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چکیده

نسالبت سنجی بین خببه شقشقیه وکلیت میرا پیامبر اکر  و امیرمؤمنان
سالنت فرهنگی اسالالم را در قالب معرفت سالالیاسالالی امامت و والیت پدیدار میسالالازد .این
داوری از آن رو اهمیت مییابد که "خببه ناتما شالالقشالالقیه" را از سالالویی میتوان آیینه
تما نمای مهمترین تحوال سیاسی و اجتماعی دانست که نه تنها در جامع نهجالبمغه
که در کلیت میرا خاندان عصالمت بازتا یافته است و از سویی دیگر میتوان آن را به
مثابه تصدیق کننده راستین مسائلی دانست که زوایایی از فکر و فلسفه راستین زندگانی
را در علم و عمل دینی -حکومتی اما علی ترسالالالیم میکند .بدین سالالالان درمسالالالیر
اولیه ارائه پاسال به این پرسالش که وجود تقارن معنایی وتناسب محتوایی در بین میرا
فرهنگی اما  و خببه سالو نهج البمغه در خصالوآ آسیب شناسی حکومت پا از
پیامبر و تحوال جامعه عصالر آن حضالر حامل چه پیامی استا امکان این فرضیه
فراهم میشالود که امیرمؤمنان  در اندیشه سیاسی و کنشهای سیاسی و اجتماعی
خود دارای ممحظاتی اساسی و تعیین کننده بود که از جهان بینی توحیدی عقمنیت
مدنی و درایت سالیاسالی آن حضالر ناشی شده و براساآ "آموزههای اسم " مبتنی بر
قرآن کریم و سنت پیامبر اکر  قوا یافته و بیانگر نگاه متعالی و انسانی او به سیاست
و رهبری جامعه و ارتباط صالیانت اا حضالرتش با آن اسالت .چنین فرضالالیهای رساننده
این معناسالالت که وحد نظر و عمل در همه شالالئون اعتقادی و سالالیاسالالی امیرالمؤمنین
جریان یافته و در قالب "سالالیاسالالت متعالی" و"صالالیانت اا " 1که بدون تردید مهمترین
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اسالالالت .در مسالالالیر اخذ این معنا روش تفسالالالیری "هرمنوتی

عا " را به منزله چارچو

روشالالی این نوشالالتار برگزیدهایم تا به واسالالبه آموزههای شالالمیرماخر بتوانیم عمل تفسالالیر
متن (خببه شالقشقیه را در تبیین موقعیت زیست دینی -سیاسی گوینده آن معبوف

پژوهشهای نهج البلاغه ،زمستان  ،1399شماره67

به شرایط زمینهای متن به کار گیریم.
واژگان کلیدی

امسر مؤمنی امیآ لی ،قوبه گووونشووونسه ،نهجالبالغه ،امیمت ،یوووسییوووت ماعیلی،
لسینت ذام.
 .1مقدمه وبیان مسئله

رهبرا و پسشوورایی از مهعارین مروویسل فلرووفه یووسییووی ایووت و تر هعسن مبنی در نزد اندیشووعندا
یووسییووی جییگیهی ترووسیر مهم را تخرد اقا ووی

داد ایووت .زیرا وعیل مولرب جیمعه یی تهارین گووتل

جویمعوه یوووسوییوووی ،جیمعه اا ترقرردار از تهارین حترمت (اریوووور)821-131: 1765،وحترمت نسز
جزمبعر ه رهبرا و فرمینروایی نسروووت(اریوووور )113: 1765،امی درطرل نیریخ تسن رهبرا مولرب و
پسروا وعی تسر فیلووله هی و گی نعیرضووینی وجرد داگوواه ایووت .زیرا غیلبی اناخیب زمیمدار تراا مدیریت
جرامع ،هعرار راتوه مروووانسعی تی قلق وقر ،یدمهی ویووووح دانر و معرفت مردآ هرا لسعی داگووواه
ایوت(.فیراتی8228 ،آ .)111 :.ته بیرم دیگر ،مردآ جرامع گرنیگر نرجسحی ته یوورا حتعرانی ماعییل
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میگووورندوه ته قرایووواه هی وامسیل آنی نزدی نر تیگووود .ته هعسن دلسل میوس وتر 8یتی از نعیریف قرد
ازمفهرآ ودرم را این گرنه اراسه میوند « :درم بیرم ایوووت ازگوووینس ی
نحنق تخشوسد ته اراد و قرایوت قردگی در ی
َ
دراین ونر مشیروت دارند( ».نر.)11 :1712،

فرد یی گروهی از افراد تراا

ونر جععی ،حای ته رغم مخیلفت افراد دیگرا وه

نهجالبالغوه ته مثیته آیسنهاا نعیآنعی از ولست جییگی یوووسییوووی-الهی امسر مؤمنی امیآ لی در
جهوی ایوووالآ ،از معودود مار دینی ایوووت ووه نیثسرام مانیتل مردآ ی

جیمعه و نگرشهی وونرهیا

یوسییی پسشرایی فترا و ا انیدا هعی جیمعه را تی وضرح تیالیی منعتس میوند .در مان نهجالبالغه،
یورمسن والآ وه ته قوبه گونشنسه 7اگاهیر ییفاه از یرا نشینگر نگرشهیا رمی و بسلهاا مرلعینی
درآ دور ایوووت و از دیگریووورا تسوینگر انودیشوووه هویا عسق و ماعویلی نسودنی ،فرهنگی ،اجاعی ی
ویووسییووی رهبرا ماعیلی اندیر ،آگی  ،تسدار و جیمع االطراط می تیگوود(نهجالبالغه:قوبه )7وه ته رغم
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اندیشووه هیا یوووحی مردآ معیلوورش ،و نالش او در جهت نریووعه هعه جینبه اینی  ،نرانروواه از تیورهی،
نگرش هی ،اقالق ماعیلی و یتلست هیا منح رته فرد قریر لسینت وند .در نهجالبالغه آمد ایت:
« من ته طرر وع و ینسن در هعروییگی تی گوعی تهارین نر راتوه را ترگزیدآ( .هعچر گبی دلررز)
ته دنبیل گوعی افایدآ و نعیآ ورگوشم را (تراا الالح حیل و یعیدم دنسرا و اقروا گعی) ته ویر انداقام
نستریی اندوی ترد وه چشم آنهی را دید و تد تی آنهی نعیال داگاه ایت( ».نهجالبالغه:قوبه .)131
اتن مسثم تحرانی ته حرووییووست آ ح وورم در ر ییت اقالق انرووینی و ماعیلی نرجه ورد و این گرنه
اقالق را در مفهرآ وجردااش نبسسن نعرد ایت او می نریرد:
«در متاب امیآ لی ،اقالق انروینی تی نرجه ته گوی انری مرا یم میگرد نه ته وایوه حنرق
ا ابیرا .این اقالق یه رگاه دارد:
 -1مرتر ،ته فهم و درک انروی ایوت ،از این نتر وه انری ذانی تیید حتسم و داراا حتعت و منوق
تیگد
 -8مرتر ،ته ر غ ب انری ایت ،از این نتر وه طبسعت انری گبی ت را می پرندد
 -7مرتر ،ته ر گوهریه انری ایت ،از این نتر وه انری تیید فسف تیگد( ».تحرانی ،1711 ،ج:1
.)811
تودین نرنسوب ،آنچه ته راتوه امیآ لی و مردآ معیلووورش معنی میداد هعینی نشوووخسص انرا ی از
مرانب زیروان ترد وه از یورا ح رم درک میگد و در جریی رقدادهیا دینی و یسییی ته یوح عل
میریوووسود .این"انروووی نعویآ" و ترقرردار از "لوووسوینت ذام" ،داراا مبعر ه اا ویمل و هعه جینبه از
گوییراگی هیا انرینی ایت وه الو تر تیور لبی نربت ته گأ امیمایاش ،از طریق مویلعه یخنی و
ترنیمههیا او نسز مینرا تی یووح نالنست حتسعینه و عق ا انیدام رایاسن و ارزگی او آگنی گد .تراین
مبنی ،قوبه گونشونسه اثرا پرمحارا از این رهبرالهی و پسشراا حق گرا ایت وه مهم نرین یند اثبیم آ ،
داگوان نروبت معنییی نیآ تی مسراث فرهنگی ایالآ ،از جعله مندرجیم مان نهج البالغه ایت .هعچنینته
ترآیند مبعر ه مسراث یووسییووی میندگیر آ ح وورم و یووییر پسشوورایی مع وورآ چر قوبه غدیریه
ریوورلالله( طبریووی1527 ،ق ،.ج ، 66: 1اتنطیووال 1521 ،ق 535 :و ،)...قوبه فدوسه ح وورم
زهرا( قوبه ح ورم زهرا ،)1715،منیظرام یوسییی امیآ مبابی  ( سرمی الفهینی:1731 ،
 ،)783-883والآ امیآ رضووی در امیمت(اتن گووعبه حرانی )513-511 :1712 ،و ....نسز ته لووررنی
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و گوووعی را از زنبسرهیا ذلت و حلنههیا یوووام آزاد وردآ .این نالش و نتیپر تراا یوووتییوووگزارا در تراتر

39

هعویهنوگ مؤید دریوووای و ا ابیر این قویته نیریخی ترد و لل هعه د یوا و نندهیا امیآ لی  را
دراین یوووخنرانی تخرتی نبسسن مینعیید .وجرد مالزمهاا لوسف در مسی ولست متاب نشوووسع و من جعله
نهجالبالغه تی قوبه گونشنسه ،هیرمرنی تدیعی پدیدآورد وه نتر محننسن حرز مار ایالمی را ته محارا
و م یمسن ،تالغت و جیمعست نگرگی این قوبه جلب نعرد ایت.
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این درحیلی ایت وه درک این هیرمرنی و هعیهنگی وه مهعارین یند حنینست این قوبه و محاراا
آ ایووت در اولسن نگی و گوویید از ظیهر آ ته راحای و تدو نیمل لووررم نگسرد .تدین یووی  ،و تی نرجه ته
مرویلها لزوآ گنیقت محاراا قوبه تر اییال مسراث فرهنگی امیآ و اهل تست پسیمبر پریر اللی
نرگوایر این ایوت :وجرد ننیر معنییی وننییووب محارایی درتسن مسراث فرهنگی امسرمؤمنی امیآ لی
وقوبه یورآ نهج البالغه حیوا چه پسیمی تراا مخیطبی مان ایوت؟ در این منیله ،اناخیب روش نفرسر
هرمنرنستی تی رویتردا نبسسنی ته قوبه یورآ در رایایا روگن گد جنبههییی ایافهیمی لررم گرفاه
وه در یلب ولعیم ،جعالم و ایووواعیرام امیآ لی  مورح گردید و گووویید جز گذگوووت زمی و تلرغ
فترا مرولعی هی وه در گذار از امراج گوبهیم و فانه هی حیلل گردید ،را تهارا تراا ننریر آ هی وجرد
نعی داگوت .چه ،فرازهیا ولسدا این قویته قی  ،مر عستهیا ترسیر حسینی ح رم امسر را پس از
رحلوت ریووورل اورآ توه نحرا در معر

ارزیویتی رار می دهود وه مرووویسلی مینند نگرش ا انیدا و

ارزگوووی ،دفی از حنسنت و مبیرز تر یووور نیویل وایب(مانی هندا1111/. 1521 ،آ :.ج،11

،617

ح )78161گورایط اجاعی ی ،فرهنگ یسییی و روا گنییی عرمی جیمعها پس از پسیمبر اورآ هم
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ته مسزا یتل نرجهی روگن می گرد.
 .2چارچوب روشی و مفهومی
 .1 .2روش تحلیل خطبه

تراا نحلسل قوبه گوونشوونسه امتی تهر گسرا از روش هیا مخالفی وجرد دارد امی تهارین روگووی
وه تراا نفرووسر و نحلسل محارایی قوبه گوونشوونسه موعح نتر رار گرفت رویترد هرمنرنستی ایووت وه
تدلسل جیمعست در فهم نیریخی ،زتینی و من ووردییتی مؤلف از آنچه قلق ورد مررد تهر وا ع گوود .الباه از
تسن انرا هرمنرنسو هوی توه هرمنرنسو

ویآ و از مسی مافترا مورح این حرز ته گوووالیرمیقر اناخیب

گردید5.مهم نرین لت این روا آورد ،هعچنی وه قراهد آمد ،نزدیتی تروسیر زیید هرمنرنس

گالیرمیقر

ته نفییوسر ینای و اجاهیدا ایت وه تورر قی  ،هعرار در طرل نیریخ مررد ایافید مفررین گسعه رار
گرفاه ایت.
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 .2 .2تناسبات موجود در منش اجتهادی شیعه و روش تفسیری هرمنوتیک عام

تر مبنیا نتر گوووالیر میقر« :مفرووور مینراند تی انخیذ روش و ویر جدا ،ته منیلووود مؤلف و حنسنت
سنی مرتر ،ته اثر دیت ییتد( ».السید  .)11 :1733 ،تراین اییال ،گالیرمیقر گیق ههیا مهعی مینند
«حفظ نست مؤلف ،وفیدارا ته اتعید مفهرمی مان و ایووافید الوورلی مفروور از تهر هیا دینی در وشووف و
مروولعی ته ویر رفاه ایووت .لذا تی منییرووه روش هرمنرنس
ق ر

یآ و روش نفرووسرا محننی مروولعی  ،در

ادراک این قوبه ،ترآیند هیا زیر حیلل می گرد:

 -1زتی ته ویر رفاه در مان مررد نفرووسر(در اینبی قوبه گوونشوونسه) اهعسای ترووسیر داگوواه و در عل
نفرووسر ننشووی زند و ایووییووی دارد .منترر از زتی  ،گووسر هیا مخالف انانیل معنی ،نتسر زتی رمز ،زتی
یوعبلس  ،زتی

لم ،زتی ادتی و زتی

رط ایت (ر.ک گیور .)113 :1718 ،این مبیح درگذگاه نسز

وم و تسر در یلبهیا دیگرا مینند لم راست ،لرآ ادتی ایوالمی ،والآ و فلروفه ایوالمی ،ن رط و
رفی و الرل فنه مورح گردید ایت(.ر.ک یعسدا روگن823 :1717 ،و.)886
 -8مویهسوت نفروووسر مان دینی ،چوه از طریق هرمنرنسو
والیوس

یآ تیگووود و چه از رهگذر مبینی نفییوووسر

در نزد مفرورا ایوالمی ،ته هر رو وشف و تیزنرلسد منیلد و پسیآ هییی ایت وه در تون جهی

تسنی نگرگوی مؤلف نهفاه ایوت ،نه معنی تخشسد ته مان .از هعسن رو ،عل نفرسر هنبیرمند و ته ی د
د سنی مینند وشوف قرا

نهفاه در امرر طبسعی می تیگد وه گرچه در نگی غسر مرلح نیمرسی ایت ،ولی تی

لرازآ فنی و آزمییشگیهی تخرتی دید و ادراک می گرد.
 -7امیآ لی  گووخ ووسای فرانیریخی داگوواه و ق وویل انرووینی و لووفیم ماعیلی او فیرغ از هر
ج رافسی و ا لسعی یتلست آ را دارد وه تیرهی و تیرهی مررد نفحص و ترریوی اندیشوعندا و محننی در حرز
هیا معیرط گرنیگر رار گسرد.
 -5نروووبسوت گرایی درمعویرط دینی و رل ته دآ امتی دیووواریوووی ته فهم مویتق تی وا ع ته تهینه
معرفت گوونییووی نبرتی هعی در تی ارزش ایووت وه داگووان جزمست و قشووتی در پذیرش گزار هیا
معرفای تدو دلسل و ترهی .
 .3 .2بررسی مفاهیم

الف .یسییت ماعیلی
فرهنگ واژ «یوسییت» داراا مفهرمی پسچسد  ،عسق و معینی ماعددا ایت .پسچسدگی مفهرآ این
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نحلسل مار را ته نحرا لووررم تندا ورد وه مبینی و الوورل وینرنی آ ر هی ایووت نریووط محننی

41

فرهنگ واژ ته رامل ماعددا چر اگووارال لفتی ،اگوواراک معنرا ،دآ نعسن و نیروگوون ترد لعرو
مفهرمی و مرضور ی واژ  ،مروأله نعسز م ویدیق و مرارد یوسییوی از آنچه وه غسر یوسییوی ایت و تریت
وجرد ترداگوتهی و ن وررام گرنیگر ازیوسییت و ننر دید فرهنگ هی در مررد آ و ویرتردهیا ماعدد و
مانر آ تریت در جهی معیلوور ترمی گردد(.جعشووسدا )71 :1715،در نبسسن مفهرآ یووسییووت آ را از
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ونر ارادا انرووی و ماعلنیم آ (فیراتی )126 :1765 ،و زندگی روزانه((Leftwich,1984:84نی درم
یووسییووی و حترمت) (Robert,2012و از مرا یم حنرق (گووریف رگووی1517 ،ق ،)716/1:.لوورا،
مروووانسم الهی( قعسنی )811/17 :1731،نووی حتم و ننبسووه(ملتم )123 :1783،و چگرنگی یووولوووه
( (Eston,1999:5و زرنگی و جزآ نعریف ورد اند.
می در نعریف و تسی چسروای یوسییوت ترآنسم وه یوسییت «مرا یم گؤو و حرایت از م یلح و آنچه
در قرر و گووییروواه آدمی(».جعشووسدا )12 :1713،در رلووه عرمی ایووت.ق وولت ماعیلی ترد تسینگر
معنریت و اتانیا یوسییوت تر پیوی ،ف ییل ترنراقال ی و دورا از رذایل اقال ی و لفیم نیپرندایت .ته
تسی دیگر یوسییوت ماعیلی هعی یسییای ایت وه فیراتی آ را را ریسد ته یعیدم رایاسن دوجهینی
و اموویآ قعسنی آ را "الهی" و از "گوووؤو پسویمبرا و اموویموی " و "لووورا ،مروووانسم الهی"مورح در رآ
(قعسنی)578-571/17 :1731 ،دانراهاند.
ب .لسینت ذام
لسینت ذام در الل ته مفهرآ پییدارا از قریشان و نگهبینی از قرد و حفظ قریر ایت .ظیهرا این
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مفهرآ اولسن تیر نریط روا سر ترط ییفت .از نتر آنی نعییل اللی و وشر السل هر مرجرد زند بیرم
ایت از ،غریز لسینت ذام(پنیهند  )3 :1711 ،و یسررو در این مررد ته دویت داگان قرد و جلرگسرا
از انعداآ و آنچه وه ته هرای و حسیم مرجرد لوعه می زند اگیر دارد(تر  .)181 :8376 ،آگریاسن آ
را تی نعبسر" شق" ولف می وند) (Wolfson, 1934: 196و ایتسنرزا ینر لسینت ذام را این میداند
وه«هر گید از این حس وه در قرد ایت ،می ورگد نی در هراسر پییدار تعیند(ایتسنرزا.)138 :1711 ،در
نگی می لسینت ذام انرینی دو تعد میدا و معنرا یی ماعیلی دارد .تعد میدا نالش انری تراا تنییت امی
تعد معنرا و ماعیلی لسینت ذا م بیرم ایت نالش انری تراا قرد میند در لراطی وه گزینر نعرد
و تدا ماعهد گردید ایت .در این نرگایر لسینت ذام در مررد امسرمؤمنی

لی لسینت ذام معنرا

و ماعیلی ایت وه تسینگر نالش ح رم تراا میند در مرسر لرا ،مرانسم الهی و حفظ وعیالم ماعیلی
قریر در رله یسییت و در ترقررد تی مردآ

ر قریشان ایت.
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.3محتوا ،اهمیت وجایگاه خطبه شقشقیه

ن وریح ترقی از وا عستهیا یوسییی پسر آمد پس از رحلت ریرل اورآ مرجب گردید ترقی از
نریروندگی نیریخ لودر ایوالآ در تراتر الویلت قوبه گونشنسه مرضع گرفاه و آ را ته غسر امیآ لی
نرووبت دهند .الباه مدافعینی ازهر دو فر ه نروونن ونشووسع نسز درلوودد دفی مروواند از جییگی نهج البالغه
ته گرح نهجالبالغه وب الدین راوندا ( 337هوووو .ق) (راوندا )1765 ،اگیر ورد وه ته قوبه گنشنسه
پرداقاوه و لوت نویآ گوذارا آ را تسوی ورد ایوووت 6،یی ته "م ووویدر نهج البالغه و ایوووینسد " اثر یوووسد
بدالزهراد حروسنی(حرسنی1521 ،هوووو ).اگیر ورد .ولی آنچه ترقی را ترآ داگاه نی ایانید این یخنی
توه امسرالعؤمنسن  را مررد نردیود یی انتیر رار دهند ،ننهی ا ارا  ،نند و نرتسخ آ ح ووورم نروووبت ته
علترد تع ووی از لووحیته و اناخیب قلفیا پسشووسن ترد وه تی اجاهید قرد فرلووتهیا یووسییووی پس از
رحلت پسیمبر را ته یورد الل درم و منیآ م یدر وردند .ته هرحیل فرزند اترطیلب دراین یخنی
نویمول ترانگسز ووه تی تالغت منح ووور ته فردا تسی میگووورد ،ته روگووون گرا اذهی مخیطبی پرداقاه
ومریسلی را ته این گرح نبسسن می وند:
 -1گوییرواگی ،و اولریت آ ح ورم تراا رهبرا و امیمت امت امیآ در این قوبه گییراگی و
اولریت قرد نرووبت ته رهبرا جیمعه و جینشووسنی پسیمبر وه مهم نرین وجه مروویسل یووسییووی آ زمی
ترد ایت ،آگتیرا تسی میوند.

ْ
َ َ
ْ َ َ َ ُّ ْ
ل ال ُق ْطب م َن َّ
الر َحی ين َحد ُر َعّن َّ
« أ َّن م َحلی منها مح
السي ُل(»...نهج البالغه :قوبه )7
ِ ِ
ِ
ِ

این هعی وا عسای ایووت وه پسر از این ترضوورح در والآ ریوورل الله  مورح گوود و ننریبی هعه
محننی مرلعی و غسرمرلعی درآ انفیق نتر دارند.

3

 -8نیروایی و نیمردمی هیا ترووسیروه ته رغم این گووییروواگیهی درمررد آ ح وورم ا عیل گوود تی زتی
نلعسح و ته لررم تلس ی در این یخنی تیزنیب دارد .تراا نعرنه:
َ

ََ ً َ

ُ

«فيا عجبا َبنا ُه َو ی ْس َت ِقيل َها ِف َحي ِات ِه( »...نهج البالغه :قوبه .)7

 -7انحراط نیریخی :قوبه گونشونسه ته قرتی نشوی میدهد وه اناخیب هسچ ی از قلفیا یه گینه
ترایویال معسیرا مشوخص و مبانی تر گر الهی نبرد ولرفی رواتط چند یریه رمی و ینن بسلگی مبنی
ترد ایووت .تراا مثیل نشووتسل گوورراا مررد اگوویر ح وورم دراناخیب قلسفه یوورآ را مینرا یتی از این
یریههی دانرت.
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ترآمد و ته ویت در اثبیم لوحت والآ گونشونسه ،ایونید ترجراه اا را معرفی ورد اند 3.از جعله می نرا

43

َ

َ

َ

ُْ

« َج َعل َها ِف َ ََج َاع ٍة َز َع َم أّن أ َح ُدُه( »...نهج البالغه :قوبه .)7

 -5فیلووله گرفان ندریبی مردآ از نعلسعیم پسیمبراورآ  در دورا قلفیا یووه گینه وه تی گذگووت
زمی  ،ته حد تحرا ریسد و در ی
َ

َّ

َ

َ

گررش عرمی ته ال قلسفه یرآ مناهی گردید.

ُ َ ْ ُ َّ
ُ
اَّلل ِبخ ْب ٍط َو ِ َِشاس( »...نهج البالغه :قوبه .)7
«فمّن الناس لعمر ِ
ِ

ٍ
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 -3تسعوت لوووحسح :تعود از پسویمبر طبسعی نرین ومردمی نرین نر تسعوت ،هعی ترد وه در مررد
گووخص ح وورم امسر نحنق ییفت .آ ح وورم بل از پذیرش درقرایووت مردآ ،گوور ،تسعت آزادانه
مردآ تی قرد را در مالد یآ مررد نیوسد رار داد و این در عل نحنق پسداورد.
َ

َّ

َّ

َ

َّ

« ف َما َر َاعّن ِإَّل َو الن ُاس ك ُع ْر ِف الض ُبع( »...نهج البالغه :قوبه .1)7
ِ

ِ

تی این حیل نحریتیم پسعی گووتنی وگووییعه افتنی منیفنی وه تی دآ نحعل دالت لرا از یوورا
یوورا ثرونعند بییل وحای گروهی ازلووحیته لوویحب نیآ نرأآ گوود ،یووسییووت گذارا عرمی ح وورم
امسر را ته یرا حرادث تحرانی یرق داد.
 -6ننر اتزارا حترموت و رهبرا :امویآ لی هسچ گرنوه ال وه ذانی یوی نعوییل گوووخ وووی ته
حترمت و درم نداگووت وهرگز ته مثیته هدفی مرووانل ته آ نعی نگریرووت ،تلته آ ح وورم مرووأله
حترمت و رهبرا را ننهی ته منزله اتزارا تراا حفظ ارزشهیا الهی – انرووینی دانروواه و برر از این معبر
دگووورار را درگرو احنویق حنرق و آزادا هویا عرمی و نرزیع ویدالنوه امتوینیم اجاعی ی (تست العیل) و
نحنق و ترط هعه جینبه دالت و رط می دانرت.
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َ َْ َ

َ

َ َ َ

« أللقي ُت َح ْبل َها لَع غ ِار َِبا( »...نهج البالغه :قوبه .)7
ِ

این امر تسینگر این ایوووت وه قالفت ارزش و اماسیز قرد را از آ ح ووورم تدیوووت می آورد نه اینته
ح رم تی پذیرفان قالفت حای ته اماسیزا معنرا دیت ییتد.
-3تحرا گونییوی اجاعی ی :گررش هییی وه در زمی

ثعی اتن فی پدید آمد و منبر ته ال او

گردید ،تس الععل طبسعی جیمعه در تراتر رفایر نیمروووی د دیووواگی قالفت ترد 1.ایوووراط تست العیل و
تخشوور نیتبیا آ تراا ته درم ریوویند ویرگزارانی از تنی امسه تخشووی از این رفایرهیا نیمروی د نلنی
می گرد.

ْ َ ْ
یْخ َ ُ َ َ َ َّ
اَّلل ِخض َمة ِاإلبل( »...نهج البالغه :قوبه .)7
« ضمون مال ِ
ِ ِ

 -1ح ورم لی رویترد عرمی ،نیگهینی ونرأآ تی هسبی مردآ ته یرا قریر را تی ظریف نرین
نعیتسر معتن نرلسف نعرد و اینگرنه روا آورد نالسی را تی مبینی نالنی ته چیلر غسرمرانسم می وشد
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و واونر منونی قریر را در تراتر آ تسی میدارد.
َ

َّ

َّ

َ

َّ

« ف َما َر َاعّن ِإَّل َو الن ُاس ك ُع ْر ِف الض ُبع( »...نهج البالغه :قوبه .)7
ِ

ِ

 -1ترقررد قرا  :تودو نردید جنگهیا دورا قالفت امسرالعؤمنسن  تراا آ ح ووورم جنبه
نحعسلی داگووت وآغیزگر هسچ ی از این نبردهی گووخص ح وورم امسر  نبرد 12.تلته حیلوول ا دامیم

تی نرجه ته داد هیا فرق وه از مان گونشونسه یتل ایاخراج ونحنسق مف ل ایت ،اهعست اجاعی ی
ویسییی این والآ امسرمؤمنی  در حرز مریسل ا انیدا ،یسییی،روا گنییی ،جیمعه گنیقای(روا
گونییی اجاعی ی) ومر عست آ ح رم درحرز عرمی نعییی میگردد .قوبه گنشنسه اگرچه بیرم از
یوووخنینی ایوووت وه هعچر اغلب تسینیم ح ووورم تدو ترنیمه ریزا و هدط گذارا پسشوووسن از ضوووعسر
امسرالعؤمنسن  جرگسد و تر زتی او جیرا گردید ایت ،ولی تی نتر داگت محاراا ترجراه وجیمعست
م وویمسن آ می نرا گفت وه تالغت محارایی و زتینی این قوبه درمسی یووییر فرازهیا نهج البالغه وم
نتسر یی تی نتسرایوت .اقا یرجعالم و درم انانیل مویلب وه نه از طبسعت گی رانه ،تلته از لبی یرگیر
از لم و معرفت ،و گوووعررا آرایووواه ته والآ زیبی و پرمحارا و عسق نیگوووی میگووورد در این یوووخنی ته
گرنهاا ایووت وه ضووعن تیزقرانی و ییع پس از رحلت ریوورل اورآ ،ته جریینیم یووسییووی و قویهیا
مبنووییی و راهبردا ترقی از قرا

وووه در نوویریخ از آ تووه اجاهووید-در منوویتوول نص -نعبسر میگووورد نسز

میپردازد.
این درحیلی ایوت وه نیآ گنشنسه ته درویفی گرییا حرارم و عق محارا و گرایط زمسنهاا در ایراد
قوبهاا ایت وه گریی از اندو عسق و رنج مندال انرینی حتییت میوند وه آینه ف ییل انرینی و تیزنیب
دهند ا ضوورورییم تنسیدین زندگی معنرل یووسییووی  -اجاعی ی ایووت .گوونشوونسه گوویهتیرا تی نتسر در
چگرنه یوخن گفان ی پسشوراا یوسییی قردمند ،ماعهد ،آگنی ته زمینه و مردآ گنیال ایت .و ای امیآ
لی  از فنودا قرد علی افراد و نالنسوت مودنی جویمعه معیلووورش مینیلد ،گریی ولست روح جیمعه
ایوووت ووه دری

لووودا حلرل ورد و از زقم نفیق و ننلسب و ریی و ن لب درد میوشووود .چنینته در نیمه ته

فرزندش امیآ حرن مینریرد:
"فرزندآ ،اگر چه من ته انداز هعه گذگوواگی

عر نترد اآ ،تی اینحیل در ویرهیا آنی نگریرووام و در

اقبیر آنی اندیشووسدآ و در آثیرگووی د ت نعردآ .ته طررا وه گریی یتی از آنی گشوواهاآ .تلته از آ نتر وه
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قرا

ترد(.امیمی فر:1731 ،

)51

ْ َ
َ َ َ َ ٌ
َ َ ََ ْ
« فل َّما َنض ُت باأل ْم ِر َنكث ْت طائفة(»...نهج البالغه :قوبه .)7
ِ
ِ

47

از عرآ یورگذگاشی آگیهی ییفاهاآ ،گریی تی آنی از اولسن نی آقرین افراد زندگی ورد اآ و قیلص آ را از
نیقیل ی و نفع آ را از ضررش تیز گنیقاهاآ( ".نهج البالغه :نیمه .)71
قوبه گووونشووونسه ،تیگعی پتواک غرتت نالنست ومدنست و غسبت رهبرا رایووواسن الهی در نتیآ
یوسییوی ایوالآ پس از پسیمبر  ایوت .امیآ لی تیرهی ته آیوسب گنییی جیمعه معیلرش در ترقی
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منیطع اگووویر ورد و م ردآ را از رار

آ پرهسز داد ترد از جعله می فرمیید ،...":و تدانسد گوووعی تعد از

هبرم ،ته گووسر ا راب تدوا پسریوواه و پس از ترادرا و هم پسعینی ته احزاب مخالف مبدل گشوواسد .از
ایووالآ ته جز ایووم آ نعلنی ندارید و ایعی را نعیگوونییووسد ،مگر لووررنی از آ را( ".نهج البالغه :قوبه
.)115
اگرجیمعه معیلوور امیآ لی ،ته ویت در زمسنه مروویسل و مفیهسم یووسییووی مررد مویلعه رارگسرد،
آنچه پسر از هرچسز محنق را ته قوبه گونشونسه می رییند ،دآ ینخست جیمعه بسله گرا و ینت زد آ
زمی تی ق وولتهیا انرووینی ،الووالحگرایینه و ماعیلی امیآ لی ایووت .جیمعهاا وه در دور قالفت
ثعی ته گووودم نیهعگر و مالر گووود ترد .ترقی از محننسن از چنسن جیمعهاا ته "جیمعه نرد اا"11
نعبسر میوننوود وووه در تراتر "جوویمعووه موودنی "18رار دارد .امسوول دوروهووییم چنسن آیوووسبی را وووه تع وووی از
نریروندگی آ را مهمنرین آیسب تراا جیمعه و حترمت میدانند(حشعت زاد  ،)831 :1733 ،مح رل
را ود و نویهنبویراهیا غسر یدالنها حیوم تر جیمعه یی وجرد وضوووعست آنرمی (تی هنبیرا) در جرامع
معرفی میوند .آنرمی ته معنیا فندا هعبروواگی در ی
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جیمعه ایووت وه مرجب وشووعتر اجاعی ی و

یوورگردانی فردا و منیز ه تراا درم و ثروم میگوورد .و ای نسروهیا گرووروواگی ته رامل هعبروواگی
چسر گوورند و پسدایر وجدا مشووارک ته وندا لووررم گسرد ،رفایر اجاعی ی نیگووی از وضووعست آنرمی
افزایر میییتد ،اقالق گهروندا فروور ورد و وشیور و یاسز اجاعی ی رخ مینعیید.17
 .4تاملی بر مضامین سهگانه اصلی خطبه شقشقیه

اگرچه از زمی ایراد این قوبه اطال د سنی در دیت نسرت ،ولی از محاراا آ می نرا درییفت وه
ح وورم لی  این قوبه را در یوویلهیا آقر عر و پس از و ر جنگهیا یووه گینه (جعل،لووفسن و
نهروا ) تسی نعرد ایوووت (.وب راوندا ،ج .)177 :1در مررد چرایی اراسه این یوووخنرانی تیید گفت وه
امیآ لی هسچ ن وعسم و اراد ا بلی تر ایراد آ نداگواه ،تلته ترقی مرویسل یسییی و اجاعی ی وه
در مررد قالفوت مورح گردیود ترد (،وب راوندا ،ج )177 :1دامنه ا یوووخنی ایشوووی را ته آنچه در
جیمعه و امت ایوالمی وا ع گود ترد ،وشویند ایوت .طرح مخا ر و تلس ی از گنیقتگنییی گخ ست
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قرد ،معرفی گورایط پس از رحلت ریرل اورآ در یلب رقداهییی مرتر ،ته نعسسن جینشسن آ ح رم
و تسی ویتگی قلفیا یوووه گینه ،هعچنسن تسی نروووبت قریر تی ونرهیا یوووسییوووی و اجاعی ی نرد ا
مردآ و ترقی قرا

آنهی در زمر ا مهعارین مروویسلی هروواند وه امسر العؤمنسن در این قویته نسعه

نعیآ تسی نعرد ایووت .تر این ایوویال ،م وویمسن یووه گینه الوولی این قوبه را اجعیال می نرا این مرارد
-1تسی فلرفه حترمت ،ویتگی هیا حیوم و گییراگی هیا گخ ی ذانی و اواریتی آ ح رم.
-8مرضووور توه تسراهه رفان جینشوووسنی ریووورل قدا و ایبید تد ت هی و روش هیا غسر الووورلی در
پرویوووها "امر وا ع"(15محعود عر )1711 ،در منویتل گوووی وا عی ح ووورم لی وه تیرهی نریوووط
پسیمبر مررد نیوسد رار گرفت و حای آنگرنه وه مررد نفرووسر مفروورا تی طرط در مرانب فراوانی از آییم
رآ مورح گد ایت.
-7انحرافیم ایبید گوود تر ایوویال جهل راآ و فرلووت جریی(نه مر ع گوونییووی)زیروینه ا ترقی از
قرا

ولحیته.
 .1 .4فلسفه حکومت از دیدگاه حضرت علی در تجانس خطبه شقشقیه با میراث امام

امیآ لی معاند ترد حترمت ی وظسفه ،نتلسف و نعهد الهی ایت وه لرازآ مخالفی تراا نحنق
آ وجرد دارد .داگان مشرو ست الهی(نهج البالغه :قوبه  ،13)171ترقرردارا از منبرلست عرمی(نهج
البالغه :نیمه  ،)6لووسینت ذام(نهج البالغه :نیمه  ،)37نرجه ته مروویسل نلی ،یطفی ،اجاعی ی ،روانی
و گونیقت ویمل از نسیز هیا ثیتت و ادوارا انروی در حرز ا مرویسل فرهنگی ،اجاعی ی و یسییی (نهج
البالغه:قوبه  ،)31جییگی پسیمبر ایوالآ و آمرز هیا وحی را می نرا از جعله گرایط اولسه ا نحنق
ی

دولت(دینی)دانروت وه در فراز هیا مخالف نهج البالغه ته آ نرجه می گرد( .نهج البالغه :قوبه

 :153و انه یسینی لستم من تعدا.)...
امیآ لی چنی وه اگویر گود در قوبه گونشونسه تی ال گی قرد را نربت ته مویمع دنسرا در
امر حترموت مررد نویوسد رار داد و هدط از پذیرش قالفت را ایبید دالت اجاعی ی ته منزله ا یتی از
مهعارین اتعید حترمت دینی معرفی می وند:

َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ َّ َ
َ َ َ
َ
اروا لَع ِكظَ ِة ََاٍ َو َّل س َغَب مظلوم أللقيَت ح ْبلهَا لَع غَارِبَا َو
«مَا أخَ اَّلل لَع العلمَ ِاأ أَّل یقَ
ِ ٍ
ِ
ٍ
ِِ
َ
َ ْ َ
ْ َ
َ َْ َ ُ ْ ُ
ْ
ْ
َ َ َ ُ
آخ َر َها بكأس أ َّو ِ َِلا َو أللفي ُْت ُدنياك ْم َه ِ ِه أ ْز َه َد ِعن ِدى ِم ْن َعفط ِة َعن ٍز».
ت
لسقي
ِ
ِ
ِ

(نهج البالغه :قوبه )7
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دانرت:
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بیرم ورنی و ترووسیر معنی دار ح وورم در نشووبسه قالفت و درم ته « وفه نز» یی «آب تسنی تز»
آنهم نوه ننهوی تراا تسی ارزش قالفت وه ارزش ول دنسیا عرآ( آنچه تراا عرآ در این دار ارزگوووعند
ایووت) ترووسیر تی د ت اناخیب گوود و نگرش مؤمنینه ح وورم ته اراد الهی و عق تسنر او را در تیب
منیمیم دنسییی تسی می وند .هعچنینته در جیا دیگر نسز ن ریح می نعیید:

پژوهشهای نهج البلاغه ،زمستان  ،1399شماره67

« قودایی نر می دانی وه جنگ ونزا می تراا تدیوووت آورد درم و حترمت و دنسی و ثروم نبرد ،تلته
می قرایواسم نشوینه هیا حق و دین نر را ته جییگی الولی قردش تیزگردانسم و یرزمسن هیا نر را تریمی
آوریم ،نی تندگی یوام دید ام در امن و امی زندگی ونند ،و رانسن و منررام فرامرش گد ا نر تیر دیگر
اجرا گرد(».نهج البالغه :قوبه.)172
یی در تسینی دیگرمی فرمیید« :ته قدایوورگند اگر نعیآ آنچه در زیر آیووعی ایووت ته من دهند نی دانها
جرا را از دهی مررا گرفاه و ته او یام ونم هرگزچنسن نعیونم»(نهج البالغه :قوبه .)885
اگر امر الله ترد امیمت از منتر رآ (یوبد  85 :و ،)...نیوسد فراگسر ریورل الله تر من رلست
آ  ،و آنچه را وه در غدیر قم ته و ر پسریوت و نسز م یمسن نگرگی امیآ لی را نربت ته لت نتیپر
تراا نثبست حترمت و ترپییی دولت ایوووالمی حعل تر مشووورو ست الهی ایشوووی نعییسم ،آنگی معنیا این
یووخن ح وورم امسر آگووتیر میگوورد وه فرمرد« :ق وورلووسیم حق رهبرا از آ ِ اهل تست ایووت ،و
ولوست پسیمبر درتیر آنی  ،و مسراث آ ح ورم مخ ور ایشوی ایت .اینك حق ته حق دار ریسد و
ته جییگی الوولسر پر وش وسد(».نهجالبالغه :قوبه ،)8الوول منبرلست
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ُْ
َّ
ُ ال َّحج ُ
ُ
ود الن ِاص ِر»(نهج البالغه :قوبه )7
ِقيام ِة ِِبج ِ

در نحنق رایوواسن این مشوورو ست من وور

ْ
َ َ
عرمی نسز« ل ْو َّل ُح ُضَ ُ
ورال َح
اضَر َو
ِ
ِ

الهی ایووت وه اهعست قرد را تیزمی نعیید و تدو آ را

تبییی نعیترد .در نهج البالغه نسزمی قرانسم:
"و وعی ایوت وه محبت مردآ تروز نعیوند مگر تی یالمت یسنههیا (روا ) آنی درتیر زمیمدارا ،
و قسرقراهی مردآ جیمعه گوتل نعیگسرد مگر ته ویسله اطال و احیطه آنی درتیر زمیمدارا  ،و احریال
یوووبتی حویوعسوت آنوی  ،و دورا از اننرا

مودم حترموت زمیمدارا  .دپس امسدهی و آرزوهیا مردآ را

ویعت تخر .و نستر یارد آنی را پسریاه دار( ".نهج البالغه :نیمه .)37
تنیتراین واضوووح ایوووت وه امیآ ته قرتی میدانروووت گووورایط فترا  -فرهنگی جیمعه و مسزا
نالنست مردآ نیثسر نیآ و نعیمی تراا نحنق مشورو ست حترمت داگاه و تدو آمیدگی عرمی نرد هیا
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اجاعوی ی هرگز امتی ایبید و نثبست حترمت ،هرچند الهی و از منرله امرالله تیگووود مسرووور نخراهد ترد.
گوورایط مرووانسم و ایبیتی دو ن وور مشوورو ست و منبرلست در نهج البالغه از آ نیگووی می گوورد وه تر
مبنیا پسیآ قوبه یورآ و نسز جیمع آمرز هیا نهجالبالغه مروز ثنل نگرش یوسییی امیآ راجهی تسنی
نرحسدا نشوووتسل میدهد .تر این مبنی ،نتیآ آفرینر حروای واحد و ته هم پسریووواه دارد وه در حیل ن سسر
منزله ا ترگی از این منترمه پسچسد ایت وه نعرنه ا ورچتار آ را ته من ه ظهرر میرییند.
از این منتر ،مودیریوت لوووحسح انروووی در دو لعرو فردا و اجاعوی ی مبانی تر گووود و گردیوود
(لسرورم) ته یرا آنچه حتسعینه نر ایت می نراند مرضر یسییت یی ندتسر انری و جیمعه را لررنبندا
وند(.ترا نعرنه ر.ک :.آمدا )13-15 :1731 ،ته این نرنسب امر انروینی روایت گر امر یوسییوی ایت وه
ته مثیته الووولی نرین تروووار مبیح نترا در منرله ایبید حترمت دینی نلنی میگووورد .ته ویت اگر "امر
انروووینی" روایت گر جلر هییی ایوووییوووی از جریی حق در رلوووه عرمی تیگووود و نسز ،اگر حق از منتر
لیتناتسویلب را وبی ثیتت تدانسم(نهج البالغه :قوبه  )816وه وا عستهیا مرووانل از نعییالم و
گرایرهیا فردا و جععی را در پرنر حترمت پدیدار مییوویزد ،آنگی این یووخن محعدننی جعفرا محل
نیمل فراوا میییتد وه در نفرسر نهجالبالغه مینریرد:
«تر ایووویال

ْ
َ َ
َ َ
َّ
ْ
َ
َ
َو إِّن ل َعلی َبن ٍة ِم ْن َرِّب َو ِمن َهاج ِم ْن َنيي َو إِّن ل َعلی الطريق ال َوا ِض َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ

 ،گوووخ وووست وجردا

لیتناتسویلب پسریووواه در وررا نبرته دینی رار داگوووت و چر زمسنههیا نبرته زیروووای وا در
اگو یل فعل و انفعیالم یوسییوی ترد ،تنیتراین زیروت یوسییوی وا را نعینرا از زیروت دینی ایشی جدا
دانرت( ».جعفرا1711 ،الف ،ج .)31 :16
الو تر این ،نرلوسف نهجالبالغه از ایعی  ،هعرار نرلوسفی معرفت گنیقای ،مبانی تر فتر و عل
انروووی  ،و درگسر تی ق وووس وووههییی ایوووت وه آگیهی و معرفت آدمی را در وررا

عل اجاعی ی و فهم

نویریخی مییووونبود( .نهج البالغوه :حتعت  .)71آنچه تورر عرآ از مسراث امیآ لی ،رآ وریم،
قیندا پسیمبر و ته طرر اقص از قوبه گوونشوونسه در زمسنه ا گوورایط نحنق ی

حترمت لوویلح و یوویلم

دینی مالحتوه می گووورد ،راتووها نعویملی و توه هم ننسد دو وجه مشووورو ست الهی ته معنیا دارا ترد
ق ولت هیا ماعیلی و لزوآ منبرلست اجاعی ی ته معنیا وجرد زمسنه هیا مروی د اجاعی ی ایت وه هر
ووداآ را مروووالزآ آ دیگرا می ونود .توه نحرا ووه اجبویر مردآ تراا پوذیرش حترموت دینی مناهی توه
منرلرگ افراطی گود و از یورا دیگر نیوسد محض تر ا بیل عرمی تدو داگان لالحست هیا دینی و
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پذیرا ،نتیمل و پریییی ته یورا منبع اللی می تیگد( .ر.ک :نهج البالغه ،قوبه)121جیمعه ایالمی ته
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اقال ی فرد زمیآ دار نسز ،امتی نشوتسل دولای نیپییدار ،رنگ پذیر و تیزیگر تی اندیشه و آراا مردآ را فراهم
میوند .لی گوریعای در گورح دمرورایوی ماعهد نریوط "امیآ" ته این جنبه ایوییی نرجه ورد و ییقت
جیمعه تر ایویال متاب را ته مثیته ما دا من دا ماعیلی دززیرت آزادانه و ترین در زمر اهداط نتیآ
یسییی هدفعند تر میگعرد:

پژوهشهای نهج البلاغه ،زمستان  ،1399شماره67

« دمرورایوی ماعهد ،حترمت گروهی ایوت وه تراییال ی ترنیمه اننالتی مار ی وه افراد را ،تسنر
افراد را ،زتی و فرهنگ مردآ را ،رواتط اجاعی ی و یووح زندگی مردآ و گتل جیمعه را میقراهد دگرگر
وند و ته تهارین لوررم ترگرداند ،...هدط امیآ آ نسرت وه یتیی این مردآ رایشی و یلسنهگی مارجه
او گوورد( .تلته) هدفر (آ ) ایووت وه جیمعه را ته منیآ و درجهاا تریوویند وه تر ایوویال این متاب ،ته
طرط این من د ماعیلی حروت وند و هدطهیا اننالتیاش را نحنق تخشد( ».گریعای.)11 :1733 ،
الباه فرضووسه تنسیدا دمرورایووی ماعهد در آرمی هیا امیآ این ایووت وه مردآ از گووییروواگی و دانر
اناخیب ترقرردار تیگووند .در فرایند چنسن اناخیتی هعه چسز تی الوول نعهد پسرند دارد .نعهدا وه مردآ را ته
تسعت آگیهینهگوی تی امیآ ارجی میدهد و از یورا دیگر دولت دینی هم مرظف ایت در تراتر این مردآ از
هرگرنه روند نریوعه محرر وعیل گرایینه میدا و معنرا در رگود آزادانه جیمعه ایانبیل وند و مبیل نریعه
در انرا زمسنوههیا زیروووای را فراهم آورد .در این فرایند اگر هزینهاا تیگووود ،آ را امیآ تی هعه وجردش
ماحعل میگوورد و ن ووسب مردآ ،جز ترقرردارا از نععت رهبرا تی ویتگی ترووسیر مرثر ترقردار از"لووسینت
ذام" نخراهد ترد.
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در این مسی آنچه در اندیشوه یوسییوی امیآ لی تروسیر مذمرآ ایوت ،وجرد حترمای ظیهرییز تی
دا سوه دین ایوووت ووه نوه در عول ته دین پیا تند ایوووت و نه در نتر معاند ته نیثسر گذارا جییگی مردآ
میتیگوود .اگووی ها نفیق و دورویی و چند چهرگی در هعه یووورح اجاعی ی تدنرین حیلای ایووت وه می
نرا تراا یو

حترموت ظویهرا دینی ،ولی فوی ود ارزش هویا الهی و مردمی ن ووورر نعرد .ن وووریرا وه

نهجالبالغه از این گووورایط ارایه میوند ته در ویفی گریی و ریوووینند معینی گرنیگر از مروووخ ارزش هی و
انالط منیتع و م ویلحی ایوت وه انروی را در چیرچرب را د دین ایوالآ پرورش میدهد  .امیآ لی
ا انید دارد :
« روزگویرا تر مردآ قراهوود آمود وووه از رآ جز نشوووینی و از ایوووالآ جز نوویمی توی ی نخراهوود مووینوود.
مرووبدهیا آنی در آ روزگیر آتیدا امی از نتر هدایت انرووینهی ویرا ایووت .مرووبدنشووسنی ویوویزندگی
تنیهیا گوترهعند مریجد ،تدنرین مردآ زمسن می تیگند وه وینر هر فانه و جییگی هر گرنه قوی ویرا
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اند.هر وس از فانه ترونیر ایوووت اورا ته یووورا فانه تیز می گردانند و هرآ وس را وه از آ

نب میند ته

انرا فانه هی می وشینند.قداا تزرگ میفرمیید :ته قردآ یرگند! تر آنی فانه اا تگعیرآ وه حای انری
گتسبی در آ یرگردا میند( ».نهج البالغه :حتعت .)761
انعتویال این آینود نگرا امسرالعؤمنسن مح ووورل نگرش ماعیلی ح ووورم و نسز وا ع تسنی او در
آنبی وه تی ایووافهیمی تلسغ از قرد می پریوود وه آیی در این گوورایط دگوورار و جیمعه ا لم نشوونیال و حق
نیپذیر تیید سیآ نعییم و یی در این محسط قفنی زا و نیریتی وه ته وجرد آورد اند لووبر پسشووه یوویزآ؟لووبرا
ووه پسرا را فریووورد  ،جرانی را پسر و مردا تی ایعی را نی سیمت و مال یم تی قدا اندوهگسن نگه میدارد!
(نهج البالغه :قوبه .)7
 .2 .4انحراف مردم از مسیر امام علی و گزارههای معنایی شقشقیه با کلیت حکومت دینی
به مثابه راه تعالی

ته گهیدم دویت و دگعن ،امسرمؤمنی  انری ترسیرتزرگی ترد وه ته هسچ وجه قرد را ته دیگرا
نحعسول نترد ،ذر اا از وذب و ریی و قردنعییی یی راآ فریبی ته وجردش را نسیفت ،هرگز در زندگی دچیر
گو و نردید نشود و در مررد ف وییل و یبیییا قرد و دودمینر دچیر وعارین نتبر و بب نگردید .این
مرد رایووواگر ،دریوووت وردار و وا ع نگر ووه از انودیشوووههیا نیب نسدنی ،فترا ،فرهنگی ،اجاعی ی و
یوسییوی یرگیر ترد درتیر حنسنت وجردا اهل تست ریرل قدا و ف ییل قرد و آنی جعالنی دارد وه
هسچ محنق طراز اولی در حرز ا نهج البالغه آ هی را ته منزله ا اغراق و افرا ،و نفیقر در والآ و وردار
ن ووورر نترد ایوووت .امیآ لی در را الوووالح جیمعه و ورود ته قالفت هرگز نفس قرد را این جهینی
نترد ،تلته تی لووسینت ذام الگریی رایوواسن و وم نتسر تراا نبلی ننراا درونی در امر یووسییووی ته وجرد
آورد .او در را فهعیند دین قدا ته جیمعه هرگز دیوت ته نیزیینه نبرد و هرگز یوسییت را تی قشرنت درهم
نسیمسخت .گوعشسر از غالط تسرو نسیورد ،هنبیرهیا عرمی جیمعه را مخال ننعرد ،مردآ را در اطی ت از
قرد مببرر نترد ،آ هوی را تراا ردم ته نرلوووسههیا پسیمبر در مررد قرد و اهل تسار نحت فشووویر
ننهوید ،ته قلفیا پسر از قرد نهعت نزد ،روند عرمی حترمت ایوووالمی را تی ن سسرام نیگهینی مشووورش
ننعرد و نه ننهی ییلسینی تلند در لبر ینگسن قرد ماحعل نیروایی هییی گرنیگر گشت ،تلته نحعل چنسن
گوورایوی را وظسفهاا تراا امیمت قرد دانروواه و ته احاراآ وحدم عرمی جیمعه ،از تدیهینرین حنر ر
چشووومپرگوووی ورد .نحنق نعویآ این مرارد مروووالزآ ترقرردارا از اقالق ویوووسعی ایوووت وه لعروهیا
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گنیقت دریت از جیمعه معیلرش میتیگد وه تی فحراا تخشی از قوبه گنشنسه نسز نبینس ترسیر دارد.
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انروی گنییی ،فرهنگ ،مذهب و یسییت را پرگر میدهد و ق رلی ن ر لسینت ذام را ته مالحته
اهل ت ووسرم میآورد ،و ای وه قویب ته مردآ میگرید" :یوورگند ته قدا! ،..من آنچه گووعی را الووالح و
وبیهییای را رایووت میوند میدانم .ولی هرگز تی افرووید قریشووان دو آلرد ذام قرد ته درم و ثروم
گوووعی را الوووالح نخراهم ورد( ».جعفرا ،قوبه  .)117 :31یوووخنینی وه پسر از او در والآ مبانی تر
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رایواگریی و وحی الهی پسیمبر منعتس گشواه گویهدا تر نرلوسفیم اقسر از امسر مؤمنی ایت .تراا
نعرنه ریرل الله نیوسد مستند:
َ َ

َ

َ

ُ ّ
اَّلل َو ٌّ
لَع ادبیی (»...طبریی:1732،
« انََا اديب

«

 ،)13نسز:

َ ْ
َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ
َ َ ُّ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ
اَّلل َو غْيي
اَّلل حق م ْعرف ِت ِه غْيي و غْيك و ما عرفك حق معرف ِتك غْي
يا لَع ما عرف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

(اتن گوووهرآگووورب ،تینی :ج ،7لوووص( )861-863اا لی! قداوند ماعیل را نشووونیقت ته حنسنت
گنیقار جز من و نر ،و نر را نشنیقت آ گرنه وه حق گنیقت نریت ،جز قدا و من ».و یی:
ُ

أعمل ا ّمتي من َبعدي ُّ
ُ
لَع ُبن أِّب طالب ( قرارزمی1511،ق:.
«
ِ
ٍ

 ،18ح)63

دانوینرین اموت من تعود از من لی تن اتی طویلوب ایوووت ».الو تر این بویرام ،توه گوووهیدم
نهجالبالغه ح ورم امسر هرگی احروویال میورد جیمعه ته یوترم یووسییووی او نسیز دارد ،ته ویرهیا دیگر
مبویدرم میورزیود توی نبسسن والآ وحی ،توی

ووویوم ،توی وشووویورزا و تی نبلسغ دین و اقالق ته گشوووییر

میپرداقوت و تر رامول ن ووولبزا غلبه میورد .هنگیمی هم وه مردآ از او قرایووواند نی هد دار ز یمت
یووسییووی ایشووی گوورد ،ته گوور ،احنیق حق و احسیا دالت آ را پذیرفت و در منیآ یووسییووت ،ته هعی
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چسزا عول ورد ووه در رلوووه الهسیم و مبینی دینی قرد تدا معاند ترد .چندر عسق و زیبی این منوق
ماعیلی را ته ن ریر وشسد ایت:
« آنگوی وه دیگرا نینرا گووودند و گوووتروووت قرردند من سیآ ته وظسفه نعردآ .،و در آ هنگیآ وه
دیگرا یور در الک قرد فروترد تردند از افق تیالنرا می نگریرام ،و در آ هنگیآ وه نردید و اضوراب
دیگرا را در قرد فرو ترد ترد زتوی توه گفاویر گشوووردآ ،و در آ هنگویآ وه آنی راود گشووواه و مار ف
تردند...راهم را تی نرر الهی پسر گرفام ،من تی نی وعیالم ته پرواز درآمدآ و ویوسله یبنت در اقاسیر من
تورد ،...وروووی نارانرووواووه تر من سووب تگسرد ،و هسچ گرینوود اا نعینرانوود طعنی تر من وارد آورد».
(نهجالبالغه :قوبه .)73
تی این هعه پریشی تزرگ فراروا محننسن مریسل لدر ایالآ ایت و آ اینته مردمی وه تی لی
زندگی ورد و افعیل و ا عیل او را میگونیقاند و از جییگی او در نزد قدا و ریرلر آگی تردند ،چرا پس از
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رحلت پسیمبر ته یورا آ ح رم نسیمد و تراا اناخیب جینشسن ریرل قدا رو ته دیگرا تردند؟ و
مگر نه آ ترد وه ق وییل و ظرفستهیا تیالا او را در نرویج دین ایوالآ ته چشم قرد دید و از منزلار
در نزد ریرل قینم آگیهی داگاند؟ پس چگرنه می گرد در حریال نرین مر عسای وه یرنرگت آ هی
را ر م میزد ،زمیآ امررگووی را ته فرد یی افرادا واگذارند وه در منییرووه تی لی گووخ ووسای مع الفیرق
زموی  ،هم تسی پسیمبر و هم ح ووورر امیآ لی را در تون فورم و وجدا قرد جدا نگرفاه و در
ناسبوه از ودرم فریبتیرا فرلوووت طلبی نسز غیفل میندند(.ر.ک .گوووهسدا .)178 ،1736 ،ته ویت ،
قالد نیگوی از ح ورر پسیمبر در اوج نریعه جهی تسنی نرحسدا ،جیمعها تدو نبرته ،نرپی و یرا از
اندیشوههیا یوسییی را گرفایر چنی یرنرگای ورد وه هعه نیریخ ایالآ تلته یرنرگت تشریت را دگرگر
ورد 16.از این جهوت چگرنگی داورا در وجودا جویمعوه را نبویید دیوووت وم گرفت .مناهی تراا

ووویوم

لوحسح این وجدا مراحلی وجرد دارد وه مروسر نتیمل جیمعه یتی از الزآ نرین گورو ،آ ایت .امینرسل
وینت13در تسی وجدا طبسعی 11و مسزا نیثسر گذارا تر رفایر انری یخن یتل نیملی دارد .او می نریرد:
«وجدا را می نرا ته وجدا بل از عل ،حسن عل و تعد از عل ننرسم ورد .وجدا بل از عل
،ایواعدادا ایوت وه می نراند ته انروی امتی

علترد تدهد ،وجدا حسن عل را نر ایت و وجدا

تعد از عل ،ریارین مرحله ا وجدا ایوووت .وجدا بل از عل نعی نراند چندا را تیگووود ،زیرا ویر
هنرز رخ نداد ایووت و انرووی قرد را چندا مروواعد نعی ییتد ،وجدا حسن عل ریارین ایووت،چراوه
نعییل انروی در این حیلت ته درجها ارضوید ریوسد و لذا ضعسف نر از آ ایت وه تاراند در منیتل وجدا
تییرواد،امی وجدا پس از عل ته دلسل روترو گود تی حنسنای وه از دیت رفاه ایت تی مریله ا پشسعینی
روترو می گووردو از این جهت درم ویرتردا وجدا در لووررم دآ ونارل و نرتست الزآ تراا تیزیوویزا
رفایر غلط ،منبر ته ذابدروحی و قراگی مداوآ انری گشاه و نهییای او را نعوسل قراهد ورد(».وینت،
.)113-115 :1711
تی نرجه ته یوووخنی وینت ،ته نتر می ریووود جیمعه پس از پسیمبر  ته دلسل دآ آگووونییی تی مراحل
والیوس انانیل رهبرا و ییفان ویریزمیا منییوب در مدیریت امرر ،از یوریی وجدا بل از عل داگاه
و از یورا دیگر ،تی اتانی ته مبینی وحی و نرلوسههیا پسیمبر درتیر قیندانر ،ق رلی در مررد ح رم
لی وجدانی پس از عل .از نال ی نییویزوار این دو مرحله در وجدا
قی

عرمی-یسییی مردآ ی

دور

مینرا ناسبه گرفت وه ایوووییوووی ترداگوووت دریوووای از منرله رهبرا الهی-یوووسییوووی و نیثسر ژرط
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داگووواند؟ پییوووخ این پریووور را تی نرجه ته آمرز هیا نهجالبالغه مینرا این گرنه ییفت وه جیمعها آ

73

گووخ ووست گووعیر ی

حیوعست تر یوورنرگووت مردآدیعنی امیآ  ،در وجدا نرد هیا آ جیمعه وجرد

نداگواه ایوت .از این رو تی آنته ته نعبسر یعنرتی :و وی العهیجرو و االن یر ال یشتر فی لی(.یعنرتی،
ج،8

( )185و مهیجرین و ان ووویر گوووتی درتیر قالفت لی پس از پسیمبر نداگووواند) ،امی م لرب

هسویهرا لوووحنه گردانی و داهسی قرد گردید و حنسنت سنی را فداا یدام نیریخی و ریووورآ رمی
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قرد یوویقاند .در یوونسفه نسز ترقی از ان وویر تر رهبرا امیآ لی نیوسد داگوواند ،امی در جنبیل ایبید
گود و در یووییها یونگسن گفاعی نیمنتعی وه تر آ جلرووه مروارلی گوود ،گرو ان وویر تراا زمیآ دارا
مرولعسن ته گوخ وست"یعد اتن بید "ریسدند وه تی مداقله ا حریب گد اترتتر و یخنی نیثسر گذار او
از اناخیب قرد من رط گد و ته تسعت تی اترتتر رضییت دادند.
در این ارنبی ،قویتههیا امیآ تسشوار مارجه وروینی ترد وه او را تهار از یییرین میگنیقاند نه نرد
مردآ .هعینگرنه وه و ای ته آ ح رم گفاند :ریر احابیج و ایادالل ته این ورد وه آنی گیقه هیسی
از درقوت پسویمبرنود(.ر.ک :.وا دا )125 ،1761 ،ح ووورم فرمرد :ریر ته درقت احابیج وردند و
مسر آنرا ضوووییع و نبوی نعردنود(.جعفرا1711،الف ،ج .)122 ،11م ووویفی ح ووورم امسر در آغیز
غیفلگسر ونند و منح ور ته فرد قوبه گونشنسه نسز مردآ را مخیطب قرد رار نعیدهد وه چرا گعی فال
گووخص را ترگزیدید در حیلسته ارجحست و گووییروواگیهیا مرا ته چشووم قرد دید و تیرهی آزمرد اید ،تلته
ن وریح میوند« :هی اا مردآ! یرگند ته قدا ،آ فرد داترتتر جیمها قالفت را ته نن ورد ،در حیلسته
می دانرووت جییگی من نرووبت ته قالفت چر محرر چرخ آیووسیب ته آیووسیب ایووت،وه آیووسیب دور آ
میچرقد( ».نهجالبالغه :قوبه.)7
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امویآ لی  از رواتط بسلوهاا و رمی مبانی تر یووونن جویهلی و غسر مودنی مردمر آگیهی ویمل
داگووواه و از یووووح وجدا

عرمی جیمعهاش وه ته زتی وینای در ترزقی از هر دو مرحله وجدا پسر و

پس از عول ،گرفاویر نحسر و درموینودگی گووود ترد توه روگووونی مولع ترد .از این رو هعوه یووورزنر هوی و
نترهرهیا آ ح ووورم در مررد علترد منفی و یوووروووای مردآ ته هنگیمی ایوووت وه وجدا جیمعه
معویلووورش در حسن عول رار داگوووت .روش امویآ لی تراا نرضوووسح مرووویسلی ووه پس از عوول
دواونرهیا اجاعی ی و یوسییی جیمعه تی عل وجدا نال ی می ورد ،تر اییال نبرته اندوزا و پرهسز
از مالمت هیا مداومی ترد وه در یووخن وینت ،تی الوووالح نعوسل گوود و نعذیب یتروور فرد لوویحب
وجدا آمد ایت.
تنیتراین نشونیقان میهست لی ته مثیته گوییراهنرین فرد تراا زمیآدارا جیمعه وا عسای ایت وه
نعی نرا در پسشوممد ینسفه آ را ندید انگیگت .ته هنگیآ اناخیب آ ح رم تراا امر قالفت نسز ،گیید
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مردآ توی نرجوه توه علترد و روش قلفویا بول می دانرووواند وه چه چسز را نعیقراهند ولی از طرفی هم
مروووانود ته دآ معرفاشوووی درتیر ویتگی هیا امیآ لی وا عی نعیدانرووواند وه چه چسز را تیید از او
تخراهند .لذا هروری از ظن قرد ییر آ ح رم گشاه ترد .از این رو گروهی مویلبه ا میل دنسی میوردند،
ترقی منیآ می قرایواند و د اا هم اناتیر داگواند نی آ ح رم ینلسن ثعی را ته مبیزام ترییند.

و جدیت ته دگرگر

ورد هریت قردویمه ،در سن حیل یوورگردا آحید جیمعه ته هریای وعیل جر تر ایوویال درقرایووت قرد
آنی می اندیشوسد82.و میورگوسد در مسی "امر حنسنی" و "امر وا ع" ته معدلی از فلروفه یووسییی رایاسن یی
نحنق یسییت ماعیلی ترید:
« تسعت گوووعی تی من ی

حیدثه نیگهینی و تدو اندیشوووه نبرد ایوووت و ویر و قرایوووت و هدط من در

زندگی غسر از ویر و قرایواههیا گوعی ایوت .زیرا من گعی را تراا قدا میقراهم ،و گعی مرا تراا قردنی
میقراهسد ،اا مردآ! مرا تراا الالح نفرال قردنی ییرا ونسد(».نهج البالغه :قوبه .)183
در این والآ و ای میفرمیید" :مرا تراا الووالح نفرال قردنی ییرا ونسد" ،تی گعی اگوویر ته نر ی
حتعرانی و یووسییووت داگوواه وه در آ  ،حق مردآ و زمیمدار تر ایوویال جریی وجردا حق الهی در لعرو
هروووای نبسسن میگووود(.نهج البالغه :قوبه  .)816لذا والیت امیآ لی درحسوه یووورزمسن یی منیمیم
نبرد نی تی ا ویا آنهی ته امثیل طلحه ،تخشووور تست العیل ته افرادا مینند زتسر ،واگذارا امیرم گووویآ ته
معیویه و

وی

ینال

ثعی ته نعنیا تخرهییی از جیمعه پییخ دهد ،تلته والیت او ته نرا انری

بازتاب اندیشه ومنش سیاسی امام علی در آیینه خطبه شقشقیه

در لررنسته امیآ لی نتیمل ذانی و روحی آنی را می قرایت .او تی وعیل قلر

11

ویمل و نعیآ یی امیآ(تنر  )185 :تر انرووی هییی ترد وه طیلب نعیمست وعیل در رلووه اجاعی ی تردند از
این رو ،امیآ لی ته نبیم تشوووریت از قرایووواه هیا مح وووی می اندیشوووسد وه مرووویسلی ترنر از "من
طبسعی" و زندگی جبرا انرووی را گوویمل می گوود .روش او تر ایوویال من یی بسله من و نتاد من یی حزب و
جنیح من و مهعار از هعه نعنسیم من نبرد .یوورگووت و اقالق و یووسییوووت او از جنس دیگرا ترد وه تی
نشوووخسص و ودرم مردآ آ روزگویر نفیوم هییی فیحر داگوووت .او مبذوب قدا ترد و انروووی را محل
فوی لست امر قدایی میدانروووت .لذا یوووسییوووت مررد نتر او یوووسییوووت ماعیلی و قداگرنه ترد .ته نعبسر
محعدننی جعفرا در وایب نرجعه و نفرسر نهجالبالغه:
« توی اهعسوت نرین و ضووورورا نرین وا عسیم تراا ی

فرد و ی

جیمعه،دچگرنگی مرجردیت قرد

انرووی ایووت .فردا وه ناراند درتیر ادار حسیم قریشووان و آ هعه را و ایوواعدادهییی وه دارد دالت
تررزد و قرد را از نبوی گووود در طرفوی هرا و هرال نبویم دهود ،چگرنوه مینرانود درتیر آ هی دالت
تررزد؟» (جعفرا1711 ،الف ،ج .)887 :18
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این منر اقال ی و یوسییت ماعیلی اویت رمز اینته پسیمبرقدا پسر از این ته عیر فرمرد ترد:
«اا عویر! اگر دیودا لی ته راهی می رود ،و مردآ ته راهی دیگر ،نر تی لی حروت ون ،و دیگرا را رهی
ون ،زیرا لی (فنط تر حق هودایوت می وند و) نر را تر تدا راهنعییی نعی وند و از مروووسر هدایت قیرجت
نعیییزد(».قوسب ت دادا ،. 1513 ،ج،5

 .)512محعرد نید میگرید:
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« آنچه یتل گ و نردید نسرت ،امیآ داراا هرش یرگیرا ترد وه هسچ من فی منتر نشد ایت،..
او در تسن قلفیا بل از قرد ،اول قلسفه حتسم و دانشوعند ترد وه حتعت و فلرفه را تخرتی میدانرت و
لعویا والآ و حتعویا ایوووالآ پسر از آنته لرآ فیرال یی یرنی ته آنی تریووود ،لم قرد را از امیآ اقذ
میوردنود ( ».نید .)178 :1751 ،درول « :والآ امیآ لی در منترمه معرفای نهجالبالغه ،ته ویت
از تیب قوبه گوونشوونسه تسی گر نتاهاا لوسف و فلرووفی ایووت اینته اقالق اجاعی ی مینراند بیرم از
ف وسلای تیگود وه نتلسف نیریخی انروی را تی نرجه ته ی

گعرر حریال و اندیشه ترنر نعییی ییقاه و آ

را در زمر ا رانسن طبسعی رار میدهود.81و این تنسوی ماعیلی و ترنر آ چسزا ایوووت وه رنهی تعد وینت
تدا ریوسد ایت :چنی رفایر ون وه گریی تنی ایت آیسن رفایر نر ،ته اراد نر ،یتی از رانسن یآ طبسعت
تیگد( ».یعنرب پرر.)15 :1718 ،
نفویوم مویهسوت و حنسنوت لی و پسویآ والیت و یوووسییوووت ماعیلی او تی هریت و ادراک جیمعه ا
معیلوورش را می نرا در زمر ا ولسدا نرین رخ داد هییی دانرووت وه ازآغیز ریشووه در ریوورآ رمی رب
جیهلی داگوت ،یوتس در یونسفه ته نیهنبیرا یسییی ریسد و نهییای در یلب دگعنی گرو هیا یه گینه
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نیوثسن ،میر سن و ییوسن چهر نتیمی تخرد گرفت و ته اوج قرد ریسد  .قوبه گنشنسه نسز تی هعه ایبیز
و تالغوت در بیرام ظیهرااش ،امی تر این انحرافیم وه در آمرز هیا نهج البالغه ته نف وووسل میریووود
اگوویر نعرد و قط یووسر انحرافیم پسر آمد از یوونسفه نی جنگ هیا یووه گینه را در گووعرل ویمل قرد
میگسرد(.نهج البالغه :قوبه .)7
 .3 .4اعوجاج جامعه سس از رسول اکرم در راهبرد خلفای سه گانه

یتی از مهعارین رنج هویا امسر مؤمنوی

لی ا رجویج و انحراط اموت و دگرگرنی ایوووالآ پس از

درگذگت پسیمبر ترد .رنبی ترسیر جینتی و دردنیک تراا او و ورینی وه نرا درک او را داگاند:
ْ َ

ْ َ ُ َ
ُ َ
ُ
ب في َها َّ
الص ِغ ُْي »(نهج البالغه :قوبه .)7
«یرم ِفيها الكبْي و ی ِشي ِ
ِ

این رنج و درد در چندین جیا نهجالبالغه ترضرح از زتی آ ح رم تسی گد ایت .تراا نعرنه در
نیمه  68می فرمیید:
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"یورگند ته قدا! در دلم قورر نعیورد وه رب پس از آ ح وورم ،حترمت را از قیندا او ترگردانند
و نوه اینتوه پس از ریووورل قودا آ را از من دور ونند .در آ مر ع چسزا مرا ته درد و فریید نسیورد مگر
اینته دیدآ مردآ ته یوورا فالنی (اترتتر) هبرآ میتردند و تی او تسعت میوردند .لذا من دیووام را از تسعت
نگهداگوام و مردآ را ته حیل قرد گذاگام نی آنگی وه مردمی را دیدآ وه از دین ایالآ ترگشاهاند و ته نیترد
و آرامر ییفت( ".نهج البالغه :نیمه .)68
اترتتر وه از لوحیتها ریورل قدا و پدر هعرر آ ح رم ترد در ی مر عست قی

تی حعییت و

هعراهی عر تن قویب و اتر بسد جراح تراا ورووب منیآ جینشووسنی آ ح وورم ا داآ ورد و ته مدد
ذهنست راآ ،ریورآ بسلگی جیهلی و اوضوی مدینه و ییرا هعفترانر تر مروب قالفت مرلط گد .عر
اتن قوویب در این نالش ته او ییرا ریووویند و مانیتال اترتتر نسز قالفت پس از قرد را ته او نندیم ورد .در
اگویر اا مروواند امیآ لی در هعی اوا گووتل گسرا یوونسفه ن ووریح میوند «اا عر نس تدوش
ووه تهر اا از آ تراا نر ایوووت ،امروز دوعرتنود قالفوت را تراا او محتم تبند نی فردا دآ را ته نر تیز
گرداند ( ».بدالعن رد :1732،ج ،1

.)18

در این یووور ،امی امسرالعؤمنسن وه تی مان حرادث و ذهنست مردآ و گووورایط مدینه آگووونییی د سق
داگووت ،در یمت ی

گووهروند ترووسیر معنرل حرمت رآ  ،حفظ ایووالآ و تنیا جیمعه و امت جدید را نگه

داگت وآزمر لعب و ینگسنی را یترا و دردا جینتی را نحعل نعرد نی را پسیمبوووووووور و آیسن او تی ی
تعیند .از این رو نه ننهی در امرر مرتر ،ته قالفت ویرگوتنی نترد ،تلته تراا نبسسن یسییت ماعیلی وحفظ
وسی ایوووالآ نالش فراوا نعرد(.ر .ک :.نهج البالغه :قوبه  .)35او هر چند قرد را ولوووی من ووور
پسویمبر می دانروووت و منویمی تویالنر از نعویآ پسیمبرا الهی جز ح ووورم محعد داگوووت(اتن اتی
الحدید1525،ق:.ج ،)161 ،1امی تی گوونیقت دریووت از جییگی اجاعی ی و نیریخی قرد ،هرگی گر اا
ایوییی در ویر جیمعه می افاید تی فتر نیفذ و نتر تلند قرد آ را میگشرد .چنینته تیرهی عر اتن قویب ته
َ
َ َ َ
انحوید گرنویگر از آ ح ووورم توی بویرنهوییی نتسر" لرال َ ِل َی ل َهلو ُ َعر" 88نعبسد ورد و نبیم قرد از
مشوتالم پسر آمد را مرهر درایت و نبرغ آ ح ورم می دانرت ،درحیلی قرد ننهی تراا مرفنست در
فرمینروایی قریر اتزار قشوورنت را میگوونیقت .در تع ووی از نراریخ آمد ایووت وه نیزیینه ا عر ته انداز
ا گووعشووسر حالج نریوونیک ترد ایووت(.اتن اتی الحدید :1733 ،ج،1

 .)111اوقردش نییسد می ورد

وه مردآ از نندا او نریسد و وحشت ورد اند( .دمسرا1585،ق :.ج .) 51 ،1در وا ع هعسن ترقرردهی
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بازتاب اندیشه ومنش سیاسی امام علی در آیینه خطبه شقشقیه

ورد دین محعد فرا میقرانند ،..پس درآ گورایط ته پی قییوام نی تیطل محر گد و دین ایارار گردید
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می نرانروواه مینعی تر یوور را ا اراضوویم مردآ نرووبت ته علترد و ا دامیم او تیگوود .والآ امیآ در قوبه
گنشنسه تی جعله ورنی و د سق:

ْ ُُ َ ْ
َ
َ
ْ
ْ ُ
َ ْ َ
ْ ُ ْ َ
ف َص َ َْي َهَا ِف َح ْو َز ٍة خش َنَ َاأ يغلظ كل ُم َهَا َو یخش َ ُن َم ُّس َ َهَا َو يك ُُث ال ِعثَ ُار ِفي َهَا َو ِاَّل ْع ِتَ ُار ِمن َهَا(نهج
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البالغه :قوبه)7
ورود ن وور قشوورنت در یووسییووت و حترمت را مررد نرجه رار داد ایووت .در حیلسته ته نعبسر ُدقت
ریورل قدا" :اگر لی را تر ویرا وه پسیمبر ته هد او نهید میگذاگواند آیوی آیی آنی را ته را

رایووت میترد و حق هر ی را تدو مییووترد ،چنینته ورووی زیی نبسند و هروس مسر آنچه وشوواه ایووت
تچسند .نشونگی

دالت از چشوعه معدلت او یوسر ،و زترنی در پنی لرلت او دلسر میگشاند .امی ددری ی وه

گوعی در آنر فانه افایدید و آنچه ِوشواسد ته تید دادید( ".گهسدا .)71-73 :1736 ،این در حیلی ترد وه
امسر مؤمنی  هم تر گییراگی هیا الرلی قرد تر دیگرا آگیهی داگت و هم از قلق و قرا ما سر و
رنگیرنگ مردآ زمینهاش تی قبر در مسینه این فرایند مانی ض نعی ،یوووخن امیآ لی داللای تنسیدین تر
لووسینت ذام امیآ (تعی هر امیآ) دارد ،آنبی وه هزینه نیمرادا مردآ از اناخیب اگووابیهشووی را ننبل ورد و
تی تزرگرارا میگرید:
"گوعی دانرواسد وه من ته این قالفت از هعگی گییراهنرآ .دولی یرگند ته قدا ،من ته ن عسم گعی
نروولسم قراهم گوود میدامی وه امرر مروولعینی یوویلم تعیند و ظلم و جررا در امرر آنی روا ندهد مگر
تراا گوخص من .این نحعل و گوتسبییی من ته امسد پیداش و ف ول الهی و ا را
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از آ آرایر ظیهرا

و پسرایر لررا قالفت ایت وه گعی درتیر آ ر یتت میونسد( ».نهج البالغه :قوبه .)35:
این نر مروورلست پذیرا نیگوی از معرفت امیآ نربت ته آ دمرورایی ماعهدا ایت وه پسشار از آ
یوخن گفاسم .مرورلسای وه هزینه آ را نه امت ،نه جیمعه و نه فردا از آحید مردآ ،تلته قرد امیآ تی هعه
وجردش میپردازد و در جهت نحنق و نتیملر از لبر و یترم گرفاه نی للح و جهید ته عل میپردازد.
قلسفه دوآ در روزهیا پییینی عر قرد گوووررایی گووور نفر نشوووتسل داد نی آنهی تراا انانیل درم ته
یووورمسن زمیآ دار مرووولعسن پس از پسیمبر ن وووعسم گسرا ونند .ناسبها رایزنی آ گوووررا وه چسدمی
نفرانر و تنسوی ن وووعسعوینر تروووسویر بسب ،نیماعیرط و نیمرزو ترد ته اناخیب ویمال یتل پسر تسنی
ثعی اتن فی انبیمسد .هعینگرنه وه امیآ در این قوبه میفرمیید:
َ

َ

َ

َُْ َ

ُّ

ََ َ
ََ َ
اعة َز َع َم أّن أ َح ُدُه فيا ََّّلل َو ِلش َ
ورى (نهج البالغه :قوبه )7
جعلها ِف َج ٍ
ِ ِ

ولی ثعی ته رغم نعهد ته نداوآ را گذگوواگی  87نه انداز اترتتر تیوسییووت ترد و نه چندا نرووبای تی
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قشرنت عر داگت تلته ورنی آمد در تراتر زیید قراهی یمال تنی امسه و افراد بسلهاش و مسل گدید
ته اگرافی گرا وه مهم نرین ویتگی او در مدیریت حترمت ترد ،تی

گردید نی جیمعه مرلعسن وه از پسر

زمسنه انحویطر فراهم گود ترد ،دچیر الاهیب گورد ،روند تد ت هی یر ت ییفاه و اقاالالم ا ا یدا
ته لوررم ی تسعیرا مزمن انداآ جیمعه را فرا گسرد .فیلوله طبنینی هر روز تسشار میگد و طبعی نیفرمینی
راق تروز ورد ترد نهوییاوی تهم پسریوووت و آنچنی دامن دارالخالفه را فرا گرفت وه قلسفه یووورآ را ته ویآ
مرگ وشوووسود 85.توه این نرنسوب دورا طرالنی قالفت هیا یوووه گینه وه تی انرا تحرا هی و تسعیراهیا
فرهنگی ،ا ا ویدا ،اجاعی ی و یسییی نراآ ترد ته یر آمد و جیمعه اا ماشات ،فر ه فر ه ،چند یریه و
هعرا توی قرد یووورا رهبرا و یووورا بییل تی ی میند و امیآ لی ،تی مردمی وه تراا انبیآ تسعت نه
فنط توه یوووریر آمودنود ،تلتوه توه قینه اش هم هبرآ تردند  83و نه تی نشوووخسص ی النه و قرد آگیهی
یوووسییوووی ،تلته در ی لحته تحرانی و ن وووعسم هسبینی او را تراا برل ندتسر امرر مرووولعسن و پذیرش
قالفت نحت فشویر نهیدند(.نهج البالغه :قوبه .)7در هعسن رویترد هسبینی ،وفیا مردآ ته فرجیآ ریسد
و در جنگ لووفسن م لرب متر عرو ی

گوود .امیآ لی در این تیر ته مولب مهعی اگوویر میوند:

«اا مردآ راق ،اا مردمی وه نن ته قرارا داد اید ،آنی هنگیمی رآ هی را ترداگواند وه دانروواند گعی
پسروزید .لخای اگر مرا مهلت میدادید ،اونر از گوورتت پسروزا میچشووسدید .اا پسشووینی پسنه تروواههی،
میپنداگووام این پسنههی تراا قدایووت .اونر میتسنم تراا دنسییووت ،و گووعی را نسیید وه هعرزآ لی
تیگسد( ».ن رتن مزاحم.)551 :1732 ،
تهررو ،آنچه در این نرگووایر از ذور این مرارد و مروواندام نیریخی مد نتر ایووت ،ریووسد ته این نتاه
ایوییی می تیگد وه قوبه گنشنسه ته رغم اجعیل ،امی تی تالغت و جیمعست تی نتسرا هعها این مریسل
و رقودادهویا مرووولم نویریخی ،از جعلوه ویتگیهویا قلفویا یوووه گوینوه و جهل و درمیندگی اغلب مردآ
معیلورش را تدو وعارین ا رجیجی تسی نعرد و تی جعالنی تلسغ ،معرفت آمسز و معرفت گنییینه آ هی را
ودگذارا ورد ایوت .در سن حیل ،آ ح ورم تی آنته گویسبها قردیاییی داگاه تیگد اگیر اا تلند و
ریی ته گییراگیهی ،ا ا یسیم روحی و ظرفست هیا واالا قرد میوند.
در وا ع ،حنسنت پسیآ این قوبه و نفروسر معیلور یی هرمنرنستی آ  ،نشی دهند رنج و دردا جینتی
تسم را در اگوواعیل قرد داگووت الباه آ نه درد

ایووت وه یووی یوویل از "زیرووت وجردا" این انرووی

لی تراا قالفت و درم و از دیووت داد حق الهی او ترد  ،و نه لوورفی رنج مبهرل میند حنرق و
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نرد هیا مردآ از دیوواررام حترمای را ته دنبیل داگووت .گووررش هیا پراوند اا وه در منیطق مخالف
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گوییرواگیهییر ترد ،وه درد او ،درد انری  ،درد مهبرریت تشر از حق ذانی قریر ،درد حق و دالت و
درد پسروزا فرلوووت طلبی و راآ فریبینی ایوووت وه ننی نزدی ته لی و لب و اندیشوووهاا تروووسیر
ماعییز و دور از او داگوواند .در نهجالبالغه ،ریوووسد ته این آگیهی در یوووحی ایوووت وه مرنبهاا واال از
تندگی قدا و لوووسینت نفس ی پسشوووراا دینی را در امر یوووسییوووی ته رویدادگی وجردا میریووویند امی
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رویوودادگی وجردا ،آ هم در مررد ز سعی چر اموویآ لی تووه چووه معنووییوووت؟ تهارین پووییوووخ در
نهجالبالغه و در نرلسف وری ایت وه در مرحله ایعی ته پیریییی ریسد ایت:
"یورور وگویدمینی در چهر اویوت و اندوهر در لبر .مرمن ،یسنه فراخنرین انری هی و قرارنرین
آنی از حس قریشووان ایووت .از ترنرا جریی وراهت دارد و گوونسد اماسیز قرد را از زتی دیگرا دگووعن
میدارد .غعر زیید و هعار تیالیووت .قیمرگووی او عسق و و ار مشو رل گووترگزار ایووت و گووتسبی و
فرورفاووه در نفتر .در اظهوویر احاسوویج قریشوووان دار و داراا اقال ی آراآ و یووورگوووای لوسف ایووووت".
(نهجالبالغه :حتعت .)777
نتیجه گیری

ونر و رفاویر انروووی هیا ویمل ،در طرل نیریخ نشوووی می دهد وه آنی تی نرجه ته ریووویلت الهی –
انروینی قرد نروبت ته پسریواگی یی گروروت اجزاا جیمعه از قرد و را قریشوان حرییست نشی داد و
درتیر مرووویسل تنسیدین آ داراا ونر و واونر هیا منا وووی و درقررا ترد اند .امیآ لی یتی از
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ترنرین پسشورایی دینی -یوسییی نیریخ تشریت محررب می گرد وه تی گنیقت د سق از مر عست گخ ی
حنسنی و جییگی اجاعی ی وحنر ی اش و ریوویلت معنرا – یووسییووی قریر ،نرووبت ته ایبید و گرووارش
حترمت دینی نالش نعرد و تی نعرو ته ارزش هیا الهی و انروینی ،ته نتلسف قرد در احسیا منیلد و
مبینی دین حنسف عل نعرد ایت.
قوبه گونشونسه وه در تسی مرویسل جیمعه لودر ایوالآ و حنسنت و میهست امیمت و یسییت دینی و
الهی داراا محارا و تالغای منح ور ته فرد می تیگود ،ته مثیته اللی نرین تیب ورود ته نهج البالغه تلته
ولست مسراث الهسینی-یوسییی امیآ لی یتلست آ دارد نی ویتگیهیا الزآ تراا ی

جیمعه دینی را ته

لوووررم نلعسح یی مروووانسعی تسی وند و در سن حیل ،وظییف حترمت دینی در ایوووانرار مدیرا الیق را ته
طرر گوییراه و مرجزا نرلسف نعیید .آنچه تی نحلسل هرمنرنس

یآ تر مبنیا این تیز والمی  -زمینی ته

لوووررم تویرزنرا جلر می ونود ،نریوووسم راتوه ا د سق تسن وجدا
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عرمی جیمعه و چگرنگی نهیدهیا

درم ایووت وه در نرلووسف روا گوونییووی یووسییووی جیمعه اهعسای م ووی ف می ییتد .تراین مبنی ،قوبه
گوونشوونسه ،معنیا نالزآ فرهنگ اجاعی ی و مروویسل ا انیدا و یووسییووی در جیمعه دینی را روگوون ورد و
ناوییج منفی گزینر تودو وویرترد نالنست منونی و هعرا تی ن وووعسم هسبینی و در سن حیل فرلوووت
طلبینه رهبرا و قرا

را در جرامع نرد اا آگووتیر می یوویزد .آنچه در این قوبه  ،تسر از هر چسز دیگر

د سق تی نعیمست مسراث فرهنگی ایالآ ا م از وایب قدا ،ینت و یسر پسیمبر ایالآ و اهلتسار
و تی ولست مان نهج البالغه ایت وه ضعن مویلعه و ترریی آ تی درک پسیآ اللی و منترر مؤلف می نرا
توه ولسویم فلروووفوه یوووسوییوووی مررد توویور دین نرحسودا نسز پی ترد و وجرد وحودم نتر و عول را در نزد
امسرمؤمنوی  مررد نوییسود رار داد .امویآ لی در این یوووخنوی نویریخی ،نروووبت قرد تی جیمعه ،تی
حیوعی و ت ،تی فلروفه حترمت و رییلت الهی آگیهی و هعچنسن تی وظییف و مرورلساهیا رایاسن ی
رهبر الهی و یورانبیآ تی مد سی حرز درم و یسییت را تی د ای ویمل ،محارایی غنی و تالغای تی نتسر
تسی ورد و یوورانبیآ در اوج تسینر ته نیگی آراآ می گسرد نی ن وور نیریخ و وجدا تشووریت را نی اتد درتیر
آنچه در نیریخ ایوووالآ و امت پس از پسیمبر اورآ ر خ داد ته لوووررم منونی و من وووفینه اا ته داورا
فراقراند.
پی نرگت هی
 .1بیرم ل وسینت ذام ( )the care of inherentدر معینی مخالف و هعرووینی ته ویر رفاه وه مهم نرین
آ هی در داگوان ننراا درونی و یی مرا بت انری از گخ ست السل قرد ایت  .در این مررد مالحته
نعیسسد  :محعدننی جعفرا  ،حتعت الوورل ی وسیی وی ایووالآ ( نفر وسر فرمی میل اگووار)  ،نهرا :
. ۳8

مریره ندوین و نشر آثیر المه جعفرا ،1582 ،
18۳3(Max Weber .7آ)

 .5قوبه یورآ نهج البالغه .گونشونه پیر گرگوای ایوت وه گوار ته هنگیآ تینگ ورد از گرگه ا دهی
تسرو وند و چر درنگ این پیر گرگووت تسرو از دهی گووار در مدنی اندک می تیگوود امیآ لحتها
گووتراا قرد را تدا هعیهنگ نعرد ایووت .نسز گریند :فال ذو گوونشوونه یعنی قوسبی نرانی ایووت
. .ک.ته :یسد جعفر گهسدا،نرجعه نهج البالغه ،نهرا  :گروت اناشیرام لعی و فرهنگی،1583،
روعت نعلسنیم،

.331الزآ ته نذور ایت وه ارجی یم مرتر ،ته نهج البالغه در مان منیله از منبع
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نرجه و نعروز اندیشوعندا و محننی حنسنت جر را ته قرد جلب می وند ،داگان راتوه معنییی و محارایی
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زیر و تی نرجعه آزاد نریرندگی ایت :.نهج البالغه( 1312ق ).الرسد الشریف الرضی ،م :دارالثنلسن.
 .3گفانی ایووت گووالیرمیقراز نیید یرهی میرنسن والدینرال ( )1232 -1211نیثسر زییدا گرفاه ایووت.
والدینرال در فلرفه ،الهسیم مرسحی و نتریه هیا ادتی لیحب یب

ترد.

 .3محعد ننی جعفرا در اثر معروط قرد ،نرجعه و نفروسر نهج البالغه ،ته نیآ  23محنق و یووخن گوونیال
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طراز اول اگووویر می وندوه پسر از یوووسد رضوووی و ندوین نهج البالغه  ،نیمه هی و یوووخنی ح ووورم
لی را ثبت ورد و در آثیر قرد تدا ایوووانید نعرد اند. ،ک.ته، :نرجعه و نفروووسر نهج البالغه،
نهرا  :مریره ندوین و نشر آثیر المه جعفرا،1582،ج،7لص.515-511
 .۳اتن قشوویب می گرید :ته قدا رووم این قوبه را در وایب هییی مویلعه وردآ وه دویرووت یوویل بل از
نرلد یووسد رضووی نرگوواه گوود ترد. .ک.ته :اتن اتی الحدید ،زالدین اترحیمد ،جلر نیریخ درگوورح
نهجالبالغه ،نرجعه محعرد مهدوا دام ینی ،نهرا  :نشرنی  ،1523 ،ج.7۳۳ ،1
 .2حای معیویه یر یخت نرین دگعن لی ته اف لست او ا اراط داگت .این مرضر در پییخ ته نیمه
محعد تن اتی تتر منعتس ایوت وه فرزند اتریفسی ته لراحت می گرید  :من و پدرم اترتتر ف ل و
ترنرا لی را میدانروواسم و حق او را تر قرد الزآ می دیدیم ،....ولی هنگیمی وه پسیمبر چشووم
از جهی فروترووت نخروواسن ورووینی وه ته مخیلفت تی او پرداقاند و حق او را گرفاند پدرم و فیرو ر
د عر اتن قویب تردند.ر.ک.ته :لی اتن حروسن مروعردا ،مروج الذهب ،نهرا  :گروت اناشیرام
لعی و فرهنگی ،1587 ،ج،5
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 .17یعنرتی نسز در نوویریخ قرد می نریروووود:و وووی العهوویجرو و

االن یر الیشتر  . .ک .ته  :احعد اتن یعنرب اتن واضح ،نیریخ یعنرتی ،نرجعه محعداتراهسم آیای،
نهرا  :گروت اناشیرام لعی و فرهنگی،1521 ،
 .8هبرآ یو
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توویر و تی نوویموول مردآ تووه قووینووه امسرالعؤمنسن تراا تسعووت تووی آ ح ووورم ،در طرل

نهجالبالغه هعی طرر تسی می گورد وه در قوبه یورآ (گونشنسه) ته آ اگیر گد ایت  .لی
در نعویتسر آگیهینه و آگی ونند قرد میگرید " :روز تسعت ،فراوانی مردآ چر ییل هیا پر پشوووت وفایر
ترد ،.......مردآ چر گله هیا گریوووفند مرا در مسی گرفاند امی انگی وه ته پیقرایوووام و حترمت را ته
دیت گرفام جععی پسعی گتراند،گروهی نیفرمینی وردندو از دین قیرج گدند و ترقی نسز از اطی ت
حق یر تر نیفاند . ".ر .ک :.نهج البالغه ،قوبه (5گنشنسه).
 .2ح ووورم لی وجرد راتووه ا مروووانسم تسن رفاویر ثعوی و غرغیا جیمعه راچنسن قاللوووه می
وند :ثعی ایووابداد و قردویمگی تسشووه ورد و گووعی نسز تی نیتی وردید و اغاشوویش عرمی را از حد
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گذراندید.ر.ک.ته :نهج البالغه،قوبه.51
 .11این مرضووور حای در مررد جنگ لوووفسن تی هعه اهعسای وه در تعد وجرتی داگوووت لووودق میوند.
.ک.ته :مننرا ،ن راتن مزاحم ،و عه لفسن ،نرجعه پرویز انیتتی ،نهرا  :آمرزش اننالب ایالمی،
. ۳8
civil society .18
 .15تراا مویلعه نف وسلی مالحته ونسد :حر وسن تش وسریه ،اننالب و تر وسج ی وسیی وی ،نهرا  :دانشووگی
نهرا :1523 ،لص .31-38
" .13امر وا ع") ( The Factالووووالحی ایوووت وه در مررد قالفت مرووولعسن ته ویر می رود. .ک.ته :
محعد عر یرتیزا ، ،قلفیا راگدین از دیدگی امسر العؤمنسن ،ینندج :نشر احعد. 1581 ،
 .13مرضووور مشووورو سوت در اینبووی منسود ایوووت تووه داگوووان ننرا ،نعهوود الهی ،وودالووت گوووخ وووی و
اجاعووی ی،لوووالحسوت هوویا اقال ی و لعی و ویتگی هووییی از این بسول وووه در فراز هوویا مخالف
نهجالبالغه ته نف سل و نیوسد مررد اگیر لی رار گرفاه ایت.
 .1۳نتریه اا وجرد دارد ته نیآ "اثر پروانه اا" (( .butterfly effectته این گووورح وه اگر در تسیتی هیا
تتر یووورزمسن افرینی پروانه اا تراا ریوووسد ته ترنه ا مبیور پرواز وند اثر ته وجرد آمد از جیته جییی
هرا در این پرگشرد تر انعرفر دورنرین منیطق زمسن مرثر قراهد ترد!
.)1813-1273 ( Immanuel Kant .12
 .18در تراتر وجودا ن ووونعی (  ) sophisticated conscienceرار دارد وه مح ووورل رفایر آمرانه ا
مارلسی گرارش اقالق در حرز ا فردا و اجاعی ی ایت.
 .12معدودا از ییرا ا ح ورم هم تردند وه مانییوب تی یسر ا لی اتن اتی طیلب نرویج دالت و
لم و اقالق را از ایشوووی نر ع داگوووانود .در این مررد مالحتوه نعویسسد :محعد ننی جعفرا،نرجعه و
نفرسر نهج البالغه،جلد.135 ،75
 .71چنی وه تیرهی و ته الحی گرنیگر ن وریح می نعرد" :ویر من و گوعی یتروی نسرت من گعی را تراا
قوودا مویقوراهم و گوووعووی مرا تراا قرد میقراهس ود اا مردآ!تراا الوووالح قردنووی مرا ی ویرا
ونسد".نهجالبالغه ،قوبه .15۳
 .71منترر از وینر طبسعی ،رواتط اجزاا طبسعت محرووورال و فنرمن هی نسروووت ،تلته بیرم از ینرنی
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ایت وه در فرایند تسنی انرینی ته تدیهست و نعردارا یتل پذیرش تراا هعگی ریسد تیگد.
 .77تووه نرا نعرنووه نگووی ونسود تووه :اتن اسبووه دینررا ،نووأویول مخالف الحوودیو 131۳ ،ق،
قرارزمی ،العنی ب ،مؤیوره نشر ایالمی1311،ق،.

 81اتن بدالبر ،االیاسعیب1317 ،ق ،ج،5

 1115اتن اتی الحدید ،گووورح نهجالبالغه1313 ،ق ،ج،1
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میوردا ،الحیوا التبسر1312 ،ق ،ج،17
ج،1

137

 113و ج،15

18و 131و ج،17

122و713

 715طبرا ،ذقیسر العنبی1378 ،ق،

 523حعریی جرینی ،فراسد الروووعوسن ،مؤیوووروووه محعردا ،ج،1

.531-532 ،552ته

گفاه یضوی نررالله گورگوارا ،از یلعی گسعه ر ییزدهم هبرا ،قلسفه دوآ  21تیر این جعله را ته
زتی آورد ایت .احنیق الحق1312 ،ق ،ج،5

.117

 .75بود الرحعن اتن رط از لی اتن اتی طویلب پریوووسد:ایی حیضووورا ته روش گوووسخسن (اترتتر و
عر) عل ونی؟ا ح رم فرمرد :هرگز! من ته راا و اجاهید و نل قرد ماتی هرام .ولی ثعی
اتن فی در پییوخ ته این پریر تدو درنگ گفت:آرا نعهد میونم .این پییخ تراا آ گررا منبرل
افاید و نهییای ثعی ته نرا یووورمسن قلسفه ا مرووولعسن نی قالفت را ته دیوووت گرفت ،ر.ک:.
محعداتن جریر طبرا ،نیریخ االمم و العلرک(نیریخ طبرا) ،نرجعه اترالنییووم پییند  ،نهرا :ایوویطسر،
 ،15۳7ج ، 5

.33

 .73تراا مویلعه وجر نترا در ا رووویآ این و ییع مالحته نعیسسد  :ند راترم گر ،چرا انروووی هی گوووررش
میونند؟  ،نرجعه لی مرگدا زاد ،نهرا  :پتوهشتد مویلعیم راهبردا ، 1588 ،لص ..۳2-31
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 .73در نهج البالغوه قوبوه هوی و نویموه هیا مخالفی وجرد دارد وه گووورایط مرجرد دراین منیطع زمینی را
نبسسن می وند .قوبه  77یتی از این نعرنه هی ایت .
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