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«  نهج البالغه در خود استداللهای حضرت علی )ع( برحقانیت »با عنوان  مقالهاین  چکیده:

با روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی، درصدد است که موضوع حقانیت حضرت علی)ع( را 

در قرآن و نهج البالغه تبیین نماید. در این نوشتار، بعد از تحلیل لغوی هر واژه بر اساس 

ویژگی های مفاهیم فوق را در بردارند با بهره معجم لغت و با استخراج آیاتی که تعاریف و 

استداللهای حضرت علی گیری از تفاسیر قرآنی و استفاده از نهج البالغه تالش گردیده تا به 

حقانیت حضرت در نتیجه  و به میان آورده است، )ع( برحقانیت خود با تاکید بر نهج البالغه

علی )ع حضرت  کهمورد آن بحث شده به صورت شاخص در  نهج البالغهدر قرآن و  علی )ع(

پرداخته و چشم اندازهای  حقانیت خود در نهج البالغه ( به عنوان یک انسان کامل به موضوع

گرانقدر خویش را در دوران حکومت پنج ساله خود عرضه کرده است و نهج البالغه مملو از 

دوران کوتاه . استاستدالل و حقانیت حضرت علی )ع( مباحث نظری و عملی در عرصه 

( نمایشگاهی از حکمت عملی و نظری است که در نظر جهانیان قرار گرفته حکومت علی )ع

نتیجه گیری و پیشنهادها و راهکارها، سخن به میان آورده است و بر در  پایان به  واست . 

 اساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی ارائه شده است. 

 ، نهج البالغه، حقانیت، استداللقرآن، حضرت علی )ع( :واژگان کلیدی

 

 

 

  مقدمه 

اگرچه امام علی علیه السالم بعد از غصب خالفت به خاطر حفظ اسالم و آموزه های قرآن کریم، سکوت اختیار کرد 

امّا در زمانهای مناسب به دفاع از حقانیت خود در خالفت پرداخت و بر حقانیت خود استدالل و احتجاج نمود. در 

م بر حقانیت خود در نهج البالغه بیان گردد. اگر چه این فصل تالش شده است تا موارد احتجاجات علی علیه السال
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در این بخش تالش بر این است که موارد مشهود و مذکور در کتابها ارائه گردد امّا به یقین مواردی در نهج البالغه 

ا و دفاع امام علی )ع( از خود و معرفی توانایی ها و شایستگی هوجود دارد که از نگاه شارحان منفعول مانده است. 

امتیازات خود، در حقیقت دفاع و معرفی مقام امامت است؛ زیرا اگر مردم از آن آگاه نباشند به شدت دچار خسران 

خواهند شد. براین اساس امام علی )ع( درمواردی که شرایط اقتضا می کرد به صراحت مقام و شأن رهبری و امامت 

لی ـ علیه السالم ـ امام، جانشین و وصی پیامبر خدا ـ از دیدگاه مذهب تشیع حضرت عخود را بیان می فرمودند. 

صلی اهلل علیه و آله و سلم ـ می باشد، این مقام از طرف خداوند به آن حضرت و سپس به یازده امام بعد از او اعطا 

ـ سنت دالیل زیادی بر حقانیت امام علی ـ علیه السالم شیعه و اهل در منابع و کتاب های معتبر اهل  .شده است

 .شدخواهد به آن ها پرداخته  این پژوهش در خصوص این مطلب وجود دارد که در 

 مفهوم شناسی  

 در لغتحقانیت 

اصل معنی لغوی حق ، مطابقت و موافقت ، یکسان ، »یه مصدر و ریشه ی آن )حق( است. حقانیته بر وزن فعال

حق اهلل اال مرحقا: أثبت »:] حق یعنی واجب و ثابت شد[. 2«جب و ثبتوحق ای »1هماهنگی و درستی است. 

 خداوند امری را حق کرد یعنی آن را واجب و ثابت گردانید. [« ] 3واجبه

 الحطاصحقانیت در 

حقیقت عرفان، که همان معرفت قلبی و شهودی خدای متعال است، هیچ مالزمه ای با اظهار و ذکر به معنای  

مطالب عرفانی و یا انجام امور خارق العاده ندارد. نه دانستن و ذکر مطالب و مفاهیم عرفانی و انجام امور خارق 

صطالحات عرفانی و ظاهر نشدن امور عادت دلیل بر وجود حقیقت عرفان نزد کسی است، و نه بلد نبودن الفاظ و ا

 4.خارق العاده از کسی دلیل بر آن است که او از معرفت شهودی و حضوری خدای متعال بهره ای ندارد

به معنای ایجاد کننده چیزی را که به سبب حکمتی که مقتضی آن است ایجاد نموده است و لذا درباره خدای 

ثُم َّ رُدَُّوا ﴿خداوند می فرماید:  مقتضای حکمت است حق گویند .تعالی که ایجاد کننده پدیده های عالم به 

 :]سپس ایشان را به اهلل که موالی همیشگی و به حقشان است بر می گردانند.[ 5﴾م وْلَاهُمُ الْح قَِّ اللََّهِ إِلَى

 [:] پس او پروردگار تان حق است.6﴾فَذَلِکُمُ اللََّهُ ر بَُّکُمُ الْح قَُّ﴿و نیز می فرملید:

                                                 
 151، ص 1ق، مفردات الفاظ القرآن ، بیروت، دارالکتب العلم، ج1111راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  - 1

 111همان، ص  - 1

 171، ص 1ابن سیده ، علی بن اسماعیل ، بی تا، المحکم و المحیط االعظم، بیروت: دارالکتب العلمیه ، ج - 3

 313صانتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، چاپ دوم،  :در جستجوی عرفان اسالمی، قم ،1337مصباح یزدی، محمد تقی،-1 

 11انعام/ - 5

 31یونس / - 1
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حق به معنای هر کار و  سخنی که بر حسب واقع آن طور که واجبست و به اندازه و زمانی که واجب است انجام می 

  1با کامل نمودن شریعت و گسترش آن در عموم مردم می باشد.با آیات قرآن و شود. اثبات حق 

 احتجاجات حضرت علی )ع( درباره خالفت خود در نهج البالغه

اکتفا می احتجاجات حضرت علی )ع( بعضی از این موارد در نهج البالغه آمده است که ما فقط به ذکر بخشی از 

 کنیم: 

 در معرفی حضرت علی )ع( در کالم خودش 

 عظمت و جایگاه حضرت علی )ع( در سخنان خود چنین آمده است: 

پرورش در دامان پیامبر)ص( و شامه ی غیبی علی )ع(؛ آنگاه که ظهور اسالم را تشریح می کند، و رسول اکرم )ص( 

]رسول اکرم )ص( مرا در «:  2ی أْمُرُنِی بِالِاقْتِد اءِ بِهِ و  ی رْفَعُ لِی فِی کُلَِّ ی وْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ ع لَماً» را می ستاید، می فرماید: 

ندگیم در دامنش می پروراند و هر ورز بابی از علم و اخالق به چهره ی من می شگود و هر سال که همان اوایل ز

من او را می دیدم و «: ] 3فاراه و الیراه غیری[»مجاور کوه حرا می شد و در جوار آن کوه به عبادات می پرداخت. 

«:  4ی وْم ئِذٍ فِی الْاِسْالَمِ غَیْرَ ر سُولِ اللَّه و خَدِیج ةَ و اَنَا ثَالِثُهُم ا و لَمْ ی جْم عْ ب یْتٌ و احِدٌ »جز من کسی وی را نمی دید.[ 

أَر ی نُور   »]در خانه ای که اسالم در آن ظهور کرده بود غیر رسول اکرم )ص( و خدیجه )ع( جز من احدی نبود.[

وحی و رسالت را می دیم و نسیم نبوت هم به مشامم می رسید، آن من نور «:] 5 و  الرَِّس الَةِ و  أَشُمَُّ رِیح  النَُّبُو َّةِ الْو حْیِ

شامه ای که نسیم غیبی را استشمام می کند، و در انبیا )ع( وجود داشت در علی بن ابی طالب )ع( هم بود.[وقتی 

برادران یوسف از مصر حرکت کردند و پیراهن را به همراه خود می آرودند، در فاصله چندین فرسنگی، حضرت 

: ] ...من آن نسیم و بوی یوسف را 6لَوْلَا أَنْ تُفَنَِّدُونِ إِنَِّی لَأَجِدُ رِیح  یُوسُف قوب )ع( با قاطعیت و تاکید فرمود:... یع

 استشمام می کنم.[

شامه ای که از غیب می بوید شامه ای ملکی و مادی نیست؛ نبوت هم مربوط به عالم طبیعت و ملک نیست تا با 

 شامه ی ظاهری استشمام شود؛ هم برای آن حتی بویایی ملکوتی الزم است و هم خود نبوت امری غیبی است. 

« . بوی نبوت را استشمام می کنم هم نور وحی و رسالت را می بینم و هم» حضرت امیرالمومنین )ع( فرمود: 

 من به رسول اکرم )ص( عرض کردم: این آهنگ و ناله ویژه شیطان از کجا به گوش می رسد؟ » سپس می فرماید: 

                                                 
 117، ص1مفردات الفاظ القرآن ، ج - 1

 191خطبه  ،نهج البالغه -1 

 .11، خطبه همان -3 

 191، خطبههمان -1 

 همان-5 

 91یوسف/-1 
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ه ذِهِ الرَّنَّةُ  لَقَدْ س مِعْتُ ر نَّةَ الشَّیْطَانِ حِینَ نَزَلَ الْو حْیُ ع لَیْهِ ص فَقُلْتُ ی ا ر سُولَ اللَّهِ م ا» حضرت علی )ع( می فرماید:

 بِنَبِی  و  لَکِنَّک  و زِیر  و  إِنَّک  فَقَالَ ه ذَا الشَّیْطَانُ قَدْ أَیِس  مِنْ عِب اد تِهِ إِنَّک  تَسْم عُ م ا أَسْم عُ و  تَرَى م ا أَر ى إِلَّا أَنَّک  لَسْت 

ایی که وحی و نبوت و رسالت این افسوس شیطان است که فهمید دیگر پرستش نمی شود . ج:]1«لَع لَى خَیْر

حکومت کند آنجا دیگر شیطان عبادت نمی شود، و این ناله ی تاثر و حسرت آمیز شیطان، نشانه ی یاس اوست، او 

آیس شده که معبود باشد. آنگاه فرمود: ای علی هر چه را من می بینم تو نیز می بینی و هر چه را من می شنوم تو 

 ر نیستی، لیکن وزیر من هستی و تو بر پایه ی خیر استواری.[نیز می شنوی جز آنکه تو پیامب

ی نْح دِرُ ع نَِّی » آری در معرفی علی )ع( باید رسول اکرم )ص( سخن بفرماید. باز خود حضرت علی )ع( می فرماید: 

این جمله از جمله های معروف خطبه ی شقشقیه است. می فرماید: من آن کوه بلندم « 2لَا ی رْقَى إِلَی َّ الطََّیْرُ الس َّیْلُ و 

که سیل علوم از من سرازیر می گردد! ) چون هر کوهی سیل خیز نیست، سیل از کوه بلند و مرتفع بر میخیزد( و 

م واالی علی بن  ابی هیچ هیچ پرواز کننده ای به مقام اوج گرفته ی من پر نمی کشد. فکر اندیشمند عادی به مقا

طالب ره نمی یابد و علومی که از این حکیم الهی سیل گونه می تراود تحمل و هضم و فرا گرفتنش مقدور افراد 

 3عادی نیست زیرا در برابر سیل نمی توان ایستاد بله می توان از کناره های آن به قدر توان بهره برد. 

أَنْ تَفْقِدُونِی فَلَأَنَا بِطُرُقِ  أَیَُّه ا النََّاسُ س لُونِی قَبْلَ »آن حضرت )ع( وقتی از مقام علمی خود یاد می کند می فرماید: 

ای مردم! قبل از این که مرا از دست بدهید سواالت خود را از من بپرسید که من  ]:4«الس َّم اءِ أَعْلَمُ مِنَِّی بِطُرُقِ الْأَرْضِ

 [.به راه های آسمان از راه های زمین آشناتر هستم

احاطه علمی علی )ع( به جهان غیب که مسلط بر جهان شهادت است. می فرمای: قرآن کریم که کالم خداست 

اسرار عالم را در بردارد و سخن نمی گوید، منم که قرآن را گویا می کنم و خود را به عنوان سخنگوی وحی معرفی 

ق، ولکِنْ أُخْبِرُکُمْ عنْهُ أال إِنَّ فِیهِ عِلْم ما یأْتی، والْحدِیث ذلِک الْقُرْآنُ فاسْتنْطِقُوهُ، ولنْ ینْطِ» می کنم و می فرماید:

:]قرآن سخن نمی گوی: شما ار قرآن بپرسید، او حرف نمی زند منم که 5«عنِ الْماضِی، ودواء دائِکُمْ، و نظْم ما بیْنکُمْ

در می آورم، علم آینده، سخن سخنگوی قرآنم ! منم که از ناحیه ی قرآن سخن می گویم، منم که قرآن را به سخن 

از گذشته، داوری دردها و نظم امور زندگی در قرآن است[. حضرت علی)ع( قرآن را تجلی علم الهی می داند ولی 

 مردم، این تجلی را نمی بینند.

                                                 
 191نهج البالغه، خطبه-1 

 3همان، خطبه -1 

 39، حکمت نظری و عملی در نهج البالغه، تدوین؛حسین شفیعی، قم: اسراء،ص1373جوادی آملی، عبداهلل، -3 

  139نهج البالغه، خطبه-1 

 1بند 153همان، خطبه  -5 
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» حضرت علی )ع( خود و سایر اهل بیت عصمت و طهارت را چشمه ی جوشان معرفی می کند آنجا که می فرماید: 

ما درخت نبوتیم، درخت «:]1 الرَِّس الَةِ و  مُخْتَلَفُ الْم لَائِکَةِ و  م ع ادِنُ الْعِلْمِ و  ی نَابِیعُ الْحُکْمِ م ح طَُّ و  شَج رَةُ النَُّبُو َّةِ نَحْنُ

نبوت در خاندان ما ریشه دارد و فیض رسالت در این خانواده فرو میآید، فرشته های خدای متعال به خاندان ما 

 « رفت و آمد دارند، قرارگاه علم ما هستیم! چشمه سار حکمتها ماییم.

ند. حکمتی اگر هست ، خواه نظری و به طور کلی ، علمی اگر هست ، کانون و کان علم، علی و اوالد علی )ع( هست

عملی، در این خانواده است. همانطور که قرآن کریم در تشریح حکمت نظری و عملی گویا و رساست 

امیرمومنان)ع( نیز که شاگرد بارز این نکتب و خود، قرآن ناطق است. وصفی که خدا برای قرآن بیان نموده، نمونه 

لَوْ أَنْزَلْنَا ه ذَا الْقُرْآنَ ع لَى می کند؛ خدا در عظمت قرآن چنین می فرماید: ی آن صفت را علی )ع( برای خود تشریح 

فرستادیم یقینا آن ]کوه[ را از  اگر این قرآن را بر کوهى فرومى :]2… ج ب لٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُتَص دِّعًا مِنْ خَشْی ةِ اللَّهِ

 ...[.بیم خدا فروتن

آنقدر این قرآن وزین است که اگر بر کوه نازلش کنیم کوه متالشی می گردد. همانطور که هضم مسائل سنگین، 

برای هر نفری میسر نیست و چه بسا او را به صداع و سردرد مبتال کند، تحمل معارف بلند قرآن میسور کوه نیست 

د. و این مثلی اسن که ممثل را روشن می سازد: و کوه را هم به صداع و در نتیجه به تفرق و تالشی مبتال می کن

 [.زنیم باشد دیدى و این مثلها را براى مردم مى پاشیده مىو[ از هم  :]3 و تِلْک  الْأَمْثَالُ نَضْرِبُه ا لِلنَّاسِ

همانطور که به فرموده ی خدا کوه نمی تواند حامل قرآن باشد امیرالمومنین )ع( نیز درباره معرفت و محبت خود 

 5[.اگر کوهی مرا دوست بدارد درهم فروریزد «:]4 ج ب ل  لَتَه افَت  لَو أَح ب َّنی» چنین فرمود: 

 احتجاجات حضرت علی )ع( در آیه مودت

حتی اذا قبض اهلل رسوله رجع » حضرت علی )ع( در ضمن خطبه ای این گونه به آیه مودت استدالل کرده است: 

قوم علی االعقاب و غالتهم السبل و اتکلوا علی الوالئج و وصلوا غیر الرحم و هجروا السبب الذی امروا بمودتع و نقلوا 

تا زمانی که خداوند رسول خود  را قبض روح نمود، گروهی به «:] 6النباء عن رصّ أساسه فبنوه فی غیر موضعه

قهقرت برگشتند ) به اوامر و نواهی حضرت رسول پشت کرده و دوباره براه ضاللت و گمراهی قدم نهادند.( و راهها 

ا و )ی گمراهی ( آن را هالکت ساخت ) در دنیا به تباهکاری در آخرت به عذاب همیشگی گرفتار شدند.( و بر آر

                                                 
 33، بند109همان، خطبه  -1 

 11حشر/-1 

 همان-3 

 111نهج البالغه، حکمت  -1 

 11در نهج البالغه،صحکمت نظری و عملی  -5 

،قم: محقق:ابراهیم، محمد ابوالفضلن، حسی بن گرداورنده:شریف الرضی، محمدشرح نهج البالغه،  ، بی تا،هبه اهلل بن عبد الحمیدابن ابی الحدید، -1 

تحقیق مهدی رجائی، قم، ، االربعین فی امامه االئمه الطاهرین،  ق1113؛ قمی شیرازی، محمد طاهر، 133، ص9ج مکتب آیه اهلل مرعشی نجفی)ره(،

 195صالمحقق، 
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اندیشه های ناروا و نادرست خود اعتماد نمودند ) احکام را از پیش خود نادرست بیان کرده و مردم را به پیروی از 

آن وادار می نمودند( و از غیر رحم و خویش ) رسول خدا( متابعت نمودند )برای شهوت رانی و دنیا پرستی امام 

ت نبودند، روی کار آوردند.( و از سبب )وسیله هدایت و علی )ع( را خانه نشین کرده و دیگران را الیق خالف

رستگاری یعنی اهل بیت حضرت رسول اکرم)ص( که مأمور به دوستی آن بودند دوری کردند و ساختمان )دین و 

  1ایمان( را از بنیاد استوارش انتقال داده آن را در جایی که سزاوار نبود، ساختند. 

می نویسد: مراد از سبب، اهل بیت است و اشاره « روا السب الذی امروا بمودتههج» ابن ابی الحدید در شرح جمله 

خلفت فیکم الثقاین: کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی حبالن ممدودان من السماء الی » می کند که رسول خدا فرمود : 

اب خدا و دیگری اهل دو چیز گرانبها میان شما باقی گذاشتم: یکی کت« :] االرض الیفترقان حتی یردا علی الحوض

بیتم که دو ریسمان کشیده شده اند از آسمان به زمین ، ) این دو اهل عالم را هدایت می کنند( این دو از هم جدا 

...قُلْ لَا ﴿اشاره به آیه« امروا به مودته» نمی شوند تا اینکه بر سر حوض در بهشت بر من وارد شوند[ و مراد از 

 2می باشد.  ﴾...ا إِلَّا الْم و دَّةَ فِی الْقُرْب ىأَسْأَلُکُمْ ع لَیْهِ أَجْرً

 کمیت در تایید این کالم امیرالمومنین سروده است:

در سوره حم )شورا( آیه ای به سود شما یافتیم که همگی «:]3تأولها منَّا تقی و معرب -وجدنا لکم فی آل حم آیه »

 4معنا کرده ایم.[درباره شما  –چه تقیه کنندگان و چع آشکار کنندگان  –ما 

 (شقشقیه)3خطبه 

نقل می کنیم که در آن به صراحت بر غصب مقام خالفت  خطبه معروف شقشقیهاز خطبه های حضرت علی )ع( 

حضرت رسول )ص( توسط برخی از صحابه اعتراض کرده و خود را به عنوان بهترین شخص برای هدایت و امامت 

أَم ا و  اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّص ه ا فُلَان  ]ابْنُ أَبِی قُح افَةَ[ و  إِنَّهُ  »حضرت می فرماید:امت، معرفی می کند. در این خطبه نورانی 

و یْتُ  فَس د لْتُ دُونَه ا ثَوْباً و  طَلَی عْلَمُ أَنَّ م ح لِّی مِنْه ا م ح لُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّح ى ی نْح دِرُ ع نِّی السَّیْلُ و  لَا ی رْقَى إِلَیَّ الطَّیْرُ

ه ا الْکَبِیرُ و  ی شِیبُ فِیه ا الصَّغِیرُ ع نْه ا کَشْحاً و  طَفِقْتُ أَرْتَئِی ب یْنَ أَنْ أَصُولَ بِی دٍ ج ذَّاء  أَوْ أَصْبِرَ ع لَى طَخْی ةٍ ع مْی اء  ی هْرَمُ فِی

ع لَى ه اتَا أَحْج ى فَص ب رْتُ و  فِی الْع یْنِ قَذًى و  فِی الْح لْقِ شَجًا أَر ى و  ی کْد حُ فِیه ا مُؤْمِن  ح تَّى ی لْقَى ر بَّهُ، فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ 

آگاه باشید به خدا سوگند ابا بکر، جامه خالفت را بر تن کرد، در حالى که مى دانست جایگاه من ]5 «.تُرَاثِی نَهْباً

حرکت مى کند. او مى دانست که سیل نسبت به حکومت اسالمى، چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن 

                                                 
 150، خطبه110ص (،موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت )ع ، ترجمه و شرح نهج البالغه، قم:1311فیض االسالم اصفهانی، علی نقی ، -1 

 .133، ص9ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج-1 

،بی تا، البرهان فی بهادر محمد بن ،زرکشی؛ 101، ص1ج قم : مجمع احیاآ الثقافه االسالمیه، شواهد التنزیل،، 1319عبیداهلل بن عبداهلل ،حسکانی ،  -3 

 113، ص1ج دار المعرفة:، بیروتکردی عبداهلل ابراهیم ؛ذهبی جمال حمدی ؛محقق:یوسف عبدالرحمن مرعشلیعلوم القرآن، 

 13-17، تفسیر تطبیقی آیه مودت،  قم، مرکز جهانی علوم اسالمی، ص1331عابدی ، فدا حسین، -1 

 3نهج البالغه، خطبه  - 5
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پس من  .علوم از دامن کوهسار من جارى است، و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد

رداى خالفت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کناره گیرى کردم و در این اندیشه بودم که آیا با دست تنها براى 

پاخیزم یا در این محیط خفقان زا و تاریکى که به وجود آوردند، صبر پیشه سازم که پیران را گرفتن حق خود به 

 [.فرسوده، جوانان را پیر، و مردان با ایمان را تا قیامت و مالقات پروردگار اندوهگین نگه مى دارد

گویا خار در چشم و  پس از ارزیابى درست، صبر و بردبارى را خردمندانه تر دیدم. پس صبر کردم در حالى که

آگاه باش سوگند  .استخوان در گلوى من مانده بود. و با دیدگان خود مى نگریستم که میراث مرا به غارت مى برند

بخدا که پسر ابى قحافه )ابى بکر که اسم او در جاهلیّت عبد العزَّى بود، حضرت رسول اکرم آنرا تغییر داده عبد اللَّه 

هنى پوشید و حال آنکه مى دانست من براى خالفت )از جهت کماالت علمى و عملى( نامید( خالفت را مانند پیرا

مانند قطب وسط آسیا هستم )چنانکه دوران و گردش آسیا قائم بآن میخ آهنى وسط است و بدون آن خاصیّت 

ت و پاى آسیائى ندارد، همچنین خالفت بدست غیر من زیان دارد، مانند سنگى که در گوشه اى افتاده در زیر دس

کفر و ضاللت لگد کوب شده( علوم و معارف از سر چشمه فیض من مانند سیل سرازیر میشود، هیچ پرواز کننده در 

فضاى علم و دانش به اوج رفعت من نمى رسد، پس )چون پسر ابى قحافه پیراهن خالفت را بنا حقَّ پوشید و مردم 

از آن تهى نمودم و در کار خود اندیشه مى کردم که آیا بدون جامه خالفت را رها و پهلو  (.او را مبارك باد گفتند

دست )نداشتن سپاه و یاور( حمله کرده )حقَّ خود را مطالبه نمایم( یا آنکه بر تاریکى کورى )و گمراهى خلق( صبر 

فساد( رنج کنم )بر این تاریکى ضاللت( که در آن پیران را فرموده، جوانان را پژمرده و پیر ساخته، مؤمن )براى دفع 

مى کشد تا بمیرد، دیدم صبر کردن خردمندیست، پس صبر کردم در حالتى که چشمانم را خاشاك و غبار و گلویم 

را استخوان گرفته بود )بسیار اندوهگین شدم، زیرا در خالفت ابى بکر و دیگران جز ضاللت و گمراهى چیزى نمى 

میراث خود را تاراج رفته مى دیدم )منصب  (.بگویم دیدم و چون تنها بوده یارى نداشتم نمى توانستم سخنى

خالفت را غصب کردند و فساد آن در روى زمین تا قیام قائم آل محمّد علیهم السّالم باقى است(. )پس از وفات 

رسول خدا صلَّى اللَّه علیه و آله که خالفت را بنا حقَّ غصب کرده مردم را به ضاللت و گمراهى انداختند، براى حفظ 

م و اینکه مبادا انقالب داخلى بر پا شده دشمن سوء استفاده نماید، مصلحت در چشم پوشى از خالفت و اسال

 1.(شکیبائى دانستم

این خطبه به طوفانهاى سخت و سنگینى اشاره مى کند که بعد از رسول خدا)صلى اهلل علیه وآله( براى تغییر محور 

بر دلیل و منطق براى جانشینى پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( نشان  خالفت انجام شد و شایسته ترین فرد را با تکیه

مى دهد و سپس به مشکالت عظیمى که به خاطر تخلَّف از این امر و از نصّ صریح پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( در 

ى نخست شکایت خود را از نخستین مرحله خالفت بیان م .امر خالفت براى مسلمین پدید آمد اشاره مى فرماید

به خدا سوگند او پیراهن خالفت را بر تن کرد در حالى که خوب مى دانست موقعیّت من در »دارد و مى فرماید: 

                                                 
 ،307، ص 191 طبه، خ، چاپ اولهجرت نهج البالغة، محقق، قم، شرحصبحی صالح،  -1 
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)اَما و اهللِ لَقَدْ تَقَمَّصها فُالن و  « مسأله خالفت همچون محور سنگ آسیاست! )که بدون آن هرگز گردش نمى کند(

خالفت است و تعبیر به « تَقَمَّص ها»بدون اشکال مرجع ضمیر :]الْقُطْبِ مِنَ الرَّحا اِنَّهُ لَی عْلَمُ اَنَّ م ح لَّى مِنْها م ح لُّ

)پیراهن( شاید اشاره به این نکته باشد که او از مسأله خالفت به عنوان پیراهنى براى پوشش و زینت « قمیص»

آن را در حرکت شدیدش خود بهره گرفت در حالى که این آسیاب عظیم، نیاز به محور نیرومندى دارد که نظام 

 [حفظ کند و از انحراف باز دارد و در نوسانات و بحرانها، حافظ آن باشد و به نفع اسالم و مسلمین بچرخد.

خالفت نیاز به محور دارد، نه این که کسى او را بر  ;سنگ آسیاى گردنده جامعه است ;آرى خالفت پیراهن نیست

نى براى این معنا ذکر مى کند که به هیچ وجه قابل انکار نیست، سپس دلیل روش.تن کند و پوشش خود قرار دهد

سیلهاى خروشان و چشمه هاى )علم و فضیلت( از دامنه کوهسار وجودم پیوسته جارى است و مرغ »مى فرماید: 

فرود  ;ی نْح دِرُ»تعبیر به .(رُع نِّى السَّیْلُ، و ال ی رْقى اِلَىَّ الطَّیْ )ی نْح دِرُ« )دور پرواز اندیشه( به قلَّه )وجود( من نمى رسد

که در دو جهت مختلف و در برابر هم قرار گرفته بیانگر نکته « باال نمى رود ;، )و الیرْقى«مى ریزد و پایین مى آید

لطیف و ظریفى است و آن این که وجود امام، به کوه عظیمى تشبیه شده، که داراى قلَّه بسیار مرتفعى است و 

ا و قلَّه ها این است که نزوالت آسمانى را در خود جاى مى دهد و سپس به صورت مستمر طبیعت این گونه کوه ه

به روى زمینهاى گسترده و دشت ها جارى مى سازد و گل ها و گیاهان و درختان را بارور مى کند و از سوى دیگر 

که در قرآن مجید درباره  این تشبیه اشاره به همان چیزى است.هیچ پرنده دورپروازى، نمى تواند به آن راه یابد

 و  اَلْقى فِى االَرْضِ ر واسِى  اَنْ تَمِیْد  بِکُمْ و  اَنْهاراً و  سُبُال لَع لَّکُمْ تَهْتَدُونَ»نقش کوه ها در آرامش و آبادى زمین آمده: 
هایى )به خداوند در زمین، کوه هاى محکم و ثابتى افکند تا اضطراب و لرزش آن را نسبت به شما بگیرد و نهر ;1

 «.وسیله آنها( ایجاد کرد و راه هایى در آن قرار داد تا هدایت شوید

آرى اگر شبکه کوه هاى عظیم نبودند فشار درونى زمین از یکسو و تأثیر جاذبه ماه و خورشید و جزر و مدّ پوسته 

هایى که از آسمان نازل زمین از سوى دیگر و فشار وزش طوفانها از سوى سوّم، آرامش را از انسانها مى گرفت و آب

 .مى شد به صورت سیالب عظیمى به دریاها مى ریخت و ذخیره آبى به صورت نهر و چشمه وجود نداشت

وجود امام آگاه و بیدار و نیرومند و معصوم براى هر امّت، مایه آرامش و انواع برکات است. در ضمن، این تعبیر نشان 

افکار بلند امام)علیه السالم( و اوج معرفت و کنه شخصیّت آن حضرت مى دهد که هیچ کس را یاراى دستیابى به 

نیست و به اسرار وجود او جز پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( که استاد بزرگ آن حضرت بود و امامان معصوم، پى 

ره مى گیرد هر کس از یاران و اصحاب و پیروانش به اندازه پیمانه وجود خویش از این اقیانوس بزرگ به.نمى برد

بى آن که کرانه ها و ژرفاى آن بر کسى روشن باشد.این نکته نیز قابل توجّه است که براى گردش سنگ آسیاب از 

وجود نهرها استفاده مى شود و این نهرها از کوه هاى عظیم سرچشمه مى گیرد، به عالوه سنگهاى آسیاب را از کوه 

یعنى هم محورم و هم سنگ آسیابم  ;اى به همه این معانى باشدها جدا مى کنند و ممکن است تعبیر فوق، اشاره 

                                                 
 .11نحل , آیه  1-

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 493-414، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

742 

 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but 

republication/redistribution requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 

Rials for download. 

همچنین همان طور که اشاره شد، باید توجّه .و هم نیروى محرَّك آن، که چیزى جز علم و دانش سرشار نیست

داشت که قلَّه هاى کوه ها برکات آسمانى را به صورت برفها در خود جاى مى دهند و سپس به صورت تدریجى به 

تشنه مى فرستند و این مى تواند اشاره اى به قرب وجود على)علیه السالم( نسبت به سرچشمه وحى و زمین هاى 

در جمله « سیل»بعضى از شارحان تعبیر به .بهره گیرى از دریاى بى کران وجود پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( باشد

پیامبر اسالم)صلى اهلل علیه وآله( در حدیث باال را اشاره به علم و دانش بیکران على)علیه السالم(دانسته اند که 

قُلْ اَر اَیْتُمْ اِنْ اَصْب ح  ماؤُکُمْ غَوْراً »به آن اشاره فرموده است و نیز در تفسیر آیه: 1«اَنَا م دینَةُ الْعِلْمِ و  ع لِىّ بابُها»معروف: 

فرو رود چه کسى مى تواند آب جارى در بگو به من خبر دهید اگر آبهاى شما در زمین  ;فَم نْ ی أتیکُمْ بِماء م عین

را به علم امام « ماء م عین»علیه السالم( مى خوانیم که: «)على بن موسى الرَّضا»از امام  2،«دسترس شما قرار دهد

 3.تفسیر فرمودند

 حضرت علی )ع( به معاویه ی نامه

م ا ب ای عُوهُمْ ع لَیْهِ،فَلَمْ ی کُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ ی خْتَار ،و  لَا لِلْغَائِبِ أَنْ  ٰ  عُم رَ و  عُثْم انَ ع لَىإِنَّهُ ب ای ع نِی الْقَوْمُ الَّذِینَ ب ای عُوا أَب ا ب کْرٍ و  

ِ رِضًا،فَإِنْ خَرَج  هِٰ  لِک  للَّٰ  ر جُلٍ و  س مَّوْهُ إِم اماً کَانَ ذَ ٰ  لِلْمُه اجِرِینَ و  الْأَنْص ارِ،فَإِنِ اجْتَم عُوا ع لَى ٰ  ی رُدَّ،و  إِنَّم ا الشُّور ى

قَاتَلُوهُ ع لَى اتِّب اعِهِ غَیْرَ س بِیلِ الْمُؤْمِنِینَ،و  و لَّاهُ  ٰ  م ا خَرَج  مِنْهُ،فَإِنْ أَب ى ٰ  ع نْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْع ةٍ ر دُّوهُ إِلَى

بِع قْلِک  دُونَ ه و اك  لَتَجِد نِّی أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ د مِ عُثْم انَ، و  لَتَعْلَم نَّ أَنِّی  .و  لَع مْرِی، ی ا مُع اوِی ةُ،لَئِنْ نَظَرْت ٰ  هُ م ا تَو لَّىٰ  اللَّ

براى تو  بیعتى که مردم در مدینه با من کردند،: ])4 ؛فَتَج نَّ م ا ب د ا لَک ! و  السَّلَامُٰ  کُنْتُ فِی عُزْلَةٍ ع نْهُ إِلَّا أَنْ تَتَج نَّى

ى الزام آور است، زیرا( همان کسانى که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط با من که در شام بود

بنابراین نه حاضران اختیار فسخ یا مخالفت با آن را دارند و نه کسى که غایب بوده حق رد کردن آن  بیعت نمودند،

خداوند از او  سى را برگزیدند و امامش نامیدند،هر گاه همگى ک شورى تنها از آنِ مهاجران و انصار است، را دارد.

بنابراین اگر کسى از فرمان آنها با بدگویى یا بدعتى خارج گردد، مسلمانان او را به جاى  راضى و خوشنود است؛

در کنند، چرا که از غیر مسیر مؤمنان تبعیت کرده و خدا او را با او پیکار مى و اگر امتناع ورزد، گردانند،خود باز مى

مرا از همه مبرَّاتر از  به جانم سوگند اگر با نگاه عقل بنگرى نه با چشم هوا و هوس، سازد.اى معاویه!بیراهه رها مى

                                                 
کتابخانه عمومی حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی :قممرعشی،  الدینشهاب :نویسمقدمه احقاق الحق،  ،1109،الدین شوشتری، نور اهلل بن شریف-1 

 501تا  113، ص 5، ج  (نجفی )ره

 .30 /ملک- 1

ـ این تفسیر منافات با تفسیر ظاهرى آن به آب جارى ندارد و همچنین تفسیر دیگرى که در بعضى روایات آمده که  331، ص 5تفسیر نورالثّقلین، ج  3-

 .وجود امام تفسیر شده است چرا که همه این معانى مى تواند در مفهوم آیه جمع باشدماء معین به اصل 

 92نهج البالغه، نامه  -4 
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یابى و خواهى دانست من به کلى از آن برکنار بودم مگر اینکه در مقام تهمت برآیى و چنین نسبت خون عثمان مى

 1[ .خواهى بزن و السالممى ناروایى را به من بدهى.اگر چنین است هر تهمتى

تر همان گونه که در بیان سند نامه گفته شد آنچه را مرحوم سید رضى در اینجا آورده،بخشى از یک نامة مفصل

ه بجلى که از مشاهیر صحابه بود براى ٰ  است که امام علیه السالم بعد از واقعة جمل به همراه جریر بن عبداللَّ

  .2معاویه فرستاد

آمده  22البالغه تحت شمارة نامة نامه که مرحوم سید رضى نقل نکرده ولى در کتاب تمام نهجدر آغاز این 

بیعتى که مردم در مدینه با من کردند »خوانیم که امام علیه السالم بعد از حمد و ثناى الهى فرمود:است،چنین مى

ا ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان کسانى که ب»افزاید:؛سپس مى«آور استبراى تو که در شام بودى الزام

همان شرایط با من بیعت نمودند،بنابراین نه حاضران اختیار فسخ یا مخالفت با آن را دارند و نه کسى که غایب بوده 

م ا ب ای عُوهُمْ ع لَیْهِ،فَلَمْ ی کُنْ  ٰ  ىإِنَّهُ ب ای ع نِی الْقَوْمُ الَّذِینَ ب ای عُوا أَب ا ب کْرٍ و عُم رَ و عُثْم انَ ع لَ»؛ «حق رد کردن آن را دارد

 3«لِلشَّاهِدِ أَنْ ی خْتَار ،و  لَا لِلْغَائِبِ أَنْ ی رُدَّ

کند،نه به وصیّت پیغمبر اکرم صلى اهلل علیه و قابل توجه اینکه امام علیه السالم در اینجا،نه به مسألة غدیر اشاره مى

توانست با این کار از کنار آن بگذرد.ولى مسألة ت اوست؛زیرا معاویه مىآله و روایات بسیارى که سند روشنى بر امام

خالفت خلفاى پیشین چیزى نبود که بتواند آن را انکار کند.در واقع استدالل امام علیه السالم یک استدالل به 

ا معاویه که کند و در اینجگیرد و با آن بر ضد وى استدالل مىاصطالح جدلى است که مسلمات طرف مقابل را مى

توانست چگونگى گزینش آنها را دانست،نمىمى (خود را از طرفداران حکومت خلفاى پیشین )ابوبکر عمر،عثمان

ترى در مورد حکومت على علیه براى خالفت انکار کند و این در حالى بود که این گزینش به صورت بسیار کامل

با آن حضرت بیعت کرده بودند و حتى طلحه و زبیر که بعدا  السالم واقع شده بود.عموم مهاجران و انصار در مدینه

به مخالفت برخاستند نیز جزء بیعت کنندگان بودند.سنَّت آن زمان بر این بود که اگر مهاجران و انصار مدینه کسى 

این توانست با شناختند؛و بنابراین معاویه نمىکردند غایبان و دور افتادگان آن را به رسمیت مىرا انتخاب مى

شورى تنها »افزاید:از این رو امام علیه السالم در ادامة این سخن مى .استدالل امام علیه السالم به مخالفت برخیزد

از آن مهاجران و انصار است هر گاه همگى کسى را برگزیدند و امامش نامیدند،خداوند از آن راضى و خوشنود 

 (.ِ رِضًاهِٰ  لِک  للَّٰ  ر جُلٍ و  س مَّوْهُ إِم اماً کَانَ ذَ ٰ  و  الْأَنْص ارِ،فَإِنِ اجْتَم عُوا ع لَىلِلْمُه اجِرِینَ  ٰ  و  إِنَّم ا الشُّور ى)؛ «است

بنابراین اگر کسى از فرمان آنها با بدگویى یا بدعتى خارج گردد،مسلمانان او »فرماید:آن گاه چنین نتیجه گیرى مى

کنند؛زیرا از غیر مسیر مؤمنان تبعیت کرده و خدا او گردانند و اگر امتناع ورزید،با او پیکار مىرا به جاى خود باز مى

                                                 
  79، ص  9ج ،پیام امام امیر المومنین علیه السالم  1-

  30ص همان،  - 1

 19نامة نهج البالغه،  3-
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قَاتَلُوهُ ع لَى  ٰ  م ا خَرَج  مِنْهُ،فَإِنْ أَب ى ٰ  ج  ع نْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْع ةٍ ر دُّوهُ إِلَىفَإِنْ خَرَ)؛ «سازدرا در بیراهه رها مى

 (ٰ  هُ م ا تَو لَّىٰ  اتِّب اعِهِ غَیْرَ س بِیلِ الْمُؤْمِنِینَ،و  و لَّاهُ اللَّ

از مسلمات طرف مقابل دارد،چنین استنباط هرگز نباید از این استدالل که در باال گفتیم جنبة جدلى و استفاده 

داند نه انتصاب از کرد که امام علیه السالم مسألة امامت منصوص را رها فرموده و امامت را یک مسألة انتخابى مى

اند؛بلکه در برابر امثال معاویه راهى جز البالغه از اهل سنَّت تصور کردهسوى خدا،آن گونه که بعضى از شارحان نهج

در  .شودنه استدالل وجود نداشت و نظیر این گونه استداللها در قرآن مجید نیز در برابر مشرکان دیده مىاین گو

آن را بهانه -مانند طلحه و زبیر -رود که معاویه بخش دیگر این نامه،امام علیه السالم به سراغ مسألة قتل عثمان مى

اى معاویه به جانم سوگند اگر با نگاه عقلت بنگرى »فرماید:مى براى سرکشى در برابر امام علیه السالم قرار داده بود؛

یابى و خواهى دانست من به کلَّى از آن برکنار بودم مگر نه با چشم هوا و هوس مرا از همه مبرَّاتر از خون عثمان مى

بزن خواهى اینکه در مقام تهمت برآیى و چنین نسبت ناروایى را به من بدهى.اگر چنین است هر تهمتى مى

لَتَعْلَم نَّ أَنِّی کُنْتُ و  لَع مْرِی،ی ا مُع اوِی ةُ، لَئِنْ نَظَرْت  بِع قْلِک  دُونَ ه و اك  لَتَجِد نِّی أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ د مِ عُثْم انَ،و  )؛ «والسالم

 (ب د ا لَک ،و  السَّلَامُ ماَ،فَتَج نَّ  ٰ  فِی عُزْلَةٍ ع نْهُ إِلَّا أَنْ تَتَج نَّى

قضایاى عجیب تاریخ صدر اسالم این است که گروهى در زمان عثمان به مخالفت شدید با او برخاستند و حتى از 

خواهى او در قتل او مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتند؛ولى بعد از قتل عثمان ناگهان تغییر مسیر داده و به خون

هاى نه تغییر مسیرها در دنیاى سیاستبرخاستند و بر کشته شدن مظلومانة او اشک تمساح ریختند.اینگو

ماجراى قتل  .کردندزدند چگونه این اعمال خود را توجیه مىمادى،عجیب نیست؛ولى اینها که دم از اسالم مى

گیرى عثمان از علل شورش بر ضد او گرفته تا حوادثى که در این مورد رخ داد و عثمان را مجبور به توبه و کناره

هایى که امیر مؤمنان على علیه السالم براى گیرى را نپذیرفت و دفاعتوبه را پذیرفت اما کنارهکردند و اینکه عثمان 

حفظ جان او کرد که مبادا دامنة فتنه تمام کشور اسالم را فرا بگیرد و همچنین چگونگى قتل عثمان و حوادث بعد 

 1 .تواند مسائل زیادى را روشن سازداز آن،از مسائل مهمى است که در تاریخ اسالم بحث شده و دقت در آن مى

 استدالل به شورا و بیعت 

دانیم در مسألة امامت و خالفت بعد از پیغمبر اکرم صلى اهلل علیه و آله دو نظر در میان مسلمانان هست؛مطابق مى

آله،امام علیه عقیدة شیعه،امامت و خالفت با نص است؛یعنى به وسیلة خداوند از طریق پیغمبر اکرم صلى اهلل علیه و 

کند و احادیثى همچون حدیث السالم و خلیفة بعد از او تعیین شده است.آیاتى از قرآن نیز این نظر را تأیید مى

کنند غدیر، منزلت و حدیث ثقلین نیز گواه بر آن است.اضافه بر این شیعیان دلیل عقلى نیز بر این مسأله اقامه مى

تسنن طرفدار شورى هستند و معتقدند پیغمبر اکرم صلى اهلل علیه و آله  ولى اهل .که اینجا جاى شرح آنها نیست

تعیین خلیفة بعد از خود را به امّت واگذار کرده و آنها بر طبق شوراى مهاجرین و انصار و بیعت مردم تعیین 

                                                 
  33، ص  9ج  ،پیام امام امیر المومنین علیه السالم 1-
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نص ابوبکر،و  اند.ابو بکر در سقیفة بنى ساعده،با حضور جمع قلیلى از مهاجرین و انصار انتخاب شد و عمر باشده

عثمان با چهار رأى از آراى شوراى شش نفرى عمر انتخاب شد و امیر مؤمنان نیز با بیعت گستردة مهاجرین و انصار 

گانة نخستین را رسند که خالفت خلفاى سهطرفداران شورى هنگامى که به خطبة شقشقیه مى .هاى مردمو توده

و گاه به داللت آن؛اما هنگامى که به نامة ششم )نامة مورد بحث(  کنندبرد،گاه به سند آن اشکال مىزیر سؤال مى

شمرند درحالى که هم این نامه از رسند با آغوش باز از آن استقبال کرده و آنرا دلیل بر حقانیّت مذهب خود مىمى

را نکتة مهم اینجاست که همیشه باید مخاطبین را در نظر گرفت؛زی .على علیه السالم است و هم آن خطبه

اعتقادات مخاطب در نحوة بیان مسائل تأثیر دارد.در خطبة شقشقیه مخاطب،عموم مردمند ولى در این نامه 

چگونه ممکن است امام علیه السالم در این نامه براى حقانیّت خود در برابر معاویه به نص  .مخاطب،معاویه است

لى استفاده کند که او نتواند در برابر آن سخن بگوید استدالل کند؛چیزى که او از اساس با آن مخالف بود.باید از دلی

شورایى که خلفاى پیشین بر اساس آن انتخاب شدند؛همان کسانى که  .و راه انکار بپوید و آن مسألة شوراست

این همان چیزى است که در علم منطق از آن به فن جدل تعبیر  .معاویه از طرف آنها به خالفت شام نصب شد

که مسلَّمات خصم را بگیرند و با آن بر ضد او استدالل کنند هرچند مسلَّمات خصم از سوى گوینده شود و آن اینمى

گوییم کنیم و مىمثل اینکه ما با تورات و انجیل کنونى در برابر یهود و نصارى استدالل مى .پذیرفته نشده باشد

خودتان محکوم هستید.فى المثل گویید و بنابراین طبق عقیدة مطابق فالن فصل و فالن آیه شما چنین مى

گوییم:شما مسیحیان عقیده دارید عیسى را به دار آویختند و کشتند و دفن کردند و بعد از چند روز زنده شد و مى

به آسمان رفت.بر طبق این عقیده باید مسأله رجعت انسان به زندگى در این دنیا را پذیرا شوید،هرچند ما معتقد به 

  .1یستیمکشته شدن حضرت مسیح ن

توان پیدا کرد؛از جمله در داستان ابراهیم علیه السالم هنگامى که هایى براى این مطلب مىدر قرآن مجید نیز گونه

 2ا أَکْب رُٰ  ذها ر بِّی ٰ  ذه»یا  «ا ر بِّیٰ  ذه»در برابر ستاره پرستان،ماه پرستان و آفتاب پرستان قرار گرفت با جملة 

هنگامى که همگى افول کردند و افول و غروب آنها دلیل بر حادث بودن آنها بود،آنها را مسلمات آنها را پذیرفت اما 

پوید،هنگامى که به آور اینکه ابن ابى الحدید با اینکه در بسیارى از مسائل راه اعتدال را مىشگفت .محکوم ساخت

داللت بر این دارد که انتخاب شورا  بدان که این فصل از کالم امیر المؤمنین با صراحت»گوید:رسد مىاین نامه مى

کنند و راه اثبات خالفت است،همان گونه که متکلمان ما )اهل سنَّت(...اما امامیّه این نامه را حمل بر تقیّه مى

توانست در برابر معاویه واقعیّت را بیان کند و تصریح کند که من از سوى رسول گویند:امام علیه السالم نمىمى

 3 .خالفت شدم ه مبعوث بهٰ  اللَّ

                                                 
 31،ص  9ج  ،امام امیر المومنین علیه السالمپیام - 1

  .73 77/انعام- 1

 .37و  31،ص 11البالغة ابن ابى الحدید،ج شرح نهج 3-
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خطاى ابن ابى الحدید از اینجاست که اوالً به مخاطب این نامه یعنى معاویه اصالً نگاه نکرده و ثانیاً مسأله جدل را 

گوید:به چیزى گوید امیر مؤمنان در مقابل معاویه تقیّه کرد بلکه مىبا مسأله تقیّه اشتباه نموده است.شیعه نمى

در  .آن مخالفت کند یعنى مسلمات نزد او را گرفت و بر ضدش با آن استدالل فرموداستدالل کرد که او نتواند با 

شود که پاسخ همه همان است که گفتیم و نیاز به تکرار البالغه کلمات دیگرى نیز شبیه نامة باال دیده مىنهج

  .ندارد

  373خطبه 

النَّاس،إنَّ أحقَّ النَّاس بهذا األمر أقواهم علیه،و أعلمهم أیّها  .أمین وحیه،و خاتم رسله،و بشیر رحمته و نذیر نقمته»

فإن شغب شاغب استعتب،فإن أبى قوتل.و لعمری،لئن کانت اإلمامة ال تنعقد حتَّى یحضرها عامّة  .«بامر اللَّه فیه

النَّاس،فما إلى ذلک سبیل،و لکن أهلها یحکمون على من غاب عنها،ثمّ لیس للشَّاهد أن یرجع،و ال للغائب أن 

او)پیامبر اکرم صلَّى اللَّه علیه و آله(امین ]: ختار.أال و إنَّی أقاتل رجلین:رجال ادّعى ما لیس له،و آخر منع الَّذی علیهی

اى مردم،سزاوارترین کس براى  .وحى خدا بود،و خاتم پیامبران و بشارت دهندة به رحمت و بیم دهندة از کیفرش

شان به فرمان خداست.)هنگامى که چنین فردى برگزیده شد(هر گاه خالفت،تواناترین افراد بر این امر و داناترین

شود که به سوى حق باز گردد و اگر امتناع ورزد با او آشوبگرى به آشوب و فتنه انگیزى برخیزد از او خواسته مى

قد شود)تا حق را بپذیرد(.به جانم سوگند!اگر قرار باشد امامت و خالفت جز با حضور همة مردم منعنبرد مى

کنند و حکم ها که صالحیت رأى و نظر دارند در این باره حکم مىنشود،هرگز راهى به سوى آن نتوان یافت؛بلکه آن

 !ها نسبت به سایر مردم نافذ است؛سپس نه حاضران،حق رجوع دارند و نه غایبان حق انتخاب دیگر.آگاه باشیدآن

ادعا کند که حق او نیست و دیگر،کسى که از دادن من با دو کس پیکار خواهم کرد:نخست آن کس که چیزى را 

 [ .حقى که بر اوست،امتناع ورزد

 ترین فرد براى زعامت مردم شایسته

هاى پیامبر خداوند صلَّى همان گونه که ذکر شد امیر مؤمنان،على علیه السّالم این خطبه را با بیان بخشى از ویژگى

او )پیامبر اکرم صلَّى اللَّه علیه و » فرماید:گذارد؛مىویژگى انگشت مىکند و روى چهار اللَّه علیه و آله شروع مى

أمین وحیه،و خاتم ) «آله(امین وحى خدا بود،و خاتم پیامبران و بشارت دهندة به رحمت و بیم دهندة از کیفرش

  (.رسله،و بشیر رحمته و نذیر نقمته

ا ع لَى ٰ  اهُمٰ  ا فَإِنْ ب غَتْ إِحْدٰ  الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا ب یْنَهُمانِ مِنَ ٰ  ائِفَتٰ  و  إِنْ ط» :فرمایدقرآن مجید نیز مى

هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ ]؛ «أَمْرِ اهللِ ٰ  ى تَفِیء  إِلىٰ  اتِلُوا الَّتِی تَبْغِی ح تّٰ  فَق ٰ  الْأُخْرى

یگرى تجاوز کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا ها را آشتى دهید و اگر یکى از آن دو بر دپردازند آن

 1[باز گردد

                                                 
 9/حجرات- 1
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دیگر این که خالفت خلفاى پیشین از طریق پذیرش مردم نبود؛اهل سقیفه که ابو بکر را به خالفت برگزیدند افراد 

ه یا چهار رأى از معدود و محدودى بودند و خالفت عمر،تنها با نصّ ابو بکر بود و خالفت عثمان،تنها به وسیلة س

  .شوراى شش نفرى عمر صورت پذیرفت

ها براى به دست آوردن نظر امام علیه السّالم در مسألة خالفت،نباید تنها بر یک یا دو خطبه تکیه اضافه بر همة این

 دانیم امامگیرى کنیم و مىکرد؛بلکه باید همة کلمات آن حضرت را در این موضوع در کنار هم بچینیم و تصمیم

  .1علیه السّالم بارها در نهج البالغه در موارد متعددى در مسألة خالفت تکیه بر نص فرموده است

 خلیفۀ حق 

معتقدند که این خطبه، مخصوصا این بخش از آن که ناظر -چنان که قبال اشاره شد-جمعى از شارحان نهج البالغه

حضرت ایراد شده است و تعبیرات این بخش به  به مسائل خالفت است بعد از قتل عثمان و انتقال خالفت به آن

  .ویژه آن چه را دربارة امامان و پیشوایان مردم بیان فرموده،گواه این مدعا است

اى طلوع کننده»فرماید:کند و مىبه هر حال امام علیه السّالم در این بخش،نخست به ظهور خالفت حق اشاره مى

اى آشکار شد و آن چه از مسیر حق منحرف شده بود به وندهاى درخشید و آشکار شطلوع کرد و درخشنده

  (قد طلع طالع،و لمع المع،و الح الئح،و اعتدل مائل)  بازگشت اعتدال)و مسیر صحیح(

هاى تاریک تاریخ اسالم بود؛چرا که دهد که زمان حکومت عثمان از دوراناین تعبیرات به خوبى نشان مى

ها در آمد هاى کلیدى سیطره یافتند و اموال بیت المال به ملک خصوصى آنمقامها و خویشاوندان او در تمام پست

و فریاد محرومان به آسمان بلند شد.بعد از او خورشید فروزان عدالت از پشت ابرهاى تیره نمایان گشت و حکومت 

  .2اسالمى به شکل حکومت عصر پیغمبر اکرم صلَّى اللَّه علیه و آله در آمد

ها را این مقامات آنرود و م در ادامة این سخن به سراغ بیان موقعیت امامان و پیشوایان حق مىامام علیه السّال

پیشوایان دین)امامان معصوم(مدبّران الهى بر مردمند و رؤسا و عارفان او بر بندگانش؛هیچ »فرماید:گونه بیان مى

را بشناسد و هیچ کس وارد دوزخ ها را بشناسد و آنان نیز او شود،مگر کسى که آنکس داخل بهشت نمى

و إنَّما األئمّة قوّام اللَّه على خلقه،و عرفاؤه على ) «ها نیز انکارش نمایندها را انکار کند و آنشود،مگر کسى که آننمى

 .« عباده؛و ال یدخل الجنَّة إالَّ من عرفهم و عرفوه.و ال یدخل النَّار إالَّ من أنکرهم و أنکروه

شوند؛نه از سوى مردم و اگر که امامان و پیشوایان علیه السّالم از سوى خدا تعیین مىدهد این تعبیر نشان مى

  .3هاستبیعت و انتخابى الزم است براى انسجام کار و پیشرفت امور آن

                                                 
 51ص ، همان- 1

  53 همان،  - 1

  55ص ،  1ج ،پیام امام امیر المومنین علیه السالم  3-
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  گرد آمدن مردم بر على ع براى بیعت

مسلمانان را به حاکمى نیاز  همین که شورشیان کار عثمان را پایان دادند به فکر ادارة حکومت افتادند.بدیهى است

مردم مدینه گرچه در شورش نقش داشتند و شورشیان را یاری کرده بودند ، اما اى معین گردد.بود و باید خلیفه

قدرت آن را نداشتند که خود زمام امور را به دست گیرند، زیرا در میانشان شخصیتی نبود که مقبولیت عام داشته 

چه کسى جز على 1ر بزرگ را در آن اوضاع و احوال سخت و بحرانی داشته باشد. باشد و توانایی پذیرش این کا

اى در اسالم داشتند)طلحه و زبیر و...(چشم به خالفت سزاوار خالفت است؟اما تنى چند از مسلمانان که پیشینه

سودائى در سر دوخته بودند.نیز معاویه که در مدت بیست سال قدرتى یافته بود و مردم شام با وى یکدل بودند،

طبقه ای که با شورای خلیفه دوم شکل گرفته بود و شخصیتهای آن مدعی خالفت بودند، به دالیل   .داشت

گوناگون نمی توانستند زمام امور را به دست گیرند . طلیحه و زبیر به دلیل شرکت در قتل عثمان نمی توانستند 

، و سعد بن ابی وقاص مورد عنایت مردم نبود 2شته بودخود را مطرح کنند، عبدالرحمن بن عوف پیش از این درگذ

 3و خود را کنار کشیده بود. 

بارى مردم از هر سو بر على گرد آمدند که باید خالفت را بپذیرى.اما افسوس که زمان مساعد نبود.و در این بیست و 

نمود.برخى على نمى تر از این سال براى خالفتگذشت هیچ سالى نامناسبپنج سال که از رحلت پیغمبر مى

ها معطل مانده و درآمد دولت در کیسة کسانى ریخته شده که در این مدت ها دگرگون شده و برخى حکمسنت

چندان رنجى براى اسالم و مسلمانان بر خود ننهاده بودند.روزى که عمر دفتر حقوق بگیران را تأسیس کرد و 

رسد.اما دیرى نگذشت که سربازان انست عاقبت آن به کجا مىدمقررى را بر اساس سبقت در اسالم نهاد،شاید نمى

رسد،و فرستند و صدقات به صندوق دولت مىهاى جنگى را به مدینه مىجنگند و غنیمتها مىدیدند،آنان در جبهه

 اند،بیشتر از کسانى که دراند و تنها بخاطر اینکه سالى چند زودتر از آنان مسلمان شدهمردمى در خانه نشسته

از این دشوارتر کار بعضى سران قریش بود.این تیرة خودخواه و 4گیرند.اند بهره مىفراهم آوردن این مالها رنج برده

زمامدارى مسلمانان را از آن خود ساخته بود،بر دیگر 5طلب که در سقیفه با روایتى که ابوبکر بر مردم خواند جاه

اند از دیر زمان با اى از قریشفروخت.خاندان اموى که تیرهى مىها و بر همة مسلمانان که عرب نبودند بزرگتیره

 .خاندان هاشم میانة خوبى نداشتند.بخصوص با على)ع(که در جنگ بدر تنى چند از بزرگان آنان را از پا درآورده بود

را به ایشان  توانست اینان را محدود ساخت و رخصت بیرون رفتن از مدینهعمر در دوران خالفت خود تا آنجا که مى

جنگى که در روزگار رسول خدا کردى براى تو »گفت:آمدند مىداد.چون به بهانة شرکت در جهاد نزد او مىنمى

                                                 
 313،ص1)ع(، ترجمه محمد مهدی جعفری، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج، امام علی بن ابی طالب 1351عبدالفتاح، عبدالمقصود، - 1

 11، دولت آفتاب، اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی )ع( ، تهران: خانه اندیشه  جوان، ص1377دلشاد تهرانی، مصطفی،  - 1

 135، ص3و انشر، ج ق، الطبقات الکبری، بیروت، داربیروت للطباعه1105ابوعبداهلل ، محمد بن سعد، - 3

  17ص ،  1ج  ،علی از زبان علی- 1

 .االئمة من قریش 5-
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در حکومت عثمان قریش بدانچه «کافى است.بهتر است نه تو دنیاى برون را ببینى و نه دنیاى برون تو را.

اندازى کرد.حال على)ع(در داخل مدینه با چنین دستتوانست بر مال و منال خواست رسید و تا آنجا که مىمى

مردمى روبروست.مردمى که اگر هم از روى راستى به مسلمانى گرائیدند،دلبستگى به خاندان خود را رها 

نکردند.مردمى که پیش از اسالم چون مال و مکنتى داشتند به بنى هاشم که تهى دست بودند به دیدة حقارت 

مرا بگذارید و دیگرى را به » :گفتتر از آن،آگاه بود و مىین مشکلها و دهها مشکل سختنگریستند.على)ع(از امى

ماند و گون رنگهاست،دلها برابر آن بر جاى نمىهاست و گونهرویم که آن را رویهدست آرید که پیشاپیش کارى مى

ا گردیده و بدانید که اگر من خردها بر پاى.همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناس

کنم که خود میدانم و به گفتة گوینده و مالمت سرزنش کننده درخواست شما را پذیرفتم با شما چنان کار مى

سپارند،بهتر از دیگران دارم.و اگر مرا واگذارید همچون یکى از شمایم و براى کسى که کار خود را بدو مىگوش نمى

 1.«وزیر شما باشم بهتر است تا امیر شما باشم فرمانبردار و شنوایم.من اگر

اند گفتگو دو سه اند همان روز که عثمان کشته شد با على)ع(بیعت کردند ولى بعضى نوشتهبعض مورخان نوشته

کنیم تا با تو بیعت اند و باید چنین باشد.حاضران گفتند تو را رها نمىها هشت روز نوشتهروز به درازا کشید و بعضى

اند نخست کس که با او بیعت کرد طلحه بود نوشته« اگر چنین است بیعت باید در مسجد انجام گیرد.»گفت:کنیم.

که با دست شل بیعت کرد.مردى از حاضران که حبیب پسر ذؤیب نام داشت بیعت طلحه را به فال بد گرفت و گفت 

  .2نخست کس که با او بیعت کرد شل بود.این کار به پایان نخواهد رسید

چنان بر من هجوم آوردند که شتران تشنه به آبشخور »  :بیعت مردم با على بیعت انبوه مردم بود و او چنین فرماید

پرورانند بند آنها را بردارد و یکدیگر را بفشارند.چندانکه پنداشتم خیال کشتن مرا در سر مىروى آرند و چراننده پاى

ناگهان دیدم مردم از هر »  :و در جاى دیگر فرماید3 «.دارندیا در محضر من بعضى خیال کشتن بعض دیگر را 

سوى روى به من نهادند و چون یال کفتار پس و پیش هم ایستادند چندانکه انگشتان شست پایم فشرده گشت و 

دستم را » :و در جاى دیگر چنین گوید 4«دو پهلویم آزرده.به گرد من فراهم و چون گلَّة گوسفند سر نهاده به هم

ند بازش داشتم،و آن را کشیدند نگاهش داشتم.سپس بر من هجوم آوردند،همچون شتران تشنه که روز آب گشود

خوردن به آبگیرهاى خود درآیند،چندانکه بند پاى افزار برید و ردا افتاد و ناتوان پایمال گردید.و خشنودى مردم در 

 .5لرزان بدانجا دوانبیعت من بدانجا رسید که خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان و 

                                                 
 .3071،ص 1طبرى،ج تاریخ  ،91نهج البالغه،خطبه  1-

  13ص ،  1ج ،علی از زبان علی  1-

 .51نهج البالغه،خطبة  3-

 .شقشقیه 3خطبة همان، 1-

 .119خطبة همان،  5-
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یعقوبى نوشته است در روز بیعت همگان جز سه تن از قریش بیعت کردند.مروان پسر حکم.سعید پسر عاص،ولید 

تو خون ما را به گردن دارى،روز بدر پدر من و پدر سعید را کشتى و » :پسر عقبه.ولید که سخنگوى آنان بود گفت

بر او خرده گرفتن و مروان را دشنام دادى.اکنون به شرطى با تو بیعت چون عثمان مروان را در دستگاه خود درآورد،

على)ع(در خشم شد و -« کنم که بر ما ببخشى و آنچه داریم به ما واگذارى و کشندگان عثمان را کیفر دهى.مى

  :گفت

دست  توانم حق اللَّه را واگذارم.اما آنچه دراما خون شما را)حکم(خدا ریخت.اما بخشیدن شما،من نمى»

شماست،آنچه از آن خدا و مسلمانان است عدالت شامل آن است.اما کشندگان عثمان اگر امروز کشتن آنان بر من 

طبرى به سند خود از على بن الحسین آرد که چون مردم با  1«.الزم باشد،فردا جنگ با آنان بر من الزم خواهد شد

  :على بیعت کردند این خطبه را خواند

تعالى کتابى راهنما را نازل فرمود،و در آن نیک و بد را آشکار نمود.پس راه خیر را بگیرید تا هدایت همانا خداى »

ها!آن را براى خدا بجا آرید که شما را به بهشت ها!واجبشوید و از راه شر برگردید و به راه راست روید.واجب

حالل کرده که از عیب تهى است و حرمت رساند.خدا حرامى را حرام کرده که ناشناخته نیست و حاللى را مى

  .2ها برتر نهاد،و حقوق مسلمانان را با اخالص و یگانه پرستى پیوند دادمسلمانان را از دیگر حرمت

پس مسلمان کسى است که مسلمانان از دست و زبان او آزارى نبینند،جز اینکه براى حق بود،و گزند مسلمان روا 

یزى پیشى گیرید که همگانتان را فراگیر است]مرگ[که یک یک شما از آن نیست جز در آنچه واجب شود.بر چ

خواند.سبکبار باشید تا برسید.که پیش رفتگان ناگزیر است.همانا مردم پیش روى شمایند،و مرگ از پس شما را مى

حتى از سرزمینها پایند.خدا را واپایید در حق شهرهاى او و بندگان او که شما مسئولید برپایند و پس ماندگان را مى

طبرى نوشته است مغیره پسر 3 «.و چهارپایان.اگر خیرى دیدید آن را دریابید و اگر شرى دیدید روى از آن بتابید

تو را بر من حق طاعت و نصیحت است.معاویه و عبد اهلل بن عامر و دیگر عامالن »شعبه بر على درآمد و گفت:

 گفت:«براى تو بیعت گیرند،آنگاه خواهى آنان را بگذار و خواهى بردار.عثمان را بر سر کار بگذار چندانکه از مردم 

  :فرداى آن روز نزد او شد و گفت«تا در این کار بیندیشم.»

دیروز با تو رایى زدم اما راى درست آن است که آنان را برفور از کار برکنار کنى تا آشکار شود چه کسى »-

نزد على برون شد در بیرون سراى پسر عباس او را دید و چون نزد على و چون از «فرمانرواست و چه کسى نافرمان.

دیروز خیرخواهى تو کرد و »-« دیروز چنان گفت و امروز چنین.»-« مغیره براى چه کار آمده بود؟» :رفت پرسید

 خواست اجراى عدالت،ودیدند حکومت بود و آنچه على)ع(مىاما آنچه مغیره و پسر عباس مى« امروز خیانت!

نگریستند و میان این دو خواست و آنان به دیدة ریاست بدان مىبرقرارى سنت.على حکومت را براى رضاى خدا مى

                                                 
 .151،ص 1تاریخ یعقوبى،ج  1-

  70ص ،  1ج ،علیعلی از زبان  1-

 .117،نهج البالغه،خطبة 3073-3079،ص 1طبرى،ج تاریخ  3-
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 :اى دراز است،چندانکه کمتر کس تواند آن سوى کار را ببیند.و گویا براى همین است که به پسر عباس گفتفاصله

یکى از سخنان او که نشان دهندة سختگیرى  1«.نىتو راست که به من نظر دهى و اگر نپذیرفتم از من اطاعت ک»

وى در کار بیت المال و نمایندة درجة تقوى و عدالت اوست و شاید در همان روزهاى نخست گفته باشد،اعتراض 

به خدا اگر ببینم به مهر زنان یا بهاى کنیزکان رفته باشد آن را باز » :هاى عثمان از بیت المال استوى به بخشش

پس از این سخنان بود که  2«.تر یابدکه در عدالت گشایش است و آنکه عدالت را بر نتابد ستم را سختگردانم مى

دنیادوستان دانستند بدانچه در پى آنند دست نخواهند یافت و على را از راه حق نتوان برتافت.و نیز آشکار است که 

بوده است و بر دیگر کسانى که تا آنروز به ناروا از عکس العمل این گفتار در خویشاوندان عثمان و خاندان اموى چه 

 3 .گرفتند چه اثرى گذاشت و چگونه آنان را براى رویارویى با وى آماده ساختبیت المال بهره مى

و از آن روز مکه پایگاهى  چون مردم با على بیعت کردند گروهى از امویان از مدینه گریختند»طبرى نوشته است:

  .4«ردیدبراى مخالفان على گ

هاى سیاسى و ادارى فراوانى در حوزة اسالمى به هر حال مردم در حالى با على)ع(به خالفت بیعت کردند که مشکل

پدید آمده بود.او در دشوارترین شرایط زمانى به خالفت رسید.زمانى بسیار نامساعد زیرا مردم عصر وى تنها آنان 

دانست در دلشان چه شد که خدا مىکنندگان هم کسانى یافت مىنبودند که با او بیعت کردند،هر چند میان بیعت

ها با سنتى پرورده شده بودند که یک ربع قرن با سنت گذرد.اما بیشتر مردم در مکه،کوفه و بصره و دیگر ایالتمى

 رفت و یاران خاصخواست آنان را به سنتى که خود او بدان رفته بود و مىزمان رسول مغایرت داشت.على مى

 . 5رسول بدان سنت بودند برگرداند

 تبری از خون عثمان، محوری عمده در احتجاج های امام)ع( 

ه اتهام نقش آفرینی امام )ع( در ریخته شدن خون محور دیگر در آن نامه نگارها، پاسخ به تهمتها بوده سات. به وی

 :22نامه عثمان. به نمونه ای از نامه های آن حضرت در این زمینه بیندیشیم: 

شگفتا! که چه سخت به هوس های بدعت آلود و حیرت های پی آمد آن دل بسته ای! حقایق را به تمامی زیر پا 

نهاده ای و از دست آویزهای اطمینان بخشی که خدا را به آن عنایت است و برهان اوست بربندگانش دست باز 

انش ، ناگریزم بگویم:واقعیت جز این نیست که تو عثمان و کشندگداشته ای. اما در مورد پرگویی هایت پیرامون 

هنگامی که سیاست ات را سودی داشت به یاری عثمان شتافتی ، در حالی که آن روز که یاری تو به سود عثمان 

 بود، او را تنها گذاشتی. 

                                                 
 70ص ،  1ج ،علی از زبان علی - 1

 .15خطبة نهج البالغه،  1-

  71ص ،  1ج  ،علی از زبان علی 3-

 .191،ص 3تاریخ ابن اثیر،ج  1-

  71ص ،  1ج  ،علی از زبان علی- 5
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و به ویزه پس از معاویه تنها پیراهنم خونین عثمان را به عنوان پرچم فتنه در فریب افکار عمومی برنمی ارفاشت. ا

داستان آشوب خونین بصره، بر طلحه و زبیر نیز اشک تمساح می ریخت، از حرمت امالمومنین عایشه بهره کشی 

سیاسی می کرد و یا چنان زمینه سازی می کوشید تا این ذهنیت را شکل دهد که علی )ع( با همه ی شخصیتهای 

 سیاسی جهان اسالم مساله داشته است.

م عنایت و اهتمام به افکار عمومی، در شماری از نامه های خود کوشیده اند تا بر فرهنگ عمومی امام )ع( به رغ

جامعه در این زمینه اثر گذر باشند. چنین است که در شماری از نامه ها، بیگانگی معاویه را با بسیاری از آن مسایل 

را می بینیم با هدف تصحیح سمت و سوی ؛ تالشی ی در آن بخش از پاسخ های آن حضرتنیز یادآور شده اند: گوی

افکار عمومی، به تعبیری دیگر، اگر برای داوری افکار عمومی ارزش و اهمیتی را باور داریم، ناگریز باید از هرزگی ها 

 1نیز پیش گیری کنیم.

 (استدالل به وصایت )نامۀ صد و هشتم

مورد بحث قرار داده است، که ما در نامة صد و چهار آرى، امیر مؤمنان علیه السّالم، خود مسئلة وصایت را بر منبر 

عین سخن آن حضرت را برایتان آوردیم. از طرفى، هرکس حدیث یوم الدار را نقل کرده است آن را به على اسناد 

داده و از او نقل کرده است. ما، سابقا در نامة بیست آن را آوردیم که با صراحت، وصایت و خالفت آن حضرت را 

به عالوه سیّد جوانان اهل بهشت، امام حسن مجتبى علیه السّالم، پس از شهادت امیر مؤمنان در  .داشتبیان مى

 2من فرزند پیامبرم، فرزند وصىّ او هستم»آن سخنرانى پرارزش خود، به این حقیقت اشاره کرده است و فرمود: 

دید و ه رسول خدا بود، نور رسالت را مىهمچنین امام صادق علیه السّالم فرموده است: على، پیش از بعثت، همرا

 3 .شنیدصداى فرشته را مى

کند: پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله به آن حضرت فرموده است: اگرنه این بود که من خاتم پیامبرانم، تو امام اضافه مى

همة اهل بیت،  در نبوت شریک من بودى. و حال اگر پیامبر نیستى، وصى پیامبر و وارث او هستى، این سخن از

طور متواتر رسیده است. این مطلب از ضروریات است، هم نزد ائمة اهل بیت علیه السّالم و هم نزد دوستانشان، از به

  .4عصر صحابه تا امروز

وصىّ، مرکز اسرارم و بهترین کسى، که پس از خود، باقى »گفت: کند: پیامبر همواره مىسلمان فارسى نقل مى

  «.على بن ابى طالب است-نمایدهایم را ادا مىسازد و بدهکارىهایم را منجز مىکه وعده-گذارممى

آیا خبر »ابو ایوب انصارى نقل کرده است: شنیدم که رسول خدا صلَّى اللَّه علیه و آله به فاطمه علیها السّالم گفت: 

ب کرد و او را پیامبر قرار داد. سپس ندارى که خداوند به ساکنان زمین توجهى فرموده و از میان آنها، پدرت را انتخا

                                                 
 103نیم قرن از تاریخ اسالم در آیینه نهج البالغه، تهران: دفتر نشر و پخش معارف،ص، نخستین 1330معادیخواه، عبدالمجید، - 1

 .، جزء سوم مستدرك آن را نقل کرده است171حاکم در صفحة  1-

 .، آخر خطبة قاصعه151، ص 3شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، ج  3-

  131ص ،  1ج  ،المراجعات، رهبری امام علی)ع(در قرآن و سنت 1-
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بار دوم، به آنها توجه کرد و همسرت را برگزید، و به من وحى فرمود که او را همسر تو قرار دهم و وصى خویش 

  «.انتخاب کنم

هر پیامبرى وصىّ و وارثى دارد، وصىّ و وارث من على بن ابى »فرمود: کند: از پیامبر شنیدم، مىبریده نقل مى

 1استطالب 

که در شرح حال جابر در چنانآن-گفتکرد، مىجابر بن یزید جعفى، هرگاه از امام باقر علیه السّالم حدیثى نقل مى

  .این حدیث را وصىّ اوصیا برایم فرمود-میزان االعتدال ذهبى آمده

به نبرد با معاویه  ام الخیر، دختر حریش بارقى، در آن خطبه و سخنرانى پرطنینش که در میدان صفین، کوفیان را

؛ خداى شما را  2هلمّوا رحمکم اللَّه إلى اإلمام العادل الوصىّ الوفىّ و الصّدّیق األکبر. . .»گوید: کرد، مىتشویق مى

 .رحمت کند، به سوى امام عادل، وصىّ، وفادار و صدیق اکبر بشتابید

حال اند. کسى که در شرحوصایت گفته ها و احادیث خود، دربارةاین بود قسمتى از آنچه گذشتگان، در خطبه

اند، درست همچون گفتهرا فقط به امیر مؤمنان علیه السّالم مى« وصىّ»یابد که عنوان گذشتگان تتبع کند، درمى

اسمى که براى شخص معینى قرار داده شده است. حتى مؤلف کتاب تاج العروس ]کتاب لغت معروف زبان 

  3«.باشدوصىّ، چون غنى، لقب على رضى اللَّه عنه مى»نویسد: ، مى «وصىّ»عربى[نیز، در مادة 

  (ص)در کنار پیغمبر  (ع)على 

چنانکه نوشته شد خاندان هاشم از مکنت چندانى برخوردار نبودند.ابوطالب که در کودکى سرپرستى محمد)ص(را 

آمد.محمد)ص(عموى خود عباس را بر عهده گرفت،فرزندان و عیال بسیار داشت.قریش را سالى سخت پدید 

برند،بیا نزد او برویم و از بینى مردم در سختى به سر مىبرادرت ابوطالب نانخور فراوان دارد و چنین که مى»گفت:

عباس پذیرفت.نزد ابوطالب «شویم.دارم تو هم یکى را،و سرپرست آنها مىآنان بکاهیم.من از پسران او یکى را برمى

 محمد)ص(«عقیل را برایم بگذارید و هر چه خواهید بکنید.»با او در میان نهادند.ابوطالب گفت:رفتند و داستان را 

از این رو على در خانة محمد)ص(و در دامان او پرورده شد و خود در این باره 4 .على را و عباس جعفر را گرفت

داشت و اى بر پا مىخالق خود نشانهدر پى او بودم چنانکه شتربچه در پى مادر،هر روز براى من از ا» :چنین گوید

افزود و او در این باره بالید رسول خدا بیشتر به او و تربیت او مىهر چه بیشتر مى5. گماشتمرا به پیروى آن مى

آنگاه که کودك بودم مرا در کنار خود نهاد و بر سینة خویشم جا داد.و مرا در بستر خود » :چنین فرمود

                                                 
 17حدیث بریده، حدیث ابو ایوب و حدیث سلمان را در نامة - 1

 .کتاب بالغات النسا، از شعبى آن را نقل کرده است 11امام ابو الفضل احمد بن ابو طاهر بغدادى در صفحة  1-

  135ص ، 1ج  ،المراجعات، رهبری امام علی)ع(در قرآن و سنت 3-

 .دیگرو نیز اسناد  1113-1111،ص 3طبرى،ج تاریخ  1-

 ()قاصعه191خطبة نهج ابالغه،  - 5
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هنگامى که رسول خدا  1«.بویانیدسود و بوى خوش خود را به من مىم را به تن خویش مىکه تن خوابانید.چنانمى

در کوه حرا به رتبت پیمبرى مشرف گردید و به خانه بازگشت در خانة او خدیجه،على و زید پسر حارثه به سر 

دیگران بگوید به این سه تن ام او حالت و رسالت خود را بیش از آنکه به بردند.چنانکه در تاریخ تحلیلى نوشتهمى

هیچ چون و چرا،باور داشتنى است که على)ع(نخستین مرد در پذیرفتن دین اسالم .بى2گفت و هر سه بدو گرویدند

دیدم و جز من کسى وى را گزید من او را مىهر سال در حرا خلوت مى» :گویدباشد.او در این باره چنین مى

اى مسلمانى راه نیافته بود.من ل خدا و خدیجه در آن بود در هیچ خانهاى که رسودید.آن هنگام جز خانهنمى

 :گویدو در جاى دیگر مى3 «.شنودمدیدم و بوى نبوت را مىسومین آنان بودم روشنایى وحى و پیامبرى را مى

 «.4هیچ کس پیش از من به پذیرفتن دعوت حق نشتافت،و چون من صلة رحم و افزودن در بخشش و کرم نیافت»

نخستین مرد که به رسول خدا گروید و او را بدانچه از جانب خدا آورده بود » :ابن هشام از ابن اسحاق آورده است

هاى خدا بر على آن گذشت و از جمله نعمتگواهى داد،على بن ابى طالب بود.در آن هنگام ده سال از عمر وى مى

در آغاز اسالم،خواندن مردم به مسلمانى پنهانى بود.این 5 «.بردبود که پیش از اسالم در کنار رسول خدا به سر مى

خدا مرا فرموده »  :7نازل شد پیغمبر به على گفت6و  أَنْذِرْ ع شِیرَتَک  الْأَقْرَبِینَ اند و چون آیة مدت را سه سال نوشته

على « کن.است خویشاوندان نزدیکم را به پرستش او بخوانم.گوسفندى بکش و صاعى نان و قدحى شیر فراهم 

چنان کرد.در آن روز چهل تن یا نزدیک به چهل تن از فرزندان عبد المطلب فراهم آمدند،و همگى از آن خوردنى 

و «او شما را جادو کرد.»سیر شدند.اما همینکه رسول خدا)ص(خواست سخنان خود را آغاز کند،ابو لهب گفت:

اى فرزندان عبد المطلب گمان ندارم کسى از » :مجلس بهم خورد.روزى دیگر پیغمبر)ص(آنان را خواند و گفت

آنگاه رسالت 2امام آورده باشد.دنیا و آخرت را براى شما آوردهعرب براى مردم خود بهتر از آنچه من براى شما آورده

کند تا برادر و وصىّ من و خلیفة من خود را به خویشاوندان رساند و گفت کدام یک از شما مرا در این کار یارى مى

این وصى من و » :پیغمبر فرمود« اى فرستادة خدا آن منم.» :میان شما باشد؟همه خاموش ماندند.على گفت در

از این روز على به جانشینى و وصایت رسول  2«.خلیفة من در میان شماست.سخن او را بشنوید و از او فرمان برید

                                                 
 .همان خطبه 1-

  11ص ،  1ج  ،علی از زبان علی 1-

 192خطبه نهج البالغه،- 3

 .139خطبة همان، - 1

 .111،ص 1،ج نبویهسیرۀ  - 5

 .111خویشاوندان نزدیک خود را بترسان.شعرا، - 1

  11ص،  1ج  ،علی از زبان علی - 7

 .117ص ،  تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی (سیره ابن إسحاق) کتاب السیر و المغازی، 1313ابن اسحاق، محمد،- 3 

 .1171-1171،ص 3،ج طبریتاریخ  9-
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ال دهم هجرت که به واقعة غدیر خدا)ص(گماشته شد و چنانکه خواهیم نوشت در روز هیجدهم ذو الحجة س

  .معروف است خالفت او بر همه مسلمانان اعالم گردید

 :نمود ابن ابى الحدید از امالى محمد بن حبیب آورده استعلى پیوسته در کنار پیغمبر بود و نگهبانى او مى

خیزاند و على را بجاى وى برمىرفت و او را ترسید.بسا شب هنگام نزد بستر او مىابوطالب بر جان پیغمبر مى»

پسرم!شکیبا باش که » :ابوطالب در چند بیت بدو چنین گفت«من کشته خواهم شد.»شبى على گفت:« خواباند.مى

بالیى است دشوار اما خدا خواسته است دوستى فداى دوستى  میرد.اى مىتر است و هر زندهشکیبایى خردمندانه

على چنین پاسخ « میرد.اى مىگر مرگى رسید تنها براى تو نیست،هر زندهشود.دوستى واال گهر،کریم و نجیب.ا

دارم یارى مرا ببینى و فرمایى؟بخدا آنچه گفتم از بیم نبود.من دوست مىمرا در یارى احمد شکیبایى مى» :دهدمى

خدا یارى  بردار تو هستم،من احمد را که در کودکى و جوانى ستوده است براى رضاىبدانى.من پیوسته فرمان

هاشم را در شعب ابو طالب در بندان کردند،ابوطالب در جملة آنان بود.او على را هنگامى که قریش بنى «1.کنممى

 2 .نمود.دور نیست داستانى را که ابن ابى الحدید آورده در این روزها رخ داده باشدبه نگهبانى محمد سفارش مى

 موانع امام از احتجاج در روز سقیفه

ر دوستانش اعم از بنی هاشم و دیگران به هنگام بیعت ) در سقیفه ( حاضر یهمه می دانند که امام و سامردم 

نبودند و در آن روز داخل سقیفه هم نشدند. بلکه از آن و از هر چه در آن می گذشت بر کنار بودند. همه آنها به 

به انجام آن بودند رهسپار شده بودند، به  جانب آن امر بزرگی که در اثر وفات رسول خدا)ص( پیش آمده و مکلف

امر واجب تجهیز پیامبر )ص( قیام نموده و به غیر آن نمی اندیشیدند، و هنوز اینها پیامبر )ص( را در ضریح 

مقدسش پنهان نساخته بودند که اهل سقیفه کار خود را تمام ، امور بیعت را نحکم و پیان آن را استوار ساخته 

دور اندیشی خاص با هم متفق شدند که از هر گفته و هر عملی که موجب سستی پایه های بیعت، بودند و با حزم و 

یا خدشه این پیمان و یا تشویق و اضطرابی در آن به وجود آورد، جلوگیری کنند. بنابراین امام در کجا بود تا در 

عت چه وقت به او و به دیگران اجازه ی برابر ابوبکر و بیعت کنندگان با وی در سقیفه احتجاج کند؟ و نیز پس از بی

احتجاج و استالل داده شد؟ در حالی که صاحبان امر و نهی، حزم احتیاط و دور اندیشی را پیش گرفتند و 

قدرتمندان و زورمندان آن شدت و سرسختی را به راه انداختند، آیا در عصر حاضر برای احدی امکان دارد، برای از 

ا خیزد؟ و برای الغاء دولتشان به مقابله پردازد؟ آیا اگر چنین اداره ای کند او را رها بین بردن سلطه حکومتی بپ

خواهند ساخت؟ هیهات ، هیهات، گذشته را به حال قیاس کن ) مگر آنکه مسلمانان آن چنان آگاه شوند و از پیشوا 

عالوه دم و زمان همان زمان است. و رهبرشان تبعیت نمایند که توان سلطه گر را بشکنند و گرنه ( مردم ، همان مر

حضرت علی )ع( برای احتجاج و استدالل در آن روز و آن ظروف اثری جز فتنه و از بین رفتن حقش نمی دید، زیرا 

                                                 
 .11،ص 11شرح نهج البالغه،ج - 1

  13ص ،  1ج ،علی از زبان علی - 1
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: آن جناب که در گذشته هم روشن ساخته گفتیمآن حضرت برای اساس مسالم و کلمه ی توحید بیمناك بود، چنان

د که هیچکس چنین گرفتاری نداشت، او بین دو کار سخت گرفتار وضعی شده بود در آن ایام گرفتار وضعی شده بو

چکس چنین گرفتاری نداشت، او بین دو کار سخت گرفتار بود: خالفت با آن نصوص و وصایایش از یک طرف که هی

را می او را به طوری ندا می کرد و در پیشگاهش شکوه می نمود که قلب خون می شد و با آنچنان ناله ای وی 

خواند که جگر می سوخت . اما فتنه های طغیانگرانه از ناحیه دیگر وی را چنین انذار می نمود که جزیزه العرب 

بهم می ریزد، عرب منقلب و دیگرگون می شود، اسالم نابود می گردد. حضرت علی )ع( بین دو خطر قرار گرفته 

ند کرد. اما تصمیم گرفت در عین فدا ساختن به بود، طبیعی است که حق خویش را فدای حیات مسلمانان خواه

نحوه ای حق خویش در مورد خالفت را نیز حفظ کند، و انچنان در برابر کسانی که از حق وی رویگردانده اند 

به گونه ای که فتنه ای را که موجب بهره برداری دشمن احتجاج نماید که به اتحاد مسلمانان لطمه ای وارد نشود، 

ود نیاید، لذا در خانه نشست تا او را با اجبار و بدون خونریزی از خانه خارج ساختند ، چرا که اگر می شود  به وج

خود به سوی آنها می رفت حجتش تمام نبود و شعیانش نیز برهانی نداشتند، اما آن جناب بین حفظ دین و 

رمود حفظ اسالم و رد تجاوز نگهداری حقش در خالفت مسلمانان ، جمع نمود. امام در آن هنگام که مشاهده ف

دشمنان آن، بسته به مسالمت و هماهنگی است، طریق مسالمت را پیش گرفت و صلح با خلفاء را به خاطر حفظ 

امت، نکهداری ملت و بقاء دین، برگفتن حقش مقدم داشت. او برای مقدم داشتن آخرت  بر دنیا و قیام به یک 

ر مهم در مقام تعارض، آشتی با آنها را پذیرفت. بنابراین اوضاع آن واجب عقلی و شرعی یعنی مقدم داشتن اهم ب

 1عصر اجازه مقاومت با شمشیر و قیام با استدالل و احتجاج را نمی داد.

 نتیجه گیری

احتجاجات حضرت  و مفهوم شناسی همانگونه که در ابتدای بحث و فرضیه ها عنوان شد موضوعات مهمی همچون 

، راهکارها از ارکان اصلی این تحقیق است. که با بررسی اجمالی این  خود در نهج البالغهعلی )ع( درباره خالفت 

 موضوع بخشی از مطالب و مباحث استخراج شدند:

یکی از راه کارهای مهم که در حفظ نظام دینی و بقای آن تاثیر به سزایی دارد عملکرد مطلوب آن و حل   

از این رو بر همگان از رهبران  لف براساس مبانی اصیل اسالمی استمشکالت و معضالت جامعه در عرصه های مخت

کارگزاران نخبگان و آحاد مردم الزم است که سعی بلیغ خود را برای موفقیت هرچه بیش تر حکومت اسالمی 

مسلما یکی از راه های کارآمدی نظام بازشناسی مبانی فکری و ارزش هایی است که نظام اسالمی از  .مبذول دارند

آن ناشی شده است تا بتوان با الگوبرداری صحیح و متناسب با زمان نظام اسالمی را در جهان گسترش داده 

حکومت نمونه مولی الموحدین علی بن ابی طالب )ع ( را الگویی تمام عیار برای همه عدالت پیشگان و آزادگان 

 .عالم به ویژه برای کارگزاران نظام اسالمی معرفی کرد
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ی )ع ( به عنوان یک انسان کامل به موضوعات و مسائل اجتماعی سیاسی و فرهنگی پرداخته و چشم امام عل    

اندازهای گرانقدر خویش را در دوران حکومت پنج ساله خود عرضه کرده است و نهج البالغه مملو از مباحث نظری 

از حکمت عملی و نظری  دوران کوتاه حکومت علی )ع ( نمایشگاهی. و عملی در عرصه سیاست و حکومت است

است که در نظر جهانیان قرار گرفته است . نظام اسالمی ایران نیز اگر می خواهد در زمره عدالت پیشگان باشد 

بیش از هر زمان دیگر نیاز به استفاده کامل از این الگو دارد که این استفاده باید مبتنی بر شناخت درست مبانی و 

پس از انقالب اسالمی گرایش به مباحث و موضوعات نهج البالغه به  .( باشداصول و روش های حکومت حضرت )ع 

ضرورت انقالب اسالمی شدت بیش تر و جلوه جدیدی به خود گرفت و به ویژه در مباحث سیاست و حکومت کتاب 

 . های بسیاری نوشته شد

 پیشنهاد و راهکارها

 ن توسط دیگر محققان و دانشجویان.بررسی ابعاد مختلف حقانیت حضرت علی)ع( در روایات معصومی .1

ترویج فرهنگ حقانیت حضرت علی )ع( و احقاق حق  توسط رسانه ها با تولید محتوای مناسب در فیلم  .2

 ها.

قرار دادن مباحث آثار سوء عدم حقانیت حضرت علی )ع( به عنوان یک فرهنگ در نظام تعلیم و تربیت  .3

 در کتب درسی از ابتدائی تا دانشگاه ها

 در اثبات حقانیت حضرت علی )ع( در رسانه ها و تقدیر زمامداران از کارگزاران نمونه و متعهدتجلیل  .4

در عدم برخورد قاطع زمامدار با کارگزاران قانون شکن و نظارت دقیق حکومت اسالمی بر کارگزارانش  .5

 حقانیت

 و عملیاتی نمودن آن تهیه دستورالعمل کاربردی و عملی برای عدم حقانیت در نهادها و ارگانهای دولتی .6

دعوت از سخنرانان صاحب نظر و مقامات علمی و دینی در محافل عمومی و رسانه ها و شبکه های  .7

 اجتماعی برای اشاعه این موضوع

 ترویج و توسعه فرهنگ حقانیت و جلوگیری از عدم حقانیت در جامعه توسط علمای دینی و مبلغان .2

 منابع و مآخذ

 الف کتابها

 ترجمه فوالوندی(قرآن کریم)  .1

 انتشارات دارالهجرة :قم (، مترجم: محمد دشتی، 1374)نهج البالغه، .2

جمعی از :نویسنده ،پیام امام امیر المومنین علیه السالم (6132،) مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از همکاران .3

 دار الکتب االسالمیه:، تهرانفضال
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ن، حسی بن گرداورنده:شریف الرضی، محمد، شرح نهج البالغه ، )بی تا(،هبه اهلل بن عبد الحمیدابن ابی الحدید، .4

 ،قم: مکتب آیه اهلل مرعشی نجفی)ره(محقق:ابراهیم، محمد ابوالفضل

تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف  (سیره ابن إسحاق) کتاب السیر و المغازی(، 1362)ابن اسحاق، محمد، .5

 اسالمی

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه المحکم و المحیط االعظمابن سیده ، علی بن اسماعیل ، )بی تا(،  .6

 دار الفکر:لبنان -، بیروت اعداد:شحاده، خلیل  تاریخ ابن کثیر، )بی تا(،،عمر بن ، اسماعیلکثیرابن .7

 ، بیروت، داربیروت للطباعه و انشرالطبقات الکبریق(، 1445ابوعبداهلل ، محمد بن سعد،) .2

 ، تدوین؛حسین شفیعی، قم: اسراءنظری و عملی در نهج البالغه حکمت(، 1372جوادی آملی، عبداهلل،) .2

  قم : مجمع احیاآ الثقافه االسالمیه ،شواهد التنزیل(، 1362)حسکانی ، عبیداهلل بن عبداهلل ، .14

  :اسماعیلیانقمرسولی،  : هاشممصححنور الثقلین،تفسیر (، 5141،)حویزی، عبدعلی بن جمعه .11

ع( ، تهران: خانه دولت آفتاب، اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی )(، 1377دلشاد تهرانی، مصطفی،)  .12

 اندیشه  جوان

 ، بیروت، دارالکتب العلممفردات الفاظ القرآن ق(، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد،)  .13

 جمال حمدی ؛محقق:یوسف عبدالرحمن مرعشلی، البرهان فی علوم القرآن،)بی تا(، بهادر محمد بن ،زرکشی .14

  دار المعرفة:، بیروتکردی عبداهلل ابراهیم ؛ذهبی

، تهران: شرکت چاپ رهبری امام علی در قرآن و سنت المراجعات(،  1372شرف الدین موسوی، عبدالحسین، ) .15

 و نشر بین الملل سازماندهی تبلیغات اسالمی

 نشر فرهنگ اسالمیقم: دفتر ) زندگانی امیرالمومنان علی )ع((، علی از زبان علی   (،1372شهیدی، جعفر،) .31

کتابخانه عمومی :قممرعشی،  الدینشهاب :نویسمقدمه ، احقاق الحق (،1442،)الدین شوشتری، نور اهلل بن شریف .17

 (حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره

 ،347، ص 124 طبه، خ، چاپ اولهجرت ، محقق، قم،نهج البالغۀ شرحصبحی صالح،  .12

ابوالقاسم پاینده. انتشارات  ٔ  ترجمه تاریخ طبری )تاریخ الرسل و الملوک(. (1365 )طبری، محمد بن جریر. .12

 بنیاد فرهنگ ایران

 ،  قم، مرکز جهانی علوم اسالمیتفسیر تطبیقی آیه مودت(، 1324عابدی ، فدا حسین،)  .24

تهران: (، ترجمه محمد مهدی جعفری، چاپ دوم، امام علی بن ابی طالب )ع(، 1354عبدالفتاح، عبدالمقصود،) .21

 شرکت سهامی انتشار
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موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل  ، قم:ترجمه و شرح نهج البالغه(، 1364فیض االسالم اصفهانی، علی نقی ،) .22

 (البیت )ع

 تحقیق مهدی رجائی، قم، المحقق، ، االربعین فی امامه االئمه الطاهرین( ق1412قمی شیرازی، محمد طاهر، ) .23

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  :، قمدر جستجوی عرفان اسالمی (،1327)مصباح یزدی، محمد تقی، .24

 خمینی )ره(، چاپ دوم

، تهران: دفتر نشر و نخستین نیم قرن از تاریخ اسالم در آیینه نهج البالغه(، 1324معادیخواه، عبدالمجید،) .25

 پخش معارف

 نرم افزارها و سایتها -ب

 حدیث قمکتابخانه دیجیتالی دانشگاه قرآن و  -1

 کتابخانه دیجتالی نورمکس -2

 نرم افزار جامع احادیث -3
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