آيت اهلل مکارم شيرازي ،غدير را نقطه وحدت جهان اسالم دانست و تاکيد کرد که
نبايد اجازه دهيم با برخي اقدامات ،اين عامل تبديل به نقطه اختالف شود.
به گزارش خبرگزاري رسا ،اين مرجع تقليد شيعيان ،جريان غدير را يک واقعه
مهم بي نظير تاريخي و بسيار تاثيرگذار در تاريخ جهان اسالم ارزيابي کرد .وي با
آيت اهلل مکارم شيرازي :بيان اينکه مسائل سياسي بعد از واقعه غدير به قدري پر رنگ بود که اجازه نداد
اين واقعه خود را نشان دهد تا جايي که برخي اين واقعه مهم را فراموش کردند،
اظهار داشت :گروهي از علما در سده ها و قرن هاي مختلف کتاب هايي نوشتند
غدير نقطه
تا فراموشي اين واقعه جبران شود و به قدري نيز جبران شد ،گروهي از شعرا هم
وحدت جهان
قرن به قرن اين مسئله را در اشعار خود پر رنگ کردند ،اينها سبب شد مجددا
حادثه غدير در جايگاه خود قرار گيرد .وي با تاکيد بر پاسداشت دقيق واقعه غدير  ،
اسالم است

فرهنگي

بر ضرورت کار محتوايي عميق و دقيق در اين راستا تاکيد کرد و گفت :بايد مراقب
تحريف حديث غدير باشيم تا «من کنت مواله فهذا علي مواله» را به گونه اي
ديگر تبيين نکنند و موضوع واليت را در حد دوستي تنزل ندهند .وي با توصيه
اکيد همگان به پرهيز از توهين به مقدسات ديگر مذاهب اسالمي ،تصريح کرد:
در پاسداشت و بزرگداشت برنامه هاي غدير نيز بايد به اين مهم توجه شود ،البته
ما از حق عدول نمي کنيم اما توهين به مقدسات را جايز نمي دانيم .وي با بيان
اينکه نبايد اجازه دهيم غدير که عامل وحدت است تبديل به نقطه اختالف شود،
افزود :مسائل مربوط به غدير ،ما را نبايد از ساير مطالب مربوط به امامت و واليت
غافل کند؛ بلکه بايستي با محوريت غدير ساير فضائل و ارزش ها نيز براي مردم
و جامعه تبيين و ترويج شود.

روزنه »

دهر کهن شد
نسيم رحمت وزيدِ ،
جوان
»

خم غدير
باده بده ساقيا ،ولي ز ّ

»
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قرآن و رويداد غدير

آيت اهلل جعفر سبحاني
در رويداد «غدير» گذشته
بر آيه «تبليغ» يعني آيه« :يا
اَيّها الرسول بلغ ما انزل اليک من
ربک» دو آيه ديگر نازل شده و
به حادثه رنگ ابدي و جاوداني
بخشيده است .اين دو آيه عبارتند
از -1 :آيه اکمال دين -2 .آيه سؤال عذاب .اينک پيرامون
هر دو آيه به بحث و گفت و گو مي پردازيم؛
«اليوم يئس الذين کفروا من دينکم فال تخشوهم و اخشون
اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت
لکم االسالم ديناً» (« )1امروز کافران از (نابودي) دين شما
نااميد شدند ،از آنان نترسيد و از من بترسيد ،امروز دين
شما را تکميل کردم و نعمت خود را به پايان رساندم و
اسالم را به (عنوان) دين ،براي شما برگزيدم».
دقت در مضمون آيه اکمال دين ،مي رساند که روز
نزول آيه حادثه بسيار مهمي رخ داد ،که مايه نااميدي
دشمنان از پيروزي بر اسالم و موجب کمال دين و به
پايان رسيدن نعمت هاي معنوي خدا شده است .اکنون
بايد ديد چه روزي مي تواند حامل چنين نويدهايي
باشد و با اين خصوصيات و نشانه ها خود را در عرصه
تاريخ نشان دهد؟
 -1آيا روز فتح مکه مي تواند داراي چنين خصوصياتي
باشد؟ به طور مسلم نه ،زيرا در آن روز پيمان هاي
مسلمانان با مشرکان به قوت خود باقي بود و هنوز
مراسم حج بسان عصر جاهلي برگزار مي شد ،و قسمتي
از احکام اسالم پس از آن فرود آمده است .از اين جهت
نه يأسي بر کافران منطقه مستولي شده بود و نه آيين
به معني بيان فروع و نه به معني تحکيم پايه هاي آن،
تکميل گرديده بود.
 -2آيا روز اعالم بيزاري از مشرکان مي تواند مظهر چنين
روزي باشد ،به تصور اينکه يأس و نااميدي در چنين روزي
بر مشرکان مستولي گرديد؟ باز ميگوييم نه ،زيرا بيان
دين به معني احکام در آن روز پايان نيافته بود به گواه
اينکه قسمتي از «حدود» و «قصاص» و احکام مربوط به
«کالله» پس از اعالم بيزاري نازل گرديده است.بنابر اين
تنها مسئله يأس نشانه آن روز نيست ،بلکه يأس توأم با
تکميل آيين؛ و هرگز در روز اعالم بيزاري اين دو نويد،
به صورت توأم ،در آن روز تحقق نپذيرفته بود.
اکنون بايد ديد روزي که حامل اين نويد گرانبها بود،
چه روزي بوده است؟
گروهي نظر مي دهند که اين روز ،همان روز «عرفه»
سال دهم هجرت است که در تاريخ به نام «حجة الوداع»
معروف است ولي با توجه به حوادث تاريخي ،اين دو نويد
گرانبها در چنين روزي تحقق نپذيرفت.
اما مسئله يأس و نااميدي به دو صورت مي تواند مطرح
گردد:
الف :يأس قريش و مشرکان شبه جزيره يک چنين
نااميدي پيش از اين روز تحقق پذيرفته بود و قريش
در روز فتح مکه ،و ديگر مشرکان در روز اعالم بيزاري،
از پيروزي اسالم کام ً
ال مأيوس شده بودند .در اين صورت
صحيح نخواهد بود که بگوييم در روز عرفه سال دهم
حجة الوداع يأس و نااميدي مشرکان جامه عمل پوشيد
در حالي که چنين کاري يک سال و اندي قبل ،تحقق
پذيرفته بود.
ب :يأس همه کافران روي زمين به يک چنين نااميدي
تا آن روز جامه عمل نپوشيده بود.
اما مسئله تکميل دين ،اگر مقصود از «دين» احکام و
فروع دين باشد هرگز پرونده بيان احکام الهي در روز
عرفه بسته نشد بلکه يک رشته احکام مربوط به «ربا
و ارث و کالله» پس از روز عرفه «حجة الوداع» نازل
شده است)2( .
تنها روزي که مي تواند بستر اين دو نويد الهي باشد،
همان روز «غدير» است که با تعيين جانشين ،هم يأس
بر دشمنان مستولي گرديد ،و هم آيين خدا تکميل شد.
البته مقصود از يأس ،نااميدي مخصوصي است که با تکميل
دين توأم مي باشد ،و مقصود از تکميل دين ،تکميل
ارکان و پي ريزي اسباب بقاي آن است ،نه بيان فروع و
جزئيات .اکنون به بيان هر دو مطلب مي پردازيم:
الف  -تعيين جانشين و استيالء يأس:
روزي که پيامبر ،جانشين خود را رسماً تعيين کرد ،در آن
روز کافران در يأس و نااميدي از محو نابودي اسالم ،فرو

»

رفتند زيرا آنان تصور مي کردند که آيين اسالم قائم به
شخص پيامبر است و با رحلت رسول گرامي از ميان مي
رود و اوضاع به حال سابق باز مي گردد .وقتي مشاهده
کردند که پيامبر فرد شايسته اي را (که از نظر علم و دانش
عدالت و دادگري و قدرت و قاطعيت بي نظير بود) براي
رهبري تعيين کرد و مسلمانان با او بيعت کردند ،از زوال
اسالم نااميد گرديدند و به کلي مأيوس شدند و ديدند که
اسالم به صورت يک آيين ريشه دار درآمد و ديگر براي
آن تزلزلي نيست .آيات قرآني گواهي مي دهد که کافران
پيوسته چشم طمع به دين مسلمانان دوخته بودند و آخرين
آرزوي آنان اين بود که مسلمانان را از آيين خود بازدارند
و به کيش نياکان خود برگردانند ،چنانکه مي فرمايد« :ود
کثير من اهل الکتاب لويردونکم من بعد ايمانکم کفاراً»
(« )3و بسياري از اهل کتاب آرزو کردند که شما را پس
از ايمان ،به سوي کفر بازگردانند ».ولي پيشرفت سريع
اسالم در شبه جزيره و سقوط پايگاه شرک در مکه از
اميد آنان مي کاست ولي آخرين پناهگاه خيالي آنان اين
بود که چون آورنده آيين جديد ،فرزندي ندارد که پس از
درگذشت او حکومت جوان اسالم را رهبري کند ،از اين
لحاظ ،اساس حکومت اسالمي پس از رحلت او فرو مي
ريزد و چيزي طول نمي کشد که بر آن پيروز مي شوند
و وضع به همان حال نخست باز مي گردد .قرآن سخن
کافران را در اين باره براي ما نقل ميکند ،چنانکه مي
بص به َريْ َب ال َم ُنون» ()4
فرمايد« :ا َ ْم يَقُول ُ َ
ون شاع ٌِر نَت َّر ُ
«بلکه آنان مي گويند که او (پيامبر) شاعري است و ما
انتظار مي بريم که او دچار حوادث روزگار گردد و از دنيا
برود ».اين آخرين نقشهاي بود که کافران به آن اميدوار
بودند ،ولي روزي که رسول خدا ،وصي خويش و رهبر
مسلمانان را پس از خود تعيين نمود ،آن روز ،روزي بود
که شبحي از ترس و يأس بر فراز زندگي مشرکان سايه
افکند و طمع آنان از بين رفت.
ب  -تکميل دين:
اگر آن روز با نصب خليفه و تعيين جانشين ،يأس بر
مشرکان مستولي گرديد ،آيين اسالم نيز به صورت
آيين کامل درآمد ،و مقصود از «اکمال دين» در آيه،
بيان فروع و وظايف عملي مسلمانان نيست ،بلکه فراهم
ساختن بقاء و پايداري آن است و يا تحکيم و تثبيت
علل استقرار و بقاء ،يعني با تعيين رهبر ،دين تکميل
گرديد و با در نظر گرفتن اين معني جمله هاي آيه با
هم کام ً
ال مربوط و متناسب مي گردد و روز تحقق اين
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غدير نازل شده است به تفصيل نقل کرده است .اما روايات
شيعه درباره شأن نزول آيه شريفه ،در کتاب هاي مربوط
به امامت و در تفاسير معتبر موجود مي باشد.
* نکاتي در مورد آيه:
 -1گروهي از مفسران مانند فخر رازي در «مفاتيح الغيب»
و آلوسي در «روح المعاني» و عبده در «المنار» نقل
ميکنند که پيامبر پس از نزول اين آيه ،بيش از هشتاد
و يک روز عمر نکرد .هرگاه وفات رسول خدا (طبق نقل
کليني در کافي و نقل اهل سنت) روز دوازدهم ربيع
اتفاق افتاده باشد ،روز نزول آيه ،روز هجدهم ذي الحجه،
روز غدير خواهد بود .البته مشروط بر اينکه روز غدير،
و روز وفات پيامبر را حساب نکنيم ،و دو ماه از سه ماه
را پشت سر هم 29 ،روز بگيريم.
 -2بسياري از روايات که نزول آيه را روز غدير معرفي
مي کنند ،يادآور مي شوند که پيامبر (ص) پس از نصب
علي (ع) براي خالفت چنين فرمود« :اهلل اکبرعلي اکمال
الدين و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و بالوالية لعلي (ع)
من بعدي» ( « )5سپاس خداوند را بر تکميل آيين و
اتمام نعمت و رضايت او بر رسالت من و واليت علي
پس از من ».همان طور که مالحظه مي کنيد :پيامبر،
مضمون آيه مورد بحث را در کالم خود وارد کرده است
و اين خود مي رساند که آيه ياد شده درباره روز غدير
نازل گرديده است .
 -3در حالي که اين داليل قطع آور ،بر استقالل آيه
گواهي مي دهند ولي خود آيه در البالي احکام مربوط
به گوشتهاي حالل و حرام قرار گرفته است ،و نکته آن
بر افراد آگاه از اوضاع صدر اسالم مخفي و پنهان نيست
زيرا تاريخ و حديث صحيح گواهي مي دهند که پيامبر
خواست وصيتنامه اي براي امت خود تنظيم کند که پس
از وي گمراه نشوند ،وقتي شخصيتهاي متنفذ پي بردند
که پيامبر مي خواهد در باره خالفت مطلبي بنويسد فورا ً
او را به هذيان گويي متهم کردند! ( )6اين حادثه و مانند
آنها که تاريخ يادآور آنهاست ،حاکي است که افرادي در
آغاز اسالم در باره مسئله خالفت و جانشيني رسول گرامي،
حساسيت خاصي داشتند و براي انکار آن حد و مرزي
نمي شناختند .به خاطر چنين شرايط حاکم بر ج ّو نزول
آيه ،و براي محافظت آيه از هر نوع تحريف و تغيير ،از
يک اصل عقالئي پيروي شده است ،و آن پوشاندن شيئي
نفيس با يک رشته امور ساده که کمتر مورد توجه قرار
مي گيرد .در اينجا رسول گرامي به فرمان خدا مأمور است

تنهاروزيکهميتواندبستردونويدالهي(اکمالدينويأسدشمنان)باشد،
همانروز«غدير»استکهباتعيينجانشين،هميأسبردشمنانمستوليگرديد
و هم آيين خدا تکميل شد .البته مقصود از يأس ،نااميدي مخصوصي است که
با تکميل دين توأم ميباشد و مقصود از تکميل دين ،تکميل ارکان و پيريزي
اسباب بقاي آن است ،نه بيان فروع و جزئيات

دو حادثه معين مي شود.
* مدارک نزول آيه در غدير:
مفسران و محدثان اسالمي نزول آيه را در روز غدير يادآور
شدهاند .و ما در اينجا به بخشي از اين مدارک اشاره
مي کنيم ،و اگر مدارک شيعه را در اين مورد ،بر مدارک
اهل سنت اضافه کنيم ،قهرا ً مسئله به عاليترين حد از
«تواتر» ميرسد .عالقه مندان مي توانند به کتابهاي ياد
شده در زير مراجعه کنند .در اين کتابها که همگي به قلم
دانشمندان اهل سنت نوشته شده است تصريح شده که
اين آيه در روز «غدير» نازل گرديده است .مانند:
 -1الوالية تأليف طبري (متوفاي  310ه') -2 .تفسير
ابن کثير شامي 774( ،ه') ج  ،2ص  -3 .14تفسير
الدرالمنثور سيوطي شافعي ،متوفاي ( 911ه') ج  ،2ص
 259و االتقان ،ج  ،1ص ( 31طه  -4 .)1360تاريخ ابوبکر
خطيب بغدادي ،متوفاي ( )43ج  ،8ص  -5 .290شيخ
االسالم حمويني ،در فرايد السمطين باب .13
 -6خوارزمي ،متوفاي ( 568ه') در مناقب ص  80و .94
 -7تاريخ ابن کثير ،ج  ،5ص  -8 .2101تذکره سبط
ابن جوزي حنفي ،متوفاي ( )654ص .18
عالمه عاليقدر مرحوم اميني در کتاب جاويد «الغدير» ج ،1
ص  230به بعد ،اقوال و روايات وارد از طريق اهل سنت را
که همگي گواهي مي دهند که آيه «اليوم اکملت» در روز

آيه مربوط به جانشيني را در ميان مطالب ساده قرار دهد
تا کمتر مورد توجه مخالفان سرسخت قرار گيرد و از اين
طريق اين سند الهي به دست آيندگان برسد .و همگي
مي دانيم وضع و قرارگيري هر آيه اي در هر جايي از
سوره ها به فرمان پيامبر و دستور او بوده است و اصوالً
جمع آوري قرآن به همين صورت ،مدرکي جز دستور
پيامبر ندارد ،و تاريخ جمع آوري قرآن به وسيله ياران او،
فاقد ارزش تاريخي است و فقط کار ياران او نگارش قرآن
به لهجه واحد و طرد ديگر لهجه ها بوده است .و مشروح
اين قسمت را بايد در تاريخ قرآن خواند.
* آيه سؤال عذاب:
سومين آيهاي که پيرامون حادثه «غدير» نازل شده،
آيه «سؤال عذاب است .توضيح اينکه وقتي پيامبر
گرامي (ص) ،علي (ع) را به عنوان خليفه در روز غدير
خم به خالفت نصب نمود ،اين خبر در اطراف منتشر
شد« ،نعمان بن حارث فهري» خدمت پيامبر آمد و
گفت :ما را به يکتايي خدا دعوت کردي ،ما نيز گواهي
داديم ،سپس دستور دادي نماز و روزه و حج و زکات
انجام دهيم ،انجام داديم ،به اين اندازه راضي نشدي،
حتي اين جوان را (اشاره به علي عليه السالم کرد) به
جانشيني خود نصب کردي .آيا اين سخني است از
ناحيه خودت يا از جانب خدا؟ پيامبر فرمود :سوگند

به خدايي که خدايي جز او نيست ،از جانب خداست.
در اين موقع نعمان صورت خود را از پيامبر برگرداند
و گفت« :اللهم ان هذاهو الحق من عندک فامطِ ر علينا
حجارة من السماء» (« )7خداوندا! اگر اين سخن حق،
و از جانب توست ،سنگي از آسمان بر ما فرود آور».
وقتي سخن او به پايان رسيد ناگهان سنگي از آسمان
فرود آمد و او را کشت و در اين باره آيه هاي ياد شده
در زير فرود آمد« :سال سائل بعذاب واقع للکافرين
ليس له دافع .من اهلل ذي المعارج» (« )8درخواست
کننده ،درخواست عذاب کرد و واقع شد ،اين عذاب
مخصوص کافران است و هيچ کس نمي تواند آن را
دفع کند از سوي خداوند که داراي فرشتگاني است
که به آسمان صعود مي کنند )9( ».شأن نزول آيه
ياد شده را مفسران و محدثان شيعه و گروهي از
اهل سنت که تعداد آنها به سي نفر مي رسد نقل
کرده اند که مي توان از خصوصيات آنها با مراجعه به
کتاب «الغدير» آگاه شد)10( .
شأن نزول ياد شده مورد پذيرش علمأ اسالم بوده
جز اينکه «ابن تيميه» که با خاندان رسالت رابطه
خوبي ندارد ،در کتاب «منهاج السنة» که به راستي
بايد آن را «منهاج البدعة» ناميد ،با طرح اشکاالت
هفتگانه به انکار و تکذيب آن برخاسته است و
مرحوم عالمه اميني در نخستين جلد «الغدير» به
مجموع ايرادهاي او پاسخ منطقي داده است و ما
به صورت فشرده به نقل اجمالي اين پرسشها و
پاسخها مي پردازيم:
 -1سرگذشت غدير پس از مراجعت از «حجة الوداع»
بوده است در حالي که در شأن نزول دارد که نعمان
در «ابطح» خدمت پيامبر رسيد ،و ابطح از آن سرزمين
مکه است.
پاسخ :اوالً در روايت سيره حلبي و سبط ابن جوزي و غيره
وارد شده است که نعمان در مسجد مدينه حضور پيامبر
رسيد و اين گفت و گو را انجام داد .و ثانياً ابطح در لغت
عرب به سرزمين شنزار گفته مي شود و هر نقطه اي را
که سيل از آن عبور مي کند« ،ابطح» مي گويند .در اين
مورد مراجعه به کتاب هاي لغت کافي است .
 -2سوره معارج مکي است و ده سال پيش از حادثه غدير
نازل شده است .در اين صورت چگونه مي تواند ناظر به
حادثه اي باشد که پس از واقعه غدير رخ داده است؟
پاسخ :ميزان در توصيف سوره ها به مکي و مدني بودن،
اکثريت آيات هر سوره است .چه بسيار سوره هايي است
که مکي است ولي برخي از آيات آن در مدينه نازل شده
و بالعکس ،و با مراجعه به قرآن هايي که در بالد عربي
چاپ شده و در آغاز هر سوره به مکي و مدني بودن آن
سوره اشاره شده ،اين مطلب روشن مي گردد.
 -3آيه «واذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک
فامطر علينا حجارة من السماء» ( )11پس از جنگ بدر
و پيش از حادثه غدير نازل شده است.
پاسخ :اين اشکال به راستي اشکال کودکانه است زيرا
سخن پيرامون نزول اين آيه نيست( ،ناگفته نماند که
اين آيه پس از جنگ بدر نازل شده است) ،بلکه سخن
درباره آيه «سأل سائل بعذاب واقع» است و نزول آيه
نخست پس از حادثه ارتباطي به نزول دومي در آن
مقطع ندارد.
 -4وجود پيامبر به حکم آيه «و ما کان اهلل ليعذ بهم و انت
فيهم و ما کان اهلل معذبهم و هم يستغفرون» ( )12امان از

عالمه محمد حسين اصفهاني (مفتقر)

عذاب است .با وجود پيامبر ،عذاب نازل نمي شود.
پاسخ :سياق آيه حاکي است که مقصود عذابي است
که گروهي را نابود سازد ،بسان عذاب هايي که قرآن در
تاريخ پيامبران يادآور مي شود ،نه عذاب يک فرد ،آن
هم به درخواست خود ،وگرنه تاريخ گواهي مي دهد که
افرادي با نفرين پيامبر هالک شده اند مانند «اسود بن
مطلب» و «و مالک بن طالله» و غيره.
 -5اگر چنين حادثه اي رخ داده باشد ،بايد بسان سرگذشت
«اصحاب فيل» معروف گردد.
پاسخ :حادثهاي که به يک فرد تعلق دارد با آنچه که مربوط
به يک جمعيت انبوه است فرق روشني دارد ،گذشته
بر اين براي نقل سرگذشت دومي دواعي فراواني وجود
داشت در حالي که درباره فضائل امام دواعي بر اخفاي
آن بود .با اين وضع اگر سي دانشمند مبرز آن را نقل
کرده اند بايد آن را مربوط به عنايت الهي دانست که از
اين طريق به حفظ حجت خود پرداخته است.
 -6نعمان طبق شأن نزول ،اصول پنج گانه را پذيرفته
بود ،در اين صورت چگونه بر او عذاب فرود آمد؟
پاسخ :شأن نزول حاکي است که او نه تنها در برابر
پيامبر تسليم نبود ،بلکه تسليم خود را در برابر خدا نيز
از دست داده بود ،زيرا گفت :اگر نصب علي بر خالفت
از جانب خداست عذابي بر او فرود آيد ،چه ارتدادي
باالتر از اين؟
 -7در کتاب هاي مربوط به ضبط اسامي صحابه ،نامي
از نعمان بن حارث نيست.
پاسخ :تعداد ياران پيامبر بيش از آن است که در
کتابها و تراجم آمده است و کساني که به تاريخ صحابه
پرداخته اند هر کدام به اندازه اطالعات خود ،توانسته اند
اسامي گروهي را ضبط کنند و مراجعه به مقدمه کتاب هاي
«االستيعاب» و «اسدالغابه»« ،الوصاية» و استدراک هايي
که بر اين کتابها نوشته شده است روشنگر اين مطلب
است)13( .
پي نوشت ها:
 -1سوره مائده ،آيات  67و  3.و سوره معارج،
آيه هاي 3 - 1
الدرالمنثور ،ج  ،1ص  365و ج  ،2ص 251
ّ -2
 -3سوره بقره ،آيه 109
 -4سوره طور ،آيه 30
 -5به کتاب شريف «الغدير» ج  ،1صفحات  112مراجعه
فرماييد
 -6اين مطلب در کتاب هاي تاريخ و حديث آمده
است و بخاري ،آن را در نقاط مختلفي از صحيح خود
نقل کرده ،از آن جمله؛ ج  ،1کتاب «العلم» ص ،22
و مسلم در صحيح خود ج  ،2ص  14کتاب «وصايا»
نيز آورده است
 -7سوره انفال ،آيه 32
 -8سوره معارج ،آيه هاي 3 - 1
 -9مجمع البيان ،ج  ،5ص 352
 -10الغدير ،ج  ،1ص 246 - 439
 -11سوره انفال ،آيه 32
 -12سوره انفال ،آيه  33خداند هرگز آنها را عذاب
نمي کند تا تو در ميان آنان هستي ،و همچنين خداوند
آنان را عذاب نمي کند در حالي که استغفار کنند
 -13الغدير ،ج  ،1ص 266 - 248
* منبع :تفسير منشور جاويد ،ج  ،7ص 339
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چنگ بزن مطربا ،ولي به ياد امير
تو نيز اي چرخ پير ،بيا ز باال به زير
مسرت بده ،ساغر عشرت بگير
دا ِد ّ
بلبل نطقم چنان ،قافيه پرداز شد
که زهره در آسمان ،به نغمه دمساز شد
محيط کون و مکان ،دائره ساز شد
هوالعلي الکبير
َسر َور روحانيان،
ُ
نسيم رحمت وزيد ،ده ِر کهن شد جوان
نهال حکمت دميد ،پر ز گل ارغوان
مسند حشمت رسيد ،به خسرو خسروان
حجاب ظلمت دريد ،ز آفتاب منير
خم غدير ،منطقه نور شد
وادي ّ
يا ز کف عقل پير ،تجلي طور شد
سر مستور شد
يا که بياني خطير ،ز ّ
يا شده در يک سرير ،قران شاه و وزير
شاهد بزم ازل ،شمع دل جمع شد
تا افق لم ي ِزل ،روشن از آن شمع شد
ظلمت ديو و دغل ،ز پرتوش َقمع شد
چه شاه کيوان محل ،شد به فراز سرير
چو بر سر دست شاه ،شير خدا شد بلند
به تارک مِهر و ماهّ ،
ظل عنايت فکند
فر و جاه ،به طالعي ارجمند
به شوکت ّ
شاه واليت پناه ،به امر حق شد امير
مژده که شد مير عشق ،وزير عقل نخست
به همت پير عشق ،اساس وحدت درست
به آب شمشير عشق ،نقش دوئ ّيت بشست
به زير زنجير عشق ،شير فلک شد اسير
فاتح اقليم جود ،به جاي خاتم نشست
يا به سپهر وجود ،ن ّير اعظم نشست
يا به محيط شهود ،مرکز عالم نشست
روي حسود عنود ،سياه شد همچو قير
صاحب ديوان عشق ،عرش خالفت گرفت
مسند ايوان عشق ،زيب و شرافت گرفت
گلشن خندان عشق ،حسن و لطافت گرفت
نغمه دستان عشق ،رفت به اوج اثير
جلوه به صد ناز کرد ،ليل ِي حسن قدم
پرده ز رخ باز کرد ،بدر منير ُظلَم
نغمه گري ساز کرد ،معدن ِّ
کل ِح َکم
يا سخن آغاز کرد ،عن اللّطيف الْخبير
به هر که موال منم ،علي است موالي او
نسخه اسماء منم ،علي است طغراي او
معما منم ،علي است َمجالي او
سر ّ
ّ
محيط انشاء منم ،علي مدار و مدير
طور تجلي منم ،سينه سينا علي است
سر انااهلل منم ،آيت کبري علي است
ّ
ُد ّره بيضا منم ،لؤلؤ الال علي است
شافع عقبا منم ،علي ُمشار و مشير
حلقه افالک را ،سلسله جنبان علي است
قاعده خاک را ،اساس و بنيان علي است
دفتر ادراک را ،تراز و عنوان علي است
س ّيد لوالک را ،علي وزير و ظهير
دائره ُکن فکان ،مرکز عزم علي است

عرصه کون و مکان ،خطه رزم علي است
در حرم المکان ،خلوت بزم علي است
روي زمين و زمان ،به نور او مستنير
قبله اهل قبولُ ،غ ّره نيکوي اوست
کعبه اهل وصول ،خاک سر کوي اوست
قوس صعود و نزول ،حلقه ابروي اوست
نق ِد نفوس و عقول ،به بارگاهش حقير
طلعت زيباي او ،ظهور غيب مصون
لعل گ َهرزاي او ،مصدر کاف است و نون
سر سويداي او ،منزه از چند و چون
ّ
صورت و معناي او ،نگنجد اندر ضمير
يوسف کنعان عشق ،بنده رخسار اوست
خضر بيابان عشق ،تشنه گفتار اوست
موسِي عمران عشق ،طالب ديدار اوست
کيست سليمان عشق ،بر در او؟ يک فقير
اي به فروغ جمال ،آينه ذوالجالل
«مفتقر» خوش مقال ،مانده به وصف تو الل
گر چه بُراق خيال ،در تو ندارد مجال
ولي ز آب زالل ،تشنه ب َود ناگزير

احتجاج امام علي (ع) به غدير
عالمه سيد جعفر مرتضي عاملي
* اشاره:
در طول تاريخ دشمني هاي مختلف و متنوعي با واقعه غدير خم شده تا شايد بتوانند اين
خورشيد نوراني را کم سو بنمايانند که هماره با شکست مواجه شده اند و اکنون با گذشت
بيش از چهارده قرن ،همچنان افراد بسياري از پرتوهاي نوراني اين چراغ پرفروغ بهره مند
مي گردند .يکي از شبهاتي که نزد برخي جلوه نموده اين است که اگر ماجراي غدير واقعيت
داشته و روايت غدير صحيح است ،چرا در احتجاجات حضرت امير (عليه السالم) اشاره اي
به اين موضوع يافت نمي شود؟ زيرا مسلماً اولين کسي که مي بايست آن را مستمسک قرار
دهد و براي دفاع از واليت و حقانيت جانشيني حضرت علي (عليه السالم) از آن بهره ببرد،
خود آن حضرت است.
عالمه سيد جعفر مرتضي عاملي ،در سي و دومين جلد از کتاب گرانسنگ خود« :الصحيح من
سيرة النبي االعظم (صلي اهلل عليه و آله)» به طور مفصل (از صفحه  66تا  )105درباره اين
موضوع ،صحبت نموده اند که در اينجا چکيده اي از آن را تقديم خوانندگان عزيز مي کنيم.
اميد که مايه جلب رضايت مواليمان حضرت صاحب االمر(عليه السالم) را فراهم آورد؛
منظور از احتجاج ،تأييد گرفتن از شاهدان يا مطلعان از يک ماجرا با گواه قرار دادن خداوند
است که مث ً
ال شما را به خدا قسم مي دهم که آيا شما در فالن مکان ،شاهد بهمان ماجرا
نبوديد يا فالن مطلب خاص را نشنيديد يا از آن اطالع نداريد؟
در پاسخ به پرسش طرح شده ،ذکر چند نکته ضروري است:
 -1با توجه به منابع موجود ،اکثر قريب به اتفاق علماي سني به اين حديث تصريح نموده اند.
وقتي همه از اين حديث مطلع باشند و ده ها هزار نفر در روز غدير آن را از پيامبر اکرم
(صلي اهلل عليه و آله) شنيده باشند ديگر چه نيازي به احتجاج است؟ زماني براي اثبات مدعا
افراد متوسل به احتجاج مي شوند که برخي از مطلبي باخبر باشند و برخي ديگر از آن بي
اطالع .در چنين شرايطي از تأييد افراد با اطالع براي مجاب کردن دسته بي اطالع استفاده

»

مي شود .در حالي هزاران تن از افراد مسلح بني اسلم ،آن فجايع پس از سقيفه را به بار آوردند
و بعضي به پيامبر (صلي اهلل عليه و آله) به ناروا گفتند در بستر بيماري هذيان مي گويد که
همگي هفتاد روز پيش از ،از دست دادن رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله) ،در روز غدير پس از
شنيدن صحبت هاي آن حضرت با اميرالمؤمنين (عليه السالم) بيعت کرده بودند.
 -2اينکه در منابع تاريخي صحبت از احتجاجات اميرالمؤمنين (عليه السالم) و حضرت زهرا
(سالم اهلل عليها) به ميان نيامده ،هرگز دليل اين اين نيست که واقعاً ايشان هيچ گاه به اين
موضوع احتجاج نکرده باشند و اين موضوع در تاريخ اتفاق نيفتاده باشد؛ بخصوص که همگي
از دشمني با حضرت امير (عليه السالم) در طول تاريخ و خصوصاً مورخان متاثر از باورهاي
مذهبي و فرقه اي اطالع داريم .طبيعي است که هر آنچه در راستاي احقاق حق ايشان
مي تواند مورد استفاده و تمسک قرار گيرد ،از مجموعه منابع و آثار حذف و طرد شود .اقرار
اهل سنت به اين موضوع تمام پايه هاي عقيدتي و مستندات تاريخي آنان را سست مي کند
و از همين رو بسيار طبيعي است از نقل مطالبي که حقانيت واليت علوي را ثابت مي کنند
طفره بروند .جالب است بدانيم که زهري ،محدث معروف شام تصريح کرده که فضائلي از علي
(عليه السالم) مي دانم که اگر بر زبان بياورم حتماً مرا خواهند کشت.
 -3حقانيت غدير و روايت غدير تنها با احتجاج ثابت نمي شود و احتجاج نکردن دليل بطالن
موضوع نيست؛ آن دسته از اهل سنت که غير اين را ادعا کرده اند خود بايد براي اثبات مدعايشان
دليل بياورند ،بخصوص که داليل مخالفان آنان از استحکام و قوت بيشتري برخوردار است.
 .4موارد متعددي را در منابع شيعي و سني مي توان يافت که به احتجاجات اميرالمؤمنين
(عليه السالم) و حضرت زهرا(سالم اهلل عليها) اشاره شده است که اين نيز يکي ديگر از داليل
اثبات غدير است؛ از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
* احتجاجات اميرالمؤمنين (عليه السالم) و حضرت زهرا (سالم اهلل عليها) به حديث
و ماجراي غدير:
 -1به هنگام بيعت با ابي بکر :در اين هنگام حضرت ،ابتدا به بيعت ابوبکر با ايشان اشاره نمودند

که منظور همان جريان غدير خم است ،سپس به بيانات رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله) در
تبوک ،غدير و ...احتجاج کردند.
 -2در روز شورا (براي انتخاب جانشين خليفه دوم) :در اينجا حضرت امير (عليه السالم) به
عبارات خطبه نبوي (صلي اهلل عليه و آله) در غدير (من کنت مواله )...اشاره نمودند.
 -3در دوره خالفت عثمان :روزي در حضور بيش از دويست نفر به روز غدير و نداي نبوي
(صلي اهلل عليه و آله) به واليت علوي احتجاج کردند.
 -4در کوفه (پس از سال  35هجري) :اين احتجاج پس از اتهام به آن حضرت مبني بر مقدم
داشتن ديگران بر رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله) انجام شده که اکثر حاضران و بنا بر برخي
نقل ها به استثناي تنها سه نفر ،همگي شهادت دادند که در غدير بوده اند و آن خطبه را در
اثبات خالفت علوي شنيده اند.
 -5به هنگام خروج از قصر :عده اي سوار ،به آن حضرت با عبارت «السالم عليک يا موالنا و
رحمة اهلل و برکاته» سالم کردند و ايشان با استناد و احتجاج به ماجراي غدير و تأييد سيزده
يا دوازده صحابي حاضر در جمع ،بر اين عبارت صحه گذاشتند.
 -6در جنگ جمل و به هنگام گفت و گو و احتجاج با طلحه.
 -7در جنگ صفين در حضور دوازده تن از بازماندگان جنگ بدر.
 -8احتجاج حضرت زهرا (سالم اهلل عليها) با غاصبان حقشان.
همچنين امام حسن (عليه السالم) پس از صلح اجباري با معاويه و نيز حضرت سيدالشهداء
(عليه السالم) در خطبه خود در منا ،متذکر غدير شده و بدان احتجاج نموده اند.
* احتجاج و استشهاد ديگران به حديث و ماجراي غدير:
در ميان ديگر صحابه و مشاهير مسلمانان احتجاجاتي به غدير در منابع ذکر شده که برخي
از آنان را با هم مرور مي کنيم:
 -1عبداهلل بن جعفر (همسر حضرت زينب کبري سالم اهلل عليها) با معاويه -2 .عمروبن
عاص همداني -3 .عمرو عاص با معاويه -4 .عمارياسر با عمرو بن عاص -5 .اصبغ بن نباته در

مجلس معاويه -6 .جواني با ابوهريره در مسجد کوفه -7 .مردي با زيد بن ارقم -8 .شخصي
عراقي با جابر بن عبداهلل انصاري که ذهبي حديث را حسن و به شدت عالي با متني متواتر
خوانده است -9 .قيس بن سعد با معاويه -10 .دارميه حجونيه با معاويه -11 .عمرو اودي با
جمعيتي که به اميرالمؤمنين (عليه السالم) دشنام مي دادند -12 .استشهاد عمر بن عبدالعزيز
به حديث غدير -13 .استشهاد زريق غالم امير المؤمنين (عليه السالم) براي عمرو بن عبدالعزيز.
 -14احتجاج مأمون به حديث غدير در بين فقهايي که اسحاق بن ابراهيم و يحيي بن اکثم
در ميان آنان بوده اند.
الزم به ذکر است در نسخه هاي اخير برخي کتاب ها مانند «المعارف» ابن قتيبه دينوري و
نيز «تاريخ يعقوبي» برخي از عبارات فوق حذف يا تحريف شده اند.
* منبع :ماهنامه موعود

