
   و پيام صدور باورمندان  فردوس حضور، عاشقان دليرمقام  ُخم  رويداد غدير
! !است  و اسماعيليسم در دنيای تشيع عقيده و ايمان 

پيکار  تهيه و تدوين : 
۱۳۹۰سنبله  ۲۱

                                                                   نگار روحانی خيز و پرده باال زن ای
در سرادق الهوت کوس ال و اّال زن        

 در ترانه معنی دم ز سِّر موال زن            
( ملک الشعرا بهار)   وانکه از غدير خم باده توالّ زن                 

که پيامرب مکه و مدينه،  ای است ميان  غدير خم ناحيه جغرافيای غدير ُخم :
بعد از خود برای " ولی" اسالم در برهه زمانی حجت الوداع ، علی عليه السالم را 
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مهه باورمندان اعالن فرمود. از اين سبب هجدهم ذی احلجه، سالروز اين رويداد 
بسزايی دارد.سرتگ تارخيی در ميان مهه شيعيان جهان ، به عيد غدير خم شهرت

پيامرب اسالم در بازگشت از فرجامني حجصلی اهللا عليه و آله و سلم، حضرت حممد
خود، مهه مسلمانانی که آحنضرت را در حج مهراهی می منودند، در حميط و حمل 

ابنن، آحنضرت حضرت مرتضی علی غدير خم مجع منود ، و بر بنياد اعتقاد شيعيا
از سوی اهللاخويش، جانشني  و برادر واليت داربه عنوان وصی،راابی طالب

" هر آن کس که من  موالی او هستم، تبارک و تعالی ، معرفی منود. عباره معروف 
قسمتی از خطابه بلند غدير می باشد. گرچه در تفسريپس علی موالی اوست"،

ميان شيعيان و اهل سنت و اجلماعت اختالف وجود دارد.حديث غدير خم در
اهل سنت در مقابل تنها اظهار نزديکی پيابر به علی ميدانند و اظهار خواسته اش
که علی به عنوان پسر عمو و دامادش جانشني او در مسؤليت های خانوادگی اش

و سرنوشت امتپس از مرگ شود قايل اند، در صورتی برای پيامرب خدا موضوع
مسلمه باال تر از سرنوشت خانوادگی و قومی و دسته ای بود.

رويداد غدير خم در آثار و آفريده های اهل تشيع و در بسا از کتب و آثار اهل
سنت و مجاعت، نيز نقل شده است. اولني منبع تارخيی که به اين رويداد اشاره می  

دوم قرن سوم هجری است و اولني آثارکند ، اثر يعقوبی تاريخ نگار شيعه در نيمه 
ادبی قابل تاريخ گذاری، جمموعه اشعاری از نويسندگان شيعه در سده دوم هجری 
است. از مراحل آغازين سده دوم هجری رويداد تارخيی غدير خم، به عنوان دليل 

حضرت حممد صلینويسندگان شيعه در راستای اثبات برخق بودن علی بر جانشينی
و آله و سلم آمده است.اهللا عليه

ه و مدينه، که بر سر راه ی مکمکانی است در ميان آستان ها" غدير خم"،
حاجيان قرار دارد و به خاطر وجود برکه ای در اين حمل که در آن آب باران
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، به اين نام معروف ومشهور شده است. غدير خم به سبب وجود مجع می شده
چندين درخت کهن سال، حمل توقف و اسرتاحت کاروانيان بود؛ با وصف آب و

بود.و دشواری آفرين نيزآنکه دارای گرمای خيلی ها طاقت فرسا
ی نويسد:سيد حسني " نصر" ، مدانشمند و پژوهشگر سر شناس  ايران زمني، 

ميالدی، باز می  632"مادامی که حضرت حممد، از آخرين حج خود در سال 
ت، خطابه ای را در مورد علی ايراد که توسط شيعه و سنی بسيار متفاوت به گش

تفسري گرفته شده است. مطابق با روايت هردو دسته حممد( ص)، فرمود که علی
( قائد و ياوارثش و برادرش و کسی است که هر کس پيامرب  را به عنوان مواليش

اينبه پذيرد، علی نيز موال و صاحب واليت او است.دوست مورد اعتماد)،
ارات را به معنی تعيني علی به جانشينی پيامرب و اولني امام ميدانند. اهل سنتهاظ

علی بهنزديکی پيامرب به علی می دانند و اظهار خواسته اش کهردر مقابل تنها اظها
انوادگی بعد ازانشني او در در مسؤليت های خعنوان پسر عمو و دامادش، ج

، استاد حقوق اسالمی ، امحد علی کاظمی موسویبگفتهرحلت آحنضرت شود"
بسياری از منابع اهل سنت واقعه غدير خم را تنها نقل کرده اند اما قايل به اين
موضوع نيستند که غدير داللت بر تعيني علی به عنوان جانشني سياسی پيامرب

مسلمانان داشته است.
ی از نقل و قول ها و احاديث در مورد غدير خم در سه کتاب اهلجمموعه جامع

ُمسند امحد بن حنبل، تاريخ مدينات بسنت وجود دارد. اين سه اثر عبارتند از، کتا
، و کتاب البداية و النهاية، ابن کثري.دمشق ابن عساکر

برای مهگان واضح است که از آغاز ذی القعده سال دهم هجری که آخرين سال
زندگانی پيامرب بود، به مهه مناطق مسلمان نشني و ايل ها، و قبيله های مسلمان 

عربستان آگاهی داد که وی در اين ماه به مکه معظمه خواهد رفت و حج به جای
روز به ناماجتماع مسلمانان شکل گرفت که امخواهد آورد و بدين ترتيب بزرگرتين
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حجت الوداع، معروف است.  حضرت حممد، در پايان حج، به سرعت دستور 
از مردمان اهل مين،  12000حتیحرکت جهت اجتماع در غدير خم را دادند.

که برای رفنت به ميهن خود بايد راه ديگری را می پيمودند، به دستور آن حضرت به  
کار وان حجاج مسلمانان، پيوستند. در ميان راه مکه و مدينه، آيه  قرآنی عظيم 

الشأن، با چنني سياق و حمتوا، فرو فرستاده ميشود: 
ُن ِز َما أ َلِّْغ  ُسوُل ـب َها الَّر َيـُّ َسالَتَُه َواللُّهيَا أ َما ـبَلَّْغَت ِر َّْمل تـَْفَعْل َف ْيَك ِمن َّربَِّك َوإِن  َل إَِل

ِريَن َكاِف ْوَم اْل َق ِدي اْل َّه الَ يـَْه َّن الل )5:67(.يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإ
، به مردم برسان. اگر " ای پيامرب ! آن چه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده

ی، رسالت اهلی را به اجنام نرسانده ای و خداوند از مردم نگاهت اين کار را نکن
خواهد داشت."

در پی نزول اين آيه مبارک، پيامرب دستور داد مهه کاروانيان در آن حمل گرد هم آيند، 
به حاضرين و سامعني ايراد فرمود. برخیو در مهان جا پيامرب خطابه طوالنی غدير را

." ای مردم!از اين سخنرانی که در معرفی حضرت علی است، چنني آمده است
بدانيد که خداوند علی را ولی و امام مشا قرار داده و اطاعت او را بر مهاجران و

انصار، و آ�ايی که به نيکی از آ�ا پريوی کنند، و بر شهری و روستايی و عجم و 
ب و آزاد و مملوک و بزرگ و کوچک و سفيد و سياه واجب کرده است.  آگاهع ر

غري از اين برادرم کسی نيست د و پيشوايی مؤمنان پس از" امري املؤمنني"،باشيد که
من بر کسی جز او روا خنواهد بود. او جانشني من در ميان امتم و پيشوای کسانی

من در تفسري کتاب خدا است.نياست که به من اميان آورده اند و نيز جانش
خداوند دين مشا را به واسطه امامت او کامل گردانيد. به دستور او گوش فرا دهيد

صراطدم ! من "تادر سالمت مبانيد و از او پريوی کنيد تا هدايت شويد. ای م ر
که خداوند مشا را به پريوی از آن امر فرموده است. آن گاه پسمست، هاملستقيمم"

دستور يافته{ از جانب خداوند}، فرزندامن از نسل او. من علی و پس از اواز من
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علی امري املؤمنني و اوصيایام که از مشا در باره آنچه که از سوی خداوند در باره
پس از او آوردم، بيعت بگريم و دست مشا را بفشارم. خداوند به من دستور داده که 

راجع به علی ، امري املؤمنني و امامانی  -از زبان های مشا در مورد آنچه بيان منودم
م، که پس از می آيند، و از من و از اويند اقرار زبانی بگريم و چنانکه خرب تان داد

نسل من از صلب علی است. مهگی بگوييد: شنيدمي و اطاعت می کنيم و
در مقابل آنچه از سوی پروردگار ما و خويش در باره امامت علی امري–خرسندانه

سر تسليم فرود–املؤمنني و امامانی که از صلب او بدنيا می آيند، به ما رساندی 
ی کنيم، ترديد به دل راه منی دهيم و از می آورمي. تغيري منی دهيم و تبديل وانکار من

زير نازل ميگردد:بعد از اين خطابه آيهاين باور بر منی گردمي و پيمان منی شکنيم.
ُكْم ِديَن ُكْم  َمْلُت َل ْك ْوَم َأ َـ ْي ُكْم فََال َْختَشْوُهْم َواْخَشْوِن ال ِديِن َفُروْا ِمن  ِذيَن َك َس الَّ َِئ ْوَم ي َـ الْي

َعلَْي ِدينًاَوأَْمتَْمُت  ْسَالَم  ُكُم اِإل ِضيُت َل َمِيت َوَر ْع )5:3(.ُكْم ِن
" امروز کافران از دين مشا نا اميد شدند . پس از آنان �راسيد و از پروردگار تان 

رابرتسيد. امروز دين مشا  را برايتان کامل کردم و نعمتم را بر مشا متام داشتم و اسالم
به به عنوان دين تان پسنديدم."

ز ريای کرب بگذر جلوات کربيا بني
به مقام سعی دل را مهه روضة الصفا بني
ی خدا بني به خم غـدير امروز جتّل

ُمال لقای حق را به لقای مرتضی بـني به 
گر شد به لباس مرتضايیکه خدای جلوه

(  حسني اصفهانی)
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مراسم بيعت مسلمانان با پيامرب و علی برای مدت سه روز طول کشيد و حتی بانوان
با قرار دادن دست خود در ظرف بزرگ آبی که در سوی ديگر آن در درون خيمه ، 
دست علی قرار داشت، بيعت خود را اعالم می کردند. در ديدگاه شيعه، منافقني که 

ماجرای غدير و به اراده اهلی، نتوانستند دسته قابل توجه ای را تشکيل ميدادند، در
نيات خود را آشکار و عملی سازند؛ اما در ميان مجعيت شبه افگنی هايی نسبت به

اقدام پيامرب اجنام دادند و شخصی به نام " حارث فهری"، را حتريک کردند تا نزد 
رسول خدا بيايد و بر خالف مهه تصرحيات آن حضرت در ضمن خطبه، سؤال کنند  
که آيا آنچه در باره علی بن ابی طالب گفتی از جانب پروردگار بود، يا از جانب 

به من وحی کرده است و واسطه ميان من و خدا" خداوندخود؟ پيامرب فرمودند:
م، خربی را جربئيل است و من اعالم کننده پيام خدا هستم و بدون اجازه پروردگار

اعالم منيکنم."
عليه و آله و سلم  عليههجرت پيامرب اکرم صلی اهللاتاريخی حجت الوداع:اهميت

و آله و سلم  و خروج آن حضرت از مکه معظمه نقطه عطفی در تاريخ عقيدتی و
به مشار می آيد و بعد از اين هجرت، آن  حضرت سه بار به مکه سياسی اسالم

در سال هشتم پس از صلح حديبه بهبار اولسفر منوده و تشريف فرما شدند.
عنوان عمره وارد مکه شدند و طبق قراردادی که با مشرکني بسته بودند فورًا باز

، در سال �م به عنوان فتح مکه وارد اين شهر شدند، و پس از بار دومگشتند.
پايان برنامه ها و بر چيدن بساط خمالفني، مشرک و بت پرست، به طائف رفتند و 

بازگشت به مکه آمده و حج عمره را به جا آوردند و سپس به مدينههنگام
آخرين بار بعد از هجرت که پيامرب صلی اهللا عليه و آله وسومين ، و.بازگشتند

سلم، وارد مکه شدند و در سال دهم هجری بعنوان حجت الوداع بود که آن 
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م در حد امکانحضرت برای اولني بار به طور رمسی اعالن حج دادند تا مهه مرد
حاضر شوند.

در اين سفر دو مقصد اساسی در نظر بود، و آن عبارت بود از دو حکم مهم از 
وحجقوانني اسالم که هنوز برای مردم به طور کامل و رمسی تبيني نشده بود: يکی

بعد از پيامرب خدا صلی اهللا عليه و آلهخالفت و واليت و جانشينیديگری مسئله
جرين و انصار و قبايل اطراف مدينه وااعالن عمومی سفر حج ، مهو سلم. پس از

بياموزند و در خنستني سفر رمسی آن حضرت، به عنوان حج مکه و حتی بالد مين، 
شرکت داشته باشند. اضافه بر آنکه حضرت اشاراتی فرموده بودند که امسال سال

از مجلهم گردد.آخر عمر من است و اين می توانست باعث شرکت مهه جانبه مرد
يک صدو بيست هزار نفری، تنها هفتادو هزار تن آن ها با آحنضرت از مجعيت

مدينه  حرکت کرده بودند، و مهه شال لبيک گويان با هم متصل بودند.  آن حضرت 
چند روزی به ماه ذی احلجه مانده بود که که از مدينه خارج شدند و بعد از ده روز

آن حضرتمعظمه رسيدند.طی مسافت در روز سه شنبه پنجم ذی احلجه به مکه
اولني خطابه خويش را ايراد فرمودند که در حقيقت يک زمينه سازی  برای خطبه
غدير بود. در اين خطبه ابتدا اشاره به امنيت اجتماعی مسلمني از ديدگاه جان و

مال و آبروی مردم منودند، و سپس خون های به ناخق رخيته شده و اموال به ناحق  
جاهليت را رمسًا مورد عفو قرار دادند تا کينه توزی ها از ميانگرفته شده دوران

برای تأمني امنيت آماده شود.در اين جا تصريحبرداشته شود و فضای اعتماد
فرمودند ، که اگر من نباشم علی ابن ابی طالب در برابر خمالفني و متخلفني 

ری شد، و اين ايستادگی خواهد منود. بعد آن حديث ثقليني بر زبان آحنضرت جا
جنني فرمودند:
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َّسْكُتْم ِبِه َلْن َتِضلُّوا بـَْعدي، َأَحُدُمها أَْعَظُم ِمَن اآلَخِر: ِكتاُب اِهللا  ِّين تاِرٌك ِفيُكْم ما إْن ََمت إ
َّي  َّسماِء إَىل األْرِض، َوِعَْرتِيت أْهُلَبْيِيت، َوَلْن يـَْفَِرتَقا َحّىت يَِرَدا َعَل اَْحلْوَض، َحْبٌل َْممُدوٌد ِمَن ال

ِهما ُفوين فِي َختُْل ُروا َكْيَف  .»فَانُْظ
بدرسىت كه من جبا مى گذارم در بني مشا چيزى كه اگر بدان چنگ بزنيد بعد از من"

هرگز گمراه خنواهيد شد، يكى از آن دو از ديگرى باعظمت تر است، كتاب خدا  
اين دو هرگز ازكه ريسماىن مّتصل از آمسان به زمني است، و خاندان نبّوت، و

يكديگر جدا منى شوند تا سر حوض كوثر بر من وارد شوند، پس دّقت منائيد كه 
،  و يا هم  تعبري و تفسري "بعد از من در حّق آن دو چگونه رفتار خواهيد داشت

" من دو چيز گران �ا را در ميان مشا باقی می گذارم که اگر به اين دو ديگری :
خنواهيد شد: و اين دو چيز کتاب خدا و عرتمت، يعنی اعل متسک ورزيد، هرگز گمراه

خطابه دوم آن حضرت در مسجد خيف، در روز سوم توقف شان بيتم هستند."
در حمل، بار ديگر آن حضرت فرمودند تا مردم در مسجد ياد شده اجتماع منايند. و 

ً از مردم خوا ستند که گفتهدر آن جا نيز خطابه ای ايراد فرمودند که ضمن آن ضرحيا
غائبان نيز برسانند. در اين خطابه مردم را بهای شان را خوب خباطر بسپارند و بهه

و تساوی مههدلسوزی برای امام مسلمني و تفرقه نه انداخنت سفارش فرمودند
م منودند. بعد از آن بار ديگرمسلمانان را در برابر حقوق و قوانني اهلی را اعال

ند و حديث ثقليني را بر زيان خود جاری ساختند، و بار متعرض مسئله خالفت شد
در اين حضرت ابوبکر و حضرت عمر به عنوانديگر زمينه را مساعد ساختند.

اعرتاض ، به پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلم گفتند: آيا اين حقی از طرف خدا  
ورسولش است ؟ حضرت کمی غضبناک فرمودند : حقی از طرف خدا و رسولش

پياده شدندرمهه مردم در منطقه غديند اين دستور را به من داده است.است، خدا و
و هر يک برای خود جايی پيدا کردند ، و کم کم آرام گرفتند. شدت گرما در اثر 
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حرارت آفتاب و داغی زمني سوزنده و به حدی نا راحت کننده بود که حتی حضرت 
کشيده و در گوشه ای نشستند و خود گوشه ای از لباس خود را بر سر خويش  
آن  ذاشتند تا از گزند گرما و تفتبرخی از البسه های شان را نيز زير پای خود گ

حميط و منطقه کمی هم در امان قرار گريند. از سوی ديگر پيامرب (ص)، سلمان، 
ابوذر و مقداد را فرا خواندند و به آنان دستور دادند تا به حمل درختان کهنسال بروند 

آن جا را آماده کنند. آ�ا خار های زير درختان را کندند و سنگ های نا مهوار را و 
مجع منودند و زير درختان را جاروب کردند و بعد آپ پاشی منودند. در فاصله ميان 

از آفتاب باشد، و آن دو  درخت روی شاخه ها پارچه ها يی انداختند  تا سايبانی 
ه آن حضرت در نظر داشتند کامًال مساعد شود. حمل را برای برنامه سه روزه ای ک

سپس زير سايبان، سنگ ها را روی هم چيدند و از رو انداز های شرتان و ساير 
مرکب ها هم کمک گرفتند  و منربی به بلندی قامت آن حضرت ساختند و روی آن 

، و آن را طوری بر پا کردند که نسبت به دو طرف مجعيت در دپارچه ای انداختن
قرار گريد و پيامرب  صلی اهللا عليه و آله و سلم  هنگام سخنرانی مشرف بر وسط 

آن حضرت  به مهه کس برسد و مهه  آن حضرت را مشاهده  مردم باشند  تا صدای
بتوانند.کرده
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پيشوايی بعد امحد غري حيدر هست، نيست  
غري حيدر جانشينــی به پيــمرب هســت، نيــست

نيــست کاری خارج از کار خدا در هر دو کون
تدست حق در هر دو عامل غري حيـدر هست، نيس
در غديــر خم که شد منصوص از امــر خــدا

)مهدانی(ديگری غري از علـــی مــوال و سـرور هست، نيست
از آن مردم ناظر بودند که آن حضرت ، بر فراز آن منرب ايستادند و امري املؤمنني بعد

عليه السالم را فرا خواندند و به ايشان دستور دادند باالی منرب بيايند و در مست
به ايستند. قبل از شروع خطابه ، امري املؤمنني عليه السالم يک پله پايني نراست شا

است ايستاده بودند. سپس آن حضرت نگاهی به چپ وتر بر فراز منرب در طرف  ر
راست مردم کردند و منتظر شدند تا مجعيت کامالً مجع شوند و به خاموشی گرايند تا

باشد سخنان آن حضرت �رت شنيده شوند. بايد گفت که دو اقدام عملی بر ری 
چينی وصلی اهللا عليه و آله وسلم بعد از مقدمهمنرب صورت گرفت: اول ، پيامرب 

ذکر مقام خالفت و واليت امري املؤمنني علی السالم، برای آنکه تا آخر روزگار راه 
و شبهه بسته باشد و هر تالشی در اين راه در نطفه خنثی شود، ابتدا کهر گونه ش

ملی برای مردم بيانلسانی اشاره کردند، و سپس به صورت عمطلب را به طور
" باطن قرآن و تفسري آن را برای مشا بيان منی کندنني اظهار داشتند:منوده و اين چ

مگر اين کسی که من دست او را می گريم و او را بلند می کنم و بازيش را گرفته و
بعد از آن  حضرت فرموده خود را عملی کردند، و بازوی علی او را باال می برم."

املؤمنني عليه السالم دست خود را بهابن ابی طالب را گرفتند.در اين هنگام امري
مست صورت باز کردند تا آنکه دست های هر دوی ايشان بسوی آمسان قرار گرفتند.
سپس پيامرب صلی اهللا عليه و سلم امري املؤمنني عليه السالم را از جا بلند کردند تا
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حدی که پا های آحنضرت برابر زانو های حضرت حممد ، قرار گرفتند، و در اين
ن ابو طالب موال وکه من موالی او هستم، اين علی ابهر کسی راحال فرمودند:

صاحب اختيار او است.

اقدام ديگر حضرت آن بود که چون بيعت، بيعت با قلب ها و زبان ها:دوم
گرفنت از فرد فرد آن مجعيت انبوه ، از طرفی غري ممکن بود و از سوی ديگر امکان 

و حضور نيابند، و در داشت افراد به �انه های خمتلف از بيعت شانه خالی کنند،
نتيجه نتوان التزام عملی و گواهی قانونی از آنان گرفت، لذا حضرت در اواخر

سخنان شان فرمودند : ای مردم ، چون با يک کف دست و با اين وقت کم و با 
اين سيل مجعيت، امکان بيعت برای مهه وجود ندارد، پس مشا مهگی اين سخنی را  
که من می گومي تکرار کنيد و بگوييد: ما فرمان تو را که از جانب خداوند در باره

ما رساندی اطاعت   ميکنيم و به آنعلی ابن ابی طالب و امامان و فرزندانش به
راضی هستيم، و با قلب و جان و زبان و دستمان با تو بر اين مدعا بيعت می  
کنيم.. عهد و پيمان می بندمي در برابر ايشان، از قلب ها، جان ها و زبان ها و 
ضمري ها و دست مان گرفته شد. هر کس به دستش توانست و گرنه با زبانش بدان

است.اقرار کرده
برنامه بيعت و �نيت الی سه روز ادامه داشت، و اين مدت را حضرت حممد(ص) 
در غدير خم اقامت داشتند ، و هم خيلی ها جبا خواهد بود که دراين مقطع به 

غدير خم با امري" اولني کسانی که درمسئله جالبی از تاريخ اين بيعت اشاره کنيم:
املؤمنني عليه السالم، بيعت منودند و خود را از ديگران جلو تر انداختند مهان هايی 

ز مهه پيمان خود را زير پار از مهه آن را شکستاندند و پيش ابودند که زود ت
گذاشتند. آنان عبارت بودنداز : حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، 
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پيامرب (ص)، يکی پس از ديگری رو در روی امري املؤمنی طلحه و ذبري، که بعد از 
." جالب تر از آن اينکه عمر بعد از بيعت اين عباره ها و واژهعليه السالم ايستادند

ها را بر زبان می راند: افتخار برايت باد، گوارايت باد، ای پسر ابی طالب، خوشا به 
مرد و زن مؤمن شده ای."حالت ای ابواحلسن، اکنون تو موالی من و موالی هر 

(بدين ترتيب پس از سه روز، مراسم پايان پذيرفت و آن روز ها به عنوان ايام الواليه 
در ذهنيت مردمان و مهه باورمندان نقش بست.)، روز های واليت امري املؤمنني

دسته ها، گرو ها، و قبايل عرب، هر کدام شان با دنيايی از معارف اسالمی، پس از 
پيامرب خدا و حصول معرفت کامل با جانشني او ، راهی شهر ها، آستان ها وداع با

و ديار خود شدند، و پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلم عازم مدينه گرديد. اخبار 
رويداد سرتگ غدير در شهر ها، دهکده ها ، آستان ها و مداين منتشر شد و به  

، و بدينگونه خداوند حجتش را  گونه خيلی ها سرسام آور و به سرعت شايع گرديد
بر مردم و باورمندان متام فرمود.

تن گور توست، خشم مگري از حديث من 
زيرا که خشم گري نباشـد سخن پذيـر
بــهرت رهــی بگــري که دو راه پيش

ريخفيکیطلب کـنراهنه  وبیسوي
ه گفتبنگر که خلق را بـه که داد و چگون

سر غديــربرروزی که خطبه کرد نبی
دست علی گرـفت و بـدو داد جای خويش

مگرياودستازگرفت،اودستگر
( ناصر خسرو)
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سر تاسر حيات پر بار رسولبرای تشيع:و اهميت تاريخی آنخمغديررويداد
اکرم(ص)، و هر حلضه آن از ديدگاه زمان و مکان، در نزد مهه مسلمانان دارای 

اکرم به نص صريح آياتنه تنها کالم رسولامهيت خيلی ها بسزايی است؛ چرا که
ست، و مبينات قرآن ، عاری از هر گونه هوا و هوس و متصل به سرچشمه وحی ا

رفيت بشری و انسانی،که عمل و فعل آحنضرت نيز بر آ�م وحی عقالنی با داشنت ظ
تک تک مسلمانان حجت است و صراط مستقيم را به عامليان می مناياند. اما در

گون از امهيتجهات گون ااص از زندگانی آن بزرگوار، بهاين ميان، مقاطعی ويژه و خ
آ�ا، واقعه غدير خم است. اين واقعه ويژه بر خوردار می باشد که يکی از بارزترين

از ابعاد  و جهات گونا گون متفاوت، دارای درخشش خاصی در تاريخ اسالم است 
از حلاظ اسناد و. کمرت مقاطع تارخيی را ميتوان در جهان اسالم دريافت منود که

مدارک، اطمينان از اصل رويداد، کثرت راويان  اعتماد بزرگان و علمای دنيای 
اسالم، قوا و استحکامی نظري اين رويداد مهم داشته باشد. هنگامی که به روايات 
حديث غدير می نگرمي، در مرتبه خنست نام اهل بيت گرامی حضرت رسول خدا ، 

يعنی، امام علی،فاطمه زهرا، امام حسن، و امام صلی اهللا عليه و آله و سلم،
تن از110حسني، عليه السالم ديده ميشود و در مرتبه بعدی نام های حدود 

صحابه پيامرب اسالم، به چشم ميخورد که در اين ميان نام افرادی شاخص از ميان 
ابوبکربن ابی قحافه، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عايشه بن صحابه چون:

ياسر، زبري بن عوام، عباس بن عبد ی بکر، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عماراب
ابو هريره، عبد اهللا بن الطلب، ام سلمه، زيد بن ارقم، جابر بن عبد اهللا انصاری، 

عمر خطاب.
که متامی آنان در رويداد غديراين موضوع توجه آدمی را به خود معطوف ميدارد

حاضر بوده اند و حديث غدير را بدون واسطه نقل منوده اند. سپس در ميان تابعيني
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اصبغمجله آنان ميتوان به:ا زن، از تابعيني نقل شده است ت83حديث غدير را از
بن نباته، سامل بن عمر بن خطاب، سعيد بن جبري، سليم بن قيس، عمر بن عبد 

و ديگران اشاره منود. پس از تابعيني، در ميان علمای اهل خليفه اموی)، العزيز(
تن، حديث غدير را در آثار  خويش نقل  360تسنن از سده دوم تا سده سيزدهم، 

و دو تن از)، ( صحاح ششگانهکرده اند که سه تن  از صاحبان صحاح سته
حمدثني وپيشوايان فقهی اهل تسنن، نيز در مشار اين بزرگان جای دارند. در ميان

علمای شيعه نيز افرادی فراوان حديث غدير را در کتب و آفريده های فکری و
ذهنی شان روايت منوده اند، که تعداد دقيق آنان مشخص نيست. از اين 

ويخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضی، شيخ کلينی، شانديشمندان می توان  به :
بنا بر آن چه که ذکر گرديد، در ميان بزرگان و حمدثني اهل سنت ديگران اشاره منود.

نقل حديث غدير، و مجاعت و به دنبال دقت آنان  بر روی راويان و طرق متفاوت
ياد منوده اند و عده ای کثريیحسن،انديشمندان بسياری، حديث غدير را حديثی، 

دانسته اند. و حتی نزد عدی ای از بزرگرتين صاحبصحيح، يت غدير را روايتیروا
نظران اهل تسنن، يا با توجه به مشار فراوان راويان و طرق متعدد نقل حديث، که 

ذکر منوده اند. علما، بزرگان و حمدثني شيعه متواتر،روايت غدير دارد، آن را حديثی 
ذکر منوده اند.متواتر،نيز به اتفاق کل، اين حديث را حديث

نبـــاشـداگرش خدای خوامن به يقني رضا
نــباشددامن به خــدا رواجدایگرش
نباشدجداز خــدانباشـــداو خدااگــر
نباشدخداگر اومن کهعقيدهاينبود

خدايیاواست خدا بهقسم که دادهبه خدا
مثالیبیس وعــلی ای کــه ذات پاکــت زده ک
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والیتوراجربوتتو مالک، راملکوت
( حممد حسني اصفهانی)هم که خدات خوانده عالیاينو بسزيبدبه تو

از منظر ديگری، آنچه که بر گونه غدير رنگ جاويدانگی می زند؛ و امهيت اين 
واقعه را دوچند می سازد، فرو فرستادن و شرف نزول دو آيه کرميه از قرآن کرمي 

سوره مائده؛ در ارتباط با اين3سوره مائده، و ديگری آيه 67است، که يکی آيه 
م آور شيعه و سنی، شأن نزول اين رويداد بزرگ است که بر طبق نظر مفسران نا

، هنگامی که آيات، مربوط به واقعه غدير خم می باشد. طبيعی است هر مسلمان 
در تالوت قرآن بدين دو آيه می رسد، شگفت زده از خويش بپرسد اين چه امر 
خطريی است که عدم ابالغ آن توسط پيامرب اکرم، صلی هلله عليه و آله و سلم 

ساله آن حضرت را به تباهی می کشاند و در اين)23(،زمحات بيست و سه
صورت نبی اکرم، هر گز رسالت خويش را در برابر مردم به سر نه رسانده  و وظيفه 
پيامربی را جبا نه آورده است؟ واقعًا اين چه پيامی است که خداوند متعال به پيامرب

ر باشد؟ برخويش وعده داده است تا او را در زمينه ابالغ آن، حافظ و نگهدا
عالوه، آيا اين موضوع دارای چه امهيتی است که ابالغ اين پيام به امت و پريوی 
مردم از آن، سبب کامل شدن دين و تکميل شدن نعمت و رضايت پروردگار می  
گردد؟ لذا ديگر جای پرسش باقی منی ماند که روز نزول و ابالغ اين امر مهم و

ب ميگردد، دارای و رضايت پروردگار حمس وخطري که بدين واسطه، روز اکمال دين
مسلمني خواهد بود.در ميانامهيت بسزايی
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مصطفیازگذشتچونعالماهلمقتدای
ابــن عــّم مــصطفــی را دان علـّی مرتضی

ُودامامــتاثباتبـــهر قاضی عدلگــر ب
گواهباشدبسو مرديشعلم وجود و عفت

خاص مصطفیکه از تشريفوارث شاهی
(  ابن ميني فريومدی)راستمواله به قد اوستکنتکسوت من

غدير: غدير در واقعيت جغرافيای فطر تستان است، و حمل ديدار عينی و واقعی با 
وقعيت های زمان ومکان، غدير زمان آگاهی وجدان هاست و اجياد شرايط پذيرش 
عقالنيت ، صميمت و صداقت است. �ار اميان است، آئينه زندگی منای ادبيات 

انی است، چشمه حيات واقعيت ها و دانستنی های زندگی عملی حاکميت انس
است در خانقای جان، روز کمال دين است و فراوانی و ارزانی نعمات مادی 
ومعنوی خداوند بر باور مندان است، جشن رسنت از خويش است و پيوسنت به 
واقعيت های تاريخ و يزدانی، غدير تنها بر که نيست بلکه امتداد بدون ترديد و 

راه وغديرادی بيان و شکوفايی اذهان است، اقعيت گرايانه تاريخ است، شيوه آ ز
شيوه رای رستگاری و جنات است، راه پيام و اهلام آفرينی است، وحی عقالنی و 

اتخرد ورزانه است. غدير در واقعيت امر تداوم رسالت در قالب و شريازه اخالقي
امامت است، غدير پرتو قرآن، فرقان، ، عرفان، برهان و اميان است . غدير دارای 
سياق قرآنی است، و توضيح دهنده وتفسري کننده هدايت قرآنی است، با وصف 
آنکه واضحًا از آن در قرآن ياد هانی صورت نگرفته است. مهه مسلمانان امجاع و

، يعنی حق و باطل دايره مدار قرآن اتفاق دارند که که قرآن، فرقان اين امت است
هستند. آنچه با قرآن مقارن و مهزبان باشد، آن حق است و هر آنچه با قرآن 
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جدايی و فرقت ، غرابت، تضاد و تعاند داشته باشد، آن باطل است و سراب. قرآن  
کتاب زندگی است، تاريخ نيست، هدايت است. از آجنايی که قرآن کتاب هدايت 

خيی و رويداد های  مهم تارخيی اسالمتاريخ، بسياری از عقايد تا ره کتاباست و ن
ودنيای اسالم با ذکر جزئيات در قرآن نه آمده است، و از مجله آن مسئله و رويداد 

از آن عقايد و باور های تارخيی با مهيت و پر ارزش استعظيم غدير است. غدير
آنی بودن عيده غدير و امامتکه ريشه در قرآن دارد و عاملان  فرق اسالمی به ق ر

امام علی عليه السالم، تصريح و تأکيد ورزيده اند. از ديگر وعده هايی که خداوند 
برای حضرت رسول خدا در روز غدير ميدهند، اين است که دين اسالم با امامت  

کمال می يابد و نعمت هدايت خداوندی متام ميگردد:
َم َقُة َواْل َخِن ُمْن ِه َواْل ِه ِب َّل لِغَِْري الّل ُِه ِزيِر َوَما أ ْخلِْن َْحلُم ا َّدُم َو َمْيتَُة َواْل َعلَْيُكُم اْل ْوقُوَذُةُحِّرَمْت 

َعلَى النُُّصِب َ و َح  ْم َوَما ذُِب َما ذََّكْيُت َّسُبُع إِالَّ  َكَل ال َحُة َوَما َأ ِطي ُمتَـَرِّديَُة َوالنَّ ُموْاَواْل ْستَـْقِس أَن َت
ْوَم َـ ْي ُكْم فََال َْختَشْوُهْم َواْخَشْوِن ال ِديِن َفُروْا ِمن  ِذيَن َك َس الَّ ْوَم يَِئ َـ ْي ْسٌق ال ُكْم ِف َِل ِم ذ بِاألَْزَال

ْضطَُّر َمِن ا ِدينًا َف ْسَالَم  ُكُم اِإل ِضيُت َل َمِيت َوَر ْع َعلَْيُكْم ِن ُكْم َوأَْمتَْمُت  ِديَن ُكْم  َمْلُت َل ِيفَأْك
ُفوٌر َّرِحيٌم َّه َغ َّن الل ِإ َجاِنٍف ِِّإلٍْمث َف ُمَت َغْـيَر  )5:3(َْخمَمَصٍة 

"   حرام شد بر مشا مردار و خون و گوشت خوک و هر حيوانی که به هنگام
کشنت نام ديگری جز اهللا را بر او بگويند، و آنچه خفه شده باشد يا به سنگ زده 
باشند يا از باال در افتاده باشد يا به شاخ حيوانی ديگر مبريد يا درندگان از آن

ر چه بر آستان بتان ذبح شده شود وخورده باشند، مگر آنکه ذحبش کنيد. ونيز ه
آنچه به وسيله تري های قمار قسمت کنيد که اين خود نا فرمانی است. امروز
کافران از بازگشت مشا از دين خويش نوميد شده اند. از آنان مرتسيد از من برتسيد.
نامروز دين مشا را به کمال رساندم و نعمت خود را بر مشا متام کردم و اسالم را دي
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هر که در گرسنگی بی چاره ماند بی آنکه قصد گناه داشته باشد، مشا برگزيدم. پس
)3/5(بداند که خدا آمرزنده و مهربان است."

بدون ترديد شايد در اين جا پرسشی به ميان آيد، آيا مگردين اسالم تا مهان حلظات 
ن تکميل آن به پايه اکمال برسد؟ آریناقص بود که اين آيه مبارکه نازل گرديد تا فرآي

به اين معنی که بله، دين اسالم تا مهان حلظه کامل نبود چون که وحی هنوز به 
آخرين مراحل خود نرسيده بود و با اين آيه به آخرين پای متت رسيد. عالوه بر اين ، 

بياناين آيه خبشی عظيمی از احکام فقهی اسالم را در بر دارد و در واقع اين آيه
گر احکام ذبايح در اسالم می باشد و مهني احکام دين اسالم را از ديگر اديان

ونه، به اين معنا که اکمال دين در اين جا صفت دين نيست امتياز می خبشد.
بلکه اکمال صفت امامت است و با امامت دين کمال می يابد و نه اينکه کامل

بناها زياد وجود دارد. لذا بر مهنيميشود، چونکه بني کامل و اکمال فرق خيلی 
اهل تسنن را خارج از دين منيداند، بلکه دين دارانی ميداند که است که شيعه برادران

درجه کمال دين داری اش کم است نه اين که دينش ناقص و کم ، به معنای بی 
پاسخ به اين سوال به تفسري و تبينيکامل شد؟چرا در روز غدير ديندينی باشد.

پيامربان دين اهلی را به مردم ابالغ می کنند ونبوت و امامت بستگی دارد زيرا
تشکيل ملت و دولت توحيدی  می دهند و عامل حمدثه آورنده دين می باشد و

امامان معصوم(ع)، دين اهلی را پس از پيامربان با مهان اصالت و سالمت به عصر 
کنند و عامل جاويدانگی و حفظها و نسل های آينده انتقال می دهند، حفظ می  

و چون در غدير بيعت با واليت حتقق يافت و اصل امامتدين خداوند می باشد
در پرتو اصل نبوت سامان گرفت دين تکميل شد که فرمود:

َمِن ِدينًا َف ْسَالَم  ُكُم اِإل ِضيُت َل َمِيت َوَر ْع َعلَْيُكْم ِن ُكْم َوأَْمتَْمُت  ِديَن ُكْم  َمْلُت َل ْك ْوَم َأ َـ الْي
ُفوٌر َّرِحيٌم َّه َغ َّن الل ِإ َجاِنٍف ِِّإلٍْمث َف ُمَت َغْـيَر  َْخمَمَصٍة  ْضطَُّر ِيف  چرا نعمت های)5:3(ا
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اکمال رسيد؟ پاسخ اين پرسش را آ�ايی خدا بر انسان ها در روز غدير خم به 
دچار هرج ومرج و بی قانونی شده باشند  خوب ميدانند که در زندگی اجتماعی شان

و يا در نظام فکری و عقيدتی خود در دام دگم انديشان در تفسري دين و احنصار 
فکر انديشان در دين داری و متامت خواهان در دين ورزی، گرفتار شده باشند. 

برای برون رفت از مهه گونه  نا رسايی های اجتماعی، دينی ، عقيدتی و ميکنم 
سياسی، و خباطر رفنت بسوی يک جامعه انسان ساالر و باور مند، نياز دارمي تا به 

ديانت و اميان، علی شريعتی را  عرصهاين فرموده استاد سخن و کالم، مبارز نستوه 
تنها زمزمه کرد بلکه بايد، برای مهيش به ياد داشت. بايدنه

مردم و ملت افغانستان پاسخ اين سوال را از مهه �رت درک می کنند چرا که هم در 
زندگی اجتماعی خود دوره هرج و مرج و بی قانونی و بی نظمی را جتربه کرده اند و 

ايان در قرائت، تعبري و هم گرفتار دينداران متامت خواه و دگم انديشان و احنصار گ ر
را  تفسري دين شده اند که اوج اين دوران و حبران خامنانسوز و هستی بر باد دهنده، 

ميتوان در سه دهه اخري، به ويژه به ميان آمدن حاکميت به اصطالح جماهدين و 
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ياد آور شد.و دينداری،طالبان، و حاکميت امريکايی مشربان بيگانه از دين
وز باشيدکامگار وپ ري
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