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انس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسیر سید رضی ـ منصور پهلوان
علمی -پژوهشی

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه
سال هجدهم ،شماره « 17ویژه پژوهشهای حدیثی» ،تابستان  ،7044ص 32-74
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منصور پهلوان

چكیده :ماجراى خطبة پیامبر اكرم در غدیر خم در حجة الوداع ،از مهمترین شواهدى است كه به
والیت و وصایت على 7داللت دارد و على 7در مواضع مختلف بدان استشهاد كردهاند .یكى
از این موارد در نهجالبالغه و در حكمت  242ذكر گردیده است .در آن حكمت ،على 7انس
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انس بن مالك و حدیث غدیر؛ نقدى بر تفسیر سید رضى

بن مالک را مورد خطاب و عتاب قرار دادهاند كه چرا با وجود آنكه شاهد ماجراى غدیر بوده
است ،بدان شهادت نمىدهد؟ بسیارى از كتب معتبر تاریخى و حدیثى این شأن صدور را در
این حكمت ذكر كرده است .این مقاله نقد محققانة كالم اوست.
كلیدواژهها :غدیر خم؛ انس بن مالک؛ برص؛ مناشده؛ سید رضى؛ نهجالبالغه؛ امامت.

* .استاد دانشگاه تهران pahlevan@ut.ac.ir
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توبیخ انس بن مالک ذكر كردهاند ،اما متأسفانه سید رضى  -رحمه اهلل  -شأن صدور دیگرى براى

یكى از حكمتهاى نهجالبالغه كه به احتجاج على 7به حدیث غدیر و كالم

پیامبر اكرم  -كه در آن فرموده "من كنت مواله فعلى مواله"  -داللت دارد ،حكمت 242
نهجالبالغه است .در آن حكمت بر اساس متون تاریخى و منابع شیعه و اهل تسنن،
على7

در مسجد كوفه از مردم درخواست مىكنند هر كس در غدیرخم شاهد

خطبة پیامبر بوده ،برخیزد و شهادت دهد .تعدادى برخاسته و شهادت مىدهند،

11

بودى و خطابه را شنیدى چرا برنمىخیزى و شهادت نمىدهى؟ او مىگوید :پیر
ِ
ك اَللَّهُ ِِبَا
ضَربَ َ
ت َكاذباً فَ َ
شدهام و به فراموشى مبتال شدهام و على 7فرمودهاند« :إِ ْن ُكْن َ
ضاءَ الَِم َعةً الَ تُ َوا ِری َها اَلْعِ َم َامةُ» قال :یعنی الربص .فأصاب أنسا هذا الداء فی ما بعد فی وجهه؛
بَی َ
فكان ال یرى إال متربقعا.
اگر دروغ بگویی ،خدا تو را به پیسى و مرضى مبتال كند كه عمامه آن را نپوشاند.
(نهج البالغه ،حكمت)242

اما سید رضى  -رحمه اهلل -در مقدمهاى كه بر این حكمت نوشته ،ذكرى از
حدیث غدیر نكرده و موضوع را مربوط به جنگ جمل و حدیثى از پیامبر 6در
بارة طلحه و زبیر دانسته است .وى مىنویسد:

(نهجالبالغه ،حكمت)242

یعنى على 7وقتى كه به بصره آمد ،انس بن مالک را نزد طلحه و زبیر فرستاد
تا سخنى را كه از رسول خدا 6در بارة ایشان شنیده به آنها یادآورى كند .انس
از این كار سر باز زد و به سوى او بازگشت و گفت :من پیر شدهام و آن سخن را
فراموش كردهام.
سید رضى در سخنان خود ،به كالم پیامبر اكرم در بارة طلحه و زبیر اشارهاى
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«و قال 7ألَنس بن مالك ،و قد كان بعثه إىل طلحةَ و الزب ِی  اا جاء إىل الرةر  ،یذ ّكرمها شیئاً
مسعه من رسول اهلل 6فی معنامها ،فلوى عن ذلك ،فرجع إلیه ،فقال :إِنی أُنْ ِسی ِ
َمر».
ت ذل َ
ُ
ك ْاأل َ

انس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسیر سید رضی

(نهج البالغه حكمت 242؛ شرح ابن ابى الحدید ج  71ص )372
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آنگاه على 7به انس بن مالک خطاب فرموده و مىگویند :اى انس! تو كه شاهد

نمىكند ،اما بعضى از شروح نهجالبالغه در توضیح كالم سید رضى گفتهاند :مقصود

این حدیث پیامبر اكرم بوده است« :انكما ستقاتالن علیاً و انتما له ظا اان»

(شرح ابن میثم

بحرانى ذیل حكمت )242

ولی این درخواست شهادت على 7از انس بن مالک ،مربوط به ماجراى خطیر
11

و عظیم غدیر خم و حدیث "من كنت مواله فعلی مواله" است ،نه جملهاى از رسول
مىكنید و شما به او ستم مىكنید".
در زیر شواهد و دالیلى بر درستى این مدعا آمده است:
در دورههاى مختلف بسیار كسان كوشیدهاند كه واقعة تاریخى غدیر خم و تأكید
پیامبر اكرم بر والیت على 7را از خاطرهها محو كنند و برخى هم ناخواسته چنین
كرده و به راه آنان رفتهاند .واقعة غدیر خم و خطبة تاریخى پیامبر اكرم آن چنان
كوفه گزارش كنند.
 .7سیدرضى هیچ مأخذى براى تفسیر خود از كالم

على7

ذكر نمىكند و ما

نمىدانیم مستند او در این سخنان چیست؟ اما با جستجوى گسترده در كتابهاى
حدیث و تاریخ به جرأت مىتوان گفت كه هیچ منبعى پیش از سید رضى این
سخنان على 7را مربوط به جنگ جمل و پیشگویی پیامبر از احوال پسینِ طلحه
و زبیر ندانسته است.

 .3جملة "إنكما ستقاتالن علیاً و انتما له ظا اان" در هیچ یک از منابع حدیثى شیعه و یا
اهل تسنن وارد نشده و بر اساس تحقیق ،اول بار در شرح ابن میثم بحرانى (متوفاى
 )٩11ذیل همین حكمت  242نهجالبالغه ورود یافته است ،اما در منابع حدیثى و
یا تاریخى ،آن هم پیش از سید رضى ،اثرى از آن نیست.
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عظیم بود كه پس از گذشت قریب به سى سال هنوز كسانى بودند كه آن را در
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اكرم خطاب به طلحه و زبیر كه در آن فرموده باشند" :شما به زودى با على كارزار

 .2ابن قتیبه دینورى (متوفاى  313هجرى)  -كه از ادیبان و مورخان بزرگ اهل

تسنن است و كتابهاى ارزشمندى همچون المعارف ،عیون االخبار ،ادب الكاتب و
االمامة و السیاسة از او باقى است  -حدیث را مربوط به غدیر خم و اعالم والیت
على 7پس از پیامبر اكرم مىداند .وی در این باره مىنویسد:

هجرى) و نویسندة كتابهاى ارزشمندى همچون فتوح البلدان و انساب االشراف
در این باره مىنویسد:

َّ
هم من َكتم هذه الشهاد و هو یعرفها ،فال
عرد الله الرجلی .فأعادها فلم جیره أح ٌد .فقال« :اللّ ّ
ف ِبا» .قال أبو وائلَِ :
ص أنس ،و َعمی الرباء ،و رجع
عر ُ
فرب َ
ُُترجه من الدنیا حىت جتعل به آیةً ی َ

الشرا  ،فمات فی بیت أمة.
جریر أَعرابیا بعد هجرته ،فأتى ُّ

(انساب االشراف ج  3ص  75٩حدیث)7٩1

یعنى :در پاى منبر ،انس بن مالک و براء بن عازب و جریر بن عبداهلل بجلى
نكردند .آنگاه على 7فرمود :بارالها اگر كسى مىداند و آن را كتمان مىكند ،پیش
از آنكه از دنیا برود ،بر او نشانه و عالمتى بنه و قرار ده تا بدان عالمت شناخته
گردد .بعد از آن ،انس به پیسى مبتال شد و براء نابینا گردید و جریر به جاهلیت
بازگشت و به سرزمین شرا آمد و در منزل كنیزى درگذشت.
 .5دیگر از كسانى كه به ماجراى مناشدة امیر مؤمنان على 7در كوفه تصریح كرده،
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نشسته بودند.

على7

آن درخواست را تكرار كرد ،اما هیچ یک از آنان اجابت

انس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسیر سید رضی

ِ
َّ
قال علی على ا انربَّ ُ « :
هم و ِال من وااله،
أنشد اللهَ رجالً َمسع رسول الله یقول یوم غدیر ُخ ّم :اللّ ّ
و ِ
عاد من عاداهّ ،إال قام و شهد»؛ و حتت ا انرب أنس بن مالك ،و الرباء بن عازب ،و جریر بن
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قومَّ :
أن علیاً رضى اهلل عنه سأله عن قول رسول اللَّه:
برص ،و ذكر ٌ
«أنس بن مالك كان بوجهه ٌ
«اللّهم و ِال من وااله و ِ
عاد من عاداه»،
كنت كاذباً
ْ
فقال:كربت سنّی و نسیت ،فقال علی :إن َ
ّ
ك اللَّه بریضاء ال تُواریها العمامة»( .المعارف ج  7ص )357
فضربَ َ
َ
 .0مورخ بزرگ جهان اسالم احمد بن یحیى معروف به بالذرى (متوفاى 311

11

ابوعبداهلل احمد بن حنبل (متوفاى  307هجرى) است .او پیشواى حنابله و یكى از
رؤساى مذاهب اربعة اهل تسنن است و كتاب مسند او از مهمترین منابع حدیثى
اهل تسنن به شمار مىآید .وى در آن كتاب مىنویسد:

11

عبد الرحمن بن أبی لیلى مىگوید :على رضى اهلل عنه در همان سرزمین كوفه
مردم را سوگند داد كه هر كس در روز غدیر خم این كالم را از پیامبر اكرم شنیده
 .٩ابن رسته (متوفا در حدود  244هجرى) .او دانشمندى بزرگ ،هیوى و جغرافیادان
است و معروفترین كتاب او "األعالق النفیسة" نام دارد .او در این باره مىنویسد« :أنس

بن مالك ،كان بوجهه برص ،و یذكر قوم َّ
أن علی بن أبی طالب رضى اهلل عنه سأله عن شیء؛
فقال:كربت سنّی و نسیت! فقال علی :إن كنت كاذباً فضربك اللَّه بریضاء ال تواریها العمامة
(األعالق النفیسة ،ص .)337
 .1ابو منصور ثعالبى (متوفاى  031هجرى) از دانشمندان و ادیبان ادب عربى است

و كتابهاى بسیارى دارد از جمله :فقه اللغة ،التمثیل و احملاضر  ،ا انتحل ،حتفة الوزراء،
سحر الرالغة ،االعجاز و االجیاز ،امار القلوب ،لاائ ا اعارف ،درر اكحكم و غیره .او در باب
شأن صدور كالم على 7مىنویسد:

«و كان أنس بن مالك رضى اهلل عنه أبرص ،و ذكر قوم َّ
أن علی ابن أبی طالب -كرم اللَّه
هم و ِال من وااله و ع ِاد من
وجهه -سأله عن قول النری صلى اهلل علیه [و آله] و سلم فیه« :اللّ ّ
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است ،برخیزد و گواهى دهد و دوازده تن از بدریون برخاستند و شهادت دادند.
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عن عرد الرمحن بن أبی لیلى قال :شهدت علیاً رضی اهلل عنه فی الرحرة ینشد الناس؛ أنشد اهلل
من مسع رسول اهلل صلى اهلل علیه [و آله] وسلم یقول یوم غدیر خم :من كنت مواله فعلى مواله
 اا قام فشهد .قال عرد الرمحن :فقام اثنا عشر بدریا كأنی أنظر إىل أحدهم .فقالوا :نشهد أنّا مسعنا
رسول اهلل صلى اهلل علیه [و آله] وسلم یقول یوم غدیر خم :ألست أوىل با اؤمننی من أنفسهم و
أزواجی أمهاهتم؟ فقلنا :بلى یا رسول اهلل .قال :فمن كنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله
وعاد من عاداه (مسند احمد بن حنبل ج  7ص .)771

عاداه» .فقال :قد كربت و نسیت! فقال علی« :إن كنت كاذباً فضربك اللَّه بریضاء ال تواریها
العمامة» ،فأصابه برص (لطائف المعارف ص .)745

داستان مبتال شدن انس بن مالک مشهور است و در كتابهاى بسیارى آمده
است؛ از جمله :تهذیب الكمال ج  2ص  ،215تاریخ االسال م ج  ٩ص  ،315سیر
أعالم النبالء ج  2ص .045

11

است .از اساتید او حاكم نیشابورى و طبرانى و از شاگردان او خطیب بغدادى را

ذكر كردهاند و از كتابهاى او حلیة االولیاء و اخبار اصبهان است.

ابو نعیم اصفهانى این ماجرا را از استادش حافظ طبرانى نقل كرده و در ادامه
مىنویسد:

«فقاموا كلهم فقالوا :نعم ،و قعد رجل :فقال« :ما منعك أن تقوم؟» فقال :یا أمیا اؤمننی كربت

نكتة بیضاء ال تواریها العمامة (حلیة االولیاء ج  5ص .)31 – 3٩

ابو نعیم همین روایت را در كتاب دیگر خود اخبار اصبهان ج  7ص  741تا

عبارت "اللهم وال من وااله و عاد من عاداه" نقل كرده است.

 .1ابن اثیر ،ابو الحسن على بن ابى الكرم (متوفاى  ٩24هجرى) كه از رجال شناسان
نوشته است ،از ابو اسحاق نقل میكند كه راویان حدیث مناشدة على 7در كوفه
و مبتال شدن برخى از كتمان كنندگان واقعة غدیر به كورى و پیسى ،فراوان و
بىشمارند.

قال أبو إسحاق :وحدثنی من ال أحةی أن علیا نشد الناس فی الرحرة" :من مسع قول رسول
اهلل :6من كنت مواله فعلی مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه . ".فقام نفر ،فشهدوا
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و مورخان اسالمى است ،در كتاب بزرگ خود كه در شناخت صحابة پیامبر اكرم

انس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسیر سید رضی

هم إن كان كاذباً فاضربه برالء حسن» .قال :فما مات حىت رأینا بنی عینیه
و نسیت! فقال« :اللّ ّ
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 .2حافظ ابونعیم اصفهانى (متوفاى 024هجرى) محدث و مؤلف نامدار جهان اسالم

أهنم مسعوا ذلك من رسول اهلل 6و كتم قوم ،فما خرجوا من الدنیا حىت عموا ،وأصابتهم آفة
(اُسد الغابة ج  2ص  013رقم .)2223

11

اینكه دانشمندی همچون ابن اثیر در كتابش اُسدالغابة راویان مناشدة غدیر را
بیشمار و غیرقابل احصاء میخواند ،واقعاً شگفتانگیز است.
 .74ابوحامد عبد الحمید معروف به ابن ابى الحدید (متوفاى  ٩5٩هجرى) شارح
در ذیل همین حكمت  242نوشته است:
«مشهور آن است كه على 7در سرزمین كوفه مردم را سوگند داد كه هر كس

این حدیث پیامبر اكرم را در بازگشت از حجة الوداع در روز غدیر خم شنیده است،
برخیزد و گواهى دهد :من كنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه.
جمع بسیارى برخاستند و گواهى دادند .على 7به انس بن مالک رو كردند و

امیرالمؤمنین! به كبر سن مبتال شدهام و آنچه كه فراموش كردهام بیشتر از چیزى
است كه به یاد مىآورم .امام فرمودند :اگر دروغ بگویی خدا ترا به برصى مبتال كند
كه عمامه آن را نپوشاند و او به این مرض مبتال گردید

(شرح نهج البالغه ج 71ص.)372

ابن ابى الحدید آنگاه كالم سید رضى در بارة این حدیث را ناشناخته و غیر
معروف مىخواند و با دلیل آن را ردّ مىكند .وى مىنویسد:

الرضى من أنه بعث أنسا إىل طلحة والزبی فغی معروف ،ولو كان قد بعثه لیذكرمها
«فأما ما ذكره
ّ

تّ ِبما من رسول اهلل  6اا أمكنه أن یرجع فیقول إنی أنسیته ،ألنه ما فارقه متو ّجها
بكالم خی ّ
أقر مبعرفته و ذكره ،فكی یرجع بعد ساعة أو یوم فیقول إنی أنسیته ،فینكر بعد
حنومها إال و قد ّ

االقرار»!

(همان)

آنچه رضى گفته است كه او انس را به نزد طلحه و زبیر فرستاد ،مطلبى غیر
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فرمودند :انس! تو كه حاضر بودى پس چرا گواهى نمىدهى؟ انس گفته است یا
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معتزلى نهجالبالغه در دو موضع از كتابش ،از این حدیث سخن گفته است .ابتدا

معروف و ناشناخته است و اگر او را فرستاده بود تا كالمى را كه از پیامبر اكرم در
بارة آنها شنیده به آنها یادآورى كند ،امكان نداشت كه باز گردد و بگوید من آن را
فراموش كردهام؛ زیرا قبل از حركت و رفتن باید مىگفت من فراموش كردهام و
چیزی به خاطر ندارم .و اینكه رفته است و بعد از مدتى مراجعت كرده و گفته پیر
شدهام و فراموش كردهام ،نشانة آن است كه امرى مهمتر از یادآورى یک سخن به
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وی در پایان مىگوید:

«و قد ذكر ابن قتیرة حدیث الربص ،و الدعو التی دعا ِبا أمیا اؤمننی 7على أنس بن مالك

فی كتاب ا اعارف فی باب الربص من أعیان الرجال ،وابن قتیرة غی متّهم فی حق علی ،7على
ا اشهور من احنرافه عنه».

(همان)

یعنى :ابن قتیبه دینورى حدیث برص و دعاى امیرالمؤمنین علیه انس بن مالک
و او متّهم به دوستى با على 7نیست ،زیرا چنان كه مشهور است او علوى و امامى
نیست.
ابن ابى الحدید ،ذیل خطبة  5٩نیز از این موضوع سخن گفته است كه در آن
اسامى بعضى از صحابة منحرف از

«و ذكر مجاعة من شیوخنا الرغدادینی أ ّن ع ّد من الةحابة و التابعنی و احمل ّدثنی كانوا منحرفنی
عن علی ،7قائلنی فیه السوء ،و منهم من كتم مناقره و أعان أعداءه میالً مع الدنیا ،و إیثاراً
للعاجلة ،فمنهم أنس بن مالك ،ناشد علی 7الناس فی رحرة القةر  -أو قال رحرة اجلامع
بالكوفة  :-أیكم مسع رسول اهلل صلى اهلل علیه [و آله] و سلم یقول" :من كنت مواله فعلى
مواله"؟ فقام اثنا عشر رجالً فشهدوا ِبا ،و أنس بن مالك فی القوم مل یقم ،فقال له :یا أنس ،ما
مینعك أن تقوم فتشهد ،ولقد حضرهتا! فقال :یا أمیا اؤمننی ،كربت و نسیت ،فقال :اللهم إن كان

] [ DOR: 20.1001.1.17350689.1400.18.71.4.8

مىگوید:

امیرالمؤمنین7

را ذكر كرده است .در آنجا

انس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسیر سید رضی

را در كتاب المعارف باب برص آورده و ابن قتیبه از مردان شاخص و بزرگ است
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آن دو ،در میان بوده است.

كاذباً فارمه ِبا بیضاء ال تواریها العمامة .قال طلحة بن عمی :فواهلل لقد رأیت الوضح به بعد ذلك
أبیض بنی عینیه» (شرح نهج البالغه ج  0ص .)10
خالصة ترجمه آنكه :برخى از شیوخ بغدادى ما مىگویند برخى از صحابه و
11

تابعان و نو رسان ،بدگویی علی 7را مىكردند و برخى هم به دلیل دنیا دوستى و
ترجیح دنیا بر آخرت ،فضایل و مناقب او را كتمان مىكردند .از زمرة آنان أنس بن
از پیامبر اكرم حدیث "من كنت مواله فعلى مواله" را شنیده برخیزد و شهادت دهد،
دوازده تن برخاستند ،اما انس برنخاست و شهادت نداد....الى آخر.
 .77ابن كثیر دمشقى (متوفاى  110هجرى) مفسّر و مورّخ و محدّث بزرگ اسالمى
است كه شافعى مذهب بود و در دمشق از اساتیدى همچون آمدى و ابن تیمیه بهره
برد .او در چندین موضع از تاریخ خود به این ماجرا اشاره مىكند؛ از جمله این
«عن عمی بن سعد :أنه شهد علیاً على ا انرب ،یناشد اصحاب رسول اهلل من مسع رسول اهلل

یوم غدیر خم؛ فقام اثنا عشر رجالً منهم ابوهریر و ابو سعید و انس بن مالك؛ فشهدوا ّأهنم
مسعوا رسول اهلل ی قول :من كنت مواله فعلى مواله ،اللهم وال من وااله و عاد من عاداه» (الردایة و
النهایة ج  5ص .)377
 .73عالءالدین على بن حسام الدین معروف به متقى هندى (متوفاى  115هجرى)
از بزرگترین محدّثان حنفى به این ماجرا و مبتال شدن انس بن مالک چنین اشاره
مىكند:

«عن عرد الرمحن بن أبی لیلى قال :خاب علی ،فقال :أنشد اهلل امرأ نشد اإلسالم مسع رسول

اهلل صلى اهلل علیه [و آله] وسلم یوم غدیر خم أخذ بیدی یقول :ألست أوىل بكم یا معشر
ا اسلمنی من أنفسكم؟ قالوا :بلى یا رسول اهلل! قال" :من كنت مواله فعلی مواله ،اللهم! وال من
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گزارش:
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مالک بود .هنگامى كه على در كوفه مناشده كرد و مردم را سوگند داد كه هر كس

وااله و عاد من عاداه ،و انةر من نةره و اخذل من خذله" إال قام فشهد! فقام بضعة عشر
رجالً فشهدوا و كتم قوم؛ فما فنوا من الدنیا إال عموا وبرصوا( ».كنز العمال ج  72ص  727حدیث
)2٩071

متقى هندى نقل مىكند كه در این مناشده بین سیزده تا نوزده تن برخاستند و
شهادت دادند ،اما برخى هم شهادت را كتمان كردند ،كه پیش از مرگ یا كور شدند
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مرض پیسى یا برص مبتال شد.
 .72جالل الدین سیوطى (متوفاى 177هجرى) ادیب ،مورخ و محدث شافعى
مذهب نیز ضمن نقل ماجرا از مسند احمد بن حنبل ،تاریخ این مناشده در كوفه را
نیز بیان كرده و آن را مربوط به اوایل حكومت امام على در كوفه و تعداد شهادت
دهندگان را سى تن گزارش كرده است ،وى مىنویسد:
أنشد باهلل كل امرئ مسلم مسع رسول اهلل صلى اهلل علیه [و آله] و سلم یقول یوم غدیر خم ما
قال  ،اا قام .فقام إلیه ثالثون من الناس فشهدوا أن رسول اهلل صلى اهلل علیه [و آله] و سلم قال:
من كنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه» (تاریخ الخلفاء ،االحادیث الواردة فى
فضله).
 .70دلیل دیگرى كه بر نادرستى تفسیر سید رضى رحمه اهلل داللت دارد ،این است
یا در خاطر نداشته باشد ،مستوجب لعن و نفرین

على7

نخواهد بود ،على

الخصوص كه آن سخن در هیچ یک از كتابهای حدیثى نقل نشده باشد؛ اما اگر
كسى فضیلتى از فضایل على 7را كه پیامبر در حضور هزاران تن در غدیر خم
بیان فرموده و بسیارى از كتب حدیثى آن را گزارش كرده باشند ،كتمان كند ،آنهم
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كه اگر كسى سخنان پیامبر اكرم را كه در خفا به طلحه و زبیر فرموده باشد ،نشنیده

انس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسیر سید رضی

«و ألمحد عن أبی الافیل قال :مجع علی الناس سنة مخس و ثالثنی فی الرحرة؛ مث قال هلم:
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و یا به مرض پیسى مبتال گشتند .البته عبد الرحمن تصریح نمىكند كه چه كسى به

اگر آن شخص دربان و خدمتكار مخصوص پیامبر باشد ،الحق كه شایستة لعن و
نفرین خواهد بود.
چند نكته
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 .7على 7در جنگ جمل و در بصره با طلحه و زبیر – بىواسطه -گفتگو كرده و
آنان را به احادیث پیامبر اكرم داللت كردهاند ،از این رو نیازى به درخواست كردن
حاكم نیشابورى (متوفاى  045هجرى) از رفاعة چنین نقل مىكند:

على یوم اجلمل ،فرعث اىل طلحة بن عریداهلل أن ألقىن .فأتاه طلحة ،فقال :ناشدتك
«كنا مع ّ

باهلل هل مسعت رسول اهلل یقول" :من كنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه"؟
قال طلحة :نعم ،قال :فلم تقاتلىن؟ قال:مل اذكر ،فانةرف طلحة»

(المستدرك ج  2ص .)217

 .3احادیثى كه در فوق بدان استناد كردهایم ،همه از منابع معتبر اهل تسنن است،
خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
اما بیمناسبت نیست به یک مورد از منابع شیعى هم اشاره كنیم:
ابوعبداهلل محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (متوفاى  073هجرى)
در این باره در كتاب ارزشمند خود االرشاد مىنویسد:

علی 7النّاس فی قول النری" :6من كنت مواله فعلی
«ح ّدثنا طلحة بن عمی قال :نشد ّ

مواله"؛ فشهد اثنا عشر رجال من األنةار ،و أنس بن مالك فی القوم مل یشهد .فقال له
أمیا اؤمننی :7یا أنس .قال :لریك ،قال :ما مینعك أن تشهد و قد مسعت ما مسعوا؟ فقال :یا
أمی ا اؤمننی ،كربت ونسیت ،فقال أمیا اؤمننی :7اللهم إن كان كاذبا فاضربه بریاض  -أو بوضح
 -ال تواریه العمامة» (االرشاد ج  7ص .)257
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زیرا گفتهاند:
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از اشخاصى همچون انس بن مالک براى ابالغ این احادیث وجود نداشته است.

سید رضی و برادرش سید مرتضی هر دو در بغداد از شاگردان شیخ مفید بودند.
مالحظه میشود كه استاد و شیخ سید رضی هم این ماجرا را مربوط به واقعة غدیر
خم میداند ،نه كالمی در بارة طلحه و زبیر.
 .2اما در جواب این سؤال كه "چرا سید رضى  -رحمه اهلل  -ماجراى مناشده به
حدیث غدیر را در مقدمة كالم على 7به انس بن مالک ،ذكر نكرده است"؟ باید
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است داللت بر این مدعا دارد .او محدّث نیست و روایات را با سلسلة سند روایت
نمیكند ،و نمیدانیم تا چه حدودی بر كتابهای حدیثی وقوف داشته است .مسلماً
او مانند شیخ مفید و یا برادرش سید مرتضی متضلّع در این فن نبوده است .آری
او ادیب است ،نه محدّث .و بىجهت نیست كه نام مجموعة گرانسنگ خود را
نهجالبالغه نامیده است ،او از دیدگاه بالغت و فصاحت به سخنان امام

على7

در پایان بىمناسبت نیست شمهاى از صفات و ویژگیهاى انس بن مالک را ذكر
كنیم ،این صفات و ویژگیها در بیشتر كتابهاى تراجم و رجال ذكر شده است و
ما آنها را از كتاب سیر اعالم النبالء تألیف ابو عبداهلل شمس الدین ذهبى نقل مىكنیم.
 .7او انصارى و خزرجى بود و هنگامى كه پیامبر به مدینه آمد ،هشت ساله یا ده
 .3مادرش او را به عنوان خدمتكار تقدیم پیامبر كرد.
 .2در سال  25هجرى كه انس گفته است پیر شدهام و فراموشى بر من غالب شده
است ،فقط  02سال داشت وپس از آن  ٩4سال دیگر در قید حیات بود.
 .0او از اشخاص زیر نقل روایت مىكند :پیامبر ،ابوبكر ،عمر ،عثمان ،معاذ ،اسید
بن حضیر ،ابى طلحه ،ابوهریر  ،عراد بن صامت ،مالك بن صعةعة .اما از على 7روایت

] [ DOR: 20.1001.1.17350689.1400.18.71.4.8

ساله بود.

انس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسیر سید رضی

نگریسته و توضیحات او بر كلمات امام ،غالباً ادبی و لغوی است.
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بگوییم :سید رضى ادیب و شاعر است و دیوان بزرگى كه از وى بر جاى مانده

نقل نكرده است.
 .5مسند او شامل  332٩روایت است و بخارى و مسلم  724روایت از او نقل
كردهاند.
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 .٩او مردى ثروتمند و پر اوالد بود و آن جالل را مدیون پیامبر مىدانست كه در
دعاى بر او فرموده بود" :اللهم أكثر ىف ماله و ولده" .شمار فرزندان و نوههاى او هنگام
 .1محاد بن سلمة گوید« :أخربنا عرید اهلل بن أبی بكر ،عن أنس ،قال :استعملنی أبو بكر على
الةدقة ،فقدمت و قد مات ،فقال عمر :یا أنس أجئتنا بظهر؟ قلت :نعم .قال :جئنا به ،وا اال
لك .قلت :هو أكثر من ذلك .قال :وإن كان ،فهو لك .وكان أربعة آالف».

 .2او متوقع اكرام و احترام فوقالعاده از ناحیة مردم بود و مىگفت« :إنی خدمت
رسول اهلل  -صلى اهلل علیه و سلم  -تسع سننی ،واهلل لو أن النةارى أدركوا رجال خدم نریهم،

اگر نصارا خادم عیسى را مىیافتند ،او را بسیار تكریم مىكردند.
 .1او بیمارى برص داشت و سپیدى شدیدى صورتش را فرا گرفته بود و لقمههاى
بزرگ بر مىداشت.

كان أنس بن مالك أبرص و به وضح شدید ،و رأیته یأكل ،فیلقم لقما كراراً.

 .74آن عمامه كه على 7فرموده بود بر سر و صورت او افتاده بود.
قال سلمة بن وردان :رأیت على أنس عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه.

 .77حجاج به او گفته بود« :یا خریث ،جوال فی الفنت ،مر مع علی ،ومر مع ابن الزبی ،ومر

مع ابن األشعث .أما والذی نفسی بیده ،ألستأصلنك كما تستأصل الةمغة ،و ألجردنك كما
الضب .قال :یقول أنس :من یعنی األمی؟ قال :إیاك أعنی ،أصم اهلل مسعك .قال :فاسرتجع
جیرد
ّ
أنس»!
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ألكرموه».
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وفات ،بالغ بر صد تن بوده است.

 .73او در سن  742سالگى درگذشت.
منابع
قرآن كریم
نهج البالغه
 .7احقاق الحق و ابطال الباطل و ملحقات االحقاق ،آیة اهلل مرعشى ،جلد  ٩صفحات  245تا  204و جلد 2
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 .3اخبار اصبهان ،ابو نعیم اصفهانى ،دار الكتب العلمیة 2 ،مجلد.
 .2اسد الغابه ىف معرفة الةحابة ،ابن اثیر جزرى ،مجلد سوم.

 .0االعالق النفیسة ،ابو على احمد بن عمر ،ابن رسته .،مارعة بریل.
 .5انساب االشراف ،احمدبن یحیی بالذرى 2 ،مجلد ،بیروت.
 .٩بحار االنوار ،محمدباقر مجلسى ،مجلد  ،07صفحات  34تا  ،340تهران.
 .1الردایة و النهایة ،ابن كثیر دمشقى 75 ،مجلد ،بیروت.
 .1تاریخ الخلفاء ،جالل الدین سیوطى ،یک مجلد ،بیروت.
 .74تهذیب الكمال ،یوسف بن عبدالرحمن مزّى 25 ،مجلد ،بیروت.
 .77حلیة االولیاء ابو نعیم اصفهانى ،دار الكتاب العربى ،بیروت.

 .73سیر اعالم النبالء ،شمس الدین ذهبى ،دار الحدیث ،قاهره.
 .72شرح نهج البالغه ،ابن میثم بحرانى ،مؤسسة النةر ،تهران.

 .70شرح نهج البالغه ،ابن ابى الحدید ،تحقیق :محمد ابو الفضل ابراهیم.
 .7٩كنز العمال ،متقى هندى ،تحقیق :محمود عمر الدمیاطى ،دار الكتب العلمیة.
 .71لطائف المعارف ،ابو منصور ثعالبى ،دار ابن كثیر ،بیروت.
 .72المستدرك على الصحیحین ،حاكم نیشابورى ،مجلد سوم.
 .71مسنداحمد ،ابو عبداهلل حنبل ،تصحیح احمد شاكر ،دار الحدیث ،قاهر .
 .34المعارف ،ابن قتیبه ،تحقیق :ثروت عکاشة ،مصر.

] [ DOR: 20.1001.1.17350689.1400.18.71.4.8

.75الغدیر ،عبدالحسین امینى ،مجلد اول صفحات  222به بعد ،بیروت.

انس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسیر سید رضی

 .2تاریخ االسالم ،شمس الدین ذهبى ،تحقیق :عمر عبد السالم تدمرى ،دار الكتاب العربى.
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