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چکیده

یکی از مسائل مهم اعتقادی میان فریقین ،مسئله خالفت رسول ا ّ لل (ص) است؛ شییهه
بر این باور است که وصایت پیامبر اکرم (ص) امری منصوص و نشئتگرفته از آییا و
روایا نبوی (ص) است؛ لکن قاطبۀ اهل سنت بر غیرمنصوص بیودن ایین امیر خ ییر
متفقاند .ابوز َهو ،نویسندۀ مصری ،از جمله کسانی است که چنین ادعایی را م رح کرده
است و ح لتی پا را از این هم فراتر نهاده و قائل است احادیث وصایت امیرالمیممنین ())
ساخته و بافتۀ شیهه است .مهم ترین دلیل وی بر این پندار آن است که خود امیام علیی
()) این احادیث را نفیکرده است .این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی  -تحلیلی
دیدگاه ابوزهو را در بوتۀ سنجش قرار دهد .نتیجه آن است که آیا متهیددی ،همویون
آیه والیت و روایا متواتر و مهتبر بسیاری ،مانند حدیث غدیر و حدیث ثقلیین و دههیا
ادلله و شواهد تاریخی و ادبی دیگر بر انتصاب امیرالمممنین ()) از سیوی خیدا و پییامبر
اکرم (ص) برای وصایت و جانشینی ،داللت تام دارند.
کلیدواژه ها :ابوزهو ،الحدیث و المحدثون ،احادیث وصایت امام علی ()) ،شییهه ،جهیل
حدیث.
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مقدمه
یکی از منابع مهم شناخت معارف اسالمی ،روایات است .روایات از صدر اسالم تاا با
امروز ،تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت است .در طول تاریخ حدیث یکی از
پدیده هایی ک اعتبار روایات را تهدید میکرد ،پدیدۀ وضع و جعل حدیث باوده اسات.
علما و محدثین فریقین ،از همان قرون اولی اسالم تا ب امروز تالش کردهاند تا احادیث
را پاالیش کرده ،سره را از ناسره جدا کنند؛ اما از آنجا کا جعال ،پدیادهای شاوم باوده
است ،برخی کوشیده اند تا آن را با هر مستند بیارزش و نحیفی ب دیگری نسبت دهد تا
دامن خویش را پیراست  ،انگشت اتهاام با جانان آن یکای نشاان رود .محماد محماد
ابوزهو ،حدیثپژوه معاصر مصاری ،یکای از کساانی اسات کا در کتاا الحادیث و
المحدثون چنین نسابتی را با شایع داده اسات (ابوزهاو .)78 :4141 ،وی معتقاد اسات
احادیث وصایت علی (ع) از سوی شیعیان وضع شده است و اساساا پیاامبراکرم (ص)،
حضرت علی (ع) را ب عنوان وصی خاود انتااا نکارده اسات و حادیث صاحیحی
دراین باره روایت نشده است (هماان .)77 ،البتا برخای دیگار از اهالسانت نیاز باا وی
همداستان اند؛ مثال عجاج خطین قائل است شیع برای اثبات جانشینی پیاامبر (ص) با
امام علی (ع) ،احادیث بسیاری وضع کرده است (الاطین 498 :4144 ،و نک :.العمری ،بیتا:
 .)78پژوهش پیشرو در دو گام ،بی پاایگی چناین نگرشای با احادیاث وصاایت اماام
علی (ع) را اثبات میکند ک عبارتاند از:
 . 4نقد دو روایت مورد استناد ابوزهو ک وی آن دو را دلیل ساختگی بودن احادیاث
وصایت از سوی شیع دانست است.
 . 7اثبات دیدگاه منصوص بودن وصایت و خالفت امیرالمؤمنین (ع) باا اساتناد با
براهین قرآنی ،روایات متواتر و صحیح و شواهد تاریای و ادبی.
 .1ادعای ابوزهو مبنی بر جعلی بودن احادیث وصایت
ابوزهو معتقد است ک پی امبراسالم (ص) ،علای (ع) را با عناوان جانشاین خاود
انتاا نکرده بود و حضرت امی ر (ع) نیز دراین باره ادعایی نکرده  ،از صحاب نیز
حدیث صحیحی دراین باره روایت نشده است ،او می گوید:
لم یوص النبی صلی اللّ علی وسلم لعلی ،وال لغیره بالاالفة ،ولم یارد عنا فای
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حدیث صحیح أن عین علیا للاالفة .کما أن لم یرد من طریا صاحیح أن علیاا

ادعی شیئا من ذلک ،ولو کان عنده فی ذلک شیء لاذکره للصاحابة؛ پیاامبر (ص)
برای خالفت علی و غیر او وصیت نکرده بود و از او حدیث صحیحی مبنای بار

اینک علی را ب خالفت تعیین کرد ،روایت نشده است ،همانطاور کا از طریا

صحیحی روایت نشده است ک علی ادعایی درباره آن [خالفت] کرده باشد و اگر
دراینباره چیزی نزد او بود ،قطعا صحاب آن را نقل میکردند (ابوزهو.)77 :4141 ،

وی سپس ب پنج حدیث نباوی (ص) درباارۀ مناقان  5اماام علای (ع) و همچناین
وصایت  1آن حضرت استناد کرده ،دربارۀ آنها حکم می کند ک ایان احادیاث را شایعیان
جعل کرده اند .وی در نهایت ادعا می کند وصایت علی (ع) شایع ای در بین شیع باوده
است و در واقع هیچ اصل و حدیثی بر این امر داللت ندارد« :ویظهر أن أمر الوصیة مان
النبی لعلی بالاالفة ،کان شائعا علای ألسانة هاؤالء القوملالشایعةف ،فای زمان علایبان
ی باودن اماام
أبیطالن( ».همان . )99 ،ب طور کلی ابوزهو بار ایان بااور اسات کا وصا ّ
علی ( ع) مبنای روایی صحیحی ندارد و آنچا کا از روایاات بار امامات بالفصال وی
داللت دارند ،همگی ساخت و پرداختۀ تشیّع است.
 .111دالیل ابوزهو برای جعلی بودن روایات وصایت
ابوزهو ب منظور توجی پندار خود مبنی بر ساختگی بودن روایاات وصاایت اماام علای
(ع) ،دلیل متقنی اقام نمیکند جز اینک ب دو روایات منقاول از اماام علای (ع) اساتناد
میکند و آن دو را شاهدی میداند بار اینکا امیرالماؤمنین (ع) ایان ادعاهاای شایع را
نپذیرفت است .در ادام ب نقد و بررسی این دو حدیث میپردازیم.
 .11111حدیث اول
ابوزهو در رد احادیث وصایت میگوید:

از آنجا ک مسئل وصایت پیامبر (ص) ب علی (ع) در زماان علای (ع) ،بار زباان
پیروانش رایج بود ،از اینرو برخی صاحاب از او ساؤال کردناد و علای (ع) نیاز

وجود چنین سفارش نبوی (ص) را قاطعان نفی کارد .ابوزهاو در ت ییاد ساان
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خود ب روایتی استناد می کند کا ابوجحیفا از علای (ع) ساؤال مایکناد« :هال
عندکم کتا ٌ؟ قال :ال ،الّا کتا

او فهم اُعطی رجلٌ سلمٌ اَو ما فی هاذه الصاحیفة»

آن مرد می گوید :در این صحیف چیست؟ امام پاسخ میدهناد« :العقال ،و فکااک
األسیر ،وال یقتل مسلم بکافر» (همان.)91 ،

او سپس می افزاید :علت طرح این سؤال ،هیاهویی بود ک شایع دربااره وصایت و
خالفت علی (ع) راه انداخت بودند؛ در حالی ک علی (ع) با آن کاالم ،یعنای پاساخ با
ابوجحیف  ،ب طور قطع آن را نفی کرد و قسم نیز یاد کرد (همان).
نقد و بررسی

استناد ابوزهو ب این حدیث با اشکاالتی مواج است ،ضمن آنک استناد ب این گزارش
برای منظوری ک ابوزهو دنبال میکند ،ناکارآمد است.
اوال ،بردا شت ابوزهو از این حدیث صاحیح نیسات؛ زیارا ارتباا ایان حادیث باا
ماجرای وصایت و خالفت ،زمانی ممکن خواهد شد کا مسائل خالفات و رهباری را
سبن صدور این حدیث بدانیم؛ چیزی ک ابوزهو آن را قطعی گرفت است و بار اساا
این پندار بی اسا  ،این دو را ب هم ربط داده است .در حالی ک در منابع حادیثی اهال
تسنن ن تنها قرین ای دالّ بر سببیّت این حوادث در صدور حدیث وجاود نادارد ،بلکا
ب عکس ،دقت در طرق دیگر این روایت و زیااداتی کا روایاات دیگار دارد و خاود
ابوزهو نیز ب آن اشاره کرده است ،نشان میدهد ک ماجرا از این قرار بوده است کا باا
توج ب قرابت و نزدیکی امام علی (ع) با پیامبر (ص) ،آنها میخواستند بدانند آیا آیاات
دیگری از قرآن بر پیامبر (ص) نازل شده است ک دیگران نتوانست باشند بنویساند و آن
آیات نزد امام علی (ع) موجود باشد .پاره ای از روایات بر این معنا داللت دارند .بااری
در با فکاک االسیر چنین روایت میکند« :عن ابن ابی جحیف قال :قلات لعلایّ رضای
اللّ عن  :هل عندکم شیء عن الوحی فی کتاا اللّا ؟» (باااری .)958 /9 :4148 ،پرساش
ابوجحیف تصریح دارد ک درباره وجود آیاتی از کتا خدا سؤال کرده است ک احتماال
می داد نزد دیگران نباشد .کما اینک روایات با «العاقلة»ی بااری بر همین معنا ت کیاد
دارد؛ آنجا ک می گوید « :سمعتُ ابا جحیف قال :س لتُ علیا :هل عندکم شیء ما لیس فی
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القرآن؟» (همان )967- 965 /7 ،و این معنا را در شرح مباارکفوری دربااره روایات ماذکور
ت یید می کند .او در شرح «هل عندکم کتا ٌ» میگوید« :اَی مکتو ٌ اخذتموه عن رساول
اللّ (ص) مما اوحی اللّ » (مبارکفوری .)544 /9 :4141 ،بناابراین برداشات ابوزهاو دربااره
حدیث مورد استناد اشتباه بوده و با مفهوم کلی این روایات در تعارض است.
ثانیا ،اگر ابوزهو این قدر ب سانان امام علی (ع) پایبند است و باور دارد ک از علی
(ع) جز ح صادر نمی شود -ک ح هم همین است -و درباره این روایت مایگویاد:
«فنفی ذلک علی نفیا باتا ،وأقسم علی ذلک ،ثام اساتثنی أشایاء ال تمات للای معتقادات
الشیعة بصلة» (ابوزهو)91 :4141 ،؛ پس چرا از ساانان دیگار او کا در قالان اعتاراض،
حکایت از حقانیت و افضلیت او برای خالفت دارد و از قضا با استدالل و استناد بعدی
ابوزهو در تعارض و تناقض جدی است ،چشمپوشای مایکناد؟ ظهاور آن ساانان در
معنای مورد بحث بسیار آشکارتر است از آنچ ابوزهو ب آن استناد کرده است؛ آنجا ک
با صراحت در خطبۀ شقشقی می فرماید« :لقد تقمصاها ابان ابایقحافا و لنّا لایعلم أنّ
محلی منها محل القطن من الرحی :آگاه باش سوگند ب خدا ک پسر ابیقحاف خالفات
را مانند پیراهنی پوشید و حال آنک میدانست مان بارای خالفات مانناد قطان وساط
آسیا هستم» ( 3رضی .)16 :4989 ،این روایت ب صاراحت بار غصان خالفات توساط
دیگری داللت دارد و حتی سبن این اولویت را در عبارات بعدی بیان کارده اسات کا
خود برترین معیار عقلی برای انتاا رهبران است .چرا ابوزهو ب این روایت نمینگرد
ک امام (ع) فرمود« :وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِی بَینَ أَنْ أَصُولَ بِیدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَی طَاْیةٍ عَمْیاءَ :و
در کار خود اندیش میکردم ک آیا بدون دست [نداشتن سپاه و یاور] حمل کنم یا آنک
بر تاریکی کوری [و گمراهی خل ] صبر کنم»؟ (همان) .این روایات کنایا ای صاریح از
غصن و ربودن مساند خالفات دارد .چارا او در هماین خطبا تاوجهی نمایکناد با
اعتراضهای امام علی (ع) ب تصرف خالفت توسط نفر بعدی و چیانش دساتسااز و
هدفمند شورا ب منظور رسیدن ب نتیج خاص؟ چرا او ب توصیف اماام دربااره ساومی
دقت نمی کند ک فرمود« :لِلَی أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجا حِضْنَی ِ بَینَ نَثِیلِ ِ وَ مُعْتَلَفِ ِ :تا اینک
سوّم قوم [عثمان] برخاست؛ در حالتی ک باد کرد هر دو جانان خاود را میاان موضاع
بیرون دادن و خوردنش»؟ (همان.)54 :
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 .11115حدیث دوم
ابوزهو حدیثی دیگر بیان میکند مبنی بر اینک امام علی (ع) با خلفاای سا گانا بیعات
کرد ،بدون اینک بر خلیف شدن آنان اعتراضی داشت باشد« :فلما قبض اللّ نبی صلی اللّ
علی وسلم ،نظرنا فی أمورنا ،فاخترنا لدنیانا من رضی نبی اللّ لدیننا .وکانت الصالة أصل
اإلسالم ،وقوام الدین فبایعنا أبابکر :...هنگامی ک پیامبر (ص) وفات یافت ،در امور خود
نظاره کردیم ،پس برای دنیای خود کسی را اختیار کردیم ک پیامبرخدا (ص) از او برای
دین ما راضی بود .نماز اصل اسالم و مایۀ برپایی دین است .بنابراین باا اباوبکر بیعات
کردیم» (ابوزهو .)95 :4141 ،نتیج ای ک مؤلف از این روایت میگیرد این است کا ایان
حدیث اوهام و اکاذین شیع را مبنی بر وصایت امام علی (ع) رد میکند و دیگر اینکا
س خلیفۀ اول ،خالفت را غصن نکردند« :فهذا األثر لن صح یقضی علی أوهاام الشایعة
فی الوصیة ،ویبین لنا بوضوح أن أبابکر و عمر لم یکونا غاصبین للاالفة ،کماا یقولاون:
این خبر اگر صحیح باشد ،اوهام شیع دربارۀ وصایت را پایان میدهد و ب وضوح برای
ما آشکار می سازد ک ابوبکر و عمر (آنگون ک میگویناد) غاصابین خالفات نبودناد»
(همان.)96 ،
نقد و بررسی
اینک حضرت امیر (ع) از خالفت س خلیف اول راضی بوده است و این رضایت داللت

دارد بر اینک آن حضرت ب مقام وصایت نصن نشده بود ،با طاور قطاع ماادوش و
ردشده است ،زیرا:
اوال ،این روایت و چنین برداشتی از آن ،ماالف با آیات و روایاات دالّ بار امامات
علی (ع) است ک در بحث بعدی بدان خواهیم پرداخت.
ثانیا ،روایات و جریانات تاریای زیادی نقل شاده اسات کا بار اساا آنهاا امام
علی (ع) از خالفت سه خلیفه نمراضی بود ،در موقعیتهای مناسن اعتراض خود را با
آنان گوشزد میکرد و وصایت را ح خاود مای دانسات .از جملا ایان اعتراضاات را
میتوان در احتجاج علی (ع) با ابوبکر مشاهده کرد ک حضارت امیار (ع) بارای اثباات
برتری خود برای خالفت 91 ،فضیلت خود را بازگو کارد (طبرسای.)497- 458 /4 :4194 ،
جریان اعتراض و بیعت نکردن اماام علای (ع) باا اباوبکر و همچناین همراهای تعاداد
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درخورتوجهی از صحابۀ بزرگ با این رویۀ حضرت ،در منابع معتبر تاریای اهل سانت
روایت شده است؛ ابنقتیب دینوری ب صراحت مینویسد:
ب علی گفتند :با ابوبکر بیعت کن .علی گفت :من از شما بادین کاار سازاوارترم،

با شما بیعت نمیکنم و شما باید با مان بیعات کنیاد .شاما خالفات را از انصاار
گرفتید ،با آنان ب این طری احتجاج کردیاد کا شاما از نزدیکاان پیاامبر (ص)

هسااتید ،در حااالی کا شااما کااار خالفاات را از مااا اهاال بیاات غصاان کردیااد

(دینوری.)79- 77/4 :4144،

طبری نیز چنین تصریحی دارد؛ آنجا ک میگوید« :مردم بیعت کردند و بر آن ماندند،
اما علی و زبیر بیعت نکردند و زبیر شمشیر عریان کرد و گفت :آن را در نیام نکنم تا باا
علی بیعت کنند» (طبری .)749/9 :4978 ،ابناثیر میگوید« :علی و بنیهاشم و زبیر و طلح
ابناثیر .)821/2:5831،همچناین آن حضارت در روز شاوری
از بیعت خودداری کردند» ( 
برای تعیین خلیف سوم ب  96مورد از فضائل خود استناد کرد تا ثابت کند خالفت حا
آن حضرت است (طبرسی486- 464 /4 :4194 ،؛ نک :.ابنمغازلی شافعی497 :4171 ،؛ ابانبابویا ،
557/7 :4967؛ طوسای999 :4141 ،؛ طبااری آملای719 :4979 ،؛ حلاای .)179 :4144 ،خطباۀ سااوم
نهج البالغ ک ب خطبۀ شقشقی معروف است ،یکی از اعتراضها و شکوههای علی (ع)
دربارۀ خالفت س خلیفۀ اول است (رضی .)51- 16 :4989 ،بناابراین ،روایتای کا ابوزهاو
برای اثبات دیدگاه خود ب آن استناد میکند ،در تعاارض باا روایاات بسایاری از مناابع
فریقین است.
 .2اثبات منصوص بودن وصایت امام علی (ع)
ادعای ابوزهو مبنی بر نبود روایت صحیح دربارۀ وصایت امام علی (ع) در تعاارض باا
آیات و روایات متواتر و صحیح و جریانات تاریای و اشعار شعرا است؛ زیارا باراهین
قرآنی ،روایی ،تاریای و ادبی موجود در منابع شیعی و سنی ،بیانگر این حقیقات اسات
ک وصایت امام علی (ع) ب صورت نصّ و از سوی خداوند و رسول اکارم (ص) باوده
است ،ن اینک عده ای ب نام شیع روایاتی ساخت باشند و از این طری خواسات باشاند
وصایت حضرت امیر را اثبات کنند؛ بلک شایعیان از قارون ناساتین اساالمی درصادد
4
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اثبات منصوص بودن وصایت امیرالمؤمنین (ع) و دیگر ائم (ع) بودناد و حاصال ایان
تالشها ،ت لیف صدها کتا ارزشمند در این زمین اسات .عالماان شایعی نا تنهاا با
جمعآوری روایات شیع دراینباره اقدام کرده اند ،بلک در احتجاج با اهلسنت ،روایات
آنان را نیز گردآوری کردند .آغاز این روش ب صورت فراگیر از قارن ششام باا تا لیف
عمدة عیون صحاح األخبار فی مناقن لمام األبرار اثر ابنبطری (م  644ق ).باوده اسات
(ابن بطری  :4148 ،مقدما  .)77/بعاد از او ساید ابانطااوو (م  661ق ).هام باا نگاارش
الطرائف فی معرفة مذاهن الطوائف ب این روش رویآورد .ایان شایوه در اساتدالل باا
اهل سنت تا عصر حاضر نیز تداوم یافت و ثمره آن ت لیف دهها کتا ارزشمند از جملا
عبقات األنوار فی لمامة األئمة األطهار ت لیف عالم میرحامدحساین هنادی (م  4946ق).
بوده است .آنچ در ادام دربارۀ اثبات منصوص بودن وصایت اماام علای (ع) خاواهیم
آورد ،تنها اندکی از دریای باراهین و مادارک قرآنای ،روایای ،تااریای و ادبای اثباات
خالفت آن حضرت بر اسا فرمان الهی و نبوی (ص) است.
 .211آیات دالّ بر وصایت امام علی (ع)
در چند آی از قرآن کریم اشاراتی قطعی وجود دارد ک ب گواهی مفسرین ،بر وصاایت
حضرت علی (ع) داللت دارند .عالوه بر شیع  ،تعداد درخاور تاوجهی از علماای اهال
سنت ب ش ن نزول و سبن نزول این آیات کا درباارۀ اماام علای (ع) اسات ،تصاریح
کرده اند .تحلیل درونمتنی این آیات و روایات نیز ب طور قطع اثبات میکند ک ماراد از
این آیات وصایت و جانشینی امام علی (ع) است .اینک با بررسای سا ماورد از ایان
آیات میپردازیم.
 .51111آیه والیت
«لنَّما وَلِیکمُ اللَّ ُ وَ رَسُولُ ُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّاذینَ یقیمُاونَ الصَّاالةَ وَ یؤْتُاونَ الزَّکااةَ وَ هُامْ
راکعُونَ :ولیّ شما ،تنها خدا و پیامبر او است و کسانی ک ایمان آوردهاند؛ همان کساانی
ک نماز برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند» (مائده .)55 :این آی بنا بار اجمااع
شیع و بر اسا روایات کثیری از اهل سنت ،دربارۀ امام علی (ع) نازل شده اسات؛ در
آن هنگام ک امام (ع) در رکوع نمااز خاود ،انگشاتر خاویش را با فقیاری عطاا کارد.

تحلیل انتقادی دیدگاه ابوزَهو درباره اصالت احادیث وصایت امام علی (ع) 00 /

جصّاص در احکام القرآن دراینباره روایات مای کناد« :روی عان مجاهاد و السادی و
أبیجعفر و عتبةبن أبیحکیم أنها نزلت فی علیبن أبیطالن حین تصدق بااتما و هاو
راکع» (جصاص .)447 /1 :4145 ،زماشری در تفسیر کشاف اینگونا مای گویاد« :و لنهاا
نزلت فی علی کرم اللَّ وجه حین س ل سائل و هو راکع فی صالت فطارح لا خاتما »
(زماشری .)619/4 :4148 ،حتی وی در پاسخ ب اشکالی ک ممکن است درباره تطبی آیا
بر علی (ع) پیش بیاید ،چنین پاسخ میدهد« :اگر بگویی چگون صحیح اسات کا ایان
آی برای علی (رضی اللّ عن ) باشد ،حال آنک لفا (الاذین در ایان آیا ) ،جماع اسات؛
می گویم اگرچ سبن آن یک مرد بوده است ،ولی ب صورت جمع آمده است تاا ماردم
را در انجام آن عمل تشوی کند و آنان ب مثل ثوا آن برسند» (همان) .فاار رازی ایان
ش ن نزول را از عبداللَّ بنسالم اینگون نقل میکند « :وقتی این آی نازل شاد ،گفاتم :یاا
رسول اللّ ! من علی را دیدم ک انگشتر خود را ب نیازمندی صدق داد ،در حاالی کا در
رکوع بود پس ما والیت او را میپذیریم» (رازی .)979/47 :4174 ،طبرانی نیز عبارتی را در
تفسیر خود میآورد ک تردید را در تطبی آی بر رکوع در نمااز اماام (ع) کا برخای از
اهل سنت برآن بیهوده پای فشرده اند ،برطرف میسازد .وی مینویسد« :و فی اآلی دلیل
علی اباح العمل الیسیرفی الصالة» (طبرانی.)141/ 7 :7447 ،
داللت آیه والیت بر وصایت حضرت امیر (ع)
آی شریف ب چند دلیل بر وصایت امام علی (ع) داللت دارد:

اوال« ،الذین آمنوا» ،شامل همۀ مومناان نمایشاود ،زیارا در ایان صاورت ،ماولی و
مولّی علی یکی خواهد شد ک روایات فریقین نیز اثبات میکند ک مراد از «وَ الَّذینَ آمَنُوا
الَّذینَ یقیمُونَ الصَّالةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکعُونَ» امام علی (ع) است ن همۀ مؤمنان.
ثانیا« ،ولیّ» در این آی ب معنای أ ولی در تصرف است ک باا معناای اماام و خلیفا
مترادف می باشد ،ن ب معنای نصرت و محبت؛ زیرا همۀ مؤمنان ب یکادیگر والیات در
محبت و نصرت دارند ،در حالی ک بر اسا تحلیل درونمتنی آی و روایات ش ن نزول
آن ،والیت در این آی ب خدا و رسول (ص) و امام علی (ع) اختصاص داده شده است؛
پااس ناااگزیر مااراد از ایاان والیاات باارای امیرالمااؤمنین (ع) همااان والیتاای اساات ک ا
در انحصااار خاادا و رسااول (ص) اساات و آن عبااارت اساات از اولاای در تصاارف
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(نک :.طوسی ،بیتاا561- 559 /9 :؛ طباطباایی45- 5 /6 :4148 ،؛ مکاارم شایرازی197- 179 :4981 ،؛

نجارزادگان.)94- 76 :4994 ،
ثالثا ،مفسران اهلسنت صفت «ولیّ» خداوند در آیات دیگر را ب «متولی اماور» معناا
ی الَّذِینَ ءَامَنُواْ یاْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَااتِ لِلای النُّاور»
کرده اند؛ قشیری در تفسیر آی «اللَّ ُ وَل ُّ
(بقره ،)758 :مینویسد« :الاولی بمعنای المتاولی ألماورهم ،و المتفارد بإصاالح شائونهم»
(قشیری ،بیتا .)497/4 :ابنجوزی نیز دربارۀ ولیّ در این آی میگوید« :أی :متولّی أمورهم،
ابنعربی32/5:5222،،؛بغیی،،
یهدیهم ،و ینصرهم ،و یعینهم» (ابن جوزی797/4 :4177 ،؛ نک :.
811/5:5221؛آلیسیی51/2:5251،،؛ بیضیی 511/5:5253،،؛اندلسیی .)853/2:5221،،بنااابراین
همان گون ک والیت االهی با معناای متاولی اماور و سرپرساتی اسات ،والیات اماام
علی (ع) ک در آی والیت ،عطف ب والیت االهی و نبوی (ص) شده است ،با معناای
«متولی امور و سرپرستی» خواهد بود.
رابعا ،مورخان اهل سنت ب خالفت رسیدن خلیفۀ دوم را با تعبیر «ولیّ» و مشاتقات
آن ب کار میبرند ،حال چگون «ولیّ» را برای امام علای (ع) با ایان معناا نمایدانناد؟!
ابوبکر دربارۀ ب خالفت رساندن خلیف دوم میگوید« :لنای ولیات أمارکم خیارکم فای
نفسی :کار شما را ب آن کس واگذاردم ک نزد خود بهترین شما میدانم» (دینوری:4144 ،
96- 95/4؛ طبری .)179/9 :4978 ،ابنکثیر مینویسد« :فلما ولی عمر کان أول ما تکلم با أن
عزل خالدا؛ هنگامی ک عمر ب سرپرستی رسید ،عزل خالد اولین چیزی بود کا درباارۀ
آن سان گفت» (ابن کثیر دمشقی .)47/8 :4148 ،همچنین دربارۀ مقدار حکومت این خلیفا
آمده است« :فکانت والیت عشر سنین و ستة أشهر و اربع لیاال؛ والیات او  44ساال و 6
1
ماه و  1شن بود» (مسعودی.)941/7 :4149 ،

 .212روایات دالّ بر وصایت امام علی (ع)
روایات بسیاری از پیامبر اکرم (ص) دربارۀ جانشینی امام علای (ع) صاادر شاده اسات.
آنچ در پی خواهد آمد ،س روایت مهم دراینباره است.
 .51511حدیث غدیر
حدیث غدیر ب اتفاق فریقین ،هنگام برگشت پیامبر (ص) و مسالمانان از حجاة الاوداع
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در منطق ای ب نام غدیر خم از سوی پیامبر (ص) در خطا ب مسلمین ایاراد شاد .در
این حدیث ک خطب ای طوالنی است ،حضارت رساول (ص) بعاد از اینکا فرماود« :أ
لست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟» ،دست امام علی (ع) را باال برد و فرمود« :مان کنات
مواله فعلی مواله» (بااری بیتا .)499 /1 ،نسائی در سنن حدیث غادیر را از پیاامبر (ص)
اینگون روایت می کند« :قال لن اللّ موالی وأنا ولی کل مؤمن ثم أخذ بید علی فقال من
کنت ولی فهذا ولی اللّهم وال من وااله وعاد من عاداه» (نسائی.)494 /9 :4144 ،
حاکم نیشابوری نیز در مستدرک علای الصاحیحین ،ایانگونا از پیاامبر (ص) نقال
میکند« :خداوند عزّ و عجلّ موالی من است و من ماوالی هار ماؤمنی هساتم ،ساپس
دست علی را گرفت و فرمود« :هر ک من موالی اویم علی نیز موالی او است ،بارالهاا!
ولیّ کسی باش ک والیت او را داشت باشد و دشمن کسی بااش کا دشامن او باشاد»
(نیشابوری .)447/9 :4144 ،بنا بر اجماع شیع ایان حادیث از احادیاث متاواتر اسات کا
هیچگون شکی در آن نیست.
عالم امینی در کتا نفیس الغدیر ،حدیث غدیر را از  444نفر از صحاب  71 ،نفر از
تابعین و  964تن از علماء قرن دوم تا چهاردهم نقل کرده است (امینی)944- 14 /4 :4146 ،
ک این تعداد راوی ،قطعا بر تواتر این حادیث داللات دارد .برخای از دانشامندان اهال
سنت نیز بر تواتر حدیث غدیر اعتراف کردهاند؛ مالعلای قااری درایانبااره مایگویاد:
« وَالحاصل أَنَّ هذا حدیث صحیح لَا مریةَ فی  ،بَل بعضُ الحُفَّاظ عَدَّهُ متواتِرا» (قاری:4177 ،
 .)9998 /9مناوی نیز حدیث غدیر را از متواترات دانسات اسات و ماینویساد« :وَرِجَاال
أَحْمد ثِقَات بل قَالَ الْمُؤلف حَدِیث متواتر» (منااوی .)117 /7 :4147 ،عالوه بر ایان ،بیشاتر
اهل سنت بر صحت و اعتبار آن اعتراف کرده اند ،حاکم نیشابوری در مساتدرک درباارۀ
صحت حدیث غدیر مینویسد« :هَذَا حَدِیثٌ صحِیحٌ عَلی شر ِ الشَیاینِ ،وَلَام یاَرِّجَااهُ
بِطُولِ ِ» (نیشابوری .)447/9 :4144 ،ابوجعفر طحاوی نیز بعد از ذکر حدیث غدیر مینویسد:
«فَهَذَا الحدیثُ صَحِیحُ اإلِسنادِ ,ال طعنَ لِ َحَدٍ فی أَحَدٍ مِن رُوات » (طحاوی.)47 /5 :4145 ،
نکتۀ دیگری ک باید دربارۀ اعتبار حدیث گفت شود ایان اسات کا ایان حادیث از
چنان اعتبار و اهمیتی برخوردار است ک برخی از اهل سنت دربارۀ آن کتا نگاشت اند،
مانند :کتا حدیث الوالی از ابنجریر طبری ،کتا الوالیة از ابنعقده أبوبکر الجُعاابی،
کتااا الدرایااة فاای حاادیث الوالیااة از ابوزیااد سجسااتانی و طاارق حاادیث الوالیااة از
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شمسالدین ذهبی (امینی .)794- 749 /4 :4146 ،بنابراین حدیث غادیر از چناان وثاقات و
اعتباری نزد فریقین برخوردار است ک اگر ب صدور آن شک شاود ،در واقاع با هایچ
روایتی نمیتوان اعتماد کرد.
داللت حدیث غدیر بر وصایت امام علی (ع)
مفاد این حدیث بر اسا تحلیل درونمتنای و بارونمتنای ،وصاایت و جانشاینی اماام
علی (ع) است .در اینجا ب طور اختصار آنها را ذکر میکنیم:
اوال ،پیامبر (ص) قبل از عبارت «من کنت مواله فعلی مواله» ،فرمودند« :أ لست أولی
بالمؤمنین من أنفسهم؟» (بااری ،بیتا .)499 /1 :عبارت اخیر داللت واضح دارد بار اینکا
«مولی» در حدیث غدیر ب معنای اولی در تصرف است کا اولای در تصارف برابار باا
خالفت آن حضرت می باشد؛ زیرا پیامبر (ص) در جوا ب سؤال خاود «أ لسات أولای
بالمؤمنین من أنفسهم؟» می فرمایند« :من کنت مواله فعلی مواله» و این ساؤال و جاوا
بیانگر این است ک این دو فقره با هم ارتبا دارند و لف مولی ب همان معنای اولی در
تصرف است.
ثانیاا ،رساول خادا (ص) بعاد از «مان کنات ماواله فعلای ماواله» ،بارای پیاروان و
دشمنان حضرت امیر (ع) چنین دعا می فرمایند« :اللّهمّ وال مان وااله و عااد مان عااداه
و انصر من نصره و اخذل من خذل » .این دعا بر معصاومیت و حقانیات اماام علای (ع)
داللت دارد ،زیرا افادۀ عام دارد و بیانگر این اسات کا ماواالت و یااری او و دشامنی
نکردن با آن حضرت در همۀ زمانها و بر همۀ مسالمانان واجان اسات؛ ایان وجاو
مستلزم آن است ک امام علی (ع) در هیچ زمانی مرتکان خطاا و گنااه نباشاد ،چراکا
در صاورت چنااین ارتکاابی ،مساالمانان نبایاد او را یاااری کارده و از او پیااروی کننااد.
بنابراین کسی ک دارای چنین مقامی است ،قطعا جانشین رسولاللّا (ص) خواهاد باود
(امینی.)655/4 :4146 ،
ثالثا ،بر اسا روایات فریقین ،آیات تبلیغ و اکمال دین در ارتبا با واقعۀ غدیر نمزل
شده اند ؛ آی تبلیغ ،سبن نزول حدیث غدیر بوده است کا خداوناد مایفرمایاد« :ی َایهَّاا
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ لِلَیک مِن رَّبک وَ لِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ ُ وَ اللَّا ُ یعْصِامُک مِانَ
النَّا ِ» (مائده .)68 :ثعلبی در تفسیر خود از ابن عبا نقل میکند ک وی دربارۀ «یاا أَیهَاا
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الرَّسُولُ بَلِّغْ» میفرماید« :دربارۀ علی (ع) نازل شد و خداوند ب پیامبر (ص) دستور داد تا
دربارۀ او ابالغ کند ،بنابراین پیامبر (ص) دست علی را گرفت و گفت :هر ک من موالی
اویم علی نیز موالی او است» (ثعلبی97/1 :4177 ،؛ نک :.ابانعسااکر .)798/17 :4145 ،درباارۀ
داللت آی بر وصایت علی (ع) باید گفت تنها امری ک ابالغ نکردن آن برابر بود با ابالغ
نکردن همۀ رسالت پیغمبر (ص) [وَ لِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَاالَتَ ُ] مسائلۀ جانشاینی آن
حضرت بود؛ چراک رسالت پیامبر (ص) در صورتی امتاداد ماییاباد کا بارای نباوت،
جانشینی باشد تا قوامدهندۀ دین باشد؛ بنابراین موضوع مورد تبلیاغ در ایان آیا هماان
وصایت و خالفت امام علی (ع) است .دلیل این ادعا این است ک سورۀ مائده از جمل
آخرین سورههای نازل شده است و تا این هنگام موضوعات مهم دین از جمل توحیاد،
نبوت ،معاد ،نماز ،جهاد نازل شده بود و آنچ تا ب آن روز اعالن عمومی نشده بود و از
مسلمین بر آن بیعت گرفت نشده بود ،همان وصایت و جانشنی پیامبر اکارم (ص) باود؛
روایات سبن نزول آی نیز مؤید همین مطلن است (نک :.جوادی آملی 774- 789 /79 :4979 ،؛
مکارم شیرازی97- 79 :4976 ،؛ نجارزادگان419- 474 :4994 ،؛ ابراهیمی.)77- 67 :4991 ،
واقعۀ غدیر ،سبن نزول آی اکمال بوده است؛ آی شریف مایفرمایاد...« :الْیاوْمَ یائسَ
الَّذِینَ کفَرُواْ مِن دِینِکمْ فَلَا تاَشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَ أَتمَمْتُ عَلَیکمْ
نِعْمَتی وَ رَضِیتُ لَکمُ الْاسْلَامَ دِینا( »...مائده .)9 :ابنعساکر در تاریخ دمش سبن نزول آی
را اینگون نقل میکند« :هنگامی ک پیامبر (ص) علی را در غدیر خم نصن کرد و او را
با والیت مورد ندا قرار داد ،جبرئیل بر او با این آی نازل شد :ألیوم أکملت لکام دیانکم
وأتممت عل یکم نعمتی ورضیت لکم اإلسالم دینا» (ابنعساکر798/17 :4145 ،؛ ناک :خطیان
بغدادی .)774/9 :4177،پیامبر (ص) بعد از نزول آی شریف فرمودند« :اللّ أکبر علی لکماال
الدین و لتمام النعمة و رضا الر برسالتی و الوالیة لعلی» (خوارزمی ،بیتاا .)448 :در ایان
آی چهار ویژگی برای «الیوم» ذکر شده است« :روز ی کافران ،روز اکماال دیان ،روز
اتمام نعمت و روزی ک اسالم ب عنوان دین ،مورد رضایت االهی قرار گرفت» .آنچ ک
میتواند این ویژگیهای چهارگانۀ آیا را دربرداشات باشاد ،نصان اماام علای (ع) با
وصایت و جانشینی پیامبر اکرم (ص) در روز غدیر است ،زیرا کفار وقتی ببینند بعاد از
رحلت نبی (ص) کسی هست ک راه او را ادام دهد ،دچار ی و ناامیدی خواهند شد
(طباطبایی /486- 467 /5 :4148 ،نجارزادگان471- 474 :4994 ،؛ ابراهیمی .)98- 71 :4991 ،توضایح
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اینک در سال پایانی عمر پیامبر (ص) ک اسالم ب شوکت و جاالل خاود رسایده باود،
بیشترین امید کفار (اعم از مشرکان ،یهود ،نصاری و مجو ) برای نابودی اسالم ،نباود
جانشین برای پیامبر ( ص) بود .نگاهی ب سرگذشت ادیان پیشین ،بیاانگر ایان واقعیات
است ک دین در صورتی می تواند تداوم داشت باشاد کا بعاد از رحلات آورنادگان آن
دین ،افرادی ب عنوان جانشین باشند ک از جهت کارایی همانند آورنادگان دیان باشاند
تا دین را از خطر تحریف و دگرگونی حف کنند (نک :.طباطبایی .)486/5 :4148 ،بر همین
اسا  ،پیامبر (ص) امام علی (ع) را ب جانشینی خاود انتصاا کارد و ایان جانشاینی،
ی کفار را فراهم کرد.
رابعا ،پیامبر اکرم (ص) بعد از ایراد خطبۀ غدیر دستور داد همۀ مردان و زنان با امام
علی (ع) بیعت کنند و شیاین (ابوبکر و عمر) از اولین بیعتکنندگان بودند و نقل است
ک عمر اینگون با آن حضرت بیعت کرد« :بخٍ بخٍ یا علی اصبحتَ موالی و ماولی کال
مومنٍ و مومنة» (ثعلبی .)97/1 :4177 ،فرمان بیعت باا علای (ع) و بیعات مسالمانان باا آن
حضرت ،دالّ بر این است ک آن حضرت ب مقام مهم و خطیری نصان شاده باود کا
می بایست مردم با وی بیعت کنند و آن مقام جز وصایت و جانشینی ،چیز دیگری مانناد
مقام دوستی (آنگون ک اهل سنت می گویند) نمیتواند باشد ،زیرا برای دوستی با اماام
علی (ع) نیاز ب بیعت نبود.
خامسا ،حسانبن ثابت بالفاصل بعاد از ایاراد خطبا غادیر ،از پیاامبر (ص) اجاازه
خواست تا شعری بسراید و پیامبر (ص) ب وی اجازه دادند و حسان این شعر را سرود:
« فقال ل  :قم یا علی فاننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا ،فمن کنات ماواله فهاذا ولیا
فکونوا ل أنصار صدق موالیا» (موسوی .)794 /9 :4966 ،مصرع «رضیتک من بعدی اماماا و
هادیا» ب وضوح بر وصایت داللت دارد.
سادسا ،در برخی گزارش ها از حدیث غدیر ،مولی بودن امیرالمؤمنین (ع) متصل ب
والیت االهی شده است« :أیها النا لن اللّ موالی وأنا مولی المؤمنین وأنا أولی بهم من
أنفسهم فمن کنت مواله فهذا علی مواله» (طبرانی .)474/9 :4141 ،بر اسا این روایات از
حدیث غدیر ،هر معنایی ک مولی برای خداوناد داشات باشاد ،هماان معناا بارای اماام
علی (ع) نیز ثابت می شود (موسوی .)789- 784/44 :4966 ،مفسران اهلسنت صفت «مولی»
خداوند در قرآن را ب «متولی امور» معنا کرده اند؛ مثال در تفسیر آیۀ «أَنتَ مَوْلَئنَا فَانصُرْنَا»
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(بقره )776 :گفت اند« :ناصرنا و متولی أمورنا» (ابان عربای« ،)91/4 :4177 ،أی أنات مالکناا و
متولی أمورنا» (مراغی ،بی تاا77/9 ،؛ ناک :.بغادادی774/4 :4145 ،؛ زحیلای )495/9 :4147 ،و در
تفسیر آی «قُل لَّن یصِیبَنَا لِلَّا مَا کتَنَ اللَّ ُ لَنَا هُوَ مَوْلَئنَا» (توب  )54 :نوشات اناد« :هُاوَ مَوْالناا
ناصرنا و متولی أمورنا» (بیضاوی71/9 :4147 ،؛ نک :محلی و سیوطی497/4 :4146 ،؛ مراغی ،بیتا:
 .)495/44بنابراین مولی در حدیث غدیر معنای «متولی امور» را دارد و این معنا اثباتگار
جانشینی امام علی (ع) است.
 .51515حدیث ثقلین
حدیث ثقلین از جمل احادیث مسلّم نزد شیع است ک بسیاری آن را متاواتر دانسات و
عده ای دیگر بر صحت آن ت کید کردهاند .عدۀ زیادی از اهل سنت نیز تصریح ب صحت
آن کردهاند .متن این حدیث در کتا احمدبنحنبل اینگون آمده است:

قال رسولُ اللَّ ِ صَلَّی اللَّ علی و سلَّم لنِّی تارک فیکم الثَّقلاین أَحَادُهُمَا أَکبَار مِانْ
الْآخَرِ کتَا ُ اللَّ ِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنْ السَّمَاءِ لِلَی الْ َرْضِ وَعِتْرَتِای أَهْالُ بَیتِای وَلِنَّهُمَاا

لَنْ یفْتَرِقَا حَتَّی یرِدَا عَلَی الْحَوْضَ؛ رسول خدا (ص) فرمود :من در باین شاما دو

چیز گرانبها میگذارم ک یکی از آن دو بزرگتر از دیگاری اسات؛ کتاا

خادا

ک رشت ای کشیده شده از آسمان با زماین اسات و عتارتم کا هماان اهالبیاتم
هستند و آن دو از یکدیگر جدا نمیشوند تا اینک در کناار حاوض بار مان وارد

شوند (ابنحنبل.)484/48 :4174،

ترمذی نیز حدیث ثقلین را اینگون روایت کارده اسات« :ای ماردم! هماناا مان در
بین شما چیزی را می گذارم ک اگر آن را بگیرید ،هیچگاه گماراه ناواهیاد شاد؛ کتاا
خدا و عترتم ک همان اهل بیتم هساتند» (ترماذی .)496/6 :4997 ،حااکم نیشاابوری یکای
دیگر از عالمان اهل سنت است ک متذکر این حدیث شده است« :ای مردم! هماناا مان
در بین شما دو امر را میگذارم ک اگار از آن دو تبعیات کنیاد ،هرگاز گماراه ناواهیاد
شد؛ آن دو ،کتا خدا اسات و اهال بیاتم کا هماان عتارتم هساتند» (نیشاابوری:4144 ،
 .)447/9بوصایری درباارۀ صااحت ایان حادیث ماایگویاد« :هَاذَا لِسْانَادٌ رُوَاتُا ُ ثِقَاااتٌ»
(بوصیری.)979/6 :4174 ،
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داللت حدیث ثقلین بر وصایت حضرت امیر (ع)

اوال ،پیامبر (ص) در این حدیث فرموده است« :من دو چیز در بین شما میگاذارم» کا
این جمل اثباتکنندۀ وصایت ائم (ع) است ،زیرا بی شک از این کالم متبادر مایشاود
ک ایندو چیز را بعد از من حاکم خود بدانیاد و خاود را محکاوم هار دو قارار دهیاد
(موسوی.)64/74 :4966 ،
ثانیا ،در این حدیث ،پیامبر (ص) پیروی از اهل بیات (ع) را مانناد پیاروی از قارآن
واجن دانست است و واضح است کسانی ک پیاروی از ایشاان مانناد پیاروی از قارآن
واجن و الزم باشد ،بعد از پیامبر (ص) زعامت و رهباری دیان و جامعا را بار عهاده
خواهند داشت (همان.)94 /74،
ثالثا ،حدیث مزبور بر عصمت ائم (ع) داللت دارد ،زیرا پیامبر (ص) آنان را قارین
قرآن در تبعیت قرار داده است و چون قرآن از هر باطل و خطا مبرا است ،پس قرین او
هم باید از هر خطا و اشتباهی معصاوم باشاد و هرگااه عصامت أهال بیات (ع) ثابات
گردید ،در امامت ایشان نیز شکی باقی نمیماند.
رابعا ،عبارت «لَنْ تَضِلُّوا» بیانگر این اسات کا تمساک با اهال بیات (ع) ماانع از
ضاللت و گمراهی می شود و واضح است کسانی ک تبعیت از ایشاان ماانع از ضااللت
باشد ،خود ایشان معصوم ا ز هر گمراهی هستند؛ بنابراین چنین عصمتی مستلزم امامات
آنان است ( 9هماان .)76- 75 /74 ،بنابراین حدیث ثقلین نیز یکی دیگر از احادیثی است ک
7
بر امامت و وصایت امام علی (ع) و دیگر ائم (ع) داللت دارد.
 .21.اطالق لفظ «وصیّ» به امیرالمؤمنین (ع)
عالوه بر براهین قرآنی و روایی پیشین ک با جانشاینی اماام علای (ع) داللات دارناد،
گزاره های دیگری نیز در روایات فریقین و متاون تااریای و ادبای وجاود دارد کا با
صراحت بر وصایت آن حضرت داللت دارد و آن ،مواردی است ک با اماام علای (ع)
لقن «وصیّ» اطالق شده است .بررسی متون ماتلف روایی ،تاریای و ادبی بیانگر ایان
است ک امام علی (ع) از صدر اسالم تاکنون ب لقن «وصایّ» مشاهور و معاروف باوده
است؛ بدینگون ک پیامبر اکرم (ص) او را وصایّ خاود قارار داده و مسالمانان نیاز باا
تبعیّت از پیامبر (ص) ،یکی از القا مهم امیرالمؤمنین (ع) را «وصیّ» دانسات اناد .ایان
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درحالی است ک حتی در منابع اهل سنت ،ب س خلیفۀ اول ،این لقن داده نشده اسات.
در ادام ب نمون هایی از روایمت و متون ادبی اشمره میکنیم که لقا «وصای» را بارا
امم علی (ع) دانستهاند.
 .51511روایات
روایات متعددی در منابع شیع و سنی نقل شده است مبنی بر اینکا اماام علای (ع) از
سوی پیامبر ( ص) ب وصایت و جانشینی انتاا شده است ک در اینجا با تعادادی از
این روایات بر اسا منابع اهل سنت استناد میشود .بنا بر روایتی ،پیامبر (ص) بعاد از
نزول آی انذار« :وَ أَنذِرْ عَشِیرَتَک الْا َقْرَبِین» (شاعراء ،)741 :نزدیکاان خاود را در دو روز
پیاپی دعوت کرد و در روز دوم فرمود« :کدام یک از شما شریک رنجهای من و کماک
کار در ادای رسالت من میشود تا او برادر و وصی و خلیف من در میاان شاما باشاد؟»
حضرت علی (ع) میفرماید« :هم افراد سکوت کردند و کسای نادای پیاامبر را پاساخ
مثبت نداد .امّا من ک کوچکترینشان بودم گفتم« :أنا یا نبی اللّ أکون وزیرک علی ؛ من
ای پیامبر خدا وزیر و مددکار تو میشوم» .پیامبر گردن مارا گرفات و فرماود« :لنّ هاذا
أخی و وصیای و خلیفتی فیکم .فاسمعوا ل و أطیعوا؛ این ،برادر و وصی و خلیف مان
در میان شما است .از او فرمان برید و ب گفت و دستورش گوش فرا دهید» (بغوی:4174 ،
174/9؛ بغادادی999/9 :4145 ،؛ نااووی جااوی467/7 :4148 ،؛ نااک :.طباری974/7 :4978 ،؛ ثعلباای
نیشابوری477/8 :4177 ،؛ ابناثیر69/7 :4975 ،؛ حسکانی.)519/4 :4144 ،

8

در حدیث دیگری سلمان ب پیامبر (ص) میگوید:

یا رسول اللّ ! هر پیاامبری وصایای دارد ،پاس وصای شاما کیسات؟ پیاامبر در
جوا

من سکوت فرمود؛ تا اینک بعد از آن مرا مالقاات کارد و مارا خواناد و

فرمود« :ای سلمان!» من ب سرعت ب ساوی او شاتافتم و گفاتم :لبّیاک! فرماود:

«میدانی وصی موسی ک بود؟» گفتم :آری ،یوشعبن نون باود .فرماود« :با چا

سبن او وصی موسی بود؟» گفتم :برای آنک در آن زمان او [یوشع] اعلام ایشاان

بود .پیامبر (ص) فرمود« :پس وصی من و محلّ اسرار مان و بهتارین کسای کا

بعد از خود باقی میگذارم ،کسی ک وعده های مرا وفاا مایکناد و دیان مارا ادا
میکند ،علیبن ابیطالن است (طبرانی774/6 :4141 ،؛ هیثمی.)418/9 :4147 ،
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در حدیث دیگری بریده نقل میکند پیامبر (ص) فرمود« :لن لکل نبی وصیا و وارثاا
و لن علیا وصیی و وارثی» ( 6ابنعساکر.)997/17 :4145 ،
 .51515متون ادبی
لقن وصیّ برای امام علی (ع) چنان شهرتی داشات اسات کا شااعران از هماان صادر
اسالم در اشعار خاود آورده اناد ،ماثال عمروعااص در شاعر خاود خطاا با معاویا
می سراید« :فبی حاربوا سیدَ األوصایاءِ ،بقاولی دمٌ طُالَّ مِان نعثال» (امینای)489/7 :4146 ،؛
باونی ک از احمقی شد هدر ،بپا کردم آن جنگ و آن شور و شر /ک با سرور اوصیا از
جفا ،چنان جنگ خونین نمودم بپا (امینی.)747/9 :4146 ،
ابو االسود دئلی (م  69ق ).در رثای اهل بیت (ع) میساراید« :أحان محمادا حباا شادیدا،
وعباسا وحمزة والوصیا» (مبارد .)454/9 :4148 ،مبارد درباارۀ لقان وصای بارای اماام علای (ع)
میگوید« :وصی چیزی است ک برایش میگویند و بسیار تکرار میکنند» (همان.)454/9 ،
سید حمیری ( 489 –445ق ).نیز در شعر خود آورده اسات« :و فایهم علای وصای
النبی بمحضرهم قد دعاه أمیرا  /و کان الاصیص ب فی الحیاة و صاهره و اجتباه عشیرا»
(حمیری)446 :4174 ،؛ در میان آنها (خاندان پیامبر) علی وصی پیامبر (ص) بود و او را در
حضور هم  ،امیرالماؤمنین خواناد و ایان اسام در زنادگی با او اختصااص داشات و
دخترش را ب او داد و او را از میان عشیرهاش برگزید».
عبداللّ بن ابیسفیان دربارۀ امام علی (ع) میگوید« :و منا علی ذاک صااحن خیبار و
صاحن بدر یوم سالت کتائب  /وصی النبی المصطفی و ابن عم فمن ذا یدانیا و مان ذا
یقارب » (ابن ابیالحدید)419/4 :4998 ،؛ و علی همان خیبرگشای نامی ،از ما است؛ فاتح روز
بدر با ستون های سپاه خروشانش« .وصی» پیامبر برگزیاده و پسار عما او .چا کسای
بلندی مقامش را درمییابد و چ کسی بدان نزدیک میشود.
وقادة ام سنان بنت خیثمة بنارش مذحجیة این گون سروده است ک « :قد کنت بعاد
محمّد خلفا کما اوصی الیک بنا فکنت وفیا  /فالیوم ال خلف یؤمّل بعده هیهات ن مل بعده
انسیا» (ابنعبدرب )954/4 :4141 ،؛ بعد از پیامبر جانشین او برای ما بودی ،ب تو وصیت کرد و
تو با وفا و عامل ب وصیت او بودی .امروز نیست جانشینی ک بعد از پیامبر امیاد با او
50
باشد و بسیار دور است بعد از پیامبر امید داشتن ب انسانی ،جز علی (ع).
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ابنابیالحدید در شرح نهج البالغ با  79شاعر از اشاعاری کا در جناگ جمال و
صفین سروده شده اند ،استناد میکند کا در ایان اشاعار با لقان «وصایّ» بارای اماام
علی (ع) تصریح شده است (نک :.ابنابیالحدید .)454- 419/4 :4998 ،وی در پایان تصاریح
می کند« :اشعاری ک متضمن این کلم [وصیّ] است ،بسیار فراوان اسات و ماا در ایان
فصل ،برخی اشعاری را ک در دو جنگ جمل و صافین ساروده شاده اسات ،آوردیام.
اشعار دیگر ،بیش از آن است ک ب شمارش آید؛ اگر بیم از پرحرفی نبود مایتوانساتیم
صفحات بسیار دیگری از آن بیاوریم» (همان.)454/4 ،
عالوه بر اشعار شعرا دراینباره ،برخی از لغتشناسان اهلسنت نیاز در کتان لغات
خود لقن وصیّ را برای آن حضرت مشاهور دانسات اناد ،ابانمنظاور در لساان العار
می گوید« :قیل لعلی ،علی السالم ،وصِی التصاال نَسَابِ و سَابَب و سَامْت بنسان سایدنا
رسول اللّ  ،صلی اللّ علی و سلم ،و سَبَب و سَمْت » (ابن منظور991/45 :4141 ،؛ زبیدی:4141 ،
798/74؛ نک :.ازهری.)478/47 :4174 ،
نتیجه
بر اسا مطالن پیش گفت  ،ادعای ابوزهو در «نبود نصّ معتبر بر وصایت امام علای (ع)
و ساااختگی بااودن روایااات وصااایت آن حضاارت از سااوی شاایعیان» ،از دو جنباا
نادرست است:
اوال ،دو حدیثی ک ابوزهو برای اثبات مطلو خاود اساتناد کارده اسات ،ناکارآماد
هستند؛ توضیح اینک حدیث اول مورد استناد وی ،بیانگر بود و نبود کتاا اختصاصای
قرآن در نزد علی (ع) است ک این حدیث از جهت داللت ناافی وصاایت آن حضارت
نیست و حدیث دوم ک بر اعتراض نکردن امام علی (ع) ب س خلیف ناست و بیعات
بیچون وچرای آن حضرت با آنان داللت دارد ،در تعارض با گزارههاای معتبار از مناابع
فریقین است؛ گزارههایی مانند :اعتراض امام علی (ع) ب خلفا و احتجاج باا آنهاا بارای
اثبات حقانیت خود در وصایت و همچنین گزارههای قرآنی ،روایی ،تاریای و ادبیِ دالّ
بر وصایت آن امام.
ثانیا ،براهین زیادی در کتا های شیع و سنی اثبات گر منصوص بودن وصایت امام
علی (ع) است؛ ادلّۀ قرآنی همچون آی والیت (مائده )55 :و براهین روایی مانند احادیاث
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متواتر و صحیح غدیر و ثقلین .عالوه بار ایان ماوارد گازارههاای دیگاری در روایاات
نبوی (ص) و متون تاریای و ادبی وجود دارد ک ب صاراحت حااکی از کااربرد لقان
«وصیّ» برای امام علی (ع) است.
بنابراین دیدگاه ابوزهو و افرادی همچو او ک بر نبود نصّ بر وصایت امام علی (ع)
ت کید داشتند و مدّعی ساخت گی بودن روایات وصایت از سوی شایع هساتند ،بایپایا
است و حقیقتا ن تنها اثبات نمیشود ،بلک با ادلۀ استوار و متقن وصاایت علای (ع) در
تعارض است.
پینوشتها

 .1مانند « :من مات و فی قلب بغض لعلیبن أبی طالن ،فلیمت یهودیا أو نصرانیا» (ابوزهو.)99 :4141 ،
 .2مانند « :ستکون فتنة فإن أدرکها أحد منکم فعلی باصلتین کتا اهلل ،و علیبن أبیطالن .و فی آخره
و هو خلیفتی من بعدی» (همان.)99 ،4141 :
 .3این خطب عالوه بر نهج البالغ در دیگر مصادر و مناابع شایعی و سانی ،قبال و بعاد از نگاارش
نهج البالغ نیز آمده است؛ عالم امینی ب  77منبع شیعی و سنی استناد میکناد کا ایان خطبا را
آورده اند (امینی .)445- 444/8 :4146 ،مؤلف پرتوی از نهج البالغ ب  7منبع پیش از سید رضی5 ،
منبع از معاصران سید رضی و  9منبع از منابعی ک بعد از ت لیف نهج البالغ نوشت شدهاند ،استناد
کرده است .این منابع اخیر یا در سده های بعد از سده پنجم این خطب را نقل کردهاند ،لیکن از منبع
یا منابعی مستقل از منابع نهج البالغ یا متفاوت با آنها نقل کردهاند (طالقاانی.)477- 471 :4981 ،
عالوه بر این خطب  ،موارد متعددی از اعتراضات امام علی (ع) ب س خلیفۀ اول در مواقع متعدد از
حیات آن حضرت صادر شد ک این اعتراضات در منابع فریقین ذکار شاده اسات .وجاود چناین
گزارشهایی از اعتراضات آن حضرت ،م ؤید و اعتبارباش این خطب نیز هست.
 «« .4لم یوص النبی صلی اهلل علی وسلم لعلی ،وال لغیره بالاالفة ،ولم یرد عن فی حدیث صحیح أن
عین علیا للاالفة» (ابوزهو.)77 :4141 ،
 . 5آیات زیادی دربارۀ امامت امام علی (ع) نازل شده است ،مانند :آی تبلیغ (مائده)68 :؛ آی اکمال دین
(مائده)9 :؛ آی اولی االمر (نساء ،)59 :آی صادقین (توب )449 :؛ آیا تطهیار (احازا  .)99 :قاضای
نوراهلل شوشتری در جلد دوم و سوم کتا لحقاق الحا و لزهااق الباطال 71 ،آیا بارای امامات
امیرالمؤمنین (ع) ذکر میکند (نک :.مرعشی .)9- 7 :4149 ،برای آگاهی بیشتر از دیگر آیات والیت و
چگونگی داللت آنها بر امامت امیرالمؤمنین (ع) نک :.مکارم شایرازی161- 79 :4976 ،؛ رضاوانی،
.194- 749 :4976
 .6عالم میرحامدحسین  66دلیل دربارۀ داللت حدیث ثقلین ب ر وصایت امام علی (ع) ذکار مایکناد
(نک :.موسوی.)747- 75/74 :4966 ،
 . 7احادیث زیادی بر امامت امام علی (ع) داللت دارند ،احادیثی مانند :حدیث منزلت ،حادیث دار،
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حدیث والیت ،حدیث نور ،حدیث سفین  ،حدیث دوازده خلیف  .قاضی نوراهلل شوشتری در مجلدات
چهارم تا هشتم کتا لحقاق الح و لزهاق الباطل ب ذکر احادیثی پرداخت اسات کا بار امامات
حضرت امیر (ع) داللت دارند (نک :.مرعشی .)7- 1 :4149 ،مرحوم میرحامدحسین در کتا شریف
عبقات االنوار ب بررسی سندی و داللی  9حدیث از احادیث دالّ بر امامت امیرالمؤمنین (ع) پرداخت
است؛ این کتا در  79جلد ب چاپ رسیده است (نک :.موسوی.)74- 4 :4966 ،
 .8برای آگاهی بیشتر از منابع اهلسنت ک این حدیث را روایت کردهاند نک :.شارف الادین:4176 ،
 .757- 754عالم شرفالدین ب  74تن از عالمان اهل سنت استناد میکند ک با گزارشهای ماتلف
متذکر این حدیث شده اند .برای آگاهی از چگونگی صحت این احادیاث نازد اهال سانت ناک:.
همان.751- 759 ،
 .9عالم عسکری ب  41سان از دیگر معصومین (ع) ،صحاب و تابعین استناد میکند ک در آن لقان
«وصیّ» را ب امام علی (ع) استناد کردهاند (عسکری.)799- 797/4 :4176 ،
 .10عالم شرفالدین ب  97شعر از شاعران عصر امام علی (ع) استناد میکند ک در آن لقن «وصیّ» را
برای امام (ع) اطالق کردهاند (شرف الدین.)591- 576 :4176 ،
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لحیاء التراث العربی ،چاپ اول.
جصاص ،احمدبن علی ( .)4145احکام القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
جوادی آملی ،عبداللّ ( .)4979تسنیم ،قم :اسراء.
حسکانی ،عبیداللّ بن احمد ( .)4144شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات
وزارت ارشاد اسالمی ،چاپ اول.
حلی ،حسن بن یوسفبن مطهر ( .)4144کشف الیقین فی فضائل أمیار الماومنین (ع) ،تهاران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.
حمیری ،اسماعیل بن محمد ( .)4174دیوان السید الحمیری ،تحقی و تصحیح :ضایاء حساین اعلمای،
بیروت :مؤسس االعلمی للمطبوعات.
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خطین بغدادی ،أبوبکر أحمدبن علی ( .)4177تاریخ بغداد ،بیروت :دار الغر اإلسالمی ،الطبعة األولی.
الاطین ،محمد عجاج ( .)4144السنة قبل التدوین ،بیروت دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ،الطبعاة
الثالثة.
خوارزمی ،الموف بن احمد (بیتا) .المناقن ،تحقی  :الشیخ مالک المحمودی ،قم :مؤسسةالنشر االسالمی ،
الطبعة التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
دینوری ،ابنقتیبة أبومحمد عبداللّ بن مسلم ( .)4144اإلمامة و السیاسة المعروف بتاریخ الالفاء ،تحقی
علی شیری ،بیروت :داراألضواء ،الطبعة األولی.
رضوانی ،علی اصغر ( .)4976امامشناسی و پاسخ ب شبهات (امامت در آیاات) ،قام :مساجد مقاد
جمکران ،ج .4
رضی ،ابوالحسن محمدبن طاهر ( .)4989ترجم و شرح نهجالبالغ (فیضاالسالم) ،مترجم :سیدعلینق ی
فیضاالسالم ،تهران :موسس چاپ و نشر تالیفات فیض االسالم  -انتشاراتفقی  ،چاپ پنجم.
زبیدی ،محمدبن محمد ( .)4141تاج العرو  ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول.
زحیلی ،وهبة بن مصطفی ( .)4147التفسیر المنیر فی العقیدة و الشاریعة و المانهج ،بیاروت :دار الفکار
المعاصر ،چاپ دوم.
زماشری ،محمود ( .)4148الکشاف عن حقائ غوامض التنزیل ،بیروت :دار الکتاا العربای ،چااپ
سوم.
شرفالدین ،سید عبدالحسین ( .)4176المراجعات ،قم :المجمع العالمی ألهل البیت ،چاپ دوم.
طالقانی ،محمود ( .)4981پرتوی از نهجالبالغ  ،مصحح :سید محمد مهدیجعفری ،تهران :سازمانچاپ
وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ دوم.
طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)4148المیزان فی تفسیر القرآن ،قام :دفتار انتشاارات اساالمی جامعاۀ
مدرسین حوزه علمی قم ،چاپ پنجم.
طبرانی ،سلیمان ابناحمد ابوالقاسم ( .)4141المعجم الکبیر ،تحقی  :حمادی بان عبدالمجیاد السالفی،
الموصل :مکتبة العلوم والحکم ،الطبعة الثانیة.
طبرانی ،سلیمانبن احمد ( .)7447التفسیرالکبیر ، ،اربد (اردن) :دارالکتا الثقافی ،چاپ اول.
طبرسی ،ابو منصور احمد ( .)4194االحتجاج ،تعلیقات :محمد باقر موسوی خراسانی ،قم :ذوی القربی.
طبری آملی ،عمادالدین أبیجعفر محمدبن أبیالقاسم ( .)4979بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ،نجف :
المکتبة الحیدریة ،چاپ دوم.
طبری ،أبوجعفر محمدبن جریر ( .)4978تاریخ األمم و الملوک ،تحقی محمد أبوالفضل ابراهیم ،بیروت:
دار التراث ،الطبعة الثانیة.
طحاوی ،أبوجعفر أحمدبن محمد ( .)4145شرح مشکل اآلثار ،تحقی  :شعین األرنؤو  ،بیجا :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األولی.
طوسی ،محمدبن الحسن ( .)4141األمالی ،قم :دار الثقافة ،چاپ اول.
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طوسی ،محمدبن حسن (بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
عسکری ،مرتضی ( .)4176معالم المدرستین ،قم :مرکز الطباعة و النشر للمجمع العاالمی ألهال البیات
علیهم السالم ،چاپ دوم.
العمری ،اکرمبن ضیاء (بیتا) .بحوث فی تاریخ السنة المشرفة ،بیروت :بسا .
فارالدین رازی ،ابوعبداللّ محمدبن عمر ( .)4174مفاتیح الغین ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ
سوم.
قاری ،مال علی علی بن (سلطان) محمد ( .)4177مرقاة المفاتیح شرح مشاکاة المصاابیح ،بیاروت :دار
الفکر ،الطبعة األولی.
قشیرى ،عبدالکریمبن هوازن (بیتا) .لطایف االشارات ،قاهره :الهیئة المصریة العام للکتا  ،چاپ سوم.
مبارکفوری ،ابوالحسن عبیداللّ ( .)4141مرعاة المفاتیح فی مشکاة المصابیح ،بیجا :الجامعاة السالفیة،
چاپ سوم.
المبرد ،أبوالعبا ( .)4148الکامل فی اللغة واألد  ،المحق  :محمد أبو الفضال لباراهیم ،القااهرة :دار
الفکر العربی ،الطبعة الثالثة.
محلی ،جالل الدین؛ سیوطی ،جالل الدین ( .)4146تفسیر الجاللین ،بیروت :مؤسس النور للمطبوعات،
چاپ اول.
مراغی ،احمدبن مصطفی (بیتا) .تفسیر المراغی ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
مرعشی ،قاضی نور اللّ  .)4149( ،لحقاق الح و لزهاق الباطل ،قم :مکتبة آیةاللّ المرعشای النجفای،
چاپ اول.
مسعودی ،أبو الحسن علی بن الحسین ( .)4149مروج الذهن و معادن الجوهر ،تحقی اسعد داغر ،قم:
دار الهجرة ،چاپ دوم.
مکارم شیرازی ،ناصر ( .)4981تفسیر نمون  ،تهران :دار الکتن اإلسالمیة ،چاپ اول.
مکارم شیرازى ،ناصر ( .)4976آیات والیت در قرآن ،قم :انتشارات نسل جوان ،چاپ سوم.
مناوی ،زینالدین محمد ( .)4147التیسیر بشرح الجامع الصغیر ،الریاض :مکتبة اإلمام الشافعی ،الطبعاة
الثالثة.
موسوی ،میر حامدحسین ( .)4966عبقات األنوار فی لماماة األئماة األطهاار ،اصافهان :کتاباانا امیار
المؤمنین ،چاپ دوم.
نجارزادگان ،فتحاللّ ( .)4994بررسی تطبیقی آیات والیت در دیدگاه فریقین ،قم :پژوهشگاه حاوزه و
دانشگاه ،تهران :انتشارات سمت.
النسائی ،أحمد بن شعین أبوعبدالرحمن ( .)4144سنن النسائی الکبری ،تحقی  :د.عبد الغفاار سالیمان
البنداری ،سید کسروی حسن ،بیروت :دار الکتن العلمیة ،الطبعة األولی.
نووی جاوی ،محمدبن عمر ( .)4148مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید ،بیروت :دار الکتن العلمی ،
چاپ اول.
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النیشابوری ،أبوعبداللّ الحاکم محمد ( .)4144المستدرک علی الصحیحین ،تحقی  :مصطفی عبد القادر
عطا ،بیروت :الکتن العلمیة ،الطبعة األولی.
هیثمی ،نورالدین علی ( .)4147مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بیروت :دار الفکر.

