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 ) ع(عهدنامه امیرالمومنین علیجایگاه 
  در منابع اسالمیبه مالک اشتر

 
 ٢صالح زارعی ،*١محمود کریمی

 )ع(دانشگاه امام صادق  ارشديارشناس ک٢، )ع( دانشگاه امام صادقردانشیا١
 ) ١٣/٤/٩٠ :يریخ پذیرش نهایـ تا ٢٥/١٠/٨٩ :تاریخ دریافت مقاله(

 

 چکیده
در منابع  ،ربه مالک اشت) ع( امیرالمومنین علیی عهدنامهایگاه جبه بررسی  ،ر حاضی مقاله

  منابع اعم از، مالکی منابع عهدنامه ،این پژوهش  در.زدپردا میهای آن  و ویژگی اسالمی
، جایگاه آن در منابع فقهی و تفسیری و شهرت آن در نقاط مختلف شیعه و اهل سنت

مورد تدقیق قرار  عهدنامه این سند ،وهبه عال. دگیر مورد بررسی قرار می ،جهان اسالم
ن و  به مضامی،پایاندر  ، این مقاله .شود باره بیان می مختلف در اینهایدیدگاه و گرفته

 و  صحیحسند .دهد  را مورد بحث قرار می آنو محورهای اصلیپرداخته محتوای عهدنامه 
البالغه  ی نهجها نامه از جمله دالیل برجستگی خاص آن در بین ،نامهمضامین عالی عهد
  . به آن اختصاص داده استای را در منابع اسالمی است و جایگاه ویژه

 
  .منابع اسالمی محتوای عهدنامه، ، عهدنامهسند، البالغه  نهجلک اشتر،ا می عهدنامه  هاکلید واژه

 
 لهأبیان مس

 های تا و حکمه  نامه،ها خطبهآوری   جمع با،شیعهبزرگ دانشمند  ،)ق٤٠٦. د (شریف رضی
 تاثیر عمیقی در میراث علمی امامیه ،البالغه  نهج، اثر گرانقدر خوددر قالب منینؤالمامیر

البالغه یکی از مهمترین و اثرگذارترین کتب حدیثی امامیه محسوب  نهج. برجای نهاد
. نظیر است  بی،شود و شاید بتوان گفت مقبولیت و شهرت این کتاب در سنت امامیه می

 و داردای   حتی در میان علمای اهل سنت نیز جایگاه ویژه،البالغه یف نهجکتاب شر
 .شده است نوشته بر آناز جانب ایشان شروحی 
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از جایگاه خاص و  ، به مالک اشترآن حضرتعهدنامه  ،)ع(های امام علی  بین نامهدر 
که مهمترین منبعی در این میان،  برخوردار است ومنابع اسالمی شهرت فراوانی در 

پنجاه و سومین  ،مالک اشتر ی عهدنامه. استالبالغه  نهج ،شدهنقل در آن مالک  ی عهدنامه
 این .)٢٣٢دشتی، : ـ نک( استالبالغه  نهج ی پنجاه و دومین نامه ،خسَو در برخی نُ

 و دانشمندان همواره مورد توجه ، به دلیل محتوای عمیق سیاسی حکومتی خود، عهدنامه
 .ت اسبودهپژوهشگران 
های  و دالیل برجستگی  نمودهاهمیت و جایگاه این عهدنامه را تبیین  حاضر،پژوهش

هدف این  ،بنابراین .کندمیالبالغه بیان  های نهج این عهدنامه را نسبت به دیگر نامه
 :استاساسی  سوال دو پاسخ به ،پژوهش
 است؟ختصاص داده را به خود ا چه جایگاهی ،اسالمیدر منابع  ، مالک اشتری عهدنامه) الف
های   نسبت به دیگر نامه، مالک اشتری  برجستگی خاص عهدنامهجایگاه و دالیل) ب
 البالغه چیست؟ نهج

 
  مالک اشتر در منابع اسالمیی اهمیت و جایگاه عهدنامه .١
 به ، که این عهدنامهیابتدا به منابع و آثار ،مالک اشتر ی اهمیت و جایگاه عهدنامه باب در

شود  خته می پردا، در آنها وارد شده، شیعه و اهل سنتمنابع  از و اعمّ یا کلیصورت جزئی
 ، مالکی نامه در مورد شهرت عهد.مالک مشخص شود ی وذ و شهرت عهدنامه نفی ه حوزتا

د تا ش دذکر خواه ،نامه در آنها رائج بوده مناطقی از جهان اسالم که این عهد،به طور خاص
سپس . حاصل شود آگاهی ،امه در مناطق مختلف جهان اسالماز گستردگی و اشتهار عهدن

 از این عهدنامه صورت گرفته ،استناداتی که در منابع فقهی، تفسیری و کتب والیت فقیهبه 
 . گیرد می مورد توجه قرار ، در این منابع،شود و جایگاه عهدنامه  پرداخته می،است

 
 منابع عهدنامه  .١ـ١

این عهدنامه یافتن منابع و مصادر  به ،البالغه ان نهج و مستدرک نویسنویساناسناد
 از منابع شیعه و اهل سنت است که به  اعمّ،عهدنامهمنابع  .اند  داشته زیادیاهتمام

در این   ،همچنین برخی منابع که تاکنون در کتب اسناد ذکر نشده. شود ذکر میتفکیک 
نامه به طور کامل و گاه بخش یا  گاه عهد،در این منابع. مقاله مورد بحث قرار می گیرد

 .نقل شده است ،آنهایی از  بخش



 ١١٧ به مالک اشتر در منابع اسالمی) ع(جایگاه عهدنامه امیرالمومنین علی 

 

 منابع شیعی .١ـ١ـ١
از عالمان شیعی ) ق٣٦٣. د( مصري مغربي حیون بن محمد بن نعمان :االسالم دعائم ـ

 منابع ی در حوزه.  قاضی مصر بوده است،در حکومت فاطمیان که  است چهارمی سده
 عهدنامه را به طور کامل در کتاب الجهاد  این، قاضی نعمان، اولین بار،شیعی
حسینی، : نکـ ( ١استکرده نقل البالغه  و با اختالفاتی نسبت به نهج االسالم دعائم

 .)٢٣٢؛ دشتی، ١٢٤، ٥/٥٦؛ محمودی، ٣/٤١٩
ابن شعبه معروف به  ،حراني بن شعبه حسین بن علي بن حسن محمد أبو :العقول تحف ـ

باب ما روی عن «در  ابن شعبه.  است)ق٣٨١. د (معاصر شیخ صدوق  وحرانی
 و همراه با زیاداتی نسبت به لکام به طور مالک را ی عهدنامهمتن » )ع(منین ؤامیرالم
 شوشتری،؛ ٣/٤١٩حسینی، ؛ ٦٢عرشی، : نکـ ( کند میالبالغه نقل   نهجی نسخه
 .)٢٣٢دشتی، ؛ ١٢٤، ٥٧ـ٥/٥٦محمودی، ؛ ٨/٤٧٣ الصباغه، بهج

 از هـایی  بخش) ق٥٥٠. د (آمدی تمیمی محمد بن عبدالواحد: لکلما درر و غررالحکم
 است کرده نقل خود کتاب جای جای در ،قصار کلمات و ها حکمت صورت به را عهدنامه

  .)٢٣٢ـ٢٣٣همو، (
 ی  عهدنامـه  کتـاب،  ایـن  در) ق١٠٩١. د (کاشانی فیض محسن مال: الحکمه معادن ـ
   .)١٠٥ـ٥/١٠٤محمودي، ( است کرده نقل را مالک
 از را عهدنامـه  کامـل  مـتن ) ق١١١٠. د (مجلـسی  بـاقر  محمـد  عالمـه : االنوار بحار ـ
، ٢٣٢ــ ٢٣٣دشـتي،   : نکــ   ( اسـت  کـرده  نقـل  االنوار بحار در ،العقول تحف و البالغه نهج

هــای تحقیــق در اســناد  روش در کتــاب ،دشــتیمرحــوم محمــد  .)٥/١٢٤محمــودي، 
 الـشرائع  علل خصال و  الفقیه، یحضره ال من،  )ق ٣٢٩ .د( ی کلین يکاف فروع ،البالغه نهج

دشـتی،  : نکـ (ده است کر  به عنوان منابع عهدنامه ذکر را نیز )ق ٣٨١. د( صدوق از شیخ 
  .٢کند این ادعا را اثبات نمي، ورهاي مذک  پژوهش ما در کتاب)٢٣٢ـ٢٣٣

                                                                                                                                             
ایشان نیز این عهدنامه را به رفع شده و ) ص(این عهدنامه به پیامبر اعظم ،االسالم دعائمدر کتاب . ١

 أنا إال )ع( علي کالم من أحسبه حدثناه الذي فقال عهدا ذکر أنه )ع( علي عن و«: اند نگاشته) ع(امیرالمومنین
 من األمیر على یجب فیما )ص( قال ذکره کالم بعد فیه کان عهدا )ص( هللا رسول عهد فقال رفعه أنه عنه روینا

 .)١/٣٥٠مغربی، (» ...فیه کنت ما اذکر مملوكال الملک أیها .نفسه محاسبة
 ،الشرائع علل، ١/٥٠ خصال ،٢/٣٥٦ ،الفقیه یحضره ال من« در مورد منابع شیخ صدوق ، آنچه مرحوم دشتی.٢

 چرا که اثری از این عهدنامه در منابع ؛ قابل تامل است،ذکر کرده» ٥/٣٦«و نیز فروع کافی از کلینی » ١٧٨
 .توانند ذیل منابع عهدنامه قرار بگیرند رتیب، این منابع نیز نمیبدین ت. مذکور نیافتیم



  ، پاییز و زمستان١٣٨٩ـ٢ شماره ،چهل و سوممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                               ١١٨

 

 منابع اهل سنت .٢ـ١ـ١
 ،)ق٣٣٣. د(بن محمد دینوری مالکی ابوبکر احمد بن مروان  : و جواهر العلمهالمجالس ـ
 به اسناد خود از محمد بن غالب از ابو حذیفه از سفیان ثوری، از ،این کتاببخش هفتم  در

 ،العقول آمده است زبید یامی، از مهاجر عامری بخشی از عهدنامه را نزدیک به آنچه در تحف
که در شهری مستقر د آن را برای یکی از اصحاب خو) ع(علیکه و اظهار داشته نقل کرده 

 .)١٠٩ـ٥/١٠٨ محمودی؛ ٤٦ تهرانی، دلشاد: نکـ (است نوشته  ،بوده
ابوالحسن محمد بن یوسف عامری نیشابوری : ة االنسانیة واالسعاد فی السیرةالسعاد ـ

  مالک اشتر را به صورت پراکندهی هایی از عهدنامه  بخش، در این کتاب)ق٣٨١. د(
آورده است که با توجه به تفاوت » ل علی بن ابی طالب لالشترقا«با عنوان ) شانزده مورد(

این کتاب منبعی متفاوت  ، و تحف العقول با متن نهج البالغه،متن نقل شده توسط وی
 .)٤٧دلشاد تهرانی،  (شود برای عهدنامه محسوب می

ک  مالی بخشی از عهدنامه) ق٤٥٤. د(سالمة  بنابو عبدهللا محمد : الحکم معالم دستور ـ
 .)٥/١٢٥محمودی، ( ١کند است، مطرح میبندی مردم به هفت طبقه  را که در موضوع تقسیم

ن فصل دوم از ایدر )  ق٥٦٢ .د(حمدون محمد بن حسن بن : الحمدونیه ةالتذکر ـ
 را مطابق با آنچه در نامهعهد متن کامل ،است داری کتاب که در سیاست و آداب مملکت

 .)٣٢٨ـ١/٣١٥  ابن حمدون، (٢ده استکر نقل ،نهج البالغه وارد شده
  هللا شافعی دمشقی معروف بهةابوالقاسم علی بن حسن بن هب:  دمشقةمدین تاریخ

 سخنانی از ایشان ،)ع(در بحث از شخصیت علی بن ابی طالب )ق٥٧٣ .د(عساکر  ابن
با و  مالک را با اختالفی جزئی ی فرازی از عهدنامهدر خالل آن،  که کرده استنقل 

 نا مروان، ابن نا و: قال «:آورده استچنین  ، سلسله سندی از طریق اهل سنتی ئهارا
 العامري، مهاجر عن الیامي، زبید عن الثوري، سفیان عن حذیفة، أبو نا غالب، بن محمّد

، ٤٢/٥١٦ابن عساکر،  (٣»...فیه بلد على أصحابه لبعض عهداً طالب أبي بن علي  کتب:قال
 .)٢٣٢دشتی، ؛ ١٢٥ـ١٢٤ ،٥/٥٤محمودی، ؛ ٣/٤٢٠حسینی، 

                                                                                                                                             
العامة و  کتاب و منها جنودهللا فمنها بعض عن ببعضها و ال غنى ببعض اال بعضها یصلح ال طبقات سبع الناس «.١

 و منها سالنا و مسلمة و الذمة و الخرج الجزیة و منها أهل الدواوین کتاب و منها العدل قضاة و منها الخاصة
 )١٥٠ـ١٤٩ابن سالمه، (» ...الحاجات و المسکنة ذوي من السفلى الطبقة و منها الصناعات التجار و أهل

 دعائم األرب، البالغه، نهایة نهج«، بیان داشته که متن عهدنامه در التذکرة الحمدونیه محقق کتاب ، احسان عباس.٢
 .وارد شده است» األبرار ربیع«و نیز جزء اندکی در » االسعاد و السعادة« در ،هایی از آن نیز قسمت آمده و» االسالم

ی سند را چنین تکمیل  ، سلسلهتاریخ دمشق بر طبق حدیث قبلی منقول در ،شیخ محمد باقر محمودی. ٣
 بن] أحمد أنبأنا اسماعیل، بن الحسن أنبأنا نطیف، بن رشاء أنبأنا العلوي، القاسم أبو [أنبأنا و«: کند می



 ١١٩ به مالک اشتر در منابع اسالمی) ع(جایگاه عهدنامه امیرالمومنین علی 

 

محمود بن عمر بن محمد بن احمد خوارزمی زمخشری  :األخیار نصوص و األبرار ربیع ـ
. استکرده  را در این کتاب نقل نامههایی از عهد بخش)  ق٥٨٣. د ()یزمخشر جارهللا(

 استماع سخنان مردم به صورت حضوری نزد ی نحوه  بحثبه مناسبت ، بخش یکدر
 توجه حاکم  عباراتی در،و در بخشی دیگر ی مذکور را آورده راتی از خطبهعبا ،حاکم

 .)٥/١٨٩، ٣/٣٩٦زمخشری، : نکـ  (١دکن عظمت قدرت الهی را ذکر مینسبت به 
کامل متن  )ق٧٣٣ .د(شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب نویری :  االربةنهای ـ
 نکـ( استکرده  نقل در این کتاب ،البالغه با اندکی اختالف نسبت به متن نهج را نامهعهد

 .)٣٢ـ٦/١٩، نویری، ٢٣٢دشتی، ؛ ٣/٤١٩حسینی، : 
متن ) ق٧٧٤.د(ابن کثیر ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی معروف به  :ة و النهایةالبدای ـ

 .)٨/٩ابن کثیر، : نکـ (است کرده نقل در کتابش  را ابن عساکر تاریخ مدینه دمشقوارد شده در 
قلقشندي  اللّه عبد بن احمد قاضی شهاب الدین: اإلنشاء صناعة في ىاألعش صبح ـ

.  ذکر کرده استبخشی از عهدنامه را به نقل از ابن حمدون ،در این کتاب)  ق٨٢١. د(
 میان ،)ع( علی بلیغ است که در آنهای عهدنامه از ، این عهدنامه کهوی معتقد است

 .)٥/١٠٩؛ محمودی، ١٣ـ١٠/٩ قلقشندی، (٢ و سیاست جمع کرده استی الهیتقوا
 را که در صبح  همان بخش از عهدنامه،قلقشندی: ة فی معالم الخالفةمآثراإلناق ـ

 .)٤٨دلشاد تهرانی، ( نقل کرده است  در این کتاب نیز،با اندکی اختالف ،االعشی آورده
شمس الدین ابوالبرکات محمد بن احمد : )ع(علي اإلمام مناقب في المطالب جواهر ـ
 مالک را که در ی نامهبخشی از عهد) ق٨٧١. د(الدمشقي  ابن  معروف به،شقی شافعیدم

 با اندکی تفاوت ، که با او سخنی دارند است برخورد حاکم با مردم و کسانیی مورد نحوه
 .)٢/١٦٥ابن دمشقی، ( استکرده نقل 
. د(دیمتقی هن  معروف به،الدین هندی عالءالدین علی متقی بن حسام: کنز العمال ـ
و ابوبکر دینوری ابن عساکر بخش منقول در تاریخ مدینه دمشق را به نقل از  )ق٩٧٥
 .)١٨٦ـ١٣/١٨٥متقی هندی، ؛ ٥/١٠٩محمودی، ( استکرده نقل 

                                                                                                                                            
 الیامي زبید عن الثوري، سفیان عن حذیفة، أبو أنبأنا غالب، بن محمد أنبأنا ،] الدینوري أبوبکر المالکي [نمروا 
 )١٠٧ـ٥/١٠٦محمودی، (» )...المؤمنین أمیر (کتب: قال العامري،] عمیر ابن[مهاجر  عن

 ذکر ،ک نقل کرده مالي بخشی از مطلبی را که زمخشری از عهدنامه »الحق إحقاق شرح« مرعشی در کتاب .١
 ).٥٤٨ـ٨/٥٤٧مرعشی، ( این منبع را اولین بار ایشان مطرح کرده است ،نموده و در واقع

 خود در کتابش تصریح کرده که ، اما قلقشندی؛استکرده  تنها به ذکر منبع اکتفا ة،السعاد  در نهج، محمودی.٢
 .این بخش از عهدنامه را از کتاب ابن حمدون نقل کرده است
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  و استناد به آن مالک در جهان اسالمی شهرت عهدنامه .٢ـ١
 ،)ع(میرهای حضرت ا  در میان نامه،به مالک اشتر) ع( امیرالمومنین علی ی عهدنامه

 ،البالغه مصادر نهجحسینی در . ای دارد و از برجستگی خاصی برخوردار است جایگاه ویژه
: ـ نک(به عنوان نمونه یاد کرده است  ،شدهنوشته نامه عهدکه بر این  شرح ١٦از 

که خود شرحی بر داللت دولت  در کتاب ،دلشاد تهرانی) ٤١٩ـ٣/٤١٥حسینی، 
 دلشاد (آورد سخن به میان میعهدنامه این ح بر  شر٥٦از  ، مالک استی عهدنامه
البالغه   کاملی است که بر مجموعه نهجهای شرح به غیر از ، این شروح.)٤١ـ٣٧، تهرانی

 .شود و شامل این عهدنامه نیز میبه نگارش درآمده 
 مالک در ی  عهدنامه سند دلیل عدم نقل، مالکي در ذکر اسناد عهدنامهمحمودی 

 في الشمس کاشتهار و مشهور متداولالبالغه   نهجأن و بما«: کند چنین ذکر میالبالغه را  نهج
البالغه آنچنان مشهور است که مانند خورشید در میان روز  متن نهج«:  یعنی»...رائعة النهار

 .)٥/٥٧محمودی،  (».کند نیاز می ما را از نقل مجدد آن بی ،عهدنامهدرخشد و لذا شهرت این  می
های مشابه عهدنامه   وجود روایت،چه در بخش منابع عهدنامه ذکر شدبا توجه به آن

 ی دنامهبر اعتبار و شهرت عه ،العقول تحف  واالسالم دعائمیعنی  ،در دو منبع قدیم دیگر
 .افزاید میمالک 

 البالغه  با آنچه در نهج، در بعضی از فرازها، مالکی نامهاز عهدالعقول  تحفروایت 
ای دارد و در بعضی از   افزوده،ها دین صورت که در برخی قسمتب. متفاوت است ،آمده
 ،شریف رضیکه  دهد نشان می ،این اختالفات. متفاوت است البالغه  با روایت نهج،الفاظ

، ١٢٦حرانی، : ـ نک و ٣/٤٢٠حسینی، ( استفاده کرده است العقول تحفاز منبعی غیر از 
 ....) و٤٤٣، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٦شریف رضی،  ؛ ... و١٤٣، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٩

از منبعی غیر از منبع سید رضی  مالک را ی عهدنامهابن شعبه نیز  باید توجه داشت که
روایت عهدنامه  . این مدعاستی اثبات کننده ،به آن اشاره شدکه هایی   تفاوت؛استکرده نقل 
، منبع نویری تالفبه دلیل همین اخ  واختالف اندکی داردالبالغه   نهجبانیز   االربةنهایدر 
 .)٤٢١ـ٣/٤٢٠ حسینی،(  استالبالغه نهجغیر از  ،برای نقل عهدنامهنیز 

ها است   ابتدای نسخه، دیگر در مورد تفاوت در منبع سید رضی و ابن شعبهی هنکت
 خود سیداز  ه به این دلیل که اگر جمل؛دهد که تفاوت در منبع را به وضوح نشان می

 دیگر اینکه در  از نظر معنایی به یکدیگر شبیه نبودند وین حدّ تا ا، یا ابن شعبه بودرضی
 )ع( عهده«: العقول تحفمتن .  از نظر لفظی با هم تفاوت دارند،عین نزدیکی از حیث معنا

 له کتاب من و« :البالغه  نهج؛ متن)١٢٦حرانی، (» أعمالها و مصر واله حین األشتر إلى



 ١٢١ به مالک اشتر در منابع اسالمی) ع(جایگاه عهدنامه امیرالمومنین علی 

 

 بن محمد أمیرها أمر اضطرب حین أعمالها و مصر على واله لما النخعي لألشتر کتبه )ع(
 .)٤٢٦رضی، شریف (» للمحاسن أجمعه و کتبه عهد أطول هو و بکر، أبي

 از شهرت فراوانی برخودار بوده و در نقاط مختلف ، این عهدنامه، متقدمینی هدر دور
 در مصر قاضی القضات بوده و این ،مغربیقاضی نعمان  .جهان اسالم رواج داشته است

در مصر رائج و دارای  ،عهدنامه لذا این ؛استکرده نقل  االسالم دعائمدر را عهدنامه 
 در ،العقول در کتاب تحف  روایت ابن شعبه حرانی،از طرف دیگر. شهرت بوده است

قسمتی از این عهدنامه به صورت .  نشان از شهرت آن در این منطقه دارد١، حرانۀمنطق
 از طریق اهل ، اشتری  بنابراین بخشی از عهدنامه؛ر شده ذک دمشقةمدینتاریخ مسند در 

 رضی از علمای امامی برجسته شریف . شام رائج بوده استی سنت در دمشق و منطقه
نیز سلسه سندهای نجاشی و شیخ طوسی . استکرده را نقل عهدنامه این نیز در بغداد 

 ی هدر منطقرا  مالک ی عهدنامه شهرت ای است کهقرینهاند  که در بغداد ساکن بوده
 شهرت این عهدنامه به صورت جزئی ی  نشان دهنده،آنچه گفته شد .دهد نشان میعراق 

 .و کلی در نقاط مختلف جهان اسالم است
 

 استناد به عهدنامه در منابع تفسیری .١ـ٢ـ١
 که از تفاسیر نورالثقلیناز محدثان و فقهای قرن یازدهم در تفسیر ) ق١١١٢. د(حویزی 

 قَوْمٍ  ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى «ي  ذیل آیه،شود  محسوب میماثور
و به آن کرده البالغه نقل  بخشی از عهدنامه را از نهج) ٥٧/انفال(» حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بأنفسهم

 ).٢/١٦٣حویزی، (استناد کرده است 
از » )١/مائده... (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« ی  در تفسیر آیه،مکارم شیرازی

ء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و  یفانه لیس من فرائض اللَّه ش«عبارت 
گیرد و در   شریفه بهره میی در تفسیر آیه» ...تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود

در ایشان ). ٤/٢٤٦مکارم شیرازی، : نکـ (گوید   می سخن،اهمیت و عظمت وفای به عهد
. اند کرده از آن استفاده ، بهره برده و در تفسیر خود، بارها از این عهدنامه،تفسیر نمونه

، ١٢/٥٣٨، ١١/١٧،٣٨٢، ٧/١٧٧، ٥/٢٠٥، ١٤٦،٤/٢٤٦، ٦٨، ٣/٢٤، ٢/٣١٣: ـ نک(
٢٦/١٣٠ ، ٢٤/٦٣، ٢٤/٥٠،٦٣، ٢٢/٥١، ٢١/٤٩١.( 

                                                                                                                                             
 عرض ٣٦ ٥٠َْ΄ وی طول شرق٣٩ در مرز ترکیه و سوریه، در ْ است که صغیری کهن در آسیای، شهرانحَرّ. ١

 است در استان یا امروزه، شهر کوچک و مخروبه. قرار دارد) رود فرات  از شعبات(شمالى، در مشرق رود بلیج 
 ی در آن زندگیحقر و می گلیها نشینان در آلونک  از کوچي ترکیه که فقط گروهیاورفه در جنوب شرق

 ).٨٢٩عودی،  (کنند می
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 وَ لَها فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا إِنْ وَ «ی ذیل آیه "من هدی القرآن "ر خود در تفسی،مدرسی
 که مبنی بر پذیرش پیشنهاد صلحی است که از جانب کفار) ٦١/انفال(» اللَّه عَلَى تَوَکَّلْ

 تدفعن ال و «کند که  مالک استناد میی در عهدنامه) ع(منین ؤ به عبارت امیرالم،مطرح شود
 تَمْنُنْ ال وَ «ی  همچنین در تفسیر آیه،ایشان .»رضی فیه للّه و عدوك الیه دعاك صلحا

 و إیّاك و«: کند منین در عهدنامه مالک ذکر میؤاز امیرالمرا عبارت  این )٦/مدثر(» تَسْتَکْثِر
 ).١٧/٧٠، ٢٧٤ـ١٣/٢٧٣مدرسی، (» اإلحسان یبطل نالمّ فإنّ.. .بإحسانک رعیّتک على نالمّ

حکم و قضاوت که ذیل تفسیر ی  درباره در بحثی جداگانه ،الفرقانسیر  در تف،صادقی
کرده است،  مطرح )٤٧/مائده (»الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِکَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِما یَحْکُمْ لَمْ مَنْ وَ «ی آیه

وی معتقد است . ذکر کرده است مالک اشتر ی  عهدنامهبه همراهای از روایات را  مجموعه
 ١٤ برای انتخاب یک قاضی در این عهدنامه بیان شده و سپس به ذکر ، شروطجمیعکه 

چنین در تفسیر  هم،صادقی). ٨/٣٩٠صادقی،  (١پردازد شرط بیان شده در عهدنامه می
 مبنی بر ، مذکوری را در تفسیر و شرح آیه) ع(منینؤ، عبارت امیرالم سوره انفال٦١ ی آیه

 ی وی در آیه). ١٢/٢١٢،٢٧٩همو، (نماید  ح میپذیرش پیشنهاد صلح از طرف کفار مطر
) ع( حضرت امیری از عهدنامه) ٦١/هود(» ...فِیه اسْتَعْمَرَکُمْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَْنشَأَکُمْ هُوَ...«

 في نظرك من أبلغ األرض عمارة في نظرك لیکن و«و عبارت کرده برای تفسیر استفاده 
 وی ،بر این اساس .کند را نقل می» ...عمارةبال إال یدرك ال ذلک ألن الخراج استجالب

: آوری خراج معرفی کرده می گوید تر از جمع عمارت و آبادانی بالد و کشور را مهم
 ).١٤/٣٣٨همو،  (»کند حکمت خداوند نیز همین مطلب را اقتضا می«

ر بیان داشته که د) ٥٩/نساء(» ... الرسولا هللا و اطیعوااطیعو «ی  در تفسیر آیه،قرائتی
رجوع به که کند  اند و اضافه می تفسیر شده) ع( به اهل بیت ، اولواالمر،روایات اسالمی
 یعنی ، مالک اشتری  نهج البالغه و عهدنامه١٢٥ ی بر طبق خطبه، )ص(خدا و پیامبر 

 ).٢/٣١٣قرائتی، (مراجعه به آیات محکم و سنتی که همه بر آن اتفاق دارند 

                                                                                                                                             
: إلى مالک األشتر حین ولّاه مصر) ع( و إلیکم جماع شروط الحکم بین الناس من کتاب علي أمیر المؤمنین .١

و ال ) ٤و ال تمحکه الخصوم ) ٣ممن ال تضیق به األمور )٢أفضل رعیتک في نفسک ) ١اختر للحکم بین الناس «
 و ال یکتفي )٧ و ال تشرف نفسه على طمع )٦ء إلى الحق إذا عرفه   یحصر من الفي و ال)٥یتمادى في الزلة 

 و )١١ و أقلهم تبرما بمراجعة الخصم )١٠ و آخذهم بالحجج )٩ و أوقفهم في الشبهات )٨بأدنى فهم دون أقصاه 
 یستمیله إغراء،  و ال)١٤ ممن ال یزدهیه إطراء )١٣ و أصرمهم عند اتضاح الحکم )١٢أصبرهم على تکشف األمور 

 ).٨/٣٩٠صادقی، (» و أولئک قلیل



 ١٢٣ به مالک اشتر در منابع اسالمی) ع(جایگاه عهدنامه امیرالمومنین علی 

 

 منابع فقهیعهدنامه در استناد به  .٢ـ٢ـ١
 در منابع ،اند دانسته  معتبر می، این عهدنامه را از نظر سندی،از آنجا که فقهای امامیه

البالغه را اصل قرار   و متن نهج  از آن استفاده کرده،فقهی و استنباط احکام شرعی
. د( شهید اول .پرداخته شده استعهدنامه  جهت به این چند از ،در کتب فقهی. اند داده
 مطالبی ذکر ، ذیل بحث شروط اقتداء به امام جماعتة،ذکری الشیع در کتاب ) ق٧٨٦
دو برداشت از آن را و   اشاره کرده اصبحتقدیمبه  کند و در یکی از فروعات بحث، می

 او نیکویی کسی که و دیگریباشد  صورت نیکوتر دارایفردی که  ، یکی؛کند مطرح می
 اینگونه ترجیح ، را با استشهاد به عهدنامه برداشت دوم،؛ آنگاهباشد ها  زبانبر سر

 و ةالصال علیه أمیرالمؤمنین بقول علیه یحتج ان و یمکن: قلت أحسن؛ و األخیر«: دهد می
 هللا لهم یجري بما الصالحین على یستدل وانما: (عنه هللا رضي األشتر عهد في السالم
 .)٤/٤١٩اول،  شهید(» )عباده ألسن على

حضرت  ی عهدنامه قسمتی از ، در مقام استدالل به قول دوم، شهید اول،بنابراین
 داند و ای است که حدیث را معتبر می  به گونه، تعابیر شهید.کند  را مطرح می)ع(امیر

در ) ق١٠٩٠. د( محقق سبزواری.  برای ایشان اثبات شده است، صدور از معصومگویی
 این )ةفی من یقدم فی االمام(ت  در قسم،و عالمه مجلسی در بحاراالنوار»  المعادةذخیر«

 باقر، محمد؛ مجلسی،١/٣٩١سبزواری، : نکـ (کنند  مطلب را از شهید ثانی نقل می
 یحضره ال من شرح في المتقین روضة« در کتاب ، همچنین محمد تقی مجلسی.)٨٥/٦٥

: نکـ  (کرده استنظر شهید اول را بدون ذکر نام وی و به عنوان یک قول مطرح » الفقیه
 .)٢/٤٨٩  تقی، محمد،یلسمج

هایی از عهدنامه را در مورد تخفیف امام جماعت  بخش ،)ق١١٠٤. د(شیخ حر عاملی 
 های خاص یک قاضی، مومین، حرمت احتکار اجناس، چگونگی دفع شبهات، ویژگیأبر م

 ١٨/٨٦، ١٢/٣١٥، ٥/٤٧٠عاملی، حر :نکـ (است کرده  طبقات مختلف مردم نقل و ذکر
 .)٤٠ـ١٩/٣٩ ، ١٦٣، ١١٦، ٨٧ـ

از ظاهر برخی اخبار « :گوید در مبحث امام جماعت می »ةالعرو مدارك« در ،إشتهاردي
 برای تخفیف نماز جماعت ،آید که احتمال وجود فرد ضعیف الحال در نماز جماعت برمی
 صالتک في قمت إذا و...« اشتر به عبارت ی نامهکند و از عهد  کفایت می، معمولاز حدّ

 رسول سألت  فإنّيالحاجة، له و العلّة به من الناس في فانّ مضیّعا، ال و فرًامن تکوننّ فال
 صالة بهم صلّقال  بهم؟ أصلّي کیف: الیمن إلى وجّهني حین آله و علیه اللّه صلّى اللّه

 .)١٧/٣٣٧ ، ياشتهارد: نکـ  (کند استشهاد می» رحیماً بالمؤمنین کن و أضعفهم



  ، پاییز و زمستان١٣٨٩ـ٢ شماره ،چهل و سوممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                               ١٢٤

 

 منع اللَّه رسول فإنّ االحتکار من فامنع«عبارت   بهکتاب البیع در ،مام خمینیا
کند و از   استناد میدر مورد احتکار اجناسو دیگر احادیث  اشتر ی نامه عهدبه »...منه

 .)٣/٦٠٤ ،البیع کتاب خمینی،: نکـ  (گوید حرمت این عمل سخن می
احادیثی نقل  ،و حرمت ضرر به دیگران »غیر به اضرار«در باب  ی،شیرازمرحوم 

 في إن ذلک مع اعلم و«عبارت  به ، در ذیل چند حدیث دیگر،یدؤکند و به عنوان م می
» منه منع )ص(اللّه رسول فإن...  فاحشا، ضیقا  ـالصناعات ذوي و التجار أي  ـمنهم کثیر

 .)٣٤ـ٣٣ ،یشیراز(کند  استناد می اشتر ی نامه عهداز
 در) ع(یعل امام ه گفتارب ،مهادنه با دشمن جنگی در مبحث ،ای هللا خامنه آیت

 ،یرض فیه للَّه و عدوك إلیه دعاك صلحاً تدفعن ال و« :دکن اشتر استناد می ی نامهعهد
 ایشان در این باره »لبالدك أمناً و همومک من راحة و لجنودك دعة الصلح في فإن
 کافران که یصورتدر  صلح، که آید  یبرم چنین ،عهدنامه حضرت در گفتار از«: نویسند می

 .)١٠٦ـ٨/١٠٥ای،  خامنه( ». مشروع است،باشند آن ی دهنده پیشنهاد و قدم  پیش
 ارتزاق او از ،حث اجرت قاضیمبدر »  المنهاجةمبانی تکمل« در ،سید ابوالقاسم خوئی

 و« : کهکند  استناد مینامهسپس به این فراز از عهد ؛داند المال مسلمین را جائز می بیت
 یإل حاجته معه تقلّ و علّته یزیح ما البذل في له افسح و ،)القاضي (قضائه تعاهد أکثر

د ندان المال مسلمین می یدی بر جواز ارتزاق قاضی از بیتؤ را مایشان این عبارت »الناس
  .)٤١/٧،  المنهاجةمبانی تکملخوئی، (

عهدنامه خوئی از آیت هللا  که یبه عبارت ، در بحث قضاء و شهادات،فاضل لنکرانی
از به قاضی   بر جواز اعطای رزقکند و آنها را دالّ دیگر احادیث استناد میو ه نقل نمود

در  نیز معرفت هادی محمدومن ؤهللا م آیت .)٣٠،یلنکران فاضل: نکـ (داند   میالمال بیت
 .)٤١٥، معرفت، ١/٣٣  ،يقم مؤمن: ـ نک( ندا  به عبارت مذکور استناد کرده،همین بحث

 و «عبارتدارد که   بیان می،المال مسلمین قاضی از بیتدر جواز ارتزاق شوشتری، 
از » النّاس يإل حاجته معه تقلّ و علّته یزیح ما البذل في له افسح و قضائه تعاهد أکثر

شوشتری، (کند  المال داللت می  بر جواز ارتزاق از بیتبه طور خاصّ ، مالکی عهدنامه
 .)٦/٣١٠،  فی شرح اللمعهالنجعه

 اختر ثم «قضاء، به عبارتدر بحث » االجتهاد في النضید رالدّ«در  يلنگرود یمرتضو
عهدنامه از » بالحجج آخذهم و الشبهات في أفقههم ... رعیّتک أفضل الناس بین للحکم

 يمرتضو: نکـ (پردازد  کند و پیرامون سند و داللت آن به بحث می استشهاد می
 .)٣٠٩ـ١/٣١٠ ، يلنگرود
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و من ؤم در مورد خون ،اسالمکه دارد   بیان می،یاتقصاص و دباب  در ،طباطبایی
 و إیاك«عبارت  به ، مالکی عهدنامهاز  وشدیدی دارد  گیری سخت ،هتک حرمت او

 »...حقها  بغیر الدماء سفک من ... لنقمة أدنى ء شي لیس حلها، فإنه بغیر سفکها و الدماء
 .)٣/٢٧٣  ،يطباطبائ: نکـ  (کرده استاستناد 

بیان داند و  های فساد می له وظائف دولت اسالمی را قطع ریشهم از ج،مرحوم معرفت
 از ، در همین بابی و.نیست جز با بحث و فحص از آثار جرم ممکن ،این امرکه  کند می

کرده استناد  »األمور تکشف على أصبرهم و«به عبارت  ،در وصف قاضی مالک ی عهدنامه
 ». برای آگاهی از امور بالد،ست ایجاد ابزارهای تجسسبر دولت اسالمی ا «:گوید و می

 .)٣٥٦ ،معرفت(
 

 کتب والیت فقیهاستناد به عهدنامه در  .٣ـ٢ـ١
 این يواقع یمعنا  به،والی عدالتکه دارد   بیان می،والیت فقیه در کتاب ،خمینی امام
 و قضا و يدادرس و مردم با معامالت و مردم با معاشرت و دول با ارتباط در که است

 مالک یبرا که یا برنامه طبق ؛کند رفتار) ع(امیرالمؤمنین مانند ،يعموم درآمد تقسیم
 ،چرا که این عهدنامه ؛است فرموده تعیین حکام و والیان ی ههم يبرا ،حقیقت در اشتر و

 آن را دستور يبایست ،شدند يوال اگر هم فقها کهي عموم است يا بخشنامه همچون
 .)٥٧ ،والیت فقیه خمینی،(بدانند  خویش العمل

رت از این عهدنامه بهره خود به کث» الفقیه والیة في دراسات« در کتاب ،منتظری
، ٧٦٤، ٦٦٦، ٦٢١، ٥٥٢، ١٩٦، ١٥٣ـ١٥٢، ١١٨، ٤٠، ٢/١٦منتظری، : ـ نک(برده است 

بخشی از  به ،در مبحث استقالل قاضی در نظام اسالمی وی ،برای نمونه .)٣/٣٨٨، ٧٦٧
گیری و عدم  در فکر، اراده، تصمیم کند و استقالل قاضی  مالک استشهاد میی عهدنامه

 ی ه وی در خاتم.)٢/١٩٦، همو (کند برداشت میاقتصادی را تاثیر از مسائل سیاسی و 
 مالک ی عهدنامهکه دارد  بیان میو  کردهرا به طور کامل نقل عهدنامه  این ،کتاب خود

 .)٣٠٣ـ٤/٣٠١ همو،(ومت اسالمی است های حک ن مهمترین برنامهم متض،اشتر
 بسیاری از خطوط کلی سیاست ، مالکی عهدنامهدر   که معتقد است،جوادی آملی

 از قبیل اوصاف حاکم اسالمی، حقوق اقشار مختلف، وظایف حاکم و حکومت و ،اسالمی
 ی  والیت در عهدنامهی د که واژهنشو  همچنین متذکر می، ایشان.آمده است... مردم و

 .)٣٥٠ـ٣٤٩، ٣٣٤ جوادی،: نکـ ( به معنای حکومت و سرپرستی است ،کمال
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 )ع(علی منینؤالم امیرهای  مالک نسبت به دیگر نامهی  خاص عهدنامه برجستگیدالئل  .٢
ت  به صح، آن واالی بلکه مضامین، نه تنها از دو سلسله سند معتبر برخوردار است،این نامه

  .گیرد ه ترتیب در ذیل مورد بررسی قرار میاین مباحث ب .عهدنامه گواهی می دهد
 

 سند صحت  .١ـ٢
را به صورت مرسل ذکر کرده و نجاشی و شیخ طوسی در عهدنامه  این ،ابن شعبه
 .)٨/٤٧٣، الصباغه بهجشوشتری،  (اند دهآور آن را به صورت مسند ،های خود فهرست

 :کند می طریق عهدنامه را چنین نقل ، ذیل عنوان اصبغ بن نباته،نجاشی
 عن مسلم بن هارون عن الحمیري عن همام بن علي أبي عن الجندي ابن أخبرنا«

 .)٩نجاشی، (» .بالعهد األصبغ عن طریف بن سعد عن علوان بن الحسین
 :سلسله سند ارائه شده از جانب شیخ طوسی نیز چنین است

 مسلم بن هارون عن الحمیري عن الحسن بن محمد عن جید أبي ابن بالعهد أخبرنا«
 األصبغ عن طریف بن سعد عن الکلبي علوان بن الحسین عن جمیعاً ظریف بن الحسن و

 .)٨٩، الفهرستطوسي، (» السالم علیه المؤمنین أمیر عن نباتة بن
توان به  ها را می های ذکر شده در این فهرست سندکه  معتقد است ،عالمه شوشتری

العقول قرار داد و میزان اعتبار  ه یا تحفالبالغ  سلسله سند این عهدنامه در نهجی همنزل
را به یک آن  و نموده وضعیت اعتبار این عهدنامه را روشن ،وجود سند. آنها را سنجید

 . تبدیل می کندمتن حدیثی مسند 
آیا سلسله سندی که یکی از اشکاالت مطرح شده در مورد عهدنامه این است که 

را ذکر عهدنامه  متن ، مذکور است؟ شیخی  متعلق به عهدنامه،شیخ طوسی ارائه کرده
شود که   معلوم می،های متعدد و معروفِ عهدنامه از بررسی طریق و نسخهولی نکرده 

 .)٦٧ـ٦٦ حائري،(  همین عهدنامه است، در فهرست شیخ مالک اشتری عهدنامهمنظور از 
ودداری داند و از بحث پیرامون آن خ طریق ذکر شده توسط نجاشی را ناتمام می حائري

داند و در برخی راویان آن اشکاالتی   اما سند شیخ طوسی را قابل بحث می؛کند می
 ).٥١ حائري،(داند  مل میأ این سند را قابل ت،کند و در مجموع مطرح می

دارد که طریق شیخ طوسی در  بیان میعهدنامه  در مورد سند ،مرحوم خوئی
 همچنین ایشان .)٤١/٧،  المنهاجة تکملمبانیخوئی، : نکـ ( معتبر است ، مالکی عهدنامه

 و«: صحیح استعهدنامه  بیان داشته که طریق شیخ طوسی در مورد الرجال معجمدر 
) ٣/٢٢٣، الرجال معجمخوئی، (» ...صحیح األشتر مالک عهد یإل بالنسبة الشیخ طریق
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عمل به آن صحّت خوئی از صحیح بودن، حجیت خبر و آیت هللا منظور که دانیم  می
 الضعف و الصحة إن ثم«: دارد الرجال بیان می  چرا که ایشان در مقدمه کتاب معجم؛ستا

 بل ؛المتأخرین باصطالح الضعف و الصحة بهما المراد فلیس الکتاب هذا في أطلقا یمت
 و معتبر أنه فمعناه صحیح، الطریق أو الحدیث إن قلنا فإذا عدمه، و االعتبار بهما المراد
 .)١٤ـ١/١٥همو، (» موثّقا أو حسنا رواته بعض کان إن و حجة،

 شیخ طوسی، طریق اصبغ در مورد عهدنامه را الفهرست محقق کتاب ،جواد قیومی
 .)٢٩٦، الفهرستطوسي، (داند  صحیح می
بیان داشته که عادت سید » المؤمن في حدیث ألف« در کتاب ،نجفي هادي شیخ

به سند معتبر و غیر  ،عهدنامه این  اما؛است )ع(علي رضی بر رفع سند به أمیرالمومنین
 مانند طریق نجاشی؛ البته ایشان سند شیخ طوسی را بدون ١قابل خدشه نقل شده است

 .)٢٦٠ـ٢٥٩نجفي، : نکـ (کند  نقل میداوری 
 که می داردو در نهایت اظهار کرده  طرق نجاشی و شیخ طوسی را بررسی ،منتظری

. طریف اختالف است بن  هر چند در سعد؛ظاهراً در این دو سند اشکالی وجود ندارد
افزاید که عهدنامه از شهرت برخوردار است و نزد   می، عالوه بر بحث رجالی،منتظری

 بر صحت اجمالی ،ی عهدنامه همچنین محتوا. تلقی به قبول شده است،اصحاب امامیه
دنامه عهی مداوم این   بر مطالعه،بزرگان دینکه کند  اضافه میوی  ٢.آن داللت دارد

 .)٣٠٥ـ٤/٣٠١منتظری، (مبادرت داشتند 
 به حمیری ، این است که هر دو سند،آید آنچه از بررسی دو سند به دست می

 بر ،در میان راویان دو سلسله سند .)٣/٤٢١؛ حسینی، ٤/٣٠٤منتظری، : نکـ (رسند  می
 موثق ، که تمام رجال این دو سلسله سندشود  معلوم می،طبق شهادات کتب رجالی

 .ی آنها امامی نباشند هستند هر چند همه
 

 در منابع مختلف ، از عهدنامههای مشابه وجود روایت .٢ـ٢
 به طور کامل ، این عهدنامه،)ع( حضرت امیری با توجه به منابع یافت شده برای عهدنامه

:  به ترتیب قدمت بدین شرح است،این منابع. شود  یافت می شیعیدر سه منبع قدیمِ
از ( العقول از ابن شعبه حرانی ، تحف)ق٣٦٣. د(الم از قاضی نعمان مغربی االس دعائم

                                                                                                                                             
 به بأس ال معتبر  بسند.١
إجمـاال فتـدبر     صـحته  متنـه علـى    شـهادة  مـن  مرّ ما و إلى  بالقبول، له األصحاب و تلقي  العهد شهرة إلى  مضافا .٢

 ).٤/٣٠٥منتظری، (
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دقت در الفاظ و عبارتهای ).ق٤٠٦. د(البالغه از شریف رضی و نهج) علمای قرن چهارم
 محدث نوری نیز به .شباهت زیادی بین آنها وجود داردکه دهد   نشان می،این سه روایت

 میان آنها نیز توجه اشاره کرده و البته به اختالف منبع مذکور ٣شباهت این عهدنامه در 
 حین مالک األشتر، إلى) السالم علیه(المؤمنین أمیر عهد هو کأنه العهد هذا".داشته است

 "العقول تحف في شعبه بن علي بن والحسن البالغه، نهج في السید و رواه مصر واله
 .)١٣/١٦٠، الوسائل مستدرکنوري، (

دهد   نشان می، مالک در سه منبع مهم شیعیی  از عهدنامههای مشابه وجود روایت
بر ارزش و اعتبار آن  از دیرباز مورد توجه علمای شیعی قرار داشته و ،این عهدنامهکه 

موجب  صدور و ای بر صحت  چرا که هرگاه طرق نقل متعدد شود، قرینه؛شود افزوده می
 .خواهد بودانجبار ضعف 

 
 مضامین واالی عهدنامه .٣ـ٢

البالغه و مضامین واالی   مالک، شهادت متن نهجی یکی از دالیل اصالت محتوایی عهدنامه
مام خمینی معتقد است ا .صادر شده است) ع(دهد این متن از علی آن است که نشان می

: ، متن آن نیز داللت بر صدق آن دارد و برای ما کافیست این عهدنامهه بر شهرتوعالکه 
 ).٣/٦٠٤، البیع کتابخمینی، (» ... صدقه  على یدلّ متنه اره،اشته مع الکتاب هذا و«

: نویسدمیو البالغه ارائه داده  مرتضوی لنگرودی نیز بحثی در جایگاه کلی نهج
) ع(منین علیؤ خود شاهدی بر صحت انتساب این کتاب به امیرالم،البالغه مضامین نهج«

 خلفاً عن ،در میان علمای امامی میان علمای اسالمی مشهور است و ،این عهدنامه. است
تر و  واضح ، انتساب این عهدنامه به حضرت، جهتبدین. سلف تلقی به قبول شده است

 ،به عالوه. البالغه از چنین وضعیتی برخوردار است  بلکه تمام نهج؛تر از روز است روشن
است که  بلکه صحیح ؛اند البالغه آمده را نقل کرده جمعی از موثقین نیز آنچه در نهج

 ).٣٠٩ـ١/٣١٠ ، یلنگرود یمرتضو( مستفیض است ،البالغه آمده بگوییم آنچه در نهج
ترین شاهد بر صدق   قوی، معتقد است که مضامین و محتویات این عهدنامه،منتظری

 ، بصیری ه برای خوانند،صدور آن به طور اجمالی از منبعی الهی است و در هر فقره از آن
االسالم آمده  العقول و دعائم ایشان به آنچه در تحف.  وجود دارداثری آشکار از علم الهی

 .داند نقل به معنا میای از  گونهنظر داشته و متن دعائم را 
 ی  هیچ متنی با عهدنامه،های حکومتی و مدیریتی نامه ها و نظام نامه در میان آیین

است که از ای  نامه ترین پیمان این عهدنامه که طوالنی. مالک اشتر قابل مقایسه نیست
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ترین مباحث در حکومت و   اساسیی  دربرگیرنده، شدهنوشته) ع(علی جانب امیرالمومنین
ترین بیان و  ترین زبان و زیباترین و لطیف  آن هم با استوارترین و متین؛مدیریت است

 .)٣٥دلشاد تهرانی،  (ترین و کاراترین فرمان عمیق
 :نویسد ، در مورد این عهدنامه میو عالم امامیم  متکلّ،)ق ٦٨٩. د(ابن میثم بحرانی 

منین ؤ واضح و روشن است و زیاده بر آنچه امیرالم، مالکی اهداف عهدنامه مقاصد و«
 در میان ما به  در اخالق و تمدن و سیاست ـاست حکمت که کالمشانـ ) ع(علی

 .)٥٥٥بحرانی،  (». وجود ندارد،اند ودیعت نهاده
تا آنجا « :نویسد می مالک ی  در مورد عهدنامه،ای اهل سنتاز علم) ق٧٣٣. د(نویری 

تر از این عهدنامه  تر و کامل  جامع،ام ها و وصایا مطالعه نموده که در مورد عهدنامه
 نقل کنم و ، مایلم که تمام این عهدنامه را با اینکه طوالنی است، به همین دلیل.ام ندیده

 بود و ارزش توجه  نباید بی،ای ه چنین عهدنامه چرا که ب؛اجمال و تفصیل آن را بیان کنم
 .)٦/١٩نویری،  (»آن را نادیده انگاشت

 و بسیاری از خطوط کلی سیاست،  مالکی در عهدنامه ،به لحاظ محتوایی و مضمونی
 نظیر اوصاف حاکم اسالمی، حقوق اقشار مختلف، وظایف حاکم و ، اسالمیحکومت

منین به ؤایت خواص، روابط سه گانه با م بر رضعامهحکومت و مردم، تقدم رضایت 
 توحید، عزت و ی  خارج از حوزهدین و بیهای  ن اهل کتاب و انسانا موحد،اسالم

 تقسیم و  بطانه نداشتن با آنهای نان و رابطهاستقالل و حفظ ثغور، عدم استیالء دشم
 در ،نامهاین عهد .)٣٣٤،  آملیجوادی( آمده است...  به شخصی و ملی و حکومتی واموال

تنظیم شده و شامل ) ها و اخالق ها، سیاست مبانی، اصول، روش( اساسی ی پنج حوزه
داری، روابط و مناسبات انسانی،  تموضوعاتی نظیر برنامه و مبانی مدیریت و حکوم

مندی روابط مدیریتی و  رایزنی، قاعده مداری، رواداری، مشورت و گرایی و حق مردم
ی و ضوابط اداری، دار  و قواعد اداری، اصول حکومتهای اجتماعی حکومتی، گروه

گرایی و وفاداری، هشدارهای حکومتی و مدیریتی،  استفاده، صلحجلوگیری از سوء
 .)٦١ـ٦٠دلشاد تهرانی،  (باشد یابی می موفقیت و توفیق

 و ها متمایز شود  از دیگر نامه،این عهدنامهکه  موجب شده  یکی از عواملی که،بنابراین
 .استی جامع، عمیق و کارای آن  مضامین و محتوا، خاصی در منابع اسالمی پیدا کندجایگاه

 

  نتیجه
 عامه و خاصه مهم منابع  برخی از در ، به مالک اشتر)ع( امیرالمومنین علی ی عهدنامه

 ان از دور، مالکی عهدنامه. ای را به خود اختصاص داده است وارد شده و جایگاه ویژه
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صحت سند و به علت . استداشته انی در نقاط مختلف جهان اسالم  شهرت فراو،متقدم
 منابع ی هدر حوز و شده نوشته این عهدنامه بر ، شروح متعددیآنمضامین واالی 

 با توجه به.  و والیت فقیه راه یافته و مورد توجه ویژه قرار گرفته استفقهی، تفسیری
مالک عهدنامه  ی دیگر نهج البالغه،هابرجستگی خاص این عهدنامه در بین نامه جامعیت و

این  .ایی داشته باشدکار ، سیاسی و حکومتیهای مختلف اخالقی، اند در حوزهتو  می،اشتر
و مباحث سیاسی و امامی  فقه ی ه جایگاه خود را در حوز بیش از پیش بایستی،عهدنامه

 .یرد قرار گ و تحلیل مورد بررسی،در مراکز آموزشی و پژوهشیابد و حکومتی بی
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 .١٣٧٦ انتشارات امیرکبیر، تهران، ،البالغه بهج الصباغه فی شرح نهجشوشتری، شیخ محمد تقی، . ٢٦
 .ق.ه ١٤٠٦ ، تهران، صدوق ، نشراللمعة شرح في النجعة،  همو. ٢٧
 .ق.ه ١٤٢٠ ، بیروت، اإلسالمي الوعي ، مؤسسةالبیئة الفقه،،  یحسین محمد سید ،یشیراز. ٢٨
 .١٣٦٥،  ، قمی، انتشارات فرهنگ اسالم  تفسیر القرآن بالقرآنی فالفرقان، محمد، ی تهرانیدقصا. ٢٩
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 زاده شیرازی، هللا مرتضی آیت، ترجمه سیدالبالغه استناد نهجعرشی، امتیاز علیخان، . ٣٢

 .١٣٦٣انتشارات امیرکبیر، تهران، 
 .١٣٥١هران، ، تالبالغه استناد نهجعرشی، امتیاز علیخان، . ٣٣
 .ق.ه١٤١٥،  ، قم ، انتشارات اسماعیلیان تفسیر نور الثقلین،   بن جمعهی، عبد علی حویزیعروس. ٣٤
 .١٣٨٧انشنامه جهان اسالم، تهران، ، د حران، ستار،یعود. ٣٥
، به کوشش )الوسیلة تحریر شرح في الشریعة تفصیل(الشهادات  و القضاءمحمد،  ،یلنکران فاضل. ٣٦
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 حسین ، به کوشش سیدالفقیه یحضره ال من شرح في المتقین روضة، یتق محمد ،یمجلس. ٤٠
 یماسال یفرهنگ ، مؤسسهیطباطبائ هللا فضل اشتهاردى، سید پناه یعل ، شیخیکرمانی موسو
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 .ق. ه١٤١٢انصاریان، قم،  مؤسسه
میانجي،  إبراهیم ، به کوشش سیدالحق إحقاق شرح الدین، شهاب نجفي، سید مرعشي. ٤٤
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 و حیاني بکري به کوشش شیخ ،کنزالعمال ،)هندي متقي(هندی، متقی بن حسام الدین. ٥٤

 .ق. ه١٤٠٩الرساله، بیروت،  سقا، مؤسسه صفوة شیخ


