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چکیده

اثبات جانشیی پیامبر گرامی اسالم
که در بیانات حضررررت علی

در قالب استدالل منطقی ،امری است
در ضرررمن هطبهها و نامههای ایشرررار در

نهجالبالغه قابل توجه اسررتح حضرررت در این مسرر له به صرررح ادعای حق
جانشررینی بسررنده نکرده اسررت ،بلکه ادعای هویا را با مسررتندات کافی و
ا ستداللهای قوی و منطقی همراه اختم ا ستح در این نو شتار تالش شده
ا ست هطبهها و نامههایی که ح ضرت در آرها به م س له هالفت پرداهته و در
برابر مخالفین به شرررایسرررت ی های هویا احتجاج نمودهاند ،بررسررری و در
قالبهای معمول و پذیرفته شده منطقی ن شار داده شودح نتایج ن شار میدهد
،
که ادله ایشررار بر اثبات جانشررینی هویا پ از رحلت پیامبر اسررالم
عالوه بر اسررتحکام مقدمات براهین ،از سرراهتار و شررکل منطقی صررحیحی نی
برهوردار ا ست؛ به گونهای که جای هیچگونه شبهه و تردیدی باقی نمیگذاردح
 ،مبنای
توانایی ،شررایسررت ی ،هویشرراوندی و توصرریههای پیامبر اسررالم
استداللهای ایشار قرار گرفته استح در رویارویی با مخالفین ،حضرت از قیاس
جدلی نی بهره میگیردح هر چند در برههای از زمار ،مصررالج جامعه اسررالمی
ایجاب میکرد که حضرت برای پرهی از تفرقه ،طریق سکوت را برگ یندح
واژگان کلیدی
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مقدمه

رهبری جامعه اسالمی که خود عامل اساسی وحدت ،انسجام و هیشرفت آن به شمار میرود ،هس از
رحلت هیامبر گرامی اسببالم

 ،میان مسببلمانان در مورد این که چه کسببی باید راه ایشببان را ادامه

دهد؟ اختالف افتاد و موجب انشببقاق و گسببسببتگی تاریخی و دامنهداری شببد که تاکنون آسببیبهای
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فراوانی بر هیکره اجتماع م سلمانان وارد ساخته ا ست .این اختالف که از حوزه نظر به میدان عمل نی

120

کشیده شد ،به اب اری برای اجرای نقشههای شوم دشمنان علیه اسالم و مسلمین مبدل شده است.
به هر شبببکل ،عموم مسبببلمانان اتفاق نظر دارند که هس از رحلت هیامبر ب رگوار اسبببالم

 ،جامعه

میفرماید:

اسالمی میبایست به دست فردی شایسته رهبری شود ،چنان که امیر المومنین
ْ َ َ ٍّ َ ْ َ
َ ُ َ ُ
اج ٍر» (نهجالبالغم ،خطبم )40
ف
اس ِمن أ ِمی ٍر بر أو ِ
«و ِإنم ال بد ِل ن ِ
« ام بم طور مط ق نیازمند رهبر و زمامدار ا تا در پناه آن ،اهداف مردل از
جم م نیازها و امنیتشان محقق گردد خواه زمامدار نیکوکار باشد خواه بدکار»
اما اختالف در این اسببت که آیا هیامبرگرامی اسببالم

 ،امت مسببلمان را بدون رهبر و جانشببین رها

کرد و انتخاب زمامدار را به عهده ایشان وانهاد ،یا این که با تعیین جانشین ،تکلین امت بعد از خود را
معلوم ساخت؟ در این باره ح ضرت علی

ت صریح میکند که هیامبر

تکلین امت خویش را با

نشان دادن راهی روشن و نشانهای معین آشکار ساخت (همان ،خوبه .)1
حضرت علی

با بیان معیارهای شایستگی رهبری و برشمردن این نشانهها در باب رهبری امت؛
1

بر حقانیت و اولویت خویش نسببببت به جانشبببینی خود که یک منصبببب الهی نی به شبببمار میرود،
ا ستدالل میکنند (همان ،خوبه  .)131-164-173هدف ح ضرت این نبود که به هر قیمتی به حق
خود دسبببت یابد ،بلکه وحدت امت اسبببالمی را بر هر امر دیگری ترجیح میداد (همان ،خوبه  .)5از
مجموع سخنان ای شان در کتاب شرین نهجالبالغه چنین بر میآید که ح ضرت بنای ا ستداللهای
خود در مسببئله جانشببینی هیامبر اسببالم

را بر سببه میور وصببیت رسببول خدا ،شببایسببتگی و

 - 1با توجه به این که حضرت علی (ع) در مقابل مخالفین قرار دارد و مخاطب استداللهای ایشان کسانی هستند که
حق جانشینی را از او سلب نمودند ،بیشتر از واژه خالفت استفاده شده است .در حالی که به اعتقاد متکلمین شیعی،
امامت ایشببان یک منصببب الهی اسببت که مسببتند به قرآن و سببنت هیامبر گرامی اسببالم (ص) اسببت (جمعی از
نویسندگان ،1381 ،ص.)169 :
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خویشاوندی با وی قرار داده است (موهری ،1358 ،ج ،16ص .)463 :در این مقاله سعی شده است
دالیل حضرت در اثبات جانشینی بالفصل خویش هس از رسول گرامی اسالم

را در قالب اشکال

و قیاسهای منوقی ن شان داده شود تا معلوم گردد هر چند در برههای از تاریی گوش شنوایی نبود یا
فضای اختناق اجازه شنیدن سخن حق را نمیداد ،اما آیندگان این سخنان را مقوعی و مشمول گذر
زمان تلقی نخواهند کرد؛ چرا که قلمرو برهان ،میدود به زمان نی ست ،بلکه عرصههای تاریخی را در
مینوردد و چی ی ج تعصبببب جاهالنه مانع شبببفافیت و ظهور آن نخواهد شبببد .برای این منظور به
میداند (نهجالبالغه ،خوبه  ،2و نامه  28و  .)6به این نکته نی باید توجه داشبببت که قالب سبببازی
عبارات حضرت در شکلهای قیاس منوقی مستل م تغییرات صوری ج یی میباشد؛ زیرا گاهی برخی
مقدمات برهان به سبببب اقتضببای زبان میاورهای و زیبایی کالم و یا بداهت و وضببو آن ،میذوف
است که در ساختار صوری قیاس ظاهر میگردد.
اثبات ضرورت وجود حاکم و زمامدار در جامعه (خ)40

در جنگ صفین هنگامی که با دسیسه امویان ،امام علی

ناگ یر به هذیرش حکمیت شد ،خوارج

قالبهای منطقی استداللهای علی (ع)
در اثبات جانشینی خود از منظر نهجالبالغه

بررسی خوبهها ونامههایی هرداختهایب که امام

با برهان و دلیل روشن ،حق خالفت را از آن خود

چنین اظهار کردند که وی با هذیرفتن حکمیت ،در کار خالفت خویش دچار تردید بوده است .از طرفی
مدعی بودند که چون م سلمانان با او بیعت کرده بودند ،ای شان حق ندا شت در این باره داوری کند .به
همین جهت شعار «ال حکب اال لله» 1سر دادند و معتقد بودند هارهای از مسایل هست که بنده میتواند
در آن داوری کند .اما مسبببایل دیگری نی وجود دارد که حکومت مردمان در آن روا نیسبببت .به همین
جهت حضببرت و تمام کسببانی که به حکمیت روی آوردند متهب به کفر شببدند (عسببکری1412 ،ق،
ج ،1ص.)85
حضرت علی

در خوبه  40در برخورد با این ماجرا میفرماید:
َ َُ ُ ُ َ َ
َ
َ ْ
َ
َ َ ُ َ ٍّ َ ُ َ َ ٌ َ
ون ال ِإ ْم َرة ِإال
اطل؛ ن َع ْم ِإن ُم ال ُحک َم ِإال ِل ِم َو ل ِکن هؤال ِء یقول
«ک ِ مة حق یراد ِبها ب ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
اج ٍر ی ْع َمل ِف ِإ ْم َر ِت ِم ال ُمؤ ِم ُن َو ی ْس َت ْم ِت ُع ِفی َها
اس ِم ْن أ ِمی ٍر َب ٍّر أ ْو ف
ِل ِم َو ِإن ُم ال ُبد ِل ن
ِ
ِ
َْ
ُّ ُ
ْ
َ َُ
َْ َ
ْ َ
َْ
ِّ ُ
الس ُبل
الک ِاف ُر َو ی َب غ ال ُم ِفی َها اْل َجل َو ی ْج َم ُع ِب ِم الف ُء َو یقاتل ِب ِم ال َع ُد ُّو َو تأ َم ُن ِب ِم

ْ ْ َّ َّ
 - 1اشاره به آیه شریفه« :إن ال ُیک ُب إال لله» (انعام.)57/
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ْ َ َ َ ٌّ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ ْ َ ُ
َ َْ
َ
اج ٍر» (نهج-
و یؤخذ ِب ِم ِل ض ِعی ِف ِمن الق ِوی حت یست ِریح بر و یستراح ِمن ف ِ
البالغم ،خطبم « ،)40ال حکم اال ل م خن حق ا
شده ا

در

ا

کم از آن اراده باطل

کم فرمان جز فرمان خدا نیس ؛ ول اینها معتقد

هستند زمامداری جز برای خدا روا نیس

در حال کم مردل بم زمامداری نی

یا بد نیازمند هستند تا مومنان در ایم حکوم آنان ،بم کار خود مشرول و
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حت کافران هم بهرهمند شوند و مردل در ایم ا تقرار حکوم  ،زندگ کنند
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بم و ی م حکوم  ،بی المال جمع آوری م گردد و بم کم

آن با دشمنان

م توان مبارزه کرد ،جادهها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفتم
م شود نیکوکاران در رفاه و از د

حضبببرت علی

بدکاران در امان م باشند»

در این خو به ضبببرورت وجود زمامدار را مور میکند؛ از این جهت که نظام

اجتماع ،برخالف دیدگاه هرج و مرج طلبی و آنارشبببیسبببتی ،1ج با اقتدا و الت ام به رهبری افرادی
مقتدر که از تصبببمیب آنان تبعیت شبببود ،ام کان هذیر نیسببببت (آشبببوری ،1351 ،ص.)32-30 :
آنارشببیسببتها در تاریی اسببالم در قالب گروهی به نام "خوارج" ظهور کردند (مالصببدرا ،1378 ،ص:
.)210
قالب منوقی سخنان حضرت به شکل برهان خلن چنین است:
 اگر وجود زمامدار ضروری نباشد ،امور جامعه ساماندهی نخواهد شد. اگر امور جامعه ساماندهی نشود ،جامعه انتظام نخواهد یافت. درحالی که انتظام جامعه مفروض است (خلن).نتیجه :چنین نیست که وجود زمامدار ضروری نباشد (وجود زمامدار ضروری است).
این برهان را میتوان در قالب قیاس اقترانی نی نشان داد:
 وجود زمامدار موجب ساماندهی امور جامعه است. هر آنچه موجب ساماندهی امور جامعه باشد ،ضروری است.نتیجه :وجود زمامدار ضروری است.

1 - Anarchistic.
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اثبات ضرورت تعیین جانشین از طرف پیامبر

حضرت علی
َ َّ َ ُ
«خلن فیک ْب

در خوبه اول نهج البالغه میفرماید:
َ َ َّ َ ْ َ
َ َ ََ َ
ً َ َ
ال ْنب ی ُاء فی ُأ َمم َها إ ْذ َل ْب ی ْت ُر ُک ُ
وه ْب َه َمال بغیر طریق َواضبببح و ال علب قا ب»
ما خل فت

(نهجالبالغه ،خوبه « ،)1رسببول گرامی اسببالم

در میان شببما مردم جانشببینی برگ یده اسببت،

همانطور که هیامبران گذشبببته برای امتهای خود جانشبببین برگ یدند؛ زیرا آنها انسبببانها را هرگ
سرگردان رها نکردهاند و بدون معرفی راهی روشن و نشانههای استوار از میان مردم نرفتند».
طبق این بیان الزم اسبببت برای برقراری آنچه که هیامبر گرامی اسبببالم
مردم ،شرع و ّ
سنت قرار میدهد ،تدبیر و اندی شه شود .فایده این تدبیر ،استواری خلق و هایداری آنها
بر معرفت خالق و ذکر همیشگی خدا و معاد و جلوگیری از فراموشی ّ
سنت و شرع ،بعد از انقواع وحی
میبا شد (ابن میبب1417 ،ق ،ج ،1ص .)420 :چی ی که رسول گرامی ا سالم

مانند سایر انبیا

در میان مردم برقرار کرد ،طبق فرمایش خودشبببان ،هب کتاب و هب عترت و اهل بیت

 1بود؛

جانشببینانی که شببایسببتگی حفظ شببریعت او را دارند؛ و این چی ی اسببت که تنها در هیامبر خاتب
دیده میشود.
کالم حضرت در قالب برهان خلن چنین میشود:
 -اگر هیامبر

قالبهای منطقی استداللهای علی (ع)
در اثبات جانشینی خود از منظر نهجالبالغه

آن را در امور و مصبببالح

در بین شبما جانشبین تعیین نکرده باشبد ،آنگاه امت را بدون راه روشبن و نشبانهای

هابرجا رها کرده است.
 اگر امت را بدون راه رو شن و ن شانهای هابرجا رها کرده با شد ،شریعت او به د ست فرامو شی سکردهخواهد شد.
 اگر شریعت او به دست فراموشی سکرده شود ،نقض غرض است (خلن)نتیجه :چنین نیست که هیامبر

در بین شما جانشین تعیین نکرده باشد.

َ
َّ
ُ َ َ ْ ْ
سببئل أمی ُر ال ُمؤمنی َن (ع) َع ْن َم ْع َنی ق ْول َر ُسببول الله
 - 1در روایتی در باب مصببادیق اهل بیت (ع) چنین آمده اسببت:
َ َ َّ
ُ َّ َ َ
ْ
ْ
ْ ْ َ َ ََ ْ
ُ
َْ ُ
َ
ْ
اب الله َو عت َرتی م َن العت َرة قال أنا َو ال َی َسبب ُن َو ال ُی َسببی ُن َو ال َّمة الت ْسبب َعة م ْن ُولد
(ص) إنی ُمخلن فیک ُب البقلین کت
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َّ َ ْ َ
َّ
َ
ون ک َت َ
اب الله َو ال یفارق ُه ْب َحتی یر ُدوا َعلی َر ُسول الله حو ضه )طبرسی،
ال ُی َسین تا س ُع ُه ْب َم ْهدی ُه ْب َو قا ُم ُه ْب ال یفارق
1390ق ،ص.)386 :
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ویژگیهای سزاوارترین افراد به خالفت
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حضرت علی

124

در خوبه  173از وی گیهای کسی که س اوار خالفت است سخن به میان میآورد:
َ
َ َ
َ
َ
َ َْ َْ
« َأی َها النا ُس إن َأ َ
اس ِب َهذا اْل ْم ِر أق َو ُاه ْم َ ی ِم َو أ ْ ُم ُه ْم ِبأ ْم ِر ال ِم ِفی ِم ف ِإ ْن
الن
ق
ح
ِ
َ َ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ َ ْ ََِ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ُ َ َ
اإل َم َامة ال ت ْن َع ِق ُد َحت
ان
ک
ن
ئ
ل
ی
ر
م
ع
ل
و
ل
وت
ق
ب
أ
ن
إ
ف
ت
ع
ت
ا
شر ش ِاغ
ِ ِ
ِ
َِ ِ
ِ ِ
َ
ٌ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ی ْح ُض َر َها َ امة الناس َ[ما] ف َما إل ذلك َ بیل َو لک ْن أ ْه َها ی ْحک ُم َ
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اب َ ْن َها ثم لی َس ِل ش ِاه ِد أن یر ِجع و ال ِل ر ِائ ِ أن یختار» (نهجالبالغم ،خطبم
ّ
« ،)173ای مردل! زاوارترین اشخاص بم خالف  ،آن کس ا کم در تحقق
حکوم نیرومندتر ،و در آگاه از فرمان خدا داناتر باشد ،تا اگر آشوبگری بم
فتنم انگیزی برخیزد ،بم حق باز گردانده شود ،و اگر رباز زد با او مبارزه شود
بم جانم وگند! اگر شرط انتخاب رهبر ،حضور تمام مردل باشد هرگز راه
ّ
برای تحقق آن وجود نخواهد داش  ،ب کم آگاهان دارای صالحی و رأی ،رهبر
و خ یفم را انتخاب م کنند ،کم مل آنها نسب بم دیگر مس مانان نافذ ا ،
آنگاه نم حاضران بیع کننده ،حق تجدید نظر دارند و نم آنان کم در انتخابا
حضور نداشتند حق انتخاب دیگر را خواهند داش »

در این عبارت حضرت علی

ابتدا اشاره میکنند که س اوارترین شخص برای حکومت چه کسی

است .این بیان در قالب قیاس شکل اول چنین است:
 -علی

نیرومندترین فرد و آگاهترین آنان است.1

 نیرومندترین فرد و آگاهترین آنان شایسته زمامداری است.نتیجه :علی

شایسته زمامداری است.

در ادامه با اسبتداللی دیگر در قالب قیاس اقترانی شبکل اول ،هیآمدهای فرد شبایسبته را چنین بیان
میکند:
 -علی

س اوارترین فرد برای خالفت است.

 س اوارترین فرد برای خالفت ،فتنهگر را به حق باز میگرداند و اگر سرباز زند با او مبارزه میکند.نتیجه :علی

(درسبببایه خالفت و حکومت) ،فتنهگر را به حق باز میگرداند و اگر سبببرباز زند با او

 - 1این مقدمه در عبارت ایشان میذوف است که در ادامه با قراین و شواهد کافی اثبات میگردد.
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مبارزه میکند.
اثبات مقدمات برهان

ثبوت ف ضیلت شجاعت برای امام

به تواتر رو شن ا ست تا آن جا که شجاعت علی در باره مردان

شببجاع ضببرب المبل اسببت (ابن میبب1417 ،ق ،ج ،1ص .)194 :بر اسبباس شببواهد متواتر تاریخی
اسالم ،او قهرمان بی بدیل میادین نبرد بدر و حنین ،فاتح خیبر ،حافظ جان هیامبر

در احد است.

علی

در روز خندق وارد کرد از اعمال امت من تا روز قیامت برتر است».

در زمینه دانش و آگاهی حضرت باید به این مهب توجه داشت که ایشان از کودکی در خانه رسول خدا
هرورش یافت (عسبببکری ،1382 ،ج ،2ص )40 :و به دلیل همین قرابت بود که امام
کسی بود که به رسول خدا ایمان آورد و هیامبر

نخسبببتین

کاملترین مردم بود و در جایی که قبول ،تام و موثر

باشد ،فعل قویتر و تامتر خواهد بود و میدانیب که دانش در خردسالی ،مانند نقشی است که بر سنگ
در مورد فضیلت دانش آن حضرت فرمودند:

میماند .در همین راستا بود که رسول گرامی اسالم
ُ ْ ْ
ََ
«أنا َمدی َنة العلب َو َعلی َب ُاب َها» (دیلمی ،1412،ج ،2ص« ،)212 :من شبببهر علب و علی

باب آن

است» .همچنین حضرت در وصن دانش خود میفرماید:
َ َ
ُ
َ َ َ َْ
ُ
َ َ ََ ُ
« َأی َها الن ُ
اس َ ِون ق ْبل أ ْن تف ِق ُد ِون فَلنا ِبط ُر ِق الس َم ِاء أ ْ ُم ِم ِّن ِبط ُر ِق
َْ
اْل ْرض» (نهجالبالغم ،خطبم « ،)189ای مردل قبل از آن کم مرا از د دهید
از من بپر ید؛ زیرا من بم راههای آ مان آشناتر از راههای زمین هستم» بنا بر
این او در خن ،امیر بیان ،در جنگ شیر ژیان و در دانش ،رآمد زمان ا
امر زمامداری و امامت مسببتل م آن اسببت که امام در اصببول و فروع دین داناتر از دیگران باشببد تا هر
کاری را در جای خود انجام دهد ،همچنین الزمه این امر ،حفظ و مراعات حدود الهی و عمل به
آنها ست .این امر م ستل م آن ا ست که از همه افراد مردم زاهدتر و هارساتر و عادلتر با شد (ابن میبب،
1417ق ،ج ،3ص.)624 :
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قالبهای منطقی استداللهای علی (ع)
در اثبات جانشینی خود از منظر نهجالبالغه

در ماجرای خندق در خصبببوص شبببجاعت او فرمود« :ضبببربة علی یوم
همین بس که هیامبر
الخندق أفضل من أعمال ّأمتی إلی یوم القیامة» (طبری آملی کبیر1415 ،ق ،ص « ،)648 :ضربتی

125

ثمره درخت پیامبر

اولی به خالفت است

در ماجرای سبببقیفه هر یک از مهاجران و انصبببار خود را الیقتر از

هس از رحلت هیامبر اسبببالم

دیگری میهنداشببت .بعضببی انصببار گفتند :از ما امیری ،و از مهاجران امیری؛ ولی ابوبکر این رای را
نکذیرفت و گفت چنین اقدامی وحدت مسلمانان را به هب میزند .امیر از ما و وزیران از انصار که بدون

پژوهشهای نهج البالغه ،تابستان  ،1397شماره 57

مشببورت آنان کاری صببورت نگیرد (شببهیدی ،1388 ،ص 113 :و  .)114وی در تایید سببخن خود
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نی نقل کرد که فرموده است:

روایتی از هیغمبر اسالم
ََ ٌ َ
َْ
اْلئم ُة م ْن ُق َریش َف َ ْم ی َ
وج ْد ِإ َم ٌال ضالل أ ْو َح ٌّق ِإال ِم ْن ُهم» (مج س 1404 ،ق،
«
ِ
ِ
ٍ
ج ،18ص« ،)133 :ائمم از قریش ا »
وقتی در  28صفر سال  11هجری ماجرای سقیفه را برای امام

بیان کردند ،هر سید :ان صار چه

گفتند؟ هاسی شنید که انصار گفتند :زمامداری از ما و رهبری از شما انتخاب گردد .امام

فرمود:

چرا با آنها به این سخن ر سول خدا ا ستدالل نکردید که آن ح ضرت درباره ان صار سفارش فرمود :با
نیکان آنها به نیکی رفتار کنید و از بدکاران آنها در گذرید .هرسبببیدند که چگونه این حدیث انصبببار را از
زمامداری دور میکند؟ هاسببی دادند  :اگر زمامداری و حکومت در آنان بود سببفارش کردن درباره آنها
معنایی نداشببت( 1شببرین رضببی ،1388 ،ص .)83 :سببفارش کسببی را به دیگری کردن به این معنی
اسببت که سببفارش شببونده متولی کارهای فرد یا گروهی اسببت که مورد سببفارش قرار گرفتهاند .بدیهی
است کسی که در باره او سفارش شده است ،نمیتواند سرهرست سفارش شونده باشد .بنا بر این انصار
مشمول زمامداری نخواهند بود.
استدالل حضرت در قالب قیاس استبنایی به شکل زیر است:
 اگر زمامداری و حکومت در انصار بود ،سفارش کردن درباره آنها معنایی نداشت. لکن چنین نیست.2َ َ َ ْ
َ َ ُ ْ ُ
ُ
 - 1ل ْو کان اإل َم َامة فیه ْب ل ْب تکن ال َوصیة بهب (نهجالبالغه ،خوبه .)67
 - 2یعنی سفارش هیامبر (ص) در مورد آنان بدین معناست که آنان زمامدار نخواهند بود .قضاوت عرف در چنین موردی
این است که توصیه به رعایت حال و شفاعت در حقمر وس (افراد تیت سرهرست) به ر یس داده می شود ،هیچگاه
به رعیت و افراد تیت قیمومت و سرهرستی نمیگویند مراقب دولت و سرهرست خود باشید .بنا بر این چون وصیت در
حق انصار شده است ،امامت و خالفت حق آنها نیست (ابن میبب1417 ،ق ،ج ،2ص.)399 :
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نتیجه :زمامداری و حکومت در انصار نیست.
سکس ح ضرت هر سیدند که قریش در سقیفه چه گفتند؟ جواب دادند :قریش میگفتند ،ما از درخت
رسالتیب! امام

فرمودند :به درخت رسالت استدالل کردند ،اما میوهاش را ضایع ساختند (شرین

رضی ،1388 ،ص .)83 :در این عبارت نی حضرت استدالل قریش (مهاجران) را مردود میدانند.1
مصببداق «ثمره» از منظر حضببرت ،خود و اهل بیتش میباشببند2؛ زیرا آنها میوه شبباخههای هر برگ
درخت اسبببالماند ،همان گونه که لفظ «شبببجره» را برای قریش به کار برده ،لفظ «ثمره» را به عنوان
باره خالفت ایشان روا داشتند.
ممکن است منظور حضرت از میوهای ضایع کردند ،سنت خدا باشد .همان چی ی که موابق اعتقاد و
باور آن حضرت ،ذییق بودن آن ب رگوار را برای خالفت واجب میکرد .با این توضیح روشن است که
سنت خدا ثمره هیامبر به شمار میرود و اهمال کاری مردم ،ترم وظیفهای بود که در رعایت حق امام
صورت هذیرفت.
با این تفصیل ،سخن امام

به من له برهانی است علیه قریش ،مانند برهانی که علیه انصار اقامه

کردند .تو ضیح برهان این ا ست که اگر قریش از ان صار به امر خالفت س اوارتر بودهاند! به این دلیل
ّ
بوده اسببت که خود را شببجره هیامبر ّ
معرفی کردهاند .به همین دلیل من بر قریش حق تقدم دارم؛ زیرا
من ثمره آن درخت هسبببتب ،میوه درخت به دو دل یل از درخت مهبتر اسبببت :یکی این که ن دیکی،
قرابت و م یت میوه برای صبباحب درخت بس بیار روشببن اسببت .دیگر این که منظور از کشببت درخت و
 - 1ایشان در بیانی دیگر در ُقالب نظب ،تصمیمات سقیفه را به شکل مستدل نادرست معرفی میکنند:
فکیبن بهذا و المشیرون غیب
«فإن کنبت بالشبوری ملکت أمبورهب
فغیببببرم أولی بالنبی و أقرب» (نهجالبالغه ،حکمت .)190
و إن کنت بالقربی حججت خصیمهب
«اگر با شورا کار آنان را به دست گرفتی چه شورایی بود که مشورت دهندگان در آنجا نبودند ،و اگر از راه خوی شاوندی بر
مدعیان ّ
حجت آوردی ،دیگران از تو به هیامبر ن دیکتر و س اوارتر بودند».
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ً َ َ ً َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
َ َْ
ُ
 - 2از امام باقر (ع)ُ در تف سیر آیه شریفه« :أ لب تر کین ضرب الله مبال کلمة طیبة ک شجرة طیبة أ صلها ثابت و فرعها
َّ ُ ْ ُ َ ُ َّ
ْ
السماء تؤتی أ کلها کل حین بإذن َربها» (ابراهیب  )25- 24 /نقل شده است که فرمودند:
فی
«شجره هیامبر ،فرع آن علی (ع) ،ثمره آن حسن و حسین (ع) ،شاخه آن فاطمه (س) ،شعبههای مختلن آن سایر ا مه
فرزندان فاطمه (س) ،و برگهای سببب آن ،ش بیعیان و ّ
میبان اهل بیت و علی (ع) هسببتند» (حسببکانی1411 ،ق،
ج ،1ص.)406 :
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قالبهای منطقی استداللهای علی (ع)
در اثبات جانشینی خود از منظر نهجالبالغه

ا ستعاره در باره خود به کار گرفته ا ست؛ و مق صود از تباه ساختن آن ب رگوار ،سهل انگاریی بود که در

127

تولید آن در حقیقت میوه است و اگر درخت اهمیت دارد به دلیل میوه آن است.
ّ
بنا بر این حق اعتراض برای ان صار ن سبت به خالفت قریش همچنان باقی ا ست و یا این که خالفت
حق حضبببرت باشبببد .چه اگر شبببجره بودن قریش دلیل معتبری برای خالفت باشبببد ،به همین دلیل
ّ
خالفت حق ثمره است نه شجره (ابن میبب1417 ،ق ،ج ،2ص.)400 :
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استدالل فوق به شکل قیاس مرکب مفصول1به قرار زیر است:
 خالفت حق شجره هیامبر -شجره هیامبر

 ،ثمره و میوه دارد.

 ثمره و میوه شجره هیامبرنتیجه :خالفت حق علی

علی

است.

است (چون اصل در شجره ،میوه آن است).

استدالل در قالب قیاس اقترانی شکل اول نی چنین خواهد بود:
 -علی

ثمره شجره هیامبر

 ثمره شجره هیامبرنتیجه :علی

است.

اولی به خالفت است (چون اصل در شجره ،میوه آن است).

اولی به خالفت است.

اولویت وحدت جامعه اسالمی بر دعوای خالفت

حضبببرت علی
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است.

با توجه به شبببرای موجود ،ترجیح میدهد مدتی از حق خالفت صبببرفنظر کند تا

وحدت جامعه اسببالمی حفظ شببود؛ چرا که یکی از اهداف اصببلی خالفت نی حفظ وحدت و انسببجام
جامعه اسبببالمی اسبببت .به همین جهت هنگامی که «هس از رحلت هیغمبر

و هیش آمدن جریان

سقیفه ،عباس و گروهی از بنیها شب و ابو سفیان ن د ای شان آمدند و از او خوا ستند که با او به عنوان
خلیفه بیعت کنند .ابوسببفیان گفت :اگر اجازه دهی با جمعی انبوه ،سببواره و هیاده از تو حمایت خواهب
کرد .علی

که از سببابقه و نظر ابوسببفیان راجع به اسببالم آگاه بود و شببرای زمان را نی مسبباعد

نمیدید ،درخواسبببت آنها را رد کرد» (ابن ابی الیدید ،1383،ج ،۱ص221 :؛ ابن جوزی1418 ،ق،
« - 1قیاس مرکب به دو نوع موصول و مفصول تقسیب می شود .قیاس مفصول قیاس مرکبی است که نتیجه به صورت
بالفعل هس از مقدمات ذکر نمی شود ،بلکه در ضمن مقدمات مندرج ا ست .این قیاس در علوم مختلن رایج ا ست و
ً
به جهت وضببوحی که در نتایج متوس ب آن موجود اسببت ،این نتایج متوس ب  ،معموال حذف میشببود» (الشببهرزوری،
 ،1383ص.)357 :
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ص )121 :و فرمود:
اس ُ
ق ْال ُمنافر ِة
شقُّوا أ ْمواج ْال ِفت ِن ِب ُ
أیها النَّ ُ
سفُ ِن النَّجاةِ و ع ِر ُجوا ع ْن ط ِری ِ
ْ
ْ
ْ
آجنٌ
وضعُوا تِیجان ال ُمفاخرةِ أفلح من نهض بِجناحٍ أ ِو اسْتسْلم فأراح هذا ما ٌء ِ
ت ِإینا ِعها ك َّ
الز ِارعِ ِبغی ِر
ص ِبها آ ِكلُها و ُمجْ ت ِنی الثَّمر ِة ِلغی ِر و ْق ِ
و لُ ْقمةٌ یغ ُّ
أرضه( .نهج البالغة ،خطبه«،)5ای مردل؛ امواج فتنمها را با کشت نجا 1
ْ ِ ِ
در هم بشکنید و از اختالف و پراکندگ بپرهیزید و تاجهای فخر و برتری جوی
را بر زمین نهید»

نظری به خالفت خود ندارد .ایشان میفرماید:
ْ
ور
ّللا َل ُ ْس ِلم َّن ما َ ِ َم أ ُ ُم ُ
«لق ْد ع ِل ْمت ُ ْم أ ِنی أح ُّق النَّ ِ
اس ِبها ِم ْن غی ِری و و َّ ِ
ض ِل ِه و
صة ْالتِماسا َِلجْ ِر ذ ِلك و ف ْ
ْال ُم ْس ِل ِمین و ل ْم ی ُك ْن فِیها ج ْو ٌر إِ َّّل علی خا َّ
ُز ْهدا فِیما تناف ْست ُ ُموهُ ِم ْن ُز ْخ ُرفِ ِه و ِزب ِْر ِجه» (نهجالبالغة ،خطبه « ،)74شما
خود م دانید من از همم برای خالف شایستمتر هستم بم خدا وگند مادام
کم کار مس مین رو بم راه باشد و تنها بر من جور و جفا شده باشد ،مخالفت
نخواهم کرد» در این شرایط ا

کم حضر کناره گیری از خالف را نم تنها

ر تگاری خود و آرامش مردل نیز
مایم بدبخت ام نم داند ،ب کم آن را
ََْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ
َ
اح أ ِو ا تس م فأ َراح (نهجالبالغة ،خطبم ،)5
بر م شمارد :أف ح من نهض ِبجن ٍ
«ر تگار شد آن کس کم با یاران بم پا خا یا کنارهگیری نمود و مردل را آ وده
گذاش »

عبارت هایانی ایشببان اسببتداللی اسببت بر اقداماتی که بر اسبباس مقتضببیات زمان انجام گرفت .گاهی
رسببتگاری در قیام و گاهی در کنارهگیری از آن اسببت .هر زمان شببرای مناسببب بود ،قیام میکند و
چنانچه مصلیت اقتضا کند ،از این حق به طور موقت در میگذرد .بیان حضرت موابق قاعده حذف
َُ َ
ُ
َ َ
- 1ا شاره به سخن معروف هیامبر (ص) که فرمودَ « :مبل أ ْهل َبیتی ک َمبل َسفی َنة نو » (طبرسی1403 ،ق ،ج :2ص:
.)380
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قالبهای منطقی استداللهای علی (ع)
در اثبات جانشینی خود از منظر نهجالبالغه

ّ
حضبرت مصبلیت اسبالم و اتیاد مسبلمانان را مد نظر دارد و مادامی که این مهب میقق اسبت هیچ
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ترکیب فصلی 1در منوق جدید چنین است:
 با یاران به ها می خی م یا کناره میگیرم. اگر با یاران به ها خی م رستگار میشوم. -اگر کنارهگیری کنب رستگار می شوم.
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نتیجه :به ها خی م یا کنارهگیری کنب رستگارم.
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صورت برهان و استدالل فوق به زبان منوق جدید چنین است:
PVQ, P→R, Q→R├ R

ف
)2(2

P→Rف

ف

3(3) Q→R

ف

4(4) P

 ،4،2و.م
ف
 ،6،3و.م
V ،7،6،5،4،1

منظور امام

1(1) PVQ

2,4(5) R
6(6) Q
6,3(7) R
1,2,3(8) R

این است که کنارهگیری فعلی من از امامت نه تنها معصیت خدا نیست ،بلکه در این

شرای عامل رستگاری نی به ح ساب میآید .اما از آنجایی که در حال حا ضر به علت ندا شتن نیروی
کافی و شببرای مناسببب ،نمیتوانب به ها خی م و امامت را میقق سببازم ،بهترین گ ینه سببکوت و حفظ
وحدت و ان سجام جامعه ا سالمی ا ست .الزم به یادآوری ا ست که موابق نظر علمای امامیه (ر.ک:
مظفر نجفی1422 ،ق ،ص ،)36 :مقام امامت اگر یک منصب الهی باشد با فعلیت نیافتن آن ،ساق
 - 1طبق این قاعده ا گر در فرض  A( A V Bیا  )Bیکبار با فرض  Aبه نتیجهای به نام  Cبرسیب و یکبار با فرض  Bبه
همان نتیجه دست یابیب ،به این معنی است که  Cحاصل فرض  A V Bاست .اما از آنجا که نمیدانیب کدامیک از
 Aیا  Bصادق است ،اگر بخواهیب از  C ،A V Bرا نتیجه بگیریب ،باید نشان دهیب که هب از  Aمیتوان  Cرا نتیجه
گرفت و هب از ( Bر.ک :موحد ،1393 ،ص .)42 :در اینجا  Aهمان قیام برای احقاق حق B ،کنارهگیری از آن و
Cبه «رستگاری» اشاره دارد.
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نمیشود؛ چون انتصاب الهی است.
اهل بیت ،میراث رسالت

در خوبه دوم نهجالبالغه قصد دارند از راه بیان شایستگی عترت هیامبر

حضرت علی

اثبات

کنند که آنان شایستهترین میراث رسالت هستند ،و از این طریق برای اثبات جانشینی خودشان دلیل
روشن و منوقی اقامه کنند:

م خدا و مرجع احکال ا الم  ،و نگهبان کتابهای آ مان و کوههای
همیشم ا توار دین خدایند خدا بم و ی م اهل بی
را

نمود و لرزش و اضطراب آن را از میان برداش

پش خمیده دین را
برابر فا دان کم تخم

قالبهای منطقی استداللهای علی (ع)
در اثبات جانشینی خود از منظر نهجالبالغه

وف ُكت ُ ِب ِه و
ض ُع ِس ِر ِه و لجأ ُ أ ْم ِر ِه و عیبةُ ِع ْل ِم ِه و م ْوئِ ُل ُح ْك ِم ِه و ُك ُه ُ
« ُه ْم م ْو ِ
ْ
ْ
ُ
ْ
عوا الف ُجور و
ص ِه .زر ُ
ِجبا ُل ِدینِ ِه بِ ِه ْم أقام ان ِحناء ظ ْه ِر ِه و أذهب ْ
ارتِعاد فرائِ ِ
اس ِبآ ِل ُمح َّم ٍد ِم ْن ه ِذ ِه ْاَل ُ َّم ِة أحدٌ و ّل
سق ْوهُ ْالغُ ُرور و حصدُوا الثُّبُور ّل یق ُ
یس َّوى ِب ِه ْم م ْن جر ْ
الدی ِن و ِعمادُ ْالی ِقی ِن ِإلی ِه ْم
اس ِ
ت نِ ْعمت ُ ُه ْم علی ِه أبدا ُه ْم أس ُ
ْ
ْ
ْ
صی ة ُ
ی ِفی ُء ْالغا ِلی و بِ ِه ْم یلح ُق التَّا ِلی و ل ُه ْم خصائِ ُ
ق ال ِوّلی ِة و فِی ِه ُم الو ِ
صح ِ
و ْال ِوراثةُ ْاْلن إِ ْذ رجع ْالح ُّق إِلى أ ْه ِل ِه و نُ ِقل إِلى ُم ْنتق ِله» (نهجالبالغه ،خطبه
جایگاه ا رار خداوندی و پناهگاه فرمان اله و مخزن
 « ،)2تر پیامبر

گناه افشاندند ،و با آب غرور و فری آبیاری کردند ،و محصول آن را کم جز ذاب
و بدبخت نبود برداشتند! کس را با خاندان ر ال نم شود مقایسم کرد و
آنان کم پرورده نعم هدای اهل بی پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود تر
أ اس دین ،و تونهای ا توار یقین م باشند شتاب کننده،
پیامبر
باید بم آنان بازگردد و ق مانده باید بم آنان بپیوندد؛ زیرا ویژگ های حقّ
والی بم آنها اختصاص دارد و وصی پیامبر نسب بم خالف مس مین و میراث
ّ
ر ال  ،بم آنها تع ق دارد هم اکنون (کم خالف را بم من پردید) حق بم اهل
آن بازگش  ،و دوباره بم جایگاه کم از آن دور مانده بود ،باز گردانده شد»

عبارت حضرت در قالب قیاس مرکب مفصول چنین است:
 -علی

از خاندان هیامبر

 -هرکس از خاندان هیامبر

است.
باشد ،اساس دین و ستون یقین است.

 -هرکس اساس دین و ستون یقین باشد ،دارای حق والیت و امامت است.
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 کسی که دارای حق امامت است ،صاحب جانشینی و وراثت هیامبرنتیجه :علی

صاحب جانشینی و وراثت هیامبر

است.

است.

هدف ح ضرت از بیان این خوبه ،معرفی جایگاه خاندان رسول گرامی ا سالم
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بیت

132

و وی گیهای اهل

و اثبات جانشینی این خاندان در امر امامت است.

خویشاوندی معیار دیگر حق جانشینی

خواب به معاویه ،فضبببایل بنیهاشبببب و نی
در قسبببمتی از نامه  28نهج البالغه حضبببرت علی
ّ
فضبباحت بنیامیه را بیان میکند .ایشببان در این نامه از طریق بیان فضببیلت بنیهاشببب حق امامت را
برای خود اثبات میکند .ایشببان یکبار با ذکر خویشبباوندی و بار دیگر با ذکر اطاعت از خدا ،برای حق
خالفت خویش استدالل میکند 1و با اشاره به بیان قرآن کریب که میفرماید:
َ
ُ ُ َْ
َّ
ُ
«أولوا الْرحام َب ْع ض ُه ْب أ ْولی ب َب ْعض فی کتاب الله» (انفال« ،)75/خوی شاوندان ،در کتاب خدا ،بع ضی
بر بعضی دیگر س اوارترند» ،اثبات میکند که خویشاوندان هیامبر

بر خالفت هس از وی س اوارتر

هستند.
در ادامه نامه ،به این آیه اشاره میکند که فرموده است:
َ
«إن َأ ْو َل الناس بإ ْبراهی َم َل ذی َن ات َب ُع ُ
وه َو هذا الن ِب َو الذی َن َآم ُنوا َو ال ُم َو ِل
ِ
ِ ِِ
ْ ْ
ال ُمؤ ِمنین» (آل مران،)68/
« زاوارترین مردل بم ابراهیم ،آنها هستند کم از او پیروی کردند ،و این پیامبر و
کسان کم بم او ایمان آوردهاند (از همم زاوارترند)؛ و خداوند ،ول ّ و رپر
مؤمنان ا »
حضرت با ذکر این آیه بار دیگر بیان میکند که از راه اطاعت خدا و هیامبر
به امر خالفت است؛ زیرا معاویه نه خویشاوند هیامبر

نی س اوارتر از دیگران

و نه مویع امر او بود (ترجمه دشتی از کتاب

شرین رضی  1388ص .)367
ََ
َّ
َ ً َ َ
ً َ َ َْ
َ
َّ َ َ َ َّ ْ َ َّ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ
السقیفة ب َر ُسول الله ص فل ُجوا
« - 1ف َن ْی ُن َم َّرة أ ْولی بالق َر َابة َو ت َارة أ ْولی بالواعة و لما احتج المهاجرون علی الن صار یوم
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُّ َ َ ُ َ ُ
علیهب فإن یکن الفلج به فالیق لنا دونکب» (نهج البالغة ،نامه .)28
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عبارات فوق در قالب قاعده حذف ترکیب فصلی 1چنین است:
 در امر خالفت یا خویشاوندی نافذ است یا اطاعت. -اگر خویشاوندی نافذ باشد ،آنگاه علی

از همه س اوارتر است (این نامه برتری علی

و سایر

امامان را ثابت می کند).
 -اگر اطاعت از هیامبر

(و سببایر امامان بعد از او) سبب اوارتر از دیگران

نافذ باشببد،آنگاه علی

هستند.
صورت برهان و استدالل فوق به زبان منوق جدید به همان شکلی است که گذشت.
استدالل جدلی با معاویه

حضرت علی

در نامه ششب نهج البالغه که هس از جنگ جمل در سال  36هجری ،توس جریر

بن عبدالله برای معاویه فرستاده شد؛ میفرماید:
« ِإنَّهُ بایع ِنی ْالق ْو ُم الَّ ِذین بایعُوا أبا ب ْك ٍر و عُمر و عُثْمان على ما بایعُو ُه ْم علی ِه
ب أ ْن ی ُردَّ و ِإ َّنما ال ُّ
فل ْم ی ُك ْن ِلل َّ
اج ِرین و
شا ِه ِد أ ْن ی ْختار و ّل ِل ْلغائِ ِ
شورى ِل ْل ُمه ِ
َّ
ار فإ ِ ِن اجْ تمعُوا على ر ُج ٍل و س َّم ْوهُ إِماما كان ذ ِلك ِّلِلِ ِرضا» (نهجالبالغه،
ْاَل ْنص ِ
نامه « ،)6همانا کسان با من بیع کردند کم با ابا بکر و مر و ثمان ،با همان

شرایط بیع کردند ،پس آن کم در بیع حضور داش نم تواند خ یفمای
دیگر انتخاب کند و آن کس کم غای بود نم تواند بیع مردل را نپذیرد همانا
شورای مس مین از آن مهاجرین و انصار ا

 ،پس اگر بر امام کس گرد

آمدند و او را امال خود خواندند ،خشنودی خدا هم در آن ا
منظور از امام همان خالف ا

همانطور که مشبباهده میکنیب ،امام

» در اینجا

(شریف رض  ،1388 ،ص )347

بر سبببیل ال ام و با روش مناظره و قیاس جدلی بر اسبباس

ادعای معاویه سببخن میگوید ،نه این که خالفت خلفای هیشببین را بر حق بداند (نراقی ،1380 ،ص:
 .)179معاویه که خود را منصوب از ناحیه عمر و عبمان میدانست ،استدالل میکرد که خالفت آنان
صییح ا ست؛ زیرا مهاجران و ان صار با آنان بیعت کردهاند .امام

هب از این نکته ا ستفاده کرده و

 - 1در منوق جدید به این قاعده ،قاعده حذف «یا» (  ) vگفته میشود (ر.ک :موحد  ،1393،ص .)42
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قالبهای منطقی استداللهای علی (ع)
در اثبات جانشینی خود از منظر نهجالبالغه

نتیجه :در هر دو صورت علی

س اوارتر از دیگران است.

133

میفرماید طبق این اظهارات ،معاویه باید از من نی تبعیت کند؛ زیرا همان مهاجران و ان صار با من نی
بیعت کردند و برای معاویه عذری نمی ماند .صبببرف نظر از این که امام از جانب خدا و ه یامبر
منصوب شده باشد.
حضبببرت علی

در این نامه ناچار معیارهای مورد قبول معاویه را طر میکند و از او اعتراف
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میگیرد که خلیفه را یا مردم باید انتخاب کنند ،یا شورای مسلمین .البته جواب معاویه مشخص است.
س بکس حضببرت میفرماید طبق باور شببما ،هب مردم و هب شببورای مسببلمین من را انتخاب کردهاند.
استدالل حضرت در قالب قاعده حذف ترکیب فصلی ،چنین خواهد بود:
 بیعت مردم را قبول داری یا نظر شورا را میهذیری . اگر بیعت مردم را قبول داری ،هس مردم با من بیعت کردند. اگر شورا را قبول داری هس شورای مهاجر و انصار مرا برگ یدند.نتیجه :در هر دو حالت ،من جانشین و خلیفه هستب.
صورت برهان و استدالل فوق به زبان منوق جدید مانند مورد قبلی است.

نتیجه

134

ح ضرت علی

در برخورد با م سئله جان شینی هس از رحلت رسول گرامی ا سالم

 ،متنا سب با

شرای مختلن و افراد مختلن عمل کرده است .گاهی قیاس برهانی اقامه میکند و گاهی در برخورد
با مخالفینی چون معاویه از قیاس جدلی بهره میگیرد .آن حضببرت اسببتدالل خویش را بر سببه میور
توانمندی و شایستگی در امر خالفت ،وصایای هیامبر ب رگوار اسالم

و خویشاوندی با آن حضرت

بنا میکند .البته در این میان اگر امر دایر مدار وحدت مسلمین و حق خالفت ایشان باشد ،انسجام و
کیان جامعه ا سالمی را ترجیح میدهد؛ چرا که قراین ن شان میدهد وی مانند برخی دنیا طلبان ت شنه
قدرت نبود که بخواهد جامعه و ان سجام آن را فدای خود کند .نکته ا سا سی که از نتایج ا صلی نو شتار
حاضر به شمار میرود این است که بیانات حضرت در اثبات نادرستی تصمیب اصیاب سقیفه ،نه تنها
دور از هرگونه مغالوه یا تکلن ا ست؛ بلکه به لیا میتوا و ساختار ،منوبق با ا صول و قواعد منوق
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اسببت .براهین و اسببتداللهای ایشببان در اثبات حق جانشببینی ،در قالبهای مختلن منوقی قابل بیان
است .خواب ایشان نه تنها با مخالفین ،بلکه با عقل آزاد اندیش انسانی در خارج از میدوده زمانی و
جو اختناق است.

قالبهای منطقی استداللهای علی (ع)
در اثبات جانشینی خود از منظر نهجالبالغه
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منابع و مآخذ

قرآن کریم
آشوری ،داریوش؛ فرهنگ یا

؛ تهران ،انتشارا مروارید1351 ،

ابن اب الحدید؛ شرح نهجالبالغم؛ قم ،مکتبم آی ال م المر ش 1383 ،
ابن جوزی ،بط؛ تذکرة الخواص من اْلمة ف ذکر خ صائص اْلئمة؛ قم ،من شورا ال شریف
الرض 1418 ،ق
بحران  ،ابن میثم؛ شرح نهج البالغم ،ترجمم محمدی مقدل و نوای  ،م شهد ،مجمع البحوث
اإل المیة1417 ،ق
جمع از نویسههندگان؛ امام پژوه (برر ه دیدگاههای امامیم ،معتزلم واشهها ره)؛ زیر نظر
دکتر یزدی مط ق ،مشهد ،دانشگاه ول ا الم رضوی1381 ،
ح سکان  ،حاکم ابوالقا م؛ شواهد التنزیل لقوا د التف ضیل؛ تهران ،مو سم طبع ون شر،
 1411ق
دی م  ،شیب حسن؛ إرشاد الق وب إل الصواب؛ قم ،شریف رض 1412 ،ق
ههید رض ه  ،ابوالحسههن محمد بن الحسههین بن مو ه ؛ نهجالبالغم؛ ترجمم محمد دشههت ،
تهران ،انتشارا پیال دال 1388 ،
ید رض  ،ابوالحسن محمد بن الحسین بن مو

؛ نهج البالغة؛ قم ،هجر  1414 ،ق

شهرزوری ،شمس الدین؛ ر ائل ال شجرة االلهیة ف

ول الحقایق الربانیة؛ تهران ،مو سم

حکم و ف سفم ایران1383 ،
شهههیدی ،ههید جعفر؛ تاریب تح ی

ا ههالل؛ تهران ،انتشههارا

م و فرهنگ و مرکز نشههر

دانشگاه 1388 ،
شهههیدی ،ههید جعفر؛ تاریب تح ی
انتشارا

ا ههالل ؛ نهجالبالغم؛ ترجمم شهههیدی تهران ،شههرک

م و فرهنگ 1378 ،

صدرالمتألهین؛ المظاهر اإللهیة ف أ رار الع ول الکمالیة؛ مقدمم و ت صحیح و تع یق از ید
محمد خامنمای ،تهران ،بنیاد حکم صدرا1378 ،
طبر

 ،احمد بن

؛ اإلحتجاج

أهل ال جاج؛ مشهد ،مرتض 1403 ،ق
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طبر

 ،فضل بن الحسن؛ إ الل الوری بأ الل الهدی؛ تهران ،ا المیم1390 ،ق

طبری ،محمد بن جریر بن ر هههتم؛ المسهههترشهههد ف إمامة

بن أب طال

؛ تحقیق:

احمد محمودی ،قم ،مو سم الواصف1415 ،ق
سکری ،ید مرتض ؛ معالم المدر تین؛ تهران ،مؤ سة البعثة1412 ،ق
سههکری ،ههید مرتضهه ؛ نقش ائمم در احیای دین؛ تهران ،مرکز فرهنگ انتشههارا منیر،
1382
مطهری ،مرتض ؛ مجمو م آثار ا تاد شهید مطهری؛ تهران ،انتشارا صدرا1358 ،
مظفر نجف  ،محمد حسن؛ دالئل الصدق لنهج الحق؛ قم ،مو سم آل البی 1422 ،ق
موحد ،ضیاء؛ درآمدی بم منطق جدید؛ تهران ،انتشارا

م و فرهنگ 1390 ،

نراق  ،مالمهدی؛ شهاب ثاق در امام ؛ ب جا ،کنگره بزگداش محققان نراق 1380 ،

قالبهای منطقی استداللهای علی (ع)
در اثبات جانشینی خود از منظر نهجالبالغه

مج س  ،محمد باقر؛ بحار اْلنوار؛ بیرو  ،مؤ سة الوفاء1404 ،ق،
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