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  بر نهج البلاغه دیبا تأک نیناکث یشناسانیجر
 ***یجعفر نیام /** یلیرجلیمحمد م یعل/ *انیدیحم دیحم

 50/50/99تاریخ پذیرش:    59/2/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
و  زیدمخشهههون  یرفتار جمع کی  یدر دوران خالفه  امهام عل نیشورش ناکث

ک  با  بود  حکوم  امام یناسهههازگار با تعادل اجتماع ینهدیشهههکن و فردهنجهار

ک   یافراد یول رد یمقبول همگان قرار گ دیرسیشد  ب  نظر م لیام  تشک یشورا

ش   جن  جمل یو عا ریطلح   زب ریبودند  نظ مصهاحب  با رسهول خدا یمدع

از اصل خالف  و عدم مشارک    یکردند  دو عامل محروم لیرا بر دن حضرت تحم

با امام  ریدر مخهالفه  و تقهابل طلح  و زب یینقش بسهههزا یحکومت یههادر پسههه 

تا شههعل  جن  جمل را  دیمختلف کوشهه یداشهه   هرچند دن حضههرت با راهکارها

در  شیب  مقصهههود خو ماکنهد  ا یریخون مسهههلمهانهان جلوگ ختنیخهاموش و از ر

 شد   دهیو فتن  دنان ب  جن  کش دیاز دنان نرس یاریاصالح بس

دشوب  جادیعوامل ا یانجام گرفت  ب  بررس یلیتحل هیفیتوص وهیپژوهش ب  ش نیا  

مؤثر  یهههاچهره نییو تب یامههام عل یدر حوزه حکومهه  اسهههالم یانگریههو طغ

ران س یهازهیانگ نیک  مهم تر دهدیپژوهش نشان م جیاسه   نتاپرداخت  نیناکث

 ییرااگیدن  ییسودجو  یطلباس یشورش عبارت بود از: ر جادیدر ا نیناکث انیجر

از  یدر عصهههر خود موجههب انحرا  برخ انیههجر نی  ایوعههدم تحمههل عههدل علو

 و نیدو جن  صهههف شیدایو پ یام  اسهههالم انیتفرق  درم جادیا زیمسهههلمانان و ن

 یمختلف یدتیعق -یفکر یههاو نحله  ی  مهذاههب کالمدن یو در پ دیهنهروان گرد
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  دندیگرد نیمسلم نیدر ب تال خود عامل اخ كیبوجود دورد ک  هر 

 واژگان کلیدی
  فتن    یشناسانیجر ن ینهج البالغ   ناکث  یامام عل

 مقدمه-1
و نك.  1265/ 1: 6111جسمممت )جبن مگظور،  عتیو ب مانی، پشمممکسمممتن عهد یبه معگا در ل ت« نکث»

 یلبا جمام ع عتیکه بعد جز ب یشکگمانیدر جصمطالح، به گرو  پ «نیناکث(. »135/ 6: 6127 ،یجونر 
جگ  جم  رج به رج   شمممهیعا یو با نمرجن ریطلحه و زب یآن ح مممرت شمممورش کرد  و به ررماندن هیبر عل

 : جستررتهبکار  ن وج   در سخگان جمام علییج(. 1265/ 1: 6111 مگظور،)جبن  شودیجندجختگد گفته م
ْکِث » - ْهِل اْلَبْغي َواْلنَّ

َ
َمَرِِنَ اَّلُل ِبِقَتاِل أ

َ
 (631خطله  جللالغه،نهج)«َقْد أ

)جن  جم ( ررمان  شمممکگانممانی( و پنی)خمدجونمد مرج بمه جگم  بما سمممتمگرجن )جنم  صمممف 
  جست(. دجد 

ِمْرُت » -
ُ
اِكِثَْي  ِبِقَتاِل  أ  (115تا: بیصدوق، )«اْْلَاِرِقَْي َو اْلَقاِسِطَْي َو  النَّ

 (.  من مأمور به جگ  با ناکثین، باسطین و ماربین نستم)
ر »جز ریشمه  یل ت مصمدر  در« جریان»    شدن( جست مانگد علور آب و )روجن   یحرکت سر  یبه معگا «یج 

به  دنیکه در جهت رسممم دجدنایجز جعمال و رو یجمجموعه»به  ن،ی(. نمنگ631: 6161جمثال آن )رجغب، 
 (.313: 6935)دنخدج،  شودیگفته م انیجر « خا  باشد یندر
تشممک ، جمعیت و گرو  ججتماعی معیگی جسممت که عالو  بر دجشممتن ملانی مرجد جز جریان؛ در جصممطالح،    

 (. 9: 1388ررتار ویژ  ججتماعی جست )خسرو پگا ،  ینوع یرکری، دجرج
 گیری، معرری مؤسممسممان وت مگظومه و گفتمان، چگونگی شممک علارت جسممت جز: شممگاخ یشممگاسممانیجر 

 ك گرو  ) نمان (.ی یو جبتصاد یاسیو س ینای علمی، ررنگگچهر 
ن جمعیت ی. ج2ساز جست؛ سماز نیسمت، بلکه گرو  جریان. ررد جریان1سمه مؤلفه جسمت:  ینر جریان دجرج

پور، . جریان دجرجی بدرت تأثیرگذجری بر جامعه جست )مهدی3مدیریت شود و  یباید توسط یک ررد یا جررجد
1393 :9.) 
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یک جریان ررنگگی، ججتماعی، جبتصمممادی یا سمممیاسمممی حتما حول محور یک رکر، جندیشمممه و مرجم »    
« شممودججتماع و جامعه هانر می  گیرد و به صممورت عم  جمعی در عرصممهمشممخص و معین شممک  می

 (.65: 1392پرست سادجت، )خرمشاد و سر 

 ان مسئلهی. ب1-1 

رو، با نیو تابعین پوشید  نلود؛ جز ج ربر جصحاب پیامل عظمت مقام و سموجبق درخشان جمیرجلمومگین
رج به   یجبرجز عالبه کردند و جمام عل تیبت  عثمان مردم با شممور و شمموق ررجوجن به خاندجن جن  ب

گیری تفاوتی در برجبر آن ح مممرت موضممم جز صمممحابه، با بی یشممممار جنگشمممتدند. جررجد یجمت برگز  یرنلر 
ق شمممورجی جمت برگزید  یعلیه جمامی که خود جز طر  ی، گرونیپس جز مدت کوتان یخاصمممی ندجشمممتگد، ول

 یجز جایگا  خوب بودنمد شمممورش کردنمد. طلحمه و زبیر، در دور  خلفمای بلم ، بمه عگوجن یمارجن پیاملر
ر جبتدج کگگد. آنان دنیز توب  دجشمتگد که جز چگین موبعیتی جستفاد   دورجن جمام علیبرخوردجر بودند و در 

توجنگد ینم ن روزنای خالرت آن ح ممرت متوجه شممدند که جز جمامیبیعت کردند، جما در جول  با جمام
جی عم  کردند که به رج برنتارتگد و به گونه سممموء جسمممتفماد  کگگد؛ بگابرجین، ح مممور و نمرجنی با جمام

رج برجی  متهم نشمموند. لذج، خونخوجنی عثمان رج بهانه برجر دجد  و عایشممه، نمسممر پیاملر یشممکگعتیب
 باورجن با خود نمرج  کردند. نیدگا  دیتأیید ررتارشان جز د

سرجنجام جگ  جم  رس دجد. دآمد  رج برطرف سازد و یصادبانه آن ح رت نتوجنست جختالف پد یناتالش
 ینا، به پرسشنیسرجن ناکث یتحلیلی پس جز معررممم جین جستار درصدد جست با جستفاد  جز روش توصیفی

، عوجم  پیدجیش، عملکرد و تأثیر جریان ناکثین بر سایر جریانیذ ود در عصر نای موج  پاسخ دند که جوال 
 ش گررت؟یدر پ یان چه موضعین جر یدر مقابله با ج یجمام علخود و پس جز خود چه بود؟ و ثانیا  

 پیشینه پژوهش-1-2

که با نوشمممتار حاضمممر به نحوی جرتلاط  یصمممورت گررته که به موجرد ینایدر مورد جریان ناکثین پژونش
 : شودیدجرند، جشار  م

،  »(6932یجمام عل ر یبر سمم دیحقوق مخالفان دولت با تأک» نامهانی، پامحمدرضمما پورخسممروی( جلف
ک جمر ی یاسیو جز جمله، نظام سم یکردن با نر موضموعکه مخالفت کرد  انیب سمگد یدجنشمگا  تهرجن(. نو

آننمه مهم جسمممت جیگکه نم موجرقان و نم . سمممتیطلیعی جسمممت و نفس جختالف نظر و مخمالفمت جرم ن
برجز آمیز جمسمممالمتمخالفان یک نظام، جعالم موجرقت و مخالفتشمممان باید در چارچوب بانون و با جبزجرنای 

دند که مخالفان دولت جز حقوبی یو بانون جسماسی جمهوری جسالمی نشان م سمیر  جمام علی. گردد
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 .برخوردجرند مث  حق تشممکی  حزب و مطلوعات و حق آزجدی بیان و شممرکت رعاالنه در جدجر  جمور عمومی
  .تسج یر  جمام علیسی و سآمیز عملی برخالف بانون جساتمسک مخالفان نظام به جبزجرنای خشونت

(. ةیجلعالم ی، جامعة جلمصممطف6939« )با مخالفان یروش برخورد جمام عل» نامهانیپا در،یب( جعجاز ح
 رج به مخالفان رکری و جعتقادی، مخالفان جمام قیتحق نیمؤلف در ج

دجرد که یان میجست و ببگدی کرد اسمت مدجرج و سمکوت دسمتهیمخالفان نظامی و مخالفان سمیاسمی با سم
در برجبر مخالفان نمیشمه تاب  مصمال  جسالم و حفد جصول آن بود  و نموجر  آن ح رت  عملکرد جمام

 د.کر مصال  شخصی خود رج ردجی مصال  جسالم می
، 6973، )مجله حوز « در نهج جللالغه یبا عل یدشمگ یشگاسانیجر »مقاله رضا وجسعی، سمیدعلی( ث

پردجخته که شمممام :  یبا جمام عل یدشممممگ یناز یمقاله به جنگ نی(. ج621-626و  33ینماشمممممار 
 انیب نیجسممت. جرزون برج یو ججتماع یاسممیو عگصممر سمم یو مذنل یگیعگصممر د ،یو نژجد یبوم یناز یجنگ
در عصر خود دجرد و  بازاستیس امدجرجنیطلب و دنررصت ینابه جنسمان یجشمارجت یلکه جمام ع کگدیم

 .  نمایدیم میآنها رج به چهار گرو  تقس
)مجله حوز  « یجمام عل یاسیدشمگان و مخالفان در نگرش سجایگا  » هجکلر علیخانی، مقالعلی( د   

خود  یاسمممیدر نگرش سمممیکه جمام عل کگدیم انی(. مؤلف ب19-19،  11، ش6932و دجنشمممگا ، 
جنسممان، حفد خون مسمملمانان، نگا  به  میعم  کرد  که شممام : تکر  شیخو یبرجسمماس جصممول جعتقاد

 ت،یو در نها یجله یناحدود و جرزش یایو جح حقوقجحقاق  یبرج یجلهیحکوممت و بمدرت به عگوجن وسممم
 .  جستتکام  و سعادت جنسان 

و با  نپردجختهن یناکث یشممگاسممانیك جز آنها به جر یز ید که نیقات پیش گفته مشممخص گردیتحق هبا مطالع
 .  رو، مقاله حاضر جز نوآوری کاری برخوردجر جستنیجز ج. و تدجخ  ندجرد یپوشاننوشتار حاضر نم

 ت پژوهشیاهم -1-7

مردم  یبا را در نهج جللالغه، حکومت جمام یجمام عل  یتصمممر  زیو ن یخیمصمممادر تار  یبگا به گوجن
، آن ح ممرت ریجصممرجر مردم و به تعل یحکومت ندجشممت، ول رشیبه پذ یلیخود تما صممورت گررت. جمام

 یجز سو  تیمسئول نیج رشیپس جز پذ ی(، ول 9)نهج جللالغه، خطله ردیجتمام حجت سملب شد که آن رج بپذ
ت ینمج. دین وبت جمام رج در نوردیشتر یببه آنها یدگیکه رسم یشمروع شمد به طور  یدجخل یناجمام شمورش

ن یز جختالف بیگر و نیش دو شورش دیدجیبر پ یر ررجوجنین شورش رج که تأثین پژونش بر آن جسمت که جولیج
 .کگدیم یشگاسانیمسلمانان دجشت جر 
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 بحث  -2
در عصممر  نیان ناکثیجر  ی، در جدجمه مقاله به معرریشممگاسممانیان و جر ین، جر یم ناکثیمفان یپس جز معرر

س ان و سممپین جر یش جیدجیجز سممرجن و عوجم  پ یکوتان ینخسممت به معررشممود. یپردجخته م یجمام عل
 .میپردجز یدر عصر جمام و پس جز آن م یان بر جامعه جسالمین جر یز آثار جیبه نحو  برخورد جمام با آنها و ن

  آنان  یاجتماع یاسیس هنیشیان ناکثین و پیسردمداران جر - 2-1

 ر. یجز: عایشه، طلحه و زبنای شاخص و جررجد مؤثر ررنگگی و سیاسی ناکثین علارتگد چهر 

 ام المؤمنین عایشه -2-1-1
/ 8: 1417عایشممه دختر جبوبکر، در سممال چهارم بعثت در مکه به دنیا آمد و در آنجا رشممد کرد )جبن سممعد، 

جند. شمممهرت عایشمممه بیشمممتر به علت خوجند « جلمؤمگینجم» املر جکرمیپ ی(. جو رج به جهت نمسمممر 271
 جست.  پس جز رحلت پیاملر یناانییاسی و نقش وی در جر نای سگیرینا، جهترعالیت

جند و برجی جو خلر دجد  سممگت با جسممتگاد به روجیاتی، جز ر ممای  عایشممه و محلوبیت جو نزد پیاملرجن    
(. در 441-438/ 2: 1417؛ جبن سعد، 266-264/ 4: 1414جند )بخاری، شمد  جایگا  جرزشممگدی با  
/ 22: 1413جند)مجلسمممی، ژ ، در جگ  جم  وجرد کرد یبه ررتار و سمممیر  وی، بو مقاب ، نقدنای ررجوجنی

/ 4: 1413بمری در مدیگه روت کرد )ذنلی،  58یا  57در سمممال  ی(. و 289/ 3: 1426؛ عماملی، 227
 (.521/ 3: 1417؛ جبن جثیر، 164

ژ  جشت، جما جایگا  ویفه جول و دوم، چگدجن در جمور سمیاسمی دخالتی مستقیم ندیعایشمه در عصمر دو خل   
نایی در کوشمممش در روزنای آخر عمر رسمممول خدج یججتمماعی دجشمممت و مورد حمایت آن دو بود. و 

آن ح ممرت،  یدسممتور دجد  که جبوبکر به جا املریدجد که پیام میرسممیدن پدرش به خالرت نمود و مرتب پ
 -459/ 4: 1417؛ جبن کثیر، 362-357/ 2: 1417گه جبامه نماز جماعت کگد )جبن سعد، یدر مسمجد مد

آنان  (. جو در تثلیت خالرت شمممیخین با ذکر روجیاتی جز پیاملر49-46: 1377؛ ر. د: میرجلیلی، 467
در حمایت رکری جز  یات نقش بمارز یم( و بما صمممدور رتوجنما و نقم  روج114: 1389رج کممک کرد )وجردی، 

 (. 115: 1387زجد ، )تقی جول و دوم و پیشلرد آن بر عهد  دجشت هسیاست خلیف
رج ررجنم  یورزی و شمممد که موجلات کیگهنایی و گفتارنایی رد و بدل میبحث بین عایشمممه و راطمه   

(. 147/ 4پدید آمد. )جبن جبی جلحدید:  یینمانیز کمدورت جمه، بین عمایشمممه و جممام علیینمود و در نت
 جین جختالف به زمان حیات پیاملر هو حکومت آن ح ممرت مخالف بود و سممابق عایشممه با جمام علی

 علیگه عایشه نسلت به جمامید نفت مورد جز عوجم  کیخ مفی(. ش459/ 4: 1387گردد )طلری، یبر م
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جندجزی ش ررت که به رج یتا بدجنجا پ ی(. مخمالفمت و 247-245: 1367جسمممت)ر.د. مفیمد،  رج ذکر کرد 
عثمان پردجخت. عایشه پس جز ح ور  یخونخوجن جگ  جم  علیه حکومت نوپای آن ح مرت به بهانه ی

کرد و به نمرج  آن دو به سمموی بصمممر  حرکت نمود  یعلگطلحه و زبیر در مکه، مخالفت خود رج با جمام
بر خونخوجنی خلیفه مقتول  یجز دیدگا  پژونشمگرجن، جدعای عایشه ملگ(. 72-71/ 1: 1411)جبن بتیله، 

 (.44-42/ 2: 1375عسکری، )جست یجندجزی جگ  جم  مورد نقد جد و رج 
رج به خاطر عملکردش مورد سمممرزنش برجر دجد و ررمود:  شمممهیعا یجمام علبعد جز پایان جگ  جم ،    
و جو رج به  «یر یجسمممت که در آن آرجم گ تو رج ررمود خدج املریجت که پبرو و بازگرد به نمان خانه گهیبمه ممد»

 ررماید: یدر نکونش جز ناررمانی عایشه م علی(. جمام 183/ 2: تایب ،یعقوبیبازگردجند) گهیمد
ِْ لِ » ، َو َلْو ُدِعَی ْدِرَها َكِمْرَجِل اْلَقْْيِ ْغٌن َغاَل ِِف صَََّّ اِء، َو ضََِّّ ُي اْلُنسَََّّ

ْ
ْدَرَكَها َرأ

َ
ا ُفاَلَنُة، َفَأ مَّ

َ
ي َما َتَناَل َوأ  ِمْن َغْْيِ

، َلْ َتُْتَعْل  ِْ ِإَِلَّ َت
َ
 (156خطله )نهج جللالغه،« أ

ا آن زن جندیشم ر آنگگری بتارت، و جگ  جش کیگه، چون کور زنانه بر جو دست یارت و در سیگه ه)جم 
 کرد(.یگری کگد، نمیخوجستگد تا آننه به من کرد به دجز جو می

شه برجی کارنای خود در بلال آن ح رت یجی که عاز یرج جنگی  جمام کامال حق  و درست جست، ز ین تحلیج 
 (.243/ 3 :1421گرجن ندجشت )جبن میثم، یدر برجبر ددجشت 

 طلحه -2-1-2
وی  .بریش جسممت هبلیل یناجز شمماخه یکیتیم بن مر ، جلخیر جز بگیطلحة بن علیدجلله، معروف به  هطلح

(. جو 9/665: 6167رسممد)جبن سممعد، یم بصممی بن کالب جزطرف مادر به چگد وجسممطه به جدپیاملر
 یو . ن مسلمانان جستیطلحه جز جول.  (115/ 11: 1417بالذری، ) متولد شد املریسمال بل  جز بعثت پد 

حاضممر  گهیبه نگگام جگ  بدر، در مد یو . آشممگا شممد و جسممالم رج پذیررت جبوبکر با پیاملر هبه وسممیل
جو و سممعید بن زید رج برجی کسممب جطالعات به سمموی شممام  پیاملر(. 156/ 6: تاینلود)جبن نشممام، ب

/ 2: 1412)جبن علدجللر،  دیجز جنگشتانش رلج گرد یشمد و بع م یحه در جگ  جحد زخم. طلبودررسمتاد  
به  رجنیو جز جمله، رت  ج نی(. در عهد عمر، در رتوحات مسممملم115/ 3: 1417؛ جبن سمممعد، 764-765

  .(292/ 2: 1411 ،یبن عوجم شرکت دجشت )جبن جعثم کور رینمرج  زب
 گرجنیبه مال د یابیو دست دیکسمب آبرو و تمج یکه نموجر  در پ دجنسمتیمتکلر م یعمر طلحه رج مرد    

 نیطلحه در ب گا یچگمدجن مورد توجمه عمر نلود، نرچگد بخاطر جا ی(؛ و 653/ 1: تمایب ،یعقوبیجسمممت )
 . کرد یخالرت معرر یدجنایجز کاند یکیصحابه، عمر جو رج 
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 :  کگدیف مین توصیطلحه رج چگت یدر دستوری به جبن علاس بل  جز جگ ، شخص جمام
ْوِر َعاِقصًا َقْرَنُه، ْيَّ ال َتْلَق » َْدُ ََکلثَّ َک ِإْن َتْلَقُه َتجِ

ْعَب َو ْی  َطْلَحَة، َفِإنَّ ُلوُل ُه : ُقوُل ي َكُب الصَّ جللالغه/ )نهج «َو الذَّ
 (31خطله

مکن، که گاوی رج ماند شماخها رجسمت کرد ، به کار دشموجر پا گذجرد و آن رج آسان  دجری)با طلحه د
 ،ی؛ جبن جعثم کور119/ 3: 1417جگ  جم  کشمته شمد )جبن سعد،  انیپگدجرد(. طلحه در جر 

1411 :2 /478.) 

 ر یزب -2-1-3
جم بن ُخو   ریُزب و  بود )جبن املریو پسمممر عمه پ جهیو برجدرزجد  ح مممرت خدجز صمممحابه رسمممول خدج ِلدیبن ع 
 ری(. زب11/ 6: 1419 ر،یجز دخترجن جبوبکر جزدوجث کرد)جبن جث یکیبا جسممماء  ری(. زب219/ 1: 1411 له،یبت

مسمملمان شممد. )جبن سممعد،  یدر سممن شممانزد  سممالگ یبود که جسممالم آورد. و  ینفر  نیپگجم ای نیچهارم
جللر، جند )جبن علدرج بعد جز مسمملمان شممدن جبوبکر نوشممته ریجسممالم زب ،یخی( مگاب  تار 54-55/ 3: 1417
1412 :2 /511).  

گمارد   گهیمد ینابود که در گذرگا  یرد   در زمان جبوبکر شمممرکت دجشمممت و جز جررجد ینادر جگ  ریزب   
/ 1: 1369 ه،ی؛ جبن مسکو246-241/ 3: 1387 ،ی)طلر گدینما یر یجلوگ گهیشمد تا جز نفوذ دشمن به مد

 فیتوصممم نیچگ جر  یندجشمممت. عمر و  فهیبا خل یدوم، چگدجن رجبطه خوب فهیدر زممان خل ی(. و 163-164
جز صممل  تا ههر  یجمانهیپ یجسممت که برج یمرد طان،یشمم ،یجنسممان جسممت و روز  ،یروز  ریزب»جسممت:  کرد

  .(158/ 2: تایب ،یعقوبی) ررتیتا نمازش جز دست م زدیچانه م
روجبط  یبود، جما با آن ح ممرت، دجرج شممانیدجشممت و پسممر عمه ج یبا جمام عل یکینزد یشمماوند یخو ریزب

حمله  انیبود و در جر  فهیسمممق یدر ماجرج یجمام عل یجز ممدجرعمان جمد  یجسمممت. و  یلیپرررجز و نشممم
: 1415 د،یجلحد یبر لب دجشممت)جبن جب «یرقط عل»شممعار  یشممد. و  ریدسممتگ مهاجمان به خانه راطمه

بود  و در زمان  ح رت زنرج تیجو جز شماندجن وصم ن،ی(. نمنگ72: 1377 ،یلیرجلی؛ نک. م171/ 1
  .(244/ 4: 1413ح ور دجشت )صدوق،  شانیدرن ج

شش نفر   یو در شورج ررتیبه شمار م تیدر جبتدج جز طرردجرجن جن  ب یاسمیو سم یجز نظر رکر  ریزب   
در جنحرجف  یشممد. عام  جصممل ر یجش با آن ح ممرت تدجد، جما بعدنا رجبطه یرایبه نف  جمام عل زیعمر ن
: 1415 ،دیجلحد یبرشمممد و نمو کرد  بود)جبن ج شمممهیعا تیررزنمدش علدجلله بود که تحت ترب ،یو  یرکر 
 :دیررمایبار  م نیدر ج ی(. جمام عل4/147
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َب » ْهَل اْلَب ُْي َما َزاَل الز 
َ
ا أ ِ ِِ َحَّتَّ ی  َرُجاًل ِمنَّ ُه اْْلَْشُئوُم َعْبُد اَّللَّ

 اْْبُ
َ
 (453)نهج جللالغه/ حکمت« نََشَأ

ه پا به جدجشت تا آن که ررزند ناررخگد وسمته خود رج جز ما به حسماب مییر پی)زب  وجنی جش علد جلل 
 گذجشت(. 

 ن ررزند نوجپرست وسیله آزمایش پدر شد و موجلات نالکت جو رج ررجنم کرد.یج
د عمرو بن ُجرموز کشممته شمم هوجدی جلسمملاع، غارلگیرجنه به وسممیل هدرمگطقر در جگ  جم  یسممر جنجام زب

 (.11/ 3: 1419؛ جبن خلکان، 112-111/ 1: 1415)جبن جبی جلحدید، 

 عوامل پیدایش جریان ناکثین -2-2

 وبه خالرت رسممیدن در شممورش علیه عثمان و بت  ج  شمموجند تاریخی گوج  جسممت که طلحه و زبیر با جنگیز
وجر بود که خالرت به طلحه برسمممد. جما بعد جز بت  عثمان، تمام نظرنا به دیز جمیشمممرکت کردند. عایشمممه ن

متمای  گشت و طلحه و زبیر که شرجیط رج مساعد ندیدند، برجی جین که درآیگد  سهمی  سموی جمام علی
 شان بیعت کردند. یجز حکومت جمام بلرند با ج

یاست -2-2-1  ناکثینطلبی سران ر
سمممته یخالرت شممما یو برج یف جمام علین خود رج در ردیناکث یر بمه عگوجن سمممرجن جصممملیطلحمه و زب

جد. ف جمام برجر دیشش نفر  باشد که عمر آن دو رج در رد یان شورجیجز جر  ین جمر ناشید جیدجنسمتگد. شمایم
 تارتگد. یرو، خالرت جمام رج برنمنیجز ج
 :  کگدیبا جندو  به جین نکته جشار  م جمام. بود شش نفر  در جهت تگزل مقام جمام یب شورجیترک

وَر یََّف » ِ َو لِلشََّّ  َض الرَّ ! ا َّلَلََ اِئِر  ُب ِِف یََّمََّت اْعََتَ ظََّ ِذِه النَّ ْقَرُن ِإََل هََّ
ُ
ْرُت أ ، َحَّتَّ صََِّّ ْ

ِل ِمهْْنُ وَّ  لِکُّن  !َمَع اْْلَ
وا، َو ِطْرُت ِإْذ َطاُروا َسف 

َ
ُِ ِإْذ أ ْسَفْف

َ
 (3جللالغه، خطله )نهج «أ

 گانیجو نپگدجشتگد و در صف ج هیچه کم دجشمتم که مرج در پا نی. من جز نخسمتیی)خدج رج چه شمورج
  .وگوشان دمساز گشتم(دجشتگد. ناچار با آنان جنلاز و با گفت

جسممت که متشممابه نلود  و  یدجرد و جز جمله کالم هانر  جمام تیو حقان تیعلارت داللت بر جر ممل نیج
 (.11/141: 1355 ،ییندجرد )خو  یبه تأو ازین
ه بیعت ن کیکگد که جگر در آغاز بیعت کگار می ررتید، آسمممانتر بود جز جیبه آنان گوشمممزد م یججممام در نامه 

 سرباز زنید. یجکگید و سپس به بهانه
ْن َتْدُخاَل ِف َوِإنَّ َدْفَعُکَما » 

َ
ْمَر ِمْن َقْبِل أ َع َعَل یهَذا اْْلَ ْوسَََّّ

َ
ُکَما ِمْن ُخُروِجُکَما ِمْنُه، َبْعَد ِإْقَراِرُكَما ی ِه، ََکَن أ

 (.54)نهج جللالغه، نامه« ِبِه 
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 یجسمممت. جمام در رد جدعا زور و جکرج  بود یعمت آنان با جمام جز رو یکردنمد کمه بیر گما  جدعما میطلحمه و زب
 جست:  ان جم  ررمودیعت لشکر یبودن ب یججلار 

ْعَطاِن یَج  ِِف »
َ
ْ َرُجٌل ِإالَّ َوَقْد أ اَعَة، َوَسَمَح َِل  شا َما ِمهْْنُ  (172، س)نمان« ُمْکَرها َْي َعِة، َطاِئعًا َغ یِباْلَب  الطَّ

ند، در کرد  بود عتیجطاعت با من بسممته و ب مانینا پکردند که نمه آن جیبسمم یلشممکر  گانی)ج 
 .و جرجد  بود(  یم یآنان جز رو  مانیو پ عتیکه ب یحال

نمرج  بودند و خود رج جز جصمممحاب کلار آن ح مممرت بلمدجد  املریبا پ یادیز  ینادر جگ  ریطلحه و زب   
آنان وجبف بود  یبلل تیبه ن زین . جمامپرورجندندیبه خالرت رج در سمممر م دنیملمذج رکر رسممم کردنمد،یم

 (.37-36/ 1382 ،ی)بدردجن برجملک

یك مرموزانه امویان -2-2-2  تحر
مانگد مشمممرکان  نیکه جمام با ناکث دندیورز یجصمممرجر م جمام ارجنیجز  یجگ  جم ، گرون انیپس جز پا  

و  ررتیج نپذر  شممگهادیپ نیج جموجلشممان دند. جمام میو تقسمم رشممدگانیدسممتگ یبرخورد کگد و دسممتور به بردگ
ُخُذ ی ُکمیج  »کردن آنان ررمود: بان  یبرج

 
هِم  یرِ  ن  یُجمَّ جلُموِمگِ  أ (: )کدجم 79/ 15: 1413 ،ی)حر عامل «ِه؟سمم 

 مجما زین گجایرج بابت سهم خود بردجرد؟( آن گا  نمه ساکت شدند. در ج شهیجز شمما حاضر جست عا کی
در  شمممهیعا»ق(، 281)م.فوریجهت و بگا به گفته جبن ط نیتا حد جمکان دراع کرد. به نم نیجز حقوق نماکث

و که ت یدرحال یدنی! چرج ناله سمممر منجلمؤمگیجم یگفته شمممد: ج وبه ج کرد،یم ادینگگمام مرگ نماله و رر 
م     وم  یِجنَّ »در جوجب گفت:  یو  «؟ینسممت قیو دختر جبوبکر صممد نجلمؤمگیو جمنمسممر رسممول خدج جلج 

ٌض رِ  ر  لِق  یُمعت  ی یح  گ﴿ل  سمم یت  ذج و  ُکگُت ن  لِ  ن 
 
گسمم ا  یِمتُّ ب : تایب فور،ی(. )جبن ط23:19 مکری برآن)  «﴾ا  یم 

د  ررجموش ش کسممریمرد  بودم و  نیجز ج شیجسمت. کاش پ شمد رمیگلوگ ی(: روز جگ  جم  جسمتخوجن48
  «.بودم

 نیوجبعه ب نیمختلف جز ج یناجز نر دو طرف در جگم  جمم  کشمممتمه شمممدند که در گزجرش یادیمجررجد ز 
و جز نر  11111آمار کشمممتگان رج  ی(. طلر 251: 1367 د،یجسمممت )مف تن گفته شمممد 25111تا  15111
 (.235/ 3: 1387 ،یجست )طلر نفر دجنسته 5111طرف 

 تاثیر جریان ناکثین بر سایر جریان های موجود در عصر خود -2-5

 :  جز آنها علارت جست جز یبر مردم عصر خود نهاد که برخ ین و جگ  جم ، جثرجتیان ناکثیجر 

 ایجاد تفرقه در امت اسالمی  -2-4-1
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طللی و کسمب مقام جی به دنلال بدرتنای سمختی برجر دجد، عد رج در آزمون جگ  جم ، یارجن جمام 
ر حق یآن عد  برجر گررتگد و جز مس ینایادیر شمیتحت تأث یبه بیرجنه ررته و جز حقیقت دور شمدند و گرون

ن نکته جشمممار  دجرد آنجا که در ذم یبه ج جمام. به جگ  با جمام زمان خود پردجختگد یدور گشمممتگمد و حت
 :  ررمایدیجن  بصر  م
ْتَباَع الَبِه »

َ
ِة، َوأ

َ
َجْبُُت، َوُعِقَر َفَهَرْبُُتْ یُكْنُُتْ ُجْنَد اْْلَْرأ

َ
 (:49جللالغه، خطلهنهج) «.َمِة، َرَغا َفَأ

 (.دیختید، پی شد و گر ید، بان  کرد و پاسخ گفتیروی نمودید، و جز چهارپا پیسپا  زن بود) 
خان، شتر عا به مگزله پرچم لشکر بود، و نمه، جطرجف آن رج « جم »شه در جگ  یبه گفته بع ی جز مور 

ن یا آخر ن پرچم تیر جیدر ز « ریحه و زبطل»زدند و مردجن جگگی لشکر ر مییگررته بودند و در پای آن شمش
ار شتر ش جرسیدر آن روز نفتاد نفر جز بر : ات آمد یدر بع ی جز روج. شدندکردند و کشته مینفس جگ  می

جز « جم »ش جز نمه در جگ  یگرونی که ب. گری کشته شدندیکی پس جز دیشه رج به دست گررتگد و یعا
ه بگی»له یان بلیکردند جگگجوشتر دراع می  (.517/ 1: 1375)مکارم شیرجزی،  .بودند« جزد»و « ضل 

جز  ابد ویسمماله حکومتش به جگ  جختصمما  وبت جمام در دورجن پگج  ن جختالرات سمملب شممد که عمدیج
جز  یو وبت و سمممرمایه ررجوجن دور ماند یشمممان بود تاحدودیج یکه ندف جصمممل یگسمممترش عدجلت ججتماع

 .به ندر رود مسلمین

 (از جنگ جمل یسوء استفاده حزب امو) فتنه صفینش یدایپ -2-4-2
 جگ  رج جدجمه جگ  جم  و نیج توجنیبود و م نیجگ  صمممف شیدجیتلخ جگ  جم ، پ یامدنایجز پ یکی
در  آن انیکه شممروع آن در کگار بصممر  و پا یمحکم سمممانیجز آثار شمموم آن دجنسممت. نردو جگ  با ر  یکی

  .باشد به نم جرتلاط دجشتگد نیصف
و  نیفجگ  صمم شیدجیآن، پ یمقتول و در پ فهیخل یدر خونخوجن ریطلحه و زب شممه،یجم  جز طرف عا رتگه
ل آن کگد و جنتقا یموروث هیجمیخاندجن بگ انیخالرت رج در م هیحکومت جمام، موجب شممد که معاو فیت ممع

  .(199/ 1: 6975 ،یناممکن سازد )عسکر  گریرج به خاندجن د
دم در روح مر  ن،یجگ  نهروجن بود. جگ  جم  و سمممپس صمممف   شیدجیرتگمه جم ، پ گرینماگوجر د جمهینت

 سمممتگدیر نگیم ریعدجوت و تکف د یبه د گرجنیکه به د یگمذجشمممت به طور  یرکر آثمار بمد نظر و کوتمهتگم 
 (.191نمان:  ،ی)عسکر 

 های پس از خودتأثیر جریان ناکثین بر جریان -2-7

 ر:یماند نظ ین مسلمانان بابیدجشت که تا برنها ب ین تلعاتیان ناکثیجر 
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یزی بین مسلمانان و ادامه آن -2-5-1  پیدایش جنگ و خونر
جز مسممملمانان یکدیگر رج تکفیر نمود  و کشمممتن و ریختن خون نمدیگر رج تجویز  یپس جز جگ  جم  برخ

نا زینا و خونرید ، جگ رجنزنی رج پیش گررته، جمگیت و آسمایش رج جز مسمملمانان سمملب نمو یکردند، برخ
 علاس جدجمه یارت )عسکری، نمانجا(. به رج  جندجختگد که تا دورجن خلفای بگی

امعه که در ج نیجررجد هانرب انیشمممک در م جادیجگ  جم ، ج جیجز نتا یکی»جز محققان،  یکیبه گفته    
آمد  بود که بعد جز جسمممالم سمممابقه ندجشمممت،  دیپد یآن روز کم نم نلودند، بود. در دجخ  خاد عرب جگگ

 (، 81-81: 1372رند، )خاد
 پیدایش اختالفات فکری در بین مسلمانان -2-5-2

 یرکر  و ت مماد گذجردیخا  بجا م یر یتأث زیدر جرکار آنان ن ت،یجمع كی انیو نرگونه جختالف در م جگ 
تالرات باعث جخ شهینم یجسمت که جختالرات عمل یعیطل رجیز  آورد،یوجود مبه د یو عق قهیو جختالف سمل

مگجر  یمعموال  بممه جختالرممات عمل یعکس، جختالرممات رکر نم خوجنممد بود و بممه یجد یممو عق یرکر 
  .(236-235/ 2: 1375 ،ی)عسکر گرددیم

مسممملمان دشممموجرتر نمود.  یناتود  یرج برج یابیکه به وجود آورد، کار جرز  یشممملهات  یجگ  جم  به دل   
جههار نمودند که: « مرجئه»تحت عگوجن  یکه گرون دیرسممم یبه حد  انیجر  نینا جختالف حاصممم  جز جبعد
ذجر رج بمه خدج وجگ یو عثممان یعیکمار نزجع شممم دیمو بما سمممتیآنمان ممکن ن یحق و بماطم  برج قیدب نییتل

  .(165: 1373 ان،ی؛ جعفر 75/ 3: 1372 ،یکرد)سلحان
مختلف مسممملمانان  یناتود  انینا در مکشممممکش نیدتر یجختالرات و شمممد نیبزرگتر  هیجم  ما جگم 

  . دیگرد
رج  حق مخالفت کردند، نمه کارر شمممدند و جز  انیشممموجیچون با پ نیخوجرث معتقد شممدند که سمممرجن ناکث   

جسممت، جما چون جموجل  حقیدر جگ  جم  ذ یجز خوجرث گفتگد عل یگر یررتگد و  گرو  د رونیجسممالم ب
/ 1: 1998 ،ینکرد، خطاکار جسمت )شمهرستان رینگررت و زنان و ررزندجنشمان رج جسم متیرج به غگ انیبصمر 
132).  

رج خارث جز جسمممالم  شمممهیو عا یجمام عل انیکردند، سمممپان رینر دو گرو  رج تکف نایجز معتزل یگرون   
 (.63-62/ 1)نمان:  دندیدجنسته و بر مخلد بودن آنان در آتش جهگم با   گرد
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 تاثیرات  ريان نارثیننمودار 

 

تاثیرات

برحکوم  
امیرالمومنین 


مانع رسیدن ب  اهدا 

جلوگیری ازگسترش عدال  اجتماعی

اختال  و تفرف  در ام 

هدر رفتن وق  و سرمای  مسلمین

تضعیف حکوم  علوی

بر سایر 
جریانات

عصر خود

ادام  بهان  جویی در خونخواهی عثمان

جن  نهروان

جن  
صفین

پیدایش جریان خوارر

پذیرش حکمی 

تضعیف جبه  حق و عدل

ادعای خالف  از طر  معاوی 

پس از خود

تکفیر مسلمین

قتل و کشتار

ایجاد شک و  تردید

پیدایش اختال  فکری

پدید دمدن 
اختالفات 

کالمی

شیع 

خوارر

اشاعره

معتزل 

مرجئ 
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 نتیجه 
 :جین مقاله، با ندف بررسی جریان شگاسی ناکثین با تأکید بر نهج جللالغه به نتایج ذی  دست یارت

شموجند تاریخی گوج  جین جسمت که طلحه و زبیر به جنگیز  به خالرت رسیدن در بت  عثمان شرکت کرد  .6
جین جدعا رج  جمام. جست جز سمر زور و ججلار بود جمام علیآن دو به دروغ مدعی بودند، بیعت با . بودند

 د.رد کردن
جز  یکی دجنسمممتگد.یسمممته میخالرت شممما ین، خود رج برجیناکث یر به عگوجن سمممرجن جصممملیطلحه و زب. 2

بودند که عثمان  یآنان به دروغ مدع. ان بت  عثمان بودیه جمام، جر یمن در شمممورش علینماکث ینمابهمانمه
نای گذشممته نیز سمملب شممد که گهیک. کگدیت میجز باتالن عثمان حما یمظلومانه کشممته شممد  و عل

 .دن جمام به حقوق خود شوندیمخالفان مان  رس
حه نگاری به طلممم در نامهرنلر حزب جمویطللی سرجن ناکثین و جز طرری تحریک معاویه مممحس ریاست. 9

 .سرجن ناکثین در خونخوجنی خلیفه مقتول جز عوجم  پیدجیش جلهه ناکثین بود و زبیر و جدعای دروغین
مذجکر  و مکاتله : ، چهمار رجنلرد جسممماسمممی رج به کاربرد،در برخورد بما نماکثینجممام جمیر جلمؤمگین. 1
در  جمام. ، برخورد باط  نظامی، مجازجت حصممر وطرد سممیاسممی وعفو عمومی( برخورد مسممالمت آمیز)

  و آمیز به جگدجدن مسممالمتکرد رجنی برجی پایانگفت و تالش میهات مخالفان رج پاسممخ میجبتدج، شممل
ارت، با مخالفان خود تا آنجا که به وحدت و ییجگر جز جین رج  به نتیجه دلخوج  دسمممت نم. خصممموممت بیابد

رنیز بار و بهرآمیز پخشونتکرد و جز جبدجمات رسمید، با مدجرج برخورد میجمگیت جامعه جسمالمی آسمیلی نمی
مگیت زدند و جدر مرحله آخر، جگر مخالفان دسمت جز دشمگی برندجشته و دست به بیام مسلحانه می. کردمی

 کرد، نرچگد درجندجختگد، به ناچار باطعانه با آنها برخورد مینا و ججتماع جسالمی رج به خطر میشمهرنا، رج 
 .نمودیلفان غفلت نمجین مرحله نیز جز ندجیت و جرشاد مخا

گردید و  جریمان ناکثین در عصمممر خود موجب به جنحرجف کشمممید  شمممدن برخی جز یارجن جمام علی. 5
ب عالو  بر جین، موج. جی به دنلال بدرت طللی و کسمممب مقام به بیرجنه ررته و جز حقیقت دور شمممدندعد 

 .صفین و نهروجن گردید جیجاد تفربه در جمت جسالمی و پیدجیش دو رتگه شوم دیگر یعگی جگ 
ز یپس جز جگ  جم  برخی جز مسمملمانان یکدیگر رج تکفیر نمود  و کشممتن و ریختن خون نمدیگر رج جا. 1

ریان ج. گشممت نای مسمملمان دشمموجرشمممردند و بدلی  شمملهاتی که بوجود آمد، جرزیابی عملکردنا بر تود 
نای ان تود ینا در من درگیرییدتر ین و شدیه بزرگتر یو ماناکثین موجب جختالف و تفربه در جمت جسمالمی 

 .  د آوردبه وجو یعقیدتی مختلف –نای رکری د و مذجنب کالمی و نحلهیمختلف مسلمانان جن  بلله گرد
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 منابع 
 .روالدوند یمحمدمهد مترجم:  ش،1378، ميقرآن رر .
: تهرجن ،ید یشه دجعفریسمترجم: ن،یبن حس محمد ،یرضم فیشمر  گردآورند : ش،1376، نهج البالغه.

 یو ررنگگ یجنتشارجت علم
 ی: مؤسمممسمممه جالعلمروتیب ،شیییرح نهج البالغه ،ق1415 ،بن نلة جلله دیعلد جلحم د،یجلحد یجب جبن .1

 ت.للمطلوعا
 .: دجر جلفکرروتیب ،معرفة الصحابة یأسد الغابة ف ،ق1419، بن محمد  یعل ،یجزر  ریجث جبن .2
: ترویب ،یعمر علدجلسممالم تدمر  :قیتحق، خيالجار  یال امل ف ،ق1417، __________________ .3

 .یدجر جلکتاب جلعرب
 .: دجرجالضوجءروتیب ،یر یش یعل قیتحق ،ال جوح ،ق1411، جحمد ،یجعثم کور جبن .4
کان، جحمد بن محمد جبن .5  .هی: دجرجلکتب جلعلمروتیب ،و انباء ابناء الدمان انیاالع اتیوف ،ق1419، خل 
 .یجلترجث جلعرب اءی: دجرجحروتیب ،یالطبقات ال بر  ق،1417، سعد، محمد بن سعد جبن .6
بانر :  ،ینگدجو  دیعلد جلحم ق،یتحق ،بالغات النسییاء، تایب ،طانر یجحمد بن جب ،یخرجسممان فوریط جبن .7

 .لهیدجرجلف 
محمد  یعل قیتحق ،معرفة األصیییحاب یف عیابیاالسیییج ،ق1412، بن علمد جللمه وسمممفیعلمدجللر،  جبن  .8

 . یدجر جلج: روتیب ،یجللجاو 
: روتیب ،یر یشممم یعل قیتحق ،اسیییةیاإلمامة و السییی ،ق1411، علد جلله بن مسممملم ،یگور ید لهیبت جبن .9

 .دجرجألضوجء
: روتیب ،علد جلوجحد یمصطف قی. تحقةيالنبو رةیالسی ،ق1417،  یجسمماع ،یدمشمق یبرشم ریکث جبن .11

 .دجرجلمعررة
هرجن: ط ،یجبوجلقاسمممم جمام تصمممحی : ،تجارب االمم ش، 1369، بن محممد ه،جحممدیممسمممکو جبن .11

 .جنتشارجت سروش
 .للمطلوعات ی: مؤسسه جالعلمروتیب ،لسان العرب ،ق1426، مگظور، محمد بن مکرم جبن .12
 .نی: دجر جلثقلروتیب ،شرح نهج البالغه ،ق1421، یبن عل ثمیم ثم،یم جبن .13
 .: دجرجلمعررهروتیب ،گرجنیجلسقا و د یمصطف قیتحق ةيالنبو رةیالس ،تایب، نشام، علد جلملک جبن .14
 .: دجرجلتعارف للمطلوعاتروتیب ،عةیالش انیاع ،ق1424، محسن دیس ،یعامل نیجم .15
 .هیهرجن: دجرجلکتب جالسالمط ،ريالغد ،1374، بن جحمد نیعلد جلحس ،یگیجم .16
 .: دجرجلفکرروتیب ،یالبخار  حیصح ،ق1414،  یمحمد بن جسماع ،یبخار  .17
: روتیب ،یزرکل اضیزکار و ر   یسه قیتحق ،من انسیاب األشیراف ،ق1417، ییحیاحمد بن  ،یبالذر  .18

 .دجرجلفکر
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مؤسمممسمممه بم:  ،در دائرة المعیارف اسیییالم امبرییدیانواده پ ريتصیییو ، 1387، محمود ،یدجور  زجد یتق .19
 ی.شگاسعهیش

 .یجسالم قاتیتهرجن: مرکز مطالعات و تحق ،تحو  دولت و دالفت خيتار  ش،1373، رسول ان،یجعفر  .21
 .نیی: دجرجلعلم للمالروتیب ،الصحاح ،ق1417، بن حماد  یجسماع ،یجونر  .21
 .جلترجث اءیالحتیآل جلل: مؤسسة روتیب ،عةیوسائل الش ، ق 1413، عاملی، محمد بن حسن حر .22
 .یجسالم  اتیتهرجن: سازمان تلل ،دوارج یر ییعلل ش ل ش،1372، شکرجلله رند،خاد .23
بم: مؤسممسممه ررنگگی  ،معاصییر رانيف ری ا شییناسیییاني ر  ش،1388، نیپگا ، علدجلحسمم خسممرو .24

 .جسالمی نیحکمت نو
 . .تهرجن: دجنشگا  تهرجن ،لغت نامه)فرهنگ مجوسط دهخدا( ش،1385، جکلر یعل دنخدج، .25
 .ی: دجر جلکتاب جلعربروتیب ،یتدمر  قیتحق ،االسالم خيتار  ،ق1413 ، محمد بن جحمد ،یذنل .26
 .هی: جلدجرجلشامروتیب ،م ردات ال اظ القرآن ،ق1412، بن محمد نیحس ،یجصفهان رجغب .27
 .ی. بم: مؤسسه جلگشر جالسالمالملل والنحل یبحوث ف ش،1372، جعفر ،یسلحان .28
 .: دجر و مکتلة جلهاللروتی. بالملل و النحل ،م1998، میمحمد بن علد جلکر  ،یشهرستان .29
 .یجسالم. بم: درتر جنتشارجت هیال ق حضرهيمن ال  ،ق1413، یمحمد بن عل صدوق، .31
تهرجن: سازمان جنتشارجت  ،یالنیگمدرس  یترجمه مرت  ،الخصیا  ،ش1362، _____________ .31

 .دجنیجاو
، میمحمممد ابو جلف مممم  جبرجن قیتحق ،األمم و الملوک خيتییار  ،ق1387، ریمحمممد بن جر  ،یطملمر  .32

 .دجر جلترجث: روتیب
 .ثیدجرجلحد، بم: االعهم یالنب رةیمن س حیالصح ،ق1426، یجعفرمرت سید ،یعامل .33
محمد  ا،یترجمه عطا محمد سردجرن ،اسالم خيدر تار  شهينقش عا ش،1375، یمرت مسمید ،یعسمکر  .34

 .ریتهرجن: جنتشارجت مگ ،گرجنیو د یصادق نجم
 .بم: دجر جلهدی ،خي واهر الجار  ،ق1425، یعل ،یعامل یکورجن .35
 .: مؤسسة جلرسالةروتیب ،رند العما  ،ق1419، یعل ،ینگد  یمتق .36
 .یجلترجث جلعرب اءی: دجر الحروتیب ،بحار األنوار ، ق1413، بن محمدتقیمحمدبابر  ،یمجلس .37
 .یتهرجن: نشر ن ،یدجم ان یترجمه محمود مهدو ، نبرد  مل ش،1367، محمد بن محمد د،یمف .38
 .دیمف خیش یبم: جنتشارجت کگگر  جهان، یاألمال ،ق1413، _____________ .39
تهرجن: دجرجلکتب  ،بر نهج البالغه یامام شیییرح تازه و  امع امیپ ش،1375، ناصمممر ،یرجز یشممم مکمارم .41

 .ةیجالسالم
 .بم: نشر وثوق، و زمامداران   یامام عل ش،1377، محمدیعل ،یلیرجلیم .41
 .بم: بوستان کتاب ،مؤمنان ریدر م ومت امنقش همسران رسو  ددا ش، 1389، یتق ،یوجرد .42
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شمرح نهج جللالغه، مصممح   یش، مگهاث جللرجعة ر1358 ،یجلله ناشمم بیحل رزجیم ،ییخو یناشمم .43
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