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ــهـ  چهار سدة نخستين هجرى است. از  ــت توجه به كتابهاى امامتى در س ويژگى اين فهرس
بسيارى از آن 104 عنوان جز نامشان اثرى نمانده است. 

 10       نكته اى در باب غدير خم
[محمد رضا فخر روحانى]

ــت كه هر كدام  ــترگ اس ــالم  داراى افتخاراتى بس س زندگانى پر افتخار پيامبر مكرم اس
كتابهايى مفصل براى تبيين مى طلبند. عليرغم اين ضرورت، البته كتابهايى مختصر هم در 
باب زندگانى آن بزرگوار به فراوانى به رشته تحرير در كشيده شده اند. آنچه مهم است اين كه 
در باب رويدادهاى مهم تاريخى در زندگانى پيامبر اسالم ، الزم است صفحات مهم زندگانى 
آن گرانقدر عالم با آيات قرآنى كه شأن نزولشان به لحظات عمر شريف آن حضرت گره خورده 

است ذكر گردد.
آقاى جوناثان براون اخيراً كتابى درباره زندگانى پيامبر اسالم تحت نام منور آن بزرگوارـ  محمد 
[]ـ  تأليف كرده كه انتشارات دانشگاه آكسفورد به سال 2011 آن را طبع و نشر كرده است.1 
واقعه غدير خم تنها در سه سطر و نيم در صفحه 60 كتاب فوق الذكر توصيف شده است. ماجرا 
به اين صورت گفته شده است كه پيامبر اسالم در بازگشت از حجآل الوداع در كنار بركه اى به 
نام غدير خم مالزمانشان را جمع كرده، دست حضرت على [] را گرفته و اعالن كردند كه 
«هر كس من موالى ايشان هستم، [حضرت] على [] موالى او است». بالفاصله پس از 
اين مطلب گفته شده است كه پيامبر اسالم اندكى پس از بازگشت به مدينه دستور حمله نظامى 

عليه امپراطورى بيزانس [روم] را صادر كردند.
ــنده كتاب، نه اشاره اى به آيه تبليغ و نه اشاره اى  ــت كه آقاى براون، نويس الزم به يادآورى اس
به آيه اكمال دين نكرده است. در عين حال، پشت جلد همان كتاب اشخاصى همچون جان 
اسپوزيتو و طارق رمضان كتاب وى را به عنوان «مطالعه اى استادانه» و «معرفى اى عالى» 

ستوده اند.
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