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 امیرمؤمنان والیت از دفاع در الخیر ام خطبه تاریخی های داللت واکاوی

 

 62/31/79 تأیید:تاریخ     13/1/79تاریخ دریافت:

 1 مقدس یهیفق یسهنف 

 2 یبیط یدناه

 یو اجتمفاع  یاسفی مختلف  س  یها  بانوان در عرصه های ینیآفر نقش یبررس

 یفدادهای پنهان رو یایفهم زوا یپژوهش برا یها از ضرورت یکیصدر اسالم، 

از بفانوان   یکفی  یبررسف  یفژ  است. مقالفه ااضفر  فه و    یخیمقطع مهم تار ینا

ف    یبن سراقه است بفا رو  وصف    یشبنت الحر یربه نام ام الخ یباورمند علو

از نظفر رو  و ممفمون    ینبانو را در جنگ صف   ینخطبه ا  وشد، یم یلیتحل

 مورد توجه و تأمل قرار دهد.

قفرآن بفه    یفات از آ یفری با بهر  گ یرپژوهش، ام الخ ینا های یافتهاساس  بر

رداختفه اسفت و ضفمن    پ یعلف  یرالمفممنین و جبهه مقابفل ام  یهوص  معاو

از  یفروی و پ یالهف  ینو غ لت، آنها را از مخال فت بفا ففرام    یامدارینکوهش دن

ابتال  بردال  یاتسخنان او به آ یمحورها یگرن س بر اذر داشته است. د یهوا

و  یالهف  یتبرجسته ساختن ابعاد هدا یدمداری،توا ی،صبرمدار ی،و آزمون اله

                                              

، دانشاااه افااها     یات و معاارف اهال الب   یاا  ، دانشکده الهیتمعارف اهل الب یار،گروهاستاد. 1
(n.faghiohi@ahl.ui.ac.ir). 
 .(tayyebi110@yahoo.com)  یهالعالم یجامعة المصطا یخ،تار یدکتر یدانشجو. 2
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 یامفرت علف   یرمممنفان ام یبرتفر  یو عقلف  ینقل یلسرانجام استناد به دال

 است. یافتهاختصاص 

 

 .زنان، خطابه یختار یه،معاو ین،جنگ صف یش،بنت الحر یرام الخ :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

و  بودنا  قا  فران     ن هاا  وونااوون   مسلمان در صحنه بانوان، با ظهور اسالمزمان  هم

باه عناوان اوناب  باانو      ها  علمی و رنهنگی حضانت د  جاه     مجاه ت ،شک بی

در پبشابنه شناسای    باود  پا  در بنا  اسالم نو مهمینق  دارا  و م ارع اسالم،  مسلمان

باانوان   ، اتی از سوره مبارکه تحن م استناد نمود که در فنفبه  توان میبانوان حضور مؤثن 

1شون   قنفنی به عنوان انگو  جامعه ا مانی معنری می
 

منا   جا گااه راند  و     ه ارزشاهتمام و ژه اسالم با   مواز ،بانوان اجتماعیحضور  

 نان و با حضاور باانوان در اجتماعاات عنان نباو  و ع      است شکل ونرته اجتماعی فنان

در صا ر اساالم، باانوانی ظهاور عانماناه داشاتن  و در نقا           شا ه اسات  پو ا  ائمه

                                              
اا ِفاي 1 ِذیَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َرِبَّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْیتا ُه َمَثًلا ِلَلَّ ِناي ِماْن . َوَضَرَب الَلَّ ِجَّ ََ ِِ َو ا اْلَجَنَّ

اا َفنَ  ََ ََ ِتي َأْحَصاَنْت َفْر اِلِمین، َو َمْرَیَم اْبَنَت ِعْمَراَن اَلَّ ِني ِمَن اْلَقْوِم الَظَّ ِجَّ ََ َفْخَناا ِفیاِه ِماْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َو
ِتیَن؛ َِ ْت ِمَن اْلَقا ََ ا َوُكُتِبِه َوَكا ََ َقْت ِبَكِلَماِت َرِبَّ  ز خادا بارام منمناان یآ(ایه  زن فرعاون را با ُروِحَنا َوَصَدَّ

 كه یاز شوهر كافرش بیزارم َست و  عرض كرد: باار الَاا یمان از قصار فرعاوَی  َمَثل آورد هنگامی
 ام برام من َزد خود در بَشت بنا كن و مارا از شارَّ فرعاون یكاافر   و عزت دَیوم او گذشتم  تو خاَه

 اوَد به  مریم دختار عماران یَیاز مثال زدت ا(ات.  و كردارش و از قوم (تمكار َجات بخش، و یخد
 زَی كه دامن خویش را یاز گنات  حفظ كرد، پس ما از روح خاود در او دمیادیم یتاا عیسای در داماان 

یتحاریم:  گان بود پیشه او متولد شد  و كلمات پروردگارش و كتب آ(ماَی را تصدیق كرد و از اطاعت
33 ،36.  
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  باانوان رنهبتتاه  ظهاور   1ها  علمی چون حوزه نقل و کتابت ح  ث مؤثن بودنا      فرن نی

 هااا  فن روزوااار   در عنصااه سباساای و رکاان  جامعااه نوپااا  اسااالمی از شااگ تی    

 شود  محسوب می

شود که در رضا  رواج سنت ش اهی در شبه جز نه و نبود  ا  در تار خ از بانوانی  اد می

کمبود وسا ل کتابت نق  فرن   بودن   در فن شنا ط، تکبه بان را  بباان و ساتنور  از     

 باه تبباب  مجاها ت علمای      ا   مقانهفم    ها  بسبار ضنور  و مهم به شمار می مهارت

ا  از جامعه بانوان عنن علو  است  ه پندازد که نما ن  می قةام انتبن بنت انحن   ب  سنا

 توان در دطابه او تحلبل نمود   را میو معارف قنفن و اهل ببتو دان  

و باا  کاند   دراع مای و اصول اسالم راستب  مبانی  وجبهه حق علو   از او عانمانه

تأثبن  پندادت  میمعان ان  تنسان ننشکن ان و  تشو قبهنه وبن  از اسلوب دطابه به 

ا   نهمان وار  کالم او به وو باقی مان  ن ا اد و داطنه حاضن کالم او بع  از معنکه بن

او باه  هاا  مهام دط   از حاضنان مجلس معاو اه، باه باازوو ی محاور     کی است که 

 2  دتپندا 

ها  تار تی دطبه ام انتبن بنت حان       دالنت ،توصب ی -یبا روش تحلبل ا   مقانه

نق  ا   بانو  رنهبتته را در اثبات حقانبت امبنانماؤمنب  حضانت    نما   و را بنرسی می

  نما    تببب  میعلی

 بااره مستقلی در پبشبنهوجو  بسبار،  با وجود جست در بنرسی پبشبنه علمی ا   مقانه

 نق  فرن نی بانوان شبعه با مورد مطانعاتی ام انتبن بنت انحن    ارت نشا  و تحلبال و  

نبازمن  مناجعه به منابعی است که باه   ،بنرسی تالش علمی رنهبتتگان تار خ زنان شبعه

  وبنن  ار  قنار میدعنوان پبشبنه عام مورد بهنه بن

                                              
  .161، ص االختصاص . مفید،1
 .611، ص91، ج تاریخ مدینه دمشق  . ابن عساكر، 2
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  الخیر ام نامه زیست. 2

ها  پاا ب ،     منابعی چون کتاباحوال ام انتبن مطلب چن انی در دست نبستشنح  درباره

 پندازن    دطبه او می  بنن  و به ببان نام می ام انتبنهن  ک به شکلی از 

اثن انعباس ب  بکاار انضابی    الوافدات من النساء علی معاویة بن ابی سفیانادبار کتاب 

ها    نام شانزده ن ن از زنانی که در جنگ ،رود می ق( که از منابع دست اول به شمار 222)د  

ا  بود که معاو ه پس  وونه و تأثبنوذار  فنان به ن حضور رعال داشتدر سپاه امام علی

  ها  فنان بباان    رنا دوان  همناه با نوع رعانبت دو   از به ق رت رسب ن، فنان را به دربار

 شود که ام انتبن  کی از فنان است   می

حجاونی،   ةمیبنت االط ، دار ةش، عکنةخیثمام سنان بنت  ن  از:ا نوان د گن عبارتبا

، ةبنات مان   ةبنت انشن  ، جنو ةمنام انبناء بنت ص وان، ارو  بنت حارث ب  عب انمطلب، ف

 ةبنت عب اننحمان حارثی، زنی از قببله بنی ذکوان، زرقا بنت عا   هما انی، ساود    ةغرار
بنت  ز   ب  صاعق و داواهن    ةمهالنی، زن ابواالسود دئلی، اما ةبنت عماره هم انی، بکار

  اهلل ب  عامن بع

 حضور ام انتبن بنت حن   در دربار معاو ه بنا  نتستب  بار در ا ا  کتااب  ماجنا  

کننا     نقل مای  دطبه رنبح او را ،شود و بسبار  از منابع پسب  به نقل از ضبی مطنح می

به دستور ب ون معنری او  ،پندازد و در ابت ا  م دل او میضبی در کمتن از ه ت ص حه به 

  1 کن   معاو ه بنا  انتقال ام انتبن از کوره به شام اشاره می

 282محم  ب  طاهن معنوف به اب  ابی طب اور )د    اثن ابوان ضل، بالغات اننساءکتاب 

بت  دوم از فن بن ست و جز ا او انمنثور و انمنظوم هجن (، ا   کتاب بتشی از مجموعه

زناان بلباو و رنابح را     ا  از ا   کتاب، ادباار مجموعاه  اب  طب ور در  جا  نمان ه است 

ا   به دطبه  یةورود ام انتبن بنت حن   على معاو با عنوان کنده است  ا شانوندفور  

                                              
 .69، صأخبار الوافدات من النساء علی معاویة بن أبي سفیان  . ضبی، 1
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امان معاو اه باه      باه بباان   شنح حال ا   بانو بارهمطلبی در  ب ون ببانکن  و  میاشاره  بانو

1  پندازد حضور ا شان در شام می
 

جلا  نوشاته شا ه    م هشتق( در  828به ان نسی )د   ، اثن اب  عب رانعق  ان ن  کتاب 

باره مباحثی در ،ری اننساء و ص اته  ةنیانثا ةنانمنجاکتاب با عنوان  ه تکه در جل  است 

2 پندازد مین به ستنان و اشعار ام انتبو فورد  می زنان
 

ق( که مجل  منبوط به زنان  171)د   ، اثن اب  عساکن دمشقیدمشقمدینة تار خ کتاب 

رس  در    به نظن میش ه استدر دمشق چاپ  م1181فن به وسبله سکبنه شهابی در سال 

 ن ،رس ما نبست ق( که در دست 813ابوان نج اص هانی )د   اننساء انشواعنو  انقباندو کتاب 

از  کانده اسات  بنا  شنح حال زنان از فنها است اده  دمشقمدینة تار خ اما اب  عساکن در 

 ز نا او از زنان شاعن بوده است  ؛ا   بانو  اد ش ه باش 

 نو س : میدر توصبف ام انتبن دمشق مدینة  تار خ اب  عساکن در
و وگویی کرد  کره  ت رت برد ت راات و اون ت ا  رت ا       او با معاویه گفت 

 3 ار .

و  پاندازد  میاب  عساکن پس از ا   جمله به نقل سن  بنا  مالقات ام انتبن و معاو ه  

از عببا اهلل )در مناابع    ادبار انوارا ات همه راو ان تا عباس ب  بکار، صاحب  ،به سن  دود

 جمهرةکن   ا   ماجنا در کتاب  پبشب  عب اهلل( ب  عمنو)عمن( انغسانی از شعبی را نقل می

  4 ش ه استکه نو سن ه فن مجهول است با همب  سن  فورده  انعنب دطب

                                              
 . 39-32، ص 3، جبالغات النساء  . ابن طیفور، 1
العقاد ؛ هماو، 612، ص3، ج طبائع النساء و ما جاء فیهاا مان عئائا  و أخباار و أسا ار. ابن عبد ربه، 2

 .132-133، ص3، جالف ید
 .611، ص 91، جدمشق ةتاریخ مدین  . ابن عساكر، 3
 . 127، ص3، ، ج جمه ة خط  الع ب. َاشناس، 4
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االناوار و مااسان  ( در کتااب ارزشامن  ادبای داود،    ق 877انشمشاطی )د   ،پس از او
1 فورد ام انتبن را به عنوان نمونه تحسب  بنانگبز شعن عنب مای  اشعار و ستنان االشاعار

 

 788نو ن  )د   2پندازد  به ستنان او می اتنث  الدر فی المااض ( در کتاب ق421فبی )د  

هاا      در کتااب  8کنا    به ستنان ام انتبن اشااره مای   نهایة االرب و فی فنون االدب( در ق

 4کنن   نقل می بالغات النساءتناجم و اعالم متأدن به طور معمول از 

با بنرسی منابع پبشب ، اطالعات ز ست شنادتی ان کی از زن وانی ام انتبن به دسات  

 نو س :  نسَب ج  ام انتبن می باره( درق 224اب  کلبی )د  ف     می
پدرش سُداقة بن مِد اس بن أَسماءَ بن اارثةَ بن خا د بن توف بن تمدو برن  

  5.شاتد استسعد بن ثعلبةَ بن کنا ةَ بن بارقٍ 

ج  او از شعنا  عنب بوده است و وصف بارقبه به سبب انتساب به نبا  و ،  ،نا  بناب

چنب ، او ازد  بوده است که از مشهورتن   قبا ل عنب در عنن جاهلی به  هم  بارق است

 3رود  شمار می

را ن   ه است   دان  که پبامبن او را از تابعان می (ق 1871)د  الشیعة  اعبانصاحب 

 نو س :  میم دل ام انتبن  دراو 
و رأت أصحابه و هی من أهل ا كوتة معدوتة با ركکاء   تابع ة  م تد ا نبی

 7 .و ا ف ااة و ا باغة

                                              
 .91، صاالنوار و مااسن االشعار. شمشاطی، 1
 .22، ص3، ج نث  الدر فی المااض ات. آبی، منصور بن الحسین، 2
 .399، ص9، ج االرب نهایة. َویرم، 3
 .362، ، ت اجم أعالم النساء؛ حسون، 623، ص3، جم أعالم النساءت ا. اعلمی حائرم، 4
 .323، ص6، جنس  معد و الیمن الكبی . ابن كلبی، 5
 .همان. 6
 .392، ص1، ج اعیان الشیعة. امین، 7
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، او را الشایعة  پ  ا به اشتباه باا اساتناد باه اعباان     مانن  و کی ،در بندی منابع ا نتننتی

  ساب  محسا    برناد  میاو به کار  بارهرا در محم  نلنبیلها رؤیة  دانن  و تعببن صحابه می

از م دل ام انتبن بنت انحن   به شنح حال ام دان  بنت دان  ب  ساعب  با     پب  ،امب 

  نو س : به صحاببه بودن او به نقل از استبعاب اب  عب انبنّ می اشاره باو پندازد  انعاص می
ام ا خ د کن ه او بو  و او از پ امبد روایت  ؛ا نبی  تن  روت  و به کا ت تكنى 

 1 . دک می

)د  را د  ه باش   بتاار   تعن ف از اصطالح صحابه ا   است که پبامبنتن  ،  ساده

 نو س :  میدر ا   باره  (213
کره پ رامبد را    ، یرا ایرن  است صحابی به کسی گویند که م ااب پ امبد بو ه

  2 یده باشد.

 نو س :  میدرباره صحابه احم  ب  حنبل 
اال این م اابت یک ماه طول  .صحابی کسی است که م ااب پ امبد باشد

مهم این است که ت ر    .کند کش ده باشد، یا یک روز و یا یک ساتت تدقی  می

  .را  یده باشد پ امبد

 باشا    را د ا ه  ن  که صحابی شتنی است که پبامبنهست بندی معتق چنب ،  هم

  درک کنده و فن را بااور کانده باشا     ،و د   را رهمب هباش  اسالم فورده  ،در حانت بلوغ

سااعت  باش ، ونچاه  اک    دانن  که مناحب پبامبن صحابی را کسی می ،بعضی د گن

صاحاببات باه    جمعرا ن   ه است، در بن اساس ا   تعار ف، ام انتبن که پبامبن 8باش  

 رود و از تابعان است  شمار نمی

                                              
 .همان. 1
 .399، ص3، ج صایح بخاری. بخارم، 2
فهاوم أهاا ار ا  فاي عیاون تلقایح ؛ ابان الجاوزم، 23، ص3، ج الكف فی علم ال و. ر.ک: البغدادم، 3

 .71، ص1، ج فتح المغیث ش ح ألفیة الادیث؛ السخاوم، 93، ص3، جالتاریخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 معاویه دربار در الخیر ام حضور گزارش. 3

)د   و اب  طب ور ادبار انوار اتدر  ق( 222)د   بن اساس وزارشی که عباس ب  بکار ضبی

نقال     و بسبار  از منابع شبعی و اهال سانت از فن  است فورده  در بالغات اننساء ق( 282

از او دواست کاه وساا ل    فندر  ا  بنا  وانی دود در کوره نوشت و معاو ه نامه ،کنن  می

  وانی کوره به حضور ا   زن فم  و نامه را بنا  مهبا نما  س ن ام انتبن را از کوره به شام 

 ا   بانو در جواب و ت:   او دوان 
   .من  سبت به ماقات با معاویه بی رغبت   ستم ة؛اما تغ د زائغة تن طاتت

در  ادبار انوار اتمنحح و محقق ی، انشهاب نهبسک دانم کهاست    ا تأمل قابل نکته

در  ه ا معاو باانوان را بندباار      و رنادوان ن ا کباز ارسال پ ه ه ف معاو ،مق مه کتاب

نما ا     و به پاسخ ام انتبن در جواب دعوت معاو ه اساتناد مای  دان   بانوان می   بتش  ا

باه   که بانو  م ارع وال ات،  مباب  یدرم  ستنان او محتواو تحلبل با مطانعه که  حال فن

 بوده است   دو    عقا انبدنبال ب

 وسبله س ن ا ا  زن را از کوراه باه شاام راناهم کاند و هنگاام ب رقاه و         ،وانی کوره

  ت:د احارظی به او و
معاویه بدای من  وشته است که مبنای ت م م گ دیش  سبت بره   !ای ام ا خ د 

  1تع  ن پا اش یا ک فد من، گزارش تو خواهد بو .

اما ا   باانو در   ،ا  به ن ع او در دربار معاو ه کن  توقع داشت با ا   ببان، زن توصبهاو 

 جواب او و ت:

 كن کره مرن گرزارش باطرل     طمع  ،از این که تو  سبت به من محبت کد ی 

شناسرم،   از آن جهت کره مرن ترو را مری     بدهم و تو را مسدور و خوشحال کنم و

                                              
 ، بالغاات النسااء  ؛ ابان طیفاور، 69، صأخبار الوافدات من النساء علی معاویة بان أباي سافیان  . ضبی، 1

 .32، ص 3ج
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شناخت من از تو  اام دت  كند که  رباره تو غ د اق بگویم. من آ چره را از ترو   

 گویم. سداغ  ارم می

 و ، او را در حضور دربار ان دود پذ نرتپس از سه روز از ورود ام انتبن به شاممعاو ه 

 و ت: به او ، شبوه مسارنتاز  پنس پس از 
 غ د صف ن بد شما پ ردوز شردم و   من چون   ت خ د  اشتم  ر جنگ صف ن و

 شام توا ست کوته را زید سلطه خو   رآور .

 و ت: در پاسخ داد ام انتبن با شهامت و در حانی که احتمال دطن جانی می
زبان آوری و مطلبی بگویی که خدا تو را پناه  هد از این که ادف باطلی بد 

این که گفتی من  ر اثد اسن   رت پ ردوز شردم ایرن      .تاقبت آن هداسناک است

 چن ن   ست.  

 سباسات  باا  ،شا   عقا  ش ابناز در بانو ا   شجاعت و ببان صناحت متوجه که ه معاو

 :و تو  داد تغببن را موضوع دود داص
 قتل هنگام  ر که بگو مانیبدا بلكه .می بگو سخن ،م  خواست نه زم نیا  ر ما 

 ؟یگفت چه ن صف صحنه  ر اسدی تمار

 :داد جوابام انتبن  
 یبردا  و م كد  ثبت آ ها را ،هم بعد و بو م  ساخته را سخنان آن از قبل، من 

 زبا م بد تمار  یدن آس ب و صدمه هنگام که بو  یکلمات آن . كد م   ل گدانی 

را  سرخنان آن . می بگو سخن شما با گدی  نه زم  ر ما ،د باش لیما اگد. شد یجار

 .  د مطدح  كن جانی ر ا

، را در دست دو   وبند وگو گاتمحور  ،دواست ام انتبن با ا   جمله می ،در حقبقت

تن  در نظن ا   بانو بود که دواستار تغببن  وو ا مطانب مهم اما با ز نکی معاو ه چنب  نش  

 : و ت و کند ان  دربار به رو ه معاو  ش رضا  بحث 
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 ن صف جنگ  ر تمار قتل صحنه  ر با و نیا سخنان ااتظ ،شما از کی کدام

  د؟یبو 

 : و ت ه معاو دربار حاضنان از یک 
 .  هستم افظ را او سخنان از یبعض من

 از او دواست، ست  بگو   و او و ت: ه معاو
شرتد سروار    یاو  و بُد  که محكم باتته شده بو   ر بد کرد ه و رو  ،دمیمن  

اا رت   کیهای آن پداکنده هست و  ر    است که  بهای ا هیاست و  ر  ستش تاز

 1.دیگو سخن می    د کیچون  با شهامت و شجاتت هم یتدما ده

تحن ض و تشاو ق   سببشاه  پس از توصبف حنکات ام انتبن به ستنان او که  مند

  پندادت و ستننانی ا   بانو در جنگ را تا انتها بباان کاند   ،ش  میسپاهبان امام علی

ها   شتنبت بارهدر اومستقبم با ام انتبن پندادت و د  واه   وگو گاتواه معاو ه به  فن

  د ا  و ام انتبن با شجاعت و ص اقت پاسخ دبمهم تار خ اسالم را پنس

ها  تأثبنوذار شبعه  تنبتدر حما ت از ش ام انتبنتوان به فرا   می وگو گاتدر ا   

هاا و تحلبال مجموعاه      بنداورد ، هاا   تمام ررتاار   وزارش طوالنی است و ببانپی بند  ا   

باه   رقاط حاضان   در مقاناه  کاه  طلب  داص می رنصتیووناوون،  ابعادستنان ام انتبن از 

 پنداز م  میها  کالم او در دراع از وال ت حضنت علی    دالنت

  الخیر ام خطبه تحلیل. 4

اجتماعی بانوان شبعه در مبناث مکتاوب مسالمانان، ارتتاارفرن       -بازتاب حضور سباسی

ا  در دراع از حن م وال ت  ه ها  ارزن    است و در تار خ اسالم، شمار  از بانوان، مجاه ت

                                              
؛ 39، 32، ص 3، جبالغات النساء  ؛ ابن طیفور، 11-69، صاخبار الوافدات. ر.ك: عباس بن بكار ضبی، 1

 .22، ص3، ج نث  الدر فی المااض ات؛ آبی، 611، ص91، ج تاریخ مدینه دمشقابن عساكر، 
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ان   اهمبت ا   حضور از ا   رو است که دراع از حن م وال ات،   به  ادوار وذاشته و امامت

وان نماد شادص مکتب تشبع، جلاوه دکتان   امامات منناوص و درااع از علاوم و       به عن

معارف ا   باور اسالمی، رساانت جامعاه    معارف محور  و مبنا ی است و اهتمام به تببب 

 شود  شبعی محسوب می

باا وجاود شانا ط و جاو ادتنااق و سانکوب        از ا   رو، شبعبان راستب  مکتب علو ،

دراع از وال ت حضنت نق  فرن نی ام انتبن در  ه دوبی ا  ا نمودن  دستگاه حاکم، فن را ب

او متاطب ها  عقلی همناه است     وبن  از دال ل قنفنی و است الل با بهنهامبنانمؤمنب 

 ،از ا   رو  ن  دوان ن  و دود را پبنوان قنفن میشت  که داعبه قنفن داد  دود را ونوهی می

اسات الل و  از   او در ماوارد   جا  کالم او مشاهود اسات   استناد به دال ل قنفنی در جا 

 ونرت   ها  مؤثن در دطابه بهنه می   روش

شود که روشا  شاود جناگ صا ب ،      اهمبت ستنان ا   بانو، زمانی ببشتن فشکار می

و مسلمانی  ها  متتلف در دا نه اسالم   ها  رکن  و کالمی و ظهور رنقه سنفغاز انحناف

  ها  ست  او به شنح ز ن است: محور و ت کناتی مانن  دوارج، منجئه و اشاعنه است 

  آشکار طریق با مخالفت در الهی تقوای به امر و محوری حق. 4-1

باه تعببان    .دوانا   ا   صحاببه در دطبه دو  ، متاطب را به حق محاور  رانا مای   

ا   مطلب روش  و همه رهم   در تباهی استسقوط  به منزنها شان، انحناف از مسبن حق 

شانادت باطال و منااد ق فن باه      است و تطببق حق بن من اق دود به جهت تبعبات و 

ا ا  صاحاببه    ر  اسات کاه در اداماه دطباه باا تحلبال م بناناه       واز فن، ام دور جهت 

   رس  به ثمن می امبنمؤمنان

و ا  شود   میبی تبب دنبا زداها  حق م ار  در ببان ا شان در فدنت طلبی و    شادص

  و باا  نا نما  کن  که تنک دنبا طلبی می طنر اران حق را کسانی معنری می اونبا  انهی و

ش ن از حق  عاقبت ج ا درباره هش ار  وذارن  میانتتاب مقن  ادنو  دو  ، ق م در فن 
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 ت  او اسا ساتنان ام انتبان   محاور   ،هاا  اساالمی   و پبوست  به شبطان با تأکب  بان بااور  

 وو  : در ا   باره می
آگاه باش د! هدکس از طدیق اق گمداه شو  به ورطه باطل و گمداهی خواهد 

کنند و  ها می  شمار د و    ا را ر اتتا .  وستان ا هی، تمد    ا را ا دک و  اچ ز می

 ا ند و سعی و تاش خو  را  ر جهت آن م دوف   ر بدابد آخدت را طوت ی می

ی مد م! خدا را  ر  ظد بگ دید و از ش طان  وری گزین د، قبل از ایرن  ا  ار د.  می

که ا ی را پایمال کن د و ادو ی را تعط ل  مای د. پدور گار شما را رامت کند 

 1روید؟ به کجا می

منشاأ و  ؛ ز انا  رناز  از کالم ا شان با رنادوان تقاوا  انهای هماناه اسات    چنب ،  هم

ها  ن سانی است تا جاا ی   ل و حق ستبز ، تبعبت از هواها  جبهه باط   داستگاه متان ت

شود و دال ل تار ک و مشوش باطل  توجبه و تزو ن محو می سالحکه دال ل روش  حق با 

  اب   تشببه جال  حقانبت می ب  و با تز

که در  را ا   بانو  بزرووار با  ادفور  زنزنه عظبم و دهشتناک فستانه قبامت، متاطب

 رو روبهدر راهی که بنوز  ه با تند    و متان ت با رهبن جامعه اسالمی است جا گاه مقابله

شود  ا شاان جا ا ی از رهبان و     می   ادفورکن  و اصانت حق و وضوح دال ل حقانبت را  می

دان  و رها ی امت ب ون امام و هاد  را به  تار کی میبه منزنه ومناهی و حاکم به حق را 

 وو  : و در ا   باره می دان  منزنه سنوندانی می

 اى مد م! از پدور گرار خرو  پردوا کن رد؛ چردا کره ز ز ره رسرتاخ ز امردى          

 پدور گار متعال، اق را بدایتان روشن و واضح سراخت و اجرت   2 .هو ناک است

را تمام کد . خداو د متعال شما را  ر سدگد ا ی و تاریكی قردار  ردا  و طدیرق    

                                              
 .22، صبالغات النساء  . ابن طیفور، 1
 .3. حج: 2
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 1هدایت را بدایتان آشكار کد .

  دین از ارتداد خطر از دادن پرهیز و انحرافات یابی ریشه. 4-2

جن ان متانف و نق  و تحلبل  فرا ر شه  ابی  ،ام انتبن ها  مهم ست  محوراز  کی 

هاا      ما   از بای ا ماانی   ف ها  امنوز  با حکومت علو  را پای    ا شان دشمنی  فن است

هاا  اساالمی معنرای     نسبت به بااور وذشته و مبانی رکن  باطل در بنتن  ت کن جاهلی 

اعتال و رناوبن  اسالم و مغلوب ش ن د  واه جاهلبت  ازمان ه   ها  بنجا   کن  و کبنه می

 :وو   و می نما   ها  فن ارائه می   ها و شادص  را با تعاببن  دقبق از نماد

های مدبوط بره جنرگ      های جاهلی و  شمنی   این  شمنی، ک نه بدری و ت ده 

د است. سوگند به خدا! هد کس از راه اق گمداه شو   ر باطل خواهد اتترا  و  اا

 2اتتد. هد کس، بهشت را ا تخاب  كند به  وزخ تدو می

 کن  میا   بانو  بزرووار از جبهه باطل و سنان نشکن شام به عنوان پبشوا ان ک ن  اد 

کنا  کاه    مای وبه اساتناد  به سوره ت و نما   با فنان تحن ک میجنگ بن  نشکن ان حق را و

 رنما  : می

چدا که آ ان را ه چ پ ما ى   سرت، باشرد کره     ؛پس با پ شوایان کفد بجنگ د 

 3.[ باز ایستند شكنى ]از پ مان

باه  » ا بهنه وبن  از ف هشنا ط جنگ و صف فرا ی دو جبهه حق و باطل را بام انتبن 

صاحنه اباتال و    «4فزماا بم  ماى [ تانس و ونسانگى      شما را به چبزى از ]قببلِطور قطع، 

                                              
 .22، صبالغات النساء  . ابن طیفور، 1
 همان.. 2
 .36. توبه: 3
 .322. بقرت: 4
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شاون   او کاالم    و صابنان شنادته می در فن فزمون، مجاه انکن  که  فزما شی تنسبم می

 وو  : ده  و می انهی در قنفن را مستن  و تار دو   قنار می
آزمای م ترا مجاهردان و شرك بایانم شرما را براز شناسرا  م، و        ا بتّه شما را مى

    1.ما را رس دگى کن م[ ش هاى ]مدبوط به گزارش

مورد دطاب قنار  ش ن ،ج ا علی که از نشکن امام  رافنان ، بانو  شجاع شبعیا    

 دانست و و ت:و رنارشان را ارت اد از حق و کناهت از اسالم داد 
آیرا بره   برال     ؟کن د وجو می خداو د! شما را رامت کند. چه چ زی را جست

گدیزیرد؟ یرا از ارق روی     از جنگ و کارزار میتدار از ام دا مؤمن ن هست د؟ یا 

 2اید؟ اید و مدتد شده بدگد ا ده

  گمراهان و خردان بی به شام اهل توصیف. 4-3

 اساتناد  نثّما    ساوره  11 و 12 ف اات  باه  شام، مندم از دود وصف در ا شان چنب ، هم

 قانفن  ف اات  از مشانکان  رنار و وحشت از وو ا و رسا بسبار تعببنى ف ات، ا   در  کن  می

 دنبال  باه  و است شعور و عقل راق  که کن  می تشببه ووردن به را فنها قنفن  شود می ببان

 و ادعا پن دبنى بی و نادانى همه ا   با که حانى در  است ون زان چبز همه از بودن وحشى

 اننار، و مهاجنان به عام دطاب در د   بن ثبات و ارزا ی بنبنت بن تأکب  8 هستن  متکبن

 در انتبان  ام  کن  می حکا ت متاطب سنجی نباز و شناسی زمان از ا شان، اشعار بن ارزون

 :وو   می باره ا  

ای گدوه مهاجد و ا  ار! صبد پ شه کن د و با ب  دت و ثبات قردم  ر  یرن   

کن د.  ب نم که  ر پ كارتان، اهل شام را ماقات می پ كار  مای د. گویی شما را می

                                              
 .13. محمد: 1
 .22، صبالغات النساء  . ابن طیفور، 2
 .621، ص62، جتفسی  نمونه. مكارم شیرازم و دیگران، 3
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اهرل   ، 1شرو   اى که از پر ش شر دى گدیرزان مری      ند خدان رمندهما اهل شامی که

 2شامی که  می  ا ند  ر کدام پناهگاه زم ن خو  را مخفی کنند.

نما   که در قنفن کن م  به ف ه د گن  استناد میدر توصبف شامبان  ام انتبن چنب ، هم

فدنت و سنا  جاودان  ،به تعببن کالم انهی کسانی که  ررته است در وصف منارقان به کار

 وو  :  او در ببان ص ت شامبان می 8 رنوشن  ا  ناچبز دنبا میهرا به ب
اینان کسا ی هستند که آخدت خویش را تدوختنرد و ضرا ت و گمداهری را    

 4گزین ب  دت قدار  ا  د. بدگزید د و کور  ی را جای

 :وو   مین امت زود هنگام جبهه معاو ه درباره ام انتبن 

گ رد   زما ی که  دامت و پش ما ی  امن 5ى سخت پش مان خواهند شد.به زو 

  6 و  یگد مجال گدیز  بو .  هند شو  و تدیا  یاری سد می آ ان می

  دعا قالب در کلمه وحدت به تنبه و مداری توحید .4-4

 از تبعبات  نازوم  بااب  در مسات ل  بناهبنای  و قنفنای  دال لی طنح از پس حن   بنت

 باا  مناجاات  و دعاا  قانب در را دو   ست  اسالمی، امت رهبن با همناهی و امبنمؤمنان

 شا سته پبنوان از  کی عنوان به را دو   توحب   ببن  و نما   می عنوان انهی پنوردوار

 طلاب  را مسالمانان  قلوب اجتماع و کشان  می متاطبان قضاوت محکمه به حضنت جبهه

                                              
 .23و 21. مدثر: آیه1
 .22، صبالغات النساء  . ابن طیفور، 2
دم3 َُ َِ ِباْل ًلَل ذیَن اْشَتَرُوا الضَّ َتدین  . ُأولِئَك الَّ َْ وا ُم َُ ْم َو ما كا َُ  ؛ همین كساَند كه گمراهای َفما َرِبَحْت ِتجاَرُت

 یافتاه َبودَاد  [ هدایت خریدَد، در َتیجاه داد و (تدشاان (اود ]م باه باار[ َیااورد؛ و هادایت را به ]بَام
  .32یبقرت: 

 .22، صبالغات النساء  . ابن طیفور، 4
 .31. منمنون:  5
 .22، صبالغات النساء  . ابن طیفور، 6
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 و امبنمؤمناان  جبهاه  حقانبات  از نمااد   حاق،  اهل به حق بازوشت دردواست  نما   می

 : وو   می و نما   می ت هبم متاطب به دعا قانب در بانو ا   که است حضنت پبنوان
هرا گسرتدش یاتتره      پدور گارا! ی  ن و باور به سستی گدای ده اسرت و آرزو 

ها  ر  ست تو است، قلوب مسلما ان را بد اساس ت وا با یكدیگد    است، خدایا قلب

  1ها را بد اساس هدایت جمع کن و اق را به اهلش بازگد ان.   بنما و  لمتحد 

 آن با مرتبط مباحث و نبوت از بحث. 4-5

بحث نبوت و علمی ها     است اده از ظنربت ،بحث بع   که در ا   دطبه مشهود است

ارتبااط   و باه بباان  کن   ا می اد  ا   بانو نتست از جا گاه رسانت پبامبن  وال ت است

عالوه  ،در ا   بحث و پندازد می با پبامبنحضنت علیامبنانمؤمنب  نسبی و سببی 

هاا     و بنناماه  در اها اف  و امبنمؤمناان  ها   اد ش ه به هم جهتی پبامبن   بن نسبت

باا حضانت   حضانت علای  امبنانمؤمنب  نما   و متاطب را به ارتباط معنو   اشاره می

  کن  متوجه میرسول

 امبنانماؤمنب  رضبلت و بنتان    بارهدر پبامبن ناظن به روا ات ،نب بع   ا شانمطا

است که مضامب  و محتوا  روا ات در باب جعال ذر اه نباو  در صالب     ضنت علیح

 معنرای حضانت باه عناوان بااب علام از ساو         ، 8صاحب سن حضانت باودن   ،2حضنت

واامی   ، پب 3حضنت بت شک  بودن، 1، مالک تشتبص منارق از مؤم 4پبامبن اکنم 

                                              
 همان.. 1
 .21، ص3، جكشف الغمة في مع فة ارئمة. اربلی، 2
 .221، ص6، جالخصال شیخ صدوق،. 3
 .619، ص االمالی ؛ شیخ مفید، 132، ص االمالی . شیخ صدوق، 4
 .329، ص المست شد فی امامه علی بن ابی طال . طبرم، 5
 .199، ص3، جالحتئاجا. طبر(ی، 6
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در کالم بنت  2احزاب و دببن ،اح  ،ها  ب ر   و شجاعت حضنت در جنگ 1حضنت دراسالم 

 وو  : در ا   باره میاو   شود می بندهحن   به کار 

خداو د! شما را رامت کند. پس به   بال چه چ رزی هسرت د  ر م ابرل پسرد     

، کسری کره   رسرول خردا  تموی پ امبد خدا و  اما  ایشان و پدر  و  ور یده 

شهد خو  قدار  ا . کسری کره بره     محدم اسدار  بوت بو  و پ امبد خدا او را باب

های جاهل ت را شكسرت.     شو د. تد ی که بت واسطه بغض او، منات ان شناخته می

او که  ر اا ی که همه مشدک بو  د با رسول خدا به  ماز ایسرتا  و زمرا ی کره    

کد . قاترل مشردکان  ر    دی  داشتند، ایشان را تبع ت همگان از پ امبد اطاتت پكی

جنگ بدر و  رهم شكننده کفار  ر اازاب و ااد. کسی که خداو د، اهل خ برد را  

 3به وس له او به هاکت رسا د.

عادالناه امبنمؤمناان و باناهب      ، ببان سابنه بانو  دطبب شبعه با طنح دال ل  قبنی

ساعی در  بود، معاو ه در غبار تند   رنو ررته  بننگنم ار  ا شان که با تزو ن و  قطعی حق

ببان ص اتی از امام که ارزون بن باور عمومی نسبت به فن، او با   کندزدا ی  بب ار  و غ لت

هاا      ظنارات   دکان  مسبن وز ن  و انتتاب را هماوار   ،حضنت بود و ژهص  دنا وو ا 

در کالم ا شان مشهود است و اب  طاوس در ببان دال ل امامت مننوص به ا ا    کالمی

 وو  : و می 4کن  رناز از ستنان ام انتبن استناد می

 .هلموا رامک اهلل ا ی اتمام ا عا ل وا دضی ا ت ی و ا  دیق اتکبد

                                              
 .133، صتفسی  ف ات كوفی؛ فرات كوفی، 112، ص9، جكافی. كلینی، 1
 .233، ص6ج، كتاب سلیم بن قیس. هًللی، 2
 .29، ص بالغات النساء  . ابن طیفور، 3
 .67، صالط ائفس، و. ابن طاو4
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 نتیجه. 5

ی هان جامعاه   ها  تار تی، منتبط با بنرسی شنا ط و اوضاع سباسی اجتماع تحلبل رد اد

وو اا    که با ه ف تحلبل دطبه تار تی ام انتبن بنت حن   ارائه شا ،  است  ا   مقانه

اهمبات تاأثبن    اسات  نق  فرن نی ام انتبن بنت حن   در عنن حکومات اماام علای   

هاا      در زمانی ا ناد ش  کاه جن اان   وذار  کالم ا شان از ا   جهت است که ا   ست 

حق از باطل را باا غباار شابهه فمبتتاه بودنا  و نشاکن ان        رکن  منحنف، راه تشتبص

 را در  ار  حضنت به تند   کشان ه بودن   امبنانمؤمنب 

و اصاالح   در راستا  تقو ات و تثببات مباانی رکان      رعال او در جنگ ص ب حضور 

توان در دطبه کوبنا ه   را می بانوان  شه ورز  ا    ببن  و ررتار جامعه عنن علو  است 

منات    وال ات ما ار    تاالش رناوبان ان  شامن     ،ها  دطبه او نظاره کند  از تحلبل رناز

 هاا  تتاطاب، متاطاب را       وبان  از شابوه   هاا  اسات النی و بهانه      شود که با نطارت می

 کن    اقناع می

اطال را توصابف   ا   بانو با تقن ن دال ل قنفنی و کاربست ف ات کاالم انهای، جبهاه ب   

نما   و از متان ت با رنامب  انهی و تبعبات از   دنبا م ار  و غ لت را نکوه  می کن   می

  بهنه وبن  از ف ات دال بن ابتال و فزمون انهی و صبن م ار  از ده  پنهبز میهوا  ن س 

کن  نقاب از چهانه باطال    تالش میاو چنب ،  ها  کالم قنفنی ا شان است هم د گن محور

جبهه مقابل را به تناو ن   ، کن دندان را وصف می ف اتی که ومناهان و بی  دا   و با ببانبز

 درفورد 

م ار  و استناد به ابعاد ه ا ت انهی به وسبله راهنما اان فسامانی و اساتناد باه      توحب 

 ،از د گان  کنا   میرا مست ل حضنت علی امبنانمؤمنب  دال ل نقلی و عقلی که بنتن  

 ا   بانو  مکتب علو  است  ها  وردف دست
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