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نکا ج ی ی را از فهم هالم امام (ع) نمایان میهنه البرهه

دربارۀ بعضی از آنها هیچگونه مطلبی بیان نش ه اات.

ا لین نکرة ابهامآمیز در این حکمت ،گوین ۀ آن ااهت زیه ا
در بعضهی از هرهب ر ایهی ،ازجملهه ههافی هرهب تهاری ی
مانن البدایة و النهایة ،گوین ه امام حسهن مجربهی (ع) مع فهی

ش ه اات .د مین نکره ،م اطب حکمت اات یعنهی اینکهه
این حکمت اطاب بهه ههه هسهی گ رهه شه ه

ه

ههه

هسی ااهت .اهومین نکرهه ،م ههوم عبهار «وَ ک ان ض عِیفاً
مُسْتض عَفاً» ااههت ههههارمین نکرههه ،جایبههاه اههااراری
محروایی در عبار «لا یُدْلِی بِحُجَّة حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» اات.
در ایههن وههژ هع ،اههعی ش ه ه ااههت بههه تحلی ه ایههن مسهها

و دااره جوابی اطمینانب ع داده شود .بهنظ نبارنه گان،

گوینه ۀ حکمههت امههام علههی (ع) ااههت .م اطههب نامههه تمههام

انسانهایی هسرن هه میاواهن اود را در جایبهاه به ادری

امی المؤمنین (ع) وی ا هنن گ هه م اطب اا ی مث ابوذر

غ ههاری د ر از نظه نیسههت .م هههوم عبههار «وَ ک ان ض عِیفاً

مُسْتضعَفاً» این اات هه ا ف دی ب ن ق ر اجرمهاعی بهود
م دم نیز ا را ضعی
حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» تو ی

میانباشرن

عبار «لا یُدْلِی بِحُجَّة

عبار «فهُوَ لیْ ثُ غ ابٍ وَ صِ لُّ

وَادٍ» اات.
کلیدواژهها :امام علی (ع) ،نهجالبالغه ،حکمت موعظهه،
هلما قصار ،حکمت  ،380ب ادری ،ااوّ  ،ت بیت.
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بیان مسئله

بی اغ اق ،حکمت  380یکی از زیبات ین دارا ردهای ااالقهی هرهاب شه ی

نههجالبالغهه

اات هه با جود ایجهاز اارصهار ،از غنهای محرهوایی بسهیار بهاییی ب اهوردار ااهت در
نس ههای مشهور با همین شماره جلوهگ اات .این حکمتِ مشهور ،از ا نان نغز امهام (ع)

اات عال هب نهجالبالغه در بعضی منابع مهم ر ایی نیز آم ه اات گ هی از ادیبان نیز
م اد آن را به ا قت ب ده به نام اود ضبط ه دهان (ابنمق ع.)224-222 :243 ،

در این ا ن زیبا ،امی المؤمنین (ع) ههارده یژگی شااص انسان ب گزی ه شایسره را
بیان میهنن (هاشمى اویى :2238 ،ج .)270 /32این اصلتها بههقه ری دراهور توجهه
گزی هان هه امام (ع) از ف دی هه مزیّن به این ا
ه دهان  .ه یک از این

هاف ااهت ،بها عنهوان «اَخ» (به ادر) یهاد

ا زیبا جز ی از تصوی هلیِ انسانی اات هه در اینجها «اهیمای

ب ادر» یا هسی مع فی میشود هه شایسربی به ادریِ امهامالمرقهین (ع) را دارد .اهمیهت ایهن

تعبی قری ر شنت میشود هه ب انیم در ا اا نهجالبالغهه از ایهن عنهوان ()خ) بسهیار ههم
اار اده ش ه اات.

در این حکمت مطالب نه رهای جود دارد هه دراور وژ هع ااهت ازجملهه گوینه ۀ
حکمت زی ا بعضی هرهب ر ایهی گوینه ۀ حکمهت را امهام حسهن مجربهی (ع) مهیداننه ،
همچنین م اطب حکمت یعنی این حکمهت اطهاب بهه ههه هسهی گ رهه شه ه ااهت .نیهز
ف ازهای حکمت یعنی یژگیهایی هه تمام آنها حری ام ز در ر ابهط انسهانهها بسهیار
راهبشاات در آا  ،ااارار حکمت هه در نوع اود بینظی اات.
در این وژ هع ،ایهن نکها نقه

ب راهی نریجهة نههایی بههزعهم نبارنه گان آ رده

میشود.
شرح حکمت
« .2و کان لِی فِیمَ ا مَض ى أخٌ فِ یاهللِ» :در گذشهره به ادر داشهرم در راه اه ا .اژۀ «)خ»
هن ین معنا دارد .2 :النظی

الرشبیه (ط یحی :2273 ،ج .3 )32 /2ویواربی لز م الرزام

(ط یحی :2273 ،ج .2 )32 /2قص (ابهنمنظهور :2424 ،ج .)33 /24هسهیههه مهیاواهه

10/6/2014 8:16:24 AM

Text [22] ed 5.indd 111

 / 112کاوشی در حکمت  289نهجالبالغه (سیمای برادر)

ب ادر امی المؤمنین (ع) باش  ،بای در رفرار با امام (ع) شباهت داشره باش
بین اعمال ا

امام (ع) ج ایی نی ر

عبار «فیاهلل» نیز رنه

م اقبت هن ههه

نیت ا نیز همسو با اهه اف امی المهؤمنین (ع) باشه .

اه اییداشهرن ااهالد در نیهت را مهیراهان به ین معنها ههه

ب ادریِ ا در راه ا ا باش نه مسا دنیوی مادی.

« .3وَ کان یُعْظِمُهُ فِی عَیِْنی صغرُ الدُّنیَا فِی عَیْنِهِ» :اُ د این جهان در هشهمع ا را در

هشههم مههن بههزر

مههىداشههت .ایههن یژگههی هههه بهههنههوعی ب اعههت ااههرهالل ب ه ای اههای

یژگیهاات ،در ا آغاز حکمت مط ح میشود تا امام (ع) ایهن مطلهب را گوشهزد هننه
هه زا یة دی انسانها به موضوعا

و ی هها در رفرارها با رهای انسهان ار گهذار ااهت.

البره ،مسلّم اات هه دنیایی هه امام (ع) در این مقام مط ح میهنن  ،مذموم ااهت بهه تعبیه
مالی ر می« :هیست دنیا از ا ا غاف ب ن /نی قماش نق ه میزان زر» (مولوی:2282 ،
دفر ا ل .)40 ،مه ادِ امی المهؤمنین (ع) در بیهان ایهن مطلهب ،ایهن ااهت ههه انسهانهها نبهاه
اارقاللی به دنیا ن اشره دنیا را غایت مقصود اویع ق ار ن هن .

« .2وَ کان خارِجاً مِن سُلطانِ بَطنِهِ» :از ف مان ایی شهکمع بیه ن بهود .اژۀ «اُهلطان»

بهمعنای تسلط اات (ابنمنظور :2424 ،ج .)232 /7علت اار اده از اژۀ «الطان» ایهن ااهت
هه غ ایز تمایالتی هه در جود انسان به دیعه گذاشره ش ه اات ،توانمن ی بسیار دارنه
هه میتوان از آنها به «الطه» تعبی ه د .هنبامی انسان از اهلطة ایهن غ ایهز اهارج شهود
آنها را بهااریار درآ رد ،ب تمایال ن سانیِ اویع حاهمیت وی ا میهن .
« .4فلا یَشتهِی مَا لایَجِدُ وَ لا ُکثِرُ إِذا وَجَدَ» :آنچه را نمییافت نمیاواات هون مییافت

بسیار به اویع نمیشرافت .د یژگهی من هی در انسهان جهود دارد ههه باعهث اه ج ا از
اعر ال میشود هه عبار ان از :طمع

لع .عبار «فلا یَشتهِی مَا لا یَجِدُ» به «طمع» اشهاره

دارد ب ین معنا هه این ف د به آنچه نمییافت ،آزمن نبود جملة «ل ا یُکثِ رُ إِذا وَجَ دَ» بهه
لع معطوف اات یعنی ا اگ به هیزی دات مهییافهت ،زیهادهر ی نمهیهه د .وها ایهن
ب ادر از حاهمیت بطنع اارج بود.

« .3وَ کان أکثر دَهْرِهِ صَامِتا»ً :در بیشر ر زگارانع ااموش بهود .یژگهی هههارم ایهن

م د نیکو آن بود هه بیشر زمانها در « َمت» بودَ « .مت» نقطة مقاب نطه
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(مصط و  :2238 ،ج )373 /3با اکو ت ا

دارد زی ا اکو درمقاب هیجان ااهت

(همان :ج .)230 /3بهعبارتی ،میتوان گ ت « مت» اکوتی اات هه هم اه با تأمه ااهت
نه اکو ان عالی.
« .3فإِن قال بَذَّ القائِلِین وَ نقعَ غلِیل السَّائِلِین» :در نریجه هنبامیهه به گ ت میآمه به
گوین گان هی گی مییافت تشنبی در ن اوااراران را فه مهینشهانی  .ایهن به ادر اگه
ا ن میگ ت ،ب تمام گوین گان غلبه میه د عطع اؤالهنن گان را ای اب میهه د.
«بَذَّ» به معنای غلبهه دن (ط یحی :2273 ،ج« )277 /2نَقَعَ» بههمعنهای اهی ابهه دن ااهت
(مصط وی :2238 ،ج .)333 /23این یژگی مکم «وَ کان أکثر دَهْرِهِ صَ امِتاً» ااهت زیه ا
هه بسا اف ادی هه اکو میهنن

دلی اهکو آنهها بهه هن اشهرن از دانهع مع فهت

اات .بههمین دلی  ،این یژگی مط ح ش تا بیان هن اکو ِ ا ناشی از همدانشی نیسهت،
الّا اگ لب باز هن

ا ن ببوی  ،ب همة گوین گان غلبه میهن .

« .7وَ کان ضعِیفاً مُسْتضعَفاً» :ناتوانی بود [در هشم دیب ان] به ناتوانی افراده .م هوم ایهن

یژگی از نکا هالعب انبیز این حکمت اات هه بهطور م ص نق

ب رای میشود.

« .8فإِن جَاءَ الجِدُّ فهُوَ لیْثُ غابٍ وَ صِلُّ وَادٍ» :لذا اگ گاهِ تالش وهیع مهیآمه ا شهی
بیشه مار بیابان بود .این یژگی نیز در ادامة «وَ کان ضعِیفاً مُسْتض عَفاً» آمه ه ااهت ههه بها
«فاء» ت یع به آن

ش ه به این مطلب اشاره دارد هه این به ادرِ امهام (ع) هنبهامیههه

هار ج ی ویع میآم  ،همچون شهی بیشهه بهود مهار افعهی بیابهان یعنهی بسهیار و تهوان
نی من ظاه میش .
« .0لا یُدْلِی بِحُجَّة حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» :تا نزد قاضى نمهىرفهت ،ههیچ حجّرهی نمهىآ رد.
«اِدی» بهمعنای ع ضهه دن ط حه دن اات (ابنمنظور :2424 ،ج .)333 /24اژۀ «قَضَهی»
نیز بهمعنای فیصلهدادن یکسه ههه دن ااهت (مصهط وی :2238 ،ج .)384 /0ایهن یژگهی
درب دارن ۀ د معناات :ا ل آنکه ا ب ههان دلیه اهود را مطه ح نمهیهه د ،مبه آنکهه
محکمه وسن

هام باش  .د م آنکهه ب ههان اهود را مطه ح نمهیهه د ،مبه نهزد قاضهی

بهعبارتی ،ا بسیار زمانشناس مکانشناس بود میدانسهت هجها نهزد ههه هسهی دلیه
اود را مط ح هن .
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« .29وَ کان لا یَلُوُم أحَداً عَلى مَا یَجِدُ العُذرَ فِی مِثلِهِ حَتَّى یَسْمَعَ اعْتِذارَهُ» :هسی را هه
عذر بهانهای مانن اودداشت ،تا ووزش دلهیلع را نمهیشهنی اه زنع نمهیهه د .ایهن
یژگی در ر ابط اجرماعی بسیار هارآم اات اگ هسهی اطهایی مهیهه د تها زمهانیههه
عذرش را نمیشنی  ،ا را ا زنع نمیه د .بههعبهارتی ،ایهن فه د بسهیار عذروهذی

دروهی

ب شی ن دیب ان بود اما در عین اادهگی ی ،به اشهرباها آنهها بهیاعرنها نبهود بهه آنهها
ف

ت میداد تا توجیهی در اطای اود وی ا هن

به اطای اود فک هنن .

« .22وَ کان لا یَش کُو وَجَع اً إِلَّ ا عِن دَ بُرئِ هِ» :از ههیچ دردی شهکایت نمهیهه د مبه
هنبامیهه بهبود یافره بود هه آن را به زبان میآ رد یعنی این ف د اه شهکوا یه نبهود .اژۀ

«بُ ء» بهمعنای د رش ن اات (مصط وی :2238 ،ج .)349 /2ا ا نه در قه آن مهیف مایه :
«وَلنبْلُوَنَّکُمْ بِشیءٍ مِن الخوْفِ وَالجُوعِ وَنقصٍ مِن الأمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِین»
( قطعهاً شههما را بههه هیههزی از [قبی ه ] ت ه س گ اههنبی هاهشههی در امههوال جههانههها
محصوی میآزماییم مژده ده شهکیبایان را) .انر هاب انسهان مهؤمن ،انر هاب ا ا نه
مصلحت ا مصلحت الهی اات وا اگ ابرالی مؤمن به علت اوء رفرهارش نباشه  ،دردی

هه ب ا عارض میشود ،امرحانی الهی ب ای رش ا ات.
« .23وَ کان یَقُولُ مَا یَفعَلُ وَ لا یَقُولُ مَا لا یَفعَلُ» :آنچه را میگ ت به انجام میراهانی
آنچه را نمیه د نمیگ ت .یژگی یازدهم این ب ادر بهه همهاهنبی گ رهار بها رفرهار اشهاره
دارد .ا ه هه میگ ت انجام میداد ه ههه نمهیگ هت انجهام نمهیداد یعنهی همهاهنبی
هاملی بین در ن ب ن ا بود .در ق آن نیز آم ه اات« :یا أیُّهَا الَّذین آمَنُوا لِمَ تقُولُ ون م ا
ال تفعَلُون» (الص  )3 /یعنی ای هسانی هه ایمان آ ردهای  ،ه ا به آنچه مهیگوییه عمه
نمیهنی ؟
« .22وَ کان إِذا غُلِبَ عَلى الکلامِ لمْ یُغلبْ عَلى السُّکُوتِ» :هنان بود ههه اگه در اه ن
گ رن با دیب ان ب ا وی ز میش ن  ،ب اکو ه گز ب ا وی ز نمهیشه ن .ایهن عبهار
درب دارن ۀ د معناات :ادب در مناظ ه د ری از ج ال مِ اء .بهعبارتی اگ این ف د ،در
زمان مناط ه گ ت گوی علمی دانع ش ص مقاب را از اود بیشهر مهییافهت ،اهکو
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ااریار میه د به ا نگ رن ادامه نمیداد زی ا فه تن بهود ب ته ی فه د مقهابلع را به
اود میوذی فت .همچنین اه مِ اء یا ببومبو نبود هنانچه فه دی بها ا بهه جه ال ل ظهی
ب میااات ،اکو مهی هه د .در ر ایهت داریهم« :وَ ات رُ ِ المِ راءَ وَ إِن کُن

َ مُحِقّ اً»...

(هلینی :2497 ،ج( )244 /3م اء را ت ك هن لو این هه ح با تو باش ) .همانطورهه بیهان
ش  ،اکو نقطة مقاب هیجان اات وا این ف د مغلوب هیجانها نمهیشه

اویشهرن را

هنر ل میه د.
« .24وَ کان عَلى مَا یَسْمَعُ أحْرصَ مِنهُ عَلى أن یَتکلَّمَ» :به ای شهنی ن آزمنه ی بیشهر ی
داشت تا ب ای ا ن گ رن .ایزدهمین یژگی این به ادرِ امی المهؤمنین(ع) ایهن بهود ههه به
شنی ن نسبت به ا ن گ رن ح یصت بود .اارماع شنی ن ،هنه ااهت .انسهانی ههه اهوب
میشنود ،اوب فک میهن

اوب نیز حبت میهن  .اااااً مهمته ین راه ر دی به ای

فز نیِ علم گوش ااهت .ازاهویی ،اه نگ هرن ف اینه وه دازش فکه ی ااهت .اگه فکه ،
و دازش دراری نکن  ،هالم نیز بیهوده میشود ،وا هنبامی انسان میتوانه اه نِ هواب
ببوی هه حیح فک هن

هنبامی میتوان

حیح فک هن هه حیح گوش ب ه .

« .23وَ کان إِذا بَدَهَهُ أمْران یَنظُرُ أیُّهُمَا أقربُ إِلى الهَوَى فیُخالِفُهُ» اگ ناگهان بها د هیهز
ر به ر میش [هه بای یکی از آنها را ب گزین ] میدی هه ه امیک به اواارة در نهع
نزدیکت اات با همهان یهک م ال هت مهیهه د« .بَه َهَ» بههمعنهای ظههور ناگههانی ااهت
(ف اهی ی :2490 ،ج .)29 /4ه گاه د هارِ ناگهانی به ایع وهیع مهیآمه  ،نبهاه مهیهه د
ه ام یک با هوای ن ا ا م ال ت دارد آنگاه عکا آن عم مهیهه د .ایهن یژگهی از
نغزت ین تو یههای ااالقی امام (ع) اات هه در علم ر انشناایِ ام ز جایباهی نهو دارد.
در این یژگی مهم امام (ع) می ف ماین هه اگ انسان با د مسئلة ناگهانی هه ت ک ی ویشین
دربارۀ آنها ن اشره اات یا در هاری مواجه ش هه ف

ت ههافی به ای فک هه دن نه ارد،

بای بنب د هه هوای ن ا ا را به ه ام راه میهشهان آنگهاه عکها آن عمه هنه تها از
ا گ دانی اارج شود.
وایان نامه نیز آموزن ه اات .امام (ع) میف ماینه « :فعَلیْکُمْ بِهَذِهِ الخلائِقِ» :شهما را بهه در
ویع گ فرن این اویها رفرارها ا ارش میهنم یعنی ای ویه ان مهن بهه ایهن تو هیههها
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عم هنی « .فالزمُوهَا» :هه ویواره با آنها هم اه باشی یعنی آنها را مالزم اود هنیه

از

آنها غ لت نورزی « .وَ تنافسُوا فیه ا» :در جههت آنهها بها یکه یب هشهم همچشهمی
هنی « .تنافُس» بهمعنای رقابت مثبت اات (ابنمنظور :2424 ،ج )328 /3همهانهیهزی ههه
در ق آن نیز آم ه اات« :خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فی ذلِكَ فلیَتنافسِ المُتنافِسُ ون» (مط هین)33 /
یعنی در عم ه دن به این یژگیها با یک یب رقابت هنی  .در آا  ،امام (ع) مهیف ماینه :
«فإِن لمْ تسْتطِیعُوها فاعْلمُوا أنَّ أخذ القلِیلِ خیْرٌ مِن تر ِ الکثِیِر» :وا اگ نروانسرهای [همهة
آنها را در اود و ی آ ری ] ب انی هه گزی ن هم بهر اات از هنار گذاشرن بسیار؛ یعنهی
ممکن اات ف اگی ی شنی ن ایهن یژگهیهها به ای افه اد د نهمهت ،ایجهاد یهأس هنه
بناب این از آنها غ لت رزی ه ،ببوین هه ما هجا ب ادری امی المؤمنین (ع) هجا .بههمین
ابب ،امام (ع) می ف ماین اگ نروانسری همة این اصلتها را ببی ی  ،ب انی گ فرن هم آن
بهر از ت ك همة آن اات .این مطلب ت اعیهنن ۀ همان ض بالمث مع ف عه ب ااهت
هه« :ما ال یُدرَ کُله ال یُتر کُل ه» (اگه ه هیهزی را هامه درك نکه دی ،همهة آن را
ت ك نکن).
حال ،وا از وایان ش حی م رص به نکا اؤالب انبیز این حکمت میو دازیم.
نکتۀ اول :مخاطب حکمت

ا لین نکرهای هه ذهن محققان شارحان نهجالبالغه را به اود مشغول داشره ،شنااایی ایهن
ب ادرِ امی المؤمنین (ع) اات هه امام (ع) از ا با عنوان ب ادر یاد ه دهان .
.2

گ هی معرق ن ش صی هه میتوان شایسربی به ادریِ امهام علهی (ع) را داشهره
باش  ،ویامب ااالم (د) اات شای دلی این انر اب را ف مهایع زیبهای ویهامب
(د) می دانن « :یَا عَلِیُ أن َ أخِی فِیالدُّنیَا وَ الآخِرۀ» :یا علی تو ب ادر من در دنیا
آا

.3

هسری (م ی .)274 :2422 ،

گ هی دیب ب آنان ش صی هه م اطب حکمت اات ،هحابة ه ی ویهامب
(د) ،ابوذرغ اری ،ااهت (ابهنمیهثم :2233 ،ج 209 /3شوشهر

 :2273 ،ج/23

 472علىبن زی بیهقى.)448 :2237 ،
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.2

جماعری دیب  ،عمار یاا  ،حابی ممراز ویهامب
م اطبِ حکمت دانسرهان (شوشر

.4

یهار با فهای امهام علهی (ع) ،را

 :2273 ،ج.)472 /23

گ هی نیز معرق ن هه این تو ی ها ناظ ب عثمانبهن مظعهون ،به ادر رضهاعی
ویههامب (د) ،ااههت (ابههنمیههثم :2233 ،ج 209 /3شوشههر

 :2273 ،ج472 /3

بیهقى هیذر  :2273 ،ج.)382 /3
.3

همچنین جماعری مق اد را م اطب ایهن نامهه مهیداننه (ابهنابهى الح یه :2227 ،
ج 284 /20شوشر

.3

 :2273 ،ج.)472 /23

احرمال دیب اود امام علی (ع) اات (انصاریان :2233 ،ج )433 /2هه مسلماً در
این ور  ،گوین ۀ نامه نمیتوان اود امام علی (ع) باش .

.7

آا ین احرمال نیز درب دارن ۀ مص اق مش صهی نیسهت .معرقه انِ بهه ایهن نظ یهه
می نویسن هه امام (ع) از بههاربسرن عنوان «)خ» به ای هاحب ایهن اصهلتهها،
ش ص اا ی را اراده نک ده اات بلکه به تعبی ام زی ،قص البواازی به ای
رهجویان اه ایمان را داشره م اطب ا تمام ف زن ان ر زگارن ههه بها داشهرن
 :2273 ،ج.)472 /23

هنین یژگیهایی میتوانن ب ادر امام (ع) باشن (شوشر
نقد و بررسی

 .2ویامب اه م (د) :در ب رای احرمال ا ل ،میتوان گ ت به د دلیه نمهیتهوان وهذی فت

م اطب این حکمت راول ا ا(د) باش زی ا ا یً با یژگی «وَ کان ض عِیفاً مُسْتض عَفا»
ناهماهن

اات .البره ،فهم اود این یژگی هه ضعی

مسرضع

به هه معناات ،از نکا

هالعب انبیز این حکمت اات هه در جای اود ب رای مهیشهود .وهارهای از شهارحان نیهز

این احرمال را نمیوذی ن ازجمله احب بهجالصباغه هه مینویس :

اما آنچه دربارۀ ارادۀ ویامب (د) گ ت :غی از آنچه نق ش ه اات ،آن را ن ی

می هن به دلی مناابت ن اشرن هالم امام (ع) هه ف مود« :و کان ضعیفاً مستضعفا»ً.
(همانا ویامب (د) اگ هه ب ادر امهام علهی (ع) بهود ،زمهانی ههه ویهامب (د) عقه
ااو را بین ا حاب اود جاری ه د امام علی (ع) را ب ای اود نبهه داشهت
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اما امام (ع) هیچ گاه دربارۀ ویامب (د) ن مود :به ادری به ای مهن به ااهو
ب ادری اود با ایشان اهر ا نک د بلکه میگ ت :ب ادرم حبیهبم د اهرم راهول
ا ا (د) (شوشر

 :2273 ،ج.)472-473 /23

همچنین ،احب منهاجالب اعه مینویس « :همانن این تعابی (کان ضعیفاً مستضعفاً) ،هیچگهاه
دربارۀ

ا ویامب (د) بههار ن فره اات ،اگ هه میتوان این ههالم را به لطافهت گ رهار

ایشان ن می ااالق ایشهان حمه هه د امها اینبونهه اه نگ هرن ییه علهی(ع) نیسهت».
(اویى.)270 :2302 ،
رانیاً هبونبی تو ی

ب ادری در این حکمهت بها اهای تو هی ا امهام از ویهامب (د)

ناهمبون اات .امی مؤمنان(ع) قری نام ویامب (د) را بههمیهان مهیآ رد ،بسهیار ااضهعانه
مرواضعانه میف مای « :أنا عبدٌ من عبید محمد (ص)» (هلینی :2497 ،ج )80 /2مهن بنه های
از بن گان ویامب م .اصو یا بیانش ه در این حکمت در عین ممرازی ،با ش صهیت ایی
ویامب اه م(د) زیاد اازگار نیست.
 .3ابوذر غ اری :از احرمای مهمی هه ممکن اات مصه اق ایهن حکمهت باشه  ،ایهن
حابی راول ا ا (د) اات .ب ای شارحان ایهن احرمهال را وذی فرههانه گ ههه دربهارۀ
احرمای دیب نیز اکو نک ده ان (هاشمی اویی :2238 ،ج .)278 /32البره ،گ هی نیز
این احرمال را رد ه ده گ ره ان این مص اق با عبار زی ناهمبون اات« :فان جاء الجد
فهو لیث غاب وصلّ واد» ( حال آنکه ابوذر به شجاعت بیبهاهی معه ف نبهوده ااهت)
(شوشر

 :2273 ،ج.)473 /23

البره ،ایشان(شوشر ی) با یادآ ری اعر اض آشهکار ابهوذر بهه عثمهان ،دربهارۀ انح افها
به جودآم ه وایم دی ی ب ح  ،حرهی بعه از تبعیه بهه ربهذه ،اشهکالی را ههه ابهن ابهی
الح ی ب ای مرص نبودن ابوذر به شجاعت میآ رد ،رد میهن :
این مص اق هه م اد ابوذر اات ،در نهایتِ مطابقت
[بهلحا جسمانی] ضعی

حت اات .ابهوذر اگ ههه

بوده بهاصود زمانی هه معا یه ا را از شهام اهوار به

شهر ی به ن جههاز ههه شهب ر ز ا را مهیبه د ،ب گ دانه درحه ی ههه تمهام
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گوشت های ران هایع از بین رفت م دم گمان ه دن ا م ده اات اما بهه مه دم
گ ت :از این ضعیت ن واه م د زی ا ویامب (د) به ا اب داده هه م
هیز دیب ی اواه بود اگ هه ابوذر مسرضع

ا از

بود یهک بهار عثمهان ا را بهه

شام تبعی ه د بار دیب به بیابان ربذه ،اما ا مانن شی ی به عثمهان ارد شه بها
اینکه عثمان الطانی ارمب بود اما ج ) ه د ببوی هه ویامب (د) دربارۀ ا
بنی امیه هه ف موده اات .آیا هیچ ها مانن ا اینهنین در مقاب حکومت جا ی
قیام ه ده اات؟ (همان :ج.)472-473 /23

 .2عمار یاا

مق اد :دربارۀ این د

حابی نیز بای گ ت هه همنَ َسی ایشان بها ویهامب

(د) امام علی (ع) اات هه آن د را م ر

بهه به ادری امهام علهی (ع) هه ده ااهت .در

اطبة  ،283امام علی (ع) میف مای « :أیْن إِخوَانِیَ الَّذِین رَکِبُوا الطَّرِیق وَ مَض وْا عَل ى الحَ قِّ
أیْن عَمَّارٌ» .وا این احرمال را نمیتوان رد ه د ،گ هه مصادی آرامب شی نیسرن .
 .4عثمان بنمظعون :شارحان نهجالبالغه دربارۀ این احرمال دلیلی مط ح نکه دهانه  .شهای

مهم ت ین دلی آن اات هه ا به ادر رضهاعی ویهامب (د) ااهت (مامقهانی ،ج .)340 /3امها
فو عثمان در اال د م هج ی ور گ فت (ابن عبه البه  :2423 ،ج .)2932 /2هبونهه
ممکن اات این حکمت را

ا دانست درحالیهه ا در ا ایه هجه

فهو هه ده

اات؟ بهطور مسلّم ،این احرمال حیح نیست..
 .3امام علی (ع) :البره ط ح این مص اق در این ور اات هه گوین ۀ حکمهت ،امهام
حسن مجربی (ع) باش  .فقط یکی از شارحان (عالمه مجلسی) آن ههم در حه احرمهال ایهن
گزینه را مط ح ه ده اات« :و أقول :ال یبع د أن یک ون الم راد ب ه أب اه (ع) ،عبّ ر هک ذا
لمصلحة» (انصاریان :2233 ،ج .)433 /2اما این دی گاه هحیح نیسهت زیه ا ا یً در اهای
ااناد نس ه ها گوین ۀ حکمت ،اود امی المؤمنین (ع) مع فی ش ه اات رانیاً گ ههه بیهان
این یژگی ها بسهیار نیکواهت بها مقهام جایبهاه معصهوم (ع) فا هلة بسهیاری دارد .اهود
حض ا معصومین (ع) دربارۀ جایباه اود ف مودهانه « :لا یُقاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ (ص) مِن هَ ذِهِ
الأُمَّة أحَدٌ» (اطبة  )3رالثاً امام علی (ع) هسی اات هه در ق آن ،ن ْاِ ویهامب مع فهی شه ه
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ااهت« :فمَن حَاجَّكَ فیهِ مِن بَعْدِ ما جاءَ َ مِن العِلمِ فقُ ل تع الوْا ن دْعُ أبْناءَن ا وَ أبْن اءَکُمْ وَ
نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أنفُسَنا وَ أنفُسَکُمْ ثُمَّ نبْتهِل فنجْعَل لعْن َاللَّهِ عَلى الک اذِبین» (آل عمه ان/
( )32وا ه هه در اینباره وا از دانشی هه تو را حا ه آمه ه بها تهو محاجهه هنه  ،ببهو
بیایی وس انمان وس انران زنانمان زنانران ما اویشان نزدیک شما اویشان نزدیهک
اود را ف ا اوانیم اهسا مباهلهه هنهیم لعنهت اه ا را به در غبویهان قه ار دههیم) .وها
هیچگاه امام حسن مجربی (ع) ب ف ض احرمالدانسرن گوین ۀ حکمت ،دربارۀ امام علهی (ع)
جایباه ایشان اینگونه ا ن نمیگوی  .ااارار حکمت نیز بیانب این مطالب اات.
 .3درحقیقت ،آا ین مص اق بهیمصه اقی ااهت اینکهه امهام علهی (ع) فه د معینهی را

م نظ نب فره ا ن را ف ازمانی ف امکانی مط ح ه ده اات .البره ،احب بهج الصهباغه

این بیمص اقی را نمیوذی د در این باره مینویس :

آنچه گ ره ش ه مبنی ب اینکه ب ادر معیّنی اراده نشه ه آن را قهولی قهوی دانسهره
اات ،در نهایتِ اسری اات زی ا هالم حض
هه گویا ش ص معیّنی اراده ش ه اات) (شوشر

(ع) همانن ا ن اضحی ااهت
 :2273 ،ج.)472 /23

اما ابنابی الح ی معرزلی میگوی :
گ ره ش ه [در تعبی امام (ع)] اشاره به ش ص ب ادر معیّنی نیست .این ههالم از
باب مَثَ اات عاد ع ب به آ ردن این گونه ههالم جهاری بهوده ااهت ،ماننه
اقههوال آنههها در اشعارشههان «فقلههت لصههاحبی یهها ههاحبی» :ایهن قههول نههزد مههن
قویت ین اقوال اات ( :2227ج.)284 /20

در ه ایی این بی مص اقی بای گ ت هه ا یً این گونه ا نگ هرن در قه آن نیهز جهود
دارد ب ای مثال ا ا ن در بعضی آیا به آن اشاره می هن « :وَ إِذ قال لُقمانُ الِبْنِ هِ وَ هُ وَ
یَعِظُهُ» ( لقمان .)22 /این آیه بیانب حکایت لقمان در موعظة ف زن ش اات .امها آیها لقمهان
اقعاً دارای ف زن بوده یا درحقیقت ،اطاب ا تمام ف زنه ان ر زگهار ااهت؟ موراهان در
تاریخ ب ای لقمان ف زن ی بیان نک ده ان  .نباهی بهه هرهب مشههور تهاریخ ت ااهی ر ایهی
بیانب این مطلب اات .وا می توان گ ت حرهی در هور
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ف ات از ف زن اویع اات .رانیاً ارتباط ب ادری در آیا مرع دی در قه آن دیه ه مهیشهود
هه بیانب اهمیت این ویون در جامعة ااالمی ااهت« :إِنَّمَا المُؤمِنُ ون إِخ وَۀ فأصْ لِحُوا بَ ین
أخوَیْکمُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لعَلَّکمُ تُرحَمُون» (حج ا  29 /نیز آل عم ان .)292 /ب ای از ویهامب ان
الهی نیز ب ادرِ قوم اود مع فی ش ه انه « :وَ إِلىَ عَادٍ أخاهُمْ هُودًا قال یَاقوْمِ اعْبُدُوا اللَّ هَ مَ ا
لکمُ مِّن إِلاهٍ غیرُهُ أ فلا تتَّقُون» (اع اف 3 /نیز اع اف .)72 /بناب این ،میتهوان گ هت ممکهن
اات این حکمهت مصه اق مشه ص داشهره باشه ههه احرمهایً «ابهوذر غ هاری» ااهت امها
درحقیقت ،اطاب ا لی امام (ع) در ایهن حکمهت تمهام انسهانهها هسهرن  .هه انسهانی ههه
میاواه بهه مقهام به ادری امی المهؤمنین (ع) ب اه  ،بایه هنهین یژگهیههایی را ا مشه
زن گیِ اود ق ار ده  .همان طور ههه اهود امهام (ع) در وایهان حکمهت ،اه ن را آشهکارا
مط ح با عبهار «فعَلیْکُمْ بِهَذِهِ الخلائِقِ فالزمُوهَا وَ تنافسُوا فِیهَ ا» همهه را بهه ایهن ه ا
دعو می هنن  .رالثاً امام علی (ع) در اطبة  232 283نیز اژۀ «ااو » را به هار می به د
در او

د اران به شهاد رای ۀ اویع میف مای :
أیْن إِخوَانِیَ الَّذِین رَکِبُوا الطَّرِیق وَ مَضوْا عَلى الحَقِّ أیْن عَمَّارٌ وَ أیْن ابْ نُ التَّیِّهَ انِ وَ
أیْن ذُو الشَّهَادَتیْنِ وَ أیْن نُظراؤُهُمْ مِن إِخوَانِهِمُ الَّذِین تعَاق دُوا عَل ى المَنِیَّ ة وَ أُبْ رِدَ
بِرُءُوسِهِمْ إِلى الفجَرۀ قال ثُمَّ ضربَ بِیَدِهِ عَلى لِحْیَتِهِ الشَّرِیفة الکرِیمَة فأط ال البُک اءَ
ثُمَّ قال (علیهالسالم) أوِّهِ عَلى إِخوَانِیَ الَّذِین تلوُا القُرآن ف أحْکمُوهُ( ...اطبهة :)283
هجاین ب ادران من هه راه ح را اس دن

با ح رات به اانهه آاه

ب دنه ؟

هجاات عمّار هجاات وس تیهان هجاات ذ الشّههادتین هجاینه هماننه ان
ایشان از ب ادرانشان هه بها یکه یب بهه مه

ویمهان بسهرن

اه ها آنهان را بهه

فاج ان ه یه ه دنه [وها داهت بهه ریهع مبهارك اهود گ فهت زمهانى دراز
گ یست ،اسا ف مهود ]:دریغها از به ادرانم ههه قه آن را اوان نه

در ح ه آن

هوشی ن .
أیْن القوْمُ الَّذِین دُعُوا إِلى الإِسْلامِ فقبِلُوهُ؟ ...أُولئِكَ إِخوَانِی ال ذَّاهِبُون فحَ قَّ لن ا أن
نظمَأ إِلیْهِمْ وَ نعَ
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ااالمشان اوان ن

آن را وذی فرن  ...،ب ادران من اینان ان هه رفرهانه

هه تشنة دی ارشان بساییم ب ج ایى آنان دات حس

مارااهت

به دن ان ب اییم.

اطاب امی المؤمنین (ع) در این د اطبه با عنوان «إاوانی» ،تأیی دیبه ی به ایهن احرمهال
اات.
رابعاً امام (ع) در نامة  22نیز از این ر ش این گونه اطاب به ه به ده انه  .در ایهن نامهه
امام (ع) ف زن اویع را هنان اطاب ق ار می دهن هه گویا امام حسهن (ع) در ابره ای راه
اات در ورتیهه این حکمهت بعه از بازگشهرن امهام علهی (ع) از ه ین در «حاضه ین»
نوشره ش ه اات امام حسن (ع) در آن زمان  23اال داشرن :
مِن الوَالِدِ الفانِ ...إِلى المَوْلُودِ المُؤمِّلِ مَا لا یُدْرِ ُ السَّالِكِ سَبِیل مَن ق دْ هَل كَ ...وَ
أن أبْتدِئكَ بِتعْلِیمِ کِتابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تأوِیلِهِ وَ شرائِعِ الإِسْلامِ وَ أحْکامِهِ وَ حَلالِهِ
وَ حَرامِه :...از و ر هه در آارانة فناات ...به ف زن

هه آرز من هیهز ااهت

هه به دات نیای  ،ر ن ۀ راهى اات هه به جهان نیسرى درآیه  ...اینکهه ن سهت
تو را هراب ا ا بیاموزم تأ ی آن را به تو تعلیم دهم ش یعت ااالم احکهام
آن را از حالل ح ام ب تو آشکار هنم.

گویا این گونه ا ن گ رن شبیه همان عبار مشهور «إیَّا ِ أعْنِ ی وَاسْ مَعِی یَ ا جَ ارَۀ»
(می انى نیشابور  ،بیتا :ج )39 /2اات عبارتی هه بیانب یکی از بهر ین ر شهای ت بیرهی
اات .اینکه ت بیت به ور غی مسرقیم به دیب ان منرق شود تا ح

ح مت آن ها شهود

به ش صیت آنها تع ض نشود.
نکتۀ دوم :گويندۀ سخن
با ب رای هرابهای م رل

هه این حکمت را آ ردهان  ،ت دی ی نمیمان هه گوین ۀ ایهن

حکمت ،امام معصوم (ع) اات .البره نکره اینجااهت ههه د ن ه از حضه ا معصهوم (ع)،
یعنی امام علی (ع) امام حسن (ع) گوین ۀ این ا نان .
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نس هها ش حهای مشهور نهجالبالغه همچنین تح العقول (ابنشعبه ح انهى:2494 ،

 ،)324-323این حکمت را از مویی مرقیان ،علیابنابیطالب (ع) ،میدانن اما نویسن گان

هافی (هلینی :2497 ،ج )328-327 /3عیوناألابار (ابنقریبهة دینهور  :2428 ،ج)282 /3
تاریخ بغ اد (اطیب بغ اد  :2427 ،ج )222 /23گوین ۀ ا ن را امام حسن مجربهی (ع)

میدانن .

هراب تمامُ نهجالبالغه نیز هه جمال امام (ع) را تا ح ممکهن مأاذشنااهی مهیهنه ،

مأاذ این حکمت را از هراب البدایة و النهایة نباشرة ابنهثی بیان میهن هه ابهنهثیه نیهز
این حکایت را در بین زن گی امام حسن مجربی (ع) میآ رد.
حال به ب رای رفع این ابهام میو دازیم:
نقد و بررسی

 .2در نقه

ب راههی ایهن مطالههب ،در نقه هههای مطه حشه ه از امهام حسههن (ع) تشههویع

ناهمبونی بسیاری دی ه میشود .با نباهی به نق مط حش ه در هرابهای ههافی 2و البدای ة

و النهایة 3این مسئله مش ص میشود.
« .2عَنهُ عَن بَعْ

ِ أصْحَابِهِ مِن العِراقِیِّین رَفعَهُ قال :خطبَ النَّاسَ الحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ص فقال أیُّهَا النَّاسُ أنا أُخبِرُکُمْ عَن أخٍ

لِی کان مِن أعْظمِ النَّاسِ فِی عَیْنِی وَ کان رَأسُ مَا عَظُمَ بِهِ فِی عَیْنِی صِغر الدُّنیَا فِی عَیْنِهِ کان خارِجاً مِن سُلطانِ بَطنِهِ فل ا
یَشتهِی مَا لا یَجِدُ وَ لا یُکثِرُ إِذا وَجَدَ کان خارِجاً مِن سُلطانِ فرجِهِ -فلا یَسْتخِفُّ لهُ عَقلهُ وَ لا رَأیَهُ  -ک ان خارِج اً مِ ن
سُلطانِ الجَهَالة فلا یَمُدُّ یَدَهُ إِلَّا عَلى ثِقة لِمَنفعَة کان لا یَتشهَّى وَ لا یَتسَخَّطُ وَ لا یَتبَرَّمُ کان أکثر دَهْرِهِ صَمَّاتاً فإِذا ق ال بَ ذَّ
القائِلِین کان لا یَدْخُلُ فِی مِراءٍ وَ لا یُشارِ ُ فِی دَعْوَى وَ لا یُدْلِی بِحُجَّة حَتَّى یَرى قاضِیاً وَ کان لا یَغفُلُ عَن إِخوَانِهِ وَ لا
یَخُصُّ نفسَهُ بِشیْءٍ دُونهُمْ کان ضعِیفاً مُسْتضعَفاً -فإِذا جَاءَ الجِدُّ کان لیْثاً عَادِیاً کان لا یَلُومُ أحَداً فِیمَا یَقعُ العُذرُ فِی مِثلِ هِ
حَتَّى یَرى اعْتِذاراً کان یَفعَلُ مَا یَقُولُ وَ یَفعَلُ مَا لا یَقُولُ کان إِذا ابْتزَّهُ أمْرانِ لا یَدْرِ أیُّهُمَا أفضلُ نظر إِل ى أقربِهِمَ ا إِل ى
الهَوَى فخالفهُ کان لا یَشکُو وَجَعاً إِلَّا عِندَ مَن یَرجُو عِندَهُ البُرءَ وَ لا یَسْتشِیرُ إِلَّا مَن یَرجُو عِندَهُ النَّصِیحَة کان لا یَتبَرَّمُ وَ ل ا
یَتسَخَّطُ وَ لا یَتشکَّى وَ لا یَتشهَّى وَ لا یَنتقِمُ وَ لا یَغفُلُ عَنِ العَدُوِّ فعَلیْکُمْ بِمِثلِ هَذِهِ الأخلاقِ الکرِیمَة إِن أطقتُمُوهَا ف إِن ل مْ
تُطِیقُوهَا کُلَّهَا فأخذُ القلِیلِ خیْرٌ مِن تر ِ الکثِیرِ وَ لا حَوْل وَ لا قُوَّۀ إِلَّا بِاللَّهِ( ».هلینی :2497 ،ج.)328-327 /3
« .3و قال أبوبکر محمدبن کیسان األصم :قال الحسن ذات یوم ألصحابه :إنی أخبرکم عن أخ لی کان من أعظ م الن اس
فی عینی ،و کان عظیم ما عظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه ،کان خارجا عن سلطان بطنه فال یشتهی ما ال یج د ،و ال
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 .3ان ح یثی هه در هراب هافی آم ه اات ،م ا اات« :عَنهُ عَ ن بَعْ

ِ أصْ حَابِهِ مِ ن

العِراقِیِّین رَفعَهُ» .گ هه در حت محروای آن با توجه به اانوادۀ ح یث تأیی نهجالبالغهه
شکی باقی نمیمانه امها از اهوی دیبه  ،همهاهنبیِ یکنهوااری در ایهن حکمهت در تمهام
نس ههای نهجالبالغه ش ح آن در تمام هالم امام (ع) جود دارد .بهعبهارتی ،ههیچگونهه

تشویع یا ناهمبونی بین این نس هها دی ه نمیشود تمام آنها یکشک هسرن .

 .2شاه دیب ب این مطلب ،ا ن م حوم طب ای ( )432 :2428ااهت ههه مهیگویه :
این ا نی اات از امی مؤمنان هه امام حسن (ع) در یکی از اطبههایع آن را بیان ف مود.
بناب این ،به نظ می را هه گوین ۀ ا لی حکمت ،امی المهؤمنین (ع) ااهت .از دیه گاه
نبارن گان ،در نس ه ای هه ای رضی (ره) از آن به ه به ده ااهت ،گوینه ۀ حکمهت ،امهام

علی (ع) بوده اات آن نس ه غی از نس های اات ههه در هرهابههای ههافی الب ایهة
النهایة جود دارد .ب این اااس ،تو هی

امهام علهی (ع) دربهارۀ ایهن به ادر را امهام حسهن

مجربی (ع) نیز بیان ه ده بهعبارتی ،ایشان ر ایت وه ر اهویع را نقه بههمعنها هه دهانه .

بههمین دلی  ،گاه اضافاتی ب آن اصو یا افز ده ااهت .ایهن مسهئله بها توجهه بهه تهاریخ
فا ابوذر ( 22یا 23ق) د ر از نظ نیست .هون ااارار حکمت بهگونهای بیهان شه ه ههه
گویا امام علی (ع) این ف د را دی ه وارهای از ا قا را بها ا گذرانه ه ااهت .عبهار ا لِ
حکمت نیز گویای این مسئله اات« :هَانَ لِی فِیمَا مَضَى )َخٌ فِیاللَّه».
مؤل

مصادر نهجالبالغه )اانی ه نیز در اینباره به نق از هاش الغطاء مینویس :

یکثر إذا وجد ،و کان خارجا عن سلطان فرجه ،فال یستخف له عقله و ال رأیه ،و کان خارجا عن سلطان جهله فال یم د
یدا إال على ثقة المنفعة ،و ال یخطو خطوۀ إال لحسنة ،و کان ال یسخط و ال یتبرم ،کان إذا جامع العلماء یک ون عل ى أن
یسمع أحرص منه على أن یتکلم ،و کان إذا غلب على الکالم لم یغلب على الصم  ،کان أکثر دهره صامتا ،فإذا قال یذر
القائلین ،و کان ال یشار فی دعوى ،و ال یدخل فی مراء ،و ال یدلى بحجة ،حتى یرى قاضیا یقول ما ال یفعل ،و یفع ل
ما ال یقول ،تفضال و تکرما ،کان ال یغفل عن إخوانه ،و ال یستخص بشیء دونهم .کان ال یک رم أح دا فیم ا یق ع الع ذر
بمثله ،کان إذا ابتدأه أمر ان ال یرى أیهما أقرب إلى الحق نظر فیما هو أقرب إلى هواه فخالفه( ».ابنهثی دمشقى:2497 ،
ج.)20 /8
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بعی نیسهت ههه ا ایهن عبهارا را از ههالم امی المهؤمنین (ع) گ فرهه باشه زیه ا
بیشک ا ب هلما امی المؤمنین (ع) آگاه بوده به جایباه رفیع رتبة اییع
آگاهی داشره اات .هبونه ممکن اات این امور ب ا م ی باشه

حهال آنکهه

د ات همقبیلههای ا  ،هاتهب مشههور ،عب الحمیه هاتهب مه ان جعه ی بهوده
اات؟ هما اینکه به ا گ ره ش  :هه هیزی تو را ب ین جایباه از بالغهت راهانی ؟
گ هت :هههالم ا ههلع را ح ه هه دم هههه مه اد از ا ههلع ،امی المههؤمنین (ع) ااههت.
(حسینى اطیب :2237 ،ج.)338 /4

نکتۀ سوم :مفهوم «و کَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضْعَفاً»

این یژگی از گزینه های دراور توجه این حکمت اات .با نبهاهی بهه ت جمهه شه ح

این یژگی در ت جمه ش حهای مشهور نههج البالغهه ،ناویه ابودن م ههوم آن در نبهاه ا ل
مش ص میشود:
از طبقة ضعی

جامعه بود م دم ا را ضعی

مىدانسرن (ای هاظم ارفع) م د افراده

بود همه ناتوانع مهىانباشهرن (عب الحمیه آیرهی) افرهاده بهود نهاتوانع مهىانباشهرن
(ای جمالال ین دینو ر) افراده بود ا را ناتوان مهىشهم دن (حسهین انصهاریان علهی

شی انی) ا بهظاه تکی ه به نظ میراهی (اورشهی بهىغه ب نههجالبالغهه) ضهعی
مسرضع

بود (ت جمة گویها شه ح فشه دها به نههجالبالغهه ،زیه نظه آیهتاهلل مکهارم

شههی از ) بهههظههاه نههاتوان مسرضههع

بههود (محمه دشههری) «و ک ان ض عیفا» فههی ب نههه

«مستضعفا» یعدّه الناس ضعیفا» (شوشر ی :2273 ،ج« )478 /23أنّه کان ض عیفا مستض عفا
أى فقیرا منظورا إلیه بعین الذلّة و الفقر و ذلك من لوازم فضیلة التواض ع» (ابهنمیهثم:2233 ،
ج« )280 /3و کان ضعیفا مستضعفا فی نظر الناس و فی منظره الخارجی» (مواوی:2273 ،
ج« )437 /3کان ضعِیفاً مُسْتضعَفاً»« ،أ کان ذلیال عند نفسه متواض عا ل م یش ن کبری اء و
نخوۀ أو کان مختل الحال کثیر العیال ،قال ابنالسکی  :الضعف کثرۀ العیال» (بیهقى هیهذر ،
 :2273ج« )382-383 /3کان ضعیفا مستضعفا اى فقیرا منظورا الی ه بع ین الذلّ ة و الفق ر»
(او ى« )270 :2302 ،کان ضعیفا» أ فقیرا منظورا إلیه بعین الذلّ ة و الفق ر کم ا قی ل ،أو
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ضعیفا فی القوّۀ البدنیّة خلقة و لکثرۀ الصیام و القیام» «مستضعفا» أ فی أعین الناس للفق ر
و الضعف و قلّة األعوان ،یقال« :استضعفه» أ عدّه ض عیفا»( .انصهاریان :2273 ،ج)433 /2
«(کان ضعیفا مستضعفا) زاهدا متواضعا ،یحسبه الجاهل من أهل القلة و الذلة» (مغنیه:2238 ،
ج.)203 /4
اه معنا ب ای این یژگی تصور ش ه اات:

با ب رای ت جمهها ش حهای مر ا

 .2ا ناتوانی بود (بهلحا جسمی) هه م دم نیز ا را ضعی
 .3ا ناتوانی بود (بهلحا اقرصادی) هه م دم نیز ا را ضعی
 .2ا افراده مرواضعی بود هه م دم نیز ا را ضعی

میانباشرن
میون اشرن

میدانسرن .

بررسی احتماالت معنايی «ضَعیف»

اژۀ «ضَعی » از ریشهة «ضهع » گ فرهه شه ه ااهت .لغهت نویسهان ایهن اژه را هنهین معنها

ه دهان « :الضَّعْف فی العقل و الرأ  ،و الضُّعْف فی الجسد و یقال :هما لغتان جائزتان فی کل
وجه» ( ف اهی ی :2429 ،ج« )382 /2الضُّعفُ بِفتحِ الضَّادِ فِى لُغةِ تمِ یمٍ وَ بِض مِّهَا فِ ى لُغ ةِ
قُریْشٍ خِلافُ القُوّۀِ و الصِّحَّةِ» (فیومی :2424 ،ج.)233 /3
این اژه طب نظ لغویون ،هم به ناتوانی جسمی اشاره دارد هم عقلی .اما معنای «ضهعی »
در این حکمت نمی توان ناظ به ضع

عقلی نهاتوانی جسهمی باشه زیه ا یژگهیههای

مط ح ش ه در این حکمت ،اصو یاتی ممراز هسرن هه ب ازن گی ب ادریِ امی مؤمنهان(ع)
را دارا هسههرن  .وهها ایههن معنهها منر ههی ااههت بههه اههای احرمههای در ت جمهههههها شه ح
میو دازیم.
ضعف جسمانی

اژۀ از آن ممکن اات :ال  .ضع

بهلحا جسمی یا بیماری ،ب .ضع

بهلحا ظهاه ی

یعنی نحی بودن .قطعاً نوع ا ل حیح نیست زی ا با ادامة هالم امام (ع)« :فإِن جَ اءَ الجِ دُّ
فهُوَ لیْثُ غابٍ وَ صِلُّ وَادٍ» ناهماهن

اات .هبونه میشود انسانی دارای ضهع

بوده ،اما در زمانی هه ام ی ج ی ویع بیای  ،همچون شی بیشه باش
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ازاویی ،امی المؤمنین (ع) یژگیهای ممرازی را مط ح میهنن هه البویی به ای اهای
شههیعیان باش ه در ههورتیهههه ضههع

جسههمانی مههذموم اصههلری من ههی در هنههار اههای

اصلتهای مط حش ه اات .اما اگ ضعی

را همان نحی بودن معنها هنهیم ،نیکهو بههنظه

میرا زی ا ا یً امهام علهی (ع) در اطبهة گ انقه ر مرقهین معه ف بهه اطبهة «همهام» ،در
اه تقوا میف مای « :وَ اجسادُهُم نحیفه»؛ همچنین ،در اطبة  232در

ه

یهاران

با فایی هه ایشان از دات دادهان  ،میف مای « :مُرهُ العُیُونِ مِن البُک اءِ خُمْ صُ البُطُ ونِ مِ ن
الصِّیَامِ ذُبُلُ الشِّفاهِ مِن الدُّعَاءِ صُفرُ الألوَانِ مِن السَّهَر ِ» (اطبة  :)232هشمانشان از گ یهه تبهاه،
شکمهایشان از ر زه یغ

به وشت هسبی ه .لبهاشهان از دعها اشهک ،وژمه ده گ دیه ه،

رنبها زرد از شب زن هدار بسهیار .رانیه ًا بها ادامهة ههالم امهام علهی (ع) نااهازگاری نه ارد.
بناب این ،ا نحی ی بود هه م دم ا را ضعی

میانباشرن اما در ر ز نب د همچون شی بیشهه

ه ی در جهایی دیبه از همهان اطبهة  232آمه ه ااهت« :وَ

بود مار افعی بیابان .هنهین

هِیجُوا إِلى الجِهَادِ فوَلِهُوا وَلهَ اللِّقاحِ إِلى أوْلادِهَا وَ سَلبُوا السُّیُوفَ أغمَادَهَا وَ أخ ذُوا بِ أطرافِ
الأرْضِ زَحْفاً زَحْفاً وَ صَفّاً صَفّاً» (اطبهة  :)232بهه هارزارشهان ب انبی رنه
مادهشر ههه بهه بچهه اهود ر
در ه

گ هگ ه

ر

آنهان همچهون

آرد ،شهی رة آن گ دی نه  .شمشهی ها از نیهام ب آ ردنه ،
بهه اطه اف زمهین ه دنه  .وها مهیتهوان ایهن احرمهال را

وذی فت.
فقیر اقتصادی
اگ ضعی

را بهمعنای «ناتوان اقرصهادی» در نظه ببیه یم ،عبهار هنهین مهیشهود :ا فه د

فقی ی بود هه م دم ا را ناتوان میانباشرن اما در ر ز نب د همچهون شهی بیشهه بهود مهار
افعی .این تصور می توان درات باش اما معنای عکا آن نیز حیح اات یعنی میتهوان
ر تمن بود شجاع .به عبهارتی اگه ایهن معنها را بسهذی یم ،عبهار از نهوع قضهیة ش صهیه

میشود نمیتوان آن را بسط داد .بهه ور  ،این احرمال را نمیتوان بهاادگی رد ه د.
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تواضع و فروتنی

اگ اژۀ «ضعی » را بهمعنای مرواضع درنظ ببی یم ،معنای ج ی ی ب داشت میشود هه بها
ادامة هالم امام «فإِن جَاءَ الجِدُّ فهُوَ لیْثُ غابٍ وَ صِلُّ وَادٍ» نیهز هماهنه
میتوان گ ت ا مرواضعی بود هه م دم ا را ضعی

میانباشرن

ااهت .بههعبهارتی،

لی در ر زی هه امه ی

ج ی ویع میآم  ،همچون شی بیشه بود مار افعی بیابان .اما اؤال اینجاات هه ه ا امهام
(ع) از اود اژۀ «تواضع» اار اده نک د؟ هه مانعی جود داشت هه امام میف مود « :ههان
مرواضعاً مسرضع ا»؟ درنظ گ فرن این احرمال بهلحا محرهوایی اهااراری مشهکلی ایجهاد
نمیه د اما با فصاحت هالم امام (ع) نااازگار بود .امام علی (ع) امی هالمان

از بهره ین

اژگان در هالم اار اده میهنن از اینر این معنا نه بهدراری رد میشود نهه بههدراهری
اربا .
نداشتن قدرت
اگ ضعی

را بهمعنای ف د همن وذ همق ر بهلحا جایباه اجرماعی معنا هنیم ،م ههوم

موجهی بهدات میآی ب ین معنا هه ا ف دی بود هه احب ق ر نبود م دم نیهز ا را
ضعی

تصور میه دن اما اگ ام ی ج ی ویع میآمه  ،همچهون شهی بیشهه بهود مهار

افعی بیابان.
این احرمال را هیچیک از مر جمان شارحان منظور نک دهان اما به گمان نبارنه گان
این معنا نیز د ر از نظ نیست زی ا نهتنها با زن گی ابوذر رشاد ههای ا یها دیبه یهارانِ
اقعی امی مؤمنان(ع) هماهن

اات هه بها ب هع ههای دیبه ههالم امهام در حکمهت نیهز

اازگار اات .این احرمال اصو یری مذموم شم ده نمهیشهود .مهیتهوان تصهور هه د ههه
ف دی از جایباه اجرماعیِ یژای ب اوردار نباش اما قبهای به ادریِ امی مؤمنهان(ع) را به تن
هن .

نکتۀ چهارم« :لَا يُدْلِی بِحُجَّۀ حَتَّى يَاْتِیَ قَاضِیاً»
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از ب جسره ت ین نکا این حکمت ،هبونبی ااارار هی مان این یژگهیهااهت ههه در

هیچیک از ش ح نهجالبالغه به آن اشاره نشه ه ااهت .در ایهن حکمهت یهازده بهار هلمهة « َ
هَانَ» تک ار ش ه هه با ب رای آنها در ابر ای عبهارا حکمهت ،فهمهی ارزشهمن از ههالم
امام بهدات میآی  .نباهی به ااارار حکمت ،بیانهنن ۀ ت ا

اااراری در قب

بعه از

عبار «لا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» اات اینکه ه ا عبار «لا یُ دْلِی بِحُجَّ ةٍ حَتَّ ى
یَاتِیَ قاضِیاً» ب ن « َ هانَ» آم ه اات .یعنی قب از این عبار  ،ونج بار فع «هان» بع از

آن شع بار فع « َ هانَ» آم ه اات .با ب رای تمام نس هها ت جمههای مهم نههجالبالغهه
این نکره تأیی میشود .البره در نق ههای بیهانشه ه از امهام مجربهی(ع) در ههافی الب ایهه

النهایه ،عبار « َ ی یُ لی »...با ح ف « ا » ب ن فع «هان» آم ه اات.

توضیح اینکه اه جملة قب از «لا یُدْلِی بِحُجَّ ةٍ حَتَّ ى یَ اتِیَ قاضِ یاً» بها « َ ههانَ» آغهاز
می شون

اه جمله با ح ف «فاء» ت یع ب ین ور هه بهدنبهال هه جملههای ههه بها « َ

هانَ» آغاز میشود ،جملهای مکمّ

جود دارد هه با «فاء» از آنها ج ا ش ه اات .عبهار :

«فَلَا یَشْرَهِی مَا لَا یَجِ ُ َ لَا یُکْثِ ُ إِذَا َجَ َ» تکمی هنن ۀ عبار « :وَک ان خارِج اً مِ ن سُ لطانِ
بَطنِهِ» اات ب ین معنا هه ا ب بطهن اهود تسهلط داشهت وها بهه آنچهه نمهییافهت اشهرها
ن اشت ب ای آنچه مییافت زیادهر ی نمیه د.
عبار « :فإِن قال بَذَّ القائِلِین وَ نقعَ غلِیل السَّائِلِین» نیز تکمی هنن ۀ جملهة «وَ کان أکث ر
دَهْرِهِ صَامِتاً» اات یعنی در بیشر ِ مواقع در اکو بود .اما اگ

حبت مهیهه د به همه

ا نوران غلبه میه د عطع اؤالهنن گان را ای اب مینمهود .همچنهین عبهار «ف إِن
جَاءَ الجِدُّ فهُوَ لیْثُ غابٍ وَ صِلُّ وَادٍ» تکمی هنن ۀ عبار « :وَ کان ضعِیفاً مُسْتض عَفاً» ااهت.
ازاویی جملهة ا ل« :وَک ان لِ ی فِیمَ ا مَض ى أخٌ فِ ی اهللِ» بهه منزلهة مق مههای به ای اهای
یژگیهاات .جملة د م« :وَکان یُعْظِمُهُ فِی عَینی صِغرُ الدُّنیَا فِی عَیْنِهِ» نیهز بههمنزلهة ب اعهت
اارهالل ب ای تمام حکمت اات یعنی امی مؤمنان(ع) با بیهان ایهن جملهه ،در ابره ا مشهک
ا لی انسان ها را گوشزد ه ده در
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انسان نبهاهع بهه دنیها تصهحیح شهود ،دنیها را مق مههای به ای آاه

مهیدانه

اعمهاش

تحتالشعاع این نباه ق ار میگی د موح انه زن گی میهن .
عبار «فلا یَشتهِی »...ادامة «وَ کان خارِجاً »...جملة «فإِن قال »...ادامهة «وَ کان أکثر
دَهْرِهِ »...عبار «فإِن جَاءَ الجِ دُّ »...ادامهة «وَ ک ان ض عِیفاً »...ااهت .امها ادامهة اهاارارِ
حکمت ،بع از «لا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» مر ا

ش ه ب ین شک نیست هه هه

عبار تکمی هنن های داشره باش هه با ح ف «فاء» آغاز شود بههعبهارتی مهیتهوان گ هت
جملة« :لا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» بهمنزلة م زی اات هه میان د ااارار قبه
از این عبار
تنوع می ب ش

بعه

جود دارد .این مطلب زیباییِ ا ن امام را فز نته مهیهنه زیه ا بهه ههالم
ا

تنوع از نکا مثبتِ ه گونه ا نوری ااهت .امها اگه دقیه بنبه یم

عبار «لا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» جملهای تو ی ی ااهت ههه عبهار «ف إِن جَ اءَ
الجِدُّ فهُوَ لیْثُ غابٍ وَ صِلُّ وَادٍ» را

میهن .

توضیح اینکه عبار «فإِن جَاءَ الجِدُّ فهُوَ لیْثُ غابٍ وَ صِلُّ وَادٍ» تنهها تشهبیهی ااهت ههه
در هالم امام(ع) بههار رفره اات .تشبیه شهی بیشهه مهار افعهی بیابهان بیهانهننه ۀ قه ر
درن گی اات .شی

مار د حیوان اط ناهی هسرن هه در نب د ،طعمة اود را بهه هالههت

میراانن  .حال ،اگ جملة «لا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» بهطور مسرق

به ن ارتبهاط

با جملههای ویشین وسین مط ح میش  ،هنین بهنظ میرای ههه ایهن به ادرِ امی المهؤمنین
(ع) ف دی همن وذ بود هه م دم نیز ا را نیز ضعی
همچون شی

مار اط ناك به حنه میآی

تصور میه دن  ،امها در زمهان حسهاس

ناب دانه رفرار میه د.

در ورتیهه اگ جملة «لا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» را جملهای تو هی ی در نظه
ببی یم ،هنین به نظ میرا هه این عبار مح دهنن ۀ تشبیه جملة بع یعنهی «فإِن جَ اءَ
الجِدُّ فهُوَ لیْثُ غابٍ وَ صِلُّ وَادٍ» اات ب ین معنا هه میتوان گ ت به حنهآم ن ایهن به ادر
در ر ز مهم ،بیمنط

از ر ی انرقام جویی درن هاهویی نیسهت بلکهه ههامالً آگاهانهه

عقالنی اات .ا به هنبام آم ن به حنه همچون حیوان درن هاهو نمهیا شهی
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نار ا نمیزد ،ا میدانست هه دلی

اار یلع را ویع ههه هسهی ببه د ،ا زمهانشهناس

مکانشناس بود هالم رفرارش در دارانع مه بود.
اگ عبار «لا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» تو ی

عبار «فهُوَ لیْثُ غ ابٍ وَ صِ لُّ

وَادٍ» نباش  ،شای هنین تصور میش هه این ف د ،ا شی غی منطقهی نامحه د داشهت
ب ای رای ن به ه ف اود به ه ایلهای مروا میش  .بناب این عبار «ل ا یُ دْلِی بِحُجَّ ةٍ
حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» بهلحا م هومی مسرق نیست ارتباط معنایی با جملة وسین اهود دارد.
ازاویی ،همانطور هه بیان ش گوین ۀ ا لی حکمت ،امی مؤمنان(ع) ااهت امهام حسهن
مجربی(ع) آن را نق بهمعنا ه دهان لذا عبار «ولا یُدْلِی بِحُجَّ ةٍ حَتَّ ى یَ اتِیَ قاضِ یاً» در
هالم امام حسن مجربی (ع) در مقام نقه بههمعنااهت .وها جایبهاهی به ای « ا » در «ول ا
یُدْلِی» در هالم امام حسن مجربی(ع) بهلحا تحلیلی جود ن ارد.
نتیجهگیری

 .2یکی از حکمت های مشهور نهج البالغهه ،حکمهت  380ااهت ههه درب دارنه ۀ ویهام ههای
ااالقی بسیار زیبایی اات .در این ا ن زیبا ،امام علی (ع) یژگیههای فه دی اجرمهاعی
مهمی را مط ح میهنن هه در تعالی ر ابط اجرماعی ،بسیار مؤر

راهبشااهت .امها ا لهین

نکرة اؤالب انبیز در این حکمهت ،گوینه ۀ حکمهت ااهت .هرهابههای ههافی البدای ة و
النهایة ر ایت را از امام حسن مجربی (ع) نق می هنن اما به اعرقاد نبارنه گان ،بها ب راهی
نس ه های مشهور نهج البالغه یکسارهبی آن ها تشویع ر ایا نق شه ه از امهام حسهن
(ع) ،گوین ۀ حکمت اود امی المؤمنین (ع) اات امام حسهن مجربهی (ع) ر ایهت را نقه

بهمعنا ه دهان .
 .3با ب رای های انجام ش ه م اطب نامه نمیتوان ویامب اه م (د) ،امی المؤمنین (ع)
عثمان بن مظعون باش اما ابوذر غ اری مص اقی قوی اات هه وارهای از شواه تاری ی نیز
آن را تأیی می هنن  .البره ،این احرمال هه حکمت ب ن مص اق باش نیز جهای تأمه دارد
یعنی اینکه م اطب این حکمت ،تمام انسان ها به اصود شیعیان باشن
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مط حه دن این حکمت در

د بیانه دن ر ابط به ادری هبهونبی نزدیکهی انسهانهها

بهاود باشن  .نباهی به حکمت  22هبهونبی اطهاب امهام علهی (ع) بهه امهام حسهن (ع)
مؤی هنین نظ یهای اات .همچنین ،در اینباره مؤی ا ق آنی نیز جود دارد.
 .2تمام احرمای دربارۀ م هوم «وکان ضعیفاً مستضعفا» بهاصهود «و کان ض عیفا»
ب رای نق ش  .معنای «تواضع» د ر از احرمال بهنظ نمیرا اما با فصهاحت ههالم امهام
علی (ع) نااازگار اات .معنای نحی بودن نیز وذی فرنی ااهت امها بهه اعرقهاد نبارنه گان،
اینکه «ضعی » را بهمعنای همن هوذ ن اشهرن قه ر اجرمهاعی درنظه ببیه یم بهه هواب
نزدیکت اات .این م هوم نه تنها با معنای لغوی «ضع » هماهن

ااهت بلکهه بها اهاارار

هالم امهام (ع) نیهز هم هوانی دارد از همهه مههمته  ،بها محرهوای اه ن امی المهؤمنین (ع)
هیچگونه نااازگاری ن ارد.
 .4ااارار حکمت بسیار دراور توجه اات .جه ا از محرهوای فصهیح ههالم ،یهازده بهار
تک ار « هان» در ف ازی هوتاه ،بیانب آهنبین بودن هالم امام (ع) اات عبارت «لا یُدْلِی
بِحُجَّة حَتَّى یَأتِیَ قاضِیا» نقطة عط ی در ااارار این حکمت محسوب میشود زیه ا بعه از
عبهار «وَ کان یُعْظِمُهُ فِی عَیْنِی صِغرُ الدُّنیَا فِی عَیْنِه» ههه همچهون ب اعهت ااهرهاللی به ای
حکمت اات ،جود اه جملة تام هه ه یک درب گی ن ۀ د یژگی اات با ح ف «فهاء»
از هم ج ا ش هان  ،ااارار هماهنبی را به جود میآ رن هه این ااارار با عبهارا بعه از
« لا یُدْلِی بِحُجَّة حَتَّى یَأتِیَ قاضِیا» مر ا

اات بیانب تنوع در هالم امام علی (ع) اات.

 .3عبار «لا یُدْلِی بِحُجَّة حَتَّى یَأتِیَ قاضِیا» به اعرقهاد نبارنه گان،
لیث غاب

ه

جملهة «فههو

اد» بوده مح دهنن ۀ تشبیه در ا ن امام علهی (ع) ااهت به ین معنها

هه ا آدم همن وذی بود هه دیب ان نیز ا را ضهعی

مهیانباشهرن امها اگه امه ی جه ی

به جود میآم  ،همچون شی بیشه ماری افعی به حنه میآم

لهی اویشهرندار بهود

طغیان نمیه د .ا اار یل اود را آگاهانهه بها و ربهی مطه ح مهیهه د ،زمهانشهناس
مکانشناس بود در نزد عالِم آگاه (قاضی) ا ن میگ ت.
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اگ عبار «ولا یُدْلِی بِحُجَّة حَتَّى یَاتِیَ قاضِیاً» تو ی

عبار «فهو لیهث غهاب

ه

اد» نبود ،شای هنین تصور میش هه ایهن فه د ا شهی غی منطقهی نامحه د داشهت
ب ای رای ن به ه ف اود به ه ایلهای مروا مهیشه  .بنهاب این ،ایهن عبهار بههلحها
م هومی مسرق نیست ارتباط معنایی با جملة ویشین دارد.
منابع

 قرآن مجید ،ترجمة فوالدوند.

 نهجالبالغه

 ابن ابى الحدید ،عزالدین ابوحامد ( ،)7331شرح نهجالبالغه ،مص حح :محم د ابوالفض ل
ابراهیم ،قم :کتابخانة عمومى آیةاهلل مرعشى نجفى.

 ابن شعبه حرانى (حسن بن على) ( ،)7333 /7141تحف العقول عن آل الرسول صلى اهلل
علیه و آله ،قم :جامعة مدرسین ،ط الثانی.

 ابن عبد البر ،أبوعمر یوسف بن عبداهلل بن محمد ( ،)7991 /7171االستيیعب فتى معرفت
األصحب  ،تحقیق على محمد البجاوى ،بیروت :دارالجیل ،ط األولى.

 ابنفارس ،أحمد ( ،)7141معجم مقبيیس اللغ  ،قم :مکتب اإلعالم اإلسالمی ،ط األولى.
 ابنقتیبه دینورى ( ،)7171عیون األخببر ،بیروت :دارالکتب العلمیة.

 ابنکثیر ،أبوالفداء اسماعیلبن عمر ( ،)7141البداي و النهبي  ،بیروت :دارالفکر.
 ابنمقفع ،األد الصغیر و االد الکبیر ،بیروت :دار صادر.

 ابنمنظور ،محمدبن مکرم ( ،)7171لسبن العتر  ،بیروت :دارالفک ر للطباع ة و النش ر و
التوزیع -دار صادر ،ط الثالث.

 انصاریان ،على ( ،)7333شرح نهجالبالغه المقيطف من بحتبراألنوار ،مص حح :مرتض ى
حاجعلى فرد ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.

 بحرانى ،میثمبن على ( ،)7331شرح نهجالبالغه ،دفتر نشر الکتاب ،ط الثانی.

 بیهقى کیذرى ،قطب الدین محمدبن حسین ( ،)7311حدائق الحقبئق في شرح نهجالبالغ ،
مصحح :عزیزاهلل عطاردى ،قم :بنیاد نهجالبالغه -انتشارات عطارد ،ط األولى.
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 حسینى خطیب ،س یدعبد الزه راء ( ،)7331مصتبدر نهتجالبالغت و أستبنید  ،بی روت:
دارالزهراء ،ط الرابع.

 خطیب بغدادى ( ،)7171تبريخ بغداد ،بیروت :دارالکتب العلمیة.

 خویى ،ابراهیمبن حسین ( ،)7197الدرۀ النجفی [ ،بیجا][ :بینا].

 دینپرور ،سیدجمالالدین ( ،)7319نهجالبالغ پبرسى ،تهران :بنیاد نهجالبالغه.

 شوشترى ،محمدتقى ( ،)7313بهجالصببغه في شرح نهجالبالغه ،تهران :امیرکبیر.
 طبرسی ،علیبن حسن ( ،)7171مشکاۀألنوار ،قم :دارالحدیث.

 طریحی ،فخرالدینبن محمد ( ،)7311مجمعالبحرين ،تهران :مرتضوى ،ط الثالث.

 عبده ،محمد (بیتا) ،شرح نهجالبالغه ،مصحح محم د محی ىال دین عبدالحمی د ،ق اهره:
مطبعة االستقامة.

 على بن زید بیهقى فری د خراس ان ( ،)7331معتبر نهتجالبالغته ،مص حح :محم دتقى
دانشپژوه ،قم :کتابخانة عمومى آی اهلل مرعشى نجفى.

 فراهیدى ،خلیلبن أحمد ( ،)7149كيب العین ،قم :نشر هجرت ،ط الثانی.

 کاشف الغطاء ،هادى ،مسيدرك نهجالبالغه ،بیروت :مکتبةاالندلس.

 کلینى ،محمدبن یعقوب ( ،)7141الکبفي ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة ،ط الرابع.
 مجلسی ،محمدباقر ( ،)7141بحبراألنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء.

 مصطفوى ،حسن ( ،)7331اليحقیق في كلمبت القرآن الکتريم ،تهران :وزارت فرهن گ و
ارشاد اسالمی.

 معادیخواه ،عبدالمجید ( ،)7311خورشید بىغرو نهجالبالغه ،قم :نشر ذره .

 مغنیه ،محمدجواد ( ،)7311في ظالل نهجالبالغه ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،ط الثالث.

 مفید ،محمدبن محمد ( ،)7173األمبلي (للمفید) ،مصحح اس تاد ول ى ،حس ین و غف ارى
علىاکبر ،قم :کنگرۀ شیخ مفید.

 مکارم شیرازى ،ناصر (بی تا) ،ترجمه گويب و شرح فشرد اى بر نهجالبالغه ،قم :انتشارات
مطبوعاتى هدف.
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 موسوى ،سیدعباس على ( ،)7313شترح نهتجالبالغت (ستیدعبب
دارالرسول األکرم-دارالمحجة البیضاء.

موستوى) ،بی روت:

 مولو  ،جاللالدین محمد ( ،)7317مثنوی معنوی ،چ ،1تهران :نشر محمد.

 میدانى نیشابورى ،احمدبن محمد (بیتا) ،مجمعاألمثبل ،بیروت :دارالفکر ،ط الثالث.

 هاشمى خویى ،میرزا حبیب اهلل ( ،)7311منهب البراعه في شترح نهتجالبالغت (ختويى)،
مصحح :سیدابراهیم میانجى ،تهران :مکتبة االسالمیة ،ط الرابع.
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