
 آيا حديث غديرخم خبر يک واقعه ای تاريخی است يا اسطوره ای خدايگانی؟ 
 

که شيعيان روی صحت و درستی تاريخی آن تأکيد فراوان ميکنند و روايات -جنبه هايی از اين حديث اسالمی معروف 
ن موضوع پيش غالب موضوع را قابل ترديد می سازد. از جمله  اينکه چرا اي -سنيان هم به وجود خبر آن اقرار ميکنند

مسلمين (اهل سنت) خبری اصيل گرفته نشده است. همچنين موارد به آسمان بلند نمودن محمد دست داماد و پسر 
برکهً  يعنی غدير خمعموی تنومندش علی ابن ابی طالب را به سياقی که پيش عرب نا مرسوم و معنی لفظی ماللتبار 

ناسبی برای اعالم واليتعهدی و جانشينی علی از سوی محمد نبوده که به سبب مفهومش مکان م آب متعفن و بد بو
 است. 

 

مطابق يک روايت معروف اهل سنت گرچه محمد در حجة الوداع (آخرين سفر بين مکه و مدينه) از غدير گذشته بود  
اين نظر هم ). بنابراين از قاضى عضد الدين ايجى در «مواقف»ولی در اين هنگام علی در يمن به سر می برده است(

که عده ای ميگويند محمد خواسته بود با اين کار از داماد خصم پرورش دفاع نيرومندی در مقابل معاندينش نموده 
باشد، چندان قانع کننده  و درست به نظر نمی رسد. خصوصاً اسطورهً غدير خبر از آگاهی  و وقوف کامل محمد از 

که بنا به گزارشهای تاريخی موجود وی حتی ساعات آخرعمرش نيز  مرگش در آيندهً نزديک آن زمان ميدهد در حالی
مرگش را باور نميکرد. به نظر می رسد غديرخم به عنوان نمادی برای جهان زيرين و مرگ به شمار می رفته است 
را که طبق اسطورهً آن محمد از مرگش سخن به ميان می آورد. اهل سنت دليل اصلی رد اساس تاريخی واقعه غدير خم 

:                                          (اهل سنت و واقعهً غدير، از سيد محمود مدنی).با چنين ادله ای منطقی بيان کرده اند  
 

برخى از عالمان عامه گفته اند: چگونه ممكن است رسول خدا(ص) همه صحابه را به امامت  "                       
او به مخالفت برخيزند. به عبارت ديگر براى رّد تمامى نصوص و استدالالت همين   على(ع) دعوت كند ولى آنان با

كافى است كه ما مى بينيم صحابه رسول خدا(ص) به آن عمل نكرده اند، و اگر بخواهيم اين روايات و نصوص را 
 ن حق كنيم و البته اين(اگرچه متواترند) بپذيريم ناچاريم صحابه رسول خدا(ص) و سلف صالح را متهم به زيرپا گذاشت

 ممكن نيست، پس بناچار نصوص را ترك مى كنيم و مى گوييم منظور از نصوص و روايات چيز ديگرى بوده است.

و صريح سخنى است كه شيخ سليم البشرى در . آورده است  ٨۵ اين، مضمون سخنى است كه ابن حجر در «صواعق»
 «المراجعات» نوشته است، او مى نويسد:

رت نافذ و صاحبان تفكر صحيح صحابه را از مخالفت با رسول خدا(ص) منّزه مى دانند، پس ممكن نيست كه  اهل بصي 
".  نّصى را از او بر امامت شخصى بشنوند و از او روى گردان شوند و به اّولى و دومى و سومين شخص روى آورند

غدير خم  خود سند معتبر و قاطعی در اسطوره ای سر انجام عدم اشاره نهج البالغهً علی ابن ابی طالب نيز به واقعه 
 بودن و تاريخی نبودن خبر آن است.

                                                                             
غالب که در فرهنگ شبه جزيرهً عربستان به طور گسترده انتشار يافته بوده است و منشاً  اساطير بابلی در مورد تأثير 

اساطير مربوط به بتان اعراب گرديده بود، تحقيق درست و اساسی صورت نگرفته است. نگارنده اخيراً بعد از کنار 
زدن ريشه های ايرانی و يهودی و مسيحی روايات قرآنی ريشه غالب خود اين روايات بر زمينه ای از باورهای 

علوم و باورهای دينی عهد جهان کهن بوده اند. بر اين اساس بابليهای باستان دريافته است که زمانی طوالنی پرچمدار 
(ايزد ترعه ها و  اسطورهً انليل و نين ليل و فرزندشان مسالمتايا اين سؤال برايم پيش آمد که آيا موضوع غدير خم از

 مسيلها و جهان فرودين) بيرون نتراويده است.
 

و اين انتساب و گره زدن يک  مدينه واقع شده بوده استغدير خم در موقيت بازرگانی ممتاز وسط راه مکه و  چه 
از جمله اسطوره معروف انليل و نين ليل و پسرشان مسالمتائيا بدين مکان را هموار می نموده  بابلیاسطوره معروف 

فارش است. مطابق اسطورهً انليل(اليل، ايزد هوا و آسمان) و نين ليل(ملکهً آسمان)، نين ليل جوان با عدم توجه به س
مادرش برای آبتنی به ترعهً اينون بيردو ميرود و در آنجا توسط انليل خدا به مسالمتائيا آبستن ميشود ولی اين عمل 

انليل از سوی خدايان تقبيه و مجبور به ترک شهر و ديارش ميگردد. انليل اعالميه ای در بارهً سرنوشت صادر 
و جهان فرودين برود."ميکند:" خدا کند که بذر سلطنتی من به زير زمين   

 
يا  پيامبر(به عربی يعنی مسالمتائيا سپس با نين ليل به اتاقی ميرود و او را به ولی و جانشينش در روی زمين يعنی 

رحمان و  ملقب به ايل(هللا)بی شک با ايزد سامی  انليل(اليل)) آبستن ميکند. نام جبرائيل/عزرائيل، مرگ پيامرسان
(دين صلح و سالمتی) را در اساس مختص وی نشان مکتب دينی اسالم ت. اين لقب وی نامشده اسيربط داده م رحيم

 ميدهد.  
 



(خدای مورد مندر خود زبان عرب می توانست به معنی هرکه کس که  انليل(اليل) و نين ليلاکدی  نامهای موزون
  ) نيز خدای اوست، گرفته شود.علی = (واالمقامنين) خدای اويم محمد = پرستش

 
نام و نشان اين ايزد و الهه اعراب پيش از اسالم را در نام بتان عشقی مزدوج معروف آنان يعنی اساف و نائله مشاهده 

(فرمانروای درخت نين گيش زيدا يعنی مسالمتائيادر نام سومری خدای زيرزمينی  نينمی کنيم. در از آن جاييکه جزء 
براين نين ليل در اينجا با نين گيش زيدا/نينورتا جايگزين گرديده (سرور کامل) هم وجود داشته، بنانينورتاخوب) و 

(سرور شفابخش) شناخته می شد.نين ازوناّنا(بانوی تاک) و پسر  گشتیاست .نين گيش زيدا همسر الهه   
 

)می (هللا اکبر=انليل يا انکی سرور بزرگ (بانوی جايگاه بزرگ، الههً معبد بزرگ) وپسر ارش کی گال او را در بابل 
(حاجر) مادر هاجر(الههً سرزمين سنگی و بيابانی) اصلهای نام و نشان ارش کی گال و نين خورساگشمردند. نامهای 

به توسط روايات مربوط به ايزد معروف زيرزمين بابليها يعنی  اسماعيل(نينورتا/نبو)اسماعيل هستند. اسطورهً 
بت معروف کعبه می پيوندد. هبلصلی) و (دريغ فرزند اهابيل(دوموزی= پسر حقيقی،يوسف) به تموز  

 
ميدانيم اين محتوی و معنی اصلی همان خطابهً معروف  نين گيش زيدا در مورد خود اين ايزد درختان و جهان زيرين 

می باشد. غدير خمی که به نظر ميرسد در  (محل مرداب و چند درخت خرما) غدير خم منسوب به محمد بن عبدهللا در
 اليل(انليلانشين ترعه اينون بيردو شده است.  اصالً به مسلم می نمايد خود نامهای سومری جابجای اسطوره ج

(درمعنی عبری آن يعنی پيغامبر) و  مسيح،  هللا محمد (خدا/رسول جهان زيرين) سر منشأ نامهای مسالمتائيااکديان) و 
ئيا به همراه نام بابلی معروف ديگر او يعنی (يعنی خبر خوش و فرشته) بوده باشند. به نظر ميرسد نام مسالمتا انجيل
(مرد پيام) بوده باشد. نئيروسنگهه (فرمانروای جهان زيرين)منشاً نام ايزد اوستايینرگال  

 
با کلمهً مسلم و اسالم که   مسالمتائيا(مرد کامل و سالم و صلح دوست) احتمال دارد نام  مشيالميتهانظر به نام عبری  

ان(پاکدينان عربستان) پديد آمده و به معانی صلح و سالمتی بوده، مربوط ميشده است. گرچه از به پيروی از آيين حنيف
نظر اصولی اسالمی که محمد در مدينه آن را تبليغ و عملی نموده، در اين معنی صدق نمی کند. بر اساس معنی لفظی 

(سلمان، سليمان) بايد  شولمانی به نام شکل عبری اين نام در مفهوم مرد صلح، ما به سوی نام خدای پر معمای آشور
اراده شده باشد که نظير سليمان تورات و روايات اسالمی متصف به ملبس   نرگالبابليها  يا همان  مسالمتائيایهمين 

وارد  سلمان فارسی است. پس بی جهت نيست نام اين خدا به صورت شخص اسطوره ای جامهً با عظمت پر ابهت به
برايش پديد آمده است. السلمان منّیو حديث نبوی احاديث اسالمی شده   

 
 کورش هخامنشیاساطيری  پارسیاما چرا با عنوان فارسی؟ در جواب می توان استدالل نمود که در اينجا نام عنوان  

= هخامنش) با نام و نشان اين خدای  (مرد صلحسليمان(لفظاً يعنی کورش دوست منش، صلح دوست) در تورات يعنی 
اميان باستان در آميخته است. نام سلمان در زبان عربی از سوی ديگر به مفهوم شمشير، سمبل ايزد جنگ و همنام س

 مرگ و همچنين به معنی درخت بلند است(درخت اساطيری روئيده بر شکم ماندانا، نخلهای غدير خم). 
 

مار بياوريم در اين صورت اين خدا همراه سلمان را در اين حديث معروف در اصل لقبی به ش منّیبنابراين اگر لفظ 
بدون ذکر صريح نام سلمان فارسی از شايعه تعليم  ١٠٣است. محمد در قرآن سوره نحل آيهً  مسالمتائيا /نرگالهمان 

می دانيم که می گويند: اين قرآن را شخصی به قرآن (کتاب اسالم و مسلمين) به محمد توسط عجمی ياد ميشود:        
عربی ست! زبان کامالً ه ا زبان اين فرد پارسی است، حال آنکه قرآن باو می آموزد، ام  

 
اين نکته بيانگر آن است که نام اسالم به طور اساسی با نام سلمان فارسی اساطيری عرب گره خورده بوده است. با 

ش کی گال(بانوی (مؤنث منّی) الههً زيرزمين بابليها همانارمناتاندکی تفحص در اساطير کهن بابلی معلوم ميگردد 
) می باشد. اين الهه خود نزد اعراب عهد ايزد جهان زيرين(مسالمتائيا /نرگال) معشوقهً مامناتومجايگاه بزرگ يا 

(الههً مرگ و جهان زيرين) پرستش می شده است. مناتباستان به صورت بت مؤنث   
 

است. کوهی که در مکه هنوز هم به نام  البد رنگ سياه بت منات البد اشاره به الهه جهان زيرين بودن وی بوده 
(مرگ) ناميده ميشود، همانجايی است که در مراسم حج مراسم قربانی کردن منیمنات(الههً مرگ و جنگ) يا شوهرش 

در پيش از اسالم به چاه معروفی در سر راه  سلماندامها توسط حاجيان در آن صورت ميگيرد. گفته ميشود نام 
ق ميشده است که البد با اصليت خدای جهان زيرين بودن وی ارتباط داشته است. بازرگانان عربستان اطال  

 
که در اساطيربابلی با چاه و - (سرور کامل)  نينورتا(خدای جهان زيرين) با نرگالاز سوی ديگر به نظر می رسد  

ابق بوده باشد. نيای اساطيری اعراب، در اصل خدای جنگ مناطق صحرايی مط اسماعيليا همان  -صحرا مربوط است



(ناميده، اعالم شده)که خدای حکمت و سرنوشت به شمار می رفته با معنی لفظی عربی نبويعنی  نينورتانام بابلی ديگر 
نام اسماعيل(خدای ناميده شده) يکی است. بنابراين حديث مسلمين که ميگويد سلمان عالم اسم اعظم بوده است معادل 

ايزد معنی  الَسامئيلاطرنشان می سازد. جالب است که نام اخير در عربی به صورت به شمار رفتن وی با اسماعيل را خ
همين ايزد يعنی ايزد توفان و  اّرای(ارابو، صحرانشين) از ريشهً لغوی با نام عربرا ميدهد. گرچه خود کلمه  مرگ

تا/ اسماعيل غير از وی رعد ويرانگر مناطق خشک و بی آب ربط داده ميشده است ولی خدای قبيله ای اعراب نينور
 بوده است.

 
مذکر باشد که ظاهرا در بتکده  منای(مقام عالی) داشته اند که تصور شده است همان منافاعراب بتی هم به نام  

اعراب شرقی سمت هند(نياکان عرب تاجيکان)، يعنی معبد سومنات هم پرستش ميشده است. معهذا به احتمال زياد از 
(خدای زمين) اراده ميگرديده است که مسلم  انکی/  اِئآبهای ژرف وخرد معروف بابليها يعنی مناف همان خدای زمين آ

به نظر ميرسد با ابراهيم يا همان ابرام (پدرعالی) تورات ، انجيل و قرآن، پدر اسماعيل(نينورتا) مطابق باشد.            
                       

 
ايزد جنگ آريائيان را تحت نام نينورتا(سرور کامل) می پرستيده اند:                 بوميان ديرين فالت ايران نيز بهرام 

گاهی  نينورتااست.  قهرمانان کشندهً ، مار هفت سر، عقرب -مرد، اژدها، شاه درخت نخل ، نينورتااز جمله القاب بابلی 
زد دانای آبهای ژرف و زمين، برهما/اهورا (ايانکی(ايزد هوا و آسمان شب، وارونا) و گاهی فرزند برادرش انليلفرزند 

عقرب در فالت ايران باستان پرستش ميشده است همانا  -مزدا) به شمار آمده است. دليل اينکه اين ايزد در شکل مرد
 تصاوير باستانشناسی بسياری که بر ظروف سفالی مختص ناحيهً جيرفت کرمان (آراتتای باستانی) ديده ميشود. 

 
درخت نخل هم مهم است چه سلم ريشهً نام سلمان فارسی هم در زبان ملل سامی به معنی درخت نخل موضوع لقب شاه 

(ايزد تاريکی) نيز در اينجا منشأ اهريمن(ايزد دانايی و روشنايی) و اهورا مزدابرادران است. برای خود موضوع 
ح مشاهده می نماييم.را به وضو آداد/اّرا(اهريمن، شيوا) سومری انکی/ائا و انليل/اليل يا حتی  

 
 ايندره(کشندهً دشمن، بهرام) و آريائيان هندو وی را بيشتر تحت نام  ورثرغنهرا تحت نام  نينورتاآريائيان ايرانی 

رغهً زرتشتی(مراغه)  آذرگشنسبو  ونابک مزارشريف(درندهً دشمنان) ستايش می نموده اند و آتشکده های معروف 
(نينورتا) در مزار شريف می دانيم که آنجا به صورت بهرام ونابکدر مورد آتشکده را به وی منتسب می نموده اند. 

بن ابی طالب پرستشگاه بزرگ معتقدين شيعه و سنی افغانی در آمده  است که در اينجا نيز علی و  علیمقبره دوم 
نيای اساطيری اعراب، نام  معروف نينورتا/ اسماعيل شکل اژدهايی نينورتا به هم رسيده و مطابقت يافته اند. نظر به

را که ايرانيان بر اعراب اطالق نموده اند به سادگی می توان به لغت اوستايی به معنی  اژی) -تازی(تئوژی، تئو
(اژدها) گرفت.    پرستنده مار نيرومند  

 
اصل از نام همين  نيز در اسالم(سرور دارندهً بنيادها، کامل) معلوم ميگردد که خود کلمهً نينورتانظر به معنی لفظی 

خدای قبيله ای اعراب گرفته شده است و در اساس به معنی آيين پرستندگان ايزد کامل و بی عيب  و سالم بوده است. 
به معنی منزه و کامل آمده است(الملک القدوس السالم) .  سالمکلمهً  ٢٣البد از اينجاست که در سورهً حشر قرآن آيهً 

(ايزد قبيله ای اعراب)  اسماعيل /نينورتااز اعتقاددار و بی اعتقاد ناخود آگاه همين  لقب پس در واقع ما مسلمانها اعم 
را هنگام مالقات همديگر تکرار می نماييم و پيداست همين معنی نام اسالم می توانست دستاويزی شود بر اين که 

ار بياورند.اعراب از عهد باستان ديگر ملل و نحل را ناکامل ، ناقص، عجم و مطرود به شم  
 

دکتر محمد خزائلی در اعالم قرآن ضمن اينکه اسالم را به معنی بی عيب (کامل) می آورد با استناد به مندرجات قرآن  
(نينورتا ، مردوک/ آشور و ديگران) می اعقابش(انکی پدر نينورتا) و ابراهيمتاريخچهً نام اسالم را به عهد اساطيری 

عراب اين لفظ را از بابليهايی گرفته اند که دين قديم خود را کامل و بی عيب(=اسالم) رساند. اين بدان معنی است که ا
محسوب ميکرده اند، گرچه بعد از سقوط بابل توسط کورش از اعتقادات وفرهنگ بابليها و تغيير و تحوالت آن اطالع 

 چندانی در دست نيست.  
 

(پدر عالی) گنجانده شده اند: ابراهيمشجرهً اعقاب در  آشوری /بابلیدر تورات نام مجموعهً خدايان بزرگ  
(نيای اسماعيل(خندان) و  اسحاقائا (خدای خردمند زمين و آبهای ژرف) است. پسرانش  /انکیخود  آبرام/ابراهيم

(اسم برده) نبو(ايزد کامل، سالم)/ نينورتا(خندان، خدای قبيله ای آشوريان) و  آّشوراساطيری اعراب) به ترتيب همان 
 نی(منجی) به ترتيب مطابق با مردوک(قهرمان خدايان) و عيسو(کشتی گير) و يعقوبستند. پسران اسحاق يعنی ه

(ايزد جهان زيرين) نيز ناميده شده است.نرگال(سرور شفابخش) است  که اين دومی نازو  



حقيقی) منظور  (دوموزی لفظاً يعنی دريغ از فرزندتموز(دريغ) کسی جز اساف /يوسفپسر معروف يعقوب يعنی  
 نيست.                                            

 
  شيعی رشد) -به روايت شيعيان(منبع سايت اسالمی واقعه غدير خم

 
پيامبر اکرم بنا بر امر الهی، در سال دهم هجرت تصميم به زيارت خانه خدا و بجاآوردن حج نمودند؛ لذا مردم را از 

نمودن اهالی مناطق مختلف، قاصدانی را به آن شهرها گسيل داشتند.  و حتی برای آگاه )٢٩(اين امر مطلع کردند
فرستادگان حضرت نيز همانگونه که وجود مقدس رسول اکرم خود اعالم نموده بودند، اين پيام را به مردم رساندند 

  که اين آخرين حج رسول خداست و اين سفر دارای اهميت فراوانی است.
  
انايی و استطاعت آن را دارد، بر او الزم است که پيامبر اکرم را در اين سفر همراهی نمايد. گرچه هر کس که تو 

اما اين  )٣٠(ای از اصحاب خويش پيش از اين، اعمال عمره مفرده را انجام داده بودند،اکرم با همراهی عده رسول
آوردن ای در طول حيات طيبه پيامبر اسالم بود که بنا بر امر الهی، حضرت تصميم به بجاینخستين بار و تنها مرتبه

  و تعليم مناسک حج گرفتند.
  
 پس از اين اعالم، جمعيت کثيری در مدينه جهت همراهی با رسول خدا و بجای آوردن اعمال حج، مجتمع گشتند. 

حجة الکمال ، )٣٢(البالغحجة ، حجةاالسالم، )٣١(الوداعحجةنظران از اين سفر رسول خدا با عنوان مورخان و صاحب
  نمايند.ياد می )٣٣(التمام و حجة

  
ذيقعده به همراه همراهان خود و  25يا  24اکرم با پای پياده و در حاليکه غسل نموده بودند، در روز شنبه  رسول

ت گراميشان و عامه مهاجرين و انصار و جمعيت کثيری که گرداگرد حضرت اجتماع کرده بودند، به قصد بياهل
بجای آوردن مناسک حج از مدينه خارج گشتند. تعداد جمعيتی که به همراه حضرت از مدينه خارج شده بودند را 

   )٣۴(اند؛) نقل نموده١٢٠٠٠٠(و حتی برخی بيشتر از  ١٢٠٠٠٠تا  ٧٠٠٠٠بين 
  

اما افراد بسياری به غير از اين عده، نظير اشخاصی که در مکه مقيم بودند و يا اشخاصی که از شهرهای ديگر 
قتدای به ايشان مناسک حج را در اين خود به مکه آمده و در آنجا به حضرت ملحق شدند، به همراه پيامبر و با ا

سفر بجای آورده و رسول خدا را همراهی نمودند. امام علی، پيش از تصميم پيامبر برای بجای آوردن مناسک حج، 
از طرف ايشان برای تبليغ اسالم و نشر معارف الهی به جانب يمن فرستاده شده بودند؛ اما هنگامی که از تصميم 

ای از يمن لزوم همراهی ساير مسلمين با آن حضرت در اين سفر، آگاه گشتند، به همراه عدهپيامبر برای سفر حج و 
  )٣۵(اکرم ملحق شدند. به سمت مکه حرکت نمودند و در آنجا پيش از آغاز مناسک، به رسول

  
خدا و همراهيان آن حضرت، در ميقات مسجد شجره ُمحرم گشتند و بدين ترتيب اعمال حج را آغاز نمودند.  رسول

اکرم توضيح داده شده بود، اما  گرچه اصول و کليات مناسک حج قبال و به هنگام نزول آيات مربوطه، توسط رسول
اده و جزئيات را برای آنان تبين نمودند و در در اين سفر، پيامبر اين اعمال را به طور عملی برای مردم آموزش د

  مواقف گوناگون، با ايراد خطابه، مردم را نسبت به ساير تکاليف الهی و وظايف شرعيشان آگاهی بخشيدند.
  

نمودند، شهر مکه سرانجام اعمال حج، پايان يافت و پيامبر اکرم به همراه جمعيت کثيری که ايشان را همراهی می
  رهسپار مدينه شدند که در بين راه به محل غدير خم رسيدند. را ترک نمودند و

  
ای در اين و غدير خم در جغرافيا، نام محلی است که به خاطر وجود برکه )٣۶(غدير در لغت به معنای آبريز و مسيل،

کيلومتری  ۴ - ٣شده است، به اين نام (غدير خم) شهرت يافته است. غدير در ه در آن آب باران جمع میمحل، ک
باشد. در جحفه راه کيلومتری مکه قرار دارد که يکی از ميقاتهای پنجگانه می ۶۴جحفه واقع شده و جحفه در 

غدير خم به علت وجود مقداری آب و چندين درخت  ) ٣٧(شود.اهالی مصر، مدينه، عراق و شام از يکديگر جدا می
  ) ٣٨(فرسا و شديد بود.شد اما دارای گرمايی طاقت کهنسال، محل توقف و استراحت کاروانيان واقع می

  
به وادی غدير خم رسيدند و پيش از جدايی اهالی شام، مصر  الحجهذی ١٨شنبه 5اکرم در روز  هنگامی که رسول

  و عراق از ميان جمعيت، جبرئيل امين از جانب خداوند بر ايشان نازل گرديد و آيه:
را نازل  )٣٩(» ک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته و هللا يعصمک من الناسيا ايها الرسول بلغ ما انزل الي«  

لی نازل گشته نمود و از جانب حق تعالی، رسول اکرم را امر نمود تا حکم آنچه را که در قبل بر پيامبر درباره امام ع
نمودند، حوالی جحفه بود، به مردم ابالغ نمايند. در اين هنگام، پيشتازان کاروان و افرادی که جلوتر حرکت می



رسيده بودند. رسول اکرم پس از نزول آيه، دستور توقف کاروانيان را صادر نمودند و امر فرمودند تا آنانی که 
ردند و افرادی که در پس قافله، عقب مانده بودند، سريعتر به کاروان نمودند، به محل غدير بازگپيشاپيش حرکت می

    )۴٠(در اين وادی، ملحق شوند.
  

آن محل قرار داشتند، آماده  همچنين به چند تن از صحابه دستور دادند تا فضای زير چند درخت کهنسال را که در
آوری نمايند. در اين هنگام، نمايند؛ خارها را از زمين برکنند و سنگهای ناهموار موجود در زير آن درختان را جمع

    )۴٢()۴١(اکرم فريضه ظهر را در گرمای شديد، زمان به جای آوردن نماز ظهر فرارسيد و رسول
  

ای از ردا و به همراه جمعيت کثير حاضر، ادا نمودند. شدت گرما در وادی غدير به حدی بود که اشخاص، گوشه 
افکندند و مقداری از آنرا برای کاستن از شدت ر امان بودن از شدت تابش آفتاب، بر سر میلباس خويش را برای د

   ۴٣گستردند.گرمای شنها و سنگها، در زير پای خويش می
  

شاخسار آن درختان کهن افکندند تا مانعی در برابر حرارت موجود و تابش  ای بر رویبرای رسول خدا نيز پارچه
خورشيد، ايجاد نمايند. هنگامی که حضرت از نماز فارغ گشت، از جهاز شتران، در همان محلی که به فرمان رسول  

شروع به ايراد خدا توسط صحابه آماده شده بود، منبری ساختند و وجود مقدس پيامبر اکرم بر فراز آن در آمدند و 
خطبه، با صدايی بلند و رسا نمودند؛ در حاليکه جمعيت فراوان همراه پيامبر، بر گرداگرد حضرت جمع گشته بودند 

دادند و برخی از افراد نيز برای آنکه همگان از کالم رسول خدا مطلع گردند، اکرم گوش فرا میو به سخنان نبی
  نمودند.رادی که دورتر قرار داشتند، تکرار میسخنان آن حضرت را با صدايی بلند برای اف 

  
  خطابه حضرت در ميان جمعيت بدين گونه ايراد گرديد:

خواهيم و به او ايمان داريم و از شرور نفسهايمان و « حمد و ستايش مخصوص خداوند است و از او ياری می
د برای کسانی که گمراهشان نمايد و بريم؛ خداوندی که هدايتگری وجود ندارزشتيهای کردارمان، به او پناه می 

دهم که جز خدا، معبودی نيست و ای وجود ندارد برای اشخاصی که او هدايتشان نمايد و شهادت میگمراه کننده
محمد(صلی هللا عليه و آله) بنده و فرستاده اوست و اما بعد؛ ای مردم، خداوند لطيف و خبير (دارای لطف فراوان و 

  ) 44(شوم و (دعوت او را) اجابت خواهم نمود.داد که من به زودی (به سوی او) فرا خوانده می بسيار آگاه) مرا خبر
  گوييد؟ »من مسئول هستم و شما نيز مسئوليد. پس (درباره دعوت و مسئوليت من) چه می

  
دهيم که دعوت خويش را ابالغ نمودی و نصيحت کردی و کوشش نمودی، ران در پاسخ گفتند: « شهادت میحاض

  ) ۴۵(پس خداوند شما را جزای خير دهد.»

  
د که معبودی جز خدا نيست و محمد(صلی هللا عليه و آله) بنده و دهيسپس رسول خدا فرمودند: « آيا شهادت نمی

آيد و دهيد که) بهشت و دوزخ خداوند، حق است و مرگ، حق است و قيامت میفرستاده اوست؟ و (آيا شهادت نمی
  گرداند؟»در آن شکی نيست و خداوند کسانی را که در قبرها هستند مبعوث می

  
  دهيم.»دا، شهادت میحاضران گفتند: « بله ای رسول خ

  شنويد؟»سپس در ادامه، رسول اکرم خداوند را بر اين امر شاهد گرفتند و از مردم پرسيدند: « آيا (کالم مرا) می
  ) ۴۶(هللا.»حاضرين گفتند: «بله يا رسول

  
گردم و شما در کنار آن بر من وارد رت فرمودند: «من پيش از شما در کنار حوض (کوثر) حاضر میپس حض

باشد. در گرديد و عرض آن به اندازه فاصله مابين بُصری (شهری در حوالی شام) و َصنعا (شهری در يمن) میمی
گونه درباره ثقلين (دو شئ آن قدحهايی به تعداد ستارگان، از جنس نقره است؛ پس بنگريد که پس از من چ

  نماييد.»گرانبها) رفتار می
  

  خدا؟» در اين هنگام فردی ندا داد که « ثقلين چه هستند ای رسول
رسول اکرم فرمودند: « ثقل اکبر کتاب خداست. جانبی از آن بدست خداوند و جانب ديگر آن در دستان شماست. پس  

شويد و ثقل بريد.) که اگر به آن تمسک جوييد، گمراه نمی ن بهرهبه آن متمسک شويد. (آنرا گرفته و از هدايت آ
ديگر و کوچکتر، عترت من هستند. خداوند لطيف خبير مرا خبر داد که اين دو ثقل تا هنگامی که در کنار حوض بر 

ام. پس، از اين دو پيشی و من اين را از پروردگارم مسئلت نموده )۴٧(گردندمن وارد شوند، از يکديگر جدا نمی
  » )۴٨(شويد.گرديد و از اين دو، باز نمانيد که هالک مینگيريد که هالک می

  



در اين  )۴٩(پس رسول خدا، دست امام علی را بلند نمود تا همه مردم، ايشان را در کنار رسول خدا مشاهده نمودند.س
  ) ۵١()۵٠(تر نيستم؟»بر شما اولی و مقدم هنگام رسول اکرم از حاضرين پرسيدند: « ای مردم، آيا من از خود شما،

  ) ۵٢(مردم پاسخ دادند: « بله، ای رسول خدا.»  

  
حضرت در ادامه فرمودند: «خداوند ولی من است و من ولی مؤمنين هستم و من نسبت به آنان از خودشان اولی و 

  ) ۵٣(باشم.»می مقدم

  
بار اين جمله را  ٣، رسول خدا )۵۴( آنگاه فرمودند: « پس هر کس که من موالی او هستم، علی موالی اوست.»

و فرمودند: «خداوندا، دوست بدار و سرپرستی کن، هر کسی که علی را دوست و سرپرست خود  )۵۵(تکرار نمودند
نمايد و به حال خود و ياری نما هر کسی که او را ياری می )۵۶(داردبداند و دشمن بدار هر کسی که او را دشمن می

  »  )۵٧(گذارد.رها کن، هر کس که او را وا می
  

  ) ۵٨(ردم، حاضرين به غايبين (اين پيام را) برسانند.»سپس خطاب به مردم فرمودند: «ای م

  
اليوم أکملت لکم دينکم هنوز جمعيت متفرق نگشته بودند که بار ديگر جبرائيل نازل شد و از جانب خداوند، آيه: « 

را بر پيامبر فرو فرستاد. هنگامی که اين آيه نازل گرديد، نبی  )۵٩(»نعمتی و رضيت لکم اإلسالم دينا و أتممت عليکم
ار به رسالت من و واليت علی پس شدن دين و تمام گشتن نعمت و رضايت پروردگاکبر بر کامل اکرم فرمودند: «هللا

  ) ۶٠(از من.»

  
در اين موقع، مردم به امير مؤمنان، امام علی(عليه السالم) تهنيت گفتند. از جمله کسانی که پيشاپيش ساير 

گفت: « بر تو گوارا فتند، ابوبکر و عمر بودند. عمر پيوسته خطاب به امير مؤمنان میصحابه، به امام علی تهنيت گ
  ) ۶١(باد ای پسر ابيطالب، تو موالی من و موالی هر مرد و زن با ايمان گشتی.»

  
ان بن ثابت که از شعرای زبردست بود از رسول اکرم (صلی هللا عليه و آله) اجازه خواست تا در اين هنگام، حس

اکرم (صلی هللا عليه و آله) شنيده است، در آنچه را که در اين موقف درباره امام علی (عليه السالم) از رسول 
ت الهی، بگو.» حسان، خطاب به بزرگان ضمن ابياتی بسرايد. پيامبر اکرم (صلی هللا عليه و آله) فرمودند: «به برک

  قريش گفت: « ای بزرگان قريش، سخن مرا به گواهی و امضای پيامبر گوش کنيد.» و اين چنين سرود:
  

«در روز غدير پيامبرشان با بانگ بلند ندايشان در داد، غديری که در سرزمين خم قرار داشت و ای کاش مردم 
  فرمود: آيا من سرپرست و ولی شما نيستم؟ ديدند که میا میجهان بودند و رسول خدا را در حال ند

پوشی گفتند: معبود تو، موالی ما و تو ولی ما هستی؛ و تو ای خواننده شعر، اگر  مردم در پاسخ او بدون هيچ پرده
  يافتی.در آنجا بودی، حتی يک نفر هم مخالف نمی

  
ا علی، برخيز که من تو را برای امامت و هدايت خلق بعد از خود ابيطالب کرد و فرمود: يبندر اين هنگام رو به علی

                                                                                            )۶٣ و  ۶٢((و از جانب خداوند) شايسته ديدم.»
                    

غدير و اهميت آن" در آدرس زير قابل دسترسی است: بن مايه ها در اين مقاله، جدا جدا در "واقعهً    
www.roshd.org 

 

 جواد مفرد
 

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
https://derafsh-kaviyani.com/ 

https://the-derafsh-kaviyani.com/ 
 


