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 خالفت از) ع( علي امام امتناع داللي و سندي بررسي
 البالغه نهج ٩٢ کالم بر تاکید با

 
 ١*مردانی مهدی
 علوم حدیث قمدانشکده کارشناسي ارشد 

 )١٣/٤/٩٠ :يریخ پذیرش نهایـ تا ٢٩/١/٩٠ :تاریخ دریافت مقاله(
 

  چکیده
 حیاتاست که در  تاریخ کم نظیر هاي صحنه یکی از ،)ع(امام علی با مردم بیعت

 ،)ع(امام علی با بیعت براي مردم ی سابقه بي اشتیاق. داشت ینقش مهمسیاسی اسالم 
 بیعت یک براي را چیز همه ،دیگر سوي از اصحاب حمایت و نصرت اعالن و سو یک از

 نخستین در) ع(علی امام انتظار، برخالف لکن .بود ساخته آماده شور پر و فراگیر
. نپذیرفت را آن و ورزید امتناع خالفت قبول از ،جمالتي ایراد ضمن ،خود العمل عکس
 را فراواني حدیث هاي و حرف ،است شده گزارش البالغه نهج ٩٢ کالم در که سخن این
 بر) ع( علیامام موضع این به نسبت را دشمن و دوست تسؤاال و داشت دنبال به

 درستي اوالً ،کالم این تنيم و سندي بررسي با تا است کوشیده حاضر ی مقاله. انگیخت
 ،شایسته تحلیلي ی ارائه با ثانیاً و برساند اثبات به را) ع(امام علی به این کالم انتساب
 .نماید بیان را) ع(امام علی امتناع این حکمت

 
 .البالغه نهج ،)ع(علي امام بیعت، خالفت، از امتناع ها  هواژ کلید

 
 طرح مساله

 اسالمي جامعه خواص و نخبگان شورشیان، دست به سوم ی خلیفه شدن کشته از پس
 مردم از زیادي تعداد همراه به بودند، انصار و نمهاجرا شاخصِ هاي چهره عمدتاً که

) ص( خدا رسول مسجد در ،نانامسلم زمامداري ی مسأله در اندیشي چاره براي ،مدینه
 ی روشنگرانه سخنان و پیشگامان در اسالم و خواصّ از برخي ارشاد و اشاره. آمدند گرد
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 فعلیت را پیشین روزهاي در شده فراهم هاي زمینه ،)ع(علي امام ی سابقه و فضل در آنان
 روانه موال ی خانه سوي به ،جمعیت. کردند اتفاق) ع(علي امام برخالفت ،همگی و بخشید
 ابي ابن: ـ کن (خواندند فرا حکومت پذیرش براي را) ع( علیامام ،یکصدا همه و گردید

  ١.افتاد اتفاق بار آخرین و نخستین براي ،اسالم تاریخ در که اي حادثه) ٤/٨ ،٧/٣٦ لحدید،ا
  ٢بود، روز آن تا) ع(علي امام قیام مانع ترین مهم ،انصار و اعوان فقدان که جا آن از
 مثبت پاسخ مردم دعوت به) ع( علیامام شرایط، آمدن فراهم با که رفت  ميانتظار این
 نخستین در ایشان انتظار، برخالف لکن. گیرد برعهده را مسلمانان مورا زمام و داده

 بنابر )ع(امام علی. نپذیرفت را آن و کرد امتناع مسلمانان خالفت قبول از ،العمل عکس
 :فرمود بودند، ایشان با بیعت  خواستار که کسانيبه  پاسخ در رضي سید نقل

 لَا وَ الْقُلُوبُ لَهُ تَقُومُ لَا أَلْوَانٌ وَ وُجُوهٌ لَهُ أَمْراً سْتَقْبِلُونَمُ فَإِنَّا غَیْرِي الْتَمِسُوا وَ دَعُونِي«
 أَجَبْتُکُمْ إِنْ أَنِّي اعْلَمُوا وَ تَنَکَّرَتْ قَدْ الْمَحَجَّةَ وَ أَغَامَتْ قَدْ الْآفَاقَ إِنَّ وَ الْعُقُولُ عَلَیْهِ تَثْبُتُ
 کَأَحَدِکُمْ فَأَنَا تَرَکْتُمُونِي إِنْ وَ الْعَاتِبِ عَتْبِ وَ الْقَائِلِ قَوْلِ إِلَى صْغِأُ لَمْ وَ أَعْلَمُ مَا بِکُمْ رَکِبْتُ

 ٣».أَمِیراً مِنِّي لَکُمْ خَیْرٌ وَزِیراً لَکُمْ أَنَا وَ أَمْرَکُمْ وَلَّیْتُمُوهُ لِمَنْ أَطْوَعُکُمْ وَ أَسْمَعُکُمْ لَعَلِّي وَ
 )٩٢خطبه سیدرضی،(

 که شد موجب و گردید اي عدیده ابهامات و سؤاالت منشأبعدی، قرون در  سخن، این
 . دهند قرار) ع(امام علی الهي انتصاب عدم ادعاي مستند را آن ،مخالفان از برخي

 

 :است نوشته باره این در ،معتزلي الحدید ابي ابن که چنان

                                                                                                                   
 و کردید باز را دستم«: در این واقعه می فرماید مردم الوصف زاید هیجان و شور وصف در) ع(امام علی که چنان. ١

 وارد آبشخورهایشان به که یوقت به ،تشنه شتران همچون گاه آن ؛کردم جمع من یول کشیدید را آن ؛بستم من
 به مردم. ماند پا زیر ضعیف و افتاد دوش از عبا و شد پاره کفش بند که یجای تا آوردید، هجوم من بر ،شوند  یم

 با ،ناتوان پیران و آمدند، وجد به یمعن این از هم کودکان که شدند خوشحال آنچنان ،من با بیعتشانسبب 
» .آوردند یرو منظره این یتماشا یبرا ،نقاب یب ،رسیده نو دختران و فراوان، مشقّت با بیماران و لرزان، یگامها

 )٢٢٩ ی خطبه رضي، سید(
، از اینکه یافتمنخود  براي یروجز اهل بیتم یاو  ؛ظر کردمپس ن«: در نهج البالغه می فرماید) ع(که امام علی چنان. ٢

 .)٢٦ی  همان، خطبه(» .زهر غم و غصه آشامیدمو  چشم بر خاشاك بستم ؛ دریغ کردم، را به دست مرگ سپارمآنان
 ؛رنگهاست و ها چهره را آن که هستیم روبرو یا حادثه با ما زیرا ؛بخواهید مرا غیر و کنید رهایم«: ترجمه. ٣

 ،مستقیم راه و گرفته، سیاه ابر را حقیقت آفاق .ماند ينم پایدار آن بر عقلها و استوار آن بر دلها که يا حادثه
 رفتار شما با ،دانم یم خود آنچه براساس ،دهم پاسخ را شما ی خواسته اگر بدانید. است شده ناشناخته و دگرگون

 ییک مانند ،کنید رهایم اگر و. کنم ینم توجه یا کننده سرزنش هیچ سرزنش و گوینده هیچ گفتار به و کنم، یم
 و. سپارید یم او به را خود حکومت که باشم يکس يبرا ،شما از فرمانبردارتر و شنواتر شاید و بود، همخوا شما از

 » .است امارت به قیام از بهتر ،بنشینم وزارت به شما يبرا مناگر 



 ١٥٥ هالبالغ  نهج ٩٢ کالم بر تاکید با خالفت از) ع(علي امام امتناع داللي  و سندي بررسي

 

 سولر یسو ازکه  گویند یم و کرده حمل آن ظاهر بر را گفتار این ما اصحاب«
 يبرا همگان از ،)ع(يعل که چند هر ؛ندارد وجود) ع(يعل امامت بر ينصّ ،)ص(خدا

: بگوید که نبود جایز ،داشت وجود ينصّ چنین اگر زیرا ؛بود تر شایسته و سزاوارتر خالفت
 .)٧/٣٣ الحدید، ابي ابن(» ...بجویید منبه جای  را یدیگر و وانهید مرا«

 اند داشته اظهار ،موضوع این به زدن دامن با ،نسنت اهل معاصران بعضی ،همچنین
 توانست می) ع(علی چگونه ،وجود داشت فرزندانش و) ع(علی حق در ،الهی نصیّ اگر که

 خالفت امر ،)ع(علی امام که است این از غیر آیا! بخواهید؟ مرا غیر و کنید رهایم بگوید
: نکـ  (شمارد؟ می جایز نیز خود رغی بر را آن و و بیند نمی ،پندارد می شیعه که گونه آن را

 .)١١ـ١٠ الدرویش، هللا عبد بن صالح
 نیز اشکال این ١،شقشقیه ی خطبه در) ع( علیامام سخنان به توجه با دیگر، سوي از
 ،کرد تمام) ع(علی امام بر را حجت آنان نصرت اعالن و  مردم حضور اگر که است شده مطرح
 چرا کرد؟ خودداري خالفت قبول از و نگرفت عهده بر را خویش رسالت ابتدا، در ایشان چرا

 وقتي کرد،  ميشِکوه آن غصب از پیوسته و شمرد  ميخود مسلّم حقّ را خالفت که کسي
 ورزید؟ خودداري امور زمام گیري دست به از و کرد رها را آن گردید، مهیا شرایط
 جدّي چالش اب ،)ع( علیامام کالم این که گردید موجب ،آن نظایر و شبهات این
: نکـ . (کنند تشکیک آن انتساب در ،نظران صاحب از برخي حتي و گردد مواجه

 به ،کالم این داللي و سندي بررسي با که است شایسته ،رو این از) ٩/٥٦٤ شوشتري،
 .بپردازیم سخن این از شایسته تحلیلي ی ارائه

 
  البالغه نهج شارحان دیدگاه
ی ها دیدگاه که بودند اسالمی محققان از گروه نخستین ،البالغه نهج مفسران و شارحان
 در ،خاص تحلیلی با هریک و نمودند بیان شده، طرح اشکاالت به پاسخ در گوناگونی

 امامیه، باور نقل با)   ه ٦٥٦ (»الحدید ابي ابن «که چنان. آمدند بر آن محتواي تأیید صدد
 دیدگاهی در وي است؛ کرده ارشگز را) ع( علیامام کالم این از شیعیان دفاع نخستین

 از ،عثمان زمان در که است دانسته کسانی به خطاب را) ع( علیامام کالم امامیه، از منقول
                                                                                                                   

 که دانه را شکافت و یسوگند به کس«: فرماید  با اشاره به علل پذیرش خالفت می،در این خطبه) ع(امام علی. ١
کرد و خدا از عالمان  یجانداران را آفرید، اگر انبوه جماعت نبود، یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نم

را بر خالفت  نگزینند، افسار ی خاموش، ستمکشانی ستمکاران و گرسنگیبارگپیمان نگرفته بود که در برابر شکم
 .)٣ی   سید رضي، خطبه(» .کردم یافکندم و رهایش م یگردنش م
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 خود سهم تأمین خواستار ،)ع(علی امام به بیعت پیشنهاد با و بودند گشته محروم المال بیت
 .)٧/٣٥ الحدید، ابي ابن: نکـ  (بودند عمر و ابوبکر روش به ،المال بیت از

 خواستار انداختند،) ع(امام علی میدان در را خالفت گوي که برخی دیگر، بیان به
 دوران در که بودند خود مادي منافع دنبال به بلکه ؛نبودند) ع(علي عدل حکومت
 بیعت) ع( علیامام با امید این به ،آنان ،واقع درو  بود شده تعطیل ،عثمان حکومت
 سخن مطلب، این مؤید. برگردد سابق وضعیت به ،الالم بیت از سهمشان که کردند
 :فرمودند ایراد مردم بیعت ماجراي در) ع(امام علی که است دیگری

لَمْ تَکُنْ بَیْعَتُکُمْ إِیَّايَ فَْلتَةً وَ لَیْسَ أَمْرِي وَ أَمْرُکُمْ وَاحِداً إِنِّي أُرِیدُکُمْ لِلَّهِ وَ أَنْتُمْ «
 .)١٣٦ خطبه رضي، سید ؛١/٢٤٣ االرشاد، مفید،( ١».تُرِیدُونَنِي لِأَنْفُسِکُمْ

 ازـ البته شماری از آنها ـ  مردم هدف کهاند  کرده تصریح سخن این در ،)ع( علیامام
 بلکه ؛نبود الهي شعائر و احکام برپایي یا و اسالمي ی جامعه امور اصالح ،ایشان با بیعت
 خود مادي و شخصي منافع به ،)ع(علي حکومت ی هسای در که انگیزه این به تنها آنان

 .کردند بیعت ایشان با برسند،
 سهم نیز و بیعت ماجرای در ،زبیر و طلحه گذار تأثیر و رنگ پُر حضور دیگر، سوي از
 اکراه توجیه دررا  شده طرح احتمال گذشته، خلفای دوران در المال بیت از آنها وافر
 ی جمله ،)ع( علیامام مفید، شیخ گزارش طبق که چنان ؛بخشد  ميقوت ،)ع( علیامام

: ـ کن (ندفرمود ایراد زبیر و طلحه به خطاب را »أَمِیراً مِنِّي لَکُمْ خَیْرٌ وَزِیراً لَکُمْ أَنَا «معروف
 .)٢/٦٠٢ خلدون، ابن نیز ؛١٣٠ ،الجمل مفید، شیخ
 اهاکر شده، طرح اشکال به عنایت با ،البالغه نهج شارح ،)  ه ٦٧٩ (»بحراني میثم ابن«
 سخن و دانسته مردم در رغبت و انگیزه ایجاد هدف به را خالفت قبول از) ع( علیامام

 :است شمرده خالفت به مردم تشویق ی مایه را ایشان
 تا برانگیخت شدیداً را مردم میل و رغبت آغاز، در خالفت پذیرش عدم با ،)ع( علیامام«
 بود یهای دگرگوني از بعد ،)ع( علیامام به خالفت انتقال زیرا .بورزند اصرار خالفت قبول در
 دستورات بر را نآنا و تقویت را مردم ی روحیّه که بود نیاز پس... بود آمده پدید دین در که
 )٢/٣٨٥ میثم، ابن (».بخشد یفزون ،خالفت ایبر را ناآن رغبت تا دنک تشویق ياله

 زیرا ؛داد صتشخی را سخن این ضعف توان  ميدر توجیه یاد شده، تأمل اندکی با
 مصلحت گونه این که داند  ميخوبي به ،باشد آشنا) ع(علي منش و سیره با که کسي

                                                                                                                   
 خدا یبرا را شما من ؛نیست يیک شما و من ی برنامه و نبود یناگهان ی حادثه من با شما بیعت«: ترجمه. ١

 » .خواهید يم خود يبرا مرا شما و خواهم یم



 ١٥٧ هالبالغ  نهج ٩٢ کالم بر تاکید با خالفت از) ع(علي امام امتناع داللي  و سندي بررسي

 

 امام که بود قرار اگر ؛ چرا کهندارد جایي ایشان دیدگاه در ،ها ورزي سیاست وها  اندیشي
 به نیز دیگر مواضع از بسیاري در بایست  مي،کند رفتار منطقي و شیوه چنین با ،)ع(علی

 .گرفت  ميتصمیم صالحم اقتضاي
 خالفت که کردند پیشنهاد )ع(امام علی به عمر، خالفت شوراي در که آنگاه مثل، در

ابن : ـ کن( بپذیرد شیخین و )ص(پیامبر ی سیره خدا، کتاب به عمل شرط به را مسلمانان
 ،مصلحتي دروغي  حاضر نشد که با)ع( امام علی)٣/٧١؛ ابن اثیر، ١/١٨٧ابي الحدید، 

چرا که از پنهان  .کند رفتار خود معیارهاي اساس بر ،عمل در  آنان را بپذیرد وی خواسته
 :کاری و دروغگویی مبرّا بود

 .)١٦ ی خطبه رضي، سید( ١».وَ اللَّهِ مَا کَتَمْتُ وَشْمَةً وَ لَا کَذَبْتُ کِذْبَةً«
 مواجه زبیر و طلحه هاي طلبي زیاده با و رسید خالفت به) ع(امام علی که زمانيهمچنین 

از دارد و پس  نگه راضي را آنان ،مناطق بعضي فرمانروایي اعطاء باکه  نشدحاضر  گردید،
 :را نمی پسندیدو خیانت  فریبکاری کند؛ زیراعزل استحکام پایه های حکومت، آنان را 

 لَا کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِیَةُ بِأَدْهَى مِنِّي وَ لَکِنَّهُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ وَ لَوْ«
 .)٢٠٠ ی خطبه همان،( ٢». أَدْهَى النَّاس

 و رغبت افزایش براي بخواهد آن که تا نداشت مردم بیعت به نیازي )ع(امام علی اساساً
 :نداشت ارزشي هیچ )ع(علی براي خالفت که چرا .کند امتناع و اکراه به تظاهر آنان، ی انگیزه
 مَا کَانَتْ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَ لَا فِي الْوِلَایَةِ إِرْبَةٌ وَ لَکِنَّکُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَیْهَا وَ وَ اللَّهِ«

 .)٢٠٥ خطبه همان، (٣».حَمَلْتُمُونِي عَلَیْهَا
 رغبت و میل برانگیختن براي ،)ع( علیامام که توجیه این که گفت باید رو این از
 .است ناسازگار) ع( علیامام سیاسي ی اندیشه و اخالق با، نمود هاکرا اظهار مردم،
 گذشته خلفای ی سیره به اشاره با)   ه١٣٢٤م (خویي هللا حبیب میرزا دیگر، سوی از

 کالم دادند، می برتری بردگان بر را آزادگان و عجم بر را عرب که المال بیت تقسیم در
 و بودند گرفته خو حکومتی ی شیوه آن با که است دانسته کسانی به ناظر را) ع(علی امام
 .)٧/٦٤ خویي،: ـ کن (کردند بیعت )ع(امام علی با ،المال بیت از مندی بهره منظور به

                                                                                                                   
 ».نگفتم دروغي گونه هیچ و نکردم پنهان را حقیقتي هرگز سوگند خدا به«: ترجمه. ١
 مکر و غدر اگر و کند یم گناه و ورزد یم خیانت او يول ؛نیست من از تر زیرك معاویه قسم خدا به«:  ترجمه.٢

 » .بودم مردمان زیرکترین از من ،نبود نکوهیده
 آن به مرا که بودید شما این ی؛نیاز حکومت به نه و داشتم يرغبت خالفت به نه ،سوگند خدا به«: ترجمه. ٣

  ».کردید تحمیلش من بر و فراخواندید
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 نقد نیز و کالم این سندی ضعف به استناد با)   ه١٤١٥م (شوشتري محمدتقی اما
 تشکیک آن ستنادا در و نپذیرفته را) ع(علی امام به کالم این انتساب آن، مفاد محتوایی

 قابل را) ع( علیامام سخن ،؛ گو اینکه در نهایت)٩/٥٦٤ شوشتري،: نکـ . (است کرده
 .)٥٦٨ همان، (است گفته پاسخ ،الحدید ابي ابن اشکال به و دانسته توجیه

 که سندي نقد یکي: است جهت دو داراي ، البالغه نهج ٩٢ کالم به شوشتري ی عالمه انتقاد
 نقد یدیگر و است خبر طریق در ١»عمر بن سیف «وجود ،خصوص این در ایشان استدالل

 مجعول و مدخول نیز را سیف گزارشِ متن تاریخي، شواهد برخی به استناد با که متني
 شوشتري، ی عالمه ادعاي سقم و صحت شناخت براي که است شایسته رو این از. است دانسته

 مصادر ارزیابي بدون امر این که جا آن از کنل. بپردازیم کالم این داللي و سندي ارزیابي به
 .دهیم  ميقرار بررسي مورد را سخن این منابع و مصادر ابتدا نیست، پذیر امکان کالم

 
 ٩٢ کالم تاریخي پیشینه

 عنوان به منبع دو تنها اند، البالغه نهج مصادر معرفی دار عهده که هایی کتاب میان در
 و طبري » االمم و الملوکتاریخ «یکي که است شده معرفي البالغه نهج ٩٢ کالم مصادر
 موسوی، ؛٣٧ عرشی، علیخان ؛٢/١٦٨ خطیب،: ـ کن. (است اثیر ابن »الکامل «دیگري
 این که شویم می متوجه ،دیگر تاریخی منابع در تتبع با که است حالی در این) ٦٣١
  .است شده گزارش نیز دیگري مصادر در ،کالم

 سید) ٢/١٦٨ خطیب،: ـ کن (است گفته »خطیب الزهرا عبد سید «که گونه همان لکن
 آورده گرد متفاوت جریان دو در) ع(امام علی سخن دو مجموع از را کالم این ،)ره(رضي
 هایي بخش ،)ره(رضی سید که است متفاوت روایت دو حاصل ،گفتار این ،واقع در و است

 به که است الزم ،خطابه این رمصاد شناسایي براي رو این از. است کرده حذف را آنها از
 .نماییم مشخص را بخش هر مصادر و داشته توجه نکته این

 :فرمود که است ٩٢ کالم نخست فراز اول، بخش از منظور
 لَا وَ الْقُلُوبُ لَهُ تَقُومُ لَا أَلْوَانٌ وَ وُجُوهٌ لَهُ أَمْراً مُسْتَقْبِلُونَ فَإِنَّا غَیْرِي الْتَمِسُوا وَ دَعُونِي«
 أَجَبْتُکُمْ إِنْ أَنِّي اعْلَمُوا وَ تَنَکَّرَتْ قَدْ الْمَحَجَّةَ وَ أَغَامَتْ قَدْ الْآفَاقَ إِنَّ وَ الْعُقُولُ عَلَیْهِ تَثْبُتُ
 أَحَدِکُمْکَ فَأَنَا تَرَکْتُمُونِي إِنْ وَ الْعَاتِبِ عَتْبِ وَ الْقَائِلِ قَوْلِ إِلَى أُصْغِ لَمْ وَ أَعْلَمُ مَا بِکُمْ رَکِبْتُ

 .)٩٢ خطبه رضی، سید (»أَمْرَکُمْ وَلَّیْتُمُوهُ لِمَنْ أَطْوَعُکُمْ وَ أَسْمَعُکُمْ لَعَلِّي وَ
                                                                                                                   

 یکي از جاعالن و دروغ پردازان مشهوري است که اهل سنت نیز وي را مذمت کرده و »سیف بن عمر التمیمي«. ١
 :الدارقطني  لیس بشئ وقال النسائي و: ضعیف الحدیث وقال أبو داود:قال ابن معین«: روایاتش را تضعیف نموده اند

 .)٤/٢٥٩عسقالني، (» .قالوا أنه کان یضع الحدیث  قال و، یروي الموضوعات عن االثبات:ضعیف وقال ابن حبان



 ١٥٩ هالبالغ  نهج ٩٢ کالم بر تاکید با خالفت از) ع(علي امام امتناع داللي  و سندي بررسي

 

 .)همان(» .أَمِیراً مِنِّي لَکُمْ خَیْرٌ وَزِیراً لَکُمْ أَنَا وَ«: است آن پایاني عبارت دوم، بخش از منظور و
 

 اول بخش مصادر
 :است قرار این از اند، کرده گزارش را البالغه نهج ٩٢ کالم نخست بخش که ١مصادري از بعضی
 از خود طریق به) ق ٣١٠( طبري جریر بن محمد الملوك؛ و االمم تاریخ ـ١
 شما به روز دو ما که گفتند مدینه مردم به مصریان وقتی که کند می نقل طلحه و محمد
) ع(علی سوی به ینهمد مردم سازید، معلوم را نمسلمانا ی خلیفه که دهیم می مهلت
 : فرمود و نپذیرفت را آنها خواست در) ع(یعل امام اما ؛پیشنهاد بیعت دادند او به و رفتند
 ال و القلوب له تقوم ال الوان له و وجوهٌ له امراً مُستقبلونَ فانّا غیری اِلتَمِسوا و دعوني«
 .)٤/٤٣٤ طبري، (٢»العقول علیه تثبت
 کالم برای دیگری صدور سبب ،کتاب این در) ق ٣١٤(کوفي اعثم ابن الفتوح؛ـ ٢
 اش جنازه هنوز شد، کشته عثمان وقتی که است آورده چنین و کرده ذکر) ع( علیامام
 .کردند بیعت درخواست او از و رفته) ع(علی نزد مردم از کثیری گروه که بود نشده دفن
 کار این یبرا و کنید رها مرا«: فرمود آنان اصرار پاسخ در و نپذیرفت) ع( علیامام اما
 آن يبرا دلها ؛هاست چهره را آن که بینم  مياي حادثه من زیرا ؛طلبیدرا ب دیگري یکس
 .)٢/٤٣٤ اعثم، ابن: ـ کن(» .نیابد ثبات آن بر عقلها و نگیرد قرار

 ی درباره ،)ق ٤١٣( مفید شیخ به معروف نعمان، بن محمد بن محمد الجمل؛ـ ٣
 اجتماع) ع(علی گرد بر مردم وقتی که کند می نقل ینچن عثمان قتل از پس وقایع
 آنان خواهش جواب در و نپذیرفت) ع(  علیامام نمودند، بیعت درخواست او از و کردند
 مرا اگر و رانم  مي،دانم  ميآنچه بر را شما کنم اجابت را شما درخواست من اگر«: فرمود

 .)١٢٨ ،الجمل مفید، شیخ (»بود خواهم شما از یکي همانند ،کنید رها
 روایت مشابه گزارشی نیز) ق ٤٢١( مسکویه بن محمد بن احمد االمم؛ تجاربـ ٤
 پذیرش برای) ع( علیامام از آنان دعوت و مردم اجتماع بیانگر که است کرده نقل طبری
 را يدیگر و بگذارید مرا«: فرمود آنان پاسخ در و نپذیرفته )ع(امام علی لکن ؛است خالفت

                                                                                                                   
. انـد  البالغه نوشته شده    اند که پس از نهج       معرفي گردیده، کتابهایي   ٩٢ کالم   برخي از منابعي که به عنوان مصادر      . ١

البالغـه   جزو مصادر نهجغیر از طریق سید رضی بوده است،    ) ع(لکن از آن جهت که طریق آنها به کالم امام علی          
 .اند شمرده شده

 نگیرد قرار آن يبرا دلها ؛دارد رنگها و صورتها که داریم پیش در یکار ؛بجویید را یدیگر و بگذارید مرا«: ترجمه. ٢
 »نیابد اطمینان آن از عقول و
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 و نااستوار آن در دلها .طمع دارند بدان چند یهای چهره که است پیش در یکار. بجویید
 اگر لیک،. دانم یم من که شود آن ،بپذیرم اگر بدانید،... است ناآرام آن سر بر ها اندیشه

ی  همه از من نهید، کار این بر را کس هر بدانید. باشم شما از يیک همچون ،واگذارید مرا
 .)١/٤٥٧ مسکویه، ابن(» .بود خواهم بردارتر انفرم و شنواتر او ازشما  

 ابـن : ـ  کـ ن (مرسالً ،)ق ٤٨٩(انیرمازند آشوب شهر ابن را روایت اینکه   است گفتنی
 عـز  و) ٥/٦٥ جـوزی،  ابـن : ـ   کـ ن) (ق ٥٩٧( جوزی ابن الفرج ابو و) ٢/١١٠ آشوب، شهر
 .اند کرده لنق طبری از نقل به) ٣/١٩٣ اثیر، ابن: ـ کن) (ق ٦٣٠(اثیر ابن الدین
 

 دوم بخش مصادر
 :از عبارتند اند، کرده نقل را) ع( علیامام کالم پایاني بخش که مصادري از برخی

 ،حنفیه بن محمد از نقل به ،)ق ٢٧٩(بالذري یحیی بن احمد االشراف؛ انسابـ ١
 کشته خبر و رسید راه از مردی که بودم نشسته) ع(علی پدرم نزد من که کند می نقل چنین
 او بر مردم هنگام این در. شد منزل داخل و برخاست پدرم پس. داد ایشان به را عثمان شدن
 : فرمود و کرد امتناع) ع(علی ولی »کنیم بیعت تا بده را دستت«: گفتند و شدند وارد

 )٢/٢١٠ بالذري،( ١» لکم أمیرٌ ينّ مِیرٌ خَنا لکم وزیرٌأال «
 بن محمد از نقل به نیز) ق ٣١٠(يطبر جریر بن محمد والملوك؛ االمم تاریخـ ٢
 عثمان، شدن کشته از پس که است آورده چنین ،بالذری مشابه گزارشی در و حنفیه
 امام اما ؛کردند بیعت درخواست وی از و رفتند) ع(علی نزد) ص(خدا رسول اصحاب

 از بهتر باشم وزیر من ؛ زیرا اگرمکنید چنین«: فرمود آنان پاسخ در و نپذیرفت) ع(علی
 .)٤/٤٢٧ طبري،: ـ کن(» .باشم امیر که استن آ

 طبری و بالذری که آنچه از متفاوت گزارشی در) ق ٤١٣(مفید شیخ الجمل؛ـ ٣
 و رفتند) ع(علی نزد زبیر و طلحه عثمان، قتل از پس که است آورده چنین ،ندا هکرد نقل
. اضای بیعت کردندو تق هشد وارد او بر ،بود داده تکیه دیوار به )ع(امام علی که حالی در

 : فرمود دو آن به) ع( علیامام ولی
 من فلیبسط أمیراً لکما أکون أن من خیر وزیراً لکما أکون لئن ذلک في لي حاجة ال«
 .)١٣٠ ،الجمل مفید، شیخ (٢».أبایعه یده منکما شاء

                                                                                                                   
  »باشم امیر که است آن از بهتر ،باشم وزیر شما براي من! نه«: ترجمه. ١
 از کس هر پس ؛باشم شما امیر که آن از است بهتر ،باشم شما وزیر من اگر ؛نیست حاجتي آن به مرا«: ترجمه. ٢

 »کنم بیعت او با تا بگشاید دست ،خواهد  ميکه شما



 ١٦١ هالبالغ  نهج ٩٢ کالم بر تاکید با خالفت از) ع(علي امام امتناع داللي  و سندي بررسي

 

  و مهاجران شدن داستان هم از نیز) ق ٤٢١( مسکویه ابوعلي االمم؛ تجاربـ ٤
 ابن: ـ کن (است داده خبر شده یاد تعبیر با ایشان پاسخ و) ع(علی با بیعت برای ،انصار

 )١/٤٥٧ مسکویه،
 و) ٣/١٩٠ اثیر، ابن: ـ کن (الکامل در) ق ٦٣٠( اثیر ابن را روایت اینکه  است گفتنی

 .اند کرده نقل) ٢/٦٠٢ خلدون، ابن: ـ کن (خود تاریخ در) ق ٨٠٨( خلدون ابن
 

  سندی بررسی
 طریق از ،البالغه نهج ٩٢ کالم اینکه به استناد با شوشتری ی عالمه  شد، شارها که چنان

) ع( علیامام به آن انتساب و کرده تشکیک آن اعتبار در است، شده نقل »عمر بن سیف«
 این که منابعی مجموع از که داشت اظهار باید ،اشکال این به پاسخ در. نپذیرفته است را

 »عمر بن سیف «از ـ اول بخش در هم آن ـ طبري تاریخ نهات اند، کرده گزارش را کالم
 خبر، یک طریق در) عمر بن سیف (ضعیف راوی یک وجود رو، این از ١.است کرده نقل
 نقل، شهرت و مصادر کثرت اوالً زیرا سازد؛ وارد ای خدشهآن  ،اصل صدور به تواند نمی

 گزارشات ثانیاً و است دهبخشی قوت را کالم صدور به گمان ،کرده جبران را سند ضعف
) ع( علیامام سخن معنوي استفاضه ،همخوانند و همسو کالم این محتوای با که فراواني

 متفاوت تعابیري با را) ع( علیامام امتناع اصل که متون این. رساند می اثبات به را
 :است قرار این از ،آنها از شماري که است شده نقل معتبري منابع در اند، کرده گزارش
 .)٢٠١ منقری،: ـ کن (»صفین ةوقع «در) ق ٢١٢( منقري مزاحم بن نصر. ١
 .)٤٩ اسکافی،: ـ کن (»الموازنة و المعیار «در) ق ٢٢٠( إسکافي ابوجعفر. ٢
 .)١/٢٠٥ ثقفی،: ـ کن (»الغارات «در) ق ٢٨٣( ثقفي محمد بن ابراهیم. ٣
 طبـری، : ـ  کـ ن (»الملـوك  و االمـم  تـاریخ  «در) ق ٣١٠( طبـري  جریـر  بـن  محمد. ٤
٤/٤٢٨(. 
 .)٣/١٦٩ اعثم، ابن: ـ کن (»الفتوح «در) ق ٣١٤( کوفي اعثم ابن. ٥
 .)٨٩ عقده، ابن : ـ کن (»امیرالمومنین فضائل «در) ق ٣٣٢( کوفي عقده ابن. ٦
 .)٢٠٥ خطبه رضی، سید: ـ کن (»البالغه نهج «در) ق ٤٠٦( رضي سید. ٧
 .)٢٦٧ مفید، شیخ: ـ کن (»الجمل «در) ق ٤١٣( مفید شیخ. ٨
 .)٧٢٨ طوسی، شیخ: ـ کن (»األمالي «در) ق ٤٦٠( طوسي شیخ. ٩

                                                                                                                   
 .)٩/٥٦٤شوشتری، : ـ کن(ده است کر در شرح خود نیز تنها به گزارش طبری استناد ،که عالمه شوشتري چنان. ١
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 .)٣/١٩٣ اثیر، ابن : ـ کن (»الکامل «در) ق ٦٣٠( اثیر بن عزالدین. ١٠
 .)٧/٣٦ الحدید، ابی ابن: ـ کن (»البالغه نهج شرح «در) ق ٦٥٦( الحدید ابي ابن. ١١
 .)٨٩ طقطقی، ابن: ـ کن (»الفخري« در)  ق ٧٠٩ (طباطبا بن علي بن محمد. ١٢
 .)٢/٦٠٢ خلدون، ابن: نکـ  (»خلدون ابن تاریخ «در) ق ٨٠٨( خلدون ابن عبدالرحمن. ١٣
 .)١/٣٢٦ دمشقی، ابن: نکـ (» )ع(علي االمام مناقب في المطالب جواهر «در) ق ٨٧١( دمشقي ابن. ١٤

 آنهـا،  مؤلفـان  از برخـی  جاللـت  نیـز  و شده یاد منابع و مصادر کثرت به توجه با اینک
 گفتـار  این و است درخشان و کهن اي پیشینه داراي ،البالغه نهج ٩٢ کالم که گردید معلوم

 .است شده صادر) ع(عليامام  جانب از
 

  داللی بررسی
 به استناد با) ٧/٣٣ الحدید، ابی ابن: ـ کن (تسنن اهل محققان از برخی که آمد گفته
 در این. اند کرده انکار را) ع(علیامام  امامت بر الهی نصّ وجود البالغه، نهج ٩٢ کالم
از سوی ) ع(ناظر بر تعیین امام علی  که معتبری و فراوان نصوص بر عالوه که است حالی

 بسیاری کلمات در خود ،)ع(امام علی ١،است) ص(خداوند، به عنوان امام و وصی پیامبر 
 های ویژگی بیان مقام در ایشانای نمونه، بر. اند داشته اشاره خود شایستگی و حقانیت به

 :ندا هفرمود و کرده تصریح نیز) ص(خدا رسول جانشینی و وصایت حقِّ به ،)ع(بیت اهل
وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَ فِیهِمُ ... مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ )ص(َلا یُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ«

 .)٢ ی خطبه سیدرضی، (٢»ةُ الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِالْوَصِیَّةُ وَ الْوِرَاثَ
 خود شایستگی و حقانیت بر معاندان، برخی اعتراض به پاسخ در همچنین ایشان
 :اند بیان داشته و آورده استدالل

ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَحَرِیصٌ فَقُلْتُ بَلْ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّکَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ یَا «
لَأَحْرَصُ وَ أَبْعَدُ وَ أَنَا أَخَصُّ وَ أَقْرَبُ وَ إِنَّمَا طَلَبْتُ حَقّاً لِي وَ أَنْتُمْ تَحُولُونَ بَیْنِي وَ بَیْنَهُ وَ 

 .)١٧٢ ی خطبه همان،( ٣»تَضْرِبُوَن وَجْهِي دُونَهُ
                                                                                                                   

 )٧، ٦، ٥هندی، ج : (ـ کنبیشتر برای آگاهی . که حدیث الدار، حدیث المنزله و حدیث الغدیر از جمله آنهاست چنان. ١
 و آنان، مخصوص ،والیت حقّ يویژگیها... کرد مقایسه توان ينم را امت این از یاحد ،)ص(محمّد آل با«: ترجمه. ٢

 و رسیده، دار حق به  حق] است رسیده من به خالفت که [اکنون. است ایشان خاص ،)ص (پیامبر ارث و وصیّت
  ».است هگشت باز خودش جایگاه به خالفت

 شما سوگند خدا به: گفتم او به! يحریص بس خالفت امر بر تو ابوطالب، پسر يا: گفت من به یکس«: ترجمه. ٣
 از مرا و شوید یم مانع آن و من بین شما که را خودم حقّ من. نزدیکترم و سزاوارتر من و دورترید، و تر حریص
  ».کردم طلب ،دارید یم باز آن به یافتن دست



 ١٦٣ هالبالغ  نهج ٩٢ کالم بر تاکید با خالفت از) ع(علي امام امتناع داللي  و سندي بررسي

 

 با و اند کرده اشاره خود اولویت و شایستگی به نیز دیگر های موقعیت در) ع( علیامام
 یا و )٧٤  ی خطبه همان، (١»لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَیْرِي«: چون جمالتی

 حقّ بر یگاهجا به نسبت را  مردم)١١٨ ی خطبه همان،( ٢»فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ«
 .ساختند می آگاه خود

 وارد عمر بن سیف گزارش متن به نسبت شوشتري ی عالمه که نقدي خصوص در اما
 یک از بخشي در اختالل و اضطراب که گفت باید) ٩/٥٦٤ شوشتري،: ـ کن (است کرده

 تنها ،پرداز دروغ راوي یک که است ممکن زیرا نیست؛ آن تمام بطالن بر دلیل گزارش،
 باشد؛ نرسانده آسیبی آن فقرات سایر به ولي ،باشد برده دست روایت مفاد از شيبخ در

 گردید معلوم است، کرده نقل »عمر بن سیف «از طبري که گزارشي همان در که چنان
 مشهوري متون از دارد، داللت خالفت از) ع( علیامام امتناع بر که خبر از بخش آن که

 ،آن هاي بخش دیگرکه  است ممکن هرچند ؛تاس آمده نیز اخبار سایر در که است
  .باشد شده تحریف و تغییر دستخوش
 هاي ساخته از) ع(امام علی با بیعت در زبیر و طلحه اکره موضوع اگر که آن بر عالوه

 که حالي در ؛باشد داشته وجود خبر این اسناد تمام در وی  نامباید باشد، عمر بن سیف
 آنها در عمر بن سیف از اثري که است شده نقل یمنابع در ،خبر این و نیست چنین
 .)١/٥٩١ خلدون، ابن ؛١/٤٦ قتیبه ابن ؛٣/٣١ سعد، ابن: ـ کن (شود نمي دیده
 

 )ع( علیامام امتناع تحلیل
 منافي ،خالفت قبول از) ع(علی امام امتناع که این بر مبني شده طرح اشکال درباره

 خالفت، پذیرش از) ع(علی امام امتناع صليا علت که گفت باید بود، ایشان الهي انتصاب
 و بود) ع(علي خالفت تا) ص(خدا رسول رحلت ی هفاصل در ،ها بدعت انبوهِ و شدید تراکم

 گواه. بود کرده امید نا تقریباً ،امور اصالح جهت را) ع(علي که بود موضوعي همان این 
 ایراد خالفت آغازین هایروز در ،)ع( علیامام که است ای روشنگرانه های خطبه ،امر این

 ابی ابن: ـ کن (مردم بیعت از پس خود ی خطابه اولین در ایشان که چنان. فرمودند
 :فرمودند و کرده اشاره مردم دگرگون و آشفته احوال و اوضاع به) ١/٢٧٥ الحدید،

وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ  )ص(هُأَلَا وَ إِنَّ بَلِیَّتَکُمْ قَدْ عَادَتْ کَهَیْئَتِهَا یَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِیَّ«
لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى یَعُودَ أَسْفَلُکُمْ أَعْلَاکُمْ وَ أَعْلَاکُمْ أَسْفَلَکُمْ وَ لَیَسْبِقَنَّ 
                                                                                                                   

 » .ترم شایسته دیگران از ،حکومت به من که دانید یم شما«: هترجم. ١
 » .هستم سزاوارترین ،مردم يبرا يرهبر در من ،قسم خدا به«: ترجمه. ٢
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حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ لِکُلٍّ أَهْلٌ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ ... نَّ سَبَّاقُونَ کَانُوا سَبَقُواسَابِقُونَ کَانُوا قَصَّرُوا وَ لَیُقَصِّرَ
 .)١٦ ی خطبه سیدرضی،( ١»ءٌ فَأَقْبَلَ لَقَدِیماً فَعَلَ وَ لَئِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبَّمَا وَ لَعَلَّ وَ لَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْ

 فرمود ایراد ،عثمان مرگ از پس که خود های خطبه از دیگر یکی در همچنین ایشان
 :فرمودند و کرده نارضایتی و نگرانی اظهار ،مردم وضعیت از) ١/٢٣٩االرشاد، مفید، شیخ: ـکن(

مْ وَ إِنِّي لَأَخْشَى عَلَیْکُمْ أَنْ تَکُونُوا فِي فَتْرَةٍ وَ قَدْ کَانَتْ أُمُورٌ مَضَتْ مِلْتُمْ فِیهَا مَیْلَةً کُنْتُ«
فِیهَا عِنْدِي غَیْرَ مَحْمُودِینَ وَ لَئِنْ رُدَّ عَلَیْکُمْ أَمْرُکُمْ إِنَّکُمْ لَسُعَدَاءُ وَ مَا عَلَيَّ إِلَّا الْجُهْدُ وَ لَوْ 

 .)٨/٦٧  و نیز کلینی،١٧٨ ی خطبه همان، (٢»أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ
 از را دو آن باید که است مرحله و جهت دو داراي ،والیت منصب که آن بر عالوه
 اِعمال ی مرحله دیگری و است والیت حق بوتی ث مرحله یکی کرد؛ تفکیک یکدیگر
 ،مقدس شارع دستور و الهي حکم تنها اول، ی مرحله در. مسلمین امور تولّی یا والیت
 از ،حق این که چرا ؛ارندند را آن در دخالت حق ،مردم از یک  هیچ و است معیار و مالك
 ی مرحله اما. نیست سلب یا و اعطا قابل نیز آنان توسط لذا و است نگرفته سرچشمه آنان
 قدرت عمالاِ تواند  ميزمامدار تحقق، صورت در که است شرایطي و اصول بر متکي ،دوم
 .شود مسلمانان امور متصدي و کرده

 استعداد و آمادگي ،باالخره و صاران و اعوان وجود حداکثري، حمایت عمومي، رضایت
  ٣.است مسلمانان امور تولّي و والیت اِعمال شرایط جمله از ،خالفت پذیرش براي مردم

 والي جانب از والیت و قدرت اعمال ،نگردد محقق شرایط این یک هر اگر که است بدیهي
 داراي همچنان ،شرایط واجد زمامدار ،همه این با. بود خواهد ناکارآمد و اثر بي ،اسالمي
 .بود خواهد باقي شرایط تمامي شدن فراهم تا وي حاکمیت حق و است والیت

                                                                                                                   
 به. است بازگشته داشت، وجود) ص(خدا رسول بعثت هنگام به که صورت همان به ،بال که باشید آگاه«: ترجمه. ١

 آن دیگ، همانند و گردید خواهید غربال و شد خواهید گرفتار سخت يیبال به فرستاد، حق به را او که يخدای
 ،اند شده رانده عقب و کرده کوتاهی که يپیشکسوتان. شوید جابجا و پائین و باال تا شد خواهید جوشان قدر

 یطرفدار يگروه هر و دارد وجود باطل و حق... کنند  ميينشین عقب ،بودند جلودار که آنان و گیرند يم سبقت
 کم. یابد افزایش که هست آرزو و امید ،است محدود حق اگر و بوده چنین هم قبالً ،است زیاد باطل اگر. دارد
 » .بدهد جهت تغییر بعد و کند عقبگرد امری  کهافتاده اتفاق

 يی کارها؛ترسم ی م،قرار بگیرید ،]همچون روزگار جاهلیت [غرور و جهلفترتِ من بر شما از اینکه در «: ترجمه. ٢
به شما  ، که داشتیدي و اگر روش نیکنبودید ستوده من نزدانجام آنها  در که گراییدید بدان شما و انجام گرفت

] شد آنچه ی درباره[خواستم  ياگر مو  ندارم جز اینکه بکوشم، ي من تکلیف.برگردد از نیک بختان خواهید شد
 ».خداوند از آنچه گذشت بگذرد. گفتم ي م،بگویم

 از آن تو ، بر امت منتیوال!  پسر ابوطالبیا«: فرمود) ع( در سفارشی به امام علی،)ص( رسول خداکه چنان. ٣
 امور آنان ی  اداره، دادندتیتو رضا) حکومت( تو شدند و به تی والیرایپذ) و آرامش(  ی پس اگر در سالمت؛است

 )٢٤٨طاوس،  بنسید(» .گذاروا آنان را به خودشان ، اختالف کردند، و اگر در مورد توریرا بر عهده بگ



 ١٦٥ هالبالغ  نهج ٩٢ کالم بر تاکید با خالفت از) ع(علي امام امتناع داللي  و سندي بررسي

 

 دوم ی مرحله به مربوط ،خالفت قبول از) ع(علي امام امتناع و اکراه اساس، این بر
 منصب ،حقیقت در. است نداشته ایشان خالفت و والیت الهي حق به ربطي و است بوده
 هایي زمینه و بستر نیازمند ،آن ظهور و بروز اما ؛بود ثابت) ع(علي امام براي ،امامت الهي
 )ع( علیامام چون ،رو این از. بود نیافته تحقق ،ایشان با مردم بیعت زمان در که بود
 از د،نندار را کافي آمادگي و استعداد ،دیني حکومت اجراي براي مردم که دانست مي

 ١.یدورز امتناع زمامداری براي آنان پیشنهاد قبول
 دست در را امور زمام و پذیرفت را مردم دعوت ،مدتي از پس ،)ع( علیامام البته
 به را آنان و کرد تمام آنان بر را حجت که بود آن از بعد مسأله این لکن ؛گرفت

 :دادند هشدار مردم به ،آغازین سخن همان در که چنان. نمود آگاه بیعتشان پیامدهاي
جَبْتُکُمْ رَکِبْتُ بِکُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ وَ اعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَ«

 .)٩٢ خطبه رضی، سید (٢»الْعَاتِبِ
 چه در و ندا هآورد روي حکومتي چه به بدانند مردم که بود جهت بدان ،هشدار این
 روی از نه ؛باشد آگاهی و لمع روی از ،آنان رضایت ابراز نتیجه، در تا ندا هگذارد گام وادی

) ع( علیامام سخن همان پاسخ، بهترین ،بنابراین. زودگذر هیجانات و مقطعی احساسات
 :پرداختند خویش امتناع سبب بیان به معنا پر و موجز عباراتي قالب در که است
 أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَیْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ«

 .)همان( ٣» الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَکَّرَتتَثْبُتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ
 
 نتیجه

 از ،است خالفت قبول از) ع(علی امام امتناع و اکراه حکایتگر که البالغه نهج ٩٢ کالمـ ١
  .است شده نقل بسیاری منابع در که است دیمستن سخنان جمله
 و لفظی (مختلف های گونه به را) ع( علیامام کالم که مصادری اعتبار و تعدّدـ ٢

 در سند حدیث،  را عمر بن سیفمانند  ضعیف روات برخی وجود اند، کرده نقل) معنوی
                                                                                                                   

از مردم ) ع(هاي جانسوزي است که امام ، شکوه)ع(لیاقتي مردم براي حکومت عدل علي کفایتي و بي شاهدِ بي. ١
 .)١١٩، ٧١، ٢٧، ٢٥های  سیدرضی، خطبه: نکـ (اند   داشتهزمان خود بیان

 گوش مالمتگران سخن به و کرد خواهم ومتحک شما بر دانم می که آن چنان ،برگزینید مرا اگر بدانید«:  ترجمه.٢
 » .سپرد نخواهم

 ؛رنگهاست و ها چهره را آن که هستیم روبرو يا حادثه با ما زیرا ؛بخواهید مرا غیر و کنید رهایم«:  ترجمه.٣
 ممستقی راه و گرفته، سیاه ابر را حقیقت آفاق. ماند  ینم پایدار آن بر عقلها و استوار آن بر دلها که يا حادثه

 » .است شده ناشناخته و دگرگون



  ، پاییز و زمستان ١٣٨٩ـ٢ شماره ،چهل و سومسال جله پژوهشهای قرآن و حدیث، م                                              ١٦٦

 

 

 .دکن می ثابت را) ع( علیامام به کالم این انتساب و استناد و کرده جبران
 آغازین امتناع و اکراه تحقق از حکایت کالم، محتوایی مؤیدات و معنوی شهرتـ ٣
 پذیرش برای مردم استعداد و آمادگی عدمجهت  به ،اکراه این لکن ؛دارد) ع( علیامام

 گریزی مسئولیت یا و) ع( علیامام الهی انتصاب عدم معنای به و بوده) ع(علی حکومت
 .است نبوده ایشان
 

 بعمنا فهرست
 هللا آیـه  مکتبـة  قـم،  ابـراهیم،  ابوالفـضل  محمـد : تحقیـق  ،البالغـه  نهج شرح الحدید، ابي ابن. ١

 .ق.  ه ١٤٠٤ النجفي، المرعشي
 .ق.  ه ١٣٨٥ الصادر، دار بیروت، ،التاریخ في الکامل محمد، بن يعل الدین عز اثیر، ابن. ٢
 .ق.  ه ١٤١١ داراألضواء، بیروت، ،يرشیي عل: تحقیق ،الفتوح الکوفي، محمد بن احمد اعثم، ابن. ٣
 بیـروت،  ،الملـوک  و االمـم  تـاریخ  فـی  المنـتظم  علـی،  بن الرحمن عبد الفرج ابو جوزی، ابن. ٤

 .ق . ه١٤١٢ العلمیه، دارالکتب
 بیـروت،  ،)خلدون ابن تاریخ(الخبر و المبتدأ دیوان و العبر محمد، بن عبدالرحمن خلدون، ابن. ٥

 .ق.  ه ١٤٠٨ دارالفکر،
 ابـي  بـن  علـي  االمـام  مناقـب  في المطالب جواهر احمد، بن محمد الدین شمس دمشقي، ابن. ٦

 .ق.  ه ١٤١٥ اإلسالمیة، الثقافة إحیاء مجمع قم، ،طالب
 بیـروت،  عطـا،  عبدالقادر محمد: تحقیق ،الکبري الطبقات منیع، بن سعد بن محمد سعد، ابن. ٧

 .ق.  ه ١٤١٠ العلمیة، دارالکتب
 .ق.  ه ١٣٧٩ عالمه، انتشارات مؤسسه قم، ،طالب ابي آل مناقب شوب،آ شهر ابن. ٨
 ،االسـالمیّة  الـدّول  و الـسّلطانیة  اآلداب يفـ  الفخری طباطبا، بن علي بن محمد طقطقی، ابن. ٩

 .ق.  ه ١٤١٨ القلم، دار بیروت،
 مـد مح الـرزاق  عبـد : تحقیـق  ،امیرالمـومنین  فـضائل  محمد، بن احمد ابوالعباس عقدة، ابن. ١٠

 ].تا بي [،]نا بي [،]جا بي [حسین،
 بیـروت،  شـیري،  علـي : تحقیـق  ،السیاسیة و االمامة الدینوري، مسلم بن عبدهللا قتیبة، ابن. ١١

 .ق.  ه ١٤١٠ داراألضواء،
 تهـران،  ،یامـام  القاسـم  ابـو : تحقیـق  ،االمـم  تجارب محمد، بن احمد علي ابو مسکویه، ابن. ١٢

 .١٣٧٩ سروش،
 الکتـاب،  نـشر  دفتـر  ،]جا بي [،البالغه نهج شرح البحراني، میثم بن علي بن ثممی میثم، ابن. ١٣

١٣٦٢. 



 ١٦٧ هالبالغ  نهج ٩٢ کالم بر تاکید با خالفت از) ع(علي امام امتناع داللي  و سندي بررسي

 

 ،]جـا  بـي  [بـاقرالمحمودي،  محمـد : تحقیـق  ،الموازنه و المعیار هللا، عبد بن محمد اسکافي،. ١٤
 .ق.  ه ١٤٠٢ ،]نا بي[
 عطـارد،  نـشر  ان،تهـر  عطاردی، هللا عزیز: تحقیق ،البالغه نهج استناد امتیاز، عرشی، علیخان. ١٥

١٣٥١. 
 بیـروت،  ،یزرکلـ  ریـاض  و زکـار  سـهیل : تحقیـق  ،االشراف انساب یحیي، بن احمد بالذري،. ١٦

 .ق.  ه ١٤١٧ دارالفکر،
 تهـران،  ،یارمـو  يحـسین  الدین جالل: تحقیق ،الغارات محمد، بن ابراهیم اسحاق ابو ثقفي،. ١٧

 .١٣٥٣ ،یمل آثار انجمن
 .ق.  ه ١٣٦٧ الزهراء، دار بیروت، ،وأسانیده البالغه نهج ادرمص الزهرا، عبد سید خطیب،. ١٨
 االسـالمیه،  ةمکتبـ  تهـران،  ،البالغـه  نهـج  شرح في البراعة منهاج هللا، حبیب میرزا خویي،. ١٩

١٣٥٨. 
 محمـد : تحقیـق  ،المحجـة  لثمـرة  المحجة کشف جعفر، بن موسی بن علی طاوس، بن سید. ٢٠

 .ق. ه ١٤١٧ مي،االسال االعالم مکتبة قم، الحسون،
 قـم،  صـالح،  صـبحي  دکتـر : تـصحیح  ،البالغه نهج حسین، بن محمد ابوالحسن رضي، سید. ٢١

 .ق.  ه ١٤١٥ االسوه، دار انتشارات
 انتـشارات  موسـسه  تهـران،  ،البالغـه  نهـج  شـرح  فـي  الـصباغه  بهج تقي، محمد شوشتري،. ٢٢

 .١٣٧٦ امیرکبیر،
 .ق.  ه ١٤١٤ الثقافة، دار انتشارات قم، ،األمالي حسن، بن محمد طوسی، شیخ. ٢٣
 کنگره قم، ،العباد علي هللا حجج ةمعرف في االرشاد نعمان، بن محمد بن محمد مفید، شیخ. ٢٤

 .ق.  ه ١٤١٣ مفید، شیخ هزاره
 ق.  ه١٤١٣ مفید، شیخ هزاره کنگره قم، ،البصرة حرب في العترة لسید النصرة و الجمل ،همو. ٢٥
 ].تا بی [،]جا بی [،البالغة نهج فی تأمالت لدرویش،ا هللا عبد بن صالح. ٢٦
 ابـراهیم،  أبوالفـضل  محمد: تحقیق ،الملوك و االمم تاریخ جریر، بن محمد جعفر ابو طبري،. ٢٧

 .ق.  ه ١٣٨٧ التراث، دار بیروت،
 .ق.  ه ١٤١٥ العلمیه، دارالکتب بیروت، ،التهذیب تقریب حجر، بن علي بن احمد عسقالنی،. ٢٨
 .١٣٦٥ االسالمیه، الکتب دار تهران، ،الکافی یعقوب، بن محمد ینی،کل. ٢٩
 .ق.  ه ١٤٠٣ النجفي، المرعشي آیة مکتبة قم، ،صفین وقعه مزاحم، بن نصر منقري،. ٣٠
 .١٣٧٦ ،)ع(الزمان صاحب مؤسسه تهران، ،البالغة نهج تمام صادق، سید موسوی،. ٣١
 مؤسـسه  قـم،  میالنـی،  سـیدعلی : تحقیـق  ،راالنـوا  عبقات خالصه حسین، میرحامد هندی،. ٣٢

 .ق.  ه ١٤٠٥ البعثه،


