
  



  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )۲(مباحث אعتقادی در نهج אلبالغه 

 حسن طارمی :مدرس 

 سید کاظم طباطبایی :یابیאرز 

 سمیه خلیلی/ مریم حاجی قاضی :تدوین 

 نوروز אمینی :شیرאیو 

 نرجس حسنلو/ پیما ناهید رאه/ زهره خلج :آرאیی صفحه چینی و حروف 

 ٨٧ ـ ٨٨تحصیلی   سالدومسال  نیم

 ٨٧ אسفند,  אولאستویر

  



 
 
 

 جلسۀ אول

 
 
 
 

 )۱(نبوت 
 ۹۱ و ۱ ۀبررسی خطب

 
 

  ۲..........................................................................................هدف درس
  ۲....................................................................................................درآمد
  ۲............................אلبالغه  אز نهجیریگ  بهرهۀ نحوۀبار  درینکات

  ٤..................................................................................نبوت عامه
  ۴................................................................... نخستۀ خطبیبررس

  ۵..................................................................................نکات خطبه
  ۵...................................................................ی אلهدگانی برگزایאنب) אلف
  ۵......................................................................................ای אنبثاقیم) ب
  ۵................................................................................ایوجه بعثت אنب) ج
  ۵...................................................................................کارکرد نبوت) د
  ۶.............................................................بودن حجت خدאوند یدאئم) ه
  ۷........................ نبوتۀبار  دری مذאهب و متکلمان אسالمدگاهید

  ۷..............................................معروف به אشباح ۹۱ ۀ خطبیبررس
  ۷..................................................................................نکات خطبه

  ۷...............................................................ی بر معرفت فطردیتأک) אلف
  ۸....................................................................... حامالن رسالتایאنب) ب
  ۸.........................................................یتحقق معرفت خدא در زندگ) ج
  ۸............................................................................. رسالتیوستگیپ) د
 ۸..................................................................................................دهیچک

danesh- adel
Text Box
جلسه اول



 

 

 ف درسهد

 :آشنایی با
 .אلبالغه نهجمباحث نبوت و אمامت در  

 درآمد

 אو رא بشناسند و بر ها  אنسانکرد تا رא بر آنان مبعوثی אلهی  אنبیا،ها خدאوند متعال برאی هدאیت אنسان
 .آیند تعالی نائل نهایت به رضوאن خدאی  و در، مسیر روشن אلهی به هدאیتدهند و با طیّ و گوאهییگانگی א

אین جلسه و چند جلسۀ آینده به . دאر هدאیت شدند  אمامانی אز خاندאن مطهر אو سکان نیزپس אز پیامبر خاتم
 .אردد بارۀ همین موضوع אختصاص در) אلسالم علیه(مؤمنان  تعالیم و بیانات אمیر

 אلبالغه گیری אز نهج بارۀ چگونگی بهره نکاتی در

 :אست ضروری אلبالغه نهجمندی אز   چگونگی بهرهبارۀ  ذکر نکاتی چند در،پیش אز ورود به بحث
تألیف رضی אز  سید   هدف نیست و ) אلسالم علیه(مؤمنان   אی کامل אز سخنان אمیر  مجموعهאلبالغه نهج .١

به אین  אلبالغه نهجدر آغاز که  אست؛ چنان کلمات فصیح و بلیغ آن حضرت بوده وریتنها گردآאین אثر فاخر، 
 :אست کرده نکته تصریح

 بتَوفیقِ אهللاِ تعَالَی عَلَی אإلبتِدאءِ باختیِارِ مَحاسِنِ אلخُطَبِ ثُم مَحَاسِنِ אلکُتُبِ، ثُم فَأجمَعتُ
 ١.مَحاسِن אلحِکَمِ وَאألَدَب

ی אرجمند و  ها های فاخر و نامه شماری אز خطبهشدم تا  نآ ر بی،خدאوندپس به توفیق 
 .مکن رא گردآوری)] אلسالم علیه(مؤمنان  אز אمیر[ز یآم کلمات حکمت

 :فرماید  میدر جایی دیگر
 ٢.بَل لَا أُبعدُ أَن َیکونَ אلقاصِرُ عَنِّی فَوقَ אلوאقِعِ إِلَیَّ

آن چیزی باشد که فرאچنگ من بیش אز אست، دאنم آنچه به دست من نیفتاده  نمی بعید
 .אستآمده 

، )אلسالم علیه( مباحث אعتقادی אز زبان حضرت علیبارۀ  אی معرفتی در  در ساماندهی منظومهرو، אین אز
بخش به مجموعۀ  אی אطمینان  دریچهאلبالغه نهجبررسی کرد که در אین میان   رאآن حضرتبیانات  همۀ باید

 .میرאث علمی آن حضرت אست
میان مردم و در  های متدאول موجود در  و نامهها ت حکمها، هدر گزینش خطبرضی   معیار سید و  مالک.٢

های  نقلکه ها  ها و نامه برخی אز خطبهرو، وی در  אین  אز.אست ها بوده  بالغی آنۀجنبتنها  ،کتب حدیثی
  .אست  هتر رא برگزید متدאول روאیات אغلب ، بالغیۀ عالوه بر رعایت جنبدאشته،گوناگون 

                                                           
 .مقدمه, ةאلبالغ نهج. ١
 . همان.٢
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 شارحان دیدگاهکه بنا به  شود می ها دیده هایی هم در אین خطبه  אفتادگی،موאردبرخی حتی در 
، ةאلصباغ بهجبه نام  אلبالغه نهجشوشتری در آغاز شرح  تقی   אهللا شیخ محمد  آیت مرحوم אز جمله،אلبالغه نهج

אست موجب بدفهمی مخاطبان  د که ممکنشو می ها ناشی نقل ها אز همین אختالف ها و אفتادگی برخی אز حذف
 موضوعات تر مخاطبان אز ها، برאی درک بهتر و صحیح  خطبهگوناگونمرאجعه به روאیات رو،  אین  אز.گردد

 . دאردسزאیی بهجمله אمامت، אهمیت   אز،אلبالغه نهجگرفته אز  معرفتی بر
خالف سایر  بررو،  אین  אز. אمامت אستۀجیرنخستین حلقه אز زن, )אلسالم علیه( علی به باور شیعه، אمام. ٣
رאحتی    آثارشان بهۀ با مطالعهایشان دیدگاهآوردن آرא و  دست  که به، همچون فالسفه، فقها و متکلمان،بزرگان
) אلسالم علیهم(אمامان  سایر های  آموزهشناخت  های אیشان مستلزم بررسی و آموزه بررسی ،אست پذیر אمکان

در کنار , به مثابۀ ثقل אصغر) وآله علیه אهللا صلی( مجموعۀ آنچه אز عترت پیامبر אکرم ،رאست؛ به بیانی دیگ
) אلسالم علیهم(بیت  بیانگر معارف دینی אز دیدگاه אهل, گرفته אست قرآن، یعنی ثقل אکبر، در אختیار ما قرאر

های همۀ  ، بررسی آموزههای دینی ندאرد و אصوالً در مجموعه אلبته אین روش تنها به شیعه אختصاص. אست
 .אشخاص مرتبط با آن مجموعه الزم אست

אست،  شده  אیشان אیرאدۀسال پنجدر دورۀ خالفت ظاهری ) אلسالم علیه (مؤمنان های אمیر  خطبهאغلب .٤
 در ویژه،طور   بهها نیز، در אین میان برخی אز خطبه. نه در شرאیطی که حضرت هیچ نقش אجتماعی ندאشتند

که אست آمده  אلبالغه نهج در  نیزموאردی. אست شده אند، אیرאد  کرده  که אفرאد به آن حضرت مرאجعهی موאرد برخ
ها رא به  رضی آن  شده که سید کالم آن حضرت אست و پیش אز خالفت אیشان אیرאدبلکه  ،نیست خطبه
ها  ها و حکمت  نامها،ه ه خطبدر قالبאست تا بتوאند سازماندهی خود رא  دאده ترین باب خود אختصاص نزدیک
 آن אست که  مهمرو אین  אزآمد،  که پس אز نبوت خوאهد در بحث אمامتویژه ، بهאین نکته. برساند אنجام به

אی   عدهمخالفتبا אند و هموאره خالفت אیشان  بوده فرد به منحصرحضرت در یک وضع تاریخی 
 های زمان پرسشها و   مخالفت،ها ر به شبهه بسیاری אز بیانات آن حضرت ناظ،אین بر بنا .אست بوده همرאه

 حوزۀ ی مربوط بهها  خطبهرو، אغلب אین  אز.אست      مارقان، بوده ناکثان، قاسطان وبارۀ ویژه در  به،خودشان
ی אیشان، ها برخی خطبهאست که  طبیعیبر אین،  عالوه .کرد  به אین وضع تاریخی بررسیبا توجه باید  رאאمامت
 آن حضرت های نامه .باشد شده  در دورאن خلفای پس אز رسول خدא אیرאدفت و مصادیق آن،بارۀ مسیر خال در

ها نیز به همین دوره مربوط אست و بخشی  بخش زیادی אز حکمت. خالفت אیشان مربوط אست نیز به دورאن
 در  אمامتتوجه به אین نکات برאی بررسی بحث بدین ترتیب .ها אست شده אز خطبه هم جمالت אستخرאج

 . אمری ضروری אستאلبالغه نهج
ان אحتجاجی حضرت علی توجه به زبعالوه بر موאرد یاد شده، در روند بررسی مبحث אمامت، 

 ٣.אست אهمیت بسیار درخور ،ها ویژه در نامه ، به)אلسالم علیه(

                                                           
 .۲تقی شوشتری، ج   ، محمدةאلصباغ بهج: ک.  رةאلبالغ نهجبرאی مطالعۀ موضوعی אمامت در . ٣
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 نبوت عامه

 بررسی خطبۀ نخست

 نیز ، صدوقتوحید کلینی و کافیون  همچ،אلبالغه نهجدر جوאمع روאیی پیش אز نخست  ۀخطبفقرאتی אز 
 عالم אنسانی و آفرینشتوجهی אز آن به توحید و سیر  درخورאست و بخش  אین خطبه بسیار طوالنی .אست آمده

 .אست  پردאخته در زمین،ها  پس אز אستقرאر אنسانجهان،وضع 
 :فرماید بارۀ برאنگیخته شدن پیامبرאن می در ، در אین خطبه،)אلسالم علیه(علی 

عَلَى تَبْلِیغِ אلرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَمَّا  وَوَאصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِیَاءَ أَخَذَ عَلَى אلْوَحْيِ مِیثَاقَهُمْ
 אلشَّیَاطِینُ عَنْ אجْتَالَتْهُمُ وَאتَّخَذُوא אلْأَنْدَאدَ مَعَهُ وَإِلَیْهِمْ فََجهِلُوא حَقَّهُאهللاِ بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ 

وَאتَرَ إِلَیْهِمْ أَْنبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ  وَאقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَمَعْرِفَتِهِ
  لَهُمْ دَفَائِنَ אلْعُقُولِیُثِیرُوא وَیَحْتَجُّوא عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلِیغِ وَیُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَفِطْرَتِهِ

 مَعَایِشَ تُحْیِیهِمْ وَمِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَیُرُوهُمْ آیَاتِ אلْمَْقدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍوَ
نَهُ خَلْقَهُ مِنْ سُبْحَا אهللاُ لَمْ یُخْلِ وَأَحْدَאثٍ تَتَابَعُ عَلَیْهِمْ وَأَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَآجَالٍ تُفْنِیهِمْوَ

 نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ رُسُلٌ لَا تُقَصِّرُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ
نْ قَبْلَهُ عَلَى ذَلِكَ لَا كَثْرَةُ אلْمُكَذِّبِینَ لَهُمْ مِنْ سَابِقٍ سُمِّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ أَوْ غَابِرٍ عَرَّفَهُ مَوَ

 ٤.مَضَتِ אلدُّهُورُ وَنَسَلَتِ אلْقُرُونُ
ستد، كه  زبان وحى پیمانه خدאى سبحان אز فرزندאن אو پیامبرאنى گزید، و אز آنان ب

تر  بود كه بیش دאرد و حكم خدא رא به دیگرאن برساند، و אین هنگامى אمانت אو نگاه
نوردیدند، حقّ אو رא نشناختند و  مار عهد درآفریدگان אز فطرت خویش بگردیدند و طو

 .ساختند برאبر אو خدאیانى
كشیدند، و پیوندشان رא با پرستش خدא  گمرאهى ها آنان رא אز خدאشناسى به شیطان
دאد تا حقّ   آنان به بندگان هشدאرۀوسیل پس هرچند گاه پیامبرאنى فرستاد و به. بریدند

 .آرند یادشان كرده رא به میثاق אلست بگزאرند، و نعمت فرאموش
 .دوزند هاى خدא چشم و تبلیغ، چرאغ معرفتشان رא بیفروزند تا به آیت حجت با

میرند  سان مى هאند و چ برده و زمینى زیرشان گسترده، و آنچه بدאن زنده  אز آسمانى باال
خدא گاه نبود كه  رسنده، و هیچ هاى پیركننده و بالهاى پیاپى یאند، و بیمار و ناپاینده

بدאرد، یا كتابى در دسترس آنان نگذאرد، یا حجتى بر آنان نگمارد،  پیامبر یآفریدگان رא ب
 .دאرد دאدن رאه رאست دریغ یا אز نشان

بودند و مخالفشان بسیار، و در دאم شیطان گرفتار، در كار خویش  کپیامبرאن كه אند
ن نام پیامبر پس אز خود رא گاه پیامبر پیشی, د حق رא به مردم رساندننماندند و دعوت در
شد، و  چنین گذرى زمان אین. ، و گاه وصف پیامبر پسین رא به אمت خویش گفتهیدهشن

 .روزگار سپرى

                                                           
 .۱خطبۀ , ةאلبالغ نهج. ٤
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  خطبهنکات

 אنبیا، برگزیدگان אلهی )אلف

 .»وَאصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِیَاءَ«
توאن معیاری برאی پیامبری  رو نمی אین د و אزشون می אنگیخته خدאی متعال אنتخاب و برپیامبرאن אز سوی 

 .باشد توאند پیامبر کسی که به مرאتبی אز علم و زهد و تقوא برسد، می: دאد و گفت قرאر

 אنبیا میثاق )ب

 .»عَلَى تَبْلِیغِ אلرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ وَأَخَذَ عَلَى אلْوَحْيِ مِیثَاقَهُمْ«
صورت وحی در אختیار آنان  אست که حقایقی رא که به گرفته پیمانمیثاق و پیامبرאن خدאوند متعال אز 

رא همچون אمانتی אست که אین وحی   نیز אز آنان خوאستهکنند و خوبی نگاهدאری  به،دهد می قرאر
 .برسانند مردم به

 אنبیا بعثت وجه )ج

 .»إِلَیْهِمْאهللاِ لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ «
 ؛نماندند با خدא دאشتند و به آن وفادאرآفریدگان ، شکستن عهدی אست که شدن پیامبرאنبرאنگیخته دلیل 

گرفتند   خدאیی رא نادیدهکردند و حقّ دگرگونها אین عهد رא  تر אنسان بیش) אلسالم علیه(تعبیر حضرت علی  به
 سو گردאند و رאه  و آنسو کرد و به אین رא אز معرفت خدא دورها  ن آ، و شیطانددאدن قرאر برאی אو شریکو 

صورت   بهگزید و فرستادن پیامبرאن شد، خدאوند پیامبرאن رא بر نو چون چنیها بست،  بر آنعبادت خدא رא 
 .אنجام شدپی  در پی

  نبوتکارکرد) د

 ها شدۀ אنسان  یادآوری میثاق فرאموش.۱

رآن کریم آن رא به دو گونه کنند، همان عهدی אست که ق می به آن אشاره) אلسالم علیه(میثاقی که علی 
 :אست فرموده بیان

 ٥.لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوא אلشَّیْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌאَ﴿
بودم که شیطان رא مپرستید؛ زیرא وی دشمن  نکرده אی فرزندאن آدم، مگر با شما عهد

 .﴾؟آشکار شما אست
أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  وَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْوَإِذْ أَ﴿

  ٦.قَالُوא بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوא یَوْمَ אلْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذא غَافِلِینَ

                                                           
 .۶۰/  یس.٥
 .۱۷۲/  אعرאف.٦
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گرفت و אیشان رא بر   آنان رא برۀم، ذریّشت فرزندאن آدو هنگامى رא كه پروردگارت אز پ
تا مبادא » دאدیم چرא، گوאهى«: ساخت كه آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند خودشان گوאه

 .﴾بودیم غافل] אمر[روز قیامت بگویید ما אز אین 
ه אست ک ، چنین مشاهدهאست و نتیجۀ אین دאده ها رא بر خودشان شاهد قرאر  אنسان، در אین عالم،خدאوند

برخی . אست آغاز حرکت אنسان بوده   אین אقرאر نقطۀ.ست אها  آن خدא پروردگار و ربّ کهאند کرده ها باور אنسان
ها به معرفتی   אنسان بر אین باورند که﴾... وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ َبنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم﴿مفسرאن به אستناد آیۀ 

دهد که فرאتر אز معرفت  می  در حالی که قرآن אز یک شهود ویژه خبر؛אند یافته خدאوند دستبارۀ  درفطری 
 .کنند یادآوریبرאی אنسان  عهد و پیمان فطری رא مأموریت پیامبرאن אین אست که אین در هر حال .فطری אست

 ها  یادآوری نعمت.۲

 .ها אست شده به אنسان های فرאموش  های پیامبرאن یادآوری نعمت یکی دیگر אز مأموریت

 کردن حجت אلهی  کامل.۳

 .کنند می رא بر אیشان تمام حجت ها، پیامبرאن با رساندن پیام خدא به אنسان

  عقولکردن אنگیختن و شکوفا  بر.۴

خدאوند بر  حجت تکمیلنیز  و ها خدאوند برאی אنسان ۀشد های فرאموش  و نعمتپیمان با یادآوری ،پیامبرאن
ها رא  אست که خرد אنسان  مرאد אز אین سخن یا آن.אنگیزאنند یم های خرد بشری رא بر  دفینه،ها آن

رود؛   موصوف به صفت به شمار می אز مقولۀ אضافۀ» אلعقول دفائنُ«در אین صورت عبارت  کنند، که  می شکوفا
شده در خردها رא  אست که پیامبرאن، حقایق نهفته  که مرאد אز אین سخن אین یا אین. »אلعقول אلدفینة«یعنی  

بودن حسن  אهللا، ذאتی אالمری، مانند باور فطری معرفت های نفس אی אز دریافت کنند؛ یعنی مجموعه می شکوفا
ها سرشته شده אست، شکوفا   رא، که در عقل אنسانلف وعده شکر منعم و خُ، ظلم،و قبح در אفعالی مانند عدل

 .سازند می

 ها دאدن آیات אلهی به אنسان  نشان.۵

 .کنند های אلهی متوجه می ها رא به نشانه دهند و آن می ها نشان لهی رא به אنسانپیامبرאن، آیات א

 خدאوند حجت بودن  دאئمی)ه

جا  بر  پا حجت یا رאه روشن خود رא بدون پیامبر، کتاب،های آفریدهگاه  خدאوند سبحان هیچ
پیامبرאن  ،بسیاری אز مردم. אست هندאشت ها رא אز אنجام وظیفه باز آننیز   پیامبرאنو تعدאد کم .אست نکرده رها

 نام پیامبر אن،پیامبر .باز دאرددر אنجام אین وظیفه رא ها   آنتوאنست نمی، אما אین مسئله کردند می  تکذیبخود رא
برאی  کردند؛ ها، پیامبر پسین خود رא برאی مردم معرفی می אی که برخی אز آن ند؛ به گونهدאنست  رא میدبعد אز خو

و אو رא به مردم  شناختند پیامبر אسالم رא می) אلسالم نبینا وآله وعلیهما علی(وسی و عیسی نمونه حضرت م
 .باشد پیوستگی دאشته نیز ت אین زنجیره در مقام אثباאین אقدאم برאی אین بود که. معرفی کرده بودند
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 بارۀ نبوت دیدگاه مذאهب و متکلمان אسالمی در

صورت  نبوت رא بهدر אین میان אشاعره، . بارۀ نبوت دאرند  درنیهای گوناگو ، دیدگاهمتکلمان مسلمان
هموאره אز نیز  معتزله و شیعه .گویند می مثابۀ فعل אلهی سخن یعنی تنها אز حسن بعثت به ؛پذیرند تعبدی می

 ، אز جمله قاعدۀ لطف،گویند و آن رא با برאهینی می  אز سوی خدא سخنپیامبرאنضرورت نبوت و بعثت 
بودن אنسان אست، در حالی که  های عقل عملی، مکلف אست که یکی אز دریافت ها אین مرאد آن. دאنند می وאجب

رو خدאوند با برאنگیختن پیامبرאن، که تفصیل אحکام رא  אین אست و אز تفصیل אین تکلیف אز عهدۀ عقل بیرون
אلبته אین در صورتی ممکن אست کنند؛  می آورند، אنسان رא به אنجام طاعت نزدیک و אز אنجام معصیت دور می

 .ها به אین تفصیل אیمان بیاورند و خود رא بدאن ملزم سازند که אنسان
 طریق کند  و طیّهدد توאند رאه درست رא تشخیص  که אنسان با عقل خویش میאین باورند برنیز برخی 

 .کند אلبته عقل، אین دیدگاه رא تأیید نمیکه 

  معروف به אشباح۹۱ بررسی خطبۀ

) אلسالم علیه(  אمام صادق مسعدة بن صدقه אست که آن رא אز آنאویو ر شده ین خطبه در کوفه אیرאدא
 .אستآمده  در دیگر جوאمع روאیی شیعه نیز אین خطبه. אستگزאرش کرده 

تعالی پردאخته و در   حقْ توحیدِجمله  مطالب مهمی، אز بهۀ طوالنی،در אین خطب) אلسالم علیه(علی 
 :אست گفته  سخنپیامبرینیز אز بخشی אز آن 

وَلَمْ یُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِمَّا یُؤَكِّدُ عَلَیْهِمْ حُجَّةَ رُبُوبِیَّتِهِ وَیَصِلُ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَعْرِفَتِهِ بَلْ 
אئِعِ رِسَالَاتِهِ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّى تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَى أَلْسُنِ אلْخِیَرَةِ مِنْ أَنْبِیَائِهِ وَمُتَحَمِّلِي وَدَ

 ٧).وسلم وآله  علیه  אهللا صلی(تَمَّتْ بِنَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ 
 نگذאشت، و رسوالنى بر آنان گماشت تا كه جان אو رא گرفت، بندگان رא وא و אز پس آن

 تیمار  شناخت پروردگار به مردمان باشند، وۀكنند، و وאسط خدאوندى אو رא אستوאرحجت 
و قرنى  ند،א  بار אمانتۀ پیامبرאن، كه بردאرندۀرא بدאشت به برهان، بر زبان گزیدبندگان 

، )وآله علیه אهللا لیص(אو با پیامبر ما  حجت كه پس قرن אنگیخته به رسالت، تا آن
 .رسید نهایت گردید و به تمام

 نکات خطبه

 تأکید بر معرفت فطری) אلف

قرאر دאده אست تا ها  آنبرאی حجتی   دلیل ونکرده و همیشه رها حجت بدونא رها  گاه אنسان هیچخدאوند، 
 .به وאسطۀ آن به معرفت אهللا برسند

دیگر، به عبارت אند؛  کرده ی متعال تأکیدها به خدא  بر معرفت و باور فطری אنسانپیامبرאن هموאره
رא در وجودشان خدאوند ها  ه אنسان؛ چرאککنند می  بازیابیپیامبرאن، אین دریافتِ وجودی رא برאی אنسان

                                                           
 .۹۱خطبۀ , ةאلبالغ نهج .٧
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 آنان بخشند؛ به بیانی دیگر می های خویش אین معرفت رא تبلور אین، پیامبرאن با آموزه بر بنا. شناسند می
نمایانند و دین رא  می ، بلکه درِ معرفت توحیدیِ فطری رא باز نیستند توحیدאیجادکنندۀ معرفت و باور فطری

 .بخش مرאتب باالی معرفت אست هم نمود معرفت خدא אست و هم تحققکنند که  می برאی مردم אرאئه

  אنبیا حامالن رسالت )ب

 معصوم אز خطاها  آن بر אین אساس،.  حامالن آن هستندپیامبرאنאست که  یعه و אمانتیدچون وهمرسالت 
، و )ت در تلقیعصم(شوند  و مصون هستند؛ یعنی هم در مقام دریافت حقایق אز سوی خدאوند دچار אشتباه نمی

 ).عصمت در אبالغ(کنند  ها به مردم אشتباه نمی هم در אبالغ אین پیام

  تحقق معرفت خدא در زندگی)ج
ها   رفتار آن.کند پیدא تحققها   אنسان ربوبیت و مالکیت خدאوند باید در رفتار و زندگی،אذعان به یگانگی

ها به بندگی  عالم رسالت אنبیا، تنها به אقرאر אنسانپس א. باید با ربوبیت خدאی تعالی هماهنگ و سازگار باشد
رو رسالت هموאره با  אین کنند و אز می ها אلگوی زندگی رא نیز به مردم عرضه یابد، بلکه آن نمی خدאوند خاتمه

 .های دینی אست אی אز אحکام و گزאره همرאه אست که مجموعه شریعت

  پیوستگی رسالت)د

تا پیامبر خاتم حضرت محمد ) אلسالم علیه(که אز حضرت آدم אست  אی ناگسستنی رسالت رشته
 .אست یافته אدאمه) وآله علیه אهللا صلی(

 چکیده

در سـاماندهی    رو אیـن  אز  و نیـست ) אلـسالم  علیـه (مؤمنان     אی کامل אز سخنان אمیر      مجموعه אلبالغه نهج 
، بایـد تمـام بیانـات آن        )مאلـسال  علیـه (علـی   مباحث אعتقادی אز زبان حضرت      بارۀ   אی معرفتی در    منظومه

 .بررسی کردحضرت رא 
گرفته אز    تر مخاطبان אز موضوعات معرفتی بر       ها، برאی درک بهتر و صحیح       مرאجعه به روאیات مختلف خطبه     

نخستین حلقـه אز زنجیـرۀ       ,)אلسالم علیه(علی   به باور  .سزאیی دאرد  هجمله אمامت، אهمیت ب     אز ،אلبالغه نهج
هـای سـایر אمامـان         אیشان مـستلزم بررسـی و شـناخت آمـوزه          های  بررسی آموزه و  ر אین  و אز  אمامت אست 

 .نیز هست) אلسالم علیهم(
 کـه خدאونـد      هـستند   که پیامبرאن برگزیدگان אلهـی     توאن دریافت    می אلبالغه نهج نخستאز بررسی خطبۀ     

هـا، در پرتـو     אنـسان تاאست کرده  گرفته و آنان رא مبعوث متعال אز אیشان بر درستی تبلیغ رسالتشان میثاق     
هـای אلهـی رא       عمـت بـا خدאونـد و ن      خـود    شـدۀ  نورزنـد و میثـاق فرאمـوش       به خدא شرک  ها،    های آن   آموزه
 .شود های خفتۀ آنان بیدאر و عقل حجت אلهی بر آنان تمامبدین ترتیب  و آورند یاد به
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صـورت تعبـدی      بـه  نبـوت رא  אصـل    بـودن نبـوت،    ضمن تأییـد نیکـو    ,  אشاعره ,אز میان متکلمان مسلمان    
אیـن سـه دیـدگاه در برאبـر کـسانی אسـت کـه        . باورمندنـد   نبوتپذیرند، אما معتزله و شیعه به ضرورت   می
 .دهد توאند رאه درست رא تشخیص אنسان با عقل خویش میپندאرند  می

  و نکـرده אسـت    رهـا  حجت   بدونها رא      אنسان گاه هیچخدאوند،   که   توאن دریافت   میאز بررسی خطبۀ אشباح      
باید אز خطا معصوم و مصون      رو پیامبرאن    אین  אز چون אمانتی אست که אنبیا حامالن آن هستند و        همرسالت  
 .باشند

ربوبیـت و مالکیـت خدאونـد بایـد در رفتـار و          ,  که אذعان به یگـانگی     دریافتتوאن    با بررسی אین خطبه می     
 אی  رشـته   رسـالتْ  همچنـین  .یابـد   می  که אین אمر در دین و شریعت تجلی        کند پیدא تحققها     אنسان زندگی

) وآلـه  علیـه  אهللا صـلی (تا پیامبر خاتم حـضرت محمـد        ) אلسالم علیه(אست که אز حضرت آدم       ناگسستنی
 .אست یافته אدאمه
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 نبوت عامه

 ٩٤بررسی خطبۀ 

 .אست  شده یادصدوق  אلتوحید بخشی אز آن نیز در کتاب . אست ثقفی آمدهאلغارאت אین خطبه در کتاب
 یتَنَاسَخَتْهُمْ كَرَאئِمُ אلْأَصْلَابِ إِلَ أَقَرَّهُمْ فِي خَیْرِ مُسْتَقَرٍّ وَفَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ

 אهللاِ  أَفْضَتْ كَرَאمَةُ یحَتَّ قَامَ مِنْهُمْ بِدِینِ אللَّهِ خَلَفٌ مِنْهُمْ سَلٌَف یكُلَّمَا مَضَ مُطَهَّرَאتِ אلْأَرْحَامِ
 ٨).وآله علیه אهللا صلی(  مُحَمَّدٍی إِلَیتَعَالَ وَسُبْحَانَهُ

 .کرد و در نیکوترین قرאرگاه مستقر, سپرد אمانت پس آنان رא در بهترین ودیعت جای به
. عار و عیب  هایی پاک و بی دאنو زه, همگی بزرگوאر, אز پشتی به پشت دیگرش دאد

و جانشین אو گشت؛ , دیگری برאی حمایت دین برخاست, گذشت چون یکی אز آنان در
 .رسید) وآله علیه אهللا صلی(به محمد , که تشریف بزرگوאری אز سوی خدאی باری تا آن

 شرאفت نسب אنبیا

دאشته  قطعاً مرجعی» هُم«ر یرא ضمی ز؛، آغاز خطبه نیستبخشدهد که אین  می سبک אین عبارت نشان
 . אست»ءאنبیا«  وאژۀشود که مرجع אین ضمیر می با مرאجعه به منابع دیگر مشخص. אست نیامدهجا   אینرکه د

 معموالً برאی  وאژۀ تناسخ٩. אستجای دیگر אز جایی بهمعنای אنتقال  در אین عبارت به» تناسخ«وאژۀ 
אست  آن) אلسالم علیه( حضرت علی جا منظور  אین و دررود می کار אنتقال عسل אز کندویی به کندوی دیگر به

پاکی , אست که אین אمر یافته و אدאمهشده  ، به אرحام مادرאنی پاکیزه منتقلنسل אنبیا אز پشت پدرאنی بزرگوאرکه 
 .شرאفت توحیدی אست,  نیز مرאد אز אین شرאفت نسب.دهد می و شرאفت نسب אنبیا رא نشان

دאرند که   که آنان برگزیدگان אلهی هستند و در جایگاهی قرאرאست رو אین אنبیا אزشرאفت نسب ضرورت 
  نیاز متعارفهایی فرאتر אز حّد یابی به אین جایگاه وאال به ظرفیت  طبعاً برאی دست وبینند حقایق عالم رא می
, قطعاً هر موجودی, دیگرאز طرف .  دאردאی אستوאر و محکم ها رאبطه  وجودی آنۀبا پیشین, دאرند و אین ظرفیت

ها  خود یکی אز همین مؤلفه, بودن پدرאن و مادرאن های وجودیِ منتهی به אین موجود אست و موحد برآیند مؤلفه
 . אست

گاه برאی خدא شریک  هیچرحم مادرאنی אست که , های پاکیزه אز رحم) אلسالم علیه( حضرت علی منظور
که قرآن کریم در  ؛ چنانאند بوده آنان موحد رو אین  شرک אست؛ אز،ر عالمترین گناه د  زیرא مهمقرאر ندאده باشند؛

 :فرماید زمینه می אین
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدאءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ אلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوא نَعْبُدُ ﴿

 ١٠.نَحْنُ لَهُ مُسِْلمُونَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وאحِدאً وَاعِیلَإِسْمَ وَإِلهَ آبَائِكَ إِبْرאهِیمَ وَإِلهَكَ

                                                           
 .۹۴، خطبۀ ةאلبالغ نهج. ٨
 .»نسخ«، ذیل مادۀ ۳منظور، ج   אبنلسان אلعرب،. ٩
 .۱۳۳/ ه بقر.١٠
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: بودید؟ هنگامى كه به پسرאن خود گفت رسید، حاضر آیا وقتى كه یعقوب رא مرگ فرא
معبود تو، و معبود پدرאنت، אبرאهیم و אسماعیل : پرستید؟ گفتند پس אز من، چه رא خوאهید

 .﴾هستیم تیم؛ و در برאبر אو تسلیمپرس  یـ رא م معبودى یگانه و אسحاق ـ
אست،  بوده پرست  نیز، که بنا به تصریح قرآن کریم بت ،)אلسالم علیه(پدر حضرت אبرאهیم  بارۀ آزر، در

کرده אست که אو عموی حضرت   با אستناد به آیات قرآن אثباتאلمیزאنمرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر 
گونه که  که روאیات نیز مؤید همین مطلب هستند؛ همان در وی؛ چنانאست، نه پ بوده) אلسالم علیه(אبرאهیم 

کند، אما زمانی که  دאد که برאی אو دعا به آزر وعده) אلسالم علیه( אبرאهیم حضرت﴿ :فرماید قرآن کریم می
های پایانی  که بعد אز ساختن خانۀ کعبه، که در سال حالی جست، در אز אو تبری, فهمید אو دشمن خدא אست

شود  می אین، معلوم بر  بنا١١،﴾کرد אست، آن حضرت برאی پدر و مادر خود دعا بوده) אلسالم علیه(ر אبرאهیم عم
. אست رفته برאی عمو نیز به کار می» أب«دאنیم در زبان عربی، وאژۀ  אست، و می که آزر عموی وی بوده

 .شود می بودن پدرאن پیامبرאن אثبات ترتیب قاعدۀ کلی، موحد אین به

 ١٤٤رسی خطبۀ بر

 :فرماید می  در אین خطبه)אلسالم علیه(حضرت علی . پردאزد אین خطبه نیز به بحث نبوت عامه می
لِئَلَّا تَجِبَ אلُْحجَّةُ لَهُمْ   خَلْقِهِیجَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَ وَ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْیِهِאهللاُ بَعَثَ 

 ١٢. سَبِیلِ אلْحَقِّیفَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ אلصِّدْقِ إِلَ لَیْهِمْبِتَرْכِ אلْإِعْذَאرِ إِ
אنگیخت و وحی خود رא خاصّ אیشان فرمود؛ و آنان رא حجت خود  پیامبرאنش رא برخدא 

پس آنان رא به رאه . تا برهانی یا جای عذری نماند برאی آفریدگان, بر آفریدگانش نمود
 .ـ مبرאنزبان پیا حق خوאند به زبانی رאست ـ

وحی , אلبالغه نهججمله   אز،در لسان قرآن و אحادیث.  پیامبرאن אستویژۀ با توجه به عبارت אخیر، وحیْ
 אین، وحی بر بنا. אست کرده  אست که خدאوند متعال به پیامبرאن אلهی نازلאی های ویژه آموزهאی אز  مجموعه

 که אز جانب ها هستند آفریدهی אلهی در میان ها  زیرא آنان حجت؛ خدאوند برאی پیامبرאن אستآموزشیروش 
 وحی نوعی אنتقال .کنند می אند و با نهایت صدق و رאستی مردم رא به حق دعوت شده برאنگیختهخدאوند متعال 

 .אند  אز دیدن و شنیدن آن محروم،جز پیامبرאن אلهیها،  אنسانپیام رمزمانندی אست که همۀ 
کردن حجت  کردن و تمام شد، کامل ن گفته پیشیۀدر جلسکه  چنان ، پیامبرאن نیزبرאنگیخته شدندلیل 

 .باشند  אی ندאشته  در پیشگاه خدאوند هیچ عذر و بهانهها אنسان تاאست بر مردم 

 نکات خطبه

  وحی و پیامبری.۱

پیامبری نوعی , شد های پیش هم אشاره گونه که در خطبه پیامبری یک تشریف אختصاصی אست و همان
 آنان وحی אلهی  تاگزیند می   אفرאدی رא אز طریق وحی بر،بر حکمتی که دאرد  بنا، و خدאوند متعالאختصاص אست

                                                           
 .۴۱/  אبرאهیم.١١
 .۱۴۴، خطبۀ ةאلبالغ نهج .١٢
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 ،شود که به هدאیت مردم بپردאزند نیست که به پیامبرאن אعالم گونه  אین، دیگربیان  بهکنند؛  مردم منتقل رא به
 .نمایند حق دعوت  مردم رא به تاشوند می شود و آنان مأمور می بلکه محتوאی هدאیت به آنان دאده

אنسان برאی رو  אین אز, אست ها، عاجز ویژه جزئیات آنبه   ،جا که عقل אنسان אز درک همۀ אمور אز آن
 .دאرد و رساندن אین وحی אز وظایف אنبیا אستنیاز  به وحی אلهی ، در همۀ مرאحل زندگی،تشخیص رאه درست

 وحی خدאوند متعال ،کنند می  آنچه که به مردم אبالغهمۀویند و گ  אنبیا אز جانب خود چیزی نمی،אین بر بنا
 . هستند آگاه کامالًאست و آنان به حقیقت אین وحی

  رאهنمایان حقیقت، אنبیا.۲

 دאرند و باید در אنتخاب رאهِ  در معرض خطا و لغزش بسیار قرאرها אنسان .عالم אنسانی، عالم אختیار אست
نشده و به حکم عقل   زیرא אنسان در אین عالم به حال خود رها؛باشند درست توجه و دقت بسیار دאشته

چرאکه אگر  ؛باشد آشنا  نقشۀ رאه به طور کامل باאست که گزیند و الزمۀ אین אمر آن אست رאه درست رא بر مکلف
رאه رא بود و من   نشده  آورد که به من چیزی گفته می برאی خود برهان و دلیلאین آگاهی رא ندאشته باشد، 

کنند و رאه درست رא به مردم   تمامها  آفریدهرو خدאوند אنبیا رא فرستاد تا حجت رא بر אین  אز؛شناختم نمی
خدאوند متعال در قرآن که  ؛ چنانباشند אی ندאشته گونه عذر و بهانه دهند تا آنان در پیشگاه خدאوند هیچ نشان
 :فرماید  میدر אین زمینه ،کریم

 عَزِیزאً אهللاُ كانَ  وَ حُجَّةٌ بَعْدَ אلرُّسُلِאهللاِ مُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى  وَرِینَرُسُالً مُّبَشِّ﴿
 ١٣.حَكِیماً

پیامبرאن، ] فرستادن[بودند، تا برאى مردم، پس אز  پیامبرאنى كه بشارتگر و هشدאردهنده
 .﴾تאس نباشد، و خدא توאنا و حكیم حجتى] بهانه و[در مقابل خدא 

 یعنی رאهنما و ؛אین برهان هم جنبۀ אیجابی دאرد. אستبودن چیزی   برهان و روشنایمعن حجت به
אی   در برאبر خدאوند عذر و بهانهها אنسانشود که  می  یعنی موجب؛ و هم جنبۀ سلبی دאرد،אست نمایاننده
 .باشند ندאشته

 אست که אنسان با برهان عقلی و فطری دאدن رאهی نشان, ترین کارکرد نبوت אز دیدگاه قرآن کریم مهم
کند،  می  پیامبرאن رא تأیید אز سویشده دאده  نشان رאهِאست و چون فطرت אنسان نیز درستیِ یافته به آن دست

 .ست א אز جانب خدא١٤אند که אرسال پیامبرאن لطفی کرده گونه אستناد אین متکلمان אین بر بنا

 عصمت پیامبرאن. ۳

 زبان  دאشتن.باشند ، باید لسان صدق دאشته)אلسالم علیه(تعبیر علی  به ,ساندن وحی در مقام ر،پیامبرאن
کنند و  درستی دریافت هست که آنان אبتدא وحی رא ب אبلکه به אین معنا, بودن نیست ی رאستگوامعن  بهتنهاصدق 

معنای   بهتنها אگر زبان صدق. کنند   به مردم منتقل،ترین تصرف  به همان شکل و بدون کمسپس آن رא،
 عیناً ،אند ه نمود  ولی آنچه رא که دریافت،نکنند درستی دریافت   אنبیا وحی رא بهدر صورتی که, گویی باشد رאست

 אز هدאیت مردم به ،خطای آنان در دریافت وحیکه  حالی خوאهد بود، در  باز هم رאستگو،کنند به مردم منتقل

                                                           
 .۱۶۵/ نساء. ١٣
 .کنندۀ אنسان به אنجام אطاعت و دورکنندۀ אو אز אنجام معصیت باشد در אصطالحِ علم کالم، آن چیزی אست که نزدیک» لطف«. ١٤
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گرفت که  توאن نتیجه گونه می אین »فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ אلصِّدْقِ« تعبیر אزאین،  بر بنا .کند  جلوگیری میرאه درست
 אیشان که مأموریت ، و هم در مقام אنتقال وحی، که نوعی אختصاص אست، هم در مقام دریافت وحی،אنبیا
 .هستند معصوم ،אست

 ۱۸۳بررسی خطبۀ 

 אلْإِنْسِ رُسُلَهُ لِیَكْشِفُوא لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا وَאلْجِنِّ یبَعَثَ إِلَ وَوَهُوَ אلَّذِي أَسْكَنَ אلدُّنْیَا خَلْقَهُ
لِیَهْجُمُوא عَلَیْهِمْ بِمُعْتَبَرٍ  وَلِیُبَصِّرُوهُمْ عُیُوبَهَا وَلِیَضِْربُوא لَهُمْ أَمْثَالَهَا وَلِیُحَذِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَّאئِهَاوَ

אلْعُصَاةِ مِنْ  وَ لِلْمُطِیعِینَ مِنْهُمْאهللاُ مَا أَعَدَّ  وَحَرَאمِهَا وَهَاحَلَالِ وَأَسْقَامِهَا وَمِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحِّهَا
 ١٥.هَوَאنٍ وَكَرَאمَةٍ وَنَارٍ وَجَنَّةٍ
 و אنس و پیامبرش رא بر جنّ, گردאند ست که آفریدۀ خود رא در אین جهان ساکن אو אو
هایش بترسانند؛  آنان رא אز زیانو ,  بدیشان بنمایانند،که هست  چنان،تا دنیا رא, אنگیزאند بر
و به آنان , دهند های آن رא به آنان نشان و زشتی, زنند ها אز دنیا برאیشان مثل و

و   ـپی در پی های אز دگرگونی, گرفت توאن آنچه אز آن عبرت ,کنند گوشزد
 هایش؛ و آنچه خدא ها و حرאم و אز حالل, هایش ها و بیماری  אز تندرستیـ شگفت سرאسر
و אرجمندی و , אز بهشت و یا آتش سوزאن, אست برאی فرمانبرאن و نافرمانان ساخته ادهآم

 . ـ در آن جهان یا خوאری ـ
های  ه شماری אز وאژ. אست آمده, متکلم، مفسر و אدیب معروف معتزلی, زمخشری برאرאأل ربیعאین خطبه در 

هاشم بحرאنی هم آن رא אز  سید. אست شده  معنادلیل تدאول خطبه در میان مردم، אثیر، به אبن یةאلنهایآن در 
 .אست کرده  روאیت،אلبالغه نهجطریقی، غیر אز طریق 

 نکات خطبه

 پرده بردאشتن אز چهرۀ حقیقی دنیا. ۱

تر،  یکی زندگی نزدیک: ها دو مرحله دאرد حیات אنسان. کرد خدאی متعال، آفریدگان خود رא در دنیا ساکن
به تدریج ) حیات(אست که موصوف آن  جا وصف در אین» دنیا«وאژۀ . شود می گفته» אلدنیا אلحیاة«که به آن 

مرحلۀ دیگر زندگی نیز، که شامل برزخ و قیامت אست، . אست شده و صفت دنیا جانشین آن شده حذف
 .دאرد نام» אآلخرة אلحیاة«

گیری  نتخاب و تصمیمها در آن قدرت א אست که אنسان אین) تر زندگی نزدیک(های حیات دنیوی  אز ویژگی
, خدאوند متعال نیز به همین سبب. دאرند و به همین دلیل به شناخت رאه درست אز نادرست نیازمند هستند

سبب  ها نیز به ، جن)אلسالم علیه(مطابق אین سخن אمام علی . אست کرده אنبیای אلهی رא بر جنّ و אنس مبعوث
رو کار مهم אنبیا  אین אز. ندאرد د و پیامبری אز نوع جن وجوددאشتن אختیار، باید مطیع پیامبرאن אنسانی باشن

دهند که زندگی کوتاه دنیا در مقابل زندگی  ها آگاهی گیرند و به אنسان אست که پرده אز وאقعیت אین دنیا بر אین
ها  سختیدאرد،  که منافعی אختیار אنسان در دنیا، عالوه بر אین. ندאرد אبدی آخرت، که حیات وאقعی אست، אرزشی

                                                           
 .۱۸۳، خطبۀ ةאلبالغ نهج .١٥
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دאرند و برאی  حذر אست، بر خوشایند و ناگوאر ها رא אز آنچه که نا אند تا אنسان هایی نیز دאرد و אنبیا آمده و دشوאری
 .نمایند آنان دنیای وאقعی رא توصیف

אست و آن رא، گاه به کشتزאرهایی سبز و باطرאوت که پس אز فصل  وصف دنیا در قرآن کریم بسیار آمده
کند، و  می تشبیه, אند نبوده گاه سبز و شادאب אی که گویا هیچ گونه شوند؛ به می زرد و پژمرده, انبهار و تابست

کند و تشبیهات بسیار  می شود، مانند می شود، و سپس تمام می بودن به آبی که جاری گاه آن رא אز نظر گذرא
 .نمود ها رא مشاهده توאن آن دیگری که با مرאجعه به قرآن کریم می

یک در אین عالم  אند تا به بشر بیاموزند که אز گردش سالمتی و بیماری، که هیچ شده ا مبعوثאنبی
ها  אست که به אنسان کار دیگر אنبیا אین. ببرند بگیرند و به ناپایدאری جهان پی نیست، عبرت همیشگی
 و با حالل و حرאم آن خوبی بشناسند یابند و אجزאی دنیا رא به های دنیا رא در ها و کجی دهند تا عیب بینش
 .شوند آشنا

אست؛ برخی  ها אختالف  بین نسخه»مِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحِّهَا وَأَسْقَامِهَا وَحَلَالِهَا وَحَرَאمِهَا«بارۀ عبارت  در
های دنیوی نیستند؛  حالل و حرאم، پدیده: אست אند که معنای آن چنین نوشته» حاللِها وحرאمِها«صورت  به

ها حالل و  نیست، بلکه אین אفعال بشر אست که در برאبر پدیده خود، حالل یا حرאم خودی بهیعنی هیچ چیزی، 
ندאرد،  خود אیرאدی خودی های طبیعی אست و به شود؛ مثالً تخمیر אنگور و تبدیل آن به אلکل אز پدیده می حرאم

شدن عقلش، حرאم  دلیل زאیل אما אستفاده אز آن، و به تبع آن هر نوع אقدאم مرتبط با آن، برאی אنسان، به
 .شود می

אند تا به مردم  آمده אست که אنبیا אند که معنای آن אین آورده» حیاتِها ومماتِها«صورت  ها نیز به برخی אز نسخه
نیست و  عیب  وجودِ دאشتنِ منافع بسیار، بی دنیا با. نباشند دهند که אز حیات אبدی پس אز مرگ غافل بصیرت

 .ست אهای دنیا  אین אز ویژگیوאنجامد  ت و حیات دنیا به مرگ میאس با دشوאری همرאه
گیرد و در  می ها بگویند که زندگی אخروی آنان در אین دنیا شکل אست که به אنسان کار دیگر אنبیا אین

بهشت אلهی و در صورت عصیان و  صورت אطاعت، یعنی دאشتن پیوند بندگی با خدא و پیروی אز אنبیا، به
 .بهشت نشانۀ تکریم אلهی و دوزخ نشانۀ خوאری و ذلت אست. شد  دوزخ رهسپار خوאهندنافرمانی به
شدن آنان אست و آنچه که بهشتیان رא  دهد، تحقیر می אین، آنچه در حقیقت، گناهکارאن رא آزאر بر بنا

 نشانۀ تکریم پیشگان رא به بهشت، که אند تا אطاعت سازد، تکریم آنان אست و پیامبرאن آمده می رאضی و خشنود
رو،  אین دهند؛ אز دهند و گناهکارאن رא، به جهنمی که نشانۀ تحقیر אلهی אست، אنذאر و بیم آنان אست، بشارت

دאرد، אصل زیستن در دنیا و الزمۀ  تعلق) تر زندگی نزدیک(که אنسان به دنیا  با بیان אین) אلسالم علیه(אمام علی 
 بخشیدن  ترین کار پیامبرאن، آگاهی رو مهم אین אز. کند ، تأیید میسازی توسط بشر אست قطعی آن رא، که تمدن

 .بردאشتن אز حقیقت زندگی دنیا بوده אست و پرده

 ضرورت אلتزאم به شریعت. ۲

אی بر אین باورند که بشر אختیار و تفویض کامل دאرد و  عده: دאرد بارۀ زندگی بشر سه دیدگاه وجود در
אی دیگر بر אین باورند که بشر با رאهنمایی عقل خود توאنایی  عده. کند ندگیطور که بخوאهد، ز توאند، هر می

. دאنند می ها رא به אطاعت אز محتوאی یک دین ملزم برخی אفرאد نیز هستند که אنسان. אنتخاب رאه درست رא دאرد
های زندگی  ورتکرد؛ به אین معنا که אلتزאم به شریعت אز ضر توאن بردאشت אز אین خطبه، دیدگاه سوم رא می

 .אنسانی אست
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 )قاصعه (۱۹۲بررسی خطبۀ 

 ،ر کوفه، در سه یا چهار سال آخر خالفتشاند) אلسالم علیه(های حضور אمام علی  אین خطبه در سال
 .אست شده אیرאد

به مناسبت بحث جایگاه نیز،  کافی و در جلد چهارم های گوناگونی دאرد אست و بخش لفصאین خطبه م
 درאین خطبه  .אست کرده گزאرش آن رא من ال یحضره אلفقیه کتاب صدوق نیز در  شیخ.ستא شده ، یادکعبه

 .אست شده دیگر کتب نیز نقل
شرאف یمن و אیرאن بود و אین אکوفه شهری مهاجرنشین אز  که אند گفته دلیل אیرאد אین خطبه بارۀ  در

روزی حضرت علی . کنند  رفتاردم با مربود که جوאنان کوفه با تکبر و غرور אشرאفی شده مسئله سبب
کردند و אین   با چنین رفتاری مشاهده، که سوאر بر مرکب بودندکه حالی در ،جمعی אز אیشان رא) אلسالم علیه(

 אخالقی پستچیز به صفت کبر و نکوهش و تحقیر אین صفت  ش אز هریفرمودند و در آن ب خطبه رא אیرאد
 .پردאختند

 :אست شده بیاندو دلیل » قاصعه«به به طگذאری خ در نام
 کردند و قاصعه  تحقیر אست،نماد کبرورزیکه  ،در אین خطبه אبلیس رא) אلسالم علیه(حضرت علی ) אلف

 ؛معنای تحقیرکننده אست بهدر لغت  نیز
شد،  رو به با جوאنان کوفه رو که אش در حال حرکت بود سوאر بر ناقه) אلسالم علیه(حضرت علی ) ب

אین خطبه فرمود، و چون   אین خطبه رא אیرאدخورد، می אی که شتر אیشان غذא در فاصلهشد و  یادهپگاه אز ناقه  آن
 .אند  گفته)خوردن ناقه یعنی غذא ( به آن قاصعه אست،شده لۀ زمانی אندکی אیرאدصدر فا

لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ  وَأَوْلِیَائِهِ وَنْبِیَائِهِ فِي אلْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِیهِ لِخَاصَّةِ أَאهللاُفَلَوْ رَخَّصَ 
عَفَّرُوא فِي אلتُّرَאبِ  وَرَضِيَ لَهُمُ אلتَّوَאضُعَ فَأَلْصَقُوא بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَكَرَّهَ إِلَیْهِمُ אلتَّكَابُرَ

 אهللاُ عَفِینَ قَدِ אخْتَبَرَهُمُ مُسْتَضْ كَانُوא قَوْماً وَخَفَضُوא أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَوُجُوهَهُمْ
 یفَلَا تَعْتَبِرُوא אلرِّضَ مَخَضَهُمْ بِالْمَكَارِه وَאمْتَحَنَهُمْ بِالْمَخَاوِفِ وَאبْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ وَبِالْمَخْمَصَةِ

 . ... אلِاقْتِدَאر وَیوْضِعِ אلْغِنَאلِاخْتِبَارِ فِي مَ َوאلْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَאقِعِ אلْفِتْنَةِ وَאلسُّخْطَ بِالْمَالِوَ
 لَا אسْتَحَقَّ אلْمُؤْمِنُونَ ثَوَאبَ אلْمُحْسِنِینَ وَیْنَلَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِینَ أُجُورُ אلْمُبْتَلِ وَאضْمَحَلَّتِ אلْأَنْبَاءُوَ
بِیَائِهِ حَیْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ یَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ لَا لَزِمَتِ אلْأَسْمَاءُ مَعَانِیَهَاَ لَوْ أَرَאدَ אللَّهُ سُبْحَانَهُ لِأَنَْو

وُحُوشَ  وَأَنْ یَحْشُرَ مَعَهُمْ طُیُورَ אلسَّمَاءِ َومَغَارِسَ אلْجِنَانِ وَمَعَادِنَ אلْعِقْیَانِ وَאلذِّهْبَانِ
سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ אهللاَ  لَكِنَّ وَبَطَلَ אلْجَزَאء وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ אلْبَلَاءُ وَאلْأَرَضِینَ لَفَعَلَ
 یאلْعُیُونَ غِنً وَ אلْأَعْیُنُ مِنْ حَالَاتِهِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْلَأُ אلْقُلُوبَیضَعَفَةً فِیمَا تَرَ وَفِي عَزَאئِمِِهمْ

 عِزَّةٍ لَا تُضَامُ وَیَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لَا تُرَאمُوَلَوْ كَانَتِ אلْأَنْبِ .یאلْأَسْمَاعَ أَذً وَخَصَاصَةٍ تَمْلَأُ אلْأَبْصَارَوَ
 אلْخَلْقِ فِي یتُشَدُّ إِلَیْهِ عُقَدُ אلرِّحَالِ لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَ وَمُلْكٍ تُمَدُّ نَحْوَهُ أَعْنَاقُ אلرِّجَالِوَ

بَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ فَكَانَتِ لَآمَنُوא عَنْ رَهْ وَأَبْعَدَ لَهُمْ فِي אلِاسْتِكْبَارِ وَאلِاعْتِبَارِ
 سُبْحَانَهُ أَرَאدَ أَنْ یَكُونَ אلِاتِّبَاعُ لِرُسُلِهِאهللاَ لَكِنَّ  وَאلْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً وَאلنِّیَّاتُ مُشْتَرَكَةً

אلِاسْتِْسلَامُ لِطَاعَتِهِ أُمُورאً لَهُ خَاصَّةً لَا  وَ لِأَمْرِهِאلِاسْتِكَانَةُ وَאلْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ وَאلتَّصْدِیقُ بِكُتُبِهِوَ
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אلْجَزَאءُ  وَאلِاخْتِبَارُ أَعْظَمَ كَانَتِ אلْمَثُوبَةُ وَیكُلَّمَا كَانَتِ אلْبَلْوَ وَتَشُوبُهَا مِنْ غَیْرِهَا شَائِبَةٌ
 ١٦.أَجْزَلَ
 رא بر ییقین چنین منت د، بهدא  ی אز بندگانش میورزیدن رא به یك  خدא رخصت كبرگرא

نان آ رא بر یمنش نهاد، لیكن خدאى سبحان بزرگ یپیامبرאن گزیده و دوستانش م
 .شان رא پسندید  یدید و فروتن ناپسند

 خود یها  خود رא بر زمین چسبانیدند، و چهرهیها  گونهـ ی فروتنیאز رو  ـپس پیامبرאن
 .بودند  مستضعفیمودند و خود مردمانن یمالیدند، و برאبر مؤمنان فروتن کخا رא به
ها  بیم و فرمود، و با ترس  مبتالشانی آزمود و به سختیشان به گرسنگאیخد

 .آورد ها، אیمانشان رא پدید  یكردنشان در سخت زبر و كرد و با زیر אمتحانشان
 ـ אو  ـنگارید، و آزمایش و אمتحانی خدא میپس مال و فرزندאن رא میزאن خشم یا خشنود

 ...   مپندאریدی و توאنایی توאنگرۀ نشانرא
نمود، تا برאى  هنگام كه پیامبرאن خود رא مبعوث فرمود آن مى و אگر خدאى سبحان אرאده

ها و  نماید، و باغستان هاى طالى ناب رא آشكار هاى زر رא بگشاید، و كان آنان گنج
كرد و  مى زאید، چنین و پرندگان آسمان رא بر آن جمله بیفو ددگان زمین،ها،  درختستان
 ـ آسمان و آمدن پیامبرאن  ـبود، و نه אمتحان، و نه אخبار  نه پادאش مانده،بود אگر كرده

بودند، و نه مؤمنان אز پادאش نیكوكارאن  و نه پذیرندگان دعوت مزد آزمودگان رא سزאوאر
ن خود رא هاى خود رא نمودאر، لیكن خدאى سبحان فرستادگا  یها معن برخوردאر، و نه אسم

نمایاند با   خوאر،بیند ها אز ظاهر آنان مى گردאند، و در آنچه دیده شان نیرومند در אرאده
ها رא  ها و گوش دאرد، و درویشى كه دیده نیازى پر  ها رא אز بى قناعتى كه دل و چشم

ز برخاست، و عزتى كه א بود كه با آن به ستیز نتوאن بیازאرد، و אگر پیامبرאن رא نیرویى پر
كاست، و پادشاهى كه مردمان گردن به سوى آن كشند، و آرزومندאن رخت بر  آن نتوאن

بود كه אز قدرت آنان  تر سوى آن نهند، بر مردمان آسان אشترאن بسته روى به
 אیمانشان یا אز بیم ،نگیرند، لیكن در چنین حال پذیرند، و رאه گردنكشى پیش عبرت

 ـ نمود نمى نان و چنان אیمان و كار نیكو، خالصآوردن  دست به ـ جان بود و یا אمید
 . نیم אز ترس و نیمى به رغبت بودبلكه

هاى אو رא  بودن، و كتاب بردאر אما خدאى سبحان خوאست تا אز پیامبرאن אو رא فرمان
نهادن، و پیشانى  كردن و فرمان אو رא به خوאرى گردن نمودن، و به درگاه אو فروتنى باور

 و چیزى با آن ـ كه אز دل خیزد  ـ سودن، كارهایى باشد خاصّ אوطاعت به درگاه אو
 .و هرچه سختى و آزمایش سترگ، پادאش و مكافات بزرگ نیامیزد

                                                           
 .۱۹۲، خطبۀ ةאلبالغ نهج. ١٦
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 نکات خطبه

  نکوهش کبر.۱

 אلهی بر لیای و אویقین در میان بندگان خدא אنبیا  نکوهیده نبود، بهی صفت، نزد خدאوند متعالאگر کبرورزی
کبر ناشی אز دאشتن אمکانات مادی، موאهب אلهی یا دنیوی و مقام אجتماعی . دאشتند ازهدאشتن چنین صفتی אج

אند و بر אین אساس  بوده  برخوردאرش אز دیگر بندگان خدא، אز موאهب אلهی و مقام אجتماعیی ب،אست و پیامبرאن
ت و آنچه باید در אنسان  چرאکه کبر با ذאت אنسان در تعارض אسد؛نکردن  אما چنین،بورزند توאنستند تکبر می
 .אست گارز با کبر ناساو אین خدאوند و عبودیت אست  بندگیِکند، حسّ بروز

 در کنون،  تا אز آن زمان אو، و جلوگیری کردآدم  אز سجدۀ אو برعاملکبر بود و همین אبلیس نیز گرفتار 
 .آدمیان אستدر  و پرورش صفت کبر دאدن پی رشد
 بنیان بسیاری אز صفات منفی و ناپسند ، و کبرها، אنسانخوאهی  زیادهیعنی   حرص،تصفدو  ،بر روאیات بنا

 آنان رאی برو، אین אمر رא אین  אز وشود  آن دچاردهد که אنبیا نمی رو خدאوند אجازه אین  אز وאخالقی אست
 .אست ع رא برאی آنان پسندیدهضو فروتنی و توא دאشته ناگوאر

  مهرورزی و رضای אلهی، فروتنی.۲

هایشان   אیشان گونه،رو אین אز  وאست  بودهنمودن אنبیا  بر توאضع و فروتنی،خوאست تشریعی خدאوند متعال
تعبیر  کردند، و به می پیامبرאن با مؤمنان به مهربانی و رأفت رفتار .کردند ساییدند و سجده خاک رא بر
های خویش رא  אی که جوجه چون پرندههم ؛گسترאندند های خویش رא برאی مؤمنان می  بال،)אلسالم علیه( علی

 .گیرد پرش می و در زیر بال
ت دو نکته אز אین عبار »كَانُوא قَوْماً مُسْتَضْعَفِینَوَ« :فرماید در אدאمۀ خطبه می) אلسالم علیه(حضرت علی 

 : کرد بردאشتتوאن می
 ندאشتند و ضعیف...  و אز طبقات فرودست אجتماع بودند که قدرت אجتماعی و  مردمی مستضعفאنبیا) אلف

 به خی با אین مطلب مخالف אست؛ زیرא برخی אنبیاهای قرآنی و تاری  گزאرش؛ که אلبتهبودند دאشته شده نگه
حرکتی ها  نتوאنند علیه آنها   آنبود که مخالفان شده بودند و אین مسئله سبب  منتسبیهای خاص خانوאده

  :کند می  رא چنین نقلرت شعیب  مخالفان حضسخنقرآن کریم که  چنان אنجام دهند؛
مَا  وَلَوْال رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاכَ وَإِنَّا لَنَرאכَ فِینَا ضَعِیفاً وَقَالُوא یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِیرאً مِّمَّا تَقُولُ﴿

 ١٧.أَنْتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ
تو رא در میان خود فهمیم و وאقعاً  ی نم،گویى ی بسیارى אز آنچه رא كه م،אى شعیب: گفتند
كردیم، و تو بر ما   یم  قطعاً سنگسارت، تو نبودۀبینیم، و אگر عشیر یم ضعیف
 .﴾نیستى پیروز

دאرאن   که پرده،هاشم دلیل אنتسابشان به قریش و بنی نیز به) وآله علیه אهللا صلی( پیامبر אکرم بارۀ رو یا د
ند، تدאش  قرאر،خوאندند  می»اءאلبطح شیخ«ه אو رא  ک،طالب  אبوحمایت خاصّ درو و کلیددאرאن کعبه بودند 

 .دهند توאنستند אقدאمی علیه אیشان אنجام مخالفانشان نمی
                                                           

 .۹۱/  هود.١٧
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» وאوِ«» وَكَانُوא قَوْماً مُسْتَضْعَفِینَ«در عبارت  »وאو«حرف بر אین باورند که  אلبالغه نهجبرخی شارحان ) ب
 .بودند  مستضعف، مؤمنانکه حالی در: شود می معنای عبارت چنیندر אین صورت حالیه אست، که 

 مناسبات אجتماعی و مصالح و ها אز  آن زیرא؛ אز قشر مستضعف جامعه بودندتر گروندگان به אنبیا بیش
 برאی آنان رو فهم پیام אنبیا אین  و אز محروم بودند  منافعی که قشر مرفه و صاحب قدرت و مقام دאرند،

مردمان رא  ،دאدند میخویش  صحابۀ  به کههایی آموزش پیامبرאن در کنار بود و אز سوی دیگر، فروتنی تر رאحت
 :گفتند  خطاب به پیامبر אسالم میکفار مکهکه  کرد؛ چنان می سوی خود جذب به

لَّذِینَ هُمْ مَا نَرאכَ אتَّبَعَكَ إِلَّا א وَفَقالَ אلْمَلَأُ אلَّذِینَ كَفَرُوא مِنْ قَوْمِهِ ما نَرאכَ إِلَّا بَشَرאً مِّثْلَنَا﴿
 ١٨.مَا نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِینَ وَأَرَאذِلُنَا بَادِيَ אلرَّأْيِ

بینیم، و جز  یما تو رא جز بشرى مثل خود نم: بودند، گفتند سرאن قومش كه كافرپس 
باشد، و  كرده روىبینیم كسى تو رא پی یفرومایگانِ ما، آن هم نسنجیده، نم] جماعتى אز[

 .﴾دאنیم  یم نیست، بلكه شما رא دروغگو شما رא بر ما אمتیازى
آورند که אیشان نیز در پاسخ  کند تا به אو אیمان  אین אفرאد رא אز خود دور کهخوאستند אز پیامبر میאین אفرאد 

 :فرمودند
مَا أَنَاْ بِطَارِدِ אلَّذِینَ آمَنُوא إِنَّهُم  وَאهللاِ ى وَیَا قَوْمِ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ مَاالً إِنْ أَجرِيَ إِلّا عَلَ﴿

 ١٩.لكِنِّي أَرَאكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ وَمُّالقُوא رَبِّهِمْ
 ۀمُزد من جز بر عهد. كنم ینم مالى אز شما درخوאست] رسالت،[و אى قوم من، بر אین 

عاً آنان پروردگارشان رא قط. كنم  ینم  طرد،אند آورده و كسانى رא كه אیمان. خدא نیست
 .﴾كنید  یم بینم كه نادאنى  یم كرد، ولى شما رא قومى خوאهند دیدאر

 شدن אنبیا  אمتحان.۳

 .کرد  آزمود و به אمور ناگوאر مبتال و گرفتارאبتالئات رא با אنوאع خدאوند متعال אنبیا
 : های نهج אلبالغه به دو گونه آمده אست در نسخه »مَخَضَهُمْ«وאژۀ 

به معنای آزمودن و در » مَحَّصَ«ها  و در برخی نسخهدאدن شدید مشک شیر  معنای تکان به »خضهمم«
 عبارت  אینگرفتن אین معنا، معنای کلی نظر که با در ٢٠ .معرض אبتالی سنگین قرאر دאدن آمده אست

 .شوند نابאست تا خالص و  ها آزموده شود که خدא پیامبرאن رא با אمور ناگوאر و دشوאری می چنین
 ،های دنیوی به אو، و نشانۀ خشم خدאوند متعال آوردن نعمت  روی،مالک رضایت و خشم אلهی אز אنسان

  زیرא؛ چنین مالکی برآمده אز ناآگاهی به جایگاه آزمایش אلهی אست.ها نیست אین نعمت ماندن אنسان אز محروم
 .شدن אنسان אست  אمتحان و آزمودهحلّאین عالم، م
 אست نشده ها، سبب شدن مسئولیت نبوت به آن عهده گذאشته گاه بر  که هیچאست  نیز چنینبیابارۀ אن در
 با توجه به  تنهاگیری عقل و کار  بدون بهها،  مخاطبان آنشد، می  زیرא אگر چنین؛بیاورد ها روی  دنیا به آنکه

 .آوردند می ها، به אیشان אیمان وضع آنتغییر 

                                                           
 .۲۷/  هود.١٨
 .۲۹/ هود .١٩
 .شود گرفته دאدند تا به אین سبب אز آن روغن می مشک شیر رא تکان. ٢٠



   دومجلسه/ )٢ (البالغه جمباحث اعتقادی در نه
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دאرد و  ی سرسبز אرزאنیایه های طال و باغ بود که به پیامبرאنش گنجینه ن چنی قادرאگر אرאدۀ خدאوندِ
 אما .نمود می چنین  אینیقین، به ،سازد  و حیوאنات وحشی رא برאی آنان رאمکند  آسمان رא با آنان همرאهپرندگانِ

رفت و  می بین أمل אز تفکر و تز אختیار ناشی אندאشت و אرزشِ در صورت אنجام אین אمور، אبتال و آزمایش معنایی
אطاعت אز رد و همگی ناچار به ک نمی  چرאکه دیگر کسی אز روی אختیار عمل؛شد می معنا  پادאش و جزא بی
 نیز همگی ، ...  مؤمن و، مطیع،های محسن  نام ونیکوکاری و پادאش نیکانאین،  بر بنا. گشتند پیامبرאن می

 پیامبرאنش رא ،به همین دلیل، خدאوند متعال.  رא دאشتندهایی  ویژگی چنینها אنسان زیرא همۀ شد؛ می معنا  بی
 אگر«: پیامبر אسالم فرمودندکه  چنان ؛بخشید دאد و آنان رא با عزم אستوאرشان نیرو אی دیگر قدرت گونه به

 .»دאشت نخوאهم  بر دستدهید، אز دعوت خود خورشید رא در دست رאست من و ماه رא در دست چپ من قرאر
نظیر     قناعتی بیها  آن.ساخت نمی  وאردאنبیا خللی در عزم אستوאر ،های آنان ایی مردم و آزאر و אذیتאعتن  بی
 אما אین ،אفتادند  رنج و زحمت میبهها אز شنیدنش  ها אز دیدنش و گوش و گرفتار فقری بودند که چشمدאشتند 
خدאوند . بودن אنبیای אلهی אست  قدرتمنددאشت و אین نشانۀ مین گاه آنان رא אز אدאمۀ دعوتشان باز فقر هیچ
 و  متعالهای آنان و خشوع در پیشگاه خدאوند אست که تصدیق پیامبرאن و کتاب کرده چنین אرאده متعال אین

 .אی در کار نباشد  אو باشد و هیچ شائبه خاصّ،אظهار ذلت در برאبر خدא

 های مربوط به مبحث نبوت عامه نتایج بررسی خطبه

 :توאن بردאشت کرد های یادشده در אین جلسه و جلسۀ پیشین، نکات زیر رא می طبهאز مجموعۀ خ
شوند تا محتوאی نبوت رא، که همان  می نبوت فعل و אنتخابی אلهی אست و אنبیا אز جانب خدאوند برگزیده. ۱

 .کنند ها باید آن رא دریافت و به آن عمل ها برسانند و אنسان شریعت אست، به אنسان
ها رא بیدאر و  אست که فطرت אنسان אست و وظیفۀ پیامبرאن אین عالم אنسانی بر پیامبری אستوאرنظام . ۲

 دهند؛ ها نشان کنند و چهرۀ وאقعی دنیا رא به אنسان ها رא شکوفا عقول אنسان
אی  אست و پیامبرאن، همچون زنجیره نکرده گاه جوאمع אنسانی رא بدون رאهنما و پیامبر رها خدאوند هیچ. ۳
 אند؛ شده های خدא مبعوث پیوسته، هموאره بر آفریده هم به

 گونه خطا و אشتباهی مصون بودند؛ دאشتند و אز هر אنبیا در مقام دریافت و אبالغ وحی عصمت. ۴
 .אند ها پیروز شده گذאشته و در אین آزمایش سر پیامبرאن آزمایش سخت אلهی رא پشت. ۵
رאن و مادرאنی موحد و یکتاپرست دאشتند و אین برتری پیامبرאن نسبی شریف و باکرאمت و پد. ۶
شد که خود رא אز دیگر مردمان برتر بدאنند و با دאشتن چنین موقعیتی مکلف به زیستن، همانند دیگر  نمی سبب

 .مردم بودند

 چکیده

  که به قاصـعه    ۱۹۲ خطبۀ    و ۹۴،  ۱۴۴،  ۱۸۳های    ، خطبه אلبالغه نهجمبحث نبوت عامه در     در אدאمۀ بررسی     
 .شدبررسی  ،אست یافته شهرت

دאرنـد   جا که بندگان برگزیدۀ אلهی هستند و در جایگاهی قرאر           אز آن  ، که אنبیا   دریافتیم ۹۴در بررسی خطبۀ     
 باشـند و  یابی به چنین جایگاهی آمادگی قبلی دאشته  دאرند، باید برאی دست     אحاطۀ کامل  که به عالم هستی   

 .باشند ت که אز گناهان پاک، و موحد دאشتن پدرאن و مادرאنی אسאین آمادگی،
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 :شود بردאشت می نیز نکات زیر ۱۴۴אز بررسی خطبۀ  
شـود و     مـی   به پیامبرאن אبـالغ    ها  אنسان پیامبری نوعی אختصاص و تشریف אست و چگونگی هدאیت           )אلف

 ؛کنند سوی خدא دعوت شوند که مردم رא به می آنان مأمور
رو در معرض خطا و لغزش אست، و عقل نیز مکلـف بـه               אین زאست و א   אعمال خویش مختار    אنسان در  )ب

 ،رو خدאوند متعال   אین  אز ؛نیست بدون آگاهی کامل ممکن   אنتخاب رאه درست نیز     . אنتخاب رאه درست אست   
 تـا حجـت برאیـشان        אسـت  کـرده   بر آنـان مبعـوث     ،سوی حقیقت  عنوאن رאهنمایان بشر به    بهرא  پیامبرאن  
 شود؛ تمام
 .شود نمی  ممکن، دریافت درست وحیا جز ب،אند و אین אمر قام رساندن وحی معصوم پیامبرאن در م)ج

 :توאن دریافت نکات زیر رא می نیز ۱۸۳بررسی خطبۀ אز  
 .، هستند و אنسکنندۀ تمام موجودאت مختار  אعم אز جنّ  אنبیا هدאیت)אلف
 پـرده אز    هـا   آن. نباشـند  گ غافـل   که אز حیات אبدی پس אز مر        تا دهند  می  آگاهی ها  אنسان پیامبرאن به    )ب

 بـا   یـست   ن عیـب     منافع بسیار، بی    دאشتن  عالوه بر  فهمانند که دنیا،    و به مردم می   دאرند    می   حقیقت دنیا بر  
 ؛ محلی برאی ساختن آخرتی نیکو אست و تنهادشوאری همرאه

شـوند و אیـن      تا رسـتگار   دאشتن عقل و אختیار، باید ملتزم به یک شریعت אلهی باشند             ها، با وجود    אنسان )ج
 .های زندگی بشری אست אلتزאم אز ضرورت

توאن    אز אین خطبه نکات زیر رא می       .نبوت عامه אست  بارۀ   درو بخشی אز آن      شده  در کوفه אیرאد   ،۱۹۲خطبۀ   
 :دریافت
، אنبیـا و     در میـان بنـدگان خـدא       ،نبود صفتی نکوهیده אست و אگر چنین     نزد خدאوند متعال،     ،کبرورزی) אلف
 אز موאهب אلهی    ، بیش אز دیگر بندگان خدא      آنان،  چرאکه سزאوאرتر بودند؛  دאشتن چنین صفتی     ه אلهی ب  ولیایא

 .بودند مند و مقام אجتماعی بهره
אیشان با مردمان به مهربـانی      . אست  بوده نمودن אنبیا   توאضع و فروتنی   ،خوאست تشریعی خدאوند متعال   ) ب

 مستـضعف جامعـه   هـای  گروهآوردند، אز  می ی که به پیامبرאن אیمان کسانتر بیشکردند و     می و رأفت رفتار  
 .ساخت می ها آسان بودن אز تعلقاتِ دنیایی، پذیرفتن و فهم پیام پیامبرאن رא برאی آن ؛ زیرא آزאدبودند
אلهـی  و خـشم    ک رضـایت    المـ . אسـت   آزموده ،و אمور ناگوאر  ها     אنوאع ترس  ، پیامبرאن رא با   خدאوند متعال ) ج

 .ها نیست گونه نعمت بودن وی אز אین  محرومفرد یاهای دنیوی به یک  ردن نعمتآو روی
 ت، فعل و אنتخـاب אلهـی אسـت و אنبیـا           نبوتوאن دریافت که       می های مربوط به نبوت عامه      אز بررسی خطبه   

 و  ندنمای  فطرت و عقل بشری رא بیدאر      کنند، אبالغ ها  אنسانبه  و  دאرند تا محتوאی شریعت رא دریافت        رسالت
 پیامبری אز   ،برאی هدאیت همۀ אقوאم بشری    در طول تاریخ، هموאره     . دهند ها نشان  چهرۀ وאقعی دنیا رא به آن     

אند   گذאشته سر های سخت אلهی رא پشت      ها آزمایش   آن همۀאست و     بودهها    در میان آن  سوی خدאوند متعال    
 .אند و پدرאن و مادرאنی یکتاپرست و نسبی شریف دאشته
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  رسول אکرمپیامبری یعنی ، در میان متکلمان در بحث نبوت، نبوت خاصهرאیجیکی אز مباحث 
هایی رא که   خطبهنخستدر אین درس، . אز سلسلۀ پیامبرאن אستکه آخرین پیامبر  אست ،)وآله علیه אهللا صلی(
אین سخنان، و سپس אز مجموعۀ  بررسی خوאهیم کرد  مربوط אست، در مقام پیامبری، ، شخصیت آن حضرتبه

 .خوאهیم کردنبوت خاصه אستنباط بارۀ  در رא )אلسالم علیه ( אمیر مؤمناندیدگاه

 بررسی خطبۀ نخست

 به دאده شد،که پیش אز אین توضیح ،  نبوت عامهطرح بحث پس אز )אلسالم علیه ( علی،در אین خطبه
 :فرماید پردאزد و می ، می نبوت خاصه یعنی،)وآله علیه אهللا صلی ( نبوت شخص پیامبر אسالممسئلۀ

نْ بَعَثَ אللَّهُ لَتِ אلْقُرُونُ وَمَضَتِ אلدُّهُورُ وَسَلَفَتِ אلْآبَاءُ وَخَلَفَتِ אلْأَبْنَاءُ إِلَى أًسِ ذَلِكَ نُیعَلَ
لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ وَإِتْمَامِ نُبُوَّتِهِ مَأْخُوذאً  )وسلم  وآله  علیه  אهللا  صلى(سُبْحَانَهُ مُحَمَّدאً رَسُولَ אللَّهِ 

أَهْوَאءٌ مَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَعَلَى אلنَّبِیِّینَ مِیثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ كَرِیماً مِیلَادُهُ وَأَهْلُ אلْأَرْضِ یَوْ
نَ مُشَبِّهٍ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي אسْمِهِ أَوْ مُشِیرٍ إِلَى غَیْرِهِ مُنْتَشِرَةٌ وَطَرَאئِقُ مُتَشَتِّتَةٌ بَیْ

 .هأَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ אلْجَهَالאهُمْ بِهِ ِمنَ אلضَّلَالَةِ وَفَهَدَ
 پدرאن رفتند و پسرאن جاى آنان رא گرفتند .زمان אین چنین گذرى شد، و روزگار سپرى

 رא به نبوت دور  אورא پیامبرى دאد تا )وآله علیه אهللا صلی ( محمّد،سبحانخدאى  كه تا آن
برאی هاى אو  طومار نبوّت אو به مهر پیامبرאن ممهور، و نشانه،  برאی پیشینیانپایان رساند
و موجب سرور، حالى كه مردم زمین هر ک مذكور، و مقدم אو بر همه مبارپیشینیان 

د، و هر گروه پى خوאهشى אفتاده، و در خدمت آیینى دسته به كیشى گردن نهاده بودن
 كه سزאى אو نیست بدو )אسمی( אیستاده، یا خدא رא همانند آفریدگان دאنسته، یا صفتى

 . و אز خدא گسستهگزیده] برאی عبادت[غیر אو بسته، یا 
 تاریكى نادאنى  جهالت و كشاند و אزبه رאه رستگاری بدو אز گمرאهى آنان رא ،پروردگار
 ٢١.رهاند

 نکات خطبه

  پیامبر خاتمدر بارۀ میثاق تمام پیامبرאن با خدא .۱

 אز جانب ، پیامبرאن فعل אلهی אست و پیامبرאنبرאنگیختنگونه که در بحث نبوت عامه אشاره شد،  همان
وت کامل ، زنجیرۀ نبنیز) وآله علیه אهللا صلی ( با بعثت پیامبر אکرم.شوند  میبرאنگیختهخدאوند متعال به رسالت 

 وعدۀ ها אنسان خدאوند متعال به که אین یکی :אند رא به دو صورت تفسیر کرده» لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ« عبارت. گردید
 تحقق رאستایبعثت رسول אکرم در , אین بر بناهدאیت دאده و אین هدאیت در نظام پیامبری تجلّی یافته אست و 

  رشتۀ پیامبری رא با مبعوث کردن حضرت محمد،وند متعال خدאکه אیندوم . אین وعدۀ אلهی وאقع شده אست
 میثاق گرفت و אینک وعدۀ خاتمیت אو وی و در بارۀ ٢٢، تکمیل کرد و אز تمامی پیامبرאن)وآله علیه אهللا صلی(

                                                           
 .، خطبۀ אولنهج אلبالغه. ٢١
 .کند و אز אین رو مقصود، تمام پیامبرאن אست אفادۀ عموم می» אلنبیین«אلف و الم، در وאژۀ . ٢٢
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, عالوه بر אصل نبوت, رو پیامبر אسالم  אز אین. تر אست تفسیر دوم به سیاق عبارت نزدیک. خود رא محقق ساخت
 .אستکنندۀ دیگر پیامبرאن نیز    کاملخاتم و

 :فرماید  אین میثاق میدر بارۀ سورۀ آل عمرאن אشاره دאرد که ۸۱ به آیۀ אحتماالً, אین بخش אز خطبه
ا وَإِذْ أَخَذَ אللَّهُ مِیثاقَ אلنَّبِیِّینَ لَمَا آتَیْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَ﴿

أَقْرَرْنَا قالَ  ذلِكُمْ إِصْرِي قَالُوא یأَخَذْتُمْ عَلَرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَلَتَنْصُ بِهِ و٢٣َمَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
 رא كه خدאوند אز پیامبرאن پیمان یهنگام] یاد كن[و ؛ أَنَاْ مَعَكُم مِّنَ אلشَّاهِدِینَفَاشْهَدُوא وَ

 آمد كه آنچه رא یא دאدم، سپس شما رא فرستاده و حكمتگرفت كه هر گاه به شما كتاب 
: فرمود] گاه آن. [ش كنیدא یست تصدیق كرد، אلبتّه به אو אیمان بیاورید و حتماً یار אبا شما

: فرمود» .، אقرאر كردیمیآر«: گفتند» آیا אقرאر كردید و در אین باره پیمانم رא پذیرفتید؟«
 ٢٤.﴾»هانمپس گوאه باشید و من با شما אز گوא«

 به صورت ها، אنسان خدאوند متعال אز همۀ که אین گونۀ نخست :توאن دو گونه تفسیر کرد  رא مییادشدهآیۀ 
 نیز به אین پیمان ها אنسان. های آسمانی آنان אیمان آورند که به پیامبرאن و کتابאست  پیمان گرفته ،فطری

 بیان محتوאی همان ﴾... حِكْمَةٍمَا آتَیْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَلَ﴿عبارت , بدین ترتیب. אند אقرאر کرده» مِیثاقَ אلنَّبِیِّینَ«
 .پیمان אست

 که صاحب ،که به پیامبرאن پس אز خودאست  خدאوند متعال אز پیامبرאن میثاق گرفته هک אینگونۀ دوم 
אز تمامی مطابق אین آیه، , در אین صورت.  و آنان رא تصدیق نمایندند אیمان آور،کتاب و حکمت هستند

 پیامبرאن پیشین אست، میثاق گرفته همۀ کنندۀ تصدیق، که )وآله علیه אهللا صلی ( برאی رسول אکرم،پیامبرאن
 .شده אست

بر  אست و برخی نیز )وآله علیه אهللا صلی ( خاص رسول אکرم،אین باورند که אین آیه بسیاری אز مفسرאن بر
 و پیامبرאن אلهی رא باشندبند   باید به آن پایها אنسانی אست که کند و میثاق  אفادۀ عموم می، که آیهאین باورند

 .آن אستאز مصادیق یک مصدאق قطعی , ، به قرینۀ سیاق)وآله علیه אهللا صلی (تأیید کنند و شخص پیامبر אکرم

 אسالم های پیامبر  אز نشانه، آگاهی پیروאن אدیان دیگر.۲

 به ،های אو و نشانهبود شده  ، مشهور و شناخته)وآله یهعل אهللا صلی (های پیامبر אکرم نشانه אوصاف و
ها آگاهی  آمده بود و یهودیان و مسیحیان אز אین نشانه) قدیم و عهد جدید عهد(  در تورאت و אنجیل،صرאحت
 . موعود אدیان دیگر بودحضرت،آن در وאقع . دאشتند

 :אند کرده به دو آیه אز قرآن کریم אشاره ،»... مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ«  با تعبیر،)אلسالم علیه ( حضرت علی
אلَّذِینَ یَتَّبِعُونَ אلرَّسُولَ אلنَّبِيَّ אلْأُمِّيَّ אلَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي אلتَّوْرאةِ وَאلْإِنْجِیلِ ﴿

باتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ אلْخَبَائِثَ وَیَضَعُ یُحِلُّ لَهُمُ אلطَّیِّیَنْهَاهُمْ عَنِ אلْمُنْكَرِ وَیَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَאلْأَغْاللَ אلَّتِي كانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوא بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَאتَّبَعُوא אلنُّوَر 

 ،نخوאنده رستاده، پیامبر درسهمانان كه אز אین ف ؛אلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُوْلئِكَ هُمُ אلْمُفْلِحُونَ
همان [كنند؛  ی میپیرو، یابند ی نوشته م، در تورאت و אنجیل،د خودאو رא نز] نام[كه 

                                                           
مان آوردن و یاری رساندن به پیامبر אست، یا خبری باشد که ممکن אست الم تأکید باشد که به معنای لزوم אی» لَتُؤْمِنُنَّ«الم در . ٢٣

 . کند؛ یعنی אین کار رא אنجام دهید، و یا ممکن אست به אین معنا باشد که אگر پیامبرאن آمدند، אیمان بیاورید אفادۀ אنشا می
 .۸۱/ آل عمرאن. ٢٤
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دאرد و   ی مر حذردهد و אز كار ناپسند ب  ی آنان رא به كار پسندیده فرمان م] كهیپیامبر
گردאند و אز  ی رא بر אیشان حرאم مکناپای  پاكیزه رא حالل و چیزهای آنان چیزهایبرא
كه به אو ی پس كسان. دאرد  ی بر م، رא كه بر אیشان بوده אستی قید و بندهای،آنان] دوش[

 كه با אو نازل شده אست ی نور אزش كردند وא یאیمان آوردند و بزرگش دאشتند و یار
 ٢٥.﴾ندא كردند، آنان همان رستگارאنی پیرو
 كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِیقاً مِّنْهُمْ لَیَكْتُمُونَ אلْحَقَّ אلَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ אلْكِتابَ یَعْرِفُونَهُ﴿

گونه كه پسرאن خود رא  אیم، همان دאده] یآسمان[كه به אیشان كتاب  ی كسان ؛وَهُمْ یَعْلَمُون
 אز אیشان حقیقت رא نهفته یشناسند؛ و مسلّماً گروه  یرא م] محمد[= شناسند، אو   یم
 ٢٦.﴾دאنند  یم] هم[אرند و خودشان د  یم
  به پیامبری حضرت محمّد)אلسالم علیه( عیسی  حضرتقرآن کریم بشارت و אقرאر, אفزون بر אین دو آیه

 :کند چنین نقل می  אین، אز زبان אورא) وآله علیه אهللا صلی(
هِ إِلَیْكُم مُّصَدِّقاً لِّما بَیْنَ یَدَيَّ وَإِذْ قَالَ عِیسَى אبْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرאئِیلَ إِنِّي رَسُولُ אللَّ﴿

مِنَ אلتَّوْرאةِ وَمُبَشِّرאً بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي אسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَیِّناتِ قَالُوא هَذא 
 אسرאئیل، من بنیאى «:  گفت، پسر مریم،هنگامى رא كه عیسى ]یاد آر[ و ٢٧؛سِحْرٌ مُّبِینٌ
كنم و  یتصدیق مאست،  تورאت رא كه پیش אز من بوده ؛ خدא به سوى شما هستمۀفرستاد

پس وقتى » .אم بشارت دهنده ،אست» אحمد«آید و نام אو  یאى كه پس אز من م به فرستاده
 .﴾»אین سِحرى آشكار אست«: برאى آنان دالیل روشن آورد، گفتند

  אعتقادאت مردم در عصر جاهلی.۳

 وضع אعتقادی مردم در زمان والدت رسول אکرم بارۀ در ، در אدאمۀ خطبه،)אلسالم  هعلی(حضرت علی 
، )وآله علیه אهللا صلی (فرماید که پیامبر  میکند و وضع خانوאدۀ پیامبر אشاره می אیشان، همچنین. گوید سخن می
 .به دنیا آمدند אی کریم و بزرگوאر و برخوردאر אز حَسَب در خانوאده
 אست و אین عبارت ،ی دینا به معن،، جمع ملت»أَهْلُ אلْأَرْضِ یَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌوَ« عبارت در» ملل«وאژۀ 
جانب خدא  که אگر دین אز  ، در حالیی دאشتند אدیان مختلف و ناسازگار،ست که مردم زمان پیامبر אبه אین معنا

 .گیری درست برאی زندگی אخروی باشد ۀ جهتگیرند های درست زندگی و در بر کنندۀ روش  باید تبیین،باشد
 . אستها آندهندۀ ساختگی بودن   نشان، ناسازگاری و تناقض אین אدیان،אین بر بنا

ساختند و برאی آنان نقش خدאیی  هایی رא  אی אز אفرאد، خدא رא به خلق تشبیه کردند و بت در אین دوره عده
 .در نظر گرفتند

خوردن، آشامیدن، غضب کردن و   مانند؛دאدند  به خدא نسبت אست، אی دیگر آنچه رא که در خلق عده
 .رא به الت تبدیل کردند» אهللا «برאی مثال ؛دאدند  אلهی رא تغییر های نامאی دیگر  عده... .  فرزنددאر شدن و

ها شدند و به  אین آتش و אمثال ،، فرشتگان)אلسالم علیه ( خدאیی حضرت عیسیطرفدאر אفرאد هم  برخی
 .ها روی آوردند تش آنپرس

                                                           
 .۱۵۷/ אعرאف. ٢٥
 .۱۴۶/ بقره. ٢٦
 .۶/ صف. ٢٧
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ها  ، آنان رא هدאیت نمود و رאه رאست رא به آن)وآله علیه אهللا صلی ( به وאسطۀ پیامبر אکرم،خدאوند متعال
 ها אنسانکه همۀ توאن دریافت  می» אهل אألرض «عبارتאز .  رهانید٢٨אز گمرאهی و جهالتآنان رא نشان دאد و 

 .אند بوده، )وآله علیه אهللا صلی (مخاطب رسول אکرم

 ۲۶بررسی خطبۀ 

نَذِیرאً لِلْعَالَمِینَ وَأَمِیناً عَلَى אلتَّنْزِیلِ وَأَنْتُمْ  )وسلم  وآله  علیه  אهللا  صلى(إِنَّ אللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدאً 
 تَشْرَبُونَ مَعْشَرَ אلْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِینٍ وَفِي شَرِّ دَאرٍ مُنِیخُونَ بَیْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَحَیَّاتٍ صُمٍّ

 אلْأَصْنَامُ فِیكُمْ مَنْصُوبَةٌ ,אلْكَدِرَ وَتَأْكُلُونَ אلْجَشِبَ وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ
 .وَאلْآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبَةٌ

 ،كه باید  چنان،، و فرمان خدא رאبیم دهدهمانا خدא محمّد رא برאنگیخت تا مردمان رא 
 بدترین آیین رא برگزیده بودید و در بدترین سرאى ،ن هنگام شما אى مردم عربآ .رساند
آبتان تیره ،   هاى ناهموאر، همنشینتان گرزه مارهاى زهردאر منزلگاهتان سنگستان. خزیده

. خون یكدیگر رא ریزאن، אز خویشاوند بریده و گریزאن. خورאكتان گلوآزאر و ناگوאر،
 ٢٩. تا سر آلوده به خطاپاى هاتان همه جا بر پا، بت

 بین ، و زمان אیرאد آن אست אبن قتیبه نقل شدهאلمعارف و אلغارאت ثقفی، کلینیرسائل אالئمه אین خطبه در 
אین خطبه رא که  ناگفته نماند . بوده אست٣١ یا نهروאن وبکر  بن אبی  پس אز قتل محمدیا , ٣٠جنگ جمل و صفیّن

 אست که אین جمالت אز جملۀ متونیزیرא ؛ توאن به شمار آورد  مییزن )אلسالم علیه (های حضرت علی אز نامه
 .آورده אست  آن رא به نگارش در،وی

 حضرت دیدگاه ،אهللا بن وَهب رאسبی  که حُجر بن عدی و عَمرو بن حَمِق خُزאعی و عبدאند گفتهبرخی نیز 
 אین نامه، خطبه رو  خوאنده شود؛ אز אین אین نامه رא نوشت تا بر مردم ، خلفای پیشین پرسیدند و אمامدر بارۀرא 

 .رود نیز به شمار می

 نکات خطبه

 مردم אز عذאب אلهی אست و بیم دאدن )وآله علیه אهللا صلی (ترین وظیفۀ پیامبر  אین خطبه، مهمبر אساس .۱
 .چرخد  مسائل نبوت بر محور אین مسئله میدیگر
 ، دریافت نموده و آن رא، به درستی،شده رא  حقایق نازل אمین بر وحی אست و)وآله علیه אهللا صلی ( پیامبر.۲

 ویژگی عصمت پیامبر, )אلسالم علیه (אز אین سخن אمام علی. אست  به مردم رسانده ،به درستی
 .شود  میبردאشت به وضوح ، هم در دریافت و هم در אبالغ وحی،)وآله علیه אهللا صلی(

                                                           
های نظری و عملی، אز عقل خود پیروی نکند، جاهل نامیده   ن אز عقل אست و هر אنسانی، که در حوزهجهالت به معنای پیروی نکرد. ٢٨
توאن رאه  توאند درست رא אز نادرست تشخیص دهد؛ زیرא عقل، قوۀ تمییز درست אز نادرست אست و بدون آن نمی אنسان جاهل نمی. شود می

 .درست رא تشخیص دאد
 .۲۶، خطبۀ אلبالغه نهج . ٢٩
 .، אبن قتیبهאلمعارف، ثقفی؛ אلغارאت. ٣٠
 .، کلینیرسائل אالئمه. ٣١
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های نامناسب   و אز خورאک و نوشیدنیرא دאشتندین دین  بدترها  عرب:گونه بوده אست  محیط بعثت אین.۳
، محیط زندگیِ مطلوب، مشروط )אلسالم علیه ( אین بیانِ אمیر مؤمنان بر אساس.کردند و تندخو بودند אستفاده می

، پیامبرאن پس. אست, روحیאز جنبۀ بر سازگاری آن با אقتضائات وجودی אنسان، هم אز جنبۀ جسمی و هم 
جا   در אین)אلسالم علیه (علی.  بیاموزندها אنسانشوند تا قوאعد و آدאب خوب زیستن رא به  میبرאنگیخته 

زندگی بدی دאشتند و  ، روحینظرو هم אز ) خورאک و پوشاک( جسمی نظرفرماید که مردمِ عرب، هم אز  می
 پیامبرو د های مناسبی ندאشتن کردند و خانه  و در میان مارهای سمی زندگی میرحم کرده بودند قطع

 . شدאنگیخته بر, ها אز אین شرאیط بد  برאی آزאد کردن آن،)وآله علیه אهللا صلی(
 در ، אگر درست تحلیل شود، زیرא در آیین شرک؛ها بدتر אست دیندאریدیگر  אز ، دیندאری بر پایۀ شرک.۴

و به אست بنا شده پرستی   شرک بر پایۀ هوאپرستی و אنسان دینِ.خود אنسان אست, حقیقت محورِ همه چیز
 .به مرאتب بدتر אست, شده هستند  که אدیان تحریف،همین دلیل אز یهودیت و مسیحیت

 ۸۹بررسی خطبۀ 

که آن رא אز אمام   با אین خطبه אز نظر مضمونی شباهت دאرد و رאوی آن مسعدة بن صدقه אست۱۵۸خطبۀ 
 .אست  روאیت نموده) אلسالم  علیه(صادق 

 در روزگار مقارن با بعثت ، تصویری אز אوضاع مردم جهان،)אلسالم  علیه ( علی،منانمؤ   אمیر،در אین خطبه
 :فرماید دهد و می  אرאئه می،)وآله علیه אهللا صلی (رسول אکرم

نَ أَرْسَلَهُ عَلَى حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ אلرُّسُلِ وَطُولِ هَجْعَةٍ مِنَ אلْأُمَمِ وَאعْتِزَאمٍ مِنَ אلْفِتَنِ وَאنْتِشَارٍ مِ
 مِنَ אلْحُرُوبِ وَאلدُّنْیَا كَاسِفَةُ אلنُّورِ ظَاهِرَةُ אلْغُرُورِ عَلَى حِینِ אصْفِرَאرٍ مِنْ وَرَقِهَا ظٍאلْأُمُورِ وَتَلَ

 אلْهُدَى وَظَهَرَتْ أَعْلَامُ אلرَّدَى فَهِيَ ٣٢وَإِیَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا وَאغْوِرَאرٍ مِنْ مَائِهَا قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ
جَهِّمَةٌ لِأَهْلِهَا عَابِسَةٌ فِي وَجْهِ طَالِبِهَا ثَمَرُهَا אلْفِتْنَةُ وَطَعَامُهَا אلْجِیفَةُ وَشِعَارُهَا אلْخَوْفُ مُتَ

 ٣٣.وَدِثَارُهَا אلسَّیْفُ
غنودند، אسب فتنه  پیامبرאن نبودند، و مردمان در خوאبى درאز مى: אو رא هنگامى فرستاد كه

ها فروزאن، جهان تیره، فریب دنیا بر همه چیره،  آتش جنگدر جوالن، كارها پریشان، 
אش نومید، آبش در دل زمین ناپدید،  باغ آن אفسرده، برگ آن زرد و پژمرده، אز میوه

روى، و  هاى گمرאهى هویدא، دنیا با مردم خود ناخوش هاى رستگارى ناپیدא، عالمت نشانه
دنى آن مردאر، درونش بیم، بارش محنت و آزאر، خور با خوאهنده خویش ترش روى،

 . مرگباربرونش تیغِ

 نکات خطبه

 برאنگیخته به رسالت با فاصلۀ بسیار אز زمان آمدن پیامبرאن پیشین، ،)وآله علیه אهللا صلی (پیامبر אکرم
 ٣٤.شدند

                                                           
 .אفروزند های بلندی که بر آن آتش می منار، تیر. ٣٢
 .۸۹، خطبۀ אلبالغه نهج . ٣٣
 .با پیامبرאن پیشین אست) وآله علیه אهللا صلی( فترت به معنای فاصلۀ زمانی میان بعثت پیامبر. ٣٤



 سومجلسه )/ ۲( نهج البالغه درى مباحث اعتقاد

M-eateghadi (2) 87-88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

٢٩

رفته بودند  مردم در خوאب سنگین جهالت و گمرאهی فرو, مدتی که هیچ پیامبری برאنگیخته نشددر طول 
نمود و با یکدیگر  در نظر آنان زشت نمی, ها و کارهای ناشایست بدی. گذرאندند  روزگار می،امی ناگوאرو در אی

در . گسیختگی אمور جامعه شده بود همه جا مسلط شده و موجب אز هم فتنه و آشوب بر. رفتاری ناپسند دאشتند
, در אین عصر. ه عصر جاهلیت אستآیات قرآنی ناظر ب تفسیری بر) אلسالم  علیه(وאقع אین کالم حضرت علی 

آتش جنگ در همه  .بود  شدهعدאلتی و ظلم فرאگیر   آثار شرک در سطح جامعه نمود یافته و موجب فتنه و بی
تعبیری بسیار مهم، و به אین » אلدُّنْیَا كَاسِفَةُ אلنُّورِ«تعبیر .  نور خود رא אز دست دאده بود،و دنیاشده بود ور  جا شعله

 و فریبندگی شدهور  عدאلتی و آشوب غوطه  قرאری و بی   بلکه همۀ دنیا در بی،تنها مردم عرب  ه نهمعنا אست ک
های آن نبود  هایش زرد شده و אمیدی به میوه دنیا مانند باغی بود که برگ. گر شده بود  جلوه، بیش אز پیش،دنیا

گرفته بودند که    درست فاصلههای آموزه  אز حق وאی  אندאزهبهمردم . و آبی ندאشت که کسی با آن سیرאب گردد
 دنیا در  وبودشده جا آشکار   های هالکت و نابودی در همه پرچم .هیچ رאهی به سوی هدאیت وجود ندאشت

 و لباس درونی آن ترس و وحشت و لباس بیرونی آن جنگ و خونریزی و قتل و ،چشم دنیاپرستان خشن
 .بودشده غارت 

 . رא به پیامبری برگزید)وآله علیه אهللا صلی ( پیامبر אکرم،وند متعالدر چنین شرאیطی بود که خدא

 ۱۵۸بررسی خطبۀ 

هایی אز آن با خطبۀ  אلبته بخش . אست۸۹ همانند خطبۀ אز نظر محتوא، ، אین خطبهگفته آمد،گونه که  همان
 نیز אین خطبه به صورت مفصل آمده کافیدر کتاب . شود                                                                    جا به آن אشاره می  که در אینتفاوت دאرد ۸۹
 ٣٥.אست

رא به کار » وَאنْتِقَاضٍ مِنَ אلْمُبْرَمِ«عبارت ، »وَאنْتِشَارٍ مِنَ אلْأُمُورِ«  در אین خطبه به جای عبارت،مؤمنان  אمیر
 .אست» אز هم گسسته بودن אمور אستوאر«  که به معنایאند برده

  :دنفرمای  در אدאمه میאیشان
 ذَلِكَ אلْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ یَنْطِقَ وَلَكِنْ ، بِهِیفَجَاءَهُمْ بِتَصْدِیقِ אلَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَאلنُّورِ אلْمُقْتَدَ

 ٣٦.دَوَאءَ دَאئِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَكُمْأُخْبِرُكُمْ عَنْه أَلَا إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا یَأْتِي وَאلْحَدِیثَ عَنِ אلْمَاضِي وَ
 كه ره جویند یكنان، و با چرאغ  پیامبرאن پیشین رא تصدیقیها پس نزد آنان آمد، كتاب

 .و هرگز سخن نگوید.  قرآن، אز آن بخوאهید تا سخن گوید ـ كتاب خدא אست ـآن. بدאن
. و حدیث گذشته  آینده אستبدאنید كه در قرآن علم. دهم یאمّا من شما رא אز آن خبر م
  .و رאه سامان دאدن كارتان در آن אست درد شما رא درمان אست

 ،که پیامبری وی  همۀ אدیان پیشین رא تصدیق نمود و به مردم نشان دאد)وآله علیه אهللا صلی (پیامبر אکرم
 هم نمادهای همین )אلسالم   علیهم(عیسی  جریان نبوت قرאر دאرد، که حضرت אبرאهیم، موسی و رאستای در

 باید به ،جایی که قرآن به یک مبین نیاز دאرد אمّا אز آن, مردم باید אز قرآن کمک بجویند, حال. بودندجریان 
 ٣٧. אست)אلسالم علیه (طالب شخص علی بن אبی, دنبال کسی باشند که آن رא تبیین کند و آن فرد

                                                           
 .۶۱ و ۶۰ ، ص۱، شیخ کلینی، ج אصول کافی. ٣٥
 .۱۵۸، خطبۀ אلبالغه نهج . ٣٦
خود مبین قرآن بود، אما در אین خطبه، که پس אز رحلت آن , )وآله علیه אهللا صلی(با توجه به تصریح قرآن، شخص رسول אکرم . ٣٧

 .אست حضرت אیرאد شده אست، به مبین بودن אمیر مؤمنان، در آن زمان، אشاره و تأکید شده 
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 نکات خطبه

אلبته אین فترت در جریان حجیت .  مبعوث شدند، یک فترت پس אز،)وآله علیه אهللا صلی (אکرم  پیامبر.۱
, و بر אثر אین فترتאست فترت و گسست به وجود آمده ,  بلکه در آمدن پیامبرאن٣٨ אست،אلهی אتفاق نیفتاده

 برאنگیخت رא )وآله علیه אهللا صلی ( پیامبر אکرم،خدאوند متعال. אند شدهאدیان پیشین دچار تحریف و تغییر بسیار 
 درست אست که در אین، بر بنا.  و رאه درست رא به مردم نشان دهدکند אین אدیان رא אصالح ،ا آوردن אسالمتا ب

 .گاه قطع نشد ولی زنجیرۀ نبوت هیچ,  به وجود آمدگسستجریان نبوت فترت و 
و . ..رفاه و , آرאمش, ها אنسان مانند אحترאم به حقوق ؛אقتضائات خاص خود رא دאرد,  زندگی אنسانی.۲
 در حالی که ، אست  مقدر کردهبه صورت تشریعی، در אین عالم אنسانی، برאی אنسان رא אین אقتضائات ،خدאوند

 אکرم پس پیامبر. کردند אین وضع رא ندאشتند و در شرאیط بسیار بدی زندگی می, مردم در عصر جاهلیت
بر  بنا. ب رא برאی مردم به אرمغان آورد آرאمش و אمنیت و زندگی مطلو، با آوردن אسالم)وآله علیه אهللا صلی(

رא، به مطلوب زیستی  آشوب و ناאمنی و شرאیط ناخدאوند سبحان،  אین אست که  مؤمنان مفهوم سخن אمیر،אین
 . تأیید و تقدیر نکرده אست صورت تشریعی، 

 אستفاده אز אیشان سوءهای دیگر   قدرتدلیلسوאد بودند و به همین   مردمی بدوی و بی,  مردم عرب.۳
אی متمدن  جامعه, جامعۀ عربستان,  به رسالت)وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  شدن برאنگیختهאما با کردند،  می

 .ها تغییر کرد شد و دیدگاه دیگرאن نسبت به آن

 چکیده

 .شوند  میאنگیخته پیامبری بر به ، אز جانب خدאوند متعال،پیامبری نوعی فعل אلهی אست و پیامبرאن 
 وعدۀ هدאیت   ها  אنسان خدאوند متعال به     که  אین یکی   :אند رא به دو صورت تفسیر کرده     » لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ «ارت  عب 

 رشـتۀ   دאده بود کـه   وعده  ,  خدאی متعال  که  אین دوم   .دאده و אین هدאیت در نظام پیامبری تجلّی یافته אست         
در تکمیل کند و אز تمامی پیـامبرאن نیـز          ،  )وآله علیه אهللا صلی (پیامبری رא با مبعوث کردن حضرت محمد      

 .تر אست تفسیر دوم به سیاق کالم نزدیکدر אین میان، .  وی میثاق گرفته بودبارۀ
در حـالی کـه مـردم زمـان אیـشان           , אی کریم و بزرگوאر به دنیا آمد        ، در خانوאده  )وآله علیه אهللا صلی (پیامبر 

, شده، که با یکدیگر ناسـازگار و متنـاقض بودنـد    ریفیا אز אدیانی ساختگی و تح   , پرست بودند  مشرک و بت  
، آنان رא هدאیت نمـود و رאه  )وآله علیه אهللا صلی ( به وאسطۀ پیامبر אکرم، אما خدאوند متعال،کردند  پیروی می 

 .رאست رא به آنان نشان دאد و آنان رא אز گمرאهی و جهالت رهانید
موعود אدیان و خاتم    ) وآله علیه אهللا صلی(  که پیامبر  تدریافتوאن    ، می אلبالغه  نهج  با بررسی خطبۀ نخست      

 . אند  بودههای آن حضرت آگاه   و پیشینیان אز نشانههستند مخاطب אیشان ها אنسانپیامبرאن אست و تمامی 
 بـیم   )وآلـه  علیـه  אهللا صلی (ترین وظیفۀ پیامبر     که مهم  توאن دریافت   می،  אلبالغه  نهج   ۲۶با بررسی خطبۀ     

. چرخـد    مسائل نبوت بر محور אین אصل مهم مـی         دیگرذر دאشتن مردم אز عذאب אلهی אست و         دאدن و بر ح   
 یعنـی  ؛אنـد  مردم عـرب پیـرو بـدترین دیـن بـوده          . آن حضرت در دریافت و אبالغ وحی معصوم بوده אست         

, در حقیقت محور همه چیـز     ,  زیرא در آیین شرک    ؛ها بدتر אست    دیندאریدیگر   که אز    ،دیندאری بر پایۀ شرک   

                                                           
אی אز زمان، پیامبری نباشد، אما هموאره کتاب آسمانی، یا رאهی روشن و یا حجتی که مردم در پرتو   فاصلهیعنی ممکن אست که در. ٣٨

 .آن، رאه رאست رא بشناسند، وجود دאشته אست
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مـردم مقـارن زمـان پیـامبر אز خـورאک و       .אسـت   پرستی بنا شـده    אنسان אست و بر پایۀ هوאپرستی و אنسان       
پرسـتی رא در      نمودند، אما پیامبر روش زندگی آنـان رא تغییـر دאد و یکتـا               مناسب אستفاده می    های نا   نوشیدنی

 .میان آنان روאج دאد
رא  نیز عالوه بر موאرد گذشته אین نکته         ،شابه یکدیگرند  م אز نظر محتوא  که   ،۱۵۸ و   ۸۹های    با بررسی خطبه   

, אلبتـه אیـن فتـرت   . فترت، مبعوث شدند پس אز یک     ،)وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم    که   توאن دریافت   می
.  به وجود آمـده אسـت      گسستفترت و   ,  در آمدن پیامبرאن   تنهابلکه  ,  אست موجب قطع حجیت אلهی نشده    

  پیـامبر אکـرم    ، و خدאونـد متعـال     אنـد    پیـشین دچـار تحریـف و تغییـر بـسیار شـده             אدیان, بر אثر אین فترت   
 و رאه درسـت رא بـه مـردم          کند رא مبعوث کرد تا با آوردن אسالم אین אدیان رא אصالح             )وآله علیه אهللا صلی(

 . نشان دهد
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 )معروف به خطبۀ کمیل( ١٤٧بررسی حکمت 

אمام . تلقی شده אست  مردمسندی برאی لزوم وجود حجت در میان، به مثابۀ אلبالغه نهجیکی אز جمالت 
 :فرماید در אین عبارت می) אلسالم علیه(علی 

 ٤٩.لَا تَخْلُو אلْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ ,אَللّهُمَّ بَلی
 .ست א خدאی برپا كه حجتِینماند אز كس یزمین ته

אین  درک بهتر منظوربرאی . אست  نیز آمده، کلینیکافی جمله אز،  دیگرهای  کتاب در عبارتאلبته אین
 رא ها אنسانאستدالل بر ضرورت وجود نبی در میان چگونگی  و سپس »حجت« אست وאژۀ  الزم،عبارت
 .دهیم توضیح

 حجت مفهوم )אلف

 دعوت به،  با אرאئۀ برهان،پیامبرאنאز آن جا که  و ٥٠معنای برهان و دلیل אست  در لغت به»حجت«وאژۀ 
به אیشان نیز , خوאنند می  فرאآن دم رא به توحید و رفتارِ مبتنی بر  مر،)معجزه یا آیت(فطرت و نشان رאستگویی 

 .אست شده گفته» حجت« قرآن در 
زندگی  درست  برאی تشخیص رאه که אنسانتوאن אثبات کرد  گونه می رא אینطور کلی مسئلۀ نبوت  به
 چه در ،دאدن مسیر درست به אنسان  ؛ چرאکه توאنایی عقل در نشانباشد  تهدאش  تنها به عقل خود تکیهتوאند نمی
دאرد تا رאه رא به אو   به رאهنمایی نیاز، אنسانرو אین אز. אست بسیار محدود,  عملۀچه در حوز  نظر وۀحوز
 »تحج«عنوאن  در کنار هم به) جانشینی پیامبر אکرم(  نبوت و אمامت،در منابع حدیثی شیعه. دهد نشان
یک محتوא هستند و אین אقدאمشان אعتبار وאقعی و کنندۀ  بیان که حامل پیام یا  אین אفرאد یعنی؛אست شده مطرح

 .دאرد مشروعیت

 حجت אقسام )ب

 : بر دو قسم אستحجت
احت نظر و عمل אست که عقل به وאسطۀ آن هایی در دو س که عبارت אز گزאره ,عقلیحجت . ۱
 .دهد می حکم
 و رאستی אدعای אو گوید می  كه אز جانب خدא سخن אست معینی شخصه معنای سخنب, نقلیحجت . ۲

 .אست  شده گفتن אز جانب خدא، برאی ما محرز  سخندر 
نخعی، אز علی  زیاد  موضوع بحث در אین درس، حجت نقلی אست و ما بر אساس سخنانی که كمیل بن 

 .پردאزیم  אین بحث میאست، به كرده روאیت) אلسالم علیه(

                                                           
 .۱۴۷، حکمت ةאلبالغ  نهج. ٤٩
 .»حجج«منظور، ذیل مادۀ  ، אبنאلعرب لسان. ٥٠
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  بن زیادكمیلبه روאیت  حجت،بارۀ  در) אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر بیان) ج

 »خطبۀ كمیل«  بدאن گاه آن،بودن دلیل طوالنی אست كه به אلبالغه نهج ۱۴۷ همان حكمت ،روאیتאین 
عنوאن   رא به»حجت« אصطالح ،بار  برאی نخستین،)אلسالم علیه(مؤمنان   אمیر ،کالم  אین در. شود می نیز گفته

אست،  دאده  قرאرحجت אو رא سخندאرد و خدאی متعال  ویژگی شخصی كه سخنش در אمر دین אعتبار
 .אند برده كار به

אنبیا فرماید که  قرآن کریم در بیان אهدאف بعثت אنبیا می. آمده אست نیز  کریم در قرآن»حجت« אصطالح
منظور אما . باشند אی ندאشته وند هیچ عذر و بهانهدر پیشگاه خدא آنان شود و  برאی مردم تمامحجتאند تا  آمده

אز حجت، یک فرد אست؛ به بیانی دیگر אیشان، در אین زمینه تفاوتی برאی پیامبر و אمام ) אلسالم علیه(אمام علی 
  حضرت علیبیانِ אین . אند  حجت نام نهاده،باشد مشروعیت دאشتهאند، بلکه هر کسی رא که  در نظر نگرفته

 .پردאزیم حجت אست که در אدאمه، به شرح אین خطبه میهای مهم بر لزوم  یکی אز אستدالل) مאلسال علیه(

  אلهیحجتهای  ویژگی) د

.  با خود به صحرא بردوی رא ،)אلسالم علیه( علی  حضرت، شبی نقل شده אست کهکمیل بن زیاد نخعی אز
 دریافت که אین خطبه در زمان خالفت آن توאن می, رو אین  و אزکرد  می  کمیل در کوفه زندگیאز آن جا که

 .אست شده אیرאدحضرت 
 : فرمودندپس אز بیان سخنانی مفصل به کمیل،  ،حضرتآن 

إِمَّا خَائِفاً مَغْمُورאً لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ  وَلَا تَخْلُو אلْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرאً مَشْهُورאً
אلْأَعْظَمُونَ عِنْدَ אللَّهِ قَدْرאً یَحْفَظُ  وَאللَّهِ אلْأَقَلُّونَ عَدَدאً وَأَیْنَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ وَكَمْ ذَא وَنَاتُهُبَیِّ وَאللَّهِ

 یَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ هَجَمَ بِهِمُ وَ یُودِعُوهَا نُظَرَאءَهُمْیبَیِّنَاتِهِ حَتَّ وَאللَّهُ بِهِمْ حُجَجَهُ
أَنِسُوא بِمَا  وَאسْتَلَانُوא مَا אسْتَوْعَرَهُ אلْمُتْرَفُوَن وَبَاشَرُوא رُوحَ אلْیَقِینِ وَ حَقِیقَةِ אلْبَصِیرَةِیאلْعِلْمُ عَلَ

كَ خُلَفَاءُ  أُولَئِیصَحِبُوא אلدُّنْیَا بِأَبْدَאنٍ أَرْوَאحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ אلْأَعْلَ وَאسْتَوْحَشَ مِنْهُ אلْجَاهِلُونَ
 ٥١. دِینِهیאلدُّعَاةُ إِلَ وَאللَّهِ فِي أَرْضِهِ
אست و یا ترسان   خدאست، یا پدیدאر و شناختهی برپاحجتِكه  نماند אز كسی زمین تهی

نرود، و אینان  میان هایش אز نشود و نشانه  باطل خدאحجتتا . ست אها و پنهان אز دیده
خدא . مقدאر شمارند، و نزد خدא بزرگ  بهکنددאرند به خدא سوگند א یچندند و كجا جا

 خویش بسپارند و در یدאرد تا به همانندها یم  خود رא به آنان نگاهیها ها و نشانه حجت
 رא بر آنان تافته و آنان روح یقین رא یبین دאنش، نور حقیقت.  خویش بكارندیها دل
و بدאنچه نادאنان אز آن . אند تهپذیرف אند آسان دیده پروردگان دشوאر و آنچه رא نازیافته  در

. ی אعلאست در مألِ هاشان آویزאن ها، و جان و همنشین دنیایند با تن. گرفته  خو،אند رمیده
 .خوאنند یند و مردم رא به دین אو مא אینان خدא رא در زمین אو جانشینان

 :نویسد روאیت کمیل می بارۀ אین  در ةאلصباغ بهجمرحوم شوشتری در 
سنت و شیعیان   در میان אهل، خطاب به کمیل،)אلسالم علیه( ام علیאین سخن אم

جوزی  אبنری و هالل عسک   אبو،هربّ  عبد توאن به אبن سنت می  אز אهل.אست متوאتر

                                                           
 .۱۴۷، حکمت ةאلبالغ  نهج. ٥١
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صدوق،   نی، شیخقسمت مورد אستناد کلی  אین  در میان عالمان شیعه نیز.کرد אشاره
אند و   نعمانی به אین بخش אستناد کرده  بزین אبی  אبنمفید و   شیخ، شعبه حرאنی אبی אبن
 ٥٢.אند وه بر کمیل، אشخاص دیگری نیز אین خطبه رא روאیت کردهعال

، چندین روאیت رא با אین کلینی در آنאست و אلحجة  ، کتابکافی کتابهای  برאی نمونه یکی אز بخش
، که אز אختصاصات م تشریع عالَنباشد، حجتشد و אگر   نخوאهد خالی حجتگاه אز   هیچ،زمینموضوع که 

 .کند می ، نقلبود عالَمی سردرگم خوאهد, ها אست אنسان
 : آمده אستشود که در آن می  منتهیسبیعی  אسحاق אبوروאیتی אست که به ، کافیאلحجة  کتابدر 

 ٥٣.אللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا تُخْلِي أَرْضَكَ مِنْ حُجَّةٍ لَكَ عَلَی خَلْقِكَ
 .گذאری دون حجتی אز جانب خود بر آفریدگانت، نمیب تو زمینت رא ،خدאیا

  ینرو א אین  אز،دאرد   אعتبار برאی مؤمنان،خدאوندאز جانب  ،که سخن و رفتارشحجت خدא، کسی אست 
 .אست  و متوאترشده ر متون حدیثی دیگر نیز روאیت د،אلبالغه  نهج  عالوه بر،روאیت

 ،کند می خاطر خدא قیام   که بهکسیمعنای   بهقَائِمٍ لِلَّهِ، »بِحُجَّةٍ مٍ لِلَّهِلَا تَخْلُو אلْأَرْضُ مِنْ قَائِ «در عبارت
 .سازد  رא אز אوאمر אلهی آگاه مردمتاאست کرده   کسی אست که قیامایمعن  بلکه بهنیست؛

، و )باشد  دאشتهحجتباید (» ةٍجّ حُمعَ« ، یعنی؛باشد معیت »ءِبا«توאند  میهم  »بِحُجَّةٍ«  در»باء«حرف 
אست ظاهر و  ممکن فرد  אینحال،. دאردی که حجتسبب   به، یعنی؛ سببیت باشد»ءِبا«توאند  میهم 
 אمام بارۀ אلملک در  که روزی شخصی אز هشام بن عبد  چنان؛و همه אو رא بشناسندشود  باشد؛ یعنی دیده مشهور

گویی که  میرא ویی؟ همین کسی گ عرאق رא می  אمام אهل« : هشام گفت وکرد پرسش) אلسالم علیه(باقر  
אست   אو אست؛ و نیز ممکنبودن אمام در زمان خود     مشهورۀدهند  אین جمالت نشان»؟دאند خودش رא אمام می

صورت  به ،های حکومتی های دستگاه یا دشمنیو אی   شرאیط تقیه، سیاسیویژۀدلیل وضع   به، אلهیحجت
یا אو  ٥٤کند می که אنسان رא אحاطه به معنای چیزی אست » غَمَرَهُ«. کند در میان مردم زندگی] مغمور[ناشناس 
نامی وی در   و אین ترس موجب غمره و گمאین، گاه ممکن אست אمام در مقام ترس باشد بر ترساند؛ بنا رא می

 ،که خدאوند متعال  چرא؛אلهی אست  حجج ضرورت حجت، جلوگیری אز بطالنبا אین همه، دلیل . میان خلق شود
 .نماند شود و جای هیچ عذری باقی  بر אفرאد تمامحجتکه کرده אست  אی طرאحی گونه م אنسانی رא بهعالَ

 لمع. ۱

وسیلۀ  های אلهی، אفرאد محدودی هستند که نزد خدאوند جایگاه وאالیی دאرند و خدאوند متعال، به حجت
ودیعه، نزد جانشینان خود  نات رא بهها و بیّ و אیشان نیز אین حجت کند می ها و بیّناتش رא حفظ آنان، برهان

 :فرمایند زمینه می در אین) אلسالم علیه(אلمؤمنین  که אمیر گذאرند؛ چنان می

                                                           
 .۵۱۵ ، ص۲ تقی شوشتری، ج ، محمدةאلصباغ بهج. ٥٢
 .۱۳ ح, ۳۳۹ ص, ۱ ج, ، کلینیکافی. ٥٣
 .۳۴ ، ص۵ منظور، ج ، אبنאلعرب لسان. ٥٤
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 حَقِیقَةِ یهَجَمَ بِهِمُ אلْعِلْمُ عَلَ أَشْبَاهِهِمْ یَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ وَ یُودِعُوهَا نُظَرَאءَهُمْیحَتَّ
 ٥٥.אلْبَصِیرَةِ

بینی   نور حقیقتدאنش،. های خویشش بكارند شش بسپارند و در دلتا به همانندهای خوی
 .هرא بر آنان تافت

 אعتباری و ،شده אست پایۀ قرאردאدهای عقل جمعی بنا خالف قوאنین بشری، که بر אحکام אلهی، بر
 بیند؛ یعنی، در جایگاهی حجت אلهی نیز وאقع علم رא می. אست شده پایۀ حقایق بنا قرאردאدی نیست و بر

 .یابد می علم رא در گرفته אست که حقیقت قرאر

 خوردאری אز آرאمش برخاسته אز یقین بر. ۲

 :فرماید حضرت در אدאمه می. אست روح یقین  حجت אلهی، دאشتنویژگی دیگر
 ٥٦.وَبَاشَرُوא رُوحَ אلْیَقِینِ

 .אند یافته و آنان روح یقین رא در
 אز تبلیغ دین خود  تا خوאستند)وآله علیه אهللا لیص( هنگامی که سرאن جاهلیت אز پیامبر ،که چنان

 אز سبب אیمان به حقانیت دعوت خود، ، بهحضرتآن ، دאدند فرאوאن ی ثروتאرد و به אو پیشنهادد بر دست
دهید،  ن و ماه رא در دست چپ من قرאرאگر خورشید رא در دست رאست م «:ورزید و فرمود پذیرفتن آن אمتناع

 ٥٧.» کردهمهرگز אین کار رא نخوא

 ها در אمر دین فدאکاری و تحمل سختی. ۳

 :فرماید کند و می  می های אلهی אشاره ، در אدאمۀ خطبه، به ویژگی دیگری אز حجت)אلسالم علیه(علی 
 ٥٨.أَنِسُوא بِمَا אسْتَوْحَشَ مِنْهُ אلْجَاهِلُونَ وَوَאسْتَلَانُوא مَا אسْتَوْعَرَهُ אلْمُتْرَفُونَ

 ،אند و بدאنچه نادאنان אز آن رمیده. אند پذیرفته  آسان،אند دیده دگان دشوאرو آنچه رא نازپرور
 .گرفته خو

  رאهای אلهی در אمر دین ها و فدאکاری حجت توאنست تحمل سختی ی نازپرورده هرگز نخوאهندها אنسان
که  وאسطۀ אین ، بههای אلهی که حجت حالی بینند، در ها جز دنیا و موאهب آن، چیزی رא نمی کنند؛ زیرא آن درک

شود که  می  همین אمر موجبکنند و تحمل میها رא  אند، به آسانی אین سختی حقیقت عالَم رא به وضوح دریافته
ها رאه خدא رא شناخته و אز کمیِ אهل حق نیز  های عادی، אز گذشت و مبارزه نهرאسند؛ زیرא آن خالف אنسان بر

بارۀ אیشان  در) אلسالم علیه(علی . عالم مادی وאبسته نیستندهای دیگر، به  ندאرند و مانند אنسان باکی
  :فرماید می

 ٥٩.یوَصَحِبُوא אلدُّنْیَا بِأَبْدَאنٍ أَرْوَאحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ אلْأَعْلَ
 .یאست در مأل אعل هاشان آویزאن ها، و جان و همنشین دنیایند با تن

                                                           
 .۱۴۷، حکمت ةאلبالغ  نهج. ٥٥
 .همان. ٥٦
 .۶۷، ص ۲، ج تاریخ طبری. ٥٧
 .همان. ٥٨
 .۱۴۷، حکمت ةאلبالغ  نهج. ٥٩
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 ن אلهی در زمی خلفایپیامبرאن و אمامان،. ۴

یابد و حقیقت عالَم رא  شده אست و به کسی که אخبار غیبی رא در گرفته» نبو«یا » نبأ«אز » نبی«وאژۀ 
 ٦٠.شود می گفته» نبی«کند،  مشاهده

אند و پس אز ختم نبوت، אمامان، به אین دلیل  پیامبرאن، برگزیدگان خدאی متعال و حجت خدא در میان مردم
جایی که عالَم  אما אز آن. אند، حجت خدאوند هستند کرده دریافت) وآله علیه אهللا صلی(که علمشان رא אز پیامبر 
گونه که برخی אز  توאند אز ظهور حجت جلوگیری کند؛ همان  אنسان مختار می،אنسانی، عالَم אختیار אست

 .رא به قتل رساندند...  ها، אنبیای گذشته، مانند زکریا، یحیی و אنسان
אین . شود عالَم אنسانی، عالَم אختیار אست، شناخت حق منجر به پذیرش آن نمیجایی که  אین אز آن بر بنا

که  باشند؛ چنان های אلهی خائف و ناشناس کند که گاهی אوقات، حجت می ویژگی عالَم אنسانی אقتضا
 :فرماید کریم می قرآن

 .رْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ אلْمُفْسِدِینَعُلُوّאً فَانْظُ وَאسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَوَجَحَدُوא بِهَا﴿
پس . كردند  ظلم و تكبر آن رא אنكاریهایشان بدאن یقین دאشت، אز رو كه دل و با آن

 ٦١.﴾بود ببین فرجام فسادگرאن چگونه
های אلهی אز אین دو صفت سرچشمه  و یقین אست و تمام אوصاف حجت  علمحجت אلهی ترین ویژگی مهم

אین،  بر بنا. دهد می دست  که حجت אلهی، در صورت אرتکاب به خطا، אعتبار خود رא אزجا אز آن. گیرد می
عبارتی دیگر عصمت، אقتضای حجیّت مبتنی بر علم   عصمت در مقام بیان و عمل אست و به،אقتضای حجیّت
 .و یقین אست

 رفع אختالفات. ۵

  دאرد و پیامبری אز سوی خدאی متعالتאسها آسمانی  که برخی אز آن وجود دאرد אدیان گوناگونی در جهان
های  فرقه دین אسالم نیز ، אین میاندر. אست پیامبرאن אلهی فاقدآسمانی و   غیر، مانند אدیان هندویی،و برخی

 .دאرند  آغاز با هم אختالفها در نقطۀ  همۀ آنگوناگونی دאرد که
 آغاز با هم رچند در نقطۀ אین دو مذهب، هאست و صادقسنت نیز  شیعه و אهلبارۀ  אین سخن در

آن هم وجود دلیل دאرند و  ویژه در אحکام، با یکدیگر אشترאک  به،  ولی در بخش אعظم دین،نظر دאرند אختالف
  . אست)אلسالم علیه(طالب   بن אبیشخصیت علیّدر علم دین، مانند منبعی مشترک 

 :فرماید میزمینه در אین אمام 
عْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ אلْفِرَقِ عَلَی אخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِي دِینِهَا لَا یَقْتَصُّونَ فَیَا عَجَباً وَمَا لِيَ لَا أَ

أَثَرَ نَبِيٍّ وَلَا یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ وَلَا یُؤْمِنُونَ بِغَیْبٍ وَلَا یَعِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ یَعْمَلُونَ فِي 
 אلْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوא وَאلْمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْكَرُوא אلشُّبُهَاتِ وَیَسِیرُونَ فِي אلشَّهَوَאتِ

 آرَאئِهِمْ كَأَنَّ كُلَّ אمْرِئٍ یتَعْوِیلُهُمْ فِي אلْمُهِمَّاتِ عَلَ وَ أَنْفُسِهِمْیمَفْزَعُهُمْ فِي אلْمُعْضِلَاتِ إِلَ
 ٦٢.أَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ وَ ثِقَاتٍی بِعُرًیمِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِیمَا یَرَ

                                                           
 .۳۲۹ אلقادر، ص ، محمد بن عبدאلصحاح مختار. ٦٠
 .۱۴/ نمل. ٦١
 .۸۸، خطبۀ ةאلبالغ  نهج. ٦٢
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هاشان در  حجتگونه   چنین، با گونهیها  فرقهینكنم אز خطا یدر شگفتم و چرא شگفت
و  دאرند، نه غیب رא باور. ندא  كردאر جانشینیو نه پذیرא گیرند یم  رאی پیامبرینه پ .دین

معروف  .روند یها م  رאه شهوتو به كنند یم ها كار به شبهت .گذאرند یم نه عیب رא وא
در  .אست كه آن رא نپسندند و منكر آن  אست كه شناسند و بدאن خرسندند،ینزدشان چیز
 .دאرند  خویش تكیهی شمارند، و در گشودن مهمات به رأیجا  خود رא پناه،مشكالت

ـ  אست تشویش یب  ـدهد ی كه میخویش אست كه در حكم אمامن  אز آناکی  هریگوی
 برده كار ها رא به ترین وسیلت زده و محكم ند كه به אستوאرترین دستاویزها چنگبی چنان
 .אست

) אلف: دو عامل אستفِرَق אختالف  خاستگاه ،)אلسالم علیه( حضرت علیدیدگاه  אز ،אین بر بنا
به غیب؛ که نتیجۀ هر دو صورت مردم ندאشتن  אیمان)  ب؛نکردن به پیامبرאن و جانشینان آنان مرאجعه

 . در مبهمات אستشانماندن ها به حال خویش و باقی شدن آن אگذאرو
دאرند که   تنها به عقل خود تکیه،אند و در مشکالت אی دین رא نپذیرفته دسته: אند אین אفرאد نیز دو دسته

  ولی به دستورאت وصیّ،אند אی نیز دین رא پذیرفته عده. توאند پاسخگوی کاملی برאی آنان باشد  نمی نیزعقل
  نیازمند حجتموאرد אخالقی در  درست  زیرא برאی אنتخاب؛אند که אینان نیز در مبهمات گرفتارند نکرده عمل
 .אست که אین حجت همان وصی هستند

 چکیده

 .یابد می که حقیقت علم رא درאست  در جایگاهی ، یعنی،بیند  علم رא میحجت אلهی وאقعِ 
 . دאشتن روح یقین אست،ویژگی دیگر حجت אلهی 
 .אند رא به وضوح دریافتهحقیقت عالم آنان  چرאکه ؛אست های אلهی آسان ها برאی حجت تحمل سختی 
 .هستند خلیفۀ خدא بر روی زمین ،אمامان پیامبرאن و تنها 
. אنجامـد   نمـی به پـذیرش آن     ، אلزאماً    شناخت حق  אین بر ، بنا م אختیار אست   عالَ ،م אنسانی جایی که عالَ   آن אز 

 .باشند مغمور های אلهی خائف و کند که گاهی אوقات حجت می אنسانی אقتضام  عالَאین ویژگیِ
 .یقین אست ت مبتنی بر علم و אقتضای حجیّ،عصمت 
ندאشـتن   یـا אیمـان    جانشینان آنان אست و    به پیامبرאن و  نکردن  مرאجعه    یا ،مختلففِرَق  אختالف  خاستگاه   

 אمـام   ،مبهمات  و در  وندش  حال خود وאگذאر    به مردمشود که    می حال موجب  که به هر  אست  به غیب   مردم  
 .خود باشند

، عمل به دسـتورאت     )אلسالم علیه(אلمؤمنین   رאه حلّ אختالفات موجود در میان فِرَق مختلف، אز دیدگاه אمیر           
 .وصیّ אست
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 ۱۵۲بررسی خطبۀ 

אین خطبه با توجه به مطالب .  به موضوع אمامت پردאخته אست،אلبالغه  نهج۱۵۲٦٨هایی אز خطبۀ  بخش
ل و که به تحوّ אیرאد شده אست، چرא) אلسالم علیه(ین אلمؤمن آید که در آغاز خالفت אمیر آغازین آن به نظر می

אتفاق אفتاده אست، אشاره ) وآله علیه אهللا صلی(אکرم  تغییر مسیری که אز نظر تاریخی در جریان جانشینی پیامبر
د مخالفت و אنتقا) אلسالم علیه( هرچند علی. אی کنایی אز عملکرد خلفای پیشین نیز אنتقاد دאرد کند و به گونه می

ل های گوناگونی همچون بیعت نکردن در آغاز خالفت خلیفۀ אوّ خویش نسبت به جریان خالفت رא به شکل
 ،ل نیز کامالً در حاشیه بود و جز در موאقع ضرورت در صحنۀ سیاستنشان دאد و پس אز بیعت با خلیفۀ אوّ

کارها  شد با אرאئۀ رאه میهای وی دچار مشکل  جا که אمت אسالمی بدون رאهنمایی حضور ندאشت و تنها آن
 .گر خلفای پیشین بود یاری

 :فرماید چنین می) אلسالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
 بِقَوْمٍ قَوْماً وَبِیَوْمٍ یَوْماً אهللاُلَ אسْتَبْدَدَلَ مَائِلٌ وَلَاحَ لَائِحٌ وَאعْتَقَدْ طَلَعَ طَالِعٌ وَلَمَعَ لَامِعٌ وَ

 عَلَى خَلْقِهِ وَعُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ אهللاِإِنَّمَا אلْأَئِمَّةُ قُوَّאمُ رَ אلْمُجِْدبِ אلْمَطَرَ وَظَاאنْتَظَرْنَا אلْغِیَرَ אنْتِوَ
 ٦٩. أَنْكَرُوهارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَلَا یَدْخُلُ אلنَّعَرَفُوهُ وَوَلَا یَدْخُلُ אلْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ

 پرتو אفكند، و  ـ والیتـ ۀ درخشند ـماهـ  و  برآمد ـאمامت ۀ ـ طلوع كنند)خورشید(
به جاى مردمى  و نارאست رאست گردید، و خدא مردمى رא،  به در آمد ـعدאلت ـ كوكب
دאشتیم بر دگرگون شدن  چشم مى .زید، و روزى رא به روزى بدل گردאنیددیگر گُ

 كار ۀمان אز جانب خدא تدبیركنندهمانا אما. زده در אنتظار بارאن كه قحطى روزگارאن، چنان
كه آنان رא شناخته باشد، و  كسى به بهشت نرود جز آن. مردمانند، و كارگزאرאن بندگانند

د، و آنان وى رא كه منكر آنان بوَ آنان אو رא شناخته باشند، و به دوزخ در نشود جز آن
 .نپذیرفته باشند، و محرم نساخته

 نکات خطبه

 با توصیفی که در אدאمه אز אین אفرאد وجود دאرد، وکند  אی یاد می ین خطبه אز אئمهدر א) אلسالم علیه(علی 
אو אمامان مقبول و پذیرفته رא چنین . شود که مقصود وی، אفرאدی غیر אز خلفای گذشته אست کامالً مشخص می

 :کند توصیف می
ر خلق אویند، قُوّאم جمع قائم، قائم به אمر، ها قُوّאم خدאوند ب به אین معنا که آن. هستند» قُوّאم אهللا«אمامان . ۱

אین تدبیر . کند و אمامان نیز אز سوی خدא تدبیرکنندگان אمور مردم هستند یعنی کسی که کاری رא سرپرستی می
 .تعلیم مردمان و در بعد عملی مدیریت جامعه אست, در بُعد نظری

کلمۀ عریف، در אصطالح به کسی گفته  عرفای خدאوند در میان خلق אو هستند، عرفا جمع ،אمامان. ۲
چهرۀ سرشناسی אست، و אو نیز به )  و شهر برאی مثال یک روستا، قبیله(شود که در میان یک گروه جمعیتی  می
شناسد و مورد وثوق و مرאجعه مردم  אی که در آن حضور دאرد رא با تمام جزئیات می  تمام אفرאد مجموعه،خوبی
אند؛ همچنان  ها، بوده ع مردم در تدبیر אمورشان، به ویژه אمور مرتبط با حکومتאین אفرאد معموالً مرج. אست

                                                           
 .آمده אستکافی بخش אوّل אین خطبه در جلد نخستین کتاب . ٦٨
 .۲۵۵ص , ۲۴جلد , אألنوאر بحار؛ ۱۵۲خطبۀ , نهج אلبالغه. ٦٩
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 علمی אز غیر ،علم אمام به אشخاص نیز. אند گرفته ها مشورت و مدد می ها نیز در تصمیمات خود אز אین حکومت
 .אستشده  زیرא אو אز سوی خدאوند متعال برگزیده ؛روش متعارف אست

ورود אفرאد به بهشت رא منحصر در شناخت אئمه و همچنین شناخت متقابل ) مאلسال علیه(حضرت علی . ۳
که پذیرفتن والیت אمامان نیز بر مبنای  چنان آن, دאنند که אشاره به کارکرد آخرتی אمامت دאرد ها می אئمه אز آن

 אهل دوزخ خوאهند ،ندپذیرفتن آخرت אست و کسانی که אئمه رא אنکار کنند و אئمه نیز אین אفرאد رא نپذیرفته باش
 که آید می بربه عالوه، אز אین بیان به روشنی . سویه و متقابل باشد  אین شناخت و معرفت אمام باید دو بر  بنا. بود

 .نی نظر دאشته אست، نه هر کسی که بر مسند אمامت نشسته باشد، به אمامان معیّ)علیه אلسالم( אمیر مؤمنان
 به אین معنا که אگر کسی ؛گیرد، کارکرد אمامت אست ورد توجه قرאر می دیگری که در אین بخش مۀنکت. ۴

ثیرگذאر باشد تا زمینۀ أאدعای پذیرفتن والیت אئمه و شناخت אیشان رא دאرد، باید אین معرفت در عمل אو نیز ت
 אز سوی אمام ت אو برאیش محرز شود و אو رא אنکار کند،رستگاری وی فرאهم شود، אما אگر אمام رא بشناسد و حقانیّ

جا مرאد אز معرفت، تنها شناخت  در حقیقت، در אین.  و رאهی دوزخ خوאهد شدشود مینیز אین شخص אنکار 
که در معرفت خدא نیز، אحادیث فرאوאنی وجود دאرد که  همچنان. نیست بلکه אلتزאم به אقتضائات آن نیز هست

 .ین باور بدیهی فطری אست אقرאر و אلتزאم به א»معرفت אهللا« مرאد אز ،دهد نشان می
 : אست  تر مسئلۀ شناخت و معرفت אمام رא تبیین کرده روאیاتی دیگر نیز با تصریح بیش

 فجاءه אبن )אلسالم علیه(אلمؤمنین   عند أمیركنت جالساً«: عن אالصبغ بن نباته قال. ۱
 مِنْ אلْبُیُوتَ تَأْتُوא نْبِأَ אلْبِرُّ وَلَیْسَ﴿: وجلّ یا أمیر אلمؤمنین قول אهللا عزّ:  فقالءאאلكوّ

نحن אلبیوت אلتي أمر אهللا :  فقال٧٠،﴾أَبْوאبِهَا مِنْ אلْبُیُوتَ وَأْتُوא אتَّقَى مَنِ אلْبِرَّ وَلكِنَّ ظُهُورِهَا
، فمن بایعنا وأقر بوالیتنا فقد أتى ن باب אهللا وبیوته אلتي یؤتى منهأن تؤتى من أبوאبها نح

یا : ، فقال غیرنا فقد أتى אلبیوت من ظهورهاا و فضل علیناومن خالفن אلبیوت من أبوאبها
: )علیه אلسالم(فقال علي  ٧١﴾بِسِیمَاهُمْ كُلّاً یَعْرِفُونَ رِجَالٌ אلْأَعْرَאفِ وَعَلَى﴿أمیر אلمؤمنین 

، ونحن אالعرאف אلذین الیعرف אهللا إال بسبیل حن אالعرאف نعرف أنصارنا بسیماهمفن
م אلقیامة بین אلجنة وאلنار فال یدخل אلجنة إال من عرفنا معرفتنا ونحن אالعرאف یو

 لو شاء عرف وجلّ وعرفناه، وال یدخل אلنار إال من أنكرنا وأنكرناه ، وذلك بأن אهللا عزّ
אلناس نفسه حتى یعرفوه ویأتوه من بابه، ولكن جعلنا أبوאبه وصرאطه وسبیله وبابه אلذي 

عن אلصرאط ، فإنهم ضل علینا غیرنافمن عدل عن والیتنا وف: یؤتى منه، قال 
 ٧٢.»لناكبون

אلحسین بن محمد عن אلمعلى عن محمد بن جمهور عن عبد אهللا بن عبد אلرحمان . ۲
جاء אبن :  یقول)علیه אلسالم(سمعت أبا عبد אهللا «: عن مقرن قالعن אلهیثم بن وאقد 

 رِجَالٌ אلْأَعْرَאفِ وَعَلَى﴿ :یا أمیر אلمؤمنین:  فقال)علیه אلسالم(אء إلى أمیر אلمؤمنین אلكوّ
، ونحن אالعرאف ، نعرف أنصارنا بسیماهمنحن אالعرאف: فقال ؛﴾بِسِیمَاهُمْ كُلّاً یَعْرِفُونَ

 یوم  وجلّ عزّ، ونحن אالعرאف یعرفنا אهللاوجل إال بسبیل معرفتنا אلذین الیعرف אهللا عز
، وال یدخل אلنار إال رفناهאلقیامة على אلصرאط، فال یدخل אلجنة إال من عرفنا، ونحن ع

                                                           
 .۱۸۹/ بقره. ٧٠
 .۴۶/ אعرאف. ٧١
 .أعرאف) אلسالم علیهم(، باب أنَّهم ۲۴۸ ص ،۲۴ ج ،بحار אألنوאر ٧٢
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، ولكن جعلنا أبوאبه وصرאط وسبیله إن אهللا لو شاء لعرف אلعباد نفسهمن أنكرنا وأنكرناه ، 
وאلوجه אلذي یؤتى من ، فمن عدل عن والیتنا أو فضل علینا غیرنا فإنهم عن אلصرאط 
ب لناكبون ، والسوאء من אعتصم אلناس به، والسوאء من ذهب حیث ذهب אلناس، ذه

אلناس إلى عیون كدرة یفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلینا إلى عین صافیة 
فال یدخل אلجنة إال من عرفنا، ونحن عرفناه، وال . تجري بامور ال نفادلها وال אنقطاع
 ٧٣ .»یدخل אلنار إال من أنكرنا وأنكرناه

یا «:  فقال)یه אلسالمعل(  أتى علیاًءאعبید بن كثیر معنعنا عن حبة אلعرني أن אبن אلكوّ. ۳
؟ وما هما: الى قد أعیتاني وشككتاني في دیني، قالאلمؤمنین آیتان في كتاب אهللا تع أمیر
ما عرفت هذه و: قال ﴾بِسِیمَاهُمْ كُلّاً یَعْرِفُونَ رِجَالٌ אلْأَعْرَאفِ وَعَلَى﴿ :قول אهللا تعالى: قال

، ومن أنكرنا دخل  אلجنةنحن אالعرאف، من عرفنا دخل: ال، قال :إلى אلساعة؟ قال
 ٧٤.» ... אلنار

 ۸۷ و خطبۀ ۱۵۶بررسی حکمت 

به ) אلسالم علیه( ، علیآن رא توضیح دאدیم که در قسمت قبل نکات آن אستخرאج شد و ،۱۵۲در خطبۀ 
پردאزیم، حضرت   که אکنون به بررسی آن می۱۵۶های אئمه پردאخت، و در حکمت  بحث دربارۀ ویژگی

 :کند صفی دیگر אز אئمه بیان میو) אلسالم علیه( علی
 ٧٥؛عَلَیْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ

 .آنان رא طاعت دאرید كه در ناشناختنشان عذرى ندאرید
אلبالغه آورده אست، بنا به تصریح منابع  های نهج رضی آن رא در بخش حکمت אین عبارت کوتاه که سید

به شمار ) אلسالم علیه( אلمؤمنین  خطبه אست که אز خطب مشهور אمیر قسمتی אز یک،رضی پیش אز سید
 .آید می

و  אکرم مرحوم شیخ مفید אستاد سید رضی در کتاب אرشاد که شرح حال مقامات و شخصیت پیامبر
 بارۀ در ،کند و پیش אز نقل אین خطبه رא نقل می» کلمات אمیر مؤمنان«אست، در بخش  )אلسالم علیهم( אئمه

 :دهد ن توضیح میآن چنی
، وخالف طریق هل אلبدع ومن قال في אلدین برأیهفصل ومن كالمه علیه אلسالم، في أ

 :كالم אفتتاحهأهل אلحق في مقاله ما روאه ثقات أهل אلنقل عند אلعامة وאلخاصة، في 
أما بعد، فذمتي بما أقول رهینة وأنا به .  نبیه صلى אهللا علیه وآلهیאلحمد هللا وאلصالة عل«
 » ...عیمز

سنت و  شیخ مفید در אین مقدمۀ کوتاه قبل אز نقل خطبه به אین نکته אشاره دאرد که رאویانی ثقه אز אهل 
عام باشد، هم محدثان و هم אفرאدی אعم אز » אهل אلنقل«אگر مرאد وی אز . אند  אین خطبه رא نقل کرده،شیعه
تعبیر آغازین . قوّت سند و متن אین خطبه אستدهندۀ  گیرد و אین نشان می بر ها همچون مورخان رא در آن

                                                           
 . ۲۵۳ص  همان،. ٧٣
 .۲۵۴همان، ص . ٧٤
 .۱۵۶، حکمت هنهج אلبالغ. ٧٥
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درستی ) علیه אلسالم(אلبالغه ذکر شده، אندکی متفاوت אست و در אدאمه نیز علی  با تعبیری که در نهجرא خطبه 
 :کند  ضمانت می،אلعمل אست مطالب אین خطبه که در حقیقت یک دستور
عد، فذمتي بما أقول رهینة وأنا به أما ب.  نبیه صلى אهللا علیه وآلهیאلحمد هللا وאلصالة عل

علیكم بالطاعة وאلمعرفة بمن ال تعذرون بجهالته، فإن אلعلم אلذي هبط : أیها אلناس .زعیم
صلى אهللا علیه (אلنبیون إلى خاتم אلنبیین، في عترة محمد ) ما فضلت به(به آدم وجمیع 

ب אلسفینة، هذه یا من نسخ من أصالب أصحا!  فأین یتاه بكم؟ بل أین تذهبون؟)وآله
، نجا، فكذلك ینجو في هذه من دخلهامثلها فیكم فاركبوها، فكما نجا في هاتیك من 

! أنا رهین بذلك قسما حقا وما أنا من אلمتكلفین، وאلویل لمن تخلف ثم אلویل لمن تخلف
إني :  حیث یقول في حجة אلودאع)صلى אهللا علیه وآله(أما بلغكم ما قال فیهم نبیكم 

كتاب אهللا وعترتي أهل بیتي، وإنهما :  אلثقلین، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوאتارכ فیكم
أال هذא عذب فرאت . لن یفترقا حتى یردא علي אلحوض فانظروא كیف تخلفوني فیهما

 ٧٦. ... فاشربوא، وهذא ملح أجاج فاجتنبوא
حاً به אین معنا אشاره شده אلبالغه، تلمی  شده אما در نهج جا به وجوب معرفت و شناخت אمام تصریح در אین

 .אست، که ناشناخته بودن אمام برאی خلق توجیهی ندאرد، و معرفت و شناخت אمام بر همگان وאجب אست
 هجری نگارش یافته، نقل شده ۳۴۲ال نعمانی در س زینب אبی که توسط אبن אلغیبة אین خطبه در کتاب

 . کند  אشاره می،سنت و شیعه به نقل אین مطلب אز سوی אهل  و אو نیزאست
وأصدق אلصادقین في خطبته אلمشهورة אلتى روאها ) علیه אلسالم(وقال أمیر אلمؤمنین 
أال إن אلعلم אلذي هبط به آدم من אلسماء إلى אالرض وجمیع ما «: אلموאفق وאلمخالف

فضلت به אلنبیون إلى خاتم אلنبیین في عترة خاتم אلنبیین، فأین یتاه بكم، بل أین 
 فكما نجا في هاتیك ،ب أصحاب אلسفینة هذא مثلها فیكممن نسخ من أصالتذهبون یا

 یعنى عن אالئمة ـ، ویل لمن تخلف عنهم ن نجا فكذلك ینجو من هذه من ینجوم
 ٧٧» ـ )علیهم אلسالم(

 : نهج אلبالغه ذکر شده אست۸۷ ۀ بخشی אز אین خطبه نیز در قالب خطب
بَةٌ فَأَیْنَ یُتَاهُ بِكُمْ אلْمَنَارُ مَنْصُو وَאلْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ وَאلْآیَاتُ وَאضِحَةٌ وَفَأَیْنَ تَذْهَبُونَ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

أَلْسِنَةُ אلصِّدْقِ نَكُمْ عِتْرَةُ نَبِیِّكُمْ وَهُمْ أَزِمَّةُ אلْحَقِّ وَأَعْلَامُ אلدِّینِ وَبَیْ وَكَیْفَ تَعْمَهُونَوَ
 ؛رِدُوهُمْ وُرُوَد אلْهِیمِ אلْعِطَاشِلِ אلْقُرْآنِ وَحْسَنِ مَنَازِفَأَنْزِلُوهُمْ بِأَ

 ت وאسא ها هوید و دلیل ست אپا ها بر كه عالمت گردید مى و كى باز روید پس، كجا مى
در خاندאن پیامبرتان ! ؟سرگشتگى تا كى و چرא؟ گمرאهى تا كجا. تس אها برجا نشانه

ا ذكر جمیل و گفتار رאست ب. ان دیننپیشوאید، كه زمامدאرאن حقّ و یقینن ست אمیان شما
و چون شترאن تشنه كه به   حرمت آنان رא در دل بدאریدکپس همچون قرآن، نی. قرینند

  . دوند، روى به آنان آریآبشخور ر
و نعمانی   אإلرشادهای قبلی אین خطبه אست که شیخ مفید در  مؤید قسمت۸۷در وאقع אین بخش אز خطبۀ 

 .توضیح خوאهیم دאددر بخش نکات رא ین قسمت א. אند آورده به אلغیدر

                                                           
 . ۲۳۲ ص، ۱ ج ، شیخ مفید،رشادאإل .٧٦
 .۴۴ ص ی،محمد بن אبرאهیم אلنعمان، אلغیبة .٧٧
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  خطبهنکات

کنند، אطالق ندאرد، به אین معنا که אگر  به آن אشاره می) אلسالم علیه( پذیری که حضرت علی אطاعت. ۱
هایی  אند و ویژگی هر کسی بر ما فرمانروאیی کند ما موظف به אطاعت אز אو باشیم، بلکه אین אفرאد معین شده

 عمومی زندگی رא نیز شامل های  دאرند، و אین אطاعت אعم אز אطاعت حکومتی אست و رאهنماییمنحصر به فرد
 .شود  نمی،ها رא نشناخته אست  و شناخته نشدن אین אفرאد سبب معذور بودن کسی که آنشود می

ضیلت  אست که به عنوאن میرאثی گرאنبها אز آدم تا خاتم موجب ف٧٨پذیری אز אئمه آن علمی دلیل אطاعت. ۲
، قرאر )وآله علیه אهللا صلی (אنبیاء به مردمان خویش شد و در آخر در אختیار عترت آخرین پیامبر، حضرت محمد

 .گرفت
 که هر کس با אیمان به خدאی یکتا و אست، مثل سفینۀ نوح )وآله علیه אهللا صلی(אکرم  عترت پیامبر. ۳

) אلسالم علیه( علی . شدن حتمی نجات پیدא کرد بر آن سوאر شد אز طوفانی عظیم و غرق،پذیرفتن دعوت نوح
 .نماید دعوت می )אلسالم علیهم(بیت   کشتی نجات אهلبر مردمان رא به سوאر شدن ،در אدאمۀ خطابه

های  رא به نشانه )אلسالم علیهم(بیت  אهل) אلسالم علیه( نهج אلبالغه، حضرت علی ۸۷در بخشی אز خطبۀ 
کردند تا کاروאنیان  همچون تیرهای بلندی که بر باالی آن آتش روشن میکند که  آشکار در دین، توصیف می

کنند، و رאهنمایان אنسان به سعادت  ها رאه رא بیابند، אئمه نیز مسیر حرکت آدمیان رא مشخص می در بیابان
زنند،  چنگ می) وآله علیه אهللا صلی(אکرم  که دیگرאن به دאمان کسی جز عترت پیامبر در אدאمه אز אین. هستند

 .روید و چرא سرگشته و حیرאن هستید فرمایند پس به کجا می  و میکنند میאظهار تعجب 
دאرאن حق و אَعالم دین که  در אدאمه با یاد کردن אز عترت به عنوאن زمام) אلسالم علیه(حضرت علی . ۴

 ،قرאر  نند و چون تشنگانِ بیرتبه بدא ها رא با قرآن هم خوאهد تا آن شود، אز همگان می ها شناخته می دین به آن
چنین جایگاه رفیع عترت  ، عالقه نشان دهند و אین)אلسالم علیهم(بیت  برאی سیرאب شدن אز معارف אهل

در . کند و אشارۀ مضمونی به حدیث ثقلین نیز دאرد رא به خوبی توصیف می) وآله علیه אهللا صلی(אکرم  پیامبر
فرماید پیامبرِ  کند و می به خود حدیث אشاره می) אلسالم علیه(ی علאست אی که شیخ مفید روאیت کرده  خطبه

 : فرمودند٧٩شما در حجة אلودאع
، ل بیتيكتاب אهللا وعترتي أه: ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوאإني تارכ فیكم אلثقلین

أال هذא عذب . وإنهما لن یفترقا حتى یردא علي אلحوض فانظروא كیف تخلفوني فیهما
 ٨٠.وهذא ملح أجاج فاجتنبوא، فرאت فاشربوא

 ۱۰۹بررسی حکمت 

 ؛نَحنُ אلنُمرُقَةُ אلوُسطَی بِهَا یَلحَقُ אلتَالِی وَ إلَیهَا یَرجِعُ אلغَالِی
 .تاخته به ما بازگردد که پیش آن و, که אز پس ما آمد به ما رسد گاه میان رאهیم آن ما تکیه

                                                           
 .۳۱/  بقره،﴾ آموخت آدم به رא نامها] معانى [همۀ] خدא [كُلَّها؛ و אلْأَسْمَاءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ﴿. ٧٨
אکرم  ر منا و در روز عرفه در عرفات אز سوی پیامبرحدیث ثقلین در حجة אلودאع، ضمن خطبۀ غدیر در روز هجدهم ذی אلحجه، د. ٧٩

 .אیرאد شده אست) وآله علیه אهللا صلی(
 .۲۳۲ص ، ۱ ج ،شیخ مفید، رشادאإل .٨٠



 هفتمجلسه )/ ۲(مباحث اعتقادی نهج البالغه 

http://vu.hadith.ac.ir    M-eateghadi(2) 87-88 V. 01  

٦١

یز אین کلمه به صورت جمع به کار برده شده אست،  ن٨١در قرآن کریم. گاه אست کلمۀ نُمرُق به معنای تکیه
 .جا אین کلمه با وصف وُسطی همرאه شده אست در אین

אی אز אیشان  אی אز کاروאنیان جلوتر رفته و عده شوند که عده با אین وصف مردمان به کاروאنی تشبیه می
ماندگان  אند، بازگردند و در رאه  رفتهتا אفرאدی که جلوترگاهی در بین אین رאه الزم אست  אند، و توقف عقب مانده

نمرقة «ها همچون  به دیگر کاروאنیان برسند و با אین تشبیه و توصیف جایگاه אئمه رא تبیین کرده אست که آن
 .  محل رجوع و قرאرگاه مردمانند»אلوسطی

 نکات حکمت

 در حقیقت .وאن هدאیت یافتت ها می  هستند و در پناه آنءحامل دین و علوم אنبیا) אلسالم علیهم(אئمه . ۱
 . به عنوאن خط مبنا و ترאز شناختن و تشخیص عقاید درست אز نادرست אست) אلسالم علیهم(کارکرد אئمه 

گونه אستفاده کرده אست که אین وصف تمام خاندאن پیامبر  אین» نحن«אز کلمۀ ) אلسالم علیه(حضرت علی 
 .شود رא شامل می) وآله علیه אهللا صلی( אکرم
 :אند  فرموده)علیه אلسالم (که אمام باقر کنند چنان روאیات شیعه نیز به خوبی אین سخن رא تبیین می. ۲

 ٨٢قَحِا مَنّ عَفَلَّخَن َت مَ،قَحِنا لَك بِسَّمَ تَمَن
 مسیر حرکت به سوی ،به عنوאن ثقل אصغر در کنار قرآن کریم) אلسالم علیهم(چنگ زدن به دאمان אئمه 

کند و برאی אنتخاب رאه درست باید عالوه  که אنسان در אین عالم با אختیار زندگی می  چرא؛یدنما حق رא تبیین می
هم متمسک شود تا אز رאه رאست به زیاده دور نشود و فرאتر نرود و ) אلسالم علیهم( قرآن کریم بر אهل بیت رب

 . منحصر در אین رאه אست و رسیدن به هدאیت نیزه هدאیت، אز مسیر درست منحرف نشودیا قبل אز رسیدن ب
، نیست بلکه مرאد هر نوع  )אعتقاد به مقام خدאیی אئمه(  جا، معنای אصطالحی آن مرאد אز غلو در אین. ۳

پیش אندאختن یا تقدم خود بر אئمه אست به אین معنا که عملکرد ما نباید فرאتر אز پیامبر אکرم 
אلبته در آنچه به عنوאن مجموعۀ تعلیمی دین אز سوی אیشان  .باشد) אلسالم علیهم(و אئمه ) وآله علیه אهللا صلی(

ها   زیرא چنین نیست که همۀ رאه؛אین مسئله مبنای عقالنی نیز دאرد. نیز نباید کوتاهی کردאست عرضه شده 
 .کشاند رאهه می ما رא به بی،ها صحیح باشد، بلکه بعضی روش

 :کنند برאی تشخیص شیعیان برتر معرفی میرعایت אین وجه رא به عنوאن مالکی ) אلسالم علیه(علی 
 ٨٣. אلتاليقُلحَم یَهِبِ אلغالي ، وَعُ إلیهم یرجِ، אالوسط شیعتي אلنمطُ خیرَأال إنَّ

 چکیده

آیـد کـه در آغـاز خالفـت            نهج אلبالغه به موضوع אمامت پردאخته و بـه نظـر مـی             ۱۵۲ ۀهایی אز خطب    بخش 
 .אیرאد شده אست) אلسالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

 نهج אلبالغه بدאن אشاره     ۱۵۲که در خطبۀ    ) אلسالم علیه(אلمؤمنین   شده در نگاه אمیر    אمامان مقبول و پذیرفته    
 : رא دאرند خصوصیات ذیل ،فرمایند می

                                                           
 .۱۵/ ، غاشیه﴾].چیده [هم پهلوى های بالش  و مَصْفُوفَةٌ؛ نَمَارِقُ وَ﴿. ٨١
نقل شده ) علیهم אلسالم(مضمون אحادیث متعددی אز אئمه ؛ با אین ۴۲۴ ص ی، אلوאسطی بن محمد אللیثیعل، عیون אلحكم وאلموאعظ. ٨٢

 .۶۵۴ ص ی، شیخ طوس،مالي אأل: ک .، ر»تمسك بنا لحق، ومن تخلف عنا غرقمن «אست همچون 
 .۵ ص،  شیخ مفید،אألمالي .٨٣
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 . אند  قوאم אهللا هستند؛ یعنی אز سوی خدא تدبیرکنندگان و کارگزאرאن אمور مردمـ
אی که در آن  شناسند و אو نیز تمام אفرאد مجموعه  אو رא میعرفای خدאوند بر خلقِ אو هستند؛ یعنی مردمـ 

 . و مورد وثوق و مرאجعۀ مردم אستشناسد حضور دאرد رא با تمام جزئیات می
 אین ،و شناخت אیشان رא دאرد، باید در عمل אو نیز) אلسالم علیه(אگر کسی אدعای پذیرفتن والیت אئمه ـ 

 . معرفت אثرگذאر باشد
رא بشناسد و حقانیت אو برאیش محرز شود و אو رא אنکار کند، אز سوی אمام نیز وی אنکار אگر کسی אمام ـ 

 . و رאه دوزخ رא طی خوאهد کردخوאهد شد 
 : نهج אلبالغه به אین شرح אست ۱۵۶ و حکمت  ۸۷ ۀאز خطبאستخرאج شده برخی אز نکات  
 .  و معرفت אو الزم אستاختشن ناشناخته بودن אمام برאی خلق توجیهی ندאرد، پس باید אو رא ـ

 אطالق ندאرد، هستیم،پذیری بدین معنا که هر که بر ما فرمانروאیی کند موظف به אطاعت אز אو  אطاعتـ 
אین אطاعت אعم אز אطاعت حکومتی بوده . های معینی دאرند  حق ویژگیو אمامانِאست ها معین شده  بلکه אین

 .شود میمل های عمومی زندگی رא نیز شا و رאهنماییאست 
) אلسالم علیه(علمی אست که به عنوאن میرאث אز حضرت آدم ) אلسالم علیهم(پذیری אز אئمه  دلیل אطاعتـ 

 . ها رسیده אست تا خاتم و אز אو به آن
 که هر کس با אیمان به خدא و پذیرش אست نوح به مثابۀ سفینۀ) وآله علیه אهللا یصل(عترت پیامبر אکرم ـ 

 . آن شد אز هالکت حتمی نجات یافت سوאر بر،دعوت نوح
 אند و شود، با قرآن هم رتبه ه میها شناخت אند که دین به آن عالم دین عترت به عنوאن زمامدאرאن حق و אَـ

 .ها گروید  باید بدאن،مندی אز معارف אهل بیت برאی بهره
 :  بدین شرح אست نهج אلبالغه۱۰۹ אز حکمت به دست آمدهنکات  

 . توאن هدאیت یافت ها می حامل دین و علوم אنبیاء هستند که در پناه آن) سالمאل علیهم(אئمه ـ 
 . אست) وآله علیه אهللا صلی(عترت پیامبر אکرم ) אلسالم علیه( در کالم حضرت علی »نحن«ـ منظور אز 

 پیامبر אکرم אست که نباید عملکرد ما فرאتر אز) אلسالم علیهم(جا هر نوع تقدم بر אئمه   مرאد אز غلو در אینـ 
 .باشد و نیز در تعلیمات دین نباید کوتاهی دאشت) אلسالم علیهم(و אئمه ) وآله علیه אهللا صلی(
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 ۱۴۴بررسی خطبۀ 
بر جایگاه علمی אمام אمت אسالمی و جانشین پیامبر אکرم ) אلسالم علیه(در אین خطبه حضرت علی 

 :کند אز آن یاد می» رאسخان در علم«کند و با تعبیر قرآنی  تأکید می) وآله علیه אهللا صلی(
 وَوَضَعَهُمْ אهللاُ رَفَعَنَا أَنْ عَلَیْنَا وَبَغْیاً كَذِباً دُونَنَا لْمِאلْعِ فِي אلرَّאسِخُونَ أَنَّهُمُ زَعَمُوא אلَّذِینَ أَیْنَ

 مِنْ אلْأَئِمَّةَ إِنَّ ؛یאلْعَمَ ییُسْتَجَْل وَی אلْهُدَ ییُسْتَعْطَ بِنَا !وَأَخْرَجَهُمْ وَأَدْخَلَنَا وَحَرَمَهُمْ وَأَعْطَانَا
 ٨٨.سِوَאهُمْ یعَلَ تَصْلُحُ لَا مٍهَاشِ مِنْ אلْبَطْنِ هَذَא فِي غُرِسُوא قُرَیْشٍ
 كه یستم و دروغ به  ـقرآنند  ـعلم دאنایان  ـما نه ـ آنان پندאشتند كه یكسان كجایند

 محروم رא آنان و كرده عطا ما به گذאشته، فرو رא آنان و برده باال رא ما خدא. رאنند یم ما بر
 با رא هدאیت رאه. كرد برون آن אز رא آنان و آورد، در ـ خود عنایت ۀحوز ـ در رא ما دאشته،
 אند قریش אز אمامان همانا .جویند یم ما אز رא كور یها دل یروشن و پویند، یم ما یرאهنمای
 אمامت یطغرא و نیستند، آن درخور دیگرאن אند، شتهكِ هاشم خاندאن در رא آن درخت كه
 .אند ننوشته  ـهاشمیان  ـنام به جز رא
کند که אز  رآن کریم تعبیر رאسخان در علم آمده אست؛ قرآن در بارۀ آنان بیان میبرאی אوّلین بار، در ق

 . های رאسخان در علم אین אست که به אین אمر باور دאرند که تمامی حقایق אز جانب خدאوند متعال אست ویژگی
أُخَرُ مُتَشابِهَاتٌ فَأَمَّا كِتابِ وَكَماتٌ هُنَّ أُمُّ אلْهُوَ אلَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ אلْكِتابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْ﴿

 تَأْوِیلَهُ إِلَّا مَا یَعْلَمُאبْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَאلَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشابَهَ مِنْهُ אبْتِغَاءَ אلْفِتْنَةِ وَ
 ٨٩؛﴾مَا یَذَّكَّرُ ِإلَّا أُوْلُوא אلْأَلْبابِمِّنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ كُلٌّ אلرَّאسِخُونَ فِي אلْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِאهللاُ وَ

در بارۀ مرאد אین آیه، אز چند جهت بحث و אختالف نظر بوده و هست، یکی אز آن موאرد که با موضوع 
که אین دو  عطف شده אست، یا آن» אهللا«به » אلرאسخون فی אلعلم«درس ما مرتبط אست אین אست که آیا 

 . אستیناف אست» وאو«بین آن دو عبارت، » وאو«با یکدیگر پیوستگی نحوی ندאرند و عبارت 
شود که  مرאد آیه אین می אستیناف باشد، »وאو« در אین آیه »אلرאسخون« قبل אز کلمۀ »وאو«אگر حرف 

. א אستאفرאدی که رسوخ در علم אلهی دאرند، אیمان دאرند که همۀ قرآن، چه محکم و چه متشابه، אز جانب خد
 عطا رאسخان در علم قرآن رא به متشابهات حرف عطف باشد مرאد אین אست که خدאوند، علم »وאو«אما אگر 

، )אلسالم علیهم( در عین حال، باید توجه دאشت که طبق אحادیث فرאوאن אز אمامان אهل بیت .نموده אست
 ٩٠.خدאوند آگاهی אز قرآن رא به אین אشخاص برگزیده دאده אست

 بهنکات خط

کند که کسی جز אهل بیت پیامبر  در אین خطبه بر אین نکته تصریح می) علیه אلسالم(אمام علی . ۱
رא بر دیگرאن برتری بخشیده ) אلسالم علیهم(رאسخ در علم نیست و خدאوند אهل بیت ) وآله علیه אهللا صلی(

 کافی نبرده باشد و אدعای رسوخ بهرۀ) אلسالم علیهم(אست، و چنانچه کسی אز تعالیم دینی پیامبر و אهل بیت 
 . در علم کند بر אیشان ستم روא دאشته و سخن אو کذب אست

                                                           
 .۱۴۴، خطبۀ نهج אلبالغه. ٨٨
 .۷/ آل عمرאن. ٨٩
 .  אز حسن طارمی۳۲۰ ـ ۳۲۲، ص ۶نامۀ جهان אسالم، ج  در دאنش» تأویل«وع شود به مقالۀ در بارۀ אین موضوع رج. ٩٠
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، بدون شک برتری ظاهری نیست؛ زیرא در אین صورت »وَضَعَهُمْ وَ אهللاُ رَفَعَنَا«אز   جا مرאد حضرت در אین. ۲
گردند؛ بلکه مرאد، برتری علمی  و دیگرאنی که ظاهرאً برتری یافتند مشمول بیان אمام می شود شامل אیشان نمی

توאند به هدאیت  می) אلسالم علیهم(و حقیقی אست، پس אگر کسی طالب هدאیت باشد تنها אز طریق אهل بیت 
به . אین بیان حضرت متضمن منصوص بودن عترت پیامبر بر جایگاه هدאیت אست بر بنا. حقیقی دست یابد

مبر، ثقل אصغر هستند و نقش تبیین قرآن، که ثقل אکبر אست، عبارتی دیگر، مطابق حدیث ثقلین، אهل بیت پیا
 . رא دאرند
منقول אست و در ) وآله علیه אهللا صلی(אند؛ چنانچه حدیثی با אین مضمون אز پیامبر  אمامان אز قریش. ۳

 و אز )وآله علیه אهللا صلی(אین بود که کسی אز خاندאن پیامبر ) مهاجرאن(ماجرאی سقیفه نیز אستدالل אهل مکه 
جا برتری قبیلگی نیست بلکه  در אین) علیه אلسالم(אلبته مرאد حضرت علی . دאر خالفت باشد قریش باید عهده

אز باب یک نص אست که خدאوند متعال، אمامت رא در قریش و אلبته در تیرۀ خاصی אز אوالد هاشم قرאر دאده 
 . אند و بقیۀ قریش شایستگی אمامت رא ندאرند هتعیین نمود) وآله علیه אهللا صلی(אست و אین تیره رא پیامبر 

کارکرد אصلی אمامت، هدאیت אفرאد و متعالی نمودن شخصیت آنان אست و אمامان روشنگر אبهامات در . ۴
به عبارت دیگر، کارکرد دین، جهت دאدن אنسان به . های אعتقادی و معرفتی هستند אمور مختلف زندگی و جنبه

گیری رא هدאیت گویند و وظیفۀ  وאنین مشخص شده برאی تحقق אین جهتسمت توحید אست و مجموعۀ ق
 . אست) توحید(ها به سوی همین جهت  אمامان نیز رאهنمایی אنسان

 ۲بررسی خطبۀ 

אیرאد شده אست و حضرت در آن، در بارۀ آل پیامبر ) علیه אلسالم(אین خطبه در آغاز خالفت حضرت علی 
 : אند یان فرمودهنکاتی رא ب) وآله علیه אهللا صلی(

 أَقَامَ بِهِمْ دِینِهِ وَجِبَالُ كُتُبِهِ وَكُهُوفُ حُكْمِهِ وَمَوْئِلُ عِلْمِهِ وَعَیْبَةُ أَمْرِهِ لَجَأُ وَ سِرِّهِ مَوْضِعُ هُمْ
 אلْغُرُورَ سَقَوْهُ وَ ورَאلْفُجُ زَرَعُوא  آخَرِینَ قَوْماً یَعْنِي وَمِنْهَا فَرَאئِصِهِ אرْتِعَادَ وََأذْهَبَ ظَهْرِهِ אنْحِنَاءَ
 ییُسَوَّ وَلَا أَحَدٌ אْلأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ )وآله علیه אهللا صلى (مُحَمَّدٍ بِآلِ یُقَاسُ لَا אلثُّبُورَ وَحَصَدُوא
 وَبِهِمْ لْغَالِيא ءُ یَفِي إِلَیْهِمْ אلْیَقِینِ وَعِمَادُ אلدِّینِ أَسَاسُ هُمْ أَبَدאً عَلَیْهِ نِعْمَتُهُمْ جَرَتْ مَنْ بِهِمْ
 إِلَى אلْحَقُّ رَجَعَ إِذْ אلْآنَ ؛وَאلْوِرَאثَةُ אلْوَصِیَّةُ وَفِیهِمُ אلْوِلَایَةِ حَقِّ خَصَائِصُ وَلَهُمْ אلتَّالِي یُلْحَقُ
 ٩١.مُنْتَقَلِهِ إِلَى وَنُقِلَ أَهْلِهِ
 مخزن. אست هبرد رאه حق به گیرد پناه رא آنان كه هر و אست، سپرده ها بدאن پیامبر رאز
 كوه چون ،אمان در آنان نزد سنّت و قرآن ،بیانگر رא אو شریعت אحكام و پیامبرند علم

 אین אز و ؛ست אبرجا پا و ثابت و رאست ها بدאن אسالم پشت نگهبان، رא دین אفرאشته،
 هشتند آن یپا به فریب آب و كشتند، گناه تخم ؛مخالفان אز یگروه ۀبار در אست خطبه
 خاندאن با رא یكس אمّت אین אز: كه نرسیدند حقیقت بدین و درویدند، عذאب و شكنجه و

 آنان رتبت در رא אیشان نعمت ۀپرورد توאن ینم هرگز و پندאشت، نتوאن پایه هم رسالت
 درگذرد حد אز كه هر. یقینند ستون و دین ۀپای) لی אهللا علیه وآلهص (محمّد آل كه دאشت
 و אست אیشان خاصّ والیت حقّ. پیوندد بدیشان مانده، وא كه آن و گردد، باز آنان به

                                                           
 .۲خطبۀ , نهج אلبالغه. ٩١
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 ۀبایست كه جا بدאن رخت و رسید آن خدאوند به حقّ אكنون. آنان مخصوص پیامبر میرאث
 .كشید אوست

، »...أَهْلِهِ إِلَى אلْحَقُّ رَجَعَ إِذْ אلْآنَ«در جملۀ آخر אین خطبه ) علیه אلسالم(جا که حضرت علی  אز آن
شود  کند، مشخص می  معرفی می)لی אهللا علیه وآلهص(ه خود رא بازگشت حق به آل محمد بازگشت خالفت ب

 . شمارد می) وآله علیه אهللا صلی(که אیشان خود رא مصدאق آل پیامبر 

 نکات خطبه

אند، یعنی אسرאر علم دین نزد آنان אست و אیشان  حامالن علم دین) وآله علیه אهللا صلی(אهل بیت پیامبر . ۱
 . می موאضع دین آگاهی دאرند و باالترین جایگاه علمی رא دאرندبه تما
 . سازند אند و אنحرאفات دین رא زאیل می ، نگهبانان دین)علیهم אلسالم(אهل بیت . ۲
آنان که (و مقصّرאن ) אند آنان که אز حق تجاوز کرده(אیشان معیار سنجش عقاید و آرא هستند و غالیان . ۳

 . باید خود رא به آنان عرضه کنند و خود رא با אیشان بسنجند) אند  آن کوتاهی کردهدر معرفت حق و پیروی אز
مقصد کلی آن تحقق توحید در نظر و عمل אست، مالک و معیاری دאرد که همان אمامان אهل  دین که. ۴

 . بیت هستند یعنی توحید هم در رفتار و هم در وجود آنان تحقق و تجلی یافته אست
قرآن کریم بر . ، وصایت و ورאثت)سرپرستی(والیت :  אست אز صیصۀ مهم دאرند که عبارتאمامان سه خ. ۵

 :فرماید که می دو نکتۀ אوّل تأکید دאرد چنان
هُمْ ذِینَ یُقِیمُونَ אلصَّالةَ وَیُؤْتُونَ אلزَّكاةَ وَאلَّذِینَ آمَنُوא אلَّلِیُّكُمُ אهللاُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّما وَ﴿

 ٩٢؛رאكِعُونَ
ها كه  אند؛ همان ها كه אیمان آورده ست و پیامبر אو و آن א شما، تنها خدאیّست و ولسرپر

 ﴾.دهند یدאرند، و در حال ركوع، زكات م ینماز رא بر پا م
مفسرאن، محدثان و متکلمان، . در אین آیه אز والیت אشخاصی سخن به میان آمده که وصف معینی دאرند

אند که אوصاف مذکور، אشاره به شخص علی بن אبی   و نشان دאده کردهدر بارۀ مرאد אین آیه بحث و بررسی 
که  אز אین نص بر والیت، با توجه به אین. دאرد و در وאقع، نصّ بر والیت آن حضرت אست) علیه אلسالم(طالب 

 . نیز تعبیر شده אست» وصایت«نظر دאرد، به ) وآله علیه אهللا صلی(به دورۀ پس אز پیامبر 
در بارۀ حضرت علی ) صلی אهللا علیه وآله(دهد، پیامبر אکرم  گونه که تاریخ نشان می ، همانعالوه بر אین

نیز در سخنان خود بر אین موضوع تأکید ) علیه אلسالم(אند و علی  در موאرد بسیاری وصیت کرده) علیه אلسالم(
 پیامبر אکرم، علی بن אبی طالب نمود تا جایی که مردم در زمان حیات کرد؛ و هموאره אین مسئله رא بازگو می می

همچنین . אند دلیلی بر مدعای خود بیاورند مخالفان وصایت نیز تا کنون نتوאنسته. شناختند رא به عنوאن وصی می
حضرت علی هموאره در سخنان خود به אین نکته אشاره دאرد که مرאد אز جانشینی پیامبر، جانشینی علمی آن 

تنها ) صلی אهللا علیه وآله(د رא אز אین تفکر نادرست که مسئلۀ جانشینی پیامبر حضرت אست، و به אین وسیله אفرא
 . دאشتند אمری سیاسی و ظاهری אست، بر حذر می

 . אمامان هم در عالم ظاهر و هم در عالم حقیقی وאرث علم پیامبرند. ۶
در میان ) لسالمعلیه א(نکتۀ بعدی که حضرت در אین خطبه به آن אشاره دאرند جایگاه حضرت علی . ۷

 دین، بدون حافظ و مرאقب، رها אگر. مسلمانان برאی حفظ دین אست که نعمتی بزرگ برאی مسلمانان אست

                                                           
 .۵۵/ مائده. ٩٢
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دאد که  شد سرنوشت آن چیز دیگری بود و در کوتاه زمانی، چنان دگرگونی در אین عطیۀ אلهی روی می می
 .بود  قابل تشخیص نمیپوستین وאرونه،چونان 

 ۲۸بررسی نامۀ 

نصر بن مزאحم אز مورّخان . نصر بن مزאحم منقری نیز ذکر شده אستאثر  وقعة אلصفین نامه در کتاب אین
אوאخر قرن دوّم و אوאیل قرن سوّم هجری אست که مطالب خود رא با یک وאسطه אز אصحاب حضرت علی 

 . شین دאردبر خلفای پی) علیه אلسالم(نقل کرده אست و אعتقاد به برتری حضرت علی ) אلسالم علیه(
ماجرאی نوشتن آن، بنا به .  بیانگر مقدمات نبرد صفین אست،نهج אلبالغهאین نامه به همرאه نامۀ ششم 

گزאرش אبن אبی אلحدید אز אستادش، یحیی بن אبی زید، אز אین قرאر אست که پس אز جنگ جمل، معاویه به 
د که אمام به قاتالن عثمان که خلیفۀ برخاست و چنین אدعا کر) علیه אلسالم(مخالفت شدید با حضرت علی 

یکی אز אفرאد زאهد אهل قبیلۀ خَوْالنِ یمن به . پیامبر خدא بوده، پناه دאده אست و باید אین قاتالن رא تحویل دهد
نام אبو مسلم خوالنی نزد معاویه رفت و علت مخالفت אو رא با אمام علی جویا شد، و به אو گفت که تو نه سابقۀ 

پاسخ معاویه، ضمن .  علی بن אبی طالب هستیترאز همه אز نظر خویشاوندی و صحابی بودن هجرت دאری، ن
ها رא به ما تحویل دهد تا  تأیید سخنان אبو مسلم، آن بود که علی قاتالن عثمان رא پناه دאده אست و باید آن

אی  ه درخوאست کرد تا نامهتوאنست چنین نسبتی رא به אمام علی بپذیرد، אز معاوی אبو مسلم که نمی. قصاص کنیم
بنویسد و در آن ماجرאی قتل عثمان و تحویل قاتالن אو رא یادآور شود، تا تکلیف روشن ) علیه אلسالم(به علی 
وی نامه رא . نوشت و آن رא توسط خوالنی فرستاد) علیه אلسالم(אی به علی  به אین ترتیب معاویه نامه. گردد

گناه عثمان سخن گفت و  رאد نمود و در آن אز مظلومیت و کشته شدن بیאی אی تسلیم אمام کرد و خود خطابه
אما אبو مسلم، چون روز بعد آمد، با . قاتالن رא طلب کرد؛ אمام אز אو خوאست روز بعد برאی دریافت پاسخ بیاید

مردم زیادی که אز مضمون نامه مطلع شده و سالح برگرفته بودند موאجه شد در حالی که همه یک زبان 
אین صحنه و مذאکرۀ אبو مسلم با אمام، برאی אو روشن کرد که بحث قاتالن . »ما قاتل عثمانیم«گفتند  یم

عثمان، אز نظر אمام علی تمام شده אست و אساساً مخالفان و معترضان خلیفۀ سوم بسی بیش אز آن هستند که 
 در آن نامه، אز هر سه خلیفه به نیکی نکتۀ قابل توجه אین אست که معاویه. אمام علی چند نفر رא تحویل אو دهد

هدف אو אین بود که به نحوی אمیر . و قدאست یاد کرده و אمام علی رא به سبب مخالفت آن سه نکوهیده بود
مؤمنان رא خشمگین سازد و אمام رא به پاسخی تند و معترضانه، به ویژه در بارۀ دو خلیفۀ نخست سوق دهد و אو 

אما אین نیرنگ تحقق نیافت و . אی تحریک مردم شام و حتی مردم عرאق قرאر دهدאی بر אین برخورد رא بهانه
در وאقع، אمام در لفافه به معاویه گوشزد نمودند که אین . پاسخ אمام علی، پاسخی چند پهلو و غیر صریح بود

 .אی بیش نیست و پایه و אساسی ندאرد سخن بهانه
نوشت که در آن عالوه بر ) علیه אلسالم( دیگری به علی بن عاص نامۀ و بار دیگر معاویه با مشورت عمر

با دو خلیفۀ پیشین، آن حضرت رא به شدت نکوهش ) علیه אلسالم(ذکر کشته شدن عثمان و نیز مخالفت علی 
אین مسئله אز אین جهت . کرد و دلیل مخالفت אمام با خلفای قبل رא نیز حسد وی نسبت به دو خلیفه عنوאن کرد

אی   مسلمانان خلفا رא در مقام جانشین پیامبر خدא پذیرفته و خلفا نزد آنان אز אحترאم ویژهאهمیت دאشت که
 . آورندۀ نامۀ دوم معاویه، אبو אُمامۀ باهلی بود. برخوردאر بودند

پیرو .  نهج אلبالغه پاسخی אست به אین نامۀ معاویه و همچنین توضیحی در بارۀ بیعت و شورא۲۸نامۀ 
אند که אمامت  گونه אستفاده کرده אی אین در אین نامه در مورد مسئلۀ بیعت و شورא عده)  אلسالمعلیه(بیانات علی 
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هم به אین دلیل אمام بودند که مردم אیشان رא ) علیه אلسالم(אساساً یک אمر شورאیی אست و حضرت علی 
 . خوאهیم پردאخت۲۸جا به بررسی אین مطلب مطابق نامۀ  در אین. אنتخاب کردند

.  رא بررسی خوאهیم کرد۲۸گاه نامۀ  پردאزیم و آن  אبتدא به بیان عبارאتی אز نامۀ دوم معاویه به حضرت میאما
خدא پیامبرش رא «: نویسد وی خطاب به אمام می.  אستאبن אبی אلحدید آمده شرح نهج אلبالغۀنامۀ معاویه در 

אهم آورد که در طول سالیان به یاریش برگزید و אو رא به وحی אختصاص دאد؛ آنگاه گرد אو אصحابی رא فر
برترین و אرجمندترین אین אصحاب خلیفۀ אوّل بود که با مرتدّאن جنگید و همۀ مسلمانان رא بر محور . شتافتند

. پس אز אو خلیفۀ دوم بود که دאمنۀ فتوحات رא گسترش دאد و مشرکان رא به تسلیم وא دאشت. یک باور گرد آورد
های بعدی نامۀ معاویه حاوی بدگویی  عبارت. »یده شد و אو نیز همان رאه رא پیش گرفتگاه خلیفۀ سوم برگز آن

گاه بیعت  و حسود خوאندن אمیر مؤمنان و ناهمرאهی آن حضرت با دستگاه خالفت و تن زدن אز بیعت و آن
ام، دعوت אز آن و سرאنج) אلسالم علیه(אجباری אست، با אشاره به قتل عثمان و گرد آمدن قاتالن نزد אمام علی 

 .حضرت به تسلیم کردن قاتالن، رها کردن عناد و لجاج و تن دאدن به شورא
 لرسالته، وאختصه بوحیه وتأدیة )علیه אلسالم(أما بعد، فإن אهللا تعالى جده אصطفى محمدא 

، قد بلغ  حمیدאً، ثم قبضه إلیه رشیدאً، وهدى به من אلغوאیة فأنقذ به من אلعمایة،شریعته
. ومحق אلشرכ، وأخمد نار אالفك، فأحسن אهللا جزאءه وضاعف علیه نعمه وآالءه، אلشرع

وكانوא   بأصحاب أیدوه وآزروه ونصروه)علیه אلسالم(ثم إن אهللا سبحانه אختص محمدא 
، ، فكان أفضلهم مرتبة﴾أشدאء على אلكفار رحماء بینهم﴿ :كما قال אهللا سبحانه لهم

 אلخلیفة אالول، אلذى جمع אلكلمة، ولم אلدعوة وقاتل ،أعالهم عند אهللا وאلمسلمین منزلةو
ثم . أهل אلردة، ثم אلخلیفة אلثاني אلذى فتح אلفتوح، ومصر אالمصار وأذل رقاب אلمشركین

فلما אستوثق . אلخلیفة אلثالث אلمظلوم אلذى نشر אلملة، وطبق אالفاق بالكلمة אلحنیفیة
، وضربت له بطن ل، ونصبت له אلمكایدאالسالم وضرب بجرאنه عدوت علیه فبغیته אلغوאئ

 ودسست علیه، وأغریت به، وقعدت حیث אستنصرכ عن نصره، وسألك أن ،אالمر وظهره
لقد حسدت أبا بكر، . تدركه قبل أن یمزق فما أدركته، وما یوم אلمسلمین منك بوאحد

وאلتویت علیه، ورمت إفساد أمره، وقعدت في بیتك، وאستغویت عصابة من אلناس حتى 
تأخروא عن بیعته، ثم كرهت خالفة عمر وحسدته وאستطلت مدته، وسررت بقتله، 
وأظهرت אلشماته بمصابه، حتى إنك حاولت قتل ولده النه قتل قاتل أبیه، ثم لم تكن 

، ، وطعنت في فقههأشد منك حسدא البن عمك عثمان، نشرت مقابحه، وطویت محاسنه
ریت به אلسفهاء من أصحابك وشیعتك، ثم في دینه، ثم في سیرته، ثم في عقله، وأغ

حتى قتلوه بمحضر منك، ال تدفع عنه بلسان وال ید، وما من هؤالء إال من بغیت علیه، 
وتلكأت في بیعته، حتى حملت إلیه قهرא، تساق بخزאئم אالقتسار كما یساق אلفحل 
אلمخشوش، ثم نهضت אالن تطلب אلخالفة، وقتلة عثمان خلصاؤכ وسجرאؤכ 

فدع אللجاج وאلعبث جانبا، .  بك، وتلك من أماني אلنفوس، وضالالت אالهوאءوאلمحدقون
. وאدفع إلینا قتلة عثمان، وأعد אالمر شورى بین אلمسلمین لیتفقوא على من هو هللا رضا

فال بیعه لك في أعناقنا، وال طاعة لك علینا، وال عتبى لك عندنا، ولیس لك 
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 وحیث ، هو الطلبن قتلة عثمان أین كانوא إالوאلذى ال إله. والصحابك عندي إال אلسیف
 ٩٣... . ، حتى أقتلهم أو تلتحق روحي باهللاكانوא

با אنتشار نامۀ دوم در میان مردم، حضرت پاسخی رא به معاویه دאدند که در آن אز روش جدאل אحسن 
 :אستفاده نمودند و فرمودند
 لِدِینِهِ) صلی אهللا علیه وآله( مُحَمَّدאً אهللاِ אصْطِفَاءَ فِیهِ تَذْكُرُ كِتَابُكَ أَتَانِي فَقَدْ بَعْدُ أَمَّا 

 بِبَلَاءِ تُخْبِرُنَا طَفِقْتَ إِذْ عَجَباً مِنْكَ אلدَّهْرُ لَنَا خَبَّأَ فَلَقَدْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَیَّدَهُ لِمَنْ إِیَّاهُ وَتَأْیِیدَهُ
 دَאعِي أَوْ هَجَرَ یإِلَ אلتَّمْرِ كَنَاقِلِ ذَلِكَ فِي فَكُنْتَ بِیِّنَانَ فِي عَلَیْنَا وَنِعْمَتِهِ عِنْدَنَا یتَعَالَ אهللاِ

 تَمَّ إِنْ أَمْرאً فَذَكَرْتَ وَفُلَانٌ فُلَانٌ אلْإِسْلَامِ فِي אلنَّاسِ أَفْضَلَ أَنَّ وَزَعَمْتَ אلنِّضَالِ یإِلَ مُسَدِّدِهِ
 وَאلسَّائِسَ وَאلْمَفْضُولَ وَאلْفَاضِلَ أَنْتَ وَمَا مُهُثَلْ یَلْحَقْكَ لَمْ نَقَصَ وَإِنْ كُلُّهُ  אعْتَزَلَك
 دَرَجَاتِهِمْ وَتَرْتِیبَ אلْأَوَّلِینَ אلْمُهَاجِرِینَ بَیْنَ وَאلتَّمْیِیزَ אلطُّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ لِلطُّلَقَاءِ وَمَا وَאلْمَسُوسَ
 لَهَا אلْحُكْمُ َعلَیْهِ مَنْ فِیهَا یَحْكُمُ وَطَفِقَ مِنْهَا سَلَیْ قِدْحٌ حَنَّ لَقَدْ هَیْهَاتَ طَبَقَاتِهِمْ وَتَعْرِیفَ

 فَمَا אلْقَدَرُ أَخَّرَכَ حَیْثُ وَتَتَأَخَّرُ ذَرْعِكَ قُصُورَ وَتَعْرِفُ ظَلْعِكَی عَلَ אلْإِنْسَانُ أَیُّهَا تَرْبَعُ أَلَا
 غَیْرَ یتَرَ لَا أَ אلْقَصْدِ عَنِ رَوَّאغٌ אلتِّیهِ فِي لَذَهَّابٌ وَإِنَّكَ אلظَّافِرِ ظَفَرُ وَلَا אلْمَغْلُوبِ غَلَبَةُ عَلَیْكَ
 אلْمُهَاجِرِینَ مِنَ یتَعَالَ אهللاِ سَبِیلِ فِي אسْتُشْهِدُوא قَوْماً أَنَّ أُحَدِّثُ אهللاِ بِنِعْمَةِ وَلَكِنْ لَكَ مُخْبِرٍ

 אهللاِ رَسُولُ وَخَصَّهُ אلشُّهَدَאءِ سَیِّدُ قِیلَ یدُنَاشَهِ אسْتُشْهِدَ إِذَא یحَتَّ فَضْلٌ وَلِكُلٍّ وَאلْأَنْصَارِ
 أَیْدِیهِمْ قُطِّعَتْ قَوْماً أَنَّ یتَرَ وَلَا أَ عَلَیْهِ صَلَاتِهِ عِنْدَ تَكْبِیرَةً بِسَبْعِینَ) אهللا علیه و آله صلی(
 אلْجَنَّةِ فِي אلطَّیَّارُ قِیلَ بِوَאحِدِهِمْ عِلَفُ مَا بِوَאحِدِنَا فُعِلَ إِذَאی حَتَّ فَضْلٌ وَلِكُلٍّ אهللاِ سَبِیلِ فِي
 تَعْرِفُهَا جَمَّةً فَضَائِلَ ذَאكِرٌ لَذَكَرَ نَفْسَهُ אلْمَرْءِ تَزْكِیَةِ مِنْ عَنْهُ אهللاُ ینَهَ مَا لَا وَلَوْ אلْجَنَاحَیْنِ وَذُو
 رَبِّنَا صَنَائِعُ فَإِنَّا אلرَّمِیَّةُ بِهِ مَالَتْ مَنْ عَنْكَ فَدَعْ אلسَّامِعِینَ آذَאنُ تَمُجُّهَا وَلَا אلْمُؤْمِنِینَ قُلُوبُ
 خَلَطْنَاكُمْ أَنْ  قَوْمِكَ یعَلَ طَوْلِنَا عَادِيُّ وَلَا عِزِّنَا قَدِیمُ یَمْنَعْنَا لَمْ لَنَا صَنَائِعُ بَعْدُ وَאلنَّاسُ
 وَمِنْكُمُ אلنَّبِيُّ وَمِنَّا ذَلِكَ یَكُونُ یوَأَنَّ هُنَاכَ لَسْتُمْوَ אلْأَكْفَاءِ فِعْلَ وَأَنْكَحْنَا فَنَكَحْنَا بِأَنْفُسِنَا
 אلنَّارِ صِبْیَةُ وَمِنْكُمْ אلْجَنَّةِ أَهْلِ شَبَابِ سَیِّدَא وَمِنَّا אلْأَحْلَافِ أَسَدُ وَمِنْكُمْ אهللاِ َأسَدُ وَمِنَّا אلْمُكَذِّبُ
 سُمِعَ قَدْ فَإِسْلَامُنَا وَعَلَیْكُمْ لَنَا مِمَّا كَثِیرٍ فِي אلْحَطَبِ حَمَّالَةُ كُمْوَمِنْ אلْعَالَمِینَ نِسَاءِ خَیْرُ وَمِنَّا

 אلْأَرْحامِ وَأُولُوא یوَتَعَالَ سُبْحَانَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ عَنَّا شَذَّ مَا لَنَا یَجْمَعُ אهللاِ وَكِتَابُ تُدْفَعُ لَا وَجَاهِلِیَّتُنَا
 وَهذَא אتَّبَعُوهُ لَلَّذِینَ بِإِبْرאهِیمَ אلنَّاسِ یأَوْلَ إِنَّ یتَعَالَ وَقَوْلُهُ  אهللا كِتابِ فِي ضٍبِبَعْ  یأَوْل بَعْضُهُمْ
 وَلَمَّا بِالطَّاعَةِ یأَوْلَ وَتَارَةً بِالْقَرَאبَةِ یأَوْلَ مَرَّةً فَنَحْنُ  אلْمُؤْمِنِینَ وَلِيُّ وَאهللاُ آمَنُوא وَאلَّذِینَ אلنَّبِيُّ
 عَلَیْهِمْ فَلَجُوא) صلی אهللا علیه وآله( אهللاِ بِرَسُولِ אلسَّقِیفَةِ یَوْمَ אلْأَنْصَارِ یعَلَ אلْمُهَاجِرُونَ אحْتَجَّ
 أَنِّي وَزَعَمْتَ  دَعْوَאهُم یعَلَ فَالْأَنْصَارُ بِغَیْرِهِ یَكُنْ وَإِنْ دُونَكُمْ لَنَا فَالْحَقُّ بِهِ אلْفَلَجُ یَكُنِ فَإِنْ
 عَلَیْكَ אلْجِنَایَةُ فَلَیْسَتِ كَذَلِكَ ذَلِكَ یَكُنْ فَإِنْ بََغیْتُ كُلِّهِمْ یوَعَلَ حَسَدْتُ لْخُلَفَاءِא لِكُلِّ
 אلْجَمَلُ یُقَادُ كَمَا أُقَادُ كُنْتُ إِنِّي وَقُلْتَ عَارُهَا عَنْكَ ظَاهِرٌ شَكَاةٌ وَتِلْكَ إِلَیْك אلْعُذْرُ فَیَكُونَ

 وَمَا فَافْتَضَحْتَ تَفْضَحَ وَأَنْ فَمَدَحْتَ تَذُمَّ أَنْ أَرَدْتَ لَقَدْ אهللاِ وَلَعَمْرُ بَایِعَأُ یحَتَّ אلْمَخْشُوشُ
 بِیَقِینِهِ مُرْتَاباً وَلَا دِینِهِ فِي شَاكّاً یَكُنْ لَمْ مَا مَظْلُوماً یَكُونَ أَنْ فِي غَضَاضَةٍ مِنْ אلْمُسْلِمِ یعَلَ

 ثُمَّ ذِكْرِهَا ِمنْ سَنَحَ مَا بِقَدْرِ مِنْهَا لَكَ أَطْلَقْتُ وَلَكِنِّي قَصْدُهَا رِכَغَیْ یإِلَ حُجَّتِي وَهَذِهِ
 كَانَ فَأَیُّنَا مِنْهُ لِرَحِمِكَ هَذِهِ عَنْ تُجَابَ أَنْ فَلَكَ عُثْمَانَ وَأَمْرِ أَمْرِي مِنْ كَانَ مَا ذَكَرْتَ

                                                           
 .۱۸۵  ـ۱۸۷ ص، ۱۵ج ،  אلحدیدאبی אبن ،هشرح نهج אلبالغ. ٩٣
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 אسْتَنْصَرَهُ مَنِ أَمْ وَאسْتَكَفَّهُ فَاسْتَقْعَدَهُ نُصْرَتَهُ لَهُ بَذَلَ مَنْ أَ مَقَاتِلِهِ یإِلَ یوَأَهْدَ لَهُ یأَعْدَ
 مِنْكُمْ אلْمُعَوِّقِینَ אهللاُ یَعْلَمُ لَقَد وَאهللاِ كَلَّا  عَلَیْه قَدَرُهُ یَأتَ یحَتَّ إِلَیْهِ אلْمَنُونَ وَبَثَّ عَنْهُ یفَتَرَאخَ

 ٩٤؛قَلِیلًا إِلَّا אلْبَأْسَ یَأْتُونَ وَال إِلَیْنا هَلُمَّ لِإِخْوאنِهِمْ وَאلْقائِلِینَ
 محمّد خدא، كه یא شده یادآور نامه آن در. رسید من به تو ۀنام بعد، אما
 كه یارאنش אز یكسان به رא אو و نمود אختیار خویش دین یبرא رא) وآله علیه אهللا لیص(

 خبر دאشت، نهان ما رب تو אز شگفت یچیز روزگار همانا. فرمود ییار ،كرد تأییدشان
 אین در. برאفرאشت ما سر بر رא آن چتر كه نبوت نعمت و ما به خدא אحسان אز دאدنت
 به رא خود آموزگار كه آن یا رساند، هجر به خرما كه یهست یكس چونان یآور یاد

 آنچه אگر فالن، و فالنند אسالم در مردم برترین كه یبرد گمان و خوאند، مسابقت
 چه آن אز رא تو بود، نادرست אگر و آن אز بهره چه رא تو باشد درست جهت هر אز یא گفته
 ؟رهبر كه و رعیّت كه و فروتر كه و אست برتر یكس چه كه كار چه بدین رא تو ؟زیان
 و مهاجرאن نخستین میان نهادن فرق به رسد چه رא شدگان آزאد فرزندאن و شدگان آزאد

 یگفتار و »نارسا אست یآوאز «هرگز. אیشان یها درجه شناساندن و آنان رتبت ترتیب
 عالمان مجلس صدر رא خود ،ینادאن و نشیند، یدאور به یمحكوم كه سزא به نه אست
 .ببیند
 با كه رא آن و یبین ینم رא خویش یدست كوتاه و ینشین ینم خوددر جای  چرא مرد אی
 چه و خورد شكست یكس چه كه אین אز زیان چه رא تو ؟یگزین ینم אست سازگار تو قدر
 رאست رאه אز و یروאن یگمرאه بیابان در تو ؟برد رא یپیروز یگوچه کسی  كه אین אز سود
 אست،א پید تو نزد آن كه ست، אتو آگاهانیدن یبرא نه گویم یم آنچه من و گردאن، یرو
 رאه در رא مهاجرאن אز یمردم یبین ینم. ست אخدא نعمت  ییادآور خاطر به من ۀگفت بلكه
 حمزه  ـما شهید كه آن تا، بودند برخوردאر یفضیلت אز همگان و نمودند، شهید خدא

 رسول چون و گردید، ملقب אلشهدא سیّد به و نوشید، شهادت شربت ـ) علیه אهللا ةرحم(
. گردאند مخصوص تكبیرش هفتاد گفتن به خوאند، نماز אو بر) لی אهللا علیه وآلهص (خدא
 نهادند، خود אیبر فضیلت אز یذخیرت و دאدند رא خود ستد خدא رאه در یمردمان یبین ینم
 بهشت در كه خوאندند طیّارش گردید جدא یو دست و رسید یضربت رא ما אز ییك چون و
 كرد، ینه رא ستودن خود خدא كه نبود אگر و پرد، بال دو با كه אلجناحین ذو و برد سر به

 گوش در و ست، אآشنا آن با نانمؤم یها دل كه شمرد یبرم یفرאوאن یها فضیلت گوینده
 ما ،»یمپیما غربال در آب «و »مكوب سرد آهن «پس. ست אآوא خوش شنوندگان
 . مایند یها پرورده مردم و خدאییم یاه پرورده
ی زناشوی یسو دو אز و  ـریختیم یخویشاوند طرح و  ـآمیختیم در شما و ما كه אین
 ما אز رא پیشین فضیلت و دیرین عزّت رفتار، شما با همتا چون و كردیم برقرאر
 برאبرید ما با كجا و چگونه شما  ـآرد ینم در رتبت کی در رא شما و ما و ـ دאرد ینم باز
 شما אز  ـجهل אبو  ـزن دروغ و برخاست، )لی אهللا علیه وآلهص (پیامبر ما میان אز كه
 و بهشت אهل جوאنان سیّد دو ست אما אز و شما، אز אالحالف אسد و ما אز هللاא אسد و ست،א

                                                           
 .۲۸نامۀ , نهج אلبالغه .٩٤
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 אز و جهان زنان بهترین ست אما אز و گردید، آتش آنان نصیب كه یكودكان ست אشما אز
 رא شما و ست אها فضیلت رא ما אین אز بیش و ؛دوزخیان یبرא كشد هیزم كه آن ست אشما

 . ها فضیحت
 ده،دی  ـیكس هر جاهلیت در  ـرא ما شرאفت  ـو شنیده ۀهمگان [گوش رא ما אسالم پس
 یبعض خویشاوندאن، و«: فرماید كه نرسیده ما به رא آنچه آرد فرאهم ما یبرא خدא كتاب و

 به مردم سزאوאرترین«: یتعال یخدא فرموده و »خدא كتاب در رא دیگر بعض سزאوאرترند
 یول خدא و آوردند، אیمان كه آنان و پیامبر אین و شدند אو پیرو كه هستند آنان אبرאهیم
 و سزאوאرتریم ـ خالفت به پیامبر،  ـیخویشاوند خاطر به بار کی ما پس .»אست مؤمنان

 رسول  ـبا ینزدیك  ـبه אنصار بر سقیفه در مهاجرאن چون و دیگر، بار طاعت خاطر به
 موجب אگر پس. گردیدند پیروز آنان بر گذرאنیدند، حجت )صلی אهللا علیه وآله( خدא
 شما با نه ما با حق אست )אهللا علیه وآلهصلی ( خدא رسول با  ـیخویشاوند  ـیپیروز
 ۀهم بد من كه یپندאشت و ؛אست همان یدعو رא אنصار אست، بدאن جز אگر و ست،א

 تو  ـאست رאست سخنت و  ـאست چنین אگر. برخاستم آنان كین به و خوאستم رא ها خلیفه
 رא تو نه «باید خوאستن پوزش تو אز تا نیاید تو بر یجنایت אست خوאست بازی جا چه رא

 رאندند یم كرده مهار یبین یشتر چون مرא یگفت و ؛»تنگ تو بر عرصه نه و אست ننگ
 رسوא رא خود و یساز رسوא و ،یستود یكن نكوهش یخوאست كه خدא به .كنم بیعت تا

 و אستوאر یقینش گمان یب خود دین در و باشد مظلوم كه نقصان چه رא مسلمان. ینمود
 رسید خاطر به آنچه אز لیكن خوאندم، تو جز یبرא آوردم كه حجت אین كنار به یدل دو אز
 אو با چه دهند پاسخت كه رאست تو ،یآورد یاد عثمان با مرא كار سپس. رאندم زبان بر

 یو با جنگ در و بود تر بیش عثمان با אش یدشمن ما אز کی كدאم אمّا. یخویشاوند
 مردم كار به و  ـنشستن به رא אو و ندאشت دریغ یو אز رא خود ییار كه آن ؟رאهبرتر
 بر رא مرگ سپاه تا ورزید یسست طلبید، ییار אو אز یو چون كه آن یا وאدאشت  ـرسیدن
 אز یكسان چه دאند یم خدא «خدא، به نه ؟گردید یجار یو بر یאله حكم و كشید אو سر
 یאندك جز و یدیبیا ما نزد گویند یم خود برאدرאن به كه آنان و دאرند، یم باز جنگ אز شما
 . »شوند ینم حاضر جنگ در

 نکات نامه

 .بکر و عمر، به معاویه אرتباطی ندאرد برتری و فضیلت אبو. ۱
های אسالمی نسبتی و אز آن آگاهی ندאرد و אز عقد אخوت پیامبر  معاویه با אسالم و אرزش. ۲

لیه که אز همه چیز خود در رאه אسالم و قدر و منزلت مهاجرین אوّ) علیه אلسالم(با علی ) وآله علیه אهللا صلی(
 . אطالع אست گذشتند کامالً بی

در رאه دین، فدאکاری و گذشت بسیار نمودند و אز جایگاهی ) صلی אهللا علیه وآله(אهل بیت پیامبر . ۳
 .אی برخوردאر هستند ویژه

 .شوند  می و مردم به وسیلۀ آنان تربیت هستندشدۀ خدאوند ، تربیت)علیهم אلسالم( אهل بیت. ۴
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که אز کمک  در אین نامه به دفاع خود אز عثمان אشاره و معاویه رא אز אین) علیه אلسالم(حضرت علی . ۵
 . کند خوددאری نموده אست، نکوهش می, کردن به وی

رא به زور و אجبار ) علیه אلسالم( معاویه אین وאقعیت رא پذیرفته که پس אز ماجرאی سقیفه، حضرت علی. ۶
 .به مسجد بردندبرאی بیعت 
، نکوهش معاویه در بارۀ بیعت אجباری אمام علی با خلفا رא مدح خویش )علیه אلسالم(علی  حضرت. ۷
 .فرماید بر مسلمانی که مظلومانه به کاری وאدאر شود، عیبی نیست دאند و می می

 ۶بررسی نامۀ 

و אز جمله . آن رא نقل کرده אست بحار אالنوאرآمده و عالمه مجلسی هم در  وقعة אلصفینאین نامه نیز در 
هایی אست که حضرت به معاویه نوشتند، و در آن به دو אدعای معاویه ـ یکی شرکت ندאشتن معاویه و  نامه

 :فرماید دهد و چنین می خوאهی عثمان ـ پاسخ می و دیگری خون) علیه אلسالم(شامیان در بیعت با علی 
 یَكُنْ فَلَمْ عَلَیْهِ بَایَعُوهُم مَا یعَلَ عُثْمَانَ وَ وَعُمَرَ بَكْرٍ أَبَا ایَعُوאبَ אلَّذِینَ אلْقَوْمُ بَایَعَنِي إِنَّهُ

 یعَلَ אجْتَمَعُوא فَإِنِ وَאلْأَنْصَارِ لِلْمُهَاجِرِینَ یאلشُّورَ وَإِنَّمَا یَرُدَّ أَنْ لِلْغَائِبِ وَلَا یَخْتَارَ أَنْ لِلشَّاهِدِ
 یإِلَ رَدُّوهُ بِْدعَةٍ أَوْ بِطَعْنٍ خَارِجٌ أَمْرِهِمْ عَنْ خَرَجَ فَإِنْ رِضًا لِلهِ ذَلِكَ نَكَا إِمَاماً وَسَمَّوْهُ رَجُلٍ
 یَا وَلَعَمْرِي  یتَوَلَّ مَا אهللاُ وَوَلَّاهُ אلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلِ غَیْرَ אتِّبَاعِهِ یعَلَ قَاتَلُوهُ یأَبَ فَإِنْ مِنْهُ خَرَجَ مَا

 أَنِّي وَلَتَعْلَمَنَّ عُثْمَانَ دَمِ مِنْ אلنَّاسِ أَبْرَأَ لَتَجِدَنِّي هَوَאכَ دُونَ بِعَقْلَِك ظَرْتَنَ لَئِنْ مُعَاوِیَةُ
 ٩٥؛ وَאلسَّلَامُ لَكَ بَدَא مَا فَتَجَنَّ تَتَجَنَّى أَنْ إِلَّا عَنْهُ عُزْلَةٍ فِي كُنْتُ

 پس. پذیرفتند مرא یعتب سان بدאن هم كردند، بیعت عثمان و عمر ،بكر אبو با كه یمردم 
 ۀكرد نتوאند אست غایب كه آن و گیرد، خلیفه رא یدیگر نتوאند אست حاضر كه یكس

 فرאهم یمرد گرد אگر پس אنصار، و אست مهاجرאن آن אز شورא. نپذیرد رא حاضرאن
 عیب رא آنان كار یكس אگر. خریدند رא خدא یخشنود نامیدند، خود אمام رא אو و گردیدند
 سرباز אگر و گردאنند، باز شده برون آنان אز كه یجمع به رא אو آرد پدید یدعتب یا گذאرد
 رא خدא و رفته، مسلمانان رאه به جز و  ـپذیرفته رא دیگر یرאه  ـكه رאنند پیكار یو با زد،
 خرد ۀدید به אگر سوگند، جانم به معاویه. دאرد الزم خود بر كه رא آن آرد در אو گردن در
 بیزאرتر عثمان خون אز مردمان دیگر אز من كه یبین ،یدربر به سر אز رא هوא و یبنگر
 كه رא یچیز و یگردאن متهم مرא كه آن جز نمودم، یگیر گوشه آن אز كه یدאن یم و بودم،
 .אلسالم و ،یبپوشان אست آشكار برאیت

کنیم و به  اره میجا بدאن אش ذکر کرده אست که در אین بحار אالنوאرعالمۀ مجلسی نیز אین نامه رא در 
 :پردאزیم میبررسی نکات آن 

 النه بایعني אلذین بایعوא أبا بكر وعمر  ...أما بعد فإن بیعتي بالمدینة لزمتك وأنت بالشام
وعثمان على ما بویعوא علیه فلم یكن للشاهد أن یختار وال للغایب أن یرد وإنما אلشورى 

إماما كان ذلك هللا رضا فإن خرج من للمهاجرین وאالنصار إذא אجتمعوא على رجل فسموه 
أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على אتباعه غیر سبیل 

                                                           
 .۶نامۀ , نهج אلبالغه. ٩٥
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وإن طلحة وאلزبیر بایعاني ثم . אلمؤمنین وواله אهللا ما تولى ویصله جهنم وساءت مصیرא
ظهر أمر אهللا نقضا بیعتي فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء אلحق و

وهم كارهون، فادخل فیما دخل فیه אلمسلمون فإن أحب אالمور إلي فیك אلعافیة إال أن 
وقد أكثرت في قتلة عثمان . تتعرض للبالء فإن تعرضت له قاتلتك وאستعنت باهللا علیك

فادخل فیما دخل فیه אلناس وحاكم אلقوم إلي أحملك وإیاهم على كتاب אهللا فأما تلك 
ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هوאכ .  فهي خدعة אلصبي عن אللبنאلتي تریدها

لتجدني أبرأ قریش من دم عثمان وאعلم أنك من אلطلقاء אلذین ال تحل لهم אلخالفة وال 
وقد أرسلت إلیك وإلى من قبلك جریر بن عبد אهللا وهو من أهل . تعرض فیهم אلشورى

 ٩٦.אالیمان وאلهجرة فبایع وال قوة إال باهللا

  نامهنکات

بود و مردم بالد ) مهاجرאن و אنصار( مدینه پیشین، بیعت אهل ۀخلیفسه  אلگوی אنتخاب جایی که אز آن. ۱
 ،دش میکردند، یعنی آن بیعت موجب وجوب بیعت بر آنان نیز  دیگر، پس אز بیعت אهل مدینه باید تبعیت می

.  زیرא אو در شام بوده אستبود؛وאجب نیز ه در مدینه، بر معاوی) علیه אلسالم(  حضرت علی باאین بیعت بر بنا
 . کند  سخن معاویه رא אثبات میאساس بودن ایت، بی بدون אشاره به مسئلۀ وصنامهدر אین ) علیه אلسالم( علی

وقتی که مهاجرאن و אنصار با فردی برאی خالفت بیعت کردند، אگر مردمی אز אین بیعت تن زنند، . ۲
 . گردאنند؛ در غیر אین صورت تنها رאه در برאبر אین אفرאد، جنگ אست طاعت بازها رא به א مسلمانان باید آن

) אلسالم علیه(که علی  چنان. אنتخاب خلیفه و قوאم نظام אجتماع بر محاکمۀ قاتالن عثمان تقدم دאرد. ۳
אین  بر بنا. مودندخوאهی عثمان رא ن زند که אبتدא با אیشان بیعت کردند و بعد אدعای خون طلحه و زبیر رא مثال می

 .אی تقدم دאرد بر هر مطالبه) علیه אلسالم(بیعت با علی 
دهد که با مسلمانان همرאه شده و بیش אز אین سخن אز قاتالن  به معاویه دستور می) علیه אلسالم( علی. ۴

 . رت אستخوאند که علت آن دور شدن אز قد عثمان به میان نیاورد و אین بهانۀ معاویه رא فریبی کودکانه می

 چکیده

، حضرت به جایگاه علمی אمام אمت אسالمی و جانشین پیامبر אکرم نهج אلبالغه ۱۴۴در خطبۀ  
 . کند تأکید می) وآله علیه אهللا صلی(
کسی رאسخ در ) صلی אهللا علیه وآله( به אین نکته אشاره دאرند که جز אهل بیت پیامبر ۱۴۴אمام در خطبۀ  

م دینی پیامبر بهرۀ کافی نبرده و نزد אهل بیت دאنش نیاموخته باشند علم نیست و کسانی که אز تعالی
 . אند چه אدعای رسوخ در علم کنند، بر אهل بیت ستم روא دאشته چنان

جا برتری قبیلگی نیست بلکه אز باب یک نص אست که خدאوند  אند؛ אلبته مرאد در אین אمامان אز قریش 
 خاصی אز بنی هاشم قرאر دאده אست و همۀ قریش شایستگی متعال אمامت رא در قریش و אلبته در تیرۀ

 .אمامت رא ندאرند

                                                           
 .۳۶۶ ص ,۳۲ ج ,بحار אألنوאر. ٩٦
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אین . אین مردم باید آنان رא بشناسند و אز אیشان پیروی کنند بر برتری אمامان אز جانب خدא אست و بنا 
برتری، ظاهری نیست، بلکه حقیقی אست و بدین جهت אست که אیشان وسیلۀ هدאیت مردم به رאه 

مطابق حدیث ثقلین، ثقل אصغرند که مبّین ) علیهم אلسالم(به عبارتی دیگر אهل بیت . ندرستگاری هست
 . هستند) قرآن کریم(ثقل אکبر 

گر אبهامات در אمور  کارکرد אصلی אمامت، هدאیت אفرאد و متعالی نمودن شخصیت آنان אست و אمامان روشن 
 . אند های אعتقادی و معرفتی مختلف زندگی و جنبه

حامالن و نگهبانان و بنیان ) علیهم אلسالم(آید که אمامان  ی خطبۀ دو، אین نکات به دست میאز بررس 
אند و معیار سنجش آرאء و عقاید هستند، که سه خصیصۀ مهم אیشان، والیت، وصایت و ورאثت علم  دین

 .אست) صلی אهللا علیه وآله(پیامبر 
توאند جانشین پیامبر باشد  ی علم אست یعنی کسی می، ماجرא)صلی אهللا علیه وآله(ماجرאی جانشینی پیامبر  

 . حال، אمامان هم در عالم ظاهر و هم در عالم حقیقی وאرث علم پیامبرند. که علم دאشته باشد
های אسالمی نسبتی ندאرد؛ در  آید که معاویه با אسالم و אرزش ، אین نکات به دست می۲۸אز بررسی نامۀ  

شدۀ خدא هستند و مردم به وسیلۀ آنان  اهی ویژه برخوردאرند؛ زیرא تربیتبرאبر، אهل بیت پیامبر אز جایگ
 .شوند تربیت می

آید که نتیجۀ بیعت مردم در مدینه، هرچه باشد، بر معاویه  אز بررسی نامۀ شش، אین نکته به دست می 
بر هر ) معلیه אلسال(که بیعت با حضرت علی  وאجب אالتباع אست؛ زیرא אو در شام بوده אست و دیگر אین

 .אی تقدم دאرد مطالبه




