
 

27 

 
 

 
 به مردم های امام علیی نامهمایهدرون« تبیین ولایت»

 براساس روش تحلیل محتوای کیفی
 **نیا باقر طاهریعلی/ * زینب نریمانی

 19/9/99تاریخ پذیرش:    5/21/99تاریخ دریافت: 

 دهیچك
 مسییأله، نیا مختلن ابعاد و دارد یعل امام کالم در یابرجسییته گاهیجا تیوی 

 یفیک یمحتوانیتحل روش با روشیپ یمقالهر است شده نییتب شیان،یا کالم در

 یهانامه در تیوی  هجايگا و تيهما نييتب به MAXQDAافزار نرم کاربسیییت و

 یمبان و دگاهید از تیوی  گاهیجا یبررسییر اسییت پرداخته مردم به یعل امام

 نیا در قیعم فهم یگشییاراه تواندیم شییانیا کالم خالل از حضییر  آن ینظر

ر اسیییت مردم به یعل امام یهانامه پژوهش نیا یهادادهر باشییید موضییو 

 نداشده ثبت یاسناد هانامه که روستنیا از حضر  کالم انیم از هانامه انتخاب

 انتخاب زا بعد نکهیا ژهیو به برخوردارند ینگارخیتار  در ییبای  اعتماد تیقابل از و

 یابیاعتباررر و آن قدمت سییند، صییحت اسییا  بر یآمار جامعه عنوان به هاآن

 اسیییا  بر و شیییده یکدگذار  MAXQDAافزارنرم در هانامه نیار انیدشیییده

 یبندمیتقسییی مختلن یهامقوله عنوان تحت هاآن نیب در موجود اشیییتراکا 

 یاجتماع عدالت تحقق در اسالم یتیترب یهاروش همان هامقوله نیار اندشیده

 شانن موضو  نیا که است تیوی  نییتب هامقوله نیا اکثر اشتراک وجهر هسیتند

ر دارد حضیییر  آن ینظر یمبان و دگاهید از تیوی  مسییی له تیاهم و گاهیجا از

 و امر روش چون انهیجو یبرتر و یتحکم یهاروش ت،یوی  نییتب در حضیییر 

 ای جادیا به که ییهاروش از شتریب و اندندانسته مناسب را سرزنش و دیتهد ،ینه
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 اسییتدیل و یبخشیییآگاه روش مانند  شییود منجر مخاطب در شییناخت تیتقو

 راندگرفته بهره

 واژگان کلیدی

  رالبالغهنهج ، یفیک یمحتوانیتحل ،یعل امام یهانامه ، تیوی 

 .مقدمه1

  .بیان مسئله1-1

 های معنویهای مادی و چه نعم جرین مسائد اسالم اس . اجمام نعم  چه نعم   از استاستییوال 
(. 29: 1282پذیر اس )مکارم ویرازی،ی والی  امکانهایش در ستایهو اکمال دین درجمام ابعاد و وتاخه

اس . والی  خلی است  برای بقاء استالم و مصونی  آن از جرری  و انرراب که ازسوی خدا جرسیم گشته
ا  ر دیدند و در  تیان  از دین اسالم و هدای  جامعه را زیر لوای والی  جرقو پذیر می امامان معصتوم 

(. امام 10-12: 1282حراست  و دفا  از این مقام از هیچ کووتشی فروگذار نبودند)ن.م:زمانی مرجوب،
های گوناگون به پاستتتداری از این مقام رفیع ها و ستتتیاستتت نیز در طول زنتدگتانی خود با روک علی 

ای ایشتتان برای حدظ وحدت جامعه مجبور به اجناذ ستتکوت وتتدند اما بعد از اند.گرچه در دور برخاستتته
و  اندرد های منتل  ستتنن به میان آو از امر والی  به گونههای خود به مردم رستتیدن به حکوم  در نامه

استت . و از این امر از طرفی حاکی از اهمی  امر والی  و رووتتنگری آن برای مردم در نزد حضتترت داوتتته
در باب والی  و زعام  ام   طرفی بیتانگر وجود انرراب عقیتدجی در مردم پ  از رحلت  پیتامبر اکرم 

 اند.باود که حضرت در  دد رفع این انرراب عقیدجی در مردم بود می
ها نگرک ها بیش از خلبهنامه»ها به عنوان داد  در این پژوهش از این روستتت  که انتنتاب نتامه     

جر هستند ازطرفی دهند و در این امر گویاجر و تادقهای  تاحب خود را نشتان میوستلح فکری ودیدگا 
«  ذیر استتهای منتل  در خصتتوی یه نامه به ندرت امکان پاند ونقد روای ها استتنادی  ب  وتتد نامه

 مرتوایجرلید همچون علمی و رووتتتمند کاویمتن روک یه کاربستتت  جردید بی(.12: 1982)قمیرة،
 از یکی کیدی مرتوای جرلید روک دارد. پی در را اعتمادی قابد و علمی نتایج هتانتامته این روی بر کیدی
   افزار نرم کاربست  و نآ از استتداد  با مقاله این در پژوهشتگران که باوتدمی علمی کاویمتن هایروک

MAXQDA همستتتئل دقیو جرلید با و بررستتتی مردم به امام هاینامه در را منتل  هایمقولته فراوانی 
 در را یشتتانا جوجه مورد و ویژ  مضتتامین و پرداخته حضتترت نظری مبانی در والی  جایگا  جبیین به والی 
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 :دهد پاس  زیر  هایرسشپ به که اس  برآن حارر پژوهش اند.نمود  بررسی خصوی این
به مردم به خود اختصای داد   های امام علی چه ستهمی را در مضتامین نامه« ن والی ییجب»-1
 ؟ اس 
 این کاربرد و استت  بود   علی امام جوجه مورد والی  خصتتوی در مرتواهایی و مضتتامین چه -2

 ؟ اس  چگونه خای باف  هر در مضامین

 . پیشینه پژوهش 1-2

اند و کتب منتلدی در این زمینه به پژوهشتتتگران بستتتیتاری در زمینته والیت  ملالعه و جرقیو نمود 
از عبدالله جوادی آملی و « والی  در قرآن»های جوان بته کتاباستتت  کته برای نمونته مینگتارک درآمتد 

ا  و جایگ»و مقاله جوان داز مهدی هادوی جهرانی اوتتتار  کرد و از میان مقاالت می« والی  و دیان »کتاب 
بی الله از ن« جایگا  و نقش سازند  والی »از عبدالله ابراهیم زاد  آملی و « نقش والی  و رهبری در استالم

استتت ، پژوهش قابد برگرفته وتتتد  ابراهیم زاد  را ذکر کرد. در منتابعی کته از مباح  کالم امام علی
توای کیدی به مستتئله والی  پرداخته باوتتد مرهای متن کاوی علمی چون روک جرلیدذکری که با روک

ک البالغه با روغم و وتتتادی در نهج»جوان به مقاله البالغه میوجود ندارد. در زمینه جرلید مرتوای نهج
 «البالغته بتا جیکید بر مداهیم ارجباطیمرتوای نهججرلیتد»از اعظم مرادی و پتایتان نتامته « مرتواجرلیتد

 های امام علی ر  کرد .امتا در رابلته بتا جرلید مرتوای نامهنووتتتتته مهتدخت  بروجردی علوی اوتتتا
جوسعه ی ولگاین وجد»امیری و مقاله از علی نقی« البالغهمدیری  عمومی مبتنی بر نهج»جوان به مقاله می
اوتتار  کرد. بنابراین  تعزر غر پواعلي و یدباآ غر سعدالیعاز« م علیمای اهادهنمورپرجو در پیشرف  و 

های گرفته هیچ پژوهشی در خصوی والی  از دیدگا  حضرت از خالل نامهجستجوهای  ورتبراستاو 
 اس .مرتوای کیدی  ورت نگرفتهبه مردم و بر اساو الگوی جرلید امام علی

 .ضرورت پژوهش1-5

نظام سیاسی    با انکار مستیلة جانشینی منتصب الهی پ  از رسول خدا امبریپ  از رحل  پ  
م  ود و مبانی نظری سیر  نبوی در جبیین حکوستیاسی مواجه -استالم با چالش اندیشته ای جاستی جاز 

در این زمان برای حدظ وحدت و انسجام اجتماعی  وتد. امام علی ید استالمی به مستیری دیگر کشت
یا استکوت اختیار کردند اما بعد از رستیدن به حکوم  با جالوتی وافر به جبیین والی  پرداختند جا درآن ور 

گاهان ستکوت برخی از نا زد ی پیشین در نگانهی حضترت را به مًابه پذیرک خالف  خلدای سهستاله23آ
های گروهی عصتتر خویش )نامه وخلابه( بهر  بردند. بررستتی حضتترت ن ندارند. ایشتتان در این را  از رستتانه
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 اند امری استتت داختههایی به جبیین این امر برای مردم پر این مورتتتو  که حضتتترت چگونه و با چه روک
طلبید  رروری و بایسته پژوهش؛ چراکه جبیین این امر و جصریح نگرک مردم، ویو  و روک خا ی را می

از خالل کالم ایشتتان به ویژ  آن قستتم  از کالم  کاوی علمیاستت  که جبیین آن  با استتتداد  از روک متن
 جواند موجب درک و دریاف  عمیو در اینیایشتان که از حی  ستند و جرقیو مورد اعتباریابی واقع ود ، م

 مورو  باود.

 بحث.2

 .ادبیات ومبانی نظری تحقیق)تعریف مفاهیم(5-1

 .والیت2-1-1

بتته ستتتکون الم بتته معنتتای قرب و نزدیکی آمتتد  « ولی» ای عربی استتت  کتته از کلمتت  والیتت  واژ 
را نیز وتتتتامتتد (. این قرب افزون بر قرب متتادی، قرب معنوی 213/ 3: 1010استتتت .)التدتیتومتی،

های منتل  به فتح و کستتتر در معانی حب و دوستتتتی، این واژ  در هیئ  (.1: 1214وتتتود)ملهری،می
نصترت و یاری، متابع  و پیروی و نیز سترپرستتی استتعمال وتد  که وجه مشترک همه معانی همان قرب 

بتا فتره به والیت  »گویتد: البررین میطریری در مجمع (.133:   1289معنوی استتت )جوادی آملی، 
معنای مرب ، و با کستتر  به معنای جولی  و ستتللن  استت  والی کستتی را گویند که زمام امور دیگری را به 

هر » گوید:(. جوهری در  تتراه می1/011:   1211اللریری، «)دار آن گردددستت  خود گیرد و عهد 
 (. 2/1:  1040جوهری، «)ک  کار دیگری را بر عهد  گیرد، ولی اوس 

در ارجباض با جدبیر امور اجتماعی ملره وتتتود، مراد همان، زعام  و رهبری « ولی»بنتابراین هرگا      
ورض این مقام، عصم  و طهارت باطن و برخورداری از علم لّدنی و سعه  در اس . از دیدگا  پیشاست . 

که میذون باود و یا اینجامعه استالمی گردد که دارای این والی  کلیه الهیه « امام»جواند وتیعه کستی می
(. انسان کامد  احب والی  310: 1281وود )ابراهیم زاد ،از طرب او باوتد و إاّل غا تب مرستوب می

کلیه استت  این والی  که اقتدار ند  بر جصتترب در ماد  کائنات استت  والی  جکوینی استت )حستتن زاد  
شترین پروردگار، حضرت حو بی(. ولی حو کستی است  که به ستبب بیشترین نزدیکی با 11: 1282آملی،

استتت  از این رو او هم نمایند  خداوند استتت  هم نمایانند  او. مدهوم امام  از انعکاو را در وجود او یافته
نظر وتیعیان وامد والی  معنوی وحکوم  سیاسی اس  که از هم قابد جدکیه نیستند والی  معنوی که 

امد وود والی  عام وام و والی  خای جقسیم میهمان والی  حقیقی و الهی است  به دو قستم والی  ع
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  بی مومنان و تالران است  و والی  خای ننس  منصوی حضرت حو و س   به پیامبر و اهد
یابد این نو  والی ، مرب ، قرب، امام ، زعام  و جصترب جکوینی و معنوی را نیز وامد او اختصتای می

 (.11-19: 1294وود)منصوری الریجانی،می

، یعیر اس  جش یآنان امر  یر کشورهایاس  امور مسلمانان و جدبیس یبه معنا ی  ُملکی  و وال امام   
ن که در یرو هم قابد جعد استت  وهم قابد غصتتب؛ چه انی، از ایقیاستت ، نه حق یز اعتبار ی؛ نینینه جکو

امور  یوال یبه معنا ی  ُملکین وال یاز چن ینمودار  .ستتاعد  غصتتب وتتدیده بنیر خم جعد و در ستتقیغد
ور و در زمان حض ی  ملکوجیمعصتوم عالو  بر وال  یقرار گرفتن برا یجامعه استالم یشتوایمستلمانان و پ
 قتتابتتد ا بتتات یو نقل ید عقلیتتبتت  از را  دال یا عتتامش در زمتتان غیتتنتتائبتتان ختتای و  یظهورک و برا

 (.339-313: 1281باود)ابراهیم زاد ،یم

 به مردم . نامه های امام علی1-5

الستتعادة فی مستتتدرک نهج البالغة، البالغه ،نهجدر کتب معتبری چون نهج های امام علی نامه
  ایشتتان حکوم  جر  وتتهرهای مردم به امام هاینامهاند. االوتتراب و منابع دیگر گردآوری وتتد انستتاب
 ایشان هاینامه بقیه و جعداد بیشترین عدد 3 با کوفه وهر مردم به امام هاینامه که است  نامه 1۰ وتامد

 السعاد نهج 131 نامه و اس ود  نووته کلی  ورت به یا و ،بصر  ،مصر مدینه مدائن، وتهرهای مردم به
 خود به ار  مضتتمون بیشتتترین و بود   هانامه این میان در امام های نامه جرینوالنیط از یکی  مستتلمانان به

ها بعد از اعتباریابی که بر استاو  تر  سند و قدم  آن و کًرت عبارت این نامه  است .داد  اختصتای
البالغه انجام وتتتد  استتت  به عنوان نویستتتان نهجدر منابع متعدد و در نهای  جیکید وتتتارحان و مستتتتند

 اند. بندی ود های این پژوهش گردآوری و جقسیمداد 

 . روش تحقیق)روش تحلیل محتوای کیفی(2-2

کلمتتات ، جمالت ، »مرتوا عبتتارت استتتت  از قراردادن اجزای یتته متن جدکر بنیتتادی جرلیتتد     
: 1712راد و دیگران، در مقوالت)مومنی« وتتوندها و امًالهم برحستتب واحدهایی که انتناب میپاراگراب

های پژوهشتتی در علوم اجتماعی استت  که در جرین جکنیهمرتوا به طور بالقو  یکی از مهم(. جرلید111
ها های نمادین استتت  و بدون اخالل بر واقعی  اجتماعی به جرلید آنها به منزل  پدید پی وتتتناخ  داد 

 .(3: 1717)کری ندورب، پردازدمی

بردی های متنی، کار ای جرقیو استتت  که برای جرلید داد همرتوای کیدی، یکی از روکجرلید     
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نگاری، نظریه بنیادی، ها از این روک ستتتودجستتت  مردمجوان در آنفراوان دارد. از دیگر مواردی کته می
یله مرتوای کیدی جمرکز بر مشتنصات زبان به منزله وسپدیداروتناستی و جرقیقات جارینی است . جرلید

 جرلیلی رویکردهای(. 11: 171۴نا و مرتوای متن دارد) ایمان و نووادی،ارجباطی برای بدست  آوردن مع
 ،1اردادیقر  یا عرفی رویکردهای وامد رویکردها این وتود.می جقستیم مجزا دستته سته به کیدی مرتوای

 (۰1 :1713دیگران، و )مهرداد باود.می جلنیصی یا ججّمعی و دارجه 

رکلی به طو وتتتود:می اکتدا رویکرد این وتتتره به حارتتتر پژوهش در عرفی رویکرد اجناذ به جوجه با    
ان از رود. مرققهای ملالعاجی که هدفش جو تتی  پدید  استت ، به کار میجرلید مرتوای عرفی در طره

ها از ام آنو ندهند جا طبقات کنند و درعوض اجاز  میبه کاربردن طبقات از پیش جشتتکید وتتد  پرهیز می
د های جدید بتوانکه بصیرتکنند برای اینور میها غوطهها جریان یابد. مرققان خودوتان را در داد داد 

های گردد. بستتیاری از روکهم جو تتی  می 3عنوان جوستتعه طبقه استتتقراییاستتتنرا  گردد. این امر به
 (.۰1: 1713کنند)مهرداد و دیگران،میکیدی از این رویکرد اولیه برای طره ملالعاجی خود استداد  

آغازد و این کار مرقو بر استتتاو ادرا  و فهم خود از متن مورد ملالعه، نووتتتتن جرلید اولیه را می   
وتتتود که موجب می ظهور رمزها آغاز وتتتود. ایتتتتتتتن عمد اغلب یهایی برازمینهیتابد جا  پیشادامته می

از  یند بووند. این مقوله یها جداوت بند ها و وباه ساوریزی رمزها از متن ظهور یابد و ست   براطره
بستتته به  0وتتود.می یبند دستتته2های معنادارکردن رمزها به  تتورت خووتته یبند دهی و گرو ستتازمان

ها را به ها، آنجوانتد بتا جرکیتب و ستتتازمتانتدهی این زیرمقولتههتا، مرقو میکیدیت  ارجبتاض بین زیرمقولته
دهی کردن این ستتتازمان یجواند برا)مقوله( جبدید کند. نمودار درختی می یبند از دستتتته یکمتر وتتتمتار

هر مقوله و  یجعاریدی برا یی بعد در مرحله1ها به  تورت یه ستاختار ستلسله مراجبی استداد  وود.مقوله
ها و گیرند ارجباطی بین مقولهجرقیو، مرققان جصمیم می گیرد. بستته به هدبزیرمقوله و رمز  تورت می

 ها مشنصموافق  بین خود، پیشتین  مورتو  یا ستلستله مراجب بین داد  های بیشتتر براستاومقولهزیر
 (.21: 171۴کنند )ایمان ونووادی،

                                                                        

1  - conventional 
2  - Inductive category development 
3  - Meaningful Clusters. 
4  - A. Coffey, P. Atkinson, Making Sense of Qualitative Data. Complementar Research strategies 
5  - Ibid 
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از مزایای استتتتداد  از رویکرد عرفی در جرلید مرتوای کیدی، بدستتت  آوردن مستتتتقیم اطالعات از 
لی ای قبهای نظریهدیدگا  کننتدگتان ملتالعته بتدون جرمیتد طبقات از پیش جصتتتور وتتتد  و یاوتتترکت 

 (.۰3: 1713اس )مهرداد و دیگران،

 مردم به علی امام های نامه کیفی محتوای .تحلیل2-5

 برنارد تابک از مضامین  وناسایی برای که  هاییروک از مضامین به یابیدس  برای قسم  این در   
 های(داد 2 (جکرارها1 از: عبارجند که اس ود  استداد  است گردید  جعیین (Bernard و Ryan) ریان و

 جنم یديكل تكلما و هاواژ  فهرس  (3  مکنون هایوتتناستتی(نو ۰  هااستتتعار  و ها(جشتتبیه7 مدقودی
 دس  هب هولستی فرمول با آن اعتماد قابلی  رریب کدگذاری، کار اجمام از بعد .1کلمات نشتینیمه (فن1

 هریه فراوانی و وتتد  ستتازی کمی و وتتمارک جداول، رستتم وستتیله به هازیرمقوله و هامقوله گا آن آمد.
 این در .رستتتید هاآن کیدی جرلید به نوب  هازیرمقوله و هامقوله فراوانی دقیو برآورد از بعد  و مرتاستتتبته

 هایدستتتته به دوبار  مضتتتامین زیرمقوله، یا مقوله هر در ملره مضتتتامین در وتتتدن ورغوطه با قستتتم 
 رداختهپ مضمون چند یا مضمون یه باالی بستامد از حا تد هایپیام بررستی هب و وتد  جقستیم منتل 

 و د و گذاوته جرلید یعر ه به ... و جشتبیهات جیکیدات، همچون زبانی نمودهای قستم  این در وتد.
های امام ها یعنی کد نامهبعد از کدگذاری کد داد  وتتتد. جوجته نیز هتاآن بته مضتتتامین فراوانی بتا همرا 
وتناسایی ود که بر اساو اوتراکاجی « مضتمون»کد۰31به  MAXQDAه مردم در نرم افزارب  علی

و بندی وتتدند. این مقوله ها  تترب نظر از دهای منتل  جقستتیمکه با یکدیگر داوتتتند جر  عنوان مقوله
های عصتتر امام که جزو انکارناپذیر مضتتامین نامه« حمد وستتتایش خداوند»و « درودها وخلابها»ی مقوله
 های جربیتی استتتالم در جرقو عدال  اجتماعی هستتتتند که با جوجه به ناظر باوتتتند، همان روکمی

وتتتوند گانه اعمال انستتتان وتتتناخ ، انگیز ، رفتار به ستتته بنش کلی جقستتتیم میبودن آنها به ابعاد ستتته
گاهیهای ناظر به ایجاد یا جقوی  وتناخ  که عبارجند از: روکروک ل و.. بنشتی ،جو تتیه ،استدالهای آ
های های جشتتتویو و جهدید، هشتتتدار ،جمجید و روکهتای ناظر به ایجاد یا جقوی  انگیز  یعنی روکروک

 (.33: 171۰زاد  وفایی؛رهنمایی، ناظر به رفتار که امر به معروب و نهی از منکر و نیایش هستتتند )یوستت 
مقوله که از  3ه مردم حضتترت، در های امام بمقوله ملره در نامه1۴در مورد مستتئله جبیین والی  از میان 

ه این اند کها به جبیین مسئله والی  پرداختهدر د از کد مقوله3۴ها هستند  معادل جرین مقولهپرمضتمون
                                                                        

1  - (.Ryan & Bernard ،2003 ،قههابههی دسههههتههر  در سههههایهه  61-16:  1616بههه نههزههی از شههههیهه  زاده 
http://sheikhzadeh.blog.ir/page/research  2/2/1611آخرین بازنگری.) 

http://sheikhzadeh.blog.ir/page/research
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د  جوان گمورتتو  نشتتان از جایگا  و اهمی  مستتئله والی  از دیدگا  و مبانی نظری آن حضتترت دارد. می
های امام به مردم مسئله جبیین والی  اس  و حضرت به هیچ های ملره در نامهوجه اوتتراک اکًر مقوله

ه کامرونهی ،تهدید وساارشن   هایاما حضتترت درمقوله اند.ای چون قضتتیه جبیین والی  بها نداد قضتتیه
اند به جبیین والی  هتای امام را به خود اختصتتتای داد هرکتدام کمتر از یته در تتتد از مضتتتامین نتامته

نشتتتانگر این استتت  که ایشتتتان در جبیین مستتتئله والی  از هرگونه جرکم  انتد که این مورتتتو ن رداختته
 هایی که منجر به ایجاد یا افزایشطلبی دور جستتتته و برای جبیین این مورتتتو  بیشتتتتر از روکوستتتلله

گاهیوتتناخ  در فراگیر استت  مانند روک له اند.نمودار جبیین مستتئبنشتتی و استتتدالل بهر  جستتتههای آ
استت  در این نمودار فراوانی مضتتامین به کاررفته در امام به مردم در زیر قابد مشتتاهد های والی  در نامه

 به مردم قابد مشاهد  اس . های امام علیهای ملره در نامهجبیین والی  در هریه از مقوله
 

  
 
گاهی مقوله مردم به امام هاینامه در فراوانی حی  از مقوله اولین بخشـی:آگاهی مقوله     بنشیآ

 و دومنان خصوی در سیاسی افشتاگری ، والی  خصتوی در رووتنگری زیرمقوله سته دارای که است 
 داوتتتن با والی  خصتتوی در رووتتنگری زیرمقوله میان این در که استت  پرهیزگاران زندگی ستتبه جبیین

 اختصای خود به مقوله این در را جایگا  اولین مضامین، از در د ۰1.21 یعنی ونمضم فراوانی باالجرین
 عناوین رزی جدول در اند.ود  بندی جقسیم کلی دسته سه به مضامین این حارتر، پژوهش در است . داد 
 اس :ود  ذکر آنها فراوانی و کلی
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 1جدول

 فراوانی مضمون

 7۰ و ال غیر بی اختصای داوتن والی  به اهد بر والی  و بی  بیان وایستگی خود و اهد

 اهمی  س رد  ودن والی  به امام هدایتگر و پیامدهای رویگردانی از آن       
 

11 

 ساله ایشان  23عل  جاخیر در والی  حضرت و سکوت           
 

1 

 
 و ال غیر  بیتبر والیت و اختصاص داشتن والیت به اهل  بیت بیان شایستگی خود و اهل

 2جدول
 مضمون شاهد نام سند فراوانی

نهج  112نتامه  1 
بتته  الستتتتعتتادة
 مسلمانان

 

دا، ه وآله عهی لی الله عل یمن النب یإّن عند 
 ٌة یو  یوله إل

یتتادآوری عتتهتتد و 
بتتا  و تتتیتت  نبی 

 حضرت
ه  یومتا زال النب 1 قول: یإلیَّ أن فتارتتت  ندستتتُ

 شد أسامة( یشد أسامة، أندذوا جی)أندذوا ج
یتتادآوری متتاجرای 
جعیین ُاستتتامه به عنوان 
فرماند  ستتت ا  جوستتتا 

 پیامبر
1 
 

فقبضتتتُ   ،یُتم علیکم وأبیُ  علیفیب یعونیجبتا
فبستتتلتموهتتا، وبستتتلُتهتتا فمتتددجموهتتا  م  ید یتت

 ومیاِظها یِم علی حیجدا َّ االبِد اله یجداککتم عل

بتتیتتعتت  متتردم بتتا 
حضترت براساو کتاب 
وستتن  بود  وداوطلبانه 

کم  یوروِدها  حتی ظننُ  أنکم قاجل اجباروبدون  وأّن بعضتتتد
، حتی انقلعت  النعتُد وستتتقا الرداُء،  قتاجتُد بعا 

 یایم إعِتهیُ  وبل  من ستترور الناو ببیوطئ الضتتع
 ُر وجرامدیها الکبیُر وهد  إلیها الصتتتغیأن حمد إل

 ُد وحسرت لها الکعاُب یها العلیإل
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لی الله  تت هیعتم علی کتاِب الله وستتنِة نبیفبا
 ینعیفمن بتتا یعتیه وآلتته دعوت النتتاود إلی بیتتعل

 طائعا قبلُ  منه،ومن أبی جرکُته
، یر شتتتکیُد بن الرارث الیز یعهم یبتایوأبی أن  2

قد الُمدعیفقال: )اجق دونا أن ُنصتتتدِّ  یا الله، ..فال جکلِّ
 یبن أب یفشغلها عل ینیمیعلی الغائِب، أما  یونقض

فارغة فنذاها إن  یوتتتمالا  وهذ  یإ یعتیطالب  بب
ه اللُه.  وئتما(. فُننود حتی ماتد رحمد

بیتان ابای مردم از 
وتتکنی با حضرت بیع 

دربرابر اجبار منالدان و 
احتتتتتجتتا  متتردم بتتا 

 منالدان 
: ) یمیم التمیوقتامد عبتُد اللتِه بن حک. ا یفقتالد

 یطلرتُة هتد جعرُب هتذاالکتاب قال: نعم هذا کتاب
، ودعاؤ  یه عیفإذا ف .ی: قال: اقرأ  علیإل ُب عًماند

مان عً یرو  من البصتترة وأخذواعاملیإلی قتِله فستت
لوا به کدَّ الُمًلِة، یبن حن ًّ    غدراد فمد

 تتتاحُب   یِن النزاعیفقتام عمراُن بن حصتتت 
ا هتتذان ال جنرجتتانتتا یتتوقتتال: ) رستتتوِل اللتته 

وال جرمالنتتا علی نقِا  یعِتکمتتا من طتتاعتتِة علیبب
 رری..... فهما به  م کدا عنه عِته فإنها للهیب

 2 
 

 9نتتتامتتته 
الستتتعادة به نهج

 مردم مدائن
 

ه، قبعتت  إل ه من خلقتتِ هم یوخّص بتته من أحبتتَّ
، ، إکراماد وجدضتتالد  مرمداد فعلمهم الکتابد والرکمةد

 لهذ  االمِة 
 ،تدرقوایهتدوا، وجّمعهم لئال ی یوأّدبهم لک 

 جوروا،یووقدهم  لئال 

بتتیتتان انتتتتتنتتاب 
ازستتتوی  پتتیتتامبر 

ختداوند برای جبلی  دین 
استتتالم وفلستتتده دین 

 اسالم
نهج  1نامه  2

البالغه به مردم 
 کوفه

ِإنِّ  ُد فتتد عتتف ا بد متتَّ
د
ی  یأ تَّ اند حد متتد ًف ِر ُع مف

د
نف أ ِبُرُکمف عد خف

ُ
أ

عِ ی ُعُه کد مف   اِنِه ِیُکوند سد
بتترائتت  از قتتتتتد 

 عًمان
لد  وا عد نتُ عتد اود طتد لتنتتَّ ُجالد ِمند یتتانَّ اد ُ  رد ُکنتتف  ِه فد

اِجرِ  ُمهد لف ُه یاد ابد ِقدُّ ِعتد
ُ
ُه ود أ ابد تد ِتعف ُر ِاسف ًِ

کف
ُ
 ند أ

 م وّلوا، بعدهما الًال  فیحدثد أحدا ا،د ووجدت 
 روایه  م نقموا منه فغیه فعاالد  فاجدقوا علیاالمُة عل

. وقتله أهُد  .. وأمتا أمر عًمتان 112نتتامتته  خذله أهُد بدر 
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نهج الستتعادة به 
 مسلمانان

 أمرُت کنُ   ی ، ولو أننیوالله ما أمرُت وال نهمصر، 
 ُ کن  نا تتترا، وکان االمر ال یتنه یقتاجال، ولو أنن

 شدی یان، وال یه العیندُع فی
دم عًمان جهمةما کن   یف یلزمنی، واللته متا 

لما ف یتیب ین فین المهاجر یإال رجال من المستتتلم
 یتمونیقتلتمو  أج

الرجتتِد فتتإنتتا ال  فقلتمتا: )إذهتتب بنتتا إلی هتتذا 1
ه إاّل بك. لّما جعلم أنه ستتینستتتل ه ر أبیع قتلد ا ذر رحمد

اللتُه، وفتو عمتارا ..فقلت : کتد هذا قد علمُ  وال 
ه   هذا یومیأری قتلد

جلوگیری حضرت  
 از قتد عًمان

نهج  1نامه  3 
البالغه به مردم 

 کوفه

وا ِن یند أقاموا بعد  رُجلی م إن بعاد المسلم  ررد
رِجهما، فیقاما ما وتتتاء الله  م جوّفاهما یِهما وستتتیبهد

 الله عّزوجّد،  م ولّوا، بعدهما الًال  فیحدث أحدا ا، 

انتتتتتنتتاب ختتلتتدتتا 
جوستتتا مردم  تتتورت 
گرفتت  نتته ختتدا آن هم 

 جوسا بعضی ازمردم
وا ِن ررتتیند أقاموا بعد  رجلیإن بعاد المستتلم 1

 رِجهما،یِهما وسیبهد
برخی مردم فقا از 
دو خلیدتته اول رارتتتی 

 بودند
 2 

 
 لداننتین ال یته إمامیوجر  کتابد الله وأهد ب

 تناذالنین ال یوأخو
 تدرقانین ال یومجتمع 

یتتادآوری ستتتنتتن 
 درمتتورد پتتیتتامتتبتتر 

 بی ( وقرآن)اهد عترت

 
ستگی خود و وایمضتامین این بنش که در راستای استرکام والی  بیان ود  اند عبارجند از: بیان     

اهتد بیت  بر والیت ،  بیع  همگانی، داوطلبانه و مشتتتتاقان  مردم با حضتتترت،  رد وتتتایع  قتد عًمان و 
در به جای گذاوتتتن دو  درخصتتوی والی  حضتترت و ستتنن پیامبر یادآوری عهد و و تتی  نبی 
ستتت ا  جوستتتا ( و یادآوری ماجرای جعیین استتتامه به عنوان فرماند   بیت نعمت  قرآن و عترت) اهتد

مضمون بیشترین  12با جوجه به فراوانی باالی مضتمون بیع  داوطلبانه مردم که با اختصای  .پیامبر
ستتتهم را در مضتتتامین این بنش دارد این نکته قابد ارزیابی استتت  که در دیدگا  و مبانی نظری حضتتترت 

کام د. حضترت برای استروالی  ُملکی جنها زمانی امکان پذیر است  که مورد پذیرک مردم واقع وتد  باوت
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جویند و از زبان مردم برای ی خود مردم برای بیع  با حضتتترت بهر  میهرچته بیشتتتتر والی  خود از ادّله
وتتتکنی با های مردم در برابر اجبار منالدان بر بیع گیریگویند به این جرجیب که مورتتتعمردم ستتتنن می

به  خورد اطناب دراین قستتم به چشتتم می کنند که بیشتتترین اطناب دراین مضتتامینحضتترت را بیان می
وود. حضرت دراین قسم  از هر ابزاری حدی است  که نوعی روای  داستان وگدتگو در مضامین دید  می

اند؛ برای مًال برای بیان چگونگی اوتیاق مردم برای ورتوه هرچه بیشتتر مضتامین خود استتداد  نمود 
تداكَّ  ككُُت یلعوبسطُتها فمددمتوها مث َتدا»اند ودر مضمونهبرای بیع  با حضترت از جشبیه جمًید بهر  گرفت

ندو با آوردن ااوتتیاق مردم به بیع  را به اوتتیاق وتتران جشتنه به آب جشبیه نمود « اِظهای یلع حِی االبِل اهل

 . اندهای بعدی در وروه هرچه بیشتر مضمون کووید مضمون
االمر )امام( به انتناب وی ازستتوی خداوند نه ازستتوی مردم اوتتار  دارد حضتترت در بیان وتترایا اولی 

از ستتوی خداوند برای جبلی  دین استتالم و فلستتده  برای بیان این مورتتو  ابتدا به بیان انتناب پیامبر 
  از استتتالم را به هرک :به معنی جبلی  دین خّص بِ اع آحّبِ اع خلقِ»عبارت پردازند و از دین استتتالم می

جویند. حضتترت دراین بیان خود به جبیین وتترایا امام که از بهر  می«  بندگانش که بنواهد اختصتای داد
در به جای گذاوتن دو  با یادآوری سنن پیامبر وتروض آن انتناب ازستوی خداوند است  اوتار  دارد و

 دهند.اختصای می  والی  ام  را به اهد بی ( بی نعم  قرآن و عترت) اهد

 اهمیت سپرده شدن والیت به امام هدایتگر و بیان پیامدهای رویگردانی از آن
ِ ا »نشتتینی کلمات در مضتتمون نکته قابد جوجه در این قستتم  جقابد و هم     َّ إاًَم  یِوسْْ ی َاالَوا أ

ه؛ ِّاِِیب اْلْدی َإاًَْم اِرایو ََی َّ ام الهدی همان استتت  که از آن چنین بدستتت  می آید که ام« َاد

ه کار گرفته را ب« و ی النبی»و تی النبی می باود حضرت از میان القاب ونام های منتسب به خود  لقب 
یکی از القاب امام به ومار میرود که در نظم « و ی»باود از طرفی واژة « 1حدی  یوم الدار»است  جا یادآور

ا، هابن ابی الردید در این فصد، اوعار زیادی نقد کرد  که در آن .خوردو نًر آن زمان فراوان به چشم می
                                                                        

مخفیانه خودرا در مورد درسهال سو  بثت  مممور شد که دعوت  شهرح این حدی  به وور خالههه ینین اسه  که پیامبر -7
 جز علیبه دین اسال  ودرخواس  یاری هیچ کس تمایلی به این امر نشان نداد  اسهال  آشهرارسهازد بثد از دعوت پیامبر

این برادر من و وههی من در میان شهماس  سخن  » نهاد وفرمود: دسه  برگردن علی  . پیامبر تر بودکه از همه کویک
به قدر کافی گویاسهه  و از ن ر سههند بسههیاری از دانشههمندان اهی سههن   این حدی  « اواع  کنید راگوش فرادهید وفرمان  را

ن را نزی کرده آهمچون ابن ابی جریر، ابن ابی حهات،، ابن مردویهه، ابونثی،، بیهزی، لثلبی، وبری، ابن الیر، ابوالفداو و گروه دیگر
   (833: 1831اند)ن.ک:مرار  شیرازی، 
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 یاب ابن)انتتدرا بتته عنوان و تتتی معرفی کرد  وتتتعرای عصتتتر رستتتتالتت  و پ  از وی، امتتام علی
کنند که با انتناب خلدای پیشین به عنوان در این قسم  امام به مردم گووزد می (.13۴ت1/1۰7:دیالرد

قسم ،الم جاکید و قد »با استداد  از  اند وبه خلا رفته ستن  رستول  حضترت درجاخیر در والی   والی و
ا بار والی  ظالمان وستتتدیهان ر اند.درادامه ایشتتتان پیامدهای زیانافزود به جاکید این مضتتتمون « جرقیو 
« لموااع»را همرا  با فعد جنبیه «اهمی  ستت رد  وتتدن والی  به امامی هدایتگر»کنند ومضتتمون ذکر می

 کنند. بیان می«إّن »وادات جیکید
 7جدول 

 11نتتامتته  3
نهج الستتعادة به 
مصتتتتتریتتان و 
 مردبن ابوبکر 

 

ه ال  إمتامد الهتدی وإمامد  یستتتتو یواعلموا أنتّ
 وعدّو  ِّیالنب یالردی، وو 

بیتتان اهمیتت  ستتت رد  
ودن والی  به امام هدایتگر 

 نه گمراهان

أن  من ینیعتر یوجزٌ   یبنیر یلکن أستتتٌ    0 
تنذون مالد یهذ  االمةد ُفّجاُرها وسدهاُؤها ف یلی

، وکتتابد اللتِه دخالد  والدتاستتتق اد ند حزبیاللته دوالد
،  یوالصالر  ند حرباد

بیتان پیتامدهای والی  
 فجار وسدیهان برمردم

ُتم کم الکلیِ  نبیأهتِد ب یولو جعلتموهتا ف  3 
 من فوِقکم و من جرِ  أرجلِکم 

 اگر خالفت  بته اهتد بی  
 وتتد  بود خیر و  ستت رد

 برک  مردم را فرا گرفته بود
کم لقد   1  قتال: أمتا واللتِه لئن أ تتتبتم ستتتنتد

 کم، یأخلیجم سنةد نب
بیتتان بیراهتته رفتن مردم در 
امر والی  و ستتتن  رستتتول 

  
ا لهتا من نعمتة  ما أعظمها إن لم جنرجوا یتف  1

 ِرهایمنها إلی غ
جتلتوگتیری از امتتامتت  
حضترت باع  ود که نعم  

 پایمال وودبعً  
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 ساله ایشان 22علت تاخیر در والیت حضرت و سكوت 
 ۰جدول

بة  ما أعظمها إن لم جؤمنوا یا لها من مصی، و  1
 بها وجرغبوا عنه

ایمان نیاوردن به اسالم 
ورویگردانی ازآن مصتتتیبتی 

 بزرگتر بود 
هم أن آختتذد یُ  علیتتالقوُم إن أنتتا ول یخشتتت 2

هم وأعترض ف  کون لهمیحلوقهم وال  یبتینداستتتِ
إجما  رجد واحد  یب  فیجمعوا علیاالمر نص یف

 ة یمنهم حتی  رفوا الوال 

بیان جرو بعضی ازقوم 
از والی  حضرت به عل  بی 

 بهر  ماندن از مادیات 

صتتتاد وإنما أطلُب یه حر یفقلتُ : لستتتُ  عل . 2 
ه وأیراثد رستوِل اللِه  لی الله علیم نَّ ه وآله وحقَّ

إذ  یه منّ یمن بعِد ، وأنتم أحرُی عل یأّمِته لوالءد 
  ینه، وجصرفوند وجهیوب ینیجرولون ب

بتتیتتان حتتری وطتتمتتع 
منتالدتان بر غصتتتب والی  
وعدم حری ورزی حضتتترت 

 برآن
النصتتتر، منهم  یعررتتتون علیرها  یفیجان  1

، ید  والمقداد بن االستتود وأبو ذر الغدار یابناستتع
  اسر، وسلمان و.. یوعمار بن 

گترو  یتتاریگر متعترفتی 
حضتتتترت بتترای گتترفتتتتتن 

 حقشان)کمی یاران(

 
د پردازند که عبارجندر این قستتتمت  امتام بته بیتان عللی کته باع  جیخیر در والی  ایشتتتان وتتتد می   

بهر  ماندن از هتا از والی  حضتتترت به عل  بیاز:حری و طمع منتالدتان برغصتتتب خالفت  و جرو آن
« ندر»و« قوم»های مترادب آن که از میان واژ « رها»حضتتترت با انتناب واژ  و قلتّ  یاران که متادیتات

جوان به این نکته دستت  یاف  که جنها .از کاربرد این کلمه می1اندهستتتند به قّل  یاوران خود اوتتار  نمود 
اوتتنا تتی که رابله بستتیار نزدیکی با حضتترت داوتتتند به یاری او برخاستتتند که این مورتتو  گوا  وجود 

در ادامه در جواب این سوال  باوتد.می از رحل  پیامبر رراب عقیدجی مردم در خصتوی والی  پ  ان
مرتمد که اگر حو والی  و زعام  ام  از آن حضتترت استت  چرا حضتترت در این مدت طوالنی ستتکوت 

                                                                        

در این « رهط »باشههد تمایز لف  نفر هسهتند می 11تا 8به مثنی گروهی از مردان اسهه  که بین « ، قو ، نفررهط»هر سههه لف   -1 
مو  در این اس  که بر کترت تثداد و ع« قو »اسه  که بر کمی تثداد و رابهه بسهیار نزدیک بین افراد گروه دتل  دارد تمایز لف  

روند دتل  دارد)بشههری منال، ن اسهه  که عموما بر مردانی که به جنم میدر ای« نفر»خویشههاوندان دتل  دارد وتمایز لف  
 11/11/1831( آخرین بازنگری http://www.bayanelislam.net: حرف الراو ( قابی دستر  در سای  8111

http://www.bayanelislam.net/
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 کردند مضمون 
منوا هبا ما مهاَمها  ت ر تؤب م یا هلا م  مص  ی ه ا  وِی ا هل ا م  عمم  م م ا مهامه ا  ت ر وارموا منه ا     ی ف»

 «  وتر بوا هنه

ش کردند وبه غیر اهلبه معنای چه بزرگ نعمتی بود نعم  بعً  اگر آن را از را   تتتریح منررب نمی
 و کنندگرداندند را بیان میآوردند وازآن روی میستت ردند وچه بزرگ مصتتیبتی بود اگر به ان ایمان نمینمی

ها»و« یالها من مصتتیبة  »،« مااعظمها»،« یالها من نعمة  »ب با استتتداد  از چهار استتلوب جعج به «ما اعظمد
د و با یکستتان کنن تتورت متوالی بر بزرگی نعم  بعً  وب زرگی مصتتیب  رویگردانی از استتالم جاکید می

 افزایند.سازی سیاق بیانی این دو مضمون به زیبایی مضمون می

های امام به مردم در در تد از مضتتامین نامه 1۴.۰3مقوله جشتویو با اختصتتای   مقوله تشـوی:: 
 1.77مضتتتمون  معادل  ۰مضتتتمون این مقوله  ۰1ها از حی  فراوانی قرار دارد از میان مرجبته دوم مقوله

 اس .در د از مضامین این بنش در جبیین والی  به کار رفته
 3جدول

 مضمون شاهد نام سند فراوانی

 ۰ 
  
  
  

 31نتتامتته 
نهج الستتتعاد  

مصتتتریان بته 
ومتترتتمتتدبتتن 

 ابوبکر

 تم اللتته وحدظتمیا عبتتاد اللتته إن اّجقیتت
ِد ما ته فقدعبدُجمو  بیفضیبأهد یکم فینب

 عبد، وذکرُجمو  بیفضِد ما ذکر 

جشتتتویو بتته جقوا کتته 
همتان حدظ پیامبر دراهد 

وختتیتترختتواهتتی  بتتیتت 
 برای اولی االمر اس  

:بتتا این کتتار بهترین 
وتتتکر و  تتتبر را بتته جتتا 

 ایدآورد 
ین کتتار بهترین :بتتا ا

 ایدجهاد را کرد 
 :حتدتظ پتیتتامبر 

بیتش از هر عبادجی دراهد
 باالجر اس 

 وأخذجم بیفضِد الصبِر والشکِر، 
 واجتهدجم بافضِد االجتهادِ  
ُرکم أطولد منکم  تتتالةد یوإن کاند غ 

 اماد فینتم أجقی للِه عّزوجّد یوأکًر منکم  تت
 منهم وأنصح الولی االمرِ 
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در اهد  نشینی کلم  جقوا و حدظ نبینکت  قابد جوجه در این قستم  این اس  که با جوجه به هم   
جوان به باود( میمرتوا میهای جشنیص مضمون در روک جرلیدنشتینی کلمات یکی از را بی ) فن هم

االمر   و اولیبیاین نکته دست  یاف  که یکی از بزرگترین مصتادیو جقوا در نزد حضترت حدظ جایگا  اهد
.استتتت  مشتتتتاهتتد  قتتابتتد ریز   در متتذکور کلمتتات ینینشتتتهم نمودار هتتاستتتت آن  یتتوال  و پتتذیرک

  
باوند این مورو  را بیان ها و ادات جیکید بسیاری میمضمون که هریه دارای مبالغه ۰حضترت در  
ای بندگان خدا اگر جقوای خدا را در پیش گرفتید و پیامبرجان را در »انتد کته آن مضتتتامین عبتارجند از:کرد 

هترین وکد اید و به ب بیتش حدظ و پاستداری کردید به جرقیو او را به بهترین وتکد عبادت کردباب اهد
گری نمازک اید  اگرچه دیاید و بهترین اجتهادرا داوتهاید و بهترین  تبر و وتکر را در پیش گرفتهیاد کرد 

جر باوتتد وتتما در  تتورت چنین کاری از آن دیگری برای اک از وتتما بیشجر باوتتد و یا روز از وتتما طوالنی
وتتتود در جمامی این همانلور که مشتتتاهد  می«. جریدخیرخوا االمر خود خداوند پرهیزگارجرید و برای اولی

عبارات افعد جدضتید برای مبالغ  بیشتتر استتداد  وتد  و مضمون انتهایی با قیاسی که بین این کار و نماز 
  اس .اس  جایگا  این عمد را بیشتر نشان داد طوالنی و روز  بیشتر انجام داد 

های امام به مردم در مرجبه در د از مضامین نامه 3.1۰ی مقوله هشدار با اختصا مقوله هشـدار:

مضتتمون در  3مضتتمون به کار رفته در مقوله هشتتدار  71ها از حی  فراوانی قرار دارد از میان ستتوم مقوله
در د مضامین این مقوله به  17.11جبیین والی  به کار رفته است  و این بدین معنا است  که حضترت در 

 د.اناین مورو  پرداخته
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 1جدول
 مضمون شاهد نام سند فراوانی

  
 7 
  

 131نامه 
نهج الستتتعاد  

 به مسلمانان

کم الظهروا ین لو وّلوا علیتوهتؤالء التتذ 
ِة یتتکتم الدنرد والتکبرد والتستتتلاد بتتالجبر یتفت

االرِض  وأنتم علی ما کاند منکم  یوالدستتاِد ف
ِمن جواکد  وجناذل ...أال جستتنلوند وجنقموند 

ُة الستتتدهتتاء البلتتاة عن یتتنتتازعکم الوال یأن 
 ه یاالسالِم الجداِة ف

هشتتتتدار بتته والیتت  
ستتتدیهتتان کتته همرا  بتتا 

گری اس  فستاد وستلله
که در  تتورت عدم جهاد 

پتتذیتتری متتردم وهتتدایتت 
 ووند.سدیهان والی می

ال  ی: )إنرستتتوُل اللته یولقتد قتال ل 2 
، أما المؤمُن یأختاب عل کم مؤمنتاد وال مشتتترکاد

جز  ریوأما المشتتترُ  ف ماِنه،یمنعته اللته بإیف
ه، ولکن کم یأختتاُب عل یاللتته عنکم بشتتترکتتِ

 (.عمُد ما جنکرونیقول ما جعرفون، ویالمنافود 

هشتتتتتدار از والیتت  
 وزعام  منافو بر ام  

در این قستم  حضترت مردم را در هشدار از سستی در جهاد به والی  سدیهان که همرا  با فساد و     
ه دالل  گیری از فعد ماری کو بهر « الم جاکید»و با استداد  از قید جیکیداندگری اس  هشدار داد ستلله

کید مضتتمون افزود  و   از والی  منافقان بر ام  پرهیز داداند. حضتترت در جایی دیگر بر قلعی  دارد به جآ
 .  اندجاکید نمود  این مضمون را با وارد کردن روایتی از پیامبر

 در مردم به امام هاینامه مضتتامین در تتداز 2.11 اختصتتای با استتتدالل مقولهاســتدالل: مقوله
که بیشتتتترین فراوانی مضتتتمون در استتتتدالل بر ا بات  دارد قرار فراوانی حی  از هامقوله چهارم جتایگتا 

های وتود که بر استاو نمودار فراوانی استداللمشتروعی  حکوم  و حو والی  ایشتان بر ام  دید  می
 حضرت قابد مشاهد  اس . 
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مضتمون با دالید مستتدل از حو خود در والی  ام  دفا  کرد  و در ا بات آن پافشاری  1ایشتان در  
مبنی بر اینکه  های حضتتترت در این خصتتتوی عبارجند از :استتتتناد بر کالم نبیاند. استتتتداللنمود 

  و« والی  و امام  حو حضتتترت استتت  اما اگر مردم ننواستتتتند جیخیر در گرفتن آن براو عیب نیستتت »
، ذکر مستتتئله «من کن  موال  فهذا علی موال  » فرمایند:در روز غدیر که می همچنین ستتتنن پیامبر

ر ستتتنن خود قریش در برابر و بیع  داوطلبانه و به اختیار و از روی وتتتوق مردم و استتتتدالل ب« عتو نار»
ی در های خود ستتعانصتتار مبنی بر اینکه ائمه از قریش هستتتند. حضتترت در مضتتامین دیگری با استتتدالل

یان اند که مضامین آن عبارجند از: برووتنگری در امر والی  ام  و بیان اوتتبا  مردم در روز ستقیده داوته
عل  اجتما  بر خلیده اول و فرار از رفتار عادالنه  عل  دس  بازداوتن مردم از حضرت در روز سقیده که به

حضترت به ستبب دنیاپرستتی بود  و بیان عل  بیع  خلیده اول با خلیده دوم و بیان عل  گمان حضرت به 
س ارند و بیان عل  عیب نبودن جیخیر حضرت در گرفتن حقشان اینکه خلیده اول خالف  را به حضرت می

اند و برای ستتکوت خود در این مورتتع، جرو از بین رفتن استتتداد  نمود  که در این مورد از روای  نبی
 اند.اسالم و کمی یاران را به عنوان عل  ذکر نمود 
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در د فراوانی استدالل های حضرت در نامه های ایشان به مردم(: 7)نمودار
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 1جدول

 مضمون شاهد نام سند فراوانی

 131نامه  2 
نهج السعاد  به 

 مسلمانان
 
 

 یعهدد إل وقد کان رسول الله
كد والُء أّمت یا بن أبیعهدا دفقال: )  یطالب لد

ُقم ك بالررا فیة  وأجمعوا علیعاف یفإن وّلو د ف
عُهم وما هم فیبیمِرهم، وإن اختلدوا عل ه یك فدد

(.یفإّن الله س  جعُد لك منرجاد

استدالل برحو حضرت در 
والی  ام  :بیان کالم 

مبنی بر اینکه والی  و  نبی
امام  حو حضرت اس  اما 

ار اگرمردم دراین مسئله دچ
 اختالب ودند آنها را رهاکند.  

  
 1 

هذا االمِر من دون  یأّنی ول یوإنّما ُحجت
قال:  ه وآلهیاللِه  ّلی الله عل یش، إّن نبیقر 

( فجاء رسول الله  لی الله  ن أعتود )الوالُء ِلمد
ه وآله بعتو الرقاب من النار، وأعتقها من یعل

ذ  ه والء هیالرق، فکان للنبی  لی الله عل
 بعدد  ماکان له  ، یاالمة. وکان ل

استدالل بر ا بات حو 
والی  خودبر ام  
ووایستگیشان براین 

 امر:مسئله عتو نار

  یهاوم بقوِل النب یعلی بن یوجاز ل   
 موال ( إال یر خم: )من کن  موال  فعلیوم غدی

 یالنب ریش فضلها علی العرب بغیقر  یأن جدع
قولوا ذلك ی، فإن واءوا فل 

استدالل بر ا بات والی  
خود بر ام  با استناد به حدی  

 غدیر

نهج  1نامه  7
البالغه به مردم 

 کوفه

ا نِ یود بد اُو غد  یعد لنَّ ِه یاد رد کف تد  ند ود الد یرد ُمسف
رِ  بد اِئعِ یُمجف دف طد  نیرِ یند ُمند یند بد

استدالل بر مشروعی  
 حکوم :بیع  به اختیار مردم

  
  

 1۴نامه 
نهج السعاد  به 

 مردم مصر

 یعونیفبا ی م جاؤن

نهج  1نامه 
السعاد  به مردم 

 مدائن

  یعونیِد فبایکتتابع الن ی م جاؤن
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 131نامه  1 
نهج السعاد  به 

 مسلمانان
 

 (.شیش: )االئمُة من قر یفقال قائُد قر 
 منها  یحقّ  یفدفعوا االنصارد عن دعوِجها و منعون

استدالل به سنن قریش 
در برابر انصار برای دفا  از حو 

 والی  
 

ُ  راجعةد من الناِو قد رجع  عن یفلما رأ  1 
ن مرمد ومّلة یاالسالِم جدعو إلی مرِو د

ُ  إن أنا لم یهما السالم( خشیمد )علیإبراه
ه أری ف جکون یأنُصر االسالمد و أهلد ه  لماد وهدماد

 ورکم ِة أمیفوِت وال  ه أعظمد منیف یبُة علیالمص

بیان عل  دس  باز 
داوتن از والی  :برای نابود 

 نشدن اسالم

ٌد مساع یرافٌد وال مع ی د لینظرُت فإذا ل 1 
فضننُ   بهم عن الهالِ ،  یتیإال أهد ب

ُ  یعن الهالِ ، فیغض یتیفضننُ  بیهِد ب
 علی القذی ینیع

استتتدالل به کمی یاران وجرو 
 بی حضتترت ازهالک اهد

ختود بتر جتتاخیردر گرفتن حو 
 خود در والی  

علی هذ  االمِة کرجد  له حوٌّ  یإنما حقّ   1 
علی قوم  إلی أجد  معلوم،  فإن أحسنوا وعّجلوا 
، وإن أّخرو  إلی أجِله أخُذ   له حّقه قبله حامداد

، ولیغ ه، إیعاُب المرُء بتیخی  یُر حامد  ّنما ِر حقِّ
ن أخذد ما لی   د له یعاُب مد

استدالل به اینکه جاخیر 
من درگرفتن حقم عیب 
نیس :چراکه حو حضرت 
برام  مانند حو کسی اس  که 

جواند برآن جا مدت معلومی می
 اقدام کند

 131نامه  1 
نهج السعاد  به 

 مسلمانان

کم عنه.  قال: فما  دَّ
 بکر یقال: اجتماُ  الناو علی أب

بیان عل   دس  باز 
ز داوتن مردم از امام در رو 

سقیده:اجتما  بعضی مردم 
 درسقیده بربیع  با خلیده اول 

ه وبیلو ال خا ة ب  1  ند عمر، وأمر کانا یند
 نهما یا  بیرر

خلیده اول به خاطر رابله 
با خلیده دوم  وقول وقرار قبلی 

 خالف  را به او س رد
وقد سمعد قولد  یعدُله عنّ یظننُ  أّنه ال  1 

 ین بعًنیح - یدة االسلمیلبر   یالنب
ما من، وقال: إذا افترقًید إلی الیوخالدابن الول

بیتان عل  گمان خود به اینکه 
حتمتا خلیده اول  خالف  را به 
 حضرت میس ارد:چراکه سنن
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را  درخصوی امام  رستول فکد واحد.... 
 ونید  بود علی 

:چتتراکتته متتردم بتترجتتریتتهتتای 
 حضرت را دید  وونید  بودند

  یل یندس یقلُ  فحتی إذا احتضرد  1 
 یف یقد رآی منّ  یللذ یعدُل بهذا االمِر عنّ ی

 .....المواطِن، وسمع من رسول الله 
ا یسمعوند وأنا أحا ُّ أبا بکر وأقول: یکانوا   1 

ش أنا أحوُّ بهذا االمِر منکم ما کان یمعشر قر 
ن ین بدیدیعرب السنة ویقرأ القرآن ویمنکم من 
 الله الرو 

 هم أن آخذد یُ  علیالقوُم إن أنا ول یفنش  1 
هم کوند لیحلوِقهم وال  یبینداِسهم وأعترُض ف

إجماِ  رجد   یبد فیجمعوا علیاالمِر نص یف
عّنی إلی  یواحد  منهم حتی  رفوا الوال

ما  یتداولوها فینالوها ویعًماند رجاء أن 
ن  درییناهم کذلك نادی مناد  ال ینهم، فبیب مد

عوا عًماند یلةد باینِة لیهو فیسمع أهدد المد
 : م فانِعه * قد ماتد  یا ناعیفقالد

ُ
االسالم ِق

ش ال علی کعبها * من یعرب وبدا منکٌر ما لقر 
اد هو أولی به * منه یوم ومن أخروا إن علیقدموا ال

 فوّلو  وال جنکروا 

بیتان عل  اینکه بعضتتتی 
مردم باوجود علم به وایستگی 
و حو والی  ایشتتان از ایشتتان 

پووتتتیدند و والی  را به چشتتتم 
اوتتتتتتنتتتتای دیتتتتگتتتتری 
س ردند:چراکه از رفتار عادالنه 

جرستتتیتدند حضتتترت برخود می
ومینواستتند از این امر نصیبی 
بته دستتت  آوردنتتد)خودخواهی 

 وامورمادی(

  
جوان در اطناب در این قستم  بستیار چشمگیر اس  به طوری که گونه ای از دیالوگ و داستان را می  

مضتامین مشتاهد  کرد که این اطناب بستیار به ستبب  حستاستی  مورتو  در دید حضرت و نیاز مردم به 
گاهی و اقنا  در مستئله والی  است  و همچنین  به سبب مناطب ایشان در این مضامین که عام مردم  هآ

بیان عل  چشم پووی مردم از ایشان باوجود علم به »باوتد. حضرت در این مقوله در مضمون هستتند می
اند جنها در این قسم  اس  که حضرت از روایات و آیات قرآن از وعر هم استداد  نمود « وایستگی ایشان

م در خصتتوی والی  در نگرک اند و این نشتتان از اهمی  اقنا  مردو وتتعر و گدتگو و داستتتان بهر  برد 
 حضرت دارد.
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های امام به مردم در رجبه در د از مضامین نامه 1.37این مقوله با اختصتای  مقوله دعا ونیایش:
در د 2۴مضمون معادل  1مضمون وارد در این مقوله  7۴ها از حی  فراوانی قرار دارد از میان پنجم مقوله

 کار رفته اس  که در جدول زیر قابد مشاهد  اس . از مضامین این مقوله در جبیین  والی  به
 1جدول

 مضمون شاهد نام سند فراوانی

نهج  22نامه  1
السعاد  به مردم 

 کوفه 
 

ِ  یجزاُهم من أهِد مصر عن أهِد ب
ِته، ند بلاعیجزی العاملیهم أحسند ما ینب

 ند لنعمِتهیوالشاکر 

دعای خیر بر مردم 
 کوفه

نهج  9نامه  1 
مردم السعاد  به 

 کوفه

دعا و لوات برمرمد  علی مرمد  وآِله یصلّ یوأساله أن  
 وآل مرمد

 
 0 
  
  
  
  
  
  

 112نامه 
نهج السعاد  به 

 مسلمانان
 

 ه وآلهیالله  لی الله عل یفمضی نب
 ه وآلهیفمضی  لی الله عل

دعای خیر :دوستی ما  نیالد یجعد الله عزوجد مودجنا ف
 در را  دینمان باود

:دوس  داوتنمان  ن یاکم خلة المتقیخلتنا وإ
چون دوس  داوتن 

 متقین باود
هم ی  نبیجزاهم من أهد مصر عن أهد ب »از دعاهای خیر حضرت برمردم مجاهد کوفه مضمون     

است  که در آن حضترت پاداک مردم کوفه را مقید «ن لنعمتهین بلاعته، والشتاکر یجزی العاملیأحستن ما 
بی  که همان کند جا با این کار بازهم به مورتتتو  والی  اهدمی« اهد بی  پیامبراز ستتتوی »بته قیتد

االمر استت  اوتتار  داوتتته باوتتد و پرد  غدلتی که زمان بر مردم فراافکند  استت  را کنار بزند. از والی  اولی
 ودن دیگر دعاهای حضترت دعای خیر بر وتهیدان است  که این دعاها عبارجند از: دعای خیر بر افزود 

به نیکی های آنها و باال رفتن مقام آنها و گرفتن پاداک  تتابران و رحم  و بازهم بهترین پاداک از ستتوی 
.حضتترت در بعضتتی از این مضتتامین عبارت دعایی خود را با دعا و  تتلوات برمرمد و  اهد بی  پیامبر
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  رتوا در جداوت خواستوترو  نمود  اند. اما جداوت این مضامین با دیگر مضامین از حی  م آل مرمد
حضتترت استت  که ایشتتان عالو  برای خواستتتن جوفیو طاع  و عبادت از خداوند مودت در دین را از خدا 

 اند:مسئل  نمود  و فرمود 
مس  کمك   قل ال» حضتترت با این بیان خود اوتتار  للیدی به آیه« ممل اهلل هزو مل مودتنا یف الدی  »

موستتتوم استتت  و از آیاجی استتت  که بر فضتتتیل  « آیه مودت»، که به دارند 1«همیه امرا اال اْلودة یف القریب

 نو  این« خّلة»حضترت با آوردن  تد  برای مصتدر  و موقعی  ویژ  آنان دالل  دارد. بی  پیامبر اهد
ن در را  واخواهند که دوستتیاند. ایشتان عالو  براینکه از خدا میدوست  داوتتن را بیشتتر آوتکار نمود 

 خواهند که این دوس  داوتن همچون دوس  داوتن پرهیزگاران باود.دین باود از خداوند می
های امام به مردم در در د از مضامین نامه 3.۰۰ای این مقوله با اختصت مقوله تمجید و تشـكر:

مضتمون وارد در این مقوله یه مضتمون معادل  23ها از حی  فراوانی قرار دارد از میان رجبه وتشتم مقوله
 در د از این مضامین در جبیین  والی  به کار رفته اس .۰

 1جدول
 مضمون شاهد نام سند فراوانی

 1 
  

نهج  3نامه 
مردم البالغه به 

 کوفه

نف  ر  عد
ِد ِمصف هف

د
ُه ِمنف أ للَّ اُکُم اد زد ود جد

ِد بد  هف
د
بِ یأ ا یِ  ند ند مد سد حف

د
زِ یُکمف أ  یجف

اِملِ  عد لف اِکرِ یاد لشَّ ِتِه ود اد اعد ِتِه ند ِلنِ یند ِبلد مد  عف

 جشکر ازمردم کوفه 

فرماید: نکت  قابد جوجه در این بنش نو  جشتتکر کردن حضتترت از مردم کوفه می باوتتد ایشتتان می  
ختداوند وتتتما را از طرب اهد بی  پیامبرجان به بهترین پاداک که یه اطاع  گزار می جواند بگیرید و یه 

 « د بیاز طرب اه» جوانستتتند بدون ذکرعبارتوتتکر کنند  برنعم  می گیرد پاداک دهد. ایشتتان می
نیز جمله را بیان کنند اما قید کردن این مضتمون به ستبب بیان اهمی  جایگا  اهد بی  و وناساندن آنان 

 باود.برای مردم می
های امام به مردم در رجبه هدتم در د از مضامین نامه2.71این مقوله با اختصتای  مقوله توصیه:

در د 1.۴1مضمون وارد در این مقوله یه مضمون معادل  11ها از حی  فراوانی قرار دارد از میان مقوله
                                                                        

 در این آیه، یهارنفر علی و فاومه و حسههن و حسههین « الزربی »روایات شههیثه و سههنی گویای آن اسهه  که من ور از  -11
پس از ایشان نیز تهبیق شده اس  که می توان گف  آن یهار نفر تنزیی و مصادیق  اس .و در برخی روایات به نه اما  مثصو  

   (.18: 1831ینده آیه بوده اند)بابایی،زمان نزول آیه و آن نه اما  تاویی و مصادیق آ
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 از این مضامین در جبیین والی  به کاررفته اس .
 1۴جدول

 مضمون شاهد نام سند فراوانی

 1 
  
  
  
  

نهج  11نامه 
السعاد  به 

مصریان 
ومرمدبن 

 ابوبکر
 

 کم بتقوی اللهیأو  یفإن
 ما أنتم عنه مسئولون  یف

جو یه به جقوا)مصداق جقوا در این 
نی یباف  خای باجوجه به فن هم نش

د اه»االمر کلمات حدظ جایگا  اولی
 اس (« بی 

 

 
نویسند مصریان ومرمدبن ابوبکر میهمانلور که در مقوله جشتویو ذکر ود حضرت در نامه ای که به 

و  در این نامه حضرت عال داننداالمر و پذیرک والی  آنها میحدظ جایگا  اهد بی  و اولیمصتداق جقوا را 
 در برابر این امر مستتتئولاند و مردم را بر جشتتتویو مردم بته جقوا در جتایی دیگر بته این مورد جو تتتیته کرد 

 اند.خواند 
 
 
 

3.گیری نتیجه 
به مردم با روک جرلید مرتوای کیدی و کاربستتت  نرم افزار   هتای امتام علی پژوهش در نتامته  

MAXQDA دهد که والی  از جایگا  و اهمی  باالیی در دیدگا  و مبانی نظری دستت  میاین نتیجه را به
مقوله که از  3هایشتتان به مردم در مقوله ملره در نامه 1۴حضتترت برخوردار استت  چراکه ایشتتان  از میان 

اند. پرداخته ها به جبیین مستتتئله والی در تتتد از کد مقوله 3۴ها هستتتتند  معادل جرین مقولهپرمضتتتمون
های ملره در نامه های امام به مردم جبیین والی  اس  و حضرت جوان گد  وجه اوتتراک اکًر مقولهمی

اند. حضتتترت جنها در ستتته مقوله امرونهی، جهدید و ای چون قضتتتیة جبیین والی  بها نداد به هیچ قضتتتیه
داد  از وال حضتترت به طور کلی از استتتاند که همانلور که قبال ذکر وتتد استترزنش به جبیین والی  ن رداخته

های امام به مردم در تتتد فراوانی اند و در کد مضتتتامین نامهها درخلاب بامردم اجتناب ورزید این روک
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گرا و دور از استتتبداد و در تتد استت  که این مورتتو  بیانگر روحیه عدال 1ها کمتر از مضتتامین این مقوله
های جرّکمی و برجری جویانه چون روک ن والی ، روکخودکامگی حضتتترت استتت   انیا حضتتترت در جبیی

در  هایی که به ایجاد یا جقوی  وتتناخ اند و بیشتتتر از روکامرونهی، جهدید و ستترزنش را مناستتب ندانستتته
های در تتتد از مضتتتامین مقولته۰۴انتد. چراکته حضتتترت در بیش از منتاطتب منجر وتتتود بهر  گرفتته

گاهی اند. ایشتتتان هیچگا  در این زمینه پا در عر تتته اجبار پرداختهبنشتتتی و استتتتدالل به جبیین والی  آ
اند و جنها با زبان منلو و استتتتدالل ،رووتتنگری ،جشتتتویو ،هشتتتدار و زبان دعا به جبیین والی  نگذاوتتته

 اند.پرداخته
گاهیمضتامین نامه ی خود بیان وایستگ بنشی در خصوی والی  عبارجند از :های ایشان در مقوله آ

بی  و ال غیر ، اهمی  ستت رد  وتتدن والی  به امام ر والی  واختصتتای داوتتتن والی  به اهدواهد بی  ب
حضتترت ستتاله ایشتتان . 23هدایتگر و پیامدهای رویگردانی ازآن، عل  جاخیر در والی  حضتترت وستتکوت 

 اندو از قیدهای جاکیدی دردراین قستتم  از هر ابزاری برای آوتتکارجر کردن مضتتامین خود استتتداد  نمود 
ی  .حضترت برای استرکام هرچه بیشتر وال  اندطلبید  است  بهر  برد مضتامینی که جوجه بیشتتری را می

ه جوینتد واز زبتتان خود مردم برای مردم ستتتنن ی خود مردم برای بیعت  بتا حضتتترت بهر  میخود از ادلتّ
در اهد بی  می جوان به این  نشتتتینی کلم  جقوا و حدظ نبیبا جوجه به همگوینتد. درمقوله جشتتتویو می

االمر و لیبی  و او نکته دستت  یاف  که یکی از بزرگترین مصتتادیو جقوا در نزد حضتترت حدظ جایگا  اهد
هاستت .در مقوله هشتتدار حضتترت مردم را از والی  منافقان ،ستتدیهان و ظالمان بر ام  پذیرک والی  آن

ضتمون در استدالل بر ا بات مشروعی  حکوم  و دهند. در مقوله استتدالل بیشتترین فراوانی مپرهیز می
های دعا و نیایش وجمجید وجشتتکر حضتترت پاداک حو والی  حضتترت بر ام  بیان وتتد  استت . در مقوله

 بی کنند جا با این کار بازهم به مورتتو  والی  اهدمی« بی  پیامبراز ستتوی اهد»مردم  را مقید به قید
داوته باوند. حضرت در بعضی از این مضامین عبارت دعایی خود االمر است  اوار  که همان والی  اولی

اند و در مقوله جو یه، مردم را به جقوا که مصداق وترو  نمود  را با دعا و  تلوات برمرمد و آل مرمد
 کنند. اند جو یه میدانسته« اهد بی »االمرآن را حدظ جایگا  اولی
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