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 با خلفاء و اعتقادی تعامالت حضرت امیر کالمیمبانی 

 

 محمدیمهدیه 

 

M228m323@gmail.com 

 

  

با . بود×غصب خالفت حضرت علیترین حوادث، یکی از تلخ، |اکرمپس از رحلت رسول :چکیده

نیری ی را چررا سرکوت نمروده ا خانه×حضررت امیرر ،برر جانیری ی|رسول خدا آن همه تأکید

بره خلاراو ا گراه اندارادات شردید ا سرازنده  تعامالتی همچون عدم قیرام، میراارهبرگزیدند ا 

رغم یاین به خالفت، تعامالت اییان با خلااو از چه مبانی اعداادی ا برای تحار  داشد د؟ علی

در حرد بضراعت بره تحلیرا مبرانی کالمری ا ، در ایرن تحایر چه هدفی صورت گرفده است؟ 

آن اعداادی این تعامالت، بر مب ای دالیا عالی، قرآنی، راایی ا ترارییی پرداخدره ا محصرول 

، در ماابرا غصرب لاامانر  در راسدای اهداف دیرن اسرالم×آاردی است؛ حضرت امیرچ ین ره

نیری ی، میااارت خرود را از م بیعرت ا خانهخالفت، از هیچ اقدامی دریغ نکرد ا با اصرار در عد

به جهرت حارج جران خرود، ، |اطاعت از اصیت پیامبراضع موجود بیان فرمود. اییان به علت 

همچ ین اها بیت ا یارانش، عدم یاری مردم ا جلوگیری از براز فد ه، بر قیرام اصررار نارمرود 

ارائه اقرداماتی همچرون ارائر  که تعبیر به سکوت شد ا برای حاج مصااح اسالم ا مسلمین، از 

های میدلف کوتاهی نکرد ا نسبت به عملکرد آنان نیز غافا نبروده ا میااره به خلااو در زمی ه

 فرمود.دید، به شدت آنها را ناد میچ انچه بر حسب مصلحت الزم می

 ، خلااو، امامت، خالفت×: حضرت علیواژگان کلیدی

 

 ان مسألهیمقدمه و ب .1

در |رسرول اکررم دیرکأت رغمعلریبرود. ×یفصا حضرت علرخالفت بال یکلرام ن مسئل ینیسد|رسول اکرمپس از رحلت 

عرت دادنرد، یترن بره ب×یحضرت علا به خالفت رسید  ابوبکر، مدأساانه بالفصا  ایع وان خله ب×یعل حضرت جانیی ی

. داشرد د نیرز سرازنده ا ... د،یانداادات شرد ،با خلااو ییهامیااره، این موضعرغم یعل ار کردند ایسکوت اخدقیام نکرده ا 

 یمبرانم، ی  بررآنیرن تحایردر ا؟ صورت گرفده است یچه هدف جهت تحا ا در  یاعدااد یناتعامالت از چه مباین سوال! 

 ،های انجام گرفدره در موضروم مرورد ن رربا توجه به پژاهش .میینما یبررستحلیا ا  تعامالت حضرت را ا اعداادی یکالم

هرای دی ری ا م رابع اسرالمی حضرت به شکا تاکیکی بر اساس آموزه همچ ان احساس خالو در خصوص مبانی اعداادی

انروام تعرامالت  ،×اجود دارد. اذا در پژاهش مذکور تالش بر این است که با ااسطه مبانی کالمی ا اعدارادی حضررت امیرر
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موضروم قریرب اامحدروا بره ایرن از جمله ایران داک ا نورمگز،  برمعدهای در سایتاییان با خلااو مورد بررسی قرار گیرد. 

 .موضوم میاهده نید، ضرارت بحث بییدر جلوه گر شد

 . مبانی اعتقادی بیعت و عدم قیام حضرت امیر 2

 مسألۀ غصب خالفت

از  اذعران داشرد د. در ااایرا دارال خالفرت، ه گرامی کره آنبه دانسد د ا مسلّم خود می یالفت را ح حضرت علی

 2د: فرمای. پس از بحثی دربارال ااضام راز، می دا تصمیم به سرکوبی آنها گرفد ندطلحه ا زبیر آگاه شدیه، طغیان عای

اند ا دیگری را بر تا امراز، پیوسده ح  مرا از من بازداشده|به خدا سوگ د، پس از رحلت رسول»

 1«.اندمن مادم داشده

نارا جریرانی،  ضرمن سرید رضری 3ربودال این ا آن ا مرن، بردان نگرران، میراثمد:  یفرمامی« شایایه»در خطب  

   9فرماید:می

تر بلکه شما حریص»شیصی به من گات: پسر ابوطااب! تو بر امر خالفت حریصی. من گادم: »

ا از پیغمبر دارترید ا من از ن ر راحی ا جسمی نزدیکدرم، من ح  خود را طلب کردم ا شما 

که خاص من، حائا ا مانع شوید ا مرا از آن م صرف سازید. آیا آن خواهید میان من ا ح می

که تر است یا آن که به ح  دیگران چیم داخده است؟ همینخواهد، حریصح  خویش را می

 « دانست در جواب من چه بگوید.اا را با نیرای اسددالل کوبیدم نمی

به حد تواتر نارا  غصب ح  مسلم خالفت، مب ی بر×ز علیهای باال اکلماتی مان د جمله"گوید: ابن ابی ااحدید می»

علی با نص مسلم تعیین شده ا هیچ کس ح  نداشت به هیچ ع روان برر مسر د خالفرت  :شده ا مؤید ن ر امامیه است

مسدلزم تاسی  یا تکایر دیگران است، الزم است لاهر آنهرا  لاهر آنها،به ای که حما این کلمات بر با توجه قرار گیرد. 

ابرن ابری ااحدیرد طرفردار  "توان لاهر آنهرا را گرفرت.را تأایا ک یم. این کلمات مان د آیات مدیابه قرآن است که نمی

 از جانرب|م صوصیت ا ای که رسول خرداخالفت، ح  خاص علی بوده است ا این جز با  .است×افضلیت ا اصلحیت علی

 1«خدا تکلیف را تعیین کرده باشد، مدصور نیست.

ای کره اییران در خطبره   7.است بر تالش حضرت در آگاه کردن مردم دال، 6های موجود از حضرتخطابهدقت در 

 0 د.فرمایمیبه صراحت به ح  ربوده شدال خویش اشاره از جریان خالفت است، دربردارندال شکایت 

 

 

                                                           
  .6پییین، خطب   ؛ابوااحسن محمد بن ااحسین. سید رضی، 2

 . همان.1

 .3خطب   . همان؛3

  .278خطب   . همان؛9

 .269پییین، ص  مطهری، مرتضی؛به ناا از . 1

موسوی مجاب، قم، نیر سرار،  ، ترجم  اندیارات سرار با همکاری سید حسین^اإلرشاد فی معرف  حجج اهلل على ااعباد، سیرال ائم  اطهار  . به ناا از ماید، محمد بن محمد؛6

 .203، ص 2ش، ج 2300

 .3پییین، خطب   ید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین؛س . ر.ک؛7

 .3خطب   ؛. همان0
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 جایگاه سکوت حضرت علی

. گراه برداشرت چرا سکوت نمودند؟ سکوت بره دا مع را اسرتپس دانسد د، مسلّم خود می خالفت را ح ×علیحضرت 

 مررداد مع را نیا که ا حرف نزدند کردهسکوت  ند،نکرد دفام داشد د، نیای آن به کهی حا از×شود که حضرت علیمی

 ک یم.اسد اد می اییان 2در تصدی  این سین به م اشدات. است

 ابروبکر گارت: بره ر امامرت ا خالفرت را دارد.شایسردگی امر خبر بده از کسی که» 1از ابوبکر سوال کرد: حضرت علی   

دهم، آیا خودت را مدصّف به ایرن فرمود: تو را سوگ د می×علی. گرفدن ح  م لوم از لاامنصیحت، افا نمودن به عهد ا 

در همر  ×حضررت علری در برترریپس از سی ا دا بار سروگ د  نهایداً) عرض کرد: اابده شما... یابی یا مرا؟ها میخصلت

جسور  : چه چیزی تو را به خدا ا رسواشفرمود شد( علیخدم می "اابده شما"، دی ی ا .... که با پاسخ خصایص اخالقی

گویی. ت میگریه عرضه داشت: راسبا ساخده، در حاای که تو از آنچه که اها دین به آن محداج د، تهی هسدی؟ ابوبکر 

 3فرمود: مهلت برای تو هست. آنچه از تو ش یدم، بی دییم. علی امراز را به من مهلت بده تا در

خود، اتحاد ا ن مردم به بیعت دنخوافرا  ،1کردن نیرا فراهم ،9اسدمداد از اصحاب باانحراف را تحما نکرد ا  این امام

 7نداعدراض قرار داد ه ا هواداران اا را موردخلیای که ایراد فرمودند، یهادر خطبه سی ان صریح با ا  6یارانعدم تارق  

 

 اعتقادی سکوت حضرت علی تحلیل مبنای 

 0.انردپیامبران برای آن مبعوث شده ا بره آن دعروت نمروده  ا هم اسالم استدین  واصول مکدب انبیا ،طب  نص قرآن

بیرر  طرف خدااند برای راه مرایی دین، عااید ا یک سلسله دسدورهای عملی ا اخالقی است که پیامبران از »ب ابراین 

  3«ا فطری انسان است. نسان در ساحتِ هدایت ح  تعاایا  همان اسالم ا انایاد همه جانب که اندآارده

بره اخدصاص، ×، به ابراهیم خلیارتب  نبوتبعد از ه خدااند است کماامى  امامت،»این مسیر، امامان هسد د. مکما 

 تاراات»ایف رساات است. الهمان انجام پس از پیامبران،  انامامالیاه  28«ا نامش را اسدوار نمود.لت میرف آن فضی

دیرن ا مببیریِن ه ع وان جانیین اا حافج گذار دین ا دارای کداب است ا امام ببین رسول ا امام این است که پیامبر پایه

  22«فرام است.ا  اصول

 سرت اا^ع خالفت ا االیت ح  مسلم اهرا بیرتدر ااق .است|نیین بالفصا پیامبرجا×علىحضرت به اعدااد شیعه، 

هرر عزترى کره   21.در راسدای همان اهداف انبیاست×دیدگاه حضرت علی. الیا  اصلی امامان، دفام کردن از ح  است

                                                           
 .2301محمد ب در ریگی، نیراندیارات اسالمی سال ، مدرجم؛ معجم ااوسیط. مب اشیدیال: طلب کردن، دعوت کردن، قسم دادن. 2

 .191ر  111ش، ص  2376، چاپ مهارت، اندیارات زراره، ا اام اقب × علی راایی گویا، عبدااعلی؛ اا از م بع. این مدن به ن1

 اااسر  اااداریخ ااکداب فی طاابابی بن علی موسوع االمام ااغدیر؛؛ ، محمد حسینعالمه طباطبائی . ر ک؛. در این ماااه ت ها تعداد محدادی از م اشدات حضرت ذکر شده است3
  .شوری یوم فی أمیراامؤم ین فیذکرم اشدات، اام  وم م افاداته علی اامؤاف ماأضافهذیا بیش  األزهار محاسن؛ ااغدیر حدیثذیا  علی اایادالاالمام جهوداا بیبیش (1اامجلد)

 .13، ص 2ج ،2308، ترجمه سید ناصر طباطبائی، اندیارات قا وس، تهران االمام  ا ااسیاس  )تاریخ خلااو(. دی وری، ابن قدیبه، 9

 .216، ص 1پییین، ج  ؛اسحاق. یعاوبی، احمد بن 1

 .223پییین، خطب   ؛. سید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین6

  .سایاه ااقعه حول ؛عباییرانصاری بن کثیر بن سعید از ناا به، اابالغ  نهج شرح. 7

 .3/ مائده، 01/ عمرانآل، 23/ عمران آل. 0

 .9ص  ش، 2378، سوم، قم، مرکز اندیارات دفدر تبلیغات اسالمی، چاپ خالصه تعاایم اسالم؛ طباطبائى، محمد حسین. 3

 .101، ص 2، پییین، ج اصول ااکافی  ی رازی، محمد بن یعاوب بن اسحاق؛. ااکلی28

 .233، ص پییین . قائمی، اصغر؛22

 رفیرع...  بلرزام علریکم»ترجم  محمد علی انصاری ااامی، فصا پ جاهم، حرف ااعین علریکم. (،×غرر ااحکم ا دررااکلم )مجموعه کلمات قصار حضرت علی . امدی، عبدااواحد؛21

 «اادرجات
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را بره  دیرن انسران 2دین عاما اصال به سر م زل ماصود اسرت.فرمای د: حاج حضرت میذات است.  ،نباشددین مؤید 

در ماابا غصب  حضرت امیر سکوت نکرده ا در ماام دفام برآی د.بجاست ه گام ضایع شدن حای، . دهدکمال سوق می

 میااات خود را بیان فرمود.نیی ی، عدم بیعت ا خانه بهبا اصرار  دریغ نکرد. امان  خالفت از هیچ اقدامیلا

های جامع  نوپای اسالمی ا دست اییان حاج ارزش چراکهاصرار نارمودند،  به تیکیا جامع  اسالمی ابدداحضرت 

 برای حاج هدف اصلی دین ا عدم ناض غرض از نصب امرام، در راه اسدارار جامعهرا |آاردهای حاصا از زحمات پیامبر

برگزی رد کره را ، بایرد جایگراهی امام اذا خدااند است.ا قبیح م افی با حکمت ا فعقبیح ناض غرض  دادند.میترجیح 

رار برر قیرام، در جایگراه امرام ، سکوت ا عردم اصر×در خصوص امام علی کهمد اسب با هدف دین ا هدایت جامعه باشد

 ج گ ا شهادت است.×صلح ا در جایگاه امام حسین حسن

 

 دالیل عدم قیام حضرت علی

 پرذیرش×اگرر سیاسرت علری. اسرت ا ترک قیرام دست نبردن به شمییر ،قیام نکردن×حضرت علی مع ای دام سکوت

عردم پرذیرش  در اییرانبیانگر سیاست  است، چرا امام برای احااق ح  خود، قیام نکرد؟ آیا عدم قیام، خالفت بالفصا

 خالفت است؟

 قیام نزدند؟دست به که بیعت نمودند ا  مع ابه این  ،سکوت کردند چرا بر خالف اداه عالی، نالی ا تارییی

 

   حفظ دین و تبعیت از سیرۀ انبیاء عظام (الف

ا اگرر برا  قیرام برا چ انچه محور ا تیکیا حکومت اسالمی در جهت حاج دین است. اسالم دین حاج در فره گ ائمه

 یایرن سیاسرت میرراع .ک  ردمیسرکوت ام ا یا با علم به از دست دادن ح  مسلم خود، حاج شود، قی اسالم سکوت

در  چ انچره امرام حسریندانسد د. می برای حاج اسالمعاملی حکومت را کردند، چرا که از آن تجااز نمی ائمهاست که 

 1....« کداب اهلل ا س   نبی  ا انا ادعوکم اای»مورد هدف قیام خود فرمود: 

 نویسد: می شهید مطهری

أشهدب أنّ " شد: را دعوت به قیام کرد. در همین حال فریاد مؤذن بل د×، علی÷رازی فاطمه»

فرمود: آیا داست داری این فریاد خاموش شود؟ فرمودند: نه.  ×، علی|اهللمحمداً رسول

 3«فرمود: سین من جز این نیست.×علی

ر خصروص ا د 9 دک بیان میهای دین خدا در جای خود قرار دادن نیانهج گ صاین را در هدف از قیام  امام علی

 د:  فرمایعلت سکوت خود می

ا مردم را به محو دین ی از مردم از اسالم برگید د دست نگه داشدم تا این که دیدم گراه»

در  ک  د؛ ترسیدم که اگر در این اح ات حساس، اسالم را یاری نک م، شکافیدعوت می|محمد

                                                           
 . همان، فصا چها ا چهارم باب حرف ااصاد اامطل .2

 .166، ص 9ش، ج  2311، اندیارات ب یاد فره گ، تهران، تاریخ اارسا ا ااملوک، تاریخ طبری . طبری، محمد بن جریر؛1

 .233مرتضی، پییین، ص . مطهری، 3

 .232پییین، خطب   ید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین؛. س9
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 2«از مصیبت از دست رفدن چ د رازال خالفت، بییدر است.اسالم خواهم دید که مصیبت آن، 

 

 د و اهل بیت و یارانحفظ جان خو( ب

برای نائرا ×ون امام حسینچهم چه مانعی داشت اگرد که ممکن است اشکال شو .بود امامحاج جان دیگر،  مسئله مهم

 شدند؟نیز شهید می×شدن به هدف حاج اسالم، امام علی

در اث رای بره خروبی ترسری نداشرد د، شرجام بودنرد ا اییران ااالً ! چون دیدحاج جان را ضراری می×پاسخ: علی

از بیعرت برا ثانیاً شهادت یاران باافرای حضررت، کره به اثبات رسیده بود. ،  دحضور داشد|هایی که در جوار پیامبرج گ

در اندییره فررا رفردم کره میران دا راه کردام را »فرمرود: ×حضرت علری 1همراه داشت.ابوبکر نیز خودداری نمودند، به

ثااثاً حاج جان حضرت بسریار مهرم  3«در چیم ا اسدیوانی در گلویم بود.برگزی م؟ پس صبر کردم در حاای که خاری 

دچرار  مانرد،میسرپرسرت دیرن خردا بی× دانی نداشت ا با شهادت حضرت علریبود، چون جامع  نوپای اسالم رم  چ

   1ا9شد.ز تعاایم دین اسالم دیده نمیا دیگر اثری ا شدمیتحریف 

 

 ترس از بروز فتنه و تفرقه (ج

اخدالفات غیر از ا  6یاد نمودهبه ع وان نعمت ااهی  که یکی از مصااح عمدال مسلمانان است،احدت جهان اسالم قرآن از 

ر اییران د برود.×علری از علرا سرکوتا ترین آمال م ادی احدت از بزرگ که 7ک دیاد میم طای در ردیف عذاب ااهی 

 جواب ابوسایان بعد از تیکیا شورای سایاه فرمود: 

نی یبّهیا ایا یّاسب شبابّوا أیمْویاجی ایاْاِدینِ بِسبابنِ ایا یّجیاالِ ای عیرِّجبوا عینْ طیرِی ِ ایاْمب یافیریالِ ای ضیعبوا تِیجیاأی»

 3نیز به این مطلب اشاره فرمودند.پس از اندیاب عثمان طور ا همین0«ایاْمبایاخیریالِ

 

 عهد شکنی و عدم یاری مردم (د

پیی هاد جمع ا ×گراهی گرد علی بن ابی طااب»کردند. تالش اافری در آگاه کردن مردم حضرت برخالف قصور مردم، 

کس جز سه نارر برر صبح ه گام، هیچمن آیید. صبح سر تراشیده نزد » ، بیعت بگیرد. پس به آنان گات:دادند تا از آنان

دیدم صبر بر همین حاارت ...قیام ک م ا یا بر تاریکی کور، صبر ک مدسدی آیا با کوته»فرمودند: حضرت  28«نیامدند.اا در

بررد ا از آنران یراری را سروار برر مرکرب ا بره مجرااس انصرار مری÷شبانه فاطمره علی»22«تر است.فرسا، عاقالنهطاقت

                                                           
 .237پییین، ص  با اقدباس از مطهری، مرتضی؛ 61م  نا. همان؛ 2

 .367، ص 10پییین، ج  . مجلسی، محمد باقر؛1

 .16پییین، خطب   ید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین؛. س3

 .166، ص ×از اسماعیا انصاری زنجانی خوئی ی، قم، دفدر نیر ااهادی، ترجمه |اسرار آل محمد قیس؛. هالای عامری کوفی، سلیم بن 9

 از سورال اعراف است. 218 ای به آیه. اشاره1

 .283. آل عمران/ 6

 .211. انعام/ 7

 .1پییین، خطب   ید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین؛. س0

 .73. همان، خطب  3

 .216، ص 1پییین، ج  اسحاق؛. یعاوبی، احمد بن 28

 .16پییین، خطب   ید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین؛. س22



 08-39، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 
 

08 

ز ابوبکر به نرزد به انجام رسیده است. اگر پیش ا 2گاد د: ای دخدر پیامبر خدا! بیعت ما با این مردخواست ا آنان میمی

آمردم ا برر بیرران می گذاشردم،اا میرا |گارت: آیرا ج رازال پیرامبر خردامری×کرردیم. علریآمد، از اا عردال نمیما می

  1«اش بود، نکرد.آنچه را که شایسدهجز  گات: ابوااحسنمی÷پرداخدم؟ فاطمهاش به کیمکش میسرجانیی ی

گرفرت، بیردا قسرم، اگرر شمیریرم در دسردم قررار می: فرمروددر حاایکره می را نزد ابروبکر رسراندند×علی: گویدسلمان می»

ک م ا اگرر چهرا نارر بررایم به خدا قسم خود را در جهاد با شما سرزنش نمری. یابیددانسدید که هرگز به ای کار دست نمیمی

کردنرد ا سر س مررا خروار  ساخدم، اای خدا اع ت ک د اقوامی را کره برا مرن بیعرتشد جمعیت شما را مدارّق میممکن می

بی م کره در باطرا خرود گویم از رای علم ا آگاهی است. آنان را مریآری به خدا سوگ د هر آنچه را می»گات:  علی3«.نمودند

انرد ا بی م ا شرما را مداررق، آنران مطیرع معاایههسدید. آنان را مجدمع می بی م که در ح  خود سستاند ا شما را میجدی

 9.«ی هسدیدشما بر من عاص

 

 اعتقادی عدم قیام حضرت علی تحلیل مبنای 

شرد. امکران پایمال می دین، اهداف اصلی کردندمیبود. اگر حضرت از ابددا بر قیام اقدام  ، اهداف دین اسالمهدف اصلی

ا جهرت  برود ک  ردهتعیرین ، در حاای که ناش امام تامین نیودهای جامعه یکی از نیاز ،شدن حضرت کیده باداشت، 

طور که مدحما للم نیز شد، بر اساس مصرااح شد اذا امام در این مسیر هماننادیده گرفده میبیییدن به اهداف دین 

زمران، قیرام موجرب آن به موقعیت سیاسی ا اجدماعی  ن ر اسالم ا مسلمین سمعاً ا طاعداً اقدام نموده، سکوت کردند.

 ات،برخی تصرور ا برخالف حضرت، خود حافج اسالم بود،از طرفی خونریزی شده ا خطرات جدی برای اسالم داشت ا 

عامرا تهدیرد  ،هرا را، نادیرده گرفدرهبرای رسیدن به قدرت، مصااح مسلمین ا حاج جان آنچطور ممکن بود که امام، 

 اسالم نیز قرار گیرد؟ 

عردم  جلوگیری از براز فد ه، برها |به احاظ حاج پایداری دین اسالم، اطاعت از فرامین ااهی ا رسول خدا اکن حضرت

بره به جهت فراهم نبودن شرایط ا نداشدن یاار ا درگیر شدن امام به خاطر خالفرت برا غاصربان،  بیعت با ابوبکر پرداخت ا

 .رسید اذا سکوت اییان سکوتی حساب شده ا م طای بوداى نمىندیجه

 

 با خلفاء بیعت امام علی 

 خودداری امام از بیعت

ان ا از قلّرت یرار اسالمی، بیان اعدراض خود ا از طرفی فراهم نبودن شرایط جامع  برای از ماجرای سایاه بعد امام علی

 اییران. را فررا خوانرد×از اقدام به بیعت نیز خودداری نمودنرد. ابروبکر علری اقیام نکرده  تر حاج جان خویشهمه مهم

ی ا: »گارت×علی .اندبر آن اجدمام کرده نبرای بیعدی که مسلمانا: عبمر گات .«ای؟چرا مرا فرا خوانده: »ند، فرمودندآمد

مرن برا  .از میان شماست|پ داشدید که محمّد؛ میگرفدید|پیامبر به دایا خوییااندی ابوبکر با حکومت را از انصار! گراه

                                                           
 . ابوبکر.2

 . 13، ص 2، پییین، ج االمام  ا ااسیاس  . دی وری، ابن قدیبه؛1

 .138، پییین، ص |اسرار آل محمد . هالای عامری کوفی، سلیم بن قیس؛3

 .270پییین، ص  ؛االمام  ا ااسیاس . دی وری، ابن قدیبه، 9
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ترسرید، گر از خدا مریا تریم.نزدیک|در زندگی ا مرگ به محمّد اها بیت اا ما. ک مبر شما احدجاج می ،همان اسددالل

 «انصاف بورزید، آنچه را انصار برای شما ش اخد د، شما نیز برای ما بی اسید.

کر م؛ چراکره از اا در بیعرت گررفدن، مرن بیعرت نمری: »گات×علی .بیعت ک ی شوی مگر آنکهرها نمی: عبمر گات

ات سرزاااری؛ امّرا تو به این امر به خاطر فضا ا ساباه ا خوییااندی! ای ابوااحسن: ابوعبیدال بن جرّاح گات «سزااارترم.

 .راضی شدند، راضی شو چون مردمان بیعت کرده ا

پراا کن، ایرن راز، رازهرایی در پیرت سرر دارد ا شایسرده نیسرت کره حاکمیرت . تو امین این امّدی: » گات علی

ا نازل شد ا ما معدن ا م یأ علم ا حکمت ا دین ا سر ّت ا های مقرآن، در اتاق؛ را از دران اتاقش بیران بکیید|محمّد

تررین سرهم، نصریب شرما ارزشاز هوا ا هوس پیرای نک یرد، کره بری. تریمااجباتیم ا ما از شما به کارهای مردم، آگاه

 «شود.می

م برا ترو اگر مردم، این سین را پیش از بیعت ش یده بودنرد، همر  مررد! ای ابوااحسن: بییر بن سعد انصاری گات

اک ون هم بیعت رخرداده ا ترو . مردم پ داشد د که نیازی به خالفت نداریا ات نیسدی نمودند؛ امّا تو در خانهبیعت می

 .دار خود هسدیاخدیار

اش رها سازم ا بیران بیایم ا بر سر را در خانه|آیا الیاه این بود که ج ازه پیامبرخدا! ای بییر، اای بر تو: »گات علی

 !«با مردم کیمکش ک م؟خالفت، 

 

 بیعت اجباری

که این خود دایلری  2کار را به آنجا کیید که اقدام به اجبار ا تعرض به بیت حضرت نمودندت،اصرار حضرت بر عدم بیع

 1قاطع بر عدم رضایت ا عدم سکوت حضرت با غاصبان خالفت بود.

   9.از امام به زار بیعت گرفده شد ،قدیبهبه ناا ابن ا  3ک داشاره میا ب علیبه عدم بیعت  ابن اثیر نیز

 

 با خلفاء ×اعتقادی بیعت حضرت علی تحلیل مبنای 

ا جلوگیری از براز فد ره،  |فرامین ااهی، اطاعت از رسول خدا به احاظ پایداری دین نوپای اسالم، اطاعت از حضرت علی

نارمود ا به همین جهت، این موضرع حضررت، تعبیرر بره در ابددای امر به عدم بیعت با ابوبکر پرداخت ا بر قیام اصرار 

م هرر حر  هسرد د ا برا  ،سکوت شده است زیرا افرادی که در طرف ماابا حضرت قرار گرفد د، باطا بودند ا حضرت

گاد د: حضرت آنها کردند، همه میخواه د بطالن طرف ماابا را نمایان ک  د. اگر از همان ابددا بیعت میعدم بیعت می

 ول دارند اذا حضرت در ابددا با ابوبکر بیعت نکرد.را قب

                                                           
 ؛171، ص 0 ، جاامص فکداب  ؛ابن أبی شیبه؛ 31ا  39، ص 1ج ،فرائد ااسمطین ؛امام ااحرمینجوی ی، بع وان نمونه:  اند؛لای از اها تس ن تائید نموده. این مطلب را م ابع مید2

ابن ؛ 371، ص3ج ،االسدیعاب ؛ابن عبد اابر قرطبی؛ طبع مصر 63، ص3ج،ااعاد ااارید ؛ابن عبد ربّه؛ 293، صاثبات ااوصیه ؛. مسعودی شافعی106، ص2ج ،انساب االشراف ؛بالذری

 .993 ص ،1پییین، ج  ،میزان اإلعددالطبری، محمد بن جریر؛  ؛شمس اادین ذهبی ؛160، ص2، جاسان اامیزان ؛حجر عساالنی

، االمام  ا ااسیاس  دی وری، ابن قدیبه؛. نیز ر.ک: 93، ص 6ش، ج 2303 -2370، مرعییآی  اهلل اا، مکدب  ، قمشرح نهج اابالغ  ، عبد ااحمید ابن هبه اهلل؛ . ابن ابى ااحدید1

 .38، ص2پییین، ج 

 .331،ص1ق، ج2301بیرات، دار صادرر دار بیرات،  ، ااکاما فی ااداریخابن اثیر؛  ،بن محمدعزاادین ابوااحسن علی. 3

 .161، ص 21پییین ج  ؛شرح نهج اابالغه؛ ابن ابی ااحدید، 276، ص2پییین، ج ؛االمامه ا ااسیاسه. 9
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برا احساس خطر کردند که امکان تارقه ا فراپاشی جامع  اسالمی اجود دارد،  چونپس از گذشت مدتی،  لىامام ع

 .  ندحاج جامع  نوپای اسالم از تارقه به بیعدی باالجبار تن دادین، ن م بیییدن به امور مردم، اقام  د هدف

 

 های حضرت امیر به خلفاءاعتقادی مشاوره. مبانی 3

 اذعران بیان صرریح خلاراو نمودند. راایات مدعدد ا میورت می×حضرت علی باها پیوسده در میکالت ا گرفداری خلااو

 .نیاز داشد د حضرت علینمود که آنان به میاارات می

ا  2نمرودهبره صرالحدید اا عمرا  میورت، ×که ابوبکر در کارهای مهم با علی ک  دتائید میدانیم دان اها س ت »

 «1م د گردد.داد با مجاهدان از مدی ه بیران راد، چون به اا نیازم د بود، تا از ن رها ا میورت با اا بهرهاجازه نمی

غلبه بر هرر سردی برخی از علماو عامه تالش کردند این حاای  را ب وشان د، غافا از ای که این دریای جوشان، توان 

بره صرراحت بره « مرحوم سلطان ااواع ین شیرازی» چ انچه عاام بزرگ شیعه پذیرد.خاموشی نمیاست ا علم اا را دار

  3این مهم اذعان دارد.

 

 نکته

 صورت گرفت. 6ا فاهی 1، ن امی9این میاارات در زمی   مسائا اعداادی 

 

 های حضرت علی به خلفاءتحلیل مبنای اعتقادی مشاوره

اجد اب از بیعرت، پس از  .سکوت نمودند نیزبود.  مدأساانه این ح  را غصب ا حضرت ×علی خالفت، ح  مسلم حضرت

دشم ی دیری ه داشده ا به صرراحت  اما با ای که آنها با حضرت علیبه ناچار بیعت نمودند حاج حریم دین اسالم،  برای

بره  ا بعضراً مسرائا سیاسریامور حکومت، موضوعات اعداادی، احکام فاهری در اداره ، چرا ح  خالفت را غصب نمودند

 کرهاین ااسرت برر عردم دشرم ی موضع حضرت، دایا  ندارند؟ آیا اینها میکلی اینبا  آیا علی دادند؟ها میااره میآن

 ؟ندارندای از این موضوم حضرت گله

                                                           
 .113چاپ داازدهم، دفدر نیر فره گ اسالمی، ص  ،×زندگانی امیرااموم ین؛ ، سید هاشمرسوای محالتی به ناا از. 2

 . همان.1

 .989طه، ص ش، آل 2303، تصحیح ا ایرایش سید محمد باقر احمدی، چاپ دام، های پییاارشب ااواع ین؛. شیرازی، سلطان 3

 ؛ به ناا از133ر  192، ص 0تا، ج اامکدب  االسالمی ، بی، احااق ااح  ا ازهاق ااباطا ضی ااسید نوراهلل ااحسین اامرعیی؛ر.ک: اادسدری، اااا ای کامایاهده نمونه. جهت م9

 .113ر  116پییین، ص  ؛، سید هاشمرسوای محالتی

، ترجم  محمد بن احمد مسدوفی هرای، ااادوح اعثم کوفی، محمد بن علی ااادوح؛ن؛ اب231، ص 1اسحاق، پییین، ج یعاوبی، احمد بن  ر.ک: ی کامااهجهت میاهده نمونه. 1

یهم ااسالم(، ترجم  اندیارات ، سیرال ائم  اطهار )علاإلرشاد فی معرف  حجج اهلل على ااعباد. ماید، محمد بن محمد، 08، ص2، جلد2371تهران، اندیارات اآموزش اناالب اسالمی، 

، ص 9؛ طبری، محمد بن جریر، پییین، ج 208، ص 1پییین، ج  ؛ ااکاما فی ااداریخ ؛ ابن اثیر،187، ص2، ج2300سرار با همکاری سید حسین موسوی مجاب، قم، نیر سرار، 

 . 211ر  211

 ؛. طبری، محمد بن جریر138، ص 98ج پییین،؛ . مجلسی، محمد باقر161ین، حکمت پیی ؛ید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسینس ر.ک: ی کامااهجهت میاهده نمونه. 6

 ی رازی، محمد بن یعاوب بن ااکلی. |پس از پیامبر ×های امام علیهایی از دااری، مبحث: نمونه231، ص 1پییین، جلد ،ااکاما فی ااداریخ؛ ابن اثیر؛ 626، ص 3پییین، ج 

 .913، ص 7ج  ، پییین،اصول ااکافی ؛اسحاق
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کوتاهی ک د؟  داشت مبارزهها باشد ا اگر عداادیبی ا هاباید شاهد للم ،سلب شده اااز ح  خالفت  چونآیا پاسخ: 

؟ آیا خالفت یک الیا  شیصی آیدبرمی، جایگاه خطیر امامت، م صوب شدهخدااند به  طرفکه از کسی  از کارآیا این 

برا  ملکرردایرن ع نمرود! ماابلره بایردن، بودانسان  تواندر ماابله با للم  اگر تواناییِ 2به طور کلی ک ار ب یی د؟است که 

 بدیهی است که خیر. قابا جمع است؟ گاه حضرت در راسدای دین،دید

سواای اعداادی، ایرن  به پاسخیا  بواسط  یک دااری صحیح حداقا، در کا جامعهنه اگر  آن است که هدف حضرت

زمران، اراده کردنرد حضرت همییه به ع وان میاار ا داست ک ار خلااو نبوده که هر ؛ دررساات را ایاا نماید. نکد  مهم

به اییان رجوم ا به دریافت میااره اقدام ک  د که این شبهه را ایجاد ک د که اخدالفی برین اییران برا خلاراو نبروده ا 

ارائ  پاسخ  بهشدند، ها درمانده میکه ااقعاً آندر موارد بسیار مهمی  خالفت نداشد د، بلکه اییان اعدراضی بر امر غصب

 نمودند.دیدند که به ااقع آبرا یا مال کسی در حال خطر است، ابراز اطف مییا زمانی که حضرت می

 

 از خلفاء . مبانی اعتقادی انتقادات شدید حضرت امیر 4

 انتقاد از خلفاء

از خلاراو احساسراتی ا مدعصربانه نیسرت، تحلیلری ا  انداادات علریا آموزنده است. از خلااو غیر قابا انکار ×اندااد علی

بر اساس قضراات صرحیح باشرد شرکلی دیگرر.  باشد، یک شکا دارد ا اگر م طای، اگر از رای احساسات .م طای است

اخالقری ا م طای، مبد ی برر خصوصریات راحری،  . اما انداادهایک واخت استانداادهای احساساتی دربارال هم  افراد ی

یکسان باشد. در همین جاست کره ارزش درجر   تواندنمیباشد. چ ین انداادی افرادِ می های خاصِ تاریییِ زندگیِناطه

 ضرم ی ا برخری جزئری ا میریص ،گردد. انداادهای نهج اابالغه از خلااو، برخی کلیااقع بی ی انداادک  ده راشن می

ابرن ابری ح  قطعی من از من گرفده شده اسرت. ک د که الهار می×هاست که علیای کلی ا ضم ی همان. انداادهاست

   1گوید:ااحدید می

 کید که من م لومم،می فریاد برمیکه م لومدواتر است. رازی امام ش ید  اد امام از خلااواندا»

به اا گات: بیا با هم فریاد ک یم زیرا من نیز همواره سدم ×بر من سدم شده است. علی

 «ام.کییده

 

 انتقاد از خلیفۀ اول

 شده است:اندااد خالصه  در دا جمله به شکا« شاییه»ابوبکر در خطب  از 

آیرد. برا ای کره ای است که ت ها بر اندام من راست میترم ا خالفت جامهدانست که از اا شایسدهخوبی میاا به اول

 دانست، چرا دست به چ ین اقدامی زد؟خوبی میاین را به

لیاه پس از خود را تعیرین چرا خکه اا در زمان خالفت از مردم خواسده بود که بیعت را اقااه ک  د، ن ر به این دوم

نماید اسدعاایش را ب ذیرند، چگونره اسرت کره ا از مردم تااضا می کردهتردید  خالفتدر شایسدگی خود برای اا کرد؟ 

                                                           
 .1پییین، نام   ید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین؛س؛ أذربیجان عاما قیس بن أشعث ؛ إای×اه کداب . امن2

 .278پییین، ص  مطهری، مرتضی؛. به ناا از: 1
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بکرار اره شردیدترین تعبیرراتش را دربرارال دا خلیپس از بیان ایرن انداراد، ×علی 2ک د؟خلیا  پس از خود را تعیین می

   1برد.می

 

 خلیفۀ دومانتقاد از 

اا. خیرونت  دا خصوصیت اخالقی عبمر را اندااد کرده اسرت: اال×، علیشده ا ابوبکر عمرعالاه بر اندااد میدرکی که از 

 گوید:پبر هیبت ا ترس اک بود. ابن ابی ااحدید می خو،عبمر مردی خین، درشت

« عول»درباره مسأاه اکابر صحابه از مالقات با عمر پرهیز داشد د. ابن عباس عایده خود را »

 «بعد از فوت عمر ابراز داشت. به اا گاد د چرا قبالً نمی گادی؟ گات: از عمر می ترسیدم.

رد، اما زنان همچ ان کگریسد د ا عبمر م ع میعبمر نسبت به زنان خیونت بییدری داشت. در فوت ابوبکر، زنان می

یع ری « دِرّال عمرر» ای برر اا نواخرت.میان زنان بیران کیرید ا تازیانرهرا از فراه دادند. عاقبت، عبمر أممی ، ادامهبه نااه

، شدابزدگی در رأی ا عدال از آن ا باا دیجره مرراحی عبدیگر از خصوصیات «. درّال عمر اهیب من سیف حجاج»تازیانه 

 .گویی اا بودت اقض

 .  نمایدمی، اندااد استآن مؤیدعبمر را به همین دا خصوصیت که تاریخ،  علی

کره نیسردین آنهرا ذکرر شرده  عمررتأایف یافده، چهار اصف بررای دانیم دان اها س ت  توسطکه هایی کدابدر 

 خیونت است.

 برا اگرر ا بیرکافد ای بی ی باززند، سر اا ا بکید سیت را سرکش شدر آن مهار سوارکار، فرمای د: اگرمی امام علی

 3«نباشد. میسر ای برای آن داشدن باز ا ب یچد سر ک د، سست را مهارش اندکی دارد، که سرسیدی

خواست با اا به ماابله برخیزد، کار به اخردالف میران اگر کسی می فرمای د: داده ا میشرح را شرایط عصر خلیا  دام امام 

از برخرورد برا خلیاره ا  در میران دا خطررِ اذا کردرا تهدید می خطرات دیگری اسالم کردمیا اگر سکوت  کییدمیمسلمین 

 سر جیدم، نیرک چرون»افزاید: میا 9ک دشکایت میا مردم  از ناراحدی خود، امام قرار داشد د. اذا دادن مصااح اسالم دست

  1«گراییدم. صبر به ا تر دیدمخردم دانه را شکیبایی

ک رد کره ناا می« صببییغ ااعیراقی»دربارال  6از کدب معراف اها س ت« ااغدیر»در جلد شیم « عالمه امی ی»مرحوم 

آار داد کره شرگاتمیخیوندی به خرج  پاسخدر « عبمر»کرد. از آیات قرآن سوال می پیوسدها  بود اا مردی جسدجوگر

از شرد؛ بلکره گراه ، ندارد کره اا سم اشری دربرارال آیرات قررآن کررده بادال بر این مطلب در هیچ یک از راایات 7است.

سؤاای از قررآن آگاه است که با کسی که امام  0نمود.میسوال « ت ذراااااذاریا»از آیاتی مثا  مدیابهات، حراف قرآن ا

 فرمای د:می×امام علیبا زبان شالق سین گات! باید نک د، می

                                                           
 .271ر  279. همان، ص 2

 . 3پییین، خطب  د رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین؛ سی. 1

 . همان.3

 .396، ص 2، نیر دارااکدب االسالمی ، ج شرح تازه ا جامعی بر نهج اابالغه، ×پیام امام امیراامؤم ین همکاران، ناصر؛مکارم شیرازی ا . 9

 .3پییین، خطب   ید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین؛. س1

 .6پییین، ج ااغدیر فی ااکداب ا ااس   ا األدب،امی ی، عبدااحسین؛ . 6

 .132، ص 6، پییین، ج فی ااکداب ا ااس   ا األدبااغدیر  . امی ی، عبدااحسین؛7

 . 312، ص 2ج  پییین، . مکارم شیرازی ا همکاران، ناصر؛0
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 رعیت شما که ارزید، شکیبایی آنان هایحاجت برآاردن در ا بدهید خود از را مردم داد پس،»

 2«سایران را امامان ا اکیالن را امت ا گ جورانید را

 

 انتقاد از خلیفۀ سوم

ارذا ذکرر عثمران در کلمرات  نمایردسکوت در ماابا فسادی که در عصر عثمان زیادتر شده بود،  توانستنمی امام علی

 :نمایان استبیش از دیگران حضرت 

فاسد حکومت عثمان را ا  دادهذر کامالً ح  را به ابوکه در آن رموده جمالتی ف نهج اابالغه، علی 210در خطب   (ااف

 1فرماید.معرفی می

 3ا رفدار بد ااست.عثمان اسدبداد  دال برکه  ای استجمله 38در خطب   (ب

 در این باره فرمود:×کردند. علیخواست میهر کاری که دایان میبود، خوییااندانش  ارادهعثمان بی

 9«ااسِّنِّ ای تیایضِّی ااعبمبرِ.فیال تیکونینَّ اِمیراانی سییای ً یسوقبکی حییثب شاوی بیعدی جیاللِ »

 1«.براند ئی که خواستجا هر به گذشده تو از که عمری از پس کهمباش  چارپایی همچون مراان برای» (ج

مایرا برود دید. کرد اا را میا خود میرسماً عزل عثمان را ع وان می سوولن داشت ا چون علی به علی عثمان (د

خواست از مدی ه خرارج ا بره  از علی اذادید، اجودش مای  آرامش است. در مدی ه نباشد. از طرف دیگر بااعین می علی

شعارها به نام اا،  برگیت. پیغام داد که به مدی ه برگردد. علی پییمان شد امزرع  خود در ی بع براد. طوای نکیید که 

آمیز ناراحرت از این رفدرار تروهین ک د. ابن عباس پیغام را آارد. علی خواست ،مدی ه را ترک تر شد. بار دیگر از علیداغ

 نامه فرسرداد. رام پس ا آیم پیش بزرگ داوی با آبکش، شدر چون من کهخواهد می عثمان! عباس پسر» 6شد ا فرمود:

 کره کوشیدم، چ ان در دفع آزار مردم از اا خدا به. شوم بیران گویدمی اک ون ا بازگردم تا فرسداد س س رام، بیران تا

 7«.گ اهکارم کار این در ترسیدم

انرداخت،  مسرلمانان کیردزار در را خرود سرومین ترا» 0شدیدترین اندااد حضرت در خطب  شاییه آمده اسرت: ه(

 ا ب یچیرد پرایش ا دسرت بره کرار کره ارزیرد اسرراف چ ردان. دادند باد بر را اامالبیت ا ایسدادند اا با خوییااندانش

 3«کیید. سارینگون به خواری ا خواری به پرخوری

که گاده شرده اسرت، هجرو آمیزتررین  28از شعر معراف حطیئه این تعبیرات به ن ر من»گوید: ابن ابی ااحدید می

 22«شعر عرب است، شدیدتر است.

رها ک د ا راه صحیح عردل  ،رادمی خواست عثمان راهی را کهآید که آن حضرت میبر می×از مجموم سی ان علی

                                                           
 .12پییین، نام   ید رضی، ابوااحسن محمد بن ااحسین؛. س2

 .206پییین، ص . مطهری، مرتضی؛ 1

 . همان.3

 .263خطب   . همان؛9

 .263خطب   . همان؛1

 .131خطب   . همان؛6

 .131خطب   همان؛. 7

 .3خطب   . همان؛0

 .3خطب   . همان؛3

 . شعر معراف حطیئه: دم اامکارم ال ترحا ابغیدها          ا اقعد فانک انت ااطاعم ااکاسی28

 .203پییین، ص  مرتضی؛. مطهری، 22
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 .اسالمی را پییه نماید

 

 از خلفاء اعتقادی انتقادات شدید حضرت امیر تحلیل مبنای 

 ،جهاد، گاه اعدراض اذا. سکوت نیواهد کرد ا 2.تااات نیواهد بوددر برابر آن بیللم را م کر ش اخده ا  ،مسلمان ااقعی

للرم اجدمراعی  .للم مسدح  مجازات است ک د.سکوت ا تایه می ،آمدها گاه نیز ب ابر مصلحت پیش جان خود را فدا 

 گرردد.بررای آن ااجرب می فدا کردن مال ا جان هم بلکه گاهی نه ت ها اعدراض قلبی ا زبانی، ،استباالترین انوام للم 

حکومت را های هپای ،للم اجدماعی. مسئوالن آن حکومت در للم شریک خواه د بود ،ب ا شدهللم  بر پایه که حکومدی

آیرد مهمی که از راایات به دسرت می  نکد ؛شودمی 3ها ا اعدااداتا از دست رفدن ارزش 1، موجب فار عمومیتضعیف

اسرت. چ انچره امرام امرری قلبری ، م حصر به دین خودش نبوده ا نارضایدی اا نیرز یک مسلماناین است که اعدراض 

اگر کسى در میرق کیده شود ا دیگررى در مغررب از ایرن  آن کار است. حکم انجام ،از کارى رضایت»اند: فرموده×رضا

 فرمودند:  ا امام علی 9«قدا راضى باشد، نزد خدا با قاتا شریک خواهد بود

 1«.اندشریک "هرسه"بدان رضایت دارد، که آنکسی که با اا همکاری ا  ام کسی که لل»

مرورد اعدرراض قررار گرفد رد.  اند کرهمعرفری شرده ،پیرامبرانسورال آل عمران، افرادی به ع وان قاتالن 203در آی  

های نسرا عدم محکوم نمودن قدا انبیراو حدری توسرط فرمودند این اتهام اارده به ب ی اسرائیا به دایا حضرت صادق

   6.بوداعالم برائت ا بعدی 

 لاامران محکرم ا معدرضرانهدر برخورد با  7حکمت، اندرز ا آرامش است،  در برخورد اجدماعی بر پای ،م ط  قرآن 

 0«باشد. سدمدیدهخدااند، بانگ برداشدن به بدزبانى را داست ندارد، مگر کسى که : »راندسین می

توجه کرد. گاهى جهاد مایدتر است ا گاهى سکوت. باید  اندیاب عملکرد،  ترین نکده این که باید به اثر ا ندیجمهم

در ×ی شراهد شردیدترین انداراد حضررت علریدر جایگاه. در همین راسدا مؤثرتر استاصالح  دردید که کدامین راش 

سرکوت  بررای خردا برد، امرااز للمی که در جامعه اجود دارد، رنج می×امام علی اذا. خطب  شایایه در رابطه با خلااو هسدیم

خالفرت در  مارام شایسردگی عردم از برخاسرده ؛دیرن مصااح با هدف خلااو عملکرد مورد در×علی امام انداادهایک د ا اخدیار می

که انداادات حضررت بره ااقرع در جهرت اعدرراض خرود ا سرایر مرردم آن عصرر صرورت  باشدمی ... ا جامعه الادار ،اخالق حیطه

برا هردف اصرالح  که جزو تکاایف دی ی هرر مسرلمان نمایدح   الاعاد ،شدانجام میها تا در ماابا للمی که در ح  آنگرفت می

   .باشدمی اییامور دی ی ا دنی

 

 

                                                           
 .68، ص 1، پییین، جلداصول ااکافی  ی رازی، محمد بن یعاوب بن اسحاق؛. ااکلی2

 ، پییین، حرف اا او.دررااکلم ا ااحکم غرر عبدااواحد؛امدی،  .1

 .790، ص 3ج ، پییین، ااکافی اصول  ی رازی، محمد بن یعاوب بن اسحاق؛ااکلی 3.

 .173 ، ص2 ج، ×عیون اخبار اارضا ، محمد بن علی بن ااحسین؛ابن بابویه ااامی. 9

 .287 ، ص2 ج ،ش 2361جامعه مدرسین، قم، ، اایصال یه ااامی، محمد بن علی بن ااحسین؛ابن بابو. 1

 .183، ص 2 ج، ق 2308، اامطبع  ااعلمی ، تهران، تاسیر ااعیاشی ؛عیاشی، محمد بن مسعود. 6

 .211 /اا حا. 7

 .290 /اا ساو. 0
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 جمع بندی. 5

الزم اسرت  ارذا بدان ش اخت ا آگاهی ممکن نیست تکاماا رسیدن به ده یاما آفرکدن به تیخدااند انسان را براى رس

موجبرات تکامرا را  ،ک د که مبعروث شردن پیرامبراناطف ا حکمت خدااند ایجاب می .شودى یراه ما وایه توسط انبک

از ن ااهرى ین قروانیریرهبرانى جهرت تب، |رامبیپس از پنماید که ن دایا نیز ایجاب میهمینماید، میبرای انسان فراهم 

اى را برر عهرده یالراهمان ا  ستامر دین ا دنیاامامت، مرجعیت فراگیر در . ن شودیامبرش معیطرف خدااند توسط پ

ا امرام بره ع روان جانیرین اا  اسرت کدابگذار دین ا دارای پایه|با این تااات که پیامبر بر عهده داشت|دارد که پیامبر

یک م صب  ،الایف ماام نبوت است. اذا شیعه معداد است ماام امامت الک  دن اصول ا فرام ا تعایببیِحافج دین ا مب

 ااهی است.

 ،، نسبت به حاری کره بره آن یارین داشرد د×علی چرا حضرت .بود×ح  قطعی حضرت علی|فصا پیامبرخالفت بال

، به صراحت در بیان پاسخ شجاعت دست به قیام علیه غاصبان خالفت نزدند؟!  بیعت نموده ا با همچرا  ؟سکوت کردند

در ×آگاه کردن مردم است. حضررت علری بر های موجود از حضرت دایاد خطابه. ایرابیان شد ×علی احدجاجات حضرت

، مب ری برر شود ا ایرن صرراحته میبرددیدم که به غارت فرماید: ح  موراثی خود را میصریحاً می« شایایه»  خطب

برا نرص مسرلم ×علری :گوی دشکایت از دیگران ا ای که ح  مسلم اا به للم گرفده شده ا مؤید ن ر امامیه است که می

 تعیین شده است.

ا ترس از برراز فد ره  ا یاران،خود حاج جان ، حاج دین، تبعیت از سیرال انبیاودالیا سکوت خود را  حضرت علی 

چ انچه حضرت در در ابددای امر صالحدیدشان بر عدم بیعت با ابوبکر بود.  حضرت علی ک  د.بیان می ،ری مردمعدم یا

سرین حضررت را ا پس از این که هسد د |پیامبر به مردم نِیترکینزداییان  به صراحت اعالم کردند: ،پاسخ خلیا  اال

 نیز از اقدام به بیعت خودداری نمودند. ی د، علفد ذیرن

 .کرد اقدام به بیعت های دین اسالما پایدار نگه داشدن ارزش|تحا  هدف بعثت پیامبر به جهت حضرت علی

حرد  از طرفرینیراز بره دریافرت میرااره؛ ا  اعالمت ا در امر خالفعدم شایسدگی های صریح خلااو مب ی بر اعدراف

 علمیت ا شایسدگی اییان نیز است.أانگر ، نمایعالاه بر اثبات افضلیتبا هدف حاج جامعه، اعالی همکاری حضرت 

جامعره ا هرا کره آن عملکرد ازبه صراحت اهداف دنیوی نیست اذا شیصی ا بر حسب خلااو  از امام علی انداادهای

ا میرکالت راز افرزان هایی در زمی   امور دی ری ا دنیرایی مرردم ایجاد پیامدباعث کرد ا خالفت اسالمی را تهدید می

 .نمودمیاعدراض مسلمانان بود، 

 

 نتایج

در ماابرا غصرب  امرام علری. یسرتتارااتی نبه مع ای بری×سکوت حضرت امیر دالیا عالی، نالی ا تارییی، به اسد اد

، اسدمداد از مهراجرین ا اصرار بر آنعدم بیعت ا  ی مان د:خالفت از هیچ تالشی فراگذار نکرد ا به اقدامات ا احدجاجات

ا اگرر قیرام اقردام  نسبت به عدم شایسردگی خلاراو صریح حضرت به این امر ا اعالم افضلیت خود ا اندااد انصار، گالیه

ا ترس از براز فد ه ا به خطر افدادن مصااح دین اسرالم نکردند به دایا اهدافی چون: حاج جان امام، عدم یاری مردم، 

 .دال بر تعامالت اییان با خلااو استکه سدیم ه علی هایی از حضرتا ناد میااره  که ما شاهد ارائمسلمین بود 
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