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  مقدمه

  
الحمداهللا الذي جعلنا من المتمسکین بوالیه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب واوالده 

  المالس المعصومین علیهم
را بـر مـا ارزانـی     ،حمد و سپاس خداي منانی که اعظم نعایم خـود، نعمـت والیـت   

انـد و پیـدایش کائنـات     نعمت والیت کسانی که موجب عیان شدن کنـز مخفـی  . داشت
ی که به وجودشان ارکان آسمان و زمین تثبیت شـده و  یآنها ،مدیون یمن وجود آنهاست

خالیق روزي خور طفیل وجودشان هستند، پاکانی کـه خداونـد اطاعتشـان را واجـب و     
  .ي و فالح ما قرار دادموجب قرب به خود و رستگار

عید غدیرخم هنگامه اي است تا وجد و سرور درونی مان را بـیش از پـیش نمایـان    
ساخته و بر جانشینی بالفصل موالیمان شـادي و افتخـار کنـیم و بـا وصـف فضـائل و       

  .مناقب تنها مولود کعبه بر قرب خود بیافزائیم
تـا اندیشـمندان و محققـان،    المللی الغدیر فرصتی فـراهم آورد   برگزاري کنگره بین

از داخل و خارج کشور دور هم جمـع شـوند و هـر    ) ع(محبان و دوستداران امیرالمومنین
اي خاص ابعاد شخصیت و سـیره ایـن امـام     اي در بعد تخصصی و از زاویه  یک به بهانه

  .همام را ترسیم کنند
ر گرفت، دغدغه المللی مورد تأیید قرا که پیشنهاد برگزاري کنگره بین 1389از سال 

اجـراي رونـد متعـارف و اخـذ     جهـت  . شـد را سبب هایی  برگزاري مطلوب آن حساسیت
مجوزهاي مربوطه از ریاست جمهوري و وزارت متبوع و طی مراحل مقـدمات برگـزاري   

هـاي متعـددي جهـت     کنگره، با مراکز و نهادهاي دولتی و غیردولتی، فضال و شخصیت
نظرات آنهـا بهـره الزم    ها و نقطه از دیدگاهن نیز در کنار آهمکاري تماس حاصل شد و 

  .گرفته شد



 

 ك 

ریاست محتـرم   شورایی تحت نظر مستمر ی کنگره ویبا تعیین دبیران علمی و اجرا
جدي در دستور کـار   صورت به 1391بهمن  از ها ه، عملیاتی نمودن برنامهوقت پژوهشگا

له، ترجمه و چاپ پوسـتر و  تعیین موضوعات فرعی کنگره، تهیه فراخوان مقا .گرفتقرار
 سایت کنگرهاندازي  راه .آغاز شدهاي پستی به داخل و خارج کشور  بستهارسال ایمیل و 

و انجام مراحل ثبت نام و دریافت چکیده و اصل مقاالت، اهم اقـدامات بعمـل آمـده تـا     
  .بود 1392شهریور

اه، موجب سرعت تعیین دانشگاه تهران براي برگزاري افتتاحیه کنگره در اول آبان م
تـا  هاي واصله از داخل و خارج کشـور   چکیدهتاریخ دریافت بخشیدن به انجام امور شد، 

 داوري جهـت هـاي تنظـیم شـده     بر اساس فـرم و مقاالت  تمدید شد 92پایان شهریور 
چکیده براي چاپ در کتاب حـاوي چکیـده مقـاالت کنگـره      102در نهایت، . ارسال شد

عرضـه  ن ااي فرهنگی در روز کنگره بـه حاضـر   همراه بسته هانتخاب شد، مجلد مذکور ب
  .گردید

راد شـده در افتتاحیـه   حضرت آیت اهللا جوادي آملی با خطابه پربار ای ،مرجع عالیقدر
 ، هاي نایب رئیس مجلس شوراي اسالمی سخنرانی. کردندن را مستفیض کنگره، حاضرا

 االسـالم و  هحجـ ، بنیاد معـارف المسلمین جناب آقاي ابوترابی و ریاست  االسالم و هحج
محـدودیت   .در افتتاحیه بـر غنـاي مجلـس افـزود     المسلمین جناب آقاي شاه آبادي نیز

سخنران داخلـی را   16مهمان خارجی و  9مندي از سخنرانی  زمانی تنها به ما اجازه بهره
  . در روزهاي اول و دوم آبان ماه داد

مـانع از   همکـاران پژوهشـگاه  فعالیت همسو و دلسـوزانه همـه دسـت انـدکاران و     
 کـرده احساس عدم حضور ریاست محترم که به مأموریت غیرمترقبه خـارجی عزیمـت   

تشکر و قدردانی از تالش این عزیزان که از هرگونـه مسـاعدت خالصـانه    . بودند، گردید
اي پـر ارج بـراي خـود     توشهایشان که  ،دریغ نورزیدند پاداش زحمات بزرگ آنان نیست

کـه بـزودي    مجموعـه مقـاالت کنگـره   در  آناناسامی شاءاهللا مشروح  ان. ذخیره نمودند
  .     گردد می منتشر خواهد شد، درج

  دبیرعلمی کنگره بین المللی الغدیر
  93فروردین 
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  هاي فارسی چکیده
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تجلی غدیر در هنر و معماري شیعی با تأکید بر مکتب 
  هنري اصفهان صفوي

  
  1ن اصفهانیمهرداد آقاشریفیا

  
سوره لقمان، نبوت پیامبر  20بنا بر روایات در تفسیر نعمت ظاهر و باطن در آیه 

همچنین است در هنر شیعی، که معتقد به . اکرم نعمت ظاهر و والیت نعمت باطن است
ساحت ظاهر و صورت و هم عرصه باطن و معنا است و ظاهر راهی است به سوي 

هنر شیعه، هنر اسالم حقیقی است . وضو بادتی است بیوالي او ع باطن، چنانکه نماز بی
هنر شیعه از غدیر سرچشمه یافته و . که چنین هنرمندي اعتقاد به باطن کتاب خدا دارد

. شود و خاندان آن حضرت محقق می) ع(از طریق اولیاء و در راس ایشان امیرالمؤمنین 
دت اصل است و از هر در هنر شیعی وح. گان خدا روي زمین هستند هنرمندان خلیفه

این تجلی باطن، در . دري که برویم رو به سوي خداست و هنر نیز کشف حقیقت است
که از شاهکارهاي ) نقش جهان(ساحت معماري مکتب اصفهان صفوي و میدان امام 

هنري جهان است هم در نقش و نگارها هم در سیره سازندگان و هم روح حاکم بر این 
به نظر نگارنده این شاهکارهاي ایرانی شیعی محصول و . دهد معماري خود را نشان می

اي به تحلیل آنها  برآیند چندین عامل و زمینه است که در این مقاله به روش کتابخانه
خواهیم پرداخت؛ موضوعاتی مانند، ابتناء هنر بر شاکله و مهندسی نفس قدسی، هنر 

ت فرهنگی توسط فرهنگ مبتنی بر اخالق و آداب معنوي، باور راستین به خاتمی

                                                                                                                        
  )m.aghasharifian@aui.ac.ir(هیئت علمی گروه معارف دانشگاه هنر اصفهان، . 1
  

mailto:m.aghasharifian@aui.ac.ir
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سن، وحدت، حیا، تذکر، امید، جامعیت، ظهور در هنر شیعی به . اسالمی ایرانی و تجلی ح
  : سروده حکیم مالصدراي شیرازي

  نازد عابد به عمل بدان جهان می/ سازد  بهشت خان و مان می زاهد ز
  بازد  عاشق ز براي دوست جان می/ نازد  عارف به عمارت درون می

  غدیر، معماري، مکتب هنري اصفهان، هنر شیعی: ها هکلیدواژ
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در آیین فتوت و ) ع(انعکاس سیماي امام علی
  هاي صنفی نامه فتوت

  
   1مهرداد آقاشریفیان اصفهانی
  2عبدالرسول احمدیان

  
هاي اجتماعی و آیینی در گسترة تاریخ اسالم و  آیین فتوت و فتیان از جمله گروه

اصول و . اخالقی و جوانمردي در روابط انسانی تأکید داردایران است که بر اصول 
در این آثار . ها نوشته شده است نامه هاي اهل فتوت در فتوت قوانین اخالقی و آیین

اهل صناعت نیز داراي . شود به عنوان الگو و اسوة فتوت معرفی می) ع(ابیطالب  بن علی
پیامبران (مامى پیشوایان توحیدي فتوت صنفی بودند؛ ایشان بر این اعتقاد بودند که ت

داشت که » ولى«هر صنف، یک. اند اى بوده هر کدام صاحب حرفه) پیشین و امامان
را به عنوان سر ) ع(ایشان نیز حضرت علی . گرداند معرفت آن ولى کسب را حالل مى

در این پژوهش بر سر آن هستیم تا بر اساس تدقیق . دانستند سلسله صنفی خویش می
اي و توصیف و تطبیق محتواي آنان  مانده به روش کتابخانه از این آثار برجاي در برخی

گی امام علی در فتوت و فتوت صنفی از کجا  نشان دهیم، اعتقاد به والیت و سرسلسله
  .گرفته و چه تأثیري بر آیین و مرام ایشان داشته است نشأت

  مردي، فتوت صنفیها، علی بن ابیطالب، جوان فتوت، فتوت نامه: ها کلیدواژه
  

                                                                                                                        
 ) m.aghasharifian@aui.ac.ir(هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان . 1

 دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسالمی . 2
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  بررسی تحلیلی معاد در خطبه غدیر
 

  1پور مریم ابراهیم
  2اقدس شایسته

 
  

اي  ساز غدیر در جهان اسالم بر کسی پوشیده نیست، واقعه اهمیت واقعه سرنوشت
خطبه غدیر که دربردارنده سخنان . وسیله آن، خداوند دین خود را کامل ساخت که به

و جانشینی و خالفت بعد از پیامبر ) ع(به والیت حضرت علی  گرانبار پیامبر اسالم راجع
اي است که دربردارنده بسیاري از اصول دین اسالم  از سوي ایشان است، خطبه) ص(

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتواي . نیز هست؛ یکی از مسائل موضوع معاد است
ام پژوهش، روش انج. خطبه غدیر از منظر میزان توجه به مسئله معاد در آن است

در نتایج حاصله از پژوهش به میزان اشاره و توجه به مسئله معاد در . تحلیل محتوا است
  .هاي مربوط به آن را استخراج گردیده است خطبه غدیر پرداخته شده و مصادیق و مؤلفه

 .تحلیل محتوا، خطبه غدیر، معاد، مؤلفه، مصداق: ها کلیدواژه
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سازي براي  یر در زمینهبررسی تحلیلی نقش واقعه غد
  ظهور

  
  1مریم ابراهیم پور
   2اقدس شایسته

  
در جامعه . ترین پایه یک حکومت زمامداري رهبري شایسته بر آن است اساسی

معرفی . هاي رهبري یک حکومت دینی را باید دارا باشد توحیدي، رهبر تمام مالك
مقام شخصیتی که داراي در واقعه غدیر، در ) ص(به عنوان جانشین پیامبر) ع(حضرت علی

هاي زمامداري یک جامعه دینی است، مسلمین جهان را به این  تمام خصوصیات و مالك
سازد که به دنبال رهبري دینی و مصلح برآیند، از این رو،  توجه به واقعه  نکته رهنمون می

 اي براي سازي ذهنی مردم به مسئله مهدویت و مقدمه سازي و آماده غدیر موجبات زمینه
حرکت آنان براي تشکیل حکومت دینی جهانی و مهیا نمودن بستر ظهور و حاکمیت 

هدف پژوهش حاضر، . شمارآید تواند به به عنوان مصلح جهانی، می) عج(حضرت مهدي
. است) عج(سازي ظهور حضرت مهدي بررسی تحلیلی واقعه غدیر و نقش آن در زمینه

هاي پژوهش به  در یافته. ادي استروش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل اسن
  .پردازیم هاي ظهور می چگونگی تأثیرگذاري واقعه غدیر در مهیا نمودن زمینه

  .سازي، ظهور، مهدویت واقعه غدیر، زمینه: ها کلیدواژه
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  جایگاه غدیر در ادبیات شیعی سده هاي دهم تا دوازدهم

  
  1فاطمه ابوحمزه

  
هاي فکري و اعتقادي ادبیات  یر در منظومهاین نوشتار در صدد تبیین جایگاه غد

با گسترش مذهب شیعه در . غدیر در ادبیات شیعی نمود درخشانی دارد. شیعی است
. اند ایران از قرن دهم به بعد، شاعران به صورت اختصاصی به اعتقادات شیعی پرداخته

) ع(ن شاعران به دو صورت به شرح واقعۀ غدیر و دفاع از امامت حضرت امیرالمؤمنی
  .اند پرداخته
  هایی به مناسبت عید غدیر   با سرودن غدیریه. 1
در ) ص(بعد از پیامبر اکرم ) ع(شرح واقعۀ غدیر و تصریح جانشینی حضرت علی . 2

به ) ع(و دیگر ائمۀ معصومین ) ع(ضمن اشعاري که در منقبت حضرت امیرالمؤمنین 
  .اند سروده) ص(اهللا  ویژه مناقب حضرت رسول

مقاله به بررسی شاعرانی همچون اهلی شیرازي، هماي شیرازي، فیاض  در این
الهیجی، میرزا محمد محیط قمی، میرزا عبدالرسول مداح شوشتري، وفایی شوشتري، 
سروش اصفهانی، طرب شیرازي، صبوري شیرازي، نجیب کاشانی، شفایی اصفهانی، 

  .پرداخته شده است... عرفی شیرازي، زاللی خوانساري و
همتاي حضرت  رین محورهایی که دربارة واقعۀ غدیر و شخصیت بیت مهم

  :اند از امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب مورد توجه شاعران قرار گرفته است، عبارت
  شرح واقعۀ غدیر و ابالغ پیام الهی. 1

                                                                                                                        
 )aboohamzeh@ut.ac.ir(دکتراي زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران . 1
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  )ع(تاکید بر امامت و والیت بالفصل حضرت امیرالمؤمنین . 2
  )ع(طالب  وصف شخصیت واالي حضرت علی بن ابی. 3
  )ع(لزوم تبرّي از دشمنان حضرت علی . 4
پس از ) ع(ذکر کالم و اعتقادات و معارف شیعی از جمله نص و تعیین ائمه . 5

  )ص(رسول اکرم 
 .آیاتی که در واقعه غدیر نازل شده است.6
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  طراحی مدل خطبه غدیر با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبري

  
   1تبار احمديسید مرتضی 

  2محمدحسن محسن نسب
  
عنوان این تحقیق طراحی مدل مفهومی خطبه غدیر با تاکید بر بیانات مقام رهبري 

روش تحقیق به صورت میدانی بوده و از منابع دست اول و دوم استفاده . است
، ائمه اطهار، )ع(خطبه غدیر شامل نکاتی چون توحید، نبوت، والیت امام علی . است شده
همچنین با توجه به بیانات مقام عظماي والیت در . بیت و امام علی است ل اهلفضائ

چون ولی امر مسلمین، عید متعلق به همه مسلمانان، نصب  خصوص غدیر نکاتی هم
مسئله همه «الهی، عظمت امام علی، دو جنبه امامت امام علی، تحقق وعده الهی، و 

و بیانات رهبري مدل مفهومی خطبه با توجه به نکات خطبه غدیر . است» ها انسان
گیرد که غدیر واالترین صورت فعل الهی و  این مقاله نتیجه می. غدیر طراحی گردید

  . شکل گرفت) ع(انسانی است که در قالب زعامت و امامت امام علی 
  ، امامت، مقام معظم رهبري)ع(غدیر خم، خطبه غدیر، امام علی : ها کلیدواژه
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) ع(یه در مسئله غدیر و امامت علیبررسی موضع زید
  براساس منابع متقدم زیدیه

  
  1پروین اصغري
  2سمیه بختیاري ورنوسفادرانی

  
هشتم میالدي، مذهب تشیع با انشعابی مواجه / هاي سده دوم هجري در آغازین سال

، از سوي هوادارانش )ع(حسین  بن علی گردید که تحت عنوان زیدیه، در پی قیام زیدبن
و راه خویش را از شاخه اصلی تشیع، یعنی امامیه که بر رسالت معنوي خود  شکل گرفت

از طرفی برخی عقاید زیدیه از نظر فقهی . اتکا داشت، جدا نمود و قیام بالسیف را برگزید
رو، در طول تاریخ  از این. با مذهب حنفی و از نظر کالمی با مکتب معتزله همخوانی دارد

. ه تا این فرقه شیعی را به مذهب تسنن پیوند دهندهایی صورت گرفت اسالم تالش
ترین اصل نظریه امامت  که زیدیه حائز شرایط یک فرقه شیعی بوده و به مهم درحالی

) ع(الهی شیعه، یعنی اندیشه منصوص بودن امامت و جانشینی بالفصل حضرت علی 
دیه و امامیه همین اعتقاد نقطه پیوندي است که زی. ، معتقد است)ص(پس از رسول خدا 

این پژوهش بر آن است تا در جهت اثبات . دهد قرار می» تشیع«را تحت عنوان عام 
این مطلب، بر اساس منابع متقدم زیدیه که طی قرون دوم تا پنجم هجري تألیف شده، 

  . بررسی و تحلیل نماید) ع(موضع زیدیه را در برابر مسئله غدیر و امامت علی 
  .ه، نص، امامت، شیعهغدیر، زیدی :ها کلیدواژه

                                                                                                                        
 دانشجوي دکتري تاریخ اسالم . 1

 دانشجوي دکتري تاریخ ایران اسالمی. 2
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  سوره مائده 67نسبت غدیر با رسالت انبیاء با تکیه بر آیه 
  

  1مهدي اکبر نژاد

  2علی دشتی 

  
 چکیده

ترین ي غدیر یکی از وقایع مهم تاریخ اسالم است که در آن اساسیواقعه     
آیه قرآن، این روز به صراحت . صورت پذیرفت ي پیامبر براي تداوم و عزت اسالمبرنامه

ي خود رسالت انبیاء روز اکمال دین و اتمام نعمت بر تمام مسلمین است که به نوبه
در این پژوهش سعی شده با تکیه بر . ي واقعیش رسیدالهی نیز در این روز به نتیجه

روش . ي مائده، پیوند میان رویداد غدیر و رسالت انبیاء الهی بررسی شودسوره 67ي آیه
ي توصیف، تحقیق گانهاي است و مراحل سهکتابخانه -پژوهش، اسناديتحقیق در این 

ي انبیاء این پژوهش بیانگر این است که رسالت همه. و تبیین در آن اجرا شده است
گیري این واقعه ي غدیر تبلور یافته است و تداوم دین حنفیت، بدون شکلالهی در واقعه
  .ماندنتیجه میان نیز ناتمام و بیشد به طوري که رسالت پیامبرغیر ممکن می
  ي تبلیغ ي غدیر، رسالت انبیاء، آیهواقعه :هاکلید واژه
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تقریب اسالمی، همگرایی دینی و اتحاد : اهبردهاي سه گانهر

  عموم بشري در گفتمان غدیر
 

 1بهمن اکبري

  
 »انّما المؤمنون اخوه«رمضان سال نخست قمري، وقتی آیه  12در ) ص(پیامبر

و انصار عقد اخوت برقرار کرد  مهاجر نازل شد، میان اصحاب خود از) 10حجرات، آیه (
را ) ع(و هر یک از مهاجران را با یکی از انصار برادر ساخت و در پایان آن نشست، علی

به برادري خویش برگزید؛ اما مهم آنکه دامنه پیمان برادري از مرز مسلمانی هم 
و ) ص(سلمان مدینه نیز خواستار پیمان برادري با پیامبرگذشت، تا آنجا که مردم غیرم

رو؛ عالوه بر برادري و اتحاد میان مسلمانان، تشنج و دشمنی با  از این. مسلمانان شدند
انسانی امنیت و آسایش فراوانی  - غیرمسلمانان نیز از میان رفت که این راهبرد اخالقی

ژگی مکتب آرمانی است که در پی ساخت؛ این همان وی براي جامعه آن روز فراهم می
ریزي تمدنی  ایمان و امنیت است و در راه پایه طراحی و ساخت آرمان شهر بزرگ 

ها را  بیند و متعهد است که اختالف سترگ، خود را محصور زمان و محدود به مکان نمی
با این پیمان، عالوه بر تقویت روحیه ایثار و گذشت، ) ص(پیامبر. از میان بردارد

در اوضاع کنونی جهان که . اي را نیز از میان برد هاي قومی و قبیله جویی ريبرت
هاي کور دینی و مذهبی؛ رواج تروریسم قساوت آمیز و   هاي داخلی، عصبیت جنگ
در بین ما بودند، دوباره سامانه پیمان برادري را احیا ) ص(گرا، اگر پیامبر اکرم  افراط

                                                                                                                        
 دهی ترجمه و نشر معارف اسالم و علوم انسانیرئیس مرکز سامان. 1
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توان از راهبردهاي  نمی» داري و هویت یابی مسلماناندوران بی«کردند؟ آیا در آغاز  نمی
تقریب اسالمی، همگرایی دینی و اتحاد عموم بشري در ارائه و معرفی : گانه سه
  بهره گرفت؟» گفتمان غدیر«

این مقاله درصدد تحلیل و تقویت این نوع گفتمان ها در ژئوپلوتیک جهان اسالم 
  .است

  ، بیداري اسالمی و هویت مسلمانیبرادري، غدیر، همگرایی: ها کلیدواژه
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  گرایانهفهم غدیر مستلزم نگاهی کل
  

  1احمد اکبري
  2زینب اجاللی

  
ــه دو  اســت کــه آنهــا نخســتین انشــعاب مســلمانان در مســئله امامــت و رهبــري  را ب

متکلمـان شـیعه شـرط مشـروعیت     . گروه بـزرگ شـیعه و سـنی تقسـیم کـرده اسـت      
، حـال آنکـه اهـل سـنت رهبـري را مقـامی عـادي و نیازمنـد         دانندرهبري را الهی می

کننــد، بررســی چرایــی ایــن مهــم بــا روش فلســفی نشــان  تأییــد مــردم قلمــداد مــی
دهد واقعه غـدیر از دو منظـر درونـی و بیرونـی و هـر یـک از ایـن دو بعـد نیـز بـه            می

چهـار شـکل بررسـی در ایـن حالـت      . دو شکل فردي و اجتماعی بررسـی شـده اسـت   
کـه بـر اسـاس آن حـدیث     ) مـن (بررسـی از منظـر درونـی ـ فـردي       -1: انـد از  تعبار

هـاي عقالنـی هـر فـرد     هـاي شخصـی مبتنـی بـر توانـایی     غدیر مبتنـی بـر برداشـت   
کـه در  ) مـا (اجتمـاعی   -بررسـی از منظـر درونـی    -2. مورد واکاوي قرار گرفتـه اسـت  

غـدیر بـوده و    هاي مـرتبط و سـازگار بسـتري بـراي تفسـیر حـدیث       این حالت اندیشه
بررسـی از منظـر بیرونـی فــردي     -3. انـد در تفسـیر و تبیـین ایـن مهـم نقـش داشـته      

جـان و صـرفاً بـر اسـاس نگـاهی      که بـر اسـاس آن حادثـه غـدیر بـه واقعـه بـی       ) آن(
و در ) آنهـا (بررسـی از منظـر بیرونـی اجتمـاعی      -4. عینی مد نظـر قـرار گرفتـه اسـت    

خصـوص و افـراد دخیـل در حادثـه غـدیر       هاي صـورت گرفتـه در ایـن    آن به گفتمان
                                                                                                                        

  )  akbari.180@gmail.com(استادیار دانشگاه آزاد اسالمی بردسکن، نویسنده مسئول  . 1
 دبیر آموزش و پرورش شهرستان زاوه. 2
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دهـد کـه فهـم درسـت از واقعـه غـدیر مسـتلزم        نتـایج نشـان مـی   . شـود پرداخته مـی 
 –مـا   –مـن  (گرایانـه اسـت کـه در آن همـۀ ابعـاد ذکرشـده       رسیدن بـه نگـاهی کـل   

  .به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند) آن و آنها
  گرایانهکل غدیر، امامت، شیعه، سنی، نگاه: ها کلیدواژه
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  موزه غدیر؛ اوج ابالغ والیت به عنوان یک تفکرآ
  )بخش بودن استمرار وحدت اسالمیبا تأکید بر ضمانت(

  
   1گالره امیري

  
غدیر یک رخداد تاریخی صرف یا تنها یک سرزمین نیست، بلکه یک سرفصل 

کند،  یت میاعتقادي و یک تفکر است، نشانه و رمزي است که از تداوم خط نبوت حکا
گیرد و رسالت همه پیامبران در آن مفهوم  ها از آن منشأ می مایه همه طاعت درون
بدیهی است که . داران امامت است غدیر نقطه تالقی کاروان رسالت با طالیه. یابد می

این عوامل موجب شده غدیر را حلقه میانی رسالت و امامت بشناسیم و والیت را تداوم 
هاي غدیر را چنین بیان کرد که  توان آموزه وجه به مسائل ذکرشده، میبا ت. نبوت بدانیم

امامت مکمل تبلیغ رسالت الهى، مایه تکمیل دین، عامل نومیدى دشمنان اسالم و 
ترین  از این رو، شناخت غدیر، از ضروري. همچنین ضامن استمرار وحدت اسالمى است

  .هاي اعتقادي است ترین شناخت و بنیادي
اله تالش بر آن است تا با استفاده از متون مقدس اسالمی، شواهد در این مق

هاي سیاسی و حکومتی غدیر را  هاي پژوهش تاریخی، آموزه کارگیري شیوه تاریخی و به
  .به عنوان یک تفکر مورد بررسی قرار دهیم

  تکمیل دین هاي غدیر، امامت، والیت، آموزه: ها کلیدواژه

                                                                                                                        
  دانشجو دکترا تاریخ اسالم، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1
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  اءنسبت غدیر با رسالت انبی
  

  1صفت فاطمه امین
  

پیامبران الهی هر کدام وظایف مخصوص به خود را داشتند که این وظایف با توجه 
به عوامل گوناگون مانند زمان رسالت و مخاطبانشان متفاوت بود و همین امر منجر به 

اما آنچه که در میان . منحصر بودن معجزه هر پیامبر نسبت به دیگري شده است
ها به سوي کمال مطلق، یعنی حق تعالی  مشترك بوده هدایت انسانوظایف پیامبران 

با توجه به محدود بودن عمر انبیاء و خاتمه یافتن نبوت با پیامبر گرانقدر . است
ها را به حال خود رها  توانیم تصور کنیم که خداوند بعد از ایشان انسان نمی) ص(اسالم

ها مسدود گشته  راه هدایت انسانکرده است، و چون دیگر پیامبري حضور نداشته، 
هدایت (به همین دلیل ماجراي غدیر مهر محکمی بر تداوم رسالت مهم انبیاء . است
) ع(بر حق ایشان، یعنی امامان معصوم است که بعد از پیامبر توسط جانشینان) ها انسان

  . صورت پذیرفته است
 پیامبران، رسالت، هدایت، غدیر : ها کلیدواژه
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شیعی  اشت غدیرخم تالشی براي احیاي فرهنگبزرگد  
  بویه در دوره آل

  1پریسا امینیان
   2کیمیا کشتی آرا

  
ق، اوضاع شیعیان و مذهب شیعه . هـ 321با تأسیس حکومت آل بویه در سال 

بویه اولین حکومت شیعه مذهب در ایران بود و با قدرت فراوان موفق  آل. تغییر یافت
  .داد تسلط یابد و بر کلیه امور چیره گرددشد بر خلیفه عباسی در بغ

بویه موجب شد که این حکومت شیعه مذهب عالوه  ساله آل 127دوران حکومت 
هاي شیعی تالش کند و برخی  بر فرمانروایی مقتدرانه سیاسی، در ترویج فرهنگ و آیین

ی ها به علت تسلط اهل سنت و خلفاي عباس هاي شیعی را که مدت ها و مناسبت از سنت
  .ممنوع گشته و به فراموشی سپرده شده بود، زنده کند

ها قبل از سوي بسیاري از دانشمندان اعم از  غدیرخم از آن جمله بود، اگرچه مدت
شیعه و سنی صحت آن مورد تأیید قرار گرفته بود، اما به علت فشار و تعصب از سوي 

  .اهل سنت صحبتی از آن در میان مسلمانان نبود
ترین فرمانروایان آل بویه براي اولین بار پس از مدت زیادي که از  مهممعزالدوله از 

الحجه دستور داد که به  ق در روز هجدهم ذي. هـ 352این واقعه گذشته بود در سال 
                                                                                                                        

 ) parisa_am20042003@yahoo.com(کارشناس تاریخ ایران اسالمی . 1
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هاي بعد نیز تکرار  مناسبت واقعه غدیرخم جشن و شادي برپا شود که این کار در سال
  . هم مسلمین مبدل شدگردید و غدیر از آن پس به یکی از اعیاد م

    غدیرخم، آل بویه، شیعیان، عباسیان: ها کلیدواژه
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  غدیر در آیینه اشعار شاعران لبنانی
  

  1حدیث باقري 
ادبیات یکی از ابزارهایی است که پیوسته در خدمت مردم بوده و نویسندگان و 

از غدیر . ندا شاعران از آن به عنوان ابزاري براي بیان افکار و عقاید خویش سود برده
ها در  وقایعی است که از همان ابتدا مورد توجه شاعران قرار گرفت و در گذر قرنجمله 

داشته و شاعران مذاهب گوناگون را بر آن داشته درباره آن  ادب و فرهنگ مردم حضور
  .شعرسرایی کنند

 آوردهاي ادبیات عرب بعد از ظهور اسالم راهی پر فراز و نشیب را طی کرده و دست
یکی از این دستاوردها، توجه به واقعه . گیري را در مضامین شعري خود جاي داد چشم

  .غدیر است که در شعر اکثر شاعران عرب متجلی است
را در خالل اشعار شاعران ) غدیرخم(مقاله حاضر بر آن است تا این رویداد تاریخی 

  .لبنانی به تصویر کشد
  .، شاعران لبنانی)ع(امام علی  غدیرخم، ادبیات عرب، شعر،: ها کلیدواژه
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  نسبت خطبه غدیر به آیات منتسب به آن واقعه 
  

  احمد باقریان ساروي 
هجري براي انجام فریضه و تعلیم مناسک حج به مکه  10در سال ) ص(پیامبر 

حضرت در جز دو حکم حج و والیت در طی دوران رسالت خویش همه . عزیمت کردند
آمد و از ) ص(رو، جبرئیل نزد رسول خدا  از این. مردم ابالغ فرمودنداحکام شریعت را به 

در موقف حج، . جانب خداوند از پیامبر خواست این دو حکم الهی را به مردم ابالغ کند
خداوند به تو دستور : جبرئیل پس از قرائت آیات نخست سوره عنکبوت بر پیامبر فرمود

را به جانشینی خویش بر امت منصوب کنی، طالب  ابی بن دهد که بعد از خود علی می
وحی خود را معرفی نموده و هر آنچه از علم و میراث انبیاي پیشین نزد توست به وصی 

پس از پایان حج کاروان به سوي . طالب تسلیم نمایی ابی بن و خلیفه پس از خویش، علی
نازل شد و جبرئیل در مسیر حرکت به سمت مدینه بارها بر پیامبر . غدیر حرکت کرد

سوره حجر  95-90دستور اعالن والیت را براي پیامبر آورد و در نهایت طی آیات 
گردان، ما تو را از شر  دستور داد آنچه به تو امر شده ابالغ کن و از مشرکان روي

   .مسخره کنندگان حفظ خواهیم کرد
که  درحالی. پیامبر با نزول این آیات به سمت منبر رفت و امیر المومنان را فراخواند

الهم وال من وااله و عاد من عاداه من «دست پیامبر بر شانه آن حضرت بود فرمود 
حضرت در ضمن سخنان خویش به آیاتی از قرآن اشاره . »کنت مواله و هذا علی مواله

و آیاتی در ارتباط با مأموریت ) ع(کرد که در آن میان آیاتی به والیت و امامت علی
   .خاص آن واقعه بود

ژوهش حاضر با موضوع نسبت خطبه غدیر با آیات منتسب به آن واقعه در صدد است  پ
که با توجه به اقوال مفسران و روایات متواتر موجود باالخص در منابع اهل سنت به این 
سوال اصلی پاسخ دهد که مفسران و راویان اهل سنت چه آیاتی را به خطبه غدیر 
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همچنین، نظر مفسران و راویان . دهند ارائه می نسبت داده و چه تفسیري از آن آیات
یا ایها الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما «آیه  2اهل سنت راجع به 

انما ولیکم اهللا و رسوله والذین آمنوا الذین «و » بلغت رسالته، واهللا یعصمک من الناس
  .چیست» یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة و هم راکعون

در بخش . ین راستا، راقم، پژوهش خویش را به دو بخش اصلی تقسیم کرده استدر ا
نخست به تفاسیر موجود در این راستا خواهد پرداخت و در بخش دوم با توجه به سیره و 

  . کند پردازد که آیاتی از قرآن را به واقعه غدیر منتسب می تاریخ به روایاتی می
هد آمد بازتاب نگرش اهل سنت است در انتساب در پایان آنچه از پژوهش به دست خوا 

اي که پیامبر گرامی  آیاتی از قرآن به واقعه غدیر و تفاسیر آنها از این واقعه عظیم، واقعه
را با فرمان خداوند به عنوان جانشین و وصی و ولی زمامدار ) ع(علی) ص(اسالم

  .مسلمانان براي پس از رحلت خود معرفی و منصوب فرمود
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  تأملی بر خاستگاه مشروعیت سیاسی دولت شیعی با اتکاي
  بر روایت غدیر

  
   1مهدي براتعلی پور

  
هاي تاریخی دالیل گوناگونی براي اطاعت افراد جامعه سیاسی از  در همه دوره

شود تا از کاربرد اجبارآمیز  این دالیل موجب می. هاي حاکم وجود داشته است قدرت
جلوگیري شود و افراد با انگیزش درونی و اختیار کامل به قدرت و توسل به زور عریان 

هاي دروغین که  اما وراي فریب عمومی و استنادجویی. دردهند فرامین حکومتی تن
هاي ضدمردمی و استبدادي  واقعیت پنهان بسیاري از دالیل مشروعیت بخش حکومت

در اعمال  آید، پذیرش و اهمیت بخشیدن به فردیت افراد و حق آنان شمار می به
هاي  کند که امتیاز برجسته رژیم حاکمیت سیاسی در جامعه، از واقعیتی حکایت می

کننده در مشروعیت سیاسی  بر این اساس، اراده همگانی نقش تعیین. ساالر است مردم
این پرسش چه . آورد مندي از آن ثبات و امنیت عمومی را به ارمغان می پیداکرده و بهره

آید که آیا اراده عمومی عنصر مشروعیت بخش در حاکمیت دولت بسا تکراري به نظر 
پذیرش هر یک از این . یابد شیعی تلقی گردیده یا صرفاً به کارآمدي حکومت ارتباط می

در فرض نخست، هیچ . دو مبنا پیامدهاي مهم اجتماعی و سیاسی به همراه دارد
دي قدرت سیاسی را حکومتی بدون رأي و خواست مردم مشروعیت و حقانیتی براي تص
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شود و هیچ  در این جا، تنها منبع مشروعیت بخش اراده همگانی تلقی می. دارا نیست
بدین ترتیب، فارغ از شیوه اداره امور و . تواند جایگزین آن شود عنصر دیگري نمی

ترین مسئله، حق و  داري، باالترین و مهم رعایت حقوق مردم یا به بیان دیگر، مردم
اما در فرض دوم، استقرار و کارآمدي . تشکیل حکومت سیاسی است خواست مردم در

بخش  شود و سایر منابع مشروعیت رژیم سیاسی در گرو رأي و خواست مردم دانسته می
  . کنند اولویت پیدا می

گراي علوي، غایت کسب و حفظ قدرت سیاسی اقامه عدل و  در الگوي دولت اخالق
کسب قدرت سیاسی براي تحقق . عنوي استهاي متعالی و م تحقق بخشیدن به هدف

تواند ارزشمند تلقی  بخشیدن به اهداف متعالی معنوي و برقراري عدالت اجتماعی می
در این الگو، اهداف . آید گردد ولی قدرت سیاسی به خودي خود ارزشمند به شمار نمی

ها باید  گونه که حکومت همان. خورده است الهی حکومت با خواست همگانی گره
مندي حکومت از حمایت  هاي دینی را پاس بدارند، تأمین رضایت عمومی و بهره رزشا

ها نه تنها امري پسندیده و نیکو، بلکه ضروري و بایسته  عمومی نیز در شمار این ارزش
اي که با فقدان اعتماد عمومی مشروعیت نظام سیاسی نیز  گونه به. تلقی شده است

  .خوش آسیب خواهد شد دست
. داند پرستی، و به بیان دیگر، دنیاپرستی را در تقابل با خردگرایی می شهوت) ع(امام علی

انسان افزون بر هدایت این رسول باطنی، نیازمند بهره جستن از رسول ظاهري نیز 
ها دانسته شده است،  به این دلیل، هدف از بعثت انبیا بیدار کردن فطرت انسان. هست

  .کنند ها آشکار می رد را بر روي انسانهاي خ زیرا پیامبران الهی گنجینه
داري، دولت  خاستگاه مشروعیت سیاسی، اراده همگانی، کارآمدي، مردم: ها کلیدواژه

  .شناسی خردباور، مفهوم فردیت، خردگرایی شیعی، روایت غدیر، انسان
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  پیوند واقعیت با آرمان در الگوپردازي رهبري دینی؛ حرکت
  از سرآمدي به شایستگی 

  
   1پور مهدي براتعلی

 علی زیرکی حیدري
  

داراى «گردد که  به کسانی اطالق می» سرآمدان«شناسی سیاسی واژه  در جامعه
هایى عالى در زمینه  خصوصیاتى استثنایى و منحصر به فرد یا داراى استعداد و قابلیت

به بر این اساس، آنان در نتیجه قدرتى که . »ها هستند کار خود یا در بعضى فعالیت
کنند  گذارند یا به وسیله تصمیماتى که اتخاذ مى آورند و تأثیرى که برجاى مى دست مى

آورند، در کنش تاریخى جامعه  وجود مى ها، احساسات و هیجاناتى که به وسیله ایده یا به
ها، چه از  فرض استوار بود که انسان مفهوم سرآمدي بر این پیش. شوند مؤثر واقع مى

در کل جامعه و . از نظر فکرى و اخالقى، با یکدیگر برابر نیستندجهت جسمانى و چه 
بر اساس . هاىِ آن، برخى کسان از دیگران بااستعدادترند در هر یک از قشرها و گروه

الگوپردازي رهبري دینی در واقعه غدیر، سرآمدگرایی شکل کامالً ارزشی به خود 
دارد که از بارور شدن و شکوفایی  هاي افراد اشاره گیرد و به آن دسته از شایستگی می

هاي درونی و اخالقی آنان نشأت گرفته و مستلزم برتري یافتن در موقعیت  ظرفیت
هاي درونی افراد در جریان  بدین ترتیب، نخست توانمندي. اجتماعی و سیاسی است
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و و ثانیاً، به جایگاه برتر اجتماعی . شود تالش فرد به کماالت اخالقی و ارزشی منجر می
از این رو، در این الگوپردازي سرآمدي به شکل . بخشد سیاسی آنان مشروعیت می

اندرکاران حوزه عمومی جامعه  گردد تا دست شود و تالش می ساالري نمایان می شایسته
این امر نشانگر تالش براي فروکاستن از . از میان شایستگان الهی برگزیده شوند

در این معنا، . حرکت به سوي شایستگی استستیز سرآمدي و  هاي دموکراتیک سویه
  .خورد آرمان مطلوب شایستگی با واقعیت نه چندان مطرود سرآمدي پیوند می

فشرده و  مدار بر عدالت اجتماعی پاي در الگوپردازي والیت شیعی، شایستگان اخالق
گذاري رفاهی دولت دینی را با انجام اصالحات گسترده اجتماعی همراه  سیاست

بر . پذیرد عدالت هم چنان که ویژگی برتر فرد است، در جامعه نیز عینیت می. ندساز می
چنان که فرد باید عادل باشد، جامعه نیز باید در مسیر عدالت حرکت  این اساس، هم

هاي  توان به وظایف عدالت محورانه کارگزاران حکومتی و گروه از این منظر، می. نماید
) ص(نقش خود را در جامعه پس از حضرت رسول) ع(نامیرالمومنی. سیاسی اشاره داشت

این . دهد خواهانه پیوند می ایفاي مسئولیت اجتماعی دانسته و آن را با آرمان عدالت
ایشان . شود گر می شده ضعیفان جلوه رفته و پایمال آرمان در بازستاندن حقوق از دست

هاي  و سلطه افراد یا گروهسر منشأ فقر و ناداري اجتماعی را روابط ناعادالنه اقتصادي 
ناپذیر تغییرات گسترده اجتماعی داللت  این امر بر ضرورت اجتناب. داند طلب می زیاده

اي با فقر و محرومیت مورد توجه قرار  دارد و عمران و آبادانی را به مثابه مبارزه ریشه
  .دهد می

مدگرایی، غدیر، الگوپردازي رهبري دینی، دموکراتیک ستیزي، سرآ: ها کلیدواژه
گذاري  ساالري، نابرابري ذاتی، کماالت اخالقی، عدالت اجتماعی، سیاست شایسته
  .رفاهی
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  نسبت خطبه غدیر با آیات منتسب به آن واقعه
  

  1مهدیه بمانی
  

مائده در روز غدیر نازل شده اسـت   67و  3آیا آیات . کنیم بحث را با یک سؤال آغاز می
ابتـدا نظـر مخالفـان    . نظریـه موافـق و مخـالف وجـود دارد    یا خیر؟ براي این بحـث دو  

کنیم و با بررسی رجالی سند پاسـخ محکمـی    کثیر را بررسی می تیمیه و ابن همچون ابن
جایگاه غـدیر در منـابع روایـی و     -1: سپس نظر موافقان را حول سه محور. خواهیم داد

ـ   -3نظر برجسته بزرگان شیعی و سنی  -2اسالمی  ا آیـه اکمـال بررسـی    رابطه الیـوم ب
  . خواهیم کرد

در » الیوم اکملـت «دهند آیه  اقوال و روایات وارد از طریق اهل سنت همگی گواهی می
شان نزول آیه در کتب امامت و تفاسـیر   روز غدیر نازل شده است و روایات شیعه درباره 

  .معتبر موجود است
  مائده، خطبه، غدیر، شیعه و سنی :ها کلیدواژه
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هاي غدیر در برپایی صلح جهانی و  ن تأثیرات و توانمنديتبیی
  کاستن از تفرقه و خشونت

  
   1طاهره بیژنی

  
این ) ص(اي که پیامبر اکرم  واقعه غدیر اتفاقی بس بزرگ و پرمعنا است، به گونه

روز بزرگ را در حضور هزاران نفر از همراهان خود در بازگشت از سفر حج اعالم نمود 
پیامبر با . خویش و آغاز دوران جدیدي را براي مسلمانان رقم بزند تا پایان رسالت

ریاست امور سیاسی و مذهبی را به ایشان و فرزندانش ) ع(مداري حضرت علی  والیت
و مطابق با قاعده لطف خداوند و با ) ع(واگذار کرد تا با امتداد امامت توسط ائمه اطهار 

نگارنده در . بهره نماند و لطف خداوندي بی گاه از رحمت هدف برپایی عدالت، زمین هیچ
آمیز غدیر، به  هاي رحمانی و صلح این مقاله در پی آن است تا با تبیین مبانی و آموزه

ها و تأثیرات و پیامدهاي این واقعه در برپایی و حفظ و گسترش صلح جهانی  توانمندي
در برپایی صلح جهانی و ترین محور این مقاله بررسی نقش و تأثیرات غدیر  مهم. بپردازد

  .کاستن از تفرقه و خشونت است
  اسالم، غدیر، صلح جهانی، تفرقه و خشونت: ها کلیدواژه
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  مفهوم والیت در خطبه غدیر
  
  1فریبا پروانه
  شهناز آبیار

  
جامعیت دارد و مفاهیم دیگري چون امامت و خالفت را نیز شامل » والیت»  واژه

واله« غدیرفراز  گردد، در خطبه می م ت نْ ، به این نکته اشاره دارد که فلسفه »...منْ کُ
یابد و همواره باید در میان امت اسالمی کسی باشد  ارسال رسل با اصل امامت تداوم می

  .که از سوي خدا راهنمایی بشر را بر عهده گیرد
و نیز اهمیت موضوع، سبب گردیده تا گروه کثیري از » والیت«جامعیت معناي 

ن و غالب اهل سنّت گمان کنند که در این خطبه فقط همین فراز در اشاره به شیعیا
مطرح شده و همین گمان نیز سبب گردیده تا برخی ) ع(شأن و جایگاه امیرالمؤمنین

، ...و ترجمه آن به دوستی و » والیت«سعی کنند با تشکیک در معنا و مفهوم واژه 
  . ی به خالفت نداردمدعی شوند که معناي والیت دوستی است و ربط

در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش اسنادي عالوه بر معناي واژه والیت و 
به لحاظ تکوینی مورد ) ص(اثبات ارتباط آن با خطبه غدیر، جایگاه حضرت رسول اکرم

بررسی قرار گیرد و در پایان چند پیشنهاد جهت شناساندن اهمیت روز غدیر و خطبه 
 .  گردیده استغدیر ارائه 

 
  

                                                                                                                        
     )fariba-parvaneh50@yahoo.com(  نویسنده مسئول کارشناس ارشد علوم اجتماعی. 1

      )abyar_sh@yahoo.com( کارشناس ارشد علوم تربیتی. 2

mailto:fariba-parvaneh50@yahoo.com
mailto:abyar_sh@yahoo.com


 

٢٩ 

  
  
  

  انعکاس حماسۀ غدیر در ادبیات منظوم فارسی
  

  1حسین پریزاد
  2محمدعلی نجفی

  
رغم نگارش صدها و بلکه هزاران کتاب  عظمت حادثۀ غدیر بدان اندازه است که به

توان  پیرامون آن، هنوز به آن حادثۀ شگرف و عظیم تاریخ بشر از زوایاي جدید می
خویش را در سه اقلیم قرآن، سنت و » الغدیر«اب مشهور عالمۀ امینی کت. نگریست

تواند در بیان چگونگی  ادبیات عرب به نگارش در آورده است و یکی از مباحثی که می
طرح مسئلۀ غدیر در درازاي تاریخ باعث روشن شدن سیر تبیین ماجراي غدیر گردد، 

   .است هاي رایج در تمدن اسالمی نگرش به نگاه ادیبان و شاعران زبان
نویسندگان در مقالۀ کنونی در زمینۀ بررسی غدیر و مباحث مرتبط با آن، به 
جستجوي ذکر این حادثۀ و بیانات مختلف شاعران و ادیبان پارسی گوي در طول تاریخ 

صد دیوان شعر، مصادیقی را  دوازده قرنی ادبیات فارسی پرداخته و با بررسی بیش از یک
انگیز تاریخی که در جهت ائتالف امت  کایت متواتر و شگفتاز تصریح یا اشاره به این ح

شناسی حاالت  در انتها پس از ریخت. اند و همگرایی مسلمانان مؤثر است، ذکر نموده
شاعران در اشاره به حماسۀ غدیر، از برخی خألهاي تاریخ ادبیات فارسی نسبت به این 

ه از ادبیات عظیم عربی در وادي اي و برگرفت حماسه یادشده و با ارائه راهکاري مقایسه
  .غدیر، مقاله به اتمام رسیده است

  .غدیر، شعر و ادبیات فارسی، سیر انعکاس حماسۀ غدیر: ها کلیدواژه
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   واقعۀ به) المالس علیه(امیرالمؤمنین احتجاج
  آن خطابۀ و غدیر

  
 1پوراسماعیل احسان

 2آشتیانی خلیلی سمیه

 
اي اسـت کـه    خطابـه ) ع(ت بالفصـل حضـرت علـی   از نصوص متعدد بر امامت و خالف

الـوداع ایـراد فرمودنـد؛ صـراحت الفـاظ       در منطقه غـدیرخم و در حجـه  ) ص(پیامبراکرم
در ایـن خطبـه و شـرایط خـاص ایـراد      ) ع(بر جانشـینی امیرالمـؤمنین  ) ص(خدا رسول 

در ایـن  . آن، اهمیت این نـص را نسـبت بـه سـایر نصـوص دو چنـدان سـاخته اسـت        
ت، اسـتناد و احتجـاج   ه نسـبت بـه ایـن واقعـه و خطابـه مغفـول مانـده اسـ        چ میان، آن

نسبت بـه آن اسـت کـه بـا بررسـی اسـناد روایـی و تـاریخی روشـن          ) ع(امیرالمؤمنین
هاي متعـدد و حسـاس تـاریخی ـ سیاسـی نسـبت بـه ایـن           شود ایشان در موقعیت می

انـد   اج داشـته در ایـن روز احتجـ  ) ص(یخی و موضـعی از خطبـه پیـامبر اکـرم    واقعه تار
هـاي مختلـف از واژه    هـا پاسـخگوي برخـی شـبهات همچـون برداشـت       که این استناد

  .در این واقعه خواهد بود) ع(مولی و نیز تشکیک نسبت به حضور امیرالمؤمنین
  ) علیه السالم(امامت، غدیر، خطبه غدیر، احتجاج، امیرالمؤمنین : ها کلید واژه

                                                                                                                        
 )info@ehsanpouresmaeil.com(تهران  حدیث، پردیس و قرآن دانشگاه استادیار. 1

  تهران مرکزي اسالمی، واحد آزاد دانشگاه وحدیث، قرآن علوم دکتري دانشجوي .2
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  ر مورد واقعه غدیرخمنقد و بررسی دیدگاه مستشرقان د
  

  1ریحانه پورخلیلی
پژوهی برخاسته اند و در این مسیر گاهی اوقات  قرنهاست که مستشرقان به اسالم

یکی از موضوعاتی که به دلیل . به علل مختلف چهره ناقصی از مسائل را ارائه دادند
 گستردگی و اهمیت خاصش مورد توجه مستشرقان قرار گرفت، مسئله امامت و خالفت

ترین مسئله در این محور، مسئله امامت و  اساسی. بوده است) ص(پس از پیامبر اکرم 
  .است) ع(جانشینی امام علی 

اي وارد  مستشرقان با استفاده از دیدگاه معاندان شیعه در مسئله واقعه غدیرخم شبهه
ررسی در این مقاله پس از بیان نظرات خاورشناسان در این زمینه به نقد و ب. اند ساخته

  .پردازیم و اندیشمندان اسالمی می) ع(هاي ائمه اطهار  این نظرات با توجه به دیدگاه
  .، واقعه غدیرخم، شیعه)ع(مستشرقان، امامت، غدیر، امام علی : ها کلیدواژه

  
   

                                                                                                                        
 )baranashk543@yahoo.com( ارشد رشته علوم قرآن وحدیث دانشجوي کارشناسی. 1
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  )هاي جهانی کردن اسالم امامت راه( الغدیرشدن و  جهانی
  

   1محمدجواد پیرمرادي
  

شدن وجود دارد؟ این نوشتار برداشتی اسالمی از  و جهانی رالغدیاي بین  آیا رابطه
شباهت نیست و  هاي ادبیات موجود در این باره بی شدن دارد که به بعضی جنبه جهانی

و  الغدیرشدن مطرح است  بر این باوراست با توجه به آنچه امروزه در باره جهانی
است، با ) شیعه= امتاسالم ام(محتواي آن که اثبات حقانیت سند اسالم راستین 

حال خود نیز  کشد و درعین از سویی آن را به چالش می. اي جدي دارد شدن رابطه جهانی
هاي  حاصل این نوشتار این است که عالمه امینی پایه. شدن است دار نوعی جهانی داعیه

اسالم یک دین جهانی است ولی با فاصله گرفتن از . اسالم راستین را تثبیت نموده است
روح کلی این پیام آسمانی ) ص(بیت رسول خدا ر اصلی فهم اسالم، یعنی اهلمسی

المللی دفاع از خود را بدون  گونه اي که زبان بین دیده و رنجور شده است، به آسیب
عالمه امینی سند حقانیت اسالم امامت را در معرض افکار . اش فاقد است معلمان واقعی

المعارف الغدیر توانست سند رسمی  نوشتن دایره عالمه امینی با. است جهانی قرارداده
شود به  شدن اسالم فراهم می والیت امیرالمؤمنین را که با اثبات آن شرایط جهانی

کرسی بنشاند و پس از تألیف این کتاب است که دانشگاه االزهر تشیع را به عنوان یکی 
ي انقالب اسالمی با ویژه بعد از پیروز اکنون به. آورد می از مذاهب اسالمی به شمار

هاي شیعی، تشیع نه تنها براي همه مسلمین بلکه براي کل بشر پیام دارد، پیامی  آموزه
تشکیل . »ان اعبدواهللا واجتنبو الطاغوت«دهد،  که جوهر رسالت انبیاء را تشکیل می

تشیع براي تحقق این . حکومت بر اساس اصل امامت نیز براي تحقق همین هدف است

                                                                                                                        
 ) ع(علمی دانشگاه جامع امام حسین  عضو هیئت. 1
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هایی برخوردار  اهللا از آموزه بیت رسول ي از معلمان واقعی دین، یعنی اهلهدف با پیرو
تشیع از طریق . کند است که عملیاتی کردن آنها زمینه جهانی شدن اسالم را فراهم می

بینی توحیدي  اهللا و با استفاده از قرآن و کلمات رسول خدا شالوده جهان بیت رسول اهل
ین است که معرفت منحصر به معرفت حسی نیست و کند و آن ا جهانی خود را بنا می

در نتیجه دین نیز منحصر در ظاهر الفاظ نیست، پس براي فهم باطن آن بشر نیازمند 
اسالم آخرین قانون سعادت بشر است که ). اصل امامت(معلمانی شبیه رسول خداست 

سعادت اخروي خواهد با اصالح دنیاي مردمان  اهللا بر بشر ابالغ شده است و می با رسول
آنها را تأمین نماید و اجراي این قانون جز توسط مجریانی مبرا از خطا در فهم دین و 

عیار براي بشر ممکن نیست و این الگوها به وسیله رسول  عمل به آن و الگوهایی تمام
اما اسالم . اند و تنها تشیع است که به این الگوها تمسک جسته است خدا معرفی شده

اش و از سوي دیگر به جهت تهدیدات  ی در اثر تبلیغات دشمنان تاریخیامامت از سوی
اندام نماید و نقش محوري خود را در جهان  عملی دشمن در گذشته نتوانسته عرض

  . اسالم ایفا نماید
  : اند از توانند اسالم را جهانی سازند عبارت هاي اسالم امامت یا تشیع که می آموزه

بنابراین دین و جهان و انسان همگی ظاهروباطن معرفت منحصر به حس نیست، 
  . دارند

  . عقل حجتی در کنار حجت ظاهره یعنی نبی است
  . دین براي شکوفایی عقل آمده و هردو در کمال آدمی نقش جدي دارند

لین این مجریان بعد از اسالم براي اجرا به مجریان معصوم نیاز دارد و او
  .است) عج(رین آنها حضرت مهدي و آخ) ع(امیرالمؤمنین) ص(اهللا رسول

  . دیانت از سیاست جدا نیست همان طور که دنیا از آخرت جدا نیست
هاي دینی و اخالقی در  شهادت یک اصل جاودانه براي حفظ ایمان و ارزش

ها به بن بست رسیده  شرایطی است که دشمن خباثت را به اوج رسانده است و تمام راه
اش  است که خود و خانواده) ع(ان حضرت اباعبداهللایعیالگوي شهادت امام سوم ش. است

  ).عاشورا(هاي اسالمی کرده است  را فداي آرمان
اهللا جهان را از عدل و داد پر  عاقبت از آن پاکان است و سرانجام مردي از آل رسول

و این از طریق ایجاد ) مهدویت(کند ولی امت باید شرایط ظهور را آماده نماید  می
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و ایجاد ) فقیه ولی(سازي در عصر غیبت توسط اشبه الناس به امام حکومت و فضا
وحدت اسالمی و مبارزه با مظاهر شرك و کفر از طریق اجراي صحیح عبادات اسالمی 

  .هاي عبادي است همچون حج و جهاد و سایر برنامه
گویی به  اجتهاد زنده در تشیع نقش مهمی در بازخوانی مکرر اسالم و پاسخ

و این اسباب جلب توجه سایر مسلمین به . ید متناسب با زمان استهاي جد پرسش
  .  بیت است عالمان پیرو مکتب اهل

  اسالم امامت، تشیع، الغدیر، عالمه امینی، جهانی شدن: ها کلیدواژه
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  غدیر در آیینه اسناد و مدارك شیعه و اهل سنّت
  

   1نفیسه ثباتی
  

ی است که مورد اختالف بین دو گروه حادثه غدیر یکی از موضوعات اصلی و اساس
کمتر واقعه تاریخی در جهان، بسان رویداد غدیر مورد . بزرگ اهل سنّت و شیعه است

توجه طبقات مختلف از محدث، مفسر، متکلّم، فیلسوف، خطیب، شاعر، مورخ و 
  . نویس قرار گرفته است سیره

ه حضرت رسول زمان حیات طیب حدیث غدیر در نخستین روزهاي صدور و در
در بین مسلمانان منتشر شد چرا که افزون بر اهمیت و ویژگی موضوع، به ) ص(اکرم

. ها هزار نفر از اقطار مختلف آن را شنیده بودند تصریح بسیاري از مورخان و محدثان ده
اند، این در حالی  طبق تحقیق علّامه امینی صد و ده نفر از صحابه آن را روایت کرده

  .اند نفر آن را نقل کرده 84صحابه از میان تابعین   از دوره است که پس
در این پژوهش سعی شده است که گذري کوتاه بر منابع اهل سنّت و شیعه شود و 
بخشی از دالیل امامیه در منابع اهل سنّت که گویاي وحدت رویه و عقیده خاصه و 

  . شود عامه در منابع و متون دینی و تاریخی و تفسیري است یادآوري
همچنین به این پرداخته شده است که دانشمندان اهل سنت در برابر حدیث غدیر 

ترین آنها شرح داده خواهد شد که شناخت این  اند و مهم به چند صورت موضع گرفته
مواضع در هر موضوع کمک شایانی به گفتمان و اعمال انسجام و وحدت بین فرق 

  .هد کردمختلف اسالمی در مورد جایگاه غدیر خوا
  .، اهل شیعه، اهل سنت)ع(، امام علی )ص(غدیر، پیامبر  :ها کلیدواژه
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  تصویر جشنواره غدیر فاطمیان در منابع دوره اسالمی
  

  1احمدي فاطمه جان
  2سید ناصر موسوي 

  
بن  داشت غدیر به عنوان جشنی رسمی همواره نماد پذیرش بالفصل علی گرامی

از میان . وعیت مذهبی دولت اسالمی بوده استطالب پس از نبی اعظم و مشر ابی
داشت این جشن جهدي  داشت و پاس هاي شیعی، فاطمیان اسماعیلی در گرامی دولت

تا سال سقوط ) هجري 363(به مصر  باهللالدین ااز زمان ورود المعز. وافر مبذول داشتند
د به هرچن. شد ساله این جشن باشکوه تمام برگزار می همه) هجري 567(فاطمیان 

دالیل مختلف تنها چند گزارش کوتاه از برگزاري جشن غدیر در دوره سه خلیفه فاطمی 
رغم برگزاري این جشن پرهزینه،  برجاي مانده است، جاي بسی تعجب است که به

اند و  اي بدان نداشته میسر هیچ اشاره منابعی چون سفرنامه ناصرخسرو، اخبار مصر ابن
مورخان . اند الطویر مفصل درباره این جشن قلم فرسوده این در حالی است مسبحی و ابن

تغري بردي و مقریزي هم در قرن نهم هجري به  اي چون قلقشندي، ابن برجسته
دو مورخ نخست تنها به این نکته . اند تفصیل به آیین غدیر در عصر فاطمیان پرداخته

داشتند و  ا میاند که فاطمیان جشن غدیر را به عنوان عیدي شیعی برپ کرده اشاره
                                                                                                                        

  )Janahmad2004@yahoo.com(دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء . 1
 ) snmusavi962@gmail.com(دکتري تاریخ اسالم دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد . 2
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قبول به  مقریزي هم جزئیات جشنواره عید غدیر فاطمیان را با شرحی مبسوط و قابل
الطویر قیسرانی نقل کرده است و اشارات  مامون و ابن زوالق، مسبحی، ابن نقل از ابن

حال این سوال بجاست که مورخان . مفصلی به سیر تحول این مراسم نموده است
. اند ورخ چه تصویري از جشنواره غدیر عصر فاطمیان ارائه دادهنگار و سیاحان م جغرافی
هاي غدیر در منابع جغرافیایی و تاریخی چیست؟ به نظر این مورخان چرا فاطمیان  مؤلفه

تواند باشد  اند؟ پاسخ این سواالت هدف این پژوهش می به عید غدیر توجه بیشینه داشته
نش تاریخی، تصویري تاریخی از تا از طریق این پژوهش ضمن گشودن مرزهاي دا

  .رویکرد منابع به آیین غدیر و تطور آن حاصل گردد
  الطویر، مسبحی مراسم عید غدیر، فاطمیان، مقریزي، قلقشندي، ابن: ها کلیدواژه
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  مراسم جشنواره غدیر در مصر عصر فاطمی
  

  1احمدي فاطمه جان
  2سید ناصر موسوي 

  
هاي  هـ به برگزاري آیین 362از همان سال ورود به مصر ) هـ 567-297(فاطمیان 

ویژه  هاي شیعی، به در این میان آیین. مختلف دینی و قومی توجه جدي مبذول داشتند
جشنواره غدیر و سوگواره عاشورا، به جهت ارتباط وثیق با هویت دولت شیعی فاطمیان و 

مطابق اطالع . ن اهمیت ویژه یافتمشروعیت مورد ادعاي این دولت در مقابل عباسیا
رقابت با تسنن رسمی . شد ساله در مصر فاطمی برگزار می منابع، جشنواره عید غدیر همه

عباسیان، تقویت هویت شیعی فاطمیان و مشروعیت دولت اسماعیلیان و نیز تالش در 
موجب  عنوان مقدمه تغییر ساختار ارزشی و اعتقادي ایشان، جهت تغییر رفتار مصریان به

این جشنواره . اهمیت بیشینه به برپاداشت غدیریه و استمرار برپایی جشن غدیر گردید
همواره از جهت عظمت، ابهت و گستردگی در طول دو قرن مذکور یکسان نبود و بارها 

. توجهی شد متناسب با سیاست فرهنگی دولت فاطمیان دچار تغییرات و تحوالت قابل
گسترده بود لیکن پس از تثبیت دولت فاطمی در مصر این مراسم در ابتدا ساده و 

چنانکه عمده محققان از این جشن مهم و باشکوه، که . تحوالت عظیمی را از سرگذراند
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شد، و جشنهاي شادي همراه با نمادهاي شیعی گزارش  در طول یک دهه برپا می
بخشی  اديخلیفه فاطمی در این دوره ضمن ش-اندازي موکب عظیم امام  راه. اند کرده

بر بودن این موکب،  به دلیل هزینه. جشن غدیر در اشاعه فرهنگ شیعی بسیار مؤثر بود
در دوره پایانی دولت فاطمیان این جشن محدود به داخل قصر و به صورت ساده و یک 

هاي شیعه در  اینکه این جشن چه تأثیري در نهادینه کردن آموزه. شد روزه برگزار می
ترین  جشن غدیر چه تأثیري بر مشروعیت فاطمیان داشت، اصلی مصر داشت و یا اینکه

اي  روش پژوهش در این بررسی متناسب با مطالعات کتابخانه. سؤاالت این تحقیق است
  . توصیفی تحلیلی است

  پذیري غدیرخم، فاطمیان، مشروعیت، سیاست فرهنگی، جامعه: ها کلیدواژه
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  ی غدیرخمهاي سیاسی و حکومت آموزه
  

   1ساره جمالی زواره
  2سالله اخالقی

 
غدیر تنها یک رخداد تاریخی یا یک گذرگاه جغرافیایی صرف نیست، بلکه یک 

هاست و رسالت همه پیامبران در آن  مایه همه طاعت سرفصل اعتقادي است که درون
لهی، اصول در ادیان و شرایع ا. شود ها از آن آغاز می یابد و همه رشد و تعالی مفهوم می

شود و آن  و سنن ثابتی وجود دارد که فراتر از مرز زمان است و مشمول گذشت ایام نمی
در صدر این اصول . هاي ارتباطی است که خداوند بین خود و بندگانش گشوده است راه

و مجموعه حقایق و فرایض الهی اسالم و حتی سایر ادیان الهی مبحث امامت و والیت 
مفردات در . مامت در زبان عربی به معناي پیشوایی و رهبري استا. کند خودنمایی می

 - از نظر اعتقادات شیعه، امامت و والیت . امام به معناي پیشوا تفسیر شده است راغب
همان استمرار کلیه شئون پیامبر، به استثناي  -ناپذیر از یکدیگرند که مترادف و جدایی

داد رسالت بوده جز این مامت همان امتبر این اساس، ا. نبوت، یعنی نزول وحی، است
گذار شریعت و مخاطب پیک آسمانی است و دوازده امام مبین، مفسر  پایه) ص(که پیامبر

گذاري مفهوم امامت و والیت از واقعه  پایه. و مبلغ شریعت و حافظ و نگهبان آن هستند
ین مقاله در ا. غدیرخم آغاز شد و سر منشأ تحوالتی سیاسی در تاریخ اسالم گردید

هاي سیاسی و حکومتی  توصیفی به بررسی آموزه -تالش خواهیم کرد به شیوه تحلیلی
                                                                                                                        

 ) sarajamali1387@yahoo.com(کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی . 1

 کارشناس الهیات. 2
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هاي سیاسی غدیر در قالب طرح مفهوم امامت، ما  واکاوي آموزه. واقعه غدیرخم بپردازیم
را به سوي ثقل اندیشه شیعه و مجادالت فرق و مذاهب در زمینه موضوع مورد بحث و 

  .کند دین هدایت می هاي بزرگان دستورالعمل
  امامت، والیت، خالفت، حکومت، غدیرخم، عصمت، علم: ها کلیدواژه
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  تبیین مفاهیم رهبري در خطبه غدیر
  

    1محمدحسین جمشیدي 
  

ترین  رهبري، مسئله نوع انسان و ضرورت حیاتی، تمدنی و سیاسی او و بنیانی
است که هم در نگرش مسئله زندگانی جمعی انسان در عرصه سیاست و اجتماع 

فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ و هم به شکل دقیقی در شرایع آسمانی مورد توجه و 
مکتب اسالم به عنوان دین کامل و جامع الهی که به تمام ابعاد . عنایت قرار گرفته است

. است انسانی توجه کرده است، به مسئله رهبري با همه ابعاد گوناگونش عنایت کرده
با ) ص(ار دوران بعثت از سوي پیامبر خداموضوع کم و بیش در تمام ادوهرچند این 

بیان مفاهیم و مصادیق مورد عنایت قرار گرفته است، اما آن حضرت به صورتی بارز و 
آشکار در خطبه غدیر با کاربرد انواع مفاهیم مرتبط با مسئله رهبري موضوع را به شکلی 

مفاهیم خاص در این خطبه که بیانگر شمول بررسی این . جانبه مطرح ساخته است همه
بر این . و جامعیت مفهومی در ارتباط با مسئله رهبري است موضوع این نوشتار است

در خطبه غدیر از چه ) ص(ممبنا پرسش اصلی نوشتار نیز این است که پیامبر اکر
  .مفاهیمی و چگونه براي بیان مسئله رهبري امت اسالمی استفاده کرده است

   ، خطبه غدیر، مفاهیم رهبري، نص)ص(رهبري، پیامبر اکرم: ها ژهکلیدوا
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  انعکاس نقش منافقین در تاریخ در مقابله با ماجراي غدیر
  

 1محمدعلی چلونگر

    2محمد جزینی
 

کند غدیر را  گرایانه در جستجوي حقایق دینش  تالش می بشري که کنجکاوانه و واقع
هاي اعتقادي و تاریخی خود با نگاهی تیزبین  شترین بخ به عنوان یکی از اساسی

اند که  پژوهان ماجراي غدیر به این حقیقت رسیده امروزه دین. زیرنظر خواهد داشت
یکی از . هایشان در این گنج عظیم نهفته است مطالب بسیاري فراتر از دانسته

. ین استهاي بسیار ارزشمند حادثه غدیر، آشکار ساختن نقش و عملکرد منافق روشنگري
هاي خود دنبال  هاي بسیار و با سعی در کتمان نقشه آنها با حساسیت خاص و توطئه

کند به این سواالت  این مقاله با روش تحقیقی تحلیلی سعی می. اهداف ناشایسته بودند
هاي خود را از کجا  جریان خط نفاق به دنبال چه اهدافی بود؟ منافقان توطئه: پاسخ دهد

  هاي منافقین در قبل و بعد از غدیر چگونه بود؟                  کنیشروع کردند؟ کارش
 ، غدیر، منافقین، سقیفه                                           )ع(، علی)ص(پیامبر  :ها کلیدواژه
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  نش انداز بنیادهاي دا واکاوي رویداد غدیر از چشم

  سیاست جنایی
  

  1الدین حسانی جالل 
  

هاي کنشی و  اي از علوم جنایی است که به مطالعه پاسخ سیاست جنایی شاخه
ساز غدیر، نظام قضایی  در رویداد تاریخ. پردازد می واکنشی در برابر پدیده مجرمانه

به اندیشمندي سپرده شد که از ) ص(حکومت اسالمی در دوران پس از پیامبر 
  .هاي اجتماعی دارا بود کاري و آسیب از علوم جنایی، بینش فراگیري درباره بزهاند چشم

ناپذیر  گیري از دانشی خدشه از این نگاه، سردمدار سیاست جنایی جامعه باید با بهره
و نیز داشتن مدیریتی پایدار، کنشگران قضایی را در سرتاسر کشور برگمارد و با 

پیش از ) ع(امام علی . ختی خود آنها را بارور سازدشنا هاي روزآمد حقوقی و جرم آموزه
هاي قضایی را به خوبی انجام داده بود و با دارا بودن تجارب کاربردي و  آن مأموریت

اي آزموده براي رهبري نظام سیاست جنایی حکومت  دانش واالي حقوقی خود، گزینه
  .است) ع(رویه قضایی اسالمی مدیون موالي متقیان . اسالمی بود
  )ع(، سیاست جنایی، غدیر، بزه کاري، امام علی )ص(پیامبر : ها کلیدواژه

  
  

                                                                                                                        
 شناسی شناسی، عضو انجمن ایرانی جرم کارشناس ارشد حقوق کیفري و جرم. 1
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 ساالري غدیر و آموزه شایسته
  

   1عبدالرحمن حسنی فر
  2فرهاد زیویار

  
تواند مبناي استخراج رویکرد و دیدگاهی براي نیاز امروز هر  هر اتفاق تاریخی می

انداختن  ه مذهبی هم داشته باشند چنگخاصه اینکه اگر این اتفاقات جنب. اي باشد جامعه
در نظام فکري سیاسی و . یابد مندي از آنها ضرورت اعتقادي نیز می و لزوم بهره

واسطه این واقعه  به. از لحاظ اعتقادي جایگاه خاصی دارد» غدیر«اجتماعی شیعه، واقعه 
میت شود و در دیدگاه شیعه اه مطرح می) ع(ابیطالب بن است که امامت سیاسی علی

زیرا حداقل نتیجه مستخرج از آن، تحقق زعامت معنوي در دیدگاه . یابد فراوانی می
از لحاظ تاریخی و اعتقادي، این نکته قابل طرح است که در عین . اعتقادي شیعه است

، زعامت معنوي ایشان پا )ع(هاي فراوان در راه زعامت سیاسی امام علی بروز کارشکنی
زعامت سیاسی با تأخیر به وقوع پیوست ولی از این واقعه  برجا بوده است؛ اگرچه این

تواند ارتباط داشته  هاي مفهومی فراوانی کرد که به نیاز امروز هم می توان استنباط می
سازي  این اقدام تالش در مسیر استخراج آموزه سیاسی و اجتماعی یا مفهوم. باشد

  .نظري از اتفاقات تاریخی و مذهبی است
در منابع تاریخی آمده حکایت از ) ص(جامعه عرب قبل از پیامبر آنچه از وضعیت
) ص(در چنین موقعیتی پیامبر. کند اي و سلطه آن بر این جامعه می وجود دیدگاه قبیله

                                                                                                                        
 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1

 )zivyar@ihcs.ac.ir(نسانی و مطالعات فرهنگی استادیار پژوهشگاه علوم ا. 2
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مبناي برتري را ایمان و تقوا مطرح می کند؛ این دیدگاه جدید بر تالش و 
ر حیات مدیریت سیاسی و هاي پیامبر در سراس هاي فردي تأکید دارد؛ آموزه شایستگی
واقع غدیر . شان داللت بر همین رویکرد دارد که برگرفته از آیات قرانی است اجتماعی

. نمونه بارز رجوع به فرد کارآمد و شایسته براي مدیریت سیاسی و فرهنگی جامعه است
داري،  گرایی، توان علمی، شجاعت، آمادگی جسمی و رزمی، تقوا و معنویت، مردم جوان
ترین اقشار جامعه، تدبیر و مدیریت و غیره از جمله  دردي با ضعیف زیستی، هم هساد

  .شروط الزمی است جانشین پیامبر باید واجد آنها باشد
کند و  هاي قومی دوباره سر باز می اي و عصبیت در زمان انتقال قدرت مباحث قبیله

ه است که نمود آن در بود» غدیر«هاي واقعه  گویا این امر به خاطر پیاده نشدن آموزه
اولین کنش جمعی مهم در ماجراهاي سقیفه و دعواهایی است که به رویکرد دوران قبل 

  .هاي الهی ایشان شبیه است تا به آموزه) ص(از پیامبر
  ساالري، جامعه عربی غدیر، مفهوم سازي، علی بن ابیطالب، شایسته :ها کلیدواژه
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هاي هاي ناشی از چالشتمانشناختی گف بررسی نشانه
  غدیر مفهومی و مصداقی مضامین خطبه

  
  1السادات حسینی اکرم 

  
غدیر با توجه به بستر تاریخی که در آن ایراد شد و تأثیر و تأثرات زمانی که تا  خطبه

  .حال حاضر از آن در تاریخ ثبت شده است، از مناظر متفاوتی بررسی شده است
غدیر در جریان است، مفاهیم و  که حول محور خطبه هاییاز آنجا که در چالش

هاي متفاوت را حول این کنند و گفتمانها را ایجاد می مصادیق هستند که چالش
ها  در حل ابهامات و معضالت  شناختی این چالشدهند، بررسی نشانهها شکل میچالش

  .تواند باشدها کمک مؤثري میموجود و فهم بهتر این چالش
هاي متفاوت شناسی بستر تاریخی ایراد این خطبه و گفتمانرسی از طریق نشانهاین بر
هاي مفهومی و مصداقی مضامین این خطبه، این نتیجه را گرفته حول چالش شکل

الوداع که پیام اصلی خطبه را حجه هاي حاضر در واقعهکند که برخی گفتمانحاصل می
هاي حول محور مفاهیم و مصادیق مضامین چالشمنافی منافع خود یافتند، با استفاده از 

  .اندغدیر سعی در تغییر وضعیت به نفع خویش داشته خطبه
  الوداع  شناسی، مفاهیم، مصادیق، گفتمان، حجهغدیر، نشانه خطبه: ها کلیدواژه
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  غدیرپژوهی سیستماتیک؛ ضرورت تحلیل فرا رویداد تاریخی
  

  1سیدحسین حسینی
 

و نیز ) یک(ادهاي تاریخی هم به دلیل عمق و محتواي جامع آن حادثه اي روید پاره
، از )سه(هاي زمانه  و البته پیچیدگی) دو(پیوستگی با انتظارات و نیازهاي جامعه 

گانۀ سیاسی ـ اجتماعی،  هاي ظاهري و صرفاً تاریخی خود فراتر رفته و جوانب سه الیه
گیرند و صد البته که رویداد  به خود میفکري ـ فرهنگی و دینی ـ وحیانی دیگري نیز 

  .غدیر از این جمله است
: گانه اعم از 22در چنین حالتی محدودشدن نگاه پژوهشگر به یکی از رویکردهاي

تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، کالمی، فلسفی، تفسیري، حدیثی، عرفانی، اخالقی، 
، مدیریتی، مفهومی، ادبی، شناختی شناختی، فقهی، حقوقی، اقتصادي، جامعه تربیتی، روان

هاي پیدا  تواند تمامی الیه شناختی و یا حتی تمدنی، هرگز نمی هنري، سندشناسی، زبان
توان با رویکردهایی خاص به واقعه  می. صورت جامع نشان دهد و پنهان آن واقعه را به

ري، ها جاي داد اما همین نگاههاي انحصا غدیر نگریست و آنها را در یکی از این دسته
هاي غدیر را از یک فرارویداد ترکیبی به یک رویداد به ظاهر بسیط، فروکاسته و  آموزه

نگري و امکان الگوبرداري متناسب با شرایط پیچیده و خاص مقتضیات امروز  توان جامع
  .کند جامعه اسالمی و نیز جامعۀ جهانی معاصر را سلب می

                                                                                                                        
 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1
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نگارة تحلیل ساماندهی شده سوق دهیم چاره آن است که چنین فرارویداد تاریخی را به ا
  :مراحلی پی در پی طی شود) نگر روش تحلیلی جامع(مند جامع  تا در یک نگاه روش

مند به  روشنگرانه و نگرش  تحلیل کلّ -2نگرانۀ تمامی ابعاد مسئله  تحلیل جزء -1
 شناسی تحلیل روش - 4محوري  تحلیل نظام سواالت با توجه به اصل مسئله -3مسئله 

تنظیم نظام  -5تقسیم و اولویت بندي رویکردهاي کلّی  - 4الگوهاي پاسخ به سواالت 
هاي  عرضۀ سواالت مشخص در حوزه - 6بندي رویکردها  سواالت براساس نظام

تنظیم الگوي جامع تحقیق  -6یابی مناسب و  گوناگون مربوط به حادثۀ غدیر و پاسخ
  .براي امکان تحلیل متناسب با شرایط جدید

ن مقاله به دنبال آن است که پس از اثبات واقعۀ غدیر به عنوان یک فرارویداد ای
هاي  تاریخی، رویکردهاي علمی رایج به آن را احصاء کرده و ضمن برشمردن کاستی

گانۀ پیش درصدد معرفی و ارائه راهکارهاي غدیر پژوهی  شش آنها، براساس مراحل 
  .سیستماتیک برآید

چگونه » نگر روش تحلیلی جامع«له این است که براساس بدینسان پرسش محوري مقا
  شناسی پژوهش پیرامون فرارویداد غدیر را سامان داد؟ توان ساختار روش می

  .شناسی غدیرپژوهی، نگرش سیستمی، فرارویداد، روش: ها کلید واژه
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  اي وصال  هاي ماهواره تحلیل راهبردي شبکه

  و کلمه پیرامون غدیر
  

    1السادات حسینی زینب
   2اصغر اصغري ولوجائی علی

  
انسان به اقتضاي فطرت، خواهان سعادت و کمال است و خداوند جهت هدایت او 

امامت از منظر شیعه بسان نبوت یک منصب الهی و . را فرستاد) ع(و ائمه) ع(انبیاء
ت، استمرار وظایف نبوت است تا هدف نهاییِ ارسال رسل، یعنی دستیابی به کماال

اعالم . برخورداري از حیات طیبه و در نهایت فالح و رستگاري، به منصه ظهور رسد
رغم  اما علی. به طرق مختلف از جمله واقعه غدیر تحقق پذیرفت) ع(منصب الهی ائمه

اعالم این امر خطیر، هدف واقعه تحت تأثیر عوامل مخرب و انحاء مختلف تبلیغات 
در این زمان، مصداق بارز و تأثیرگذار . گیرد می انحرافی مورد انکار و تجاهل قرار

صورت جدي  تبلیغات انحرافی، با توجه به پیشرفت فضاهاي مجازي و الکترونیکی که به
 50روز نزدیک  اند، عرصه سایبري است و در شبانه در دو حوزه کتاب و سنت وارد شده
شکیک ایجاد ها علیه شیعیان فعالیت کرده و ت هزار سایت بدون احتساب وبالگ

اي وصال فارسی و کلمه با توجه  این مقاله به تحلیل عملکرد دو شبکه ماهواره. کنند می
  . پردازد به ارتباط آن با وحدت امت اسالمی می

  ، شیعه، ماهواره، غدیر)ع(امامان : ها کلیدواژه
                                                                                                                        

  )  z.hosseini@umz.ac.ir(استادیار دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات ومعارف . 1

 طلبه حوزه علمیه قم. کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث. 2

 )aliasghar.asghari67@gmail.com(  

mailto:z.hosseini@umz.ac.ir
mailto:aliasghar.asghari67@gmail.com


 

۵١ 

  
  
  
 

  هندوستان در غدیر ماجراي
 

  1حسینی فاطمه بلقیس سیده
 

 :چکیده
 جنبوجوش حاجیان .شد وارد غدیر میدان به اکرم رسول معیت رد حاجیان کاروان

 بودند راه در رسانیدهاند، اتمام به حضرت راهبري در را این سعادت که داشتند خاصی
ع :رسید الهی پیام که  را علی حضرت رسوالهللا حضرت "من ربک الیک انزل ما بلّ

 به پس .موال  فهذا علی مواله کنت من :گفتند و کردند بلند مردم حضور در آراسته
 روز سه تا .کردند ایشان امامت و خالفت اعالم نشانیده والیت مسند بر صورت این

 غدیر پیام پس .گفتند (بخٍ) مرحبا اصحاب .بود برپا میدان همان در غدیر جشن
 .رسید مردم گوش به وسیلۀ حاجیان به جا همه در

 یافت گسترش عرب جزیرة از دور هاي منطقه به اسالمی حکومت آهسته آهسته
 دینی مسایل با مردم .انداخت طنین سرزمین آن در غدیر موانع پیام هزاران وجود با و

 آن در مسلمانان قرنها که بود از کشورهایی یکی هم هند .شدند مواجه وسیاسی
 سپس .بودند اسالمی تحت تأثیرخالفت لودي بهلول زمان تا ها آن. میکردند حکومت
 والیان محلّی هند هاي منطقه از بعضی در .کرد غلبه یرانیا فرهنگ حاکمیت
 و شرقی شاهان مثال طور به دادند، نشان شیعه حکومت عنوان به را خودشان

 بناي بر که سادات اصالً ولی. کردند سرپرستی زمینه در این کمی عادلشاهیان،
 ۔دارند بزرگی سهم دادند، قرار را مأمن هند و نمودند هجرت سیاسی دشواریهاي

                                                                                                                        
   )shazan.ali93@gmail.com( بخش فارسی دانشگاه دهلی. 1

mailto:shazan.ali93@gmail.com


 

۵٢ 

 وزرا، هنرمندان، علما،امرا،.دادند ارائه نحودیگر به را علی  حب کرام صوفیان
 امام دوستداران و آوردند تشریف اینجا به که دانشمندانی و دانشوران و نویسندگان

 .نمودند عرضه مردم به را غدیر پیام بودند الهی پیروان احکام و علی
 خدمات و هند سرزمین در غدیر پیام گسترش دربارة بحث کوتاه مقالۀ این در
 ایشان از یکی که است گرفته قرار بررسی مورد مهم سادات شخصیتهاي از نفر چهار

 .شیعه اند روحانیون تا سه و است مذهب سنی عارفان از
  حسین حامد علی، ،)سلم و وآله علیه صلیاهللا(رسول اهللا  غدیر :کلیدواژه
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  ا صلح جهانیاز غدیر ت
  

  1مینا حصامی
  

غدیر چه محتوا و ماهیتی دارد؟ : این مقاله سعی دارد به این سؤاالت پاسخ دهد
توان رسید؟ رابطه غدیر و صلح جهانی چیست و  صلح جهانی چیست و آیا به آن می

پژوهی و  توانند قرار گیرند؟ براي پاسخ به سؤاالت از روش متن چگونه در کنار هم می
پس از بررسی و استفاده از آیات . ابع موجود در زمینه بحث استفاده شده استمطالعه من

شود که غدیر و صلح جهانی در یک  و روایات و منابع گوناگون این نتیجه حاصل می
. ها به معناي واقعی انسان شوند راستا قرار دارند و صلح محقق نخواهد شد مگر انسان

براي این منظور نیاز . شود قوانین الهی محقق می این امر با توجه و پذیرا شدن و اجراي
و باید براي نجات یافتن گوش به ) فلسفه وجود امام(شود  به راهنما الزم و واجب می

قرآن در آیه تبلیغ . فرامین خدا و فرستاده او سپرد که از طرف خدا انتخاب شده است
دستور به ) ص(ه پیامبر کند و به دنبال آن ب اهمیت معرفی این فرستادگان را بیان می

در ادامه سعی در بیان . شود دهد که تحت واقعه غدیر از آن یاد می معرفی او می
شود و  هاي امام عصر و دوران دولت کریمه است که صلح جهانی برقرار می ویژگی

  .توانند زندگی کنند آن به سالمت می مردمان در
  .   غدیر، صلح جهانی، امام: ها کلیدواژه

  
  

                                                                                                                        
  )mhesami14@gmail.com( البالغه کارشناس ارشد علوم و حدیث گرایش نهج. 1
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  الغدیرمه امینی، وحدت اسالمی و عال
  

    1حسین حلبیان
هاي علمی ایشان  هاي پیگیر و مسافرت با زحمات فراوان عالمه امینی و تالش الغدیر

به اقصی نقاط کشورهاي اسالمی و غیر اسالمی تهیه شده است، آن هم در زمانی که 
انه و اینترنت و ها بسیار سخت و اثري از رای امکانات تحقیقی بسیار کم و مسافرت

باید توجه داشته باشیم که اگر . افزارهاي جامع تحقیقی نبود فاکس و تلکس و انواع نرم
کن کنیم و غبارها را از  یابی و ریشه ها را ریشه ها و انحرافات و خیانت ها و دروغ تهمت
  . آید هاي وحدت حقیقی فراهم می کنیم زمینه درخشان تشیع پاك  چهره
و تأثیر آن در وحدت حقیقی  ، مؤلف این اثرالغدیرسه محور اساسی  حاضر در  مقاله

  .جامعه اسالمی بر محور والیت علوي به بحث و بررسی پرداخته است
  .الغدیر، عالمه امینی، وحدت اسالمی، والیت علوي: ها کلیدواژه
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  خطبه غدیر
  

  1مجید حمیدثالث
  الهی مینا امن

  
هاي  سائل عقیدتی، اخالقی، احکام و حتی دستورالعملخطبه غدیر با اینکه شامل م

اجتماعی است اما قسمت اصلی آن مربوط به بحث والیت و سرپرستی و به تبع آن 
پروردگار عالمیان، اعالم والیت و . داري و مسائل سیاسی مربوط به آن است حکومت

یچی و سرپرستی حضرت علی را به منزله کامل شدن دین اسالم دانسته و حتی سرپ
به این ترتیب، با تبیین . شمارد انحراف از این فرمان را مساوي افتادن در آتش دوزخ می

ماهیت والیت و سرپرستی مردم، در واقع مسیر حکومت و به تبع آن آینده جهان اسالم 
 .شود مشخص می

داري در خطبه غدیر، انواع  در این مقاله بعد از بررسی مسائل مربوط به حکومت
ي حکومتی برخواسته از این خطبه را بررسی کرده و سپس با شمردن ها نظریه
فقیه، به عنوان نظریه برتر و کامل برخواسته و استخراج شده از  هاي نظریه والیت مزیت

داري مورد بررسی  خطبه غدیر، نتایج انحراف از مفاهیم خطبه غدیر را در عرصه حکومت
  .دهیم قرار می

  ، امام خمینی)ع(فقیه، نظریه، حضرت علی  ، والیتغدیرخم، حکومت: ها کلیدواژه
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  )الوداع حجه (هاي اخالقی در آینۀ آخرین حج  تبیین آموزه
  

   1غالمحسین خدري
  

هاي اخالقی اگر معادل کل حقیقت اسالم گرفته نشود، بدون تردید قسمت  آموزه
ي این آخرین دین الهی دهد که در جاي جا اعظم جوهرة اسالم واقعی را تشکیل می

هاي پیامبر رحمت الهی در آخرین سفرِ  به تکرار، آموزه. کامالً ساري و جاري است
زیارت خانۀ خدایش، با رویکردهاي تاریخی، کالمی، ادبی، حدیثی و تفسیري نگریسته 

رسد از رویکرد اخالقی در این اثر ماندگار تاکنون  نظر می شده است اما در این میان، به
  .ت شده است که این خامه به دنبال توجه به این نکتۀ اساسی استغفل

 ًْهحج(هاي اخالقی را  از ابتداي این حرکت هدفمند  بدون تردید، عنایت به آموزه
اي موسوم به غدیر خم ایراد  و بیانات سرشار از معارف اخالقی اثر که در منطقه) الوداع

ریه با ذکر حمد و سپاس خداوندي آغازین خطبۀ غدی. توان رصد کرد شده است، می
است که مزین به صفات کمال جمالیه است و این خود تعلیم آموزة سپاسگزاري بنده 

آموزة مفاهیم رفیعی همچون احساس . نسبت به خالقش قبل از هر چیز دیگري است
در فرازهاي پرمعناي دیگر . تذلّل و خضوع در برابر خداي مهربان، کامالً روشن است

طابه همانا، آموزة ربوبیت حضرت حق در مقابل عبودیت و بندگی رسول وي است این خ
هاي  تا آنجا که در مکتب این آموزه) أقر له علی نفسی بالعبودیه و أشهد له بالربوبیه(

ترین عنصر و رکن اخالق، یعنی اعالم والیت و سرپرستی  اخالقی به درس ابالغ مهم
ار حق و تحمل مصائب ناشی از آن، تسلیم در برابر شجاعت در اظه. انسان کامل است

قضاء الهی، سرسپردگی و انقیاد تام به امام همام عادلِ عالم، تمسک به تقوا و علم به 
هاي پیام مهم این خطابۀ نورانی است و  ترین آموزة اخالقی از دیگر جنبه عنوان محوري

                                                                                                                        
    )g.khadri@gmail.com( استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1
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قالب ابراز صفات برجستۀ  سرانجام آموزش غیرمستقیم تمامی این معارف گهربار در
  .هاي ویژة این اثر جاودانی در تاریخ حیات بشر است از دیگر جلوه) ع(امیرالمؤمنین
ـه، تقـوا، علـم،          آمـوزه : ها کلیدواژه هـاي اخالقـی، انسـان کامـل، خطابـه غدیری
  )ع(امیرالمؤمنین
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  الوداع نگاري غدیر در آیینه حجه  تاریخ
  

  1هادي خسروي زاده
  

الوداع نقطه عطفی در تاریخ اسالم است و از همان  ًْههجري و مراسم حج سال دهم
اما در این . اند زمان همواره محققان و مورخان به تحقیق و پژوهش در باره آن پرداخته

هاي اخیر مورخان اهل سنت در کتب تاریخی خود توجه چندانی به  میان و تا زمان
بودند، هر چند که این امر توسط محققان شیعی  الوداع نکرده غدیر در مراسم حجه مسئله

. هاي مفصلی نوشته شده است شده و پیرامون آن کتاب مذهب به طور کامل بررسی
نگاري غدیر به صورت مجزا امري است که باید به  بررسی کتب تاریخی و سیر تاریخ

وضوع اي بررسی کنیم، و از این رهگذر به موانع موجود بر سر راه این م نحو شایسته
برده و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اسالمی و نحوه برخورد با این  پی

  .واقعه را به تصویر بکشیم
  الوداع، مسلمین نگاري، مورخان، حجه غدیر، تاریخ: ها کلیدواژه
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  سیري در زمینه نزول آیه اکمال
 

 2، عابدین مؤمنی1زهرا خیراتی فرد

من دینکم فال تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم الیوم یئس الذین کفروا 
 ) 3:مائده(;»االسالم دینا و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم

پس، از آنان نترسید و از من . امروز کافران از دین شما مایوس و ناامید شدند
 خود را بر شما تمام کردم و براي شما امروز براي شما دینتان را کامل و نعمت. بترسید

  . عنوان دین پسندیدم اسالم را به
 -خداي تعالی در آیه سوم از سوره مبارکه مائده، پس از ذکر برخی از محرمات 

اي معترضه، از روزي با این  صورت جمله به -مانند خون و گوشت تعدادي از حیوانات 
  : کند ها یاد می ویژگی
   ;روز ناامیدي کافران از دین شما مسلمانان - 1
   ;اشته شدن زمینه ترس مسلمانان از کافرانروز برد - 2
   ؛روز کامل شدن دین - 3
   ؛روز اتمام نعمت الهی - 4
  . روزي که خداوند اسالم را به عنوان دین براي مسلمانان پسندید - 5

شود  هایی که در آیه کریمه براي این روز بیان شده، روشن می با توجه به ویژگی
. هارابه همراه داشته است فتاده که این ویژگیکه در این روز، واقعه مهمی اتفاق ا

بنابراین، براي مشخص شدن این روز، باید روزهاي مهم تاریخ اسالم را بررسی کنیم تا 
  . ها و خصوصیات در کدام روز جمع شده است معلوم شود این ویژگی

  : که مانند این ;از سوي دیگر، باید جهات مقابل این خصوصیات نیز روشن گردد
                                                                                                                        

  )khieratifard@sutech.ac.ir(یراتی فرد دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی شیراز زهرا خ. 1
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  ع و امید کافران در چه موضوعی بوده که به ناامیدي مبدل شده است؟ طم - 1
اي بوده که زمینه آن برداشته شده  ترس مسلمانان از کافران در چه زمینه - 2
  است؟ 
نقصان دین در چه اصلی یا فرضی یا حکمی بوده که در این روز کامل گردیده  - 3
  است؟ 
  اتمام رسیده است؟ نعمت الهی چه کمی و کاستی داشته که به  - 4
به  عدم رضایت پروردگار چه دلیلی داشته که در این روز، رضایت الهی نسبت - 5

  دین اسالم حاصل شده است؟ 
و واقعه مهمی که در این روز ) الیوم(منظور روشن شدن مصداق این روز مهم  به

آیه کریمه و  کند، ابتدا اجزا و مفردات اتفاق افتاده و خداوند با این عظمت از آن یاد می
گردد تا مشخص شود که  بررسی می است خصوصیاتی که آیه براي این روز بیان کرده

صلی اهللا علیه وآله اسالم بوده  یک از روزهاي تاریخ حیات پیامبر گرامی این روز کدام
 . است

  
   



 

۶١ 

  
  

  
  واقعه غدیر

  
  1اف رامین داداش

  
در آن روز و ) ص(ه پیامبر حادثه غدیر خم و آیه ابالغ و اکمال دین و خطبه غدیری

لی مواله«جمله معروف  فَع مواله ترین و مستندترین  ترین، متقن از روشن» من کنت
آن صحنه و آن پیام و نصب را، . است) ع(دالیل امامت و خالفت بالفصل امیرالمؤمنین

ه ، تابعین، ائم)ص(اند؛ اصحاب پیامبر  هزاران نفر شاهد بودند و صدها نفر روایت کرده
و علماي شیعه و مفسران متقدم و ) س(و حضرت زهرا) ع(شیعه، خود حضرت علی

متأخر قرآن کریم با استناد به آیات متعدد مربوط به حادثه غدیر خم از جمله با تفسیر و 
ک «تشریح آیه شریفه تبلیغ  بنْ ر م ک لَ إِلَی لِّغْ ما أُنْزِ ولُ ب س و آیه شریفه » ...یا أَیها الرَّ

به آن واقعه بسیار مهم استناد و احتجاج » ...الیوم اکملت لکم دینکم «اکمال دین 
و اثبات تشیع و درستی راه ) ع(که دیگر هیچ تردیدي در حقانیت علی اند،  به طوري کرده

اگر چه در قرآن کریم به صراحت از غدیرخم . و مرام پیروان اهل بیت نمانده است
شماري که بر شأن نزول آیات  به شهادت روایات بی سخنی به میان نیامده است اما

قرآنی داللت دارد آیات ذکرشده در این مقاله و چندین آیات دیگر ناظر به واقعه حساس 
 .سازي است که در غدیر شکل گرفت و تاریخ

بودند و با ایجاد » ختم اهللا علی قلوبهم«اگرچه کسانی که مصداق آیه شریفه 
یعت با آن امام همام، تخطی از کالم نورانی پیامبر سقیفه بنی ساعده و نقض ب

نمودند و لیکن غدیر اصل اساسی آیین ماست، چون والیت ما از غدیر ) ص(اسالم
  .گیرد و والیت، روح اسالم ناب محمدي است سرچشمه می
    غدیر خم، ابالغ رسالت، اکمال دین، یوم، سقیفه، مولی: ها کلیدواژه

                                                                                                                        
 )haciramin@gmail.com(محقق، مولف و استاد دانشگاه، باکو، آذربایجان . 1
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۶٢ 

  
  
 
  

  غدیر از دیدگاه اهل سنت در حدیث» والیت«مفهوم 
  

  1درتاجفتانه 
  2محموديمریم  

  
گیري از روایات  با توجه به اهمیت بحث والیت در این مقاله بر آن هستیم تا با بهره

در حدیث غدیر به همان معناست که در آیه » موال«اهل سنت نشان دهیم که کلمه 
مسئله جانشینی . است آمده)  6/احزاب(» النبی اولی بالمومنین من انفسهم«شریفه 
) ص(از همان آغاز اسالم مطرح بود و لذا در پی نزول آیه انذار، پیامبر) ص(پیامبر 

موضوع خالفت و جانشینی خود را مطرح کردند و سپس در طول دوران نبوت به این 
مطرح شد، ) ص(در این میان حدیث غدیر که در اواخر عمر حضرت. مسئله اشاره کردند

اي دارد، زیرا در اجتماع عمومی مسلمین و با مقدمات خاص  برجستهموقعیت و مقام 
نفر صحابی حاضر در غدیر این  119شده و از حیث سند نیز بسیار محکم است،   مطرح

هاي مذکور از اهل  اند، لذا با استناد به نقل نقل کرده) ص(واسطه از پیامبر  حدیث را بی
در ) ع(خواهد بود و علی» من انفسهم اولی بالمومنین«به همان معناي » ولی«سنت 

  :است، در غیر این صورت) ص(ولی مؤمنان و جانشین پیامبر ) ص(مرتبه بعد از پیامبر 
  و غیر او در این جهت نیست؛) ع(تفاوتی میان حضرت علی : اوالً

                                                                                                                        
 کتري فلسفه و کالم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرماندانشجوي د. 1

 )f.dortaj@mail.uk.ac.ir (  
 شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشجوي کارشناسی حقوق و روان. 2

 )maryammahmoudi33@yahoo.com(  
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۶٣ 

  هم ثابت است؛ ) ص(در زمان پیامبر ) ع(والیت عام علی : ثانیاً
   .مع مردم و خطبه نداردوالیت عام نیاز به تج: ثالثاً

در حدیث غدیر نوع خاصی از والیت است که براي » مولی«کلمه: نتیجه اینکه
خواهد بود که در این تحقیق به صورت ) ص(اظهار آن نیاز به تصریح و تنصیص پیامبر 

  .مبسوط به آن پرداخته خواهد شد
  توالیت و سرپرستی، حدیث غدیر، اهل سنت، مولی، خالف: ها کلیدواژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

۶۴ 

  
  
  
  

  بازتاب و تحلیل جریان غدیرخم در تواریخ عمومی قرون 
  هفتم و هشتم هجري

  
   1نیره دلیر

  
پژوهش حاضر درصدد است تا چگونگی و نحوه نگارش جریان غدیر را در آثاري 

از این رو، . گیرند تبیین نماید هاي عمومی قرار می بندي منابع جزو تاریخ که در طبقه
ها و حکومت آنها  واریخ عمومی قرون هفتم و هشتم هجري که مصادف با حمله مغولت

نگاري این دوره  در ایران است انتخاب شده و چگونگی نگارش این حادثه در تاریخ
اهمیت خاص این دوره پیش از تشکیل حکومت شیعی صفوي از جمله . شود بررسی می

سازي  ها جریان که پس از سال دالیل بررسی منابع تاریخ عمومی این عصر است
شود که در وهله  مذهبی و کالمی متعدد در جهان اسالم حکومتی بر شرق آن مسلط می

در نتیجه، شرایط خاصی . گیرد هاي موجود قرار نمی بندي کدام از دسته نخست در هیچ
این شرایط . شود که پیشتر سابقه نداشته است در فضاي سیاسی مذهبی آن ایجاد می

اشاره یا عدم اشاره به . خود را در منابع تاریخی این دوره برجاي گذاشته استنمود 
نگاري حوادث صدر اسالم در این تواریخ، نحوه نگارش و تحلیل  جریان غدیر در وقایع

نگاري دوره  در تاریخ. روایت آنها از این حادثه مهم، از جمله اهداف این پژوهش است
جریان غدیر شاهد هستیم که در مقایسه با منابع تري از روایت  مغول حضور گسترده

  نگاري قرون سوم و چهارم از تواتر و تفصیل بیشتري برخوردار است تاریخ
  ).ع(هاي عمومی، دوره مغول و تیموري، حضرت علی  غدیرخم، تاریخ: ها کلیدواژه

                                                                                                                        
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1



 

۶۵ 

  
  
  

  نقش غدیر در وحدت امت اسالمی
  

  1محمد دهقانی 
 

ا مطرح فرمود تا جامعه اسالمی همواره با داشتن ر) ص(خداوند جانشینی پیامبر 
در مسئله غدیر هدف وحدت و هدایت مردم و . رهبر و امام از مسیر اصلی منحرف نشود

آمده که امامت ما باعث ) س(صیانت از اسالم است؛ چنانکه از قول حضرت فاطمه 
امی که منصوب پیامبر بود اما هنگ ،)ع(حضرت علی . وحدت امت مسلمان خواهد شد

نه  مشاهده کرد مطالبه این حق ممکن است به اسالم لطمه بزند و اختالف ایجاد کند،
تنها ادعایی را مطرح نکرد بلکه با غاصبان حکومت همکاري کرد چرا که اسالم به 

بعد از غصب خالفت جهت جلوگیري از ایجاد تفرقه در بین ) ع(علی . وحدت نیاز داشت
خار در گلو و «کرد و به فرموده خود  از خالفت احساس می تر ها وحدت را مهم مسلمان

دنیاي اسالم باید به تأسی از امیرمؤمنان، . شوید از خالفت دست می» استخوان در چشم
  .از تفرقه بپرهیزد و اتحاد اسالمی را سرلوحه اهداف خود قرار دهد

  ، وحدت، امت اسالمی، تفرقه)ع(غدیر، امام علی : ها کلیدواژه
   

  
  
  

                                                                                                                        
 )mdehqan23@yahoo.com(تاریخ تشیع  آموخته کارشناسی ارشد مطالعات دانش. 1
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  بررسی و تبیین واقعه غدیرخم در منابع تاریخی اهل سنت؛
  حوزه عراق و شامات

  
  1زاده سید محمدرحیم ربانی

  
پژوهش حاضر درصدد است به تحلیل روایت واقعه غدیرخم با اتکا به اطالعات 
موجود در منابع تاریخی مورخان اهل سنت، در حوزه عراق و شامات تا پایان قرن هفتم 

نگاران اهل سنت حادثه  پردازد که تاریخ له به طرح این پرسش اساسی میمقا. بپردازد
غدیر و تشریفات برگزاري و یا عدم برگزاري این مراسم را چگونه در آثار خود منعکس 

چنین، نحوه بازتاب حادثه غدیر در منابع تاریخی قرون دوم و سوم و چهارم  هم. اند کرده
جم و ششم و هفتم در حوزه عراق و شامات هجري در مقایسه با منابع تاریخی پن

  چگونه بوده است؟
نخست آن : اند شده ها منابع این دوره به سه دسته تقسیم در پاسخ به این پرسش

دوم منابعی که به صورت مختصر . اند دسته از منابعی که ذکري از حادثه غدیر نیاورده
و هفتم که به تفصیل آن را  سوم منابع قرون پنجم و ششم. اند این واقعه را نقل نموده
مدعاي این پژوهش آن است که به رغم نقل محدود و . اند مورد کنکاش قرار داده

نگاري قرن سوم و چهارم در قرون بعدي به تفصیل بیشتري  گذراي این واقعه در تاریخ
    .به این حادثه پرداخته شده است

  .عراق و شامات ،)ع(هاي عمومی، حضرت علی  غدیرخم، تاریخ: ها کلیدواژه
  

                                                                                                                        
  )rabbanizadeh@ihcs.ac.ir( استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1

mailto:rabbanizadeh@ihcs.ac.ir


 

۶٧ 

  
  

 نگاهی به الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب
  

  1طاهر رحمانی
  

و به  الغدیراش، کتاب  و اثر پر مغز و جاودانه) ره(سخن از عالمه امینی
آورنده آن، کاري است بس مشکل و شایسته  هاي این اثر و پدید تصویرکشیدن عظمت

  . یلی در این زمینه تهیه و تدوین گرددبد هاي فراوان و بی ها و مجموعه است تا کتاب
االطراف که  نگر و جامع سو این عالم بزرگ، متفکر و پژوهشگري است عمیق، همه

ها و بایدهاي یک نویسنده برجسته و ممتاز را در خود فراهم  ها و زیبایی همه خوبی
غ هاي دینی جزء نوادر و نواب عالمه امینی در حوزه تحقیقات و پژوهش. آورده است

با این همه، قدر و منزلت این اثر بزرگ و آن دانشمند کم . گردد مسلم محسوب می
کرده و مراکز دینی  نظیر، هنوز بر بسیاري از طبقات اجتماع ما، حتی طبقات تحصیل

وسیله یکی از عالمان طراز  اثر بزرگی است که به الغدیردانند که  همه می. پوشیده است
آور چه رسالتی است و  و اما اینکه این کتاب، پیام. است اول اسالم و تشیع پدید آمده

هایی در  کند و چه معارفی، با چه سبک و ویژگی حول محور چه موضوعاتی بحث می
کرده  این کتاب طرح گشته است، بر بسیاري از مردم، بلکه بر بسیاري از طبقات تحصیل

  . و خواص نیز پوشیده مانده است
آن است که حاصل سلسله تحقیقات گسترده و درازمدت  الغدیرهاي  از جمله ویژگی

کند، بلکه نظرات  مؤلف، مطالب خود را از یک منبع یا از یک دانشمند نقل نمی. است
کند، و  عنوان شاهد و مؤید، در تأیید مطلب مورد نظر، ذکر می فراوان دیگري را به

                                                                                                                        
 )rahmani360@gmail.com(کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران . 1
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۶٨ 

. و به آنها استناد کندکند از منابع مهم و معروف اهل سنت بهره گرفنه  همواره سعی می
هزار عنوان  15از  الغدیراند براي پدید آوردن  ، در جایی نوشتهالغدیرنویسنده محترم 
را بر بیش از پانزده هزار پایه و  الغدیراند و ساختمان مستحکم و زیباي  کتاب بهره گرفته

والت زمان ها و تح اند و بدین ترتیب، کتاب خود را در برابر لغزش اساس، استوار نموده
این آمار مربوط است به زمان انتشار جلدهاي سوم و چهارم کتاب . اند مصونیت بخشیده

و مرحوم امینی از آن زمان به بعد نیز تا پایان عمر، همه وقت خویش را صرف تکمیل 
به همین دلیل، آگاهان و کارشناسان عقیده دارند عالمه امینی براي . این اثر بزرگ کرد

هزار عنوان کتاب  20در طی مدت بیش از چهل سال، حداقل از  غدیرالپدید آوردن 
 .استفاده نموده است

  الغدیر، عالمه امینی :ها کلیدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

۶٩ 

  
  

  ساالري در واقعه غدیر شایسته
  

   1سیده اکرم رخشنده نیا
  

داشتن توانایی، مهارت، دانش، لیاقت و صالحیت «شایستگی در لغت به معناي 
 ساالري در اصطالح عبارت است از انتخاب مدیران شایسته براساس ستهاست و شای

ایمان، تقوا،  ،هاي معنوي، علمی، اجرایی و تجربه کاري؛ از دیدگاه اسالم مندي توان
ساالري به  هاي شایستگی و شایسته ترین مصداق عدالت، راستگویی و بصیرت از مهم

ترین وظیفه رسول گرامی  خاب امام، مهماز سوي دیگر، مسئله امامت و انت. آید شمار می
اسالم در اواخر حیات ایشان و به مفهوم اکمال و اتمام دین در قرآن کریم معرفی شده 

احتماال مخالف در این  حال با توجه به جامعه آن روز و وجود احزاب متعدد و. است
شد که  میگرفت و فردي انتخاب  ساالري مورد توجه قرار می بایست شایسته انتخاب می

  .   همگان بر شایستگی، ایمان، تقوا و کارایی او اتفاق نظر داشته باشند
در مقام ولی و جانشین ) ع(بنابراین، در این مقال با توجه به انتخاب حضرت علی 

ساالري در  از سوي خود ایشان برآنیم که ضمن تبیین مفهوم شایسته) ص(رسول خدا 
هاي آن حضرت از منظر قرآن و روایات  ها و برتري ترین ویژگی قرآن و روایات به مهم

توان به آیه  و برخی اهل سنت معاصر اشاره کنیم، که از جمله این آیات می) ص(پیامبر 
  .              اشاره نمود...تطهیر، آیه والیت، آیه مباهله و

  ).ع(ساالري، قرآن، غدیرخم، حضرت علی  شایستگی، شایسته: ها کلیدواژه
  

 
  

                                                                                                                        
 )rakhshandeh1982@yahoo.com(عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن . 1
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  گاه غدیر در منظومه فکري و اعتقادي اسالمجای
  

     1ریحانه زارع بیدکی
     2آبادي فاطمه محمد پور امین

  
هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه غدیر در منظومه فکري و اعتقادي اسالم است 

هاي موجود در متون اسالمی و قرآنی با  و روش پژوهش در این تحقیق بررسی پیشینه
در این نوشتار . ل آنها با استفاده از روش تحلیل محتوا استاستقصاي کلمات و تحلی

شده  جایگاه و منزلت غدیر در منظومه فکري و اعتقادي در متون دینی اسالم بررسی
ترین و  ساز است که خطبه غدیر شاخص غدیر مجموعه وقایعی سرنوشت. است
دي اسالم است که نامه زیربنایی و آبروي اب این خطبه، قانون. ترین سند آن است زنده

) ع(و نتیجه آن والیت امیرالمؤمنین » من کنت مواله فعلى مواله«چکیده آن جمله 
براي دوام و شکوه اسالم و قرآن ) ص(هاي پیامبر خدا  ترین برنامه غدیر از اساسی. است
اي در تاریخ اسالم  آنچه در غدیر خم در سال حجه الوداع اتفاق افتاد، سر فصل تازه. بود

و مسئله نصب امام و آیه ابالغ و اکمال دین، قلمرو جدیدي در اندیشه مسلمانان و شد 
گشود که پس از چندین قرن هم هنوز آثار اعتقادي و فکري ) ص(افکار پیروان محمد 

  . زند آن در بین جوامع بشري موج می
  

 

                                                                                                                        
 ي کارشناسی ارشد، راهنمایی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اردکاندانشجو. 1

 )gamalenarges@yahoo.com( 

 دانشجوي کارشناسی ارشد، راهنمایی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اردکان. 2

 )negahe.asemany@yahoo.com(  
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  بینامتنی قرآنی در خطبه الغدیر
  
   1حسن سفارشی بیدگلی
  2فر محمد غفوري

  
هاي مختلفی از نقد ادبی در غرب هستیم  هاي اخیر شاهد گسترش گرایش ر دههد

به طوري که ساختار نقد قدیم را متحول کرده و منجر به پیدایش نظریات مختلفی در 
یکی از این نظریات مطرح شده نظریه بینامتنیت است که . این زمینه گردیده است

این نظریه . نقدي خویش مطرح نموددر ضمن مباحث  1996در سال » ژولیا کریستوا«
ها را سبب  بر ضرورت وجود روابط میان متون مختلف تاکید دارد و وجود این رابطه

داند و اصوال یک متن جدید را زاییده متون قدیم یا معاصر  معنادار بودن یک متن می
به بررسی   نگارندگانِ این جستار درصددند تا با استفاده از این علم،. آورد آن به شمار می

کند تا  این مقاله تالش می. روابط بینامتنی خطبه الغدیر با قرآن کریم بپردازند
  . هاي تأثیرپذیري خطبه الغدیر از متن قرآن را کنکاش و بررسی کند زیبایی

  قرآن، خطبه الغدیر، بینامتنی: ها کلیدواژه
  
  
  

                                                                                                                        
  فردوسی مشهددانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عرب، دانشگاه . 1

 sefareshi85@gmail.com  
 دانشجوي دکتراي زبان و ا دبیات عرب، دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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  غدیر خم؛ بناي نظریه حکومت مطلوب در اسالم

  
  1خوئیاحسان شاکري 

  
داري است که  پردازي در باب دولت و حکومت، از جمله مباحث مهم و دامنه نظریه

مکاتب و اندیشمندان مختلف، الگوها . در دانش سیاست و از دیرباز مورد توجه بوده است
در مکتب اسالم و . نمایند ها را مطرح می و مدل هاي گوناگونی از انواع و اقسام حکومت

ی اسالم، حادثه و رخداد عظیمِ غدیر، تبلور و بناي نظریه حکومت هاي سیاس در اندیشه
در عصر . وسیله پیامبر گرامی اسالم معرفی و تبیین شد مطلوب در اسالم بود که به

به دلیل جذبه و حضور شخصی و ناشی از نبوت ایشان، ) ص(حضرت رسول
اما بعد از حضور . کرد پردازي و معضل حکومت مطلوب چندان خود را نمایان نمی نظریه

. شد ایشان، ضرورت ارائه مدل حکومتیِ مطلوب و در تداوم نبوت، بسیار احساس می
  .ریزي چنین ضرورتی بود اهمیت غدیر خم در تبیین و شالوده

شده در غدیر بود، مدلی که در  مدل امامت به عنوان حکومت مطلوب، نظریه ارائه
شایستگی (باید حکومت کند؟  نخست، چه کسی. آن دو شاخصه اصلی وجود داشت

کیفیت و (و دوم، چگونه و بر اساس چه معیارها و موازینی باید حکومت نمود؟ ) حاکم
در این مدل و . مدل امامت تبیینِ جزئیِ دو شاخصه مورد اشاره است). چگونگی حکومت

اند و معیارهایی نظیر حاکمیت معنویت،  پارادایم، فاضالن و حکیمان شایسته حکومت
و اخالق، رفاه و آسایش مادي مردم، ارتقاء نیازهاي انسان از سطح نیازهاي مادي  دین

ها و بینش  انسانی و ارتقاي سطح آگاهی -هاي الهی و حیوانی به سوي فضیلت و ارزش
                                                                                                                        

 دانشجوي دکتراي علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1

)shakeri_ eh@yahoo.com(  
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هاي  از جمله معیارها و شاخصه» استصالح اهلها«) ع(مردم و به تعبیر حضرت علی
با امعان نظر ) امامت(وب حکومت در اسالم در مقاله پیش رو مدل مطل. حکومت است

  .گیرد به دو شاخصه و میزان یادشده مورد تجزیه و تحلیل قرار می
حکومت مطلوب، غدیر خم، امامت، فضیلت و معنویت، چگونگی : ها کلیدواژه

  حکومت
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  هاي مفهومی توحید  استخراج چارچوب مؤلفه

  در خطبه غدیریه
  1شایستهاقدس  

  2پور مریم ابراهیم
  

براي اکمال دین بیان گشته است حاوي نکات ) ص(پیامی که از جانب رسول خدا 
استخراج نکات مطرح در خطبه . هاي دینی، تربیتی و اخالقی است بنیادي در زمینه

لذا هدف از . غدیریه به روشن نمودن زوایاي اصلی آن کمک شایان توجهی خواهد نمود
بدین منظور . هاي مفهومی توحید در خطبه غدیریه است ستخراج مؤلفهپژوهش حاضر ا

در این راستا مصادیق مفهومی مرتبط با توحید . از روش تحلیل محتوا استفاده شده است
شده، شش مؤلفه اصلی،  سپس بر اساس چارچوب مصادیق استخراج. استخراج گردید

اي به دست آمده سه محور ه بندي مصادیق و مؤلفه مشخص شد و در نهایت با دسته
  . اصلی مشخص گشت

  .خطبه غدیر، توحید، امام علی، تحلیل محتوا: ها کلیدواژه
   

                                                                                                                        
 ریزي درسی دانشگاه شاهد  د رشته برنامهدانشجوي کارشناسی ارش. 1

)a.shayesteh2@gmail.com (  
 )a.shayesteh2@gmail.com(ریزي درسی دانشگاه شاهد  کارشناس ارشد رشته برنامه. 2
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  جایگاه غدیر در منظومه فکري و اعتقادي اسالم
  

  1مینا شمخی
   2جلیل بیت مشعلی 

  
: شک زیربناي اسالم ناب محمدي و تشیع علوي دو واقعه پرشور تاریخی است بی

. تري برخوردار است حادثه غدیر است العاده لی آنچه از اهمیت فوقو. غدیر و عاشورا
موجی که . هیچ موضوعی به اندازه غدیر در تاریخ اسالم باعث ایجاد موج نشده است

این حرکت را . غدیر ایجاد کرد در پهناي اقیانوس تاریخ اسالم و تشیع به حرکت درآمد
از این . تا انتهاي هستی ادامه خواهد یافت هیچ نیرویی نتوانست از اثر بیندازد و این موج

  .ترین فراز تاریخ اسالم است انگیزترین و پرشکوه رو، غدیر شگفت
در واقع، خطبه غدیر یکی از معتبرترین و پرمحتواترین منابع اسالمی است که 

نماید؛ اصول خداشناسی و  مبانی اصیل اعتقادي را به صورت یک دوره فشرده مطرح می
در واقع، این خطبه خود . ت، امامت و حتی مباحث معاد و زندگی اخرويتوحید، نبو

نامه کاملی از همه اعتقادات اسالمی است که به صورت مستدل و موثق از زبان  درس
این پژوهش کوششی براي . براي همیشه تاریخ بیان گردیده است) ص(پیامبر اسالم 

در منظومه فکري و اعتقادي  بررسی و تبیین جایگاه عظیم این حادثه بزرگ تاریخی
  .  مسلمانان است
    غدیر خم، جایگاه امامت، اسالم، اصول اعتقادي و فکري: ها کلیدواژه

                                                                                                                        
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز. 1

)m_shamkhi@yahoo.com(  
 قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوي کارشناسی ارشد رشته علوم . 2
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بازتاب واقعه تاریخی غدیر در آثار تصویرگري در نسخ خطی 
  اسالمی

  
  1آیسان شیوا

 
 تصویرسازي وقایع تاریخی و آموزنده زندگی پیامبر اعظم و ائمه اطهار از دیرباز

بدیلی در این زمینه  مورد توجه نگارگران جهان اسالم بوده و شاهکارهاي هنري بی
از جمله موضوعات مورد توجه این هنرمندان، تصویر کردن آخرین سفر حج . وجود دارد

رسد این  نظر می به. و ماجراي غدیرخم در سال دهم هجرت است) ص(حضرت محمد 
و تصدیق آن ) ع(یعه به خالفت حضرت علی امر نشانه توجه و تاکید خاص هنرمندان ش

این آثار در ضمیمه نسخ . از سوي حکام حامی و میزان احترام و عالقه آنها بوده است
شده  هاي زمانی متفاوت در حاشیه یا همراه متن اصلی کتاب آفریده خطی مختلف و دوره

نسخه (خوسفی  حسام نامه ابن بدیلی از جمله خاوران و در این زمینه به شاهکارهاي بی
... و) م 16قرن (، روضه الصفاي میرخواند )دوره ایلخانی(، آثارالباقیه بیرونی )شیراز
  . توان اشاره کرد می

بندي مضامین و عناصر تصویري، میزان  بررسی تاریخچه پیدایش این تصاویر، طبقه
حول کاربرد قواعد خاص در ترسیم سیماي اولیاي الهی، مقایسه عوامل موثر در سیر ت

تصاویر، و در کل چگونگی انعکاس ماجراي غدیر در منابع مصور از جمله اهداف این 
در ) ع(دامنه مطالعاتی این پژوهش، تصاویر مرتبط با حضرت علی . پژوهش بوده است

) به ویژه دو مرکز هنري ایران و ترکیه(هجري قمري در جهان اسالم  8-12طی قرون 
شیوه دستیابی به اطالعات و . لیلی استتح -و روش تحقیق به صورت توصیفی

                                                                                                                        
 )a-shiva@iau-ahar.ac.ir(مربی گروه هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمی اهر . 1
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اي و اینترنتی بوده و شیوه  ها و تصاویر بر اساس مطالعه منابع کتابخانه گردآوري داده
  .گیري غیر احتمالی در دسترس است گیري به صورت نمونه نمونه

، واقعه غدیرخم، نگارگري اسالمی، نسخ خطی )ع(حضرت علی :ها کلیدواژه
  ياسالمی، عناصر تصویر
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ساالري  هاي حکومتی غدیر در تحقق معیارهاي شایسته آموزه
  اسالمی

  
  1وجیهه صالحی

  
هاي حکومتی غدیر در تحقق معیارهاي  آموزه«این نوشتار با هدف بررسی 

اي، به بیان معیارهاي  و به روش توصیفی از نوع کتابخانه» ساالري اسالمی شایسته
ساالري  درباره شایسته) ع(رآن کریم و روایات پیامبر اکرم و ائمه اطهارشده در ق مطرح

پردازد؛ معیارهایی مانند ایمان، تقوا، علم، عدالت، راستگویی، حسن خلق که همگی  می
 )ع(براي به دست گرفتن زمام امور مسلمین الزم بوده و تحقق آن در شخص امام علی

برخی . مسلمانان حاضر و غایب، اعالم گردیدبه ) ص(در روز غدیر از سوي پیامبر اکرم
هاي تحقیق حاکی از آن است که اگر اسالم از تمام جهات نسبت به ادیان دیگر  یافته

. برترین است شایسته است، قطعاً در باب حکومت و اداره جامعه نیز نسبت به سایر نظام
افراد شایسته را از توان  معیارهایى دارد که بر اساس آنها مى اسالم در مورد حکومت

ساالري اسالمی، قوال و عمال در روز غدیر  ناشایسته بازشناخت و همه معیارهاي شایسته
، اثبات شد که دقت در متن خطبه غدیر )ع(براي حضرت علی) ص(از سوي پیامبر اعظم

  . و عملکرد پیامبر و حاضران به خوبی بیانگر این موضوع است
اهللا علیه و آله، امام علی  ري، پیامبر اکرم صلیساال غدیر، شایسته: ها کلیدواژه

  المالس علیه
  

                                                                                                                        
 ) jiheh12000@yahoo.com(پژوهشگر و دبیر آموزش و پرورش اصفهان . 1
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 هفتمتأثیر عید غدیر در اشعار فارسی تا قرن 

  
   1زهرا صالحی ساداتی

 
االیام  ترین عید شیعیان است در اشعار سخنوران ایرانی از قدیم عید غدیرخم که مهم

ن هفت هجري، ناصرخسرو که زبان تا قر در میان شاعران فارسی. مورد توجه بوده است
شاعري شیعی بوده است بیشترین توجه را به غدیر خم و وقایع مربوط بدین روز عظیم 

اند؛ از جملۀ این شاعران  شاعران دیگر نیز کمابیش به وقایع این روز اشاره کرده. دارد
امیر معزي، شاعر دربار سلجوقی است که بیشتر به جنبۀ جشن بودن این روز و آداب و 

منوچهري دامغانی، شاعر  .رسوم مربوط بدان در میان مردم و درباریان اشاره کرده است
عهد غزنویان هم در خالل اشعار خود به توصیف این روز بزرگ پرداخته است و در مدح 

  .طالب، ابیاتی سروده است ابی بن صاحب این روز، موال علی
که گویندگان آن ـ جز توجه در این اشعار هر چند اندك، آن است  نکتۀ قابل

  .اند ناصرخسروـ معتقد به مذهب تسنن و وابسته به دربارهاي غیر شیعی بوده
این مقاله سعی دارد با بررسی اشعار مربوط به غدیر خم، ابعاد تأثیر این واقعۀ عظیم 

زبان را تا قبل از حملۀ مغول مشخص سازد و همچنین دالیل  در اشعار شاعران فارسی
  .در اشعار شاعران سنی مذهب در آن زمان را کاوش و بررسی کندذکر عید غدیر 
  طالب، جشن، آداب و رسوم، شاعران ایرانی ابی بن غدیرخم، علی: ها کلیدواژه

 
  
 

                                                                                                                        
 )z.salehi3760@yahoo.com(هیئت علمی دانشگاه پیام نور بروجن . 1
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  تحلیل گفتمان خطبه غدیر
 

  1روح اهللا صیادي نژاد
   2مریم نیک فخر

  
ا است که ه ها و فرهنگ تحلیل گفتمان، روشی نوین در عرصۀ مطالعۀ متون، رسانه

هاي متعددي را در برگرفته و در صدد بازگو کردن و نشان دادن  ها و قالب امروزه دیدگاه
تالش این روش تحلیل، آشکار کردن . گیري معناي متن است ثر در شکلؤعوامل م

. طور طبیعی استفاده شده و درك بهتر رابطۀ آنها در متن است هایی است که به مؤلفه
را در غدیر بر اساس شیوه تحلیل گفتمانی، ) ص(تا کالم پیامبر نوشتار بر آن استاین 

  .بررسی کند
در این راستا ابتدا با نگاهی گذرا به مفهوم گفتمان پرداخته و با توجه به این که 
بافت یکی از عناصر مهم در این روش بوده و متن زبانی و فهم عمیق آن به شناخت 

نبۀ بافت موقعیتی و بافت متنی مورد تحلیل عوامل بافتی نیازمند است، خطبه از دو ج
بایسته آن است که یادآور شویم در بافت متنی به بنا و ساختار خطبه و . قرار گرفته است
.  هاي ساختاري آن توجه شده است مدار و ویژگی هاي گفتمان ترین مؤلفه تعدادي از مهم

فی که ایراد خطبه برداشت این است که ترتیب گفتمانی خطبه، موضوع اصلی آن و هد
  .در برداشته، بیان امر والیت است که در ساخت متن تأثیر بارزي دارد

  ،خطبه غدیر، والیت)ص(تحلیل گفتمان، بافت، پیامبر اکرم : ها کلیدواژه

                                                                                                                        
 استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه کاشان. 1

 )m_fakhri30@yahoo.com(دانشجوي کارشناسی ارشد عربی دانشگاه کاشان . 2
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  تمدن اسالمی و غدیر
 

  1صدیقه طیبی
 

 هاي این است که ویژگی قرآن کریم دوره تاریخى پیش از اسالم را جاهلیت نامیده
. علم و دانش آنان، است  دوره تاریخی ناظر بر شیوه رفتار و نوع پندار عرب، و نه اندازه

قرآن با دو زبان با انسان . خردي متصف کرد دانشی یا بی مردم چنین جوامعى را به بی
تواند اوج  انسان با دو بال باور و خرد است که می. زبان دل و زبان خرد: گوید سخن می

ل رسیده زندگی خود را سامان داده و جامعه خویش را به بهترین وجه بگیرد و به کما
  .بسازد و بیاراید و تمدن انسانی را بنیان نهد

اصالت اهللا و کرامت : هاي تمدن اسالمی به شرح زیر است ترین شاخص برجسته
گرایی در تضاد با جهل؛  محوري و اصالت دنیا؛ علم انسان در مقابله با اومانیسم، طبیعت

مداري در مقابله با حاکمیت طاغوت؛ آزادي  ستیزي؛ والیت گستري در برابر ظلم دالتع
عقالنی و شرعی در تضاد با هواپرستی؛ پایداري و آمادگی در برابر سستی، انفعال، غفلت 

 .گري در تضاد با فساد و تنبلی؛ و سرانجام اصالح
و به همراه است ) ص(آل نبوي  این هفت شاخص، هدایتگر ما در تمدن ایده

تمسک به ثقلین که مصداق واقعی آن در غدیر خم صورت پذیرفت، سبب اوج تجلی 
  .تمدن اسالمی در عرصه زندگی بشریت گردید

هاي تمدن اسالمی، غدیر و تبیین تمدن  تمدن و فرهنگ، ویژگی :ها کلیدواژه
 .اسالمی

                                                                                                                        
  هاي استان مازندران، ساري کارشناس ارشد الهیات و دبیر دبیرستان. 1

 )stayebi678@yahoo.com(  
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 آثار مستبصرین دربررسی و تحلیل واقعه غدیر 
 

  1اکبر عباسی علی
هاي  هاي مختلف به صورت توجه به غدیر در آثار نویسندگان شیعی و سنی قرن

گوناگونی مطرح شده است، از آوردن تمام ماجراهاي غدیر در قبل و بعد از واقعه تا اکتفا 
ژوهشگران  گروهی از پ). ص(به جمالتی کوتاه و پراکنده از زبان رسول مکرم اسالم 

لعه و بصیرت مذهب تشیع را اختیار کرده و به آن تحصیلکردهایی هستند که با مطا
عمدتاً از تسنن (بسیاري از این افراد دالیل و چگونگی تغییر مذهب خویش . اند گرویده

از جمله این افراد از دکتر محمد تیجانی تونسی، صالح الوردانی . اند را نوشته) به تشیع
حمد سودانی و مقاتل بن مصري، دکتر اسعد وحیدالقاسم فلسطینی، شیخ معتصم سیدا

 .توان نام برد عطیه بکري می
ها و آثار  تحلیلی سعی شده است انعکاس غدیر در کتاب -در این مقاله با روش توصیفی

کدام از این نویسندگان با استناد به  هیچ. قلمی این افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
پرداختن به متن خطبه غدیر و  اند و به جاي منابع شیعی بحث غدیر را مطرح نکرده

. اند تحلیل آن، به بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث قبل و به خصوص بعد از آن پرداخته
مذهب و آوردن شواهدي از آن   اند با استناد به منابع مهم سنی مستبصرین سعی کرده

ر همچنین در این نوع از آثا. منابع اهمیت دادن حضرت رسول به غدیر را متذکر شوند
به جانشینی ) ع(توجهی به غدیر و انتخاب علی  درباره بی) ص(هشدار حضرت رسول 

  .دالیل جشن بودن آن نیز با استناد به منابع فریقین تبیین شده است. مطرح شده است

 ، غدیر، منابع، مستبصرین، اهل سنت، شیعه)ع(علی: ها کلیدواژه

                                                                                                                        
            )aa_abbasi-z@yahoo.com(استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان . 1
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ظر فقه امامیه و اي گفتمانی غدیر از من ها و نشانه تبیین دال
  معنادهی آن در آثار اندیشمندان و مورخان اهل سنت

  
  1کرامت عبدلی

  
توان به امامت، والیت سیاسی و مذهبی  ترین مبانی و مفاهیم غدیر می از مهم
اشاره ... و فرزندان ایشان، عدالت، عصمت، قاعده نصب و قاعده لطف و) ع(حضرت علی

اما این واقعه و مبانی و مفاهیم . دیشمندان آن استکرد که مورد قبول تشیع و فقها و ان
هایی  اي دیگر و در قالب دال گونه آن در منابع و آراء اندیشمندان و مورخان اهل سنت به

براي . از قبیل خالفت، شورا، استیال، امنیت و رد عصمت و نصب معنادهی شده است
اند از اینکه واقعه غدیر و  تشده در این مقاله عبار هاي مطرح ترین پرسش همین نیز مهم
اند؟  هاي سیاسی و مذهبی آن از دیدگاه علما و اندیشمندان تشیع کدام مفاهیم و آموزه

هاي آن در آثار و آراء اندیشمندان و مورخان تسنن  همچنین این واقعه و مفاهیم و آموزه
  چگونه معنادهی و منعکس شده است؟

  ندان، مورخان، اهل سنتغدیر، فقه امامیه، اندیشم: ها کلیدواژه
  
  
  

                                                                                                                        
 )kaka.abdoli@yahoo.com(سیاسی،دانشگاه مفید ارشداندیشهآموخته کارشناسی دانش.1
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هاي  بندي دال هاي غدیر در مفصل تبیین تأثیرات آموزه
  گفتمانی انقالب اسالمی

  
   1کرامت عبدلی
  2طاهره بیژنی

  
است، براي ) ص(غدیر که یادآور خاطره حجه الوداع و ختم رسالت پیامبر اکرم 

  تشیع از
بعد ) ع(امامت ائمه اطهار گیري دوران  هاي مذهبی و آغاز شکل ترین مناسبت مهم

گاه زمین از حضور امام معصوم خالی  است که هیچ قلمداد شده) ص(از وفات رسول اکرم
شده عبارت است از اینکه غدیر و  ترین پرسش مطرح در این مقاله مهم. نخواهد ماند

گیري حکومت اسالمی در  هاي آن چه تأثیري در پیروزي انقالب اسالمی و شکل آموزه
هاي دینی،  داشته است؟ در پاسخ معتقدیم انقالب اسالمی با تمسک به آموزهایران 

فقیه، عدالت،  کارگیري مفاهیمی از قبیل امامت، والیت سیاسی و اجتماعی غدیر و به
بندي و با  هاي گفتمانی خویش را مفصل دال... برادري و برابري، وحدت اسالمی و 

نظام جمهوري اسالمی را در ایران  معنادهی حکومت اسالمی و نیابت امام غایب
  .گذاري کرده است پایه

هاي گفتمانی، انقالب اسالمی، حکومت اسالمی و  غدیر، دال :ها کلیدواژه
  فقیه والیت

                                                                                                                        
 )kaka.abdoli@yahoo.com(آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی، دانشگاه مفید  دانش. 1

  ارشد تاریخ جهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دارابآموخته کارشناسی  دانش. 2
 bijani.tk2012@yahoo.com 
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  هاي اقتصادي غدیر و چالش

  
  1دکتر سید سجاد علم الهدي 

  
اقعـه بـه   اهمیت ایـن و . شکی نیست واقعه غدیر، از مهم ترین وقایع صدر اسالم بوده است

  :چهارجهت باز می گردد
  )والیت، امامت و حکومت(موضوع واقعه -اول
  شأن نزول چند آیه قرآن و شکل گیري متواترتري حدیث نبوي-دوم
  ...)انجام بیعت و -موقعیت مکانی و زمانی-کثرت افراد حاضر(ابعاد تاریخی -سوم

  ...فرهنگی و  آثار عظیم و گسترده اعتقادي، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی،-چهارم
علیرغم این اهمیت با توجه به جهات مختلف ذکر شده، این حرکت عظیم در مرحله اجرا با 

دانشمندان امامیه، در تبیین موانع، نوعاً بر موانع سیاسی تأکید داشته   .موانع جدي روبرو گردید
الغ دستور الهی به نظر می رسد ابو کم تر از چالش هاي اقتصادي سخن به میان آورده اند، اما 

در روز هجدهم ذیحجه سال دهم هجري، عالوه بر ) ع(جهت اعالم والیت علی بن ابیطالب
که در  شاید به همین دلیل است. موانع سیاسی با چالش هاي اقتصادي بزرگی روبرو بوده است

. کند به پیامبر اطمینان می دهد که وي را از شرّ اشرار مردم حفظ می سوره مائده، خداوند67آیه 
در این تحقیق، ضمن تأیید ماهیت سیاسی بسیاري از موانع، تالش می شود با بررسی شرائط و 
زمینه هاي اقتصادي، برخی از چالش هاي اقتصادي  موجود در آن زمان که می توان از آن ها 

  .به عنوان موانعی مستقل درپیش روي حرکت غدیر نام برد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند
  :ن چالش ها درچهارگروه قابل بررسی هستندای

                                                                                                                        
 استادیار وعضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی.  1



 

٨۶ 

  روابط اقتصادي و اجتماعی حاکم بر جزیره العرب در هنگام ظهور اسالم-1
  نظام قبیله اي زیر بناي نظام اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی-                 
  غلبه اقتصاد مبادله اي و خدماتی  بر اقتصاد تولیدي-                 

  فاصله شدید طبقاتی-                 
  تمرکز ثروت دررأس هرم قبائل-                 
  پیوندهاي خاص تجاري بین قبایل-                 

  )ع(رفتار اقتصادي امیر المؤمنین-2
سـاده زیسـتی،   (در حوزه رفتار شخصـی ) ع(منش اقتصادي علی بن ابیطالب-                 

  ...)انضباط خاص در بین بستگان و  انجام کارهاي کار سخت تولیدي،
در مورد ثروت، حق فقرا، لـزوم پراخـت   ) (ع(تفکر اقتصادي علی بن ابیطالب-                 

  ...)زکات، عدالت اقتصادي و 
  عدم همنشینی و ارتباطات ویژه با اغنیا و صاحب نفوذهاي اقتصادي -                 
  اطفی و اقتصادي با فقرا و کارگرانارتباط گسترده ع-                 

  بهبود ناگهانی و غیر منتظره شرائط اقتصادي  -3
  کثرت غنائم جنگی-                
  تصرف و تملک زمین هاي حاصل خیز-                
  جمع آوري زکات و سا ئر درآمد هاي عمومی-                

  ع آن تغییر در تفکر حاکم بر جامعه تغییر گروه هاي مرجع جامعه اسالمی و  به تب-4
  الحاق گسترده منافقان، دنیا پرستان و فرصت طلبان به جامعه اسالمی-                
فاصله گرفتن جامعه اسالمی از انزوا و آغاز گسترده مبادالت تجاري با قبائل -                
  و جوامع گوناگون
شـت و دوران ضـرورت هـا و آغـاز دوران رونـق      پایان شـرائط خـوف و وح   -                

  اقتصادي
  کم رنگ شدن فضاي اخوت اسالمی و تعاون اقتصادي-                

  .چالش هاي اقتصادي از موانع مستقل حرکت غدیر بوده است -1فرضیه هاي تحقیق     
ــع سیاســی در چــالش    -2                              ــل بســیاري از موان ــاي ریشــه و عام ه

  .اقتصادي قابل بررسی است
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 بررسی جایگاه غدیر در منظومه فکري و اعتقادي اسالم
  

  1پور میکاییل علی
  2نادر غالمی

  
محتـواي غـدیر یعنـی    . دار و بنیـادي دارد  غدیر در اعتقادات اسالمی پایگاهی ریشه

و نشـر و   اسالم، عمل به اسالم، بقاي اسالم، و پایداري اسالم در داخل قلمرو اسالمی،
دالیـل و  . تبلیغ صحیح آن به صورت نظري و عملی در خارج تا دورتـرین نقـاط جهـان   

 دهنده سندي قاطع براي امامـت و والیـت   درحدي است که نشان اسناد قوي در مسئله
هـاي   است و همین دلیل محکم به تنهـایی بـراي اثبـات بسـیاري از پایـه     ) ع(بیت اهل

به دلیـل عظمـت و بزرگـی آن حـاوي آثـار اعتقـادي        برنامه غدیر. اعتقادي کافی است
آثـار  . کـرده اسـت   دهد اهدافی بسیار ممتـازي را دنبـال مـی    ارجمندي است و نشان می

در تحقیق پیش رو بـه  . فکري و اعتقادي غدیر داراي ابعاد کوتاه مدت و بلندمدت است
ن از لحاظ فکـري و  بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت غدیر در جهان اسالم و جایگاه آ

روش تحقیق توصیفی اسـت و  . اعتقادي در زوایا و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است

                                                                                                                        
  )me.alipoor@yahoo.com(کارشناس ارشد علوم تربیتی، دبیر آموزش و پرورش . 1
  اریخ و تمدن ملل اسالمیدبیر آموزش و پرورش کارشناس ارشد ت. 2

)sana_hm89@yahoo.com ( 
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اي و اسـنادي و میـدانی گـردآوري     اطالعات و مطالب مورد نیاز از طریق روش کتابخانه
   .شده است

ي و اسالم، جایگاه غدیر، آثار کوتاه مدت، آثاربلندمدت، تأثیرات اعتقاد: ها کلیدواژه
  .ريفک
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  ندر نگارگري ایرا» غدیرخم«انعکاس ماجراي 
  

  1مرضیه علیپور            
  چکیده

شود موضوع تعدادي از  شناخته می» غدیرخم«که عموما با عنوان ماجراي » اکمال دین«
از مهمترین منابعی که احتمال دارد در . هاي مذهبی ایران را به خود اختصاص داده است نگاره

 -»خطبه غدیر«و تشیع ـ از آن جمله ضوع موثر بوده باشد روایات اهل تسنن ترسیم این مو
گیري  از آنجایی که قرآن کریم در شکل. سوره مائده آمده است 67است که در تفسیر آیه 

با نظر اجمالی به جایگاه این کتاب  ،اي داشته است نگ اسالمی ایران نقش اصلی و عمدهفره
به نحوي به ارتباط این هنرها با ویژگی هاي فرهنگی می مقدس در میان هنرهاي اسالمی 

تاثیر مضامین قرآنی بر نگارگري به عنوان یکی از هنرهاي اصیل ایرانی در تمام . توان پی برد
این هایی با  هاي شیعی که به حمایت از نگاره اسالمی و به ویژه در زمان حکومت ادوار هنر

در تاریخ اسالم و » غدیرخم«دلیل اهمیت ماجرايبه . شود پرداختند دیده می موضوعات می
وجود نگاره هایی با این موضوع، این امکان فراهم می شود که با تطبیق برخی از این نمونه ها، 

هاي هنري مکاتب گوناگون  هاي تصویري و ویژگی چگونگی ارتباط و تعامل نقش مایه
این پژوهش بر اساس . رگیردنگارگري با این موضوع و نحوه انعکاس آن مورد مطالعه قرا

هاي  توصیفی ـ تطبیقی تعدادي از نگارهاي و با روش  آوري شده کتابخانه اطالعات جمع
براین . نماید غدیرخم را همزمان با مطالعه عناصر بصري در مکاتب و اعصار گوناگون بررسی می

                                                                                                                        
  دانشجوي کارشناسی ارشد پژوهش هنر، پردیس باغ ملی، دانشگاه هنر تهران.  1
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و ضرورت  الشعاع قرار داده است هاي هنري هر دوره، موضوع اولیه را تحت اساس ویژگی
  . هاي خاصی را اعمال کرده است بندي ها و ترکیب ها، رنگ بکارگیري از نقش مایه

                                                                                        
                                                                                                                  سواالت پژوهش

  عناصر بصري و مضمونی به چه میزان متاثر از موضوع غدیر خم هستند؟  - 
هاي زیبایی شناسانه سبک هاي گوناگون در پرداخت این موضوع در ادوار  تاثیر ویژگی  - 

  مختلف تاچه حدي است؟
  

  کلید واژه ها
  نگارگري ،نر شیعیمضامین  قرآنی، ه ،)ع(امام علی ،»غدیرخم«
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  شناسی سیاسی در سقیفه بنی ساعده و غدیرخم جریان
 

  1ابوالحسن عمرانی
 

یکی از موضوعات بسیار مهم و پرچالش و تاثیرگذار در اندیشه سیاسی اسالم 
با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر . است) ص(مباحث مربوط به جانشینی پیامبر 

ساعده پرداخته و درصدد پاسخگویی به این  یفه بنیشناسی سیاسی در سق به جریان
پس از تبیین . پرسش است که آیا در ماجراي سقیفه به واقعه غدیر اشاره شده است

اجمالی این واقعه تأثیرگذار در تاریخ اسالم به منظور نزدیک شدن به هدف پژوهش، 
ود و در خاتمه ش هاي عدم استناد به غدیر در سقیفه، مطرح و تجزیه و تحلیل می فرض

 .شود پس از سقیفه پرداخته می) س(به نقش حضرت زهرا 

 جریان شناسی، غدیر، سقیفه، دموکراسی: ها کلیدواژه
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به: هاي غدیر از آموزه   آفرینان  حکومت اسالمی و پاسخ به شُ
ق   بر اساس احادیث موثّ

  
  1نعیم عموري

  
خی غدیرخم، تشکیل حکومت ي تاری هاي مهم واقعه ها و پیام از جمله آموزه

آن واقعه که در حجۀ الوداع رخ . است) ع(طالب ابی بن اسالمی و وصایت و والیت علی
) ص(پیامبر. هاي گوناگونی بوده و بازگوکننده احادیث زیادي است داد شامل آموزه

حکومت اسالمی تشکیل دادند و قبل از رحلت توسط وحی مکلّف به تنصیب امام امت 
پردازم و  می) ع(در این مقاله به آموزه حکومتی غدیر و نصب علی. اسالمی شدند
و حکومت در واقعه غدیرخم را کاوش کرده و » والیت«شده در خصوص  شبهات مطرح

-روش مقاله توصیفی. کنم پیام سیاسی غدیر را که تشکیل حکومت است، ارزیابی می
  .تحلیلی است
  .شبهات، )ع(غدیر، حکومت اسالمی، علی: ها کلیدواژه
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  هاي رابرت گلیو پیرامون جانشینی بررسی و نقد دیدگاه
 و رخداد غدیر) ع(امام علی

  
  1سعادت غضنفري

  
زبان کثیرالتالیفی است که برخالف بسیاري از  پژوهان انگلیسی گلیو از شیعه رابرت

عصرش سعی بر آن داشته است تا رویکردي عالمانه و  پژوهان هم مستشرقان و شیعه
ترین علل تمایز  شاید بتوان گفت مهم. هاي خویش بکاربندد ارشناسانه در پژوهشپدید

اش از منابع شیعی  گیري رویکرد پژوهشی او و بیان نظراتی همسو با باورهاي شیعه بهره
المعارف اسالم لیدن  حال در جدیدترین پژوهش خویش در طبع سوم دائره با این. باشد

هاي محققانه و  رغم پیگیري رویکرد پیشین و بررسی به» طالب بن ابی علی«با عنوان 
تر از همه پیرامون رخداد تاریخی غدیر  و مهم) ع(گسترده، در بحث از جانشینی علی 

هاي  ها و استنتاج تحلیل ناظر به تمام ابعاد موضوع نداشته و گاه استدالل
ژوهشی در پ  ضروري است که بدانیم مدعیان رویکرد عالمانه. برانگیزي دارد تعجب

برخورد با رخداد تاریخی غدیر با این همه مستندات موثق چه دیدگاهی داشته و علل آن 
  چیست؟

  المعارف اسالم ، رخداد غدیر، دائره)ع(رابرت گلیو، جانشینی علی : ها کلیدواژه
  
  

                                                                                                                        
 )s.gh.tarikh@gmail.com(کارشناس ارشد تاریخ و تمدن . 1
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  هاي اخالقی پیام غدیر تبیین نگرش
  

   1نادر غالمی
  2حمیده حسنخانی

  
گیرد،  ها از آن سرچشمه می مایه همه طاعت ت که درونسرفصلی اعتقادي اس غدیر،

ها و  ها و سعادت یابد، و همه رشدها و تعالی رسالت همه پیامبران در آنجا مفهوم می
پیام اخالقی غدیر، این است که . غدیر، عید والیت است. شود کماالت از آنجا آغاز می

تا به کرامت برسید که حرکت دین را آزاد بفهمید، آزاد باور کنید و آزاد عمل کنید 
سوي خداوند و نزدیکی به خداوند متعال و حصول به سعادت و کمال و تهذیب نفس  به

مسیر کمال، مانند هر مسیر . پذیر نیست و رسیدن به زندگی متعالی، بدون والیت امکان
الزم است رهرو این راه خود شرایط کامل یک سالک را . دیگري، نیاز به سالک دارد

  . ه، مسیر را پیموده و از خطرات راه آگاهی کامل داشته باشدداشت
هاي گوناگونی از غدیر در ابعاد مختلف ادبی، تاریخی، کالمی، حدیثی،  نگرش

هاي اخالقی آن  اما تبیین نگرش. تفسیري، عرفانی، اجتماعی و فلسفی بیان شده است
اي  به غدیر را از زاویهگان در این مقاله خط نگارند. مهري قرار گرفته است مورد بی

کران  اند تا از این طریق بتوان از اقیانوس بی اخالقی و انسانی مورد تحلیل قرار داده
اي نوشیده و عدالت، تقوا، کمال، حاکمیت، پاکی و معصومیت و  غدیر جرعه

  .مداري را از آن صید کنند والیت
    .غدیر، قرآن، والیت، عبودیت، انسان کامل: ها کلیدواژه

                                                                                                                        
  دبیر آموزش و پرورش، کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی: نویسنده مسئول. 1
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  خطبه غدیر و مهدویت
  

  1حسینعلی فاتحی
  

ها با شناخت والیتی که در روز غدیر  مطابق روایات صحیح، ارزش کردار انسان
به عبارت دیگر، با شناخت هرچه بیشتر صاحب غدیر، اعمال . شود اعالم شد سنجیده می

جاري  سار غدیر ها از چشمه ها و کمال تمام خوبی. گردد ما از کاهی به کوهی تبدیل می
ها و خیرات و سعادت دنیا و آخرت  است و در اثر پیروي از صاحب غدیر، تمام کمال

. خون سرخ و پیام رساي عاشورا حلقه اتصال غدیر و مهدویت است. گردد پدیدار می
انقالب اسالمی نیز که حاصل . اسالم بر سه فرهنگ عاشورا، غدیر و انتظار استوار است

فرهنگ . اساس این سه فرهنگ غنی شکل گرفته استتالش امام و ملت ماست، بر 
غدیر، ریشه است و فرهنگ عاشورا، تنه و فرهنگ انتظار، میوه و ثمره است و این سه 

سه عنصر غدیر، عاشورا و مهدویت موجب . هایی عمیقی با هم دارند فرهنگ شباهت
ن به کل اي براي رسمیت بخشید غدیر برنامه. اقتدار و عزتمندي شیعه در جهان است

در غدیر تمام والیت از آغاز تا پایان . است) عج(تا امام مهدي ) ع(والیت از حضرت علی
هاي ظلم، نصرت دین خدا و  هاي بیدادگري و ویرانی قله فتح قله. نهفته است

گذاري عالمان از جمله عالئمی است که پیامبر در خصوص آخرالزمان در خطبه  عالمت
داري که دین را افیون  هاي غربی و سرمایه ف نظامبرخال. غدیر عنوان کرده است

آنچه از این . کنند هدف غدیر ایجاد روابط مبتنی بر معنویت و عدالت است معرفی می

                                                                                                                        
 رئیس گروه تحلیل محتواي آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یاسوج. 1

)fatehi1350@yahoo.com(  
 

mailto:fatehi1350@yahoo.com


 

٩۶ 

شود این است که کمال و نهایت غدیر به تحقق ظهور حضرت  مقدمات حاصل می
که غدیر مقدمه کتاب انتظار است . انجامد عصر و تصدي حکومت آن حضرت می ولی

اند  هایی که خود را بسته متن آن را تو اي آخرین بازمانده نسل رسول، براي چشم
غدیر، یک رخداد تاریخی صرف یا تنها یک گذرگاه جغرافیایی نیست، . خواهی خواند

گیرد، رسالت  ها از آن منشأ می مایه همه طاعت بلکه سرفصلی اعتقادي است که درون
از . شود ها از آن جا آغاز می د، و همه رشدها و تعالییاب همه پیامبران در آن مفهوم می

اینک . هاي اعتقادي است ترین شناخت ترین و بنیادي این رو، شناخت غدیر، از ضروري
رود تا آرام گیرد و از تاختن بازایستد، با مبعوث غدیر هم آواز  که توسن سخن می

داریم  ، و دل خوش می!تظرمتی تن: گوییم شویم، و موعود غدیر را خطاب نموده و می می
ابشر بنصر قریب من رب رحیم؛ : که او در ادامه سخن ما را با این کالم امید بخشیده که

است که در دهه چهارم هجرت نبوي، روي در خطاب به آن ) ع(این کالم از آن علی 
 تا کی در انتظار؟ امامت هر امام، غدیري: پرسد عزیز کرده، و از سر شگفتی و اشتیاق می

با این تفاوت که آغازگر غدیر اول پیامبر بود و سرپرست یازده غدیر دیگر، . دیگر است
که در دستش  آید، درحالی او می. االول هم غدیرِ انتظار است غدیرِ ربیع. امامان معصوم

سال  25) ع(علی . گونه که روز غدیر در دست پیامبر قرآن ناطق بود همان. قرآن است
براي این . به خاطر جهل مردم است) ع(غیبت علی. دهد نور میاز پشت ابر به مردم 

) عج(کند، اما غیبت مهدي  نیز غیبت می) عج(مهدي . شناسند را نمی) ع(است که علی
به خاطر جهل ) عج(با این تفاوت که غیبت مهدي . است) ع(تر از علی  بسیار طوالنی

که لیاقت حضور مهدي  غیبت او براي این است. نیست) عج(مردم و نشناختن مهدي 
توانند حق او را ادا کنند و آماده  شناسند، اما نمی را می) عج(آنها مهدي . را ندارند) عج(

نامند،  آن روز را عیداهللا االکبر می. غیبت او به خاطر همه مردم جهان است. نیستند
فی نیز معر) عج(روزي که امام زمان . یعنی روزي که خدا آن را عید قرار داده است

دهد که  عیدي که پاسخ به همه شک و تردیدهایی می. شود، مانند عید غدیر است می
 .درباره ناجی جهان است

  خطبه غدیر، مهدویت، عاشورا، غیبت،والیت: کلیدواژه
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  غدیر سمبل تداوم رهبري در اسالم
  

  1سیده خورشید فاطمه حسینی
  
و داراي ریشه عمیق است، قبل اي مهم  رهبریت در اسالم از دیدگاه قرآن مسئله. 1

فقط . از آغاز انسان خداوند متعال در بین نیازهاي بشري هیچ چیزي را مطرح نکرد
  .عنوان شد» االرض خلیفه جاعل فی«موضوع رهبري بود که در نداي 

این هم در بزم مالئکه تصریح شد که انتخاب رهبریت در اختیار رب العزت است . 2
  .ردو هیچ ربطی به مخلوق ندا

کند هشدار  وگوهایی که قرآن بین حضرت احدیت و مالئکه مطرح می گفت. 3
رهبر . دهد که مالئکه با اینکه معصوم بودند باز صالحیت تشخیص رهبر را نداشتند می

  .  باید از عمق نیازهاي بشري آگاه و جوابگو به همه مسائل باشد
داي انی اعلم ماال تعلمون صالح بودن در انتخاب رهبر تاثیر ندارد و ص فقط ذي. 4

رهبري فعلی ربانی است که باید از طرف خداوند . همه ادعاهاي مالئکه را خط زد
ولی به علت عدم استعداد بشر، خالق . »ان علینا للهدي«فرماید  لذا می. محقق شود

کند که ارتباط  تواند مستقیماً کار هدایت را عهده بگیرد، افرادي را منتخب می نمی
  .با صفات حضرت حق و آگاهی و اطالع کامل از نیاز بشري داشته باشندمستقیم 

  غدیر، رهبري،هدایت، خلیفه :کلید واژه
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  نقد رساله مناظر المحاضر للمناظر الحاضر

 
 1جواد فتحی

  بهمن عالمی
 

احمد بیابانکی مشهور به شیخ عالءالدوله سمنانی از عرفاي  محمدبن الدین احمدبن رکن
. تم و هشتم هجري است که تألیفات متعددي از خود بجاي نهاده استمشهور قرن هف

اي از آن را  رساله مناظر المحاضر للمناظر الحاضر، از تألیفات شیخ است که بخش عمده
ت رِ«به شرح آیه  لَّغْ ا بلْ فَمتَفْع إِنْ لَمو ک بنْ رم ک لَ إِلَی لِّغْ ما أُنْزِ ولُ ب س سالَتَه یا أَیها الرَّ

ک منَ النَّاسِ مصعی ه اللَّ ص(است و با استناد به احادیث از رسول اکرم اختصاص داده» و (
را شرح و تفسیر کرده و در ادامه رساله به  غدیرخموقایع ) ع(و صحابه و خود امام علی

پژوهش حاضر از سویی در پی بررسی گرایش . است نوعی به ارشاد خواننده پرداخته
  . ی شیخ و از سویی دیگر در پی نقد این رساله استمذهب

 آیه تبلیغ، رساله، غدیرخم :کلید واژه
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 درنگی تاریخی در تبارشناسی برگزار کنندگان 

  مراسم غدیر عهد بویه
  

  1زاده احمد فالح
  

گی سخن  از دول به نام شیعی مذهب، به رغم چند گونه) ق447- 322ح (بویه  دولت بنی
رود که برگزاري مراسم  شیعی آن، نخستین دولت بزرگ شیعی به شمار میدر گرایش 

امري که اندي بعد، به . غدیر را به صورت علنی در تاریخ خود به ثبت رسانیده است
قرن   هاي میانه سال برگزاري عید غدیر در میان . شیعیان فاطمی الگوبرداري شد  وسیله

نود سال، و آشنایی چند نسل در بغداد چهارم تا پایان این دولت به مدت بیش از 
نشین، با چنین مراسمی، تقریباً براي همیشه، برگزاري مراسم غدیر را در مرکز  خلیفه

ها به دلیل چیرگی فرمانروایان غیر شیعی،  گرچه مدت. خالفت عباسی تضمین کرد
پستوي این جشن، ولو در   شده مراسم غدیر در خفا برگزار شد، اما همچنان چراغ کم سو

هاي بزرگ  هاي بعدي با فرارسیدن دولت سان در سده بدین. درخشید ها می پنهان خانه
اما قلمروي اصلی . جا در اختیار ایشان قرار گرفت شیعی، میراث غدیرانه بوییان به یک

. عید غدیر است  هاي سیاسی، اجتماعی و دینی برگزارکننده این مقاله، پرداخت به جریان
. پرداختند هاي خاصی در برپایی این عید به ایفاي نقش می ، گروهبه گمان نگارنده

کیشان دیلمی ایشان که عمدتاً در  هاي سیاسی مانند فرمانروایان بویی و هم گروه
ها از این دست به شمار  شدند، وزرا و صاحب شرطه هاي نظامی به کار گرفته می پست
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mailto:ahram12772@yahoo.com


 

١٠٠ 

ران در بغداد، همچنین صوفیان و نیز هاي اجتماعی، وجود عیا اما در میان گروه. روند می
هاي اجتماعی در مراسم غدیر است که درنگی  سرایان، داعیه حضور جریان مدیحه

هایی مانند امامیه، معتزله و زیدیه و نیز غالت  در این بین، گروه. طلبد شایسته را می
این . طلبند اي در خور را می هاي دینی، خود دقیقه منشعب از شیعه، در بخش ذائقه

هاي مختلف مورد بررسی را در قالب برگزاري  کوشد تا پیوندهاي جریان نگاشته می
قرن چهارم در   جشن غدیر کنکاش کند و از رهگذر آن، جایگاه فکري غدیر در میانه

  . نشینِ خالفت عباسیان را رصد کند جامعه بغداد یا همان کرسی
    عهغدیر، تبارشناسی، عهد بویه، مراسم، شی: کلید واژه
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  نسبت غدیر با رسالت انبیا

  
  1مریم قبادي

  
گیري از مواهب  اي هستند که با بهره در فرهنگ قرآنی، انبیاء بندگان برگزیده

رب حکیم از ایشان براي ابالغ پیام توحید . اند فطرت، عقل و قلب سلیم فراز آمده
النّبیین میثاقهم و أخذنا من (...به مردم زمانه خویش میثاق گرفت ...) واعبدوااهللا و(

و آنان با پذیرش این پیمان، با آهنگی یکنواخت به ایفاي رسالت خویش ...) منک
بود که گویا از ابتداي .... واکنش مخالفانشان، استکبار، استهزاء، تهدید و . برخاستند

و سرانجام این ماجرا، تحقق اراده الهی در اعتالي . تاریخ این اتفاق در حال تکرار است
مه توحید و نجات انبیاءش از یک سو و هالکت و نابودي حق ستیزان از دیگر سو کل

  . است
این سخن، با تحلیل پیمان الهی با پیامبران از آغاز تا پایان خط رسالت و تمرکز بر 

کوشد ربط و نسبت خط رسالت انبیاء را با  مرتبت، می هاي رسالت ختمی برخی ویژگی
  . پیام غدیر تبیین نماید

در هر برهه از زمان  -مبنی بر خالی نبودن زمین از حجت  -بر مشیت خداوند  بنا
رسالت انبیاء، عالوه بر استمرار، تشابهات و تناسبات . شد پیامبري به رسالت مبعوث می

از جمله، تعالیم تمام انبیاء دنباله تعالیم پیامبران پیشین و کمال . زیادي داشته است
اي مأمور اعالم و معرفی پیامبر پس از  و هر یک به گونه..) .مصدقاً لما (بخش آن بود 

اند  شده خود بودند، هرچند به تناسب زمان و شرایطی که در آن بر انگیخته می
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در این راستا، رسالت نبی . هایی داشت تفاوت) نه در اصول(هایشان در روش  آموزه
د اما به اقتضاي خاتمیتش، نیز در کلیات با رسالت دیگر انبیاء اشتراکاتی دار) ص(اکرم

از جمله این تشابهات، که البته کمال بخش رسالتش هم . هایی با آنها یافته است تفاوت
در سرزمین ) ع(طالب  أبی بن اعالم والیت علی...) الیوم أکملت لکم(آید،  به شمار می

ایی رسا، آنجا که پیامبر رحمت براي ترسیم ادامه راه به فرمان الهی، با صد. غدیر بود
و از » من کنت مواله فهذا علی مواله«: این پیام الهی را به مردم زمان خود رسانید

ضرورت «حاضران خواست تا این پیام ربوبی را که دقیقاً در راستاي مشیت یادشده 
بود، به غائبان » لزوم تداوم هدایت تا آخرالزمان«و نیز » خالی نماندن زمین از حجت

  .  برسانند
یه اکمال: واژهکلید  غدیر، رسالت انبیا، حجت، آ  
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  اي از پژوهش وپژوهشگر امین و عالمه امینی؛ نمونه الغدیر
  

  1قنبري اهللا علی فرج
  

هاي  یکی از شاخه) Approaches and methods( ها و الگوهاي تحقیق روش
تحصیالت تکمیلی  مهم مطالعاتی در رشته علوم انسانی و اجتماعی است و دانشجویان

  .کنند در غرب آن را به عنوان یکی از موضوعات امتحان جامع خود انتخاب می
ها  ها و الگوهاي تحقیق توجه بیشتري شده و سرفصل امروزه در ایران نیز به روش

هاي  اما متون درسی و سرفصل. هایی به این موضوع اختصاص داده شده است و درس
  .اي از کتب غربی است رجمهمربوطه غالباً اقتباس و یا ت

هاي مختلفی را ابداع کرده و معیارهاي  که مسلمانان در تحقیقات خود شیوه در حالی
اي به این  اما در این حوزه مطالعاتی، اشاره. اند گذاري کرده اخالقی و علمی مهمی را پایه

  .نویسندگان و میراث علمی آنها در تمدن اسالمی نشده است
ند و شاهکار علمی که  در شیوه و روش تحقیق در علوم انسانی یکی از آثار ارزشم

نوشته عالمه  الغدیرتواند قرار گیرد کتاب گرانقدر  و اجتماعی مورد بررسی و مطالعه می
  .امینی است

آوري اطالعات که، صرف وقت زیاد و با  عنوان روش جمع اي به مطالعه کتابخانه
نقاط جهان براي یافتن متون مرتبط،  فرسا به اقصی هاي طوالنی و طاقت مسافرت

هاي فکري نویسندگان آنها،  آزاداندیشی در انتخاب منابع بدون توجه به گرایش
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هاي این  برداري از منابع نادر و کمیاب، صداقت در ثبت اطالعات از ویژگی نسخه
  . پژوهشگر است که به غناي اطالعات وي افزوده است

در اسالم داشته و در تاریخ و تمدن اسالم تأثیر اي  انتخاب موضوع که جایگاه ویژه
  .کند  بسزایی دارد از اولویت و تیزبینی و دوراندیشی عالمه امینی حکایت می

گیرد بیانگر  گستره و دوره مورد مطالعه که تاریخ تمدن اسالمی را دربرمی
نگري نویسنده است که جملگی حکایت از پژوهشگري متبحر و  کوشی و جامع سخت
کند، بنحوي که  به فن تحقیق و مقید به رعایت کلیه مبانی اخالقی در پژوهش می آشنا

ما بایستی کتاب . است اندیشمندان فرق و مذاهب مختلف شده باعث شگفتی و اعجاب 
را به عنوان نمونه بارزي از یک کار پژوهشی براساس موازین علمی جدید و  الغدیر

  .در تاریخ تمدن اسالمی معرفی کنیم عالمه امینی را در مقام پژوهشگري امین
  غدیر، امینی، پژوهش، الغدیر: کلید واژه
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  مفهوم غدیر در شعر شریف رضی و عمرو عاص
 

 1جو مصطفی کمال

 2رضا ساعد جلیل

   
یکی از مفاهیم و حقایق تاریخی و مذهبی که از صدر اسالم تاکنون محل بحث و 

در مسیر بازگشت از آخرین ) ص(ل اکرمرسو. است» غدیر«مناقشه بوده است مفهوم 
اي ایراد کردند، ایشان در قسمتی از خطبه خود  حج خود در منطقه غدیرخم خطبه

بین مسلمانان شیعه و » مولی«در معنی . »من کنت مواله  فَهذا علی مواله«: فرمودند
تالش در این مقاله . اند اي است که هر گروه استدالل خود را بیان کرده سنی مناقشه

به معنی امیر و خلیفه تبیین شود؛ و » مولی«شده است بر اساس مکتب شیعه کلمه 
ترین مخالفان و دشمنان  براي این مهم به شعر عمرو عاص که یکی از سرسخت

در ) ع(که از نوادگان علی  البالغه نهجاست و شعري از شریف رضی، مؤلف ) ع(علی
خصیت به وضوح به خالفت و جانشینی هر دو ش. دوره عباسی است استشهاد شده است

 .اند اذعان کرده) ع(موال علی 

 غدیر، مولی، علی، عمرو عاص، شریف رضی  : ها کلیدواژه
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  سنجی خواص واقعه غدیر آزمون بصیرت
  

   1محمدابراهیم مالمیر
   2شیرین قادري

  
اهمیت در طول تاریخ اسالم وقایع مختلفی رخ داده است که هر یک در نوع خود از 

اندازها و علل و عوامل مختلف و  اند و اهداف و چشم واال و باالیی برخوردار بوده
  . اند متفاوتی داشته

واقعۀ غدیر یکی از وقایع مهم تاریخ اسالم است که اهداف کوتاه مدت و دراز 
و در ) ع(و علی ) ص(آهنگی داشته و دارد که عوامل مختلفی در عصر رسول خدا 

  .اند که این واقعۀ مهم به اهداف آنی و آتی خود نرسد ف باعث شدههاي مختل دوران
سنجی خواص که تا چه میزان از  واقعۀ غدیر در عالم واقع آزمونی بود براي بصیرت

هاي اخالق فردي و اجتماعی شایسته برخوردارند که اگر  بصیرت بایسته و از زمینه
مل دین مبین اسالم بود به اهداف چنین بود حتماً این واقعۀ تاریخی که نقطۀ عطف تکا

رسید، ولی متأسفانه چنین نشد و این اتفاق بزرگ به واسطۀ عدم بصیرت  خود می
خواص موافق و ظهور و بروز بسیاري از خصایص شوم اخالقی در بین آنها در آغازین 

  . هاي خود به اهداف بایسته نائل نشد سال
رت و مضاهات و مضافات آن در این مقاله بر آن است تا ضمن بیان معانی بصی

لغت و اصطالح و نیز معرفی مراتب خواص امت و معیارهاي شناخت بصیرت و 
سنجی خواص در دوران مختلف تاریخ  بصیرتی، به بیان نقش واقعۀ غدیر در بصیرت بی
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اسالم بپردازد تا از این رهگذر معیاري بدست آید براي اشتباه خواص اهل بصیرت در 
  .حقق اهداف بلندمدت واقعۀ بزرگ غدیرعصر حاضر جهت ت
  واقعۀ غدیر، اهداف، بصیرت، آزمون و سنجش، خواص امت: ها کلیدواژه
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 پذیري مردم غدیرخم و والیت

                                                                                                                    
  1منیژه محمدي 

  
هاي واقعۀ آسمانی و پراهمیت غدیرخم از جهات گوناگون و ابعاد مختلف قابل  آموزه

ها و ابعاد باید مورد  رسد آنچه مقدم بر همۀ آموزه اما به نظر می. بررسی و تأمل است
توجه قرار بگیرد آن است که واقعۀ غدیرخم، قبل از آنکه محلی براي اعالم جانشینی 

و ) ص(باشد، محلی براي تجلی والیت اعظم رسول خدا ) ع(اي حضرت علی وصای
ترین سند این سخن همان  بوده است؛ مهم) ع(امتداد آن از طریق حضرت علی 

من کنت مواله «: در واقعه غدیر است که فرمودند) ص(محوري حضرت محمد  کالم
پذیري مردم  رخم اطاعتترین آموزة واقعه غدی به عبارتی دیگر، مهم. »فهذا علی مواله

لذا این . بوده است) ع(با پذیرش والیت حضرت علی ) ص(نسبت به والیت پیامبر 
ترین این  هاي واقعۀ غدیرخم یکی از مهم مقاله درصدد است با بررسی ابعاد و آموزه

  . پذیري را بررسی کند ها، یعنی والیت آموزه
  پذیري غدیرخم، والیت: ها کلیدواژه
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  از رهگذر معناشناسی» اکمال«اري نزول آیه گذ تاریخ
  »دین«واژه  

                     
     1جواد محمدي

  
» دین«پژوهش حاضر برآن است تا با محور و اساس قرار دادن معناشناسی واژه 

ضرورت چنین . سامان دهد» اکمال«گذاري آیه  کنکاش جدیدي را در مورد تاریخ
لول آیات قرآن کریم بدون توجه به معناشناسی تحقیقی آن است که راهیابی به مد

این ضرورت در حوزه آیاتی که صبغه . دقیق و اصولی مفردات امري است غیر ممکن
تاریخی نیز دارند دوچندان است، چرا که فهم مفهوم صحیح کلمات قرآنی در پذیرش 

ه معناشناسی واژ. یا عدم پذیرش روشمند روایات شأن نزول نقش بسیار مهمی دارد
، با استعمال سه باره در آیه اکمال، به طور جدي در این تحقیق مورد توجه قرار »دین«

دهد که  بررسی این واژه در آیات متحدالموضوع مفهوم جامعی به دست می. گرفته است
اعم از مفاهیم اعتقادي، اخالقی و فقهی و حقوقی بوده و ارتباط تنگاتنگی نیز با مفهوم 

و عرضه روایات شأن » دین«در نظر داشتن چنین معنایی از کلمه . دارد» اسالم«واژه 
رساند که این آیه تنها با واقعه  هاي تفسیري برآن، ما را به این نتیجه می نزول و دیدگاه

 . مهمی چون غدیرخم قابل تطبیق است

  آیه اکمال، غدیر خم، دین، تاریخگذاري، معناشناسی: ها کلیدواژه
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  هاي غدیر آموزه

  
  1ف محمديیوس

  2امین محمدي قناتغستانی
  

خدادهاي مبارك و تعیین کننده در تاریخ اسالم که پشتوانه نظري و عملیِ  یکی از ر
» غدیر خم«کننده جاودانگی دینِ خاتم یعنی اسالم است، رخداد عظیم  خاتمیت و تأمین

این بر اساس » بازخوانی پیام غدیر به نسل حاضر«نوشتار پیش رو با عنوان . است
گرفته و کوششی نظري در  شکل» غدیر، چه پیامی به نسل حاضر دارد«پرسش که 

و نقش ) ص(االنبیاء  راستايِ تبیین کارکرد تاریخی غدیر به عنوان گرانیگاه رسالت خاتم
  . هاي غدیر است جمهوري اسالمی ایران در تحقق آموزه

جایگاه راهبردي  نگارنده با بررسی موضوعاتی مانند نسبت میان دین و سیاست،
کننده عدالت در اثبات کارآمدي دین، تأثیر  هاي اسالمی، نقش تعیین وحدت در آموزه

فقیه در تداوم  سازي اسالم و نقش منحصر بفرد والیت بازتولید تمدن اسالمی در جهانی
بعثت پیامبران، پنج پیام را که هر کدام هشدارهایی را نیز در ضمن خود دارد، به عنوان 

ها به نقش،  در هر یک از پیام. هاي این پژوهش استنباط و مطرح نموده است ترهیاف
هاي غدیر در  رسالت و مسئولیت نظام جمهوري اسالمی ایران به عنوان مبلغ آموزه

  . دنیاي معاصر نیز اشاره شده است
  هاي غدیر ، آموزه)ع(، علی )ص(غدیر، اسالم، پیامبر : ها کلیدواژه
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  )ع(بر امامت امیر المومنینداللت حدیث غدیر 
  

  1معین معروفی
  

به تنهایی و بدون در نظر گرفتن ...) من کنت مواله(متن فراز اصلی حدیث غدیر 
بررسی لغوي کلمه . کند داللت می) ع(شواهد تاریخی بر امامت بالفصل امیرالمؤمنین 

) جازحقیقت و م ،اشتراك لفظی ،اشتراك معنوي(مولی بر اساس مبانی لغوي مختلف 
دهد این کلمه در این حدیث بر هیچ معنایی به جز امامت امیرالمومنین پس از  نشان می

طبق مبناي اشتراك معنوي، معناي مشترك در . تواند داللت داشته باشد نمی) ص(پیامبر
با رویکرد حقیقت و مجاز نیز . ، همان مطلوب ماست)ي  ل  و(میان تمامی مشتقات ماده 
و بر اساس مبناي اشتراك لفظی به جز معانی . کند را ثابت می معناي حقیقی مدعاي ما

 نظر از این مباحث صرف. دتواند مراد متکلم باش کننده امامت، معانی دیگر نمی اثبات
یابیم که مؤداي این عبارت قطعاً امامت  منطقی نیز درمی -لغوي، با تحلیل بالغی

در مخدوش نمودن قرائن  با توجه به اینکه مخالفان سعی. است) ع(بالفصل علی
از استحکام ، ل به جهت غیرقابل تردید بودن متنتاریخی دارند این روش استدال

  . بیشتري برخوردار است
، ، حدیث غدیر، معناي مولی، اشتراك معنوي)ع(امامت امیرالمومنین: ها کلیدواژه

  ، شرط و جزاءاشتراك لفظی، حقیقت و مجاز
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 ی غدیرشناسی در منظر فرهنگنشانه

  
  1اصغر موالئی

  
شناسی در منظر فرهنگی غدیر به بازشناسی، تحلیل و ارتقاي آگاهی از ابعاد متنوع نشانه

تواند این منظر می... تماعی، اقتصادي، کالبدي، طبیعی وپیچیده تاریخی، فرهنگی، اج
ت شناسی و فرهنگی مهم است، زیرا شناختوجه به فرهنگ غدیر از منظر نشانه. بپردازد
تواند کند و زمینه الزم ها و نمادها در حوزه فرهنگ غدیر آن را تعمیق و احیاء مینشانه

رو هدف این  از این. هاي توسعه مبتنی بر فرهنگ غدیر آماده نمایدریزيرا براي برنامه
هاي نشانه. شناسی و منظر فرهنگی غدیر استپژوهش، بازشناسی و تبیین رابطه نشانه

غدیر، پیام امامت و نمودهاي آن در شرایط مختلف، صحنه اجتماع  مربوط به فرهنگ
هاي فرهنگی و اجتماعی و سایر هاي ادبی، نشانهمردمی غدیر، تداوم زمانی غدیر، نشانه

ها و نمادهایی کارگیري نشانه با به. شودها و نمادها در این حوزه را شامل مینشانه
کید أتوان ت ه توسعه مبتنی بر امامت میبعه امروزي مربوط به فرهنگ غدیر در جام

هاي مربوطه در فرهنگ غدیر و این امر از طریق بازشناسی عناصر و نشانه. نمود
  . پذیر استکارگیري آنها در زندگی اجتماعی و فردي امروزي امکان به

  . هاي ادبی، نمادشناسی، منظر فرهنگی غدیر، امامت، نشانهنشانه :ها کلیدواژه
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  منیر طرابلسی موسوم به تتریه اري در غدیریه ابنجست

  
  1عطیه میرزایی
  2مرضیه آباد

  
ها اشعاري هستند که عالوه بر ارزش ادبی و هنري، که برخاسته از ایمان  غدیریه

خالص شاعران است، در دنیاي ادب، جایگاه واالیی دارند و از لحاظ تاریخی اسنادي 
  .آیند معتبر به شمار می

ابلسی، شاعر شامی قرن ششم هجري، به عنوان شاعري شیعی در منیر طر ابن
زیست که تعصب مذهب سنی غالب بود و همین مسئله منجر به انزواي  روزگاري می

اش متحمل  اما وي با وجود آزارهایی که در راه دفاع از آرمان و عقیده. شیعیان شده بود
ي جاودانی از خود برجاي ا شد رسالت شعریش را به خوبی به انجام رساند و غدیریه

گرفتن غالمش تتر از  ظاهر در بازپس این چکامه به. موسوم است» تتریه«گذاشت که به 
منیر این غالم را با هدایایی  ابن. نقیب شیعیان آن روزگار، شریف موسوي، بوده است

 براي عرض ارادت به نزد او فرستاده بود و نقیب غالم را از جمله هدایا برشمرده و نزد
اي سرود و نقیب را تهدید کرد تا غالمش را  خود نگه داشته بود؛ از این رو شاعر چکامه

یابیم که وي قضیه تتر را دستاویزي براي  باز پس گیرد؛ اما با بررسی این چامه در می
  .بیان عقاید مذهبی سیاسی خود قرار داده است

ها  سه با سایر غدیریهبیتی با اسلوبی هزلی سروده شده که در مقای 104این چکامه 
شود و سپس در دفاع از  اي آغاز می گونه این چکامه با مقدمه غزل. اي دارد جایگاه ویژه
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وار وارونه  گیرد و داستان غدیر را کنایه عقاید شیعی شاعر روشی جدید در پیش می
  . کند تعریف می

  سیاسی -بیمنیر طرابلسی، شعرغدیریه، تتریه، تشیع، عقاید مذه ابن: ها کلیدواژه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١١۵ 

  
  
  

  هاي فارسی و عربی تا قرن نهم بررسی تطبیقی غدیریه
 )در شعر مشاهیر دو ادب(

 
   1طیبه نادعلی

  
ادبیات از دیرباز محور بیان اندیشه، افکار و وقایع سیاسی و اجتماعی دوران خود 

توان دانست،  ریخی میبوده است و به طور قطع  آن را بیش از هر علمی آبستن وقایع تا
اي از تاریخ نیست  به طوري که هیچ اتفاق تاریخی در هیچ کجاي جهان و در هیچ برهه

ادبیات حد و مرز زبان، زمان و مکان را . که نمود آن در ادبیات آن قوم تبلور نیافته باشد
اي  نگرد و گاه وظیفه نوردد و با موهبت خدادادي به نام دل و عشق به این سه می می در

را که علوم دیگر همچون تاریخ از بیان مکرر آن عاجزند تنها با یک قصیده و یا حتی 
نشده آن قدر  اي که گاهی حتی این تاریخ طوالنی و بیان کند، به گونه با یک بیت ادا می

  !آري این رسالت ادبیات است. شود شود که سردر مجالس با آن مزین می شیرین می
ن ابتدا عالوه بر حسان از سوي شاعران خطیب عرب چون این واقعه عظیم در هما

سعد انصاري، عمروبن عاص، محمد حمیري، ابومستهل  بن ، قیس)ع(امیرالمومنین علی
به نظم کشیده شده است، هرچند که امروز همان دستانی که ... کمیت، سیدحمیري و

یوان این شعراي تیشه به دست گرفتند و خانه خداوند را با خاك یکسان کردند بر سر د
 !!!گاه از بین نخواهد رفت نامی عرب نیز چنین بالیی آوردند ولی حقیقت هیچ
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سازي  بس شگرف و تاریخ زبان هم غدیریه عالوه بر شاعران عرب شعراي فارسی
مدحت کن و بستاي کسی را : اند که نخستین آنها غدیریه مشهور کسایی است سروده

 ...داد همه کار  که پیمبر بستود و ثنا کرد و بدو
عالوه بر کسایی، کسانی چون فردوسی، منوچهري دامغانی، ابوسعید ابوالخیر، 

 .اند شعر خود را به زیور غدیر آراسته... ناصرخسرو، سنایی، ادیب صابر ترمذي و
ها در دو زبان فارسی و عربی است و  این مقاله در جستجوي بررسی تطبیقی غدیریه

بارزترین هنر انسانی است به ماجراي غدیر در تاریخ  از فراخناي شعر و ادب که
  .نگرد می

  غدیریه، شعرا، ماجراي غدیر، ادبیات: کلید واژه
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١١٧ 

 
 

 
 

 غدیر در آیینه شعر بولس سالمه

  
  1سمیه نوروزي
  حدیث باقري

  
بینی را  غدیر، واقعه روشن و انکارناپذیر در تاریخ اسالم است که ضمیر هر واقع

  .آموزد هاي معرفت و بصیرت را به هر منصفی می کند و نکته ن میروش
مایه اشعار خود قرار  شعراي بسیاري در طول تاریخ ادبیات بشر، غدیر را دست

اند که حاکی از بیان داستان غدیر و  اند و آثار نغز بسیاري در این زمینه آفریده داده
  .است) ع(والیت و محبت به علی

دهد که  ولس سالمه، شاعر مسیحی مذهب لبنانی نشان میهاي ب بررسی غدیریه
ملحمه . شعري وي جایگاه منحصر به فردي دارد  غدیر در اندیشه  و مسئله) ع(امام علی

هاي حماسی است که گویاي این مطلب  بولس سالمه از زیباترین سروده) عید الغدیر(
  .است

المه را با روش توصیفی ـ این مقاله بر آن است که واقعه غدیر در اندیشه شعري س
  .تحلیلی بررسی نماید

   ، غدیر، بولس سالمه، شعر، مسیحی)ع(امام علی: ها کلید واژه
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 بررسی واقعه غدیر و وحدت مورد نیاز امت اسالم
  

  1علی نوري
  

تن از تابعین، که در بین آنها  84تن از بزرگان صحابه،  110حدیث غدیر از سوي 
هان اسالم نیز موجودند، نقل شده است؛ همچنین وجود این هاي برجسته ج شخصیت

حدیث در منابع معتبر اهل سنت به تواتر و بررسی آیه تبلیغ با روایات واردشده درباره 
آن، آیه اکمال دین و آیه عذاب واقع، و این حقیقت که امت اسالم دنبال واقعیت 

اسالمی نه تنها تنافی ندارد دهد که بررسی واقعه غدیر با وحدت امت  هستند، نشان می
ما در این مقاله به . بابی براي مذاکرات علمی عمیق و دقیق قرار گیرد تواند فتح بلکه می

آفرینی غدیر را بحث  کرده و وحدت نقاط مورد اتفاق و اتحاد در حدیث غدیر اشاره
  .کنیم می

  غدیر، وحدت، امت اسالم، تواتر حدیث، صحابه : ها کلیدواژه
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 نقش واقعه غدیر در بازسازي تمدن اسالمی

  
  1الهام نیري 

  
ندرت در یک دوره مشخص با  یا در گذر زمانی بسیار طوالنی و یا گاهی به ها تمدن

واقعه غدیر سنگ بناي یک تمدن نو از نوع دوم را در . گیرند شکل خاص شکل می
ی؛ امنیت فرهنگی در سایه هاي ایدئولوژیک واقعه غدیر با ویژگی. تاریخ اسالم رقم زد

.... ناپذیري دین از سیاست را با مدیریت واحد دینی و مدیریت فرهنگی قوي، تفکیک
در این راستا این پژوهش بر آن است تا به سواالتی . تمدنی خاص را توانست رقم زند

گیري تمدن اسالمی داشته  واقعه غدیر چه نقشی در شکل: چند پاسخ گوید از قبیل
هاي تمدنی واقعه غدیر چه بوده است؟ شیعیان با الگوگیري از غدیر چه  هاست؟ مؤلف

  توانند ایفا کنند؟ سازي تمدن براي بشریت می نقشی را  در جهانی
  .غدیر، تمدن، اسالمی، بشریت، شیعیان، فرهنگ: ها کلیدواژه
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 بازتاب ماجراي غدیر در ادب فارسی
  

         1پورعبداله ولی
       2رقیه همتی

 
بیت  هاي دوستداران اهلباختگیها و دلآثار منظوم فارسی، سرشار از شرح شیفتگی

یکی از نمودهاي بارزِ این شیفتگی، اشارات . است) ع(عصمت و طهارت به ائمۀ اطهار
در زبان فارسی، عالوه بر این که عالمان . مختلف و رنگارنگ به ماجراي غدیرخم است

، حقانیت ماجراي »الغدیر«سنگ ا نوشتنِ کتاب گرانبزرگی همچون عالمه امینی ب
کنند، شاعرانِ هنرمند نیز به خاطر عشق و غدیرخم را براي همگان تبیین و ثابت می

اي مجزا و عالقه به موالي متّقیان و حقانیت ماجراي غدیر، گاهی در منظومه و چکامه
رمندانه به این ماجرا اشاره هایی، به شکل هنها بنا به مناسبتگاهی در اثناي منظومه

مؤلفان در این جستار قصد . دارندکرده و ذهن مخاطبان را به این موضوع معطوف می
دارند تا به اختصار این نگرش را در دواوین شعرا واکاویده و اشعاري را که در آن 

اي از خم غدیر، جان تشنۀ خود را از این شراب طهور علوي شاعران با نوشیدنِ جرعه
  .اند، بررسی نمایندراب کردهسی

  گوي، ادب فارسی، شاعران پارسی)ع(غدیرخم، امام علی: ها کلیدواژه
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 غدیر و مهدویت

 1جمیله هادیزاده

 2مهدي یزدانی

  
اي نیست که در طول زمان براي تسکین دردها و  غدیر و مهدویت نظریه و اندیشه

باشد، بلکه هویت شیعه است که با  اي براي دلداري مظلومان در اذهان پدیده آمده ایده
غدیر روز یأس و ناامیدي کافران و . برد توان به ضرورت آن پی توجه به آیات و روایات می

غدیر روز . اسالمی است  رفع خطر از خارج دنیاي اسالم و انحصار خطر به داخل حوزه
مسئله امامت  اکمال دین و اتمام نعمت و همان روح اسالم است و مهدویت نیز در راستاي

اي حساس از تاریخ آغازشده و تا  رو، در مرحله از این. متداد نبوت و خاتمیت استو در ا
غدیر و . حیات دنیوي بشر باقی خواهد بود  امروز ادامه یافته است و تا آخرین لحظه

. اند مهدویت در طول تاریخ یک اصل مهم به شمار آمده و هر دو یک هدف را دنبال کرده
هاي اصالحی متأثر از اندیشه مهدویت در  خوبی تبیین شود، حرکت غدیر بهپس اگر 

به وجود ) ع(گیرد و بستري مناسب براي انقالب بزرگ امام مهدي سراسر جهان جان می
در راستاي این مهم، پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی و به روش . آید می

قعه غدیر را ترسیم کرده و به مدارك و راویان اي انجام گردیده، ابتدا وا اسنادي و کتابخانه
، نقش حساس و )ص(به غدیر و سخنرانی تاریخی پیامبرآن پرداخته، پس از آن متن خط

، تبیین شده است و )عج(رابطه منطقی غدیر، مهدویت و حکومت عدل جهانی امام عصر 
 . مطالبی در خور توجه و به دور از هر گونه تعصب ارائه گردیده است

  ، خطبه غدیر، امامت، مهدویت)ص(پیامبر اسالم: ها یدواژهکل
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  نسبت خطبه غدیر با آیات منتسب به آن واقعه
  

  1فریدون یزدانی
  

در آن هنگامه، از نقطه ) ص(غدیر و خطابه تاریخی حضرت پیامبررخداد آسمانی 
تا برکه غدیرخم، یک ماه به طول انجامید و در طول این مدت توسط ) مدینه(شروع 

نورانیت کالم پیامبر، در گستره تاریخ، منبعث از این . دویست آیه قرآن پشتیبانی گردید
این برنامه الهی که براي اولین . واقعیت است که مزین به بیش از صد آیه شاهد است

یکی آیه . گردد خورد در دو آیه بسیار مهم متجلی می بار در بعثت پیامبران عظام رقم می
که » ...یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک «: ارکه مائدهشصت و هفتم سوره مب

الیوم اکملت لکم دینکم «: معرف رخداد غدیر است و دیگري آیه سوم همان سوره
  .الذکر است که نتیجه آیه ضمانت فوق» ...واتممت علیکم نعمتی

اي در طول زمان خلقت به اندازه  در این خصوص قابل تأمل است که هیچ واقعه
غدیر صبغه الهی ندارد، زیرا آیاتی براي آماده سازي فکري مردم براي درك و پذیرش 

  .دارد موضوع والیت همراه آن است و آیاتی پرده از پندارهاي شوم منافقین برمی
سراسر خطبه پیامبر مزین به فرمایش خداوند است، رایحه دل انگیز چند صد سوره 

در فضاي برکه و گذر تاریخ به مشام اهل راز  )ص(ه صورت تام در متن فرمایش پیامبرب
هاي سخن خداي سبحان یا به صورت ضمنی یا  رسد و وضوح غیرقابل انکار نشانه می

  .ها عجین نموده است به صراحت واقعه غدیر را با فطرت انسان
گرایانه  ن کریم پیوندي واقعآاین مقاله در پی آن است تا با استناد به آیات نورانی قر

  .  ن کریم را اثبات نمایدآابه پیامبر و آیات قراز خط
  ن، غدیرخم، خطابه پیامبر، تاریخ، والیتآآیات قر: ها کلیدواژه
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  هاي عربی چکیده
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  واقعۀ الغدیر
  

  1طارق زین العابدین الشریف عایس
  

 لۀ والدعوة اعلن النبیفی السنۀ الثالثۀ والعشرین للهجرة من عمر الرسا
خبر اداء فریضۀ الحج فدعا کافۀ المسلمین لرفقته واداء الحج معه، ) ص(األکرم

فخرج معه کما روي أهل السیر ما یقارب المائۀ الف أو قد یزیدون عنها من 
ثم انقلبوا عائدین إلى أوطانهم، ) ص(المسلمین، فأدوا جمیعاً الحج مع رسول اهللا

یا أیها «: بقوله تعالى) ص(ل اهللاغدیر، نزل الوحی على رسووفی مکان یعرف بال
الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک وأن لم تفعل فما بلغت رسالته واهللا یعصمک من 

الناس کافۀ فی ) ص(فأوقف رسول اهللا . »الناس إن اهللا ال یهدي القوم الکافرین
ذا من کنت مواله فه«: ذلک المکان لتبلیغ ما أنزله اهللا علیه  فبعد أن جمعهم قال لهم

من بعده على المؤمنین وکافۀ ) ع(فأعلن بذلک استخالف على» على مواله
المسلمین وتفصیل ذلک فی کتب األخبار والسیر وبعد البالغ المبین أنزل اهللا تعالى 

الیوم أکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت «: قوله) ص(على رسول اهللا
ورأوه بأم ) ص(أن سمعوا رسول اهللا وعلى هذا تفرق الناس بعد» لکم اإلسالم دینا
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یولیه علیهم ویستخلفه فیهم فهذه هی حادثۀ ) ع(أعینهم یرفع بید علی بن أبی طالب
  . أو واقعۀ الغدیر بال تفصیل

، علی بن أبی )ص(واقعۀ الغدیر، فریضۀ الحج، رسول اهللا: المفردات المفتاحیۀ
  ).ع(طالب
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  ۀموقف الشیعۀ فی کتب أهل السنۀ و الجماع
  1سیده فاطمه طباطبائی

  
قد کان المسلمون . الموضوع المهم فی هذا العصر هو ضرورة الوحدة اإلسالمیۀ

منذ عهد رسول اهللا أمۀ واحدة، مأمورین باالعتصام بحبل اهللا؛ فکان أول خالف فی 
فیجدر بنا البحث عن سبب هذا . االختالف فی اإلمامۀ) ص(أمۀ الرسول

ی الی البحث و التعمق فی  النصوص الدالۀ على خالفۀ یهدف البحث الحال.اإلختالف
أمیر المؤمنین علیه السالم من کتب أهل السنۀ وبیان أقوال السلف الصالح منهم 
وتحریر مواضع االتفاق ورفع اإلختالف منها وایضاح طریق الوصول الى الوحدة 

الدراسۀ خرجت . التحلیلی -هیکلیۀ البحث تعتمد علی المنهج الوصفی. اإلسالمیۀ
صطلح  یرجع إلى عهد  "الشیعۀ  "الحالیۀ بمجموعۀ من النتائج منها أن ظهور م

هو أول من وضع أساس الشیعۀ  ) ص(والنبی). صلى اهللا علیه وآله(الرسول األکرم 
بالرغم من ادعاء البعض بالعجز عن معرفۀ . وأکده قبل وفاته فی یوم غدیر خم

اترة التی ذکرها جمع کثیر من المفسرین و تبین األحادیث المتو،االمام المعصوم
والمستفاد منها  . المحدثین و المؤرخین من أهل السنۀ و الجماعۀ حقیقۀ األمربأکملها

مفردة  لقدتکررت . بمعنى الرئیس و صاحب األمر"مولی"و من القرآن الکریم  أن ّ
. ذا المعنیمرة وکلها تؤکد علی ه 92مرة و مشتقاتها  18 "المولی"فی القرآن مفردة 

بالتالی تذکر األحادیث أن عدد األئمۀ هو اثنا عشر، ولکن الیوم تنقسم الشیعۀ  فی 
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هذا األمرإلى ثالثۀ أجنحۀ رئیسیۀ و هی الزیدیۀ،اإلمامیۀ اإلثنى عشریۀ، و 
  .اإلسماعیلیۀ الباطنیۀ

 .مفردة المولی ظهور مصطلح الشیعۀ، أهل السنۀ و الجماعۀ،: المفتاحیۀ الکلمات
ۀ الغدیرأهم ی.  
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  فی حدیث الغدیر ه موقف من فقیه بارز حنفی تجاه شبه
  

  1رضا فرشچیان
  

 عن الشـبهۀ التـی أثارهـا بعـض     ) م  933 - 853(أجاب الفقیه الحنفی، ابی جعفر الطّحاوي
بناء علی هذه الشبهۀ لم تقع واقعۀ الغدیر وبالتالی لم یصـدرحدیث الغـدیر    منکري حدیث الغدیر،

فی الیمن فی السنۀ األخیـرة مـن حیـاة    )ع(فی مولویۀ علی هذه الدعوي تستند الی حضورعلی ،
النبی، الطّحاوي یحاول اثبات تلک الواقعۀ  فی کتابه القیم بیان مشکل اآلثـار، فـی هـذا الصـدد     
نکر صدور هذا الحـدیث   لمن ی یورد جملۀ من روایات الغدیر و من خاللها یبحث عن جوابٍ کاف

من مدینته الی مکۀ و علی ) ص(بشبهۀ أنّ واقعۀ الغدیر لو فرض وقوعها، لکانت فی طریق النبی
بل رسول اهللا  حول الیه من ق ، و )ص(لم یکن معه فی تللک السفرة ألنه کان فی الیمن ألداء ما اُ

  .قوال لعلی) ص(علیهذا لم تقع الواقعۀ و لم یقل رسول اهللا
بیان مشکل اآلثار یأتی بحجج هذا المتسائل، منها روایـات تـدل   نري اباجعفر الطّحاوي فی 

بنسبۀ ما علی مراده، و یبحث بدقۀ تامۀ عن طرق هذه الروایـات و مـدي داللتهـا و یثبـت بـأنّ      
و الروایـات المسـندة الصـحیحۀ     من حجه الی المدینـۀ ) ص(واقعۀ الغدیر وقعت فی رجوع النبی 

فی طریقه الی الحج و لکنّه ألحق به عند ) ص(صاحب الرسالۀ وإن لم یکن مع ) ع(تدل بأن علیا
  .رجوعه

      ، حدیث الغدیر، ابو جعفر الطّحاوي، بیان مشکل اآلثار،)ع(علی: الکلمات الرئیسیۀ
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  الظروف السیاسیه لحادثه الغدیر
  )خلفیات، مالبسات وتداعیات(

  
  1مسعود فکري

  
. قرع مسامع الباحثین عن الحقیقۀال شک ان لحادث الغدیر اصداء متواصلۀ ت

فان التأثیر االیجابی لهذه الظاهرة المهمۀ و الحادث العظیم قد شغل بال الکثیر ممن 
وبما ان االسالم و منذ ظهوره . حاول دراسته من شتی الجوانب و مختلف المناظیر

حاول ان یرسم الخطوط العریضۀ لبناء المجتمع البشري و ادارته و تقدیم نموذج 
طیلۀ حیاته المبارکۀ  )ص(سالمیۀ وما قام به الرسول االعظمثالی لتکوین االمۀ االم

و خاصۀ الفترة التی قضاها بالمدینۀ المنورة حیث حاول ترسیخ اسس هذا الصرح 
الشامخ خیر دلیل علی ان لالسالم رؤیۀ هادفۀ للجانب السیاسی علی مستوي القوي 

فیبدأ التخطیط السیاسی لتوحید السلطات .یۀو الطاقات الداخلیۀ و العالقات الخارج
الداخلیۀ و توجیهها نحو االدارة السلیمۀ لشؤون المجتمع و ینتهی الی المناعۀ 

واذا کان من مهام الرسول . »الدبلوماسیۀ«العسکریۀ و العالقات التی نسمیها الیوم 
ضۀ ما هی االطروحۀ المعروتکوین مجتمع اسالمی بهذه المواصفات ف) ص(االعظم
وما عالقۀ حادث الغدیر بهذه االطروحۀ وماهی الخلفیات السیاسیۀ و ) ص(من قبله
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االجتماعیۀ بذلک المجتمع آنذاك؟ وماهی المالبسات والظروف السائدة لبیئۀ ظهور 
هذا الحدث و ماهی التداعیات السیاسیۀ التی ترکها الحادث عبر التاریخ؟ فهذه 

هذه المقالۀ ان تکشف عن اجوبتها و تقدم جملۀ من االسئلۀ الهامۀ التی تحاول 
ما یجدر بالذکر ان المقالۀ  و .رویۀ منهجیۀ لدراسۀ الجانب السیاسی لحادث الغدیر

الترکیز علی بلورة الوضع : اوال. تحاول ان تختلف عن مثیالتها بوصفین اساسیین
لعوائق السیاسی فی المجتمع االسالمی آنذاك والتأثیر االیجابی للحدث اضافۀ الی ا

التی حالت دون ازدهار هذا الحدث بکامل مواصفاته من حیث ادارة المجتمع علی 
المنهجیۀ االمختلفۀ لتحلیل معطیات البحث حیث نحاول ان : وثانیا. ارض الواقع

  .نجمع بین هذه العناصر و تحلیلها فی اطارمدروس
  

، خلفیـات،  الظروف السیاسیۀ، الغـدیر، المجتمـع االسـالمی   : الکلمات المفتاحیۀ
 مالبسات، تداعیات 
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  والغدیر تجسیر المسافه  بین السقیفه 
  

  1عبدالرحیم عمر محی الدین                 

قد ثبتت صحته عند مصادر ورواة المدرستین ورواه العشرات من ) الغدیر(ال شک أن حدیث 
مواقـف السیاسـیۀ   لکـن ال . الصحابۀ والتابعین وتضمنته کتـب الصـحاح بصـورة تشـبه االجمـاع     

واألحداث التاریخیۀ الساخنۀ تلقی دائماً بظاللها وتفسیراتها وتأویالتها للنصـوص بصـورة تجعـل    
فهنالک من یظلل النص بلون أحمر مثـل لـون   . النصوص فی منطقۀ شد وجذب واستقطاب حاد

لـذین  قلیلـون هـم ا  . الدم وآخر یظلله بلون أسود حالک السواد حتى أنک ال تتبین معـالم الـنص  
النص بصورة مستقلۀ تستصحب معها مصلحۀ األمۀ وفـق تحـدیات العصـر الحاضـر       ینظرو الى

خاصۀ أن األمر هو حدث تاریخی قد ذهبت أطرافه جمیعهـا  . التی تهدد األمۀ اإلسالمیۀ بطرفیها
فلو أجمع أنصار المدرستین بـدون اسـتثناء بصـحۀ    . الى اهللا وهم بین یدیه وهو أحکم الحاکمین

الـب علیـه السـالم فـی خالفـۀ      الغدیر وبأحقیۀ أمیر المـؤمنین اإلمـام علـی بـن أبـی ط     حدیث 
بعد وفاته، فإن ذلک لم یعد متیسراً تنفیذه اآلن خاصۀ أنه قـد مضـى علـى رحیـل     ) ص(الرسول

خلفاء الرسول جمیعاً أکثر من ألف وأربعمائۀ عام، مما یعنی أن هنالک معارك کالمیـۀ فـی غیـر    
  .معترك
بصحۀ حدیث الغدیر وبمواالة أمیر المؤمنین علی علیه السالم، لکن العـزاء هـو    الکل یؤمن 

رِم حقـه فـی فـی    إمامـۀ المسـلمین بعـد رحیـل      إذا کان أمیر المؤمنین علی علیه السالم قد حـُ
هــ، ثـم   40هـ الى عـام  35، فقد آلت إلیه االمامۀ واستمر أمیراً وإماماً للمؤمنین منذ )ص(الرسول

  .ابنه اإلمام الحسن علیه السالم  جاء من بعده
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إذن لماذا یدور الجدل بین أبناء القبلۀ واألمۀ التی جعلها اهللا خیر أمۀ أخرجت للنـاس؟ لمـاذا   
تتناحر وتتفرق وتتناظر عبر الفضائیات والصحافۀ والشبکۀ العنکبوتیۀ بصورة ال تخدم غیـر أعـداء   

  .اإلسالم؟
مام علی علیه السالم وال تهمنـا تـأویالت ابـن    نحن نؤمن بصحۀ حدیث الغدیر وبمواالة اإل

تیمیۀ أو ابن حزم أو أحمد أمین أو أبوزهرة أو احسان ظهیر، لکننا نرى ضـرورة تجسـیر الفجـوة    
نَّۀ السقیفۀ وشیعۀ الغدیر بین سـ.  
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  الغدیــر نهایــۀ و بدایــۀ

 

   1رزاق عبد األمیر مهدي الطیار
  2تغرید عبد فلحی کظوم

    

اقعۀ الغدیر نهایۀ مرحلۀ الرسالۀ وبدایۀ مرحلۀ جدیدة و هی الوصایۀ تمثل و
فالرسول قد أتم مهامه، وأنجز تبلیغ رسالۀ ربه، وبإعالنه عن وصیه . والخالفۀ

وخلیفته من بعده، وأخذه البیعۀ له من المسلمین فی هذا المؤتمر العام تنجز أخر 
 .و تعلن السماء عن کمال الدین  ،مهام رسالته

وهکذا تبدأ مرحلۀ جدیدة و هی مرحلۀ الخالفۀ، و بیعۀ الغدیر نقطۀ اإلنطالق 
 ).ص(اهللا لتکمل ما بدأه النبی األکرمالثانیۀ فی دین 

من حیث کونها تجسیداً » غدیر خم«یحاول هذا البحث بیان أهمیۀ واقعۀ 
سم البحث وقد انق.للخالفۀ اإللهیۀ وإعالناً لخلیفۀ اهللا تعالى فی أرضه وتتویجاً له

األول منها مخصص للحدیث عن مرحلۀ اإلعداد اإللهی للخلیفۀ : على ثالثۀ محاور
والثانی للحدیث عن التتویج اإللهی للخلیفۀ، و المحور الثالث یناقش مسؤولیۀ األمۀ 
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منطلق البحث وفرضیته الرئیسۀ هو أنّ بیعۀ الغدیر . بعد البیعۀ فی رعایۀ الخالفۀ
 .رىنهایۀ مرحلۀ وبدایۀ أخ

أبی طالب، الغدیر، خم،  بن علی ،الخالفۀ، النبی محمد: الکلمات المفتاحیۀ
 الظروف السیاسیۀ لحادثۀ الغدیر
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  كيفية انعكاس حادثة الغدير يف التاريخ
  

   1اء الدين حممد مجال الدين الندوي
  

له األمني، وعلى بسم اهللا الرمحان الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسو
  آله وصحابته ومن تبعهم ودعا بدعوم إىل يوم الدين وبعد 

فإن خطبة غدير خم حدث تارخيي قد ترك يف العامل اإلسالمي آثارا ذات أبعاد خمتلفة ومتباينة، 
حيث ترتبت عليها حبوث ودراسات وكتابات حىت ان عبد احلسني األميين النجفي ألف موسوعة 

يف الكتاب والسنة واألدب بينما تكلم فيها علماء السنة وعلماء الشيعة مبا هلم من  كبرية امسه الغدير
 . اآلراء مستدلني بأحاديث ووقائع تارخيية

 )ص(وخم هو غيضة بني مكة واملدينة على ثالثة أميال من اجلحفة، خطب عندها رسول اهللا
حلديث أخرجه اإلمام مسلم عند رجوعه من حجة الوداع يف اليوم الثامن عشر من ذي احلجة، وا

يوما فينا خطيبا مباء يدعى مخا  )ص(قام رسول اهللا : وغريه وفيه يقول زيد بن أرقم حلصني بن سربة
أما بعد أال أيها الناس فإمنا أنا بشر : بني مكة واملدينة فحمد اهللا وأثىن عليه ووعظ وذكر مث قال

أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا  يوشك أن يأتى رسول رىب فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلني
وأهل بيىت أذكركم اهللا ىف أهل : بكتاب اهللا واستمسكوا به فحث على كتاب اهللا ورغب فيه مث قال

ومن أهل بيته يا زيد ؟  :فقال له حصني. بيىت أذكركم اهللا ىف أهل بيىت أذكركم اهللا ىف أهل بيىت
: قال. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ،ن أهل بيتهنساؤه م: قال؟ أليس نساؤه من أهل بيته 

كل هؤالء حرم الصدقة؟ قال :قال. هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس: ومن هم ؟ قال
من كنت مواله، فعلي مواله، اللهم وال من وااله، : ويف رواية أخرى) ۶۳۷۸صحيح مسلم . (نعم

  .وعاد من عاداه
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ق على وقوعها وصحتها كل من أهل الشيعة وأهل السنة إال أن الفريق وهذه اخلطبة التارخيية اتف
وواليته بينما الفريق الثاين عدها مما يبني فضائل علي  )ع(األول اختذ منها دليال على خالفة علي

وأهل البيت رضوان اهللا عن كل واحد منهم أمجعني، والفريق األول اختذ هذا اليوم عيدا عظيما منذ 
  .لة بن بويه كما يقول ابن كثري وابن األثري وغريمها من املؤرخنيأيام معز الدو

وأنا ان شاء اهللا أريد أن أقدم يف حبثي هذا آراء علماء أهل السنة واجلماعة أمثال ابن جرير 
الطربي وابن كثري وشاه ويل اهللا الدهلوي وغريهم وأريد التطبيق بني آرائهم وآراء أهل الشيعة حيث 

هذا القدر متفق عليه بني  ،)ع(قني استدل ا على ثبوت خصائص وفضائل لعليإن كال من الفري
  .)ع(الفريقني إال أن أهل الشيعة رأى فيها والية علي

وأما علماء أهل السنة فيقولون إن هذه اخلطبة كانت إلزالة بعض الشبهات اليت دخلت يف 
كان قد أرسل خالد بن  قبل حجه )ص(، وذلك أن النيب)ع(یقلوب بعض الناس حول شخصية عل

 )ص(الوليد إىل اليمن يف قتال، فانتصر خالد بن الوليد يف جهاده وغنم غنائم، فأرسل إىل رسول اهللا
لتلك املهمة، ) ع(خيربه بذلك ويطلب إرسال من خيمس تلك الغنائم، فأرسل النيب علي بن أيب طالب

أربعة أمخاس للمجاهدين، : مر اهللاتلك الغنائم كما أ )ع(مث أمره أن يدركه يف احلج، وقسم علي
  .ومخسا هللا والرسول وذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل

فغضب بعض الصحابة  ،)ص(مخس ذوي القرىب وهو سيد ذوي القرىب للنيب )ع(مث أخذ علي
ويبدو  ،)ع(كيف يفعل ذلك؟ إذن وقعت هناك مشكلة بني بريدة وعلي:كربيدة بن احلصني، وقال 

  .وحسم األمر )ص(ريدة أشاع اخلرب وتعاطف معه بعض الناس، فعاجلها رسول اهللاأن ب
وإثبات  )ص(وأرجو أن يكون حبثي هذا سببا إلثبات فضيلة علي رضي اهللا عنه وأهل بيت النيب

حمبتهم يف قلوب الناس وأن يكون نتيجة حبثي إثبات وجوب حمبة هؤالء العظماء وإن مل يكن على 
وقد ورد فضل أهل البيت يف أحاديث  ،)ص(وإمامته عقب الرسول )ع(الية عليطريقة من يقول بو

إمنا مثل أهل بييت كمثل : يقول )ص(عن أيب سعيد اخلدري، مسعت رسول اهللا: )ص(كثرية كقوله
وإمنا مثل أهل بييت مثل باب حطة يف بين إسرائيل  ،سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق

متواضعة   فإن شاء اهللا يكون هذا حماولة). ۸۲۵: ملعجم الصغري للطرباين رقما. (من دخله غفر له
  . ,إلثبات هذه احلقيقة باإلشارة اخلاصة إىل خطبة غدير خم مستمدا من نصوص أهل السنة واجلماعة
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Ghadir & the Unity of Muslim Ummah 

 
 

Khalil Abbas Ali Jaffer1 
 
 
Various verses of the Qur’an, from as early as 2 AH, show 

Allah promising the Muslims, ‘that I may complete My favours 
on you’ (Qur’an, 2:150, 48:2). This promise was fulfilled at 
Ghadir Khumm with the words, ‘This day have I perfected your 
religion for you and completed My favours on you’ (Qur’an, 
5:3). 

This paper will explore how the Event of Ghadir completed 
God’s favours on the Muslim faithful. The paper will also speak 
of the Commander of the faithful, Imam Ali b. Abi Talib (‘a) as 
a common unifier of all Muslims and how his Justice- (‘adalah-) 
based approach to Islamic governing is the panacea to all the 
problems in the Islamic world today. Imam Ali (‘a)’s insistence 
on ruling on the basis of Taqwa rather than lineage, tribalism 
(‘asabiyyah) or any other discriminatory factor is also the 
solution to the lack of Muslim unity today. The first step 
however is to acknowledge the significance of the Prophet (s)’s 
declaration at Ghadir Khumm in the year 632 CE / 10 AH . 
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Ghadeer-e- Khum  
A Legacy of Unity: Al-Ghadir and Sectarianism in 

the Modern Middle East 
 

Evan Fowler1 
In the last year of the life of the Prophet, peace be upon him 

and his progeny, at the place known as Ghadir Khumm, the 
guardianship was bestowed on Imam Ali ibn Abu Talib, the 
rightful successor. The modern Middle East has been shaped by 
unlawful repression and sectarian violence directed against the 
Shi’a from the era of the Umayyads to contemporary times 
against those in Bahrain, Saudi Arabia, Iraq and Lebanon, 
among others. Intercommunal conflict between Sunni and Shi’a 
has transformed the Middle East into an ideologically driven 
battleground, with bloodshed threatening the unity and the 
peacefulness of the ummah that was envisioned by Allah, 
subhanahu wa ta’ala. The legacy of the hadith at Ghadir 
Khumm is one of harmony and togetherness for the ummah, 
rather than divisiveness and discord among Muslims. The 
relevance of the message of the Prophet today is clear; nowhere 
should this message reverberate than in today’s Middle East, 
where violence contradicts the spirit and the teachings laid out 
at Ghadir Khumm. 
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)A Turning Point of Islamic History( 
 

 Syed Farman Husain1 
 
Incident of Ghadeer-e- Khum is the most important event 

occurred on 18th  Zulhijja 10 A.H. and its message has far 
reaching significance in Islamic history. 

Quran-e- Majeed has given it so much importance that in it 
was clearly told to the Prophet Hazrat Mohammad that if this 
message, related to the incident of Ghadeer, would not be 
delivered, the whole work, efforts and struggle of the Prophet 
(PBUH) would be treated as nil & zero. 

The incident of Ghadeer-e- Khum is the turning point of 
islamis history from which, Imamat & wilayat had taken a start. 
From other angle it has also a significant aspect. Because after 
this event, other people having vested interest started their 
conspiracies against the Islamic system. If the message of this 
event would have been accepted whole heartedly by all 
Muslims, the unity of the Muslims community would not have 
been disturbed and the wars between various section of the 
Muslim community for the throne would not have been 
occurred. All Muslims would have been united under the 
umbrella of the Imamat & Wilayat . 

Though a great number of Ulumas, Muhaddiseen and 
historian recognize and accept the authenticity of this event, 
some vested interested people try to suppress this event. 

In this paper, the writer has tried to throw the light on this 
great incident from various angles. The summary is given 
below  
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a) Literary meaning of Ghadeer with references of some 
important Arabic dictionaries 

b) The description of Ghadeer-e- Khum in the books of 
Geography e.g. Mujamul Buldan etc. 

c) The light has been thrown on this event from the angle 
of Quranic verses related to this event with the interpretation of 
some respected Mufassireen. 

d) In this part of the paper light has been thrown on the 
books of hadith in which this event has been mentioned. 

e) An account has been given from angle of history and its 
impact on muslim society, mentioned by various historian. 

f) This portion of the paper is dedicated to the fact that 
incident of Ghadeer-e-Khum was the demand of natural process 
without it Islam, would not have reached ot its natural climax. 

g) In this part of the paper the light has been thrown on the 
doubts, created around this great event and answers removing 
these doubts. 
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The Ghadir Khum Tradition in the  
Alevi-Bektashi Creed 

 
Rıza Yıldırım1  

 
 

The prominent place of the Ghadir in all Shi’i traditions is 
well known. However, the perception and interpretation of this 
event and of the words uttered by the Prophet in Ghadir Khum 
show some alterations amongst various groups. Like many 
philo-Alid religious traditions, Alevi-Bektashi creed ascribes 
foremost importance to the event of Ghadir. Concurrent to the 
mainstream Shi’ite wisdom, the prominence of this event comes 
from the fact that the Prophet declared the guardianship of Ali 
bin Abu Talib and transmitted some sacred-secret knowledge 
and religious authority to him. In the meantime, Alevi-Bektashi 
tradition attributes further specific meanings to this occurrence, 
regarding the event as the formative origin of some of its 
peculiar institutions. As a result, the whole Ghadir event 
becomes a greater cluster of occasions, which were not indeed 
part of historic event . 

Ghadir Khum event is well-known in the Alevi-Bektashi 
collective memory. Apart from that, some literary sources 
produced within this community have relatively long passages 
on the narrative and discussion of the Ghadir. Most of these 
sources are yet to be published, hence unknown to scholars. My 
paper aims to delineate perception of the Ghadir Khum in 
Alevi-Bektashi tradition and its connection with the pillars of 

                                                                                                                        
1.   Associated Professor, TOBB University of Economics and Technology, 

Department of History, Ankara, Turkey.  



 

۶ 

their faith. To achieve this task, it will focus on the literary 
sources produced by the Alevi-Bektashi community, which are 
in form of manuscript housed in several public and private 
libraries. 
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The Subject of Ghadir in the Socio-Historical 
Perspective 

 
 Corentin Benaissa1 

 
I propose to treat the subject of Ghadir in the socio-historical 

perspective. The traditional and rational arguments concerning 
the grand event of Ghadir Khum are very well-known. Thus I 
shall not repeat them here. I'll put aside this very important 
aspect which has been exhaustively studied by al-Allamah 
Amini in his famous book aptly titled al-Ghadir, or Sharaf al-
Din in his Murâja'ât, and many others, because the subject is 
central to the issue of Islam. My approach will be to look for 
traces of this event in the unconscious of the Muslims, as these 
traces are evident in the very thought of those who have never 
learned or did not have access to books susceptible to let them 
know, or were inhibited by a kind of taboo which prevent them 
from recalling the origin of the division of Sunni and Shiite 
Muslims. The very mention of the word shia was forbidden. But 
sustained meditation on the historical record of what is called 
Umma necessarily leads to reveal then break the seals covering 
some secrets. Unable to stir the muddy bottoms of their past, 
Muslims tried to overcome this handicap by going around it, by 
reducing the problem to a single dimension. Some prefer their 
interpretation of the law (fiqh), other morals, education, etc. . , 
And others choose outright struggle for political power, without 
knowing exactly what they will do. But we will not get 
anywhere if we do not fulfill the first bounden duty of deep 
''change / self'' (taghyîr al-anfus) which is prescribed as a 
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Sunnat Allah in the Qur'an. The study of the history of Islam 
leads the serious and motivated researcher to ask questions, 
through analyzing some sequences of this history, such as: since 
when have we entered into decay? When was the first deviation 
that led all the Muslims to the current situation of weakness and 
humiliation? Why was there so much disagreement among 
Muslims? Why decadence did hit indiscriminately all Muslims, 
Sunna or Shia and others? I will discuss the topic here basing it 
on the doctrine of Algerian thinker Malek Bennabi whose 
sociological thought can return unexpectedly with the original 
and paradigmatic moment in our history, that alast of the 
prophetic time that was the Day of Ghadir. The day when those 
who heard Ali interviewing them in their hearts "Am I not your 
wali?" answered him: "Of course yes!" 

 
 
 
 


