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واکاوی داللت حديث غدير بر امامت امام
علی؟ع؟ از ديدگاه عالمه مريحامدحسني
1
در کتاب عبقات االنوار
[علی حسنبیگی /2علی رضا طبیبی /3محمد تیموری] 4

چکیده
مسـئلۀ جانشـینی پیامبـر اسلام؟لص؟ از مهمتریـن مسـائل در بیـن مسـلمانان از صـدر
اسلام تاکنـون بـوده اسـت .شـیعه قائـل بـه منصـوص بـودن نصـب امـام علـی؟ع؟ از سـوی
خـدا و رسـول؟لص؟ اسـت .یکـی از دال ئـل متقـن شـیعه جهـت اثبـات امامـت و خالفـت
لسـنت حدیـث مز بـور را در حـد
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،حدیـث متواتـر غدیـر اسـت ،امـا اه 
محبوبیـت و نصـرت و مفاهیمـی غیـر از امامـت ّ
ّ
تنـزل دادهاند .عالمه میرحامدحسـین ،که
ی اسـت ،مفـاد حدیـث غدیـر را در کتـاب «عبقـات االنـوار في امامـة االئمة
از عالمـان شـیع 
االطهـار» تبییـن کـرده و دال ئـل متعـددی بـرای اثبـات دیـدگاه شـیعه اقامـه کـرده اسـت .این
پژوهـش بـر آن اسـت تـا بـا رویکـرد توصیفی _ تطبیقـی _ تحلیلی ،دالئل عالمه را بازشناسـی
ّ
کرده و شـیوۀ اسـتخراج این ادله را واکاوی کند .نتیجه آنکه ،عالمه با رویکرد جامعنگری
نسـبت بـه قرائـن و منابـع فهـم حدیـث غدیـر از جمله :آیات قـرآن ،روایات مرتبـط با حدیث
شهـای متعـدد از حدیـث غدیر ،فهم صحابه و اقوال عالمان اهل سـنت اقدام
غدیـر ،گزار 
بـه اسـتخراج قرائـن متصـل و منفصـل بـرای فهـم صحیـح حدیـث کـرده اسـت و بـر پایۀ این
قرائـن اثبـات میکنـد کـه حدیـث غدیـر بـر امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ داللـت تـام دارد.
کلید واژهها :عالمه میرحامد حسین ،عبقات االنوار ،داللت حدیث غدیر ،امامت امام علی؟ع؟.
 .1تاریخ دریافت ،96/05/14 :تاریخ پذیرش96/08/20 :
(الزم بــه ذکــر اســت بــه دلیــل تأخیــر در انتشــار ایــن دوفصلنامــه ،تاریخهــای دریافــت و پذیــرش
مقــاالت ،بــا تار یــخ درج شــده بــر روی جلــد همخوانــی نــدارد).
 .2استادیار دانشگاه اراکa-hasanbagi@araku.ac.ir ،
 .3استادیار دانشگاه اراکa-tabibi@araku.ac.ir ،
 .4دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراکphd.m.teymoori@gmail.com ،
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طرح مسئله
خالفـت پیامبراکـرم؟لص؟ از مهمتریـن مسـائلی اسـت کـه بعـد از رحلـت آن حضـرت،
امـت اسلام در آن اختلاف کردنـد .شـیعه در اینبـاره قائـل اسـت کـه آیـات و روایـات
متعـدد و متقنـی بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ داللـت دارد کـه حدیـث غدیـر از مهمتریـن
آنهـا اسـت .حدیـث غدیـر بنـا براجمـاع شـیعه و تصریـح تعـدادی از علمای اهل سـنت
به تواتر نقل شـده اسـت و قاطبۀ اهل سـنت نیز به صحت آن تصریح کردهاند .شـیعه،
حدیث مزبور را برهان قاطع بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ میشمارد .در مقابل ،بسیاری
از عالمـان اهـل سـنت ایـن ادعـا را نپذیرفتـه و معتقدنـد حدیـث غدیـر بـر محبوبیـت
و نصـرت امـام علـی؟ع؟ داللـت دارد .در برابـر چنیـن ادعایـی ،عالمـان شـیعه سـعی
کردنـد از داللـت حدیـث غدیـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ بـا بیـان دالئلـی دفـاع کننـد.
عالمه میرحامد حسـین موسـوی نیشـابوری لکهنوی ( 1306-1246ق) یکی از عالمان
برجسـتۀ شـیعه اسـت که در این راه گام نهاده و از دیدگاه شـیعه دفاع کرده اسـت .وی
در کتـاب «عبقـات االنـوار فـي امامـة االئمـة االطهـار» 1با بیان بیش از سـی دلیل از منابع
10
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اهـل سـنت اثبـات میکنـد کـه حدیـث غدیـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ داللـت قطعـی
ً
دارد .در اینکـه دو تفسـیر کاملا متفـاوت از حدیـث غدیـر وجـود دارد شـکی نیسـت،
امـا آنچـه در ایـن بیـن ضـروری مینمایـد ارزیابـی صحـت و سـقم تبیینهـای مختلف
ایـن حدیـث اسـت .یکـی از مهمتریـن رویکردهایـی کـه میتـوان در پرتـو آن بـه صحـت
برداشـتها از یـک حدیـث پیبـرد عبـارت اسـت از« :بازشناسـی و ارزیابـی صحـت و
سـقم دالئلـی کـه بـرای تبییـن مفـاد حدیث ،مورد اسـتناد قرار گرفته اسـت و نیـل به این
هـدف نیـز در پرتـو شـناخت روش اسـتفاده شـده در فهـم حدیـث حاصـل میشـود ».بـر
همین اسـاس ،پژوهش پیشرو قصد دارد دالئل عالمه میرحامدحسـین دربارۀ داللت
حدیـث غدیـر را ارزیابـی روششناسـانه کـرده و بـا رویکـردی تطبیقـی در برابـر دیـدگاه
اهلسـنت ،درسـتی دالئـل و روش عالمـه را بـه اثبـات برسـاند.
 .1در این نوشتار از نام اختصاری «عبقات االنوار» استفاده میشود.

نگاشـتۀ حاضر در دو گام اساسـی ،داللت حدیث غدیر را از منظر اهلسـنت و عالمه
میرحامدحسـین تبییـن و تحلیـل کـرده اسـت .1 :فهـم مفـردات حدیث غدیـر و تحلیل
روششـناختی آن  .2فهـم مقصـود اصلـی حدیـث غدیـر و تحلیـل روششـناختی آن
چنیـن پژوهشـی از چنـد بعـد حائـز اهمیـت و درخـور توجـه جـدی اسـت:
 .1اهمی ــت روششناس ــی فه ــم صحی ــح احادی ــث امام ــت :ام ــر امام ــت و ب ــه تب ــع آن،
احادیـــث اثبـــات امامـــت ،همچـــون حدیـــث نفیـــس غدیـــر ،اهمیـــت اساســـی دارد
و جـــای هیچگونـــه شـــک و شـــبههای در ضـــرورت پرداختـــن بـــه آنهـــا نیســـت .بـــه
هم ــان ان ــدازه ک ــه ای ــن احادی ــث مه ــم هس ــتند تبیی ــن صحی ــح و ش ــناخت روش فه ــم
صحی ــح آنه ــا نی ــز اهمی ــت مییاب ــد و ای ــن پژوه ــش عه ــدهدار بررس ــی ای ــن مطل ــب
اس ــت .مقال ــۀ پی ـشرو ب ــا تکی ــه ب ــر آراء و دیدگاهه ــای بزرگم ــرد جه ــان اس ــام ،عالم ــه
میرحامدحس ــین ،س ــعی دارد روش فه ــم صحی ــح مهمتری ــن حدی ــث امام ــت ،یعن ــی
حدیــث غدیــر را اســتخراج کنــد .چنیــن پژوهشــی در نــوع احادیــث امامــت ،امــری نــو
و جدی ــد اس ــت.

بـه اینکـه عالمـه میرحامـد حسـین در کتاب نفیس عبقـات ،دیدگاههای اهلسـنت را
نیـز آورده اسـت ،پژوهـش حاضـر سـعی دارد بـه صـورت تطبیقـی بـه واکاوی داللـت این
حدیث بپردازد .با چنین پژوهشـی دربارۀ حدیث غدیر ،بسـیاری از شـک و تردیدهای
پیرامـون ایـن حدیـث از بیـن مـیرود و نیـز بـا چنیـن رویکـردی میتـوان صحـت و سـقم
فهـم فریقیـن دربـارۀ حدیـث غدیـر را ارزیابـی کـرد .در پرتـو ایـن رویکـرد اسـت کـه کتـاب
شـریف «عبقـات االنـوار» ارزش و اعتبـار خـود را مینمایانـد و از ایـن مهمتـر ،صحـت
نظریـۀ شـیعه ،مبنـی بـر منصـوص بـودن امامـت امـام علـی و سـائر ائمـه؟مهع؟ بـر اسـاس
حدیـث غدیـر ،بیـش از پیـش روشـن و مسـتدل میشـود.

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

 .2اهمیـت روششناسـی تطبیقـی فهـم احادیـث امامـت :از آنجایـی کـه حدیـث غدیر،
ّ
محـل برداشـتها و تبیینهـای متعـارض و متناقضـی از سـوی فریقیـن اسـت و باتوجـه
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سند حدیث غدیر
حدیـث غدیـر بـه اتفـاق فریقیـن هنـگام برگشـت پیامبـر؟لص؟ و مسـلمانان از حجـة
الـوداع در منطقـهای بـه نـام غدیـر خـم از سـوی پیامبـر؟لص؟ خطـاب بـه مسـلمین ایـراد
شـده اسـت .در ایـن حدیـث کـه خطبـهای طوالنی اسـت ،حضرت رسـول؟لص؟ بعد از
ن
باملؤمنی� مـن أنفسـهم؟» دسـت امـام علی؟ع؟ را بـاال برد و
اینکـه فرمـود« :أ لسـت أویل
فعل مواله» 1.نسـائی در سـنن ،حدیث غدیـر را از پیامبر؟لص؟
فرمـود« :مـن کنـت مـواله ي
اینگونـه روایـت میکنـد:

قـال :إن اهلل مـوالي و أنـا ولـي كل مؤمـن ،ثـم أخـذ بيد علي فقـال :من كنت
وليـه فهـذا وليـه ،اللهـم وال من وااله و عـاد من عاداه.

2

بنـا بـر اجمـاع شـیعه ،ایـن حدیـث از احادیـث متواتـر اسـت کـه هیچگونـه شـکی در آن
نیست .عالمه میرحامدحسین بر اساس روایات و منابع و سخنان عالمان اهل سنت،
تواتـر حدیـث غدیـر را اثبـات کـرده اسـت؛ وی چهـار تـن از عالمـان ّ
عامـه را نـام میبرد که
کتابـی مسـتقل دربـارۀ حدیـث غدیر و طرق آن تألیف کردهانـد؛ مانند ابن عقده کوفی،

3
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ابـن جریـر طبـری 4،حسـکانی و سجسـتانی 5.عالمـه همچنیـن بـه تصریـح دوازده تـن از
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اهلسـنت نسـبت بـه تواتـر حدیـث غدیـر اسـتناد کـرده اسـت؛ افـرادی همچـون :ذهبی،
ابن جزری ،سـیوطی و مالعلی متقی 6.ابن مغازلی بعد از نقل حدیث غدیر مینویسـد:
قـال أبـو القاسـم الفضـل بـن محمـد :هـذا حديـث صحيـح عـن رسـول
 .1بخاری ،محمد بن إسماعیل ،التاریخ الکبیر.193/4 ،
 .2نسائی ،احمد بن علی ،السنن الکبری.130/3 ،
 .3وی کتـاب «حدیـث الوالیـة» را در بـارۀ حدیـث غدیـر تألیف کرده اسـت و این حدیـث را از بیش از
 100راوی نقل کرده اسـت؛ موسـوی ،میرحامد حسـین ،عبقات االنوار.35-26/1 ،
 .4وی کتـاب «الوالیـة» را در بـارۀ حدیـث غدیـر نگاشـته اسـت و حدیـث غدیـر را از  75طریـق روایـت
کرده اسـت؛ همـان.123/1 ،
 .5همان.150-29/1 ،
 .6همان.248-167/1 ،

اهَّلل؟مص؟ و قـد روى حديـث غديـر خـم عـن رسـول اهَّلل؟مص؟ نحـو مائة نفس
منهـم العشـرة و هـو حديـث ثابـت ال أعـرف لـه علـة ،تفـرد علـي؟ضر؟ بهـذه
الفضيلـة لـم يشـركه أحـد.
َ
ْ
ُ َّ َ َ َ ٌ
يث َص ِح ٌ
يح
اصـل أن هـذا ح ِد
مالعلـی قـاری دربـارۀ تواتـر حدیث غدیر میگویـد«َ :وال َح ِ
ُ ْ َّ
َ
َّ
ْ
َ
ً 2
اظ َعـد ُه ُم َت َوا ِترا».
ل ِم ْر َيـة ِفي ِـهَ ،بـل َب ْعـض ال ُحف ِ
1

عالمـه در نهایـت اسـامی  162عالـم سـنی مذهـب از قـرن دوم تـا سـیزدهم هجـری ،کـه
حدیث غدیر را روایت کردهاند را به همراه روایتشـان ذکر کرده و بدان اسـتناد میکند.

3

بنابرایـن حدیـث غدیـر از چنـان وثاقـت و اعتبـاری نزد فریقین برخوردار اسـت که اگر به
صـدور آن شـک شـود ،دیگـر بـه هیچ روایتـی نمیتوان اعتمـاد کرد.

داللت حدیث غدیر
مهمتریـن امـر در مواجهـه بـا احادیـث معصومیـن؟مهع؟ فهـم صحیـح آنهـا اسـت .نیـل بـه
ایـن هـدف نیـز در گـرو بهکارگیـری روشهـای صحیـح فهـم حدیـث 4اسـت .به طـور قطع
 .1همان.23-22/1 ،
 .3موســوی ،میرحامدحســین ،همــان335-96/6 ،و  .346-3/7آیــتاهلل میالنــی در کتــاب
لســنت را بــه
نفحــات االزهــار فــي خالصــة عبقــات االنــوار ،اســامی  189تــن دیگــر از عالمــان اه 
راو یــان عالمــه میرحامدحســین کــه حدیــث غدیــر را روایــت کردهانــد ،ملحــق کــرده اســت؛ ر.ک:
میالنــی ،ســید علــی ،نفحــات االزهــار.411-225/7 ،
 .4تعار یـف متعـددی از روش فهـم متـن ارائـه شـده اسـت؛ برخـی آن را اینگونـه تعریـف کردهانـد:
«مقصـود از روش همـان شـیوه یـا ابـزاری اسـت که پژوهشـگر حدیث در راسـتای فهم و یـا نقد ،آن را
بـه کار میگیـرد»؛ حسـنبیگی ،علـی« ،بررسـی و تحلیـل مبانـی و روشهـای نقد حدیـث از دیدگاه
آیتاهلل صالحی نجفآبادی» ،اسـتاد راهنما :دکتر عابدی ،اسـاتید مشـاور :دکتر طیب حسـینی
و دکتـر زاهـدی ،دانشـکدۀ اصـول الدیـن قـم 1388 ،ش؛ برخـی دیگـر در تعریف روش تفسـیر قرآن،
بـه اهمیـت منابـع توجـه نمـوده و انـواع روشتفسـیر قـرآن را بـر اسـاس منابـع مـورد اسـتناد در تفسـیر
تعر یـف کردهانـد« :بـه نظـر مـا روش تفسـیری امـری اسـت فراگیـر کـه ّ
مفسـر آن را در همـۀ آیـات قـرآن
ّ
بـه کار میگیـرد و اختلاف در آن ،باعـث اختلاف در کل تفسـیر میشـود و آن چیـزی جـز منابـع و

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

 .2همان227/1 ،؛ هروی قاری ،علی ،مرقاة المفاتیح.3937/9 ،
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میتـوان گفـت کـه تفـاوت روش فهـم حدیـث و صحـت و سـقم کاربسـت ایـن روشها از
ت در احادیـث اسـت؛ بدینگونـه کـه یـک حدیثپـژوه در فهـم
اسـباب اختلاف برداشـ 
واژگان حدیـث بـه یافتههـای لغویـون اکتفـا میکنـد و دیگـری سـعی در فهـم آن واژگان
در آیـات و روایـات دارد .یکـی جهـت فهـم مقصـود و مـراد جـدی حدیـث ،بـه یـک قرینـه
بسـنده کـرده و آن یـک در پـی قرائـن متعـددی اسـت .بـه این نکته هم بایـد توجه کرد که
در برخی مواقع ممکن است روشها یکسان باشد لیکن کاربست آنها به گونۀ صحیح
ً
نباشـد؛ مثلا ممکـن اسـت روش هـر دو حدیثپـژوه در فهـم یـک لفـظ مشـترک رجـوع بـه
منابـع لغـوی باشـد ،ولـی یکـی اسـتقراء ناقـص انجـام داده و بـه چند کتاب بسـنده کرده
اسـت ولـی دیگـری بـه تمـام منابـع لغوی توجـه میکند .مـوارد مزبـور دربـارۀ حدیث غدیر
نیـز صـادق اسـت .بـا مالحظـهای گـذرا بـه دیدگا ه فریقین نسـبت به مفـاد حدیث غدیر،
ش فریقین
بـه راحتـی میتـوان ادعـای فـوق را اثبـات کـرد .این نـکات ،اهمیت بررسـی رو 
در فهـم داللـت حدیـث غدیـر را بـه وضـوح نمایـان میسـازد کـه در ایـن پژوهـش بـه ایـن
14

مهـم در راسـتای کتـاب عبقـات االنـوار خواهیـم پرداخـت .اهمیـت روششناسـی فهـم
حدیـث غدیـر در پرتـو ایـن کتـاب نیـز بـه خاطـر نکاتـی اسـت کـه ذکـر شـد؛ چرا کـه عالمه
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در ایـن کتـاب دیدگاههـای فریقیـن را ذکـر کـرده اسـت و میتـوان در پرتـو ایـن کتـاب بـه
گونـۀ تطبیقـی روشهـای فریقیـن را بـاز شـناخت و نسـبت به صحت و سـقم آنهـا داوری
منصفانـهای کـرد .عالمـه میرحامـد حسـین در ایـن کتـاب در دو گام مهـم ،اقـدام بـه
تبییـن و تحلیـل داللـت حدیـث غدیـر کـرده اسـت :یکـی فهـم مفـردات حدیـث _ یعنـی
مسـتندات تفسـیر نیسـت»؛ شـاکر ،محمدکاظم ،مبانی و روشهای تفسـیری ،ص46؛ عدهای در
شـیوۀ تفسـیر بـر ایـن نکتـه تأ کیـد دارنـد کـه مفسـر متـن بایـد به یـک سـری از قواعد تفسـیر توجه کند
و شـیوۀ تفسـیری خود را بر آن قواعد اسـتوار کند ،بابایی ،علی اکبر و دیگران ،روششناسـی تفسـیر
قـرآن ،ص 63-62؛ در مـورد اخیـر ،بـه قواعـد فهـم متـن بـرای رسـیدن بـه روش صحیح تفسـیر توجه
شـده اسـت .بـر اسـاس تعار یـف مزبـور میتـوان گفـت روش فهـم حدیـث بر دو مؤلفه اسـتوار اسـت:
 .1منابـع مـورد اسـتناد در فهـم  .2قواعـد فهـم؛ بنابرایـن مـراد مـا از روش فهـم حدیـث در ایـن نوشـتار
همیـن دو مولفـۀ مزبور اسـت.

لفـظ مولـی _ و دیگـری فهـم مقصـود حدیـث غدیـر .در ذیـل ،چگونگـی ایـن دو گام را بـه
تفصیـل مورد بررسـی قـرار خواهیـم داد.
 -1فهم مفردات
اولیــن شــرط الزم بــرای فهــم صحیــح حدیــث ،فهــم مفــردات آن اســت .بــر هیــچ
حدیثپژوهــی پوشــیده نیســت کــه ســبب اختــاف فریقیــن در فهــم حدیــث غدیــر،
تفــاوت فهــم ایشــان از واژۀ «مولــی» در ایــن حدیــث اســت .ایــن لفــظ در فقــرۀ متواتــر
حدیــث غدیــر بدیــن گونــه روایــت شــده اســت« :مــن کنـ ُ
ـت مــواله فهــذا علـ ٌـي مــواله».
بیشــتر عالمــان اهــل ســنت ایــن واژه را بــه معانـیای همچــون :محبــت و نصــرت معنــا
میکننــد ،ولــی عالمــه میرحامدحســین آن را بــه «اولــی در تصــرف» معنــا کــرده اســت.
لســنت در رد معنــای اولــی در تصــرف بــرای لفــظ مولــی ،اســتناد
عمدهتریــن روش اه 
ً
بــه کتــب لغویــون اســت .مثــا دهلــوی مینویســد:
اول :غلــط در ایــن اســتدالل آن اســت کــه اهــل عربیــت قاطبــه انــکار
کردهانــد کــه مولــی بمعنــی اولــی آمــده باشــد بلکــه گفتهانــد مفعــل بمعنــی
1
افعــل در هیــچ جــا و در هیــچ مــاده نیامــده.

ب ــا اس ــتناد ب ــه مناب ــع اه ــل س ــنت ارائ ــه میکن ــد ،ای ــن معان ــی عبارتن ــد از« :أول ــی»،

2

«أول ــی ب ــه تص ــرف»« 3،متص ــرف ف ــي االم ــر»« 4،متول ــی ام ــر»« 5،ول ــی ام ــر»« 6،ملی ــک»

7

 .1موسـوی ،میرحامدحسـین ،عبقـات االنـوار9-8/1 ،؛ ایجـی ،میـر سـید شـریف ،شـرح المواقـف،
361/8؛ دهلـوی ،شـاه عبدالعزیـز ،مختصـر التحفـة االثنـی العشـریة ،ص .59
 .2موسوی ،میرحامدحسین ،همان.200-8/8 ،
 .3همان.261/8 ،
 .4همان.231-229/8 ،
 .5همان.246-235/8 ،
 .6همان.264-250/8 ،
 .7همان.257-254/8 ،

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

عالم ــه میرحام ــد در براب ــر چنی ــن اظهارات ــی از اه ــل س ــنت ،چندی ــن معن ــا از «مول ــی»
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و «س ــید» 1.عالم ــه ،هم ــۀ ای ــن معان ــی لف ــظ «مول ــی» را مفی ــد امام ــت میدان ــد .ب ــرای
نمون ــه ،وی درب ــارۀ مول ــی ب ــه معن ــای «متص ــرف ف ــي االم ــر» میفرمای ــد:
ضـرور نیسـت کـه مولـی را بمعنـی أولـی بالتصـرف بگیریـم ،چـه حاصـل
أولـی بالتصـرف و متصـرف فـي االمـر متحـد اسـت.

2

عالمه در جمعبندی داللت این معانی بر امامت مینویسد:
بالجملـه ایـن همـه معانـی لفـظ مولـی ،یعنـی أولـی بالتصـرف و متصـرف
فـي االمـر و متولـی أمـر و ولـی أمـر و ملیـک امـر همـه مفیـد معنـای امامـت و
ریاسـت اسـت.

3

هرچنـد ایـن معانـی مـورد قبـول عالمـه اسـت ولـی تلاش اصلـی وی اثبـات ایـن اسـت
کـه بـر خلاف گفتـار اهلسـنت مولـی بـه معنـای اولـی کاربـرد داشـته اسـت .روش کلـی
وی بـرای اثبـات ادعـای خـود اجتهـادی و بـا اسـتناد بـه آیـات و روایـات ،شـعر عـرب،
فهـم صحابـه و اقـوال عالمـان اهـل سـنت اسـت .در ادامـه ،بـه هـر یـک از ایـن مـوارد
میپردازیـم.
16

 -1-1استناد به آیات قرآن
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مهمتریـن منبـع اسـتخراج معانـی واژگان احادیـث نبوی ،قرآن کریم اسـت .بنـا بر آیات،
ّ
پیامبـر اکـرم؟لص؟ معلـم و مفسـر قـرآن اسـت و هرآنچـه آن حضـرت میفرمایـد ،موافـق
بـا قـرآن و در راسـتای معـارف آن اسـت .بـر ایـن اسـاس بـرای فهـم واژگان احادیـث نبـوی
بایـد بـه قـرآن رجـوع کـرد .عالمـه میرحامـد بـه ایـن اصـل توجـه کـرده و معنـای مولـی را در
آیـات جسـته اسـت .وی بـه دو آیـۀ ذیـل اسـتناد میکند که مفسـران اهلسـنت ،در این
ُ
َ أ َ ُ ُ نّ َ
ال� ُار ِه ي َ� َم ْولاكم> 4زمخشری در تفسیر
آیات «مولی» را به «أولی» معنا کردهاند< :م�واكم
 .1همان.292-289/8 ،
 .2همان.229/8 ،
 .3همان ،294/8 ،باتلخیص.
 .4حدید.15 :

ایـن آیـه مینویسـد« :قیـل :هـي أولـی بکـم 1».بغـوی نیـز مولـی را اینچنیـن معنـا میکنـد:
«صاحبکـم و أولـی بکـم لمـا أسـلفتم من الذنوب 2».مورد دیگر ،آیۀ  51سـورۀ توبه اسـت:
قُ َّ
َ َّ
َّ َ َ ُ َ َ
تَ
ک� َب� الل ُه ل ن�ا ه َو َم ْول یٰ� ن�ا> کلبـی در ایـن آیـه مولـی را اینگونـه معنـا
<�ل ل ن� ی� ِص ی� َب� ن�ا ِإ�لا َما
میکنـد« :قـال الکلبـي :أولـی بنـا من أنفسـنا في المـوت و الحیاة».
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 -2-1استناد به احادیث

همانطـور کـه آیـات ،نسـبت بـه یکدیگـر رابطـۀ تفسـیری دارنـد ،روایـات نبـوی نیـز بـا هم
ارتبـاط داشـته و مفسـر یکدیگـر هسـتند .بدیـن ترتیـب روایـات نبـوی دومیـن منبـع مهـم
فهـم معانـی واژگان احادیـث پیامبـر؟لص؟ هسـتند .یکـی از منابـع مـورد توجـه عالمـه
بـرای تبییـن معنـای مولـی همیـن احادیـث اسـت .ایـن روایـات را میتـوان در دو بخـش
پیگیـری کـرد :سـایر گزارشهـا از حدیـث غدیـر و روایـات همموضـوع بـا حدیـث غدیـر.
 -1-2-1سایر گزارشها از حدیث غدیر

یکـی از قواعـدی کـه شـارحین حدیـث بـرای فهـم حدیـث بـه کار بسـتهاند ،قاعـدۀ
ً
ُ ُ
یفسـر بعضـه بعضـا» اسـت؛ 4بدیـن معنـا کـه گزارشهـای متفـاوت از یـک
«الحدیـث
فهـم معنـی واژۀ مولـی ،بـه ایـن قاعـده اسـتناد کـرده اسـت .وی ایـن گـزارش از حدیـث
غدیـر را دلیلـی بـر معنـای «أولـی» در لفـظ «مولی» میدانـد« :من ُ
کنت أولی به من نفسـه
فعلـي ّ
ٌ
ولیـه ،اللهـم وال مـن وااله 5». ...چـون در ایـن گـزارش از حدیـث غدیـر ،أولـی بـه
 .1موسوی ،میرحامدحسین ،عبقات االنوار137/8 ،؛ زمخشری ،محمود ،الکشاف.476/4 ،
 .2موسوی ،میرحامدحسین ،همان134/8 ،؛ بغوی ،حسین بن مسعود ،معالم التنزیل.30/5 ،
 .3موسوی ،میرحامدحسین ،همان14/8 ،؛ اندلسی ،محمد بن یوسف ،البحر المحیط.433/5 ،
 .4ر.ک :عسـقالنی ،احمـد بـن علـی ،فتـح البـاري160/2 ،و 376/4و 88/5؛ منـاوی ،محمـد،
التیسـیر بشـرح الجامـع الصغیـر95/1 ،و177و.191
 .5موسـوی ،میرحامدحسـین ،همـان226/8 ،؛ طبرانـی ،سـلیمان بـن احمـد ،المعجـم الکبیـر،
.166/5

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

حدیـث بـا یکدیگـر مرتبـط بـوده و در فهـم آن حدیـث موثرنـد .عالمـه میرحامـد نیـز بـرای
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جـای لفـظ مولـی آمـده اسـت ،پـس مولـی در حدیـث غدیـر بـه معنـای أولـی اسـت ،چـرا
کـه احادیـث ،یکدیگـر را تفسـیر میکننـد.

1

 -2-2-1روایات همموضوع

مـراد از ایـن روایـات ،روایاتـی هسـتند کـه بـه نوعـی ارتبـاط موضوعـی بـا حدیـث غدیـر
دارنـد .عالمـه بـه روایتـی از صحیحیـن اسـتناد میکنـد کـه در آن ،پیامبـر؟لص؟ مـوال
بـودن خـود را فـرع بـر أولـی بـودن خویـش بیـان میکنـد:
ْ
نَّ
َّ َ َ َ َ
ْ
ْ
ُّ ْ
<ال� بِ� ي ُّ�
َمـا ِم ْـن ُمؤ ِم ٍـن ِإل َو أنـا أ ْولـى ِب ِـه ِفـي الدن َيـا َو ال ِخ َـر ِة ،اق َـر ُءوا ِإ ْن ِش ْـئ ُت ْم:
أَ
ْ ُ �ؤْ ن نَ نْ أَ نْ فُ ْ َ َ ُّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ ْ
َ
ْ
ـهُ
ُ
ُ
َ
َ
ى
ل
ـه عصبت 
�و  بِ�الم ِم ِ� ي�� ِم� ��� ِس ِهم> فأيمـا مؤ ِم ٍـن مـات و تـرك مـاال فلي ِرث 
ًَْ ْ
َ َ
َ َ
ًَ َ
َ ْ َ ُ
َ َ َ ْ ُ 2
ـن كانـواَ ،و َم ْـن ت َـرك َد ْينـا أ ْو ض َياعـا فل َيأ ِت ِنـي فأنا مـوله.
م 
پیامب ــر اک ــرم؟لص؟ در حدی ــث غدی ــر نی ــز همانن ــد حدی ــث مزب ــور ،م ــوال ب ــودن خ ــود
ُ
«الســـت أویل
را فـــرع بـــر اولویـــت خـــود بیـــان کـــرده اســـت؛ آنجـــا کـــه میفرمایـــد:
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ن
باملومنـــ� مـــن انفســـهم ،مـــن کنـــت مـــواله  ». ...عالمـــه دربـــارۀ ارتبـــاط حدیـــث
پیش ــین ب ــا حدی ــث غدی ــر و چگونگ ــی دالل ــت آن ب ــر مول ــی ب ــه معن ــای أول ــی ،اینگون ــه
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اس ــتدالل میکن ــد:

ً
از ایـن روایـت ،صراحتـا ظاهـر اسـت کـه مولـی بمعنـی أولـی بـه تصـرف
ً
اسـت؛ ز یـرا پیامبـر؟لص؟ أوال فرمـوده کـه :نیسـت مؤمنـی مگـر آنکـه مـن
نَّ
<ال� بِ� ي�
اوالی نـاس هسـتم بـه او و بـر اولو یـت خـود اسـتدالل بـه آیـۀ کریمـۀ
أَ
أَ ْ ُ
ْ ْ
� ْولی ِب�ال ُم�ؤ ِم ِن� ی� نَ� ِم نْ� � ن� ف� ِس ِه ْم> فرمـوده و بعـد آن در مقـام تفریـع بـر ایـن
3
مضمـون ،موالئیـت خـود بیـان فرمـوده اسـت.

 .1موسوی ،میرحامدحسین ،همان.226/8 ،
 .2همـان261-260/8 ،؛ بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،صحیـح البخـاري199/4 ،؛ نیشـابوری،
مسـلم بـن حجـاج ،صحیـح مسـلم( 1238/3 ،بـا کمـی تفـاوت).
 .3موسوی ،میرحامدحسین ،همان.261/8 ،

 -3-1استناد به اشعار عرب
یکی از منابعی که برای فهم معنای واژگان احادیث نبوی راهگشاسـت ،اشـعار شـعرای
قـرن نخسـت اسـت؛ چراکـه بـه دلیـل نزدیکی بـه زمان صـدور احادیث نبـوی ،میتوانند
معانـی کلمـات و همچنیـن مـوارد اسـتعمال آنهـا را معیـن کننـد .شـعر لبیـد بـن ربیعـه
عامـری صحابـی (م  41ق) یکـی از شـعرهایی اسـت کـه عالمـه میرحامد بـرای فهم واژۀ
«مولـی» بـدان اسـتناد کـرده اسـت .در ایـن شـعر کـه قبـل از بعثـت پیامبـر؟لص؟ سـروده
شـده ،آمده اسـت:
ً
فغـدت کال الفرجيـن تحسـب انـه

مولى المخافة خلفها و امامها

1و2

عالمـه بـه شـروح عالمـان اهلسـنت اسـتناد میکنـد کـه ایشـان لفـظ «مولـی» را در ایـن
بیـت بـه «أولـی» معنـا کردهانـد .ثعلـب در ایـن بـاره میگویـدّ :
«إن المولى في هـذا البيت
بمعنـى األولـى بالشـيء 3».ثعلبـی و بیضـاوی نیز کلمـۀ «مولی» را در آیۀ  15سـورۀ حدید
به «أولی» معنا کردهاند و دلیل آن را شعر لبید دانستهاند.

4

 -4-1استناد به فهم صحابه
نفــری صحابــه بیــان میکننــد ،بالشــک از واژگانــی اســتفاده میکننــد کــه صحابــۀ
حاضــر معانــی آن را درک کننــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت ،ســخنان پیامبــر؟لص؟ از
 .1موسوی ،میرحامدحسین ،عبقات االنوار.76/8 ،
 .2ترجمـۀ بیـت« :نمیدانسـت کـه صاحـب صـدا در کـدام طـرف اسـت و مرعـوب و ترسـناک بـود و
پیش و پس خود را سـزاوارتر به محل خوف و آسـیب تصور میکرد و راه خالص و چاه هال ک خود
یشـناخت ».ترجانـیزاده ،احمـد ،شـرح معلقـات سـبع ،ص .139
را از هـم نم 
 .3موسـوی ،میرحامدحسـین ،همـان76/8 ،؛ زوزنـی ،حسـین بـن أحمـد ،شـرح المعلقـات السـبع،
ص .189

 .4موسـوی ،میرحامدحسـین ،همـان 124/8 ،و 151؛ ثعلبـی نیشـابوری ،ابواسـحاق ،الکشـف و
البیـان239/9 ،؛ بیضـاوی ،عبـداهلل ،أنـوار التنزیـل.187/5 ،

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

هنگامــی کــه پیامبــر؟لص؟ حدیــث مهمــی همچــون حدیــث غدیــر را در جمــع هــزاران
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بالغــت دور خواهــد بــود کــه چنیــن امــری از نبــی مکــرم اســام ،کــه افصــح النــاس در
بیــن عــرب بودنــد ،قابــل پذیــرش نیســت؛ بنابرایــن فهــم صحابــۀ حاضــر در واقعــۀ غدیــر
از واژگان حدیــث غدیــر حائــز اهمیــت اســت و میتــوان بــدان اســتناد کــرد .بــر همیــن
اســاس و نیــز بــه دلیــل اینکــه ابوبکــر و عمــر مــورد قبــول اهــل ســنت هســتند ،عالمــه
میرحامــد بــه فهــم ایــن دو صحابــه از لفــظ «مولــی» در حدیــث غدیــر اســتناد میکنــد کــه
ایــن دو از مولــی ،أولــی میفهمیدهانــد .ابــن حجــر مکــی دربــارۀ فهــم شــیخین از مولــی
بــه معنــای أولــی مینویســد:
سـلمنا انـه أولـى ،لكـن ال نسـلم ان المـراد انـه االولـى باالمامة ،بـل باالتباع
و القـرب منـه ...هـو الواقـع ،إذ هـو الـذي فهمـه أبوبكـر و عمـر و ناهيك بهما
مـن الحديـث ،فانهمـا لمـا سـمعاه قـاال له :امسـيت يابن أبـي طالب مولى
كل مؤمـن و مؤمنة.

1

 -5-1استناد به سخنان دانشمندان
20

در مـوارد پیشـین گفتـه شـد کـه یکـی از دالئـل عـدم پذیـرش معنـای «أولـی» در کلمـۀ
«مولی» از سوی برخی اهلسنت ،این است که اهل عربیت «مولی» به چنین معنایی
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را انـکار کـرده و میگوینـد «مفعـل» هیـچگاه به معنـای «افعل» نمیآیـد .عالمه میرحامد
بـا اسـتناد بـه اقـوال بیـش از  42تـن از لغویـون ،مفسـرین و متکلمیـن اهـل سـنت ،پنـدار
ً
مزبـور را رد میکنـد؛ 2مثلا دیـدگاه واحـدی در تفسـیر آیـۀ  15سـورۀ حدیـد را اینگونـه
َ أْ ُ ُ نّ َ ُ َ َ ْ ُ
ْ
3
بیـان میکنـد<« :م�واكم ال�ار ِه ي� مولاكم> هـي أولـى بكـم لمـا أسـلفتم مـن الذنـوب».
ُ
«<ه ي َ� َم ْولاك ْم> قيل :هـي أولى بكم 4».عالمه پس
زمخشـری نیـز اینچیـن معنا میکنـدِ :
 .1موس ــوی ،میرحامدحس ــین ،هم ــان220/8 ،؛ هیتم ــی ،احم ــد ب ــن حج ــر ،الصواع ــق المحرق ــة،
.110/1
 .2موسوی ،میرحامدحسین ،همان.199-11/8 ،
 .3همان.124/8 ،
 .4همان137/8 ،؛ زمخشری ،محمود ،الکشاف.476/4 ،

از ذکر دالئل و شواهد معنی «أولی» در لفظ «مولی» مینویسد:
با وصف شهرت مولی بمعنی أولی و وقوع این استعمال در قرآن و سنت
و تصریحـات ائمـۀ لغوییـن بـه آن و فهمیـدن شـیخین آن را و ثبـوت آن بـه
تفسـیر خـود حدیـث غدیـر ،بـه انـکار آن میپردازنـد و بـه نـدای جهـوری،
جـار میزننـد کـه مولـی بمعنـی أولـی در لغـت عـرب نیامـده؟

1

تحلیل روششناختی عالمه در فهم مفردات
بنابـر آنچـه در بخـش پیشـین آمد ،روش اهل سـنت در شـناخت معنـای لغوی «مولی»
تنهـا اسـتناد بـه منابـع لغـوی بـود؛ ایـن روش فهـم معنـای الفـاظ حدیـث را در علـم
فقهالحدیـث «تقلیـدی» میگوینـد 2.عالمـه میرحامـد علاوه بـر اسـتناد بـه منابـع لغوی،
بـه واکاوی ایـن واژه در آیـات ،روایـات ،شـعر عـرب ،فهم صحابه و سـخنان دانشـمندان
پرداختـه اسـت؛ بـه ایـن فرآینـد فهـم واژه ،روش «اجتهـادی» گفتـه میشـود؛ 3بنابرایـن
روش عالمـه در فهـم واژۀ مولـی ،هـم تقلیـدی اسـت ،زیـرا بـه منابـع لغـوی رجـوع کـرده
و هـم اجتهـادی ،چراکـه معنـای مولـی را در آیـات ،روایـات ،شـعر عـرب و فهـم صحابـه

ایـن دو روش بـه گونـۀ صحیـح عمـل کردهاند یا خیر؟ بنا بر دالیـل ذیل ،روش اجتهادی
از روش تقلیـدی برتـر اسـت:
 .1دربـارۀ شـیوۀ تقلیـدی بایـد گفـت کـه لغویـان معنـای اسـتعمالی واژه را ارائـه میکنند
نکـه هـر واژه چـه کاربردهایـی داشـته و بـرای چـه منظورهایـی بـه کار رفتـه اسـت _
_ یعنـی ای 
 .1موسوی ،میرحامدحسین ،عبقات االنوار.229/8 ،
 .2مسعودی ،عبدالهادی ،روش فهم حدیث ،ص .79
 .3همان ،ص .82

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

کاوش کـرده اسـت .بـرای شـناخت جایـگاه هـر یـک از ایـن روشهـا و نتایـج حاصـل از
ً
آنهـا بایـد بررسـی کـرد کـه اوال :کدامیـک از روشهـای مزبـور ،در فهـم واژگان احادیـث از
ً
امتیـاز بیشتـر و درجـۀ صحـت باالتـری برخوردارنـد؟ ثانیـا :آیـا هر دو طرف در کاربسـت
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ولـی آنهـا در پـی یافتـن معنـای نخسـتین واژه و تمایـز آن با معانی دیگـر و پس از تغییر آن
نیسـتند و تعهـدی بـه ارائـۀ تفاوتهـای میـان ریزواژههـای متـرادف ندارند.

1

 .2اینکـه صـرف رجـوع بـه منابـع لغـوی بـرای فهـم معنـای واژگان حدیـث کفایـت
نمیکنـد ،مطابـق بـا واقعیت اسـت و نمیتـوان آن را انکار کرد .پیجویـی برخی واژگان
حدیثـی براسـاس ایـن منابـع ،ادعـای مـا را اثبـات میکنـد .بـرای نمونـه میتـوان بـه واژۀ
حدیثـی ّ
«تعمـق» اشـاره کـرد .ریشـۀ ایـن واژه از «عمـق» بـه معنـای «قعر» اسـت؛ بنابراین

تعمـق را اینگونـه معنـا کردهانـدُ :
«الم َت َع ِّمـق :المبالـغ فـي األمـر المنشـود فیـه ،الـذي
یطلـب أقصـی غایتـه 2».بدیهـی اسـت کـه تدقیـق و طلب االقصی ،امری سـتوده اسـت
لکـن ایـن معنـا بـا مـوارد اسـتعمال ایـن واژه در روایـات تعـارض دارد؛ زیـرا ّ
«تعمـق» در
ً
روایـات عملـی نکوهیـده بـه شـمار رفتـه اسـت؛ مثلا :امـام علـی؟ع؟ میفرمایـد« :الکفـر
علی اربـع دعـامئ :علی التعمـق و التنـازع و ». ...در نتیجـه ،بررسـی مـوارد اسـتعمال این
واژه در روایـات بیانگـر ایـن اسـت کـه واژۀ مزبـور بـه معنـای افـراط و از حـد گذرانـدن امـر
22

اسـت 3.بـه همیـن دلیـل اسـت کـه برخـی از فقهـا همچـون شـیخ انصـاری بـه یافتههای
لغویـون بسـنده نکـرده و خـود بـه صـورت اجتهـادی بـرای فهـم برخـی واژگان حدیثـی
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اقـدام کردهانـد 4.همچنیـن:
برخی فقیهان ،قول لغوی را به تنهایی حجت نمیدانند و تنها در صورت
همراهی با قرائن دیگر و حصول اطمینان ،حجیت آن را میپذیرند.

5

علاوه بـر امتیـاز روش عالمـه نسـبت بـه روش اهـل سـنت در اسـتنباط معنـای لغـوی
«مولـی» ،بایـد گفـت عالمـان اهـل سـنت ،که روش تقلیـدی را پی گرفتـ ه و قائلاند اهل
 .1همان ،ص .82
 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین.187/1 ،
 .3طباطبایی ،محمد کاظم ،منطق فهم حدیث ،ص .123-121
 .4ر.ک :همان ،ص .123-121
 .5مسعودی ،عبدالهادی ،همان ،ص .82

عربیـت وجـود معنـای «أولـی» را بـرای لفـظ «مولـی» انـکار کردهانـد ،در کاربسـت روش
تقلیـدی بـه گونـۀ صحیـح عمـل نکردهانـد؛ زیـرا ادعـای آنـان در تعـارض بـا آراء کسـانی
اسـت کـه بـه اسـتعمال لفـظ «مولـی» بـه معنـای «أولـی» تصریـح کردهانـد 1.بنابرایـن
اهلسـنت در پیجویـی معنـای «مولـی» در آراء لغویـون ،اسـتقراء ناقـص کردهانـد کـه
چنیـن اسـتقصائی حجیـت نـدارد؛ امـا عالمـه میرحامـد در کاربسـت روش اجتهـادی
بـه گونـۀ صحیـح عمـل کـرده اسـت؛ زیـرا در اسـتنباط معنـای «مولـی» بـه پنـج منبـع
مهـم اسـتناد کـرده اسـت :قـرآن ،روایـات ،شـعر عـرب ،فهـم صحابـه و سـخنان لغویـون،
مفسـرین و محدثیـن اهـل سـنت .بـر ایـن اسـاس روش عالمـه در فهم مفـردات ،از امتیاز
بیشـتری برخـوردار بـوده و بـه طـور قطـع در برابـر دیـدگاه اهـل سـنت صحیـح میباشـد.

 -2فهم مقصود حدیث
هـدف نهایـی دانـش فقهالحدیـث ،فهـم مقصـود اصلـی حدیـث اسـت .حدیثپـژوه
پـس از فهـم مفـردات حدیـث بـه مرحلـۀ پایانـی فهـم حدیـث کـه همـان فهـم مـراد جدی
حدیـث اسـت ،قـدم مینهـد .بـرای نیـل بـه چنیـن هـدف واالیـی ،بایـد روشـمند عمـل
فهـم حدیـث غدیـر نیـز بایـد پایبنـد بـه اصـل «روشـمندی در فهـم حدیث» شـد .مسـئلۀ
اصلـی در ایـن مرحلـه از بررسـی حدیـث غدیـر ایـن اسـت کـه آیـا فریقیـن روشـمند عمل
کردهانـد یـا خیـر؟ روش کدامیـک از امتیـاز و صحـت بیشـتری برخـوردار اسـت؟ آیـا هـر
دو گـروه در طـی فراینـد کاربسـت روشهـا ،بـه گونۀ صحیح اقدام کردهاند؟ در پاسـخ به
ایـن پرسـشها بایـد گفـت کـه مهمتریـن دلیـل اهـل سـنت بـرای اثبـات داللـت حدیـث
غدیـر بـر محبوبیـت و نصـرت امـام علی؟ع؟ ،اسـتناد به فقـرۀ «اللهم وال مـن وااله و عاد
مـن عـاداه» اسـت کـه بعـد از فقـرۀ «من کنت مواله فهذا علي مواله» روایت شـده اسـت.
 .1موسوی ،میرحامدحسین ،عبقات االنوار.200-11/8 ،

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

کـرد کـه در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت فهـم نادرسـتی از کالم شـارع رخ دهـد .بـرای
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ایجـی در ایـن بـاره مینویسـد:
فال يمكن أن يتمسك بها في أن المولى بمعنى االولى (و المراد بالمولى)
هـو (الناصـر بدليـل آخر الحديث) و هو قوله وال من وااله.

1

از جه ــت روششناس ــی ،اس ــتناد ب ــه ای ــن فق ــره از حدی ــث غدی ــر را اس ــتناد ب ــه س ــیاق
حدیــث میگوینــد .در مقابــل ،عالمــه میرحامــد حســین بــا اســتناد بــه ســیاق حدیــث
غدیــر و دیگــر قرائــن متصــل و منفصــل آن ،ایــن دیــدگاه اهــل ســنت را رد کــرده و در پــی
اثبــات دیــدگاه شــیعیان اســت کــه معتقدنــد :حدیــث غدیــر بــر امامــت و والیــت امــام
عل ــی؟ع؟ دالل ــت دارد .اکن ــون ب ــه مهمتری ــن دالئ ــل عالم ــه ب ــا رویک ــرد روشش ــناختی
خواهی ــم میپردازی ــم.
 -1-2فهم مقصود در پرتو قرآن
بر اساس آیات و روایات ،یکی از وظایف مهم پیامبر اکرم؟لص؟ شرح و تفصیل و ابالغ
معارف قرآن است؛ برای نمونه ،در آیات متعددی امر به نماز شده اما کیفیت آن در
24

قرآن ذکر نشده است و خداوند مسئولیت بیان چگونگی آن را بر دوش پیامبر؟لص؟
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نهاده است؛ بنابراین امر به نماز به طور کلی در قرآن آمده لکن بیان کمیت و کیفیت
آن به رسول خدا؟لص؟ واگذار شده است .علت چنین امری این است که:
قـرآن کر یـم عهـدهدار تبییـن خطـوط کلـی معـارف و احـکام دیـن اسـت و
تبییـن حـدود و جزئیـات و شـیوۀ اجـرای آن بـر عهـده پیامبـر اکـرم؟لص؟ و
عتـرت طاهریـن؟مهع؟ اسـت.

2

از آنجایــی کــه روایــات نبــوی شــرح و تفصیــل آیــات قرآنــی دانســته شــده اســت ،درک
 .1ایجـی ،میـر سـید شـریف ،شـرح المواقـف361/8 ،؛ نیـز ر.ک :موسـوی ،میرحامدحسـین ،همـان،
10/1؛ تفتازانـی ،سـعد الدیـن ،شـرح المقاصـد274/5 ،؛ دهلـوی ،عبدالعزیـز ،مختصـر التحفـة
االثنـی العشـریة ،ص .60
 .2جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم.141-140/1 ،

مــا از ایــن روایــات بــدون مراجعــه بــه آیــات قــرآن ناقــص خواهــد بــود 1.بنابرایــن یکــی از
راهکارهــای فهــم مقصــود حدیــث غدیــر ،ریشـهیابی موضــوع آن در آیــات اســت .بدیــن
منظــور الزم اســت بررســی شــود کــه آیــا در قــرآن آیاتــی دربــارۀ واقعــۀ غدیــر وجــود دارد؟
اینکــه پیامبــر؟لص؟ در جمــع چنــد ده هــزار نفــری ،در آن ســرزمین گــرم و خشــک،
مطلبــی را بــه مســلمانان ابــاغ میفرماینــد نشــان از اهمیــت بــاالی آن موضــوع دارد،
بــه طــوری کــه در طــول دوران  23ســالۀ نبــوت آن حضــرت ،هیــچ موضوعــی از ســوی
پیامبــر؟لص؟ در چنیــن شــرایطی بیــان نشــده بــود؛ حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا چنیــن
موضــوع مهمــی ریشــه در قــرآن دارد یــا خیــر؟ اگــر پاســخ ایــن ســؤاالت مثبــت باشــد ،بــه
طــور حتــم فهــم مــراد حدیــث غدیــر دقیقتــر و صحیحتــر خواهــد شــد .عالمــه میرحامــد
بــه دو آیــه اســتناد میکنــد کــه بــه گونــۀ مســتقیم در رابطــه بــا واقعــۀ غدیــر نــازل شــدهاند
و داللــت دارنــد بــر اینکــه مقصــود اصلــی حدیــث غدیــر ،امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟
میباشــد .در ذیــل بــه اختصــار بــه ایــن دو آیــه و داللــت آنهــا میپردازیــم.
« -1-1-2آیۀ تبلیغ» سبب صدور حدیث غدیر

غدیـر آیـۀ تبلیغ اسـت:
ُ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
أ
ّ
َ أَ ّ َ َّ ُ ُ َ غْ َ ن ز َ ْ َ ن َّ ّ َ َ ن ْ تَ فْ َ ْ فَ َ َ غْ تَ َ تَ ُ
< ي�� يا�ها الرسول ب� ِل� ما �� ِ�ل ِإ�ل ي�ك ِم� ر ِب�ك و ِإ�� لم ��عل �ما ب�ل�� ِرسال�ه
َ َّ ُ َ ْ ُ َ نَ نّ َ
2
ال� ِاس>
و الله ي�ع ِصمك ِم�
دانشــمندان اهــل ســنت در روایــات متعــددی آیــۀ مزبــور را دربــارۀ واقعــۀ غدیــر بیــان
کردهانــد 3.ثعلبــی در تفســیر خــود بــا ســند از ابــن عبــاس نقــل میکنــد کــه وی دربــارۀ
 .1میرجلیلی ،علی محمد ،مبانی و روشهای فهم حدیث ،ص .209
 .2مائده.67 :
لسـنت روایـت میکنـد؛ ر.ک :موسـوی ،میرحامد
 .3عالمـه ایـن سـبب نـزول را از  21نفـر از علمـای اه 
حسـین ،عبقات االنـوار.221-84/9 ،

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

بلا شـک یکـی از مهمتریـن قرائـن فهـم حدیـث ،آ گاهـی از سـبب صـدور آن حدیـث
ّ
میباشـد .در منابـع فریقیـن ،روایـات زیـادی دال بر این اسـت که سـبب صدور حدیث
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أَ َ َّ ُ ُ ّ ْ
ول َب� ِل غ�> گفته است:
< ی�ا � ی�ها الرس
نزلـت فـي علـي؟ضر؟ أمـر النبـي؟مص؟ أن يبلـغ فيـه فأخـذ؟ع؟ بيـد علـي و
قـال« :مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه».

1

عالم ــه ب ــر اس ــاس روای ــات س ــبب ن ــزول آی ــۀ تبلی ــغ ،ک ــه ن ــزول آن را در واقع ــۀ غدی ــر خ ــم
بی ــان کردهان ــد ،معتق ــد اس ــت ک ــه ای ــن آی ــۀ کریم ــه در تأ کی ــد تبلی ــغ امام ــت و خالف ــت
ً
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ ن ــازل ش ــده اس ــت؛ زی ــرا اوال :تأ کی ــد خداون ــد ب ــر نب ــی اس ــام؟لص؟
ب ــه اینک ــه «اگ ــر تبلی ــغ ای ــن رس ــالت نکن ــی ،هی ــچ رس ــالتی تبلی ــغ نک ــردهای» دلی ــل
اس ــت ب ــر اینک ــه م ــراد از ای ــن رس ــالت ،امام ــت ام ــام عل ــی؟ع؟ اس ــت ک ــه اگ ــر م ــراد از
آن ،ام ــر س ــهل دیگ ــر باش ــد آن الئ ــق ای ــن تأ کی ــد ش ــدید و مبالغ ــه در تهدی ــد نیس ــت.
ً
ثانیــا :تنـگدل شــدن پیامبــر؟لص؟ در تبلیــغ ایــن رســالت و خــوف کــردن آن حضــرت
کــه مبــادا موجــب فتنــه و فســاد و عــداوت اهــل عنــاد گــردد ،از براهیــن واضحــه اســت
ب ــر آنک ــه ای ــن رس ــالت ،ام ــری ب ــود عظی ــم ک ــه قب ــول آن ب ــر طب ــع صحاب ــۀ کب ــار ناگ ــوار
26

و دش ــوار ب ــوده ،ن ــه از ام ــور س ــهلۀ فرعی ــات ک ــه صده ــا ام ــور مث ــل آن ،پیامب ــر؟لص؟
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تبلی ــغ فرم ــود و هی ـچگاه خ ــوف نک ــرده اس ــت و اگ ــر گفت ــه ش ــود م ــراد از حدی ــث غدی ــر
وج ــوب محب ــت عل ــی؟ع؟ ب ــوده اس ــت ،ظاه ــر اس ــت ک ــه ایج ــاب محب ــت جن ــاب
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ ام ــری نب ــود ک ــه در تبلی ــغ آن پیامب ــر؟لص؟ خائ ــف و دلتن ــگ ش ــود و
از مــردم خــوف کنــد ،زیــرا آن را بارهــا ارشــاد فرمــوده بــود 2.عالمــه بــرای اثبــات دلتنگــی
و خ ــوف پیامب ــر؟لص؟ ب ــرای تبلی ــغ ام ــر امام ــت عل ــی؟ع؟ در غدی ــر خ ــم ،ب ــه روایات ــی
اس ــتناد میکن ــد .روای ــت ش ــده اس ــت ک ــه:
عــن ابــن عبــاس قــال :لمــا امــر اهَّلل رســوله؟مص؟ ان يقــوم بعلــي ،فيقــول لــه
م ــا ق ــال ،فق ــال؟مص؟« :ي ــا رب! ان قوم ــي حديث ــو عه ــد بالجاهلي ــة» ،ث ــم
 .1همان119/9 ،؛ ثعلبی نیشابوری ،احمد بن ابراهیم ،الکشف و البیان.92/4 ،
 .2موسوی ،میرحامدحسین ،همان.226-225/9 ،

أَ ُّ َ
مضــى بحجــة ،فلمــا اقبــل راجعــا نــزل بغديــر خــم انــزل اهَّلل عليــه < :ي�ا � ي�ها
َ
َّ ُ ُ ّ ْ أُ ْ َ َ
ول َب� ِل غ� ما � ن� ز ِ� َل ِإ�ل يْ�ك ِم ْن� َر ِّب�ك> _ اآليــة _ فأخــذ بعضــد علــي ،ثــم خــرج
الرس
1
ال ــى الن ــاس... .
ً
عالمـه در رد ایـن شـبهه کـه امـر امامـت علـی؟ع؟ را هـم قبـل از ایـن پیامبـر؟لص؟ مکـررا

بیـان فرمـوده ،پـس میبایـد کـه امـر امامـت هـم نباشـد ،میفرمایـد:
نچـه در غدیـر خـم واقـع شـده ،امـری جدیـد بـوده و آن اسـتخالف اسـت
آ
بنـص صر یـح و اخـذ بیعـت در قـرب وفـات.

2

در تبییـن سـخن عالمـه دربـارۀ داللـت آیـۀ تبلیـغ بـر امامـت علـی؟ع؟ در حدیـث غدیـر
ً
بایـد گفـت :اوال ،سـورۀ مائـده از آخریـن سـور نـازل شـده اسـت کـه تـا هنـگام نـزول آن
موضوعـات مهـم دیـن از جملـه :توحیـد ،نبـوت ،معـاد ،نمـاز ،جهـاد و ...نـازل شـده
بـود ،آنچـه تـا بـه آن روز اعلان عمومـی نشـده بـود و از مسـلمین بـر آن پیمـان و بیعـت
ً
گرفتـه نشـده بـود همـان وصایت و جانشـینی پیامبـر اکرم؟لص؟ بود .ثانیـا :تنها امری که
عـدم تبلیـغ آن برابـر بـا عـدم تبلیـغ همـۀ رسـالت پیغمبـر؟لص؟ بـود ،مسـئلۀ جانشـینی
آن حضـرت بـود؛ زیـرا رسـالت پیامبـر؟لص؟ در صورتـی امتـداد مییابـد کـه بـرای نبـوت،
همـان وصایـت و خالفـت امـام علـی؟ع؟ اسـت 3و آیـۀ تبلیـغ بـه عنـوان سـبب صـدور
حدیـث غدیـر ،داللـت ایـن حدیـث بـر امامـت علـی؟ع؟ را اثبـات میکنـد.
 -2-1-2واقعۀ غدیر ،سبب نزول آیۀ ا کمال دین

یکی از آیاتی که در رابطه با واقعۀ غدیر نازل شـد ،آیۀ اکمال دین اسـت .روایات شـیعه
 .1موسوی ،میرحاحد حسین ،عبقات االنوار.227-226/9 ،
 .2همان.230/9 ،

 .3ر.ک :جــوادی آملــی ،عبــداهلل ،تســنیم280-273/23 ،؛ مــکارم شــیرازی ،ناصــر ،آیــات والیــت در
قــرآن ،ص 32-29؛ نجــارزادگان ،فتــح اهلل ،بررســی تطبیقــی تفســیر آیــات والیــت اهــل بیــت؟ع؟،
ص 143-120؛ ابراهیمــی ،ابراهیــم ،غدیــر ،پیدایــش و رو یــش ،ص .82-68

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

جانشـینی باشـد تـا قـوام دهنـدۀ دیـن باشـد؛ بنابرایـن موضـوع مـورد تبلیـغ در ایـن آیـه
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و سـنی داللـت دارنـد بـر ایـن کـه سـبب نـزول ایـن آیـه ،واقعـۀ غدیـر بـود ه اسـت .خداوند
در ایـن آیـه میفرماید:
َ
َ
ْ
أ
ْ
َ
ْ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ َ
ْ ُ
تَ ُ
<ال يَ� ْو َم يَ� ئ� َس ال ذ ِ ي�� نَ� ك ف� ُر وا ِم ن� ِد ي� نِ�ك ْم ف�لا � خ� ش� ْوه ْم َو خا� ش� ْو نِ� ال يَ� ْو َم �ك َمل ت�
َ
ً
اس َل َ
َل ُك ْم د� نَ� ُك ْم َو أ� ت� َم ْم تُ� َع َل ْ� ُك ْم ن� ْع َم�تى َو َر ض�� تُ� َل ُك ُم ْال ْ
ن 1
ام ِد ي��ا>
ِ ِ ِ ي
ي
ِي
خوارزمی در کتاب مناقب از ابوهریره روایت میکند که:
ان النبـي؟مص؟ يـوم دعـا النـاس الـى غديـر خـم أمر بمـا كان تحت الشـجرة
مـن الشـوك فقـم و ذلـك يـوم الخميـس ،ثـم دعـا النـاس الـى علـي ،فأخـذ
بضبعـه ،ثـم رفعهـا حتـى نظـر النـاس الـى بيـاض ابطـه ،ثـم لـم يفترقـا حتى
َ ُ أَ ْ ُ َ َ ُ
ْ أَ ْ ْ ُ َ ُ
نزلـت هـذه اآليـة< :ال يَ� ْو َم �ك َمل ت� لك ْم ِد ي� ن�ك ْم َو � ت� َم ْم ت� عل يْ�ك ْم ِن� ْع َم ِ�ت ي� َو
ً
َر ض�� تُ� َل ُك ُم ْال� ْس َ
لام ِد ي� ن�ا> فقـال رسـول اهَّلل؟مص؟« :اهَّلل اكبـر علـى اكمـال
ِإ
ِ ي
2
الديـن و اتمـام النعمـة و رضـا الـرب برسـالتي و الواليـة لعلـي».

عالمـه میرحامـد دربـارۀ داللـت آیـۀ اکمـال دیـن بـر امامـت علـی؟ع؟ در حدیـث غدیـر
اینگونـه اسـتدالل میکنـد:
28

پـر ظاهـر اسـت کـه تعبیـر از ایـن ماجرا به اکمـال دین و اتمـام نعمت دلیل
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نکـه در ایـن روز امـری بـس جلیـل و عظیـم و فخیـم واقـع
واضـح اسـت بـر آ 
شـده کـه بـه جهـت آن ،اکمـال دین و اتمـام نعمت حاصـل گردید و ظاهر
اسـت کـه آن نیسـت مگـر امامـت و خالفـت جنـاب امیـر المؤمنیـن؟ع؟
کـه آن اصـل عظیـم اسـت از اصـول دیـن و بـه جهـت آن حـق تعالـی دین و
ایمـان را کامل فرموده.

3

در توضیـح اسـتدالل عالمـه ،مبنـی بـر داللـت آیـۀ اکمـال دیـن بـر امامـت علـی؟ع؟ بایـد
 .1مائده.3 :
 .2موسـوی ،میرحامدحسـین ،همـان236/9 ،؛ خوارزمـی ،موفـق بـن احمـد ،المناقـب ،ص 117؛ نیـز
ر.ک :ابـن عسـاکر ،علـی بـن حسـن ،تار یـخ دمشـق237/42 ،؛ خطیـب بغدادی ،أحمـد بن علی،
تار یـخ بغـداد221/9 ،؛ ابـن مغازلـی ،مناقـب ،ص .69
 .3موسوی ،میرحامدحسین ،همان.232/9 ،

َّ
ْ
ً
َ َ
گفـت کـه اوال :فقـرۀ مـورد بحـث از آیـۀ سـوم سـورۀ مائـده< :ال يَ� ْو َم يَ� ئِ� َس ال ذ ي�� نَ� ك ف� ُر وا ِم نْ�
َ ُ أَ ْ ُ َ َ ُ
ْ أَ ْ ْ ُ َ ُ
ْ َ
ُ
ُ َ تَ ْ َ ُ
� َو َر ض� ي� ت�
يد� نِ�ك ْم ف�لا � خ� ش� ْوه ْم َو خا� ش� ْو نِ� ال يَ� ْو َم �ك َمل ت� لك ْم يد� ن�ك ْم َو � ت� َم ْم ت� عل يْ�ك ْم ِن� ْع َم�ت ي 
َ ُُ ْ ْ َ ً
لام يد� ن�ا> بـر اسـاس آیـات و روایـات ،سـوای از قبـل و بعـد خود اسـت و ارتباطی
لكم ال ِإ�س
ً 1
بـا آنهـا نـدارد .ثانیـا :آیـۀ اکمـال بنابـر اتفـاق فریقیـن در حجـة الـوداع نـازل شـده اسـت و

دو تعبیـر «الیـوم» بـر یـک روز خـاص یـا دورۀ خـاص داللـت دارد کـه بـر اسـاس ظاهـر آیـه و
ً
شـواهد روایی یک روز خاص اسـت 2.ثالثا :برای این دو «الیوم» چهار ویژگی بیان شـده
دین مورد
اسـت :روز یـأس کافـران ،روز اکمـال دیـن ،روز اتمام نعمت و روزی که اسلامِ ،

رضایـت الهـی شـد .حـال بـا توجـه بـه اینکـه آیـۀ مـورد بحـث در حجةالـوداع نـازل شـده
اسـت و در ایـن حـج تنهـا اتفـاق بـزرگ غیـر از واقعـۀ غدیر ،حج بزرگ مسـلمین اسـت که
ایـن حـج نمیتوانـد باعـث یاس کفار شـود؛ بنابراین ویژگیهای چهارگانۀ آیـه را در واقعۀ
غدیـر بایـد جسـت .حـال اگـر گفتـه شـود مـراد از حدیـث غدیر ،معرفـی امـام علی؟ع؟ به
عنوان محبوب مسـلمین بوده اسـت ،محبوبیت آن جناب نمیتواند ویژگیهای چهار
گانـۀ آیـه را داشـته باشـد .آنچـه میتوانـد ویژگیهـای مذکـور در آیـه را در بـر داشـته باشـد،
نصـب امـام علـی؟ع؟ بـه امامـت و جانشـینی پیامبـر اکـرم؟لص؟ اسـت؛ زیـرا کفـار وقتـی

حجةالـوداع و دربـارۀ والیـت امـام علـی؟ع؟ نـازل شـده اسـت و روایـات بسـیاری از اهـل
سـنت نیـز داللـت دارد بـر اینکـه ایـن آیـه در غدیر خـم و در رابطه با والیـت امام علی؟ع؟
نازل گشـته اسـت؛ بنابراین آیۀ اکمال دین ،بیانگر این اسـت امام علی؟ع؟ در روز غدیر
خـم از طـرف خداونـد بـه امامت و وصایت مسـلمانان منصوب شـدند.
 .1طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.167/5 ،
 .2نجارزادگان ،فتح اهلل ،بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت اهل بیت؟ع؟ ،ص .181-179
 .3طباطبایـی ،محمدحسـین ،همـان176-167/5 ،؛ نجارزادگان ،فتح اهلل ،همـان ،ص 184-181؛
ابراهیمـی ،ابراهیـم ،غدیر ،پیدایش و رو یـش ،ص .97-84

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

ببیننـد بعـد از رحلـت نبی؟لص؟ کسـی هسـت کـه راه او را ادامه خواهـد داد ،دچار یأس
ً
و ناامیـدی خواهنـد شـد 3.رابعـا :اجمـاع روایـات شـیعه بـر ایـن اسـت کـه آیـۀ اکمـال در

29

 -2-2فهم مقصود در پرتو گردآوری خانوادۀ حدیث
منظور از تشکیل خانوادۀ حدیث:
یافتـن احادیـث مشـابه ،هممضمـون و ناظـر بـه یـک موضـوع محـوری و نیـز
فهـم نسـبتهای آنهـا بـا یکدیگـر بـرای کشـف این معناسـت.

1

خانـوادۀ حدیـث ناظـر بـه دو گونـه از احادیـث میباشـد .1 :سـایر گزارشهـا از یـک
حدیـث؛ مـراد از ایـن قسـم ،همان نقلهـای متفاوت از یک حدیث اسـت .2 .احادیث
همموضـوع یـک حدیـث یـا یـک موضـوع ،کـه شـامل احادیثـی میشـود کـه بـه نوعـی بـا
حدیـث مـورد نظـر یـا موضـوع مـورد پژوهـش در ارتباطانـد .گـردآوری خانـوادۀ حدیـث بـا
هـر دو نـوع مزبـور ،فوائـد متعـددی در فقهالحدیـث دارد کـه فهـم قرائـن حدیـث ،تبییـن و
شفافسـازی متـن و اطمینـان بـه فهـم نظـر شـارع 2از جملۀ ایـن فوائد به شـمار میآیند.
عالمـه میرحامـد در تبییـن حدیـث غدیـر بـه هـر دو گونـه از احادیـث خانـوادۀ حدیـث
مزبـور ،اسـتناد کـرده اسـت کـه بـه آنهـا میپردازیـم.
30

 -1-2-2گردآوری گزارشهای متعدد حدیث غدیر
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تاریـخ حدیـث گویـای ایـن اسـت کـه بسـیاری از احادیـث ،نقـل بـه معنـا شـدهاند .نقـل
بهمعنـا در علمالحدیـث ،بـه معنـای نقـل معنـای حدیـث بـه جـای نقـل عیـن الفـاظ
معصـوم؟ع؟ اسـت .یـک راهـکار مهـم بـرای فهـم صحیـح از احادیثـی کـه نقلبهمعنـا
شـدهاند ،ایـن اسـت کـه همـۀ نقلهـای متفـاوت از آن حدیـث گـردآوری شـود و مجمـوع
حاصـل از آن در صـورت عـدم تعـارض ،مفـاد اصلی آن حدیث محسـوب شـود .بازیابی
نقلهـای متفـاوت یـک حدیـث بـرای فهـم آن ،از چنـد جهـت حائـز اهمیـت اسـت:
 .1ممکـن اسـت در یکـی از نقلهـا ،راوی قرائنـی گفته باشـد کـه در نقلهای دیگر همان
حدیـث یافـت نشـود و آن قرینـه بـه فهـم حدیـث کمـک کنـد .2 .اگـر یـک لفـظ یـا یـک
 .1مسعودی ،عبدالهادی ،روش فهم حدیث ،ص .151
 .2طباطبایی ،محمدکاظم ،منطق فهم حدیث ،ص .207-189

عبـارت از حدیـث نقـل بـه معنـا شـده باشـد ،در صورتـی کـه بـا الفـاظ و عبـارات سـایر
نقلهـا ،تعـارض نداشـته باشـد ،میتـوان مجمـوع آنهـا را مفـاد آن حدیـث بـه شـمار آورد،
گرچـه از قـرون اولیـۀ اسلامی ،شـارحین حدیـث از روایـات همموضـوع بـرای فهم حدیث
اسـتفاده میکردنـد امـا تبییـن حدیث در پرتو گردآوری گزارشهای متعـدد از یک روایت
شـیوهای مرسـوم در بیـن محدثیـن نبـود .بالشـک یکـی از عوامل مهم و تأثیرگـذار در عدم
تبییـن صحیـح حدیـث غدیـر در بین اهل سـنت ،غفلت و عدم توجه بـه این روش بوده
اسـت .شـاید بتـوان گفـت مهمتریـن روش عالمـه بـرای فهـم و تبییـن مراد اصلـی حدیث
غدیـر ،گـردآوری سـایر گزارشهـا از حدیـث غدیـر اسـت .وی یکـی از ضروریـات چنیـن
کاری را تبیین روایات در پرتو همدیگر ذکر کرده است و از آن به عنوان قاعدۀ «الحدیث
ً
یفسـر بعضـه بعضـا» یـاد کـرده اسـت 1.عالمـه در توضیـح این قاعده مینویسـد:
بـر متتبعیـن حدیـث و کالم و ممارسـین تحقیقات علمـای اعالم ،واضح
ً
اسـت کـه قضیـۀ «الحدیـث یفسـر بعضـه بعضـا» دائـر بـر السـنۀ محققیـن
فحـول و مسـلم نـزد ایشـان و مقبولسـت کـه جاب هجـا بـرای رفع اشـکاالت و
دفـع اعتراضـات ،بـه آن تمسـک میکننـد.

2

بیـن روایـات برشـمرده اسـت 3.وی بـا این شـگرد خـود ،از چند جهت بـه تبیین حدیث
غدیر پرداخته اسـت:
 -1-1-2-2استخراج سیاق حدیث غدیر

الف .سیاق «أ ُ
لست اولی بالمومنین ِمن أنفسهم؟»
یکـی از مهمتریـن مـوارد سـیاق کـه سـبب فهـم معنـا و مـراد لفـظ «مولـی» میشـود ،ایـن
 .1موسوی ،میرحامدحسین ،عبقات االنوار227/8 ،و 227/9و .239/10
 .2همان.227/8 ،
 .3همان.227/9 ،

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

عالمـه یکـی دیگـر از فوائـد چنیـن کاری را رفـع اختلاف ،اضطراب ،تناقـض و تهافت از
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فقـره از حدیـث غدیـر اسـت« :أ ُ
لسـت اولـی بالمؤمنیـن ِمن أنفسـهم؟» ایـن جمله قبل از
فقـرۀ مشـهور «مـن ُ
کنـت مـوالهَ ،ف َع ٌّ
لـي مـواله» آمده اسـت:
َ َ ََ ُ َ
َ ُ
َ
َّ
َْ ُ
ـت أ ْو َلـى ب ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
يـن ِم ْـن أنف ِس ِـه ْم؟» قالـوا:
اهَّلل؟مص؟ قـال« :أل ْس
ِإن َر ُسـول ِ
ِ
َ
ََ َ َ َ ْ ُْ ُ َ َ
ٌّ َ ْ ُ 1
ـت َم ْـول ُه ف َع ِلـي مـوله».
بلـى ،قـال« :مـن كن

عالم ــه ،فق ــرۀ «أ لس ـ ُ
ـت اول ــی بالمؤمنی ــن ِم ــن أنفس ــهم؟» را قرین ـهای میدان ــد ب ــر اینک ــه
«مول ــی» در حدی ــث غدی ــر ب ــه معن ــای «اول ــی در تص ــرف» اس ــت .اس ــتدالل عالم ــه
ً
اینگون ــه اس ــت :اوال ،فق ــرۀ «الس ــت اول ــی بالمؤمنی ــن م ــن انفس ــهم» در حدی ــث غدی ــر
ً
نَّ ُّ أ ْ َلى ُ ْ
الم�ؤ ِم ِن� ي� نَ� ِم نْ�
اثب ــات ش ــده اس ــت 2.ثانی ــا :ای ــن عب ــارت ک ــه از آی ــۀ ش ــریفۀ <ال� ِب� ي� �و بِ�
أُْ
� ن� ف� ِس ِه ْم> 3اقتبـــاس شـــده ،اولویـــت بـــه تصـــرف را بـــرای رســـول خـــدا؟لص؟ اثبـــات
میکنــد؛ زیــرا مــراد از آیــۀ شــریفه ،اولویــت رســول اکــرم؟لص؟ بــه تصــرف اســت .عالمــه
در اینب ــاره ب ــه نظ ــرات دانش ــمندان اه ــل س ــنت اس ــتناد میکن ــد ک ــه کلم ــۀ «أول ــی»
ً
را در ای ــن آی ــه ب ــه «أول ــی در تص ــرف» معن ــا کردهان ــد .ثالث ــا :فق ــرۀ مذک ــور ک ــه در ص ــدر
32

حدیــث آمــده ،دلیلــی اســت بــر آنکــه لفــظ «مولــی» بــه همــان معنایــی منطبــق اســت
ک ــه لف ــظ «أول ــی» ب ــر آن دالل ــت دارد؛ زی ــرا در روای ــات متع ــدد ح ــرف ف ــاء در فق ــرۀ «فم ــن
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کن ــت م ــواله فعل ــي م ــواله» وج ــود دارد 4،پ ــس ح ــرف ف ــاء ب ــه صراح ــت دالل ــت دارد ب ــر
اینک ــه ای ــن س ــخن ،از کالم س ــابق متف ــرع ش ــده اس ــت؛ بنابرای ــن چ ــون فق ــرۀ «فم ــن
کنــت مــواله فعلــي مــواله» متفــرع از فقــرۀ قبلــی اســت ،پــس مــراد از لفــظ «مولــی» همــان
معنای ــی اس ــت ک ــه لف ــظ «أول ــی» ب ــر آن دالل ــت دارد .از س ــویی دیگ ــر ،أول ــی ب ــه معن ــای
 .1ابـن حنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند76/32 ،؛ ابـن ماجـه ،محمـد بـن یز یـد ،سـنن133/1 ،؛
نسـائی ،احمـد بـن علـی ،السـنن الکبـری.134/5 ،
 .2عالمـه پنجـاه عالـم اهـل سـنت را نـام میبـرد کـه ایـن فقـره را روایـت کردهانـد .ر.ک :موسـوی،
میرحامدحسـین ،همـان.188-186/10 ،
 .3احزاب.6 :
 .4ابن حنبل ،احمد بن محمد ،همان269/2 ،؛ نسائی ،احمد بن علی ،همان.131/5 ،

«أول ــی در تص ــرف» اس ــت ،در نتیج ــه حض ــرت امی ــر؟ع؟ نی ــز مانن ــد رس ــول اک ــرم؟لص؟
نس ــبت ب ــه مؤمنی ــن أول ــی در تص ــرف اس ــت و حک ــم وی الزم االتب ــاع و اطاع ــت از آن
جن ــاب واج ــب اس ــت.

1

ب .سیاق هممعنایی والیت خداوند و پیامبر؟لص؟ و علی؟ع؟
یکـی از مـواردی کـه مـراد از والیـت امـام علـی؟ع؟ را تعییـن میکنـد ،هممعنایـی والیـت
آن حضـرت بـا والیـت خداونـد و رسـول؟لص؟ اسـت .عبـارات ذیـل از حدیـث غدیـر،
بیانگـر ایـن اسـت کـه مولـی بـرای علـی؟ع؟ همـان معنایـی را دارد کـه بـرای خـدا و
رسـول؟لص؟ دارد:
ثـم قـال :أيهـا النـاس! إن اهلل مـوالي و أنـا مولـى المؤمنين و أنـا أولى بهم من
أنفسـهم فمـن كنـت مواله فهذا علـي مواله.

2

عالمه میرحامد حسین دربارۀ داللت این سیاق بر امامت علی؟ع؟ مینویسد:
در ای ــن عب ــارت چه ــار ج ــا لف ــظ «مول ــی» را اط ــاق فرم ــوده و ظاه ــر اس ــت

موالئی ــت ح ــق تعال ــی ثاب ــت فرم ــوده و بع ــد آن موالئی ــت خ ــود و بع ــد آن
موالئی ــت جن ــاب امی ــر المؤمنی ــن؟ع؟ ب ــرای ه ــر کس ــی ک ــه آن جن ــاب
م ــوالی او اس ــت.

3

بنابرایــن هــر معنایــی کــه مولــی بــرای خداونــد و رســول؟لص؟ داشــته باشــد ،همــان معنــا
ب ــرای عل ــی؟ع؟ ثاب ــت میش ــود .عالم ــه س ــپس ب ــه آراء تع ــدادی از علم ــای اهلس ــنت
اس ــتناد میکن ــد ک ــه در تفس ــیر آی ــات ذی ــل ،لف ــظ مول ــی ک ــه ب ــرای خداون ــد اس ــتفاده
 .1موسوی ،میرحامدحسین ،عبقات االنوار 223/10 ،و .227
 .2همان271/10 ،؛ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر.180/3 ،
 .3موسوی ،میرحامد حسین ،عبقات االنوار.273/10 ،

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

ک ــه اتص ــال کالم و اتس ــاق و انتظ ــام آن دالل ــت صریح ــه میکن ــد بـــر
ً
نک ــه هم هج ــا م ــراد از مول ــی معن ــای واح ــد اس ــت ک ــه اوال آن حض ــرت
آ

33

ُ ْ
ثُ َ ُّ َ َّ
أَ ْ َ
1و��< 2ن ت�
<� ّم ُردوا ِإ�لی الل ِه َم ْولاه ُم ال َح ق�> ،
شــده اســت را بــه «متولــی امــور» تفســیر کردهانــد:
َّ
َ َ
ََ
قُ ْ َ ُ
َم ْو ن
ّ ُ ن ُ َ َ ْ ن 5و6
ص� َب� ن�ا ِإ�لا ما ك ت� َب� الله ل�ا هو مولا�ا>
لا�ا>3،و �< 4ل ل نْ� ي� ي

عالمـه در نهایـت بـه ایـن نتیجه میرسـد که هـرگاه مولی برای خداوند بـه معنای والیت
در تصـرف و متولـی امـور باشـد ،همـان معنـا بـرای پیامبـر؟لص؟ و بالتبـع بـرای علـی؟ع؟
ثابت میشـود.

7و 8

-2-1-2-2جامعنگری به گزارشهای حدیث غدیر
ولیي و ّ
الف .حدیث غدیر با لفظ «هذا ّ
المودي عني»

در مطالـب پیشـین گفتـه شـد کـه یکـی از فوائـد گـردآوری نقلهـای متفـاوت یـک
حدیـث ،آ گاهـی از قرائـن بـرای فهـم آن حدیـث اسـت .یکـی از گونههـای حدیـث غدیر

34

کـه در آن قرینـۀ مهمـی بـرای فهـم لفـظ مولـی ذکـر شـده ایـن روایـت اسـت:
َ
ُ ُ َ ُ
ُ َ َ
َ
َ َ َ َ ُّ َ َّ ُ ّ
َ ْ َ
اهَّلل .ث َّـم أخـذ
قـال« :يـا أيهـا الن
ـاس! ِإ ِنـي َو ِل ّيك ْـم» قالـواَ :صدقـت َيـا َر ُسـول ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ب َيـد َعل ّـي َف َر َف َع َهـاَ ،و قـالَ :
«هـذا َو ِل ّيـيَ ،و ال ُم َؤ ِّدي َع ِّنـيَ ،و إ ّن َ
اهَّلل ُم َو ِال ِل َم ْن
ِ
ِ
ِ َِ ِ ٍ
َ
َ
َ
َ
ُ 9
ـاد م ْـن عـاداه».
َوال ُهَ ،و ُمع ٍ
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 .1انعام.62 :
 .2موسوی ،میرحامد حسین ،همان ،274/10 ،به نقل از تفسیر وسیط واحدی.
 .3بقره.276 :
 .4موسـوی ،میرحامـد حسـین ،همـان ،274/10 ،محلـی ،جلال الدیـن و سـیوطی ،جلال الدیـن،
تفسـیر الجاللیـن.52/1 ،
 .5توبه.51 :
 .6موسـوی ،میرحامـد حسـین ،همـان275/10 ،؛ محلـی ،جلال الدیـن و سـیوطی ،جلال الدیـن،
همـان.198/1 ،
 .7موسوی ،میرحامد حسین ،همان.
 .8بـرای آ گاهـی از سـائر سـیاقها ،ر.ک :همـان ،285-281/10 ،حدیـث ثقلیـن در ضمـن حدیـث
غدیر.
 .9موسوی ،میرحامدحسین ،همان331/10 ،؛ نسائی ،احمد بن علی ،السنن الکبری.107/5 ،

استدالل عالمه به این حدیث برای اثبات امامت علی؟ع؟ اینگونه است:
از ایـن حدیـث بـه قرینـۀ لفظ «و المؤدي عني» ظاهر اسـت که مراد از لفظ
«ولـي» محـب و ناصـر و اشـباه آن نیسـت ،بلکـه مراد از آن «خلیفـه و امام»
اسـت که ادای احکام از جانب رسـالتمآب؟ص؟ کار او اسـت.

1

بنابرایـن صفـت «ادا کننـدۀ احـکام دیـن» در ایـن گـزارش از حدیـث ،قرینـهای اسـت بـر
اینکـه مـراد از والیـت ،خالفـت و امامـت بـرای علـی؟ع؟ میباشـد.
ب .حدیث غدیر به لفظ «من کنت أولی به من نفسه فعلي ولیه»
یکـی از نقلهـای متفـاوت از عبـارت «مـن کنـت مـواله فهـذا علـي مـواله» ،ایـن عبـارت
اسـت« :مـن کنـت أولـی بـه من نفسـه فعلي ولیـه 2».دیدگاه عالمه نسـبت بـه روایت دوم
ایـن اسـت کـه چـون در ایـن عبـارت ،لفـظ «أولـی» نقـل شـده اسـت ،بنابرایـن در سـایر
نقلهـای حدیـث غدیـر کـه «مولـی» آمـده ،مولـی بـه معنـای «أولی به مـردم از خودشـان»
ً
خواهـد بـود .وی دلیـل صحـت چنیـن معنایی را قاعـدۀ «الحدیث یفسـر بعضه بعضا»
دانسـته اسـت 3.در روایتـی ،امـام صـادق؟ع؟ نیـز «ولـي» را بـه معنـای «أولـی بکـم» معنـا
کرده است:

 -2-2-2احادیث همموضوع با حدیث غدیر

اسـتناد بـه احادیـث همموضـوع بـا حدیـث غدیـر یکـی از روشهایـی اسـت کـه عالمـه
 .1موسوی ،میرحامدحسین ،عبقات االنوار.331/10 ،
 .2برای آ گاهی از سایر گزارشهای حدیث غدیر ر.ک :همان 267-266/10 ،و  314و .329
 .3همان.239/9 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.288/1 ،

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

َّ َّ
ُ ُ َّ
َ
َ
ُُ
َ َ َ
اهَّلل َع ّـز َو َجـل ِإ<� ن�ما َو ِل يّ�ك ُم الل ُه َو َر ُسوله َو
اهَّلل؟ع؟ ِفـي ق ْـو ِل ِ
ع ْـن أ ِبـي ع ْب ِـد ِ
َّ آ ُ َ َ َّ
َ َ
ُ ُ َْ ُ ُ
ُ َ َ ُ ُ
ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا> قـالِ :إن َمـا َي ْع ِنـي أ ْولـى ِبك ْـم أ ْي أ َح ّـق ِبك ْـم َو ِبأ ُم ِورك ْـم َو أنف ِسـك ْم
َ ُ
4
َو أ ْم َوا ِلكـم.
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میرحامدحسـین بـرای فهـم مـراد حدیث غدیر بدان تمسـک جستهاسـت .بـرای نمونه،
وی بـه ایـن حدیـث نبـوی کـه بـا حدیـث غدیـر وحـدت سـیاق دارد اسـتناد میکنـد:
مـا مـن مؤمـن ،اال و أنـا أولـى النـاس به في الدنيا و اآلخرة ،اقرءوا ان شـئتم:
َّ أَ
ً
أَ ْ ُ
ْ ْ
ن
<ال� بِ� ي ُّ� � ْول ى ِب�ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ� ِم نْ� � ن� ف� ِس ِه ْم> فأيمـا مسـلم تـرك مـاال ،فليرثـه عصبته
ً
ً
1
مـن كانـوا ،فـان تـرك دينا ،أو ضياعـا ،فليأتني و أنـا مواله.

بـه نظـر عالمـه ،ایـن روایـت بـه جهت همانندی سـیاق بـا حدیث غدیر ،اثبـات میکند
کـه «مولـی» بـه معنـای «ولـی امـر» اسـت .علـت وحـدت سـیاق حدیـث مزبور بـا حدیث
غدیـر ایـن اسـت کـه در هـر دو روایـت ،پیامبـر؟لص؟ ابتـدا متذکـر اولـی بودن خود شـده و
سـپس مـوال بـودن خـود را اثبـات میکنـد و چـون سـیاق حدیـث مزبـور بـا حدیـث غدیـر
یکـی اسـت ،الزم اسـت کـه مـراد از لفـظ «مولـی» در هـر دو یکـی باشـد .عالمـه دربـارۀ
معنـای مولـی در ایـن حدیـث بـه نظـرات شـارحان صحیـح بخـاری اسـتناد میکنـد کـه
آنـان مولـی را بـه متولـی امـور معنـا کردهانـد 2.بنابرایـن بـه خاطـر وحـدت سـیاق حدیـث
36

مزبـور بـا حدیـث غدیـر ،مولـی در هر دو حدیث به یک معناسـت ،پـس مولی در حدیث
غدیـر نیـز بـه معنـای «متولـی امـور» خواهـد بود که ایـن معنـا امامـت امیرالمؤمنین؟ع؟ را
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اثبـات میکنـد.

3

 -3-2فهم مقصود در پرتو فهم صحابه
یکـی از روشهـای فهـم احادیـث نبـوی؟لص؟ توجـه بـه فهـم صحابـه از آنهـا میباشـد.
اسـتنباط صحابـه از احادیـث نبـوی؟لص؟ بـه دلیـل زیسـت همزمـان بـا ایشـان و اینکـه
مخاطـب سـخنان آن حضـرت بودهانـد از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت .پیجویـی
 .1موسـوی ،میرحامدحسـین ،همـان255/10 ،؛ بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،صحیـح البخـاری،
.373/7
 .2موسوی ،میرحامدحسین ،همان.256-255/10 ،
 .3همان ،برای دیدن حدیث دیگر مورد استناد عالمه در این باره ،ر.ک :همان.260-259/10 ،

سـخنان صحابه و رفتار و رویکرد آنان در قبال واقعۀ غدیر و مفاد آن ،بیانگر این اسـت
کـه حدیـث غدیـر بـر امـر بسـیار مهمـی داللـت دارد .نتیجـه آنکـه صحابـه از حدیـث
غدیـر ،امامـت و والیـت امـام علـی؟ع؟ را میفهمیدنـد و هیـچ گزارشـی از ایشـان نشـده
اسـت که مفاد حدیث غدیر را دوسـتی و یاری کردن علی؟ع؟ بدانند .به دیگر سـخن،
ّ
اجمـاع همگانـی صحابـه بـر ایـن اسـت کـه حدیـث غدیـر دال بـر امامـت و جانشـینی
علـی؟ع؟ اسـت نـه محبوبیـت و نصـرت وی؛ بنابرایـن فهـم واحـد و همگانـی صحابـه
از حدیـث غدیـر ،امامـت علـی؟ع؟ بـوده اسـت و ایـن خـود مهمتریـن دلیـل بـر اثبـات
صحـت عقیـدۀ شـیعه دربـارۀ حدیـث غدیـر اسـت .بـه خاطـر همیـن اهمیـت فهـم
صحابـه اسـت کـه عالمـه میرحامـد بـه چندیـن مـورد از سـخنان و فهـم صحابـه اسـتناد
میکنـد .در ذیـل بـه چنـد مـورد از آنهـا میپردازیـم.
 -1-3-2شعر ّ
حسان بن ثابت در غدیر

حسـان بـن ثابـت یکـی از صحابـۀ جلیلالقدر بوده اسـت که بعد از اتمـام خطبۀ غدیر،
از پیامبر؟لص؟ اجازه خواسـت تا برای والیت امام علی؟ع؟ شـعر بسـراید .پیامبر؟لص؟
يناديهـم يـوم الغديـر نبيهـ م

بخم فاسمع بالرسول مناديا...

فقـال لـه قـم يـا علـي فاننـي

رضيتكمنبعدياماماو هاديا

فمـن كنـت مـواله فهـذا وليـه

فكونـوا لـه انصار صـدق مواليا

1

بنابـر اسـتدالل عالمـه ،شـعر حسـان از چنـد جهـت داللـت تـام دارد بـر اینکـه مولـی بـه
معنـای امـام اسـت .1 :بیـت «فقـال له قم ،»...نص صریح اسـت بـر اینکه پیامبر؟لص؟
در روز غدیـر ،امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را ابلاغ کردهانـد .2 .حسـان از صحابـۀ بزرگـی
 .1موسـوی ،میرحامدحسـین ،عبقـات االنـوار290/9 ،؛ سـبط ابـن جـوزی ،تذکـرة الخـواص ،ص39؛
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،اإلرشـاد.177/1 ،

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

نیـز بـا عبـارت «قـل علـی برکـة اهلل» به او اجازه دادند .سـپس حسـان این ابیات را سـرود:

37

اسـت کـه در کتـب رجالـی و حدیثـی فریقیـن توثیـق شـده اسـت .3 1.حسـان ایـن
شـعر را بـا طلـب اجـازه از پیامبـر؟لص؟ سـرود کـه آن حضـرت در جـواب فرمودنـد« :قـل
علـی برکـة اهلل» .4 2.ایـن شـعر در حضـور پیامبـر؟لص؟ سـروده شـده و حضـرت آن را رد
نکردنـد ،بنابرایـن تقریـر پیامبـر؟لص؟ بـر ایـن شـعر ،دلیـل محکمـی بـر صحتـش اسـت.
ً
 .5پیامبـر؟لص؟ بعـد از شـنیدن ایـن شـعر ،صراحتـا ایـن اشـعار را بـا ایـن جملات،
ً
3
نیکـو شـمردند« :یـا حسـان! ال تـزال مؤ یـدا بـروح القـدس مـا نافحـت عنـا بلسـانک».
 .6حسـان این شـعر را در حضور صحابه سـروده اسـت و هیچیک از آنها این شـعر را رد
نکردنـد؛ بنابرایـن شـعر حسـان بـن ثابـت یکـی از دالئلـی اسـت کـه اثبات میکنـد مولی
در حدیـث غدیـر بـه معنای امام اسـت.

4و 5

 -4-2استناد به سخنان عالمان اهل سنت
بـه فهـم دانشـمندان اهلسـنت از حدیـث غدیـر ،میتـوان به عنوان شـاهد اسـتناد کرد.
38

اهمیـت ایـن اقـوال از ایـن جهـت اسـت کـه گویندگانشـان از اهلسـنت هسـتند و در
ّ
محاجـه ،میتـوان از آنهـا بـه عنـوان دلیـل نقضـی بهـره گرفـت .عالمـه میرحامـد
مقـام
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حسـین نیـز از ایـن شـیوه اسـتفاده کـرده اسـت .بـرای نمونـه بـه ایـن سـخن ابـن حجـر
اسـتناد میکنـد کـه لفـظ «مولـی» در حدیـث غدیـر را بـر «اولـی باالتبـاع و القـرب» حمـل
 .1موسوی ،میرحامدحسین ،همان.321-315/9 ،
 .2همان.321/9 ،
 .3همان322/9 ،؛ سبط ابن جوزی ،تذکرة الخواص ،ص.39
 .4موسوی ،میرحامدحسین ،همان.322-315/9 ،
 .5بــرای مشــاهدۀ ســایر اســتنادات بــه فهــم صحابــه ،ر.ک :همــان .1 ،فهــم معصومیــن؟مهع؟ :احتجــاج
امــام علــی؟ع؟ بــه حدیــث غدیــر144/10 ،؛ احتجــاج حضــرت فاطمــه؟اهع؟ بــه حدیــث غدیــر،
 .2 .261/10فهــم صحابــه :ماجــرای حــارث بــن نعمــان و نــزول آیــات ابتدایــی ســورۀ معــارج در ایــن
بــاره72-71/10 ،؛ شــعر قیــس بــن ســعد334/9 ،؛ ســخنان خلیفــۀ دوم297-296/10 ،؛ حدیــث
تهنیــت صحابــه303-302/10 ،؛ فهــم ابوایــوب انصــاری و همراهانــش.294-292/10 ،

کـرده و در کتـاب صواعـق المحرقـة چنیـن میگویـد:
سـلمنا انـه أولـى ،لكـن ال نسـلم أن المـراد انـه أولـى باالمامـة ،بـل باالتبـاع
َ َّ
َ
نَّ أَ ْ َ نّ َ
ْ
ذ نَ تّ َ ُ ُ 1
و القـرب منـه ،فهـو كقولـه تعالـىِ :إ<�� �ولى
��� ا� ب�عوه>
راه ي� َم لل ِ ي
ال� ِاس ِب� ِإ� ب� ِ
و ال قاطـع ،بـل و ال ظاهـر علـى نفـي هـذا االحتمـال ،بـل هـو الواقـع ،إذ هـو
الـذي فهمـه أبوبكـر و عمـر و ناهيك بهما من الحديث ،فانهما لما سـمعاه
قـاال لـه :أمسـيت يابـن أبـي طالـب مولـى كل مؤمـن و مؤمنـة.

2

تحلیـل عالمـه از ایـن سـخن ابنحجـر ایـن اسـت کـه وی مولـی را بـه «اولـی باالتبـاع و
القـرب» معنـا کـرده اسـت و ایـن معنـا را مسـتند بـه فهـم شـیخین کـرده اسـت .بنـا بـر
سـخن ابنحجـر ،بایـد گفـت هـرگاه امـام علـی؟ع؟ اولـی باالتباع باشـد ،امام نیـز خواهد
ً
بود 3.زیرا اگر کسی سزاوار به تبعیت باشد ،چنین کسی قطعا باید امام و پیشوا باشد.
ُ
عالمـه همچنیـن بـه دیـدگاه نـه تـن از عالمان اهل سـنت که مفاد حدیـث غدیر را مبنی
بـر امامـت و جانشـینی امـام علـی؟ع؟ پذیرفتهانـد ،اسـتناد میکنـد؛ کسـانی همچـون:
حکیم سـنائی ،شـیخ فریدالدین عطار ،سـبط ابن جوزی ،محمد بن یوسـف گنجی.

4

 -5-2فهم مقصود در پرتو منابع اهل سنت
اهلسـنت) نگاشـته شـده اسـت ،مرحوم عالمه درصدد بوده برای تبیین حدیث غدیر
و اثبـات داللـت آن بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ بـه منابع اهل سـنت اسـتناد کنـد 5.آنچه
تـا عصـر عالمـه میرحامدحسـین مـورد توجـه چندانی بین شـیعه قرار نگرفته بـود تبیین و
شـرح احادیـث امامـت بـر اسـاس منابـع و روایـات اهـل سـنت بود کـه عالمـه میرحامد با
 .1آل عمران.68:
 .2موسوی ،میرحامدحسین ،عبقات االنوار.258/10 ،
 .3همان.258/10 ،
 .4همان.397-347/10 ،
 .5همان ،ج  8و  9و .10

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
ديدگاه عالمه ميرحامدحسين در کتاب عبق ــات االنوار

از آنجایـی کـه کتـاب عبقـات االنـوار در رد کتـاب تحفـه اثنـی عشـریه دهلـوی (عالـم
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ایـن ابتـکار خـود اثـری نـو و مؤثـر در فهـم احادیـث امامـت از خـود بـر جای گذاشـت .این
روش عالمـه ،بـرای اقناع اهلسـنت بسـیار کارسـاز اسـت.

تحلیل روششناختی عالمه در فهم مقصود
در بخـش فهـم مقصـود ،بیـان کردیم که یکـی از مهمترین راهکارهای سـنجش صحت
و سـقم یک برداشـت از حدیث این اسـت که بررسـی شـود آیا شارح حدیث در فهم آن،
روشمند عمل کرده است یا خیر؟ و اگر روشمند عمل کرده ،آیا در به کارگیری روشها
موفـق بـوده اسـت؟ گفتـه شـد کـه مهمتریـن دلیـل فقهالحدیثـی اهلسـنت در اثبـات
داللـت حدیـث غدیـر بـر دوسـتی و نصـرت علـی؟ع؟ ،اسـتناد بـه جملـۀ پایانـی حدیث
غدیـر بـود؛ یعنـی فقـرۀ« :اللهـم وال مـن وااله .»...بـه ایـن عمـل بـه لحـاظ روششناسـی
فهـم حدیـث ،اسـتناد بـه سـیاق حدیـث میگوینـد .در مقابـل ایـن رهیافـت از حدیـث
غدیـر ،عالمـه میرحامـد نـه تنها به سـیاق حدیـث توجه نموده ،بلکه تلاش کرده تا همۀ
قرائـن متصـل و منفصـل حدیـث غدیر را اسـتخراج کند و بر این اسـاس داللت حدیث
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غدیـر را بـر امامـت و والیـت امام علی؟ع؟ ثابت کرده اسـت .بررسـی تطبیقی روشهای
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فهـم حدیـث بیـن اهلسـنت و عالمـه میرحامـد ،بیانگـر ایـن اسـت کـه ایـن روشهـا ،در
بیـن شـارحان حدیـث معمـول و متـداول اسـت و سـیرۀ عقلا نیـز آن را تأییـد میکنـد،
امـا آنکـه بـه طـور قطـع صحیـح و معتبـر اسـت ،روش عالمـه اسـت؛ چراکـه وی بـه آیات
مرتبـط بـا حدیـث غدیـر ،سـیاقهای متعـدد از حدیـث غدیـر ،روایـات همموضـوع بـا
حدیـث غدیـر ،رویکـرد و فهـم صحابـه نسـبت بـه آن و سـخنان دانشـمندان اهلسـنت
اسـتناد کـردهاسـت .کوتـاه سـخن اینکـه عالمـه در توجـه بـه قرائـن فهـم حدیـث غدیـر،
جامعنگـر بـوده و بـه همـۀ قرائـن اسـتناد کـرده اسـت؛ بـر خلاف اهلسـنت کـه تنهـا
بـه سـیاق پایانـی حدیـث غدیـر تمسـک کـرده و بـه دیگـر قرائـن اعتنائـی نکردهانـد .در
نقـد ادعـای اهـل سـنت علاوه بـر نقصـان در اسـتنادات آنهـا ،بایـد گفـت سـیاقی کـه
آنـان بـدان اسـتناد کردهانـد ،نمیتوانـد ادعـای آنـان را مبنـی بـر داللـت حدیـث غدیـر بـر

دوسـتی امـام علـی؟ع؟ اثبـات کنـد؛ زیـرا بنابر دو دلیـل ذیل ،معنا کـردن «اللهم وال من
وااله» بـه دوسـت داشـتن صحیـح نیسـت:
 .1هیـچ دلیلـی بـر چنیـن معنایـی از «اللهـم وال »...وجـود نـدارد جـز اینکـه گفتـه شـود:
بعـد از آن ،فقـرۀ «و عـاد مـن عـاده» ذکر شـده اسـت که از تقابل وااله بـا عاداه پی میبریم
که ولی به معنای دوسـت اسـت؛ چرا که عدو به معنی دشـمن میباشـد و واژۀ مخالف
دشـمن نیز دوسـت است.
ایـن دلیـل پذیرفتنـی نیسـت ،زیـرا در قـرآن کریـم ولـی در تقابـل بـا ّ
عـدو اسـتعمال شـده
اسـت و ّ
ولـی در آنجـا بـه معنـای دوسـت نیامـده اسـت:
ْ
َّ
َ �ذْ قُ ْ ن ْ َ ئ َ
ُ آَ َ ُ
نَ
كا� ِم نَ� ال ِج� ِنّ�
لا�ك ِ�ة ْاس جُ�دوا ِل�د َم ف� َس جَ�دوا ِإ�لا ِإ� ْب� يل� َس
<و ِإ� �ل�ا ِللم ِ
َ
َ
َ
أ
أ
ُ
َ
ُ
َف َف َ قَ َ نْ أَ ْ َ ّ َف تَ تّ خ �ذ َن ُ َ ُ�ذ ّ َّ تَ ُ ْ َ نْ ُ ن َ ُ ْ ْ َ ُ ٌّ ئْ
َ
��س� ع� �م ِر ر ِب� ِه � ��� ِ� و�ه و ِر ي��ه �و ِل ي�اء ِم� دو� ي � و هم لكم عدو بِ��س
َّ
َ ً
1و 2
ِل ظل� ِال يم� نَ� َب�دلا>
 .2در برخـی گزارشهـا از حدیـث غدیـر ،بعـد از ایـن فقـرۀ مـورد اسـتناد اهلسـنت،

این فقرات به وضوح داللت دارد بر اینکه «وال» به معنای دوست داشتن و یا نصرت
نیسـت؛ زیـرا در ایـن صـورت تکـرار شـکل میگیـرد کـه چنیـن چیـزی از پیامبر؟لص؟ که
افصحالناس هسـتند به دور اسـت.
 .1الکهف.50:
 .2عالمـه طباطبایـی در بـارۀ معنـای اولیـاء مینویسـد« :بعیـد هـم نیسـت کـه مـراد از والیـت ،والیـت
ملـک و تدبیـر باشـد کـه عبـارت دیگـر ربوبیـت اسـت ».طباطبایـی ،محمـد حسـین ،المیـزان،
.325/13
 .3نس ــائی ،احم ــد ب ــن عل ــی ،الس ــنن الکب ــری136/5 ،؛ طوس ــی ،محم ــد ب ــن حس ــن ،األمال ــي،
ص .255
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عباراتـی آمـده اسـت کـه خـود بـه وضـوح بـر محبـت و نصـرت داللـت دارنـد:
َ
َ ْ
ـاد ُاهَ ،و َأح َّ
الله َّـم َوال َم ْـن َو َال ُه َو َعـاد َم ْـن َع َ
ُ
ـب َم ْـن أ َح َّب ُـهَ ،و أ ْب ِغـض َم ْـن
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ 3
ـن نصـره.
أبغضـه ،و انصـر م 
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بنابـر دو دلیـل ذیـل بایـد گفـت فقـرۀ «وال مـن وااله» بدیـن معناسـت کـه «بارالهـا ولـی
ً
کسـی بـاش کـه والیـت او را بپذیـرد»؛ زیرا اوال :شـرط قرارگرفتن تحت والیـت الهی و بهره
بـردن از آن ،ایمـان اسـت کـه دو آیـۀ ذیـل بـر آن داللـت دارد:
َ
َ
أ
ّ
َّ ُ َ ُّ َّ ذ نَ آ َ نُ ُ خْ ُ ُ ْ نَ ظُّ ُ ت َ نُّ
َ َ
ُُ
ما� ِإ�لى
ال�ور َو ال ذ ي�� نَ� ك ف� ُر وا � ْو ِل ي�ا�ؤ ه ُم
<الله و ِل ي� ال ي��� �م�وا ي�� ِر ج�هم ِم� ال�ل ِ
ّ َ �غُ تُ ُ خْ ُ نَ ُ ْ َ نُّ َ ظُّ
ال� ُل ت
1
ور ِإ�لى
ما�>
الطا و� ي�� ِر ج�و�هم ِم ن� ال� ِ
َ
َ
ّ
َّ
إ<� نَّ� َو ِل�ّ َ� ا َّلل ُه ّال ذ�� نَ� ّزَ� َل ْال ِك ت� َ
َن 2
ا� َو ُه َو يَ� تَ� َولى
الصا ِل يح��>
ب
ي
ِ ِي ي
ً
ثانیـا :بنـا بـر روایـات ،فقـط مؤمنیـن هسـتند کـه والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را میپذیرنـد؛
همانطـور کـه در روایـت آمـده اسـت:
َ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ
ُ
َ َ
َ
َ ْ
يـك ِإل
ـب؟ع؟ :يـا ع ِل ّـي! و ل يوا ِل 
اهَّلل
قـال َر ُسـول ِ
؟لص؟ ِلع ِل ِ ّـي ب ِـن أ ِبـي طا ِل ٍ
َ
َ َّ َ
ْ
3
ُمؤ ِم ٌـن َو ل ُي َع ِاديـك ِإل ك ِافـر.
بــر ایــن اســاس فقــط مؤمنــان هســتند کــه تحــت والیــت الهــی و بالتبــع والیــت امــام
علــی؟ع؟ قــرار میگیرنــد کــه نتیجــۀ چنیــن تحلیلــی ایــن اســت کــه فقــرۀ «اللهــم وال
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مــن وااله» بدیــن معناســت« :خداونــدا! ولــی کســی بــاش کــه والیــت علــی را بپذیــرد».
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نتایج پژوهش
بر مبنای مطالب پیشگفته ،رهاورد این پژوهش بدین قرار است:
 .1روشــمندی عالمــه میرحامدحســین در اثبــات امامــت در حدیث غدیــر :عالمه میرحامد
بــرای اثبــات اینکــه مقصــود اصلــی حدیــث غدیــر ،امامــت و والیــت امــام علــی؟ع؟
اســت بــه دالئــل و براهیــن متعــددی اســتناد میکنــد کــه بررســی روششناســانۀ فقــه
الحدیــث او بیانگــر ایــن اســت کــه ایشــان در اســتناد بــه ایــن براهیــن ،روشــمند عمــل
کــرده اســت .در نــگاه کلــی ،عالمــه در دو گام مهــم حدیــث غدیــر را تبییــن کردهاســت
 .1بقره.257:
 .2األعراف.196:
 .3صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین261/1 ،

کــه عبارتانــد از:
 -1-1فهـم مفـردات :روش عالمـه بـرای فهـم معنـای لغـوی «مولـی» در حدیـث غدیـر،
«اجتهـادی» بـوده اسـت کـه نسـبت بـه روش تقلیـدی ،از امتیـاز و صحـت بیشـتری
برخـوردار اسـت .عالمـه در ایـن روش بـه آیـات قـرآن ،گزارشهـای متعـدد از حدیـث
غدیـر ،روایـات همموضـوع بـا حدیـث غدیـر ،فهـم صحابـه و سـخنان دانشـمندان علوم
مختلـف همچـون لغویـون ،بـرای اثبـات معنـای «أولـی» در لفـظ «مولـی» اسـتناد کـرده
اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه اهـل سـنت برای معنایابـی مولی به گونـۀ تقلیدی عمل
کردهانـد؛ بدیـن گونـه کـه بـا تتبـع ناقـص در کتـب لغـوی بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه
مولـی بـه معنـای أولـی نیسـت.
 -2-1فهــم مقصــود :عالمــه بــرای فهــم مــراد جــدی حدیــث غدیــر ســعی کــرده تــا همــۀ
قرائــن متصــل و منفصــل حدیــث غدیــر را اســتخراج کنــد و بــا اســتناد بــه آنهــا ،داللــت
حدیــث غدیــر را واکاوی کنــد .عالمــه ایــن قرائــن را در پرتــو آیاتــی ماننــد آیــۀ «تبلیــغ»
و آیــۀ «اکمــال دیــن» ،گزارشهــای گوناگــون از حدیــث غدیــر ،روایــات همموضــوع بــا

اهمیــت زیــادی اســت کــه ایــن مــوارد عبارتانــد از :الــف) جامعنگــری بــه قرائــن
فهــم حدیــث :بــدون شــک نقطــۀ قـ ّـوت عالمــه در فهــم مقصــود اصلــی حدیــث غدیــر،
همیــن جامعنگــری نســبت بــه قرائــن حدیــث بــوده اســت؛ بــر خــاف اهلســنت کــه
بــه یــک ســیاق از حدیــث غدیــر اســتناد کردهانــد و حــال آنکــه همــان یــک ســیاق
نیــز بــرای اثبــات مدعــای آنــان مبنــی بــر داللــت حدیــث غدیــر بــر دوســتی و نصــرت
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا کاســتیهایی جــدی روب ـهرو اســت کــه نمیتوانــد ادعــای آنــان را
اثبــات کنــد .ب) گــردآوری روایــات مختلــف از حدیــث غدیــر :ایــن روش تــا زمان عالمه
در بیــن فریقیــن جایــگاه چندانــی نداشــته و بــه آن توجــه نمیشــده اســت ،امــا عالمــه

واکاوی دال لـت حديـث غديـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ از
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حدیــث غدیــر ،فهــم صحابــه از ایــن حدیــث و ســخنان عالمــان اهــل ســنت پیجویــی
کــرده اســت .از جهــت روششناســی ،روش عالمــه از چنــد ُبعــد درخــور توجــه و حائــز
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بــا ایــن روش خــود ،قرائــن متعــددی از خــود حدیــث غدیــر بــه دســت آورد کــه در فهــم
حدیــث غدیــر بســیار کارســاز اســت .ج) فهــم حدیــث در پرتــو منابــع اهلســنت :نکتــۀ
ابتــکاری عالمــه در فهــم حدیــث غدیــر ،فهــم حدیــث در پرتــو منابــع اهلســنت اســت.
وی همــۀ قرائــن مزبــور را بــا ایــن روش اســتخراج کــردهاســت و ایــن ،موجبــات پذیــرش
داللــت حدیــث غدیــر در بیــن فریقیــن را فراهــم میکنــد.
 .2اثب ــات امام ــت ام ــام عل ــی؟ع؟ در حدی ــث غدی ــر :دی ــدگاه ش ــیعه در حدی ــث غدی ــر
مبن ــی ب ــر امام ــت و جانش ــینی بالفص ــل امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ ،ب ــر دالئ ــل و براهی ــن متق ـ ِـن
قرآن ــی ،روای ــی ،تاریخ ــی و نی ــز فه ــم صحاب ــه و س ــخنان و مناب ــع اهلس ــنت بن ــا یافت ــه
اس ــت ک ــه نمیت ــوان خلل ــی در آن وارد س ــاخت و آنه ــا را م ــردود دانس ــت .ب ــر خ ــاف
دی ــدگاه اه ــل تس ــنن ک ــه پایهه ــای آن سس ــت و ل ــرزان اس ــت و ت ــاب و ت ــوان تحم ــل
در براب ــر نظر ی ــۀ ش ــیعه را ن ــدارد؛ بنابرای ــن حدی ــث غدی ــر ب ــر امام ــت و خالف ــت ام ــام
عل ــی؟ع؟ دالل ــت ت ــام دارد.
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هیتمــی ،أبــو العبــاس أحمــد بــن حجــر ،الصواعــق المحرقــة ،تحقیــق عبدالرحمــن بــن عبــداهلل
الترکــی و کامــل محمــد الخــراط ،چــاپ اول :مؤسســة الرســالة ،بیــروت 1997 ،م.
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study aims to adopt a descriptive-comparative-analytical
approach to Allameh’s reasoning, and investigates Allameh’s
method of extracting these reasons. To conclude, Allameh
adopts a comprehensive approach towards the implications
and the sources of hadith comprehension such as : Quranic
verses, quotations related to Ghadir hadith, numerous
accounts of Ghadir event, the understanding of companions
of the prophet from Ghadir Hadith and the quotes from
Sunni scholars. Allameh has attempted to extract attached
and separate implications of the understanding of this very
Hadith. Allameh firmly proves that Ghadir is a complete
implication that Imam Ali is the righteous successor of
Prophet (peace and blessings be upon him).

Keywords: Allameh Mir Hamid Hussein, Abaghat Al-Anvar,
implications of Ghadir Hadith, Imam Ali’s Imamate
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Abstract
Since the beginning of Islam, the issue of successor to the
prophet has always assumed primary importance among
all Muslims. Shias subscribe to the view that Amir-almomenin (pbuh) was appointed by clear designation from
Almighty Allah and prophet himself. An undeniable proof
that corroborates this view is Ghadir Frequently narrated
tradition. However, Sunnis degraded this hadith and
claim that the hadith only depicts the popularity of Imam
Ali among Muslims and his assistance to prophet (pbuh),
according to this view Ghadir hadith refers to issues other
than the Imamate of Imam Ali. Allameh Mir Hamid Hossein,
a prominent Shia scholar, explained the principles of
Ghadir hadith in his book Abaghat-al-anvar-fi- ImamateAemmate-al-Athar, and provided numerous compelling
reasons to support the view expressed by Shias. The current
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