
 

ت االنو
ب عبقا

ن در کتا
ت امام علی از ديدگاه عالمه ميرحامدحسي

ث غدير بر امام
ت حدي

واکاوی دالل
ار 

طرح مسئله

سند حدیث غدیر
بنا بر اجماع شیعه، این حدیث از احادیث متواتر است:شیعه 

اهل سنت 
چهار تن از عالمان عاّمه که کتابی مستقل دربارۀ حدیث غدیر و طرق آن تألیف کرد هاند

یح دوازده تن از اهلسنت نسبت به تواتر حدیث غدیر تصر
عالم سنی مذهب از قرن دوم تا سیزدهم هجری162اسامی 

داللت 
حدیث غدیر

فهم 
مفردات

، «متولی امر«  »متصرف في االمر»، «أولی به تصرف»،«أولی»با استناد به منابع اهل سنت« مولی»چندین معنا از 
همه را عالمه مفید امامت می داند « سید»و « ملیک»،« ولی امر»

ا« أولی »را به « مولی »معنای مولی آیات استناد به آیات قرآن واُکُم النَّ
ْ
ُر ِهَي معنا کرد هاند َمأ

هُ  َلنا ُهَو َمْوالناَمْوالُکْم و آیه  ُقْل َلْن ُیِصیَبنا ِإالَّ ما َکَتَب اللَّ

استناد به 
احادیث 

نُت گزارش من ک«  الحدیث یفسُر بعُضه بعضًا »طبق قاعده سایر گزار شها از حدیث غدیر
أولی به من نفسه فعلٌي ولّیه

روایات هم 
موضوع

ا روایتی از بخاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم  موال بودن خود ر 
، السُت أولی بالمومنین  من انفسهم»: فرع بر أولی بودن خویش بیان میکند

«  ...من کنت مواله 

استفاده از شعر لبید عامری صحابی: برای فهم معنای واژگان حدیث نبویاستناد به اشعار عرب   

فهم ابوبکر و عمر از معنای کلمه مولیاستناد به فهم صحابه  
استناد به سخنان 

دانشمندان 
نمی آید  عالمه با استناد به اقوال « افعل »هیچگاه به معنای « مفعل »: اشکال عامه

ین و متکلمین رد می کند 42بیش از  تن از لغویون، مفسر

تحلیل رو ش شناختی 
عالمه در فهم مفردات

ین تنها استناد به منابع لغوی بود ا« مولی »روش اهل سنت در شناخت معنای لغوی 
ایات، شعر روش را تقلیدی گویند ولی عالمه عالوه بر استناد به منابع لغوی، به آیات، رو 

عرب، فهم صحابه و سخنان دانشمندان پرداخته این روش اجتهادی است

فهم مقصود 
حديث

فهم مقصود در پرتو قرآن 
سبب صدور حدیث غدیر « آیۀ تبلیغ » 

واقعۀ غدیر، سبب نزول آیۀ ا کمال دین

فهم مقصود در 
پرتو گردآوری 
خانوادۀ حدیث

گردآوری گزار 
ش های متعدد 

حدیث غدیر

استخراج سیاق 
حدیث غدیر

« أ لسُت اولی بالمومنین ِمن أنفسهم؟ »سیاق 

سیاق هم معنایی والیت 
خداوند و پیامبرو علی    

إن الله موالي و أنا مولی المؤمنین و
أنا أولی بهم من أنفسهم فمن کنت

مواله فهذا علي مواله

جامع نگری به گزار 
شهای حدیث غدیر

« هذا ولّیي و الموّدي عني »حدیث غدیر با لفظ 
«من کنت أولی به من نفسه فعلي ولیه »حدیث غدیر به لفظ 

احادیث هم موضوع 
با حدیث غدیر

ما من مؤمن، اال و أنا أولی الناس به في الدنیا و : روایت بخاری نبی مکرم
متذکر اولی بودن خود شده و سپس موال بودن ... النبی  اولی ... اآلخرة 

خود را اثبات میکند سیاق حدیث غدیر هم اینگونه است 

شعر حّسان بن ثابت در غدیرفهم مقصود در پرتو فهم صحابه

یدالدین عطار، سبط ابناستناد به سخنان عالمان اهل سنت  جوزی، ابن حجر مکی، حکیم سنائی، شیخ فر
محمد بن یوسف گنجی

استناد به منابع اهل سنت فهم مقصود در پرتو منابع اهل سنت   

تحلیل رو ش شناختی 
عالمه در فهم مقصود

عالمه در توجه به قرائن فهم حدیث غدیر جامع نگر بوده و به همۀ قرائن 
استناد کرده استفاده عالمه از سیاق ، قرائن متصل و منفصل

نتایچ پژوهش 


