اصحاب و هشتاد و چهار نفر از تابعین نقل کنند ،و علما در 360
کتاب بنویسند و آنقدر مسلمانان آن را نقل کنند که «طبری» دو
(((2
جلد کتاب دربارة طرق و اسناد این حدیث بنویسد.
 .7اگر هدف از جریان غدیر فقط دوســتی حضرت علی
بود ،معنا ندارد که حضرت در مقام محاجه بر نقل جریان غدیر
تأکید کند و مسلمانان را قسم بدهد که هر کس در غدیر خم از
مول ُه ف ََه َذا َعل ِ ٌی َ
ُنت َ
مول ُه»
پیامبر شنیده است که فرمود« :مَن ک ُ
به آن شهادت بدهد ،در حالی که «ابن کثیر» و دیگران فراوان نقل
کردهاند که :روزی حضرت علی در زمان خالفتش ،در حالی
که در رحبه (میدانی بزرگ در کوفه) بود و مردم در آنجا جمع
بودند ،آنها را قسم داد که هر کس در غدیر این جمله را از پیامبر
شنیده است ،به آن شهادت دهد .آنگاه تعداد زیادی شهادت دادند
که ما خودمان این جمله را از پیامبر شــنیدیم و حتی نوشتهاند:
آن حضرت افرادی را که شــنیدند؛ ولی شهادت ندادند ،نفرین
فرمودند و آنها به بال گرفتار شدند.
آیا مسلمانان منکر دوستی حضرت علی بودند که نیاز به
ایــن تأکیدها و نفرین بر خودداری کنندگان از شــهادت به آن
(((2
باشد؟
 .8اگر مقصود فقط دوستی بود ،نیازی به این نبود که پیامبر
سفارش کند که حتم ًا این مطلب را حاضرین به غائبین برسانند
(فَلیَبلُ ِغ َّ
الشــاه ِ ِد ال َغائِب)؛ زیرا لزوم دوستی مسلمانان نسبت به
(((2
یکدیگر مطلبی واضح و روشن بود.
 .9اگر مقصود پیامبر دوســتی بود ،نــه امامت و رهبری،
ُنت َ
مول ُه» را در
میبایست وقتی «حسان بن ثابت» عبارت «مَن ک ُ
شعرش به امامت و رهبری معنا کرد ((2(،به او اعتراض میکردند
که چرا مطلب مرا عوض کردی؟! مقصود من تنها دوستی بود.
در حالی که نه آن حضرت و نه هیچ یک از مســلمانان چنین
اعتراضی به او نکردند.
 .10اگر «حســان بن ثابت» کوچکترین تردیدی در مقصود
از کلمۀ «مولی» داشت ،میبایست اول مراد حضرت را از خود
ایشان میپرسید و سپس آن را به امامت و رهبری معنا میکرد.
از اینجا معلوم میشود که «حسان» همانند عموم مسلمانان در
مقصود حضرت ،با توجه به قرائن موجود ،کوچکترین تردیدی
نداشته است.

 .24البدایة و النهایة ،ج  ،5حوادث سنه .11
 .25همان.
 .26الفصول المهمۀ ،ابن صباغ مالکی ،الفصل االول ،ص .239
 .27فرائد السمطین ،حموینی ،ج  ،1باب  ،12ص .74

مقدمه
مقــام واال ،علم و تقوای حضرت علی مورد قبول و تأیید
تمام مســلمانان است و همگان فضایل و امتیازات زیادی برای
ایشان قائلاند ،چنانچه امام یکی از مذاهب چهارگانة اهلسنت،
«احمد بن حنبل» مینویسد« :برای هیچیک از اصحاب پیامبر
(((
به اندازۀ حضرت علی فضیلت نقل نشده است».
از جمله فضایل نقل شــده در شأن امام علی ،واقعۀ غدیر
و موضوع تعیین امامت و نصب خالفت آن حضرت است .در
این واقعه ،پیامبر هنگام بازگشــت از موسم حج (در آخرین
سال عمر مبارکشان) با حضور هزاران نفر از مسلمانان (در محلی
ول ُه ف ََه َذا َعل ِ ٌی مَ َ
ُنت مَ َ
ول ُه؛ هر کس من
به نام خم) فرمود« :مَن ک ُ
موالی او هستم ،این علی موالی اوست».
این واقعه و روایت مذکور ،مورد پذیرش و تأیید دانشمندان
مسلمان است و هیچ کس در آن خدشهای نکرده است؛ لکن در
پرداختن به جزئیات این واقعه ،هر کدام از مو ّرخین به بخشی
از آن اشاره کردهاند که اگر آنها را کنار هم قرار دهیم ،اهمیت و
عظمت این موضوع بهتر و بیشتر روشن میگردد.
اهمیت این واقعه نزد مســلمانان به حدی بوده که صد و ده
نفر از صحابه و هشتاد و چهار تن از تابعین و سیصد و شصت
شخصیت و نویسندة اهل سنت آن را نقل کردهاند.
حدیث ثقلین در صحیح مسلم
در کتاب صحیح مسلم که نزد اهلسنت جایگاه بسیار واالیی
دارد ،آمده است:
«پیامبر در بین مکــه و مدینه ،در کنار برکۀ آبی که نامش
خم بود ،ایستاد و ســخنرانی کرد و حمد و ستایش خدا نمود
و مــردم را موعظه کرد و تذکراتــی داد و بعد فرمود :من یک
انســانم .نزدیک است که پیک و فرستادة پروردگارم (حضرت
عزرائیل )بیاید و دعوتش را اجابت کنم .من دو چیز گرانبها
را در میان شــما باقی میگذارم :یکی کتاب خدا که هدایت و
نور اســت ،پس کتاب خدا را بگیرید و به آن چنگ زنید (عمل
کنید)! پیامبر پس از سفارش اکید به قرآن ،فرمودند :و دیگری،
اهلبیتم اســت ،و سه بار دربارة اهلبیت تکرار فرمود :در مورد
(((
اهلبیتم خدا را در نظر بگیرید».
راوی حدیث فوق در صدد نقل تمام ســخنان پیامبر در
روز واقعۀ غدیر نبوده است؛ زیرا در ابتدا مینویسد که پیامبر
ســخنرانی و موعظه کرد و تذکراتی داد و سپس بر قرآن تأکید
 .1المستدرک علی الصحیحین ،کتاب معرفة الصحابه ،در مناقب حضرت علی،
ج  ،3ص .107
 .2صحیح مسلم ،کتاب فضائل الصحابه ،باب «من فضائل علی بن ابیطالب.»

کــرد؛ ولی هیچیک از آن موعظههــا و تذکرات را نقل نکرده
است .به عبارت دیگر ،این روایت فقط سفارش پیامبر اکرم
ُنت مَ َ
ول ُه ف ََه َذا َعل ِ ٌی
به ثقلین را بازگو کرده و حتی جملۀ «مَن ک ُ
َ
ــول ُه» را که صدها مؤلف اهل ســنت در کتابهای خود نقل
مَ
کردهاند ،نیاورده است.

برخی جزئیات حادثه غدیر از نگاه اهلسنّت
 .1جمعیــت حاضر در واقعۀ غدیر خــم به صورت دقیق
(((
سرشماری نشدهاند؛ ولی تا دهها هزار نفر تخمین زده شدهاند.
 .2برخی در مورد آن مکان و وقتی که پیامبر دستور دادند
مردم توقف کنند و جریان غدیر رخ داد ،نوشتهاند :آن قدر هوا
گرم بود که برخی عبا به پاهای خود پیچیده بودند تا قدری از
گرما محفوظ بمانند (((.نگهداشتن مردم در چنین هوای گرمی،
قطع ٌا باید به خاطر مطلب بسیار مهمی باشد.
َ
ُنت مــوله »...به
 .3پیامبــر قبل از گفتــن جملۀ «مَن ک ُ
ست أَولَی ب ِ ُکم مِن اَنف ُِس ُکم؛ آیا من نسبت
مســلمانان گفتند« :أَل َ ُ
به شما اختیاردارتر از خودتان نیستم؟»؛ یعنی آیا قبول دارید که
اختیار کارهای شما بیش از خودتان ،در درست من است؟ مردم
جواب دادند :آری .آنگاه حضرت فرمود« :هر کس من موالی
اویم ،این علی موالی اوست».
 .4در آن روز ،پیامبر دست حضرت علی را بلند کرد
(((
ُنت َ
مول ُه »...را فرمود.
و آنگاه جملۀ «مَن ک ُ
َ
ُنت مول ُه »...به مسلمانان
 .5پیامبر بعد از گفتن جملۀ «مَن ک ُ
امر فرمود :بروید به حضرت علی به عنوان «امیرالمؤمنین»
(((
سالم (بیعت) کنید.
 .6بعد از این واقعــه ،عمر بن خطاب به حضرت علی
گفت« :گوارا باد بر تو ای فرزند ابوطالب که موالی من و موالی
(((
هر مرد و زن با ایمانی شدی».
(((

 .3ابن کثیر دمشقی مینویسد :طبری ،صاحب کتاب تفسیر و تاریخ ،دو جلد کتاب در
خصوص این حدیث و اسنادش نوشته و تمام طرق نقل این حدیث را ،چه صحیح و
چه ضعیف بازگو کرده است( .البدایة و النهایة ،ج  ،5ص.)227
 .4السیرة الحلبیة ،باب حجة الوداع ،ج  ،2ص « :257جمعیت زیادی با آن حضرت
بودند که جز خدا نمیداند .برخی چهل هزار و برخی هفتاد هزار و برخی دیگر نود
هزار گفتهاند ».سبط ابن الجوزی در تذکرة الخواص ،ص  37مینویسد« :جمعیت را
یکصد و بیست هزار نفر نوشتهاند».
 .5مناقب االمام علی ،ابن مغازلی شافعی ،تحت عنوان «قوله :من کنت مواله»،
الحر و ّان م ًنا لمن
ص  16روایت میکند« :فخرجنا الی رسول اهلل فی یوم شدید ّ
یضع ردائه علی رأسه و بعضه علی قدمیه من شدة الرمضاء».
 .6خصائص االمام علی ،نسائی ،ص 48؛ المناقب ابن مغازلی ،ج  ،1ص .44
المؤمِنین» الغدیر ،ج  ،1ص270؛ به نقل از :الوالیة ،محمد
َ .7
«س ِّل ُموا َعلَی َعل ٍِّی بِآم َِر ِة ُ
بن جریر طبری و نیز مناقب علی بن ابیطالب طبری.
َ « .8هنِی َئ ًا لَ َ
الب »...البدایه و النهایه ،ابن کثیر ج  ،5ص 229؛ مسند
ابن اَبِی َط ٍ
ک َی َ
احمد بن حنبل ،حدیث براء بن عازب ،ج ،4ص 281و تفسیر فخر رازی ،ذیل آیۀ 67

 .7یکی از اصحاب پیامبر به نام «حســان بن ثابت» همان
روز ،این واقعه را به شعر درآورد و در حضور حضرت و عموم
مسلمانان اشعارش را خواند .وی در ضمن اشعارش گفت« :فَقَالَ
ک مِن ب ِ
ل َ ُه قُم یَا َعلِی فَاِنَّنِی َرضیتُ َ
عدی اِمَامَاً َو َهادِیَاً؛((( پیامبر به
َ
امام علی فرمود :ای علی! برخیز که من تو را به عنوان امام و
راهنمای بعد از خودم پسندیدم».
َ (((1
ِ
ِ
الر ُسولُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ ال َ َ
یک من َربِّک به
 .8آیۀ شریفۀ :یَا اَی ُّ َها َّ
همین مناسبت و برای دستور اعالم والیت حضرت علی نازل
(((1
شده است.
(((1
لت ل َ ُکم د ِ ُ
َ
ینکم به همین مناسبت
َکم
ا
وم
لی
ا

شریفۀ:
 .9آیۀ
َ َ َ ُ
نازل شد که کمال دین اسالم و اتمام نعمت الهی بر مسلمانان ،با
اعالم والیت حضرت علی بوده است.
 .10به دســتور پیامبر زیر درختــان بزرگی که آنجا بود،
جارو شــد (تا آن حضرت و عدهای از مردم بنشینند) که نشان
میدهد میخواهند سخنرانی و مراسمی طوالنی برگزار کنند و
اگر میخواستند یکی دو جملۀ غیر مهم به مردم بگویند ،نیازی
(((1
به این کار نبود.
 .11در این مراســم پیامبر عمامۀ خود را که «سحاب» نام
داشت ((1(،بر سر حضرت علی( مانند تاجگذاری) گذاشت و
آن حضرت بعدها در برخی جلســات با آن عمامه  -که یادآور
اء َعل ِ ٌی
واقعۀ غدیر بود  -وارد میشد .پیامبر نیز میفرمودَ « :ج َ
(((1
ِ
الس َح ِ
اب؛ علی با (عمامة) سحاب وارد شد».
فی ِّ
برخی افراد که این جمله را از شــیعیان شــنیدهاند ،متوجه
نشدهاند که مقصود از «سحاب» در این عبارت ،عمامۀ پیامبر
است و از آنجا که «سحاب» در لغت عرب به معنای «ابر» است،
گمان کردهاند که شــیعیان میگویند :حضرت علی در میان
(((1
ابرهاست یا در میان ابرها وارد شد.
معنای کلمه «مولی»
کلمۀ «مولی» در حدیث غدیر ،نزد غالب علمای اهلســنّت

از سورۀ مائده (آیۀ تبلیغ).
 .9تذکرۀ الخواص ،سبط ابن جوزی ،ص 20و المناقب ،خوارزمی ،ص.80
 .10مائده.67/
در المنثور ،ذیل آیه
 .11تفسیر طبری و تفسیر فخر رازی و تفسیر آلوسی و تفسیر ّ
شریفه.
 .12مائده.3/
 .13مجمع الزوائد ،ج ،9ص ،105باب مناقب علی بن ابیطالب.
 .14النهایة ،ابن اثیر ،ماده سحب :کان اسم عمامة النبی السحاب؛ ج ،1ص.345
 .15السیرة الحلبیه ،باب یذکر فیه صفته ،ج ،3ص 341و فرائد السمطین ،ج،1
ص ،76باب.12
.16شرح نووی بر صحیح مسلم ،ج  ،1ص  102تحت عنوان الکشف عن معایب رواة
الحدیث.

به معنای «دوست» و نزد تمام علمای شیعه به معنای «رهبر» و
«سرپرست» آمده است .حال با توجه به اینکه این کلمه در لغت
عرب در هر دو معنا بهکار رفته اســت (همچنانکه در معانی
دیگری نیز به کار رفته) هر کدام از طرفین برای نظریة خود ،دلیل
و قرینهای ذکر کردهاند که در اینجا دلیل هر دو را نقل میکنیم و
قضاوت را بر عهدۀ خوانندگان میگذاریم:

الف) دلیل اهلسنّت
پیامبر در سال آخر عمرشان حضرت علی را به همراه
عدهای از مسلمانان به یمن فرســتادند تا خمس برخی غنایم
جنگــی را از آنان بگیرد و اموال متع ّلق زکات را با خود بیاورد.
در این سفر ،برخی از همراهان حضرت علی به ناحق از آن
حضرت ناراحت شدند و پس از آنکه ع ّلت را جویا شدند ،چند
دلیل برای این امر ذکر شد؛ برخی گفتند :کنیزی در میان اموالی
که خمس محسوب میشد ،وجود داشت که حضرت علی
آن را برای خود برداشت و «خالد بن ولید» ناراحت شد .برخی
دیگر گفتند :هنگام برگشت از یمن احساس کردیم شتران خسته
شدهاند و از آن حضرت تقاضا کردیم که از شترا ِن زکات استفاده
کنند و آن حضرت اجازه نداد .برخی نیز گفتند :همراهان اجازه
خواستند که از برخی پارچههایی که مردم به عنوان زکات داده
بودند ،استفاده کنند ،و حضرت اجازه نداد.
بنابراین ،این ســختگیری موجب ناراحتی همراهان شــد.
پیامبر پس از شنیدن ماجرا ،برای آنکه بفرماید حق با حضرت
علی است و مردم نباید از ایشان کینهای در دل داشته باشند
و باید او را دوســت بدارند ،در روز غدیر مردم را جمع کرد و
مول ُه ف ََعل ِ ٌی َ
ُنت َ
مول ُه» و مقصود حضرت این بود که
فرمود« :مَن ک ُ
هر کس مرا دوست دارد ،باید علی را نیز دوست بدارد.
پاسخ علمای شیعه به نقل مذکور
اگر قضیة یمن و بدگویی از حضرت علی را درست بدانیم،
باید بگوییم:
اوالً :قضیۀ غدیــر هیچ ربطی به موضوع یمن ندارد؛ زیرا در
روایاتی که جریان یمن را نقل کرده ،نامی از غدیر و پاسخگویی
در آنجا وجود ندارد و حال آنکه برخی روایات مربوط به واقعۀ
غدیر ،عین ماجرا را نقل کردهانــد ((1(.در مقابل ،در روایاتی که
واقعۀ غدیر خم را نقل کردهاند ،هیچ اشــارهای به ماجرای یمن
نشده است.
ثانی ًا :شــکایتی که برخی افراد از حضرت علی کردند ،در
شــهر مدینه و پس از بازگشت به مدینه بوده است؛ اما جریان
 .17ابن کثیر در جلد پنجم کتاب البدایة و النهایة میگوید :من عین عبارات جریان غدیر
را میآورم و همۀ روایات صحیحه و ضعیفه و صحت و ضعف هرکدام را بیان میکنم.

غدیر بین راه مکه و مدینه بوده و هنوز پیامبر و مردم به مدینه
نرسیده بودند! چگونه ممکن است هنوز شکایتی مطرح نشده،
پیامبر مردم را برای پاسخگویی به آن در بیابان نگهدارد؟ و
اگر آن رسول گرامی در روز غدیر پیش از مطرح شدن این
ایرادات ،پاسخ آن را دادهاند ،چگونه ممکن است اصحاب آن
حضرت (که از نگاه اهلســنّت همگی عادل هستند) ،دوباره
(((1
شروع به ایرادگیری مجدد کنند؟
ثالث ًا :اگر مقصــود پیامبر در روز غدیر ،پاســخ دادن به
ایرادهای گرفته شده بر حضرت علی توسط آن افراد اندک
بــود ،هرگز عاقالنه نبود که هزاران نفر را زیر آفتاب ســوزان
متوقف کند؛( ((1بلکه میبایســت همــان وقتی که ایراد گرفته
میشد ،به خود آنها بفرماید که ایراد شما بر حضرت علی
بیجاست و حق با ایشان است.
این در حالی است که تمام کسانی که جریان شکایتهای یمن
را نقل کردهاند ،پاسخ فوری آن حضرت را به هر یک از شاکیان
در همانجا نقل کردهاند؛ یعنی آن حضرت اعتراض شاکیان را
(((2
بیجواب نگذاشتند تا بعدا ً در محل غدیر پاسخ گویند.
رابع ًا :عباراتی که در جریان یمن نقل شده ،بیانگر این است
که این مطالب در یک گفتگوی خصوصی یکنفره یا مث ً
ال چهار
نفره با حضرت رسول مطرح بوده و حضرت نیز با خطاب
به همان افراد ،پاسخ دادهاند .در حالی که جریان غدیر در میان
جمعیت چندین هزار نفری بوده و خطاب آن حضرت به عموم
(((2
مسلمانان بوده است.
خامس ًا :در عباراتی که پیامبر اکرم در پاسخ اعتراضات بر
ُنت َ
موله »...نبود؛
حضــرت علی به کار بردند ،جمله «مَن ک ُ
بلکه عبارتی از قبیل« :ا َ َّن َعلِیَاً مِنِّی َو اَنَا مِن ُه» بود و فقط یک نفر از
نت َ
موله» را در ماجرای یمن
راویان به نام «بریده» جملة « َمن ُک ُ
(((2
از پیامبر نقل کرده است.
ب) دلیل شیعیان
از نگاه علمای شــیعه دالیل فراوانی وجود دارد که نشــان

 .18ابن کثیر از برخی راویان نقل میکند« :اشتکیته فی مجالس المدینه؛ در مجالس
مدینه از حضرت علی بدگویی کردم( ».البدایة و النهایة ،ج ).5
 .19حلبی در السیرة الحلبیه ،ج  ،3ص  ،257باب حجة الوداع مینویسد :جمعیت
زیادی با پیامبر بودند که جز خدا نمیداند .برخی گفتهاند چهل هزار و برخی هفتاد
هزار و برخی نود هزار و سبط ابن الجوزی در تذکرة الخواص ،ص 37جمعیت را
یکصد و بیست هزار نقل کرد و نسائی در خصائص االمام علی ،باب الترغیب فی
مواالته ،ص 101مینویسد :حضرت کسانی را که جلو رفته بودند ،برگرداند و عقب
ماندههارسیدند.
 .20البدایة و النهایة ،ابن کثیر ،ج ،5ص ،218آخرین فصل حوادث سنه.11
 .21همان.
 .22همان.

میدهــد مراد پیامبر از کلمۀ «مولی» رهبری و سرپرســتی
جامعة اســامی بوده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره
میکنیم:
 .1واقعۀ غدیر در آخرین ســال عمر شریف پیامبر اکرم
رخ داده است .آن حضرت در ابتدا فرمودند :مرگ من نزدیک
است و روشن است که اگر کسی بفهمد مرگش نزدیک شده و
سرپرستی و رهبری گروهی بر عهدة اوست ،اولین و مهمترین
اقدامی که میکند این است که جانشین خود را تعیین مینماید.
 .2مقدمــة هر مطلبی باید با آن مطلب (ذیالمقدمه) ارتباط
داشته باشد .حال وقتی پیامبر میپرسد :مگر اختیار شما در
دست من نیست؟ و مسلمین پاسخ میدهند :آری ،معلوم میشود
آن حضرت در صدد تعیین مسیر راهبری جامعه است و از این
مقدمه میفهمیم که آن حضــرت میخواهد اختیار و رهبری
مردم را بعد از خودش به دیگری بسپارد ،به همین جهت پس
از آن میفرماید :هر کس اختیارش در دســت من است و من
رهبر و سرپرست اویم ،بعد از من رهبر و سرپرستش علی است
(((2
و اختیارش را به او سپردم.
اما اگر بعد بگوید :پس هر کس مرا دوســت دارد ،حضرت
علی را هم باید دوست بدارد ،بیربط با آن سؤال میشود؛ زیرا
دوستی ربطی به اختیارات رهبری جامعه ندارد.
 .3اینکه برخی افراد (از جمله عمر بن خطاب) پس از واقعة
غدیر به حضرت علی تبریک گفتند ،بیانگر این است که آن
حضرت از سوی خدا و پیامبر به مقامی منصوب شدهاند،
وگرنه اگر کســی بگوید :فالن آقا شخص خوبی است ،او را
دوست بدارید ،تبریک گفتن به او معنا ندارد.
 .4اینکه عمر بن خطاب ضمن تبریک به ایشان گفت :موالی
من و موالی هر مرد و زن با ایمان شدی ،یقین ًا مقصودش این
نبود که بعد از این دوست من شدی .آیا میخواست بگوید تا
به حال با تو دشمن بودم ،از این به بعد دوستت شدم؟
 .5اگر مقصود پیامبر فقط دوســتی بود ،عموم مسلمانان
میدانستند که باید دیگر مسلمانان را دوست بدارند ،تا چه رسد
به شخصی مانند حضرت علی با آن همه فضایل و خدماتی
که به اســام و مسلمین داشت .این خواستۀ رسول گرامی
(دوستی با اهلبیت) مطلب تازهای نبود که به خاطر آن این همه
افراد را در گرمای سوزان نگهدارد.
 .6اگر مقصود حضرت فقط دوستی بود ،لزومی نداشت این
همه اصحاب پیامبر بر نقل آن پافشاری کنند؛ صد و ده تن از
 .23مسند احمد بن حنبل ،ج  ،4ص  281و سنن ابن ماجه ،ج  ،1ص  ،42باب فضل
علی بن ابیطالب ،ح .116

