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  اهميت، ضرورت و جايگاه امامت 
  در نگاه حضرت صديقه طاهره(س)

  

  عليرضا ميرزايي

  دهيچك
بـديلي دارد كـه مبـين امامت در انديشه الهي و رباني حضرت فاطمه(س) جايگاه و منزلت بي

هاي ايماني لفهؤو م هاجنبهرورت آن در نظام معرفتي آن بانوي بزرگ اسالم است. اهميت و ض
تـرين آنهـا امامـت ر بـوده و از محـوريبسيامنانه متنوع و ؤمورد تصديق ايشان براي زيست م

اهميت و ضرورت باور به مقام رفيع امامت و معرفت نسبت به اين موضوع در بيت(ع) است. اهل
ردي و ففدكيه منش كه در خطبه چناناهره(س) بسيار مشهود است. آنصديقه طكالم حضرت 

هاي كاركردي مبين وجود يك نظام منسجم و پيوسته بـه مقولـه رفتار سياسي ايشان در اليه
مختلف فلسفه تشريع و برجسته كردن حـوزه هاي برشمردن جنبه. پيشواي امت اسالمي است

مين أنند امر به معروف و نهي از منكـر بـراي تـعمومي و اجتماعي در علل تشريع عناصري ما
ها، مشير به يك مصلحت جمعي و ممانعت از ترتب مفاسد و قصاص براي صيانت از خون انسان

اي آن حضرت است كه مركز ثقل آن وجود ولي صالح و امـام فلسفه اجتماعي در نظام انديشه
 امت منوط به پذيرش ولي و امامس امت است. وجود امام براي حفظ انسجام أراشد و راقي در ر

در نظام كارگزاري است. در اين مقاله با محور قرار دادن كلمات  از سوي مردم و اعانت خواص
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نوراني حضرت صديقه طاهره(س) در خطبه فدكيه و رفتار ايشان در طـول زنـدگي، منزلـت و 
  گيرد.مورد واكاوي قرار مي اين بانوي بزرگواراهميت و ضرورت امامت از منظر 

   امامت، اطاعت، انسجام، تفرقه، نظام جمعي. :واژگانكليد

  مقدمه
قوام اجتماع اسالمي را تشكيل  ،امامت، اطاعت از ولي، وحدت و امنيت چهار عنصر بنيادي

كيد قرار سي و تاريخي حضرت زهرا(س) مورد تأاي از خطبه الهي، سيادهند كه در فقرهمي
 ايجاد ما پيشوايي و ملت سامان ما از پيروي ؛للفرقة أمانا إمامتنا و ةللمل نظاما طاعتنا و« گرفته است.

  .)99ص ،1ج ،1403 طبرسي،( »است پراكندگي و تفرقه گيري ازبراي جلو امنيت
هاي چهارگانه آن از حيث براي واكاوي اهميت اين جمله تاريخي، ضرورت دارد واژه

  قرار گيرد. دقتي مورد ختشناامعن
بين و تقريبي معاصر، بنيان اسالم را بر ين كاشف الغطاء از علماي روشنمرحوم شيخ محمدحس

  داند.ها و باورها و كاركردهاي ديني و وحدت امت اسالمي ميعنوان سرچشمه تمام ارزشتوحيد به
؛ اسالم بر دو پايه استوار است كلمه بني االسالم علي دعامتين كلمة التوحيد و توحيد الكلمة«
  .)287، ص1386(سبحاني،  »و وحدت كلمهاال اهللا) (ال اله  توحيد

هاي قرآني و شيوه آموزه و وحدت در گفتمان اجتماعي اسالم يك راهبرد تغييرناپذير است
  ييدي بر اين هدف متعالي است.أهر تبيتي و آموزشي و عملي پيشوايان دين مُتر

اكثري در حد گراييبه وضوح گفتمان غالب در هم ،در منابع ديني يجستجوي مختصر
  كند.باورهاي مشترك و واگرايي حداقلي در امور اختالفي را اثبات مي

ديني مطرح است. دعوت از اهل كتاب برون ديني و همدر موضوع وحدت هم رويكرد درون
افزايي در حوزه توحيد و نفي شرك و طاغوت و ارباب متشتت و نقد جدي گرايي و همبراي هم
  ديني است.گرايي بروننها ناظر به وحدتهاي انحرافي آانديشه

اى كه تمسك به آن بر ما و شما الزم است و آن اين يد به سوى كلمهبگو اى اهل كتاب بياي
است كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگيريم و يكديگر را به جاى خداى خود به 

  .)64 ن،(آل عمرا لمانيميد شاهد باشيد كه ما مساگر نپذيرفتند بگوي ،ربوبيت نگيريم
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در منابع ديني با و است داراي اهميت بسيار امت و وحدت همگرايي  ،دينيدر نگاه درون
منين را برادر خطاب كرده ؤقرآن همه م كيد قرار گرفته است.أهاي سلبي و ايجابي مورد تعبارت
 كنيد، پروا خدا از و كنيد اصالح خود برادران بين پس يكديگرند برادر مؤمنين تنها«است: 
  .)10 ،حجرات( »گيريد قرار شترحم مورد شايد

  :گرايي و اجتناب از تفرقه را يك سياست راهبردي ترسيم نموده استمنين همؤاميرالم
؛ مالزم توده مردم باشيد زيرا »الزموا السواد االعظم، فإن يد اهللا على الجماعة، و اياكم و الفرقة«

  .)195، ص8، ج1400(هاشمي خويي،  كنيد از تفرقهدست خدا با جماعت است و پرهيز 
  انحطاط بيان فرموده است.زمان در  امتامام حسين(ع) علت خروج و قيامش را اصالح 

من امة جدي؛  في االصالح اني لم اخرج اشرا و ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما، و انما خرجت لطلب«
براي اصالح در امت جدم  ،نكردم بلكه اقدام منگذراني، فساد و ظلم قيام براي ايجاد شر، خوش

  .)160، ص2، ج1418(حسيني موسوي، » بود
گشتگي اعتقادي امت مورد اشاره حضرت سيدالشهدا(ع) امتي گرفتار انواع كژرفتاري و گم

  باشند.الوصف از عنوان امت پيامبر(ص) بيرون نميمع ،بودند
به روش و منهج آن ذوات مقدسه دژ پايدار بيت(ع) و تمسك و پيشوايي امت در اهل امامت

و از اختالف و تفرقه مذموم در جامعه ديني است سيس امت واحد اسالمي أو مستحكم براي ت
  .كندجلوگيري مي

مطلب  ،موضوع امامت بادر كتاب خود بودند از نوابغ جهان تشيع در قرن هشتم كه عالمه حلي 
 داندميو انساني  هشناسي را ركن حيات طيبيني و امامامامت را اهم مطالب د جالب توجهي دارند و

  كند.و انسان وامانده از معرفت امام را مستغرق در فرهنگ جاهلي معرفي مي
 اشرف و الدين، أحكام في المطالب اهم علي اشتملت لطيفة، مقالة و شريفة، رسالة فهذه بعد، أما

 أحد هي و الكرامة، درجة نيل ادراكها سببب يحصل التي اإلمامة، مسألة هي و المسلمين، مسائل
 الّلهرسول قال فقد الرحمن؛ غضب من التخلّص و الجنان، في الخلود بسببه المستحقّ  االيمان، اركان
اين رساله  ؛»جاهليّة ميتة مات زمانه، يعرف اماملم و مات من: «سلّم و آله و عليه اللّه صلى

ترين مسئله مسلمانان يعني حكام ديني و پرقيمتترين اشريف و مقاله لطيف مشتمل بر مهم
هاي ايمان باشد و از پايهمسئله امامت است كه با درك مناسب آن رتبه كرامت قابل حصول مي



  1394پاييز و زمستان ، 2 شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

44  

گردد. زيرا رسول بوده و موجب جاودانگي در بهشت و رهايي از خشم خداي رحمان مي
 مرگ جاهليت مرده استه بخدا(ص) فرمود؛ اگر كسي بميرد و امام زمان خود را نشناسد 

  .)27تا، ص(حلي، بي
كند مبني بر اينكه اسالم بر پنج ركن اساسي بنا شده است شيخ حر عاملي حديثي را نقل مي

 بني اإلسالم على خمس: الصالة و الزكاة و الصوم و الحج و الوالية؛«بيت(ع) است: اهل كه يكي واليت
  .)20، ص1، ج1414(حر عاملي، » و واليت استوار استاسالم بر پنج پايه نماز، زكات، روزه، حج 

  كند.صاحب تفسير نورالثقلين ناقل حديثي است كه واليت را چهره راستين دين حق معرفي مي

خدا به رسولش دستور داد كه واليت  هو الذي امر رسوله بالوالية لوصيه، و الوالية هي دين الحق؛«
  .)212، ص2، ج1415(العروسي الحويزي، » راستين است وصي خود را اعالم كند و واليت دين حق و

  امنيت ممدوح دين در سايه وحدت بر اساس امامت قويم پيشوايان راستين قابل حصول است.
(جمعي از  يافتگي جامعه استهر نوع توسعه فرضِپيش امنيت ،در نظر تعدادي از متفكرين

  .)106، ص1378 نويسندگان،
  مورد توجه ويژه است. امنيت دين، موضوع در فرهنگ تعليمي پيشوايان

، امنيتتندرستي،  :اگر در كسي پنج امر جمع نشود از زندگي خوشايند برخودار نيست«
  .)9، ص1، ج1371(برقي،  »پيشگي و داشتن همدم موافقنيازي از مردم، قناعتبي

 فارسي به در زبان امنيت. )19، ص1385فر، (علوي به مفهوم سالمت از تهديد است امنيت
. در زبان عربي امنيت به )354، ص1384(معين،  بيمي استمعني در امان بودن، ايمن شدن و بي

  .)49ص ،1371(سياح،  شوددر امان بودن و اطمينان اطالق ميمعناي 
نينة النفس و ، طمأاالمن اصل« را آرامش نفس و نبود ترس معني كرده است. امنيت ،راغب

  .)90، ص1412فهاني، (راغب اص »زوال الخوف
اي و سطوح و ابعاد مختلفي دارد و شامل امنيت فردي، اجتماعي، ملي، منطقه ،امنيت

  است. منظورشود. در پژوهش حاضر امنيت فردي و اجتماعي المللي ميبين
و عملياتي شدن آن منوط  )128، ص1391(افتخاري،  گانه امنيت استيكي از اركان پنج امامت

 واليت باوري،شوايي امام صالح و رباني است. آن پنج ركن عبارتند از توحيد، حقيقتبه امامت و پي
دو بعد مهم از  امامتو  واليت، سعادت و تعهد. گفتمان سياسي اسالم با طرح ايده امامتو 
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قدرت را مورد توجه قرار داده و براي آن پاسخي درخور ارائه شده است؛ چه كسي بايد حكومت 
در سطح پرسش دوم كه مغفول مانده است با داشتن  واليتد حكومت كرد؟ كند؟ چگونه باي

ظرفيت اخالقي  - 1كند. چگونه حكومت كردن را نهادينه مي ،اصول معرفتي و عملي با سه ظرفيت
 - 2 گويد.هاي ضروري براي تصدي قدرت و شرايط استمرار آن سخن ميدر واليت كه از ويژگي

بر شرايط موجود از تحقق ملكه عدالت و انصاف در افراد كه افزون  واليتظرفيت تربيتي 
دهد. واليت در اين سطح به حكايت دارد كه به او امكان قرار گرفتن در ساختار قدرت را مي

ه نوع خاصي از روابط در جامعه اشاره ئكه به ارا واليت ظرفيت سازماني -3تهذيب نظر دارد. 
شود. بر اين اساس واليت معرف يك سازمان ير ميدارد كه از آن به نظريه امت و امامت تعب

  .)129(همان، ص باشدرفتاري متمايز و خاص مي
  هنجارسازي فاطمي(س) براي راهبرد وحدت امت محور:

در اين فقره از پژوهش يكي از سخنان مهم حضرت صديقه طاهره(س) در خطبه فدكيه 
ت از آنان به عنوان انتظام بخش بيت(ع) و پيروي اممحور بحث است كه به پذيرش امامت اهل

  . اشاره دارد امت و ممانعت از فرقت و واگرايي
پيروي از ما سامان ملت و پيشوايي ما ايجاد امنيت  امامتنا امانا للفرقة؛ و طاعتنا نظاما للملة و«

  .)99، ص1، ج1403(طبرسي، » از تفرقه و پراكندگي است
  ت فوق اضافه شده است.بيت(ع) به عبارها كلمه اهلدر برخي روايت

  .)469، ص1420(شامي،  »و طاعتا اهل البيت نظاما للملة، و امامتنا لما للفرقة«
 ةاالئمامبيت(ع) دو راهبرد جدي در گفتمان وحدت و امنيت بر محور امامت و مرجعيت اهل

امت و اي حساس بعد از رحلت پيامبر(ص) كه امت در امدر برهه راستيناست. اين كالم  الراشدين
آرا و پراكندگي انديشه شدند، يك نوع هنجارسازي در ادبيات سياسي و ديني  خالفت گرفتار تشتت

  اي حل و فصل گردد.صورت ريشهاست تا راه برون رفت از بحران خودساخته جامعه مسلمين به
گيرد. تصدي افراد ديگر قرار ميدر سخن فاطمه(س) رفتار معيار اهل بيت(ع) مورد تصريح 

نيست چراكه كالم و رفتار آنان  وحدت و امنيتكننده دو هدف مهم فردي و اجتماعي مينتأ
  شود.سنجه و معيار تلقي نمي
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است به خصوصيت  آشكاربيت(ع) كه پيشوايي آنان در امت منين در معرفي اهلؤاميرالم
  كند: سنجه و الگو بودن تصريح مي

بيت و آنان كه پرورده نعمت هدايت اهل شود مقايسه كردكسي را با خاندان محمد(ص) نمي
هاي استوار يقين پيامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت پيامبر(ص) اساس دين و ستون

هاي زيرا ويژگي ؛مانده بايد به آنان بپيونددكننده بايد به آنان بازگردد و عقبشتاب باشند.مي
) نسبت به خالفت مسلمين و ميراث واليت به آنها اختصاص دارد و وصيت پيامبر(ص حقّ 

اكنون (كه خالفت به من سپرده شد) حق به اهل آن بازگشت و هم .رسالت به آنها تعلق دارد
احمدي ؛ 2خطبه ،البالغه(نهج دوباره به جايگاهي كه از آن دور مانده بود، باز گردانده شد

  .)76، ص3، ج1419ميانجي، 
كيد قرار أبديلش را مورد تد با ديگران جايگاه بيحضرت در بياني رسا در مقام مقايسه خو

ها به بلنداي سيل علوم از دامن كوهسار من جاري است و مرغان دور پرواز انديشه« دهد:مي
  .)418، ص2، ج1400طاووس، (ابن »ارزش من نتوانند پرواز كنند

(ص) مورد بيت(ع) بعد از وجود مبارك پيامبرسنجه و معيار بودن علي(ع) عضو ارشد اهل
  تصريح نبي مكرم(ص) اسالم است.

اي علي تو به منزله كعبه فرمايد پيامبر(ص) مي بمنزلة الكعبة؛ يا علي انت قال النبي(ص)«
، 2، ج1337و قندوزي حنفي،  ؛31، ص4، ج1351اثير، ابن ؛242، ص3، ج1379شهرآشوب مازندراني، (ابن» هستي

  .)182ص
ليل ددور خود و محل توجه مركزي مسلمين است. به كنندگان بركعبه مركز ثقل طواف

بودن، ديگران بايد در نسبت با كعبه موقعيت خود را تنظيم كنند. علي(ع) سرآغاز سلسله ي محور
مبارك جريان امامت به مثابه استمرار حقيقي پروژه نبوت، گرانيگاه ديني و سياسي مسلمين پس 

گرايي و وحدت اسالمي است كه در كالم المتين هماز رحلت پيامبر(ص) است. اين مركزيت حبل
  عنوان نقشه راه تمركز امت و ممانعت از تفرقه مطرح شده است.خانم فاطمه اطهر(س) به

نقل شده است كه در مود معيار بودن علي(ع)  سنتمحدثين اهلمطلب جالب توجهي از 
منافقين را با عالمت خاصي  ر،گويد ما گروه انصاابوسعيد خدري مي« نظير است.در نوع خود كم

. )179، ص1426ترمذي، ال( »طالب داشتنداي بود كه به علي بن ابيشناختيم و آن بغض و كينهمي
  شد.ورز حضرت بود، منافق شناخته مييعني هر كس دشمن و كينه
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 ؛ محب تو»انه اليحبَك اال مومن و اليبغضك اال منافق«پيامبر(ص) خطاب به حضرت علي فرمود: 
  .)429، ص2ج ،1414 حنبل،(ابن ورز تو نيست مگر منافقمن و كينهؤنيست مگر م

ورزي تيميه حنبلي تندرو معتقد است اصحاب پيامبر(ص) از توصيف شدن به بغضابن
  .)214، ص3، ج1321 ،هتيمي(ابن كردندعلي(ع) اجتناب مي

دم ساالر و نقطه نماي حكومت ديني مربيت(ع) آينه تماماهل امامت حكومت در سايه
  در جامعه بشري است. براساس عقالنيت و حكمتگرايي مردمي التقاي مهندسي رباني و تكليف

حكومت الهي بر اساس مديريت و مهندسي رباني، در كنار تعظيم شعائر ديني و نكوداشت 
هاي الهي و ايجاد زمينه براي ارتقاي معنوي و پارسايي جامعه بشري و زدودن مظاهر آرمان

درصدد طرحي نو و نقشه راه زيست سالم اجتماعي است كه در آن  باشد كهمي شرك و انحطاط
م با تعالي و أشود و زندگي تومناسبات ناسالم در هم شكسته و روابط متعالي جايگزين مي

  رسد.ن انسان با كرامت به سامان ميأش مناسب
كند كه وجه تمايز آن از ن ميهايي بياقرآن در توصيف پيامبر(ص) و جامعه نبوي، مشخصه

  جامعه جاهلي است. 
 انجيل و تورات در خويش نزد را وى وصف كه را درس ناخوانده پيغمبر رسول آن كه كسان همان
 و داردمى بازشان منكر از و داردوامى معروفشان به كه پيغمبرى كنند، پيروى ،يابندمى نوشته

 با را گرانشان تكليف ،كندمى شانحرام را هاىپليد و كندمى شانحالل را پاكيزه چيزهاى
 ياريش و داشته گراميش و آورده ايمان بدو كه كسانى دارد،برمى است بوده آنها بر كه قيدهايى

  .)157 ،(اعراف رستگارانند خودشان آنها اندكرده پيروى شده نازل وى به كه را نورى و اندكرده
بر اراده تشريعي خداوند ت جوامع جاهلي، عالوهتحقق چنين جوامع رباني دور از مناسبا

. )74ص ،1389 قطب،( من و تربيت يافته استؤو مردمي م )202ص ،1374 قطب،(نيازمند رهبر راقي 
چون اراده تشريعي برخالف اراده تكويني الهي قابل نقض است، لذا مجراي عبور اراده تشريعي 

و اختياري مردم است. جنبش و خيزش و  خداوند در مقام عمل و ثبوت، اعمال اراده آزاد
 ،1374 قطب،( هاي دين راستينگيري مردمي نيز نيازمند تربيتي صحيح بر اساس آموزهجهت

  تحت مديريت رهبر راقي اسالمي است. )97ص
سفانه جامعه مسلمين در يك رجعت قهقرايي در مديريت كالن سياسي به مناسبات أمت

ناشي  ايهم با مشكالت عديدهآن ،بيت(ع) جز زمان اندكيجامعه جاهلي برگشت و امامت اهل
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افكنانه، محقق نشد و اهداف متعالي از مدنيت اسالمي تجربه نگرديد و  هاي تفرقهاز كارشكني
بخش به فرجام خوش تاريخ، جامعه ممتاز نبوي(ص) و علوي(ع) را جامعه ديني با نگاهي اميد

  ت.در حكومت مهدوي(ع) به انتظار نشسته اس
از فضايلي است كه او را تبديل به  آكندهعلي(ع) نمونه يك رهبر تعالي جوي رباني است و 

  االضداد نمود و تحسين همگان را برانگيخت.جامع
هاي ممتاز در امام علي(ع) موجب شده در بين انديشمندان غيرمسلمان و وجود خصلت

  ن شكل بگيرد.غيرشيعه يك نوع خضوع و فروتني واقعي در برابر عظمت ايشا
از قول روشنفكر و مصلح عرب مسيحي  »االمام علي صوة العدالة االنسانية«جرج جرداق در كتاب 

الغرب  الشرق و ال االمام علي بن ابي طالب عظيم العظماء، نسخة مفردة، لم ير لها«نويسد: شبلي شميل مي

بديلي است كه نسخه تنها و بي ؛ امام علي بزرگ بزرگان است،حديثا قديما و ال صورة طبق االصل ال
  .)37، ص1، ج1389(جرداق، » شرق و غرب در گذشته و حال مطابق آن را نديده است

 و كمال، صفات از )ع(يعل امام در« :است معتقد بارهنيا درمعتزلي  ديالحد يابابن
 جمع ياتيخصوص يراض نفس و پاك فطرت همراه به شرف و حسب و ده،يپسند اتيخصوص
  .)3ص ،1ج ،1404 د،يالحد يابابن( »است نشده جمع ينام رجال از كيچيه دركه  است شده

علي(ع) نسبت به كساني كه بعد از رحلت نبي مكرم(ص) زمام امور  بن او در برتري مسلم
  نويسد:مي ،دست گرفتندامت را به

ه خالفت داشت و تر و از همه استحقاق بيشتري بمنين علي(ع) از همه فاضلؤكه اميرالمآنجايي از
همانند و روي برگرداندند كه با او در فضل و جهاد و علم و شرف  (خليفه اول) سوي كسيهاز وي ب

  .)157(همان، ص آميز را مطرح كرده استحضرت اين كلمات گاليه، برابر نبود
  :نمايدبا اين جمالت تثبيت ميرا كننده حضرت علي(ع) ابي الحديد خصايل خيرهابن

هاي انكار خصلت ند و قادر بهافضل او معترف م در مورد مردي كه دشمنانش بهچه بگوي«
؛ او فهو رئيس الفضائل و ينبوعها«دهد: او سپس ادامه مي». هايش نيستندنيك و پوشاندن فضيلت

  .)17ص (همان،» هاسترئيس و سرچشمه فضيلت
خالفت حقانيت ها بهاناو افضل از همه بشر بعد از رسول خداست(ص) و از همه مسلم«...

  .)140ص (همان، »بيشتري داشت
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شود، از علي(ع)، ؛ سيل از دامن من جاري مي»عني السيل ينحدر«او پس از نقل جمله 
؛ اشاره »كانه في ذروة جبل، ينحدر السيل عنه الي الوهاد و الغيطان يعني منزلته عليه السالم،« نويسد:مي

هاي كوه ين نقطه قله است كه سيل از آنجا به دامنهبه منزلت حضرت است گويي بر باالتر
تواند اي به بلنداي من نمي؛ پرنده»اليرقي الي الطير«دهد، معني شود. ايشان ادامه ميمي سرازير

ريزد ولي پرنده پرواز كند، از معني سرازيري سيل باالتر است چون سيل از كوهسار به دامنه مي
  .)152ص (همان، گيردوج ميها، بلندتر اتيز پرواز از كوه

 دوم جلد انيپا در 364 سال يمتوفا سنت اهل معروف يعلما و نيمورخ از يمسعود
  :سدينويم »الذهب مروج« نامهب خود معروف كتاب
 آن از شتريب ايدن به) ع(يعل يياعتنايب و زهد فيتوص و واال يهاخصلت و مقامات و فضائل«
 تمام در :دهديم ادامه سپس يو .»بگنجد گريد يهاكتاب اي بكتا نيا همانند يكتاب در كه است
 مكه، از هجرت مان،يا در سبقت همانند داشتند را آن يستگيشا) ص(امبريپ اصحاب كه يفضائل
 كتابت اكرم، رسول راه در جان ميتقد قناعت، صفت حضرت، آن با قرابت امبر،يپ ياري و نصرت

 نيواالتر و نيشتريب) ع(يعل علم، و فقاهت ح،يصح قضاوت زهد، ،ييپارسا خدا، راه در جهاد ،يوح
 اخوت عقد در شدن) ص(امبريپ برادر همانند هالتيفض يبرخ در كهييتاجا است داشته را بهره

  .)425ص ،2ج ،1363 ،يمسعود( كندينم يبرابر او با يكس و است فردتم و تنها ن،يمنؤم
  روپاشي جامعه است.انحراف در رهبري و امامت امت نشانه افول و ف

ها وجود دارد، ضايع كردن اصول، چنگ زدن به ها و دولتچهار عالمت براي افول قدرت«
ريشه و كنار گذاشتن هاي بيانداختن و تصدي امور توسط انسان، پيشايامور فرعي و حاشيه

  .)800، ص1410آمدي، (تميمي »هاي بافضيلتانسان
هاي با فضيلت به حاشيه رانده شوند و زمام امور به اگر در حاكميت سياسي امتي انسان

  شود.اط آغاز ميطمايه بيفتد افول جامعه و انحدست افراد دون
همين دليل هر عملي كه تهديد از امور مورد توجه شارع مقدس است به ،حفظ نظام جمعي

نحو م بهكننده اين وفاق جمعي باشد مردود است. در مهندسي كالم فاطمي(س) به اين امر مه
  .»طاعتنا نظاما للملة« ايجابي تصريح شده است
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كيد شده است كه گرايي اجتماعي تأقش پيشوايي در همنحو سلبي به ندر كالم حكيمي به
  بازخواني معكوس همان واقعيت است.

هاي اخير از قول البالغه در سدهميرزا حبيب اهللا خويي يكي از شارحين بزرگ نهج
داخلي و ناشي از عوامل لسله پرقدرت ساساني را در برابر مسلمين، علل انقراض س ،حكيمي
راس هرم  درداند كه هاي دروني منبعث از چيدمان نامناسب كارگزاران حكومتي ميضعف

  قدرت قرار داشتند.
و قد قيل لحكيم: ما بال انقراض دولة آل ساسان؟ قال: ألنهم استعملوا أصاغر العمال على أعاظم 

يخرجوا من عهدتها، و استعملوا أعاظم العمال على أصاغر األعمال فلم يعتنوا عليها، فعاد  األعمال فلم
ال شد علت انقراض دولت ساسانيان چه ؤاز حكيمي س ؛وفاقهم إلى الشتات و نظامهم إلى البتات

كار گماشتند و آنان از عهده مسئوليت هاي كوچك را در كارهاي بزرگ بهبود؟ گفت: آنها آدم
اعتنايي رغبتي و بيكار گرفتند كه موجب بيهاي بزرگ را در كارهاي كوچك بهامدند و آدمبرني

 به اين دليل اتفاق آنها تبديل به تفرقه و نظامشان دچار فروپاشي شد ؛آنان به امور محوله شد
  . )144، ص11، ج1400(هاشمي خويي، 

ي اين افراد موجب فساد در كارگيري و تصدبه«گيرد: البالغه نتيجه ميشارح بزرگ نهج
  .(همان) »نظام جمعي و اختالل در انضباط اجتماعي شد و نظام را درهم كوبيد

رسان از مصاديق تدبير نادرست سياسي و مديريتي است كه موجب اين مشي آسيب
سفانه در أبود و مت هنگراني پيامبر(ص) براي آينده سياسي جامعه نوپاي اسالمي گرديددل

  آثار مخرب خود را نشان داد. ،بيت(ع) از ساختار قدرتانزواي اهل
؛ از فقر مالي براي امتم نگران نيستم سوء التدبير عليهم ماأخاف على أمتي الفقر و لكن أخاف«

  .)39، ص4، ج1405ابي جمهور، (ابنبلكه از نادرستي تدبير آنها نگرانم 
 حنبل،(ابن سنت ذكر شده است وحدت معنوي در كتب اهل ،مضمون فوق با تغيير عبارت ولي

  .)18، ص2، ج1415القزويني،  ؛137، ص4، ج1414
هاي ايجابي حضرت فاطمه(س) در حضور برادري حضرت رسول(ص) و علي(ع) از استدالل

در رتبه معنوي اين دو بزرگوار است. همچنين  برابريمهاجرين و انصار است. اين شيوه براي اثبات 
 ...اخا ابن« فرمايند.انه نابرابري ديگران را با امام علي(ع) اثبات مياي هوشمندحضرت با مقايسه



  اهميت، ضرورت و جايگاه امامت در نگاه حضرت صديقه طاهره (س) 
  

 

51  

تا، (جوهري بصري،  بي» مردان شمابرادر برادر پسر عموي من است نه  ،؛ پيامبرعمي دون رجالكم

  .)140ص
خاطر بيعت با خليفه اول ايشان بهانه و عذر رافع بن رفاعه زرقي را بعد از خطبه فدكيه به

  پذيرد.با منطقي قاطع و با استناد به حديث غدير نمي
خدا بعد از  ؛»إليك عني، فما جعل اهللا الحد بعد غدير خم من حجة و ال عذر«...فقالت له يردنها: 

  .)122، ص1413(طبري آملي،  ذاشته استغدير براي كسي حجت و عذري باقي نگ
واسطه سرعت در مردم را به »ثقلين«و  »منزلت حديث«حضرت فاطمه(س) با استدالل به 

  فرمايد.گرداني از حق كه در واليت متجلي است سرزنش ميروي
و  »انت مني بمنزلة هارون من موسى«انسيتم قول رسول اهللا (صلى اهللا عليه و آله) و بدا بالوالية: 

آيا فراموش كرديد أحدثتم! و أعجل ما نكصتم؛  أسرع ما ؟! ما...»اني تارك فيكم الثقلين «قوله 

واسطه حديث منزلت و ثقلين با واليت شروع كرد. چه زود عهد را كه  به فرمايش رسول خدا(ص)
  .)125(همان، ص شكني نموده و حق را پايمال نموديد

حصول سقيفه را خالفت معيوب و داراي گسست هاي جالب مايشان با تلخي و استعاره
  داند.اساسي مي

 و سوراخ آن پاى و است، زخم خالفت شتر اين پشت كه بدانيد ولى بگيريد، را خالفت پس
 بر كه خدا ورشعله آتش به و دارد، ابدى ننگ و خدا غضب از نشان و باقى ننگش و عار دار،تاول
 و داشته، قرار خداوند بيناى چشم برابر در كنيدمى چهآن. است متصل يابدمى احاطه هاقلب
طيفور، (ابن گشت بازخواهند گاهىبازگشت كدام به كه دانندمى زودى به كردند ستم كهآنان
  . )31تا، صبي

  بيت(ع) از الزامات وحدت و امنيت است.امامت و مرجعيت اهل
ضرت علي(ع) نماد علمي حفاطمه(س) در كالمي قاطع و با استفهام انكاري مرجعيت 

  دهد.كيد ويژه قرار ميمورد تأ و ،امامت
 »تر هستيد؟عموم و خصوص قرآن عالم كنيد كه از پدر و پسر عمويم بهآيا توهم مي«

  .)701، ص43، جب1403(مجلسي، 
به حقانيت ايشان در  اشارهدر جمله نغز فوق مرجعيت علمي و برتري حضرت علي(ع) كه 

. عطف نام دهدقرار ميبا هندسه كالمي خاص مورد تصريح باشد؛ ميص) جانشيني پيامبر(
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حضرت علي(ع) به نام پيامبر(ص) و مقابله آن دو با جمع مخاطب و جمله استفهام انكاري، براي 
  تثبيت موقعيت ممتاز علي(ع) در بين صحابه بعد از رسول خدا(ص) است.

است اما برتري ديگران مورد  اجماعيي بيت(ع) در بين متفكرين اسالمفضايل و مناقب اهل
  بيت(ع) است.اختالف است. پس بهترين گزينه براي وحدت اسالمي پيشوايي اهل

  رساند.را به اثبات ميسنت ادعاي فوق جا مانده از دانشمندان اهلشواهدي از متون به
حنبل مد بن ديگر صحابه از نظر اح حجر، فضايل و مناقب علي(ع) نسبت بهگزارش ابن بهبنا

نويسد: حنبل ميايشان از ديدگاه احمد بن در مورد فضايل  حجر هيتمينظير است. ابنبي
فضايل علي زياد و مهم و مشهور است و احمد گفته است فضايلي كه براي علي در احاديث نقل «

  . )121، ص1385(الهيتمي المكي،  »شده است براي هيج كسي نقل نگرديده است
ييد قرار گرفته است أمورد ت »مستدرك حاكم نيشابوري«و  »تفسير ثعلبي«در متن روايت 

   .)322، ص3ج ،1411 الحاكم النيشابوري، ؛81، ص4ج ،1422 (ثعلبي،
منين علي(ع)، امام حسن مجتبي(ع) سبط اكبر رسول خدا(ص) در ؤپس از شهادت اميرالم

مسند «ين روايت در چند جاي اكند. اي منزلت علي(ع) را خطاب به مردم توصيف ميخطبه
؛ »االخرون يدركهال و بعلم االولون يسبقهلم باالمس رجل فارقكم لقد« وارد شده است. »حنبلابن

ديروز مردي از شما مفارقت كرد كه در علم از پيشينيان كسي بر او پيشي نگرفته و از پسينيان 
  .  )425، ص1، ج1414 حنبل،(ابن او نخواهد رسيدكسي به 

 يثبتلم من« گفت:حنبل شنيدم ميگويد: از احمد بن بوسعيد هشام بن منصور بخاري ميا

تر اش گمراه؛ كسي كه امامت علي را ثابت نداند از االغ خانه»اهله حمار من اضل فهو لعلي االمامة
  . )163تا، صالجوزي، بي(ابن است

 گويي؟مي چه تفضيل هباردر« كرد، گفتم:مي نقل را سفينه حديث پدرم گفت: عبداهللا
علي  فرزندماي « :گفت طالب؟ ابيبن  علي و: گفتم. عثمان و ابوبكر، عمر خالفت درباره گفت
  . (همان) »نيست مقايسه قابل آنها با كس است، هيچ بيتاهل ابي طالب از بن

  بارهدر عبداهللابااي  گفت: او به بوديم، مردي حنبل احمد بن گفت: نزد منصور بن محمد
 من كه: «علي گفت "»النار قسيم أنا« قال:، علياً أنَّ" گوييمي چه كنممي روايت كه حديثي
) ص(پيامبر از كه كنيمي انكار را حديث نايآيا « گفت: احمد پس »هستم؟ آتش هكنند تقسيم
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 تو داردنمي دوست »؟منافق الّا يبغضك ال و مؤمن الّا اليحبّك«: علي گفت به است، كه شده روايت
 در گفتيم كجاست؟ منؤم بله، گفت: گفتيم. منافق مگر را تو داردنمي دشمن و منؤم مگر را

 »است آتش كننده تقسيم علي گفت: پس در آتش، احمد گفتيم كجاست؟ بهشت، گفت: منافق
  . )320، ص1، ج1419(البغدادي الحنبلي، 

 درباره و آمدند كرخ ازاي بودم، طايفه نشسته پدرم پيش گفت: روزي احمد بن عبداهللا
كردند. مي طالب، صحبت ابي بن علي خالفت و عثمان خالفت عمر و خالفت و بكرابي  خالفت
علي و  في القول اكثرتم هؤالء، قد يا«گفت:  و كرد بلند را سرش شد، پدرم طوالني و زياد صحبت

 را خالفت، علي همانا گفتيد زياد او خالفت و علي درباره ؛زينّها شماها علّي بل علياً تزين لم الخالفة
  . )163تا، صالجوزي، بي(ابن» بخشيد زينت را علي، خالفت بلكه نبخشيد زينت

روايت نقل شده است،  819 ،حنبل در مستند علي بن ابي طالبابن المسنددر كتاب 
اد روايت نيست. طبق اعتق 561كه مجموع روايت منقول از مسند سه خليفه بيشتر از درحالي

دليل صحابه بودن و قرابت  ايمان آورده و به اين چهار نفر از ابتداي دعوت اسالم، سنتاهل
امام علي(ع) از عمر مالزم آن حضرت بودند. تلقي علمي  (ص)، تا پايانفاميلي با پيامبر

نحوي كه اگر  بسيار بيشتر از مجموع آنها بوده است به المسندپيامبر(ص) طبق نقل كتاب 
هاي مسند منقول سه نفر را از مسند امام علي(ع) كسر نماييم باز هم مسند امام موع روايتمج

  . )15- 338، ص1، ج1414حنبل،(ابن روايت بيشتر است 258علي(ع) حاوي 
ويل برخي احاديث أتيميه از انديشمندان تندرو و ضد شيعي حنبلي با وجود انكار و تابن

ورت نماياني به برتري آن حضرات در بسياري از موارد اعتراف صبيت(ع)، بهمشير به فضايل اهل
  كرده است.

هاشم برترين تيميه قريش برترين در بين امت و بنيحنبل سلف مورد احترام ابناز نظر ابن
تيميه هم معتقد است علي(ع) افضل . ابن)136، ص1، ج1414/1994 حنبل،(ابنقريش است 

  .)496، ص4تا، جتيميه، بي(ابن از پيامبر(ص) است هاشم بعدبيت(ع) و افضل بنياهل
  هاي فوق افضليت علي(ع) بعد از پيامبر(ص) در بين امت است.نتيجه طبيعي گزاره 

سنت اهل ائمه سيره از نحوي به عيد نماز و شهر در جمعه نماز دو اقامه جواز خصوص در
  است. حجت تيميهابن خود و آنان براي بيت(ع)اهل عملي رفتار گويي صرف كه كندمي نقل خبر
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... احمد بن حنبل و بسياري از  سنَه؛ فيما عليا يتبعون العلماء من كثير حنبل وفاحمد بن ... «
  . )205، ص3(همان، ج »كنندسنت علي را در هر سنتي كه بنيان گذاشته تبعيت ميعلماي اهل

حنبل احمد بن  تبعيت دمور كردمي سيسأت علي(ع) كه سنتي هر نويسدمي كليت با او
 احترام مورد و مطاع سلف نزد در حضرتعلمي  مرجعيت پذيرش از ناشي امر نايكه  بود
  . است تيميهابن

، 35تا، ج(همان، بي السادة هوالء قبيل از بيت(ع)اهل مورد ائمه تيميه درابن اجاللي تعابير

 ،)121، ص2(همان، ج منينؤالم السادات اجالء من ،)117، ص2، ج1321(همان،  االخيار سادة ،)126ص
علمي  مشير به مرجعيت )124(همان، ص المطاع البيت اهل و )105، ص4(همان، ج حجة العترة اجماع
  بيت(ع) است. اهل

سازي مناسبي هاي مشترك اسالمي است. اگر در امت اسالمي اجماعبيت(ع) از سرمايهاهل
افتاد و تمدن اسالمي در بستر تاريخ با آن محوريت مي بيت(ع) اتفاقدر مورد جايگاه واقعي اهل

گرايي مطلوب افتاد و همبار امت اسالمي اتفاق نميسفأگرفت، تفرقه موجود تقويم شكل مي
 تگرفت و برتري جوامع اسالمي در مقام ثبونظر پيشوايان واقعي دين شكل مي مورداسالمي و 

  رسيد.منصه ظهور ميبه
لمين به شكل ديگري رقم خورد و پس از رحلت جانگداز پيامبر اما تاريخ تمدن مس

هاي مردود و غير رحمت(ص) نزاع بر سر جانشيني درگرفت و در غيبت اهل بيت(ع) با مالك
  مسموع زمام امور در دست ديگران قرار گرفت.   

 دانداختالف پنجم را در امامت مي ،شهرستاني در مورد اختالفات مسلمين در صدر اسالم
كه بزرگترين اختالف بود چون در طول زمان در مورد هيچ مسئله ديني به اندازه امامت 

  .)31، ص1تا، جشهرستاني، بيال( شمشير كشيده نشده است
نويسد: امام علي(ع) پذيرش حكومت را امر ديني و از باب وجوب نهي از ابي الحديد ميابن

ديني است. چون با حضور مردم و انعقاد داند كه پذيرش و استمرار آن يك فريضه منكر مي
مورد حمايت كه شود و در پرتو حكومت مشروع اسالمي وفاداري به مفاد آن واجب مي ،بيعت
  .)202، ص1، ج1404ابي الحديد، (ابن آيدعمل مي از تعدي ظالم ممانعت بهاست، امت 
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  مبارزه تمام عيار حضرت فاطمه(س) در دفاع از مقام واليت و امامت
با رفتار ايجابي  كه از مسير تعيين شدهبا حاكميت بعد از رحلت پيامبر(ص)  ضرت فاطمه(س)ح

  و سلبي به مخالفت پرداختند.
نويسان دفاع از حريم واليت را در ممشاي عملي حضرت صديقه  محققين و سيره

  .)220، ص1394(برهاني،  دانندطاهره(س) تا مرز شهادت مي
مداري حضرت فاطمه زهرا(س) و دفاع تصريح دارد كه واليتاز انديشمندان شيعه معاصر 

از حضرت علي(ع) به عنوان امري شخصي و فردي نبود بلكه در واقع مسئله امامت امت و اصل 
اسالم بود و به همين دليل حركت ايشان در راستاي حمايت از امت اسالمي و رسالت مكتبي 

  .)26 ،22، 9، ص1376الدين، (شمس آيدشمار ميبه
امر زمان خود به پيروان خويش درس عملي دفاع از واليت ايشان با فرمانبري از ولي

  .)227- 228، ص1375(احمد،  آموختمي
 از گفتاركه با همچناندهد كه ايشان بررسي سيره عملي و تعليم گفتاري حضرت نشان مي

در عرصه عمل به ش خويبا تمام وجود كردند، حمايت ميديني  جامعه ركن عنوانبه صالح ولي
  از واليت پرداخته و در اين مسير مقدس جان پاك خويش را فدا نمودند. دفاع

 بودند واقف) واليي( حق حكومت تداوم و برپايي در مردم مهم نقش به) س(فاطمه حضرت
، 1377(نصيرپور،  شدند قدمپيش) ص(پيامبر رحلت از بعد) ع(علي از حمايت و ياري در خود و

  .)133، 132، 50، 47ص
و براي طلب ياري از انصار به آنان شدند بعد از واقعه سقيفه فاطمه(س) بر حيواني سوار 

. آنان گفتند: اي دختر پيامبر اگر همسرت پيش از ابوبكر از ما خواسته بود وي را ندمراجعه كرد
  .)230، ص5، ج1383(پاكتچي،  دانستيمبا او برابر نمي

را با  هزينه سنگين حضرت فاطمه(س) در دفاع از امامتاقبال سيد بن طاووس در كتاب 
  تي آكنده از حزن بيان نموده است:جمال

 اهللا، و بضعة لحمه و صميم قلبه؛ المكسور ضلعها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها، فاطمة بنت رسول«

» تفاطمه پاره تن و محبوب قلب پيامبر(ص) همان پهلو شكسته، همسر مظلوم، فرزند مرده اس
  .)166ص، 3، ج1376طاووس، (ابن
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كند كه گفت: از حضرت امير سؤال شد براى چه نباته نقل مياز ابن امالىصدوق در كتاب 
شبانه دفن شد؟ فرمود: براى اينكه آن بانو بر گروهى خشمناك بود، لذا دوست  بود كه فاطمه

دوست داشته باشد حرام اش حاضر شوند و بر كسى كه آن گروه را نداشت براى تشييع جنازه
  .است كه بر بدن فرزندان آن بانو نماز بگذارد

ييد مورخين و محدثين أهجوم به خانه فاطمه(س) و دفاع حضرت از حريم واليت مورد ت
فريقين است. شيعه ايشان را اولين شهيده در دفاع از حريم واليت و امامت به حق اهل بيت(ع) 

  داند.مي
كه خشمناك بود برجست و خالد بن وليد را با درحالى خليفه دومپس از اين جريان(سقيفه) 

شدند. در آن  ايشان دستور داد تا هيزم و آتش برداشتند و متوجه خانه حضرت قنفذ خواست، به
موقع حضرت زهرا(س) پشت در نشسته بود و جسم آن بانو پس از رحلت رسول خدا(ص) ناتوان 

در خانه على رسيد دق الباب كرد و فرياد زد: يا بن ابى ه بهمچنان رفت و  خليفه دوم شده بود.
ه ب گذارىطالب! در را باز كن! حضرت زهراى اطهر(س) به وى فرمود: ما را با تو چه كار كه نمي

ه گفت: در را باز كن! و اال آتش ب (س)حضرت فاطمهه ب اوعزادارى خويشتن مشغول باشيم!؟ 
و در خانه را آتش زد، وقتى در سوخت او در را باز كرد!  گاه آتش خواستزنيم! آنجان شما مي

(مجلسي،  در همين موقع بود كه حضرت زهرا(س) در مقابل وى قرار گرفت و فرياد زد: يا ابتاه! ...

  .)212، ص43، جالف 1403
 طمةفا فلقيته قيس معه و عمر فجاء يبايع، فلم البيعة على يريده السالمعليه عليّ الى ارسل ابابكر ان

ابوبكر افرادي را براي  نعم؛: قال بابي عليّ محرّقا اتراك الخطاب بن يا: فقالت الباب على السالمعليها

همراه قيس آمد و فاطمه(س) خانه علي(ع) فرستاد و حضرت از بيعت امتناع كرد. عمر به بيعت به
ام را آتش بزني؟ انهخواهي درب خپشت درب خانه با او برخورد نمود و فرمود: اي پسر خطاب مي

  .)241ص ،3ج تا،بي الهدي،علم( عمر گفت: بله
علت آن را حادثه تلخ  ،محدثين و مورخين ضمن تصريح به شهادت حضرت فاطمه(س)

  دانند.بعد از سقيفه كه در موضوع جانشيني منعقد شده بود، مي
عشرة من الهجرة و كان دىلثالث خلون منه سنة احاآلخرة يوم الثالثاءقبضت فاطمة(ع) في جمادى

سبب وفاتها انَ قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بامره فاسقطت محسنا و مرضت من ذلك 
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شنبه سوم جمادي از سال يازده هجري وفات نمود. دليل وفات ايشان سه فاطمه(س) مرضا شديدا؛

اين واقعه محسن سقط  دستور او با قالف شمشير به او ضربه زد. دراين بود كه قنفذ غالم عمر به
  .)170، ص43، جالف 1403(مجلسي،  شد و فاطمه(س) به بيماري سختي مبتال گشت

زده و و آشوب ناامنعلي(ع) در يك فضاي  حقّدفاع تمام عيار صديقه طاهره(س) از امامت به
  تلخ سياسي انجام گرفت و ايشان سپر بالي دفاع از جايگاه امامت گرديد.

  به خانه فاطمه(س) بدون تعرض به آن حضرت(س) نقل شده است. جومهدر منابع اهل سنت 
(اعضاي خاندان پيامبر) كه به خانه فاطمه(س) پناه  هاشمعمركساني را از خانواده بني«

برده بودند تهديد كرد و آنها را از آن بيت اخراج نمود و اگر اين اقدامات نبود امر خالفت براي 
  .)174، ص1، ج1404ي الحديد، اب(ابن »شدابوبكر تثبيت نمي

  اند.البته برخي محققين غير مسلمان به تعرض نيز تصريح كرده
عمر «كند: انگيز را به اين شرح نقل ميطرف اين واقعه غمعنوان محققي بيمادلونگ به

(فاطمه) بيرون آيند و با ابوبكر بيعت كنند. در غير اين صورت خانه  تهديد كرد كه همه از خانه
  . )81، ص1385(مادلونگ، » با اهلش) به آتش خواهد كشيد( را

  نتيجه
در  شدهن يك برنامه حسابمبيّ  ،ايشانبررسي گفتار و عمل حضرت زهرا(س) در مدت كوتاه عمر 

سازي و طرح موضوع امامت و پيشوايي امت اسالمي است. ايشان با بيان نقاط عطف به گفتمان
سازي در فرهنگ اعتقادي و سياسي مسلمين نسبت به عو درصدد اجما اقدام كردندهنجارسازي 

م با امنيت از اهداف شارع مقدس در أند يكپارچه توم. زندگي نظامنداين موضوع محوري برآمد
تشريع قوانين است و عملياتي شدن آن بستگي تامي به زعامت جامعه دارد. حضرت در بياني 

بخش و پيشوايي آنان را قوامدانند ميو فردي بيت(ع) را موجب نظم اجتماعي صريح اطاعت از اهل
. صديقه طاهره(س) در عمل هم براي تشكيل اين شمارندميامنيت و ممانعت از واگرايي و تفرقه 

داري استمرار مهندسي اجتماعي متحمل هزينه سنگيني شدند. ايشان اولين قرباني مظلوم طرف
اين فداكاري مسير روشن مسلمين و  . حضرت فاطمه(س) باهستندخط نبوت در پروژه امامت 

همين دليل ميزان انحراف آن را نشان دادند. تمدن اسالمي بر اساس نظام واليت شكل نگرفت و به
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جهاني مهدوي(ع) بازتوليد شده و امنيت و  حكومتجامعه نبوي(ص) در فرجام خوش تاريخ در 
  بيت(ع) محقق خواهد شد.اتحاد مورد توقع در سايه پيشوايي اهل

  فهرست منابع
 .كريم قرآن - 
  نهج البالغه. - 
 قم: ابراهيم، محمد ابوالفضل تحقيق ،البالغهنهج شرح اهللا، هبة بن عبدالحميد الحديد، ابيابن -

 .ق1404 النجفي، المرعشي اهللا يتآ مكتبة

 دار قم: ،الدينية االحاديث في العزيزية اللئالي عوالي الدين، زين بن محمد جمهور، ابيابن -

 ق.1405 للنشر، الشهداء دسي

روت: دار االحياء التراث ، ترجمه سيد مرتضي توسليان، بياسدالغابةاثير، علي بن محمد، ابن -

 .ق1351العربي، 
، الجديدة ، بيروت: داراآلفاقمناقب االمام احمد بن حنبلالجوزي، ابوالفرج عبدالرحمن، ابن -

 تا.بي

 محمد الرحمن عبد ترتيب و جمع ،فتاوي مجموع ،عبدالحليمبن تيميه، تقي الدين احمد ابن -
 .تابي العارف، مكتبة المغرب: - الرباط قاسم، بن

 .ق1321 ،االميرية الكبري المطبعة مصر: ،النبوية السنة منهاج ،ــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 .ق1414دارالفكر،  بيروت: ،الثانية الطبعة ،المسند احمد، حنبل،ابن  -

(البن  طالب عليهم السالمبيامناقب آل ب مازندرانى، محمد بن على، شهرآشوابن -
 ق.1379 ،عالمه :، قمشهرآشوب)

 دفتر ، قم:السنة فى مرة يعمل فيما الحسنة باألعمال اإلقبالطاووس، على بن موسى، ابن -

 .1376 اسالمى، تبليغات
 .ق1400 ،خيام :مق ،الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ــــــــــــــــــــــــــ  -

 .تاالرضي، بى الشريف قم: ،النساء بالغات طاهر، ابي بن احمد طيفور،ابن -
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، قم: دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، 2، چفاطمه الگوي زندگياهللا، احمد، حبيب -
1375.  
، دار الحديث: ، قممكاتيب الرسول صلّى اهللا عليه و آله و سلّماحمدى ميانجى، على،   -
 .ق1419
 .1391، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، امنيتافتخاري، اصغر،  -
  .1371 ،دار الكتب اإلسالميةقم: ، المحاسنبرقى، احمد بن محمد بن خالد،  -

 .1394، قم: بيت االحزان، 2، چفاطمه تجليگاه انوار آفرينشبرهاني، سيد مجتبي،  -
، حققه الدكتور ابلةالحن طبقات يعلي، ابي بن محمد ابوالحسين، الحنبلي، البغدادي -

 .ق1419، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةعبدالرحمن بن سليمان العثيمين، رياض: 

 .1383، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، دايرة المعارف بزرگ اسالميپاكتچي، احمد،  -

 .ق1426، ةالعصري ةمكتب، بيروت: ترمذي) السنن(سنن، سورة بن عيسي الترمذي، محمد بن -

 ،اإلسالميةدار الكتب ، قم: 2چ، غرر الحكم و درر الكلمدى، عبد الواحد بن محمد، تميمى آم -

 ق.1410

 دار بيروت: ،القرآن تفسير عن البيان و الكشف ابراهيم، بن احمد اسحق ابو نيشابوري، ثعلبي -
 .ق1422 العربي، التراث احياء

قم:  خسروشاهي، ديها سيد ترجمه ،االنسانية العدالة صوة علي االمام جرج، جرداق،  -

 .1389 كتاب، بوستان
تهران: نشر (مجموعه مقاالت)، ، مشاركت سياسي احزاب انتخابات ،جمعي از نويسندگان -
 .1378سفير، 
 .تابى ،الحديثة نينوى مكتبةتهران:  ،فدك و السقيفة العزيز، عبد بن احمد بصرى، جوهرى -

 القادر عبد تحقيق ،الصحيحين علي مستدرك عبداهللا، ابي بن حافظ النيشابوري، الحاكم -
 .ق1411 ،العلمية الكتب داربيروت:  عطا،

 آستانةمشهد:  ،السالم عليهم االئمة احكام الى األمة هداية حسن، بن محمد عاملى، حر -

 ق.1414 ،اإلسالمية البحوث مجمع ،المقدسة الرضوية
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- قتل الحسين عليه(م تسلية المُجالس و زينة المَجالسحسينى موسوى، محمد بن أبي طالب،  -

 .ق1418، مؤسسة المعارف اإلسالميةقم: ، السالم)

منهاج الكرامة في مطهر (عالمه حلي)، يوسف بن الدين، حسن بن حلي، ابو منصور جمال -
 تا.جا: مؤسسه عاشورا، بي، بيمعرفة االمامة

دمشق: /بيروتجلد، 1، مفردات ألفاظ القرآنصفهانى، حسين بن محمد، اراغب  -
 ق.1412، الشاميةالدار/لمدارالق

 .1386، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، منشور عقايد اماميهسبحاني، جعفر،  -
 .1371اسالم،  ات، تهران: انتشارفرهنگ بزرگ جامع نوينسياح، احمد،  -
 ق.1420 مدرسين، قم: جامعه ،االئمة مناقب فى النظيم الدر حاتم، بن يوسف شامي، -

 .1376م: دارالفكر، ، قبانوي نمونهالدين، مهدي، شمس -
 .تابي دارالفكر، بيروت: ،النحل و الملل عبدالكريم، بن محمد الشهرستاني، -
مرتضى،  مشهد: نشر ،)للطبرسي( اللجاج اهل على االحتجاج على، بن احمد طبرسى، -
 .ق1403
  ق.1413، ، قم: بعثتاالمامة دالئل ،رستم بن جرير بن محمد صغير، آملى طبرى -

 ق.1415، اسماعيليان ، قم:4چ ،الثقلين نور تفسير ،جمعة بن على عبد الحويزى، العروسى -

 .تابي الصادق، موسسةجا: بي ،االمامة في الشافي مرتضي، شريف الهدي، علم -

 .1385، تهران: نشر جهانگير، راهكارهاي تأمين و توسعه امنيتفر، ناصر، علوي -
 .ق1415، بيروت: دارالفكر، جه)ما ابن السنن(سننيزيد،  محمد بن القزويني، ابوعبداهللا -
 .1374اطالعات،  زنگنه، تهران: صباح ، ترجمهاسالمي بيداريمحمد،  قطب، -
جوان،  انديشه ، تهران: كانون2چ جوادمحدثي، ، ترجمهگويندمي چه سكوالرها، ـــــــــــ  -
1389. 
 ،بلخي حسيني كالمي خواجه به معروف ابراهيم شيخ بن سليمان شيخ حنفي، قندوزي -
 .1337 رجمهر،زتوسليان، تهران: بو مرتضي ترجمه ،المودة ينابيع

، ترجمه احمد نمايي، جواد قاسمي، محمد جانشيني حضرت محمد(ص)مادلونگ، ويلفرد،  -
 .1385هاي اسالمي آستان قدس رضوي، ، مشهد: بنياد پژوهش2جواد مهدوي، حيدررضا ضابط، چ
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، 2، چاالطهار االئمة اخبار لدرر الجامعةبحاراالنوار  محمدتقى، بن محمدباقر مجلسى، -

 .(الف) ق1403العربي،  التراث احياء بيروت: دار
 43 جلد ترجمه(، السالم عليها زهرا حضرت زندگانى ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
 .ق (ب)1403 تهران: مهام، روحانى، ترجمه ،)األنوار بحار

 .1363، دارالهجرة، قم: الجواهر ادنو مع الذهب مروجحسين،  ابن مسعودي، علي -

 .1384، تهران: نامن، فرهنگ معينمعين، محمد،  -
 .1377، اصفهان: مؤسسه فرهنگي هنري رزمندگان اسالم، زندگاني فاطمهنصيرپور، محمدقاسم،  - 
منهاج البراعة في شرح نهج البالغة و تكملة منهاج البراعة هاشمى خويى، ميرزا حبيب اهللا،  -
 ق.1400 ،مكتبة اإلسالمية هران:، ت4چ ،(خوئى)

 الطبعة ،الزندقة و البدع اهل علي الرد في المحرقة الصواعق احمد، حجر،ابن المكي،الهيتمي -

  .ق1385 ،القاهرة مكتبة قاهره: ،الثانية


