را در اجراى اوامر 

الهى و دينى، قّوى و بدون مسامحه معرفى كرده اند. وى در ادامه نوشته است:
اما خالد و بريده و ديگران، قبل از مالقات رسول خدا از گله مندى از على

 نزد ديگران مضايقه نكرده بودند. طبعاً بسيارى از مردم هنوز على را 
ــتى نمى شناختند. ممكن بود بر اثر شكايت وگله مندى  نديده بودند و به درس
اينان، على به بدى معرفى مى شد و رسول خدا كه اين كيفيت را مشاهده 
فرمود، بر خود الزم ديد قبل از آن كه آن همه مسلمان ـ كه از گوشه و كنار 
جهان براى اداى فريضة حج اجتماع كرده و اكنون در مسير بازگشت بودندـ  
متفرق گردند و پيش از آن كه امواج اين واقعه به مكه برسد و يا اين ماجرا در 
مدينه شايع شود و مردم مدينه تحت تأثير آن قرار گيرند، از شخصيت بارز و 

1.  طريحى، مجمع البحرين، 651/1.
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ممتاز على دفاع كرده، حضرتش را با فضايل عالى اى كه دارد به مسلمانان 
معرفى و قضيه را در همان جا حل و فصل نمايد. عالوه بر آن، دفاع از حيثيت 
يك شخص ممتاز مسلمان بر حضرتش واجب بود؛ لذا در اجتماع غديرخم به 

معرفى آن جناب و وجوب دوستى او بر جميع مسلمانان پرداخت.1

 راستى آزمايِى ادعاى صورت گرفته دربارة غدير: منابع شيعى
قلمداران مدعي است كه تحليلش از واقعيت غدير خم، مستند به منابع نام برده است. در ميان 
منابع يادشده، دو كتاب از آثار شيعى است: مجالس المؤمنين اثر قاضى نوراهللا شوشترى و تفسير 
ابوالفتوح رازى. در مجالس المؤمنين ماجراى مورد بحث از تفسير ابوالفتوح نقل شده است؛ به 

اين شرح (كه قاضى نوراهللا شوشترى ابتدا تحت عنوان «تفصيل قصه غدير» مى نويسد):
ــهور را در آن خوانده و آن  ــه حضرت پيغمبر خطبه مش ــر خم ... ك غدي
خطبه بر وجهى كه مشهور و در السنه مذكور است در حجآلالوداع در تعيين 
خالفت و امامت حضرت اميرالمؤمنين واقع شده ... تقرير آن بر وجهى 
كه در طريق مخالفان و بعضى از روايات ما آمده، آن است كه چون حضرت 
رسول از حجآلالوداع رجوع فرمود، در وقت پيشينى كه هوا در نهايت حرارت 
ا  بود، جبرئيل بيامد و راه او را بگرفت و اين آيه وافى هدايه آورد كه َيأيهَُّ
بَِّك [ادامة آيه: َو ِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت  ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّ الرَّ
ِرَسالََتُه َو اهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ؛ اى پيامبر! آن چه را از سوى پروردگارت 
بر تو نازل شده است برسان كه اگر اين كار را نكنى، رسالت الهى را انجام 

نداده اى و خداوند تو را از مردم حفظ خواهد نمود].
ــپس ادامه مى دهد كه طبق دستور رسول خدا، از  ــترى س مرحوم شوش
پاالن شتران منبرى ساختند و پيامبر بر روى منبر، دست حضرت على

ــد  ــپس آية اكمال نازل ش  را باال گرفت و مطالب خود را بيان كرد؛ س
ــول خدا فرمود: «الحمدهللا على اكمال الدين و إتمام النعمة و  و بعد رس

1.  قلمداران، شاهراه اتحاد، 156.
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ــالتى و بوالية على بعدى»؛ «سپاس خدا را به واسطة  رضا اهللا تعالى برس
ــنودى خداوند به رسالت من و  ــدن دين و تمام شدن نعمت و خش كامل ش

واليت على پس از من».1
ــان مى دهد كه منظور از واليت، سرپرستى مسلمانان و  عبارت «والية علّى من بعدى» نش
ــينى رسول خدا  است؛ در غير اين صورت، تعبير «پس از من» دربارة «دوستى» معنا  جانش

ندارد.
مؤلف سپس با يادآورى اين كه علماى عامه بر تواتر حديث غدير تصريح دارند، در تأكيد بر 
ــت،  ــول خدا «متولى و متصرف در امور» اس اين كه معنى كلمه «مولى» در فرمايش رس
مطالبى آورده و در ادامه مى نويسد: «در تفسير شيخ ابوالفتوح قصه غدير بر وجهى دلپذير 
ــيار است... و تقرير او اين است كه...».2  ــطور گشته كه... مشتمل بر فوايد و اشارات بس مس
ما در ادامه، با تلخيص، شرح ماجراى غدير را كه صاحب مجالس المؤمنين به نقل از تفسير 
ابوالفتوح آورده ذكر مى كنيم تا روشن شود آقاى قلمداران در انتساب موضوع به اين دو كتاب 

و دو عالم بزرگ شيعى مرتكب چه تحريف آشكارى شده است.
ابوالفتوح رازى (و مرحوم قاضى نوراهللا شوشترى، به نقل از او) مى نويسد:

ــايان نجران به دو  ــول پيش از توجه به حجآل الوداع، بر ترس حضرت رس
هزار ُحلّه مصالحه نموده و حضرت رسول اميرالمؤمنين على را جهت 
تحصيل آن حله ها به يمن فرستاده بود و چون به موجب امر الهى متوجه 
ــت كه من به جانب مكه به حج رفتم.  ــد، نامه به حضرت امير نوش حج ش
ــى از راه يمن عزيمت حج به مكه نماى كه  چون كار خود تمام كرده باش

آن جا مالقات واقع خواهد شد.
ــده بود  ــيد، آن چه از حله ها حاصل ش چون نامة نامى به حضرت امير رس
ــت و با قوم خود متوجه مكه شد. چون نزديك مكه رسيد، خليفه بر  برداش
ــاخت و به  تعجيل به خدمت حضرت شتافت و چون بيامد و در  قوم مقّرر س

1.  شوشترى، مجالس المؤمنين، نسخه خطى مجلس شوراى اسالمى، 22.
2.  همان، 24
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مكه به خدمت حضرت رسول رسيد و آن حضرت كيفيت احوال از او پرسيد، 
گفت: يا رسول اهللا! آن چه فرموده بودى تمام كردم و حله ها بستدم و بسپردم 
ــيدم، آرزوى ديدار تو بر من غالب شد؛ بنابراين پيش تر از  و چون نزديك رس
رفيقان خود آمدم ... رسول خدا فرمود: بر احرام باش و بازگرد و قوم خود 

را برگير و نزد من آى.
اميرالمؤمنين چون به نزديك قوم آمد، ديد كه َتنگ هاى حله را گشاده و 
حلّه ها را در بركرده اند. بر نائب خود خشم گرفت و او را مالمت نموده، گفت: 

چرا حلّه ها را به ايشان دادى؟...
ــول تسليم نمود،  چون آن حضرت بيامد و حلّه ها را به خدمت حضرت رس
آن جماعت شكايت حضرت امير را به خدمت آن حضرت نمودند. رسول 
خدا فرمود: على صواب كرد. و چون ايشان هم چنان اظهار آزار از حضرت 
امير مى نمودند و سخنان ناماليم مى گفتند، رسول خدا خشمناك شد 
ــنتكم من علّى فإنّه  ــر منبر آمد و خطبه آغاز نمود و گفت: إرفعوا ألس و بر س
خشن فى ذات اهللا غير مداهن فى دينه؛ زبان از على برداريد كه او مردى 

درشتست در ذات خدا، مداهنت نمى كند در دين خداى.
مردم چون خشم رسول و مبالغة او در آن باب بديدند، زبان كوتاه كردند.

چون رسول خدا  حج بگزاردند و در وقت مراجعت، به غدير خم رسيدندـ  
و آن نُه منزل بود و نُه صالحيت نزول داشت و آن مفّرق طرق بود كه مردم 
ــول بگرفت و گفت: خداى  ــدندىـ  جبرئيل آمد و زمام ناقه رس پراكنده ش
متعال مى گويد كه اين جا فرود آى تا پيغام مهم به اين قوم بگذارى، پيش 
ُسوُل  ا الرَّ از آن كه متفرق شوند و هرگروهى به راهى روند و اين آيه [َيَأيهَُّ
بَِّك] آورد و بر رسول خواند و منادى در قوم آواز  بَلِّْغ َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّ
داد كه فرود آييد و كس فرستاد تا آن ها كه به جاها رفته بودند باز آمدند و 

آنان كه نرسيده بودند، رسيدند.1

1.  همان، 24 و 25؛ رازى، روض الجنان و روح الجنان، 62/7.
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تا اين جا مالحظه مى شود كه ابوالفتوح رازى و هم چنين قاضى نوراهللا شوشترىـ  كه آقاى 
قلمداران ماجرا را از قول آنان نقل كرده ـ سرانجاِم اختالف مراجعيِن يمن، با حضرت على
 و شكايت آن ها به پيامبر خدا و خطبة حضرت در دفاع از اميرالمؤمنين را مجموعًا 
مربوط به پيش از انجام مناسك حج دانسته اند؛ در حالى كه ماجراى غدير خم اساساً مربوط 
ــبت دروغى است كه به اين دو عالم بزرگوار شيعه داده شده  ــت و اين نس به پس از حج اس

است.
مرحوم قاضى نوراهللا شوشترى در ادامه به نقل از تفسير ابوالفتوح مى گويد:

ــتران رفته و خطبه اى بليغ ادا  ــده از پاالن ش پيامبر اكرم بر منبِر فراز ش
ــهور است و براى  فرمودند. ابوالفتوح در توصيف اين خطبه مى گويد: «مش
جلوگيرى از اطاله از ذكرش خوددارى نمودم».  سپس نزديك بودن زمان 
مرگ خود را يادآورى فرمودند. در ادامه، حديث ثقلين را بيان داشتند: «إنّى 
مخّلف فيكم ما إن تمّسكم بهما لن تضّلوا كتاب اهللا  و عترتي أهل بيتى 
و إّن الّلطيف الخبير أخبرني انّهما لن يفترقا حتّى يردا علّى الحوض »؛ «و 
من در ميان شما دو چيز رها مى كنم كه اگر شما بدان  تمّسك كنيد گمراه 
نشويد: كتاب خدا و عترت من اهل بيت من؛ و خداى لطيف خبير مرا خبر 

داد كه اينان از يكدگر جدا نشوند تا بركنار حوض پيش من آيند».
 سپس مى نويسد:

ــول خدا در ادامة فصلى ديگر گفت: «علىٌّ ِمنّى بَِمنِزلة هاروَن ِمن  رس
َُّه ال َنبىَّ بَعدى»؛ «على از من آن منزلت دارد كه هارون از  ــى إالّ َان مُوس

موسى؛ جز آن كه بعد از من پيغمبرى نيست». 
ــاندم من؟». و فصل هايى   آن گاه گفت: «اللهم هل بَلَّغت؟»؛ «بارخدايا رس
ــَير و تواريخ مشروح است و در آخر  ديگر آن حضرت ذكر نمودند كه در س
هر فصلى در حق اميرالمؤمنين  حديثى مى گفت و مى گفت: «اللهم هل 

بََلَّغُت؟».
 در ادامه، بخش مشهور خطبه را آورده است كه رسول خدا فرمودند: «ألَسُت أولى بُِكم 
ِمن اَنُفِسُكم؟»؛ «نه من از شما به شما اولي ترم؟». قالوا: «بلى»؛ تقرير كرد تا اقرار دادند. و 
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پس از تأييد حاضران فرمودند: «َمن ُكنُت مواله فَعلىٌّ َمواله اللُهمَّ واِل َمن واالهُ َو عاِد َمن 
ــت؛  عاداهُ َو انُصر َمن نََصرهُ َو اخُذل َمن َخَذلَُه»؛ «هركه من موالى اويم على موالى اوس
بار خدايا هركه او را دوست دارد دوستش دار و هركه او را دشمن دارد دشمنش دار و هركه 

ناصر او باشد ناصرش باش و هركه خاذل او باشد مخذولش كن».
 در ادامه مى نويسد: 

«[رسول خدا ] در خيمه رفت و على را فرمود تا در خيمة دگر رفت برابر 
ــلمانانى كه حاضر بودند تا فوج فوج  خيمة او. آن گه صحابه را فرمود و مس
ــالم مى كردند بامرآل المؤمنين   ــدند و او را تهنيت مى كردند و بر او س مى ش
(يعنى به لقب اميرمؤمنان) تاجملة صحابه و حاضران تهنيت بكردند. آن گه 
زنان خود را فرمود تا برفتند و تهنيت بكردند. از جملة آنان كه در اين باب 
َ لَك يا َعلىَ اصبحَت  اطناب كردند، عمر بن خطاب بود كه گفت: «بٍخّ بٍخّ
موالى و َمولى ُكلِّ ُمؤِمٍن و ُمؤمنة»؛ «خنك تورا اى على؛ در روز آمدى 

موالى من و موالى هر مؤمن و مؤمنه».
در پايان نيز اشعاِر سرودة حّسان بن ثابت در غدير خم را نقل نموده تا آن جا كه پس از اشاره 
به خطابه  خواندن رسول خدا براى مسلمانان در غدير خم و اقرار گرفتن حضرت از مردم 

كه از ايشان تبعيت خواهند كرد، گفته:
ــًا و هاديًا ــَك مِن بَعدى ِامام َرضيتُ َفقـاَل لَـه ُقـم يا َعلــى فاِنَنّـى  
ــُوا لَه اَنصارصــدق َمواليا ... َفكون َفَمن ُكنـُت مـواله َفهـذا َوليّـه   

ــوا و هدايت گر باشى.  ــنودم كه تو پس از من پيش پيامبر فرمود: اى على برخيز. من خش
هركس مواليش منم، اين على موالى اوست؛ پس همگى ياوران راستين او باشيد... .1

ــود قاضى نوراهللا شوشترى در مجالس المؤمنين و  اكنون قضاوت كنيد، واقعاً اين كه ادعا ش
ابوالفتوح رازى در تفسير خود ادعا كرده اند خطابه غدير به خاطر بدگويى ها و شكايات افرادى 

از اميرالمؤمنين بوده، تا چه حد دروغ و تحريف آميز است؟

1.  شوشترى، همان، 25؛ رازى، روض الجنان و روح الجنان، 65/7 تا 68.
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 راستى آزمايِى ادعاى صورت گرفته دربارة غدير: منابع اهل تسنن
ــه منبع از كتب اهل تسنن را نيز در نقل ماجراى غدير  ــد، قلمداران س چنان كه مالحظه ش

ذكر كرد: سيره ابن هشام، البدايآل و النهايآل تأليف ابن كثير دمشقى و همچنين تفسير وى.
در بخش هاى قبلىِ اين نوشتار، نقل ابن هشام و ابن  كثير از ماجراى يمن و شكايات و همچنين 
تحريف  گرى ابن  كثير در اين ميان بررسى شد. مالحظه نموديد كه بر اساس آن چه در منبع 
اصلى ـ يعنى سيره ابن  اسحاق ـ آمده (كه ابن  كثير، بخشى از آن را سانسور كرده) شكايت 
از اميرالمؤمنين و عكس العمل رسول خدا به آن و ايراد خطابه در دفاع از امام، قبل 

از اعمال حج ـ يعنى الاقل ده روز قبل از غدير خم ـ انجام شده است.
ــير ابوالفتوح و مجالس المؤمنين  ــت كه در تفس اين مطلب، كامًال مطابق همان چيزى اس
قاضى نوراهللا شوشترى ذكر شده است. اما در كتاب شاهراه اتحاد اين طور گزارش شده كه 
اميرالمؤمنين پس از انجام مناسك حج، به  سوى گروِه مراجعت كننده از يمن بازگشتند و 
آنان را مورد بازخواست قرار دادند. طبعاً، پس از آن بود كه اين افراد به رسول خدا مراجعه 
ــاس اين ادعا [ي مغاير با مدارك ارائه شده] شكايات و  ــكايت كردند و بر اس و از امام ش

واكنش پيامبر اكرم بعد از اعمال حج بوده است.

 جمع بندى تحريفات صورت گرفته و ابهامات برجامانده
تا اين جا ماجراى غدير را به صورت كلي و بر اساس روايت دو عالم شيعى و دو عالم سنى ترسيم 
كرديم. آن چه به ابوالفتوح رازى، قاضى نوراهللا شوشترى و حتى ابن هشام نسبت داده شد، كامَال 
خالف واقع است و ابن كثير دمشقى نيز با تحريف توانسته دربارة غدير خم چنين ادعايى بكند.

 خالصة اشكاالت وارد بر استنادات قلمداران
ــالمى آمده است، نسبت به  ادعاى قلمداران مبنى بر نقل واقعة غدير چنان كه در تواريخ اس
ــير ابوالفتوح رازى و مجالس المؤمنين قاضى نوراهللا شوشترى، كذب محض است. در  تفس
ــده است؛ از  ــيعى گزارش ش هردوى اين كتاب ها، ماجراى غدير خم كامًال مطابق عقايد ش
جمله اين كه هردو مشتمل اند بر: «نزول آية تبليغ»، «تأكيد پيامبر اكرم بر اين كه كمال 
ــت»،  ــالت حضرتش، مبتنى بر ابالغ پيام غدير اس دين، اتمام نعمت و رضايت خداوند از رس
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ــت»،  ــر، واليت حضرت على پس از پيامبر اس ــرت بر اين كه پيام غدي ــد حض «تأكي
  ــول خدا «نزديك بودن رحلت پيامبر»، «حديث ثقلين»، «حديث منزلت» و «تأكيد رس
بر اولى به تصرف بودن خويش» و هم چنين هردو مشتمل اند بر قراينى كه با محدود بودن 
ــتى با حضرت على مغايرت دارند؛  ــاده اى مانند) دوس موضوع خطابة غدير به (مطلب س
ــا لقب اميرالمؤمنين»، «تبريك عمر بن  ــالم كردن همگان به حضرت على ب مانند: «س
ــان بن ثابت بر  خطاب براى اين كه حضرت على  موالى او گرديده اند» و «تصريح حّس

اين كه حضرت على، در غدير، امام و هادى امت معرفى شدند». 
ادعاى قلمداران دربارة سيرة ابن هشام نيز مقرون به حقيقت نيست. ابن هشام ماجراى شكايِت 
مراجعيِن يمن و واكنش قاطع رسول خدا  در دفاع از اميرالمؤمنين را مربوط به قبل از 
مناسك حج مى داند و هيچ  ارتباطى ميان اين ماجرا و موضوع غدير خم قائل نيست، تا چه رسد 

به اين كه خطابه غدير را براى حل و فصل شكايت اعزام شدگان يمن دانسته باشد.
ــكايات» و «غدير»، فاصلة  ــراى برقراركردن ارتباط تّصنعى ميان دو موضوِع «ش قلمداران ب
 ــت  كه اميرالمؤمنين زمانى اين دو حادثه راـ  بر خالف واقعـ  كاهش داده و ادعا كرده اس
در روز هفتم يا هشتم ذيحجه خود را در مكه به رسول خدا رسانده و پس از انجام مناسك 
ــته اند. اين ادعا، با هر چهار منبعي كه خود او معرفى كرده  ــوى مأموريت خود برگش حج به س
مغاير است. هردو منبع شيعى و نيز ابن هشام تصريح كرده اند كه ورود مراجعين يمن به مكه، 
ــول خدا قبل از مناسك حج پايان پذيرفته است. حتى ابن كثير هم  ــكايت ها و دفاع رس ش
فاصلة زمانى را مسكوت و مبهم گذاشته و لذا مؤيد ادعاى قلمداران نيست. البته اين ابهام در 
ــحاق نقل مى كند، يك جمله را كه  ــت؛ او كه ماجرا را از ابن اس گزارش ابن كثير، تصادفى نيس
نشان مى دهد خطابة دفاعية رسول خدا قبل از مناسك حج ايراد شده، حذف نموده است. 
او نقليات مربوط به دو سفر اميرالمؤمنين به يمن را در هم آميخته و بالفاصله پس از ذكر 
«خطابه خواندن رسول خدا در دفاع از اميرالمؤمنين در برابر شاكيان» بدون هيچ توضيح 
و فاصله اى، چند روايت دربارة «ايراد خطابة غدير خم توسط پيامبر اكرم، در مسير بازگشت 

از حجآل الوداع» مى آورد؛ طورى كه يكى  بودن اين دو موضوع را به خواننده القا مى نمايد. 
اين ها سه مورد از اشكاالت شش گانه  اى است كه در اين بخش بر ابن  كثير وارد كرديم.  سه 
اشكال ديگر، عالوه بر ابن  كثير، متوجه قلمدارانـ  كه به وى استناد جستهـ  نيز خواهد بود.
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 بروز حقيقت در خالل عبارات شاهراه اتحاد و سانسور آن توسط وهابيان
توجيهات قلمداران در جهت كتمان حقيقت غدير بر اين سياق بود: «رسول خدا كه اين 
 كيفيت (شكايات) را مشاهده فرمود، برخود الزم ديد كه... از شخصيت بارز و ممتاز على
دفاع كرده، حضرت را با فضايل عالى اى كه دارد به مسلمانان معرفى و قضيه را در همان جا 

حل و فصل نمايد».1
ــخيف بودن توجيهات فوق در تفسير واقعة عظيم غدير را  ــايى و س قلمداران كه خود، نارس
ــور (اما در  ــط افرادى سانس ــه  عبارات جالب توجهى مي آورد كه بعداً توس ــه، در ادام دريافت

سايت هاى اينترنتى منتشر) شده است. متن جمالت چنين است:
چه، عالوه بر آن كه دفاع از حيثيت يك شخص ممتاز مسلمان بر حضرتش 
ــكى نيست كه مايل بود پس از حضرتش، آن بزرگوار زمام دار  واجب بود، ش
و حاكم و امام مسلمانان باشد؛ لذا در اجتماع غدير خم به معرفى آن جناب و 

وجوب دوستى او بر جميع مسلمانان پرداخت. 
عبارات فوق به طور تلويحى، اين اذعان را در خود دارد كه تشكيل مراسمى در ابعاد و عظمت 
غدير، نمى تواند صرفاً به جهِت «دفاع از حيثيت يك شخص ممتاز مسلمان»، آن  هم در برابر 
شكايات جمعى محدود باشد. نويسنده با اين جمالت، سعى  كرده ناسازگارى ادعاى خود دربارة 
 ،ــد: «خيلى تعجب و يا انكار نكنيد كه پيامبر اكرم ــام غدير را بكاهد و به مخاطب بگوي پي
جمعيتى بسيار انبوه را در بيابانى متوقف كند و برايشان خطابه بخواند تا صرفاً بگويد شكايات 
ــت و بايد وى را دوست داشت؛ آخر رسول خدا قلبًا  ــده از حضرت على بي جاس مطرح ش
ــين ايشان شوند و لذا مسأله، فقط دوست داشتِن  عالقه مند بودند كه حضرت على جانش

صرف هم نبوده است!
آقاى قلمداران كه به تمايل رسول خدا بر امارت حضرت على اعتراف كرده و در واقع 
ــؤاالتى پاسخ دهد؛ از جمله:  ــكيل اجتماع غدير مى داند، بايد به س  اين تمايل را مصّحِح تش
پيامبر اكرم در خطابة غديرـ  دست كمـ  به مواردى از قبيل «نزديك بودن رحلت خود» 
ــد ورزيده اند و اين  موارد، با تمايل  ــى به تصرف بودِن خويش بر همة مؤمنان» تأكي و «اول

1.  قلمداران، شاهراه اتحاد، 156.
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حضرت به خالفت اميرالمؤمنين ـ كه به اعتراف آقاى قلمداران وجود داشته ـ و دغدغة 
 جانشينى كه بالطبع در ايشان بوده سازگار است؛ نه صرِف دوست داشتن؛ پس چرا پيامبر
ــير آقاى قلمداران ـ هيچ اشاره اى به تمايل  على رغم ذكر مقدماِت موضوع ـ به زعم و تفس
خويش نسبت به زمام دارى حضرت على نكرده اند؟ آيا خوددارى از اين كار، در موضوع 
سرنوشت سازى چون خالفت، آن هم در جايى كه زمينه فراهم بوده، مغاير خيرخواهى براى 
ــت؟ به تعبير ديگر، آيا آقاى قلمداران با تفسير ساختگِى خود، رسول خدا را  امت نبوده اس

به مواردى ازين دست متهم نساخته است؟
مؤلف شاهراه اتحاد مى نويسد: 

طبعاً بسيارى از مردم هنوز على را نديده بودند و به درستى نمى شناختند. 
ــد  ــكايت و گله مندى اينان، على به بدى معرفى مى ش ممكن بود بر اثر ش
ــول خدا... بر خود الزم ديد... پيش از آن كه امواج اين واقعه به مكه  و رس
ــايع شود... از شخصيت بارز و ممتاز على ــد و يا اين ماجرا در مدينه ش برس

 دفاع كرده، حضرتش را با فضايل عالى اى كه دارد به مسلمانان معرفى 
ــتى او بر جميع  و... در اجتماع غدير خم به معرفى آن جناب و وجوب دوس

مسلمانان پرداخت.
ــاس اين عبارات ـ رسول اكرم  را چنان نكته سنج و دقيق معرفى  آقاى قلمداران ـ بر اس
كرده كه حتى نسبت به موضوعى مانند بدبين نشدن مردم قبايل و شهرها به حضرت على
ــكيل مراسمى عظيم چونان غدير، تالش مى كند تا مردمى   مراقبت بود و به قيمت تش
ــتى نمى شناختند» به آن جناب  ــيارى از آنان هنوز على را نديده بودند و به درس كه «بس
ــوند. اما خوِد وى با تحريفش، همين پيامبر بزرگوار را چنان معرفى مى كند كه  بدگمان نش
ــألة  حياتِى خالفت، سكوت مى كند و با اين كه همين  ــبت به مس دربارة دغدغة خويش نس
على، شخص مورد نظر ايشان براى زمام دارى است، كلمه اى در اين  باره نمى فرمايد؟!! 

با اين تناقض گويى آقاى قلمداران چه بايد كرد؟
مجدداً يادآور مى شويم كه به ادعاهايى از اين دست، اشكاالت بسيارى از جهات مختلف وارد 
است و اين كه ما به برخى از جنبه هاى اشكال مى پردازيم، به معناى انحصار ضعف هاى اين 
مدعيات به موارد مذكور نيست. هركس نيم نگاهى به انبوه قراين و شواهد حاكى از حقيقت 
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ــته باشد، حقارت ادعاهايى از قبيل موارد باال را قوياً درخواهد يافت و همواره اين  غدير داش
دغدغه، امثال نگارنده را مى  آزارد كه از قاب محدود نوشتارى مختصر، نتوان حق اين عظمت 

و حقارت تالش هاى حق ستيز را نماياند.

 تحريف عبارات شاهراه اتحاد
مالحظه شد كه مبلغين ضدشيعى، عباراتى از كتاب شاهراه اتحاد را كه خالف منويات آنان 
ــت مى دهد، حذف كرده اند. در ابتدا ى نسخة  ــرنِخ «حقيقت پيام غدير» را به دس ــت و س اس

منتشرشده در اينترنت آمده است: 
ــتين  ــت؛ نخس ــاهراه اتّحاد دوبار تكثير و توزيع گش پيش از اين، كتاب ش
ــتى و به صورتى نامناسب و نامرتب، به تعدادى  بار، اين كتاب با تايپ دس
 «I.B.M» ــدود، ميان برادران ايمانى توزيع گرديد. دومين بار با تايپ مح
ــوش و با اغالط بسيار زياد و جابه جايى مطالب و... تكثير  به صورتى مغش
گرديد. اينك اولين بار است كه نسخه مصحح و منقح اين كتاب با آخرين 
تصحيحات و اضافات مؤلف، همراه با متن كامل مقدمه و حواشى ... «سيد 
ــل ابن الرضا برقعى قمى» در اختيار برادران ايمانى و اهل تحقيق  ابوالفض

قرار مى گيرد.
ــخة منتشر شده به  صورت  ــخه از اين كتاب را در اختيار دارد. اولّى، همان نس نگارنده، دو نس
«تايپ دستى و نامناسب» است. در ابتداى نسخة دوم ـ كه كيفيت بهترى دارد ـ توضيحات 
فوق، عيناً ذكر شده كه نشان مى دهد اين نسخة كاغذى، آخرين نسخة منتشره از كتاب شاهراه 
ــت كه نسخة اينترنتى آن نيز منتشر شده است. بنابراين، نسخة دوم حاوى  اتحاد و همان اس
آخرين تصحيحات و اضافات مؤلف است؛ اما در انتشار اينترنتى آن، تحريفاتى صورت پذيرفته 
ــده (نسخه هاى كاغذى)، عبارات زير از مؤلف وجود دارد: «شكى  است. در هردو نسخة يادش
نيست كه [رسول خدا] مايل بود پس از حضرتش، آن بزرگوار [حضرت على] زمام دار 
و حاكم و امام مسلمانان باشد؛ لذا در اجتماع غدير خم به معرفى آن جناب و وجوب دوستى 

او بر جميع مسلمانان پرداخت...». 
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تصوير صفحات مربوط را در زير مالحظه كنيد:  
تصوير نسخه تايپ دستى (قطع A4)، صفحه 45:

تصوير نسخه تصحيح شده، صفحه  77 :

تصوير نسخه منتشر شده در اينترنت، صفحه 81 :
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دربارة اهميت اين عبارات و نتايج حاصل از آن ها، پيش تر توضيح داديم. اكنون تأكيد ما بر 
تحريف گرِى مخالفان تشيع است. آنان در جريان انتشار اينترنتِى آخرين نسخة تصحيح  شدة 
شاهراه اتحاد، در جهت اهدافى كه نه علمى است و نه اخالقى، دست به تحريفاتى در متن 

كتاب زده اند كه مورد ذكر شده، تنها يكى از آن هاست.
در بخش مورد بحث ما از كتاب، تحريفات ديگرى نيز شده كه اهميتش به  اندازة مورد فوق 
نيست؛ اما در تبيين روش هاى مخالفين و جهت گيرى حق پوشانه و غيرمنصفانة آنان مفيد 
ــخة اينترنتى را بازگو و عبارت حذف شده توسط  ــت. در اين جا بخش يادشده از متن نس اس
مخالفان را اضافه مى كنيم؛1 عبارات قلمداران دربارة توبيخ متصرفان در اموال عمومى توسط 

 :اميرالمؤمنين
ــر اصحاب كه خود ارباب رجال  ــن رفتار آن جناب كه عين صواب بود ب اي
ــدند  ــخت  گران آمد و از آن حضرت دل گير و ناراحت ش و ركاب بودند س
ــخة اصل: كينة آن حضرت را در دل گرفتند و آمادة انتقام شدند] و  [در نس
كسانى را به خدمت رسول خدا فرستاده و يا خود مستقيماً مراجعه نموده 
ــكايت نمودند [در نسخة  ــونت و شدت سخت گيرى آن جناب ش و از خش
ــول خدا او را  اصل: به حدى كه طبق مفهوم پاره اى از اخبار، در حضور رس
ــنام دادند و چون در هنگامى كه رسول خدا بيانات شكايت آميز آنان  دش
را استماع مى فرمود، مشاهده مى كردند كه رسول خدا از خشم برافروخته 
ــبت به على خشمگين شده، با  ــود، به  تصور اين كه حضرتش نس مى ش
ــوار ادامه مى دادند]  ــا بدگويى از آن بزرگ ــكايت خود را ب حّدت بيش تر ش
رسول خدا پس از استماع شكايت آنان، ايشان را از ناراحتى ونارضايتى 
از على منع فرمود و پاره اى از فضايل آن حضرت را بيان كرد و فرمود: 
«ارفعوا ألسنتكم عن علّى فإنه خشن فى ذات اهللا غير مداهن فى دينه»؛ 
ــن بوده و در  «زبان خويش را از على باز داريد؛ زيرا او دربارة دين خدا خش
امور دين سهل  انگار نيست». اما خالد و بريده و ديگران كه قبل از مالقات 

1.  طبعًا بررسى جامع تحريفات كتاب، كار جداگانه اى مى طلبد.
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رسول خدا از گله مندى از على نزد ديگران مضايقه نكرده بودند [در 
ــايد بعد از آن نيز به همان عمل ادامه داده باشند]، طبعًا  ــخة اصل: و ش نس
بسيارى از مردمى كه هنوز على را نديده بودند و به درستى نمى شناختند 
ممكن بود بر اثر شكايت و گله مندى اينان، على به بدى معرفى مى شد 
و رسول خدا كه اين كيفيت را مشاهده فرمود، لذا بر خود الزم ديد ... از 
شخصيت بارز و ممتاز على دفاع كرده و حضرتش را با فضايل عالى اى 
كه دارد به مسلمانان معرفى و قضيه را در همان جا حل و فصل نمايد [چه] 
عالوه بر آن، دفاع از حيثيت يك شخص ممتاز مسلمان بر حضرتش واجب 
بود [در نسخة اصل: شكى نيست كه مايل بود پس از حضرتش، آن بزرگوار 
زمام دار و حاكم و امام مسلمانان باشد] لذا در اجتماع غدير خم به معرفى آن 

جناب و وجوب دوستى او بر جميع مسلمانان پرداخت.
ــده است. تمام تالش  ــد كه حذفياِت انجام گرفته تا چه حد هدفمند و حساب ش مالحظه ش
ــت كه ماجراى عظيم غدير را در حادثة كوچكى مانند يك  مخالفان در بحث فوق، آن اس
ــد ـ امرى است ناشدنى. آنان در  ــكايت خالصه كنند؛ كه البته ـ همان طور كه تبيين ش ش
ــان  ــكايت، رنگ و لعاب بيش ترى بدهند، برايش جهت اين هدف، هر قدر بتوانند به آن ش
كارسازتر است؛ اما تحريف گران، مالحظات ديگرى نيز دارند؛ آنان نمى خواهند بيان شود كه 
ــبت به اميرالمؤمنين كينه ورز و انتقام جو بودند و حتى به ايشان در حضور  ــاكيان، نس ش
ــاكيان، به ويژه خالد بن  وليد، پس از مخالفت جّدى  ــنام دادند. برخى ش ــول خدا دش رس
ــد. از طرفى آن ها نمى خواهند  ــول خدا نيز به بدگويى از اميرالمؤمنين ادامه دادن رس
ــدت و حّدت اين دفاع، به طور كامل  در بازگويى دفاع پيامبر اكرم از حضرت امير، ش
ــول خدا با شنيدن شكايت از اميرالمؤمنين، از  ــود؛ مواردى مانند اين كه «رس بازگو ش
 خشم برافروخته شدند». هم چنين نمى خواهند هيچ مطلبى دربارة خالفت اميرالمؤمنين
بازگو شود، حتى در حد «يقين آقاى قلمداران دربارة تمايل قلبى پيامبر اكرم به خالفت 

.« اميرالمؤمنين
البته دريافتن انگيزة اين تحريفات، تأمل بيش ترى مى طلبد. آنان نه مى خواهند جايگاه واقعى 
اميرالمؤمنين بيان شود و نه شخصيت واقعى برخى اصحاب كه در نظريه هاى آنان، نقش 
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 و جايگاه ويژه اى دارند. هم چنين تبيين فضاى كينه ورزانه اى كه قبل از رحلت رسول خدا
نسبت به اميرالمؤمنين  وجود داشته، به شيعه كمك مى كند تا دربارة زوايايى از ماجراى 
ــن گرى كند و اين مطلوب تحريف گران  ــر و حوادث پس از رحلت پيامبر اكرم روش غدي

نيست. 
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