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 جایگاه افضلیت در تعیین حاکم اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه
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 اسییت روشیین یخوب ،به امبریپ رحلت از بعد حوادث به گذرا ینگاه بارگرفت شیپ
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 یدیواژگان کل

 رالبالغه نهج و یاسالم ت،حاکمیت،مقبولیت،مشروعیافضل ،یعل امام فضائن 

 بیان مسئله
برای ا بات حو حاکمی  ستتیاستتی خویش،استتتشتتهاد به فضتتائد خود می  مهم جرین وتتیو  امام علی

در امر خالف  وجود داوتتت ،اما  ادلته قرآنی و روایی فراوانی برای ا بات حقانی  اماماگر چته بتاوتتتد.
از  این وواهد که بنش عظیمیفضتاید را در پیش گرف .استتشتهاد به در کنار این دالید،وتیو   امام

برای  روایات حضتتترت را وتتتامد می وتتتود؛حاکی از آن استتت  که منقب  گویی از ستتتوی امیرمؤمنان
( 112( آغاز ود و جا سال آخر عمر وری  ایشان)خلبه/13)خلبه/  بعد از رحل  پیامبرننستتین بار 

( و 171و3۰در این مدت،در مرافد ستیاستی مانند وورای انتناب عًمان)خلبه/ ادامه داوت .امام
 ( به بیان فضاید خویش برای ا بات حو حاکمی  سیاسی پرداخته اس .112و 13غیر سیاسی)خلبه/

( و هم چنین 211( و بر خالب مید باطنی حضتترت)خلبه/72با نهی  تتریح قرآن از خودستتتایی)نجم/
که مشروعی  و مقبولی  را عنا ر الزم برای حاکمی  یه فرد دانسته -برخالب فلستده ستیاستی استالم 

؛انتناب وتتتیو  منقب  -(94و 82: 1218جوادی آملی،و  12و  13: 1282مصتتتباه یزدی،ر.ک:استتت )
برای ا بات حو حاکمی  ستیاستی، چه رترورجی می جواند داوته باود؟روون ودن  ا امامگویی جوست

حقیق ،در گرو جرلید روایات فضتتایلی استت  که در این مدت  تتادر وتتد  استت .بنابراین،پژوهش حارتتر 
 در دد پاسنگویی به دو سؤال اساسی زیر اس :

ا بات حو حاکمی  سیاسی و جًبی  آن برای  زمینه های استتشتهاد به فضتائد جوسا امیرالمؤمنین-
 چه بود  اس ؟

، غیر از استتتشتتهاد به فضتتائد،از چه دالئد دیگری -بر حستتب آن چه از نهج البالغه برمی آید- امام-
 برای ا بات حو حاکمی  سیاسی خویش، استداد  نمود  اس ؟

گاهی کامد از زمان،مکان و وتترایلی استت  که در آن  تتادر وتتد   درک بستتیاری از نصتتوی،نیازمند آ
(. وناخ  این موارد،ما را در فهم قیود و درک اوارات و للای  آن یاری می 11: 1711اس )جعدرعاملی،

نیز از این قاعد  مستتتًنی نیستت ؛فهم درستت  و  کند)همان(. روایات  تادر وتتد  از ستتوی معصتتومین
 173۰)مهریزی، تتریح آن ستتننان گهربار،به وتتناخ  و معرف  جاری   تتدور آن روایات وابستتته استت 

:27.) 
روایات در مورد برخی ادوار حدیًی از اهمی  ویژ  ای برخوردار اس ؛مانند احادی   1بررستی فضتای  تدور
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کته در برهه ای از جاری  استتتالم که مملوء از التهابات اعتقادی،ستتتیاستتتی،فرهنگی و  امیرالمؤمنین
تن گوناگونی قابد جقستتیم اس  که دانساجتماعی بود ،وتکد گرفته است .احادی  ایشتان به مورتوعات 

فضتتای  تتدور در فهم دستتته ای از این روایات مانند روایاجی که ایشتتان به بیان فضتتاید خویش پرداخته،از 
 اهمی  ویژ  ای برخوردار اس .

،اغلب جمع آوری احادی  بود  و جنها به نقد اکتدا رویکرد پژوهشتگران دربار  روایات فضائد امام علی
در این آ ار نه جنها از فن فضتتای  تتدور برای جرلید روایات مذکور استتتداد  نشتتد ،بلکه به طور 2.نمود  اند

 کلی جبیین درخوری دربار  این روایات به چشم نمی خورد.

 معناشناسی افضلیت
 1010؛فتتیومی،0/148: 1040ابتن فتتارو،)زیتتادت»در لتغتت  بتته دو متعتنتتای « ب ض ل»ریشتتتته 

و  9/142: 1224؛مصتتتلدوی،229: 1013ا تتتدهتتانی، ؛راغتتب3/۰۰7: 1211؛طتریترتی،3/012:
و  3/۰۰7: 1211؛طریری،11/130: 1010ابن منظور،)بتتاقتی متتانتتدنو ( 1/183: 1211قتروتتتی،

؛حستتتینی 11/130: 1010ابن منظور،« )نقص»بته کتار رفتته و مقابد « (9/142: 1224مصتتتلدوی،
ول»قرار گرفته و جمع آن نیز ( 3/012: 1010و فیومی، 11/118: 1010زبیتدی، بیان  همان(« )ُفضتتتُ

در امور  «فضول»غالبا در امور پسندید  و واژ  « فضد»ود  اس .راغب ا دهانی بر این باور اس  که واژ  
. اما اغلب دانشتتمندان لغ  این واژ  را در امور پستتندید  و (229: 1013ناپستتند و نکوهید  به کار می رود)

؛وتتاید این مللب به خاطر 7مکرو  هیچ اوتتار  ای ننمود  اندمعروب به کار برد  اند و به کاربرد آن در امور 
 آن اس  که این ریشه اغلب در امور پسندید  به کار می رود جا امور ناپسند.

ع  درجه در رف»مشتو ود  نیز در کاربرد لغوی به معنای « فضد»واژ  فضتیل )مدرد فضتائد(که از ریشه 
 11/119: 1010؛حستتتینی زبیتتدی،1/03: 1014فراهیتتدی،«)ا ر داوتتتتن فضتتتد)زیتتادت در چیزی(

 1211و طریری، 11/119: 1010حستتتینی زبیتتدی،«)نقیصتتته»( و مقتتابتتد 3/۰۰7: 1211وطریری،
( به کار رفته است .با جوجه به معنای لغوی این واژ ،فضتیل  یا فضتائد در ا لاله عبارت اس  3/۰۰7:

 بت  به دیگران می تتتدت  یتا  تتتدتات برجستتتتته یتا نیکویی کته ستتتبتب برجری فرد یتا گروهی نستتت»از:
 (.۰1: 1713و  ۰-7: 1711ا غرپور،«)وود

ه می باوتتتد،در آن دو نو  برجری نهدت« فضتتتیل » تتتد  جدضتتتیلی واژ  « افضتتتلی »با جوجه به این که 
است ؛ننس  به دلید معنای واژ  فضیل ،س   به خاطر جرکیب  رفی واژ  افضلی .بنابراین،افضلی  را 

ری یه فرد بر جمام افرادی که به دلید داوتتتتن یه خصتتتل  نیکو بر برج»می جوان این گونه جعری  نمود:
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در حقیق ،اگر بنواهیم این واژ  را در چند کلمه به طور «.افراد دیگری که آن ویژگی را ندارند،برجر هستتتند
 خال ه جعری  کنیم،باید بگوییم افضلی  عبارت اس  از:برجری در برجستگی ها.

 برای اثبات ح: حاکمیت  ط امام علیزمینه های استشهاد به فضائل توس
در نهج البالغه حاکی از آن استت  که دو جریان  بررستتی فضتتای  تتدور روایات فضتتائد امیرالمؤمنین
برای ا بات حو حاکمی  سیاسی ود  که عبارجند از مهم ستیاستی،سبب  دور این روایات از سوی ایشان 

 .:رخداد سقیده و نامه های معاویه به امام

 سقیفهرخداد -1
دربار  جزئیات داستتتان ستتقیده،نقد های متداوجی از ستتوی مورخان،مرد ان و وتتارحان نهج البالغه بیان 
وتتتد ؛اما نقلی که طبری در جاری  خود بیان کرد ،از همه مشتتتهورجر استتت .این داستتتتان در کتاب جاری  

 طبری،به وکد خال ه این گونه نقد ود  اس :
ن یا پ  از مرمد»ده بنی ستتاعد  گرد هم آمدند و گدتند:یدرگذوتت ،انصتتار در ستتق امبریوقتی پ

مار بود،آوردند.او برای انصتتتار یستتتعد را در حالی که ب«.کتاراامر حکوم   را به ستتتعد بن عباد  بستتت اریم
ستتتننرانی کرد و بتتا ذکر فضتتتتائتتد فراوانی از ایشتتتتان،آن هتتا را متقتتاعتتد نمود کتته زمتتامتتداری پ  از 

مر از این مورو  مللع ود،س   به دنبال ابوبکر رف .پ  از این ،وتایستته آن ها می باود.عپیامبر
که او ماجرا را برای ابوبکر بازگو نمود،هر دو همرا  با جمعی از مهاجرین به ستتوی ستتقیده رفتند.دو گرو  با 
ذکر منتاقتب فردی و گروهی،ستتتعی در ا بتات افضتتتلی  و ارجری  خویش در امر حکوم  داوتتتتند که 

این میدان رقاب  به پیروزی رستتیدند. عمر و ابوعبید  با بیان این مللب که ابوبکر از ستترانجام مهاجرین در 
همه مهاجرین بهتر است ،با او بیع  کردند. ست   قبیله اوو برای جلوگیری از جسلا خزرجیان)سعد بن 

 ۰ع  با او آمدند.یعباد  و قبیله او( بر خود با ابوبکر بیع  نمودند.مردم نیز از هر سو برای ب

 تحلیل رویداد تاریخی سقیفه-1-2

در جرلید این رویداد جارینی،باید به دنبال پاستت  این ستتؤاالت باوتتیم:ننستت  این که عل  استتتشتتهاد به 
فضتائد جوسا مدعیان خالف  در سقیده چه بود  اس ؟مدعیان برای ا بات وایستگی خود به چه مناقب 

 گدتگوی انصار و مهاجران چیس ؟فردی و گروهی استشهاد نمود  اند؟نتایج حا د از 

 علت استشهاد به فضائل توسط گردانندگان سقیفه-1-2-1
برجری افضتد بر مدضول،از جمله بدیهیات عقلی اس .این مسیله نه جنها از نظر عقد مورد جییید اس ،بلکه 
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نف »در نقد نیز جییید وتتتد  استتت .خداوند در آیات بستتتیاری نظیر مد  فد
د
دِ یأ نف  یهف

د
وُّ أ حد

د
وِّ أ رد ی الف بد یِإلد نف ال تَّ مَّ

د
عد أ

نف  یِهدِّ ی
د
دییِإالَّ أ دف »و 3 «هف وِ یهد تد ذِ  یستتف ذِ یند یالَّ ُموند ود الَّ لد ُموند یند ال یعف لد به برجری افضتتد بر مدضتتول 3،1 «عف

 171۴؛وتتتی  حرعتتاملی،۰7: 1713؛وتتتووتتتتری،111: 1112حتکتم کترد  استتتت )عتالمتته حتلی،
(. ۰/277: 1۰22و مظدرنجدی، ۰/1۰3: 1731؛هاومی خوئی،221و  7/73،۰۴: 1۰23؛همان،333:

 نیز بر این قاعد  عقلی اجداق دارند. 1و اهد سن  1اغلب امامیه 
را که هریه چعل  استتشتهاد به فضتائد جوسا گردانندگان سقیده به خوبی روون می وود؛با این مقدمه،

ی مناقب که برجر  خواهد بود که گروهی پیروز عر ه دانستنداز دو سوی نزا  در رخداد سقیده،به خوبی می
و  عمومی به خودی خود و برپای  ندای عقد  ورت،افکار و فتتتضاید ختتتود را بر دیگری دیکته کند.در این
 .(211: 1713ا غرپور،فلرت،افضد را بر مدضول مقدم خواهند داو )

ین-1-2-2  مناقب گروهی و فردی ذکر شده برای انصار و مهاجر
در این رویداد جارینی،مناقب گروهی و فردی متعددی برای دو گرو  انصار و مهاجرین ذکر ود  اس .اگر 
بنواهیم همه اقوال جارینی را دربار  داستتان ستقیده مورد بررستی قرار دهیم،بدون وه مناقب بیشتری 

 طبری از همه نستتتب  به نقد طبری به دستتت  خواهیم آورد.اما همان گونه که قبال نیز اوتتتار  وتتتد؛نقد
مشتهورجر است .رتمن این که در نقد های دیگر نیز،اغلب به فضتاید مورد استتشتهاد نقد طبری،استناد 
وتد  است .در این رویداد جارینی،مناقب گروهی و فردی ذکر ود  جوسا دو گرو  انصار و مهاجرین برای 

 ا بات ادعای خالف  بدین وره اس :

 الف مناقب ذکر شده برای گروه انصار
 11سابقه در دین 1۴** *

  12و یاران ایشان  ***یاری و دفا  از دین،پیامبر
 17**جهاد 

 1۰**گرویدن مردم به اسالم به خاطر جهاد انصار 
 13**داوتن عزت 

 11از انصار  *راری بودن پیامبر
 13*مورد هجرت واقع ودن 

 11به انصار  *متعلو بودن اکًر یاران و زنان پیامبر
 11*داوتن قدرت و جسلا بر مسلمانان به عل  پناهگا  آن ها واقع ودن 
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 2۴*داوتن  روت،ندرات بیشتر،قوت،ججربه،دلیری و وجاع  

 ب مناقب ذکر شده برای گروه مهاجرین
  21***دوستان و خویشاوندان پیامبر

  22*جصدیو،ایمان،همدلی و  بر با پیامبر
 27*نهراسیدن از جعداد اندک خویش،دومنی مردم و منالد  قوم خود 

  2۰*سبق  در ایمان به خدا و رسول
 23*قرار گرفتن نبوت در میان مهاجرین 

 62ج مناقب ذکر شده برای سعدبن عباده انصاری 
 باکدای -
 مورد ررای  مؤمنان  الح-

 62د مناقب ذکر شده برای ابوبکر
 یار غار پیامبر-
 نمازی)امام جماع ( پیش-

ین-1-2-3  نتایج حاصل از گفتگوی انصار و مهاجر
 مهم جرین نتایج حا د از این گدتگوی جارینی عبارت اس  از:

 
 ال (مهاجرین و انصتار برای جصاحب جصدی خالف ،به هیچ نصی اعم از آیات قرآن یا سننان پیامبر

گروهی و فردی بود  اس .از آن جا که در فلسده استتناد نکرد  و مورد استشهاد آن ها فقا و فقا فضائد 
؛مالک 21عنا ر الزم برای حاکمی  یه فرد دانسته ود  اس « مشروعی  و مقبولی »ستیاستی استالم،

در جعیین حاکم هیچ جایگاهی ندارد و وتیو  ای ابداعی بود  که جوسا مدعیان خالف  بعد از « افضتلی »
 ،ایجاد ود  اس . رحل  پیامبر

 
ب(به خوبی مشتتاهد  می وتتود که این دو گرو  برای ا بات وتتایستتتگی خود،به یه یا دو فضتتیل  استتتناد 

و  نو جنکرد  اند،بلکه فهرستتتی از مناقب گروهی و فردی را بیان کرد  اند.این مستتئله به این دلید بود  که 
  ایتدا می گترو یتا فرد یه جتتعّدد مناقب فردی و گروهی،هموار  نقش بسزایی را در جعیین جایگا  اجتماعی

 .(211: 1713ا غرپور،نماید)
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و از « به ویژ  جهاد در رکاب ایشان یاری پیامبر»و « سبق  در دین» (از میان فضتائد انصار بیشتر بر 
جیکید ود  اس .از همین جا عل  این که چرا « خویشتاندی با پیامبر»میان مناقب مهاجرین بیشتتر بر

 افضلی  و»گامی که ستنن از ماجرای غصتب خالف  به میان آمد  است ،حضترت بر در نهج البالغه هن
به « قراب  با رسول خدا»( و 311و  2،10خویش نسب  به دیگران به وکد عموم)خلبه/« ا تلری 

 ( جیکید نمود  اس ،کامال آوکار می وود.38و نامه/ 113و  21،123وکد خصوی)خلبه/
 

از همه  باوتتد،باز هم امیرالمؤمنین« افضتتلی »الک جعیین خلیده د(گذوتتته از جمام این مباح ،اگر م
آن ها افضتد است .مناقب ایشتان نیازی به جورتیح ندارد؛چرا که منابع جارینی و حدیًی سروار از فضائد 

اوار   می باود.با این حال،در این جا به فضائلی از امام ایشتان به ویژ  از لستان نبی مکرم استالم
نیز خود بارها به آن استناد  ر و مهاجرین بر این فضتائد جیکید بیشتری داوتند و اماممی کنیم که انصتا

 نمود  اس :

 *سبقت در ایمان: 
پیشتی گرفتن در ایمان اس ،جاری  گواهی می دهد که ننستین کسی که  اگر مالک جانشتینی پیامبر

و  وذراببود  است .این مللب از  ترابه و جابعیان بسیاری نظیر  ایمان آورد،حضترت علیبه پیامبر
 1۰12ابن عبدالبر،)ابن وتتتهابو  ابن استتتراقو  د بن استتتلمیتز و  د ختدرییتابو ستتتعو  مقتداد و خبتاب

)طبری ستتتلمتتان،(71/23: 1۰۴7و عالمتته مجلستتتی، ۰/111: 1773؛ابن ابی الرتتدیتتد،7/1۴1۴:
 1۰11و عتتالمتته امتتیتتنتتی، 11: 1۰11وو،؛ابتتن طتتاو 1/11: 1712؛متتازنتتدرانتتی،231: 1011آمتتلتتی،

 1218و هتتاوتتتمی خوئی، 28/313: 1042؛مجلستتتی،321: 1012)مدیتتد،مرمتتدبن کعتتب،(7/71:
 12/320؛ابن ابی الردید،بی جا :13/29: 1283؛مازندرانی،310: 1012)مدید،حستن بصری(،8/312:

ابن ؛2/31: 1041؛ابن کًیر دمشقی،1/112: 1042)طبرسی،زید بن ارقم(،28/381: 1042و مجلسی،
 1773ابن ابی الردید،)ابن عباو( و 28/324: 1042و مجلستتی، 3/2: 1219وتتهرآوتتوب مازندرانی،

( نقد ود  1/222: 1031و الهادی، 28/311: 1۰۴7مجلسی،؛2/219: 1012؛عالمه امینی،0/118:
 اس .

 با جوجه به این که امام 39 به این مورتتو  اوتتار  کرد  استت .بستتیاری خود حضتترت نیز در ستتننان 
؛می 7۴خویش را به طور کلی و گاهی  ریرا نسب  به همه مردم ملره کرد « سبق  در اسالم»فضتیل  

 ،به طور قلع خود حضرت بود  اس .جوان چنین نتیجه گرف  که ننستین فرد ایمان آورند  به پیامبر
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 و جهاد در رکاب ایشان:  *یاری پیامبر
و حمای  و یاری ایشتتتان با جان  در رکاب پیامبر جان فشتتتانی های امامستتتابقته روتتتادت ها و 

 خویش،آن قدر در جاری  ذکر ود  که بر کسی پووید  نیس .عمر سوگند یاد کرد  که اگر ومشیر علی
 1۰22؛مظدرنجدی،231: 1112؛عالمه حلی،12/12ابن ابی الردید،بی جا :نبود،خیمه دین برپا نمی ود)

 .(71/31: 1۰۴7مجلسی،و  1/۰۴3:
اوتتار   در موارد بستیاری به پیشتتینه نظامی خود در  تدر استتالم و جهاد در رکاب رستتول خدا امام

ایشان خود را از پیشتازان لشکر اسالم معرفی کرد  و اذعان می کند که در این را  من هرگز 71نمود  است 
. در جایی دیگر (1۴۰و  77خلبه/مار وتتد)ناجوان نشتتدم و نترستتیدم جا جایی که  تتدوب کدر و وتترک جار و 

به روتادت های خود در جوانی و به خاک افکندن بزرگان عرب و وجاعان معروب دو قبیله ربیعه  امام
با جان  هم چنین در جایی دیگر به یاری رسول خدا . امام(112خلبه/و مضتراوتار  نمود  است )

رار می کردند اوتار  کرد ،و این دلیری و وجاع  خود در جاهایی که وتجاعان قدم هایشتان می لرزید و ف
 .(113خلبه/را از جانب خداوند دانسته اس )

  :*قرابت با پیامبر
از همگان به ایشتان هم به لراظ نسب و  قراب  با ایشتان است ؛امام اگر مالک جانشتینی پیامبر

داماد و هم پستتترعموی هم به لراظ عاطدی نزدیه جر بود  اند.زیرا حضتتترت به لراظ خویشتتتاوندی؛هم 
 در طول زندگی ایشان بود  اس . بود  و به لراظ عاطدی نیز نزدیه جرین فرد به پیامبر پیامبر

برای رد ادعای  در موارد بسیاری به قراب  نسبی خود با رسول خدا  همان گونه که اوتار  ود؛امام
در نامه  که جنها به ذکر یه نمونه اکتدا می کنیم:امام 72مهاجران وانصتتتار در این زمینه اوتتتار  نمود 

ر ده با انصار گدتگو و اختالب داوتند،جنها با ذکین در روز ستقیآن گا  که مهاجر »ای به معاویه می نویستد:
د برجری استتت ،پ  حو با ماستتت  نه با ین دلیدند.اگر ایتروز گردیبر آنتان پ امبریتشتتتاونتدی بتا پیخو

 (.21نامه/«)وما
مکررا به آن اوتتتار  نمود   نیز از جملته مورتتتوعتاجی استتت  کته امتام عتاطدی بتا پیتامبر قرابت 

 ،می فرمایند: در خلبه قا عه بعد از جصریح به موقعی  نزدیه خویش با رسول خدا اس .امام
گرف ،و در بستر نشتاند؛در حالی که کود  بودم،مرا در آغوک خود میش مییمرا در اجاق خو امبریپ»

ند،و گاهی ایبوز  خود را به من مییچسباند،و بوی پاکد.بدنش را به بدن من مییخوابانخود میمنصتوی 
اف ...من یگتذارد.هرگز دروغی در گدتتار من،و اوتتتتباهی در کردارم نی را لقمته لقمته در دهتانم مییغتذا
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ای از اخالق جاز هر روز نشتتانه  امبریبودم؛چونان فرزند که هموار  با مادر استت .پ امبریهموار  با پ
چند ما  از سال را در  امبریم.پیداد که به او اقتداء نمافرمود،و به من فرمان میم آوتکار مییکو را براین

 (.112خلبه/)«دیدکردم،و کسی جز من او را نمیگذراند،جنها من او را مشاهد  میغار حراء می
لرظات زندگی)قبا روه ودن ایشان  در آخرین حضترت هم چنین در جایی دیگر به همراهی پیامبر

بودن( اوتتار   بود( و پ  از ارجرال)متصتتدی غستتد پیامبر امام نهیدر حالی که ستترک بر روی ستت
(.در جمام کتب جارینی که جستتجو کنیم،هیچ یه از انصار و مجاهدین را نمی 113فرمود  است )خلبه/

این  به ایشتتتان نزدیه بود  و پیامبر امبرجوانیم بیابیم که این گونه از کودکی خود جا زمان رحل  پی
نیز فقا و  قدر به او جوجه داوتته باوتد.آرییاین فضیل  یعنی همراهی و همگامی همیشگی با پیامبر

 می باود. فقا منتص امیرالمؤمنین

  نامه های معاویه به امام علی-2
برای ا بات حو حاکمی   از جمله زمینه های مهم دیگر که ستبب استتشتهاد به فضتائد از سوی امام

سیاسی خویش ود ،نامه های معاویه به ایشان بود  اس .معاویه در این نامه ها،برای ا بات برجری خلدای 
در امر حکوم ،به فضائد استشهاد نمود  اس .زیرا همان گونه که  سته گانه و خویشتن نسب  به امام

انصتار در ستقیده گرد هم جمع وتدند،برای در ماجرای غصتب خالف  اوتار  کردیم،زمانی که مهاجران و 
ا بات وتایستتگی خویش برای خالف ،به بیان مناقب فردی و گروهی استتناد کردند.معاویه نیز با جیسی به 

ا بات کند  این وتیو ،خواسته وایستگی خلدای سه گانه را برای خالف  نسب  به دیگران به ویژ  امام
نیز به ناچار در جواب نامه های او،به   وود.از این رو،امامو برای خویشتن نیز در حکوم  سهمی قائد 

 فضائد خود و خاندان بنی هاوم استناد کرد ،جا ادعاهای او را در این بار  باطد نماید.

 ادعای نخست؛برتری خلفای سه گانه بر دیگر صحابه به لحاظ سبقت در اسالم-5-1

بود که مقام و منزل   تتترابه در نزد رستتتول  مدعی وتتتد  معتاویته در یکی از نامه های خود به امام
بود   شان در اسالم،خلدای سه گانهین ایجر ل یل  آنان در استالم است ،که با فضتیبه انداز  فضت خدا

 نصتتتربنانتد)او بته ذکر نتام آن هتا بته جرجیتب خالف  همرا  با جو تتتیدات دیگر جصتتتریح نمود  استتت ()
نیز در پاستتت  به معاویه،نامه ای  امتام.77( 111-۰/11۰: 1733و بررانی،  13-11: 173۴مزاحم،

و در 20ایمان آوردند  را ننستتتتین کستتتانی معرفی کرد  که به پیامبر نگتاوتتتته و اهد بی  پیامبر
 انتهای نامه،به طور ویژ  به سبق  خویش در اسالم اوار  کرد  اس .

بتته آن پرداختتته  کتته مورختتان و مرتتد تتان دربتتار  حوادث بعًتت  پیتتامبر از جملتته مبتتاحتت  مهمی
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می باود.همان گونه که قبال اوار  ود؛از  رابه و جابعان «ننستتین ایمان آورند  به دین اسالم»اند؛بر 
گرو   21بود  استت . ایمان آورد،حضتترت علی بستتیاری نقد وتتد  که ننستتتین کستتی که به پیامبر

 مان آورد وین کستتی است  که به خدا و رستتولش ایجه)و(ننستتیاجداق دارند که خدن قول یاندکی نیز بر ا
 1773؛ابن ابی الردید،7/1۴12: 1۰12ابن عبدالبر،استتت ) و کرد  و پ  از او علییامبر را جصتتتدیپ
ن ک  از مردان است  که مستلمان ود  ی.در حقیق  او ننستت71( 71/2۴3: 1۰۴7ومجلستی، ۰/111:

شتتتاهد  می وتتتود؛این احادی  در یه مورتتتو  مهم اجداق نظر دارند و آن این .همان گونه که م21استتت  
نیز بود  اند.همین مللب که امام کته؛به طور قلع ننستتتتین ایمان آوردندگان از اهد بی  پیامبر

در نامه خویش به آن اوتار  کرد ،برای رد ادعای معاویه مبنی بر ستبق  خلدای سه گانه در اسالم بر دیگر 
  رابه،کافی اس .

 ادعای دوم؛برتری خلفای سه گانه بر دیگر صحابه در حمایت از اسالم وپیامبر-5-5 

 رستتتول نزد  تتترابه منزل  و مقام که بود وتتتد  یمدع ، امام به خود یها نامه از یکی در هیمعاو
 سه ی،خلدارسول و خدا یبرا شانیا نیجر  رخوا یخ اس ؛که اسالم در آنان ل یفض انداز  ،بهخدا
 و  81-82: 1214مزاحم، نصتتربن() استت  نمود  حیجصتر  خالف  بیجرج به ها آن نام به او)باوتتد یم گانه
  یجار  مهم بنش دو به و نگاو  یا نامه او به پاست  در زین امام. 28( 212-0/210: 1211،یبرران

 از شیب امبریپ و استتالم از  یحما در هاوتتم یبن خاندان نقش که کرد اوتتار  استتالم  تتدر یاستتیستت
 مشتترکان یها  یاذ و آزار و مکه در مستتلمانان حضتتور زمان به مربوض ننستت  فصتتد.است  بود  همگان

 نیجر  همم هاوم یبن خاندان که اس  طالب یاب وعب در ها آن مرا ر  ژ یو به مسلمانان به نسب  مکه
 مسلمانان حضور به مربوض یبعد  فصتد.نمودند دایا زمان نیا در امبریپ و استالم از  یحما در را نقش

 یها جنم آجش شیقر  که نبودند؛چرا امان در مشرکان دس  از ها آن زین زمان نیا در.باود یم نهیمد در
 و ستتالما از  یحما در را نقش نیجر  مهم هاوتتم یبن زین زمان نیا در.برافروختند ها آن هیعل را یگوناگون

 به را خود هینزد شتتاوندانیخو جنم،ننستت  وتتدت زمان در امبریپ که نمودند؛چرا دایا امبریپ
 از یار یبستت که یا گونه باوتتند؛به امان در حوادث گزند از ا تتراب هیبق جا فرستتتاد یم جنم مقدم  تت 

 و نددیرستت وتتهادت ایف به حارث بن دةیعب و حمز ،جعدر مانند حضتترت هینزد شتتاوندانیخو و زانیعز 
   (.9/نامه:ک.ر)ودند را  نیا در ییها جراح  و ها رنج مترمد گرید یبرخ

،خاندان  وتواهد جارینی نیز به خوبی نشتان می دهد که؛ننستین و مهم جرین حامیان اسالم و پیامبر
بنی هاوتم بودند؛به گونه ای که حتی برخی از افراد این خاندان قبد از اسالم آوردن،به خاطر رعای  ا د 
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این روزهای ستتتن  و طاق  فرستتتای غرب  در میان 04را حمای  می کردند. ،پیامبر29خویشتتتاوندی 
استالم،نامی از خلدای سه گانه به چشم نمی خورد؛چرا که مسلمانان از قبائد دیگر به دلید خویشاوندی با 
مشتتترکتان و یتا هم پیمتان بودن بتا آن هتا،از وتتتکنجه هایی مانند مرا تتتر  وتتتعب ابی طالب در امان 

 ،برومرد  اس .   اول حامیان اسالم و پیامبر .این در حالی اس  که معاویه آن ها را در01بودند

 ادعای سوم:خلفای سه گانه؛بافضیلت ترین و بلندمرتبه ترین صحابه -5-3

معتاویته در یکی از نامه های خود،خلدا را دارای باالجرین جایگا  نزد خداوند و مستتتلمانان نستتتب  به بقیه 
به نقد از ابن  17-77/11: 1۰۴7سی،؛مجل111-13/113: 17۰۴ابن ابی الردید، ترابه دانسته بود)

ای از  رابه ه با این بیان؛یعنی ذکر نام عد ی. معاو(1۴1-11/1۴3: 17۰3ابی الردید وحسن زاد  آملی،
را  خواستتتته امامه مییبهر  استتت ،با گووتتته و کنان که خود از آن بییگران،با ایان برجری آنها بر دیو ب

نیز در پاس  به او در نامه ای  (. امام0/110: 1211دهد)بررانی،ر کند و آنان را بر ایشتان برجری یجرق
،با وتتمردن وتتمار زیادی از فضتتائد و القاب افتنارآمیز خاندان بنی هاوتتم،ادعای معاویه را در (21نامه/)

در این نامه برای ا بات جایگا  ویژ  خاندان بنی هاوتتم و برجری  این بار  باطد نمود.فضتائلی را که امام
،سیدالشهداء،وهید طیار،اسدالله،دو بر دیگران بیان کرد ،از این قرار اس :وجود مبارک پیامبرآن ها 

ستتترور جوانان اهد بهشتتت  و بهترین زن عالم در خاندان بنی هاوتتتم،دستتت  پرورد  پروردگار بودن،عزت 
 خاندان بنی هاوم در اسالم و جاهلی .

ئد خاندان بنی هاوتتتم،اغلب بر القاب در وتتتمردن فضتتتا همان گونه که مشتتتاهد  می وتتتود؛امام   
افتنارآمیز آن ها جکیه نمود  است .همان گونه که می دانیم،زمانی که فردی در داوتن فضیلتی نسب  به 

با ومردن ومار  بقیه افراد برجری داوتته باوتد،به دریاف  لقب پسندید  نائد می گردد.در حقیق ،امام
وتتتم،در تتتدد ا بات این مللب بود  که این خاندان و این افراد زیادی از القاب افتنارآمیز خاندان بنی ها

هستند؛نه آن هایی را که معاویه  هستتند که بلندمرجبه جرین و بافضتیل  جرین  ترابه نزد خدا و رسول
در نامه خود به آن اوتار  کرد  اس .زیرا اگر آن ها نیز خدمات ویژ  یا کار وایسته ای که نسب  به دیگران 

 باوند،انجام داد  بودند؛به دریاف  القاب نیکو نائد می ودند.برجری داوته 

 در داشتن فضائل ادعای چهارم؛تساوی خویش با امام علی-5-4

ادعتای چهارم معاویه دربار  خودک بود  استتت .معاویه در یکی از نامه های خویش که در جنم  تتتدین 
بود  و هیچ کدام بر دیگری برجری  نگاوت ،مدعی ود  بود که ما همگی فرزندان عبدمناب  برای امام

هدب معاویه از 03ای را به بردگی می کشتتاند. زی را خوار و نه آزاد ینداریم؛جز آن مقدار فضتتیلتی که نه عز 
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بود  استت .  (9/312: 1281مکارم وتتیرازی،«)ا بات وتتایستتتگی خود برای حکوم »بیان این مللب،
در داوتتتتن فضتتتائتد)این که هر دو از فرزندان عبدمناب  معتاویته بتا ادعتای جستتتاوی خویش بتا امتام

در حکوم  حو دارد؛او نیز باید حقی  بودند(،خواستتته این مللب را ا بات کند که همان مقدار که امام
 داوته باود.

،به وتماری از مهم جرین فضائد ذاجی و اکتسابی (13نامه/در پاست  به ادعای معاویه در نامه ای) امام
ن بنی هاوتتم اوتتتار  کرد  که معاویه و خاندان او از این فضتتتائد بی نصتتتیب بودند و از این خویش و خاندا

طریو ادعای او را به طرز دندان وکنی رد کرد  و این مللب را ا بات نمود که این گونه نیس  که من با جو 
ستتت  ااز نظر فضتتیل  مستتتاوی باوتتتم؛بلکه قلعا من از جو برجر هستتتم. فضتتتائد ذاجی ذکر وتتتد  عبارت 

از:وتتراف  نستتب،حالل زاد  بودن و در دستت  داوتتتن  فضتتیل  نبوت و فضتتائد اکتستتابی مذکور عبارجند 
 از:هجرت،مرو بودن،ایمان واقعی و  سبق  و اخالی در ایمان.

چ نقشی که فرد هی«وراف  نسب و حالل زاد  بودن»ذکر این نکته نیز رتروری است ؛فضتائد ذاجی مانند 
،چندان قابد امتنان بر طرب مقابد نیس  و نمی جوان فردی را به دلید نداوتن در به دس  آوردن آن ندارد

در میان سننان  این فضتائد،مورد سترزنش قرار داد  و جرقیر نمود.به همین جه ،می بینیم که امام
خود،به معاویه گووتتزد می کند که عل  ا تتلی ستترزنش من،نداوتتتن این فضتتائد به ویژ  فضتتائد ذاجی 

آن استت  که ای معاویه،جو نیز در را  و روک،پیرو نیاکان خویش هستتتنی و را  آن ها را  نیستت ؛بلکه عل 
 دنبال می کنی.

 برای اثبات ح: حاکمیت سیاسی خویش در نهج البالغه ادله دیگر امام علی
برای ا بات حو حاکمی  سیاسی خود در برابر مدعیان  همان گونه که اوار  ود؛مهم جرین ویو  امام

خالف ،استتتشتتهاد به فضتتائد بود  استت .این که آیا افضتتلی  به عنوان معیار دینی جعیین حاکم استتالمی 
مرستتتوب می وتتتود و یا رووتتتی ابداعی بود  استتت ؟ استتتاستتتا معیارهای دینی جعیین حاکم استتتالمی 

غیر از افضتتتلی ،به چه مالک های دیگری برای رستتتیدن به حاکمی  و ماندن در این  چیستتت ؟امام
 ی،استناد نمود  اس ؟پرسش هایی هستند که در این قسم  به دنبال پاس  آن ها می باویم.پس  سیاس

از دیدگا  فلستده ستیاستی استالم،برای این که فردی در رأو حکوم  قرار گیرد،دو عنصتتر الزم اس  که 
 عبارجند از:مشتتروعی  و مقبولی .به عبارت دیگر،هر گا  این دو عنصتتر در فردی جمع وتتد  باوتتد؛او می
جواند بر مردم حکوم  کند.در ادامه،به بررستتی این دو عنصتتر و این که آیا در نهج البالغه،استتتشتتهاداجی 

 برای آن یاف  می وود،می پردازیم.
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 مشروعیت-1
ا ا وال فردی که در رأو حکوم  قرار گرفته،حو یاس ؛یعنی آ«  یحّقان»ن جا،ی  در ایمنظور از مشروع

یا اس ، سته و  الح و عادلیین که این فرد،انستان وایر؟  ترب نظر از ایا خیند ین مقام بنشتیداوتته در ا
اس   «غصب» ،ینی خوب و عادالنه است .مدهوم مقابد مشتروعیکند،قواننی را که ورتع و اجرا مییقوان

ن حال که ین،ممکن استت  حکومتی در عیو منظور از حکوم  نامشتترو ،حکوم  غا تتب استت .بنابر ا
 .(32: 1711مصباه یزدی، ؛اما غا ب و نامشرو  باود)رفتارک خوب و عادالنه اس

   و حکوم  و امر و نهی کردن،ا التاد ین اس  که حّو حاکمیاسی اسالم،ایکی از مبانی مهّم فلستده سی
ای که در بر اساو ادّله 02(.19ز اس )همان:یهمه چ« قییمالك حق»از آِن خدای متعال اس ؛چرا که او 

شتتتان داد  یبعد از ا و امتامتان معصتتتوم امبر استتتالمیتحو را بته پن ی؛ختداونتد ا00م یدستتت  دار 
برای حکوم  فقیه 01عه نیز،بر استتاو ادله موجود،به نصتتب عام یب به اّجداق فقهای وتتی  قر یاستت .اکًر 

 (.20و  24جامع الشرایا در زمان غیب ،معتقدند)همان:
روی ین و حکوم  اسالمی،پیاس .وعار دژ  غربی،متداوت یهای بشری به ووتعار اسالم با وعار حکوم 

ار نظتتام یتمرور و مع«. یتاکًر »روی از یهتای بشتتتری و دموکراستتتی،پاز حو استتت  و وتتتعتار حکومت 
،ستتترچشتتتمتته ن نظتام،هر حقی از ذات اقتدو الته کته حو مرا استتت یاستتتالمی،حو استتت  و در ا

ك»رد:یگمی ین،می جوان گدتت  کتته مردم در بنتتابرا (.1۴: 1731جوادی آملی،()1۰3بقر /«)اْلَحقُّ ِمْ  َرب  

مشتروعی  بنشتی به حاکم اسالمی،چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیب  معصوم،هیچ نقشی 
 ندارند.حاکم فقا مشروعی  خویش را از منبع حو که خداوند اس ،دریاف  می دارد.

ه،در حکوم  سنن گدتدر نهج البالغه،عالو  بر این که از ا لری  و وایستگی خود برای  امام علی
در این  موارد متعددی نیز به مشتتروعی  وحقانی  والی  خویش نیز،اوتتار  نمود  استت .ستتننان امام

 بنش را می جوان به دو دستتته اوتتارات مستتتقیم و غیرمستتتقیم،جقستتیم کرد.در قستتم  ننستت ،امام
ب خداوند جدبیرکنند  ( و این که آن ها از جان111و 77از جانب خدا)خلبه/  تتریرا به برگزیدگی ائمه

جعلو  و میراث والیتت  ایشتتتتان بتته ائمتته ( و و تتتیتت  پیتتامبر132امور مردم هستتتتنتتد)خلبتته/
 (،اوار  نمود  اس .2دارد)خلبه/

و در مواردی اختصا ا به حو خویش  )همان( در اوتارات غیرمستتقیم نیز،حضرت گاهی به حو ائمه
چنین دربار  خالف  خود،از کلماجی مانند:  ،اوتتتار  نمود  استتت .ایشتتتان هم(113خلبه/دربتار  والی )

( و...استتتتداد  نمود  که همگی بیانگر 112خلبه/«)استتتتبداد»(،1خلبه/«) دفع»،(7خلبته/«)نهتب»
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مدهوم غصتب و پایمال کردن حو خالف  از ایشتان اس .همان طور که قبال نیز اوار  ود؛مدهوم غصب 
ستتت  که چرا مرا با همه ین نیا علی د،ستتتننن موار یدر این جتا در مقابد حو قرار گرفته استتت .در ا

م مرا از ن اس  که حو قلعی و مسلّ یدند؛بلکه ستننش ایگران را برگز یا کنار گذاوتتند و دی  وترایجامع
جوان از حو مستتّلم و ،می ن قبلی از ستتوی رستتول اکرمییهی استت  که جنها با نص و جعیمن ربودند.بد

 .(112: 1210سبرانی،و نظیر آن  131: 1711قلعی دم زد)ملهری،

 ت یمقبول-2
همان گونه که قبال نیز اوتار  وتد؛دومین عنصتر الزم برای این اس  که فردی در رأو حکوم  قرار 

ا گروهی برای یاس ؛به این معنا که مردم به فرد « رک مردمییپذ» ،یگیرد،مقبولی  اس .منظور از مقبول
 1282ا گرو  باوند)مصباه یزدی،یز طرب آن فرد   اید نشان دهند و خواستار ِاعمال حاکمیحکوم ،جما

:12.) 
وتتود و جداوت استتاستتی این حکوم  با گا  بدون خواستت  و اراد  مردم مرقو نمیچیحکوم  استتالمی،ه

 زنه،این زمیستتت .در ایه زور و جبر نین استت  که حکومتی مردمی استت  و بر پایهای جابر در همحکوم 
نان آنان در عصتتتر یا جانشتتتیا امام معصتتتوم یتبتاوتتتد  امبریتان آن کته رهبر،پیتجهت  مال  حکم،م

ه مردم در طول جتتار 82: 1218بتت ،جدتتاوجی وجود نتتدارد)ر.ک:جوادی آملی،یغ   ملزم و مکّل  ی(. البتتتّ
شتتتگا  خداوند گناهکار و معاقب خواهند یاند،در پرفتهی  الهی جن دهند و اگر ن ذیتانتد کته بته حتاکمبود 

 (.10: 1282بود)مصباه یزدی،
لهی عنی حو را وحی ای؛«حو یجًب»استت  نه « ص حویجشتتن»مقام «  یاکًر »در نظام استتالمی،جایگا  

  در نظام ی  کارستتاز استت .جداوت استتاستتی اکًر یکند و در مقام اجرای حو،رأی اکًر   میین و جًبییجب
  یر از اکًش ین اس  که حو و قانون در حکوم  اسالمی،پی  در نظام استالمی در ایدموکراستی با اکًر 

استت  نه مولد و به وجودآورند  آن؛ولی در نظام دموکراستتی و « کاوتت  حو» ،یو مقدم بر آن است  و اکًر 
(. بنابراین،می 91: 1218ش از حو و قانون،و به وجودآورند  آن استتت )جوادی آملی،ی  پینی،اکًر یردیغ

لی خدا را اکًری  والی  و جوان گدت  کته اکًریت  مالک جعیین حو و بتاطتد نیستتتتنتد؛بتدین معنا که اگر 
ب ذیرند،این اکًری  حو را حو نکرد  استت ؛بلکه حقانی  او از ذات الهی ستترچشتتمه می گیرد.همان طور 
که دید  وتتتد  در طول جاری ،اکًری  والی  پیامبران و اولیاء الهی را ن ذیرفتند،ولی با وجود این،والی  آن 

ه اعتقاد ما در بیستتت  و پنج ستتتالی که مردم والی  هتا بر جتای خویش باقی بود.با جوجه به این ستتتنن،ب
را ن ذیرفتند،والی  ایشان هم چنان به قوت خویش باقی بود؛هرچند که خانه نشین بود   حضترت علی
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 . 02و در رأو حکوم  قرار نداوتند
لی  و در نهج البالغه نیز بارها به آن استناد کرد ،مقببرای جًبی  حاکمی  خود که  از جمله دالید امام

  بیع  در واقع عهدی بوداز آن یاد نمود  استت .« بیع »مردمی حکوم  خویش می باوتتد که اغلب با نام 
صباه بسته اس )مع  ووند  با او مییع  کنند  برای اطاع  و فرمان برداری از وتنص بیکه وتنص ب

د جمله عواملی می داندر خلبه وتتقشتتقیه بعد از انتقاد از خلدا،مقبولی  را از  امام(.18: 1282یزدی،
 (.7که سبب پذیرک حکوم  از طرب ایشان ود   اس )خلبه/

حضتتترت هم چنین،از این اقبال مردمی به عنوان دلیلی مستتتترکم در مقابد بهانه جویی های منالدان و 
 از جمله بهانه های معاویه برای عدم بیع  با امامکتاروتتتکنی هتای موافقتان،بستتتیتار بهر  گرفته استتت .

همه مردم به ویژ  مردم وتتام در بیع  با حضتترت بود.امام ،عدم حضتتور    رتتمن نامه ای که به او
( و 1نووت ،با استناد به مقبولی  سیاسی خویش،بیع  اکًری  مردم را در مقابد اقلی  نافذ دانسته)نامه/

نه هااین طریو،را  بهانه های واهی را برای عدم بیع  معاویه مستتدود نمود.حضتترت هم چنین،هنگام باز 
جویی موافقانی مانند طلره و زبیر که به بهانه بیع  جبری،عهد خویش را با حضتتترت وتتتکستتتته و جنم 

( استتتتناد 10و1و نامه / 341و8،121جمد را به را  انداختند،به بیع  آزادانه مردم به ویژ  ایشتتتان)خلبه/
 ع  مردمی و عمومیکرد  است .ایشتان هم چنین،هنگام کاروکنی ها و نافرمانی های متعدد مردم،به بی

 (،استشهاد نمود  اس .339و2،10و وور و هیجان آن ها هنگام بیع  با حضرت)خلبه/
 
 

نتیجه گیری 
برای ا بات حو حاکمی  سیاسی خویش در برابر مدعیان خالف  در نهج  مهم جرین وتیو  امام علی*

ابیم که این مهم دس  می یبا بررسی فضای  دور این روایات،به البالغه،استتشتهاد به فضتائد می باوتد.
 بود  اس . عل  استشهاد به فضائد جوسا حضرت،دو زمینه رخداد سقیده و نامه های معاویه به امام

* گرداننتدگتان ستتتقیدته،بتا ذکر مناقب فردی و گروهی خویش،ستتتعی در ا بات ادعای خود مبنی بر حو 
به ویژ   یاری پیامبر»و « ینستبق  در د»حاکمی  ستیاستی داوتتتند.از میان فضتائد انصتار،بیشتتتر بر 

جیکید ود  اس .از «  خویشاندی با پیامبر»و از میان مناقب مهاجرین،بیشتر بر« جهاد در رکاب ایشتان
قراب  »خویش نسب  به دیگران به وکد عموم و « افضلی  و ا لری »همین جا عل  جیکید حضترت بر 

 حاکمی ،کامال آوکار می وود.به وکد خصوی برای ا بات حو « با رسول خدا
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* معاویه نیز در نامه های خویش با ذکر فضتائلی دروغین،سعی در ا بات برجری خویشتن و خلدای سه گانه 
داو .این فضائد عبارجند از:برجری خلدای سه گانه بر دیگر  رابه  برای حو حاکمی  نسب  به امام

 ، گر  ترابه به لراظ حمای  از خدا و رسولبه لراظ ستبق  در استالم،برجری خلدای سته گانه بر دی
خلدای ستتته گانه؛دارای باالجرین جایگا  نزد خداوند نستتتب  به بقیه  تتترابه و هم چنین ادعای جستتتاوی 

در داوتتن فضائد.حضرت نیز در پاس  ایشان،نامه هایی نگاوته و با ذکر مناقب زیادی  خویش با امام
 دان وکنی داد  و جمام ادعاهای او را باطد نمود  اس .از خود و خاندان بنی هاوم،به او جواب دن

*از دیدگا  فلستتده ستتیاستتی استتالم،دو عنصتتر ا تتلی برای این که فردی در رأو حکوم  قرار گیرد،الزم 
استت  که عبارجند از:مشتتروعی  و مقبولی .مشتتروعی ؛یعنی اجاز  حکوم  داوتتتن از طرب خدا به عنوان 

ن،در فلستتده بنابرایمردمی،به عنوان عنصتتر فرعی جلقی می وتتود.عنصتتر ا تتلی و مقبولی ؛یعنی پذیرک 
ستتیاستتی استتالم،مالک افضتتلی  در جعیین حاکم هیچ جایگاهی ندارد و وتتیو  ای ابداعی بود  که جوستتا 

نیز به ناچار به عنوان جدل از آن بهر  گرفته  ایجاد وتتتد  و امام متدعیتان خالفت  بعتد از پیتامبر
 اس .
بر مالک افضتتتلیت ،بته مالک هتای مشتتتروعیت  و مقبولی  حکوم  خویش عالو  بر جکیته  *امتام

در موارد متعددی به مشتتتروعی  وحقانی  والی  نیز،بارها در نهج البالغه استتتتناد نمود  استتت .ایشتتتان 
خویش بته وتتتکتد مستتتتقیم اوتتتار  کرد  و غیرمستتتتقیم نیز از حو خویش دربتار  والی ،ستتتنن گدته 

مقبولی  عمومی از یو نص الهی برای کسی  اب  نیس .اماماس ؛بدیهی اس  که این حو،جز از طر 
یتاد کرد  و بتارهتا در مقتابتد بهتانه جویی منالدان و « بیعت »حکومت  خویش در نهج البالغته،بتا عنوان 

 کاروکنی های موافقان،به آن استناد نمود  اس .
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 ها نوو  یپ 
 ریاخ دهه حوز ،در نیا مرققان جوستتا که باوتتد یم  یالرد فقه حوز  در دیجد ا تتلاله هی واژ  نیا.1

 یبهادر  ؛113: 171۰،یمستتتترحم و مهر یاحی؛ر 7-2: 1711،یچلقائ یداور :ک.ر)استتت  وتتتد  ابدا 
 نیب در مصتللح  تدور ستبب با یجنگاجنگ ارجباض  تدور یفضتا(.۰-7: 1711،ییطباطبا و 1: 1712ا،ین

  یجعر  ر دربا که وتتد  واژ ،ستتبب نیا بودن دیجد و جنگاجنم ارجباض نیهم.دارد یًیحد یها کتاب و قدما
 بر.ستت ا نشتتد  ارائه بدان ،نستتب یومانع  جامع و واحد  یجعر  جاکنون و نداوتتته وجود نظر اجداق واژ  نیا

 انجو  یداد ؛م انجام  تتدور ستتبب و  تتدور یفضتتا دربار  موجود آ ار انیم در نگارند  که یجتبع استتاو
 دو نیا مجمو  و عام  تتدور استتباب و خای  تتدور استتباب:استت  گونه دو  یحد  تتدور استتباب: گد 

  تتدور که استت  ییها نهیزم و خای؛علد  تتدور ستتبب از مقصتتود.دارد نام  تتدور ی تتدور،فضتتا ستتبب
 خای یا حاد ه ای و زمان،مکان،مناطب به اغلب و داوته دنبال به را  معصوم یسو  از ریجقر  ای قول،فعد

 رب حاکم... و ی،اجتماعیاستتی،ستتی،فرهنگیاعتقاد عام؛وتترائا  تتدور ستتبب از مقصتتود.دارد اختصتتای
 .وود  ادر معصوم یسو  از یر یجقر  ای قول،فعد ود  سبب که اس   یحد  دور زمان

 جعدر نووتتتته «یعل زبان از یعل» کتاب یعنینه؛یزم نیا در مهم ا ر دو به دیجوان یم بار  نیا در.2
 .دیینما ود ،مراجعه نووته شیدرو یسیع طاهر جوسا که «ندسه و   کما یعل»کتاب و ید یوه
 یم اطالق وتترب و ر،احستتانیخ مانند یامور  بر واژ  نیا استت  معتقد که(ر )یمصتتلدو  عالمه مانند.7

  دینام کند،فضتتد یم بزرگوار و ستتتهیوتتا را انستتان که را چه آن زین یبستتتان(.1/1۴1: 171۴)وتتود
 فضتتد یعلت چیه بدون کردن یکین که نمود  نقد یمناو  از زین ید یزب ینیحستت(.17: جا یار،بیمه)استت 

 (.1/331: 1۰1۰)وود یم د ینام
 کتتتب در شیب و انصتتتتار،کم و مهتتاجران ییارویتترو و دتتهیستتتق اخبتتار.227-7/211: 1713،یطبر .۰

 ؛ابن772-2/723: 1713ر،یا  ابن:استتت ؛مانند وتتتد  نقد البالغته نهج وتتتروه و یًی،حتدینیجتار 
 جا ی،بیبصر  ی؛جوهر ۰3-72: 1۰1۴،ی؛واقد 1-1/3: 1۰11،یکوف اعًم ؛ابن23-1/22: 1۰1۴به،یقت
-1/3: 1771د،یالرد یاب ؛ابن7۰1-21/131: 1۰۴7،ی؛مجلس33-1/31: 1۰۴7،ی؛طبرست3۰-11:

-7/117: 171۴،یراز یو مکارم و 11-3/13: 1731،یخوئ ی؛هاوم113-2/117: 1712،ی؛برران17
111. 

 را  که کستتتی ایرد؛یگ قرار روییپ مورد استتت  کند،ستتتزاوارجرمی رهبری حّو  ستتتوی به که کستتتی.»3
 (.73/ون ی)«وود؟  یهدا آنکه ابد،مگرینمی
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 (.1/زمر)«کسانند؟یدانند،نمی که کسانی و دانندمی که کسانی ایآ.»1
 .س ا نمود  ا بات را مدضول بر افضد ی،برجر یانکار  استدهام از استداد  با هیآ دو نیا در خداوند.3
 ماما وجود با هرچند ندیگو یم ها آن.اند دانستتته زیجا را «فارتتد بر مدضتتول» میجقد هیدیز  از یگروه.1
 و ابوبکر و د نشتت فستتو به یمنته اوتتتبا  نیا کردند،اما ع یب ابوبکر با که کردند اوتتتبا   مردم ،یعل

 (.۰/3۰۰: 1۰17ه،یبابو ابن)ندارند ینظر  نیچن عًمان دربار  ها هستند،آن امام دو هر عمر
 هک دانند؛هرچند یم زیجا را «فارتتد بر مدضتتول» میمعتزله،جقد و اوتتاعر  مانند ستتن  اهد از یگروه.1

 (.۰/277: 1۰22،یمظدرنجد)اس  معتزله منتص اعتقاد نیا وهرت
 .اند کرد  اوار  ل یفض نیا به که اس  یافراد جعداد دهند  نشان ها ستار  جعداد.1۴
 .اس  ود  نقد سعد ربنیبش و عباد ،ابوبکر سعدبن زبان از ل یفض نیا.11
 .اس  ود  نقد د یابوعب و عباد ،ابوبکر بن سعد زبان از ل یفض نیا.12
 .اس  ود  نقد سعد ربنیبش و عباد  بن سعد زبان از ل یفض نیا.17
 .اس  ود  نقد منذر بن حباب و عباد  سعدبن زبان از ل یفض نیا.1۰
 .همان.13
 .اس  ود  نقد عباد  سعدبن زبان از خای طور به ل یفض نیا.11
 .اس  ود  نقد ابوبکر زبان از فقا ل یفض نیا.13
 .همان.11
 .اس  ود  نقد منذر بن حباب زبان از فقا ل یفض نیا.11
 .همان.2۴
 .اس  ود  نقد سعد ربنیبش و ابوبکر،عمر زبان از ل یفض نیا.21
 .اس  ود  نقد ابوبکر زبان از فقا ل یفض نیا.22
 .همان.27
 .همان.2۰
 .اس  ود  نقد عمر زبان از فقا ل یفض نیا.23
 .اس  ود  نقد انصار گرو  جوسا مناقب نیا.21
 .اس  ود  نقد د یابوعب و عمر زبان از مناقب نیا.23
 د گ جوان یم خال ه طور به اما.ود خواهد بر  مشروه طور به یانیپا بنش عنا تر،در  نیا دربار .21
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 یجواد و 32: 1711،یزدی مصتتتباه:ک.ر)خدا طرب از داوتتتتن حکوم  اجاز  یعنی  یمشتتتروع  که
 37: 1711،یزدی مصباه:ک.ر)یمردم رکیپذ یعنی  یمقبول و یا ل عنصر عنوان به(1۴: 1731،یآمل
 .وود یم ی،جلقیفرع عنصر عنوان به( 17: 1731،یآمل یجواد و

 .اس  کرد  اوار  مورو  نیا به1/نامه و 112و33،31،171،171/خلبه در امام.21
د  .»7۴ ا الص    ع َ
َ
اُروُل  ُق یم ا اْلف َ ع َ

َ
ُ َو م َُ ُل  اْْلَْك وَّ ُ   اْْلَ َمم ْ س  ْ

َ
َل  م ُِ  َقب ْ ََّل

اِ   ِ س  ْ مَّ  الن َّ ِ  َقْبَل  ُ  یَو ص  َ ََّلِِ
 یطبر )«ص  َ

 (.۰1/132: 1۰۴7،یمجلس و 1/7۴: 1773د،یالرد یاب ؛ابن21۰: 1۰13،یآمل
 نمود  اوتتار  مورتتو  نیا به 1۴/نامه و 2۴و 77،1۴۰،22،13۰،31،122،31/ خلبه در امام.71

 .اس 
 .اس  کرد  اوار  مورو  نیا به 21/نامه و 132و13،112/ خلبه در امام.72
 و( 1۴1-77/1۴1: 1۰۴7)ی؛مجلستتت(33-13/3۰: 17۰۴)دیالرد یاب ابن که استتت  ذکر به الزم.77

 .اند کرد  نقد مزاحم نصربن قول از را نامه نیا( 723-13/721: 171۰)یآمل زاد  حسن
 در را بنش نیبود ،ا حضرت یها نامه و سننان از عبارات نشیگز  که شیخو و یو طبو یرر دیست.7۰
 ذکر کامد وتتکد به را نامه نیا که گرید یعلما کتب در عبارت نیا نکرد ؛اما ذکر البالغه نهج 1/نامه
 1۰۴7،ی؛مجلستتت13/31: 17۰۴د،یالرد یاب ؛ابن11: 173۴مزاحم، نصتتتربن:استتت  اند،آمد  کرد 

 .1/21۰: 1۰21،یانجیم یواحمد  13/721: 171۰،یآمل زاد  ؛حسن77/111:
 .اس  ود  انیب مشروه طور به ها آن اقوال مآخذ و ن،منابعیجابع و  رابه نام ذکر با قبال.73
 ریکً ؛ابن1/1۴۴: 1۰13،یعستتقالن حجر ابن:استت  وتتد  نقد زین گرید یعلما از ستتنن نیا رینظ.71

 .2/11۴: 1۰۴3،یهقیوب 7/771: 1۰11،ینیام ؛عالمه7/2۰: 1۰۴3،یدمشق
 1773د،یالرد یاب ؛ابن2۰3: 1۰۴1،یحل ؛عالمه7/1۴12: 1۰12عبدالبر، ؛ابن213: 1۰17د،یمد.73
 1731،یخوئ ی؛هاوتتتم232و 71/233: 1۰۴7،ی؛مجلستتت11: 1۰11طاووو، ؛ابن121 و ۰/111:
 .1/231: جا ی،بیبکر  یار ید و 1/73۰: 1۰23،ی؛الهاد7/271: 1۰11،ینیام ؛عالمه1/231:

-77/1۴1: 1۰۴7( )ر )یمجلس ؛عالمه(33-13/3۰: 17۰۴)دیالرد یاب ابن که است  ذکر به الزم.71
 .اند کرد  نقد مزاحم نصربن قول از را نامه نیا( 723-13/721: 171۰)یآمل زاد  حسن و( 1۴1
ْمَر َو ََكِفُرَعا  یِغ ْی ُمْؤِمُنَنا .»71 ِل  َحاِم ی ِبَذِلَك اْْلَ  از ما کافر د،وبو پاداک خواستار را  نیا در ما مؤمن:َهِ  اْْلَص ْ

 (.1/نامه.«)کرد دفا  خود شاوندانیخو
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 ندوتتم  مرا تتر  در طالبابی وتتعب در ازمستتلمانان ایعد  که مرققان؛هنگامی از بعضتتی  گدت به.۰۴
 حارث نب طالب،نوفدابی بن طالب،طالبابی بن دیعباو،عق مانند  هاوتتم یبن خاندان ازابودند،افرادی

 بن انیابوستتد از ریغ او)عبدالمللب بن حارث بن انیابوستتد برادرک و حارث پستترک و عبدالمللب بن
 هرفتین ذ را استتالم هنوز که حالی بردند؛درمی ستتر به وتتعب در مستتلمانان ،با(استت  هیمعاو حرب،پدر

  ابوطالب مانند یگر ید سروناو افراد ود  گدته نیچن هم(.13/713: 171۰،یآمل زاد  حسن)بودند
 1713،یراز یوتت ومکارم ۰/127: 1733،یبرران)پرداختند امبریپ از  یحما به استتالم از حمز ،قبد و
:1/117.) 

ْسََلَ ِمْ  ُقَر .»۰1
َ
ا َنْحُ  ِف یَو َمْ  م ْمفم یشم ِخْمٌو ِِمَّ ْو َهِ  ْی ِه ِبحِ

َ
ْم َی َنُمُه م

َ
َكاِت م ُُ ُدوَعُه َفُهَو ِمَ  اْلَقْتِل َِمَ  (.1/نامه)« م ةم َقُوو

 1۰1۴،ینوردید بتتهیقت ؛ابن71۴-۰/711: 1712،ی؛بترران۰31-۰3۴: 173۴متزاحتم، نصتتتربتن.۰2
 1۰۴7،ی؛مجلستتت1/۰7۴: 1۰11،یموستتتو  ینی،حستتت۰3-2/۰۰: 1۰1۴،ی؛کتراجتکت1/173-171:
 173۰،یآمل زاد  ،حستتن7/17: 1۰۴1،یًم؛مستتعودیم ابن از نقد به 1۴۰ی و 77/121 و 72/111:
 .ًمیم ابن از نقد به 273وی  یق بن میسل از نقد به 11/271:

 و( 223-7/221: 1713)بیخل ینی؛حس(127-13/122: 17۰۴)دیالرد یاب ابن که اس  ذکر به الزم
 .اند کرد  نقد مزاحم نصربن قول از را نامه نیا زین( 11/272: 173۰)یآمل زاد  حسن

َمواِ  َو َما یِف اَْلْرِ  :»رینظ یفراوان ینقل و یعقل ادله بنابر.۰7 ِ َما یِف الس  َ  ماله ،خداوند(21۰/بقر )«هلِله

 اعتباری  یمالک مقابد وتتتود،درمی گدتته جتا نیا در کته قییحق  یتمتالک.استتت  زیچ همته یقیحق
 ود  رگرفتهب و مملو ،ناوی هستی آن در که است  نییجکو رابله نو  كی از قی،ناوتییحق  یمالک.است 

 یم گدته معلول و بنش یهستتتت عل  رابله آن به ا تتتلالحا که استتت  متالك وجود و هستتتتی از
 (.11: 1711،یزدی مصباه:ک.ر)وود
اْْلُْؤِمِن » اتیتترآینظ یفراوان ادلتته بر بنتتا.۰۰ ُّ َاْوَ  ب ِ

ِهْ  َی َالَنِِبه َ َو یَاِط » و( 1/احزاب)« ِمْ  َاْفُسس  ِ ُموا یَاِط ُموا اهللَّ
وَل َو اُوِ  ااَلْمِر ِمْنُكْ   س  ُ  معصتتتوم امامان و امبریپ به را  یحاکم حو ،خداوند(31/نستتتاء)«الرَّ

 و مرا  احبان و حاکمان همه مذکور هیآ در «االمر اولی» از عه،مقصودیو اعتقاد اساو بر.اس  د یبنشت
 که اس  بریمعت اتیامر،روا نیبرا عهیو دیدل.هستند منظور مشنّصی و خای افراد بلکه ستتند؛ین فرمان

 (.32 و 1۴: 1711،یزدی مصباه)اس  ود  وارد نهیزم نیا در  خدا رسول از
 ود  انیب کّلی او اب از ایمجموعه نشد ؛بلکه نیمع خاّ ی هیفق که اس  نیا عام نصب از مقصتود.۰3
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 (.1۰ و 1۴:همان)دارد  ی الح حکوم  برای وود،او اف ی هییفق هر در که
ُ  :»فرمودند که وتتد  نقد حستتن امام و حستتن امام دربار  امبریپ از مللب نیا رینظ.۰1 َو  اْلَحس  َ
ْو َقَمدا ِ َماَماِت  ُی اْلُحس َ 

َ
 یعنی)نندیبنش چه و ستتندیبا ند؛چهیشتوایپ و امام حال همه در نیحست و حستن:َقاَما م

 1۰۴7،یمجلستت(«)هستتتند رند؛امامینگ قرار چه و رندیبگ قرار حکوم  مستتند در یظاهر   تتورت به چه
 (.۰۰/2: همان و ۰7/211:
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 منابع 
ق، جرجمته: مرمتد مهتدی فوالدونتد، جرقیو: هیئ  علمی دارالقرآن الکریم )دفتر 1011، قرآن کریم -

 ملالعات جاری  ومعارب اسالمی(، جهران، انتشارات دار القرآن الکریم.
 مؤسسه انتشارات مشهور.: قم مرمد دوتی، ک، مترجم:1219 سیدرری، ،گردآوری:نهج البالغه -
مصتتترح:  11، 12،  13، 0،  2  البالغه،نهجشاارحک، 1228عزالدین ابوحامد،  ابن ابی الردید، .1

 .نجدیمرعشیآیه اللهعمومیابراهیم، قم: انتشارات کتابنانهمرمد ابوالدضد 
 ،2 ، الحدیدابیابنالبالغه نهجدرشااارح تاری  جلوهک، 1212 عزالدین ابوحامد، ابن ابی الردید، .2

 .نشرنی ، جهران:دامغانیمترجم: مرمود مهدوی
،  بیروت: 9، 2، 3  الکامل فی التاری ،ق، 1281عز الدین أبو الرستتتن علی بن ابی الکرم،  بن ا یر،ا .3

 دار  ادر.
بیروت: انتشتتتتارات  ،جرقیو: علی وتتتیری الفتوح،ق، 1011ابن اعًم کوفی، أبو مرمتتد أحمتتد،  .4

 داراألرواء.
قم: ، مصتتترح: علی اکبر غداری ،0  من ال یحضاااره الفقیه،ق، 1012 ابن بتابویه، مرمد بن علی، .5

 .دفتر انتشارات اسالمی
عادل احمد  جرقیو: ،8  اإلصاابه فی تمییز الصحابه، ق،1011 احمد بن علی، ابن حجرعستقالنی، .1

 دارالکتب العلمیه. بیروت: ،عبد الموجود و علی مرمد معوض
 بی نا. :قم ، ، 3مناقب آل أبی طالب ک،1219 ،مرمد بن علی ابن وهر آووب مازندرانی، .7
 :مصتترح بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساااله العثمانیه، ق،1011 ،احمد بن موستتی ابن طاووو، .8

 .إلحیاء التراث مؤسسه آل البی  :قم ،علی عدنانی غریدی
 2   االسااتیعاب فی معرفه احصااحاب، ق،1013 أبو عمر یوستت  بن عبد الله بن مرمد، ابن عبدالبر، .9

 .دارالجید :بیروت علی مرمد بجاوی، جرقیو:
: قمهارون،  مرمد عبد الستتتالم مصتتترح: ،معجم مقاییس الل ه،ق، 1040 أحمد، ابن فتارو، .11

 .انتشارات مکتب االعالم االسالمی
، 1  اإلمامه و السایاسه المعروف بتاری  الخلفاء، ق،1014 مستلم،عبد الله بن  ابن قتیبه دینوردی، .11

 داراألرواء. :بیروت علی ویری، جرقیو:
 .دارالدکر ، بیروت: 2   ،البدایه و النهایه ق،1041 أبو الدداء اسماعید بن عمر، ابن کًیر دمشقی، .12
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 .دار  ادر ، بیروت:11  لسان العرب، ق، 1010 مرمد بن مکرم، ابن منظور، .13
 دارالردی . :قم ،فرجی مصرح:مجتبی ،،  1مکاتیب احفمه ق،1032علی، احمدی میانجی، .14
 ریالغد مرکز: قم ،2  ،األدب و السنه و الکتاب یف ریالغد ق،1012 ،بن احمد نی،عبدالرسینیام .15

 .هیاالسالم للدراسات
 انتشارات جامعه مدرسین. قم: ،سیدالمرسلین ق،1031 جعدر، الهادی، .11
 .دفتر نشرالکتاب بی جا، ،0، 3  البالغه،نهجشرح ک،1223 میًم بن علی بن میًم، بررانی، .17
 ،0   روحانی،اللهحبیب مترجم: البالغه،نهجشاارح ک،1211 میًم بن علی بن میًم، بررانی، .18

 رروی. قدو آستاناسالمیهایبنیادپژوهش :مشهد
 دار الکتب العلمیه. :بیروت احب الشریعه،دالفل النبوه و معرفه أحوال ص ق،1041 ابوبکر، بیهقی، .19
 مرمد مررابی،مصتتترح:  والیت فقیه؛والیت فقاهت و عدالت، ک،1218عبدالله،  جوادی آملی، .21

 انتشارات اسراء.: قم
 امینی، مرمد هادی مصتتترح: السااقیفه و فدل، بی جا، احمد بن عبد العزیز، جوهری بصتتتری، .21

 مکتبه نینوی الردیًه. طهران:
)جکمله وره میرزا حبیب البالغهنهج شارحالبراعه فیمنهاج ک،1220 ، حستن آملی،حستن زاد   .22

 مکتبه االسالمیه. :هران، طمیانجی سیدابراهیم مصرح: ،19، 18، 11  ، (الله هاومی خوئی
 .دراألرواء :بیروت ،2   البالغه وأسانیده،مصادرنهج ،ق1041 سید عبدالزهراء، حسینی خلیب، .23
علی  هاللی  مصرح: تاج العروس من جواهر القاموس، ،ق1010مرمد مرجضی، حسینی زبیدی، .24

 : دارالدکربیروت ،11  یری،وو علی  
تسلیه الُمجالس و شینه الَمجالسم مقتل الحسین  ق،1018 مرمد بن أبی طالب، حستینی موسوی، .25

 ، :مؤسسه المعارب اإلسالمیه. :قم ،1  ،کریم فارو حسون مصرح 
 .یاللبنان الکتاب:روتیب الصدق، کش  و الرّو  نهج ق،1983 ملهر، بن وس ی بن حسن حلی، .21
 ،العادد القویاه لدفع المخاوف الیومیه ق،1048 ررتتتی التدین علی بن یوستتت  بن الملهر، حلی، .27

 کتابنانه آیه الله مرعشی نجدی. :قم مرمود مرعشی،سیدمهدی رجائی و سید مصرح:
  ادر.ار د :بیروت ،الخمیس فی أحوال أنفس النفیستاری   بی جا، وی  حسین، دیاری بکری، .28
: بیروت، دمشتتتو المفردات فی غریب القرآن، ق،1013 حستتتین بن مرمد، راغب ا تتتدهانی، .29

 الدار الشامیه.-دارالعلم
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 : ،قم فروغ ابادیات تجزیاه و تحلیال کااملی اش شنادگی پیاامبر اکرم ک،1281 ستتتبرتانی،جعدر، .31
 بوستان کتاب. 

 .مؤسسه امام  ادق :قم فروغ والیت، ک،1210سبرانی،جعدر، .31
) کلیات حدی  ةفی اححادیث القدسی ةالجواهر السنی ،ک1284مرمد بن حسن، وتی  حر عاملی، .32

 انتشارات دهقان.: جهران زین العابدین کاظمی خلنالی، مترجم: قدسی(،
 ،ةحرقفی نقد الصااواعق الُم  ةالصااوارم الُمهرق ،ک1221 نور الله بن وتتری  الدین، وتتووتتتری، .33

 .ةالنهض ةعملب :جهران جالل الدین حسینی، مصرح:
 دفتر نشر فرهنم اسالمی. جهران، علی اش شبان علی، ک،1219 جعدر، وهیدی، .34
 ،1  مرمد باقر خرسان، مصرح: اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ق،1042 احمد بن علی، طبرستی، .35

 نشر مرجضی.: مشهد
  ،علی بن أبی طالب  ةالمساااترشاااد فی  مام ،ق1011 مرمد بن جریر بن رستتتتم، طبری آملی، .31

 انتشارات کووان ور.: جهران احمدمرمودی، مصرح:
مرمتتد أبو الدضتتتد  جرقیو: تاااری  احمم و الملو ، ق،1281 أبو جعدر مرمتتد بن جریر، طبری، .37

 دار التراث.:بیروت ،2  ابراهیم،
 مکتبة بی جا، ،حسینیستید احمد  جرقیو: 1  مجمع البحرین، ک،1211 طریری،فنر الدین، .38

 مرجضوی.ال
 دارالدکر. بیروت: منهج النقد فی علوم الحدیث،، ق1299 نورالدین، عتر، .39
 الهالل. ةانتشارات دار و مکتب: بیروت علی کما وصف نفسه، ق،1030 طاهر، عیسی درویش، .41
 .انتشارات هجرت: قم ،1  العین، ق، 1014خلید بن احمد، فراهیدی، .41
 .ةدار الهجر  قم: ،3  المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ق،1010 احمد بن مرمد، فیومی، .42
 .ةدار الکتب اإلسالمی :جهران ،1  قاموس قرآن، ک، 1211 سید علی اکبر، قروی، .43
 دارالذخائر. :قم ،3  نعمه، عبد الله مصرح: کنز الفوافد، ،ق1014مرمد بن علی، کراجکی، .44
 مصتتترح: احصاااول و الروضاااه، -شااارح الکافی ک،1283 مرمد  تتتالح بن احمد، مازندرانی، .45

 .ةاإلسالمی ةالمکتب :هرانط ،2  ابوالرسن وعرانی،
 /0  ،جمعی از مرققان مصتترح: ،بحار احنوار ،ق1042 مرمد باقر بن مرمد جقی، مجلستتی، .41

 دار إحیاء التراث العربی. :بیروت ، 00/ 02/ 01/ 28/ 22 / 23/ 21/ 38
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 مروج الاذهاب و معادن الجوهر، ق،1049 الرستتتین بن علی،أبو الرستتتن علی بن  مستتتعودی، .47

 .ةدارالهجر  بی جا، اسعد داغر، جرقیو:
مرمدمهدی به قلم  نگااهی گاذرا باه نظریه والیت فقیه، ک،1282 مرمتد جقی،مصتتتبتاه یزدی،  .48

 موسسه آموزوی و پروروی امام خمینی)ر (. : قم نادری قمی،
بنگا  جرجمه و نشر : ،جهران9   ،القرآن الکریمالتحقیق فی کلمات  ک، 1224 حسن، مصتلدوی، .49

 کتاب.
 انتشارات  درا.: جهران سیری در نهج البالغه، ک،1289 مرجضی، ملهری، .51
مؤستتستته آل  مصتترح:،  2، 0   دالفل الصاادق لنهج الحق، ق،1033 مرمدحستتن، مظدرنجدی، .51

 .مؤسسه آل البی  قم:  ،البی 
 .بی نا قم، ،علی میر وریدیسید مصرح: المختاره،الفصول  ق،1012 مرمد بن مرمد، مدید، .52
: جهران ،،   2پیااام امااام امیرالمنمنین ک،1284نتتا تتتر، متکتتارم وتتتیرازی و همکتتاران، .53

 االسالمیه.دارالکتب
انتشارات : قم ، ، 9پیام امام امیرالمنمنین ک،1281 نا ر، و همکاران، ، نا رمکارم ویرازی .54

 .امام علی بن ابی طالب
 بی نا. فارسی، -فرهنگ ابجدی عربی بی جا، ررا، مهیار، .55
پرویز  مترجم: عبد الستتالم ، مرمد هارون، مصتترح: ،وقعه صاافین ،ک1214نصتتر بن مزاحم، .51

 انتشارات و آموزک انقالب اسالمی.: جهران اجابکی،
 دار الغرب االسالمی.: بیروت یریی جبوری، جرقیو: ،الرده ، ق1014مرمد بن عمر، واقدی، .57
 مصتتترح: البالغه،نهجشااارحالبراعه فیمنهااج ک،1218 میرزا حبیتب الله، خوئی،هتاوتتتمی  .58

 .ةاالسالمی ةمکتب :هرانط ،8 /1 /0   میانجی،سیدابراهیم
 

 پایان نامه و مقاالت
مرمدکاظم  راهنما: ،بررساای فضااای صاادور روایات امام رضااا  ک،1293نا تتر، بهادری نیا، .59

 ،دانشکد  الهیات و معارب اسالمی: بیدگلی،دانشگا  قممرمدجقی دیاری  مشاور: رحمان ستایش،
 علوم قرآن و حدی . کاروناسی ارود؛

 ،«بررسی مرورهای مناقب و فضائد در کتب وش گانه اهد سن » ک،1281 ا تغرپور،حستن، .11
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 .21-21ی ،81ومار   یفردوس دانشگا : مشهد مطالعات اسالمی، فصلنامه
 و قرآن دانشگا : قم فصلنامه علوم حدیث، ،« تدورفضتای » ک،1291 مرمدکاظم، طباطبایی، .11

 ،.11-2ی ،22ومار    یحد
فصاالنامه آینه  ،«گدتگو با استتتاد جعدر مرجضتتی عاملی» ک،1229 جعدر،ستتید مرجضتتی عاملی، .12

 .13-24ی ،1ومار   هیعلم حوز  یاسالم غاتیجبل دفتر: قم پژوه ،
: ،قم آینه پژوه ، فصاالنامه« نگاهی جارینی به مستتیله فقه و زمان» ک،1210 مهدی، مهریزی، .13

 .31-0ی ،22ومار   هیعلم حوز  یاسالم غاتیجبل دفتر
 ،«البالغههای نهجفضتتای فرهنگی تتتت اجتماعی  تتدور خلبه» ک،1289 احد، داوری چلقائی،  .64

 یالماس معارب دانشتگا  ها؛ دانشتگا  در یرهبر  معظم مقام یندگینما نهاد: قم مطالعات تفسایری،
 .111-94ی ،1ومار  

 ،« دور در فهم نهج البالغهنقش فضتای » ک،1290  ،یستیع باقر و مستترحمی، ریاحی مهر، .65
.123-111ی ،11ومار  ، نایس یبوعل دانشگا : ،همدان پژوهشنامه نهج البالغه،


