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 يهنر مکتب بر دیتأک با یعیش يمعمار و هنر در ریغد یتجل 
  يصفو اصفهان

  
  1یاصفهان انیفیآقاشر مهرداد

  
 اکرم امبریپ نبوت لقمان، سوره 20 هیآ در باطن و ظاهر نعمت ریتفس در اتیروا بر بنا

 به معتقد که ،یعیش هنر در است نیهمچن. است باطن نعمت تیوال و ظاهر نعمت
 يسو به است یراه ظاهر و است معنا و باطن عرصه هم و صورت و ظاهر ساحت
 است یقیحق اسالم هنر عه،یش هنر. وضو یب است یعبادت او يوال یب نماز چنانکه باطن،

 و افتهی سرچشمه ریغد از عهیش هنر. دارد خدا کتاب باطن به اعتقاد يهنرمند نیچن که
. شود یم محقق حضرت آن خاندان و) ع( نیرالمؤمنیام شانیا راس در و اءیاول قیطر از

 هر از و است اصل وحدت یعیش هنر در. هستند نیزم يرو خدا گان فهیخل هنرمندان
 در باطن، یتجل نیا. است قتیحق کشف زین هنر و خداست يسو به رو میبرو که يدر

 يشاهکارها از که) جهان نقش( امام دانیم و يصفو اصفهان مکتب يمعمار ساحت
 نیا بر حاکم روح هم و سازندگان رهیس در هم نگارها و نقش در هم است جهان يهنر

 و محصول یعیش یرانیا يشاهکارها نیا نگارنده نظر به. دهد یم نشان را خود يمعمار
 آنها لیتحل به يا کتابخانه روش به مقاله نیا در که است نهیزم و عامل نیچند ندیبرآ

 هنر ،یقدس نفس یمهندس و شاکله بر هنر ابتناء مانند، یموضوعات پرداخت؛ میخواه
 فرهنگ توسط یفرهنگ تیخاتم به نیراست باور ،يمعنو آداب و اخالق بر یمبتن
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 به. یعیش هنر در ظهور ت،یجامع د،یام تذکر، ا،یح وحدت، حسن، یتجل و یرانیا یاسالم
  : يرازیش يمالصدرا میحک سروده

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

  یعیش هنر اصفهان، يهنر مکتب ،يمعمار ر،یغد: ها دواژهیکل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 هاي نامه فتوت و فتوت آیین در) ع(علی امام سیماي انعکاس
  صنفی

  
   1اصفهانی آقاشریفیان مهرداد

  2احمدیان عبدالرسول
  

 ایران و اسالم تاریخ گسترة در آیینی و اجتماعی هاي گروه جمله از فتیان و فتوت آیین
 قوانین و اصول. دارد تأکید انسانی روابط در جوانمردي و اخالقی اصول بر که است

 آثار این در. است شده نوشته ها نامه فتوت در فتوت اهل هاي آیین و اخالقی
 داراي نیز صناعت اهل. شود می معرفی فتوت اسوة و الگو عنوان به) ع( ابیطالب بن علی

 پیامبران( توحیدي پیشوایان تمامى که بودند اعتقاد این بر ایشان بودند؛ صنفی فتوت
 که داشت» ولى«یک صنف، هر. اند بوده اى حرفه صاحب کدام هر) امامان و پیشین
 سر عنوان به را) ع(علی  حضرت نیز ایشان. گرداند مى حالل را کسب ولى آن معرفت
 تدقیق اساس بر تا هستیم آن سر بر پژوهش این در. دانستند می خویش صنفی سلسله

 آنان محتواي تطبیق و توصیف و اي کتابخانه روش به مانده برجاي آثار این از برخی در
 کجا از صنفی فتوت و فتوت در علی امام گی سرسلسله و والیت به اعتقاد دهیم، نشان
  .است داشته ایشان مرام و آیین بر تأثیري چه و گرفته نشأت

  صنفی فتوت جوانمردي، ابیطالب، بن علی ها، نامه فتوت فتوت،: ها کلیدواژه
  
                                                        

 ) m.aghasharifian@aui.ac.ir(اصفهان  هنر دانشگاه علمی هیئت. 1
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 غدیر خطبه در معاد تحلیلی بررسی
  

  1پور ابراهیم مریم
 2شایسته اقدس

  
  

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

) ص( پیامبر از بعد خالفت و جانشینی و )ع( علی حضرت والیت به راجع اسالم پیامبر
 نیز اسالم دین اصول از بسیاري دربردارنده که است اي خطبه ،است ایشان از سوي
 خطبه محتواي تحلیل حاضر، پژوهش هدف. است معاد مسائل موضوع از یکیهست؛ 

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

 .مصداق ،مؤلفه معاد، غدیر، خطبه محتوا، تحلیل: ها کلیدواژه
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  ظهور براي سازي زمینه در غدیر واقعه نقش تحلیلی بررسی
  

  1پور ابراهیم مریم
   2شایسته اقدس

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

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

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

 و مهدویت مسئله به مردم ذهنی سازي آماده و سازي موجبات زمینه غدیر واقعه به توجه
 بستر نمودن مهیا و جهانی دینی حکومت تشکیل براي آنان حرکت براي اي مقدمه
. شمارآید تواند به می جهانی، مصلح عنوان به) عج( مهدي حضرت حاکمیت و ظهور
 ظهور سازي زمینه در آن نقش و غدیر واقعه تحلیلی بررسی حاضر، پژوهش هدف

. است اسنادي تحلیل نوع از و توصیفی پژوهش، انجام روش. است) عج( مهدي حضرت
 هاي زمینه نمودن مهیا در غدیر واقعه تأثیرگذاري چگونگی به پژوهش هاي یافته در

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

  
  1ابوحمزه فاطمه

  
 شیعی ادبیات اعتقادي و فکري هاي منظومه در غدیر جایگاه تبیین صدد در نوشتار این

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

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

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

 فیاض شیرازي، هماي شیرازي، اهلی همچون شاعرانی بررسی به مقاله این در
 شوشتري، وفایی شوشتري، مداح عبدالرسول میرزا قمی، محیط محمد میرزا الهیجی،

 اصفهانی، شفایی کاشانی، نجیب شیرازي، صبوري شیرازي، طرب اصفهانی، سروش
  .است شده پرداخته... و خوانساري زاللی شیرازي، عرفی
 امیرالمؤمنین حضرت همتاي بی شخصیت و غدیر واقعۀ دربارة که محورهایی ترین مهم
  :از اند عبارت است، گرفته قرار شاعران توجه مورد ابیطالب بن علی

  الهی پیام ابالغ و غدیر واقعۀ شرح. 1
  )ع( امیرالمؤمنین حضرت بالفصل والیت و امامت بر تاکید. 2

                                                        
 )aboohamzeh@ut.ac.ir(تهران  دانشگاه از فارسی ادبیات و زبان دکتراي. 1



  )ع( طالب ابی بن علی حضرت واالي شخصیت وصف. 3
  )ع( علی حضرت دشمنان از تبرّي لزوم. 4
 رسول از پس) ع( ائمه تعیین و نص جمله از شیعی معارف و اعتقادات و کالم ذکر. 5

  .است شده نازل غدیر واقعه در که آیاتی ،)ص( اکرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  رهبري معظم مقام بیانات بر تاکید با غدیر خطبه مدل طراحی
  

   1تبار احمدي مرتضی سید
  2نسب محسن محمدحسن

  
 رهبري مقام بیانات بر تاکید با غدیر خطبه مفهومی مدل طراحی تحقیق این عنوان
 استفاده دوم و اول دست منابع از و بوده میدانی صورت به تحقیق روش. است
 اطهار، ائمه ،)ع( علی امام والیت نبوت، توحید، چون نکاتی شامل غدیر خطبه .است شده

 در والیت عظماي مقام بیانات به توجه با همچنین. است علی امام و بیت اهل فضائل
 نصب ،»مسلمانان همه به متعلق عید« مسلمین، امر ولی چون هم نکاتی غدیر خصوص

 همه مسئله«و  الهی، وعده تحقق علی، امام امامت جنبه دو علی، امام عظمت الهی،
 خطبه مفهومی مدل رهبري بیانات و غدیر خطبه نکات به توجه با. است »ها انسان
 و الهی فعل صورت واالترین غدیر که گیرد می نتیجه مقاله این. گردید طراحی غدیر

 راستا این در. گرفت شکل) ع( علی امام امامت و است که در قالب زعامت انسانی
  .شود اضافه دانشگاهی دروس به زهراشناسی نام به واحدي: گردد می پیشنهاد
 رهبري معظم مقام امامت، ،)ع( علی امام غدیر، خطبه خم، غدیر: ها کلیدواژه
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) ع(غدیر و امامت علیئله موضع زیدیه در مس بررسی
  براساس منابع متقدم زیدیه

  
  1اصغريپروین 

  2یورنوسفادران سمیه بختیاري
  

هشتم میالدي، مذهب تشیع با انشعابی مواجه / سده دوم هجري يها سالدر آغازین 
، از سوي هوادارانش )ع( حسین بن علی گردید که تحت عنوان زیدیه، در پی قیام زیدبن

شکل گرفت و راه خویش را از شاخه اصلی تشیع، یعنی امامیه که بر رسالت معنوي خود 
از طرفی برخی عقاید زیدیه از نظر فقهی . جدا نمود و قیام بالسیف را برگزید، اتکا داشت

ریخ در طول تا ،رو از این. با مذهب حنفی و از نظر کالمی با مکتب معتزله همخوانی دارد
. تا این فرقه شیعی را به مذهب تسنن پیوند دهند هایی صورت گرفته اسالم تالش

ترین اصل نظریه امامت  زیدیه حائز شرایط یک فرقه شیعی بوده و به مهم که یدرحال
) ع( علیو جانشینی بالفصل حضرت  امامت بودن منصوص شهیاندالهی شیعه، یعنی 

 هیامام و هیدیز که است يوندیپ نقطه اعتقاد همین. ، معتقد است)ص( خداپس از رسول 
است تا در جهت اثبات  آن براین پژوهش . دهد یم قرار »عیتش« عام عنوان تحت را

، منابع متقدم زیدیه که طی قرون دوم تا پنجم هجري تألیف شده اساس براین مطلب، 
  . بررسی و تحلیل نماید) ع( علیغدیر و امامت  مسئلهموضع زیدیه را در برابر 

  .غدیر، زیدیه، نص، امامت، شیعه :ها کلیدواژه
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 اتحاد و دینی همگرایی اسالمی، تقریب: گانه سه راهبردهاي
 غدیر گفتمان در بشري عموم

 
  1اکبري بهمن

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

 از خود اصحاب میان شد، نازل) 10 آیه حجرات، برادرند؛ یکدیگر با مؤمنان که درستی
 یاري به و مدینه اهل که انصار و بودند آمده مدینه به پیامبر همراه مکه از که مهاجران
 انصار از یکی با را مهاجران از یک هر و کرد برقرار اخوت عقد بودند، برخاسته مهاجران

 آنکه مهم اما برگزید؛ خویش برادري به را) ع(علی نشست، آن پایان در و ساخت برادر
 نیز مدینه غیرمسلمان مردم که آنجا تا گذشت، هم مسلمانی مرز از برادري پیمان دامنه

 و برادري بر عالوه اینرو؛ از. شدند مسلمانان و) ص(پیامبر با برادري پیمان خواستار
 راهبرد این که رفت میان از نیز غیرمسلمانان با دشمنی و تشنج مسلمانان، میان اتحاد

 این و ساخت؛ می فراهم روز آن جامعه براي فراوانی آسایش و امنیت انسانی -اخالقی
 و ایمان  بزرگ شهر آرمان ساخت و طراحی پی در که است آرمانی مکتبی ویژگی همان
 مکان به محدود و زمان محصور را خود سترگ، تمدنی ریزي پایه راه در و است امنیت
 عالوه پیمان، این با) ص(پیامبر. بردارد میان از را ها اختالف که است متعهد و بیند نمی

. برد میان از نیز را اي قبیله و قومی هاي جویی برتري گذشت، و ایثار روحیه تقویت بر
 داخلی، هاي جنگ و جهان کنونی اوضاع و هستیم ما غدیر؛ و هستیم ما حال

 و ها گروه ظهور به آمیز قساوت تروریسم رواج مذهبی؛ و دینی کور هاي عصبیت
 قلب و شکافند می را ها انسان  سینه تاریخ، وحشی اقوام  شیوه به که گر افراط هاي جریان

                                                        
  انسانی علوم و اسالم معارف نشر و ترجمه ساماندهی مرکز رئیس. 1



 پرچم زیر و نام به آور شرم جنایات این مواردي در متاسفانه که درند می دندان با را آنان
  .شود می انجام دین

 را برادري پیمان سامانه دوباره بود، ما جمع در) ص( اکرم پیامبر امروز اگر شما نظر به 
 از توان نمی »مسلمانان یابی هویت و بیداري دوران« آغاز در آیا و کرد؟ نمی احیا

 و ارائه در بشري عموم اتحاد و دینی همگرایی اسالمی، تقریب: گانه سه راهبردهاي
  گرفت؟ بهره »غدیر گفتمان« معرفی

  .است اسالم جهان ژئوپلوتیک در ها گفتمان نوع این تقویت و تحلیل درصدد مقاله این
  مسلمانی هویت و اسالمی بیداري همگرایی، غدیر، برادري،: ها کلیدواژه

  
 

 

 

 

 

 

 

 

گرایانهفهم غدیر مستلزم نگاهی کل  



  
  1احمد اکبري
  2زینب اجاللی
  3ملیحه اکبري

  
را بــه دو  آنهـا  اسـت کــه  نخسـتین انشـعاب مســلمانان در مسـئله امامــت و رهبـري    

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

کننـد، بررســی چرایــی ایــن مهـم بــا روش فلســفی نشــان   تأییـد مــردم قلمــداد مــی 
و هـر یـک از ایـن دو بعـد نیـز بـه       دهد واقعه غدیر از دو منظر درونـی و بیرونـی    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: اند از عبارت

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

هاي مرتبط و سـازگار بسـتري بـراي تفسـیر حـدیث غـدیر بـوده و         این حالت اندیشه
بررسـی از منظـر بیرونـی فـردي      -3. انـد در تفسیر و تبیین ایـن مهـم نقـش داشـته    

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

هاي صورت گرفتـه در ایـن خصـوص و افـراد دخیـل در حادثـه غـدیر         آن به گفتمان
دهـد کـه فهـم درسـت از واقعـه غـدیر مسـتلزم        نتـایج نشـان مـی   . شـود پرداخته می

ـ (گرایانـه اسـت کـه در آن همـۀ ابعـاد ذکرشـده       رسیدن به نگاهی کـل   –مـا   –ن م
  .به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند) آن و آنها

                                                        

  ) akbari.180@gmail.com(استادیار دانشگاه آزاد اسالمی بردسکن، نویسنده مسئول  . 1
  دبیر آموزش و پرورش شهرستان زاوه. 2
  مدرس دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر. 3
  



  گرایانهکل شیعه، سنی، نگاه غدیر، امامت، :ها کلیدواژه
  

   



  سوره مائده 67نسبت غدیر با رسالت انبیاء با تکیه بر آیه 

  1مهدي اکبر نژاد

  2علی دشتی 

  3عباس رسولی 
 

  چکیده
ي ترین برنامهتاریخ اسالم است که در آن اساسیي غدیر یکی از وقایع مهم واقعه     

این روز به صراحت ِآیه قرآن، روز . پیامبر براي تداوم و عزت اسالم صورت پذیرفت
ي خود رسالت انبیاء الهی نیز اکمال دین و اتمام نعمت بر تمام مسلمین است که به نوبه

 67ي با تکیه بر آیه در این پژوهش سعی شده. ي واقعیش رسیددر این روز به نتیجه
روش تحقیق . ي مائده، پیوند میان رویداد غدیر و رسالت انبیاء الهی بررسی شودسوره

ي توصیف، تحقیق و گانهاي است و مراحل سهکتابخانه -در این پژوهش، اسنادي
ي انبیاء الهی این پژوهش بیانگر این است که رسالت همه. تبیین در آن اجرا شده است

گیري این واقعه غیر ي غدیر تبلور یافته است و تداوم دین حنفیت، بدون شکلدر واقعه
  .ماندنتیجه میشد به طوري که رسالت پیامبران نیز ناتمام و بیممکن می
  ي تبلیغ ي غدیر، رسالت انبیاء، آیهواقعه :هاکلید واژه
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  دانشگاه ایالم
 



تفکر یک عنوان به والیت ابالغ اوج ؛غدیر موزه  
  )بخش بودن استمرار وحدت اسالمیضمانتبا تأکید بر (

  
   1امیري گالره

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

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

. بدانیم نبوت تداوم را والیت و بشناسیم امامت و رسالت میانی حلقه را غدیر شده موجب
 مکمل امامت که کرد بیان چنین را غدیر هاي آموزه توان می ذکرشده، مسائل به توجه با

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

 و تاریخی شواهد اسالمی، مقدس متون از استفاده با تا است آن بر تالش مقاله این در
 عنوان به را غدیر حکومتی و سیاسی هاي آموزه تاریخی، پژوهش هاي شیوه کارگیري به

  .دهیم قرار بررسی مورد تفکر یک
  دین والیت،تکمیل امامت، غدیر، هاي آموزه: ها کلیدواژه
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  انبیاء رسالت با غدیر نسبت
  

  صفت امین فاطمه
  

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

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

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

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

   .است پذیرفته
   غدیر ،هدایت ،رسالت پیامبران، :ها کلیدواژه

  
  
  
  
  
  
  

   



   یعیش یفرهنگ یاياح يبرا یتالش یرخمبزرگداشت غد
  یهبو در دوره آل

  1ینیانام پریسا
   2آرا یکشت کیمیا

  
 ییرتغ یعهو مذهب ش یعیانق، اوضاع ش. هـ 321در سال  یهحکومت آل بو یستأس با

بود و با قدرت فراوان موفق شد بر  یرانمذهب در ا یعهحکومت ش یناول یهبو آل. یافت
  .گردد یرهامور چ یهو بر کل یابددر بغداد تسلط  یعباس یفهخل

مذهب عالوه بر  یعهحکومت ش ینموجب شد که ا یهبو ساله آل 127حکومت  دوران
از  یتالش کند و برخ یعیش هاي یینفرهنگ و آ یجدر ترو یاسی،مقتدرانه س ییفرمانروا

 یعباس يها به علت تسلط اهل سنت و خلفا را که مدت یعیش يها ها و مناسبت سنت
  .زنده کند بود،سپرده شده  یممنوع گشته و به فراموش

از دانشمندان  یاريبس يها قبل از سو بود که اگرچه مدت ها یینآ ینه ااز جمل غدیرخم
قرار گرفته بود، اما به علت فشار و تعصب از  ییدصحت آن مورد تأ یو سن یعهاعم از ش

  .مسلمانان نبود یاناز آن در م یاهل سنت صحبت يسو
 ینکه از ا یاديبار پس از مدت ز یناول يبرا یهآل بو یانفرمانروا ینتر از مهم معزالدوله

دستور داد که به  الحجه يق در روز هجدهم ذ. هـ 352واقعه گذشته بود در سال 
تکرار  یزبعد ن يها کار در سال ینبرپا شود که ا يخم جشن و شادیرمناسبت واقعه غد

  .مبدل شد ینمهم مسلم یاداز اع یکیاز آن پس به  یرو غد یدگرد
  یانعباس یعیان،ش یه،آل بو یرخم،غد: ها کلیدواژه
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  لبنانی شاعران اشعار آیینه در غدیر

  1باقري حدیث 

 شاعران و نویسندگان و بوده مردم خدمت در پیوسته که است ابزارهایی از یکی ادبیات
 اي واقعه تنها غدیر .اند برده سود خویش عقاید و افکار بیان براي ابزاري عنوان به آن از

در  و گرفت قرار شاعران توجه مورد ابتدا همان از اسالم، وقایع تمام میان در که است
 آن بر را گوناگون مذاهب شاعران و حضورداشته مردم فرهنگ و ادب در ها قرن گذر

  .کنند شعرسرایی درباره آن داشته
 آوردهاي دست و کرده طی را نشیب و فراز پر راهی اسالم ظهور از بعد عرب ادبیات
 واقعه به توجه دستاوردها، این از یکی. داد جاي خود شعري مضامین در را گیري چشم
  است متجلی عرب شاعران اکثر شعر در که است غدیر
 شاعران اشعار خالل در را) غدیرخم( تاریخی رویداد این تا است آن بر حاضر مقاله
  .کشد تصویر به لبنانی

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

  ساروي باقریان احمد 

 عزیمت مکه به حج مناسک تعلیم و فریضه انجام براي هجري 10 سال در) ص( پیامبر
 احکام همه خویش رسالت دوران طی در والیت و حج حکم دو جز در حضرت. کردند

 جانب از و آمد) ص( خدا رسول نزد جبرئیل رو، این از .فرمودند ابالغ مردم به را شریعت
 جبرئیل حج، موقف در .کند ابالغ مردم به را الهی حکم دو این خواست پیامبر از خداوند

 دهد می دستور تو به خداوند: فرمود پیامبر بر عنکبوت سوره نخست آیات قرائت از پس
 را خود وحی کنی، منصوب امت بر خویش جانشینی به را طالب ابی بن علی خود از بعد که

 پس خلیفه و وصی به توست نزد پیشین انبیاي میراث و علم از آنچه هر و نموده معرفی
 حرکت غدیر سوي به کاروان حج پایان از پس. نمایی تسلیم طالب ابی بن علی خویش، از

 اعالن دستور و شد نازل پیامبر بر بارها مدینه سمت به حرکت مسیر در جبرئیل. کرد
 به آنچه داد دستور حجر سوره 95-90 آیات طی نهایت در و آورد پیامبر براي را والیت

 حفظ کنندگان مسخره شر از را تو ما گردان، روي مشرکان از و کن ابالغ شده امر تو
   .کرد خواهیم

 دست که درحالی .فراخواند را المومنان امیر و رفت منبر سمت به آیات این نزول با پیامبر
 کنت من عاداه من عاد و وااله من وال الهم« فرمود بود حضرت آن شانه بر پیامبر
 از بیش که بود قرآن از آیاتی با آمیخته حضرت غدیر خطبه. »مواله علی هذا و مواله
 اشاره قرآن از آیاتی به خویش سخنان ضمن در حضرت .انجامید طول به ساعت یک
 مأموریت با ارتباط در آیاتی و) ع( علی امامت و والیت به آیاتی میان آن در که کرد

   .بود واقعه آن خاص
 است صدد در واقعه آن به منتسب آیات با غدیر خطبه نسبت موضوع با حاضر ژوهش پ

 این به سنت اهل منابع در باالخص موجود متواتر روایات و مفسران اقوال به توجه با که
 غدیر خطبه به را آیاتی چه سنت اهل راویان و مفسران که دهد پاسخ اصلی سوال



 راویان و مفسران نظر همچنین،. دهند می ارائه آیات آن از تفسیري چه و داده نسبت
 فما تفعل لم ان و ربک من الیک أنزل ما بلغ الرسول ایها یا« آیه 2 به راجع سنت اهل

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

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

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

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

  .فرمود منصوب و معرفی خود رحلت از براي پس مسلمانان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   اتکاي با شیعی دولت سیاسی مشروعیت خاستگاه بر تأملی

  غدیر روایت بر
  

   1پور براتعلی مهدي
  
 از سیاسی جامعه افراد اطاعت براي گوناگونی دالیل تاریخی هاي دوره همه در

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

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

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

 سیاسی مشروعیت در کننده نییتع نقش همگانی اراده اساس، این بر. است ساالر مردم
 چه پرسش این. آورد یم ارمغان به را عمومی امنیت و ثبات آن از يمند بهره و داکردهیپ

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

 هیچ نخست، فرض در. دارد همراه به سیاسی و اجتماعی مهم پیامدهاي مبنا دو
 را سیاسی قدرت تصدي براي حقانیتی و مشروعیت مردم خواست و يرأ بدون حکومتی

 هیچ و شود یم تلقی همگانی اراده بخش مشروعیت منبع تنها جا، این در. نیست دارا
 و امور اداره شیوه از فارغ ترتیب، بدین. شود آن جایگزین تواند ینم دیگري عنصر
و  حقمسئله،  نیتر مهم و باالترین داري، مردم دیگر، بیان به یا مردم حقوق رعایت

 کارآمدي و استقرار دوم، فرض در اما. است سیاسی حکومت تشکیلدر  مردمخواست 
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 بخش مشروعیت منابع سایر و شود یم دانسته مردم خواست و يرأ گرو در سیاسی رژیم
  . کنند یم پیدا اولویت

 و عدل اقامه سیاسی قدرت حفظ و کسب غایت علوي، يگرا اخالق دولت الگوي در
 نافی اخالقی نگرش این. است معنوي و متعالی يها هدف به بخشیدن تحقق

 عرصه در گروهی طلبانه منفعت و متعصبانه صرفاً و ساالر شایسته غیر يها یانحصارطلب
 و معنوي متعالی اهداف به بخشیدن تحقق براي سیاسی قدرت کسب. است سیاست
 خود خودي به سیاسی قدرت و گردد تلقی ارزشمند تواند یم اجتماعی عدالت برقراري
 همگانی خواست با حکومت الهی اهداف الگو، این در. دیآ ینم شمار به ارزشمند

 نیتأم بدارند، پاس را دینی هاي ارزش باید ها حکومت که گونه همان. است خورده گره
 نه ها ارزش این شمار در نیز عمومی حمایت از حکومت يمند بهره و عمومی رضایت

 با که يا گونه به. است شده تلقی بایسته و ضروري بلکه نیکو، و پسندیده امري تنها
  .شد خواهد آسیب خوش دست نیز سیاسی نظام مشروعیت عمومی اعتماد فقدان

 باورمندي از دینی دولت الگوي در همگانی اراده و سیاسی مشروعیت بین پیوند واقع، به
 انسانی خردگراي ویژگی به مفهوم این اگر. ردیگ یم سرچشمه خردباور یشناس انسان به

 بر رفتار و همگانی خیر بر گرایانه، نفع شخصی يها خواست با تقابل در و دارد داللت
 براي نیز دینی درون شواهد به بتوان بسا چه دارد، تاکید عقالنی راستین اصول اساس
 که است الهی موهبتی بشري خرد و عقل دینی، یشناس انسان در. کرد استناد آن اثبات

 را درست رفتار دلیل، این به و پیمود خواهد را نجات و هدایت مسیر آدمی آن وسیله به
 تواند یم عقل از يمند بهره با انسان تر، افزون. یافت آدمی خردگراي ویژگی در توان یم
 جایگاهی به آفرینش جهان در شهوت، بر عقل پیروزي با و یابد غلبه خود شهوت بر

 دنیاپرستی دیگر، بیان به و ،یپرست شهوت) ع( علی امام. کند پیدا دست فرشتگان از برتر
 بهره نیازمند باطنی، رسول این هدایت بر افزون انسان. داند یم خردگرایی با تقابل در را

 فطرت کردن بیدار انبیا بعثت از هدف دلیل، این به. هست نیز ظاهري رسول از جستن
 ها انسان روي بر را خرد يها نهیگنج الهی پیامبران زیرا است، شده دانسته ها انسان
  .کنند یم آشکار

 دولت ،يدار مردم کارآمدي، همگانی، اراده سیاسی، مشروعیت خاستگاه :ها کلیدواژه
  .خردگرایی فردیت، مفهوم خردباور، یشناس انسان غدیر، روایت شیعی،



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حرکت دینی؛ رهبري الگوپردازي در آرمان با واقعیت پیوند
  شایستگی به سرآمدي از 

  
  1پور براتعلی مهدي

                                                        
  سیاسی علوم گروه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده تهران، خوارزمی دانشگاه استادیار. 1



  علی زیرکی حیدري
  
 داراى« که گردد می اطالق کسانی به »سرآمدان« واژه سیاسی شناسی جامعه در

 زمینه در عالى هایى قابلیت و استعداد داراى یا فرد به منحصر و استثنایى خصوصیاتى
 به که قدرتى نتیجه در آنان اساس، این بر. »هستند ها فعالیت بعضى در یا خود کار

 کنند مى اتخاذ که تصمیماتى وسیله به یا گذارند مى برجاى که تأثیرى و آورند مى دست
جامعه  تاریخى کنش در آورند، مى وجود به که هیجاناتى و احساسات ها، ایده وسیله به یا

 از چه ها، انسان که بود استوار فرض پیش این بر سرآمدي مفهوم. شوند مى واقع مؤثر
 و جامعه کل در. نیستند برابر یکدیگر با اخالقى، و فکرى نظر از چه و جسمانى جهت

 اساس بر .بااستعدادترند دیگران از کسان برخى آن، هاىِ گروه و قشرها از یک هر در
 خود به ارزشی کامالً شکل سرآمدگرایی غدیر، واقعه در دینی رهبري الگوپردازي

 شکوفایی و شدن بارور از که دارد اشاره افراد هاي شایستگی از دسته آن به و گیرد می
 موقعیت در یافتن برتري مستلزم و گرفته نشأت آنان اخالقی و درونی هاي ظرفیت

 جریان در افراد درونی هاي توانمندي نخست ترتیب، بدین. است سیاسی و اجتماعی
 و اجتماعی برتر جایگاه به ثانیاً، و. شود می منجر ارزشی و اخالقی کماالت به فرد تالش

 شکل به سرآمدي الگوپردازي این در رو، این از. بخشد می مشروعیت آنان سیاسی
 جامعه عمومی حوزه اندرکاران دست تا گردد می تالش و شود می نمایان ساالري شایسته

 از فروکاستن براي تالش نشانگر امر این. شوند برگزیده الهی شایستگان میان از
 معنا، این در. است شایستگی سوي به حرکت و سرآمدي ستیز دموکراتیک هاي سویه
  .خورد می پیوند سرآمدي مطرود چندان نه واقعیت با شایستگی مطلوب آرمان

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

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

 هاي گروه و حکومتی کارگزاران محورانه عدالت وظایف به توان می منظر، این از. نماید
                                                                                                             

)baratalipour@yahoo.com(       



) ص(رسول حضرت از پس جامعه در را خود نقش) ع(امیرالمومنین. داشت اشاره سیاسی
 این. دهد می پیوند خواهانه عدالت آرمان با را آن و دانسته اجتماعی مسئولیت ایفاي
 ایشان. شود می گر جلوه ضعیفان شده پایمال و رفته دست از حقوق بازستاندن در آرمان

 هاي گروه یا افراد سلطه و اقتصادي ناعادالنه روابط را اجتماعی ناداري و فقر منشأ سر
 داللت اجتماعی گسترده تغییرات ناپذیر اجتناب ضرورت بر امر این. داند می طلب زیاده
 قرار توجه مورد محرومیت و فقر با اي ریشه مبارزه مثابه به را آبادانی و عمران و دارد
  .دهد می

 سرآمدگرایی، ستیزي، دموکراتیک دینی، رهبري الگوپردازي غدیر، :ها کلیدواژه
 گذاري سیاست اجتماعی، عدالت اخالقی، کماالت ذاتی، نابرابري ساالري، شایسته
  .رفاهی

  
  

  

  

  

  منتسب به آن واقعهنسبت خطبه غدیر با آیات 
  1مهدیه بمانی

  

                                                        
 )bmmala@yahoo.com(مربی دانشگاه غیر انتفاعی کار . 1



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

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

رابطه الیوم بـا آیـه اکمـال بررسـی      -3نظر برجسته بزرگان شیعی و سنی  -2اسالمی 
  . 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 تفاسیر  شده است و روایات شیعه درباره روز غدیر نازل 

  .معتبر موجود است
  مائده، خطبه، غدیر، شیعه و سنی :ها کلیدواژه

 
  
  
  
  
  
  

 و جهانی صلح برپایی در غدیر هاي توانمندي و تأثیرات تبیین
  خشونت و تفرقه از کاستن

  
   1بیژنی طاهره

                                                        
  داراب اسالمی آزاد دانشگاه جهان، تاریخ ارشد، کارشناسی آموخته دانش. 1



  
 روز این) ص(اکرم  پیامبر که اي گونه به است، پرمعنا و بزرگ بس اتفاق غدیر واقعه
 تا نمود اعالم حج سفر از بازگشت در خود همراهان از نفر هزاران حضور در را بزرگ
 پیامبر با. بزند رقم مسلمانان را براي جدیدي دوران آغاز و خویش رسالت پایان

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

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

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

  خشونت و تفرقه جهانی، صلح غدیر، اسالم،: ها کلیدواژه
  

  
  
  

  در خطبه غدیرمفهوم والیت 
  

  1پروانه فریبا
  باپیروند ابراهیمی آبیار ، علی شهناز

  اکبرزاده اله پروانه، عزت زهرا

                                                                                                             
 )tka@aol.comijani.B(  

 
 مسئول  نویسنده. 1



  پروانه شهریار
  

 شامل نیز را خالفت و امامت چون دیگري مفاهیم و دارد جامعیت »والیت«  واژه
 فلسفه که دارد اشاره نکته این به ،»...مواله کُنْت منْ« غدیرفراز  خطبه در گردد، می

 باشد کسی اسالمی امت میان در باید یابد و همواره می تداوم امامت اصل با رسل ارسال
  .گیرد عهده بر را بشر راهنمایی خدا سوي از که

 شیعیان از کثیري گروه تا گردیده سبب موضوع، اهمیت نیز و »والیت« معناي جامعیت
 و شأن به اشاره در فراز همین فقط خطبه این در که کنند گمان سنّت اهل غالب و

 کنند سعی برخی تا گردیده سبب نیز گمان همین و مطرح شده) ع(امیرالمؤمنین جایگاه
 که شوند مدعی ،... و دوستی به آن ترجمه و »والیت«واژه  مفهوم و معنا در تشکیک با

  . ندارد خالفت به ربطی و است دوستی والیت معناي
 و والیت واژه معناي بر عالوه اسنادي روش از استفاده با تا شده سعی مقاله این در

 مورد تکوینی لحاظ به) ص(اکرم رسول حضرت غدیر، جایگاه خطبه با آن ارتباط اثبات
 خطبه و غدیر روز اهمیت شناساندن جهت پیشنهاد چند پایان در گیرد و قرار بررسی

  .  است گردیده ارائه غدیر
  

  

  

  فارسی منظوم ادبیات در غدیر حماسۀ انعکاس

  1پریزاد حسین
  2نجفی محمدعلی

                                                        
 دانشگاه مدرس و فارسی ادبیات دکتراي. 1

 قم) ع(باقرالعلوم پژوهشکده پژوهشگر. 2



  
 کتاب هزاران بلکه و صدها نگارش رغم به که است اندازه بدان غدیر حادثۀ عظمت
 توان می جدید زوایاي از بشر تاریخ عظیم و شگرف حادثۀ آن به هنوز آن، پیرامون

 و سنت قرآن، اقلیم سه در را خویش »الغدیر« مشهور کتاب امینی عالمۀ. نگریست
 چگونگی بیان در تواند می که مباحثی از یکی و است آورده در نگارش به عرب ادبیات

 گردد، غدیر ماجراي تبیین سیر شدن روشن باعث تاریخ درازاي در غدیر مسئلۀ طرح
   .است اسالمی تمدن در رایج هاي زبان شاعران و ادیبان نگاه به نگرش

 جستجوي به آن، با مرتبط مباحث و غدیر بررسی زمینۀ در کنونی مقالۀ در نویسندگان
 دوازده تاریخ طول در گوي پارسی ادیبان و شاعران مختلف بیانات و حادثۀ این ذکر

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

 حاالت شناسی ریخت از پس انتها در. اند نموده ذکر است، مؤثر مسلمانان همگرایی
 این به نسبت فارسی ادبیات تاریخ خألهاي برخی از غدیر، حماسۀ به اشاره در شاعران
 وادي در عربی عظیم ادبیات از برگرفته و اي مقایسه راهکاري ارائه با و یادشده حماسه
  .است رسیده اتمام به مقاله غدیر،

  .غدیر حماسۀ انعکاس سیر فارسی، ادبیات و شعر غدیر،: ها کلیدواژه
  

  
  

   واقعۀ به) السالم علیه(امیرالمؤمنین احتجاج
  آن خطابۀ و غدیر

 
 1پوراسماعیل احسان

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



 1آشتیانی خلیلی سمیه

  
اي اسـت   خطابـه ) ع(از نصوص متعدد بـر امامـت و خالفـت بالفصـل حضـرت علـی       

ایـراد فرمودنـد؛ صـراحت     الـوداع  حجـه و در  غـدیرخم در منطقـه  ) ص(پیـامبراکرم  که 
ــؤمنین ) ص(الفــاظ رســول خــدا  ــر جانشــینی امیرالم ــه و شــرایط ) ع(ب ــن خطب در ای

    را نسـبت بـه سـایر نصـوص دو چنـدان سـاخته        خاص ایـراد آن، اهمیـت ایـن نـص
انـده اسـت،   چـه نسـبت بـه ایـن واقعـه و خطابـه مغفـول م        آن ،در ایـن میـان  . اسـت 

نسـبت بـه آن اسـت کـه بـا بررسـی اسـناد روایـی         ) ع(استناد و احتجاج امیرالمؤمنین 
هــاي متعـدد و حســاس تـاریخی ـ      ایشــان در موقعیـت  شـود  و تـاریخی روشـن مــی  

در ) ص(سیاسـی نسـبت بــه ایـن واقعــه تـاریخی و موضـعی از خطبــه پیـامبر اکــرم       
خگوي برخـی شـبهات همچـون    هـا پاسـ   انـد کـه ایـن اسـتناد     این روز احتجاج داشـته 

هاي مختلـف از واژه مـولی و نیـز تشـکیک نسـبت بـه حضـور امیرالمـؤمنین          برداشت
  .در این واقعه خواهد بود) ع(

  ) علیه السالم(امامت، غدیر، خطبه غدیر، احتجاج، امیرالمؤمنین : ها کلید واژه
  

  
  غدیرخم واقعه مورد در مستشرقان دیدگاه بررسی و نقد

  2پورخلیلی ریحانه

                                                        
تهـران مرکـزي    اسـالمی، واحـد   آزاد دانشـگاه  وحـدیث،  قـرآن  علـوم  دکتـري  دانشـجوي  . 1

)Smh.khalili@gmail.com(  
 
 baranashk543@yahoo.comوحدیث قرآن علوم رشته ارشد کارشناسی دانشجوي. 1
 



 به اوقات گاهی مسیر این در و برخاستند پژوهی اسالم به مستشرقان گذشته، قرن دو از
 دلیل به که موضوعاتی از یکی. دادند ارائه را مسائل از ناقصی چهره مختلف علل

 خالفت و امامت مسئله گرفت، قرار مستشرقان توجه مورد خاصش اهمیت و گستردگی
 و امامت مسئله محور، این در مسئله ترین اساسی. است بوده) ص( اکرم پیامبر از پس

  .است) ع( علی امام جانشینی
 وارد اي شبهه غدیرخم واقعه مسئله در شیعه معاندان دیدگاه از استفاده با مستشرقان

 بررسی و نقد به زمینه این در خاورشناسان نظرات بیان از پس مقاله این در. اند ساخته
  .پردازیم می اسالمی اندیشمندان و) ع( اطهار ائمه هاي دیدگاه به توجه با نظرات این

  .شیعه ،غدیرخم واقعه ،)ع( علی امام غدیر، امامت، مستشرقان،: ها کلیدواژه
  

  

  

  

  

  
  

  )امامت اسالم کردن جهانی هاي راه( الغدیر و شدن جهانی
  

   1محمدجواد پیرمرادي
  

                                                        
 ) ع( حسین امام جامع دانشگاه علمی هیئت عضو. 1



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

 و الغدیر است مطرح شدن جهانی باره در امروزه آنچه به توجه با باوراست این بر
 با است،) شیعه= امامت اسالم( راستین اسالم سند حقانیت اثبات که آن محتواي
 نیز خود حال و درعین کشد می چالش به را آن سویی از. دارد جدي اي رابطه شدن جهانی
 هاي پایه امینی عالمه که است این نوشتار این حاصل. است شدن جهانی دار نوعی داعیه
 از گرفتن فاصله با ولی است جهانی دین یک اسالم. است نموده تثبیت را راستین اسالم
 آسمانی پیام این کلی روح) ص( خدا رسول بیت اهل یعنی اسالم، فهم اصلی کانال
 بدون را خود از دفاع المللی بین زبان که اي گونه به است، شده رنجور و دیده آسیب

 افکار معرض در را امامت اسالم حقانیت سند امینی عالمه .است فاقد اش واقعی معلمان
 رسمی سند توانست الغدیر المعارف دایره نوشتن با امینی عالمه. است قرارداده جهانی
 به شود می فراهم اسالم شدن جهانی شرایط آن اثبات با که را امیرالمؤمنین والیت
 از یکی عنوان به را تشیع االزهر دانشگاه که است کتاب این از پس و بنشاند کرسی
 با اسالمی انقالب پیروزي از بعد ویژه به اکنون. آورد می حساب به اسالمی مذاهب

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

 این تحقق براي تشیع. است هدف همین تحقق براي نیز امامت اصل اساس بر حکومت
 برخوردار هایی آموزه از اهللا رسول بیت اهل یعنی دین، واقعی معلمان از پیروي با هدف
 طریق از تشیع .کند می فراهم را اسالم شدن جهانی زمینه آنها کردن عملیاتی که است
 توحیدي بینی جهان شالوده خدا رسول کلمات و قرآن از استفاده با و اهللا رسول بیت اهل

 و نیست حسی معرفت به منحصر معرفت که است این آن و کند می بنا را خود جهانی
 نیازمند بشر آن باطن فهم براي پس نیست، الفاظ ظاهر در منحصر نیز دین نتیجه در

 و است الهی دین آخرین اسالم که آنجا از). امامت اصل( خداست رسول شبیه معلمانی
 روش با تنها است تفکر جنس از و کلمه نیز آن معجزه و الهی پیامبر آخرین خدا رسول
 کرد عرضه اهللا رسول که را آنچنان اسالم توان می که است امامت اسالم یعنی تشیع،
 المللی بین زبانی فاقد اسالمی فرق دیگر. کرد ابالغ نیز اقوام و ملل سایر به و فهمید
 آمده مقاله در که و به دالیلی نمایند دعوت اسالم به را مردمان دیگر بتوانند که هستند



 بر اهللا رسول با که است بشر سعادت قانون آخرین اسالم. کنند می تحریف را اسالم است
 تأمین را آنها اخروي سعادت مردمان دنیاي اصالح با خواهد می و است شده ابالغ بشر

 و آن به عمل و دین فهم در خطا از مبرا مجریانی توسط جز قانون این اجراي و نماید
 معرفی خدا رسول به وسیله الگوها این و نیست ممکن بشر براي عیار تمام الگوهایی

 از امامت اسالم اما. است جسته تمسک الگوها این به که است تشیع تنها و اند شده
 عملی تهدیدات به جهت دیگر سوي از و اش تاریخی دشمنان تبلیغات اثر در سویی
 در را خود محوري نقش نتوانسته لذا و نماید اندام عرض نتوانسته گذشته در دشمن
 امامت اسالم حقانیت اثبات در امینی عالمه جایگاه بنابراین،. نماید ایفا اسالم جهان
 ایفاي و اسالم امت براي را اهللا رسول پاك بیت اهل امامت با اسالم این رهبري زمینه

 برکت به تشیع که اي حکیمانه روش با درازمدت در و ساخته مهیا را حیاتی نقش آن
 را ها ملت هاي قلب تواند می است آورده بدست پاکش فرزندان و امیرالمومنین از پیروي
  . نماید ایجاد اهللا رسول بیت اهل رهبري به را جهانی واحده امت ایجاد زمینه و تسخیر
  : از اند عبارت سازند جهانی را اسالم توانند می که تشیع یا امامت اسالم هاي آموزه

  . دارند ظاهروباطن همگی انسان و جهان و دین بنابراین نیست، حس به منحصر معرفت
  . است نبی یعنی ظاهره حجت کنار در حجتی عقل
  . دارند جدي نقش آدمی کمال در هردو و آمده عقل شکوفایی براي دین

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

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

. است رسیده بست بن به ها راه تمام و است رسانده اوج به را خباثت دشمن که است
 را اش خانواده و خود که است) ع( اباعبداهللا حضرت شیعیان سوم امام شهادت الگوي
  ).عاشورا( است کرده اسالمی هاي آرمان فداي

 پر داد و عدل از را جهان اهللا رسول آل از مردي سرانجام و است پاکان آن از عاقبت
 ایجاد طریق از این و) مهدویت( نماید آماده را ظهور شرایط باید امت ولی کند می

 ایجاد و) فقیه ولی( امام به الناس اشبه توسط غیبت عصر در فضاسازي و حکومت



 اسالمی عبادات صحیح اجراي طریق از کفر و شرك مظاهر با مبارزه و اسالمی وحدت
  .است عبادي هاي برنامه سایر و جهاد و حج همچون

 هاي پرسش به گویی پاسخ و اسالم مکرر بازخوانی در مهمی نقش تشیع در زنده اجتهاد
 پیرو عالمان به مسلمین سایر توجه جلب اسباب این و. است زمان با متناسب جدید

 از بعد سال 250 طی در معصوم الگوهاي با تشیع معنویت میراث. است بیت اهل مکتب
 و سازد آسان بشر براي را خداوند به تقرب و سلوك و سیر هاي راه است توانسته بعثت

 مناجات با که اند معصوم فروزان هاي چراغ این گري مادي از غبارگرفته دنیاي در امروزه
 و عشق بلکه و هستی سرچشمه با آشتی راز و رمز سبحان خداي با خود عاشقانه
 غفلت وادي در سرگشته بشر به را طریق این از تقرب و جویی کمال و او به ورزي محبت

 عرفه و کمیل دعاي شعبانیه؛ مناجات با که کسانی .آموزند می مدرن جاهلیت از برخاسته
 را ادعا این مستندات خوبی به آشنایند دعا کتب در گانه پانزده مناجات و ثمالی ابوحمزه و

  .  یابند می خویش ذهن در
  شدن جهانی امینی، عالمه الغدیر، تشیع، امامت، اسالم: ها کلیدواژه

  
   



  سنّت اهل و شیعه مدارك و اسناد آیینه در غدیر
  

   1ثباتی نفیسه
  

 گروه دو بین اختالف مورد که است اساسی و اصلی موضوعات از یکی غدیر حادثه
 مورد غدیر رویداد بسان جهان، در تاریخی واقعه کمتر. است شیعه و سنّت اهل بزرگ
 و مورخ شاعر، خطیب، فیلسوف، متکلّم، مفسر، محدث، از مختلف طبقات توجه
  . است گرفته قرار نویس سیره

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

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

  .اند کرده نقل را آن نفر 84 تابعین میان از صحابه  دوره از پس
 و شود شیعه و سنّت اهل منابع بر کوتاه گذري که است شده سعی پژوهش این در

 و خاصه عقیده و رویه وحدت گویاي که سنّت اهل منابع در امامیه دالیل از بخشی
  . شود یادآوري است تفسیري و تاریخی و دینی متون و منابع در عامه

 به غدیر حدیث برابر در سنت اهل دانشمندان که است شده پرداخته این به همچنین
 این شناخت که شد خواهد داده شرح آنها ترین مهم و اند گرفته موضع صورت چند

 فرق بین وحدت و انسجام اعمال و گفتمان به شایانی کمک موضوع هر در مواضع
  .کرد خواهد غدیر جایگاه مورد در اسالمی مختلف

  .سنت اهل شیعه، اهل ،)ع( علی امام ،)ص( پیامبر غدیر، :ها لیدواژهک
  
  

  

                                                        
 ) sobatinafiseh@gmail.com( فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناسی .١



  اسالمی دوره منابع در فاطمیان غدیر جشنواره تصویر
  

  1احمدي جان فاطمه
  2موسوي ناصر سید 

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

 میان از. است بوده اسالمی دولت مذهبی مشروعیت و اعظم نبی از پس طالب ابی
 جهدي جشن این داشت پاس و داشت گرامی در اسماعیلی فاطمیان شیعی، هاي دولت
 سقوط سال تا) هجري 363( مصر به اهللا المعزلدین ورود زمان از. داشتند مبذول وافر

 به هرچند. شد می برگزار تمام باشکوه جشن این ساله همه) هجري 567( فاطمیان
 فاطمی خلیفه سه دوره در غدیر جشن برگزاري از کوتاه گزارش چند تنها مختلف دالیل
 پرهزینه، جشن این برگزاري رغم به که است تعجب بسی جاي است، مانده برجاي
 و اند نداشته بدان اي اشاره هیچ میسر ابن مصر اخبار ناصرخسرو، سفرنامه چون منابعی

 مورخان. اند فرسوده قلم جشن این درباره مفصل الطویر ابن و مسبحی است حالی در این
 به هجري نهم قرن در هم مقریزي و تغري بردي ابن قلقشندي، چون اي برجسته
 نکته این به تنها نخست مورخ دو. اند پرداخته فاطمیان عصر در غدیر آیین به تفصیل

 و داشتند می برپا شیعی عیدي عنوان به را غدیر جشن فاطمیان که اند کرده اشاره
 به قبول قابل و مبسوط شرحی با را فاطمیان غدیر عید جشنواره جزئیات هم مقریزي

 اشارات و است کرده نقل قیسرانی الطویر ابن و مامون ابن مسبحی، زوالق، ابن از نقل
 مورخان که بجاست سال این حال. است نموده مراسم این تحول سیر به مفصلی
. اند داده ارائه فاطمیان عصر غدیر جشنواره از تصویري چه مورخ سیاحان و نگار جغرافی

 فاطمیان چرا مورخان این نظر به چیست؟ تاریخی و جغرافیایی منابع در غدیر هاي مؤلفه
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 باشد تواند می پژوهش این هدف سواالت این پاسخ اند؟ داشته بیشینه توجه غدیر عید به
 از تاریخی تصویري تاریخی، دانش مرزهاي گشودن ضمن پژوهش این طریق از تا

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

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فاطمی عصر مصر در غدیر جشنواره مراسم
  

  1احمدي جان فاطمه
  2موسوي ناصر سید 

  
 هاي آیین برگزاري به هـ 362 مصر به ورود سال همان از) هـ 567-297( فاطمیان
 ویژه هب ،شیعی هاي آیین میان این در. داشتند مبذول جدي توجه قومی و دینی مختلف

 و فاطمیان شیعی دولت هویت با وثیق ارتباط جهت به ،عاشورا سوگواره و غدیر جشنواره
 اطالع مطابق. یافت ویژه اهمیت عباسیان مقابل در دولت این ادعاي مورد مشروعیت

 رسمی تسنن با رقابت. شد می برگزار فاطمی مصر در ساله همه غدیر عید جشنواره ،منابع
 در تالش نیز و اسماعیلیان دولت مشروعیت و فاطمیان شیعی هویت تقویت عباسیان،

 ایشان، اعتقادي و ارزشی ساختار تغییر مقدمه عنوان به مصریان رفتار تغییر جهت
 این. گردید غدیر جشن برپایی استمرار و غدیریه برپاداشت به بیشینه اهمیت موجب

 یکسان مذکور قرن دو طول در گستردگی و ابهت عظمت، جهت از همواره جشنواره
 تحوالت و تغییرات دچار فاطمیان دولت فرهنگی سیاست با متناسب بارها و نبود
 دولت تثبیت از پس لیکن بود گسترده و ساده ابتدا در مراسم این. شد توجهی قابل

 جشن این از محققان عمده چنانکه. سرگذراند از را عظیمی تحوالت مصر در فاطمی
 با همراه شادي هاي کارناوال و ،شد می برپا دهه یک طول در که ،باشکوه و مهم

 این در فاطمی خلیفه- امام عظیم موکب اندازي راه. اند کرده گزارش شیعی نمادهاي
 دلیل به. بود مؤثر بسیار شیعی فرهنگ اشاعه در غدیر جشن بخشی شادي ضمن دوره

 داخل به محدود جشن این فاطمیان دولت پایانی دوره در موکب، این بودن بر هزینه
 در تأثیري چه جشن این اینکه. شد برگزار می روزه یک و ساده صورت به و قصر
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 بر تأثیري چه غدیر جشن اینکه یا و داشت مصر در شیعه هاي آموزه کردن نهادینه
 این در پژوهش روش. است تحقیق این سؤاالت ترین ، اصلیداشت فاطمیان مشروعیت

  . است تحلیلی توصیفی اي کتابخانه مطالعات با متناسب بررسی
  پذیري جامعه ،فرهنگی سیاست ،مشروعیت ،فاطمیان ،غدیرخم: ها کلیدواژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  غدیرخم حکومتی و سیاسی هاي آموزه
  

  1زواره جمالی ساره

  2اخالقی سالله

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

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

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

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

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

 این جز بوده رسالت امتداد اساس، امامت همان این بر .است ،وحی نبوت، یعنی نزول
 و مبین، مفسر امام دوازده و است آسمانی پیک طرف و شریعت گذار پایه )ص( پیامبر که

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

 حکومتی و سیاسی هاي آموزه بررسی به توصیفی -تحلیلی شیوه به کرد خواهیم تالش
امامت،  مفهوم طرح قالب در غدیر سیاسی هاي آموزه بازکاوي. بپردازیم غدیرخم واقعه

 بحث مورد موضوع زمینه در مذاهب و فرق مجادالت و شیعه اندیشه ثقل سوي به را ما
  .کند هدایت می دین بزرگان هاي دستورالعمل و

  علم عصمت، ،غدیرخم حکومت، خالفت، والیت، امامت،: ها کلیدواژه
  

                                                        
 ) sarajamali1387@yahoo.com(اسالمی  دوره ایران تاریخ ارشد کارشناس. 1
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  غدیر خطبه در رهبري مفاهیم تبیین
  

    1جمشیدي محمدحسین 
  

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

 قرار عنایت و توجه مورد آسمانی شرایع در دقیقی شکل به هم و بزرگ اندیشمندان
 انسانی ابعاد تمام به که الهی جامع و کامل دین عنوان به اسالم مکتب. است گرفته
 این هرچند. است عنایت کرده گوناگونش ابعاد همه با رهبري به مسئله است، کرده توجه

 و مفاهیم بیان با) ص( خدا پیامبر سوي از بعثت دوران ادوار تمام در بیش و کم موضوع
 خطبه در آشکار و بارز صورتی به حضرت آن است، اما گرفته قرار عنایت مورد مصادیق

 جانبه همه شکلی به را موضوع رهبري مسئله با مرتبط مفاهیم انواع کاربرد با غدیر
 جامعیت و شمول بیانگر که خطبه این در خاص مفاهیم این بررسی. است ساخته مطرح

 پرسش مبنا این بر. است نوشتار این موضوع است رهبري مسئله با ارتباط در مفهومی
 چگونه و مفاهیمی چه از غدیر خطبه در) ص( اکرم پیامبر که است این نیز نوشتار اصلی
  .است کرده استفاده اسالمی امت رهبري مسئله بیان براي

   نص رهبري، مفاهیم غدیر، خطبه ،)ص( اکرم پیامبر رهبري،: ها کلیدواژه
  
  
  
 

  

  

                                                        
 )  jamshidi@modares.ac.ir(مدرس  تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو. 1



 غدیر ماجراي با مقابله در تاریخ در منافقین نقش انعکاس

 1چلونگر محمدعلی

    2محمد جزینی
  

 را غدیر کند می تالش  دینش حقایق جستجوي در گرایانه واقع و کنجکاوانه که بشري
 تیزبین نگاهی با ی خودتاریخ و اعتقادي هاي بخش ترین اساسی از یکی عنوان به

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

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

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

                  بود؟ چگونه غدیر از بعد و قبل در منافقین هاي کارشکنی کردند؟ شروع

                                            سقیفه منافقین، غدیر، ،)ع(علی ،)ص( پیامبر :ها کلیدواژه

 
 

                                           

  
  
  
  
  
                                                        

   اصفهان دانشگاه تاریخ دانشیارگروه. 1

 اصفهان دانشگاه ارشد کارشناسی شناسی شیعه دانشجوي. 2



   دانش بنیادهاي انداز چشم از غدیر رویداد واکاوي
  جنایی سیاست

  
  1حسانی الدین جالل 

  
 واکنشی و کنشی هاي پاسخ مطالعه به که است جنایی علوم از اي شاخه جنایی سیاست

 حکومت قضایی نظام غدیر، ساز تاریخ رویداد در. پردازد می مجرمانه پدیده برابر در
 علوم انداز چشم از که شد سپرده اندیشمندي به) ص( پیامبر از پس دوران در اسالمی
  .بود دارا اجتماعی هاي آسیب و کاري بزه درباره فراگیري بینش جنایی،

 نیز و ناپذیر خدشه دانشی از گیري بهره با باید جامعه جنایی سیاست سردمدار نگاه، این از
 هاي آموزه با و برگمارد کشور سرتاسر در را قضایی کنشگران پایدار، مدیریتی داشتن
 آن از پیش) ع( علی امام. سازد بارور را آنها خود شناختی جرم و حقوقی روزآمد

 دانش و کاربردي تجارب بودن دارا با و بود داده انجام خوبی به را قضایی هاي مأموریت
 اسالمی حکومت جنایی سیاست نظام رهبري براي آزموده اي گزینه خود، حقوقی واالي

  .است) ع( متقیان موالي مدیون اسالمی قضایی رویه. بود
  )ع(علی  امام کاري، بزه غدیر، جنایی، سیاست ،)ص( پیامبر: ها کلیدواژه

  
  
  
  
  
                                                        

  شناسی جرم ایرانی انجمن عضو شناسی، جرم و کیفري حقوق ارشد کارشناس. 1
 )hassanijalal88@yahoo.com(  

 



 
  ساالري شایسته آموزه و غدیر

  
   1فر حسنی عبدالرحمن

  2زیویار فرهاد
  
 هر امروز نیاز براي دیدگاهی و رویکرد استخراج مبناي تواند می تاریخی اتفاق هر

 انداختن چنگ باشند داشته هم مذهبی جنبه اتفاقات این اگر اینکه خاصه. باشد اي جامعه
 و سیاسی فکري نظام در. ابدی یم زین اعتقادي ضرورت آنها از مندي بهره لزوم و

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

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

 پا ایشان معنوي زعامت ،)ع(علی امام سیاسی زعامت راه در فراوان هاي کارشکنی بروز
 واقعه این از یول وستیپ وقوع به ریتأخ با یاسیس زعامت نیا اگرچه است؛ بوده برجا
 داشته ارتباط تواند می هم امروز نیاز به که کرد یفراوان مفهومی هاي استنباط توان می

 سازي مفهوم یا اجتماعی و سیاسی آموزه استخراج مسیر در تالش اقدام این. باشد
  .است مذهبی و تاریخی اتفاقات از نظري
 وجود از تیحکا آمده تاریخی منابع در) ص(پیامبر از قبل عرب جامعه وضعیت از آنچه

 مبناي) ص(پیامبر موقعیتی چنین در. کند یم جامعه این بر آن سلطه و اي قبیله دیدگاه
 هاي شایستگی و تالش بر جدید دیدگاه این کند؛ می مطرح تقوا و ایمان را برتري
 شان اجتماعی و سیاسی مدیریت حیات سراسر در پیامبر هاي آموزه دارد؛ تأکید فردي
 بارز نمونه غدیر واقع. است قرانی آیات از برگرفته که دارد رویکرد همین بر داللت
. است جامعه فرهنگی و سیاسی مدیریت براي شایسته و کارآمد فرد به رجوع

                                                        
  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه استادیار.. 1

 (zivyar@ihcs.ac.ir) فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه استادیار. 2



 داري، مردم معنویت، و تقوا رزمی، و جسمی آمادگی شجاعت، علمی، توان گرایی، جوان
 جمله از غیره و مدیریت و تدبیر جامعه، اقشار ترین ضعیف با دردي هم زیستی، ساده

  .باشد آنها واجد دیبا پیامبر نیجانش است یالزم شروط
 ایگو و کند می باز سر دوباره قومی هاي عصبیت و اي قبیله مباحث قدرت انتقال زمان در

 اولین در آن نمود که است بوده »غدیر« واقعه يها آموزه نشدن پیاده خاطر به امر نیا
 از قبل دوران رویکرد به که است دعواهایی و سقیفه ماجراهاي در مهم جمعی کنش
  .ایشان الهی هاي آموزه به تا است شبیه) ص(پیامبر

  عربی جامعه ساالري، شایسته ابیطالب، بن علی سازي، مفهوم غدیر، :ها کلیدواژه
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



هاي هاي ناشی از چالششناختی گفتمان 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  هایی که حول محور خطبهاز آنجا که در چالش

هاي متفاوت را حول این و گفتمانکنند ها 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 گفتماناین بررسی از طریق نشانه

هاي مفهومی و مصداقی مضامین این خطبه، این نتیجه را شگرفته حول چال شکل
الوداع که پیام اصلی خطبه را حجه هاي حاضر در واقعهکند که برخی گفتمانحاصل می

هاي حول محور مفاهیم و مصادیق مضامین منافی منافع خود یافتند، با استفاده از چالش
  .اندغدیر سعی در تغییر وضعیت به نفع خویش داشته خطبه

  الوداع  شناسی، مفاهیم، مصادیق، گفتمان، حجهغدیر، نشانه خطبه: ها کلیدواژه
  
  
  
  

                                                        
 )a.s.hosseini57@gmail.com(کارشناس ارشد تاریخ اسالم . 1

 



  غدیرپژوهی سیستماتیک؛ ضرورت تحلیل فرا رویداد تاریخی
  

 1حسینی سیدحسین
  

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

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

  .غدیر از این جمله است
: گانه اعم از 22اه پژوهشگر به یکی از رویکردهايدر چنین حالتی محدودشدن نگ

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

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

ها جاي داد اما همین نگاههاي انحصاري،  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  وان جامعت
  .کند جامعه اسالمی و نیز جامعۀ جهانی معاصر را سلب می

چاره آن است که چنین فرارویداد تاریخی را به انگارة تحلیل سیستماتیک سوق دهیم تا 
 - 1: پی در پی طی شود مراحلی) نگر روش تحلیلی جامع(در یک نگاه متدیک جامع 

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

تنظیم نظام  -5تقسیم و اولویت بندي رویکردهاي کلّی  - 4الگوهاي پاسخ به سواالت 

                                                        
   فرهنگی مطالعات و انسانی علوم ن پژوهشگاهید فلسفه گروه علمی هیئت عضو. 1

)Drshhs44@gmail.com( 



هاي  عرضۀ سواالت مشخص در حوزه - 6بندي رویکردها  ظامسواالت براساس ن
تنظیم الگوي جامع تحقیق  -6یابی مناسب و  گوناگون مربوط به حادثۀ غدیر و پاسخ

  .براي امکان تحلیل متناسب با شرایط جدید
این مقاله به دنبال آن است که پس از اثبات واقعۀ غدیر به عنوان یک فرارویداد 

هاي  لمی رایج به آن را احصاء کرده و ضمن برشمردن کاستیتاریخی، رویکردهاي ع
گانۀ پیش درصدد معرفی و ارائه راهکارهاي غدیر پژوهی  شش آنها، براساس مراحل 

  .سیستماتیک برآید
چگونه » نگر روش تحلیلی جامع«بدینسان پرسش محوري مقاله این است که براساس 

  رویداد غدیر را سامان داد؟شناسی پژوهش پیرامون فرا توان ساختار روش می
  .شناسی غدیرپژوهی، نگرش سیستمی، فرارویداد، روش: ها کلید واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   وصال اي ماهواره هاي شبکه راهبردي تحلیل
  غدیر پیرامون کلمه و

  
    1حسینی السادات زینب

   2ولوجائی اصغري اصغر علی
  

 او هدایت جهت خداوند و است کمال و سعادت خواهان فطرت، اقتضاي به انسان
 و الهی منصب یک نبوت بسان شیعه منظر از امامت .فرستاد را) ع(ائمه و) ع(انبیاء

 کماالت، به دستیابی یعنی رسل، ارسال نهاییِ هدف تا است نبوت وظایف استمرار
 اعالم. رسد ظهور منصه به رستگاري، و فالح نهایت در و طیبه حیات از برخورداري

 رغم علی اما. پذیرفت تحقق غدیر واقعه جمله از مختلف طرق به) ع(ائمه الهی منصب
 تبلیغات مختلف انحاء و مخرب عوامل تأثیر تحت واقعه هدف خطیر، امر این اعالم

 تأثیرگذار و بارز مصداق زمان، این در. گیرد می قرار تجاهل و انکار مورد انحرافی
 صورت جدي به که الکترونیکی و مجازي فضاهاي پیشرفت به توجه با انحرافی، تبلیغات

 50 نزدیک روز شبانه در و است سایبري عرصه اند، شده وارد سنت و کتاب حوزه دو در
 ایجاد تشکیک و کرده فعالیت شیعیان علیه ها وبالگ احتساب بدون سایت هزار
 توجه با کلمه و فارسی وصال اي شبکه ماهواره دو عملکرد تحلیل به مقاله این. کنند می
  . پردازد می اسالمی امت وحدت با آن ارتباط به

  غدیر ماهواره، شیعه، ،)ع( امامان: ها کلیدواژه
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 هندوستان در غدیر ماجراي
  

 حسینی فاطمه بلقیس سیده

 دهلی دانشگاه فارسی بخش

 :چکیده
 جنبوجوش حاجیان .شد وارد غدیر میدان به اکرم رسول معیت در حاجیان کاروان
 بودند راه در رسانیدهاند، اتمام به حضرت راهبري در را سعادت این که داشتند خاصی

 را علی حضرت رسوالهللا حضرت "ربک من الیک انزل ما بلّع :رسید الهی پیام که
 به پس .موال علی فهذا 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
 در غدیر پیام پس .گفتند (بخٍ) مرحبا اصحاب .بود برپا میدان همان در غدیر جشن
 .رسید مردم گوش به حاجیان وسیلۀ به جا همه

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

 آن در مسلمانان قرنها که بود کشورهایی از یکی هم هند .شدند مواجه وسیاسی
 .بودند اسالمی تأثیرخالفت تحت لودي بهلول زمان تا ها آن .میکردند حکومت

 محلّی والیان هند هاي منطقه از بعضی در .کرد غلبه ایرانی فرهنگ حاکمیت سپس
 و شرقی شاهان مثال طور به دادند، نشان شیعه حکومت عنوان به را خودشان

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

 هنرمندان، وزرا، 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 احکام پیروان و علی



 چهار خدمات و هند سرزمین در غدیر پیام گسترش دربارة بحث کوتاه مقالۀ این در
 از ایشان از یکی که است گرفته قرار بررسی مورد سادات مهم شخصیتهاي از نفر

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

   



  جهانی صلح تا غدیر از
  

  1حصامی مینا
  

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

 مطالعه و پژوهی متن روش از سؤاالت به پاسخ براي توانند قرار گیرند؟ می هم کنار در
 و آیات از استفاده و بررسی از پس. است شده استفاده بحث زمینه در موجود منابع

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

 به نیاز منظور این براي. شود می محقق الهی قوانین اجراي و پذیرا شدن و توجه با
 به گوش یافتن نجات براي باید و) امام وجود فلسفه( شود می واجب و الزم راهنما
 تبلیغ آیه در قرآن. است شده انتخاب خدا طرف از که سپرد او فرستاده و خدا فرامین
 به دستور) ص( پیامبر به آن دنبال به و کند می بیان را فرستادگان این معرفی اهمیت
 بیان در سعی ادامه در. شود می یاد آن از غدیر واقعه تحت که دهد می او معرفی
 و شود می برقرار جهانی صلح که است کریمه دولت دوران و عصر امام هاي ویژگی

  .کنند توانند زندگی می سالمت به آن در مردمان
  .   امام جهانی، صلح غدیر،: ها کلیدواژه
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  الغدیر و اسالمی وحدت امینی، عالمه

    1حلبیان حسین

 ایشان علمی هاي مسافرت و پیگیر هاي تالش و امینی عالمه فراوان زحمات با الغدیر
 که زمانی در هم آن است، شده تهیه اسالمی غیر و اسالمی کشورهاي نقاط اقصی به

 و اینترنت و رایانه از اثري و سخت بسیار ها مسافرت و کم بسیار تحقیقی امکانات
 اگر که باشیم داشته توجه باید. نبود تحقیقی جامع افزارهاي نرم انواع و تلکس و فاکس
 از را غبارها و کنیم کن ریشه و یابی ریشه را ها خیانت و انحرافات و ها دروغ و ها تهمت
  . آید می فراهم حقیقی وحدت هاي زمینه کنیم پاك تشیع درخشان  چهره
 حقیقی وحدت در آن تأثیر و قیم اثر این مؤلف ،الغدیر اساسی محور سه در حاضر  مقاله

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

  الهی امن مینا
 

 هاي دستورالعمل حتی و احکام اخالقی، عقیدتی، مسائل شامل اینکه با غدیر خطبه
 آن تبع به و سرپرستی و والیت بحث به مربوط آن اصلی قسمت اما است اجتماعی
 و والیت اعالم عالمیان، پروردگار. است آن به مربوط سیاسی مسائل و داري حکومت

 و سرپیچی حتی دانسته و اسالم دین شدن کامل منزله به را علی حضرت سرپرستی
به این ترتیب، با تبیین . شمارد می دوزخ آتش در افتادن مساوي را فرمان این از انحراف
 اسالم جهان آینده آن تبع به و حکومت مسیر واقع در مردم، سرپرستی و والیت ماهیت

  .شود می مشخص
 انواع غدیر، خطبه در داري حکومت به مربوط مسائل بررسی از بعد مقاله این در

 شمردن با سپس و بررسی کرده را خطبه این از برخواسته حکومتی هاي نظریه
 از شده استخراج و برخواسته کامل و برتر نظریه عنوان به فقیه، والیت نظریه هاي مزیت
 بررسی مورد داري حکومت عرصه در را غدیر خطبه مفاهیم از انحراف نتایج غدیر، خطبه

  .دهیم می قرار
  خمینی ، امام)ع( علی فقیه، نظریه، حضرت غدیرخم، حکومت، والیت: ها کلیدواژه

  

  

  

  

  

  



  )الوداع حجۀ( حج آخرین آینۀ در اخالقی هاي آموزه تبیین
  

   1خدري غالمحسین
  

 اعظم قسمت تردید بدون نشود، گرفته اسالم حقیقت کل معادل اگر اخالقی هاي آموزه
 کامالً الهی دین آخرین این جاي جاي در که دهد می تشکیل را واقعی اسالم جوهرة
 خانۀ زیارت سفرِ آخرین در الهی رحمت پیامبر هاي آموزه تکرار، به. است جاري و ساري

 اما است شده نگریسته تفسیري و حدیثی ادبی، کالمی، تاریخی، رویکردهاي با خدایش،
 شده غفلت تاکنون ماندگار اثر این در اخالقی رویکرد از رسد می نظر به میان، این در

  .است اساسی نکتۀ این به توجه دنبال به خامه این که است
) الوداع حجۀ( هدفمند حرکت این ابتداي از  را اخالقی هاي آموزه به عنایت تردید، بدون

 شده ایراد خم غدیر به موسوم اي منطقه در که اثر اخالقی معارف از سرشار بیانات و
 که است خداوندي سپاس و حمد ذکر با غدیریه خطبۀ آغازین. کرد رصد توان می است،
 به نسبت بنده سپاسگزاري آموزة تعلیم خود این و است جمالیه کمال صفات به مزین

 و تذلّل احساس همچون رفیعی مفاهیم آموزة. است دیگري چیز هر از قبل خالقش
 خطابه این دیگر پرمعناي فرازهاي در. است روشن کامالً مهربان، خداي برابر در خضوع
 له أقر( است وي رسول بندگی و عبودیت مقابل در حق حضرت ربوبیت آموزة همانا،
 به اخالقی هاي آموزه این مکتب در که آنجا تا) بالربوبیه له أشهد و بالعبودیه نفسی علی

 کامل انسان سرپرستی و والیت اعالم یعنی اخالق، رکن و عنصر ترین مهم ابالغ درس
 الهی، قضاء برابر در تسلیم آن، از ناشی مصائب تحمل و حق اظهار در شجاعت. است

 عنوان به علم و تقوا به تمسک عالم، عادلِ همام امام به تام انقیاد و سرسپردگی
 و است نورانی خطابۀ این مهم پیام هاي جنبه دیگر از اخالقی آموزة ترین محوري
 برجستۀ صفات ابراز قالب در گهربار معارف این تمامی غیرمستقیم آموزش سرانجام

  .است بشر حیات تاریخ در جاودانی اثر این ویژة هاي جلوه دیگر از) ع(امیرالمؤمنین
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ــه، خطابــه کامــل، انســان اخالقــی، هــاي آمــوزه: هــا دواژهیــکل علــم، تقــوا، غدیری 
  )ع(امیرالمؤمنین

   



  
  
  

  الوداع حجه نهیآی در غدیر نگاري تاریخ
  

  1زاده خسروي هادي
  

 همان ازو  است اسالم تاریخ در عطفی نقطه الوداع حجۀ مراسم و هجري دهم سال
 این در اما. اند در باره آن پرداخته پژوهش و به تحقیق مورخان و محققان همواره زمان
 به چندانی توجهخود  تاریخی کتب در سنت اهل مورخان اخیر هاي زمان تا و میان

 شیعی محققان توسط امر این که چند هر ،بودند کردهن الوداع حجه مراسم درغدیر  مسئله
. است شده نوشته مفصلی هاي کتاب آن پیرامون و شده بررسی کامل طور به مذهب
 به باید که است امري مجزا صورت به غدیر نگاري تاریخ سیر و تاریخی کتب بررسی

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

  .بکشیم تصویر به را واقعه
  مسلمین ،الوداع حجه مورخان، نگاري، تاریخ غدیر،: ها کلیدواژه
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  سنت اهل دیدگاه از غدیر حدیث در» والیت« مفهوم
  

  1درتاج فتانه
  2محمودي مریم 

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

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

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

 خاص مقدمات با و مسلمین عمومی اجتماع در زیرا ،دارد اي برجسته مقام و موقعیت
 این غدیر در حاضر صحابی نفر 119 ، است محکم بسیار نیز سند حیث شده و از مطرح
 اهل از مذکور هاي نقل به استناد با لذا ،اند کرده نقل) ص( پیامبر از واسطه بی را حدیث
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 در) ع(علی و بود خواهد »انفسهم من بالمومنین اولی« معناي همان به» ولی« سنت
  :صورت این غیر در است،) ص( پیامبر جانشین و مؤمنان ولی) ص( پیامبر از بعد مرتبه

  ؛نیست جهت این در او غیر و) ع( علی حضرت میان تفاوتی: اوالً
  ؛ است ثابت هم) ص( پیامبر زمان در) ع( علی عام والیت: ثانیاً
   .ندارد خطبه و مردم تجمع به نیاز عام والیت: ثالثاً

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  واریخ عمومی قرون ت در غدیرخم جریان تحلیل و بازتاب
  هفتم و هشتم هجري

  
   1دلیر نیره

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

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

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

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

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

 در غدیر جریان به اشاره عدم یا اشاره. است گذاشته برجاي دوره این تاریخی منابع در
 این از آنها روایت تحلیل و نگارش نحوه تواریخ، این در اسالم صدر حوادث نگاري وقایع
 حضور مغول دوره نگاري تاریخ در. است پژوهش این اهداف جمله از مهم، حادثه

 نگاري تاریخ منابع با مقایسه در هستیم که شاهد غدیر جریان روایت از تري گسترده
  است برخوردار بیشتري تفصیل و تواتر از چهارم و سوم قرون

  ).ع( علی حضرت تیموري، و مغول دوره عمومی، هاي تاریخ غدیرخم،: ها کلیدواژه
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  اسالمی امت وحدت در غدیر نقش
  

 1دهقانی محمد 

  
 و رهبر داشتن با همواره اسالمی جامعه تا فرمود مطرح را) ص( پیامبر جانشینی خداوند

 صیانت و مردم هدایت و وحدت هدف غدیر مسئله در. نشود منحرف اصلی مسیر از امام
 امت وحدت باعث ما امامت که آمده) س( فاطمه حضرت قول از چنانکه است؛ اسالم از

 کرد مشاهده که هنگامی اما بود منصوب پیامبر ،)ع( علی حضرت. شد خواهد مسلمان
 را ادعایی نه تنها کند، ایجاد اختالف و بزند لطمه اسالم به است ممکن حق این مطالبه
. داشت نیاز وحدت به اسالم که چرا کرد همکاري حکومت غاصبان با بلکه نکرد مطرح
 وحدت ها مسلمان بین در تفرقه ایجاد از جلوگیري جهت خالفت غصب از بعد) ع( علی

 در استخوان و گلو در خار« خود فرموده به کرد و می احساس خالفت از تر مهم را
 تفرقه از امیرمؤمنان، از تأسی به باید اسالم دنیاي. شوید می دست خالفت از »چشم

  .دهد قرار خود اهداف سرلوحه را اسالمی اتحاد و بپرهیزد
  تفرقه اسالمی، امت وحدت، ،)ع( علی امام غدیر،: ها کلیدواژه
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  سنت؛ اهل تاریخی منابع در غدیرخم واقعه تبیین و بررسی
  شامات و عراق حوزه

  
  1زاده ربانی محمدرحیم سید

  
 موجود اطالعات به اتکا با غدیرخم واقعه روایت تحلیل به است درصدد حاضر پژوهش

. بپردازد هفتم قرن پایان تا شامات و عراق حوزه در سنت، اهل مورخان تاریخی منابع در
 و غدیر حادثه سنت اهل نگاران تاریخ که پردازد می اساسی پرسش این طرح به مقاله

. اند کرده منعکس خود آثار در چگونه را مراسم این برگزاري عدم یا و برگزاري تشریفات
 هجري چهارم و سوم و دوم قرون تاریخی منابع در غدیر حادثه بازتاب نحوه چنین، هم
 بوده چگونه شامات و عراق حوزه در هفتم و ششم و پنجم تاریخی منابع با مقایسه در

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

 واقعه این مختصر صورت به که منابعی دوم. اند نیاورده غدیر حادثه از ذکري که منابعی
 مورد را آن تفصیل به که هفتم و ششم و پنجم قرون منابع سوم. اند نموده نقل را

 این گذراي و محدود نقل رغم به که است آن پژوهش این مدعاي. اند داده قرار کنکاش
 این به بیشتري تفصیل به بعدي قرون در چهارم و سوم قرن نگاري تاریخ در واقعه
    .است شده پرداخته حادثه

  .شامات و عراق ،)ع( علی حضرت عمومی، هاي تاریخ ،غدیرخم: ها کلیدواژه
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  االدب و السنه و الکتاب فی الغدیر به نگاهی

  
  1رحمانی طاهر

  
 تصویرکشیدن به و الغدیر کتاب اش، جاودانه و مغز پر اثر و) ره( امینی عالمه از سخن

 ها کتاب تا است شایسته و مشکل بس است کاري آن، آورنده پدید و اثر این هاي عظمت
  . گردد تدوین و تهیه زمینه این در بدیلی بی و فراوان هاي مجموعه و

 همه که االطراف جامع و نگر سو همه عمیق، است پژوهشگري و متفکر بزرگ، عالم این
 آورده فراهم خود در را ممتاز و برجسته نویسنده یک بایدهاي و ها زیبایی و ها خوبی
 مسلم نوابغ و نوادر جزء دینی هاي پژوهش و تحقیقات حوزه عالمه امینی در. است

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

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

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

  . است مانده پوشیده
 درازمدت و گسترده تحقیقات سلسله حاصل که است آن الغدیر هاي ویژگی جمله از

 نظرات بلکه کند، نمی نقل دانشمند یک از یا منبع یک از را خود مطالب مؤلف،. است
 و کند، می ذکر نظر، مورد مطلب تأیید در مؤید، و شاهد عنوان به را دیگري فراوان
 .کند استناد آنها به و گرفنه بهره سنت اهل معروف و مهم منابع از کند می سعی همواره

 عنوان هزار 15 از الغدیر آوردن پدید براي اند نوشته جایی در ،الغدیر محترم نویسنده
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 و پایه هزار پانزده از بیش بر را الغدیر زیباي و مستحکم ساختمان و اند گرفته بهره کتاب
 زمان تحوالت و ها لغزش برابر در را خود کتاب ترتیب، بدین و اند نموده استوار اساس،

 کتاب چهارم و سوم جلدهاي انتشار زمان به است مربوط آمار این. اند بخشیده مصونیت
 تکمیل صرف را خویش وقت همه عمر، پایان تا نیز بعد به زمان آن از امینی مرحوم و

 براي امینی عالمه دارند عقیده کارشناسان و آگاهان دلیل، همین به. کرد این اثر بزرگ
 کتاب عنوان هزار 20 از حداقل سال، چهل از بیش مدت طی در الغدیر آوردن پدید

  .است نموده استفاده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  واقعه غدیر در ساالري شایسته

  
   1نیا رخشنده اکرم سیده

  
 و است صالحیت و لیاقت دانش، مهارت، توانایی، داشتن« معناي به شایستگی در لغت

 براساس شایسته مدیران انتخاب از است عبارت اصطالح در ساالري شایسته
 تقوا، ایمان، اسالم دیدگاه تجربه کاري؛ از و اجرایی علمی، معنوي، هاي مندي توان

 به ساالري شایسته و شایستگی هاي مصداق ترین مهم از بصیرت و راستگویی عدالت،
 گرامی رسول وظیفه ترین مهم امام، انتخاب و دیگر، مسئله امامت سوي از. آید می شمار
 شده معرفی کریم قرآن در دین اتمام و اکمال مفهوم به و ایشان حیات اواخر در اسالم
 این در مخالف واحتماال متعدد احزاب وجود و روز آن جامعه به توجه با حال. است

 که شد می انتخاب فردي و گرفت می قرار توجه مورد ساالري شایسته بایست می انتخاب
  .   باشند داشته نظر اتفاق او کارایی و تقوا ایمان، شایستگی، بر همگان

 رسول جانشین و ولی در مقام) ع( علی حضرت انتخاب به توجه با مقال این در بنابراین،
 و قرآن در ساالري شایسته مفهوم تبیین ضمن که برآنیم ایشان خود از سوي) ص( خدا

 پیامبر روایات و قرآن منظر از حضرت آن هاي برتري و ها ویژگی ترین مهم به روایات
آیه  به توان می آیات این از جمله کنیم، که اشاره معاصر سنت اهل برخی و) ص(

  .              نمود اشاره...و آیه مباهله آیه والیت، تطهیر،
  ).ع( علی حضرت غدیرخم، قرآن، ساالري، شایسته شایستگی،: ها کلیدواژه
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  اسالم اعتقادي و فکري منظومه در غدیر جایگاه

  
     1بیدکی زارع ریحانه

     2آبادي امین پور محمد فاطمه
  

 و است اسالم اعتقادي و فکري منظومه در غدیر جایگاه بررسی حاضر پژوهش هدف
 با قرآنی و اسالمی متون در موجود هاي پیشینه بررسی تحقیق این در پژوهش روش

 نوشتار این در. است محتوا تحلیل روش از استفاده با آنها تحلیل و کلمات استقصاي
 شده بررسی اسالم دینی متون در اعتقادي و فکري منظومه در غدیر منزلت و جایگاه

 و ترین شاخص غدیر خطبه که است ساز سرنوشت وقایعی مجموعه غدیر. است
 که است اسالم ابدي آبروي و زیربنایی نامه قانون خطبه، این .است آن سند ترین زنده

) ع( امیرالمؤمنین والیت آن نتیجه و »مواله فعلى مواله کنت من« جمله آن چکیده
 قرآن و اسالم شکوه و دوام براي) ص( خدا پیامبر هاي برنامه ترین اساسی از غدیر. است
 اسالم تاریخ در اي تازه فصل سر افتاد، اتفاق الوداع حجه سال در خم غدیر در آنچه. بود
 و اننامسلم اندیشه در جدیدي قلمرو دین، اکمال و ابالغ آیه و امام نصب لهئمس و شد

 فکري و اعتقادي آثار هنوز هم قرن ینچند از پس که گشود) ص( محمد پیروان افکار
  . زند می موج بشري جوامع بین در آن
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  الغدیر خطبه در قرآنی بینامتنی

  
   1بیدگلی سفارشی حسن

  2فر غفوري محمد
  
 به هستیم غرب در ادبی نقد از مختلفی هاي گرایش گسترش شاهد اخیر هاي دهه در

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

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

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

 هاي زیبایی تا کند می تالش مقاله این. بپردازند کریم قرآن با الغدیر خطبه بینامتنی
  . کند بررسی و کنکاش را قرآن متن از الغدیر خطبه تأثیرپذیري
  بینامتنیت الغدیر، خطبه قرآن،: ها کلیدواژه
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  اسالم در مطلوب حکومت نظریه بناي خم؛ غدیر

  
  1خوئی شاکري احسان

  
 در که است داري دامنه و مهم مباحث جمله از حکومت، و دولت باب در پردازي نظریه
 و الگوها مختلف، اندیشمندان و مکاتب. است بوده توجه مورد دیرباز از و سیاست دانش
 و اسالم مکتب در. نمایند می مطرح را ها حکومت اقسام و انواع از گوناگونی هاي مدل

 حکومت نظریه بناي و تبلور غدیر، عظیمِ رخداد و حادثه اسالم، سیاسی هاي اندیشه در
 عصر در. شد تبیین و معرفی اسالم گرامی پیامبر وسیله به که بود اسالم در مطلوب
 ایشان، نبوت از ناشی و شخصی حضور و جذبه دلیل به) ص( رسول حضرت
 حضور از بعد اما. کرد نمی نمایان را خود چندان مطلوب حکومت معضل و پردازي نظریه
. شد می احساس بسیار نبوت، تداوم در و مطلوب حکومتیِ مدل ارائه ضرورت ایشان،
  .بود ضرورتی چنین ریزي شالوده و تبیین در خم غدیر اهمیت

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

 چگونگی و کیفیت(نمود؟  حکومت باید موازینی و معیارها چه اساس بر و چگونه دوم،
 پارادایم، و مدل این در. است اشاره مورد شاخصه دو جزئیِ تبیینِ امامت مدل). حکومت
 و دین معنویت، حاکمیت نظیر معیارهایی و اند حکومت شایسته حکیمان و فاضالن
 و مادي نیازهاي سطح از انسان نیازهاي ارتقاء مردم، مادي آسایش و رفاه اخالق،
 بینش و ها آگاهی سطح ارتقاي و انسانی -الهی هاي ارزش و فضیلت سوي به حیوانی

 هاي شاخصه و معیارها جمله از »اهلها استصالح«) ع( علی حضرت تعبیر به و مردم
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 نظر امعان با) امامت( اسالم در حکومت مطلوب مدل رو پیش مقاله در. است حکومت
  .گیرد می قرار تحلیل و تجزیه مورد یادشده میزان و شاخصه دو به

  حکومت چگونگی معنویت، و فضیلت امامت، خم، غدیر مطلوب، حکومت: ها کلیدواژه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  هومی توحید مف يها استخراج چارچوب مؤلفه

  در خطبه غدیریه
  1اقدس شایسته 

  2پور مریم ابراهیم
  زهره نصیري

  
براي اکمال دین بیان گشته است حاوي نکات ) ص(پیامی که از جانب رسول خدا 

استخراج نکات مطرح در خطبه . استي دینی، تربیتی و اخالقی ها نهیزمبنیادي در 
از  هدف لذا. غدیریه به روشن نمودن زوایاي اصلی آن کمک شایان توجهی خواهد نمود

بدین منظور . استید در خطبه غدیریه ي مفهومی توحها مؤلفهپژوهش حاضر استخراج 
در این راستا مصادیق مفهومی مرتبط با توحید . از روش تحلیل محتوا استفاده شده است

اصلی،  مؤلفه، شش شده استخراجچارچوب مصادیق  بر اساسسپس . استخراج گردید
ي به دست آمده سه محور ها مؤلفهي مصادیق و بند دستهمشخص شد و در نهایت با 

  . مشخص گشت اصلی
  .خطبه غدیر، توحید، امام علی، تحلیل محتوا :ها دواژهیکل
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  اسالم اعتقادي و فکري منظومه در غدیر جایگاه
  

  1شمخی مینا
   2مشعلی بیت جلیل 

  
 غدیر :است تاریخی پرشور واقعه دو علوي تشیع و محمدي ناب اسالم زیربناي شک بی
 هیچ. است غدیر حادثه است برخوردار تري العاده فوق اهمیت از آنچه ولی. عاشورا و

 غدیر که موجی. است نشده موج ایجاد باعث اسالم تاریخ در غدیر اندازه به موضوعی
 هیچ را حرکت این. درآمد حرکت به تشیع و اسالم تاریخ اقیانوس پهناي در کرد ایجاد

 رو، این از. یافت خواهد ادامه هستی انتهاي تا موج این و بیندازد اثر از نتوانست نیرویی
  .است اسالم تاریخ فراز ترین پرشکوه و انگیزترین شگفت غدیر

 مبانی که است اسالمی منابع پرمحتواترین و معتبرترین از یکی غدیر خطبه واقع، در
 و خداشناسی اصول نماید؛ می مطرح فشرده دوره یک صورت به را اعتقادي اصیل

 خود خطبه این ،واقع در. اخروي زندگی و معاد مباحث حتی و امامت نبوت، توحید،
 زبان از موثق و مستدل صورت به که است اسالمی اعتقادات همه از کاملی نامه درس
 براي کوششی پژوهش این. است گردیده بیان تاریخ همیشه براي) ص( اسالم پیامبر

 اعتقادي و فکري منظومه در تاریخی بزرگ حادثه این عظیم جایگاه تبیین و بررسی
  .  است مسلمانان
  فکري و اعتقادي اصول اسالم، امامت، جایگاه خم، غدیر: ها کلیدواژه
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 خطی نسخ در تصویرگري آثار در غدیر تاریخی واقعه بازتاب
  اسالمی

  
 1شیوا آیسان

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

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

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

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

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

  . کرد اشاره توان می
 میزان تصویري، عناصر و مضامین بندي طبقه تصاویر، این پیدایش تاریخچه بررسی
 تحول سیر در موثر عوامل مقایسه الهی، اولیاي سیماي ترسیم در خاص قواعد کاربرد

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

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

 شیوه و بوده اینترنتی و اي کتابخانه منابع مطالعه اساس بر تصاویر و ها داده گردآوري
  .است دسترس در احتمالی غیر گیري نمونه صورت به گیري نمونه

                                                        
 )a-shiva@iau-ahar.ac.ir(اهر  اسالمی آزاد دانشگاه معماري و هنر گروه مربی. 1



 اسالمی، خطی نسخ اسالمی، نگارگري غدیرخم، واقعه ،)ع( علی حضرت :ها کلیدواژه
  تصویري عناصر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  اسالمی ساالري شایسته معیارهاي تحقق در غدیر حکومتی هاي آموزه

  
  1صالحی وجیهه

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

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

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

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

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

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

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

  السالم
  

  

  
                                                        

  )jiheh12000@yahoo.com(اصفهان  پرورش و آموزش دبیر و پژوهشگر. 1



 
 

  7 قرن تا فارسی اشعار در غدیر عید تأثیر
  

  1ساداتی صالحی زهرا

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

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

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

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

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

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

 ذکر دالیل همچنین و سازد مشخص مغول حملۀ از قبل تا را زبان فارسی شاعران اشعار
  .کند بررسی و کاوش را زمان آن در مذهب سنی شاعران اشعار در غدیر عید

 ایرانی شاعران رسوم، و آداب جشن، طالب، ابی بن علی غدیرخم،: ها کلیدواژه
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  غدیر خطبه گفتمان تحلیل

  1نژاد صیادي اهللا روح
   2فخر نیک مریم

  
 که است ها فرهنگ و ها رسانه متون، مطالعۀ عرصۀ در نوین روشی گفتمان، تحلیل
 دادن نشان و کردن بازگو صدد در و برگرفته در را متعددي هاي قالب و ها دیدگاه امروزه
 کردن آشکار تحلیل، روش این تالش. است متن معناي گیري شکل در موثر عوامل
. است متن در آنها رابطۀ بهتر درك و شده استفاده طبیعی طور هب که است هایی مؤلفه

 گفتمانی، تحلیل شیوه اساس بر غدیر در را) ص( پیامبر کالم تا است آن بر نوشتار این
   .کند بررسی

 بافت که این به توجه با و پرداخته گفتمان مفهوم به گذرا نگاهی با ابتدا راستا این در
 عوامل شناخت به آن عمیق فهم و زبانی متن و بوده روش این در مهم عناصر از یکی
 قرار تحلیل مورد متنی بافت و موقعیتی بافت جنبۀ دو از خطبه است، نیازمند بافتی
 و خطبه ساختار و بنا به متنی بافت در شویم یادآور که است آن بایسته. است گرفته

.  است شده توجه آن ساختاري هاي ویژگی و مدار گفتمان هاي مؤلفه ترین مهم از تعدادي
 خطبه ایراد که هدفی و آن اصلی موضوع خطبه، گفتمانی ترتیب که است این برداشت

  .دارد بارزي تأثیر متن ساخت در که است والیت امر بیان برداشته، در
  والیت غدیر، ،خطبه)ص( اکرم پیامبر بافت، گفتمان، تحلیل: ها کلیدواژه
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 غدیر و اسالمی تمدن
  

 1طیبی صدیقه

  
 دوره این هاي ویژگی که است نامیده جاهلیت را اسالم از پیش تاریخى دوره کریم قرآن

 مردم. آنان، است دانش و علم  اندازه نه عرب، و پندار نوع و رفتار شیوه بر ناظر تاریخی
 سخن انسان با زبان دو با قرآن. خردي متصف کرد دانشی یا بی را به بی جوامعى چنین

 بگیرد اوج تواند می که است خرد و باور بال دو با انسان. خرد زبان و دل زبان: گوید می
 و بسازد وجه بهترین به را خویش جامعه و داده سامان را خود زندگی رسیده کمال به و

 .نهد بنیان را انسانی تمدن و بیاراید
 انسان کرامت و اهللا اصالت: اسالمی به شرح زیر است تمدن هاي شاخص ترین برجسته

 جهل؛ با تضاد در گرایی علم دنیا؛ اصالت و محوري طبیعت اومانیسم، با مقابله در
 آزادي طاغوت؛ حاکمیت با مقابله در مداري والیت ستیزي؛ ظلم برابر در گستري عدالت

 غفلت انفعال، سستی، برابر در آمادگی و پایداري هواپرستی؛ با تضاد در شرعی و عقالنی
  .فساد با تضاد در گري اصالح سرانجام و تنبلی؛ و

 به تمسک به همراه و است) ص( نبوي آل ایده تمدن در ما هدایتگر شاخص، هفت این
 تمدن تجلی اوج سبب پذیرفت، صورت خم غدیر در آن واقعی مصداق که ثقلین

 .گردید بشریت عرصه زندگی در اسالمی

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

  
  
  
  
                                                        

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



 
 مستبصرین آثار در غدیر واقعه تحلیل و بررسی

 
  1عباسی اکبر علی

 هاي صورت به مختلف هاي قرن سنی و شیعی نویسندگان آثار در غدیر به توجه
 اکتفا تا واقعه از بعد و قبل در غدیر ماجراهاي تمام آوردن از ،است شده مطرح گوناگونی

 ژوهشگران پ از یگروه. )ص( اسالم مکرم رسول زبان از پراکنده و کوتاه جمالتی به
 آن به و کرده اختیار را تشیع مذهب بصیرت و مطالعه با که هستند تحصیلکردهایی

 تسنن از عمدتاً( خویش مذهب تغییر چگونگی و دالیل افراد این از بسیاري .اند گرویده
 الوردانی صالح تونسی، تیجانی محمد دکتر از افراد این جمله از .اند نوشته را )تشیع به

 بن مقاتل و سودانی سیداحمد معتصم شیخ فلسطینی، وحیدالقاسم اسعد دکتر مصري،
 .برد توان نام می بکري عطیه

 آثار و ها کتاب در غدیر انعکاس است شده سعی تحلیلی -توصیفی روش با مقاله این در
 به استناد با نویسندگان این از کدام هیچ .گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد افراد این قلمی
 و غدیر خطبه متن به پرداختن جاي به و اند نکرده مطرح را غدیر بحث شیعی منابع

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

 آثار از نوع این در همچنین. شوند متذکر را غدیر به رسول حضرت دادن اهمیت منابع
 جانشینی به) ع( علی انتخاب و غدیر به توجهی بی درباره) ص( رسول حضرت هشدار
  .است شده تبیین فریقین منابع به استناد با نیز آن بودن جشن دالیل .است شده مطرح

 شیعه سنت، اهل مستبصرین، ،منابع غدیر، ،)ع( علی: ها کلیدواژه
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 و امامیه فقه منظر از غدیر گفتمانی اي نشانه و ها دال تبیین
  سنت اهل و مورخان اندیشمندان آثار در آن معنادهی

  
  1عبدلی کرامت

  
 حضرت مذهبی و سیاسی والیت به امامت، توان می غدیر مفاهیم و مبانی ترین مهم از

 کرد اشاره... و لطف قاعده و نصب قاعده عصمت، عدالت، ایشان، فرزندان و) ع(علی 
 آن مفاهیم و مبانی و واقعه این اما. است آن اندیشمندان و فقها و تشیع قبول مورد که
 از هایی دال قالب در و دیگر اي گونه به سنت اهل مورخان و اندیشمندان آراء و منابع در

 براي. است شده معنادهی نصب و عصمت رد و امنیت استیال، شورا، قبیل خالفت،
 و غدیر اینکه واقعه از اند عبارت مقاله این در شده مطرح هاي پرسش ترین مهم نیز همین

 اند؟ کدام تشیع اندیشمندان و علما دیدگاه از آن مذهبی و سیاسی هاي آموزه و مفاهیم
 تسنن مورخان و اندیشمندان آراء و آثار در آن هاي آموزه و مفاهیم و واقعه این همچنین

  است؟ شده منعکس و معنادهی چگونه
  سنت اهل مورخان، اندیشمندان، امامیه، فقه غدیر،: ها کلیدواژه
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 هاي دال بندي مفصل در غدیر هاي آموزه تأثیرات تبیین
  اسالمی انقالب گفتمانی

  
   1عبدلی کرامت

  2بیژنی طاهره
  

  از تشیع براي است،) ص(اکرم  پیامبر رسالت ختم و الوداع حجه خاطره یادآور که غدیر
 از بعد) ع(اطهار  ائمه امامت دوران گیري شکل آغاز و مذهبی هاي مناسبت ترین مهم

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

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

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

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

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

  
  
  
  

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

 داراب واحد اسالمی آزاد دانشگاه جهان، تاریخ ارشد کارشناسی آموخته دانش. 2



 
  اسالم اعتقادي و فکري غدیر در منظومه جایگاه بررسی

  
  1پور علی میکاییل

  2غالمی نادر
  3ریکنده آقاجانی بنفشه

  4حسنخانی حمیده
  

اسالم،  غدیر یعنی محتواي .دارد و بنیادي دار ریشه پایگاهی اسالمی در اعتقادات غدیر
 نشر و تبلیغ اسالمی، و قلمرو داخل در اسالم اسالم، و پایداري اسالم، بقاي به عمل

 اسنادو  دالیل .جهان نقاط دورترین تا خارج در عملی و نظري صورت به آن صحیح
 والیت و امامت براي قاطع سندي دهنده نشان که است درحدي در مسئله قوي
 هاي پایه از بسیاري اثبات براي تنهایی به محکم دلیل است و همین )ع(بیت اهل

 اعتقادي آثار حاوي آن و بزرگی عظمت دلیل غدیر به برنامه .است کافی اعتقادي
 آثار .کرده است ممتازي را دنبال می بسیار اهدافی دهد می ارجمندي است و نشان

 رو به پیش تحقیق در .است و بلندمدت مدت کوتاه ابعاد داراي غدیر اعتقادي و فکري
 و فکري از لحاظ آن و جایگاه اسالم جهان غدیر در و بلندمدت مدت کوتاه آثار بررسی

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

                                                        
 )me.alipoor@yahoo.com(پرورش  و آموزش دبیر تربیتی، علوم ارشد کارشناس. 1

انسانی  علوم پژوهشگر و اسالمی ملل تمدن و تاریخ ارشد کارشناس پرورش و آموزش دبیر. 2
)sana_hm89@yahoo.com(  

 تربیتی علوم کارشناس . 3

  اسالمی  حقوق مبانی و فقه ارشد کارشناس پرورش و آموزش دبیر. 4
)kb_78n@yahoo.com(   

 



 گردآوري و میدانی سناديا و اي کتابخانه روش طریق از مورد نیاز مطالب و اطالعات
  .است شده

 و اعتقادي تأثیرات آثاربلندمدت، مدت، کوتاه آثار غدیر، جایگاه اسالم،: ها کلیدواژه
  .فکري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  در نگارگري ایران» غدیرخم « انعکاس ماجراي 

  1مرضیه علیپور            

  چکیده

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

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

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

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

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

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

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

براین اساس ویژگی هاي هنري هر دوره، موضوع اولیه را تحت الشعاع قرار داده است و 
.                                                                                       هاي خاصی را اعمال کرده استضرورت بکارگیري از نقش مایه ها، رنگ ها و ترکیب بندي 

                                                                                                                  سواالت پژوهش
                                                        

  دانشجوي کارشناسی ارشد پژوهش هنر ، پردیس باغ ملی ، دانشگاه هنر تهران .  1

 



  مضمونی به چه میزان متاثر از موضوع غدیر خم هستند؟عناصر بصري و   -

تاثیر ویژگی هاي زیبایی شناسانه سبک هاي گوناگون در پرداخت این موضوع در ادوار   -
 مختلف تاچه حدي است؟

  

  کلید واژه ها

  ، مضامین  قرآنی ، هنر شیعی ، نگارگري) ع(، امام علی » غدیرخم«

   



  غدیر و چالش هاي اقتصادي

  1ید سجاد علم الهديدکتر س 

  
اهمیت این واقعه به . 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 -مکانی و زمانیموقعیت -کثرت افراد حاضر(ابعاد تاریخی - سوم

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

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

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

خداوند  به پیامبر اطمینان می دهد که وي را از شرّ اشرار مردم حفظ می  ،سوره مائده67آیه 
در این تحقیق، ضمن تأیید ماهیت سیاسی بسیاري از موانع، تالش می شود با بررسی . کند

شرائط و زمینه هاي اقتصادي، برخی از چالش هاي اقتصادي  موجود در آن زمان که می توان 
ن ها به عنوان موانعی مستقل درپیش روي حرکت غدیر نام برد، مورد بررسی و ارزیابی قرار از آ

  .گیرند
  :این چالش ها درچهارگروه قابل بررسی هستند

  روابط اقتصادي و اجتماعی حاکم بر جزیره العرب در هنگام ظهور اسالم- 1
  عی و فرهنگینظام قبیله اي زیر بناي نظام اقتصادي، اجتما-                 

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



  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
ساده زیستی، انجام (در حوزه رفتار شخصی) ع(منش اقتصادي علی بن ابیطالب-                 

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

  ...)زکات، عدالت اقتصادي و 
  همنشینی و ارتباطات ویژه با اغنیا و صاحب نفوذهاي اقتصادي  عدم-                 
  ارتباط گسترده عاطفی و اقتصادي با فقرا و کارگران-                 

  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-                 
  تغییر گروه هاي مرجع جامعه اسالمی و  به تبع آن تغییر در تفکر حاکم بر جامعه - 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
  پایان شرائط خوف و وحشت و دوران ضرورت ها و آغاز دوران رونق اقتصادي -                 
  کم رنگ شدن فضاي اخوت اسالمی و تعاون اقتصادي-                 

  .چالش هاي اقتصادي از موانع مستقل حرکت غدیر بوده است -1فرضیه هاي تحقیق     
ریشه و عامل بسیاري از موانع سیاسی در چالش هاي اقتصادي  -2                                  

 .قابل بررسی است

    



 غدیرخم و ساعده بنی سقیفه در سیاسی شناسی جریان
  

 1عمرانی ابوالحسن

 
 مباحث اسالم سیاسی اندیشه در تاثیرگذار و پرچالش و مهم بسیار موضوعات از یکی

 به حاضر پژوهش موضوع، اهمیت به توجه با. است) ص( پیامبر جانشینی به مربوط
 پرسش این به پاسخگویی درصدد و پرداخته ساعده بنی سقیفه در سیاسی شناسی جریان
 این اجمالی تبیین از پس .است شده اشاره غدیر واقعه به سقیفه ماجراي در آیا که است
 هاي فرض پژوهش، هدف به شدن نزدیک منظور به اسالم تاریخ در تأثیرگذار واقعه
 نقش به خاتمه در و شود می تحلیل و تجزیه و مطرح سقیفه، در غدیر به استناد عدم

 .شود می پرداخته سقیفه از پس) س( زهرا حضرت
  دموکراسی سقیفه، غدیر، شناسی، جریان :ها کلیدواژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                        

 ) omrany.hasan@yahoo.com(اجتماعی  مطالعات پژوهشگر. 1



   آفرینان شُبه به پاسخحکومت اسالمی و : غدیر هاي آموزه از
  موثّق احادیث اساس بر

  
  1عموري نعیم

  
 و اسالمی حکومت ، تشکیلغدیرخم تاریخی ي واقعه مهم هاي پیام و ها آموزه جمله از

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

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

-توصیفی مقاله روش .کنم می است، ارزیابی حکومت تشکیل که غدیر را سیاسی
  .است تحلیلی

  .شبهات ،)ع(علی اسالمی، حکومت غدیر، :ها کلیدواژه
 
 

  
  
  
  
 

                                                        
  اهواز چمران شهید دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه علمی هیئت عضو و استادیار. 1
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 امام جانشینی پیرامون گلیو رابرت هاي دیدگاه نقد و بررسی
  غدیر رخداد و) ع(علی

  
  غضنفري سعادت

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

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

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

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

 هاي استنتاج و ها استدالل گاه و نداشته موضوع ابعاد تمام به ناظر تحلیل
 در پژوهشی  عالمانه رویکرد مدعیان بدانیم که است ضروري. دارد برانگیزي تعجب
 آن علل و داشته دیدگاهی چه موثق مستندات همه این با غدیر تاریخی رخداد با برخورد

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

  
  
  
  
  
  
  



  غدیر پیام اخالقی هاي نگرش تبیین
  

   1غالمی نادر
  2حسنخانی حمیده

  پرهام غالمی
  

 گیرد، می سرچشمه آن از ها طاعت همه مایه درون که است اعتقادي سرفصلی. غدیر،
 و ها سعادت ها و تعالی و رشدها همه و یابد، می مفهوم آنجا در پیامبران همه رسالت

 که است این غدیر، اخالقی پیام. است والیت عید غدیر،. شود می آغاز آنجا از کماالت
 حرکت برسید که کرامت به تا کنید عمل آزاد و کنید باور آزاد بفهمید، آزاد را دین

 نفس و تهذیب و کمال سعادت به حصول و متعال خداوند به و نزدیکی خداوند سوي به
 مسیر هر مانند کمال، مسیر. نیست پذیر امکان والیت بدون متعالی، زندگی به رسیدن و

 را سالک یک کامل خود شرایطاین راه  رهروالزم است . دارد سالک به نیاز دیگري،
  . باشد داشته کامل آگاهی راه خطرات از و پیموده را مسیر، داشته

غدیر در ابعاد مختلف ادبی، تاریخی، کالمی، حدیثی، تفسیري،  از گوناگونی هاي نگرش
 مورد آن اخالقی هاي نگرش تبیین اما. است شده بیان فلسفی عرفانی، اجتماعی و

 و اخالقی اي زاویه از را غدیر خطبه مقاله این در گان نگارند. است قرار گرفته مهري بی
 اي جرعه غدیر کران بی اقیانوس از بتوان طریق این از تا اند دهدا قرار تحلیل مورد انسانی
 صید آن از را مداري والیت و معصومیت و عدالت، تقوا، کمال، حاکمیت، پاکی و نوشیده

  .کنند
  .کامل انسان عبودیت، والیت، قرآن، غدیر،: ها کلیدواژه

  

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

 . )sana_hm89@yahoo.com(نور  دانشگاه پیام مدرس
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  خطبه غدیر و مهدویت
  

  1حسینعلی فاتحی
  

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

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

 بر اسالم. است مهدویت و غدیر اتصال حلقه عاشورا رساي پیام و سرخ خون. گردد می
 تالش حاصل که نیز اسالمی انقالب .است انتظار استوار و غدیر عاشورا، فرهنگ سه
 غدیر، فرهنگ. است گرفته شکل غنی فرهنگ سه این اساس بر ماست، ملت و امام

 فرهنگ سه این و است ثمره و میوه انتظار، فرهنگ و تنه عاشورا، فرهنگ و است ریشه
 و اقتدار موجب مهدویت و عاشورا غدیر، عنصر سه. دارند هم با عمیقی هایی شباهت

 از والیت کل به بخشیدن رسمیت براي اي برنامه غدیر. است جهان در شیعه عزتمندي
 نهفته پایان تا آغاز از والیت تمام غدیر در. است) عج( مهدي امام تا) ع( علی حضرت

 گذاري عالمت و خدا دین نصرت ظلم، هاي قله ویرانی و بیدادگري هاي قله فتح. است
 عنوان غدیر خطبه در آخرالزمان خصوص در پیامبر که است عالئمی جمله از عالمان

 کنند می معرفی افیون را دین که داري سرمایه و غربی هاي نظام برخالف. است کرده
 حاصل مقدمات این از آنچه. است عدالت و معنویت بر مبتنی روابط ایجاد غدیر هدف

 تصدي و عصر ولی حضرت ظهور تحقق به غدیر نهایت و کمال که است این شود می
 اي تو را آن متن که است انتظار کتاب مقدمه غدیر. انجامد می حضرت آن حکومت
 غدیر،. خواند خواهی اند بسته را خود که هایی چشم براي رسول، نسل بازمانده آخرین

 اعتقادي سرفصلی بلکه نیست، جغرافیایی گذرگاه یک تنها یا صرف تاریخی رخداد یک
 آن در پیامبران همه رسالت گیرد، می منشأ آن از ها طاعت همه مایه درون که است

 غدیر، شناخت رو، این از. شود می آغاز جا آن از ها تعالی و رشدها همه و یابد، می مفهوم
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 رود می سخن توسن که اینک. است اعتقادي هاي شناخت ترین بنیادي و ترین ضروري از
 را غدیر موعود و شویم، می آواز هم غدیر مبعوث با بازایستد، تاختن از و گیرد آرام تا

 را ما سخن ادامه در او که داریم می خوش دل و ،!تنتظر متی: گوییم می و نموده خطاب
) ع( علی آن از کالم این رحیم؛ رب من قریب بنصر ابشر: که بخشیده امید کالم این با

 سر از و کرده، عزیز آن به خطاب در روي نبوي، هجرت چهارم دهه در که است
 این با. است دیگر غدیري امام، هر امامت انتظار؟ در کی تا: پرسد می اشتیاق و شگفتی
. معصوم امامان دیگر، غدیر یازده سرپرست و بود پیامبر اول غدیر آغازگر که تفاوت
. است قرآن دستش در که درحالی آید، می او. است انتظار غدیرِ هم االول ربیع غدیرِ
 ابر پشت از سال 25) ع( علی. بود ناطق قرآن پیامبر دست در غدیر روز که گونه همان

 که است این براي. است مردم جهل خاطر به) ع(علی غیبت. دهد می نور مردم به
 بسیار) عج( مهدي غیبت اما کند، می غیبت نیز) عج( مهدي. شناسند نمی را) ع(علی

 و مردم جهل خاطر به) عج( مهدي غیبت که تفاوت این با. است) ع( علی از تر طوالنی
 را) عج( مهدي حضور لیاقت که است این براي او غیبت. نیست) عج( مهدي نشناختن

. نیستند آماده و کنند ادا را او حق توانند نمی اما شناسند، می را) عج( مهدي آنها. ندارند
 روزي یعنی نامند، می االکبر عیداهللا را روز آن. است جهان همه مردم خاطر به او غیبت

 مانند شود، می معرفی نیز) عج( زمان امام که روزي. داده است قرار عید را آن خدا که
 ناجی درباره که دهد می تردیدهایی و شک همه به پاسخ که عیدي. است غدیر عید

 .است جهان

  
  
  
  
  

 الحاضر للمناظر المحاضر مناظر رساله نقد

 



  1فتحی جواد
 بهمن عالمی

  
 عرفاي از سمنانی عالءالدوله شیخ به مشهور بیابانکی احمد محمدبن احمدبن الدین رکن

. است نهاده بجاي خود از متعددي تألیفات که است هجري هشتم و هفتم قرن مشهور
 را آن از اي عمده بخش که است شیخ تألیفات از الحاضر، للمناظر المحاضر مناظر رساله

نْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَیها یا« آیه شرح به  رِسالَتَه بلَّغْت فَما تَفْعلْ لَم وإِنْ ربک منْ إِلَیک أُ
اللَّهو کمصعنَ یص(اکرم رسول از احادیث به استناد با و است داده اختصاص »نَّاسِال م (

 به نوعی به رساله ادامه در و کرده تفسیر و شرح را وقایع) ع(علی امام خود و صحابه و
 شیخ مذهبی گرایش بررسی پی در سویی از حاضر پژوهش. است پرداخته خواننده ارشاد

 . است رساله این نقد پی در دیگر سویی از و
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  درنگی تاریخی در تبارشناسی برگزار کنندگان 
  مراسم غدیر عهد بویه

  
  1زاده احمد فالح

  
گی  از دول به نام شیعی مذهب، به رغم چند گونه) ق 447-322ح (بویه  دولت بنی

رود که برگزاري  سخن در گرایش شیعی آن، نخستین دولت بزرگ شیعی به شمار می
امري که اندي بعد، . علنی در تاریخ خود به ثبت رسانیده است مراسم غدیر را به صورت

  هاي میانه سال برگزاري عید غدیر در میان . شیعیان فاطمی الگوبرداري شد  وسیله به
قرن چهارم تا پایان این دولت به مدت بیش از نود سال، و آشنایی چند نسل در بغداد 

یشه، برگزاري مراسم غدیر را در مرکز نشین، با چنین مراسمی، تقریباً براي هم خلیفه
ها به دلیل چیرگی فرمانروایان غیر شیعی،  گرچه مدت. خالفت عباسی تضمین کرد

این جشن، ولو در پستوي   شده مراسم غدیر در خفا برگزار شد، اما همچنان چراغ کم سو
زرگ هاي ب 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 به گمان نگارنده، گروه
ایشان که عمدتاً در  کیشان دیلمی ند فرمانروایان بویی و همهاي سیاسی مان گروه
ها از این دست به شمار  شدند، وزرا و صاحب شرطه هاي نظامی به کار گرفته می پست

هاي اجتماعی، وجود عیاران در بغداد، همچنین صوفیان و نیز  اما در میان گروه. روند می
ر مراسم غدیر است که درنگی هاي اجتماعی د 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
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هاي مختلف مورد بررسی را در قالب برگزاري  کوشد تا پیوندهاي جریان نگاشته می
قرن چهارم در   شن غدیر کنکاش کند و از رهگذر آن، جایگاه فکري غدیر در میانهج

  . نشینِ خالفت عباسیان را رصد کند جامعه بغداد یا همان کرسی
   



  
  

  
  انبیا رسالت با غدیر نسبت

  
  1قباديمریم 

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

 واعبدوااهللا(توحید  پیام ابالغ براي ایشان از حکیم رب. اند آمده فراز سلیم قلب و عقل
 آنان و...)  منک میثاقهم و النّبیین من أخذنا(...گرفت  میثاق خویش زمانه مردم به...) و
 واکنش. برخاستند خویش رسالت ایفاي به یکنواخت آهنگی با پیمان، این پذیرش با

 در اتفاق این تاریخ ابتداي از گویا بود که .... و تهدید استهزاء، استکبار، مخالفانشان،
 و توحید کلمه اعتالي در الهی اراده تحقق این ماجرا، سرانجام و. است تکرار حال

  . سو است دیگر از ستیزان حق نابودي و هالکت و سو یک از انبیاءش نجات
 بر تمرکز و رسالت خط پایان تا آغاز از پیامبران با الهی پیمان تحلیل با سخن، این

 با را انبیاء رسالت خط نسبت و ربط کوشد می مرتبت، ختمی رسالت هاي ویژگی برخی
  . نماید تبیین غدیر پیام
 زمان از برهه هر در -حجت  از زمین نبودن خالی بر مبنی -  خداوند مشیت بر بنا

 تناسبات و تشابهات استمرار، بر عالوه انبیاء، رسالت. شد می مبعوث رسالت به پیامبري
 کمال و پیشین پیامبران تعالیم دنباله انبیاء تمام تعالیم جمله، از. است داشته زیادي
 از پس پیامبر معرفی و اعالم مأمور اي گونه به یک هر و...)  لما مصدقاً(بود  آن بخش

 اند شده می انگیخته بر آن در که شرایطی و زمان تناسب به هرچند خود بودند،
 نبی رسالت راستا، این در. داشت هایی تفاوت) اصول در نه(روش  در هایشان آموزه
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 خاتمیتش، اقتضاي به اما دارد اشتراکاتی انبیاء دیگر رسالت با کلیات در نیز) ص(اکرم
 هم رسالتش بخش کمال البته که تشابهات، این جمله از. است یافته آنها با هایی تفاوت

 سرزمین در) ع( طالب أبی بن علی والیت اعالم...) لکم أکملت الیوم(آید،  می شمار به
 رسا، صدایی با الهی، فرمان به راه ادامه ترسیم براي رحمت پیامبر که آنجا. بود غدیر
 از و »مواله علی فهذا مواله کنت من«: رسانید خود زمان مردم به را الهی پیام این

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

  .  برسانند
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  اي از پژوهش وپژوهشگر امین و عالمه امینی؛ نمونه الغدیر
  

  1قنبري اهللا علی فرج
  

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

  .کنند غرب آن را به عنوان یکی از موضوعات امتحان جامع خود انتخاب می
و 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 درس
  .اي از کتب غربی است مربوطه غالباً اقتباس و یا ترجمه

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

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

نوشته عالمه  الغدیرتواند قرار گیرد کتاب گرانقدر  اجتماعی مورد بررسی و مطالعه می
  .امینی است
آوري اطالعات که، صرف وقت زیاد و با  عنوان روش جمع اي به بخانهمطالعه کتا

فرسا به اقصی نقاط جهان براي یافتن متون مرتبط،  هاي طوالنی و طاقت مسافرت
هاي فکري نویسندگان آنها،  آزاداندیشی در انتخاب منابع بدون توجه به گرایش

هاي این  ات از ویژگیبرداري از منابع نادر و کمیاب، صداقت در ثبت اطالع نسخه
  . پژوهشگر است که به غناي اطالعات وي افزوده است
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اي در اسالم داشته و در تاریخ و تمدن اسالم تأثیر  انتخاب موضوع که جایگاه ویژه
  .کند  بسزایی دارد از اولویت و تیزبینی و دوراندیشی عالمه امینی حکایت می

کوشی  گیرد بیانگر سخت می را دربرمیگستره و دوره مورد مطالعه که تاریخ تمدن اسال
نگري نویسنده است که جملگی حکایت از پژوهشگري متبحر و آشنا به فن  و جامع

کند، بنحوي که باعث  تحقیق و مقید به رعایت کلیه مبانی اخالقی در پژوهش می
 الغدیرما بایستی کتاب . است شدهاندیشمندان فرق و مذاهب مختلف  شگفتی و اعجاب 

را به عنوان نمونه بارزي از یک کار پژوهشی براساس موازین علمی جدید و عالمه 
  .امینی را در مقام پژوهشگري امین در تاریخ تمدن اسالمی معرفی کنیم

 

   



  
  
  

 عاص عمرو و رضی شریف شعر در غدیر مفهوم
 

 1جو کمال مصطفی

 2جلیل رضا ساعد

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

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

 و شیعه مسلمانان بین» مولی« معنی در. »مواله علی فَهذا  مواله کنت من« :فرمودند
 تالش مقاله این در. اند کرده بیان را خود استدالل گروه هر که است اي مناقشه سنی
 و شود؛ تبیین خلیفه و امیر معنی به »مولی« کلمه شیعه مکتب اساس بر است شده
 دشمنان و مخالفان ترین سرسخت از یکی که عاص عمرو شعر به مهم این براي
 در) ع( علی نوادگان از که البالغه نهج مؤلف رضی، شریف از شعري و است) ع(علی
 جانشینی و خالفت به وضوح به شخصیت دو هر. است شده استشهاد است عباسی دوره
 .اند کرده اذعان) ع( علی موال

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

   1مالمیر محمدابراهیم
   2قادري شیرین

  
 واال اهمیت از خود نوع در یک هر که است داده رخ مختلفی وقایع اسالم تاریخ طول در
 متفاوتی و مختلف عوامل و علل و اندازها چشم و اهداف و اند بوده برخوردار باالیی و

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

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

 اگر که برخوردارند شایسته اجتماعی و فردي اخالق هاي زمینه از و بایسته بصیرت
 اهداف به بود اسالم مبین دین تکامل عطف نقطۀ که تاریخی واقعۀ این حتماً بود چنین
 بصیرت عدم واسطۀ به بزرگ اتفاق این و نشد چنین متأسفانه ولی رسید، می خود

 آغازین در آنها بین در اخالقی شوم خصایص از بسیاري بروز و ظهور و موافق خواص
  . نشد نائل بایسته اهداف به خود هاي سال
 و لغت در آن مضافات و مضاهات و بصیرت معانی بیان ضمن تا است آن بر مقاله این

 به بصیرتی، بی و بصیرت شناخت معیارهاي و امت خواص مراتب معرفی نیز و اصطالح
 تا بپردازد اسالم تاریخ مختلف دوران در خواص سنجی بصیرت در غدیر واقعۀ نقش بیان

                                                        
 )dr.maalmir@gmail.com(کرمانشاه  رازي دانشگاه علمی هیئت عضو. 1

 )shirin.ghaderi52@yahoo.com(رازي  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوي. 2



 جهت حاضر عصر در بصیرت اهل خواص اشتباه براي آید بدست معیاري رهگذر این از
  .غدیر بزرگ واقعۀ بلندمدت اهداف تحقق

  امت خواص سنجش، و آزمون بصیرت، اهداف، غدیر، واقعۀ: ها کلیدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  مردم پذیري والیت و غدیرخم
                                                                                                                    

  1محمدي منیژه 
  

 قابل مختلف ابعاد و گوناگون جهات از غدیرخم پراهمیت و آسمانی واقعۀ هاي آموزه
 مورد باید ابعاد و ها آموزه همۀ بر مقدم آنچه رسد می نظر به اما .است تأمل و بررسی

 جانشینی اعالم براي محلی آنکه از قبل غدیرخم، واقعۀ که است آن بگیرد قرار توجه
 و) ص( خدا رسول اعظم والیت تجلی براي محلی باشد،) ع( علی وصایاي حضرت

 همان سخن این سند ترین مهم است؛ بوده) ع( علی حضرت از طریق آن امتداد
 مواله کنت من«: فرمودند که است غدیر واقعه در) ص( محمد حضرت محوري کالم
 مردم پذیري اطاعت غدیرخم واقعه آموزة ترین مهم دیگر، عبارتی به .»مواله علی فهذا

 این لذا. است بوده) ع( علی حضرت والیت پذیرش با) ص( پیامبر والیت به نسبت
 این ترین مهماز  یکی غدیرخم واقعۀ هاي آموزه و ابعاد بررسی با است ددرصد مقاله
   .دکن بررسی را پذیري والیت یعنی ،ها آموزه

  پذیري والیت غدیرخم،: ها کلیدواژه
  
  

  

                                                        
  )m00243247@gmail.com(صفهان ا استان یک ناحیه پرورش و آموزش دبیر. 1
  

 



  
  
  

  معناشناسی رهگذر از »اکمال« آیه نزول گذاري تاریخ
  »دین« واژه 

                     
     1محمدي جواد

 
 »دین« واژه معناشناسی دادن قرار اساس و محور با تا است برآن حاضر پژوهش
 چنین ضرورت. دهد سامان »اکمال« آیه گذاري تاریخ مورد در را جدیدي کنکاش
 معناشناسی به توجه بدون کریم قرآن آیات مدلول به راهیابی که است آن تحقیقی

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

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

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

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

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

                                                        
   سینا بوعلی دانشگاه حدیث و قرآن علوم دکتري دانشجوي. 1

)jvdmohamadi@gmail.com(  



  
  
  

  غدیر هاي آموزه
  

  1محمدي یوسف
  2قناتغستانی محمدي امین

  3سلیمانی محمدي علی
  

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

 این اساس بر» حاضر نسل به غدیر پیام بازخوانی« عنوان با رو پیش نوشتار .است
 در نظري کوششی و گرفته شکل» دارد حاضر نسل به پیامی چه غدیر،« که پرسش
 نقش و) ص( االنبیاء خاتم رسالت گرانیگاه عنوان به غدیر تاریخی کارکرد تبیین راستايِ

  . است غدیر هاي آموزه تحقق در ایران اسالمی جمهوري
 وحدت راهبردي جایگاه سیاست، و دین میان نسبت مانند موضوعاتی بررسی با نگارنده

 بازتولید تأثیر دین، کارآمدي اثبات در عدالت کننده تعیین نقش اسالمی، هاي آموزه در
 بعثت تداوم در فقیه والیت بفرد منحصر نقش و اسالم سازي جهانی در اسالمی تمدن

 عنوان به دارد، خود ضمن در نیز را هشدارهایی کدام هر که را پیام پنج پیامبران،

                                                        
 )dr_khanjanii@yahoo.com(دانشگاه، گروه والیت ایرانشهر  علمی هیئت عضو. 1

  کرمان  دانشگاهی جهاد شعبه کاربردي علمی جامع دانشگاه افزار نرم کارشناس.  2
)amin.mohammadi836@gmail.com( 

  کرمان  واحد اسالمی آزاد دانشگاه دولتی مدیریت ارشد کارشناس.  3
)alims1366@gmail.com( 



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

  غدیر هاي آموزه ،)ع( علی ،)ص( پیامبر اسالم، غدیر،: ها کلیدواژه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  )ع(دیث غدیر بر امامت امیر المومنینداللت ح
  

  معین معروفی
  

یی و بدون در نظر گرفتن شواهد تنها به...) من کنت مواله(متن فراز اصلی حدیث غدیر 
مولی بر  کلمهبررسی لغوي  .کند یمداللت ) ع(بالفصل امیرالمؤمنین  امامتتاریخی بر 

نشان  )حقیقت و مجاز ، لفظیاشتراك   اشتراك معنوي ،(اساس مبانی لغوي مختلف 
یی به جز امامت امیرالمومنین پس از معنار هیچ این کلمه در این حدیث ب دهد یم

 مشترك معنايمعنوي،  اشتراكطبق مبناي  .باشد داشتهتواند داللت  نمی)  ص(پیامبر
با رویکرد حقیقت و . همان مطلوب ماست ،)  ي  ل و (در میان تمامی مشتقات ماده 

مبناي اشتراك لفظی به  ساسا برو  .کند یممجاز نیز معناي حقیقی مدعاي ما را ثابت 
از این  نظر صرف .تواند مراد متکلم باشد معانی دیگر نمی ،امامت کننده اثباتمعانی  جز

 قطعاًعبارت  اینیابیم که مؤداي  میدر نیزمنطقی  -لغوي، با تحلیل بالغی  مباحث
در مخدوش نمودن  سعیمخالفان  اینکهبا توجه به  .است) ع(علی  بالفصلامامت 
از استحکام  ،تردید بودن متن  رقابلیغاستدالل به جهت  روشریخی دارند این قرائن تا
  .است  برخورداربیشتري 

، حدیث غدیر ، معناي مولی ، اشتراك معنوي ، )ع(امامت امیر المومنین : ها کلیدواژه
 اشتراك لفظی ، حقیقت و مجاز ، شرط و جزاء

  

  
  



  
  
  
 

  شناسی در منظر فرهنگی غدیرنشانه
  

  1موالئیاصغر 
  

شناسی در منظر فرهنگی غدیر  به بازشناسی، تحلیل و ارتقاي آگاهی از ابعاد نشانه
این منظر ... متنوع پیچیده تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، طبیعی و 

شناسی و فرهنگی مهم است،  توجه به فرهنگ غدیر از منظر نشانه. تواند بپردازدمی
کند و تواند میها و نمادها در حوزه فرهنگ غدیر آن را تعمیق و احیاء زیرا شناخت نشانه

رو  نیاز ا. هاي توسعه مبتنی بر فرهنگ غدیر آماده نمایدریزيزمینه الزم را براي برنامه
. شناسی و منظر فرهنگی غدیر استهدف این پژوهش، بازشناسی و تبیین رابطه نشانه

یام امامت و نمودهاي آن در شرایط مختلف، هاي مربوط به فرهنگ غدیر، پنشانه
هاي فرهنگی و هاي ادبی، نشانهصحنه اجتماع مردمی غدیر، تداوم زمانی غدیر، نشانه

ها ي نشانهریکارگ بهبا . شودها و نمادها در این حوزه را شامل میاجتماعی و سایر نشانه
مبتنی بر امامت  و نمادهایی مربوط به فرهنگ غدیر در جامعه امروزي  به توسعه

هاي مربوطه در فرهنگ این امر از طریق بازشناسی عناصر و نشانه. توان تاکید نمود می
  . پذیر استي آنها در زندگی اجتماعی و فردي امروزي امکانریکارگ بهغدیر و 

  . هاي ادبی، نمادامامت، نشانه ،شناسی، منظر فرهنگی غدیرنشانه :ها دواژهیکل
  

                                                        
 دانشجوي دکتري شهرسازي اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز . 1

)molaei.2488@gmail.com( 



  
  
  
  

  
  تتریه به موسوم طرابلسی منیر ابن غدیریهدر  جستاري

  
  1میرزایی عطیه

  2آباد مرضیه
  

 خالص ایمان از که برخاسته هنري، و ادبی ارزش بر عالوه که هستند اشعاري ها غدیریه
 به معتبر اسنادي تاریخی لحاظ از و دارند واالیی ادب، جایگاه دنیاي در است، شاعران

  .آیند می شمار
 روزگاري در شیعی شاعري عنوان هجري، به ششم قرن شامی شاعر طرابلسی، منیر ابن
 شیعیان انزواي به منجر مسئله همین و بود غالب سنی مذهب تعصب که زیست می

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

 نقیب از تتر غالمش گرفتن بازپس در ظاهر به چکامه این .است موسوم »تتریه« به که
 براي هدایایی با را غالم این منیر ابن .است بوده موسوي، شریف روزگار، آن شیعیان
 خود نزد و برشمرده هدایا جمله از را غالم نقیب و بود فرستاده او نزد به ارادت عرض

 باز را غالمش تا کرد تهدید را نقیب و سرود اي چکامه شاعر رو این از بود؛ داشته نگه
 بیان براي دستاویزي را تتر قضیه وي که یابیم می در چامه این بررسی با اما گیرد؛ پس

  .است داده قرار خود سیاسی مذهبی عقاید

                                                        
 عربی  ادبیات و زبان ارشد کارشناس. 1

 مشهد فردوسی دانشگاه علمی هیئت عضو.  2



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

  . کند می تعریف
  سیاسی -مذهبی عقاید تشیع، شعرغدیریه، تتریه، طرابلسی، منیر ابن: ها کلیدواژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 تاریخ در غدیر ماجراي انعکاس چگونگی
  

   1نادعلی طیبه
  

 بوده خود دوران اجتماعی و سیاسی وقایع و افکار اندیشه، بیان محور دیرباز از ادبیات
 توان دانست، به می تاریخی وقایع آبستن علمی هر از بیش را آن  قطع طور به و است

 نیست تاریخ از اي برهه هیچ در و جهان کجاي هیچ در تاریخی اتفاق هیچ که طوري
 را مکان و زمان زبان، مرز و حد ادبیات. باشد نیافته تبلور قوم آن ادبیات در آن نمود که
 اي وظیفه گاه و نگرد می سه این به عشق و دل نام به خدادادي موهبت با و نوردد می در
 حتی یا و قصیده با یک تنها عاجزند آن مکرر بیان از تاریخ همچون دیگر علوم که را
 قدر آن نشده بیان و طوالنی تاریخ این حتی گاهی که اي گونه به کند، ادا می بیت یک با

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

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

 شعراي این دیوان سر بر کردند یکسان خاك با را خداوند خانه و گرفتند دست به تیشه
 !!!رفت نخواهد بین از گاه هیچ حقیقت ولی آوردند بالیی چنین نیز عرب نامی

 سازي تاریخ و شگرف بس غدیریه هم زبان فارسی شعراي عرب شاعران بر عالوه
 را کسی بستاي و کن مدحت :است کسایی مشهور غدیریه آنها نخستین که اند سروده

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

 .اند آراسته غدیر زیور به را خود شعر... و ترمذي صابر ادیب سنایی، ناصرخسرو،

                                                        
 عربی  و فارسی تطبیقی ادبیات ارشد کارشناس. 1



 از و است عربی و فارسی زبان دو در ها غدیریه تطبیقی بررسی جستجوي در مقاله این
  .نگرد می تاریخ در غدیر ماجراي به است انسانی هنر بارزترین که ادب و شعر فراخناي

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  سالمه بولس شعر آیینه در غدیر
  

  1نوروزي سمیه
  حدیث باقري

  پوري مسعود باوان
  

 روشن را بینی واقع هر ضمیر که است اسالم تاریخ در انکارناپذیر و روشن واقعه غدیر،
  .آموزد می منصفی هر به را بصیرت و معرفت هاي نکته و کند می

 و اند داده قرار خود اشعار مایه دست را غدیر بشر، ادبیات تاریخ طول در بسیاري شعراي
 و والیت و غدیر داستان بیان از حاکی که اند آفریده زمینه این در بسیاري نغز آثار

  .است) ع( علی به محبت
 امام که دهد می نشان لبنانی مذهب مسیحی شاعر سالمه، بولس هاي غدیریه بررسی

 ملحمه. دارد فردي به منحصر جایگاه وي شعري  اندیشه در غدیر  مسئله و) ع( علی
 مطلب این گویاي که است حماسی هاي سروده زیباترین از سالمه بولس) الغدیر عید(

  .است
 ـ توصیفی روش با را سالمه شعري اندیشه در غدیر واقعه که است آن بر مقاله ینا

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

  1نوري علی
  

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

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

 ندارد تنافی تنها نه اسالمی امت وحدت با غدیر واقعه بررسی که دهد نشان می هستند،
 به مقاله این در ما. گیرد قرار دقیق و عمیق علمی مذاکرات براي بابی فتح تواند می بلکه
 بحث را غدیر آفرینی وحدت و کرده اشاره غدیر حدیث در اتحاد و اتفاق مورد نقاط
  .کنیم می

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

  
  1نیري الهام 

  
 با مشخص دوره یک در ندرت به گاهی یا و طوالنی بسیار زمانی گذر در یا ها تمدن
 در را دوم نوع از نو تمدن یک بناي سنگ غدیر واقعه. گیرند شکل می خاص شکل
 سایه در فرهنگی امنیت ایدئولوژیکی؛ هاي ویژگی با غدیر واقعه. زد رقم اسالم تاریخ

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

 داشته اسالمی تمدن گیري شکل در نقشی چه غدیر واقعه: قبیل از گوید پاسخ چند
 چه غدیر از الگوگیري با شیعیان است؟ بوده چه غدیر واقعه تمدنی هاي مؤلفه است؟
  کنند؟ توانند ایفا می بشریت براي تمدن سازي جهانی در  را نقشی

  .فرهنگ شیعیان، بشریت، اسالمی، تمدن، غدیر،: ها کلیدواژه
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  فارسی ادب در غدیر ماجراي بازتاب

  
         1پورولی عبداله

      2همتی رقیه
  

 بیت اهل دوستداران هايباختگیدل و هاشیفتگی شرح از سرشار فارسی، منظوم آثار
 اشارات شیفتگی، این بارزِ نمودهاي از یکی. است) ع( اطهار ائمۀ به طهارت و عصمت
 عالمان که این بر عالوه فارسی، زبان در. است غدیرخم ماجراي به رنگارنگ و مختلف
 ماجراي حقانیت ،»الغدیر« سنگگران کتاب نوشتنِ با امینی عالمه همچون بزرگی

 و عشق خاطر به نیز هنرمند شاعرانِ کنند،می ثابت و تبیین همگان براي را غدیرخم
 و مجزا ايچکامه و منظومه در گاهی غدیر، ماجراي حقانیت و متّقیان موالي به عالقه
 اشاره ماجرا این به هنرمندانه شکل به هایی،مناسبت به بنا هامنظومه اثناي در گاهی
 قصد جستار این در مؤلفان. دارندمی معطوف موضوع این به را مخاطبان ذهن و کرده
 آن در که را اشعاري و واکاویده شعرا دواوین در را نگرش این اختصار به تا دارند

 علوي طهور شراب این از را خود تشنۀ جان غدیر، خم از ايجرعه نوشیدنِ با شاعران
  .نمایند بررسی اند،کرده سیراب

  گويپارسی شاعران فارسی، ادب ،)ع( علی امام غدیرخم،: ها کلیدواژه
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 مهدویت و غدیر
 

 1هادیزاده جمیله

  2یزدانی مهدي
  3صالحی اسماعیل

 
 و دردها تسکین براي زمان طول در که نیست اي اندیشه و نظریه مهدویت و غدیر
 با که است شیعه هویت بلکه باشد،آمده  پدیده اذهان در مظلومان دلداري براي اي ایده

 ناامیدي و یأس روز غدیر. برد پی آن ضرورت به توان می روایات و آیات به توجه
. است اسالمی  حوزه داخل به خطر انحصار و اسالم دنیاي خارج از خطر رفع و کافران

 راستاي در نیز مهدویت و است اسالم روح همان و نعمت اتمام و دین اکمال روز غدیر
 تاریخ از حساس اي مرحله در رو، این از. است خاتمیت و نبوت امتداد در و مسئله امامت

 خواهد باقی بشر دنیوي حیات  لحظه آخرین تا و است یافته ادامه امروز تا و آغازشده
 را هدف یک دو هر و آمده شمار به مهم اصل یک تاریخ طول در مهدویت و غدیر. بود

اندیشه  از متأثر اصالحی هاي حرکت شود، تبیین خوبی به غدیر اگر پس. اند کرده دنبال
 امام بزرگ انقالب براي مناسب بستري و گیرد می جان جهان سراسر در مهدویت

 توصیفی صورت به که حاضر پژوهش مهم، این راستاي در. آید می وجود به) ع( مهدي

                                                        
  آمل توحید دختران فنی آموزشکده مدرس آموزشی، مدیریت ارشد کارشناس. 1
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 کرده ترسیم را غدیر واقعه ابتدا گردیده، انجام اي کتابخانه و اسنادي روش به و تحلیلی
 پیامبر تاریخی سخنرانی و غدیر خطبه متن آن از پس پرداخته، آن راویان و مدارك به و
 عصر امام جهانی عدل حکومت و مهدویت غدیر، منطقی رابطه و حساس نقش ،)ص(
گردیده  ارائه تعصب گونه هر از دور به و توجه خور در مطالبی و است شده تبیین ،)عج(

  . است
   مهدویت امامت، غدیر، خطبه ،)ص( اسالم پیامبر: ها کلیدواژه

  
  

  
  
  

   



  
  

  واقعه آن به منتسب آیات با غدیر خطبه نسبت
  

  1یزدانی فریدون
  

 شروع نقطه از هنگامه، آن در) ص( پیامبر حضرت تاریخی و خطابه غدیر آسمانی رخداد
 دویست توسط مدت این طول و در انجامید به طول ماه یک ،غدیرخم برکه تا) مدینه(

 واقعیت این از منبعث تاریخ، گستره در پیامبر، کالم نورانیت .گردید پشتیبانی قرآن آیه
 در بار اولین براي که الهی برنامه این .است شاهد آیه صد از بیش به مزین که است
 آیه یکی .گردد می متجلی مهم بسیار آیه دو در خورد می رقم عظام پیامبران بعثت

 که »... ربک من الیک انزل ما بلغ الرسول ایها یا« :مائده مبارکه سوره هفتم و شصت
 دینکم لکم اکملت الیوم« :سوره همان سوم آیه دیگري و است غدیر رخداد معرف

  .است الذکر فوق ضمانت آیه نتیجه که »...نعمتی علیکم واتممت
 غدیر اندازه به خلقت زمان طول در اي واقعه هیچ که است تأمل قابل خصوص این در

 پذیرش و درك براي مردم فکري سازي آماده براي ندارد، زیرا آیاتی الهی صبغه
  .دارد برمی منافقین شوم پندارهاي از پرده آیاتی و است آن همراه والیت موضوع
 به سوره صد چند انگیز دل رایحه است، خداوند فرمایش به مزین پیامبر خطبه سراسر

 راز اهل مشام به تاریخ گذر و برکه فضاي در) ص( پیامبر فرمایش متن در صورت تام
 یا ضمنی صورت به یا سبحان خداي سخن هاي نشانه انکار غیرقابل و وضوح رسد می
  .است نموده عجین ها انسان فطرت با را غدیر واقعه صراحت به

 از گرایانه واقع پیوندي کریم قران نورانی آیات به استناد با تا آن است پی در مقاله این
  .  نماید اثبات را کریم قران آیات و پیامبر خطابه

    والیت تاریخ، پیامبر، خطابه ،غدیرخم قران، آیات: ها کلیدواژه
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 :بعنوان    ملخص ورقۀ مؤتمر الغدیر
  تجسیر المسافۀ بین السقیفۀ والغدیر

  
  1عبدالرحیم عمر محی الدین. د/ عداد        

  :مقدمۀ
قد ثبتت صحته عند مصـادر ورواة المدرسـتین ورواه العشـرات مـن     ) الغدیر(ال شک أن حدیث 

لکـن المواقـف السیاسـیۀ    . الصحابۀ والتابعین وتضمنته کتب الصـحاح بصـورة تشـبه االجمـاع    
واألحداث التاریخیۀ الساخنۀ تلقی دائماً بظاللها وتفسیراتها وتأویالتها للنصوص بصورة تجعـل  

فهنالک من یظلل النص بلون أحمر مثل لـون  . ستقطاب حادالنصوص فی منطقۀ شد وجذب وا
قلیلـون هـم الـذین    . الدم وآخر یظلله بلون أسود حالک السواد حتى أنک ال تتبین معالم النص

النص بصورة مستقلۀ تستصحب معها مصلحۀ األمۀ وفق تحـدیات العصـر الحاضـر      ینظرو الى
مر هو حدث تاریخی قد ذهبت أطرافه جمیعها خاصۀ أن األ. التی تهدد األمۀ اإلسالمیۀ بطرفیها

فلو أجمع أنصار المدرستین بدون اسـتثناء بصـحۀ   . الى اهللا وهم بین یدیه وهو أحکم الحاکمین
حدیث الغدیر وبأحقیۀ أمیر المؤمنین اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم فی خالفۀ الرسـول  

ن خاصۀ أنه قد مضى علـى رحیـل خلفـاء    بعد وفاته، فإن ذلک لم یعد متیسراً تنفیذه اآل) ص(
  .الرسول جمیعاً أکثر من ألف وأربعمائۀ عام، مما یعنی أن هنالک معارك کالمیۀ فی غیر معترك

الکل یؤمن بصحۀ حدیث الغدیر وبمواالة أمیر المؤمنین علی علیه السالم، لکن العـزاء هـو إذا    
فی إمامۀ المسلمین بعد رحیل الرسـول   کان أمیر المؤمنین علی علیه السالم قد حـُرِم حقه فی

هـ، ثم جاء من 40هـ الى عام 35، فقد آلت إلیه االمامۀ واستمر أمیراً وإماماً للمؤمنین منذ )ص(
  .ابنه اإلمام الحسن علیه السالم  بعده

 إذن لماذا یدور الجدل بین أبناء القبلۀ واألمۀ التی جعلها اهللا خیر أمۀ أخرجت للناس؟ لماذا تتناحر
وتتفرق وتتناظر عبر الفضائیات والصـحافۀ والشـبکۀ العنکبوتیـۀ بصـورة ال تخـدم غیـر أعـداء        

  .اإلسالم؟

                                                        
عضو مجمع التقریـب بـین   ، السودان الخرطوم –مدیر مرکز دراسات الوحدة اإلسالمیۀ .  1

  )أمۀ اإلسالم(رئیس تحریر مجلۀ، المذاهب اإلسالمیۀ
 



نحن نؤمن بصحۀ حدیث الغدیر وبمواالة اإلمام علی علیه السالم وال تهمنا تأویالت ابن تیمیـۀ  
بـین   أو ابن حزم أو أحمد أمین أو أبوزهرة أو احسان ظهیر، لکننا نرى ضرورة تجسـیر الفجـوة  

  .سـنَّۀ السقیفۀ وشیعۀ الغدیر
   



بدایــۀ و نهایــۀ الغدیــر  

  
   1الطیار مهدي األمیر عبد رزاق

 2کظوم فلحی عبد تغرید

    

 الوصایۀ یه و جدیدة مرحلۀ وبدایۀ الرسالۀ مرحلۀ نهایۀ الغدیر واقعۀ تمثل
 وصیه عن وبإعالنه ربه، رسالۀ تبلیغ وأنجز مهامه، أتم قد فالرسول. والخالفۀ
 أخر تنجز العام المؤتمر هذا فی المسلمین من له البیعۀ وأخذه بعده، من وخلیفته

 . الدین کمال عن السماء تعلن و ، رسالته مهام

 الثانیۀ اإلنطالق نقطۀ الغدیر بیعۀ و الخالفۀ، مرحلۀ هی و جدیدة مرحلۀ تبدأ وهکذا
 ).ص( األکرم النبی بدأه ما لتکمل اهللا دین فی

 للخالفۀ تجسیداً کونها حیث من »خم غدیر« واقعۀ أهمیۀ بیان البحث هذا یحاول
 ثالثۀ على البحث انقسم وقد.له وتتویجاً أرضه فی تعالى اهللا لخلیفۀ وإعالناً اإللهیۀ
 والثانی للخلیفۀ اإللهی اإلعداد مرحلۀ عن للحدیث مخصص منها األول: محاور

 بعد األمۀ مسؤولیۀ ناقشی الثالث المحور و للخلیفۀ، اإللهی التتویج عن للحدیث
 نهایۀ الغدیر بیعۀ أنّ هو الرئیسۀ وفرضیته البحث منطلق .الخالفۀ رعایۀ فی البیعۀ

 .أخرى وبدایۀ مرحلۀ

الظروف ، خم الغدیر، طالب، أبی بن علی ، محمد  النبی الخالفۀ، :المفتاحیۀ الکلمات
  السیاسیۀ لحادثۀ الغدیر
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  وتداعیاتمالبسات  خلفیات،

  
  مسعود فکري

  
فان . ال شک ان لحادث الغدیر اصداء متواصلۀ تقرع مسامع الباحثین عن الحقیقۀ

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

الخطوط العریضۀ لبناء المجتمع البشري و ادارته و تقدیم نموذج حاول ان یرسم 
طیلۀ حیاته المبارکۀ )ص(مثالی لتکوین االمۀ االسالمیۀ وما قام به الرسول االعظم 

و خاصۀ الفترة التی قضاها بالمدینۀ المنورة حیث حاول ترسیخ اسس هذا الصرح 
السیاسی علی مستوي القوي الشامخ خیر دلیل علی ان لالسالم رؤیۀ هادفۀ للجانب 

فیبدأ التخطیط السیاسی لتوحید السلطات .و الطاقات الداخلیۀ و العالقات الخارجیۀ
الداخلیۀ و توجیهها نحو االدارة السلیمۀ لشؤون المجتمع و ینتهی الی المناعۀ 

واذا کان من مهام الرسول . »الدبلوماسیۀ«العسکریۀ و العالقات التی نسمیها الیوم 
تکوین مجتمع اسالمی بهذه المواصفات فما هی االطروحۀ المعروضۀ ) ص(االعظم

وما عالقۀ حادث الغدیر بهذه االطروحۀ وماهی الخلفیات السیاسیۀ و ) ص(من قبله 
االجتماعیۀ بذلک المجتمع آنذاك؟ وماهی المالبسات والظروف السائدة لبیئۀ ظهور 

ا الحادث عبر التاریخ؟ فهذه هذا الحدث و ماهی التداعیات السیاسیۀ التی ترکه
جملۀ من االسئلۀ الهامۀ التی تحاول هذه المقالۀ ان تکشف عن اجوبتها و تقدم 

وما یجدر بالذکر ان المقالۀ .رویۀ منهجیۀ لدراسۀ الجانب السیاسی لحادث الغدیر
الترکیز علی بلورة الوضع : اوال. تحاول ان تختلف عن مثیالتها بوصفین اساسیین

المجتمع االسالمی آنذاك والتأثیر االیجابی للحدث اضافۀ الی العوائق  السیاسی فی
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

الظروف السیاسیۀ، الغدیر، المجتمع االسالمی،  خلفیات، : کلمات المفتاحیۀال
  مالبسات، تداعیات 

   





  حدیث الغدیرشبهۀ فی من فقیه بارز حنفی تجاه  موقف

  1رضا فرشچیان

عن الشبهۀ التی أثارها بعض منکري  )م  933 - 853(جعفر الطّحاوي  یفقیه الحنفی، ابأجاب ال
بناء علی هذه الشبهۀ لم تقع واقعۀ الغدیر وبالتـالی لـم یصـدرحدیث الغـدیر فـی       حدیث الغدیر،

ع(مولویۀ علی( ،فی الیمن فی السنۀ األخیرة من حیاة النبی هذه الدعوي تستند الی حضورعلی ،
فی هـذا الصـدد یـورد     ر،فی کتابه القیم بیان مشکل اآلثا یحاول اثبات تلک الواقعۀ  الطّحاوي

هـذا الحـدیث    نکـر صـدور  لمن ی کاف یات الغدیر و من خاللها یبحث عن جوابٍمن روا لۀجم
من مدینته الی مکۀ و علی ) ص(بشبهۀ أنّ واقعۀ الغدیر لو فرض وقوعها، لکانت فی طریق النبی

، و )ص(لم یکن معه فی تللک السفرة ألنه کان فی الیمن ألداء ما اُحول الیه من قبل رسول اهللا 
  .قوال لعلی) ص(الواقعۀ و لم یقل رسول اهللا علیهذا لم تقع

مشکل اآلثار یأتی بحجج هذا المتسائل، منها روایات تدل بنسبۀ  بیان فی الطّحاوي اباجعفر نري
ما علی مراده، و یبحث بدقۀ تامۀ عن طرق هذه الروایات و مدي داللتهـا و یثبـت بـأنّ واقعـۀ     

الصحیحۀ تدل بأن  المسندة روایاتالو  الی المدینۀه من حج) ص(فی رجوع النبی وقعت  الغدیر
  .فی طریقه الی الحج و لکنّه ألحق به عند رجوعه) ص( وإن لم یکن مع صاحب الرسالۀ) ع(علیا

     ، حدیث الغدیر، ابو جعفر الطّحاوي، بیان مشکل اآلثار،)ع(علی: الکلمات الرئیسیۀ
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  اسالم در رهبري تداوم سمبل غدیر
  

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

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

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

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

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

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

 با مستقیم ارتباط که کند می منتخب را افرادي بگیرد، عهده را هدایت کار مستقیماً
  .باشند داشته بشري نیاز از کامل اطالع و آگاهی و حق حضرت صفات
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  الغدیر واقعۀ
  

  1عایس الشریف العابدین زین طارق
  

) ص( األکرم النبی اعلن والدعوة الرسالۀ عمر من للهجرة والعشرین الثالثۀ السنۀ فی
 کما معه فخرج معه، الحج واداء لرفقته المسلمین کافۀ فدعا الحج فریضۀ اداء خبر
 جمیعاً فأدوا المسلمین، من عنها یزیدون قد أو الف المائۀ یقارب ما السیر أهل روي
 بالغدیر، یعرف مکان وفی أوطانهم، إلى عائدین انقلبوا ثم) ص( اهللا رسول مع الحج
 إلیک أنزل ما بلغ الرسول أیها یا« : تعالى بقوله) ص( اهللا رسول على الوحی نزل
 یهدي ال اهللا إن الناس من یعصمک واهللا رسالته بلغت فما تفعل لم وأن ربک من

 أنزله ما لتبلیغ المکان ذلک فی کافۀ الناس) ص( اهللا رسول فأوقف. »الکافرین القوم
 بذلک فأعلن»  مواله على فهذا مواله کنت من« : لهم قال جمعهم أن فبعد  علیه اهللا

 کتب فی ذلک وتفصیل المسلمین وکافۀ المؤمنین على بعده من) ع( على استخالف
 الیوم« : قوله) ص( اهللا رسول على تعالى اهللا أنزل المبین البالغ وبعد والسیر األخبار
 هذا وعلى »دینا اإلسالم لکم ورضیت نعمتی علیکم واتممت دینکم لکم أکملت
 أبی بن علی بید یرفع أعینهم بأم ورأوه) ص(اهللا رسول سمعوا أن بعد الناس تفرق
  . تفصیل بال الغدیر واقعۀ أو حادثۀ هی فهذه فیهم ویستخلفه علیهم یولیه) ع(طالب

 أبی بن علی ،)ص(اهللا رسول الحج، فریضۀ ر،یالغد واقعۀ :ۀیالمفتاح المفردات
  ).ع(طالب

  
  واقعه غدیر
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  1اف داداش رامین
 

 جمله و روز آن در) ص( پیامبر غدیریه خطبه و دین اکمال و ابالغ آیه و خم غدیر حادثه
 دالیل مستندترین و ترین متقن ترین، روشن از» مواله فَعلی مواله کنت من«معروف 

 هزاران را، نصب و پیام آن و صحنه آن. است) ع(امیرالمؤمنین بالفصل خالفت و امامت
 شیعه، ائمه تابعین، ،)ص( پیامبر اند؛ اصحاب کرده روایت نفر صدها و بودند شاهد نفر

 قرآن متأخر و متقدم مفسران و شیعه علماي و) س(زهرا حضرت و) ع(علی حضرت خود
 آیه تشریح و تفسیر با جمله از خم غدیر حادثه به مربوط متعدد آیات به استناد با کریم

نْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَیها یا« تبلیغ شریفه  دین اکمال شریفه آیه و» ... ربک منْ إِلَیک أُ
 به اند،  کرده احتجاج و استناد مهم بسیار واقعه آن به» ... دینکم لکم اکملت الیوم«

 مرام و راه درستی و تشیع اثبات و) ع(علی حقانیت در تردیدي هیچ دیگر که طوري
 به سخنی غدیرخم از صراحت به کریم قرآن در چه اگر .است نمانده بیت اهل پیروان

 داللت قرآنی آیات نزول شأن بر که شماري بی روایات شهادت به اما است نیامده میان
 سازي تاریخ و حساس واقعه به ناظر دیگر آیات چندین و مقاله این در ذکرشده آیات دارد
  .گرفت شکل غدیر در که است

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

 سرچشمه غدیر از ما والیت چون ماست، آیین اساسی اصل غدیر لیکن و نمودند
  .است محمدي ناب اسالم روح والیت، و گیرد می

    مولی سقیفه، یوم، دین، اکمال رسالت، ابالغ خم، غدیر: ها کلیدواژه
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  الجماعۀ السنۀو أهل کتب فی الشیعۀ موقف
  

 منذ المسلمون کان قد. اإلسالمیۀ الوحدة ضرورة هو العصر هذا فی المهم الموضوع
 أمۀ فی خالف أول فکان اهللا؛ بحبل باالعتصام نیمأمور واحدة، أمۀ اهللا رسول عهد

 هذا سبب عن البحث بنا فیجدر. اإلمامۀ فی االختالف) ص(الرسول
 خالفۀ على الدالۀ النصوص  یف التعمق و البحث یال یالحال البحث یهدف.اإلختالف

 منهم الصالح السلف أقوال وبیان السنۀ أهل کتب من السالم علیه المؤمنین أمیر
 الوحدة الى الوصول طریق وایضاح منها اإلختالف ورفع االتفاق مواضع وتحریر

 الدراسۀ خرجت .یلیالتحل - یالوصف المنهج یعل تعتمد البحث ۀیکلیه. اإلسالمیۀ
 عهد إلى یرجع " الشیعۀ " مصطلح ظهور أن منها النتائج من بمجموعۀ الحالیۀ
  عۀیالش أساس وضع من أول هو) ص( یوالنب). وآله علیه اهللا صلى( األکرم الرسول
 معرفۀ عن بالعجز البعض ادعاء من بالرغم. خم غدیر یوم فی وفاته قبل وأکده
 و المفسرین من ریکث جمع ذکرها التی المتواترة األحادیث نی،تب المعصوم االمام

  منها والمستفاد. األمربأکملها قۀیحق الجماعۀ و السنۀ أهل من المؤرخین و المحدثین
 لقدتکررت .األمر صاحب و سیالرئ بمعنى"یمول" مفردةّ أن  میالکر القرآن من و
. یالمعن هذا یعل تؤکد وکلها مرة 92 مشتقاتها و مرة 18 "یالمول" مفردة القرآن یف

 یف  الشیعۀ تنقسم الیوم ولکن عشر، اثنا هو األئمۀ عدد أن األحادیث تذکر بالتالی
 و عشریۀ، اإلثنى الزیدیۀ،اإلمامیۀ هی و رئیسیۀ أجنحۀ ثالثۀ األمرإلى هذا

  .الباطنیۀ اإلسماعیلیۀ
 ۀیأهم.یالمول  الجماعۀ،مفردة و السنۀ أهل عۀ،یالش مصطلح ظهور: ۀیالمفتاح الکلمات

  .ریالغد
 


