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چکیده
زیارت غدیریه از زیارات مشهور و معتبر شیعه است که در برخی کتابهای ادعیه
و زیارات ،با سند معتبر از امام هادی نقل شدهاست .در این زیارت 52 ،آیه از
ّ
قرآن کریم تجلی یافته است .پرسش پژوهش حاضر این است که آیات مـذکور در
زیارت غدیریه ،چه مصادیقی دارند و چه حوزههایی را شامل میشوند؟
این مقاله در صدد است با روش توصیفی -تحلیلی ،ضمن بررسی سـندی زیـارت
غدیریه ،با استناد به محتوای زیارت و روایات تفسیری فریقین ،مصداق آیات این
زیارت را شناسایی نماید .بررسیها نشان میدهد وثاقت تمامی رجال سلسلۀ سـند
و قوت محتوایی زیارت ،نشان از صحی بودن زیارت دارد .بسیاری از آیات تجلی
یافته در این زیارت در حـوزۀ والیـت امـام علـی هسـتند کـه بـا بررسـی آنهـا
میتوان گفت امام علـی در مصـداق برخـی آیـات ،بـا برخـی اولیـای الهـی و
مؤمنان شریک است؛ مصداق برخی آیات نیز منحصر به امیرالمؤمنین علـی
است.
کلید واژهها :امام علی  ،زیارت غدیریه ،روش تفسیری ،مصداقیابی.

مقدمه
منسوب بـه «غدیریـه» از زیـارتهـای مشـهور و معتبـر شـیعه بـه شـمار

زیارت امیرالمؤمنین

میرود .این زیارت با سند کامل از امام هادی
است .امام هادی

در برخـی کتـابهـای روایـی شـیعه نقـل شـده

در این زیارت ،به  52آیه در فضیلت امیرالمؤمنین

صورت مفصل دربارۀ جایگاه امام علی

اشاره میکنند و به-

سخن میگویند .نمود ویژۀ آیات قـرآن ،موجـب تمـایز

این زیارت با دیگر ادعیه و زیارات میشود .به سبب همین ویژگی ،زیارت مذکور از نظـر محتـوایی
از جایگاه واالیی برخوردار است و کمتر زیارتی را میتوان همتای آن دانست .ایـن نوشـتار ،ضـمن
بررسی مختصر سند این زیارت ،به شناسایی آیات حوزۀ والیت در آن میپردازد.
به اعتقاد شیعه ،امام علـی

اسـت .در اثبـات ایـن

ولـی و جانشـین بالفصـل رسـول خـدا

موضوع دالیل بسیاری از سوی شیعیان مطرح شده و از مهمترین این دالیل ،استناد به آیات قرآن
کریم است .عالوه بر قرآن ،مراجعه به آثار بهجایمانده از معصومین

 ،موجب فهم و شـناخت

درست آیات والیت میگردد .از جمله این آثار ،زیارت غدیریه هست که به امام هـادی

نسـبت

داده میشود .هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به پرسش زیر است:
آیات نقلشده در خطبۀ غدیریه شامل چه مصادیقی میشود؟
در راستای دستیابی به این هدف ،جستار حاضر ضمن تعریف روش تفسیری تعیین مصداق،

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

 .1بیان مسئله

پیش رو که در زمرۀ پژوهش-
به بررسی مصداقی آیات نقلشده در زیارت غدیریه میپردازد .مقالۀ ِ

های بنیادین است ،با روش توصیفی-تحلیلی این موضوع را بررسی میکند.
 .۶پیشینۀ تحقیق
پیرامون بررسی آیاتی که در شأن امام علی

نازل شدهاند و به والیت ایشان داللـت دارنـد ،آثـار

مستقلی نگاشته شدهاست .برخی از این آثار عبارتاند از :مکارم شیرازی ( :)1131آیات والیت در
در دیهگا فریقین؛

قرآن؛ نجارزادگان ( :)1133بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت اهلالبیت
مرتضوی ( :)1111آیات والیت در قرآنّ .اما در موضوع شناسایی آیات والیت در زیارت غدیر ،اثـر
مستقلی مشاهده نشد .هر چنـد در پایـان نامـهای بـهجایگاه امیرالمـؤمنین

در حـوادث صـدر
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اسالم از دیدگاه زیارت غدیریه پرداخته شدهاسـت :صـیادی ()1111؛ ّامـا پـژوهش مـذکور ،ایـن
زیارت را از دیدگاه تاریخی بررسی کردهاست.
این مقاله تالش میکنـد آیـات حـوزۀ والیـت امیرالمـؤمنین

را در زیـارت غـدیر ،بررسـی و

تحلیل کند تا کوششی در راستای اثبات امامت و والیت بالفصل امام علی

باشد.

 .3ضرورت و اهمیت پژوهش
با ّ
توجه به اینکه موضوع امامت از اصول دین اسـت ،پـرداختن بـه موضـوعات اثبـات امامـت بـه
خصوص با رویکرد قرآنی امری ضروری است .چرا که قرآن کریم معجزهای جاویدان است و هیچ
باطلی در آن راه ندارد( .فصلت .)12 :همچنین شناسایی مصداقی آیات قرآن ،با ّ
توجه به سخنان
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که ّ
مبـین و مفسـر قـرآن هسـتند ،مـیتوانـد تـالش در راسـتای امامـتپژوهـی و

استحکام اعتقاد بهآن باشد.
 .4بررسی سندی زیارت غدیریه
زیارت امیرالمؤمنین منسوب به زیارت غدیریه ،بهوسیلۀ برخـی مـؤلفین کتـابهـای زیـارت و
حدیث مانند المزار الکبیر (ابـنمشـهدی1111 ،ق ،)232-251 :المدزار (شـهید ّاول1112 ،ق:
 ،)31-51بحداراألنوار (مجلســی1121 ،ق )153-151/11 :و زادالمعدداد–مفتدداحالجنددان (همــو،
1121ق )115 -155 :نقل شده است .برخی مؤلفین ،مانند عالمه مجلسی در بحاراالنوار ،مـتن
کامل زیارت را بدون ذکر کامل سلسله سند و بهصورت مرسل آوردهاند .برخـی نویسـندگان نیـز بـا
ذکر سند کامل ،این زیارت را از امام هادی

نقل نمودهاند.

یکی از قدیمیترین متونی که زیارت غدیریه در آن نقل شده ،کتاب المزار الکبیر است که در
پژوهش حاضر ،در بحث پیرامون آیات حوزۀ والیت امام علی

در زیارت غدیریه ،به این کتـاب

ارجاع داده میشود .ابن مشهدی در این کتاب ،متن زیارت غدیریه را از امام هادی
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(ابنمشهدی1111 ،ق)251 :
شیخ عباس قمی در ههیة الزائرین ،در توضـی اعتبـار سـند زیـارت و پیرامـون اتقـان سـند و

صحت زیارت را اثبات نمود .چرا که با بررسی رجال سند زیارت ،وثاقت تمام راویان ثابت میشود:
َ ُْ
ً
ً
َُ َْ ْ َ َ ُ
ان بن َج ْب َر ِئیل الق ِّمی :شیخالجلیلالثقة ،کان عالما فاضال ،عظـیمالشـأن،
 .6أبو الفض ِل شاذ

جلیلالقدر (خویی1112 ،م)1/1 :؛

َْ
ْ
َّ
ّ
 .4ال ِع َم ِاد ُم َح َّم ِد بنابیالق ِاس ِم الط َب ِری :فقیه ،ثقه ،جلیلالقدر ،محدث (همـان-121/15 ،

)123؛
ً
ً
ً
ً
َ
 .9ابیع ِلی حسنبن محمدبن الحسن :فقیه ،ثقه ،عین ،کان عالما ،فاضال ،محـدثا جلـیال

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

استحکام صدور آن مینویسد:
شیخ جلیل محمد بنالمشهدی یکی از بزرگان علما است .وی در مزار کبیر برای
این زیارت شریف ،سند بسیار معتبری ذکر نموده که کمتر خبری به قوت سـند او
میرسد .و این سلسلۀ شریفه همه از اعیان علما و شیخ طایفه و روسای مـذهب-
اند .و جناب ابوالقاسم حسین بـنروح و عثمـان بـن سـعید ،هـر دو از نـواب امـام
عصر(عج) هستند و بعد از تأمل معلوم میشود که در تمام زیارات مأثوره ،زیـارتی
به این وجه از صحت و اعتبار و قوت سـند پیـدا نمیشـود (قمـی-211 :1131 ،
.)212
صرفنظر از دیدگاه شیخ عباس قمی ،با بررسی تکتک رجال سلسلۀ سـند زیـارت ،مـیتـوان

(همان)111/5 :؛

َ .2عـ ْـن َو ِالـ ِـد ِهم محمــد بنالحســن (شــیخ طوســی) :جلیــل فــی حصــحابنا ،ثقــه ،عــین و...

(نجاشی1115 ،ق)121 :؛

ُّ
ُ .5م َح َّم ِد بن ُم َح َّم ِد بنالن ْع َم ِان (شیخ مفیـد) :یوصـف فـیالفقـه و الکـالم و الروایـة و العلـم

ً
ـدما فــیالعلــوم و کــان فقیهـ ًـا متقـ ّ
ـدما ،حســنالخــاطر ،دقیــقالفطنــة،
(همــان )131 :کــان مقـ
حاضرالجواب (طوسی)213 :1111 ،؛
َ
َْ
ّ
ُ َ
 .1ابیالق ِاس ِم َج ْعف ِر بنقول َو ِیه :کان من ثقات حصحابنا و حعالمهم فیالحدیث و الفقه و کـل

ما یوصف بهالناس من جمیل و ثقة فهو فوقه (نجاشی1115،ق)211 :؛
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ُ

ْ َ

ْ َ
وب الکل ِینی :حوثـقالنـاس فـیالحـدیث و حثبـتهم صـدق (خـویی1112 ،م:
ُ .7م َح َّم ِد بنیعق

)512/11؛

َ .8ع ِلی بن ِإ ْب َر ِاه َیم :صاحبالتفسیر ،هو الثقةالجلیل (مامقـانی )252/2 :1152 ،ثقـة فـی-

الحدیث ،ثبت ،معتمد ،صحی المذهب (نجاشی1115 ،ق)252 :؛
َ

َ .3ع ْن أ ِب ِیهم إبراهیمبنهاشم :ثقة ،إعتمدوا علی روایاته (خویی1112 ،م)113/1 :؛
َْ

وح :هو ححد السفراء و النوابالخاصة ،و شهرل جاللتـه و عظمتـه وثاقتـه
اس ِم بن ُر
 .61ابیالق ِ
ٍ

(نجاشی1115 ،ق)251 :؛
ْ

ْ

ُ .66عث َم َان بن َس ِع ٍید ال َع ْم ِری :جلیلالقدر ،ثقة ،عادل ،األمین (خویی1112 ،م)112/11 :؛
درنتیجه ،وثاقت تمامی رجال سلسلۀ سند ،نشان از صحی بودن زیارت دارد.
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 .5روش تفسیری مصداقیابی
بدون شک روایات یکی از مهمترین مناب دینی در تفسیر قرآن کریم به شمار میروند (علویمهر،
 .)33 :1131یکی از گونههای مهم روایـات تفسـیری ،روایـات تعیـینکننـدۀ مصـداق اسـت .در
بخشی از روایات تفسیری برای مفاهیم عام آیات ،یک یا چند مصداق محـدود خـارجی برشـمرده
شدهاست (نصیری .)113 :1135 ،از رهگذر این مصادیق ،مفاهیم و مقاصد نهفته شده در آیـات
برای مخاطب روشن شده و فهم آیات تا حدودی میسر میشود و با دقت در این مصادیق به نوعی
تعمیم دربارۀ مفاهیم آیات میرسد .توضی اینکه :قرآن کتاب هدایت و همگانی است و به افـراد
خاص و یا عصر و دورهای معین اختصاص ندارد ،لذا باید در همۀ دورهها و سدهها نقـش هـدایتی
خویش را ایفا کند و آیات آن بر مصادیق و موارد مختلف در اوضاع و شرایط گوناگون هر دوره قابل
تطبیق باشد ،چرا که معارف بلند و قوانین آن حقیقـتهـایی هسـتند کـه بـه دوران خـاص و افـراد
ویژهای اختصاص ندارند (ناص .)51 :1131 ،
ائمه اطهار

با هدف جاری ساختن آیات قرآن در زمان خـویش ،بـه بیـان مصـادیق آیـات

پرداختهاند .با بررسی این مصادیق میتوان به الگوی کاملتری از روش تفسیر قرآن دست یافـت.
به دلیل همین رویکرد خاص ،بسیاری از روایاتی که در تفاسیر روایی آمده و از آن بهعنوان «روایات
تفسیری» یاد شده ،تفسیر آیه نیست؛ زیرا تفسیر به مفهوم بیان معانی الفـاا و جملـههـای قرآنـی
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است و بیش تر آن احادیث ،از این قبیل نیست؛ بلکه در پی تطبیـق آیـه بـر برخـی مصـادیق ،و در

موارد فراوانی ،تطبیق بر بارزترین مصداق آن است (جوادی آملی1113 ،ش .)151/1 :اینگونـه
روایات ،بر فر

صحت و تمامیت سند و جهت صدور ،هرگز گسترۀ شمول و عموم معنای آیـه را

محدود نمیکند و بیان مصداق تام یا یک مصداق ،مصادیق دیگر را نفی نمیکند و دسـت مفسـر
را در تطبیق آیه بر سایر مصادیق آن نمیبندد؛ بلکه آیه دارای معنـایی عـام اسـت و هـمچنـان بـه
عمومی بودن خود باقی است (همان.)153 :

گرچه روایات تطبیقی ،تفسیر نیست ،ولی نشان دادن مصداق بـرای آیـات ،بـه ّ
مفسـر کمـک
ّ
میکند و راه را برای ارائۀ معانی کلی بر او هموار خواهد ساخت .چه ایـنکـه بررسـی ویژگـیهـای
مصادیق ارائه شده و ارزیابی و تحلیل آن در کشف معانی آیات مؤثر خواهد بود (رسـتمی:1132 ،
.)112
در زیارت غدیریه ،مجموعهای از آیات در حوزۀ والیت اهلالبیت

ذکر شدهاست .بـا رجـوع بـه

شأن نزولهای مطرحشده پیرامون آیات مطرحشده در این زیارت ،مشخص میشـود تعـدادی از
این آیات ،درصدد بیان فضایل یا یادآوری والیت اهلبیت

بهصورت مطلق است؛ آیاتی نیز به-

مصداقی خاص ،درصدد بیان فضایل امام علی
صورت
ِ

است .در آیاتی نیز به فضایل مشترک

امام علی

و برخی صحابه اشاره شدهاست .در این جستار ،این آیات به دو دسـتۀ کلـی تقسـیم

شدهاند:
 .1-۲مصداق آیات مشترک میان امام علی

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

 .۲شناسایی مصادیق آیات در زیارت غدیریه

با اولیای الهی و برخی مؤمنان

آیاتی که در حوزۀ والیت ،در زیارت غدیریه نقل شدهاست ،در مواردی به برخی معصـومین

یـا

صحابه ناظر است که با رجوع به سبب نزولهای منقول در منـاب فـریقین مـیتـوان ایـن شـمول
مصداقی را دریافت.
در فرازی از زیارت غدیر ،پس از اقرار به شهادت والیت امیرالمؤمنین

 ،گـواهی داده شـده

که حضرت و نزدیکانشان آنهایی هستند که با جان و مال خود با خدا معامله کردند و درباره آنها
نازلشده:

ی ْ ُ ْ ی یُْ ی ُ ْ ی ی ْ ی ی ُ ْ ی ا ی ُ ُ ْ ی ا ی ُی ُ ی
ون في ی
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ا ِ ی ی ْ ُ ُ ی ی ُ ْ ی ُ ی ی ْ ً ی ی ْ ی ًّ
ا ْی ی ْ ْ
ْ
ی
ْ
ی
ْ
یـل والقـر ِآن ومـن حوفـی
الل ِه فیقتلون ویقتلون وعدا علی ِه حقـا ِفـي التـور ِال و ِاإلن ِج ِ
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ب یع ْهده م ین االله یف ْاس یت ْبش ُروا ب یب ْیع ُک ُم االذي یب یای ْع ُت ْم به یو یذل یك ُه یو ْال یف ْو ُز ْال یعظ ُ
ـیم( توبـه:
ِ
ِ ِِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
)111؛
خداوند از مؤمنان ،جانها و اموالشان را خریداری کرده ،که (در برابرش) بهشـت
برای آنان باشد؛ (به این گونه که ):در راه خدا پیکار میکنند ،مـیکشـند و کشـته
ّ
میشوند؛ این وعده حقی است بر او ،که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده؛ و
چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بـر شـما ،بـه داد و
ستدی که با خدا کردهاید؛ و این است آن پیروزی بزرگ! (ابنمشهدی1111 ،ق:
.)255
خدای سبحان در این آیه به کسانی که در راه خدا با جان و مال خـود جهـاد مـیکننـد وعـدۀ
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قطعی بهشت میدهد و میفرماید این وعده را در تورات و انجیل هم داده ،همانطور که در قرآن
مــی دهــد .خداونــد ایــن وعــده را در قالــب تمثیــل بیــان نمــوده و آن را بــه خریــد و فــروش تشــبیه
کردهاست .یعنی خود را خریدار و مؤمنین را فروشنده و جان و مال ایشان را کاالی مورد معامله ،و
بهشت را قیمت و بها ،و تورات و انجیل و قرآن را سند آن خوانده است .در آخر مؤمنین را بـه ایـن
معامله بشارت داده و به رستگاری عظیمی تهنیت گفتهاست (طباطبایی1111 ،ش.)513/1 :
در تفسیر قمی ،ضمن نقل روایتی ذیل آیه کریمه ،ائمه اطهار

مصادیق آیه و صفات نام-

برده شده در آن عنوان شدهاند و شأن نزول آیه به ائمه معصومین

منحصر شدهاست (قمی،

1151ق .)125/1 :همچنین در روایتـی از مناقدب ابـنشهرآشـوب ،بـه نقـل از جـابربن عبداللـه
انصاری ،این آیه فضیلتی برای امام علی
بود که به پیامبر

عنوان شدهاست .چرا که حضـرت نخسـتین فـردی

ایمان آورد و جهاد نمود و به عهد خود پایبند ماند (ابنشهرآشوب1111 ،ق:

 .)21/2روایات تفسیری مذکور تأییدی است بر اینکه در آیه داللتی بر فضیلت امیرالمؤمنین
وجود دارد .حضرت به عهدی که با خدا و رسولش بسته بود وفادار ماند و در بهشت رضوان الهی و
رستگاری حقیقی دست یافت.
در قسمتی از زیارت ،حضرت علیبن ابیطالب

امیرمؤمنان ،سیدالوصیینّ ،اولالعابدین و

حزهدالزاهدین لقب گرفته است .پس از ذکر این القاب ،به ماجرای بخشش طعام توسط حضرت و
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اهلبیت به مسکین ،یتیم و اسیر که منجر به نزول آیاتی از سوره مبارکه انسان گردید؛ اشـاره
ی
ی ا
ْ
ی ی ی
ی
ُ ُ ی اْ ی ُ ی
النذ ِر یو ییخافون یی ْو ًما کان ش حر ُه ُم ْست ِط ًیرا* یو ُیط ِع ُمون الط یع یام یعلی ُح اب ِـه ِم ْس ِـک ًینا
شدهاست :یوفون ِب

ی
یو یی ِت ًیما یوح ِس ًیرا( انسان( )3-1 :ابنمشهدی1111 ،ق .)211 :این آیات در فضیلت اهلبیـت
نازل شدهاست که امیرالمؤمنین

نیز با ایشان در فضیلت آیه شریک است.

روایات تفسیری بسیاری در ذکر سبب نزول این آیه و جریان بخشش طعام به مسکین ،یتیم و
اسیر ،در مناب فریقین نقـل شدهاسـت .از جملـه در تفسـیر «مقاتـلبـن سـلیمان» یکـی از وجـوه
تفسیری آیۀ هفتم سوره انسان اینگونه بیان شده کـه آیـه در شـأن علـیبـن ابیطالـب

نـازل

شدهاست (بلخی1121 ،ق .)525/1 :در تفسیر «بحرالعلوم» شـأن نـزول آیـه پیرامـون بخشـش
طعام به مسکین و یتیم و اسیر نقل شدهاست (سـمرقندی1115 ،ق .)525/1 ،شـیخ طوسـی در
تفسیرش ،روایات مربوب به نزول آیات مـذکور در شـأن اهـلبیـت

را بـه بسـیاری از مفسـران

فریقین نسبت میدهد (طوسی ،بیتا .)211/12 :میبدی در کشفاألسرار ،این شأن نزول را طی
در تفسیر «انوارالتنزیل» نیز این شأن نزول از ابنعباس نقل شدهاسـت (بیضـاوی1113 ،ق:
 .)212/5در تفسیر «الدرالمنثور» ،ایـن شـأن نـزول از ابـنمردویـه و ابـنعبـاس نقـل شدهاسـت
(سیوطی1121 ،ق .)211/5 :از دیگر شواهد تأیید این شأن نـزول ،سـیاق آیـات مـذکور اسـت.
سیاق این آیات سیاق داستانسرایی است ،داستان مردمـی از مـؤمنین کـه قـرآن آنـان را «ابـرار»
خوانده ،و از پارهای کارهایشان یعنی وفای به نذر و اطعام مسکین و یتیم و اسیر خبر داده ،ایشان
را میستاید ،وعدۀ جمیل به آنان میدهد .معلوم میشود سبب نزول این آیات هم همین داستان
بوده ،و این داستان در خارج واق شده نه اینکه بخواهد یک قصه فرضی را جعل کند ،آثار خـوب

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

روایتی از ابنعباس ،به تفصیل بیان نمودهاست (میبدی1111 ،ش.)111/12 :

آن را بر شمارد ،و کسانی را که آن چنان عمل کنند وعدۀ جمیل بدهد.
نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که در این آیات یکی از سه طایفـهای کـه بـه
وسیله ابرار اطعام شدهاند اسیر دانسته ،و این خود شاهد بر آن است که آیات در مدینه نازل شده،
و داستان بعد از هجرت رسول خدا

و قوت یافتن اسالم ،و غلبۀ مسلمین بر کفار و مشـرکین

اتفاق افتاده ،نه قبل از آن (طباطبایی1111 ،ش .)221/22 :درنتیجه ،شأن نزولهای بیانشده
و داللت آیه بر اثبات فضیلت امیرالمؤمنین

و اهلبیت

مؤید فراز مذکور از زیـارت غدیریـه

است.
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پس از بیان شأن نزول آیاتی از سورۀ انسان ،در قسمت بعدی زیارت غدیریه ،به نزول آیۀ نهـم
ی ْ ُ ی ی یُْ ْ ی ی ْ ی ْ ی ی ٌ
صاصـة
سوره حشر در شأن اهلبیت اشاره شدهاست :ویؤ ِثرون علی حنف ِس ِهم ولو کان ِب ِهـم خ
ی ْ ی ُ ا یْ یُ
ْ ْ ی
ی
ولئک ُه ُم ال ُمف ِل ُحون( حشر1 :؛ ابنمشهدی1111 ،ق.)211 :
أ
ومن یوق ش نف ِس ِه ف ِ
ترجی دادن دیگران بر خویشتن ،بهرغم نیازمندی ،امری اسـت کـه تنهـا جـانفشـانی بـا آن
برابری میکند (سبزواری1121 ،ق .)212/1 :با مراجعه به شأن نزولهایی که فریقین برای ایـن
آیه نقل نمودهاند ،این مطلب ثابت میشود که این آیه نیز در شأن اهلبیت

و در ازای بخشش

طعام به سائل با وجود نیاز شخصی ،نازل شدهاست.
در این زمینه روایت شده که مردی نزد رسول خدا
خدا

به خانههای همسرانش فرستاد و آنان گفتند :جـز آب چیـزی نـداریم .رسـول خـدا
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عر

فرمود :چه کسی امشب این مرد را نگهداری میکند؟ علی بنابی طالب
ّ
رسول الله .و آمد نزد فاطمه .او گفت :جز غذای یک شام چیزی نداریم ولی ما میهمانمان
ّ
مقدم میداریم .پس علی گفت :ای دختر ّ
فرزنـد را بخوابـان و چـراغ را
محمد
را بر خود
خاموش کن ،وقتی صب شد و علی

نزد رسول خدا

کرد :مـن یـا

رفت قضیه را به رسول خدا

خبر

داد .چیزی نگذشت که خدای تعالی این آیه را نازل نمود (گنابادی1123 ،ق.)151/1 :
بسیاری از مفسران فریقین ،ذیل آیه ایـن شـأن نـزول را نقـل نمـودهانـد .حـاکم حسـکانی در
«شواهدالتنزیل» طی نقـل دو روایـت ،ایـن شـأن نـزول را نقـل کردهاسـت (حسـکانی1111 ،ق:
 .)111/2در تفسیر «رو الجنان» داستان مـذکور در ذیـل آیـه  15سـوره حشـر نقـل شدهاسـت
(ابوالفتوح رازی1123 ،ق .)121/11 :طبق شأن نزولهای مطرحشـده و فـراز مـذکور از زیـارت
غدیریه ،باید گفت فضیلت اهلبیت

و امام علی

از آیۀ مذکور قابل اثبات اسـت و حضـرت

یکی از مصادیق افرادی است که بر خود سخت گرفته و غذای خود را به سائل بخشیدند.
ا
در فرازی دیگر از زیارت ،ائمۀ اطهار از مصادیق صادقین در آیۀ  111توبه :یا یح ییها ال ی
ذین
ی ُ اُ ا ی ی ُ
الصاد ی
کونوا یم ی ا
قین معرفی شدهاند (ابنمشهدی1111،ق .)211 :در آیـۀ مـذکور
آمنوا اتقوا الله و
ِ
به تبعیت از راه و روش افـرادی اشـاره شـده کـه در گفتـار و کـردار راسـتگو هسـتند و فرمـان بـه
مصاحبت و پیروی از فرمانها ایشان داده شدهاست (طبرسی1112 ،شّ .)122/5 :اما در داللت
مصداقی آیۀ شریفه بر اهلالبیت
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آمد و از گرسنگی شکایت کرد .رسـول

 ،عالوه بر فراز مذکور از زیارت غدیریه مـیتـوان بـه روایـات

تفسیری فریقین نیز مراجعه نمود .عیاشی در تفسـیر خـود (عیاشـی )115/2 :1132 ،طـی یـک

روایت ،و فرات کوفی در تفسیرش ،طی نقل پنج روایت ،مقصود از «صادقین» را در آیه  111سوره
توبه ،علیبنابیطالب

و ائمه پس از ایشان میدانند (فرات کوفی1111 ،ق.)115/1 :

در تفسیر «مجم البیان» نیز این تفسیر از آیه نقل شدهاست (طبرسـی1112 ،ش.)122/5 :
همچنین در برخی روایات تفسیری ،مصداق «صادقین» در آیه ،علی

و اصحاب ایشان عنوان

شدهاست .این معنا را ثعلبـی (1122ق) در تفسـیرش ( ،)223/5حسـکانی (1111ق) در شدواهه
التنزیل ( ،)111/1سیوطی (1121ق) در الهر المنثور ( )212/1و ...نقل نمودهاند .لذا با در کنار
هم نهادن این قسمت از زیارت غدیریه و روایات تفسیری فریقین ،داللـت مصـداقی آیـه بـر امـام
علی

واض است.

در زیارت غدیر ،پس از آنکه به درجۀ رفی اهـلبیـت

در امـت و برتـری و رفعـت منـزل و

1111ق.)215 :
آیه  11سورۀ احزاب که به آیۀ تطهیر مشهور است ،برتری و عصمت اهـلبیـت پیـامبر

را

که همان عترت ایشان هستند ،یادآور میشود .طبق دیدگاه عالمه طباطبایی ذیل آیه  11احزاب:
ُ ا ُ ْ ی یْ ُ ا ْ ی یْ ی ْی ی ی ا ی ْ یْ ً
ا
کم تطهیرا:
یت ویطهر
ِ إنما یرید الله ِلیذ ِهب عنکم الرجس حهل الب ِ
ّ
کلمۀ «إنما» در آیه انحصار خواست خدا را میرساند ،و میفهماند کـه خـدا خواسـته رجـس و
ی
ً
ْ ی ْی
یت» چـه اینکـه صـرفا
پلیدی را تنها از اهلبیت دور کند ،و به آنان عصمت دهد .و کلمۀ «حهل الب ِ
برای اختصاص باشد ،تا غیر از اهل خانه داخل در حکم نشوند ،و چه اینکه این کلمه نوعی مدح

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

شرافت ایشان تأکید شده به آیۀ تطهیر و نزول آن در شأن ایشان اشاره شدهاسـت (ابـنمشـهدی،

باشد ،و چه اینکه ندا ،و به معنای «ای اهلبیت» بوده باشـد ،داللـت دارد بـر ایـنکـه دور کـردن
رجس و پلیدی از آنان ،و تطهیرشان ،مسئلهای است مختص به آنان ،و کسـانی کـه مخاطـب در
کلمۀ «عنکم -از شما» هستند .بنا بر این در آیۀ شریفه در حقیقت دو قصر و انحصار بهکار رفتـه:
یکی انحصار اراده و خواست خدا در بردن و دور کردن پلیدی و تطهیر اهلبیت؛ دوم انحصار ایـن
عصمت و دوری از پلیدی در اهلبیت» (طباطبایی1111 ،ش.)152/15 :
با در کنار هم نهادن فراز خطبۀ غدیریه و نقل مذکور از عالمه طباطبایی و هـمچنـین روایـات
مربوب به شأن نزول آیۀ تطهیر در مناب فـریقین ،مـیتـوان نـزول آیـه را در شـأن افـرادی خـاص
دانست که همان عترت پیامبر
این آیـه را در شـأن پیـامبر

و اصحاب کسا هستند .طبری (1112ق) در تفسیرش ،نزول
 ،امـام علـی

 ،حضـرت فاطمـه(س) ،امـام حسـن

و امـام
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حسین

 ،طی دو روایت از انسبن مالک و ابوسعید خدری نقل نموده اسـت ( .)5/22ابـنابـی

حــاتم رازی ایــن شــأن نــزول را از ابوســعید خــدری نقــل نمــوده اســت (ابــنابــیحــاتم1111 ،ق:
.)1112/1
در تفسیر الکشف والبیان ذکر نزول آیه در شأن پنجتن آلعبا

بـه اکثـر مفسـران نسـبت

داده شدهاست( .ثعلبی1122 ،ق .)15/3 :هم چنین ایـن شـأن نـزول را طبرانـی در تفسـیرش از
ابوسعید خدری نقل نموده است (طبرانی2223 ،م .)111/5 :در مناب شیعه نیز اخبار نـزول ایـن
آیه در شأن اهلبیت

بسیار است .بهعنوان نمونه در التبیان شـیخ طوسـی (بـیتـا) ایـن شـأن

نزول از امسلمه نقل شدهاست ( .)112/3در تفسیر «مجم البیان» نیز چند روایت در این زمینه با
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سندهای مختلف نقل شدهاست (طبرسی1112 ،ش.)551/3 :
ّاما عالوه بر شأن نزولهای مذکور ،یکی از دالیل قطعی نظریۀ انحصار آیه تطهیر بـه خمسـۀ
طیبه

احادیث معتبری است که به حدیث «کسا» مشهور است و در این حـدیث شـریف ایـن

مطلب عنوان شده که پیامبر

خمسه طیبـه

را در عبـایی داخـل کـرده و از خداونـد پـاک

گرداندن کامل آنان از هر گونه پلیدی را درخواست مینماید و سپس آیۀ تطهیر نازل میشود .الزم
به ذکر اسـت افـرادی ماننـد فخـر رازی (1151ق ،)211/3 :ذهبـی (1111ق ،)15/2 :آلوسـی
ّ
بغدادی (1115ق )115/11 :و ...صحت حدیث کسا را مورد اتفاق بین اهل تفسیر و حدیث می-
دانند.
طبق فراز مذکور از خطبـۀ غـدیر ،شـأن نـزولهـای مـذکور و حـدیث مشـهور کسـا ،انحصـار
مصداقی «اهلبیت» به خاندان عصمت

واض است.

در فرازی دیگر از زیارت غدیریه ،از امیرالمؤمنین

با عنـاوینی هـمچـون ولـی خـدا ،بـرادر

رسولش و دفاعکننده از دین خدا یاد شدهاست و حضرت بـهعنوان فـردی لقـب گرفتـه کـه قـرآن
گویای برتری ایشان است .چرا که خداوند فرموده:
ی
ی
ی
ا
ی
ً
ُ
ْ
ی
 االذ یین یآم ُنوا یو یه یاج ُروا یو یج یاه ُدوا في ی
یل الل ِه ِبأ ْم یو ِال ِه ْم یوحنف ِس ِه ْم ح ْعظ ُم ید یر یجة ِع ْنـد
ب
س
ِ
ِ
ا ی ُ ی ی ُ ُ ْ ی ُ ی ُ ی ا ُ ُ ْ ی ح ُِ ْ ِ ی ْ ی ْ ُ ی ْ ی ی ی ا ی
ی
ُ
ْ
ـات لهـم ِفیهـا
الل ِه وحول ِئك هم الفا ِئزون* یبشرهم ربهم ِبرحم ٍة ِمنـه و ِرضـو ٍان وجن ٍ
ی
ن ِع ٌیم ُم ِق ٌیم( توبه)21-22 :؛
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آنها که ایمان آوردند ،و هجرت کردند ،و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد
نمودند ،مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنهـا پیـروز و رسـتگارند! (ابـنمشـهدی،
1111ق.)211 :
واژۀ «اعظم» در اینجا ثبوت فضیلت برای مؤمنان را میرساند؛ زیرا کافران هیچگونه مقـامی
در پیشگاه خدا ندارند( .سبزواری1121 ،ق.)21/1 :
 ،عبـاسبـن عبـدالمطلب و شـیبةبـن

در روایات تفسیری ،به نزول آیه در شأن امـام علـی
ّ
عثمان اشاره شدهاست .در کتاب شواهه التنزیل از سـدی نقـل شدهاسـت کـه اشـخاص مـذکور،
ضمن برشمردن افتخاراتی ،خود را از دیگری برتر میدانستند .عباس ،آبرسانی به حجاج بیـت-
الله را از افتخارات خود میدانست .عثمان ،ساختن بنای مسجد خـدا را فضـیلتی بـرای خـود بـه
افتخارات خود میدانسـت .بـه تبـ ایـن گفـتوگـو ،خداونـد ایـن آیـه را فـرو فرسـتاد (حسـکانی،
1111ق .)121/1 :در تفسیر «الکشف و البیان» نیز این سبب نزول به نقل از «مجاهد» مطـرح
شدهاست (ثعلبی1122 ،ق .)21/5 :حسینی استرآبادی در «تأویلاْلیاتالظاهرل» به ایـن سـبب
نزول طی سه روایت ،بـا سـندهای گونـاگون اشـاره کردهاسـت (اسـترآبادی1121 ،ق.)225/1 :
درنتیجه ،امیرالمؤمنین

در مصداق این آیه با برخی از صحابه شریک است.

 .۶-۲مصداق انحصاری برخی آیات

با مراجعه به شأن نزولهای برخی آیاتی که در زیارت غدیر بهکـار رفتـه ،مشـخص مـیگـردد کـه

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

حســاب مــیآورد؛ و امــام علــی

 ،هجــرت همــراه بــا رســول خــدا

و جهــاد در راه خــدا را از

برخی فرازهای زیارت در درصدد تعیین مصداق خارجی آیه است .توضـی بـیشتـر ایـنکـه آیـات
مذکور ،ناظر به بیان فضیلت امام علی

هستند و هیچکس با حضرت در این فضـایل شـریک

نیست.
در ابتدای زیارت غدیریه ،از امام علی

با عنوان امین خدا در زمین و نصیر خدا بر خلق یاد

شده و حضرت مصداق نبأ عظیمی که در آیات ابتدایی سورۀ نبأ از آن یاد شده ،لقب گرفته است:
ی ا ی یُ ی ی ای ْی
ظیم( نبأ)2-1 :؛
عم یتساءلون * ع ِن النب ِإ الع ِ
آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال مـیکننـد؟! از خبـر بـزرگ و پراهمیـت (ابـن-
مشهدی1111 ،ق.)251 :
97

آیات در صدد بیان حوادث روز قیامت است که از آن با عنوان روزی بزرگ یاد شدهاست .بشـر
در هنگام برانگیخته شدن از یکدیگر دربـارۀ آن مـیپرسـند (طوسـی ،بـیتـا121/12 :؛ طبـری،
1122قّ .)12/12 :اما پیرامون این آیات ،تفسیری باطنی ارائه شدهاست که فراز مذکور از زیارت
غدیریه نیز درصدد بیان این تفسیر باطنی است .در ایـن تأویـل ،امیرالمـؤمنین

مصـداق «نبـأ

عظیم» عنوان شده که مورد اختالف قرار گرفته است .عالوه بـر ایـن فـراز از زیـارت ،بسـیاری از
روایات تفسیری نیز این معنای باطنی را پیرامون آیات مذکور نقـل نمـودهانـد .از جملـه در تفسـیر
قمی این تفسیر باطنی از امام رضا

نقل شدهاست (قمی1151 ،ق.)121/2 :

در تفسیر فرات کوفی این تأویل در دو روایت از امام بـاقر
1112ق .)511/1 :همچنین در اصول کافی ،از امام باقر
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آیه را ناظر به امیرالمؤمنین

نقـل شدهاسـت (فـرات کـوفی،
روایتی نقـل شدهاسـت کـه ایشـان

میدانند و از لسان ایشان نقل میکنند کـه «بـرای خداونـد عـز و

جل آیهای از من بزرگتر نیست و برای خدا نبأیی نیست که از من بزرگتر باشد» (کلینـی:1151 ،
 .)221/1در روایات تفسیری اهلسنت نیز ،حاکم حسکانی طی سه روایت ،این تفسـیر بـاطنی را
نقل نموده است (حسکانی1111 ،ق.)111/2 :
در قسمتی دیگر از زیارت ،ابالغ والیت امام علی

دستوری از جانب حق عنوان گشته و در

تأیید این مطلب به آیۀ تبلیغ استدالل شدهاست:
ی
ی
ُ ا ْ ُْ ی ی
ْ ی ا ی ْ ی ْ یْ ی ْ ی یاْ ی
سـال یت ُه یو االلـهُ
یا ح ییها االر ُسول یبلغ ما حن ِزل ِإلیک ِمن ربک و ِإن لم تفعل فما بلغـت ِر
ْیعص ُمک م ین االناس إ ان االل یه ال ْیهدی ْال یق ْو یم ْالکاف ی
رین( مائده.)51 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ً
ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شدهاست ،کامال (به مردم) برسان!
و اگر نکنی ،رسـالت او را انجـام نـدادهای! خداونـد تـو را از (خطـرات احتمـالی)
مردم ،نگاه میدارد؛ و خداوند ،جمعیت کافران (لجوج) را هدایت نمیکند (ابـن-
مشهدی11111 ،ق.)211 :
عالمه طباطبایی (1111ش) در تفسیر المیزان ذیل آیه  51سوره مائده مینویسند:
در آیه دو نکته بهطور روشن بیان شده یکی دستوری اسـت کـه خـدای تعـالی بـه
ا
داده است (البته دستور اکیـدی کـه پشـت سـرش فشـار و تهدیـد
رسول الله
است) به اینکه پیغام تازهای را به بشر ابالغ کند ،و یکی هم وعـدهای اسـت کـه

خدای تعالی به رسول خود داده که او را از خطراتی که در این ابالغ ممکن اسـت
متوجه وی شود نگهداری کند (.)51/5
عالمه در ادامه ،ضمن بیـان دالیلـی ،مقصـود از افـرادی کـه خداونـد پیـامبر را از گزنـد
خطرات ایشان حفظ میکند ،برخی مسلمانان میداند و نـه غیـر مسـلمانان و تفسـیر جملـه« :مـا
ُْ ی
حن ِزل» به احکام و شرای دینی را با ذکر دالیلی نفی میکند و در نهایت با ذکر ادله مسـتند قرآنـی،
سیاق آیات و همچنین روایات تفسیری ،نتیجه میگیرد که آن امر مهم و خطیری که پیـامبر
مأمور به ابالغ آن شدهاست ،والیت و جانشینی امیر المؤمنین
در توضی پیرامون شأن نزول آیه و مأموریت خطیر نبیمکرم

است (همان.)51-52 ،
بر اساس روایـات تفسـیری

فریقین ،ابتدا ذکر این نکته ضروری است که قرطبی در تفسیر خـود ،بهصـراحت ادعـای اجمـاع
نازل شدهاست (قرطبی .)12/5 :1151 ،جملهبندی آیه و لحن خاص و تأکیدهای پیدرپی آن و
به عدم تبلیغ رسالت در صورت

همچنین شروع آن با خطاب «یا حیها الرسول» و تهدید پیامبر
ً
کوتاهی کردن که منحصرا در این آیه از قرآن آمده ،نشان از آن دارد که سـخن از حادثـهای مهـم
ّ
بودهاست که عدم تبلیغ آن مساوی با عدم تبلیغ رسالت در مدت  11سـال شـمرده شدهاسـت .آن
امر مهم و خطیر که پیامبر مأمور به ابالغ آن شدهاست« ،والیت» یعنی تداوم ّ
نبوت است.
ا یْ ْ ی اْ ی
یی
این مطلب را روایاتی که میآید ،تأیید مینماید .جملۀ  یو ِإن ل ْم تف یعـل ف یمـا یبلغـت ِر یسـالت ُه نیـز
نهایت تأکید و حکم مزبور را میرساند .این حکم در درجه و منزلتی است که اگر تنها آن را انجـام
ندهی ،مثل آن است که بهطور ّکلی ،هیچیک از رساالت خـدا را کـه ّ
متحمـل و متعهـد شـدهای،
انجام ندادهای! که این همان والیت امیرالمؤمنین

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

میکند که سورۀ مائده ،آخرین سورهای است که نازل شده و برخی از آیات آن نیز در حجةالـوداع

است.

روایات بسیاری هست که شأن نزول آیه را روز عید غدیر میداند .در این قسمت از پژوهش به
نقل یک روایت از شیعه و یک شاهد روایی از اهلسنت ،در این زمینه بسنده میشود.
کلینی به سند صحی خود از زراره ،فضـیل بنیسـار ،بکیـر بناعـینّ ،
محمـد بنمسـلم ،بریـد
بنمعاویه و ابیالجارود ،جملگی از امام باقر چنین نقل میکنند:
ا
ا
خداوند ،پیامبرش را به والیت علی فرمان داد و بر او چنین نازل کـرد :إن یمـا یول ُ
ـیکم الل ُـه
ِ
ِ
یی ُ ُ ُ ی ا ی ی یُ ْ ا ی ُ ی ا ی ی ی ُْ ی ا ی
کول یو ُه ْم یر ُ
ّ
اکعون؛ سرپرست ولی شما ،تنهـا
ورسوله وال ِذین ءامنوا ال ِذین ِیقیمون الصلول ویؤتون الز

خداست و پیامبر او آنها که ایمان آوردهاند؛ همانها که نمـاز را برپـا مـیدارنـد ،و در حـال رکـوع،
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زکات میدهند( مائده )55 :و نیز خداوند ،والیت اولی االمر را واجب کرد .آنان نمیدانستند کـه
این والیت چیست .پس خداوند به ّ
فرمان داد والیت را برای آنان تفسیر کند ،همـان-
محمد
گونه که احکام نماز و زکات و روزه و حج را تفسیر میکند .چون این فرمان رسید ،حضرت دلتنگ
شد و نگران بود که نکند مردم از دینشان برگردند و ایشان را تکـذیب کننـد .حضـرت بـه پروردگـار
ی
ُ اْ ُ ی ی
خود رجوع کرد (و چاره خواست) پس خداوند چنین وحی فرستاد :یأ ایها االر ُسول یبلغ یما ح ِنزل ِإلیک
ْی ْ ی ْ
من ار ابک یوإن ال ْم یت ْف یع ْل یف یما یب ال ْغ یت ر یس یال یت ُه یو االل ُه ْیعص ُمک م ین ا
ا ایی ْ
کافر ین
الن
ِ
ِ
اس ِإن الله الیه ِدی القوم ال ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
پس حضرت ،به فرمان خدا امر والیت را آشکار ساخت و به معرفی والیـت علـی در روز غـدیر
خم پرداخت .و به مردم فرمان داد تا حاضران به غایبان اطالع دهند (کلینی.)231/1 :1151 ،
در تفسیر الدرالمنثور اثر جالل الدین سیوطی ذیل آیـۀ شـریفه آمـده اسـت :رسـول خـدا
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فرمود :خداوند مرا به رسالتی مبعوث فرمود که من از انجـام آن عـاجز مانـدم و مـی دانسـتم کـه
مردم مرا تکذیب می کنند ،خداوند به من وعده داد که یا آن را ابالغ کنم یا مـرا عـذاب نمایـد ،در
ی
ی
ُ ا ْ ُْ ی ی ی
این حال بود که آیه نازل شد  :ییا ح حی یها االر ُسول یبلغ یما حن ِزل ِإل ْیك ِم ْن یر ابـك و عبـد بنحمیـد و ابـن
ا ْ ُْ ی ی ی
جریر و ابن ابیحاتم و حبو الشیخ از مجاهد روایت نمودهاند :چون آیه نازل شد  :یبلغ یما حن ِزل ِإل ْیـك
ی
فرمود :پروردگارا! من یک تنه چه کار میتوانم انجـام دهـم و حـال آن کـه
ِم ْن یر ابك .پیامبر
ْ ی یْ ْ ی اْ ی یی
مردم دور مرا احاطه نمودهاند .آیه نازل شد  :یو ِإن ل ْم تف یعل ف یما یبلغت ِر یسالت ُه و ابـن جریـر و ابـن
ْ ی یْ ْ ی اْ ی یی
ابیحاتم از ابن عباس روایت نمودهاند  :یو ِإن ل ْم تف یعل ف یما یبلغت ِر یسالت ُه یعنـی :اگـر آنچـه بـه تـو
نازل شده را کتمان نمایی رسالتت را انجام ندادهای.و ابن ابیحاتم و ابن مردویه و ابـن عسـاکر از
ی
ی
ُ ا ْ ُْ ی ی ی
حبوسعید خدری روایت کردهاند :آیۀ  ییا ح حی یها االر ُسول یبلغ یما حن ِزل ِإل ْیك ِم ْن یر ابك در روز غدیر خم در
شأن علـی بنابیطالـب بـر رسـول خـدا نـازل شـد و ابـن مردویـه از ابـن مسـعود روایـت
ی
ُ ا ْ ُْ ی
کردهاست :ما در زمان رسول خدا آیه را این گونه میخواندیم  :ییا ح حی یها االر ُسـول یبلـغ یمـا حن ِـزل
ـن ا
إ یل ْی یك م ْن یر اب یك إن علیا مولی المؤمنین یوإ ْن یل ْم یت ْف یع ْل یف یما یب ال ْغ یت ر یس یال یت ُه یو االل ُـه یی ْعص ُـم یك م ی
ـاس
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(سیوطی1121 ،ق.)213 /2 :
خاطر نشان میشود در زیارت غدیریه ،پس از نقل آیۀ  51سورۀ مائده ،حدیث نبوی «من کنت
مواله فهذا علی مواله» نقل شده که شاهدی دیگر بر نزول آیـه در فضـیلت امـام علـی
غدیر است (ابنمشهدی1111 ،ق.)211 :
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در روز

سـپس در فــرازی از خطبــه ،در توضــی آیــات والیـت ،بــه آیــات  55و  55ســورۀ مائــده تأکیــد
شدهاست .در آیۀ  55سورۀ مائده که به آیۀ والیت مشـهور اسـت ،والیـت امـام علـی

در طـول

علمای فریقین ،نزول آیه را پس از جریان بخشش انگشتری توسط امام علی

به سـائل مـی-

دانند .از جمله در مناب تفسیری اهلسنت ،در تفسیر مقاتلبن سلیمان ،نـزول آیـه در شـأن امـام
علیبن ابیطالب
فضیلت امیرالمؤمنین

نقل شدهاست (بلخی1121 ،ق .)135/1 :در تفسیر طبری نیز نزول آیه در
طـی دو روایـت از امـام بـاقر

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

والیت خدا و رسول عنوان شدهاست:
ی
ا
ا
ی
ی
ی
ُ
ْ
ی
ی
ُ
ُ
الصـالل یو ُیؤتـون ا
إ ان یما یول حی ُک ُم االل ُه یو یر ُس ُول ُه یوالذ یین یآمنوا الذ یین ُیق ُیمون ا
الزکـال یوه ْـم
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ی
یر ِاک ُعون( مائده)55 :؛
سرپرست و ّ
ولی شما ،تنها خداست و پیامبر او آنها که ایمان آوردهاند؛ همـانهـا
که نماز را برپا میدارند ،و در حال رکوع ،زکات میدهند (ابنمشهدی1111 ،ق:
.)212
این آیه ،یکی از واض ترین دالیلی است که امامت بال فصل علی را پس از پیـامبر اثبـات
میکند .وجه استدالل این است که هر گاه «ولی» کسی باشد که ّ
مدبر امور مردم باشد و اطاعتش
ا
بر مردم واجب باشد و ثابت شود که مقصود از ال ِذ یین یآم ُنوا علی است ،بهوسیلۀ نص قـرآن،
امامت او ثابت و واض خواهد بود (طبرسی1112 ،ش.)33/1 :
ا
در جهت اثبات این مطلب که مراد از «ال ِذ یین یآم ُنوا» علیبن ابیطالب است ،میتـوان بـه
روایات تفسیری فریقین در ذکر س بب نزول آیه مراجعه نمود .در این زمینه باید گفـت :بسـیاری از

و مجاهـد ،ذکـر شدهاسـت (طبـری،

1112ق .)135/5 ،در تفسیر بحرالعلوم این سبب نزول از ابنعباس نقل شدهاست (سـمرقندی،
1115ق .)122/1 :زمخشــری (1121ق) نیــز ایــن شــأن نــزول را در تفســیرش آورده اســت
( .)151/1سیوطی (1121ق) در الهرالمنثور این شأن نزول را طی ده روایت با سندهای گوناگون
نقل کردهاست (.)211-211/2
در مناب تفسیری شیعه ،روایات مربوب به این شأن نزول بسیار زیاد است که جهت نمونـه بـه
ذکر چند شاهد بسنده میشود :در تفسیر قمدی نـزول ایـن آیـه در شـأن امـام علـی
بخشش انگشتری توسط حضرت ،طی روایتی از امام باقر

و جریـان

نقل شدهاسـت (قمـی1151 ،ش:

 .)111/1در تفسیر عیاشی ،این شأن نزول پیرامون آیه ،طی شش روایـت بـا سـندهای گونـاگون
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نقل شدهاست (عیاشی .)211-121/1 :1132 ،شیخ طوسی (بیتا) در التبیدان نقـل ایـن سـبب
نزول را به مجاهـد ،سـدی ،رمـانی و طبـری و هـمچنـین جمیـ علمـای شـیعه نسـبت مـیدهـد
( .)553/1سیدمرتضی علمالهدی (1111ق) در تفسیر خود ،ضمن نقل شأن نـزول آیـه ،داللـت
واض میداند ( .)151/2طبرسـی (1112ش)

آیه را بر والیت و جانشینی بالفصل امام علی
ّ
در مجمعالبیان این شأن نزول را مورد اتفاق خاصه و عامه میداند (.)125/1

لذا با کنار هم نهادن فراز مذکور از زیارت غدیریه و شأن نزولهای نقلشـده پیرامـون آیـۀ 55
سورۀ مائده ،میتوان امیرالمؤمنین

را مصداق خارجی آیه و تنها فردی معرفی کرد که در رکوع

نماز خود صدقه داده و به مقام والیت رسیده است.
خاطر نشان میشود آیۀ  55سوره مائده نیز با آیۀ والیت گره خوردهاست .این موضوع در زیارت
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غدیر نیز تجلی یافتهاست و پس از نقل فضیلت حضرت ،طبق آیۀ  55مائده ،به آیۀ  51ایـن سـوره
ی ا ا
ی ا
ی ا
نیز اشاره شدهاست .در آیۀ  55این سوره میخوانیم  :یو یم ْن ییت یـول اللـ یه یو یر ُسـول ُه یوال ِـذ یین یآم ُنـوا ف ِـإن
ا
ْی ی
ِح ْز یب الل ِه ُه ُم الغ ِال ُبون؛ و کسانی که والیت خدا و پیامبر او افراد باایمان را بپذیرند ،پیروزند؛ (زیرا)
حزب و جمعیت خدا پیروز است.
این آیه بیانگر آن است که والیت سابق ،والیت ّ
تصرف است و برای غیـر خـدا و جانشـینانش
جز قبول آن چیزی نیست و هر کس از مردم آن والیت را قبول کند ،بدین نحو که استعداد ظهور
والیت در خودش را داشته باشد ،به خدا و جانشینان او مرتبط میشود ،و هر کس بـا خـدا مـرتبط
ّ
ّ
شد از حزبالله میشود و هر کس از حزب الله شود غالب میشود.
در لفظ آیه داللتهای واضحی است بر اینکه مقصود از والیت ،والیت ّ
تصرف است ،و اینکه
ّ
آن والیت بعد از رسول برای همۀ مؤمنین نیست ،بلکه برای کسانی است کـه متصـف بـه صـفات
مخصوص باشند .هر کس میخواهد باشد چند نفر باشـند یـا یـک نفـر .خـواه بگـوئیم آیـه دربـاره
علی نازل شدهاست یا نگوئیم .ولی به اتفاق فریقین ایـن اوصـاف جـز در ّ
ّ
علـی در کسـی
ّ
یافت نمیشود و آیه در حق علی نازل شدهاست.
مقصود از کسانی که ایمان آوردهاند در اینجا همان کسانی هستند که در آیـۀ سـابق موصـوف
شدهاند ،چون نزد اهـل ّ
فـن ثابـت شدهاسـت کـه وقتـی معرفـه تکـرار شـود عـین ّاولـی مـیشـود
(گنابادی1123 ،ق.)12/2 :
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نمیکرده .مردی بوده که رفتارش امر دین و دنیا را اصالح میکـرده ،و بـه وسـیلۀ او حـق احقـاق
میشده ،و عیش انسانها پاکیزه میشده ،و بشر از برکات اسالم برخوردار میشـده (طباطبـایی،
1111ش.)111/2 :
 ،بـه اجمـال مطـرح

در زیارت غدیریه ،این آیه بهعنوان یکی از آیـات فضـایل امـام علـی
شدهاستّ .اما پیرامون شأن نزول آیه باید گفت :برخـی مفسـران فـر یقین ،نـزول ایـن آیـه را طـی
ماجرای هجرت رسـول اکـرم

از مکـه بـه مدینـه و خوابیـدن امـام علـی

در بسـتر ایشـان

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

ا
در تفسیر مقاتلبن سلیمان ذیل آیۀ شریفه ،مراد از « یوال ِذ یین یآم ُنـوا» ،علـیبـن ابـیطالـب
ا
معرفی شدهاست و مقصود از « ِح ْز یب الل ِـه» شـیعیان ایشـان عنـوان شدهاسـت (بلخـی1121 ،ق:
 .)131/1حاکم حسکانی (1111ق) در شواهه التنزیل طی نقل روایتی از ابنعباس ،منظور از  یو
ی ا
ْ ی ا ُ ُ ْ
ی
ی
ا ی یُ
غال ُبون را « ِش ییعة الل ِه و ِش ییعة ُم یح ام ٍـد
الذین آمنوا را حضرت علی  ،و مراد از ِ حزب الل ِه هم ال ِ
ی
یو ِش ییعة یع ِلی» معرفی میکند (.)215/1
در قسمتی دیگر از نقل آیات والیت در زیارت غدیر ،به نزول آیۀ  221سورۀ بقره در شأن امـام
ا
ی ی ا ی ْ ی ْ یْ ی ُ ْ ی ی ی ی
ات الل ِه
اس من یش ِري نفسه اب ِتغاء م ْرض ِ
علی اشاره شدهاست .در این آیه میخوانیم :و ِمن الن ِ
ا
ٌ ْ
یوالل ُه یر ُءوف ِبال ِع یب ِاد ؛ کسی دیگر از مردم برای جستن خشنودی خدا جان خویش را فدا کند .خـدا
بر این بندگان مهربان است (ابنمشهدی1111 ،ق.)211 :
ْ یْ
ی ی ا
اس یم ْن ییش ِري نف یس ُه ...فهمیده میشود در آن روز مردی وجود داشـته کـه
از جملۀ و ِمن الن ِ
جز به پروردگار خود نمیبالیده ،و جز به دست آوردن رضـای خـدای تعـالی هـیچ هـدفی را دنبـال

دانســتهانــد و ایــن آیــه را بــهعنوان فضــیلتی بــزرگ بــرای حضــرت محســوب نمــودهانــد .میبــدی
(1111ش) در کشفاالسرار ذیل آیه مینویسد« :و گفتهاند ،که این آیت در شأن امیـر المـؤمنین
علی بنابی طالب

آمد آنگه که مصطفی هجرت کرد ،و علی را بر جای خواب خود خوابانید»

( .)551/1ثعلبی ( 1122ق) در تفسـیر خـود ،شـأن نـزول مـذکور را از ابـنعبـاس نقـل مـیکنـد
(.)125/2
شیخ طوسی (بیتا) در التبیان این شأن نزول را از امام باقر

روایـت کردهاسـت (.)131/2

در تفسیر مجمعالبیان از سدی و ابنعباس نقل شده که این آیـه دربـارۀ علـی بنابـی طالـب
نازل شد هنگامی که مشرکان تصمیم بر قتل رسول اکرم
شد و به غار «ثور» پناه برد.

داشتند و آن حضرت از مکه خارج
013

در آن شب علی! در رختخواب رسول اکرم خوابید و در بین مکه و مدینه این آیه فرود آمـد .در
ادامه آمده است که وقتی علـی

در رختخـواب پیغمبـر خوابیـد جبرئیـل در بـاالی علـی

و

میکائیل در پائین پایش ایستاده بودند و جبرئیل فریاد میزد« :آفرین ،آفـرین بـر مثـل تـو بـاد کـه
خداوند به تو بر مالئکه مباهات کرد» (طبرسی.)253/2 :1112 ،
لذا طبق شأن نزولهای مذکور میتوان آیه را بهعنوان فضیلتی منحصـر بـه فـرد بـرای امـام
ی
علی برشمرد .چرا که حضرت بـرای حفـظ جـان رسـول خـدا  ،و بـه تبـ آن نجـات آیـین
اسالم ،از ایثار جان خود دریغ نورزید و درنتیجه ،رضا و قرب الهی را نایل شد.
نتیجهگیری
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مسئلۀ کلیدی این پژوهش ،چگونگی مصداقیابی آیات زیارت غدیریه است .این پژوهش ،با ّ
توجه
به محور کلی زیارت ،بررسی آیات حوزۀ والیت در این زیارت و همچنـین بررسـی شـأن نـزول ایـن
آیات در مناب فریقین را رهیافتی مناسب جهت پاسخ به این پرسش میداند و نشان میدهد:
 .1زیارت منسوب به غدیریه بهواسطۀ بزرگانی همچون شاذانبن جبرئیل ،عمادالدین طبری،
شیخ طوسی ،شیخ مفید و ...از امام حسنعسکری

و امام هادی

نقل شـده و در کتـاب-

هایی همچون المزار الکبیر ابنمشهدی ،المزار شهید ّاول ،بحاراألنوار مجلسی و ...مندرج است.
وثاقت تمام راویان این زیارت از کتابهای رجالی قابل اثبات اسـت و ایـن موضـوع نشـاندهنـدۀ
صحت سند این زیارت است .در این زیارت 52 ،آیه از قرآن کـریم تجلـی یافتـه کـه نشـاندهنـدۀ
اتقان محتوایی آن است؛
 . 2بسیاری از آیـات ذکرشـده در ایـن زیـارت ،در حـوزۀ والیـت امیرالمـؤمنین

اسـت .ایـن

موضوع را میتوان با مراجعه به محتوا و سیاق زیارت و همچنـین شـأن نـزولهـایی کـه در منـاب
معتبر فریقین پیرامون آیات نقلشدهاست ،دریافت .طبق شأن نزولها ،امام علی

در مصداق

برخی از این آیات با مؤمنین شریک است و در برخی آیات نیز تنها مصداق خارجی امام علـی
معرفی شدهاست؛
 .1با مراجعه به روایات تفسیری پیرامون آیاتی که در زیارت غدیریه ذکر شدهاست ،این نتیجـه
حاصل شد که امام علی
014

در فضیلت آیات زیر با اولیای الهی و برخی مؤمنان شریک است:

آیات  22و  21و  111توبه که در آن وعدۀ جاودانه شدن در بهشت بهسـبب جهـاد در راه خـدا
داده شدهاست ،آیاتی از سورۀ انسان و همچنین آیۀ نهم سورۀ حشر که به سبب بخشش طعام بـه
مسکین ،یتیم و اسیر توسط اهلبیت
است و به عصمت اهلبیت

نازل شدهاست .آیۀ  11احزاب که به آیۀ تطهیر مشـهور

داللت دارد .آیۀ  111توبه که از برخی افراد با عنوان «صـادقین»

یاد شدهاست؛
 .1مصداق خارجی برخی آیات در حوزۀ والیت در زیارت غدیریـه ،منحصـر بـه امـام علـی
میشود :آیات  1و 2سورۀ نبأ که در آن پرسش از خبری عظیم در روز قیامت مطرحشـده .آیـۀ 51
سورۀ مائده که به آیۀ تبلیغ مشهور است و در آن فرمان ابـالغ والیـت امیرالمـؤمین
توسط رسول خدا

مطرحشده .آیۀ  55مائـده کـه بـه آیـه والیـت مشـهور اسـت و طـی جریـان
در رکوع نماز نازل شده .آیۀ  221سورۀ بقره که بهجهـت

و خوابیدن در بستر پیامبر

نازل شدهاست ،از این دستهاند که با مراجعه به

روایات تفسیری فریقین این مطلب قابل اثبات است.

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی

بخشش انگشتر توسط امیرالمؤمنین
ایثار امام علی

بـه مـردم

015

کتابنامه
 قرآن کریم؛
 آلوسیّ ،
سید محمود1115( .ق) .روحالمعانی فی تفسیر القرآنالعظیم بیروت :دارالکتب-
العلمیة؛
 ابنابیحاتم ،عبدالرحمنبنمحمد1111( .ق) .تفسیرالقرآنالعظیم ریا  :مکتبة -
نزارالباز؛
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 1جلد ،قم :عالمه؛
ابنشهرآشوب ،محمدبنعلی .)1111( .مناقبآلابیطالب
ابنمشهدی ،محمدبنجعفر1111( .ق) .المزارالکبیر تحقیق جواد قیومی اصفهانی1 ،
جلد ،قم :دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛
ابوالفتوح رازی ،حسینبن علی1123( .ق) .روضالجنان و روحالجنان فی تفسیرالقرآن،
 22جلد ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی؛
ابو یعلی موصلی ،احمد بنعلی( .بیتا) .مسنه ابویعلی دمشق :دارالمأمون للتراث؛
استرآبادی ،علی (1121ق) .تأویلاآلیاتالظاهرة فی فضائلالعترةالطاهرة ،قم :جامعة-
المدرسین فیالحوزل العلمیة بقم؛
بلخی ،مقاتلبن سلیمان1121( .ق) .تفسیر مقاتلبن سلیمان  5جلد ،بیروت:
دارإحیاءالتراثالعربی؛
بیضاوی ،عبداللهبن عمر1113( .ق) .أنوارالتنزیل وأسرارالتأویل بیروت :دارإحیاءالتراث-
العربی؛
ّ
ترمذی ،محمد بنعیسی1121( .ق) .سنن ترمذی بیروت :دارالفکر؛
ثعلبی ،احمدبن ّ
محمد1122( .ق) .الکشف و البیان فی تفسیرالقرآن  12جلد ،بیروت:
دارإحیاء التراثالعربی؛
جوادی آملی ،عبدالله1113( .ش) .تفسیر تسنیم چاپ ّاول ،قم :مرکز نشر اسراء؛
حسکانی ،عبیدالله بنعبدالله1111( .ق) .شواههالتنزیل لقواعهالتفضیل 1جلد .تهران:
وزارت ارشاد اسالمی؛
خویی ،ابوالقاسم1112( .م) .معجم رجالالحهیث بیجا :مرکز نشر ثقافةاإلسالمیة؛

 رستمی ،علیاکبر .)1132( .آسیبشناسی و روششناسی تفسیر معصومان
کتاب مبین؛

 ،بیجا،
















قم :مؤسسه امام مهدی (عج)؛
ّ
طباطبایی ،سیدمحمدحسین1111( .ش) .ترجمه تفسیر المیزان ترجمه محمدباقر
موسوی 22 ،جلد ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛
طبرانی ،سلیمانبن احمد2223( .م) .تفسیرالقرآنالعظیم اردن :دارالکتابالثقافی؛
طبرسی ،فضلبن حسن1112( .ش) .مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن تصحی فضلالله
یزدی 12 ،جلد ،تهران :ناصرخسرو؛
طبریّ ،
محمدبن جریر1112( .ق) .جامعالبیان عن تأویل آیالقرآن بیروت :دارالمعرفة؛
طوسیّ ،
محمدبنحسن( .بیتا) .التبیانفیتفسیرالقرآن بیروت :دارإحیاءالتراثالعربی؛
_____ .)1111( .رجالالطوسی قم :مؤسسةالنشر اإلسالمی؛
علویمهر ،حسین .)1131( .روشها و گرایشهای تفسیری ،قم ،اسوه؛
عیاشی ،محمد بنمسعود .)1132( .تفسیر عیاشی تهران :چاپخانه علمیه؛
فرات کوفی ،فرات بنابراهیم1112( .ق) .تفسیر الفراتالکوفی تهران :وزارت ارشد
اسالمی؛
ّ
فخر رازی ،محمد بنعمر1122( .ق) .تفسیر الکبیر أو مفاتیحالغیب بیروت :دار إحیاء
التراث العربی؛
قمی ،علیبن ابراهیم1151( .ق) .تفسیر قمی  2جلد ،تحقیق :طیب موسوی جزایری،
قم :دارالکتاب؛
قمی ،شیخعباس1131( .ق) .ههیةالزائرین و بهجةالناظرین قم :مؤسسه سبطین؛
کلینی ،محمد بنیعقوب1151( .ق) .اصول کافی تهران :دارالکتب اإلسالمیة؛
گنابادی ،سلطان ّ
محمد1123( .ق) ،تفسیر بیانالسعادة فی مقاماتالعبادة بیروت:
مؤسسةاألعلمی للمطبوعات؛
مامقانی ،عبداللهبن محمد حسن ،)1152( .تنقیحالمقال فی علمالرجال نجف :چاپخانه
مرتضویه؛

زیارت غدیریه از منظر روش تفسیری مصداقیابی








زمخشری ،جارالله محمود بنعمر1121( .ق) .تفسیر الکشا  ،بیروت :دارالکتب العلمیة؛
سمرقندی ،نصربن ّ
محمد1115( .ق) .تفسیر بحرالعلوم بیروت :دارالفکر؛
سیوطی ،جاللالدین عبدالرحمن1121( .ق) .الهرالمنثورفیتفسیرالمأثور ،قم ،کتابخانه
آیتالله مرعشینجفی؛
شهید ّاول ،محمد بنمکی1112( .ق) .المزار فی کیفیة زیاراتالنبی و األئمهة
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مجلسی ،محمدباقر1121( .ق) ،بحاراألنوار بیروت :دارإحیاء التراث العربی؛
_____1121( .ق)؛ زادالمعاد -مفتاحالجنان بیروت :مؤسسةاألعلمی؛
مغنیه ،محمدجواد1121( .ق) .تفسیر الکاشف قم :دارالکتاباالسالمی؛
ّ
میبدی ،احمد بن ّ
محمد1111( .ش) .کشفاألسرار و عهةاألبرار تهران :امیر کبیر؛
ناص  ،علی احمد .)1131( .اعتبار و کاربرد روایات تفسیری قم ،بوستان کتاب (انتشارات
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه)؛
نجاشی ،احمد بنعلی1115( .ق) .رجالالنجاشی قم :مؤسسه نشر اسالمی؛
نصیری ،علی .)1135( .رابطه متقابل کتاب و سنت تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و ارشاد.

