فصلنامة علمي -پژوهشي تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س)
سال یازدهم ،شمارة  ،1393 ،2پیاپی 22

قرابت قرآن و نهجالبالغه

در بیان اوصاف پیامبر اکرم (ص)
شهین قهرمان ایزدی
منصور پهلوان

1

2

تاریخ دریافت19/3/02 :
تاریخ تصویب19/7/00 :

چکیده

ارتباط مستمر حضرت علی (ع) با قررن

حضرور اینرا در

خانة حی ارتباط با منبع ن  ،سبب اثرپذیری نهجالبالغه از
قرررن کررری شر ا اسررتن ایر اثرپررذیری ،گذشررته از حرروز

لفظی 3در حروز معنرایی نزرق قابرش منراا ا اسرتن بنرابرای ،
منظور از اثرپذیری تنهرا اسرتناد بره نیرات یرا الفران قرننری

نزست ،اگرچه ن ا مطلب مهمی است؛ بلکه ایر کترا از

9ن عضو ازئت علمی داننگاا القارا؛ Ghahraman37@yahoo.com

0ن استاد داننگاا تهرا ؛ pahlevan@ut.ac.ir

3ن منظور از حوز لفظی ،استناد حضرت به نیات قرن یا استفادا از اژااای قرننی استن
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(ص)

نظر معنایی ،در امة موارد از کالم الهی م د گرفتره امکرا
تطبزق در موضوعات مختلف برایش فراا استن

ارتبرراط د سررویة قرررن

امررام (ع) ،از سررویی اثرپررذیری

نهجالبالغه از قررن را درپری داشرته اسرت از سروی دیگرر

کالم امام (ع) در بسزاری موارد تفسزر قرن استن به عبرارتی

دیگر ،نهج البالغه بره تبزرز مالمرالت تفسرزر نیرات قررن

پرداخته است که با توجه به ایالاز قرن میتوان در شرناخت

بهتر ن نقش مهمی داشته باشر ؛ بررای ملرا

قتری خ ا نر

رسو اکرم (ص) را اسو نزکو معرفی میکن  ،حضرت علی

(ع) با استفادا از الفان مسا ی یا منابه با اژ قررن بره بزرا

مطلب قرن میپردازد با ذکر دالیرش شرواا مختلرف از

نحررو زنرر گی ر پ پزررامبر (ص) نیرره را تبزررز
میکن ن

تفسررزر

گذشته از اسوابود پزامبر (ص) ،تالپ برای ار ایت مرردم،

امانت اری پراکی اجر اد اعقرا ازجملره ا صرا پزرامبر
(ص) اسررت کرره قرررن

نهررجالبالغرره در بزررا ن نقدیکرری

خاصری دارنر ن ایر پر اش نزررق برره تطبزررق معنررایی قرررن
نهجالبالغه در بزا ن اا میپردازدن

کلیدواژه هاا :قررن  ،نهرجالبالغره ،ا صرا

پزرامبر (ص)،

تطبزق معنا ،اسوابود پزامبر (ص)ن

 .1بیان مسئله

رابطة نهجالبالغه با قرن یا اثرپذیری نهجالبالغه در حوزااای لفظی از دیربراز مرورد توجره

ان ینمن ا اسالمی ،به ی ا متخصصا علوم قرن
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ح یث برودا در ایر زمزنره تراکنو
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پ اشاای مختلفی صورت گرفته استن پ اشاای انالامش ا در حوزااای لفظی کامش
نزست؛ اما سه پ اش در حوز معنایی ،بسزار کمتر است تألزفاای انالرامشر ا در ایر

حوزا بزنتر در مبحث الهزات 9استن

ی گی شخصزت حضرت علی (ع) ارتباط اینا با منبع حی اثرپذیری نهرجالبالغره از

قرن  ،اموارا داننمن ا را بر ن داشته است که نسبت به تطبزق ای اثر بقرگ برا قررن در

موضوعات مختلف تالپ کنن ؛ امرا سرعی ننرا برا توجره بره گسرتردگی محتروای قررن

نهجالبالغه ،اعالم بینزازی از پ اش را بهدنبا ن اشته استن

نهجالبالغه به چه مزقا از قررن ترأ ثزر پذیرفتره اسرتچ چره ارتبراای برا قررن داردچنیرا

میتوا نهجالبالغه را تفسزر قرن قلم اد کردچ ایر ارا پرسرشارای اساسری در ایر زمزنره

است ن در ای پ اش به بررسی تطبزقی ا صا

نهرجالبالغره

پزامبر اکررم (ص) در قررن

میپردازی ن تاکنو پ اش مستقلی در ای زمزنه صورت نگرفته استن

نهجالبالغه در جمالت زیر به ارتباط مستمر حضررت علری (ع) برا پزرامبر اکررم (ص) از

کودکی تا انگام رحلت ،اشارا کردا است:

الف« .وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِاللَّهِ (صلىاهلل عليه و آله) بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةةِ وَ الْمَِِْْلَةةِ

الْخَصِيصَةِ» (خطبة )032ن

0

« .وَ أَنَا مِنْ رَسُولِاللَّهِ كَالصِّْْوِ مِنَ الصِّْْو ِ 3وَ الذِّرَاعِ مِنَ الْعَضد» (نامة )24ن

2

جن «لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُاللَّهِ (صلىاهلل عليه وسلم) وَ إِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي» (خطبة )917ن

9

9ن کسانیکه در ای زمزنه به پ اش پرداختهان  ،عبارتانر از :صرافی گلاایگرانی لطرفاهلل (الهزرات در نهرجالبالغره)،

محم ی اشتهاردی محم (نیات قرن

گفتار پزامبر (ص) در نهجالبالغه) ،مصطفوی سز جواد (رابطرة نهرجالبالغره برا

قرن ) ،جوادی نملی (حکمت نظری عملی در نهجالبالغه قررن ) نقزبری فاامره (قررن

نهجالبالغه)ن البته ،اما گونه که از عنا ی کتا اا معلوم است ،در برخی از موارد ارتباط قررن
کلی ،مورد بحث قرار گرفته به ذکر نمونهاایی از ای ارتباط بسن ا ش ا استن

علروم معرار ن در
نهرجالبالغره برهارور

0ن « شما از منقلت م در نقد رسو اهلل نگاا استز  ،ا از جهت خوینا ن ى ا از جهت حرمت خاصى کره برراى
م مىشناخت» (خطبة  ،032ترجمة نهجالبالغه؛ نیتى)419 :9372 ،ن

3ن در برخی از نسخهاا «کالضوء م الضوء» نزق گفته ش ا است (نامة )24ن

2ن م
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رسو خ ا مانن د شاخهای که از یك تنه ر یز ا باشن

نسبت به ا چو ساع

باز استز (نامة )24ن
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ا

(ص)

از بزا مطالب مذکور ،تنها یك ارتباط د ستانه ،یا یك قرابرت شخصری یرا حتری
پزنوا نزست؛ بلکه بزا نسبتی استن امانن د نوری که از یك منبرع

یك ارتباط بز پزر

سرچنمه می گزرن یا د شاخه که از تنة یك درخت ر یز اان

از یك منبرع احر خبرر

میدان ن

بره اعتقراد برخرری شرارحا نهررجالبالغره ،افتخرار حضرررت برر موقعزررت مقرامی کرره در

نهجالبالغه از ن سخ میگوینر  ،امرا مقرامی اسرت کره خر ا رسرو (ص) در مروارد
مختلف به اینا اعطا کرداان (اب ابی الح ی  :9337 ،ج )019 /91که تعبزر به نفر

(ص) در نیة مبااله (ن عمرا  ،)19 /داشت منقلت موقعزت اار

پزرامبر

نسبت بره موسری (در
3

ح یث منقلت) ،0امر خ ا ن به پزامبر (ص) بررای ابرالس سرور برائرت  ،تعبزرر پزرامبر (ص)
نسبت به حضرت بهعنوا «ع یش نفسی» (امرا ) از ن جملره اسرتن چنرز مروقعزتی سربب

ش ا است که برخی ر ایات بهصراحت از ارتباط علی (ع) قرن سخ بگوین :

«فَمَا نََِلَتْ عَلَى رَسُولِاللَّهِ ص آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِيهَا وَ أَمْلَاهَا عَلَيَّ فَكَتَبْتُهَا بِخَطِّةي وَ
عَلَّمَِْي تَأْوِيلَهَا وَ تَفْسِيرَهَا وَ نَاسِخَهَا وَ مَْْسُوخَهَا وَ مُحْكَمَهَا وَ مُتَشَابِهَهَا وَ خَاصَّةهَا وَ عَامَّهةا»
(کلزنی ،ج)12-10 /9ن

2

«عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَةوْ َ» (ماللسری:9223 ،
ج)4 01 ،33ن

4

9ن رسو اهلل (ص) جا تسلز کرد سرپ بر سزنة م بودن جانش بر کف دست م جرارى شر
خود کنز م ،غسشدادنش را عه ادار ش م مالئکه یارا م بودن (نیتی)241 :9372 ،ن

0ن ح یث منقلت« :انت منی بمنقله اار

مر ن را برر چهرر

م موسی اال انه ال نبی بع ی»ن

3ن ن چنا که گفته ش ا است ،خ ا ن به پزامبرپ دستور میدا که ابالس ای سورا بای به سزلة خرودپ یرا فرردی

از خودپ انالام بگزرد پزامبر (ص) انالام ای کار را به حضرت علی (ع) میساارن «قَ ْ اُمِرْتُ أ ْ ال یؤدی عنی إال أنرا
أ ْرَجُش مِنی شرح نهجالبالغة» (اب أبی الح ی  :9337 ،ج)019 /91ن

2ن ازچ نیه ای از قرن بر رسو خ ا (ص) ناز نن  ،مگر ننکه ن نیه را بر م خوان
ن را با خط خود نوشت

4ن علی (ع) قرن باا ان
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رسو خ ا نزق تأ یش تفسزر ،محک

ن را بر م امالء کررد مر

متنابه عام خاصبود ن را به م نموختن

ارگق ج ا نمیشون تا بر م در حوض کوثر ارد شون ن
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تربزت پر رپ حضرت علی (ع) از کرودکی در دامرا پزرامبر اسرالم (ص) ،موقعزرت

اینا در زما حزات پزامبر (ص) لق م نشنایی حضرت برا قررن

بهدلزش انتخا حضرت بهعنوا جاننز

منبرع ن یعنری حری

امام بع از حضرت رسو (ص) ،در بزا مطالرب

نهجالبالغه بسزار تأثزرگذار بودا بهتعبزری میتوا گفت رینة سخنا حضررت علری (ع)،

اما نیات قرن کری استن

ارتبراط مسررتمر برا پزررامبر (ص) حضرور در خانررة حری ،ن چنررا برر کررالم سررخنا

حضرت تأثزر گذاشت که داننرمن ا منصرف ،کمترری
ارولی «د

صرف دربرار سرخنانش را خرط

کررالم الخرالق فررو کررالم المخلرو » (ابر ابری الح یر  :9337 ،ج )9ترسررز

کرداان ن ای تعبزراا در ظاار امر از ارتباط حضرت با رسو اکرم (ص) سرخ مریگوینر ؛
اما در اقع اثباتکنن

ارتباط مستمر اینا با منبع حیان ن

 .2اوصاف پیامبر (ص) در قرآن و نهجالبالغه
ا

ما در ای پ اش ،تطبزق معنایی سخنا حضرت علی (ع) با قرن است که برهعنروا

نمونه برای اثبات م عای خویش برخی از ا صا

نیات قرن تطبزق میداز ن ای ا صا

پزامبر اکرم (ص) را بررسی میکنز

برا

عبارتان از :اسوابود پزرامبر (ص) ،ترالپ بررای

ا ایت مردم ،امانت اری ،استقامت شالاعت ،پاکبود خان ا حضرت ابرالس کریمانرة

رسالتن
 .1 -2اسوهبودن پیامبر (ص)
قرن کری در شأ پزامبر (ص) میفرمای « :لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِاللَّهِ أُسْةوٌٌَ حَسَةَْةٌ لِّمَةن
كَانَ يَرْجُواللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَاللَّهَ كَثِيةراا» (احرقا )09 /ن خ ا نر در ایر نیره صررفا بره
اسوابود پزامبرپ اشارا میکن ؛ اما حضرت علی (ع) در جمالت متعر د ،افرق برر نمونره
ذکرکرد پزامبر (ص) ،به موارد دیگری نزق اشارا میکنن ن
الفن اینا در شرح نیة مذکور ،گاا از اما
اسوا معرفی میکنن
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اژ قرن استفادا کرردا ،پزرامبر (ص) را

گاا با استفادا از مضمو اای دیگری به نیة قرن اشارا میکنن :

Text [22] ed 5.indd 91

 / 92قرابت قرآن و نهجالبالغه در بیان اوصاف پیامبر اکرم

(ص)

«وَ لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِاللَّهِ (صلىاهلل عليه وسلم) كَافٍ لَكَ فِي الْأُسْوٌَِ»« ،1فتَةأَََّّ بَِْبِيِّةكَ
الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ (صلىاهلل عليه وآله) فَإِنَّ فِيهِ أُسْوٌَا لِمَنْ تَأَسَّى» (اب ابی الح ی  :9337 ،خطبرة
)919ن

0

«وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَىاللَّهِ الْمُتَأَسِّي بَِْبِيِّهِ و المَقتَصَّ لِاَثَرِه وَ وَلَجَ مَولِجَه» ُ(اما )ن

3

«وَ اقْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْيِ وَ اسْتَُّْوا بِسُةَّْتِهِ فَإِنَّهَةا أَهْةدَل السُّةَْن» (امرا :
خطبة )921ن

2

با توجه به معانی د اژ مذکور ،4سخنا حضرت ا از نظرر لفظری ار از نظرر معنرایی،
تبزز نیة  09سور احقا ان ن

تأیز

دعوت برای الگوبرداری از رفتار پزامبر اکرم (ص) ،تأکز بر پزر ی از اینا برا اسرتفادا
از صزغة امر معرفی کسانی که به پزامبر اکرم (ص) تأسی میکنن  ،بهعنروا محبرو ترری
بن گا خ ا ن  ،بزا کنن

سزر ت ریالی تفصزش نیة مذکور استن برا توجره بره معنرای اثرر،

متأسی به پزامبر (ص) کسی است که ق م بر جایگاا ا گرذارد در امرة امرور از ا پزرر ی
کن ؛ به امز دلزش ای قسمت از سخنا امرام «وَ أَحَةبُّ الْعِبَةادِ إِلَةىاللَّةهِ الْمُتَأَسِّةي بَِْبِيِّةهِ و
المَقتَصَّ لِاَثَرِه وَ وَلَجَ مَولِجَهُ» ا تفصزش نیة مذکور است ا قابش تطبزرق برا نیرات ا
د م سور حالراتن چو در نیات مذکور ،مردم به حرکت پزر ی از خر ا رسرو امرر
ش ن
نزق خال

اما گونه که عقبمان

از پزامبر (ص) نفت اااعت است ،پزنیگررفت از اینرا

تأسی استن

9ن ترجمه :ر پ پزامبر خ ا (ص) در تأسّىجست

پزر ىکرد براى تو کافى است (خطبة )919ن

0ن ترجمه :از پزامبر (ص) پاک پاکزق خود پزر ی ک ؛ زیرا ا نمونه است برای کسیکه بخواا تأسی کن .
3ن محبو تری بن گا نقد خ ا ن کسی است که از پزامبرپ سرمنق گزرد ق م بهجای ق م ا گذاردن

2ن ر پ پزامبرتا را پزر ى کنز که بهتری ر پااست ،به سنت ا رفتار کنز که ا ایتکنن اتری سنتااستن
4ن اسوا بهمعنای سرمنق مقت است که شامش سرمنق خو

ب ار د میشود؛ بنرابرای در قررن برا کلمرة «حسرنه»

توصزف ش ا است (اب منظور :9292 ،ج32 /92؛ راغب اصفهانی)71 :9290 ،ن اثر یعنی «بقزه النی» (ابر منظرور:9292 ،
ج« ،)1 /2اثر النی» ننانهای است که از کسی یا چزقی باقی میمان

 :9374ج913 /3؛ قرشی :9379 ،ج)90 /1ن
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سخنا حضرت علی (ع) در ایر برارا گذشرتهاز نیرات مرذکور برر نیرة «قُةلْ إِن كُْةتُمْ
تُحِبُّونَاللَّهَ فَاتَّبِعُونىِ يُحْبِبْكُمُاللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكمُ ذُنُوبَكمُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم» (ن عمرا  )39 /نزرق
منطبق است (اب مزل  :9374 ،ج)493 /3ن
ن حضرت برای تأکز

تبزز بزنتر مطلرب ،جرود اسرواای امچرو پزرامبر (ص) را

نعمتی بقرگ از ناحزة خ ا ن میدان « :فَمَا أَعْظَمَ مَِّْةَ اللَّهِ عِْْدَنَاحِينَ أَنْعَةمَ عَلَيَْْةا بِةهِ سَةلَفاا
نَتَّبِعُهُ وَ قَائِداا نَطَأُ عَقِبه»ن

9

جن امام (ع) عمش به سزر رسرو خر ا را ظزفرة خرود مریدانر « :وَ لَكُةمْ عَلَيَْْةا الْعَمَةلُ
بِكِتَابِاللَّهِ تَعَالَى وَ سِيرٌَ رَسُولِاللَّهِ (صلىاهلل عليه و آلةه) وَ الْقِيَةامُ بِحَقِّةهِ وَ الةَّْعْلُ لِسُةَّْتِهِ»
(خطبة )911ن
حضرت علی (ع) در بخشاای قبش به بزا اسوابود پزامبر (ص) پرداخت برا سرتود
ر پا

تنویق حتی امرکرد مردم به تبعزرت از پزرامبر (ص) ،بره تفصرزش نیره کمرك

کردن در ای قسمت ،عمش به سزر رسو اکرم (ص) را ظزفة خود میدانر

برا اسرتفادا از

اژ «نعش» 0که بهمعنرای سرریر مزرت اسرت ،برپاداشرت سرنت رسرو گرامری اسرالم را از
ظایف خود میشمرد ای مطلب افق

بر عمش استن

دن دالیش امام (ع) بر اسوابود پزامبر (ص) :بیاعتنابود پزامبر (ص) به دنزرا یکری از دالیرش
اسوابود پزامبر (ص) است که در بزا حضرت علی (ع) با ذکر شواا مختلفی از زنر گی
اینا مورد بحث قرار میگزرد:
« وَ دَلِيلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَ عَيْبِهَا وَ كَثْرٌَِ مَخَازِيهَا وَ مَسَاوِيهَا إِذْ قُبِضَتْ عَْْهُ أَطْرَافُهَةا وَ
وُطِّئَتْ لِغَيْرِهِ أَكَْْافُهَا وَ فُطِمَ عَنْ رَضَاعِهَا وَ زُوِيَ عَنْ زَخَارِفِهَا»( 3خطبة )919ن
9ن چق ر خ ا را بر ما منت است که نعمت جود محم صلىاهلل علزه نله را به مرا عطرا کرردن پزنرر اى کره از پرى ا
مىر ی

پزنوایى که پاى بر جاى پاى ا مىنهز (نیتی)370 ،ن

0ن به جس مردگا «نعش» گوین  ،چو ن را ر ی دست بلن میکنن
 :9333ج)341 /1ن

بهسروی قبرسرتا مریبرنر (مکرارم شرزرازی،

3ن رفتار ا دلزش زشتی نقص دنزا بسزاری رسواییاا ب یاای ن است؛ زیرا دنزا بهکلی از ا گرفته شر (نیتری،

)370ن
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(ص)

حضرت علی (ع) در نهجالبالغه ،رفتار کلی پزامبر (ص) بیاعتنایی اینا را نسربت بره

دنزا دلزلی بر اسو اینا میدانن

برا اسرتفادا از تعرابزر زیبرای «قرب

ااررا »« ،9فطر »

0

«رضاع» ن را بزا میکنن (اب مزل  :9374 ،ج)421 /3ن
حضرررت علرری (ع) در امررز خطبرره بررا ذکررر ا صررا
گرسنهبود شک  ،عرضهش

دیگررری ماننر الغربررود پهلررو،

دنزا به حضرت امتناع اینا از پرذیرفت ن  ،بریمهرری ن

حضرت را به دنزا بهرااای ن اعالم کردا است :با تواضع بر ر ی زمز ننسرت امچرو
بردگا  ،صلهکرد کفش لباس با دست خویش ،سوارش

بر مرکب برانه درحالیکره

کسی را نزق پنت سر خویش سوار میکرد ،اعراض از پرداای که نقرشارایی برر ن برود
بیتوجهی به دنزا با تمام قلب خویش از دیگرر مرواردی اسرت کره ننرا دانر بریاعتنرایی
رسو خ ا (ص) به دنزاست ای رفترار حضررت برا دنزرا ،دلزرش برر زشرتى نقرص دنزرا

بسزارى رسواییاا ب یااى ن است؛ زیرا دنزرا برهکلرى از ا گرفتره شر ( 3نیتری:9372 ،

)370ن
گاا امام سطح زن گی پزامبر (ص) را گواای بر بیارزشی دنزرا دانسرته مریفرمایر « :وَ
لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِاللَّهِ (صلىاهلل عليه وسلم) مَا يَدُلُّكُ عَلَةى مَسَةاوِ ِ الةدُّنْيَا وَ عُيُوبِهَةا» :در
زن گی رسو خ ا اموری است که تو را به عزو
ا

نقدیکانش در ن (دنزرا) گرسرنه بودنر

ب یاای دنزا اقف میکن  ،چه اینکره

برا اینکره منقلرت مقرام عظزمری در پزنرگاا

خ ا ن داشت ،خ ا ن زینتاای دنزا را از ا دریغ داشتن بهنظر میرس منظور ای اسرت
که اگر دنزا خو بود ،خ ا ن محبو تری بن ااپ را از ن محر م نمریکرردن پر

اگرر

فرد قص تبعزت از پزامبر (ص) را دارد ،ب یهی است که بای از اینا در امرة امرور پزرر ی
کن ن
9ن قب

اارا  ،کنایه از ای است که خ ا ن دنزا را بهکلی از پزامبر (ص) بهد ر داشتن

0ن از شزر بری ن

3ن يأكل علي االر ،يجلس جِلْسَة العبد ،يَخصِفُ بيده نَعْلَهُ و يَرْقَعُ بِيَدِهِ ثِوبَهُ ،يَرْكَةبُ الْحِمةارَ الْعةاريَ ،يُةردِفُ خَلْفَةهُ ،وَ
يَكُونُ السِّتْرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ-يَا فُلَانَةُ لِإِحْدَل أَزْوَاجِهِ غَيِّبِيهِ عَِّْي -فَإِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْةهِ ذَكَةرْتُ
الدُّنْيَا وَ زَخَارِفَهَا ،فَأَعْرَ َ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ وَ أَمَاتَ ذِكْرَهَا مِنْ نَفْسِهِ ،وَ كَذَلِكَ مَنْ أَبْغَضَ شَيْئاا أَبْغَضَ أَنْ يَْْظُةرَ إِلَيْةهِ-وَ أَنْ
يُذْكَرَ عِْْدَهُ.
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«خرج مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصاا وَ وَرَدَ الْآخِرٌََ سَلِيماا -لَمْ يَضَعْ حَجَراا عَلَى حَجَرٍ -حَتَّةى مَضَةى
لِسَبِيلِهِ وَ أَجَابَ دَاعِيَ رَبِّه»« .1خمص» در لغت بهمعنرای نهایرت گرسرنگی اسرت؛ منظرور از
گرسنگی در اینالا یا حقزقی است یا کنایه از استفادانکرد حضرت از دنزاست (اب مزرل ،
 :0223 /9201ج)339 /1ن
«و عَلِمَ أنَّاهللَ سُبحانه انهُ اَبغَضَ شيئاا فأَ بغضَهُ وَ حَقََّرَ شيئاا فحَقَّرَه ،و صغَّرَ شيئاا فصغَّرَه».2
امام (ع) در د جملرة مرذکور ،دالیرش اسروابرود پزرامبر (ص) را برا بزرا دیگرری تنرریح
میکنن ن ترک دنزا درنهایت گرسنگی نگذاشت سنگی بر ر ی سنگ بهمعنای نزنر خت
ما استن امام (ع) بیاعتنایی به دنزا را یکری دیگرر از دالیرش مهر اسروابرود پزرامبر (ص)
میدانن ن
«وَ لَو لَم يَكُن فيْا الَّا حُبُّْا ما اَبغَصَاهللُ و رَسولُهُ ،و تعظيمْا ما صَغَّراهللُ وَ رسُولهُ لكفي بةهِ
شقاقاا هللِ و مُحاده عن اَمرِاهللِ» :3بنابرای  ،تبعزت از خ ا رسرو ا صررفا بره مروارد ظرااری
مح د نمیشود؛ بلکه محبت بغ

در نی نزق مرالک تعزرز کننر اای اسرت بره امرز

دلزش حضرت به ای مسئله ان ار میدان که د سرتی غزرظرااری در نری برا چزرقی کره
مورد غضب خ ا رسو است ،بهمعنای سرپزچی از فرما خ ا رسو ا ستن
امام (ع) پزام تلخ پزر ینکرد از رسو خ ا را متذکر میشرون « :فَتَأَسَّى مُتَأٍََّّ بَِْبِيِّةهِ
وَ اقْتَصَّ أَثَرَهُ وَ وَلَجَ مَوْلِجَهُ وَ إِلَّا فَلَا يَأْمَنِ الْهَلَكَةَ» (خطبة )919ن

2

حضرت علی (ع) در ادامه با توجه به جملة «وَ إِلَّا فَلَا يَةأْمَنِ الْهَلَكَةةَ» مریفرماینر  :اگرر
رغبت اعتماد به دنزا اتخاذ ر یهاى خال

ای شرزوا ،موجرب االکرت ابر ى نمریبرود،

9ن ترجمه :نرى ا با شک گرسنه از دنزا رفت با قلبى سلز به دیار نخرت ارد ش ن ا تا ن گراا کره بره سرراى براقى
شتافت دعوت پر ردگارپ را اجابت کرد؛ سنگى بر ر ى سنگى ننهاد (نیتی)492 :9372 ،ن

0ن مىدانست که خ اى سبحا چه چزق را دشم مىدارد تا ا نزق ن را دشم دارد یا چه چزق را حقزرر شرمردا ترا ا
نزق حقزرپ شمارد چه چزق را خُرد بىمق ار دانسته تا ا نزق بىمق ارپ دان (اما )379 :ن
3ن اگر در ما چزقی جق محبت ننچه مورد غضب خ ا رسو

بقرگ اشت ننچه خ ا ن

پزرامبرپ ن را کوچرك

شمرداان نباش  ،امز خود برای مخالفت ما با خ ا سرپزچی از فرمانش کافی است (اما )373 :ن

2ن پاى بر جاى پاى ا نه
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پزامبر خ ا (ص) از دنزا د رى نمرىگقیر

(ص)

از ن بزرقارى نمرىجسرت؛ امرا ا از ن د رى

جست چو گرایش ب ا موجب االکت نابودى استن بنابرای  ،تأسى بره پزرامبر گرامرى
(ص) در پنت پازد به دنزا اجب است کسى که در ای بارا به ن بقرگوار اقتر ا نکنر ،
از االکت مصو نزستن
 .2-2تالش برای هدایت مردم

خزرخواابود

قرن

رئو بود با مرردم از دیگرر صرفات پزرامبر (ص) اسرت کره در د کترا

نهجالبالغه نم ا استن قرن کری در ای بارا میفرمای « :لَقَدْ جَةاككُمْ رَسُةولٌ مِّةنْ

أَنفُسِكُمْ عَِِيٌِ عَلَيْهِ مَاعَِْتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِِْينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ» (توبه)903 /ن
«م انفسک » به ش ت ارتباط پزامبر (ص) با مردم اشارا دارد؛ یعنی ای ارتباط ترا جرایی
مطرح است که ایما نزا رد مردم برای اینا قابش تحمرش نزسرت؛ بره امرز دلزرش از ارزچ
تالشی برای ا ایت مردم دریغ نورزی ن اشرا

کامش بر دنزا نخرت نزق عذا

عقرا

خ ا ن  ،موجب ناراحتی غصة ش ی ا از ایما نزا رد مردم میشر ن بره تعبزرری دیگرر،
لطف رحمت حضرت رسو اکرم (ص) به مرردم چنرا برود کره د سرت ن اشرت مرردم
بهدلزش ص ر اعما ب  ،دچار عذا خ ا ن شون (فرز

کاشرانی :9294 ،ج319 /؛ شرزخ

اوسی ،بیتا :ج)331 /4ن بهنظر میرس ای نیه که گفته ش ا جقء نخری نیاتی برودا کره
بر پزامبر (ص) ناز ش ا است پزامبر (ص) تنها شش ماا پ

از ن زن ا بودنر (بحرانری،

 :9291ج ،)412 /9در مقررام تسررلی دلرر اری برره اینررا نرراز شرر ا فرمودنرر « :گررویى
مىخوااى جا خود را بهخاار اینکه ن اا ایما نمىن رن از ش ت ان ا بر باد داى»ن

حضرت علی (ع) در نهجالبالغه به امز صفت پزامبر (ص) (خزرخواا بود ) در بخنری

از خطبة  12اشارا میکنن « :فَبَالَغَ (صلىاهللعليه) فِي الَّْصِيحَةِ وَ مَضَى عَلَى الطَّرِيقَةة 1وَ دَعَةا

9ن در معنای اریقت گفته ان  :اریقت راا مستقز

راا دی است که رسو خ ا (ص) برهخراار امتلرا فرمرا خ ا نر

سبحا  ،با حکمت موعظة حسنه مردم را به راا مستقز  ،که راا دی خ است ،دعوت میکنن (اب ابى الح ی :9337 ،

ج /11 7خطبة )12ن
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إِلَى الْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسََْةِ» :9پزامبر (ص) در نصزحت برای مردم مبالغه کرد مرردم را
به راا راست دعوت کردن
دعوت پزامبر (ص) به حکمت ،د رداشت مردم منع ن اا از فساد است که ای نهایت
خزرخواای استن
ای نیه نزق به امز مطلب اشرارا دارد« :فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمُِْةوا
بِهذَا الْحَديثِ أَسَفاا» (کهف)1 /ن
مفسرا

0

زبا شناسا «باخع» را به االکت ترجمره کرردا گفترهانر  :کلمرة «بخروع»

«بخع» بهمعنای کنت

االککرد است (اب منظور :9292 ،ج )3 /4فرراء در تبزرز ایر

اژا گفته است« :ال یضزق ص رک با یکذبوک» بهخاار تکذیب مردم خودت را دلتنرگ
ناراحت نک (اما )ن «اسفا» نزق به ش ت ان ا ترجمه شر ا اسرت (اریحری :9374 ،ج/4
)03ن بنابرای  ،درخواست خ ا ن از پزامبرپ بر ان اگز نن  ،ن ا با لفر «براخع» برر
مهربانی عطوفت پزامبر (ص) داللت میکن ن
در ای بارا ،خ ا ن پزامبرپ را دربرابر نافرمانی مردم ،به بردباری میخوان
اینا را در نیات مختلف ،ابالس دی

دعوت به اااعت 3اعالم میکنر

تنها ظزفة

برا ذکرر عواقرب

پزر ی نکرد مردم از رسو تأکز میکن که حرص پزامبر (ص) برای ا ایت مردم سربب

ایما ننا نمیشود2ن

9ن ترجمه :پزامبر (ص) بسزار مردم را نصزحت کرد ،راا راست را پزمود با حکمت موعظة نزك ن اا را بهسوى حق
حقزقت دعوت کردن

0ن نزق «لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَالَّ يَكُونُوا مُؤْمِْينَ» (شعرا)3 /ن
3ن «وَ أَطيعُوااللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولَِْا الْبَالغُ الْمُبينُ» (مائده)٢2 /؛ «مةا عَلَةى
الرَّسُولِ إِالَّ الْبَالغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْتُمُونَ» (مائده)٢٢ /؛ «إِالَّ بَالغاا مِنَاللَّةهِ وَ رِسةاالتِهِ وَ مَةنْ يَعْةصِاللَّةهَ وَ
رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهََّْمَ خالِدينَ فيها أَبَداا» (ج )03 /
2ن «إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدي مَنْ يُضِلُّ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِةرينَ» (نحةل)33 /؛ «وَ مةا أَكْثَةرُ الَّْةاَِّ وَ لَةوْ
حَرَصْتَ بِمُؤْمِْينَ» (یوسف)923 /ن
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(ص)

 .3-2ایجاد الفت میان دلهای مردم
قرن کری در جایی دیگر چنز میفرمای « :وَ اعْتَصِمُواْ بحَِبْةلِاللَّةهِ جَمِيعًةا وَ لَةا تَفَرَّقُةواْ وَ
اذْكُرُواْ نِعْمَتَاللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُْتُمْ أَعْدَاكً فَةأَلَّفَ بَةينْ قُلُةوبِكُمْ فَأَصْةبَحْتُم بِِْعْمَتِةهِ إِخْوَاناةا» (ن
عمرا )923 /ندر ای نیه ،خ ا نر بره مرردم دسرتور حر ت پرازرق از تفرقره مریدار
میفرمای  :قتی که متفر بودی  ،دشم یک یگر بودی

ایر خ ا نر برود کره برا ایالراد

الفت در بز شما ،دشمنی تفرقه را از شما د ر کرد تا شما برادر یک یگر شوی ن
مطابق نیه ،تمسرك بره حبرشاهلل رااری بررای حر ت ترألزف قلرو اسرت مرراد از
«نعمت» اما الفتى است که از ن نام بردن پ

مرراد از اخروتى ار کره ایر نعمرت ن را

محقق کردا ،نزق اما تألزف قلو استن
منظور از «ریسما الهى» ارگونه سزلة ارتباط با ذات پراک خ ا نر اسرت ،خرواا ایر

سزله اسالم باش یرا قررن  ،یرا پزرامبر اارش بزرت ا (رنکن اباابرایی :9297 ،ج-314 /3

)311ن

الفت بز قلو مردمی که نقاعااینا زبانقد مرردم برود ،از ارادا قر رت بنرر خرارج

بود؛ چنا که قرن مریفرمایر  :اگرر امرة ننچره را در زمرز

د اای ننا صر

جرود دارد ،بررای الفرت برز

میکردی ،نمیتوانستی به ای مسئلة مه دست یابین

«لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِيالْأَرْ ِ جَمِيعاا ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لكِنَّاللَّهَ أَلَّفَ بَيَْْهُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِِْعْمَتِهِ
إِخْواناا» (انفا )12 /ن
حضرت علی (ع) پزامبر (ص) را سبب تألزف قلو معرفی میکننر ؛ پر

یکی از مصادیق مه حبشاهلل است9ن

پزرامبر (ص)

9ن مفسرا در تفسزر «حبشاهلل» به موارد زیر اشارا کرداان  :توحز (قمی :9317 ،ج113 /9؛ تسرتری ،)27 :9203 ،قررن ،
دی (ان لسری :9202 ،ج033 /3؛ بحرانری :9291 ،ج10 /9؛ ازرب ،)323 :9373 ،عهر

 ،)033الیت علی اب ابزطالرب (قمری :9317 ،ج113 /9؛ ابرسری :9370 ،ج933 /2؛ فرز
محلی سزوای)11 ،ن
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صف دیگری که حضرت علی (ع) از پزامبر اسالم (ص) در نهجالبالغه بزا مریکننر ،

ایالاد الفت بز مردم است امز الفت سبب برادری مسلمانانی ش که در جاالزت برا ار
منکالت فرا انی داشتن ن

حضرررت علررى (ع) در خطبررهارراى  33 01نهررجالبالغرره ،ضررعزت مررردم را در د را

جاالزت تنریح کردا با عبارات «على شر دی
را به تصویر کنز اان

فى شر دار» ،زن گى مادى معنوى ننا

از خونریقى قتش غارت تا بیااالعی بره کتابرت قرائرت خبرر

دادا ان 9ن اینا در خطبة  14پزامبر (ص) را عامش ازبز برد کزنهاا عر ا تاراى موجرود
بز ننا دانسته چنز فرمودا ان « :قَدْ صُرِفَتْ نَحْوَهُ أَفْئِدٌَُ الْأَبْرَارِ وَ ثُِْيَتْ إِلَيْهِ أَزِمَّةُ الْأَبْصَةارِ
دَفَنَاللَّهُ بِهِ الضَّغَائِنَ وَ أَطْفَأَ بِهِ الَّْوَائِرَ أَلَّفَ بِهِ إِخْوَاناا وَ فَرَّقَ بِهِ أَقْرَاناا وَ أَعََِّ بِهِ الذِّلَّةةَ وَ أَذَلَّ بِةهِ
الْعٌََِِّ كَلَامُهُ بَيَانٌ وَ صَمْتُهُ لِسَانٌ»( 2اب ابى الح ی  :9337 ،ج ،13 /7خطبة )14ن
نم

فعش بهصورت مالهو  ،توجه به ای حقزقت است که لطف عنایت خ ا نر د

نزکا را بهسوى پزامبر (ص) متمایش د اا را به محبت ر شنى انوار ا ایت منرور کرردا
استن اژ «ازمّة» را که بهمعناى مهار شتر است ،به سبب تنبزهکرد نگاا چن اا بره افسرار
در حک استعارا بهکار بردا استن ای

اژا کنایه از توجه التفات اارش بصرزرت بره پزرامبر

اسالم (ص) بهدلزش دریافت رحمت الهى از پزنگاا حق استن
لف «دف » را نزق از کزنهااى نهفتة کفار به پزامبر رحمت استعارا گرفته است؛ بااینکه در
نغاز بعلت نشکارا دشمنى خصومت داشتن (اب مزل  :9374 ،ج)332 /0ن
اژ «اافاء» از «افیء» بهمعناى خاموپش

اسرت کره حضررت علری (ع) از ایر راا،

ازبز رفت دشمنى کزنهتوزى بز مسلمانا پزش از بعلت را بزا میکنن (اما )ن
ب َو َتسْة ِفكُو َن ِدمَةاكَكُمْ وَ تَقْطَعُةونَ
جشِة َ
ت صُة ٍّم َتشْة َربُو َن ا ْلكَة ِد َر َو تَة ْأ ُكلُو َن ا ْل َ
حيَّا ٍ
ن َو َ
ش ٍ
خ ْ
حجَا َر ٌٍ ُ
ن ِ
9ن « دَا ٍر ُمِْيخُو َن َب ْي َ
أَرْحَامَكُمْ الْأَصَْْامُ فِيكُمْ مَْْصُوبَةٌ وَ الْآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبَة»« ،إِنَّاللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداا (صلىاهلل عليةه) وَ لَةيْسَ أَحَةدٌ مِةنَ
الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَاباا وَ لَا يَدَّعِي نُبُوٌَّا فَسَاقَ الَّْاََّ حَتَّةى بَةوَّأَهُمْ مَحَلَّةتَهُمْ وَ بَلَّغَهُةمْ مَْْجَةاتَهُمْ فَاسْةتَقَامَتْ قََْةاتُهُمْ وَ اطْمَأَنَّةتْ
صَفَاتُهُمْ».
0ن د ااى نزکوکارا ب
را خاموپ کردن
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(ص)

با توجه به بررسی نیرات سرخنا حضررت علری (ع) در ایر برارا نزرق قرابرت قررن

نهجالبالغه ر ش میشودن

 .4-2امانتداری پیامبر (ص)

«وَ ما يَْْطِقُ عَنِ الْهَول* إِنْ هُوَ إِالَّ وَحْيٌ يُوحى * عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُول» (نال .)4-3 /

1

خ ا ن در ای نیرات ،ضرم سرتایش پزرامبر (ص) ،گفترارپ را در دعروت بره خر ا

تال ت قرن د ر از ارگونه اوی اروس اعرالم کرردا برر حریبرود ننچره ا ن ردا،
تأکز کردا است (رنکن اباابایی :9297 ،ج)07 /91ن

قرن اما گونه که بر امانت اری پزامبر (ص) در ابالس حی مهر تأیز میزنر  ،نشرکارا

ا را مورد ته ی

عتا قرار میدا

مریفرمایر  :اگرر در ابرالس حری کوتراای کنر

ننچه را خ ا ن نفرمودا است به ا نسربت دار  ،از زد رگ گررد ا
ابایی ن اردن

0

گررفت حزراتش

ای نیه نزق بزا امانت اری پزامبرا در اموا است« :وَ ما كانَ لَِْبِيٍّ أَنْ يَغُةلَّ وَ مَةنْ يَغْلُةلْ
يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ» (ن عمررا )919 /ن

3

با توجه بهمعنای غش (خزانت) (اوسی ،بیتا :ج )34 /3ای نیه داما انبزرا را از خزانرت مبررا
میدان

میفرمای برای ازچیك از انبزا خزانت جود ن اشته است؛ چو نبوت برا خزانرت

منافات دارد (رنکن اما )ن شأ نق

نیه نزق مؤی امانت اری پزرامبر (ص) در امروا اسرت؛

ن چنا که از محم ب عب الرحم مطوّعى با استناد به اب عباس ر ایت ش ا است که یرك
9ن سخ از ر ى اوى نمىگوی  :نزست ای سخ جق ننچه ب
دادا است (نیتی)401 :9372 ،ن

حى مىشود * ا را ن فرشرتة بر

نزر منر تعلرز

0ن «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْْا بَعْضَ الْأَقاويلِ * لَأَخَذْنا مِْْهُ بِالْيَمينِ * ثُمَّ لَقَطَعْْا مِْْهُ الْوَتينَ * فَما مِْْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَْْهُ حةاجِِينَ *
وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرٌٌَ لِلْمُتَّقينَ» (حاقه)23-22 /ن
3ن ترجمه :گما کردی ممک است پزامبر (ص) به شما خزانت کن چ (درحالیکه) ممک نزست ارزچ پزرامبری خزانرت
کن

ارک

خزانت کن  ،ر ز قزامت ننچه را در ن خزانت کردا با خود مین رد ،سا

کردا است ،بهاور کامش دادا میشود به ن اا ست نخواا ش ن
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قطزفة سرخ از غنای بهدستنم ا از منرکا در جنگ بر ر گر شر ن بعضرى گفتنر شرای
پزغمبر (ص) ن را برداشته است؛ درپی ن  ،ای نیه نراز شر (بالغری نالفری :9202 ،ج/9
313؛ اح ی)72 :9299 ،ن

حضرت علی (ع) به ای صفت پزامبر (ص) در نهجالبالغه اشارا کردا استن ن چنا کره

مورخا ذکر کرداان  ،پزامبر (ص) قبش از بعلت نزرق بره ایر صرفت منرهور بودنر (جریرا
نصب حالراألسود) (ماللسی :9133 /9223 ،ج)932 /91

عبارات «اميْا علي التِْيل» (خطبة « ،)01فهو اميْةك المةأمون» (خطبرة « ،)924اميْةه
الرضي» (خطبة « )039فَأَدَّل أَمِيْاا وَ مَضَى رَشِيداا» (خطبة  )32بره امانتر اری نبری گرامری
اسرالم در ابرالس حرری اشرارا دارد نزررق برخری از کریمانرة قررب

پزررامبر (ص)

ر ح شر

«فَقَبَضَةهُ إِلَيْةهِ كَرِيمةاا» (خطبررة  )9نزررق امانتر اری پزررامبر (ص) را برداشررت کرررداانر ؛ زیرررا
کری بود رسو اکرم در رحلت بهمعنای انالام صحزح رسالت نبوت اسرت (کریمنراای
بز گلی :9334 ،ج)933 /02ن

گفتنی است اژ «امز » در برخی از نیات قرن در صف انبزایی غزراز حضرت رسو

اکرم (ص) بهکار رفته است اما گونه که بررسیاا ننا میدار  ،ایر

اژا دربرار ایر

انبزا نم ا است :حضرت نوح (شعرا)927 /؛ اود (شرعرا ،904 /اعررا )13 /؛ ثمرود (شرعرا/
)923؛ لوط (شعرا)910 /؛ شعزب (شعرا)973 /؛ یوسف (یوسف )42 /موسی (دخرا 93 /
قصص )01 /دربار پزامبر (ص) اسالم کاربرد ن اردن
 .5-2پاکبودن اجداد و اعقاب

قرن بهصراحت به ای مطلب نارداخته است؛ اما نیات زیر به ای موضوع اشارا دارن :

قرن در سورا بقر حضرت ابرااز (ع) را برهعنروا فرردی حنزرف 9معرفری کرردا از

اعطای مقام امامت توسط خ ا ن به ا خبر دادا است( 0ن ا پ

از گذران

سختیاای

9ن برخی از مواردی که در معنای حنزف گفته ان  ،به ای شرح است :مسلمانی کره برر دیر مسرتقز باشر  ،دیر محمر
(ص) که مستقز است کالی در ن

مالمعالبحری  :9374 ،ج)29 /4ن

جود ن ارد ،نزق کسی کره برر دیر ابررااز باشر (ابر منظرور :9292 ،ج47 /1؛

0ن «قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلَّْاَِّ إِماما» (بقرا)902 /ن
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(ص)

مختلف انالام امتحانات بسزار منکش) سا
مقام به ذریة ا

نرسز

بهدنبا درخواست ا مبنریبرر اعطرای ایر

ای مقام به ظالما  ،به صراحت خبر دادا استن

9

نیات زیر نزق با تقابش حنزف منرک ،بر حنزفبود حضررت ابررااز

دیر ا خبرر

دادا بر لق م پزر ی از دی حنزف تأکزر کرردا بالفاصرله از منررک برود نهری کرردا
است:
«وَ قالُوا كُونُوا هُوداا أَوْ نَصارل تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَْيفاا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ»
(بقرا)934 /ن

0

«ما كانَ إِبْراهيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَْيفاا مُسْلِماا وَ ما كانَ مِةنَ الْمُشْةرِكينَ»
(ن عمرا )17 /ن
در نیة تطهزرر (احرقا  )33 /ارگونره رجر

3

پلزر ی ،برهصرراحت از پزرامبر (ص)

خان ا ا زد دا ش ا است ،ن ا بهدلزش عنایت خاص توسط خود خ ا نر (اباابرایی،
 :9297ج)27 /93ن
در بحث ضر رت عصمت پزامبرا نزق بر پاکبود اج اد پزرامبرا تأکزر شر ا اسرت؛
ازجمله شزخ اوسی یکی از مواردی که دربار عصمت بررای پزرامبرا یرادن ری مریکنر ،
لق م پاکی د ربود اج اد پزامبرا از ارگونه شبهه نلودگی است (خواجه نصرزرال ی
اوسی)377 :9171 /9311 ،ن شارح قوشچی نزق سخ خواجه را مورد تأکز قررار مریدار

9ن «قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي قالَ ال يَْالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ» (بقرا)902 /ن
0ن نيِ آيات «قُلْ صَدَقَاللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَْيفاا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ» (آل عمران« ،)٢9 /إِنِّةي وَجَّهْةتُ وَجْهِةيَ
لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْ َ حَْيفاا وَ ما أَنَا مِنَالْمُشْرِكينَ» (انعام« ،)3٢ /قُلْ إِنَّْي هَداني رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْةتَقيمٍ ديْةاا
قِيَماا مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَْيفاا وَ ما كانَ مِنَالْمُشْرِكينَ» (انعام« ،)161 /وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَْيفاا وَ ال تَكُونَنَّ مِنَالْمُشْرِكينَ»
(يونس« ،)109 /إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ أُمَّةا قانِتاا لِلَّهِ حَْيفاا وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ» (نحل« ،)120 /ثُمَّ أَوْحَيْْا إِلَيْةكَ أَنِ اتَّبِةعْ
مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَْيفاا وَ ما كانَ مِنَالْمُشْرِكينَ» (نحل.)123 /
3ن «رج » یعنی پلز ی ،نالاست نزق مقلو کلمة «رجق» بهمعنای عذا ا گفترهانر (ابر منظرور :9292 ،ج)14 /1
مفاد ن را ض اهارت دانستهان که میتوان شرک اعتقادی لغقپ اخالقی انحرا

ام انی :9222 ،ج)0 /0ن
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(قوشچی اشعری)341 ،ن نزق گفتهان از شرایط نبی ن اسرت کره در مزرا پر را ا  ،انسرا
پست ناپاک نباش ن
حضرت علی (ع) در خطبة  13ضم اشارا بره پراکی پر را

مرادرا انبزرای الهری ،برر

پاکی اصش رینة پزامبر اکرم (ص) اشارا میکن «:فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَةلِ الْمَعَةادِنِ مَْْبِتةاا -وَ
أَعَِِّ الْأَرُومَاتِ مَغْرِساا -مِنَ الشَّجَرٌَِ الَّتِي صَدَعَ مِْْهَا أَنْبِيَاكَهُ -وَ انْتَجَبَ مِْْهَا أُمََْاكَهُ عِتْرَتُهُ خَيْةرُ
الْعِتَرِ».1
لف «مع  ،منبت مغرس» براى سرشت پزامبر در حک اسرتعارا برهکرار رفتره اسرت
اریك از ای اا زمزنة پذیرپ نبروت اسرتن جهرت اسرتعارا ایر اسرت کره حسرب نسرب
شایسته ،قابلزت زمزنة رش شخصزت انبزا را دارد؛ چنا کره زمرز قابلزرت بره جرودن رد
درخت ،شایستگى بار رش

مع

بره مزروااراى پراک پراکزقا را داردن ر شر اسرت،

اصررالتى کرره توانسررته اسررت مانن ر پزررامبر اسررالم (ص) را برره بررار ن رد ،برتررری معرراد
باارزپتری اصش است (اب مزل  :9374 ،ج)330 /0ن معناى عتررت از «اسررا» خصوصریترر
است تقر بزنترى را به پزامبر (ص) مىرسان ؛ به امز دلزش بر «اسرا» مق م شر ا اسرت
(اما )ن
«اخْتَارَهُ مِنْ شَجَرٌَِ الْأَنْبِيَاكِ -وَ مِشْكَاٌِ الضِّيَاكِ وَ ذُؤَابَةِ الْعَلْيَاكِ -وَ سُرٌَِّ الْبَطْحَاكِ وَ مَصَةابِيِِ
الظُّلْمَةِ -وَ يََْابِيعِ الْحِكْمَةِ» (خطبة )927ن
در ای قسمت ،حضرت به اسال

0

اج اد پزامبر (ص) اشارا میکنن

میفرماینر  :پزرامبر

(ص) از سلسلة انبزای الهى برنم ا از مزا ن اا برگقی ا ش ا استن
امام (ع) دربار پزامبر (ص) میفرماینر « :وَ أُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ و شَجَرَتُهُ خَيْةرُ الشةجره»:
خان ا پزامبر اسالم از بهتری خانر ا ارا خوینرا ن انش از شایسرتهترری خوینرا ن اا

9ن پر ردگار جهانزا پزامبر اسالم را از گرامىتری مع اا از نزکوتری اصشاا ر یانز  ،نرى از اما شرالرااى کره
دیگر انبزا را ر یانز ا ا صزا را نزق از ن درخت اصش نسب برگقی ا بودن

0ن ترجمه« :ا را از تبار پزامبرا  ،از کانو نور ،از شریفتری د دما اا ،از مرکق بطحاء ،از چرراساراى ر شرنىبخرش
تاریکیاا از سرچنمهااى حکمت برگقی »ن
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(ص)

ن ادشا از بهتری ن ادااستن حضرت در ای خطبه از اژااای زیبایی ،دربار رینة پزرامبر
(ص) استفادا کرداان که ذکر ن اا خالی از لطف نزست:
الفن «شالر » که براى اایفة پزامبرا استعارا ش ا

جره منرابهت ایر اسرت کره ایر

اایفه مانن درختا  ،داراى مزوا شاخهان ؛ شاخهااى ن اا انبزا رسوال

مزواشا علوم

کماالت نفسانى استن
ن اژ «مشكاٌ» براى فرزن ا ابرااز (ع) استعارا ش ا جهرت منرابهت ایر اسرت
که پزامبرا از مزا فرزن ا ابرااز (ع) برخاستهان

از خانهااى ننا انوار نبوت ار ایت

سر برن ردا تابز ا است؛ امچنا که نور چراس از منکات مىتاب که جایگاا ن استن
جن اژا «ذؤابة» بهظاار ،اشارا به قریش است

جه منابهت ای است که قریش ماننر

گزسوا که از سر ن یقا است ،خود را به شراخهاراى شرر

بلنر ى مرتبرة پر را خرود

ن یختهان ن
دن «سرٌَّ البطحاك» اشارا است به اینکره خ ا نر پزرامبر (ص) را از برترری خانر ا اراى
مکه برگقی ا استن
ان اژا «مصابيِ» نزق استعارا برراى پزرامبرا اسرت

جره منرابهت ن نشرکار اسرتن

پزشتر نزق بهاور مکرر ،ننا بره مصرابزح ظلمرات جهرش تعبزرر شر اانر ؛ یعنرى پزرامبرا در
تاریکیااى جهالت امچو چراساا استن ن
ن اژ «يْابيع» استعارا اسرت

جره منرابهت ایر اسرت کره امرا گونره کره ن از

چنمهاا فورا مىکن  ،دانش حکمت نزق از پزامبرا ریرقپ دارد (ابر مزرل  :9374 ،ج/0
 ،300باتلخزص)ن
 .3نتیجهگیری

حضررت علرری (ع) بررر پراکبررود اجر اد اعقرا پزررامبر (ص) تأکزر کررداانر ن ارتبرراط

نهجالبالغه با قرن  ،ا در حوز لفظی ا در حوز معنایی دی ا مریشرود ایر ارتبراط

بزا کنن تطبزق مطالب نهجالبالغه با نیات قرن در موضوع ا صرا
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نزق میتوان بزا ر پ تفسزری حضرت علی (ع) در قرن باش که ار د ی ن ارا از نترایج
ای پ اش بهشمار مینین ن

حضرت علی (ع) در نهجالبالغه افق برر تبزرز

تفسزر نیات قرن

تفصزش نیات دربار ا صا

توضرزح اژاارای قرننری بره شررح
پزامبر (ص) پرداخته در مواضع مختلرف

از رسو گرامی اسالم ،حضرت محم (ص) ،یاد کرداانر ن اینرا اخرال  ،مرنش ،رفترار

تالپ ااقتفرسای ا را در ا ایت مردم بزا داشتهان که میتوان خوانن ا را به فهر بهترر
کالم خ ا ن رانمو کن ن

به بزانی دیگر ،حضرت علی (ع) در نهجالبالغه گویی از قرن سخ گفتهانر ن در جرایی

ننچه را قرن بهاور مالمش بزا کردا است ،به تفصزش ن پرداختهان

در جایی دیگر نیره

نیاتی را با عبارات مختلف متع د شرح کرداان ن (برهعنروا نمونره ،در بزرا اسروابرود

پزامبر (ص) ،برای یك نیه موارد مختلفی را بزا

نیه را بره تفصرزش تفسرزر کررداانر ن) ن

چزقی که سخ ا را فراتر از سخ مخلو میکن  ،صرفا ا ج فصاحت بالغت در کرالم
حضرت نزست؛ بلکه نقدیکی ارتباط با کتا خ ا در موضوعات مختلف سرخ حضررت
را ب ی پایه رسان ا است میتوا ادعا کرد ایر د کترا از یرك نرور احر سرچنرمه
گرفتهان ن
منابع

 قرآن کریم ( ،)1331ترجمة عبدالمحمد آيتي ،تهران :سروش.

 ابنابى الحديد ،عِالدين ابوحامد ( ،)1333شرح نهجالبالغ ه ،مصةحِ محمةد ابوالفضةل
ابراهيم ،قم :كتابخانه عمومى آيتاهلل مرعشى نجفى.

 ابنمْظور ،محمدبن مكرم (1111ق) ،لسانالعرب ،چ ،3بيروت :دار صادر.

 ابنميثم بحرانى ،ميثمبن على ( ،)1339ترجم ه ش رح نه جالبالغ ه ،مترجمةان قربةانعلى

محمدلمقدم ،علىاصغر نوايى يحيىزاده ،مشهد :بْياد پژوهلهال اسالمى آستان قةدَّ

رضول.
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(ص)

 اندلسى ،ابوحيان محمدبن يوسف (1120ق) ،البحر المحيط فى التفسير ،تحقيةق صةدقي
محمد جميل ،دارالفكر.

 اويس كريم ،محمد ( ،)1366المعجم الموضوعی لنهجالبالغه ،مشهد :بْياد پژوهلهةاي
اسالمي آستان قدَّ رضوي.

 بخشي ،مْصوره (« ،)1331اثرپذيري نهج البالغه از قرآن» ،مجله نهجالبالغ ه ،ش  13و
.11

 بالغي نجفي ،محمدجواد (1120ق) ،آالءالرحمن فی تفسيرالقرآن ،قم :بْياد بعثت.

 جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1333قرآن در نهجالبالغه[ ،بيجا] :كانون انديشة جوان.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( ،)1361حکم

سيدجمال ،سلسله درَّهاي تلويِيوني.

نر رو ع عمل ی در نه ج البالغ ه ،انتشةارات

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( ،)133٢تفسير موضوعی قرآن کریم س يره پي امبران ،تْظةيم و
نگارش حجةاالسالم علي اسالمي ،چ ،2مركِ نشر اسراك.

 حسيْى همدانى ،سيدمحمد حسين (1101ق) ،انوار درخشان ،تحقيق محمدباقر بهبودل،
تهران :كتابفروشى لطفى.

 خويى ،ميرزا حبيةباهلل ( ،)1393منه ا البراع ة ف ی ش رح نه جالبالغ ه ،چ ،1تهةران:
مكتبةاالسالمية  ،11مصحِ :سيدابراهيم ميانجى.

 راغب اصفهاني ،حسينبن محمد (1112ق) ،مفردات الفاظ نهجالبالغه ،تحقيةق صةفوان

عدنان داوودي ،دارالقلم دمشق للطباعة و الْشر و التوزيع دارالشامية للطباعةه و الْشةر و
التوزيع.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (1112ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،تحقيق صةفوان عةدنان
داودل ،دمشق بيروت :دارالعلم الدار الشامية.

 شبر ،سيدعبداهلل (1112ق) ،تفسير القرآن الکریم (شبر) ،بيةروت :دارالبالغةة للطباعةة و
الْشر.

 - شوشتري ،حاج شيخ محمدتقي تستري ( ،)1336بهج الصباغه فی شرح نهج البالغ ه،
دار اميركبير.
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 شهيدل ،سيدجعفر ( ،)1333ترجمه نهجالبالغه ،چ ،11تهران :علمى و فرهْگى.

 صافي گلپايگاني ،حاج شيخ لطفاله ( ،)1339الهيات در نه جالبالغ ه ،دفتةر انتشةارات
اسالمي وابسته به جامعة مدرسين.

 صوفي تبريِي ،مالعبدالباقي ( ،)1333منها الوالیه فی شرح نهجالبالغه ،آيْةة ميةرا
وابسته به مركِ نشر ميرا مكتوب.

 طباطبايى ،سيدمحمد حسةين (1113ق) ،المي اان ف ى تفس ير الق رآن ،چ ،9قةم :دفتةر
انتشارات اسالمى جامعة مدرسين حوزٌ علمية قم.

 طبرسى ،فضلبن حسن ( ،)1333تفسير جوامع الجامع ،قم :انتشارات دانشةگاه تهةران و
مديريت حوزٌ علمية قم.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( ،)1332مجمعالبي ان ف ى تفس ير الق رآن ،تحقيةق :بةا مقدمةه
محمدجواد بالغى ،ج ،3تهران :انتشارات ناصر خسرو.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( ،)1330ترجمه مجمعالبيان فی تفسير الق رآن ،ترجمةه آيةات

تحقيق و نگارش علي كرمي ،تهران :وزارت فرهْگ و ارشاد اسالمي ،سةازمان اةاو و

انتشارات.
 طريحى ،فخرالدين ( ،)1339مجمعالبح رین ،چ ،3تحقيةق :سةيداحمد حسةيْى ،تهةران:
كتابفروشى مرتضول.

 طوسي ،خواجه نصيرالدين ( ،)13٢٢کشفالمراد فی شرح تجرید اإلعتقاد ،لبْان :بيروت
مؤسسة األعلمي للمطبوعات.

 طيب ،سيدعبدالحسين ( ،)1333اطيبالبيان فی تفس ير الق رآن ،چ ،2تهةران :انتشةارات
اسالم.

 فيض كاشانى ،مالمحسن (1119ق) ،تفسير الصافى ،تحقيق حسين اعلمةى ،چ ،2تهةران:
انتشارات الصدر.

 قرشي بْائي ،سيد علي اكبر ( ،)1333مفردات نهج البالغه ،مصةحِ محمدحسةن بكةائي،
تهران :مؤسسة فرهْگي نشر قبله.
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(ص)

 قمى ،على بن ابراهيم ( ،)1363تفس ير قم ى ،چ ،1قةم :دارالكتةاب ،تحقيةق :سةيدطيب
موسول جِايرل.

 كاشةةانى ،مةةال فةةتِاهلل ( ،)1336تفس ير م نهجالص ادقين ف ى ال اا المخ الفين ،تهةةران:
كتابفروشى محمدحسن علمى.

 كريمشاهي ،بيدگلي ( ،)1339حس ن خل ع عر يم در پي امبر اعر م اد دی د اه ق رآن ع
نهجالبالغه ،تهران :انتشارات الهوتيان.

 مجلسي ،محمدباقر (1103ق) ،بحاراألنوار ،چ ،2بيروت :لبْان ،داراحياك التةرا العربةي
موسسة الوفاك.

 محلةةى ،جةةاللالةةدين (1116ق) ،س يوطى ،تفس ير الجالل ين ،بيةةروت :مؤسسةة الْةةور
للمطبوعات.

 مصطفول ،حسن ( ،)1360التحقيع فی کلماتالقرآن الکریم ،تهران :بْگاه ترجمه و نشةر
كتاب.

 محمدي اشتهاردي ،محمد ( ،)1331آیات قرآن ع فتار پي امبر در نه جالبالغ ه ،دفتةر
انتشارات اسالمي وابسته به جامعة مدرسين حوزٌ علمية قم.

 معاديخواه ،عبدالمجيد ( ،)1333فرهنگ آفتاب فرهن گ تفص يلی مف اهيم نه جالبالغ ه،
تهران :نشر ذره سازمان ااو و انتشارات وزارت فرهْگ و ارشاد اسالمي.

 نقيبي ،فاطمه ( ،)1332قرآن ع علو ع معارف آن در نهجالبالغه ،چ ،2تهةران :مؤسسةه
انتشارات قدياني.

 واحدل ،علىبن احمد (1111ق) ،اسباب ناعل القرآن (عاحدى) ،تحقيق كمةال بسةيونى
زغلول ،بيروت :دارالكتب العلمية.
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