
 

 

 عباس( با ابنالسالمهمای)عل طالبیاببنیحضرت امام عل یها و گفتگوهانامه یسند و محتوا

 1بتول ایالقی حسینی

 چکیده 

عباس،) که یکی ازنزدیک السالم( با ابنها و گفتگوهای امام علی بن ابی طالب )علیهاسناد و محتوای نامه 

امیرالمومنین)ع( بود،و حضرت وی را مخاطب دردها ورازهای خود ترین خویشاوندان وکارپردازان حکومتی 

تواند به عنوان الگویی دینی و نخست،  می قرار داده است (از موضوعات مهم و مورد توجهی است که در درجه

دوم برای آحاد جامعه،)که می خواهند در مسیر مستقیم الهی قرار  متقن برای مسووالن امور مملکتی و در درجه

 یرند (،  چراغی فروزان باشد.گ

روشی که این تحقیق بر پایه ی آن سازماندهی شده ،حدیثی تاریخی است که تکیه بر اسنادمکتوب به 

شود و در صدد این است که بعد پی گیری میعمدتاً بر پایه ی استدالل های عقالنی  وتحلیلی  –توصیفی  شیوه

کتاب شریف نهج البالغه ،متن نامه یا خطبه نهج البالغه را در از بیان کلیات و توضیحی در مورد ابن عباس و 

فصل آخربیان نماید وحداقل دو یا سه سند را در هر خطبه و یا نامه به صورت جدول بندی شده مقایسه و 

بازگوکند که موارد اختالفی و افتراق بعضی از منابع مشخص گردد،در مرحله دوم  تاریخ صدور نامه ،ودر انتها 

مباحث محتوایی این مجموعه در دو بخش مجزای الف( اخالقی ،اعتقادی و  .ی آن، بحث می گرددمحتوا

 ب(سیاسی برمحور کتاب شریف نهج البالغه می باشد.

نتیجه وثمره ای که بر این کار مترتب می گردد این است که سند و محتوای این نامه ها در زمینه ی 

می گردد و راهکارهای ویژه ای از جمله توجه به سرای آخرت مسائل اخالقی و اعتقادی و حکومتی مشخص 

،فکر کردن در مورد مرگ،تحمل طاقت فرسا در برابر مشکالت ،مدارابا مخالفان حکومت با تاکید بر دو عنصر 

عدالت و امانت در برخورد با بیت المال ،رعایت تقوا و والیت مداری و پرهیز از تفرقه و چند دستگی اجتماعی 

 ی که اساس دینداری و پایداری حکومت دینی را تهدید می کند سفارش می نماید .ومسائل

 السالم( وابن عباس  ، امام علی )علیهنامه ،  خطبها ،محتو، سند   : هاکلیدواژه
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