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بررسی مفهوم امامت 
در خطابه غدير

عليرضا فرجپور*

ــت،  ــى از عواملى چون بدفهمى يا غرض ورزى اس ــت مفاهيم دينى كه ناش ــير نادرس تفس
ــيب  ــكالت و خطراتى جدى بر جامعة دين داران تحميل مى كند. براى جلوگيرى از آس مش
ــيم. در  اعتقادى در اجتماع دينى، قبل از هر چيز نيازمند فهم صحيح مفاهيم دينى مى باش
اين راستا ابتدايى ترين و صحيح ترين اقدام، رجوع به منابع اصيل دين (كتاب و سنت) است.

در برخورد با مشكِل انكار امامت يا تحريف معناى حقيقى آن نيز مراجعه به متون وحيانى، 
ــد. اين كه امام كيست؟ مقام و اوصاف اختصاصى  اولين و ضرورى ترين اقدام به نظر مى رس
امام چيست؟ ما در قبال وى چه وظيفه اى داريم؟ و سؤاالتى از اين قبيل، جز با تبيين دقيق 

آيات و روايات مربوط به اين موضوع، پاسخ صحيح داده نمى شوند.
ــده كه با ارايه برداشت ها و قرائت هاى جديد و خودساخته از مفهوم  ــاهده ش در مواردى مش
امامت، قلب ماهيتى در چيستى اين مقام به وجود آمده؛ مثًال تفسير مقام امامت به يك مقام 
ــت كه نه تنها دليل شرعى  ــيرى اس ــخصى، تفس باطنى و محدود كردن آن به ارتباطات ش
معتبرى ندارد، بلكهـ  به عكسـ  با بسيارى از نصوص و آموزه هاى متقن شيعى مغايرت دارد.
از منظر روايات شيعه، امامت مقام رفيعى است كه خداوند به بندگان خاص خود اعطا كرده 
ــكيل مى دهد؛ يعنى عالوه بر جنبة الوهى و  و ركن اصلى اين مقام را « فرض الطاعآل» تش
اعطاى مقام امامت از سوى خداوند، آن چه مردم با آن مواجه اند، شكل تعامل آنان در قبال 
امام است كه همان تبعيت و اطاعت مطلق نسبت به امام مى باشد. اين وجوِب الهى، گسترة 
تمامى اعتقادات، افعال و گفتار آدميان را شامل مى شود؛ اطاعتى كه در آن چند و چون وجود 
ندارد و مأموم به حجيت افعال، گفتار، اوامر و نواهى امام در همة زمينه ها معتقد است. معناى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* .  دانش آموخته حوزه و پژوهشگر بنياد فرهنگى امامت 
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مذكور صاز طرق متعددى قابل وصول است. ما در اين نوشتار اين مسأله را از منظر خطابة 
غدير و با تكيه بر فراز «من كنت مواله فعلى مواله» بررسى مى كنيم.

ــت، حاوى نكات بسيار مهم اعتقادى مى باشد.  ــت ماس متن خطابه غدير1 كه اينك در دس
البته در طول تاريخ دانشمندان شيعى به طور عمده به يك قسمت خاص از اين خطابه توجه 
ــته اند و آن همان فراز «من كنت مواله فعلى مواله» است كه اهل سنت نيز  ــترى داش بيش
كمتر در سند آن خدشه كرده اند. اين امر، اما نبايد موجب بى مهرى نسبت به فرازهاى ديگر 
ــول خدا در معرفى مقام امامت از  ــت كه رس ــود. آن چه در مقام تبيين آنيم اين اس آن ش
افتراض طاعت سخن به ميان آورده  و ركن اين مقام را حق وجوب تبعيت معرفى نموده اند. 
اين وجوب نيز از سوى خداوند بوده و متعلق اين امر االهى، همه انسان ها هستند. چنان كه 
ــريح مقام امامت طراحى شده، بارها از اين  خواهيم ديد در خطابة غدير كه براى بيان و تش
مقام به شكل هاى مختلفى ياد مى شود؛ گويى گوهر و حقيقت امامت همان مقام «افتراض 

الطاعآل» است.
در ادامه، محتواى خطابة غدير را در دو بخش مورد بررسى قرار مى دهيم؛ ابتدا حديث غدير 
ــپس ساير اجزا و فراز هاى  ــى مى كنيم و س را كه در اين خطابه آمده به صورت مجزا بررس
ديگر را بررسى مى نماييم. قابل ذكر است كه بررسى داللت حديث غدير از اين جهت كه در 
طول زمان مورد استناد شيعه در اثبات امامت اميرالمؤمنين بوده ، نيازمند دقت و إمعان 

نظر بيشترى است.

داللت حديث غدير بر امامت و مقام فرض الطاعآل
ــى مى نماييم و از اهل  در اين بخش ابتدا معناى لفظ به كار رفته در حديث  (مولى) را بررس
ــر معناى مولى (كه  ــواهدى ب ــاهد خطابه غدير بودندـ  داليل و ش ــت و صحابهـ  كه ش لغ
ــت) مى  آوريم. سپس منظور از اولويت، حيث ، چگونگى و عموميت آن را  همان اولويت اس
بررسى مى  كنيم و بيان خواهيم كرد منظور از مولويت، اولويت است و حيث اولويت، اطاعت 

1.   خطابه غدير در مدارك فراوانى آمده است. عبارت اين نوشتار برگرفته از نسخه مرقومه شيخ طبرسى در كتاب 
شريف احتجاج است. ايشان خطابه را به اسناد خويش از امام محمد باقر نقل مى كند. ر ك: طبرسى، 

االحتجاج،1/ 66. 
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ــخص مولى براى مورد اطاعت واقع شدن نسبت به  ــت؛ يعنى اين كه ش و وجوب تبعيت اس
ديگران اولويت دارد و داراى مقام افتراض طاعت است. همچنين روشن خواهد شد كه اين 
وجوب تبعيت، عام و همه شمول است، كسى جز امام چنين خصوصيتى را ندارد و اين تبعيت 
ــوى خدا واجب شده است. لذا جمله «من كنت مواله فعلى مواله» بر امامت و وجوب  از س

تبعيت امام داللت دارد و اين اطاعت بر همه اشخاص الزامى  است.

معناى مولى، اولى به تصرف است
لفظ مولى به معناى اولى است. اهل لغت به اين امر  تصريح كرده اند و ادبا در گفتار شفاهى 
ــمندان شيعه و سنى در تفسير آيات قرآن  ــتعمالى دارند. از سوى ديگر انديش خود چنين اس
تصريح نموده اند كه از لفظ مولى معناى اولى و اولويت فهميده مى شود. اصوًال براى اين كه 
بدانيم يك لفظ حامل چه معنايى است، بايد شاهدى از قرآن بياوريم و يا اين كه از استعمال 
ــاعران و كالم ادبا استفاده كنيم. براى اثبات يك  ــعر ش عبارت عربى معتبر ديگرى نظير ش
معنى از يك لفظ راه ديگرى وجود ندارد.  براى اثبات اين مدعا اوًال گفتار اهل لغت و شعر 
شاعران و ثانياً تفاسير قرآنى انديشمندان شيعه و سنى و نقل شيعيان از سلف صالح خود تا 

به معصومين و روزگار غدير را نقل خواهيم كرد.

تصريح اهل لغت
مبرد (لغوى مشهور) در كتاب الكامل خود چنين آورده است:
اولى: هو االولى و االحق ومثله المولى.1 

اولى: [معناى] اولى [وقتى كه مى گوييم] او «اولى» است يعنى او احق است 
و سزاوارتر است. مولى نيز به همين معناست. [احق و سزاوارتر].

سيد مرتضى(ره) نيز مى فرمايد: 
ــت كه لغت مولى به معناى اولى مى آيد؛ زيرا كسى كه كم ترين  ــكار اس آش
ــنايى با لغت عربى و عرب زبانان داشته باشد، مى داند اهل لغت مولى را  آش

1.  نگاه كنيد به مبرد، الكامل. 
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به جاى اولى بكار مى برند.... و هيچ مانعى نيست كه در هر كجا بتوان گفت 
شخصى اولى به چيزى است، مى توان گفت او مولى آن چيز مى باشد.1

استعمال لفظ مولى و اراده اولى، در شعر شاعران
از شعرا نيز شاعران معروفى مانند اخطل و كميت در اشعار خود مولى را به معناى اولى به كار 
ــى نيست كه در فصاحت و دانش  ــت به قول شيخ مفيد(ره)، اخطل كس برده اند. گفتنى اس
عربى او خرده اى گرفته شود؛ زيرا وى در تسلط بر ادبيات عرب از مشهورترين و مبرزترين 

افراد است.2 
اخطل در مدح عبدالملك مروان شعر زير را سروده است و او را با لفظ مولى به عنوان امام 

و رييس مردم توصيف مى كند:
فما وجدت فيهـا قريش المرها        اعـف و اوفـى من ابيـك و اوجـدا
فـاروى بـزند و لـو كـان غيـره                   غدات اختالف الناس اكدى واصلدا
فاصبحت موالها من الناس كلهم                              واحـرى قريش ان تهـاب وتحمـدا

ــت: «تو به عنوان امام و رييس (مولى) همه مردم صبح كردى و   ترجمه بيت آخر چنين اس
شايسته ترين قريشى براى ستايش و هيبت هستى».

همچنين كميت در قصيده مشهور خود با استفاده از ريشة لغت مولى به رياست اميرالمومنين
 اشاره مى  كند؛ آن جا كه سروده است:

ويوم الدوح دوح غدير خم                                         ابان لـه   الواليـة لـو اطيـعا
ولكـن الـرجـال تبايعـوها                    فلم امثلـها خطـراً مبيـنا3 
پيامبر در روز غدير براى او واليت را آشكار كرد (او را مولى قرار داد) تا مورد اطاعت واقع شود...

 نظر دانشمندان شيعه در معناى مولى 
از ميان علما و انديشمندان شيعى نظر سيد مرتضى(ره) را دانستيم. مرحوم كراجكى نيز در 

1.   علم الهدى، الشافى فى االمامة،2/ 268.
2.   مفيد، رسالة فى معنى المولى، 16. 

3.   همان، 18. 
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اين زمينه عباراتى شبيه مرحوم سيد مرتضى دارد و معتقد است كسى كه كم ترين آشنايى 
با لغت داشته باشد، مى داند كه مولى به جاى اولى به كار مى رود.1 مرحوم ابوالمجد حلبى در 
اشارآلالسبق مى فرمايد: «لغت مولى برابر با اولى است» و در ادامه مى افزايد: « معنا و مراد دو 

عبارت  «مولى الدار» و «اولى الدار» يكى است».2 
شيخ طوسى(ره) همين معنا را در مصداق مورد نظر ما مورد بحث قرار داده  و مى فرمايد:

ــت و مى توان ادعا  ــن كنت اولى به»  اس ــاى «من كنت مواله»، «م معن
ــدون در نظر گرفتن مقدمه3 نيز بر اولى داللت دارد؛ زيرا  ــرد لفظ مولى ب ك
استعمال مولى در باقى اقسام آن در اين حديث، با اشكال روبه رو مى شود؛ 

لذا اولى تنها معنى ممكن مولى در حديث غدير است.4 
محققين ديگرى نيز اين معنا را اعالم كرده اند.5

 نظر مفسرين اهل سنت
مرحوم عالمه امينى نام بيست و هفت تن از مفسرينى را كه در تفسير آيات قرآن «مولى» را 
به معناى «اولى» دانسته اند، ذكر مى كند. ايشان در تفسير آيه هى موالكم كلمه مولى را 
فقط به معناى اولى گرفته اند.6 اديبانى چون فراء كوفى، ابو عبيده،  محمد بن مثنى و اخفش 
ــتند. همچنين عالمه پانزده مفسر ديگر را  و محدثينى مثل بخارى، صنعانى و ديگران هس
كه الاقل يكى از معانى مولى را در اين آيه اولى دانسته اند نام مى برد؛ مفسرينى چون ثعلبى 

بيضاوى و ديگران. 
ــلكى ناصبى دارد در كتاب غريب القرآن خود، مولى را به  معناى اولى  حتى ابوعبيده كه مس

گرفته و در تفسير آيه  هى موالكم  گفته است: « اى اولى بكم».7 

1.  كراجكى ، كنز الفوائد،231.
2.  همان، 52.

3.  منظور از مقدمه، جمله « ألست أولى بكم من أنفسكم» در كالم پيامبر خدا مى باشد.
4.  طوسى    ، االقتصاد،216. 

5.  براى نمونه نك: به ابن حاتم عاملى، الدر النظيم، 276.
6.  امينى، الغدير،1/  345.

7.  مفيد، رسالة فى معنى المولى، 37.
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ــير مفسران، در آيات ديگرى نيز مولى به  معناى اولى آمده است كه به  همچنين طبق تفس
برخى از آن ها اشاره مى كنيم: 

1گفته است : «أى ناصرنا و حافظنا و ولينا و اولى بنا».2مرحوم 
أنت مولينا  ثعلبى در تفسير آيه

درواجكى در تفسير خود ذيل آيه بل اهللا موليكم مى گويد: «أى اهللا أولى بأن يطاع».3 
4مى  گويد: «أى 

بل اهللا موليكم ابوحيان در كتاب تفسير خود از قول كلبى در تفسير آية
أولى بنا من أنفسنا فى الموت والحيات».5 

ــدارك اهل لغت، ادبيات عرب و همچنين قول  ــته از آن چه در مورد معناى مولى از م گذش
مفسرين ذكر شد، روايِت طبقه طبقه شيعيان از سلف صالح خود تا معصومين و تا روزگار 
ــت  غدير، مبنى بر اين كه پيامبرخدا در روز غدير على بن ابيطالب را به امامت و رياس
گماشت و در آن از لفظ مولى بهره برد، دليلى استوار بر معناى مذكور مى باشد؛ زيرا اين امر 

نشان مى دهد، فهم شيعيان از مولى همان اولويت در امر و نهى و تدبير امور است. 

معنا و حيث اولويت
ــد و منظور از حيث اولويت، جهت  ــزاوارتر بودن مى باش اولويت به معناى به حق بودن و س
سزاوار بودن است؛ يعنى اين كه بدانيم شخص مولى بر چه چيزى سزاوار است. در اين راستا 

از گفته هاى دانشمندان كمك مى گيريم. مرحوم ابى الصالح حلبى مى فرمايند: 
ــت و هرگاه بين  حقيقت معناى اولى، املك به تصرف و احق به تدبير اس
شخصى و جماعتى اين معنا (اولى) حاصل شود، آن شخص مفترض الطاعه 
خواهد بود و قول او بر خواست ها و ناخوش داشته هاى ديگران مقدم خواهد  

نه قول ديگران.6 

1.  بقره /286.
2.  امينى، الغدير،349/1.

3.  همان. 
4.  آل عمران/150.

5.  ابى حيان، تفسير البحر المحيط، 5/ 53.
6.   ابوالصالح حلبى، تقريب المعارف،216.
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شيخ طوسى(ره) مى فرمايد:
ــت و در نتيجه  ــر بر ما از حيث افتراض الطاعآل اس ــت حضرت امي اولوي

وجوب اطاعت از امر و نهى را به دنبال دارد.1
مرحوم عالمه حلى در المستجاد مى فرمايد: 

با اقرارى كه حضرت گرفت فرض الطاعآل و واليتى كه خودش داشت براى 
حضرت امير ثابت كرد.2

و مرحوم كراجكى در ذيل آية النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم مى فرمايد:
ــران بر اين است كه اولويت، اولويت در تدبير و قيام به امور از  اجماع مفس
حيث وجوب طاعت است و هيچ عاقلى شك در اين نمى كند كه كسى كه 
ــت و اولويت در امر و نهى از هر كسى  ــان اس اولى به تدبير خلق از خودش

دارد، امام مفترض الطاعآل مى باشد.3
مرحوم سيد مرتضى نيز از قول اهل لغت مى فرمايند: 

ــك تدبير و تصرف در  ــى به كار مى رود كه او مال ــى فقط در مورد كس اول
ــد؛  مانند: السلطان اولى  ــد و امر و نهى او در آن چيز نافذ باش چيزى باش

باقامة الحدود من الرعيه.4
ايشان همچنين مى فرمايند:

ــكل ادا شود كه «فالن اولى بفالن»، اين جمله  هرگاه جمله اى به اين ش
ــت و هرگاه  ظهور در اين دارد كه او اولى به تدبير و احق به امر و نهى اس
ــه» نيز اضافه شود، شبهه اى باقى نمى ماند  به اين جمله عبارت «من نفس
ــت كه  ــت و به همين علت اس كه منظور همان اولويت در امر و نهى اس
هرگاه اولى به صورت مطلق بيان مى شود، اختصاص به امر و نهى و تدبير 
دارد؛ مانند استعمال در سلطان و سيد ... هرچند استفاده مقيد آن جايز است 

1.    طوسى  ، الرسائل العشر  ،136.
2.    عالمه حلى، المستجاد،9.

3.   كراجكى، كنز الفوائد،231 و 230.
4.   علم الهدى، الشافى،2/ 276.
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مثل «فالن اولى بمحبآل فالن». اما هرگاه مطلق به كار رفت، فقط معناى 
ــى نمى تواند بگويد:« المؤمنون بعضهم  ــت ولذا كس اول مورد پذيرش اس
اولى ببعض» و بعد بگويد منظورم اولويت در محبت بود. از طرف ديگر در 
حديث غدير جمله «الست اولى بكم من انفسكم» تأييد ديگرى بر معناى 

منظور است... .
خالفى ميان مفسران نيست كه مراد از «النبى اولى بالمؤمنين» اولويت در 
ــت و مى دانيم كسى اولى به  تدبير و قيام به امور از حيث وجوب طاعت اس

تدبير خلق و اولى به امر و نهى نيست، مگر امام مفترض الطاعه.1
ايشان همچنين در مورد اين سؤال كه عموم وجوب فرض الطاعه در جميع امورى كه امت 

به آن نيازمند است از كجا ثابت مى شود، مى فرمايد: 
اوًال قرينه ماقبل جمله حاكى است و ثانياً هرگاه ثابت شد كه بر همه مردم 
ــور عموميت فرض الطاعه ثابت  ــه هرچند از ناحيه بعضى ام مفترض الطاع

مى شود به دو دليل:
ــت كه هركس طاعتش بر همگان واجب باشد، امام است و  اول: معلوم اس

غير امام اين صفت را ندارد.
دوم: با اجماع مركب؛ با اين توضيح كه هركس با حديث غدير، فرض الطاعآل 
امام را ثابت مى كند، در همه امور واجب مى داند و چيزى را استثنا نمى كند و 

همه مسلمانان بر اين كه چنين صفتى را فقط امام دارد، اجماع دارند.
شيخ مفيد(ره) نيز در افصاح2 فرموده: 

حضرت امير و رسول اهللا  در فرض الطاعه و امر و نهى و تدبير و سياست 
شبيه هم اند. 

ايشان در ارشاد مى فرمايد: 
ــان فرض الطاعه و واليتى را كه بر  ــر با جمله «من كنت مواله» هم پيامب

1.  همان. 
2.  مفيد، االفصاح،33. 
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ــرد و اين نص در امامت و  ــت، براى حضرت امير ثابت ك ــروه مردم داش گ
استخالف اوست.1

نتيجه قول ايشان اين است كه حيث اولويت همان حيث اولويت نبى است؛ چنان چه مرحوم 
شيخ طوسى متذكر شده.2 شيخ طوسى همچنين در اقتصاد مى فرمايد:

ــر ما اولى بود؛  ــه نبى از حيث فرض الطاعه ب ــت ك خالفى در اين نيس
درنتيجه حضرت امير نيز از همين حيث بر ما اولى اند و وجوب طاعت بر 
همه مسلمانان در همه امور را همچنان كه پيامبر داشته،  دارند و افتراض 

طاعت مفيد امامت است.3
ــايد بزرگ ترين دليل ما بر  ــد؛ ولى ش آن چه در مورد مراد و منظور از مولى مراد بود، بيان ش

معناى مراد، همانى باشد كه مرحوم امينى در الغدير فرموده است:
اميرالمؤمنين عرف من لفظ المولى معنى االمامة المطلقة وفرض الطاعة 

التى كانت للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم؛
اميرالمؤمنين از لفظ مولى معناى امامت مطلقه و فرض الطاعه اى را كه 

براى حضرت رسول ثابت بود، فهميدند.
ــؤالى كه ممكن است پس از روشن شدن معناى مولى مطرح شود، اين است كه اولويت  س
در معناى مولى  از چه حيثى است؟ يعنى شخص مولى از چه جهت بر ديگران اولويت دارد؟ 
ــؤال در البه الى نقل  قول هاى برخى از علما مطرح شد، اما به صورت  ــخ اين س هرچند پاس
تفصيلى پاسخ اين سؤال را در دو حيطه مى  توان مطرح كرد: يكم: حيث اولويت هنگامى كه 
اولى به صورت مطلق به كار رود؛ مانند  «فالن اولى بفالن»؛ دوم: هنگامى كه اولى مقيد به 

چيزى باشد؛ مانند « فالن اولى بمحبآل فالن». 
ــى  ــان ادبيات عرب معتقدند هرگاه اولى به صورت مطلق به كار رود، فقط در مورد كس اديب
ــد. يعنى آن شخص در مورد  ــود كه او مالك تدبير و تصرف در چيزى باش ــتعمال مى  ش اس
چيزى يا كسى حق تغيير و تصرف داشته باشد و امر و نهى وى در آن چيز يا شخص نافذ 

1.  مفيد  ، االرشاد،1/ 8.
2.  طوسى، الرسائل العشر،136.

3.  طوسى،  االقتصاد،216.
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باشد. مانند وقتى كه مى گوييم «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم» و «الزوج أولى بامرأته»  
و «المولى أولى بعبده». 

 هرگاه اولى به صورت مقيد بكار رفت حيث و جهت اولويت، همان قيد به كار رفته در عبارت 
خواهد بود؛ مثًال در عبارت «فالن أولى بمحبته فالن» معنا مى شود: فالن شخص از حيث 
محبت ورزيدن به فالنى از ديگران اولى است و نسبت به ديگران در محبت ورزيدن اولويت 

دارد.1
ــت كه در حديث غدير، مولى به صورت مطلق بيان شده است؛ لذا اولويت  الزم به تذكر اس
اراده شده، اولويت از حيث امر و نهى و تدبير امر مسلمين است.  عالوه بر اين كه در ابتداى 
فرمايش پيامبر عبارت «من أنفسكم» نيز به آن اضافه شده است «ألست اولى بكم من 
أنفسكم ». در چنين مواردى جاى هيچ شائبه اى نيست كه منظور از اولويت، اولويت در امر 

و نهى و حق تدبير و تنفيذ احكام است؛ يعنى شخص مولى واجب االطاعه است.
لذا جهت اولويتى كه از مولى فهميده مى  شود نيز منحصر در حق تدبير و امر و نهى است، 
نه چيز ديگر و از همين روى است كه كسى نمى  تواند اولى را به صورت مطلق به كار برد و 
ادعا كند منظورش از اولويت، اولويت خاصى بوده است، نه اولويت در امر و نهى؛ زيرا اولويت 

مطلق فقط در مورد اولويت از حيث امر و نهى و تدبير به كار مى  رود.
مرحوم كراجكى نيز ذيل آية  النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم مى  فرمايند:

اجماع مفسران بر اين است كه اولويتى كه در آيه ذكر شده، اولويت در تدبير 
و قيام به امور از حيث وجوب طاعت مى  باشد و هيچ عاقلى در اين مطلب 
ــك نمى  كند كه كسى كه نسبت به امور مردم از خودشان اولى مى  باشد  ش

و در امر و نهى بر ايشان اولويت دارد، امام مفترض الطاعه خواهد بود.2
لذا آن چه از حديث غدير استفاده مى  شود، اولويت داشتن اميرالمؤمنين بر مردم از حيث 

وجوب تبعيت مى  باشد؛ چنان چه شيخ طوسى(ره) مى  فرمايد: 
ــت و در نتيجه  ــت حضرت امير براى ما از حيث افتراض الطاعت اس اولوي

1.   عبارت فوق برگرفته از قول سيدمرتضى(ره) در كتاب الشافى فى االمامة مى باشد.
2.  كراجكى، كنز الفوائد،230ـ231.
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وجوب اطاعت از امرو نهى را به دنبال دارد.1
ــت و آن اين كه  ــر به يك نكته ديگر نيز بايد توجه داش ــى مولى در حديث غدي ــا در معن ام
نخستين جملة پيامبر قبل از جمله «من كنت مواله...» نقش تأكيد كننده اى براى معناى 

مورد نظر دارد. مرحوم عالمه حلى در اين زمينه مى  فرمايند:
با اقرارى كه حضرت پيامبر با جمله «ألست أولى بكم من أنفسكم» از 
مردم گرفت، همان واليت و فرض الطاعه اى را كه خودش بر مردم داشت 

براى على بن ابى طالب ثابت كرد.2
لذا اولويت و فرض الطاعه اى كه براى حضرت امير طبق حديث غدير ثابت مى  شود، همان 

اولويت و فرض الطاعه ايست كه پيامبر مردم داشته اند. 

معانى ديگر مطرح شده مولى قابل تطبيق در حديث نيستند
برخى، معانى ديگرى براى كلمه مولى ذكر كرده اند و گفته اند معناى مولى در حديث غدير 
ــت؛ زيرا اوًال كه به قول برخى  ــكار اس ــتباهى آش ــد؛ اما اين قول اش غير از اولويت مى  باش
ــن مولى جز يك معنا ندارد و باقى معانى به نوعى به همين يك معنا بازمى گردند؛3  محققي
ــى معانى ديگر متوجه مى شويم كه هيچ  يك از معانى  ــات نيز با بررس ثانياً در صورت مماش
ــاى ممكن در اين حديث، همان  ــند و تنها معن ــر قابل انطباق در حديث غدير نمى  باش ديگ
معناى اولويت در امر و نهى است. در اين زمينه مرحوم شيخ طوسى، شيخ صدوق، طبرسى 
در راستاى ابطال باقى معانى ادعا شده براى مولى، كوشش فراوانى نموده اند و مرحوم امينى 
در كتاب الغدير تحت عنوان «نظرآل فى معانى المولى» به ابطال ساير معانى مولى در مورد 

حديث غدير پرداخته است.4

1.  طوسى، الرسائل العشر،136.
2.   عالمه حلى، المستجاد،9.

3.  عالمه مجلسى مى فرمايد: «تمامى معانى ذكر شده براى مولى يك وجه اشتراك دارند و بازگشت همه آن ها به يك 
معناست و آن اوليت است كه در هر مورد معنايى يك نوع اولويت وجود دارد؛ لذا معناى مولى جز اولى نمى باشد. 

آن چه كه در بيان معانى مختلف فرق مى كند حيث و جهت اولويت است». مجلسى، بحار االنوار،37/ 237. 
4.  امينى، الغدير،1/ 362. تذكر اين نكته خالى از فايده نيست كه بررسى كتب متكلمين و انديشمندان كه در 
مورد حديث غدير بحث كرده اند ـ چه شيعه و چه سنى ـ ما را متذكر به يك نكته دقيق مى كند و آن اين كه 
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قرينه هاى تعيين كننده معناى مولى
قرينه هاى كالمى

ــند؛ لذا  بعضى از قرينه هاى كالمى در خود متن خطابه و برخى خارج از متن خطابه مى  باش
ــته درون متنى و برون متنى قابل تقسيم اند. برخى از اين  قرينه هاى كالمى خود به دو دس

قراين كه مثبت معناى مورد نظر مى باشند عبارتند از:
1. قرينه هاى كالمى درون متنى:

 در خود خطابة غدير قراينى موجود است كه بيان گر مفهوم و منظور مولى هستند؛ مانند:
الف) تقديم جمله «الست اولى بكم من انفسكم»؛ چنانچه مرحوم طبرسى(ره) مى فرمايد: 

پيامبر خدا در روز غدير ابتدا از مردم با جمله «الست اولى بكم من انفسكم» 
بر مقام فرض الطاعه و وجوب اطاعت از خويش اقرار گرفت و وقتى مردم  
با گفتن بلى، بر اين مقام  اعتراف كردند، دست اميرالمؤمنين را بلند كرد و 

با جمله اى ديگر فرمود «فمن كنت مواله فهذا على مواله».  
پيامبر از جمله اى استفاده نمودند كه در آن معناى اولويت در امر و نهى 
وجود دارد، به مقتضاى استعمال اهل لغت مى بايست جملة دوم نيز متضمن 
ــد. لذا اولويت اطاعت از امير المومنين نيز  همان معناى جملة اول باش

با گذشت هرچه بيشتر زمان، ادعا در مورد معانى مختلف مولى و بحث و بررسى معانى جديد مولى دائمًا رو 
به افزايش است. مثًال علمايى كه در قرون چهار و پنج هجرى مى زيسته اند، فقط به بررسى پنج يا شش معناى 
مولى پرداخته اند و كم كم در طول تاريخ تعداد اين معانى بيشتر شده است؛ تا جايى كه مرحوم امينى آراى 
مطرح شده و معانى مولى را تا بيست و هفت عنوان ذكر مى كند. از طرف ديگر با توجه به اين كه هدف پيامبر

 در روز غدير ابالغ و بيان و آشكار كردن مطلب است؛ معنا ندارد در اين راه از لغات و عباراتى استفاده كند 
كه موهم چند معناى غير معين و يا نامفهوم باشد كه سرانجام اسباب گمراهى و ضاللت امت را پديد آورد. 
خود ايشان در اين ابالغ و بيان تأكيد فراوانى داشتند و خصوصًا با عباراتى مانند «اللهم اشهد» يا «اال قد 
بلغت»، خداوند را در آشكارسازى و ابالغ به بهترين شيوه، شاهد گرفته اند. لذا مفاد حديث بايد آشكار و روشن 
باشد؛ نه آن چنان كه اهل سنت استنتاج كرده اند، غبارآلود به انواع احتماالت و ان قلت ها. لذا ما معتقديم داللت 
كلمه «مولى» بر «اولى به تصرف» در زمان ابالغ و ايراد خطابه توسط پيامبر كامًال روشن بوده و مهم ترين 
دليل ما  بر آن، فهم حاضرين در روز غدير مى  باشد. هرچند در مرور ايام، برخى  معانى از سوى واليان كتابت 
و ادبيات عرب كه بيشتر به دست اهل سنت بوده، تحت عنوان مولى گنجانيده شده و گاه برخى مصاديق اين 
لغت به عنوان معناى جديد مطرح گشته و به معناى اصلى مولى اضافه شده تا در نتيجه غبارآلود شدن فضاى 

معانى اين لفظ را موجب شود.
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مانند اولويت اطاعت از پيامبر است و على بن ابى طالب نيز از حيث 
وجوب تبعيت و افتراض الطاعه از مؤمنان بر آن ها اولى مى باشد.

ايشان  در ادامه مى فرمايند: 
ــد با توجه به اينكه جمله «من كنت مواله» با  اگر معناى مولى اولى نباش
حرف فاء به جمله ماقبل عطف شده است كالم حاصل، مفهومى نخواهد 
ــود همان  ــت و غلط خواهد بود[ لذا معنايى كه از مولى فهميده مى  ش داش
ــده يعنى همان اولويت در امر و  ــت كه از جمله قبل فهميده ش معنايى اس

نهى يا مقام فرض الطاعه]. 
و مرحوم كراجكى مى فرمايند: 

ــه آنچه براى  ــت ك ــان دهنده اين اس ــرار گرفتن پيامبر با لفظ اولى نش اق
ــود، همانى است كه براى پيامبر ثابت بوده  اميرالمومنين ثابت مى ش
ــه فعلى اولى به من  و گويا حضرت فرموده اند: «من كنت اولى به من نفس
ــه» [يعنى همان نسبتى را كه من در مقام فرض الطاعه به شما دارم،  نفس

همان نسبت را امير المومنين نيز بر شما دارد].1
ب) قرينة ديگر وجود حرف عاطف فاء است؛ عطف جملة «من كنت مواله» با فاء به ماقبل 
ــيخ مفيد(ره) در كتاب  ــد.  ش ــان ديگرى در هم معنا بودن دو كلمه مولى و اولى مى  باش نش

اقسام المولى مى فرمايد: 
ــرف فاء داللت بر اين دارد كه جمله «من كنت مواله» به ماقبل مرتبط  ح
ــخص  ــت نه ش ــت و امير المومنين  اولى [ به حق امر و نهى ]  اس اس

ديگرى.2
در ادامه ايشان مى افزايد: 

ــرض الطاعه بودن پيامبر، آن  ــا توجه به اين مطلب و اقرار مردم بر ف ب
ــته فرض الطاعه را براى اميرالمؤمنين ثابت كند يا  حضرت يا مى خواس

1.   كراجكى، كنز الفوائد،231.
2.  مفيد، اقسام المولى،31.
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ــه را ثابت كند كه هيچ [امامت و  ــته  فرض الطاع غير آن را. اگر مى  خواس
ــان ثابت مى  شود]  وگرنه كالمى به كار برده  مقام فرض الطاعه براى ايش
كه (احتماال) خالف مرادش مى باشد  و دليل عقلى [جداگانه اى] هم بر اراده 
منظور وى نداريم و اين كار جز از شخص جاهل عاجز صادر نمى شود [پس 
همان معناى افتراض الطاعه براى على بن ابى طالب ثابت مى شود].1 

2. قرينه هاى كالمى برون متنى 

ــد  در تفسير و تبيين معناى  ــر كالم پيامبر مى  باش با توجه به اين كه كالم ائمه مفس
ــت به روايات ايشان مراجعه كرد.  در اين راستا ايشان احاديث زيادى  حديث غدير مى  بايس

فرموده اند كه نشان گر معناى امامت و فرض الطاعه از حديث غدير  مى  باشد.2
قرينه هاى حالى 

ــت مى  آيند. در  ــخص گوينده و فضاى موجود در گفتار به دس قرينه هاى حالى از احواالت ش
حديث غدير، قرينه هاى حالى فراوانى وجود دارد كه لفظ مولى جز با هدف مشخص كردن 
ــام امامت و فرض الطاعه براى اميرالمؤمنين با چيز ديگرى همخوانى ندارد. برخى از  مق

آنان عبارتند از:
الف) نزول آيات تبليغ، اكمال دين، سأل سائل

به گواه تاريخ آيه تبليغ در بين راه بازگشت از مكه بر پيامبر نازل شد تا آن حضرت در بين 
راه  اين رسالت را به انجام رساند. با دقت در مفاد آيه معلوم مى شود آن چه پيامبر مأمور به 
ابالغ آن است، وظيفه اى بس مهم و دشوار است كه در صورت عدم انجام آن كل رسالتش 
زير سؤال مى رود. همچنين خداوند حفظ و پاسدارى اش را به پيامبر وعده مى دهد. روشن 
است كه تفاسيرى از مولى چون ناصر، محب و امثال آن در اين حديث ـ بر فرض اين كه 
ــى دور از ذهن مى نمايند. آيا اگر پيامبر اعالم  ــند ـ  بس در واقع يكى از معانى مولى باش
نكند كه «هر كس من محب اويم، على نيز محب اوست» كل رسالتش زير سؤال مى رود؟
ــاعتى پس از تبليغ حديث غدير بر پيامبر نازل شد، نشان  نزول آية اكمال دين نيز كه س

1.  همان  ،32. 
2.  مرحوم عالمه امينى در كتاب الغدير برخى از اين احاديث را ذكر كرده اند ر. ك. الغدير،1، باب احاديث المفسرة.
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ــمتى از دين ناقص بوده  و با انجام ابالغ پيامبر و  ــت كه قبل از اين، قس دهندة اين اس
اضافه كردن حكم جديد اينك دين كامل گشته است. روشن است آن چه كه موجب تكميل 
ــته، بايد يكى از اركان مهم آن باشد كه بدون آن دين اسالم به طور كامل  ــالم گش دين اس
محقق نيست و آن ركن امامت است. چگونه مى شود معنايى غير از امامت و فرض الطاعه 
را بر مولى تحميل كرد و با اين حال اين معنا موجب تكميل دين شده باشد؟ با اين توضيح 
معلوم مى  شود هيچ كدام  از معانى ادعا شده براى مولى قابل تطبيق با حديث غدير نمى  باشد.

اما در مورد معاضدت  آيه  سأل سائل  در تفسير مورد نظر به عبارات ثعلبى در ذيل اين 
آيه اكتفاء مى كنيم. وى در كتاب تفسير خود ذيل آية مزبور حديث زير را نقل مى كند:

پس از آن كه پيامبر در روز غدير فرمودند «من كنت مواله فعلى مواله»  و 
اين خبر در بالد مختلف شيوع پيدا كرد. اين خبر به حرث بن نعمان قهرى 
رسيد، وى سوار بر شتر نزد رسول اهللا  آمد و شتر خود را خواباند و بست 
و پيش پيامبر آمد و در ميان اصحاب گفت: اى محمد ما را از جانب خدا به 
شهادتين امر كردى از تو قبول كرديم و امر به نماز پنج گانه كردى قبول 
ــپس به اينها  كرديم و امر به زكات و حج و روزه كردى قبول كرديم و س
راضى نشدى تا اينكه زير دست پسر عمويت را گرفتى و بلند كردى و او را 
بر ما مقدم داشتى و گفتى « من كنت مواله فعلى مواله» آيا اين از جانب 

توست يا از جانب خدا؟
پيامبر خدا فرمودند: « قسم به خدايى كه جز او نيست از جانب خداست». 
در اين هنگام حرث باز گشت و مى خواست به سمت مركبش برود. در حالى 
ــمان  ــت، پس از آس كه مى گفت: « خدايا اگر آنچه پيامبر مى گويد حق اس
سنگى بر ما بباران يا عذاب دردناكى بياور!» هنوز به شتر خود نرسيده بود 
كه خداوند با يك سنگ او را به هالكت رساند، به طورى كه سنگ از سر 

او  وارد شد و از پائين بدنش خارج شد و خداوند اين آيه را نازل فرمود.1
ــت، اين سه آيه كريمه مؤيد و مبين معناى امامت و مقام فرض الطاعه  چنان كه معلوم گش

1.   ثعلبى، تفسير ثعلبى ،10/ 35.
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امير مومنان  در واقعه غدير مى باشند.
ب)  فرمايش رسول خدا كه فرمودند: «سلموا على علي بأمرآل المؤمنين» 

  قرينه ديگرى كه نشان دهنده معناى امامت و فرض الطاعه مى  باشد، اين دستور پيامبر
است كه فرمودند:

« به على بن ابيطالب  به عنوان اميرالمومنين سالم كنيد.»
ــى فرموده و حق هم همين است « اين جمله نص آشكارى بر  البته چنان كه مرحوم طبرس
ــت»1و در معناى وجوب تبعيت و حكومت و امامت  ــت و خالفت اميرالمؤمنين  اس امام

كالمى آشكارتر از اين وجود ندارد. 
شيخ مفيد(ره) نيز در مورد اين عبارت مى فرمايد: 

اين جمله در واقع براى اقرار گرفتن بر معناى امامتى است كه از مولى اراده 
شده است. و اين در واقع كشفى از معنى لفظ مولى و نوعى تفسير و گرفتن 

اقرار بر يك چيز معلوم بود.2
رسول خدا  به مردم دستور دادند در همان روز غدير مردم به على بن ابيطالب سالم 
كنند و اين بار با لفظ اميرمؤمنان، كه نشان دهنده حق آمريت و لزوم اطاعت از آن حضرت 
ــى در معناى مولى شك و شبهه اى داشت، اين دستور  ــد. حتى اگر تا اين زمان نيز كس باش
ــول خدا به تعبير شيخ مفيد كاشفى بود براى معنى لفظ مولى، كه در عبارات پيشين  رس

استفاده شده بود و معنا و مراد حضرت رسول  را به خوبى تبيين نمود.
ج) بيعت حاضران با حضرت اميرالمؤمنين و فهم آنان و شعر شاعران 

در مورد فهم حاضران عالمه امينى فرمايش زيبايى دارد. ايشان پس از بحث سندى حديث 
غدير در مورد مفاد حديث غدير مى فرمايد: 

ما اگر در هر چيزى شك كنيم، در اين شك نمى كنيم كه لفظ مولى، چه 
نص در معناى مورد نظر ما باشد چه مجمل باشد (به خاطر اشتراك معنايى)، 
ــد و چه قرينه اى هم  چه قرينه اى براى معناى مورد ادعاى ما در آن نباش

1.  طبرسى،  اعالم الورى،1/ 322.
2.  مفيد، رساله، 39.
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باشد، اين لفظ در اين مقام جز بر مقام امامت و وجوب اطاعت اميرالمؤمنين 
ــه در آن اجتماع عظيم حضور  ــانى ك  داللت ندارد، به خاطر فهم كس
داشته اند و فهم كسانى كه بعداً اين خبر به آنان رسيده است  و اين درك و 
فهم مرتباً در بين شعرا و اديبان تا زمان فعلى ما حضور داشته است و اين 

حجت قاطع و دليل محكمى در معناى مراد ما مى باشد.1
اما در مورد شعر شاعران مرحوم عالمه امينى به  طور كامل به اين مطلب پرداخته اند. شعرايى 
ــان، عبدى كوفى، اسمعيل حميرى و ... كه براى اطالع بيشتر مى  توان به  مثل كميت، حس
  كتاب الغدير رجوع كرد. ما براى تيمن فقط به ذكر يك بيعت از شعر خود اميرالمؤمنين
كه در جواب نامه معاويه نوشته اند مى پردازيم. اميرالمومنين در جواب نامه معاويه ضمن 

بر شمردن فضايل خود اين بيت شعر را فرموده اند:
« واوجب لى واليته عليكم               رسول اهللا يوم غدير خم»2
« رسول خدا واليت من را بر شما در روز غدير خم واجب نمود».

ــام اعالم امامت  ــول خدا در مق ــات رس ــبت به فرمايش ــع تفاهم جمعى كه نس و در واق
اميرالمؤمنين ايجاد شد؛ شاعران حاضر و آينده را بر آن واداشت تا به تصريح، از وجوب 
ــخن گويند و از سوى ديگر بيعت اشخاص حاضر در غدير،  اطاعت و واليت آن حضرت س
خود گواه مهمى در اثبات امامت و وجوب اطاعت از شخص مولى دارد؛ زيرا اساساً بيعت جز 
در مقام انقياد و طاعت نسبت به امرى معنا ندارد. در مورد اين قرينه، فقط يك سؤال مطرح 
مى كنيم و آن اين كه بيعت بيش از صد هزار مرد و زن  مسلمان در روز غدير با اميرالمؤمنين 
 چه معنايى جز خالفت و پذيرش ايشان به عنوان شخص مفترض الطاعه و ولى جامعه 

مى تواند داشته باشد؟
د) دعاى پس از خطبه

ــوم عالمه امينى براى قرينه بودن دعاى ذيل حديث يعنى جملة «اللهم وال من وااله  مرح
ــه وجه بيان كرده اند كه ما يكى از آن ها را در اين جا  وعاد من عاداه» بر معناى مورد نظر س

1.   امينى،  الغدير،1/ 340.
2.  طبرسى، االحتجاج،1/ 266.
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مى آوريم. ايشان مى فرمايند:
ــد و  ــل حديث آمده با ماقبل خود مرتبط باش ــار بايد دعايى كه ذي ــه ناچ ب
ــته ترين چيز به اين دعا اين است كه [بگوييم ] غرض پيامبر از اين  شايس
دعا بيان تكليف بر حاضرين باشد كه همان فرض الطاعه و وجوب تبعيت و 
واليت است. و لذا دعا باعث ترغيب آن ها در طاعت و خضوع نسبت به امام 
ــانيدن از سركشى و عدم اطاعت مى شود. و اين امر  و همچنين باعث ترس
ثابت نمى شود، اال اين كه مولى را به معناى اولى بدانيم؛ زيرا با باقى معانى 

چنين چيزى حاصل نمى شود.1
از اين روى دعاى رسول خدا  در خصوص وظيفه امت در قبال على بن ابيطالب  خود 

جداگانه، قرينه اى بر معناى وجوب اطاعت برآمده از لغت مولى مى باشد.
ه) احتجاجات معصومين و شيعيان و حتى دشمنان اهل بيت به حديث غدير

عالمة امينى در الغدير مجموعه اى از احتجاجات حول محور حديث غدير را جمع آورى كرده 
است؛ احتجاجاتى كه در آن از عبارت «من كنت مواله فعلى مواله» امامت و فرض الطاعه 
استفاده شده است.  از جمله آنان احتجاجات حضرت صديقه طاهره و سبط اكبر و حضرت 
سيد الشهداء و همچنين احتجاجات عبداهللا بن جعفر بر معاويه و عمار ياسر در روز صفين 
ــد. همچنين از دشمنان احتجاجات افرادى مثل عمرو بن العاص بر معاويه و مأمون  مى  باش

خليفه عباسى بر فقهاء مذكور است. 
مجموعه اين احتجاجات نيز به خوبى نشان مى دهند فهم خاندان اهل بيت و وابستگان 
ايشان كه از همه امت در فهم و دريافت بيانات رسول خدا  پيش تراند و ديگرانى كه حتى 
كج راهه دشمنى با اميرمؤمنان را برگزيده اند، همگى در فهم مفترض الطاعه بودن امام از 

حديث غدير هم سو و هم گرا مى باشند.
و)  مكان و زمان تبليغ و شرايط

 قرينه ديگر حال و هواى بيان اين خطابه در كوير است. رسول خدا  بين راه مكه و مدينه، 
ــدت حرارت ظهر تعداد فراوان مسلمانان را متوقف مى كنند. كسانى كه از كاروان جلو  در ش

1.  امينى، الغدير،373/1.
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رفته اند دستور عقب گرد مى گيرند و باقى  صبر مى كنند تا آنان كه عقب  مانده اند، بر سند و 
خطابه اى خوانده مى شود.

طبق نقل برخى تواريخ مردم در هنگام خطابه پيامبر  نيمى از عبايشان را زير پا انداخته 
ــلم است اين كه با اين خطابه چيزى براى  ــر كشيده بودند. آن چه مس بودند و نيمى را بر س
اميرالمؤمنين  ثابت شده است. سوال اين است كه اين حاالت با كدام يك از معانى مولى 
ــت؟ آيا اين همه براى اين بود كه پيامبر بفرمايد هركس كه من محب اويم  ــازگار اس س
على بن ابيطالب نيز محب اوست؟ يا منظور پيامبر تعيين  امام و جانشينى براى خود بوده 
كه در اين راستا براى بيان مفهوم امامت و فرض الطاعه از كلمة مولى كمك گرفته است؟ 

عقل و انصاف در اين ميان دو حاكم و قاضى امين هستند. 
ــد كه اوًال معناى لفظ مولى به تصريح اهل لغت و به شهادت اهل زبان  ــن ش تا اين جا روش
ــنت، همان اولى به تصرف  ــيعه و كثيرى از دانشمندان اهل س ــمندان ش عربى و نظر دانش
ــد و ثانياً حيث اولويت نيز حيث اطاعت و تبعيت بوده و لذا مولى واجب االطاعه بوده  مى باش
ــات با قوم بر فرض اين كه  ــد و ثالثاً در صورت مماش و از همه كس در اطاعت اولى مى باش
ــرايط بيان  ــند، قرائن كالميه و حاليه موجود در متن و احواالت و ش معانى مولى متعدد باش
خطابه رسول خدا ، جز با معناى اولويت در تصرف و وجوب اطاعت از مولى با هيچ يك از 
معانى مطرح شده ديگر سازگارى ندارد. لذا حديث غدير خود به تنهايى گوياست كه رسول 
ــف على بن ابيطالب  به عنوان امام پس از خويش بوده اند؛ امامتى  ــدا  در مقام تعري خ
كه در ازاى آن، وظيفة مردم تبعيت و اطاعت از شخص امام است. لذا اولى به تصرف بودن 
ــول خدا در اين  ــت كه از الفاظ رس و مفترض الطاعه بودن امام، تنها معنا و مقصودى اس

تعريف فهميده مى شود. 
در ادامه تالش خواهيم نمود به كمك بازخوانى ساير فراز هاى خطابه غدير، معنا و مقصود 

رسول خدا  را در تعريف مقام افتراض الطاعه االهى اميرالمؤمنين نمايان سازيم.

داللت ساير فرازهاى خطابه غدير بر مقام افتراض الطاعه
ــترگ شيعى است كه به جهت اهتمام انديشمندان شيعى به مباحث  خطابة غدير ميراث س
ــت اميرالمؤمنين و اكتفاى به  ــتفاده از معترفات مخالفين در مقام اثبات امام ــى، اس جدل

دير
ه غ

طاب
ر خ

ت د
مام

م ا
هو
 مف

سى
رر
ب



168
13

90
ييز

ـ  پا
وم 

 س
اره

ــم
ـ ش

هى 
ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

ــت. چنان كه پيش تر  ــهور غدير ـ آن چنان كه بايد ـ مورد توجه قرار نگرفته اس حديث مش
ــد، جداى از حديث غدير، فرازهاى ديگر خطابه در نشان دادن مقام افتراض طاعت  بيان ش
اهميت خاص خود را دارند. اين عبارات و فرازها را مى توان در چند دسته مورد مطالعه قرار 
داد. در اين ميان بسيارى از كلمات و عباراتى كه پيامبر اكرم در اين خطابه براى حضرت 
على انتخاب كرده اند، بيان گر سمت و شخصيت معرفى شده براى ايشان مى باشد. پيامبر

 در طى اين خطابه، ضمن معرفى على بن ابيطالب به  عنوان امام و جانشين خود بر 
ــريح نموده اند و وظيفة مردم را در قبال آن حضرت بيان  مردم،1خصوصيات اين مقام را تش
 ــريح مفهوم امامت، پس از مشخص كردن اميرالمؤمنين نموده اند. پيامبر خدادر تش
ــان داشتند، براى على بن ابى طالب به عنوان امام، همان مقام فرض الطاعه اى را كه خودش

 ثابت نمودند. 

اوصاف و سمت هاى معرفى شده براى اميرالمؤمنين
در خطابة غدير پيامبر اكرم  براى اميرالمؤمنين عناوين و سمت هاى مختلفى را بيان 

فرموده اند كه بسيارى از آن ها بار معنايى مورد نظر ما را در اين مسأله مشخص مى نمايد:

1.   پيامبر اكرم  براى اثبات امامت على بن ابى طالب  از عبارت هايى مانند عبارت هاى زير استفاده كرده اند: 
انه امام من اهللا (او [على بن ابيطالب] از سوى خداوند امام [شما] مى باشد) االمام من بعدى (او پس از من امام 
شماست) ثم من بعدى على وليكم وامامكم بامراهللا ربكم. (پس از من به امر اهللا خداوند شما على بن ابيطالب 
ولى و امام شما مى باشد) وانما اكمل اهللا عزوجل دينهم بامامته (همانا خداوند دين شما را به وسيله امامت او 
[على بن ابيطالب] كامل كرد) اللهم انك انزلت على ان االمامة لعلى. (خداوندا تو بر من نازل كردى كه همانا 

امامت از آن على است.)
     اين عبارات همه گواه اين مطلبند كه اين امامت يك پيشوايى ساده نيست؛ بلكه از جانب خداوند است و 
مقامى   است كه پس از خدا و رسول خدا  به حضرت على بن ابيطالب  اختصاص دارد و اين شخص 
از سوى خداوند تعيين شده، امامتش موجب كامل شدن دين مى  باشد و پس از رسول خدا اين سمت براى 
وى محقق مى  شود. آيا با توجه به اين عبارات مى  توان در وجوب تبعيت از او شكى كرد و اگر آرى، با چه 

عباراتى مى  توان وجوب تبعيت را ثابت كرد؟
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الف) عناوين و اوصاف نص در مقام افتراض الطاعه 
ــد؛ چنان چه در عبارت زير  ــى از اين عناوين صريحاً نص در مقام فرض الطاعه مى باش برخ

معلوم است: 
ــم وليا واماما مفترضة  ــر الناس ان اهللا قد نصبه لك «فاعلموا معاش
طاعته. على المهاجرين واالنصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى 
البادى والحاضر وعلى االعجمى والعربى والحر والملوك والصغير 

والكبير وعلى االبيض واالسود.»1
« اى گروه مردمان! بدانيد كه خداوند او [على بن ابيطالب] را بر شما ولى 
ــت كه طاعت او بر مهاجرين و انصار و  و امام مفترض الطاعه قرار داده اس
بر تابعين و بر اهل بيابان و شهرنشين و بر عجم و عرب و آزاد و ممكلوك 

و كوچك و بزرگ و سفيد و سياه واجب است.»
با توجه به اين عبارت مى توان گفت: 

1. انتصاب امام الهى است؛ 
2. ركن امامت مقام افتراض الطاعه است؛

3. با توجه به انتصاب الهى، فرض الطاعه از امام نيز منشأ الهى دارد؛ يعنى وجوب تبعيت از 
ــت؛  ــوى ديگر در وجوب تبعيت فرقى بين نوع مردم نيس امام وجوب الهى خواهد بود.  از س

يعنى همه انسان ها مكلف به اطاعت از اوامر و نواهى امام هستند؛ نه عده خاصى.

ب)  ساير اوصاف و مقامات دال بر افتراض الطاعه
 براى تبيين و توضيح مقام امامت اعطا شده به اميرالمؤمنين  در عباراتى ديگر پيامبر

مى فرمايند: 
« انا صراط اهللا المستقيم الذي امركم باتباعه ثم علي من بعدي؛»

«من راه مستقيم خداوندم همانى كه امر به تبعيت از او شده ايد و پس از من 

1.  در نتايج حاصل از اين عبارت فرقى نمى  كند «مفترضة طاعته» را با ديگر متعلقاتش صفت امام بگيريم و يا 
اخص از لغت امام بدانيم؛ زيرا هدف، بيان مقام فرض الطاعه براى امام است كه در هر صورت حاصل خواهد بود.
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على [صراط مستقيم خداوند است كه امر به اطاعت از او شده ايد].
ــده اند؛  همان  ــتقيم» معرفى ش در اين عبارات اميرالمؤمنين با عنوان «صراط اهللا المس

صراطى كه به دستور خداوند عزوجل بر مردم تبعيت از آن در دنيا واجب است. 
ــت،  ــى دال بر حق امر و نهى بر ايمان  آورندگان اس ــن» نيز كه به تنهاي ــظ «امير المؤمني لف
ــده است؛ اما در دو جا به شكل خاصى مطرح گرديده؛  طورى  چندين بار در خطابه تكرار ش
ــى غير از آن حضرت را نفى كرده و يا آن را حرام و غير  كه حكومت و فرمان دهى هر كس

مجاز معرفى نموده است:
« اال انه ليس اميرالمؤمنين غير اخى هذا»  

« آگاه باشيد كه غير از اين برادرم كسى فرمان ده و اميرمؤمنان نيست»
« التحل امرة المؤمنين بعدى الحد غيره»

« پس از من براى هيچ كس جز او امارت و حكومت جايز نمى باشد.»
از مجموع سه فراز اخير خطابه چند نتيجه مهم به دست مى آيد: 

1. آن چه به عنوان گوهر امامت مطرح مى شود، همان مقام فرض الطاعه است؛
2.  مشروعيت امارت (حكومت) ـ كه برخاسته از حق امر و نهى و مقام فرض الطاعه است 

ـ مستقيماً از سوى خداوند تضمين مى شود.
3.  اين مقام پس از رسول خدا، به امر خداوند به على بن ابيطالب منتقل شده است 

و شخص ديگرى از اصحاب سزاوار آن نيست.

ج) عباراتى كه بيان گر حق فرمان دهى و واليت امام بر مردم مى باشد
عبارت هاى ديگرى نيز در خطابة غدير وجود دارند كه باز هريك به تنهايى بيانگر مقام فرض 

الطاعه و وجوب تبعيت و اطاعت از امام هستند؛ مثل: 
« على كل موحد ماض حكمه، نافذ قوله»

« حكم و امر او در مورد هر خداپرستى جارى است و قول او نافذ است.»
« وهو وليكم من بعداهللا و رسوله»

« او پس از خداوند و رسولش ولى شماست.»
شرح داللت ولى بر مراد به طور كامل  بيان شد.
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د)  عباراتى كه با توجه به فضيلت امام بيان گر واجب الطاعه بودن وى مى باشد
« فضلوه فقد فضله اهللا واقبلوه فقد نصبه اهللا» 

« او را بر خود مقدم داريد [زيرا] خداوند او را مقدم داشته است و او را قبول 
كنيد [زيرا] خداوند او را نصب كرده است.»

« وفضلوا عليا فانه افضل الناس بعدى من ذكرو انثى»
« على را بر خود مقدم داريد؛ زيرا او بافضيلت ترين مردم، بعد از من مى باشد.»
وجه داللت در اين عبارات اين است كه به حكم عقل، انسان بايد تابع انسان با فضيلت باشد 
و وقتى بافضيلت ترين مردم، شخص خاصى باشد، عقل حكم به اطاعت از وى مى  كند. در 
ــث پيامبر خدا مى فرمايند «او را مقدم داريد چرا كه بر همه فضيلت دارد و خداوند  ــن حدي اي
اين فضيلت را به او بخشيده و او را افضل قرار داده است». بنابراين تبعيت از او ـ به خاطر 
افضل بودن وى ـ در واقع به حكم عقل مى باشد. از مجموع اين فرازها مى توان چند نتيجه 

گرفت:
ــبت به ديگران تفضيل  ــته و نس يكم: خداوند على بن ابى طالب  را بر همگان مقدم داش

داده است. مردم نيز وظيفه دارند او را بر همگان مقدم دارند؛
دوم. مقدم داشتن حضرت به معناى تبعيت و اطاعت از ايشان است؛

سوم. با توجه به مطلب اخير، كسانى كه آن حضرت را واجب االطاعه نمى دانند، در واقع او 
را مقدم نداشته اند و به اين حكم رسول خدا كه فرمود «فضلوه» جامه عمل نپوشانيده اند.

هـ) اوصافي كه الزمه آن وجوب اطاعت از امام است:
« لن يبين لكم زواجره (القرآن) واليوضح لكم تفسيره اال الذى انا اخذ بيده» 
ــت او را گرفته ام، كسى امر و نهى قرآن را  ــخص كه من دس « جز اين ش

براى شما بيان نمى كند و تفسير آن را واضح نمى سازد».
ــت كه تبعيت از تنها كسى كه زواجر و نواهى قرآن را بيان مى  كند و تفسير  آن را  معلوم اس
مشخص مى  كند، در چه حد الزام و وجوب قرار دارد. توضيح اين كه مسلمان براى عمل به 
شريعت و فرامين الهى، به فرمانبردارى از احكام الهى كه در قرآن بيان شده نيازمند است. 
ــابه فراوانى كه در  ــرف ديگر با توجه به اجمال و خالصه گويى ها و حتى جمالت متش از ط
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قرآن وجود دارد، ناگزير از رجوع به يك منبع مفسر و مبين مى باشد و با توجه به اين كه اين 
منبع مفسر و مبين، جز شخص امام نمى باشد ـ چنان كه پيامبر بيان نموده اند ـ لزوم تبعيت 

و اطاعت از فرامين و نواهى اين منبع، محرز و غير قابل تشكيك است.

ثمرات مثبت حاصل از اطاعت و پيامد هاى منفى ناشى از عدم اطاعت  امام
در خطابة غدير براى تبعيت از اميرالمؤمنين ثمراتى ذكر شده است؛ مانند رحمت، هدايت، 
نجات و رستگارى.  اين ثمرات به تنهايى بيان گر وجوب اطاعت و مقام افتراض طاعت امام 

است. عين عبارات به اين شكل است:
« اسمعوا المره تسلموا واطيعوا تهتدوا»

« امر و فرمان او را بشنويد [تا] نجات پيدا كنيد [تا] هدايت شويد.»
« من يطع اهللا ورسوله وعليا ... فقد فاز»

ــب] اطاعت كند... به  ــول و على [بن ابى طال ــس از خداوند و رس ــر ك « ه
درستى كه رستگار شده است.»

« مرحوم من تبعه»
« هر كس از او تبعيت كند مورد رحمت خداوند مى باشد.»

« فقد غفراهللا لمن سمع منه واطاع له»
« همانا خداوند كسى را  كه سخن او [على بن ابى طالب] را بشنود و از او 

اطاعت كند آمرزيده است»
ــان بيان شده است. مخالفت با امام به  ــوى ديگر نتايجى نيز براى مخالفت و انكار ايش از س
هر شكل و صورتى كه باشد، لعن خداوند را به همراه دارد: «ملعون من خالفه»  و عدم ايتمام 
يعنى قبول نكردن امام يا عدم اقتداى به وى، موجب از بين رفتن و حبط اعمال صالِح ديگر 

و خلود در آتش مى  شود. نمونه اى از اين موارد:
ــن لم يأتم به ... فاولئك الذين حبطت اعمالهم وفى النار هم فيها  « فم

خالدون»
ــانى اند كه اعمال صالح شان از  « هركس به او اقتدا نكند ... پس آنان كس

بين رفته و در آتش ماندگار خواهند بود.»



173

نتايج حاصل از انكار امام خود به دو صورت مى تواند باشد:

الف: انكار حق امامت: 
« واغضب على من جحد حقه»

« [خداوندا] غضب كن بر كسى كه حق او را منكر شود.»

ب: انكار واليت امام و عدم تولى:
« ولن يتوب اهللا على احد انكر واليته ولن يغفر اهللا له» 

« هرگز خداوند كسى را كه واليت او را انكار كند نمى آمرزد و غفران خدا 
شامل حال وى نمى شود.»

ــاس والحجارة اعدت  ــذروا ان تخالفوا فتصلوا نارا وقودها الن « فاح
للكافرين.»

ــيد و به آتشى دچار شويد  ــيد از اينكه او را مخالفت كرده باش « پس بترس
كه هيزم آن مردم و سنگ ها مى باشد كه براى كافران آماده شده است.»

« من عادى عليا ولم يتوله فعليه لعنتى وغضبى»1
ــمنى بورزد و او را به عنوان ولى خويش قبول نكند،  « هركس با على دش

لعنت و غضب من بر او باد.»
به اين ترتيب مشخص مى  شود كه وجوب تبعيت از امام در مرتبه  بسيار بااليى قرار دارد؛ بلكه 
ــت. حال نگاهى دوباره به فرازهاى  اخير خطابه مى  اندازيم. نتيجة  جزو موكدترين واجبات اس
ــت. پاداش هايى كه بزرگ تر و  ــتگارى اس تبعيت از امام، غفران، رحمت، هدايت،  نجات و رس
واالتر از آن قابل تصور نيست و از سوى ديگر نتيجه مخالفت يا انكار حق امام و عدم تبعيت از 
وى خلود در آتش و حبط عمل و عدم پذيرش توبه و موجب كفر است. روشن است كه اگر 
فقط با توجه به همين اثراِت مترتب بر تبعيت و عدم تبعيت از امام، قائل به وجوب اطاعت 

1.  ظاهر اين است كه مابعد حرف و او در اين عبارت تفسير ماقبل مى باشد و دقت در اين عبارت نشان گر اين 
است كه قبول نكردن واليت اميرالمؤمنين  در واقع دشمنى كردن با آن حضرت است. لذا كسانى كه ادعا 

مى كنند ما حضرت على را دوست داريم، ولى او را امام نمى دانيم، ادعايى خالف واقع دارند. 
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از امام شويم، سخن گزافى نگفته ايم. نتيجه اين كه خود ثواب ها و عقاب هاى مترتب بر قبول 
امامت و پذيرش سخنان امام نشان گر مقام فرض الطاعه و وجوب اطاعت مى باشد.

نتايج
ــيارى از  ــيعه و بس ــح اهل لغت و فاهمه حاضرين در مجتمع غدير، جميع علماى ش تصري
ــخص اولى به تصرف است  ــنى مذهب ، همگى در اين كه مولى همان ش ــمندان س دانش
متفق اند؛ همچنين روشن شد حيث اولويت حيث اطاعت است و لذا مولويت در واقع وجوب 

تبعيت از امام و مفترض الطاعه بودن مولى را مى رساند. 
ــأله كه منظور از بيان مولويت، صرفاً مقام افتراض طاعت  ــات در اين مس در صورت مماش
مى باشد. بايد دقت نمود حتى با پذيرش معانى متعدد براى لفظ مولى، قراين كالميه و مقاميه 
موجود در حديث غدير به قوت موجب انصراف معنا به اولى به تصرف و مقام افتراض طاعت 

امام است. 
ــده به شكل هاى گوناگون  خطابه غدير كه براى تبيين مقام امامت امير مومنان بيان ش
بر مفترض الطاعه بودن امام، به  عنوان فصل مميز امامت از ساير شئون تاكيد دارد. عبارات 
ــن امر را بيان  ــكل مختلف اي ــوع خطابه (فراتر از حديث غدير) به پنج ش ــود در مجم موج

مى دارند: 
اول: تصريح و تنصيص بر مقام افتراض الطاعه؛ 

دوم: اوصاف و مقاماتى كه دال بر مفترض الطاعه بودن امام اند؛ 
سوم: عباراتى كه مالزم با افضليت امام، مقام افتراض الطاعه را مطرح نموده اند؛
چهارم: تثبيت شئون و مقاماتى كه الزمه آن ها مفترض  الطاعه بودن امام است؛

ــام، مبين مقام  ــه از اطاعت و عدم اطاعت ام ــت و پيامد هاى منفى اى ك ــم: نتايج مثب پنج
فرض الطاعه امام اند.
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