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یوم الرحبه و تحلیل مواجهه شاهدان غدیر خم با آن
عبدالرحمن باقرزاده

S
f

**

زینب السادات حسینی

[تاریخ دریافت69/50/42 :؛ تاریخ پذیرش]69/04/05 :

چکیده
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کلیدواژهها :امام علی

 ،مناشدة ،رحبه ،استشهاد ،غدیر خم ،صحابه.

حدیث غدیر خم از مهمترین اسناد شیعه در اثبات والیت امام عل ی اس ت ب ه رغ م
تواتر و داللت صریح آن بر امامت ،یک ی از دالی ماالا ان امام ت و والی ت ب
حضرت علی  ،ادعای استشهادنکردن ایشان به حدیث مزبور است از آنجا ک ه بیش تر
دوران امامت ظاهری ایشان در کو ه سپری شد و یکی از میدانگاههای معروف کو ه ب ه
گاه ایراد خطبه ،رحبه بود ،این مقاله یکی از مناشدةهای ام ام را در ای ن می دان ،ب ه
روش توصیایتحلیلی با رویکرد کتابخانهای بررسی کرد و به این نتایج دست یا ت ک ه
ایشان در رحبه به حدیث غدیر استشهاد کرده که حدود  03نا ر از اص حاب پی امبر ،
برخی به صراحت و ی المجل ش هادت داده و برخ ی بع دها ب ه آن اکع ان کردن د از
شواهد به دست میآید که مناشدة مزبور ،ع وه بر روایتش دن از رری ص ص حابه ،ت واتر
معنوی نیز دارد؛ و از قراین ،از جمله اینکه مناشدة پ از جنگ جم و تردید در اراع ت
از امام رخ داده و حضرت با شدت با منکران برخورد کرده و نیز از اب ت ی برخ ی
به بیماری و سپ اقرار آنان به حدیث ،برمیآی د ک ه منر ور از ح دیث غ دیر امام ت و
والیت است نه صرف محبت و دوستی
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 .1طرح مسئله

حدیث غدیر خم از مهم ترین اسناد شیعه در اثبات والیت امام علی

و ساایر اماماان

شیعه است .به رغم تاواتر حادیث و دال ات صاری آن بار موعاوم امامات ،ی ای از

بهانه های مخا فان والیت حضرت علی

 ،ادعای استشاهادن ردن آن حضارت

احادیثی چون حدیث غادیر در اثباات والیات و امامات خاود اسات .ا ا م
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باه

اد بان

عبدا وهاب با صراحت می گوید« :من کنت ماواله بار خال ات بال اا او علای

]

دال ت ندارد؛ چراکه اگر داشت ،علی (رعی اهلل عناه) آن را ادعاا مایکارد .زیارا او باه
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منظااور حاادیث داناااتر بااود .ااف ادعااای خال اات بال ا ا عاارورتا با ا اساات»

(ابن عبدا وهاب .)۷ :۲۲۱۱ ،این در حا ی است که به گواهی تاریخ ،آن حضرت

بارها به

این حدیث استشهاد کرد ،از ج له در روز شورا ،ایام خال ت عث ان ،جنگهای ج

o
e

صفین و  . ...عالوه بر ه ه اینها ،مناشده آن حضرت

و

در رحبه کو ه و استشاهاد باه

این حدیث شهرت بسیار دارد که ب ث درباره آن ،م ور این مقا اه اسات .ا ا اف از

بیان معنای «رحبه» و جایگاه آن در کو ه ،برداشت اص اب شاهد در غادیر ،از حادیث

iv

غدیر بررسی میشود؛ چراکه از استنباط آنان از حدیث غدیر بر خال ات بال اا اماام

علی

 ،سندی دیگر بر حقانیت ادعای خال ت حضرت

ور واع

یامبر

اثبات میشاود .اف باه

h
c

رسش اصلی مقا اه چناین اسات :برداشات اصا اب شااهد خیباه غادیر

از حدیث «من کنت مواله ه ا علی مواله» چه بوده است؟

r
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 .2پیشینه تحقیق
بسیاری از منابع ،به صورت ع نی مباحثی درباره مناشده رحباه میارک کردناد (امینای،

 ، 6۷1/۲ :۲۲۲1أعالم ا شهود ألمیرا ؤمنین

یوم ا رحبة ب دیث ا غدیر؛ میالنی ،5/9 :۲63۷ ،مناشدة

أمیرا ؤمنین ا ا ابة عن حدیث ا غادیر) ،با این حال ،نگارندگان با وجود جستوجو ،به
مقا ه یا کتاب مستقلی در این موعوم دست نیا تند تاا بتوانناد مقایساهای در ایان بااره
داشته باشند .ا با توجه به اه یت مناشدة و عارورت تبیاین مساتق آن ،ایان ت قیا

صورت یر ت.
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 .3مفهومشناسی
 .1 .3آشنایی با «رحبه»

واژه «رحبه» به معنای موععی وسیع ،راخ و گسترده مانند میدانهای امروزی است کاه
در جلوی منازل ،مساجد یا سایر اماکن واقع شده باشد .این واژه به صورت «ا رَّحْباة» و

«ا رَحَبَة» خوانده می شود و ج ع آن عبارت است از :رِحاب ،رَحْبَ ،رَحَاب ،رَحْبَاات و
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رَحَباتٌ (ابنمنظور.)۲۲1- ۲۲۲/1 :۲۲۲۲ ،

عالوه بر منا

گوناگون در کو ه و ا راف که به نام «رحبه» معروف بودند (از ج له

S
f

1

رحبه خنیف و رحبه ما ک بن وق که در هفت رساخی مرکاک کو اه باود و بعادها

تخریب شد) روبه روی مسجد و داراالماره کو ه نیک منیقه بازی بود و ظاهرا سا وهایی
برای نشست و برخاست داشت که در تاریخ به نام «رحبه کو ه» مشاهور شاد .باه نقا

o
e

در آن نقیه با عنوان «رحبه علی م]» هم ناام
برخی ،ظاهرا چون س ونت امام علی
برده میشد (بالذری ،بیتا ،)6۷۲/۲ :به گفته ح وی از این منیقه با نام «رحبه بنیهاشم» نیک

نام برده میشود (ح وی ،بیتا .)۲6۱/۲ :تاریخ از این نقیه کو ه ،راوان نام برده و بکرگان و
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مردم کو ه از آن به عنوان م لی برای گفتوگوهای ع ومی استفاده میکردند.

بعد از جنگ ج  ،در روز دوازدهام رجاب ساال 61
بنا به نق  ،حضرت علی
ه.ق .با سپاه ظفرمند خود با استقبال گسترده مردم وارد کو ه شد و در اسخ باه رساش

c
r

از این ه « در کجا نکول اجالل خواهید داشت؟ آیا در قار ح ومتی؟» رمود« :در رحباه

نکول خواهم کرد» .آنگاه به مسجد آمد و دو رکعت ن از به جای آورد .ساپف بار منبار

ر ت و خیبهای ایراد کرد (عیار منقری ،بیتا.)6/۲ :

بعدها آن حضرت

A

از این م ان بارای ایاراد خیباه ،آماوزک اح اام و معاارف

اسالمی ،گفت وگو و رسش و اسخ با مردم استفاده راوان کرد؛ مانناد خیباه معاروف
شقشقیه که به روایت ابنعباس ،امام

 .)6۲9/۲برخی نیک آوردهاند که حضرت

آن را در رحبه ایراد رمود (م ارم شیرازی:۲631 ،

در رحبه مردم را ا عام میکرد (بالذری ،بیتاا:

 .)۱9۱/۲از برخی روایات نیک به دست میآید که امام عار (عج) و خانواده و اهلش هم،
نیک بوده و سرزمین مقدس و اکی م سوب
در رحبه کو ه که مس ن حضرت نوک
میشود ،س ونت خواهند کرد (ب رانی.)65۱/۲ :۲۲۲1 ،
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هرچند نقاط مختلفی در کو ه به نام رحبه وجود داشت اما شواهد حاکی از آن است

که مناشده مد نظر در رحبه مسجد کو ه اتفاق ا تاد؛ چنانچه شارک معتک ای نهاجا بالغاه
با مردم در رحبه قار کو ه یا رحبه مسجد جاامع کو اه مناشادة

آورده است« :علی

کرده است» (ابنابیا دید.)۷۲/۲ :۲636 ،
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 .2 .3بررسی واژه «مناشدة»

واژه «مناشَدَة» مادر و اسم مفعول از «نَشَدَ» و «ناشد» و به معناای راخاوانی ،ا ت ااس،
دعوت ،درخواست ک ک و ت نا است« .نشده» باه معناای «او را ساوگند داد» اسات ،و
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بنابراین« ،نَشَدتکَ بِاهلل» یعنی «با قسام باه اهلل از تاو رسایدم» ( راهیادی.)۲۷91/6 :۲۲۲۲ ،

«ناشده اهللَ» و «ناشده باهلل» یعنی «او را باه خادا قسام داد» و «عا ن قسام باه اهلل از او

o
e

درباره چیاکی رساید» (ابانمنظاور .)۲۱۲/6 :۲۲۲۲ ،بناابراین ،منظاور از مناشاده حضارت
باه اهلل ،کاه در روز
با قسمدادن اص اب یاامبر
این است که حضرت
علی
غدیر خم حاعر و شاهد بیان حدیث غدیر بودند ،درباره حدیث غدیر و معنا و مفهاوم
واقعی آن استفسار کرد.

 .4بررسی صحت روایات مناشدة
مناشده امام علی
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در رحبه کو ه بین شیعه و اها سانت بسایار معاروف اسات و

اخبار رسیده در خاوص آن به اندازهای راوان است که زمینه هر گونه ان اار مااجرا

را از بین می برد .زیرا تعدد راویان این داستان و عالوه بر آن ،وثاقت غا ب یا ه گای
آنان ،باعث شده است ص ت روایاتشان را بکرگان رجا ی عامه تأیید کنند .بار اسااس

A

باه
این روایات ،بعد از آن ه برخی گفت وگوهای مردم درباره امامات اماام علای
و
رسید در رصتی مناسب که بسیاری از صا ابه یاامبر
گوک آن حضرت
ک خاود از
سایرین در رحبه حضور داشتند آناان را ساوگند داد کاه هار کاه باا گاو ِ
یامبر

حدیث غدیر را شنید برخیکد و بر آن گواهی دهاد .تعادادی از آن ج اع

بین  ۲۱تا  61نفر بر شنیدن این حدیث شهادت دادند که برخای ،از مجاهادان جناگ
بدر بودند؛ چنان که سیو ی از اح د بان حنبا از ابوا یفیا آن را نقا کارده اسات

.)۲51/1 www.SID.ir
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از آنجا که تاریخ این احتجاج بعد از سال  73ه.ق .بوده و از وقت صدور حادیث

غدیر  53سال گ شته بود  ،بیعی است بسیاری از ص ابه که حدیث را شنیده بودهاند
از دار دنیا رحلت کرده باشند و نیک برخی در جنگها شهید شده و برخی دیگر نیک در
کشورها و شهرهای مختلف راکنده شده باشند و این چند نفر تنها کسانی بودناد کاه
در کو ااه ،آن هاام در منیقااه رحبااه ،در آن وقاات حاعاار بااوده و باارای اماماات
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امیرا ؤمنین

به حدیث غدیر شهادت و گواهی دادند.

در این بخش از مقا ه ،به تعدادی از روایات مربوط اشاره میکنایم .خاوکبختاناه
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این روایات شهرت بسیار دارد و ص ت بسیاری از آنهاا را دانشا ندان رجاا ی عاماه

تأیید کرده اند ،به گونه ای که هر ژوهشگری را از بررسی اسناد تکتک آنهاا باینیااز
می کند .در این بخش ،روایت به نق از برخی از حاعران در این مناشدة ذکر میشود.
 .1 .4ابوطفیل

o
e

منابع مختلفی از عامه روایت مناشده رحبه را از ابوا یفی عاامر بان واثلاه یثای نقا
در برخاای از جنااگهااا و آخاارین نفاار از
کردنااد .وی از یاااران حضاارت علاای

v
i
h

است که (احت اال) در سال  ۲1۱ه.ق .از دنیا ر ات
درک کنندگان و ص ابه یامبر
(ابن اثیر جکری۲9۲/6 :۲۲۲۷ ،؛ حاکم نیشابوری .)۷۲1/7 :۲۲۲۲ ،در مسند اح د بان حنبا از
زبان وی آمده است:

امیرا ؤمنین

c
r

مردم را در رحبه ج ع کرد و رمود« :سوگندتان مایدهام هار

مسل انی که سخنان یامبر

را در روز غدیر خم شنید برخیکد» .ف سی نفار

A

و به گفته ابونعیم ش ار راوانی برخاساتند و شاهادت دادناد کاه یاامبر

در

حا ی که دست های علی را گر ته باود باه ماردم رماود« :آیاا مان باه خودتاان

او ویت ندارم؟» .گفتند« :بله یا رسولاهلل» .رمود« :مان کنات مَاوْالَه َهَا َا مَاوْالَه.
ا لهم وَالِ من وَاالَه وَ عَادِ من عَادَاه» .از رحبه خارج شادم .گویاا در قلابم چیاکی

بود.

5

ا با زید بن ارقم مالقات کاردم و داساتان را بارایش گفاتم .گفات« :چاه

چیکی ان ار شود؟ من هم از یامبر

ک.)۲96۱۲
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ه ین را شنیدم» (ابنحنب  ،بیتاا،6۷1/۲ :
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از منابع دیگر که روایتش را نق کردند میتوان به مسند باکار (باکار،)۲66/5 :۲۲19 ،

خاائص نساائی (نساائی ،)۲۲6/1 :۲۲11 ،صا ی
اسد ا غابة (ابن اثیر جکری ،)۱15/6 :۲۲۲۷ ،ا بدایة وا نهایة (ابان کثیار دمشاقی ،بایتاا،)۱۲۲/3 :
مج ع ا کوائد هیث ی ه راه با تأیید ص ت روایات (هیث ای )۲1۲/9 :۲۲1۷ ،و  ...اشااره
ابانحباان (ابانحباان،)6۷1/13 :۲۲۲۲ ،

کرد.
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ناصرا دین ا بانی ،حدیث شناس معروف معاصر ،بعد از نق ایان روایات از چناد

منبع می گوید « :سند حدیث بر اساس شرط بخاری ص ی

S
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است» (ا بانی ،بیتاا.)۱۲9/4 :

عیاء مقدسی نیک سند این روایت را تأیید میکند و میگوید« :ساند آن حسان اسات»

(مقدسی)616/1 :۲۲۲1 ،؛ و در تعلی شعیب األرنؤوط ،ذی روایات اوق ،چناین آماده
است « :اسناد آن ص ی و رجال آن ثقه و از ج له رجال شیخین هستند ،به جاک یار

o
e

بن خلیفة که از ج له رجال سنن است» (ابنحنب  ،بیتا.)6۷1/4 :

عث ان خ یف ،م ق معاصر وهابی ،ع ن اشاره به داستان مناشده رحبه ،و شهادت

ص ابه یامبر

 ،ص ت روایت را می یرد و میگوید« :دوازده نفر ص ابه بدری بار

v
i
h

سخن علی گواهی دادند .این حدیث در مسند اح اد آماده و ساندک صا ی اسات»

(خ یف ،بیتا ،)36/۲ :هرچند در مفاد حدیث مناقشه می کند و از ا یرک معناای امامات
شدیدا می رهیکد.

 . 2 .4عمرو بن ذی مر ،سعید بن وهب و زید بن یثیع

برخی مناشده رحبه را از سه راوی نق کردهاند:

c
r

A

ابوعبداهلل کو ی را ،که ع رو بن ذی مر و ع رو بن مره (ابنکثیر دمشقی ،بیتاا)۱۲1/5 :

نیک خوانده می شود ،بکرگان عامه نیک توثی کردهاند و با داشتن نهایت دقات و یشاوایی

توصیف ،روایاتش مقبول واقع میشود (ذهبی ،بیتا.)۲۱۲/۲ :

سعید بن وهب نیک از راویان ص ی مسالم و از صا ابه کهنساا ی اسات کاه دوره

جاهلیت را درک کرد (ابناثیر جاکری .)۲55/۲ :۲۲۲۷ ،ابنسعد در بقاات (ابانساعد ،بایتاا:

 ،)۲۷1/1ابنحبان (ابن حبان ،)۱9۲/۲ :۲۲۲۲ ،عجلای (عجلای ،)۲11/۲ :۲۲15 ،رازی در ا جارک
وا تعدی (رازی ت ی ی )19/۲ :۲۱۷۲ ،ابنن یر و ابنمعین (ابنحجر عسقالنی )3۲/۲ :۲۲1۲ ،و ...
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از وی تجلی کردند .وی سعید بن ابیحره نیاک نامیاده شاده و متو اای  95یاا  91ه.ق.

است (ه و )۱53/6 :۲۲۲۱ ،و ی ابنسعد او را متو ای  31ه.ق .در دوران عبدا لک ماروان

میداند (ابنسعد ،بیتا.)۲۷1/1 :

زید بن یثیع را نیک در منابع عامه بکرگانی ه چون ابن حبان ،ترم ی ،نسائی و عجلی

توثی کرده اند و در خور اعت اد بوده است (ابنحجر عسقالنی ،619/6 :۲۲1۲ ،ک۷3۱؛ ماکی،

D
I

.)۲۲5/۲1 :۲۲11

ابن کثیر و ابوب ر هیث ی به سند خود از ابواس اق سبیعی داستان مناشادة را از قاول

این سه نفر عینا مانند روایت ابو فی (با اعا ه ج له «وَ أَحِبَّ مَنْ أَحَبَّه ،وَ أَبْغِاْْ مَانْ

S
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یبْغِضه ،وَانْارْ مَنْ نَاَرَه ،وَاخْ لْ مَنْ خَ َ َه» در دعای یامبر

) نق کارده و در ایاان

آن می گویند « :بکار آن را روایت کرده و راویان آن هم راویان کتاب ص ی (بخااری یاا

o
e

مسلم) هستند ،جک یر بن خلیفه که ا بته او هم موث است» (ابنکثیر دمشقی ،بیتا۱۲1/5 :؛

هیث ی ،۲1۲/9 :۲۲1۷ ،ک.)۲۲1۲۲

ا بته در مسند اح د بن حنب نیک روایات مکباور تاا «وَ عَاادِ مان عَاادَاه» وارد شاده
(ابن حنب  ،بیتاا )۲۲3/۲ :و شعیب ارنؤوط هم در تعلی بر مسند اح د بان حنبا صا ت

v
i
h

روایت را تأیید کرده است .عایاء مقدسای هام ساند ایان روایات را تأییاد مایکناد و
میگوید« :سند روایت حسن است» (مقدسی.)۱۷1/۲ :۲۲۲1 ،
 .3 .4أصبغ بن نباته

c
r

از ج له راویان مناشدة ،رحبه اصبغ بن نباته است .ابناثیر روایتش را چنین آورده است:
امام علی

A

با مردم در رحبه مناشده کرد و گفت« :هر که ساخن یاامبر

را

در روز غادیر خام شانید برخیااکد .قاس هام کسااانی برخیکناد کاه مسااتقیم از
یامبر

شنیدند» .عدهای که در میاان آنهاا ابوایاوب اناااری ،و أباوع رة بان

ع رو بن م ان ،أبوزینب ،سه بن حنیف ،خکی ة بن ثابت ،عباداهلل بان ثابات

انااری ،حبشی بن جنادة سلو ی ،عبید بن عازب اناااری ،نع اان بان عجاالن

انااری ،ثابت بن ودیعة انااری ،أبو ضا ة انااری و عبدا رح ن بان عباد رب

انااری بودند برخاستند و گفتند« :شهادت مایدهایم کاه از یاامبر شانیدیم کاه

www.SID.ir

رمود :آگاه باشید که خدا و یّ من و من و یّ مؤمنان هستم .آگاه باشاید هار کاه

 / 56پژوهشنامه امامیه ،سال سوم ،شماره ششم

من موالی اویم ،علای ماوالی او اسات .خداونادا دوساتانش را دوسات بادار و

دش نانش را دش ن بدار» (ابناثیر جکری.)۲3۲/6 :۲۲۲۷ ،

چنان که مالحظه می شود ،راوی 15 ،نفار از اصا اب حاعار در روز غادیر و روز
مناشدة را نام برده است.

D
I

 .4 .4عبدالرحمن بن ابی لیلی

ابن ابی یلی که از بکرگان تابعین و شخای موث به حساب میآید (ذهبی)1۲۲/۲ :۲۲۲6 ،

S
f

نیک از راویان این حدیث است که ابنکثیر و اح د بن حنبا و بسایاری دیگار آن را از
رق مختلف ،از ج له به سند خود از س اک بن عبید بن ا و ید ا عبسی ،نق کاردهاناد

o
e

که « :بر عبدا رح ن بن أبی یلی وارد شدم .داستان مناشدة و برخاستن و شهادت دوازده
نفر را بر حدیث غدیر بیان کرد و در ایان گفت :ه گای جاک ساه نفار برخاساتند کاه
امام

آن سه نفر را نفرین کرد و نفرینش نیک مستجاب شاد» (ابانحنبا  ،بایتاا۲۲9/۲ :؛

ابنکثیر دمشقی ،بیتا.)۱۲۲/5 :

v
i
h

ه چنین ،مسند ابی یعلی (ابییعلی ،)۲۱3/۲ :۲۲1۲ ،ابناثیر (ابناثیر جاکری ،بایتاا،)۲۲3/۲ :

هیث ی در مج ع ا کوائد (هیث ی )۲15/9 :۲۲1۷ ،نیک روایت را نق کردند .ناصرا دین ا بانی
هم با اشاره به هر دو ری روایت وق ،بر ص ت آن مهر تأیید میزند و میگوید« :هر
دو ری روایت از ابن ابی یلی ص ی

 .5 .4یعلی بن مرة

یعلی از ص ابه یامبر

c
r

است» (ا بانی ،بیتا.)۱۲9/۲ :

A

و از حاعران در بیعت رعوان ،خیبر ،غاکوه اائف ،حناین،

ت م ه ،و  ...ساکن کو ه (ابنحجر عساقالنی )13۷/1 :۲۲۲۱ ،و  ...نیاک از راویاان حادیث
شانیدم کاه رماود :مان
مناشدة است .ابن اثیر از او نق می کند که گفت« :از یامبر
کنت مواله علی مواله ،ا لهم وال من وااله و عاد من عاداه .وقتی علی

به کو اه آماد

مردم را سوگند داد که چه کسی این را از یامبر شنید؟ عدهای از ج له یکید یا زید بان

شراحی انااری برخاستند و شهادت دادند» (ابناثیر جکری.)6۲۷/۱ :۲۲۲۷ ،
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 .6 .4زاذان ابوعمر الکندی

زاذان از یاران یامبر

و امام علی

است که دانش ندان عامه چاون ذهبای (ذهبای،

 ،۲11/۲ :۲۲۲6ک ،)۲116ابنمعین (مکی ،)۱15/9 :۲۲11 ،و عجلی (عجلای )611/۲ :۲۲15 ،او را
توثی کردند .ابن حجر عسقالنی در تقریب ا ته یب (ابنحجر عسقالنی )۱۲6/۲ :۲۲11 ،هام
از او با عنوان «صدوق» نام برده است .اح د بن حنب و ابنکثیر از أبیعبدا رحیم کندی

D
I

از زاذان نق میکنند که« :در رحبه ،از علی

 ،در حا ی که با ماردم مناشادة مایکارد،

در روز غدیر خم را شنید برخیکد ۲6 .نفر برخاستند
شنیدم که هر کف سخن یامبر
ن کنْات مَاوْاله َ َعلِای مَاوْاله»
و شهادت دادند که از یامبر شانیدند در غادیر رماود :مَا ْ

S
f

(ابنحنب  ،بیتا ،163/۲ :ک1۲۲؛ ابنکثیر دمشقی ،بیتا.)۱۲1/5 :

 .5حاضران در مناشدة

o
e

عالوه بر راویان وق که خود از حاعران مناشدة بودند ،نام ا اراد ذیا نیاک باه عناوان

شهود آن ماجرا ثبت شده است :أبوزینب بن عاوف اناااری ،أباوعَ رة بان عَ ارو بان
م ان انااری ،أبو َضا ة انااری از بدریون و شهید جنگ صفین ،أبوقدامه اناااری از

v
i
h

شهیدان صفین ،أبو یلی انااری (ظاهرا از شهدای صفین) ،أبوهریره ،أبوا هیثم ابن تیّهاان
از بدریون و شهید جنگ صفین ،ثابت بن ودیعه أنااری خکرجای ،حبشای بان جناادة

سلو ی ،أبوأیوب خا د أنااری ،خکی ة بان ثابات اناااری ذوا شاهادتین از بادریون و
شهید جنگ صفین ،أبوشری خوَیلد بن ع رو خکاعای ،زیاد (یاا یکیاد) بان شَاراحی
أنااری ،سه بن حنیف أنااری أوسی از بدریون ،أبوسعید خدری أنااری ،شدّاد بان
أوس معروف به أبویعلی أنااری ،أبوا عباس سه بان ساعد أناااری ،عاامر بان یلای
غفاری ،عبدا رح ن بن عبد رب أنااری ،عبداهلل بن ثابت أنااری خادم رساولاهلل ،

c
r

A

عبَید بن عازب أنااری ،أبو ریف عدی بن حاتم ،عقبة بن عامر جهنی ،ناجیة بن ع رو
خکاعی ،نع ان بن عجالن أنااری شاعر (امینی.)6۷1/۲ :۲۲۲1 ،

 .6صحابه کتمانکننده حدیث

از ن ات تأسف انگیک در مناشاده رحباه ،ان اار و ت ریاف حقیقات از ساوی برخای از
www.SID.irهرچند برخی از نویسندگان معاصر در تالکاند گناه بکرگ ان ار حقیقات
ص ابه است.
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و در نتیجه ابتال به نفرین امام

را از دامن این ا راد اک کنند ،و ای ایان امار چناان

مشهور است که با یک روایت ععیف ن یتوان در مقاب آن ایستادگی کرد.

بکرگان عامه ع ن نق روایت تاری کردند که« :إال ثالثة م یقوماوا ادعا علایهم

أصابتهم دعوته؛ جک سه نفر که برنخاستند و امام آنها را نفرین کرد و نفرینشان نیاک باه

آنها اصابت کرد» (ابن حنب  ،بیتا۲۲9/۲ :؛ ابنکثیر دمشقی ،بیتا)۱۲۲/5 :؛ و به روایت دارقینای
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در انتهای روایت عبدا رح ن بن أبی یلی آمده است« :عدهای برخاستند و شهادت دادند
و برخی حقیقت را کت ان کردند .اینان از دنیا نر تند تا آن ه باه نابیناایی و بارص مباتال

S
f

شدند» (ابنعساکر۱13/۲۱ :۲995 ،؛ متقی هندی ،۲6۲/۲6 :۲۲۲9 ،ک.)61۲۲۷

ابنابیا دید ذی عنوان « ا

ی ذکر ا ن ر ین عن علی م]» میگوید:

گروهی از استادان بغادادی ماا ذکار کردناد کاه عادّهای از صا ابه و تاابعین و

م دثین از علی

o
e

من رف بودند و نسبت به او بدگویی میکردند و بعضای از

آنها برای رسیدن به دنیا و منا ع آنی و عاج آن ،مناقب او را کت اان مایکردناد

و باه دشا نان او اعانات مااین ودناادو و از ج لاهن آنهااا انااف بان ما ااک اساات

(ابنابیا دید.)۷۲/۲ :۲636 ،

v
i
h

ف در اص ان ارِ ج عی از ص ابه حاعر در مناشده رحبه تردیدی باقی ن یماناد.

c
r

اما این ا راد چه کسانی بودند؟ باید به سراغ تاریخ و روایات مربوط ر ت .نام ا راد زیر

در روایات به چشم میخورد:
 .1 .6ابوحمزه انس بن مالک

A

ب رخی از روایات حاکی از آن است که انف بن ما ک ی ی از ایان ا اراد من ار حادیث
در رحبه بود .معروف است که وی از ناحیه صورت
غدیر در زمان مناشده امام علی
دچار برص بود ،به گونهای که با ع امه وشانده ن یشاد .ماکی مایگویاد« :أناف ابان
ما ک یسی داشت .عَ ْرو بن دینار از أبی جعفر م

د بن علی نق کارد کاه أناف بان

ما ک را دیدم که برص و یسی شدید داشت» (مکی.)6۷5/6 :۲۲11 ،

روایات مختلف حاکی از آن است که این برص م اول نفرین حضرت علی
ایشان در داستان رحبه بوده است؛ چنانکه ابنقتیبه دینوری آورده است:
د ی ان ار
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در صورت أنف بن ما ک برص باود .برخای گفتناد علای
یامبر

دربااره حادیث

«ا لّهمّ والِ من وااله ،و عاادِ مان عااداه» رساید .گفات « :یار شادم و

راموک کردم» .علی

او را نفرین کرد و گفت« :اگر دروغ میگویی خداوناد

تو را به سفیدی (برص) مبتال کند که ع امه ات آن را نپوشاند» (ابنقتیباه ،بایتاا:

.)۲61

D
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و سید شرف ا دین در نامه  51ا راجعات به کت ان انف اشاره میکناد و مایگویاد:
«چه بسا ا رادی که بغْ و کینه با امام ،آنان را از «قیام باه شاهادت واجاب» بازداشات.

S
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ه چون انف بن ما ک و بعضی دیگر که گر تاار نفارین اماام

موسوی.)۲3۷ :۲۲۲1 ،

شادند» (شارفا ادین

در مج وعه ای سراسر توهین از وهابیت به نام موسوعة شبه ا را ضة وا رد علیها کاه

در نرم ا کار معروف ا

o
e

تبة ا شاملة آمده ،به استناد شرف ا ادین اشااره مایکناد و آن را

نشانه تکویر و دروغ میداند و به ج له ایانی کتاب ابنقتیبه استناد میکند و مایگویاد:

«ابوم

v
i
h

د (ابنقتیبه) گوید :این روایت بیاساس است؛ و در ادامه میآورد :این ابنقتیباه

است که روایات را ت ا یب ،و ریشاه دارباودن آن را نفای کارده و اساساا آن را بارای

ت یبش میرک کرده است» (موسوعة شبه ا را ضة .)۲1/11 ،این در حا ی است که حقیقات
حاکی از نبود این ج له ایانی در متن اصلی کتاب و دسیسه مخا فان در کتاب ابنقتیباه
و ا کودن این ج له در سالهای اخیر به دست آنان است تا باعث بیاعتباری ایان ساند

کهن شوند؛ چراکه ابنابیا دید باا ینان میگوید:

ابن قتیبه حدیث برص و نفرین امیرا ؤمنین

c
r

A

بر انف بان ما اک را در کتااب

ا عارف در باب برص ،کاه اعیاان رجاال بادان مباتال باودهاناد ،ذکار ن اوده و

ابن قتیبه با وجود آنچه نسبت به ان راف او مشهور است اتّهامی (دایر باه م بّات
و عالقه به علی

) ندارد (ابنابیا دید.)۱۲3/۲9 :۲636 ،

به عالوه ،مؤ ّف کتاب ا عارف در هر موعوعی ماادیقی را ذکر میکند کاه ناکد او

مسلّم باشد ،و از آغاز تا انجام این کتاب دیده نشده که موعوعی را میارک ،و مااادی
آن را ذکر ،و سپف آنها را نفی و رد کند ،جک موعوم م ب ثو وی اوّل کسای را کاه
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به برص مبتال شده و نام او را می برد انف بن ما اک اسات .ساپف ناام ا اراد دیگار را

می برد .بنابراین ،آیا م ن است مؤ ّف در اثبات چیکی ،آنچه را ماداق آن دانسته ذکار
و بدان تاری  ،و سپف آن را ان ار کند و بگوید این داستان اص ندارد؟و

بالذری نیک نام سه نفر ،از ج له اناف ،را در میاان کت اانکننادگان ذکار کارد .او از

ابووائ نق میکند که:

D
I

علی م] بر روی منبر بود که گفت« :ش ا را باه خادا ساوگند ،هار کاف کاه از

رسولاهلل

شنید که در روز غدیر رمود« :خدایا دوست بدار دوساتان علای را

S
f

و دش ن بدار دش نان علی را» ف بایستد و شهادت بدهد» .باا این اه اناف بان
ما ک و براء بن عازب و جریر بن عبداهلل در زیر منبر نشسته بودناد ،و ای های

کدام بلند نشدند و شهادت ندادند .دوباره علی

o
e

کسی اسخ نداد .ف علی

ه اان حارفهاا را زد و ای

رمود« :خادایا هار کاف شاهادت صا ت ایان

کالم را مخفی کرد ،در حا ی که درستی آن را می داند ،ف از دنیا نرود تا این اه
نشانهای (بالیی) بر او بیاید تا بدان شناخته شود» (بالذری ،بیتا.)۱39/۲ :

v
i
h

ابووائ در ادامه گفته است « :ف انف بن ما ک به مرض برص مبتال شد و براء بن
عازب کور شد و جریر هم بعد از هجرت به جاهلیت اعرابی بازگشت و مرد» (ه اان).
هرچند در این روایت با صراحت از رحبه نام برده نشد و ی شواهد و قرائن به ع ی ه

c
r

سایر روایات ،حاکی از اشاره روایت به داستان مکبور است .ابونعیم اصفهانی نیک ه این
روایت را به سندک از ع یرة بن سعد چنین آورد:

A

علی م] را بر منبر مشاهده کردم در حا ی که اص اب رسول خدا

را سوگند

می داد و در میان آنها ابوسعید و ابوهریره و انف بن ما ک از ج له دوازده تن که
در ا راف منبر بودند ،حضور داشتند و علی م] در حا ی که بر منبر قرار داشت
رمود« :ش ا را به خدا قسم میدهم .آیا شنیدید از رسول خدا

که می رماود:

من کنت مواله علی مواله» .در نتیجه ه اه آنهاا برخاساتند و گفتناد« :بارخادایاو

آری» .ی ی از آن گروه برنخاست .علی

] رمود« :چه چیک مانع شد از این اه

برخیکی؟» .گفت« :یا امیرا ؤمنینو در اثر سال خوردگی دچار راموشای شادمو».
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رَأَینَا بَینَ عَینَیهِ ن تَة بَیضَاءَ َا توَارِیهَا ا ْعِ َامَة؛ بارخدایاو اگار دروغ مایگویاد او را
گر تار بالیی حسن و نی و بگردان .راوی گوید :آن شخص از دنیا نر ت تا این ه

ما دیدیم که بین دو چشم او نقیه سفیدی آش ار شد که ع امه ن یتوانسات آن

را بپوشاند» (اصفهانی.)۱1/5 :۲۲15 ،

D
I

به نظر می رسد دو ت ریف در متن ابونعیم اتفاق ا تاده است .ت ریف اول این ه ،ناام

شخص کت ان کننده حقیقت ح ف شد ،حال آن ه در روایات دیگر ،نام انف بان ما اک
برده شد .ع ن آن ه نام براء بن عازب و جریر هم در ایان روایات نیامادو و ت ریاف

S
f

است که در آن آمده بود « :اعربه ببالء حسن».
دیگر ،مربوط به دعای حضرت علی
بسیار بعید است کل ه «حسن» در نفری ن بوده باشد .زیرا ع ابی که در اثر کت ان حقیقت
و دعای امام

o
e

عارض او شد ،برایش ن بت بود نه بالی نی وو ا امینی باا اشااره باه

ه ین ت ریف میگوید:

فظ «حسن» زیادی است و این اعا هکردن از راویان یا استنساخکننادگان اسات.

v
i
h

زیرا آنچه به آن مرد (که بر اساس سایر احادیث وی ه ان اناف باوده اسات) از
کوری یا برص رسید ،ع اب و ن بتی بود که در اثر ادعای خالف واقاع و عا ر
یری و راموشی به او رسید و چنین بالیی ،بالی حسن نخواهد باود ،چاه ایان

c
r

بلیه برای رسوایی و ضی ت بر سر او آمد و خاود نیاک اذعاان باه آن داشات و

وِرد زبانش بود (امینی.)619/۲ :۲۲۲1 ،

A

ن ته گفتنی این ه انف عالوه بر ادعای نسایان ،ادعاای یاری کارده و راموشای را
معلول آن دانسته که این ادعای وی نیک خالف واقعیات باود؛ چراکاه بعاد از مهااجرت

به مدینه ،مادرک در حا ی که حدود ده سال داشت دستش را گر ات و
رسول خدا
خواست وی را به عنوان خادم بپا یرد .از
آورد و از آن حضرت
خدمت یامبر
رف دیگر ،مناشده حضرت علی

قب از سال  ۲1ه.ق .بوده؛ در نتیجه در زمان ایان

گفت وگو ،انف بن ما ک ک تر از نجاه سال داشت (ه ان.)69۱/۲ :

برخی از منابع عامه نیک ابتالی انف بن ما ک به برص را ذکر کردند و ی از تااری
www.SID.irره ر تند .اح د بن خییب از این دسته است که میگوید:
به علت آن ف
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از ج له خواص و نکدی ان رسولاهلل

 ،انف بن ما ک ،خادم ایشاان اسات ...

و علی بن ابی ا ب م] دربااره موعاوعی از او رساید و ای اناف اساخ او را
نداد .ف علی م] گفت « :خدایا بر جاایی از بادن او بارص قارار ده کاه حتای

ع امه اک آن را نپوشاند» .ف انف بن ما ک برص گر ت .ماردی باه اناف بان

ما ک گفت« :این چیست؟» .انف اسخ داد« :اثر نبوت است» .منظورک رساش

D
I

و خواسته علی بن ابی ا ب (رعی اهلل عنه) بود (ابنخییب.)31 :۲۲1۲ ،

روشن است که داستان وق ،مربوط به کت ان ماجرای حدیث غادیر و نفارین اماام

علی

S
f

در واکنش به کت ان ما ک بن انف است و ی مؤ ف مکبور ،حقیقات مااجرا را

ت ریف کرد .در نقیه مقاب  ،برخی کوشیدند انف را با استناد باه روایتای از ع یار بان

o
e

سعد ،جکء شهادت دهندگان رحبه معر ی کنند .ی ی از نویسندگان وهابی میگوید:

برانی در معجم ا اغیر ( برانی ،بیتا ،۲۷3/۲ :ک )۲۷5از ع یره نق کرد« :شاهد

مناشااده علاای
حضاارت

بااا اص ا اب یااامبر

باار منباار بااودم کااه هاار کااه از آن

v
i
h

حاادیث روز غاادیر را شاانید شااهادت دهااد ۲۱ .نفاار از ج لااه

ابوهریره ،ابوساعید خادری و اناف بان ما اک برخاساتند و گاواهی دادناد»... .

حدیث سند دیگری هم دارد که ابنکثیر در ا بدایة (بایتاا )۱۲۲/5 :نقا کارد... .

c
r

این روایت تاری دارد کاه اناف از شاهادت دهنادگان باه حادیث غادیر باود

(موسوعة شبه ا را ضة.)۲۱/11 :

A

بررسی ها نشان می دهد ابن کثیر روایت ع یرة بن سعد را دو بار از ریا إسا اعی
بن ع رو بجلی (ابنکثیر دمشقی ،بیتا ۱۲۲/5 :و  )6۲3/۷نق میکند ،در حا ی که خودک ،او
(اس اعی ) را به عنوان راوی ععیف معر ی مای کناد (ه اان۱۲۲/5 :؛ عقیلای،31/۲ :۲۲1۲ ،

ک .)99وی بار دیگر بدون ت رار متن حدیث ،به ری دیگری باه ایان روایات اشااره

می کند که به نظرک ری «ثقه» به حساب میآید« :و قد رواه عبیاداهلل بان موسای عان
هانی بن ایوب و هو ثقة عن ل ة بن مارف» (ه ان) .این ری دقیقاا ه اان ریقای

است که نسائی نیک روایت ع یرة بن سعد را نق می کند (نساائی ،۲6۲/5 :۲۲۲۲ ،ک،)3۲۷1

بدون آن ه نامی از انف بن ما ک به عنوان ادای شهادت در آن برده شده باشد.
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از رف دیگر ،روایت ع یرة 7در منابع مختلف دیگر مانند کنک ا ع
 ،۲5۲/۲6 :۲۲۲9ک ،)61۲31و جامع االحادیث (سیو ی ،بیتا )۱1۱/۲1 :نیک به ه این صاورت
آمده است .ا بته هیث ی هر دو روایت را در مج ع ا کوائد ذکر کارده اماا او قاس ساند

ال (متقای هنادی،

روایت وق را حسن دانسته نه روایتی که انف را جکء شهادتدهنادگان معر ای کارده

است (هیث ی ،۲13/9 :۲۲1۷ ،ک .)۲۲16۲برانی نیاک عاالوه بار معجام ا ااغیر ،در معجام
االوسس این روایت را که انف جکء شهادت دهندگان است ،آورده اما در ایان میگویاد:

D
I

« این حدیث را جک اس اعی بن ع ارو از مساعر روایات ن ارد» ( برانای ،بایتاا،613/۱ :

S
f

ک ،)۱۱5۲حال آن ه مکی در ته یب ا
نیاورده است (مکی.)۲1۲/۱۷ :۲۲11 ،

اال ،اصاال اسا اعی را جاکء راویاان از مساعر

نتیجه آن ه روایت ل ة بن مارف از ع یر بن سعد (سعید) با چند ری نق شاد

o
e

که قس در ری اس اعی بن ع رو بجلی نام انف به عنوان شاهادتدهناده آماد ،و باا

توجه به ععیف بودن اس اعی مکبور و بی اعتنایی اغلب بکرگان به روایت وی ،روایتش
از درجه اعتبار ساقس است؛ چنانکه احت ال ت ریف در روایت مکبور و ا کودهشدن ناام

iv

انف ،به منظور د ام از اندیشه «عدا ت ص ابه» بعید به نظر ن یرسد.
گفتنی است نفرین امام

علی

باعث شد انف به

ر جبران بیفتد و بعدها مناقاب اماام

h
c

را ذکر کند؛ چنانکه ابن ابی ا دید در جای دیگری از کتابش ع ن نق مجدد

حدیث انف از عث ان بن میرف نق کرده است که:

r
A

مردی اواخر ع ر انف بان ما اک دربااره اماام] علای بان ابای ا اب م] از او
رسید .گفت« :بعد از جریان رحبه سوگند خاوردم حادیثی دربااره علای م] را

کت ان ن نم .او سرسلسله متقین در روز قیامت است .به خادا ساوگند ایان را از
یامبر ص] ش ا شنیدم» (ابنابیا دید.)۷۲/۲ :۲636 ،

 .2 .6براء بن عازب انصاری

براء ی ی از مشهورترین اص اب است که برخی روایاات مانناد روایات ایشگفتاه از

بالذری ،حاکی از کت ان وی در روز رحبه و اباتال باه نابیناایی در اثار نفارین اماام

است؛ و صفدی هم وی را در ردیف نابینایان ذکر میکند و میگویاد« :بعاد از نابیناایی
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وارد کو ه شده و در سال  ۷۲و در زمان ماعب بن زبیر در آنجا و ات یا ت» (صافدی،

بیتا .)۲5/۲ :م ب ا دین بری نیک بدون بردن نامی از ارد خااص و باه صاورت مابهم

می گوید« :از علی بن زاذان روایت شد که امام علی
حدیث را ت یب کرد .ف علی

مرد گفت« :بله» .ف علی

D
I

حدیثی را نق کرد و ماردی آن

رمود« :اگر راست میگویی تو را نفارین کانم؟».

آن مرد را نفرین کرد و آن مرد برنگشت مگر این ه کاور

شده بود» (مرعشی.)۷۲6/3 :۲۲19 ،

S
f

 . 3 .6عبدالرحمن بن مدلج و یزید بن ودیعه

از ج له ا رادی که به کت ان حقیقت غدیر روی آوردند عبدا رح ن بن مد ج و یکید بن
4
ودیعه انااری هستند .در اسد ا غابة ع ن ذکار داساتان و ساند روایات از ابانعقاده

o
e

میگوید او از أَبوإِسْ َاق نق کرده است که:

علی م] روز رحبه مردم را سوگند داد که هار کاف ایان ساخن رساولاهلل

« من کنت ماواله علای ماواله ،ا لهام وال مان وااله و عااد مان عااداه» را شانید

v
i
h

شهادت دهد .ف گروهی برخاسته و شهادت دادند و گروهی نیک کت ان کردناد

و آنها که کت ان کردند از دنیا نر تند مگر این ه کور شدند یا آ تای بادانها رساید

که یکید بن ودیعه و عبدا رح ن بن مد ج از این کت انکنندگان بودهاند (اباناثیار

جکری ،بیتا ،513– 51۷/6 :ک.)6633

c
r

شگفت این ه ابن حجر عسقالنی در نق این میلب عینا با ه ان ساند از ابانعقاده،

A

امانتداری را زیر ا گ اشته و از یک رف ،متن روایات غادیر را کاما بیاان ن ارده و
قس ت دوم روایت یعنی ج له «ا لهم وال من وااله و عااد مان عااداه» را حا ف کارده

است و از رف دیگر ،برخالف نق ابان عقاده ،عا ن حا ف ناام یکیاد بان ودیعاه،
عبدا رح ن بن مد ج را نیک به جای کسانی جا زده است کاه بار شانیدن حادیث غادیر

شهادت دادند (ابنحجر عسقالنی ،659/۲ :۲۲۲۱ ،رقام ،)5۱1۲در حاا ی کاه عبادا رح ن بان
مد ج از کسانی بود که بر این میلب شهادت نداده و روایت را کت ان کرده است.
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 .4 .6جریر بن عبداهلل بجلی

از روایات گ شته روشن شد که جریر بن عبداهلل نیک در ج اع کت اانکننادگان باوده و
شده است (بالذری ،بیتا.)۱39/۲ :

مش ول نفرین آن حضرت
 .5 .6زید بن ارقم خزرجی

D
I

اره ای از روایات نیک حاکی از آن است که زید بن ارقام نیاک از ج لاه کت اانکننادگان
مبتال شد .برانی ،هیث ی ،ابانمغااز ی و

روایت غدیر بود و به نفرین حضرت علی
 ...از زید بن ارقم نق کردند که:

S
f

علی

روز رحبه مردم را سوگند داد که هار کاف ایان ساخن رساولاهلل

« من کنت ماواله علای ماواله ،ا لهام وال مان وااله و عااد مان عااداه» را شانید

o
e

شهادت دهد .ف  ۲1نفر برخاستند و شهادت دادند .سپف زَید بْان أَرقَام اداماه
داد َ « :نْت ِی َنْ کتَمَ َ َهَبَ بَاَرِی ،وَ کانَ عَلِی رَعِای اهلل عَنْاه دَعَاا عَلَای مَانْ

کتَمَ» ( برانی ،۲۷۲/5 :۲۲1۲ ،ک ۲935و ۲991؛ ابنمغاز ی۷۲ :۲۲۱۲ ،؛ حلبی:۲۲11 ،

v
i
h

66۷/6؛ هندی۷51/۱۱ :۲611 ،؛ امینی.)6۲5/۲ :۲۲۲1 ،

در نقیه مقاب  ،برخی از روایات حاکی از ادای شاهادت زیاد در روز رحباه اسات

(ابنکثیر دمشقی ،بیتا6۲۷/۷ :؛ مرعشی)6۲1/1 :۲۲19 ،؛ چنانچه روایت ابو فیا و اظهاار وی
مبنی بر رسش از زید درباره مناشده امام علی

c
r

به حدیث غدیر و اسخ زید باه وی

با روایت کت ان ایشان در رحبه ناسازگار مین اید؛ واهلل اعلم.

A

ا بته روایات راوانی هم از زید بن ارقم وارد شده که واقعه غدیر خم را بیان میکند.

ظاهرا د ی این تنبّه ،ه ان نفرین حضرت علی

بود که او را در ادامه زندگی ،به بیان

حقیقت وادار کرده بود؛ چنانکه ابنابیا دید از ابیسلی ان مؤذن نق میکند که:
علی

مردم را سوگند داد که چه کسی ایان ساخن «مان کنات ماواله علای

مواله» را از یامبر

شنید؟ عدهای گواهی دادند و ی زید بن ارقام باا آن اه آن

را می دانست گواهی نداد .ا علی

بر او باه کورشادن نفارین کارد .او هام

نابینااا شااد و بعاادها کااه نابینااا شااد باارای مااردم حاادیث را روایاات مااین ااود
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ض بن روزبهان مدعی است احادیث مناشده رحبه و ان ار برخی ص ابه به د یا

مستفیْ بودن داستان غدیر ،از روایات جعلی شیعیان است (میالنی ،۱۲/9 :۲63۷ ،به نق از:

ابیال نهج ا با  ،مخیوط) .و ی گکارکهای معتبر وق در کت ان حدیث غادیر در رحباه،
نادرستی اظهارات وی و سایر ه ف رانش را ثابت میکند .وی ه چنین نفارین صا ابه

از جانب امام علی

D
I

را بعید دانسته و دور از اخاالق ایشاان مایداناد ،در حاا ی کاه

ص ابه مکبور با ان ار ی ی از معتبرترین اسناد تاریخی در روز مناشدة ،خود را مسات

نفرین قرار داده اند و گکارک های راوانی از نفرین یامبر اعظم

S
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و سایر ص ابه بر بعضی ا راد ،استبعاد مکبور را ابیال میکند.

و حضرت علی

گفتنی است ت ریف حدیث غدیر در رحبه ،نادرستی انگاره عدا تِ ت ام صا ابه را

نیک ثابت می کند؛ چراکه ص ابه ای که شاهد ماجرای غدیر خم بودند بهراحتای حقیقات

را کت ان کردند.

o
e

 .7داللت مناشدة بر خالفت بالفصل امام علی
برخی از مخا فان شیعه در تالک اند مناشده امام

v
i
h

را به معنای تثبیت م بت و نارت

وی بدانند و دال ت آن بر امامت را ان ار کنند .مثال علی سا وس در ساخنی کاه ظااهرا
برگر ته از سیره حلبی است میگوید:

c
r

از اموری که دال ت دارد بر این ه حدیث غدیر به معنای م بت و نارت اسات

نه خال ت ،مناشده امام م] بعد از رسیدن به خال ت در کو اه اسات کاه ماردم

کو ه و یارانی که باا وی باه کو اه ر تناد باا او بیعات کردناد و ای او را یااری

A

ن ردند ،چنان که معروف است؛ و اگار ماراد از آن خال ات باود بایاد باا آن بار
خلفای راشدین قب از خودک و بیعتکنندگانشاان احتجااج مایکارد و مان در

کتاب های اه سنت که مراجعه داشتم حتای یاک روایات در ایان بااره ندیادم

(سا وس ،بیتا.)۲۲۲/۲ :

در اسخ باید گفت:

 .۲از شواهد تاریخی به دست می آید که امام علی

و سایر اها بیات

مانناد

( www.SID.irس) ه واره به حدیث غدیر استشهاد و احتجاج مایکردناد .در روایتای
حضرت زهرا
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شیعی آمده است که امام علی

« أنشدک باهلل أنا ا و ی ک و

رماود:

خیاب باه اباوب ر ،عا ن ساخنانی مفاا

مسلم ب دیث ا نبی یوم ا غدیر أم أنت؟ قال :ب أنت؛

به خدا سوگندت می دهم آیا من به د ی حدیث یامبر

در روز غدیر ،ماوالی تاو و

سایر مسل انانم یا تو؟ گفت :بل ه ش ا» (صدوق ،بیتا .)5۲9/۱ :واع است که ن یتوان از
راویان اه سنت انتظار داشت که چنین اعتراف روشنی را از ابوب ر نق کنناد؛ چراکاه

D
I

ت ام اعتقاد آنها را هدف قرار خواهد داد.
 . 5این مناشدة بعد از یروزی در ج

S
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و اوای ورود یروزمندانه به کو ه باود .ا ا

هنوز وقت بروز بی و ایی کو یان با حضارت

بهانه ای برای مناشده امام

ارا نرسایده باود کاه ساا وس آن را

و گالیه از یاری ن ردن قرار دهد .ع ن آن اه بار اسااس

برخی گکارک های تاریخی ،این مناشدة به دنبال بعضی گفتوگوهاا و تردیادها دربااره

o
e

امامت و عرورت ا اعت از امام علی

چنین مقامی امام

صورت گر ت (امینی .)779/1 :1416 ،قیعا در

باید به سندی استناد کنند که د ی امامت باشد نه صرف م بات و

دوستی و  . ...ا از حدیث غدیر استفاده کردند.
 .7اگر مراد امام

v
i
h

صر ا اثبات وجوب م بت بود و نه او ویت در امامت ،انف بن

ما ک و دیگران چه انگیکه ای برای کت ان حدیث داشتند؟و اگر آنگوناه کاه عاماه ادعاا

می کنند م بت بین ص ابه موج می زد ،چرا باید امثال اناف و باراء و  ...از شاهادت بار
روایت نبوی در شأن حضرت علی

امام

c
r

امتنام ورزند؟ اساسا مگار کسای من ار م بات

و عرورت آن بود تا م تاج مناشدة برای اثبات آن باشند؟و قیعا آنچه برخی از

ص ابه ان ار می کردند خال ت بال ا ایشان بوده است نه م بتشان .ا ماجرای غدیر
را کت ان کردند و اگر غیر از این بود هرگک آن را کت ان ن یکردند.

A

بر رض که حرف این عده قبول باشد که یام حدیث غدیر صر ا م بت باشاد ،بار
اساس گکارکهای یشگفته و کت ان حدیث از سوی برخی ص ابه ،خال ات بال اا
اثباات خواهاد شااد؛ چراکاه وقتاای ایناان عارورت م باات آن حضارت

ت

برایشااان

نا یر باشد و ان ار کنند ،قیعا امامت و خال تشان را هم کت ان و ان اار خواهناد

کرد .به عبارت دیگر ،وقتی حدیث بیانگر م بت را ان ار میکنند چگونه میتوان از آنان

انتظار داشت به امامت و خال ت بال ا آن حضرت
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 . 4حلبی شا عی نیک ف از نق روایت غدیر و اشاره به مناشده رحبه ع ن یرک
ع نی دال ت حدیث بر امامت میگوید« :به رض که بپ یریم مراد از حدیث و مناشدة،
در امامت باشد ،منظور ایان اسات کاه او نهایتاا (بعاد از خلفاای
او ویت امام علی
نیاک اماام

سه گانه) به امامت خواهد رسید .اگر غیر از این بود او باید در زمان یامبر
باشد» (حلبی.)663/7 :۲۲11 ،
این ه ان اش ا ی است که بارها شیعه اسخ داده و گفته اسات کاه های قیادی در
وجود ندارد تا بر اساس آن ،منظور ایشان ،اشاره به جانشینی علای
سخن یامبر
در آینده دور و بعد از سه خلیفه دیگر باشد و روشن است که هر گاه کسی ،دیگاری را

D
I

S
f

نیاک
به عنوان جانشین معر ی کند ،هد ش جانشینی بال ا اسات و سایره یاامبر
حاکی از آن است که اگر ترتیبی در مسئو یت باشاد ،حت اا ترتیاب را بیاان مای رماود؛
چنان که به هنگام اعکام مجاهدان به جنگ موته ،ع ن معر ی زید بن حارثاه باه عناوان
رمانده ،رمود« :اگر او به شهادت رسید جعفر بن ابی ا ب رماناده شا ر باشاد و در
صورت شهادت او عبداهلل بن رواحه» (ه ان.)۷3۷/5 :
در رحباه
 . 3ابو فی در روایت معرو ش گفته اسات از شانیدن ساخنان علای

o
e

v
i
h

متعجب شدم و حقیقت امر را از زید بن ارقم رسیدم .زید هم گفت تردید م ن که من
شنیدم (ابنحنب  ،بیتا .)6۷1/4 :قیعا تعجب ایشان نه از اص حادیث،
این را از یامبر
بل ه از مفاد آن بود .زیرا اگر حدیث معنایی جک والیت و امامت داشات تردیاد مکباور
باه عناوان
اقد توجیه بود .آیا کسی می یرد ابو فی در عرورت دوستی با علای
ی ی از مؤمنان تردید داشت؟و آری؛ ه ان ور که برخی از بکرگان رمودند ابو فی (که

c
r

A

را درک کارده
هم زمان با جنگ احد متو د شده و قس هشت ساال از دوران یاامبر
بود) (ابن اثیر جکری )۲9۲/1 :۲۲۲۷ ،با مقایساه باین صاراحت حادیث غادیر در امامات و
ع ل رد منفی اص اب در قبال آن ،دچار شگفتی شده بود.
نتیجه
 .1به گواهی تاریخ ،حضرت علی

در سال  76ه.ق .بعاد از جناگ ج ا در رحباه

کو ه به حدیث غدیر مناشدة کرده است و استشهاد ایشان به این حدیث در یوم ا رحباه
شهرت بسیار دارد.
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در یوم ا رحبه بین  15تا  73نفر گکارک

 .5اص اب شاهد این مناشده امام علی

شده اند که در این ت قی اسامی  53نفر که بدان اذعان کردهاند ،ذکر شده که ه گای از
منظر رجال عامه به د ی صا ابی باودن موثا باودهاناد و صا ت روایاتشاان را تأییاد

کردهاند .ا بته  4نفر از من ران هم نام برده شدهاند.

 .7برداشت واع شاهدان غاد یر ،مثا ابوا یفیا یثای ،ابوعباداهلل ع ارو بان ذی

D
I

مرکو ی ،و سعید بن وهب از حدیث غدیر ،خال ت بال ا امام علی

بوده ،و ان ار

او یه انف بن ما ک و زید بن ارقم و سپف بازگشت آناان از نظار خاود و اعتاراف باه

S
f

حقیقت ،خود شاهد متقنی بر حقانیات و اساتنباط صا ی خال ات بال اا حضارت

علی

است.

 . 4از آنجا که این مناشدة ف از جنگ ج

و عرورت ا اعت از امام

o
e

و به دنبال برخی تردیدها درباره امامت

رخ داده و نیک حضرت

با من ران شهادت به حادیث

غدیر با شدت ر تار کرده و نیک ابتال و سپف اقرار برخی از آنان به حدیث غدیر ،و نیاک

از این ه هی یک از ص ا به من ر ،ادعای مفهوم م بت از حادیث غادیر را ن اردهاناد،

iv

برمی آید که منظور از حدیث غدیر و نیک استنباط ص ابه شاهد ،اعم از معترف و من ار،
امامت و والیت و خال ت بال ا امام علی

و ادعای مفهوم م بت ،از متأخرین است.

بوده است نه صرف م بت و دوستی؛

h
c

 .3انگاره عدا ت ه ه ص ابه با واقعیت عینی سازگار نیست .زیرا برخی از صا ابه

به رغم شاهدبودن در غدیر خم ،من ر حدیث غدیر شدند.
پینوشتها

r
A

 .0رَحْبة ما ک بن َوْقٍ :مَدینةٌ أَحْدَثَها ما ک علی شا ِئِ ا فراتِ (ابنمنظور.)۲۲5/۲ :۲۲۲۲ ،
 . 4گویا در قلبش تردید درباره اکثر امت و ص ابه وجود داشت کاه چگوناه باه ایان حادیث ع ا
ن ردند؟و
 .3در برخی منابع نام ایشان ع یر بن سعد آمده است (متقی هندی ،۲5۲/۲6 :۲۲۲9 ،ک61۲31؛ سیو ی،
بیتا.)۱1۱/۲1 :
 .2اح د بن م د بن سعید بن عبدا رح ن ،ابوا عباس ه دانی کو ی معروف به ابنعقده (666- ۱۲9
ه.ق( ).امین.)۲۲۱/6 :۲۲11 ،
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منابع
ابن ابی ا دید ،عکا دین بن هبة اهلل ( .)۲636شرک نهج ا بالغه ،قم :م تبة آیة اهلل ا رعشی.
ابن اثیر جکری ،علی بن م د ( .)۲۲۲۷أسد ا غابة ی معر ة ا ا ابة  ،ت قی  :عادل أح اد ا ر ااعی،
بیروت :دار إحیاء ا تراث ا عربی ،ا یبعة االو ی.
ابن حبان ا ت ی ی ا بستی ،م د ( .)۲996/۲۲۲۲ص ی ابن حبان بترتیب ابن بلباان ،ت قیا  :شاعیب
األرنؤوط ،بیروت :مؤسسة ا رسا ة ،ا یبعة ا ثانیة.

D
I

ابن حجر عسقالنی ،أح د بن علی ( .)۲۲1۲ته یب ا ته یب ،بیروت :دار ا ف ر ،ا یبعة االو ی.

S
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ابن حجر عسقالنی ،أح د بن علی ( .)۲۲11تقریب ا ته یب ،ت قی  :م د عوامه ،حلب :دار ا رشید،
ا یبعة االو ی.
ابن حجر عسقالنی ،أح د بن علی ( .)۲99۱/۲۲۲۱االصابة ی ت ییک ا اا ابة ،ت قیا  :علای م

o
e

ا بجاوی ،بیروت :دار ا جی  ،ا یبعة االو ی.

اد

ابن حنب  ،اح د (بیتا) .مسند أح د بن حنب  ،مار :مؤسسة قر بة.
ابن خییب ،اح د ( .)۲۲1۲وسیلة االسالم با نبی علیه ا االة وا سالم  ،ت قی  :سلی ان ا عید ا
بیروت :دار ا غرب االسالمی.

v
i
h

اامی،

ابن سعد ،م د (بیتا) .ا یبقات ا بری ،بیروت :دار صادر.

ابن عبدا وهاب ،م د ( .)۲۲۱۱ا رد علی ا را ضة ،ت قی  :م د مال اهلل ،بیجا :بینا.

c
r

ابن عساکر ،علی بن حسن ( .)۲995تاریخ مدینة دمش  ،ت قی  :م ب ا دین أبی سعید ع ر بن غرامة
ا ع ری ،بیروت :دار ا ف ر.
ابن قتیبه ،عبداهلل بن مسلم (بیتا) .ا عارف ،بیجا :بینا.

ابن کثیر دمشقی ،اس اعی بن ع رو (بیتا) .ا بدایة وا نهایة ،بیروت :م تبة ا عارف.

A

ابن مغاز ی ( .)۲۲۱۲مناقب االمام علی بن أبی ا ب  ،بیروت :دار األعواء ،ا یبعة ا ثا ثة.

ابن منظور ،م د بن م رم ( .)۲۲۲۲سان ا عرب  ،بیروت :انتشارات مؤسسة اعل ی ل یبوعات ،ا یبعة
االو ی.
أبویعلی ،أح د بن علی ( .)۲۲1۲مسند أبی یعلی  ،ت قی  :حسین سلیم أسد ،دمش  :دار ا أمون لتراث،
ا یبعة االو ی.
اصفهانی ،أح د بن عبداهلل ( .)۲۲15حلیة األو یاء و بقات األصفیاء ،بیروت :دار ا تاب ا عربی ،ا یبعة
ا رابعة.
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أ بانی ،ناصر ا دین (بیتا) .سلسلة ا ا ی ة ،ریاض :م تبة ا عارف.
امین ،سید م سن ( .)۲۲11اعیان ا شیعة  ،بیروت :دار ا تعارف ل یبوعات.
امینی ،عبدا سین ( .)۲۲۲1ا غدیر ،قم :مرکک ا غدیر.
ب رانی ،سید هاشم ( .)۲۲۲1ا برهان ی تفسیر ا قرآن ،تهران :انتشارات بعثت.
ا بکار ،أح د بن ع رو بن عبدا خا ( .)۲۲19ا ب ر ا کخار (مسند بکار)  ،ت قی  :د .م فاو ا ارح ن
زین اهلل ،بیروت :مؤسسة علوم ا قرآن ،م تبة ا علوم وا م ،ا یبعة االو ی.

D
I

بالذری ،أح د بن ی یی بن جابر (بیتا) .أنساب األشراف ،بیجا :بینا.

S
f

حاکم نیشابوری ،م د بن ابوعبداهلل ( .)۲991/۲۲۲۲ا ستدرک علی ا اا ی ین و ب یلاه ا تلخایص
ل ا ظ ا هبی  ،ت قی  :مایفی عبدا قادر عیا ،بیروت :دار ا تب ا عل یة ،ا یبعة االو ی.
حلبی ،علی بن برهان ا دین ( .)۲۲11ا سیرة ا لبیة ی سیرة األمین ا أمون ،بیروت :دار ا عر ة.

o
e

ح وی ،یاقوت بن عبداهلل (بیتا) .معجم ا بلدان ،بیروت :دار ا ف ر.
خ یف ،عث ان (بیتا) .وقفات مع کتاب ا راجعات( ،غیر میبوم) ،نرما کار ا

تبة ا شاملة.

ذهبی ،م د ابن اح د ( .)۲۲۲6ا اشف ی معر ة من ه روایة ی ا تب ا ستة ،ت قی  :م
أح د ،جده :دار ا قبلة لثقا ة االسالمیة.

v
i
h

د عوامة

ذهبی ،م د ابن اح د (بیتا) .ت کرة ا فا  ،بیروت :دار ا تب ا عل یة.
رازی ت ی ی ،عبدا رح ن بن ابی حاتم ( .)۲۱۷۲ا جرک وا تعدی  ،بیروت :دار إحیااء ا تاراث ا عربای،
ا یبعة االو ی.

c
r

سا وس ،علی (بیتا) .مع ا شیعة االثنی عشریة ی االصول وا فروم ،بیجا :بینا.

سیو ی ،عبدا رح ن بن أبی ب ر ( .)۲95۱/۲6۷۲تاریخ ا خلفاء ،ت قی  :م د م یی ا دین عبدا
مار :بعة ا سعادة.
سیو ی ،عبدا رح ن بن أبی ب ر (بیتا) .جامع االحادیث ،بیجا :بینا.

A

ید،

شرف ا دین موسوی ،سید عبدا سین ( .)۲۲۲1ا راجعات ،ت قی  :حسین آل راعای ،قام :ا ج اع
ا عا ی أله ا بیت  ،ا یبعة ا ثانیة.
صدوق ،م د بن علی (بیتا) .ا خاال ،بی جا :انتشارات جامعه مدرسین.
صفدی ،صالک ا دین خلی (بیتا) .ن ت ا ه یان ی ن ت ا ع یان ،بیجا :بینا.
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برانی ،سلی ان بن اح د ( .)۲۲1۲ا عجم ا بیر ،ت قی  :ح دی بن عبدا جید ا سلفی ،موص  :م تبة
ا کهراء ،ا یبعة ا ثانیة.
برانی ،سلی ان بن اح د ( .)۲۲15ا روض ا دانی (ا عجم ا اغیر) ،ت قی  :م د ش ور م
أمریر ،بیروت :ا تب االسالمی؛ ع ان :دار ع ار ،ا یبعة االو ی.

ود ا اج

برانی ،سلی ان بن اح د (بیتا) .ا عجم األوسس  ،م ق  :ارق بن عوض اهلل بن م د ،عبدا

D
I

بن إبراهیم ا سینی ،قاهره :دار ا رمین.

سن

عجلی ،اح د بن عبداهلل ( .)۲۲15معر ة ا ثقات من رجال أه ا علم وا دیث و مان ا ضاعفاء و ذکار
م اهبهم و أخبارهم ،ت قی  :عبدا علیم عبدا عظیم ا بساتوی ،مدیناة مناورة :م تباة ا ادار ،ا یبعاة
االو ی.

S
f

عَیّار مِنْقَری ،نار ابن مکاحم (بیتا) .وقعة صفین ،بیجا :بینا.

o
e

عقیلی ،م د بن ع رو ( .)۲۲1۲ا ضعفاء ا بیر  ،م ق  :عبدا عیی أمین قلعجی ،بیروت :دار ا
ا عل یة ،ا یبعة االو ی.

تباة

راهیدی ،خلی بن اح د ( .)۲۲۲۲ترتیب کتاب ا عین  ،ت قی  :مهادی مخکومای ،اباراهیم ساامرایی،

v
i
h

تا ی  :أسعد ا ییب ،قم :انتشارات اسوه ،چاپ اول.

متقی هندی ،علی ( .)۲993/۲۲۲9کنک ا ع ال ی سنن األقوال واأل عال  ،ت قی  :م
بیروت :دار ا تب ا عل یة ،ا یبعة االو ی.

مرعشی ،قاعی نوراهلل ( .)۲۲19إ حقاق ا

و إزهاق ا با

مکی ،عبدا رح ن أبوا جاج ( .)۲931/۲۲11ته یب ا
مؤسسة ا رسا ة ،ا یبعة االو ی.

ود ع ر ا ادمیا ی،

 ،قم :م تبة آیة اهلل ا رعشی ا نجفی.

c
r

ال ،ت قیا  :بشاار عاواد معاروف ،بیاروت:

مقدسی ،م د بن عبد ا واحد ( .)۲۲۲1األحادیث ا ختارة ،م ق  :عبدا لک بن عبداهلل بن دهایش،
م ة م رمة :م تبة ا نهضة ا دیثة.

م ارم شیرازی ،ناصر ( .)۲631یام امیرا ؤمنین

 ،تهران :دار ا تب االسالمیة.

میالنی ،سید علی ( .)۲63۷نف ات االزهار ،قم :ا قائ .

A

نسائی ،أح د بن شعیب ( .)۲۲11خاائص أمیرا ؤمنین علی بن أبی ا اب ،ت قیا  :أح اد میارین
ا بلوشی ،ا ویت :م تبة ا عال ،ا یبعة االو ی.
نسائی ،أح د بن شعیب ( .)۲99۲/۲۲۲۲ا سنن ا بری ،ت قی  :د .عبادا غفار سالی ان ا بناداری ،ساید
کسروی حسن ،بیروت :دار ا تب ا عل یة ،ا یبعة االو ی.
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هندی ،میرحامد حسین ( .)۲611عبقات االنوار ی إمامَة األئ ةِ األ هار ،اصفهان :کتابخانه ع ومی امام
امیرا ؤمنین علی .
هیث ی ،علی بن ابی ب ر ( .)۲۲1۷مج ع ا کوائد و منبع ا فوائد ،قاهره /بیروت :دار ا ریان لتاراث /دار
ا تاب ا عربی.
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