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مطلع سخن
گـــذر	تاریـــخ،	فـــراز	و	فرودهای	 شـــعر	و	شـــاعری	در	
گاه	در	 بســـیاری	را	پشـــت	ســـر	گذاشته	اســـت.	شـــاعران	
درگاه	و	دربـــار	شـــاهان	بـــه	دریوزگـــی	پرداختـــه	و	ذوق	
و	قریحـــه	سرشـــار	خـــود	را	نثـــار	اربـــاب	قـــدرت	و	ثـــروت	
معـــروف	 دربـــاری	 شـــاعران	 بـــه	 اینـــان،	 کـــه	 کرده	انـــد	
جســـتجوی	 در	 شـــاعران	 از	 دیگـــر	 گـــروه	 شـــده	اند.	
کف	 آرمان	هـــای	آســـمانی،	ســـربه	دار	شـــده	و	جـــان	بـــر	
نهادنـــد	و	از	ســـر	اخـــاص	و	ارادت	بـــه	ایـــن	ارزش	هـــا،	
کـــه	با	شـــنیدن	 نغماتـــی	زیبـــا	و	دل	انگیـــز	را	ســـروده	اند	
آن	هـــا،	جان	به	وجـــد	می	آید	و	نفس	بـــه	رقص	می	افتد	

و	دل،	صفـــا	می	گیـــرد.
گـــروه	و	منهج	را	بـــه	قضاوت	 کریـــم،	این	دو	 قـــرآن	
که	خود	مظهر	باغت	و	فصاحت	 نشســـته	اســـت.	قرآن	
ایـــن	 اربـــاب	و	اصحـــاب	 و	نثرپـــردازی	بدیـــع	اســـت	و	
میـــدان	را	به	تحّدی	می	خواند	و	رســـول	و	امیرش؟امهس؟،	
ع	در	عرصـــه	باغـــت	هســـتند،	شـــعر	 ســـاطین	بامنـــاز
و	شـــاعر	و	موازیـــن	آن	را	در	آیـــه	222	از	ســـوره	شـــعراء،	
که	شعرشـــان	خالی	 کرده	اســـت.	ابتدا	شـــاعرانی	 تبیین	
از	شـــعر	و	شـــعور	اســـت	و	نـــان	بـــه	نـــرخ	روز	می	خورند	را	
باطـــل	و	مـــردود	شـــمرده،	ســـپس	شـــاعران	متعهـــد	را	
کند؛	اهـــل	ایمان	هســـتند،	 بـــا	چهار	صفـــت	ممتاز	مـــی	

عمـــل	صالـــح	انجـــام	مـــی	دهنـــد،	دائم	بـــه	یـــاد	معبود	
کر	صفات	الهی	و	باالخره	ظلم	ســـتیز	هســـتند.	 بـــوده	و	ذا
ایـــن	شـــاعر	متعهد	و	دردآشـــنا،	با	شـــعرش	غـــم	و	اندوه	
از	دل	هـــا	می	ســـترد	و	بـــذر	امید	بـــر	جان	ها	می	افشـــاند.	
شـــعر	شـــیعه،	از	ایـــن	دســـت	و	شـــاعر	آن	از	ایـــن	جنس	

است. شـــاعران	
مهـــارت	و	توانمنـــدی	امیرالمؤمنیـــن؟س؟	در	شـــعر	
ســـخنوری	 در	 ایشـــان	 باغـــت	 و	 فصاحـــت	 ادب،	 و	
علیـــه	 ایشـــان	 انقابـــی	 شـــیعیان	 ســـتیزه	جویی	 نیـــز	 و	
در	 عباســـی،	 و	 امـــوی	 عصـــر	 در	 جـــور	 دســـتگاه	های	

بوده	انـــد. مؤثـــر	 شـــیعه	 ادب	 و	 شـــعر	 بالندگـــی	
نهضت	عظیم	عاشـــورا	هم	توانســـت	روح	حماسی	
شـــیعه	را	در	قالـــب	نظـــم	و	نثـــر	بـــه	مراتـــب	ارتقـــا	دهد.	
غدیـــر	و	حماســـه	جاودانـــه	آن	نیـــز	از	جایـــگاه	رفیعی	در	
فـــراوان،	 ادب	شـــیعه	برخـــوردار	اســـت.	غدیریه	هـــای	
که	عامه	امینـــی؟هر؟،	آن	ها	 دلیلـــی	بر	این	مدعاســـت	
آورده	 گـــرد	 »الغدیـــر«،	 کتـــاب	عظیـــم	 را	در	مجلـــدات	

است.


مضامین	ادبی	شـــیعه	در	قالب	نظم	و	نثر،	در	عصر	

امـــوی	و	عباســـی،	بـــر	محـــور	فضائل	ائمـــه	هدی؟مهس؟،	
پاســـخ	بـــه	افترائات	علیه	شـــیعه،	شـــرح	مظالـــم	حّکام	
جـــور	و	ذکر	مصائـــب	و	مراثـــی	اهل	بیـــت؟مهس؟	و	دفاع	از	

حقـــوق	حقه	آنان	اســـت.
کشـــتار	 فاجعه	طف،	حبس	و	شـــهادت	ائمه؟مهس؟،	
بنـــی	هاشـــم	و	علویـــان،	مقابلـــه	بـــا	آراء	اهـــل	ســـنت	و	
فتـــاوای	برخـــی	از	فقهـــای	آنـــان	نیـــز،	جلوه	دیگـــری	از	

مضامیـــن	ادب	شـــیعی	می	باشـــد.
که	در	حقیقـــت	در	لفظ	و	معنا،	پیرو	 ادبیات	شـــیعه	
کام	امیرالمؤمنیـــن	و	ائمه	معصومین؟مهس؟	می	باشـــد	بر	
محـــور	خونخواهی	و	انتقام	از	ســـتمکاران،	انتظار	فرج،	
امیـــد	بـــه	آینـــده	و	پیـــروی	از	آرمان	هـــای	تشـــیع	قـــوام	

یافت.


کمیت	اسدی،	ســـید	رضی،	دعبل	 ســـید	حمیری،	
کوفـــی	و	غیره	از	جمله	بزرگان	و	شـــاعر	 خزاعـــی،	عبدی	
کـــه	در	ادوار	مختلـــف	بـــر	 شـــیعه	محســـوب	می	شـــوند	
کردنـــد	و	بعضـــی،	 ســـیاق	و	برنامـــه	مذکـــور	مجاهـــدت	
حماســـه	های	 و	 نهـــاده	 ارزش	هـــا	 ایـــن	 راه	 در	 جـــان	

گذاردند. جاویـــدان	از	خـــود	بـــه	جـــای	

دعبـــل	خزاعـــی	از	معاریف	شـــخصیت	های	شـــیعه	
که	خود	را	بـــه	طمع	ورزی	به	مـــال	و	ثروت	ارباب	 اســـت	
قـــدرت	نیالـــود.	بســـیاری	از	ســـروده	های	او	حکایـــت	از	
علـــّو	طبع	او	دارد.	او	از	آزادمنشـــی	والیی	برخوردار	بود	و	
تعهـــد	خود	را	بـــه	توالی	ائمه	شـــیعه	و	تبـــری	از	خلفای	
بنی	عبـــاس	بـــا	قـــدرت	ابـــراز	می	کـــرد.	دعبـــل	از	ســـوی	
دیگـــر،	یکه	تاز	عرصـــه	شـــعر	در	زمان	خود	می	باشـــد،	او	
کـــرد	و	در	 در	ســـیاق	ادبـــی	شـــعر،	تحولی	عمیـــق	ایجاد	
جایگزینـــی	معانـــی	در	قالب	های	شـــعری،	مبـــدع	بود.

والّسالم علی من یخدم الحّق لذات الحّق
محمدحسن مشکوری

محمدحسن مشکوری

حقیقت  در  که  شیعه  ادبیات 
پیرو  معنا،  و  لفظ  در 
ائمه  و  امیرالمؤمنین  کالم 
بر  می باشد  معصومین؟مهس؟ 
از  انتقام  و  خونخواهی  محور 
امید  فرج،  انتظار  ستمکاران، 
آرمان های  از  پیروی  و  آینده  به 

تشیع قوام یافت.
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شعــر  و شعــرای غـدیــری
در الغدیر عالمه امینی؟هر؟

محمدحسین مشکوری

فرهنگ	 پیرو	 و	 تابع	 جامعه	ای،	 هر	 در	 شاعر	
نوعی	 چند	 هر	 شاعر،	 ذهن	 و	 است	 خویش	 زمان	
خود	 زمان	 فرهنگ	 از	 بیش	 اما	 دارد،	 معرفت	 و	 شعور	
که	 آنجا	 ولی	 نمی	رود.	 فراتر	 جامعه	اش	 ساختارهای	 و	
اندیشه	 و	 می	شود	 دگرگون	 او	 زمانه	 و	 عصر	 فرهنِگ	
روشن	رایی،	 و	 حکمت	 و	 می	یابد	 ارتقاء	 عقانیت،	 و	
نیز	 شاعر	 شعور	 و	 عاطفه	 می	گیرد،	 جای	 اذهان	 در	
او	رنگ	حکمت	و	عقانیت	بخود	 تغییر	می	کند	و	شعر	
می	گیرد.	لذاست	که	پیامبر	گرامی	اسام؟ص؟	می	فرماید:	
ة«	)همانا	در	شعر	حکمت	است(.	

َ
ِحکم

َ
عر ل ِ

ّ
 من الش

َّ
»ِان

نمونه	 عنوان	 به	 دارد.	 فراوانی	 کارایی	های	 شعر	
سرایندگان	 بزرگان،	 و	 فرمانروایان	 مجلس	 در	 هم	
و	 شور	 هزار	 با	 مادران،	 هم	 و	 می	کنند	 هنرنمائی	 شعر	
زمزمه	 را	 اشعاری	 فرزندانشان،	 گاهواره	 کنار	 در	 شعف	
می	بخشند.	 آرامش	 را	 خود	 ناآرام	طفل	 دل	 و	 می	کنند	
تلقیِن	اوصاف	پسندیده	 آغازگِر	 کودکی،	 از	سنین	 شعر،	

پی	 و	 رگ	 در	 را	 ایمان	 شور	 و	 نیکوست	 و	خصلت	هاى	
روِح	 جسمی،	 رشد	 همراه	 به	 و	 می	دهد	 جاى	 جوانان	
به	رویش	 افق	هاى	دیگرى	 و	 پرواز	در	می	آورد	 به	 را	 او	
به	 را	 دلش	 و	 می	سازد	 آشنا	 کان	 پا با	 را	 او	 می	گشاید،	
می	گرداند.	 مرتبط	 و	 متصل	 پیغمبر؟ص؟،	 خاندان	
شعر،	می	تواند	در	پی	یك	خروش،	سازمان	مخالفین	را	
ما	 باالخره	همه	 و	 کند.	 ذلیلشان	 و	 و	خوار	 کوبد	 درهم	
که،	شعر	خوب،	چه	شورى	در	دل	و	چه	 نیک	می	دانیم	

خروشی	در	سر	می	افکند.
همچنین	شعر	شاعر،	فضائل	اخاقی	و	امور	معنوى	
را	با	روح	شنونده	در	آمیخته	و	با	یك	جذبه	عمیق،	رهرِو	
فضاى	 می	رساند.	 حقیقت	 زالل	 چشمه	 به	 را	 حق	جو	
را	 دل	نشینش	 فریاد	 و	 وسیع	تر	 را	 انسان	ها	 روح	 وسیع	
که	 آوازهایی	 بسیار	 چه	 و	 می	رساند	 انسانی	 هر	 دل	 به	
از	دل	شاعران	بر	می	خیزد	و	در	دل	شب،	نواى	دلنشین	
است	 نغمه	هایی	 و	 نوا	 این	چنین	 لذا	 عارفان	می	گردد.	

طلوع	 و	 می	افکند	 زندگی	 شور	 رهروان،	 دل	 در	 که	
صبحی	دل	افروز	را	به	بشر،	نوید	می	دهد.

پیشین	 پاك	سرشِت	 ادیباِن	 اشعار	 به	 که	 هنگامی	
مرحله	 از	 که	 می	یابیم	 سطحی	 در	 را	 آنها	 می	نگریم،	
به	 گشتن	 از	 و	 گرفته	 اوج	 کنی،	 عبارت	پرا و	 لّفاظی	
بر	 را	 و	شعرشان	 مانده	اند	 دور	 به	 آن،	 و	 این	 تملق	 گرد	
بشرى	 معارف	 نشر	 و	 انسانی	 مکتِب	 سازندگِی	 پایه	
قرآن	 از	 پیروى	 به	 راه،	 این	 در	 و	 انداخته	اند،	 کار	 به	
سودمند،	 و	 پندآموز	 سخنان	 از	 و	 پرداخته	 حدیث	 و	
دیدگاه	 در	 ادبیاتی	 چنین	 بنابراین،	 ننموده	اند.	 دریغ	
بشریت	 که	 است	 حکمت	 صاحبان	 و	 دانشمندان	
تاریخ	 اهل	 و	خواسته	 می	نماید	 احتیاج	 احساس	 بدان	
اثر	 گران	بهاترین	 بخش،	 این	 در	 ما،	 انسان	هاست.	 و	
را	از	این	اشعار	برمی	گیریم	و	بر	مبانی	مکتب	و	مذهب	
که	چگونه	شاعر	 حق	جوى	شیعه،	استدالل	می	نماییم	
اندیشمند	ما،	از	عمق	جان		مایه	می	گیرد	و	خصلت	هاى	
نیکوى	آل	محّمد؟مهس؟	را	نمودار	می	سازد،	و	با	هنر	شعر	
و	در	دیدگاه	 را	جلوه	گر	نموده	 و	شاعرى	خود،	حقیقت	

نسل	هاى	آینده	و	تشنگان	حق،	به	نمایش	می	گذرد.

C  شعرای غدیری
اّما	شعراى	غدیر،	درصدد	بیان	واقعه	ای	هستند	که	
گفته	اند،	چه	 در	دنیاى	عینی	شان	واقع	شده	و	آن	چه	
در	قالب	نظم	و	یا	در	قالب	نثر،	بیان	آن	حقیقت	است،	
گرایشی	به	خیال	پردازى	داشته	 بدون	آن	که	هیچ	گونه	
مستند	 روایتی	 هم	چون	 اشعارشان	 واقع	 در	 باشند.	
قالب	هاى	طائی	 در	 مناسب،	 قافیه	هاى	 با	 که	 است،	

کید	 شعر	در	آمده	اند	تا	این	گونه	قصه	تاریخی	غدیر	را	تأ
عالی	مقام	 شعراى	 این	 از	 یك	 هر	 آن	که	 ضمن	 کنند.	
راویان	 زمره	 در	 هستند-	 دانشمندان	 از	 کثرشان	 ا -که	
حدیث	غدیرند.	لذا	شاعران	قرن	اول	هجرى	با	مدیحه	
و	مرثیه	های	خود،	همچون	شمشیر	بّران،	از	پیشوایان	
کی	 کردند	و	شعرشان	به	ماننِد	تیر	خطرنا دین	حمایت	
اعام	 جز	 بوم،	 و	 مرز	 هر	 در	 و	 بود	 دشمن	 جگر	 در	
کارى	نمی	پرداختند.	 دوستی	خاندان	محّمد؟مهس؟،	به	
زیادى	 هدایای	 و	 فراوان	 مبالغ	 دین،	 پیشوایان	 لذا	
تأمین	 برای	 کردن	 کار	 از	 تا	 می	دادند	 شاعران	 این	 به	
شده	 مستغنی	 و	 بی	نیاز	 خانواده	شان،	 و	 خود	 معاش	
الهی	 و	 انسانی	 روح	 کردن	 زنده	 که	 مهم	 امر	 این	 به	 و	
آشنا	 حیاتی	 امر	 این	 با	 را	 مردم	 و	 ورزند	 اشتغال	 است،	
ما	 امام	صادق؟س؟	می	فرماید:	درباره	 سازند.	چنان	که	
روح	القدس	 جانب	 از	 این	که	 مگر	 نگوید	 شعرى	 کسی	
َکّشی،	دانشمند	بزرگ	علم	رجال،	در	کتاب	 تأیید	گردد.	
که:	چند	 »رجال«	خود،	از	ابوطالب	قمی	روایت	می	کند	
شعرى	سرودم	و	به	محضر	امام	باقر؟س؟	فرستادم	و	در	
کردم.	از	حضرت	 ضمن	اشعارم	از	پدر	ایشان	نیز	یادى	
نیز	 پدرشان	 مصیبت	 در	 تا	 فرمایند	 اجازه	 کردم	 تقاضا	
اشکالی	 نوشتند:	 جواب	 در	 کنم.	حضرت	 نوحه	سرائی	
که	هم	براى	پدرم	و	هم	براى	من	نوحه	سرایی	 نیست	

کنی،	خدا	به	تو	جزای	نیک	دهد.

C   کالم پیامبر و ائمه شعرای مکتبی در 
معصومین؟مهس؟

	آن	چه	امامان	بر	حّق	ما	در	تشویق	شعرا	فرمودند،	

وشــن اســت کــه برگزیــده ای از کتــاب الغدیــر عالمــه   	 ایــن مقالــه فصــل نهــم از کتــاب خــط ر
امینــی؟هر؟ می باشــد و توســط نشــر معــارف در ســال 92 بــه چــاپ رســیده اســت.

| | |  جایگاه شعر و شاعری در کتاب شریف »الغدیر« عالمه امینی؟هر؟

می فرماید:  صادق؟ع؟  امام 
شعرى  کسی  ما  درباره 
جانب  از  که  این  مگر  نگوید، 

»روح القدس« تأیید گردد. پیامبر گرامی؟ص؟ می فرماید:
»  

ݨݨݨٌ
ة عر َلِحکمݨݨݦݨَ ِ

ّ
ن  الش »إّن مݬݬݬݬݬݬݬݬݬِ

همانا در شعر حکمت است.
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زیرا	 آموخته	اند،	 بزرگوارشان	 جّد	 از	 که	 است	 رفتارى	
و	 کان	 پا مدح	 به	 بسیار	 را	 شاعران	 کرم؟ص؟،	 ا رسول	
خود	 چنان	که	 می	فرمودند،	 تشویق	 مخالفین	 دشمنی	
می	خواستند	 دیگران	 از	 و	 می	خواندند	 شعر	 حضرت	
مراعات	 را	 شعر	 رسالت	 که	 آنان	 به	 و	 بخوانند	 شعر	 که	

می	نمودند،	ارج	می	نهادند.	
به	عنوان	نمونه،	عبداهّلل	بن	رواحه،	از	جمله	یاران	
و	 می	خواند	 شعر	 حضرت	 برای	 که	 است	 پیامبر؟ص؟	
ایشان	را	خوشحال	می	نمود.	براء	بن	عازب	در	روایتی	
که	خاك	هاى	خندق	 کرم؟ص؟	را	دیدم	 می	گوید:	پیغمبر	ا
شکم	 روى	 خاك	 و	 گرد	 که	 حالی	 در	 می	کرد،	 حمل	 را	
شعر	 هنگام	 آن	 در	 حضرت	 و	 بود	 پوشانده	 را	 حضرت	
پیغمبر	 هم	چنین	 می	کرد.	 زمزمه	 را	 رواحه	 بن	 عبداهّلل	
کرم؟ص؟	از	شعر	حّسان	بن	ثابت	در	روز	غدیر	خم	بسیار	 ا
کردند	و	فرمودند:	تا	آن	هنگام	 به	وجد	آمدند	و	او	را	دعا	
که	با	سخنت	ما	را	یارى	می	کنی،	از	تأییدات	روح	القدس	

گردى. بهره	مند	


سرودن	 به	 را	 شعرا	 پیوسته	 کرم؟ص؟	 ا پیغمبر	
ایشان	 از	طرفی	 و	 فرا	می	خواندند	 اشعار	در	وصف	شان	
و	 حسب	 و	 مخالفین	 گفتار	 که	 می	نمودند	 تشویق	 را	
و	 گرفته	 یاد	 مطلع	 افراد	 از	 را	 آن	ها	 اطاعات	 و	 نسب	
و	 برخاسته	 ایشان	 با	 مقابله	 به	 ضعف،	 نقاط	 ذکر	 با	
شعرا	 به	 همواره	 سازند.	 سرشکسته	 و	 خفیف	 را	 آنان	
مؤمن	 که	 چرا	 کنید،	 هجو	 را	 دشمنان	 می	فرمودند:	
به	 کند.	 مجاهده	 خدا	 راه	 در	 باید	 خود	 مال	 و	 جان	 با	
یاد	 قسم	 اوست،	 قدرت	 قبضه	 در	 محّمد	 جان	 آنکه	
که	 که	شعر	شما	همانند	تیرهاى	آتشینی	است	 می	کنم	
یا	 و	 نابود	می	سازد.	 را	 آنها	 و	 را	می	شکافد	 قلب	دشمن	
با	 شعرتان	 با	 شما	 که	 هنگامی	 می	فرمودند:	 شعرا	 به	
مجاهدانی	 مانند	 برمی	خیزید،	 مخالفت	 به	 مخالفین	
که	تیرها	را	به	سمت	دشمن	پرتاب	می	کنند.	و	 هستید	

که	به	وظیفه	مقدس	شاعرى	 نیز	می	فرمودند:	شعرایی	
را	 دشمن	 پشت	 خود،	 زبان	 شمشیر	 با	 و	 می	پردازند	
و  نوا 
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که	ایمان	آوردند	و	عمل	 کسانی	 وا...«1	)مگر	
ُ

ِلم
ُ

ِد ما ظ
ْ

ع
َ
ب

اینان	 که	 بودند،	 خدا	 یاد	 به	 زیاد	 و	 دادند	 انجام	 نیك	
کشیدند،	یارى	حق	شامل	حالشان	 که	ظلم	 بعد	از	این	
به	 مالك	 بن	 کعب	 که	 است	 روایتی	 در	 می	شود...(.	
نظر	 پرسید:	 و	 رسید	 کرم؟ص؟	 ا رسول	 حضرت	 خدمت	
که	در	سوره	شعراء	درباره	شاعران	وارد	 شما	درباره	آیاتی	
با	 هستید	 شما	 همانا	 فرمودند:	 چیست؟حضرت	 شده	

شمشیر	زبان،	در	جهادید.


که	به	وسیله	شعر	 این	دعوت	روحی	و	یارى	دین	
انجام	می	گرفت	و	از	تأیید	قرآن	و	حدیث	هم	برخوردار	
زمان	 همچون	 نیز	 طاهرین؟مهس؟	 ائمه	 زمان	 در	 بود،	
زمانه	 و	 عصر	 آن	 مردم	 و	 بود	 برقرار	 خدا؟ص؟	 رسول	
زنده	 قلوبشان	 بیت؟مهس؟،	 اهل	 شعراى	 شعر	 از	 نیز،	
آمیخته	 جانشان	 با	 والیت	 مکتب	 حقائق	 و	 می	گشت	
با	 نزدیک،	 و	 دور	 نقاط	 از	 شعرا،	 پیوسته	 می	گردید.	
به	 خود،	 دینی	 چکامه	هاى	 و	 مذهبی	 قصائد	 آوردن	
و	 تفقد	 مورد	 و	 می	شدند	 مشرف	 ائمه؟مهس؟	 خدمت	
چکیده	 که	 را	 آنان	 شعر	 و	 می	گرفتند	 قرار	 ایشان	 کرام	 ا
فکر	و	اندیشه	شان	بود،	به	نظر	اعجاب	می	نگریستند	و	
مقدمشان،	محفل	ها	 احترام	 به	 می	فرمودند.	 تحسین	
مجالس	 آن	 به	 را	 خود	 دوستان	 و	 می	دادند	 تشکیل	
گرانبها،	 دعوت	می	کردند	و	با	دادن	صله	و	جائزه	هاى	
نکاتی	 و	 قرار	می	دادند	 و	مرحمت	 نوازش	 را	مورد	 شعرا	
ایشان	 به	 بود	 آنان	 شعر	 نقص	 و	 خلل	 موجب	 که	 را	
طاهرین؟مهس؟	 ائمه	 دوره	 در	 لذا	 می	نمودند.	 گوشزد	
پیشرفت	هایی	در	شعر	و	ادب	پیدا	شد	و	به	کمال	گرائید	
اجتماعی	 فنون	 و	 علوم	 بیشتر	 از	 روز،	 آن	 اجتماع	 در	 و	

پیشی	
شعر	 اهمیت	 گرفت.	

پا	 به	 که	 رسید	 جایی	 به	
نمودن	مجلس	شعر	و	صرف	وقت	نمودن	به	خاطر	آن	
اعمال	عبادی	شمرده	 اهل	بیت؟مهس؟،	جزء	 در	مکتب	
گاهی	اوقات	بعضی	از	اشعار	نغز	و	دلنشین،	در	 می	شد	و	
شریف	ترین	اوقات	خوانده	می	شد	و	بر	بزرگترین	اعمال	
این	 که	 چنان	 می	گشت.	 مقدم	 مستحب،	 عبادى	
امام	صادق؟س؟	 رفتار	 و	 گفتار	 از	 به	وضوح	 را	 حقیقت	
»هاشمیات«	 نام	 به	 که	 ُکمیت	 مشهوِر	 شعر	 به	 نسبت	
معروف	گشت،	در	می	یابیم.	در	این	رابطه	روایتی	است	
که	نور	 که	نقل	می	کند:	کمیت	در	ایام	تشریق	)روزهایی	
ماه	به	آخرین	حد	خود	در	نورانیت	می	رسد(	در	ِمنا	بر	آن	
حضرت	وارد	شد	و	اجازه	خواست	تا	براى	حضرت	از	اشعار	
ایام	بسیار	شریف	و	 این	 خود	بخواند.	حضرت	فرمود:	
کرد:	این	اشعار	درباره	شما	 کمیت	عرض	 باارزش	است.	
سروده	شده!	امام	چون	این	جواب	را	شنیدند،	دستور	
شعرش	 او	 تا	 شوند	 جمع	 همراهانش	 و	 یاران	 تا	 دادند	
به	 کمیت	هم	قصیده	معروف	 آن	جمع	بخواند.	 در	 را	

از	 را	 »المیه«	
خواند.	 هاشمیاتش	 قصاید	 میان	
را	 او	 حضرت	 اشعارش،	 اتمام	 از	 پس	
دست	 یك	 و	 دینار	 هزار	 و	 فرمودند	 دعا	

خلعتی	به	او	مرحمت	نمودند.


که	امام	باقر؟س؟	به	 در	روایت	دیگری	آمده	است	
که:	 فرزند	بزرگوارشان	امام	صادق؟س؟	وصیت	نمودند	
کن	 براى	نوحه	سرایان	وقف	 را	 از	مال	من	 فان	مقدار	
این	 به	 حاجیان	 که	 زمانی	 در	 و	 ِمنا	 در	 سال	 ده	 تا	 که	
هدف	 کنند.	 نوحه	سرایی	 من	 بر	 می	آیند،	 سرزمین	
حضور	 با	 ساله	 همه	 که	 بود	 آن	 وصیت،	 این	 از	 امام	
تجدید	 مراسم	 این	 مذهبی،	 و	 فرقه	 هر	 از	 مسلمانان	
شود	تا	مسلمانان	به	حقائق	مکتب	اهل	بیت؟مهس؟	آشنا	
به	 گردند.	 متمایل	 امامت،	 مسأله	 به	 نسبت	 و	 گردند	
مورد	 پیوسته	 بیت؟مهس؟،	 اهل	 شعراى	 جهت،	 همین	
و	 مجلس	آرایی	 زیرا	 بودند،	 مخالفین	 غضب	 و	 خشم	
بدین	 و	 می	آمد	 گران	 بر	دشمنان	 آن	ها	 مدیحه	سرایی	
و	 کید	 از	 هدٰى؟مهس؟،	 ائمه	 مدیحه	سرایان	 جهت،	

شعرا  به  همواره  پیامبر؟ص؟ 
هجو  را  دشمنان  می فرمودند: 
جان  با  مؤمن  که  چرا  کنید، 
خدا  راه  در  باید  خود  مال  و 

مجاهده کند. 

فرزند  به  باقر؟س؟  امام 
صادق؟س؟  امام  بزرگوارشان 
مقدار  فالن  که  نمودند  وصیت 
را براى نوحه سرایان  از مال من 
منا  در  سال  ده  تا  که  کن  وقف 
به  حاجیان  که  زمانی  در  و 
من  بر  می آیند،  سرزمین  این 

نوحه سرایی کنند.

1-	آیه	227	سوره	شعرا
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گاهی	 دسیسه	هاى	دشمنان	همیشه	در	هراس	بودند	و	
آواره	 زندگی	شان	 و	 خانه	 از	 جانشان	 حفظ	 براى	 هم	
گوشه	اى	با	رنج	و	مشّقت	به	سر	می	بردند	 می	شدند	و	در	
هر	 متحمل	 می	شدند،	 دستگیر	 آن	ها،	 از	 بعضی	 گر	 ا و	
گاهی	زبان	شان	بریده	 گونه	شکنجه	ای	قرار	می	گرفتند.	
و	 رفتند	 می	 زندان	 به	 و	 می	شدند	 تبعید	 یا	 و	 می	شد،	
کتك	می	خوردند	و	در	عاقبت،	در	اثر	پایمردی	و	ایثار	و	
ائمه	هدی؟مهس؟،	شربت	 اعتای	مکتب	 راه	 در	 مقاوت	

شهادت	می	نوشیدند

C  شعر و علمای مکتب اهل بیت؟مهس؟
سیره	 از	 نیز	 بیت؟مهس؟	 اهل	 مکتب	 بزرگان	 و	 علما	
خدمت	 راه	 در	 و	 کردند	 پیروى	 معصومین؟مهس؟	 ائمه	
به	دین	و	حمایت	از	حریم	و	ناموس	مذهب	و	حفظ	و	
در	 تا	 پا	خاستند	 به	 اهل	بیت؟مهس؟	 آموزه	های	 حراست	
عصر	و	زمانه	خود	نام	ائمه	را	رواج	دهند.	لذا	نسبت	به	
شعراى	اهل	بیت؟مهس؟	توجه	ویژه	می	نمودند	و	با	دادن	
را	 ایشان	 تشویق	 موجبات	 فراوان،	 و	صله	های	 جایزه	
و	 فقهی	 کتب	 تألیف	 به	 که	 چنان	 و	 می	کردند	 فراهم	
کتب	 تدوین	 به	 می	دادند،	 اهمیت	 اسامی	 معارف	
شعرى	و	تشریح	فنون	ادبی	می	پرداختند	تا	اصول	شعر	

و	ادب	تقویت	شده	و	جاوید	بماند.
ثقةاالسام	 مرحوم	 بزرگوار،	 و	 الشأن	 عظیم	 شیخ	
کتاب	 تألیف	 راه	 را	در	 که	بیست	سال	عمر	خود	 کلینی	
که	 اشعارى	 بر	 مشتمل	 کتابی	 نمود،	 صرف	 »الکافی«	
تألیف	 را	 است	 شده	 سروده	 بیت؟مهس؟	 اهل	 وصف	 در	
که	 عیاشی،	 مرحوم	 همچنین	 است.	 نموده	 تدوین	 و	
نام	 به	 	 کتابی	 است،	 شیعه	 برجسته	 فقهای	 زمره	 در	
آن	 مرحوم	شیخ	صدوق،	 نیز	 و	 دارد	 الشعر«	 »معاریض	
کتاب	 عالم	جان	باخته	احیاى	فقه	و	حدیث	هم	داراى	
کتاب	 که	 شیعه	 علمای	 و	 بزرگان	 دیگر	 از	 است.	 شعر	
دارند	 اشعار	 دیوان	 تعبیری،	 به	 یا	 و	 شعری	 مستقل	
او	 ارزنده	 خدمات	 که	 مفید،	 شیخ	 مرحوم	 به	 می	توان	

نسبت	به	اسام	و	مسلمین	بر	احدى	پوشیده	نیست،	
سید	 مرحوم	 القدر	 جلیل	 سید	 همچنین،	 نمود.	 اشاره	
شعرى	 مفصل	 دیوان	 داراى	 )علم	الهدى(،	 مرتضی	
نفیسی	 تألیفات	 نیز	 فنون	شعر	 در	 آن	 بر	 و	عاوه	 است	
که	نام	بردیم،	فقها	و	علماى	دیگر	 دارد.	غیر	از	بزرگانی	
اعیاد	 در	 پیوسته	 و	 بوده	اند	 راه	 این	 نیز،	مشوق	 شیعه	
عید	 روز	 و	 ائمه؟مهس؟	 والدت	 روزهاى	 قبیل	 از	 مذهبی،	
غدیر،	مجالس	بزرگی	تشکیل	می	دادند	و	مراسم	جشن	
با	 که	در	روزهاى	وفات	 برپا	می	نمودند.	چنان	 و	سرور	
دعوت	از		شعرا،	مجالس	مرثیه	سرایی	منعقد	می	کردند	
احیاء	 را	 بیت؟مهس؟	 اهل	 مکتب	 ترتیب،	 این	 به	 و	
می	نمودند	و	دل	هاى	شنوندگان	را	از	مهر	و	محبت	به	
ایشان	 با	 را	 مردم	 معنوى	 پیوند	 و	 لبریز،	 خاندان	 این	
محکم	می	ساختند.	شعرا	همواره	در	این	مجالس	مورد	
احترام	و	تکریم	بودند	و	جائزه	هاى	شایسته	اى	به	آنها	

اعطا	می	شد.


آیت	اهّلل	 حضرت	 از	 می	توانیم	 نمونه	 عنوان	 به	
کو(	در	سامراء	یاد	 میرزای	شیرازى	)صاحب	فتوای	تنبا
که	امت	اسامی	در	زیر	سایه	آن	رادمرد	اسام،	به	 کنیم	
عزت	و	عظمت	رسید	و	رشته	رهبری	اش	جهان	اسام	
وفیات،	 و	 اعیاد	 ایام	 در	 بزرگ	مرد،	 آن	 گرفت.	 بر	 در	 را	
و	 می	داد	 تشکیل	 دینی	 مجالس	 و	 محافل	 پیوسته	
را	در	آن	مجالس	 نامِی	نواحی	مختلف	 ادباء	و	شعراِی	
دعوت	می	کردند	و	با	خواندن	اشعار	و	قصائد	خود،	مورد	
عواطف	و	لطف	ایشان	قرار	می	گرفتند	و	از	تشویق	ها	و	
یکی	 در	 روزی	 بهره	مند	می	شدند.	 بزرگوار	 آن	 عطایاى	
عصمت	 بیت	 اهل	 روشن	دل	 شاعر	 مجالس،	 این	 از	
شیوایی	 قصیده	 حّلی،	 حیدر	 سّید	 طهارت؟مهس؟،	 و	
لیره	 	20 داشت	 قصد	 شیرازی	 میرزای	 سپس،	 سرود.	
عثمانی	به	عنوان	صله،	به	سّید	حیدر	بدهد،	ولی	بعد	
که	قضیه	را	با	عموى	خود	حاج	میرزا	اسماعیل	 از	این	

دربار	 شاعر	 او	 گفت:	 میرزا	 به	 وى	 گذاشت،	 میان	 در	
اهل	بیت؟مهس؟	است	و	این	مقدار،	زیبنده	مقام	ایشان	
امثال	دعبل	و	حمیرى	و	نظایر	 از	 نیست.	سّید	حیدر،	
این	دو	برتر	است.	پیشوایان	دین	به	شاعران	زمان	خود	
 100 شما	 است	 سزاوار	 و	 می	دادند	 طا	 از	 پر	 کیسه	هاى	
لیره	و	با	دست	شریف	خود	به	ایشان	بدهید.	لذا	میرزای	
شیرازی،	مبلغ	100	لیره	به	عنوان	صله	و	با	کمال	تجلیل	
این	 و	احترام	به	سّید	حیدر	مرحمت	فرمودند	و	دست	

شاعر	اهل	بیت؟مهس؟	را	بوسیدند.	2
کتاب	 در	 امینی	 عامه	 مرحوم	 منظور،	 همین	 به	
»الغدیر«	خود،	ابیاتی	از	اشعار	شعرای	قرن	اول	تا	قرن	
بیت	 اهل	 و	 غدیر	 ماجرای	 وصف	 در	 که	 را	 دوازدهم	
و	 می	شود	 متذکر	 را	 سروده	اند	 طهارت؟مهس؟	 و	 عصمت	
به	تفصیل	پیرامون	آن	ابیات	و	توضیح	و	تشریح	آن	ها	
کتب	اهل	 کریم	و	احادیث	موجود	در	 توسط	آیات	قرآن	
سنت	می	پردازد.	بنابراین	از	105	شاعر	در	قرون	مختلف	
بیان	 را	 اشعارشان	 از	 ابیاتی	 مناسبت،	 به	 و	 نام	می	برد	
می	کند.	اما	ما	در	اینجا	تنها	به	ذکر	ابیاتی	از	8	شاعر	در	

قرون	اول،	دوم	و	سوم	بسنده	می	کنیم:

C  شعرای غدیری منتخب قرن اول 
نبی	 از	 پس	 ایشان	 علی؟س؟:	 امیرالمؤمنین 
اعظم؟ص؟،	فصیح	ترین	فرد	عرب	و	آشناترین	آن	ها	به	
بزرگان	 می	باشد.	 عربی	 کام	 مضامین	 و	 خصوصیات	
خود	 کتاب	های	 در	 علی؟س؟	 از	 شعری	 سنت،	 اهل	
که	حضرت	از	واژه	»موال«	در	سخن	پیامبر	 نقل	می	کنند	
ه«	
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»م فرمود:	 که	 کرم؟ص؟	 ا

امامت	 که	 کسی	 که	»موال«	یعنی	 چنین	فهمیده	است	
پیامبر	 از	 اطاعت	 همانند	 او	 از	 اطاعت	 و	 دارد	 مطلقه	
این	 با	 رابطه	شعری	 این	 در	 و	 است.	 واجب	 کرم؟ص؟	 ا

مضمون	سروده	اند:

محمد	النبی	أخی	و	صنوی

و	حمزة	سید	الشهداء	عمی
)محمد؟ص؟،	پیامبر	خدا،	برادر	بسیار	شفیق	و	مهربان	من	

است	و	حمزه	سیدالشهدا؟هر؟	عموی	من	است(

و	جعفر	اّلذی	یضحی	و	یمسی
یطیر	مع	المائکة	ابن	اّمی

که	شب	و	روز	با	فرشتگان	الهی	 کسی	 )و	جعفر؟هر؟،	همان	
در	پرواز	است،	برادر	و	پسر	مادر	من	است(	

و	بنت	محمد	سکنی	و	عرسی
منوط	لحمها	بدمی	و	لحمی

که	 )دختر	محمد؟ص؟،	مایه	آرامش	و	همسر	من	است،	
گوشت	من	در	آمیخته	است( گوشت	او	با	خون	و	

و	سبطا	أحمد	ولدای	منها
کسهمی فأیکم	له	سهم	

)	و	دو	نوه	احمد؟ص؟،	پسران	من	از	فاطمه	هستند.	حال	چه	
کسی	افتخاراتی	همچون	افتخارات	من	دارد؟!(

سبقتکم	إلی	اإلسام	طّرا
کان	من	فهمی	و	علمی علی	ما	

گرفتم،	به	عاوه	همه	 )در	اسام	آوردن	بر	همه	شما	سبقت	
که	دارا	هستم( فهم	و	علمی	

فأوجب	لی	والیته	علیکم
رسول	اهّلل	یوم	غدیر	خم

)	از	این	رو،	پیامبر	خدا؟ص؟	در	روز	غدیر	خم،	والیت	خویش	
بر	شما	را	برای	من	قرار	داد	و	آن	را	بر	شما	واجب	نمود(

فویل	ثّم	ویل	ثّم	ویل

مشوق  شیعه،  علماى  و  فقهاء 
در  ݔوسته  ݫ ݫ پىݫ و   بوده اند  راه  این 
اعیاد مذهبی ، از قبیل روزهاى 
عید  روز  و  ؟مهس؟  ائمه    والدت 
تشکیل  بزرگی  مجالس  غدیر، 
و  جشن  مراسم  و  می دادند 

سرور برپا می نمودند.

فأوجب لی والیته علیکم
رسول اهّلل یوم غدیر خم

2-	برگزیده	ای	از	الغدیر،	جلد	2،	صفحات	11	تا	51
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لمن	یلقی	اإلله	غدا	بظلمی
که	در	روز	قیامت،	خدا	را	در	 کسی	 )پس	صدها	بار،	وای	بر	

کرده	باشد( که	بر	من	ظلم	 کند	 حالی	ماقات	



به	 پاسخ	 رد	 در	 را	 ابیات	 این	 امیرالمؤمنین؟س؟،	
که	 نامه	معاویه	نگاشته	است.	نامه	معاویه،	چنین	بود	
جاهلیت،	 دوران	 در	 پدرم	 هستم!	 فضائلی	 دارای	 من	
سرور	عرب	بود	و	من	نیز	در	اسام	به	پادشاهی	رسیدم.	
نگارنده	 و	 مؤمنان	 دایی	 و	 خدا	 رسول	 خویشاوند	 من	
وحی	الهی	هستم.	امیرالمؤمنین	؟س؟	پس	از	خواندن	
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باد؟!«	)آیا	پسر	هند	جگرخوار	با	این	فضائل	بر	من	
ْ

الأك

که	نزد	حضرت	بود	 ستم	می	کند؟!(.	آن	گاه	به	جوانی	
فرمود:	ای	جوان!	بنویس:	»محمد النبی اخی و صنوی 
را	 وی	 نامه	 گونه	 این	 و	 سرودند	 را	 فوق	 ابیات	 و	 	»...

خواند،	 را	 نامه	 این	 معاویه	 که	 هنگامی	 گفتند.	 پاسخ	
کسی	 کنند	تا	 که	آن	را	مخفی	 به	اطرافیانش	دستور	داد	
از	اهل	شام	آن	را	نخواند.	زیرا	با	خواندن	آن	به	سوی	
گشت.	این	روایت	 امیرالمؤمنین؟س؟	متمایل	خواهند	
بزرگان	 از	 بسیاری	 که	 است	 روایات	مشهوری	 از	جمله	
اهل	سنت	آن	را	نقل	نموده	اند.	مرحوم	عامه	امینی	در	
»الغدیر«	به	26	نفر	از	ایشان	اشاره	می	نماید	و	ما	تنها	به	

کتفا	می	کنیم: ذکر	7	تن	از	ایشان	ا

1-حافظ	بیهقی
2-ابو	حجاج،	یوسف	بن	محمد	بلوی	مالکی
کندی	حنفی 3-حافظ،	ابو	حسین	تاج	الدین	

4-یاقوت	حموی
5-سبط	ابن	جوزی	حنفی
6-ابن	ابی	الحدید	معتزلی

7-ابن	حجر	هیتمی


که،	 بود	 کسی	 اولین	 او	 ثابت:	 بن  َحّسان 
قصیده	ای	پیرامون	واقعه	غدیر	سرود.	حسان	در	حضور	
بیشتر	 یا	 نفر	 هزار	 که	صد	 از	جمعیت	مسلمین	 انبوهی	
کرد.	در	میان	این	افراد،	غیر	از	 بودند،	این	شعر	را	قرائت	
که	از	فصیح	ترین	عرب	 کرم؟ص؟	 وجود	مقدس	پیامبر	ا
بود،	سخنوران	و	خطبای	اقوام	عرب	و	شاعران	نامدار	
و	بزرگان	قریش	و	ادبای	بنام	حضور	داشتند.	او	در	این	

جمع	بزرگ	و	مهم،	این	ابیات	را	سرود:

ینادیهم	یوم	الغدیر	نبّیهم
بخّم	و	اسمع	بالّرسول	منادیا

)پیامبر	مسلمانان،	روز	غدیر،	در	وادی	خم	به	آنان	ندا	داد،	
گوش	فرا	دهید( به	ندای	رسول	خدا	

کم	و	نبّیکم فقال	فمن	موال
فقالوا	و	لم	یبدوا	هناک	التعامیا

	و	نبی	شماست؟	هیچ	یک	از	آنها	 کسی	موال )پس	فرمود	چه	
نیز	حق	را	انکار	نکرد	و	به	صراحت	پاسخ	دادند(

إلهک	موالنا	و	أنت	نبینا
و	لم	تلق	منا	فی	الوالیة	عاصیا

)موالی	ما	همان	خدای	توست	و	تو	پیامبر	ما	هستی	و	تو	در	
کنون	هیچ	عصیانی	ندیده	ای( فرمان	بری	ما	تا

فقال	له	قم	یا	علی	فإّننی
رضیتک	من	بعدی	إماما	و	هادیا

)پیامبر؟ص؟	به	علی؟س؟	فرمود:	ای	علی	برخیز!	من	از	این	
که	تو	امام	و	هادی	پس	از	من	باشی	خرسندم(

کنت	مواله	فهذا	ولّیه فمن	
فکونوا	له	اتباع	صدق	موالیا

)پس	هرکه	من	موالی	اویم،	پس	این	علی	موالی	اوست	و	
که	پیرو	راستین	او	باشید( بر	شماست	

هناک	دعا	اّللهم	وال	ولیه
کن	لّلذی	عادی	علّیا	معادیا و	

کرد:	خداوندا	دوست	بدار	دوست	 که	پیامبر	دعا	 )آنجا	بود	
کند	دشمن	بدار( که	با	علی	دشمنی	 دارانش	را	و	آن	را	


کام	 از	 که	حسان	 را	 مطالبی	 نیز	 کرم؟ص؟	 ا پیامبر	
او	 و	 کردند	 تأیید	 نمود،	 بیان	 شعر	 صورت	 به	 ایشان	
دًا	 ُمَؤّیِ حّسان	 یا	 َتزال	 	 »ال فرمود:	 و	 نمودند	 ستایش	 را	
ِبروِح	الُقُدس	ما	َنَصرَتنا	ِبِلساِنک«	)ای	حسان،	تا	زمانی	
به	 مؤید	 می	کنی	 یاری	 را	 بیت	 اهل	 ما	 زبانت	 با	 که	

روح	القدس	باشی(

فمن کنت مواله فهذا ولّیه
فکونوا له اتباع صدق موالیا
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که	 عامه	امینی	نام	12	نفر	از	بزرگان	اهل	سنت	را	
که	ما	تنها	به	 این	روایت	را	نقل	نموده	اند،	ذکر	می	کند.	

نام	5	تن	از	ایشان	اشاره	می	نماییم:
1-حافظ،	ابو	سعید	خرکوشی
2-حافظ،	ابو	نعیم	اصفهانی

3-اخطب	الخطباء	خوارزمی	مکی
4-حافظ،	جال	الدین	سیوطی

5-حافظ،	ابوالفتوح	نطنزی

حسان	غیر	از	قصیده	مذکور،	مدایح	فراوان	دیگری	
بن	 سبط	 مظفر	 ابو	 دارد.	 امیرالمؤمنین؟س؟	 درباره	
کتاب	»تذکرة الخواص«	خود،	ابیات	 جوزی	حنفی	در	

زیر	را	نیز	به	حسان	نسبت	می	دهد:

کعا من	ذا	بخاتمة	تصّدق	را
و	أسّرها	فی	نفسه	إسرارا

که	انگشتر	خود	را	در	حال	رکوع	به	فقیر	بخشید،	و	 )کیست	
چه	زیبا	این	واقعه	را	در	درون	خویش	نهان	داشت؟!(

کان	بات	علی	فراش	محّمد من	
و	محّمد	أسری	یوم	الغارا

که	آن	شب	در	بستر	محّمد؟ص؟	خوابید	تا	او	شبانه	 )کیست	
کند؟!( آهنگ	غار	

کان	فی	القرآن	سّمی	مؤمنا من	
فی	تسع	آیات	تلین	غزارا

که	بسیار	تاوت	می	شوند	 کسی	در	ُنه	آیه	از	آیات	قرآن	 )چه	
مؤمن	نامیده	شده	است!؟(

حضرت	 کرامت	 و	 فضیلت	 به	 اول	 بیت	 در	 او	
ایشان	 آن،	 طی	 که	 دارد	 اشاره	 امیرالمؤمنین؟س؟	
آیه	 و	 بخشید	 فقیری	 به	 رکوع	 حال	 در	 را	 خود	 انگشتر	

گردید.	در	بیت	دوم،	  و...(	نازل	
َ

ه
ّ
م الل

ُ
ک

ُ
ا َولّی

ٰ
م

َّ
والیت	)إن

که	اّمت	اسامی	در	نقل	آن	اتفاق	نظر	دارند،	 به	حدیثی	
اشاره	می	کند.	بر	اساس	این	روایت،	علی؟س؟	در	شبی	
کرم؟ص؟	از	دست	مشرکان	مکه	می	گریزد	و	به	 که	نبی	ا
پیامبر	 رنگ	 سبز	 حضرمی	 ُبرد	 می	رود،	 ثور	 غار	 سوی	
فدایی	 و	 می	خوابد	 ایشان	 بستر	 در	 و	 نموده	 تن	 به	 را	
شري 

َ
ن ی

َ
اِس م

ّ
 الن

َ
ایشان	می	شود	و	آیه	شراء	نفس)و ِمن

فَسه ...(	در	شأن	او	نازل	می	شود.	همچنین	در	بیت	
َ
ن

شأن	 در	 که	 می	کند	 اشاره	 آیه	ای	 	9 به	 حسان	 سوم،	
با	 را	 او	 متعال،	 خدای	 و	 شده	 نازل	 امیرالمؤمنین؟س؟	

نام	»مؤمن«	نامیده	است.


محضر	 در	 را	 ابیات	 این	 او	 انصاری:	 قیس 

امیرالمؤمنین؟س؟		سرود:

و	علی	امامنا	و	امام
لسوانا	أتی	به	التنزیل

)علی؟س؟	امام	و	پیشوای	ما	و	پیشوای	دیگران	است	و	
کرده	است( قرآن	این	مطلب	را	بیان	

کنت	مواله یوم	قال	النبی	من	
فهذا	مواله	خطب	جلیل

کرم؟ص؟	فرمود:	هرکس	من	موالی	او	 که	پیامبر	ا )روزی	
هستم،	پس	این	علی؟س؟	موالی	اوست،	و	این	جایگاهی	

بلندمرتبه	بود(

ان	ما	قاله	الّنبی	علی	االّمة
حتم	ما	فیه	قال	و	قیل

که	پیامبر	بر	دوش	امت	نهاد،	امری	حتمی	و	 )تکلیفی	را	
گویی	در	آن	نیست( گفت	و	 مسلم	است	و	

این	ابیات	را	صحابی	بزرگ	و	رئیس	قبیله	خزرج،	
در	 و	 صفین	 جنگ	 در	 عبادة،	 بن	 سعد	 بن	 قیس	
از	اشراف،	 او	 امیرالمؤمنین؟س؟	سروده	است.	 پیشگاه	
سخاوتمندان،	 آوران،	 جنگ	 سیاستمداران،	 رؤسا،	
از	استوانه	های	دین	و	 زهاد	و	دانشمندان	عرب،	و	نیز	
پایه	های	مذهب	به	شمار	می	رفت.	هم	چنین	او	رئیس	
طائفه	خزرج	و	از	بزرگان	این	قوم	بود.	شیخ	مفید	این	
کتاب	»الفصول	المختارة«	روایت	نموده	و	 ابیات	را	در	
بر	 اعتراف	 که	 این	 بر	 اشعار	عاوه	 این	 آن	گاه	می	گوید:	
بر	 دلیلی	 است،	 امیرالمؤمنین؟س؟	 امامت	 و	 پیشوایی	
از	 که	 را	 معتزله	 اّدعای	 و	 بوده	 شیعه	 گذشته	 و	 سابقه	
روی	لجاجت،	وجود	شیعه	را	در	آن	زمان	انکار	می	کند،	
باطل	می	سازد.	این	روایت	را	ابو	مظفر	سبط	بن	جوزی	
کتاب	»تذکرة	الخواص«	خود	ذکر	می	کند. حنفی	نیز	در	


یک	 درجه	 دشمن	 که	 او	 عاص:	 عمرو 
امیرالمؤمنین؟س؟	به	شمار	می	رود،	در	نامه	ای	خطاب	
را	 زیر	 ابیات	 و	 نموده	 گری	 افشا به	 اقدام	 معاویه،	 به	

می	سراید:
و	فی	یوم	خّم	رقی	منبرا
یبلغ	و	الرکب	لم	یرحل

	رفت	و	 کرم؟ص؟	در	غدیرخم	بر	منبر	باال که	پیامبر	ا )آن	روز	
کاروان	ها	هنوز	نرفته	بودند	به	همه	 که	 امر	خدا	را	در	حالی	

اباغ	نمود(

کّفه	معلنا کّفه	 و	فی	
ینادی	بأمر	العزیز	العلی

گرفته	بود	و	به	 )او	دست	علی؟س؟	را	در	دست	خویش	
همه	نشان	می	داد	و	با	صدای	بلند،	به	امر	خداوند	عزیز	و	

بلندمرتبه	ندا	داد:(

ألست	بکم	منکم	فی	الّنفوس
بأولی		فقالوا	بلی	فافعل

)ای	مردم،	آیا	من	بر	شما	از	خودتان	سزاوارتر	نیستم؟)و	بر	
گفتند:	آری،	و	هر	چه	می	خواهی	 شما	والیت	مطلق	ندارم؟(	

انجام	بده(

فانحله	امره	المؤمنین
من	اهّلل	مستخلف	المنحل

)پس	حکومت	بر	مؤمنان	را	از	جانب	خداوند	به	او	
که	 که	خافت	خود	را	به	هر	 گردانید	و	اوست	 مخصوص	

بخواهد	می	بخشد(

کنت	مولی	له و	قال	فمن	
فهذا	له	الیوم	نعم	الولی

کس	من	موالی	او	هستم،	از	امروز	این	 )و	فرمود:	هر	
	برای	اوست( )علی؟س؟(	بهترین	موال

فوال	موالیه	یا	ذا	الجال
و	عاد	معادی	أخی	المرسل

کرد:	ای	خداوند	ذوالجال،	دوست	دوستداران	او	 )و	دعا	
باش	و	دشمنان	برادر	رسولت	را	دشمن	بدار(

	تنقضوا	العهد	من	عترتی و	ال
فقاطعهم	بی	لم	یوصل

که	نسبت	به	عترت	من	بسته	اید،	 )ای	مردم،	پیمانی	را	
کس	از	پیروی	آنها	جدا	شود،	در	آخرت	به	 که	هر	 نشکنید	

من	دسترسی	نخواهد	داشت(


معنای	 به	 ُجلُجلیه	 قصیده	 به	 قصیده،	 این	

و علی امامنا و امام
لسوانا أتی به التنزیل

و قال فمن کنت مولی له
فهذا له الیوم نعم الولی
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زنگوله،	معروف	است	و	مضمون	نامه	ای	است	که	عمرو	
عاص	به	معاویه	نوشته	است.	او	این	نامه	را	در	جواب	
که	از	او	خواسته	بود	تا	خراج	مصر	 نامه	معاویه	نگاشت	
کرده	بود	و	اقدام	به	 را	به	شام	برگرداند،	ولی	او	امتناع	
کار	نکرد.	لذا	معاویه	به	خاطر	امتناع	او	از	پرداخت	 این	
خراج	مصر،	او	را	در	نامه	ای،	سرزنش	و	توبیخ	نمود.	به	
همین	منظور	عمرو	عاص	این	ابیات	را	در	جواب	معاویه	
می	خواهد	 که	 است	 آن	 ابیات	 این	 از	 او	 منظور	 سرود.	
که	 به	معاویه	بگوید	حکومت	تو	حاصل	زحماتی	است	
رساندم،	 مقام	 این	 به	 را	 تو	 من	 و	 به	جان	خریدم	 من	
گر	بخواهی	خراج	مصر	را	به	تو	برگردانم،	 که	ا گاه	باش	 آ
گری	را	بر	می	دارم	و	حقایق	را	آشکار	نموده	 زنگوله	افشا
و	 بر	می	دارم	 تو	 از	غصب	خافت	 پرده	 اشعار	خود	 با	 و	
به	والیت	بافصل	علی؟س؟	اقرار	و	اعتراف	می	کنم.	بعد	
فوق	 قصیده	 حاوی	 که	 معاویه	 به	 نامه	 این	 ارسال	 از	
گری	عمرو	 از	ترس	افشا در	66	بیت	بود،	دیگر	معاویه	
عاص،	متعرض	او	نشد	و	خراج	مصر	را	از	او	طلب	نکرد.	
کتاب	»لطائف	اخبار	الدول«	 این	روایت	را	اسحاقی	در	
نقل	 نیز	 سنت	 اهل	 بزرگان	 از	 دیگر	 برخی	 نیز	 و	 خود	

نموده	اند.

C  شعرای غدیری منتخب قرن دوم
و	 اوست	 قصاید	 بهترین	 از	 زیر،	 قصیده	 ُکِمیت:	

معروف	به	هاشمیات	است:

و	یوم	الدوح	دوح	غدیر	خم
أبان	له	الوالیة	لو	أطیعا

)و	در	روز	درخت	بزرگ،	یعنی	درخت	غدیرخم	)اشاره	به	
جایگاه	خطبه	خواندن	پیامبر؟ص؟(،	والیت	را	برای	او	آشکار	

گر	اطاعت	می	شد( کرد،	البته	ا

و	لکن	الرجال	تبایعوها

فلم	أرا	مثلها	خطرًا	مبیعا
کردند	 )ولی	مردم،	این	والیت	را	با	یک	دیگر	داد	و	ستد	
که	داد	و	ستد	شود	را	من	 کاالیی	باارزش	مانند	این،	 و	

ندیده	ام(

بمرضی	السیاسة	هاشمی
یکون	حیا	الّمته	ربیعا

که	حکومتش	مورد	رضایت	خداوند	است،	 )فردی	هاشمی	
گرفت( سرسبزی	چونان	بهار،	امت	را	فرا	خواهد	


کتاب	 در	 محلی	 احمد	 بن	 حمید	 الدین	 حسام	
»الحدائق	الوردیة«	خود،	تصریح	می	کند	که	تعداد	ابیات	
کثر	بیت	های	 این	قصیده	به	587	بیت	می	رسد.	لکن	ا
آن	به	دالیل	مختلف،	حذف	شده	است.	شیخ	مفید	در	
رساله	خود	که	در	معنای	»موال«	نگاشته	است	می	نویسد:	
که	به	شعر	وی	در	قرآن	استشهاد	 کسانی	است	 کمیت	از	

می	شود	و	اهل	علم	بر	فصاحت	و	شناخت	لغت	و	سرآمد	
کمیت	 دارند.	صاعد،	غام	 نظر	 اتفاق	 در	شعر	 او	 بودن	
این	 کمیت	 و	 شدیم	 وارد	 باقر؟س؟	 امام	 بر	 ما	 می	گوید:	
قصیده	را	برای	آن	حضرت	خواند	و	حضرت	دو	بار	فرمود:	
کمیت	را	بیامرز(.	و	چون	 اّللهم	اغفر	للکمیت«)خدایا	 	«
او	شعر	خود	درباره	امام	حسین؟س؟	را	خواند،	امام	جعفر	
صادق؟س؟	دو	دست	خود	را	به	آسمان	بلند	کرد	و	فرمود:	
»اّللهم	اغفر	للکمیت	ما	قّدم	و	أّخر	و	ما	أسّر	و	أعلن	و	أعطه	
کمیت	را	بیامرز	و	نسبت	به	آن	چه	 حّتی	یرضی«)خدایا	
پنهان	 آن	چه	 و	 می	دارد	 مؤخر	 آن	چه	 و	 داشته	 مقدم	
کن	 او	عطا	 به	 قدر	 آن	 و	 آشکار	می	کند	 آن	چه	 و	 می	کند	
کمیت	در	سال	60	-سال	شهادت	امام	 تا	راضی	شود(.	
کرد	و	 حسین؟س؟-	متولد	شد	و	در	دنیا	با	سعادت	زندگی	
همه	وجود	خود	را	در	آن	چه	پروردگارش	برایش	انتخاب	
کرد	 کرده	بود،	اعطاء	نمود	و	مردم	را	به		هدایت	دعوت	
تا	اینکه	به	دعای	امام	زین	العابدین؟س؟	به	درجه	رفیع	

شهادت	نائل	آمد.


است	 بیت؟مهس؟	 اهل	 شاعران	 از	 او	 کوفی:	 َعبدی 
موال	 مشهور	 فضائل	 از	 بسیاری	 دربرگیرنده	 او	 شعر	 که	
که	 وی	 شعر	 از	 نمونه	ای	 می	باشد.	 امیرالمؤمنین؟س؟	
قبول	 مورد	 که	 را	 امیرالمؤمنین؟س؟	 فضائل	 از	 برخی	

اهل	سنت	می	باشد،	در	ذیل	آمده	است:

محمد	و	صنوه	و	ابنته
و	ابناه	خیر	من	تحفی	و	احتذی

)محمد؟ص؟	و	برادرش	و	دخترش	و	دو	فرزندش،	بهترین	
کفش	راه	رفته	اند( که	پابرهنه	یا	با	 کسانی	هستند	

صّلی	علیهم	رّبنا	باری	الوری
و	منشیء	الخلق	علی	وجه	الثری

که	خالق	آفریدگان	و	به	وجودآورنده	خلق	بر	 )پروردگار	ما	
روی	زمین	است،	به	آن	ها	درود	می	فرستد(

صفاهم	اهّلل	تعالی	و	ارتضی
و	اختارهم	من	األنام	و	اجتبی

کرد	و	به	آنها	رضایت	 )خدای	تعالی،	آنها	را	صاف	و	خالص	
کرد( داد	و	از	میان	آفریدگان،	آنها	را	برگزید	و	انتخاب	

لوالهم	اهّلل	ما	رفع	الّسماء
	أنشأ	الوری و	ال	دحی	االرض	و	ال

	نمی	برد	و	زمین	را	 گر	آنها	نبودند،	خدا	آسمان	را	باال )ا
نمی	گستراند	و	آفریدگان	را	خلق	نمی	کرد(

	یقبل	اهّلل	لعبد	عما ال
حتی	یوالیهم	بإخاص	الوال

که	با	 )خدا	عمل	هیچ	بنده	ای	را	نمی	پذیرد،	مگر	این	
دوستی	مخلصانه	آن	ها	را	دوست	بدارد(

وقتی که کمیت شعر خود درباره 
امام حسین؟س؟ را خواند، امام 
به  را  خود  دست  دو  صادق؟س؟ 
کرد و فرمود: خدایا  آسمان بلند 
آن  به  نسبت  و  بیامرز  را  کمیت 
چه مقدم داشته و آنچه مؤخر 
می دارد و آن چه پنهان می کند و 
آن چه آشکار می کند و آن قدر به 

او عطا کن تا راضی شود.
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أخی	خاتم	الرسل	المصفی	من	القذی
و	مفترس	األبطال	فی	الغمرات

که	از	آلودگی	پاک	شده	است	و	در	 )برادر	خاتم	پیامبران	
گردن	پهلوانان	را	شکست( گرداب	های	جنگ،	

کان	الغدیر	شهیده فإن	جحدوا	
و	بدر	و	احد	شامخ	الهضبات

گسترده	 کوه	های	بلند	و	 کنند،	غدیر	و	بدر	و	 گر	انکار	 )پس	ا
احد،	شاهد	او	هستند(


این	 پیرامون	 خود،	 »أغانی«	 کتاب	 در	 ابوالفرج	
و	 شعرها	 بهترین	 از	 دعبل،	 قصیده	 می	نویسد:	 ابیات	
که	درباره	اهل	بیت؟مهس؟	 فاخرترین	ستایش	هایی	است	
گفته	شده	است.	در	شرح	حال	وی	از	چهار	جهت	بحث	

شده	است:

ٍإ	صاته 	یتم	إلمر و	ال
	یزّکوا	الدعا 	بذکراهم	و	ال

ّ
اال

کامل	نمی	شود	و	دعا،	پاک	و	 کس	تمام	و	 )و	نماز	هیچ	
شایسته	نمی	گردد،	مگر	با	یاد	آن	ها(

لو	لم	یکونوا	خیر	من	وطا	الحصی
ما	قال	جبریل	لهم	تحت	العبا

که	روی	زمین	قدم	برداشتند	 کسانی	 گر	آن	ها	بهترین	 )ا
که	زیر	عبا	بودند،	نمی	گفت:( نبودند،	جبرئیل	به	آنها	

هل	أنا	منکم	شرفا	ثّم	عا
یفاخر	األماک	إذ	قالوا	بلی

)آیا	من	از	لحاظ	شرف	و	بزرگی	از	شما	هستم؟	و	وقتی	
گفتند:	آری،	به	آسمان	رفت	و	به	فرشتگان	فخرفروشی	

کرد(

لو	أّن	عبدا	لقی	اهّلل	باعـ
مال	جمیع	الخلق	بّرا	و	تقی

گر	بنده	ای،	خدا	را	با	اعمال	نیکو	و	تقوای	همه	آفریدگان	 )ا
کند( ماقات	

و	لم	یکن	والی	علیا	حبطت
أعماله	وکب	فی	نار	لظی

)و	علی؟س؟	را	دوست	نداشته	باشد،	اعمالش	تباه	و	خراب	
که	زبانه	می	کشد،	می	افتد( می	شود	و	به	رو،	در	آتشی	

و	ان	جبریل	األمین	قال	لی
عن	ملکیه	الکاتبین	مذ	دنا

)و	همانا	جبرئیل	امین،	وقتی	نزدیک	من	شد،	درباره	دو	

که	اعمال	او	را	می	نویسند،	به	من	 فرشته	او	)علی؟س؟(	
گفت:(

کتبا	قط	علی	الـ انهما	ما	
	خنا ـطهر	علی	زله	و	ال

کیزه،	 )همانا	آن	دو	فرشته	برای	علی؟س؟،	آن	شخص	پا
هرگز	لغزش	و	خیانتی	ننوشته	اند(


کتب	معتبر	و	مختلف	بزرگان	اهل	 این	فضائل	در	
بزرگانی	 و	 علما	 به	 می	توان	 که	 است	 شده	 نقل	 سنت	
همچون:	حافظ	دارقطنی	ابوعبداهّلل،	ما	شیخ	االسام	
حموینی	طبرانی،	حافظ	ابن	سمان	خوارزمی،	ابن	حجر	
هیتمی،	محب	الدین	طبری	و	حافظ	خطیب	بغدادی	

اشاره	نمود.	
کوفی،	روایات	فراوانی	 در	منابع	شیعه	نیز	از	عبدی	
کتاب	»کامل	الزیارات«	 نقل	شده	است.	ابن	قولویه	در	
صادق؟س؟	 امام	 است:	 کرده	 نقل	 ابوعماره	 از	 خود،	
درباره	 عبدی	 شعر	 ابوعماره!	 ای	 فرمود:	 من	 به	
گریه	 و	 خواندم	 بخوان.	پس	 من	 برای	 را	 حسین؟س؟	
گریه	 کرد.	سپس	خواندم	و	 گریه	 کرد.	سپس	خواندم	و	
گوید:	به	خدا	سوگند،	پیوسته	برایش	 کرد.	ابوعماره	می	
گریه	را	نیز	 که	صدای	 گریه	می	کرد،	تا	این	 خواندم	و	او	
کتاب	»رجال«	 از	داخل	خانه	شنیدم.	شیخ	طوسی	در	
بر	شمرده	 امام	صادق؟س؟	 از	اصحاب	 را	 خود،	عبدی	
که	امام	صادق؟س؟	دستور	دادند	تا	شعر	 است.	تا	آنجا	
ه علی دین 

ّ
او	را		به	فرزندان	خود	بیاموزید	و	فرمود:	»إن

ه«)او	بر	دین	خداست(.
ّ
الل

C  شعرای منتخب غدیری قرن سوم
خالص	 شیعیان	 از	 او	 ُخزاعی:	 ِدعبل 
پیمان	شکنان	 پیرامون	 که	 است،	 امیرالمؤمنین؟س؟	

گونه	می	سراید: غدیر	این	

و	ما	سهلت	تلک	المذاهب	فیهم
	بیعة	الفلتات

ّ
علی	الناس	اال

که	این	مذهب	ها	در	بین	آنها	باشد،	 )بر	مردم	آسان	نکرده	
که	از	روی	عجله	و	بدون	فکر	و	رویه	انجام	شود( مگر	بیعتی	

و	ما	قبل	أصحاب	السقیفه	جهره
بدعوی	تراث	فی	الضال	نتات

که	یاران	سقیفه	با	ادعای	 گر	این	بیعت	نبود(	سخنی	 )و	)ا
	نمی	رفت( گمراهی	باال گفتند،	در	 ارث،	آشکارا	

و	لو	قلدوا	الموصی	إلیه	امورها
لزمت	بمأمون	عن	العثرات

که	به	او	 کسی	 گر	امور	مردم	)یا	خافت(	را	به	دست	 )ا
وصیت	شده	بود	می	سپردند،	امور	منظم	می	شد	و	مردم	از	

لغزش	ها	ایمن	می	شدند(

امام صادق؟س؟ دستور دادند تا 
خود  فرزندان  به  را  عبدی  شعر 

بیاموزید و فرمود:
»إّنه علی دین اهّلل«
فإن جحدوا کان الغدیر شهیدهاو بر دین خداست.

و بدر و احد شامخ الهضبات
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اهل	بیت	عصمت	 بودن	وی	در	محبت	 فانی	 	-1
و	طهارت	؟مهس؟

تألیف	 و	 تاریخ	 و	 ادب	 و	 شعر	 در	 وی	 نبوغ	 	-2
کتاب	های	فراوان	او

که	او	از	آن	ها	نقل	روایت	 کسانی	 3-	نقل	حدیث	و	
می	کند

4-	سیره	و	روش	او	با	خلفاء	
خاتم	بخشی	 واقعه	 پیرامون	 همچنین،	 او	
اشعاری	 والیت	 شریفه	 آیه	 نزول	 و	 امیرالمؤمنین؟س؟	

که	به	بخشی	از	آن	اشاره	می	کنیم:	 سروده	است	

نطق	القرآن	بفضل	آل	محّمد
ه	لم	تجحد و	والیة	لعلّیِ

)قرآن	به	برترى	خاندان	پیغمبر	و	والیت	غیر	قابل	انکار	
علی؟س؟	و	والیت	پس	از	پیغمبِر	آن	برگزیده	نیك	مرد،	ناطق	

گویاست( و	

إذ	جاءه	المسکین	حال	صاته
فامتّد	طوعًا	بالذراع	و	بالید

که	وى	نماز	می	گزارد	و	نیازمندى	دست	تمّنا	دراز	 گاه	 )آن	
کرد(

فتناول	المسکین	منه	خاَتمًا
هبة	الکریم	األجود	بن	األجود

که	از	این	بخشنده	پسر	بخشنده	 )و	او	با	بخششی	بزرگوارانه	
سزاوار	بود،	خاتم	و	انگشترش	را	به	مستمند	داد(

فاختّصه	الّرحمن	فی	تنزیله
من	حاز	مثل	فخاره	فلیعدد

)و	خداى	مهربان	وى	را	در	قرآن	خود	چنین	ویژگی	بخشید	

کس	را	چنین	افتخارى	است،	بگو	بیاورد( و	هر	

إّن	اإلله	ولّیکم	و	رسوله
و	المؤمنین	فمن	یشأ	فلیجحد

که	ولّی	و	سرپرست	شما،	خدا	و	پیغمبرش	 )به	راستی	
که	بخواهد	انکار	این	فضیلت	 و	مؤمنان	هستند	و	هر	

کند( )علی؟س؟(	را	

یکن	اإلله	خصیمه	فیها	غدا
و	اهّلل	لیس	بمخلف	فی	الموعد

)فرداى	قیامت	خداوند	خصمش	خواهد	بود	و	خدا	در	
کرد( وعده	هایش	خاف	نخواهد	

ضمنا	او	از	یاران	و	نزدیکان	به	امام	رضا؟س؟	بوده	
است	و	به	خاطر	اشعار	زیبا	و	نغزش،	هدایا	و	صله	های	

کرده	است.3 فراوانی	از	ایشان	دریافت	


و	 بزرگ	 پیشوای	 و	 فرمانده	 او	 نصرانی:	 وامق 
به	 راجع	 او	 می	باشد.	 خود	 عصر	 در	 مسیحیان	 جلودار	
آن	 از	 بخشی	 در	 که	 است	 سروده	 اشعاری	 خم،	 غدیر	

آمده	است:	

ألیس	بخّم	قد	أقام	محّمد
علّیا	بإحضار	المأل	فی	المواسم

که	محمد؟ص؟،	علی؟س؟	را	در	حضور	 )آیا	در	غدیرخم	نبود	
کرده	بودند،	به	پا	داشت( که	در	موسم	حج	شرکت	 گروهی	

کنت	مواله	منکم فقال	لهم	من	
کم	بعدی	علی	بن	فاطم فموال

که	من	موالی	او	هستم،	 کس	از	شما	 گفت:	هر	 )و	به	آنها	

پس	از	من،	علی؟س؟	فرزند	فاطمه	)بنت	اسد(	موالی	
اوست(

کم	ولّی	ولّیه فقال	إلهی	
و	عاد	أعدایه	علی	رغم	راغم

)سپس	فرمود:	خدایا،	دوست	دار	علی؟س؟	را	دوست	بدار	و	
که	ناراحت	می	شود،	با	دشمنانش	دشمن	 کس	 به	رغم	هر	

باش(

کّلها و	عادیت	فی	اهّلل	القبائل	
و	لم	تخش	فی	الّرحمن	لومة	الئم

کردی	و	در	راه	 )و	در	راه	خدا	با	همه	قبیله	ها	دشمنی	
خدای	رحمان	از	مامت	و	سرزنش	هیچ	مامت	کننده	ای،	

نترسیدی(

کنت	أحق	الّناس	بعد	محّمد و	
و	لیس	جهول	القوم	فی	حکم	عالم

)و	تو	پس	از	محمد؟ص؟،	شایسته	ترین	و	سزاوارترین	بودی	و	
نادانان	قوم	مانند	دانا	نیستند(


عامه	امینی	درباره	او	و	شعرش	می	گوید:	چه	بسا	
برای	دوستداران	امیرالمؤمنین؟س؟	سرودن	این	ابیات	
توسط	شخصی	مسیحی،	عجیب	و	غریب	باشد،	زیرا	او	
اسام	را	قبول	نکرده	است	تا	چه	رسد	به	اینکه	اعتقاد	
و	 عجیب	 این	 اما	 باشد.	 داشته	 اسامی	 خافت	 به	
گر	دینی	غیر	از	 غریب	نیست؛	زیرا	فرد	با	انصاف،	حتی	ا
امیرالمؤمنین؟س؟	 تواند	فضائل	 نمی	 بپذیرد،	 را	 اسام	
کتاب	»معالم	العلماء«	 کند.	ابن	شهر	آشوب	در	 را	انکار	
که	در	مدح	اهل	بیت؟مهس؟	 کسانی	 خود،	وی	را	در	زمره	

میانه	روی	و	اعتدال	داشته	اند،	نام	می	برد.4

فتناول المسکین منه خاَتمًا
هبة الکریم األجود بن األجود

له ولّیکم و رسوله إّن اإل
و المؤمنین فمن یشأ فلیجحد

له خصیمه فیها غدا یکن اإل
و اهّلل لیس بمخلف فی الموعد

4-	برگزیده	ای	از	الغدیر،	جلد	3،	صفحات	15	تا	51  3-	برگزیده	ای	از	الغدیر،	جلد	2،	صفحات	53	تا	آخر
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حسین تلخابی

کتاب	»الغدیر«	را	از	منظرهای	مختلفی	تا	به	حال	
کردند،	جنبه	های	حدیثی	آن،	بحث	مناظرات	 مطالعه	
شیعه	و	سنی	و	....	بعضی	جنبه			های	»الغدیر«	است	که	
طور	 به	 است.	 گرفته	 قرار	 توجه	 مورد	 کمتر	 مقدار	 یک	

مثال	منظر	تاریخی	و	منظر	فرهنگی.
اواًل	 می	خواستم	 بحث	 بر	 مقدمه	ای	 عنوان	 به	
باشم.	 داشته	 تاریخی	 اتفاق	 چند	 روی	 بر	 مروری	
اجتماعی	 بافت	 چه	 در	 »الغدیر«	 ببینیم	 این	که	 برای	
»الغدیر«	 کتاب	 سراغ	 بعد	 و	 شده	 نوشته	 فرهنگی	 و	

بیاییم.	
شدن	 وارد	 و	 ریاض	 بر	 العزیز	 عبد	 ملک	 استیای	
حالت	 به	 محلی	 حکومت	 یک	 از	 سعود	 آل	 حکومت	
همه	 قمری.	 	1319 سال	 در	 منطقه	ای	 حکومت	 یک	
به	 منطقه	 در	 را	 تحوالتی	 استیا	چه	 این	 که	 می	دانند	
گسترش	جریان	وهابیت	 وجود	آورد	و	چگونه	زمینه	ی	
کرد.	سال	1320،	یک	سال	پس	از	 را	در	منطقه	فراهم	

این	ماجرا	تولد	مرحوم	عامه	امینی؟هر؟	در	تبریز	است.
که	جنگ	جهانی	اول	شروع	 عامه12	سال	داشتند	
امینی؟هر؟	 عامه	 »الغدیر«	 و	 اول	 جهانی	 جنگ	 شد.	
ویژگی			های	 از	 یکی	 دارند.	 یک	دیگر	 به	 زیادی	 ارتباط	
جنگ	جهانی	-چه	جنگ	اول	و	چه	جنگ	دوم-	این	
را	 ما	 اروپا	شروع	شد	ولی	منطقه	ی	 در	 که	هر	دو	 است	
که	خود	ما	 کرد.	ما	درگیر	جنگی	شدیم	 به	شدت	درگیر	
از	 یکی	 نداشتیم.	 تأثیری	 آن	هیچ	 آوردن	 وجود	 به	 در	
جنگ	 پایان	 از	 بعد	 اندکی	 که	 است	 این	 تأثیرات	 این	
در	 عثمانی	 خافت	 یا	 امپراتوری	 عمًا	 دوم،	 جهانی	
که	 سال	1340	قمری	دچار	فروپاشی	شد.	به	این	معنا	
که	ذیل	یک	پرچم	 یک	بخش	وسیعی	از	باد	اسامی	
زندگی	می	کردند،	شبیه	فروپاشی	اتحاد	شوروی،	دچار	
کوچکی	 کشورهای	قطعه	قطعه	و	 فروپاشی	شدند	و	به	
کدام	پرچم	خود	را	دارند	و	یکی	از	 که	هر	 تقسیم	شدند	
که	قبل	از	جنگ	جهانی	شروع	شده	بود	و	 عوامل	مهمی	

رویکرد فرهنگی
به کتاب شریف الغدیر

در	این	دوره	بسیار	تأثیرگذار	شد	مسئله	ی	مطرح	شدن	
ملیت	ها	بود.	حال	داستان	لورنس	عربستان	چه	واقعی	
قبیله	گرایی	 برای	 زمینه	ای	 نیمه	واقعی،	 چه	 و	 باشد	
کرد	 فراهم	 عثمانی	 از	 عربستان	 شدن	 جدا	 و	 عربی	
و	 آفریقا	 شمال	 و	 مصر	 در	 دیگر	 قوم	گرایی			های	 بعد	 و	
جاهای	مختلف	را	باعث	شد	که	عمًا	آن	ها	عامل	اصلی	
فروپاشی	عثمانی	بودند	و	جنگ	جهانی	اول	صرفًا	یک	
پایانی	 صورت	 فروپاشی	 این	 به	 که	 بود	 نهایی	 تلنگر	
آن	 به	 راجع	 که	 بخش	هایی	 این	 از	 یکی	 البته	 بدهد.	
خود	 حال	 هر	 به	 است.	 عراق	 خود	 می	کنیم	 صحبت	
عراق	هم	یکی	از	بخش			های	امپراتوری	عثمانی	است	

که	بعد	از	جنگ	جهانی	جدا	شد.	


1344	قمری،	چهار	سال	بعد،	پایان	دوره	ی	قاجار	
و	آغاز	دوره	ی	پهلوی	است.	یعنی	آغاز	جمهوری	ترکیه	

کمال	پاشا،	آتا	ترک	و	آغاز	حکومت	 به	رهبری	مصطفی	
سال	 در	 پهلوی.	 رضا	خان	 به	دست	 ایران	 در	 پهلوی	
در	مصر	 مهم	 بسیار	 کتاب	 قمری،	یک	 1343	هجری	
به	نام	»حاضر	العالم	االسامی«	چاپ	می	شود.	»حاضر	
العالم	االسامی«	حاصل	دستاورد	چند	نفر	از	مستشرقین	
که	به	زبان	عربی	ترجمه	می	شود	و	فردی	به	نام	 است	
کتاب	»حاضر	العالم	 امیر	شکیب	ارسان	در	واقع	مؤّلف	
کتاب	مروری	بر	 االسامی«	است.	هدف	از	نوشتن	این	
نظم	نوین	جهانی	و	موقعیت	عالم	اسام	در	آن	زمان	
است.	ناسیونالیسم	در	این	کتاب	موج	می	زند.	از	جمله	
کتاب	یک	 که	در	این	 بحث	جنگ	فارس	و	عرب	است	
که	خود	عرب	 کتاب	 بار	دیگر	زنده	می	شود	و	نویسنده	
روی	 و	 می	کند	 نظر	 اظهار	 عربی	 جهان	 به	 راجع	 است	
که	 تاریخی	 دشمنی			های	 و	 عرب	 و	 فارس	 تقابل			های	
کید	فراوان	دارد.	این	 بین	فارس	و	عرب	وجود	دارد	تأ
که	 اّتفاق	سال	43	قمری	افتاده	است.	چند	سالی	است	

تلخیص سخنرانی دکتر احمد پاکتچی در دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق؟س؟

شما	می	توانید	جهت	استفاده	از	پوستر،
آن	را	از	صفحات	نشریه	جدا	نمائید.
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کشورهای	برآمده	از	عثمانِی	فروپاشیده،	با	این	شرایط	
که	 است	 دوره	ای	 دقیقًا	 دوره	 این	 می	کنند.	 زندگی	
این	مسائل	شده	 بزرگ	شده	و	درگیر	 امینی)ره(	 مه	

ّ
عا

است.	تا	این	که	جنگ	جهانی	دوم	رخ	می	دهد.
جنگ	 وسط	 یعنی	 قمری	 	1360 سال	 در	 دقیقًا	
به	 را	 جماعتی	 سوریه	 در	 افلق	 میشل	 دوم،	 جهانی	
بعدًا	 که	 می	کند	 تأسیس	 العربی«	 اإلحیاء	 »جماعة	 نام	
مسئله	ی	 و	 عربّیت	 عنصر	 یعنی	 شود؛	 می	 بعث	 حزب	
ناسیونالیسم	در	همین	دوره	به	جّدیت	مطرح	می	شود.	
از	 گروهی	 و	 افلق	 میشل	 کمک	 به	 سال	 همان	 در	
عراقی	ها	در	عراق	حرکت	مشابهی	به	نام	»حرکة	نصرة	
العراق«	شکل	می	گیرد.	چند	سال	بعد	»جماعة	اإلحیاء	
العربی«	سوریه	حرب	بعث	سوریه	را	تشکیل	می	دهد	و	
نام	»حرکة	نصرة	العراق«	در	عراق	نیز	حزب	بعث	عراق	
می	شود	و	در	واقع	عمًا	به	یک	حزب	منطقه	ای	تبدیل	
خاص	 ملیت	 یک	 به	 اختصاص	 که	 حزبی	 می	شود،	

نیست.


شاید	بتوانیم	بگوییم	در	این	جریان	است	که	برای	
مواجه	 ناسیونالیسم	 از	 موج	جدیدی	 یک	 با	 بار	 اولین	
ناسیونالیسم	 است،	 عربی	 ناسیونالیسم	 که	 می	شویم	
که	بعد	از	فروپاشی	 کشوری	نیست.	به	دنبال	این	است	
را	زیر	یک	 کشورها	 از	 بار	مجددًا	شماری	 این	 عثمانی،	

کند،	اما	پرچم	عربی. پرچم	متحد	
در	همان	سال	1360	در	ایران،	اولین	هسته	حزب	
»پان	ایرانیست«،	 می	گیرد.	 شکل	 »پان	ایرانیست«	
که	 است	 گروهی	 متعصب	ترین	 و	 ناسیونالیست	ترین	
وجود	 به	 ناسیونالیستی	 احساسات	 اساس	 بر	 ایران	 در	
آمده	و	تا	زمان	انقاب	سال	57	شمسی	هم	این	حزب	
کامًا	 وجود	داشت.	این	ها	نمی	توانند	تصادفی	باشند.	
مواجه	 فرهنگی	 اتفاق	 یک	 با	 ما	 که	 است	 مشخص	

هستیم؛	یعنی	مناسبات	قبلی	به	هم	خورده	و	مناسبات	
است	 جالب	 بسیار	 و	 است	 شکل	گیری	 حال	 در	 جدید	
که	هر	دو	این	مناسبات،	درست	در	بحبوحه	ی	جنگ	

گرفت. جهانی	دوم	شکل	


برای	 روشنی	 معنای	 فرهنگی	 نظر	 از	 مسئله	 این	
که	این	جریانات	ناسیونالیستی	 ما	دارد	و	آن	این		است	
آن	 که	 حالی	 در	 هستند.	 جهانی	 جنگ	 شروع	 حاصل	
نمی	دانست	 کس	 هیچ	 گرفتند	 شکل	 این	ها	 که	 موقع	
جنگ	جهانی	قرار	است	تا	چند	سال	دیگر	طول	بکشد	

کسی	پیروز	جنگ	باشد. یا	اصًا	قرار	است	چه	
سال	1364	پایان	جنگ	جهانی	دوم	است.	خیلی	
سال	 در	 »الغدیر«	 چاپ	 اولین	 که	 بدانید	 است	 جالب	
داشته	 توجه	 باید	 بنابراین	 است؛	 شده	 منتشر	 	1364
که	چه	جریان	ها	و	وقایعی	زمینه	ی	شکل	گیری	 باشیم	
کتاب	بودند.	سال	1364	از	یک	نظر	دیگر	هم	مهم	 این	
که	حرکت			های	از	پیش	 است.	سال	1364	سالی	است	
آغاز	شده	ی	مارکسیست	لنینیست			های	در	ایران،	اولین	
بار	به	ثمر	می	نشیند	و	در	سال	1364	فرقه	ی	دموکرات	
دموکراتیک	 جمهوری	 می	شود	 موفق	 آذربایجان	
کند	و	آذربایجان	را	از	بقیه	ی	ایران	 آذربایجان	را	اعام	
کند.	دو	ویژگی	مشخص	در	جمهوری	دموکراتیک	 جدا	
وجود	 پیشه	وری	 جعفر	 سید	 پیشوایی	 به	 آذربایجان	
از	آن	ها	تفّکر	سوسیالیستی	و	تفکری	بسیار	 دارد.	یکی	
نزدیک	به	جریان	مارکسیست	لنینیست	شوروی	است	

و	یک	ویژگی	دیگر	ناسیونالیسم	است.
انحال	 از	 بعد	 سال	 یک	 یعنی	 	1366 سال	
ملحق	 دوباره	 و	 آذربایجان	 دموکراتیک	 جمهوری	
حزب	 رسمی	 تشکیل	 ایران	 به	 آذربایجان	 شدن	
»پان	ایرانیست«	صورت	می	گیرد.	در	همین	سال،	حزب	
نام	حزب	 با	 را	 و	سوریه	رسمًا	تشکیل	خود	 بعث	عراق	

تاریخ	 در	 را	 اتفاقات	 این	 آدم	 وقتی	 می	کند.	 آغاز	 بعث	
می	خواند	هیچ	وقت	فکر	نمی	کند	این	اتفاقات	می	تواند	
گذاشته	 کنار	هم	 وقتی	 ولی	 باشند	 ربط	داشته	 به	هم	

می	شوند	تا	حدی	جوابگوی	تحلیل	ها	هستند.
 1954 یا	 قمری	 	1373 سال	 در	 بعد	 سال	 هفت	
میادی	جمال	عبد	الناصر	در	مصر	به	ریاست	جمهوری	
سوریه	 و	 عراق	 در	 که	 سال	هایی	 همان	 از	 می	رسد.	
مصر	 در	 هستند،	 گرفتن	 قدرت	 دنبال	 به	 بعثي	ها	
هستند.	 رسیدن	 قدرت	 به	 دنبال	 به	 هم	 ناصری	ها	
ویژگی	های	حرکت	ناصریسم	در	مصر	دو	ویژگی	است:	
از	 کمونیست	 به	 نزدیک	 چپ	 حرکت	 و	 سوسیالیسم	
یک	طرف	و	از	طرف	دیگر	ناسیونالیسم	است،	آن	هم	

ناسیونالیسم	عربی.


با	 ما	 که	 شده	 نوشته	 دوره	ای	 در	 »الغدیر«	
بحران	های	 که	 منطقه	 در	 متعددی	 مجموعه	های	
مواجه	 می	آوردند	 وجود	 به	 را	 اجتماعی	 و	 فرهنگی	
عثمانی	یک	 دولت	 بود	 عثمانی	 که	 زمانی	 تا	 هستیم.	
ایران	شیعه	 که	 دولت	فراملّیتی	بود.	حّتی	در	دوره	ای	
درگیری	هایی	 هم	 با	 و	 داشت	 مسئله	 سنی	 عثمانی	 با	
داشتند،	درگیری	مذهبی	بود	و	نه	قومی.	ولی	فروپاشی	
عثمانی	زمینه	ی	شکل	گیری	یک	جریان	ناسیونالیسم	
که	همیشه	 را	در	منطقه	به	وجود	آورد.	ناسیونالیسمی	
احترام	 معنای	 به	 فقط	 »پان	ایرانیسم«	 نبود.	 مایم	
ایرانی	نیست،	به	معنای	حتی	نفی	 گذاشتن	به	ملّیت	
نوع	 یک	 شعوبی	گری،	 نوع	 یک	 یعنی	 است.	 دیگران	
ناسیونالیسم	افراطی	است.	خیلی	از	ناسیونالیسم	های	
نوع	 همین	 از	 افراطی	 ناسیونالیسم	های	 هم	 عربی	

بودند.
با	 زمان	 هم	 دوره،	 همین	 در	 که	 مسائلی	 از	 یکی	
فروپاشی	عثمانی	در	منطقه	جدی	شده	است	و	دومین	

گسترش	سلفی	گری	تند	و	افراطی	 جریان	عمده	است،	
است.	ما	نماد	آن	را	به	عنوان	وهابیت	می	شناسیم.	در	
از	 متعددی	 کتاب	های	 دوره	شاهد	چاپ	شدن	 همان	
که	در	رد	بر	وهابیت	نوشته	 علمای	اهل	سنت	هستیم	
شدند.	به	دلیل	نگرانی	که	از	بابت	این	تندروی	ها	برای	

آن	ها	وجود	داشت.


جریان	سوم،	در	یک	معنای	عام	تر،	جریان	آته	ایسم	
از	 یکی	 که	 اسام	 با	 جریان	ضدیت	 بود.	 بی	خدایی	 یا	
کسروی	و	افرادی	از	آن	قبیل	بود.	 نمونه	های	آن	احمد	
حتی	حکومت	های	آن	دوره	تا	حدی	در	مسیر	ضدیت	
ترکیه،	 در	 آتاترک	 حرکت	 مثل	 کردند.	 حرکت	 اسام	 با	
آته	ایسم،	 بحث	 گر	 ا ایران.	 در	 خان	 رضا	 حرکت	 مثل	
بی	خدایی	و	ضدیت	با	اسام	را	یک	مقدار	عام	بگیریم،	
با	 که	 به	طور	اخص،	جریان	مارکسیسم	جریانی	است	
گرفتن	اتحاد	جماهیر	شوروی	به	خصوص	بعد	از	 قدرت	
جنگ	جهانی	دوم	به	یک	جریان	نسبتًا	قوی	در	منطقه	
پیدا	شده	 ابرقدرتی	 یک	 که	 حالی	 در	 می	شود،	 تبدیل	
که	از	این	طرز	فکر	حمایت	می	کند	و	دائمًا	افراد	را	تغذیه	
کشورهای	 که	به	قول	خودشان	می	خواستند	به	 می	کند	
منطقه	ی	 و	 کنند	 صدور	 مارکسیسمی	 انقاب	 دیگر	
در	 کامًا	 که	 بود	 ایران	هم	جزو	منطقه	ای	 و	 ما،	عراق	

تیررس	بود.
خواندم	 من	 که	 تاریخ	هایی	 این	 با	 مجموع	 در	
بسیار	 جریان،	 سه	 هر	 که	 کنید	 حس	 کامًا	 می	توانید	
یک	 من	 دهید	 اجازه	 گر	 ا بودند.	 حوزه	 آن	 در	 فّعال	
کوتاهی	روی	سه	جریان	داشته	باشم	و	ببینیم	 تحلیل	
این	سه	جریان	تا	چه	حد	ضد	اسام	بودند،	تا	چه	حد	

ضد	تشیع	بودند.
ندارد.	 دین	 به	 کاری	 اساسًا	 افراطی	 ناسیونالیسم	
کار	دارد	و	همه	ی	ما	می	دانیم	عاقه	ی	 صرفًا	به	ملّیت	

پان ایرانیست، ناسیونالیست ترین 
که  است  گروهی  متعصب ترین  و 
احساسات  اساس  بر  ایران  در 
ناسیونالیستی به وجود آمده و تا 
انقالب هم این حزب وجود  زمان 

داشت.

»الغدیر« در دوره ای نوشته شده 
که ما با مجموعه های متعددی 
بحران های  که  منطقه  در 
فرهنگی و اجتماعی را به وجود 

می آوردند مواجه هستیم.
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نظر	 به	 نباشد	 افراطی	 گر	 ا ملت	 به	 عاقه	ی	 قوم،	 به	
ولی	 شود.	 محسوب	 دین	 برای	 خطری	 نمی	رسد	
با	 هر	حال	 به	 کند	 پیدا	 برای	خود	 افراطی	 گر	صورت	 ا
گرایش	های	دینی	در	اصطکاک	و	تضاد	قرار	می	گیرد	و	
که	یک	عالم	دینی	در	صدد	مقابله	 خیلی	طبیعی	است	
ناسیونالیسم	 مسئله	ی	 اما	 بیاید.	 بر	 جریانی	 چنین	 با	
هیچ	ارتباطی	به	بحث	شیعه	و	سنی	نداشت.	به	همان	
کننده	 که	می	توانست	برای	علمای	شیعه	نگران	 اندازه	
هم	 سنت	 اهل	 علمای	 برای	 اندازه	 همان	 به	 باشد	

کننده	بود.	 نگران	


بود.	 افراطی	 سلفی	گری	 مسئله	ی	 دوم	 جریان	
تقابل	سلفی	گری	افراطی	با	شیعه	معلوم	است،	به	دلیل	
شیعیان	 مورد	 در	 اول	 روز	 همان	 از	 وهابی	ها	 این	که	
تندرو	 سلفی	های	 اما	 بودند.	 بسته	 رو	 از	 را	 شمشیر	
خطر	 یک	 هم	 سنت	 اهل	 علمای	 برای	 وهابی	ها	 و	
محسوب	می	شدند.	آن	ها	هم	در	تیررس	وهابی	ها	قرار	
داشتند	و	دقیقًا	به	همین	دلیل	است	که	آن	ها	ردیه	های	
مکرری	در	رد	بر	وهابیت	نوشتند.	به	این	ترتیب	به	نظر	
شیعه	 مسئله	ی	 فقط	 تندرو	 سلفی	های	 که	 نمی	رسد	
که	 اسامی	 علمای	 از	 کسی	 هر	 می	رسد	 نظر	 به	 باشد،	
نوع	 این	 نبود	 مایل	 و	 بود	 بیزار	 تندروی	 نوع	 این	 از	
تندروی	در	جهان	اسام	اتفاق	بیفتد	قاعدتًا	خود	را	در	
که	باید	در	مقابله	با	سلفیه	ی	تندرو	 این	جبهه	می	دید	
بایستد	و	عمًا	هم	این	اتفاق	افتاد.	یعنی	شما	ماحظه	
که	شیخ	محمود	شلتوت	 می	کنید	در	همین	دوره	است	
گروهی	از	علمای	مذاهب	مختلف	آن	»دار	 به	همراهی	
به	وجود	 را	در	مصر	 االسامّیة«	 المذاهب	 بین	 التقریب	
که	 داریم	 کار	 اهانت	هایی	 به	 فقط	 ما	 شاید	 می	آورد.	
آثار	 گر	 ا ولی	 دادند	 انجام	 شیعه	 به	 نسبت	 وهابی	ها	
این	 از	 بسیاری	 که	 متوجه	می	شویم	 بخوانیم	 را	 آن	ها	

است	 هم	صادر	 اهل	سنت	 مذاهب	 مورد	 در	 اهانت	ها	
گرفته	بودند	و	در	 و	آن	ها	هم	این	اهانت	ها	را	به	خود	
مقابل	آن	هم	از	خود	عکس	العمل	نشان	داده	بودند.	
نادیده	 واقعًا	 و	 کنیم	 تجاهل	 نمی	خواهیم	 ما	 البته	
بگیریم	که	شیعه	بیش	از	اهل	سنت	در	معرض	حمله	ی	
وهابیت	قرار	داشتند،	اما	در	اصل	این	که	علمای	شیعه	و	
اهل	سنت	در	جبهه	ی	مشترکی	بودند	به	نظر	من	نباید	

کرد.	 تردید	


به	 بی	خدایی	 یا	 آته	ایسم	 مسئله	ی	 سوم	 جریان	
به	 مارکسیسم	 و	 کمونیسم	 مسئله	ی	 و	 عام	 معنای	
ندارد.	 توضیح	 به	 احتیاج	 که	 بود	 آن	 اخص	 معنای	
این	مسئله،	مسئله	ی	مشترک	بود.	حّتی	نه	مسئله	ی	
مشترک	شیعه	و	سّنی،	مسئله	ی	مشترک	اسام	و	ادیان	

دیگر	است.
	در	این	میان	شما	فکر	می	کنید	یک	عالم	دینی	 حاال
کند	و	 مثل	عامه	ی	امینی؟هر؟	باید	چه	موضعی	اتخاذ	
گر	او	با	یک	درکی	از	شرایط	تاریخی	و	فرهنگی	 در	واقع	ا
کاری	انجام	دهد	 گرفته،	قرار	است	یک	 که	در	آن	قرار	
برای	این	که	به	نوعی	با	این	تهدیدهایی	که	برای	اسام	
کند،	باید	چه	 و	تشیع	در	آن	دوره	وجود	داشته	مقابله	
که	 قوی	 انگیزه	های	 آن	 بگیرد؟	 پیش	 در	 را	 مسیری	
وجود	 به	 برای	 امینی؟هر؟	 عامه	ی	 مثل	 فردی	 برای	
جریان	 سه	 این	 داشت؛	 وجود	 ماندگار	 اثر	 یک	 آوردن	
که	به	عنوان	تهدید	تلقی	می	شدند.	خیلی	از	مواقع	 بود	
نظر	 به	 نمی	کنیم	 نگاه	 به	خوبی	 را	 »الغدیر«	 کتاب	 که	
داریم	 کار	 و	 سر	 متعصبانه	ای	 کتاب	 یک	 با	 که	 می	آید	
که	در	رد	بر	اهل	سنت	و	در	اثبات	مواضع	شیعه	نوشته	
کتاب	»الغدیر«	را	به	خوبی	و	با	 شده	است.	ولی	وقتی	
دست	 ما	 به	 دیگری	 احساس	 می	کنیم	 مطالعه	 دقت	
سخنان	 در	 می	خواهم	 نکته	 دو	 به	 من	 می	دهد.	

مقدمه	 به	 اواًل	 کنم.	 اشاره	 	 امینی؟هر؟	 عامه	ی	 خود	
وقتی	 	 امینی؟هر؟	 عامه	ی	 می	کنیم.	 توجه	 »الغدیر«	
کتاب	را	شروع	می	کند	اصًا	نه	با	غدیر	شروع	می	کند،	نه	
با	بحث	شیعه	و	اهل	سنت	و	نه	با	سقیفه	بنی	ساعده.	
می	کند،	 شروع	 تاریخ	 با	 را	 کتاب	 امینی؟هر؟	 مه	ی	

ّ
عا

راجع	به	علم	تاریخ	صحبت	می	کند	و	این	که	علم	تاریخ	
است،	 تاریخ	چقدر	علم	مهمی	 علم	 دارد،	 چقدر	شرف	
ایشان	در	قدم	 را	نداریم!	 انتظار	آن	 که	ما	اصًا	 چیزی	
مختلف	 علوم	 که	 می	شود	 مبحث	 این	 وارد	 بعدی	
غیره	 و	 فقه	 کام،	 حدیث،	 تفسیر،	 علم	 مثل	 شرعی	
هم	به	علم	تاریخ	احتیاج	دارند.	در	مجموع	تاریخ	را	به	
که	 عنوان	یک	قاضی	نگاه	می	کند.	می	گوید	تا	موقعی	
ما	به	محکمه	ی	تاریخ	نرفتیم	مثل	این	است		که	هیچ	
کند.	اصًا	قضاوتی	 داوری	وجود	ندارد	بین	ما	قضاوت	
تاریخ	 می	رویم	 تاریخ	 سراغ	 به	 ما	 وقتی	 ندارد.	 وجود	
واقع	نمایی	دارد.	عامه	می	گوید	این	که	بعضًا	نسبت	به	
مورخین	 از	 بعضی	 بدبین	هستند،	 مقداری	 تاریخ	یک	
این	تسامح	ها	را	داشتند	ولی	نباید	این	را	به	حساب	علم	
تاریخ	گذاشت،	این	از	سودمندی	علم	تاریخ	کم	نمی	کند	
که	بعضی	از	مورخین	مسیر	اشتباهی	را	رفته	باشند.	بعد	
مسئله	ی	غدیر	را	هم	مطرح	می	کند.	در	واقع	غدیر	را	از	
ارزیابی	قرار	 و	 تاریخ	مورد	بررسی	 منظر	قضاوت	توسط	
که	ما	در	جاهای	مختلف	 می	دهد.	واقعیت	این	است	
که	عامه	امینی؟هر؟	 »الغدیر«	مکررًا	مشاهده	می	کنیم	
نشان	 کامًا	 که	 می	کند	 مطرح	 را	 مسائلی	 صراحت	 به	
قصد	 او	 که	 است	 تهدیدکننده	ای	 موج	های	 دهنده	ی	

دارد	در	مقابل	این	موج	ها	حرکت	نشان	دهد.	
»الغدیر«	چنین	جمله	ای	 دوم	 آغاز	جلد	 در	 ایشان	
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احتجاج	 از	 قدیم،	 از	 همیشه	 مثل	 سنی	 و	 شیعه	 که	
کتاب	های	بعدی،	شیعه	بر	اهل	سنت	ردیه		 طبرسی	تا	
می	نوشتند،	اهل	سنت	بر	شیعه	ردیه	می	نوشتند،	حاال	
که	امت	 در	بحبوحه	ی	جنگ	جهانی	دوم،	در	شرایطی	
اسامی	با	این	همه	تهدیدات	مواجه	است،	یک	نفر	در	
بر	 ردیه	ی	دیگر	 که	دوباره	یک	 بیاورد	 یاد	 به	 آن	دوره	
کردن	 اهل	سنت	بنویسد!	آیا	اصًا	آن	موقع	زمان	بر	ما	

اختافات	بین	شیعه	و	اهل	سنت	است؟!


به	 راجع	 اواًل	 3،	صفحه	ی	288،	 جلد	 در	 بار	 این	
و	 می	کند	 صحبت	 ملی	گرایی	 و	 ناسیونالیسم	 بحث	
ملی	گرایی،	 این	 این	که	 به	 راجع	 می	دهد	 توضیح	 بعد	
ایجاد	 اسامی	 امت	 بین	 در	 را	 جدال	 و	 تفرقه	 بذرهای	
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ببینید	 کنید،	 »الغدیر«	جستجو	 در	 را	 »اخاء«	 و	
مورد	 در	 امینی؟هر؟	 عامه	ی	 بار	 چند	

به	 که	 موضوعاتی	 و	 وحدت	 مسئله	ی	
مربوط	 سنت	 اهل	 و	 شیعه	 بین	 اتحاد	

کرده	است.	 می	شود	بحث	


عامه	ی	 که	 مواردی	 از	 یکی	
مختلف	 جاهای	 در	 مکررًا	 امینی؟هر؟	
هر	 به	 پرداخته،	 آن	 به	 »الغدیر«	
از	 قول	هایی	 نقل	 شده	 که	 مناسبتی	
را	 سنت	 اهل	 تندروی	 علمای	 کتب	
قرار	 انتقاد	 مورد	 تفرقه	افکنی	 خاطر	 به	
و	 الشیعة	 »بین	 کتاب	 مثًا	 می	دهد.	
از	 که	 رضا	 رشید	 محمد	 تألیف	 السّنة«	
منظر	یک	سلفی	تندرو	نوشته	شده	است	
و	 شیعه	 اختافات	 می	خواهد	 واقع	 در	 و	
اتفاقات	 گر	 ا شما	 کند.	 پررنگ	 را	 سنی	
به	 دهید،	 قرار	 بررسی	 مورد	 را	 عصر	 آن	
در	 که	 عالمانی	 دید	 خواهید	 روشنی	
علمای	 می	نوشتند،	 کتاب	 دوره	 آن	
نزدیک	 وهابیه	 به	 که	 کسانی	 یا	 وهابی	
به	 این	که	 از	 نداشتند	 ابایی	 اصًا	 بودند،	
آن	ها	 نگاه	 چون	 بزنند؛	 دامن	 اختافات	
خیلی	نگاه	هسته	ای	و	بسته	ای	بود.	به	

که	فقط	خودشان	را	به	عنوان	مدافع	 دنبال	این	بودند	
و	یک	 را	یک	عده	منحرف	 بقیه	 و	 کنند	 اسام	مطرح	
هستند	 دور	 به	 حقیقت	 دایره	ی	 از	 که	 افرادی	 عده	
که	عامه	امینی؟هر؟	 نشان	دهند.	این	در	حالی	است	
انتقاد	 مورد	 را	 رضا	 رشید	 محمد	 مشخصا	 و	 گروه	 این	
گروه	 این	 بر	 که	 عمده	ای	 اشکال	 می	دهد.	 قرار	
که	رویکرد	جهالت	آمیز	 وارد	می	کند	این	است	
نمی	آیند	 یعنی	 دارند	 شیعه	 به	 نسبت	
شیعه	را	واقعًا	مورد	مطالعه	قرار		دهند	و	
کنند.	صرفًا	 بعد	در	مورد	آن	ها	صحبت	
بر	اساس	شنیده	ها	و	بر	اساس	اطاعات	
شیعه	 مورد	 در	 علمی	 غیر	 و	 عوامانه	
که	 دیگری	 انتقاد	 می	کنند.	 قضاوت	
ایشان	نسبت	به	سلفی	های	تندرو	دارد	
که	می	گوید:	مسلمین	اآلن	در	 این	است	
که	به	اخاء	و	اتحاد	 گرفتند	 شرایطی	قرار	
همین	 در	 دقیقًا	 شما	 و	 دارند	 احتیاج	
و	 تفرقه	 سمت	 به	 را	 مسلمین	 شرایط	

جدایی	پیش	می	برید.	


عامه	ی	 که	 است	 این	 جالب	
که	 آنچه	 خاف	 بر	 اتفاقًا	 امینی؟هر؟	
قضایا	 ریز	 وارد	 می	خواهند	 سلفی	ها	
را	درگیر	 بازی	شود،	خود	 و	درگیر	 بشود	
که	شما	 بازی	نمی	کند.	از	جمله	مواردی	
در	»الغدیر«	مشاهده	می	کنید	برخورد	با	
که	بیشتر	مسائل	سیاسی	 مسائلی	است	

است	تا	مذهبی.
یکی	 کتاب	 از	 ایشان	 را	 مطلبی	
نقل	 قصیمی	 نام	 به	 تندرو	 سلفیان	 از	

ایشان	 و	 نوشته	 ردیه	 بر	شیعه	 زمان	 آن	 در	 که	 می	کند	
قصیمی	را	مورد	انتقاد	قرار	می	دهد.	از	این	حیث	که	چرا	
شما	اختاف	بین	شیعه	و	اهل	سنت	را	قومی	می	کنید؟	
سنت	 اهل	 و	 شیعه	 مسئله	 قصیمی	 کتاب	 در	 چون	
عامه	ی	 انتقاد	 است.	 شده	 فارس	 و	 عرب	 مسئله	ی	
را	 اختاف	 این	 چرا	 شما	 که	 است	 این	 امینی؟هر؟	
که	دارید	شما	 قومی	می	کنید	و	چرا	در	این	بحث		قومی	
که	 حیث	 این	 از	 گاهانه	 ناآ می	کنید؟	 رفتار	 گاهانه	 ناآ
کتاب	مطالبی	را	به	ایرانی	ها	نسبت	داده	 ایشان	در	آن	

که	اصًا	ایرانی	ها	چنین	ویژگی	را	ندارند. است	


شکیب	 امیر	 از	 نقل	 به	 عامه؟هر؟	 را	 مطلبی	 باز	
نقل	 االسامی«	 العالم	 »حاضر	 کتاب	 همان	 در	 ارسان	
می	کند.	امیر	شکیب	ارسان		می	گوید:	من	از	یک	چیزی	
)ایرانی	ها(	 شما	 این	که	 آن	 و	 می	کنم	 تعّجب	 خیلی	
این	قدر	حب	 در	عین	حال	 و	 آن	قدر	ضد	عرب	هستید	
که	اهل	بیت	 اهل	بیت؟مهس؟	دارید	و	این	در	حالی	است	
عرب	بودند	و	این	چطور	می	شود؟!	ایشان	مورد	نقد	قرار	
گر	یک	 ا واقعًا	 است.	چون	 که	چقدر	جاهانه	 می	دهد	
ایرانی	عادی	هم	این	مطالب	را	بخواند	اذعان	خواهد	
واقع	 در	 نمی	کنند.	 فکر	 این	طور	 ایرانی	ها	 اصًا	 که	 کرد	
همان	دو	موضوع؛	اواًل	مسئله	ی	تفرقه	افکنی	از	یک	سو	
و	ثانیًا	نقد	جاهانه	بودن	و	غیر	دقیق	و	غیر	علمی	بودن	
مه	ی	

ّ
عا که	 است	 مسئله	ای	 دیگر	 سوی	 از	 اّطاعات	

کید	می	کند. امینی؟هر؟	روی	آن	تأ
اصلی	ترین	 از	 یکی	 نظر	می	رسد	 به	 ترتیب	 این	 به	
»الغدیر«	 کتاب	 در	 امینی؟هر؟	 مه	ی	

ّ
عا که	 اهدافی	

که	 دنبال	می	کند	مقابله	با	آن	سه	جریان	فرهنگی	است	
جامعه	ی	اسامی	را	تهدید	می	کند	و	عمده	ترین	ابزاری	
وحدت	 مسئله	ی	 می	کند	 دنبال	 بین	 این	 در	 که	 هم	

مسلمین	 بین	 وحدت	 مسئله	ی	 است.	 مسلمین	 بین	
ما	 که	 است	 شعاری	 ولی	 است،	 همیشگی	 شعار	 یک	
کنیم	 هر	وقت	خواستیم	عمًا	به	این	شعار	دست	پیدا	
دچار	مشکل	شدیم.	همین	اآلن	هم	ما	دنبال	وحدت	
قابل	 چگونه	 مسلمین	 وحدت	 ولی	 هستیم.	 مسلمین	
تحقق	است؟	چون	تا	ما	کنار	همدیگر	می	نشینیم	بحث	
بعد	 و	 بکشد	 نباید	 که	 می	شود	 کشیده	 جاهایی	 به	 ما	
درست	در	آن	مسائل	با	همدیگر	اختاف	پیدا	می	کنیم،	
اوقات	مان	تلخ	می	شود	و	از	همدیگر	فاصله	می	گیریم.	

یک	فرمول	خیلی	ساده	ممکن	است	وجود	داشته	
باشد.	آیا	اخاء	اسامی،	آیا	وحدت	بین	شیعه	و	سنی	به	
که	شیعه	از	مواضع	خودش	در	مورد	اهل	 این	معناست	
بیت؟مهس؟	و	در	مورد	مسائل	مربوط	به	دوره	ی	سقیفه	و	
کند	تا	این	وحدت	حاصل	 کًا	صرف	نظر	 بعد	از	سقیفه	
نظر	جمعیت	 از	 که	 اهل	سنت	 آیا	 به	عکس	 یا	 شود؟!	
کثریت	مسلمین	را	تشکیل	می	دهند	حاضر	خواهند	شد	 ا
از	مواضع	خود	کوتاه	بیایند	و	با	شیعه	که	از	نظر	جمعیتی	
که	تا	 در	اقلیت	است	متحد	شوند؟!	این	فرمولی	است	
به	حال	جواب	نداده	است.	اما	فرمول	های	دیگری	هم	
که	به	نظر	من	یکی	از	این	 برای	این	مسئله	وجود	دارد	
که	می	شود	در	»الغدیر«	عامه	ی	 فرمول	ها	چیزی	است	

کرد.	 امینی؟هر؟	آن	را	دنبال	


ارتباطات	ما	یک	 و	 در	مباحث	مربوط	به	فرهنگ	
و	 فرهنگی	»خود«	 الگوهای	 داریم.	 فرهنگی	 الگوهای	
که	»خود«	و	»دیگر«	را	نسبت	به	یکدیگر	تعریف	 »دیگر«	
را	 الگوها	چگونه	جوامع	فرهنگی	 می	کند	و	این	که	این	
فرهنگ	 از	 را	 »خود«	 فرهنگ	 چگونه	 می	دهند،	 شکل	
این	 است	 ممکن	 چگونه	 و	 می	کنند	 متمایز	 »دیگر«ی	
الگوهای	»خود«	و	»دیگر«	به	صورت	سطح	بندی	شده	

بر  اتفاقًا  امینی؟هر؟  عالمه ی 
سلفی ها  که  چه  آن  خالف 
قضایا  ریز  وارد  می خواهند 
خود  شود،  بازی  درگیر  و  بشود 
را درگیر ٮݭݭݓازی نمی کند. از جمله 
»الغدیر«  در  شما  که  مواردی 
با  برخورد  می کنید  مشاهده 
که بیشتر مسائل  مسائلی است 

سیاسی است تا مذهبی.
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کامًا	 که	این	مسئله	 کنند.	در	حد	قومیت	و	ملت	 عمل	
کنید	وقتی	ما	راجع	به	جوامع	 وجود	دارد.	یعنی	فرض	
اروپا	 در	 که	 کسانی	 کل	 می	کنیم،	 صحبت	 اروپایی	
همه	ی	 می	توانند	 اروپایی	 عنوان	 به	 می	کنند	 زندگی	
این	که	 دلیل	 به	 کنند.	 حساب	 »خود«	 را	 اروپایی	ها	
یک	وجوه	مشترکی	با	همدیگر	دارند.	اروپایی	ها	هم	با	
آمریکایی	ها	فرق	دارند	و	هم	با	آسیایی	ها	و	یک	وجوه	
در	 باورهای	خود،	 در	 زندگی	خود،	 الگوی	 در	 مشترکی	
با	همدیگر	دارند.	ولی	 با	جهان	خود	 نحوه	ی	مواجهه	
در	همان	اروپا	همه	با	همدیگر	یک	نوع	زندگی	نمی	کنند	
هم	 جا	 همان	 در	 بنابراین	 نمی	کنند.	 فکر	 نوع	 یک	 و	

ممکن	است	»دیگر«هایی	تعریف	شود.


درک	 در	 ما	 که	 است	 این	 روی	 فقط	 مسئله		
مشترکات	و	مابه	االفتراقات	»خود«	یک	درک	فرهنگی	
فرهنگی	 درک	 کادمیک.	 آ درک	 یک	 نه	 باشیم	 داشته	
به	 دارند.	 تفاوت	 خیلی	 همدیگر	 با	 کادمیک	 آ درک	 و	
گر	شما	به	عموم	مردم	ایران	بگویید	زبان	 عنوان	نمونه	ا
ندارند	 خویشاوندی	 همدیگر	 با	 عربی	 زبان	 و	 فارسی	
نگاه	 هم	 به	 همه	 گهان	 نا نیستند،	 خانواده	 یک	 از	 و	
مشترک	 کلمات	 همه	 این	 ما	 می	شود؟!	 مگر	 می	کنند	
که	شما	 است	 زوری	 این	چه	حرف	 داریم.	 با	همدیگر	
گر	شما	به	همین	مردم	بگویید	زبان	فارسی	 می	زنید؟!	ا
از	یک	خانواده	هستند	 و	زبان	ایسلندی	و	زبان	روسی	
می	گویند	 می	شوند،	 محسوب	 خویشاوند	 زبان	های	 و	
کلمه	 یک	 ما	 می	زند	 حرف	 روسی	 یک	 وقتی	 چرا	 پس	
و	 انگلیسی	 گر	 ا نمی	شویم؟!	 متوجه	 را	 او	 از	حرف	های	
ما	خود	 چرا	 با	همدیگر	خویشاوند	هستند	پس	 فارسی	
را	می	کشیم	ولی	انگلیسی	یاد	نمی	گیریم؟!	این	جا	شما	
و	درک	عامیانه	 کادمیک	 آ بین	درک	 تفاوت	 می	توانید	

کنید. را	حس	
است.	 همین	طور	 هم	 فرهنگی	 مسائل	 بحث	 در	
مواجه	 چیزی	 چنین	 با	 ما	 هم	 مذهب	 بحث	 در	 یعنی	
هستیم.	وقتی	شما	وارد	فضای	عامیانه	می	شوید	یک	
در	 می	بینید	 مواجه	می	شوید،	 با	شرایط	عجیبی	 دفعه	
با	یک	 دارد	 باالیی	وجود	 که	تعصب	 از	مناطقی	 برخی	
که	هم	 مسیحی	رفتار	بهتری	صورت	می	گیرد	تا	با	کسی	
که	وهابی	ها	انجام	دادند.	البته	 کاری	 دین	است.	مثل	
اهل	 که	 کنم	 تشویق	 را	 کسی	 نمی	خواهم	 اآلن	 بنده	
آزار	و	اذّیت	قرار	دهند!	من	فقط	آن	ها	را	 کتاب	را	مورد	
که	نسبت	به	مسلمین	 با	هم	مقایسه	می	کنم	در	حالی	

اشّد	مجازات	است.


افتراقات	 از	 عوامانه	 درک	 و	 کادمیک	 آ درک	 بین	
تفاهم	 سوء	 این	 یعنی	 می	بینیم.	 فاصله	 کات	 اشترا و	
دور	 دانشگاهی	 محیط	 در	 ما	 که	 است	 بزرگی	 بسیار	
صحبت	 ِفرق	 و	 مذاهب	 به	 راجع	 بنشینیم	 همدیگر	
کنیم	و	فکر	کنیم	همه	ی	یک	میلیارد	مسلمانی	که	روی	
روابط	 از	 را	 درک	 همین	 می	کنند	 زندگی	 زمین	 کره	ی	
دارند.	اّما	وقتی	به	سطح	جامعه	می	رویم	و	می	خواهیم	
یک	الگوی	فرهنگی	به	دست	بیاوریم	الگوی	فرهنگی	
که	به	صورت	 بر	اساس	آن	ارتباط	هایی	انجام	می	شود	
زندگی	 که	 کسانی	 بین	 و	 زندگی	 و	در	عرصه	ی	 بیرونی	

کتاب	ها. می	کنند	برقرار	می	شود	نه	در	
کتاب	های	ملل	و	نحل	 که	ما	در	سطح	 تا	موقعی	
فرهنگی	 الگوی	 بحث	 اصًا	 می	کنیم	 حرکت	 ِفرق	 و	
مطرح	نیست.	تمام	بحث	ها	از	جنس	تئولوژیک	است،	
کامی	و	نظری	است.	اصًا	آن	جا	 از	جنس	بحث	های	
فرهنگ	شکل	نمی	گیرد.	فرهنگ	در	زندگی	و	در	سطح	
که	شکل	می	گیرد	و	 زیسته	ی	این	باورها	و	عقاید	است	

به	وجود	می	آید.	روابط	»خود«	و	»دیگر«	در	آن	سطح	
مسئله	ی	 می	آید.	 وجود	 به	 و	 می	گیرد	 شکل	 که	 است	
در	 و	 عمل	 عرصه	ی	 در	 فرهنگی	 »دیگر«	 و	 »خود«	
کنش	متقابل	اجتماعی	و	در	فضای	ارتباط	و	 رابطه	ی	
به	وجود	 و	 که	شکل	می	گیرد	 Communication	است	
که	»خود«	و	»دیگر«	مفهوم	 می	آید	و	در	آن	فضا	است	
وقتی	 فرقه	ای	 بسته	ی	 جامعه	ی	 یک	 می	کند.	 پیدا	
به	 خود	 کند	 تعریف	 را	 »دیگر«	 و	 »خود«ش	 می	خواهد	
نزدیک	تر	 او	 به	 که	 کند	 تعریف	 را	 باید	دیگرهایی	 خود	
دورتر	 او	 به	 که	 کند	 تعریف	 را	 دیگرهایی	 و	 هستند	
کامًا	 هستند.	ولی	خیلی	از	مواقع	این	فاصله	سنجی	ها،	
فضای	 یک	 در	 که	 است	 واقعی	 فاصله	های	 خاف	 بر	

کادمیک	می	تواند	درک	و	احساس	شود.	 آ


در	 گفت	خونین	ترین	جنگ	ها	 می	توان	 به	جرأت	
با	هم	جنگیدند	 بارها	 افتاده	است.	 اّتفاق	 بین	خوارج	
کس	دیگری	 کشتند.	اصًا	الزم	نبود	 که	نفِر	آخِر	خود	را	
بودند	 کافی	 برای	خود	 کند،	خودشان	 آن	ها	حمله	 به	
همین	 خوارج	 انقراض	 علت	 اصلی	ترین	 اساسًا	 و	
وجود	 آن	ها	 در	 روحیه	 این	 این	که	 برای	 بود.	 مسئله	
فاصله	سنجی	های	 آن	ها	 فاصله	سنجی	های	 و	 داشت	
مثل	 است	 دلیل	 همین	 به	 دقیقًا	 و	 بود	 واقع	 خاف	
خودایمنی	 بیماری	های	 	- خودایمنی	 بیماری	های	
به	 بدن	 سفید	 گلبول	های	 که	 هستند	 بیماری	هایی	
بدن	 خود	 سلول	های	 به	 مهاجم	 کتری	های	 با جای	
و	 گروه	ها	 نوع	 این	 برای	 اّتفاق	 این	 می	کنند-	 حمله	
آن	ها	 محاسبات	 یعنی	 می	افتد.	 جریان	ها	 نوع	 این	
دیگر	انگاری	 و	 در	دشمن	سنجی	 که	 است	 آن	قدر	غلط	
اشتباه	 به	 »دیگران«	 و	 »خود«	 رابطه	های	 تعریف	 و	
ندارند،	 قرار	 افتادند.	همه	ی	»دیگر«ها	در	یک	فاصله	

»دیگر«ی	 یک	 است،	 نزدیک	تر	 ما	 به	 »دیگر«ی	 یک	
را	 این	 درست	 نمی	توانستند	 آن	ها	 است.	 دورتر	 ما	 به	
	مارک	»دیگر«	دور	را	بر	روی	 تشخیص	دهند	و	معمواًل
آن	ها	 »دیگر«	 نزدیک	ترین	 که	 می	زدند	 گروه	هایی	

هستند.
 

کارآمد	در	بحث	 نتیجه		این	که:	یک	فرمول	بسیار	
وحدت	امت	اسامی	و	تنظیم	روابط	بین	شیعه	و	اهل	
روابط	 این	 کردن	 واقع		گرا	 و	 رئالیسم	 بحث	 سنت،	
که	ما	می	خواهیم	»خود«	و	»دیگر«	 است.	یعنی	موقعی	
به	سمت	 تخیلی	 »دیگر«	 و	 »خود«	 از	 کنیم،	 تعریف	 را	
که	بر	واقعیات	تاریخ	انطباق	 »خود«	و	»دیگری«	برویم	
که	عامه	ی	 داشته	باشد.	به	نظر	من	محتوای	پیامی	
کند	 مطرح	 »الغدیر«	 کتاب	 در	 می	خواهد	 امینی؟هر؟	
روابط	 کردن	 واقعی	 سمت	 به	 ما	 که	 است	 این	 دقیقًا	
که	واقعًا	 کنیم	 گر	ما	تعریف	 »خود«	و	»دیگران«	برویم.	ا
یک	شیعه	چه	می	گوید،	واقعًا	یک	سنی	چه	می	گوید،	
کمی	 اختاف	شیعه	و	سنی	به	خاطر	چیست؟	تا	این	ها	
واضح	و	شفاف	شوند.	نه	این	که	فقط	همدیگر	را	مورد	
نقد	قرار	دهیم.	اصًا	بدانیم	حرف	طرف	مقابل	چیست	
گفتن	دارد	و	بعد	مشترکات	خود	را	 و	چه	سخنی	برای	

کنیم.	 پیدا	
عنوان	 به	 را	 غدیر	 مسئله	ی	 امینی؟هر؟	 عامه	ی	
می	خواهد	 ایشان	 است.	 کرده	 انتخاب	 مشترک	 شعار	
بگوید	ممکن	است	ما	در	فهم	غدیر	با	همدیگر	اختافاتی	
داشته	باشیم	ولی	در	اصل	غدیر	با	هم	اختافی	نداریم.	
همه	ی	 سنت،	 اهل	 حدیثی	 کتب	 همه	ی	 ایشان	
که	بگذارید	 شعرای	اهل	سنت	و	غیره	را	شاهد	می	آورد	
که	 دارید	 قبول	 شما	 آیا	 کنیم.	 توافق	 هم	 با	 حداقل	
ما	 که	 اختافی	 تنها	 افتاده	است؟!	 تاریخی	 اّتفاق	 این	
تاریخی	 اتفاق	 این	 از	 که	 است	 این	 داریم	 همدیگر	 با	

مسئله ی  امینی؟هر؟  عالمه ی 
غدیر را به عنوان شعار مشترک 
ایشان  است.  کرده  انتخاب 
در  ما  است  ممکن  می گوید: 
فهم غدیر با همدیگر اختالفاتی 
داشته باشیم ولی در اصل غدیر 

با هم اختالفی نداریم.
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را	 استدالالت	 ایشان	 باشیم.	 داشته	 باید	 برداشتی	 چه	
که	یک	چنین	 می	گویند	شما	هم	می	شنوید	ولی	بدانیم	
که	 مواردی	 از	 بسیاری	 داریم.	 همدیگر	 با	 کاتی	 اشترا
کوشش	 کتاب	»الغدیر«	 عامه	ی	امینی؟هر؟	در	سراسر	
بحث	 کردم،	 اشاره	 آن	 به	 بنده	 که	 دهد	 نشان	 کرده	
تفاهم	های	 سوء	 رفع	
این	 از	 است.	 عوامانه	
که	 تفاهم	هایی	 سوء	
نماز	 وقتی	 می	گوید	
می	شود	 تمام	 شیعیان	
األمین«	 »خان	 بار	 سه	
طول	 در	 می	گویند.	
شیعه	ای	 کدام	 تاریخ	
چنین	 که	 شده	 ثبت	
داده	 انجام	 را	 کاری	
نقلی	 همین	 یا	 باشد؟!	
که	عامه	ی	امینی؟هر؟	
انجام	 قصیمی	 آقای	 از	
یک	 هم	 او	 و	 می	دهد	
امیر	 از	 اشتباهی	 نقل	
که	 شکیب	ارسان	دارد	
از	 ایرانی	ها	 می	گوید:	
هستند.	 بیزار	 ده	 عدد	
چون	شیعیان	با	»عشره	
و	 هستند،	 بد	 مبشره«	
وقتی	 همین	 خاطر	 به	
بگویند،	 ده	 می	خواهند	
یک	 اضافه		 به	 ُنه	
می	گویند.	شما	می	خندید.	چرا؟!	چون	ایرانی	هستید.	
اآلن	 یا	 بود	 نشسته	 اندلس	 در	 قدیم	 که	 کسی	 آیا	 ولی	
در	جنوب	الجزایر	است	و	هیچ	ارتباطی	در	طول	زندگی	

این	 گر	 ا نداشته،	 ایرانی	 هیچ	 با	 و	 شیعه	 هیچ	 با	 خود	
»خان	األمین«	را	بخواند	آیا	خون	رگ	های	او	به	جوش	
آیا	 نمی	دهد؟!	 او	دست	 به	 انفجار	 آیا	حالت	 نمی	آید؟!	
مسلمان	 چطور	 این	ها	 این	که	 از	 نمی	کند	 پیدا	 انزجار	

که	چنین	باوری	دارند؟! هستند	
به	هر	حال	من	فکر	می	کنم	این	یکی	از	رسالت	های	
کتاب	»الغدیر«	 که	عامه	ی	امینی؟هر؟	در	 اصلی	است	
برآورد	 یک	 بگویید	 من	 به	 گر	 ا است.	 گرفته	 پیش	 در	
کّلی	از	»الغدیر«	داشته	باشم	من	این	طور	اّدعا	می	کنم،	
اهل	 با	 سنتی	 مناظره	ی	 کتاب	 یک	 »الغدیر«	 می	گویم	
از	 خیلی	 مثل	 که	 نیست	 کتابی	 یعنی	 نیست،	 تسنن	
که	 کند	 کند	اهل	سنت	را	متقاعد	 کتاب	های	قبلی	سعی	

شما	از	مذهب	خود	دست	بردارید	و	شیعه	شوید.	


اصلی	ترین	رسالت	»الغدیر«	دو	چیز	است:

1-	تنظیم	روابط	بین	شیعه	و	سنی	و	تعریف	امت	
اختافاتی	 عین	 در	 ما	 این	که	چگونه	می	شود	 و	 واحده	
کنیم	و	غدیر	 کید	 کات	خود	تأ که	با	هم	داریم	روی	اشترا

کات	است. یکی	از	آن	اشترا
فهم	 مورد	 در	 که	 تفاهم	هایی	 سوء	 زدودن	 	-2

شیعه	در	نگاه	اهل	سنت	وجود	دارد.
مه	ی	

ّ
عا که	 فرمولی	 من	 نظر	 به	 نهایت	 در	

امینی؟هر؟	پیشنهاد	می	کند	می	خواهد	بگوید	ما	موقعی	
که	 کنیم	 موفق	خواهیم	شد	به	امت	واحده	دست	پیدا	
از	هم	داریم،	 که	 تعریفی	 با	همدیگر،	 ما	 روابط	 تنظیم	
از	 سنی	 که	 فهمی	 دارم،	 سنی	 از	 شیعه	 مِن	 که	 فهمی	
مِن	شیعه	دارد،	هر	چه	بیشتر	واقع	گرایانه	تر	باشد.	نه	بر	
راستا	 این	 بافته	ها	و	داستان	ها.	در	 و	 افسانه	ها	 اساس	
کرده	و	دائمًا	 کتاب	را	عمًا	ارائه	 که	ایشان	11	جلد	 است	

کند. کرده	است	این	سوء	تفاهم	ها	را	برطرف	 سعی	

فاطمه عقیقی

ایده هایی با شال سبــز
هــالل ذی الحجــه چــون رخ می نمایــد، بارقــه هــای نــور بــر  ســر  و جــان کعبــه دل می ریــزد.   	

بــاز هــم ذی الحجــه رســید، بــاز هــم زمزمــه »و واعدنــا موســی ثالثیــن لیلــه و اتممناهــا بعشــر«، دوبــاره شــور 
احــرام و بندگــی، دوبــاره حجــة الــوداع، بــاز هــم غدیــر، بــاز هــم فراخــوان والیــت و امامــت.

چهارمیــن فراخــوان ایده هــای مســجدی)فام 4( بــا موضــوع »ایده هــای غدیــری« بــه همت کانون خورشــید 
و همــکاری باشــگاه ایده پــردازان مســجدی برگــزار می گــردد. عالقه منــدان می تواننــد بهتریــن ایده هــای 
 masjedidea.ir خــود را بــا موضــوع غدیــر در بانــک ایــده باشــگاه ایده پــردازان مســجدی بــه آدرس 
ــز  ــا جوای ــن ایده ه ــه برتری ــا ب ــد. ضمن ــاه 1395  می باش ــر م ــا 5 مه ــا ت ــال ایده ه ــت ارس ــد. مهل ــال نماین ارس
ارزشــمندی اهــدا خواهــد شــد. ضمنــا منتخــب ایده هــای جمــع آوری شــده در یــک جلــد کتــاب مســتقال بــه 

چــاپ رســیده و منتشــر خواهــد شــد.

| | |  برگرفته از ایده های سایت »باشگاه ایده پردازان مسجدی«

C   ویژه به  مساجد  در  غدیرخم  جماعت  نماز  برپایی 
مساجد جامع شهر

C   ک پال و  مسجدی  سادات  به  سبز  شال  اهدای 
علی؟ع؟ به سادات مسجدی

C   محله های و  خیابان ها  در  شادی  موکب  برپایی 
منتهی به مساجد شهر

C   کبر بر بام مساجد و منازل به طور پخش نوای اهلل ا
هم زمان در شب عید غدیر

C   در کودک  و  سالمند  بیماران  از  عیادت 
بیمارستان های شهر در ایام دهه والیت و امامت

C   کن تخریب ساخت مسجد در شهرها مطابق با اما
شده در بقیع و غدیر خم بر مبنای عکسهای به جا مانده

ک	بگذارید،	مانند: شما	عاقه	مندان	می	توانید	ایده	های	خود	را	به	صورت	تک	خطی	نیز	با	ما	به	اشترا
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C  دست پخت نذری
مخاطب: عموم

مجری: بانوان
محل اجرا: منزل

زمان اجرا: عید غدیر خم

برای	همسر	 را	 مادر	خانواده	در	منزل	بهترین	غذا	
سفارش	 علما	 از	 بسیاری	 نماید.	 طبخ	 خود	 فرزندان	 و	
کرده	اند	در	منزل	هم	غذای	نذری	بپزید؛	یعنی	غذای	
خود	را	با	نام	و	یاد	اهل	بیت؟مهس؟	طبخ	نمایید	ولو	برای	
برای	 خوبی	 تمرین	 غدیر	 عید	 روز	 باشد.	 خانه	 اهل	
می	توانند	 بانوان	 است.	 منزل	 در	 نذری	 غذای	 پخت	
را	برای	اهل	منزل	در	 بهترین	غذا	و	دست	پخت	خود	

کنند. این	روز	تهیه	



C  دیگ آش نذری
مخاطب: عموم

مجری: تشکل های مسجدی، هیئات   
محل اجرا: مسجد جامع
زمان اجرا: عید غدیر خم

در	آستانه	ی	دهه	والیت؛	قربان	تا	غدیر	می	توانیم	
یک	دیگ	خالی	را	در	وسط	مسجد	قرار	دهیم	و	داخل	
آن	مقداری	حبوبات	و	وسایل	آش	قرار	دهیم	و	عموم	
را	دعوت	به	فراخوان	پخت	آش	نماییم.	تجربه	نشان	
داده	است	که	می	توان	با	این	روش،	ده	ها	دیگ	آش	در	
محله،	شهر	و	روستا	آماده	نمود	و	اطعام	عمومی	غدیر	

را	صورت	بخشید.

C  افطارالمؤمنین
مخاطب: عموم

مجری: مساجد و هیئات
کن عمومی شهر محل اجرا: اما

زمان اجرا: عید غدیر خم

عید	 شام	 در	 شهر	 مساجد	 در	 ساده	 افطاری	 توزیع	
غدیر.	افطاری	مسجد	را	می	توان	در	اماکن	عمومی	و	
تا	فرهنگ	روزه	داری	غدیر	نهادینه	 پرتردد	انجام	داد	

گردد.



C  پایگاه نذورات غدیر
مخاطب: عموم

مجری: تشکل های مسجدی 
محل اجرا: مسجد

زمان اجرا: عیدقربان تا غدیر

سعید	 عید	 یعنی	 امامت؛	 و	 والیت	 دهه	 ابتدای	 از	
نذورات	 پذیرش	 پایگاه	 مسجد	 مجاورت	 در	 قربان	
مردمی	 قربانی	 و	 نماییم	 برپا	 غدیر	 عید	 روز	 قربانی	 و	
منظم	 ای	 برنامه	 با	 و	 گرفته	 تحویل	 را	 آنها	 نذورات	 و	
آن	ها	را	میان	عموم	توزیع	نمایند	و	یا	واسطه	اطعام	فقرا	
کنیم	قربانی	های	خود	را	 باشیم.	حتی	می	توانیم	اعام	

کنید. به	نیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	مسجد	ذبح	

C  سفره وحدت
مخاطب: عموم

مجری: ائمه جماعات 
محل اجرا: مسجد

زمان اجرا: عید غدیر خم

نشین،	 سنی	 و	 مرزی	 مناطق	 شیعیان	 و	 سادات	
خود	 محله	 سنت	 اهل	 از	 ویژه	 به	 دینی	 اقلیت	های	 از	
دعوت	به	عمل	آورده	و	آنها	را	مهمان	سفره	اطعام	خود	
نمایند.	سفره	اطعام	می	تواند	در	مسجد	محل	و	یا	منزل	

گردد. ائمه	جماعات	پهن	



C  شب شعر غدیر
مخاطب: عموم

مجری: تشکل های مسجدی   
محل اجرا: مسجد جامع

زمان اجرا: دهه والیت و امامت

موضوع	 با	 شعرخوانی	 و	 ادبی	 محافل	 برگزاری	
کن	مذهبی	با	حضور	 عیدغدیر	و	والیت	در	مساجد	و	اما
مشاعره	 مسابقه	 با	 همراه	 شهر	 هر	 ادیبان	 و	 شاعران	
مشاعره	 مراسم.	 این	 به	 بخشیدن	 جذابیت	 جهت	
گردد.	در	 گروه	های	سنی	مختلف	برگزار	 می	تواند	برای	

گیرد. پایان	به	برگزیدگان	اهدای	جوایز	صورت	

C  کاروان غدیر با 
مخاطب: عموم

مجری: ائمه جماعات و مبلغان دینی 
محل اجرا: میادین اصلی شهر

زمان اجرا: ماه ذی الحجه

جهت	اباغ	غدیر	انجام	طرح	نقشه	خوانی	و	پرده	
و	 والیت	 دهه	 روزشمار	 بیان	 مبنای	 بر	 غدیر	 خوانی	
معرفی	حوادث	و	وقایع	غدیر	به	این	صورت	که	از	ابتدای	
مناطق	 در	 جماعات	 ائمه	 و	 مبلغان	 ذی	الحجه	 ماه	
مختلف،	به	وسیله	نقشه	ها	و	پرده	های	مربوطه،	وقایع	

و	حقایق	غدیر	را	به	اطاع	عموم	برسانند.



C  ظرف اطعام غدیر
مخاطب: عموم

مجری: هنرمندان و خطاطان
کن عمومی شهر محل اجرا: اما
زمان اجرا: دهه والیت و امامت

فرهنگ	 جهت	 غدیر	 اطعام	 ویژه	 ظرف	 طراحی	
فروش	 و	 توزیع	 جهت	 عرضه	 و	 غدیر	 اطعام	 سازی	
به	 لعابی،	 می	تواند	 ظروف	 این	 عمومی.	 اماکن	 در	
به	 اسلیمی	 خطوط	 با	 همراه	 آبی،	 و	 سبز	 رنگ	های	
ویژه	مزین	به	اسامی	مبارک	حضرت	امیرالمومنین؟ع؟	

باشد.

C  هنگامه بیعت
مخاطب: عموم

مجری: تشکل های مسجدی 
محل اجرا: حیاط مسجد
زمان اجرا: عید غدیر خم

در	 امیرالمومنین؟ع؟	 با	 بیعت	 طومار	 تهیه	 طرح	
کن	مذهبی	و	اعام	مراسم	 مساجد	شهر	در	محافل	و	اما
تجدید	پیمان	با	والیت	به	عموم	مردم	شهر.	این	ایده	

می	تواند	ضمن	جشن	های	غدیری	برگزار	شود.



C  قرض الحسنه غدیر
مخاطب: عموم

مجری: امام جماعت   
محل اجرا: دفتر مسجد

زمان اجرا: عید غدیر خم

یا	محله،	 تاسیس	صندوق	قرض	الحسنه	مسجد	
کمک	به	 با	عنوان	صندوق	غدیر	جهت	اعطای	وام	و	
خیرین	 همراهی	 به	 جماعت	 امام	 محله.	 نیازمندان	
در	 می	توانند	 محل	 معتمدن	 و	 بزرگان	 و	 مسجدی	

افتتاح	و	راه	اندازی	این	صندوق	سهیم	باشند.

C  گران غدیر احیا
مخاطب: عموم

مجری: رسانه ملی
محل اجرا: تلویزیون و رادیو

زمان اجرا: دهه والیت و امامت

معرفی	فعالیت	های	خودجوش	و	مردمی	شیعیان	
جهان	در	معرفی	غدیر	و	اباغ	پیام	آن	به	مردم	جهان.	
آنها	 ک	گذاری	 اشترا به	 و	 ارزشمند	 تجارب	 این	 نمونه	

می	توانند	در	تقویت	اباغ	غدیر	موثر	باشد.



C  پیام سبز
مخاطب: سادات محله

مجری: امام جماعت 
محل اجرا: سرای محله
زمان اجرا: عید غدیرخم

یک	 با	 همراه	 غدیر	 پستال	 تبریک	 کارت	 ارسال	
گل	از	طرف	مسجد	به	منزل	سادات	محله.	این	 شاخه	
غدیر،	 خطبه	 از	 پیامی	 شامل	 می	تواند	 پستال	 کارت	
عبارتی	از	زیارت	غدیر،	دعوت	به	جشن	به	همراه	یک	

کوچک	باشد. شیرینی	
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کانون خورشید،
پاتوق پژوهشی می شود

C   در هم  آن  خورشید،  کانون  در  شما  حضور  خبر 
که  خیلی ها  برای  پژوهشی،  آموزشی  معاونت  سمت 
دارند،  را  بیت؟مهس؟  اهل  معارف  عالمانه  ترویج  دغدغه 
ح ها  خبری امیدوارکننده بود. برای مخاطبان نشریه، طر

کانون را بفرمائید. و برنامه های پیش روی 
می	کنم	 عرض	 سام	 بسم	اهّلل	الرحمن	الرحیم.	
این	 هماهنگی	 بابت	 می	کنم	 تشکر	 شما.	 خدمت	

مصاحبه.
کانون	خورشید	 به	توفیق	الهی	یکی	از	رویکردهای	
الغدیر	عامه	امینی؟هر؟	 کتاب	 آتی،	پیرامون	 در	سال	
کتاب	 این	 اینکه	عامه	امینی؟هر؟	 با	توجه	به	 است.	
کنون	 را	حدود	50	سال	پیش	نوشته	اند	و	از	آن	زمان	تا
تغییرات	زیادی	در	مناهج	و	روش	های	پاسخگویی	به	

افتاده	است،	 اتفاق	 شبهات	و	روش	های	طرف	مقابل	
در	 را	 مباحث	عامه	 اولیه	 فاز	 در	 گرفته	 کانون	تصمیم	
مباحث	مختلف	جمع	آوری،	پاالیش،	یکسان	سازی	و	
کند.	و	در	نهایت	مباحث	و	فیش	های	تخصصی	 مرتب	
سنین	 برای	 و	 گون	 گونا عناوین	 در	 –که	 را	 کتاب	 این	
به	 مختلف	 قالب	های	 در	 است-	 شده	 کار	 مختلف	

مخاطبان	ارائه	دهد.

C   و موضوعات  الغدیر،  کتابت  از  بعد  که  فرمودید 
ح شده است، برای پاسخ به این  شبهات جدیدی مطر

مباحث هم برنامه ای دارید؟
با	 است.	 همین	 برنامه	 بعدی،	 مرحله	 در	 بله.	
پژوهشگران،	 حضور	 و	 نقد	 کرسی	 جلسات	 از	 استفاده	

موضوعات	 آن	 در	 که	 جدیدی	 مباحث	 به	 است	 قرار	
آن	 به	 که	 روش	هایی	 و	 شود	 پرداخته	 است،	 مطرح	
و	 شود	 تلفیق	 می	دهد،	 پاسخ	 خاص،	 موضوعات	
الغدیر	 کتاب	 از	 منبعث	 جامع	 کتاب	های	 ان	شاءاهّلل	

گیرد. استخراج	شود	و	در	دسترس	عموم	قرار	

C   کتاب پیرامون  فقط  آزاداندیشی  و  نقد  کرسی های 
الغدیر است؟

کانون	برای	تحقق	فرمایش	 خیر.	رویکرد	پژوهشی	
کرسی	های	آزاد	اندیشی	و	تولید	 حضرت	آقا	در	رابطه	با	
بر	 عاوه	 است.	 موضوع	 این	 به	 تخصصی	 نگاه	 علم،	
الغدیر،	نقد	ِفَرق	انحرافی	و	وهابیت	و	نقد	جریان	های	
غدیر	 ویژه	 به	 معارف	شیعه	 تبیین	 و	 تشیع	 با	 معارض	
آزاداندیشی	 کرسی	های	 و	 پیش	کرسی	ها	 در	 امامت،	 و	

گرفت. مورد	بررسی	قرار	خواهد	
و	 عرصه	 این	 فعاالن	 رصد	 ما	 کارهای	 از	 یکی	 لذا	
گفتگو	 اساتید	و	نخبگان	در	این	موضوعات	و	نشست	و	
تا	قدمی	در	 با	این	عزیزان	است	 و	مصاحبه	تخصصی	

راه	تولید	علم	برداشته	شود.

C   کانون پیرامون موضوع غدیر و پس قرار است این 
کند؟ مباحث مرتبط یک مرجعیت علمی پیدا 

پاتوق	 ایجاد	 کانون	 اهداف	 از	 یکی	 بله.	
دنبال	 به	 ما	 است.	 پژوهش	گرپروری	 و	 پژوهش	گری	
کانون	پژوهش	گران	 کانون	خورشید	به	 که	 این	هستیم	
در	این	عرصه	تبدیل	شود	و	جلساتی	تشکیل	شود	که	در	
آن	جلسات،	نوآوری	ها	و	نقدها	و	قدم	به	قدم	جلو	بردن	

این	حوادث	و	پوشش	دادن	این	نقایص	انجام	شود.	و	
کانون	به	مرکز	تبادل	پژوهش	در	این	زمینه	 هم	چنین	
تبدیل	 قوی	 مناهج	 و	 نخبگان	 کشف	 و	 و	جست	وجو	
این	عزیزانی	 آثار	 بررسی	 و	 نقد	 امر	 این	 که	الزمه	 شود.	
روش	ها	 برترین	 تا	 کشیده	اند	 زحمت	 سال	ها	 که	 است	
و	پاسخ	ها	و	راهکارها	در	موضوعات	مختلف	مشخص	

کنیم	به	یک	الگوی	غنی	برسیم. شود	و	سعی	
در	 اصلی	 فرصت	های	 و	 دغدغه	ها	 از	 یکی	 لذا	
و	 مقاالت	 و	 کتب	 و	 آثار	 که	 است	 این	 خورشید	 کانون	
پایان	نامه	ها	در	این	موضوع	رصد	شود،	تا	ما	از	محتوا	
برای	هم	افزایی	و	از	روش	ها	برای	پاسخ	به	موارد	مشابه	

کنیم. استفاده	

C   کانون در سال آتی برنامه ی به غیر از این دو برنامه، 
دیگری هم دارد؟

عنوان	 به	 داعش	 زمینه	 در	 پژوهش	 سوم	 پروژه	
جهان	 در	 که	 است.	 جهادی	 سلفی	 پرطمطراق	 نماد	
تفکر	 دارای	 چون	 و	 کرده	 درست	 عدیده	ای	 مشکات	
چهار	 پروژه	 یک	 است،	 گسترده	 تبلیغات	 و	 نظام	مند	
کانون	تعریف	شده	است.	این	چهار	محور	 محوری	در	

عبارت	است	از:
1.	شناخت	مبانی	فکری	داعش.

جاهای	 از	 داعش	 چون	 داعش؛	 فکری	 2.مآخذ	
با	 البته	 می	کند،	 گرته	برداری	 تشیع	 جمله	 از	 مختلف	
که	خودش	می	خواهد. رنگ	و	بوی	خشونت	و	آن	طور	

گروه	های	سلفی	ـ	 3.	اختاف	تفکر	داعش	با	سایر	
جهادی	و	اهل	سنت	و	غیره.	

وهشــگران جــوان حــوزه علمیــه اســت کــه مدتــی   	 حجت االســالم حامــد کاشــانی، از اســاتید و پژ
ویــج معــارف اهــل بیــت؟مهس؟ مشــغول اند.  وهشــی کانــون خورشــید بــه تر اســت در معاونــت آموزشــی و پژ
در ویژه نامــه شــعر خورشــید تصمیــم گرفتیــم، مصاحبــه ای بــا ایشــان داشــته باشــیم و از فعالیت هــای 
و در دفتــر قــم کانــون خورشــید  وزهــای ایشــان ســؤال کنیــم. مصاحبــه پیــش ر وهشــی ایــن ر آموزشــی و پژ

در مردادمــاه ســال جــاری انجــام شــده اســت. 

| | |  مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین حامد کاشانی معاونت محترم آموزش و پژوهش کانون خورشید

که  هستیم  این  دنبال  به  ما 
کانون  به  خورشید  کانون 
عرصه  این  در  پژوهشگران 

تبدیل شود.
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کتاب های الغدیری  هم در قسمت 
برگزاری  ایده های  زمینه  در  هم  و 
و  غدیر  مردمی  فرهنگ سازی  و 
اهل بیت؟مهس؟   شعر  زمینه  در  ݣݣهمݤݤݤ 

ر خواهد شد. سݡݒ کتاب هایی منىݦݑ

4.	بررسی	روش	های	تبلیغی	داعش.

C   داعش از  آیه«  »همشهری  با  مصاحبه  در  هم  قبال 
بحث  برای  شما  کار  روش  بودید.  گفته  سخن  دابق  و 

دابق پژوهی چیست و چه چیزی را دنبال می کنید؟
کتب	و	نشریات	متعددی	دارد	و	همه	باید	 داعش	
مد	نظر	قرار	داده	شود.	المنبع	به	روسی،	دارالسام	به	
فرانسوی،	 روسی،	 زبان	 چهار	 به	 که	 دابق	 فرانسوی،	
بین	 از	 غیره.	 و	 عربی	 به	 نبأ	 است،	 انگلیسی	 و	 عربی	

این	منابع،	دابق	نسبت	به	بقیه	استراتژیکی	تر	و	 همه	
باید	 ابتدا	 این	مطالب،	 به	 با	توجه	 با	اهمیت	تر	است.	
دابق	 نشریه	 مطالب	 و	 فیش	برداری	شود	 مباحث	 این	
و	سایر	مطالب	مکتوب	مورد	تأیید	داعش	و	مستنداتی	
کرده	اند	باید	فیش	برداری	شوند،	تقطیع	شوند	 که	تولید	
با	 باشد.	 تصویری	 ضمیمه	 دارای	 باید	 آن	ها	 تمام	 و	
توجه	به	این	که	آثار	و	سایت	ها	دائما	در	حال	فیلتر	شدن	

دارای	ضمیمه	 باید	 استنادها	حتما	 این	 تمام	 هستند،	
تصویری	باشد.	حتما	تصویر	جلد،	نوبت	چاپ،	محل	
چاپ،	تصویر	مورد	نظر،	قطعه	فیلم	مربوطه	یا	سایت	
جزء	جزء	 این	ها	 بعد	 مرحله	 در	 شود.	 ذخیره	 نظر	 مورد	
کار	 محققین	 از	 نفر	 چند	 بخش	 هر	 برای	 و	 می	شود	
می	شود	 مسئول	 نفر	 یک	 کدام	 هر	 برای	 بعد	 می	کنند.	
که	برای	آن	موضوعات	مقاله	بنویسد	و	محصول	به	دو	
کتاب	مستند	آرشیوی	 کتاب	مجموعه	مقاالت	و	 شکل	

عرضه	می	شود.

C   عالوه بر این برنامه ها، در سال آتی برنامه دیگری را
هم دنبال دنبال می کنید؟

است	 به	شبهات	 پاسخگویی	 پروژه	چهارم	بحث	
شبهات	 دانشگاه،	 شبهات	 است.	 گسترده	 بسیار	 که	
که	در	فاز	اولیه	ما	 وهابیت،	شبهات	مستشرقین	و	...	
کار	 که	از	طرف	ارگان	های	مختلف	 تقریبا	تمام	مطالبی	
شده،	رصد	و	پاالیش	می	کنیم	و	طبقه	بندی	می	کنیم	و	
گزارش	می	کنیم	تا	به	یک	بانک	اولیه	 بهترین	پاسخ	را	
که	در	فضاهای	علمی	 بعد	شبهاتی	 برسیم.	در	مرحله	
کانال	های	 مثل	 اجتماعی	 شبکه	های	 و	 مجازی	 یا	
مرحله	 در	 می	شود.	 اضافه	 آن	ها	 به	 هست	 تلگرامی	
کارشناس	 که	حداقل	مورد	تأیید	دو	 بعدی	پاسخ	هایی	
و	ب	 الف	 به	صورت	 	 و	 می	شود	 گیرد،	جمع	آوری	 قرار	
مباحث	 که	 هم	 بقیه	 می	شوند.	 درجه	بندی	 و...	 ج	 و	
تشخیص	 با	 ندارند،	 روشنی	 پاسخ	 و	 هستند	 مهمی	
که	 می	شود	 داده	 ارجاع	 شخصی	 به	 یا	 علمی	 شورای	
گر	نیازمند	 پاسخ	دهد	و	بعد	دو	نفر	تأیید	می	کنند	و	یا	ا
که	از	متخصصین	 کرسی	نقد	باشد،	آن	را	در	جلسه	ای	
دعوت	می	شود	بررسی	می	کنیم.	در	آن	جلسه	شخصی	
متکفل	ارائه	می	شود	و	شخصی	نقد	می	کند	و	چند	داور	

آن	را	بررسی	می	کنند	تا	به	نتیجه	برسد.

C   ،کردید اشاره  فرمایشات تان  ذیل  که  طور  همان 

کردن مناهج مختلف علما در  یکی از مباحث مهم، پیدا
که با علما  قم و حرم و ارتباط با آن هاست. قرار هست 

هم جلساتی داشته باشید؟
که	ما	در	جست	وجو	و	رسیدن	به	 با	توجه	به	این	
منهج	متقن	و	پاسخ	و	تبیین	متقن	هستیم،	الزمه	آن	
را	 معاصر	 و	 گذشته	 علمای	 جهت	 دو	 از	 که	 است	 این	
بگیرد	 صورت	 باید	 که	 اولیه	ای	 بررسی	 کنیم.	 بررسی	
کامی	 مباحث	 زمینه	 در	 نخبگان	حوزه	 که	 است	 این	
و	امامت	و	بعضا	سیره	اهل	بیت؟مهس؟	شناسایی	شوند.	
و	روش	های	مناسب	برای	پاسخ	دادن	تبیین،	داوری	و	
کارآمد	مشخص	 و	 متقن	 روش	های	 و	 کارشناسی	شود	
یک	 است	 ممکن	 که	 داشت	 توجه	 باید	 ضمنا	 شود.	
دیگر	 موضوع	 در	 و	 باشد	 کارآمد	 موضوع	 در	یک	 روش	

نه.
یکی	از	صرف	وقت	های	گسترده	ما	رصد	روش	های	
کشیده	اند	و	طاب	از	 که	زحمت	 موجود	و	اساتید	معظم	
از	 زحمات	آن	ها	استفاده	می	کنند،	و	توسعه	و	استفاده	
و	 مصاحبه	 زمینه	 این	 در	 است.	 کارآمد	 روش	های	 آن	
ارائه	نقد	و	 و	 نشست	تخصصی	و	جلسات	هم	اندیشی	
کرسی	های	آزاداندیشی	یا	حضور	در	 بررسی	و	مناظره	یا	
کردن	و	ارزیابی	روش	الزم	است. محضر	استاد	و	سؤال	

C   آموزش توضیحات  این  با  گفت  می توان  پس 
خودش  به  را  خورشید  کانون  وقت  کل  پژوهش  و 

اختصاص می دهد؟
کانون	 مدیریت	 که	 این	 به	 توجه	 با	 ظاهرا	 بله.	
ماه	 به	 را	 ترویجی	 گرفته	بخش	های	 خورشید	تصمیم	
متمرکز	 است،	 غدیر	 عید	 که	 کبر	 عیداهّلل	اال به	 منتهی	
را	در	طول	سال،	صرف	مطالب	 بقیه	همت	خود	 کند.	
کتب	 و	 شبهات	 به	 پاسخ	 بانک	 تدوین	 و	 پژوهشی	

کرد. غدیری	خواهد	

C   برای هم  همایشی  یا  گردهمایی  آتی  سال  برای 

گرفته اید؟ بحث آموزش در نظر 
که	شورای	 کردم	در	مباحثی	 که	عرض	 همان	طور	
کرسی	 که	نیازمند	 کانون	به	این	تشخیص	برسد	 علمی	
کانون	برگزار	 نقد	هست،	پیش	کرسی	های	نقد	در	محل	
نظر	 به	 توجه	 با	 به	صورت	جلسات	محدود	 و	 می	شود	
می	شود	 بحث،	 اهمیت	 تصویب	 از	 پس	 و	 کارشناسان	
که	بعضی	هم	در	 کرد	 کرسی	هم	برنامه	ریزی	 جلسات	

دست	پیگیری	و	تدوین	هست.

C  کتاب هم دارد؟ کانون خورشید قصد چاپ 
کتاب	های	 قسمت	 در	 هم	 کردم،	 عرض	 بله.	
و	 برگزاری	 ایده	های	 زمینه	 در	 هم	 و	 الغدیری	
شعر	 زمینه	 در	 هم	 و	 غدیر	 مردمی	 فرهنگ	سازی	
کتابی	 شد.	 خواهد	 منتشر	 کتاب	هایی	 اهل	بیت؟مهس؟	
عربی	 اشعار	 برترین	 از	 برخی	 که	 داریم	 کار	 دستور	 در	
از	اساتید	 که	توسط	یکی	 در	مدح	اهل	بیت؟مهس؟	است	
کتاب	 است.	 شده	 ترجمه	 معاصر	 ادبای	 از	 و	 مبرز	
شد.	 عرض	 که	 نیز	 دابق	پژوهی	 مقاالت	 مجموعه	
کتابچه	های	الغدیر	 عاوه	بر	آن	مجموعه	آثار	تولیدی	
بحث	 برسد	 امسال	 به	 گر	 ا و	 است	 پژوهشی	 که	 هم	
پروژه	منهج	شناسی	هست	و	آئین	نامه	پژوهش	در	این	

کار	روی	آن	ها	هستیم. که	مشغول	 مباحث	

C   که در اختیار شعر از شما تشکر می کنم بابت وقتی 
گذاشتید و آرزوی توفیق و موفقیت برای شما  خورشید 

داریم.
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ول آیه »سأل سائل بعذاب واقع«  	 معجزه غدیر و نز

ایام غدیریه
10 الی 25 ذی الحجه































صدور حدیث شریف   	
»سّداألبواب«

وز عرفه  	 ر

عید قربان  	
ابالغ سوره توبه)برائت( توسط   	

امیرالمؤمنین؟س؟
بیان حدیث شریف »ثقلین«   	

توسط رسول اکرم؟ص؟

سپردن نشانه های نبوت   	
و امامت به امیرالمؤمنین؟س؟

اعالم عمومی لقب   	
»امیرالمؤمنین« برای حضرت 

علی؟س؟

ول آیه »اولی األمر«  	 وز نز ر
صدور حدیث شریف »بساط«  	

مصونیت پیامبر؟ص؟   	
در توطئه هرشا

عید بزرگ مباهله  	
ول   	 بخشش انگشتر در رکوع و نز

آیه »والیت«
ول آیه »تطهیر« و صدور حدیث   	 نز

شریف »کساء« در جریان مباهله

ول سوره »هل أتی« در شأن   	 نز
پنج تن آل عبا؟مهس؟

اقامه اولین نماز جمعه توسط   	
امیرالمؤمنین؟س؟

بخشش فدک به حضرت   	
ول آیه »آت ذی القربی  زهرا؟اهس؟ و نز

حقه«

شق القمر  	
میالد امام هادی؟س؟   	

و توجه به زیارت جامعه 
کبیره و زیارت غدیریه

ول آیه محبت)ُوّد( در شأن امیرالمؤمنین؟س؟  	 نز
ول آیه »تبلیغ«  	 نز

عید بزرگ غدیر  	
ایراد خطبه غدیر توسط رسول خدا؟ص؟  	
ول آیه اکمال و اتمام  	 نز
وز بیعت با امام زمان؟جع؟  	 ر
اجرای عقد اخوت میان پیامبر؟ص؟ و حضرت   	

علی؟س؟
آغاز حکومت ظاهری امیرالمؤمنین؟س؟ پس از   	

25 سال
وز نصب جانشینان انبیای الهی؟مهس؟)عید ادیان(  	 ر
تاکید رسول خدا؟ص؟ بر حدیث شریف »منزلت«  	
استقرار کشتی حضرت نوح؟س؟ )توجه به حدیث سفینه(  	

C  9 ذی الحجهC  10 ذی الحجهC  12 ذی الحجهC  13 ذی الحجهC  14 ذی الحجهC  15 ذی الحجه

C  17 ذی الحجه

C  18 ذی الحجه

C  20 ذی الحجه C  21 ذی الحجه C  22 ذی الحجه C  24 ذی الحجه C  25 ذی الحجه
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قنبـــربگـوتمـامغالمــانبهصـفشـونـــدمشغولچنگوداریهوسازوکفشوند
َخمتاکمربهسویامیرنجفشوند پیـروجــــوانتمامپیـالـهبهکفشونــد

کن ساقیبیاوجاممراپرشراب

مرخصی دیگر برو این  از بعد مهتاب!              خورشیــد!زیرنــورعلینامشخصی
گردشنمیرسی کهبه کنی هرکارهم     کمترخسی گل!توپیشنوگلما ای

کن باررختراخضاب هزار حاال

توساختم اصول به را اسالمخویش        کــهشمــاراشـنــاخـتـــــم اولــی روز از
باختم که فروشم چه هر به را تو عشق    گداختم یکعمردرحرارتعشقت

خودتبهایجنونراحسابکن موال

نکاشتــم والیت نهـال جز به چیـزی     بـرلـــوحدلجمــالشمــارانگاشتــــم
داشتــم که عاشق دل نداشتــم چه هر       گذاشتم منهرچهداشتمسرعشقت

کن دلرااسیرزلفپرازپیچوتاب

نوکری کمربنـــد به زدم گره محکم         سـرمیتراشــمازسِررســـمقلنـــدری
دیگری جای نروم میخورم سوگند     تـــوارباببهتــــری پیـــدانمـیکنــمز

کن سرمیدهمولیسِرقولمحساب

بـود یگانه خدایش شبیه علی نـور       انکــارمرتضـیعملــیاحمقانــهبـــود
بـود نشانه یک نظر اهل برای اینها       کعبهومسجدبهانهبود اینداستان

کن یعنیبگوعلیوخداراخطاب

توایـــم ایرانــی شیعــــــه افتخـــــار، با          آتشپرستچهرهنورانیتوایم
باذوقوشوقدرصفقربانیتوایم       فـرمـانبـــرامـیــــرخـراســــانیتـوایــــم

کن یامرتضیبیاومراانتخاب

داوود رحیمی

کانون	خورشید	به	لطف	خدا	و	عنایات	 امسال	نیز	
ترویج	 عرصه	 در	 یافت	 توفیق	 بیت؟مهع؟	 اهل	 ویژه	
تاج	 و	 یابد	 دست	 تولیداتی	 به	 غدیر	 معارف	 رسانه	ای	
افتخار	خدمت	در	آستان	ملک	پاسبان	مولی	الموحدین	

حضرت	امیر	المومنین؟ع؟	را	بر	خود	ببالد.
کانون	خورشید	در	سال	جاری	 برنامه	ها	و	تولیدات	

به	شرح	ذیل	می	باشد:
که	 کتاب	»خانواده	خورشید«	 ۱-	ترجمه	فرانسوی	
گردید	و	به	مبحث	خانواده	در	 گذشته	رونمایی	 در	سال	
گران	سنگ	الغدیر	عامه	امینی؟وضر؟	می	پردازد. کتاب	

کانون	خورشید	 ۲-	چاپ	پنجمین	مجله	سالنامه	
که	دربردارنده	بحث	احیای	 با	عنوان	»شعر	خورشید«	

فرهنگ	غدیریه	سرایی	و	شعر	غدیری	است.
۳-	برگزاری	سه	»همایش	بزرگ	شعر	غدیر«	در	سه	
نقطه	مهم	تهران	با	حضور	برجسته	ترین	شعرای	آیینی	

کشور.
ترویج	 راستای	 در	 تصویری	 تیزر	 	۴ تولید	 	-۴

رسانه	ای	فرهنگ	و	رسوم	عید	بزرگ	غدیر.
اخذ	شده	 و	 پیامکی	غدیری	 بسته	های	 تولید	 	-۵
به	 ارسال	 در	جهت	 امینی؟وضر؟	 عامه	 الغدیر	 کتاب	 از	

کاربران	اپراتورهای	همراه	اول	و	ایرانسل.
در	 نصب	 جهت	 شهری،	 بنرهای	 طراحی	 	-۶
فضاهای	شهری	در	جهت	ترویج	فرهنگ	و	رسوم	عید	

بزرگ	غدیر.

کانون	 خبری	 نشست	 چهارمین	 برگزاری	 	-۷
تاسیس	 و	 کتاب	 یک	 از	 رونمایی	 هدف	 با	 خورشید	

کانون	خورشید. معاونت	جدید	
جهت	 در	 محتوایی	 و	 ستادی	 مساعدت	 	-۸
در	 غدیر	 عید	 جماعت	 نماز	 گسترده	تر	 چه	 هر	 برگزاری	
کشور	و	استان	های	هدف	از	قبیل	تهران،	زنجان	 سطح	

کاشان. و	
و	 غدیر	 عید	 نماز	 بروشورهای	 مجدد	 چاپ	 	-۹
مردم	 و	 مؤمنین	 میان	 در	 توزیع	 در	جهت	 غدیر	 اطعام	

شریف.
۱۰-	پشتیبانی	مالی	و	محتوایی	از	ویژه	برنامه	»تا	

چشمه	غدیر«	در	رادیو	معارف	در	ایام	دهه	والیت.
۱۱-	پشتیبانی	محتوایی	روزنامه	قدس،	همشهری	
معارف	 پیرامون	 کشور	 مطرح	 خبرگزاری	های	 و	 آیه	

واالی	غدیری.
و	 موفق	 برنامه	 محتوایی	 پشتیبانی	 	-۱۲
پرمخاطب	»سمت	خدا«	در	رسانه	ملی	پیرامون	ترویج	

رسانه	ای	معارف	واالی	غدیر.
ایستگاه	های	صلواتی	 به	 کمک	 و	 راه	اندازی	 	-۱۳
ترویج	 جهت	 در	 تهران	 سطح	 در	 غدیر	 عید	 روز	 در	

فرهنگ	مغفول	اطعام	در	روز	عید	غدیر.
برپایی	 جهت	 در	 مساعدت	 و	 همکاری	 	-۱۴
و	 هیآت	 به	 تهران	 در	 غدیری	 اقام	 توزیع	 نمایشگاه	

مراسم	های	جشن	عید	غدیر.

برنامه های »کانون خورشید« 
در عید غدیر سال 1395



4647
شعر خورشید

ویژه نامه احیای سنت غدیریه سرایی
شهریور 1395

شعر خورشید

ویژه نامه احیای سنت غدیریه سرایی
شهریور 1395

امام	رضا؟س؟	می	فرمایند:
»و من أطعم مؤمنًا کان کمن أطعم جمیع األنبیاء و الّصّدیقین«

وز غدیر( اطعام دهد، مثل کسی است که همه  کسی که مؤمنی را )در ر
پیامبران و صدیقان را اطعام داده باشد.

)اقبال	االعمال/	ص	465(

از اطعام غدیر، عکس و فیلم تهیه کنید و در سایت ابالغ بارگزاری کنید.

e b l a g h . c o m

همه را دعوت کنید به
اطعــام غدیــــــر




