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چکیده
مسألة امامت از دیرباز مد نظر متکلّمان و مفسّران نامدار اسالمي بوده است .فرقههای اسالمي در هيچ یک از مسائل دیني به
اندازه مسألة امامت اختالف نظر نداشتهاند .اگر چه فریقين در پاره ای از مباحث پيرامون آیات والیت و حدیث غدیر خم
اشتراک نظر دارند ولي در پاره ای از موارد نيز دارای اختالف نظر مي باشند .این مقاله بصورت نقلي در جهت معرفي روش و
قلم این فقيه تنظيم شده است ،لذا نگارندگان از تفسير موضوعات بصورت تحقيقي خودداری کرده و مقاله را بر اساس بيان
دی دگاههای فقيه و متکلم مشهور خراساني ،مال محمد حسن هردنگي در اثبات حقانيت امام علي (ع ) با بهره برداری از حدیث
غدیر خم و آیه والیت و رفع شبهاتي که تاکنون از دیدگاه متکلمين شيعي بيان نشده و جنبه نوآوری دارد ،تنظيم نموده اند.
واژههای کلیدی :هردنگي ،نوآوری ،غدیر خم ،آیه والیت ،امام علي (ع )
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مقدمه
غدیر خم ،بر اساس مستندات تاریخي ،بيشک یکي از مهمترین و مسلمترین حوادث تاریخ صدر اسالم و دوران رسالت پيامبر
اکرم و روز اکمال دین و اتمام نعمت است .طي ساليان متمادی ،اندیشمندان جهان اسالم به ذکر ،بررسي و واکاوی زوایا و ابعاد
متعدد این واقعة عظيم پرداخته اند .بزرگان شيعه ،بر قطعيت وقوع و داللت آن بر امامت و خالفت بالفصل حضرت علي تاکيد
کردهاند؛ اما نویسندگان اهلسنت مواضع متفاوتي گرفتهاند .مال محمد حسن هردنگي از فقها و متکلمين مشهور خراسان،
معرفي و انتصاب حضرت علي از سوی پيامبر گرامي اسالم را نقطة عطف تاریخي در جهت پيوند دین و سياست در جهت تحقق
عدالت و احيای آموزههای د یني ميداند آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده ،بيان دیدگاهها و ردیه های مال محمد حسن
هردنگي بر شبهاتي است که در قبال این رویداد قطعي و سرنوشتساز تاریخي وارد شده است.
 - 6رفع شبهات وارده بر آیه والیت :
 .....دیگر از ادلّه دالّه بر خالفت بالفصل علي عليهالسالم آیه شریفه « اِنِّما وَليُّّکُّمْ اهللُّ وَ رَسُّولُّهُّ وَ الَّذینَ آمَنُّوا الَّذینَ یُّقيمُّونَ الصلَّوهَ
وَ یُّؤتُّونَ الزَّکاهَ وَ هُّمْ راکِعُّونَ  1یعني این است و غير از این نيست که اولي به تصرف در امور شما ،خدا و رسول او است و کساني
که ایمان آورده اند؛ آن چنان کساني از مؤمنين که به پا ميدارند نماز را و مي دهند زکات و صدقه را ،و حال اینکه ایشان در
رکوعاند .این آیه شریفه در شأن علي عليهالسالم نازل ش ده و به اتفاق مفسّرین ،چنانکه در تفسير بيضاوی( 1111ق ،ج ،2
ص  ) 132و تفسير نيشابوری(1111ق ،ج  ،2ص  ) 106که از خود برادران هستند ،مذکور است.
بر استدالل به آیه شریفه ایراد چندی کردهاند که تعرّض آنها و جواب از آنها الزم است.
شبهه اول :
برادران ميگویند  :این آی ه در شأن علي نيست ،و شيعه افترا مي کنند بلکه احتمال ندارد که در شأن علي باشد؛ چرا که هفت
جا صيغه جمع غایب در این آیه است ،و در هيچ جا نه در قرآن و نه در استعمال عرب ،تعبير از واحد غایب به لفظ جمع
نشده]است[.
ردیه اول :
جواب از این ایراد این است که اینها از تفاسير و اخبار همه بي خبرند ،که قریب به تواتر است شأن نزول آیه مزبوره از طرق
خودشان ،چنان چه اشاره کردیم .کاش برادران را فرصت مطالعه مي بود که چنين چيزی را افترا نميفرمودند .اما اطالق جمع بر
واحد غایب که ميگوید نشده اگر حقيقت ميگوید ،درست است ،لکن باب مجاز واسع است و استعالمات زیاد از حد در قرآن و
غيرقرآن .ففي القرآن « وَ تِلکَ عادٌ جَحَدُّوا بِآیاتِ رَبِّهِم وَ عَصَوا رُّسُّلَه 2 »...که رسل که جمع است بر هود که واحد غایب است
اطالق شده .همچنين آیه «الَّذینَ یُّنفِقونَ أموالَهُّم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سِرّاً و عَالنيََِه 3 "...که به مذهب شيعه و اکثر اهل سنت در شأن
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علي نازل شده چنان چه فاضل ميبدی از صاحب کشّاف و واحدی از ابن عباس روایت کرده (علي بن احمد 1111 ،ق ،ص  41و
زمخشری  1334 ،شمسي ،ج  ،1ص ) 311و صاحب «مرافضه الرفضه» گفته است ،و از جمعي هم نقل کرده ،که در شأن ابيبکر
نازل شده (زمخشری  1334 ،شمسي ،ج  ،1ص ) 311در هر صورت اطالق جمع بر واحد غایب شده ،و ضمایر متعدّده جمع به
واحد راجع شد .و در تفسير حسيني گفته است که مراد از نَبِيَِّین در آیه «...اُّولئِکَ مَعَ الَّذینَ اَنعَمَ اهللُّ علَيهِم مِنَ النَّبِيِّين»...

1

تا آخر آیه خاتم انبيا است .در سوره آل عمران است «الَّذینَ قالَ لَهُّمُّ النّاسُّ اِنَّ النّاس"  6تا آخر؛ و تفسير شده به نعيم بن
مسعود ،چنانچه در بيضاوی(1111قمری ،ج  ،2ص  ) 14و نيشابوری(1111ق ،ج  ،2ص  ) 310است .و قاضي عضد  1که از بزرگان
اهل سنّت است در «اصول» ،ادّعا مي کند که مراد نعيم بن مسعود است به اتّفاق مفسّرین ،و فرقي بين جمع و اسم جمع در این
خصوص نيست قطعاً و واژه اَنفُّسَنا که در آیه مباهله است به اتفاق مفسّرین ،تفسير به علي شده (زمخشری  1334 ،شمسي ،ج ،1
ص ) 341که خود برادران هم زود به زود ،با جرئتي که دارد ،انکار نمي کند .دیگر قرآن پر است از این نحو اطالق «اِنّا نَحنُّ نَزَّلنا
الذِّکرَ و اِنّا لَهُّ لَحافِظون»  ...« 7اِنّا کُّنَّا مُّنذرین»  3و در نظم هم کثير است قال الشاعر در مقامي که قائل مأمون است:
قالوا خُّراسانُّ أقصي ما یُّرادُّ بِنا

ثُّمَّ القُّفولُّ فقَد جِئنا خُّراسانا

4

و همچنين « راینا صفحه قمر بفوق راسنا هما القمر» الي غير ذلک من االستعماالت .بلي نکته مي خواهد هر جا که این نحو
استعمال شده و هيچ جا خالي از نکته نيست.
درخصوص این آیه قول زمخشری (کشاف ،ج  ،1ص  ) 132و عبارت او را به معني نقل ميکنم :و این است و جز این نيست که
آورده شد به لفظ جمع و اگر چه سبب در این آیه یک نفر است به جهت اینکه رغبت کنند مردم در مثل فعل او ،و به جهت
اینکه تنبيه فرماید بر اینکه ،طبيعت مؤمن واجب است که به این مرتبه باشد از حرص و ميل به نيکي وخوبي.
شبهه دوم :
ثاني از ایرادات این است که برادران مي فرمایند به مذهب شيعه الزم آمده که علي عاصي شود ،چرا که در کتابهای ایشان
است که به چپ و راست در نماز التفات کردن مکروه است و مکروه نماز معصيت .پس علي که ملتفت شده به سائل ،بنابراین
معصيت کرده.
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 - 9قاضی عضدالدین الهیجی است.
 - 7سوره حجر ،آیه .6
 - 8سوره دخان ،آیه .1
 - 6بیتی از قصیده ای از عباس بن احنف ر.ک .أبوالفرج األصفهانی ،األغانی ،ج  ، 8تحقیق :سمیر جابر ،بیروت ،دارالفکر ،ص 188؛ یوسف بن احمد
بحرانی ،الدرر النحیفه من الملتقات الیوسفیه ،ج  ، 4بیروت ،دارالمصطفی(ص) الحیاء التراث ،ص .334
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ردیه دوم :
جواب این مزخرف این است که اوالً دادن خاتم مس تلزم التفات به چپ و راست نيست ،و در حدیث هم لفظ ایما مذکور است نه
التفات ،و مکروه التفات است نه ایما و اشاره .ثانياً ایشان بي خبرند از مراتب علميه که مکروه را هيچ کس معصيت ندانسته و
نمي داند .کل مکروه جایز ،قضيه ایست که عوام هم جاری ميکنند؛ چه ،جای به علم ا برسد .کاش ایشان یک دو روز درس
ميخواند ،گذشته از اینکه از حدیث برمي آید که نماز فریضه را ،او حضرت با رسول به جا آورده و این نماز نافله بود و قطع نافله
جایز است بالخالف بين شيعه؛ بلکه سنّي هم .چه جای به چنين عملي که مستلزم قطع نيست و خود في ذاته طاعت بزرگي
است ،و مستلزم هيچ یک از منافيات نماز و مکروهات نيست.
شبهه سوم :
ثالث از ایرادات آن چيزی است که برادران به تبعيت شارح مقاصد ،ایراد کرده که ولي به معني دوست و محبّ و ناصر است نه
به معني امير و حاکم .به شهادت آیه قبل و آیه بعد .چه ،قبل این است که «ای کساني ک ه ایمان آوردهاید مگيرید یهود و
نصاری را اوليا و دوستان ،بعض ایشان دوستان بعضي هستند»] .آیه[ بعد این است که «و کسي که دوستي نماید خدا و رسول
او را ،و کساني را که ایمان آوردهاند ،پس به درستي که حزب خدا ایشان غالبهایند بر مخالفين» .و تولّي در این جا به اتّفاق
شيعه به معني امارت و حکم نيست .پس ولي باید مثل سابق والحق خود باشد و در این هنگام «و َهُّم راکُّعوُّن» جملهایست
علي حدّه غير مرتبطه به سابق ،و احتراز از نماز یهود است که رکوع ندارد؛ یا راکعون به معني خاشعون است.
ردیه سوم :
جواب این سخن به این است که حدیث ابي ذر و غير آن داللت دارد که این آیه نازل شد ابتداء ،از دون ارتباط به سابق و
الحق]که[ آن را قرینه قرار دهي .مفهوم عرفي ولي ،امير و حاکم است .تبادر این معني محل شک و شبهه نيست ،به خصوص
که مضاف به خدا و رسول باشد .معني نصرت و حجّت را حاجت به این تأکيد و حصر نيست «وَالمُّؤمِنُّونَ وَ المُّؤمِناتُّ بَعضُّهُّم
اَولياءُّ بَعض»...

10

کافي است .سبک و سياق آیه شاهد است که مراد به ولي ،امير و حاکم است .عالوه که حافظ ابوالقاسم بن

محمد مراد الصدیقي ،ولي را در نظير این آیه در آیه که حکایت است از موسي ،سُّبحانَکَ « أنتَ وَلِيُّّنا فَاغفِرلَنا و ارحَمنا»

11

تفسير کرده است به قائم به امر ،و این معني امير و حاکم است .مضاف به اینکه در اخبار است که جمعي از یهود مسلمان شدند
مثل عبداهلل بن سالم ،و ابن صوریا و خدمت رسول آمدند و عرض کردند که موسي وصيت کرد به یوشع بن نون ،پس کيست
وصي تو و ک يست ولي ما بعد از تو؟ پس این آیه نازل شد 12 .این صریح است در معني که شيعه ذکر کردهاند .گذشته از اینها که
10
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 -این روایت در منابع شیعی مانند روضه الواعظین و بصیره المتعظین ج  ،3ص  302و نیز امالی منتسب به شیخ صدوق ،ص  324نقل شده است .در

میان منابع اهل سنت نیز طبرانی در المعجم الکبیر ،ج  ،9ص  223روایتی از سلمان در خصوص پرسش از جانشینی پیامبر(ص) از آن حضرت به این
شرح نقل کرده است :حدثنا محمدبن عبداهلل الحضرمی ثنا ابراهیم بن الحسن الثعلبی ثنا یحیی بن یعلی عن ناصح بن عبداهلل عن سماک بن حرب عن
ابی سعید الحذری عن سلمان قال قلت :یا رسول اهلل لکل نبی وصی فمن وصیک؟ فسکت عنی فلما کان بعد رأنی فقال( :یا سلمان) فاسرعت الیه قلت:
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دليلي بر این ترتيب نيست که به این طور نازل شده قرآن .بلکه این ترتيب از صحابه است یا از عثمان .و وقتي سابق و الحق را
قرینه ميتوان گرفت که به همين طور نا زل شده باشد؛ و به این طور نيست .حتي در کتب خودشان مثل «صحيح بخاری» و در
«شرح تلخيص محقق تفتازاني» هست که اول ما نزل «اِقَراء» است با اینکه در آخر است(بخاری 1331،شمسي ،ج  ،1ص  ) 1و
آنگاه تناسب بين آیات را دليلي ندارد که باید باشد و آیه که در شأن علي است این آ یه است نه سابق و الحق .سلّمنا که به
همين ترتيب باشد .بين آیه سابقه و آیه محل کالم آیتي است که شهادت مي دهد که تولّي یهود و نصاری را به رسم امارت و
حکم داشتند .چه ،این آیه است « یا أیُّّها الَّذینَ آمَنُّوا مَن یَرتَدَّ مِنکُّم عَن دینِه 13 »...الي آخر اآلیه و همچنين « ...حَبِطَت اَعمالُّهُّم
فَأصبَحُّوا خاسِرین»  11و حبط عمل متولّين یهود و نصاری با تسميهاش ارتداد ،داللت مي کند که تولّي ایشان بر وجه امارت و
حکومت بود .گذشته از همه اینها که هر یک از معاني که «ولي» در آنها استعمال ميشود خالي از اشتمال بر معني امارت و
حکم نيست ،که چنين برمي آید که همه آنها از بابت فرد بودن برای این معني مستعملٌ فيه واقع ميشوند .جمله «وَهُّم
راکِعون» را جمله عليحده گرفتن ،خالف اصل است .چه ،اصل در واو عطف است نه استيناف؛ پس از آنکه خارج از اصل بشویم
واو حاليه اظهر است .پس باید بر او حمل شود و این وقت یا به جمله اخيره باید برگردد ،چنانچه مذهب جمعي از علما اصول
است در قيد عقيب جمل ،که از ایشان است امام اعظم شما ابوحنيفه ،یا به جمع باید برگردد؛ در هر صورت برادران خيلي بي -
خبر است از مطالب علميه ،و آنگاه مفسّرین مثل صدّیقي و بيضاوی و نيشابوری و حسيني و زمخشری ،کالً به طور حاليه تفسير
کردهاند(بيضاوی 1111 ،قمری ،ج  ،2ص  132و زمخشری  1334 ،شمسي ،ج  ،1ص .) 131
و شعر حسّان بن ثابت هم داللت بر این دارد:
]زکات[ فدتک نفوس الخلق یا خير راکع

و انت الذی اعطيت اذکنت راکعا

و یــا خيــر شــــار ثــم یا خيــــر بایـــع

بخاتمــک الميمون یا خير سيـ د

16

که ابن جوزی حنفي نقل مي نماید از حسان در تذکره االمه(ابنجوزی 1371،شمسي ،ص  ) 26بگویي مخاطبين یهوداني هستند
که مسلمان شدند؛ مي گویيم اوها هم داخل در الّذینَ آمَنوا هستند ،اگر مطلق یهود را بگویند ،ک ه خدا و رسول و مؤمنين دوست
اوها هستند ،ما را با ایشان حرفي نيست .ایشان را با خدا و رسول حرف خواهد بود که خدا خود منبع از محبّت اوها بفرماید ،و
باز خود محب شود.
لبیک قال( :تعلم من وصی موسی؟) قلت :نعم یوشع بن نون قال( :لم؟) قلت :النه کان اعلمهم قال( :فإن وصیی و موضع سری و خیر من اترک
جزعدتی و یقضی دینی علی بن ابی طالب).
13

سوره مائده ،آیه 14

14

همان ،آیه 11

 - 31حسکانی در شواهد التنزیل ،ج  ،3ص  217چنین ضبط کرده است:
وَاَنتَ الَذی اَعطیتَ اِذ کُنتَ راکِعاً
فَأنزلَ فیکَ اهللُ خیرَ وَ الیَهٍ

زَکاهً فَدَتلک النَفسُ یا خیرَ رَاکِ عٍ
فَبَیَنَهَا فِی نَیِراتِ الشَرَائِ عِ
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«راکِعون» را به معني «خاشِعون» گرفتن خالف ظاهر و متفاهم عرف است؛ هر چند خشوع هم عملي است محبوب خ دا و
استعماالت رکوع در قرآن همه همين رکوعي است که جزء نماز است کقوله تعالي« :وَ ارکَعُّوا مَعَ الرَّاکِعين  11و قوله تعالي
خطاب المریم « وَ ارکَعي مَعَ الرّاکِعين»( سوره آل عمران ،آیه  ) 13و «وَ إذا قيلَ لَهُّم ارکَعُّوا ال یَرکَعُّون»  .... « 17الرَّاکِعُّونَ
السّاجِدُّون»....

13

به خصوص بنا بر ثبوت حقيقت شرعيه .سيما در الفاظ کثير الدوران و لفظ رکوع از آن الفاظ است .احتمال

باعث بيرون بردن لفظ از ظاهر ،و لسان قوم نميشود« .وَ ما اَرسَلنا مِن رَسُّولٍ اِالَّ بِلِسانِ قَومِه(»...سوره ابراهيم ،آیه . ) 1
شبهه چهارم :
رابع از ایرادات بارده  14این است که برادران مذکور کرده که اگر آیه درخصوص حصر امامت ]به[ علي باشد الزم ميآید که در
زمان نبي صلي اهلل عليه و آله و سلّم نزاع در امامت علي باشد که بعضي او را و بعضي دیگران را امام گویند و خداوند قطعاً لنَزاع
چنين فرموده باشد ،و حال ا ینکه در آن زمان نزاعي نبوده.
ردیه چهارم :
جواب آن است که اوالً این قصر ،قصر صفت است بر موصوف به قصر حقيقي ،و در آن نزاع و خالف الزم نيست .چنانچه تصریح
کرده به آن تفتازاني در شرح تلخيص.
ثانياً مي گویيم نزاع بوده ولي نه آشکار و جهراً ،به طوری که همه کس بفهمند ،چنانچه از اخبار طرفين برميآید .از حدیث
ثعلبي ،که ذکر شد ،برآمد .نيز برمي آید که این دعوی و خواهش ،در حيات رسول داشتند چنانچه بغوی ،در شرح السنه(
 1103قمری ،ج  ،1ص  ) 126روایت کند از ابي سعيد خدری که پيغمبر صلّي اهلل عليه و آله و سلّم فرمود ،به درستي که در
ميان شما کسي است که مقاتله کند بر تأویل قرآن ،چنان چه من مقاتله کردم بر تنزیل آن .ابوبکر گفت او منم یا رسول اهلل؟
فرمود نه! عمر گفت او منم یا رسول اهلل؟ فرمود نه! ولکن پينه کننده نعل است و علي عليه السالم نعل رسول را داشت و به
خصف  20آن مشغول بود .فاضل ميبدی از ترمذی (  1346ق ،ج  ،6ص  ) 131مثل این را از علي عليهالسّالم روایت کرده .کذا آنچه
فاضل ميبدی از امام احمد از علي عليهالسّالم روایت کند که با مصطفي صلّياهلل عليه و آله و سلّم گفتند که را بعد از خود امير
مي سازی؟ فرمود اگر امير خود کنيد ابابکر را خواهيد یافت او را امين زاهد در دنيا ،راغب در آخرت ،و اگر امير کنيد عمر را،
خواهيد یافت او را راه یافته و راه نماینده ،که بگيرد به شما راه راست را و شما را به آن رساند(احمد بن حنبل 1313 ،قمری،
ج  ،1ص  103و احمد بن حنبل 1103 ،ق ،ج  ،1ص  .) 231نيکو داللت دارد که عاقل هوشيار از طریق سؤال و جواب ميفهمد که
نبي صلّي اهلل عليه و آله و سلّم چه ميفرماید.
16

سوره بقره ،آیه 41

17

سوره مرسالت ،آیه 48

18

سوره توبه ،آیه 332

 - 36بارده :ضعیف ،نیز به معنای شمشیر بران است .به معنی اخیر می توان تلقی به طعن کرد.
 - 20خصف :وصله کردن
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شبهه پنجم :
خامس از ایرادات بارده برادران این است که اگر این آیه مُّثبِت خالفت و امامت علي باشد ،یا مثبت است در حال ،یا در
استقبال؛ اگر در حال باشد صحيح نيست؛ بلکه خالف اجماع ملل است و اگر در استقبال باشد باید نبوّت نبي نيز در استقبال
باشد و این باطل است بالبدیهه.
ردیه پنجم :
اما از اوّل؛ به این است که آیه مثبت خالفت علي عليهالسّالم است در واقع و نفساالمر .چه ،لفظ ولي موضوع به ازاء معنای
نفساالمری است؛ چنانچه در علم اصول و مبادی لغویه آن ثابت شده ،و خصوص حال یا استقبال ،دخلي به موضوعٌ له ندارد.
برادران خيلي بيخبرند .کاش برادران عامي مي بود که مالیان بدنام نميشدند .پس والیت در نفساالمر ثابت ميشود حاالً و
استقباالً ،بلکه مضياً نيز به مقتضای کُّنتُّ نَبِيّاً و آدَمَ بينَ الماءِ وَ الطِّين(آشوب 1374 ،ق ،ج  ،1ص  211و عبداهلل بکری،1111 ،
ص  ) 2که مسلّم طرفين است.
نبوّت هر عالمي مستلزم وجود خليفه است در هر عالمي ،و وزیر در کار دارد از این جهت که عقل حکم قطعي دارد .و امام
احمد در مسند خود روایت کرده است که رسول فرمود :خداوند نور من و ع لي را خلق کرد پيش از خلقت آدم به چهارده هزار
دهر ،پس چون آدم را خلق کرد نور ما را در صلب او جای داد و با هم بودیم در صلب هر پيغمبری ،تا در صلب عبدالمطلب جدا
شدیم .پس درمن است نبوّت و در علي است خالفت و امامت(احمد بن حنبل1313 ،ق ،ج  ،2ص  .21 ) 112پس صحيح است
آن چه شيعه از علي عليهالسّالم روایت کرده اند که فرمود :کُّنتُّ وَليِّاً و آدمُّ بينَ الماءِ وَ الطِّين (ابن ابي جمهور 1103 ،ق ،ج ،1
ص ) 121

22

و موت منسوبٌ عنه و مستخلف را الزم ندارد ،هرچند تصرف هم نکند ،فواید بسيار بر وجود او مترتب است چون

آفتاب زیر ابر .نميدانم بر ادران اجماع ملت را از سقيفه پيدا کرد که خالفت علي در حال خالف اجماع شد؟! نظير این اگر زید،
عمرو صدق مي کند حقيقتاً؛ گو به وصایت هنوز عمل نکند .حال والیت خدا و نبي همچنين است حرفاً به حرف ،جز اینکه
تحقق خارجي در آن دو است عمالً و در علي عليهالسالم هنوز آث ار تحقق خارجي به هم نرسانيده .از مسئله مشتق که در اصول
مبرهن شده هم برادران وقوفي نداشته است؛ بلکه از نحو و معاني هم به اطالع بوده که جمله اسميه استمرار و ثبوت را مي -
فهماند.
شبهه ششم :
این است که اگر آیه مفيد حصر امامت بر علي باشد ،الزم ميآید بطالن امامت باقي ائمه به مذهب شيعه.
ردیه ششم :

23

 -در فضایل الصحابه امام احمدبن حنبل ،ج  ،2ص  992چنین آمده است « :حدثنا الحسن قثنا احمد بن المقدم العجلی قثنا الفضیل بن عیاض قثنا ثور

بن یزید عن خالد بن معدان عن زاذان عن سلمان قال سمعت حبیبی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم یقول :کنت انا و علی نورا بین یدی اهلل عزوجل
قبل ان یخلق آدم ب أربعه عشر الف عام فلما خلق اهلل آدم قسم ذلک النور جزءین فجزء انا و جزء علی علیه السالم ».
 - 22در عوالی اللئالی العزیزیه فی االحادیث الدینیه ،ج  ،4ص  324به جای ولیاً  ،وصیاً ضبط شده است.
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جواب به این است که حصر نسبت به موجودین در زمان خطاب است اوالً؛ و شأن نزول آیه در حق علي عليه السّالم است
چنان چه گذشت به اخبار طرق خود مولوی ثانياً؛ و باقي ائمه را شامل است ثالثاً؛ چنانچه در اخبار طرق ما است که هر یک از
ائمه از باب تابع به پدر بزرگوار خود همين کار را کردند و حدیثي که خود مولوی از امام محمدباقر عليهالسّالم روایت کرده که
فرمودند علي از مؤمنين است ،بر وجه لطافت مفهم این معني است.
شبهه هفتم :
این است که اگر این آیه مثبت خالفت و امامت علي باشد ،باید هر کس نما ز کند و زکات وتصدّق دهد در حال رکوع ،امام
باشد .گاه هست که در یک بلد ،بلکه یک محله ،بلکه یک منزل ،چندین نفر متّصف به اوصاف مزبوره باشند .پس همه باید امام
باشند و این نيز باطل است.
ردیه هفتم :
جواب از ثالث به این است که اجماع اوصاف مذکور به نحوی که واقع شد ه از برای آن حضرت برای دیگری ممکن التحقّق
نيست .فرضي است محال به آن عمومي که برادران فرض کرده .دیگر آنکه موصول برای عهد است ،چنانچه جالل الدین
سيوطي که از اجلّه علماء ایشان است ودیگران ،در فنّ نحو ذکر کرده اند در صله موصول که باید معهود باشد معنای آن غالباً،
پس عمومي نخواهد داشت و بر فرض که عموم باشد هم هر عامي قابل تخصيص است به دليل حدیث دوازده امير که همه از
قریش باشند اتّفاقي طرفين است و مخصّص خواهد شد .بر فرض مضایقه مي گویيم هرگاه به این فرض پيدا شود کسي که
چنين سيرتي داشته باشد با آراستگي به علم و دان ش ،مقام والیت را خواهد داشت؛ چون نواب امام اسالم که علما و مجتهدین
هستند .در معني اولي به مؤمنين از انفسشان هستند.
نهفته معني نازک بسي است در خط یار

تو فهم آن نکني ای ادیب ميدانم(فيض کاشاني 1337 ،شمسي ،ص ) 231

تو که اولواالمر واجب الطّاعه را سلطان وقت مي داني ،هرچند فاسق و فاجر و نابکار باشد ،باید از این فقره مضایقه نداشته
باشي......

 - 3رفع شبهات وارده بر حدیث غدیر خم :
 ....فامّا نص غدیر خم که رسول فرمودند بعد از مراجعت از حجه الوداع که از جهاز شتر منبری ساختند و به حکم « بَلِّغ ما اُّنزِلَ
اِليکَ مِن رَبِّکَ»  ،دست علي را گرفته ،باال رفتند و فرمودند :ای گروه مسلمانان آیا نيستم من اولي به شما از انفس شما؟ عرض
کردند :بلي تو اوالئي یا رسول اهلل .پس فرمود هر کس من اولي به او هستم ،پس این علي اولي به او است متوار است .عموم
لفظ مَن شامل کل افراد ،بلکه تمام زمان است مگر زمان حيات نبي صلي اهلل عليه و آله به حکم عقل.
شبهه اول :
برادران افاده فرمودند که این حدیث موضوع است و از افترائات شيعه است که مبنای دین ایشان بر اختراع است؛ چرا که ثقات
محدّثين چون بخاری و مسلم ذکر نکردهاند.
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ردیه اول :
ایشان حق داشته اند ،چرا که مطالعه کتابي که نکرده بوده ،صرف تعصّب و عناد ،در مراتب علميه به کار نميآید .حال اینکه
مسعودبن ناصر سيستاني در کتاب درایه خود ،این حدیث را از صد و بيست نفر از صحابه نقل کرده ،و ابن عقده درکتاب والیت
به صد و پنج طریق حدیث غير را نقل نموده(ابن عقده 1111 ،ق ،ص  ) 1و محمدبن جریر طبری در کتاب الرد علي الحرقوصيه،
حدیث غدیر را به هفتاد و پنج طریق روایت کرده .و ابن کثير شامي شافعي در نزد ذکر احوال محمدبن جریر طبری شافعي
ذکر کرده که به درستي که من دیدم کتابي که در آن جمع شد ه بود احادیث غدیر خم در دو مجلد بزرگ که نقل کرده از امام
الحرمين ابوالمعالي جویني که او تعجب کرده و فرمود که مجلدی در بغداد به دست صحافي دیدم که در بيان روایات غدیر خم
بود و در ظهر آن نوشته بود ،المجد الثامن و العشرون من طرق «مَن کُّنتُّ مَوالهُّ فَعَليٌ مَواله» و یتلوه المجلد التاسع و العشرون.
شيخ محمد جزری را رسالهایست اسم آن «اسني المطالب» که در آن هر منکر تواتر حدیث غدیر را نسبت به عصبيت داده؛ و
شيخ مذکور ،شافعي مذهب است(جزری1121 ،ق ،ص  ) 13ابن جوزی حنفي در تذکره ( 1121ق،ص  ) 36و محمدبن طلحه در
مطالب السئول(  1340ش ،ص  ) 74و حر عاملي در فصولالمهمه( 1340ش ،ص  ) 74تفصيل قصه را ذکر کردهاند .غزالي در
سرّالعالمين(غزالي 1336 ،ش ،ص  ) 76و احمد بن حنبل در مسند(  1313ق ،ج  ،1ص 330 ،163 ،113؛ ج  ،1ص ،370 ،231
372؛ ج  ، 6ص  ) 114 ،370 ،311 ،317و ترمذی در کتاب سنن (ترمزی ،ج  ،6ص  ) 133و ا بن روزبهان در ردّ عالمه حلّي ،اعتراف
دارد ميگوید « :فقد ثبت هذا في الصحاح» الي غير ذلک  .23پس برادران یا ایشان را معتبر نميداند و خان ملّا خاني را فوق
مطالب علميه مي داند ،یا تعصّب ،برادران را وانگذاشته! چنانچه مسموع شده که بعضي از ایشان ميگویند اندک بغضي از علي
بن ابي طالب باید در دل داشت تا سنّي تمام شد.
شبهه دوم :
ایضاً برادران مي گویند که شاهد وضع حدیث این است که رسول علي را به یمن فرستاده بودند که حلّههای نصارای نجران را
بگيرد و علي نبود.
ردیه دوم :
حال اینکه در همان حدیث است که رسول به علي نوشتن د که حلّهها را گرفته ،خود را مکه به ما رسان(ابن األثير1336 ،ق ،
ج  ،2ص .) 301
بعد از آنکه برادران در مناظره قدری به سر التفات آمدند ،فرمودند :
شبهه سوم :
رسول همين قدر فرمودند« :مَن کُّنتُّ مَوالهُّ فَعَلِيٌ مَواله» ،یعني هر کس من ناصر و دوست او هستم پس علي هم ناصر او است.

 - 21جهت اطالع کامل از اسناد حدیث غدیر ر.ک .عبدالحسین امینی ،الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب ،ج  ،3قم  ،دارالکتاب االسالمیه،3408 ،
ص .113
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ردیه سوم :
لکن توقع ما از ایشان این بود که راضي نمي شدند که خدا رسول خود را به زحمت اندازد که در چنان هوایي گرم در آن بيابان
با آن جمعيت چنين مطلبي را که بدیهي است به آن طور بيان کنند و علي را بلند کنند و این معني خيلي باعث خجالت نمي -
شود .مث ل این است که کسي از جایي بياید و بگوید من صنعتي بسيار خوب تعليم گرفتم و مردم همه را شایق تماشای آن
صنعت کند ،پس از انتظار بسيار و مشاهده به انظار ،سر خود را بر زمين کند و پای خود را به هوا؛ و بگوید :بوسوا بوسوا ،21
همچنين بوسوا کجا؟ انصاف که ذکر حدیث را که «أ لَستُّم تَعلَمونَ أنِّي اَولَي بِکُّم مِن اَنفُّسِکُّم» که ابن جوزی(1371ش ،ص ) 34
از علماءشان ،از احمد امام شان ،از عبدالملک بن عطيه از زیدبن ارقم روایت کرده مالحظه نکنند و چنين ترهّات به زبان جاری
کنند!
قصّه حارث بن نعمان فهری و نزول آیه سئل و سنگ بر سرش خورد ن را ،ثعالبي از مفسرین ایشان نقل کرده و شعرا شعرها
ساختند .منها ابن جوزی از حسّان بن ثابت نقل کرده
بينهم

بخــم والسمــع بالرســول منادیا

ینهادیهم

و قال :فمـــن موالکم و وليکــم؟

فقالوا و لــم یبــدوا هناک التعاميا

ولينــا

و وال جــدن منا المــرک عاصيا

فقــال لــه قــم یا علي فانني

رضيتک مــن بعدی اماما و هادیا

فمـــن کنت مــواله فهذا وليــه

له انصار صــدق مواليا

الهک

یــــوم

مولينـــا

دعا

هنــاک

الغدیــر

و

اللهم

انت

وال

فکونــوا

و کــن للذی عاداً عليا معادیـا

وليــه

(محمد حموینى1343 ،ق،ص  73و ) 71

ابن جوزی خود نيز همين معني را ترجيح داده و از ابوالفرج اصفهاني هم صریح لفظ اولي را از نبي بعد از مولي نقل کرده .قربان
قریحه فهم .مولوی رومي ميفرماید:
گفت هر کو را منم موال و دوست
کيست

موال؟

آنکه

آزادت

ابن
بنــد

کند

چون به آزادی نبوّت هادی است
ای

گروه

مؤمنان،

شادی

من

علي موالی اوست

عمّ

رقيت

برکند

مؤمنان را

کنيد

زپایــت

زانبيـــا آزادی است

همچو سرو و سوسن آزادی کنيد

شبهه چهارم :
ایراد دیگر هم کرده اند که الزم مي آید امامت علي در حيات نبي.
24

 -احتماالً به کنایه منظور این است که شاد باشید ،شاید باشید ،اما قصد واقعی مؤلف از این عبارت این است که اگر واقعاً منظور پیامبر اکرم(ص) از

جمع کردن مردم در کنار غدیر خم تأکید بر دوستی و محبت علی(ع) باشد ،آن حضرت متهم به اقدامی عبث و بیهوده خواهد شد.
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ردیه چهارم :
به فاء عاطفه التفات نکرده ،که ابن مالک مي گوید و الفاء للترتيب به اتّصال .گذشته از اینکه چه ضرر دارد امام هم بود ولي
مأمور به اطاعت نبي بود .چون نبي ]که[ قبل از بعثت نبي بود ،و مأمور به دعوت نبود.
شبهه پنجم :
یک سخن دارند که مولي به معني اولي نيست چرا که مفعل در کالم عرب به معنای افعل نيامده .ردیه پنجم :
بسيار این سخن فاسد است چنان چه شارح جدید تجرید که از خودشان است ،از ابوعبيده نقل کرده و جمعي از مفسرین
خودشان نيز مثل ابوالقاسم بن محمد مراد الصدیقي و نيشابوری( 1111ق ،ج  ،6ص ) 261و بيضاوی ( 1111ق ،ج  ،6ص ) 137
«مأواکُّمُّ النَّارُّ هِيَ مَوالکُّم»

26

را تفسير کردهاند به اَولي بِکُّم .و حدیث نبوی را که «اَیُّّمَا امرأهٍ نُّکِحَت بغيرِ إذنِ مَوالها»(ابن

جوزی ،ج  ،2ص  ) 133ای  :االولي بها و المالک لتدبيرها ،تفسير کردهاند.
شبهه ششم :
در آخر مي گویند احتمال بودن موال به معني ناصر کافي است در ردّ استدالل.
ردیه ششم :
این سخن زیاد هذیان است که در مداليل الفاظ که ظاهری دارند احتمال ،قادح نيست؛ به اتّفاق علما ،برعکس مطالب عقليه.
مورد اذا جاء االحتمال بطل االستدالل ،مطالب عقليه است .بالجمله فساد ایرادات ایشان در کمال ظهور و داللت دليل مزبور
کالنّور علي شاهق الطّور است .والحمداهلل
نتیجه گیری :
امامت از دی دگاه شيعة اثنا عشری با دیدگاه اهل سنّت تفاوت جوهری دارد .چه اهل سنّت اساساً به عصمت امام باور ندارند و به
دنبال این دیدگاه ،به منصوص بودن امام از جانب خدا و رسول نيز معتقد نيستند .شيعة اثنا عشری ،امامت را از راه های
مختلف از جمله قاعدۀ عقلي لطف اثبات مينمایند و به دنبال این استدالل به عصمت و منصوص بودن امام نيز معتقد هستند و
همچنين این دیدگاه را با استناد به احادیث متواتر و مستفيض که در کُّتُّب معتبر شيعه و سنّي وارد شده از جمله حدیث
غدیر ،ثقلين ،آیه والیت و بسياری از احادیث کتاب الحجّة اصول کافي ،از آن جمله ميباشند که برخي از آنها در متن مقاله
آمد .در این ميان ،نقش علمای شيعي در طول تاریخ دقيقاً در طول رسالت و مسئوليت ائمه است  .این علماء هر کدام در زمان
خود مدافعي اساسي در دفاع از تشيع در برابر تهاجمات گروههای مختلف بو ده اند .یکي از این علماء مال محمد حسن هردنگي
از فقهای مشهور خراسان و صاحب کتاب سترگ تامالت کالميه بوده که در پاسخگویي به مسائل مختلف دارای ابتکاراتي است .
لذا این مقاله با تاکيد به بررسي نقلي شبهات وارده بر حدیث غدیر خم و آیه والیت بر اساس نظرات ایشان تدو ین گردیده که
نوع پاسخگویي به این شبهات را در آثار سایر متکلمين نمي توان دید .اميد که مورد استفاده عالقه مندان قرار گيرد.
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