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 اشاره

 یھا بتیھا و مص فتنه کوشیده نیست که اینپی گرامی! بر شما  خواننده
 یھا ن خاستگاهیتر از مھم یکید یرا دربرگرفته است؛ شا امت اسالمی، یادیز

در عصر حاضر، گسترش اختالفات و  یت نابسامان امت اسالمیوضع
 یھا یبند ھا و دسته یریگ آن جبھه یمسلمانان و در پ یھا یدستگ چند

ن امت به یامد وجود اختالفات، باعث شده تا ایان آنان باشد. پیگوناگون درم
، یامام ان دوازدهیعی: اھل سنت و جماعت، ش ھمچون ییھا دسته
با  یگرید یھا گروهنین ھمچ م شوند؛یتقس… ان، خوارج ویلیاسماع

رو  نیاند. از ا وجود آمده ھا به ن فرقهیاز ا یکگوناگون از ھر  یھا باورداشت
ر یزناپذیگر ی، ضرورتیامت اسالم یپارچگ یکوحدت و  یامروزه تالش برا

مختلف نھاده  یھا شمندان فرقهیعالمان و اند یفه را فراروین وظیگشته و ا
، کبسته و خش یمرام یھا یتعصب و وابستگ ه اسالم را بدور ازکوشند کتا ب

اختالفات،  ی ند. متأسفانه در پھنهینما یگران معرفیبشناسند و آن را به د
م و کسمان محی، به ریالھ ی مسلمانان، بنا بر فرموده آنکه ش ازیپ

، اصالح یپارچگ یک یزند و در راستایناب اسالم درآو یھا آموزه یناگسستن
را  یعلم ی گام بردارند، فرھنگ گفتگو و مناقشه رد وضع موجود خودکو بھ

نھند  یم یق و پژوھش علمیبر آن نام تحق آنچهدر  یاند و حت  از دست داده
 یخود را در راستا یرده، تمام سعکشه نیرا پ یغرض یز، راه انصاف و بین

ھا و  ن در گفتهیدھند؛ بنابرا یدگاه مخالف، قرار میتب و دکشه، میب اندیتخر
ان است تا یتر نما شیشان بیبا مخالفان و دگراند یورز نهکیھا، ُبعد  نوشته
 .یو پژوھش یعلم ی جنبه
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داشت اصل گفتگو و  یه با گرامکاست  یا د، مقالهیش رو داریپ آنچه
 ینید یھا تابک یبازنگر یده است تا در راستایوشکشان، یاحترام به دگراند

ما، در  یالبالغه داشته باشد. سع به نھج یل باورھا، بازنگاھیب و تعدیو تقر
اصول نقد و پژوھش،  ی هین بوده تا بدور از تعصب و تنھا بر پاین نوشتار بر ایا

ه کم؛ چرایقرار دھ یالبالغه را مورد بررس نھج یھا از مطالب و داده یا پاره
به  ین است در مواردکه ممکھرچند –را  یعلم ی ما، گفتمان و مباحثه

م و یدان یھا م ب باورداشتیتقر یار عملک تنھا راه -نجامدیب یناخرسند
ق و پژوھش یق تحقیرا از طر ینیو بدب  یشیاند جکد غبار یه باکم یمعتقد

 یغاتیو تبل یامت را در برابر موج تھاجم فرھنگ یو عمل یم و توان علمییبزدا
با توجه به  یسان امت اسالم نیم تا بدیدشمنان اسالم و مسلمانان گرد آور

 یھا یریدرگ یجا ن اسالم، بهین حق و راستییناب و خالص آ یھا داشته
ھا و  شهیاند ی مؤثر در عرصه یردک یان خود، رویدر م یو عمل یرکف

، از یگرام ی رود: خواننده یداشته باشد. انتظار م یجھان یھا داد رخ
ھمچنین  و ن مقالهیتمام مطالب ا ی زد و قبل از مطالعهیبپرھ یداور شیپ
گاھانه، به قضاوت ننشیپ  ند.یش از ھرگونه پژوھش آ

 



 
 

 دیباچه

 احلمد هللا وحده والصالة السالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم:

ش را بر کو خاندان پاج  خدا ه رسولکمسلمانان، واجب است  ی بر ھمه
د به یبا یاز غلو، دوست بدارند؛ ھر مسلمانو بدور  ینید یھا اساس سنجه

آمده، ج  رمکامبر ایل خاندان پیرامون فضایح، پیتاب و سنت صحکدر  آنچه
به ما ج  خدا زد. رسولیاساس بپرھ یات دروغ و بیرش روایزد و از پذیدرآو

بر محمد و  -گاه عبادت ین تجلیتر بزرگ-ه در نمازکاند  آموزش داده
 یح، به چگونگیصح یتیدر روا آنچهم. چنیبفرستخاندانش، درود و سالم 

عىل آل  اللهم صل عىل حممد و(امبر و خاندانش، اشاره شده است: یصلوات بر پ

 بارك عىل حممد و عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد و حممد كام صليت عىل إبراهيم و

 ١عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد) عىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم و

 عقل تمنع
ه انسان را بر ک یست الھ یانسان از نعمت عقل، دھش یبرخوردار

لف قرار گرفتن موجود کم یبرا یا نهیداده و زم یو برتر یوانات، فزونیح
دش، ستوده و یتاب جاوکمتعال، خردمندان را در  یبرتر شده است. خدا

ِينَ ٱوَ ﴿فرموده است: ْ جۡ ٱ �َّ ٰ ٱ تَنَبُوا ن ُغوَت ل�َّ
َ
نَابُوٓ  بُُدوَهاَ�عۡ  أ

َ
ْ َو� ِ ٱ إَِ�  ا  لَُهمُ  �َّ

ۡ  ىٰۚ بُۡ�َ لۡ ٱ ِينَ ٱ ١٧ ِعبَادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�يَتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ تَِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َسنَهُ أ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ� 

 ٰ ۖ ٱ ُهمُ َهَدٮ ُ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ْ  ُهمۡ  �َِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
: یعنی ]١٨-١٧ی هیآ: زمر ی [سوره ﴾١٨ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

                                                 
 ).٦٣٥٧ی( روایت بخاری، حدیث شماره ١
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نند و (با توبه و استغفار) به یگز یم یه از عبادت طاغوت دورک یسانک«
). یم خداوندیشان را بشارت باد (به پاداش عظیگردند؛ ا یخدا باز م یسو

دھند و  یسخنان گوش فرا م ی ه به ھمهک یسانکمژده بده به بندگانم؛ آن 
شان  تیخدا، ھداه کھستند  یسانکند. آنان، ینما یم یروین آن پیوتریکاز ن

 »ھا، واقعًا خردمندند. نیرده و اک
رود؛  یشمار م ام بهکاز منابع استنباط اح یکیان، عقل، یعیدگاه شیاز د

ع یتشر ی[ اصول چھارگانه«د: یگو ی، مید ثانیملقب به شھ ین عاملیالد نیز
 ٢»تاب، سنت، اجماع و عقل.کعه] عبارتند از: یدر نزد ش

 ه:کنسبت داده شده ج  خدا به رسولن گفته ی، ایافکدر اصول 
در اصول  ٣»بھتر از عقل، به بندگانش نداده است. یزیچ چیخداوند، ھ«
امروز، چه «د: یت از امام رضا پرسکیس ه ابنکآمده است ھمچنین  یافک

العقل تعرف به الصادق عىل اهللا (امام رضا فرمود: » ، بر خلق خداست؟یحجت

بر خدا  یگو ه با آن، راستکعقل : «یعنی .)فتكذبهالكاذب عىل اهللا  فتصدقه و
بندد،  یه بر خدا دروغ مکرا  ییگو و دروغ ینکقش یو تصد یرا بازشناس

 ٤.»ییبش نمایذکوت یص دھیتشخ
 و خود یم و از خودسریار بندک خود را به ی شهید عقل و اندین بایبنابرا

ه افزون کن است یما، ا یھا یاستکن یتر از بزرگ یکیم. یزیبپرھ یپندار بس
م، ین و دانش داریاز د آنچهم و یریگ ی، بر پژوھندگان، خرده میشیاند مکبر 

رش یدر قبال پذ یپژوھش یم: موضعینک یشنھاد میرو پ نیاست. از ا یموروث
 د.ین مقاله داشته باشیرش مطالب ایا عدم پذی

                                                 
 ٦٢/ ص٣الروضة البھیة شرح اللمعة الدمشقیه، ج ٢
 .١٢ص  ١اصول کافی، از محمد بن یعقوب کلینی، ج ٣
 .٨١ص ١مستدرک الوسائل ج ٤



 
 

 البالغه از نگاه شیعیان نهج

ه ک یتابکدر  ٥الغطا اشفک یعه به نام ھادیش ی برجسته یاز علما یکی
 آنچها یالبالغه  ن نوشته است: نھجینگاشته، چن البالغه مستدرك نھجبه نام 

ن و یرالمؤمنیمان امیده، از سخنان موالیه عالمه ابوالحسن محمد رضا، برگزک
د: یافزا یم ،یو….» باشد یم یاسالم یھا تابکن ین و واالتریتر از مھم

ست؛  ییه خواھان نور و روشناکس ک ھر آن یست برا یالبالغه،] نور نھج«[
به آن  آنکه یست برا یل و برھانیزد؛ دلیه به آن درآوکست  یسکبخش  نجات

 ،یو ٦»شد.یندیه در آن بکست  یسکدارگر ید و بینان نمایاعتماد و اطم
 آنچهه تمام کم ین باوریالبالغه، بر ا نھج ی ما، درباره«گفته است: ھمچنین 

  ھمچون -م و آدابکا، حِ یھا، وصا ھا، نامه اعم از خطبه-البالغه آمده در نھج
و در  ییمعتبر روا یھا تابکتش در یب و اھل صامبریه از پکست  یاتیروا

 ٧»ح، آمده است.یث صحیاحاد یحاو یھا تابک

                                                 
 ھـ .ق زیسته است.١٣٦١تا ١٢٨٩ھای ھادی بن عباس کاشف الغطاء، در سال ٥
 .٥البالغه، صی مستدرک نھج  ر.ک: مقدمه ٦
 .١٩١الغطا، ص مستدرک نھج البالغه، ھادی کاشف ٧





 
 

 ها یالبالغه از نگاه سنّ  نهج

ن گفته است: یالبالغه، چن نھج ی سنت، درباره اھل یاز علما یکی
، او را در نگارش ی، نگاشت و برادرش مرتضیف رضیالبالغه را شر نھج«

ب بود یترت نیالبالغه بد دو، در نگارش نھج نیرساند. روش ا یاریالبالغه،  نھج
ن را آورده و سپس یرالمؤمنیشده از ام تیوتاه و رواک یا ھا، خطبه ه: آنک

 آنچهستم یب یکه کا بلیدھم  یکتنھا …. افزودند یاز خود بر آن م ییھا نوشته
باشد و  یم سطالب یاب بن ین علیرالمؤمنیام یھا البالغه آمده، گفته در نھج

 ٨»است. یو مرتض یرض یھا ھا و افزوده ه، گفتهیبق

باشد؛  یالبالغه م نھج ی نگارنده ،یف مرتضیه: شرکن گفته شده یچن ھم
 یزمان ی رو فاصله نیھـ.ق وفات نموده است؛ از ا٤٣٦در سال  یف مرتضیشر

سان،  نیبد وجود دارد و س یالبالغه و حضرت عل دآوران نھجیان پدیم یادیز
، یزمان ی ھمه فاصله نیه: با وجود اکرد یگ یقرار م یته درخور بررسکن نیا

سند، به  ی م و بدون ارائهیطور مستق ، چگونه بهیف مرتضیو شر یف رضیشر
 اند؟! پرداختهس طالب یبن اب ین علیرالمؤمنیت از امیروا

 ی ع دربارهین مقاله را بر اساس پندار اھل تشیا ی هیما ھر حال درون به
ز واضح ین یحضرت عل ی ان دربارهیعیم؛ باورداشت شینک یالبالغه، استوار م نھج

ه از خطا و کھستند  یان، امام معصومیعیدگاه شیاز د یاست. حضرت عل
سان  ه طاعتش ھمکست  یع، امامیتش در باور اھلس یاند؛ عل ان، بدور بودهینس

تان، تناقضات یش رویپ ی باشد. در پژوھه یمتعال، م یاطاعت از خدا

                                                 
 .٥٨ی عبدالعزیر دھلوی، ص مختصر تحفه اثنی عشریه، نوشته ٨
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 رد.یگ یقرار م یعه، مورد بررسیش یھا از باورداشت یو برخ ٩البالغه نھج
 

                                                 
شرح: محمد عبده بوده است؛  البالغه به منبع و مرجع اصلی ما در این پژوھش، نھج ٩

میت البالغه را نشانی از اھ نگاری محمد عبده بر نھج الغطا، شرح عالمه کاشف
البالغه، عالمه  ترین شارحان نھج از برجسته«البالغه، قلمداد کرده و گفته است:  نھج

» البالغه پرداخته است. باشد که در قالب جمالتی کوتاه به شرح نھج محمد عبده می
 .١٩٢الغطا، ص البالغه، از ھادی کاشف نگا: مستدرک نھج



 
 

 البالغه در نهج امامتخالفت و 

باشد، س یگر امامت حضرت عل انیه بک یحیپرسند: نص صر یھا م یسن
ن یان در ایعیش یند: تمام موارد استداللیگو یجاست؟ اھل سنت مک

ھر حال اگر  موضوع، برگرفته از برداشت و قرائت آنان از نصوص است؛ به
شان، امامت را ی، بنا بر نص ثابت بوده، پس چرا خود ایرت علامامت حض

امام منصوب و  یرش امامت، برایا عدم پذیآھمچنین  رفته است؟ینپذ
اش قرار کنکر مورد یب زین موضوع را به ترتیمعصوم، روا بوده است؛ ا

 م:یدھ یم
شان پس از یه اکآمده س یاز حضرت عل یا البالغه، خطبه در نھج  -١

عت به حضورش یب یمردم، برا آنکه و پس ازس عثمانشھادت 

التمسوا غريي، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه  (دعوين ورفتند، فرمود: 

إن تركتموين فأنا  و…ال تثبت عليه العقول وألوان، ال تقوم له القلوب و

أنا لكم وزيرا  و أطوعكم ملن وليتموه أمركم لعيل أسمعكم و كأحدكم و

س ک ید و در جستجویمرا واگذار: «یعنی ١ا)خري لكم مني أمري
گر و   ه فتنهکم یا روبرو شده ید؛ ما، با چنان امرییبرآ یگرید

دار و استوار یھا، بر آن پا ھا و عقل ه دلک یچندچھره است؛ امر
از شما  یکید، ھمانند یاگر مرا واگذار«ه فرمود: کجا  تا آن» ماند. ینم

ارگزارتان که او را ک یسکد از شما، نسبت به یخواھم بود و شا

                                                 
 ه، انتشارات دار األندلس.شرح محمد عبد ١٧٨،١٧٩، ص٩٢ی  نھج البالغة، خطبه ١
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ر و مشاورتان یشنوتر باشم. اگر من، وز تر و حرف عید، مطیینما یم
 »اردارتان باشم.کر و یه امکن است یشما بھتر از ا یباشم، برا

چگونه س یه حضرت علکشگفت و تعجب است  یبس ین جایبنابرا
ازده یخودش و  ی درباره یالھ یان، نصیعیه بنا بر باورداشت شکرا  یامامت

آورده است:  یافک، در اصول ینیلک آنچهرفت؟ چنیفرزند پس از او بود، نپذ

إن اإلمامة عهد من اهللا عز وجل معهود لرجال «گفته است:  ÷(ابوعبدالله

از  یمانیامامت، پ: «یعنی »مسمني ليس لإلمام أن يزوهيا عن الذي يكون بعده
ه امام پس از کست یامام روا ن یاست. برا   یا هدیمردان برگز یخدا برا یسو

ه چگونه کشود  ین پرسش مطرح میا کنیا١»ن حق، باز بدارد.یخود را از ا
 یگریس دک ید و در پینکد: مرا رھا یعنوان امام، بگو بهس یان دارد، علکام

و محبت س یعصمت عل ی ان دربارهیعید؟! اصًال با نظرداشت باور شییبرآ
خاطر  را بهس یه علکدھند  یا به خود جرأت میشان دارند، آیه به اک یوافر

سنت، از  از نگاه اھلس یار بدانند؟! علک رش خالفت و امامت، گنهیعدم پذ
د یبردار خدا بود و به او نو رود؛ او، فرمان یشمار م ن صحابه بهیتر برجسته

د، یآ ین خطبه برمی، در ایرد علک یو رو  از فرموده آنچهبھشت داده شد. 
دانسته  یز روا میر از خود نیغ یسک یشان، خالفت را برایه اکن است یا

و  یاگر در مقام شھروند«ه: کرده است کح یته تصرکن نیرو به ا نیاست؛ از ا
ر یه امام و امکاست  اردار مسلمانان باشم، بھتر از آنکفه و یدر خدمت خل

عه، یالبالغه با باور ش نھج ی ن خطبهیدر اس یعل ی رو فرموده نیاز ا» شوم.
 رد.یگ یدر تعارض قرار م

                                                 
 . ٢٧٨، ص ١اصول کافی، از محمد بن یعقوب کلینی، ج ١
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 ش ریبه طلحه و زبس یه حضرت علکالبالغه آمده است  در نھج  -٢

لكنكم  ال يف الوالية إربة و (واهللا ما كانت يل يف اخلالفة رغبة وفرمود: 

چ یه من، ھکخدا سوگند  به: «یعنی ١محلتموين عليها) دعومتوين إليها و
ت نبودم؛ اما شما، یگاه آرزومند وال چیبه خالفت نداشتم و ھ یرغبت

 »د.یرش آن واداشتید و مرا به پذیت فرا خواندیمرا به خالفت و وال
را س ی، علیسکا درست است: یه آکد یآ یوجود م ن پرسش، بهیا کنیا

چ ی، ھیه خود علکامام بداند  یدر حال -به گمان خود-یبنا بر نص الھ
، سیه اگر علکن است یر از ایا غیبه خالفت و امامت نداشته است؟! آ یرغبت

رش امامت و خالفت، یه از پذکش روا نبود یگر برایامام بود، د یبنا بر نص الھ
فر کرا  یار امامت علکان، انیعیاز ش یه برخکاست  ین، در حالیسر باز زند؟ ا

گفته است:  ٢دوقخ صیمعروف به ش یقم ی هیبابو ابن آنچهدانند..! چن یم
ا امامت امامان پس از او یطالب و  یبن اب ین علیرالمؤمنیه امامت امک یسک«

 ار نموده است؛کا را انیه تمام انبکاست  یسکد، ھمانند یار نماکرا ان
بن  ین علیرالمؤمنیس، امامت امکه ھر کم ین باوریما، بر اھمچنین 

د، یار نماکاز امامان پس از او را ان یکین حال یرد و در عیطالب را بپذ یاب
ار کرا ان صرفته و نبوت محمدیامبران را پذیه تمام پکاست  یسکسان  ھم

عدم «رده و گفته است: کح یته تصرکن نیز به این یطوس ٣»رده است.ک

                                                 
 ، شرح محمد عبده.٣٩٧نھج البالغه، ص  ١
نام شیعه که در قم زاده شد و در ری درگذشت؛  محمد بن علی قمی، از علمای به ٢

ین تر ھای زیادی دارد؛ از جمله: کتاب (من الیحضره الفقیه) که یکی از بزرگ کتاب
 ھای شیعیان در موضوع علم حدیث است. کتاب

 .١١١االعتقادات از قمی، ص٣
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را یفر است؛ زکرش نبوت، یه عدم پذکگونه  فر است؛ ھمانکرش امامت، یپذ
 ١»تراز قرار دارند. یکن موارد، در یا یھر دو

بسطتم يدي  (وآمده است:  یالبالغه از زبان حضرت عل در نھج -٣

مددمتوها فقبضتها ثم تداككتم عيل تداكُ اهليم عىل حياضها  فكففتها و

د و من، دستم یردک یعت، باز میب یدستم را برا: «یعنی ٢يوم وردها)
را  د و من، آنیدیشک یخود م یبستم؛ شما، دستم را به سو یرا م

آبشخور، ھجوم  یه به سوکگرفتم و سپس ھمانند شتران تشنه  یم
از س یعل اینکه است بر یلین، دلیا» د.یمن شتافت یبرند، به سو یم

 زان بوده است.یامور مسلمانان، گر یدار رش امامت و عھدهیپذ
ان یه به بکآمده است س یاز حضرت عل یالبالغه، گفتار در نھج -٤

سلمنا  (رضينا عن اهللا قضائه، و: پردازد یخالفت و امامت، م ی مسأله

هللا أمره ... فنظرت يف أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي إذ امليثاق يف عنقي 

را  یم و امر الھی، خرسند ھستیالھ یھا به خواسته: «یعنی ٣لغريي)
شه یستم و (پس از اندیار خودم نگرکمن، در  ….میسپار یبه خدا م

اطاعت و  ی نهیشید بر اساس پیه) باکدم یجه رسین نتیبه ا
ثاق با یه بستن مکنم کعت، عمل بیخود نسبت به ب یشنو حرف

 »ر از من، بر گردن من است.یغ یا فهیخل

                                                 
 .٨/٣٦٨؛ بحار االنوار ٤/١٣١تلخیص الشافی، ١
 .٤٣٠نھج البالغة شرح محمد عبده ص ٢
تحقیق: صبحی الصالح؛ نھج البالغة،  / چاپ بیروت به٣٧ی  ، خطبه٨١نھج البالغة، ص٣

 .٩٦-٩٥شرح محمد عبده، ص 
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دن یبه خالفت رس ی درباره یر الھیبه تقد یه علکامًال روشن است ک
 ی درباره یزن چانه یبرا ییرو چه جا نیخرسند بوده است؛ از اس رکابوب

از شارحان  یوجود دارد؟ البته برخ یحضرت عل یامامت و خالفت َنصب
ن یه اکند یه نماین توجیرا چنس یوت علکاند تا س دهیوشکالبالغه  نھج

اند:  ه به او دستور دادهکبوده ج  امبریاز سفارش پ ی، ناشسیرد علک یرو
د سند و یبان..! اوًال کوت کد، سیانجام یزیر ر به جدال و خونین امییاگر تع

است ج  امبریپ ی ا واقعًا گفتهیه آکن گفتار آورد یا یاثبات درست یبرا یلیدل
ن چه یر؟ افزون بر اکبا ابوب یعت علیب هیتوج خودساخته در یا سخنی

ابوعبدالله [معصوم!]  ی ت با گفتهین روایتناقض ا ی توان درباره یم یھیتوج
 ان شد؟یتر ب شیه پکداشت 

را س قیر صدکبا ابوبس یمرتض یعت علیقت بیخ، حقیدر تار یبازنگاھ
ن و انصار، با اد: مھاجریگو ی) میالھددر (منار  یبحران یند. علک یان مینما
ش رفت و با ین صحنه، پیدن ایز با دین -÷-یردند و علکعت یر بکابوب
ن گفتار، از یه بداند؛ اما ایتق ین را از روی، ایسکد یرد؛ شاکعت یر بکابوب

مسلمانان بود و  ی فهیر مؤمنان و خلیه او، امکراد شد یا یو در زمان یزبان عل
گذشته بپردازد و  یدادھا رخ یادآوریه به یتق یه از روکنداشت  یلیگر دلید
باره  نیدر اس یه بر خالف نھانش باشد. خود علکد یبگو یظاھر سخن ا بهی

تلك  هنضت يف فمشيت عند ذلك إىل أبى بكر فبايعته و(فرموده است: 

اقتصد فصحبته  قارب و يرس و فتوىل أبوبكر تلك األمور فسدد و…األحداث

ر کابوب یسو در آن ھنگام به: «یعنی أطعته فيام أطاع اهللا جاهدا) مناصحا و
دار  ر عھدهکابوب… ار شدمک به  ارھا، دستکردم و در آن کعت یرفتم؛ با او ب

امور،  ی ور برآمد و در ادارهام ی امل از عھدهکو با توان  یراست امور شد و به
، ھمراھش یرخواھیز با خلوص و خیرو من ن نیو اعتدال نمود؛ از ا یرو انهیم
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 ی ه در پھنهک آنچهاز او در  یبردار شدم و تمام تالش خود را در فرمان
 ١»ار بستم.ک رد، بهکاطاعت از خدا 

از  یه گروھکن است یخ، گواه ایر بود. تارکنار ابوبک، ھمواره در یعل
فه را در یه خلکنه رفتند تا بلیره به مدکمذا یل مرتد، برایمرتدان و سران قبا

نه یل، مسلمانان را در مدیندگان قباینند. نماکات، قانع کمورد نگرفتن ز
ن فرصت یه بھترکردند کن خاطر گمان یدند و به ھمیتعداد د مکو  کاند

سره  یکامش را کاح ار اسالم وکنه، یجانبه به مد ھمه یا است تا با حمله
با س قیر صدکخالص شوند. ابوب ین اسالمینند و به گمان خود از بار قوانک

ارانش ینھد، به  یآن موقع سرپوش یه بر وضع بحرانک آن یو ب ینگر واقع
ز، شما را یل نیندگان قبایفر، ھمه جا را فراگرفته و نماک کنیا«ن فرمود: یچن

ا ینند ک یآنان، روز به شما حمله م  هکد یدان ینون نمکدند؛ اید کم و اندک
ر کزنند؟! قاصدانشان، به نزد ما آمدند و ف یخون میشبانگاه بر شما شب

م. ینک یھا صلح و سازش م م و با آنیریپذ یشان را م ه ما خواستهکردند ک یم
ه کد (یامًال آماده باشکم. پس ینبست یمانیم و پیرفتیشان را نپذ اما خواسته

 ییارویرو یبراس قیر صدکابوب ٢»خون بزنند.)یارد بر ما شبان دکھر آن، ام
 یھا در راه یبان و پاس یزن را به گشت یا مرتدان، عده یبا حمالت احتمال

ن یا ی، براینند. وکمقابله  یاحتمال ی نه گماشت تا با ھر حملهیمد یورود
ه کگماشت  یزن گشت یھا و دسته یحفاظت یبر گاردھا یرانیمنظور ام

دالله، سعد بن یر بن عوام، طلحه بن عبیطالب، زب یبن اب یعبارتند از: عل
 ٣.شوقاص، عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن مسعود یاب

                                                 
 .٥٣٢، ص٣چنین نگا: ناسخ التواریخ، ج ؛ ھم٣٧٣ی علی بحرانی، ص نوشته منار الھدی،١
 )٤/٦٤تاریخ طبری ( ٢
چنین در  /چاپ تبریز؛ ھم٢٢٨ص  ٤البالغه، ج  این موضوع را بنگرید در: شرح نھج ٣

 .٧١کتاب: الشیعة وآل البیت/احسان الھی ظھیر/ص



 
 

 یمرتض یصحابه از نگاه عل

ژه یو بهج  رمکامبر ایاز اصحاب پف یاز موارد، به تعر یاریدر بس یعل
 ر، عمر و عثمان پرداخته و با آنان ابراز محبت نموده است:کابوب

رو به یه آھنگ اعزام نکھنگام  ه عمر، آنکالبالغه آمده است  در نھج  -١
در س یرد؛ علک ینظرخواھس طالب یبن اب  یران نمود، از علیا

النه بكثرة وال ذال خ (إن هذا األمر مل يكن نرصه وفرمود: س پاسخ عمر

أمده حتى بلغ  جنده الذي أعده و هو دين اهللا تعاىل الذي أظهره و قلة و

نحن عىل موعد من اهللا تعاىل حيث قال عز  طلع حيثام طلع و بلغ و ما

ُ ٱ وََعدَ ﴿ اسمه ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ  اهللا تعاىل منجز وعده و و ..تىل اآلية و ﴾َءاَمنُوا

باألمر يف اإلسالم مكان النظام من اخلرز فإن مكان القيم  نارص جنده، و

إن كانوا  العرب اليوم و جيتمع و رب متفرق مل انقطع النظام تفرق اخلرز و

استدر  قليالً فهم كثريون باإلسالم عزيزون باإلجتامع، فكن قطباً و

فإنك إن شخصت من هذه  ؛أصلهم دونك نار احلرب الرحى بالعرب و

أقطارها حتى يكون ما تدع وراءك  فها واألرض انقضت عليك من أطرا

من العورات أهم إليك مما بني يديك. إن األعاجم إن ينظروا إليك غداً 

يقولوا: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه اسرتحتم فيكون ذلك أشد 

بِهم عليك و لَ ذكرت من مسري القوم إىل قتال  طمعهم فيك. فأما ما لكَ

هو أقدر عىل  و أكره ملسريهم منك وتعاىل ه املسلمني فإن اهللا سبحانه و
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ذكرت من عددهم فإنا مل نكن نقاتل فيام مىض  أما ما تغيري ما يكره. و

ست کا شی یروزیپ: «یعنی املعونة) إنام كنا نقاتل بالنرص و بالكثرة و
ه کن خدا است یست؛ اسالم، دیمجاھدان ن یمکا ی یاسالم، به فراوان

رد ک یاریه آن را آماده و کز سپاه خدا است ید و نیروز گردانیآن را پ
ه کجا  ند، آنکد و پرتو افیه رسکد یجا رس سان اسالم، به آن نیو بد

ن، یزم ییه خالفت و فرمانرواک یالھ ی ن وعدهیطلوع نمود. ما، به ا
متعال، به  یه خداکم؛ چراید داری مؤمنان است، باور و ام ِاز آن
رساند. در اسالم،  یم یاریند و سپاھش را ک یاش عمل م وعده

نار کھا را در  ه مھرهکاست  یا فه، ھمانند رشتهیگاه رھبر و خلیجا
ز از یھا ن ن رشته، پاره شود، مھرهیدھد و اگر ا یب میھم نظم و ترت
رند. ینار ھم قرار نگکشوند و چه بسا ھرگز در  ینده مکھم جدا و پرا

از نظر تعداد،  ر اسالم)کھا (و مجاھدان لش عرب کنیه اکھرچند 
مان و) یاز نعمت و قدرت ا یھستند، اما (به سبب برخوردار کاند

باشند. تو  ی، قدرتمند مییسو ار و فراوانند و با اتحاد و ھمیاسالم، بس
 یاب، مجاھدان عرب را اداره و رھبریعمر،) ھمانند محور آس ی(ا
ر؛ یار بگک دان نبرد بهین و بدون حضور در جنگ، آنان را در مک

، یرون شوینه بیو از مد یران برویه اگر تو، شخصًا به جنگ اکچرا
 یھا( نیسان سرزم نیشورند و بد ین میزم یمخالفان از ھر سو

ن یچن نیند و اک یسقوط م یا رانهک) از ھر سو و یخالفت اسالم
ش یپ یھا نی، از فتح سرزمینھ یه پشت سر مک یپرداختن به قلمرو

ن یان، ایرانیجھاد با ا ی(رفتن شخص تو براگردد.  یتر م ت، مھمیرو
دان نبرد، یدنت در میھا با د ه) عجمکز به دنبال دارد یامد را نیپ
م، یارش را بسازکھاست، اگر  عرب ی ن، اصل و فرماندهیند: ایگو یم
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، (به یاپیپ یشود با تھاجمات ین، باعث میم و ھمیشو یخاطر م آسوده
شتن تو، طمع کمانان) در مسل یندگکاسالم و پرا یقصد نابود
، یجنگ با مسلمانان گفت یفار، براکت که از حرکباره  نیورزند. در ا

ش یارشان، بکن یو بلندمرتبه، از ا کپا یه) خداکن است ی(نظرم، ا
متعال،  یباشد و خود آن خدا ی، ناخشنود میتو، ناخشنود آنچهاز 

از  آنچهند اوست، تواناتر است. یه ناخوشاک آنچهر دادن ییدر تغ
ه کیه ما، در گذشته با تک یاوریخاطر ب د بهی، بایدشمن گفت یفراوان

 یاریم و تنھا با نصرت و یدیجنگ یمجاھدان نم یو فراوان یبر فزون
، با یگرام ی رود: شما، خواننده یانتظار م ١»م.یردک ی، جھاد میالھ

 یاست، به دغدغه و نگران یگر ھر پژوھش ی بندهیه زک یدقت نظر
و س شھادت عمر فاروق یخطر احتمال ی دربارهس یمرتض یعل

 د.ینک، توجه یدر نظام اسالم یناگوار آن در بروز نابسامان یامدھایپ
ان، یت در جھاد با رومکشر ی، براسالبالغه آمده است: عمر در نھج  -٢

قد توكل اهللا هلذا  (ود: ین پاسخ شنینظر خواست و چنس یاز عل

هم قليل ال  والذي نرصهم و ؛العورةسرت  الدين بإعزاز احلوزة و

إنك متى ترس  ،هم قليل ال يمتنعون حي ال يموت منعهم و و ينترصون

أقىص  إىل هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، التكن للمسلمني كانفة دون

احفز  بالدهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. فابعث إليهم رجالً جمرباً و

هر اهللا فذاك ما حتب، وإن كانت فإن أظ ،لنصيحةا معه أهل البالء و

ءاً للناس و خداوند، به «ترجمه:  ٢مثابة للمسلمني) األخر، كنت ردْ

                                                 
 ١٣٩ی البالغه، شرح محمد عبده، خطبه نھج ١
 ١٢٨ی البالغه، شرح محمد عبده، خطبه نھج ٢
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رومند و غالب یرا ن یه قلمرو اسالمکن اسالم، وعده داده یروان دیپ
 ییخدا ده بدارد. سوگند بهینفوذ دشمن را پوش یھا بگرداند و رخنه

 یروزیبه پ یدیه امکو در آن زمان  یمکه مسلمانان را در روزگار ک
ه که از آنان در آن زمان ک یینمود و سوگند به خدا یارینداشتند، 

 یرد و سوگند به خداک یبانیدفاع از خود را نداشتند، پشت یارای
رد، ھرگاه خود، به جنگ یم یه ھرگز نمک یا ندهیشه زنده و پایھم

، ینیبب یبیآسو  یریدشمن قرار بگ یارویو شخصًا رو یدشمن برو
 ین نواحیو در دورتر یاز قلمرو اسالم ییچ جایگر در ھیمسلمانان، د

رامونش فراھم یه پکابند ی یخود نم یبرا یگر تیو حما یآن، حام
رو  نیآورند. از ا یه به او روکنند یب ینم یگر مرجعیند و پس از تو دیآ

ر کلش ی به عنوان فرمانده–دشمنان  یارآزموده، به سوک یمرد
رخواه را با او ھمراه نما. در ین و مردان جنگاور و خکروانه  -اسالم

ن، ھمان یه اکداد  یروزین صورت، اگر خدا، اسالم و مسلمانان را پیا
شد [و  یگریز دیه، چیو اگر قض یه تو دوست دارکاست  یزیچ

اور یست خوردند] تو، پناه و کان شیمسلمانان، در جنگ با روم
ارھا و امور مسلمانان کبود [و به  ینان خواھمردان و مرجع مسلما

 داد.] یسر و سامان خواھ
، چگونه عمر سیمرتض یه علکش یندیمسلمان باانصاف! بنگر و ب یا

 یان دارد: علکاند.. چگونه ام را پناه و مرجع مسلمانان دانستهس فاروق
 د ھمیه قلبًا به آن باور ندارند؟ شاکند یبگو یطلب، در حق عمر سخنان حق

 رده است.. قضاوتش با شما.که یا تقی یشیاند ، واقعًا مصلحتیعل

ل کن شیبد شهیبه معاو یمرتض یعل یھا از نامه یکیالبالغه  در نھج  -٣

 عثامن عىل ما عمر و (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وآمده است: 
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إنام  ال للغائب أن يرد و فلم يكن للشاهد أن خيتار و ؛بايعوهم عليه

سموه إماماً  فإن اجتمعوا عىل رجل و ؛الشور للمهاجرين واألنصار

خرج  كان ذلك هللا رىض فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ما

 ١واله اهللا ما توىل) منه فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املؤمنني و
ر، عمر و که با ابوبکاند  ردهکعت یبا من ب یسانکھمانا «ترجمه: 

ل و بر اساس کعتشان با من، به ھمان شیعت نمودند و بیمان بعث
عت حضور داشت، یدر ب آنکه رو نیباشد؛ از ا یمان میھمان پ

عت حضور یه در بکس ک ند و آنیبرگز یگرید ی فهیست خلیبا ینم
 یعت، سر باز زند و اصًال شورایرش بیست از پذیبا یز نمینداشت ن

از آن مھاجران و انصار  -امور ی فه و ادارهین خلییدر تع-نیمسلم
گرد آمدند و او  یسکمسلمانان، بر خالفت  ین اگر شورایاست؛ بنابرا

 آنچهخدا ھم در آن است و چن یاردارشان خواندند، خشنودکرا 
د، یفه درآیمان خلیو بدعت، از پ یآور ا نویو  یریگ با خرده یسک

گردانند و اگر از  یه از آن برون رفته، باز مک آنچهمسلمانان، او را به 
ه او راه کجنگند؛ چرا یمان، سر باز زند، با او میبازگشت به پ

ه در کشاند ک یز او را به ھمان سو میموده و خدا نیرمؤمنان را پیغ
 »ش گرفته است.یپ

 شود، عبارتست از:  ی، روشن میمرتض یعل ی ن نامهیه از اک یموارد
 .سیدگاه علیاز د شر، عمر و عثمانکت خالفت ابوبیمشروع •
ت به خالفت یفکیو س یدن علیبه خالفت رس یدر چگونگ یسان ھم •

ساعده، به خالفت  یبن ی فهیرو اگر سق نین. از ایشیپ یدن خلفایرس

                                                 
 ٦ی البالغه، شرح محمد عبده، نامه نھج ١
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 یا سهیفه، دسین خلییتع یبراس عمر یو شوراس دن عمریرس
زورطلب، قلمداد گردد، در مورد خالفت  یا تحقق اھداف عده یبرا
 یرید، چه تعبیان به خالفت رسینیشیپ سان ه ھمکس یمرتض یعل

ن جرأت را به خود یتواند ا یم یسکوجود خواھد داشت؟ اصًال چه 
 ی را تداوم توطئه یمرتض یدن حضرت علیه به خالفت رسکبدھد 

 فه بداند؟ (نعوذ بالله)یسق
 یدر آن روزگار، شوراس یمورد قبول از نگاه عل یاسالم یتنھا شورا •

ان نقش و یته، به بکن نین بسط ایاست؛ بنابران و انصار بوده یمھاجر
پردازد.  یم یم اسالمکن حاییدر تع ینیگاه خبرگان و سرامدان دیجا

ز به یالبالغه به شرح محمد عبده ن نھج ١٦٨ی در خطبه آنچه(چن
 ته اشاره شده است.)کن نیھم

 یشورا یشده از سو نییتع ی فهیاز خل یشنو ت خدا، در حرفیرضا  •
 انصار است..ن و یمھاجر

(هللا بالء فـالن لقـد قـوم فرمود: س یه علکالبالغه آمده است  در نھج  -٤

ذهب نقي الثوب  و ةخلف البدع أقام السنة و داو العمد و و داألو

اتقاه بحقه رحل  اتقى رشها أد هللا طاعة و قليل العيب أصاب خريها و

 ١ن املهتدي)ال يستيق تركهم يف طرق متشعبة ال هيتدي إليها الضال و و
ر دھد؛ او، یخ یرد، جزاکه ک یشیرا در آزما یفالنخدا، «ترجمه: 

ھا را درمان نمود؛ سنت را بپا داشت و  رد و علتکھا را راست  یجک
رفت و  کاند یبیو ع کپا یبا دامن و ھا را پِس پشت انداخت بدعت
آن بدور  یھا ید و از بدیا رسیدن یھا یه به خوبکدرگذشت  یدر حال

                                                 
 .٢٢٠ی البالغه، شرح محمد عبده، خطبه نھج ١
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سته و یاش را در قبال اطاعت خدا، انجام داد و شا فهیماند؛ وظ
 یھا شه نمود؛ خود رفت و مردم را در راهیپ یالھ یسته، تقوایبا

به راه  یابی سان نه گمراه، توان ره نیه بدکنده، برجا گذاشت کپرا
ه رفته، ک یراھ یافته به درستی تیدرست را داراست و نه ھدا

 »نان دارد.یاطم
 یمذھب یداشت باورھا خاطر پاس البالغه، به نھج ی دآورندهیپد ح:یتوض

آن،  یجا ، برداشته و بهیعل ی را از متن خطبه عمرا ی رکابوبخود، لفظ 
در  اینکه البالغه در رو شارحان نھج نیرا گذاشته است؛ از ا یفالن ی لمهک

دا یا عمر، اختالف نظر پیر بوده ک، لفظ ابوبسیامام عل ی اصل خطبه
ح ین خطبه، ترجیر را در اکابوب ی تر شارحان، وجود واژه شیاند؛ البته ب ردهک

؛ (هللا بالد فالن)ه: کت شده یز روایل نکن شیالبته آغاز خطبه بد اند. داده
ه بر ک یالبالغه در شرح نھج یعه و معتزلید، شارح شیالحد یاب ابن
، در یفالن منظور از«ن نگاشته است: ی] نوشته، چن٣، ص١٢البالغه[ج نھج

ه به کالبالغه را  نھج یخط ی باشد؛ من، نسخه ین خطبه، عمر بن خطاب میا
ل یه ذکدم یابوالحسن نوشته شده بود، د یرض یعنیآن  ی خط گردآوردنده

در «د: یگو یمھمچنین  د،یالحد یاب ابن» ، عمر نوشته بود.یفالن ی لمهک
ز به من گفت: یاو، ن دم؛یپرس ید علویز یبن اب ییحیباره از ابوجعفر  نیا

ن یرالمؤمنیه امکان دارد کا امی(منظور، عمر بن خطاب است.) گفتم: (آ
د، در یالحد یاب ابن)» ینند؟) ابوجعفر گفت: (آرکف یگونه از عمر، تعر نیا

د کیته باور و تأکن نین، بر ایرالمؤمنیه امک یزمان«د: یگو یز مین ٤/ص٢ج
 یبا دامن و ھا را پِس پشت انداخت بدعته: عمر، (سنت را بپا داشت و کدارد 

د و از یا رسیدن یھا یه به خوبکدرگذشت  یرفت و در حال کاند یبیو ع کپا
اش را در قبال اطاعت خدا، انجام داد و  فهیآن بدور ماند؛ وظ یھا یبد
ف و یت توصیبه نھا ییگو…) شه نمودیپ یالھ یسته، تقوایسته و بایشا
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د را یف و تمجیگونه تعر نیاند تا ا دهیوشک یرخالبته ب» پردازد. یف میتعر
در  ینیب جاد حس خوشیقصد ا جلب توجه مردم و به یبراس امام یاستراتژ

و  یبندگی، فریچ باانصافینند!! بر ھکنسبت به خود قلمداد  آنان،
ا عمر، یر کاز ابوب یف امام علیتعر ی درباره یھین توجیچن یپرداز دروغ

دن یرس یمعصوم[!] برا یان ندارد، امامکه اصًال امکماند.. چرا یده نمیپوش
ھم  یج و نشر باطل بپردازد.. برخید و به ترویاز مقاصد، دروغ بگو یا به پاره

خود  یھا یورز نهکید را با باورھا و یف و تمجین تعریاند تا تعارض ا دهیوشک
منظور ه کنند کن وانمود یند و چنیه نمایتوج یگریر و عمر، طور دکبه ابوب
ن یباشد.. با انصاف تمام به ا یمس ین خطبه، سلمان فارسیدر ا یاز فالن

زان یعالمانه م ید و با نقد و پژوھشینکھا توجه  یارک بیه فرکھات و بلیتوج
عه به نام یوخ شین شیتر از بزرگ یکید. یینما یابین ادعا را ارزیا یدرست

ان یعیش یبرا یجا سؤال نیا«سد: ینو ین خطبه، میه ایدر توج ١یثم بحرانیم
ر و عمر، با کابوب ی ھا درباره دیف و تمجیگونه تعر نیه اکد یآ یوجود م به

خاطر غصب خالفت، در تعارض  ار بودنشان بهکما در خطا ی دهیاجماع و عق
ا اجماع ما یست و یامام ن یھا ن خطبه، اصًال از گفتهیا ایرو  نیقرار دارد؛ از ا

امام را  یارک هی، تقیو» باشد. یو عمر، نادرست مر کبه ابوب یورز نهکیبر 
ر کف از ابوبیامام از آن جھت به تعر«ن سؤال دانسته و نوشته است: یه ایتوج

پنداشتند؛ امام،  یر و عمر را درست مکه مردم، خالفت ابوبکا عمر پرداخت ی
ًال امک ٢»!!د،یمردم را به خود جلب نما یھا ق، دلین طریرد تا از اکار را کن یا

 رد.کقت را پنھان ی، حقیف الفاظ و معانیتوان با تحر یه نمکواضح است 
                                                 

میثم بن علی البحرانی(کمال الدین) یکی از شیوخ امامیة و از بحرین بوده است؛ وی،  ١
نگا: (معجم البالغه نیز دارد.  در بحرین درگذشت. شرحی بر نھج ٦٧٩در سال 

 ).١٣/٥٥المؤلفین :
 ٩٨، ص٤شرح میثم بحرانی، ج البالغه، به نھج ٢
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ظاھر  ، بهیا علیه گوکن ندارد یجز ا یآورد ، رهیھاتیرھا و توجین تفسیچن
ه، یه در دل به آن باور نداشته است! (نعوذ بالله) البته تقکگفته  یم ییزھایچ

به –مان است و اصًال یاز ا یو بخش یشیاند ان سالح مصلحتیعیاز نگاه ش
مال یرا بخورند و پا یه باعث شد تا حق علکه بود ین تقیھم -عیتش پندار اھل

ند!! یت بنشکنند و او، ساکاش تجاوز  م خانهیبه حر  د!!یچ نگوینند و او، ھک
 آنکه شند و او، گذشته ازکزنش را ب  د!!یندازند و آخ نگویطناب بر گردنش ب

د از قاتالن یف و تمجین به تعریچن نیه اکبل زد،یبه مقابله و دفاع برنخ
و ستم،  ییھمه زورگو نین رادمرد، در برابر ایدامکز بپردازد!! یھمسرش ن

بود  یسکبدور است؛ او،  یھمه نامرد نیاز اس یند؟! قطعًا علینش یت مکسا
(نعوذ بالله). قضاوت … د ھمیا شاینداشت.  یچ ھراسیه در دفاع از حق ھک

 با شما..
اش صورت  و خانوادهس یھمه ستم در حق عل نیاھمچنین   -٥

آورد؟!  یدر مس لثوم را در ازدواج عمرک رد و باز او، دخترش امیگ یم
عنھا  یتاب طالق، باب المتوفک -یافکد به: فروع ینک(رجوع 

 )١١٦-١١٥، ص٦ج -زوجھا
ر، عمر و عثمان که آنان را ابوبکداشته  یفرزندانھمچنین  ،یامام عل

خ یاز ش اإلرشادز ین و یربلاز ا كشف الغمة( د به:ینکده است؛ رجوع ینام
 د)یمف

ن آمده یچن نیاس عثمان ی ، دربارهسیالبالغه از زبان عل در نھج  -٦

ال أدلك عىل  واهللا ما أدري ما أقول لك؟ ما أعرف شيئا جتهله و(است: 

ال  وء فنخربك عنه  أمر ال تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إىل يش

سمعت كام سمعنا وصحبت  قد رأيت كام رأينا و خلونا بيشء فنبلغكه، و
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ال  قحافة و ما ابن سلم كام صحبنا وآله و  صىل اهللا عليه و رسول اهللا

اهللا صىل اهللا  أنت أقرب إىل رسول اخلطاب بأوىل لعمل احلق منك و ابن

: ینعی ١عليه وسلم وشيجة رحم منهام وقد نلت من صهره مامل يناال)
ه تو، کدانم  ینم یزیم؟ چیدانم با تو چه بگو یه نمکخدا سوگند  به«

؛ به یه تو، آن را نشناسکنم ک ینم یینما راه یارکو تو را به  یندان
 یزیم؛ ما، از تو به چیدان یه ما مکرا  آنچه یدان یه تو، مکق یتحق

را در  یزیم و چیتو را از آن باخبر ساز کنیه اکم یا نگرفته یشیپ
ز ھمانند یم؛ تو، نیینون، آن را به تو ابالغ نماکه اکم یا افتهینبود تو، ن

ما، با   ھمچون و یدیو شن یدیامبر را] دیما [سنت و رھنمود پ
عمل به حق،  ی ر و عمر در پھنهک. ابوبیردکخدا مصاحبت  رسول

ھا به  ه تو، نسبت به آنکت قرار نداشتند؛ چراینسبت به تو در اولو
؛ یامبر داشتیبا پ یتر شیب یشاوندیو خو یتر بود یکخدا نزد لرسو

امبر یبه پ یتر شیب یکی، نزدیامبر شدیه داماد پکتو، از آن جھت 
من، «ن خطبه آمده است: یھم ی در ادامه».. افتند.یه آنان، نک یافتی

ش یه پک؛ چراین امت نباشیا ی شتهکه امام کدھم  یتو را سوگند م
د یبه قتل خواھد رس ین امت، امامیان ایشد: (درم یگفته ماین از 
امت  یارھاکامت گشوده خواھد شد و یشتار تا روز قکه دِر ک

د؛ فتنه و فساد، تا ی، با آن مشتبه و نابسامان خواھد گردیاسالم
ه حق و باطل را نخواھند کافت یانشان گسترش خواھد یجا در م آن

 )»ور خواھند گشت. ھا غوطه شناخت و در فتنه
س یمرتض یعل یاز سوس نیالنور ید عثمان ذیف و تمجین تعریدر ا

عمل به  ی ر و عمر در پھنهکابوب«د: یگو ی، مسیه علکد ید و بنگریشیندیب
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وضوح نشان  ، بهسیا علیگو» ت قرار نداشتند.یحق، نسبت به تو در اولو
با  ه:کد یگو ین را میر و عمر، برحق بودند و به عثمان، اکه ابوبکدھد  یم

 یردک د عملیر و عمر، باکش از ابوبی، بیه تو دارک ییھا یژگیتوجه به و
ا ید: آید پرسیباس یدادگان عل از دل کنی. ایراست و درست داشته باش

ه کا درست است یاست و آ یمرتض ین علیراست یرویبه خلفا، پ ییناسزاگو
را در س یرد و محبت به علکر خلفا معنا یرا به بغض ساس یحب عل
 به بزرگان صحابه، نشان داد؟ ییگو دشنام
ه عثمان در ک یزمان«البالغه آمده است:  از شروح نھج یکیدر   -٧

به دفاع از با دست و زبانش  یخودش، به محاصره درآمد، عل ی  خانه
 ١»پرداخت.عثمان 

ن یچنج  خدا اران رسولیف از اصحاب و یالبالغه در تعر در نھج  -٨

سلم فام أر آله و  حممد صىل اهللا عليه و(لقد رأيت أصحاب  آمده است:

 قد باتوا سجداً و أحدا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثاً غرباً و

ون عىل مثل اجلمر من ذكر فيقخدودهم  قياماً يراوحون بني جباههم و

معادهم كأن بني أعينهم ركب املعز من طول سجودهم، إذا ذكر اهللا 

مادوا كام يميد الشجر يوم الريح  ومهرت أعينهم حتى ابتلت جيوهبم 

من، اصحاب «ترجمه:  ٢العاصف خوفا من العقاب ورجاءا للثواب)

و  یه ھمانندکدم یاز شما را ند یکچ یدم؛ اما ھیرا دج  محمد
به صبح  یھا را در حال ھا، شب به آنان داشته باشد؛ آن یشباھت

 ییھا ده و چھرهیژول ییه [از عبادت شب] موھاکرساندند  یم
                                                 

 .٣٥٤/ص٤شرح بحرانی، ج نھج البالغة به١
 ٩٢ی البالغه، شرح محمد عبده، خطبه نھج ٢
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گذراندند؛  یام میغبارآلود داشتند و شب را تا به صبح در سجده و ق
 کگاه خدا، بر خا شیخود را در پ یھا و گونه یشانیان پیم
دگرگون  یخدا، طور یسو بازگشتشان به یادآوریدند و از ییسا یم
 شان چشمان انیاند و م ستادهیآتش ا یا بر رویه گوکشدند  یم
نه بسته یبز، پ یسجده، ھمانند زانو ثرت و طولکشان) از  یشانی(پ

ه کختند یر یم کآمد، چنان اش یان میاد خدا به میبود؛ ھرگاه نام و 
د به پاداش یو از ام یم گرفت الھیشد و از ب یشان، تر میھا بانیگر

 »دند.یلرز یسان درخت به ھنگام وزش باد تند، م پروردگار، به

أين (اند:  ف شدهیتعر نیچن نی، اسیاز زبان علج  خدا اران رسولی  -٩

هيجوا  القرآن فأحكموه و ؤواالقوم الذين دعوا إىل اإلسالم فقبلوه وقر

هَ اللقاح إىل أوالدها، و لَ ُوا وَ هلِ  سلبوا السيوف أغامدها و إىل القتال فَوَ

بعض  صفاً صفاً، بعض هلك و أخذوا بأطراف األرض زحفاً زحفاً و

باملوتى، مر العيون من البكاء مخص ال يعزون  نجا، ال يبرشون باألحياء و

البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر األلوان من السهر، عىل 

وجوههم غربة اخلاشعني، أولئك أخواين الذاهبون، فحق لـنا أن نظمأ 

ه به ک یسانکند یجاک: «یعنی ١إليهم ونعض األيدي عىل فراقهم)
خواندند و آن را اجرا  رفتند؛ قرآنیاسالم فرا خوانده شدند و پذ

ه به ک یه به جھاد، فرا خوانده شدند، ھمانند شترک یردند و ھنگامک
دند و یشکام یرھا از نیشتابد، با عشق تمام شمش یش میھا بچه یسو

د یشھ یردند؛ برخکدسته، فتح  گروه و دسته ن را گروهیگرداگرد زم
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زنده ماندن افتند؛ آنان، ھرگز از زندگان (و یھم نجات  یشدند و بعض
ت یگشتند و در مرگ شھدا، تعز یدان جھاد) شادمان نمیدر م

از ترس خدا،  یطوالن یھا هیشان، با گریھا گفتند؛ چشم ینم
الغر گشته  یدار شان، از روزهیھا مکفروھشته و ناراحت شده و ش

شان از یھا ده و چھرهکیدعا، خش یشان، از فراوانیھا بود؛ لب
خاشعان، نشسته  یبر آن، غبار و نما ، زرد گشته ویدار زنده شب

 ی ه ما، تشنهکبنده است یه رفتند؛ زکھا، برادران من بودند  بود. آن
م و از اندوه فراقشان، دست حسرت یاعمال و محبت آنان، باش

 »م.یبگز
به صحابه و  ییگو ه از دشنامکاست   یاتینده از رواکالبالغه، آ نھج  -١٠

به  ییاز ناسزاگو یدارد؛ حت یق آنان، برحذر میر و تفسیفکز تین
البالغه  ند. در نھجک یز منع مین بودند نیه در جنگ صفک یسانک

 من كالم له عليه السالم و و(ن موضوع، باب شده است: یبا ا یعنوان

 قد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حرهبم يف صفني)

ارانش را یاز  یه چون گروھکاست  ÷ ی: از سخنان امام علیعنی

(إين أكره دھند، فرمود:  یان را دشنام مین، شامیه در جنگ صفکد ید

ذكرتم حاهلم، كان  لكنكم لو وصفتم أعامهلم و لكم أن تكونوا سبابني و

قلتم مكان سبكم إياهم: (اللهم  أبلغ يف العذر و أصوب يف القول و

هم اهدهم من ضاللت بينهم و احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بينا و

 ١وي عن الغي والعدوان من هلج به)عير حتى يعرف احلق من جهله و
د؛ اگر شما، یدھنده باش ه شما، دشنامکدانم  یمن، ناپسند م«ترجمه: 
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د، در ینمود یا حاالتشان را بازگو مید و یردک یف میردارشان را توصک
بود ھمچنین  تر و در عذر و بھانه، رساتر بود؛ ستهیگفتار، شا ی پھنه
شان یا! خون ما و اید: خدایگفت یشان، میبه ا ییگو دشنام یبه جا اگر

، به یرو جکان ما و آنان، اصالح فرما و آنان را از یرا محفوظ بدار و م
ه کخبراِن از حق، حق را بشناسند و آنان  یت نما تا بیراه راست ھدا

 »ند.یبازآ یگر زهیو ست یشکزند، از سریست یبا حق م
ان یب یدور برا یامام به شھرھا یھا ر باب نامهالبالغه د در نھج  -١١

 كان بدء أمرنا أنا التقينا و و(ن آمده است: ین، چنیجنگ صف یماجرا

دعوتنا يف اإلسالم واحدة  الظاهر أن ربنا واحد و القوم من أهل الشام و

 ال يستزيدوننا و التصديق برسوله و ال نستزيدهم يف اإليامن باهللا و و

: یعنی ١نحن منه براء) ما اختلفنا فيه من دم عثامن واألمر واحد إال 
شان، با یاز ا یه ما و گروھکن بود یان چنیان ما و شامیار مکآغاز «

امبرمان، یاست؛ پ یکیه پروردگار ما، کم؛ روشن است یھم روبرو شد
مان یاست؛ ما، در ا یکی، یما در اسالم و مسلمان یاست و ادعا یکی

ز یم و آنان نیدان ی، خود را برتر از آنان نمامبرشیق پیبه خدا و تصد
 یکیما،  یدانند و اسالم و مسلمان ین امر، خود را از ما برتر نمیدر ا

عثمان  یخواھ م، بر سر خونیه با ھم داشتک یاست و تنھا اختالف
ن نامه، یا ی در ادامه» م.یختن خون عثمان بدور ھستیبود و ما، از ر

ز شرح داده شده است. در ین ش هیو معاو یاختالف امام عل یچگونگ
د با خاموش ییایم: بیما، به آنان گفت«ه: کشود  یح میمتن نامه، تصر

ار کم تا ینک یساز ردن مردم، چارهکردن آتش جنگ و آرام ک
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پارچه گردند و ما،  یکسان متحد و  نیمسلمانان، استوار شود و بد
وم) و قرار دادن عدالت (و مجازات قاتالن عثمان مظل یاجرا یبرا

د یه: باکن باور بودند یان بر ایم. البته شامیابیرو یش، نیحق بر جا
شنھاد ما را ین پیچن نیم و اینک یساز درنگ و بدون فاصله، چاره یب

 »د.یشکافت و آتش آن، زبانه یرفتند و جنگ درگرفت، ادامه ینپذ
افر کرا  -خوارج! یحت–دند یه با او جنگکرا  یسانکاز  یکچ ی، ھسیعل

در  یمت نگرفت و فرزندانشان را به اسارت و غالمیندانست؛ از آنان غن
برگشته  نیه آنان، مرتد و ازدکرد کم نکن حیھا چن آن ی اورد و اصًال دربارهین

ه نه از ک یسانکگر یو د ش رید تا از طلحه و زبیوشک یه ھمواره مکھستند. بل
ر ی، با او درگیا برداشت شخصید و خاطر اجتھا ه بهک، بلیسر رهیخ یرو

ه و یز معاویر و نیطلحه و زبس یمرتض یبطلبد. عل یشدند، خشنود
ه کد یآ ین برمیات درست، چنیدانست؛ از روا یھوادارانش را مسلمان م

 یروھایاز ن یکه: (ھر کآورد  یشان، در روز جمل، بانگ بر میا یجارچ
ه ک یو مجروح ینشود؛ زخمشته کب و یخته، تعقیه از جنگ گرکمخالف 

مت گرفته یبه غن یچ مالیند و به قتل نرسد؛ ھیب نبیقدرت دفاع ندارد، آس
حضرت  یاز سو ین دستوریز چنیالبالغه ن چھاردھم نھج ی در نامه ١نشود.)

به زنان  یارک«ه: کن آمده است ین نامه افزون بر ایصادر شد. در ا یعل
رانتان ناسزا یزند و به شما و امیما برش ید، ھرچند آبرویمخالفان نداشته باش

شد  یبودند، به ما دستور داده م که آنان، مشرک یرا در روزگاریز…. ندیبگو
» ه آنان، مسلمان ھستند.)کنون کم (تا چه رسد به ایه دست از آنان بدارک

شته که در جنگ کس هیھواداران معاو ی دربارهھمچنین س یمرتض یعل

                                                 
 ی دکتر ناصر القفاری. مذھب الشیعة، نوشته33 
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: یعنی ١)ال منافقني مجيعا مسلمون ليسوا كفارا وإهنم (شدند، فرموده است: 
 یھا تابکت، در ین روایا» ستند.یافر و منافق نکھا مسلمانند و  آن ی ھمه«

(عن  د:ینکنه توجه ین زمیدر ا یتیبه روا .ز آمده استیان نیعیمعتبر ش
لم ي�ن ينسب أحدا من أهل  –عليه السالم  –جعفر عن أبيه أن عليا 

جعفر «ترجمه:  ٢لكنه يقول: هم بغوا علينا) ال إىل انلفاق و حر�ه إىل الرشك و
ه با او ک یسانکاز  یکچ یبه ھ -÷-یه: علکند کت یاز پدرش روا

 یفرمود: آنان، از ما نافرمان یه مکداد و بل یفر و نفاق نمکدند، نسبت یجنگ
 »ردند.ک

ز یان نی، ھدف مبارزه با شامخدا اران رسولی البالغه ضمن وصف در نھج

(و لكنّا إنّام أصبحنا نقاتل إخواننا يف اإلسالمِ عيل ما دخل فيه من شود:  یان میب

الزيغِ و اإلعوجاج و الشبهة و التأويل. فإذا طمعنا يف خصلةٍ يلمُّ اهللاّ هبا شعثنا و 

امروز با : «یعنی ٣عام سواها) نتداين هبا إيل البقية فيام بيننا رغبنا فيها و أمسكنا
ن اسالم، به ین در دیھات دروغیرھا و توجیھا و تفس یجکش زنگارھا، یدایپ

م ینکرو ھرگاه احساس  نیم؛ از ایده شدیشکخود  برادران مسلمانجنگ با 
ما را  یپارچه بگرداند و نابسامان یکه خداوند، ما را کشود  یباعث م یزیچ

وندمان را یپ ی م و ماندهیشو یکم به ھم نزدیتوان ید و با وجود آن میرفع نما
و  ییم، آن را گرفته و از جدایآور یم ی، رویژگیم، به آن ویاستوار گردان

 »م.یشک یدست م یریدرگ

 
                                                 

 .١٨١/ ٤منھاج السنة  ١
 .١١/٦٢؛ وسائل الشیعة٦٢قرب اإلسناد، ص ٢
 ١١٦ی البالغه، شرح محمد عبده، خطبه نھج ٣



 ٣١   صحابه از نگاه علی مرتضی

 نشیروان دروغیاز پ یمرتض یو انزجار علنکوهش 

پرداخته  یسانکوھش و انزجار از کاز موارد به ن یاریدر بسس یمرتض یعل
 یچین حال، از دستوراتش سرپیاز او بودند و در ع یرویپ یه مدعک
از آن را  یه بخشکباره آمده  نیدر ا یادیالبالغه، متون ز ردند.در نھجک
 م:ینک یم یادآوری

(لوددت أن معاوية صارفني بكم رصف الدينار بالدرهم فأخذ مني   -١

 أعطاين رجال منهم، يا أهل الكوفة منيت منكم بثالث و عرشة منكم و

به : «یعنی ١عمي ذوو إبصار) بكم ذوو كالم و اثنتني صمٌ ذوو أسامع و
ه، شما را با نفرات خود، ھمانند یخدا سوگند، دوست دارم معاو

نفر  یکرد و یند؛ ده نفر از شما را بگکنار، عوض یدرھم و د ی مبادله
ز شما گرفتار یز و دو چیان! به سه چیوفک یاز آنان را به من، دھد؛ ا

ا و یبا زبان گو ییھا با گوش شنوا و گنگ ییرھاکه شما، کام  شده
 ….»دینا ھستیبا چشم ب یورانک

 سئمتهم و ملوين و (اللهم إين مللتهم و البالغه آمده است: در نھج  -٢

: یعنی ٢أبدهلم يب رشا مني...) و سئمونى فأبدلني هبم خريا منهم
ردم کاران خود را پند دادم،) آنان را خسته یه کا! من (از بس یخدا«

ردند و کام  ر نبودند و) خستهید پندپذید و شایز (بایھا ن و آن
ھا، از من به ستوه آمدند و من، از آنان، به ستوه آمدم و  سان آن نیبد

ن و کت یبھتر به من، عنا یآنان، افراد یرو به جا نیملول شدم؛ از ا
 …»ن بدهبدتر، به آنا یسکمن،  یبه جا

                                                 
 ٩٢ی البالغه، شرح محمد عبده، خطبه نھج ١
 ٢٤ی مد عبده، خطبهالبالغه، شرح مح نھج ٢



 البالغهپژوهشی در نهج    ٣٢

ن یچن نیان را ایوفک، سیه امام علکالبالغه آمده است  در نھج  -٣

 و ال رجال! حلوم األطفال (يا أشباه الرجال و رده است:کوھش کن

 -واهللا-مل أعرفكم معرفة  لوددت أين مل أركم و ،عقول ربات احلجال

ت ندماً و شحنتم  ي قيحا وبأعقبت سدما. قاتلكم اهللا لقد مألتم قل جرَّ

م أنفاساً و صدري غيظا و أفسدتم عيل رأيي  جرعتمونى نغب التّهامَ

صفتان  کودک یان نامرد! ایمردنما یا: «یعنی ١بالعصيان واخلذالن)
ن، ینش حجله یھا تان به عروسیھا ه عقلک یسانک یخرد و ا یب
دم و ید یگاه نم چیه شما را ھکار دوست داشتم یماند! بس یم

و اندوه،  یمانیبا شما، به پش ییه آشناکشناختم! به خدا سوگند  ینم
ام ماالمال خشم و  نهیه دلم پرخون و سکشد کد؛ خدا، شما را بیانجام

د و یجرعه به من نوشاند غم و اندوه را جرعه یھا اسهکد و یردکاندوه 
 »د.یشاندک یرم را به تباھیبه من، تدب یتوجھ یو ب یبا نافرمان

از  یاریه با بسکاست  ییھا ردهکھا و  ، سرشار از گفتهسیرتضم یرت علیس
ه کان محبت آن حضرت، در تعارض قرار دارد و بلیاز مدع یلیردار خکاقوال و 

ه دم از کاست  یانین مدعینشان انزجار و برائت از چنس رت آن حضرتیس
د در یبنگرن موضوع را ینند. (اک یزنند و در عمل، با او مخالفت م یاز او م یرویپ

 )١٠٢و ١٦٨، ١١٧، ١٢٥، ١١٣، ٢٨، ٣٣، ٢٦، ٦٥، ٣٨: یھا خطبه

 از غلو يمرتض يحذرداشت و زنهار عل

ج خدا پس از وفات رسولس یه امام علکالبالغه آمده است  در نھج  -١
هنيت  لوال أنك أمرت بالصـرب و(شان را مخاطب قرار داد و فرمود: یا

                                                 
 ٢٦ی البالغه، شرح محمد عبده، خطبه نھج ١



 ٣٣   صحابه از نگاه علی مرتضی

 ییباکیاگر شما، به ش: «یعنی ١عن اجلزع ألنفدنا عليك ماء الشؤون)
قدر در  د، آنیردک ینم ی، نھیتاب یو ب یریص ید و از بیداد یدستور نم

مان یھا شد و چشم یمان تمام میھا که اشکم یستیگر یغم فراقتان م
 …»دکیخش یم

من رضب يده (آمده است: س یمرتض یالبالغه از زبان عل در نھج  -٢

ه ھنگام کس کھر آن : «یعنی ٢)حبط أجره ةعىل فخذه عند مصيبت
بت در یبر مص ییباکیه در صبر و شک یبت، بر رانش بزند، اجر(یمص

 »رود. ین میانتظار اوست،) از ب
 یھا داد در رخ یابکیت صبر و شیز به اھمیات قرآن نیاز آ یاریدر بس

و از  شرد صحابهک و عملج  امبریھا اشاره شده و سنت پ بتیناگوار و مص
تحمل  یز چگونگین موضوع و نیت ایگر اھم انی، بسیجمله حضرت عل

جداگانه  ین موضوع، پژوھشیق ایو دق یعلم یباشد. بررس یب میمصا
 آنچها یه: آکم ینک ین پرسش بسنده میجا تنھا به طرح ا نیطلبد و ما، در ا یم

عه یدھند، از نگاه امامان ش یھا انجام انجام م یان، در عزاداریعیاز ش یبرخ
 شته است؟ت دایز مشروعین

 و(ه: کنقل شده است س یمرتض یعل ی  البالغه، فرموده در نھج  -٣

مبغض  سيهلك يف صنفان: حمب مفرط يذهب به احلب إىل غري احلق و

خري الناس يف حاال النمط  مفرط يذهب به البغض إىل غري احلق و

إياكم  الزموا السواد األعظم بأن يد اهللا عىل اجلامعة و األوسط فالزموه و

                                                 
 .٢٢٧ی البالغه، شرح محمد عبده، خطبه نھج ١
 .٣٤٢/ص١٨الحدید، ج ابی نھج البالغة، شرح ابن ٢



 البالغهپژوهشی در نهج    ٣٤

 یشوند: دوست یم کدو گروه، نسبت به من ھال: «یعنی ١الفرقة) و
 یشانده شود و دشمنکند و به باطل ک یرو ادهیه در محبت من، زک
ن ید. بھتریرحق، درآید و به غیبا من، افراط نما یتوز نهکیه در ک

نم ک ید مکیرو ھستند؛ تأ انهیمردم، نسبت به من گروه معتدل و م
را بر  یبا گروه بزرگ امت اسالم یھمراھ د وین گروه باشیه از اک

 ییه دست خدا با جماعت است و از تفرقه و جداکد یریخود الزم بگ
 »د.یزیاز گروه بزرگ مسلمانان بپرھ

ه در موضوع کنقل شده س نیرالمؤمنیاز ام یالبالغه، گفتار در نھج  -٤

ال ختالطوين (اش است: کنکو  یعصمت امامان،در خور بازنگر

ال التامس إعظام النفس  التظنوا يب استثقاال يف حق قيل يل و باملصانعة و

بأنه من استثقل احلق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل هبام 

فال تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإين لست يف نفيس  ؛أثقل عليه

شرح محمد  ه،نھج البالغ[ ٢بفوق أن أخطئ وال آمن ذلك من فعيل)

با من با تملق : «یعنی ]روتیالمعارف ب ی همؤسس چاپ ٢/٥٧٨ ،عبده
ا یه اگر به من، سخن کد ید و گمان نبرینکرفتار ن یو ظاھرساز

د یگردد و مپندار ین تمام میگفته شود، بر من سنگ یشنھاد حقیپ
دن گفتار حق یه شنک یسکرا یشم؛ زیداشت خو بزرگ یه من، در پک
ردن به حق و کل و گران باشد، عمل کشنھاد عدالت، بر او مشیا پی

شنھاد یا پیش دشوارتر خواھد بود. پس از گفتن حق یز برایعدالت ن
ه کدانم  ینم  نیه من، خود را فراتر از اکد ینکن یعدالت، خوددار

                                                 
 .١١٢/ص٨الحدید، ج ابی ؛ شرح ابن١٢٨ی  نھج البالغة، شرح محمد عبده، خطبه ١
 .١٠٢/ص١١الحدید ج ابی شرح ابن؛ ٢٠٩ی  نھج البالغه شرح محمد عبده، خطبه  ٢



 ٣٥   صحابه از نگاه علی مرتضی

به س امام ی البالغه نامه در نھج» من باشم.یا از آن اینم و کاشتباه 

فإن أشكل عليك من (ن آمده است: یچن نیز اینس فرزندش حسن

ما  ذلك فامحله عىل جهالتك به فإنك أول ما خلقت جاهال ثم علمت و

يضل فيه برصك ثم تبرصه  يتحري فيه رأيك و أكثر ما جتهل من األمر و

ده شد،آن را از یچیبر تو، دشوار و پ یزیاگر چ: «یعنی ١بعد ذلك)
گاھ گاه آفریخود بدان؛ ز یناآ س و سپ یده شدیرا تو، ابتدا ناآ

و  یدان یه تو، نمک یار است اموری؛ چه بسی، آموختییزھایچ
گردد و نگاھت در آن، ره  یران میاش سرگردان و ح ات، درباره شهیاند

 .»یابی یم ند و سپس به شناخت آن، راهک یگم م
ش، یه با خداکنقل شده س یمرتض یاز زبان عل ییالبالغه دعا ز در نھجین

اللهم اغفر يل ما أنت أعلم به مني فإن عدت فعد (از فرمود: یسان راز و ن نیبد

مل جتد له وفاء عندي، اللهم اغفر  من نفيس و تاللهم اغفر يل ما وأي ؛عيل باملغفرة

 اللهم اغفر يل رمزات األحلاظ و ؛يل ما تقربت به إليك بلساين ثم خالفه قلبي

امرز یرا با! میخدا: «یعنی ٢)هفوات اللسان سهوات اجلنان و سقطات األلفاظ و
گر بار به آن عمل بازگشتم و یو اگر د یه تو، از من به آن داناترک آنچهدر 

از  یمرا ببخشا  ا!یردم، باز ھم مرا مورد مغفرت قرار بده. خداک یارکچنان 
به آن را  یوفا  خود بستم و از من، یاز سو یکیه در انجام نک یمانیآن پ

جستم و با  یکیزبان به تو نزده با ک آنچهدر  یا! مرا ببخشای؛ خدایدیند
ا! مرا مورد مغفرت خود قرار بده در یردم. خداکن یقلب، آن را ھمراھ

                                                 
 .٣١ی البالغه، شرح محمد عبده، نامه نھج ١
 ٧٤ی نھج البالغه شرح محمد عبده، خطبه ٢



 البالغهپژوهشی در نهج    ٣٦

 یھا دل و لغزش یناروا یھا ھوده، خواستهیز، سخنان بیآم اشارت یھا نگاه
 »زبان.
 ین دست به آستان الھیچن نیه اکاست س یمرتض ین علیھر حال، ا به

از گفتار امام  آنچها یه آکسؤال است  یاند. جک یدارد و طلب آمرزش م یبرم
م، یازش با خدا آوردیو راز و نس یتش به حسن مجتبیز وصیو نس یعل

 عصمت است؟ یمناف

 ن قرار است:یعه، بدیدگاه شیعصمت امامان از د
بحار  ی آورنده دیعه و پدین استادان شیتر از بزرگ یکی، یعالمه مجلس

از تمام  -السالم ھمیعل-بر عصمت ائمهه، یه امامکبدان «د: یگو یاالنوار م
چ یرو از امامان ھ نیاند؛ از ا ردهکو بزرگ، اجماع  کوچکگناھان اعم از 

ل، یخاطر اشتباه در تأو ز نه بهیو ن یفراموش ینه عمدًا و نه از رو یگناھ
را به  یمرتض یعل ین پندار با دعایا یدرست ی سهیمقا ١»رد.یگ یصورت نم
 م.یگذار یشما وا م

أوصیکم فرمود: ( سیمرتض یه علکالبالغه آمده است  در نھج -٥
فلو أن أحدا  ؛أسبغ علیکم المعاش و بتقوی الله الذي ألبسکم الریاش

َما أو لدفع الموت سبیًال لکان ذلك سلیمان بن  یجد إلی البقاء ُسل
از خدا  یارکزیبندگان خدا! شما را به پرھ یا: «یعنی ٢)داود

د و یبھا بر شما پوشان گران یھا ه جامهکنم ک یسفارش م
ه بتواند کبود  یسکشما را فراھم نمود. اگر  یاسباب زندگان

از مرگ،  ییا رھای یشگیجاودانه و ھم یزندگان یبرا یراھ
 »مان بن داوود بود.یابد، قطعًا آن شخص، سلیب

                                                 
 .٢٠٩/ ٢٥بحار االنوار  ١
 ١٧٥ی نھج البالغه شرح محمد عبده، خطبه ٢



 ٣٧   صحابه از نگاه علی مرتضی

رده، در تعارض ک، باب یافکدر اصول  ینیلک آنچهبا س ین گفتار علیا

أن األئمة [ ن عنوان گشوده است:یبا ا یباب یافک، در اصول ینیلکقرار دارد؛ 

ائمه از : «یعنی أهنم ال يموتون إال باختيار منهم) يعلمون متى يموتون و )ع(
ن یا ایآ» رند.یم یار خود نمی، خبر دارند و آنان، جز با اختشان وفات زمان

 یسکاگر «ه: کفرمود، در تعارض قرار ندارد س یمرتض یعل آنچهپندار، با 
از مرگ،  ییا رھای یشگیجاودانه و ھم یزندگان یبرا یه بتواند راھکبود 

 ؟!»مان بن داوود بود.یابد، قطعًا آن شخص، سلیب
 ی درباره یمرتض یه علکالبالغه آمده است  در نھج  -٦

 …أرسله عىل حني فرتة من الرسل(ن فرمود: یچن ج خدا رسول

امبر را پس از یخداوند، پ: «یعنی ١فقفى به الرسل وختم به الوحي)
شان را یپس ا… امبران نبودند، فرستادیگر پیه دک یدوران

را با فرستادن  یامبران فرستاد و وحیر پیپس از سا
 آنچهرا با  سیمرتض ین گفتار علیا» خدا، ختم فرمود. رسول

احلسن العباس املعرويف (إن د: ینکسه یآمده، مقا یافکدر اصول 

 النبي و جعلت فداك أخربين ما الفرق بني الرسول و ):ع(كتب إىل الرضا

إلمام: أن  ا النبي و الفرق بني الرسول و[قال فكتب أو قال:  ؟اإلمام

ينزل عليه الوحى  يسمع كالمه و الرسول الذي ينزل عليه جربائيل فرياه و

ربام  النبي ربام سمع الكالم و و )ع(ربام رأ يف منامه نحو رؤيا ابراهيم و

ال ير  اإلمام هو الذي يسمع الكالم و مل يسمع و لشخص ورأ ا

                                                 
 ١٢٧ی نھج البالغه شرح محمد عبده، خطبه ١



 البالغهپژوهشی در نهج    ٣٨

به  یا به نام حسن عباس، نامه یشخص: «یعنی ١])الشخص
ان رسول، یم یت شوم؛ چه تفاوتیه: فداکامام رضا نوشت 

ا ین نوشت یدر پاسخ چن /و امام است؟ امام رضا ینب
ن قرار یو امام، از ا یان رسول، نبیه: (تفاوت مکن فرمود یچن

شود و او  یل، بر او نازل میه جبرئکاست  یسکاست: رسول، 
 یشنود و بر او وح یند، سخنش را میب یل را میز جبرئین
را  ÷ میدر خوابش، ھمانند خواب ابراھ یشود و گاھ یم
شخص  یشنود و گاھ یرا م یسخن وح ی، گاھیند. نبیب یم

 یسکشنود. امام،  ینم یند و سخنیب یننده) را مک ی(وح
 »ند.)یب یرا نم یسکشنود و  ی) را میه سخن (وحکاست 

سخن س یه خداوند متعال، با علکت آمده یز نوزده روایدر بحاراالنوار ن
 ٢رده است.کته یکد ییزھای، چسیمرتض یز بر علیل نیگفته و جبرئ

ان نموده یبر امامان را ب یمختلف وح یھا ، گونهیعیات شیاز روا یبرخ

(إن منا ه: ک/ است منسوب به امام جعفر صادق یگفتاراست؛ از آن جمله 

إن منا ملن يسمع صوت السلسلة  إن منا ملن يؤتى يف منامه و ملن ينكت يف أذنه و

 ٣إن منا ملن يأتيه صورة أعظم من جربائيل وميكائيل) و تقع عىل الطشت (كذا)
) ی(به عنوان وح یزیچ شان گوش ه درکاز ما امامان چنانند  یبرخ: «یعنی

شود؛  یداده م یبه عنوان وح یزیز در خواب چین یشود؛ به برخ یگفته م

                                                 
 .١٧٦/ ص ١اصول کافی ج ١
 .١٥٧-٣٩/١٥١االنوار رجوع کنید به: بحار  ٢
 .٦٣؛ بصائر الدرجات ص٢٦/٣٥٨بحار االنوار  ٣



 ٣٩   صحابه از نگاه علی مرتضی

 یافتد و برا یم ه در َتشتکشنوند  یر میزنج یچون صدا ییھم صدا یبعض
 »شود. یده میل، دیائیکل و میتر از جبرئ بزرگ یلکاز ما، ش یا بر عده یوح

امبران قرار یو پا یگاه امامان را فراتر از انبیور، جاکات مذیاز روا یاریبس
 یه وحکستند ین نیازمند این یچ حالتیه امامان، در ھک یا گونه اند؛ به داده

 یرند، بر آنان وحیم بگیه خودشان تصمکه ھر زمان کبر آنان، نازل شود؛ بل

(باب أن األئمة  ه:کن موضوع، باب شده است ی، ایافکشود. در اصول  یم

 -†–ائمه  اینکه انیدر ب: «یعنی ١ا)عليهم السالم إذا شاؤوا أن يعلموا علمو
ا یرو گو نیاز ا» شوند. یبدانند، از آن باخبر م یزیه بخواھند، چکھر آن زمان 

ه به اراده و خواست امام کست؛ بلین یبر ائمه، بنا بر خواست الھ ینزول وح
 ی بر آنان، به دست و ارداه یه نزول وحکامبران یدارد. بر خالف پ یبستگ

ان، توان رفتن به عرش یعیدگاه شین، امامان، از دیخودشان نبود. افزون بر ا
از علوم  آنچهروند و ھر  یجا م ه آنک یرا در ھر شب جمعه دارا ھستند؛ طور

نه به ین زمیه در اک یتیرند. به روایگ یه بخواھند، فرا مکرا  یو اسرار الھ

كان ليلة اجلمعة واىف رسول (إذا د: یینسبت داده شده، توجه نماس ابوعبدالله

وافينا  معه و –عليهم السالم  –واىف األئمة  العرش و –صىل اهللا عليه وآله  –اهللا 

: یعنی ٢لوال ذلك ألنفدنا) فال ترد أرواحنا إىل أبداننا إال بعلم مستفاد و ؛معهم

به   ص-خدا شود، رسول یھرگاه شب جمعه م«ابوعبدالله فرموده است: 
 یروند و ما ھم آنان را ھمراھ یز با او مین -†-ائمهروند و  یعرش م

شده و اگر  سبکشوند جز با علوم  یمان وارد نمیھا م؛ ارواح ما به بدنینک یم
 »م.یشد یست مین نبود، نیچن

                                                 
 .١/٢٥٨أصول الکافی  ١
 . ٣٦، بصالر الدرجات ص ٨٩ - ٢٦/٨٨، بحار األنوار ١/٢٥٤أصول الکافی  ٢



 البالغهپژوهشی در نهج    ٤٠

 –أن األئمة (ن باب گشوده است؛ از جمله: ی، چندیافکدر اصول  ینیلک

و  یان امور الھیامامان، وال« :یعنی ١والة أمر اهللا وخزنة علمه) –عليهم السالم 

(أن األئمة  ت آمده است..ین باب، شش روایدر ا» ند.یداران دانش او خزانه

امامان، : «یعنی ٢مجيع األنبياء واألوصياء الذين من قبلهم) ورثوا علم النبي و
 یھا دگان امتیا و برگزیز اوصین وا یامبر خاتم و تمام انبیوارثان علوم پ

(أن األئمة يعلمون  ت، آمده است..ین باب ھفت روایا در» گذشته ھستند.

: یعنی ٣عليهم السالم) –مجيع العلوم التى خرجت إىل املالئكة واألنبياء والرسل 
رون ی، بیا و فرستادگان الھیه از فرشتگان، انبکرا  یامامان، تمام علوم«

 ت آمده است.ین باب، چھار روایدر ا» دانند. یشده، م
ه: کح شده است یته تصرکن نیعه، به ایمعتبر شتب و منابع کدر 

آموزش س یبه عل یات خود، علوم و اسراریدر طول حج  خدا رسول
مبالغه  ین پھنه، به حدیجز او از آن، اطالع ندارد. در ا یسکه کاند  داده

ھا در تعارض قرار گرفته  یسن یز باورھایو ن یعقالن یھا ه با سنجهکشده 
پس از وفات  یحتس یه علکھا آمده است  تین روایاز ا یکیاست. در 

شان پرداخته است!! یحضرت از دھان ا دانش آن یریز به فراگینج امبریپ

علمه  (باب ما ن عنوان:یباره گشوده با ا نیدر ا ی، بابیعالمه مجلس آنچهچن

 یاز عل یتین باب، روایدر ا ٤رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله عند وفاته وبعده)

                                                 
 .١٩٣-١/١٩٢أصول الکافی  ١
 .٢٢٦-١/٢٢٣مرجع سابق  ٢
 .٢٥٦ -٢٥٥مرجع سابق  ٣
 .٢١٨ -٤٠/٢١٣بحار االنوار  ٤



 ٤١   صحابه از نگاه علی مرتضی

(أوصا� انلىب ص� اهللا عليه وآهل فقال: إذا أنا ِمتُّ  ه:کآمده است س یمرتض
فغسل� �ست قرب من برئ غرس فإذا فرغت من غس� فأدرج� يف أ�فا�، ثم 

: یعنی١أنبأ� بما هو اكئن إىل يوم القيامة) ضع فاك ىلع ف�، قال ففعلت و
نمودم، مرا با شش ردند و به من گفتند: ھرگاه وفات کامبر مرا سفارش یپ«

، مرا در یاز آب چاه غرس، غسل بده و چون از غسل من، فارغ شد کمش
شان یردم و اکار را کن یچ و سپس دھانت را بر دھانم بگذار؛ ایم بپیھا فنک

ت یدر روا »امت به وجود خواھد آمد، باخبر ساختند.یه تا روز قک آنچهمرا از 

يا يلع إذا أنا مت ( ن فرمودند:خدا به م ه رسولکن باب آمده است یدوم ھم
! ھرگاه وفات یعل یا: «یعنی ٢سائل� واكتب) كف� ثم اقعد� و فاغسل� و

ن و سپس مرا بنشان و از من، بپرس و کفنم کنمودم، مرا غسل بده، 
 »س.یبنو

رو  نیاز ا یباشد. حت یل مکن شیباب آمده، به ھم  نیه در اک یاتیگر رواید
ن، ھمان یا«گفت:  یداد، م یخبر م یداد از رخ ،سیاند: ھرگاه عل گفته

 ٣»امبر پس از وفاتش، به من خبر داده است.یه پکاست  یزیچ

                                                 
 .٨٠، بصائر الدرجات ص ٢١٣/٤٠األنوار بحار  ١
 مرجع سابق. ٢
 .٤٠/٢١٥ر.ک: بحار األنوار  ٣





 
 

 گفتار یپ

ھا از  ان بود، رسانهیتان، رو به پایش رویپ ی چه تابکه نگارش ک یزمان
خبر دادند و  ییدر مطبوعات اروپاج  خدا ز به رسولیآم اھانت یمطالبانتشار 

ن خبر، یافزودند. انتشار ا یدار اسالمیامت ب یھا یخوارگ  گر بر غمید یغم
ه با خود کا نه؟ چرایار را به اتمام برسانم و ک نیا ایه آکد انداخت یمرا در ترد

ه امت کم ینکب یارکشان خود، کی نقد ھم یجا د بهیبا کنید ایدم: شایشیاند
ن یدم، به ایشیتر اند شید.. اما چون بیدار نمایب کرا در برابر دشمن مشتر

و  یدارگریب یدر راستا یارکن پژوھش، ید انجام ایه شاکدم یجه رسینت
ن یرساخت دفاع از دین، زینش درست دیه فھم و بکباشد؛ چرا یگر روشن

گاھک یاست و دفاع اثر  یسرد و ب یسان احساس ، ھمھمراه نباشد یه با آ
ار خوب ک یک یبرا ین پژوھش، آغازیم ایدوارم تقدیھر حال ام است. به

 یطیو تفر یافراط یل باورھایب و تعدیسو به تقر یکه از ک یارکباشد؛ 
 یھا شناخت درست باورھا و آموزه یدر راستا یگرسو تالشینجامد و از دیب

 ی ه جنبهکن بوده یوشش ما بر اکه تمام کداند  یرد. خدا میقرار بگ ینید
 یورز م و از غرضینکم کن رساله، حایرا بر ساختار ا یو پژوھش یقیتحق
م و از ھر ینک یاستقبال م یا رو از ھر نقد عالمانه نیم. از ایینما یدور

 م.یزاریب یو جمود ینگر بسته

 إليكسبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب 

 


